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 فهرست مطالب
 

 ٢١..................................................................تقليد و اجتهاد مسائل

 ٢٧..........................................................................طهارت احكام

 ٢٧..................................................................مضاف و مطلق آب

 ٣٠..............................................................................قليل آب

 ٣٠............................................................................جاري آب

 ٣٢..............................................................................باران آب

 ٣٥..............................................................................نماز احكام

 ٣٥................................................................نماز اهميت در مقدمه

 ٣٦......................................................................واجب اينمازه

 ٣٦.......................................................روز شبانه واجب نمازهاي

 ٣٧..........................................................عصر و ظهر نماز وقت

 ٤٠.......................................................عشاء و مغرب مازن وقت

 ٤٢..................................................................صبح نماز وقت

 ٤٢.....................................................................نماز وقت احكام

 ٤٧...............................................شود انجام ترتيب به بايد كه نمازهايي

 ٥٠.........................................................................مستحب نماز

 ٥٠.................................................................مستحبي نماز احكام

 ٥١.............................................................روز شبانه هاي نافله قتو
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 ٥٣...........................................................................قبله احکام

 ٥٦................................................................نماز در بدن پوشانيدن

 ٥٩...............................................................نمازگزار  لباس شروط

 ٥٩............................................................بودن پاك: يكم شرط

 ٦٣............................................................بودن مباح: دوم شرط

 ٦٥...............................................نبودن مردار اجزاي از: سوم شرط

 ٦٦................................نبودن گوشت حرام حيوان اجزاي: چهارم شرط

 ٦٨.....................................................نبودن طالبافت: پنجم شرط

 ٦٩..............................................نبودن خالص ابريشم: ششم شرط

 ٧١.................................ندارد اشکال بدن يا لباس بودن متنجس که مواردي

 ٧٥................................دارد ثواب نمازگزار لباس در ها آن رعايت كه اموري

 ٧٥.........................كند مي كم را ثواب نمازگزار لباس در ها آن بودن كه اموري

 ٧٦................................................................نمازگزار مكان شروط

 ٧٦.........................................................................اول شرط

 ٧٩.........................................................................دوم شرط

 ٨٠........................................................................سوم شرط

 ٨٠.....................................................................چهارم شرط

 ٨١.......................................................................پنجم شرط

 ٨١.......................................................................ششم شرط

 ٨٣........................................................نماز بودن مستحب هاي کانم

 ٨٤...............................................................نماز کراهت هاي مکان

 ٨٤....................................................................مسجد احكام

 ٨٧....................................................مسجد در كارها از برخي کراهت

 ٨٨...........................................................................اقامه و اذان

 ٨٩...................................................................اقامه و اذان ترجمه

 ٩٠................................................................اذان سقوط موارد



 ٧    فهرست مطالب

 ٩١.............................................................اقامه و اذان سقوط موارد

 ٩٥..................................................................نماز در واجب امور

 ٩٦...........................................................................نيت احكام

 ٩٨................................................................االحرام تكبيرة احكام

 ٩٩................................................................)ايستادن( قيام احكام

 ١٠٢................................................نماز ايستادن حال در مستحب امور

 ١٠٣.......................................................................قرائت احکام

 ١١٢.......................................................نماز قرائت در مستحب امور

 ١١٢.........................................................نماز قرائت در مکروه امور

 ١١٢........................................................................رکوع احکام

 ١١٧....................................................................رکوع مستحبات

 ١١٧.......................................................................سجود احکام

 ١٢٥....................................است صحيح ها آن بر فقط سجده که چيزهايي

 ١٢٨............................................................سجده در مستحب امور

 ١٢٩..............................................................سجده در مکروه امور

 ١٢٩.................................................................قرآن واجب هٴسجد

 ١٣١.........................................................................شکر هٴسجد

 ١٣٢........................................................................تشهد احکام

 ١٣٤...................................................................نماز ترتيب احکام

 ١٣٥......................................................................مواالت احکام

 ١٣٥........................................................................قنوت احکام

 ١٣٧.................................................................نماز تعقيب احکام

 ١٣٨..............................................................پيغمبر بر صلوات

 ١٣٩..........................................................................خمس احكام

 ١٣٩......................................................................خمس وجوب



 جلد اول/ توضيح المسائل          ٨  

 ١٣٩.............................آن مانند و بلوغ به اشتراط بدون ,مال به خمس تعلق

 ١٣٩.......................................................................خمس متولّي

 ١٤٠.........................................................................خمس موارد

 ١٤٠......................................................................غنائم: يکم

 ١٤٣.............................................................جنگي غنائم نصاب

 ١٤٣................اسالمي نظام با جنگ حال در منحرف هاي گروه امواِل حكم

 ١٤٣.........................................خمس به معتقد غير انتقالي مال حكم

 ١٤٤......................................................................معدن: دوم

 ١٤٤..................................................................معدن مصاديق

 ١٤٤........................................خمس در نمعد كننده استخراج شروط

 ١٤٥....................................معدن استخراج در مباشرت شرطيت عدم

 ١٤٥...........................................آن غير و معدن در كافر مالي ديون

 ١٤٦....................................................................معدن نصاب

 ١٤٧......................................معدن يك از معدني مواد نوع چند حكم

 ١٤٧................................................طال خالص معادن هايصورت

 ١٤٨...............................................................معادن بودن انفال

 ١٥١...............................................................)كنز (گنج: سوم

 ١٥١....................................................................گنج تعريف

 ١٥١.....................................................................گنج نصاب

 ١٥١...................................................................گنج مصاديق

 ١٥٦..........................شده خريده حيوانات شكم از آمده دست به اشياي

 ١٥٧.............................پرورشي هاي ماهي شكم از آمده دست به اشياي

 ١٥٧.............................................ها هزينه كسر از پس گنج خمس

 ١٥٨.......................................................دريا در غواصي: چهارم

 ١٥٨................................................................غوص مصاديق

 ١٥٨..................................................................غوص نصاب



 ٩    فهرست مطالب

 ١٥٩................................................دريا از ريخته بيرون گوهرهاي

 ١٥٩..................................................گوهر در غواصان يد تعاقب

 ١٦٠..........................................غوص در حيازت قصد نبودن شرط

 ١٦٠....................................شده غواصي حيواِن شكم در گوهر يافتن

 ١٦٠....................................................... غواصي هاي هزينه كسر

 ١٦١.................................................ساحل از آمده دست به گوهر

 ١٦١.................................شده غرق كشتي از آمده دست به گوهرهاي

 ١٦٢......................................................شده غواصي معدن حكم

 ١٦٢.......................................................آن نصاب و دريايي عنبر

 ١٦٣........................................آن نصاب و خمسي عنوان دو اجتماع

 ١٦٣............................................حرام به مخلوط حالل مال: پنجم

 ١٦٣......................................حرام به وطمخل حالل مال هاي صورت

 ١٦٤..........................................خمس از معين حرام مال بودن بيشتر

 ١٦٥............................................................المالك مجهول مال

 ١٦٥...........................................خمس از پس مال مالك شدن پيدا

 ١٦٥......................................خمس از حرام مال بودن كمتر يا بيشتر

 ١٦٦..........................................................سهوي شدن مخلوط

 ١٦٦.............................................................عنوان دو با خمس

 ١٦٧............................................مال مالك بودن حقوقي شخصيت

 ١٦٧.................................................شده تصرف حرام مال خمس

 ١٦٨...........................خمس به معتقد غير از خمس متعلق مال خريدن

 ١٦٨..................................بخرد مسلمان از ذمي كافر كه زميني: ششم

 ١٦٨...........................................ذمي كافر خمس محدوده و شروط

 ١٦٩.....................مسلمان و ذمي كافر ميان باره چند تبادلي زمين خمس

 ١٧٢................................ذمي اسالم فرض در شده مبادله زمين خمس

 ١٧٣.....................................)مكاسب ارباح (كسب درآمدهاي: هفتم
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 ١٧٣..................................................................خمس تعلق زمان

 ١٧٤................................................................درآمدها انواع خمس

 ١٧٥.......................................................................مهريه خمس

 ١٧٥...............................................................ميت مال خمس

 ١٧٧...................................................................خمس در خمس

 ١٧٧...........................................................خمس متعلّق مال فروش

 ١٧٧.............................................................دار خمس مال بخشيدن

 ١٧٨............................................................خمس بي مال درآمدهاي

 ١٧٩.................................................................درخت ميوه خمس

 ١٧٩.......................................................چندگانه هاي كسب محاسبه

 ١٨٠..................................................................قمعلّ سود خمس

 ١٨٠......................................................................سرمايه خمس

 ١٨١...................................................................خمسي سال مبدأ

 ١٨١..........................................................سال از بعد و قبل محاسبه

 ١٨٢....................................................................ها هزينه استثناي

 ١٨٤.........................................................................ماندني ابزار

 ١٨٤.......................................................هزينه در تبرع يا جويي صرفه

 ١٨٤.................................................................بانوان درآمد خمس

 ١٨٥.................................................................استفاده بدون هزينه

 ١٨٦..........................................................خمسي سال نبي در وفات

 ١٨٦.....................................................................حج سفر هزينه

 ١٨٧...................................................ها خسارت و وام اقساط استثناي

 ١٩٠........................................آن در تصرف و ذمه يا عين خمس، متعلق

 ١٩١................................................................درآمد مطلق خمس

 ١٩١..................................................................خمس تكرار عدم

 ١٩٣.........................خمس تعلّق مورد مال عين از خمس پرداختن لزوم عدم



 ١١    فهرست مطالب

 ١٩٣...............................................................خمس مصرف موارد

 ١٩٤................................................................مصرف موارد شروط

 ١٩٤......................................................................سيادت مصداق

 ١٩٤...........................................................النفقه واجب سادات حکم

 ١٩٦......................................................آن هزينه و خمس جايي جابه

 ١٩٧............................................شدن الذمه بريء و مال قيمت پرداختن

 ١٩٨.......................................................................انفال مصاديق

 ١٩٩.......................................................................متفرقه احكام

 ٢٠١...............................................................فروش و خريد احكام

 ٢١٠..........................................................فروشنده و خريدار شروط

 ٢١٢..............................................................آن بهاي و كاال شروط

 ٢١٧..................................................................نسيه و نقد احكام

 ٢١٩.......................................................................سلف معامله

 ٢٢٠...............................................................سلف هٴمعامل شروط

 ٢٢١...............................................................سلف معامله احكام

 ٢٢٢....................................................نقره و طال به نقره و طال فروش

 ٢٢٣....................................................)خيار( معامله زدن هم به موارد

 ٢٢٦.........................................................................خيار احكام

 ٢٣٠......................................................فروش و خريد متفرقه مسائل

 ٢٣٣...........................................................................اجاره احكام

 ٢٣٣.......................................................................اجاره تعريف

 ٢٣٣.........................................................................اجاره هٴشيو

 ٢٣٤..........................................................هاجار طرف دو شروط

 ٢٣٥......................................................................دوم اجاره

 ٢٣٦.............................................................اجاره مورد مال شروط
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 ٢٣٧..................................................اجاره مورد مال منافع شروط

 ٢٣٩............................................................................بها اجاره

 ٢٤٠......................................................................اجاره در ضمان

 ٢٤٢.....................................................................اجاره عقد لزوم

 ٢٤٣...................................................................اجاره مورد ويراني

 ٢٤٥.......................................................اجاره طرف دو از يکي مرگ

 ٢٤٧..............................................................................استفتائات

 ٢٤٧...........................................................................تقليد احكام

 ٢٥٢........................................................................طهارت احكام

 ٢٥٢.....................................................معصومان طهارت معناي

 ٢٥٢..........................................................حالل از جنب عرق پاكي

 ٢٥٣..................................................................صنعتي الكل پاكي

 ٢٥٣....................................................................قليل آب غساله

 ٢٥٣..............................................................نجاست ثبوت هاي راه

 ٢٥٣................................................استبراء و بول از پس رطوبت حكم

 ٢٥٤...........................................................................وضو احكام

 ٢٥٥...........................................................................غسل احكام

 ٢٥٦............................................................................ميت احكام

 ٢٥٩............................................................................نماز احكام

 ٢٥٩...........................................................................نماز وقت

 ٢٥٩.....................................................................نمازگزار لباس

 ٢٦٠......................................................................يوميه نمازهاي

 ٢٦١.........................................................................اقامه و اذان



 ١٣    فهرست مطالب

 ٢٦١.................................................................................قيام

 ٢٦٢...............................................................................قرائت

 ٢٦٢...............................................................................هسجد

 ٢٦٣...............................................................................تشهد

 ٢٦٤................................................................................قنوت

 ٢٦٤............................................................................نماز آداب

 ٢٦٤..........................................................................جمعه نماز

 ٢٦٥...........................................................................قضا نماز

 ٢٦٦.....................................................................استيجاري نماز

 ٢٦٦.................................................................نماز متفرقه مسائل

 ٢٦٧....................................................................مسافر نماز احكام

 ٢٦٧...........................................................................كبيره بالد

 ٢٦٨..........................................................................السفر كثير

٢٦٩.........................................................................ترخّص حد 

٢٦٩.........................................................................مسافت حد 

 ٢٧٠.........................................................................يشغل سفر

 ٢٧٢.............................................سكنا محلّ و سفر در همسر از تبعيت

 ٢٧٢.................................................................جماعت نماز احكام

 ٢٧٦................................النبي مسجد و الحرام مسجد در جماعت نماز

 ٢٧٧............................................................ادارات در جماعت نماز

 ٢٧٩.................................................................غدير عيد روز نماز

 ٢٧٩........................................................................اعتكاف احكام

 ٢٨٠...........................................................................روزه احكام

 ٢٨١.....................................................................استيجاري روزه
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 ٢٨١............................................................................استهالل

 ٢٨٣..........................................................................خمس احكام

 ٢٨٣................................................................زندگي هزينه خمس

 ٢٨٥.................................................................)ِهبه( ديهه خمس

 ٢٨٦...............................................................شهدا هٴخانواد حقوق

 ٢٨٦..............................................................مسكوني منزل خمس

 ٢٩١........................................................اي اجاره منزل يعهود خمس

 ٢٩٢........................................................مؤونه براي انداز پس خمس

 ٢٩٣......................................................................جهيزيه خمس

 ٢٩٣.......................................................................مهريه خمس

 ٢٩٣......................................................................سرمايه خمس

 ٢٩٤.....................................................................زن كسب خمس

 ٢٩٥.......................................................................شهريه خمس

 ٢٩٥..........................................................................وام خمس

 ٢٩٥..................................................................حج سپرده خمس

 ٢٩٦.........................................................ها سپرده سود خمس حكم

 ٢٩٧...............................................................كسب منفعت خمس

 ٢٩٧..................................................................خمس حسابرسي

 ٢٩٨......................................................شده پرداخت هاي خمس كسر

 ٢٩٨...............................................................خمس از بدهي كسر

 ٢٩٨........................................................مخمس غير مال در تصرف

 ٢٩٩......................................................................خمس مصرف

 ٣٠٠...............................................................خمس مصرف اجازه

 ٣٠٤.............................................دهد نمي خمس كه كسي با آمد و رفت

 ٣٠٤.....................................................................سيد فقهي حكم



 ١٥    فهرست مطالب

 ٣٠٤..........................................................................زكات احكام

 ٣٠٥........................................................................مضاربه احكام

 ٣٠٦...............................................................فروش و خريد احكام

 ٣١٥..............................................................حرام هاي كسب احكام

 ٣١٥......................................................................قمار و شطرنج

 ٣١٧.............................................................................موسيقي

 ٣١٨..................................................................زدن دست و رقص

 ٣١٩.......................................................................سازي مجسمه

 ٣٢٠.........................................................................تراشي ريش

 ٣٢١....................................مسلمان غير مديريت تحت مسلمان كردن كار

 ٣٢١..................................................................اجاره و رهن احكام

 ٣٢٣...........................................................محرميت و ازدواج احكام

 ٣٢٣....................................................................عقد ضمن شرط

 ٣٢٤................................................................................مهريه

 ٣٢٨.......................................................................موقّت ازدواج

 ٣٢٨..............................................................اسالمي ِفرق با ازدواج

 ٣٢٨.................................................................................نفقه

 ٣٢٩.................................................................محرميت هاي سبب

 ٣٣٠...............................................................ازدواج متفرقه مسائل

 ٣٣٢...........................................................................طالق احكام

 ٣٣٥..........................................................................غصب احكام

 ٣٣٧............................................................................لقطه احكام

 ٣٤١...........................................................................وقف احكام
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 ٣٤٣..................................................................وقف كاربري تغيير

 ٣٥٣.................................................................وقف متفرقه مسائل

 ٣٥٤..........................................................................مسجد احكام

 ٣٥٧.......................................................مسجد اموال فروش و اجاره

 ٣٥٨.........................................................مسجد بازسازي و تخريب

 ٣٦١.....................................................ها مصرفي و ها خوردني احكام

 ٣٦١..........................................................................حرام لقمه

 ٣٦٢......................................................................انرژي مصرف

 ٣٦٢......................................................................سيگار مصرف

 ٣٦٣.............................................................................ذبح احكام

 ٣٦٣........................................................................استيل با ذبح

 ٣٦٣............................................................................صيد احكام

 ٣٦٤................................................................ارث و وصيت احكام

 ٣٦٧.........................................................................وكالت احكام

 ٣٦٩........................................................................ضمانت احكام

 ٣٦٩.....................................................................پزشك ضمانت

 ٣٧٠.........................................................پزشكي دانشجوي ضمانت

 ٣٧٢..............................................................پست شركت ضمانت

 ٣٧٢..........................................................................مالي ديون

 ٣٧٣................................................................آبرويي هاي خسارت

 ٣٧٣...........................................................................جهاد احكام

 ٣٧٤................................................................ديات و حدود احكام



 ١٧    فهرست مطالب

 ٣٧٥.........................................................................جنين سقط

 ٣٧٦....................................................................نابالغ مجرم قتل

 ٣٧٧............................................................................مرتد قتل

 ٣٧٨........................................................كشنده ويروس اشاعه حكم

 ٣٧٩...................................................................عمد ِشبه قتل ديه

 ٣٨٠..........................................................باشد ها فرقه از كه مقتولي

 ٣٨٠..............................................................................زن ديه

 ٣٨٢.......................................................عمومي اماكن در حد اجراي

 ٣٨٣...............................................................................زندان

 ٣٨٣........................................................................شهادت احكام

 ٣٨٤.............................................................شپوش و حجاب احكام

 ٣٨٥................................................................حجاب تارك تعزير

 ٣٨٦.......................................................................كراوات بستن

 ٣٨٦............................................................................نگاه احكام

 ٣٨٧..........................................................................جديد مسائل

 ٣٨٧.....................................................................ها فرقه خدمات

 ٣٨٨............................................................................انتخابات

 ٣٨٨........................................................................قرآن تذهيب

 ٣٨٩................................................................نشر و تأليف حقوق

 ٣٩١.......................................الحسنه قرض هاي صندوق و ها بانك احكام

 ٣٩٥.............................................................وامگيري حق واگذاري

 ٣٩٦........................................................تورم لحاظ با دين پرداخت

 ٣٩٦.....................................................دين تأخير در غرامت پرداخت

 ٣٩٧.........................................................شهرداري به مربوط مسائل
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 ٣٩٩......................................................................تشريح احكام

 ٤٠١.......................................................................جنسيت تغيير

 ٤٠٢......................................................................عزاداري احكام
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  ِبسم اِهللا الرحمِن الرحيم و إياه نَستَِعين

اند تا به لقـاي الهـي    هر چند همه اشياء و اشخاص در سير و صيرورت     : ١
توانـد بـه مقـصد برسـد و       ولي تنها سالِك كادح انسان است كه مـي        ;بار يابند 

  .مقصود را زيارت كند
زيرا , كنند  از نيمه شروع ميرسند و يا ـ موجودهاي ديگر يا به نيمه راه مي٢

اند و هر  رسند و فرشتگان در نيمه دوم راه       جماد و نبات و حيوان به نيمه راه مي        
هيچ موجود مادي غير از انسان به مقـام         . كدام بدء و ختم خاص خود را دارند       

لَـم يكُـن شـيئاً      ...اي نيز همانند انسان مشمول ﴿       قُرب راه ندارد و هيچ فرشته     
 بگذرد و از هر »عينماء م« شروع كند و از »هينماء م«﴾ نبوده است كه از وراًمذْكُ

....  حسيني, حسني, فاطمي, علوي, نبوي, تكاثري هجرت كند و به كوثر قرآني
  .»طوبي له و حسن مآب«. برسد )عليهم آالف التحية و الثناء( و مهدوي

اميد . مل صالح استايماِن صائب و ع, توشه آن سير و اين صيرورت      ـ ره ٣
 بتوانـد زادراه مرضـي آن   , با عنايت خداي سبحان,آنكه عمل مطابق اين رساله   

  .حضرت باشد
  جوادي آملي

  ١٣٩٤ارديبهشت 



  

  
  

  مسائل اجتهاد و تقليد
  

 و فروعي مانند , مانند توحيد، نبوت و معاد; اصولي دارد,اسالم .١مسأله 
 به اصـول ديـن      ,مسلمان بايد برپايه دليِل هر چند ساده      و   ,...نماز، روزه و  

احكام ضروري فروع .  جايز نيست  ,يقين داشته باشد و تقليد در اصول دين       
در احكام غير ضـروري و   .  مورد تقليد نيست   , مانند واجب بودن نماز    ;دين

 بايد طبق اجتهاد يا احتياط و يا تقليـد    ,موضوعاتي که نياز به استنباط دارد     
 آن است كه اگر كسي يقين دارد عملـي حـرام نيـست؛              ,احتياط. عمل کرد 

بلكه واجب يا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر يقين دارد كه عملـي                
 بـراي  ,احتيـاط . واجب نيست؛ بلكه حرام يا مكروه است، آن را ترك كنـد  

كسي كه مجتهد نيست و نخواست احتياط .  جايز است,مجتهد و غير مجتهد
  . بايد از مجتهد واجد شرايط تقليد كند ,كند

  .تقليد در احكام، التزام به عمل نمودن به فتواي مجتهد است .٢مسأله 
مرجع تقليد بايد مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شـيعه دوازده امـامي،        .٣مسأله  
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 احكام خدا از منابع ديني، هيچ مجتهدي از او    زاده و عادل باشد و در فهميدن        حالل
جـواز  . نباشد و بنا بر احتياط الزم، مبتال به حب دنيـا نباشـد  ) يعني ماهرتر( داناتر

  .نباشد، بعيد نيستاعلم تقليد زنان از زن مجتهدي كه هيچ مجتهدي از او 
  . شود  سه راه ثابت مي با,اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقليد .٤مسأله 

  .  آگاه به فن اجتهاد باشد و يقين يا اطمينان حاصل نمايد,خود انسان: يكم
 مجتهـد شناس گواهي دهند، در صورتي كـه دو   دو مجتهد عادل و اعلم    : دوم

  .  شهادت ندهند,نان  بر خالف گواهي آ, ديگرعادل مجتهدشناِس
 اعلم بودن كـسي را تـصديق    اجتهاد و,شناس اي از مجتهدان اعلم  عده: سوم

  .كنند و از گفته آنان اطمينان حاصل شود
ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدي به گفته يك عالم خبير كـه     . أ :يادآوري

  . بعيد نيست,شود از قول او اطمينان حاصل مي
 يك مجتهدشـناس خبيـر      ٴگواهي دو عالم عادل مجتهدشناس و نيز گفته       . ب

  .جو شود كه كسي مخالف است يا نهالزم نيست جست. كافي است
  : شود فتواي مرجع تقليد با دو راه ثابت مي .٥مسأله 

 با شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله؛ يا ,حصول علم يا اطمينان: يكم
  . جواب استفتاء قابل اعتماد؛ يا شنيدن از فرد آگاه و مورد وثوق

  .دلگواهي دو شاهد عا: دوم



 ٢٣    مسائل اجتهاد و تقليد

 يـا   ,در صورت احتمال زوال برخي از شـرايط صـحت تقليـد            .٦مسأله  
توان به فتواي سـابق او عمـل كـرد و            مي ,احتمال عوض شدن فتواي مرجع    

جستجو الزم نيست؛ چنانچه بعداً ثابت شود كـه فتـواي مرجـع تقليـد يـا              
 فتـواي جديـد يـا     مطـابق , بايد نسبت به گذشته,شرايط او عوض شده بود    

  .فتواي مرجع جديد عمل کرد
تواند به فتواي   مقلّد او نمي,اي فتوا دهداگر مرجع تقليد در مسأله .٧مسأله 

  مثل اينکه بگويد, بلكه احتياط کند, ولي اگر فتوا ندهد;مجتهد ديگر عمل کند
توانـد بـه فتـواي مجتهـد      ، مقلد او مي» آن است فالن طور عمل شود ,احتياط«

 همچنـين اسـت اگـر    ;ديگرـ كه ديگر مجتهدان از او اعلم نيستند ـ عمل كنـد  
  . است»مورد اشكال« يا »محلّ تأمل«مرجع تقليد بگويد 

اي فتوا دهد و پيش از آن يا پـس از آن            اگر مرجع تقليد در مسأله     .٨مسأله  
نماز جمعه در روز جمعـه كـافي اسـت و احتياطـاً          «احتياط كند، مثالً بفرمايد     

 ـ كه آن را احتياط مستحب گويند ـ مقلّـد او    »چهار ركعت ظهر را هم بخواند
 مگر آنكـه فتـواي مرجـع ديگـر بـه            ,تواند به فتواي مرجع ديگر عمل كند        نمي

  .تر باشد  نزديكاحتياطْ
 , بر تقليد ميتابتدا جايز نيست؛ ولي بقايا در   تقليد مجتهد متوفّ   .٩مسأله  

بايد به فتـواي مجتهـد مطلـق زنـده      ميت  بر تقليد مجتهداشكال ندارد و بقاي   
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 ا اعلم باشد، بقاياگر مجتهد متوفّ  .  خواه فرد به آن عمل كرده باشد يا نه         ;باشد
 بر تقليد او احتياطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد

  . واجب است,متوفا به مرجع زنده
 به فتواي مرجع تقليدي عمل كرد و بعد از وفـات             اگر در مسأله   .١٠مسأله  

تواند آن  وي در همان مسأله به فتواي مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمي
ـ    ,را برابر فتواي مرجع متوفّا انجام دهد      در آن ,ده مگر آنكـه مجتهـد مطلـِق زن

 , در اين حال   ; فقط احتياط كرده و مقلّد مدتي برابر آن عمل کرده باشد           ,مسأله
  .تواند دوباره به فتواي مرجع متوفّا رفتار كند مقلّد مي

 تـا هنگـام   ,مقلد بايد احكام اموِر مورد ابتالي خود را ياد بگيرد  .١١مسأله  
 فرقي بين عبادات و معامالت ,ند و در اين جهتنياز مطابق حكم شرعي عمل ك

  .و شئون عادي نيست
هرگاه براي مقلّد مطلبي پيش آيد كه فتواي مرجع تقليد خود را           .١٢مسأله  

 صبر کند تا فتواي مرجع او معلوم شود و , اگر ممكن است,دانددر آن باره نمي
اي پديد آمد كه حكم آن   اثناي نماز مسأله مانند آنكه در,اگر صبر ممكن نيست

 در صورت امكان احتياط، برابر آن عمل نمايد و در صـورت عـدم             ,داند  را نمي 
 پس از , آن را به پايان برساند, محذوري نداردامكاِن احتياط، اگر انجام دادن عملْ

  .هد بايد آن را دوباره انجام د,آگاهي به فتواي مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود
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اگر كسي فتواي مرجعي را بدون اشـتباه بـراي مقلـد او بگويـد،      .١٣مسأله  
 الزم نيست به او خبر دهد؛ ولـي اگـر در            ,چنانچه فتواي آن مرجع عوض شد     

البتـه  .  الزم اسـت مقلّـد را آگـاه كنـد          ,نقل فتوا اشتباه كند، در صورت امكان      
  . محفوظ است,م ديگر و ناقل فتوا و عاِل جاهل نسبت به مرجعوجوب تعليِم

 در صـورتي  ,اگر كسي بدون تقليد، اعمال دينـي را انجـام دهـد        .١٤مسأله  
اكتفا كند كه بفهمد مطابق با واقع يا موافق احتياط يـا مطـابق     ها     آن تواند به   مي

 يـا اكنـون     ;ندفتواي مرجعي بوده كه وقت عمل الزم بود طبق فتواي او عمل ك            
  .الزم است موافق با آن عمل نمايد

  





  
  
  

  احكام طهارت 

  آب مطلق و مضاف
 آب مطلق است كه بدون قيد، نام آب ,آب يك قسم است و آن .١٥مسأله 

 مانند آب ميوه يا ,شود  اما مايعي كه از چيزي گرفته مي;شود بر آن اطالق مي
اي كه بدون  به گونه, شد يا چيزي با آن امتزاج يافتآبي كه با چيزي ممزوج

 , نظير آب ِگل، از اقسام آب نخواهد بود.شود پسوند، نام آب بر آن اطالق نمي
  .بنابراين آب مضاف از اقسام آب نيست

ـ ٥ـ آب چاه؛ ٤ـ آب باران؛ ٣ـ آب جاري؛ ٢ـ آب كر؛ ١: آب، اقسامي دارد
  .آب قليل

توان حداقل اندازهٴ آن را   مقداري است كه با دو راه مي,رآب كُ .١٦مسأله 
  : معلوم كرد

اين  به ;شود از لحاظ حجم كه با مساحِت ظرف آن مشخص مي: يكم
 سه وجب و نيم ,اگر در ظرفي که هر يك از درازا و پهنا و گودي آنكه صورت 

  .باشد ريخته شود، آن ظرف را پر كند
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  . كيلوگرم باشد٣٨٤وزن، از لحاظ : دوم
 مانند خون و بول يا چيزي كه نجس شده ,اگر عين نجس .١٧مسأله 

گانه  ر برسد، چنانچه يكي از اوصاف سه به آب كُ, مانند لباس نجس,است
 ,شود و اگر تغيير نكرد  آب نجس مي,تغيير كند) يعني رنگ، بو يا مزه( آب

  .شود نجس نمي
 مورد تغيير هم بايد يكي از سه  وسبب تغيير بايد نجاست باشد .١٨مسأله 

 اعم از آن است كه به يكي از ,تغيير. وصف ياد شده در مسأله قبل باشد
 يا به وصف شيء ديگر، پس اگر سبب تغيير، ;اوصاف شيء نجس باشد

 ;شود  نجس نمي, نه نجاست، آن آب,خصوصيت شيء نجس شده باشد
  نه برخورد با آن، آب,مجاورت با نجاست باشد ,همچنين اگر سبب تغيير

  .شود نجس نمي
 است به آبي كه بيشتر از كُر, اگر عين نجس يا شيء نجس شده .١٩مسأله 

 چنانچه مقداري كه تغيير , قسمتي از آن را تغيير دهدٴبرسد و بو يا رنگ يا مزه
 يا ر كُٴشود و اگر به اندازه  تمام آب نجس مي,ر باشدكمتر از كُنكرده است 

  . نجس است, فقط مقداري كه تغيير كرده,بيشتر باشد
باشد و با آب نجس شده ممزوج  كُر  اگر متصل به,آب فواره .٢٠مسأله 

 آن را ,كند؛ ولي اگر قطره قطره روي آب نجس شده بريزد  آن را پاك مي,شود



 ٢٩    احكام طهارت

در صورتي كه قبل از قطره قطره .  هرچند با آن ممزوج شده باشد,كند پاك نمي
  .كند  آب متنجس را پاك مي,شدن با آب نجس شده ممزوج گردد

ر است اي را با آب شيري كه متصل به كُ اگر چيز نجس شده .٢١مسأله 
صورتي كه بو يا رنگ يا مزه  در , آبي كه متصل به آب شير است,بشويند

  . پاك است,نجاست به خود نگيرد
 كر نباشد، ٴر يخ ببندد و باقي آن به اندازهاگر مقداري از آب كُ .٢٢مسأله 

 هر چند بو يا رنگ يا مزه آن تغيير ,شود  نجس مي,چنانچه نجاست به آن برسد
  .شود  مي نجس, از يخ هم آب شوداندازهنكند و هر 
شده  كُر  اگر كسي شك كند كه كمتر از,بوده كُر ٴهآبي كه به انداز .٢٣مسأله 

كند و اگر نجاستي  را دارد؛ يعني شيء نجس شده را پاك مي كُر يا نه، حكم آب
 نجس ,گانه ياد شده تغيير نكند به آن برسد، در صورتي كه يكي از اوصاف سه

 ,رسيده يا نه كُر ٴهبوده و كسي شك كند كه به انداز كُر  كه كمتر ازآبي. شود نمي
  .را دارد كُر  كمتر ازحكم آِب
ـ خود شخص يقين يا ١: شود بودن آب با دو راه ثابت مي كُر .٢٤مسأله 

 همچنين اگر يك ;بودن آن گواهي دهند كُر ـ دو مرد عادل به٢اطمينان پيدا كند؛ 
  .شود فر كارشناس و مطمئن خبر داد و به گفته او اطمينان حاصل شد، ثابت مين
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  آب قليل
 آبي است كه از جهت صنف، جاري،باران و آب چاه ,آب قليل .٢٥مسأله 

  .باشد كُر  كمتر از,نباشد و از جهت اندازه
ين نجس يا شيء نجس شده، نجس آب قليل با برخورد ع .٢٦مسأله 

شود؛ ولي اگر ـ از باال يا پايين يا پهلوـ با فشار به آن برخورد كند، فقط  مي
اگر آب پايين . شود  نجس مي,مقداري از آن كه با شيء نجس برخورد كرده

  .شود  آب باالي آن نيز نجس مي,فواره نجس شد
اي از بين بردن عين نجاست، روي چيزي كه آب قليلي كه بر .٢٧مسأله 

الزم است از آب قليلي .  نجس است,گردد شود و از آن جدا  نجس شده ريخته 
كه بعد از برطرف شدن عين نجاست، براي پاك شدن چيزي كه نجس شده 

  . اجتناب نمود,شود ريزند و از آن جدا ميروي آن مي

  آب جاري
 ; آبي است كه داراي ماده است و جريان دارد,آب جاري .٢٨مسأله 

 مانند چشمه و قنات و ,خواه منبع طبيعي داشته باشد و از زمين بجوشد
ها كه از سد راكد گرفته  آب لوله. ها باشد هاي انباشته كوه خواه از برف

 متصل به چشمه يا قنات يا  مگر آنكه آب سِدّ, جاري نيست,شود مي
  .باشدهاي انبوه  برف
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باشد با برخورد شيء نجس،  كُر  هر چند كمتر از,آب جاري .٢٩مسأله 
 به سبب برخورد با نجس، , آنٴه مگر آنكه بو يا رنگ يا مز,شود نجس نمي

  .دگرگون شود
اگر آب جاري با شيء نجس برخورد كند و مقداري از آن  .٣٠مسأله 

 متغير شده  شود و سمت متصل به ماده متغير نشود، فقط همان مقداِرمتغير
چند هر,  پاك است,شود و طرف متصل به ماده كه متغير نشده نجس مي

  .كمتر از كر باشد
 باز , ولي اگر از آن بردارند,اي كه جريان ندارد آب چشمه .٣١مسأله 

 مگر آنكه در يكي از اوصاف ,شود  نجس نميجوشد، با برخورد شيء نجس، مي
  . متغير شود)بو، رنگ و مزه(

آبي كه كنار آب جاري بدون حركت ايستاده است و با آب  .٣٢مسأله 
آيد و با برخورد به شيء نجس،  جاري اتصال دارد، آب جاري به حساب مي

  .شود متغير، ه يادشدٴهگان سه مگر آنكه در يكي از اوصاف ,پذيرد نجاست نمي
شوند و گاهي  جوشند يا آب مي چشمه يا برف انبوه كه گاهي مي .٣٣مسأله 
كند، اين  جمع شده و حركت ميها   آنشوند و مقداري آب در محل خشك مي

نباشد، با برخورد شيء نجس،  كُر مقدار از آب، حكم جاري را ندارد و اگر
  .پذيرد ينجاست م
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آب استخر، حوِض حمام و مانند آن، اگر متصل به جاري  .٣٤مسأله 
 ,باشند، گرچه كمتر از آن كُر  حكم آب جاري را دارند و اگر متصل به,باشند

  .را دارند كُر باشند حكم آب
 حكم جاري را ,باشد اگر متصل به جاري ,هاي شهري آب لوله .٣٥مسأله 

را دارد و ِصرف جريان آب در لولهٴ  كُر  حكم,باشد كُر دارد و اگر متصل به
  .  كافي نيست, آب جاري براي صدِق,حمام و مانند آن

 نه به , ولي نه از زمين جوشيد,آبي كه روي زمين جريان دارد .٣٦مسأله 
 با برخورد شيء نجس، ,باشد كُر تر ازبرف انبوه اتصال دارد، چنانچه كم

 مگر آنكه با فشار از باال به پايين بريزد كه در اين صورت، ,پذيرد نجاست مي
شود و اگر از   باالي آن نجس نمي,اگر شيء نجس به پايين آن برخورد كند

 با برخورد ,كند، بخش باالي آن  با فشار حركت مي, همانند فواره,پايين به باال
  .پذيرد و پايين آن پاك است  مينجس نجاست

  آب باران
 يك مرتبه به ,اگر باران به چيز نجسي كه عين نجاست در آن نيست .٣٧مسأله 

 همان مقدار پاك ,شود و اگر به مقداري از آن ببارد تمام آن ببارد، آن چيز پاك مي
باريدن چند قطره . ادن نيست نيازي به فشار د,در فرش، لباس و مانند آن. شود مي

  .آيد اي باشد كه بگويند باران مي  بلكه بايد به گونه,اثر ندارد) ژاله(يا ريزش شبنم 
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اگر باران به عين نجس ببارد و به جاي ديگر ترشّح كند، چنانچه  .٣٨مسأله 
بو، (نه آن گا  همراه آن نباشد و هيچ وصفي از اوصاف سهچيزي از عين نجس

 اگر باران بر خون ببارد و , براي مثال; پاك است,تغيير نكرده باشد) رنگ و مزه
 , خون گرفته باشدٴهاي از خون در آن باشد يا بو يا رنگ يا مز ترشّح كند و ذره

  .نجس است
اگر باران بر ساختماني ببارد كه روي بام يا سقف آن عين  .٣٩مسأله 

بارد، آبي كه از سقف يا ناودان  جس موجود است، تا وقتي باران مين
رسد و   آبي كه به چيز نجس مي, پاك است و پس از قطع شدن باران,ريزد مي
  . نجس است,ريزد مي

كند و اگر باران بر   آن را پاك مي,اگر باران بر زمين نجس ببارد .٤٠مسأله 
در حال باريدن به جاي نجسي كه زير سقف است برسد، زمين جاري شود و 

  .كند آن را نيز پاك مي
 آن ٴهاگر باران بر خاك نجس ببارد و بدون آنكه مضاف شود هم .٤١مسأله 
  .كند  آن خاك ِگل شده را پاك مي,را فرا گيرد
باشد و در حال  كُر مع شود و كمتر ازاگر آب باران در جايي ج .٤٢مسأله 

 چيز نجسي در آن شسته شود و رنگ يا مزه يا بوي نجاست ,باريدن باران
  .كند  آن چيز نجس را پاك مي,نگيرد
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 اگر باران بر فرش پاكي كه روي زمين نجـس اسـت ببـارد و در          . ٤٣مسأله  
 نجـس   فـرش , نجس جاري شود و مضاف يا متغير نگردد حال باريدن بر زمينِ   

 نجس شده ببـارد و در  چنانچه باران بر آِب. كند شود و زمين را نيز پاك مي   نمي
  .شود  آن آب پاك مي,حال باريدن با آن ممزوج شود



  
  
  

  احكام نماز

  مقدمه در اهميت نماز
. ٢شـود؛   پا مي دين با ستون نماز بر     ٴ ستون دين اسالم است و خيمه      ,نماز. ١

. ٣ نـه بخواننـد؛   ,دارنـد  پـا مـي  ت، زيرا ستون را به نماز اسٴدستور اسالم، اقامه 
 , بايـد بـه صـورت اقامـه        ,هاي ديني اسـت     ترين واجب   خواندن نماز كه از مهم    

 ستون ديـن؛ يعنـي نمـاز بـا        ٴبه پا دارنده  . ٤يعني به پا داشتن ستون دين باشد؛        
. ٥ )١٦ص, ٦٨ج, بحـاراألنوار (؛»المصلّي ينـاجي ربـه  «: كنـد  خدا مناجات مي 

 محمـد  , از حضرت ختمي نبوت طالب ابي بن  حضرت علي  , مؤمنان امير
 نقل كرده است كه آن حضرت نماز را به چشمه آب گرم دِر منـزل            مصطفي

روز پنج بار از آن، براي شستشوي خود بهـره             شبانه ,تشبيه فرموده كه نمازگزار   
امـر بـه   نماز بهترين . ٦ماند؛   هيچ آلودگي در او نمي  ,برد كه در اين صورت      مي

دارد و  معروف و نهي از منكر را به همراه دارد، چون از فحشا و زشتي بـاز مـي           
 نتيجـه مراقبـت شـديد     ,حضور قلب در نمـاز    . ٧شود؛    به ياد خدا رهنمون مي    

نيروهاي انديشه و انگيزه در بيرون نمـاز اسـت تـا نمـازگزار بـا بـصر پـاك و           
 همان احرام بستن    »الحرامتكبيرةا«. ٨ با معبود خود گفتگو كند؛       ,بصيرت ناب 
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پايـان نمـاز كـه    . ٩ به غير خدا توجه نـدارد؛  ,نمازگزار است كه در مدت نماز    
رعايـت آداب  . ١٠ با سالم كـردن بـه اوليـاي خداسـت؛      ,هبوط ازمعراج است  

  . در شكوفايي اسرار شهودي آن اثر دارد,فقهي آن

  نمازهاي واجب
  : تاست  شش,اجبنمازهاي و .٤٣مسأله 

 قضا  مانند نماز احتياط، نماز;روز و آنچه ملحق به آن است  نماز شبانه:يكم
 نمـاز   :چهـارم  ; نماز ميت  :سوم ; نماز آيات  :دوم ;و نمازي که بايد اعاده شود     

 نمازي :ششم ;)و احتياطاً مادر( نماز قضاي پدر :پنجم ;طواف واجب خانه خدا
 ,د و سوگند تعهد نموده است که در اين فـرض كه به وسيله اجاره يا نذر و عه     

شود؛ بلکه وفاي به عقد اجاره و نذر و  واجب نمي,اصل نماز، با نذر و مانند آن
روزي است   از نمازهاي شبانه,نماز جمعه. سوگند و وفاي به عهد واجب است 

  .شود كه در ظهر روز جمعه خوانده مي

  روز نمازهاي واجب شبانه
  : تاست پنجروز  نمازهاي واجب شبانه .٤٤مسأله 

 سه ركعت؛ ,مغرب: سوم چهار ركعت؛ ,عصر: م چهار ركعت؛ دو,ظهر: يكم
  . دو ركعت,صبح: م چهار ركعت؛ پنج,ءعشا: مچهار
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 دو ,با شرايطي كـه خواهـد آمـد    نمازهاي چهار ركعتي ،در سفر .٤٥مسأله  
  .شود ركعت مي

  وقت نماز ظهر و عصر
. فرا رسيدن ظهر شرعي، وقت نماز ظهر و سپس نماز عصر است .٤٦مسأله 

 گاهي قبل از , غير از ساعت دوازده روز است، زيرا ظهر شرعي,ظهر شرعي
 از  پيششهرها از يعضب دركه   چنانساعت دوازده و گاهي پس از آن است،

  .است دوازده ساعت از پس ,ي ديگربرخ در و دوازده ساعت
النهار بگـذرد و       وقتي است كه آفتاب از دايره نصف       ,ظهر شرعي  .٤٧مسأله  

 سايهٴ شـاخص كـه هنگـام       ,شهرهاي ِاستوايي  در    به اين است كه    ,تشخيص آن 
طلوع آفتاب به طرف مغرب بود، كامالً از بين برود و بـا شـروع سـايهٴ جديـد                

كـه     چنـان   به طرف مشرق، وقت نماز ظهر و سپس نماز عصر اسـت،            شاخص
 تشخيص ظهر شرعي در شهرهايي .افتد برخي از روزهاي سال در مكه اتفاق مي 

 به اين ,كه در خطّ ِاستوا قرار ندارند؛ مانند بسياري از كشورهاي شمالي و جنوبي
ي كه  صافي به طور عمود در مكان مسطّح نصب شود، هنگام          است كه شاخصِ  

 به نهايت كوتاهي خود برسد و شروع به ,سايهٴ پديد آمده از صبح به طرف مغرب
  .زيادي به سمت مشرق كند، آغاز ظهر شرعي است

  : به چهار صورت است, طبق معروف,وقت نماز ظهر و عصر .٤٨مسأله 
كي را در زمان شود ي اي كه عمداً نمي   به گونه  ,وقت مختصّ به هر كدام    : يكم
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وقت فضيلت هر كـدام؛     : وقت مشترك بين هر دو؛ سوم     : ديگر انجام داد؛ دوم   
  !شاءاهللا ان. احكام هر يك در جاي مناسب خود خواهد آمد .وقت ِاجزا: چهارم

شود    آن است كه نماز عصر را نمي       ,معناي وقت اختصاصي ظهر    .٤٩مسأله  
 آن ,عـصر  اختصاصي وقت معناي و داد انجام ظهر ياختصاص وقت در عمدبه

 معنـاي  و نيـست  جـايز  ,عـصر  نمـاز  از غيـر  ,محـدود  زمـان  آن در كـه  است
وقـت   در غيـر   دادن نمـاز ظهـر      انجـام  براينبنا, است ترتيب همان ,اختصاص

 ,آنغير وقـت اختـصاصي   در  عصردادن نماز م  انجاخود، همچنين اختصاصي  
 در , و مانند آنايآوردن نمازهاي قضا، آيات، اجاره جا هبکه  ، چنان ستنيباطل  
در وقـت   عـصر  ايظهر  نمازيا عصر با فرض انجام دادن ظهر  اختصاصي  وقت  
  .ستنيباطل  ,ديگر

بتوان نمـاز   اي كه     وقت مخصوص ظهر، اول وقت است تا اندازه        .٥٠مسأله  
وقـت  . جـا آورد  ه، در آن وقت ب  ظهر مسافر يا حاضر را با تحصيل مقدمات آن        

 مقداري از زمان تا مغرب است كه بتوان نماز عصر مسافر يـا    ,مخصوص عصر 
بين دو وقت مخصوص، وقت مشترك نماز ظهـر و          . حاضر را در آن انجام داد     

عصر است، اگر كسي نماز ظهر را تا وقت اختصاصي عصر نخوانده باشد، بايد 
آورد و اگر سهواً نماز ظهر  جا بههر را بعداًنماز عصر را بخواند و قضاي نماز ظ

در وقت مخصوص عصر و يا نماز عصر سهواً در وقت مخصوص ظهـر واقـع         
  .شد، صحيح است
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 ءرعايت ترتيب بين نماز ظهر و عصر و بين نماز مغرب و عـشا            .٥١مسأله  
ب بطالن عصر  موج, بر مغربءواجب است و تقديم عمدي عصر بر ظهر و عشا

نماز عصر را شروع كند و در  اگر سهواً پيش از نماز ظهر، .  خواهد بود  ءو عشا 
بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند؛ يعني  ،هبين نماز بفهمد كه نماز ظهر را نخواند

 همه نماز ظهر باشد؛ خواه اين حالت ,خوانم قصد كند آنچه خواندم و آنچه مي
 خواه در وقت مشترك، هر چند احتياط ;دا شوددر وقت مخصوص نماز ظهر پي

دوباره نماز , آن است که اگر اين عمل در وقت مخصوص ظهر رخ دهدمستحب 
  .ظهر پيش از عصر خوانده شود

 و منـصوب     نماز جمعه در زمان حـضور امـام معـصوم          .٥٢مسأله  
نيست؛ ولـي  آن صحيح   اين صورت که غير      واجب تعييني است؛ به      ,خاص او 

نمـاز   واجب تخييري است؛ يعني کـسي کـه در        در زمان غيبت معصوم   
  .به جا آوردهم  ي راركعتچهار  ظهِر نمازالزم نيست  , شرکت کردهجمعه

 آورده جـا بـه  اگر به صورت چهار ركعـت  ,نماز ظهر روز جمعه .٥٣مسأله  
روزها وسيع است و اگر به صورت نماز جمعه  همانند وقت ساير ,شود، وقت آن

 اول ٴ سايهٴ به اندازه, حادث شدهٴمحدود است به اينكه سايه ,انجام شود، وقت آن
ـ زوال شود، به صورتي كه بتوان در ا     فرصـت، شـرايط نمـاز را انجـام داد و     ني

ز و اگر با گذشت اين اندازه اجا آورد  هها و دو ركعت آن را به طور متعادل ب خطبه
  . ظهر روز جمعه خوانده شودزمان، نماز جمعه ادا نشد، بايد نماز چهار ركعِت
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  ءوقت نماز مغرب و عشا
 بعد از ,با فرارسيدن مغرب؛ يعني برطرف شدن اثر سرخي آفتاب      .٥٤مسأله  
م نماز مغرب  با تقدءدر كرانه غرب، وقت نماز مغرب و عشا) آفتاب(غروب آن 

غايب شدن آفتاب در حجـاب كـوه و ماننـد آن، غـروب          . رسد   فرا مي  ءعشابر  
نيست؛ بلكه فرو رفتن آن در افق سطح زمين و بدون حاجـب، غـروب بـوده،                 

  .سپس برطرف شدن اثر آن از باالي سر، مغرب است
 ـ طبـق معـروف ـ وقـت مخـتصّ، وقـت        ءنماز مغرب و عـشا  .٥٥مسأله 

  :ت فضيلت و وقت ِاجزا دارندمشترك، وق
آوردن سه ركعت نماز با  جا از اول مغرب تا اندازهٴ به,وقت مختصّ نماز مغرب

  . شرايط آن است
 به اندازهٴ خواندن چهار ركعت براي حاضر و دو ركعـت            ءوقت مختصّ عشا  

  .براي مسافر به نيمه شب مانده است
شترك بين اين   ، وقت م  ءبين وقت اختصاصي مغرب و وقت اختصاصي عشا       

 اگر مسافري كه نماز عشاي او دو ركعت است، تمام نماز را سهواً ,دو نماز است
 آن  چند احتياط مـستحب   صحيح است، هر  , در وقت مخصوص مغرب بخواند    

اگر كسي نماز مغرب را .  را دوباره بخواندءاست كه بعد از نماز مغرب، نماز عشا
 و سـپس نمـاز مغـرب را      ء عـشا   نماز , نخوانده، اول  ءتا وقت اختصاصي عشا   

 يعنـي هـيچ كـدام وقـت      مانند وقت مشترك اسـت؛    ,وقت اختصاصي . بخواند
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؛ ء يعني تقديم مغرب بر عشا, ترتيب, بلكه آنچه واجب است,داختصاصي ندار
مانند تقديم ظهر بر عصر است و براي مسافر كه نمازهاي چهـار ركعتـي او دو      

صي ظهر و عصر و نيـز مغـرب و     وقت اختصا  ,ركعت است و براي غير مسافر     
 همان ترتيب است نه , منظور از اختصاص,البته در تمام موارد. كند  فرق ميءعشا

  .بيش از آن؛ يعني تمام وقت مشترك است و وقت اختصاصي اصالً مطرح نيست
 را شروع كرده باشد و      ءاگر پيش از نماز مغرب، سهواً نماز عشا        .٥٦مسأله  

در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده است، چنانچه وارد ركوع ركعت چهارم نشده 
 نماز , بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و پس از آن,باشد
 را تمام   ء را بخواند و اگر وارد ركوع ركعت چهارم شده باشد، نماز عشا            ءعشا
 فرقي بـين وقـت   ,اند و در اين جهت    خو  كند و بعد از آن، نماز مغرب را مي          مي

 اگر اين جريان در وقت مختص به مغرب پـيش  , بلي.مختص و مشترك نيست   
 ت به مغرب و خوانـدن نمـاز   آيد، احتياط مستحبآن است كه بعد از عدول ني 

  . را بخواندء، دوباره مغرب و عشاءعشا
ت براي غير مسافر و دو ركعـت   چهار ركعءآخر وقت نماز عشا   .٥٧مسأله  

 از اول غروب تا اول طلوع فجر        ,براي مسافر مانده به نصف شب است و شب        
  .است) اذان صبح(

 را تا نصف شب نخواند، گناه كرده ءاگر عمداً نماز مغرب و عشا .٥٨مسأله 
اند، بايد تا پيش ر اثر خواب، فراموشي و مانند آن نخوبو نماز او قضاست و اگر 
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چند ست كه نيت ادا يا قضا نكند، هراز اذان صبح بخواند و احتياط مستحب آن ا
  .نماز او اداست

  وقت نماز صبح
اي در مشرق به صـورت عمـودي بـه بـاال               سفيده ,در پايان شب   .٥٩مسأله  
 ,شود رف ميكند كه فجر اول و فجر كاذب است، چون به زودي برط           حركت مي 

باال و ديگري در  دو نوار كامالً پهن و از هم ممتاز، يكي  ,سپس در كرانه مشرق   
 بيشتر و سياهي نوار باال كمتر   ,پايين قرار دارند كه هر لحظه سفيدي نوار پايين        

شود كه فجر دوم و فجر صادق است، چون در گزارش فـرا رسـيدن صـبح،              مي
ر صادق است و آخر وقت آن، اول        آغاز فج  ,اول وقت نماز صبح   . صادق است 
  .طلوع آفتاب

  احكام وقت نماز
 در وقـت    ,چند مقـداري از آن    هر,  باطل است  , قبل از وقت   نماِز .٦٠مسأله  

. توان نماز را شروع كـرد        نمي ,واقع شده باشد، بنابراين تا وقت نماز فرا نرسيد        
زار يا با اطمينان او از هر راهي كـه   آگاهي از دخول وقت يا با يقين خود نمازگ        

چند به آن مطمئن هر, حاصل بشود؛ مانند ساعت دقيق يا به شهادت دو مرد عادل
كـه    چنـان تواند به طمأنينهٴ خود عمل كنـد،   منجم ماهر و آشنا به فقه مي      . نشود

  . جايز است,شناِس موثّق اعتماد به اذان شخِص وقت
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هـاي   ر اثر مانع شخصي؛ مانند نابينايي، كـار در تونـل        بكسي كه    .٦١مسأله  
 ,زيرزمين، زنداني بودن، يا مانع عمومي؛ نظير ابري بودن فضا يا كسوف آفتاب            

تواند به گمان قوي خود كه نزديك طمأنينه  نتواند اول وقت را تشخيص دهد، مي
 يقين يا تا زماِن در تأخير آن چند احتياط مستحبهر,  نماز را شروع كند ,است

  .اطمينان است
يقين، طمأنينه، گزارش دو مرد عادل يا گمان قوي  بر اثر اگر كسي .٦٢مسأله 

براي معذور، شروع به نماز كرد و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده، 
از او باطـل  يا بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز او پيش از وقت انجام شـده، نمـ    
قبل از تمام (است؛ ولي چنانچه در بين نماز يا پس از آن بفهمد كه در بين نماز 

  .وقت داخل شده، نماز او صحيح است) چند هنگام سالم باشدهر, شدن آن
اگر كسي در لزوم رعايت وقت، غفلت داشته باشد و نداند كه بايد  .٦٣مسأله 

 يا آن را فراموش كرده باشد و با قصد نماز و قربت وارد آن شود ,آن را احراز كند
 آن قبل از وقت واقع شد، نماز او باطل و نيز اگر             و پس از نماز بفهمد كه تمامِ      

بفهمد مقداري از نماز او پيش از وقت واقع شد و يا شك كند كه در وقت واقع  
از بفهمد كه تمام نماز  نماز او باطل است؛ ولي اگر بعد از نم,شد يا پيش از آن

  .او در وقت واقع شد، نماز او صحيح است
اگر كسي يقين يا اطمينان داشته باشد كه وقت نماز فرا رسيده و              .٦٤مسأله  

مشغول نماز شود و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نـه، نمـاز او                   
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اطمينان حاصل شود كه وقت داخـل       باطل است؛ ولي اگر در بين نماز يقين يا          
 در وقت بوده يا پيش از ,شده و شك كند آن مقداري از نماز را كه خوانده است

آن، نماز او صحيح است؛ ولي اگر در بين نماز اطمينان حاصل شود كه پيش از 
  .شود، نماز او باطل است تمام شدن نماز، وقت داخل مي

اي تنگ است كه با انجام دادن بعـضي از            وقت نماز به اندازه   اگر   .٦٥مسأله  
شود، بايد  ذكرها يا كارهاي مستحب، بعضي از امور واجب پس از وقت واقع مي

 عمدي نبوده و با تأخيِر بر اثر آن امور مستحب را انجام ندهد و اگر تنگي وقت   
ز امـور   مانند ذكر قنـوت يـا اذان، برخـي ا    ,خواندن بعضي از ذكرهاي مستحب    
د، در صورتي كه يك ركعت آن در وقـت  نشو واجب در خارج از وقت واقع مي      

  .تواند آن ذكر يا كار مستحب را انجام دهد و نماز او صحيح است واقع شود، مي
اي كه فقط يك ركعـت آن در وقـت           به گونه  ,تأخير عمدي نماز   .٦٦مسأله  

 مانند يضرورت بر اثر اند نيت ادا بكند و چنانچه   تو  واقع شود، حرام است و نمي     
 فقط يك ركعت آن در وقـت و بقيـهٴ آن در خـارج وقـت واقـع          ,سهو و اشتباه  

  .شود، نماز او صحيح و اداست و بايد آن را به همين وضع بخواند مي
از وقت كسي كه مسافر نيست و تا مغرب به اندازهٴ پنج ركعت نم     .٦٧مسأله  

 هر دو را با همان ترتيب بخواند و اگر كمتر فرصت ,دارد، بايد نماز ظهر و عصر
بخواند و نماز ظهر را بعداً قضا كند و          ادا قصد بهدارد، بايد فقط نماز عصر را       

 ء پنج ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشاٴ به اندازه,اگر تا نصف شب
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 را به قـصد ادا  ء كمتر وقت دارد، بايد فقط عشارا با همان ترتيب بخواند و اگر    
 بدون نيـت ادا و قـضا     , نماز مغرب را تا اول صبح صادق       ,بخواند و پس از آن    

  . نماز مغرب او قضاست,بخواند و اگر تا آن وقت نخواند
كسي كه مسافر است و تا مغرب به اندازهٴ خواندن سه ركعت نماز  .٦٨مسأله 

قت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را با همان ترتيب بخواند و اگر كمتر از سـه                  و
ركعت فرصت دارد، بايد فقط نماز عصر را به قصد ادا بخواند و نمـاز ظهـر را     
بعداً قضا كند و چنانچه تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت 

اند و اگر كمتر از آن وقت  را به همان ترتيب بخوءدارد، بايد نماز مغرب و عشا 
 نماز مغرب را بدون نيت ادا و , را بخواند و بعد از آنءدارد، بايد فقط نماز عشا

 معلوم شود كه به مقدار يـك  ءقضا بخواند و چنانچه پس از خواندن نماز عشا   
 وقت به نصف شب مانده است، بايد فوراً نماز مغـرب را كـه               ,ركعت يا بيشتر  

  . نماز مغرب را تا اول صبح نخواند، نماز مغرب او قضاستاَداست بخواند و اگر
مستحب است نماز در اول وقت آن، به جا آورده شود و هر چه               .٦٩مسأله  

تر باشد، اقامهٴ نماز در آن، ثواب بيشتر دارد؛ يعني نمـاز در               به اول وقت نزديك   
 مگر آنكه مقدار كمي صبر وقت فضيلت آن، بهترين مصداق نماز واجب است،

  . اقامه شود,شود تا به جماعت يا چيز ديگري كه استحباب شرعي دارد
 نمـاز را بـا همـه     ,تواند در اول وقت     كسي كه عذري دارد و نمي      .٧٠مسأله  

شرايط صحت آن انجام دهد؛ مثالً با وضو يا با لباس پاك آن را اقامه كند، در                 
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تواند با تيمم يا لباس ناپاك در  نان به ماندن عذر تا پايان وقت، مي       صورت اطمي 
 نماز را به پا دارد و در صورت اطمينان به از بين رفتن عذر، بايد صبر ,اول وقت

كند تا با وضو و با طهارت لباس، نماز را اقامه نمايد و اگر احتمال دهد كه عذر 
در تمام  . ب آن است كه صبر كند     شود، احتياط واج    او تا پايان وقت برطرف مي     

 فرقي بين تيمم و عذر ديگر نيست و چنانچه با احتمال ماندن عذر ,امور ياد شده
توانست قصد نماز و نيت تقرب نمايد و نماز را با همان عذر ـ مثالً با تيمم ـ   

  .بخواند و عذر او تا پايان وقت باقي ماند، نماز او صحيح است و اعاده ندارد
داند و احكام شـك و سـهو و         كسي كه مسائل اصلي نماز را مي       .٧١ مسأله

نماز را به طور صحيح اقامه كند، نماز ها   آنتواند بدون داند و مي مانند آن را نمي
هـا    آن درست است و اگر اطمينان دارد بدون آگاهي از احكـام      ,او در اول وقت   

 يح انجام دهد، بايد صبر كند تا پـس از يـادگيري  تواند نماز را به طور صح      نمي
داند  را نميها   آننماز را به پا دارد و چنانچه احتمال دهد اموري كه احكامها  آن

 نماز را اول وقت شروع کند و اگر مطلبي »رجاء«تواند به عنوان  آيد، مي پيش نمي
حتمال عمل كند  اتواند به يكي از دو طرِف داند، مي پيش آمد كه حكم آن را نمي

جا آوردن نماز، حتماً حكم آن را فرا گيرد و اگر برابر آن حكم، نماز و پس از به
  .را نخوانده بود، بايد آن را دوباره بخواند

هر گاه واجب فوري در بين باشـد؛ ماننـد نجـات كـسي كـه در        .٧٢مسأله  
شد و اداي دين طلبكاري   معرض خطر است و پاك كردن مسجدي كه متنجس          
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را قبل ها   آن وقت نماز وسيع است، بايد,دهد و در تمام اين موارد كه مهلت نمي
مقدم داشت، گنـاه   ها     آن بعد نماز بخواند و اگر نماز را بر       و  از نماز انجام دهد     

 نماز را به پا ,چنانچه وقت نماز تنگ باشد، اول. كرده؛ ولي نماز او صحيح است
  .ها را انجام دهد  آن واجبدارد، سپس

  نمازهايي كه بايد به ترتيب انجام شود
 بعد از نماز مغرب ءنماز عصر بايد پس از نماز ظهر و نماز عشا   .٧٣مسأله  

 عشاء  نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز,اقامه شود و اگر با آگاهي و اختيار
را ها   آننماز عصر و عشاي او باطل است و بايدرا پيش از نماز مغرب بخواند، 

را بعداً  عشاء جا آورد و اگر نماز عصر ودوباره پس از نماز ظهر و نماز مغرب به
  .نخواند، فقط نماز ظهر و مغرب او صحيح است

اگر به نيت نماز ظهر يا نماز مغرب وارد نماز شده و در بين نماز  .٧٤مسأله 
تواند نيت را  آگاه شود كه قبالً نماز ظهر يا نماز مغرب را به جا آورده است، نمي

 بلكه بايد نماز را بشكند و دوباره به قصد , برگرداندءبه نماز عصر يا نماز عشا
  . انجام دهدءنماز عصر يا نماز عشا

كـه نمـاز ظهـر را    اگر در بين نماز عصر اطمينان حاصـل شـود       .٧٥مسأله  
نخوانده است و نيت را از نماز عصر به نماز ظهر برگرداند و مقداري از نماز را 

گاه به يادش بيايد كـه نمـاز ظهـر را خوانـده بـود،       به نيت ظهر به جا آورد، آن 
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تواند نيت را به نماز عصر برگرداند و آن را به پايان برساند و چـون معنـاي                مي
، به حساب   اعم از ركن و غير آن,تمام اجزاي گذشتهصحت عدول آن است كه 

چند هر, آيد  ركن يا غير آن الزم نميشود، زيادهٴ شمرده مي) عدول يافته(نماز دوم 
  . اعاده بعد از اتمام نماز است,احتياط مستحب

 اگر در بين نماز عصر شك كند نماز ظهر را خوانـده يـا نـه، در    .٧٦مسأله  
انـد و پـس از آن،   دصورتي كه در وقت مشترك باشد، بايد نيت را به ظهر برگر       
تواند نماز را به نيت  نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مختصّ عصر باشد، مي

  . الزم نيست,عصر تمام كند و قضاي ظهر
خوانده يا نه،   شك كند كه نماز مغرب را        عشاء   اگر در بين نماز    .٧٧مسأله  

در صورتي كه در وقت مشترك بوده و پيش از ركوع ركعت چهارم باشد، بايـد               
را بخواند  عشاء  از آن، نمازپس  ونيت را به مغرب برگرداند و نماز را تمام كند

 نمـاز   ,و اگر بعد از ركوع ركعت چهارم باشد، نماز را تمام كنـد و بعـد از آن                 
باشد، خوانـدن   عشاء  وقت مختصّ به نمازمغرب را بخواند و اگر اين شك در  

, برگرداندن نيت به نماز مغرب هم الزم نيست       كه    چنان, نماز مغرب الزم نيست   
  .چند پيش از ركوع ركعت چهارم باشدهر

به مغرب در  عشاء  نيت از نماز عصر به ظهر و از نمازدنبرگردان .٧٨مسأله 
 ,شود، اگر هر دو در نمازهايي كه احتياطاً اعاده مي.  اَداستنماز قضا؛ مانند نماز

 , نيت از الحـق بـه سـابق    احتياطي باشد، حكم برگرداندِن,يعني سابق و الحق 
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شود و اگر يقين دارد كه نماز  همان است كه در نمازهاي اَدا و معمولي انجام مي
ياط شـروع كـرده     سابق؛ يعني ظهر يا مغرب را نخوانده و نماز الحق را به احت            

تواند نيت را  است و در بين نماز احتياطي بفهمد كه نماز سابق را نخوانده، نمي    
  .برگرداند؛ بلكه بايد نماز سابق را از ابتدا با نيت خاص خود شروع كند

برگردان نيت از نماز سابق به الحق؛ مانند نماز ظهر به عصر يـا       .٧٩مسأله  
 نيـز  , جـايز نيـست  , خواه در نماز اَدا و خـواه در نمـاز قـضا            ,ءه عشا مغرب ب 
   نيت از نماز قـضا بـه نمـاز اَدا جـايز نيـست؛ ولـي از اَدا بـه قـضا               دنبرگردان

  . جايز است
 نيت از نماز مستحب به نماز واجب و از نماز واجب            دنبرگردان .٨٠مسأله  

  . مگر براي ادراك نماز جماعت,ت جايز نيس,به نماز مستحب
 در صورتي جايز , نيت نماز واجب به نماز واجب ديگردنبرگردان .٨١مسأله 

در برگرداندن نيت از . ترتيب بوده و محلّ برگرداندن باقي باشدها   آناست كه بين
لي محلّ برگرداندن نماز ادا به نماز قضايي كه در عهده دارد، ترتيب الزم نيست؛ و

براي مثال، كسي كه در حال خواندن نماز ظهر يا عصر يا مغرب . بايد باقي باشد
توانـد در وسـعت    است، در صورتي كه وارد ركوع ركعت سوم نشده باشد، مـي    

  .وقت، نيت را به نماز قضاي صبح برگرداند
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  نماز مستحب
نماز نافله زياد .  و نماز مستحب را نافله گويندنماز واجب را فريضه .٨٢مسأله 

هاي  ها و مكان به نماز فريضه مرتبط است و برخي ديگر به زمانها   آنبرخي از. است
 در هر حال به عنوان بنـدگي       ,اقامهٴ نماز . دنخاص يا امور و شرايط ويژه ارتباط دار       
  . شب، ثواب بيشتري داردويژه نافلهٴروز، به مطلق خدا، ثواب دارد؛ ولي نافله شبانه

 هشت ركعت، نافلهٴ نماز عصر هـشت ركعـت،    ,نافلهٴ نماز ظهر   .٨٣مسأله  
نشـسته خوانـده   (دو ركعـت   عـشاء  نافلهٴ نماز مغرب چهار ركعت، نافلهٴ نماز 

، نافلهٴ نماز شب يازده ركعت، نافلهٴ نماز صبح دو ركعت، نافلهٴ روز جمعه )شود
كعت است؛ يعني چهار ركعت بر شانزده ركعت نافلهٴ نماز ظهر و عصر بيست ر

  .شود افزوده مي
هشت ركعت از يازده ركعت نماز شب به نيت نافلهٴ شـب و دو               .٨٤مسأله  

  .شود ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن به نيت نماز وتر اقامه مي

  احكام نماز مستحبي
 مگر نماز وتر , را حتماً بايد دو ركعتي به جا آورد  نمازهاي نافله  .٨٥مسأله  

چنـد بـراي   هر, توان نشسته انجام داد نمازهاي نافله را مي. كه يك ركعت است 
  .ايستادن عذري نباشد و الزم نيست دو ركعت نشسته را يك ركعت حساب كرد

 , قـصر اسـت    در سفري كه نماز واجب     ,نافلهٴ نماز ظهر و عصر     .٨٦مسأله  
  .جا آوردتوان به اميد مطلوب بودن به را مي عشاء شود و نافلهٴ ساقط مي



 ٥١   احكام نماز 

  روز هاي شبانه وقت نافله
شود و وقت فضيلت   پيش از نماز ظهر انجام مي,نافلهٴ نماز ظهر   .٨٧مسأله  

بـه  ) نه اصل سـايه   (موقعي است كه سايهٴ پديد آمده از ظهر          از اول ظهر تا      ,آن
بـود،  ) پـا ( مثالً اگر شاخصي هفـت قـدم         ; شاخص شود  ٴ اندازه مقدار دو هفتمِ  

برسد، وقت فضيلت آن زائـل      ) پا(اي كه از اول ظهر پديد آمده به دو قدم             سايه
  . تا آخرين فرصت وقت نماز ظهر ادامه دارد, اما اصل وقت نافله;شود مي

شود و وقت فضيلت   پيش از نماز عصر انجام مي, نماز عصرٴنافله .٨٨مسأله 
 ٴ انـدازه  پديد آمده از اول ظهر به مقدار چهار هفـتمِ ٴ تا موقعي است كه سايه    ,آن

 اما اصل وقت نافله باقي ;شود شاخص شود و پس از آن، وقت فضيلت زائل مي
  .ز عصر تا آخرين فرصت نما,است

شـود، تـا     از آن انجام ميپس نماز مغرب كه ٴوقت فضيلت نافله   .٨٩مسأله  
آيد ـ ادامه دارد؛ اما   غروب آفتاب پديد مي بر اثر زوال سرخي طرف مغرب ـ كه 

 از پسچند سزاوار است هر,  تا آخرين فرصت نماز مغرب است,اصل وقت آن  
  .ادا يا قضا نشودزوال سرخي طرف مغرب، قصد 

 شب ٴ تا نيمه,شود كه بعد از آن به جا آورده مي      عشاء   وقت نافله  .٩٠مسأله  
 عشاء توان نافله هاي مخصوص دارد، مي هاي خاص كه نافله ادامه دارد و در شب

  .جا آوردبهها   آندادن را پس از انجام
شود، از اول صبح صادق   نافلهٴ صبح كه پيش از آن انجام ميوقت .٩١مسأله 



 جلد اول/ توضيح المسائل          ٥٢  

 ,توان آن را به همراه نافلهٴ شب است تا پديد آمدن سرخي در طرف مشرق و مي  
  .جا آوردبدون فاصله به

 از اول نصف شب تا اول صبح صادق اسـت و         , شب ٴوقت نافله  .٩٢مسأله  
تفريق آن كه   چنان, نزديك به اذان صبح انجام شود آن است كه در سحر و,افضل

  . فضيلت دارد,در مدت نيمه شب
مسافر و كسي كه انجام نافله شب براي او بعـد از نـصف شـب         .٩٣مسأله  

 در ,سالمند و نوسال. تواند آن را قبل از نصف شب به جا آورد  مي,دشوار است
  .اند  يكسان,اين حكم
 مادامي كه موجب فوت وقت آن ,دادن نافله در وقت فريضه انجام .٩٤ مسأله

 براي كسي كه نماز قضا يا نمـاز      , نيز خواندن نماز مستحب    . جايز است  ,نشود
  . جايز است,واجب ديگري به عهده دارد

ثـواب دارد و     عـشاء    غـرب و   نماز غُفيله بين نمـاز م      دادن انجام .٩٥مسأله  
سزاوار است از زوال سرخي طرف مغرب تأخير نشود و كيفيت آن، اين است كه 

و ذَا النوِن ِإذْ ﴿:  خوانده شوداتجاي سوره اين آيدر ركعت اول پس از حمد، به
ـ       ذَهب مغاِضباً فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه فَنادي        ه ِإالَّ أَنـت     ِفي الظُّلُماِت أَنْ ال ِإل

 الظَّاِلمني ِمن تي كُنِإن كحانبِجي ٭سنن كَذِلك و مالْغ ِمن ناهيجن و نا لَهبجتفَاس 
ِمننيؤجاي سوره اين آيه   از حمد، به   پس , و در ركعت دوم    )٨٨ و   ٨٧/انبياء(﴾الْم

لَمها ِإالَّ هو و يعلَم ما ِفي الْبر و الْبحِر و ِعنده مفاِتح الْغيِب ال يع﴿: خوانده شود



 ٥٣   احكام نماز 

 ظُلُماِت الْأَرِض و ال رطٍْب و ال   و ما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها و ال حبٍة يف          
  )٥٩/انعام( .﴾ ِكتاٍب مبٍني ياِبٍس ِإالَّ يف

  احکام قبله
 مكاني است كه كعبه در آن واقع است ـ ِحجر اسماعيل  , اسالمٴهقبل .٩٦مسأله 

امتداد اين مكان از دو طرف عمق و ارتفـاع تـا آنچـه فـرض     و جزء قبله نيست ـ  
 مانند نماز،   ;هر عملي در اسالم كه مراعات قبله در آن الزم است          .  قبله است  ,دارد

 چون اين مكـان  ,م شودبايد با توجه به اين مكان خاص انجا  ... سر بريدن حيوان و   
 ,زلزله، سيل يـا حـوادث ديگـر        بر اثر     هنگام بازسازي كعبه   .مخصوص قبله است  

  . در دست عمران جديد باشد, شده  ويرانٴ هر چند كعبه,قبله محفوظ است
آوردن نمـاز   جـا بـه .  قبله باشد نماز واجب و مستحب بايد روبه   .٩٧مسأله  

 صحيح است، زيـرا  , به هر طرف باشد,حركِت پياده يا سواره مستحب در حال    
فَأَينمــا تولُّـوا فَــثَم وجــه  ﴿ بــر اسـاس  ,قبلـهٴ نمــاز مـستحب در ايــن حـال   

  . وسيع است)١١٥/بقره(﴾اللَِّه
 بايد طوري قرار گيـرد  ,خواند كسي كه ايستاده يا نشسته نماز مي   .٩٨مسأله  

 سرانگشت يا زانـو از    انحراف اندكِ . جلوي بدن او رو به قبله باشد      كه قسمت   
 چند احتياط در پرهيـز از انحـرافِ     هر, قبله بودن نيست  به    رو  مانع صدقِ  ,قبله

  .اندك انگشت و زانو و مانند آن است
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 او نشسته خواندن نماز است و نتواند ساق پا  ٴكسي كه وظيفه   .٩٩مسأله  
 رو بـه  , شـكم  و يعني صورت، سينه, بايد جلوي بدن او  ,ا رو به قبله كند    ر

  .قبله باشد
 احتياطاً به پهلوي راست ,تواند نشسته نماز بخواند كسي كه نمي .١٠٠مسأله 

در صورتي كه به پهلو     . و اگر نشد به پهلوي چپ و اگر نه، به پشت قرار گيرد            
 بايد , و اگر به پشت قرار گرفتباشدوي بدن او رو به قبله  بايد جل,قرار گرفت

  .كف پاي او رو به قبله باشد
 بايـد  , فراموش شده فراموش شده و تشهِدٴنماز احتياط، سجده   .١٠١مسأله  

  . است كه رو به قبله باشد  آن احتياطْ,رو به قبله باشد و در سجده سهو
توان در حالت راه رفتن يـا         نماز مستحب را در حال اختيار مي       .١٠٢مسأله  

سوار شدن بر اتومبيل، كشتي، قطار و هواپيما خواند و قبلهٴ خاص ندارد؛ ولي              
نماز واجب را فقط در حال ضرورت و عدم امكان انجـام آن تـا پايـان وقـت،              

  . الزم نيست,وف معرٴتوان در حالت سواري انجام داد و رعايت قبله مي
دادن نماز يا كاري كه بايد قبله در آن مراعات شود،  براي انجام .١٠٣مسأله 

تواند به شهادت دو عادل كه از روي   نيز مي,بايد به جهت قبله علم داشته باشد
م و رياضي; عمل كند,دهند  شهادت مي ـ نه حدس ـحسهمچنين به قول منج -

. توان عمل كرد  مي,شود هر و موثّق كه از گفتهٴ او اطمينان حاصل ميداِن ما
 نماز گزارده , بدون ميل به طرف راست يا چپ, در آن محرابي كه معصوم



 ٥٥   احكام نماز 

 كه به همان وضع اول  و هيچ تغييري در آن پديد نيامده، نيز قبر معصوم
فيت استفاده نماهاي دقيق در صورت اطالع كامل از كي  همچنين قبله,مانده باشد

شود   مي,هاي ياد شده  در غير صورت وشناسي باشند توانند معيار قبله ميها   آناز
  در حالت عدم علم به تسامح,به محراب مساجد مسلمانان و قبور اموات آنان

  .در رعايت قبله، اكتفا نمودها  آن
 حجـت شـرعي   ,نگزارش صـاحبخانه، مـدير هتـل و ماننـد آ     .١٠٤مسأله  

 نـه  ,گمان حاصل شـد ها   آن اطمينان باشد و اگر به قول     ٴ مگر آنكه مايه   ,نيست
تـر نائـل آمـد و      بايد به آن گمـان قـوي  ,تر رسيد   طمأنينه و بتوان به گمان قوي     

  .برابر آن عمل نمود
در صورت عدم امكان شناخت قبله، نماز بـه يـك طـرف كـه             .١٠٥مسأله  

 در ,چنـد احتيـاط مـستحب    هر,  كافي اسـت   ,تمال قبله بودن آن وجود دارد     اح
 تكرار نماز به چهار طرف است و اگر نسبت بـه بعـضي            ,صورت وسعت وقت  

 بـر خـالف     ,از اطراف اصالً احتمال قبله بودن مطرح نيست، نماز به آن طرف           
  .احتياط است

 ,ارد كه قبله يكي از دو طرف معين است        اگر يقين يا اطمينان د     .١٠٦مسأله  
بايد به هر دو طرف نماز بخواند و اگر فقط به يك طرف گمان دارد، نمـاز بـه                   

  . در تكرار نماز است,همان طرف كافي است و احتياط مستحب
خواهـد در نمازهـاي      كسي كه در فرض عدم شناخت قبله مـي         .١٠٧مسأله  
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به احتياط عمل كند، نماز  , عشاءنماز ظهر و عصر و نماز مغرب و مانند ,ترتيبي
 ;دهداول را به چهار طرف يا به اطرافي كه قبله بودن آن محتمل است، انجام مي

خواند، هرچند انجام دادن هر دو نماز بـه     گاه نماز دوم را به همان اطراف مي         آن
  . ديگر كافي استاطرافبا هم، به ها   آنيك طرف و تكرار

خواهد حيواني را ذبح  كسي كه توان شناخت قبله را ندارد و مي .١٠٨مسأله 
 بايد برابر گمان خود , ضرر يا حرج دارد,كند كه تأخير آن تا وقت شناخت قبله

 صحيح است , به هر طرف انجام دهد,عمل كند و اگر به هيچ طرف گمان ندارد
 مورد در گوشت آن حيوان ,ر بريدن رو به قبله نبودهو اگر بعداً معلوم شد كه س

  .حالل است ,يادشده

  پوشانيدن بدن در نماز
مرد بايد در حال نمازـ هرچند كسي او را نبيند يـا در تـاريكي          .١٠٩مسأله  

هاي جلو و پشت را بپوشاند و بهتر است كه از ناف تا زانو  كامل باشد ـ عورت
  . كامل به حضور معبود برودٴالبته نماز اقتضا دارد كه انسان با جامه. ندرا بپوشا

 حتـي سـر و مـو را    , تمـام بـدن خـود   ,زن بايد در حال نمـاز      .١١٠مسأله  
 نيـز  ,شـود   بپوشاند؛ ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضـو شـسته مـي             

 هـر  ,الزم نيـست ) دم و باطن آنظاهر ق(ها تا مچ و پاها تا مچ        پوشاندن دست 
  براي اطمينـان بـه پوشـيده شـدن         .  پوشاندن باطن پاست   چند احتياط مستحب



 ٥٧   احكام نماز 

پوشانيدن موهاي مصنوعي . را بپوشاندها   آنمواضع الزم، بايد مقداري از اطراف
  . مگر براي حفظ از نامحرم,و زيورها، الزم نيست

 اداسـت كـه بايـد     ماننـد نمـاز واجـبِ      ,تحبنماز قضا و مـس     .١١١مسأله  
 ,پوشاندن مرد و زن رعايت شود و نماز احتياط و قضاي سجده و قضاي تشهد       

چنـد  هر,  سهو پوشاندن شرط نيـست    ٴ اما در سجده   ;حكم نماز واجب را دارند    
 مـشروط بـه آن      ,سجدهٴ تالوت قرآن و سجده شكر     . احتياط در پوشاندن است   

  .نيستند
 اعم از نماز و لواحق آن، اگـر  ,آنچه مشروط به پوشاندن است  .١١٢مسأله  

عمداً يا با تقصير در يادگيرِي حكم شرعي، بدون پوشاندن انجام شـود، باطـل               
  .است و بايد اعاده شود

وزش باد يا غفلت نمازگزار، عورت او ظاهر شد        بر اثر    هر گاه  .١١٣مسأله  
 ذكر و عمل واجِب در نماز را، با آن حالـت انجـام نـداد و فـوراً آن را                    و هيچ 

 مشروط ,شود و اگر بعد از نماز يا چيزي كه مانند نماز       پوشاند، نماز باطل نمي   
  . اعاده الزم نيست,به پوشاندن است، معلوم شود كه عورت پيدا بوده

 اگر  وهاي نماز پوشيده باشدمام حالتعورت نمازگزار بايد در ت .١١٤مسأله 
 نه در حالت ديگر، ,پوشاند ها آن را مي لباسي در بردارد كه فقط در برخي حالت

 هر , نماز صحيح است,چنانچه در حالت ديگر با وسيلهٴ جداگانه پوشيده شود       
  . نماز را اقامه كند, آن است كه با جامه كامل,چند احتياط مستحب
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 خواه با پارچه ; پوشاندن عورت است,آنچه در نماز واجب است .١١٥مسأله 
چند احتياط مستحب آن است كه هر,  برگ درخت و ساتر ديگر,و خواه با كاغذ

  .در صورت نبودن لباس، از پوشش گياهي استفاده شود
توانـد در     ياگر براي مرد هيچ سـاتري در دسـترس نيـست، مـ             .١١٦مسأله  

ها را با ِگل و مانند آن بپوشـاند و نمـاز را اقامـه کنـد و          حالت ناچاري عورت  
 آن است كه نماز را با ايماء و اشاره به جاي ركوع و سجود،               ,احتياط مستحب 

  .اعاده نمايد
كسي كه پوشاك نماز را ندارد و از دسترسي به آن تا آخر وقت     .١١٧مسأله  

تواند نماز را در اول وقت، برابر وظيفه كسي كه ساتر ندارد اقامه   مي,ميد استناا
چنانچه تا پايان وقت به ساتر دسترسي پيدا كرد، نماز را اعاده نمايد و اگر   . كند

 »رجائاً«كند، مانعي نيست كه  احتمال دهد تا پايان وقت به ساتر دسترسي پيدا مي
  . بايد نماز را اعاده نمايد,اتر دسترسي يافتنماز را اقامه كند؛ ولي اگر به س

 كاغذ و مانند , برگ, لباس,كسي كه هيچ وسيله پوشاندن عورت .١١٨مسأله 
تواند ايستاده و با اشاره به ركوع   مي, ندارد و نامحرمي نيست تا به او نگاه كند,آن

 آن با ركوع و سجود عادي ٴده اعا,و سجود، نماز را اقامه كند و احتياط مستحب
 بايد نماز را نشسته اقامه کند و ركوع و سجود ,بيند است و اگر نامحرمي او را مي

  .تر آورد  سر را قدري پايين,را با اشاره انجام دهد و براي سجود
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   نمازگزار ط لباسوشر
: مباح بودن؛ سوم: پاك بودن؛ دوم: يكم :گزار ط لباس نمازشرو .١١٩مسأله 

گوشـت نبـودن؛ پـنجم و     از اجزاي حيوان حرام: از اجزاي مردار نبودن؛ چهارم   
  . از ابريشم خالص و طالباف نبودن,اگر نمازگزار مرد است: ششم

  دنوپاك ب: يكمشرط 
 نماز او ,اگر كسي عمداً با بدن يا لباس نجس نماز را اقامه كند .١٢٠مسأله 

تقصير در ياد گرفتِن حكم شرعي باشد و نداند كه نماز  بر اثر  هرچند,اطل استب
  . باطل است,با لباس يا بدن نجس

 نداند كه مثالً    ,تقصير در فراگيري حكم شرعي     بر اثر    اگر كسي  .١٢١مسأله  
ورد، آ جاعرق مشرك و ملحد نجس است و با جامهٴ آلوده به آن عرق، نماز به              

  .نماز او باطل است
 نماز در جامهٴ داند مي داند چه چيزي نجس است و اگر كسي مي .١٢٢مسأله 

داند لباس او نجس است و با آن نماز را اقامه كند و   ولي نمي,نجس باطل است
چنـد  هر, بعد از آن بفهمد كه جامه او نجس بوده است، نماز او صحيح اسـت              

  . اعاده آن است,ستحباحتياط م
دانست كه  داند نماز در جامه نجس باطل است و مي اگر كسي مي .١٢٣مسأله 

اعتنايي، نجس بودن آن را فراموش كنـد و   لباس او نجس است و با اهمال و بي  
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نماز را در آن، اقامه کند و پس از نماز يادش بيايد كه جامهٴ او نجس بوده است، 
  . الزم است,ده نماز در وقت و قضاي آن در خارج وقتاعا

 ,كسي كه در وسعت وقت مشغول نماز اسـت و در بـين نمـاز            .١٢٤مسأله  
 يا ,لباس يا بدن او نجس شود، يا بفهمد كه جامه يا بدن او قبالً نجس بوده است

 نمـاز را بـا آن     شك در سابق بودن نجاست داشته باشد و هيچ ذكر و عملي از            
 بايد فوراً جامه را پاك يا عوض كند و بدن را نيز تطهير ,وضع انجام نداده است

نكه حالت نمازگزاري او آسيب ببيند و اگر چنين كاري صـورت         نمايد؛ بدون آ  
چند نماز او باطل هر,  بايد به دستور گفته شده عمل نمايد,برد نماز را از بين مي

  . نماز را اعاده كند, پاكشود تا با جامه و بدن مي
 لباس ,كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است و در بين نماز .١٢٥مسأله 

يا بدن او نجس شود، يا بفهمد كه پيش از آن نجس بوده است، يا شك در سابق 
 در ,بودن داشته باشد و هيچ ذكر يا عملي از نماز را با آن وضع انجام نداده است

 به طوري كه نماز او      , تطهير لباس يا بدن يا عوض نمودن لباس        صورت امكانِ 
 بدون به   تطهير يا تعويضِ    بايد چنين كند و در صورت عدم امكانِ        ,آسيب نبيند 

تواند با همان لباس يا   مي, يك ركعت از نماز در وقتهم خوردن نماز و ادراِك
ن لباس و ضرر نداشتن برهنه با نجس بودكه     چنان ,وضع بدن نماز را ادامه دهد     

  . نماز را ادامه دهد, به دستور برهنگان,تواند بدون لباس شدن مي
كسي كه شك دارد بدن يا لباس يا محل سجده او متنجس است  .١٢٦مسأله 
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و به مقدار الزم جستجو كرد و چيزي نيافت و با همان وضع نماز خواند و پس 
شده متنجس بوده، نماز او صحيح است و اگر شد يكي از امور يادز نماز معلوم ا

بدون جستجو، نماز را اقامه کرد و بعد از آن فهميد كه هنگام نماز متنجس بوده، 
  . قضا كند, اعاده و پس از وقت, آن است كه در وقت,احتياط واجب

محلّ سجدهٴ او متنجس است دانست بدن يا لباس يا  كسي كه مي .١٢٧مسأله 
آن را پاك كرده است يا نه و با همان وضع نماز بخواند و كه و اکنون شك دارد 

  . نماز او باطل است, از نماز بفهمد كه متنجس بودهپس
دانست بدن يا لباس يا محلّ سجده و چيزي كه پاك  كسي كه مي .١٢٨مسأله 

را شست ها   آن,به طور متعارف ز است، متنجس بوده وبودن آن شرط صحت نما
اند و بعد از نماز فهميد پاك         و يقين يا اطمينان كامل حاصل نمود كه پاك شده         

را شست و پاك شدن ها   آناند، نماز او صحيح است و اگر فرد آگاه و موثّق نشده
  .ت نمازش درست اس, از نماز معلوم شد كه پاك نشدهپسرا اعالم نمود و 

 خود ببيند و يقين كند ٴاگر خوني در بدن يا لباس يا محلّ سجده .١٢٩مسأله 
 نماز را اقامه , مثالً خون پشه است و با همان وضع,هاي نجس نيست كه از خون

 ,جا آوردتوان با آن نماز را به هايي است كه نمي  از نماز بفهمد از خونپسكند و 
  .استنماز او صحيح 

هر گاه خوني را در لباس يا بدن يا محلّ سجده ببيند و بداند اين  .١٣٠مسأله 
 مثالً خون زخم، دمل يا كمتر از , ولي نماز با آن درست است,خون نجس است
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جا آورد و پس از نماز بفهمد خوني بوده که نماز با درهم است و با آن نماز را به
  .، نماز او صحيح استآن باطل است

 يـا  لبـاس  يا بدن و درك فراموش را چيزي بودن متنجس هرگاه .١٣١مسأله  
 و آورد جابه را نماز فراموشي، حال در و ديرس آن به رطوبت با او، سجده محلّ
 چيزي به رطوبت، با او بدن اگر ولي است؛ صحيح او نماز د،آم يادشآن  از پس
  و بشويد را برخورد محل آنكه بدون و برسد كرد فراموش را آن بودن نجس كه

 با و شود پاك مثالً جاري آب در كردن غسل با ,نجس با برخورد محل آنكه بدون
 و غـسل  كند، اقامه نماز ,حال همان با و بگيرد وضو يا كند غسل وضع همان
  .است باطل نمازش و وضو

سي كه يك لباس دارد و بدن و لباسش متـنجس شـود و بـه                ك .١٣٢مسأله  
تواند بدن را پاك كنـد و لبـاس را          مي ,آب دارد ها     آن  آب كشيدن يكي از    ٴاندازه

 مايهٴ عسر و ,جا آورد و اگر برهنه شدن     بيرون آورد و به دستور برهنگان نماز به       
 ,بيشتر بـود  با همان لباس نماز را اقامه نمايد و اگر نجاست لباس ,حرج است 

تواند با شستن لباس، به نماز در  مثالً لباس با بول و بدن با خون متنجس شد، مي
  . اكتفا كند,آن

 بر اثر    لباس ديگري ندارد و    ,كسي كه غير از لباس متنجس      .١٣٣مسأله  
تنگي وقت، شستن آن ممكـن نباشـد و اطمينـان دارد کـه بـه لبـاس پـاك             

ارد، همچنين نتواند برهنه شود و بـه دسـتور برهنگـان نمـاز را               دسترسي ند 
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 نماز را اقامه نمايد و نيازي به اعاده , بايد در همان لباس متنجس,انجام دهد
  .در وقت يا قضا در خارج آن نيست

متنجس اسـت و  ها   آنداند يكي از كسي كه دو لباس دارد و مي     .١٣٤مسأله  
پاك است و شستن ممكن نباشد، در وسعت وقت بايد در ها   آنكدام يك ازنداند 

 به دسـتور برهنگـان نمـاز را اقامـه     ,هر كدام يك نماز بخواند و در تنگي وقت  
 اكتفا كند و به احتياط ,در وقتها    آن تواند به نماز در يكي از       چند مي هر, نمايد

  . قضا كند,ست آن را در لباس دوم يا لباس ديگري كه پاك ا,مستحب

  مباح بودن : شرط دوم
لباس نمازگزار بنا بر احتياط واجب بايد مباح باشد و فرقي بين  .١٣٥مسأله 

 مانند نخ، دكمـه و چيـز    ـ ساتر عورت و غير ساتر و بين اجزاي ريز و درشت
  .نيستـ ديگر 

 چند ندانديدن لباس غصبي حرام است ـ هر پوشداند كسي كه مي .١٣٦مسأله 
اي كـه   به گونـه , غصبي نماز بخواندٴ با جامهكند ـ و عمداً  كه نماز را فاسد مي

  نماز او باطل اسـت و در صـورتِ         , مستلزم تصرف در آن باشد     ,جزئي از نماز  
چند فراموش كننده هر, جاهل بودن به غصب يا فراموشي آن، نماز صحيح است

  . فراموش كننده است غاصِبٴ اعاده, البته احتياط مستحب.دخود غاصب باش
اگر صاحب لباس غصبي، نماز در آن لباس را رضـايت دهـد،      .١٣٧مسأله  

  .نماز در آن، حالل و صحيح است
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دانست يا فراموش كرده بود و  كسي كه غصبي بودن لباس را نمي .١٣٨مسأله 
يادش آمد، اگر چيز حاللي كه ساتر عورت باشد دارد،  ر بين نماز آگاه شد يا بهد

بايد جامه غصبي را درآورد و پيش از بيرون آوردن، هيچ عملي از اعمال واجب 
 , نماز را ادامه دهد و اگر ساتر حالل ندارد,نماز را انجام ندهد و با ساتر حالل

شود و به مقدار      وردن وضع نماز مي   يا بيرون آوردن جامه غصبي سبب به هم خ        
 بايد نماز را رها كند و جامه را عوض كند و بـا      ,ماند  يك ركعت وقت باقي مي    

 ادراك ,چند بيش از يك ركعت را در وقـت      هر,  نماز را اعاده كند    ,لباس حالل 
 لباس , در حال نماز,نكند و در صورتي كه اين مقدار وقت هم باقي نمانده باشد

  .كند  نماز را تمام مي, و به دستور برهنگانرا بيرون آورده
 ماننـد   ,هرگاه پوشيدن لباس غصبي در حال نماز حرام نباشـد          .١٣٩مسأله  

آنكه حفظ جان يا سالمت يا امر مهم مالي متوقف بر پوشيدن آن باشد، چـون                
 ,الهيچ جزئي از اجزاي نماز مستلزم تصرف حـرام نيـست، نمـاز در ايـن حـ       

  .صحيح است
 اعم از آن است كه خوِد ,لباس غصبي كه نماز در آن باطل است .١٤٠مسأله 

لباس، مال ديگري باشد يا متعلّق حق مستأجر يا مرتهن آن باشد، پس نماز در  
  .باطل استها   آنلباسي كه در اجاره مستأجر يا رهن مرتهن است، بدون رضايت

غصبي بودن لباس، گاهي به سرقت آن است و گاهي بـا باطـل      .١٤١مسأله  
 لباسي را با عين پول حرام بخرد يا ,بودن معامله؛ مانند آنكه خريدار يا مستأجر
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 قصد پس ,گيرد  يا قرض مي,خرد مي ذمه اجاره كند يا در حين معامله كه آن را به
شته باشد يا قصد داشته باشد كه بهاي آن را از ندادن آن يا نپرداختن بهاي آن را دا

 ; مال ديگري ندارد تا قصد مال حالل كند,مال حرام بدهد يا اصالً جز مال حرام
 ; تصرف در آن حرام است,در همه اين موارد تا بهاي آن را از مال حالل نپردازد

ني به  گاهي به سرقت، رشوه، ربا و مانند آن است و زما,همچنين حرام بودن مال
نپرداختن حق خمس يا زكات و ادا نكردن نذر مالي كه عين آن صدقه قرار داده    

  .، نه آنكه تصدق به آن نذر شده باشدهشد
 نه ساتر عورت و نه ,مال غصبي كه محمول در حال نماز است  .١٤٢مسأله  

ف همراه اوست لباس ديگر نمازگزار است؛ مانند چيز غصبي كه در جيب يا كي
جا نمودن و   موجب تصرف در آن به تحريك،جابه,و هيچ جزئي از اجزاي نماز 

  . وگرنه باطل است; نماز او صحيح,مانند آن نباشد
نماز در لباسي كه اجرت دوخـتن يـا شـستن و اطـو كـشيدن آن داده                .١٤٣مسأله  

  مانند نـخ، دكمـه،   ـ كه عيني از مال ديگران يا با پول حرام داده شده، در صورتي ,نشده
 نيز در لباسي  ;گيرد در آن نباشد، اشكال ندارد       را به عهده مي   ها     آن كه خياط ـ  ... آستر و 

  .كه با آب غصبي شسته شده و پس از خشك شدن، نماز خوانده شود، اشكال ندارد

  از اجزاي مردار نبودن: شرط سوم
كه اگر باشد اي  لباس نمازگزار نبايد از اجزاي حيوان مردار شده .١٤٤مسأله 

 مانند ,گوشت باشد  خواه آن حيوان حالل;جهد  خون از آن مي,رگ آن بريده شود
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 آن است كـه از اجـزاي        ,احتياط مستحب .  مانند گربه  ,گوشت  گوسفند يا حرام  
  .  در نماز اجتناب شود,مرداري كه داراي خون جهنده نيست

چيزي از اجزاي مردار كه در زمان حيات حيـوان، روح داشـته              .١٤٥ مسأله
 , نبايد همراه نمازگزار باشد,به احتياط واجب... است؛ مانند گوشت، پوست و   
  .هر چند لباس او شمرده نشود

د؛ خواه   چيزي است كه ذبح شرعي نشده باش       ,مقصود از مردار   .١٤٦مسأله  
  .خودش مرده باشد يا او را كشته باشند يا به وجه غير شرعي ذبح شده باشد

گوشـت    چيزي از مردار حـالل ,اگر لباس نمازگزار يا همراه او    .١٤٧مسأله  
نماز او ...  مانند مو، پشم، كرك، پر، استخوان، شاخ، دندان و,باشد كه روح ندارد

  .صحيح است

  گوشت نبودن اجزاي حيوان حرام: ارمشرط چه
گوشت نباشد؛ خواه     لباس نمازگزار بايد از اجزاي حيوان حرام       .١٤٨مسأله  

 مانند گوشت و ,داراي خون جهنده باشد يا نه و خواه آن جزء داراي روح باشد
و خـواه در صـورت     ...  مانند پشم، مـو، كـرك، اسـتخوان و           ,پوست يا نباشد  

پذيري ذبح شده باشد يا نه و خواه به صورت لباس نمازگزار باشد يا همراه  تذكيه
  . خواه زياد باشد يا اندك مانند يك مو;او

اگر آب دهان، آب بيني، عرق، اشك و رطوبت ديگري از حيوان  .١٤٩مسأله 
ر حالت تَر بـودن،      د , بر بدن يا لباس نمازگزار باشد      , مانند گربه  ,گوشت  حرام  
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توان با آن نماز را اقامه كرد و در حالت خشك شدن و برطرف شدن عـين             نمي
  .آن، نماز صحيح است

گرچه انسان حرام گوشت است؛ ولي اگر مو، عرق، آب دهان و  .١٥٠مسأله 
ين همچن.  اشكال ندارد, بر بدن يا لباس نمازگزار باشد,اشك كسي كه پاك است

  . مانع صحت آن نيستند,موم و عسل در بدن يا لباس نمازگزار باشد
اگر كسي نداند لباس معيني از حيوان است يا غير حيوان، اقامه  .١٥١مسأله 

 نداند از حـرام گوشـت        نيز اگر بداند از حيوان است و       ;نماز با آن مانعي ندارد    
 چه در كشور اسالمي درست شده باشد يا ;رد اشكالي ندا,گوشت است يا حالل

  .در كشور غير اسالمي
 از حيوان   , مانند تكمه صدفي   ;اگر كسي نداند فالن جزء لباس      .١٥٢مسأله  

گوشت است يا نه، اقامه نمـاز بـا آن مـانعي             است يا نه و نداند از حيوان حرام       
توان در آن   نمي,گوشت است حيوان حراماز آنكه مثالً صدف از ندارد؛ ولي با احر
  .نماز را اقامه كرد

ت، خز خالص كه با مـوي حيـوان         گوش از اجزاي حيوان حرام    .١٥٣مسأله  
اند؛ يعني   نيز پوست سنجاب استثنا شده,گوشت ديگر مخلوط نشده باشد    حرام

  . سنجاب است در ترك,چند احتياط مستحبهر, صحيح استها   آننماز در
گوشـت اسـت يـا        نداند كه لباس او از حيوان حـرام        اگر كسي  .١٥٤مسأله  

دانسته و اكنون فراموش كرده و در آن نماز خوانده اسـت، نمـاز او صـحيح              مي
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  . اعاده نماز در صورت فراموشي است,چند احتياط مستحبهر, است

  طالبافت نبودن: شرط پنجم
پوشيدن لباس طالبافت براي مرد حرام و نمـاز او در آن باطـل     .١٥٥مسأله  

البتـه حكـم اسـراف يـا     . است؛ ولي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد      
  . جداست,لباس شهرت

لباسي كه مخلوط به طالست، در صورت صدق لبـاس طـال،             .١٥٦مسأله  
  . طال را دارد و فرقي بين ساتر عورت و غير آن نيستحكم لباس خالص

اي كه پوشيدن طال زينت كردن به طال در بدن يا لباس، به گونه       .١٥٧مسأله  
صدق كند؛ مانند آويختن زنجير طال به سينه و به دست كردن انگـشتر طـال و               

 در آن باطل است؛    براي مرد حرام و نماز وي      ,بستن ساعت مچي طال به دست     
  .ولي زينت كردن به طال براي زن جايز و نمازش در آن صحيح است

اگر مردي نداند يا فرامـوش كنـد كـه لبـاس يـا انگـشتر او از             .١٥٨مسأله  
چند احتياط مـستحب در  هر, طالست، گناه نكرده و نماز او در آن باطل نيست  

  . اعاده نماز است,حال فراموشي
پوشيدن لباس يا فلزي كه طال بودن آن مشكوك است، جـايز             .١٥٩مسأله  

  . باطل نيست,است و نماز در آن
در حرام بودن پوشيدن لباس طال، فرقي بين لباس رو و لبـاس          .١٦٠مسأله  

  .زير و بين آستر و ابره نيست
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 , در نمـاز و غيـر نمـاز        , اعم از مسكوك و غير آن      ,حمل طال  .١٦١مسأله  
  . صحيح است,نماز با آنكه   چنان,جايز است

  ابريشم خالص نبودن: شرط ششم
پوشيدن لباس ابريشم خالص براي مرد در غير نماز حرام و در           .١٦٢مسأله  

 ,ست و بـه احتيـاط واجـب   نمازـ گذشته از حرام بودنش ـ موجب بطالن آن ا 
به تنهايي نتوان نماز را اقامه كرد؛ مانند عرقچين و كمربند       ها     آن چيزهايي كه با  

  . بايد از حرير محض نباشد,و جوراب
 ,پوشيدن لباس ابريشم خالص بـراي زن جـايز و نمـاز بـا آن               .١٦٣مسأله  

  .صحيح است
 يـا از چيـز      ;لباسي كه معلوم نيست از ابريشم خـالص باشـد          .١٦٤مسأله  

ديگري باشد كه پوشيدن آن جايز است، پوشيدنش در غير نماز حرام نيـست و          
  .اشكال است  بي,در حال نماز

پوشيدن لباس غصبي بـراي مـرد و زن و ابريـشمي خـالص و                .١٦٥مسأله  
 اگر , منعي ندارد و شخص ناچار, ناچاري در حال,طالبافت براي خصوص مرد

شده نماز را هاي ياد تواند در لباس   مي ,كند  تا پايان وقت، لباس ديگر فراهم نمي      
  .اقامه كند

 تهيه شـده     غير از لباس غصبي، لباس     ,اگر زن و مرد نمازگزار     .١٦٦مسأله  
يگري نداشته باشند، بايد  گوشت و لباس نجس، لباس د       و حيوان حرام   از مردار 
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 اگـر غيـر از لبـاس    , نماز را اقامـه کننـد و مـرد نمـازگزار         ,به دستور برهنگان  
ناچار ها   آنطالبافت و ابريشم خالص، لباس ديگري نداشته باشد و به پوشيدن 

  . نماز را اقامه نمايد,را از بدن بيرون آورد و به دستور برهنگانها   آننباشد، بايد
 هرچنـد بـه     , براي نماز واجب است    ,فراهم كردن ساتر عورت    .١٦٧مسأله  

 .کردن يا عاريه خواستن يا قبول كـردن بخـشش باشـد         صورت خريدن يا اجاره   
، نبايد براي نمازگزار عرفـاً توانفرسـا و غيـر      کردنالبته بهاي خريداري يا اجاره    

ش را قبول كردن، ذلـت و  قابل تحمل باشد و در حالت عاريه خواستن يا بخش    
 , به دستور برهنگـان    ,شدههاي ياد   وگرنه در همه حالت   ; خواري احساس نشود  

  .دارد نماز را به پا مي
 شـهرت و  ٴ بايد از پوشيدن لباسي كه مايه     ,بنا بر احتياط واجب    .١٦٨مسأله  

ـ    ,در اين جهـت   .  خودداري نمود  ,آور است   خودنمايِي وهن  ين پارچـه،    فرقـي ب
اگـر لبـاس    . البته نماز خواندن با آن اشـكال نـدارد        . نيست... رنگ، دوخت و  

اي كه موجب هتـك نيـست، پوشـيدن آن           به گونه  ,معيني از شهرت خارج شد    
  .مانعي ندارد
 مرد لباس زنانه را جامه رسمي خود قرار      ,بنا بر احتياط واجب    .١٦٩مسأله  

تـوان     هرچنـد مـي    ,لباس مردانه را جامه رسمي خود قرار ندهد        نيزندهد و زن    
هرگاه لباس معيني از اختصاص به يك صنف خـارج          . نماز را در آن اقامه كرد     

  . جايز است,شده و به صورت مشترك در آمد، پوشيدن آن براي هر دو صنف
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رار بگيـرد و در همـان   كسي كه بايد در بستر بر پشت يا پهلو ق .١٧٠مسأله  
ط صـحت نمـاز باشـد، الزم    پا بدارد، اگر جامه او داراي شـرو      حال نماز را به     

نيست لحاف، پتو و مانند آن، شرايط لباس نمـازگزار را داشـته باشـند و اگـر             
براي مرد ابريشم خالص و بـراي زن و         كه   برهنه است، احتياط واجب آن است     

  .ندهد گوشت را پوشش قرار اميز نجس، مردار، اجزاي حيوان حرمرد چ

  مواردي که متنجس بودن لباس يا بدن اشکال ندارد
تـوان نمـاز را اقامـه      در سه صورت با لباس يا بدن متنجس مي         .١٧١مسأله  

اول آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا دمل كه در بـدن اوسـت، بـدن يـا                : كرد
نكه در بدن يا لباس او به مقدار كمتـر از درهـم؛    شوند؛ دوم آ    آلود     خون ,لباس

خـون انـسان يـا حيـوان      ) شـهادت (تقريباً بـه انـدازه بنـد سرانگـشت سـبابه            
گوشت باشد؛ سوم آنكه ناچار باشد در بدن يا لباس متنجس نماز را اقامه حالل
 آنكه يكم: توان نماز را به پا داشت در دو صورت فقط با لباس متنجس مي. كند

لباس زنـي  :  متنجس باشد؛ دوم , مانند جوراب، عرقچين او    ,هاي كوچك  لباس
. ها بيان خواهد شد احكام اين صورت.  متنجس شده باشد,كه پرستار بچه است

  .حمل شيء متنجس در نماز، ارتباطي به بدن يا لباس نمازگزار ندارد
ِن زخم يا جراحت يا دمـل و        اگر در بدن يا لباس نمازگزار خو       .١٧٢مسأله  

 به خون بيرون آيد و شستن يا عوض نمودن لبـاس دشـوار              هآلود  نيز اگر چرك  
  . نماز با آن بدن يا لباس اشكال ندارد,باشد
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شـود و   اگر خون بريدگي عضو يا زخم كه به زودي برطرف مي        .١٧٣مسأله  
 ,هم بوده و در بدن يـا لبـاس باشـد      شستن آن دشوار نيست و بيش از اندازه در        

  .نماز با آن عمداً باطل است
عفو از خون زخم و جراحت مخصوص جاي زخم و جراحت        .١٧٤مسأله  

 بـه رطوبـِت     ,اين اگر جايي از بدن يا لباس كه با زخم فاصـله دارد            بنابر, است
 اگـر مقـداري از    باطل اسـت؛ ولـي  , نماز عمدي با آن    , زخم نجس شود   ٴآلوده

 نمـاز بـا آن   , به رطوبت آن آلوده شـوند ,اند بدن يا لباس كه نزديك محلّ زخم   
  .اشكال ندارد
ــد   .١٧٥مــسأله  اگــر از زخمــي كــه در درون دهــن، بينــي، گــوش و مانن

 بيرون آيد و بـيش از انـدازه درهـم           , خون زايدي كه متعارف نيست     ,هاست اين
 بنا بر احتياط واجب نبايـد بـا آن نمـاز را اقامـه     ,ن يا لباس برسدباشد و به بد  

 ,هاي زخـم در درون باشـد     چند دانه هر, كرد؛ ولي نماز خواندن با خون بواسير      
 ,حـرارت و ماننـد آن   بر اثـر  الزم است توجه شود كه خون دماغ    . اشكال ندارد 

  .شود خون زخم محسوب نمي
 خـوني  ,ي كه بدنش زخم است اگر در بدن يا لبـاس خـود         كس .١٧٦مسأله  

 اقامه نماز   ,بيش از درهم ببيند و احتمال قابل اعتنا دهد كه از همان زخم است             
  . اشكال ندارد,با آن

ها   آناند كه به همهٴ  گاهي به هم نزديك,هاي متعدد در بدن  زخم .١٧٧مسأله  
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 نمازگزاردن با   , تا همگي درمان نشدند    ,اين صورت شود، در     يك زخم گفته مي   
و زماني از هم دورند كه هركدام زخم  اشكال است در بدن يا لباس بيها   آنخون

 اگر بيش از درهم , در اين فرض خون هركدام بعد از درمان;شود جدا شمرده مي
  . مانع صحت نماز است,باشد

 خون حـيض، نفـاس، استحاضـه، همچنـين خـون            اي  اگر ذره  .١٧٨مسأله  
حيوان نجس و انسان ملحد يا مشرك و حيواني كه به ذبح شرعي كشته نشده و 

  . باطل است, در لباس يا بدن كسي باشد، نماز با آن,به حكم مردار است
  اگر پراكنـده باشـند و جمـع        ,ندهايي كه مورد عفو     خون .١٧٩مسأله  

 مانع صحت نماز نيستند و اگر به اندازه درهم  ,متر از درهم باشد   كها    آن
خوني كه به لباس نازك ريخت و به .  مانع صحت نمازند,يا بيشتر بودند

آيد و اگر ظاهر شدن آن   يك خون به حساب مي,طرف ديگر آن ظاهر شد
 دو , نه نـازك بـودن پارچـه   ,غليظ بودن خون است   بر اثر    به طرف ديگر  

 مـانع  ,اگر كمتـر از درهـم نباشـد    ها     آن شوند و جمع    ميخون محسوب   
  .صحت نماز است

اگر خون روي ابره لباس بريزد و به آستر آن برسد يا بـه آسـتر    .١٨٠مسأله  
شوند و بايـد روي هـم     دو خون محسوب مي,آن ريخته شود و به ابره آن برسد  

 ; نماز با آن صحيح است, درهم بودكمتر ازها   آنحساب شوند كه اگر مجموع    
  .وگرنه باطل است
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 كمتر از درهم بود و رطوبتي به آن رسيد ,اگر خون بدن يا لباس .١٨١مسأله 
 صحيح است و اگر رطوبت رسيده بـا خـون بـه    , نماز با آن   ,و در آن محو شد    

 نماز بـا  ,ه شده باشد به طوري كه اطراف خون آلود,اندازه درهم يا بيشتر شوند  
  . باطل است,آن

 كمتر از درهم باشـد و  ,اگر خوني كه در بدن يا لباس است      .١٨٢مسأله  
اي بول روي آن بريزد و به بدن يا لبـاس برسـد،        نجاست ديگري مانند قطره   

چند به همان قسمت برسد و به جاي ديگر بدن يا هر, نماز در آن باطل است
  .نرسدلباس 

هاي كوچك؛ مانند عرقچين و جوراب و دستكش كه  اگر لباس .١٨٣مسأله 
 صورتي كه از مردار و حيوان        در , نجس شوند  ,عورت را پوشانيد  ها     آن نتوان با 

 نيز اگر با انگشتر يا ;باطل نيستها   آننماز با گوشت درست نشده باشند، حرام
  . اشكال ندارد,نماز اقامه كند نجس شده عينك يا سمعِك

 اگـر از    ,شـود   حمل چيز متنجس كه با آن عورت پوشانده مـي          .١٨٤مسأله  
  ـ  نه لباس اوـ گوشت نباشد و فقط همراه نمازگزار باشد   مردار يا حيوان حرام

 شـده در   نجسحمل دستمال،كليد، چاقو و قلمِ    كه     چنان ,كند  نماز را باطل نمي   
  . مانعي ندارد,نماز

زني كه پرستار بچه است و بيش از يك لباس ندارد و اگر هـم              .١٨٥مسأله  



 ٧٥   احكام نماز 

 ناچار است همه را بپوشد و لباس او به بول بچه نجس   ,بيش از آن داشته باشد    
چند نمازهاي بعـدي را  هر,  كافي است,روز يك بار آن را بشويد    شود، شبانه   مي

مناسب اسـت كـه لبـاس را نزديـك غـروب            . كند  نجس شده اقامه مي    با لباسِ 
  .را انجام دهد عشاء  نماز ظهر و عصر و مغرب و,بشويد تا با آن

  در لباس نمازگزار ثواب داردها   آناموري كه رعايت
: مستحب است در لباس نمـازگزار چنـد چيـز رعايـت شـود              .١٨٦مسأله  

حنـك، عبـا بـه ويـژه بـراي امـام جماعـت، جامـه سـفيد،                 پوشيدن عمامه با    
البتـه  .  انگشتري عقيق   و ترين لباس، استعمال چيزي كه بوي خوش دارد         پاكيزه

  . به اميد ثواب است,شدهدرعايت امور يا

  كند در لباس نمازگزار ثواب را كم ميها   آناموري كه بودن
پوشيدن عمامه بدون : مازگزار مكروه است  چند چيز در لباس ن     .١٨٧مسأله  

حنك، لباس سياه به استثناي عمامه و عبا، جامه چركين، لباس تنـگ، لبـاس               
كنـد، لباسـي كـه صـاحب آن      ميگسار، لباس كسي كه از نجاست اجتناب نمي     

، انگشتري كـه  اي كه صورتي در آن نقش شده است    متّهم به غصب است، جامه    
 , بـه اميـد ثـواب      ,شـده البته ترك امور ياد   . تم شده اس  بر روي آن صورتي رس    

  .مناسب است
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  ط مكان نمازگزاروشر
  :مكان نمازگزار چند شرط دارد

  شرط اول
كسي كه  .  مكان نمازگزار بايد مباح باشد     ,بنا بر احتياط واجب    .١٨٨مسأله  

صبي اي كه نمـاز تـصرف در ملـك غـ      به گونه  ,در ملك غصبي نماز اقامه كند     
 نماز او باطل اسـت؛ ولـي نمـاز در زيـر      , بنا بر احتياط واجب    ,محسوب شود 
فرش يـا  .  اشكال ندارد, در صورتي كه تصرف در آن صدق نكند    ,سقف غصبي 

  .شود  مانع بطالن نماز نمي,تخت مباح روي مكان غصبي
 مـال ديگـري     ,نماز در مكاني كه عين يا منفعت يـا انتفـاع آن            .١٨٩مسأله  

 نماز در ,مكاني كه ملك ديگري است  .  باطل است  , بنا بر احتياط واجب    ,است
 بدون رضايت مالك صحيح نيست؛ همچنين مكاني كه در اجـاره ديگـري              ,آن

 بدون رضايت مستأجر    ,است يا به عاريه در اختيار اوست، نماز خواندن در آن          
 فرقي بين زنـده بـودن       ,در اين جهت  . صحيح نيست ) عاريه گيرنده (يا مستعير   

 به جا مانـده   بنابراين نماز خواندن در مالِ    ,صاحب حق يا مرده بودن آن نيست      
  . او صحيح نيستٴن و جدا كردن ثلِث وصيت شدهي پيش از اداي د,از ميت

كـسي كـه در مكـاني كـه بـراي عمـوم آزاد اسـت و همگـان                    .١٩٠مسأله  
هـاي عبـادي و ماننـد آن ببرنـد؛ نظيـر       كـان بماننـد و بهـره   تواننـد در آن م      مي

 اگر ديگـري   ,هاي محلّي جا گرفته است      ها،پارك  مسجد،صحن و رواق امامزاده   



 ٧٧   احكام نماز 

 بنـا بـر احتيـاط    ,عراض وي جاي او را غصب كند و در آن نماز بخواند     بدون اِ 
  .  نماز او باطل است,واجب

 به حالت علـم بـه غـصب و    ,از در مكان غصبي   باطل بودن نم   .١٩١مسأله  
اين كسي که جاهل به غصبي بـودن        بنابر,  اختصاص دارد  ,عمد و بدون اضطرار   

 نماز او باطل ,اي نداشت مكان يا غافل از آن بوده يا فراموش كرده يا هيچ چاره        
 مگر آنكه خود غاصب از غصب خويش غفلت يا آن را فراموش كـرده        ,نيست

  .ع غصب نباشد که نماز او باطل استباشد و در صدد رف
 نيـز حرمـت تـصرف در آن را          ,كسي كه غـصبي بـودن مكـان        .١٩٢مسأله  

 كوتـاهي كـرده   ,داند نماز در آن باطل است و در يـادگيري آن   ولي نمي ,داند  مي
  .باشد، نماز او در آن مكان احتياطاً باطل است

 اعم از حيوان، اتومبيل، ,كسي كه ناچار است روي وسيله نقليه .١٩٣مسأله 
 نماز را اقامه كند، نيز نماز مستحبي را در حـال سـوار بـودن     ,چرخ و مانند آن   

  . وگرنه نماز او باطل است; بايد آن وسيله غصبي نباشد,بخواند
 ,كدام جدا نشده     هيچ مكاني كه ملك چند شريك است و سهم        .١٩٤مسأله  

  . در آن نماز اقامه كند,تواند بدون رضايت ساير شركا هيچ شريكي نمي
 ,اگر با عين پول غصبي يا پولي كه خمس يا زكات آن را نداده             .١٩٥مسأله  

 حرام و نماز وي در آن باطل است، نيز اگر لكن ِم لكي بخرد، تصرف او در آ    ِم
بخرد و قصد او در حين خريدن آن باشد كه پول آن را ندهد يا     ذمه   ملكي را به  
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از مال غصبي بدهد يا از عين مالي كه خمس يا زكات آن داده نشده بپردازد، در   
  . و نماز او در آن صحيح نيست, حراملك تصرف وي در آن ِم,همه اين موارد

 رضـايت و عـدم     , در ملك ديگري   معيار صحت و بطالن نماز     .١٩٦مسأله  
 ,رضايت قلبي اوست، اگر رضايت قلبي دارد كه در ملك او نمـاز اقامـه شـود      

چند به زبان اذن نداده باشد و اگر رضايت قلبـي نـدارد،             هر, نماز صحيح است  
  .چند به زبان اذن داده باشدهر, نماز در آن صحيح نيست

ي كه حق خدا يا خلق به آن تعلّق دارد، بـدون            تصرف در ملك   .١٩٧مسأله  
لك آن ِملك زنده باشد و ا خواه م;اداي آن حق، حرام و نماز در آن باطل است 

، پيش از ه بنابراين كسي كه خمس يا زكات مال خود را نداده و درگذشت,يا مرده
ا  مگر آنكه كسي اداي آن ر      ,توان در مال او نماز خواند       شده نمي اداي حقوق ياد  

سـاير حقـوق و ديـون       . داي آن باشد  به عهده بگيرد يا بدون مسامحه در صدد اَ        
البته در صورت رضايت طلبكاران، تصرف و . مردمي نيز به همين صورت است

  . اشكال ندارد,اقامه نماز در آن
ماننـد  ( غايب يا كودك يا محجـور        ,اگر بعضي از وارثان ميت     .١٩٨مسأله  

 بدون اذن ولي شرعي حرام و  ,جا مانده از ميت     به باشد، تصرف در مالِ   ) وانهدي
  . اشكال ندارد, مانند تجهيز ميت,هاي جزئي تصرف. نماز در آن باطل است

ها كـه بـراي       نماز در مسافرخانه، هتل، حمام و مانند اين        ٴاقامه .١٩٩مسأله  
 ,آيددست ميبهها   آنر محاوره، اذن يا رضايت مالكانمشتريان آماده است و براب



 ٧٩   احكام نماز 

 بدون علم يا ,آوردن نماز در ملك ديگري جاصحيح است و در موارد ديگر، به  
 اذن ,اگر مالك عـين، منفعـت يـا انتفـاع     .  صحيح نيست  ,اطمينان به رضاي او   

  .توان رضايت او نسبت به اقامه نماز را فهميد  مي,ن ملك را داده ماندن در آ
هاي بسيار وسيع مزرع يـا مرتـع كـه فعـالً              اقامه نماز در زمين    .٢٠٠مسأله  

رسـد،   زراعتي در آن نيست و هيچ ضرري از اين راه به ِملـك يـا مالـك نمـي                  
آوردن نمـاز در     جـا راضي نباشـد؛ ولـي بـه      ها     آن چند مالك هر, صحيح است 

 ديوار و مانند آن ندارد، بدون علم هايي كه مزرع يا مرتع خصوصي است و زمين
  .باطل استها   آنها، صحيح و با منع به رضايت مالك آن

  شرط دوم
 ,مكان نماز بايد موجـب حركـت محـسوس نمـازگزار نباشـد      .٢٠١مسأله  

 با رعايت ,بنابراين اقامه نماز در هواپيماي سريع كه حركت آن محسوس نيست
 مانند خرمن گنـدم و    ,اقامه نماز در مكان متحرك يا لرزان      .  صحيح است  ,قبله

د آن تلّ شن كه اضطراب آن محسوس است، نيز در اتومبيل، كشتي، ترن و مانن          
  . باطل است,ندكه مانع آرامش بدن نمازگزار

 اقامهٴ نماز در حال ناچاري در مكان متحرك يا لرزان، مانند تلّ        .٢٠٢مسأله  
  . صحيح است, با رعايت آرامش در اجزاي نماز به قدر امكان و حفظ قبله,شن

ازدحام جمعيـت يـا وزش بـاد تنـد و      بر اثر  نماز در مكاني كه    .٢٠٣مسأله  
مانند آن، اطميناني به حفظ آرامش بدن نيست، اگر به اميد آرام بودن بدن شروع 
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  . صحيح است, نيايدشود و تا پايان مانعي پديد
ن حرام است؛ مانند زير سقف در      نماز در مكاني كه ماندن در آ       .٢٠٤مسأله  

حال ريزش، مسير در حال آمدن سيل، روي فرشي كه نام خدا يا آيهٴ قرآن بر آن 
  . باطل نيست، هرچند معصيت است,نوشته شده

  شرط سوم
مكان نمازگزار بايد از لحاظ ارتفاع، طول و عرض بـه قـدري              .٢٠٥مسأله  

 انجام داد، اگر مساحت مكان نمازگزار        باشد كه بتوان تمام افعال نماز را در آن        
اي كم باشد كه قيام يا ركوع يـا سـجود يـا             به اندازه  ,در يكي از جهات يادشده    

، در حـد    نشستن در آن ممكن نباشد، نماز باطل است و در صـورت ناچـاري             
  .امكان بايد قيام، ركوع و سجود انجام شود

  شرط چهارم
 حـرام   ,اقامهٴ نماز در مكان خاص كه مستلزم معـصيت باشـد           .٢٠٦مسأله  

 و امام  مثالً اگر اقامه نماز جلوتر از قبر پيامبر;است؛ ولي نماز باطل نيست
 حرام ,وات قدسي شود موجب هتك حرمت آن ذ, به فاصله كم   معصوم

است؛ ولي نماز باطل نيست و اقامه نماز در مكان محاذي و همـسطح بـا قبـر       
  . حرام نيست معصوم

 ديـوار و ماننـد آن      اگر بـين نمـازگزار و قبـر معـصوم          .٢٠٧مسأله  
 اقامهٴ نماز حرام نيـست؛ ولـي   ,حاجبي باشد كه مانع صدق هتك حرمت است  



 ٨١   احكام نماز 

  . حاجب نخواهند بود,اي كه روي قبر شريف قرار دارد  پردهضريح يا
  شرط پنجم

مكان نمازگزار نبايد به نجاستي آلوده باشد كه موجب سـرايت     .٢٠٨مسأله  
توان نماز را اقامه      اي كه با آن نجاست نمي      به گونه  ,شود  به لباس يا بدن وي مي     

 ولي خشك است و سبب سرايت ,شده بودكرد، پس اگر مكان نمازگزار نجس    
 ماننـد  ,شود  سبب بطالن نماز نمي,شود يا اگر سرايت كرده به بدن يا لباس نمي 
 يا ,كند نماز را باطل ميها   آناي از هايي كه ذره  غير از خون,خون كمتر از درهم

آلوده شدن دستكش يا جوراب، اقامه نماز در آن مكان اشكال ندارد و احتيـاط        
  .ب آن است كه مكان نمازگزار پاك باشدمستح

 سبب بطالن , نماز بايد پاك باشد و نجس شدن آنٴمحل سجده .٢٠٩مسأله 
  . به پيشاني نمازگزار نرسد چند نجاست آنهر, نماز است

  شرط ششم
زار يا محـاذي    مكروه است كه زن در نماز جلوتر از مرد نمازگ          .٢١٠مسأله  

هر گاه زن و مـرد بـا هـم نمـاز را             . كراهت يادشده در غير مكّه است     . او باشد 
شروع كردند و زن جلو يا محاذي مرد نمازگزار باشد مـستحب اسـت هـر دو                 

اي وارد نماز شده كـه  نماز خود را اعاده كنند و اگر يكي بعد از ديگري به گونه       
 احتياطـاً نمـاز را   ,و ديرتر شروع شدهم يا محاذي باشد، كسي كه نماز ا      زن مقد 

  .اعاده نمايد
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كراهت تقدم يا محاذات مكان زن نمـازگزار نـسبت بـه مكـان              .٢١١مسأله  
 ماننـد   ,در صورت وجـود حاجـب     .  اختصاصي به نامحرم ندارد    ,مرد نمازگزار 

اعـاده نمـاز    نه كراهت دارد و نه احتيـاط مـستحب در            ,ديوار يا پرده يا فاصله    
اين حكم براي نافلـه ماننـد فريـضه اسـت؛ ولـي در حـال غفلـت يـا                    . است

  .فراموشي جاري نيست
الزم است مكان پيشاني نمـازگزار در حـال سـجود بـا مكـان                .٢١٢مسأله  

 امـا بـراي   ;ايستادن او بيش از چهار انگشت بسته اختالف سطح نداشته باشـد           
نسبت به يكديگر يا نسبت به مكان پيشاني، مادامي کـه از            ساير اعضاي سجده    

  .صورت سجده بيرون نباشد، حد خاصي معتبر نيست
توانـد وارد   بودن مرد و زن نامحرم در مكاني كه هيچ كس نمـي         .٢١٣مسأله  

شود، در صورت احتمال گناه حرام است و احتياط مـستحب اسـت كـه در آن          
  .اقامه نشودمكان نماز 
ماننـد قمـار، شـرب خمـر،     ـ مكاني كه مهياي كارهاي حـرام    .٢١٤مسأله 

 ابتال  است و بودن در آن،  ـ  ... هاي لهو و لعب، معامالت ربوي محض و         آهنگ
, ن مكان باطـل نيـست    حرام است؛ ولي نماز در آ  ,را در بردارد  ها     آن يا امضاي 

  .ترك نماز در آن است ,چند احتياط مستحبهر
 مكروه اسـت و در  ,اقامه نماز واجب در درون كعبه و بر بام آن  .٢١٥مسأله  

  .حال ناچاري منعي ندارد
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اقامه . اقامه نماز مستحب در درون كعبه و بر بام آن منعي ندارد          .٢١٦مسأله  
اي باشـد كـه در تمـام حالـت         بايد به گونه   نماز واجب يا مستحب بر بام كعبه      

  .روي نمازگزار باشد نماز، مقداري از فضاي بام كعبه روبه

  هاي مستحب بودن نمازمکان
درجات فضايل آن به تفاوت . اقامه نماز در مسجد فضيلت دارد .٢١٧مسأله 

مـسجد حـرام     مسجد دور كعبه يعني      ,بهترين مسجد روي زمين   . مسجدهاست
 مسجد كوفه و مسجد , بعد از آن و در مدينه مسجد پيامبر,است، پس از آن

مسجد جامع هر شهر و بعـد  ها   آنـ و پس از ند دو در يك حد ـ كه هر اقصٰي
 حرم انبيا و اوصياي معـصوم     .  مسجد محل و سپس مسجد بازار      ,از آن 

جد محـل و     ماننـد مـس    ,فضيلت و استحباب دارد و نسبت به برخـي مـساجد          
  . افضل است,مسجد بازار
زن در صورتي كه از هـر نظـر مـصون از نگـاه بـه نـامحرم و                    .٢١٨مسأله  

 نمـاز  ,تواند براي ادراك فضيلت مسجد      مي ,محفوظ از نگاه نامحرم به او باشد      
البته براي فراگيري احكـام در صـورت انحـصار راه    . خود را در آنجا اقامه كند    

  .يد به مسجد برودبا
 ,زياد رفتن به مسجد و اقامهٴ نماز در مسجدي كه نمازگزار ندارد .٢١٩مسأله 

  . مكروه است,مستحب است و نماز همسايه مسجد در غير مسجد بدون عذر
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مستحب است با كسي كـه اعتنـايي بـه حـضور در مـسجد         .٢٢٠مسأله  
غذا نشوند و مـشورت نكننـد و          پيوند مودت برقرار نشود و با او هم        ,ندارد

  .ازدواج ننمايند

  هاي کراهت نمازمکان
 ;) كمتر اسـت  ثواب آن(اقامهٴ نماز در چند جا مكروه است      .٢٢١مسأله  
ام، زمين نمكزار، جاده، خيابان و كوچه در صورت عدم مزاحمتمانند حم; 
 آتـش  ٴچند باطل نيست، آشپزخانه و هر جا كه كـوره     هر, رام است وگرنه ح 

ب نُـ اقي كه در آن ج    تروي قبر، بين دو قبر، ا       باشد، قبرستان، روي قبر، روبه    
روي انسان،    رو نباشد، روبه    چند روبه هر, باشد، جايي كه در آن عكس باشد      

 كه محلّاي  روي چاه و چاله روي آتش، روبه روي دري كه باز است، روبه روبه
 مگر آنكه با پرده ,روي عكس و مجسمهٴ چيزي كه روح دارد بول باشد، روبه
  ... .پوشيده باشد و

 حريم نمـاز خـود را از رفـت و آمـد     ,مستحب است نمازگزار  .٢٢٢مسأله  
  .چند با عصا، تسبيح و مانند آنهر, ديگران حفظ كند
  احكام مسجد

 سـقف آن ـ حـرام     ونجس كردن مسجد ـ زمين، ديـوار درون   .٢٢٣مسأله 
 اگر , همچنين نجس كردِن سمت بيرون ديوار و بيرون سقف؛ يعني بام آن;است

كـردن   برطـرف .  ترك آن اسـت    ,وگرنه احتياط ; حرام است , جزء مسجد باشد  
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  . واجب است, بر كسي كه به آن آگاهي يافت,نجاست مسجد
سفر يا مـانع   بر اثر كسي كه از نجس شدن مسجد آگاه است و     .٢٢٤مسأله  

 سبب اهانـت بـه مـسجد    ,تواند آن را پاك کند، اگر ماندن نجاست       ديگري نمي 
  . اطالع دهد,توانند آن را پاك كنند  احتياط واجب است به كساني كه مي,باشد

 بـدون كنـدن يـا    ,مسجد نجس شود و تطهيـر آن     اگر جايي از     .٢٢٥مسأله  
هزينـه پـر   .  بايد كنده يا تراشـيده شـود    ,هاي بيروني ممكن نيست     تراشيدن اليه 

اگـر  .  به عهده كسي است كه مسجد را نجس كرده اسـت  ,كردن و تعمير مجدد   
  .سنگ يا آهن و اجزاي مسجد نجس شد، پس از تطهير بايد به مسجد برگردد

 , مانند سيل، زلزله و رانش زمين      ,اگر مسجدي با عامل طبيعي     .٢٢٦مسأله  
اي  به گونـه   , نظير توسعهٴ معبر و تعريض بستِر حركت عمومي        ,يا عامل انساني  

 ٴويران شده كه بازسازي آن آسان نباشد، نجس كردن ابزار ساختمان ويران شـده    
 مگـر  ,مكـان آن اسـت    پرهيز از نجس كردن      ,آن حرام نيست و احتياط واجب     

  .آنكه بازسازي آن ممكن نباشد
  ملحق به مسجد است    حرم مطهر پيامبر و امام معصوم      .٢٢٧مسأله  

 فرقـي  ,در اين جهت.  واجب است, حرام و تطهير آن, نجس كردن عمدي آن و
  .بين حرم معمور مانند عتبات عاليات و حرم مخروب مانند بقيع نيست

تطهير فرش نجس شدهٴ مسجد الزم است و هزينهٴ آن به عهـده              .٢٢٨ مسأله
  . مگر آنكه بودجه براي تطهير تعيين شده باشد,نجس كننده آن است
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بردن عين نجس به مسجد ـ مانند خون يا بـول كـه در ظـرف      .٢٢٩مسأله 
 نيـز  ;و مايه هتك حرمت باشد ـ حرام است  ريخته شده ايآزمايشگاه يا پارچه

جايز نيست,س و همراه داشتن آن، اگر اهانت به خانه خدا باشدبردن متنج .  
هاي مشكي و رنگـي در        انجام دادن مراسم ديني و نصب پارچه       .٢٣٠مسأله  

  .ت جايز اس,مسجد به مناسبت مراسم متنوع، اگر مانع اقامهٴ نماز نباشد
هـاي داراي    نيز تصوير صـورت ; مكروه است,طالكاري مسجد .٢٣١مسأله  

  . كراهت دارد, مانند انسان و حيوان,روح
آيد كـه بتـوان    اگر مسجد خراب شود، به صورت ملك در نمي    .٢٣٢مسأله  

 و ملكيت آن به     ه فتح شد  »وةًعنْ« مگر در زميني كه      ,آن را مورد معامله قرار داد     
  . مانند برخي از مناطق ايران;تبع اثر عمراني اوست

ماننـد در و  ـ  خواه اجزاي ساختمان آن باشد  ,اموال مسجد را .٢٣٣مسأله 
در . توان در غيـر آن مـسجد صـرف كـرد     مانند فرش ـ نمي ـ يا نباشد  ـ پنجره  

را فروخت و صرف تعمير آن مسجد       ها     آن انتو  صورت خراب شدن مسجد مي    
  . صرف مسجد ديگر شود,نمود و اگر تعمير آن مسجد ممكن نباشد

احداث مسجد و تعمير مسجدي كه نزديـك بـه ويرانـي باشـد       .٢٣٤مسأله  
اي مرور زمان يا حوادث طبيعـي بـه گونـه       بر اثر    مستحب است و اگر مسجدي    

 ,توان آن را خـراب و نوسـازي كـرد           مير آن ممكن نباشد، مي    ويران شود كه تع   
توان مسجد كوچك را خراب کرده و به    در صورت نياز نمازگزاران، مي    كه    چنان



 ٨٧   احكام نماز 

  .صورت مسجد بزرگ نوسازي نمود و به ثواب خاص مسجدسازي نايل آمد
مانند روشنايي،  ـهاي آن  تميز كردن مسجد و برآوردن نيازمندي .٢٣٥مسأله 

خواهد به مسجد برود، مستحب  كسي كه مي.  مستحب است ـ گرمايي و خنكي
كند و خود را خوشبو نمايد و زير كفـش را بررسـي    براست جامه نو، تمييز در 

 پاي چپ را   , پاي راست را و هنگام خروج      , هنگام ورود   و كرده تا آلوده نباشد   
ران به مسجد رفت و ديرتر از همـه   نيز مستحب است زودتر از ديگ;م بدارد مقد

  .بيرون آمد
 مستحب است و حرمت نهـادن بـه آن   ,ت و احترام مسجد  تحي .٢٣٦مسأله  

 اگر وقت نماز واجـب  ,شود  حاصل مي, اعم از واجب و مستحب ,با اقامهٴ نماز  
يا نافله آن نيست، مستحب است دو ركعت نماز به قـصد احتـرام بـه مـسجد                 

  .انجام شود

  کراهت برخي از كارها در مسجد
برخي از كارها در مسجد مكروه است؛ مانند خوابيدن در غيـر             .٢٣٧مسأله  

حال ناچاري، كارهاي دنيايي كه مزاحم نماز ديگران نباشـد، شعرسـرايي غيـر              
 ناصحانه، ريختن آب دهان، بيني و خلط سينه كه مـستلزم اهانـت بـه مـسجد      

  .اي، صدا را بلند نمودن نباشد، طلب كردن گمشده
 جهت اصالح امور امت ,هاي علمي و عملي ارائه طرح و برنامه .٢٣٨مسأله 

 در مسجد بدون رجحان نخواهـد       ,اسالمي، حفظ استقالل اقتصادي و مانند آن      
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 هيچ ,ير وقت نمازتعليم امور نظامي براي جهاد و دفاع ديني در غ   كه     چنان بود؛
  .كراهتي ندارد

راه دادن بچه به مسجد كه نه مزاحم عبادت ديگران است و نـه               .٢٣٩مسأله  
موجب آلودگي مسجد، منعي ندارد و اگر سبب رغبت وي به نماز و يـادگيري               

  . مستحب است,ن شود احكام آ

  اذان و اقامه
ادا يـا  (روزي  مستحب است نمازگزار پيش از نمازهـاي شـبانه         .٢٤٠مسأله  

:  سه مرتبه بگويد,و عيد قربان اذان و اقامه بگويد و پيش از نماز عيد فطر) قضا
 مانند نماز ميت، نماز آيات، به اميد        ,و پيش از نمازهاي واجب ديگر     » الصالة«

  .»الصالة«: ثواب سه بار بگويد
مستحب است هنگام تولد نوزاد، پيش از افتادن بند ناف يا پس  .٢٤١مسأله 

  . در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود,از آن
أشهد أن ال  « چهار مرتبه،    »اهللا اكبر «:  هجده جمله است   ,اذان .٢٤٢مسأله  
حي علي «، »حي علي الصالة «،  »أشهد أن محمداً رسول اهللا    «،  »إله االّ اهللا  

، هـر كـدام دو     »ال إله االّ اهللا    «،»اهللا اكبر «،  »حي علي خير العمل   «،  »الفالح
، از اول اذان و يك مرتبه    »اهللا اكبر «دو مرتبه   :  هفده جمله است   ,مرتبه، و اقامه  

 بعـد از  »قد قامت الصالة «شود و دو مرتبه        كم مي  , از آخر آن   »ال إله االّ اهللا   «
»شود  افزوده مي» علي خير العملحي.  



 ٨٩   احكام نماز 

 مناسـب    و  جزء اذان و اقامه نيـست      »اشهد أن علياً ولي اهللا    « .٢٤٣مسأله  
  . گفته شود»أشهد أن محمداً رسول اهللا« بعد از ,است به عنوان تبرك و تيمن

  ترجمه اذان و اقامه
تر از آن است كـه وصـف     يعني خداي سبحان بزرگ»اهللا اكبر« .٢٤٤مسأله  

دهم كه غيـر خـداي يكتـا و           يعني شهادت مي   ,»أشهد أن ال إله االّ اهللا     «. شود
 يعنـي شـهادت     ;»أشهد أن محمـداً رسـول اهللا      «. يگانه خداي ديگري نيست   

أشـهد أن   «.  پيامبر و فرستاده خداسـت     عبداهللا  دهم كه حضرت محمدبن     مي
  دهم كه حضرت علي ؛ يعني شهادت مي»نين و ولي اهللاعلياً اميرالمؤم

؛ يعني بشتاب  »حي علي الصالة  «. امير مؤمنان و ولي خدا بر همه خلق است        
حي علي «اري، ؛ يعني بشتاب براي رستگ»حي علي الفالح«براي اقامه نماز، 

قـد قامـت    «؛ يعني بشتاب براي بهتـرين كـار كـه نمـاز اسـت،               »خير العمل 
؛ يعنـي خـدايي؛ جـز       »ال إله االّ اهللا   « يعني به تحقيق نماز برپا شد،        ؛»الصالة

  . سزاوار پرستش نيست,خداي يكتا و يگانه
 اگر فاصله    و هم باشند به  هاي اذان، نيز اقامه بايد متصل         جمله .٢٤٥مسأله  

  . بايد دوباره از اول شروع شود,بيش از حد متعارف بودها   آنبين
 اگر با آهنگ مخصوص ,هاي اذان و اقامه و نيز نماز اداي جمله .٢٤٦مسأله 

  . حرام و باطل است,مجالس لهو و معصيت باشد
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  موارد سقوط اذان
 جايي است كه بين دو نماز ,اذان در چند مورد ساقط است و آن .٢٤٧مسأله 
نماز عصر در صورت جمـع بـا نمـاز    . ١ مانند ;مع شودترتيب ـ ج  ـ همراه با
در ايـن   . در صورت جمع بـا نمـاز مغـرب         عشاء   نماز. ٢؛  نماز ظهر جمعه يا   

 مگر آنكه به اندازه كافي بين       , اذان نماز اول براي هر دو نماز كافي است         ,موارد
 چـون  ,شـود  نافلهٴ عصر كه پيش از نماز عصر اقامـه مـي      . دو نماز فاصله شود   

 اما نافله مغرب كه چهار ركعت ;تواند فاصله ايجاد كند  مي,ركعت استهشت 
 شايد نتواند فاصله الزم را ايجاد كند،     ,شود  است و بعد از نماز مغرب اقامه مي       

  .باشد) اميد ثواب( رجائاً ,شود اذان گفته مي عشاء رو اگر براي نمازاز اين
 مختصّ ,ي نماز دوم در صورت جمع با نماز اولسقوط اذان برا .٢٤٨مسأله 

نماز عصر جمعه با    . ١ مانند   ;جايي نيست كه جمع دو نماز در آن راجح است         
. ٣الحجه با نمـاز ظهـر آن؛    نماز عصر روز نهم ذي   . ٢نماز جمعه يا ظهر آن؛      

 براي كسي كه در مـشعر   ,با نماز مغرب  ) شب دهم (شب عيد قربان     عشاء   نماز
 نيز نماز عشاي وي با نمـاز  ,ز عصر زن مستحاضه با نماز ظهر اونما. ٤است؛  

تواند خود را از نـاقض طهـارت ماننـد بـول،              نماز كسي كه نمي   . ٥مغرب او؛   
 بلكـه در همـه   ,كنـد  بين دو نماز جمـع مـي  از اين رو   , فوع و باد حفظ كند    مد

در البتـه احتيـاط     . شـود   جمع مي ) ترتيب(مواردي است كه بين دو نماز همراه        
  . ترك اذان براي نماز دوم است,مورد اول تا سوم



 ٩١   احكام نماز 

سقوط اذان در صورت جمع دو نماز ـ با رعايـت ترتيـب ـ      .٢٤٩مسأله 
 حتـي اگـر     , در نماز قضا نيـز جـاري اسـت          و اختصاصي به نماز ادا ندارد    

 نماز  اذان براي قضاي,روز را با هم اقامه كند   بخواهد نماز قضاي يك شبانه    
  . كافي است,اول

  موارد سقوط اذان و اقامه
كسي كـه وارد   : يكم: شوند  اذان و اقامه در چند مورد ساقط مي        .٢٥٠مسأله  

 در صورتي كه براي ,خواهد با آن جماعت نماز بخواند نماز جماعتي شده و مي 
 ,مه از او ساقط اسـت      اذان و اقا   , اذان و اقامه گفته شده باشد      ,آن نماز جماعت  

ها را ادراك نكرده  هر چند او هنگام اذان و اقامه حاضر نبوده و بعضي از ركعت     
 نبايد براي نماز خود اذان و      ,باشد، اگر اين نماز جماعت در مسجد برگزار شد        

  . اقامه بگويد
كسي كه براي اقامه نماز مـستقل وارد مـسجدي شـد كـه در آن، نمـاز         : دوم

ان و اقامه برگزار شد و او در آن نماز شركت نكرده يا بعد  جماعت صحيح با اذ   
ها پراكنده نـشده    به شرط آنكه تمام صف     ,از تمام شدن نماز جماعت وارد شد      

 چه بخواهد ; حتي يك صف هم باقي باشد اذان و اقامه از او ساقط است;باشند
شد و   چه امام با   ,نماز را به تنهايي بخواند يا به جماعت و در صورت جماعت           

  .چه مأموم
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هر گاه شك كند كه نماز جماعت قبلي صحيح بود يا نه، اذان              .٢٥١مسأله  
 ولي اگر شك كند كه براي نماز جماعت سابق اذان و ;و اقامه از او ساقط است

 يا شك كند كه مكان نماز او و مكان نماز جماعت قبلـي          ,اقامه گفته شد يا نه    
ـ مانند سطح مسجد و بام آنـ اند يا دو مكان   يك مكان محسوب  اذان و اقامه  
  .از وي ساقط نيست

تواند به آن اكتفا كند و بـراي     مي ,كسي كه اذان و اقامه ديگري را شنيد       : سوم
 به شرط آنكه تمام فصول اذان و اقامه را به طور            ,نماز خود اذان و اقامه نگويد     

 ,يـا نـشنيدن بعـضي از فـصول        كامل شنيده باشد و در صورت ناقص شـنيدن          
 به شـرط  , خودش بگويد و به همان اكتفا نمايد,تواند آنچه را درست نشنيد      مي

 ولـي اگـر   ;تواند اقامه را خـود بگويـد    مي,اگر فقط اذان را شنيد   حفظ ترتيب، 
 ,شـود   چـون ترتيـب محفـوظ نمـي    , بخواهد اذان را خود بگويد,اقامه را شنيد  

  .كتفا كندتواند به شنيدن اقامه ا نمي
 خـواه اذان    ,شـنود   مستحب است كسي كه اذان ديگـري را مـي          .٢٥٢مسأله  

ـ جماعت يا فراداــ آن را بـدون فاصـله           ) اذان ِاعظام (اعالم و خواه اذان نماز      
  . خوب است, به اميد ثواب,شنود اي كه مي بازگو كند و بازگو کردن اقامه

توان براي نماز به آن اكتفا  چون با شنيدن اذان و اقامه ديگري مي .٢٥٣مسأله 
 ,ثواب خاص خود را دارد و براي اكتفا بـه آن اثـري نـدارد             ها     آن  حكايت ,كرد

  .با شنيدن حاصل شده استـ يعني صحت اكتفا ـ چون اثر 



 ٩٣   احكام نماز 

ان با آواز لهوي مختصّ به       مانند اذ  ,شنيدن اذاني كه حرام است     .٢٥٤مسأله  
 ,چند اذان صحيح و حـالل اسـت       هر,  نيز شنيدني كه حرام است     ,مجلس گناه 

   بــراي نمــاز ,ماننــد شــنيدن مــرد صــداي اذان زن نــامحرم را بــه قــصد لــذت
  .كافي نيست
كند و شـنيدن   شنيدن اذان و اقامه مرد براي مرد و زن كفايت مي    .٢٥٥مسأله  

كنـد و بـراي     كفايت مي, و اقامه زن براي زن و براي مردي كه محرم اوست      اذان
  . عدم اكتفاست, احتياط,مرد نامحرم
 نه شنيدن ; كافي است,شنيدن اذان نماز كسي براي نماز ديگري   .٢٥٦مسأله  

ثابـت شـده   هـا    آن يا موارد ديگري كه اصل مشروع بـودن      ;اذان در گوش نوزاد   
  . چه رسد به موارد غير ثابت;اشدب

اذان و اقامه نماز جماعت مردان را بايـد مـرد بگويـد و اذان و                 .٢٥٧مسأله  
چند هر, تواند بگويد    نيز زنان و مردان محرم را زن مي        ,اقامهٴ نماز جماعت زنان   
  . ترك است,احتياط در صورت اخير

ترتيب هجده جمله اذان و هفده جمله اقامه بايد محفوظ باشد          .٢٥٨مسأله  
 بايد برابر نظم ياد شده دوباره گفته شود، مثالً اگر ,و اگر بر خالف آن گفته شد 

 دوبـاره بايـد     , گفته شـد   »حي علي الفالح  « پيش از    »حي علي خير العمل   «
  . گفته شود»حي علي خير العمل«

هاي اقامه با هـم    نيز اتصال جمله,هاي اذان با هم    اتصال جمله  .٢٥٩مسأله  
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  .را گسسته از هم ندانندها   آن به صورتي كه عرفاً,بايد محفوظ باشد
 هم اتـصال؛ يعنـي اذان   , هم ترتيب الزم است,بين اذان و اقامه    .٢٦٠مسأله  

بـه مقـداري كـه    , اقامه فاصـله نباشـد  شود و بين اذان و    م بر اقامه گفته مي    مقد 
 مـستحب اسـت   , در ايـن صـورت   ;عرفاً آن دو را جدا و بيگانه از هـم ببيننـد           

  .دوباره گفته شوند
اي كه عرفـاً آن دو را بيگانـهٴ از       بين اذان و اقامه و نماز، فاصله       .٢٦١مسأله  

   دوبـاره  ,و بـين نمـاز  هـا    آن در صـورت فاصـله زيـاد بـين      ;نماز ببيند نباشـد   
  .شوند گفته مي

 اگـر همـه   ;اذان و اقامه نماز بايد بعـد از دخـول وقـت باشـد             .٢٦٢مسأله  
  يا بعضي از   ,هاي اذان و اقامه عمداً يا سهواً قبل از دخول وقت گفته شد              جمله

 دوباره بايد ,دبعد از دخول وقت ادا شده باشها   آنقبل از وقت و برخي از ها    آن
  .گفته شوند
اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه، مـستحب               .٢٦٣مسأله  

هاي اذان يا اقامـه   اي از جمله است اذان را بگويد و اگر پيش از شروع در جمله 
 بايد جمله قبل را بگويـد؛ ولـي پـس از    ,شك كند كه جمله قبل را گفته يا نه     

 اگر شك كند كه جمله قبل را گفته يا نـه، الزم نيـست    ,روع در جمله بعدي   ش
  .جمله قبل را بازگو كند

  با طهارت باشد ومستحب است گويندهٴ اذان رو به قبله بايستد     .٢٦٤مسأله  



 ٩٥   احكام نماز 

هاي اذان كمي فاصله دهـد و    بين جمله و با صداي بلند و کشيده اذان بگويد    و
  .غير از ذكر و دعا سخن ديگري نگويدها   آنبين

 اقامه را از  ومستحب است گويندهٴ اقامه رو به قبله و آرام باشد .٢٦٥مسأله 
هـاي اذان كمتـر    هاي آن را از فاصله جمله تر بگويد و فاصله جمله    اذان آهسته 

  .هم نچسبانده ها را ب كند؛ ليكن جمله
 دو ركعـت    ,مستحب است بين اذان و اقامه در غير نماز مغرب          .٢٦٦مسأله  

 يا ;ي بگويدا بنشيند؛ يا سجده نمايد؛ يا ذكرنماز بخواند؛ يا يك گام بردارد؛ ي  
  .شود  به يكي از اين امور اكتفا مي,دعا كند و در نماز مغرب

مانند فارسي، ـ  نه به غير آن  ,بي صحيحاذان و اقامه بايد به عر .٢٦٧مسأله 
  .و نه به عربي غير صحيح گفته شودـ ... تركي و

 عـادل و  ,شـود  مستحب است كسي كـه بـراي اذان تعيـين مـي       .٢٦٨مسأله  
  .شناس و داراي صداي مناسب و رسا بوده و جاي پخش اذان بلند باشد وقت

  امور واجب در نماز
 سـوم   ; دوم ايستادن  ; نيت يكم: يازده چيز در نماز واجب است      .٢٦٩مسأله  

 ; پنجم سجود; چهارم ركوع  ; در اول نماز   »اهللا اكبر « يعني گفتن    ;تكبيرةاالحرام
 ; دهم ترتيـب   ;هم سالم  نُ ; هشتم تشهد  ; هفتم ذكر ركوع و سجود     ;ششم قرائت 

  . نمازيازدهم مواالت؛ يعني پي در پي آوردن اجزاي
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ركن است  , يكم قسم   .اند   دو قسم  ,اند  اموري كه در نماز واجب     .٢٧٠مسأله  
 آن است كه كم شدن يا زياد شدن آن خواه ,واجب ركني.  غير ركن,و قسم دوم 

 آن است ,واجب غير ركني.  سبب باطل شدن نماز است   ,عمدي باشد يا سهوي   
 سبب باطل شدن نمـاز اسـت؛ ولـي زيـاد     ,نكه زياد شدن يا كم شدن عمدي آ  

  .شود  موجب بطالن نماز نمي,شدن يا كم شدن سهوي آن
  : ركن نماز پنج چيز است .٢٧١مسأله 

 ممكـن نيـست و   , بنابر آنكه صرف داعـي باشـد  ,زياد شدن نيت . نيت: يكم
 فقط كم شدن ;دارد ضرر ن,دادن تفصيلي در قلب باشد بر آنكه ِاخطار خطوربنا

قيـام  : تكبيرةاالحـرام؛ سـوم  : دوم. پذير است آن ـ كه به ترك آن است ـ امكان  
؛ )قيـام متـصل بـه ركـوع    (در حال تكبيرةاالحرام و پـيش از ركـوع         ) ايستادن(

  .دو سجده از يك ركعت: ركوع؛ پنجم: چهارم

  احكام نيت
. ا به قصد اجراي دستور خدا انجـام دهـد         نمازگزار بايد نماز ر    .٢٧٢مسأله  

. الزم نيست بر زبان آورد   كه     چنان ,الزم نيست آن را به تفصيل از قلب بگذراند        
 به درجات معرفت پروردگار و محبت وي و در محضر او  ,درجات قرب عبادت  

  .بودن و مظهر وي شدن است
.  معـين كنـد    ,خواهد اقامه نمايد     مي نمازگزار بايد نمازي را كه     .٢٧٣مسأله  

 معين است؛ مانند نماز مغرب كسي كه نماز مغرب قضا به عهـده           ,اگر آن نماز  



 ٩٧   احكام نماز 

ندارد، در اين صورت قصد نماز مغرب كافي اسـت و تعيـين ادا يـا قـضا الزم              
 ولي فقط درصدد , نماز مغرب قضا به عهده دارد همچنين كسي كه مثالً   ;نيست
 تعيين ادا يا قضا الزم نيست و اگر آن نماز مشترك بين ,ستنماز ادادادن انجام 

توانـد     نيز بين ادا و قضاست و هـر دو طـرف اشـتراك مـي               ,واجب و مستحب  
 ,خواهد اقامه نمايد  بايد نمازي را كه مي, در اين صورت,مقصود نمازگزار باشد

  .چند به اجمال باشد و بدون تعيين، نماز باطل استهر, معين كند
 بـه   ,نمازگزار بايد قصد نمـاز معـين را تـا پايـان ادامـه دهـد                .٢٧٤مسأله  

 بتوانـد بگويـد فـالن       ,اي كه اگر در هر حالتي از نماز از وي سؤال شـود             گونه
  .دهم نماز را انجام مي

ايد خالص نيت نماز ـ به معناي انجام دادن آن به دستور خداـ ب .٢٧٥مسأله 
 اعم از , خواه در جزئي از اجزاي آن,قصد غير خدا ـ خواه در تمام نماز . باشد

آنكه فقط براي غير خدا باشد يا بخشي از آن بـراي غيـر او باشـد و خـواه بـه          
 مانند در مسجد خواندن يا اول وقت ادا نمودن و خـواه  ,وسيله كاري يا وصفي  

خوانـد يـا بـه     ه براي خدا نماز مـي  يعني به ديگران نشان دهد ك      ,به صورت ريا  
 در حالي كه چنين نيست ـ نماز  , يعني به گوش ديگران برساند,صورت سمعه

  .كند را باطل مي
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  االحرام ةاحكام تكبير
گفته شود و اين جمله » اهللا اكبر«واجب است در آغاز هر نماز     .٢٧٦مسأله  

اولين جزء نماز و دومين ركن از اركـان نمـاز   ـ بنا بر اينكه نيت شرط باشد ـ  
ترجمـه آن بـه زبـان    . است و بايد به عربي صحيح و پشت سر هم گفتـه شـود    

  . باطل است, يا تلفّظ آن به عربي غير صحيح,ديگر
به عربي صحيح، اتصال آن » اهللا اكبر «در صورت اداي دو كلمه       .٢٧٧مسأله  

چند احتياط در ترك اتصال آن      هر, كر و دعاي بعد جايز است     به دعاي قبل يا ذ    
  .به سابق و الحق است

تلفّـظ  » اهللا« بايـد همـزه   ,به سابق» اهللا اكبر«در صورت اتصال    .٢٧٨مسأله  
اکبر » ر«) ضمه( يعني پيش  , بايد حركت  ,شود و در صورت اتصال آن به الحق       

  .تلفّظ شود
 تـرك عمـدي يـا        و بايد ايستاده باشد  » اهللا اكبر «در حال گفتن     .٢٧٩مسأله  

  و  نيز در حال گفتن آن، بدن بايد آرام باشد         ; سبب بطالن آن است    ,سهوي قيام 
  .شود  باطل نمي, سبب بطالن است و در صورت ترك سهوي,ترك عمدي آن

ماننـد  (د و سـوره، ذكـر و دعـاي واجـب      تكبيرةاالحرام، حمـ   .٢٨٠مسأله  
 بـر اثـر   چندهر, اي گفته شود كه قابل شنيدن باشد   بايد به گونه  ) صلوات تشهد 

  زيادٴمانند طوفان يا همهمهـ يا از بيرون  ـ » كري«مانند ـ وجود مانعي از درون  
  . شنيده نشودـ



 ٩٩   احكام نماز 

اهللا « توان تلفظ , يا الل بودنبيماري خاص بر اثر نمازگزاري كه .٢٨١مسأله 
وگوي مخصوص مبتاليان بـه   بايد با زبان اشاره ـ كه مورد گفت ,را ندارد» اكبر

  .گذراند  در حالي كه صورت آن را در قلب مي,اين وضع است ـ آن را ادا نمايد
مناسب اسـت پـيش از تكبيرةاالحـرام و پـس از آن، دعاهـاي                .٢٨٢مسأله  

  . خوانده شود, به اميد ثواب,هاي دعا نقل شده مخصوص كه در كتاب
هـا را بـا    مستحب است در حال گفـتن تكبيرةاالحـرام، دسـت         .٢٨٣مسأله  

  .ها باال برد  تا مقابل گوش, به هم چسبيدههاِي انگشت
 چنانچـه  ,م را گفـت يـا نـه       هر گاه شك كند كه تكبيرةاالحـرا       .٢٨٤مسأله  

 بنا را بر گفتن بگذارد و به شك خود          ,مشغول خواندن چيزي مانند حمد باشد     
  . بايد تكبيرةاالحرام بگويد,اعتنا نكند و اگر به خواندن چيزي مشغول نشده

هر گاه پس از گفتن تكبيرةاالحرام شك كند كه آن را صـحيح              .٢٨٥مسأله  
  . يا نه، بنا را بر صحت بگذارد و به شك خود اعتنا نكندادا كرده

  )ايستادن(احكام قيام 
قيـام  (ايستادن در حال گفتن تكبيرةاالحـرام و پـيش از ركـوع             .٢٨٦مسأله  

 يـا  ,واجب ركنـي اسـت و در حـال خوانـدن حمـد و سـوره         ) متصل به ركوع  
 نيـز ايـستادن بعـد از      ;ركني اسـت   واجب غير  ,تسبيحات ركعت سوم و چهارم    

هـاي واجـب       اگر نمازگزار قيـام    .چند واجب است؛ ولي ركن نيست     هر, ركوع
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قيام در حال كـار و  .  نماز او باطل نيست    ,فراموشي ترك كند   بر اثر    ركني را غير
 آن را ,توان با ترك قنوت مستحب است؛ يعني ميـ مانند قنوت ـ ذكر مستحب 

  .قنوت به جا آورد نه آنكه نشسته ;ترك نمود
اي باشد كه يقيناً تمـام      ايستادن براي تكبيرةاالحرام بايد به گونه      .٢٨٧مسأله  

 بايـد  , بـراي حـصول چنـين يقينـي    ,حروف آن در حال قيام گفته شـده باشـد     
  . ايستاده باشد,اي پس از پايان آن اي پيش از شروع در گفتن و لحظه لحظه

 اگـر نمـازگزار   , واجب رکني اسـت    ,چون قيام متصل به رکوع     .٢٨٨مسأله  
  وپس از حمد و سوره يا تسبيحات اربـع، رکـوع را فرامـوش کـرد و نشـست         

تواند به حال خميده بـه حـد           نمي ,سپس به يادش آمده که رکوع را انجام نداده        
 حفـظ قيـامِ   بر اثـر     ز او  تا نما  , بلکه بايد بايستد و به رکوع برود       ,رکوع برگردد 

باطل نشودمتصل به رکوع .  
 به جايي تکيـه نکنـد و از         ,واجب است نمازگزار در حال قيام      .٢٨٩مسأله  

 مگـر در  ,خميدگي خارج نشود و تمام بدن او آرام باشد  بر اثر    صورت ايستادن 
 خم شدن جهت با حفظ قيام متصل به رکوع، حرکت پا در حال. حالت ناچاري

  . اشکال ندارد,رکوع
 اگر سهوي ,حرکت، خميدگي، تکيه دادن در حال قيام غيررکني .٢٩٠مسأله 

 اشکال ندارد و درحال قيام رکني ـ مانند قيام در زمان تکبيـرة االحـرام و    ,باشد
وجـود  ـ مانند خميـدگي   ـ  متصل به رکوع ـ چيزي که با قيام منافات دارد   قياِم
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ماننـد  ـ  موجب بطالن است و چيزي که با عنوان قيام منافات ندارد  ,سهوي آن
  .شود  موجب بطالن نمي,وجود سهوي آنـ حرکت و تکيه دادن 

 بايـد بنـشيند و اگـر از     ,هرگاه نمازگزار از ايستادن عاجز شود      .٢٩١مسأله  
 هيچ ذکر   ,گيرد و تا بدنش آرام نشده      بايد به پهلو قرار      ,نشستن هم عاجز شود   

  .واجب نماز را ادا نکند و احتياطاً ذکر مستحب را نيز به قصد ورود نگويد
کسي که قادر بر ايستادن است؛ ولي قادر بر آرام بودن و تکيـه               .٢٩٢مسأله  

تکيـه دادن    بلکه بايد بايستد و بـا        ,تواند نشسته نماز بخواند      نمي ,ندادن نيست 
 هرچند همانند افراد ,تواند بايستد نماز را اقامه کند و کسي که به هيچ وجه نمي  

 بايد بـه پهلـوي      , بايد بنشيند و اگر نتواند درست بنشيند       ,سالمند خميده باشد  
اي  به گونـه   , به پشت قرار بگيرد    , به پهلوي چپ و اگر نشد      ,راست و اگر نشد   

   .که کف پاهاي او رو به قبله باشد
 نمـاز را اقامـه      ,تواند در حال نشستن و تکيه دادن        کسي که مي   .٢٩٣مسأله  

  . نماز بگزارد,تواند به پهلو قرار بگيرد و در آن حال  نمي,کند
 عجز از ايستادن يا نشستن عارض شود و يا ,هرگاه در حال نماز .٢٩٤مسأله 

شود، بقيه عمل و ذکر را بايد با حالت فعلي خود انجام دهد؛ عجز قبلي برطرف 
ها و ذکرها   فوراً بايد بايستد و ساير عمل,يعني اگر عجز از ايستادن برطرف شد

همچنين است اگر عجز از نشستن برطرف شده        . را در حال ايستادن انجام دهد     
  .جا آوردر را به پس از آرام شدن بدن، بقيه عمل و ذک,باشد و در تمام اين احوال
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 يـا  ,تبديل ايستادن به نشستن و نشستن به پهلـو قـرار گـرفتن       .٢٩٥مسأله  
 يا ;تواند به وظيفه اصلي خود عمل کند براي عجز فعلي است که هم اکنون نمي

 عاجز تواند به حکِم  مي, در هر دو حال وبراي ترس از خطر يا ضرر آينده است
  .عمل نمايد
 عجز او برطرف ,داند يا اطمينان دارد در پايان وقت  کسي که مي   .٢٩٦مسأله  

 آن را , تا در آخر وقت با شـرايط کامـل       ,شود، بايد نماز را به تأخير بيندازد        مي
 ,داند يا اطمينان دارد تا پايـان وقـت، عجـز او بـاقي اسـت                 اقامه کند و اگر مي    

 ,در هر دو صورت. برابر وظيفه عاجز انجام دهدو اول وقت تواند نماز را در  مي
 برابـر وظيفـه   ,اگر عجز او در اول وقت برطرف شد و او نماز را در اول وقـت             

 الزم بايد نماز  به احتياِط, حتماً و در صورت دوم,عاجز خواند، در صورت اول
  .را دوباره اقامه کند

  امور مستحب در حال ايستادن نماز 
مستحب است نماز گزار در حـال ايـستادن امـوري را رعايـت       .٢٩٧مسأله  

ها را روي   کِف دست وها را رها کند    دست وها را پايين بيندازد کند؛ مانند شانه 
 ستون فقرات و گـردن   وم بچسباند هها را به   تمام انگشت کف    و ها بگذارد   ران

بله و محاذي هم، بدون پـس و پـيش قـرار     پاها را رو به ق     و را راست نگه دارد   
 بـا خـشوع و    و روي دو پـا قـرار دهـد   , سنگيني بدن را به طور مساوي       و دهد
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 , نگاه او به جاي سـجود باشـد        و خضوع به صورت برده در ساحت موال باشد       
 بين دو پا به اندازهٴ سه انگشت تا يک وجـب فاصـله بينـدازد و                 ,نمازگزار مرد 
  .هم نزديک کند ه پاها را ب,نمازگزار زن

  احکام قرائت
 , در رکعـت اول و دوم   ,واجب اسـت در نمازهـاي شـبانه روز         .٢٩٨مسأله  

 کامـل در هـر   ٴ خوانـدن يـک سـوره   ,سوره حمد خوانده شود و احتياط واجب  
  . بعد از حمد است,رکعت

  . تواند سوره را نخواند  مي, در کاريدر حال خطر يا ضرر يا عجله .٢٩٩مسأله 
 اگر عمداً سوره پـيش   و واجب است,ترتيب بين حمد و سوره   .٣٠٠مسأله  

 نماز باطل است و اگر سهواً خوانده شد و در بين سوره يا ,از حمد خوانده شد  
 سوره را , به احتياط واجب, بايد بعد از خواندن حمد,پس از آن، به يادش بيايد

  .دوباره بخواند
اگر نمازگزار حمد يا سوره را فراموش کند و پس از رسيدن به            .٣٠١مسأله  

رکوع بفهمد، نمازش صحيح است و براي هر کدام از حمد و سـورهٴ فرامـوش              
  .دهد  دو سجده سهو انجام ,شده

 يا پس از خم شدن پيش ,راي رکوع خم شوداگر پيش از آنکه ب .٣٠٢مسأله 
 بايـد   ,از آنکه به حد رکوع برسد، يادش بيايد کـه حمـد و سـوره را نخوانـده                 



 جلد اول/ توضيح المسائل          ١٠٤  

 بنـا بـر   ,برگردد و هر دو را بخواند و اگر معلوم شود که فقط سوره را نخوانده         
 , فقط سوره را بخواند و اگر بفهمد که فقـط حمـد را نخوانـده   ,احتياط واجب 
  . سوره را دوباره بخواند,بخواند و به احتياط واجببايد حمد را 

هايي کـه      نيز يکي از سوره    , خواندن آيه سجده   ,در نماز واجب   .٣٠٣مسأله  
      ن جايز نيست و اگر عمـداً بخوانـد و سـجده            سجده واجب دارد تا آن آيه معي

شـود و اگـر سـجده      نماز باطل مي,تالوت را به جا آورد، بنا بر احتياط واجب   
شود و اگر عمداً آيه سجده   نماز او باطل نمي,گناه به جا نياورد بر اثر تالوت را

  . حکم خواندن عمدي آن را دارد,را گوش دهد
 , يا گوش دهـد    ,اگر در نماز واجب سهواً آيهٴ سجده را بخواند         .٣٠٤مسأله  

 , پـس از نمـاز  , فاصله انـدکي اسـت  , نماز اگر تا پايان  . شود  نماز او باطل نمي   
 احتياطـاً بـراي سـجده       ,سجده تالوت را انجام دهد و اگر فاصله زيـاد اسـت           

  . اشاره نمايد و بعد از نماز سجده کند,واجب
 بـر   حتي اگر نماز مستحب,سوره در نماز مستحب الزم نيست  .٣٠٥مسأله  

هـاي   نمـاز .  با سوره نذر شود ,ن نماز مستحب   مگر آنکه آ   ,نذر واجب شود  اثر  
 مانند نماز شـب دفـن،   ,شرط شده باشدها   آنهاي خاص در    مستحب که سوره  

  .شود بدون آن سوره به دستور عمل نمي
نمـاز  ( خـواه دو رکعـت       ,نمازگزار در نماز ظهـِر روز جمعـه        .٣٠٦مسأله  

اسـت در رکعـت اول بعـد از حمـد،      بخواند يا چهار رکعت، مستحب      ) جمعه
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اگر يکـي از   . سوره جمعه و در رکعت دوم پس از حمد، سوره منافقون بخواند           
 , بنا بر احتياط واجـب ,نمودها   آن و شروع به خواندن,اين دو سوره را انتخاب  

  .را رها کند و سورهٴ ديگر بخواندها   آنتواند نمي
 پيش از آنکـه بـه   ,که شروع کرده را  اي    تواند سوره    مي نمازگزار .٣٠٧مسأله  

قُلْ هو ﴿سوره  مگر ,شروع نمايد آن را رها کند و سورهٴ ديگر  ,نصف آن برسد  
 دأَح ونَ   ﴿ يا   ﴾اللَّها الْكاِفرهباشد هاول شروع کرد  ها را     اگر اين   که ﴾قُلْ يا أَي , 

تواند از يکي  که نمي  چنان,ايدرا رها کند و سوره ديگر شروع نمها     آن تواند  نمي
 ,تواند از اين دو سوره       البته در روز جمعه مي     . رجوع نمايد  ياز اين دو به ديگر    

 به دو سوره جمعـه و منـافقون رجـوع      ,در صورتي که عمداً شروع نکرده باشد      
و  ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ کند، چون در صورت شروع عمدي، رها نمودن دو سوره

  . جايز نيست,به احتياط واجب ﴾يها الْكاِفرونَقُلْ يا أَ﴿
 مانند فراموشي، تنگي وقـت يـا ضـرورت          يعذر بر اثر    هر گاه  .٣٠٨مسأله  

تواند آن را رهـا   اي را که شروع کرده ادامه دهد، مي      بيني نشده، نتواند سوره    پيش
ه شـروع کـرده گذشـته    اي کـ    هرچند از نصف سوره    ,کند و سورهٴ ديگر بخواند    

 يا سـوره  ,﴾قُلْ يا أَيها الْكاِفرونَ﴿يا  ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ يا آن سوره،     ;باشد
  . جمعه و منافقون باشد

تواند آن را  اي را که شروع کرده، مي  هر سوره ,در نماز مستحب   .٣٠٩مسأله  
  .شد و سوره ديگر را شروع کند هرچند به نصف آن رسيده با,رها نمايد
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بر نمازگزار مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب        .٣١٠مسأله  
واجـب اسـت حمـد و    ) مرد يـا زن (را بلند بخواند و بر هر نمازگزار         عشاء   و

 مگر نماز ظهر روز جمعه ـ خواه دو  ,سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند
 ,ه باشد يا چهار رکعت معمول ـ که بلند خواندن آن راجح اسـت  رکعت جمع

 مانند استحباب بلند خوانـدن  ,هر چند رجحان بلند خواندن چهار رکعت ظهر      
  . نيست,دو رکعت جمعه

بر نمازگزار مرد واجب است عمداً هيچ کلمه يا حـرف حمـد              .٣١١مسأله  
 ,را آهـسته نخوانـد   عشاء  ي صبح و مغرب و    ها  و سورهٴ رکعت اول و دوم نماز      

 همچنين واجـب  ;اي عمداً آهسته ادا نشود    به صورتي که حرف آخر هيچ کلمه      
هاي ظهـر و عـصر بلنـد     است که عمداً هيچ کلمه يا حرف حمد و سورهٴ نماز        

  .ادا نشود
واند حمد  ت  مي عشاء   نمازگزار زن در نمازهاي صبح و مغرب و        .٣١٢مسأله  

 آن ,و سوره را بلند يا آهسته بخواند و در صورت بلند خواندن، احتياط واجب
  . رند زنان کهنسال مطلقاً مخي.است که نامحرم صداي او را نشنود

 اگـر روي  ,نمازي که حمد و سوره آن بايد بلند خوانـده شـود    .٣١٣مسأله  
که نمازي کـه بايـد       چنان , نماز باطل است    آن ,علم و عمد آهسته خوانده شود     

 آن نماز باطل است؛ , اگر با علم و عمد بلند خوانده شود        ,آهسته خوانده شود  
نـه  ( بر اثر فراموشـي يـا کوتـاهي    ,ولي اگر در جايي که بايد بلند خوانده شود        
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 نماز صحيح است و     ,در يادگرفتن حکم شرعي آن، آهسته خوانده شد       ) تقصير
 الزم , يا به حکم شرعي آگاه شود,اندن حمد و سوره يادش بيايداگر در بين خو

  . دوباره بخواند,نيست مقداري را که خوانده
 نبايـد  ,صداي نمازگزار در نمازهايي که بايد بلند خوانده شوند .٣١٤مسأله  

 نبايد ,که در نمازهايي که بايد آهسته خوانده شوند          چنان ,به صورت فرياد باشد   
 وگرنـه در هـر دو     ;قدر کوتاه باشد که خود نمازگزار بدون مانع آن را نشنود            آن

  . نماز باطل است,صورت
 ,اعـم از قرائـت و ذکـر را   , نمازگزار بايد تمام کلمات واجـب   .٣١٥مسأله  

 بـه هـر صـورتي کـه        ,کسي که قادر بر تلفّظ صحيح نيـست       . صحيح ادا نمايد  
 آن است که نماز را به جماعـت اقامـه     ,اند اکتفا نمايد و احتياط مستحب     تو  مي
   هرچند تسبيحات اربع و ذکرهاي واجـب ديگـر را برابـر بـا عجـز خـود                ,کند

  .ادا نمايد
تواند کلمات و ذکر و دعاي واجب را صحيح  نمازگزاري که مي .٣١٦مسأله 

را فراگيرد تا صحيح ادا نمايد و در ها   آن بايد همه,ادا کند و آفتي در زبان ندارد
در .  آن است که نماز را به جماعـت اقامـه نمايـد            , احتياط واجب  ,تنگي وقت 

 , صـحيح اسـت    ,صورت عدم امکان جماعت، نمازش با همان وصفي که دارد         
  .نگرفتن کيفّيت اداي کلمات گناه کرده است  ياد بر اثر هرچند

بر احتياط واجب براي ياد دادن احکـام واجـِب نمـاز مـزد               بنا .٣١٧مسأله  
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نگيرند و مسئول اموال بيت المال بايد نياز ياد دهنـدهٴ احکـام واجـب نمـاز را          
  .  جايز است,دريافت مزد براي ياد دادن احکام مستحِب نماز. برطرف نمايد

هاي قرائت، ذکر و دعاي واجب              حرکتتمام کلمات، حروف و  .٣١٨مسأله  
موجـب بطـالن    هـا      آن جايي عمدي   ترک يا جابه  . نماز بايد بدون غلط ادا شود     

  .نماز است
کسي که کلمه يا حرف يا حرکت خـاص را صـحيح بدانـد و                .٣١٩مسأله  

بفهمـد کـه درسـت       نمازهاي گذشته را اقامه کرده باشد و بعـد از آن             ,برابر آن 
  . قضا نمايد, الزم نيست دوباره آن را در وقت ادا يا در خارج وقت,نبوده

متفـاوت  هـا    آنانـد و مخـارج   کلماتي که داراي حروف متشابه  .٣٢٠مسأله  
صـحيح و  ها   آندر صورتي که برخي ازـ » صاد و دال و زاء وظا«مانند ـ است  

 نيـز حرکـت اول يـا    ;د صحيح آن ياد گرفته و ادا شـود        باي ,بعضي غلط باشند  
 اما حرکت پايان کلمه، در صورتي که همواره آن را       ;کرد ادا ديبا را وسط کلمه 

 الزم نيـست و در صـورت   , فراگيـري صـحيح آن  ,نمايد ـ ساکن يعني  ـ وقف
  . به حرکت ـ بنا بر جواز آن ـ بايد حرکت آن را ياد بگيردوقِف

 هرچنـد   , جـايز اسـت    , به سـکون    به حرکت و وصلِ    وقِف .٣٢١مسأله  
 آن است که حرکت حرف , به حرکتوقِف.  ترک آن است,احتياط مستحب

اي ساکت شود  لحظه,آخر کلمه را ظاهر کند و بين اين کلمه و کلمه ديگر
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 آن است که حرکت حرف آخر کلمـه را ظـاهر نکنـد و         , به سکون  و وصلِ 
  .، کلمه بعدي را بگويدبدون سکون 

اداي حروف از مخارج متعـارف کـه در عـرف عـرب صـحيح              .٣٢٢مسأله  
 فرقـي  , در اين جهت و هرچند مطابق قواعد تجويدي نباشد     , کافي است  ,است

 نيست) تشديد(بين شَد و مد.  
. که پـس از حـرف مـد باشـد     جايي است , احتياطي واجِبمِدّ .٣٢٣مسأله  

است و يـايي  ) ضمه( حرف مد عبارت است از واوي که قبل از او حرکت پيش  
  حرکـت زَبـر   ,است و اَِلفي کـه پـيش از آن        ) کسره(  حرکِت زير  ,که قبل از آن   

و » جـاء « مانند کلمه    ; همزه باشد  ,)در همان کلمه  (است و پس از آن      ) فتحه(
  .﴾الضّالين﴿سکون الزم باشد مانند ا ه  آنيا پس از» ِجيء«و » سوء«

نمازگزار در رکعت سوم نماز مغرب و رکعت سـوم و چهـارم              .٣٢٤مسأله  
سـبحان اللَـِه و     «بايد حمد بخواند يا يـک مرتبـه          عشاء   نماز ظهر و عصر و    

 سه بارگفتن   ,ستحباحتياط م . بگويد» الحمد ِللِّه و ال ِاله ِإال اُهللا و اُهللا أکبر         
رکعـت   بخوانـد و در را تواند در رکعت سوم مثالً حمـد     نمازگزار مي . آن است 

 فرقي بين نماز جماعـت و  ,اين جهتدر . يا به عکسرا چهارم تسبيحات اربع  
  .نيست فرادا

 رکعـت  قرائـت  است واجب )زن و مرد از اعم( نمازگزار هر .٣٢٥مسأله  

 بخواننـد  حمد سورهٴ خواستند اگر و دهند انجام آهسته را نماز رمچها و سوم
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  . آهسته بگويندرا ... اهللا بسم که است آن واجب احتياط
 بايد در رکعت    ,تواند تسبيحات را صحيح ادا کند       کسي که نمي   .٣٢٦مسأله  

  .سوم و چهارم سوره حمد را بخواند
هرگاه در رکعت اول يا دوم نمـاز سـهواً تـسبيحات بخوانـد و        .٣٢٧مسأله  

پيش از رکوع آگاه شود، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در حال رکـوع يـا              
 بنـا بـر احتيـاط     ,پس از آن آگاه شود، نماز او صحيح است و در هر دو حـال              

  .جا آورد   جهت زياد نمودن تسبيحات، سجده سهو به,مستحب
عنوان اينکه دو رکعت اول نمـاز     اگر در دو رکعت آخر نماز به       .٣٢٨مسأله  

 چه در ; چه پيش از رکوع آگاه شود ; نماز او صحيح است    ,است، حمد بخواند  
 به خيال آنکـه دو   ,که در دو رکعت اول نماز        چنان ,حال رکوع و چه پس از آن      

 نماز او , سوره حمد بخواند, استکافيها   آنرکعت آخر نماز است و حمد در
البتـه اگـر   .  يا پس از رفتن به رکوع; چه پيش از رکوع آگاه شود   ;صحيح است 

  .  سوره را بايد بخواند,بر احتياط واجب  بنا,قبل از رکوع آگاه شد
 قـصد خوانـدن حمـد داشـت و        ;هرگاه در دو رکعت آخـر نمـاز        .٣٢٩مسأله  

بان او آمد يا قصد گفتن تسبيحات داشت و حمد بر زبان او آمد، در          تسبيحات بر ز  
صورتي که آنچه بر زبان او آمد اصالً مورد قصد نماز او نبود، بايد آن را رها کند و          
دوباره حمد يا تسبيحات را به قصد نماز بخواند و در صـورتي کـه عـادت او ايـن        

  . کافي است,نوان قرائت نماز باشدع  همان به, هر کدام از اين دو بر زبان آمد,بوده
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کسي که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم نمـاز تـسبيحات              .٣٣٠مسأله  
 بايد آن را رهـا کنـد و        ,ون قصد قرائت نماز، مشغول حمد شد      بخواند، اگر بد  

دوباره حمد يا تسبيحات بخواند؛ ولي اگر از عادت خود غفلـت نمـوده و بـه                 
  . کافي است و نماز او صحيح است,ثال دستور نماز، حمد را خواندامتقصد 

پس از تسبيحات رکعـت سـوم و چهـارم، مـستحب اسـت        .٣٣١مسأله  
و اگر » اللهم اغفرلي«و يا بگويد » استغفراهللا ربي«استغفار کند؛ مثالً بگويد 

 يا نه، به شک خود در حال استغفار شک کند که حمد يا تسبيحات را گفته      
عنوان ذکر مطلق که در هر حال مطلـوب         اعتنا نکند؛ اما اگر استغفار را به      

 بايد ,عنوان دستور خاص در دو رکعت آخر نماز ـ گفته است   است ـ نه به 
 نيز اگر در حال رفتن ;به شک خود اعتنا کند و حمد يا تسبيحات را بگويد     

شک نمود، بايد برگردد و حمـد يـا   به رکوع و پيش از رسيدن به حد رکوع     
  .تسبيحات را بگويد

 يـا  ,هرگاه شک کند که آيه يا ذکري از اذکار نماز را گفته يا نه        .٣٣٢مسأله  
 را بـه    تا وارد جزء بعدي نماز نشده باشد، بايـد آن ,آن را صحيح ادا کرده يا نه  

الزم نيست بـه شـک خـود         ,صورت صحيح بگويد و اگر وارد جزء بعدي شد        
  . هرچند آن جزء بعدي رکن نباشد,اعتنا کند
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  امور مستحب در قرائت نماز
: مستحب است پيش از شروع در قرائت رکعت اول نماز بگويد  .٣٣٣مسأله  

حمد و سوره را شمرده بخواند و آخر هـر          . »عوذ باهللا من الشيطان الرجيم    أ«
 اقامـه  يا خـود بـه تنهـايي نمـاز      ; درصورتي که مأموم است    .آيه را وقف نمايد   

در رکعت اول هر نماز . »الحمد هللا رب العالمين«:  بعد از حمد بگويد,کند مي
پـس از   . بخواند ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ و در رکعت دوم آن       ﴾ِإنا أَنزلْناه ﴿سوره  

﴿دأَح اللَّه وي«: بگويد ﴾قُلْ همعاني آيات و ). يک تا سه بار( »کذلک اهللا رب
بسم «. اذکار را به ذهن آورده و خواهان نعمت الهي و برکناري از نقمت او باشد

  . بلند بخواند,شود  را در نمازهايي که آهسته خوانده مي»...اهللا

  امور مکروه در قرائت نماز
در نمازهاي يک شـبانه      ﴾حدقُلْ هو اللَّه أَ   ﴿ترک سوره    :يكم .٣٣٤مسأله  

يک سوره را در دو   : سوم. به يک نفس   ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿خواندن  : دوم. روز
  .﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿رکعت خواندن، مگر سوره 

  احکام رکوع
در هر رکعت نماز، واجب است پس از قرائت به قصد رکوع،  .٣٣٥مسأله 

به ) شست( حتّي انگشت ابهام ,هاي او اي خم شود که تمام انگشت زهبه اندا
  .زانو برسد، به صورتي که بتواند چيزي بر زانو بگذارد
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گذاشتن دست بر زانو در رکوع واجب نيست، هرچند احتياط  .٣٣٦مسأله 
  .ها در حال رکوع بر زانو باشد آن است که دست

صورت متعارف باشد، بنابراين خم شدن به طرف  رکوع بايد به  .٣٣٧مسأله 
  .زانو برسدبه ها  راست يا چپ و مانند آن کافي نيست، هرچند دست

خم شدن بايد به قصد رکوع نماز باشد؛ نه براي گذاشتن چيزي  .٣٣٨مسأله 
 قصد رکوع نماز خم نشد، دوباره بايد اگر به. بر زمين يا برداشتن چيزي از آن

گاه به قصد رکوع خم شود و   آن;بايستد و قيام متصل به رکوع را حفظ نمايد
 زيرا رکوع نبوده تا ,کند آنچه بدون قصد رکوع انجام داد، نماز را باطل نمي

  .زيادهٴ رکن شود
تر از  تر يا کوتاه بلندها  آن ي او يا هردويکسي که دست يا زانو .٣٣٩مسأله 

 بايد اندازهٴ معمول و ,معمول يا تفاوت ديگري با اعضاي افراد متعارف دارد
  .متعارف را معيار خود قرار دهد

مقدار خم شدن براي رکوع در نماز نشسته، همان اندازهٴ خم  .٣٤٠مسأله 
   صورت او نزديک جاي  هرچند,نماز ايستاده است شدن براي رکوع در

  .سجده نشود
 احتياط واجب است  و ذکرگفته شود,واجب است در رکوع .٣٤١مسأله 
گفته » سبحان اهللا«: يا سه مرتبه» العظيم و بحمده سبحان ربي«: يک مرتبه

افضل آن است که .  يک مرتبه کافي است,در تنگي وقت يا خطر و ضرر. شود
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نيز، سه يا پنج يا هفت بار تکرار شود، » العظيم و بحمده يسبحان رب«
جمع بين . که در سبحان اهللا، تکرار بيش از سه مرتبه، مستحب است چنان

  .ز استي جا,تسبيح بزرگ و کوچک
ذکر رکوع بايد بدون فاصله و به عربي صحيح باشد و ترجمهٴ  .٣٤٢مسأله 
  . کافي نيست,فارسي آن
 درحال آرامش بدن باشد و ,واجب است ذکر واجب رکوع .٣٤٣مسأله 

احتياط واجب است ذکر مستحب رکوع که به قصد خصوصيت رکوع ادا 
  . در حال آرامش بدن باشد,شود مي

 اشکال ندارد؛ ,حرکت اندک که مانع صدق آرامش بدن نيست .٣٤٤مسأله 
  و کافي نيست,ي ذکر در حال حرکت شديد که مانع صدق آرامش بدن استول

  . دوباره گفته شود,بايد در حال آرام شدن بدن
ذکر رکوع بايد پس از رسيدن به حد رکوع باشد و ذکر پيش از  .٣٤٥مسأله 

  .ز باطل است نما,رسيدن به حد رکوع کافي نيست و اگر عمداً به همان اکتفا شود
اگر پيش از تمام شدن ذکر واجب رکوع، عمداً سر از رکوع  .٣٤٦مسأله 

 نماز او باطل است و اگر سهواً يا روي ضرورت سر بردارد، چنانچه ,بردارد
 بايد ذکر , يا ضرورت برطرف شود,پيش از خروج از حد رکوع يادش بيايد

س از خروج از حد رکوع يادش بيايد يا ضرورت رکوع را تمام نمايد و اگر پ
  .برطرف شود نماز او صحيح است
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کسي که نتواند ذکر واجب در رکوع را در حال رکوع بگويد،  .٣٤٧مسأله 
 را تمام نمايد و اگر آن هم ممکن  تواند قبل از خروج از حد رکوع آن مي

پيش از رسيدن به رکوع و مقداري از آن را در تواند مقداري از آن را  نباشد، مي
 يا در حال برخاستن از ,حال رکوع و مقداري از آن را در حال خروج از رکوع

  .رکوع بگويد
تواند در حال رکوع  بيماري يا سبب ديگر نمي بر اثر کسي که .٣٤٨مسأله 

، هرچند بدن او آرام نيست آرام باشد، بايد ذکر واجب را در حال رکوع بگويد
  .تواند براي حفظ آرامش بدن، ذکر رکوع را در غير حال رکوع بگويد و نمي

 بايد با تکيه دادن ,تواند رکوع نمايد کسي که بدون تکيه نمي .٣٤٩مسأله 
 بايد به هر مقداري که ,رکوع کند و اگر با تکيه دادن هم نتواند کامل نمايد

 هرچند به , خم شود و اگر اصل خم شدن مقدور او نباشد,ور اوستمقد
 با سر به قصد رکوع اشاره کند و به , بايد در حال ايستاده,صورت نشسته باشد 

 بايد رکوع ,بردارد و اگر اين مقدار نيز مقدور نباشد نيت برخاستن از رکوع سر
 دهد و اگر از اين رفتن و برخاستن از رکوع را با بستن و بازکردن چشم انجام

  . بايد در قلب نيت رکوع کند و ذکر آن را بگويد,مقدار هم عاجز باشد
تواند ايستاده يا نشسته رکوع کند و براي رکوع  کسي که نمي .٣٥٠مسأله 

 بايد ايستاده نماز را اقامه کند و ,که نشسته است کمي خم شود فقط درحالي
  .شاره نمايدبراي رکوع با سر ا
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صورت  اثر سانحه يا بيماري يا کهنسالي به  کسي که بر .٣٥١مسأله 
اي که به هيچ وجه کمر او توان برآمدن براي ايستادن و گونه خميدگي درآمد، به

تواند رفتن به رکوع و برآمدن از آن را به  پايين آوردن براي رکوع را ندارد، مي
  .م دهدقصد رکوع انجا

 اگر نمازگزار پس از رسيدن به حد رکوع و آرام شدن بدن، سر .٣٥٢مسأله 
 نماز او باطل است و اگر بعد ,بردارد و دوباره به قصد رکوع به حد رکوع برسد

 دوباره به قصد رکوع بيشتر خم شود، به ,از رسيدن به حد رکوع و آرامش بدن
  رکوع برگردد، احتياط صورتي که از حد رکوع خارج باشد و بار ديگر به حد

  .واجب است که نماز را دوباره اقامه نمايد
ايستادن، بعد از تمام شدن وظيفه رکوع واجب است تا از حال  .٣٥٣مسأله 

 پس از رکوع به سجده برود، اگر با علم و عمد پيش از ايستادن، به سجده قياِم
اثر فراموشي وظيفهٴ ايستادن پس از رکوع و   نماز او باطل است و اگر بر,دبرو

  . نماز او باطل نيست,آرامش بدن را ترک کند
کسي که رکوع را فراموش کرده و پيش از سجده نمودن به  .٣٥٤مسأله 
 به رکوع گاه به رکوع برود و اگر درحال خميدگي  آن; بايد بايستد,يادش بيايد

  . نماز او باطل است, متصل به رکوع را انجام ندادهبرگردد، چون قياِم
اگر رکوع را فراموش کند و به سجده برود و پيش از سجدهٴ  .٣٥٥مسأله 

 بايد برگردد و بايستد و رکوع را ,دوم به يادش بيايد که رکوع را انجام نداده
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سجدهٴ دوم  جا آورد و اگر در ه دو سجدهٴ سهو ب, زايدجا آورد و براي سجدهٴ هب
  . نماز او باطل است,يادش بيايد که رکوع را انجام نداده

   مستحبات رکوع
نمازگزار پيش از رکوع . ١: اين امور براي رکوع مستحب است .٣٥٦مسأله 

. ٣ تکبير بلند کند؛ ها را در حالدست. ٢بگويد؛ » اهللا اکبر«درحال ايستادن 
ها را به پشت دهد؛  زانو. ٤ها را با انگشتان باز، روي زانو بگذارد؛ کف دست

ذکر رکوع را به فرد . ٧بين دو پا را نگاه کند؛ . ٦پشت خود را صاف کند؛ . ٥
 بر پيامبر و آل او . ٨ نه به زوج مثالً سه يا پنج يا هفت بار باشد؛ ;بگويد

ها را بعد از رکوع  دست . ٩ به عنوان جزء ذکر رکوع؛ صلوات بفرستد؛ ولي نه
  .»هدِم حنم ِل اُهللاعِمس«: بعد از ايستادن بگويد. ١٠بلند کند؛ 
 زانو بگذارد يها را باال  دست,مستحب است زن در حال رکوع .٣٥٧مسأله 

  .ها را به پشت ندهد و زانو
اند و زيادهٴ   در احکام مشترک,رکوع نماز واجب و مستحب .٣٥٨مسأله 

 هرچند اقوا , احتياطاً موجب بطالن است,در نافله) عمداً يا سهواً(رکوع 
  . صحت نماز است

  احکام سجود
جا آورد  ه دو سجده ب,نمازگزار بايد در هر رکعت بعد از رکوع .٣٥٩مسأله 
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 پيشاني، کف دو دست، دو زانو ,ست که به قصد تعظيم پروردگار آن ا,و سجده
  . و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد

 از هر رکعت رکن است و با ترک عمدي , روي هم,دو سجده .٣٦٠مسأله 
دو، نيز افزودن عمدي يا سهوي دو سجده در يک رکعت، نماز  يا سهوي هر

  .ودش باطل مي
شود؛ ولي با ترک   نماز باطل مي, با ترک عمدي يک سجده.٣٦١مسأله 

  .شود سهوي يک سجده يا دو سجده از دو رکعت، نماز باطل نمي
اي مدار رکن بودن سجده، نهادن پيشاني بر زمين است، به گونه .٣٦٢مسأله 

 نماز باطل , يا ترک سهوي آن در دو سجود,سجودکه با ترک عمدي آن در يک 
گانهٴ ديگر در هر دو سجده بر زمين نهاده شده   هرچند اعضاي شش,شود مي

 ولي اعضاي ديگر سهواً بر ,که اگر پيشاني بر زمين نهاده شده باشد  چنان,باشند
  . شود  نماز باطل نمي,زمين نهاده نشده باشند

 , ذکري گفته شود و احتياط واجب,واجب است در سجده .٣٦٣مسأله 
» سبحان اهللا«يا سه مرتبه » سبحان ربي األعلي و بحمده«گفتن يک مرتبه 

که مستحب است سه يا پنج يا هفت    مستحب است، چنان,است و بيش از آن
  .گفته شود» سبحان ربي األعلي و بحمده«بار 

سبحان « گفتن يک بار ,در حالت خطر يا ضرر يا تنگي وقت .٣٦٤مسأله 
  .کافي است» اهللا



 ١١٩   احكام نماز 

اي که ذکر واجب است بدن درحالت سجده آرام باشد، به گونه .٣٦٥مسأله 
بر احتياط واجب براي ذکر مستحب  واجب آن، با آرامش بدن انجام شود و بنا

  . بايد بدن آرام باشد,شود سجود که به قصد خصوصيت سجده گفته مي
ذکر سجده بايد پس از گذاشتن پيشاني به زمين و آرام شدن  .٣٦٦مسأله 

 يا قبل , ذكر بگويد اگر عمداً پيش از گذاشتن پيشاني به زمين;بدن انجام شود
 از از تمام شدن ذکر، سر از زمين بردارد و بقيهٴ ذکر را در حالت برداشتن پيشاني

شود و اگر در حال   نماز باطل است؛ ولي سهواً نماز باطل نمي,زمين بگويد
 يادش بيايد که مقداري از ذکر، پيش از رسيدن پيشاني به زمين بوده ,سجود
  . بايد دوباره بگويد,است

گانه را از  تواند يکي از اعضاي هفت در موقع ذکر سجده نمي .٣٦٧مسأله 
 دوباره بايد پس از گذاشتن آن بر زمين، ذکر ,کرده چنين  بردارد و اگرزمين

. شود  نماز باطل مي,سجده را تکرار کند و اگر عمداً به همان اکتفا نموده
  . منعي ندارد,برداشتن و گذاشتن غير پيشاني در غير حال ذکر

تواند آن را دوباره  داشت، نميهرگاه پيشاني را سهواً از زمين بر .٣٦٨مسأله 
  .شود  سجده محسوب ميٴ زيرا زياده,به زمين بگذارد

بعد از سجدهٴ اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به  .٣٦٩مسأله 
  .سجده رود
ي او نبايد جاي پيشاني نمازگزار و زانوها و جاي انگشتان پا .٣٧٠مسأله 
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تر باشد و همسطح بودن ساير  تر يا پست بيش از چهار انگشت بسته بلند
اعضاي سجود با هم و نيز نسبت به جاي پيشاني و نيز مالحظه تفاوت چهار 

  . الزم نيست,انگشت بسته
 احتياط، حفظ مساوات ,در زميني که شيب آن محسوس نيست .٣٧١مسأله 

ها و انگشتان پاست که بيش از چهار انگشت بسته  و جاي زانوجاي سجده 
  . اشکال ندارد, هرچند تفاوت اندک,تر نباشد تر يا پايين بلند

جايي نهاده که از جاي   اگر نمازگزار پيشاني خود را سهواً به .٣٧٢مسأله 
تر است و  ا کوتاهتر ي ها و انگشتان پاي او بيش از چهار انگشت بلند زانو
 که اي گونهها و انگشتان پا را با جاي سجده مناسب کند، به تواند جاي زانو نمي

 به قدري است که تفاوت در سطح اگر ,بيش از چهار انگشت تفاوت نباشد
جاي   تواند سر را از جايي که نهاده است به عرفاً سجده صادق نيست، مي

 جايي که تفاوت بيش از چهار انگشت  يا از آنجا بردارد و به;همسطح بکشد
 به قدري است که عرفاً سجده  بگذارد و اگر تفاوت در سطح,بسته نيست

ها و انگشتان پا را با جاي سجده مناسب  تواند جاي زانو صادق است و نمي
تواند سر به جاي مناسب در سطح بکشاند و اگر کشاندن سر ممکن  کند، مي

 دوباره آن , جاي مناسب بگذارد و بعد از پايان نمازنشد، بايد سر را بردارد و به
  .را اقامه کند



 ١٢١   احكام نماز 

 مانعي براي رسيدن ,کند بايد بين پيشاني و آنچه بر آن سجده مي .٣٧٣مسأله 
اگر مانعي در پيشاني ـ مانند موـ يا در جاي .  سجده نباشدپيشاني به محلّ

صورتي که  شود چرکين باشد، به  ده مي مثالً مهري که بر آن سج,سجده بود
 نه آنکه فقط رنگ آن عوض شده باشد، سجده ,جرم روي آن قرار گرفته باشد

  .باطل است
 تمام کف دو دست، روي زمين قرار ,واجب است در سجده .٣٧٤مسأله 

 در صورت عدم. ها کافي است در حالت خطر يا ضرر، نهادن پشت دست. گيرد
امکان پشت دست، نهادن مچ و در صورت عدم امکان آن، گذاردن آرنج کفايت 

  .ستردن بازو گذا,کند و در صورت عدم تمکن از آن، احتياط واجب مي
واجب است در سجده، دو انگشت بزرگ پاها روي زمين قرار  .٣٧٥مسأله 

, نيستها   آنن ظاهر يا باطنها و بي  فرقي بين سر انگشت, در اين جهت وگيرد
اردن ذگ. استه                     سر انگشتاردن خصوصذ گ,هرچند احتياط مستحب

  .کند  کفايت نمي,هاي بزرگ هاي ديگر به جاي انگشت انگشت
تواند آن را   يا نمي,کسي که مقداري از شست پا را ندارد .٣٧٦مسأله 

ايد بقيهٴ آن را و اگر بقيه نداشت؛ يا نهادن آن ممکن  ب,بر زمين بگذارد
 يا ,نبود، ساير انگشتان را بر زمين بگذارد و اگر هيچ انگشتي ندارد

 بايد هر مقداري از پا را که ممکن است، بر ,ممکن نيستها   آننهادن
  .زمين بگذارد
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رت عادي انجام شود و صو  احتياط مستحب است که سجده، به .٣٧٧مسأله 
 مانند آنکه در حال سجده سينه و شکم يا ,صورت غير عادي  جا آوردن آن به هب

گانهٴ   در حالتي که تمام اعضاي هفت, صحيح است,پاها را به زمين برساند
  .سجده بر زمين باشد

 بايد ,ودش  يعني جايي که پيشاني بر آن نهاده مي,محل سجده .٣٧٨مسأله 
پاک باشد، اگر چيزي که سجده بر آن صحيح است؛ مثالً مهر، روي فرش 

 محل سجده باشد، ,نجس باشد يا يک طرف آن نجس باشد و طرف پاک آن
  .اشکال ندارد

، در  دمل يا غير آن نتوان بر زمين نهاد بر اثر هرگاه پيشاني را .٣٧٩مسأله 
يشاني چنين باشد، بر يکي از دو جبين سجده نمايد و اگر بر صورتي که تمام پ

 بر چانه سجده نمايد و اگر آن هم ممکن ,يکي از دو طرف پيشاني ممکن نبود
  . بايد به مقدار مقدور خم شود و با اشارهٴ سر، سجده نمايد,نبود

اندازه که   بايد هر,ردتواند پيشاني را بر زمين بگذا کسي که نمي .٣٨٠مسأله 
تواند پيشاني را بر جاي بلند ـ که سجده بر آن صحيح است ـ قراردهد؛ ولي  مي

گانهٴ ديگر بايد روي زمين قرار گيرند و اگر غير از  تمام اعضاي شش
ها را بايد بر زمين   همان انگشت,بر زمين بگذارد تواند هاي پا را نمي انگشت

  .قرار دهد



 ١٢٣   احكام نماز 

تواند براي سجده خم شود و پيشاني را روي زمين  کسي که نمي .٣٨١مسأله 
ت سجده پايين تواند، به ني اي که مي بايد پس از نشستن، سر را به اندازه,بگذارد

بياورد و به قصد سر برداشتن از سجده، باال بياورد و اگر حرکت دادن سر، 
 به قصد سجده کردن اکتفا کند و در ها  با باز و بسته نمودن چشم,مقدور او نبود

شود؛  ارده ميذ احتياط الزم است چيزي را که پيشاني بر او گ,هر دو صورت
ها  شارهٴ سر يا چشما بردارد و به پيشاني خود بگذارد و اگر سجده با ,مانند مهر

ت کند و احتياط الزم است که با دست و مانند آن، براي  در قلب ني,ممکن نبود
  .ر برداشتن از آن اشاره شودسجده و س
ت سجده نمايد و با  بايد ايستاده ني,تواند بنشيند کسي که نمي .٣٨٢مسأله 

 به نيت قلبي ,ها و اگر ممکن نبود  با اشارهٴ چشم,اشارهٴ سر و اگر ممکن نبود
  . اشاره کردن با دست و مانند آن است,اکتفا نمايد و احتياط الزم

اگر به قصد سجده، پيشاني را بر زمين نهاده و بدون اختيار،  .٣٨٣له مسأ
پيشاني از زمين بلند شد و بدون اختيار دوباره به زمين گذارده شد، همگي 

شود و با انجام دادن سجدهٴ دوم به وظيفهٴ سجود عمل  يک سجده محسوب مي
طور کامل   پيش آمد، وظيفه سجود بهشود و اگر اين وضع براي سجدهٴ دوم  مي

 ليکن حفظ آن ممکن ,انجام شده است و اگر بدون اختيار از زمين بلند شد
 بايد سجدهٴ دوم را انجام دهد و اگر در ,صورتي که در سجدهٴ اول باشد بود، در
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 در صورتي که بلند ,ترک ذکر سجده.  نبايد به سجده برود,سجدهٴ دوم باشد
  . اشکال ندارد,بدون اختيار باشدشدن سر از زمين، 

که از گذارده شود پيشاني در سجود بايد بر زمين يا چيزي  .٣٨٤مسأله 
 مگر در حال  ـکه خواهد آمد چنانـ رويد و خوراکي و پوشاکي نيست زمين مي

ط  سجده کند و احتيا,تواند بر فرش و مانند آن  صحت تقيه، که در اين حال مي
ي که تورص  به... واجب است که با تمکّن از سجده روي سنگ يا حصير و

  . فرش و مانند آن سجده نشود بر،مخالف تقيه نباشد
 پيشاني  نيز آرام بودن محلّ,سجده بايد در حال آرام بودن بدن .٣٨٥مسأله 

کردن روي نمازگزاردن و سجده .  وگرنه سجده باطل است;در سجود باشد
رود و  تشک فنري يا پر و مانند آن، که پس از نهادن پيشاني مقداري پايين مي

  . اشکال ندارد,شود آرام مي
ارد و نشستن و زهرگاه ناچار شود که در زمين ِگل نماز بگ .٣٨٦مسأله 

ده نماز تواند ايستا شود، مي تشهد و سجود مستلزم آلوده شدن بدن و لباس مي
  .را اقامه نمايد و براي سجده با سر اشاره کند

تياط واجب است که پس از سجدهٴ دوم در رکعت اول و اح .٣٨٧مسأله 
  ). جلسه استراحت( مقداري بنشيند,م که تشهد نداردسو



 ١٢٥   احكام نماز 

  صحيح استها   آن چيزهايي که سجده فقط بر
که از زمين باشد سجده بايد بر زمين، خاک، سنگ يا چيزهايي  .٣٨٨مسأله 
شود و خوراکي يا پوشاکي نيست؛ مانند گياه، برگ درخت، چوب  روييده مي

جايز ... سجده بر چيزهاي معدني؛ مانند طال، نقره، عقيق، فيروزه و. ... و
  . صحيح است,هاي معدني  سجده بر اقسام سنگ,نيست

احتياط واجب است که بر برگ مو در حالتي که تازه است و  .٣٨٩مسأله 
 سجده نشود؛ ولي سجده بر آن در حالت خشک ,مورِد خوراکي برخي است

  .  اشکال ندارد,شود      شدن که خورده نمي
  . صحيح است, نه انسان,سجده برگياهاني که خوراک حيوان است .٣٩٠مسأله 

عنوان دارو پس از جوشاندن،   هايي که فقط به سجده بر گُل .٣٩١أله مس
   ترک سجده , صحيح است، هرچند احتياط مستحب,شود نوشيده مي

  .هاست بر آن
 صحيح ,شود  گرچه فعالً خورده نمي,سجده بر ميوهٴ نارس .٣٩٢مسأله 

 در همان ,شود  که فقط در برخي از شهرها خورده مينيست و سجده بر گياهي
 احتياط ,شهرهايي که خوردن آن معمول نيست شهرها صحيح نيست و در

  . ترک سجود بر آن است,واجب
 هرچند پخته , صحيح است,سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ .٣٩٣مسأله 

  . جايز است,اند  خته شدهکه سجده بر آجر و کوزهٴ ِگلي که پ  چنان,شوند
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سجده بر کاغذي که آن را از چيزي که سجده بر آن صحيح  .٣٩٤مسأله 
 صحيح است و اگر آن را از ,ساخته باشندـ  مانند چوب و برگ درخت  ـاست

ساخته ـ  مانند پوشاکي و خوراکي   ـچيزي که سجده بر آن صحيح نيست
ر غالب کاغذها از غيرخوراکي و غير پوشاکي ساخته  صحيح نيست و اگ,باشند

  .توان بر آن سجده نمود شود و کاغذي مورد شک واقع شود، مي مي
 افضل از سجده  سجده بر تربت حضرت سيد الشهداء .٣٩٥مسأله 

 در فضيلت، ,پس از آن. صحيح استها   آنبر ساير چيزهايي است که سجده بر
  .سنگ و پس از سنگ، گياه استپس سخاک و 

 ,اگر در تمام وقت نماز چيزي که سجده بر آن صحيح است .٣٩٦مسأله 
 ; مانند سرما و گرما يا مانع اجتماعي;اثر مانع طبيعي رب ولي ,ندارد يا دارد

ه اي يا کتاني خود سجد   بر لباس پنبه,تواند بر آن سجده کند مانند تقيه نمي
 و اگر آن مقدور نبود، بر پشت )هرچند خصوصيتي براي آن نيست( نمايد

دست خود سجده نمايد و اگر آن نيز ممکن نبود، بر کاالهاي معدني؛ مانند 
  .عقيق، فيروزه سجده کند

 هرچند پس از گذاردن پيشاني بر ,محل سجده بايد آرام باشد .٣٩٧مسأله 
شود؛ مانند خاک  رام باشد؛ ولي بعد از چند لحظه آرام ميآمقداري نا, آن

 البته .شود آرام شده؛ ولي بعداً آرام ميي که با گذاردن پيشاني روي آن ناسست
  . سجده باشدذکر سجده بايد کامالً در حال آرامش محلّ
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به ـ الً مهر  مث ـ چيزي که بر آن سجده نمود,اگر در سجدهٴ اول .٣٩٨مسأله 
 , دوباره به سجده رود,را بردارد) مهر(پيشاني وي چسبيد و بدون آنکه آن چيز

  .را بردارد و به سجده برود) مهر( هرچند بهتر است که آن چيز ,مانعي ندارد
بين   از,هرگاه در بين نماز چيزي که سجده بر آن صحيح است .٣٩٩مسأله 

 اقامه  نتواند نماز را رها کند و دوباره,تنگي وقت يا مانع ديگر  بر اثربرود و
سجده ) هرچند خصوصيتي براي آن نيست( يا کتاني  اي   بايد بر لباس پنبه,نمايد

 بر پشت دست سجده نمايد و در غير اين ,کند و اگر آن نيز مقدور نبود
  .سجده کندـ مانند عقيق، فيروزه ـ  بر کاالهاي معدني ,صورت

هرگاه در حال سجده آگاه شود که پيشاني را بر چيزي نهاده  .٤٠٠سأله م
 بايد پيشاني را بدون برداشتن از زمين به روي ,است که سجده بر آن باطل است

تنگي وقت يا مانع  بر اثر چيزي بکشد که سجده بر آن صحيح است و اگر
 بايد برابر حکم مسئلهٴ ,ه اقامه نمايد نتواند نماز را رها کند و دوبار,ديگر
  . عمل نمايد) قبلي(٣٥٠

هرگاه پس از سجده آگاه شود که پيشاني را بر چيزي نهاده  .٤٠١مسأله 
 هرچند بعد از دو سجده از يک , اشکال ندارد,است که سجده بر آن باطل است

  . آگاه گردد,رکعت
سجدهٴ فرشتگان براي . ستسجده براي غير خدا حرام ا .٤٠٢مسأله 

که سجدهٴ حضرت   چنان, زيرا وي به مثابهٴ قبله بود, نبود حضرت آدم
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 بلکه به منظور , نبود  و فرزندان او براي حضرت يوسف يعقوب
صورت    بهآنچه برخي از زائران قبور امامان معصوم. شکر خدا بود

 ,، اگر به منظور شکر نعمت توفيق به زيارت آنان باشنددهند  سجده انجام مي
 حرام است و براي ,باشدها   آناشکال ندارد و اگر مقصود خضوع در برابر

  .ست که چنين کاري انجام نشود اپرهيز از توهم برخي، سزاوار

  امور مستحب در سجده
نمازگزار پس از . ١: براي سجده چند چيز مستحب است .٤٠٣مسأله 

سر برداشتن از رکوع، در نماِز ايستاده يا نشسته، براي رفتن به سجده تکبير 
ها را   اول زانو,ها را و زن  هنگام رفتن به سجده، اول دست,مرد. ٢. بگويد

بيني را در حال سجده بر چيزي که سجده بر آن صحيح . ٣. بر زمين بگذارد
گشتان دست را به هم بچسباند و برابر در حال سجده ان. ٤. است بگذارد

در سجده دعا کند و رفع . ٥. گوش بگذارد و سر انگشتان رو به قبله باشد
پس از . ٦. حاجت خود را از خدا بخواهد و دعاهاي وارد شده را بخواند

. ٧.  بر ران چپ بنشيند و روي پاي راست را بر کف پاي چپ بگذارد,سجده
بعد از سجدهٴ اول . ٨. ام شدن تکبير بگويدپس از هر سجده و نشستن و آر

سجده را . ٩ .»استغفراهللا ربي و اتوب اليه«: و نشستن و آرام شدن بگويد
براي رفتن . ١١.ها بگذارد ها را روي ران موقع نشستن، دست. ١٠. طول بدهد
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ها صلوات  در سجده. ١٢.  تکبير بگويد,به سجدهٴ دوم در حال آرامي بدن
ها از زمين بردارد و  قع برخاستن، زانوها را پيش از دستمو. ١٣. بفرستد

  .هاي مبسوط آمده است امور ديگري که در کتاب

  سجده امور مکروه در
که  مکروه است که در حال سجده قرآن خوانده شود، چنان .٤٠٤مسأله 

 طرف کردن جاي سجده براي بر نيز فُوت;خواندن آن در رکوع مکروه است
 دو حرف از دهان نمازگزار عمداً ,فُوت کردن بر اثر اگر. نمودن گرد و غبار

داشتن دو دست بر زمين و بلند  همچنين نگه;  نماز باطل است,خارج شود
 مکروه ,دادن امور ديگر در حال سجده بين دو سجده و انجامها   آننکردن

  .اند هاي مبسوط فقهي مطرح است، که در کتاب

   قرآن واجبسجدة
 سورهٴ ١٥آيهٴ :  آيهٴ سجده هست,در چهار سورهٴ قرآن .٤٠٥مسأله 

. »علق« سورهٴ ١٩و آيهٴ » نجم« سورهٴ ٦٢ آيهٴ ,»فصّلت« سورهٴ ٣٧ آيهٴ ,»سجده«
هر کس يکي از اين چهار آيه را بخواند يا گوش فرا دهد، پس از تمام شدن 

 بايد ,اگر آن را فراموش کرده، هر وقت يادش آمدآيه، فوراً بايد سجده کند و 
  .سجده نمايد
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هرگاه کسي آيهٴ سجده را بخواند و خواندن ديگري را گوش فرا  .٤٠٦مسأله 
 , دو سجده بر او واجب است و اگر به گوش او برسد ـ يعني استماع کند ـدهد

 هرچند احتياط , کافي استبدون آنکه درصدد گوش دادن آن باشد، يک سجده
  .بار سجده نمودن است  دو,مستحب

 اگر خود آيهٴ سجده را بخواند يا به ,در حال سجدهٴ تالوت .٤٠٧مسأله 
 دوباره ,برداشتن از سجدهٴ قبلي  بايد بعد از سر,خواندن ديگري گوش فرا دهد

  .سجده کند
 از کسي که قصد خواندن قرآن ,نيدن اختياري آيهٴ سجدهش .٤٠٨مسأله 

 نيز گوش فرا دادن به ضبط صوت، موجب سجده ;ندارد، سجده ندارد
شود؛ ولي گوش دادن به صداي قاري قرآن که مستقيم از رسانه پخش  نمي
  .شود، سجده دارد مي

م سجده دارد؛ ولي گوش  نابالغ و نامحرگوش دادن به قرائِت .٤٠٩مسأله 
  . سجده ندارد,دادن به خواندن کودک غيرمميز و انسان خوابيده يا ديوانه

 سبب وجوب ,خواندن يا گوش دادن به ترجمهٴ آيهٴ سجده .٤١٠مسأله 
  .شود سجده نمي
رفاً آن را  طوري باشد که ع,واجب است که سجدهٴ تالوت .٤١١مسأله 

سجده گويند و بنا بر احتياط واجب، پيشاني بر چيزي گذاشته شود که 
 مانند قبله، ,رعايت ساير شرايط سجدهٴ نماز. سجده بر آن صحيح است
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  .الزم نيست... عورت و طهارت، ستر
که تشهد و   چنان,در سجدهٴ آيهٴ قرآني، ذکر واجب نيست .٤١٢مسأله 

 هرچند ذکر سجدهٴ تالوت، مستحب است و . واجب نيست, و مانند آنتسليم
الَ إلَه إلَّا اللَّه «: توان اکتفا نمود؛ ليکن بهتر است که گفته شود به هرذکري مي

 و ِرقّاً،  الَ إلَه إلَّا اللَّه عبوِديةً;حقّاً حقّاً، الَ إلَه إلَّا اللَّه إيماناً و تَصِديقاً
 لَک يا رب تَعبداً و ِرقّاً الَ مستَنِکفاً والَ مستَکِبراً بل أَنَا عبد ذَِليل سجدتُ

ستَِجيريا گفته شود» ضَِعيف خَاِئف م :» و خَِطکِمن س وذُ ِبِرضَاکأَع
لَيکالَ اُُحِصي ثَنَائاً ع ،ِمنک وذُ ِبکأَع و ِتکقُوبن عع افَاِتکعا  أَنتَ ;ِبمکَم

لَي نَفِسکأَثنَيتَ ع«.  

   شکرسجدة
 سجده , رسيده يا نقمت رفع شدهمستحب است در برابر نعمِت .٤١٣مسأله 
 مانند اداي فريضه يا   ـ گاهي مادي است و زماني معنوي,نعمت. انجام شود

  وت کردن نظام اسالمي را تقوي. گاهي سياسي است و زماني اجتماعي ـ ونافله
 ,صحت سجدهٴ شکر. وحدت جامعه را تأمين نمودن، همگي سجدهٴ شکر دارد

 ,دگار بر زمينر فقط نهادن پيشاني به قصد تعظيم پرو ومشروط به ذکر نيست
  .»شکراً للّه«: مستحب است که گفته شود. کافي است
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  احکام تشهد
ازها، نيز رکعت پاياني نماز واجب است در رکعت دوم نم .٤١٤مسأله 

 تشهد بخواند؛ يعني ,بعد از سجدهٴ دوم , عشاءمغرب و نماز ظهر و عصر و
  وهبدداً عحم م أن أشهد وه لَريک ال شَهحد واللّهإالّ ن ال إله أ دأشه«: بگويد

سولُره;لِّ صَ اللّهملٰي عم ٍد وآِلحم د متر که ي. »حمک رکعت استنماز و, 
  . تشهد دارد
آرام . ٢. بنشيند. ١: واجب است نمازگزار در حال تشهد .٤١٥مسأله 

  .ترتيب را رعايت کند؛ يعني دو شهادت را بر صلوات مقدم بدارد. ٣.باشد
 کلمات و حروف را به. ٥. مواالت و پي درپي بودن کلمات را حفظ کند. ٤
  .ابق قواعد عربي بگويدصورت صحيح و مط 

اگر نمازگزار تشهد را فراموش کند و برخيزد و پيش از رکوع  .٤١٦مسأله 
 بايد بنشيند و تشهد را بخواند و برخيزد و وظيفه رکعت را انجام ,يادش بيايد

جا آورد و اگر بعد از  ه دو سجدهٴ سهو جهت قيام بيجا ب,دهد و پس از نماز
 بايد نماز را تمام کند و ,ن به رکوع يا پس از سربرداشتن از آن يادش بيايدرفت

   تشهد فراموش شده را قضا کند و دو سجدهٴ سهو ,بعد از سالم نماز
  . جا آورد هب

نمازگزار بر . ١: برخي از امور مستحب در تشهد چنين است .٤١٧مسأله 
پيش از . ٢. کف پاي چپ بگذارد راست را برروي پاي  ران چپ بنشيند و

 و  للِّه و الحمد و باللِّهسم اللِّهبِ«يا »  للّهمدحالْ«: کلمات واجِب تشهد بگويد
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هم  ها را به انگشت. ٤. ها بگذارد دست را بر ران. ٣. »لِّه ِل األسماِءيرخَ
 لْبقَ تَو«بگويد پس از تمام شدن تشهد . ٦. به دامان خود نگاه کند. ٥. بچسباند

  . »هتَجر دعفَار  وهتَاعٰفشَ
 ,که نشسته و بدن آرام است  درحالي,پس از تشهد آخر نماز .٤١٨مسأله 

و » هکاتُر ب و اللِّهةُمح ر وبيا النَّهيأ کيلَ عالمالس«: مستحب است بگويد
يا » حينِلا الصّ اللِّهباِد ِعلٰيعا ونَيلَ عالمالس«: يدواجب است بعد از آن بگو

و احتياط واجب است که به » هکاتُر ب و اللِّهةُحم ر ومکُيلَ عالمالس«: بگويد
  . صحيح است,اولي اکتفا نشود و اکتفا به دومي

 ,کند و ترک سهوي آن ترک عمدي سالم، نماز را باطل مي .٤١٩مسأله 
خوردن  هم اگر پس از فراموشي آن و پيش از به. باعث بطالن نماز نيست

دادن کاري که عمدي يا سهوي آن نماز را باطل  صورت نماز و قبل از انجام
 بايد سالم را بگويد و نماز او , يادش بيايد ـ مانند پشت به قبله کردن ـکند مي

 يا بعد از باطل شدن ,خوردن صورت نماز هم صحيح است و اگر پس از به
  .نماز يادش بيايد، فقط دو سجدهٴ سهو دارد

خوردن صورت نماز  هم اگر سالم را فراموش کند و پيش از به .٤٢٠مسأله 
 احتياط ,و بعداً يادش بيايدکند  که نماز را مطلقاً باطل ميکاري انجام دهد 

  . الزم نيست,را دوباره اقامه کند و سجدهٴ سهوواجب است که نماز 
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  ب نمازياحکام ترت
 ترک  وواجب است ترتيب افعال و اقوال نماز رعايت شود .٤٢١مسأله 

 باعث بطالن نماز است و ترک سهوي ,عمدي آن و اکتفا به همان غير مرتب
مثالً وارد ـ انند رکوع  م ـصورتي که با ترک سهوي رکن سابق   به,ارکان آن

  . نماز باطل خواهد شد,شودـ مانند سجود ـ رکن بعدي 
اگر رکني فراموش شود و عملي که رکن نيست انجام گيرد و  .٤٢٢مسأله 

جا آورد و آنچه را  ه بايد نمازگزار رکن فراموش شده را ب,پس از آن يادش بيايد
  .جا آورد ه دوباره ب, دادهاشتباهاً پيش از رکن انجام

 فراموش شود و نمازگزار وارد ,چيزي که رکن نيست اگر .٤٢٣مسأله 
 مثالً حمد فراموش شود و پس از ,گاه به ياد آيد رکن بعدي شده باشد، آن

 دو سجدهٴ ,بر احتياط واجب  نماز صحيح است، فقط بنا,رکوع به ياد آيد
  .دآور جا مي هسهو ب

 فراموش شود و بعد از جزِء ديگر که ,اگر چيزي که رکن نيست .٤٢٤مسأله 
 بايد نمازگزار برگردد و آن جزِء فراموش شده را , به ياد آيد,آن نيز رکن نيست

جا آورد و اجزاي بعدي را با حفظ ترتيب تکرار کند؛ مثالً اگر پيش از حمد،  هب
بر   بايد حمد را بخواند و بنا,بل از رکوع يادش بيايدسوره را بخواند و ق

  . سوره را تکرار نمايد,احتياط واجب
جا آورد و  هاگر سجدهٴ اول را اشتباهاً به قصد سجدهٴ دوم ب .٤٢٥مسأله 
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خورد و  هم نمي  ترتيب به,سجدهٴ دوم را اشتباهاً به قصد سجدهٴ اول انجام دهد
  .صحيح است ,نماز

  احکام مواالت
جا  بههم  سر  واجب است نمازگزار افعال و اذکار نماز را پشت .٤٢٦مسأله 
 آن محفوظ بماند و اگر فاصلهٴ بين صورتي که عرفاً وحدت اتصالِي بياورد، به 

 ,خواند، نماز او باطل است اجزاي نماز به قدري باشد که نگويند نماز مي
  .د ايجاد فاصلهٴ زياد، سهوي باشدهرچن

هرگاه نمازگزار سهواً بين حروف يک کلمه يا کلمات، يک  .٤٢٧مسأله 
 بدون آنکه صورت نماز عرفاً محو شده باشد، اگر وارد ,جمله فاصله بيندازد

هم بياورد و اگر وارد  سر   بايد آن حروف يا کلمات را پشت,رکن بعدي نشده
  . نمازش صحيح است,ن بعدي شدهرک

هاي بزرگ و ِاطالهٴ رکوع،  طول دادن قرائت با خواندن سوره .٤٢٨مسأله 
کثرت ذکر و دعا تا موجب از بين رفتن وقت نماز  بر اثر سجود، نيز قنوت

  . منعي ندارد,نشود

  احکام قنوت
 پيش از ,هاي واجب و مستحب  تمام نمازمستحب است در .٤٢٩مسأله 

 ,قنوت نماز وتر که يک رکعت است.  قنوت خوانده شود,رکوع رکعت دوم
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پيش از رکوع آن است و قنوت نماز جمعه دوبار است؛ يکي پيش از رکوع 
 پنج قنوت دارد )آيات(رکعت اول و ديگري پس از رکوع رکعت دوم و نماز آيه 

 پنج قنوت و در رکعت دوم، چهار ,ان در رکعت اولو نماز عيد فطر و عيد قرب
  . انجام شود, به اميد مطلوب بودن»عفْشَ«قنوت نماز . قنوت دارند
قنوت نماز، کيفيت ويژه دارد که با مطلق ذکر و دعاي مشروع  .٤٣٠مسأله 

ل صورت ها را تا مقاب در نماز متفاوت است و آن اين است که نمازگزار دست
را ها   انگشت,ها را رو به آسمان قرار دهد و به اميد ثواب بلند کند و کف دست

 به هم بچسباند و نگاه وي در حال قنوت به کف ,به جز انگشت شست
  .هايش باشد دست

 هرچند بهتر است، گفته ,در قنوت، هر دعا و ذکري کافي است .٤٣١مسأله 
 سبحانَ اللَِّه , ال ِاله ِاالَّ اللَّه الْعِلي الْعظيم,ِاالَّ اللَّه الْحليم الْكَرميال ِاله «: شود

  السبِع و رب الْأَرضني السبِع و ما فيِهن و ما بينهن و ربِِّ  رب السمواِت
  .» رب الْعالَمني  الْعرِش الْعظيِم والْحمد للَِّه

 هرچند نماز , بلند خوانده شود,مستحب است قنوت نماز .٤٣٢مسأله 
 اخفاتي و آهسته باشد؛ خواه نمازگزار امام جماعت باشد يا ,مانند ظهر و عصر

  . سعي شود که صداي او را امام نشنود,منفرد؛ ولي اگر مأموم بود
 جايز ,رو ترک عمدي آن ازاين, نماز مستحب استقنوت در .٤٣٣مسأله 



 ١٣٧   احكام نماز 

 ,است و اگر نمازگزار آن را فراموش کند و پيش از رسيدن به رکوع يادش آيد
 از پس ,دهد و اگر در حال رکوع يادش بيايد  گردد و قنوت را انجام مي برمي
 , بعد از پايان نماز,کند و اگر در حال سجده يادش بيايد  آن را قضا مي,رکوع

  .نمايد ن را قضا ميآ

  ب نماز ياحکام تعق
مستحب است نمازگزار پس از نماز در حالي که رو به قبله و  .٤٣٤مسأله 

 اشتغال داشته , به ذکر، دعا، تالوت و مانند آن که وارد شده,با طهارت است
 شوق به  مانند تفکّر در عظمت خدا و گريهٴ هراس از دوزخ يا,کار نيک. باشد

رين از بهت.  تعقيب نماز استهاي خوِب  از نمونه,بهشت يا اشتياق به لقاي الهي
سي و :  است و آن به اين ترتيب استذکر تعقيبي، تسبيح حضرت زهرا

سبحان «و سي و سه بار » الحمد للّه« سي و سه بار ,»اللّه اکبر«چهار بار 
 صحيح است؛ ليکن اَولٰي» لّهالحمد ل«بر » سبحان اللّه« هرچند تقديم ,»اللّه

  . است»سبحان اللّه« بر »الحمد للّه«تقديم 
استحباب تعقيب، اختصاصي به نماز واجب ندارد، بلکه پس  .٤٣٥مسأله 

 که تسبيح حضرت زهرا  چنان,از نماز نافله نيز تعقيب مستحب است
رد و هنگام خواب نيز  بلکه خودش استحباب دا,اختصاصي به تعقيب ندارد

 نيز بعد از رسيدن هر نعمت و , پس از هر نماز,سجدهٴ شکر. مستحب است
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  . مستحب است,شدکه قبالً بيان   چنان,زوال هر نقمت

  صلوات بر پيغمبر
که   چنان, از مستحبات مؤکّد استصلوات بر پيغمبر .٤٣٦مسأله 

، نيز  و احمدحضرت مانند محمد آنمستحب است هر وقت نام مبارک 
 گفته يا شنيده شود،  و ابوالقاسم مانند مصطفيحضرت لقب و کنيهٴ آن

  .حضرت و آل او صلوات فرستاده شود بر آن
 مستحب است  حضرتهنگام نوشتن نام يا لقب يا کنيهٴ آن .٤٣٧مسأله 

 ,حضرت با ياد قلبي صلوات همراه باشد آنياد قلبي . صلوات هم نوشته شود
  . بهتر است



  
  
  

  احكام خمس

  وجوب خمس
 يكي از واجباِت مالي اسالم است كه خـدا آن را بـراي   , خمس .٤٣٨مسأله  

 و خاندان پاك ايشان به جاي زكات قرار داده است كـه              خود و رسول خدا   
  . در اين حكم قرار دارند,ادات از سٴ مسكين و در راه مانده,يتيم

   بدون اشتراط به بلوغ و مانند آن,تعلق خمس به مال
 تعلّق خمس به مال، مشروط بـه بلـوغ سـن و عقـل نيـست،                 .٤٣٩مسأله  

 ولي   که گيرد  بنابراين به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نيز خمس تعلق مي            
 يا , از بلوغپسن بپردازد، اگر ولي ندارند، خودشان آنان بايد خمس را از مالشا

  . از جنون، بايد بپردازندخوب شدن از پس

  ي خمسمتولّ
فقيـه جـامع    ,  و در غيبت آن     كننده خمس، امام    دريافت .٤٤٠مسأله  

توانـد آن را بـه         بدون اجازه از آنان نمي     ,الشرايط و حاكم شرع است و مكلف      
 و  اعم از سـهم امـام  ,  همهٴ خمس  ,به تعبير ديگر  . مصرف برساند موارد  
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در زمان غيبت . است) شخصيت حقوقي( در اختيار منصب امامت ,سهم سادات
 جانشين شخصيت حقوقِي امامت   ,طالشراي ، فقيه جامع  ３حضرت ولي عصر  

ط تحويل  تمام خمس را به فقيه جامع الشراي  است، بنابراين در زمان غيبت بايد     
بايد )  و سهم سادات سهم امام(صرف در خمس    د و هرگونه دخل و ت     دا

  .با اجازه او باشد
ي و  يـ ست، از جهت وال   ن ا ط كه ولي مسلمي   فقيه جامع الشراي   .٤٤١مسأله  

تواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو كند و يا آن را               حكومتي مي 
  .تخفيف بدهد

  موارد خمس

  ائمغن: يکم
ـ   .٤٤٢مسأله   ـ غنائمي كه در قتال با كفّ راي دعـوت بـه اسـالم و بـه اذن     ار ب

  . خمس دارد,آيد دست مي   بهامام
اموال منقولي كـه از ميـدان جنـگ بـه عنـوان غنيمـت گرفتـه              .٤٤٣مسأله  

   .ندارد خمس ,موال غير منقول آنو ا خمس دارد ,شود مي
  را المالوفْدر غنائم به دست آمده در قتال با كفار، ابتدا بايد صَ .٤٤٤مسأله 

 سپس در بقيه تصرف نمود و پيش ; امام جدا كردهبرايـ  اموال برگزيده  يعنيـ 
  .  جايز نيست,سپس تصرف در آنو از خارج كردن، تخميس 



 ١٤١   احكام خمس
 

  انجـام گيـرد، غنـائم آن    ل با كفار بدون اذن امامر قتا اگ .٤٤٥مسأله  
  . است فقط متعلق به شخصيت حقوقي امام

هاي حفظ و نگهداري غنيمت، بايـد از خـود غنيمـت و               هزينه .٤٤٦مسأله  
  . كسر شود و بر عهدهٴ جنگجويان نيست,پيش از پرداختن خمس آن

، پيش از تخميس غنائم، مالي را از آن بردارد و           اگر امام  .٤٤٧مسأله  
يا براي مصالحي مصرف كنـد، آن مـال خمـس نـدارد و از         بپردازد  به شخصي   

  .شود حكم غنيمت خارج مي
ار حربي كه در حال جنـگ بـا مـسلمانان           تصرف در اموال كفّ    .٤٤٨مسأله  

  . جايز است,هستند
ـ   اموالي كه مسلمانان از راه شبيخون ـ كه نوعي جنگيدن است .٤٤٩مسأله 

ـ         از كفّار حربي به دست مي      بـا  , ارآورند و اين شبيخون هم در ادامهٴ جنگ با كفّ
  .شود، از باب غنائم جنگي خمس دارد  انجام مي اذن امام

 از كفّـار    ,ه خدعه و نيرنگ، ادعاي باطل يا ربـا        اموالي كه از را    .٤٥٠مسأله  
حربي به دست آمده باشد، اگر اكتساب و حرفه، شرط وجـوب خمـس باشـد،     

شود و خمس ندارد و اگر كـسب و           اين اموال جزء درآمد ساالنه محسوب نمي      
 كـه    خمـس دارد   , شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و كسر هزينهٴ آن           ,حرفه

هـاي كـشورهاي       اين است گرفتن ربا از كافر و بانك        مشهور ميان فقيهان شيعه   
  .غيراسالمي جايز بوده و در حكم كسب حالل است
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در اين زمان كه نظام جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي شرق  .٤٥١مسأله  
 معاهده و پيمان عدم تعرض و تجـاوز بـسته           ,هاي كفّار حربي   و غرب و دولت   
 ,نيرنگ و عدم وفا به تعهد نسبت به حقوق و اموال كفّار حربياست، سرقت و  

  . ز نيستيجا
  واند  هستند، ناصبي و نجسكساني كه دشمن اهل بيت .٤٥٢مسأله  

حالل بوده و حكم غنـائم جنگـي را دارد و پـس از            ها     آن دست يافتن بر اموال   
  . پرداختن خمس، تصرف در آن جايز است

اند   شمشير كشيده  ال كساني كه در برابر امام معصوم      امو .٤٥٣أله  مس
 از پرداخـت خمـس،   پـس  حالل اسـت و    ,آيد  به دست مي  ها     آن و در جنگ با   

  .  جايز استبنا بر اقواها   آنتصرف در
 كه مال خـود آن  اگر در جنگ از كافر حربي مالي به دست آيد         .٤٥٤مسأله  
 يا به عنوان امانت و غير آن از , يا از كافر حربي ديگري غصب كرده   ,كافر باشد 

  . كافر حربي ديگر گرفته باشد، حكم غنائم جنگي را دارد
اگر در جنگ با كافر حربي مالي به دست آيد كـه وي آن را از                 .٤٥٥مسأله  

 غـصب كـرده يـا بـه     ,ه اموال آنان محترم است   و كساني ك   ذمه   مسلمان يا اهل  
 بلكه بايد به صاحبان اصلي آن ,امانت گرفته باشد، حكم غنائم جنگي را ندارد      

  .برگردانده شود
د، و كـشته شـ  رزمنـدهٴ مـسلمان   به دسـت  , كه در جنگ   كافري .٤٥٦مسأله  



 ١٤٣   احكام خمس
 

 مـال  او) وسايل شخـصي (سلَب و   . نامند   مي  »سلَب«هاي شخصي او را       وسيله
; خمـس نـدارد  اين اموال از باب غنائم جنگـي  . بكشداي است كه او را        رزمنده

 دارد کـه  درآمد كسبي، خمـس  به عنوان پس از آن، , بماند تا يک سال   اگر ولي
  .بايد پرداخت شود از احتساب هزينه سال، پس

  نصاب غنائم جنگي
 , بلكه بـه هـر مقـدار باشـد      ,گي نصابي نيست  در غنائم جن   .٤٥٧مسأله  

  .خمس دارد

  هاي منحرف در حال جنگ با نظام اسالمي حكم امواِل گروه
، بـا   ساني كه در زمان غيبـت امـام معـصوم         ن و ك  منافقا .٤٥٨مسأله  

كنند، خونـشان هـدر       مبارزه و جنگ مي   مبتني بر واليت فقيه     حكومت اسالمِي   
 بـدون اينکـه توبـه کـرده       , از مدتي  پسر در حال مبارزه فرار كنند و        است و اگ  

 حكـم غنـائم جنگـي را    آنـان شوند؛ ولي اموال   باشند دستگير شوند، اعدام مي    
  . برگردانده شودآنانيا ورثه ها   آنندارد و بايد به

  حكم مال انتقالي غير معتقد به خمس
ـ نداده از شخص غير معتقد بـه خمـس  اگر مال خمس  .٤٥٩مسأله   ماننـد   

 پرداخت خمس ,هاي عادي منتقل شود به مسلمان معتقد به خمس از راهـ كافر 
  .آن بر مسلمان واجب نيست
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كفايِت صرف ,  رساندن خمس به مستحق آن,در صورت امكان .٤٦٠مسأله 
به صرف جدا كردن از بقيه    كه   چنان  مورد اشكال است   ,جدا كردِن مقدار خمس   

  . بعيد است كه در خمس بودن تعين پيدا كند,مال

  معدن: دوم
  معدن يكي از موارد وجوب خمس است

  مصادیق معدن

موادي كه در مكاني وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روي  .٤٦١مسأله 
هـاي    مانند طال، نقره و سنگ,زمين باشد و چه در زير زمين، خواه جامد باشد         

ها  آيد ـ همهٴ اين  به تفصيلي كه مي  مانند نفت و گاز ـ , خواه مايع باشد,قيمتي
  .اند معدن هستند و متعلق خمس

 , شك داريم كه از مصاديق معدن است يا نهها مواردي كه در آن .٤٦٢مسأله 
  .خمس ندارد

  ر خمس دنط استخراج كننده معدوشر
در تعلّق خمس به معدن، شرط نيست كه اسـتخراج كننـده آن            .٤٦٣مسأله  

، ند اگر معدني را استخراج ك,بالغ و عاقل باشد؛ ولي نوجوان غير بالغ يا ديوانه
 بـالغ شـده و      نوجوان پس از آنکه      بلکه , واجب نيست  آنان خمس بر    نپرداخت

  .دشو يواجب مها   آنخمس برن ت، پرداخديوانه عاقل شده است



 ١٤٥   احكام خمس
 

 كـه   رابر ولي ديوانه و غير بالغ واجب نيست خمـس معـدني              .٤٦٤مسأله  
هـا    آناند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدني را به مـصرف       استخراج كرده  آنان

 آنـان را بـراي  آن  مانـدهٴ  سـپس  ; بايد خمس آن را جدا نمايـد     نخستبرساند،  
  .ينه كندهز

  عدم شرطيت مباشرت در استخراج معدن
در واجب شدن خمس بـر معـدن، الزم نيـست خـود شـخص        .٤٦٥مسأله  

 بلكه اگر كسي مباشرتاً يا تسبيباً معدني را اسـتخراج        ,مباشر در استخراج باشد   
 و  يا مواد معدني به علل طبيعي يا غيـر طبيعـي روي زمـين ريختـه باشـد      ,كند  

 خمـس بـر او      ,شخصي آن را به قصد تملّك جمع كند، در تمـام ايـن مـوارد              
  .شود واجب مي

  ديون مالي كافر در معدن و غير آن
ه و پس از آن مـسلمان شـد  ه كافري كه معدني را استخراج كرد   .٤٦٦مسأله  

  ومس ندارد خ, از معدن را كه قبل از اسالم آوردن مصرف كردههر اندازه، است
  .خمس دارد, كه مانده استاز مواد معدني فقط مقداري 

بر عهده دارد، ـ ارات مانند زكات و كفّـ كافري كه حقوق مالي  .٤٦٧مسأله 
پس از مسلمان شدن، بر او واجب نيست كه حقوق گذشته را پرداخت كنـد و                

كه پس از مسلمان شدن ـ وزه  نماز و رمانند   ـ همچنين است حقوق غير مالي
هايي كه حق النـاس اسـت و شـارع           واجب نيست؛ ولي بدهكاري   ها     آن قضاي
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پـس از  ه اسـت  س هم آن را امضاء كرده، اگر در حال كفر بر عهدهٴ او بود             مقد ،
  .را بپردازدها   آنتشرف به اسالم، بايد

  نصاب معدن
 , يا معادل قيمت آن است,بيست دينار طال ,مقدار نصاب معدن .٤٦٨مسأله 

  . اند گونه كه فقها به آن فتوا داده همان
 مانند  ـ هاي استخراج  مواد معدني بايد هزينهقبل از پرداخت خمِس .٤٦٩مسأله 

 ,ها  از كسر هزينه پسكسر شود وـ حفّاري و ماشين آالت و حقوق كارگران و غيره 
هـاي   ار نصاب رسيده است، بايد خمس باقي مانده را بپردازد؛ اما هزينـه          اگر به مقد  

  .شود شخصي صاحب معدن و مخارج اهل و عيال او كسر و محاسبه نمي
 اندك استخراج شود، اي اگر مواد معدني در چند نوبت با فاصله .٤٧٠مسأله 

شود و اگر همـه آن   سبه مييكجا محاها   آندر نصاب سنجي براي خمس، تمام    
اگر فاصله بين دفعات استخراج، زيـاد      . موارد به حد نصاب رسيد، خمس دارد      

 بـراي هـر دفعـه،      ,باشد؛ مثالً پس از چند سال استخراج شود، در اين صورت          
  . خمس دارد,شود؛ هر دفعه كه به حد نصاب رسيده باشد جداگانه محاسبه مي

اگر چند نفر به صورت مشاركت، معدني را اسـتخراج كننـد و          .٤٧١مسأله  
 چنانچه مجمـوع سـهام      ,هاي استخراج و تصفيه ماده معدني       پس از كسر هزينه   

كدام بـه تنهـايي بـه نـصاب           ولي سهم هيچ   ,استخراج شده به حد نصاب برسد     
  .پرداختن خمس آن واجب نيست, نرسد



 ١٤٧   احكام خمس
 

 نه اشخاص و چند نفر , نهاد حقوقي مالك معدن باشداگر يك .٤٧٢مسأله 
 بدون آنكه سـهمي در مالكيـت آن        ,به اشتراك به آن نهاد حقوقي خدمت دهند       

 ,داشته باشند و معدن استخراج شده پس از كسر هزينه به مقدار نـصاب برسـد            
  .اداي خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است

   مواد معدني از يك معدننوعحكم چند 
مواد معـدني  , اگر از يك زمين كه ظاهراً داراي يك معدن است      .٤٧٣له  مسأ

 هم نقره استخراج شود، در ,مختلفي استخراج شود؛ مثالً از يك معدن هم طال     
به ها   آن چنانچه مجموع;شود  نصاب هركدام جداگانه محاسبه نمي,اين صورت

  . خمس دارد,مقدار نصاب رسيد
اگر كسي از چند معدن يك نوع مواد معدني يا انواع گونـاگون           .٤٧٤مسأله  

بر احتياط واجب بايد مجموع مواد اسـتخراج شـده را            آن را استخراج كند، بنا    
 , چنانچه مجموع به مقـدار نـصاب رسـيد      ;ضميمه كرد و نصاب آن را سنجيد      

  .خمس دارد
اگر از معدني فقط به مقـدار نـصاب، اسـتخراج شـده و مـواد                .٤٧٥مسأله  

  .معدني آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است

  هاي معادن خالص طال صورت
) ناخـالص ( اسـتخراج شـده      در معدن، خمس به مواد معـدنيِ       .٤٧٦مسأله  
اد معـدني مـورد     سنجي آن، جنس خالص مو     گيرد، گرچه براي نصاب     تعلّق مي 
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 مانند طـال يـا    را ـ  گيرد و اگر بخواهند يك پنجم مواد معدني محاسبه قرار مي
  :به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت داردـ نقرهٴ ناخالص 

درصد طال يا نقره در اين يك پنجم مواد معدني، از درصد طال يا نقره               : يكم
  . بيشتر است,در چهار پنجم ديگر آن

ا نقره در اين يك پنجم، با چهار پنجم ديگر مساوي است، درصد طال ي : دوم
  . كافي است, پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدني,در اين دو صورت

  .يك پنجم كمتر از بقيه باشد ,هطال يا نقردرصد : سوم
يـك پـنجم    هطال يـا نقـر  صد وي بودن يا بيشتر و كمتر بودن در   مسا: چهارم

 پرداخـت يـك پـنجم مـواد         ,در اين دو صورت    ;نسبت به بقيه، مشكوك باشد    
  .كند ناخالص به عنوان خمس كفايت نمي

  انفال بودن معادن
ـ اگر كسي در ملك شخصي خود يا در ملك عمـومي  .٤٧٧مسأله   ماننـد   

 و دولـت   ـ يا در زمـين انفـال كـه ملـك امـام     هاي مفتوح العنوه   زمين
خواهد شد، مگـر بـه اذن امـام          مالك ن  ,راج كند اسالمي است، معدني را استخ    

  . مالك خواهد شد,اند  يا نايبش كه هر مقدار اجازه داده معصوم
 ماننـد   ـ معادني كه در اعماق هزاران متـري زمـين وجـود دارد    .٤٧٨مسأله 

ط ها منو  جزء انفال است و استخراج آن ـ معادن نفت، گاز و مواد معدني ديگر
  . يا ولي فقيه است به اذن امام معصوم



 ١٤٩   احكام خمس
 

نفـال و در   جـزء ا  , جزء موات است و موات     ,معادن زير زميني   .٤٧٩مسأله  
 در زمان غيبـت در اختيـار ولـي مـسلمين             و  است  اختيار امام معصوم  

دهـد يـا بـا او قـرارداد       اجاره مـي ,قرار دارد و او به هركسي كه مصلحت باشد    
  .بندد ديگري مي

؛ يـا ولــي   اجـازه امـام   اگـر كـسي غاصـبانه و بــي    .٤٨٠مـسأله  
  مواد استخراج شده متعلق بـه امـام   تمام,مسلمين، معدني را استخراج كند    

    هاي حفاري و استخراج را   هزينه, است و چون غاصبانه حفاري كرد
  .شود مستحق نمي

 يـا نايـب او اجـازه اسـتخراج      كسي كه از امام معصوم    .٤٨١مسأله  
ولي براي استخراج ; تواند به ديگري بدهد معدن را گرفت، حق استخراج را نمي

  .تواند افرادي را اجير كند آن مي
اگر اجير براي خودش استخراج كند، مالك آن نخواهد شد و مـواد معـدني               

  .است متعلق به اجير كننده ,استخراج شده
اگر كسي پيش از پرداختن خمـِس مـواد معـدني اسـتخراج          .٤٨٢مسأله  

 ,شده، صنعت يا كاري روي آن انجام دهد كه موجب افزايش قيمت آن شود 
ـ  ـ به صورت زيور آالت   قبل از تخميس  مثالً طال يا نقره استخراج شده را 

د معدني را بپردازد و ارزش  فقط بايد خمس اصل موا,بسازد، در اين صورت
  .افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نيست
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اگر كـسي معـدني را اسـتخراج كـرده و پـيش از پـرداختن           .٤٨٣مسأله  
           خمس، آن را بفروشد يا با آن تجارت كند و سود برد، چنانچه به اذن ولـي

 پذيرد، فقط اصل مـواد   ذمهمسلمين بفروشد و خمس اين مواد معدني را به  
 متعلـق بـه     , از فروش و تجـارت     معدني متعلق خمس است و سود حاصل      

  .اوست و خمس ندارد
اگر كسي مواد معدني را قبل از آنكه خمس آن را پرداخت كند            .٤٨٤مسأله  

 معاملـه نـسبت بـه يـك     ,بگيرد، بفروشد و سود ببرد، در اين صورت ذمه يا به 
گيـرد، اگـر     چون خمس به عين مـال تعلـق مـي   ,فضولي است ) خمس (پنجم

آن را امـضاء كنـد،   )  و ولي امـر مـسلمين   ام معصومام(اولياي خمس   
گردد و اگر  معامله صحيح و منجز خواهد شد و سود خمس به اولياي آن برمي          

استخراج كننده معدن، خمـس آن را پـيش از داد و سـتد از مـال ديگـر خـود                     
شـود و معاملـه او صـحيح و     ايد، تمام اين مواد معدني ِملك او مي   پرداخت نم 

  . متعلق به او خواهد بود,همه سود آن
اگر كسي شك كند كه آيا مواد معدني استخراج شده به مقـدار              .٤٨٥مسأله  

تواند يقين پيدا   در صورتي كه با جستجوي مختصر مي,نصاب رسيده است يا نه
ل ايد جستجو كند، چنانچه شك مستقر شد و نيازمند جـستجوي مفـصّ            كند، ب 

  .چند موافق احتياط استهر, است، الزم نيست جستجو كند



 ١٥١   احكام خمس
 

  )كنز(گنج : سوم

  تعريف گنج
به مال استخراج شده از زمين كه آثار قديمي بودن مال از راه تأثير و تـأثّر از                  

ارد يا نه، گنج گفتـه      زمين در آن پيدا باشد و معلوم نباشد كه مالك مشخّص د           
شود كه اين مال، ِملك مالك يا مستأجر يـا   ها روشن مي شود و با اين نشانه  مي

اسـتعالم صـاحب    ( چنين مالي بي تعريـف       ;عاريه دهنده يا عاريه كننده نيست     
  . خمس دارد) مال

  نصاب گنج
 خمس دارد و     اگر به حد نصاب رسيد،     ,ارزش گنج يافت شده    .٤٨٦مسأله  

  .كمتر از حد نصاب گنج، خمس ندارد
 بيست دينار طال يا دويست درهم نقره اسـت كـه            ,نصاب گنج  .٤٨٧مسأله  

 بنابراين اگر ارزش بيست     , معيار نصاب خواهد بود    ,قيمت هر كدام كمتر باشد    
نجي، قيمـت   سـ  دينار طال بيشتر از قيمت دويست درهم نقره بود، معياِر نصاب          

 اگر ارزش بيست دينار طال كمتر از قيمت دويست درهم            و دويست درهم است  
  .نقره بود، معيار نصاب، قيمت بيست دينار طال خواهد بود

  مصاديق گنج
ـ و   خواه مسكوك و خواه غير مسكوك اشياي با ارزشي؛ مانند طال و نقره ـ
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 باسـتاني و ماننـد    همچنين اشياي عتيقـه و آثـار   ,هاي قيمتي   جواهرات و سنگ  
  . اند ها، از مصاديق گنج آن

ذخيره نمودن و زير زمين دفـن شـدن شـرط           » گنج«در ماهيت    .٤٨٨مسأله  
اي مثالً در دل كوه يا داخل درخت يـا درون             نيست، بنابراين اگر گوهر يا عتيقه     

  .ديوار و مانند آن پنهان شده باشد، حكم گنج را دارد
 بـر    كندوكاو و كاوش شرط نيست، بنابراين اگر       ,در يافتن گنج   .٤٨٩مسأله  

 گنجي يافت   , مانند سيل و زلزله؛ يا انفجار كوه و مانند آن          ,حوادث طبيعي اثر  
  .شود، خمس دارد

 , يافـت شـد  ,اگر گنج در زميني كه جزء مباحات اوليـه اسـت      .٤٩٠مسأله  
 نه ِملك حكومت  ,ها و شنزارها كه نه ِملك مسلمين است         ند بستر رودخانه  مان

  . گنج براي يابنده آن است و خمس دارد,ـ كه انفال باشد ـ در اين صورت
ـ اگر گنج در زميني كه جزء انفال است يافت شـد  .٤٩١مسأله   ماننـد قلّـه    

 است و در عصر  ا در اختيار امامه نكه اي  ـ علفزار و بيابان, جنگل,  كوه
 اگر به اجازه ولي ,در اين صورت  ِملك حكومت و دولت اسالمي است      ,غيبت

 براي يابندهٴ آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه ,مسلمين كاوش نموده بود
  . و ولي مسلمين است  در اختيار امام,بود

هـاي     زميني كه ملك عمومي اسـت؛ ماننـد زمـين          اگر گنج در   .٤٩٢مسأله  
  . گنج است و خمس داردٴمفتوح العنوه، يافت شد، مال يابنده



 ١٥٣   احكام خمس
 

اگر كسي گنج را در ملك شخصي خودش بيابد و اين زمين را         .٤٩٣مسأله  
هـاي قبلـي را دارد؛ يعنـي اگـر      احياء و آباد كرده باشد، حكم يكي از صـورت    

.  مال اوسـت و خمـس دارد   از مباحات اوليه باشد، گنج,كه آباد كرده  زميني را   
هاي انفال و به اذن ولي مسلمين بود، گنج براي اوسـت و خمـس                 اگر از زمين  

 متعلـق بـه حكومـت و در     اذن ولي مسلمين آباد كرد، تمام گنج دارد و اگر بي 
 مال اوست ود، گنجهاي مفتوح العنوه ب اختيار ولي مسلمين است و اگر از زمين

  .و خمس دارد
اگر زميني كه خريده بود، در آن گنجي را يافت و آن گنج را در    .٤٩٤مسأله  

ـ  بـه اعتبـار    اعماق هزار يا دو هزار متري زمين پيدا كرد، چون اين مقدار عمق 
 و  انفال را دارد حكم,ـ از ملكيت شخصي خارج است، اين گنج عقال و عرف 

  . يا ولي مسلمين است در اختيار امام
اگر كسي گنجي را در ملك خريداري شده خود پيدا كند كه در  .٤٩٥مسأله 

دهد از چنـدين سـال    عمق كمي از زمين قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال مي 
 اگر  ونمايدپيش باشد، حكم گنج را ندارد و بايد به صاحبان قبلي زمين معرفي 

كنـد و اگـر هـيچ      به مالك اسبق مراجعه مي,مالك قبلي اطالعي از آن نداشت 
 آن مالك خواهد شد و بايد خمس آن   ٴكدام اطالعي از اين گنج نداشتند، يابنده      

 ادعاي ملكيت آن را نمود و عالئم دروغ در ,ن قبلياگر يكي از مالكا. را بپردازد
  . به او بپردازدبايد بدون بينه و شاهد, آن نبود
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 بعضي از ورثـه مالـك    و اگر گنج را معرفي كرد  ,در فرض قبل   .٤٩٦مسأله  
هاست و بعضي ديگر از ورثه ادعايي نداشتند، سهم  قبلي مدعي شدند كه مال آن

 ,شود و بقيه گـنج      داده مي ها     آن  به مقدار سهم ارث به     ,اي كه مدعي هستند     ورثه
  .ابنده است و خمس داردمتعلق به ي
آيـد،    اشياء عتيقه و آثار باستاني كه از زير خاك به دسـت مـي              .٤٩٧مسأله  

  . ولي خمس دارند;اگرچه گنج نيستند
 اعم از طال و نقره مسكوك و غير مسكوك ,هر چيز ارزشمندي .٤٩٨مسأله 

  . خمس دارند,گنج هستندو جواهرات و غيره كه عرفاً 
 يا معلوم شد كـه  ,اگر گنجي پيدا شد كه اثر سكه اسالمي دارد         .٤٩٩مسأله  

د و  را دار»هطَقَلُ«؛ يا حكم   »من ال وارث له   «مال مسلماني هست، حكم ميراث      
  .گيرد قرار مي) در عصر غيبت( يا ولي فقيه  تمام آن مال، در اختيار امام

اگر گنجي يافت شد كه اثر سكه اسالمي نداشت و شك داريـم   .٥٠٠له  مسأ
 حكم گـنج را نـدارد و بـه عنـوان     , در اين صورت,كه مال مسلمان است يا نه  

 يـا ولـي      ، در اختيـار امـام معـصوم       » وارث له  من ال « يا ميراث    »هطَقَلُ«
  .گيرد مسلمين قرار مي

 يا از كسي كـه      ,اگر كسي ملكي را از مستأجري اجاره كرد        .٥٠١مسأله  
آن ملك در عاريه اوست، به عاريه گرفت و گنجي در اين ملك پيدا كـرد،                

  و هم به اجاره دهنده يا عاريه دهنده معرفي نمايـد    ,بايد هم به مالك اصلي    



 ١٥٥   احكام خمس
 

  .مال اوست، بايد به او برگرداندكه  ادعا كردهركدام 
 ,در فرض قبلي، اگر مالك اصلي و اجاره دهنده يا عاريه دهنده .٥٠٢مسأله 

 اگر زمان اجاره يا ,هر دو ادعا كردند كه اين گنج مال من است، در اين صورت     
) بيـست سـاله  (عاريه بين مالك اصلي و اجاره يا عاريه كننده طـوالني مـدت            

 قول اجاره دهنـده     ,، در اين صورت   گذشته باشد ) ده سال (باشد و مدت زيادي     
و اگر از زمـان اجـاره يـا عاريـه چنـد روز بيـشتر                 م است  مقد ,يا عاريه دهنده  

 قـول  ,نگذشته است، يا اجاره يا عاريه كوتاه مدت باشـد، در ايـن دو صـورت         
م و گنج مال اوستمالك اصلي مقد.  

داند كه متعلق به مسلمان است       اگر شخصي گنجي يافت و مي      .٥٠٣مسأله  
 گنج را  حكم,شناسد، اين مال ولي آنان را نمي, و مالك آن يا ورثه او موجودند

ـ         ندارد، بلكه مجهول   اگـر  و  دالمالك است و بايد آن را تعريـف و اعـالن نماي
  . آن را به حاكم شرع تحويل دهد,مالك آن به دست نيامد

دانـد مـال مـسلماني بـود كـه در        كسي گنجي يافت و مـي      اگر .٥٠٤مسأله  
نه او و نه وارثـان او هـيچ كـدام زنـده            اكنون   و   دكر  هاي پيشين زندگي مي     زمان

را » مـن ال وارث لـه   « حكم ميـراث     ؛ بلکه  حكم گنج را ندارد    نيستند، اين مالْ  
  .دارد و بايد به حاكم شرع تحويل گردد

هاي مختلف پيدا شـود، هـر يـك           اگر چند فقره گنج در مكان      .٥٠٥مسأله  
 خمس دارد و    ,شود و ارزش هركدام به مقدار نصاب رسيد         جداگانه محاسبه مي  
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 چنـد گـنج   , اما اگر در يـك مكـان  ,آنكه به مقدار نصاب نرسيد، خمس ندارد      
سـنجي   شود و روي هم نـصاب  يك گنج محسوب ميها   آن مجموع ,يافت شود 

به مقدار بيست مثقال طـال يـا دويـست مثقـال نقـره              ها     آن قيمت اگر   ;شود  مي
  .ـ رسيد، خمس دارد هركدام كه قيمت كمتري داشته باشند ـ

ها   آننجي پيدا كند و ميانن گاگر كسي چند بار از يك مكا       .٥٠٦مسأله  
 عشود كـه اگـر مجمـو    مرده ميشها يك گنج    همه اين  ,فاصله زيادي نباشد  

  خمس دارد و اگر فاصله زماني زياد و چند سال         ,به حد نصاب رسيد   ها    آن
 در ايـن  - كننـد    از ديگـري حـساب مـي       كه عرفاً هر كاوش را جدا      - باشد  

شود كـه اگـر بـه حـد         سنجي مي   جداگانه نصاب  , هريك از دفعات   ,صورت
  . خمس دارد,نصاب برسد

  اشياي به دست آمده از شكم حيوانات خريده شده
اگر كسي حيواني را خريد و پس از ذبح، مقداري پول يا چيز با  .٥٠٧أله مس

ن قبلي كه در روزهاي اخيـر     ش پيدا شد، بايد به مالك يا مالكا       ارزشي از شكم  
 بايد به ساير ,اطالعي كردند  معرفي كند، اگر اظهار بي,اند  مالك اين حيوان بوده   

 اگر صاحبش پيدا نشد، متعلـق   و  معرفي نمايد  , بودند افرادي كه قبالً مالك آن    
چنين است اگر ماهي را از صيادي خريد و در هم; به يابنده است و خمس ندارد

شكم آن گوهري پيدا كرد، اگر آن گوهر طبيعي بود متعلق بـه يابنـده اسـت و                  
يـد بـه فروشـنده مراجعـه     شد باانچه آن گوهر، ساخت بشر با   چن. دخمس ندار 
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اطالعـي   پردازد و اگر اظهار بـي       ادعاي ملكيت كرد بدون بينه به او مي        كند، اگر 
؛ ولي اگر مالك قبلي نداشت      کند الك قبلي بايد به او مراجعه       ن م كرد، با داشت  

  .و از دريا صيد كرده بود، در اين صورت مال يابنده است و خمس ندارد

  هاي پرورشي اشياي به دست آمده از شكم ماهي
هـاي پرورشـي و     خريداري شده از حوضچهاگر در شكم ماهيِ   .٥٠٨مسأله  

ـ  اشياي قيمتي,بخش خصوصي به دست آيد، بايـد بـه   ـ  مانند انگشتر و غيره   
 اظهـار   مـال اوسـت و اگـر   , چنانچه ادعاي ملكيت كـرد     ;مالكش معرفي شود  

ع و ولي فقيـه     المالك را دارد و بايد به حاكم شر        اطالعي كرد، حكم مجهول     بي
  .مراجعه شود

  ها خمس گنج پس از كسر هزينه
هاي كاوشگري براي بـه دسـت        پس از كسر هزينه   , خمس گنج  .٥٠٩مسأله  

  . خمس دارد,اگر پس از آن، به مقدار نصاب برسد, آوردن آن است
 بايد پـس از  , به دست آورند   گنجي را  ,اگر چند نفر به اشتراك     .٥١٠مسأله  
بنابراين اگر سهم هـر كـدام   . ها، سهم هر يك به مقدار نصاب برسد       كسر هزينه 

  . بر هيچ يك از شركا خمس واجب نيست,كمتر از حد نصاب باشد
و چنـد نفـر بـه    ـ نه اشخاص  ـ يك نهاد حقوقي مالك باشد   .٥١١مسأله 

 بـدون اينكـه سـهمي در مالكيـت آن        ,ي خدمت دهند  اشتراك به آن نهاد حقوق    
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 اداي  ,د و گنج كشف شده بعد از كسر هزينه به مقدار نصاب برسـد             نداشته باش 
  .خمس آن بر مسئول آن نهاد الزم است

  غواصي در دريا: چهارم
ـ اگر كسي با غواصي در دريا گوهري .٥١٢مسأله   مانند لؤلؤ و مرجـان و   

  . خمس دارد,از دريا بيرون آورد و به مقدار نصاب برسدـ ر گوهرها ديگ

   غوصمصاديق
شـود،    هر چيز گرانبهايي كه در قعر دريا متكون و روييـده مـي             .٥١٣مسأله  

  .دخمس دار, خواه نباتي و خواه معدني باشد، اگر با غوص بيرون آيد
  ;اصي در رودهـاي بـزرگ      يا غو  , آالت وگوهرهايي كه با ابزار      .٥١٤مسأله  

 خمس ,آيد، اگر به مقدار نصاب برسد مانند رود نيل، دجله و فرات به دست مي
 نه ;دارد، مشروط به اينكه اين گوهرها در داخل اين رودها به وجود آمده باشند     

  .آنكه از درياها به آنجا آمده باشند
شـوند، از مـصاديق    ها و ديگر آبزياني كه از دريا صيد مي        ماهي .٥١٥مسأله  

  .غوص نيستند و خمس ندارند

  نصاب غوص
 , داراي نصاب است و نصاب آن   ,غوص نيز مانند معدن و گنج      .٥١٦مسأله  

ـ    غواگر ارزش اشـياي . يك دينار است هـاي    از كـسر هزينـه  پـس  اصـي شـده 
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  . خمس دارد,به مقدار يك دينار طال برسدـ  غوص
  اگر مجموع  ,آيند  جواهراتي كه با چند بار غواصي به دست مي         .٥١٧مسأله  

 , فاصلهٴ طـوالني به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و چنانچه بين دفعاتْ   ها    آن
  وشـود  سـنجي مـي    جداگانـه نـصاب  ,مانند دو يا سه سال باشد، براي هر دفعه  

  . خمس دارد,هركدام كه به مقدار نصاب برسد
اگر دو يا چند نفر به صورت شراكت غواصـي نماينـد، سـهم               .٥١٨مسأله  

ها براي نهاد حقوقي يا       هركدام كه به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر اين          
، براي نهاد  غواصي شده از مجموِع,كنند، در اين صورت شخص ديگري كار مي

  .شود سنجي مي حقوقي يا صاحبكار نصاب
شـود،    گوهرهاي دريايي كه با ابـزار و ادوات بيـرون آورده مـي             .٥١٩مسأله  

  . چه غواص آن به زير آب برود يا نرود;آيد و خمس دارد غوص به حساب مي

  گوهرهاي بيرون ريخته از دريا
 از درون دريا به ساحل آمده       ,گوهرهايي كه به سبب جزر و مد       .٥٢٠مسأله  

  .شود و خمس ندارد ، غوص محسوب نميها آوري آن باشد، جمع
اگر كسي بعضي از اشياء و گوهرهاي دريـايي را كـه روي آب               .٥٢١مسأله  

  .آوري نمايد، به عنوان غوص خمس ندارد دريا شناور هستند، جمع

  تعاقب يد غواصان در گوهر
اگر غواصي به زير دريا رفت و گوهري به دست آورد و غواص   .٥٢٢مسأله  
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 قصد حيازت آن را داشته باشـد،  ,ديگر از او گرفت، با فرض اينكه غواص اول   
 مالـك آن    , و مالـك آن خواهـد بـود و غـواص دوم            بپردازدبايد خمس آن را     

 قصد حيازت آن را نداشت و غـواص دوم از  ,اص اول چنانچه غو  ;نخواهد بود 
  .شود و بايد خمس آن را بپردازد  مالك آن مي,او گرفت، غواص دوم

  شرط نبودن قصد حيازت در غوص
اگر كسي به قصد حفّاري، اليروبي يا اكتـشاف معـدن نفـت و              .٥٢٣مسأله  

 اگرچه ,ري يافت و بيرون آورد، در اين صورتمانند آن به زير دريا رفت و گوه
به قصد غوص و حيازت گوهر به دريا نرفته است؛ ولي كار او عنـوان غـوص                 

  .دارد و بايد پس از كسر هزينه و رسيدن به مقدار نصاب، خمس آن را بپردازد

   غواصي شدهيافتن گوهر در شكم حيواِن
اصـي، حيـواني را بيـرون آورد كـه در درون آن      اگر كسي با غو    .٥٢٤مسأله  

  : گوهري وجود دارد، اين فرض دو صورت دارد
 گوهري وجود دارد؛ مانند , در شكم آن حيوان,در غالب موارد: يكمصورت 

 در غالب مـوارد     :صورت دوم .  خمس دارد  ,هاي دريايي، در اين صورت      صدف
  .بر احتياط واجب خمس دارد چنين نيست، بنا

   هاي غواصي هكسر هزين
گـوهري بـه   ها   آناگر كسي چند بار غواصي کرده و در يكي از   .٥٢٥مسأله  
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 چند بار محاسـبه و از قيمـت گوهرهـاي بـه       هزينهتواند  ميدست آورده است،  
ي هـا    هزينـه  ,فاصله زيادي شده باشـد    ها     آن  بين چنانچه. دست آمده كسر کند   

 کسي چند بار غواصي کند و چيـزي بـه دسـت              اگر پس ,شود  پيشين کسر نمي  
 گـوهري بـه دسـت آورد،      کنـد و  پس از يـك سـال دوبـاره غواصـي            نياورد و 

  .شود  نميکسراز آن هاي سال قبل  هزينه
 را براي استخراج لؤلؤ و گوهرهـاي دريـايي          ديگرياگر كسي    .٥٢٦مسأله  

 مال اجير كننده است و خمـس        ,غواصي، گوهرهاي به دست آمده از       کنداجير  
  .نيز بر عهدهٴ اوست

  گوهر به دست آمده از ساحل
اگر كسي به قصد حفاري يا اليروبي به زير دريا رفت و بـه همـراه           .٥٢٧مسأله  

 رهگـذري آن     و خارج كردن ِگل و الي، گوهري نيز خارج شد و كنار ساحل افتاد            
  .شود و از باب غوص خمس ندارد  ِملك رهگذر ميرا برداشت، اين گوهر

  گوهرهاي به دست آمده از كشتي غرق شده
 بر اثر سانحه دريايي از كشتي       ,اگر جواهرات يا لؤلؤ و مرجان      .٥٢٨مسأله  

  :را خارج نمايد، سه حالت داردها   آن غواصي وغرق شده به دريا افتاده باشد
 ِملـك غـواص     , در اين صورت   ; ه مالك آن اعراض نكرده    يقين دارد ك  : يكم

  . را دارد»هطَقَلُ«شود و حكم  نمي
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 ملكيـت  , در اين صـورت   ; شك دارد كه آيا مالكش اعراض كرده يا نه         :دوم
  .شود و غواص مالك آن نخواهد شد مالك استصحاب مي

اص  غو, در اين صورت; يقين داشته باشد كه مالك اعراض كرده است     :سوم
  .شود؛ ولي به عنوان غوص خمس ندارد ك ميمال

اصي شدهحكم معدن غو  
ـ اگر غواصي در اعماق دريا اشـياء معـدني   .٥٢٩مسأله   ماننـد عقيـق و    را 

 به عنوان معدن خمس دارد؛ اما ,استخراج كند، براساس قاعدهـ ياقوت و غيره  
  . به عنوان غوص خمس دارد, رواياتيهبرپا

  بر دريايي و نصاب آنعن
 يـا بـه     :آيد، چهـار حالـت دارد       عنبري كه از دريا به دست مي       .٥٣٠مسأله  
 يـا از روي  ;شود  يا به وسيله آالت و ادوات استخراج مي      ;اصي است واسطه غو 
آورد و از سـاحل      يا امواج دريـا آن را بـه سـاحل مـي            ;شود  آوري مي  آب جمع 

  . خمس دارد,عنبر به دست آمده در هر چهار صورت. دشو آوري مي جمع
عنبري كه با غوص يا ابزار و ادواتي كه ملحـق بـه غـوص                .٥٣١مسأله  

 نصاب دارد و نصابش يك دينار است؛ ولي عنبري كه ,است، استخراج شود
د، از روي آب دريا يا ساحل آن به دست آيد، اگرچه كمتر از يك دينار باش            

  . خمس دارد,بر احتياط واجب بنا
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  اجتماع دو عنوان خمسي و نصاب آن
يا با غوص گنجي  ,اگر كسي با غوص، معدني را به دست آورد .٥٣٢مسأله 

 ,سـنجي  يا مواد معدني را در غنائم جنگي بـه دسـت آورد، در نـصاب             , را بيابد 
ك قرار دهد و بين بيست دينـار و        احتياط در آن است كه كمترين نصاب را مال        

يك دينار، به لحاظ رعايت مصلحت گيرندگان خمس، يـك دينـار را نـصاب              
  .قرار دهد

  مال حالل مخلوط به حرام: پنجم
مال حاللي كه با مال ديگري به صورت اشـاعه يـا امتـزاج يـا             .٥٣٣مسأله  

و توان آن را جدا كـرد    كه نمياختالط يا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است      
البته ; و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است          مقدار  

  . مصداق حالل مخلوط به حرام نيست,شخص است ذمه مال حرامي كه در

  هاي مال حالل مخلوط به حرام صورت
  : ردمال حالل مخلوط به حرام چهار صورت دا .٥٣٤مسأله 

 هم صاحب مال معلـوم؛ ولـي مـال         ,هم مقدار مال حرام معلوم است     : يكم
از يكـديگر ممكـن     هـا      آن  به نوعي ممزوج شده است كه تمايز       ,حالل و حرام  

  . در اين صورت بايد به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد;نيست
 ;صاحب مال معلوم است؛ ولي مقدار مال حرام معلوم نيـست  : صورت دوم 

  .كند  تراضي و مصالحه مي با صاحب مالْ,ين صورتدر ا
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مقدار مال حرام معلوم است؛ ولي صاحب آن معلوم نيـست،         : صورت سوم 
  .پردازد  مال حرام را به حاكم شرع و ولي مسلمين مي,در اين صورت

 در ايـن  ; هم صـاحب آن ;هم مقدار مال حرام معلوم نيست   : صورت چهارم 
  .كند بايد خمس آن را پرداخت ,صورت

 , اگر مقدار حرام معلوم باشـد      ,در مال حالل مخلوط به حرام      .٥٣٥مسأله  
  مقدار حرام، چه كمتـر از خمـس  ,ولي مالك آن معلوم نباشد، در اين صورت  

المالـك را دارد و بايـد بـه ولـي مـسلمين             باشد يا بيشتر از آن، حكم مجهول      
  .اده شود يا به اذن او صدقه د;پرداخت شود

 , اگر مقدار حرام مجهول باشد     ,در مال حالِل مخلوط به حرام      .٥٣٦مسأله  
  . بايد با مالك مصالحه كند,ولي صاحب آن معلوم باشد، در اين صورت

اگر مال حرامي كه با مال حالل مخلوط شده، مردد بين دو يـا             .٥٣٧مسأله  
را هـا    آن يكي از, به قيد قرعه,بيه به همديگر باشد، در اين صورت چند چيز ش  

  .دهد  يا به اذن او صدقه مي;پردازد به حاكم شرع مي
در صورتي كه مالك مالي كه مخلوط شده اسـت، مـردد بـين               .٥٣٨مسأله  

ل بين آنـان    باشد، آن ما  ها     آن چند نفر باشد، اگر مال ياد شده قابل تقسيم ميان         
شود و قرعـه بـه    شود و اگر قابل توزيع نباشد، ميان آنان قرعه زده مي    تقسيم مي 

  .شود نام هركس درآمد، آن مال به او داده مي

  بيشتر بودن مال حرام معين از خمس
داند، مال شخص معيني با مال او مخلوط شـده و   اگر كسي مي   .٥٣٩مسأله  



 ١٦٥   احكام خمس
 

 اگر تمامي آن مال در      , ولي مقدارش را نداند    ,است) يك پنجم  (بيش از خمس  
 بايد به او بپـردازد و  ,اختيار او باشد، به مقداري كه يقين دارد مال ديگري است    

آن مال در اختيار ديگري باشـد، مقـداري كـه    چنانچه .  مال او خواهد بود  ,بقيه
المالـك را دارد   جهول حكم م, زائد بر آن وگيرد  در اختيار مي,يقيناً مال اوست  

  . يا به اذن او صدقه دهد;ط تحويلو بايد آن را به فقيه جامع الشراي

  المالك مال مجهول
كسي كه مال حالل مخلوط به حرام دارد كـه بايـد خمـس آن            .٥٤٠مسأله  

داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف يا تلف كند، نسبت به                 
  .ضامن است و بايد آن را بپردازدخمس 

  پيدا شدن مالك مال پس از خمس
را ) مال ديگـري  (اگر كسي خمِس ماِل حالِل مخلوط به حرام          .٥٤١مسأله  

 پرداخت كننده   , سپس مالك مال حرام پيدا شد، در اين صورت          و پرداخت كرد 
  .ضامن نيست

  بيشتر يا كمتر بودن مال حرام از خمس
مكلّفي كه پس از پرداختن خمس مال حالل مخلوط به حرام،          .٥٤٢مسأله  

فهميد مقدار حرام كمتر از يك پنجم مالي بوده است كه پرداخت كـرده اسـت،       
  .تواند مقدار زيادي را از اولياي خمس طلب كند در اين صورت نمي
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 از پرداختن خمِس مال حالل مخلوط به حرام، سپاگر مكلف  .٥٤٣مسأله 
بفهمد مقدار حرام بيش از مقدار خمسي است كه پرداخت كرده است، در ايـن               

 , هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقـدار حـرام              ,صورت
  .بايد دوباره خمس آن را بپردازد

  مخلوط شدن سهوي
ي مال حرامي دارد كه مقدار و مالك آن معلوم نيـست،  اگر كس  .٥٤٤مسأله  

 جـاي   ,چنانچه اين مال را سهواً با مال حاللش مخلوط كرد، در اين صـورت             
پرداختن خمس نيست، بلكه بايد با حاكم شرع مصالحه كنـد و مقـدار مـورد                

 حرام را عمـداً بـا        چنانچه مال . مصالحه را به نيابت از صاحبش صدقه بپردازد       
 ذمـه    يقين به برائت   , خود مخلوط كرده باشد، بايد مقداري كه با آن         مال حالل 
  .شود، صدقه بپردازد حاصل مي

  خمس با دو عنوان
 مانند اينكه به عنـوان  ,اگر كسي، با دو عنوان، خمس بدهكار باشد    .٥٤٥مسأله  

 در ايـن  ,تمال حالل مخلوط به حرام و ارباح مكاسب به مالش خمس تعلق گرف  
. ٢. به عنوان مال مخلوط به حـرام . ١:  دو بار بايد خمس مالش را بپردازد ,صورت

به عنوان ارباح مكاسب بـا حـاكم   مسأله، نخست به عنوان ارباح مكاسب و در اين  
اش به جهت مخلوط شدن بـا مـال حـرام     كند، چون سود ساالنه     شرع مصالحه مي  

  .حرام خمس بپردازد سپس برپايه مال مخلوط به ;مشخّص نيست



 ١٦٧   احكام خمس
 

  شخصيت حقوقي بودن مالك مال
اگر مال حالل كسي با مال حرام مخلـوط شـد و مالـك مـال          .٥٤٦مسأله  
هاي ديگر   همچنين اگر مال حالل مخلوط به حرام با يكي از عنوان,حرام است

 شخصيت حقوقي اسـت؛  ,جمع شودـ ... گنج و, غوص,  مانند معدن ـ خمس
كه زكات يا خمس يا مال وقفي در مال او مخلوط شده باشـد، در ايـن        نظير آن 
 حكم مالِك معلومي را دارد كه مقدار مال او معلوم نيـست، بنـابراين              ,صورت

  .بايد با اولياي زكات يا خمس يا وقف مصالحه كند

  خمس مال حرام تصرف شده
وط به حـرام را مـصرف كـرده؛ ولـي          كسي كه مال حالل مخل     .٥٤٧مسأله  

داند، بايد خمس هر مقداري را كه يقين به تصرف در     مقدار مصرف شده را نمي    
  .كند آن دارد، بپردازد و در بيش از آن، برائت جاري 

 آن را ,اگر كسي با تصرف در مـاِل حـالِل مخلـوِط بـه حـرام             .٥٤٨مسأله  
 چون خمس به عين مال تعلّق گرفته بود،         ,ن صورت فروخت يا هبه كرد، در اي     

معامله و تصرف او در يك پنجم اين مال به صورت فضولي است و حاكم شرع 
تواند آن معامله را امضاء كند و يك پنجم را از او  به عنوان ولي اولياي خمس مي

اين تواند هم به   حاكم شرع مي, يا آن معامله را رد كند كه در اين صورت;بگيرد
  . هم به خريدار يا هبه شده مراجعه كند و يك پنجم را از او بگيرد,شخص



 جلد اول/ توضيح المسائل          ١٦٨  

  خريدن مال متعلق خمس از غير معتقد به خمس
 كـه معتقـد   خريد  اگر كسي مالي كه متعلق خمس است، از كسي           .٥٤٩مسأله  

  . بپردازد؛ يا از او به وي منتقل شد، الزم نيست خمس آن مال رابه خمس نيست

  از مسلمان بخرد ذمي زميني كه كافر: ششم
 مانند زمين كـشاورزي، بـاغ، عرصـه     را ـ زميني ذمي اگر كافر .٥٥٠مسأله 

تفاوتي .  بايد خمس آن را بپردازد,از مسلماني خريدـ مسكن، مغازه و مانند آن 
 يا زميني باشد كه اهلش با  باشد؛»مفتوح العنوه«در مورد اين زمين نيست، چه    

 كـافر هـا    آنها، در همه  اسالم آورده باشند و چه غير اين      ,رغبت و بدون جنگ   
يعني , مصرف اين خمس، مصرف خمس مصطلح .بايد خمس آن را بپردازد   ذمي  
  . و سادات هستندائمه

  يط و محدوده خمس كافر ذموشر
 آن است كه زمين انتقال      ,جوب خمس بر ذمي   يكي از شرايط و    .٥٥١مسأله  

 يا عقود معوضه باشد؛ يعنـي بـه        ,يافته از مسلمان به كافر ذمي، به صورت بيع        
  .وسيله خريد و فروش يا صلح يا هبه معوضه منتقل شده باشد

 ,بايد بپردازد، فقط از عرصه و زمـين مزرعـه          ذمي   خمسي كه كافر   .٥٥٢مسأله  
  .واجب نيست خمس بپردازدها   آن خانه و مغازه است؛ اما از اعياني,باغ درختان
بايد خمس بدهـد، قـصد قربـت الزم          ذمي   در مواردي كه كافر    .٥٥٣مسأله  



 ١٦٩   احكام خمس
 

گيـرد، الزم نيـست از        مـي  ذمي    كه حاكم شرع از كافر     ي همچنين خمس  ;نيست
  .کندسوي او قصد قربت 

فروشد، الزم نيست فروشنده      مي ذمي   زميني كه مسلمان به كافر     .٥٥٤مسأله  
  .خمس آن را بپردازد ذمي شرط كند كه

 زميني داشته باشد كه ولي او اگركودك نابالغ يا مميز مسلمان،  .٥٥٥مسأله 
  . آن زمين را بپردازدبايد خمس ذمي بفروشد، كافر ذمي زمينش را به كافر

  و مسلمان ذمی خمس زمین تبادلی چند باره میان کافر

 خمس آن را    ,زميني را كه از مسلمان خريده بود       ذمي   اگر كافر  .٥٥٦مسأله  
بپردازد و دوباره، همان زمين را به مسلماني بفروشد و بـار ديگـر آن را بخـرد،      

 از هر خريدن، خمـس  پسفروشد، بايد  خرد و مي ميهرچند بار كه آن زمين را     
  .آن را بپردازد

از مـسلماني زمينـي خريـد و خمـس آن را             ذمي   چنانچه كافر  .٥٥٧مسأله  
نپرداخت و آن را به مسلمان ديگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجراي صيغهٴ 

فقـط ضـامن خمـس اسـت و          ذمـي    عقد بود و مبادله عملي انجام نشد، كافر       
  هـم ,چنانچه آن زمين به قبض مشتري مسلمان رسيده باشد، در ايـن صـورت          

  .اند  هم مشتري مسلمان، ضامن خمس آن زمين,ذمي
آن را از مسلمان خريده و پيش از پرداخت          ذمي   زميني كه كافر   .٥٥٨مسأله  

ر به قبض و اقبـاض خريـدار         اگ ,خمس، به همان مسلمان فروخت، اين زمين      
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  .اند مسلمان رسيده و تحت يد او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آن
زمين خريده شده از مسلمان را با اقالـه بـه فروشـنده       ذمي   اگر .٥٥٩مسأله  

 چون فسخ معامله از     ,پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در اين صورت           
مسأله  نه از اصل، اين فسخ، نقل و انتقال جديد است و مانند     ,استزمان اقاله   

  .اند ، هر دو ضامن خمسقبلي
زميني را از مسلماني خريد و معامله خيـاري   ذمي اگر كافر  .٥٦٠مسأله  

بود، چنانچه ِاعمال خيار شد و معامله فسخ گرديد، واجب نيست خمس آن 
  .را بپردازد
هنگام خريدن زمين از مسلمان، شرط كند كه خمـس     ذمي   اگر .٥٦١مسأله  

 به ,به او تعلّق نگيرد يا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنين شرطي
پذيرفتـه كـه خمـس زمـين         ذمـي     اگـر  , نافذ نيـست   ,جهت خالف شرع بودن   

ه مسلمان از طرف او خريداري شده به عهده اوست؛ ولي شرط كند كه فروشند       
بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول كند كه دي ن و بدهكارييرا بپردازد،  ذم

 ذمـي   نكـرده، وفـا   چنين شرطي نافذ است؛ ولي تا زماني كه مسلمان به شرط            
  .ضامن خمس است

گر مبنـا  بايد دوبار خمس بپردازد، ا ذمي  در مواردي كه كافر    .٥٦٢مسأله  
الرهانه و حق الجنايه است كه به مـال تعلـق     مانند حق,آن باشد كه خمس  

 بايد خمس , ولي عين آن مال متعلق خمس نيست، در اين صورت,گيرد مي



 ١٧١   احكام خمس
 

تمام آن زمين را دوباره بپردازد و اگر مبنا اين باشد كه خمس به عـين مـال            
ن است ـ در اين مشهور بين فقهاست و حق نيز هميكه   چنانگيرد ـ تعلق مي

 ,بـه مـسلمان    ذمـي     معامله نسبت به يك پنجم فروش زمين از كافر         ,فرض
خرد، نسبت به همـان يـك پـنجم           فضولي است و دوباره كه از مسلمان مي       

زمـين را   ) هشتاد درصد ( چهار پنجم    , در حقيقت   و زمين نيز فضولي است   
 امـا اگـر     ;دخريده است، بنابراين بايد خمس چهار پنجم آن زمين را بپرداز          

 ,پيش از فروش به مسلمان، خمس آن زمين را از مالش پرداخـت  ذمي  كافر
به مسلمان را اجازه نمايد، در اين        ذمي   معامله) حاكم شرع (يا ولي خمس    

پس از خريدن از مسلمان، بايد خمس تمام آن زمـين را        ذمي    كافر ,صورت
  .دوباره بپردازد

 سپس فهميـد يـك       و زميني را از مسلمان خريد     ذمي   اگر كافر  .٥٦٣مسأله  
توانـد بـه اسـتناد      نمي,پنجم آن را بايد به عنوان خمس بپردازد، در اين صورت       

  .کندـ معامله را فسخ  يعني اين مال كم شده است تبعض صفقه ـ
 كه اين  کرد شرطفروخت و ذمي اگر مسلماني زميني را به كافر .٥٦٤مسأله 

سـاقط   ذمي  خمس از عهده كافر,زمين را به مسلماني بفروشد، در اين صورت     
  .بپرازدشود و بايد خمس آن را  نمي

 سپس اين معامله را  ;خريد ذمي   اگر مسلماني زميني را از كافر      .٥٦٥مسأله  
برگردانيـد، در ايـن     ذمـي    با اقاله يا اعمال خيار فسخ كرد و زمين را بـه كـافر             
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 ذمـي  منتقل شد؛ ولـي بـر كـافر     ذمي    اگرچه زمين از مسلمان به كافر      ,صورت
  .خمس الزم نشده است

ي، يك پنجم زميني را كه از مسلمان خريـده بـود،        اگر كافر ذم   .٥٦٦مسأله  
 سـپس   ;به عنوان خمس تحويل دهـد     ) ولي فقيه يا حاكم شرع    (به ولي خمس    

 دوباره بخرد، باز هم بايد خمس اين مقدار ,كه خمس بودهرا همان مقدار زميني 
  .كه دوباره خريده است بپردازدرا زميني 

يخمس زمين مبادله شده در فرض اسالم ذم  
زميني را از مسلماني خريد و پـيش از پـرداختن            ذمي   اگر كافر  .٥٦٧مسأله  

شود، مگـر آنكـه        خمس از او ساقط نمي     , در اين صورت   خمس مسلمان شد،  
 , در اين صورت; از بين رفته باشداز راه سيل؛ يا رانش و مانند آنعين آن زمين 

  .خمس بر او واجب نيست
زميني را از مـسلمان خريـد و پـيش از تحويـل              ذمي   اگر كافر  .٥٦٨مسأله  

شود، چـون      خمس از او ساقط مي     ,ن صورت  مسلمان شد، در اي    ,گرفتن زمين 
  . مسلمان شده است,در زمان تحويل گرفتن و مالك فعلي شدن

ديگر بفروشـد و فروشـنده       ذمي   زميني را به كافر    ذمي   اگر كافر  .٥٦٩مسأله  
بايد خمس آن  ذمي پيش از تحويل دادن زمين به خريدار، مسلمان شود، خريدار

  .زدبپرارا 



 ١٧٣   احكام خمس
 

  )ارباح مكاسب(آمدهاي كسب در: هفتم
اش،  هاي ساالنه شخص و خانواده درآمدهاي كسب و كار، پس از كسر هزينه   

  .متعلّق خمس است
 مانند اجاره، كرايه، بهاي آب، بـرق و   ـ هاي كسب و كار هزينه .٥٧٠مسأله 

اي متعارف شخص و ه  همچنين هزينه;شود در محاسبه خمسي كسر ميـ غيره  
  .شود اش از درآمد كسب و كار نيز كسر مي خانواده

 مانند  ـ هاي آن فصلي است بعضي از كارها و درآمدها و هزينه .٥٧١مسأله 
 بـه لحـاظ يـك سـال     , مجموع هزينـه و درآمـد آن  ,در اين صورتـ صيادي  

اسـت؛ ماننـد بعـضي از     شود و بعضي از درآمدها در طي دو سال            محسوب مي 
در صـورتي كـه   . هاي كشاورزي كه يك سال داير و يك سال بـاير اسـت           زمين

هاي دو سال محسوب       مجموع هزينه  ,هزينه دو ساله شرط حصول درآمد باشد      
  .شود  وگرنه هزينه خصوص سال درآمد ملحوظ مي;شود مي

  زمان تعلق خمس
د زكات نيست كه پس از حلول سال، واجب         تعلّق خمس مانن   .٥٧٢مسأله  

 بنابراين اگر كـسي     ,گيرد   مي تعلّق آن   به بلكه با پديد آمدن سود، خمس        ,گردد
تجارت و يا كاري انجام داد و درآمدي بـه دسـت آورد، خمـس بـه آن تعلّـق                    

تواند تا پايـان سـال       نيز مي  , بپردازد آن را  همان زمان خمس  تواند    گيرد و مي    مي
  . و خمس مانده درآمد را بپردازدکندهاي سال را كسر  هزينهصبر كرده و 
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  خمس انواع درآمدها
  : آيد، چند قسم است درآمدهايي كه به دست مي .٥٧٣مسأله 

, كشاورزي, آيد؛ مانند تجارت    درآمدي كه از راه حرفه و كار به دست مي         . ١
شود   يا فعاليت جسمي، كسِب درآمد مي      ,بنّايي يا كارگري كه از راه مبادله كاال       

  .ماندهٴ آن خمس دارد, كه پس از كسر هزينه ساالنه
كـاري  , كسب درآمد از راه حرفه و پيشه نيست، بلكـه در يـك مقطعـي              . ٢

آورد كه پس از كسر هزينـه   كند و سود به دست مي  يا تجارتي مي  ,دهد  انجام مي 
  . ماندهٴ آن خمس دارد,ساالنه

انـد و او فقـط     كه بـه او بخـشيده  اي  راه جايزه، هبه و هديه درآمدي كه از  . ٣
اگر ماندهٴ آن , قبول نموده است و مالك شده است كه پس از كسر هزينه ساالنه 

  . خمس دارد,قابل توجه باشد
درآمدهايي كه بدون كـار و تـالش و بـدون قبـول و پـذيرش نـصيب او                   . ٤
است و اموال آنهٰا به عنـوان       شود؛ مانند كسي كه پدر و يا مادرش درگذشته            مي

اي كه از يك فاميل دور كـه   شود كه خمس ندارد؛ ولي ارثيه ارث به او منتقل مي 
  . خمس دارد,داد، نصيبش شده باشد احتمالش را نمي

ايـن   , درآمـدي نـصيبش شـده   »وقف عـام «اگر كسي به عنوان      .٥٧٤مسأله  
در شـود و   بـول و قـبض كـرده، مـالكش مـي        مانند هبه است كه اگر ق     درآمد ه 

 بايد خمس آن    , پس از گذشت سال و كسر هزينه       ,صورتي که قابل توجه باشد    
 بـه او رسـيده، ايـن    »وقـف خـاص  « همچنين اگر درآمدي به عنوان      ;را بپردازد 
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 به او رسيده، اين درآمد مانند ارث »وقف خاص«همچنين اگر درآمدي به عنوان 
هاي    پس از كسر هزينه     و شود  است كه به قبول نياز ندارد و شخص مالكش مي         

  .د خمس آن را بپردازدسال، باي

  خمس مهريه
 بنـا بـر احتيـاط       , باشد »مهر السنة « چنانچه بيش از     ,مهريه زن  .٥٧٥مسأله  

مهريـه  «: انـد  اگرچه بعضي از فقها به صورت مطلق فرموده  . واجب خمس دارد  
  .» خمس دارد,به احتياط مستحب

تخمس مال می  

 ميـت  مانده است، متعلق خمس بـوده و       ميت   اگر عين مالي كه از     .٥٧٦مسأله  
  . خمس آن را نپرداخته است، وارثان او بايد خمس آن را بپردازند,قبل از مردن
اگر عين مال شخص، متعلق خمس بوده و پيش از وفـاتش آن     .٥٧٧مسأله  

 ورثـه بايـد خمـس آن        ,فـرض  در اين    ,را فروخت و عوض آن را دريافت كرد       
  .شود پنجم مانده به ورثه منتقل مي سپس چهار;عوض را بپردازند

اي  اگر كسي قبل از مرگش در مـال متعلـق خمـس، بـه گونـه               .٥٧٨مسأله  
 خمس از عين    , نه عوض آن، در اين صورت      ,تصرف كرد كه نه مال باقي است      

 منتقل بـه  ,او بود ذمه پس از مرگش، مالي كه درشود و     او منتقل مي   ذمه   مال به 
هاي  شود و ورثه بايد پيش از تقسيم مال، خمس آن را همانند بدهكاري    عين مي 

  .او بپردازند
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شك دارد كه آيا عين ماِل مورث يا عـوض آن،   ميت  اگر وارث  .٥٧٩مسأله  
 بـر وارث الزم     ,دام از سـه فـرض     ك  در هيچ  ,او متعلق خمس است يا نه      ذمه   يا

  .را بپردازد ميت جا مانده از  نيست كه خمس اموال به
ث متعلـق  مـور  ذمـه  اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا      .٥٨٠مسأله  

 چنانچه مورث مسلمان و معتقد ,دانند آن را پرداخته يا نه  ولي نمي,خمس بوده
 امـا اگـر   ; ورثه واجب نيست كه خمس مال ارث را بپردازندبه خمس نبوده، بر  

داده، بـر ورثـه      مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولي خمس نمي        ) ميت(مورث  
  .واجب است خمس مال ارث را بپردازند

ث متعلـق  مـور  ذمـه  اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا      .٥٨١مسأله  
   از وفـات   پـس  وپرداخـت  هر ساله خمِس مال خود را مي   ث  خمس بود و مور 

 ,مورث شك دارند آيا مورث در حال حيات، خمس سال آخر را ادا كرده يا نه               
  .را بپردازند" مال ارث"در اين صورت، بر آنان واجب نيست كه خمس 

 ,شـد    نمـي  اگر از فاميل دوري كه احتمال ارث بـردن از او داده            .٥٨٢مسأله  
 چنانچـه  , در ايـن فـرض  . بايد خمس آن را پرداخت كنـد       ،ارثي به كسي رسيد   

مشمول خمس بـوده    ) فاميل دور (مورث   ذمه   يا عوض آن يا    عين آن مال   بداند
ق خمس به عـين؛ يـا   است، خمس آن را دو بار بايد بپردازد، يك بار براي تعلّ         

  .»اليحتسبارث من « بار دوم به عنوان  وثمور ذمه عوض يا
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  خمس در خمس
ط ديگـري قـسمتي از      يا فقيـه جـامع شـراي      اگر ولي مسلمين     .٥٨٣مسأله  

 به افـرادي بپردازنـد، ايـن        را)  و سهم سادات    سهم شريف امام  (خمس  
اگر زكات يا صدقه مـستحب را بـه فقيـر           كه     چنان ,اموال متعلق خمس نيست   

  .ق خمس نيستبدهند، در اين صورت نيز متعل

   فروش مال متعلّق خمس
 را به ديگري بفروشـد، معاملـه در    اگر كسي مال متعلّق خمس   .٥٨٤مسأله  

 فضولي است و صحت آن به اذن حاكم شرع نيـاز دارد و حـاكم    ,يك پنجم آن  
 چنانچه به فروشنده  .  هم به خريدار   ;تواند به فروشنده مراجعه كند       هم مي  ,شرع

 يـا معاملـه را فـسخ كنـد و           ; قيمت را بگيـرد    تواند يك پنجمِ    مراجعه كرد، مي  
تواند عين يك پنجم مـال   خمس عين مال را بگيرد و در مراجعه به خريدار، مي    

توانـد    دارد و مـي   ) تـبعض صـفقه   ( خريدار خيـار     ,را بگيرد كه در اين صورت     
توانـد    و مشتري ميمعامله را امضاء كند و قيمت يك پنجم را از مشتري بگيرد     

  .آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ يا معامله را به هم بزند

  دار بخشيدن مال خمس
, دار را به ديگري ببخشد، در اين صـورت        اگر كسي مال خمس    .٥٨٥مسأله  

تواند بـه بخـشنده مراجعـه كنـد و        ط ديگر مي  ولي مسلمين يا فقيه جامع شراي     
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 مراجعه نمايد و ,تواند به كسي كه به او بخشيده شده  بگيرد و ميخمس را از او
نه حـق مراجعـه بـه    ) هبمتّ( او , در صورت دوم وخمس را از عين مال بگيرد   

 نه خيار تبعض صفقه، چون در برابر اين مال چيزي به واهب نداده            ;واهب دارد 
 ولـي  ,باشـد هب عين مال را تلف كـرده   اما اگر متّ,است تا عوض آن را بگيرد  

  .هب، مثل يا قيمت آن خمس را بگيردتواند از واهب يا متّ خمس مي

  خمس درآمدهاي مال بي
اند، يا متعلق خمـس نبـوده         اگر از كااليي كه خمس آن را داده        .٥٨٦مسأله  

  :ـ درآمدي حاصل شد، سه صورت دارد مانند ميراث و هبه ـ
اي كه از گوسفند تولد يافـت يـا ميـوه كـه از        برهدرآمد منفصل؛ مانند    : يكم

  . خمس دارد, سود و نماي منفصل,در اين صورت, درخت به دست آمد
درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند يا تناور شدن درختـان             : دوم
 اگر پرواربندي و ايجاد نهالستان درخت، بـراي سـود           , در اين صورت   ;صنعتي

خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخـصي بـود،   ها  ن آبردن بود، نماي متصل   
  . خمس ندارد,نماي متصل

يا خمـس آن     اگر كااليي كه متعلق خمس نيست        ,افزايش قيمت بازار  : سوم
كننـد و    خمسِي افزايِش قيمت را محاسـبه مـي        سالِ  شده، گران شود، زمانِ    داده

  .خمس آن را بايد بدهند
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كسي كااليي را براي تجارت در اختيار داشـت و در وسـط      اگر   .٥٨٧مسأله  
 قيمت آن تنـزّل     , در پايان سال   , قيمت آن افزايش يافت و آن را نفروخت        ,سال

كرد، خمِس افزايش قيمت وسط سال، واجب نيست، اگرچـه عـدم فـروش در          
  .تر شدن و غير آن باشد وسط سال، براي گران

قيمت كاال در وسط سال افزايش يافـت و تـا پايـان سـال               اگر   .٥٨٨مسأله  
خمسي افزايش داشت؛ ولي مالك عمداً آن را نفروخت و پس از سال خمسي              

  . بايد خمس افزايش قيمت را بپردازد,كاال ارزان شد، در اين صورت

  خمس ميوه درخت
ر باغچه منـزلش    اگر كسي درخت ميوه براي استفاده شخصي د        .٥٨٩مسأله  

اما اگر درختان , آيد، خمس ندارد اي كه به دست مي غرس كند، محصول و ثمره
اش غرس نموده است؛ ولي شـاخه و بـرگ و            را براي فضاي سبز در كنار خانه      

 اصل درخت جزء هزينـه  ,اش به قصد سود و فروش باشد، در اين صورت        ثمره
اي كـه جهـت     بـاغ ميـوه   البتـه .اش خمس دارد است و خمس ندارد؛ ولي ثمره 

 مشمول ,هاي تجاري همانند ساير سرمايه, شود تجارت از محصول آن غرس مي
  .خمس است

  هاي چندگانه محاسبه كسب
جا تواند تمام درآمدها را يك      مي, اگر كسي چند نوع كسب دارد      .٥٩٠مسأله  
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كنـد،     تجارت مي   هم كشاورزي و   ,محاسبه كند، پس كسي كه هم كارمند است       
هاي كـسب و   تواند در پايان سال خمسي، پس از كسر هزينه زندگي و هزينه       مي

  .تجارت، خمس باقي مانده را يكجا بپردازد

  قخمس سود معلّ
اي كرده كه اين معامله به جهـت خيـار فـسخ     اگر كسي معامله .٥٩١مسأله  

 ٴجب نيست خمس سـود ايـن معاملـه         وا , قطعي نشده است   ,مشتري يا غير آن   
  .قطعي نشده را بپردازد، چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است

اي كرده كه در آن       اگر كسي در اواخر سال خمسي خود معامله        .٥٩٢مسأله  
 در پايان سال خمسي، به لحاظ اينكه بيع مستقر نـشده بـود،      و خيار فسخ دارد  
 در ابتداي سال بعد، زمان خيار سپري شده يـا حـق              و سبه نكرد سودش را محا  

خيار اسقاط كرده است، چنانچه طرف مقابل با استقاله خواسـتار بـر هـم زدن           
اصل بيع شود و اين شخص هم اقاله را بپذيرد، بايد احتياطاً خمس سودي كـه        

دار  چـون در مقـ   ,، به ولي خمس بپـردازد     هبه دست آورده بود و آن را برگرداند       
 زيـرا  , عدم وجوب خمـس اسـت  اچند اقوهر, خمس آن سود، حق اقاله ندارد 

  . تزلزل سود استٴاقاله به منزله

  خمس سرمايه
اي كه شخص براي تأمين هزينه متعارف زنـدگي بـه آن              سرمايه .٥٩٣مسأله  

رد،  بنـا بـر اقـوا خمـس نـدا     ,مانـد  نياز دارد و بدون آن شأن وي محفوظ نمـي        
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اي كه براي ذخيـره       هرچند احتياط استحبابي در پرداختن آن است؛ ولي سرمايه        
 پرهيـز از  ,معيـار مـصرف متعـارف   .  خمـس دارد ,كردن و افزايش مـال اسـت      

  .اسراف و تبذير است

  مبدأ سال خمسي
مبدأ سال خمسي و محاسبه خمس، براي كساني كه از شـروع             .٥٩٤مسأله  

 مانند كارگران روزانه، از زمان سوددهي     ,آورند   فايده و سود به دست مي      ,به كار 
گذاري و سوددهي آن فاصله       هاي سرمايه   است؛ ولي براي افرادي كه ميان هزينه      

هـايي كـه    هست، آغاز محاسبه هزينه او، آغاز به كار اوست؛ يعني تمام هزينـه         
كند و     دست آمده كسر مي     به را از سودِ  ها     آن پيش از سوددهي انجام داده است،     

  .كند خمس سود مانده را در پايان سال پرداخت مي
هاي سال قمري نيست، بلكـه       معيار در سال خمسي، لزوماً ماه      .٥٩٥مسأله  

هـاي سـال شمـسي     تواند ابتداي كسب و كار خود را بر اساس مـاه        هر كس مي  
از اولـين مـاه احتـساب شـده،     محاسبه نمايد و پس از گذشت يكسال شمسي   

  .خمِس باقي مانده درآمد خودش را بپردازد

  محاسبه قبل و بعد از سال
در محاسبه و پرداخت خمس، تأخير از سال مالي جـايز نيـست؛            .٥٩٦مسأله  

ها را محاسبه و خمـس آن را      توان، درآمد و هزينه     ولي زودتر از پايان سال مالي مي      
  .ت كردپرداخ
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  ها  هزينهياستثنا
شـود، از سـود آن    اي كه براي كسب و تجارت انجام مـي         هزينه .٥٩٧مسأله  
هزينه ساالنه خود شخص و عيال و فرزندان او از درآمد           كه     چنان ,شود  كسر مي 

  .شود  مانده پرداخت ميسال كسر شده و خمس سوِد
ابـزار مانـدني يـا    . ١: اند دو بخش دارنـد     اموالي كه جزء هزينه    .٥٩٨مسأله  

 مانند مسكن، وسيله نقليه، وسايل خانه و زندگي كه پس از            ;هزينه غير جاري  
 ;هاي جـاري و غيـر مانـدني    هزينه .٢. روند و خمس ندارند     استفاده از بين نمي   

 از اين وسايل هر .هاي از ميان رفتني ها و ديگر هزينه ها، نوشيدني  مانند خوراكي 
  .چه در پايان سال بماند، بايد خمس آن را پرداخت كرد

هاي شـخص و عائلـه او از درآمـد كـسب دو            استثنائات هزينه  .٥٩٩مسأله  
 ماننـد خـوراك روزانـه، پوشـاك و مـسكن            ;هاي رايـج    هزينه. ١: بخش دارند 

 ; آن را واجـب كـرده باشـد   ,سدهاي غير روزانه كه شارع مق    هزينه .٢. متعارف
 همچنين اموري كـه  ;مانند سفر حج واجب، كفاره روزه و قسم، ديه و مانند آن 

 مانند زيارت مشاهد مـشرفه، عمـره، صـدقات    ,مستحب باشدها   آن انجام دادن 
مبـاح باشـد، ماننـد هديـه و مهمـاني و سـفرهاي       ها   آنمستحب يا انجام دادن   

  .ر مباح بايد مطابق شأن او باشدتفريحي و مانند آن كه اين امو
اگر كسي بيشتر از مطابق شأن خود هزينه كرده باشد، به مقدار شأن  .٦٠٠مسأله 

  .شود و بيش از آن، اسراف بوده و بايد خمس آن را بپردازد او، جزء هزينه حساب مي
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 مانند هديه و كادو دادن يـا سـفرهاي تفريحـي،            ,در امور مباح   .٦٠١مسأله  
 اگر كسي قصد سفر تفريحي , براي مثال;ها بايد مطابق شأن مكلف باشد       هزينه

 با هواپيما؛ روند، اگر او  هاي معمولي مي    دارد و همتاهاي او با ماشين يا به هتل        
هـاي    قيمت برود، مطابق شأن او نيـست، پـس بايـد هزينـه             هاي گران   يا به هتل  

افي را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد؛ ولي در سـفرهاي مـستحب و                اض
زيارتي هرچند تكرار شود يا در كارهاي خير، هر مقدار بخواهد به امور خيريه               

 شـأن دنيـايي افـراد مالحظـه      , زيرا در امور آخـرت     , اسراف نيست  ,كمك كند 
  . البته اسراف در هيچ مورد روا نيست.شود نمي

ا ارش و غرامـت   جنايتي كرده، پرداختن ديه ي  اگر كسي به عمد    .٦٠٢مسأله  
مباالت    اما اگر كسي بي    ;شود  ـ جزء هزينه او شمرده مي      يمانند جنايت خطاي   ـ

شود كفاره، ديه و غرامت  برد و مجبور مي   است و مال يا جان مردم را از بين مي         
گونـه     در ايـن    و نه او محـسوب شـود     ها جزء هزي    بپردازد، بعيد است اين هزينه    

  .بايد خمس آن را بپردازدنيز موارد 
 يعنـي شـك كـرده پـولي كـه      ,اگر در هزينه بودن مالي شبهه باشد  .٦٠٣مسأله  

مصرف شده است آيا صرف هزينه زندگي شده يا به مـصرف غيـر هزينـه رسـيده                   
ا به كسي قرض داده يا صرف هزينه       داند فالن مبلغ ر      شخص نمي  ,براي مثال  ;است

  وشـود   برائت جـاري مـي     , نسبت به اين مقدار    ,زندگي كرده است، در اين صورت     
  .حكم آن معلوم خواهد شد,  البته بعد از رفع شبهه.الزم نيست خمس آن را بدهد
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  ابزار ماندني
گيـرد، خـواه از     ميوسايلي كه در طول سال مورد استفاده قرار          .٦٠٤مسأله  

 ,بين بروند و خواه از بين نروند، جزء هزينه خواهند بود، بنابراين اگـر لـوازمي   
مانند فرش، ظرف، خانه و مانند آن تا پايان سال خمـسي بـاقي مانـده باشـند،         

  .شوند هاي بعد نيز مطرح نمي خمس ندارند و در محاسبه سال

  ع در هزينهجويي يا تبر صرفه
اگر كسي غير از درآمد كسب، مال ديگري دارد كه خمس آن را  .٦٠٥مسأله 

تواند هزينه سال جـاري   پرداخته است؛ يا متعلق خمس نيست، اين شخص مي   
 يا از مالي كه مخمس شـده اسـت؛ يـا متعلـق     ;را از درآمد همين سال بپردازد    

  . يا از هر دو مال محاسبه نمايد;خمس نيست بپردازد
جـويي    اگر كسي خود را در مضيقه اقتصادي قرار دهد و صرفه           .٦٠٦ه  مسأل

 همچنين است اگر ديگـري     ;جويي شده را بايد بپردازد     كند، خمس مقدار صرفه   
ع بپردازد و او از درآمد كسب خودش چيزي هاي او را به جهت نذر يا تبر     هزينه

تواند به مقداري كه  سال را بپردازد و نميرا هزينه نكند، بايد خمس تمام درآمد     
  . از درآمد كسر نمايد,اش بوده معادل هزينه

  خمس درآمد بانوان
خانمي كه درآمد شغلي يا ملكي دارد؛ ولي هزينه زندگي او را             .٦٠٧مسأله  

 هايي كـه   اما هزينه;پردازد، تمام درآمد خودش را بايد تخميس كند    شوهرش مي 



 ١٨٥   احكام خمس
 

ـ بر شوهرش واجب نيست  مانند سفر زيارتي مستحب، سـفر تفريحـي مبـاح،     
هـا   گونه هزينه  اين ـ خريد وسايل يا هديه و كادو براي بستگان خود و مانند آن

تواند مطابق شأن خود و بدون اسراف از درآمد خودش كسر كند و خمس  را مي
  .بقيه را بپردازد

مي كه درآمدي دارد و هزينه زندگي او به عهده شوهرش است،       خان .٦٠٨مسأله  
اگر شوهرش مخارج زندگي او را نپردازد و ايشان از درآمد خودش هزينه نمايد، آن   

  .شود و خمس ندارد  جزء هزينه او شمرده مي,مقداري كه صرف كرده است
 دسـت آوردن درآمـد،   اگر كسي از ابتداي سال خمـسي تـا بـه      .٦٠٩مسأله  

اي براي خود و خانواده خود نموده است، خواه از سرمايه و خواه قـرض               هزينه
گرفته باشد و خواه از مال مخمس خودش مصرف كرده باشد، هزينه او محسوب 

  . خمس دارد,شود و بقيه درآمد سال شده و از درآمد سال مالي او كسر مي

  هزينه بدون استفاده
اگر كسي لوازمي از درآمد سال مالي خريـده اسـت و اسـتفاده         .٦١٠مسأله  

هـايي   كـسي كتـاب  :  از چند سال نيازي به آن نداشت؛ بـراي مثـال   پسنمود و   
 يا خانمي زيورآالت خريد، حاال كـه پيـر          ;خريده بود و اآلن نيازي به آن ندارد       

 اقـوا آن اسـت كـه    ,دگونـه مـوار   شده است نيازي به زيور آالت ندارند، در اين     
  .خمس ندارند
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  وفات در بين سال خمسي
كسي كه سال خمسي دارد، اگر در اثناي سال بميرد، بايد هزينه     .٦١١مسأله  

نبايد هزينـه تـا     . تا زمان فوت او از درآمدش كسر و بقيهٴ آن را تخميس نمايند            
از درآمدش  , ميتاي كفن و دفنه  البته هزينه.پايان سال خمسي را كسر نمايند    

  .شوند كسر مي

  هزينه سفر حج
اگر كسي از درآمد سال مالي مستطيع شد و در همان سال به حـج      .٦١٢مسأله  

 همچنين است اگر از درآمد سال مالي ;مشرف شد، هزينه مسافرت او خمس ندارد    
  .ود و خمس نداردش به حج مستحبي برود، جزء هزينه سال محسوب مي

استطاعت مالي براي حج پيـدا كـرد؛        , اگر كسي از درآمد سال     .٦١٣مسأله  
 ,ولي راه آن بسته بود يا نوبت به او نرسيد كه به حـج بـرود، در ايـن صـورت                    

 ولي اگر راه براي او باز اسـت؛ لـيكن معـصيت      ;خمس آن مال را بايد بپردازد     
بر احتياط واجب، بايد خمس آن مال  را انجام نداد، بنا كرد و عمل واجب حج      

  .را بپردازد
اگر كسي درآمد چند سال را براي سفر حج فـراهم كـرد و بـه               .٦١٤مسأله  

كـدام    شـود و هـيچ      هاي او شمرده مي     مكه رفت، همه آن اموال جزء هزينه سال       
هاي قبل از حج      خمس سال  آن است كه     چند احتياط مستحب  هر, خمس ندارد 

  .را بپردازد



 ١٨٧   احكام خمس
 

  ها استثناي اقساط وام و خسارت
تواند هزينه  اگر كسي در يك سال خمسي درآمدي نداشت، نمي .٦١٥مسأله 

 اگـر بـراي مخـارج ايـن سـال           , بلي .آن سال را از درآمد سال بعد كسر نمايد        
م را از درآمد سال جديد پرداخت تواند آن وا مقداري قرض كند، در سال بعد مي

  .نمايد و جزء هزينه سال بعد قرار دهد
اگر كسي در يك سال خمسي، درآمدش از هزينه او كمتر بـود             .٦١٦مسأله  

تواند كسري اين سال را از درآمد سال بعد جبران  و از سرمايه مصرف كرد، نمي  
توانـد    زينه سال قبل وام گرفته باشد، مـي       و جايگزين نمايد و اگر براي تأمين ه       

گـردد و   اين وام را از درآمد سال بعد كم نمايد و جزء هزينـه او محـسوب مـي    
  .خمس ندارد

اگر كسي براي تأمين كـسري هزينـه خـود وام گرفتـه باشـد و        .٦١٧مسأله  
تواند آن وام  داد، ميتوانست آن وام را در سال قبل تسويه نمايد؛ ولي انجام ن مي

 هزينه سال قبل است؛ ولي , اگرچه اين وام.را از درآمد سال بعد پرداخت نمايد
  .شود و خمس ندارد  جزء هزينهٴ سال جديد شمرده مي,پرداخت آن
اگر كسي براي تـأمين هزينـه روزانـه خـود وام گرفتـه باشـد،                 .٦١٨مسأله  

  .شود و خمس ندارد  از درآمد سال كسر مي,مگونه وا بازپرداخت اين
 گرفـت و     اگر شخصي براي رفاه و آسايش مناسب خود وامـي          .٦١٩مسأله  

 ,اي پيش آمد و از بين رفت، در اين صـورت   مثالً ماشين سواري خريد و حادثه     
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  .بازپرداخت اين وام جزء هزينه او خواهد بود و خمس ندارد
اگر كسي براي آسايش بيشتر و براي تفريح و تفرج كـه مـورد               .٦٢٠مسأله  

گونه موارد پولي كه بـراي        ماشين يا باغي خريد، در اين      ,نياز ضروري او نيست   
 جزء هزينه سال او نيـست و بايـد خمـس آن را بپـردازد و اگـر            ,آن داده است  

شـود و     زء هزينـه شـمرده نمـي      براي خريد آن وام گرفته باشد، پرداختن آن، ج        
هرمقدار از اقساط را كه از درآمد پرداخت كرده است، محاسبه نمايد و خمـس      

  .آن را بپردازد
اگر كسي در سال قبل وامي گرفته بود و هزينه كرد، چنانچه آن        .٦٢١مسأله  

تواند از  ا ميوام را براي نياز ضروري و مطابق شأن خود مصرف كرده بود، آن ر        
درآمد امسال پرداخت كند و خمس نـدارد؛ امـا اگـر آن وام را در مـوارد غيـر                 

 جـزء هزينـه او نيـست و بايـد نخـست      ,ضروري مصرف كرد، در اين صورت  
در هر دو فرض، فرقي نيست كه قدرت      . خمس درآمد را و سپس وام را بپردازد       

  .و تمكّن بر اداي وام داشته باشد؛ يا نداشته باشد
 بر اثر  مثالً ـ اگر شخصي بعضي از لوازم زندگي او از بين رفت .٦٢٢سأله م

 اگر تـا آخـر سـال     ـ سوزي فرش يا لوازم ديگرش سوخت يا سرقت شد آتش
تواند اين خسارت را از درآمد سـال كـسر    خمسي از درآمد سال تهيه نكرد، مي  
  .نمايد و خمس سود مانده را بپردازد

ـ اگر كسي چند نـوع كـسب و پيـشه دارد    .٦٢٣أله مس  مـثالً هـم تجـارت     
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 هم كارخانه دارد يا در چند شهر و مكـان تجـارت فـرش               , هم زراعت  ,كند  مي
 اگر در يك نوع كسب يا در يك مغازه يا در يك , در هر صورت ـ فروشي دارد

آن ضـرر و خـسارت را از   تواند  زمان خاص از سال ضرر كرد يا تلف شد، مي      
  .سود ديگر كسب و كار جبران نمايد و خمس زايد بر آن را بپردازد

كسي كه چند نوع تجارت يا در چند شهر كارگاه و مغازه دارد،   .٦٢٤مسأله  
خواه براي هر نوع تجارت دفتر مركزي و حساب جداگانه داشته باشد و خـواه               

 ,يك دفتر مركزي حسابرسي نمايـد، در هـر دو صـورت           تمام محاسبات را در     
تواند ضرر و خسارت يك كارگاه و مغازه را از مجمـوع سـود و درآمـدش                   مي

  .كسر نمايد
اگر كسي در تجارت يا زراعت و غيره در يـك سـال خمـسي                .٦٢٥مسأله  

ل آينـده كـسر     تواند اين ضرر و خسارت را از درآمد سا          ضرر و زيان كرد، نمي    
 ,البته قبالً گفته شد كه اگر براي تأسيس كارگاه تجاري يا زراعت و غيره. نمايد

هاي آن كارگـاه را از        تواند تمام هزينه    چند سال هزينه كرد، پس از سوددهي مي       
  .درآمد كسر نمايد

 نيست در محاسبه كردن ضرر و خسارت از درآمد سال، تفاوتي .٦٢٦مسأله 
 يـا   ;ل سال سود به دست آورد و بعداً متضرر شود يا خسارت ببينـد             يكه در اوا  

 ضـرر و    ,اينكه در ابتداي سال ضرر كند و بعداً سود نمايد، در هر دو صـورت              
  .تواند از درآمد كسر نمايد و سود مانده را تخميس كند خسارت را مي
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  و تصرف در آن ذمه متعلق خمس، عين يا
بـه نحـو   (و   ذمه    نه ;گيرد  خمس به عين مال و درآمد تعلق مي        .٦٢٧مسأله  

 تواند خمس را بـه  مالك و خمس دهنده نمي). ن نه كلّي في المعي ;اشاعه است 
تواند خمس را از مال ديگر بپردازد و در مـال   چند ميهر, خود منتقل نمايد  ذمه  

ِط فتـوا   د با اذن فقيه جامع شراي     توان  ميكه     چنان ,مورد تعلّق خمس تصرف كند    
  .بگيرد و در آن مال تصرف كند ذمه خمس متعلّق به عين را به

شخصي كه در پايـان سـال خمـسي محاسـبه كـرد و خمـس                 .٦٢٨مسأله  
 پيش از پرداختن خمس جايز نيست، مگر آنكه ,بدهكار شد، تصرف در آن مال

  .از حاكم شرع اذن بگيرد
توانـد بـا     اگر شخصي در اثناي سال سودي به دست آورد، مـي           .٦٢٩له  مسأ

همان درآمد و سود دوباره تجارت كند و سود جديدي به دست آورد و در پايان   
هـاي    كنـد و پـس از كـسر هزينـه           سال خمسي همه درآمدها را با هم جمع مي        

  .را بپردازدخمس سود خالص , هاي زندگي خود تجارت و هزينه
 در پايـان   وتوانند خمـس را بپردازنـد   در اثناي سال خمسي مي  .٦٣٠مسأله  

 ,سال خمسي و محاسبه هزينه سال و مشخص شدن مقدار سـود و خمـس آن            
 چنانچه مقدار خمسي كه در وسط سـال پرداختـه   ; خمس را تأديه نمايند    ٴمانده

ايان سال خمسي حسابرسي كـرده اسـت، در       بيش از مقدار خمسي بود كه در پ       
  .تواند مقدار زائدي كه پرداخت كرده بود را پس بگيرد  مي,اين صورت
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اگر كسي با مال خمس نداده كااليي بخرد، تصرف در آن جايز             .٦٣١مسأله  
 آن تواند در  بنابراين اگر خانه يا لباسي را با مال خمس نداده بخرد، نمي     ,نيست

    توانـد بـا    س بپردازد، نمينماز بخواند، همچنين اگر آب بها را از پول غير مخم
 هزينه ,شود  مگر آنكه وجوهي كه پرداخت مي   ,آن آب وضو بگيرد يا غسل كند      

  . نه هزينه خود آب;رساني باشد خدمات آب
حبي يا عروسي هاي مست هاي سفر حج يا زيارت اگر كسي هزينه .٦٣٢مسأله 

فرزند خود را در روزهاي پاياني سـال خمـسي انجـام داد كـه بخـشي از ايـن                    
ها در پايان سال خمسي و بخش ديگر آن در سال جديد انجـام شـد، آن                   هزينه

نه همان سال شمرده وشود، جزء مؤ مقداري كه در سال خمسي جاري هزينه مي  
شـود، مربـوط بـه      مـي مقداري كه در سال جديد هزينه    . شود و خمس ندارد     مي

  .محاسبات سال جديد است

  خمس مطلق درآمد
 نـه خـصوص     ;آنچه متعلق خمس است، مطلق درآمد اسـت        .٦٣٣مسأله  

متعلـق خمـس    هـا      آن  بنابراين جايزه، هبه، صله، هديه و ماننـد        ,درآمد كسب 
  .خمس نداردها   آن هرچند مقدار كم,است

  عدم تكرار خمس
مالي كه به هر عنواني خمس آن داده شد، دوباره خمس ندارد؛             .٦٣٤مسأله  
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 خمـسش داده  , اگر مالي به عنوان معدن يا غوص يا گنج و مانند آن,براي مثال 
  . خمس ندارد,شد و همه يا مقداري از آن در پايان سال باقي بماند

يابي و  داري، غواصي، گنج ه و شغل خود را معدناگر كسي حرف .٦٣٥مسأله 
دسترسي به غنائم جنگي قرار داد و درآمدي به دست آورد، در هر سال فقط يك 
بار بر او خمس واجب است و چنين نيست كه يك بار بـه عنـوان معـدن، يـا                     
غوص، يا كنز يا غنائم جنگي خمس بپردازد و بار دوم به عنوان ارباح مكاسب،     

خـرد، دليـل    از مـسلمان مـي   ذمي  اما زميني كه كافر   ;واجب باشد خمس بر او    
  . مخصوص به خودش را دارد و به عنوان غنيمت نيست

در مال حالل مخلوط به حرام مسلّماً دوبـار تخمـيس اسـت؛         .٦٣٦مسأله  
 سپس باقيمانـده آن     و يك بار به عنوان مال حالل مخلوط به حرام خمس دارد          

داري،   همچنين اگر در معدن;به عنوان ارباح مكاسب خمس دارد,  هزينه سال از
يابي و غنائم جنگي، مال حـرام در آن مخلـوط شـد، دوبـار      يا غواصي، يا گنج 

  .شود تخميس مي
دسـت آورده و      اگر كسي مال مخلوط به حرامي را با كسب به          .٦٣٧مسأله  

، در پايان سال خمسي، پس از كسر هزينه سال، اگر    رداخته است خمس آن را پ   
  .از آن مال چيزي مانده باشد، به عنوان ارباح مكاسب خمس دارد



 ١٩٣   احكام خمس
 

  عدم لزوم پرداختن خمس از عين مال مورد تعلّق خمس
 از آن رادر مواردي كه بايد خمس پرداخت شـود، الزم نيـست     .٦٣٨مسأله  

كـه  د، به شرط آن   کرتوان از مال ديگر پرداخت         بلكه مي  ,دعين همان مال بپرداز   
  . خمس نباشدبه ضرر مستحقاِن

  موارد مصرف خمس
نـصف  ( سـه سـهم    :شود   به شش سهم تقسيم مي     مال خُمسي،  .٦٣٩مسأله  

رسـد، و در     است كه به امـام مـي       براي خدا و پيامبر و امام     آن،  ) خمس
 سه سهم ديگر  وط فتوا پرداخت كنند به فقيه جامع شرايراآن دوران غيبت بايد  

آنـان  الـسبيل    مـساكين و ابـن     , به ايتام  ايد كه ب   است )ذوي القربيٰ (براي سادات 
 بـا  ؛ يعني ط است  سه سهم نيز، با فقيه جامع الشراي        و اختيار اين   پرداخت شود 

  .کرد پرداختتوان به سادات فقير  اذن او مي
 مساوي ميان سادات يتيم،  صورت را بهالزم نيست سهم سادات .٦٤٠مسأله 

 با فقيـه  , بلكه اختيار كيفيت توزيع آن     ,مسكين و در سفرمانده آنان تقسيم کرد      
  .ط استيجامع الشرا
مـساكين و  , يتـام ميـان اَ ) خمـس (در توزيع سـهم سـادات    .٦٤١مسأله  

 اگر بـه بعـضي از    بلکه,بپرازندست به تمام افراد از آنان  الزم ني  ,السبيل ابن
 همچنـين الزم نيـست سـهم سـادات     , شود كافي اسـت    رداختپها     آن افراد

، بلكه اگر   بپرازند) السبيل ايتام، مساكين و ابن   (هر سه گروه    را به   ) خمس(
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  . كافي است,به يكي از آن سه گروه داده شود

  شروط موارد مصرف
الـسبيل از   مـسكين و ابـن   ,در پرداختن سهم سـادات بـه يتـيم    .٦٤٢مسأله  

السبيل، فقيـر بـودن    يعه باشند، همچنين در يتيم و ابنسادات، شرط است كه ش 
ـ   السبيل     ابن شرط است، اگرچه   گفتنـي  . وانگر باشـد در شهر خـودش غنـي و ت

 ـ  ز فرمان الهي باشدكه براي اطاعت ااست   اعم از اين" السبيل ابن"است، سفر 
ـ مانند سفر زيارتي واجب يا مـستحب  .  يـا سـفر تفريحـي و سـياحتي باشـد      

  . خمس دادن به او جايز نيست,بر احتياط  سفرش معصيت باشد، بناچنانچه

  مصداق سيادت
 بايـد از طـرف پـدر بـه          ,سيدي که مستحِق سهم سادات است      .٦٤٣مسأله  

 باشد؛ اما الزم نيست كه از نسل حضرت پيامبرشته باشد و هاشم انتساب دا 
  .اگر كسي از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد، كافي نيست

 يا به وسيله شهادت دو مرد عادل است؛ يـا        افراداثبات سيادت    .٦٤٤مسأله  
بنـابراين هـر    , مشهور و معروف به سيادت باشـد       د كه در شهر خو     است  به اين 

  .كس ادعا كند كه سيد است، كافي نيست

  النفقه  حکم سادات واجب
، بــه افــراد توانــد ســهم ســاداِت مــال خــود را ف نمــيمکلّــ .٦٤٥مــسأله 



 ١٩٥   احكام خمس
 

  .بپردازدـ  مانند پدر، مادر، جد، جده، فرزند و نوه  ـالنفقه خود واجب
النفقـهٴ افـراد شـمرده       سِر فرزنـد و شـوهر دختـر، واجـب         همـ  .٦٤٦مسأله  

در صورتي که سيد فقير باشـند،     ها را     هاي اين   توان هزينه    بنابراين مي  ,شوند  نمي
  .دکرمال خود پرداخت ) سهم سادات(از خمس
 كسي نياز ضروري پيش آيد که جزء نفقه ٴالنفقه اگر براي واجب .٦٤٧مسأله 

 پس اگر ,تواند از خمس مالش براي آن مورد وي بپردازد شود، مي رده نمياو شم
براي پدر يا فرزند مسافرتي الزم شد؛ يـا بـدهكاري داشـتند، چـون پـرداختن                 

 بـراي ايـن  تواند از خمس مالش   ها بر شخص واجب نيست، مي       گونه هزينه   اين
  .موارد بپردازد

النفقه بودن خارج  ـ از واجب به عللي يده كسي ـ سر ساگر هم .٦٤٨مسأله 
 چنانچـه . بپـردازد ) سهم سادات(تواند به اين همسر خمس  شد، آن شخص مي   

توانـد بـا    تواند به او خمس بپردازد، چـون آن زن مـي         همسرش ناشزه شد، نمي   
  .اش را بگيرد تمكين، نفقه

سـهم  ( خمس توان نميار هزينه ساالنه به سيد فقير بيش از مقد  .٦٤٩مسأله  
 براي سادات فقير، مسكن و لـوازم زنـدگي   توان از خمس   ميداد؛ ولي   ) سادات

  .خريد، هرچند قيمتش چند برابر هزينه يك سال او باشد
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  جايي خمس و هزينه آن جابه
چـه در   ;انتقال سهم سادات از شهري به شهر ديگر جايز است         .٦٥٠مسأله  

ي كه مـستحق در شـهري كـه     در صورت  .آن شهر مستحق خمس باشد يا نباشد      
 خمس را به شهر ديگر منتقل نمايد،  وجا واجب شده وجود داشته    خمس در آن  

ـ      ,اگر تلف شد   چنانچـه در آن شـهر      . ه نـشده اسـت     ضامن است و بريء الذم
داد، اگـر  ط به شهر ديگـر انتقـال   يا به اذن مجتهد جامع الشراي     ; مستحق نباشد 
  . ضامن نيست,ـ تلف شد بدون کوتاهي هنگام انتقال ـ

توانـد همـان مـال را بـه            مـي  ,مالك در جاي ديگر مـالي دارد       .٦٥١مسأله  
اگر طلبي  كه     چنان , داخل در انتقال خمس نيست     ,مستحق بپردازد و اين فرض    

 و بدهكار مستحق دريافـت      برد  كسي دارد كه او در شهر ديگر به سر مي          ذمه   در
 مـصداق  ,را از بابت خمس تبرئه كنـد و ايـن عمـل    ذمه تواند   مي ,خمس است 

  .انتقال خمس از جايي به جاي ديگر نيست
در مواردي كه انتقال خمس به شهر ديگر جايز است، چنانچـه         .٦٥٢مسأله  

زينهٴ انتقال به عهدهٴ خودش مالك بخواهد خمس را به شهر ديگر انتقال دهد، ه       
مانند   ـ  در مواردي كه انتقال خمس به شهر ديگر واجب باشد؛ وليخواهد بود

حكـم بـه    ط  يا فقيه جامع الشراي   ;  در شهر خودش مستحق خمس نباشد      اينکه
ـ  باشدانتقال خمس به شهر ديگر كرده   انتقال به عهدهٴ مالـك نيـست و     هزينه 

  .تواند از خمس كسر نمايد مي
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ط ي ـ كه بايد به فقيـه جـامع الـشرا     نسبت به سهم امام .٦٥٣مسأله 
ط نباشـد، انتقـال آن بـه شـهر     ر در آن شهر فقيه جامع الشرايتحويل شود ـ اگ 

 تلف شد، مالك بدون کوتاهي اگر   , در اين صورت    و ديگر واجب و الزم است    
توانـد از     الك نيـست و مـي     دهٴ م هاي انتقال به عه      همچنين هزينه  ;ضامن نيست 

 حـضور ط  نانچه در آن شهر فقيه جـامع الـشراي        چ.  كسر کند   سهم امام 
ط تحويـل داد،    يتوان به هر فقيه جامع الشرا        را مي   دارد، چون سهم امام   

سهم امام به شهر ديگر جايز است؛ اما اگـر تلـف     نقل هرچند   ,اين صورت در  
  .ه عهدهٴ اوستشد، مالك ضامن است و هزينه انتقال ب

  پرداختن قيمت مال و بريء الذمه شدن
تواند همان كـااليي كـه بـه آن خمـس تعلـق           خمس دهنده مي   .٦٥٤مسأله  

 با پرداختن قيمت، بايد قيمـت واقعـي كـاال را           و گرفته؛ يا قيمت آن را بپردازد     
او بـه همـان انـدازه     ذمـه   اگر كمتر از قيمت واقعـي را بپـردازد،   ومحاسبه کند 

  .الذمه شده و بقيه آن را بدهكار است بريء
  :الذمه شدن مكلف از خمس، دو راه وجود داردبراي بريء .٦٥٥مسأله 

 بـه وكيـل يـا ولـِيّ         :دوم. عين مال يا قيمتش را به مستحق خمس بپردازد        : يكم
از مـالش جـدا کنـد و كنـار      مقدار خمس را چنانچه. دهد    تحويل مستحِق خمس 

  . نخواهد شدالذمهه مستحق يا وكيل و ولي او، بريءپيش از تحويل آن ببگذارد، 
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تواند با اذن فقيه      اگر كسي از مستحِق خمس طلبكار است، مي        .٦٥٦مسأله  
ـ دارد، محاسـبه     ذمـه    ط طلب خودش را از خمسي كـه بـه         يجامع الشرا  د و  کن

 طلبكار است،  مچنين اگر كسي از مستحق سهم امام ه;دشوه الذمبريء
 كـه بـر    يط، از سهم امـام تواند طلب خود را با اذن فقيه جامع الشرا     مي

  . محاسبه نمايد,عهده اوست
تواننـد بـراي    ط نمـي  يا فقيه جامع الـشراي     سيد مستحق خمس   .٦٥٧مسأله  

مس را دستگردان كنند و به مبلغ كمتري مـصالحه    الذمه كردن بدهكار، خ   بريء
 و سادات نيازمنـد      كه وجوب خمس براي كمك به امام      نمايند، براي اين  

 مصلحتي چنانچه. شود  با دستگردان كردن، نياز سادات فقير برطرف نمي واست
 ;تواند بـا مبلغـي دسـتگردان نمايـد          ط مي فقيه جامع الشراي  , وجود داشته باشد  

 ذمه رگر دستگردان جهت مهلت دادن به كسي باشد كه خمس ب     همچنين است ا  
  .ز استجاي, دارد كه در صورت مصلحت

   انفالمصاديق
و ولـي مـسلمين اسـت و مـوارد         انفال، متعلق به امام    .٦٥٨مسأله  

  :شود گانه ذيل از مصاديق آن شمرده مي هشت
از كافر بـه    ن اذن امام معصومهاي موات و غير مواتي كه بدو    زمين. ١

  .دست آمده باشد
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  .به دست آمده باشد  غنائم منقول كه بدون اذن امام معصوم. ٢
 يـا هـالك    ;اعراض كرده باشند  ها     آن نهاي خراب شده كه مالكا      سرزمين. ٣

  .شده باشند
  .صاحب است ها و سواحل دريا كه آباد نشده و بي كرانه. ٤
  .ها و مانند آن  و رودخانهها و نيزارها قلّه كوه. ٥
  . المال و كاالهايي كه مخصوص حاكمان و پادشاهان باشدوفْصَ. ٦
ـ .  جزء انفال استمعادن مطلقاً. ٧ شخصي يا عمومي يا  معدن در هر زميني 
  .ـ باشد بايد به اذن ولي مسلمين استخراج شود و جزء انفال است انفال
  . كه هيچ وارثي نداشته باشداي  مرده؛ يعني اموال»من ال وارث له«ميراث . ٨

انـد؛    ، انفال را براي شيعيان حـالل كـرده        اگرچه امامان : ٢١٨مسألهٴ  
ولي مسلمين گاهي مجـاني     . ولي تصرف در آن بايد به اذن ولي مسلمين باشد         

 , محرومان جامعـه، بـا دريافـت عـوض          حال دهد و گاهي براي رعايت      اذن مي 
  .دهد اجازه مي

  متفرقه احكام
  .باز، كافر حربي باشد حرام است، اگرچه طرف مقابل قماربازيقمار .٦٥٩مسأله 
 سادات بـه سـادات   مراد از صدقه واجب كه پرداخت آن از غيرِ     .٦٦٠مسأله  

و ) گانـه   نعـام سـه   غالّت چهارگانـه و اَ    (وي  كَحرام است، شامل زكات اموال زَ     
 ماننـد   ـ هايي كه پرداختن آن واجب اسـت   اما برخي صدقه;ره است زكات فط
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هـاي   صـدقه نيـز  آن واجـب اسـت ـ    ) تـصدق (المالك كه صدقه دادن  مجهول
  .شود به سادات داد مستحب را مي

ط كه نائب امام   مالك را بايد به فقيه جامع الشراي      ال مال مجهول  .٦٦١مسأله  
  . يا به اذن او صدقه داد;رداخت كرداست، پ  معصوم

را بايد معرفي و اعالن كرد و در صـورت  ) لقطه(مال پيدا شده     .٦٦٢مسأله  
  .توان از طرف صاحب آن صدقه داد نااميد شدن از شناسايي صاحب مال، مي

 است و بـيش از آن  داند مبلغي به فردي بدهكار ميكسي كه  .٦٦٣مسأله  
ــك دارد ــي  ورا ش ــم نم ــار را ه ــيقّ   طلبك ــغ مت ــد، آن مبل ــم شناس ن، حك

 يا بـه اذن او  ;المالك را دارد؛ يعني بايد آن را به حاكم شرع بپردازد    مجهول
  .صدقه بدهد



  
  

  
  احكام خريد و فروش

 برابـر فتـواي    الزم است احكام معامالت را,بر هر بالغ و عاقل .٦٦٤مسأله  
  فقيهان جامع شرايط ياد بگيـرد تـا بـه حـرام آلـوده نـشود و معاملـهٴ بـاطلي                     

  .انجام ندهد 
 بـين  .١: مستحب است فروشـنده چنـد چيـز را رعايـت كنـد         .٦٦٥مسأله  

. ٣در قيمت كـاال سـختگيري نكنـد؛    . ٢گذاري فرق نگذارد؛   خريداران در نرخ  
                  .سوگند ياد نكند. ٤دادن كاال را بپذيرد؛   پسپشيماني خريدار و

اي شـك كنـد      گاه شخصي در صحيح يا باطل بودن معاملـه        هر .٦٦٦مسأله  
اي را  تواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نمايد، اگر حكم شرعي معامله          نمي
صـحيح  ، معامله  آن شك كردبودندانست و بعد از انجام دادنش در صحيح       مي

اي را    حكم شـرعي معاملـه    اگر  . ي آن جايز است   است و تصرف در كاال يا بها      
توانـد    نمـي ,ش شـك كـرد  در صحيح بودنآن،  دادن  و پس از انجام    دانست  نمي

  .ستد، در كاال يا بهاي آن تصرف کند و بدون رضايت طرف داد
 هزينه خود و عيال در صورت نداشتن مـال         كسب حالل جهت   .٦٦٧مسأله  

كارهـاي  دادن   جهت انجـام     , واجب است و در صورت داشتن مال ديگر        ,ديگر
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  . مستحب است, نيز تأمين رفاه بيشتر افراد خانواده و جامعه;خير
ستد كراهت  ها مكروه و بعضي از كارها در داد و برخي از شغل  .٦٦٨مسأله  

مـاده اصـلي    ( گنـدم و بـرنج       ندگيفروشفروشي،    فروشي،كفن  مانند برده دارند؛  
ها را شغل قرار دادن، داد و  به انتظار گران شدن، سر بريدن حيوان) غذاي جامعه

ستد چيزهايي كه ممكن است غالباً به ربا و مانند آن بيانجامد، خريد و فروش               
ـ    سـتد   اب، ورود در داد وبا افراد فرومايه، داد و ستد بين اذان صبح و طلوع آفت

  .ديگري به قصد خريدن كااليي كه وي در صدد خريدن آن است
گذشته از بطـالن،  ها   آنستدها باطل و برخي از  بعضي از داد و    .٦٦٩ مسأله

خريد و فروش چيزي كه اصـالً ماليـت نـدارد، بنـابراين             . ١حرام است؛ مانند    
مانند خون و مدفوع انسان و برخي از حيوانات      ـ   چيزي كه داراي منفعت است    

 انـد و اسـتعمال   چند نجسهر, صحيح استها   آن داد وستد ـ جهت كشاورزي
خريد و فروش چيزي كه . ٢ .در چيزي كه طهارت شرط است جايز نيستها  آن

كاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمـار و لهـو و لعـب و مايـه و مـادهٴ                    
خريـد و فـروش مـال       . ٤ .ستدي كه آميختـه بـه رباسـت        و داد. ٣ .كننده  مست

غصبي؛ خواه مالِك ناراضِي آن، شخصيت حقيقي باشد يا حقوقي؛ نظير اموال            
بهـا يـا    دار، مانند فلز بهادار كه مشوب به فلز بـي  داد و ستد غش  . ٥ .المال  بيت
 بهاست، شير ممزوج با آب، گندم مرغوب كه به نامرغوب آن مخلوط است              كم

 اگر جـنس بـدلي بـه جـاي        ,در معاملهٴ مغشوش  . و براي خريدار معلوم نباشد    
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 مقـداري  ,باطل است و اگر با حفظ جنس اصيل داد و ستد    اصلي فروخته شود  
خورده پس از     ستد صحيح است و خريدار فريب      و  داد ,نامرغوب مخلوط شود  

ارزش ـ  هاي بي ولپستد با  و داد. ٦ .تواند معامله را به هم بزند  مي,معلوم شدن
  .که باطل است ـ

 شده و پاك كردن آن با حفظ ماليـت           روختن چيزي كه نجس   ف .٦٧٠مسأله  
ممكن باشد، اشكال ندارد و اگر خريدار خواست آن را براي چيزي مصرف كند 

ـ مانند خوراكي يا پوشاكي نمازـ كه پاك بودن شرط آن است    فروشـنده بايـد    
 همچنـين در مـواردي كـه اگـر خريـدار،      ;شدن آن متاع را به وي بگويد نجس  

آلوده شدن لـوازم زنـدگي او، بـه     بر اثر نجس بودن آن متاع را در آينده بفهمد، 
چنـد  هر,  فروشنده نجس بودن آن متاع را بايد اعالم دارد         ,افتد  عسر و حرج مي   

   . نيست باطل, براي كسي كه به آن علم ندارد,نماز در لباس متنجس
چيزي كه نجس شده و پاك كردن آن باعث از بين رفتن ماليت            .٦٧١مسأله  
 حرام و باطل , اگر فقط براي خوردن باشد, فروختن آن ـمانند روغنـ آن باشد 

 نظيـر سـوزاندن    ـ است و اگر براي مصرفي باشد كه پاك بودن شرط آن نيست
  . است حالل و صحيح ـنفِت متنجس

خريد و فروش روغن، دارو و عطري كه از كـشور غيراسـالمي     .٦٧٢مسأله  
 صحيح است؛ ولـي روغنـي   ,معلوم نباشدها   آنشوند، اگر نجس بودن    وارد مي 

گيرند، چنانچه در شهر كفر از دست كافر گرفته  كه از حيوان بعد از مردن آن مي
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كنـد،    خـون از آن جـستن مـي    , رگ آن را ببرند    شود و از حيواني باشد كه اگر      
 نيز اگر در شهر اسالم از دست كـافر گرفتـه   ;ستد آن باطل و نجس است و داد 

 آن , مگر آنكه معلوم باشد كه شخص كافر,شود، خريد و فروش آن باطل است
 البته اگر منفعت عقاليي داشته باشد و استفاده .روغن را از مسلمان گرفته است

  .ستد آن اشكال ندارد و وط به پاك بودن نباشد، داداز آن مشر
خريد و فروش پوست روباهي كه خود مرده باشد يا به دسـتور          .٦٧٣مسأله  

 باطل است و اگر داراي , اگر هيچ فايدهٴ حالل نداشته باشد,اسالمي كشته نشده  
سـتد   و  نيـست، داد    مشروط بـه پـاك بـودن       ,فايده حالل بوده و استفاده از آن      
  .پوست نجس آن، صحيح است

 پيه و پوسِت واردشده از كشور غيراسـالمي يـا     ,ستد گوشت  و داد .٦٧٤مسأله  
گرفته شده از دست غير مسلمان، اگر هيچ منفعت عقاليي كه مشروط به پاك بودن   

ي است كه به دسـتور      از حيوان ها     آن نيست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد كه        
  .چند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحيح استهر, اسالم

 پيـه و پوسـتي كـه از دسـت مـسلمان در          ,ستد گوشـت   و داد .٦٧٥مسأله  
 صحيح است و اگر معلوم باشد كه مسلمان آن را  ,سرزمين اسالمي گرفته شود   

 چون كشته شدن آن به دستور اسـالمي ثابـت   ,از كافر بدون بررسي گرفته است  
 مـشروط بـه   , البته اگر منفعتي داشته باشد كه كـاربرد آن     .نشده، صحيح نيست  

  . اشكال ندارد,پاك بودن نباشد
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ستد مال ديگري بدون اجازهٴ او باطل است و تـصرف در             و داد .٦٧٦مسأله  
  .نندهٴ آگاه، خودش غصب نكرده باشدك چند تصرفهر,  حرام است,مال غصبي
 قـصد جـدي در معاملـه دارد و    ,غفلـت  بر اثـر  گاه خريدارهر .٦٧٧مسأله  

 معاملـه صـحيح   ,بناي او بر اين است كه پول جنس را ندهد يا از حرام بدهـد         
ستد قصد نداشته كه پول را نپردازد يـا قـصد            و اگر در حال داد   كه     چنان ,است

يـا از حـرام   اشته کـه از حـرام بپـردازد و بعـد از معاملـه پـول را نپرداخـت                 د
چند مديون خواهد بـود و بايـد بـا مـال            هر,  معامله او صحيح است    ,پرداخت

  . دين خود را ادا كند,حالل
 ,ستد ابزار لهو و لعب كه اثري غير از كـار حـرام نـدارد            و داد .٦٧٨مسأله  
ابزاري كـه   .  بين ابزار بزرگ و كوچك فرقي نيست       , و در اين جهت    باطل است 

  . صحيح است, خريد و فروش آن براي اثر حالل,اثر حالل هم دارد
خريد و فروش چيزي كه منفعت حالل هم دارد، اگر فقط براي     .٦٧٩مسأله  

 ماننـد   ـ اشد به صورتي كه انشاي عقد روي منفعت حرام ب,مصرف حرام باشد
 حـرام و باطـل اسـت، اگـر     آن سـتد  و داد  ـ سـازي  فروش انگور براي شـراب 

سـتد   و بـرد؛ ولـي در مـتن داد         فروشنده بداند كه خريدار از آن بهره حرام مـي         
  .گونه قصدي به بهرهٴ حرام نباشد، اشكال ندارد هيچ

 صـورِت  ,روي آني كـه   چيزهـاي  وخريـد و فـروش مجـسمه         .٦٨٠مسأله  
  . اشكال ندارد،يا چيز ديگر  مانند صابون,برجستهٴ مجسمه دارد
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مانند چيـزي كـه از قمـار، دزدي،    ـ خريد و فروش مال حرام   .٦٨١مسأله 
 ,باطل است و تصرف در آن مـال       ـ   هستد باطل به دست آمد     و رشوه، ربا و داد   

 اگر  بايد به مالك اصلي آن برساند و, آوردحرام است و هر كس آن را به دست
  .كند عمل شرع حاكم دستور به ,شناسد نمي را شا اصلي صاحب

چيزي را به   . ١: خريد و فروش كاالِي مخلوط دو صورت دارد        .٦٨٢مسأله  
روغن مخلوط به پيه را به عنـوان روغـن خـالص             مثالً   ,عنوان جنس مشخص  

 معامله نسبت به روغن صحيح و نسبت به پيـه باطـل             ,ن حالت  در اي  ,بفروشد
جنس معيِن در خارج . ٢ .ستد را به هم بزند و تواند اصل داد است و خريدار مي

ـ ,را نفروشد  بفروشـد و هنگـام تحويـل دادن، كـاالي      ذمـه  ي آن را در بلكه كلّ
انـد و   تواند آن كـاالي ناخـالص را برگرد          بپردازد، خريدار مي   يتقلب مخلوط و 

  .تواند اصل معامله را به هم بزند خالص را طلب كند و نمي
ستد  و ربا در داد.  باطل و حرام است,ويخريد و فروش رب .٦٨٣مسأله 

شود با  كااليي كه با وزن يا پيمانه خريد و فروش مي: به اين صورت است
آن زيادي از كاال باشد يا ، معامله شود؛ خواه  همان جنس؛ ليكن با زيادي

 از همان جنس باشد يا جنس ديگر؛ مثالً ,پول و در صورتي كه از كاال بود
با همجنس خود با ... خريد و فروش گندم، برنج، روغن، طال، نقره، مس و

 حرام و باطل است؛ خواه يكي مرغوب و ديگري نامرغوب يا يكي ,زيادي
با طالي نساخته معامله را اخته دار باشد، اگر طالي سسالم و ديگري عيب



 ٢٠٧   احكام خريد و فروش
 

   . رباست,ستد شوند و زيادي گرفته شود و كند و هر دو با وزن داد
شود، كاال  وي گرفته ميباگر چيز زيادي كه در خريد و فروش ر       .٦٨٤مسأله  

 بلكه شرط شود كه خريدار كاري را براي فروشنده انجـام دهـد،              ,و پول نباشد  
  . حرام و باطل استمعامله

 حرام و باطل بودن ,وي كه حرام و باطل استبخريد و فروش ر .٦٨٥مسأله 
رود، بنابراين اگر كسي براي فرار از ربا حيله كند و چيز   با حيله از بين نمي,آن
ـ وي به مقدار بيشتري از همان جـنس بفروشـد     بارزشي را همراه با جنس ر كم
ـ  ند آنكه ده كيلو گندم و يك دستمال را به پانزده كيلو گندم بفروشـد مان  ربـا   

وي  بلكه واقعاً كاري رب,ورزي در رباگيري خواهد بود؛ ولي اگر نه به قصد حيله
 به همجنس آن با  ,رسد  را با چيزي كه با عدد يا با مساحت پيمانه به فروش مي            

دن در هر دو طرف باشد و خواه       خواه اين ضميمه كر    ; ربا نيست  ,زياده بفروشد 
  .در يك طرف

خريد و فروش   ) متر و ذرع  ( گيري  چيزي كه با شمردن يا اندازه      .٦٨٦مسأله  
ـ مانند گردو و پارچهـ شود   مي گيري در آن ربا نيست؛ مثالً اگر صد عدد   زياده 

ازده متر پارچه از    گردو به صد و بيست عدد فروخته شود يا ده متر پارچه به دو             
  .همان جنس فروخته شود، اشكال ندارد

 و رو نـه بـا وزن داد   ازاين , حكم طال و نقره را ندارد      ,اسكناس .٦٨٧مسأله  
 حكـم  , الزم است كه اين هر دو  قبضْ ,شود و نه در خريد و فروش آن         ستد مي 
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 و  ربا نيـست؛ خـواه داد  طال و نقره است، بنابراين در خريد و فروش اسكناس       
   ـ ستد آن نقد باشد يا نسيه؛ ولي هرگز قرض ر وي بـا حيلـه خريـد و فـروش     ب

  .نسيه، حالل و صحيح نيست
. هـا يكـسان نيـست       ها و زمـين     خريد و فروش كاالها در زمان      .٦٨٨مسأله  

گـر بـا    شـد و در زمـان دي        ستد مـي   و چيزي كه در يك زمان با كيل و وزن داد         
چنـان و در شـهر    شود يا در شـهري آن      شمارش و متر کردن خريد و فروش مي       

چنين باشد، قانون همان زمان و همين مكان معتبر است؛ مثالً خريد و  ديگر اين
اسـت و در سـرزمين عـددي ربـا     مرغ در زمان و سرزميِن وزنـي، رب   فروش تخم 

ن آن وزنـي يـا      چند خريدار و فروشنده در شـهري باشـند كـه قـانو            هر, نيست
اي بـود و در   غالب شهرها وزنـي يـا پيمانـه   در   البته اگر چيزي     .اي است   پيمانه

در .  ترك زياده است, احتياط الزم, عددي يا متري باشد,برخي از شهرهاي نادر 
 هـم بـا عـدد و        ,رسد   هم با وزن يا پيمانه به فروش مي        ,شهري كه كاالي معين   

 صـورتي كـه انجـام شـود، حكـم همـان       كدام غالب نيست، معامله به هر     هيچ
ـ  ر ,صورت جاري است؛ يعني اگر آن كاال با وزن يا پيمانه فروختـه شـود               وي ب

  .وي نيستب ر,است و اگر آن كاال با عدد فروخته شود
چون در ربا همجنس بودن شرط است، چيزهايي كه همجـنس          .٦٨٩مسأله  

 اگـر بـا كـم و زيـاد معاملـه      ,ا همجنس ندانستهرها   آننيستند يا شارع مقدس  
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 , بنابراين فـروش ده كيلـو بـرنج بـه پـانزده كيلـو گنـدم                ,شوند، اشكال ندارد  
  .اشكال است بي

 نـه وحـدت صـنف،       ;معيار در ربا بودن، وحدت جنس اسـت        .٦٩٠مسأله  
يكـي  هـا    آنمـه ستد روغن، شير، ماست، پنير، خامه كه جنس ه  و بنابراين داد 

ها كه همگي يـک جـنس      نبايد با زياده باشد و نيز انواع انگورها و غوره          ,است
  . جايز نيست,گيري در فروش انگور به غوره دارند، زياده
دو جـنس  هـا    آن  گرچه در زكات و نـذر و ماننـد         ,جو و گندم   .٦٩١مسأله  
 بنابراين خريد و ,شوند ده ميدر خصوص ربا يك جنس شمراند؛ ولي  محسوب

 نيز اگر يكي نقـد و ديگـري   ; رباست, به زياده  ,فروش گندم به جو يا به عكس      
 ,رباستـ مثالً ده من جو بخرد تا بعد از سه ماه ده من گندم بدهد ـ نسيه باشد 

  .گيري است ستد به منزله زياده و زيرا تأخير زمان در داد
بـين پـدر و    . ١: ربا گرفتن و دادن در چند مورد حـرام نيـست           .٦٩٢مسأله  

 خواه فرزند پـسر باشـد و   ;توانند از ديگري ربا بگيرند فرزند؛ يعني هر كدام مي 
تواننـد از     زن و شـوهر مـي     . ٢ .خواه دختر و بين مادر و فرزند ربا حرام اسـت          

 ربـا  ,ه اسالم نيستتواند از كافري كه در پنا مسلمان مي. ٣ .يكديگر ربا بگيرند  
 اعم از ,ربايي كه در موارد يادشده حرام نيست. تواند به او ربا بدهد بگيرد و نمي

  .ربا در خريد و فروش و ربا در قرض است
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  ط خريدار و فروشندهوشر
بـالغ  . ١: فروشنده و خريدار بايـد داراي اوصـاف زيـر باشـند            .٦٩٣مسأله  

قـصد جـدي   . ٤ . نـه سـفيه  ,رشيد باشـند . ٣ . نه ديوانه,اشندـ عاقل ب ٢ .باشند
 بلکه مختار ,مجبور ديگري نباشند. ٥ . نه شوخي,نسبت به معامله داشته باشند

مالك يا ولي يا وصي، يا قيم و يا وكيل مالـِك عـوض يـا معـوض           . ٦ .باشند
ر اثر   ب اي كه ورشكسته پس ,ـ حق تصرف در مال خود را داشته باشند        ٧ .باشند

تواند نسبت به مال   نمي,حكم حاكم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است    
بفروشد يا با آن ها   آنتواند مال ديگران را با اذن  چند ميهر, خويش معامله كند  

  .چيزي بخرد
 را   يكي از اوصاف يادشـده در مـسئله        ,هر گاه خريدار يا فروشنده     .٦٩٤مسأله  

 كاال يا پول بايد به صـاحب اصـلي          , در اين صورت    و  معامله باطل است   ,نداشت
 بايد با اذن حاكم     , نشد  برسد يا از او رضايت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته           

  . بايد به ولي او برگردد,شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد
هاي نابالغ با يکديگر و نيز معامله بالغ بـا           خريد و فروش بچه    .٦٩٥مسأله  

ها باشد و نابالغ وسيله نقـل و   ستد بين بالغ   و  مگر آنكه داد   ,نابالغ باطل است  
. انتقال قرار گيرد يا فقط صيغه عقد را در صورت اطـالع كـافي، اجـرا نمايـد                 

ـ   در اشياي كم,معاملهٴ نابالغي كه به رشد و تمييز رسيده است        ي ارزش با اذن ول
  .تواند صحيح باشد مي
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 و اگر كسي با نابالغ يا شخصي كه معامله با او باطل است داد             .٦٩٦مسأله  
ستد كند و بداند كه معامله با او باطل است، كاال يا پولي كه به او داده است تا             

 ,هتواند آن را طلب كند، نيز اگـر آن مـال بـه دسـت او رسـيد            مي ,از بين نرفته  
  . حق مطالبه ندارد,تواند آن را بگيرد و اگر از بين رفته مي

 و اگر كسي با نابالغ يا شخصي كه معامله با او باطل است داد             .٦٩٧مسأله  
ستد كند و نداند كه معامله با او باطل است، كاال يا پولي كه به او داده است تا            

 ,طلـب نمايـد و اگـر در دسـترس او قـرار گرفتـه         تواند آن را       مي ,از بين نرفته  
 پـس از برطـرف   ,توانـد از آن افـراد    مي,تواند آن را بگيرد و اگر از بين رفته       مي

 يـا پـيش از      , از نابالغ بعد از بلوغ بخواهـد       , طلب كند؛ براي مثال    ,شدن مانع 
اگـر مـال   ( تلف شده را از مـال نابـالغ       بلوغ از ولي او بخواهد كه عوض مالِ       

  .بپردازد) ددار
 به صورتي ,گاه خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند        هر .٦٩٨مسأله  

 ولي راضي نبود و پـس از        ,ستد كرد  و كه وي در اصل عقد، قصد جدي به داد        
ستد صحيح است و نيازي به عقد جديد نيست  و آن ابراز رضايت نمود، آن داد

 بـدون   ,امله قصد جدي نداشت و فقط با زبـان يـا فعـل            و اگر وي در اصل مع     
 بلكـه بايـد عقـد    , كاري را انجام داد، اظهار رضايت بعدي كافي نيـست     ,قصد

  .برقرار شود) معاطات(يا فعلي ) صيغه(قولي 
 ,اگر كسي مال ديگري را بدون اذن او بفروشد يا با آن چيزي بخرد              .٦٩٩مسأله  
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ستد صحيح نيست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحيح اسـت و               و اين داد 
  . اجازه دهد,چند پس از رد نمودنهر,  معامله باطل است,اگر آن را رد كند

سـتد   و توانند با مال طفـل داد   در صورتي مي ,پدر و جد پدري    .٧٠٠مسأله  
 وصي .عايت مصلحت بهتر استچند رهر, كنند كه براي او مفسده نداشته باشد

توانند بـا    مي, فقط در صورت مصلحت طفل , نيز وصي جد و حاكم شرع      ,پدر
  .مال وي معامله كنند

اگر كسي مال غصبي را براي خود بفروشد يا بـا آن چيـزي را                .٧٠١مسأله  
صـاحب  براي خود بخرد ـ خودش غصب كرده باشد يا ديگري ـ و پس از آن،   

سـتد صـحيح اسـت و در ايـن          و مال، معامله را براي خود اجازه دهد، آن داد        
مال است و چيـزي بـه     هاي آن، ِملك صاحب  عين مال و همه منفعت ,صورت

  .رسد فروشنده يا خريدار مال غصبي نمي
  چيـزي را ,اگر كسي مال غصبي را براي خود بفروشد يا بـا آن   .٧٠٢مسأله  

 يـا بـراي فروشـنده       , آن معامله را اجازه ندهد     ,براي خود بخرد و صاحب مال     
  .ستد باطل است و  آن داد, در هر دو صورت,غصبي يا خريدار آن، اجازه دهد

  ط كاال و بهاي آنشرو
از ها   آنمقدار. ١: كاال و بهاي آن بايد داراي اوصاف زير باشند    .٧٠٣مسأله  

هايي كه ويژگي. ٢ .زن، پيمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشدلحاظ و
هركـدام از   . ٣ . معلـوم باشـد    ,هاستسبب افزايش يا كاهش رغبت مردم به آن       
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ستد كننده باشد و متعلَّق حقّي نباشد، پس         و داد) ِطلق(كاال و بها، ِملِك آزاد      
البته بـراي    (;چيزي خريد  ها   آن توان فروخت يا با     مال وقفي و مال ِگرو را نمي      

بيني شده که جـاي آن در بخـش وقـف     هايي پيش   صورت , وقفي ستد مالِ  و داد
 ,شـود  مالي كه فروخته مـي  . ٤ .)است و فروش مال ِگرو با اجازهٴ گرودار است   

توان فروخت؛ ولـي   حتماً بايد عين باشد، پس منفعت چيزي مانند خانه را نمي       
منفعـت آن   هـم    , خانه هم , مثال ي برا ؛فعت باشد تواند عين يا من     بهاي كاال مي  

هـر كـدام از كـاال و بهـاي آن در دسـترس      . ٥ .توان بهاي كااليي قرار داد  را مي 
طرف مقابل باشد؛ يعني خريدار به كاال و فروشنده به بهاي آن دسترسي داشـته               

چند فروشنده نتواند كاال را تحويل دهد و يـا خريـدار نتوانـد بهـا را                 هر, باشد
  .ليم نمايدتس
گاه فروشنده دو چيز را در يك معامله بفروشد كه يكـي در       هر .٧٠٤مسأله   

رسد، معامله نسبت بـه       گيرد و ديگري به دست او نمي        دسترس خريدار قرار مي   
 صحيح است و نسبت به چيزي كه        ,شود  چيزي كه در دسترس خريدار واقع مي      

سـتد را    و توانـد داد     البته خريدار مـي    . باطل است  ,اميدي به دستيابي آن نيست    
  .نسبت به چيزي كه معامله آن صحيح است، به هم بزند

 زمان و مكان خـاص       عرفيِ خريد و فروش هر كاال برابر قانونِ       .٧٠٥مسأله  
 داد و سـتد     است، اگر كااليي در زمان مخصوص يا شهر معين با وزن يا پيمانه            

اي معامله شود و اگر در عصر ديگر يا شهر ديگر با             بايد وزني يا پيمانه    ,دش  مي
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 , اطالع الزم بـه دسـت آيـد   , به صورتي كه با ديدن,شود  مي داد و ستد     مشاهده
  . صحيح است,معاملهٴ آن با مشاهده

 صحيح ,اي كه بيانگر وزن باشد كاالي وزني با پيمانه داد و ستد   .٧٠٦مسأله  
توان ده ليتر شير را       اي كه ظرفيت يك ليتر شير را دارد، مي          است؛ مثالً با پيمانه   

  .با پر كردن ده بار آن، معامله کرد
ستد، يكي از شرايط يادشده را نداشته باشد، باطل  و هر گاه داد .٧٠٧مسأله 

يز رضـايت صـاحب حـق    ن ,است و تصرف در كاال يا بها بدون رضايت مالك    
هـا    آن جايز نيست و تصرف بـا رضـايت  ,متعلق به هر کدام از جنس و عوض  

 بنابراين گرچه خريد و فروش كاالي رهني باطل است؛ ولـي بـا              ,اشکال ندارد 
تـصرف در  ) مرتهن( گرو  حِقو رضايت صاحبِ  ) راهن(رضايت صاحب كاال    

  .آن جايز است
 باطـل اسـت؛ ولـي اگـر در          ,چيزي که وقف شـده     د و ستد  دا .٧٠٨مسأله  

يـا  , رود  از بين مـي ,معرض خرابي يا فرسودگي قرار گيرد كه اگر فروخته نشود  
شود، فروش آن جايز است و بايد با همان پول، مثل آن        ديگران مي  سبب هالك 

 در معـرض از  , مانند اموال مسجد,را وقف نمود و اگر بخشي از اموال موقوف   
تواند آن را بفروشد و بهاي آن را در مـصرف مـشابه           رفتن است، متولّي مي   بين  

هـاي همـان       در سـاير مـصرف     ,مسجد هزينه كند و اگر مصرف مـشابه نـدارد         
  . هزينه نمايد,مسجد
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 اختالفي پيدا شـود     ,گاه بين كساني كه مال براي آنان وقف شده        هر .٧٠٩مسأله  
توان   مي, سبب از بين رفتن جان يا مال خواهد شد   ,وخته نشود كه اگر مال وقفي فر    

  .كند كه مقصود واقف را تأمين ميرساند آن را فروخت و به مصرفي 
 اشكال ,اندخريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده          .٧١٠مسأله  

خريدار از اصل اجـارهٴ آن     اگر  . تواند مستأجر را بيرون كند      ندارد و خريدار نمي   
ملك آگاه نباشد يا بر فرض اطالع از اصل اجارهٴ آن، از طـوالني بـودن مـدت                

  .خود را به هم بزند داد و ستد تواند  مي,اجاره آگاه نباشد
خريد و فروش به هر لفظ يا فعلي كه به طـور روشـن داللـت          .٧١١مسأله  

 صحيح است ,د را فروخته و خريدار آن را پذيرفتهكند كه صاحب كاال متاع خو
  .اند يكسان... و لفظ تازي، فارسي و

هر دو صيغه . ١: شود خريد و فروش به چهار صورت انجام مي .٧١٢مسأله  
تواند خريدن و فروختن را به قصد  بخوانند؛ يعني هر كسي با زبان ملّي خود مي

هر دو به قصد خريد و فروش ـ بدون آنکه لفظ  . ٢ . كندانشا با لغت خاص ادا
 ,فروشـنده . ٣ .و سخني گفته باشند ـ كاال و بهاي آن را تحويل يكديگر دهنـد  

. ٤ . خريـدن را بـا فعـل انجـام دهـد     ,فروختن را با لفظ اظهار كند و خريـدار        
  فـروختن , پس از آنكه فروشنده با فعل, خريدن را با لفظ اظهار نمايد    ,خريدار

 , البته همزمان بودن دو لفظ يا دو فعل يا يـك لفـظ و يـك فعـل                  .را انشا كند  
  .اشكال ندارد
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فعل در خريد و فروش ـ كه به جاي لفـظ اسـت ـ گـاهي بـه        .٧١٣مسأله 
  .گيرد مهر انجام مي صورت امضاي كتبي يا انگشت

هاسـت و تحويـل و      به منزلهٴ صيغه لفظي آن     ,گاشاره افراد گن   .٧١٤مسأله  
  .معاطاتي است داد و ستد  همانند ديگران,تحول خارجي آنان

 زمـاني بـين دو نهـاد    ,با لفظ يا فعـل، گـاهي بـين دو فـرد          داد و ستدِ   .٧١٥مسأله  
  .است صحيح ,و گاهي بين فرد و نهاد است و در همهٴ اين موارد) شخصيت حقوقي(

 در صـورتي    ,اي كـه روي درخـت اسـت         خريد و فروش ميـوه     .٧١٦مسأله  
صحيح است كه كامالً بسته شده و از آفت گذشته باشد و مقدار آن نيز معلـوم        

 در زماني كه شكوفه است و هنوز احتمال ريزش و آسيب آن ,فروش ميوه. باشد
 , شود كه ماليت دارد و معامله آن    رود، وقتي صحيح است كه ضميمه چيزي       مي

  .صحيح باشد
 پيش از چيدن از درخـت، همچنـين معاملـهٴ           ,غوره داد و ستد   .٧١٧مسأله  
 . صـحيح اسـت  ,اند كه به رشد كامل نرسيده...  مانند خرما، آلو و    ,هاساير ميوه 

  .ها بايد معلوم باشد البته مقدار همهٴ اين
خريد و فروش ميوه تازه، خـواه روي درخـت و خـواه بعـد از       .٧١٨مسأله  

 نيز انگورهاي گوناگون كه هرکـدام بـا      ,چيدن باشد، مانند خرماي زرد يا سرخ      
 بايـد    حتماً , اگر با همجنس خود معامله شود      ,شوند  مي داد و ستد     وزن يا كيل  

  .تساوي در كيل و وزن رعايت شود
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 به خرما و كـشمش كـه خـشك    ,اند اگر رطَب و انگور كه تازه .٧١٩مسأله  
 مالحظه , بايد تفاوت وزن ميان تازه كه تَر است و خشك, معامله شود ,اند  شده

  .است داد و ستد گونه  در ترك اينشود و احتياطْ
 ,شـوند  ها چيده مي ههايي كه چند بار از بوت خريد و فروش ميوه .٧٢٠مسأله  

 در صـورتي كـه نمايـان       ,هاي گوناگون   مانند خيار، بادمجان، گوجه، نيز سبزي     
  . صحيح است,تعيين شوندها   آنبرداري از هاي بهرهشده باشند و نوبت

خريد و فروش خوشهٴ گندم و جو پس از بستن دانه، به خوشه              .٧٢١مسأله  
با چيز ديگر ها  آن داد و ستد    نيز , تساوي در كيل يا وزن      با ,گندم و جوي ديگر   

  .با خود گندم و جو استها   آنصحيح است؛ ولي احتياط در ترك معامله

  احكام نقد و نسيه
ممكن است به چهار صورت انجام شـود کـه سـه         داد و ستد     .٧٢٢مسأله  

كـاال و  . ١: انـد  آن چنينقسم آن صحيح و يك صورت آن باطل است و اقسام       
و بها  ) سلَف(كاال نسيه   . ٣کاال نقد و بها نسيه باشد؛       . ٢بها هر دو نقد باشد؛      

كاال و بها هر دو نسيه باشند که اين . ٤نقد باشد که اين سه قسم صحيح است؛ 
  .قسم باطل است

املـه، خريـدار    پس از تمام شـدن مع    ,و فروش نقدي   در خريد  .٧٢٣مسأله  
 هر كدام حق مطالبه مـال خـود را           و دشو  مالك بها مي  , مالك كاال و فروشنده   
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تحويل كاال يا بها، به اين است كـه   . دارد و بر ديگري تحويل مال او الزم است        
 ,كاال در اختيار كامل خريدار قرار گيرد و بهاي آن در اختيـار كامـل فروشـنده                

  .واقع شود
ن آن، بايـد    دتحويل ماِل غيرمنقول، گذشته از در اختيار قـراردا         .٧٢٤مسأله  

كامالً تخليه شود، به صورتي كه هيچ مانعي براي استفاده خريدار از آن خانه يا       
  .مغازه و مانند آن نباشد

  اگر يكي از دو طرف از تحويل آنچه بر عهده       ,در معامله نقدي   .٧٢٥مسأله  
  . الزم نيست,اوست امتناع كند، بر ديگري تحويل آنچه بر عهده او بوده

نسيه، مدت تحويل بها بايـد معلـوم باشـد و در             داد و ستد     در .٧٢٦مسأله  
 , مانند آنکه كااليي را بفروشد كه خريـدار        ;صورت ابهاِم تاريخ آن، باطل است     

  .دازدبهاي آن را هنگام رسيدن محصول بپر
 تحويل كاال بر فروشنده الزم اسـت؛ ولـي          ,نسيه داد و ستد     در .٧٢٧مسأله  

تواند بهاي آن را   هرچند خريدار مي ,حق مطالبهٴ بها را پيش از زمان مقرر ندارد        
 البته قبول آن بر فروشـنده الزم نيـست و اگـر             . از تاريخ تعهدشده بپردازد     پيش

تواند معامله   فروشنده مي, بها را پرداخت كند و كاال موجود باشدخريدار نتواند
  .را به هم بزند و متاع خود را برگرداند

 داد و ستد  پس اگر در,بهاي كاال بايد براي خريدار معلوم باشد .٧٢٨مسأله 
در . اسـت اي، خريدار بدون آگاهي از بهاي كاال آن را بخرد، معامله باطل             نسيه
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تواند به او بگويد فالن       صورتي كه خريدار از بهاي کاال آگاه باشد، فروشنده مي         
شود و خريدار اگـر قبـول كنـد،       مبلغ معين جهت نسيه بودن معامله افزوده مي       

  .خريد و فروش صحيح است
  اگـر  ,در خريد و فروش نسيه، پس از گذشت مقداري از مدت           .٧٢٩مسأله  

فروشنده با كم كردن بخشي از طلب خود بخواهد بقيه را دريافت كند و خريدار 
  . اشكالي ندارد,با اين پيشنهاد موافق باشد

  معامله سلف
باشد  ذمه    آن است كه بها نقد و کاال در        ,خريد و فروش سلف    .٧٣٠مسأله  

شود، پس هر كـدام از    ميبا فعل هم حاصل كه     چنان ,و لفظ خاص الزم نيست    
دهم يا اين پـول را      فالن كاال را در برابر اين پول مي       «صاحب كاال يا بها بگويد      

 و ديگري با لفظ يا »دهم در قبال كاالي معين كه در فالن زمان تحويل بگيرم    مي
  . آن را قبول كند، صحيح استفعلْ

ه يا پولي كه از جنس طـال و نقـره           فروشي طال و نقر     سلف .٧٣١مسأله  
 باطل است؛ , يا به پولي كه از جنس طال و نقره است      , به طال و نقره    ,است

فروشي كاال به پـول،       فروشي كااليي به كاالي ديگر همانند سلف        ولي سلف 
  .صحيح است
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   سلفط معاملةوشر
  :د چيز است مشروط به چن,صحت خريد و فروش سلف .٧٣٢مسأله 

همهٴ اوصاف و خصوصيات کاال كه در رغبت به آن يـا قيمـت آن اثـر                : يكم
چند دقّت نهايي الزم نيست و دقـت عرفـي کفايـت       هر,  بايد معين شوند   ,دارند

اند و تعيين همـه اوصـاف         گون بنابراين كاالهايي كه داراي اصناف گونه      ,کندمي
  .صورت سلف معامله شوندتوانند به   نمي,جنِس در معرض سلف دشوار است

توان مدت آن     زمان تحويل کاال به صورت کامل معلوم باشد، پس نمي         :  دوم
 داد كـه زمـان دقيـق آن       قـرار ... را به چيزي مانند هنگام درو، هنگام خـرمن و         

  .معلوم نيست
 بايد وقتي باشد كه كـاال در  ,شود زماني كه براي تحويل كاال تعيين مي   :  سوم

البته اگر در موقع دادوستد، تحويل كاال در وقت مقرر در توان            . آن ناياب نباشد  
 از توان فروشنده خـارج  ,بيني نشده رخدادهاي پيش بر اثر     سپس  و فروشنده بود 

  .تواند آن را به هم بزند  معامله صحيح است؛ ولي خريدار مي,شد
 جـاي آن  مكان تحويل كاال تعيين شود و اگر طبق قرارهـاي عـرف    :  چهارم

 البته آنچه الزم است اين است كه كاال در . نيازي به تصريح نيست,م باشدمعلو
  .شنده قادر نباشد آن را تحويل دهد هرچند فرو,دسترس خريدار قرار گيرد

تعيـين شـود و     ... مقدار كاال به لحاظ وزن يا پيمانه يا عدد و متـر و            :  پنجم
 قابـل مـشاهده   فروشي، كلّـي و در ذمـهٴ فروشـنده اسـت و        چون كاال در سلف   
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  .عيين مقدار از لحاظ عرف رايج استنيست، تنها راه معلوم شدن آن، ت
 ,تمام بهاي كاال پيش از آنكه فروشنده و خريدار از هم جـدا شـوند              :  ششم

تواند    مي ,تحويل فروشنده داده شود و اگر خريدار طلب نقدي از فروشنده دارد           
 معاملـه  ,ي از بهاي كـاال را داد   همان را بهاي كاال قرار دهد و اگر خريدار بعض         

  .تواند معامله را به هم بزند نسبت به همان مقدار صحيح است و فروشنده مي

  احكام معامله سلف
 هرچند ملك خريدار است و در ,كاالي خريداري شده با سلَف .٧٣٣مسأله 

ه همان فروشنده دسترس او قرار دارد؛ ولي فروش آن پيش از تمام شدن مدت ب           
 هرچنـد تحويـل   ,يا ديگري باطل است و فروش آن پس از تمـام شـدن مـدت          

  .صحيح استقبلي  با رعايت شروط يادشده در مسألهٴ ,نگرفته باشد
 هرگاه فروشنده همان كاالي مورد تعهد را ,سلف داد و ستد  در .٧٣٤مسأله  

اگـر از   كـه      چنـان  ,ن بر خريدار الزم است     پذيرش آ  ,در زمان مقرر تحويل دهد    
 قبـول آن بـر خريـدار الزم    ,لحاظ مقدار يا از جهت رغبت يا قيمت كمتر بـود   

تواند آن مقدار زائد را بپـذيرد و           مي ,نيست؛ ولي اگر از لحاظ مقدار بيشتر بود       
 در صورتي كه مـصداق همـان كـاالي          ,اگر از جهت رغبت يا قيمت بيشتر بود       

  . بايد قبول كند,مورد فروش باشد
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  فروش طال و نقره به طال و نقره
سـكه   دار يا بـي  فروش طال به طال و فروش نقره به نقره ـ سكه  .٧٣٥مسأله 

هـا    در حالتي صحيح است كـه وزن ,با وزن باشدها     آن ـ در صورتي كه معامله    
 هرچنـد   ,سـت باطـل ا   داد و سـتد      مساوي باشند و در صورت تفاوت در وزن،       

دار، بـا وزن    مانند سكّه ها     آن تر از ديگري باشد و اگر خريد و فروش          يكي گران 
 حتـي اگـر وزن يكـي بـيش از ديگـري        ,شود داد و ستد      بلکه با شماره   ,نباشد
  . جايز است,باشد

 يعني طال به نقره  ـ يك از طال و نقره به جنس ديگر فروش هر .٧٣٦مسأله 
  . صحيح است,با تفاوت در وزنبه عكس ـ يا 

بـه   نيز نقره به طال يا       ,نقرهبه  طال به طال يا      داد و ستد     صحت .٧٣٧مسأله  
 مشروط به تحويل كامل كاال و بها، پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار              ,نقره

معامله باطل  قبل از جدا شدن،   ,از يكديگر است و بدون تحويل و تحول كامل        
  . نه از مكان معامله; البته معيار، جدا شدن از يكديگر است.است

 بـه   , تمام آنچه را كه بايد تحويل دهد       ,اگر فروشنده يا خريدار    .٧٣٨مسأله  
تعهد خود عمل كند و طرف ديگر فقط بخشي از آنچه به عهده اوست بپردازد،               

 صحيح اسـت و كـسي كـه تمـام حـق خـود را            ,معامله نسبت به همان مقدار    
  .را به هم بزند داد و ستد تواند اساس  مي,دريافت نكرده

فروش خاك معدن طـال بـه همـان مقـدار  طـالي خـالص و                .٧٣٩مسأله  
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فروش خاك معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطل اسـت؛ ولـي فـروش          
 , فروش خاك معدن نقره به طـالي خـالص         خاك معدن طال به نقرهٴ خالص و      

  .صحيح است

  )خيار(موارد به هم زدن معامله 
 به آن واجب اسـت و     يد و فروش، عقدي الزم است که وفا       خر .٧٤٠مسأله  

 همچنـين در    ;)ِاقاله(ر در صورت توافق دو طرف        مگ ,توان آن را به هم زد       نمي
راي خيار باشند؛ يعنـي اختيـار بـه هـم زدن           صورتي كه يكي يا هر دو طرف دا       

  .معامله را داشته باشند
  :توان به هم زد عقد خريد و فروش را در چند مورد مي .٧٤١مسأله 

 , داد و سـتد  هرچند مكـان ,مادامي كه دو طرف از يكديگر جدا نشوند   : يكم
حق هر دو طـرف  ) سخيار مجل( عوض شده باشد و اين خيار       ,مانند زمان آن  

 مادامي كه تلفن را     ,شود  است، اگر خريد و فروش با تلفن يا اينترنت انجام مي          
دربارهٴ معاملـه   ها     آن  خيار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوي      ,قطع نكردند 

  .تمام شده باشد و دربارهٴ چيز ديگر صحبت كنند
گاهي ممكن  ,)خيار غبن( مغبون شده باشد    ,هرگاه خريدار يا فروشنده   : دوم

در خيـار غـبن، مغبـون       . دمغبـون شـده باشـ     , است هر كدام از جهت خـاص      
 مگـر آنكـه   ,تواند طرف مقابل را وادار كنـد كـه مقـدار زائـد را برگردانـد               نمي

  .  به هم زدن معامله است, تنها حق مغبون.مصالحه نمايند
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حـق  هر گاه خريدار يا فروشنده يا هر دو، شرط كنند كه تا فالن زمان        : سوم
  ).شرط خيار(به هم زدن معامله را داشته باشند 

 ارزش مال خود را با گفتار يا رفتـار،        ,هرگاه فروشنده يا خريدار   : چهارم
بيش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قيمـت آن، افـزايش كـاذب يابـد            

  ).خيار تدليس(
 هرگاه خريدار يا فروشنده شرط كند كه كار معيني را انجـام دهـد يـا               : پنجم

خيار ( داراي وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود ,دهد كاال و بهايي كه مي 
  ).تخلّف شرط

و ) خيـار عيـب   (هرگاه كاال يا بهاي آن و يا هر دو داراي عيبي باشد             : ششم
 يا اگر از اصل عيب ; آگاه نباشد,گيرد طرف مقابل از عيب چيزي كه تحويل مي  

  . از مقدار زائد آن باخبر نباشد,مطلع بوده
 از دو جزء تشكيل يافته باشد كه يكي      ,هرگاه كاال يا بهاي آن يا هردو      : هفتم

ـ      داراي ماليت است و ديگري       ي كـه ماليـت   ماليت ندارد، معامله نسبت به جزئ
 هركـدام از  , در ايـن صـورت  , باطل است, صحيح و نسبت به جزء ديگر      ,دارد

تواند   مي ,و نرسيده است  خريدار يا فروشنده كه جزء ديگر كاال يا بها به دست ا           
 همچنين اگـر هـر دو   ;)خيار تبعض صفقه(را به هم بزند     اصل معامله صحيح    

صحيح است؛ ولي يـك جـزء،       ها     آن جزء داراي ماليت بوده و خريد و فروش       
مال طرف معامله است و جزء ديگر، مال بيگانه است كـه بـه معاملـه راضـي                  
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 هرچند معامله , دريافت كرده كسي كه فقط يك جزء را, در اين صورت,نيست
را بـه هـم      داد و ستد     تواند اصل   نسبت به همان جزء صحيح است؛ ولي او مي        

مانند ـ  فرقي نيست بين آنكه دو جزء با هم ممزوج باشند ,بزند و در اين جهت
 نيز فرقي نيست كـه  ـنظير چند كيلو گندم  ـ  يا مخلوط باشند   ـ چند ليتر شير

هـا پـيش از     يا جدا و خـواه ايـن حالـت   ;ر مشاع باشندكاال يا بها با جزء ديگ    
ها خيار شـركت    يا پس از آن و قبل از قبض، در تمام اين صورت   ;فروش باشد 

هـاي    قه بـه حالـت    فْ صَ  تبعضِ  هرچند خيارِ  ,و خيار تبعض صفقه مطرح است     
  .شود  گفته مي,حاصل شده قبل از معامله

بهاي آن را براي طرف ديگر بيان        اوصاف كاال يا     ,فروشنده يا خريدار  : هشتم
كند و هنگامي كه خريدار كاال را يا فروشنده بها را ديد، معلـوم شـود خـالف               

 , خريـدار و در صـورت دوم  , در صـورت اول ;وصـفي اسـت کـه آن را شـنيد    
 اگر كسي مالي     همچنين ;)خيار رؤيت (تواند معامله را به هم بزند         فروشنده مي 

 ديگري اوصاف آن مال را براي وي بيان نموده و او داشته باشد كه آن را نديده و
ها را براي خريدار بگويد و بعد از فروش بفهمد كـه مـال       نيز همان خصوصيت  

   .تواند معامله را به هم بزند  مي,نداهبهتر از آن بوده كه براي او گزارش داد
هرگاه فروشنده كااليي را به صورت نقد و بدون شرط تأخير بفروشد و             : نهم

خريدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نيـز كـاال را تحويـل نـداده باشـد،        
تواند معامله را به هم بزند و اگر كاال نظير ميوهٴ تازه  فروشنده پس از سه روز مي
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 , چنانچه خريدار تا اول شـب      ,شود   فاسد مي  ,و سبزي باشد كه اگر شب بماند      
  ).خيار تأخير(مله را به هم بزند تواند معا  فروشنده مي,پول آن را نپردازد

تواند   خريدار تا سه روز مي,اي، كاال فقط حيوان باشد     هرگاه در معامله  : دهم
 فروشـنده تـا سـه روز    ,معامله را به هم بزند و اگر بهاي کاال فقط حيوان باشد     

د نتوان دو تا سه روز مي خيار دارد و اگر کاال و بهاي آن هر دو حيوان باشند، هر
  ).خيار حيوان(ه را به هم بزنند معامل

توانـست آن را      هر گاه فروشنده، كااليي كه در اختيار داشـت و مـي           : يازدهم
 ولي در زمان تعيين شده قادر به تحويل آن نبود و خريدار نيز بدون ,تحويل دهد

خيـار  (تواند معامله را به هم بزنـد          زحمت به آن دسترسي نداشت، خريدار مي      
 چنـين  , اگر كاال در هنگام فروش در اختيـار فروشـنده نبـود           اما ;)تعذّر تسليم 

اي اصالً باطل است و اگر كـااليي هنگـام معاملـه در اختيـار فروشـنده           معامله
  . معامله صحيح و الزم است,نيست و در زمان تحويل كامالً در اختيار او باشد

   احكام خيار
 در صـورتي  ,تواند معامله را بـه هـم بزنـد    ميخيار غبن كه مغبون     .٧٤٢مسأله  

  . آگاه نباشد,است كه تفاوت قيمت، مورد اهميت باشد و مغبون از آن تفاوِت مهم
هرگاه فروشنده كااليي را بفروشد و شرط كند كه اگر تا فـالن              .٧٤٣مسأله  

شـده را  دار شـرط ياد  را به هم بزند و خري      بتواند معامله  ,مدت پول را برگرداند   
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ـ نـه حيلـه ربـاخواري   ـ جدي باشـد    داد و ستد ها  آنبپذيرد و قصد  معاملـه   
  .شود صحيح است و اين خريد و فروش، بيع شرط ناميده مي

 اگر در زمان تعيين شده، فروشنده پـول را  ,در معاملهٴ بيع شرط  .٧٤٤مسأله  
شود و كاال ملك خريدار خواهد شد       الزم مي  طْبه خريدار برنگرداند، بيع مشرو    

  . حق مطالبه ملك از خريدار يا از وارثان او را ندارد,و فروشنده
هرگاه كاالي نامرغوب با كاالي مرغوب مخلوط شود و به  .٧٤٥مسأله 

نداند و  داد و ستد عنوان كاالي مرغوب و اعال معامله شود و خريدار هنگام
  .تواند معامله را به هم بزند  مي,س از آن بفهمدپ

مانند نر، ـ  گوشت مشخصي را به عنوان مرغوب ,اگر قصّاب .٧٤٦مسأله 
ـ ... مانند مادهٴ پير وـ  نامرغوب باشد ,بفروشد و آن گوشت معينـ ... جوان و 

را به عنوان  ذمه ي درتواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت كلّ خريدار مي
تواند معامله را   خريدار نمي,مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحويل دهد

 ;تواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دريافت كند به هم بزند و مي
نيز كاالهاي ديگر هم اين حكم را دارند؛ مثالً فروشندهٴ كاالي صنعتي يا 

تواند   خريدار مي,ي را به عنوان ديگر بفروشدهاي گوناگون، شيء معين پارچه
بفروشد و  ذمه  درِيمعامله را به هم بزند؛ ولي اگر چيزي را به صورت كلّ

تواند معامله را به هم بزند  هنگام تحويل، كاالي ديگري را بپردازد، خريدار نمي
  .خريده تحويل گيردرا تواند آن را پس دهد و آنچه  و مي
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نبوده و از قبل معيوب  ذمه اگر كاالي خريداري شده، كلّي در .٧٤٧مسأله 
بوده و خريدار از عيب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هيچ عيبي نديده 

  پس از تحويل به خريدار آسيبي نديد,مثالً اتومبيل معيوِب پيش از معاملهـ است 
معامله را بدون . ١: ز سه كار را انجام دهدتواند يكي ا  مشتري مي,در اين صورت ـ

معامله را با گرفتن . ٣معامله را به هم بزند؛ . ٢درخواست چيزي امضا كند؛ 
امضا ) ارش(استمقداري از پول كه نسبت بين قيمت كاالي صحيح و معيوب 

 اگر قيمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معيوب آن چهل ,نمايد؛ براي مثال
تواند  خريدار مي, پنجم است به يك,  تفاوت چهل و پنجاهتومان است، چون

 برگرداند و اگر كاال در دست خريدار تغير , پولي را كه به فروشنده دادپنجِم يك
 بلكه فقط يكي از دو كار را ,تواند معامله را به هم بزند  خريدار نمي,يافت

امضاي . ٢ بدون درخواست چيزي؛ داد و ستد امضاي. ١: تواند انجام دهد مي
  .آن با درخواست همان تفاوت يادشده

هرگاه فروشنده بفهمد بهايي که براي كاالي فروختهٴ خود گرفته  .٧٤٨مسأله 
تواند يكي از  مه، ميي در ذ نه كلّ,قبالً عيب داشت و اين بها ماِل مشخّصي بوده

 در ذمهٴ خريدار ِي بها، كلّانجام دهد و اگرمسأله سابق را شده در سه كار ياد
تواند   بلكه مي,تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت گذشته را بگيرد  نمي,بود

  .معيوب را رد كند و سالم را مطالبه نمايد
ها   آناگر پس از معاملهٴ كاالي معين و عوض مشخّص، يكي از .٧٤٩مسأله 
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 طـرف ديگـر     ,ض و خريدار در كاال معيوب شود      بدون دخالت فروشنده در عو    
ضا نمايـد؛ ولـي هـيچ    تواند آن را ام ميكه   چنان,تواند معامله را به هم بزند      مي

د بـا  توان  البته مي  .ندمطالبه ك مسأله گذشته را    شده در   د تفاوت ياد  توان  كدام نمي 
  .دچيزي دريافت كن" ه هم زدن معاملهحق ب"عقد صلح در برابر 

  پـيش از ,هرگاه پس از معامله معلوم شود كه كاال يا بهـاي آن    .٧٥٠مسأله  
ــودداد و ســتد  ــوب ب ــه و    مــي,معي ــان را جهــت مطالع ــد مقــداري از زم توان

 ,گاه فوراً رد كند و اگـر رد نكـرد   ن    نه بيش از آن، آ     ,انديشي تأمل كند    مصلحت
ن معامله الزم نيست در حـضور  ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد و رد كرد       

  . مناسب است گواه داشته باشد, البته براي اثبات آن.باشد داد و ستد طرف
 يا تفاوت ,توان معامله معيوب را به هم زد  در چند صورت نمي    .٧٥١مسأله  

  :قيمت گرفت
 هنگـام   :خريدار يا فروشنده بداند كه كاال يا عوض آن عيب دارد؛ دوم           : يكم

بگويد هرگونه عيبي در كاال يا در عوض  داد و ستد معامله هر كدام از دو طرف 
 همچنين است اگر يكي از ;گيرم دهم و تفاوت قيمت نمي  پس نمي,آن يافت شود

 و ديگري قبـول كنـد؛   »گيرم هرگونه عيبي ظهور كرد پس نمي   «دو طرف بگويد    
ندهٴ كـاالي معـين و عـوض         هر كدام از خريـدار و فروشـ        ,هنگام معامله : سوم

 با هر عيبـي كـه       ,اين شيء معلوم را كاال يا عوض قرار دادم        «: مشخّص بگويد 
 البته اگر عيب معينـي را       . آن را بپذيرد   , و طرف ديگر   »ممكن است در آن باشد    
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 حـق  ,مطرح كنند و عيب ديگر در آن باشد و طـرف ديگـر از آن آگـاه نباشـد           
 البته در تمام مواردي كـه بـه         .وت محفوظ است  زدن معامله يا دريافت تفا     هم  به

  . حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود,عيب كاال يا بها رضايت داده شود
 اگر خريدار يا فروشنده بفهمند كاال يا عوض         ,در چند صورت   .٧٥٢مسأله  
 نسبت تفاوت  هرچند حق دريافت  ,توانند معامله را به هم بزنند        نمي ,عيب دارد 

  . شد دارند قيمت سالم و معيب را از پولي كه داده شد يا بايد داده مي
پس از معامله تغييري در مال ايجاد كند که در عرف گفته شود اين مال   : يكم

ــاس؛ دوم   ــدن پارچــه جهــت دوخــتن لب ــد بري ــس از : دگرگــون شــد، مانن پ
ب بـه دسـت او      كسي كه مـال معيـو     : گرفتن، عيِب ديگر پيدا كند؛ سوم      تحويل
 البتـه اگـر حيـواني    . فقط حق به هم زدن معامله را سـاقط كـرده باشـد        ,رسيد

 ,معيوب بود و بعد از تحويل خريدار در ظرف سـه روز بـدون تفـريط مـشتري     
 نيـز  ;توان معامله را از جهت خيار حيوان به هـم زد             مي ,عيب ديگري پيدا كرد   

 ,ا داشـته باشـد و در آن مـدت   ر داد و ستد اگر خريدار تا مدتي حق به هم زدن  
 هرچند مـال    ,تواند معامله را به هم بزند        مشتري مي  ,مال عيب ديگري پيدا كند    

  .را تحويل گرفته باشد

  مسائل متفرقه خريد و فروش
فروشنده قيمـت خريـد     . ١:  مانند ;خريد و فروش اقسامي دارد     .٧٥٣مسأله  

فروشم  خريدار بگويد اين كاال را به فالن قيمت مي بلكه فقط به ,خود را نگويد
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فروشنده قيمت خريد را بگويد و مقدار سود آن را نيـز ذكـر    . ٢؛  )بيع مساومه (
فروشنده قيمت خريد را بگويد و مقـدار كـم كـردن از آن را       . ٣؛  )مرابحه(كند  

  قيمت خريد را ذكر كند و بگويـد بـه همـان        ,فروشنده. ٤؛  )مواضعه(بيان كند   
  ).توليه(فروشد  مت خريد؛ بدون کم و زياد مييق

آن است كه فروشنده اصالً قيمـت     داد و ستد     ترين قسم   مناسب .٧٥٤مسأله  
؛ ولي اگر قيمت خريد كـاال را بـه خريـدار گفـت و               )مساومه(خريد را نگويد  

ن بيفزايد   خواه مساوي خريد بفروشد يا بر آ       ,خواست بر اساس آن معامله کند     
هايي كه در افزايش يا كاهش قيمت          حتماً بايد همه خصوصيت    ,يا از آن بکاهد   

  . مانند نقد محض، نسيه صرف و اقساط را بگويد,اثر دارد
اين جـنس را بـه فـالن     «هر گاه صاحب كاال به ديگري بگويد         .٧٥٥مسأله  

) ه به صورت مغبون كردن ديگرانن(مبلغ معين بفروش و هرچه زيادتر فروختي     
 و او قبول كرد و زيـادتر از قيمـت تعيـين شـده فروخـت، چنـد        »مال تو باشد  
ن و مزد معلومي اجير شده باشـد،   فروشنده در قبال كار معي   :يكم :صورت دارد 

 مگر آنكه وي مال را بـه آن        , مقدار زائد، مال صاحب كاالست     ,در اين صورت  
ده اجير شده باشـد؛ ولـي اجـرت تعيـين            شخص فروشن  :دومشخص ببخشد؛   

توان مقـدار زائـد را، بـه عنـوان اجـرت مثـل،               مي , در اين صورت   ;نشده باشد 
 پيشنهادي از طرف صاحب كـاال مطـرح         »جعاله« به عنوان    :سوممحاسبه کرد؛   

 آن مبلـغ    , در اين صورت   ;كنداقدام  شود و آن شخص به فروش با قيمت زائد          
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 هيچ عنواني از قبيل اجاره يا جعالـه         :چهارم؛  زائد، مال شخص فروشنده است    
 مگر آنكه وي فروشنده را وكيل , مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است,نباشد

  .در بخشودن به خود كرده باشد
 گذشته از حرام  ,اگر دروغ باشد   داد و ستد     سوگند ياد كردن در    .٧٥٦مسأله  

 البته دروغ , كراهت دارد,شود و اگر راست باشد يبودن، اهانت ديني محسوب م
  .بودن سوگند به لحاظ گزارِش همراه آن است



  
  

  
  احكام اجاره

  اجارهتعريف 
واگذار نمودن منفعت ملك يا منفعت شـخص بـه ديگـري در              .٧٥٧مسأله  

  .برابر عوض را اجاره گويند

   اجارهةشيو
 چون به چند صورت    ,الزم نيست ) لفظ(در پيمان اجاره،صيغه     .٧٥٨مسأله  

كننده ـ با هر زباني که دارنـد ـ     دهنده و اجاره اجاره. ١: عقد اجاره درست است
داللت  فعلي انجام دهند كه بر اجاره  ,هر دو طرف  . ٢اجاره را با لفظ ادا كنند؛       

. ، اجاره را برقـرار كننـد  يك طرف با لفظ و طرف ديگر با فعل  . ٣داشته باشد؛   
 فرقي بين اجاره دادن مال و اجيـر  ,هاي يادشده   در صحت عقد اجاره به صورت     

  .شدن شخص نيست
تواند حرف بزند، اشاره او عقد لفظي است و فعل  كسي كه نمي  .٧٥٩مسأله  

  .او مانند فعل ديگران، عقد فعلي است
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  شروط دو طرف اجاره
كننده بايد بالغ، عاقل، با اختيار و در مال يا  دهنده و اجاره اجاره .٧٦٠مسأله 

 اجارهٴ سفيه، نيز اجارهٴ سفيهانه كه هيچ جهت .كار خود حق تصرف داشته باشد
  . باطل است,عقالني ندارد

 ,ه عنوان وكالت از ديگـري   تواند ب   كننده مي   دهنده يا اجاره    اجاره .٧٦١مسأله  
  .پيمان اجاره برقرار كند

اگر ولي، وصي و قيِم نابالغ، مال او را اجاره دهد يا خود او را        .٧٦٢مسأله  
 صحيح است؛ ليكن اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء ,اجير ديگري نمايد

تواند به هم  ، اصل اجاره را نمي  مدت اجاره قرار دهد، پس از آنكه وي بالغ شد         
آن را جزء زمان اجاره بزند؛ ولي بقيه مدت، هرگاه به صورتي باشد كه اگر ولي 

 امـا   ;تواند به هم بزند     داد، برخالف مصلحِت ضروري نابالغ بود، نمي        قرار نمي 
  .تواند بقيه را به هم بزند  مي,اگر برابر مصلحت ضروري او نبود

اگر نابالغ، داراي ولي، وصي و قيم نبود، بايد در اجارهٴ مال   .٧٦٣مسأله  
در صـورت دسترسـي     . وي يا اجير نمودن خود او، مجتهد عـادل اذن دهـد           

البته بايد مصلحِت نابالغ . نداشتن به مجتهد عادل بايد مؤمن عادل اذن دهد 
  .كامالً حفظ شود

تواند جهت كار  در صورتي كه حق شوهر او از بين نرود مي    زن   .٧٦٤مسأله  
  .كردن يا شير دادن اجير شود



 ٢٣٥   احكام اجاره
 

  دوم اجاره
 مگـر  ,تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهـد  كننده مي اجاره .٧٦٥مسأله  

در . آنكه شرط صريح يا ضمني شده باشد كه حق واگذاري به ديگري را نـدارد         
تواند به مقدار كمتـر يـا          مي ,ه حق واگذاري به ديگري را داشته باشد       صورتي ك 

 خانه يا اتاق يا دكان باشد       , مگر آنكه مورد اجاره    ,مساوي يا بيشتر اجاره بدهد    
ز است كه وي كاري كـه سـبب ارزش          جاره به مقدار بيشتر در صورتي جاي      كه ا 

 يـا بـه غيـر جـنس     ;انجام داده باشـد ـ ... مانند تعمير، فرش و ـ افزوده است  
  .اجرت سابق اجاره داده باشد

 به صورت صريح يا ضمني شرط       ,اگر اجيرشونده با اجيركننده    .٧٦٦مسأله  
 نـه  ;تواند اجيـر ديگـري شـود    كنند كه فقط براي او كار كند، نه اجيرشونده مي 

 ,شـرط نكننـد  تواند او را اجير ديگري كند و اگر بـه هـيچ وجـه        اجيركننده مي 
 اجيـر   ,تواند براي ديگري به هر مقداري كه با هـم توافـق كننـد               شونده مي اجير

 مگر به مقدار مساوِي با      ,تواند او را اجير ديگري كند       شود؛ ولي اجيركننده نمي   
توانـد    مي,بهايي از جنس ديگر اجاره دهد ها يا كمتر از آن و اگر به اجاره  ب اجاره

  .زيادتر از اجرِت اول بگيرد
اگر خانه يا اتاق يا دكان را اجاره نمود يا كسي را اجير كرد،  .٧٦٧مسأله 

را ها     آن را به ديگري واگذار كند، اگر مقداري از       ها     آن در صورتي كه بتواند   
توانـد بيـشتر از مبلـغ         نمي ,خود استفاده كرد و بقيه را به ديگري اجاره داد         
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 يـا بـه جـنس       ;کردن و مانند آن   گر با تعميرکردن، فرش    م ,اجارهٴ اول بگيرد  
  .ديگر اجاره دهد

برداري از ملـك اجـاري يـا شـخص اجيـر       در مواردي كه بهره    .٧٦٨مسأله  
 اگر ِملكي   , براي مثال  ; در اجاره دوم بايد در همان محدوده باشد        ,محدود باشد 

ند آن را بـراي اسـتفاده از كـار غيـر            توا   نمي ,را جهت كار فرهنگي اجاره نمود     
  .فرهنگي اجاره دهد

  شروط مال مورد اجاره
 داراي  , آن اسـت كـه مـال مـورد اجـاره           ,شرط صحت اجـاره    .٧٦٩مسأله  

  : اوصاف و خصوصيات زير باشد
ها بدون تعيين  ها، اتومبيل ها، دكان  معين باشد و اجارهٴ يكي از خانه      : يكم
مستأجر : دوم. در ارزش همسان باشندها   آن مگر آنكه همهٴ,اطل است آن، ب 

دسترسي : سوم. از راه ديدن يا شنيدن همهٴ اوصاِف آن به آن علم داشته باشد
 اجـاره   ,مستأجر به آن ممكن باشد و اگر دسترسي وي به آن ممكن نباشـد             

 اجـارهٴ   .برداري از آن، از بـين نـرود         مورد اجاره با بهره   : چهارم. باطل است 
ها باطـل    مانند برخي از ظرف    , مانند ميوه يا يك بار مصرف      ,كاالي مصرفي 

وري از مـورد اجـاره ممكـن باشـد، پـس اجـارهٴ زمـين                  بهـره : پنجم. است
كشاورزي كه باران كافي يا نهر و چشمه و قنات آن را سيراب نكند صحيح          



 ٢٣٧   احكام اجاره
 

وصي يـا وكيـل   مالك بودن ، يا ولي،  بر اثر    دهنده بايد   اجاره: ششم. نيست
 وگرنه بايد اجاره با اذن سابق يـا      ;بودن، حق اجاره دادن مال را داشته باشد       

دهنـده     شـرط اجـاره    ,البته اين خصوصيت شـشم    . (اجازهٴ الحِق آنان باشد   
  ). نه شرط مورد اجاره;است

 مال مورد اجـاره بايـد داراي منفعـت حـالل باشـد؛ خـواه آن            .٧٧٠مسأله  
منفعت موجود، عين باشد مانند ميوهٴ درخت، شير حيـوان، علـف مرتـع، آب               

 مانند سـكونت در خانـه، نشـستن در بـاغ و وسـيله نقليـه       ,يا نباشد... چاه و 
  .زميني، دريايي و هوايي

  شروط منافع مال مورد اجاره
جاره دادن مكان منفعت مال مورد اجاره بايد حالل باشد، پس ا .٧٧١مسأله 

 ;يا اجير شدن شخص براي نگهداري شراب، ابزار قمار و مانند آن باطل است
  .هاي زير باشد همچنين بايد داراي خصوصيت

 هرچند ,رو اجارهٴ سفَهي باطل استپول دادن براي آن بيهوده نباشد، از اين: يكم
 اگر , چند منفعت استچيزي كه داراي: دوم. كننده سفيه نباشند دهنده و اجاره اجاره

.  بايد معين شود,دو صورت  در هر,همه يا برخي از آن منافع مورد اجاره است
وري تعيين شود، بنابراين ِصرف معين كردن   مانند كيفيت بهره,مدت اجاره: سوم

  . كافي نيست,دوختن لباس بدون معلوم نمودن زمان آن
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 ,مدت اجاره به صورت صريح يا ضمني معين نشوداگر ابتداي  .٧٧٢مسأله 
  .آغاز آن، پس از انجام عقِد لفظي يا فعلِي اجاره است

 مثالً ,تواند از عقد آن فاصله داشته باشد ابتداي مدت اجاره مي .٧٧٣مسأله 
 چنين قرار دهند كه پس از يك ,هنگام اجارهٴ مال، نيز وقت اجير شدن شخص

  . شروع شود,وري يا كار ماه، بهره
اگر مدِت اجاره به صورت صريح يا ضمني معين نشود و  .٧٧٤مسأله 

مبلغ اجارهٴ مال يا اجرت شخِص معين، هرماه «دربارهٴ زمان چنين گفته شود 
 , و هيچ تعييني نسبت به آغاز و انجام آن صورت نپذيرد»فالن مقدار است

هاي ديگر  صحيح نيست و اگر نسبت به ماه اول معين شود و دربارهٴ ماهاجاره 
 مگر در ضمن اجارهٴ ماه اول ,معلوم نشود، فقط اجارهٴ ماه اول صحيح است

 » هر ماهي فالن مبلغ بپردازد,اگر بيش از يك ماه بخواهد بماند«شرط كند كه 
 نباشد، اجاره مجهول بودن نزد خردمندان جامعه غرري بر اثر و چنين شرطي

  .صحيح است
توانند با   مي,معلوم نيستها   آنمسافراني كه مدت توقف .٧٧٥مسأله 

 توقف بمانند؛ ولي احكام اجاره بر آن  زماِنرضايت صاحبان هتل بدون تعييِن
 صحيح , البته در صورت معين كردن زماِن توقف، اجاره آن.مترتّب نيست

  .خواهد بود



 ٢٣٩   احكام اجاره
 

  بهااجاره
 ,بهاي آن  در صورتي كه اجاره, جهت زراعت,اجارهٴ زمين .٧٧٦مسأله 

بها محصوِل زمين   باطل است و اگر اجاره,محصول همان زمين قرار داده شود
 هرچند آن را از حاصل , اشكالي ندارد,قرار گيرد ذمه  يا كلّي در,ديگر باشد

  .همان زمين پرداخت كند
 حق ندارد پيش از تحويل آن به ,كسي كه چيزي را اجاره داد .٧٧٧مسأله 

 ,دادن كاري اجير شد  نيز اگر براي انجام;بها را بخواهد مستأجر، اجاره
 مگر در صورت ,دادن آن كار، اجرت را درخواست كند تواند پيش از انجام نمي

  .شرط يا رسم پذيرفته شده
 ,دهنده مورد اجاره را در اختيار مستأجر قرار دهدهرگاه اجاره .٧٧٨مسأله 

 يا ; هرچند مستأجر نخواهد آن را تحويل بگيرد,بها را طلب كند تواند اجاره مي
  .تا پايان مدت اجاره از آن استفاده نكند

 معين كاري را انجام دهد، به اگر كسي اجير شد كه در زمان .٧٧٩مسأله 
 ,باشد و در آن مدت" كار در زماِن محدود ",صورتي كه محور اصلي اجاره

 هرچند صاحب كار ,دادن كار شد، حق درخواست اجرت را دارد آمادهٴ انجام
به او رجوع نكند و او نيز براي خود يا ديگري كار كند؛ ولي اگر محور 

اي كه اجيركننده مالك  به گونه,باشد" ينواگذارِي زماِن مع ",اصلي اجاره
 كاري براي خود يا ,مدت محدود شد، اجير حق ندارد بدون اذن اجيركننده
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ديگري انجام دهد و اگر انجام داد و او راضي شد، پولي كه در برابر كار دوم 
 مال اجيركننده است و اجيرشونده فقط اجرت اصلي خود را از او ,قرار دارد
  .كند طلب مي
اگر پس از تمام شدن زمان اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل  .٧٨٠مسأله 

 مستأجر بايد مبلغي , منفعت حالل دارد,بود و چيزي كه مورد اجاره واقع شد
شده   نه مبلغ تعيين;بها بپردازد  را به عنوان اجاره)اجرت مثل(به مقدار متعارف 

اگر در . عمول، كمتر از مقدار قراردادشده باشد يا بيشتربهاي م ؛ خواه اجارهرا
بهاي  اثناي زمان اجاره، بطالن اجاره معلوم شود، براي مدت گذشته اجاره

  .شود  پرداخت مي)اجرت مثل(متعارف 

  ضمان در اجاره
 در ,اگر چيزي كه اجاره كرده از بين برود يا آسيب ببيند .٧٨١مسأله 

روي ننموده  تي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفادهٴ از آن زيادهصور
 فرقي بين وسيله نقليه و ابزار صنعت و , ضامن نيست و در اين جهت,باشد
  .هاي خياطي نيست لباس

اگر اجير از عهدهٴ كاري كه مورد اجاره واقع شده بر نيايد و آن  .٧٨٢مسأله 
 ضامن , گذشته از آنكه حق درخواست اجرت را ندارد,يبناك يا ناقص كندرا ع

  .چيزي است كه آن را ضايع کرده است



 ٢٤١   احكام اجاره
 

 دستور شرعي آن را , هنگام بريدن سر حيوان,اگر قصّاب .٧٨٣مسأله 
رعايت نكند و حيوان مردار شود، گذشته از آنكه حق درخواست اجرت را 

  . قيمت آن حيوان است ضامن,ندارد
اي را اجاره كند و معين نمايد يا  اگر حيوان يا وسيله نقليه .٧٨٤مسأله 

به صورت رايج معلوم باشد كه چه مقدار بار بايد بر آن حمل شود و در 
 ,صورت زياد نمودن بار، حيوان يا وسيله ديگر از بين برود يا آسيب ببيند

بهاي متعارف   اجاره,ا ضامن است و بايد براي بار زائدخسارت وارد ر
  . بپردازد)اجرت مثل(

اي را جهت حمل بار شكستني يا  اگر حيوان يا وسيله نقليه .٧٨٥مسأله 
گونه   در صورتي كه حيوان يا آن وسيله نقليه بدون هيچ,فاسدشدني اجاره كند

 صاحب حيوان يا ,بار آن بشكند يا فاسد شودكوتاهي در هدايت آن بلغزد و 
كوتاهي در هدايت آن يا زدن حيوان  بر اثر  ولي اگر; ضامن نيست,وسيله نقليه

  . ضامن است,بيش از مقدار معمول شكستن يا فاسد شدن پديد آيد
ر هرگاه طبيب در جراحي بيمار، نيز متخصّص در ختنهٴ كودك ب .٧٨٦مسأله 

اند؛ ولي   ضامن,شودها   آناثر دقّت نكردن يا اشتباه نمودن، سبب زيان يا مرگ
كننده استناد  وجِه عمدي يا سهوي به طبيب و ختنه اگر ضرر يا مردن به هيچ

  . نداشت، ضامن نيستند
  .درمان كودك بايد با اذن ولي او باشد .٧٨٧مسأله 
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 مثالًـ  درمان بيمار را به صورتي سرپرستي كند ,گاه طبيبهر .٧٨٨مسأله 
دادن كاري را  به او دارو دهد يا وي را تزريق كند يا دستور خوردن دارو يا انجام

 ,و در اين طبابت اشتباه نمايد و به بيمار زيان برسد يا بميردـ به او بدهد 
لكه فقط راه درمان بيماري را در  ب,وجه دستور ندهد ضامن است و اگر به هيچ

اي بنويسد يا در تدريس بيان كند و بيمار شخصاً به درمان خود اقدام  مقاله
  .نمايد و آسيب ببيند، طبيب ضامن نيست

او  اگر پيش از درمان، از بيمار يا سرپرست ,طبيب يا جراح .٧٨٩مسأله 
ها   آنضامن نباشد و ن يا مردن مريض،تعهد بگيرد كه در صورت آسيب ديد

 به بيمار زياني برسد يا ,قبول كنند و او كمال دقت را كرده باشد و در اين حال
  .بميرد، وي ضامن نيست

  لزوم عقد اجاره
توان آن  اجاره، عقد الزم است و بايد برابر آن عمل شود و نمي .٧٩٠مسأله 

هم بزنند ه  مواردي مانند آنكه با رضايت يكديگر اجاره را ب مگر در,را به هم زد
در ضمن عقد شرط كنند كه حق به هم ها   آنيا آنكه هر دو طرف يا يكي از

  .زدن آن را داشته باشند
تواند اجاره   مي,كننده مغبون شده باشد دهنده يا اجاره اگر اجاره .٧٩١مسأله 

گر آنكه در حال عقد اجاره از قيمت آگاه بوده و اقدام كرده يا  م,را به هم بزند



 ٢٤٣   احكام اجاره
 

 حق به هم زدن عقد ,در حين عقد شرط كرده باشد كه در صورت مغبون شدن
  .را نداشته باشد

اگر مالي را اجاره داد و قبل از تحويل آن، كسي آن را غصب  .٧٩٢مسأله 
شده را  بهاي تعيين  اجاره را به هم بزند و اجارهتواند عقد كننده مي  اجاره,كرد

شده را به اندازه  بهاي غصب تواند اجاره را به هم بزند و اجاره پس بگيرد و مي
 ,متعارف از غاصب بگيرد؛ ولي اگر پس از تحويل، كسي آن را غصب نمايد

 بهاي مدت تواند اجاره قط ميفو تواند عقد اجاره را به هم بزند  مستأجر نمي
  .شده را از غاصب بگيرد غصب

كننده  اگر مالي را اجاره داد و ديگري مانع تحويل آن شد، اجاره .٧٩٣مسأله 
شده  اجاره را به هم نزند و منافع فوتتواند   نيز مي;تواند اجاره را به هم بزند مي

  . بگيرد,را از كسي كه مانع تحويل شده است
دهنده، پيش از تمام شدن مدت اجاره، ملك را به  اگر اجاره .٧٩٤مسأله 

كننده بايد  خورد و اجاره مستأجر يا به ديگري بفروشد، اجاره به هم نمي
در صورتي كه خريدار ملك، شخص ديگري . بها را به فروشنده بدهد اجاره

  . بزندتواند معامله را به هم  مي,باشد و از اجاره آن آگاه نباشد

  ويراني مورد اجاره
 به صورتي ويران شود , پيش از زمان آن,اگر ملك مورد اجاره .٧٩٥مسأله 
 نيز اگر شرط شده بود ;شود  اجاره باطل مي,وري نباشد وجه قابل بهره كه به هيچ
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 ,لدو حا  در هر وشود  ولي چنين نباشد، اجاره باطل مي,که قابل استفاده باشد
اي باشد كه بهرهٴ اندكي گونه گردد و اگر ويراني آن به  بها به مستأجر برمي اجاره

اي سفيهانه نباشد،  از آن برابر شرط تعهد شده ممكن باشد و ماندن چنين اجاره
 يادشده بدون به هم زدن از ٴگرنه اجارهو; تواند اجاره را به هم بزند مستأجر مي

  .بين خواهد رفت
اگر ملك مورد اجاره پس از گذشت مقداري از زمان آن، به  .٧٩٦مسأله 

وري نباشد يا استفاده از آن برابر شرط تعهد  صورتي ويران شود كه قابل بهره
شود و نسبت به  شده ممكن نباشد، عقد اجاره نسبت به مدت مانده باطل مي

. داد) اجرت مثل( معمول بهاي توان آن را باطل نمود و اجاره گذشته هم مي
  . سهم آن را بپردازد,شده بهاي تعيين تواند برابر اجاره مستأجر هم مي

ويران شود و ) نه همهٴ آن(اگر مقداري از ملك مورد اجاره  .٧٩٧مسأله 
اي كه مقداري از آن بدون گونه  به ,فوراً هماهنگ با بقيه ِملك ساخته شود

 حق به هم زدن عقد اجاره را ,شود و مستأجر د، اجاره باطل نميبهره نباش
ندارد و اگر ساختن آن، زمان ببرد كه مقداري از آن بدون بهره بگذرد، عقد 

توان آن را نسبت به زمان مانده  اجاره نسبت به زمان ويراني باطل است و مي
 ,وداگر زمان ويراني، نقص وصف محسوب ش جرت مثل داد وبه هم زد و اُ

جرت مثل توان تمام اجاره را به هم زد و نسبت به زمان استفاده شده، اُ مي
  .پرداخت نمود



 ٢٤٥   احكام اجاره
 

  مرگ يکي از دو طرف اجاره
 مگر ,شود دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمي هرگاه اجاره .٧٩٨مسأله 
 ;ورد اجاره باشددهنده فقط در مدت حيات خود مالك منفعت مال م آنكه اجاره

 يا كسي كه ديگري مالي را براي او وصيت »عليهم  موقوف«مانند طبقه سابق از 
 از آن استفاده كند و اگر مستأجري كه در عقد اجاره قيد ,نمود تا زنده است

  .شود ، بميرد اجاره باطل مياز آن استفاده كند) نه ديگري(يشده كه و
ن انجام دهد و به بهاي معي گر كسي اجير شود كاري را با اجارها .٧٩٩مسأله 

تواند آن كار را به   مي,صورت صريح يا ضمني شرط مباشرت نشده باشد
 مگر آنكه خودش ,بها را كم كند تواند اجاره ديگري واگذار نمايد؛ ولي نمي

   هرچند به صورت طرح نقشه، تهيهٴ وسائل ,مقداري از كار را انجام دهد
  .باشد... و

دادن كار معين اجير شود و بر خالف  هرگاه كسي براي انجام .٨٠٠مسأله 
 يا ;آميزي كند  مانند آنكه رنگرز برخالف رنگ تعهدشده رنگ,آن عمل كند

شده را  بهاي تعيين  نه اجاره,شده بدوزدخياط برخالف كيفيت دوخت قرارداد
  .جرت مثل رانه اُ ;تواند طلب كند مي

  ١٢/١٢/١٣٩٢جوادي آملي 
  





  

  
  

  استفتائات
  

  
  احكام تقليد

آيا تقليد، ياد گرفتن فتواي مجتهد است  و يا عمل به فتوا و يا اينكه صـرفاً         
  التزام است؟

  .تقليد التزام به عمل است
  1388بهمن 

  دانيد؟  را جايز مي ميت مرجع] از[ بقاء بر تقليد  آيا حضرتعالي
  . ميت، جايز است] از[ بر تقليد  بقاء

١٣/٩/٧٣  
  دانيد؟   را معتبر مي ميت، آيا شرطي] از[در بقاء بر تقليد 

او، ] از[ جواز بقاء بر تقليد   ِصرف تحقق تقليد از مرجع معين، براي
  .  است بعد از رحلت، كافي

٣٠/١/٧٤  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٤٨  

  أعلم از احياء چه صورت دارد؟ ميت بقاء بر مجتهد
  .بقاء واجب است

  1388بهمن 

  تقليد ابتدايي از مجتهد ميتي كه حيات او را درك كرديم چه حكمي دارد؟
  .احتياط الزم اجتناب از تقليد مفروض است

  1388بهمن 

بقاء بر تقليد   » وجوب«يا  » جواز«مستدعي است نظر شريف را در خصوص        
  . بيان فرماييداز حضرت امام خميني

اعم از مسائلي كه (علم از احيا تمام مسائل آيا بقاء بر تقليد مجتهد متوفّاي ا
  شود يا خير؟ را شامل مي) مكلّف عمل نموده يا ننموده

  .جايز است ميت بقاء بر تقليد. ١
اعلم از احياء باشد، بقاء بر تقليد از وي در موارد اختالف  ميت اگر. ٢

  .با فتواي احياء الزم است
  .باشد يا نشده باشدمحور بقاء، اعم از آن است كه عمل شده . ٣

٢٧/٩/٨٣  
خواهند ابتداء از حضرتعالي تقليد       لطفا ارشاد فرماييد تكليف افرادي كه مي      

نمايند و سابقه تقليد از مراجع ديگري را ندارند ـ بـا توجـه بـه اينكـه رسـاله       
  عمليه منتشر نشده است ـ چيست؟



 ٢٤٩    استفتائات

 و نيز آخرين جوابهاي ايشان از فعالً مطابق آخرين رساله امام
هاي ياد  استفتاها عمل كنند و مسائلي كه مورد نياز است و در نوشته

  . نباشد از دفتر اينجانب سؤال نمايندشده از امام
١٦/٨/٨٨ 

 تقليـد   خواهنـد از حـضرتعالي    اند و مي فرزندانم به سن تكليف تشرف يافته    
  ده كنند؟توانند به دليل عدم وجود رساله شما از رساله امام استفا  كنند؛ آيا مي

 عمل نمايند و موارد  فرزندان شما طبق آخرين رساله امام راحل
  . اختالف نظر را استفتاء كنند

٣٠/٣/٧٤  
آيا مسائل سي و چهارگانه باب تقليد از كتاب شريف تحريرالوسيله پس          . ١

 براي كساني كـه معتقـد بـه اعلميـت آن بزرگـوار              از رحلت حضرت امام   
بايد به مجتهد   ها     آن باشند و يا اينكه در تمامي       يد مي هستند، اكنون نيز قابل تقل    

  زنده رجوع نمايند؟
 كـه معتقـد بـه       آيا نظر شريف در مورد مقلِّدين حضرت امام خميني        . ٢

 اهللا العظمي اراكي    اعلميت آن بزرگوار هستند، پس از رحلت حضرت آيت        
قـاء بـر تقليـد     كه اذن بقاء بر تقليد را داده بودند و اكنون به اذن حـضرتعالي ب              

 چهارده از باب تقليـد كتـاب   هٴدارند، همانند نظر شريف حضرت امام در مسئل     
  شريف تحريرالوسيله است يا خير؟



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٥٠  

 مسئله از مباحث اجتهاد و تقليد ٣٤ موارد اختالف نظر اينجانب در 
  :تحريرالوسيله به صورت زير است

  . و إن لم يعمل بعدالتقليد هو اإللتزام بالعمل بفتوي مجتهد معين: ٢مسئله 
يجب العدول إلي الثاني األعلم في مورد اإلختالف، إذا لم يكـن   :... ٤مسئله

 .فتوي األول موافقاً لإلحتياط

 .يجب العدول فيما إذا لم يكن فتوي األول موافقاً لإلحتياط:... ١٢مسئله

 و يجب الرجوع إلي الحي األعلم في مورد االختالف، إذا لم يكن: ١٣مسئله
 .فتوي الميت موافقاً لإلحتياط

 .األظهر البقاء علي تقليد الثاني:...١٤مسئله

ال مجال للحصر بل أي طريق يثبت بها فتوي المجتهد و يعلـم            :...٢١مسئله
 .به، يكتفي بذلك

 .يجب تعلّم المسائل التي يبتلي بها غالباً من العبادات و غيرها: ٢٣مسئله

لي اعتبار كيفية خاصّة فـي العمـل تلـزم         ع ةإن كانت هناك قرين   : ٣٢مسئله  
رعايتها؛ سواء كانت مطابقة لتقليد الموكل أم ال، أو مطابقة لوظيفة الميـت أم              
ال؛ و إن لم تكن هناك قرينة علي رعاية كيفية خاصّة، األظهر هو رعاية العامل          
 وظيفة نفسه، ألنه المأمور بذلك العمل من ناحية الغير؛ وأما الولي فال مجـال            

 .له إالّ العمل بوظيفته، ألن األمر متوجه إليه بدًء

٢/٢/٧٥   



 ٢٥١    استفتائات

  چيست؟ ميت نظر حضرتعالي درباره رجوع به مجتهد حي اعلم از
      .واجب است

٢٦/٨/٨٧  
شك كند، و يا اينكه  ميت اگر كسي در اعلميت مجتهد حي نسبت به مجتهد

  اش چيست؟ را در اعلميت مساوي بداند، وظيفه] مجتهد حي و ميت[هر دو 
  .در هر دو فرض، رجوع به حي جايز است

١٧/٨/٨٧  
اي احتياط واجـب كـرده و بـه صـورت        اگر مكلف نداند مرجعش در مسأله     

  ناخودآگاه طبق فتواي فاالعلم عمل نمايد، آيا عمل او صحيح است؟
عمل وي با استناد به فاالعلِم واجد شرايط، صحيح است، هرچند بعد 

  .از عمل باشد
٢٢/٨/٨٧  

  يا حكم حاكم مقدم بر فتواي مرجع تقليد است؟آ
  .حكم حاكم جامع شرايط افتاء مقدم است

٥/٣/٨٩  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٥٢  

  
  احكام طهارت

   طهارت معصومانمعناي
از هـر     استدالل نمود كـه معـصومين      توان  تطهير مي  هٴآيا طبق آيه شريف   

  باشند؟ ، پاك مي... حتي نجاست خون و  و باطني  و نجاست ظاهري گونه پليدي
  . طاهرند، اعم از كوچك و بزرگ، از هر گناهي صومان مع

  . تطهير، طهارت معصومان از هر رجس استهٴ آي معناي
  . پاك است... تطهير اين نيست كه رجس آنان مانند خون وهٴ آي معناي
گونه   نه در اين؛ كنيد در معارف عميق قرآن و عترت تدبر شود سعي
  .مسائل

 ١٢/٤/١٣٨١  

  الل عرق جنب از حپاكي
هـايش نجـس      اگر فردي از راه حالل جنب شده باشد و عـرق كنـد، لبـاس              

  شود يا نه؟ مي
  . عرق جنب از حالل، پاك است

٢٣/٢/٨٣  



 ٢٥٣    استفتائات

   صنعتيالكلپاكي 
  رود،   به كار مي  مصرف در و ميز و صندلي  كه براي آيا الكل صنعتي

   پاك است؟
  .  كه نجاست آن احراز شود  پاك است، تا زماني

 ٣١/١/٧٤ 

  ساله آب قليلغ
  آيا غساله آب قليل پاك است يا نجس؟

كند نجس است و از آن  غساله آب قليل كه عين نجس را زايل مي
  .شود احتياطاً اجتناب شود غساله كه با خروجش محل  نجس پاك مي

   ثبوت نجاستهاي راه
ء، يقين الزم است يا گمان غالـب و ظـاهر نيـز               در حكم به نجاست شي    

  كند؟ كفايت مي
 صاحب يد  با يقين، اطمينان، شهادت دو عادل، اخباِر نجاست چيزي 

  .شود و استصحاب ثابت مي

  حكم رطوبت پس از بول و استبراء
ــوبتي .١  ــم رط ــسان     حك ــتبراء از ان ــل اس ــول و عم ــد از ب ــه بع ــارج   ك   خ
  شود چيست؟ مي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٥٤  

هايم را آب  كنم كه اين رطوبت نجس است هر روز لباس  چون فكر مي.٢ 
 ؛روم  مي يي هم كمتر به دستشو  گاهي؛شويم  براي نماز خودم را ميكشم و مي

 است كه به اين وسواس دچار  مدتي. اين باعث بيماري نيز برايم گشته است
  .ت نجات بدهيد لطفاً مرا از اين مشقّ؛شدم
  . پاك است، اگر بعد از استبراء باشد،رطوبت مشكوك. ١
 نكنيد و عبادات خود را  آن اعتناء؛ به وسوسه است،فكر مزبور. ٢

  .ف انجام دهيدبدون تكلّ
 ٢٤/٣/١٣٧٤  

  
  احكام وضو

  شود يا خير؟ آيا جوهر خودكارهاي معمولي، مانع از آب وضو مي
اگر ِجرم جوهر، مانع رسيدن آب وضو به محلّي كه بايد شسته شود  

باشد، وضو صحيح نيست و چنانچه ِجرم آن برطرف شده و فقط رنگ 
  .وضو صحيح استآن باقي باشد، 

٢٣/٢/٨٣  
  هاي قرآني نيز مستلزم داشتن وضو است يا خير؟ دي آيا مس سي

   .هاي قرآني بدون وضو حرام نيست دي مس سي 
٢٣/٢/٨٣  



 ٢٥٥    استفتائات

  
  غسلاحكام 

 آيا خـوش آمـدن و سـست         ؟شود    ميدر بانوان    موجب جنابت     چه چيزهايي 
  ر؟د غسل دارد يا خيو خارج ش شدن بدن و پرش بدن بدون آنكه مني

 ، خارج نشود  مادامي كه مني، خوش آمدن، سست شدن بدن.١ 
  .موجب جنابت نيست

  . خروج مني و ديگري دخول  يكي:شود   دو چيز موجب جنابت زن مي.٢
اگر زن در روزهاي هشت يا نُه عادتش ترشح كمرنگ ببيند، جـزء عـادت او     

  شود؟ محسوب مي
شود  يض شمرده مي اگر روزهاي هشتم و نهم از ايام عادت باشد، ح

و چنانچه بيش از ايام عادت باشد، بررسي كند؛ اگر تا ده روز قطع 
، تمام روزهايي كه بگذردگردد، حيض است و در صورتي كه از ده روز 

بيش از عادت است استحاضه است و در مدت بررسي بايد احتياط كند؛ 
يعني وظيفه حال استحاضه را كه خواندن نماز و گرفتن روزه است 
انجام دهد و آنچه بر حائض حرام است ـ مانند دست زدن به خطّ قرآن 

  .و توقف در مسجد ـ را ترك كند
  توان نماز خواند؟ با چه غسلهايي مي

   .تواند بدون وضو نماز بخواند فقط با غسل جنابت مي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٥٦  

  آيا غسل جمعه، از وضو مجزي است؟
  .غسل جمعه مجزي از وضو نيست

  ٨٨تابستان 
  
   ميتاحكام

  كند، چه حكمي دارد؟ ركت در تشييع و تدفين و نماز كسي كه خودكشي ميش
  . ندارداشكال مورد سؤال 

١/١١/٨١  
آيا كفن و دفن غير مسلمان واجب است يا نه؟ در صورت وجوب بايد طبق        

  باشد يا طبق دستور اسالم؟ها   آنآئين
 هم آئين غير مسلمان كفن و دفن غير مسلمان در صورت نبودن

 مسلمان واجب نيست هرچند اصل دفن براي حفظ بهداشت همانند
  .الزم است

 ٣١/٢/٨٨  
يا به سـببي  ها   آناگر در انتقال اجساد بر اثر پرت شدن جسد يا انباشته شدن   

ديگر، جسدي آسيب ببيند آيا امدادگر ضامن اسـت؟ در صـورت ضـمان، آيـا          
ام نموده تفـاوتي    بين مواردي كه امدادگر از روي قصور يا تقصير يا ناچاري اقد           

  وجود دارد؟



 ٢٥٧    استفتائات

  . مؤمنان حرام است  به اجساددر صورت تقصير، اهانتـ ١
  .ـ ضمان خسارت عمدي به عهده مقصر است٢

٣١/٢/٨٨  
آيا تشخيص و گواهي اطباء مبني بر فوت افراد داراي مرگ مشكوك در 

ن كند يا اينكه براي يقي كفايت مي... ) ، سكته و، زلزلهصاعقه(، حوادث و باليا
   ممكن نباشد تكليف چيست؟به موت بايد تا مدتي صبر كند؟ اگر نگهداري

  .ـ تشخيص طبيب حاذق و مؤمن كافي است١
ـ اگر موردي باشد كه خردمندان جامعه به قول پزشك اطمينان ٢

نكنند و در حال شك باشند الزم است صبر شود يا يقين به مرگ 
  .حاصل گردد

  . شش شودـ براي نگهداري تا حد ممكن كو٣ 
٣١/٢/٨٨  

 اگر متخصصين براي كنترل يك بيماري مسري، مصر به سوزاندن جـسد           
مسلمان باشند،آيا سوزاندن آن جائز است؟ در صورت جواز آيا ديه هم ميت 

دارد؟ اگر ديه دارد به عهده چه كسي است؟ دستور دهنده يا مجري دستور يا 
  حكومت اسالمي؟

  .  استمسلمان حرام ميت ـ سوزاندن جسد١
  .بايد دفن شود ميت ـ جسد٢



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٥٨  

   .مسلمان ديه دارد ميت ـ سوزاندن جسد٣ 
٣١/٢/٨٨  

توان زير قبرستان ساختمان بنا كرد، به طوري كه سقف ساختمان كف          آيا مي 
  قبرستان باشد؟

  . كه مستلزم تصرف يا ضرر به قبرستان نشود، جايز استصورتي در 
است و شـيعيان بـه خيـال اينكـه ايـن            منافق يا كافري در بالد شيعيان مرده        

شخص شيعه است او را دفن كردند و بعد از مدتي فهميدند كه كافر يـا منـافق          
  شود او را نبش قبر كنند يا خير؟ بوده است؛ آيا مي

 در صورتي كه كافر بودن وي شرعاً محرز شده باشد، نبش قبر و 
  .كافر از قبرستان مسلمانان واجب است ميت جسدانتقال 

 تبرك به همـراه    را براياف به مكه معظمه مقداري از تربت مقدس من  ر تشر د
در داخل كفن بنده و نزديكـانم قـرار          آوردم و قصد بر اين است كه موقع مرگ        

   دارد؟ گيرد، آيا اين كار منع شرعي
 از   قرار دادن مقداري،مسلمان مستحب است ميت آنچه در دفن. ١

  . ديگر هاي اك نه خ؛است تربت حسين بن علي
  . در قبر حرام نيستاقرار دادن خاك من. ٢

 ٢٥/٢/١٣٨٢  



 ٢٥٩    استفتائات

اگر شخصي كه دين بهايي داشته و در تمام محافـل رسـمي كـشور بـه بهائيـت              
سابقه دارد و همين طور فاميل و برادر او همه بهايي هستند و نماينده او هم بهـايي                 

ده شـود ايـن دليـل    است اگر او پس از مرگ در قبرستان مسلمانان به خـاك سـپر             
  كند؟ مسلماني اوست يا تدفين در قبرستان مسلمانان دين دنيوي او را عوض نمي

صرف دفن غير مسلمان در قبرستان مسلمانان نه دليل مسلماني 
  .كند اوست و نه دين زمان حيات وي را عوض مي

7/3/89  

  
   نمازاحكام

  وقت نماز 
ـ  ] ليالي[به فتواي حضرتعالي، در ايام       ا شـنيدن اذان از صداوسـيما       مقمره، ب

اقامه نماز صبح جايز است يا نه؟ زيرا حضرت امام بر اين نظر بودند كه بايستي 
  . دقيقه از اذان صبح بگذرد؛ سپس نماز اقامه شود١٥حدود 

  .هاي ديگر تفاوتي ندارد  ليالي مقمره با شب

  نمازگزارلباس 
شود و  دنش نجس ميهايش و ب  زني بچه شيرخواري دارد و از بول بچه لباس        

لباس هم ندارد كه براي نماز عوض كند و صـبح و ظهـر و شـب هـم حمـام                     



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٦٠  

تكليف شرعي ايـن زن بـراي     . شود  تواند بكند و اگر حمام كند، مريض مي         نمي
  نماز و روزه چيست؟ 

زني كه پرستار بچه است و بيشتر از يك لباس ندارد و قدرت خريد 
روز يك  ي را هم ندارد، اگر شبانهيا كرايه و يا عاريه كردن لباس ديگر
تواند با آن نماز بخواند و همچنين  مرتبه لباس خود را آب بكشد، مي

اگر ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند و احتياطاً نماز ظهر و 
بخواند كه چهار نماز را با بدن  عشاء عصر را نزديك نماز مغرب و
  .پاك و لباس پاك خوانده باشد

رت علم به جهت قبله آيا انحراف عمدي آن تا چند درجه بال مانع در صو
  است؟

  . در صورت علم به قبله انحراف از آن جايز نيست
1/12/88  

   خواند؟در هواپيمارا نماز توان  آيا مي
  .با رعايت شرايط، حتي با علم به وصول در وقت، نماز صحيح است

  نمازهاي يوميه 
  ونه است؟نماز خفتن چيست و شرايط آن چگ

  . استو احكام آن در رساله نوشته شده) خفتن(نماز عشاء 
 ٢٢/٣/١٣٨١  



 ٢٦١    استفتائات

  اذان و اقامه
أشهد أنّ فاطمة الزهراء عصمة « درباره افزودن كلمه شهادت  نظر حضرتعالي

 به قصد ثواب و رجاء، در فصول اذان و » احلجج  و حجة اهللا علي اهللا الكربي
   چيست؟ير مؤمناناقامه، پس از شهادت به واليت ام

  . نيست در عصمت حضرت فاطمه زهرا هيچ ترديدي. ١
  . بودن آن حضرت نيست  در حجت الهي هيچ شكّي. ٢
  .  دو شهادت مزبور در خارج اذان و اقامه گفته شود؛ نه در فصول آن. ٣

   قيام
 جـدا از قيـام هنگـام         ماهيت قيام متصل به ركوع چيست؟ آيـا وجـودي         

  قرائت دارد؟
 ركن است و ، االحرامة مانند قيام در حال تكبير،م متصل به ركوع قيا

  . است  واجب غير ركني،قيام در حال قرائت
 ١٦/٤/١٣٨١  

 معنـاي اتـصال     ،صل به ركوع   قيام هنگام قرائت از قيام متّ       در صورت جدايي  
  چيست؟

 از قيام باشد و بين قيام قبلي و دست كه ركوع بع ا معناي اتصال آن
  . غير از قيام فاصله نشود  حالتي،ركوع بعدي

 ١٦/٤/١٣٨١  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٦٢  

  قرائت
بـا  ( از قرائـت را جهـراً    اي  كلمهاش پرش حنجره بر اثر    ناخواسته و     شخصي

بايد آن را آيا  ؛بايست بدون جهر بخواند  در حالي كه مي،خواند مي)  بلند صداي
  تكرار كند يا نه؟

  . تكرار است، احوط
 ١٦/٤/١٣٨١  

يد به طور كامل در مـورد قرائـت قـرآن و بـه طـور          حكم فراگيري علم تجو   
  باشد؟ خاص در مورد قرائت نماز چه مي

  . فراگيري قرائت صحيح براي نماز الزم است- ١
  . رعايت برخي از قواعد تجويد در نماز الزم نيست- ٢
  . رعايت قواعد تجويد در قرائت قرآن خوب است- ٣

١/١١/١٣٨١  

   سجده
ها و اماكن چـه       در مساجد، نمازخانه  ) زينتيغير  (استفاده از مهرهاي سنگي     

  حكمي دارد؟
  . سجده بر سنگ مزبور جايز است. ١
 .سجده بر تربت حضرت سيدالشهداء افضل است. ٢

٥/٣/١٣٨٩  



 ٢٦٣    استفتائات

   صحيح است؟سجده بر كاغذآيا 
  .سجده بر كاغذ ساخته از چيزي كه سجده بر آن جايز نيست مشكل است

جـا آوردن سـجده   ه  ب،ب شده استبعد از نمازي كه سجده سهو در آن واج       
   گذشته؟ نمازهايدر سهو بر اثر م است يا سجده  آن نماز مقد سهو، براي
  اوليو  ترتيب واجب نيست . است  سهو فوريهٴسجددادن  انجام 

  . است كه به آن اشتغال داشت  سهو نمازيهٴتقديم سجد
 ١٦/٤/١٣٨١  

  كمش چيست؟ ديگر بگويد، ح اگر در سجده سهو اشتباهاً ذكري
  .شود  سجده سهو باطل نمي

 ١٦/٤/١٣٨١  
  تشهد
ــي   . ١ ــوم يعن ــهادت س ــدن ش ــاز خوان ــشهد نم ــا در ت ــاً «آي علي ــهد أن أش

جايز است يا نه؟ آيا » اهللا وأوالده المعصومين حجج اهللا  وليأميرالمؤمنين
  مبطل نماز است يا نه؟

لـذي جعلنـا مـن    الحمـد هللا ا «آيا در ركوع و سجود و قنوِت نماز خوانـدن      . ٢
  جايز است يا نه؟ آيا مبطل نماز است يا نه؟» طالب أبي بن المتمسكين بوالية علي

  دل قرآن و حكَم و حجت ِع بيت عصمت و طهارت اهل. ١
  .اند الهيبالغهٴ 



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٦٤  

  .از شهادت سوم در نماز جداً پرهيز شود. ٢
 آن  تولّيِِ آن ذوات مقدس، در قنوت و مانندهٴدرخواست ادام. ٣

  . استجايز
٢٢/١/٨٧  

  قنوت
تمام نشده، دستش را حركت دهد يا پايين       او  كه هنوز ذكر قنوت     نمازگزاري  

   دارد؟ ، نمازش چه حكميقنوتبه خواندن كند  شروع ،آورد يا قبل از باال بردن
  . اشكال ندارد

 ١٦/٤/١٣٨١  

  نمازآداب 
ح دست در الً باال بردن صحيمث( نماز ت مستحبايرعايت نكردن صحيح بعض

   دارد؟ چه حكمي) تكبير
  . اشكال ندارد

 ١٦/٤/١٣٨١  

  نماز جمعه
        د نماز ظهر و عـصر و يـا تنهـا      آيا بعد از نماز جمعه و عصر، خواندن مجد

   ؟عصر الزم است



 ٢٦٥    استفتائات

، اعاده ظهر يا عصر.  نماز جمعه وظيفه نماز ظهر روز جمعه است
  . الزم نيست]يك هيچ[

 ١/١٢/١٣٨٠  
   چيست؟ نماز جمعه در زمان غيبت امام زماننظر حضرتعالي راجع به

  . واجب تخييري است３نماز جمعه در عصر غيبت امام
٥/٣/٨٩  

  قضانماز 
   پدر كه غيرعمدي فوت شده، واجب است؟  نمازهاي آيا قضاي

 كه بدون تمرد و طغيان و عناد ترك شده يا بر اثر   نمازهايي
ها   آنخوانده شده، همه و يادنگرفتن احكام، به طور فاسد  انگاري سهل

  . قضا دارد
 ٨/٤/٧٤  

شود    نماز صبح را مي     توان خواند؟ قضاي    ميزماني   نماز را در چه      يقضا
  ظهر خواند؟

قضاء سبب  مگر ،جا آورد ه توان ب ام اوقات ميمقضاء را در تنماز  
  . شود ييشدن نماز ادا

 ٢٢/٢/١٣٧٤  
  شده ترتيب شرط است؟ آيا در قضاي نمازهاي فوت 



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٦٦  

  .، ترتيب شرط نيست]شده نمازهاي فوت [ر قضاي فوائت د
  ٨٨تابستان 

انجام نماز و روزه قضا براي ديگري توسط فردي كه خود نماز و روزه قـضا          
  بر عهده دارد چه صورت دارد؟

شود  اگر نيابت از ديگري موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمي. ١
ولي قضاي از و اگر موجب آن باشد هرچند حرام است . ٢. جايز است

  .ديگري صحيح است
١٢/٩/١٣٨٧  

   استيجارينماز
   واجب است يا خير؟  در نماز استيجاري، معمول  مستحبي آيا گفتن ذكرهاي

يا مورد كنند اگر صريحاً در عقد اجاره قيد را  قول يا فعل مستحب 
  . وگرنه الزم نيست، رعايت آن الزم است،انصراف عقد باشد

 ١٦/٤/١٣٨١  

  قه نماز متفرمسائل
   احكام نماز وجود دارد؟  جاهل و ناسي  براي يآيا حكم كلّ

 در صورت ،جهل به موضوع يا حكمو  نسيان موضوع يا حكم،   براي
در خصوص جهر و اخفات .  ثابت است حكم كلي)  غير ركنرد(قصور 



 ٢٦٧    استفتائات

ر هم معذور است و حكم عام در  جاهل مقصّ، قصر و در اتمام به جاي
  .عذر است عفو و ،همه موارد

 ١٦/٤/١٣٨١  
  

  احكام نماز مسافر

  بالد كبيره
  شرايط بالد كبيره چيست و آيا تهران از بالد كبيره است؟

 آن  هاي  بين محله اگر شهري.  ندارد  ديگر فرقي  تهران با شهرهاي
 كه عرفاً چند شهر محسوب شود، از بالد  فاصله باشد، به طوري

  .كبيره است
 ٣١/١/٧٤  

شود و روزه،    نماز قصر مي بالد كبيره باشد، در چه صورتياگر تهران از 
  يابد؟  حكم روزه مسافر مي

] ه[روز ده] اقامت[ كه قصد  ها يا كساني   تهراني  نماز در تهران براي
  .اند، تمام است و روزه نيز صحيح است كرده

٣١/١/٧٤  
 ، تا منـزل محل كار  تهران از هٴ در بلد كبير     مسافت بيش از حد شرعي     ّ  آيا طي 

  شود يا خير؟ موجب شكسته شدن نماز و بطالن روزه مي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٦٨  

 درون  هاي  پيمودن مسافت و ديگر است  تهران بزرگ همانند شهرهاي
  .قصر نماز يا ابطال روزه نيستسبب  ، شهري

 ٧/٩/١٣٧٤  
در مسجد كوفه و حرم سيدالشهداء مسافر مخير بين نمـاز شكـسته و تمـام       

شـود؟ و     امل شهر كوفه از جمله مسجد سهله نيز مي        باشد، آيا اين حكم ش      مي
 نيز همـين حكـم را دارنـد و مقـدار حـائر              آيا رواقهاي حرم امام حسين    

  باشد؟ حسيني چقدر مي
 حكم تخيير مخصوص مسجد كوفه و نيز مختصّ حرم امام

 .شود مشمول تخيير است آنچه حرم محسوب مي. است حسين
  .رواق و صحن محل تخيير نيستند

١٢/٩/١٣٨٧  

  كثير السفر
شخصي ساكن آمل و محل كار او بابل است و هر روز در حال رفت و آمـد            

باشد و از بابل به ساري رفته است؛ آيا براي كامل بودن نماز و صحيح بودن               مي
  روزه او بايد قبل از ظهر به بابل برگردد يا به آمل؟

ن اگر فاصله بين شهر آمل و بابل بيش از حد شرعي است، چو. ١
اش صحيح است؛ چه به بابل  كثيرالسفر است، نماز او تمام و روزه

  .برگردد و چه به آمل؛ حتي نماز و روزه او در ساري هم صحيح است



 ٢٦٩    استفتائات

اگر فاصله بين شهر آمل و بابل كمتر از حد شرعي باشد، بايد قبل . ٢
  .اش صحيح باشد از ظهر به آمل برگردد، تا نماز او تمام و روزه

  حد ترخّص
شود؟  ترخّص به چه صورتي مشخص ميحد  

شنيده ) نه با بلندگو( حد ترخّص، مكاني است كه صداي اذان محل 
  .نشود؛ يا ديوارهاي محل در صورت هموار بودن ديده نشود

  حد مسافت
با توجه به شرايط جديد حاكم بر حمل و نقل و وجود وسايل اياب و ذهاب      

آسـان كـرده، بـه طـوري كـه گـاه       بسيار آسان كه شـرايط مـسافرت را بـسيار       
هايي كه به ظاهر مسيري طوالني دارند در مدتي بسيار كوتـاه و بـدون                 مسافرت

پذيرند، آيا تعريف مسافر در زمان مـا نيـز همچـون گذشـته         سختي صورت مي  
است و مالك آن، طي مسافت شرعي است؟ در حالي كـه ممكـن اسـت يـك             

  ن مسافت را بپيمايد؟راننده در داخل شهر خودش بسيار بيشتر از آ
  .مالك سفر شرعي، پيمودن هشت فرسخ با شرايط ديگر است. ١
  .شود آساني و سرعت و مانند آن، سبب تغيير حكم نمي. ٢

شود ابتـدايش از محـل سـكونت و           هشت فرسخ شرعي كه نماز شكسته مي      
  انتها محل استقرار در شهر ديگر است يا انتهاي شهر مبدأ و ابتداي شهر مقصد؟
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  . شرعي از انتهاي شهر مبدأ و ابتداي شهر مقصد استافتمس
١٢/٩/١٣٧٨  

  شغليسفر 
شخصي كه شغلش مانند خلبان و ملوان و راننـده سـفر نيـست، بلكـه بـه               

كنـد يـا    اي چند روز به محل كار خود رفـت و آمـد مـي    صورت روزانه يا هفته  
 يا سـفر  شخصي كه كثير السفر است ـ يعني در هر ده روز يكبار سفر كند ـ و  

  براي او امر عادي گردد، تكليف نماز و روزه او چگونه است؟
اش  كسي كه سفر او بيش از حضَر اوست، نمازش تمام و روزه. ١

  .صحيح است
ـ يعني چهار روز هفته [كسي كه حضَر او بيش از سفرش است، . ٢

تواند صائم  قصر است و نمي] در سفر[نمازش ] در وطن است ـ 
  .شدبا] دار روزه[

1/2/87 
اي دو روز  شخصي با اجازه حضرتعالي بر تقليد امام باقي است و اآلن هفتـه      

تواند در اين مسئله به فتواي  كند؛ آيا مي  براي تدريس به شهر ديگر مسافرت مي      
  مجتهد ديگر عمل كند يا خير؟

سفر بايد بيش از . فتواست، پس رجوع به افراد ديگر جايز نيست. ١
  ].سفر كند[ روز ٤ در هفته ]؛ يعني[حضر باشد 



 ٢٧١    استفتائات

در مورد شغل در سفر، اگر سفرش بيش از حضرش باشد، نماز . ٢
  .اش صحيح است كامل و روزه

 معيار و مالك در قصد توطن چيست؟

  .وطن اصلي نياز به قصد ندارد
 . وطن قراردادي محتاج به ماندن دائمي است

 .كند  ماندن دائمي در ييالق و قشالق فرق مي

صد دارد دائماً در منطقه ييالقي بماند اگر در تابستان كسي كه ق 
  .اي يك روز هم برود آنجا را وطن خود قرار داد هفته

 مقاومت سپاه تهران و محل سكونتم پاكدشت در  محل كار اينجانب نيروي
 كيلومتر ٢٥ تهران است و از منزل تا محل كارم حدود   كيلومتري١٨حدود 

 تحقق  در پاكدشت قصد وطن دوم كنم؟ آيا برايتوانم   آيا مي. فاصله است
 شميرانات   تهران، حتي توانم به همه جاي  روز الزم است؟ آيا مي وطن، قصد ده 

 هم تردد كنم؛ بدون اينكه به قصدم خلل وارد شود؟ در اين صورت،  و شهر ري
  ام چيست؟ تكليف روزه

 كه عرفاً صدق  قداريبعد از قصد توطّن، بايد م.  اتخاذ وطن دوم، جايز است
بعد از صدق . روز الزم است قبل از صدق وطن، قصد ده . وطن كند، بماند

  . شود  وطن، رفتن به تمام مناطق تهران سبب قصر نماز يا افطار روزه نمي
 ١/١٢/٨٠  
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 تواند سه يا چهار وطن داشته باشد؟ آيا انسان مي

  .تواند بيش از دو وطن داشته باشد انسان مي
٥/٣/٨٩  

  تبعيت از همسر در سفر و محلّ سكنا
  آيا زن در سفر و محلّ سكنا تابع شوهر است؟

  .زن در حكم سفر و محلّ سكنا تابع شوهر نيست؛ بلكه مستقل است
  ٨٨تابستان 

  
   جماعتنمازاحكام 

حاضـر بـه آقـا    امـام   اقتدا بـه   شود در نماز جمعه و جماعت به جاي       آيا مي 
  ؟كرداقتدا   اميرالمؤمنين علي

  . بايد به امام جماعت حاضر اقتدا كرد
٢٢/٣/٨١  

در مسجدي جهت استفاده بانوان، بالكني به آن افزودند و ايـن بـالكن را تـا      
در (هاي آهني به اندازه  اند و نيز به جاي نرده محراب توسعه داده) باالي(نزديك  

 اند، به طوري كه مـأمومين در حـال قيـام و قعـود     يك متر ديوار كشيده   ) حدود
توانند امام جماعت را ببينند؛ البته اگر از طرفين بـالكن بايـستند، تنهـا در         نمي

  حكم نماز اين عزيزان چگونه است؟. توانند امام را رؤيت كنند حال قيام مي



 ٢٧٣    استفتائات

  .براي بانوان جايز است. ١
  .باشد، جايز نيستها   آناگر امام جماعت از خود. ٢
  . كنند، جايز نيستاقتدابه امام جماعت اگر اتفاقاً آقايان بخواهند در باال . ٣

٢/٣/٧٤  
الزحمـه    حكم دو امام جماعت با شرايط ذيل در خصوص دريافـت حـق            

  :چگونه است
  .گزارد ـ يكي شغل معلمي دارد و در يكي از مساجد نماز مي

گونه شغلي ندارد و تنها به عنوان امام جماعت به بيان احكام و  ـ ديگري هيچ
  . مساجد شهر مشغول استتفسير قرآن در يكي از

  .المال، سهم معين دريافت كند تواند از بيت امام جماعت مي. ١
المال، نه اشتغال به تعليم و مانند آن مانع  براي دريافت از بيت. ٢

  .است و نه شغل نداشتن شرط است
٢٨/٨/٨٦  

 به او  امام جماعت مشغول خواندن نماز مغرب بود و در ركعت سوم مأمومي
امام به اشتباه چهار ركعت خواند و پس از اتمام نماز فهميد كه چهار . داقتدا كر

  ركعت خوانده است، حكم نماز امام و مأموم چيست؟
 بر اثر  نماز امام در فرض مزبور گرچه از اول صحيح بود، ولي. ١

  .اضافه ركن باطل شد
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  .نماز مأموم صحيح است، چون به وظيفه خود عمل كرده است. ٢
 ٢٤/٧/٧٤  

 بعد بفهمد، آيا  و نداند كه ارتباطش با امام جماعت قطع شده است گر كسيا
  آن قسمت از نمازش صحيح است؟

 هرچند ، اصل نماز صحيح است، را انجام داده باشدا اگر وظيفه فراد
  .جماعت مختل شده باشد

 ١٦/٤/١٣٨١  
االحـرام را گفـت و امـام سـر از ركـوع               اگر مأموم در نماز جماعت تكبيـرة      

تواند نماز را بشكند يا صـبر كنـد امـام             اشت، وظيفه مأموم چيست؟ آيا مي     برد
براي ركعت دوم برخيزد و به نماز خود به عنوان ركعت اول ادامه دهد؟ و اگـر                  

  خواند تكليف چيست؟ اين فاصله طوالني باشد مانند اينكه امام تشهد را مي
ند در صورتي كه فاصله زياد نباشد به طوري كه متابعت صدق ك

تواند صبر كند و به ركعت بعدي امام متصل شود و اگر فاصله زياد  مي
  .باشد قصد فرادا نمايد

١٢/٩/١٣٨٧  
اگر در صف اول نماز جماعت دو يا چند نوجوان مميـز غيـر بـالغ فاصـله           

  شوند چه صورت دارد؟ معيار مميز بودن چيست؟



 ٢٧٥    استفتائات

 هٴع و فاصلاگر نابالغ شرايط نمازگزار را داشته باشد عبادت او مشرو
معيار مميز بودن تشخيص . ٢. حاصل از نمازگزاري وي ضرر ندارد

  .خوب و بد در حد متعارف است
١٢/٩/١٣٨٧  

  .شود نماز قضاء يوميه را به امام جماعت اهل سنت اقتدا كرد آيا مي
  .توان اقتدا كرد مي

  ١٣٨٨ آبان ٢٤ 

خوانـد و   دار مـي  هنگامي كه امام جماعت اهل سنت در نمـاز سـوره سـجده    
  خيزند؛ روند و برمي نمازگزاران در اثناي قرائت، به سجده مي

  اوالً تكليف چيست؟
ثانياً اگر كسي عمداً يا جهالً يا سهواً سجده را ترك كـرد، نمـازش چـه                 

  حكمي دارد؟
ثالثاً اگر ندانسته به ركوع رفت و سپس به سجده و دوباره به قيـام برگـشت                  

 تكليف چيست؟

 با اشاره سجده نمايد و بعد از نماز سجده كند و در صورت امكان. ١
  .نماز او صحيح است

سجده كند و ) چون مخالف تقيه است(در صورت عدم امكان ] و[
  .احتياطاً نماز را اعاده كند ، هرچند اقوي صحت نماز است
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  .نماز در فرض مذكور صحيح است. ٢
  .نماز را در فرض ياد شده اعاده نمايد. ٣

  ١٣٨٨ آبان ٢٤

   در مسجد الحرام و مسجد النبيجماعتماز ن
 كدام است؟ آيـا در      ]در مسجد الحرام  [نظر حضرتعالي درباره نماز استداره      

  چنين شرايطي ما مجاز به خواندن نماز به جماعت هستيم؟
  . نماز استداره در صورت عدم تقدم مأموم بر امام صحيح است

ي اتصال برقرار نيـست؛  در نماز جماعت مسجد النبي و مسجد الحرام، گاه      
آيا بدون اتصال، نماز اقامه شده صحيح است؟ همچنين است پيشاني گذاشـتن     

  .بر فرش به جاي مهر
  . با توجه به اوضاع مزبور صحيح است

اقتدا به امام جماعت در مـسجد النبـي و مـسجد الحـرام و مـساجد محـل              
 فرش در ايـن  سكونت در اين دو شهر در ايام حج و عمره و نيز سجده بر روي       

  مساجد چه حكمي دارد؟
اي در مسجد الحرام كه مأمومين رو به روي امـام   بفرماييد حكم نماز استداره 

 گيرند چيست؟ و يا جلوتر از او قرار مي

اقتدا به امام جماعت در مساجد مرقوم و شركت در نماز جماعت . ١
  .مزبور، صحيح و واقعي ثانوي است



 ٢٧٧    استفتائات

  . ضروري جايز استسجده بر روي فرش در موارد. ٢
در مجامع علمي  الزم است فقه اهل بيت عصمت و طهارت. ٣

 خوفي يا هٴجهان اسالم تبيين شود تا پيروان هر مذهبي بدون تقي
  .مداراتي، وظيفه خود را آزادانه انجام دهند

اي در مسجد الحرام، در صورتي كه مأموم جلوتر از  نماِز استداره. ٤
  .، جايز استامام نسبت به كعبه نباشد

٢/٢/٨٧  
پشت بام مسجد النبي كه ديوار اطراف پشت بام بيش از قامـت انـسان بلنـد        
است و هيچ طرف صفهاي جماعت مسجد پيدا نيست آيا اقتدا بـا ايـن وضـع              

  صحيح است؟
در صورتي كه به وسيله يكي از مأمومها كه حاجبي ندارد اتصال . ١

  .حاصل شود اقتدا صحيح است
به هيچ وجه اتصاِل بدون حجاب حاصل نباشد، در صورتي كه . ٢

  .براي مردها صحيح نيست
  ١٣٨٨ آبان ٢٤ 

   در اداراتجماعتنماز 
نمـاز  (واحد روابط عمومي بعضي از ادارات دولتي، متولي برگزاري مراسـم            

بـا عنايـت بـه تعظـيم شـعائر          . است...) جماعت، عيد غدير، محرم حسيني و     



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٧٨  

رساني به اربـاب رجـوع،     مطلوب خدمات هٴاسالمي و در عين حال رعايت نحو      
  :خواهشمند است به دو سؤال ذيل به صورت شفاف پاسخ فرماييد

گيرد ـ  برگزاري نماز جماعت ـ كه نزديك نيم ساعت از وقت اداري را مي. ١
) ١٤ الـي  ٣٠/١٣يعني حدود سـاعت  (در اول وقت نماز و يا پايان وقت اداري    

  چه حكمي دارد؟
يـك مراسـم در اول   )  مـاه ٣(ور متوسط در هر فـصل       در طول سال به ط    . ٢

 ٤شـود كـه در مجمـوع           دقيقه برگزار مـي    ٩:٣٠ الي   ٨ساعت اداري از ساعت     
هـا در     گونـه مراسـم     با توجه به اثربخـشي ايـن      .  ساعت است  ٦مراسم به مدت    

 ديني و تجديد قواي معنوي همكاران و با در نظـر گـرفتن رعايـت                هٴتقويت بني 
  گونه مجالس مذهبي چه حكمي دارد؟ برگزاري اينحال ارباب رجوع، 

در صورت توافق مسئوالن اداري، برگزاري نماز جماعت در اول . ١
  . وقت بهتر است

تضييع حق  برگزاري مراسم مزبور بدون منع مسئوالن اداري و بي. ٢
  .كنندگان جايز است رجوع

٤/١٢/٨٤  



 ٢٧٩    استفتائات

   غديرعيدنماز روز 
ز و يا عدم جواز جماعت در نماز روز عيـد     لطفاً نظر شريفتان را درباره جوا     

  . مرقوم فرماييد» صالة الغدير«غدير
روز غدير خم از اعياد بزرگ اسالمي است و نماز خاص دارد . ١

ليكن همانند روز مبعث است كه از اعياد عظيم ديني است و نماز 
 . شود مخصوص دارد ولي به جماعت اقامه نمي

 وجود ندارد و ادلّه تسامح در روايت معتبري بر تجويز جماعت. ٢
 . كند سنن رجحان آن را ثابت نمي

برخي از فقهاي عظام جماعت آن را به عنوان رجا نه به قصد . ٣
 . باشد ورود بعيد ندانستند ولي اَولٰي ترك جماعت مي

١٦/٣/٨٨  
 ها نماز آيات دارند؟  لرزه  آيا پس

  . داردها اگر جداگانه احساس شود، نماز آيات جدا لرزه پس
  

  اعتكافاحكام 

اي كه صيغه مسجد بـر آن خوانـده نـشده            در شهرستاني مصالي نماز جمعه    
تـر و فراگيرتـر از آن بـراي           است، جامع اصلي شهر است كه فـضايي مناسـب         

  . برگزاري مراسم معنوي اعتكاف وجود ندارد
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خواهشمند است نظر به استقبال فراوان از اين مراسـم عظـيم معنـوي در آن             
ان، تكليف شرعي ما را در راستاي برگزاري مراسم اعتكاف در آن مكان       شهرست

  . مقدس، روشن فرماييد
  .اعتكاف در غير مسجد مشروع نيست

١٨/٣/٨٩ 
 

   روزهاحكام

  اش چيست؟ اگر غواص با لباس مخصوص خود زير آب رود، حكم روزه
كند؛ ليكن در فرض  عمداً سر را زير آب بردن روزه را باطل مي

رسد و  ون سر زير جايي مخصوص است، هرگز آبي به سر نميسؤال، چ
  .كشد، لذا روزه او صحيح است گويند نفس مي عرفاً مي

من طلبـه   (در باب صوم به چه دليل اكل و شرب غيرمعتاد هم مبطل است؟              
  )هستم و دليل فقهي اين مطلب را خواهانم

زه در صورتي كه اكل و شرب از طريق معتاد يا دهان باشد، رو. ١
شود، هرچند مأكول و مشروِب معتاد ـ يعني خوراكي ـ نباشند  باطل مي

  .و دليل آن، اطالق ادلّه است
چنانچه اكل و شرب از طريق غير معتاد مثال تزريق باشد و كامالً . ٢

اثر تغذيه را داشته باشد ـ مانند سرم ـ مشمول اطالق دليل خواهد بود، 



 ٢٨١    استفتائات

اند كه ادله ابطال أكل و شرب از  ههرچند برخي اين ادعا را مطرح كرد
  . اين صورت انصراف دارد

  روزه استيجاري
انجام روزه قضا براي ديگري توسط فردي كه خود نماز و روزه قضا بر عهده     

  دارد چه صورت دارد؟
شود  اگر نيابت از ديگري موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمي. ١

] از[ست ولي قضاي و اگر موجب آن باشد هرچند حرام ا. ٢. جايز است
  .ديگري صحيح است

١٢/٩/٨٧  

 استهالل

  معيار تحقق اول ماه قمري و نيز طريق ثابت شدن آن چيست؟
. ٢فاصله و نسبت ماه و آفتاب، . ١معيار اول ماه قمري آن است که 

مجموع دو نسبت ياد شده به قدري . ٣ماه و زمين و ] فاصله و نسبت[
  . پذير باشد باشد که رؤيت ماه امکان

 آنچه طريق ثبوت اول ماه است امکان ديدن با چشم غير مسلح است 
  . هاي سه گانه است است تحقق نسبت] اول ماه[و آنچه موضوع اصيل 

  تواند راهي براي ثبوت اول ماه باشد؟ آور مي آيا محاسبات دقيق و يقين
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اگر منجم  با حساب دقيق رياضي، يقين يا اطمينان پيدا کرد که 
طوري است که در صورت عدم مانع ] ياد شده[گانه  سههاي  نسبت
  .شود، اول ماه براي او ثابت خواهد بود غبار و ابر، ماه ديده مي: مانند

   طريقيت دارد يا موضوعيت؟هٴآيا رؤيت هالل جنب
  .   رؤيت ماه طريقيت دارد نه موضوعيت

  آيا استفاده از دوربين و تلسکوپ در رؤيت هالل معتبر است؟
از رؤيت ماه فقط ديدن با چشم غير مسلح است و عينک، مقصود 

  . شود سالح محسوب نمي
  ها چه نوع رؤيت است؟ مستند شهادت عادل

  . ها فقط رؤيت با چشم غير مسلح است مستند شهادت عادل
هاست يـا از   ها و قله آيا مکان استهالل فقط مناطق معمول روي زمين و کوه      

  توان استفاده کرد؟  مينيز... هواپيما و: اسبابي مانند
حرکت ها   آنها و نيز با هواپيمايي که همسطح با استهالل بر فراز قلّه

  .کند، صحيح است
  مستند حکم حاکم در ثبوت اول ماه چگونه است؟

تواند رؤيت شخصي، شهادت مستند حکم فقيه جامع شرايط افتاء، مي
يه جامعي،  هاي خبير و نيز محاسبات دقيق نجومي باشد،  اگر فق عادل

 را محقّقانه بررسي نمود ] ياد شده[گانه هاي سه منجم ماهر بود و نسبت



 ٢٨٣    استفتائات

تواند به استناد  و امکان رؤيت با چشم غير مسلّح را احراز کرد مي
  . تحقيق فنّي حکم کند، هرچند ماه را نديده باشد

  . با احراز اشتباه رياضي، حکم فقيه مزبور فاقد اعتبار شرعي است
االفـق بـا آن    افق و قريب هالل در يک منطقه، فقط براي مناطق هم     آيا رؤيت   

افق   هاي هم   شود ، مالک مکان     منطقه اعتبار دارد يا مناطق ديگر را هم شامل مي         
  االفق چيست؟  و قريب

  . ثبوت اول ماه قمري براي بالد شرقي موجب ثبوت آن براي بالد غربي است
 موجب ثبوت آن براي ثبوت اول ماه قمري براي بالد غربي، فقط

قرب افق ، با هم در مقداري از شب،  بر اثر بالدي از شرق است که
  . همين ميزان براي ادراک فضيلت شب قدر کافي است. شريک باشند

١٥/٥/٩٠  
  

  احكام خمس

   هزينه زندگيخمس
ام و قـصد      اينجانب مبلغي جهت ساخت حسينيه سيدالشهداء در نظر گرفته        

زا نگهداري كنم تا اينكه ساخت و ساز حسينيه شروع دارم در حساب بانكي مج
آيا به  . گونه دخل و تصرفي در اين حساب و مبالغ آن نداشته باشم             شود و هيچ  

  گيرد يا خير؟ اين پول خمس تعلق مي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٨٤  

در صورتي كه سال بر آن مبلغ نگذشته باشد و از ملك شما به عنوان 
    . دهزينه سال خارج شده باشد ، متعلق خمس نخواهد بو

٢٣/٦/١٣٨٧  
در شركت ما تعاوني تأسيس شده و اطالعيه دادند كه هر كس مبلغ بيست هـزار     

آزاد  تومان به حساب شركت واريز كند، به مدت شش ماه يخچال به صـورت نيمـه        
مبلغ ذكر شده را واريز كردم؛ پـس  ... دهيم و من چون احتياج داشتم و در تاريخ  مي

ند و من يخچال تهيه كردم و بالفاصله بـه شـركت   از مدت ده ماه به ما تحويل نداد    
گفتند پـول شـما را بـه حـساب          . خواهم، پول مرا بدهيد     گفتم كه من يخچال نمي    

توانيـد بـراي    دهـيم؛ مـي   شركت واريز كرديم؛ هر موقع يخچال آورديم به شما مـي   
  .دهيم فروشيم؛ پولش را به شما مي خودتان بفروشيد يا ما براي شما مي

ت يك سال يخچال آوردند و فروختند، پولم را به مـن دادنـد و         بعد از گذش  
من آن پول را يك تخته فرش خريدم براي منزل خودم كه به آن احتياج داشتم؛              

  آيا اين فرش خمس دارد يا خير؟
 در فرض سؤال، در صورتي كه مبلغ مزبور را جهت خريد يخچال 

ريافت آن را هر مورد نياز به حساب واريز كرديد و بعداً هم امكان د
ايد و پس از آوردن يخچال و فروش آن،  خواستيد نداشته موقع كه مي

تان وجه آن را جهت خريد فرش مورد نياز   قبل از رسيدن سال خمسي
  .مصرف كرده باشيد، خمس ندارد



 ٢٨٥    استفتائات

  ) ِهبه(خمس هديه 
 شود، با توجه به اينكه فرزنـد تحـت   هداياي نقدي كه به فرزند، توسط فاميل داده مي       

  شود، آيا متعلق خمس است؟ تكفّل بنده است و هداياي مزبور براي آنان ذخيره مي
 در صورتي كه در اثناي سال هزينه نشود و مال ارزشمند شود، 

  .شود متعلق خمس مي
  ١٤٢٨المولود   ـ ربيع١٣٨٦فروردين 

  آيا هديه خمس دارد؟
  .  هديه اگر قابل توجه باشد، خمس دارد

 ٣١/١/٧٤  
  مس دارد؟آيا هبه خ

  . باشد خمس دارد١اگر خطيره
الحـسنه    كشي به صاحبان حسابهاي قـرض       جوايزي كه بانكها به خاطر قرعه     

  باشد يا خير؟ پردازند مشمول خمس مي مي
فراهم كردن شرائط آن مصداق كسب باشد، مشمول  بر اثر اگر جايزه

خمس است و اگر به صورت هديه باشد در صورتي كه اندك نباشد 
  .شود مس ميمشمول خ

١٢/٩/١٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یعنی مال ارزشمند و قابل توجه باشد ـ 1
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   شهدا خانوادةحقوق
دهد، اعم از پدر و مادر و همسر و   شهدا ميهٴحقوقي كه بنياد شهيد به خانواد

  فرزند شهيد، اگر سر سال اضافه بيايد، خمس دارد يا نه؟
  .خمس دارد

به علت شهادت برادرم مدت هفت ... رساند اينجانب احتراماً به استحضار مي   
ازدواج نمودم و سرپرسـتي فرزنـد       ... ن برادرم، همسر شهيد     سال است كه با ز    

  .باشد، تحت تكفّل و سرپرستي دارم ام مي شهيد را كه برادرزاده
خواهشمند است در رابطه با حقوق فرزند شهيد، براي ما روشن بفرماييد كه           

تـوانم از حقـوق فرزنـد شـهيد           آيا من با توجه به مشكالت زندگي كه دارم مي         
  .باشد م، چون برايم مشكل مياستفاده كن

  .حقوق فرزند شهيد، مخصوص همان فرزند است. ١
توان از آن   آن فرزند و مقدار سرپرستي وي را ميهٴ هزينمقداربه . ٢

  .حقوق استفاده كرد
٢٤/٣/٨٣  

  خمس منزل مسكوني
يك واحد منزل به ... اينجانب داراي يك باب منزل مسكوني بوده و از طرف   

در حال حاضـر بـراي      .  چند سال اين منزل دومي خالي است       من دادند و مدت   



 ٢٨٧    استفتائات

توسعه منزل اولي قصد فروش آن را دارم؛ اوالً آيا به اصل قيمت منـزل دومـي                 
  گيرد؟  خمس تعلق مي

اگر نياز شأني شما باشد، ] و. [گيرد به منزل دوم خمس تعلق مي. ١
  .گيرد خمس تعلق نمي

  گيرد؟  ميثانياً آيا به ارزش افزوده هم خمس تعلق
گيرد، چون به اصل منزل خمس  به ارزش افزوده خمس تعلق مي. ٢

  .گيرد تعلق مي
ثالثاً براي منزل دومي بعد از تحويل گرفتن مقداري هزينه كردم؛ آيا به مبلـغ          

  .گيرد هزينه شده هم خمس تعلق مي
گردد و به  هزينه اگر از مال مخمس باشد، از اصل فروش كم مي. ٣

  .گيرد  ميبقيه خمس تعلق
آيا متعلـق  ) اعم از پسر و دختر(خريد يا ساخت منزل مسكوني براي فرزند       

  خمس است؟
  . اثناي سال باشد، متعلق خمس نيست در صورتي كه هزينهٴ

 تهيه شود كه به آن نياز است، آيا به آن خمس  اگر از پول بين سال منزلي
  گيرد؟  تعلّق مي

  . قبل، خمس ندارد] سال[شد نه از  اگر پول مفروض از درآمد همان سال با
 ٢٢/٢/٧٤  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٨٨  

  شود؟  شود، آيا مشمول خمس مي  هزينه تعمير منزل كه از پول بين سال تأمين مي
  .شود، خمس ندارد   سال، صرف تعميرات الزم مي  كه در اثناي  پولي

 ٢٢/٢/٧٤  
 و ميزان آن را درباره اموال حقير در موارد  خواهشمند است سال خمسي

لوازم ) ب.  كمتر از مورد نياز منزل مسكوني) الف:  ذيل تعيين فرماييدگانه سه
) ج.  كه مورد استفاده است و شايد متعلق خمس قرار گرفته باشد خانگي

 پنجاه هزار تومان؛ از قبيل ظروف، البسه   به مبلغ تقريبي  اضافي لوازم خانگي
  . و خوراكي

  .خمس ندارد كه با درآمد سال تهيه شده  منزل مسكوني. ١
  . سال قبل تهيه شده باشد خمس ندارد، مگر از پول ماندهٴ نگيلوازم خا. ٢
 كه در واقع جزء لوازم نيست و به عنوان تجمل تهيه  لوازم اضافي. ٣

  .شده خمس دارد
  .  قرار دهيد  داريد را مبدأ سال مالي اولين فرصتي كه در پيش. ٤

 ١٠/٨/٧٤  
ن سال بخرد كه مشمول خمس نگردد و پس  از درآمد بي اي  كه خانه كسي

 بخرد كه به آن نياز دارد، آيا  از چند سال، آن را بفروشد و خانه ديگري
گردد؟ اگر قيمت آن باال رود، چه   پول فروش منزل مشمول خمس مي

   دارد؟ حكمي



 ٢٨٩    استفتائات

   يا همزمان با فروش آن، خانه ديگري  اگر قبل از فروش خانه قبلي
  .د، خمس نداردكه مورد نياز است بخر

  : ها پاسخ دهيد لطفاً به اين پرسش
ام و در همـان   انداز كـرده  ام مبلغي پول پس  اينجانب در زماني كه دانشجو بوده     . ١
هاي پدرم بود و قسمتي هـم وام دانـشجويي بـوده              اين پول هديه  . ها هزينه شد    سال
هـا    و اصل پـول   با توجه به اينكه يقين ندارم كه سال بر آن پول گذشته يا نه               . است

  گردد يا نه؟ آيا مشمول خمس مي هديه و وام بوده، چه حكمي دارد؛
هاي مورد نياز منزل      ام و براي پول آن فرش       منزلي جهت سكونت خود خريده    . ٢

خود را فروختم، با توجه به اينكه يقين نـدارم كـه از زمـان خريـد تـا فـروش آن                       
  گردد يا نه؟ مول خمس ميهاي مذكور مش ها سال گذشته يا نه، آيا فرش فرش
هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهيه منزل مـسكوني        ٢٠٠مبلغ  . ٣

خانه گذاشتم؛ حال با توجه بـه اينكـه       در اختيار صاحب  ) قبل از خريدن خانه   (
يقين دارم قبل از رهن، سال بر پول نگذشته بود و بعـد از رهـن و تمـام شـدن       

ن هزينه كردم؛ آيا پول مـذكور مـشمول         مدت آن فوراً پول را براي خريد مسك       
  گردد يا نه؟ خمس مي

اگر كسي پولي را براي امري در گرو بگيرد و صاحب پول آن كار را انجام . ٤
ندهد ـ مثالً پولي در گرو سندي باشد و مدتي بگـذرد و پـول دسـت نخـورده      

  بماند ـ خمس اين پول در گردن كيست؟
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  دد كه به آن نياز است خمـس دارد      اگر از پول بين سال منزلي تهيه گر       . ٥
  يا نه؟

اگر كسي منزلي داشته باشد و به داليلي ـ مثالً عـدم امنيـت محـل آن ـ       . ٦
 هٴآن را اجاره دهد و خـودش در محلـي ديگـر بـا اجـار               ) مثالً يك سال  (فعالً  

  گردد يا نه؟ بيشتري منزل اجاره كند، آن منزل آيا مشمول خمس مي
شد و از درآمد بين سال خريداري كند و مـشمول       اگر كسي خانه داشته با    . ٧

خمس نگردد و بعد از چند سال به داليلي مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با 
پول آن، خانه ديگري بخرد كه به آن خانه نيـاز دارد، آيـا پـول فـروش منـزل،                

  گردد يا نه؛ و اگر قيمت آن باال رود چه حكمي دارد؟ مشمول خمس مي
گردد  اي عروسي كه از طرف پدر يا پدر همسر و فاميل هديه ميه آيا هديه. ٨

گردد يا نه؟ اگر حتي يك سال مورد استفاده قرار نگيـرد، در            مشمول خمس مي  
  اين صورت چطور؟ آيا هديه ديگر مشمول خمس است يا نه؟

اگر كسي منزلي داشته باشد كه نياز به تعميـر دارد و در حـد شـأن خـود      . ٩
و از اول سال مـثالً تـا       ) اين فرد حساب سال دارد    (عمير كند   خواهد آن را ت     مي
هـا مـشمول    ها را هزينه نمايـد، آيـا آن پـول    آوري كند و پول  ماه پول جمع ١٠

  گردد يا نه؟ خمس مي
اگر سال مالي معين باشد و معلوم نباشد كه هزينه بعد از گذشت . ١

  .سال بوده، خمس ندارد



 ٢٩١    استفتائات

  .متعلّق خمس نيستها هزينه الزم بوده،  چون فرش. ٢
  .فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد. ٣
  .فرض مرقوم با گذشت سال، متعلق خمس است. ٤
  .اگر پوِل مفروض از درآمد همان سال باشد، نه از سال قبل، خمس ندارد. ٥
شود، خمس دارد؛   منزل قبلي درآمد او محسوب ميهٴاگر پول اجار. ٦

  .ولي خود منزل خمس ندارد
 قبل از فروش خانه قبلي يا همزمان با فروش آن، خانه ديگري اگر. ٧

  .كه مورد نياز است بخرد، خمس ندارد
هديه اگر قابل توجه باشد، خمس دارد و چنانچه اندك باشد، . ٨

  . نداردخمس
  .شود، خمس ندارد پولي كه در اثناء سال صرف تعمير لوازم مي. ٩

٢٢/٢/٧٤  

  اي خمس وديعه منزل اجاره
 را به صورت رهن، به مدت يك سال در اختيار   اجاره منزل، مبلغي ايبنده بر
پس از پايان . پيش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. خانه قرار دادم صاحب

آيا پول مذكور مشمول . مدت رهن نيز آن پول را صرف خريد مسكن كردم
  شود؟  خمس مي

  .  فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٩٢  

  نه ؤو براي مانداز خمس پس
باشد و  حساب سال خمسي او مي/ ٢٣/١٠شخصي مقلد حضرتعالي است و 

 تومان موجـودي در حـساب دارد و قـصد دارد بـراي خـود            ٠٠٠/٥٠٠/٣مبلغ  
  گيرد يا نه؟ آيا خمس تعلق مي. ماشين بخرد

 اگر ماشين جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد، خمس ندارد؛ ولي 
  .گيرد ون بر هزينه باشد، خمس تعلق مي براي تشريفات و افزچنانچه

فردي منزل خريداري كرده به مبلغ ده ميليون و هفتصد هـزار تومـان كـه دو          
ميليون تومان آن وام است و بايد قسطي پرداخت كنـد و اصـالً حـساب سـال           

خواهد حساب  نداشته و در حال حاضر هم هفتصد هزار تومان پول نقد دارد مي
  م چيست؟سال خمسي تعيين كند؛ حك

اگر كسي به قصد خريد منزل پول جمع كند و منزل در شأن او . ١
  . باشد، سال بگذرد خمس ندارد

  .هفتصد هزار تومان خمس دارد. ٢
گذارد يا جمع  زحمت براي خريد خانه در بانك مي آيا پولي كه يك جوان بي    

  كند، خمس دارد؟ مي
 ممكن نيست، انداز اگر نيازمند به خانه است و تهيه آن بدون پس

  .خمس ندارد
٢٣/٢/٨٣  



 ٢٩٣    استفتائات

  خمس جهيزيه
رسد يا كنار    جهيزيه كه چند سال بعد به مصرف مي آيا تهيه وسايل براي

  آيد؟   آن از مخارج سال به شمار مي گذاشتن پول براي
 آن   اينكه تهيه دفعي  وسايل مرقوم ممكن نباشد؛ چه اگر تهيه تدريجي

  .شود  نه ساالنه محسوب ميمقدور نيست، وجوه جمع شده جزء هزي
 ٣١/١/٧٤  

شـود   انداز مي  آيا به پولي كه براي تهيه مسكن يا جهيزيه دختر به تدريج پس            
  گيرد؟ مي خمس تعلق

  .گيرد تعلق نمي

  خمس مهريه
  گيرد يا نه؟ آيا به مهريه زن خمس تعلق مي

اگر مهريه زن بيش از مهرالسنّه باشد، به آن مازاد خمس تعلق 
  . درهم است٥٠٠زان مهرالسنه مي. گيرد مي

١١/١٢/٨٣  

  خمس سرمايه
  گيرد؟ كشاورزي خمس تعلق مي آيا به سرمايه و محل كسب و زمين

  .گيرد مگر در زائد بر شأن  تعلق نمي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٩٤  

 زمين كار كنند تا باغ   احداث باغ پسته، بايد حدود پانزده سال روي براي
 نداشته و  ال خمسي كه در طول اين مدت، س كساني.  كند شروع به باردهي

 است،  اند، غير مخمس بوده هزينه كرده...  كود، آب، شخم و   كه براي مبالغي
  اند را كسر كنند؟  محاسبه خمس، بايد آنچه خرج كرده آيا اكنون براي

  .شود  هزينه احداث باغ كسر مي. ١
  . شود  قيمت فعلي باغ حساب مي. ٢

 ٢٤/٧/٧٤  
آوري و مطـب و ابـزار كـار     شكي پولي جمع  براي خريد مطب و ابزار كار پز      

  شود يا خير؟ تهيه كردم؛ آيا خمس شامل مي
 اگر ابزار كار پزشكي به منزله سرمايه ضروري براي ادامه زندگي 

  .باشد، خمس ندارد

  خمس كسب زن
  شود؟ آيا كلّ درآمد زن را خمس شامل مي

  . هرگونه درآمد بعد از كسر هزينه خمس دارد
   درآمــد خـــودش را بــه شــوهرش كــه نيـــاز دارد     توانــد  آيــا زن مــي  

  هبه كند؟
تواند و بعد از گذشت سال، بعد از پرداخت   در وسط سال مالي مي

  .تواند خمس مي



 ٢٩٥    استفتائات

تواند درآمد خود را به عنوان قرض بـه شـوهرش بدهـد و بعـد از             آيا زن مي  
  دريافت آن، خمس را پرداخت كند؟

ال، اول بايد خمس تواند و بعد از گذشت س  در وسط سال مالي مي
  .گاه قرض بدهد را بپردازد؛ آن

   شهريهخمس
  گيرد؟ آيا به شهريه خمس تعلق مي
  .گيرد به شهريه خمس تعلق مي

  خمس وام
كـه هنـوز بـه      [به فتواي حضرتعالي در حسابرسي سال خمسي، به پول وام           

  گيرد؟ خمس تعلق مي] مصرف نرسيده
شده در همان سال  با گذشت سال به آن مقدار از اقساط پرداخت 

  .گيرد پس از احتساب هزينه خمس تعلّق مي

   حجسپردهخمس 
شوم؛ به اين منظور، حدود سه سال پيش          بنده امسال به حج تمتّع مشرف مي      

نام كرده و مبلغ يك ميليون تومان به حساب سازمان حج و زيـارت واريـز     ثبت
براي تشرف، ملزم به گونه اختياري وجود نداشته و    كردم، با توجه به اينكه هيچ     

  گيرد؟ ام، آيا به پول واريز شده خمس تعلق مي مقررات دولت بوده



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٩٦  

  .خمس ندارد انداز قبلي،  اگر از درآمد همان سال بود نه پس

  ها  سود سپردهخمسحكم 
  را بيان فرمائيد؟هاي حج و عمره  حكم خمس سپرده

  :با فرض
  .الف ـ عدم تشرف در سال واريز پول

  .ق خمس به پول قبل از واريزب ـ عدم تعلّ
  .خمس ندارد

شرعي و فرض  در ضمن يكي از عقودهاي حج  سود سپرده با فرض دريافت 
   نظر مبارك را بيان فرمائيد؟عدم تشرف در سال واريز

از منافع سال  اگر پيش از سال عزيمت قابل وصول نبوده است؛
  .دارد، خمس ن]هم [همان سال واريز در صورت تشرف در وصول است

كسي كه از اول بلوغ سال خمسي را براي خود قرار نداده اگر به حج مشرف       
شود و همان پولي كه دارد آن را صرف تهيه احرام، قرباني و ديگر مصارف حج 

  كند آيا به حج او ضرر ندارد؟
حج و عمره كسي كه سال خمسي نداشت صحيح است هرچند در 

  .صورت مديون بودن گناه كرده است
٦/٨/٨٩  



 ٢٩٧    استفتائات

   كسبمنفعتخمس 
 خانواده اسـت،     آيا در روزهاي آخر سال، به حقوق ماهيانه كه در طول ماه مؤنه            

اما چند روزي است كه وارد سال خمسي شده و همچنين خريد برنج سال كه يك                
  گيرد؟ ماه قبل از پايان سال خمسي خريداري شده، خمس تعلّق مي

  .گيرد  خمس تعلّق مي شدن سال خمسي، به درآمدهاي پديدآمده،سپري با 
گونـه درآمـدي بـه غيـر از           و هـيچ  . بگيـر هـستم       اينجانب بازنشسته و مستمري   

باشد و اوالد ذكور هم  ام متعلّق به دخترم مي مستمري ماهيانه ندارم و خانه مسكوني    
  . گونه درآمدي نداشته و نانخور اينجانب است دار و او هم هيچ عيالم خانه. ندارم

 سال گذشته مقداري ناچيز پول براي روز        ٢٤ستگي تاكنون كه    از موقع بازنش  
انـداز خمـس      ام؛ آيا به ايـن پـس        انداز نموده   بيني نشده پس    مبادا و مخارج پيش   

  گيرد يا نه؟  تعلّق مي
  .انداز، هرچند اندك باشد، مورد تعلّق خمس است پس

١٥/٩/٨٤  

   خمس حسابرسي
 سال دارد و قدرت مالي      ٣٣ن  را نپرداخته و اكنو   ... كسي كه تاكنون خمس و    

  هم در حد خورد و خوراك است بايد چه كند؟
هاي الزم چيزي فراهم نكرده است، خمس بر  اگر غير از هزينه. ١
  . او نيستهٴعهد



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٢٩٨  

  .الزم است سال مالي تعيين و تمام درآمد و هزينه خود را بررسي كند. ٢

  شده  پرداختهاي خمسكسر 
 ميليـون   ١٠خمس پرداخـت نمـوده مـثالً        كسي كه مثالً در ظرف چند سال        

مبلغ خمس داده شـده را       تواند آيا مي  تومان خمس پرداخت نموده در سر سال      
  كم كند؟

  . تواند كسر كند اگر به عنوان وام داده باشد مي

  كسر بدهي از خمس
 ميليـون هـم بـدهي دارد    ١٠ ميليون اضافه دارد و ١٠كسي سر سال خمسي   

  تكليفي دارد؟چه ) مؤجل بدهي حالّ يا(
  . شود مربوط به همان سال است كسر مي] كه[فقط بدهي 

كسي كه تاكنون سال خمسي نداشته است، آيا عالوه بر خمس آنچه كه سال  
  بدهكار است؟ ديگري هم بر آن گذشته و مورد نياز نبوده است، چيز

عالوه بر چيزي كه سال بر آن گذشته و مورد نياز نبوده به چيز ديگر 
  . گيرد ق نميخمس تعل

   غير مخمسمالتصرف در 
 كـه خمـس پـول خـود را       و شريكيه كه خمس آن داده شد      تجارت با پولي  

  دارد؟حكمي  چه ،نداده



 ٢٩٩    استفتائات

 معامله نسبت به خصوص خمس، محتاج به اجازه است و قبل از 
  .ز نيستياذن، تصرف در آن جا

 ٣١/١/١٣٧٤  
سـال  (تـساب خمـس   ن براي اح تعيين يك روز معي آيا ممكن است به جاي  

 را كه ممكن است مشمول خمـس شـود جداگانـه در     ، هر يك از اموالي ) مالي
 نظـر گرفـت و چنانچـه    رشـود را د     كه وارد منزل مـي       مثالً روغني  ؛گرفتنظر  

  ؟كردمانده آن را حساب و جدا   ماند، خمس باقي يكسال باقي
د، ليكن  جداگانه تعيين كر توان براي هر درآمد، سال مالي  گرچه مي
  .تر است دن آسانكرتعيين ها   آنبراي مجموع

٧/٩/١٣٧٤  

  مصرف خمس
   بابت خمس بدهكار بوده و اكنون توانايي بنده از چند سال پيش، مبلغي

توانم خمس خود را صرف مسجد جامع شهر كنم كه   آيا مي. پرداخت آن را دارم
  نياز شديد به كمك دارد؟

  .را مأذونيد سهم مبارك امام) يك سوم(ثلث . ١
الشّرايط، به   را بايد به اذن فقيه جامع)اعزّهم اهللا(تمام سهم سادات. ٢

  . آقايان سيد پرداخت كنيد
١١/١٠/٧٣  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٠٠  

   خمسمصرفاجازه 
 اينجانب پس از رحلت جانگداز رهبر كبير انقالب اسالمي امام خمينـي           

ـ            در مسئله تقليد به آيت     ه شـما  اهللا اراكي و پس از رحلت اين مرجـع بـزرگ ب
خواستم بدانم كه بنده اجازه دارم خمس خود را به كساني كه              رجوع كردم و مي   

اهللا اراكـي اجـازه        و آيـت   كساني كه از جانب امام خميني     (پرداختم    قبالً مي 
  بدهم يا نه؟ ) داشتند

هاي   وجوه، مأذونيد به آقايان محترمي بپردازيد كه در حوزههٴدربار. ١
  .كنند  ميمصرفعلميه 

١٧/٢/٧٥  
،  دهيد يا در هر موردي   مي  صرف سهم سادات، اجازه كلّي  براي آيا به مؤدي

   منوط است؟ مصرف آن به اجازه حضرتعالي
  .  دارد  احتياج به اجازه موردي

 ٣١/١/٧٤  
  يد؟يفرما را تفويض مي  از حضرت امام  اجازات كتبيآيا 

  .شود تنفيذ مي  امام راحل  كتبي هاي  اجازه
٣١/١/١٣٧٤  

مبلغ مـذکور بابـت     . تقديم شده است  ... يک قطعه چک بانک ملي به مبلغ        
فرماييد کـه   آيا اجازه مي. خمس آل رسول بوده که نصف آن سهم سادات است       



 ٣٠١    استفتائات

ديگر را خودم به سادات مؤمن محل و اشخاص مـستحق در روسـتاي              ... مبلغ
  اطراف، تقديم نمايم؟

 مانعي " اهللا تعالياعزّهم"صَرف ثلث؛ يعني يک سوم جهت سادات 
  . علميه شودبقيه بايد صَرف حوزهٴ. ندارد

١٠/١٢/١٣٩١  
به علت فرسودگي و خطر ريزش، نياز مبرم به تخريب و نوسـازي             ... مسجد

داشت که با استيذان از مراجع معظم و مشورت و تأييد امور مساجد، مقـدمات     
هاي ساخت  زينهاکنون با توجه به ه    . نوسازي و اجراي فونداسيون آن انجام شد      

و ساز و عدم توانايي اهالي منطقه در تأمين بودجه الزم جهت اجراي اسکلت و 
تکميل آن، نياز مبرم به اجـازه صـرف بخـشي از سـهم مبـارک امـام بـا نظـر                      

  .حضرتعالي را داريم
 جهت احداث يا تعمير ضروري و  صَرف ثُلث سهم مبارک امام

  .الزم مسجد مانعي ندارد
٢٧/٩/١٣٩٢  

پس از سالها تالش، موفق شدند زميني را جهت احـداث      ... ت رزمندگان هيئ
اکنون براي ساختن آن، . مسجد و مجتمع عام المنفعه ديني و فرهنگي تهيه کند       

رو از آن مرجع عاليقدر اسـتدعا دارد؛ چنانچـه    الزم نيازمنديم؛ از اين جهٴبه بود 
بخشي از وجوهـات    مصلحت بدانند اجازه فرمايند تا مردم مؤمن و خداجوي،          

  .خود را به اين امر اختصاص دهند



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٠٢  

   جهت احداث مسجد مرقوم صَرف ثُلث سهم مبارک امام
  .مانعي ندارد

١٠/٩/١٣٩٢  
اي است که با اخذ مجوز قـانوني  انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي مؤسسه   

ـ  از زندان، به مورد نياز به نيازمنداِن آزاد شدهٴبه منظور ارائه خدمات  ان و ويژه زن
-کودکان تأسيس شده است و داوطلبانه به صورت رايگان به آنان خـدمت مـي         

از آنجا که بخش قابل توجهي از نيازمنداِن مورد هدف اين انجمن، مـورد       . کنند
شوند، بيم آن ها نيز طرد ميپذيرش جامعه قرار نگرفته و بعضاً از سوي خانواده      

و از سوي ديگـر باعـث بـروز        سو موجب تکرار جرم     رود که اين امر از يک       مي
هـاي  طلبد تا با جلـب حمايـت        رو مي از اين . ناامني هر چه بيشتر جامعه گردد     

آحاد مختلف اجتماع نسبت به اين مهم و همچنين ارتقـاي سـطح فرهنـگ و                
هاي مددکاران، روانشناسان و کارشناسان اعتقادات مذهبي اينان از طريق فعاليت

بنابراين برخـي از افـراد خيـر مـسلمان         . تامور اجتماعي، همتي مضاعف داش    
تمايل دارند بخشي از وجوهات شرعي و صدقات خود را به اين امر اختصاص          

  آيا به نظر حضرتعالي اين امر جايز است؟. دهند
صرف صدقه، زکات، کفاره و يک پنجم سهم مبارک امام براي 

  .مصرف مرقوم مانعي ندارد
٢٣/١١/١٣٩١  



 ٣٠٣    استفتائات

هاي   درصد از کل سرطان٣٢سرطان زنان است که  ترين سرطان پستان، شايع
با توجه . شود درصد از مرگ و مير زناِن مبتال به سرطان را شامل مي١٩زنان و 

هاي پستان، گيري و تشخيص زودرس اين بيماري، مرکز بيماريبه اهميت پيش
 در جهاد دانشگاهي تأسيس شده و هم اکنون به نام مرکز ١٣٧٥در سال 

ان پستان در کشور، خدمات درماني جامع؛ در قالب يک تحقيقات سرط
هاي پستان، به بيش از هشتاد هزار نفر مراجعه کننده کلينيک مشترک بيماري

ها طرح پژوهشي، زواياي همچنين با انجام ده. خدمات درماني ارائه داده است
مختلف کلينيکي، سلولي و مولکولي و کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان، 

  .مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است
 از آنجايي که زنان به عنوان همسر و مادر، رکن اساسي هر خانواده هستند و 

اي را به صورت جدي تحت تـأثير          ابتالي به سرطان پستان، تحقيقاً هر خانواده      
هاي پژوهشي و خدمات درمـاني ايـن مجموعـه،            دهد، در کنار فعاليت   قرار مي 

بـا هـدف کمـک بـه انجـام          " پـستان   حاميان بيماران سـرطان    مجمع ياوران و  "
هـا و تجهيـزات   تحقيقات علمي در اين حوزه و تجهيز مرکز درماني به دستگاه         

هاي آنان، با کمک      مورد نياز و تسکين آالم زنان مبتال به اين سرطان و خانواده           
آيـا پـرداختن ثلـث سـهم مبـارک      . بضاعت تـشکيل شـده اسـت    به بيماران بي 

   جهت استفاده در موارد مذکور، جايز است؟امام
  .، جائز است]در درمان[با رعايت اولويت افراد باايمان

١٥/٦/١٣٩١  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٠٤  

  دهد رفت و آمد با كسي كه خمس نمي
 كه يقين به خمس دادن آنان  دهيد با دوستان يا بستگاني  آيا به بنده اجازه مي
  ندارم، رفت و آمد كنم؟

  .زيد مرقوم مجا  در رفت و آمدهاي
٣١/١/٧٤  

   سيدفقهيحكم 
كساني كه مادرشان سيد است، با كساني كه پدرشان سيد اسـت، چـه فرقـي          

  دارند و آيا كساني كه مادرشان سيد است نيز سيد هستند؟
كسي كه فقط مادر او سيد است، مانند كسي كه پدر او سيد است، . ١

  .از كرامت معنوي برخوردار است
  .است، حكم فقهي سيد را نداردكسي كه فقط مادر او سيد . ٢
  

  احكام زكات
  هـاي مـسكوك مـشمول     هاي بهار آزادي و امثال آن مـصداق سـكّه           آيا سكّه 
  باشد؟ زكات مي

  .سكّه بهار آزادي مشمول زكات نيست
٦/٨/٨٧  



 ٣٠٥    استفتائات

بنده از چند سال پيش مبلغي بابت زكـات بـدهكار بـوده و اكنـون توانـايي                   
  ا صرف مسجد جامع شهر كنم؟توانم آن ر پرداخت آن را دارم آيا مي

  .توانيد تمام زكات را در تعمير مسجد هزينه كنيد مي
  

 مضاربهاحكام 

  شود آيا صحيح است يا خير؟ صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم مي
.......... آقاي : گذار سرمايه.......... فرزند....... آقاي: عامل«

............ مدت معامله از تاريخ .... ........سرمايه........ مبلغ........... فرزند
  تا تاريخ

گذار در اختيارش قرار داده است  اي را كه سرمايه گردد سرمايه عامل متعهد مي  
ريـال  ..... را در كارهاي تجاري مصرف نمايد و از درآمد حاصله هر ماه مبلـغ         

ايـان  گردد كـه در پ  گذار تحويل نمايد و عامل متعهد مي الحساب به سرمايه  علي
مدت تعيين شده درآمد حاصله را بررسي كند و در صورتي كه درآمد حاصـله               

طرفين با هم شـرط  . گذار تحويل دهد بيش از مقدار معين شده باشد، به سرمايه 
گونه ارتباطي بـه   كند و هيچ    كردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت مي        

هايش   ند در پايان حساب   گذار نخواهد داشت و در صورتي كه عامل نتوا          سرمايه
  ».كنند را دقيقاً بررسي كند طرفين با هم مصالحه مي

  .الزم است درصد سود معلوم باشد. ١



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٠٦  

الحساب، گرچه در كيفيت تسليم  پرداخت مقداري به عنوان علي. ٢
  .كافي است، ولي اكتفاي به آن بدون تعيين درصد سود، كافي نيست

  .باشد، نافذ استشرط در ضمن عقد، گرچه تحمل خسارت . ٣
  . مشروط غََرري نباشد، صحيح استهٴاگر مصالح. ٤

٢٩/١٠/٧٤  
  

  و فروشخريداحكام 

به تعـاوني سـازمان اعـالم نمـوده تراكتـور           ] سازمان كشاورزي ... [در سال   
تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يـك دوم بهـاء در   ... اونيورسال  

اه مجدداً اعالم نمودند در صورت پرداخـت        بعد از شش م   . گيريد  نوبت قرار مي  
  .گردد مانده يك ماه بعد تراكتور تحويل مي يك دوم بهاي باقي

تعاوني ما عيناً مراتب را به اعضا اعالم و متقاضيان كل بهاي هر دسـتگاه را                 
  .واريز كردند

حال كه سازمان قيمت تراكتور را اعالم و زمان تحويل را هـم تعيـين كـرده                 
ي هم قيمت آن را پرداخت نموده آيا شرعاً عقد معاملـه جـاري              است و متقاض  

 شده و رسميت دارد؟

توانست بـه جـاي تحويـل     آيا سازمان با اعالم قيمت قطعي و دريافت آن مي  
 .تراكتورها، فقط هر ساله افزايش قيمت اعالم نمايد



 ٣٠٧    استفتائات

آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحويل و عدم كاركرد ناشـي             
 باشد؟ م تحويل مياز عد

توانـست بـه جـاي     آيا پس از پنج سال كه سازمان تعدادي را تحويل داده مي       
 .مبلغ اوليه، چند برابر آن را مطالبه نمايد

آيا يكسال بعد از تحويل و صدور فاكتور و وصول كامل بهـاي تراكتـور بـه          
در تواند به شركت بگويد شما حق فروش نداريد و            تومان سازمان مي  ... قيمت  

) سـازمان (التفاوت را به قيمت روز بـه مـا        صورت فروش بايد به نرخ روز مابه      
 بپردازيد؟

تواند بگويد پنج سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همـان روز               آيا سازمان مي  
 مانده اضافي را به سازمان بپردازيد؟ بايد به كسر مبلغ فاكتور شده باقي

 بهاي آن را دريافت نمود و تحويـل     شود كااليي را با توافق فروخت و        آيا مي 
ها را باال برد و پس از تحويل و صدور فاكتور و با  نداد و به جاي تحويل قيمت   

گذشت يكسال بگويد كاالي خريداري شـده را در صـورت فـروش بـه بهـاي                 
 بيشتر، سود حاصله را بايد به فروشنده بپردازيد؟

از انعقاد و هر گونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد . ١
تماميت آن، الزم بوده و نقض آن جايز نيست، مگر در صورت خيار 

  .غَبن و مانند آن و يا با اقاله و توافق طرفين



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٠٨  

گيرد، در صورت مشروع  هر گونه شرط كه در ضمن عقد قرار مي. ٢
  .بودن، الزم است و تخلّف از آن جايز نيست، مگر با تراضي طرفين

تسليم بهاي ] در[االي فروخته شده يا تأخير پرداخت ك] در[تأخير . ٣
  .آن، بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست

  .شود الزم نيست شرطي كه بعد از تمام شدن عقد، مطرح مي. ٤
افزودن قيمت يا كم كردن كاال يا تغيير جنس مرغوب به غير . ٥

  .مرغوب جايز نيست
  .نده استخسارت تأخير تسليم كاالي فروخته شده به عهده فروش. ٦
تمام احكام مزبور در بندهاي فوق مخصوص به تحقق معامله . ٧

وگو؛ يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي  است؛ نه مقاوله و گفت
 حق اولويت با دريافت هٴوگوي مقدماتي به عمل آمد و زمين گفت

مقداري از پول فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جايز است؛ و اگر 
تواند خسارت ناشي  ثر تضييع حق اولويت، متضرر شد، ميخريدار بر ا

  .از غَرر را از فروشنده مطالبه كند
١٢/١٠/٧٤  

هاي غيراسالمي بر اجناس صادر       آيا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمركي كه دولت       
بـا توجـه   . نمايند، واجب است    تعيين مي ) توسط شخص مسلمان  (از كشورهاي ديگر    
  .زنند  كشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز ميبه اينكه اكثر افراد آن



 ٣٠٩    استفتائات

 است، بايد قانون غيراسالميمسلماني كه تابع كشور . هوالعليم
  .عوارض گمركي را عمل كند و تخلّف ديگران، مجوز تخلّف او نيست

از طريق اينترنـت مـثالً      ) صرافي(آيا خريد و فروش ارز كشورهاي خارجي        
درست اسـت؟ ايـن     ) ها  ي و آمريكايي و فروش آن     خريد ارز كشورهاي اروپاي   (

  كار حالل است؟
  .خريد و فروش ارزهاي خارجي با اينترنت اشكال ندارد

٢٣/٢/٨٣  
شخصي در حيات خودش زمينش را به دو نفر از وراث به بيع خيـاري ـ كـه    
مدت خيار يكسال است ـ فروخته و خود بايع در مدت خيار فوت كرد و باقي  

   اث هم در مدت خيار ادعاي فسخ نكردند؛ نه جمعاً و نـه انفـراداً؛ و زمـين               ور
  :الذكر را دو نفر وارث كه مشتري بود تصرف كرد فوق

  آيا بعد از مدت خيار، حق فسخ دارد يا خير؟
  آيا بين وارث صغير و كبير فرق است يا خير؟

ولي صغير از حق فسخ آگاه بودند و معامله را  و نيز وارثاناگر . ١
  .شود كردند، با سپري شدن مدت خيار، بيع الزم ميفسخ ن

  . وارث صغير و كبير فرقي نيستدر فرض مزبور، بين. ٢
  ٨٢شهريور 
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اگر الباقي ثمـن معاملـه تـا فـالن تـاريخ            «اي قيد شود كه       نامه  اگر در مبايعه  
اين جمله حاكي از انفساخ معاملـه و       » پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد     

  ا ايجاد حق فسخ براي بايع؟شرط فاسخ است ي
 مرقوم، هٴ بر انفساِخ معامله نباشد، جملنامه مبايعه اگر عرِف نگارِش 

  .ظاهر در ايجاد حق فسخ است
٢٥/١١/٨٦  

هـاي اقتـصادي بـراي تهيـه      چنانچه مستحضريد گاهي مردم عادي يـا بنگـاه      
ننـد  دهنـد؛ ما  كاالهاي مورد نياز خود، به سازنده آن كاالها سفارش ساخت مي          

در ... سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتي، هواپيما، خانه، بيمارسـتان و          
شود كاالي مورد نظر را با مشخصات  اين موارد، سازنده طي قراردادي متعهد مي

معين ساخته، در تاريخ مشخص تحويـل دهـد و سـفارش دهنـده نيـز متعهـد              
% ٢٥ي مثـال    بـرا (شود مبلغ معينـي را طبـق زمانبنـدي مـشخص بپـردازد                مي

در برخي ). بعد از دو ماه پس از تحويل% ٢٥زمان تحويل و % ٥٠پرداخت،  پيش
پذيرد؛ در اين قراردادها به طـور معمـول مـواد           پرداختي صورت نمي    موارد پيش 

  .اوليه و مصالح به عهده سازنده است
  :مستدعي است نسبت به سؤاالت زير راهنمايي فرماييد

  ت؟آيا چنين قراردادي صحيح اس



 ٣١١    استفتائات

آيا اين قرارداد كه در كشورهاي عربي به عقد استـصناع معـروف اسـت، در                 
 گيرد؛ يا عقد مستقلي است؟ قالب يكي از عقود متعارف قرار مي

  در صورتي كه عقد استصناع عقـد مـستقل باشـد، آيـا عقـد الزم اسـت يـا            
 عقد جايز؟

در صورتي كه عقد استصناع عقد مـستقل باشـد، چـه نـوع خيـاراتي در آن              
  اري است؟ج

  در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحت آن چيست؟
 تواند ساخت كاالي مورد نظر را به ديگري واگذار نمايد؟ آيا سازنده مي

اي را خريداري و بـه سـفارش دهنـده         تواند كاالي ساخته شده     آيا سازنده مي  
 تحويل دهد؟

ولي اگر مجموعاً هر چند مفروض سؤال مركّب از چند عقد است، . ١
  .تحت يك عقد قرار گيرند، صحيح خواهد بود

  .عقد مزبور، مصداق يكي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است. ٢
  .عقد مزبور از هر دو طرف الزم است. ٣
 عام مانند غبن، رؤيت، عيب، تخلف وصف، تخلف شرط خيارهاي. ٤

  . آن ثابت نيستثابت است؛ ولي خيار مختص به عقد بيع و مانند... و
 عقد، متعامالن و عوضان، همان شرايط ساير عقود صحتشرايط . ٥

  .است
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  .در صورت عدم اشتراط مباشرت، جايز است. ٦
  .در صورت اطالق عقد، جايز است. ٧

٢٥/١١/٨٦  
در ضمن عقد بيعي شرط شده كه هرگاه خريدار قـسطي از اقـساط ثمـن را                 

از طرفي فروشنده حق انتقال مبيع به       . پرداخت ننمايد، معامله فسخ خواهد شد     
غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديدي مبيع را بـه     

در فـرض   . گيـرد   نمايد و مبيع متعلق حق غير قرار مي         شخص ثالث واگذار مي   
  ):عدم وصول قسط(تحقق شرط 

ال بـه   با توجه به ايجاد حق مالكيت براي خريدار اول و عدم سلب حق انتق             
ثالث از وي، و از طرفي نظر به اينكه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت     
گرفته آيا انتقال مبيع از سوي خريدار اول، جزء حقوق مالكانـه وي محـسوب        

  گردد و انتقال صحيح است؟ مي
آيا با انتقال مبيع به ثالث و قرار گرفتن ملكيت مبيـع در مالكيـت ثالـث بـا         

كردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايي فسخ، اصـل بـر    توجه به سرايت ن   
 سقوط شرط است يا بقاء آن؟

در صورت بقاء شرط، آيا شرط مزبور قابل تسري به شـخص ثالـث كـه در                 
 توان به ضرر وي اعمال كرد؟ قرارداد اول نقشي نداشته خواهد بود و فسخ را مي



 ٣١٣    استفتائات

 كه متعلق حق غير ، مبيع)در فرض بقاء شرط فسخ   (در صورت اعمال فسخ     
باشد؟ در صورتي كـه مبيـع      قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اوليه مي       ) ثالث(

 قابل اعاده نباشد چه حقي براي فروشنده ايجاد خواهد شد؟

 خود را هٴ اول معاملهٴاگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشند. ١
ا فسخ كرد بيع دوم فضولي است و با اجازه فروشنده اول صحيح و ب

  .رد وي باطل خواهد بود
عقد دوم برقرار ) عدم وصول قسط(اگر قبل از تحقّق شرط فسخ . ٢

 اول محفوظ است هٴشد هر چند بيع دوم صحيح است ليكن حق فروشند
تواند بيع اول را فسخ كند  مي) عدم وصول قسط(و بعد از تحقق شرط 

جازه شود بيع دوم فضولي بود و محتاج به ا در اين حال معلوم مي
  .فروشنده اول است

خريدار دوم اگر آگاه از شرط حق فسخ در بيع اول بود بايد تحمل . ٣
  .تواند بيع دوم را فسخ كند نمايد و اگر جاهل بود مي

 اول هٴ خريدار اول ضامن تمام ثمن معامل،در صورت فسخ بيع اول. ٤
ي باشد است در حالي كه عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باق

  .گردد خود عين برمي
٩/١١/٨٧  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣١٤  

آوري   اعضاي يک مجموعه در راستاي تأمين مسکن خـود مبـالغي را جمـع             
دهند تا زمين بزرگـي بخـرد و ميـان        کنند و به رئيس آن مجموعه تحويل مي       مي

رئيس يادشده با کسب اجازه از رئيس مافوق خود، مبلغـي از            . آنان تقسيم کند  
مدت، جهـت تـأمين    کوتاهنهٴالحس، به عنوان قرض نقدي آن مجموعه را   يهٴسرما

پس از تقسيم زمين خريده شده ميان اعـضاي      . پردازدبخشي از ثمن معامله، مي    
ماند و به نام مجموعه ـ کـه شخـصيت حقـوقي دارد ـ سـند       آن، يک قطعه مي

در اينجا موارد زيـر  . شود  بعد از مدتي رئيس ياد شده مرحوم مي       . شودتنظيم مي 
  :سش استمورد پر

 مذکور، مبلغ بيشتري، بدون رضايت اعضاء، الحسنهٴ آيا غير از وجه قرض. ١
توان به حساب آن مجموعه واريز کرد؟ اگر وجه بيشتري به حساب مجموعه مي

  واريز شود، حکم آن چيست؟
ها   آنالحسنه را، از توان غير از وجه قرض بدون رضايت اعضاء، نمي
  .عمل شودها   آن شود بايد برابر رضايتگرفت و اگر زائد بر آن گرفته

 آيـا زمـين   رئيس جديد مجموعه، مدعي مالکيت قطعه زمين مانده است،    . ٢
 اعضاء و سهامداران است؟ آيا جز سهامداران، اعضاي ديگري    مزبور، مال کليهٴ  

  توان شريک آن زمين قرار داد؟ را مي
 آن، فقط ربارهٴگيري د اعضاء است و تصميميهٴ مانده متعلق به کلعهٴقط

  .در اختيار سهامداران است



 ٣١٥    استفتائات

اي به صراحت اعالم بخش امالک و مستغالت مافوق مجموعه، در نوشته.  ٣
م شـود؛ يـا   کرده بايد زمين مزبور فروخته و حاصل فروش ميان اعـضاء تقـسي        

متأسـفانه هـيچ اقـدام      . گـذاري کنـد      اعضاء سرمايه  رئيس مجموعه به نام کليهٴ    
ت نپذيرفته و پس از فروش ملک، رئيس مجموعه مدعي مؤثري پس از آن صور

  حکم شرعي آن چيست؟. است که اعضاء حقي ندارند
اگر بخش امالک و مستغالت داراي شخصيت حقوقي باشد و قبالً 

 آنان رسيده باشد، عمِل صورت اي با امضاي اعضاء يا نمايندهٴ وبهمص
ل نيامد و ملک اکنون که هيچ اقدام مؤثري به عم. پذيرفته نافذ است

  .مزبور فروخته شد، ثمن آن بايد بين سهامداران توزيع شود
١٦/١٠/١٣٩١  

  
   حرامهاي كسباحكام 

   شطرنج و قمار
بدون برد و باخت و به عنوان ) پاسور( با شطرنج و ورق  امروزه بازي

حكم خريد .  و ورزش، نه به عنوان قمار، در بين جوانان متداول است سرگرمي
   با آن چيست؟  اين آالت و بازي هداريو فروش و نگ

 با آن جايز نيست، هرچند بدون   ابزار قمار باشد، بازي اگر چيزي. ١
  .برد و باخت باشد



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣١٦  

 فعالً ابزار قمار   در زمان گذشته ابزار قمار بود؛ ولي اگر چيزي. ٢
  . با آن، بدون برد و باخت، جايز است نيست، بازي

  الً ابزار قمار نيست، هرچند در بعضي در يك منطقه، اص اگر چيزي. ٣
 با آن بدون برد و باخت، در منطقه اول  ها ابزار قمار است، بازي منطقه

  . جايز است
بدون برد و باخت، جايز ها   آن با  كه بازي خريد و فروش ابزاري. ٤

  .است، حالل است
  .  كه از آالت قمار نيست، جايز است  ابزاري نگهداري. ٥

 ١/١٢/٨٠  
  ر شما درباره شطرنج چيست؟نظ

 نشود، بلكه   اگر مخصوص قمار نباشد و به قصد برد و باخت بازي
  .  ندارد  باشد، اشكالي  فكري به منظور تقويت نيروي

 ٨/٤/٧٤  
   بيليـارد از مـصاديق قمـار اسـت، لطفـاً حكـم آن را        با توجه به اينكه بازي 

  .مرقوم فرماييد
  .  است مزبور با برد و باخت حرام  بازي

 ٢٨/١٠/٨١  
   دارد؟  بيليارد كه اخيراً رواج يافته، چه حكمي بازي



 ٣١٧    استفتائات

  .  بيليارد، حرام است  در صورت صدق قمار بر بازي
 ٢٥/١٠/٨١  

   دارد؟  پاسور چه حكمي بازي
 با آن بدون برد و باخت   اگر پاسور از ابزار ويژه قمار نباشد، بازي

  . پردازند   به لهو و لعب نمي مردان الهي. حرام نيست
 ٢٥/١٠/٨١  

  موسيقي
 مطرب و غيرمطرب چيست و مالك   درباره موسيقي نظر حضرتعالي

  تشخيص آن چيست؟
شود، حرام است و    خدا و سبب ارتكاب گناه مي  فراموشيهٴ آنچه ماي

  .  متشرع است تشخيص آن به عهده عقالي
 ٣١/١/٧٤  

هاي  ود از قبيل موسيقيش هايي كه از طريق صداوسيماي ايران پخش مي  برنامه
هاي ايراني كه مراعات حجاب در آن نشده است و نيـز            سنّتي و پاپ و نيز فيلم     

  عريان است چه حكمي دارد؟ هاي خارجي كه بدن زنان نيمه فيلم
در صورتي كه مخصوص مجلس گناه نبوده و سبب فتنه و گناه . ١

  .نشود اشكال ندارد



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣١٨  

كه ) غير از كف و صورت (نگاه كردن به مو و بدن زن مسلمان. ٢
  .اشكال نيست آشناست، بي

  شود، چيست؟   كه از تلويزيون پخش مي هايي  نظر شما در مورد موسيقي
  .  ندارد  اگر لهو نبوده و سبب گناه نباشد، اشكالي

 ٨/٤/٧٤  
ياد گرفتن موسيقي و اسـتفاده از آن در مجـالس و شـركت در كـالس چـه                   

  حكمي دارد؟
  .مجلس گناه حرام استموسيقِي مخصوص . ١
موسيقِي آزاد كه ويژه مجلس گناه نيست، در صورتي كه همراه با . ٢

  .گناه ديگر نباشد، حالل است
٢٣/٢/٨٣  

  رقص و دست زدن
   دارد؟ زدن و رقص چه حكمي كف

 شوهر  رقص زن براي.  حرام نيست زدن بيهوده است؛ ولي  كف
دم ترتّب اثر گناه،  ندارد و در مجالس زنانه نيز در صورت ع اشكالي

  . جايز است
٨/٤/٧٤  



 ٣١٩    استفتائات

 دارد؟ منظور از طرب   چه حكميبيت زدن در مراسم جشن اهل كف
  چيست؟ حد لهو و لعب چيست؟

شود، اگر   تشكيل مي بيت  كه به نام اهل كف زدن در مراسمي. ١
  . شود، بايد ترك شود  توهين تلقي در جامعه ديني

  .ت اس طرِب مذموم، خفِّت شهواني. ٢
  . كاران باشدبهحد لهو و لعب، آن است كه مخصوص محفل ت. ٣

 ١/١٢/٨٠  

  سازي مجسمه
 صورت   داراي هاي  و نصب مجسمه ساخت، خريد و فروش، نگهداري

 دارد؟ سؤال مذكور   چه حكمي  و ميادين از نظر فقهي ، در معابر عمومي انساني
 كوچك  هاي ه مجسم  دارد؟ نگهداري  چه حكمي در فرض صورت حيواني

   دارد؟  در منازل چه حكمي  يا حيواني  به صورت انساني تزييني
 جاندار موجود بنا بر احتياط الزم، جايز  هاي ساختن مجسمه. ١

  .نيست
  .جايز استها   آن خريد و فروش و نگهداري. ٢
  .  است در ميدان شهر، خالف ادب اسالميها   آننصب. ٣

 ٢٥/١٠/٨١  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٢٠  

   دارد؟  چه حكمي سازي ديدن مجسمهآموزش دادن و آموزش 
  .  ِصرف آموزش دادن و آموزش ديدن، حرام نيست

 ٢٥/١٠/٨١  

  تراشي ريش
  حكم تراشيدن ريش و گرفتن اجرت آن چيست؟

  .احتياط واجب، ترك تراشيدن ريش است. ١
  .  تراشيدن ريش است احتياط الزم نگرفتن اجرت براي. ٢

ايگاه قاضي، امام جماعت و امثال آن تراشي موجب ِفسق بوده و با ج آيا ريش
  باشد؟ سازگار مي

  .اصرار بر تراشيدن موجب فسق و مانع تحقق عدالت است
١٢/٩/١٣٨٧  

اي كه در حكـم تيـغ باشـد را بيـان          حكم تيغ زدن صورت يا ماشين به گونه       
 . فرماييد

احتياط واجب ترك تيغ زدن به موي صورت يا ماشين كردن آن كه 
 .در حكم تيغ باشد

١٠/١١/٨٧  



 ٣٢١    استفتائات

   مسلمان تحت مديريت غير مسلمانكردنكار 
آيا كاركردن افراد مسلمان از نظر شرعي تحت رياست يا مديريت فرد يهودي 

  حرمت دارد يا خير؟
  . صرف كار كردن مسلمان تحت رياست يا مديريت يهودي حرام نيست

در صورتي كه كار حرام باشد يا سبب ضعف نظام اسالمي يا تقويت 
  . وري حرام شود، جايز نيست ه و يا بهرهنظام سلط

٢٦/٥/٨٨  
  

  و اجارهرهناحكام 

ومان ت را در بانك به مبلغ شصت و سه ميليون  اينجانب ضمانت شخصي  
اكنـون  و  ام     را در بانك به رهن گذاشـته       يشبه عهده گرفتم و سند خانه خو      

 مرهـون  بـه سـندِ  نيـاز   حقير چـون   و شده است شخص وام گيرنده متواري  
  باشـم، لطفـاً راه حـل شـرعي را            اخت مبلغ به بانك مي    رده پ ب حاضر   ،مدار

  .يديبيان فرما
١ .كندعمل ) مرتهن(د متقابل با بانك راهن طبق تعه.  
  .شود  ملك مرهون آزاد مي، وامبعد از پرداخِت. ٢
  .گيرد  مي  از بدهكار اصليه،ضامن تمام آنچه را پرداخت. ٣

 ٦/٢/١٣٨٢  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٢٢  

به مدت سه سال با اخذ مبلغي بـه عنـوان سـرقفلي از              مالكي مغازه خود را     
بيست روز پس از عقد اجاره مذكور، مالـك بـا           . دهد  مستأجر به وي اجاره مي    

كتمان اينكه مبلغي به عنوان سرقفلي دريافت كرده و با بيان اينكه مغازه صـرفاً               
فروشد و تمامي  در اجاره مستأجر است؛ مغازه ياد شده را به شخص ديگري مي

شود ظرف چهار ماه رضايت مستأجرين را اخذ          من آن را دريافت و متعهد مي      ث
فروشـنده بـه تعهـد خـود عمـل          . و مغازه را تخليه شده تحويل خريدار نمايد       

  كنــد تــا اينكــه پــس از انقــضاء مــدت اجــاره مغــازه تخليــه و تحويــل   نمــي
  .شود خريدار مي

بـه كـدام يـك از    مرقوم فرماييد مستأجر براي دريافت مبلغ سـرقفلي خـود         
كه مغازه را بـه مـستأجر   ) فروشنده(تواند مراجعه نمايد مالك اوليه  مالكين مي 

اجاره داده و وجهي از بابت سرقفلي از وي دريافت كرده و يا اينكه بـه مالـك                  
  خبر بوده است؟ كه از سرقفلي مستأجر بي) خريدار(جديد 

 آگاهي اگر خريدار. فروش ملكي كه در اجاره است جايز است. ١
  .نسبت به اجاره نداشت حق فسخ بيع را دارد

شود  مستأجري كه سرقفلي داد نسبت به عين ملك صاحب حق مي. ٢
 .نه صاحب ملك

هر چند مالك اول تخلف كرد ولي حق مستأجر به خود ملك . ٣
 .گيرد مورد اجاره تعلّق مي



 ٣٢٣    استفتائات

 .تصرف خريدار در ملك مزبور قبل از اداي حق مستأجر جايز نيست. ٤

 .ضمان اصلي به عهده مالك اول يعني فروشنده و غاصب اصلي است. ٥

٧/١١/٨٧  
  

   و محرميتازدواجاحكام 

   عقدضمنشرط 
توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه تمكين خاص صورت نگيرد؟   آيا مي

  شود؟  آيا اين شرط سبب بطالن عقد نمي
عقد   هاي  ترين آثار و مقتضي  كه تمكين خاص از مهم در صورتي

  .نكاح نباشد، شرط مزبور صحيح است
 ٢٢/٣/٨١  

ها در صورت  توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه حضانت بچه  آيا مي
  وقوع طالق، به مادر واگذار شود؟

  . شرط مزبور با توافق زوجين، صحيح است
 ٢٢/٣/٨١  

توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن حق طالق داشته باشد؛ نه   آيا مي
  شود؟  ا اين شرط سبب بطالن عقد نميمرد؟ آي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٢٤  

يا شرط ثبوت حق طالق ) مرد( زوج  شرط عدم حق طالق براي. ١
  . زن صحيح نيست ابتدائاً براي

  .  طالق نافذ است شرط وكالت زن از طرف شوهر براي. ٢
 ٢٢/٣/٨١  

  توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه محل سكنا به زن واگذار شود؟  آيا مي
  . يح استشرط مزبور صح

٣/٨١/ ٢٢  
  توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه مرد زن را طالق ندهد؟  آيا مي

  . شرط عدم ِاعمال حق طالق، نافذ است
 ٢٢/٣/٨١  

  دار نشود؟ توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن بچه  آيا مي
 عدم انعقاد نطفه ـ نه اسقاط بعد از انعقاد ـ  شرط مزبور به معناي

  . صحيح است
٢٢/٣/٨١  

  مهريه
   بدن را مهريه قرار داد؟  از اعضاي توان يكي  آيا مي

  . خير
 ٢٢/٣/٨١  



 ٣٢٥    استفتائات

  توان كاال را مهريه قرار داد؟  آيا مي
  . توان مهريه قرار داد  كاال را مي

 ٢٢/٣/٨١  
نيست و طرفين عقد ها   آنهاي بسيار سنگيني كه غالباً قدرت بر تسليم مهريه

دهند و در مهرنامه بـه        در عين حال آن را قرار مي      هم به اين مسئله اذعان دارند       
هايي صحيح  نمايند آيا اساساً قرار دادن چنين مهريه صورت عندالمطالبه ذكر مي

  است؟ و بر فرض بطالن تكليف چيست؟
  .مهر نصاب معين ندارد كه بيش از آن جائز نباشد. ١
  . سنگيني مهر كه بيش از حد معقول باشد سفَهي است. ٢
  .شود در صورت سفهي بودن مهر، نكاح باطل نمي. ٣
  .در صورت سفهي بودن مهِر مسما، بايد مهِر ِمثل پرداخت شود. ٤

٢٠/٩/١٣٨٧  
 يـك جلـد كـالم اهللا        -١: ( عقد ازدواجي بسته شد كه مهر آن عبارتنـد از           

زوج و مبلـغ    ذمـه     قطعه سكه بهار آزادي رايج ايـران بـه         ٢٠٠ تعداد   -٢مجيد  
ريال وجه نقد رايج ايران به انضمام دو تخته فرش دو متري نخ فرنگ ميليون ٥٠

) پدر زوج كه عندالمطالبه به زوجه بپـردازد        ذمه   به ارزش چهار ميليون ريال به     
عقد بر اين مبنا جاري شده و اين توضيح در عقدنامـه درج گرديـده كـه مبلـغ           

نه معين تبـديل  پنجاه ميليون ريال به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خا   
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گردد و مورد قبول واقع شد اكنون زوجه از پـدر زوج مزبـور منـزل را مطالبـه                  
نموده و پدر زوج نيز به علت رجوع از تعهد خويش مدعي مديونيت نسبت به                

  :وجه تعيين شده براي مهر را گشته با توجه به مراتب فوق
  مـه اسـت   مسئوليت شرعي پدر زوج نسبت به زوجه، مبلغ منـدرج در عقدنا     

  يا منزل؟
 پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل را دارد؟

در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج، وجه بـه نـرخ تـورم            
 روز بايد لحاظ گردد يا همان وجه اوليه؟

  .مهريه به عهده شوهر است نه شخص ديگر
اگر پدر شوهر مهري كه بر عهده شوهر است ضامن شود، بايد 

 .ازدبپرد

چون مبلغ پنجاه ميليون ريال به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك 
باب خانه معين تبديل شد، آنچه در عهده ضامن يعني پدر شوهر مستقر 

 .شد همان سه دانگ خانه معين است

مسئوليت پدر شوهر همان خانه است نه مبلغ مزبور و پدر شوهر 
 . حق عدول ندارد،بدون رضايت همسِر پسر

نامه جداگانه ثبت شد كه پدر شوهر چهار دانگ از يك آنچه در 
خود باشد  ذمه خانه معين را به پسر داد در صورتي كه به قصد تفريغ



 ٣٢٧    استفتائات

سه دانگ از آن خانه متعلق به همسر و يك دانگ مال پسر و حق 
 .ديگري مطرح نيست

٢٩/١/٨٨  
 ســكه بهــار آزادي بــه صــورت ٥١٤بــا توجــه بــه اينكــه صــداق همــسرم 

باشد و بنده نيز فعالً مستطيع به پرداخت حتي   اينجانب مي  ذمه   اعه بر عنداالستط
 بخشي از آن هم نيستم با توجه به اينكه دين و مهريه مذكور تكليفي اسـت بـر         

بنده كه شرط وجوب آن حصول و ظهور عنصر خـارجي بنـام اسـتطاعت               ذمه  
يعه و باشد از منظر شرع مقدس اسالم و مـذهب شـ          است و ديني موجل نيز مي     

تواننـد از   ديدگاه و استنباط حضرتعالي با عنايت به وصف فوق زوجه آيـا مـي            
سر باز زده  ) عام، خاص(انجام تكاليف شرعي و وظايف زناشويي خود تمكين 

و تمكين خود را منوط به قبض مهر نمايند و به اين عـذر و بهانـه از بنـده بـه             
  ايد تمكين نمايند؟شان تمكين نكنند يا ب عنوان همسر شرعي و قانوني

تواند قبل از دريافت آن تمكين  اگر مهر حالّ و معجل باشد زن مي. ١
  .نكند خواه شوهر بتواند بپردازد يا نه

اگر مهر حالّ و معجل باشد و مرد نتواند آن را بپردازد گر چه زن . ٢
 .تواند مهر را مطالبه كند تواند تمكين نكند ولي نمي مي

 . تواند تمكين نكند و مؤجل باشد زن نمي ذمه اگر مهر در. ٣

٦/٣/٨٩  
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   موقّتازدواج
اگر در عقد موقّت تعيين مدت فراموش شود؛ اما منظور عقد موقّت باشد، و            

  عمل نزديكي هم صورت نگرفته باشد چاره چيست؟
  .فراموش شدن مدت ظاهراً عقد باطل خواهد بوددر صورت . ١
زيرا اگر به ازدواج دائم احتياط آن است كه طالق جاري شود، . ٢

  . اي جز طالق نيست  چارهتبديل شده باشد،

  ازدواج با ِفرق اسالمي
اگر دختر شيعه با مردي كه داراي مسلك اهل حق اسـت ازدواج نمايـد آيـا        

شود و اين ازدواج مشروع است؟ و آيا فرزنـدي كـه از ايـن              محرميت ايجاد مي  
  زاده است؟ شود طهارت مولد دارد و حالل زوج متولد مي

معيار حكم شرعي آن . شود عنوان اهل حق بر چند گروه اطالق مي
 است كه اگر كسي به همه اصول مذهبي معتقد باشد ازدواج با وي جايز

  .و فرزند نيز داراي طهارت مولد بوده و حالل زاده است

  نفقه
زوجه طي سند عادي مهريه، نفقه و كليه حقوق خـود را بـه همـسرش حـالل                  

زوجه مدعي است اين سند و نوشته با تهديد و اجبار از سوي همـسر       . نموده است 
  .از وي اخذ گرديده و اين در حالي است كه هيچ شاهدي بر اين مدعا وجود ندارد



 ٣٢٩    استفتائات

  اوالً حالل نمودن، ناظر به ابراء است يا هبه؟
ثانياً با وجود اجبار و عدم حضور شاهد، چه وضعيتي بـر سـند مـذكور                

  حاكم است؟
  توان ابراء يا هبه نمود يا خير؟  آيا نفقه آينده و حقوق محقق نشده را ميثالثاً

 و برگرداندن استشوهر است ابراء  ذمه حالل كردن چيزي كه در. ١
  .باشد عيني كه از شوهر گرفته است، هبه مي

آور ديگري بر اجبار باشد، سند مزبور   يا قرائن اطمينانبينهاگر . ٢
شود، وگرنه شوهر در محكمه  اي زن ثابت مياعتبار بوده و مدع بي

  .اثر خواهد بود كند و مدعاي زن بي سوگند ياد مي
توان ابراء كرد، هر چند   را به لحاظ فرض ثبوت ميآيندهحقوق . ٣
  .شان شد با حفظ مقتضيها   آنتوان مانع تحقق نمي

١/٩/٨٦  

   محرميتهاي سبب
آيا فقط اين . بزرگم هستند من و خواهر بزرگم شيرخورده مادر دو پسرعموي

  اند؟ اند يا همه فرزندان عمويم با خواهران و برادرانم محرم سه نفر با هم محرم
اند، و آن دو  دو پسرعمو با خواهر بزرگ شما كه همشيرند، محرم. ١

  . شوند  همه فرزندان محسوب ميهٴبا خواهر بزرگ شما عمو و عم
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با ها   آنتند و ازدواجساير پسرعموها با دخترعموها محرم نيس. ٢
  . يكديگر جايز است

 ٢٤/٣/٧٤  
 چندساعت  ام، دختر او را براي  دايي  محرم شدن با زن در گذشته، پدرم براي

  ام   ام از دنيا رفته، آيا ازدواج بنده با دختردايي  دايي اكنون كه زن. صيغه نمود
  جايز است؟

است، بر پسر  كه به عقد پدر درآمد، گر چه موقت بوده  دختري. ١
  .حرام است

  .مردن مادر دختر تأثير ندارد. ٢

   متفرقه ازدواجمسائل
زن شوهردار با مردي زنا نموده است و بعد از زنا از شوهر اولـي طـالق              
گرفته و عده را هم مراعات كرده و جاهل به حكم بوده و توبه نموده و سپس 

كنند؛   هم زندگي ميبه عقد فرد زاني درآمده است و اآلن مدت چهار سال با     
  حكم چيست؟

  .ليس في المسئلة دليل يعتد به للحرمة. ١
  .واألحوط هو الحرمة ولزوم التفرقة بين الزوجين. ٢
  .يجوز لهما الرجوع إلي من يفتي بعدم الحرمة. ٣

30/2/84  



 ٣٣١    استفتائات

اگر زني در زمان عده با مردي ازدواج كند و بعد از گذشت زمان عده، دخول          
  له از جهت حرمت ابدي و غير ابدي چيست؟حاصل شود حكم مسئ

ازدواج با زني كه در عده مرد ديگري است در صورت علم به . ١
 . عده و علم به حرمت عقد در زمان عده موجب حرمت ابدي است

ازدواج با زني كه در عده مرد ديگري است در صورت جهل به . ٢
ذشتن زمان عده عده و جهل به حرمت عقد در زمان عده اگر قبل از گ

 . آميزش جنسي واقع شود موجب حرمت ابدي است

ازدواج با زني كه در عده مرد ديگر است در صورت جهل ياد . ٣
شده اگر بعد از گذشت زمان عده آميزش شود موجب حرمت ابدي 

 . نيست ليكن عقد باطل است و بايد مجدداً عقد شود

١٧/١٢/٨٩  
زن منكر باشـد قـول كـدام يـك از نظـر            اگر مردي بر وقوع نزديكي مقر اما        

  شرعي مقبول و حجت است؟
احكامي كه بر دخول مترتب است و به زيان مرد است به استناد . ١

  .شود اقرار او ثابت مي
احكامي كه بر دخول مترتب است و به سود مرد است به صرف . ٢

 . شود ادعاي وي ثابت نمي
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حكام آن چه به زيان مرد اگر بينه شرعي بر دخول اقامه شد تمام ا. ٣
 . شود و چه به سود وي ثابت مي

اقامه نشد و زن كه منكر دخول است ) شاهد عادل(اگر بينه شرعي . ٤
سوگند ياد كرد احكام مترتب بر دخول كه سودمند به حال مرد است 

 .شود نفي مي

٦/٣/٨٩  
  

   طالقاحكام

 دادگـاه خـانواده   مرد و زن شيعي كه قانوناً و شرعاً همسر يكديگرند، توسط         
پاكستان مطلّقه شدند در حالي كه مرد از اجراي اين صيغه ناراضي است، زيـرا      

آيـا ايـن طـالق از نظـر     . اين كار عذابي براي خانواده خود و همـسرش اسـت     
شود؟ اگر شـوهر حـضور نداشـته          شريعت ما معتبر و اجراء شده محسوب مي       

  بكند؟باشد و به زور زنش را طالق بدهند، او چه بايد 
كنـد كـه در ايـن      ماه است با پدر و مادرش زندگي مـي  ١٠زن يادشده، مدت    

گونه تماس و معاشرتي با شوهر نداشته اسـت؛ آيـا ايـن زن بعـد از             مدت هيچ 
  طالق بايد عده را رعايت كند؟

اگر مسئول دادگاه بر طبق مذهب شيعه و حضور دو شاهد عادل . ١
  . است طالق را جاري كرده، طالق صحيحهٴصيغ



 ٣٣٣    استفتائات

  .اگر نگراني شوهر در حد اجبار نباشد، طالق صحيح است. ٢
كرده و در  اگر شوهر وظايف خود و حقوق همسرش را رعايت مي. ٣

  .اين حال بدون اذن او طالق حاصل شود، باطل است
  . صحت طالق بايد از زمان طالق عده نگه داشته بشودصورت در .٤

٢٣/٢/٨٣  
همسر پـس   . گذارد  ق را به همسرش وامي    مردي، در وکالت رسمي، حق طال     

از اخذ وکالتنامه، در غياب شوهر و بدون اطالع وي، با طرح دعوا در محکمـه        
رغم  از آنجا که بکارت زن از نوعي بوده که علي. گيرد و صدور حکم، طالق مي

، دادگاه به اسـتناد نظـر   )حلقوي يا ارتجاعي ( آميزش، قابل برگشت بوده است 
بائن غير  "وي را دوشيزه و غير مدخوله شمرده و نوع طالق را            پزشکي قانوني،   

 خـود را بـذل و بـه موجـب           يـهٴ زوجه نيز، مهر  . تعيين کرده است  " مدخول بها 
 زندگي سال چهار طي در که صورتي کند؛ در وکالتنامه از طرف شوهر قبول مي     

 شوهر هم، علي رغم     .بود گرفته صورت زناشويي آداب و آميزش آنان، مشترک
اطـالع  اطالع از اصل طالق، تا مدتي پيش، از نوع طالق و حوادث مرتبط، بـي    

بعد از طالق و در ايام عده، ارتباط زن و مرد مجـدداً برقـرار گـشته      . بوده است 
  : اکنون پرسش اين است١.است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد و نام یگ ید مین موضوع، شناسنامه جدی است، زن، پس از طالق، به استناد همیگفتن . ١
  .کندیشوهرش را از آن حذف م
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  آيا اساس اين طالق از نظر شرع صحيح است؟. ١
له نبـودن و بـه اشـتباه،    با توجه به اينکه نوع طالق بائن، بر اساس مدخو      . ٢

توان گفت طالق بائن نبـوده و رجعـي محـسوب           تشخيص و تعيين گرديده مي    
  شود و ارتباط زن و مرد پس از طالق در حکم رجوع بوده است؟ مي

  آيا تدليس زن در اصل حکم طالق و صحت آن اثر دارد؟. ٣
  اند؟آيا زن و مرد با توجه به توضيحات، هنوز به هم محرم. ٤
 طالق جـاري و عـده       واهد ازدواج کند، مجدداً بايد صيغهٴ     انچه زن بخ  چن. ٥

  نگه دارد؟
  : و در صورت زن و شوهر بودن٤با توجه به سؤال شماره . ٦

چنانچه زن با مرد ديگري ازدواج کرده باشد و بعـداً حکـم مـسئله را                ) الف
  بفهمد چه حکمي دارد؟

 ازدواج کند، بـه لحـاظ       چنانچه زن اين حکم را نپذيرد و با مرد ديگري         ) ب
  شرعي چه حکمي براي زن، همسر اول و همسر دوم وي وجود دارد؟

 وي خواهشمند اسـت   حفظ آبرو و عرض زن و خانوادهٴ با توجه به لزوم   ) ج
  راهنمايي بفرماييد وظيفه همسر اول در خصوص اين حکم چيست؟

  .استناد وکالت از او صحيح استطالق زن از طرف شوهر، به . ١
  .بذل مهريه، بائن است نه رجعي بر اثر طالق مزبور در سؤال،. ٢



 ٣٣٥    استفتائات

تدليس زن، اثري در صحت طالق؛ يا بائن بودن آن ندارد، زيرا . ٣
  . بذِل مهربها بودن است نه دربارهٴ  غير مدخولتدليس، راجع به

زن و شوهر در مفروض استفتاء محرم نبوده و در صورت جهل به . ٤
از قبيل وطي به شبهه محسوب ها   آن آميزشحکم؛ يا جهل به موضوع،

  .شود، چون زن درخواست مهر نکرده است مي
با همسر ديگر بدون اجراي ) هه وطي شب( ازدواج زن بعد از عده.  ٥

  . طالق جائز استصيغهٴ
١/١١/١٣٩١  

  
   غصباحكام

   بـه وي  كـرد و حقـوق كمـي      به خاطر آنكه كارفرما او را اذيت مـي          شخصي
 قسم به قرآن ياد       بعد از مدتي   ، از اموال كارفرما را سرقت نموده       اري مقد ،داد  مي

ر  ميس  وي  دادن آن پول براي      ولي ؛ حاال پشيمان است    و كرد و منكر سرقت شد    
  شود؟  منعقد مي يي آيا قسم در چنين جاها؛نيست
  .هر وقت توانست بايد بپردازد و  ضامن است،سارق. ١
  . توبه كندبايدو غ حرام است وقسم در. ٢

هـا، ادارات آب و گـاز شـرعاً     آيا مؤسسات دولتي و غيره از قبيل شـهرداري      
مجاز به تصرف عدواني ملك مردم مـسلمان ايـن مملكـت بـدون رضـايت و              

  برداري از آن حالل است؟ باشند و بهره ميها   آنموافقت
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  .تصرف مفروض، جايز نيست
انوني در مقابل مهر حالل     اي عقد دائم شرعي و ق       مسلمان مؤمني با مؤمنه   . ١

و نقد با ولي مؤمنه منعقد كرده و براي امرار معاش زمين مزروعي را در مقابـل                 
البيع حالل از مالك اصلي خريده و قباله رسمي دريافت نموده و متصرف            وجه
هاي دراز شخصاً در اين ملك به كار احياء و توليد مـشغول بـوده و        سال. شده

مولود و توليد حاصل از دو عقد فوق چه         . كرده   مي اش را تحصيل    معاش عائله 
  حكم شرعي دارد؟

كنـد و زمـين مـزروع را بـا      زورمندي با قوه قهريه به عقد دوم تجاوز مـي       . ٢
شود، توليد حاصل از اين تجـاوز غاصـبانه          توليدش و ابزار كارش متصرف مي     

  چه حكم شرعي دارد؟
اي كه زن   مهريه از موضوع شخصي اطالعي ندارم؛ ولي به طور كلي

دارد و همچنين نماء حاصل بعد از عقد، ملك ِطلْق اوست  دريافت مي
و هر گونه تصرفي در آن، منوط به رضايت و اذن او و غصب آن حرام 
است؛ ولي اگر كسي در زمين مغصوب زراعت كند، زراعت آن ماِل 
خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت در زمين 

كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت خود را از زمين ِبكَند و بماند، 
نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت در آن بوده، به صاحب زمين 

 .هايي را كه در زمين پيدا شده است، اصالح كند بدهد و خرابي



 ٣٣٧    استفتائات

ها، در تملک و تصرف شرعي به متراژ شش هکتار زمين زراعي در طول سال
او نه خان بود، نه کدخدا و نه مالـک و فئـودال؛             . م پدرمان بود  و قانوني مرحو  

بلکه زارعي بود که تنها با زحمت خود از محصول زمين يادشده امـرار معـاش     
با اين حال اين اراضي به دست افرادي تصرف شـد؛ در حـالي کـه مـا       . کردمي

  برپايـهٴ  رواز ايـن  . فرزندان آن مرحوم واقعاً به حق خود در آن زمين نيازمنـديم           
مراتب معروضه از محضرتان تقاضا داريم امر شرعي را در مورد دخل و تصرف     

  .عدواني در مال غير، بيان فرماييد
  .شود اگر ملکي در تصرف مشروع کسي بود به وارثان او منتقل مي. ١
  . حجت شرعي جائز نيستئهٴ تصرف ديگران در آن ملک، بدون بينه و ارا.٢

١٩/١٢/١٣٩١  
  

  طهاحكام لق

) قيمت آن كمتر از يك درهم است؛ ب) الف: اگر كسي مالي را پيدا كند كه 
  را تصاحب كند؟ها   آنتواند قيمت يك درهم يا بيش از يك درهم است؛ آيا مي

تواند با قصد تملك   مي] باشد١اگر لقطه، كمتر از يك درهم. [١
  .بردارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .برابر با حدود هزار تومان است)٧/١٣٧٨(يك درهم كه تقريبا برابر با نصف مثقال نقره است، در اين تاريخ . ١
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 شدن پيداتمال با اح] اگر لقطه، يك درهم يا بيش از يك درهم باشد. [٢
صاحبش، بايد يك سال تعريف كند و در صورتي كه از پيدا شدن 

  .يوس باشد، از طرف صاحبش صدقه بدهدأصاحبش م
١/٩/٨٧  

تواند به قصد تملـك      اگر كسي شك دارد كه مالي به او تعلق دارد يا نه، مي            
  آن را بردارد؟ 

  .تواند بردارد نمي
١٩/٨/٨٧  

كه مال اوسـت بـردارد و بفهمـد كـه مـال او      اگر كسي مالي را به عنوان اين   
  حكمش چيست؟نيست، 

  آن را بالفاصله سر جايش بگذارد؛  بايد .١
گر از زمان برداشتن، مدتي گذشته باشد كه احتمال برود در عدم ا. ٢

دسترسي صاحبش به آن، تأثير داشته باشد، عالوه بر اين كه آن را سر 
   .ه بدهدگذارد، قيمت آن را هم به فقير صدق جايش مي

اگر از برداشتن، زماني گذشته باشد كه اگر آن را سر جايش . ٣
بگذارد، احتمال عقاليي دسترسي صاحبش به آن نباشد و از طريق ديگر 
نيز امكان رساندن آن به صاحبش نباشد، بايد آن را از طرف صاحبش 

  .به فقير صدقه بدهد
٢٣/٨/٨٧  



 ٣٣٩    استفتائات

اند آنچه بر جاي مانـده اسـت        را از كسي ببرند اگر بد     ) مثل كفش (اگر مالي   
مال كسي است كه كفش او را برده است، در صـورتي كـه از دسترسـي بـه وي          

  ؟تواند آن را بردارد يوس باشد، ميأم
تواند آن كفش را بردارد؛ و اگر كفش بر جاي مانده قيمتش از مال  مي

  . التفاوت را به نيت صاحبش صدقه دهد او بيشتر است مابه
١٦/٨/٨٧  

 بر دارد و را از روي اشتباه برمي )مانند كفش(ي كه كسي مال ديگري در موارد
افتد، مثل اين كـه احتمـاالً بـا پـاي            برداشتن وي، صاحب آن به زحمت مي      اثر  

  اش چيست؟ وظيفهبرهنه به منزل رفته است و مانند آن، 
مناسب است بردارنده، عالوه بر عمل به وظيفه الزم، به نيت 

  .صدقه بدهداسترضاي وي، مقداري 
١٩/٨/٨٧  

  فرق لقطه حرم و غير حرم
در لقطه غير حرم، بعد از اعالِن يك سال، مخير است بين تصدق، يا 

، يا تملك با قصد رد به صاحبش در صورت نگهداري براي مالك آن 
ولي در لقطه حرم، فقط بين دو امر اول، مخير است و ، پيدا شدن وي

  .تملك نمايدتواند  نمي
  شتباهي مال ديگري برداشتن ا
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اگر كسي مالي را به عنوان اين كه مال اوست بردارد و بفهمد كه مال 
او نيست، در صورتي كه جاي معيني داشته باشد و لقطه محسوب 

بايد آن را بالفاصله سر جايش بگذارد؛ ولي اگر از زمان  نشود،
برداشتن، مدتي گذشته باشد كه احتمال برود در عدم دسترسي صاحبش 

گذارد،  داشته باشد، عالوه بر اين كه آن را سر جايش مي  آن، تأثيربه
  .قيمت آن را هم به فقير صدقه بدهد

در فرض قبل، اگر از برداشتن، زماني گذشته باشد كه اگر آن را سر 
 جايش بگذارد، احتمال عقاليي دسترسي صاحبش به آن نباشد و از

شد، بايد آن را از طرف طريق ديگر نيز امكان رساندن آن به صاحبش نبا
  .صاحبش به فقير صدقه بدهد

مانند (دارد  در مواردي كه كسي مال ديگري را از روي اشتباه بر مي
 افتد، مثل اين كه برداشتن وي، صاحب آن به زحمت مي بر اثر و) كفش

احتماالً با پاي برهنه به منزل رفته است و مانند آن، مناسب است 
ه وظيفه الزم، به نيت استرضاي وي، مقداري بردارنده، عالوه بر عمل ب

  .بدهد صدقه
عـوض آن بـر جـاي مانـده      بهمثل كفش اند و چيزي  كسي كه مال او را برده   

  وظيفه چيست؟



 ٣٤١    استفتائات

اگر بداند آنچه بر جاي مانده است مال كسي است كه كفش او را 
تواند آن  يوس باشد، ميأبه وي م برده است، در صورتي كه از دسترسي

 دارد؛ و اگر كفش بر جاي مانده قيمتش از مال او بيشتر است كفش را بر
  .صدقه دهد) حاكم شرع با اذن(التفاوت را به نيت صاحبش  مابه

  
  وقفاحكام 

 تومان پول نقد را، وقف حـضرت سيدالـشهدا        ... يکي از مؤمنين مبلغ   
  آيا شرعاً وقف پول نقد صحيح است؟. اندکرده
  .ن نقل عين ندارد صحيح نيستاي بدو وقف پول که هيچ فائده.١
بر اثر آگاه " وقف"اگر مقصود، نذر پول بود؛ نه وقف آن، و تعبير . ٢

باشد احتياطاً در اجالل و تکريم حضرت ] به مسأله[نبودن
  . صرف شودسيدالشهدا

  ١٣٩١مهر ١٤
هاي زراعتي روستاها تا حدود چهل سال قبل به علت قلّت نيـروي               زمين. ١

شت با وسايل سنّتي و اوليه كشت و زرع به اين صـورت             انساني و مشكالت كِ   
شد كه نصف زمين زراعتي يك روستا در يـك سـال و نـصف ديگـر               انجام مي 

با توجه به مـورد فـوق   . شد  زمين مزروعي همان روستا در سال ديگر كشت مي        
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بايست در جايي ساكن باشد تا موفق به كشت گردد و از طرف ديگر  كشاورز مي
  .هاي زراعتي روستايي با دست تواناي مردم آباد شده است مينبيش از نصف ز

هر ساله در روز عاشورا مهماندار مهمانان حضرت امام ... اهالي روستاي . ٢
 هستند؛ يعنـي در روز عاشـورا چنـدين روسـتاي مجـاور جهـت            حسين

آينـد و ناهـار را         از قديم االيام به اين روسـتا مـي         عزاداري سرور شهيدان  
  .باشند الي اين روستا ميمهمان اه

با توجه به موارد فوق آيا اجاره زمين مسكوني و زراعي شامل حال مردم اين    
  شود يا خير؟ روستا مي

هايي كه در تاريخ وقف، موات بوده و بعداً آباد شده، اعم از  زمين. ١
  .مسكوني و زراعي، وقف نيست

مقداري را هايي كه در تاريخ وقف آباد و ملك واقف بوده،  زمين. ٢
كه واقف وقف كرده است همان مقدار وقف است و درآمد آن به همان 

  .شود نامه صرف مي مصرف معين در وقف
اگر هزينه مهمانداري عاشورا در زمان وقف، جزء مخارج عزاداري . ٣

  .نامه به حساب وقف عمل شود اكنون برابر وقف بوده، هم
  ١٤١٩محرم 



 ٣٤٣    استفتائات

   كاربري وقفتغيير
 متر وقف مسجد كرد و ٦٠٠فرد خيري زميني را به مساحت روستايي در 

 ٥/٢اي به فاصله  زمين وقفي دقيقاً كنار يك خانه. بعد از وقف فوت نمود
از طرف . گردد متري قرار دارد و اگر مسجد ساخته شود، مزاحم همسايه مي

 متر ٣٥٠٠ روستا، چند متري باغ و زمين به مساحت هٴروي حسيني ديگر، روبه
به علت فاصله داشتن زمين مسجد و حسينيه اهالي روستا قصد . اشدب مي

روي حسينيه باغي را به  كردند كه زمين وقفي ياد شده را فروخته و در روبه
 عوض كردن زمين وقفي  آيا اين.  متر بخرند و وقف مسجد كنند٦٠٠اندازه 

ست؟ در پذير ا با زمين مكان ديگر ـ البته به اسم واقف انجام شود ـ امكان
 بهداشت و هٴشود، مسجد، قبرستان، مخابرات، خان ضمن در باغ يادشده مي

  اماكن عمومي ساخته شود؟
فقط در صورتي تعويض و تبديل آن جايز .  به وقف بايد عمل شود

است كه نگهداري وضع موجود زيانبار باشد؛ يا تبديل آن به مصلحت 
رف وقف باشد؛ ليكن مصرف آن محفوظ است و هرگونه تص

آميز آن بايد با نظر متولّي شرعي و امين انجام شود و در  مصلحت
صورت نداشتن متولّي شرعي به حاكم شرع مراجعه شود، لذا در اين 

  .مسئله به نماينده رهبري در استان مراجعه شود
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نامه را نوشته و امضاء نيز كرده   را وقف مدرسه كرده، وقف  قطعه زميني واقفي
 را واگـذار     مـن زمـين ديگـري     : گويد  يمان شده است و مي    ا اكنون پش  م ا ؛است

 ؛كنم، حال آنكه زمين مورد نظر وي از نظر ارزش از زمين اول كمتـر اسـت        مي
  آيا اين انتقال جايز است؟

، تغيير آن جايز هقبض شدنيز  وقف  اگر صيغه وقف جاري و زميِن
  .نيست

 ٢٠/١٠/١٣٨٢  
 ساخته و پس از درگذشـت       شخصي حدود نيم قرن پيش، در زميني، حمامي       

كرد و عوايد اندك آن را براي تعميرات          او فرزند ارشدش ده سال آن را اداره مي        
نزديك به سه سال است كه دِر     . رسانيد  آن و كمك به ايتام و فقرا به مصرف مي         

هاي خصوصي، نيـازي بـه        حمام بسته شده و اهالي نيز به خاطر احداث حمام         
اي در اداره  ه ذكر است كه اين موقوفه هيچ شناسنامهالزم ب. حمام عمومي ندارند

  .اوقاف شهرستانمان نداشته و ندارد و وقف آن شفاهي و داخل محل بوده است
توان اين زمين را خريداري كرد و ثمن آن را به صورت نقد بـه فرزنـد        آيا مي 

 محل يـا احـداث      هٴارشد واقف واگذار كرد تا آن را براي تعمير مسجد نوساخت          
 محل ـ كه از نظر فضاي سـاختماني فعلـي كوچـك اسـت ـ و يـا در        هٴينيحس

  آباداني و عمران محل مصرف نمايد؟
  .، ثابت استمحلوقف بودن زمين حمام، طبق شهرت بين مؤمنان . ١



 ٣٤٥    استفتائات

برداري نيست، زمين آن را  گونه مورد بهره اگر حمام مزبور هيچ. ٢
  .توان به مركز درماني اختصاص داد مي

ين حمام مزبور مورد استفاده بهداشت و درمان نيست، اگر زم. ٣
  .توان با حفظ وقف بودن آن در حريم حسينيه يا مسجد قرار گيرد مي

  .اگر جزء مسجد قرار گرفت، حكم مسجد ندارد. ٤
خريد زمين حمام در صورت تبديل به زمين ديگر با رعايت . ٥

  .مصلحت وقف، جايز است
  ٨٦دي 

 زمـين يـك    از زمـان خريـداري  و   شده است     داري جهت حسينيه خري    زميني
 حال بـه  .مرتبه آش گندم در آن زمين طبخ شده و پرچم برافراشته گرديده است        

انـد تـا       از هيئت امناء خواسـتار آن شـده          جمعي ،خاطر كم عرض بودن كوچه    
است را جهت حـسينيه       مسجد حضرت جواد االئمه     روي ه كه روب   اي  خانه

شود نظر مبارك را در مورد فروش زمـين و خريـد     ستدعا مي ا.  نمايند  خريداري
  .يديخانه جهت حسينيه را اعالم فرما

  .زمين مزبور به صورت وقف درآمد. ١
  .ز استي تبديل آن به احسن جا، باشد اگر ضرورتي. ٢

 ٩/١١/٨١  
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شخصي قطعه زميني واقع در روستايي جهت احداث درمانگـاه بـه صـورت              
نامه وقف نموده؛ حال از حضرتعالي استدعا         وصيتعادي و مكتوب و ثبت در       

رغـم    شود نظر مبارك شرعي خود را در مورد وقف بودن زمين مذكور علـي               مي
  .اينكه به صورت رسمي نبوده، اعالم فرماييد

اگر واقف زمين وقفي را به قبض متولّي داد، هر چند متولّي . ١
  .ودخودش باشد وقف مزبور صحيح است و بايد طبق آن عمل ش

شود، هر  در صورت شهادت مطّلعان معتبر، وقف بودن ثابت مي. ٢
  .چند در دفتر رسمي ثبت نشده باشد

٢٦/٨/٨٤  
باشـند كـه در مقابـل آن يـك             در حال احداث حـسينيه مـي         روستايي  اهالي

دليل عـدم وسـعت حيـاط         به . سقّاخانه كهن و با سابقه وجود دارد        ابوالفضلي
 حـسينيه بـه نـام      فوقـاني ه طبقـ ،ارند و در عوضحسينيه قصد تخريب آن را د 

   اين مورد چيست؟ر د  نظر حضرت عالي. احداث شود ابوالفضلي
 جايز ، تغيير آن بدون ضرورت، سقّاخانه استاگر زمين وقِف. ١

  .نيست
٢ .ز استي تغيير آن جا،شدهساخته ه اگر سقّاخانه در حريم حسيني.  

٢٠/١/١٣٨١  



 ٣٤٧    استفتائات

اي  اي وجود دارد كه فعـالً در آن هـيچ مـرده    مخروبه ما قبرستان   هٴدر منطق . ١
شود و سندي و مدركي راجع به اينكه اين قبرستان وقف است يا ملك   دفن نمي 

شخصي و يا مراتع است در دسترس نيست؛ ولي نظر قاطبه اهالي اين است كه      
دولـت وقـت در وسـط ايـن     . باشـد   هاي مراتع عمومي مي     اين قبرستان از زمين   

 باب مدرسه احداث كرده است، بنابراين قبرستان عمالً به دو بخش          قبرستان سه 
ـ        هـاي    قبرسـتان سـاختمان  هٴتقسيم شده است و همچنين در نظر دارد كه در بقي

 ما از لحاظ مسجد در مضيقه       هٴآموزشي ديگر و فضاي سبز احداث كند و محل        
ـ      هم در طرح خيابان   ها     آن باشد و چند مسجد كوچك دارد كه        مي ره كـشي و غي

دولت قرار دارند؛ ولي در محلْ زمين مناسبي به جز اين قبرستان كـه در وسـط        
خواهنـد در ايـن       محله قرار دارد، در دسترسي اهالي وجود ندارد و اهـالي مـي            

در قسمتي كه براي اين كار در نظر گرفته شده است در . قبرستان مسجد بنا كنند
ثـار و عالئمـي از قبـور        اي دفـن نـشده و آ        حدود صد سال است كه هيچ مرده      

آيـا در ايـن   . ريزنـد  احتمالي وجود ندارد و برخي از اهـالي در آن آشـغال مـي       
باره حكم خـدا   توان مسجد بنا كرد يا نه؟ لطفاً در اين قسمت قبرستان شرعاً مي 

  .را مرقوم و بيان فرماييد
  .شود مسجد ساخت ن قبور مسلمانان است، نمي  آدردر قسمتي كه . ١
تي كه در آن آثار قبر وجود ندارد و جداي از قبرستان در قسم. ٢

  .شود، ساختن مسجد در آن جايز است محسوب مي
٨/١٢/٧٤  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٤٨  

در قسمتي كه براي احداث مسجد در نظر گرفته شده اسـت و شـرايط آن در    
سؤال قبلي مطرح و بيان گرديده است در هنگام كَندن پي ساختمان مسجد بـه                

د كرديم و رسيديم به جاي باريكي؛ تكليف مـا          قبر مؤمن و استخوان او برخور     
  چيست و چه بايد بكنيم؟ لطفاً حكم خدا را بيان و مرقوم فرماييد؟

  .آنچه از بدن مؤمن در هنگام كَندن زمين، ظاهر شد بايد دفن شود. ١
  توان در آن  بودِن زمين معلوم شد، نميقبرستان هٴاگر نشان. ٢

  . مسجد ساخت
 متروك باشد به طوري كه در آن مرده دفن اگر زميني قبرستاِن. ٣
  .شود، ساختن نمازخانه جايز است نمي

كه در سؤال اول گفته شد، بر اثر احداث سه بـاب مدرسـه قبرسـتان        همچنان
مذكور به دو بخش تقسيم شده است؛ در قسمتي از اين قبرستان آثـار و عالئـم    

اين قسمت نيز قرار    . شود  اي در آن دفن نمي      قبور پيدا و نمايان است؛ ولي مرده      
است توسط دولت به پارك يا فضاي آموزشي تبديل و تغيير شود و همچنين در 

توان  آيا شرعاً در اين قسمت مي. كنند بازي مي ها توپ  ريزند و بچه    آن آشغال مي  
تـوان   مسجد بنا كرد يا نه؟ آيا در اين قسمت براي ايجاد ساختمان مـسجد مـي     

صورت منفي بودن جواب سؤال اخير تكليف ما چيست نبش قبر كرد يا نه؟ در 
  .و چه بايد كرد؟ لطفاً حكم خدا را بيان و مرقوم فرماييد

  .نبش قبر جايز نيست. ١



 ٣٤٩    استفتائات

اگر هنگام كَندن زمين بدون آگاهي قبلي به قبر مسلمانان برخورد . ٢
  .شد، مانعي ندارد

٨/١٢/٧٤  
ست كـه مالـك اصـلي آن        داراي مكاني به عنوان آشپزخانه بوده ا      ... هٴحسيني

برداري در راستاي تعزيت و  بدون خواندن صيغه وقف، مكان فوق را جهت بهره      
 و كليـه    سوگواري سرور و ساالر شـهيدان حـضرت اباعبـداهللا الحـسين           

  .مراسم مذهبي اهدا نموده بود
الـذكر بـه دليـل دوري از حـسينيه متـروك و        با گذشت زمـان، مكـان فـوق       

 حال با توجه به مطالب مرقوم، به نظر حضرتعالي آيـا            بالاستفاده واقع گرديد؛  
 آن در مـصارف حـسينيه   هٴاالجـار  ممكن است اين مكان را اجاره داد و از حـق       

  استفاده نمود؟
اگر مكان مرقوم را به قصد وقف اهدا نمود و قبض شد و مورد . ١
  .شود برداري قرار گرفت، وقف محقّق مي بهره
االجاره را در  وان اجاره داد و مالت مكان وقفي يادشده را مي. ٢

  .مصارف حسينيه مخصوصاً آشپزخانه آن هزينه كرد
  .الزم است براي حفظ عنوان وقِف مزبور، سعي بليغ مبذول گردد. ٣

  ٨٣مرداد 



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٥٠  

متأسـفانه  . اهالي حسينيه مجلّلي را با مساعي جميله بناء كردند         ... هٴدر قري 
 واقع است كه موجب نقص بر شكوه و جلوي اين حسينيه بنايي به نام سقّاخانه

  .شود كه حسينيه در مضيقه قرار گيرد شود، بلكه باعث مي زيبايي حسينيه مي
شود سقّاخانه را از آن مكان        طريق استخالص از اين مشكل چيست؟ آيا مي       

خراب كرد و در مكان ديگري در حريم همان حسينيه ساخت؟ يا اينكه قسمتي        
 است كه قابل اسـت، همـان را سـقّاخانه قـرار            جائياز حسينيه در طبقه باالي      

آيا جايز است كه همان قسمت سقّاخانه شود؟ طريقي كه بـشود از ايـن             . دهند
  .مشكل رهايي يافت چيست؟ مرقوم بفرماييد

 صحيح از حسينيه هٴ در صورتي كه سقّاخانه مزبور مزاحم استفاد
  .باشد، تبديل آن به محلّ مناسب اشكال ندارد

٢٤/٣/٧٤  
 را صرفاً جهت اسـتفاده حمـام در           زميني ، مكتوب هٴنام ر بدون وقف   خي  فردي
 و غيره از   اهالي حمام بنا شد كه تماميدر آن زمين يك  گذاشت و  اليهاختيار ا

 در كنارش بنا شده است و حمام          هم اكنون حمام جديدي    .كردند  آن استفاده مي  
آيـا  . گيـرد    مورد استفاده قرار مـي      مي و استراحتگاه حما     به عنوان انباري    قديمي

 ايجاد نمود و آن را به فروشگاه، كتابخانـه،           اين حمام تغيير كاربري   ر  شود د   مي
   در اين مكان احداث نمود؟ جديدينمره  يا حمام ؛ تبديل نمود...زينبيه و

  .نيست  مكتوبهٴنام  به وقف  نيازي،  فعلي و قبوِلض با احراز وقف و قب.١



 ٣٥١    استفتائات

  .ز نيستي جا  تغيير كاربري، ممكن باشد  كه انتفاع از حمام وقفي  مادامي.٢
زمين و از نتوان ] وجه[ كه به هيچ  طوريه  در صورت ضرورت ب.٣
 كه به هدف واقف   تغيير آن به چيزي، حمام نمودهٴ استفاد  وقفي بناي

  .ز استيجا، نزديك باشد
 ٢٤/٣/١٣٨١  

نامـه آن    در مبايعـه  و  لحـق نمـوده      و به قبرسـتان م       را خريداري    زميني  فردي
 ؛جهت دفن عموم مسلمانان دارد تصريح شده است خريدار تصميم به وقف آن

 امروز چون به توسعه حسينيه كنار قبرسـتان    .باشد   موجود نمي   اي  نامه  ولي وقف 
  اي   كه هيچ جنازه     شده و الحاقي    نياز است، تصميم داريم در آن زمين خريداري       

شود    آيا اين كار جايز است؟ آيا مي       . بنا كنيم   اي  ست، حسينيه در آن دفن نشده ا    
 زمين مذكور جهت ساخت حسينيه استفاده كرد و سطح زمين را   باالي از فضاي

  ؟نمودبراي دفن اموات استفاده 
  . شود برداري  قبور مناسب حفر و آماده بهره، در سطح زمين مزبور.١
  . تأديه گرددوان اجاره به قبرستانن حق االرض به ع.٢
 جريان وقف ،تي در صورت قبض، صحيح استطا چون وقف معا.٣

  .زمين يادشده تحرير شود
 ٩/٢/١٣٨٢  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٥٢  

 سال وقف شده است كـه مقـداري از محـصول آن بـراي               ٦٠زميني پيش از    
بزرگداشت شهداي بدر و اُحد و حنين و كربال خرج شود و تاكنون بـه همـان                 

 آن زمين براي تأسـيس سـالن مطالعـه          اآلن به مقدراي از    ،شد  صورت عمل مي  
   آيا اين كار جايز است؟ ،احتياج مبرم داريم

تغيير كاربري در صورتي كه درآمد آن بيشتر يا مساوي باشد جايز . ١
 .است

 .نامه مصرف شود الزم است اجاره زمين وقفي برابر وقف. ٢

 .توليت متولي شرعي محفوظ و تمام امور با سرپرستي او انجام شود. ٣

٢٢/١٢/٨٩  
اي، به دليل تغيير بافت شهري، امکان کشاورزي در  زمين کشاورزي موقوفه

آن وجود ندارد، اکنون تنها راه ممکن براي احياي آن، ساختن منازل مسکوني؛ 
توان با آيا مي. نامه است يا خدمات عمومي، با رعايت حقوق مشروط در وقف

  رعايت شرايط يادشده کاربري آن را تغيير داد؟
  وقف صدقه جاريه است نه جامده؛. ١
  عرصه زمين وقف جاويد و دائم است؛. ٢
برداري از آن فقط کشاورزي  در صورت حصر واقف که بهره. ٣

باشد، در وضعي که کشاورزي ممکن و سودآور است، تغيير کاربري 
  جائز نيست؛ 



 ٣٥٣    استفتائات

برداري از  تواند کيفيت بهره در صورت عدم حصر واقف، متولي مي. ٤
  .وقف شده را تغيير دهدزمين 

١٣٩٣/ ٨/٧  
 شهرداري است و کالً با خاک و مانند آن پر ةانباري که فعالً فاقد استفادآب

انبارها و تصرف و خريد و فروش اين آب. شده؛ يا زير خيابان واقع شده است
توان آن را خريد و در آن  چه صورتي دارد، آيا ميها   آنخيِز متعلق بهزميِن آب

بنا کرد؛ يا الزم است صاحبان موقوفه؛ يا وارثان ايشان در آن ساختمان 
تصرف نمايند و اگر واقفين در حال حيات  نباشند و وارثي نداشته باشند، 

  تکليف چيست؟
  خريد و فروش زمين وقفي جايز نيست؛. ١
تواند زمين وقفي را اجاره دهد تا در آن زمين، ساختمان  متولي مي. ٢

  ساخته شود؛
  . آن را بايد به مصرف وقف برسانداجاره. ٣

١٠/١٢/١٣٩١  

  مسائل متفرقه وقف
اي است كه اراضي موقوفه به وقف عام دارد كه بـراي منـزل                در شهر ما، امامزاده   

اي از اين زمينها را بـراي مـسجد    مسكوني و مغازه و غيره استفاده شده است، قطعه  
آيـا  . ردم متدين سـاخته شـود    ايم كه انشاء اهللا با همت واالي م         جامع در نظر گرفته   

  اختصاص دادن اين قسمت از زمينهاي موقوفه براي مسجد جامع جايز است؟



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٥٤  

توان در آن مسجد  زميني كه براي مطلق كار خير وقف شده باشد مي
احداث كرد به طوري كه ابديت آن به وسيله وقف مطلق حاصل شده 

  .پديد آيدباشد و عنوان مسجد شدن به وسيله وقِف بنا و قصد آن 
  ٨٩آبان 

نشيني داشته باشد و ايـن كـار          در صورتي كه جاده و خيابان احتياج به عقب        
موجب تخريب ديوار حسينيه و قبوري خواهد شد، كه دو مورد از اين قبور، از        

گذشته است و قبر چند نفر ديگر هم كمتر ها   آنسادات است و سي سال هم از
نيز كلّي نيست بلكـه نـصف خـاك از      ميتباشد و تخريب قبر   از سي سال مي   

شود آيا تخريب ديـوار   ريزي و آسفالت مي   شود و دوباره شن     روي قبر گرفته مي   
  اشكال دارد يا نه؟  ميت حياط حسينيه و قبر

  .تخريب حسينيه كه وقف نيست با رضايت صاحب آن جايز است. ١
و نه تخريب مقداري از ظاهر قبر و ترميم آن، كه نه نبش قبر است . ٢

  .هتك مؤمن، جايز است
٣٠/٥/٧٤  

  
   مسجداحكام

 بسيج اختصاص دارد و       فرهنگي  هاي از مسجد به كتابخانه و فعاليت       قسمتي
 كـه نمـاز    گيـرد و زمـاني    احياء در اختيار نمازگزاران قرار مي      هاي  فقط در شب  



 ٣٥٥    استفتائات

 است   مستدعي؛شود  نماز اقامه مي ا بعضاً به صورت فراد    ،جماعت برقرار نباشد  
  .يديالذكر مرقوم فرما  ادامه فعاليت بسيج در مكان فوقهٴنظر مبارك را در زمين

  .ايت احكام مسجد در آن الزم استع جزء مسجد است و ر، مكان مزبور.١
 ، باشد  كه مطابق اهداف نظام اسالمي، و مانند آن  استفاده فرهنگي.٢
  .ز استيجا

  . استجحرامساعد توليت و هيئت امنا نظر  رعايت وفاق و .٣
 ٢/٣/١٣٨١  

كند و در مجلس    مراسم ترحيم پدرش را در مسجد برگزار مي         شخصي ارمني 
آيا حـضور   . يابد    ترحيم مؤمنان و بزرگداشت شهيدان نيز در مسجد حضور مي         

  آيد؟  كتاب در مسجد، هتك مقام مسجد به شمار مي فرد اهل
د و متشرعان  ورود به مسجد را رعايت كن  اگر فرد مزبور آداب ظاهري

  . محل حضور او را هتك به مسجد ندانند، شركت او جايز است
 ٢٣/٣/٨١  

  اگر اين عكسها رو به قبله نباشد چطور؟. نصب عكس در مساجد چه صورت دارد
  .نمودن ديوار مسجد به عكس مكروه استمنقوش . ١
نماز خواندن در مكاني كه در آن عكس است هر چند مقابل . ٢

  . تنباشد مكروه اس
  . مناسب مسجد نيستنصب عكس. ٣

١٢/٩/١٣٨٧  



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٥٦  

 از زمين و ساختمان براي مسجد و امـور          دهٴاي، به استفا  نامه  در متن وقف  
 همکف آن  طبقهٴ.  به نفع اسالم تصريح شده است      ديني، اخالقي و اجتماعي   

سـاختن مدرسـه    . مسجدي دارد که ظرفيت کافي بـراي نمـازگزاران را دارد          
 بـا . کند مسجد مزاحمتي در امور مسجد ايجاد نميعلميه بر روي ساختمان   

حکم شرعي تأسيس مدرسه علميـه بـر روي سـاختمان            اين امور،  به توجه
  مسجد چيست؟

  :نامه متن وقف
و تمام طبقات باال جهت منافع شخصي و عمومي حرام، زيرا مختص به            .... 

ارد و باشـد د مسجد و امور ديني و اخالقي و اجتماعي که بـه نفـع اسـالم مـي              
  .نمايندمعلوم مي... توليت آن را حجت االسالم و المسلمين جناب 

نامه، احداث کتابخانه و مدرس روي ساختمان  با توجه به وقف .١
  مسجد جائز است؛

  احداث حجره جهت طالّب علوم ديني جائز است؛ .٢
  احداث روشويي و محل وضوگرفتن جائز است؛ .٣
  . شوداز احداث سرويس بهداشتي و مانند آن اجتناب .٤

١٨/٤/١٣٩٢  



 ٣٥٧    استفتائات

   اموال مسجدفروشاجاره و 
 يـا   ؛ا فروخـت  ر مسجد كه مازاد بر احتياج اسـت          هاي شود موكت   آيا مي . ١
 جـايز  ،شـود وارد    اگـر زيـاني  ؟ و غيره اجاره داد  مجالس عروسي توان براي   مي

  خير؟ است در اين صورت اجاره داده شود يا
 به دليل فرسودگي كه بخواهند  ديگر آنهٴآيا فروختن ظروف مسجد و اثاثي. ٢

  است يا خير؟  جايز،آن را تبديل به لوازم جديدتر نمود
آيا اجاره دادن اموال مسجد كه هم وقف خـاص و هـم وقـف عـام دارد                  . ٣

جايز است يا خير؟ ضمن اينكه مقداري از وقوف عام و خاص با هم مخلـوط         
شود اجـاره     در اين صورت آيا مي     ؛شده و تشخيص و تفكيك آن مشكل است       

  داد يا خير؟
ـ  آيا تهيه و خريد براي اموال مسجد بايستي  . ٤ ت وقـف عـام باشـد يـا      به ني

  ؟ نداشته باشد خاص كه در صورت اجاره دادن مشكل شرعي
اثاث مسجد از قبيل فرش، ظرف و لوازم ديگر را در صورت . ١ 

توان فروخت يا اجاره داد و درآمد  احتياج مي وقف خاص و زائد بر
صل را در همان مسجد صرف كرد و در صورت وقف عام به مساجد حا

  .كردديگر منتقل 
 احوط ترك فروش يا ،در صورت مشتبه شدن وقف خاص و عام. ٢

  .اجاره است



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٥٨  

 و غير   عمدي هاي شود و زيان  از درآمد كم مي  عادي هاي زيان. ٣
  . به عهده كسي است كه ضرر وارد كرده است عادي

  مسجدتخريب و بازسازي 
ز است يـا خيـر؟ بـا توجـه بـه اينكـه              ي جا  آيا تخريب مسجد جامع قديمي    

 و    اسالمي  هاي  فعاليت هٴ مسجد به علت كثرت جمعيت و دامن        ساختمان قديمي 
  . ظرفيت و گنجايش جمعيت و برنامه را ندارد ديني
  .تخريب نباشد، بدون اشكال استسبب  كه   به طوري، مسجدهٴتوسع. ١ 
صورت كه موجب تخريب شود، در اي  گونه به ،د مسجهٴتوسع. ٢

  .ز استيضرورت، جا
  . كهن، موجب محو ميراث فرهنگي نشود تخريب بناي: تذكر

 ٢٠/١٢/١٣٨١  
مسجدي به صورت همكف و يك طبقه احداث شده بود اينك هيئت امنـاي             
آن در نظر دارد به دليل فرسودگي بنا و افزايش جمعيت منطقه آن را تخريب و                 

ه به طرح تعريض شهرداري در مساحتي كمتـر اقـدام بـه تجديـد بنـاي                 با توج 
  .مسجد در چند طبقه نمايد

  ... طبقه زير زمين مخصوص آشپزخانه و 
  طبقه همكف فضاي مسجد مخصوص آقايان 

  طبقه اول فضاي مسجد مخصوص بانوان 



 ٣٥٩    استفتائات

  .... طبقه دوم مخصوص سالن همايش، ختم و 
   طبقه سوم مخصوص فضاي مجتمع فرهنگي

  طبقه چهارم مخصوص خانه عالم و خانه سرايدار 
با توجه به اينكه در زمان احداث بناي اوليه براي كل مساحت زميني كه قصد 
احداث بناي جديد در آن است، صيغه مسجد خوانده شده بود لذا سؤاالت ذيل 

  :مطرح است
اي كه صـيغه   تر يا باالتر از عرصه     آيا حكم مسجد در خصوص طبقات پايين      

  مسجد برايش قرائت شده وارد است؟
اي كه صيغه مـسجد بـرايش قرائـت         تر يا باالتر از عرصه      آيا در طبقات پايين   

  احداث كرد؟) توالت(توان سرويس بهداشتي  شده مي
يغه مسجد برايش قرائت شـده  اي كه ص  توان در طبقات باالتر از عرصه       آيا مي 

 امـورات جاريـه زنـدگي       بـا توجـه بـه     (، خانه عالم و خانـه سـرايدار         )عيان(
 احداث كرد؟) نوادگيخا

  .عنوان مسجد وقف شد تغيير كاربري آن جايز نيستآنچه به . ١
آنچه براي مسجد نه به عنوان مسجد وقف شد احداث بناهاي . ٢

  .مرقوم در استفتاء جايز است
  .احداث آشپزخانه و مانند آن در زير زمين جايز است. ٣
 بانوان مانند همكف براي نماز آقايان احداث طبقه اول جهت نماز. ٤

  .بال مانع است



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٦٠  

  .جايز است...) قرآن، فقه، اخالق و(احداث مجتمع فرهنگي . ٥
  . واحد مسكوني اجتناب شوداز احداث. ٦

١٠/٤/٨٧ 
 سـال در حـال   ٤٥در يكي از روستاهاي شهرستان مـا مـسجدي بـا قـدمت        

ن نظر به تخريب كلي بنا و با توجه به اينكه مهندسين ساختما. باشد تخريب مي 
رساني  اند و مؤمنين و متدينين اين روستا هم آماده كمك و ساخت مجدد آن داده

باشند از محضر معظم لـه خواهـشمند اسـت نظـر          جهت ساخت مجدد آن مي    
مبارك را در ارتباط با تخريب مسجد و ساخت مجـدد آن مرقـوم فرماييـد تـا                  

  .ين اين روستا فراهم گرددموجبات آرامش قلوب مؤمنين و متدين
  .عمران مسجد، بازسازي و نوسازي آن جايز بلكه راجح است

 ٧/٧/٨٧  
مستدعي است بيان فرماييد كـه سـاختن گنبـد و گلدسـته بـراي مـساجد و         

شود  ها ـ كه امروزه به عنوان نمادهاي مذهبي براي اين مكان شمرده مي   حسينيه
  ـ در شرع انور چه حكمي دارد؟

  . نسبت به نمادهاي مرقوم ترغيب نفرموده استشرع انور. ١
 .شايسته است مؤمنان اعزّهم اهللا از اينگونه نمادها پرهيز فرمايند. ٢

 ٢٠/٢/٨٨  
  



 ٣٦١    استفتائات

  ها ها و مصرفي  خوردنياحكام

در خصوص گوشت عقيقه برادر و خـواهر نـسبت بـه يكـديگر و فرزنـدان                
شـت عقيقـه ديگـري    تواننـد از گو  نسبت به پدر و مادر آيا هر يك از اينان مـي    

 تواند از گوشت عقيقـه پـسر شـوهرش بخـورد         مصرف كنند و همچنين زن مي     
  برخي از فقها اين موارد مصرف را مكروه دانستند؟كه  چنان

آنچه در عقيقه مستحب است آن است كه ران و كتف گوسفند را به 
 قابله نداشته باشد، آن را به مادر بدهند تا صدقه دهد اگرقابله بدهند و 

  .و بقيه را به صورت مطبوخ يا غيرمطبوخ به مؤمنان بدهند

   حراملقمه
باشد و نسبت به آوردن لقمه حرام توسط شـوهر   خانمي كه داراي حملي مي    

اي را در پيش گيرد تا اين نوزاد در رِحم از  به خانه قطع دارد اين خانم چه شيوه   
  ود؟اين قضيه صدمه نبيند؛ يا حداقل ضرر كمتري به او وارد ش

  .در صورت قطع به حرام بودن عين مال استفاده از آن جايز نيست. ١
  .در صورت ضرورت به مقدار الزم استفاده كند؛ نه بيش از آن. ٢
  .عوض آن را به مالك اصلي دهد. ٣
در صورت ندانستن يا دسترسي نداشتن به مالك اصلي، از طرف . ٤

  .او صدقه دهد
٢٧/٨/٨٦  
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  مصرف انرژي
ت ظرفيت توليد، پااليش و عرضه گاز طبيعي و مـصرف بـي     نظر به محدودي  

رويه انرژي بخصوص گاز طبيعي در فصل زمستان توسط برخـي از مـشتركين              
منـدي    محترم كه نهايتاً منجر به تعدي به حقوق عمومي و سـلب امكـان بهـره               

عادالنه مجموعه مشتركين از نعمت خـدادادي گـاز طبيعـي، بـروز مـشكل در                
ي از نقاط كشور و نيز ايجاد وابـستگي بـه خـارج در واردات         گازرساني به برخ  

گـردد،    بيشتر گاز به دليل اهمال در مـصرف توسـط بخـشي از مـشتركين مـي                
رو از محضر مبارك استدعا دارد نظر شريف را در ارتباط با وظيفه مؤمنين    ازاين

به ويژه مقلدين آن حضرت در خصوص اجتناب از اسـراف و رعايـت اصـول            
  .رف بهينه گاز طبيعي مرقوم فرمايندايمني مص

تعدي به حقوق عمومي و تضييع اموال در كيفيت توليد، توزيع و  .١
  .مانند آن جايز نيست

 .اسراف در مصرف گاز و غير آن جايز نيست .٢

٢٨/١/٨٨   

   سيگار مصرف
آيا كشيدن سيگار چه در مكاني كه ديگري نيست يا در حضور ديگران كه از      

 شوند جايز است؟ يت ميدود و بوي سيگار، اذ



 ٣٦٣    استفتائات

سيگار كشيدن اگر موجب اعتياِد ضررآور آن است جايز نيست و اگر 
 آن ضرر ندارد ليكن هٴشود و براي استعمال كنند سبب اعتياد نمي

  .شود الزم است ترك شود موجب آلودگي محيط زيست مي
١٠/١١/٨٧  

  
   ذبحاحكام

  ذبح با استيل
ــوان و طيــ      ــح حي ــت و ذب ــن اس ــتيل از آه ــا اس ــه   آي ــتيل چ ــا اس   ور ب

  حكمي دارد؟
  .با استيل جايز است) طائر و غير آن( ذبح حيوان 

  
  احكام صيد

 آيا ماهي ازون برون حالل است؟ .١

  دهد چه حكمي دارد؟ ماهي كه در تور ماهيگيري جان مي .٢
 .دار باشد حالل است ماهي ازون برون اگر فلس

ل كشيدن اگر ماهي در حال صيد، در داخل تور ماهيگيري ـ كه در حا
 .است ـ بميرد، در حكم صيدشده و حالل است

  ٨٨تابستان 
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   و ارثوصيتاحكام 

کنـد و ايـن    شخصي قسمتي از اراضي کشاورزي خود را وصيت به ثلث مـي    
برداري زراعي اراضي پس از مدتي به علت عدم دسترسي به آب، از قابليت بهره        

کـه درآمـد بيـشتري    وصي به ناچار آن را با ملک ديگر زراعـي   . شودخارج مي 
کنـد؛ تـا بتوانـد بـه         دو کارشناس رسمي دادگستري معاوضه مي      يهٴدارد، با نظر  

 اوقـاف  يا اين معاوضه صـحيح اسـت؟ آيـا ادارهٴ        آ. درستي به وصيت عمل کند    
  تواند اين معاوضه را بر هم بزند؟ مي

کننده اين است که اصل  اگر ظاهر وصيت يا عرف محلّ وصيت. ١
 و درآمد آن، صرف امور خيريه شود، فروش زمين زمين محفوظ بماند
  .مزبور صحيح نيست

کننده آن بود که زمين يادشده در راه خير  اگر مقصود وصيت. ٢
  .صرف شود، فروش آن صحيح است

رهٴ اوقاف حق کردن زمين، وصيت نکرد و براي ادااگر به وقف. ٣
  .شده حق دخالت ندارد يادنظارت قرار نداد، ادارهٴ

٦/١١/١٣٩١  
نامه خود زني را به عنوان همسر دوم خود معرفي كرده و در               مردي در وصيت  

يـك طبقـه از   «: مورد منزلي كه همسر دومش در آن سكونت دارد چنين نوشته          



 ٣٦٥    استفتائات

نمايد تا زماني كه در قيد حيات      همسرم سكونت مي  ...  منزلي كه خانم   هٴسه طبق 
 آن را خود بنشينند و هٴباشند، اختيار آن خانه در دست اوست و بايستي يك طبق

طبقات ديگر را اجاره دهد و امرار معاش نمايد؛ در اين مدت كسي حق نـدارد               
ايشان را از آن خانه بيرون كند؛ يا خانه را بفروشد، و بعد از فوت ايشان ورثـه            

بدانند اگر كسي تعرض به ايشان نمايـد و مـزاحم           . حق تصرف خواهند داشت   
  چيست؟ ميت  وظيفه ورثه نسبت به وصيتاكنون. »گردد راضي نخواهم شد

  . الزم است مطابق وصيت وي عمل شود
١٥/٩/٨٤  

پدرم دو همسر داشته؛ از همسر اول دو پسر و سه دختر دارد و از همسر . ١ 
حال اگر ارث و ميراث و ملكـي    . دوم چهار فرزند پسر و يك فرزند دختر دارد        

فوت نموده، بعد با همـسر      دارد چطور بايد تقسيم گردد؟ در ضمن همسر اول          
حق و حقوق همسران چطور خواهـد     . باشد  دوم ازدواج نموده كه در حيات مي      

  تعلق خواهد گرفت يا نه؟ ها   آنبود؟ آيا ارث و ميراثي به
باشد  هاي مسكوني داشته كه حدود پنج الي شش هزار متر مربع مي      پدرم زمين . ٢

 و نصف ديگر را كه براي مـا چهـار    باشد نصف برده    كه برادر دوم كه از زن اول مي       
حال آن برادر مدعي است كه بايـد از آن         . باشد  فرزند ديگر كه از زن دوم هستيم مي       

پدرم هم مدركي دال بر اينكه شما نصف ببريـد بـه ايـشان       . نصف هم به من بدهيد    
  .اند، حال از حضرتعالي تقاضامندم كه تكليف ما را مشخص نماييد نداده
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  .برد پيش از شوهر مرده است ارث نميزن اول چون . ١
زن دوم يك هشتم از تمام اموال منقول و نيز يك هشتم از قيمت . ٢

برد و از زمين، خواه  ساختمان، درخت و محصول كشاورزي ارث مي
 زمين مزرعه و باغ و خواه زمين خانه و مغازه، و نيز از قيمت آن 

  .برد ارث نمي
  .برد ر دختر از زن اول و دوم ارث ميپسر از زن اول و دوم، دو براب. ٣
  .هيچ پسري حق ندارد بيش از سهم خود مالك شود. ٤
زمين را آباد كرده باشد يا ] پدر[در صورتي كه پسر در زمان حيات . ٥

پدر در زمان حيات چيزي از زمين يا غير آن را به وي بخشيده باشد، در 
  .اند مالك شودتو صورت اثبات چنين ادعايي، آن مقدار زائد را مي

تمام جريان ارث بعد از اداي دين و عمل به وصيت پدر است، در . ٦
  .صورتي كه دين داشته يا وصيت كرده باشد

٢٨/٨/٨٦  
 نساء آمده است، چـرا اوالً پـسر دو         هٴ مبارك هٴگونه كه در آيه ده سور         همان. ١

  برد؟ برابر دختر ارث مي
الرجـالُ قَوامـونَ علَـي     ﴿:  اسـت   نساء آمده  هٴ سور ٣٣ديگر آنكه در آيه     . ٢

چرا بايد مرد سرپرست زن باشد و به بيان ديگر، چرا بين پسر و دختر          ﴾النساِء
  تفاوت وجود دارد؟



 ٣٦٧    استفتائات

زن  مطالب مربوط به ارث زن و نيز جريان قوام بودن مرد در كتاب 
 هٴ سور٣٤ ذيل آيه تسنيم و همچنين در تفسير  جمال و جاللهٴدر آئين

  .لطفاً مراجعه فرماييد.  ارائه شدنساء
٢٨/٨/٨٦  

  
   وكالت احكام

دهد  شخصي جهت فروش اتومبيل خود به كسي وكالت با حق توكيل غير مي
كند   و وكيل نيز وكالت را به استناد حق توكيل، به ديگري تفويض و واگذار مي              

اقدام و امـضاي وكيـل، بـه منزلـه اقـدام و            «نمايد    و در وكالت دوم تصريح مي     
  .»امضاي موكّل و موكِل موكل نافذ و معتبر و داراي اثرات قانوني است

حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اول نموده؛ آيا وكيل دوم نيز معزول است و 
  يا اينكه بايد مراتب عزل توسط موكّل به وكيل دوم مستقالً اعالم شود؟

مله نمايد، آيـا  چنانچه وكيل دوم به استناد وكالت دوم، مبادرت به انجام معا          
  معامله صحيح است يا خير؟

تواند از طرف خود يا از  گرچه وكيل اول به اذن موكّل اصلي مي. ١
طرف موكّل وكيل بگيرد، ليكن ظاهر آنچه در وكالت دوم تصريح شد، 

باشد نه وكيل از موكّل اصلي، وگرنه  اين است كه وكيل دوم، وكيل مي
بود؛ نه به منزله امضاي  ل اصلي مي امضاي موكّهٴامضاي او فقط به منزل

  ).موكّل اصلي و وكيل(هر دو 
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چون وكيل دوم، وكيل از وكيل است، نه از موكّل اصلي، در . ٢
صورتي كه عزل وكيل اول به همان وكيل اول ابالغ شود، وكيل دوم 

  .منعزل خواهد شد و نيازي به اعالم مستقل به او نيست
 اول، در صورت جهل به عزل، اگر وكيل دوم بعد از عزل وكيل. ٣

اي را در مورد عين متعلّق وكالت انجام دهد، معذور است و  معامله
  .صحت عقد فضولي مزبور محتاج به اجازه مالك اصلي است

٢٨/٧/٧٦  
اگر شخصي ديگري را وکيل کنـد، کـه در ملـک او احـداث بنـا کنـد و                  

در . کّل برگرداند ساختن آن کسر کرده و مانده را به مو     نهٴسهمي را براي هزي   
رغـم موضـوع وکالـت، در ملـک اعمـال تـصرف و              صورتي که وکيل علي   

مالکيت نمايد و حقوق موکّل را به وي برنگرداند، يد او در خصوص اموال       
موکّل چيست؟ و در صورت امتناع موکّل از تحويل سهم وکيل حکم شرعي   

  ايشان چيست؟
  ني است؛يد وکيل در ساختن بنا، برابر وکالت، يد اما. ١
پس از ساختن و پيش از افراز و تعيين سهم هر کدام، تصرف . ٢

  وکيل يا موکّل در هر جزئي از بنا، بدون رضايت ديگري جائز نيست؛
امتناع موکّل از دادن سهم وکيل، و امتناع وکيل از تحويل سهم . ٣

  آور است؛موکّل، حرام و ضمان



 ٣٦٩    استفتائات

 تعهد متقابل، بقيهٴالزم است، برابر در مفروض سؤال، بر وکيل . ٤
  .ساختمان را در اختيار موکّل قرار دهد

  ١٣٩٢اسفند 
  

   ضمانتاحكام 

  پزشكضمانت 
اي   اگر پزشكي به اشتباه دارويي را تجويز نمايد و پرستار نيز بر اساس نسخه             

كه پزشك پيچيده دارو را به بيمار بخوراند و بيمار بر اثر خوردن دارو بميرد، آيا 
بوده ضامن است؛ يا پرستار كه مباشـر تلـف بـوده؟ در             پزشك كه سبب تلف     

  صورتي كه پزشك ضامن باشد، دليل آن را بفرماييد؟
اگر پزشك حاذق به دست خود دارويي را به بيمار بخوراند يا به . ١

وي دستور خوردن يا استعمال آن را بدهد و ضرري به بيمار برسد يا 
  .بميرد، پزشك ضامن است، هر چند متخصص باشد

اگر پزشك حاذق دستوري ندهد، بلكه فقط نظر طبي خود را . ٢
نسبت به فالن بيماري و راه درمان آن به فالن دارو را ارائه نمايد و 

  .بيمار شخصاً اقدام نمايد و ضرري به او برسد، طبيب ضامن نيست
اگر پرستار بفهمد كه دارو اشتباه است، در حال علم عمداً دارو را . ٣

  .ر دهد، شريك در ضمان استبه خورد بيما



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٣٧٠  

اگر پرستار آگاه نباشد و فقط طبق دستور پزشك دارو را به بيمار . ٤
  .بدهد، ضامن نيست

  .شود  اتالف است كه از نصوص معتبر استفاده ميهٴدليل ضمان، قاعد. ٥
در احكام يادشده فرقي نيست بين آنكه پزشك اجرت بگيرد؛ يا . ٦

  .رايگان باشد
  ٨٦دي 

  جوي پزشكيضمانت دانش
 ال پيش به عنوان دانـشجو، بـراي دورهٴ     س ٣٥ ساله، حدود    ٥٣خانمي هستم   

يادگيري، وارد بيمارستان شدم، خانم پرستاري به من آمپولي دادند و بـه جـاي               
اينکه بگويند اين آمپول را بريز داخل سرم، گفتند بزن به سرم، من هم آمپول را       

اي بود ـ متأسفانه درگذشت و  ر بچهبيمار ـ که دخت . به مخزن سرم تزريق کردم
اين در حالي بود که در سـن        . من پس از چند روز، از درگذشتن او باخبر شدم         
کردم مسئوليتي    گمان مي . دانستمقانوني نبودم و از احکام شرعي هم چيزي نمي        

  :اکنون اين پرسش براي من مطرح است. متوجه من نيست
   من است؟اي بر ذمهٴآيا در فرض مسأله، ديه. ١
با فرض ثبوت ديه، اينجانب تمکّن مالي براي پرداخت آن نـدارم و تنهـا               . ٢

  دارائي من يک مسکن  شصت متري است آيا بايد آن را بفروشم؟



 ٣٧١    استفتائات

 من، آيا بايد پدر و مادرش را پيـدا کـنم و بـه      دهٴبا فرض ثبوت ديه بر عه     . ٣
  آنان بپردازم؟

  طرح است و حکم آن چيست؟جا مآيا کفاره قتل غير عمد نيز، در اين. ٤
  سن شما در هنگام تزريق، سن تکليف بوده است؛. ١
اگر عمداً در تزريق کوتاهي نکرديد و مرگ آن کودک به تزريق . ٢

  شما بود، ضامن ديه ـ که نصف ديه پسر هست ـ خواهيد بود؛
اگر ثابت نشد که تزريق شما سبب مرگ آن دختر بچه شد، ضامن . ٣

  ديه نيستيد؛
فرض ثبوت ديه، بر شما الزم است پدر و مادر آن کودک را بر . ٤

  شناسايي نماييد تا اگر رضايت ندادند ديه را به آنان بپردازيد؛
اگر نتوانستيد پدر و مادر يا طبقه بعدي از وارثان را بشناسيد، بايد . ٥

المالک به فقيه جامع شرائط پرداخت شود و در  به عنوان مجهول
  استغفار بخشوده خواهيد شد؛صورت عدم تمکّن، با 

شصت مسکين را ]  کهاين است[توانيد انجام دهيد،  که ميايکفاره. ٦
  .تدريجاً يک بار غذا دهيد

٢٤/٢/١٣٩٣ 
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   شركت پستضمانت
اي  دار رسـاندن محمولـه     شركت پست كه با أخذ كارمزد و دادن رسيد عهـده          

فقـدان و  جهت تحويل در شركت پست شهر مقصد شده است آيا در صـورت             
انگاري كاركنـان شـركت     حيف و ميل محموله متعهدله، به دليل قصور و سهل         

  در قبال جبران ضرر و زيان متعهدله ضامن است يا خير؟) شهر مقصد(پست 
  .انگاري عمدي ضامن است شركت پست در صورت تقصير و سهل. ١
شركت مزبور در صورت عدم تقصير با پديد آمدن حوادث غير . ٢

  . ضامن نيستمترقّبه
١٠/١١/٨٧  

   ماليديون
  :كسي كه به ديگري بدهي دارد

  كند؛ آن را پرداخت مي: اگر مبلغ معلوم و طلبكار معلوم است
رد :  دسترسي ندارداگر مبلغ معلوم و طلبكار نامعلوم يا به او اصالً

  دهد؛ مظالم مي
بايد استرضاء يا مصالحه يا : اگر مبلغ نامعلوم و طلبكار معلوم است

  گر قدر متيقني دارد پرداخت نمايد؛ا
اگر مال در ضمن اموال ديگر باشد، : اگر مبلغ نامعلوم و طلبكار نامعلوم است

  .كند مصالحه مي است، با حاكم شرع ذمه كند و اگر به خمس پرداخت مي



 ٣٧٣    استفتائات

   آبروييهاي خسارت
در : غيبت كند و امثال آن] از او[ تهمت بزند يا ياگر كسي به ديگر

لع شده باشد، بايد او را به هر نحو راضي آن شخص مطّصورتي كه 
حالليت نمايد؛ و اگر مثالً غيبت نموده ولي غيبت  كند و طلب

 ي با فرض مفسده و ايذامخصوصاً(لع نباشد، گفتن به وي طّشونده م
استغفار براي خود و او و جبران به قدر مقدور  الزم نيست و) وي

  .كند كفايت مي
  

   جهاداحكام

باشم و با هندوستان در حال جنگ         جه به اينكه بنده از اهالي كشمير مي       با تو 
تـوان دولـت    باشيم، آيا مي باشيم و از تسلط هندوستان بر كشمير راضي نمي  مي

  هند را به عنوان كافر حربي دانست؟
. اختالف مرزي و مانند آن، غير از اختالف در دين است.  هوالعليم

اند  انان از آن جهت كه مسلماندولت هند با اسالم و با مسلم
  .كنند جنگد، چون مسلمانان زيادي در هند زندگي مي نمي

٨/٢/٨٤  
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   و دياتحدوداحكام 

انـد و بـه    آيا در جمِع گروهي كه با هم تباني به عمل مجرمانه سرقت نمـوده          
بعضي از افراد آن اتهام سركردگي را وارد آورده باشند ـ به اين معنا كه وسـايل   

رم را فراهم ساخته است و مالباختگان را شناسايي نموده است ـ آيا  ارتكاب ج
توان حد محارب را جاري نمود و در حالي كه حضور فيزيكي و حـسي در                  مي

به اين معنا كه اگر كشته باشد،       (موارد نداشته باشد و شبهه عدم رعايت جانب         
ت شخصي و  در صدور حد نيز داده شود و به خاطر شكاي         ...) كشته شود و اگر   

رد مال، جنبه عمومي هم نداشته باشد و مقاومت در مقابل مأمورين براي دفـاع           
از نفس و ِعرض و مال با وجود خوف از جرح يا تعرض بـه ِعـرض صـورت                   

 دار صادر نمود؟ آيا در فـرض مرقـوم   هٴتوان حكم اعدام با چوب  گرفته باشد؛ مي  
  تواند وجاهت شرعيه داشته باشد؟ مي

  . سؤال، نه حد سرقت دارد و نه حد محاربمفروض در. ١
  .مقاومت در مقابل مأموران نظام اسالمي جايز نيست. ٢
تباني و تهيه وسايل مرقوم، جرم است و كيفر آن با بررسي و . ٣

  .كارشناسي قضايي است
اگر كسي سركردگي گروه فساد و تباهي را به عهده داشته باشد، . ٤

شته باشد، مجرم است و كيفر آن هر چند شخصاً حضور فيزيكي ندا
  .برابر مقدار توطئه او مشخص است



 ٣٧٥    استفتائات

  سقط جنين
سقط جنين در قبل و بعد از چهار ماهگي در صـورتي كـه تـشخيص طبـي                  

اين باشد كه جنين غير طبيعـي بـوده و بـا         %) ٨٥و يا احتمالي بيش از      (قطعي  
متولّد ) نظير مونگول بودن و يا شديدتر از آن(مشكالت متعدد جسمي و عقلي 

خواهد شد و يا قبل از تولد از بين خواهد رفت چه حكمي دارد؟ همچنين اگر    
مادر با تجويز پزشك معالج و رضايت شوهر با خوردن دارو موجبـات سـقط                

  جنين را فراهم كرده باشد تكليف در رابطه با ديه و يا كفاره چيست؟
  .اسقاط جنين جايز نيست هر چند قبل از چهار ماه باشد

اط جنين جايز نيست هر چند غير طبيعي و داراي مشكلهاي ياد اسق
 .شده باشد

و بايد ] است[مادر در صورت رضايت و اختيار، مانند پدر مسئول 
 .ديه پرداخت كند

٢٠/٩/١٣٨٧  
  ، جايز است؟ آيا سقط جنين پس از سه يا چهار ماه بارداري

  .  سقط جنين حرام است و ديه دارد
 ٢٢/٣/٨١  

سقط جنين، ولدالزناي صغير و   : در سه فرض  (قتل ولد الزنا    مجازات  ) الف
  چيست؟) ولدالزناي بالغ
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  )در هر سه حالت فوق(چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است؟ ) ب
  )الذكر در سه حالت فوق(ولي دم وي چه كسي است؟ ) ج
ه باشد نوع مجـازات وي چـ      ) ولد الزنا (چنانچه قاتل، پدر طبيعي مقتول      ) د
  .باشد؟ به عبارت ديگر، فرزند ناشي از زنا توسط زاني به قتل رسيده باشد مي

اسقاط جنيِن پديد آمده از زنا اگر محكوم به اسالم باشد موجب . ١
  .ديه است

ديه جنيِن حاصل از زنا به مقدار ديه جنين پديد آمده از نكاح . ٢
نين مشروع است ولي احتياط مصالحه با حاكم شرع است كه ولي ج

  . نامشروع است
قتل كسي كه از زنا متولد شده باشد و محكوم به اسالم باشد . ٣

موجب قصاص است مگر آنكه ولي او يعني حاكم شرع تبديل به ديه را 
  .مصلحت بداند

اگر قاتِل فرزنِد نامشروع خواه بالغ و خواه نابالغ، پدر طبيعي او . ٤
  .پردازد شود، بلكه ديه مي باشد، قصاص نمي

٢٦/١٠/٨١  

   نابالغمجرمقتل 
اگر مردي، همسر نابالغ خود را در حال زنا ببيند و وي را به قتل برسـاند   . ١

و در دادگاه زناي همسر خود را ثابت كند، آيا ديه و قصاص از او ساقط اسـت      



 ٣٧٧    استفتائات

يا به سبب آنكه زانيه شرعاً ـ به جهت عدم بلوغ تكليفي نداشته ـ مهدورالـدم    
  شود؟ ل او محكوم به قصاص مينبوده، شوهر به سبب قت

كند و در آن حال زاني را  اگر مردي، نابالغي را ببيند كه با همسرش زنا مي. ٢
بكشد و در دادگاه زناي او را ثابت كند، آيا ديه و قصاص از او ساقط است يـا             
به سبب آنكه زاني ـ به جهت عدم بلوغ تكليفـي نداشـته ـ شـرعاً مهدورالـدم      

  شود؟ به قصاص مينبوده، شوهر محكوم 
شود لذا قتل او  فرد نابالغ به سبب زناي مزبور مهدورالدم نمي. ١

  .جايز نيست
 ،اگر قاتل نسبت به حكم شرعي آن آگاه نباشد و به توهم جواز قتل. ٢

  .شود و با توافق اولياي دم ديه پرداخت كند كُشته باشد قصاص نمي
قتل است ـ آگاه اگر قاتل نسبت به حكم شرعي آن ـ كه حرمت . ٣

  .شود مگر با توافق اولياي دم بود قصاص مي
٢٠/٩/١٣٨٧  

  مرتدقتل 
  مجازات يا مسئوليت قاتِل شخص مرتد در موارد ذيل چيست؟. أ

  .مسلماني، عمداً مرتدي را به قتل برساند
 .مرتدي، مرتد ديگر را عمداً به قتل برساند

 .كافر ذمي، مرتدي را به قتل برساند
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اي  چنانچه قتل غيرعمد باشد، قاتل چه مسئوليتي دارد؟ آيا ديهدر موارد فوق   
 .براي مرتد ثابت است؟ در فرض ثبوت، مقدار آن را بيان فرماييد

باشد  آيا در صورت فوق فرقي بين اقسام مرتد و زن يا مرد بودن مرتد مي    ) ب
 يا خير؟

  .شود اگر مسلمان عمداً مرتدي را بكشد، قصاص نمي. ١
ن عمداً مرتدي را بدون اذن حاكم شرع بكشد، گناه اگر مسلما. ٢

  .شود كرده و تعزير مي
  .شود اگر مرتد عمداً مرتدي را بكشد، قصاص مي. ٣
  .شود عمداً مرتدي را بكشد، قصاص مي ذمي اگر كافر. ٤
مرتدي را ) اعم از شبه عمد يا خطاء(اگر مسلمان به طور غيرعمد . ٥

  .بكشد، ديه ندارد
  .رعمدي مرتد ديه نداردقتل غي. ٦
  .مهدورالدم بودن مرتد بايد به حكم حاكم شرع ثابت شود. ٧
  .ترور مرتد، جايز نيست. ٨

١٦/٩/٨٦  

   اشاعه ويروس كشندهحكم
باشد، شخص  مي HIVآيا شخصي آگاهانه و از روي عمد كه خود مبتال به ويروس 

  د صورت گرفته؟شود و قتل عم ديگري را مبتال به ايدز نمايد، قاتل محسوب مي



 ٣٧٩    استفتائات

  .ن مراتبي دارد ويروس ايدز و ابتالي به آ. ١
  .تماس و ارتباط با شخص ديگر اقسامي دارد. ٢
  .اثرپذيري شخص ديگر، متفاوت است. ٣
اگر رأي نهايِي كارشناِس بدون معارض اين بود كه فالن ِقسم از . ٤

ناپذير است، كسي كه مبتال است و ديگري را  ابتال كُشنده و درمان
ن شخص ديگر به استناد همين ابتال بميرد،  عالماً، عامداً مبتال نمايد و آ

  .شود قتل عمد محسوب مي
٢٤/٨/٨٥  

   ِشبه عمدقتلديه 
اولياء (در قتل شبه عمدي كه قاتل فوت كرده اولياء دم به طرفيت ورثه قاتل               

 دعوي طرح كردند و ورثه قاتل محكوم به پرداخت ديه از ماترك قاتل شدند) دم
لكن قاتل مالي ندارد با تحقيق و بررسي مشخص شد ورثه قاتل هم مال ندارند     

المال پرداخت نمود؟ همچنين در صـورتي كـه          شود ديه مقتول را از بيت       آيا مي 
ورثه قاتل مال داشته باشند تكليف به پرداخت ديه از مال خود دارند يا در هـر                 

  ل است؟ الما  وقتي كه قاتل مالي نداشت ديه بر بيت،صورت
ديه شبه عمد بر قاتل است و در صورت عدم تمكن از اداي دين . ١
  .توان مقداري از زكات را از سهم غارمين به آن اختصاص داد مي
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در صورت عجز از تأديه ديه حكومت اسالمي بايد آن را از . ٢
 .المال بپردازد بيت

١٠/١١/١٣٨٧  

  ها باشد  از فرقهكهمقتولي 
 داراي پدر و مادر باشد و پدر داراي مسلك اهل حق  اگر مقتول به قتل عمد،    

  باشد آيا پدر حق قصاص و يا ديه دارد يا خير؟
اگر پدر مانند مادر مسلمان باشد و به اصول اسالمي معتقد باشد . ١

 .حق قصاص دارد

توان از قاتل كـه       اگر مقتول به قتل عمد، داراي مسلك اهل حق باشد آيا مي           
  شيعه است قصاص نمود؟

توان از   اگر مقتول مسلمان باشد و به اصول اسالمي معتقد باشد مي.٢
البته در صورتي . قاتل هر چند شيعه باشد حق قصاص را استيفاء نمود

 .كه قاتل مرد باشد بايد نصف ديه را به اولياي قاتل پرداخت كرد

١٠/٢/٨٨  

  زنديه 
ديـه  : سداي بايد به ثلث ديه كامل بر      جهت تنصيف ديه زنان ، چه ديه      . ١

هر جرح به تنهايي؛ ديه كلّ جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه كل جراحـات              
  وارده بر بدن؟



 ٣٨١    استفتائات

  باشد؟ فلسفه يا حكمت تنصيف ديه زنان چه مي. ٢
ترين  ديه به معناي ارزش انسان نيست تا تساوي آن در قتِل بزرگ. ١

 هٴترين فرد جامعه موجب وهِن آن شهر شخصيت علمي عصر و ساده
  .د يا تفاوت آن در مرگ زن و مرد، سؤال برانگيز گردددوران شو

همانطوري كه در جريان تفاوت سهام ارث، خداي سبحان به قصد . ٢
 در اختالف ١﴾ال تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً﴿: آگاهي بشر اشارت فرمود

  . توان حدس زد تا بعداً معلوم شود مقادير ديه نيز مي
تل عمد، زن باشد و تنها وارث وي پدر و مادر باشند و پدر از  اگر مقتول به ق   

  .تواند مطالبه قصاص نمايد قصاص درگذشته باشد آيا مادر مي
  .مادر حق قصاص دارد. ١
 .سهم پدر از ديه تصالحي، بايد از طرف مادر پرداخت شود. ٢

اگر پدر سهم خود را بخشيد، مادر بايد سهم پدر را به وارث يا . ٣
 . قاتل بپردازدوارثان

٢٨/١/٨٨   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١آيهٴ , سورهٴ نساء.  ١
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  اجراي حد در اماكن عمومي
... ﴿: در اجراي مجازات شالق حدي با عنايت به آيه دوم سوره مباركه نـور          

ِمِنينؤالْم ا طَاِئفَةٌ ِمنمهذَابع دشْهلْيو﴾.  
آيا اجراي مجازات مذكور در حـضور چنـد        (چيست؟  » طائفة«منظور  ) الف

كند يا اينكه الزاماً بايستي در اماكن عمومي و   كفايت مينفر آنهم در محيط بسته
  )مأل عام انجام گيرد؟

  .حضور بعضي از مسلمانان كافي است، هر چند در مكان عام نباشد
افراد با ايمان به معناي خاص يا ( چه كساني هستند؟     ﴾ِمن المؤِمنين ﴿) ب

  )افرادي كه مسلمان هستند؟
است پس حضور برخي از مسلمانان مقصود از مؤمنان مقابل كافران 

  .كافي است
آيا رعايت قيود فوق الـذكر شـرعاً واجـب اسـت يـا جنبـه ارشـادي و                   ) ج

  استحبابي دارد؟
ظاهر امر در آيه مزبور لزوم حضور است، احتياط آن است كه در 

  .صورت امكان حضور ترك نشود
٢٦/١٠/٨١  



 ٣٨٣    استفتائات

  زندان
. ر منابع فقهي آمده اسـت د) زندان( حبس  ژهٴدر باب احکام نکاح و طالق وا      

 آن کمـي راهنمـايي      دربارهٴ. اشت اين حبس وجود د    در عصر معصومان  
  . فرماييد

  زندان در اسالم وجود داشته و دارد؛. ١
  زنداني کردن بايد پس از اثبات جرمِ مخصوص در محکمه عدل باشد؛. ٢
... ، کتاب دين، باب هشتم ووسائل الشيعهشرائط زنداني کردن در . ٣

  .مده استآ
٢٧/٧/١٣٩٣  

  
   شهادتاحكام

اگر شخصي به عنوان شاهد يكي از طرفين دعوا در محضر دادگاه حاضـر و               
خوانم، خدا را قبول ندارم و جزء گروهكها هـستم            اظهار دارد كه من نماز نمي     

آيا استماع شهادت چنين شاهدي محمل قانوني و شرعي دارد؟ و آيـا سـوگند               
  ز است؟دادن به كتاب مقدس قرآن جاي

  .شهادت شخص موصوف مورد قبول نيست. ١
توان به  اگر شهادت مذكور زمينه علم قاضي را فراهم نمود مي. ٢

 .استناد آن در مواردي كه شهادت الزم نيست حكم كرد
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 .سوگند بايد به خداوند باشد و سوگند به قرآن اثر قضايي ندارد. ٣

٢٨/١/٨٨   
  

  احكام حجاب و پوشش

حل كار در ميزان حدود شرعي مقرر براي حجـاب مـؤثر          آيا عرف مكان يا م    
باشد؟ براي مثال زنان عشاير كه موهايشان در سن و سال خاصي بافته شـده     مي

پوشند يا زنـاني      بيرون است يا زنان جنوب ايران كه در عرف آنجا جوراب نمي           
زننـد يـا      كه در هنگام كار در زمين كشاورزي مقداري از شلوار خود را باال مي             

  گردد؟ نان كارمند كه در هنگام كار مقداري از دستشان پيدا ميز
حد الزم حجاب براي تمام زنان در هر زمان و زمين يكسان است . ١

  .مگر در مورد ضرورت مانند معالجه
  .صرف سهولت به معناي ضرورت نيست. ٢
در موارد ضرورت شغلي هر چند پوشيدن بر زن واجب نيست . ٣

  . جايز نيستولي نگاه نامحرم نيز
٢٣/١٢/٨٦  

گـردد؟ اگـر گنـاه     آيا رعايت نكردن حجاب مقرر شرعي گناه محـسوب مـي    
آيـا  ) كبيره يا صـغيره بـودن  (باشد گناه كبيره است يا صغيره؟ در هر فرضي           مي

  باشد؟ قابل تعزير مي



 ٣٨٥    استفتائات

حجابي عمدي به طوري كه علناً در معرض نامحرمان قرار گيرد  بي. ١
  .گناه بزرگ است

 نهي از منكر، بي اعتنايي به حكم شرعي حجاب ادامه يافت اگر با. ٢
  .تواند تعزير نمايد حكومت اسالمي مي

٢٣/١٢/٨٦  
نظر حضرتعالي راجع به سـرودهاي تـشكيل شـده از دختـر و پـسر جـوان               

 در وضع زماني چيست؟) نامحرم(

 .از اختالط نامحرم و خواندن سرود مشترك اجتناب شود

٥/٣/٨٩  

   حجابتاركتعزير 
تواند زناني را كه در اجتماع يا انظار عمومي موي سرشـان   يا حاكم شرع مي آ

دهد؛  هاي بدن را نشان مي پيداست؛ يا زناني كه لباسي به تن دارند كه برجستگي
يا زناني كه پوشش نا مناسب دارند؛ يا زناني كـه آرايـش كـرده باشـند؛ كيفـر                   

ـ   ان مـورد سـؤال را حـاكم    نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهي زن
  تواند كيفر نمايد؟ شرع مي

حكومت اسالمي براي افرادي كه عمداً احكام شرعي را ترك . ١
  .كنند حد يا تعزير قرار داده است مي
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تعليم احكام، تنبه دادن غافل، موعظت و ارشاد سپس امر به . ٢
  .معروف و نهي از منكر بايد رعايت شود

  .يد مزاحم با حكم شرعي مهم يا اهم باشداجراي حد يا تعزير نبا. ٣
٢٣/١٢/٨٦ 

   كراواتبستن
  آيا در شرايط كنوني استفاده از كروات جايز است؟

  .احتياط الزم ترك كراوات در شرايط كنوني است
١٠/١١/٨٧  

  
  احكام نگاه

  زن بر بدن دارد چه صورتي دارد؟ ميت نگاه به زيورآالتي كه
  .بدون نگاه به بدن وي اشكال ندارد م استنگاه به زيوري كه بر بدن نامحر

١/٣/٨٨  
  باشد؟ داِر آن فرقي مي آيا در عدم جواز نگاه و لمس بين اعضاي ظاهر بدن و پوشش

  .نگاه به صورت و دست بدون قصد لذت جائز است. ١
نگاه به ساير اجزاي بدن زن نامحرم و موي او جائز نيست و فرقي . ٢

  . بين ظاهر و پوشيده نيست
١/٣/٨٨  



 ٣٨٧    استفتائات

  
  جديدمسائل 

ضديت با نظام اسالمي كه در رأس آن فقيهي قرار دارد كه به تأييد و انتخاب           
فقهاء جامع الشرايط منصوب شده چه حكمـي دارد؟ آيـا ايـن ضـديت مخـلّ       

  .عدالت هم هست
نقد برخي از كارها يا از بعضي مسئوالن ضديت با نظام . جايز نيست
  . شود محسوب نمي

  ١٣٨٨بهمن 

  ها  فرقهخدمات
كـشي آب   هاي عمومي و لوله  مجاناً كارهايي عمومي مثل راه    ... از طرف فرقه  

هـا از   كند و دعواي ايشان اين است كه اين  و پل و برق و نهر و غيره درست مي         
آورنـد و بـه مـردم         طرف حقوق غرباء و بيچاره مجمع جهاني و افراد خير مـي           

ها   تبليغي انجام نگرفته و به نظر اينگونه ها هيچ رسانند، تا حال از طرف اين مي
هـا گـرفتن جـايز اسـت يـا       آيا چنين كمك از اين. دهند اين كارها را انجام مي 

  خير؟
 خدمات با هدف تبليغ همراه است، ولي با گونه اين هر چند غالب 

  .علم به عدم ترتّب مفسده اشكالي ندارد
٢٣/١/٨٢  
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  انتخابات
 در انتخابات پذيرفته  ايران، اصل آزادي   اسالمي  جمهوري در قانون اساسي

آيا . كند كه در انتخابات شركت كنند   رهبر مردم را ملزم مي شده است؛ ولي
 را ترك كرده است يا دستور  كند، كار واجبي   كه در انتخابات شركت نمي كسي

   است؟ رهبر، امر ارشادي
م است؛  با شركت در انتخابات و مانند آن الز  تقويت نظام اسالمي

البته .  به كانديدا آزاد است  در انتخاب نماينده و رأي ليكن هر فردي
  .  و امت مسلمان الزم است رعايت مصالح نظام اسالمي

 ٢٤/٧/٧٤  

   قرآنتذهيب
با توجه به اينكه مركز طبع و نشر قرآن جمهـوري اسـالمي ايـران در زمينـه              

نمايد، مـستدعي    تي مي مسائل مربوط به چاپ و نشر قرآن كريم فعاليت تحقيقا         
است ما را از نظر شريف خويش درباره روايت ذيـل و سـؤاالت مطـرح شـده                  

  :مند فرماييد بهره
علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابـن مـسكان، عـن محمـد بـن              «

كتاباً فيه قرآن مختّم معـشّر      » السالم  عليه«عبداهللا    عرضت علي أبي  : الوراق، قال 
آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إالّ كتابـة    بالذهب و كتب في     



 ٣٨٩    استفتائات

اليعجبني أن يكتب القرآن إالّ بالسواد، كمـا كتـب أول    : القرآن بالذهب، و قال   
  ).٨، ح٦٢٩، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ص٢اصول كافي، جلد (» مرة

گـي غيـر از    با توجه به روايت يادشده، آيا چاپ كل متن قرآن كريم با رن            . ١
  دانيد يا خير؟ رنگ مشكي را مجاز مي

با توجه به اينكه در مصاحف چاپ شده در برخي از بالد اسـالمي لفـظ                . ٢
يا بعضي از حروف به منظور آموزش قرآن، به رنگي غير از مشكي      » اهللا«جالله  

  شود، آيا اين كار از نظر حضرتعالي مجاز است يا خير؟ مالحظه مي
 عالمت نهادن ـ با رنگ غيرمشكي هم هٴ آي١٠د از تعشير ـ يعني بع. ١

  .جايز است
 پرهيز از نوشتن متن قرآن با طال است، هرچند تذهيِب ورق، اَولٰي. ٢

  .حاشيه و جلد جايز است
نوشتن متن قرآن با رنگي كه مشكي نيست ممنوع نيست؛ ولي با . ٣

  .رنگ مشكي اَولي است
١١/٣/٨٢  

  حقوق تأليف و نشر
رين بدون اطالع و اجازه مؤلف، اقدام به ترجمه و چاپ كتاب             از ناش   بعضي

، آيا حفظ حقوق طبع و    آيا اين كار شرعاً جايز است؟ به طور كلّي        . كنند    او مي 
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 كه اين كـار بـدون موافقـت و           ترجمه و نشر، واجب و الزم است؟ در صورتي        
  رضايت قبلي مؤلف صورت گرفته باشد، وظيفه ناشر چيست؟

اگر . رجمه و نشر آثار، مختص به صاحب تأليف است حقوق طبع، ت
 انجام شود، بايد با تأديه حقوق مزبور،   چنين كاري  وي بدون اذن قبلي

  .  تحصيل شود رضايت وي
 ١٦/٨/٧٤  

نظـر  [شكـسته و اسـتفاده از آن    هـاي قفـل   CDديگـران،   CDدرباره رايـت   
  ]حضرتعالي چيست؟

دآورنده آن است و قفل  اگر توليد برنامه، نظير تأليف حق پدي
گذاشتن به معناي منع استفاده غير مجاز ديگران است، رايت و استفاده 
از آن، مشروط به كسب رضايت صاحب حق است، مگر آنكه صاحب 
حق، پس از شكستن قفل از حق خود اعراض كرده باشد و اعراض او 

  .احراز شود
   در معامله واقع شوند؟توانند به عنوان ثمن يا مثمن حق تأليف و حق تحجير مي

  آيد؟ آيا در اين صورت، حق تحجير به ملكيت خريدار درمي
  آيا حق مؤلف مشروعيت دارد؟ 

چيزي كه در عرف عقال ماليت دارد و نيز ماليت عقاليي آن را . ١ 
شارع مقدس رد نكرده و همچنين به استناد ماليت حالل در عرف عقال 



 ٣٩١    استفتائات

ثمن يا ثمن قرار گرفتن آن را شارع گيرد و نيز م مثمن يا ثمن قرار مي
  .مقدس رد نفرموده، مشمول ادلّه تنفيذ عقود است

حق تأليف و نيز حق تحجير از حقوق مالي در عرف عقالست و . ٢
شود و نه ماليت آن رد شد و  در عقد بيع به عنوان مثمن يا ثمن واقع مي

ت نه عوض قرار گرفتن آن و چون پيمان تجاري محصور در معامال
معهود نيست و عين بودن مثمن در بيع الزم نيست، لذا حقوق يادشده 

  .توانند مورد معامله قرار گيرند مي
٢٨/١٠/٨٢  

 الحسنه هاي قرض ها و صندوق  بانكاحكام 

هـاي    الحسنه و تعاوني اعتبار مالي يك نهاد يا گروهي سـپرده            صندوق قرض 
گي و انتشاراتي خـود بـه       هاي علمي، فرهن    اعضا را با رضايت آنان، در فعاليت      

كار گرفته و سودي به دست آورده و همچنـين مـشاركت در فعاليـت سـودآور      
شرعي و قانوني ساير اعضا استفاده كرده و درصدي از سود حاصله را به عنوان    

  .نمايد گذاران خود اعطا مي سود مشاركت به سپرده
از نظـر  ) گذاران سود پرداختي به سپرده  (لطف فرموده نظرتان را در اين مورد        

  .شرع مقدس بيان بفرماييد
  .گذاران باشد الحسنه وكيل شرعي سپرده  مسئول صندوق قرضاستالزم . ١
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هاي سودآور به صورت عقد شرعي مانند  الزم است فعاليت. ٢
  .باشد... مضاربه، شركت و

  .گذاران حالل است با حفظ دو شرط يادشده سود پرداختي به سپرده
٩/٩/٨٦  

كـشي   الحسنه در بانك به قصد شركت در قرعه      انداز قرض   ب پس افتتاح حسا 
  چه حكمي دارد؟

  . جايز است
  دهند، چيست؟  ها مي  كه بانك  درباره سودي نظر حضرتعالي

  .  ندارد  اگر به عنوان مضاربه يا جايزه باشد، اشكالي
 ٢٦/٧/٧٤  

 ك بابتمدت در بانك و پرداخت سود توسط بان  بلندمدت يا كوتاه هاي سپرده
  چه حكمي دارد؟ها  آن

، مانند مضاربه باشد، جايز است و سود آن   اگر برابر عقود اسالمي
  . حالل است

اي بوده و بخشي از نذورات مردم به سقّاخانه را كـه             شخصي متولّي سقّاخانه  
در اختيارش قرار داشته، در حساب شخصي خود در بانك گذاشته است؛ بعـد              

  . به عنوان جايزه به نامش در آمده استاز مدتي يك دستگاه ماشين
  :سؤال اين است



 ٣٩٣    استفتائات

اي كه از بانك براي اين حساب قرار داده شده براي صاحب حساب  آيا جايزه
  است يا براي سقّاخانه؟

دانيـد كـه    با توجه به اينكه مقداري از اين پول براي سقّاخانه بوده، جايز مـي     
ف شود و يا بـا توجـه بـه    ماشين فروخته شده پولش در امورات سقّاخانه مصر    

  اصرار شورا و دهياري محل در عام المنفعه مصرف شود؟
اگر معيار جايزه دادن . جايزه يادشده برابر قانون بانك عمل شود

 جايزه ،حساب بانكي داشتن است و مقدار زائد پول اصالً دخيل نيست
مذكور متعلق به صاحب حساب است و اگر مقدار زائد پول دخيل در 

  . جائزه به نسبت حساب دفترچه و پول زائد تقسيم شودآن است
نذورات سقّاخانه بايد همانجا صرف شود و ثواب آن به روح مطهر 

  . اهداء گرددحضرت ابوالفضل
 ٥/٨/٨٨  

 محله و نيازمندان، اقدام به تأسيس   با هدف رفع مشكالت اهالي گروهي
  . اند صندوق خيريه كرده

 و با   اقتصادي هاي  انجام فعاليت  شده را براي آوري توان مبالغ جمع  آيا مي. ١
   كرد؟ گذاري هدف كمك هر چه بيشتر به مستمندان، سرمايه

الحسنه، به نيازمندان   شده را به صورت قرض آوري توان وجوه جمع  آيا مي. ٢
  پرداخت كرد؟
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قدام گاه ا توان به مدت يكسال يا بيشتر، مبالغ را كنار گذاشت و آن  آيا مي. ٣
  به توزيع آن كرد؟

  ها چيست؟   مصرف بهينه اين پول  براي توصيه حضرتعالي. ٤
  شده را در مراسم بزرگداشت ائمه اطهار آوري توان وجوه جمع  آيا مي. ٥

  صرف كرد؟ 
 پدرانه به  اي كنيم، نصيحت و توصيه   تقاضا مي در پايان از حضرتعالي. ٦

  .فرزندان خود بنماييد
 صاحبان سرمايه و رضايت آنان و انطباق با عقود مشروع،  با آگاهي. ١

  .جايز است
  . صاحبان سرمايه باشد، جايز است  كه با امضاي اي برابر اساسنامه. ٢
 بعد از گذشت سال، اگر  با توافق صاحبان سهام جايز است؛ ولي. ٣

داده شود؛ ها   آنخمس آن اموال قبالً پرداخت نشده، اول بايد خمس
  .قدام به مصرف شودگاه ا آن

  .؛ نه كسب كاذب]شود[توليد و ايجاد شغل صادق ] ها با اين پول. [٤
  .اشكال است  صرف اموال در تعظيم شعاير با رضايت صاحبان سهام، بي. ٥
]. داشته باشد[ سودمند و قناعت در مصرف  تالش در توليد كاالي. ٦

هم انّا اللّ«:  نقل شده است  چنين دعاييمرتبت  از حضرت ختمي



 ٣٩٥    استفتائات

 ١.» بقضائك و تقنع بعطائك نسئلك نفساً مطمئنّةً تؤمن بلقائك و ترضي
  .  قرار گيريم اميد است با اين نيايش، مشمول رحمت خاصّ الهي

 ١٢/٤/٨١  
 دوستانه، هر ماه به قيد قرعه، به يك نفر وام داده  هاي   تعاوني در برخي

ام گرفته است، برگرداند تا حق  افزون بر آنچه و شود و هر نفر بايد مبلغي  مي
آيا پرداخت اين مبلغ . رسد، ضايع نشود  ميها   آننفرات آخر كه وام ديرتر به

  آيد؟  اضافه ربا به شمار مي
  .قرض به شرط زياده، ربا است. ١
  . شود، جايز است   كه به عنوان كارمزد پرداخت مي چيزي. ٢

 ٢٢/٣/٨١  

   وامگيريحقواگذاري 
ش وام كه بر اثر گردش حساب يا اعتبار و يا اسناد و مدارك         آيا خريد و فرو   

گيرد و وي با رضايت خويش و  به ايشان تعلق مي  ) حقيقي يا حقوقي  (شخصي  
فروشد از لحاظ شرعي      در برابر اخذ مبلغي توافقي وام را به شخص ديگري مي          

  مشكل دارد يا خير؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩٩ص, الفصاحه ج.  ١
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حق انتقال به گيرنده مقوم حق است ـ يعني طبق قانون  گاهي وام. ١
  .غير را ندارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيري جايز نيست

ن ـ يعني طبق قانون حق  گيرنده مورد حق است نه مقوم آ گاهي وام. ٢
  .انتقال به غير را دارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيري جايز است

٢٥/١١/٨٦  

   دين با لحاظ تورمپرداخت
هزارتومان به   مثالً بنده چند سال پيش، پنجشود؟  مظلمه چگونه محاسبه مي

 رد مظلمه، همان مبلغ  آيا براي.  ديگر او را نديدم  بدهكار بودم؛ ولي شخصي
   است؟ كافي

 بايد تفاوت قدرت خريد و مقدار تورم لحاظ شود؛ سپس مجموع آن 
  . تأديه گردد

   در تأخير دينغرامتپرداخت 
 موجودي بانكي ،كند و در موعد وصول آن      اگر طلبكار از بدهكار چك دريافت     

سود يا غرامت : بدهكار كافي نباشد و بدهكار پس از مدتي تأخير به طلبكار بگويد 
  دهد شرعاً چه حكمي دارد؟ كنم؛ سودي كه مي بابت تأخير را پرداخت مي

اگر از اول شرط نكرده باشند و بدهكار داوطلبانه سود يا غرامت . ١
  .كالي نداردرا پرداخت كند، اش



 ٣٩٧    استفتائات

  .بهتر است كه شخص طلبكار اين را هم نگيرد. ٢
اگر شخصي وجهي را به عنوان قرض به كسي بدهد و تـأخيري در دريافـت                
وجه به عمل آيد، آيا شخص طلبكار مجاز است مبلغـي را بـه عنـوان تـأخير           

  مطالبه نمايد؛ يا دريافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
دين براي عدم قدرت بدهكار باشد و در صورتي كه تأخير اداي . ١

 در اولين فرصت آن را تأديه كند، طلبكار حق دريافت مبلغ زائد 

  .را ندارد
در صورتي كه تأخير اداي دين عمدي بوده و سبب خسارت . ٢

  .طلبكار شود، وي حق دريافت مبلغ زائد را از بدهكار دارد
  .شود وب نميِصرف تأخير در اداي دين، خسارت براي طلبكار محس. ٣

٢٨/٨/٨٦  

   مربوط به شهرداريمسائل
 متري و ٩ام که بنابر سند ثبتي آن، حد شمالي به کوچه اينجانب ملکي داشته 

ش، بر اثر طـرح  ١٣٦٠اش به زمين مشرف بوده است در حدود سال    حد جنوبي 
شود که طرح  متري واقع مي٣٠عمراني، حد جنوبي اين ملک، در کنار خياباني       

پس از اين واقعه، مالک حق داشته       .  شهرداري صورت گرفته است    نهٴآن، با هزي  
بِر خيابان اصـلي    ] امتياز[ها با پرداختن عوارض، قانوناً      طبق مقررات شهرداري  
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را اخذ نمايد؛ ليکن مالک به خاطر داليل متفاوتي از جمله عدم بازسازي ملک 
 و بـدون پرداخـت   به اين کار اقـدام نکـرده اسـت    ... و عدم اطالع از قوانين و       

به احداث درب مشرِف بـه خيابـان در    ) برخالف مقررات شهرداري  (عوارض و   
  .حد جنوبي، اقدام نموده است

هاي عمراني و برابـر اعـالم        ش، بر اثر طرح   ١٣٨١ها بعد؛ يعني در سال      سال
گيرد و بايد شهرداري، اين ملک به صورت کامل در طرح خياباني عظيم قرار مي

در ) ها تقويم ابنيه، امالک و اراضي مورد نياز شهرداري     وهٴانوِن نح برابر ق (مالک  
صورت عدم توافق با شهرداري، با قيمت کارشناسان رسمي دادگستري، ملـک            

  .را واگذار نمايد
 اين نکته قابل توجه است، امالکي که دو کله باشند، با حد به خيابان حدود      

 در نتيجـه ارزش معـامالتي ايـن    .يابـد ها، افزايش مـي  سه برابر ارزش ملکي آن 
ساختمان در نظر شهرداري، به همان مقدار است که هنوز خيابان عبور نکرده و      
در نتيجه قيمت افزايش سه برابري را در نظر ايـشان نـدارد و شـهرداري، حـد                  

 ثبت اسناد اصالح گرديده را امـري   در سند ملکي که جديداً توسط ادارهٴ جنوبي
: گوينـد  داننـد و مـي  جب ارزش حدود سـه برابـري نمـي   تشريفاتي دانسته و مو  

گذاري بايد برابر وضعيت ملک در زمان قبل از اجراي طرح اوليـه سـال                قيمت
- متري باشد و حد جنوبي شما در قيمـت         ٩ش، با حد شمالي به کوچه       ١٣٦٠

  . آيد؛ يعني حدوداً يک سوم کاهش ارزش ملکگذاري به حساب نمي



 ٣٩٩    استفتائات

 شـهرداري،  ر ملک، توسط احداث خيابان با هزينـهٴ  ددهٴآيا اين ارزش پيدا ش 
تواند  گيرد؛ يا اين ارزش متعلق به شهرداري است و ميشرعاً به مالک تعلق مي  

  در اعطاي آن به مالک، ممانعت نمايد؟
 مالک زمين فقط مالک قيمت آن به لحاظ زمان قبل از اجراي . ١

  طرح است؛
  رد؛گيارزش افزوده به مالک زمين تعلق نمي. ٢
  تواند ارزش زائد را از مالک بگيرد؛شهرداري مي. ٣
  .مالک زمين با پرداختن ارزش افزوده بر ديگران مقدم است. ٤

٢٢/١١/١٣٩١  

  احكام تشريح
الهويه، قطع انگشتان هر دو دست   هويت جسد مجهول اگر تنها راه شناسايي

دادگاه اجازه دستور  باشد، آيا   در آزمايشگاه جنايي  آثار انگشت وي و بازسازي
   هويت جسد براي به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به اينكه شناسايي

   براي ها الزم است، آيا وجود و عدم وجود مدعي  و ترديد خانواده رفع نگراني
   در حكم دارد؟ جسد يا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفّا تأثيري

  .مؤمن حرام است ميت قطع انگشت. ١
  .، جايز است در صورت ضرورِت احراز هويت و انحصار راه شناسايي. ٢
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٣ .ت، اولي قطع مزبور با نظارت ولياست مي  .  
 ١٨/٧/٨١  

اگر تيم پزشكي براي آزمايشها و تحقيقات پزشكي احتياج دارد كه قلـب يـا      
بعضي از اعضاي ميتي را از جسد جدا سازند و پس از رفع احتيـاج، اقـدام بـه      

  .ن كننددفع آ
  اقدام به اين كار جايز است؟، با توجه به مسلمان بودن ميت) الف

  جايز است؟ ميت دفن قلب و بعضي از اعضاي جسد جداي از بدن) ب
 وانحصار  تشريح جسد مسلمان جائز نيست مگر در صورت .١

 انسان محترم يا كشف مطالب علمي كه تضرورت مانند حفظ حيا
   . به آن استتأمين سالمت جامعه وابسته

 عسر و حرجالزم و در صورت  ميت  دفن اجزاء در كنار بدن.٢
  .جداگانه دفن شود

٣١/٢/٨٨  
آيا جهت كالبدشكافي به منظور انجام آزمايـشات و پيـشرفتهاي علمـي در              

توان از اجساد بـالغ، نابـالغ و    صورت عدم دسترسي به اجساد غير مسلمان مي       
  جنين مسلمان استفاده كرد؟ 

 بد شكافي جسد مسلمان جهت صرف آموزش يا آزمايش  كال.١

  .جائز نيست



 ٤٠١    استفتائات

  .ز استي در صورت ضرورت براي حفظ جان انسان محترم جا.٢ 
٣١/٢/٨٨  

  تغيير جنسيت
  جايز است يا نه؟) مرد به زن و بالعكس(آيا تغيير جنسيت . ١
  توان براي اثبات يا رد آن بيان كرد چيست؟ ادلّه فقهي كه مي. ٢
) در صورت عدم جـواز (كشور اسالمي چنين عملي صورت گيرد  اگر در   . ٣

  تكليف مطلعين فقط امر به معروف و نهي از منكر است يا نه؟
  .تغيير جنسيت حرام نيست. ١
  .نبودن دليل بر حرمت براي اثبات جواز كافي است. ٢
در صورت اطالع، هر كس برابر وضع كنوني به لحاظ محرم يا . ٣

  .كند نامحرم بودن، عمل مي
١٢/٩/٨٣  

تغيير جنسيت مرد به زن يا زن به مرد در صورتي كه حكم پزشك باشـد كـه        
آرود  در صورت عدم تغيير جنسيت بيماريهاي خطيري براي وي بـه وجـود مـي    

  حكم آن چيست؟
 .تغيير جنسيت در فرض سؤال جايز است

٥/٣/٨٩  
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   عزاداري احكام
ه حج در ادله مراجعـي   سور٣٢زني و شرح آيه     نظر حضرتعالي در مورد قمه    

 سوره حج از شـعاير دينـي جـايز و           ٣٢زني را با توجه به آيه شريفه آيه         كه قمه 
  .اند، همچنين با توجه به احاديثي ديگر و به بعضي از احاديث مستحب دانسته

  .قمه زدن ترك شود
٥/٣/٨٩  

 چه بيت اهل   زدن و تيغ كشيدن در مجالس عزاي قمه و زنجير چاقويي
  د؟ دار حكمي

، مايه وهن اسالم است، مانند قمه زدن و   كه در شرايط كنوني  چيزي
 كه مايه تعظيم شعاير است يا سبب هتك نيست،  چيزي. ، جايز نيست...

  . مانند زنجير زدن، جايز است
 ١/١٢/٨٠  

اللّهيم و ال إله إالّ    من حسين است، من علي  مثل خداي گفتن ذكرهايي
   دارد؟ فاطمه چه حكمي

  . ايد ترك شود ب
 ١/١٢/٨٠  

 لطمه زدن به صورت به دور از ريا و  سيدالشهداء در مراسم عزاي
   دارد؟ تظاهر، چه حكمي



 ٤٠٣    استفتائات

زدن به صورت در مصيبت، انجام چنين   صرف نظر از حكم لطمه
  .  اگر موجب ضرر قابل اعتنا نباشد، اشكال ندارد كاري

 ١٢/٤/٨١  
 در مراسم  زني همراه با سينه) يدنرفتن و دو  بين راه حالتي(هروله كردن 

   دارد؟ ، چه حكمي عزاداري
  شود،   اگر موجب وهن عزاداري  هروله ذاتاً اشكال ندارد، ولي

  . اشكال دارد
 ١٢/٤/٨١ 

   دارد؟ سينه زدن با بدن برهنه، به دور از چشم نامحرم چه حكمي
 كه مصون از نگاه نامحرمانه ـ نه خصوص نامحرم ـ   در صورتي

  .شد، اشكال نداردبا
١٢/٤/٨١ 

 به  شود، مسايلي   برپا ميبيت  بزرگداشت اهل  مجالس كه براي در برخي
  :خورد؛ از جمله  چشم مي

 دارد؛ مانند ال إله إالّ بيت  كه داللت بر الوهيت اهل تصريح به الفاظي. ١
  ... . و  علي
ـ      خواندن اشعار و بيان مطالبي    . ٢  بيـت  ر اهـل  كه مقام خداوند را در براب

  .كرد   را ماچ مي آورد؛ مانند خدا عكس علي  پايين مي



 جلد اول/ توضيح المسائل     ٤٠٤  

 بيت   اظهار ذلّت در برابر اهل       كارها در منظر مردم، براي      انجام بعضي . ٣
  . حيوانات ؛ مانند آويختن زنجير به گردن و درآوردن صداي

  كـه بـه ظـاهر بـا عـصمت آنـان           بيت   امور به اهل    نسبت دادن برخي  . ٤

  .ردمنافات دا
 افـراد در توجيـه ايـن اعمـال كـه در آن شـائبه حرمـت وجـود دارد،                برخي

لطفاً بـا بيـان     .  از محدوده فقه خارج است     دستگاه امام حسين  : گويند    مي
  مندي   به دور از اشتباه و بهره        به بينشي    دستيابي   ما براي   نظر شريفتان، راهگشاي  
  . باشيدبيت صحيح از مجالس اهل

 قرآن كريم، معصوم و  همتاي مت و طهارتبيت عص اهل. ١
  .اند  حجت الهي

  .مورد ترغيب اكيد شارع مقدس است بيت تعظيم شعاير اهل. ٢
  .در تمام مراسم، الزم است از غلو پرهيز شود. ٣
 كه موجب هتك مقام  الزم است در همه مراسم، از گفتار يا رفتاري. ٤

 است،  ه اصل عزاداريشامخ امامت و وهن خاندان عصمت يا اهانت ب
  .احتراز شود

   حق و اماته باطل بود؛ كاري  احياي براي نهضت سيد الشهداء. ٥
  .  است)ارواحنا فداه( كه حق نباشد، انجام دادن آن مخالف هدف قيام حسيني

 ٢٢/١/٨١ 



 ٤٠٥    استفتائات

 هستيم كـه همـه   بيت عصمت و طهارت جمعي از شيعيان و محبان اهل   
 صفر از ساليان دراز تاكنون عـزاداري سـاالر شـهيدان       ساله در ايام ماه محرم و     

 را در نقش تعزيـه    و ديگر ائمه معصومين    حضرت اباعبداهللا الحسين  
خواني در شهر مذهبي سيدان فارس ـ كه سراي سـادات و دارالمـؤمنين     و شبيه

اش آن  كنـيم و طريقـه   است ـ و ديگر قُراي فارس و خوِد شهر شيراز اقامه مـي  
پوشد بلكه پيراهن سياه عربي پوشيده و   لباس مخصوص زنانه نمياست كه مرد

پوشانند و اطفال هم لباس عربي پوشيده و زبان   را مي با پارچه سياه تا روي بيني
باشـد و آواز غنـا در كـار     خوانند، اجتماع مرد و زن هم مخـتلط نمـي        حال مي 

ارش عزا نيست، ساز و شيپور و طبل كه مخصوص عزاداري است، به صورت م
جـان   نوازند و اشعار تعزيه ما را شاعر گرانقـدر مرحـوم آقـاي ميـرزا علـي                مي

 ـ از نـصّ    راد متخلّص به سكوتي ـ كه از اساتيد تعزيه در ايـران بـوده    كاوياني
هـاي سراسـر ايـران     ها در بين نسخه     احاديث شيعه به دست آورده است، نسخه      

اند كه براي برپايي عزاي       ه ساري بوده  باشد و ايشان از اهل داراب كال        نظير مي   بي
 به سراسر ايران مسافرت كردند، اجراي مراسم تعزيه ايشان را           امام حسين 

اند و حـدود سيـصد مجلـس     به فارس كشانيده و در آنجا ساكن و مدفون شده       
االمكان در مجـالس      تعزيه از ايشان به يادگار مانده كه قابل تحسين است، حتي          

گـردد و   شود و مجالس، با شكوه خاص برگزار مـي   ده نمي ما اشعار دروغ خوان   
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رفـتن در همچـون     . شود كـه قابـل توجـه اسـت          به كثرتي شور و گريه برپا مي      
   آن چه صورت دارد؟ هٴمجالس و گرفتن اجرت و اقام

 اقامه، شركت و ،در صورت حفظ همه شرايط مرقوم در استفتاء. ١
  .تهيه مقدمات جايز بلكه راجح است

استنقاذ بندگان خدا از  ن هدف نهضت سيدالشهداءچو. ٢
جهالت و ضاللت بود، نبايد طرزي رفتار كرد كه تعزيت به جاي تعليم 

  .و تربيت و تزكيه نفوس قرار گيرد
٢٢/١/٨٧  

  
  احكام امدادرساني در حوادث

آيا وجوب امداد رساني به مصدومين و آسيب ديدگان، اختصاص به اقدام و             
دارد يا كمكهاي مـالي، نگهـداري از امـوال          ها     آن ات جان تالش فقط براي نج   

  شود؟  آسيب ديدگان را نيز شامل مي
  .ظ جان و مال محترم بر مسلمان واجب استف ح.١
   متقابل واجب است ها برابر عقد دومص امداد رساني به م.٢
  . ظ جان مقدم بر حفظ مال استفح. ٣

٣١/٢/٨٨  



 ٤٠٧    استفتائات

جر به نقص عضو يا موت مصدوم گردد  آيا اهمال و مسامحه در امداد كه من      
  باشد؟ ، موجب ضمان و ديه مي

  .رساني به مصدوم حرام استامداد ير درقص ت.١
  . ضمان خسارت برابر تعهد متقابل است. ٢

٣١/٢/٨٨  
 چنانچه برخي سازمانها يا امدادگران ما را از اقدام امدادگري و امدادرسـاني             

وانيم مـصدوم را نجـات دهـيم و يـا در     ت  ولي اطمينان داريم كه مي ؛نهي نمايند 
  نجات مصدوم كمك كنيم، وظيفه شرعي چيست؟

  .امداد نهي ازآن حرام است انحصار  در صورت.١
رف نهي سازمان، حكم شرعي يعني صامداد با  انحصار  در صورت.٢

 متبوع شود مگر آنكه سازمان لزوم حفظ جان و مال محترم ساقط نمي
   .مانع شود

٣١/٢/٨٨  
دوم يا قيم و بستگان او مـانع امـداد و نجـات حادثـه ديـده شـوند،               اگر مص 

  تكليف امدادگر چيست؟
  .  حفظ جان مصدوم واجب است.١
  . در صورت اقدام مؤثّر بستگان مصدوم بر امدادگر الزم نيست.٢
  .تأثير بودن اقدام آنان بر امدادگر الزم است يا بيها   آن در صورت عدم اقدام.٣

١/٣/٨٨  
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   امدادرسانيترجيح در
آيا در وجوب امداد و نجات مصدومين تفاوتي بين مسلمان و غير مـسلمان            

  وجود دارد؟
   . امداد مسلمان بر امداد غير مسلمان مقدم است.١

٣١/٢/٨٨  
باشد؟ و معيارهاي ترجيح      د، ترجيح با چه مصدوميني مي     در مقام تزاحم امدا   

  چيست؟ 
.... خدمت بر خيانت و  ،علم بر جهل ، فسق اسالم بر كفر، عدل بر.١

   .اند  موارد تزاحمسبب ترجيح در
عدل بر امداد عادل، امداد اتقي بر اَ بر امداد عالم، امداد  اعلم امداد.٢

   .ان داردجحامداد تقّي ر

  بعضي بر مرگ ديگري نجات بستگي
 اگر نجات تعداد زياد از مسلمين متوقف بر مرگ تعداد ديگري باشد مثل 

ات بيست نفر كه در طبقه سـوم سـاختمان قـرار دارنـد بايـد      اينكه براي نج 
شود  بخشي از طبقه دوم را تخريب كرد كه اين كار موجب مرگ پنج نفر مي       

اند، وظيفه چيست؟ و در صورتي كه انجام اين           كه در طبقه اول گرفتار شده     
كار موجب مرگ افراد شود آيا اين موت ديه دارد يا نه و اگـر ديـه دارد بـر          

  كيست؟عهده 



 ٤٠٩    استفتائات

  . حرام استانمسلماناز   بيشتر كشتن مسلماني براي نجات افراد.١
ا شبه ي كشتن يك فرد مسلمان در صورت امكان حيات او اگر عمد .٢

   .عمد يا خطاي محض باشد هر كدام حكم خاص خود را دارد
آيا چشم پوشي از حيات بعضي مصدومين يا عدم امدادرساني به آنان كه بـه           

ردن بيماريهاي مهلك و مسري و پيشگيري از تلف شدن جمـع            منظور از بين ب   
گيرد، جائز است يا نه؟ در صـورت جـواز            زيادي از مردم آن منطقه صورت مي      

  باشد؟ ديه دارد يا نه؟ و بر عهده چه كسي مي
 د بيماري مهلك ترك امداتيا به سر يا اطمينان علمدر صورت

  . نيست است و ديه بر مأمور امداد رسانيمصدومان جائز
٣١/٢/٨٨  

   در مال ديگري براي نجات انسانيتصرف
( شود، بر اثر نخوردن غذا وغيره  اي كه از زير آوار بيرون آورده مي انسان زنده

تـوان از     ممكن است جان بدهد، آيا مي     ) مثال كودكي كه بر اثر نبود شير و دارو        
ـ   ها     آن مواد غذايي، دارو و وسايل ديگران بدون اذن        گونـه افـراد     نبراي نجات اي

  استفاده كرد؟ ضمانت مال به عهده چه كسي است؟ 
  .  در حال ضرورت جائز استه استفاده از اموال ياد شد.١
متعهِد  ولي اوست مگر آنكه سازماِنيا  مصدوم دهٴ ضمان آن به عه.٢

  .ها داشته باشد اي براي اينگونه هزينه جهدبه امداد بو
١/٣/٨٨  
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ريب با استفاده از اموال ديگران باشد، ضامن        اگر نجات انسان مشروط به تخ     
اموال كيست؟ اگر امدادگر ضامن باشد ممكن است در خيلي از موارد به همين    

  علت از نجات مصدوم خودداري كند تكليف چيست؟
 اگر گرفتار شدن كسي كه نجات او متوقف بر اتالف مال ديگري باشد

 بر اثر  است و اگرجنايت عمدي خود بود آن شخص گرفتار ضامنبر اثر 
  .حوادث طبيعي و غير اختياري بود حكومت اسالمي ضامن است

   امدادگر به نامحرماضطراريلمس و نگاه 
ها از زيـر   براي نجات افراد حادثه ديده و نيز بيرون آوردن مصدومين و جنازه       

آوار و عدم وجود امدادگر محرم و عدم امكان پوشاندن بدنهاي عريان، ناچار به  
  به بدن نامحرم يا لمس آن هستيم، وظيفه چيست؟نگاه 

نگاه به بدن نامحرم و لمس آن در حال ضرورت و بدون قصد گناه 
  .جائز است

٣١/٢/٨٨  
مثل خورانـدن مـشروب   (اگر نجات يك مصدوم متوقف به امري غير شرعي  

  باشد، وظيفه چيست؟ ) الكلي براي مسموميت يا گازهاي خاص
 ،ير آن كار غير مشروعثاطمينان به تأ انحصار عالج و صورتدر . ١

  . ضرورت جائز استبه مقدارآن ارتكاب 



 ٤١١    استفتائات

يكي از راههاي اضطراري امداد سرما زده ايجاد تماس بـدني وسـيع بـا بـدن      
امدادگر است در اينصورت اگر امدادگر به جهت تماس بـا مـصدوم سـرما زده             

ت خوشـي  نامحرم خوف وقوع در مفسده را داشته باشد يا در مـأل عـام صـور            
  ندارد، وظيفه چيست؟

  .ترم الزم استححفظ جان م. ١
  .از وقوع در فساد واجب استپرهيز . ٢ 
  . مصدوم نامحرم جائز استباو نبودن محرم تماس  در صورت انحصار. ٣
مسئول ] خودش[شد  امدادگر دامنگير سادي بعداًفهر گونه ] اگر. [٤

  .خداوند خواهد بود
١/٣/٨٨  

 توسط امدادگر براي نامحرم در موارد ذيل چـه  ) CPR(تنفس دهان به دهان 
  :حكمي دارد

  . در صورت نبود همجنس و محرم. ١
  . عدم آشنايي هم جنس و محرم با امور امدادي. ٢
   .جنس حاد بودن حال مصدوم و عدم مجال رسيدن محرم و هم. ٣
  جايز است. ١
  جايز است. ٢
  .جايز است. ٣

١/٣/٨٨  
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 يا استخر مصدوم شده باشد آيا پوشاندن بـدن        اگر شخصي نامحرم در حمام    
وي، پيش از نجات در صورتيكه پوشاندن برايش مضر باشد، مثل گرما زده بـاز    
هم واجب است؟ همچنين اگر پوشاندن بدن باعث تأخير در نجات مـصدوم و              

  يا منجر به مرگ وي شود، چطور؟ 
  .الزم است آن كه مانع ديدن باشد دپوشاندن با پارچه نازك و مانن. ١
  .اگر همين مقدار هم مضر باشد الزم نيست. ٢ 
  .ير درمان كه موجب مرگ يا ضرر مصدوم شود جائز نيستختأ. ٣

١/٣/٨٨  
  باشد؟ آيا در عدم جواز لمس و نظر فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان مي

 گناه  از ارتكابترسدون ب نگاه به بدن كافر نامحرم بدون لذّت و .١
  .جائز است

  . بدن كافر نامحرم جائز نيست لمس.٢
١/٣/٨٨  
 ميـت  نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن، همچنين نگاه و لمس عورت      

در مواردي كه براي تشخيص موضـوعات احكـام شـرعي الزم باشـد، چـه                
  حكمي دارد؟

 نگاه و همچنين لمس جسد نامحرم براي تشخيص موضوع حكم .١
  .الزم جائز است



 ٤١٣    استفتائات

در حال ضرورت جهت تشخيص موضوع  لمس عورت  نيز نگاه و.٢
  . كم الزم، جائز استح

١/٣/٨٨  
  

  احكام اهل كتاب

   با اهل كتابازدواج
  آيا ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتي موحد جايز است؟

  آيا تفاوتي بين حكم ازدواج دائم و موقت در اين مورد وجود دارد؟
  . دائم مرد مسلمان با زن زرتشتي جايز نيستازدواج. ١
  .ازدواج موقت مرد مسلمان با زن زرتشتي بر خالف احتياط است. ٢

  طهارت اهل كتاب
  نجس هستند؟) ها  يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و ارمني(آيا اهل كتاب 

 نجس،  اند و اگر بر اثر آلوده شدن به چيزهاي  اهل كتاب ذاتاً پاك
  .شوند  متنجس شوند، با تطهير پاك مي

٣١/١/٧٤  

  اهل كتاب و غذاي ذبيحه
  ها جايز است؟ از نظر شما آيا خوردن غذا در رستوران اقليت
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  . خوردن ماهي و هر غذايي كه محتاج به ذبح نباشد، جايز است
١٥/٩/٨٤  

  گوشت و غذاهاي در صورت پاك بودن اهل كتاب، استفاده از ذبيحه حالل
   دارد؟ آنان چه حكمي

 نجس ـ  ه به چيزهاي ك  اهل كتاب، در صورتي استفاده از غذاهاي. ١ 
  .ـ آلوده نشده باشد، جايز است... مانند شراب، گوشت خوك و

گوشت قابل ذبح را با نام خدا، رو به   اگر اهل كتاب حيوان حالل.٢
  . قبله ذبح كنند، حالل و پاك است

 ٣١/١/٧٤  



  
  

  
  
  
  

  ضمائم



  



 ٤١٧    ضمائم
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 ٤١٩    ضمائم
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 ٤٢١    ضمائم
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 ٤٢٣    ضمائم
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