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 اسالم آسمانى هاى پرورش و تعاليم شگفت آثار

ی آسایی بر رو معجزه تأثیر بیت  آثار اهلهر یک از آیات قرآن کریم یا روایات و 

 ای از آنها در آیاتی ی کوتاه به نمونه در این نوشته ها و رفتارهای انسان دارد. اما آموزه
 کنیم. ی فرقان و بعضی روایات اشاره می از سوره

 

 قرآن در رحمان خداوند بندگان سيماى

 رحمت او همه چیز را گرفتهی  سپردن به دستورات خداوندی که گستره بندگی و سر
کند که این رحمت در حرکات و سکنات و رفتار و گفتار  چنان در بندگان او اثر می

رفتن آنها چون متأثر از رحمت خداست نه  مثالً راه شود. آنان در شب و روز نمایان می

 اضرِِ  عَل  ال ذيَن ََيُشونَ حمن َو ِعباُد الر  به سختی است و نه به تکبر و فخر، بلکه 

 «.روند راه می نرمی بر زمینبه سهولت و » 1َهونا
 

 ديگران با معاشرت در

چنان به رحمت الهى نرم و ذلیل شده که در برابر خداوند، ذلیل و در  انآن های دل
 اند به طورى که نه تنها آزار آنان به بندگان برابر آفریدگان او متواضع و فروتن گشته
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دهند. و  کنند و حلم و بردبارى به خرج مىاذیّت دیگران صبر مىرسد بلکه بر  نمى

و إذا کنند آزارند آرزوى سالمت از جهالت مىآنها را مى ،زبان ابراى کسانى که ب

شود که  معلوم مى، و از رفتارشان در مقابل جاهالن 1خاطََبُهم الجاِهلُوَن قالوا َسالما

 کنند. با دانایان و عاقالن چگونه رفتار مى
 

 الهى بندگان شبانگاه

آیات علم و قدرت و حکمت او، آنان  ی شبانگاه، تفکر در آثار عظمت الهى و مطالعه

َوال ذيَن يَبيُتوَن  .کشاندنتها مىا افتادن در برابر آن عظمت بى خاك را به قیام و به

داً و قياماً   2لَِرب هم ُسج 
 

 آنان دعاى

 که انحراف از این ؛تعالى بر خود هراسانند آیین حقشدن از مدار دین و  از منحرف
 کننددعا مى ،از این رو .انجامد جهنم مى ی صراط مستقیم الهى به آتش سوزاننده

ِفر عن ا عذاَب جهنَّم ان  عذابَها كاَن غراماً  پروردگارا! عذاب جهنم را از » 3ِبَّنا اْصر
 .«ما برطرف گردان كه عذاب آن سنگین و با دوام است

 

 اموال بخشش در روى ميانه

به تعادل  - حیات جامعه است ی خون در بدن مایه چونانکه  - اموال خویشمورد در 
ا ج جهت اموال در یک رزند که مبتال به تراکم بىو نه چنان بخل مى .کنندرفتار مى

کنند که خود و زنان پروا بذل مال مى گونه بىشود )مانند فشار خون در بدن( و نه آن
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رسند هم به خویش مى .خونى در بدن( و فرزندانشان به فقر و گدایى افتند )مانند کم

و الَّذيَن إذا أنرَفُقوا ملر يرُسُِفوا  .سازندند مىم و هم دیگران را از برکات اموال خود بهره

  .1بني ذلک َقواماً  يَقرتوا و كانَ و لَم 
 

 رحمان خداى بندگان پاكى

نشان به خون ناحق آلوده  و دستا اند تهی ساختهدل و زبان از فکر و ذکر غیر خداوند 
گردد. یعنى عقاید شود و دامانشان به تجاوز و تعدّى به حرام الهى و زنا آلوده نمى نمى

 وال ذيَن ضرخدایند.  ی پاك و زبان و دست و دامانشان پاکیزه است زیرا بنده انآن

 .2الهاً آَخر و ضر َيقُتلوَن النَّفَس ال تى َحر م هللٰاُ اضر بالَحق  و ضر يزنُون يَدُعون َمع هللٰاِ 
 

 پروازند بلند طائران

گذارند که کنارند و لغو و گفتار بیهوده را مى از دروغ و باطل )و مجلس ساز و آواز( بر

وال ذيَن  .دهد دامن به بیهودگى و عبث آلوده کنندکرامت و بزرگوارى آنها اجازه نمى

وا ِكراماً  وا ِبالل غِو َمرُّ   .3ضر يَشهُدون الزُّوِ و إذا مرُّ
 

 شنو حق هاى گوش و بين حق چشمان

در هنگام تذکر و  ،وجودشان بندگى حق و سرسپردگى رحمان است ی چون همه

وا يوال ذيَن إذا ذك روا ِبآياِت ِبِّهم لَم  .یادآورى آیات پروردگارشان کور و کر نیستند ِخرُّ

  .4عليها ُصامً و ُعمياناً 
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 كامل مؤمن هاىنشانه

خواهد در مکتب براى مؤمنى که مى  حضرت ختمى مرتبت ،م بشریتبزرگ معل

ه به اند ک هایى را بیان فرموده هاى اسالمى به تکامل برسد ویژگی وحى الهى و آموزه
 کنیم: مضمون بعضى اشاره مى

 علم مؤمن بسیار و بردبارى او عظیم است.  *
 آموزد. کند و به جاهل، علم مىغافل را یادآورى مى *
 بیند.  آزارد از او اذیّت نمىکسى که او را مى *
 شود. خورد وارد نمىدر آنچه به درد او نمى *
 کند. کسى را در مصیبت شماتت و سرزنش نمى *
 کند. نمى را کسى غیبت *
 کند. به غریبان کمک مى *
 نماید. براى یتیم پدرى مى *
 هاست.  ها و دور از خیانت امین بر امانت *
 تقوى است.  قلب او با *
 گیرد(. کند )انتقام نمىچون به قدرت رسد عفو و گذشت مى *
 کند. چون وعده دهد وفا مى *
)و انکار(  خود ردپذیرد و حق را از دشمن  باطل و ناحق را از دوست خود نمى *
  1.«کند... نمى

 

 حق راه راهيان براى  صادق امام حضرت از دستور چند

به آن حضرت عرض « عنوان»چنین آمده که وقتى « عنوان بصرى»در حدیث معروف 
ام قلب شما را به من متوجه و از علم شما به من روزى کند  از خداوند خواسته»کرد: 

 و امیدوارم دعایم مستجاب شده باشد، حضرتش در پاسخ فرمودند: 
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 علم به آموختن نیست بلکه فقط علم، نورى است که در قلب هر کس که خداوند»
 ت(گر به دنبال علم )حقیقى و نورانیپس ا .گیردهدایت او را خواسته باشد قرار مى

هستى در خود حقیقت بندگى )و تسلیم دستورات الهى شدن( را طلب کن و براى این 
 «به دنبال علم باش که بدان عمل کنى و از خداوند فهم بخواه تا به تو بفهماند.

پرسید: حقیقت  ،توان یافتوقتى عنوان فهمید علم را تنها در حقیقت بندگى مى
 بندگى چیست؟ 

  سه چیز است: :حضرت فرمودند

چون بندگان خدا  .خدا خود را مالک آنچه خداوند به او داده نداند ی که بنده آن اوّل
 کنند. جا که او دستور فرموده صرف مى بینند و هر مال را مال خدا مى .مِلکى ندارند

ندیشد )یعنى براى خدا و به امر خدا کار کند یکه بنده براى خود تدبیرى ن آن مدو
 .و همه چیز را به او واگذارد(

که تنها سرگرم و مشغول کارهایى باشد که خداوند به آن امر فرموده و  آن سوم
 از آن بازداشته است. 

 : فرمودندحضرت نتیجه این سه چیز را چنین بیان  ،گاه آن
پس چون براى خود مِلکى ندید )و مال را مال خداوند دید( خرج کردن مال در 

چون تدبیر و عاقبت اندیشى شود. و راهى که خداوند امر فرموده براى او آسان مى
ها( براى  آمدها )و ناگواریکارها را به مدیر و مدبّر خود )یعنى خداوند( واگذار کرد پیش

فرصت بحث و جدل  ،شود. و چون به انجام امر و نهى الهى مشغول شداو آسان مى
 کند. و فخر و مباهات کردن با مردم پیدا نمى

خدا خود را به این سه مطلب آراسته و گرامى داشت، دنیا و  ی پس چون بنده
، دیگر دنیا را براى بیشترخواهى و فخرفروشى گردد میشیطان و خلق بر او آسان 

شدن و برترى بر آنان بدست  خواهد آنچه نزد مردم است براى عزیزو نمى ؛خواهدنمى
 دهد. و روزهاى عمر خود را بیهوده از دست نمى ؛آورد

ُِ اآلِخرة تقواست که خداوند تبارك و تعالى فرمود:  ی اول درجه این ا تِلَک الد 
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اً ىف اضرِِ  َوضر َفساداً  آن سراى آخرت است كه آن را » 1نَجعلُها لِل ذيَن ضر يُريُدوَن ُعلو 
 «. طلبنددهیم كه برترى و فساد در زمین را نمیبراى كسانی قرار می

 ! مرا توصیه و سفارش فرما. عبدهللا گوید: گفتم اى اباعنوان مى
که  کسانی کنم و آن سفارش من است براى آنفرمود: تو را به نُه چیز وصیت مى

خواهم که تو را براى عمل به آن خواهند راهى به سوى خدا بیابند و از خداوند مىمى
 موفق بدارد. 

ى و رسه وصیت در ریاضت و سختى دادن به نفس و سه وصیت در حلم و بردبا
 سه وصیت در مورد علم. 

اما آنچه در ریاضت است اینکه: بپرهیز از اینکه آنچه را اشتها ندارى بخورى که 
گذارد و جز هنگام گرسنگى مخور. و چون خوردى حالل حماقت و ابلهى را به ارث مى

دتر آدمى ظرفى را ب»را بیاد آور که فرمودند:   بخور و نام خدا را ببر و حدیث پیامبر
اى از پر کردن آن نبود یک سوم آن را براى  پس اگر چاره «.از شكم خود ُپر نكرده است

 خوردن و یک سوم آن را براى نوشیدن و یک سوم دیگر براى نفس کشیدن باشد. 

گویى اگر یكى ب»هایى که در مورد بردبارى است؛ کسى که به تو گفت:  اما وصیت

و کسى که به تو ناسزا  «شنوىبگویى یكى هم نمىاگر ده تا »تو بگو:  «شنوى ده تا مى
خواهم مرا بيامرزد و اگر گویى راست است از خداوند مىاگر آنچه مى»گوید به او بگو: 

 . «خواهم تو را بيامرزدگویى از خداوند مىدروغ مى
گوید تو را در فالن وقت فحش دهد )مثالً مىفحش مى ی و کسى که به تو وعده

خیرخواهى و نصیحت بده )مثالً  ی سوا خواهم کرد و...( تو به او وعدهخواهم داد و ر
 . «(م گفت و براى تو خوب خواهم خواستمن به خیر تو خواه»به او بگو: 

دانى از دانایان بپرس و بپرهیز ها که در مورد علم است؛ آنچه نمى اما آن وصیت
ها به راه تعنّت و تجربه بپرسى )یعنى مپرس که آنها را امتحان کنى و از اینکه از آن
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دانى به رأى و گمان خود عمل در جواب خجل سازى( و بپرهیز از اینکه در آنچه نمى
شود به احتیاط عمل کن و از فتوى و نظر دادن بگریز آن چنان کنى و تا آنجا که مى

  1.«ه که مردم از آن بگذرند... گریزى و گردنت را پل قرار مدکه از شیر مى

 

  :نكته دو

 دين به سپردن سر و تعبد( اول)

و  از عالم صلب پدر به عالم رحم مادر ،بلکه ؛زندگى انسان منحصر به عالم دنیا نیست
دنیا و از دنیا به عالم برزخ و پس از آن به حیات جاودانى آخرت سفر عالم از آنجا به 

هاى دین باید طورى باشد که در تمام این مراحل، نیازها و  برنامه ،کند. از این رومى
تواند این برنامه را طراحى و احتیاجات او را در نظر بگیرد و تأمین نماید. و کسى مى

نماید  ررمقها داشته باشد و بتواند قانونى  کامل به تمام این عالَم ی اجرا کند که احاطه
انسان با این علم محدود که حتى  ،راینکه در تمام این مراحل کارساز باشد. بناب

تواند حکمت و اسرار داند چگونه مىاش را نمى نیازهاى زندگى خود در چند روز آینده
داند که سربسته مى ،احکام الهى را درك نماید؟! این است که یک مؤمن واقعى

انتهاست در هر قانون و پایان و قدرت بى نهایت و حکمت بىخداوندى که علم بى
 و بسیاری هستهاى دنیوى و برزخى و آخرتى  حکمت ،حکمى که قرار داده است

ن آن حکمت بود ما نسبت به حکمت احکام الهى دلیل بر بى ندانستن و نفهمیدن
تواند صحیح یا بیانگر بافد نمى هایى که بشر براى احکام الهى مى و فلسفه شود.نمى

 حکمت ،و چنانچه طفل در رحم مادرهاى نهفته در دستورات الهى باشد.  کامل حکمت
آید فوائد آن تا حدودى فهمد و وقتى به دنیا مىداشتن دست و پا و چشم و... را نمى

س لذا پ .حکمت احکام الهى نیز در دنیا براى ما مجهول است ،می گرددبرایش روشن 
لهى ا اش و شناخت انبیاء و اولیاء از شناخت خداوند عالمیان به صفات حمیده و کمالیه

به عصمت و پاکى و صداقت، دیگر سرسپردن به دستورات آنان و اطاعت مطلق از 
 عقلى و فطرى هر انسان است.  ی آنان وظیفه

 مکروهات و نفع است که از ضرر محرمات وانی و البته باالتر از این مقام، مقام آن
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هى متعال امر و ناند و تنها براى آن که خداوند  واجبات و مستحبات الهى چشم پوشیده
کنند و البته این مقام مقرّبین درگاه الهى و خاصّان دربار قدس حضرت فرموده عمل مى

 حق متعال است. 
 

 دين علماى از تقليد لزوم( دوم)

چنانچه سالمتى و زندگى پاکیزه و راحتِ بدن و دنیاى انسان در گرو این است که به 
است عمل کند و سه راه بیشتر ندارد یا قوانین و دستوراتى که در بهداشت و درمان 

طبیب و عالم به این مقررات باشد یا از دستورات پزشک پیروى کند یا احتیاط نماید، 
سالمتى دین و روح و آخرت انسان نیز در گرو این است که از قوانین و مقررات دین 

پس یا باید عالم به قوانین الهى باشد یا اگر جاهل است  .و دستورات الهى پیروى کند
 از علما پیروى کند یا راه احتیاط را در پیش گیرد. 

به حکم عقل و فطرت راهى جز  ،کندپس کسى که عالم نیست و احتیاط هم نمى
تقلید و پیروى از دستورات علما ندارد. و اگر علما با هم اختالف نظر دارند چنانچه در 

 در دین نیز باید به عالم ،کندترین آنها رجوع مىاختالف نظر پزشکان به عالمهنگام 

 ترین آنان مراجعه نماید. 
شده  فطرى و در سرشت هر انسان نهاده ی استلزوم پیروى جاهل از عالم امر

خاصى بدون علم و اطالع  ی چه اینکه در همه چیز جاهل باشد یا اینکه در رشته است؛
پزشک قلب نسبت به امور چشم تخصص و اطالع ندارد و باید در  مثل اینکه .باشد

 پزشک مراجعه و به دستور او عمل کند.  این امر به چشم
شناس،  سوادها نیست بلکه جامعهدین مختص به بى یپیروى از علما ،بنابراین

رشته  اینها چون در امور دین و احکام الهى سر ی شناس، پزشک، مهندس و همه روان
ى جز رجوع به علماى دین و تقلید از آنها ندارند. پس مقلِّد به حکم عقل ریزگ ندارند

و فطرت خود علم دارد که باید از مجتهد و عالم دین در احکام الهى پیروى کند و 
 تقلید او از روى علم و معرفت است.

 

 



 
 

 و نبياءف األَأشرَ یلالم عالسَّ و ةالمين، و الصَّالعالَ ربِّهلل  مدحَلأَ

 فىاهلل  ةَ بقي  ال سيما  ،اهرينه الطيّبين الطّد و آللين محمّرسَالمُ

 جمعينعدائهم أَعلى أَ ائمةالدّ عنةلَّ الرضين، و األَ
 
 

ى از علم باشد و تقلید ـ یعنى پیرو ی اعتقاد انسان به اصول دین اسالم باید بر پایه

ولى در غیر اصول دین از احکامى  .بدون حصول علم ـ در اصول دین باطل است ،غیر

که قطعى و ضرورى نیست و همچنین موضوعاتى که محتاج به استنباط است باید یا 

مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روى مدرك آنها به دست آورد و یا به دستور 

ى عمل ا یا احتیاط کند، یعنى به گونه رفتار نماید واست شرایط جامع المجتهدى که 

را  اى از مجتهدین عملى مثالً اگر عده .نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده
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گویند حرام نیست، آن عمل را ترك کند، و اگر عملى اى دیگر مىدانند و عدهحرام مى

مجتهد نیستند و دانند به جا آورد، پس کسانى که را بعضى واجب و بعضى جایز مى

 توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند.نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقليد سن

 ـ هدد مى تشخیص را بد و خوب که برسد سنّى به یعنى ـ شود ممیّز اى بچه هرگاه

 نخواهد و دنباش مجتهد اگر ،رسید بلوغ سنّ به که زمانى از ولى نماید، تقلید تواند مى

 شود. مى واجب او برای کردن تقلید کند، عمل احتیاط به

 بلوغ سن

 :است زیر موارد از یکى بلوغ هاى نشانه
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 .پسر در عورت باالى شکم زیر درشت موى روییدن (اول)

 .منى آمدن بیرون (دوم)

 و دختر، در قمرى سال نُه شدن تمام و پسر، در قمرى سال پانزده شدن تمام (سوم)

 .نه یا شده تمام او سال نُه نیست معلوم که دخترى مورد در دیدن حیض خون
 

 روز هفده و ماه شش و سال چهارده حدود قمرى، سال پانزده شدن تمام: نكته

 و بیست و ماه هشت و سال هشت حدود قمرى، سال نُه شدن تمام و است، شمسى
 انسان رد بلوغ نشانه سه این ازاگر یکی  که داشت توجه باید و است، شمسى روز دو

 در تدرش موى روییدن و باشد هم با نشانه سه هر نیست الزم و است کافى شد پیدا
 بالغ ی نشانه اینها مانند و صدا شدن درشت و زیربغل و سینه در و لب پشت و صورت

 .ندک پیدا بلوغ به اطمینان یا یقین ها این ی واسطه به انسان مگر نیست، شدن

 

 تقليد مرجع فوت از پس مقلد ی وظيفه

 چیست؟ او مقلّد ی وظیفه برود، دنیا از تقلید مرجع اگر 

 كه صورتى در برود، دنيا از بوده او از تقليد انسان ی وظيفه كه مجتهدى گر ا

 دهزن مجتهد به است واجب شود، ثابت برايش ميّت از زنده مجتهد بودن اعلم

 مانیز تا بوده، ثابت برايش تميّ مجتهد تاعلميّ كه صورتى در و كند، رجوع

 عمل تميّ مجتهد فتواى به بايد ،نشود ثابت برايش زنده مجتهد بودن اعلم كه

 و د،باش نداشته يا داشته او فتواى به عمل به التزام او حيات زمان در چه كند؛

 ياد اي گرفته ياد را او فتواى چه و باشد، نكرده يا كرده او فتواى به عمل چه

 .باشد نگرفته
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ا درک رعی که از سنّ تمییز به بعد، آنها )بنابراین، مکلف باید از اعلم مراج

آن مرجع تقلید زنده باشد و چه از دنیا رفته  تقلید نماید؛ چه  ،کرده است

 کرده است.( کرده و چه از او تقلید نمی باشد، چه قبالً از او تقلید می

 

 مسأله گفتن اشتباه

اگر کسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود 

الزم نیست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوا 

الزم بیاید و ممکن باشد باید  1ه کرده، در صورتى که مخالفت حکم الزامىبفهمد اشتبا

 اشتباه او را برطرف کند. 

 

 كردهنمى تقليد كه كسى اعمال حكم

د  لیشخصی چند سال از سنّ تکلیف او گذشته ولی مرجع تق  

 او باطل است؟ ی اعمال گذشته ی ندارد، آیا همه

 در صورتی اعمال او صحيح است كه بداند آن اعمال را يا مطابق واقع يا مطابق

 . اش تقليد از اوست انجام داده است الً وظيفهبا فتوای مجتهدی كه فع

                                                           

  . حكم بر دو قسم است:1
 الزامى كه شامل وجوب و حرمت است.حكم  الف ـ
شود. پس اگر مسأله را به نحوى باب و كراهت و اباحه مىتححكم غير الزامى كه شامل اس ب ـ

كند، بايد به او شود، يا اينكه واجبى را ترك مىمرتكب فعل حرام مىگفته كه آن شخص  اشتباه
 بگويد. 
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 تقليد در شوهر از زن تبعيتعدم لزوم 

 باشد؟ شوهرش نظر تابع تقلید مرجع انتخاب در باید زن آیا    

 است آمده رساله در كه هايی راه از را خود تقليد مرجع زن اگر خير،

 مرجع با او تقليد مرجع چند هر ؛است صحيح او تقليد ،باشد كرده انتخاب

 .باشد متفاوت شوهرش تقليد

 

     تقليد در اختالف

  فاوتمت شوهرش تقلید مرجع نظر با زنی تقلید مرجع نظر اگر     

 چیست؟ وظیفه ،باشد

 به است خوب بلی،. نمايند عمل خودشان تقليد مرجع نظر به بايد كدام هر

 هك باشد مجتهد دو هر فتوای با مطابق آنها اعمال كه كنند احتياط نحوی

می زن تقليد مرجع اگر مثالً. نشوند مشكالت دچار مشترک زندگی در

 مرد تقليد مرجع ولی كند،می پاک را نجس لباس لباسشويی ماشين گويد

 با را نجس لباس و كند احتياط زن مورد اين در كند،نمی پاک گويدمی

 .بكشد آب دست

 



 
 



 
 

 

 

 كُر آب

 وجبآب کُر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه 

 .باشد مى کیلو 333 تقریباً وزن جهت از کُر آب مقدار است بریزند، آن ظرف را پُر کند.
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 شود؟ها چه آبی حساب می در ساختمان کشیآب لوله       

ريزد، اگر متصل ها مى كه از شيرها و دوش 1هاى حمام و عماراتآب لوله
 كُر نباشد حكم آب جارى را دارد. به مخزنى باشد كه آب آن كمتر از

 

 

 

                                                           
 ها . ساختمان1
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 حكم ادرار و مدفوع حيوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيوانات

 گوشت حالل

 گوشت رامح

مثل گاو، گوسفند، مرغ، کبوتر و ... که ادرار و مدفوع آنها  ؛خون جهنده دارند

 پاك است.

که ادرار و مدفوع آنها پاك  مثل ماهی پولک دار و میگو ؛خون جهنده ندارند

 است.

مثل گربه، خرگوش، موش و... که ادرار و مدفوع آنها  ؛خون جهنده دارند

 نجس است.

ی آنها ادرار و فضله –مثل کالغ و عقاب  –ولی پرندگان حرام گوشت 

 پاك است.

مثل ماهی حرام گوشت، مار، الك پشت و ...، که ادرار  ؛خون جهنده ندارند

 و مدفوع آنها پاك است ولی بنابر احتیاط مستحب از ادرار آنها اجتناب شود.
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 موش ی فضله

 دارم شک دیدم، سیاهی ی دانه برنج در ،پختن غذا هنگام     
 چیست؟ غذا آن حکم دیگر، چیز یا است موش ی فضله

 ی فضله كه داريد شک اگر

 غذا آن نه، يا بوده وشــم

 و بوده طهارت هـب محكوم

 .است حالل آن خوردن

 

 

 كشمش آمدن جوش

 هچ بدهند تفت ظرفی در یا بجوشانند آب در را کشمش اگر        
 دارد؟ حکمی

 

 آنها خوردن و پاک بيايند جوش اگرچه آنها آب و كشمش و مويز و خرما

 .است حالل
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 نجس غذای

آیا   چیست؟ وظیفه است سجن غذا بفهمیم غذا پختن از بعد اگر   
 کنیم؟ آبروداری و نگوییم ها مهمان به خجالت روی از شود می

 1متنجس و نجس چيز آشاميدن و خوردن
 آن خوراندن است همچنين و است، حرام

 ذاغ بين در صاحبخانه اگری. و ديگر به
 به بايد است نجس غذا بفهمد خوردن
 .بگويد ها ميهمان

 

 

 

   است نجس چيزی بگويد بچه اگر

 چیزی بگوید بچه اگر             
 ما ی وظیفه ،دهـش سـنج

  را او رفـــح آیا چیست؟
 کنیم؟ قبول

 يا است نجس چيزی بگويد بچه اگر
 2مميّز كه ای بچه ولی كرد، قبول را او حرف شودنمی كشيده، آب را چيزی

                                                           
 است پاك ذاتاً كه چيزی به و. خون مثل گويند،می نجس است، نجس بخود خود كه چيزی به .1

 .گويندمی متنجس ،است شده نجس نجاست با برخورد با ولی

 .فهمدمی را بد و خوب كه ایبچه. 2
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 و باشد 1ثقه بچه آن كه صورتی در كشيدم، آب را چيزی بگويد اگر است
 بگويد اگر همچنين و شود،می قبول او حرف نباشد، او ی گفته خالف بر 2ظن

  .است نجس چيزی

 

 شيرخوار پسر ادرار

 است؟ پاک شیرخوار پسر ادرار آیا       
 

 پسر بول به چيزی اگر و .ستا نجس ؛خير
 چنانچه شود، نجس نشده غذاخور كه شيرخواری

 جاهای تمام به كه بريزند آن روی آب مرتبه يک
 مستحب احتياط ولی شود،می پاک برسد آن نجس

 آن روی آب هم ديگر ی مرتبه يک كه است آن
 زمال فشار اينها مانند و فرش و لباس در و بريزند،
 .نيست

 

 لباسشويی ماشين

اک  پ را نجس لباس لباسشویی ماشین آیا  

 کند؟ می

 كالاش بكشد آب شرعی مقرر شرايط با كه صورتی در
 .است متفاوت مختلف های ماشين كار و ندارد

                                                           

 .اطمينان مورد .1

 .گمان .2
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 مرغ تخم در خون

محکوم  ،خوردن آن حرام و بنا بر احتیاط ،شودتخم مرغ پیدا مى ی خونى که در زرده

 .به نجاست است

 

 

 

 

 

 

 مردگى خون

 زیر ناخن یا زیر پوست ،کوبیده شدن ی خونى که به واسطه
پاك،  1،میرد، اگر طورى شود که دیگر به آن خون نگویندمى

و اگر به آن خون بگویند نجس است، و چنانچه پوست پاره 
شود، آن چیز نجس مى ،چیزى با آن مالقات کندشود و 

 ،و در این صورت اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل

اگر  باید تیمم نماید. ،2جهت وضو یا غسل حرجى باشد

انسان نداند که خون زیر پوست مُرده یا گوشت به واسطه 
 کوبیده شدن به آن حالت در آمده، پاك است. 

                                                           
 . مثالً تبديل به جِرم جامد سياهى بشود كه ديگر به آن خون گفته نشود. 1

 . حرجى باشد: يعنى آنقدر سخت باشد كه عرفاً قابل تحمل نيست. 2
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 يهودی و مسيحی

 ها نجس هستند؟و مسیحی آیا یهودی ها      

بهتر است از هر چند  پاک هستند،اهل كتاب ـ يعنى يهود و نصارى ـ 
 .شوداجتناب آن 

 

از روى دشمنى دشنام دهد   شخصى که به یکى از چهارده معصوم: نكته

 نجس است. 

 
 

 صنعتى الكل

الکل صنعتى که براى رنگ کردن در و پنجره و میز و صندلى و 

و همچنین برند، تمام اقسامش پاك است. مصارف دیگر به کار مى

 است الکل طبی، اگر از مواد نجس درست نشده باشد.

 

 باقی ماندن رنگ نجاست

  رفبرطکشیم ولی رنگ نجاست کامالً اگر چیز نجسی را آب ب    
 د؟نشود چه حکمی دار

ت را از آن ـهر چيز نجس تا عين نجاس
شود، ولى ىـرف نكنند پاک نمـبرط

چنانچه بو يا رنگ نجاست در آن مانده 
ون را از ـباشد اشكال ندارد، پس اگر خ
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اگرچه رنگ خون در آن بماند پاک لباس برطرف كنند و آن را آب بكشند 
نجاست در  هاى هاحتمال دهند كه ذرّ ،بو يا رنگ ی باشد، اما چنانچه به واسطهمى

 آن چيز مانده، نجس است.

 

 نجاست عين شدن برطرف

اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون یا متنجس مثل آب نجس آلوده شود، چنانچه 

شود، و همچنین است باطن بدن انسان مثل آنها برطرف شود بدن آن حیوان پاك مى

توى دهان و بینى، مثالً اگر خونى از الى دندان بیرون آید و در آب دهان از بین برود 

آب کشیدن توى دهان الزم نیست، ولى اگر دندان مصنوعى در دهان با خون دهان 

 مالقات کند بنابر احتیاط باید آن را آب کشید.

 

 اسالمی داروها و مواد وارد شده از كشورهای غير

کشورهای   وسایل آرایشی و بهداشتی که توسط حکم داروها و       

 شود چیست؟ اسالمی تولید می غیر

 

 
 

 

 اگر انسان يقين يا اطمينان يا حجت
، دشرعيه به نجاست آنها نداشته باش

 .پاک است
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 های خارجی چرم

اسالمی خرید و فروش  هایی که در کشورهای غیر حکم چرم     
 شود؟ شود چیست؟ آیا نجس حساب می می

 

 

 

 

، ذبح شرعی شده ،مسلمان كه آن چرم از حيوانی است كه به دست اگر بدانيد
د يا بدانيد توسط كفار ذبح شده، پاک ـپاک است. ولی چنانچه مشكوک باش

بر  و نماز خواندن با آن باطل است. و خريد و فروش آن باطل و بنا نيست
 حرام است. ،احتياط واجب

 

  رمچ در آن کشورها به چرمی برخورد کنیم که معلوم نیستاگر       
 واقعی است یا مصنوعی، چه حکمی دارد؟

د، ايد كه چرم واقعی باش تا زمانی كه علم يا اطمينان يا حجت شرعيه پيدا نكرده
 شود. اک حساب میبه خودیِ خود پ



 
 

 

 

 مسح بر موهای سر

الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موى جلوى سر هم صحیح است، ولى 

اى بلند است که اگر مثالً شانه کند به صورتش کسى که موى جلوى سر او به اندازه

رسد، باید بیخ موها را مسح کند، یا فرق سر را باز ریزد یا به جاهاى دیگر سر مىمى

ریزد یا به جاى دیگر کرده پوست سر را مسح نماید، و اگر موهایى را که به صورت مى

و بر آنها مسح نماید یا بر موى جاهاى دیگر سر که  رسد جلوى سر جمع کندسر مى

 جلوى آن آمده مسح کند، چنین مسحى باطل است.

 

 وقت از قبل گرفتن وضو

اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند، صحیح 

ل ااست، و اگر نزدیک وقت نماز هم به قصد مهیّا بودن براى نماز وضو بگیرد اشک

 قصد هب فقط صبح ده ساعت مثالً کسى اگر بنابراین، ندارد، بلکه مستحب است.

 .است باطل او وضوى بگیرد وضو عصر و ظهر نماز براى واجب وضوى



 منتخب احكام 24

 وضو برای الک بودن مانع

 وضو ،الک با خانمی شودمی آیا    
 بگیرد؟

 .تاس باطل باشد، وضو اعضای به آب رسيدن مانع كه چه هر با و الک با وضو خير،

 

 پا ناخن الک بودن مانع

  آنها از یکی فقط و بمالد الک پا هایناخن روی خانمی شودمی آیا   
 نماید؟ مسح همان روی و بگذارد باقی را

 غُسل برای بايد ولی ندارد اشكال وضو برای 

 .كند برطرف

 

 بلند ناخن

 وضو برای بلند ناخن آیا      

 دارد؟ اشکال

 بايد د،باش بلند معمول از بيشتر ناخن اگر
 معمول از كه را مقداری زير چرک
 1.كند برطرف است بلندتر

                                                           
 .زندنمی وضو به ضرری آن بودن بلند باشد، تميز ناخن اگر بنابراين .1
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 ناخن كاشت

 چیست؟ آن با وضو حکم است؟ جایز ناخن کاشت آیا    

 هب آب رسيدن از مانع اگر ناخن تـكاش
 است حرام گردد اصلی ناخن يا تـپوس

 و شود،می غسل و وضو بطالن موجب و
 - بردارد فرصت اولين در را آن بايد داده، انجام را كار اين شخصی اگر
 عبادات است واجب برنداشته كه زمانی تا و - باشد داشته مشقت اگر حتی
 هم و بگيرد جبيره وضوی هم واجب احتياط بنابر و دهد انجام را خود
 يرهجب غسل هم واجب احتياط بنابر دارد غسل به نياز اگر و نمايد، تيمم
 احتياط بنابر برداشت را مانع آن وقت هر و نمايد، تيمم هم و دهد انجام

 .آورد جا به را عباداتش قضای واجب

 

 تاتو

 چیست؟ وضو برای تاتو حکم     

 بموج و نيست جايز گردد پوست به آب رسيدن از مانع اگر تاتو
 ايدب باشد كرده كاری چنين كسی اگر و شودمی غسل و وضو بطالن
 ايدب و است زينت صورت هر در و. باشد داشته مشقت اگرچه بردارد

 .بپوشاند نامحرم از
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 جبيره وضوى

بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن  چیزى که با آن زخم و شکسته را مى
 شود. جبیره نامیده مى گذارندمى

اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دمل 
یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز است 
و آب ضرر ندارد باید به طور معمول وضو 

 گرفت. 

اگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته 
باشد، چنانچه باز کردن آن مشقت ندارد و آب 

ن در صورت و هم براى آن ضرر ندارد، باید باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آ
 دستها باشد، یا جلوى سر و روى پاها باشد. 

اگر زخم یا دمل یا شکستگى که بسته است در صورت و دستها باشد، چنانچه باز 
ریختن آب روى آن ضرر یا مشقّت دارد، باید مقدارى را که ضرر و مشقّت  کردن یا
  .1سته و روى جبیره را مسح کنداطراف ش ندارد از

صورت یا تمام یکى از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد،  اگر جبیره تمام

 .2اى و تیمم احتیاط واجب آن است که جمع کند بین وضوى جبیره

، بنابر احتیاط واجب جمع کند بین 3اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد
  م.موضوى جبیره و تی

                                                           
كند و روى جبيره دست ديگر يا روى جبيره صورتش . مسح كردن يعنى كف دست را با آب خيس 1

روى ديگر ست د بايد با كف باشند بخاطر شكستگى گچ گرفتهرا اگر دست كسى  ،بكشد. بنابراين
ثل م انگشتان ـ كه بيرون از گچ است ـ مثل نوك را ر بكشد و بايد مقدارى از دستتَ گچ، دستِ

 بشويد.  گی خودهميشوضوی 

 هم وضوى جبيره بگيرد و هم تيمم نمايد.  ،احتياط واجببر  . يعنى بنا2

ها و هم جلوی سر و هم روی پاها جبيره و بسته باشد و باز كردن هم  يعنی هم صورت و هم دست. 6
  ممكن نباشد.
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 چگونه باید مسح کند؟ ،اگر در کف دست جبیره باشد      

ها جبيره دارد، و در موقع وضو دست  كسى كه در كف دست و انگشت
 تَر روى آن كشيده است، سر و پاها را با همان رطوبت مسح كند.

 

هت م و مانند آن در اعضای وضو نباشد و به جاگر زخ    
 ت؟یسانسان برای وضو چ دیگری آب ضرر داشته باشد، وظیفه ی

 اگر در اعضاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست ولى به جهت ديگرى
 م كند. آب براى آنها ضرر دارد بايد تيم

 

کردم که مقداری از آن به کف  ای کار میبا چسب قطره    
 ی دارم؟اآن ممکن نیست. برای وضو چه وظیفه برداشتن دستم چسبیده و 

 

 

 

 

 

 
اگر در اعضاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست 

اى جمع كند بين وضو يا غسل جبيره، بر احتياط واجب است بنا 1يا موجب حرج
  م.و تيم

                                                           
 . كه عرفاً قابل تحمل نيستقرار بگيرد در سختى زيادى . يعنى باعث شود انسان 1
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 ایتيمم جبيره

او زخم یا دمل یا م تیمم است اگر در بعضى از جاهاى تیم اش کسى که وظیفه
 اى نماید. م جبیرهتیم ،اىشکستگى باشد، باید به دستور وضوى جبیره

 

 :سه نكته

ست، موى چشم خود را بچسباند، یا اانسان مرضى که در چشم  خاطر بهاگر  -1
 باید تیمم نماید.  ،آب براى آن ضرر داشته باشد ،از جهت درد چشم

احتیاط کند اى، باید یا وضوى جبیره م استاش تیم هداند وظیفکسى که نمى -2
 م. به جمع بین وضو و تیم

عُذرش مستمر  ،اى خوانده و تا آخر وقتنمازهایى را که انسان با وضوى جبیره -3
تواند با آن وضو نمازهاى بعدى را در صورتى که در تمام بوده، صحیح است و مى

 ،شد براى نمازهاى بعد و هرگاه عذرش برطرف .عذرش مستمر باشد به جا آورد ،وقت
 وضو بگیرد.  ،بر احتیاط واجب بنا



 
 

 

 

 جنابت غسل

 شوند؟می جنب صورتی چه در ها خانم     

 :شوندمی جنب راه دو از
 چه شود، داخل بيشتر يا گاهختنه اندازه به اينكه شرط به ؛نزديكی -1

 شوندمی جنب دو هر صورت اين در كه ،پشت در چه و جلو در
  .خارج نشود منی اگرچه

 باشد كم چه ،بيداری در چه باشد خواب در چه ؛منی آمدن بيرون -2
 تيار،اخ بی يا باشد اختيار با شهوت، بی يا باشد شهوت با زياد، چه و

 رتیصو در نه، يا است منی نداند كه شود خارج زن از رطوبتی اگر ولی
( شهوت از انزال) جنسی لذت اوج با همراه رطوبت اين خروج كه

 .گرددمی واجب او بر جنابت غسل و دارد را منی حكم ،باشد
 

 جنابت غسل حكم
واجب  2و براى واجبات مشروط به طهارت ،1غسل جنابت به خودى خود مستحب است

                                                           
نخواهد انجام  -مانند نماز  -رد كه غسل جنابت الزم داهم  را و كارهايی. اگر كسى جُنُب باشد 1

بخواهد ب نباشد و اگر كسى جُنُ ولیغسل جنابت به خودى خود براى او مستحب است.  ،دهد
 همينطور به قصد غسل جنابت غسل كند، چنين غسلى وجود ندارد. 

 م شود باطل است. . يعنى كارهايى كه واجب است و اگر بدون وضو يا غسل يا تيمم انجا2



 منتخب احكام 22

شود، ولى براى نماز میّت و سجده سهو ـ مگر سجده سهو در مورد تشهد فراموش مى
 هاى واجب قرآن غسل جنابت الزم نیست.  شده ـ و سجده شکر و سجده

 

 زنان از حترش خروج

 ..(. یا ویرـتص دیدن) حریکـت اثر بر که واژن حاتـترش آیا   

 آن و نشود انجام دخولی گونه هیچ که صورتی در آیدمی بیرون
 ؟دارد غسل شود خارج جهش بدون ترشحات

 است، پاک شودمی خارج انسان از كردن بازی و مالعبه از بعد گاهی كه آبی
 الزم ،زن مورد در و .دارد را منی حكم ،شود خارج جنسی لذت اوج با اگر ولی

 .شود ستس او بدن و شود خارج جهش با رطوبت آن نيست
 

 بلند موهای شستن

  حکم ،ی دارندبلند موهای ها خانم بیشتر اینکه به توجه با     
 چیست؟ غسل در آنها شستن

 ستنش و بشويد، شودمی حساب بدن وجز كه را كوتاهی موهای بايد غسل در
 نآ كه برساند پوست به طوری را آب اگر بلكه نيست، واجب بلند موهای

 ستنش بدون ،پوست به آب رساندن اگر ولی است، صحيح غسل نشود، تر موها
 .برسد بدن به آب كه بشويد را آنها بايد نباشد، ممكن آنها

 

 حيض حال در جنابت غسل

 ؟کند جنابت غسل تواندمی شود جنب قاعدگی دوران در زنی اگر          

 .شودمی پاک جنابت از و است صحيح غسلش و كند جنابت غسل تواندمی بلی،
  .است الزم حيض غسل حيض شدن تمام از بعد ولی
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 گوشواره جای سوراخ شستن

 شود؟ شسته هم گوشواره جای سوراخ است الزم ،غسل در آیا        

 آن داخل كه باشد گشاد قدری به آن مانند و گوشواره جای سوراخ اگر
 شستن ،صورت اين غير در و شست، را آن بايد شود، شمرده ظاهر ازجزوی 

 اين در كه 1آن بر ظاهر صدق در شک صورت در مگر ؛نيست الزم آن
 .است الزم ،احتياط بر بنا صورت

 

 حائض و جنب برای جمعه غسل

 آورد؟ جا به جمعه غسل تواندمی حائض و جنب زن آیا      
 و است صحيح دهد انجام را جمعه غسل حائض يا جنب زن كه صورتی در

 و، 2نمايدمی جنابت غسل از كفايت( )اگر با شرايطش انجام شود جمعه غسل
 از كفايت جمعه غسل باشد، شده پاک حيض از زن كه صورتی در همچنين

 .كندمی حيض غسل
 

 

 کنداگر در بین غسل یکی از کارهایی که وضو را باطل می      

 پیش بیاید، حکم غسل چیست؟

بر احتياط  ـ مثالً بول كند ـ بنا 3اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند
                                                           

 ولی ،نيست الزم بينی و دهان توی مثل بدن باطن شستن و شود شسته بدن ظاهر بايد غسل در. 1
 بنا ،صورت اين در ،آن باطن از يا شودمی حساب بدن ظاهر از كند شک انسان كه باشد جايی اگر
 .بشويد را قسمت آن ،الزم احتياط بر

 .دهد انجام جداگانه را جنابت غسل نيست الزم و گيردمی هم را جنابت غسل جای يعنی .2

ادرار يا مدفوع. و به خروج گويند مثل حدث اصغر مى شودمیوضو موجب . به كارهايى كه 6
 گويند، مثل جنابت و حيض. شود، حدث اكبر مىكارهايى كه موجب غسل مى
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مگر اينكه  ؛و وضو هم ضميمه كند 1نمايد غسل را تمام كند و اعاده ،واجب
 از غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول كند.

 

 غسل از غسل كفايت

جدا انجام دهد، ولى بعد از  تواند آنها را جداکسى که چند غسل بر او واجب است، مى
آنها یک  ی تواند به نیّت همه، و همچنین مى2ت وجوب نکندنیّ ،هبراى بقی ،غسل اول

 فایته کمعین از آنها را قصد کند، از بقیغسل به جا آورد، بلکه اگر یک غسل 
 . 3نمایدمى

 

 وضو از غسل كفايت

هاى  غسلسایر ، بلکه با 4کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد
که در مسأله  – هاى مستحب متوسطه و با غسل ی واجب غیر از غسل استحاضه

تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب نیز مى -رساله آمده است  056

 آن است که وضو هم بگیرد.
                                                           

 . يعنى دوباره از اول غسل كند. 1

 ی غسل نمايد، از بقيه ،ت يک غسل معيناست اگر انسان به نيّ . همانطور كه در پايان مسأله آمده2
گر انجام يک غسل، دي با ،ها را بجا بياورد. بنابراين غسل آنكند، يعنى الزم نيست ها كفايت مى غسل

 ت وجوب نكند. ماند، پس نيّغسلى به گردن او باقى نمى

 – الًمث -ت بر او واجب است. چنانچه ميّ كسى غسل حيض و جنابت و استحاضه و مسّ . مثال6ً
ا تک آنها ر تک ها را گرفته و الزم نيست غسل ی ، اين غسل جاى بقيهت نمايدميّ غسل مسّ نيّت

 جداگانه انجام دهد.

. اگر كسى جنب بوده و غسل جنابت كرده باشد، تا زمانى كه يكى از مبطالت وضو را انجام نداده 6
 زند. نبايد وضو بگيرد. البته اگر وضو بگيرد گناه كرده ولى ضررى به نماز اونمى ،است
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 استحاضه اقسام

 است؟ قسم چند استحاضه     

 :است قسم سه استحاضه

 آلوده داردبرمی خود با زن كه را ای پنبه روی فقط خون اگر: قليله -1
 1.نرود فرو آن در و كند

 آن ی گوشه يک در چه اگر رود فرو پنبه در خون اگر: متوسطه -2
 برای ها زن معموال كه آن مانند و دستمال به پنبه از ولی باشد،

 .نرسد ،بندندمی خون از جلوگيری

 .برسد دستمال به و گرفته فرا را پنبه خون اگر: کثيره -3
 

 قليله ی مستحاضه احكام

 دارد؟ وظایفی چه قلیله ی مستحاضه    

  .بگيرد وضو يک ،نماز هر برای بايد -1
 .بكشد آب ،رسيده خون فرج ظاهر به اگر -2
 .كند عوض را پنبه ،واجب احتياط بر بنا -3

 

 متوسطه ی مستحاضه احكام

 دارد؟ وظایفی چه متوسطه ی مستحاضه    

 ارهایك خود، نمازهای برای ديگر صبح تا و كند غسل صبح نماز هر برای بايد
 پيش ،ديگر نماز از قبل ،حالت اين هرگاه و دهد، انجام را قليله ی استحاضه

                                                           
 دهد.ای است كه در فرج قرار میمنظور پنبه .1
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 كارهای خود، نمازهای برای ديگر صبح تا و كند غسل نماز آن برای ،آيد
 لغس بايد ،شد پاک خون از كلی به وقتی و. دهد انجام را قليله ی استحاضه

 خون رديگ شده، غسل مشغول پيش نماز برای كه وقتی از بداند اگر ولی كند.
 .نمايد غسل دوباره نيست الزم شده، پاک كلی به و نيامده

 

 كثيره ی مستحاضه احكام

 دارد؟ وظایفی چه کثیره ی مستحاضه     

 يک عصر و ظهر نماز برای و غسل، يک صبح نماز برای بايد -1
  .آورد جا به لغس يک هم عشا و مغرب نماز برای و غسل،

 .كند عوض را پنبه ،واجب احتياط بر بنا -2

 .بكشد آب يا كند عوض را دستمال ،واجب احتياط بر بنا -3

 .نيندازد فاصله عشا و مغرب همچنين و عصر و ظهر هاینماز بين -4

 اگر ولی كند؛ می كفايت وضو از غسل ،كثيره ی استحاضه در -5
 .بگيرد وضو ،غسل از قبل بايد بگيرد، وضو بخواهد

 از دبدان اگر ولی كند؛ غسل بايد ،شد پاک خون از كلی به وقتی -6
 به و نيامده خون ديگر هشد غسل مشغول پيش نماز برای كه وقتی
 .نمايد غسل دوباره نيست الزم شده، پاک كلی

 

 ل استحاضهغس انجام زمان

  از بلق کند، غسل باید وقتی چه کثیره و متوسط ی مستحاضه    
 اذان؟ از بعد یا اذان

 از پيش اگر باشد، باقی حالت آن بر ،نماز وقت شدن داخل تا كه صورتی در
 نزديک ولی .است باطل او غسل كند، غسل نماز ایبر ،نماز وقت شدن داخل
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 بر بنا و بخواند، را شب نماز و نمايد غسل 1رجاء قصد به است جايز ،صبح اذان
 .كند 2اعاده را غسل بايد صبح نماز برای ،فجر طلوع از بعد، واجب احتياط

 

 ی مستحاضهقضا نماز

 بخواند؟ قضا نماز تواندمی مستحاضه زن آیا      

بنا  -و همچنين  .شود پاک تا بيندازد تأخير بايد را قضا نماز مستحاضه زن
 نمی تواند روزه ی قضا بگيرد. –بر احتياط واجب 

 

 حيض

 شود؟می یائسه زن سنی چه در    

 حيض ببيند خونی چنانچه و شود،می يائسه 3سال شصت شدن تمام از بعد زن
 دنش تمام تا سال پنجاه شدن تمام از بعد كه است آن واجب احتياط و .نيست
 چه و دباش قرشيه چه - يائسه غير و يائسه احكام بين كند جمع ،سال شصت

 روزهای در يا حيض هاینشانه با ،فاصله اين در اگر ،بنابراين .قرشيه غير
 افعال و 4حائض تروک بين كند جمع ،واجب احتياط بر بنا ببيند، خون ،عادت

 .5مستحاضه
                                                           

 .ثواب اميد .1

 .دهد انجام دوباره .2

 .شمسی نه است مالك قمری سال .6

 .است حرام حائض بر كه كارهايی .6

 مثالً زنی اگر ،بنابراين. ديگر چيز نه است سنّ فقط يائسگی برای مالك ،مسأله اين به توجه با .6
 بگيرد طالق شوهرش از خواست اگر و شود،نمی حساب يائسه نبيند خون ديگر سالگی 63 درسن

 دهد طالق را او بعداً و كند خودداری او با نزديكی از ماه سه تا كرده نزديكی او با كه وقتی از بايد
 .دارد نگه عده ماه سه تا ازطالق بعد و
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 آبستن زن

 ند؟دهد حیض ببیست زن آبستن یا زنی که بچه شیر میممکن ا آیا       

 زن لیو نيست، او غير و آبستن زن بين فرقی مسأله اين در و .است ممكن ؛بله
 بيندب خونی ،عادتش اول از روز بيست گذشتن از بعد كه صورتی در آبستن

 و حائض تروک بين كه است آن واجب احتياط دارد، را حيض صفات كه
 .نمايد جمع مستحاضه اعمال

 

 خون استمرار

آیا الزم است خون حیض پشت سر هم باشد یا اگر به صورت     

 متناوب هم باشد کافی است؟

 ،روز سه بين در چنانچه ولی باشد، هم سر شتپ حيض اول روز سه بايد
 حيض هم باز است، متعارف ها زن بين در كه نحوی به 1شود پاک مختصری

  .است
 

 حيض شروع

شود شود حساب میه از بدن خارج میخون حیض از زمانی ک   

 یا اگر در داخل بدن هم باشد کافی است؟
 ،وزر سه تمام در نيست الزم ولی بيايد، بيرون خون است الزم حيض ابتدای
 رحم رد بودن اما ؛ستا كافی باشد فرج باطن در اگر بلكه بيايد، بيرون خون
 .نيست كافی

                                                           
 .دقيقه ده مثال .1
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 روز سه ی محاسبه

چیست؟   -که باید حیض پشت سر هم باشد  -منظور از سه روز     

 آن را بیان فرمایید. ی روش محاسبه

 ومس و دوم شب در بايد ولی ببيند، خون را چهارم شب و اول شب نيست الزم
 سر پشت سوم روز غروب تا اول روز صبح اذان از اگر پس نشود، قطع خون

 .است حيض اشكال بدون نشود، قطع هيچ و بيايد خون هم

 

 و شود شروع اول روز سطاوا در اگر( است حيض يعنی) است همچنين و
 .گردد قطع چهارم روز از موقع همان در

 

 

 شود، قطع بعد و سوم، روز غروب تا شود شروع آفتاب طلوع از اگر ولی
 افعال و حائض تروک بين كند جمع ،مدت اين در ،واجب احتياط بر بنا

 .مستحاضه
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 خواندن قرآن

آیا قرآن خواندن برای حائض    

 مکروه است؟

 برای آن داشتن همراه و قرآن خواندن ؛خير
 1.ندارد مانعی حائض

 

 نفاس

 یا روز ده از پیش اگر بیندمی - والدت جهت از - بچه والدت از بعد مادر که خونی
 - واجب احتیاط بنابر - است همچنین و .2است نفاس خون شود، قطع روز ده سر

 .گویندمی نفساء نفاس، حال در را زن و بیاید، بیرون بچه جزء اولین با که خونی
 

 جنين سقط خون

خونی که بعد از سقط جنین  آیا اگر زنی سقط جنین کرده باشد،    

 ؟آیدحساب میبه آید نفاس بیرون می

 صورتی در - باشد نيز ناتمام اگر بلكه باشد، شده تمام بچه خلقت نيست الزم
 و ست،ا نفاس خون بيندب روز ده تا كه خونی - است زاييده بگويند عرفاً كه
 احكام به محكوم خون آن عرف، نظر به زاييدن صدق در شک صورت در

 .نيست نفاس
                                                           

 .ها سوره آن خود ،واجب احتياط بر بنا و دارند واجب ی سجده كه هايیآيه از غير البته .1

 را كارهايی واجب احتياط بر بنا شود،می متولد آنها ی بچه ،سزارين روش به كه هايی خانم ولی .2
 .دهند انجام است واجب مستحاضه بر كه را كارهايی و نمايند ترك است حرام نفساء زن بر كه
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 نفاس حد

 حداقل و حداکثر نفاس چقدر است؟   

 .شودنمی روز ده از بيشتر ولی نيايد، بيشتر آن يک نفاس خون است ممكن
 

 زنی که خون نفاس دیده چه احکامی دارد؟     

 و متعال خداوند ذات مبارک اسم و قرآن خط به بدن از جايی رساندن -1
  .است حرام او بر 1حُسنی اسماء ساير

 رامح نيز او بر است حرام حائض بر كه كارهايی ،واجب احتياط بر بنا -2
 .باشدمی

 .است واجب نيز او بر ،است واجب حائض بر آنچه -3
 .است باطل او دادن طالق -4
 ،دكن نزديكی او با شوهرش اگر ولی است، حرام او با كردن نزديكی -5

 .ندارد كفاره

 

 مس ميتغسل 

  تمیّ سّآیا کارهایی که بر جنب حرام است بر کسی هم که مَ     

 کرده حرام است؟
غسل نكرده باشد، توقف در مسجد و جماع  ،تبراى كسى كه بعد از مسّ ميّ

واجب دارد مانعى ندارد، ولى براى نماز  ی هايى كه سجدهو خواندن سوره
 و مانند آن بايد غسل كند. 
                                                           

 رحيم و رحمن مثل .1



 منتخب احكام 22

 محتضر
باشد ـ مرد باشد یا زن، مسلمانى را که محتضر است ـ یعنى در حال جان دادن مى

به  ؛به پشت بخوابانند ،در صورت امکان ،بر احتیاط واجب بزرگ باشد یا کوچک، بنا
 طورى که کف پاهایش به طرف قبله باشد. 

 و سایر عقاید حقّه را به کسى  مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام

و همچنین مستحب است  .که در حال جان دادن است، طورى تلقین کنند که بفهمد
را به محتضر  1چیزهایى را که ذکر شد تا وقت مرگ تکرار کنند، و نیز دعاى فرج

 تلقین نمایند. 
یس و صافات و احزاب و  ی مبارکه ی سوره ،مستحب است که بر بالین محتضر

بقره،  ی آخر سوره ی اعراف و سه آیه ی پنجاه و چهارم از سوره ی الکرسى و آیه آية
 بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند. 

 

 مرگ از بعد احكام
ت را ببندند، و دست و پاى میّ ی ها و چانه ها و لب مستحب است چشم ،بعد از مرگ
بر او خ ی اى روى او بیندازند ومؤمنین را براى تشییع جنازه کنند، و پارچهاو را دراز 

چراغ روشن کنند، و در دفن او  ،در جایى که مرده ،مرده استب شدر کنند، و اگر 
 باید صبر کنند تا معلوم شود.  ،عجله نمایند و اگر یقین به مردن او ندارند

 

 ميت دفن و نماز و كفن و غسل احكام
جام و اگر بعضى ان ؛دفن مسلمان بر هر مکلفى واجب استغسل و حنوط و کفن و نماز و 

 . اندهمه معصیت کرده ،و چنانچه هیچ کس انجام ندهد ؛شوداز دیگران ساقط مى ،دهند
                                                           

یم، ال إله ااّل اهّٰلل العلیُّ العظیُم، ُسبحان اهّٰلل ربِّ الّسمواِت الّسبع و َربِّ ». 1 ال إلَه ااّل اهّٰلل الحلیُم الکر
 «هّٰلل َربِّ العالمیَن األَرضیَن الّسبِع َو ما فیهّن و ما َبْیَنُهنَّ َو ربِّ الَعرِش الَعظیِم َو الحمُد 
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 اجازه از ولیّ ميت

 ت، باید از ولىّ او اجازه گرفت. براى غسل و حنوط و کفن و دفن میّ
 

 میّت چه کسی است؟ ولیّ   

م برند مقدت ارث مىمردهايى كه از ميّ ،ولىّ زن شوهر اوست، و در غير زن

  1هاى ايشانند، و تقدّم، تابع تقدم در ميراث است. بر زن

 

 ميت غسل كيفيت

 ت را سه غسل بدهند: واجب است میّ

 با آبى که با سدر مخلوط باشد.  )اول(
 

 

 

 باشد.  ه با کافور مخلوطبا آبى ک )دوم( 

 
 

 

 

 با آب خالص )سوم( 
                                                           

برند سه طبقه هستند كه با وجود حتى يک نفر از طبقه اول هيچكدام . كسانى كه از انسان ارث مى1
سر وجود پدر يا پ برند و همچنين است نسبت به طبقه دوم و سوم. بنابراين بااز طبقه دوم ارث نمى

 الزم نيست. پدربزرگ ميت، اجازه گرفتن از برادر يا 
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 مقدار سدر و كافور

اى هم کم اى زیاد نباشد که آب را مضاف کند، و به اندازهسدر و کافور باید به اندازه

 نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است. 

 

 شرايط غسّال

دهد باید مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد، و ت را غسل مىکسى که میّ

 در اثناى غسل بداند.  1مسائل غسل را هر چند به تعلیم دیگرى

 

 روش انجام غسل میت چگونه است؟  

ت مثل غسل جنابت است، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى غسل ميّ

ممكن است ميت را غسل ارتماسى ندهند، و در غسل ترتيبى هم بايد طرف 

رند بين اين كه آب را روى بدن د، و مخيّنرف چپ مقدم بدارراست را بر ط

 بريزند، يا بدن را در آب فرو برند. 

 

 نیست غسل حیضالزم  ،کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده: نكته

 ت براى او کافى است. همان غسل میّ ،بلکه ؛یا غسل جنابت بدهند

                                                           
 ت را غسل بدهد. يعنى كسى به غسل دهنده ياد بدهد و او در همان وقت ميّ. 1
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 ميت كفن

ا را که آنه ت مسلمان را باید با سه پارچهمیّ
گویند کفن لنگ و پیراهن و سرتاسرى مى

 نمایند. 
 

 كفن ی اندازه

اى است که عرفاً بر آن لنگ و پیراهن گفته مقدار واجب از لنگ و پیراهن، آن اندازه
شود، ولى احتیاط واجب آن است که لنگ از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند، و 

برسد، و پیراهن باید از سر شانه و ـ بنابر احتیاط  آن است که از سینه تا روى پا 1افضل
واجب ـ تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و افضل آن است که تا روى پا برسد، و 
درازاى سرتاسرى باید به قدرى باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و پهناى آن 

 اى باشد که یک طرف آن روى طرف دیگر بیاید. باید به اندازه
 

 ضخامت كفن

ت از زیر آن پیدا کفن طورى باشد که بدن میّ ی واجب است که مجموع سه پارچه
اشد کفن به قدرى نازك نب ی هر یک از سه پارچه بر احتیاط واجب ـ نباشد، بلکه ـ بنا

  2ت از زیر آن پیدا باشد.که بدن میّ
 

مستحب است انسان، کفن خود را تهیه کند، و هرگاه به آن نظر کند مأجور : نكته

 است. 
                                                           

 . يعنى بهتر است. 1

ت شرايط ديگرى هم دارد. مثل اين كه نبايد نجس باشد. و همچنين نبايد غصبى . البته كفن مي2ّ
را مس آن خ اگر كسى كفن خريده و خمس به آن تعلق گرفته باشد، قبل از اين كه ،باشد. بنابراين

 توانند از آن كفن استفاده كنند. نمى ،بپردازند
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 حنوط احكام

و سر  ها واجب است میّت را حنوط کنند، یعنى به پیشانى و کف دست ،بعد از غسل
مقدارى  ،بر احتیاط مستحب بنا زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بمالند، و

د، ت نیز کافور بمالن، و مستحب است به سر بینى می1ّکافور هم بر این مواضع بگذارند
 ،ته باشداز بین رف آنعطر گی، کهن ی و باید کافور ساییده و تازه باشد، و اگر به واسطه

 کافى نیست. 
 

 آیا مالیدن کافور ترتیب خاصی دارد؟  

لى ت بمالند، واحتياط مستحب آن است كه اول كافور را به پيشانى ميّ
 ترتيب الزم نيست.  ،در جاهاى ديگر

 

 در قبر بگذارند.میّت همراه مستحب است دو چوب تر و تازه : نكته

 

 ميت نماز احكام

به اسالم و شش سال  2اى که محکومت مسلمان، و همچنین بچهنماز خواندن بر میّ
 او تمام شده باشد واجب است.

                                                           
 مالند مقدارى از آن را بر بدن باقى بگذارند. . يعنى بهتر است وقتى كافور را مى1

اى كه از پدر و مادر مسلمان متولد شده است، كه به خود بچه تا زمانى كه مميّز نشده و . مثل بچه2
اسالم است. يعنى احكام  گويند محكوم بهان است، بلكه مىگويند مسلماظهار اسالم نكرده است، نمى
 كنند. اسالم را براى او رعايت مى



 غسل 22

 وقت خواندن نماز ميت

ت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و اگر پیش از اینها نماز میّ
یا در بین اینها بخوانند ـ اگر چه از روى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد ـ کافى 

 نیست. 

 

 وضو و نماز ميت

 یا و نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشدالزم  ،ت بخواندخواهد نماز میّکسى که مى
 ش پاك باشد. بدن و لباس

 

 خواند چه نکاتی را باید رعایت نماید؟کسی که بر میّت نماز می     

 تخواند بايد رو به قبله باشد، ولى بايد از جاى ميّت نماز مىكسى كه بر ميّ
 .شكال نداردا ،تر يا بلندتر نباشد، و اگر پستى و بلندى زياد نباشد زياد پست

 ت بايستد. ميّنمازگزار بايد مقابل  ،همچنين

 

 :دو نكته

 باشد.  1خواند باید مؤمنکسى که نماز میت را مى -1
 

بدون نماز دفن کنند، تا  ،ت را عمداً یا از روى فراموشى یا به جهت عذرىاگر میّ -2
برش ت ذکر شد به قکه براى میّ یطایواجب است با شر ،وقتى که جسد او از هم نپاشیده

 باطل بوده است.  ،و همچنین در صورتى که نمازى که بر او خوانده شده ؛نماز بخوانند

                                                           
 دوازده امامى.  ی من در مسائل فقهى يعنى شيعهؤ. م1
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 ميت نماز دستور

 ست: ا ت پنج تکبیر دارد، و اگر نمازگزار پنج تکبیر را به این ترتیب بگوید کافینماز میّ

دا  »بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید:  و ُُ َرُس  َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َو َانَّ ُمَحمَّ
 «الّلهِ 

ٍد »و بعد از تکبیر دوم بگوید:  ٍد و ا ُِ ُمَحمَّ  «َالّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

 «لّلُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمناِت اَ »و بعد از تکبیر سوم بگوید: 

ِت »و بعد از تکبیر چهارم بگوید:  : بگویدو اگر زن است « َالّلُهمَّ اْغِفْر ِلهَذا اْلَمیِّ

ِت »   1و بعد تکبیر پنجم بگوید.« َالّلُهمَّ اْغِفْر ِلهِذهِ اْلَمیِّ

باید تکبیرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود خارج 
 نشود. 

خواند باید تکبیرها و دعاهاى آن را هم بخواند ت را به جماعت مىکسى که نماز میّ
 اگرچه مأموم باشد. 

 

 دفن احكام

 ت را طورى در زمینواجب است میّ

 و دفن کنند که بوى او بیرون نیاید

هم نتوانند بدنش را بیرون  درندگان

و اگر ترس آن باشد که  .آورند

بدن او را بیرون آورد، باید  یجانور

 ر و مانند آن محکم کنند. با آج قبر را
                                                           

 ه آمده است ـ هم خواند. هاى عمليّتوان به طور مفصل ـ به نحوى كه در رسالهت را مى. نماز مي1ّ



 غسل 34

 چگونه باید میّت را در قبر بخوابانند؟     
 

ت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او ميّ
 رو به قبله باشد. 

 

 ت. جایز نیس دفن مسلمان در قبرستان کفار، و دفن کافر در قبرستان مسلمانان
 

 ت در جاى غصبى و در زمینى که براى غیر دفن کردن وقف شده، جایز نیست. دفن میّ

 

در ت را میّ و قد انسان متوسط گود کنند ی مستحب است قبر را به اندازه: نكته

ل مگر آن که قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد، مث ؛نزدیکترین قبرستان دفن نمایند
ر اهل قبور بیشت ی جا دفن شده باشند، یا مردم براى فاتحهآن که مردمان خوب در آن

 . 1جا بروندبه آن
 

 مستحب هاى غسل

 هایى مستحب است و از آن جمله است: در شرع مقدس اسالم غسل

ست که تا ظهر، و بهتر آن ا و وقت آن بعد از اذان صبح است ؛غسل جمعه ـ 1
بهتر است که بدون نیت اداء  ،و اگر تا ظهر انجام ندهد نزدیک ظهر به جا آورده شود

مستحب است از صبح  ،جا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکندتا غروب به ،و قضا
                                                           

واجب بيان شد، و مورد هفتم غسلى است كه به واسطه نذر و . تا اينجا شش مورد از غسلهاى 1
را انجام بدهد،  شود. يعنى اگر انسان نذر كند كه فالن غسل مستحبقسم و مانند اينها واجب مى

در روز  ،كسى نذر كند اگر حاجتم برآورده شد شود. مثالًانجام آن غسل مستحب بر او واجب مى
 آورم. غسل جمعه را بجا مى جمعه



 منتخب احكام 33

داند در روز جمعه آب پیدا جا آورد، و کسى که مىقضاى آن را به ،شنبه تا غروب
 انجام دهد.  1 غسل را رجاءً ،تواند روز پنجشنبهمى ،کردنخواهد 

 

بیست و سوم و بیست و  ،بیست و یکم ،نوزدهم ،هفدهم ،غسل شب اول ـ 2
 رمضان. مبارك چهارم ماه 

 

 قربان. عید غسل روز عید فطر و  ـ 3
 

 از نزدیک.   الشهداء غسل زیارت حضرت سید ـ 4

 

 غسل توبه از فسق و کفر.  ـ 5

                                                           
يعنى به اميد ثواب و اميد مطلوبيت نزد خداى متعال. وقتى مستحب بودن عملى براى انسان  . رجاء1ً

وقتى استحباب آن  جا آورد. ولىتواند آن عمل را به قصد عمل مستحب بهثابت شود، شخص مى
اينكه اگر تواند آن عمل را رجاءً انجام دهد. يعنى به اميد ثابت نشود ولى احتمال استحباب باشد مى

 برسد.  آن عمل در نزد خداوند متعال مستحب باشد به ثواب آن



 غسل 32

 اسالمی دفن ميت مسلمان در كشور غير

اسالمی از دنیا برود،   یکی از کشورهای غیراگر مسلمانی در     

 آیا می شود او را در همان قبرستان کفار دفن کرد؟

 

 

 

 

 

 
 

 

دفن مسلمان در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان حرام  خير.
 است.

 

تانی برای مسلمانان  که قبرس کنیم در کشوری زندگی می   
  ی اختصاص داده نشده است. اگر شخص مسلمانی از دنیا برود، وظیفه

 ما نسبت به دفن او چیست؟

اگر ممكن است او را در غير قبرستان و در جايی كه بی احترامی به او حساب 

را به  تنشود دفن نماييد. و اگر دفن او در غير قبرستان ممكن نيست، بايد ميّ

جايی منتقل كنيد كه قبرستانی برای مسلمانان داشته باشد.



 
 

  



 
 

 

 

 باطل شدن تيمم

تیمم  ،نداشتن آب یا عذر دیگرى تیمم کند، بعد از برطرف شدن عذر ی اگر به واسطه

تیمم بدل از وضو را هم باطل  ،کندچیزهایى که وضو را باطل مىو شود. او باطل مى

 نماید. نماید تیمم بدل از غسل را هم باطل مىکند، و چیزهایى که غسل را باطل مىمى

 

 تيمم بدل از غسل به جای وضو

 گیرد؟م بدل از غسل جای وضو را میآیا تیم   

اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد، ولى 

اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند، بايد وضو بگيرد، و اگر نتواند وضو بگيرد، 

 بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد. 
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 وضو بعد از تيمم بدل از غسل

بات وضو کسی که تیمم بدل از غسل جنابت کرده اگر موج    

 اش چیست؟برایش اتفاق افتاد وظیفه 

اگر  ت وضو پيش آيديكی از مبطال ،تيمم كند و بعد ،اگر بدل از غسل جنابت

 ناتيمم نمايد و ب ،بايد مجدداً بدل از غسل ،برای نمازهای بعد نتواند غسل كند

 وضو هم بگيرد. ،بر احتياط مستحب



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قبل از ورود در احکام نماز اشاره به دو نکته الزم است: 

: در قرآن مجید نزدیک به صد مورد از نماز گفتگو شده، و اهميت نماز )اول(
 ست: ا اشاره به دو مورد آن کافی

را به مقام نبوت ورسالت و   بعد از آن که خداوند متعال حضرت ابراهیمـ  1

مایش و مبتال کرد و آن حضرت کلمات را اتمام نمود، اختیار نمود و به کلمات آز 1خُلّت
به مقام امامت نایل شد، و آن قدر عظمت مقام امامت ـ بعد از آن همه مقامات ـ در 

                                                           
 .126 ی بقره، آيهی  سوره. 6  .126 ی بقره، آيه ی سوره. 2 . دوستى. 1
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يتىنظرش جلوه کرد که   ِ ( جواب گفت و از براى فرزندان من هم؟) 1قاَل َو ِمن ُذ

(، و در عظمت نماز رسدنمی پیمان من به ظالمین) 2ضريَناُل َعهرِدى الظ اِلمنيَ شنید 

همین اندازه بس که آن کس که خداوند متعال براى او مقام امامت را خواست و او 
اش مسألت کرد ـ بعد از طى تمام مقدمات ـ در جوار خانه خدا از خداوند براى ذریه

يَّتيمتعال خواست:  ِِ لوِة َو ِمنر ُذ َعلرِني ُمِقيَم الصَّ را اقامه كننده پروردگارا م) 3َِبِّ اجر
یه مرا  (. نماز قرار بده و ذر

بَّنا اِِّنِّ خود را در نزد بیت مسکن داد، گفت ی و همچنین بعد از آن که ذریّه َِ

لوةَ  بَّنا لُِيِقيُموا الصَّ َِ عٍ ِعنرَد َبيرِتَک الرُمَحرَِّم،  ِر ِ ِذي َز يَّتي ِبواٍد َغْير ِِ كَنرُت ِمنر ُذ  4اَسر

ّیهپروردگار ما هر آینه ) خودم مسکن دادم به بیابان بدون زرع نزد خانه محترم  ى من از ذر
 (. تو، پروردگارا براى اینکه اقامه نماز بنمایند

 اتىون است، و در آن مؤمنان به خصوصیدر قرآن مجید یک سوره به نام مؤمن ـ 2

 يفالَّذيَن ُهمر اند، و اول خصوصیتى که به آن ابتدا شده این است که: معرفى شده

( و آخر خصوصیتى هم که به آنان كه همانا در نمازشان خاشعند) 5َصالتِِهمر خاِشُعونَ 

و آن چنان كسانی كه ) 0َو الَّذيَن ُهمر َعل َصلَواتِِهمر يُحاِفظُونَ شود آن ختم مى

 (همانها بر نمازهایشان محافظت دارند

لِئَک اُو آن هم این آیه است:  ی پس افتتاح ایمان و ختم ایمان به نماز است، ثمره

ِِثُوَن * اَلَّذيَن يَرِثُوَن الرِفررَدوَس ُهمر فيها خالُِدونَ    3ُهُم الروا
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روایت شده که   همین اندازه بس است که از حضرت صادق 1و از سنّت

دانم، و عدم فرمودند: بعد از معرفت خدا چیزى را افضل از این صلوات پنجگانه نمى

و این روایت بیان کالم خداست، و خداوند  2ت، علم به عدم استعلم از آن حضر

لرُمتَّقنَي * اَلَّذيَن فرماید: متعال هم در قرآن مجید مى يرَب فيِه ُهًدى ل ِّ َِ ذلَِک الرِكتاُب ضر 

لوةَ   بعد از ایمان به غیب اقامه نماز ذکر شده است.  3يُؤرِمُنوَن ِبالرَغيرِب َو يُقيُموَن الصَّ

تر از نماز بین عبادات، کند که جامععظمت نماز همین اندازه کفایت مىو در 

شود، زیرا این عبادتى است مشتمل بر عبادت فعلى و بر عبادت عبادتى یافت نمى

قولى، و عبادت فعلى آن شامل افعال عبادى از رکوع و سجود و قیام و قعود است، و 

معارف الهیه از تسبیح و تکبیر و عبادت قولى آن شامل قرائت و ذکر و جامع جمیع 

معارف حضرت حق سبحانه و تعالى است، و مشتمل ی  تحمید و تهلیل که ارکان اربعه

اى از آنها عبادتشان در قیام است و  مقرّبین، که عده ی است بر تمام عبادات مالئکه

 اى در قعود و جمعى در رکوع و جمعى در سجود. عده

 ،زدگى نماز نخواند، و در حال نماز ه عجله و شتابانسان مواظب باشد که ب )دوم(

به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد که با چه کسى سخن 

گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم ناچیز ببیند. و نیز باید نمازگزار مى

توبه و استغفار نماید و گناهانى را که مانع قبول شدن نماز است مانند حسد، کبر، 

غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، ندادن خمس و زکات و بلکه هر معصیتى را 

 ترك کند. 

                                                           
 . معصوم چهارده. روايات 1

دانم كه چيزى بهتر دانم( يعنى مىفرمايد )چيزى را بهتر از نمازهاى پنجگانه نمى. وقتى حضرت مى2
 از نمازهاى پنجگانه نيست. 

 . 6و  2 اتبقره، آي ی . سوره6
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جا نیاورد، مثالً کند بهست کارهایى را که ثواب نماز را کم مىو همچنین سزاوار ا

آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه  در حال خواب

جا آورد، مثالً انگشتر عقیق به دست کند بهنکند، و کارهایى را که ثواب نماز را زیاد مى

 مسواك کند و خود را خوشبو نماید.  کند و لباس پاکیزه بپوشد و شانه و

 

 

 

 

 

 

 

 عشا و مغرب نماز وقت

احتیاط واجب آن است که نماز مغرب را از پنهان شدن قرص خورشید تأخیر بیندازد 

 شود از باالى سر انسان بگذرد. تا سرخى طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا مى
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 ،ا براى مضطرّشب امتداد دارد، و امار تا نیمه وقت نماز مغرب و عشاء براى مخت
 امتداد دارد.  1تا طلوع فجر صادق ،به جهت خواب یا فراموشى یا حیض یا غیر اینها

احوط آن است که تا قبل  ،2اگر عمداً نماز مغرب یا عشاء را تا نصف شب نخواند

 3جا آورد.از اذان صبح بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند آن نماز را به

 

 ذانا

 بگوید؟ اذان جماعت نماز برای تواندمی زن آیا    

 زنان جماعت نماز در ولی بگويد، دمر بايد را جماعت نماز ی اقامه و ذاناَ

 . است كافی بگويد اقامه و اذان زن اگر

 

 موهن و شهرت لباس

خواهد آن را بپوشد پوشیدن لباسى که پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى کسى که مى
نما  معمول نیست، در صورتى که موجب هتک حرمت او، یا موجب شهرت و انگشت

ش بعید نیست که حکم ،تر عورت کندبا آن سِ نماز، درشدنش بشود حرام است، و اگر 
 حکم لباس غصبى باشد. 

                                                           
 ذان صبح. اَ. فجر صادق يعنى وقت 1

 گناه كرده است. .2

 الذمّه بخواند.  فى به قصد ما ،بر احتياط واجب . يعنى بنا6
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 باشد پاک نمازگزار لباس و بدن نيست الزم كه مواردى

 در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: 

زخم یا جراحت یا دُملى که در بدن اوست، لباس یا  ی آن که به واسطه )اول(
  1بدنش به خون آلوده شده باشد.

 

 ی آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد، و اندازه )دوم(
ابه انگشت سبّ درهم ـ از جهت عفو خونِ کمتر از آن در نماز ـ تقریباً به مقدار بند سر

 باشد. )شهادت( مى
 

 آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.  )سوم(
 

 

 خواندن بلند و آهسته

 
 

 
 
 

                                                           
. البته بايد به نحوى باشد كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى نوع مردم مشقت 1

 داشته باشد. ولى اگر خيلى سخت نباشد بايد با بدن و لباس پاك نماز بخواند. 

آهسته و بلند 

 خواندن

ست از: حمد و ا آنچه واجب است بلند خوانده شود، که عبارت
 نماز صبح و مغرب و عشاء برای مرد. ی سوره

ست از: حمد و ا آنچه واجب است آهسته خوانده شود، که عبارت
نماز ظهر و عصر و حمد یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم  ی سوره

 و چهارم نمازها برای مرد و زن.

آنچه اختیاری است 
 از:ست ا که عبارت

نماز صبح و مغرب  ی حمد و سوره -1
و عشاء برای زن در صورتی که نامحرم 

 صدایش را نشنود.
 

 ذکر و دعا و تشهد و سالم. -2
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 سجده

 است عبارتند از: صحیح آنها بر سجده که چیزهایى
 

 خاك

 

 

 

 سنگ

 

 

 

 

 

 چوب

 

 

 

 
 

روید ـ مانند سجده باید بر زمین و چیزهاى غیر خوراکى و پوشاکى که از زمین مى
چوب و برگ درخت ـ باشد و سجده بر چیزهاى خوراکى و پوشاکى، مانند گندم و جو 



 منتخب احكام 42

کند، مانند طال و و پنبه، و چیزهایى که زمین و روییدنى از زمین بر آنها صدق نمى
 ،اجببر احتیاط و همچنین است بنانقره و قیر و زفت و امثال اینها صحیح نیست، و 

 گرانبها مانند زمرّد و فیروزه. سجده بر سنگهاى 

 
 

 

 

 سجده بر كاغذ

 آیا سجده بر کاغذ صحیح است؟    

اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن 
صحيح است ـ مثالً از كاه ـ ساخته باشند، 

 ه و مانند آنشود بر آن سجده كرد، ولى سجده بر كاغذى كه از پنبمى
 است.  1اشكال ساخته شده باشد محل

 

 بهترين چيز برای سجده

بهتر از هر چیز تربت حضرت  ،براى سجده

خاك،  ،باشد، بعد از آنمى  الشهداء سید

 ت.گیاه اس ،سنگ، و بعد از سنگ ،بعد از خاك

                                                           
 يح نيست. سجده بر آن صح ،بر احتياط واجب . يعنى بنا1
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  مُهر را بردارد. ،دومی  مُهر به پیشانى بچسبد، باید براى سجده ،اول ی اگر در سجده
 

باشد، و بعضى از مردم که سجده کردن براى غیر خداوند متعال حرام مى: نكته

گذارند، اگر براى شکر خداوند متعال پیشانى را به زمین مى  مقابل قبر امامان

 باشد اشکال ندارد، وگرنه حرام است. 

 

 آن مانندنماز در هواپيما و 

 اگر سوار هواپیما یا قطار و مانند آنها بشویم و وقت نماز فرا برسد،   

 ی ما چیست؟ آیا نماز خواندن باز هم واجب است؟ وظیفه

 

 

 
 

ولی اگر وقت نماز وسعت دارد به نحوی كه بعد از پياده  بلی؛ واجب است.
از هواپيما باز هم وقت برای خواندن نماز باشد، نبايد در هواپيما نماز  شدن

بخواند. بلكه، بايد صبر كند و بعد از پياده شدن با رعايت تمام شرايط، نمازش 
 1را به جا آورد.

                                                           
  . در صورت امكان، بليطی تهيه نمايد كه تمام وقت نماز را در هواپيما نباشد.1
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اگر وقت تنگ بود و وظیفه این شد که در هواپیما و مانند آن نماز        
ر  زیاالت جا را به ترتیب سؤ روش نماز خواندن در آن بخوانیم، لطفاً
 بیان فرمایید.

 وضو نداشتیم، وظیفه چیست؟اگر  -الف

وضو  ،ت اين كه وضو مستحب استسعی كنيد هميشه قبل از سوار شدن به نيّ
بگيريد كه در هواپيما به مشكل برنخوريد. و اگر وضو نداشتيد، چنانچه ممكن 

رايط ش بايد در همان هواپيما با رعايت تمام شرايط، وضو بگيريد. و اگر ،است
برای وضو گرفتن به هيچ وجه فراهم نشد، بايد با رعايت تمام شرايط، تيمم 

 نماييد.
 

ی وضو گرفتن فراهم بود و نه چیزی برای تیمم  اگر نه شرایط برا -ب
 کردن، در این حالت، وظیفه چیست؟

در چنين حالتی، نماز خواندن بر شما واجب نيست. ولی بهتر است بدون وضو 
 ی آن را به جا آوريد.و تيمم نماز بخوانيد. و بايد بعداً قضا

 

 ی ما نسبت به قبله در هواپیما چیست؟ وظیفه -ج

اگر قبله معلوم باشد، بايد نمازتان را به سمت آن بخوانيد. و اگر معلوم نباشد، 
بپرسيد. و اگر به هيچ وجه، جهت قبله  -ی هواپيما خدمه مثالً –بايد از ديگران 

معلوم نشد، به هر سمتی كه گمان داريد قبله باشد نماز بخوانيد. و اگر به هيچ 
 مان نداريد، به هر طرفی كه نماز بخوانيد كافی است.طرفی گ

 

از جهت قبله منحرف شود، وظیفه   ، هواپیمااگر در حال نماز خواندن -د

 چیست؟
بايد سكوت كرده و چيزی نخوانيد و به طرف قبله بچرخيد و بعد نماز را 

 ادامه دهيد.
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صندلی یا مسافران   مثالً –اگر امکان رکوع رفتن در هواپیما نبود  -هـ 
 وظیفه چیست؟ -دیگر مانع خم شدن او باشند

ر احتياط واجب، ب خم شويد، بنا 1ركوع شرعی ی هرگاه نتوانيد به اندازه
به جا آوريد و با سر هم در حال ايستاده به ركوع اشاره  2بايد ركوع عرفی

ی ركوع عرفی هم خم شويد يا هيچ نتوانيد  و اگر نتوانيد به اندازه 3.نماييد
بر احتياط واجب، موقع ركوع بنشينيد و نشسته ركوع كنيد؛  خم شويد، بنا

آن در حال ايستاده با سر اشاره  و نماز ديگری نيز بخوانيد و برای ركوع
 نماييد.

 
 
 
 
 
 

 
 اگر امکان سجده رفتن در هواپیما نبود، وظیفه چیست؟ -و

ايد به جا آوريد.  اگر ممكن است سجده را روی همان صندلی كه نشسته
يعنی مهر يا چيزی ديگری كه سجده بر آن صحيح است را روی جايی 
كه هم سطح جای نشستن است قرار دهيد و روی آن سجده نماييد. و اگر 

 اشت، بايد با سر برای سجده اشاره نماييد.همين مقدار هم امكان ند
                                                           

 ای خم شويد كه سر انگشتان به سر زانوها برسد. . يعنی به اندازه1
ايد. هرچند كه سر انگشتان دست به  ای خم شويد كه مردم بگويند به ركوع رفته . يعنی به اندازه2

 زانو نرسد.
 ركوع، مقداری سر را به طرف پايين بياوريد و ذكر ركوع را بگوييد. نيّت. يعنی به 6
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  نماز خواندن زن باردار )يا شخص ناتوان(

 کامل برای ی با توجه به این که خواندن نماز با رکوع یا سجده    
 باردار سخت است، روش نماز خواندن او چگونه باید باشد؟ زن 

 

 اين مسأله چند حالت دارد:

: اگر تحمل آن سختی برای او حرجی )خيلی سخت( نباشد و حالت اول
ين يا خود او ضرری نداشته باشد، بايد نمازش كامل برای جن ی ركوع يا سجده

 را به طور متعارف بخواند. 

برای او خيلی سخت باشد، يا اينكه  1: اگر انجام ركوع شرعیحالت دوم
ع بايد ركو ،بر احتياط واجب برای جنين يا خود او ضرر داشته باشد، بنا

و اگر  3.به جا آورد و با سر هم در حال ايستادن اشاره به ركوع نمايد 2عرفی
ر ب ركوع عرفی هم خم شود، يا هيچ نتواند خم شود، بنا ی نتواند به اندازه
م و نماز ديگری ه قع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كندمو ،احتياط واجب

 در حال ايستادن با سر اشاره نمايد.  ،بخواند و برای ركوع آن

رساندن پيشانی به زمين برای او خيلی سخت  ،: اگر برای سجدهحالت سوم
باشد، يا اين كه برای جنين يا خود او ضرر داشته باشد، بايد به قدری كه می 
تواند خم شود، و مهر يا چيز ديگری را كه سجده بر آن صحيح است روی 

ه كرده دچيز بلندی گذاشته و طوری پيشانی را برآن بگذارد كه بگويند سج
ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمين  است، ولی بايد كف دست

 ه كند. با سر اشار ،تواند سجده نمايد، بايد برای سجده بگذارد. و اگر اصال نمی
                                                           

 به زانو برسد. انای خم شود كه سر انگشت يعنی به اندازه .1

 ای خم شود كه مردم بگويند به ركوع رفته است ، اگر چه سرانگشتان دست به زانو نرسد. يعنی به اندازه .2

 ركوع مقداری سر را به طرف پايين بياورد و ذكر ركوع را بگويد. نيّتيعنی به  .6
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: اگر خودِ سجده برايش مشكل نباشد ولی نشستن و برخاستن حالت چهارم
ای خود او ضرر داشته باشد، بايد بربرای او خيلی سخت باشد يا برای جنين يا 

هر را روی ميزی كه حدوداً همسطح ارتفاع روی صندلی بنشيند و مُ ،سجده
ياط بر احت بنا ،صندلی اوست گذاشته و روی آن سجده نمايد، و در اين حالت

 روی زمين بگذارد.  ،های بزرگ پا را در صورت امكان انگشت ،واجب

 

 متعارف شب و روز غير

 است. مثالً گاهی متعارفروز غیر در بعضی کشورها، شب و    

ساعت است یا بالعکس.  دو ساعت و روز آن دو و شب آن بیست
 ها چیست؟ حکم نماز در این سرزمین

بايد نمازتان را در اوقات شرعی آن به جا آوريد هرچند كه شب و روز 
 آن غيرمتعارف باشد.

 

 کند در بعضی از کشورها، گاهی خورشید اصالً غروب نمی    

یی ها ی انسان نسبت به نماز در چنین مکان وظیفه –مثالً شش ماه  –
 چیست؟

اگر فرض شود كه مكلف در محلی است كه روز آن شش ماه و شب آن 
تواند از آن جا به جای ديگری برود كه در بيست  نيز شش ماه است و می

شب و روز دارد و نمازش را در وقت شرعی آن به جا  ،و چهار ساعت
 به جای ديگری برود، بنا تواند آورد، واجب است منتقل شود. و اگر نمی

گانه را خوانده  يک بار نمازهای پنج ،ساعت 24بر احتياط واجب، در هر 
  و قضای آنها را نيز به جا آورد.
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 اسالمی اوقات شرعی در كشورهای غير

اسالمی  ی برای نماز در کشورهای غیرتشخیص اوقات شرع    

 چگونه است؟

اگر شخصِ وقت شناسِ مورد اطمينان وقت نماز 

و ی ا را اعالم كند، چنانچه گمان بر خالف گفته

نداريد، طبق آن عمل كنيد. همچنين، اگر مراكز 

اسالمی، وقت نماز را اعالم كنند و برای انسان 

اگر شخص يا  علم يا اطمينان حاصل شود، بايد طبق اعالم آنها عمل نماييد. و

گرفته و شخصاً نسبت به  احكام وقت نماز را فرا توانيد مركزی نبود، می

تشخيص وقت نماز اقدام كنيد. و اگر اين هم برايتان مقدور نبود، بايد احتياط 

 نماييد. يعنی به قدری صبر كنيد كه مطمئن شويد وقت نماز فرا رسيده است. 

 

 ورود كافر به مسجد

وقتی برای نماز به مسجد می رویم، بعضی از همکاران ما که      

کافر هستند دوست دارند به همراه ما به مسجد بیایند. آیا راه دادن آنها  

 به مسجد جایز است؟

هتک حرمت مسجد شود  احترامی و اگر وارد شدن كفار به مسجد موجب بی

شود، راه دادن آنان حرام  است كه با ورود آنها، مسجد نجس می يا به نحوی

 بر احتياط شود، بنا است. و اگر هتک حرمت نيست و باعث نجاست هم نمی

 ، حرام است.واجب
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 شكيات

شکیات نماز بیست و سه قسم است: هشت قسم 
کند هرچند هایى است که نماز را باطل مى آن شک

است، و  1بطالن در بعضى از آنها مبنى بر احتیاط
ر رد، و نُه قسم دیگبه شش قسم آن نباید اعتنا ک

 .آن صحیح است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شود. باطل مى ،بر احتياط واجب بنا ،نماز ،. يعنى در بعضى موارد1

ی ها شک

ل باط

 كننده

 رکعتی واجب های نماز دو ی رکعت شک در شماره -1

 رکعتی های نماز سه ی رکعت شک در شماره -2

 رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر در نماز چهار -3

شک  ،دوم ی سجدهرکعتی، پیش از تمام شدن ذکر  ردر نماز چها -4

 کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر

 های نماز که نداند چند رکعت خوانده است شک در رکعت -5

 بنا –شک بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج، ولی در این شک  -6

 ایدو اعاده نم بگذارد و نماز را تمام کندبر دو بنا را  -بر احتیاط واجب 

شک بین سه و شش، و سه و بیشتر از شش، ولی در این شک  -7
بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام کند و اعاده  -بر احتیاط واجب  بنا –

 نماید

شک بین چهار و شش، و چهار و بیشتر از شش که احتیاط واجب  -8

 آن است بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند، و اعاده نماید
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   های شک

 غير قابل اعتنا

 شک بعد از محل -1

 شک بعد از سالم نماز -2

 شک بعد از وقت نماز -3

 الشک شک کثیر -4

 های نماز ی رکعت شک امام و ماموم در شماره -5

 شک در نماز مستحبی و نماز احتیاط -6

های  شک

 صحيح

شک بین دو و سه، بعد از تمام شدن ذکر واجب  -1

 دوم ی سجده

د از تمام شدن ذکر واجب بع ،شک بین دو و چهار -2

 ی دوم سجده

د از تمام شدن ذکر بع ،شک بین دو و سه و چهار -3

 ی دوم واجب سجده

د از تمام شدن ذکر بع ،شک بین چهار و پنج -4

 ی دوم واجب سجده

 و چهار شک بین سه -5

 ار و پنج )در حالت ایستاده(شک بین چه -6

 سه و پنج )در حالت ایستاده(شک بین  -7

 ایستاده(ار و پنج )در حالت شک بین سه و چه -8

 پنج و شش )در حالت ایستاده(شک بین  -9
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 كننده باطل هاى شكتوضيح 

 کند از این قرار است: هایى که نماز را باطل مى بعضى از شک

رکعتى واجب، مثل نماز صبح و نماز  هاى نماز دو رکعت ی شک در شماره )اول(
ل نماز را باط ،احتیاطهاى نماز مستحب و نماز  رکعت ی مسافر، ولى شک در شماره

 کند. نمى

 رکعتى. هاى نماز سه رکعت ی شک در شماره )دوم(

 ند که یک رکعت خوانده یا بیشتر. رکعتى شک ک آن که در نماز چهار )سوم(

شک  ،دوم ی پیش از تمام شدن ذکر سجده ،رکعتى آن که در نماز چهار )چهارم(
 ند که دو رکعت خوانده یا بیشتر. ک

 هاى نماز که نداند چند رکعت خوانده است.  رکعت شک در )پنجم(
 

 کننده براى انسان پیش آید، باید به قدرى فکر هاى باطل اگر یکى از شک: نكته

تواند نماز را به هم بزند، و بهتر آن است شود و بعد از آن مى 1کند که آن شک مستقر
 کند که صورت نماز به هم بخورد.  که به قدرى فکر

 

 كرد اعتنا آنها به نبايد كه هايى شكتوضيح 

 هایى که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:  شک

شک در چیزى که محل به جا آوردن آن گذشته است، مثل آن که در رکوع  )اول(
 شک کند که حمد را خوانده یا نه. 

 شک بعد از سالم نماز.  )دوم(
                                                           

 . يعنى پابرجا بماند و ذهن او به يک طرف مايل نشود. 1
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  شک بعد از گذشتن وقت نماز. )سوم(

 کند. الشک، یعنى کسى که زیاد شک مى کثیر شک )چهارم(

مأموم آنها را  ی هاى نماز، در صورتى که شماره رکعت ی شک امام در شماره )پنجم(
 هاى نماز را بداند.  رکعت ی بداند، و همچنین شک مأموم در صورتى که امام شماره

 نمازهاى مستحبى و نماز احتیاط.  شک در )ششم(

 

 صحيح هاى شكتوضيح 

رکعتى شک کند، باید فکر نماید،  هاى نماز چهار رکعت ی نُه صورت، اگر در شمارهدر 
تأخیر نیندازد، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا  ،بر احتیاط واجب و بنا

شود کرد، همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند، وگرنه به دستورهایى که بیان مى
 عمل نماید، و بعضى از آن نُه صورت از این قرار است: 

شک کند که دو رکعت  ،دوم ی شدن ذکر واجب سجده آن که بعد از تمام )اول(
که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده است و یک رکعت دیگر  ؛خوانده است یا سه رکعت

  بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.

شک بین سه و چهار که در هر جاى نماز باشد باید بنا را بر چهار بگذارد و  )دوم(
 یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت ،بعد از نماز ،بر مشهور نماز را تمام کند، و بنا

 نشسته به جا آورد، ولى احتیاط واجب آن است که دو رکعت نماز نشسته را اختیار کند. 

دوم، که باید  ی بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده ،شک بین چهار و پنج )سوم(
 سهو به جا آورد.  ی دو سجده ،ز نمازبنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد ا

شهد بخواند تکه باید بنشیند و  ؛که ایستاده است شک بین چهار و پنج در حالى )چهارم(
و رکعت اده یا دیک رکعت نماز احتیاط ایست ،بعد از نماز ،بر مشهور و بنا .و سالم نماز را بدهد

 ولى احتیاط واجب آن است که دو رکعت نماز نشسته را اختیار کند.  نشسته به جا آورد
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کند، نباید نماز را بش ،هاى صحیح براى انسان پیش آید اگر یکى از شک: نكته

 بلکه به دستورى که براى آن شک هست عمل نماید. 

 

 احتياط نماز

 باید فوراً نیّت نماز احتیاط ،کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز
ک پس اگر ی .د و به رکوع رود و دو سجده نمایدو تکبیر بگوید و حمد را بخوان نموده

 تشهد بخواند و سالم دهد.  ،رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده

 ننماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید آن را آهسته بخواند و نیّت آن را به زبا
 آن را هم آهسته بگوید. « ِبْسِم الّله» ،بر احتیاط واجب نیاورد، و بنا

 

 سهو ی سجده

 آید به جا آورد: بعد از سالم نماز، باید دو سجده سهو به دستورى که مى ،براى پنج چیز

 سهواً حرف بزند.  ،نماز حینکه در آن  )اول(

 آن که تشهد را فراموش کند.  )دوم(

دوم،  ی بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده ،رکعتى نماز چهارآن که در  )سوم(
و همچنین در شک بین پنج و شش  ؛که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعتشک کند 

 در حال ایستادن. 

ر مثالً د .ایى که نباید سالم نماز را بدهدج ،بر احتیاط واجب آن که بنا )چهارم(
 سالم بدهد.  سهواً ،رکعت اول

و همچنین براى  ؛یک سجده را فراموش کند ،بر احتیاط واجب بناآن که  )پنجم(
 هر چیزى که در نماز اشتباهاً کم یا زیاد کند. 
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 سهو ی سجده دستور

موده نسهو  ی فوراً نیّت سجده ،سهو این است که بعد از سالم نماز ی دستور سجده

ت واجب آن اسو پیشانى را بر چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد، و احتیاط 

الّلِه، ِبْسِم الّلِه َو بِ »که سایر مواضع سجده را هم بر زمین بگذارد و این ذکر را بگوید: 
َها الَنِبيُّ َوَرْحَمُة الّلِه َو َبَركاُتهُ  الُم َعَلْیَک َایُّ ده و بعد باید بنشیند و دوباره به سج« َالسَّ

ب سالم دهد، و احتیاط واج ،هدرود و ذکرى را که گذشت بگوید، و بنشیند و بعد از تش

الُم َعَلْیُکْم »آن است که تشهد به نحو متعارف باشد و در سالم بگوید:   «. َالسَّ

 

 نماز مسافر

 مالک در مبدأ مسافرت شرعی 

ی مسافت بین مبدأ و مقصد چیست؟ آیا   مالک برای محاسبه   

 ل حساب کنیم یا از محله و یا از اول شهر؟باید مسافت را از درب منز

د شوي ی شهر يا روستايی است كه از آن خارج می ی آخرين نقطه مالک، فاصله

ی جايی كه مقصد شماست. و فرقی بين شهرهای بزرگ و كوچک  تا اولين نقطه

نيست. بنابراين، اگر آن شهر يا روستا ديوار دارد، بايد ابتدای هشت فرسخ را از 

جا حساب  های آخر آن بايد از خانه ديوار آن حساب كند و اگر ديوار ندارد،

  1نمايد.
                                                           

بدأ مهای مسكونی متصل به هم شهر يا روستای  . با توجه به مطلب فوق، مسافت بين آخرين خانه1
 ی مسافت شرعی است. های مسكونی متصل به هم مقصد، مالك برای محاسبه تا اولين خانه
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 ره )شهرهای بزرگ(حكم بالد كبي

 

شرعی، بین شهرهای بزرگ و  ی مسافت  آیا برای محاسبه   
کوچک تفاوت وجود دارد؟ و آیا باید در شهرهای بزرگ، مسافت 

 شرعی را از درب منزل محاسبه نمود؟

د، ناميده شون «شهر واحد»تا زمانی كه به عنوان  بالد كبيره )شهرهای بزرگ(

 هر مقدار هم بزرگ باشند فرقی با شهرهای كوچک ندارند.
 

گر کسی در شهرهای بزرگ از یک محل به محل دیگر ا      
برود و به حد مسافت شرعی برسد، حکم نماز   -داخل همان شهر –

 در آن محل به چه صورت است؟

ر ناميده شوند، ه« شهر واحد»به عنوان  زمانی كهبالد كبيره )شهرهای بزرگ( تا 

ه كه ب –مقدار هم كه بزرگ باشند؛ اگر از يک طرف به طرف ديگر اين شهرها 

سير شود، نماز تمام )چهار ركعتی( است. و  –مقدار مسافت شرعی يا بيشتر باشد 

  اين جابجايی، سفر شرعی به حساب نمی آيد.
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 حد ترخص

مسافر به قدری از وطن حدّ تَرَخُّص یعنی شخص 
خود دور شود که شخصی که قدرت شنوایی او 
متوسط است صدای معمولی اذان آن مکان )شهر( 

به شرط نبودن  –و اگر اهل شهر را  1را نشنود؛
نبیند یقیناً به حدّ تَرَخُّص رسیده است و در   -مانع

، رددمی گاین صورت، باید نمازش را شکسته بخواند. و مسافری که به وطنش باز 
 2رکعتی( بخواند. وقتی صدای اذان آن جا را بشنود، باید نمازش را تمام )چهار

)البته، باید توجه داشت که حدّ تَرَخُّص فقط مربوط به وطن و جایی است که در حکم 
نموده باشد یا سی روز  وطن می باشد. بنابراین، اگر شخصی در جایی قصد ده روز

نمازش  ،همین که شروع به خارج شدن از آن محل کرد جا مانده باشد، مردّد در آن
 شکسته است.(

 

 احكام كثير السفر

 کند( سه قسم است: السفر )کسی که زیاد سفر می کثیر

 اول: كسی كه شغلش سفر )مسافرت كردن( است

مانند راننده، خلبان، ملوان و امثال اینها  –ست دِ سفر کردن شغل آنهاکسانی که خو
رایطی طبق ش –باید نماز را  ،ی منزل خود مسافرت کنند هرچند که برای بردن اثاثیه –

رکعتی( بخوانند. البته مدار بر این است که عرفاً بگویند  تمام )چهار –شود  که ذکر می
 شغلش سفر است؛ به عنوان مثال، بگویند کار او رانندگی است.

                                                           
 . البته نه صدای با بلندگو و امثال آن.1
. اگر كسی قصد داشته باشد هشت فرسخ يا بيشتر مسافرت كند، همان وقتی كه به حدّ تَرَخّص 2

از مسافت شرعی مسافرت كند، در  شود؛ ولی اگر كسی قصد دارد كمتر نمازش شكسته می ،رسيد
 ركعتی( است. اين صورت، حتی اگر از حدّ تَرَخّص هم بگذرد نمازش تمام )چهار
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 دوم: كسی كه شغلش در سفر است

ونه گ کردن شغل آنها نیست بلکه شغل آنها در سفر است. این سفرکسانی که خودِ 
ند. رکعتی( بخوان تمام )چهار –شود  طبق شرایطی که ذکر می –افراد باید نماز خود را 

 –از قبیل تجارت، تدریس، طبابت و ...  –مانند کسی که اقامتش در محلی و کارش 
مثالً یک روز در میان برای انجام  ای که بیشتر روزها یا در محلی دیگر است؛ به گونه

 کند. کار، مسافرت می

 

 اما تفصيل حكم نماز این دو گروه:

 :1کسی که شغلش سفر یا در سفر است چهار حالت پیدا می کند

خواهد این کار را ادامه دهد. در این صورت، نمازش  : کمتر از یک ماه میحالت اول
 شکسته است.

خواهد این کار را ادامه دهد. این حالت  سه ماه می : از یک ماه تا کمتر ازحالت دوم
 دو صورت دارد:

 رود. در این صورت، نمازش شکسته است. : یک روز در هفته به سفر میصورت اول

یاط بر احت رود. در این صورت، بنا : دو روز در هفته یا بیشتر به سفر میصورت دوم
 ( بخواند.رکعتی واجب، نماز خود را هم شکسته و هم تمام )چهار

خواهد این کار را ادامه دهد. این حالت دارای سه  : سه ماه یا بیشتر میحالت سوم
 صورت است:

 رود. در این صورت، نمازش شکسته است. : یک روز در هفته به سفر میصورت اول
                                                           

 . در رابطه با اين دو گروه، بايد دو مطلب روشن گردد تا حكم آن نيز معلوم شود:1
 تعداد سفرها در ماه -الف
 خواهد اين كار را ادامه دهد مدتی كه می -ب
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ب، بر احتیاط واج رود. در این صورت، بنا : دو یا سه روز در هفته به سفر میصورت دوم
 رکعتی( بخواند. را هم شکسته و هم تمام )چهار نمازش

ن رود. در ای : نیمی از هفته یا چهار روز در هفته یا بیشتر به سفر میصورت سوم
 1رکعتی( است. صورت، نمازش تمام )چهار

داند کمتر از یک ماه است یا بیشتر. در این حالت، باید نمازش را  : نمیحالت چهارم
 شکسته بخواند.

 

 زیر، حکم نماز کثیر السفر به خوبی و به اختصار بیان شده است.در نمودار 

 

                                          

                                     

 

 

          

 

      

                                                           
رود، نمازش شكسته است. و كسی  داند يک تا چهار روز در ماه به سفر می كسی كه می. بنابراين، 1

بر احتياط واجب، بين نماز تمام و شكسته جمع  رود، بنا كه پنج تا چهارده روز در ماه به مسافرت می
 ركعتی( است. كند، نمازش تمام )چهار نمايد. و كسی كه پانزده روز در ماه يا بيشتر مسافرت می

ر السف كثير

 شغلی

 شکسته                      کمتر از یک ماه

 از یک ماه تا کمتر از سه ماه        

 ه شکست                    یک روز در هفته

دو روز یا بیشتر 
 در هفته

 سه ماه و بیشتر

 شکسته                            هفته در روز یک

 جمع در احتیاط                     هفته در روز سه یا دو

  مامت              بیشتر یا آن روز چهار یا هفته از نیمی

 شکسته               بیشتر یا است ماه یک از کمتر داند نمی

 در جمع احتیاط
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 شك در تعداد سفرها در يك ماه

شخصی کاری را شروع کرده ولی از تعداد سفرهایش اصالً     

داند در ماه یا در هفته، چند روز   اطالعی ندارد. به عنوان مثال، نمی

 رود. در این صورت، حکم نماز او چیست؟ به سفر کاری می

  د نمازش را شكسته بخواند.چنين شخصی باي
 

 السفر شغلی شغلی برای كثير سفر غير

کسی که شغلش مسافرت است و نیز کسی که شغلش در سفر      

سفر کند، حکم   –مانند زیارت یا حج  –است اگر برای کار دیگری 

 نمازش چه می شود؟

  1چنين شخصی بايد نمازش را شكسته بخواند.
 

 السفر سفر اول كثير

خواهد تازه مشغول کار رانندگی و مانند آن شود  کسی که می    

خواهد مشغول کاری شود که در سفر است، از   و نیز کسی که می

ر اول، نماز او  سفر چندم باید نمازش را تمام بخواند؟ آیا از همان سف

 تمام است؟

  ركعتی( است. بلی؛ از همان سفر اول، نماز چنين شخصی تمام )چهار
                                                           

ای ماشين خود را برای سفر زيارتی كرايه دهد و در ضمن، خودش هم به زيارت  البته، اگر راننده .1
 ركعتی( بخواند. برود، در اين صورت، بايد نماز خود را تمام )چهار
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 سفر راننده برای تعمير ماشين

کسی که شغلش سفر بوده و نمازش نیز در سفر تمام است در      

صورتی که در سفری شغلی ماشینش خراب شود و او برای تعمیر  

رعی  ی مسافت شماشین و آوردن تعمیرکار، مجبور باشد با ماشین دیگر

 را طی نماید، حکم نماز او چگونه است؟

عتی( رك اين سفر نيز متعلق به شغل اوست؛ بنابراين، نمازش در آن تمام )چهار

  است.

 

 سفر اول پس از ده روز ماندن

کسی که شغلش سفر یا در سفر است اگر ده روز یا بیشتر در      

وطن یا جای دیگری بماند، حکم نماز او در سفر اولی که بعد از آن ده  

 رود چیست؟ روز می

چنين شخصی اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند، چه از اول قصد ماندن 

وطن خود ده  ماند و نيز اگر در غيرده روز را داشته باشد و چه بدون قصد ب

روز يا بيشتر بماند و از اول قصد ماندن ده روز داشته باشد، احتياط واجب آن 

 1است كه در سفر اول بين نماز شكسته و تمام جمع نمايد.
                                                           

. البته، اگر مُكاری )چاروادار( ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند، چه از اول قصد ماندن ده روز 1
 قصد ولا از و بماند بيشتر يا روز ده و نيز اگر در غير وطن خود ،چه بدون قصد بماندداشته باشد و 

 نمازش را شكسته بخواند. –رود  كه بعد از ده روز می –باشد، بايد در سفر اول  داشته روز ده ماندن
 

جاره داده اشود كه شتر يا اسب و مانند اينها را برای مسافرت به ديگران  به كسی گفته می مُکاری)
 و خودش نيز همراه آنها مسافرت می كند.(
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 ماندن ده روزدر شك 

اگر شک کند که در وطن   است سفر در یا سفر شغلش کسی که    
از   خود یا جای دیگر ده روز مانده یا نه، حکم نماز او در سفر اول بعد

 آن چیست؟
  ركعتی( بخواند. چنين شخصی بايد نمازش را تمام )چهار

 

 مقصدهای متفاوت

ه  همیشست آیا الزم ا ،رود السفری که به سفر کاری می کثیر   
،  ندکیا اگر به مقصدهای متفاوت هم مسافرت  ؟مقصد او یکی باشد

 نمازش تمام است؟ باز
چنين شخصی برای اينكه نمازش تمام باشد الزم نيست هميشه در يک مسير 
يا به يک مكان خاص مسافرت نمايد. بلكه، اگر در مسيرهای متفاوت و يا به 

  ركعتی( بخواند. های مختلفی هم سفر كند، بايد نمازش را تمام )چهار مكان
 

 ها و كارهای متفاوت شغل

ی  آیا الزم است فقط برا ،رود السفری که به سفر کاری می کثیر    
م  هیا اگر سفرهای او برای کارهای متفاوت  ؟یک کار خاص سفر نماید

و   کنددو روز در هفته، رانندگی می ت؟ به عنوان مثال،باشد کافی اس
 رود. دو روز دیگر، برای درس به محل تحصیلش می

ركعتی( باشد الزم نيست برای  چنين شخصی برای اينكه نمازش تمام )چهار

  يک شغل يا كار خاص سفر نمايد.
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 شغلی السفر غير كثير

ه برای مانند اینک –کسی که شغلش مسافرت نیست ولی غرضی در تکرار سفر دارد 

چنین شخصی دو  –کند  ، درمان بیماری، گردش و ... پی در پی مسافرت میزیارت

 حالت خواهد داشت:

: سفر او مساوی یا کمتر از بودن در وطنش باشد. در این حالت، باید نمازش حالت اول

 را شکسته بخواند.

 ر صورت دارد:: سفر او بیشتر از بودن در وطنش باشد.این حالت، چهاحالت دوم

ای برای یک سال یا بیشتر داشته است. در این  : از اول، چنین برنامهصورت اول

بین نماز شکسته و تمام  ،سه ماه اولولی در  .رکعتی( است نمازش تمام )چهارصورت، 

 رکعتی( جمع کند. )چهار

 تهداش ماه و نیم تا کمتر از یک سال یک برای ای برنامه چنین اول، از :صورت دوم

 رکعتی( جمع کند. است. در این صورت، بین نماز شکسته و تمام )چهار

ین است. در ا داشته ماه و نیم کمتر از یک برای ای برنامه چنین اول، : ازصورت سوم

 صورت، نمازش شکسته است.

ی منظمی نداشته است. در این صورت، بعد از شروع  : از اول، برنامهصورت چهارم

یک ماه و نیم، نمازش شکسته است؛ و از یک ماه و نیم تا یک  زمسافرت تا قبل ا

ه و رکعتی( جمع نمود سال، احتیاط واجب این است که بین نماز شکسته و تمام )چهار

 رکعتی( بخواند. در بیشتر از یک سال، نمازش را تمام )چهار
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 در زیر به روشنی و به اختصار نمایش داده شده است.صفحه قبل  ی مسأله

 

  

 

 

 

 

 وطناقسام 

شود که وطن پدر و مادر انسان باشد و در آنجا به  : به جایی گفته میوطن اصلی -1

جا اعراض نکرده،  زمانی که از آنو تا  1دنیا آمده و مقداری رشد و نمو کرده باشد.

 رکعتی( است. جا تمام )چهار وطن اصلی او حساب شده و نمازش نیز در آن
 

و  جا به دنیا نیامده ولی برای اقامت : محلی را که انسان در آنوطن اتخاذی -2

جا  شود. و تا زمانی که از آن زندگی خود اختیار نموده وطن اتخاذی او گفته می

 2رکعتی( است. اعراض نکرده باشد، نمازش در آن جا تمام )چهار

                                                           
 جا بماند. آن ،. مثالً به مدت دو سال1
ا ج شود كه قصد كند برای هميشه در آن . در صورتی مكانی برای انسان وطن اتخاذی محسوب می2

 جا بماند. زندگی نموده و چهار ماه اول را نيز پشت سر هم در آن

ر السف كثير

 شغلی غير

 شکسته                     مساوی یا کمتر از بودن در وطن  شسفر

 ش بیشتر ازسفر

 در وطنبودن 

 )در سه ماه اول، احتیاط(تمام            یک سال یا بیشتر

 احتیاط در جمع      یک ماه و نیم تا کمتر از یک سال  

 شکسته    کمتر از یک ماه و نیم                   

 

 ی برنامه

 مشخصی ندارد

 شکسته                تا کمتر از یک ماه و نیم

 احتیاط در جمع              از یک ماه و نیم تا یک سال 

 تمام                       بیشتر از یک سال
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و همانند کسی که  1: جایی را که انسان محل زندگی خود قرار دادهوطن حكمی -3

و هنگامی که مسافرتی برایش پیش آمد،  –کند  جا زندگی می وطن اوست در آن

شود ولی احکام وطن بر آن  وطن او حساب نمی –گردد  دوباره به همان جا باز می

 گردد. جاری می
 

 فرق وطن اصلی با وطن اتخاذی

 وطن اصلی با وطن اتخاذی چه تفاوتی دارد؟    

ر جا بماند ولی د در وطن اتخاذی، بايد قصد داشته باشد كه برای هميشه در آن
  وطن اصلی، قصد ماندن دائمی الزم نيست.

 

 فرق وطن حكمی با وطن اتخاذی

وطن حکمی )جایی که در حکم وطن است( با وطن اتخاذی چه      

 فرقی دارد؟
 بين اين دو وطن دو تفاوت وجود دارد:

اذی، بايد در وطن حكمی، قصد ماندن دائمی الزم نيست ولی در وطن اتخ  .1
 جا بماند. قصد داشته باشد برای هميشه در آن

وطن حكمی اعراض ندارد. يعنی همين كه از آن محل خارج و به جای   .2
ديگری برای زندگی منتقل شد، از آن به بعد، نمازش در آن جای اولی 

جا برگردد و چه چنين  چه قصد داشته باشد دوباره به آنشكسته است، 
گونه نيست؛ و تا زمانی كه  ولی در وطن اتخاذی اينقصدی نداشته باشد. 

گردد، نمازش  جا باز كه در آينده، برای زندگی به آندهد  احتمال بجا می
  اش صحيح است. ركعتی( و روزه جا تمام )چهار در آن

                                                           
 بدون قصد دوام. . البته، برای مدت محدود و1
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 اعتبار وطن شرعی عدم

کسی در محلی مالک منزلی است و شش ماه پشت سر هم نیز      
نظر   جا مانده است؛ ولی فعالً از آن جا صرف با قصد ماندن، در آن

 کرده. آیا احکام وطن بر آن جاری است؟
هم بر آن جاری  رود و احكام وطن شمار نمی آن محل، وطن چنين شخصی به

نيست. هرچند احتياط مؤكد آن است كه هر وقت به آن محل برسد، نمازش 

  ركعتی( بخواند. را به هر دو صورت شكسته و تمام )چهار

 

 وطن های متعدد

 تواند داشته باشد؟ یک نفر چند وطن می      

و كسی كه در د ،نفر بالمانع است. بنابراين داشتن دو يا سه وطن برای يک

مثالً شش ماه در شهری و شش ماه ديگر در شهر  –كند  زندگی میمحل 

آيد. و همچنين است اگر  جا وطن او به حساب می هر دو –ماند  ديگری می

فاً ای كه عر به گونه ،بيشتر از دو محل برای زندگی خود اختيار كرده باشد

  مسكن دائم اوست. جا محل و گفته شود آن

 

 شوهر وطندر زن تبعيّت 

جا   شود و نمازش را در آن در محلی که وطن شوهر حساب می   
 اش صحیح است؟ خواند، آیا نماز همسر او هم کامل و روزه تمام می

  ن هم همراه او در همانو ز نماز زن در محلی كه فعالً وطن شوهر اوست
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 اش نيز صحيح و روزه ركعتی( بوده كند كامل )چهار محل زندگی می

 –و وطن زن نبوده  –شوهر بوده ولی نماز زن در محلی كه قبالً وطن  .است

 كند، شكسته است. و فعالً هم زن در آن محل با او زندگی نمی
 

ی بین عقد و عروسی، عروس به شهر شوهر خود   در فاصله    

کند. با توجه به اینکه زن تابع شوهر است و این دختر   رفت و آمد می

خواهد در شهر شوهرش زندگی کند، آیا از   هم بعد از عروسی می

 شود؟ اآلن برای عروس وطن حساب می

 وطن او ،ی شوهر نرفته، آن محل ه و به خانهتا زمانی كه دختر عروسی نكرد

 جا شكسته است. آيد و نمازش در آن به حساب نمی

 

 وطن آينده

ی پدرزن خود   عروسی، داماد به خانه و عقد بین ی فاصله در    

کند. با فرض اینکه داماد  رفت و آمد می -شهر دیگر است  که در –

  تواند قصد دارد بعد از عروسی در شهر همسر خود زندگی کند، آیا می

 وطن او باشد؟ ،قصد کند که از اآلن، آن شهر

ونت جا سك خير. تا زمانی كه برای زندگی دائمی به آن شهر نرفته و در آن

 آيد. پيدا نكرده باشد، وطن او به حساب نمی
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 تبعيت فرزند در وطن فعلی پدر

 حکم نماز فرزند در وطن فعلی پدر چیست؟      

 محلی را كه پدر برای زندگی انتخاب نموده است برای فرزندانی هم كه هنوز

نشان كنند، وط مستقل نشده و تحت سرپرستی پدر هستند و با او زندگی می

 شود. محسوب می

 

 تبعيت فرزند در وطن قبلی پدر

 حکم نماز فرزند در وطن قبلی پدر چیست؟      

ولی وطن فرزندان او نبوده و فعالً هم در  –وطن پدر بوده در محلی كه قبالً 

آن محل اعراض نكرده، فرزندانی  تا زمانی كه پدر از –كنند  جا زندگی نمی آن

بر  د، بناكنن اند و تحت سرپرستی پدر و با او زندگی می كه هنوز مستقل نشده

ركعتی( و شكسته جمع نمايند. ولی اگر  نماز تمام )چهاراحتياط واجب، بين 

 ازشان در وطن قبلی پدر شكسته است.مستقل شده باشند، نم

 

 تبعيت فرزند در وطن مادر

 چیست؟ مادر وطن در فرزند نماز حکم    

ند، ك سرپرستی مادر و با او زندگی میاگر فرزند هنوز مستقل نشده و تحت 

 حكم نماز او در وطن قبلی و فعلی مادر همانند وطن قبلی و فعلی پدر است.
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 نماز فرزند در وطن جديد پدر و مادر

اند. پدر و مادری از وطن خود به شهر دیگری منتقل شده     

فرزندان برای دیدار با آنها به آن محل بروند، حکم نمازشان اگر 

 چیست؟

ان در كنند، نمازش نمی اگر فرزندان مستقل شده و تحت سرپرستی آنها زندگی

 وطن جديد پدر و مادر شكسته است.

 

 اعراض از وطن و حكم آن

 منظور از اعراض از وطن و حکم آن چیست؟     

كسی كه از وطن خود به جای ديگری نقل مكان كرده است تا زمانی كه 

ا ج بداند يا احتمال عقاليی )احتمال بجا( بدهد كه برای زندگی دوباره به آن

جا برای او محقق  آن محل همچنان وطن اوست و اعراض از آن گردد، می باز

اش نيز  ركعتی( و روزه )چهارنشده است. بنابراين، نمازش در آن جا كامل 

د ده را نمیصحيح است. ولی چنانچه به هيچ وجه احتمال بازگشت به آن محل 

درصد احتمال بسيار ضعيف است، در اين صورت، دهد،  يا اگر احتمال می

آيد و  اعراض از آن محل محقق شده و ديگر آن محل وطن او به شمار نمی

 باطل است.اش  جا شكسته و روزه نمازش نيز در آن
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 احكام وطن حكمی

 کند؟ چگونه یک مکان حکم مَقَرّ )وطن حکمی( را پیدا می    

 مدت زمانی كه انسان قصد دارد در محلی بماند سه حالت دارد:

جا بماند. در اين  كمتر از شش ماه در آن قصد دارد ،: از اولحالت اول

 آيد. حالت، وطن حكمی او به حساب نمی

جا  از دو سال در آن: از اول، قصد دارد بين شش ماه تا كمتر حالت دوم

 بماند. اين حالت دو صورت پيدا می كند:

ماند. در اين صورت، وطن  : يک روز در هفته در آن محل میصورت اول

 آيد. حكمی )مقر( به حساب نمی

ماند. در اين صورت،  جا می : دو روز در هفته يا بيشتر در آنصورت دوم

 آيد. بر احتياط واجب، وطن حكمی )مقر( به حساب نمی بنا

جا بماند. اين حالت  : از اول، قصد دارد دو سال يا بيشتر در آنحالت سوم

 كند: سه صورت پيدا می

ماند. در اين صورت، وطن  : يک روز در هفته در آن محل میصورت اول

 آيد. حكمی )مقر( به حساب نمی

ماند. در  جا می : دو يا سه روز در هفته يا نيمی از روزها را در آنصورت دوم

 شود. بر احتياط واجب، وطن حكمی )مقر( محسوب نمی اين صورت نيز بنا

 ماند. در اين صورت، : بيشتر روزهای هفته را در آن محل میصورت سوم
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 2شکسته                                کمتر از شش ماه

 1آيد. وطن حكمی )مقر( به حساب می
 

 
 

             

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 قصد ماندن ده روز

داند که بدون  مسافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلی بماند یا می

رکعتی( بخواند  ماند، در آن محل، باید نماز را تمام )چهار در محلی میاختیار، ده روز 

 اش را نیز بگیرد. و روزه
                                                           

وده و احتياط نم –السفر را نداشته باشد  اگر قصد ده روز يا شرايط كثير –. البته، در دو ماه اول 1
 ركعتی( و شكسته بخواند و بعد از دو ماه، نمازش كامل )چهار نماز را به هر دو صورت تمام )چهار

 ركعتی( است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وطن حكمی

 شکسته                   یک روز در هفته می ماند

 
بین شش ماه تا 

 کمتر از دو سال
 3احتیاط در جمع   

 دو سال یا بیشتر

 شکسته                   یک روز در هفته می ماند

دو یا سه روز یا نیمی از  
 ماند روزهای هفته را می

 
 5تمام               ماند بیشتر روزهای هفته را می

 4احتیاط در جمع

دو روز در هفته یا بیشتر 
 ماند می

 .است( ركعتی چهار) كامل نمازش كه باشد داشته را السفر كثير شرايط كه آن مگر . 2

 نانچهچ باشد، بيشتر يا روز چهار اگر ولی. است جمع در احتياط باشد، هفته در روز سه يا دو اگر. 6
 .است( ركعتی چهار) كامل نمازش دارد، را السفر كثير شرايط

 چنانچه باشد، هفته روزهای از نيمی اگر ولی است؛ جمع در احتياط باشد، روز سه يا دو اگر .6
 .است( ركعتی چهار) كامل نمازش باشد، داشته را السفر كثير شرايط

 و مودهن احتياط – باشد نداشته را السفر كثير شرايط يا روز ده قصد اگر – اول ماه دو در البته،. 6
 چهار) كامل نمازش ماه، دو از بعد و بخواند شكسته و( ركعتی چهار) تمام صورت دو هر به را نماز

 .است( ركعتی
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 روش محاسبه ی ده روز

حلی بماند، چگونه باید ده  اگر کسی بخواهد ده روز در م          

 ساعت باشد؟ 240حساب کند؟ آیا باید مجموع ده روز روز را 

 اين مسأله سه حالت دارد:

نانچه : اگر موقع اذان صبح وارد آن محل شود، در اين صورت، چحالت اول

 1تا غروب روز دهم بماند كافی است.
 

: اگر بعد از اذان صبح و قبل از طلوع آفتاب وارد آن محل شود، حالت دوم

تا همان  شود كه قصد كند در اين حالت، در صورتی ده روزش كامل می

از آن  ،ساعت از روز يازدهم آنجا بماند. ولی اگر بخواهد غروب روز دهم

ركعتی( و  بر احتياط واجب، بين نماز تمام )چهار محل خارج شود، بايد بنا

 نماز شكسته جمع نمايد.
 

: اگر بعد از طلوع آفتاب وارد آن محل شود، در اين حالت، بايد حالت سوم

آن روز را از روز يازدهم جبران كند تا ده روزش كامل شود. به  كسریِ

عنوان مثال، اگر ساعت ده صبح روز اول وارد شده، بايد قصد كند تا ساعت 

 2ده صبح روز يازدهم در آن محل بماند.

                                                           
 شود. كمتر میساعت  263. البته، در اين حالت از 1
 شود. ساعت كامل می 263. كه در اين حالت، 2
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 مسير رفت و برگشت

یا باید مدت زمان رفت و برگشت ده روز، آ ی برای محاسبه         
را هم جزو ده روز حساب کرد؟ به عنوان مثال، مدت زمان رفت 
به مشهد مقدس دوازده ساعت و برگشت نیز دوازده ساعت است. 

 رود؟ به شمار میآیا این مدت نیز جزو ده روز 
شود. بنابراين، بايد  خير. مدت زمان رفت و برگشت جزو ده روز محاسبه نمی

 جا را حساب كند. از آن ی خروج ی ورود به مقصد تا لحظه از لحظه
 

 قصد ده روز و ماندن بيشتر

قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر شخص مسافری که     
آیا  – مثالً پانزده روز –بخواهد بیشتر از ده روز در آن جا بماند 

 الزم است دوباره قصد ده روز نماید؟
د و ركعتی( بخوان خير. تا وقتی كه مسافرت نكرده، بايد نمازش را تمام )چهار

 الزم نيست دوباره قصد ماندن ده روز نمايد.
 

 حلماندن ده روز در دو م

به  و محل یا بیشتر، قصد ده روز نمود؟ در د آیا جایز است    
  –و نزدیک به هم  –عنوان مثال، قصد کند در سه روستای هم جوار 

 ده روز بماند.
خير؛ صحيح نيست. و قصد ده روز نمودن در صورتی صحيح است كه انسان 

 ه روز در يک مكان بماند.د دبخواه
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 احتمال مانع در بين ده روز

کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند اگر احتمال       

ی   فهشود، در این صورت، وظیدهد برای ماندن او مانعی پیدا می 

 او چیست؟
 یاگر احتمالش عقاليی )احتمال بجا( باشد، بايد نمازش را شكسته بخواهند. ول

شد، قصد ده روزش صحيح و نمازش نيز اگر درصد احتمال بسيار ضعيف با
 ركعتی( است. كامل )چهار

 

 رفتن به حد مسافت شرعی در بين ده روز

تواند در  کسی که قصد دارد ده روز در محلی بماند آیا می    

 مثالً –بین ده روز، به محل دیگری که به حد مسافت شرعی است 

 رفت و آمد کند؟ –کیلومتر  50
  اين مسأله دو حالت دارد:

: اگر از اول، قصد داشته كه در بين ده روز به آن محل برود، حالت اول
اصالً محقق نشده و نمازش از همان ابتدا شكسته  در اين حالت، قصد ده روز

 است.

اگر از اول، قصد نداشته و بعد از خواندن يک نماز ادای چهار : حالت دوم
ركعتی، چنين تصميمی گرفته، در اين حالت، تا زمانی كه از آن محل خارج 

اش صحيح است. ولی وقتی از آن  ركعتی( و روزه نشده، نماز كامل )چهار
شد و دوباره برگشت، نمازش شكسته است؛ مگر اينكه دوباره محل خارج 

 قصد ده روز نمايد.
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 رفتن به كمتر از مسافت شرعی در بين ده روز

تواند در بین   کسی که قصد دارد ده روز در محلی بماند آیا می   

مسافت شرعی و   که کمتر از –به اطراف محل اقامت خود  ،ده روز

 رفت و آمد نماید؟ –ده کیلومتر است  مثالً

 اين مسأله دو حالت دارد:

: شخص مسافر از اول قصد داشته كه در بين ده روز به آن مكان حالت اول

 برود. اين حالت سه صورت پيدا می كند:

مجموع رفت و برگشت و ماندن او در آن مكان در هر روز : صورت اول

شتر از بي شد. مثالًای نيست كه با قصد ده روز او منافات داشته با به اندازه

شود. در اين صورت، قصد ده روز او صحيح و نمازش در  دو ساعت نمی

 ركعتی( است. جا و بين راه، تمام )چهار محل اقامت و آن

 روز هر در مكان آن در او ماندن و برگشت و رفت : مجموعصورت دوم

شود. در اين صورت، قصد ده  می -نصف روز  مثالً – ساعت دو از بيشتر

ركعتی( و  بر احتياط واجب، بين نماز تمام )چهار روز او اشكال دارد و بنا

 شكسته جمع نمايد.

: تمام روز يا شب را بخواهد در آن مكان بماند. در اين صورت سوم

 صورت، قصد ده روز او صحيح نيست و نمازش نيز شكسته است.

ان مك آن به روز ده بين در كه نداشته قصد اول از مسافر شخص :حالت دوم

ركعتی چنين  برود. در اين حالت، اگر بعد از خواندن يک نماز ادای چهار
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ی به ضرر –ای كه باشد  به هر اندازه –تصميمی گرفته باشد، رفت و آمد او 

ركعتی( است؛ حتی اگر بخواهد به  زند و نمازش تمام )چهار اقامت او نمی

 جا بماند و به مكان اول برنگردد. آن ،طور كامل
 

 زیر، این مسأله به اختصار و روشنی به نمایش در آمده است. نمودار در

 

 

 

 

 

 

 

 رفتن به كمتر از مسافت شرعی بعد از ده روز

مثالً  –مسافری که قصد دارد بیش از ده روز در محلی بماند      
پس از تمام شدن ده روز به مکان دیگری که   اگر بخواهد –یک ماه 

و آمد کند، نمازش چه حکمی  کمتر از مسافت شرعی است، رفت 
 پیدا خواهد کرد؟

قصد  ،اش صحيح است؛ چه از روز اول ركعتی( و روزه نماز او كامل )چهار

 چنين قصدی نداشته باشد. ،داشته به آن مكان برود و چه از اول

 هشکستتمام روز یا تمام شب        

 احتیاط در جمعروزی بیش از دو ساعت    

 تمام            روزی دو ساعت 

فتن به اطراف ر

 محل اقامت

 داشته قصد اول از

 تمام داشتهن قصد اول از
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 عوض شدن تصميم

بماند چنانچه از  محلی در روز ده داشته قصد که مسافری    

قصد خود منصرف شود یا مردد شود که ده روز بماند یا نه، حکم  

 نمازش چگونه است؟
 اين مسأله سه حالت دارد:

منصرف يا مردد  ،ركعتی : قبل از خواندن يک نماز ادای چهارحالت اول

گشته است. در اين حالت، نمازش شكسته است. و نيز اگر شک دارد كه 

 ركعتی خوانده يا نه، همين حكم جاری است. يک نماز ادای چهار

 مردد يا منصرف ،ركعتی چهار ادای نماز يک خواندن از : بعدحالت دوم

است. در اين حالت، تا زمانی كه در آن مكان است، بايد نمازش را  شده

 ركعتی( بخواند. كامل )چهار

يا مردد شود. در اين منصرف  ،ركعتی نماز ادای چهار حين: در حالت سوم

ركعتی خاتمه دهد  حالت، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده، بايد نماز را دو

ی نمازهای خود را نيز شكسته به جا آورد. و همين حكم جاری  و بقيه

خواهد بود اگر مشغول ركعت سوم شده و به ركوع نرفته باشد؛ كه بايد 

ركعتی )شكسته( به اتمام رساند. و اگر قرائت  صورت دوه و نماز را ب بنشيند

 ی سهو به جا آورد. و دهبر احتياط واجب، دو سج يا تسبيحی زياد كرده بنا

اگر به ركوع رفته باشد، نمازش باطل است و بايد آن را به صورت شكسته 

ركعتی( اعاده نمايد و تا زمانی كه در آن مكان است، نمازش شكسته  )دو

 خواهد بود.
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ر محلی بماند اگر بعد از ده روز د مسافری که قصد نداشته         

چند روز، تصمیم بگیرد ده روز در آن محل بماند، حکم نماز او چه  

 خواهد بود؟

 اين مسأله دو حالت دارد:

خواهد ده روز بماند. به عنوان  می ،: با احتساب چند روز گذشتهحالت اول

تصميم گرفته پنج روز ديگر هم  نمونه، پنج روز در آن محل بوده و بعداً

 بماند. در اين حالت، نمازش شكسته است.

 ثالًم .بماند روز ده خواهد می ،گذشته روز چند : بدون احتسابحالت دوم

گيرد ده روز كامل ديگر در  پنج روز در آن محل بوده و سپس تصميم می

جا بماند. در اين حالت، نمازهايی كه پيشتر به صورت شكسته خوانده  آن

 ركعتی( بخواند. صحيح است و بايد در ده روز آينده، كامل )چهار

 

 قصد ده روز در بين نماز

مسافری که قصد نداشته ده روز در محلی بماند اگر در بین     

نماز، تصمیم بگیرد ده روز  یا بیشتر در آن محل بماند، چه حکمی  

 دارد؟

ركعتی( بخواند؛ و قصد او نيز صحيح  اين شخص بايد نماز خود را تمام )چهار

 است.
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 انصراف از ده روز، در حال روزه

 اگر بماند محلی در روز ده هکرد قصد که مسافریشخص     
  ده در حال روزه، از تصمیم خود منصرف شود یا مردد شود که آیا

 ی او چیست؟ روزه حکم ،یا نه بماند محل آن در روز
ركعتی  اگر بعد از ظهر منصرف يا مردد شود، چنانچه يک نماز ادای چهار

هايش صحيح و نمازهايش  آن محل هست روزهخوانده باشد، تا وقتی كه در 
ر ب ركعتی نخوانده باشد، بنا ركعتی( است. و اگر نماز ادای چهار كامل )چهار

ی آن روز را به اتمام رسانده و سپس قضا نمايد. و نمازهای  احتياط واجب، روزه
تواند روزه بگيرد. و  خود را نيز شكسته بخواند. در ضمن، روزهای بعد هم نمی

ركعتی منصرف  بعد از غروب آفتاب و قبل از خواندن يک نماز ادای چهاراگر 
 ی آن روزش صحيح است و قضا الزم ندارد. شد، روزه

 

 سی روز ماندن با ترديد

اگر مسافری بدون قصد قبلی و با تردید، سی روز در محلی بماند و در تمام این سی 
اگرچه مقدار کمی در  –، میان رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشت سی روز روز
 بخواند. (رکعتی باید نماز خود را تمام )چهار –جا بماند  آن

 

 واحد اقامت سی روزه در مكان

ثالً  م -ن متعدد، با تردید، سی روز بماند اگر مسافر در چند مکا    
ن دوم و ده روز دیگر در مکان  ده روز در مکان اول، ده روز در مکا

 آیا روز سی و یکم، نمازش تمام است؟ -سوم 
 خير. شخص مسافر بعد از سی روز در صورتی بايد نمازش را تمام )چهار

 ركعتی( بخواند كه سی روز را در يک مكان مانده باشد.
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 چهار مكان تخيير

رکعتی( یا شکسته  در چهار مکان زیر، مسافر مُخَیّر است نماز خود را تمام )چهار
 :1بخواند

 طوی. ی مدنیین است تا ذی ی مکرمه که از عقبه شهر قدیم مکه -1

ا ر ی زمان پیامبر بزرگوار اسالم  ی منوّره که مدینه شهر قدیم مدینه -2

 شامل می شود.

 شهر کوفه. -3

 حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین  -4

 

البته، احتیاط ]مستحب[ آن است که در خارج از مسجد الحرام و خارج از مسجد    

 بیرون -ی معصومین  حتی ملحقات این دو مسجد بعد از زمان ائمه –النّبی 

شخص مسافر نمازش  مسجد کوفه و دورتر از اطراف ضریح مطهر امام حسین 

 رکعتی( بخواند. را تمام )چهار
                                                           

 ركعتی( بخواند بهتر است. . البته اگر تمام )چهار1
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 ی جديد ی منوّره ی مكرمه و مدينه مكه

 ی جدید چیست؟ در شهر مکه و شهر مدینه حکم نماز مسافر    

 ی منوّره شكسته است ی مكرّمه و شهر مدينه ی جديد شهر مكه نماز در توسعه
و در اينكه كدام قسمت شهر، قديم و كدام يک، جديد است، بايد به اهل خبره 

 مراجعه شود.

 

 جاهل بودن به خصوصيات نماز مسافر

 افرادی که می دانند نماز مسافر شکسته است ولی نسبت به    
بعضی از جزئیات و خصوصیات نماز مسافر جاهلند اگر از روی  
ندانستن این جزئیات و خصوصیات، نماز شکسته را به صورت تمام  

 بخوانند چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

اره بخواند؛ و اگر بعد از وقت نماز بفهمد، اگر در وقت نماز بفهمد، بايد دوب

 قضا ندارد.

 

 ی افراد دانشجو، سرباز و مانند آن نماز و روزه

شخصی برای تحصیل در دانشگاه یا خدمت سربازی و مانند      

گردد. حکم   رود و آخر هفته به وطن خود باز می آن به شهری می

 ی او چیست؟ نماز و روزه

 اين مسأله چند حالت دارد:
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. در اين حالت، ماند : حداقل به مدت دو سال در آن مكان میحالت اول

جا  آيد و نمازش در آن آن مكان برای او مَقرّ )وطن حكمی( به حساب می

 1هايش صحيح است. كامل و روزه

ماند. در اين حالت،  ماه تا كمتر از دو سال در آنجا می ش: بين شحالت دوم

 آيد؛ ولی بر احتياط، آن مكان برای او مقر )وطن حكمی( به شمار نمی بنا

 2اش صحيح است. ركعتی( و روزه نمازش تمام )چهار

ماند. در اين  داقل سه تا كمتر از شش ماه در آن مكان میح: حالت سوم

ش كامل السفر بودن، نماز به خاطر كثيرحالت، حكم مقر را ندارد ولی 

 اش صحيح است. ركعتی( و روزه )چهار

 اين مسأله نيز چند حالت دارد:ی اين افراد در بين راه،  و اما حكم نماز و روزه

: از يک تا چهار روز در ماه، رفت و آمد دارد. در اين حالت، حالت اول

 نمازش در بين راه شكسته است.

چهارده روز در ماه، رفت و آمد دارد. در اين حالت،  : از پنج تاحالت دوم

ركعتی( و هم  بر احتياط، جمع كند )يعنی نمازش را هم تمام )چهار بنا

 شكسته بخواند(.

: پانزده روز به باال در ماه رفت و آمد دارد. در اين حالت، حالت سوم

 اش صحيح است. ركعتی( و روزه نمازش تمام )چهار

                                                           
. در دو ماه اول هم نيازی به احتياط نيست به جهت علم اجمالی به تحقق مناط مقر يا مناط كسی 1

 كه شغلش در سفر است.
 كسی كه شغلش در سفر است.. به جهت علم اجمالی به تحقق مناط مقر يا مناط 2
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 نماز قضا

 آیا نمازهای قضا باید به ترتیب خوانده شود؟    

در قضاى نمازهاى يوميه ترتيب الزم نيست، مگر در نمازهايى كه در اداى 

آنها ترتيب هست مثل نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشاء از يک روز، اگرچه 

 اينها نيز مراعات ترتيب است. در غير  آن است كه احتياط مستحب
 

 شود نماز قضای انسان را شخص دیگری بخواند؟آیا می    

ن زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشد، ديگرى تا انسا

 تواند نمازهاى او را قضا نمايد. نمى

 

 پدر قضاى نماز

 توانسته است قضا کند ـ و بنااگر پدر نمازهاى واجب خود را به جا نیاورده باشد، و مى

جا نیاورده باشد، بر بر احتیاط ـ هرچند از روى نافرمانى ترك کرده باشد، یا صحیح به

پسر بزرگترش واجب است که بعد از مرگش به جا آورد، یا براى او اجیر بگیرد، و 

 قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نیست هر چند احوط است. 

 



 نماز 432

 نماز جماعت

 امام و ماموم در نماز جماعت وظيفه ی

 بر احتیاط واجب، اگر مأموم یک مرد باشد طرف راست امام بایستد. بنا

 

 

 
و اگر مأموم یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مرد طرف راست امام 

 پشت سر امام بایستند. ،بایستد و بقیه

 

 

 
 

و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها 
 بایستند.
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است پشت سر در طرف راست امام  و در صورتی که مأموم یک زن باشد، مستحب
 اش محاذی زانو یا قدم امام باشد.طوری بایستد که جای سجده

 

 

 
 و اگر یک یا چند زن باشد، پشت سر امام بایستد.

 

 



 
 

 

 

 هوقت نيت روز

ـ مثل ی اگر براى روزه  ـ عمداً تا نزدیکقضا  ی و روزهکفاره  ی روزه واجب غیر معینى 

 1.ظهر نیت نکند، اشکال ندارد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .دی قضا نيّت كن د برای روزهتواناگر مبطلی به جا نياورده تا قبل از ظهر می ،بنابراين .1

 روزه

ت آن تا رمضان که مهلت نیّمبارك ماه  ی ، مثل روزهواجب معین

 قبل از اذان صبح است

ت آن تا قبل از قضا که مهلت نیّ ی ، مثل روزهواجب غیر معین

بر احتیاط  استیجاری که باید بنا ی اذان ظهر است، مگر در روزه

 تا قبل از اذان صبح نیّت کند ،واجب

 ، که مهلت نیت آن تا قبل از غروب استمستحبی
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 روزه ی كفاره

 نزدیکی است روزه که همسرش با روزه حال در مردی اگر    
 چیست؟ زن تکلیف ،کند

 :دارد صورت چند مسأله اين

 :صورت اين در باشند، نزديكی به راضی دو هر مرد و زن اگر :صورت اول

 .اند كرده گناه دو هر - 1

 .است باطل آنها ی روزه – 2
يعنی مبطالت روزه ) كنند امساک ،مغرب تا ،واجب احتياط بر بنا – 3

 (.را انجام ندهند
 سير ار فقير شصت يعنی. بپردازند را خود روزه ی كفاره كدام هر بايد - 4
 .بگيرند روزه روز شصت يا و بدهند طعام گرم 057 آنها از كدام هر به يا كنند،

 اين در باشد، كرده نزديكی به اكراه را خود همسر مرد اگر :صورت دوم
 :دارد وجود حالت سه ،صورت
 ندارد، خودش از اختياری هيچ زن كه است نحوی به مرداجبار : اول حالت

 ،است صحيح زن ی روزه ،حالت اين در باشد، بسته را او پای و دست مثالً
 .بدهد كفاره بايد و شده باطل اش روزه و كرده گناه مرد ولی

 د،دار نكردن تمكين بر قدرت زن كه است نحوی به مرد اكراه: دوم حالت
 به مجبور آن مانند و خوردن كتکغضب شوهر و  از ترس خاطر به ولی

 :حالت اين در شود،می تمكين
 .شودمی باطل اش روزه و كرده گناه مرد - 1
 روزه ی كفاره ،احتياط بر بنا و خودش روزه ی كفاره بايد مرد - 2

 .بدهد را همسرش
 .است باطل اش روزه ولی نكرده گناه زن - 3
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 اضیر نزديكی بين در ولی باشد شده نزديكی به مجبور زن اگر: سوم حالت
 .دهدب كفاره يک زن و كفاره دو مرد ،واجب احتياط بر بنا ،حالت اين در شود،

 و كرده گناه، كند نزديكی به مجبور را خود شوهر زن اگر :صورت سوم
 . بدهد را شوهر روزه ی كفاره نيست واجب ولی است، باطل اش روزه

 

 حامله زن ی روزه

 چیست؟ باردار زن ی روزه حکم   

 :دارد وجود حالت چهار مسأله اين در

 برای نه و دارد ضرر خودش برای نه گرفتن روزه كه داندمی زن: اول حالت
 .بگيرد را اش روزه بايد ،حالت اين در او، حمل

 ضرری بچه به و دارد ضرر خودش برای فقط گرفتن روزه: دوم حالت
 :حالت اين در زند،نمی

 .بگيرد روزه نبايد - 1
 .بگيرد را هايش هروز قضای بايد بعداً - 2
 .بدهد فقير به طعام مُدّ يک ،مستحب احتياط بر بنا - 3

 ت،اس مضر بچه برای ولی ندارد، ضرر خودش برای گرفتن روزه: سوم حالت
 :حالت اين در

 .بگيرد روزه نبايد - 1
 .آورد جا به بعداً را هايش روزه قضای - 2
 .بدهد فقير به طعام مدّ يک روز هر برای بايد - 3

 

 اين بچه، برای هم و دارد ضرر خودش برای هم گرفتن روزه: چهارم حالت
 . دارد را دوم حالت حكم حالت
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 دهدمی شير بچه به كه زنی ی روزه

 چیست؟ دهدمی شیر بچه به که زنی ی روزه حکم    

 :دارد حالت چهار مسأله اين

 نه و دارد ضرر خودش برای نه گرفتن روزه كه داندمی زن: اول حالت
 .بگيرد را اش روزه بايد حالت اين در او، ی بچه برای

 ضرری بچه به و دارد ضرر خودش برای فقط گرفتن روزه: دوم حالت
 :حالت اين در زند،نمی

 .بگيرد روزه نبايد - 1
 .آورد جابه بعداً را هايشروزه قضای - 2
 .دهدب فقير به طعام مُد يک روز هر برایكه  است آن مستحب احتياط - 3

 

 رمض بچه برای ولی ندارد، ضرر خودش برای گرفتن روزه: سوم حالت
 :حالت اين در است،
 .بگيرد روزه نبايد - 1
 .آورد جا به بعداً را هايشروزه قضای - 2
 .بدهد فقير به طعام مدّ يک روز هر برای بايد - 3

 بچه، برای هم و دارد ضرر خودش برای هم گرفتن روزه: چهارم حالت
 .دارد را دوم حالت حكم حالت اين

 

 از هبچ این خوردنِ شیر که است صورتی در چهارم تا دوم حالت حکم: نكته

 . بگیرد روزه زن آن است واجب باشد میسّر اگر و نباشد، میسّر دیگری راه
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 تأخير ی فديه

  هایش روزه قضای ،بعد سال رمضان ماه تا شیرده یا حامله زن اگر  

 چیست؟ او ی وظیفه نگیرد را

 :دارد حالت دو

 ،تحال اين در است، نياورده جا به عمداً ولی كند قضا توانستهمی: اول حالت

 قيرف به را - است طعام دّمُ يک همان كه - تأخير ی فديه بايد قضا بر عالوه

 .بدهد

 جا هب را هايش روزه قضای نتوانسته شيردهی يا بارداری خاطره ب: دوم حالت

 بواج احتياط بر بنا و گرفته را هايش روزه قضای بايد ،حالت اين در آورد،

  1.بدهد را تأخير ی فديه

                                                           
 :است الزم فديه و كفاره برای نكته چند :تذکر .1

 .ستا واجب زن خود بر بلكه باشد، واجب شوهر بر كه نيست نفقه جزو زن های روزه ی فديه و كفاره :اول
 .شود كوتاهی آنها پرداخت در نبايد ولی نيست، فوری واجب فديه و كفاره پرداخت :دوم
 بدهد رفقي به و كند حساب را آن پول اگر و بدهد، فقير به را طعام خود بايد فديه و كفاره در :سوم
 اعتماد و اطمينان مورد كه مراكزی يا شخص به را آن پول اگر بله،. شودنمی حساب فديه يا كفاره

 .ندارد اشكال برسانند فقراء به و كنند تهيه طعام او طرف از آنها كه بدهد هستند او
 :وجود دارد تفاوتدو  فديه و كفاره بين :چهارم
 تشص به بايد رمضان ماه ی روزه عمدی افطار در مثالً بدهند، متعدد افراد به بايد را كفاره -1

 قيرف ده به بايد ،كند باطل عمداً ،ظهر از بعد را رمضان ماه ی روزه قضای اگر يا بدهد، طعام فقير
 .داد فقير يک به را همه و كرد جمع توانمی را فديه ولی بدهد، طعام

 حويلت آنها به را طعام مُدّ اينكه يا كند سير را فقراء كه است انسان خود با اختيار ،كفاره در -2
 .شود حساب فديه تا بدهد فقير به را طعام دّمُ بايد و نيست كافی كردن سير ،فديه در ولی دهد،
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 روزه ی كفاره
رمضان این است که یک بنده آزاد کند، یا دو ماه مبارك  ماه  ی افطار روزه 1ی کفاره

م یا آرد طعام، یعنى گند سیر کند، یا به هر کدام یک مُدّروزه بگیرد، یا شصت فقیر را 
 ان یا خرما و مانند اینها بدهد. یا ن

 

 جمع ی كفاره

ای   اش را باطل کند چه کفاره دار به چیز حرامی روزه اگر روزه    
 د؟شوبر او واجب می
ر او جمع ب ی بر احتياط كفاره بنا ،خود را باطل كند ی اگر به چيز حرامى روزه

شود، يعنى بايد يک بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت واجب مى
 فقير را سير كند، يا به هر كدام آنها يک مُد طعام بدهد. 

 

 قضا ی باطل كردن روزه ی كفاره
عمداً کارى که  ،رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر مبارك ماه ی کسى که قضاى روزه

انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مُد طعام بدهد، و اگر  ،کندروزه را باطل مى
 احوط آن است که پى در پى باشد.  تواند باید سه روز روزه بگیرد ونمى

انسان نباید در به جا آوردن کفاره کوتاهى کند، ولى الزم نیست فوراً آن را : نكته
 . 2انجام دهد

                                                           
 جا آورد.  آن را به ی . اگر كسى روزه خود را عمداً با كار حاللى باطل كند بايد كفاره1

 . چند نكته در مورد كفاره: 2
 گرم است.  663( هر مُدّ طعام تقريباً لاو)
 خرما و مانند اينها( و( كفاره بايد به صورت جنس به فقير داده شود )گندم يا آرد يا نان يا دوم)

 شود. اگر كسى پول آن را به فقير بدهد كفاره حساب نمى
 ع آنگرم طعام بدهد كه جم 663هر نفر ( اگر بخواهد به شصت فقير طعام بدهد بايد به سوم)

 تواند همه را به يک فقير بدهد. ، و نمىگرمكيلو 66 شود بر بالغ می
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 قضا ی روزه
خود را باطل  ی روزه ،تواند پیش از ظهرانسان مى ،رمضانمبارك ماه  ی در قضاى روزه

 تواند باطل نماید.بر احتیاط واجب ـ نمى ـ بنا 1نماید، ولى اگر وقت قضا تنگ باشد
 

 ی قضای پدر روزه
 جا آورد. او را به های بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضاى روزه

 

 تأخير ی فديه

 شود؟تأخیر واجب می ی صورتی فدیهدر چه     

 ،عذرى روزه نگيرد، و بعد از ماه رمضان ی به واسطه ،رمضان مبارک اگر در ماه
عمداً قضاى روزه را نگيرد،  ،عذر او برطرف شود، و تا ماه رمضان سال آينده

اگر قضاى  2.بايد روزه را قضا كند، و براى هر روز يک مُد طعام به فقير بدهد
را بگيرد و از  ی آنبايد قضا ،ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد ی روزه

ا از يک مُدّ طعام به فقير بدهد، و امبراى هر روز  ،جهت تأخير در سال اول
 چيزى بر او واجب نيست. ،بعدىجهت تأخير سال 

 

 مريض ی وظيفه

 او نسبت به روزه چیست؟ ی کسی همیشه مریض است وظیفه    

ماه رمضان را نگيرد، و مرض او تا ماه رمضان  ی روزه ،مرضى ی اگر به واسطه
ايى را كه نگرفته بر او واجب نيست، و بايد ه سال بعد طول بكشد، قضاى روزه

                                                           
 قضا دارد و فقط پنج روز به ماه رمضان باقى مانده است.  ی پنج روزه . مثال1ً

 گويند. مى هم تأخير ی كفاره ،. به اين مُد طعام2
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كسى كه بايد براى هر روز يک مُدّ طعام به فقير بدهد.  دّبراى هر روز يک مُ
 چند روز را به يک فقير بدهد. ی كفارهتواند طعام به فقير بدهد، مى

  

 روزه گرفتن، در صورتی كه پزشك نهی كند

اگر پزشک به شخصی بگوید که روزه برایش ضرر دارد و او را از روزه منع نماید، در 

ی پزشک برای شخص گمان به ضرر یا خوف ضرر حاصل شود،  صورتی که از گفته

بر شخص واجب است که روزه نگیرد. و همچنین اگر طبیب حاذق بوده و مورد 

اطمینان نداشته باشد که پزشک در خطا باشد، باز اطمینان و وثوق او باشد و شخص 

 هم نباید روزه بگیرد. و در غیر این صورت، روزه بر او واجب است.

 

 گويد ضرر ندارد ضرر در موردی كه پزشك میخوف 

اگر پزشک بگوید روزه گرفتن برای شخص ضرر ندارد ولی او ترس ضرر داشته باشد، 

 در صورتی که ترس او دارای منشأ عقالیی باشد، روزه گرفتن برای او جایز نیست.

 

 در صورت بيماری معده نروزه گرفت

،  دکتر متخصص ی توصیهاینجانب ناراحتی شدید معده دارم و به     

صورت هم روزه بر من واجب است   حق گرفتن روزه ندارم. آیا در این

 باشد؟ و ترک آن گناه می
 كنيد و يا ترس ضرر مهمی ی پزشک اطمينان پيدا می در صورتی كه از گفته

نيز عقاليی باشد، روزه بر شما واجب نيست  داشته باشيد و منشأ اين ترس شما

 شويد و در پيشگاه خداوند متعال معذور هستيد. و گناهی هم مرتكب نمی
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 روزه برای بيماران كليوی

شخصی در اثر بیماری کلیوی باید در طول روز، آب بخورد      
ی خود را از دست   ست کلیهاش شدیدتر شده و ممکن ا وگرنه بیماری

 ی او چیست؟ بدهد. حکم روزه
اط بر احتي آب بنوشد، بايد بنا تدر فرض مذكور كه از روی ضرورت الزم اس

واجب، از نوشيدن آب بيش از حد ضرورت و نيز از ساير مفطرات اجتناب نمايد 
 د.های خود را قضا كن ، بايد روزهبهبود يافتی او صحيح نيست و اگر  ولی روزه

 

 تزريق آمپول و سرم در حال روزه

تواند آمپول یا سرم   داری که بیمار است می آیا شخص روزه    
 تزریق کند؟

كند،  حس می رود يا عضو را بی تزريق آمپولی كه به جای دارو به كار می
رود نيز مانعی  آمپولی كه به جای آب و غذا به كار میاشكال ندارد. همچنين، 

 به جای آب و ندارد ولی احتياط مستحب آن است كه از استعمال آمپولی كه
احتياط واجب آن است  ،رود، خودداری نمايد. اما در مورد سرم غذا به كار می

كه از آن اجتناب كند. و در صورتی كه ضرورتی برای استعمال آن وجود 
 بر احتياط واجب، روزه را گرفته و بعداً آن را قضا نمايد. اشد، بايد بناداشته ب

 

 استفاده از اسپری در حال روزه

داری که به جهت تنگی نفس مجبور است از اسپری  روزه    
ردد  گ ی او می هاستفاده کند، آیا استفاده از اسپری موجب بطالن روز

 ی او صحیح است؟ یا روزه
استعمال آن در طول روز  ولی اگر نمايدها از آن استفاده  االمكان شب حتی
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 از اسپری استفاده نموده ،ی ضرورت بر احتياط واجب، به اندازه ضروری شد، بنا
بر احتياط واجب، بعداً  احتياط واجب، روزه را تا مغرب ادامه دهد؛ و بنابر  و بنا

قضای آن را به جا آورد. پس اگر تا ماه رمضان سال بعد، بتواند بدون استفاده 
از اسپری قضای آن را به جا آورد، بايد همين كار را انجام دهد. و چنانچه تا 

سپری، قضای آن را به جا ماه رمضان بعدی ممكن نشد كه بدون استفاده از ا
 بر احتياط واجب، برای هر روز، يک مُد طعام به فقير بدهد. آورد، بنا

 

 دار ی روزه خونريزی لثه

 خصوصی او در  شخصی به خونریزی لثه مبتالست. وظیفه    
 داری چیست؟ روزه

واجب است در صورت امكان، مداوا نمايد و نبايد خون را فرو دهد و يا به 

و رسد )يا فر اگر بخوابد، خون به حلقش می حلق برساند. و اگر علم دارد كه

رود(، چنانچه در سختی نيست، نبايد بخوابد؛ و اگر در سختی بود و خوابيد  می

 اش را قضا نمايد. بر احتياط واجب، روزه )وخون به حلقش رسيد(، بنا
 

 روزه و مشاغل سخت

روزه گرفتن برای کسانی که مشغول به کارهای دشوار      
 هستند چه حکمی دارد؟ آیا راهی برای روزه نگرفتن آنان وجود دارد؟

كاری منجر شود كه برای معاش الزم است و اگر ضعف يا تشنگی به ناتوانی از 

، افطار جايز است. اما واجب است اشتغال به كار ديگری برای شخص ممكن نباشد

در خوردن و آشاميدن، بر مقدار ضرورت اكتفا نمايد و از بيشتر از آن امساک 

شود و واجب است بعد از ماه مبارک رمضان، قضای  ی او باطل می كند. و روزه
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جا آورد. و واجب است چنين شخصی با نيّت روزه وارد صبح شود و آن را به 

روزه را بگيرد و چنانچه حالت مذكور پيش آمد، جايز است افطار كند. و اگر 

وارد صبح شود و افطار نمايد، قضا و كفاره بر او واجب بوده و  ،بدون نيّت روزه

 معصيت كرده است.
 

 روزه و اعتياد به سيگار

 ؟یستچ هستند، سیگار به معتاد که کسانی برای گرفتن روزه حکم    

 بايد روزه بگيرند.

 

 ی تازه بالغ ی بچه روزه

ند و ا رسیده هایی که تازه به سنّ بلوغ روزه گرفتن برای بچه   

 روزه گرفتن برای آنها سخت است چه حکمی دارد؟

واجب است روزه بگيرند. و اگر ضعف بر آنان عارض شد، حتی اگر شديد باشد، 

رمضان نيست، حتی در دخترانی كه تازه های ماه مبارک  مجوزی برای افطار روزه

حرجی باشد كه در اين صورت، جايز است  اند؛ مگر اين كه به سنّ تكليف رسيده

ی ضرورت اكتفا  ولی واجب است در خوردن و آشاميدن، به اندازه .افطار كنند

كنند و از بيشتر از آن امساک نمايند. اما قضای روزه واجب است؛ و در فرض 

وز، دهند كه در بين ر سؤال، بايد با نيّت روزه وارد صبح شوند حتی اگر احتمال می

افطار  و شدهوارد صبح  . و اگر بدون نيّت روزهرا به حرج بيندازد ضعف شديد آنها

 .شود محسوب میگناه آنها واجب بوده و كارشان د، قضا و كفاره بر نكن
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 شياف در حال روزه

 دار چیست؟ حکم استفاده از شیاف برای انسان روزه    

شود، برای روزه اشكالی  اگر جامد است و در درون بدن هم به مايع تبديل نمی
ر ب مايع تبديل می شود، بنا فقط كراهت دارد(. اما اگر در داخل بدن بهندارد )

 كند. احتياط واجب، روزه را باطل می
 

 های واژينال در حال روزه كرم

ه کردن از کرم واژینال، پماد، دارو و مانند آن از طریق استفاد    

 دار چه حکمی دارد؟ فرج برای زن روزه

شود، برای روزه اشكالی  اگر جامد است و در درون بدن هم به مايع تبديل نمی
ر ب شود، بنا ندارد )فقط كراهت دارد(. اما اگر در داخل بدن به مايع تبديل می

 .كند احتياط واجب، روزه را باطل می
 

 مسافر ی روزه
دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد،  ،رکعتى را در سفر نمازهاى چهار مسافرى که باید

خواند ـ مثل کسى که شغلش مسافرت یا سفر او و مسافرى که نمازش را تمام مى
 روزه بگیرد.  ،سفر معصیت است ـ باید در سفر

 

 حكم مسافرت در ماه رمضان
هرچند برای فرار از روزه  ؛اشکال ندارد، ولى مکروه استمضان مسافرت در ماه ر

 –ات به مقتضای بعضی از روای –نباشد، مگر اینکه سفر به جهت ضرورتی باشد و یا 
 برای حج یا عمره باشد.
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 چیست؟ ،روزه گرفته است ،کسی که در سفری  حکم روزه    

مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين ی  داند روزهكسى كه نمى

 اش شود، و اگر تا مغرب نفهمد روزهاش باطل مى مسأله را بفهمد، روزه ،روز

 صحيح است. 
 

اش باطل  ز روز اگر انسان مسافرت کند روزهدر چه وقتی ا     

 شود؟می

خود را تمام كند، و اگر  ی مسافرت نمايد، بايد روزه ،بعد از ظهر،دار اگر روزه

 1.ودش ل مىاش باط مسافرت كند، وقتى به حدّ ترخص برسد روزه ،پيش از ظهر

 

 شب و روز غيرمتعارف 

غیر متعارف است. مثالً گاهی بعضی کشورها شب و روز     

باشد، یا شب آن بیست و دو ساعت و روز آن فقط دو ساعت می

 چیست؟ بالعکس. حکم روزه

بگيريد، اگرچه روز  -از اذان صبح تا مغرب  -را در وقت شرعی آن  بايد روزه

طوالنی باشد. و اگر در بين روز، روزه گرفتن به نحوی سخت شد كه عرفاً 

سختی آن برطرف شود آب يا غذا  ای كهتوانيد به اندازهقابل تحمل نبود، می

 جا آوريد.روز را امساک كنيد و بايد بعداً قضای آن را به ی و بقيهخورده 

                                                           
 كند انجام بدهد. كارى كه روزه را باطل مى ،ص برسدنبايد تا قبل از اينكه به حد ترخّ ،. بنابراين1
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در بعضی کشورها که مثالً شش ماه شب و شش ماه روز      

 چیست؟ مکلف نسبت به روزه ی است وظیفه
، بايد به آنجا ساعت شب و روز دارد 24توانيد به محلی برويد كه در اگر می

 خود را بگيرد. و اگر رفتن به آنجا ممكن نبود، بايد قضای روزه ی رفته و روزه
 جا آوريد.را بعداً به

 

کشورهای   دار نسبت به اوقات شرعی در وزهشخص ر ی وظیفه     

 چیست؟ اسالمی غیر

اگر شخص مورد اعتمادی نبود كه به حرف او رفتار نماييد، و خودتان شخصاً 
هم توانايی تشخيص اوقات شرعی را نداريد، بايد احتياط را رعايت نماييد. مثالً 
اگر شک داشتيد كه مغرب شده يا نه، بايد به مقداری كه مطمئن شويد مغرب 

 بعد از آن افطار نماييد. شده صبر كرده و

 

 ثابت شدن اول ماه

مثالً اول ماه رمضان یا  -برای ثابت شدن اول ماه قمری     
آیا الزم است ماه در شهر یا کشور محل سکونتمان دیده  -شوال 

 یا اگر در کشورهای دیگر هم دیده شود کافی است؟ ؟شود

يگری داگر برای شما ثابت شد كه ماه در كشور  ،خير، الزم نيست. بنابراين
چه آن كشور در بيشتر ساعات شب با محل سكونت شما ديده شده، چنان

مشترک باشد كافی است. مثالً اگر شب ده ساعت است، در شش ساعتِ آن 
با محل سكونت شما مشترک باشد. و اگر در بيشتر ساعات شب مشترک نباشد 

 شود.اول ماه ثابت نمی ،بر احتياط واجب بنا



 
 

 

 

 اهميت خمس

در شرع مقدس اسالم، خمس یکی از واجبات است که هیچ خالفی نسبت به اصل 
اختالف نظر وجود دارد.  ناگرچه در بعضی مسائل و خصوصیات آوجوب آن نیست؛ 

 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می
 

ََبٰ َوالرَيَتاَمٰى  ُسوِل َوِلِذي الرُقرر ِ ُخُمَسُه َولِلرَّ ٍء َفأَنَّ ّلِِلَّ ُتمر ِمنر ََشر َا َغِنمر لَُموا أََّنَّ َواعر

ِبيلِ   1َوالرَمَساِكنِي َوابرِن السَّ

گاه  باشید! از هر چیزى كه فایده بردید یک پنجم آن براى خدا و رسو ُ خدا آ
 و یتامی و مساكین و ابن الّسبیل است. و ذى القربی

 

خداوند متعال این فریضه )خمس( را برای پیامبر  و در روایات متعددی آمده است که

 ی ایشان به جای زکات قرار داده است تا آنها را اکرام نماید. و ذریّه 

                                                           
 .61ی  ی انفال، آيه . سوره1
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 روایت شده است که: از حضرت امام صادق 

َدَقُة َعَلْیَنا َح  ْنَز َُ َلَنا اْلُخُمَس َفالصَّ
َ
َدَقَة أ َم َعَلْیَنا الصَّ ا َحرَّ َه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلمَّ  َراٌم َو ِإنَّ اللَّ

یَضٌة َو اْلَکَراَمُة َلَنا َحاَل ٌُ   1 اْلُخُمُس َلَنا َفِر

از آنجا كه صدقه را بر ما حرام كرد،  –جز او نیست كه خدایی  –هر آینه خداوند 
خمس را براى ما ناز ُ فرمود. پس صدقه بر ما حرام است و خمس براى ما 

یضه و كرامت براى ما حال ُ است  فر
 روایت شده است که:  از حضرت امام محمد باقر 

ی  َحتَّ ْن َیْشَتِرَي ِمَن اْلُخُمِس َشْیئا 
َ
َحٍد أ

َ
َنااَل َیِحلُّ أِل  2 َیِصَل ِإَلْیَنا َحقُّ

براى هیچ كس حال ُ نیست كه از خمس )مالی كه به آن خمس تعلق گرفته( 
 چیزى بخرد تا اینکه حق ما به ما برسد

 

بنابراین، کسی که از پرداخت خمس خودداری نماید جزو ظالمان به محمد و آل      

آنها را غصب ی کسانی است که حق  شمرده شده و نام او در زمره محمد 

 اند. کرده

 

 وجوب خمس

 سی واجب است؟خمس بر چه ک     

 و تا سر سال در –ای ببرد  فايده –خمس بر هر كسی كه مالی به دست آورد 

اش مصرف نكند، واجب است؛ و بايد با قصد قربت و خلوص  ی زندگی مؤونه

 نيت آن را پرداخت نمايد.

                                                           
 .666، ص9. الوسائل، ج1
 .666، ص9ج . الوسائل،2
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 فقر و خمس

 آیا بر کسی که فقیر است هم خمس واجب است؟    

ف نكند، اش مصر ی زندگی بله. فقير هم اگر منفعتی ببرد و تا سر سال در مؤونه

بايد خمس آن را بپردازد. بنابراين، در وجوب خمس، فرقی ميان فقير و غنی 

 وجود ندارد.

 

 قناعت كردن و خمس

شخصی تنگدست و قناعت کار است و سر سال، مقداری مال     

 از او باقی مانده است. آیا خمس دارد؟

ی قناعت كردن هم چيزی از مخارج سال انسان زياد بيايد،  بله. اگر به واسطه

 آن را بدهد. بايد خمس

 

 شاغل بودن و خمس

آیا خمس فقط بر شخص شاغل واجب است یا بر انسان بیکار      

 هم خمس واجب می شود؟

فرقی ميان انسان شاغل و انسان بيكار نيست. بله؛ تفاوتی كه  ،در وجوب خمس

وجود دارد اين است كه اگر كسی شاغل و دارای درآمد مستمر باشد، بايد 

 و درآمد مستمری هم ندارد سال خمسی داشته باشد و شخصی كه بيكار است

 آورد يک سال جداگانه قرار دهد. تواند برای هر مالی كه بدست می می
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 بلوغ و خمس

 ی است یا به اموال بچه بآیا خمس فقط بر انسان بالغ واج     

 نابالغ نیز تعلق می گیرد؟

ست ی صغير هم مالی بد نيست. بلكه، اگر بچهخمس فقط بر انسان بالغ واجب 

ی زندگی او مصرف نشود، خمس دارد و بر ولیّ  آورد و تا يک سال در مؤونه

او واجب است كه خمس آن را بردارد و بپردازد. و اگر ولیّ اين كار را نكرد، 

 آن صغير بايد خودش پس از بلوغ بپردازد.
 

 عاقل و مجنون

عاقل بودن شخص است یا به اموال   ،آیا شرط وجوب خمس   

 د؟انسان مجنون )دیوانه( هم خمس تعلق می گیر

گيرد. بنابراين، اگر مجنون مالی داشته  خمس به اموال انسان مجنون هم تعلق می

ی زندگی او صرف نشود، بر ولیّ او واجب است  باشد و تا سر سال در مؤونه

، اگر يد. و اگر او اين كار را انجام ندادكه خمس آن را بردارد و پرداخت نما

 بايد خودش بپردازد. ،مجنون خوب شد
 

 مسلمان و كافر

 آیا به مال کفار هم خمس تعلق می گیرد؟    

بله. كفار هم مكلف به پرداخت خمس هستند ولی اگر مالی از آنها به دست 
داند  رسيد، استفاده از آن برای او حالل است؛ اگرچه می دوازده امامیی  شيعه

 كه آن كافر خمس آن را نداده است.
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 مجرد و متأهل

 آیا برای شخص مجرد هم خمس واجب است؟      

 در وجوب خمس، فرقی ميان انسان مجرد و انسان متأهل نيست.

 

 زن و مرد

 آیا در وجوب خمس، بین زن و مرد فرقی هست؟    

 خير. تفاوتی وجود ندارد.

 

 زن و شوهر

رسی  آیا در زندگی مشترک، زن هم موظف است حساب      
 خمس داشته باشد یا همین که شوهرش اهل خمس باش کافی است؟

هر كدام جداگانه بايد اموالشان را محاسبه نموده و به مسائل خمسی خود 
زن می تواند به شوهر خود وكالت دهد كه مسائل خمسی  رسيدگی كنند. بله؛

 او را پرسيده و اگر خمسی تعلق گرفت، از مال زن بردارد و پرداخت نمايد.

 

 سال خمسی

 منظور از سال خمسی چیست؟    

كسی كه درآمد )هر منفعتی( داشته باشد و آن درآمد از سر سال او زياد 

بايد خمس آن را بدهد. و منظور از سر سال نسبت به كسی كه شغل و  بيايد
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بگذرد. و نسبت  1درآمد مستمر ندارد اين است كه از آن درآمد، دوازده ماه

به كسی كه شغل و درآمد مستمر دارد اين است كه روزی كه اولين درآمد 

روزی  نبرای او حاصل شده، فرا برسد. مثالً سال خمسی كارمند يا كارگر اولي

روند. اگرچه چيزی دريافت نكرده و فقط طلبكار  سر كار میبه است كه 

 شده باشند.

 

 تحقق سال خمسی

تواند به   شود؟ آیا خود انسان می سال خمسی چگونه محقق می   

 قرار دهد؟ خود، یک روز را به عنوان سال خمسیی  سلیقه

 دو حالت دارد:

: اگر كسی شغل و درآمد مستمر دارد، اولين درآمدی كه برای حالت اول

شود مبدأ سال خمسی اوست. بنابراين، اگر درآمد او تا همان  او حاصل می

. و هر ساله بايد د بيايد، بايد خمس آن را بپردازدزيا ،تاريخ در سال بعد

 خمس اموال خود را در آن روز محاسبه نمايد.
 

 بدست می : اگر كسی شغل و درآمد مستمر ندارد، هر مالی كهحالت دوم

اش  ی زندگی آورد دوازده ماه وقت دارد كه اگر تا قبل از آن در مؤونه

 خرج نكرد، بايد خمس آن را بپردازد.

 
 ن یّنسان نیست؛ بلکه خود به خود تعبنابراین، تعیین سال خمسی به دست خود ا

 کند. پیدا می

                                                           
 بر احتياط واجب، دوازده ماه قمری. . بنا1
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 منظور از حصول درآمد

منظور از حصول درآمد که مبدأ سال خمسی انسان است،     

د شو چیست؟ آیا منظور اولین روزی است که انسان مشغول کار می

ن  ورد یا اولیآ یا منظور اولین روزی است که درآمد بدست می

 شود؟ می روزی که درآمد وصول

شود؛ حتی اگر آن  كه برای او حاصل می اولين درآمدی است ،منظور از آن

 باشد و فقط طلبكار شده باشد.درآمد وصول نشده 

 

 سال شمسی يا قمری

 مسی هم باشد مانعی ندارد؟آیا سال خمسی باید قمری باشد یا اگر ش    

 بر احتياط واجب، سال خمسی بايد قمری باشد. بنا

 

 تغيير سال خمسی

 آیا جایز است انسان سال خمسی خود را تغییر دهد؟    

 دو حالت دارد:

خواهد زودتر از سال خمسی، خمس خود را بپردازد،  : اگر میحالت اول

اشكال ندارد. به عنوان مثال، اگر سال خمسی او اول ماه محرم است، بخواهد 

 ذیتواند از سال بعد، اول  الحجّه حساب نمايد، اشكال ندارد. و می اول ماه ذی

 الحجّه را سال خمسی خود قرار داده و اموال خود را محاسبه نمايد.
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خواهد سال خمسی او ديرتر باشد، برای تغيير سال خمسی  : اگر میحالت دوم

، اموال خود را محاسبه نمايد و دوباره سر تاريخ قبلبايد سر همان سال خمسی 

بعد، سال خمسی  های جديد نيز خمس اموال مازاد خود را بپردازد؛ و در سال

كند. برای نمونه، اگر سال خمسی او اول محرم  او به تاريخ جديد تغيير می

بايد يک بار در  ،االول باشد اش اول جمادی است، چنانچه بخواهد سال خمسی

االول نيز خمس  اول محرم، اموال خود را محاسبه نمايد و دوباره در اول جمادی

ی زندگی نشده،  دست آورده و صرف مؤونهاموالی را كه از اول محرم به بعد ب

 االول خواهد بود. بپردازد. و از سال بعد، سال خمسی او اول جمادی
 

 درآمدهای متفرقه و سال خمسی

ند  ا و دیگران متکفّل مخارج او شده داردنمستمر  شغل کسی که   

ه  آیا باید سال خمسی داشت ،فرستند و به صورت مستمر برای او پول می

 دهد؟تواند برای هر پولی یک سال جداگانه قرار  باشد یا اینکه می

 بايد سال خمسی داشته باشد.
 

 سال خمسی كسی كه فوت شده

 ،شخصی که در بین سال، از دنیا رفته و اموالی به جا گذاشته    

توانند تا سر  آیا باید خمس آن اموال را فوری بدهند یا اینکه می

 سال خمسی او صبر کنند؟
شود. بنابراين، آنچه  ، سال خمسی جديد او تمام میرود وقتی انسان از دنيا می

اش  ی زندگی مؤونه ، درمرگبدست آورده و تا زمان  قبلبعد از سال خمسی 
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خرج نكرده خمس دارد و بايد خمس آن فوراً پرداخت شود. برای نمونه، اگر 

سال خمسی شخصی اول محرم بوده و خمس خود را حساب كرده، چنانچه اول 

های محرم و صفر  والی را كه در ماهاالول از دنيا برود، بايد خمس ام ماه ربيع

بدست آورده و در مؤونه مصرف نكرده، بدهند. و همچنين است اگر خمسی 

 –هرچند مربوط به اموال موجود او نباشد  –ی او بوده و پرداخت نشده  بر ذمّه
 كه بايد فوراً پرداخت گردد.

 

 موارد خمس

که بیشتر مورد نیاز  شود که فقط احکام یک مورد آندر هفت چیز خمس واجب مى

 شود، و آن مورد، منفعت کسب است. است بیان مى

  خمس

 منفعت کسب -1
 معدن -2
 گنج -3
 مال حالل مخلوط به حرام -4
 دآیجواهری که با غواصی به دست می -5
 غنیمت جنگ -0
 ی از مسلمان بخردزمینی که کافر ذمّ -3

   

 منفعت كسب

ثالً م چند هرمالى به دست آورد،  ،هاى دیگر صنعت یا کسبهرگاه انسان از تجارت یا 
میّتى باشد، چنانچه از مخارج سال خود و عیاالتش  ی اُجرت به جا آوردن نماز و روزه

 زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
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 آنچه خمس ندارد

آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و 
دختر و زیارت و مانند اینها از امورى که از مخارج آن سال  ی ازدواج فرزند و جهیزیه

 در صورتى که از شأن او زیاد نباشد ـ خمس ندارد. رسد ـمى ،شودحساب مى

 

 اقسام اموال

 اموال انسان ممکن است یکی از چهار حالت زیر را داشته باشد:

 اموالی که اصالً خمس ندارد. .1

 خمس آن داده شده است.اموالی که  .2

 اموالی که در معرض تعلق خمس است. .3

 سال گذشته و خمس به آن تعلق گرفته است. ها اموالی که از آن .4

 

 :عبارتند از اموالی که اصالً خمس ندارد

، اگر از شأن شودمىمصرف موارد زیر  درآنچه از درآمد بین سال : ی زندگی مؤونه -1
 سال حساب شده و خمس ندارد: ی مؤونه وجز او زیاد نباشد

 مسکن *                پوشاك *              خوراك *

 جهیزیه *                 ازدواج *                 اثاثیه *

 جایزهو  هدیه *                  کفاره*                    نذر *

 )از قبیل صدقه و وقف و ...(امور خیر  *     دارو و درمان      *   و مسافرت زیارت *

 نیاز مورد سواری ی وسیله *



 خمس 424

 منظور از شأن

زو  ج ،اگر از شأن او زیاد نباشد»شود  منظور از این که گفته می     

 شود؟ ، چیست؟ شأن افراد چگونه لحاظ می«شود مؤونه حساب می

ا ؛ و تشخيص شأن افراد بگويند به جايگاه اجتماعی و اقتصادی افراد شأن می
 .عرف مردم است. يعنی به نحوی باشد كه عُقَالء بر او خرده نگيرند

 

 خرج كردن بيشتر از شأن

از لحاظ خمسی، اگر کسی بیشتر از شأن خود، مالش را خرج      
 و صرف کند چه حکمی دارد؟

 اموال مازاد بر شأنش را بپردازد.بايد خمس 
 

 جهيزيه

چیست؟ منظور « »منظور از این که     
یا منظور بعد از شود  ی پدر تهیه می ای است که در خانه جهیزیه

 برد؟ شوهر میی  ازدواج است که دختر جهیزیه را به خانه

 ره معموالً كه باشد شهری در انسان گرا
 تهيه را دختر ی جهيزيه از مقداری سال
 شخص آن كه صورتی در كنند،می

 را جهيزيه ،صورت اين غير در نتواند
 نشأ منافی جهيزيه ندادن و كند تهيه
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 و .ندارد خمس بخرد، جهيزيه ،سال آن منافع از ،سال بين در چنانچه باشد، او
 اگر از منافع آن سال، در سال بعد، جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بپردازد.

 ،برد ی شوهر می و اما نسبت به بعد از ازدواج كه دختر جهيزيه را به خانه   
يا تا دوازده  –اگر شاغل است و سال خمسی دارد  –اگر تا سر سال خمسی 

از هر كدام از آن  –اگر شاغل نيست و سال خمسی ندارد  –ماه بعد از ازدواج 
 1وسايل استفاده نكرده باشد بايد خمسش را بپردازد.

 

 برای جهيزيه انداز كردن پس

ه  جهیزیتعدادی از قطعات که برای خرید  مادبه مالی که داآیا     

 ؟گیرد تعلق مینیز خمس  گذرد و سال بر آن می دگذار کنار می

اگر راهی بجز 
ردن ـز كاندا پس

ی آن  هـبرای تهي
 وسايل ندارد، بنا

بر احتياط واجب، 
 خمس دارد.

 

نداشته است )مثالً مگر ارثى باشد که انسان انتظار آن را ارث خمس ندارد؛  :ارث -2
 ه مالب ،یا از قبلو  خویشان دوری داشته و اصالً انتظار نداشته که از آنها ارث ببرد(

 باشد.ولی نپرداخته خمس تعلق گرفته  ،میّت ی یا ذمّه

  ندارد؛ چه مهر در عقد دائم باشد و چه مهر در عقد موقّت. خمس زن مهر :هرمَ -3
                                                           

ای آن ه شود چنانچه در بين سال، از بعضی از تكه . البته، وسايلی كه به صورت سرويسی تهيه می1
 گيرد. ی آن هم خمس تعلق نمی استفاده شود، به بقيه
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 : دیه بر دو قسم است:بدن ء و منافعاعضا ی دیه -4

 که بنا ی او بدهند(؛ را به ورثه اش ی نفس )یعنی کسی را کشته باشند و دیه دیه الف(

 خمس دارد. ،دیاز مخارج سالش زیاد بیابر احتیاط واجب، اگر 

اش را به او  دیه و دست کسى را قطع کنند ی اعضاء و منافع )مثل این که دیه ب(

  .خمس ندارد که بپردازند(؛
قدر و قیمت مهمی نزد مردم  کهای  هدیه، بخشش و جایزه :به غير معتنا ى هدیه -5

 ی و تا سر سال خمسی در مؤونهقابل توجه باشد  نداشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر
 .مصرف نگردد، خمس خواهد داشت زندگی

 

 ی پول برای خريد يا ساخت خانه ذخيره

اگر پولی را برای     
خرید یا ساخت خانه ذخیره  
کنیم، از لحاظ خمسی چه  

 حکمی خواهد داشت؟
د ی مِلكی دار اگر كسی نياز به خانه

بر احتياط  كردن مال، بنا دار شدن ندارد مگر با ذخيره و هيچ راهی برای خانه
 گيرد. به آن خمس تعلق می پس از گذشت يک سال،واجب، 

 ی پول برای مخارج عقد و عروسی ذخيره

اگر کسی درآمدش را برای مخارج عقد و عروسی ذخیره کند،      
 آیا خمس دارد؟

ی مخارج آن ندارد مگر  كسی كه سن ازدواج او فرارسيده و راهی برای تهيه
ی زندگی  تا قبل از سال خمسی در مؤونهآن ذخيره چنانچه ذخيره كردن مال، 

 خمس دارد. بر احتياط واجب، بنا صرف نشود،
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 كار ی ی سرمايه ی پول برای تهيه ذخيره

ای تهیه  شخصی درآمدش را جمع کند که با آن سرمایهاگر       
 گیرد؟ تعلق می به آن خمس مثالً مغازه یا تاکسی(، آیانماید )

 بر احتياط واجب، اگر راهی غير از آن برای تأمين مخارج زندگی خود ندارد، بنا
 خمس دارد.

 

 ی جهيزيه كردن داماد برای تهيه انداز پس

در بعضی شهرها، داماد وسایل زندگی را برای ازدواج تهیه      
خرند. اگر داماد درآمدش را برای   ی دختر چیزی نمی کند و خانواده می

 گیرد؟ خرید جهیزیه ذخیره کند، آیا به آن خمس تعلق می
تواند آن را تهيه  انداز نمی ی داماد است و بدون پس اگر تمام جهيزيه بر عهده

 د.گير به پول ذخيره شده خمس تعلق نمی –نه فعالً و نه در زمان خودش  –نمايد 
 

 برای خريد خودروكردن  ذخيره

  زنیا بنده به ماشین شخصی 
جا پول   توانم یک دارم ولی نمی

کم پول   آن را فراهم کنم. اگر کم
ذخیره کنم تا پس از چند سال بتوانم ماشین مورد نیاز خود را تهیه  

 گیرد؟ کنم، آیا خمس به آن پول تعلق می
كسی كه به ماشين شخصی نياز دارد و راهی غير از ذخيره كردن مال برای 

 دارد. خمس بر احتياط واجب، خريد آن ندارد، بنا
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 برای تعمير خانهكردن  انداز پس

ولی برای تعمیر   ل مسکونی ما قدیمی و مخروبه شده استمنز    
درآمد  کم منزل، کم تعمیر نیّت آن پول کافی در اختیار نداریم. اگر به

خود را ذخیره کنیم، آیا باز هم  
 خمس خواهد داشت؟

واجب، خمس به آن  بر احتياط بله. بنا

 گيرد. تعلق می

 

 ی پول برای سفر زيارتی ذخيره

ی آن کنار   برای رفتن به زیارت و مخارج ولیمه مبلغی پول    

 ام. آیا خمس دارد؟ گذاشته

 رد.گي استفاده نكنيد، خمس به آن تعلق میاگر سال بر آن بگذرد و از آن 

 

 برای تحصيل انداز كردن پس

  یبنده مشغول کار هستم ولی برای تحصیالت باالتر باید مبلغ    

ی دانشگاه را بپردازم. اگر سال بر آن پول   را جمع کنم تا بتوانم هزینه

 اهد داشت؟بگذرد، آیا خمس خو
 برایبجز پس انداز كردن راهی او اگر تحصيل برای شخص ضرورت دارد و 

 خمس دارد. بر احتياط واجب، ج آن ندارد، بناتأمين مخار
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 برای مخارج عزاداری ذخيره كردن

برای اطعام   –مانند برنج و روغن  –اگر پول یا مواد خوراکی را     

 در عزاداری کنار گذاشته باشیم و سالی بر آن بگذرد، آیا خمس دارد؟

 ايد، خمس ندارد. خير. اگر آن را به قصد قربت كنار گذاشته

 

 استفاده از اموال ديگران

رسی  داند حساب اگر انسان به منزل کسی برود که می     

تواند از مواد خوراکی او   آیا می اش چیست؟ د، وظیفهخمس ندار

 و نظیر آن استفاده نماید؟

داند يا حجت شرعيّه دارد كه به عين مالی كه به او تعارف كرده خمس  اگر می

مس كه او اهل خ داند تعلق گرفته است، حق ندارد از آن استفاده كند. ولی اگر می

 ند.تواند از آن استفاده ك نه، میداند به آن مال خمس تعلق گرفته يا  نيست اما نمی

 

 ناک استفاده از اموال شبهه

دیگران به ما مالی برسد و شک کنیم که آیا خمس دارد   اگر از    

 یا نه، تکلیف چیست؟
مال  ايد كه به عين آن تا زمانی كه يقين يا اطمينان يا حجت شرعيّه پيدا نكرده

 كردن از آن برای شما اشكال ندارد.خمس تعلق گرفته است، استفاده 
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 فيش حج

شود خمس   آیا به پولی که برای خرید فیش حج پرداخت می    
 گیرد؟ یتعلق م

 ر بين همان سال به حج نرود، بايد خمس فيش حج را بپردازد.اگر د
 

 فيش عمره

شود خمس   آیا به پولی که برای خرید فیش عمره پرداخت می    
 گیرد؟ تعلق می

 اگر در بين همان سال به عمره نرود، بايد خمس آن را بپردازد.
 

 سود فيش حج و عمره

پردازد.   بانک مقداری سود به صاحب فیش حج و عمره می    
 یرد؟آیا به این سود هم خمس تعلق می گ

 گيرد. به مقداری از سود كه سال بر آن گذشته است خمس تعلق می
 

 ثبت نام مشهد يا كربال

سال خمسی، برای تور زیارتی مشهد یا کربال  اگر پیش از    
ثبت نام کنیم ولی تاریخ حرکت بعد از سال خمسی باشد، حکم خمس  

 آن چگونه است؟
 بايد خمس آن مبلغ را بپردازيد.
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 آوری صدقه خمس و جمع

آوری کنیم تا به فقیر مورد نظرمان   اگر صدقات خود را جمع    
 بدهیم و بر آن سال بگذرد، آیا خمس دارد؟

 ايد، خمس ندارد. اگر به قصد صدقه كنار گذاشته
 

 خمس طلبكاری

اگر سر سال خمسی، انسان از دیگران طلبکار باشد ولی وصول         
 نسبت به خمس آن چیست؟اش  وظیفهنشده باشد، 

اگر قابل وصول است، بايد همان سر سال، خمس آن را بدهد. ولی اگر قابل 
 ند هرگاه وصول شد خمس آن را فوراً بپردازد.تواند صبر ك وصول نيست، می

 

 معامله با مال خمس نداده

کسی با پولی که خمس آن پرداخت نشده چیزی خریده است.    
 حکم این معامله چیست؟

اين  »عنی به فروشنده بگويد: پول خمس نداده جنسی را بخرد، ي اگر با عين
م يک پنج ی ط، معامله، چنانچه مجتهد جامع الشراي«خرم جنس را به اين پول می

آن را اجازه بدهد، معامله صحيح است و خريدار بايد يک پنجم آن جنس را به 
ی آن مقدار )يک پنجم( باطل  حاكم شرع بدهد. و اگر اجازه ندهد، معامله

فروشنده گرفته هنوز از بين نرفته است، حاكم شرع  است. پس اگر پولی را كه
دارد. و اگر از بين رفته باشد، عوض خمس را  می از همان پول خمس آن را بر

 كند. از فروشنده يا خريدار مطالبه می



 خمس 422

و بعد از معامله،  ولی اگر جنسی را به ذمّه بخرد )نه با عين پول خمس نداده(
ای كه صورت گرفته صحيح است  بهای آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله

و به مقدار يک پنجم آن پول به فروشنده مديون است. و حاكم شرع يک پنجم 
اگر  و دارد؛ می پولی را كه به فروشنده داده، اگر از بين نرفته، از همان پول بر

 نمايد. خريدار يا فروشنده مطالبه می از بين رفته، عوض آن را از
 

 ی خمس كم شدن بدهكاری در محاسبه

سر سال خمسی، مقداری مال اضافه آمده و مقداری هم بدهی      
 داریم. آیا باید اول بدهی را کم کنیم و خمس مابقی را بپردازیم یا خیر؟

 اين مسأله چند حالت دارد:

: اين بدهی مربوط است به همان اموالی كه از سر سال اضافه آمده حالت اول
است )به عنوان مثال، آن دسته از مواد خوراكی را كه اضافه آمده به صورت 

بدهی را كم كند سپس خمس مابقی  يه خريده است(. در اين حالت، اولنس
 ت نمايد.را پرداخ

: بدهی او ربطی به آن اموال اضافه ندارد. در اين حالت، دو صورت حالت دوم
 پيش می آيد:
ی زندگی؛ كه دو فرض در  اين بدهی مربوط است به مؤونه: صورت اول

 آن موجود است:
ی سر سال اين بدهی محقق  : قبل از حاصل شدن آن اموال اضافهفرض اول

شود. به  بدهی از آن اموال كم نمیشده و مصرف شده، در اين فرض، 
الحجّه برای خريد خودروی سواری شخصی پول  عنوان مثال، در ماه ذی

ی سر سال مربوط به ماه صفر  كه اموال اضافه حالی قرض كرده است در
 شود. باشد. در اين فرض، بدهی كم نمی به بعد می
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 حصول درآمد تحقق بدهی سر سال خمسی

 سر سال خمسی تحقق بدهی حصول درآمد اضافه

 ربیع صفر محرم

 االول
 ربیع

 الثانی

 جمادی

 االول
 جمادی

 الثانی
ماه   شعبان رجب

 رمضان
 ذی شوال

 القعده
 ذی

 الحجه

 

ی سر سال يا مقارن با آن  : پس از حاصل شدن آن اموال اضافهفرض دوم
بدهی محقق شده است. در اين فرض، اول بدهی را از اموال اضافه كم 

 پردازند. كرده و سپس خمس مابقی را می
 ربیع صفر محرم

 االول
 ربیع

 الثانی

 جمادی

 االول
 جمادی

 الثانی
ماه   شعبان رجب

 رمضان
 ذی شوال

 القعده
 ذی

 الحجه

 
 

: اين بدهی مربوط به مؤونه نيست. در اين صورت، بدهی از صورت دوم
شود. به عنوان نمونه، كسی سر سال، ده  ی سر سال كم نمی اموال اضافه

ميليون تومان پول و آذوقه اضافه آورده است و مبلغ پنج ميليون تومان بابت 
 ،شود؛ بلكه ن صورت، بدهی كم نمیساخت مغازه بدهكار شده است. در اي

 دازد.بايد خمس ده ميليون تومان را بپر
 

 مطالب فوق به طور خالصه در نمودار زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 شود کم می                               است   مربوط به اموال اضافه

 مربوط به اموال اضافه
 نیست

مربوط به مؤونه 
 است

 شود کم نمی

 شود می کم

 دشو نمی کم          نیستمؤونه  به مربوط

 بدهی
قبل از حصول 

 اموال

 اب مقارن یا بعد
 اموال حصول
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ش قبل از حصول درآمد جدید و ا اگر شخصی زمان بدهی    

ی سر سال بوده ولی زمان مصرف آن مال )که به خاطرش   اضافه

بدهکار شده( بعد از حصول درآمد اضافه باشد، آیا آن بدهی از 

شود؟ مثالً ماه صفر پولی را قرض  ی سر سال کم می اموال اضافه

 آن پول قرضی الثانی درآمد کسب کرده و ماه رجب گرفته، ماه ربیع

 کند. ی زندگی صرف می را برای مؤونه

از درآمد اضافه، زمان مصرف آن است.  معيار برای كم شدن و كم نشدن بدهی

 شود. بنابراين، در مثالی كه در سؤال آمده، بدهی از درآمد اضافه كم می

 

 كم شدن مال خمس داده شده

ی منزل   ی اضافه مجموع پول نقد و آذوقه ،سال گذشته      
اخت  بالغ بر پنج میلیون تومان شده که خمس آن را پرد شخصی

ی سال  نموده است. آیا برای امسال باید مقدار مال خمس داده شده
 بدهد یا نباید کم کند؟پیش را کم کرده و خمس مابقی را 

 اين مسأله دو حالت دارد:

: اگر مال خمس داده شده را قبل از حاصل شدن درآمد جديد حالت اول
شود. برای مثال، سال خمسی  امسال خرج كرده است، در اين حالت، كم نمی

تا  اول محرم بوده و خمس اموال خود را داده و اموال خمس داده شده رااو 
الثانی به طور كامل مصرف كرده و بعداً در ماه رجب، درآمد جديدی  ربيع

ی درآمد جديدی را  برای او حاصل می شود. در اين حالت، بايد خمس همه
 كه امسال اضافه آمده است، بپردازد.
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شده را مقارن يا بعد از حاصل شدن درآمد : اگر مال خمس داده حالت دوم

ی  جديد امسال خرج كرده باشد، در اين حالت، مقدار مال خمس داده شده

ای  ی امسال كم كرده و سپس اگر باقيمانده سال پيش را از درآمد اضافه

ی درآمد سال پيش او  پردازد. مثالً اگر اضافه بقی را می داشته باشد، خمس ما

بوده و خمس آن را از روی خود آن مال پرداخت نموده، پنج ميليون تومان 

 شود. ی امسال كم می مبلغ چهار ميليون تومان از درآمد اضافه
 

 خمس رهن خانه

الحسنه )که مردم به آن  آیا به مبلغی که به عنوان قرض    

 گیرد؟ شود خمس تعلق می خانه داده می ( به صاحبگویند رهن می

ی مورد  ی خانه اجاره برای ای غير از اين بين سال بوده و چاره اگر از درآمد

يرد گ نيازش ندارد، تا زمانی كه به آن پول احتياج دارد، خمس به آن تعلق نمی

 بر احتياط واجب، بايد خمس آن را فوراً بپردازند. بناو بعد از برطرف شدن نياز، 

 

 رهن مغازه يا محل كار

  یا اجاره به صاحب مِلک الحسنه آیا به مبلغی که به عنوان قرض   

 گیرد؟ گویند( خمس تعلق می شود )و مردم به آن رهن می داده می

ياط بر احت اگر از درآمد بين سال بوده و امرار معاشش به آن وابسته باشد، بنا

گيرد. و اگر امرار معاشش به آن وابسته نباشد،  لق میواجب، به آن خمس تع

 به فتوا، خمس دارد.
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 يا يك چهارم يك پنجم

به صورت یک پنجم و در چه   را در چه صورتی باید خمس    

 ود؟آن را به صورت یک چهارم پرداخت نم صورتی باید

كنند و بپردازند، دادن يک پنجم آن به  اگر خمس هر مالی را از خود آن جدا

ی آن مخمّس است و پاک. ولی اگر  عنوان خمس كافی است و باقيمانده

 خمس آن مال را بخواهند از مال ديگری بپردازند، دو حالت پيش خواهد آمد:

: از مالی بدهد كه اصالً خمس ندارد )مثل ارث از كسی كه توقع حالت اول

و مورّث، بدهكار خمس نبوده است( يا اگر خمس ارث بردن از او را داشته 

 اند. در اين صورت، دادن يک پنجم آن كافی است. دارد، خمس آن را داده

 : از مالی بدهند كه اگر تا سر سال بماند خمس به آن تعلق میحالت دوم

كه از درآمد سال بعد بخواهد خمس اموال سال قبل را  گيرد )مانند آن

 مثالً ی يک چهارم آن مال را بپردازد. حالت، بايد به اندازهبپردازد(. در اين 

ی سال قبل يک ميليون تومان بوده، چنانچه بخواهد خمس آن  اگر مال اضافه

شود( از درآمد سال بعدش بپردازد، بايد مبلغ  را )كه دويست تومان می

 دويست و پنجاه هزار تومان بدهد.

 

 خمس قرض

اگر مبلغی را از دیگران قرض کرده باشیم و تا سر سال خرج      

 نکنیم، خمس دارد؟

  ايد، خمس ندارد. پس ندادهاگر هنوز آن قرض را 
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 خمس وام

وامی که از نظر  –اگر مبلغی را به عنوان وام گرفته باشیم     

 آیا خمس دارد؟ -رعی جایز باشد ش

ايد،  ی زندگی خود مصرف كرده اگر آن را تا پيش از سال خمسی، در مؤونه

 كند: ايد، دو صورت پيدا می خمس ندارد. و اگر آن را به مصرف رسانده

: چنانچه تا سر سال خمسی، هيچ قسطی از آن را پرداخت صورت اول

 گيرد. ايد، خمس به آن تعلق نمی ننموده

ايد، بايد سر سال  آن را پرداخت نموده اگر تعدادی از اقساط: صورت دوم

 خمسی، خمس آن تعداد از اقساط را بپردازيد.

 

 پرداخت خمس از مالی ديگر

شود خمس مالی را از مالی دیگر بپردازیم؟ مثال خمس   آیا می    

 برنج را از گندم بدهیم یا بالعکس.

مسی همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت ختواند خمس هر چيزی را از  انسان می

د؛ هبر احتياط واجب، از چيز ديگر ند كه بدهكار است پول رايج بدهد و بنا

 ط.مگر با اذن مجتهد جامع الشراي

 



 
 

 

 

 نُه چیز واجب است:زکات 
 گوسفند -9 گاو -8، شتر -3، نقره -0 ،طال -5، کشمش -4، خرما -3، جو -2، گندم -1

 

و اگر کسى مالک یکى از نُه چیز باشد، با شرایطى، باید مقدارى که معین شده به یکى 
شود که مال به اند برساند. زکات در صورتى واجب مىهایى که دستور داده از مصرف

 . 1مقدار نصاب برسد
                                                           

 باشد.  كيلوگرم مى 666. نصاب گندم و جو و خرما و كشمش تقريباً 1
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 مقدار زكات

از آب باران یا نهر مشروب شود، یا از رطوبت زمین  1اگر گندم و جو و خرما و انگور
لو و مانند آن آبیارى شود زکات آن دَ است، و اگر با مدهیک استفاده کند، زکات آن 

 . خواهد بود مبیستیک 

 

 

 موارد مصرف زكات

 شود که بعضى از آنها عبارتند از: زکات در هشت مورد صرف مى

 فقیر (1

 مسکین (2

  2هللافى سبیل  (3

 السبیل، یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده.  ابنُ (4

                                                           
رسد، بايد زكات آن را  انگور به مقدارى باشد كه چنانچه كشمش بشود به حد نصاب مى. اگر 1

 بدهند. 

 توان زكات را در اين مورد مصرف كرد. اگر فقير در محل باشد نمى ،بر احتياط واجب . بنا2

1
11

 

1
01
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 فطره زكات

یست، کسى ن ی کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و فقیر و بنده

تا تحقّق غروب ـ با این شرایط  ،به این معنى که ماه رمضان را ـ اگر چه به یک آن

خور او هستند، هر نفرى یک صاع ـ که درك کند، باید براى خودش و کسانى که نان

یا خرما یا کشمش یا برنج و مانند اینها به  آردتقریباً سه کیلوگرم است ـ گندم یا 

غذاى معمول محلش باشد، و اگر پول یکى از  ،بر احتیاط واجب مستحق بدهد، و بنا

 ست.ا اینها را هم بدهد کافی

 

 

 

 ی ميهمان زكات فطره

ر  ی او ب اگر کسی شب عید فطر مهمان کسی باشد، آیا فطریه    

 میزبان است؟ ی عهده

رد خانه، پيش از غروب شب عيد فطر، وا چنانچه ميهمان، با رضايت صاحب

 ی ميزبان است. اش بر عهده شده و شب را آنجا بماند، فطريه
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 طال زكات

 مورد در گیرد؟می تعلق زکات ها خانم زینتی طالی به آیا  

 چطور؟ طال ی سکه

 

 

 

 

 
 به مربوط زكات و گيرد،نمی تعلق امروزی های سكه و زينتی طالی به زكات

.اندكردهمی استفاده رايج پول عنوان به آن از در گذشته كه است هايی سكه



 

 

 

 عروسك فروش و خريد

  چه و انسان عروسک چه ـ عروسک فروش و خرید حکم    
 چیست؟ آن هدارىنگ و ساخت و ـ حیوان عروسک

 اين مستحب احتياط اگرچه است؛ جايز عروسک نگهدارى و فروش و خريد
 . است حرام آن ساخت ولى .شود ترک كه است
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 مهمجس فروش و خريد

  چه مجسّمه نگهدارى و آموزش ساخت، فروش، و خرید    
 دارد؟ حکمى

 اگرچه است؛ جايز آن فروش و خريد
 ی مجسّمه ساختن. است ترک احوط
. است حرامـ  حيوان و انسانـ  دار جان

 آموزش و ساخت براى اجرت گرفتن
 جايز آن نگهدارى. است حرام آن

 . است بهتر آن ترک اگرچه است؛

 سگ فروش و خريد

 دارد؟ حکمى چه سگ فروش و خرید    

 بر بنا و است باطل سگ فروش و خريد

 خريد فقط و .(گناه) حرام ،واجب احتياط

 .ندارد اشكال« شکارى سگ» فروش و
 

 خون فروش و خريد

  به ـ انسان است جایز آیا چیست؟ خون فروش و خرید حکم   
  به را بدنش خون از واحد یک ـ مثال عنوان

 بفروشد؟ دیگران
 ايزج دارند خون تزريق به احتياج كه بيمارانى به خون اهداى
 و ؛ندارد مانعى خون دادن مقابل در مبلغى گرفتن و ؛است
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 نهمچني و .باشد نداشته جانى ضرر آن صاحب به دادن خون بايد صورت هر در
 طاحتيا ولى .است حالل و صحيح ديگران به تزريق براى آن فروش و خريد

 .است آن ترک ،مستحب
 

 اشىنق فروش و خريد

  فروش و خرید حکم   
  و اشىنق نگهدارى و

 چیست؟ آن کشیدن
 انسان چه ـ دار جان نقّاشى كشيدن

 واجب احتياط بر بنا ـ حيوان چه و
 و فروش و خريد ولى است؛ حرام

 اگرچه است؛ جايز آن نگهدارى
 ترک كار اين كه است آن بهتر
 .شود

  (پول) اسكناس فروش و خريد

 است؟ جایز پول فروش و خرید آیا     

 در پول فروش و خريد

 کـي از كه ورتىــص

 عنوان به ـ نباشد سـجن

 ومانـت به را دالر ،مثال

 فروش و خريد باشد، جنس يک از اگر ولى .ندارد اشكالـ  عكس بر يا بفروشند
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 يک ،مثال عنوان به. يستن جايز ،واجب احتياط بر بنا بيشتر يا كمتر مقدار به آن

 .بفروشند تومان هزار ده و صد به را تومانى هزار اسكناس صدتايى ی بسته

كه  ندكمصالحه  اين برولی چنانچه مالکِ مبلغ كمتر با مالکِ مبلغ بيشتر    

، آن را به او ببخشد و او هم مبلغ كمتر را به مالکِ مبلغ بيشتر مالکِ مبلغ بيشتر

به قصد مصالحه  ببخشد، اشكال ندارد. برای مثال، مالکِ صد و ده هزار تومان

مصالحه می کنم با تو بر این که صد هزار تومان به من ببخشی و من هم »بگويد: 

 «.صد و ده هزار تومان به تو ببخشم
 

 نابالغ ی بچه با معامله

  با فروش و خرید آیا    
 است؟ صحیح نابالغ ی بچه

 چهار نابالغ ی بچه با فروش و خريد

 : دارد حالت

 .تاس باطل معامله حالت، اين در. نمايد معامله خودش مال با مستقالً بچه: لاو حالت

 بچه و ـ آن شرايط با ـ باشد بچه مال در و بچه ولىّ با معامله: دوم حالت

 .است صحيح معامله صورت، اين در. كند جارى را معامله ی صيغه فقط

 طرف از تاًوكال مميّز ی بچه و نباشد بچه خود مال در معامله: سوم حالت

 .است صحيح معامله صورت، اين در. كند معامله مال صاحب

 هب را پول و مشترى به را جنس كه باشد وسيله فقط بچه: چهارم حالت

 به ار مال بچه كه باشند داشته اطمينان اگر حالت، اين در. برساند فروشنده

 اگر حتى است؛ صحيح معامله رساند،مى( فروشنده و خريدار) طرف دو هر

 .نباشد هم زممي بچه
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 نابالغ ی بچه مال با معامله

 کند؟ معامله نابالغ ی بچه براى تواندمى کسى چه    

 : از عبارتند كنند معامله نابالغ ی بچه براى توانندمى كه افرادى
 پدر .1

 پدربزرگ .2

 است داده قرار بچه بر قيّم را او كه پدربزرگ وصىّ يا پدر وصى .3

 پدرى پدربزرگ يا پدر وكيل .4
 

 احتياط رب بنا بايد بلكه باشد؛ بچه آن ضرر به فروش و خريد نبايد ،البته   
 .باشد او مصلحت به ،واجب

  

  (نابالغ ی بچه) صغير مال در يا برادر يا ديگران مادر فتصر

ی نابالغ توسط مادر یا برادر   حکم خرید و فروش اموال بچه    
 یا اشخاص دیگر را بیان فرمایید.

 .رد، اشكال نداباشند داشته را كار آن ی اجازه او پدرى پدربزرگ يا پدر از چنانچه

 

 وقفى مال فروش و خريد

 دارد؟ حکمى چه شده وقف مال فروش و خرید   

 رد يا شود خراب طورى به اگر ولى است؛ باطل شده وقف كه چيزى ی معامله

 شده وقف آن براى مال كه را اىاستفاده نتوانند كه گيرد قرار خرابى معرض

 طورى به مسجد فرش ،مثال عنوان به. ندارد اشكال آن فروش ببرند، آن از

 ،باشد ممكن كه صورتى در و .بخوانند نماز آن روى نتوانند كه شود خراب
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يکنزد واقف غرض به كه برسانند مصرفى به مسجد همان در را آن عوض بايد

 عوض در تصرّف همچنين و فروش به وقف در تصرّف حال، هر در و. باشد تر

 .باشد شرع حاكم اذن به او نبودن صورت در و وقف، متولّى توسّط بايد آن

 

 اقساط و نقد ی معامله

  و خرید اقساط و نقد صورت به را جنسى انسان شودمى آیا    
  به هبقی و معامله لاو پول، نصف ،مثال عنوان به نماید؟ فروش

 .شود پرداخته اقساطى صورت
 

 به را ديگر مقدارى و نقد صورت به را مال از مقدارى انسان است جايز بلى؛

 يستب ماشينى قيمت اگر ،مثال عنوان به .كند معامله اقساطى و نسيه صورت

 نآ تومان ميليون ده است، تومان ميليون

 يگرد ميليون ده و بپردازد نقد صورت به را

 اين به ماهه ده اقساطى صورت به مثالً را

 .بپردازد تومان ميليون يک مبلغ ماه هر كه صورت

 

 پول كردن دنق

  اگر ـ نرسیده آن پول وقت هنوز که ـ نسیه ی معامله در    
  ،«گیرمب کمتر حاضرم کنى، پرداخت زودتر را ولپ اگر: »بگوید فروشنده

 دارد؟ حکمى چه صورت، این در

 را هقیب هم من بپرداز، من به نقد صورت به را پول مقدار این »: بگويد فروشنده اگر
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 صورتى چنين در .كند قبول را مطلب اين هم مشترى و «کنممى واگذار تو به

 موعد هك بوده تومان ميليون يک معامله مبلغ اگر ،مثال عنوان به .ندارد اشكال

 من بده، من به تومان هزار 966 مبلغ »: بگويد فروشنده است، ديگر ماه سه آن

 اشكال ،صورت اين در نمايد، قبول هم خريدار و «کنممى واگذار تو به را هیبق هم

 .ندارد
 

 بيشتر پول گرفتن و دادن مهلت

  پول تواندنمى ولى خریده نسیه صورت به را جنسى ىشخص    

  مهلت فروشنده از تواندمى آیا کند، پرداخت مقرّر موعد سر را آن

  ،مثال انعنو به بپردازد؟ بیشترى پول مقابل، در و گرفته بیشترى

  اگر» :بگوید چنین فروشنده به بوده تومان میلیون یک او بدهى اگر

 «.پردازم مى تومان هزار دویست و میلیون یک مبلغ بدهى، مهلت ماه سه

 ،هالبت. است حرام اضافه مبلغ گرفتن و .داد انجام تواننمى را كارى چنين خير؛

 .ندارد اشكال اضافه مبلغ گرفتن بدون دادن مهلت

 

 پول ندادن

  را پول شده صمشخ وقت سر خریدار نسیه، ی معامله در اگر    
 چیست؟ وظیفه ندهد،

 : دارد حالت دو مسأله اين

 : دارد راه سه فروشنده حالت، اين در. دهدنمى اًعمد ولى دارد پول ،خريدار: لاو حالت
 را او پول كه كند مجبور را خريدار ،الشرايط جامع مجتهد به مراجعه با .1
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 .كند پرداخت

 پس را آن است موجود جنس كه صورتى در و زده بهم را معامله .2
 مثل تواندمى بوده، مِثلى جنس، آن چنانچه نبود؛ موجود اگر و بگيرد،

 1.نمايد طلب را آن قيمت تواندمى بوده، قيمى اگر و بگيرد پس را آن

 .يدنما پرداخت را او پول خريدار كند صبر و شود راضى حالت همين به .3

 سوم و دوم راه فقط فروشنده حالت، اين در. ندارد پول خريدار: دوم حالت
 .كند انتخاب تواندمى را قبلى حالت

 

 گرفتن تحويل از قبل مال، فروش

 هنوز ولى نموده خریدارى که را مالى نسانا است جایز آیا    
 بفروشد؟ ،است نگرفته تحویل

 تمام از پيش تواندنمى باشد، خريده« فلَسَ» صورت به را مالى انسان اگر
 ،واجب احتياط بر بنا ،همچنين و. بفروشد ديگرى به را آن ت،مد شدن
 ورتص به را جنسى انسان اگر و .بفروشد هم فروشنده خود به را آن تواندنمى
 راىب شده تعيين زمان كه باشد خريده« فلَسَ» صورت به يا و نسيه يا نقد

 : دارد حالت دو باشد، رسيده فرا مال گرفتن تحويل

مى فروش و خريد اى پيمانه يا وزنى صورت به معامله مورد مال: لاو حالت
 ،فروشدب باالترى قيمت به بخواهد اگر حالت، اين در. برنج و گندم مانند، شود
 .ندارد اشكال ترپايين يا مساوى قيمت به آن فروش ولى نيست، جايز

                                                           
 :اند گونه دو اجناس. 1

 ارزش جهت از معموال ها آن صنف افرادِ اتخصوصي كه شودمى گفته چيزهايى به: ثلىمِ (الف
 .حبوبات مانند، ندارد تفاوت مردم رغبت و

 رغبت و ارزش جهت از ها آن صنف افراد اتخصوصي كه شودمى گفته چيزهايى به: قيمى (ب
 .حيوانات مانند، باشد داشته تفاوت مردم



 فروش و خريد 433

 فروش و خريد اى پيمانه يا وزنى صورت به معامله مورد مال: دوم حالت
 آن تواندمى خريدار حالت، اين در. ماشين و خانه وسايل مانند، شودنمى
 .فروشدب ديگرى شخص به شده خريدارى مبلغ از باالتر قيمت به ىحت را مال

 

 طال تعويض

 چیست؟ نو طالى با کهنه طالى تعویض صحیح روش    

 

 : از عبارتند كه دارد راه دو نو طالى با كهنه طالى تعويض

 مشترى ،اول ،مثال عنوان به. كنند معامله مستقل ی معامله دو در را طالها .1
 تخواس اگر ـ پول آن با سپس فروخته پول به را خودش ی كهنه طالى

 .كند خريدارى فروش طال از را ساخته و نو طالى ـ
 

 عنوان به. كند ضميمه آن همراه را چيزى دهد،مى را كمتر طالى كه طرفى .2
 كاغذى دستمال جعبه يک و نو طالى گرم 07 به را كهنه طالى گرم 177 ،مثال

 .باشد كاغذى دستمال جعبه يک مقابل در اضافه طالى گرم 17 كه بفروشد
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 مردانه طالى

 چیست؟ مردانه طالى فروش و خرید و ساخت حکم    

 فروش و خريد و مردانه طالى ساخت
 ـ واجب احتياط بر بنا ـ آن

 زرد طالى چه است؛ حرام
 .سفيد طالى چه و باشد

 

 ساخته طالى با نساخته طالى تعويض

  به ـ که کنندمى معامله گونهاین طالساز با هافروش طال اًغالب    
  وا به را خام طالى یا شکسته و کهنه طالى کیلو نیم ـ مثال عنوان

  هم را آن اجرت و گرفته ساخته طالى کیلو نیم آن، مقابل در و داده
 چیست؟ معامالت گونهاین حکم. کنندمى پرداخت

 

 

 المبت از پرهيز براى ولى. است حرام و ربوى ی معامله فروشى، و خريد چنين
 : از عبارتند كه دارد وجود راه دو معامله اين در ربا به شدن

 ساخت اجرت و بسازد طالساز آورد،مى فروش طال كه را طاليى همان .1
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 .بگيرد را آن

 خام يا كهنه طالى فروش طال يعنى. كنند بدل و ردّ را طالها معامله دو در .2

 لبكارط طالساز از كه پولى با ـ خواست اگر ـ بعد و بفروشد طالساز به را

 .بخرد را ساخته و نو طالى است
 

 طال ی اجاره

  تو هب طال کیلو یک»: بگوید طالساز یا فروش طال به کسى اگر     

  دو ماهیانه و نموده فروش و خرید آن با که ،سال یک تدم به دهممى

 دارد؟ حکمى چه معامله این ،«بدهى من به را آن ی اجاره تومان میلیون

 عين دادن، اجاره با كه است اين دهندمى اجاره را آن كه مالى شرايط از يكى

 كنند و آب را آن بايد كه طاليى دادن اجاره ،بنابراين. نرود بين از مال آن

 جايز و صحيح معامله كهاين براى ولى. است باطل بفروشند سپسو  زندساب

 : شودمى پيشنهاد راه دو برسند، خود هدف به نيز فروش طال و مشترى و باشد

 الط اگر ،مثال عنوان به. شود شريک سرمايه در فروش طال با مشترى .1

. بدهد او به طال كيلو يک هم مشترى دارد، طال كيلو چهار فروش

 هك سودى هر و هستند شريک يک به چهار سرمايه، آن در ،بنابراين

 براى آن پنجم يک و فروش طال براى آن پنجم چهار شود حاصل

 .است محفوظ مشترى

 ندك معامله آن با كه بگذارد فروش طال اختيار در را خود طالى مشترى .2

 را خود عمل اجرت فروش طال و است مشترى براى آن سود تمام و

 .بردارد
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 شرط شرايط

  تو به را مال این: »بگوید چنین مشترى به فروشنده اگر    

  همعامل این ،«بفروشى من خود به را آن دوباره که شرط این به فروختم
   دارد؟ حکمى چه

 : دارد حالت چند مسأله اين جواب

 فروخته او به قيمت همان به دوباره كه كندمى شرط فروشنده: لاو حالت
 .شود عمل آن طبق بايد و است صحيح شرط اين صورت، اين در. شود

 كه نموده شرط و فروخته نسيه صورت به را مال ،فروشنده: دوم حالت
 اين در. بفروشد او به دوباره ترپايين قيمت با نقد صورت به را آن مشترى
   1. نيست جايز شرط اين حالت،

 ترىمش كه كند شرط فروشنده و شده انجام نقد صورت به معامله: سوم حالت
 ياطاحت بر بنا ،نيز شرط اين. بفروشد او به ترپايين قيمت با را مال آن دوباره
 خريدار اگر ـ واجب احتياط بر بنا ـ است همچنين و. نيست جايز واجب،

 .بخرد او از باالتر قيمت به را مال آن دوباره فروشنده كه كند شرط
 

 حق پشيمانی صحيح روش

 است؟ چگونه ق پشیمانیح حیحص روش     

 نطرفي ،معامله ضمن در كه است صورت بدين حق پشيمانی صحيح روشن

 تواندب بدهد، را مبلغ فالن ديگرى به طرفين از كدام هر اگر كه كنند شرط
                                                           

 تومان ميليون 23 قيمت به ماهه شش ی نسيه صورت به را خود ماشين فروشنده ،مثال عنوان به. 1
 صورت به تومان ميليون 19 قيمت به را ماشين همان مشترى دوباره كه كندمى شرط و فروشدمى

 .بفروشد او به نقدى
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 این» :بگويد چنين فروشنده به خريدار ،مثال عنوان به. بزند هم به را معامله

 دیگرى به ما از کدام هر آینده ماه سه تا اگر کهاین شرط به خریدم تو از را خانه

 .«بزند هم به را معامله بتواند داد، تومان میلیون ده مبلغ

 

 فروشى كم

 برنج هکیس یک مثال، عنوان به .شده شمرده کبیره گناهان از و است حرام فروشى کم

 ،تصور این در. باشد کیلو نُه واقعآ کهحالى در بفروشد کیلو ده عنوان به را صمشخ

 رنجب کیلو ده اگر ولى. نماید فسخ را معامله تواندمى شد، مسأله این همتوج خریدار اگر

 ینا دهد، تحویل را شده فروخته وزنِ از کمتر دادن، تحویل هنگام و بفروشد ذمّه به را

 بواج فروشنده بر ،بلکه بزند؛ هم به را معامله تواندنمى خریدار و است صحیح معامله

 .دهد تحویل هم را برنج ی هبقی است

 

 احتكار

 دن،ش گران امید به ها آن نفروختن و اجناس نگهدارى و حبس از است عبارت احتکار
 هب مسلمانان که حالى در
 داشته نیاز اجناس آن

 دیگرى اشخاص و باشند
 اجناس آن که نباشند هم
 قرار فروش معرض در را

 . دهند
 شرعى نظر از احتکار   

 رانگ خاطر به آنها نگهدارى و حبس باشد، موجود بازار در اجناس اگر ،هالبت .است حرام
 . ندارد اشکال شدن،
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 کدامند؟ است، حرام ها آن احتکار که اجناسى     

 كشمش، خرما، جو، گندم، :از عبارتند است حرام آنها احتكار كه اجناسى
 .زيتون روغن و حيوانى روغن

 

 

 

 

 

 فروشى گران

 شخص زا نیازش مقدار از بیشتر انسان است مکروه و .است ناپسند یکار فروشى گران

 .  بگیرد سود مؤمن

 

  خوردن قسم

 .است حرام باشد دروغ اگر و مکروه باشد راست اگر معامله، در خوردن قسم

 



 

 

 

 كريم قرآن ديدگاه از ربا

 رد متعال خداوند. است شده شمرده کبیره گناهان از و حرام مقدّس، شارع نظر از ،ربا
 :  فرمایندمى کریم قرآن

وا ما بَِقيَ هللاَ َها آلَّذيَن آَمُنوا  إتَُّقوا يا أَيُّ  ُِ با إِن كُنرُتمر ُمؤرِمننيَ اِمَن   َوَذ  1لرِّ

اهل  راستیه خدا بترسید و ربا را ترك كنید، اگر باى كسانی كه ایمان آورده اید؛ از 
 ایمان هستید.

 رسول و خدا با جنگ را ربا از نکردن دورى دیگر، ی شریفه آیه در ،کریم قرآن   
 : فرمایدمى که آنجا است؛ نموده عنوان

ُسولِهِ  َِ َعلُوا َفأرَذنُوا ِبَحررٍب ِمَن هللِا َو   2َفإِنر لَمر تَفر

گاه باشید كه به جنگ خدا و رسو ُ او برخاستهاگر ربا را ترك   اید.نکردید، آ
  

 ربا اقسام

  قرض در رباى ـ 2 معامله، در رباى ـ 1: است قسم دو بر ربا
                                                           

 .266 ی آيه بقره، ی سوره. 1

 .269 ی آيه بقره، ی سوره. 2
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 معامله در رباى ـ 1

 یمانهپ یا وزن با که را جنسى از مقدارى شخصى که است صورت بدین معامله در رباى
 به .است باطل و حرام و ربا معامله این. بفروشد جنس همان از زیادتر به فروشند،مى

 :مثال عنوان

 .شود معامله خارجى برنج کیلو پانزده به ایرانى برنج کیلو ده ـ

 .شود فروخته کهنه طالى گرم 116 به ساخته و نو طالى گرم 166 ـ

 .شود فروخته شکسته و کهنه مسِ کیلو ده به ساخته و نو مسِ کیلو پنج ـ

 .شود معامله جامد روغن کیلو پنج به مایع روغن کیلو چهار ـ

 

 

 

 

 

 

 شودمى گرفته اضافه که چیزى است الزم ربا تحقّق در آیا    
 شود؟مى داده مقابل طرف به که باشد جنسى همان از

 ،بلكه .باشد جنس همان از شودمى گرفته اضافه كه چيزى نيست الزم خير؛
 رامح و ربا هم باز شود، گرفته اضافه عنوان به هم ديگرى جنس يا پول اگر

 :مثال عنوان به .است
 مانتو ميليون يک و كهنه طالى گرم صد به ساخته و نو طالى گرم صد ـ

 .شود فروخته پول
 .شود عاملهم برنج كيلو يک و جامد روغن كيلو پنج به مايع روغن كيلو پنجـ 



 ربا 442

  رفط که شود شرط ولى نشود گرفته اضافه چیزى ،معامله در اگر    
   شود؟مى حساب ربا هم باز ،صورت این در آیا دهد، انجام کارى مقابل

 طرف هك شود شرط ولى نشود گرفته اضافه عنوان به معامله در چيزى اگر بلى؛

 باطل معامله و حرام و ربا باز ،صورت اين در دهد، انجام او براى كارى مقابل

 شود تهفروخ جامد روغن كيلو پنج به مايع روغن كيلو پنج ،مثال عنوان به. است

 . كند كار فروشنده براى روز يک خريدار كهاين شرط به

 

 : است الزم شرط دو معامله شدن ربوى براى فوق، مطالب به هتوج با

 ج،برن با برنج مانند ،باشند جنس یک از شودمى مبادله باهم که کاالیى دو هر .1
 .گندم با گندم طال، با طال

 
 

 
 ریدخ اى پیمانه یا وزنى صورت به که باشد چیزهایى از شده فروخته جنس .2

 .شودمى فروش و
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 جو                                                    گندم

 و داردن اشکال و نیست ربا شود فروخته ماشین دو به ماشین یک اگر ،بنابراین   
  1.شود معامله پارچه متر پنج مقابل در پارچه متر دو اگر است همچنین

 

 
 

 

 

   شود؟ فروخته جو کیلو 110 به گندم کیلو 100 است جایز آیا 

 

 

 
 

 

 .شوندمى حساب جنس يک ربا بحث در جو و گندم چون. نيست جايز خير؛
 معامله و حرام و ربا جو كيلو 117 مقابل در گندم كيلو 177 فروختن ،بنابراين

 . است باطل
                                                           

 پارچه ثلم كه را چيزى اگر كه است اين آن و هست تفصيلى ،مسأله در كه داشت هتوج بايد ،هالبت. 1
 كنند،مى معامله( اى دانه صورت به) شماره با مرغ تخم و گردو مثل كه را چيزى يا فروشندمى متر با

 مچنينه و. ندارد اشكال باشد شخصى عين دو بين معامله كه صورتى در بگيرد، زيادتر و بفروشد
 ده كهاين مثل ،(باشند متفاوت هم با يعنى) باشد امتياز ها آن بين و بفروشد الذمّه فى ما به اگر است
 امتياز هيچ ها آن بين اگر ولى بفروشد، ذمّه در طِمتوس مرغ تخم عدد يازده به را بزرگ مرغ تخم عدد

 ىوزن نه است، معدود هرچند ـ اسكناس فروختن همچنين و .است اشكال محل معامله تصح نباشد،
 هر چه ـ تومان به تومان مثل ـ   باشند جنس يک از دو هر كه صورتى در ،زيادتر به ـ اى پيمانه و

 .است اشكال محل باشد، الذمّه فى ما به شخصى يا شخصى عين دو



 ربا 443

  هگرفت ماست کیلو پنج و شود داده شیر کیلو ده شودمى آیا    

 شود؟

 

 

 

 

 

 
 

 بيشتر و كمتر به است جنس يک هاآن اصل كه چيزهايى فروش و خريد خير؛

 .شود تهفروخ شير كيلو ده به ماست كيلو پنج ،مثال عنوان به .است حرام و ربا

 

 مسأله به جاهل

  وظیفه شود، انجام ربوى صورت به جهل روى از معامله اگر       

 چیست؟

 رقىف يعنى. است باطل مطلقا شود انجام ربوى صورت به كه فروشى و خريد

 زمال اى معامله چنين در ،بنابراين .جاهل يا باشد مسأله به عالم شخص كه ندارد

 .شود برگردانده آن صاحب به مال ی همه است

 ماست                                          شیر
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 قرض در رباى ـ 0

 مقدار از زیادتر که کند شرط دهندهقرض شخصِ که است صورت بدین قرض در رباى
 کندنمى فرقى حکم این در و است؛ حرام و ربا صورت، این در. بگیرد شده داده قرض

 : که

 : مثال عنوان به. باشد جنس همان از زیاده آن (الف

 .شود گرفته نیم و میلیون یک کهاین شرط به شود داده قرض تومان میلیون یک ـ

 .برنج کیلو پانزده شرط به شود داده قرض برنج کیلو ده ـ

 .عدد پانزده شرط به شود داده قرض مرغ تخم عدد ده ـ

 

 : مثال عنوان به. باشد دیگرى جنس از زیاده (ب

 .روغن کیلو یک و برنج کیلو ده شرط به شود داده قرض برنج کیلو ده ـ

 .برنج کیلو ده و تومان میلیون یک شرط به قرض تومان میلیون یک ـ
 

 قابلم در قرض تومان میلیون یک، مثال عنوان به. جنس نه باشد کار زیاده آن (ج

 .دهنده قرض براى کردن کار روز یک اضافه به تومان میلیون یک

 منی ،مثال عنوان به. بگیرد مخصوص شکل به را جنس همان که کند شرط (د

 .ساخته و نو طالى کیلو نیم مقابل در شود داده قرض شکسته و کهنه طالى کیلو



 ربا 442

 اضافه و دهازی عنوان به چیزى بخواهد گیرندهقرض خود اگر    
 دارد؟ حکمى چه بدهد، طلبکار به

 عنوان به چيزى بخواهد بدهكار خود ولى نكند زياده شرطِ دهندهقرض اگر
 .است مستحب كارى چنين بلكه ندارد؛ اشكال بدهد، زياده

 

  ی وظیفه باشد، شده انجام ربوى صورت به قرضى اگر   
   چیست؟ دهنده قرض

 : دارد حالت دو كرده زياده شرط كه اى دهنده قرض

 در .است گرفته ربا اًعمد و است حرام ربوى قرضِ كه هدانستمى: لاو حالت
 .برگرداند آن صاحب به را گرفته اضافه و زياده هرچه بايد حالت، اين

 قرض كه هدانستمى يا و است حرام ربوى قرض كه هدانستنمى :دوم حالت
 محسوب ربوى قرض داده انجام كه كارى هدانستنمى ولى است حرام ربوى

 رگرداند؛ب نيست الزم گرفته را آنچهـ  كرد توبه اگرـ  حالت اين در. شود مى
 .بگيرد را زياده آن نبايد اًبعد ولى

 

 ی وظیفه باشد، شده انجام ربوى صورت به قرض اگر      
 برگرداند؟ را مال آن باید آیا چیست؟ گیرنده قرض

 تواندمى و شده مال آن مالک ولى ؛است كرده گناه گرفته، ربوى قرض كه كسى
 را يزىچ نبايد ،هالبت. نكند فتصر آن در است بهتر ،اگرچه ؛نمايد فتصر آن در
 .بدهد دهندهقرض به زياده عنوان به

 

  است؟ جایز ربا مواردى چه در      

 پناه رد كه كافرىبا  ربا ی معامله لیو بگيرد ربا تواندمى حربى كافر از مسلمان
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 جايز شريعتش در گرفتن ربا اگر ،معامله از بعد ،ولى .نيست جايز، است اسالم
 يكديگر از توانندمى دائمى زنِ و شوهر و فرزند و پدر و .بگيرد تواندمى باشد،

 .بگيرند ربا

 

 بيع و قرض در ربا فرق

 دارد؟ فرق هم با بیع و قرض در ربا حرمت آیا    

 : از عبارتند كه است متفاوت جهت دو از قرض و بيع در ربا

 ،بيع در ولى است، حرام و ربا شود شرط كه زيادى نوع هر ،قرض در .1

 از آن عوض و شده فروخته چيز كه است حرام صورتى در زيادى

 ت،صور اين در كه شوند فروخته وزن يا كيل با و باشند جنس يک

 كيل اب يا و نباشند جنس يک از اگر ،بنابراين. است حرام و ربا زيادى

 ىاجناس مانند. نيست حرام آن در گرفتن زياده نشوند، فروخته وزن و

 .شوندمى فروخته عددى صورت به كه
 

 و شودنمى قمحق انتقالى و نقل و است بيع بطالن موجب بيع در ربا .2

 مالى مالکِ گيرنده قرض و نيست قرض بطالن موجب ربا قرض، در

 شرط كه زيادى مقدار مالک دهندهقرض ولى شود،مى گرفته قرض كه

 .شودنمى شده

 
 

 



 

 
 

 

 تمد شدن تمام از قبل و داده اجاره را خود منزل شخصى    

 چیست؟ اجاره این حکم. رودمى دنیا از خانه مالک ،اجاره

 .شودنمى باطل اجاره بروند، دنيا از كننده اجاره يا دهنده اجاره از كدام هر اگر

 الس بين در و داد اجاره سال يک تمد به را اش خانه كسى اگر ،مثال عنوان به

 .كنند بيرون خانه از را مستأجر توانندنمى او ی ورثه شد، فوت

  

 اجاره مورد از نكردن استفاده

  مه باز آیا نکند، استفاده کرده اجاره که مالى از مستأجر اگر    

 بپردازد؟ را آن ی اجاره باید

 ردنگي تحويل مستأجر اگرچه دهد، تحويل داده اجاره كه را چيزى انسان هرگاه

 را نآ ی اجاره بايد نكند، استفاده آن از اجاره تمد آخر تا و بگيرد تحويل يا

 .بپردازد
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  وقتى ولى دهد انجام را صىمشخ کار تا شده اجیر شخصى    
  فراهم او براى را کار شرایط مقابل طرف شود، مى حاضر کار سر

 چیست؟ مسأله این کمح کند،نمى

 ؛دهد انجام را كارى ،صمشخ اجرت با ،معيّن روز در كه شود اجير انسان اگر

 اگرچه كرده اجير را او كه كسى شود، حاضر كار آن انجام براى روز آن در و

 راگ ،مثال عنوان به. كند پرداخت را او اجرت بايد نكند، واگذار او به را كار

 ديوارى ساختن براى را بنّايى

 او و كند اجير معيّنى روز در

 شود كار ی آماده روز آن در

 بنّايى شرايط كار صاحب ولى

 بايد نكند، فراهم برايش را

 .بپردازد را او اجرت

 
 مال خسارت يا تلف

 وارد خسارتى آن به بعد و کند ارهاج را چیزى شخصى اگر    

 است؟ کسى چه ی عهده بر خسارت این جبران برود، بین از یا شده

 

 گهدارىن در چنانچه برود؛ بين از يا ببيند خسارتى شده اجاره كه چيزى اگر

 يزىچ نگرفته، صورت روى زياده نيز آن از استفاده در و نشده كوتاهى آن

 .نيست او ی عهده بر



 اجاره 422

 ديگرى به لكمِ دادن اجاره

 به را آن تواندمى آیا باشد، کرده اجاره را لکىمِ انسان اگر     

 دهد؟ اجاره دیگرى شخص

 :دارد حالت دو كند، اجاره را اىمغازه يا خانه انسان اگر

 ديگرى شخص به كه كندمى شرط مستأجر با ملک صاحب: لاو حالت

 .دهد اجاره ديگرى به را ملک ندارد حق او حالت، اين در. ندهد اجاره

 مستأجر حالت، اين در. كندنمى شرط مستأجر با ملک صاحب: دوم حالت

 تقيم آن از كمتر به يا كرده اجاره كه قيمت همان به را ملک آن تواندمى

 بايد دهد، اجاره باالترى قيمت به بخواهد اگر ولى. دهد اجاره ديگرى به

 به اي باشد، داده انجام آن امثال يا و سفيدكارى و تعمير مانند كارى آن در

 مغازه، خانه، غير اگر و 1.دهد اجاره ديگرى به كرده اجاره كه جنسى غير

 را رىديگ چيز ـ آسياب و اطاق واجب، احتياط بر بنا نيز و ـ اجير كشتى،

 رهاجا ديگرى به كه نكند شرط او بر مالک و كند اجاره ـ ماشين مانند ـ

 اي كرده اجاره كه قيمتى همان به ديگرى شخص به را آن تواندمى ندهد،

 .دهد اجاره آن از بيشتر يا و آن از كمتر

                                                           
 در كارى كه اين بدون تواند مى كرده، اجاره تومان هزار 633 ماهيانه را اى خانه اگر ،مثال عنوان به. 1

 ـ است تومان هزار 633 از بيشتر آن قيمت كه ـ طال مثقال دو به ماهيانه ديگرى به بدهد، انجام آن
 .دهد اجاره
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 اجاره مورد از استفاده حد

  ی اندازه و حد نماید، اجاره را دیگرى مال یا لکمِ انسان اگر      

   است؟ صورت چه به آن از استفاده

 كرده اجاره كه چيزى منفعتِ از متعارف قدر به تواندمى مستأجر اجاره، در

 متعارف منافع از را او تواندنمى مالک ،همچنين. آن از بيشتر نه نمايد استفاده

 آن اب كه كند اجاره را اى هنقلي ی وسيله انسان اگر ،مثال عنوان به .كند منع

 حمل آن با اثاث متعارف، قدر از بيشتر ندارد حق نمايد، حمل را منزل اثاث

 1.بزند بار متعارف مقدار از كمتر تواندنمى نيز وسيله صاحب ،همچنين. نمايد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركارگ و بكشد، كار او از حد از بيش تواندنمى كند، اجير را كارگرى اگر يا و

.نمايد استراحت متعارف و معمول مقدار از بيشتر ندارد حق هم

                                                           
 صاحب و بزند بار آن از بيشتر نبايد مستأجر است، تُن يک ماشين تظرفي اگر ،مثال عنوان به. 1

 .بزند باز تُن يک كه شود مانع نبايد هم ماشين



 

 

 

 سود تعيين شرايط
 .باشد معلوم باید طرفین از کدام هر سود مقدار .1

 ،ثالم عنوان به. باشد (درصدى همان یا) مشاع کسرِ صورت به باید سود مقدار .2
 راىب دیگر نصف و مالک براى آن نصف شد، حاصل سود که مقدارى هر »: بگویند
 آن درصد 46 و مالک براى حاصل سودِ درصد 06 مثال بگویند یا ؛«باشد عامل
 1.باشد عامل براى

 مقدارى هک شود شرط اگر ،بنابراین. شود تقسیم عامل و مالک بین ،فقط ،سود .3
 مضاربه دهد،نمى انجام ها آن تجارت براى کارى که باشد کسى براى آن از

 .است باطل

 مضاربه ضمن در شرط

  آن آیا چیست؟ مضاربه قرارداد ضمن در کردن شرط حکم    
 است؟ الزم شرط آن به کردن عمل آیا است؟ صحیح شرط

 مضاربه كه زمانى تا دهند، قرار را جايزى شرط ضاربهمُ قرارداد ضمن در اگر
 طبق و بوده بنديپا شرط آن به نسبت بايد عامل و مالک باشد، نخورده هم به

                                                           
 از حاصل سود به نسبت عامل و مالک از كدام هر سهم درصد شود معلوم« ضاربهمُ» در بايد آنچه. 1

 ار پول اين»: بگويد كسى اگر ،بنابراين. دهدمى عامل به مالک كه مالى مقدار به نسبت نه است تجارت
 يا ،«بده من به تومان هزار 63 ميليون، يک هر براى مقابل در و كنى تجارت آن با كه دهممى تو به

 .نيست صحيح ،صورت اين در ،«بده من به ماهيانه ام داده تو به كه را پولى درصدِ پنج»: بگويد
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 زدند، هم به را مضاربه عامل، يا مالک از كدام هر اگر بلى؛. نمايند عمل آن
 .شودمى منتفى نيز آن ضمن در شرطِ خود به خود

 سود و خسارت ی محاسبه روش

  سود، بعضى در دهد،مى انجام عامل که معامالتى طى در اگر    
  شود، وارد سرمایه اصل به خسارتى ،دیگر برخى در و شود حاصل
این در ،شود تقسیم طرف دو بین باید که سودى ی محاسبه روش
   است؟ چگونه ،موارد گونه

 ارتخس سرمايه به بعضى در و دهد انجام سرمايه با مختلفى معامالت عامل اگر
 سرمايه بر وارده خسارت لاو آيد، دست به سود ديگر برخى در و شود وارد

 و مالک بين ماند باقى چيزى اگر ،بعد كنند،مى جبران حاصل سودِ آن با را
 در و باشد تومان ميليون 177 سرمايه اگر ،مثال عنوان به. شودمى ميتقس عامل
 07 اين با چنانچه بماند، باقى تومان ميليون 07 و شود وارد خسارت اى معامله
 خسارت ميليون 27 اول آورد، دست به سود ميليون 47 و نموده معامله ميليون
 عامل و مالک را ماندهباقى ميليون 27 سپس كنند،مى جبران آن با را سرمايه
 كند شرط مالک با مضاربه عقد ضمن در تواندمى عامل بلى؛. كنندمى تقسيم

 . است صحيح شرط اين كه  1نشود، كم حاصل سود از بعد، يا قبل خسارتِ كه

 سود تقسيم بر مصالحه
 ـ شد حاصل سود مقدار هر و کنم مى تجارت تو پول با من »: بگوید مالک به عامل اگر

 رسى حساب ماه هر توانم نمى من که این براى ولى کنیم،مى تقسیم نصف به نصف ـ مثال

 وقت هرـ  را آن زیاد و کم و دهممى قرض تو به تومان میلیون یک ماهیانه ،الحساب على کنم،

 ونمیلی یک از بیشتر تو واقعى حق اگر یعنى) کنیممى مصالحه هم با ـ شد حاصل سود
 لحال را زیاده آن من است، مبلغ این از کمتر تو واقعى حق اگر و کن حالل است تومان

 .است صحیح سود تقسیمِ بر مصالحه هم و مضاربه هم ،صورت این در ،«(کنممى
                                                           

 .شودنمى كسر عامل سهم از چيزى صورت، اين در كه . 1



 

 
 

 یا نفر دو 1مُشاع کسرِ صورت به را مالى که این از است عبارت ،اصطالح در ،شرکت
 .باشند مالک بیشتر

  

 شركت اقسام

 : از عبارتند که است قسم دو بر شرکت

 .ارث: مانند. شوند شریک اختیار بدون یعنى: اختیارى غیر .1
 

 :موارد این مانند. شوند شریک خودشان اختیار با یعنى :اختیارى .2
 

 با نفر چند یا دو ـ

 حیازت را مالى هم
 ماهى مثال یا کنند
 .کنند صید

 

 

                                                           
 .باشند شريک هم با مال آن جزء جزء در يعنى. 1
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 فِنص کسى ،مثال عنوان به. شوند شریک هم با ها این مانند و فروش و خرید به ـ

 .بفروشد دیگرى به را خود ی خانه مُشاعِ

. باشدن تشخیص قابل که کنند مخلوط هم با طورى را اموالشان یعنى اموال؛ امتزاج ـ

 . شود مخلوط که بریزند ظرفى در را نفر دو از شیر ظرف دو که این مانند
 

 شركت عقد

 را آن ودس و کنند معامله مشترك مال با که کنند قرارداد هم با بیشتر یا نفر دو اگر
 رکتش عقدِ این و است صحیح قرارداد این باشد، ها آن براى هم ضرر و نمایند تقسیم
 .کنند فسخ را آن توانندمى و است جایز قرارداد یک که ؛است

  

 كار در شركت

 است؟ صحیح مال در شرکت مثل هم کار در شرکتِ اآی     
  

 رد شركت ولى است صحيح ـ شد گفته كه گونه همان ـ اموال در شركت

 ارك گاراژ يک در كه مكانيک نفر دو ،مثال عنوان به .نيست صحيح اعمال

 اين ،كنند تقسيم هم با گرفتند مزد چه هر كه بگذارند قرار هم با كنندمى

. اردد حق گرفته مزد كه اى اندازه به كدام هر ،بلكه .نيست صحيح شركت

 كدام هر اگر بلى؛

 به را درآمدش نصف

 كند، صلح ديگرى

مى و است صحيح

 مساوى طور به توانند

  .كنند تقسيم را مال
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 مشترک مال از استفاده حق
 تصرّف مشترك مال در دیگر شریکِ اجازه بدون ندارند حق شریک دو از کدامهیچ

 .نمایند تجارت مال آن با دیگرى ی اجازه بدون و کنند

  

 سود تقسيم

 است؟ چگونه شرکت در سود تقسیم و محاسبه روش    

 ميقست دارند كه مالى مقدار به نسبت شركاء بين شد حاصل كه سودى مقدار هر

 متقسي مساوى طور به هم سود بوده، مساوى دو هر مال اگر ،ابراينبن. شودمى

 ىم سود برابر دو داشته، مال ديگرى برابر دو شركاء از يكى اگر و شودمى

 ـ بردب سود ديگرى از بيشتر يكى كه كنند شرط معامله، ضمن در اگر و برد

 شركت قرارداد ولى نيست صحيح شرط ـ است مساوى ها آن مال كهحالى در

 ره اگر يا دهد مى انجام را كارى شريک دو از يكى اگر ،هالبت. شودنمى باطل

 دارد، بيشترى ارزش او كار يا كندمى كار ديگرى از بيشتر او كنند مى كار دو

 .ببرد بيشترى سود كه كند شرط تواندمى

 

 جايز؟ يا الزم عقد ،شركت

  توانندمى بخواهند کدام هر کهاین یا است الوفاء الزم شرکت آیا      
 بزنند؟ هم به را شرکت

 گراندي يدبا كنند، تقسيم را مشترک مال كه كند تقاضا شركاء از يكى هرگاه
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 وارد شركاء مال به هىتوج قابل ضرر مال تقسيم كهاين مگر نمايند؛ قبول

  1.نمايد
 

 توانندمى هم باز آیا نباشد، تقسیم قابل مشترک مال اگر       

 ببرند؟ بین از را شرکت

 ـ ينماش يک مانند ـ نيست قسمت قابل كه باشد اموالى جزء مشترک مال اگر

 را آن كه باشد الزم اگرچه نمايد؛ طلب را خود سهم تواندمى شريک هم باز

 . كند جلوگيرى آن فروش از تواندنمى هم ديگر شريک و بفروشند

 

 شركت نزدن هم به شرط

 نزنند؟ هم به را آن که کنند شرط شرکت، ضمن در شود مى آیا     
 

 تا ـ  جايز عقد يک ضمن در يا الزم عقد يک ضمنِ در شركاء است جايز

 ،مشخص تمد تا كه كنند شرط ـ باشد نخورده هم به جايز عقد آن كه زمانى

 آن نفرارسيد از قبل شركاء از يكى اگر شرط اين با و نزنند هم به را شركت

 . نمايند قبول نيست الزم هبقي بر كند، قسمت تقاضاى ،تمد

                                                           
 ضرر د،كنن تقسيم را مال ،تجارت وسط در اگر كه اند كرده تجارتى مشترك مال با ،مثال عنوان به. 1

 .شودمى واردسرمايه  به هىتوج قابل



 

 
 

 

 قرض دادن پس

   چیست؟ تکلیف باشد، نداشته نقد پول بدهکار اگر     

 افتدنمى ىسخت به آن فروش با كه دارد مالى ولى باشد نداشته نقد پول بدهكار اگر
 پول و فروخته را مال آن بايد نمايد، پرداخت را قرضش آن پول با تواندمى و

 آن در و اوست شأن حدّ در كه اى خانه از غير بدهكار اگر ولى .بدهد را طلبكار
 اشد،ب داشته زندگى در بايد كه ديگرى چيزهاى و منزل ی اثاثيّه و است ساكن
 بايد بلكه نمايد؛ مطالبه او از را را خود طلب تواندنمى اركطلب باشد، نداشته چيزى
 .نمايد پرداخت را خود بدهى بتواند تا كند صبر

 

 طلبكار نشدنا پيد
 کند، پیدا را او که باشد نداشته امید هچچنان ندارد، خود طلبکار به دسترسى که کسى

 بر ناب کار این براى و بدهد فقیر به صدقه قصد به صاحبش طرف از را او طلب باید
 .بگیرد اجازه فتوا شرایطِ جامع مجتهد از ،واجب احتیاط

 

 طلبكار كردن فوت

 .دهد تحویل شا ورثه به را او مال باید بدهکار برود، دنیا از ارکطلب اگر
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 بدهكار كردن فوت
 نندک پرداخت طلبکار به و نموده جدا مالش اصل از را او بدهى باید بمیرد، بدهکار اگر

 قرض خودشان مال از نیست واجب او ی ورثه بر باشد، نداشته مالى هیچ چنانچه و
 .کنند پرداخت را میّت

  

 طلب ارزش شدن كم

  ارزش و گذشت آن از زیادى تدم و شد بدهکار کسى اگر    
 چیست؟ تکلیف شد، کم هىتوج قابل طور به بدهى آن

 . نمايند الحهمص مبلغى بر يكديگر با ـ واجب احتياط بر بنا ـ طلبكار و بدهكار
 

 ديگر جنس دادن پس

 دیگرى جنس قرض، دادن پس هنگام ،بدهکار شودمى آیا     
 دهد؟ تحویل

 ،دادن پس هنگام كند، قرض كسى از را ديگرى جنس هر يا طال انسان اگر

 و باشد شده بيشتر جنس آن قيمت چه دهد؛ تحويل را جنس همان است الزم

 بدهكار اگر بلى؛ .نمايد طلب را آن پول تواندنمى طلبكار و. باشد شده كم چه

 . ندارد اشكال باشند، راضى شد داده قرض چه آن غير به دو هر طلبكار و
 

 ربوى قرض
 این در بدهد، را بیشترى مقدار گیرندهقرض که کند شرط اگر دهدمى قرض که کسى

 .گذشت ربا بحث در آن تفصیل که است حرام و ربا ،صورت



 

 
 

 

 

 

 

 هبه گرفتنپس

 .بگیرد پس را مال آن تواندمى بخواهد وقت هر کننده هبه و است جایز عقد یک هبه
 ارتندعب که بگیرد پس کرده هبه دیگران به که را مالى تواندنمى انسان مورد، هفت در
 : از

 1.رحم ذى به هبه .1
 

 شرطى وا با و کند هبه کسى به را مالى انسان اگر ،بنابراین. مشروطه ی هبه .2
 را مال آن تواندنمى کننده هبه دیگر نماید، عمل شرط آن طبق هم او و کند
 .بگیرد پس

                                                           
 ها، پدربزرگ مادر، و پدر مانند. دارد نسبى خويشاوندى كه كسى از است عبارت رحم ذى. 1

 ی خاله دايى، ه،عم عمو، ها، نآ هاى نوه و ها هبچ برادرها، خواهرها، ها، نوه فرزندان، ها، گمادربزر
 تا ها نآ فرزندان و مادربزرگ و پدربزرگ و مادر و پدر ی خاله و دايى و هعم و عمو انسان، خود

 . شوند حساب( نسبى خويشاوندان همان يا) «رحم ذى»اً عرف كه جايى
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 هم وا که کند هبه دیگرى به را مالى انسان اگر ،بنابراین. وّضهعَمُ ی هبه .3
 ،مثال عنوان به .گویندمى وّضهعَمُ ی هبه هبه این به نماید، هبه او به را مالى
 هبه لباس صاحب به را کتابش هم او که کندمى هبه کسى به را خود لباس
 .بگیرد پس کرده هبه که را مالى تواندنمى انسان صورت، این در. کند

 

 

 

 

 

 آن و دکن هبه دیگرى به را مالى انسان اگر ،بنابراین. ن عين مالشد تلف .4
 هبه ار پولى ،مثال عنوان به ـ کند منتقل دیگرى به را آن یا شود تلف مال

 کننده هبه دیگر ،صورت این در ـ باشد نموده خرج را پول آن هم او و کرده
 .بگیرد پس را چیزى تواندنمى

 1.مال عين تغيير كردن .5
 

 از ،عدب و کند هبه دیگرى به را مالى کسى اگر ،بنابراین. كننده هبه مرگ .6
 .بگیرند پس را مال توانندنمى او ی ورثه برود، دنیا

 

 بهه دیگرى به را مالى انسان اگر ،بنابراین. هبهی  دریافت كننده مرگ .7
 پس او ی ورثه از را مال آن تواندنمى کننده هبه ،دیگر برود، دنیا از او و کند

 .بگیرد
 

                                                           
 اين در ؛باشد دوخته لباسى پارچه با هم او و كرده هبه كسى به را اى پارچه ،مثال عنوان به.  1

 .بگيرد پس را پارچه آن تواندنمى كننده هبه ،صورت



 

 
 

اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی 

فهماند به طلبکار ب ،یا عملی –هرچند عربی هم نباشد  –ه هر لفظی صحیح است که ب

ام طلب تو را بدهم؛ و طلبکار نیز قبول کند. و راضی بودن بدهکار  که من ضامن شده

 شرط نیست.

 

 باطل ضمانت

 ینا ،«هستم او بدهى ضامن من نداد، را اش بدهى فالنى چنانچه»: بگوید کسى اگر

 اش هىبد وقتى ولى هستم او ضامن من»: بگوید اگر بلى؛ .است اشکال محل ضمانت

 .ندارد اشکال صورت این در ،«ندهد او خودِ که کرد خواهم پرداخت را

 

  از کدام هر به طلبش گرفتن براى تواندمى ارطلبک آیا    

 نماید؟ مراجعه ضامن یا بدهکار

 رفتنگ براى بايد طلبكار بپردازد، را كسى بدهى كه شود ضامن انسان اگر

 .بدهكار نه كند مراجعه ضامن به طلبش
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 بدهى از قبل ضمانت

 خواهدب کسى اگر ،بنابراین. باشد بدهکار باید شود،مى او بدهى ضامن انسان که کسى

 .شد او ضامن شودنمى نکرده قرض که وقتى تا کند، قرض دیگرى از

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بانكى سود

 و ثابت ی سپرده نحو به چه بگذارد؛ مشترك یا دولتى بانک در را خود پول کسى اگر
 کار این، 2نداند سود طلبکارِ را خود و نکند سود شرطِ و 1گردش در حساب نحو به چه

 ودس آن پنجم یک ـ واجب احتیاط بر بنا ـ داد سودى او به بانک اگر و ندارد اشکال
 سابح او سال بین درآمد از آن ی هبقی و بدهد فقیر سادات به هالذمّ فى ما نیّت به را

 .گیردمى تعلّق آن به خمس نکرد، مصرف سال آخر تا اگر که شودمى
                                                           

 .دهند مى روزشمار سودِ كه هايى حساب مانند. 1

         سود او به ناخواه خواه بانک كه دارد علم يا بگيرد، سود كه باشد اين نيّتش گذارسپرده اگر. 2
اين و است سود كردن شرط شود، مى سود آن شدن حرام باعث كه چيزى و ندارد اشكال دهد،مى
 .بداند طلبكار را خود گذارسپرده كه
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 : دارد وجود حالت دو خصوصى هاى بانک به نسبت اام و  

 در دهند،مى انجام ،ربوى معامالت مثل ،نامشروع معامالت اگر :لاو حالت

 افتتاح و ىارگذسپرده باشد، هاآن ی سرمایه جزو حرام از حاصل سود که صورتى
 .نیست جایز ها آن در حساب

 سپرده اگر حالت، این در. نه یا دارند ربوى معامالت که داندنمى :دوم حالت

 سودى ننماید، حساب سود کاربطل را خود و نکند سود شرطِ بانک با و نموده گذارى
 .بدهد فقیر به را آن پنجم یک نیست الزم و است حالل هدمى او به بانک که

 

 مشاركت اوراق

 واسطه را هابانک خود، بهادار اسناد و سهام فروش براى سهامى هاىشرکت گاهى

 .نمایندمى واگذار مردم به مشارکت اوراق قالب در را سهام آن هابانک و دهندمى قرار

 هادارب اوراق قالب در کهـ  آن سهام فروش و خرید باشد، داشته وجود شرکتى واقعآ اگر

 معامالت مانندـ  حرام معامالت شرکت، آن در که صورتى درـ  شودمى واگذار مردم به

 همان به خریده، سهام که اى اندازه هر به خریدار و است جایز نشود، انجام ـ ربوى

 .بردمى سهم شرکت آن درآمد از نسبت

 

 بانكى وايزج

 و تشویق منظور به هابانک گاهى

 ای کنند باز حساب که مردم ترغیب

 به ار پولشان بیشتر که مشتریان

 به قرعه که کسى به کشىقرعه طریق از که گیرندمى نظر در اىجایزه بسپارند، بانک



 مسائل بانكی 332

 :زا عبارتند که دارد صورت دو بانکى هاى جایزه. بدهند شده، او نام

. باشد یقتشو عنوان به فقط قرعه بلکه نشود؛ شرط بانک بر کشىقرعه کهآن :لاو

 است جایز شده او نام به قرعه که کسى و است جایز قرعه عمل ،صورت این در

 است نآ واجب احتیاط ،باشد مشترك یا دولتى بانک اگر و. بگیرد را جایزه آن که

 آن ی هبقی و بدهد فقیر سادات به هالذمّ فى ما نیّت به را جایزه آن از پنجم یک که

 نشود صرف سال آن ی مؤونه در اگر که شودمى حساب سال آن منافع از جایزه

 .بپردازد را آن خمس باید

کشی  قرعه شرط آن به وفاى جهت به بانک و 1شود شرط کشى قرعه که آن: دوم

 راىب جایزه گرفتن همچنین و نیست جایز کشى قرعه عمل ،صورت این در نماید.

 .نیست جایز شده او نام به قرعه که کسى

  

 بانكى هاى وام

 : است نوع دو بر بانکى هاى وام

 که آنچه بر اضافه را مبلغى بانک نوع، این در: الحسنه قرض هاى وام .1

( کارمزد) مبلغ این اگر که گیردمى کارمزد عنوان به مشترى از داده قرض

 را مبلغ آن ـ واجب احتیاط بر بنا ـ هم گیرندهقرض و 2باشد وام واقعى خرج

 .ندارد اشکال بدهد، بانک عنوان هدیه به به
 

 است، حرام و ربا گرفتن سود و دادن وام که آنجا از :تسهيالتى هاى وام .2
                                                           

 كشى قرعه در مرا كهاين شرط به گذارممى بانک اين در را پول اين من»: بگويد بانک به مشترى يعنى. 1
 .«دهيد شركت

 .باشد كم اگر ىحت ؛سود عنوان به نه. 2
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 هاآن از یکى که کندمى استفاده راهکارهایى از بانک ربا، از رهایى براى

 مسکن وام خودرو، وام کاال، وام مانند اقساطى، فروش و خرید از است عبارت

 با مسکن یا خودرو یا کاال خرید در بانک ها، وام نوع این در .هااین مانند و

 کندمى پرداخت نقدى صورت به را خود سهم پول و شودمى شریک مشترى

 متقی به اقساطى پرداخت و نسیه صورت به مشترى به را خود سهم ،بعد و

 را آن و خریده نقدى صورت به را چیزى بانک ،بنابراین .فروشدمى باالترى

  1.ندارد اشکال که فروشدمى باالتر قیمت به نسیه صورت به

 

 بانك در كردن كار
 

 

 

 

 

 

 
 

 :از عبارتند که هستند نوع دو بانکى کارهاى

 ؛نیست جایز هاآن به اشتغال که است ربوى معامالت به مربوط که کارهایى: لاو

 .بگیرد اجرت تواندنمى آن مقابل در است، مشغول کارها نوع این در که کارمندى و
                                                           

 بدل و ردّ را هايى كاغذ صورى نحو به فقط و نشود انجام صحيح طور به راهكار اين اگر ولى. 1
 .نيست جايز نمايد، ارائه كاال خريد براى صورى فاكتور ،وام متقاضىِ مثال يا كنند
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 اجرت و هاآن به اشتغال که ندارد ربوى معامالت با ارتباطى که کارهایى :دوم

 .است جایز هاآن براى گرفتن
 

 ديركرد ی جريمه

 اچارن اگر ،آن ی دهنده ایبر ولى نیست جایز وام پرداخت در تأخیر ی جریمه گرفتن

 .  ندارد مانعى باشد،

 

  دار تمد چك كردن نقد

 : دارد حالت دو چک

 و بدهى خاطر به: لاو حالت

 عنوان به. است شده صادر حقّى

 براى و خریده را کاالیى ،مثال

 الت،ح این در. است اعتبار و پشتوانه داراى چک این که ؛است کشیده چک آن پول

 است حق آن سندِ ،چک که ـ را خود حق تواندمى( طلبکار) گرفته را چک که کسى

 ار کمترى مبلغ هم او که نماید واگذار دیگرى شخص به یا چک صاحب خودِ به ـ

 ماه هس براى که را تومانى میلیون یک چک مبلغ ،مثال عنوان به. نماید هبه او به

 .نماید بخشش به صلحِ دیگرى با هزار تومان 966به  است دیگر

 متقی به آن کردن نقد حالت، این در. ندارد اى پشتوانه شده صادر چک: دوم حالت

  .است حرام و شده حساب ربا کمتر
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 ربا از رهايى براى راهكارهايى

 فایده و سود شرطِ آن در که ،هاآن به دادن وام و اسالمى هاىبانک از گرفتن وام

. کرد پرهیز ربا به ءابتال از هایىراه با توانمى ولى است؛ حرام و شده حساب ربا شده،

 26 یا 16 مثال ـ معیّنى نسبت به او وکیل یا بانک از را کاالیى گیرندهوام ،اینکه مانند

 تا را او تقاضاى مورد مبلغ بانک که کند شرط و بخرد بازار قیمت از ترگران ـ درصد

 از کمتر به او وکیل یا بانک به را کاالیى کهاین یا و .دهد قرض او به معیّنى تمد

 تا را او اىتقاض مورد مبلغ بانک که کند شرط و بفروشد معیّنى نسبت به بازار قیمت

 .دهد قرض معیّنى تمد

 ـ مثال ـ کهاین به کرد، استفاده راه دو از توانمى بانک به دادن وام در همچنین و   

 از مترک به را کاالیى یا و بخرد شخص از بازار قیمت از بیشتر به را کاالیى بانک

 بانک هب معیّن تمد تا را مبلغى شخص آن که کند شرط و بفروشد او به بازار قیمت

 .شودمى محقّق نیز قرض شرطِ به ی هبه و صلح اجاره، به نتیجه، این و دهد قرض

 از گرفتن سود است، کفّار از آن ی سرمایه که اسالمى غیر هاىبانک به نسبت اام   

 .است جایز ،اشکال بدون هاآن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدر ی اجازه

 نماید؟ دائم ازدواج کسی با پدر ی اجازه بدون تواندمی دختر آیا  

 .بگيرد اجازه خود پدری جدّ يا پدر از بايد ،واجب احتياط بر بنا خير،
 

  موقت ازدواج کسی با پدر ی اجازه بدون تواندمی دختر آیا   
 نماید؟

 ،فتوا بر بنا شود 1مُتعه بخواهد اينكه مثل باشد خطر در دختر آبروی اگر .رخي
 عقد هب پدری جدّ يا پدر اگر حتی و. بگيرد اجازه خود پدری جدّ يا پدر از بايد

 .نيست جايز هم باز ،دهند رضايت ضرردار و خطردار

                                                           
 .موقت عقد .1
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 اجازه بدون ازدواج

  ازدواج مردی با پدری جدّ یا پدر از اجازه بدون دختری گرا  
 دارد؟ احکامی چه ،کند

 احتياط بر بنا ،ندهند هاجاز هم عقد از بعد پدری جدّ يا پدر كه صورتی در

 القط مرد بايد ،واجب احتياط بر بنا است دائمی عقد اگر ولی است باطل ،واجب

 دترام ی باقيمانده بايدمرد  ،واجب احتياط بر بنا ،است موقت عقد اگر و بدهد، هم

 از بعد - ايدب باشد گرفته صورت نزديكی باهلل نعوذ كه صورتی در و ببخشد

 طالق ،دائم عقد در يا و بخشيدموقت  1عقد در را مدت ی باقيمانده مرد اينكه

 تواندنمی نزديكی از عده مقدار گذشتن بدون و دارد نگه عده زن - داد صحيح

 . كند ازدواج ديگری مرد با

 

 ندارد پدری جد يا پدر كه دختری

  خواندن برای باشند شده فوت دختر پدری جدّ و پدر اگر   

 خیر؟ یا هست نیاز مورد دیگری شخص ی اجازه ،صیغه

 جدّ و پدر فوت و فقدان صورت در باكره، ی رشيده ی بالغه دختر ازدواج در

 .نيست نياز ديگری شخص ی اجازه ،پدری

                                                           
 از كه دارد نگه عده طوری به بايد ،كامل حيض دو از غير ،واجب احتياط بر بنا ،موقت عقد در .1

 .شود فاصله پاكی سه نزديكی آخرين
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 یزدواج با مرد سنا

 ی چیست؟حکم ازدواج دختر شیعه با مرد سنّ      

 جايز نيست.

 

 نيست باكره كه دختری

 بدون شده زائل بکارتش که دختری موقت یا دائم ازدواج آیا   

 است؟ جایز پدر ی اجازه

 - لندیب از پريدن مثل - شده زائل نزديكی غير كاری ی واسطه به بكارتش اگر

 تصح در پدری جدّ يا پدر اذن ،واجب احتياط بر بنا و بوده باكره ی منزله به

 لزائ زنا يا شبهه به وطی يا ازدواج اثر در او بكارت اگر ولی است، الزم عقد

 . نيست الزم ولیّ اذن ،شده

 

 وظايف زن

ی زن نسبت به  وظیفه ی بین عقد و عروسی، در فاصله     

 خارج شدن از منزل چیست؟ آیا باید از شوهر خود اجازه بگیرد؟

، ببر احتياط واج برای خروج از منزل، اجازه الزم نيست ولی برای سفر، بنا

 اجازه بگيرد.
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 منزل كارهای

  زن بر - غذا ختنپ و لباس ستنش قبیل از - منزل کارهای آیا    

 است؟ واجب

 ندارد قـح مرد و ر،ـخي

 خانه خدمت به را ـشزن

 . كند ملزم
 

 عده زمان در ازدواج

 ،کند ازدواج دیگری مرد با است عده حال درکه  زنی اگر    
 دارد؟ حکمی چه

 قدع بدانند و نشده تمام زن ی هعدّ كه بدانند آنان از يكی يا زن و مرد چنانچه
 بعد مرد اگرچه شود،می ابدی حرام او بر زن آن است، حرام عدّه در زن كردن

 كرده نزديكی او با ]عقد از بعد[ اگر و باشد، نكرده نزديكی زن آن با عقد از
 عدّه در زن آن كه دانستهنمی اگرچه شود،می ابدی حرام او بر زن آن باشد

 . است حرام عدّه در زن عقد كه دانستهنمی يا است،
 

 هزنا در زمان عد

  تواند بعداً با ا کند، آیا میاگر کسی با زنی که در عدّه است زن    
 شوند؟ او ازدواج کند یا حرام ابدی می

  شود بر احتياط واجب، بر او حرام می ی طالق رجعی بوده، بنا اگر آن زن در عدّه
ی عقد   ج كند(. ولی چنانچه در عدّهتواند با او ازدوا )يعنی تا آخر عمر، نمی

  او ازدواج كند. تواند با ی وفات بوده، بعداً می ی طالق بائن يا عدّه موقت يا عدّه



 ازدواج 343

برای   عقد نموده باشد، آن زن ، در عدّهولی چنانچه در عدّه، زنا نمايد و قبل از آن
 ای باشد. كند كه چه عدّه شود و فرقی نمی اين مرد به فتوا، حرام ابدی می

 

 ابدی حرمت و شوهردار زن زنای

  از پس تواندمی آیا کند زنا شوهرداری زن با شخصی اگر   
 نماید؟ موقت یا دائم ازدواج او با زن طالق

 بر بنا آنان عقد و باشندمی حرام يكديگر بر هميشه برای ،واجب احتياط بر بنا
 طالق به ،واجب احتياط بر بنا ،اندكرده عقد اگر و. است باطل ،واجب احتياط

 . شوند جدا هم از
 

 شوهردار زن با ازدواج

 دارد؟ حکمی چه نماید ازدواج دیگری مرد با شوهردار زن اگر  

 اگر و شود،می ابدی حرام مرد بر زن ،باشند كرده نزديكی عقد از بعد اگر
 عقد و است شوهر دارای زن كه دانستهمی مرد چنانچه ،باشند نكرده نزديكی

 حرام دانسته،نمی اگر و شود،می ابدی حرام زنآن  با ،است حرام شوهردار زن
 . شودنمی ابدی

 

 عقد ضمن در شرايط

  او وجود با که کند شرط شوهرش بر عقد ضمن در زن اگر    
 است؟ صحیح شرط آیا نکند اختیار دیگری زن

 رب بنا يعنی است، اشكال محل آن به یوفا لزوم و شرط صحت ،سؤال فرض در
 تواندنمی زن ،واجب احتياط بر بنا ولی كند عمل شرط به بايد مرد ،واجب احتياط

 .نمايد ملزم شرط اين به كردن عمل به را شوهرش
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 در که کند شرط شوهرش بر ،عقد ضمن در تواندمی زن آیا   
  و یاداعت مثل ،امور بعضی افتادن اتفاق یا کارها بعضی انجام صورت

  از هک باشد داشته وکالت سال، چندین دتم به طوالنی سفر و حبس
 بدهد؟ طالق را خود شوهرش طرف

 عزل وكالت از را او تواندنمی شوهر و بوده صحيح شرط ،مذكور فرض در

 طرف از تواندمی زوجه ،مذكوره امور بعضی افتادن اتفاق صورت در و كند

 . بود خواهد صحيح طالق و بدهد طالق را خود شوهرش

 

 نفقه

 واجب مرد بر عروسی و عقد بینی  فاصله در زن ی نفقه آیا  

 است؟
 . باشدنمی شوهر ی عهده بر ؛خير

 

 نیست؟ واجب شوهرش بر زن ی نفقه ورتیص چه در    

 اشتهد سركشی و تمرّد شوهرش به نسبت يعنی شود، ناشزه زن كه صورتی در

 . كند منع اششرعی حقوق از را او و

 

  بر بردمی سر به رجعی طالق عده در که زنی ی نفقه آیا  

 باشد؟می واجب شوهرش

 . است واجب ؛بله
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 خواستگارحجاب در مقابل 

شرعی حجاب در   اگر برای انسان خواستگار بیاید، حدود    

تواند مقداری از موهای سر خود  است؟ آیا میمقابل او چه مقدار 

 را نپوشاند؟

ی زن، بدون قصد لذت و بدون ترس افتادن  اگر خواستگار برای اطالع از چهره

ا ه به گناه، به او نگاه كند، اشكال ندارد. و پوشاندن صورت، موهای سر، دست

 تا مچ و ساق پاها برای زن الزم نيست.

 

 آرايش در مقابل خواستگار

 ظاهرآیا جایز است با آرایش و زینت در مقابل خواستگار      

 شد؟

 خير؛ حرام است.

 

 پاها پوشاندن

 است؟ واجب نامحرم مقابل در پاها پوشاندن آیا    

 . است واجب نامحرم مقابل در - آن كف چه و آن روی چه - پاها پوشاندن
 



 منتخب احكام 333

 محارم مقابل در حجاب

 بلوغ سنّ به دو هر که برادرانشان مقابل در دخترها بعضی   

 ات ،قد نظر از و است کوتاه آستین که لباسی با اند،رسیده جنسی

 است؟ جایز شرعاً آیا د،نشومی ظاهر گیردمی قرار ناف باالی

 ولی نيست واجب پوشاندن كنند، نگاه تلذّذ قصد بدون محارم كه صورتی در

 اشتهد دادن نشان قصد دختر كه صورتی در باشد تلذذ قصد با آنها نگاه اگر

 داشتهن دادن نشان قصد دختر كه صورتی در و است واجب بدن پوشاندن ،باشد

ت طوری و سزاوار اس. باشدمی واجب بدن پوشاندن ،واجب احتياط بر بنا باشد،

 احتمالی جلوگيری شود. ی لباس بپوشد كه از هر مفسده

 

 محارم

 هستند؟ محرم زن با کسانی چه   

 :انددسته سه محارم

 :از عبارتند كه نسبی محارم :اول ی هدست

 .رود باال هرچه و - مادر پدر چه و پدر پدر چه - بزرگ پدر و پدر .1

 .رود پايين هرچه و آنها هاینوه و دختر و پسر پسر و پسر .2

 - تنها مادری چه و تنها پدری چه و مادری، و پدری چه - برادر .3

 .رود پايين هرچه و آنها هاینوه و خواهر و برادر پسر و
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 - تنها مادری چه و تنها پدری چه و مادری و پدری چه - دايی و عمو .4

 .رود باال هرچه و بزرگ مادر و بزرگ پدر و مادر و پدر دايی و عمو و

 شوندمی محرم ازدواج سبب به كه كسانی يعنی سببی، محارم :دوم ی دسته
 :از عبارتند كه

 چه و شوهر پدر پدر چه - شوهر بزرگ پدر و شوهر پدر و شوهر .1

 .رود باال هرچه و - شوهر مادر پدر

 .باشد گرفته صورت نزديكی اينكه شرط به مادر، شوهر .2

 .رود پايين هرچه و نوه شوهر و( داماد) دختر شوهر .3

 .رود پايين هرچه و شوهر ی نوه و شوهر پسر .4

 هب شيرخوردن واسطه به كه كسانی يعنی رضاعی، محارم :سوم ی دسته

 .شوندمی محرم انسان

 

 :هستند نامحرم زیر افراد ،شد بیان آنچه بر بنا

 .رود پایین هرچه و آنها هاینوه و عمه و خاله و دایی و عمو پسر -1
 هابزرگ مادر و هابزرگ پدر و مادر و پدر عمه و خاله و دایی و عمو پسر -2

 .رود پایین هرچه و آنها پسرهای و
 .شوهر بزرگ مادر شوهر و شوهر، ناپدری -3
 خواهر شوهر -4
 شوهر برادر -5
 عمه شوهر و خاله شوهر -6
 شوهر دایی و عمو -7
 .باشد نگرفته صورت نزدیکی اینکه شرط به مادر، شوهر -8
 .مادر شوهر پدر -9

 .او هاینوه شوهر و شوهر داماد -11
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 دادن شير احكام

  محرم او به شرایطی چه با بدهد شیر ایبچه پسر به زنی اگر    
 شود؟می

 :شرط هشت با

 .باشد نشده تمام بچه سال دو -1

 .بمكد پستان از را شير -2

 .بخورد را زنده زن شير -3

  1.نباشد حرام از و بوده والدت به زن آن شير -4

 .باشد نشده مخلوط ديگر چيز با و باشد خالص شير -5

 .باشد شوهر يک از شير -6
 به كه كسانی بايد - احتياط بر بنا – كند قی اگر و نكند، قی را شير -7

 نگاه و نكنند ازدواج او با شوندمی محرم بچه آن به خوردن شير ی واسطه
 .ننمايند او به هم محرمانه

 :باشد زير حالت سه از يكی طبق خوردن شير مقدار -8

 :شرط دو به بخورد، سير شير روز شبانه يک :حالت اول

 .نخورد را ديگر زن شير ،روز شبانه يک طول در: اول شرط

 غذا كمی اگر ولی .نخورد غذا ،روز شبانه يک طول در: دوم شرط

 ذاغ روز شبانه يک بين در نكند صدق عرفاً كه قدری به بخورد

 .ندارد اشكال خورده،
                                                           

 شير آن - زاييدن ی واسطه به نه - كند پيدا شير خوردن قرص ی واسطه به زنی اگر ،بنابراين .1
 باعث شير آن كند، پيدا شير و شود داربچه زنا از زنی اگر همچنين و. شودنمی محرميت باعث

 .شودنمی محرميت
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 :شرط دو به بخورد سير شير مرتبه پانزده :حالت دوم

 .نخورد را ديگر زن شير مرتبه پانزده بين در: اول شرط

 ولی بخورد، - فاصله بدون - كامل شير ،دفعه هر در: دوم شرط

 از هك كند صبر كمی يا كند، تازه نفس خوردن شير بين در اگر

 نظر از شودمی سير وقتی تا گيردمی دهان در پستان كه اولی زمان

 .ندارد اشكال شود، حساب دفعه يک تاًحقيق عرف

 حكمم استخوانش شير آن از بگويند كه بخورد شير مقداری :حالت سوم

 . است روييده بدنش در گوشت و شده

 

 ممنوع دادن شير

 بدهد؟ شیر خود دختر ی بچه به تواندمی زن آیا     

  محرا خود شوهر به دختر آن بدهد، كامل شير خود دختر ی بچهبه  زنی اگر

 دارد ديگر زن از دخترش شوهر كه را ایبچه اگر است همچنين و شود،می

 نآ مادر كه پسرش زن دهد، شير را خود پسر ی بچه زنی اگر ولی. دهد شير

 پدر زن اگر همچنين و. شودنمی حرام خود شوهر بر است شيرخوار طفل

 هرشو به دختر آن دهد، شير پدرش شير به را دختر آن شوهر ی هبچ دختری

 .باشد ديگر زن از چه و دختر همان از بچه چه شود،می حرام خود
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 ازدواج با غير مسلمان

 چه حکمی دارد؟ یک مرد مسلمان با زن کافر ازدواج      

 يا مسيحی با او باطل است و اگر يهودی ازدواج ،اگر غير اهل كتاب باشد

ت. و اگر زن باشد، چنانچه مرد مسلمان زن مسلمان ندارد، ازدواج با او جايز اس

او باشد و احتياط مستحب آن است كه با آنها  ی ، بايد با اجازهمسلمان دارد

 ازدواج دائم نكند.
 

 چه حکمی دارد؟ زن مسلمان با مرد کافر ازدواج     

 حرام و باطل است.

 

 شيعه ق توسط غيری طال اجرای صيغه

هد، آیا بد اهد همسرش را طالقاگر مرد مسلمانی بخو      

 شیعه را وکیل نماید؟ غیر طالق، ی رای اجرای صیغهتواند بمی

 كند اشكالرا طبق شرايط و موازين مذهب تشيع اجراء می طالق ی اگر صيغه

 ندارد، وگرنه جايز نيست.

 

 



 

 

 

 طالق خلع

 شود؟ به چه طالقی طالق خُلع گفته می     

 شود: با وجود دو مطلب، طالق خُلع محسوب می

زن نسبت به شوهر كراهت داشته باشد؛ و كراهت در حدی است كه  -1

مراعات نكند )و مرد نسبت به  شوهرش را ی ترسد حقوق واجبه می

 زن كراهت نداشته باشد(.

 بخشد تا او را طالق دهد. زن مهر يا مال ديگری از خودش را به مرد می -2

 

 منظور از کراهت داشتن زن در طالق خلع چیست؟      

ش بيايد، طالق خُلع است. چنانچه زن از خود شوهر يا از اعمال و رفتار او بد

ف ميل زن ی بد مرد يا بداخالقی او يا اعمال و رفتار او كه خال مثالً از چهره

است بدش بيايد. ولی اگر منشأ كراهت زن، ظلم شوهر يا عدم رعايت حقوق 

خود  ی باشد )مثل اينكه در همخوابی يا نفقه دادن، به وظيفهی همسرش  واجبه

 د.باش طالق خُلع نيز صحيح نمی عمل نكرده باشد(، بذل صحيح نيست و
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 طالق مبارات

 گویند؟ به چه طالقی طالق مُبارات می    
اگر كراهت طرفينی باشد )يعنی هم زن نسبت به مرد كراهت داشته باشد و  
هم مرد نسبت به زن( و زن مهر يا مال ديگری از خودش را به شوهرش 

 تا او را طالق بدهد، اين طالق، طالق مبارات است. ببخشد
 

 مقدار بذل

بخشد( تا مرد او   کند )می مقدار مالی که زن به مرد بذل می    
 را طالق دهد چه مقدار باید باشد؟

كه هر دو طرف توافق نمودند كافی است؛ چه بيشتر از مبلغ مهر   هر مبلغی
د از مقدار مهر يبارات، مقدار بذل نباباشد و چه كمتر از آن. ولی در طالق مُ

 بيشتر باشد.
 

 رجوع زن به آنچه بذل كرده

تواند  چنانچه زن از بذل )بخشش( خود پشیمان شد، آیا می    
 از بذل خود برگردد؟

 بله. تا پيش از تمام شدن عدّه، زن می تواند از بذل )بخشش( خود برگردد. 
 

 اعالم رجوع به شوهر

اگر زن بخواهد از بخشش خود برگردد، آیا الزم است که به      
 شوهر خود اعالم کند یا همین که در ذهن خود منصرف شد کافی است؟

شود. ولی اگر نداند، رجوع  اگر شوهر از رجوع زن مطلع شود، رجوع محقق می

 اثر و لغو خواهد بود. زن به بذل خود، بی
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 طالق ی عده زمان شروع

 شود؟می شروع طالق ی عده زمانی چه از     

 شود،می تمام طالق ی صيغه دنخوان كه است وقتی از طالق ی عده ابتدای

 .نداند يا اندداده طالقش بداند زن چه
 

  مدت ولی داشته نزدیکی خود شوهر با ازدواج از بعد که زنی    
  - ماه شش مثالً - ندارد ارتباطی هیچ خود شوهر با که است یزیاد

  الزم یا دارد نگه هعدّ ،طالق از بعد باید هم صورت این در آیا
  جنسی تماس آخرین از هعدّ شروع زمان ،است الزم اگر و ؟نیست

 شود؟می خوانده طالق ی صیغه که وقتی از یا است شوهر با

 طالق ی صيغه كه است وقتی از عده شروع زمان و دارد، نگه هعدّ بايد بله،

 .شودمی خوانده
 

 موقت عقد ی عده

 است؟ مقدار چه موقت عقد ی هعدّ   

 يا ماهه يک مثالً شود، تعهمُ اگر نيست، يائسه و شده تمام سالش هن كه زنی

 تمام زن آن تمد و نمايد نزديكی او با شوهر چنانچه كند، شوهر ساله يک

 ،بيندمی حيض اگر پس دارد، نگه هعدّ بايد ببخشد، او به را مدت شوهر يا شود،

 د،بين نمی حيض اگر و نكند، شوهر و دارد، نگه هعدّ كامل حيض دو به بايد

 اييدنز تا او ی هعدّ ،باشد آبستن كه صورتی در و دارد، نگه هعدّ روز پنج و چهل
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 هلچ يا زاييدن از كدام هر به كه است آن مستحب احتياط و ست،ا بچه سقط يا

حيض ی فاصله ولی بيندمی حيض اگر و دارد نگه هعدّ است بيشتر كه روز پنج و

 دو دباي ،واجب احتياط بر بنا ،بيندمی حيض بار يک ماه چهار مثالً است زياد ها

 .دارد نگه هعدّ كامل حيض

 

 وفات ی عده

 است؟ مقدار چه رفته نیاد از شوهرش که زنی ی هعدّ     

 نگه هعدّ روز ده و ماه چهار تا بايد نباشد آبستن اگر مرده، شوهرش كه زنی

 كرده نزديكی او با شوهرش چه نمايد، خودداری كردن شوهر از يعنی دارد،

 .موقت يا دباش دائم عقدش نه، يا باشد يائسه كبيره، يا باشد صغيره نه، يا باشد

 از پيش اگر ولی دارد، نگه هعدّ زاييدن موقع تا بايد باشد آبستن اگر ولی

 از روز ده و ماه چهار تا بايد آيد، دنيا به اشبچه روز ده و ماه چهار گذشتن

 .گويند وفات ی هعدّ را هعدّ اين و كند، صبر شوهرش مرگ
 

  حرام قرار دارد، توفا ی هعدّ در که زنی بر کارهایی چه     

 ؟است

 و عطريات استعمال و كشيدن رمهس مانند - لباس و بدن در كردن زينت

 .است حرام - رنگين لباس پوشيدن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ندستهها پنج قسم  ها و آشامیدنی خوردنی
 

 قسم اول: حيوانات دريايى

اگر چه به کشتن او را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد  1داراگر ماهى فلس
پاك و باشد بیرون آب 

 خوردن آن حالل است.

                                                           
 . دارپولک .1
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 حالل است.هم خوردن میگو و 

 
 

 د حرام است.نکه پولک ندار هایی ولی خوردن گوشت ماهی

 

 

 

 

 قسم دوم: چهارپايان

 گاو و گوسفند و شتر و بز و بز کوهى حالل گوشت هستند. 

 

 
 

 

 حیوانات درنده مانند شیر و روباه حرام گوشت هستند. 
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  حرام است.و جوجه تیغی گوشت خرگوش 

 
 

 حرام است. نیز خوردن حشرات 

 

 قسم سوم: پرندگان

 خوردن گوشت مرغ خانگى و کبوتر و اقسام گنجشک حالل است. 

 

 

 

اى که مثل شاهین و عقاب و طاووس و جمیع انواع کالغ و هر پرنده)خفاش( پره شب
 و باز چنگال دارد حرام است.
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 کشتن پرستو و هدهد و خوردن گوشت آنها مکروه است. 

 

 

 قسم چهارم: چيزهاى جامد

دى که مست کننده باشد خوردن چیزهاى نجس حرام است. خوردن چیزهاى جام

  خوردن گِل حرام است، و خوردن کمى از تربت حضرت سیدالشهداءحرام است. 

که بیشتر از مقدار یک نخود متوسط نباشد براى استشفاء اشکال ندارد، و بهتر این 

نمایند که مستهلک شود و بعد آن را  حل ـ مثالً ز آب ـاست که تربت را در مقدارى ا

 بیاشامند. 

 

 قسم پنجم: چيزهاى مايع

دن آشامیو اع آشامیدن فقّو همچنین آشامیدن شراب و غیر آن از مسکرات حرام است. 

 خون حرام است.

 

 رفتن به رستوران كفار

و آشامیدن  خوردن ،کفار برویم اگر به منزل یا رستوران     
 مواد خوراکی آنها چه حکمی دارد؟

اگر از قبيل ميوه و سبزيجات و حبوبات و آجيل و خشكبار و مانند اينها باشد، 
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به آن  1كتاب اهل غير ايد كه كافريا اطمينان پيدا نكردهتا زمانی كه يقين 

 آن حالل است. پاک و خوردنر زده باشد، ت دست

 
 
 

 

  

خته و آماده باشد، چنانچه بدون گوشت باشد، تا زمانی كه علم و اگر غذای پ  

 آن حالل است. ايد، خوردنيا اطمينان به نجاست آن پيدا نكرده

 

 

 

 
 

كه آن غذا حرام است مگر اين و اگر غذايی باشد كه گوشت دارد، خوردن

وشت گ بدانيد از گوشتی استفاده شده كه توسط مسلمانان ذبح شده است. و اگر
                                                           

 و مسيحی يهودیاز . غير 1
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 آيد.بعد می ی ماهی بوده، حكم آن در مسأله
 

 

 

 

 

 
 

و نبيذ و فقاع و ديگر مواد  قبيل شراب ها هم اگر از نسبت به نوشيدنی   

مست
 

آن حرام است. و اگر غير از اينها باشد تا زمانی كه  باشد، خوردن كننده

 ايد نوشيدن آن حاللعلم يا اطمينان يا حجت شرعيه به نجاست آن پيدا نكرده

 است.

 
 

 

 
 

 

دریایی در کشورهای  گوشت ماهی و دیگر حیوانات خوردن     

 چه حکمی دارد؟ غیر اسالمی
 یـوشت ماهــگ وردنــخ

دار و ميگو حالل است پولک

يا  دــرط اين كه بدانيـبه ش

حجت شرعيه داشته باشيد كه 
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آن حيوان در بيرون از آب يا در تور ماهيگيری مرده است. ولی الزم نيست 

صيّاد آن مسلمان باشد و خوردن گوشت حيواناتی مثل خرچنگ و صدف و 

 پا، حرام است.هشت
 

های کشورهای خارجی، مشروبات   در بسیاری از رستوران    

 ها چه حکمی دارد؟ شود. رفتن ما به آن رستورانهم سِرو میالکلی 

اگر انسان يكی از آنها حساب  -خورند می ای كه در آن شرابنشستن سر سفره

اگر آن  ،. بنابراين1از آن سفره نيز حرام است حرام، و چيز خوردن -شود 

به نحوی  ورانــرست

ت كه هر كس ــاس

شود يكی وارد آنجا 

 وارانـــرابخـاز ش

شود یـاب مــحس

ل آن كه روی ـمث –

ميزها شراب  ی همه

رفتن به آنجا  -باشد 

                                                           
ها حرام است، و روايات در مذمّت آن بسيار است، و در كننده و غير آن از مست شراب نوشيدن. 1

 وشيدننبعضی از آنها قريب به اين مضامين وارد شده كه: خداوند معصيت نشده به چيزی كه شديدتر از 
رك ت شراب بدتر است يا نوشيدنسؤال شده: آيا  صادق  كننده باشد، و از حضرت امام جعفر مست
ا گيرد كه پروردگار خود ر؟ حضرت فرمود: نوشيدن شراب، برای اين كه شرابخوار در حالتی قرار مینماز
سَرِ هر گناهی است. و در بعضی از روايات نوشيدن  روايت شده كه: شراب از حضرت رسول شناسد. نمی

رِ و سَ الخبائث كرده به علت اين كه اُمّشراب شديدتر از زنا و دزدی شمرده شده است، و خداوند شراب را حرام 
شناسد و هر دهد، پس پروردگار خود را نمیشرابخوار عقل خود را از دست می هر شرّی است.

كند و مرتكب هر ای را قطع میشود و هر حرمتی را هتک، و هر رحم وابستهمعصيتی را مرتكب می
 شود.ای میفاحشه
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و چيز خوردن در آن مكان حرام است. ولی اگر صِرف ورود به آن رستوران 

 مستلزم اين عنوان نباشد، رفتن به آن رستوران حرام نيست.
 

یا فروشگاه یا روی   باالی سر رستوران آیا همین مقدار که    

ها مارک و عالمت حالل زده باشند آن مواد خوراکیبندی  بسته

 شود؟خوراکی برای ما حالل حساب می

 

 

 

و بايد به نحوی باشد كه باعث يقين يا اطمينان انسان  رف نوشتن اثری نداردص

ای باشد كه انسان مطمئن بشود آن مواد خوراكی طبق احكام بشود. يعنی قرينه

  گردد.توليد و عرضه می اسالمی



 

 

 

 بدون اذن شوهرزن نذر 

 نماید؟ نذر شوهر ی اجازه بدون تواندمی زن آیا      

 كه صورتی در - تواندنمی زن نمايد، جلوگيری زن كردن نذر از شوهر اگر

 در رشوه اذن بدون بلكه كند، نذر - باشد شوهر حق با منافی نذرش به یوفا

 اذن بدون خودش مال در زن نذر صحت و است، باطل زن نذر صورت اين

 محل - ارحام ی صله يا مادر و پدر به احسان يا زكات يا حج غير در - شوهر

 .است اشكال
 

 قسم

 است؟ صحیح شوهر ی اجازه بدون زن خوردن قسم آیا     

 

. و همچنين است قسم فرزند بدون است باطل شوهر ی اجازه بدون زن قسم ؛خير

 ی پدر. اجازه



 



 

 

 

 زوجه سهم

  چه شوهرش از او ارث سهم شده، فوت شوهرش که زنی  

 است؟ مقدار
 کي او سهم - ديگر زن از نه و زن اين از نه - باشد نداشته فرزند او شوهر اگر

 - ديگر زن از چه و زن همين از چه - باشد داشته فرزند اگر و. است چهارم
 .است هشتم يک او سهم

 

 زمين از زوجه ارث

 برد؟می ارث هم شوهرش هایزمین از زن یاآ   

 از نه برد،نمی ارث ديگر های زمين و زراعت و باغ و خانه زمين از زن
 .آن قيمت از نه و زمين خود
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 درخت و ساختمان از زوجه ارث

 برد؟می ارث هم درخت و ساختمان از زوجه آیا    

 

 

 

 ورثه ی بقيه اگر ولی برد،می ارث درخت و بنا مانند خانه هوايی خود از زن

 كمح است همچنين و كند، قبول زن بايد بدهند، بخواهند را درخت و بنا قيمت

 . است ديگر های زمين و زراعت و باغ زمين در كه ساختمانی و زراعت و درخت

 



 

 

 

 مرد ی ديه نصف زن ی ديه

 است؟ مردی  دیه نصف زن ی دیه مواردی چه در   

 ضوع قطع مانند - قتل غير ی ديه ولی است، مرد قتلِ ی ديه نصف زن قتلِ ی ديه

 رد مرد و زن باشد، قتل ی ديه سوم يک از كمتر اگر - جراحت يا شكستن يا

 ی ديه شد، بيشتر يا سوم يک ی اندازه به اگر ولی هستند، مساوی هم با ديه مقدار

 .است مرد ی ديه نصف زن

 

 جنين سقط ی ديه

 است؟ چقدر جنین سقط ی دیه     

 :از ستا عبارت آن مقدار و دارد ديه و است حرام جنين سقط

  دينار بيست ،اول روز چهل تا -1
 دينار چهل ،روز هشتاد تا روز چهل از -2
 دينار شصت ،روز بيست و صد تا روز هشتاد از -3
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 يک روز دو هر) شودمی تقسيم حساب همين به مراتب اين بين در ديه و   

 (.دينار
 دينار هشتاد ،شد استخوان دارای آنكه از بعد -4
 دينار صد ،كرد پيدا گوشت آنكه از بعد -5
 دختر اگر و ؛دينار هزار ،باشد پسر اگر ،شد دميده آن در روح اگر -6

 دينار پانصد ،باشد
 

 باشد؟می کسی چه ی عهده بر جنین سقط ی دیه   

 با درما اگر ،پس .بوده جنين سقط عمل متصدّی كه است كسی ی عهده بر ديه

زدن  با دكتر اگر و است، مادر ی عهده بر ،كرده سقط را بچه ،قرص خوردن

 .است دكتر ی عهده بر ،كرده سقط را بچه ،آمپول

 

 شود؟ پرداخت باید کسی چه به جنین سقط ی دیه    

 فقدان صورت در يا پدر به را آن ی ديه ،شده جنين سقط یمتصدّ مادر اگر

 ادرم به را ديه بايد ،شده آن یمتصدّ پدر اگر و .بپردازد ورثه ساير به ،پدر

 .دبده مادر و پدر به را ديه بايد ،شده آن یمتصدّ ديگری شخص اگر و .بدهد

بايد  و .رسدنمی او به ديه ،است سقط در مباشر كس هر ،ديگر عبارت به و

 دباشن راضی جنين سقط به مادر و پدر اگر و .شود داده بعدی  طبقه به ديه

 بعد ی طبقه به ديه كه است اين واجب احتياط نباشند، سقط در مباشر هرچند

 .نگيرند را ديه مادر و پدر و شود داده



 

 

 

 عضو یاهدا

 ؟چیست مغزی مرگ صورت در عضو یاهدا کارت حکم گرفتن  

 نيست جايز مغزی مرگ عضو یاهدا
 ظحف كه شده نحوی هر به را او بايد و

 .نمايند

 

 تخمك كردن وارد

 پزشکان و باشد نداشته را شدن ارد بچه توانایی زنی اگر    

 اآی بدانند، دیگر زنی از تخمک گرفتن را او شدن دار بچه راهتنها 

 بگیرد؟ دیگر زن از را تخمک این تواندمی زن

 ديگر زن رحم به زن تخمک كردن وارد

 ینزديك ی واسطه به شدن دار بچه منظور به

 .است حرام و نبوده جايز خود شوهر با
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 شوهر غير اسپرم كردن وارد

 ستنی او همسر که زنی رحم در مرد یک منی دادن قرار آیا    

 است؟ جایز شرعاً

 .است حرام ،سؤال فرض در

 

 ای اجاره رحم

 زن رحم به آن انتقال و نزوجی تخمک و اسپرم تلقیح    

 دارد؟ حکمی چه ندارد زوجیت رابطه اسپرم صاحب با که دیگری

 .است حرام

 

 كردن عقيم

 دارد؟ حکمی چه ،کند عقیم را خود کسی اگر    

 .است حرام دائمی كردن عقيم

 

 كسی كه نمی تواند از خروج بول و غائط جلوگيری كند

در این مسأله، باید به دو حکم توجه نمود. یکی حکم وضو و دیگری، حکم طهارت 

 بدن و لباس.
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 :وضو

بیماری انسان به گونه ای است که بولش قطره قطره می ریزد یا نمی تواند از اگر 

بیرون آمدن غائط جلوگیری کند، چنانچه یقین دارد که از ابتدای وقت نماز تا آخر آن، 

مهلت می یابد، باید وضو و نماز را در وقتی که  به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن

مهلت پیدا می کند، انجام دهد. و اگر مهلتش به اندازه ی انجام واجبات وضو و نماز 

است، باید در هنگام مهلت یافتن، فقط واجبات وضو و نماز را انجام دهد و مستحبّات 

ا نمی کند و در بین نماز، آنها را ترك نماید. و اگر به اندازه ی وضو و نماز، مهلت پید

یک یا چند دفعه، بول و غائط خارج می شود، اگر همان نماز را با یک وضو بخواند 

کفاید می کند و یک وضو برای چند نماز او کافی است؛ مگر اینکه مُحدِث به حَدَث 

 دیگری گردد. و الزم نیست بالفاصله بعد از وضو نماز بخواند.
 

 :طهارت بدن و لباس

که در آن  ای ی کیسه ریزد، باید برای نماز، به وسیله قطره می که بول او قطره انسانی

ند، ک پنبه یا چیز دیگری قرار دارد که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می

خود را حفظ نماید. و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز، مخرج بول خود را 

بین ظهر و عصر یا مغرب و  که جمع ماکه نجس شده، آب بکشد؛ مگر در صورتی 

 نماید، شستن بین دو نماز الزم نیست. عشاء می

 ،تواند از بیرون آمدن غائط جلوگیری نماید، چنانچه امکان دارد و نیز کسی که نمی   

ی نماز، از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری کند. و احتیاط واجب  باید به اندازه

مخرج غائط را آب بکشد؛ مگر در صورتی که موجب حرج آن است که برای نماز، 

 باشد.

از بیرون آمدن بول یا غائط جلوگیری کند، در صورتی  تواند همچنین، کسی که نمی   

که ممکن باشد و موجب حرج نباشد، باید به مقدار نماز، از خارج شدن بول یا غائط 
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شود، باید خود را  درمان میجلوگیری نماید. و در صورتی که بیماری او به آسانی 

 معالجه نماید.

 



 

 

 

 عزاداری ی دسته در شركت

  آقایان سر پشت آرام ها خانم و کند حرکت عزاداری ی دسته اگر    

 دارد؟ حکمی چه نمایند، خود عفاف و حجاب مراعات و کنند حرکت

 .ندارد اشكال بنمايند را خود عفاف حجاب و مراعات كه صورتی در

 

 ازدواج امر در گشايش

 چه خوب خواستگار شدن پیدا و ازدواج مشکل حل برای   

 فرمایید؟می ای توصیه

 بفرستيد صلوات مرتبه 14 ،نماز از بعد .صبح نماز مانند ،بخوانيد نماز ركعت دو

 هدوبار ،آن از بعد و« الّلُهمَّ ِخْر لي و ْاْخَتر لي» بگوييد مرتبه 177 آن از بعد و

 در را آن از بعد دعای و نماز اين تعالی اهلل شاء نإ. بفرستيد صلوات مرتبه 14

 .نمايد گشايش شما ازدواج امر در خداوند تا نماييد تكرار مختلف روزهای
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 رقص حكم

 چیست؟ رقصیدن حکم    

رقصيدن زن در مقابل مرد، و مرد در مقابل زن حرام است. و رقصيدن زن در 

 يدنرقص فقط و شود، ترکواجب  احتياط بر بنامقابل زن، و مرد در مقابل مرد 

 .است جايز شوهرش در مقابل زن

 

 بانوان برای عطر

 نمایند؟ استفاده عطر از منزل از خارج در توانندمی ها خانم آیا    
 

 هب آن بوی كه باشد صورتی به اگر

 يزجا ،واجب احتياط بر بنا ،برسد نامحرم

 .نيست

 

 عروسی مجالس

  ممیّز بچه حتی مردی هیچ که( عروسی) ای زنانه مجالس در   

 چه ،برقصند ها انمخ و بزنند میز روی اگر ،در آن حضور ندارد

 دارد؟ حکمی

 هول حد سر به كه صورتی در زنانه عروسی مجلس در ،نفسه فی ،ميز روی زدن

 .نيست جايز ،واجب احتياط بر بنا رقصيدن ولی ندارد، مانعی نرسد لعب و
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 زنان اشتغال

  ایشان اشتغال و زنان کردن خدمت آیا  
 است؟ جایز منزل از خارج در

 شرعی موازين تمام رعايت با خود خودی به كردن كار

 .ندارد مانعی او منع و شوهر حق مزاحمت عدم و
 

 بانوانرانندگی 

 ها چه حکمی دارد؟ رانندگی برای خانم 
 

با رعايت تمام موازين شرعی 

 -مثل حجاب و مانند آن  -

 مانعی ندارد.
 

 

 يتيم ی خانه به رفتن

 دنسرز یا و مهمانى جهت به یتیم شخص ی خانه به رفتن آیا     
   است؟ جایز او خانه در خوردن غذا و ایشان به

 مكنم ولىّ از گرفتن اذن كه صورتى در و شود گرفته اذن ايشان ولىّ از بايد

 به كار اين كهاين شرط به بخورد؛ هم غذا و رفته او ی خانه به تواندمى نباشد،

 بر ىضرر بايد باشد، نداشته ايشان براى مصلحتى اگر و .باشد وى مصلحت

. ردازدبپ وى به را آن قيمت نموده، كه تصرّفى عوضِ در و باشد نداشته ايشان

 . بدهد ايشان به هديه عنوان بهآن را  ثالًم
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 رايت كپى

 پیرامون له ممعظّ نظر که است شده سؤال    
  و تألیف حق مانند ـ وىمعن و فکرى تمالکی حقوق

 چیست؟ افزارى منر هاىبسته تولید همچون مواردى و ـ اختراع حق
 در ران،ديگ آثار از موارد قبيل اين از بردارىه بهر و استنساخ واجب، احتياط بر بنا

 و باشد اثر صاحب ی اجازه با بايد باشد 1المال محترم حق، آن صاحبِ كه صورتى

 .است ضمان موجب و نيست جايز اثر صاحب ی اجازه بدون واجب، احتياط بنابر
 

 اى شبكه بازاريابى

   است؟ صحیح اى شبکه بازاریابى آیا    

 در و ستني صحيح ،واجب احتياط بر بنا ،اى شبكه بازاريابى

 .نمود رجوع ديگر مجتهد به شودنمى ،واجب احتياط اين

 ديركرد سود شرط

  دردگمىد متعه فروشنده که شده منعقد بیع عقد یک ضمن شرطى    
  رد،بگی وام بانک از را ثمن از قسمتى نتواند خریدار که صورتى در

 عمالً و داده وام مشترى به بانکى سود با را مبلغ آن اًشخص بایع
  رطش آیا بگیرد، سود ی عالوه به اقساط صورت به را ثمن از بخشى
 عقد؟ مبطل و باطل یا است الوفاء الزم و صحیح مذکور

 

 .نيست عقد مبطل ولى است باطل شرط اين
                                                           

 .باشدمى محترم ،است اسالم پناه در كه كافرى و مسلمان مال. 1
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 اجاره تمد نكردن معلوم

 و( موجر) دهنده اجاره شخص منزل، یا مغازه ی اجاره قرارداد در    
  ره در را آن خواست مستأجر وقت هر تا که اند گذاشته قرار هم با مستأجر

 است؟ صحیح اجاره این آیا نماید، اجاره معیّنى مقدار به سال هر در یا ماه
 آن ی اجاره نشستى خانه در وقت هر تا بگويد و نكند معلوم را اجاره تمد اگر

. نيست صحيح لاو سال يا لاو ماه غير در اجاره است، مقدار فالن سالى يا ماهى

 در كهچنان ـ بدهند تومان 5777 شبى مثالً كه بگذارند قرار اجاره در اگر و

 اند، نكرده معلوم را اجاره تمد چون ـ است متعارف زوّار و مسافرين مورد

 ،لوا شب از بعد ،خانه صاحب و نيست صحيح لاو شب از غير به نسبت اجاره

 رضايت با ،لاو شب از بعد ولى كند، بيرون را هاآن تواندمى بخواهد وقت هر

 لالمث ةراج بايد ،لاو شب غير در و ندارد اشكال منزل از استفاده ،خانه صاحب

 هب هدهند اجاره يا بشود راضى بيشتر به مستأجر كهاين مگر گردد؛ پرداخت

 .دهد رضايت كمتر

 وكالت به همسر

 داده وکالت همسرش به ،عقد ضمن شرط عنوان هب مردى    
  طالق در وکیل زن نماید، مجدّد ازدواج او ی اجازه بدون اگر که

  ،دادگاه از مجوّز اخذ با ،زن نشوز علّت به مرد اگر اکنون. باشد
 طالق در زوجه وکالت بر مبنى عقد ضمن شرط آیا نماید، ازدواج

 شود؟مى محقّق شرط آن از زوج تخلّف لحاظ به

 زلبالع وكالت و كرده طالق بر وكالت شرط زوجه عقد، ضمن در كه صورتى در

 ارتكاب صورت در طالق لكن است، شده محقّق عقد حين همان از طالق در
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 از را خود همسر تواندنمى مرد ،صورت اين در است، مجدّد ازدواج مثل امورى

 مجدّد ازدواج اگرچه است؛ صحيح طالقش داد، طالق زن اگر و كند عزل وكالت

 .است بوده صحيح طالق در زن وكالت ولى .است بوده زن نشوز علّت به مرد
 

 موردش غير در وام صرف

  کرد استفاده مسکن مورد غیر در را مسکن وام توانمى آیا     
 برد؟ بکار زمین خرید مانند دیگرى مورد در را خودرو وام یا

 .شود مصرف شده معيّن كه جهتى همان در بايد خير؛
 

 كارمزد با وام

 بدون وام گرفتن شرایط دارد؟ اشکال %4 با وام گرفتن آیا    
 چیست؟ اشکال

 بگيرد دهدمى كه مقدارى از زيادتر كه كند شرط دهدمى قرض كه كسى اگر

 بگيرد، سير 5 و من يک كه كند شرط و بدهد گندم من يک ،مثال عنوان به ـ

 است؛ حرام و ربا صورت، اين در ـ بگيرد عدد 11 كه بدهد مرغ تخم عدد 17 يا

 قرض هك را چيزى يا دهد انجام او براى كارى بدهكار كه بگذارد قرار اگر ،بلكه

 ىتومان يک كند شرط ،مثال عنوان به ـ دهد پس ديگر جنس مقدارى با كرده

 حرام و ربا نيز صورت اين در ـ دهد پس كبريت يک با كرده قرض كه را

 مخصوصى طور به گيردمى قرض كه را چيزى كه كند شرط او با اگر نيز و. است

 هساخت كه كند شرط و بدهد قرض او به نساخته طالى مقدارى الًمث ـ دهد پس

 كهاين بدون اگر ولى .است حرام و ربا هم باز ،صورت اين در ـ بگيرد پس

 ندارد؛ اشكال بدهد، پس كرده قرض چه آن از زيادتر بدهكار خودِ ،كند شرط

 . است حرام گرفتن ربا مثل دادن ربا و .است مستحب عمل اين بلكه
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  ی اجازه با ماه هر ثابتى مبلغ ،اداره ی الحسنه قرض صندوق در      
 عنوان به صندوق حساب به و شده کسر اعضا حقوق از فرد از کتبى
  اقتصادى هاى تفعالی و الحسنه قرض امور در صرف جهت الحسنه قرض
  نوانع به ثابتى مبلغ ،قرعه قید به، ااعض از تعدادى به ماه هر و شودمى واریز
  صندوق تسهیالت از استفاده براى فرد هر. شودمى پرداخت الحسنه قرض

  به و کسر وى حقوق از ماه هر شدهصمشخ مبلغ و بوده صندوق عضو باید
  واریز صندوق به ماه هر که مبلغى حساب ولى. شود واریز صندوق حساب

  بخواهد موقع هر و است مجزّا کامال کندمى دریافت فرد که وامى و شودمى
  داراى دهى وام سیستم این هم باز آیا .دارد وجود کدام هر تسویه امکان
 دارد؟ مشکل و است شرط پیش

 هايى قرض چنيناين اصل همچنين و نيست جايز و است ربوى قرض قرض، اين
 .است مشكل قرعه قيد به

 خانگى هاى صندوق

      مبلغ ،ماه هر که خانگى کشىقرعه هاى صندوق حکم    
 چیست؟ دهند،مى ضااع از یکى به را شده آورىجمع

 شركت كشىقرعه در را ها آن كهاين شرط به ها صندوق اين در پول گذاشتن
 .نيست جايز دهند،

 خالكوبی

 حکم خالکوبی )تاتو( چیست؟    

 شرط حرام نيست: پنجبا 
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 بر روی پوست ايجاد جرمی نكند كه مانع وضو و غسل و تيمم باشد. .1

 ه حرام است(.ك نوشته يا تصويری نباشد كه شرعاً حرام باشد )مثل خالكوبی صليب .2

 اگر زينت است )مثل تاتوی ابرو برای زن( در مقابل نامحرم پوشانده شود. .3

اگر اين كار، او را از گرفتن وضو يا انجام غسل به صورت عادی )غير  .4
 .1جبيره( حتی برای يک نماز هم محروم نكند

 بر احتياط واجب، اسماء متبركه نباشد. بنا .5

 

 حق المارّه

های درخت یا باغی که انسان از کنار آن  حکم خوردن میوه   
 کند چیست؟ عبور می

 ها اشكال ندارد: با پنج شرط، خوردن آن ميوه
ها برای آن شخص ضرورت عُرفيّه  بر احتياط واجب، خوردن آن ميوه بنا -1

 داشته باشد ) مثل اينكه گرسنه يا تشنه باشد(.
و مانند آن را فاسد نكند )مثالً  تهای درخ درخت يا شاخه يا ميوه -2

 ها را له نكند(. ی ميوه های آن را نشكند يا برای خوردن چند ميوه، بقيه شاخه
ها استفاده تواند از آن ها در همان وقت می ی خوردن ميوه فقط به اندازه -3

 ها را همراه خود ببرد. تواند چيزی از آن ميوه نمايد و نمی

 ديوار يا حصاری نباشد.دور آن درخت يا باغ  -4

انسان علم به عدم رضايت صاحب درخت يا باغ نداشته باشد. پس اگر  -5
های آن نيست،  داند كه صاحب درخت يا باغ راضی به خوردن ميوه می

 ها حرام است؛ هرچندكه ساير شرايط مذكور را داشته باشد. خوردن آن ميوه
                                                           

پس اگر جای آن زخم شود و بگويند مثال تا سه روز نبايد آب به محل زخم برسد، اين كار جايز . 1
 نيست )مگر برای زن هنگامی كه در ايام عادت خود باشد(.
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ت دیگران های درخ اگر میوه    
م توانی ریخته باشد، آیا میروی زمین 

 آنها را برداشته و بخوریم؟

با رعايت شرايطی كه در سؤال قبل بيان شد 

هايی  ميوههای روی درخت و  اشكالی ندارد. و در اين مسأله، فرقی ميان ميوه

 كه بر زمين ريخته نيست.
 

اگر انسان مسیر خود را از ابتدا طوری انتخاب کند که از    
 های تواند از میوه باغ دیگران بگذرد، آیا باز هم میکنار درخت یا 

آن استفاده نماید یا الزاماً باید به صورت اتفاقی به درخت یا باغی 
 برخورد کرده باشد؟

    چنانچه از همان اول هم قصد داشته كه از كنار درخت يا باغ ديگران بگذرد 

 يد.ه های آن استفاده نمامی تواند از ميو –با رعايت شرايطی كه قبالً بيان شد  –
 

ی درخت از خانه یا باغی به بیرون و یا خانه یا  اگر شاخه    

 های آن چیست؟ باغ همسایه رفته باشد، حکم خوردن میوه

های آن  خوردن ميوه

رام است؛ مگر ــح

كه بداند صاحب  اين

 آن راضی است.
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...( هم های جالیز )مثل هندوانه، خربزه و خیار و  آیا میوه     

با رعایت شرایط ذکر  –توان  حکم درخت و باغ را دارد؟ یعنی می

 از محصوالت آن استفاده نمود؟ –شده 
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