


 فصل در وضوء

 جبات وضوءوا

 شرائط وضوء

 يكى ديگر از شرائط مباشرت در حال

  اختيار است

  شرط ديگر وضو ترتيب است

  از جمله شرائط مواالت بين اعضاء است

 ضوء مى شودفصل دراينكه چه چيزهائى موجب و

   چيزهائى كه براى آن وضو گرفته مى شود-فصل 

 گفتار در احكام خلل

 فصل در وضوء جبيره

 فصل در مسائل غسل ها

 فـصـل در غـسـل

 جنابت

  قسمت دوم در احكام جنب

 گفتار در واجبات غسل

 گفتار در مشخصات خون حيض

  گفتار در احكام حائض

 فصل در استحاضه

  و اما احكام استحاضه ؟

 گفتار در مسائل نفاس
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 گفتار در غسل مس ميت

 گفتار در احكام اموات

  گفتار در غسل ميت

  گفتار در كيفيت غسل ميت

 آداب غسلگفتار در 

  گفتار در تكفين ميت

 گفتار در مستحبات كفن و آداب كفن كردن

 گفتار در حنوط

 گفتار در جريدتين

 گفتار در تشييع جنازه

  (( و اما آداب تشييع چند است))

  گفتار در نماز بر ميت

  گفتار در كيفيت نماز ميت

  گفتار درشرايط نماز ميت

  گفتار در آداب نماز بر ميت

  گفتار پيرامون دفن اموات

 گفتار در مستحبات و مكروهات دفن

  گفتار در امورى كه در دفن اموات مكروه است

 خاتمه اى مشتمل بر چند مسئله

  خاتمه پيرامون دو مساءله

 گفتار در غسل هاى مستحبى
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 گفتار در اينكه مجوز تيمم چيست و چند است:فصل 

  گفتار در چيزهائيكه تيمم با آنها صحيح است

  گفتار در كيفيت تيمم

  گفتار در آنچه كه درتيمم معتبر است

 گفتار در احكام تيمم

 فصل در نجاسات

  ر معرفى و بيان نجاساتگفتار د

  گفتار در احكام نجاسات

  گفتار در اينكه چگونه چيزى نجس مى شود؟

  گفتار در نجاستى كه در نماز از آن عفو شده

  فصل در چيزهائيكه نجس را پاك مى كند

 گفتار در احكام مربوط به ظرفها

 فـصـل: كـتـاب الصـلوة 

 ه نمازاول در مقدمات شش گان

مـقـدمه اول شماره نمازهاى واجب و وقت هريك از نمازهاى روزانه 

 و نافله هاى آن

  مقدمه دوم قبله است

 مقدمه سوم در پوشش نمازگزار

 مقدمه چهارم در مكان نماز

  مقدمه پنجم در اذان و اقامه

  مقدمه ششم در حضور قلب
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 فصل در افعال نماز

  گفتار درباره نيت

 گفتار در تكبيرة االحرام

 مسائل مربوط به قيام

 گفتار درباره مسائل قرائت و ذكر

 گفتار در مسائل ركوع

  گفتار در مسائل سجده

 جده شكرگفتار در سجده تالوت و س

 گتفار در مسائل تشهد

 گفتار در سالم نماز

 گفتار در ترتيب بين افعال نماز

  گفتار در مواالت

  گفتار در مسائل مربوط به قنوت

 گفتار در مسائل

 تعقيب نماز

 گفتار در آن چه كه نماز را باطل

  مى كند

 گفتار در نماز آيات

 حيانا درنماز رخ مى دهدگفتار در خللى كه ا

 گفتار در مسائل شك

 گفتار در شك در افعال نماز
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  گفتار در شك در عدد ركعات نمازهاى واجب

  گفتار در شكهائى كه اعتبارى به آن ها نيست

 در حكم ظن در افعال و ركعت هاى نمازگفتار 

 گفتار در ركعات احتياط

 گفتار در اجزاء فراموش شده نماز

 گفتار در مسائل سجده سهو

 خاتمه مباحث خلل در مسائل متفرقه

 سائل مربوط به قضاء نمازهاى فوت شدهگفتار در م

 گفتار درنماز جمعه

 گفتار در شرائط نماز جمعه

  گفتار در كسانى كه نماز جمعه بر آنان واجب است

 گفتار در وقت نماز جمعه

 ر نماز عيد فطر و عيد قربانگفتار د

 گفتار در بعضى از نمازهاى مستحبى

 يكى ديگر نماز طلب باران است

 نماز غفليه

 نماز شب دفن

 نماز اول هرماه

 فصل سوم در نماز مسافر

 شرط اول

 شرط دوم از شرائط شكسته شدن نماز
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  شرط سوم استمرار قصد است

 شرط چهارم از شرائط شكسته شدن نماز

 شرط پنجم

 شرط ششم

 شرط هفتم

 شرط هشتم

  گفتار در چيزهائى كه حكم سفر را قطع مى كند

 فصل در نماز جماعت

  ائط جماعتگفتار در شر

  گفتار در احكام جماعت

  گفتار در شرائط امام جماعت

  مقدمه ناشر

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

با سپاس فراوان از ايزد منان كه ما را يارى كرد تا بار ديگر اثرى 

رساله تحريرالوسيله اثر . عالقمندان پارسى زبان تقديم داريم  نده بهارز

العظمى امام خمينى مدظله العالى رهبر كبير انقالب  حضرت آية اهللا

هاى عمليه عصر حاضر كه  اسالمى كه بحق يكى از بهترين رساله

فارسى  متعرض همه ابواب فقه است و ترجمه آن مورد نياز همه مقلدين

 .اشدمعظم له ميب

اينك كه جلد اول اين كتاب شريف در اختيار عالقمندان قرار ميگيرد اميد 

گيرد و جلدهاى بعدى كه مجموعا چهار جلد ميباشد  است مورد توجه قرار
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الزم بتذكر است كه . خواهد گرفت  به ترتيب در اختيار عالقمندان قرار

انى كه از موسوى همد اين مهم به دست تواناى دانشمند محترم جناب آقاى

 فضالى حوزه علميه قم ميباشند انجام گرفته است و جا دارد از حجة

االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد محمد ابطحى كاشانى دامت افاضاته كه 

مقابله اين اثر با متن عربى را با حوصله و دقت بپايان  كار تصحيح و

 قوفيق متعال طول عمر حضرت امام و بردند تشكر و تقدير و از خداى

 . هر چه بيشتر مصحح و مترجم را مسئلت نمائيم

در خاتمه از خوانندگان محترم فضال و دانشمندان جهت بهتر انجام گرفتن 

 .بعدى ما را از راهنمائى هاى خود بى نصيب نگذارند چاپ جلدهاى

 ناشر

  مقدمه مترجم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 و على آله اال دالء الى الحمدهللا و الصلوه و السالم على رسول اهللا

 . اللعنه الدائمه على اعدائدهم اعداءاهللا مرضات اهللا و

هنوز ترجمه تفسير الميزان پايان نيافته بود كه جمعهى از دوستان پيشنهاد 

مستطاب تحرير الوسيله تاليف عالمه بزرگوار و استاد عظيم  كردند كتاب

 بركات وجوده را ترجمه االرضين امام خمينى ادام اهللا الشان آية اهللا فى

متعرض همه ابواب فقه شده است لذا  كنم چون تنها رساله عمليه ايست كه

حاجت به نظر  از خود معظم له نظر خواهى كردم فرمودند كار خير

خواهى ندارد پس از اتمام ترجمه تفسير مجددا دوستان مرا به شروع در 

توسل به خاندان وحى  اينك در آغاز اين كار با. كار تشويق نمودند اين



خدايتعال مسئلت دارم  عليهم السالم و مخصوصا قائمشان روحى فداه از

هوالموفق  مرا در اتمام آن موفق بفرمايد و آنرا ذخيره آخرتم قرار بدهد و

 . و المعين

  در باب تقليد

 بايد دانست كه بر هر مكلفى كه بمرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در

ى دين تقليد و يا احتياط كند چه در عبادات و چه مسائل غيرضرور

محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر  معامالت چه واجبات و چه

احتياط باشد و معلوم استكه جز  خواست احتياط كند بايد عارف به موارد

عمل عامى كه آشناى  افرادى انگشت شمار عارف به آن نيستند، بنابراين

باطل است و تفصيل مسئله  ف آن نيست بدون تقليدبموارد احتياط و طر

 .مى آيد

قوى تر در نظر اين استكه احتياط كردن جائز است هر چند  - 1مساءله 

 .تكرار عمل باشد كه مستلزم

تقليد عبارت از اين استكه عمل آدمى مستند به فتواى فقيهى  - 2مساءله 

همين تقليد است ، باشد و در دو مسئله بعدى نيز سخن درباره  معين بوده

عمل را صحيح مى كند صادر شدن آن با داشتن حجتى نظير  بله آنچه

بر آن صادق نباشد و بزودى خواهد آمد كه  فتوى است هرچند عنوان تقليد

 . عمل با فتوا در صحيح بودن آن كافى است صرف مطابق بودن

ين خدا عادل و پرهيزكار درد مرجع تقليد بايد عالم و مجتهد و - 3مساءله 

بر مال و جاه  باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه عالوه براينها حرص

از ميانه فقهاء  )) : دنيا و بر تحصيل آن نيز نباشد درحديث شريف آمده



كسى يافت شود كه زمام نفس خود را مالك و براى دين خدا نگهبان و  اگر

مردم ميتوانند و نسبت به امر مواليش مطيع باشد   مخالف با هواى نفسش 

 . ((از او تقليد كنند

بعد از آنكه مكلف از مجتهدى زنده تقليد كرد ميتواند به  - 4مساءله 

كه مساوى با او است عدول نمايد ولى اگر دومى از اولى  مجتهدى ديگر

به احتياط آنستكه بگوئيم واجب است به او  برترى داشته باشد نزديكتر

 .عدول كند

بر مكلف واجب استكه درصورت امكان از مجتهدى بنابراين  - 5مساءله 

  اعلم از سايرين باشد همچنانكه جستجو كردنش براى تشخيص  تقليد كند كه

افراد نيز واجب است و اگر در زمانى دو مجتهد  چنين فردى از بين ساير

بر ديگرى براى مكلف معلوم نشود  در علم برابر باشند و يا برترى يكى

اگر در همين فرض  ز هر يك از آندو تقليد كند و امامخير است دراينكه ا

عادل تر از آنديگرى باشد بهتر و به  فردى معين از آندو با ورع تر و يا

انتخاب كند و اگر اعلم بودن  احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم مكلف او را

احتمال دهد خصوص يكى از آندو اعلم  مردد بين دو شخص باشد و مكلف

 . است بنابر احتياط واجب تقليد از او متعيناز ديگرى است 

اگر اعلم منحصر و مردد در دو شخص بود و تعيين وى  - 6مساءله 

عمل به احتياط و يا حداقل عمل بفتوائى از آندو كه به احتياط  ممكن نشد

البته اين درصورتى استكه احتياط ممكن باشد و  نزديكتر باشد متعين است

 .هر يك از آندو تقليد كند مخير است ازدر صورت ممكن نشدن مكلف 

در خصوص مسئله وجوب تقليد اعلم بر مكلف عامى واجب  - 7مساءله 



مسائل از  كند اگر او آنرا واجب بداند نميتواند در ساير است از اعلم تقليد

غير اعلم تقليد كند و اما اگر واجب نداند يعنى تقليد از غير اعلم را جائز 

لف مخير است بين تقليد همان اعلم و بين غير او و در آنصورت مك بداند

به اينكه تقليد اعلم واجب نيست مكلف نمى  اما اگر غير اعلم فتوى دهد

همين غير اعلم فتوى دهد به  تواند اين مسئله را از او تقليد كند ولى اگر

نه از  وجوب تقليد اعلم جائز است دراين مسئله از او تقليد كند لكن اين

عمل بر طبق  استكه قول او حجت باشد بلكه از اين جهت استكهباب اين 

 . فتواى او موافق احتياط است

اگر در مجتهد متساوى در علم باشند مكلف عامى درتقليد از  - 8مساءله 

است همچنانكه ميتواند در بعضى از مسائل از اين و  هر يك مخير

 .دربعضى ديگر از آن تقليد كند

مشغول فحص و پيدا  ى واجب است درزمانيكهبر ملف عام - 9مساءله 

عمل كند ودر فرض  كردن مجتهد و ياتشخيص اعلم است اينكه به احتياط

محتمل  دوم كه در حال جستجو از اعلم است كافى است فتواى چند مجتهد

عمل كند  اال علميه را بدست آورده در آنها احتياط كند يعنى به آن فتوائى

 .كه به احتياط نزديك باشد

درمسائلى كه فتواى غير اعلم مطابق فتواى اعلم است و بلكه  - 10مساءله 

هم كه نميداند فتواى آندو مخالف يكديگر است مكلف ميتواند  در مسائلى

 .عمل كند بفتواى غير اعلم

مسائل فتوا نداشته باشد  اگر مجتهد اعلم در مساءله اى از -11مساءله 

اين استكه  كند و نزديكتر به احتياطمكلف عامى مى تواند بغيراعلم رجوع 



 .در بين افراد غيراعلم بآنكه از همه عالم تر است رجوع نمايد

اگر ازكسى تقليد كرده كه اهليت فتوى ندارد واجب است از  - 12مساءله 

عدول كند و نيز اگر از غير اعلم تقليد كرده بعد از آنكه ملتفت شد  او

عدول كند و همچنين اگراز اعلم تقليد مجتهد اعلم  احتياط واجب آنستكه به

نزديك تر به احتياط اين  مى كرد و سپس ديگرى اعلم از آن مجتهد شد

تفصيال ميداند  استكه دراين فرض و درفرض قبلى بگوئيم در مسائلى كه

و اما اگر تفضيال نمى (عدول كند  فتواى آندو مخالف يكديگر است به اعلم

 .( عدول الزم نيست يگر استداند كه فتاواى آندو مخالف يكد

عمل كردن  تقليد ميت ابتدا جايزنيست بله اگر بعد از - 13مساءله 

 دربعضى از مسائل بفتواى مجتهد آن مجتهد وفات كرد جائز است در همه

مسائل به تقليد از وى باقى بماند و نيز مى تواند به مجتهد زنده اعلم 

گر رجوع كرد بنابر احتياط به احتياط نزديكتر است و ا رجوع كند و اين

برگردد و نيز نمى تواند به مجتهد زنده  واجب ديگرنميتواند بفتواى ميت

دراينصورت احتياط واجب  ديگر رجوع كند مگر آنكه دومى اعلم باشد كه

ميت بايد  آنستكه از دومى تقليد كند و در خصوص مسئله جواز بقاء برتقليد

ن اجازه مجتهد زنده ايكه بقاء را جائز از مجتهد زنده تقليد كند كه اگر بدو

 . داند باقى بماند عمل او مانند عمل كسى استكه اصال تقليد نكرده مى

اگرمكلف ازمجتهدى تقليد كند و سپس آن مجتهد از دنيا برود  - 14مساءله 

مجتهدى ديگر تقليد كند او نيز از دنيا برود و بناچار در مسئله  آنگاه از

سوم تقليد كند اگر فتواى او اين باشد كه بقاء  از مجتهدبقاء بر تقليد ميت 

اول باقى ميماند و اگر فتوايش اين باشد كه بقاء  واجب است بر تقليد مجتهد



بر تقليد مجتهد دوم و بين رجوع  جايز است مكلف مخير است بين بقاء

 . بمجتهد زنده

در كسيكه از طرف مجتهدى وكيل و يا ماءذون در تصرف  - 15مساءله 

ها و يا تصرف در اموال افراد قاصراست با مرگ آن  اوقاف يا وصيت

و اما ) و وكالت و اذنى كه داشت باطل مى گردد(منعزل مى شود  مجتهد

بوده باشد مثال مجتهد او را به توليت اوقافى  اگر از ناحيه او منصوب

كرده باشد بعيد نيست بگوئيم با  نصب و يا وى را قيم بر فردى قاصر

منعزل نمى شود لكن سزوار آن است كه احتياط كند يعنى از   مجتهدمرگ

 .جديد تحصيل نمايد مجتهد زنده اجازه و يا نصبى

اگر به فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كرده عبادتى يا  - 16مساءله 

انجام داده سپس آن مجتهد از دنيا  (( نظير طالق )) ايقاعى معامله اى يا

كه آن عمل را باطل ميداند مى تواند  هدى ديگردرآمدرفت و به تقليد مجت

عمل واجب نيست لكن  در آنچه كرده بنا را برصحت بگذارد و اعاده آن

 .اعمالى كه بعدا انجام ميدهد بايد مطابق فتواى مجتهد دوم باشد

اگراز مجتهدى قبل از تحقيق از اينكه آيا جامع شرايط هست  - 17مساءله 

 درجامع شرائط بودنش شك نمايد واجب است تحقيق كند وسپس يا نه تقليد

الشرائط بودن وى يقين داشته سپس بشك افتاده  كند و همچنين اگر به جامع

 و  واجب آنستكه از حال او فحص  كه آيا درابتداء جامع بود يا نه احتياط

  احراز كرده و سپس  تحقيق كند اما درصورتيكه جامع الشرائط بودن او را

زايل  ينكه چيزى از آن شرائط نظير عدالت و اجتهاد از وىشك كند درا

 شده يا نه فحص واجب نيست و مى تواند بنا بگذارد بر اينكه مجتهدش بر



 . حال اول باقى است

اگر حالتى بر مجتهد عارض شود كه باعث از دست دادن  - 18مساءله 

ى گردد شرائط گردد مثال فاسق يا ديوانه شود و يا دچار فراموش بعضى از

ديگر كه جامع شرائط باشد تقليد كند و جايز نيست بر  واجب است ازمجتهد

اگر مدتى از كسى كه جامع شرائط نبوده تقليد  تقليد او باقى بماند همچنانكه

جاهل قاصر  مثل كسى است كه اصال تقليد نكرده و حكم او حكم كرده باشد

 .و يا مقصر است كه بعدا مى آيد

د مجتهد از راه آزمايش و بوسيله شيوعى كه علم آور اجتها - 19مساءله 

شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ثابت مى شود و راه ثابت  باشد و به

نيست از كسى تقليد كند كه هنوز  شدن اعلميت نيزهمين ها است و جائز

از اهل علم باشد  يقين نكرده به اينكه او بمرتبه اجتهاد رسيده هرچند كه

 رمجتهد واجب است كه يا تقليد كند و يا احتياط هرچند كههمچنانكه بر غي

 .خودش ازاهل علم و حتى قريب به اجتهاد باشد

جاهل مقصر ملتفت بدون تقليد باطل است مگر آنكه  عمل - 20مساءله 

باشد و مطابق واقع و يا مطابق  هرچه مى كرده به اميد درك واقع كرده

باشد و همچنين  است انجام دادهفتواى مجتهدى هم كه تقليد از او جائز 

 عمل جاهل قاصر و يا مقصر غافل اگر قصد قربت داشته صحيح است

بشرطى كه مطابق با واقع و يا با فتواى مجتهدى باشد كه تقليد از او جائز 

 . است

 : راه بدست آوردن فتواى مجتهد يكى از سه چيز است - 21مساءله 

 . شنيدن فتوى از خود او-اول 



 ه دو شاهد عادل و يا يك شاهد عادل از خود او و يا از رساله اودوم اينك

 بلكه على - البته بشرطى كه رساله اش ماءمون ازغلط باشد -نقل كنند 

نقل يك نفرغير عادل نيز در صورتيكه مورد وثوق باشد و نقلش  الظاهر

 . است اطمينان آور باشد كافى

كه رساله اش ماءمون سوم رجوع خود مكلف به رساله اوست در صورتى 

 .از غلط باشد

نقل اختالف كنند اقوى اين است  اگر ناقلين فتواى مجتهد در - 22مساءله 

نقل هيچيك اعتماد نمى شود چه اينكه  كه درهرحال تساقط مى كنند يعنى به

چنين وضعى اگر  هر دو طرف در وثاقت مساوى باشند و يا نباشند و در

فتوا   رساله او رجوع كند بايد از بين آندومكلف نتواند به مجتهد و يا به

عمل  فتوائيكه به احتياط نزديكتر است را بگيرد و يا خود مطابق احتياط

 .نمايد هر چند مطابق هيچيك از آن دو فتوى نباشد

واجب است ياد گرفتن مسائل شك و سهو و ساير مسائلى كه  - 23مساءله 

كلف از خود اطمينان داشته ابتالء واقع مى شود مگر آنكه م غالبا مورد

مسائل برايش پيش نمى آيد همچنانكه واجب است ياد گرفتن  باشد كه آن

ومقدمات آن بله اگر بطور اجمال يقين  اجزاء عبادات و شرائط و موانع

شرائط و فاقد همه موانع  داشته باشد به اينكه عملش داراى همه اجزاء و

 آگاهى به آنها نداشته تفصيل هست عملش صحيح است هر چند كه بطور

 .باشد

مكلفى كه ميداند مدتى عبادتش بدون تقليد بوده ولى مقدار  - 24مساءله 

داند اگر ميداند چگونه عبادت كرده و آنچه كرده با فتواى  آنرا نمى



كرده و يا مجتهديكه آنروز مى بايست باو  مجتهدى كه امروز به او رجوع

غير اينصورت بايد  يست و دررجوع مى كرد مطابق است چيزى بر او ن

مشغول است  اعمال سابق خود را بمقدارى كه يقين دارد ذمه اش به آن

اعمال خود را قضاء كند  قضاء كند هرچند كه احتياط مستحب آنستكه آنقدر

 .  برى شده است كه يقين كند ذمه اش 

 دشمكلفى كه اعمال گذشته اش با تقليد بوده ولى نمى داند تقلي - 25مساءله 

 .صحيح بوده يا فاسد بنا را برصحت مى گذارد 

 اگربعد از آنكه مدتى از بلوغ مكلف گذشته شك كند در اينكه - 26مساءله 

اعمالش مستند به تقليدى صحيح بوده يا نه بنا را بر صحت بگذارد ولى 

 .اعمال بعد بايد تقليد صحيح كند براى

ت بچند طريق ثابت مى عدالت كه درمفتى و قاضى معتبر اس - 27مساءله 

شهادت دو شاهد عادل و ديگر از راه معاشرتيكه مكلف به  شود يكى

حداقل اطمينان حاصل كند و سوم شياعى استكه براى  عدالت او يقين و يا

حسن ظاهر و مواظبت بر شرعيات و  مكلف يقين آور باشد بلكه بوسيله

و ظاهر اين امثال آن نيز شناخته ميشود  طاعات و حضور در جماعات و

شارع عليه السالم  استكه حسن ظاهر كاشف تعبدى است به اين معنا كه

  دانسته هر چند از آن براى مكلف ظن يا علم بعدالت آنرا راه تشخيص 

 .حاصل نشود

عدالت عبارت است از داشتن ملكه راسخه اى درنفس كه  - 28مساءله 

مات و فعل كند به مالزمت تقوى يعنى ترك محر آدمى را وادار مى

 . واجبات



حكم عدالت با ارتكاب هريك از گناهان كبيره و يا اصرار  29مساءله 

صغيره ازبين مى رود بلكه احتياط آنستكه بگوئيم با ارتكاب هر  برگناهان

نيز ازبين مى رود و با توجه به اين حكم برميگردد  يك از گناهان صغيره

 . باقى باشدگذشته ذكر شد بشرطيكه ملكه عدالت كه درمسئله

اگر كسى فتواى مجتهد را براى فرد يا افرادى بطور  - 30مساءله 

 .نقل كند بايد به همه كسانيكه از او ياد گرفته اند اعالم نمايد نادرست

اگر براى مكلف دربين نماز مسئله اى پيش آيد كه حكمش  - 31مساءله 

كى از دو آگاه شدن از آن برايش ممكن نيست بنا را بر ي رانمى داند و

احتمال مى گذارد بقصد اينكه بعد از نماز حكم را بپرسد و اگر آنچه  طرف

دستور بوده دوباره نمازش را بخواند كه اگر چنين كند و  انجام داده خالف

 كرده مطابق دستور بوده نمازش صحيح است بعد از نماز معلوم شود آنچه
. 

قبيل اجراى عقد و  زكسيكه از طرف غير براى انجام كارى ا - 32مساءله 

 يا ايقاع يا پرداخت خمس و يا زكات و يا كفاره و يا كار ديگر نظير اينها

موكل خود انجام  وكيل شده واجب است بر او كه آن عمل را مطابق تقليد

فتواى  دهد نه تقليد خودش البته اين درصورتى است كه فتواى مجتهد او با

حيه وصى و يا ولى اجير شده مجتهد موكل مختلف باشد و اما اگر از نا

مثال نماز و يا عبادتى نظير آن را به نيابت از ميت انجام دهد  باشد كه

مراعات تقليد خود را بنمايد نه تقليد ميت و نه تقليد  اقوى اين است كه بايد

شخص وصى بخواهد خودش وصيت  وصى ويا ولى را و همچنين اگر

انجام دهد بر او نيز واجب مقابل گرفتن اجرت  ميت را تبرعا و يا در

 . را و همچنين است ولى است مراعات تقليد خود را بكند نه تقليد ميت



اگر بين دو نفر معامله اى واقع شد كه يكى از آندو از كسى  - 33مساءله 

كند كه آن معامله را باطل مى داند و ديگرى از كسيكه آنرا  تقليد مى

ست فتواى مجتهد خود را واجب ا صحيح ميداندد بر هر يك از آندو

مرافعه را نزد  مراعات كندد و اگر بين دو نفر مقلد نزاعى واقع شد بايد

 يكى از دو مجتهديكه طرفين از آنها تقليد مى كنند و يا نزد مجتهدى ثالث

ببرندتا او طبق فتواى خود بين آندو حكم كند كه اين حكم بر هر دو طرف 

كه ايقاعى مربوط به دو طرف واقع همچنين است حال در جائي نافذ است و

 .عتقى و يا نظير آندو شده باشد مثال طالقى يا

قبل از آن  احتياط مطلقيكه در مقام فتوى آمده باشد بدون آنكه - 34مساءله 

و يا بعد از آن فتوائى برخالفش باشد ترك آن جائز نيست بلكه واجب است 

عايت اال علم فاالعلم و به آن عمل شود و يا بغير رجوع شود البته بار يا

عمليه احتياط بعد از فتواى برخالفش آمده باشد مثال مجتهد  اگر در رساله

هر چند احوط اين استكه چنين و چنان  )) :باشد بعد از دادن فتوى فرموده

 )) :قبل از فتواى برخالف آمده باشد مثال فرموده باشد و يا احتياط ((كند

و يا  (( هرچند كه اقوى چنان است احوط اين استكه مكلف چنين كند

 (( چنان است احوط اين استكه چنين كند هر چند كه حكم )) :فرموده باشد

 و يا احتياط همراه با قرينه اى آورده باشد كه مى فهماند احتياط نامبرده

بهتر و به احتياط نزديكتر اين  )) :مستحبى است مثل اينكه فرموده باشد

 . سه مورد ترك احتياط جائز استدراين  ((است كه چنين كند

  فصل اول در آبها: كتاب الطهاره 

و يا مضاف است ) يعنى به آن ، آبِ تنها گفته ميشود(آب يا مطلق است 



مانند آب هندوانه و آب انار و يا با ) چيزى نسبت ميدهند يعنى آنرا به(

د بر آن صدق كن (( آب )) از اينكه كلمه چيزى ممزوج شده بطوريكه ديگر

امثال آن و آب مطلق چند قسم  خارج گشته مانند آب شكر يا آب نمك و

جارى نمى  است يكى آب جارى و ديگرى آبيكه از زمين مى جوشد ولى

 ( چون آب حوض(شود و سوم آب چاه و چهارم آب باران و پنجم آبى كه 

 .درجائى ايستاده باشد و آنرا راكد گويند

است ولى شى ء نجسى را پاك آب مضاف خود بخود پاك  - 1مساءله 

حدث را برطرف نميسازد و اگربا نجاستى برخورد كند همه  نميكند و نيز

بمقدار هزار كر باشد بلكه در صورتيكه از   ميشود هرچند كه اش نجس 

نباشد لكن در جريان افقيش شدت  باال بپائين بريزد ولو بطور عمودى

همان محل برخورد و   كندداشته باشد وقسمت پائين آن با نجاستى برخورد

 .نميكند  ميشود و نجاست به قسمت باالى آب سرايت پائين تر از آن نجس 

پس (آب مطلق بصرف بخار شدن و باالرفتن مضاف نميشود  - 2مساءله 

بله اگر چيزى ) بخار آب مطلق بدست مى آيد آب مطلق است  آبيكه از

يا بخار باال برود گل خشبوبا آن مخلوط شود و هنگام بخار شدن  مانند

حاصل از مطلق است مانند آب مضاف تبخير شده و در بعضى  گاهى آب

تبخير شده كه بعد از تبخير نيز گالب  موارد مضاف است مانند گالب

تبخير شده حال   معيار در مطلق بودن يا مضاف بودن آب است پس 

 طلقاجتمال قطرات بعد از تبخير است كه بسا ميشود بعد از جمع كردن م

 .باشد و يا ميشود كه مضاف باشد

اگر درباره مايعى شك شود در اينكه آيا آب مطلق است يا  - 3مساءله 



حالت قبل از شك معلوم باشد كه مطلق بوده يا مضاف بنا را  مضاف اگر

مگر در بعضى از فرضها مثل موارديكه شبهه  بر همان حالت مى گذارد

بودن مفهوم دربقاء موضوع شك  ومدر مفهوم آن مايع باشد و بخاطر نامعل

درحديكه آب را تيره  مثل اينكه جوهرى رنگى درآب ريخته شده باشد(كند 

 .(كرده باشد و ما ندانيم آيا به آن آب تيره مى گويند ويا آب جوهر

و اگر حالت سابقه آنرا نميدانند كه چه بوده آن آب نه حدث را بر طرف 

 و اگر به نجاستى برخورد كند در نجاستى را پاك مى كند مى سازد و نه

باشد قطعا نجس مى شود و اما اگر بمقدار كر باشد  صورتيكه كمتر از كر

 . ظاهرا محكوم بطهارت است

همه اقسام آب مطلق وقتى درمالقات با نجاسات نجس مى شود  - 4مساءله 

ازاوصافش يعنى رنگ يا بوى و يا طعمش تغيير كند و اما اگر  كه يكى

بخاطر مالقات نباشد بلكه بخاطر مجاورت باشد  نى اوصافاين دگرگو

مثل آبى سالم كه نزديك مردارى قرار گرفته باشد و در   نميشود متجنس 

اگر مردار بيرون آب افتاده و جرئى از آن  نتيجه بوى مردار بردارد بله

جزء و از اجزاء خارج مردار  در آب قرار گرفته باشد و آنگاه آب از آن

 .  باشد آن آب متنجس استمتعفن شده

شرط است در نجس شدن آب متغير اينكه با اوصاف نجاست  - 5مساءله 

قبيل كر و  باشد نه با اوصاف متنجس پس اگررنگ آبى كثيراز متغير شده

يا جارى و امثال آن بخاطر افتادن جامه اى متنجس كه رنگ مى دهد در 

 .شود نجس ميشود آن مثال قرمز

در مساءله فوق صرف متغير شدن اوصاف سه گانه آب معيار  - 6مساءله 



نجاست است هرچند اوصافيكه آب بخود گرفته مطابق اوصاف  بوسيله

ريختن خون در آب رنگ آب قرمز نشود بلكه زرد   نباشد مثال با نجس 

 .كند شود اين نيز تغير است و آب رانجس مى

دد آنگاه در اگر چيزى نجس شود و به اوصاف نجس متغير گر - 7مساءله 

 ريخته شود آن آب نجس نمى - كر و يا جارى و امثال آن -معتصم  آبى

بيفتد و آنرا متغير كند و سپس آن آب را بعد از  شود مثال مردارى در آبى

حوض كر نيزبا تغير آن متغير  برون شدن مردار در حوضى كر بريزند و

 كه آب شود گردد و بوى آنرا بگيرد نجس نميشود بله وقتى نجس مى

 نجس شده اجزائى از نجس را با خود داشته باشد و حوض كر بوسيله آن

 .اجزاء دگرگون شود

آب جارى عبارتست از آبى كه از زمين بجوشد و جارى شود  - 8مساءله 

چه كم باشد و چه زياد با برخورد با نجس نجس نميشودآبى  و چنين آبى

ند بعضى چشمه ها  مان-ولى جارى نمى شود  هم كه از زمين مى جوشد

با برخورد با نجس   حكم جارى را دارد و در نتيجه-و نيز مانند چاه 

 . نميشود مگر آنكه يكى از اوصاف سه گانه اش تغيير كند نجس 

آب راكدى كه متصل به آب جارى است حكمش همان حكم  - 9مساءله 

 و نظير آن) نهر كوچك (بنابراين گوداليكه بوسيله ساقيه  جارى است و

متصل به نهر است حكم نهر را دارد و همچنين اطراف نهر  ( نظير لوله(

 .باشد هر چند آب آن ها جريان نداشته

آب جارى و آنچه گفتيم در حكم جارى است اگر بخاطر تغير  - 10مساءله 

باشد يا برطرف شدن تغيرش و آميخته شدنش با آب معتصم پاك  نجس شده



 . بيعى برگردد و چه بوسيله عالجبخود بحال ط ميشود چه اينكه خود

نداشته باشد يا ) منبع (آب راكد كمتر از كر اگر ماده  - 11مساءله 

نجس متنجس ميشود چه اينكه وارد برنجس شود و چه اينكه  برخورد به

همين آب متنجس با آبى معتصم مانند جارى  نجس وارد بر آن شود و اگر

اينكه صرف اتصال  و درو كر و آب باران ممزوج شود پاك مى گردد 

اتصال و بدون  كافى است و يا بايد ممزوج بشود اقوى اين استكه بصرف

 .امتزاج اكتفاءنشود

آب قليلى كه شك بشود در اينكه منبع دارد يا نه اگر درسابق  - 12مساءله 

داشته و فعال شك دراين استكه ايا اتصالش با آن منبع قطع شده يا نه  منبع

و ) و بگويد هنوز اتصال برقرار است (حالت قبلى بگذارد بر  بايد بناء را

حال اگر  نداشته حكم به اتصال نمى كند ولكن در عين اگر در سابق منبع

احتمال قوى تر  به نجاست برخورد كند حكم به نجاستش نميكند بلكه بنا بر

 .حكم بطهارت آن ميكند

   نجس متنجس آب راكد اگر به حد كر برسد يا برخوردش به - 13مساءله 

شود مگر آنكه همه اش متغير شود و اما اگر يك طرف آن متغير شده  نمى

باقيمانده مقدار كمى باشد آن باقيمانده پاك است و قسمت  باشد در صورتيكه

ممزوج شدن با قسمت باقيمانده تغيرش  متغيرش نجس است كه اگر با

 باشد همه اش كمتر از كر برطرف شود نيز پاك ميشود و اگر باقى مانده

 .نجس مى شود

 هست يكى به حسب - و تعيين مقدار -براى كر دو قسم تقدير  14مساءله 

عبارتست از هزار و دويست رطل عراقى كه هر رطل آن  وزن كه



 يعنى نهصد و سى و سه -اشرف  برحسب حقه ى كربالى معال و نجف

 آن و  عبارتست از هشتاد و پنج حقه و سه هشتم-مثقال  مثقال و ثلث

مثقال و نيم صيرفى و بحسب حقه  برحسب حق بقالى به اضافه دو

 عبارت مى شود از دويست و -مثقال است  اسالمبولى كه دويست و هشتاد

دويست و هشتاد   كه هزار و-نود و دو حقه و نيم و بحسب من شاهى 

مثقال و   عبارت ميشود از شصت و چهار من اال بيست-مثقال است 

مثقال و  ى ميشود صد و بيست و هشت من اال بيستبحسب من تبريز

 -مثقال است   كه چهل سير و هر يك سيرش هفتاد-بحسب من بمبئى 

عبارت ميشود از بيست و نه و يك چهارم من و بحسب كيلوى متفاوت 

 . سيصدو هفتاد و هفت كيلو و چهار صد و نوزده گرام تقريبا ميشود

 و آن بنا بر احتياط عبارتست قسم دوم اندازه گيرى بحسب مساحت است

سى و چهار وجب اال يك هشتم آن بلكه اين نظريه خالى  از جمعى بالغ بر

 . از قوت نيست

آبيكه كر بودنش مشكوك است اگر حالت سابقه آن معلوم  - 15مساءله 

مثال اگر قبال كر بوده و مكلف شك (برهمان حالت مى گذارند  است بنا

نه بايد بگويد هنوز كر است و همچنين عكس  ادارد آيا از كر كمتر شده ي

نيست اقوى اين استكه با  و اگر حالت سابقه آن معلوم) اين صورت 

حال ساير احكام كر بر  برخوردش به نجاست متنجس نميشود و در عين

 .مثال چيز نجس با مالقات با آن پاك نمى شود(آن جارى نيست 

د كر برسد از سوى ديگر درصورتيكه آبى كمتر از كر بح - 16مساءله 

قبل از آن  يقين كند كه اين آب به نجاست برخورده لكن نداندبرخورد مكلف



 به حد كر بوده يا بعد از آن حكم بطهارت آن آب مى شود مگر آنكه زمان

برخورد را بداند و زمان رسيدن آب به حد كر را نداند و اما اگر آب قبال 

ورت اگر يقين به برخوردش با  قليل شده كه دراينص سپس  كر بوده و

مالقات قبل از قليل شدن كر بوده يا بعد از آن  نجاست دارد ولى نمى داند

هر چند كه تاريخ قليل شدن  ظاهر اين استكه حكم بطهارت آب مى شود

 .آب را بداند و تاريخ مالقات را نداند

آب باران در حال باريدنش از آسمان مانند آب جارى است  - 17مساءله 

رنگ و يا بوى و يا طعم نجس بخود نگرفته نجس نمى شود  يعنى ماداميكه

باشد كه اگر درزمين سخت مى باريد جارى مى  و احتياط آنستكه بمقدارى

بر آن خالى از قوت  (( باران )) شد هرچند كه اكتفا به صدق اطالق كلمه

 . نيست

 اوصافش منظور از آب بارانيكه گفتيم جز با دگرگون شدن - 18مساءله 

نمى شود هم قطرات باران و هم آبى است كه باريده و در نقطه اى   نجس

باران بر آن ادامه دارد و همچنين است آب جمع شده  جمع شده و ريزش

متصل است بمحلى كه باران بر آن  ديگرى كه باران بر آن نمى بارد ولى

ير سقف مى اى مانند ز مى بارد بنابراين آب بارانيكه از ناودان به نقطه

شده و   باران حكم آبى را دارد كه در پشت بام جمع ريزد در حال ريزش 

 .باران بر آن مى بارد

قابل تطهير با آب  باران هرچيز متنجس شده را بشرطيكه - 19مساءله 

 باشد پاك مى كند مانند آب متنجس و زمين و فرش و ظرفيكه نجس شده

 اين استكه ممزوج شدن لكن در خصوص آب متنجس آنچه بنظر قوى تر



و (معتبر است و درفرش و امثال آن احتياج به فشار دادن  آب باران با آن

تعدد ندارد بلكه در ظرفها نيز نيازى به  ونيز احتياج به) غساله گرفتن 

سگ متنجس و آلوده شده باشد  تعدد نيست بله اگر ظرفها به لعاب دهان

در اينصورت   قرار گيرد كهبايد اول خاك مال شود و سپس درزير باران

داشته  همينكه باران بر آن باريد پاك مى شود و بدون اينكه احتياج به تعدد

 .باشد

لحاف و تشك و فرش و امثال اينها اگر نجس شود در  - 20مساءله 

باران پاك مى شود كه باران همه جاى آن يعنى ظاهر و  صورتى با آب

ن را فرا گرفته باشد تنها همان قسمت ازآ درون آن را فراگيرد و اگر يك

فراگرفته باشد و بباطن آن  قسمت پاك مى شود و نيز اگر تنها ظاهرآن را

 .نفوذ نكرده باشد تنها همان ظاهرش پاك ميشود

 اگر پشت بام نجس شده باشد و آب باران در آن نفوذ نموده - 21مساءله 

اك است هرچند كه بداخل خانه بچكد آن قطرات مادام كه باران بند نيامده پ

باالى بام موجود باشد و قطراتى كه مى چكد از آن عين  عين نجاست بر

چكه هائى كه در فرض قبلى بعد از بند  نجس عبور كرده باشد و همچنين

احتمال داده شود كه اين از آبى است كه درهنگام  آمدن باران مى چكد و

طرات بعد از بند احتمال دهد اين ق بارش در اعماق سقف ذخيره شده و يا

برنخورده و اما  آمدن باران به عين نجس و چيزى كه متنجس به آن شده

 اگربداند كه اين قطرات همان آبى است كه بعد ازبند آمدن باران بعين

 . ويا متنجس به آن برخورده نجس ميباشد نجس 

آب راكدى كه نجس شده باباريدن باران بر آن ممزوج شدنش  - 22مساءله 



نجاست (اك مى شود همچنانكه با متصل شدنش به آب معتصم پ با آن

جارى و ممزوج شدنش با آن پاك مى گردد و الزم  مانند آب كر و) ناپذير

دراتصال رعايت شود بلكه معيار مطلق اتصال  نيست چگونگى خاصى

كه آندو را بهم مرتبط كند  است هرچند بوسيله لوله و سوراخى باشد

بودن آندو  ب معتصم از آب نجس و با هم سطحهمچنانكه باالتر بودن آ

اتصال  الزم نيست بله اگر آب نجس از باال بر روى آب معتصم بريزد اين

 .كافى نيست و آب باال را پاك نمى كند

اشكال پاك است و  آبى كه دروضوء استعمال مى شود بدون - 23مساءله 

غسل  آنيعنى هم ميتوان دوباره با (حدث و خبت را برطرف مى سازد 

همچنانكه آبى ) كرد و وضوء گرفت و هم چيزنجس را با آن تطهير كرد

غسل استعمال مى شود طاهر و مطهر از نجاست و بلكه اقوى  كه در

 . هست آنست برطرف كننده حدث نيز

استعمال ميشود و آن را  آبى كه در برطرف كردن نجاست - 24مساءله 

 .  باشد و چه دوماول غساله گويند مطلقا نجس است چه غساله

استعمال مى شود پاك  آبى كه درتطهير محل بول يا غايط - 25مساءله 

 است در صورتى كه يكى از اوصاف آن يعنى طعم و بوى و رنگش

دگرگون نشده باشد و اجزاء مشخصى از غايط در آن ديده نشود و 

متعارف خود تجاوز فاحش نكرده باشد بطورى كه  نيزنجاست از مجراى

الزم است نجاست خارجى به آن   آن را آب استنجاء نداند و نيزعرف آب

 .نرسيده باشد

پس اگربول و يا با غائط نجاست ديگرى مانند خون از مجرا خارج شود 



حتى اگر آن خون جزئى از بول و يا غائط شمرده شود  آن آب نجس است

 . نيست بنابر احتياط آب استنجاء آن پاك

اول آب بر محل   استنجاء شرط نيست كهدرپاك بودن آب - 26مساءله 

 . ريخته شود و سپس دست بر آن بگذارد هرچند كه اين احوط است

مثل اينكه يك ) اگر نجسى بين چند چيز محصور مشتبه شود - 27مساءله 

واجب است از همه آن ده ظرف ) ظرف نجسى در بين ده ظرف گم شود

 برخورد نمايد شود و اگر چيزى ديگر بيكى از اين ظرفها اجتناب

نجاست بوده بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى حكم  اگرحالت سابقه آن ظرف

حالت سابقه اش نجاست نبوده بايد بين  به نجاست آن چيز مى شود و اگر

 .تفصيل داد فرض هائى كه دارد

اگر مايع يك از دوظرفى كه مشتبه شده ريخته شود باز هم  - 28مساءله 

 .گر اجتناب شوداز آن ظرف دي واجب است

  مساءله در احكام تخلى

درحال تخلى مانند ساير احوال برمكلف واجب است عورت  - 1مساءله 

محترم چه مرد باشد و چه زن حتى از ديوانه و طفلى كه  خودرااز بيننده

همچنانكه بر او حرام است كه بصورت  داراى تشخيص باشد بپوشاند

ياطفل مميز باشد، بله  ن وديگرى نگاه كند هرچند كه آنديگرى مجنو

 پوشاندن عورت از غير مميز واجب نيست همچنانكه نظر كردن بر

عورت طفل غير مميز حرام نيست و نيز زن و شوهر و مالك و كنيز او 

يكدگر نظر كنند و واجب نيست عورت خود را از  مى توانند بعورت

ستند و نمى مشمول اين حكم ني يكديگر بپوشانند و اما زن آزاد و غالم او



بدن يكديگر نيزنبايد  توانند بعورت يكديگر نظر كنند بلكه به ساير نقاط

 نظر كنند و منظور از عورت زن در مسئله نظر كردن عورت جلو و

عقب است و در مردان شامل بيضه ها نيز مى شود و اما ران ها و سرين 

) يضه يعنى فاصله بين دبر و دوب(وعجان ) زيرناف  يعنى(و بلكه عانه 

كه ازنظر كردن و نيز از نشان  عورت نيست بله احتياط مستحب آنست

تا ناف و پائين  دادن اطراف عورت اجتناب شود و پوشاندن باالى عورت

 . آن تا زانو نيزمستحب است

 درپوشاندن عورت پوشش خاصى الزم نيست بهرچيزى كه آن - 2مساءله 

 . سر خود باشد كافى استرابپوشاند هر چند دست خود و يا مثال دست هم

 نظر كردن بعورت ديگرى از پشت شيشه و بلكه درآينه و آب - 3مساءله 

 . زالل نيز حرام است

اگر مكلف ناگزير از نظر كردن بعورت غير باشد مانند طبيب و جراح و 

احتياط واجب اين استكه بوسيله آينه اى كه درمقابل آن  هر معالج ديگر

احتياط درصورتى الزم است كه اضطرار  بته اينقرار مى دهد نظر كند ال

 .آن نظر كند و اشكال ندارد باين مقدار برطرف شود و گرنه ميتواند بخود

درحال تخلى حرام است پشت به قبله و رو به آن قرار گيرد  - 5مساءله 

جلو بدن و يا پشت آن رو به قبله باشد هر چند كه عورت او به  بطوريكه

و جلو بدن عبارتست از سينه و شكم و ميزان در  سوى ديگر برگرداند

ظاهرا سر زانوها دخالتى در  پشت كردن و رو كردن صدق عرفى است و

درصورتى   بودن ندارد و احتياط واجب آنستكه-پشت بقبله و رو به آن 

كه جلو بدن و پشت آن بطرف قبله نيست عورت خود را بطرف قبله 



تبراء نيزروى و پشت بقبله داشتن بنابراحتياط واجب درحال اس نگيرد و

بيرون آمدن قطرات بول با استبراء حرمت  حرام است بلكه درصورت

رو به قبله قرار گرفتن و يا  يعنى(اقوى است و اگر مكلف به يكى از آندو 

خواست انتخاب  ناگزير شد مخير است دراينكه هرطرف را) پشت به آن 

 مكلف بخواهد رعايت پشت و كند و انتخاب پشت به قبله بهتراست و اگر

رو بقبله نبودن را بكند دچار ناظر محترم مى شود بايد خود را از ناظر  يا

رو به قبله و ياپشت بآن بنشيند و اگرسمت قبله را نمى  حفظ كند هرچند كه

طرف است و پرسيدن و بدست آوردن  داند كه درميانه چهار سمت كدام

دشوار است بهر طرف  ن تخلى نيزآن برايش ممكن نيست و تاءخير انداخت

الزم  كه خواست بنشيند و در صورت داشتن مظنه به طرفى رعايت آن

 . است

  فصل دراستنجاء

بول دو بار با آب  بنابراحتياط واجب است محل بيرون آمدن - 1مساءله 

محل  شسته شود هرچند كه اقوى كفايت يكبار در مردان است بشرطى كه

 باشد و البته سه بار شستن بهتر است و اين نامبرده مخرج طبيعى بول

آب پاك نمى شود و اما در مخرج غائط مكلف مخير است بين  مخرج جزبا

كردنش با چيزى كه نجاست را از محل برطرف  شستن آن با آب و يا پاك

ولى شستن آن با آب بهتر  كند مانند سنگ و كلوخ و پارچه و غير آن

آن را   چيزى پاكش كند و هم با آباست و از آن بهتر آنست كه هم با

بشويد و در شستن آن تعدد معتبر نيست آنچه معتبر است پاك شدن مخرج 

پاك كردن با سنگ و كلوخ و غيره نيز تعدد معتبر نيست  است بلكه در



احوط است ولو عين نجاست با كمتر از  هرچند كه پاك كردن با سه تكه

برطرف نشد آنقدر تكرار كند  آن برطرف شده باشد و اما اگر با سه تكه

با نجاست خشكيده و چيز  تابرطرف شود البته آن تكه ها بايد پاك باشد پس

اول خود آن تكه ها را پاك  خشكى كه متنجس است كافى نيست مگر آنكه

گل و پارچه خيس براى اينكار  كند و نيز شرط است خشك بودن آن پس

سرايت نكند ضرر  اشد كهكافى نيست ، بله رطوبت پارچه اگر به حدى ب

 .ندارد

دراستنجاء با آب واجب است هم عين نجاست شسته و  - 2مساءله 

 و -يعنى اجزاء ريزى كه بچشم ديده نمى شود  آن برطرف شود و هم اثر

ازاله عين كافى است و بقاء اثر آن  اما در برطرف كردن با تكه اى خشك

 .ضرر ندارد

خرج غائط به مسح با تكه اكتفاء درصورتى كه در طهارت م - 3مساءله 

نجاست آنچنان ازمخرج تجاوز نكرده باشد كه پاك كردنش عرفا  ميشود كه

نيزدرمحل نجاست ديگرى نباشد و حتى نجاست  استنجاء شمرده نشود و

و گرنه متعينا بايد با آب  ديگرى چون خون با غائط خارج نشده باشد

 .شسته شود

حترم حرام است و نيز احوط ترك استنجاء با چيزهاى م - 4مساءله 

استخوان و سرگين است و اگربا يكى از آنچه گفته شد  استنجاء با

محل اشكال است خصوصا در استخوان و سرگين  استنجاءنمود پاك شدنش

مثل آن محل  حتى سنگ و حصول طهارت در همه آنچه گفته شد بلكه

ن اشكال است چيزيكه هست در غيرمحترمات و استخوان و سرگي



 . عفو شده است ازنجاست بعد ازمسح

احتمال دهد  در مخرج بول دست ماليدن الزم نيست مگر آنكه - 5مساءله 

كه مايع معروف به مذى با بول از مجرى خارج شده كه در اينصورت 

 .واجب آنستكه هنگام شستن دست بمالد احتياط

  فصل در استبراء

 تا زير آلت رجوليت را بهتر وبه احتياط نزديكتر آنستكه ازمخرج غائط

قوت دست بكشد و سپس انگشت سبابه را مثال زير آلت و  سه نوبت با

سه بار آلت را تا سر آن دست بكشد  انگشت شست را روى آن قرار داده

و بعدا رطوبتى را  و سه بار هم سر آنرا فشار دهد كه اگر چنين كند

 آن رطوبت مىمشاهده نمايد كه نداند بول است يا غيرآن حكم بطهارت 

باطل نميشود بخالف  كند و اگر مكلف در آنحال وضوء داشته وضويش

شكسته  كسى كه استبراء نكرده كه بايد حكم به نجاست آن رطوبت و به

 شدن وضويش كند فائده استبراء هم همين است و اگر استبراء نكرده ولى

ياد قبل ازطهارت گرفتن مدتى طوالنى ازبول كردنش گذشت ويا حركاتى ز

بول  شد كه يقين كرد بخاطر طول مدت و حركات چيزى از ازاو صادر

در مجراى نمانده بطورى كه اگر رطوبت مشتبهى از او خارج شود يقين 

كه حتما از باالتر از مجرى پائين آمده كه در اينصورت نيزآن  داشته باشد

است و حكم مى كند به اينكه وضويش شكسته  رطوبت محكوم به طهارت

 . نشده

دراستبراء الزم نيست كه مكلف آنرا بدست خود انجام دهد بلكه  - 1مساءله 

 . و يا كنيز او برايش انجام دهد كافى است اگر همسر



 اگر مكلف شك كند دراينكه استبراء كرده يا نه بنابگذارد براينكه- 2مساءله 

نكرده هرچند كه مدتى گذشته باشد و هرچند عادتش استبراء كردن بوده 

بداند استبراء كرده ولى شك كند در اينكه آنرا بوجه صحيح  شد، بله اگربا

 .صحت گذارد انجام داده يا نه بنا را بر

اگر استبراء نكرده و شك دارد در اينكه رطوبتى از او خارج  - 3مساءله 

بنا گذارد براينكه چيزى خارج نشده همچنانكه اگر رطوبتى  شده يا نه

نداند از خود او خارج شده ويا از خارج به   ومشتبه در جامه خود ببيند

 . اينكه وضوئش شكسته نشده جامه او رسيده حكم مى كند بپاكى خود و به

در صورتى كه مى داند رطوبتى كه از او خارج شده مذى  - 4مساءله 

دارد در اينكه با آن بول نيزخارج شده يا نه حكم به نجاست  است لكن شك

ضوئش نمى كند مگر آنكه عنوان رطوبت مشتبه باطل شدن و آن و نيز به

مثل اينكه شك كند در اينكه اين رطوبت همه اش مذى  بر آن صادق باشد

 . بول است است و يا مركب از آن و

اگرمكلف بول كند و بعد از آن وضوء بگيرد آنگاه رطوبتى  - 5مساءله 

بول  بول و منى از او خارج شود در صورتى كه بعد از مشتبه بين

استبراء كرده بوده واجب است بر او كه ازباب احتياط جمع كند بين 

غسل و اگر استبراء نكرده بوده اقوى آنست كه ميتواند به وضوء  وضوء و

رطوبت مشتبه قبل ازوضوء خارج شده باشد بگرفتن  اكتفا كند و اگر اين

غسل بر او واجب نيست چه اينكه بعد از  وضوء به تنهائى اكتفا مى كند و

 .بول استبراء كرده باشد و چه نكرده باشد

  فصل در وضوء



مسائل مربوط به واجبات و شرائط و موجبات و غايات و  دراين فصل

 .خلل وضوء ايراد مى گردد احكام

  واجبات وضوء

واجب است در وضوء شستن صورت و دو دست و مسح سر  - 1مساءله 

موى سر تا از صورت درطرف طول از محل رويش  و دو پا و منظور

است كه بين انگشت ابهام و  چانه است و در طرف عرض آن مقدارى

كه صورتى  انگشت وسط قرار گيرد البته اين درباره افراد معمولى است

 متناسب با انگشتان و انگشتانى متناسب با صورت دارند پس كسى كه

صورتش از حد متعارف بزرگتر و يا انگشتانش درازتر و يا كوتاهتر 

افراد متناسب االعضاء رجوع كند و از پهناى صورتش آن  يد بهاست با

متعارف مى شويند و شستن زيادتر از حدى كه  مقدارى را بشويد كه افراد

بيشتر از حد نامبرده براى اينكه  گفته شد واجب نيست ، بله شستن كمى

 . يقين حاصل كند كه آن حد را شسته بر همه واجب است

 واجب است صورت از طرف باال به پائين شسته بنابراحتياط - 2مساءله 

بنابر احتياط شستن برعكس يعنى از پائين بباال جائز نيست ، بله  شود و

بباال بريزد ولكن نيتش اين باشد كه با برگشت آب از  اگر آب را از پائين

 . است باال بپائين وضوء بگيرد جائز

حد صورت دروضوء شستن مقدارى از موى ريش كه از  - 3مساءله 

نيست و اما آن مقدارى كه داخل در حد صورت است  خارج شده واجب

ريش است و اما باطن  واجب است و آنچه واجب است تنها شستن ظاهر

 آن واجب نيست چه اينكه ريش پرپشت باشد و چه كم پشت البته اين



 -تخليل  درصورتى است كه ريش عرفا صورت را پوشانيده باشد ولى

 درخصوص ريش كم پشت - به زير موى صورت يعنى رساندن آب

اما دست ها واجب است شستن آنها از مرفق تا نوك  احوط است و

از مرفق يعنى مقدارى از  انگشتان دراينجا نيز واجب است كمى باالتر

دست  بازو بعنوان مقدمه شسته شود و جائز نيست در شستن صورت و دو

 .حتى مقدار يك سر مو ناشسته نماند

داخل پلك چشم و  شستن جائى كه جزء باطن بدن است مانند - 4 مساءله

داخل بينى و مقدارى از لب هاكه هنگام بسته شدن ديده نمى شود واجب 

همچنانكه شستن باطل سوراخى كه براى آويختن حلقه درپره بينى  نيست

نيست چه اينكه هنگام وضوء حلقه بر آن باشد و چه  ايجاد مى كنند واجب

 .نباشد

برطرف كردن چرك زير ناخن ها واجب نيست مگر در  - 5ءله مسا

چرك جزء ظاهر انگشت شمرده شود همچنانكه اگرناخن  صورتى كه زير

شود بايد قبل از وضوء چرك آنرا پاك  ها را گرفته باشد وزير آن ظاهر

 .كنند

اگر تكه گوشتى از صورت يا دستها كنده شده باشد و باطن  - 6مساءله 

ظاهر شده باشد شستن آنچه ظاهر شده و نيز شستن آن آنجا  بدن در

 .بوسيله پوست نازكى به بدن متصل باشد گوشت واجب است هرچند كه

ترك هائيكه پشت دستها پيدا ميشود اگر بقدرى باز باشد كه  - 7مساءله 

بچشم ديده شود بايد آب وضو را بباطن آن رسانيد و اگر آنقدر  باطن آن

 . ن ديده شود واجب نيستداخل آ وسيع نباشد كه



در اعضاى وضوء ) يا بيمارى (تاول هائيكه در اثر سوختگى  - 8مساءله 

پوست در جاى خود ) مادام كه منفجر نشده و يا اگر شده (شود  پيدا مى

كافى است و رساندن آب وضوء به زير پوست  باقى است شستن ظاهر آن

ه شده و بعضى از پوست كند واجب نيست بلكه در صورتى كه مقدارى

نيست همه  ديگر باقى است شستن ظاهر آن پوست كافى است و الزم

پوست كنده شود و اما در صورتيكه زير پوست نمايان شده و پوست 

باقى است گاهى به بدن مى چسبد و گاهى نمى چسبد واجب است  همچنان

شسته شود و اگر در هنگام وضو گرفتن پوست  در اينصورت زير پوست

 .قطع كند زم است آنرا بردارد و يا بكلىچسبيده ال

وضو هم با ريختن آب بر عضو صحيح است و هم با فرو  - 9مساءله 

آب چيزيكه هست درطريقه دوم بايد اين معنا رعايت شود  بردن عضو در

شود لكن در خصوص دست چپ بايد نيت  كه عضو ازباال به پائين شسته

 مسح پاى چپ با آب جديد حال بيرون آوردن دست كند تا شستن را در

معنا رعايت شود مگر آنكه از دست  نباشد بلكه در دست راست نيز اين

تا آنچه آب در  چپ مقدارى باقى مانده باشد و آنرا با دست راست بشويد

 . دست راست باقى مى ماند آب وضو باشد نه آب خارجى

نع واجب است برطرف كردن و يا حركت دادن هرچيزيكه ما - 10مساءله 

وضو به پوست عضو وضوء است و اگر شك كند دراينكه آيا  رسيدن آب

به شك خود اعتناء نكند البته اين درصورتى  چنين مانعى وجود دارد يا نه

و اگر چيزى بر بشره عضو  استكه شكش منشائى عقالنى نداشته باشد

هست يا نه  وضوء به بيند و شك كند آيا مانع از رسيدن آب به بشره



 .ت آنرا برطرف نموده آب را به زير آن برساندواجب اس

آنچه هنگام بهبودى زخم مانند پوست روى زخم بسته مى  - 11مساءله 

وضو نيست و برطرف كردنش واجب نميباشد همينكه ظاهر  شود مضر به

كه برداشتن آن آسان و بدون حرج باشد  آن شسته شود كافى است هرچند

كردنش آسان باشد واجب  گربرطرفو اما دوائى كه روى زخم خشكيده ا

 . است است و اگر آسان نباشد حكم جبيره را دارد و شستن ظاهرش كافى

دروضوء برطرف كردن چركى كه روى بشره عضو را  - 12مساءله 

صورتيكه جرمى دينى نداشته باشد واجب نيست هر چند كه اگر  گرفته در

ين درصورتى استكه جرم زيادى جمع شود البته ا كيسه حمام بر آن بكشند

شسته شده و همچنين واجب نيست  عرف بگويد بشره صورت و دستها

امثال آنان باقى ميماند را برطرف  شوره سفيديكه روى دست گچ كاران و

به بشره دست رسيده  كند البته درصورتيكه دراينجا نيزعرف بگويد آب

هست يا  است و اما اگر شك كند كه اين شوره مانع از رسيدن آب به بشره

 . نيست برطرف كردنش واجب است

و اما مسح سر، پس واجب مسح مقدارى از جلوى آن است و احتياط 

انگشت نباشد و بهتر از آن اين استكه مسح  اينستكه كمتر از پهناى يك

كردن با سه انگشت و بمقدار  بمقدار سه انگشت بهم چسبيده باشد بلكه مسح

فرقى بين مرد   است و دراين مسئلهسه انگشت از سر به احتياط نزديكتر

 . وزن نيست

در مسح سر واجب نيست دست به پوست سر برسد پس  - 13مساءله 

موى  روى موى جلو سر كشيده شود كافى است بلكه اگر همين كه دست



آنرا بكشند تا طرف راست و يا چپ سر مى  جلو سر آنقدر بلند استكه اگر

اينكه آن موى آزاد باشد و  كند چهرسد جائز نيست برهر مقدار زائد مسح 

 .چه اينكه در جلوى سر جمع شده باشد

بنابراحتياط بايد مسح سر با كف دست راست باشد اگرچه  - 14مساءله 

با پشت دست و نيز با دست چپ اقوى است و جواز مسح با  جواز مسح

بهتر آنستكه مسح با انگشتان دست راست  ذراع نيز خالى از وجه نيست و

وضوء صورت بگيرد پس   شود و واجب است كه با باقيمانده از آبانجام

 .كند جائز نيست دست را با آب خارج تر نموده سر را با آن مسح

واجب است محل مسح قبل از مسح كردن خشك باشد به اين  - 15مساءله 

تر نباشد كه ترى آن بدست مسح كننده برسد و اما مسح  معنا كه طورى

روى پاها را مسح كند البته احتياط  ينستكه با دستقدمها واجب از آن ا

مفصل مسح شود هرچند كه كفايت مسح تا  آنستكه از نوك انگشتان پا تا

اين ازنظر طول بود و اما  بلندى وسط قدم كه آنرا كعب گويند اقوى است

عنوان   مقدار خاصى برايش معين نشده بنابراين همينكه از نظر عرض 

افى است و بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر آنستكه دست كشيدن صدق كند ك

به پهناى تمام كف دست انجام شود همه جزئياتيكه درمسح سرگفتيم  مسح

نيزمعتبراست پس در اينجا نيز محل مسح بايد خنك باشد و  درمسح قدمها

 . آب وضوء انجام شود نه با آب خارج مسح بايد باترى باقيمانده از

ها احتياط آنستكه با باطن كف دست باشد و اگر درمسح پا - 16مساءله 

مسح با باطن ممكن نشد با پشت دست و اگر ) يا علتى ديگر بخاطر زخم(

صورت بگيرد ) يعنى از كف دست به باال) آن نيزممكن نشد با ذراع



 . حال اختيار اقوى است هرچند كه جواز مسح با ذراع در

 ير مواضع وضوء ازاگر رطوبت كف دست بخشكد از سا - 17مساءله 

قبيل ابرو و ياريش و غير آندو ميگيرد و با آن مسح ميكند و اگر آن 

دوباره مى گيرد و اگر بخاطر حرارت زياد بدن و  نيزممكن نشد وضوء را

نتيجه اى نداشت بطوريكه هربار وضوء  يا گرمى هوا وضوى دوباره نيز

جديد دست قبل ازمسح خشك مى شود ميتواند با آب  بگيرد آب وضويش

آنستكه هم با دست خشك مسح كند و  راتر نموده مسح را انجام دهد و بهتر

 . تيمم نمايد هم با آب جديد و سپس 

محل ممسوح كشيده  بر) يعنى دست (در مسح بايد، ماسح  - 18مساءله 

 شود پس اگر عكس اين انجام شود مثال دست حركت نكند بلكه سر و يا

 -محل مسح  كافى نيست بله حركت مختصرپاها از زيردست كشيده شود 

 . ضررى ندارد-يعنى سرو پا 

در مسح كردن پاها واجب نيست انگشتان دست و كف دست  - 19مساءله 

بگذارد و آنرا تا آخر بكشد بلكه همينكه تمام كف دست  را روى انگشتان پا

بگذارد و سپس آنرا بمقداريكه مسح صدق  و انگشتان را روى همه پشت پا

 .  بكشد كافى استكند

اگر برداشتن روسرى و بيرون كردن چكمه و جوراب براى  - 20مساءله 

مثل  بخاطر سرماى شديد و يا وجود تقيه ويا درنده يا دشمن و مسح كردن

حائل همه  آن حرجى جائز است بر روى آنها مسح كند و در مسح بر

و احكاميكه در مسح بشره گذشت معتبر است يعنى مسح با كف دست 

 .وضوء باشد و همچنين ساير آنچه در آنجا گفتم رعايت شود باترى آب
 



  شرائط وضوء

شرائط وضوء چند چيز است پاك بودن آب و مطلق بودن و  - 1مساءله 

آن و اينكه محل وضوء يعنى عضويكه در وضوء بايد شسته  غصبى نبودن

 مسح شود پاك باشد و اينكه در عضو وضوء شود و نيز عضويكه بايد

باشد و به احتياط واجب بايد  مانعى از رسيدن آب به بشره وجود نداشته

عمل وضو كه همان شستن و مسح  محل وضوء يعنى فضائيكه در آن

وضوء در  كردن است انجام مى شود غصبى نباشد و همچنين محليكه آب

آنجا مى ريزد مباح باشد البته اين در صورتى استكه ريختن آب وضوء 

ز نظر عرف تصرف و يا جزء اخير علت تامه تصرف محل غصبى ا در

اقوى باطل نبودن وضوء است بلكه باطل نبودن  شمرده شود و گرنه

تصرف شمرده بشود و يا  وضوء در مصب غصبى چه اينكه ريختن آب

محل انجام وضوء خالى از قوت  نشود و نيز در صورت غصبى بودن

صورتيكه آب  نيست و همچنين شرط است اباحه ظرف آب وضوء در

 منحصر باشد به آب در ظرف غصبى و اين اباحه حتى با بودن ظرف

يعنى بطور ارتماس (ديگر اگر وضو با فرو بردن دست در ظرف باشد 

شرط است ولى در اينصورت ) نه اينكه با مشت آب بردارد وضو بگيرد

غصبى بردارد مانعى ندارد و وضوء صحيح  اگر آب را با مشت از طرف

استعمال آب از قليل خوف  يگر وضو اين استكه مانعى ازاست شرط د

بين  در) كه حفظ جانش واجب باشد(مرض و يا عطش خود و يا ديگرى 

باطل  نباشد كه در اينصورت واجب است تيمم كند و اگر وضوء بگيرد

 . است



يعنى عدد اطراف (آبيكه مشتبه بانجس باشد به شبهه محصوره  - 2مساءله 

ال بايد يك ظرف نجس در بين چند ظرف پاك گم شده باشد مث آن معدود

كه وضوء گرفتن با آنها حائز نيست پس اگر  بحكم آب نجس است) باشد

يكى از آندو نجس است بايد تيمم كند  آب منحصر باشد در دو ظرفيكه بداند

 محل  نماز بخواند و سپس  هرچند بتواند يك بار با اين آب وضوء بگيرد و

گرفته  آب كشيده مجددا از ظرف ديگر وضوئى ديگرهاى وضوء خود را 

تايقين كند يك نماز را با وضوئى صحيح خوانده (نمازش را دوباره بخواند 

 .يا نتواند و) 

اگر مكلف غير از آبى كه نميداند مضاف است يا مطلق آبى  - 3مساءله 

ر نداشته باشد اگر ميداند كه سابقا مطلق بوده با آن وضوء بگيرد واگ ديگر

تيمم كند و اگر حالت سابقه ) مثال كالب بوده (مضاف بوده  ميداند كه قبال

كند يعنى هم با آن وضوء بگيرد و هم تيمم  آنرا نميداند واجب است احتياط

 .كند

اگر آب مضاف در بين چند ظرف مشتبه شود و آبى ديگر  - 4مساءله 

ه يقين كند واجب است احتياط كند يعنى وضوء را بمقداريك نداشته باشد

تكرار كن و راه تحصيل يقين اين استكه  وضوئى با آب مطلق گرفته

ظرف آنها مضاف  اگرمثال ميداند از پنج ظرف آبيكه در اختيار دارد دو

 است يا سه ظرف سه وضوء بگيرد و همچنين عدد وضوء را يكى بيشتر

 .از عدد ظرفهائيكه ميداند مضاف است قرار دهد

به غصب حكم آب غصبى را دارد مثال اگر دو آب مشتبه  - 5مساءله 

دارد كه يكى از آندو غصبى است نميتواند با  ظرف آب دارد و يقين



منحصر در آن دو ظرف باشد  هيچيك وضوء بگيرد و در صورتيكه آب

 .بايد تيمم كند

طهارت آب و مطلق بودن دو شرط واقعى براى وضوء است  - 6مساءله 

و اگر كسى (اهل در اين دو شرط يكسانند پس عالم و ج) علمى  نه شرط(

مضاف و يا با آب نجس وضوء بگيرد باطل است  ندانسته باآب غصبى ويا

اگر مكلف ندانسته ) شرطى است علمى ) بخالف شرط مباح بودن آب كه) 

بودن آنرا ميدانسته ولى  با آب غصبى وضوء بگيرد و يا قبال غصبى

اثناء  است حتى اگر دردرحال وضوء فراموش كرده وضوئيش صحيح 

وضوء متوجه شود آنچه تا آن لحظه انجام داده صحيح است و از آن به 

با آب مباح انجام دهد و اگر بعد از شستن دست چپ بفهمد و يابه  بعد بايد

وضوئش غصبى بوده آيا جائز است با رطوبتى كه در  يادش آيد كه آب

ح است يا نه دو عمل مسح را انجام دهد و آيا وضوئش صحي دست دارد

قائلى هست و از نظر ما بعيد نيست  وجه است بلكه براى هر وجهى

عرفا آب شمرده مى  تفصيل داده بگوئيم اگر اجزاء آبى كه در دست دارد

 شود وضوئش صحيح نيست و اگر عرف آنرا صرف رطوبت يا بگو

حال درجائى  حالتى براى دست بداند وضوء صحيح است و همچنين است

 د با آب مباح وضوء بگيرد ولى اعضاء وضوئش از آبى غصبىكه بخواه

قبل از وضوء آنرا  كه اگر آن رطوبت آب شمرده شود بايد(رطوبت دارد

 (. خشك كند و گرنه الزم نيست

قبيل تصرفات مختصر ديگر  وضوء گرفتن و نوشيدن و از اين - 7مساءله 

 معمول آنها در نهرهاى بزرگ و قنوات و آبهاى بزرگ كه تصرف در



مردم است و سيره مردم بر آن جريان يافته جائز است هرچند مكلف علم 

رضايت صاحبان نهر نداشته باشد بلكه در صورتى هم كه در بين  به

صغير و مجنون باشند اشكال ندارد، بله در صورتى كه  مالكان افرادى

صريحا نهى از تصرف كرده باشند جواز  مالكين نهر و يا بعضى از آنان

مشكل است و اما اگر غاصبى نهرى را غصب كرده باشد خودش  رفتص

 .كند ولى بقيه مردم مى توانند نمى تواند در آب آن تصرف

اگر آبى مباح در ظرفى غصبى باشد وضوء گرفتن بطور  - 8مساءله 

فروبردن دست يا صورت در آن بهيچ وجه جائز نيست و اما  غمس يعنى

را با مشت برداشتن در صورتى كه يعنى آب  وضو گرفتن بطور اغتراف

بايد تيمم كرد، بله اگر آب آن  آب منحصر باشد بآب در ظرف غصبى

صحيح است و اگر غير  ظرف را در ظرفى مباح بريزد وضو گرفتن باآن

غصبى  از آن ظرف غصبى آبى ديگر مباح دارد مى تواند از آن ظرف

ر ظرف با مشت آب بردارد و وضو بگيرد هرچند كه اين تصرفش د

 . غصبى حرام است

وضوء گرفتن در زير خيمه غصبى و بلكه در خانه غصبى  - 9مساءله 

 . كه زمين آنها غصبى نباشد صحيح است در صورتى

جائز نيست وضوء گرفتن از حوض مساجد و مدارس در  - 10مساءله 

كيفيت وقف آنرا نداند و احتمال دهد كه واقف مساجدو مدارس  صورتى كه

گيرندگان نمازگذاران در آن مسجد و  اشد كه تنها وضوءشرط كرده ب

نمازگذاران و ساكنان  ساكنان در آن مدرسه باشند هرچه كه مزاحم حق

ديگران نيز از آن  نباشد، بله اگر سيره و عادت بر اين جارى شده باشد كه



 حوض ها وضو ميگيرند و كسى جلوگيرى نميكند وضوء گرفتن صحيح

 . است

 ابراحتياط واجب وضوء گرفتن از ظرف طال و نقره حكمبن - 11مساءله 

وضوءگرفتن از ظرف غصبى را دارد و همان تفصيلى كه درباره آن ذكر 

اين نيزميآيد و اگر مكلف جاهل به جنس ظرف باشد و يا  كرديم درباره

نقره است وبلكه در صورتى هم كه شك   كرده باشد كه طال يا فراموش 

صورت انحصار وضوئش  دو جنس هست يانه درداشته باشد كه آيا ازآن

تنها با  صحيح است هرچند به ارتماس باشد و اما در صورت ايحصار

 . اغتراف صحيح است

اگر قبل از شروع دروضو شك داشته باشد دراينكه آيا مانعى  - 12مساءله 

رسيدن آب به پوست صورت و دست وجود دارد يا نه ، تفحص كردن  از

احتمالش منشاءى عقالئى داشته باشد كه در  هواجب نيست مگر آنك

مانع اطمينان حاصل نمايد و  اينصورت الزم است فحص كند تا به نبودن

شك در  اين تفحص در صورتى هم كه قبال مانع وجود داشته و فعال

برطرف شدن آنرا دارد الزم است اگر بعد از تمام شدن وضوء شك كند 

 مى گذارد بر اينكه مانعى نبوده و مانعى وجود داشته يا نه بنا كه آيا

همچنين اگر مانع موجود بوده و مكلف در حال  وضوئش صحيح است و

احتمال مى دهد كه در آن حال توجه داشته  وضوء توجه بآن داشته و يا

برطرف كرده يا نه و يا  آنگاه بعد از وضوء شك كند كه آيا آن مانع را

گذارد بر اينكه  ده يا نه بنا مىشك كند در اينكه آب به زير آن مانع رسي

بودن  وضوئش صحيح انجام شده و همچنين درصورتى كه علم پيدا كند به



مانع و شك كند در اينكه آن مانع در حال وضوء نيز موجود بوده يا بعد 

 عارض شده صحيح است ، بله اگر علم داشته باشد به اينكه در از وضوء

 توانسته مانع رسيدن آب به حال وضوء چيزى بر روى عضو بوده كه مى

مانند انگشتر كه گاهى مانع رسيدن آب به زير آن مى گردد و  بشره باشد

هوا و الغر شدن دست مانع نمى شود و اينرا هم  گاهى در اثر سرد شدن

حال وضوء توجه به اين معنا نداشته و يا داشته ولى  مى داند كه در

د در اينكه بر حسب اتفاق حال شك دار انگشتر را حركت نداده و با اين

مشكل است بلكه ظاهرا  آب بزير انگشتر رسيده يا نه حكم بصحت وضوء

 . اعاده وضوء واجب است

اگر بعضى از نقاط وضوء نجس بوده و مكلف وضوء گرفته  - 13مساءله 

وضوء شك كند دراينكه آيا قبل از وضوء آن محل را آب كشيده يا  بعد از

ولكن بنا مى گذارد باينكه هنوز آن محل وضوء  نه حكم ميشود بصحت

 اعمال بعدش آنرا آب بكشد، بله اگر بداند كه در نجس است پس بايد براى

حال وضوء توجهى باين نجاست نداشته على الظاهر واجب است آنرا 

 .اعاده كند

  اختيار است يكى ديگر از شرائط مباشرت در حال

رد ولى اگر اضطرارى درحال اختيار مكلف بايد وضوئش را خودش بگي

  است ديگرى را نائب بگيرد تا او وضوء بدهد و او خودش  پيش آيد جائز

احتياط آنست كه نائب نيز نيت وضوء دادن  نيت وضوء كند هر چند كه

 .نمايد

البته براى مسح بايد نائب دست مكلف را بر سر و پاهاى او بكشد و اگر 



مكلف رابگيرد و به سرو بايد با دست خودش رطوبت دست  امكان نداشت

اينحال نزديك تر به احتياط اين است كه مكلف اگر  پاهاى او بكشد و با

 .برايش امكان دارد تيمم نيز بكند

   شرط ديگر وضو ترتيب است

صورت و سپس دست راست  اعضاء وضو بايد به ترتيب شسته شود اول

مقدم  طو بعد از آن دست چپ و سپس مسح سر و بعد مسح دو پا و احتيا

عمل بى  داشتن مسح پاى راست بر مسح پاى چپ است بلكه وجوب اين

 . وجه نيست

   از جمله شرائط مواالت بين اعضاء است

اعضاء وضوء بايد پشت سرهم انجام شود و بين شستن عضوى و عضو 

 .نيفتد كه اعضاء قبلى خشك شود ديگر آنقدر فاصله

ى باعث بطالن است كه البته خشك شدن اعضاء قبلى وقت - 14مساءله 

فاصله زياد و طول كشيدن وضوء باشد نه بخاطر گرمى هوا و يا  بخاطر

پس اگر بنظر عرف پشت سر هم و بدون فاصله  حرارت غريزى بدن

شدت گرما اعضاء قبلى از قبل از  زمانى شسته شود و مع ذلك بخاطر

 .باطل نمى شود شستن عضو بعدى خشك شود وضوء

ضاء وضوءرا پشت سر هم نشويد و بين آنها فاصله اگر اع - 15مساءله 

بيندازد و با اين حل بخاطر سردى هوا و يا رطوبت آن رطوبت  زمانى

باشد بطورى كه اگر هوا معتدل بود باقى نمى ماند  عضو قبلى باقى مانده

 . صحيح است و خشك مى شد باز هم وضوء

ندن رطوبت پس معيار در صحت وضوء بيكى از دو چيز است يا باقى ما



بطورى كه محسوس باشد و يا اينكه عرف بگويد فالنى  در عضو قبلى

 . پى شست اعضاء وضوء خود را پى در

باطل است و همچنين  اگر مواالت را فراموش كند وضوئش - 16مساءله 

و  اگر خيال كرده كه قبل از خشكيدن رطوبت عضو گذشته عضو را شسته

 .  است خالف آن كشف شود وضوئش باطل سپس 

اگر از رطوبت صورت چيزى باقى نمانده باشد و تنها  - 17مساءله 

انتهاى ريش كه خارج از صورت است مانده باشد در كفايت  رطوبتى در

اشكال است و همچنين در جاى ديگرى كه خارج از حد است نظير  آن

 . اشكال در اين صورت شديدتر است موى باالى پيشانى بلكه

ضوء داشتن نيت است و نيت عبارت از اينستكه يكى ديگراز شرائط و

بايد كه انگيزه اش دراين قصد و اين عمل اطاعت  شستن با قصد باشد و

بدرگاه او باشد و دراين نيت و  امر خداى تعالى و يا بدست آوردن تقرب

تنها امتثال و يا   يعنى بايد قصدش-قصد تقرب اخالص نيزمعتبر است 

وضوئش  ميمه آن كند كه منافى آن باشد پس اگر چيزى ض-تقرب باشد 

 باطل است مخصوصا كه اگرآن ضميمه ريا باشد چون ريا در هر عملى

داخل شود بهر نحو كه داخل شود آنرا تباه ميسازد و اما غير از ضمائم 

مثل اينكه بخواهد با (اى راجح و داراى مصلحت باشد  ديگر اگر ضميمه

ضميمه شدن آن ضرر ) م دهدنيز تعلي وضوء گرفتن وضوء را بديگرى

تعليم دادن باشد و  ندارد مگر آنكه مقصود اصليش همان ضميمه و همان

هر دو  قصد امتثال امر الهى بوضوء قصدى طفيلى باشد و رو برهم و يا

قصد انگيزه اش را تشكيل دهد و هرر يك از آندو جزء داعى باشد كه در 



ه بگوئيم در صورتى احتياط اين استك. وضوء باطل است  اين دو فرض

باشند وضوء باطل است و اما اگر  هم كه هر دو منظور داعى مستقلى

خنك شدن وضوء باطل  ضميمه مباح باشد يعنى رجحانى نداشته باشد مانند

امتثال امر خدا بوده و ضميمه مباح مقصود  است مگر آنكه مقصد اصلى

 .تبعى و طفيلى باشد

ن جارى سازد و حتى اخطار بقلب الزم نيست نيت را بزبا - 18مساءله 

نيز الزم نيست بلكه تنها اين ) به بكلمه نيت را از دل بگذراند باينكه كلمه(

دل بطور اجمال اراده وضوء گرفتن داشته باشد بطورى  كافى است كه در

مى كنى بگويد دارم وضوء مى گيرم و اين  كه اگر كسى از او بپرسد چه

اگر با داشتن چنين نيتى و  ى نامند، بلهتوجه اجمالى همانست كه داعيش م

آن غافل  توجهى مشغول وضوء بشود و آنگاه بخاطر پيش آمدى بكلى از

شود بحدى كه اگر از او سؤ ال شود چه مى كنى درپاسخ متحير بماند و 

 . كه چه مى كند عمل او بدون نيت و باطل است نداند

شته باشد تا به آخر همانطور كه در آغاز عمل بايد نيت دا - 19مساءله 

نيتش را محفوظ بدارد پس اگر وسط وضوء مردد شد در اينكه آيا  نيز بايد

تصميم بگيرد عمل را رها كند و در عين حال با   بكنم يا نه و يا تمامش 

وضوئش باطل است و اگر بعد از  ترديد و يا نداشتن نيت آن را تمام كند

اول برگردد و بقيه اعمال را  يتترديد وقبل از آنكه مواالت بهم خورد به ن

 . صحيح است نيز با نيت ضميمه آنچه قبال كرده بود بكند وضوئش

درنيت قصد قربت كافى است و قصد كردن اينكه اين وضوء  - 20مساءله 

عمل  يا مستحب و يا اينكه براى نمازواجب است يا براى واجب است



ا كه بر من مستحب الزم نيست پس الزم نيست قصد كند كه وضوئى ر

بلكه اگر در جائى كه وضوئش مستحبى است اشتباها  واجب شده مى گيرم

قصد قربت و امتثال دارد كافى است  نيت وجوب كند و يا به عكس همينكه

 . و وضوئش صحيح است

درصحت وضوء اين قصد معتبر و الزم نيست كه من  - 21مساءله 

 و - وضوء باشم  و اينكه با-براى برطرف كردن حدث  وضوء مى گيرم

براى اينكه بتوانم نماز بخوانم و يا نتائج ديگرى  نه اينكه وضوء مى گيرم

صورتى هم كه نيتش تجديد وضوء بوده  كه وضوء دارد بدستم آيد بلكه در

صحيح است و مى تواند با  بعد متوجه شود كه محدث بوده باز وضوئش

رتست انجام دهد بطها آن وضوء نماز بخواند و ساير كارهائى كه مشروط

چند  ويك وضوء براى رفع چند حدث و چند سبب وضوء كافى است هر

كه آنها را در نيت بنظر نياورد بلكه حتى اگر به نيت رفع حدث وضوء 

 برطرف مى شود، بله اگر منظورش اين بوده كه  حدثهايش  بگيرد همه

برطرف شود نه غيرآن دراينصورت در صحت  مثال حدث استحاضه

 . شكال استا وضوئش

  فصل دراينكه چه چيزهائى موجب وضوء مى شود

چيزهائى كه وضوء را مى شكند و باعث دوباره گرفتن آن مى  - 1مساءله 

 : چيز است شود چند

 بيرون آمدن بول و هر رطوبتى كه از مجراى آن خارج شود و -اول 

قبل از  بول را داشته باشد نظير بيرون آمدن رطوبتهائى مشتبه حكم

 .تبراء چه كم و چه زياداس



 بيرون آمدن غائط از مجراى طبيعى و يا از غير طبيعى با بسته -دوم 

زياد باشد و چه كم باشد چه همراه با كرم و يا  شدن مجراى طبيعى چه

 . امثال آن خارج شده باشد يا نه هسته خرما و

ده  بيرون آمدن باد از عقب البته درصورتى كه باد از معده و يا رو-سوم 

با صدا باشد و چه بى صدا، چه بو داشته باشد و چه نداشته  باشد چه اينكه

جلو زن بيرون آيد مبطل وضوء نيست و همچنين  باشد و اما بادى كه از

غائط خارج مى شود و از  بادى كه ازعقب مرد يا زن و يا از مجراى

ود ش معده و روده نباشد مثل اينكه از خارج وارد مجرى شده و بعد خارج

 .وضوء را باطل نمى كند

پنجم هر عارضه .  خوابيكه بر حس بينائى و شنوائى غالب شود-چهارم 

عقل را زياد سازد مانند ديوانگى و بيهوشى و مستى و يا نظير  اى كه

 .اينها

 خون استحاضه كم و متوسط بلكه با احتياط واجب استحاضه كثيره -ششم 

 اضه متوسط و كثيره موجبباطل مى كند هرچند كه استح نيزوضوء را

 .غسل نيز هستند

اگر آب تنقيه از انسان خارجج شود و با آن چيزى ازغائط  - 2مساءله 

باطل ميشود و همچنين است در صورتيكه در بيرون آمدن  نباشد وضو

همينطور كرم و يا هسته اى هم كه از  غائط با آن شك داشته باشد و

 .باطل نمى كند  رابيرون آيد و آلوده به غائط نباشد وضو

كسيكه بول يا غائطش بدون اختيار از او خارج مى شود و  - 3مساءله 

او مى چكد اگر از اول نماز تاآخرش به اندازيكه گنجايش  غالب اوقات از



باختصار يعنى اكتفا بمقدار واجب از چكيدن  وضو گرفتن و نماز خواندن

ه وضوء و نمازش را آنگا باز مى ايستد بايد تا رسيدن آن وقت صبر كند

 بجاى آورد و اگر بآن مقدار هم از چكيدن باز نمى ايستد مسئله دو

صورت دارد يكى اينكه چكيدن باز نمى ايستد مسئله دو صورت دارد يكى 

در وسط نماز يك بار يا دو بار و يا حداكثر سه بازباشد  اينكه چكيدن آنها

ز برايش حرج و تكرار وضوء در اثناء نما و خالصه بقدرى باشد كه

 از كسيكه مبتال به سلس -بول  مشقت نداشته باشد و دوم اينكه چكيدن

شكم روه   و چكيدن غائط از كسيكه مبسطون است يعنى-البول است 

داشته بادش آنقدر پشت سر هم است كه اگر بخواهد بعد از هر چكه اى 

آيد در بگيرد و نماز را از آنجا كه مانده ادامه دهد حرج الزم مى  وضو

اول شخص مبسطون باشد وضو بگيرد و ظرفى آب كنار خود  صورت

 نماز را در همانجا تعطيل نموده -خارج شد  گذاشته همينكه چيزى از او

كه مانده ادامه دهد و به   بدون درنگ وضوء بگيرد و نماز را از آنجا-

 -خوانده   كه با چند وضو-  احتياط نزديكتر آنست كه بعد از اين نمازش 

نمازى ديگر با يك وضو بخواند و براى مسلولين نزديكتر به احتياط اين 

كه همان عمل مبطون را انجام دهد هر چند كه جواز اكتفاء اوبيك  است

 بدون تجديد در اثناء نماز خالى از قوت نيست وضوء براى هر يك نماز و
. 

 در و اما در صورت دوم كه چكيدن بول در مبتال به سلس و چكيدن غائط

متصل و بدون مهلت است احتياط واجب آنست كه مكلف براى هر  مبطون

جائز نيست كه با يك وضوء دو نماز بخواند  نمازى يك وضوء بگيرد و

مختلف هر چند كه الزم  چه اينكه نماز واجب باشد و چه مستحب و چه



نيست  نبودن اين تكليف براى سلوس درصورت نچكيدن بين دو نماز بعيد

  تواند با يك وضوء چند نماز بخواند بشرطى كه بين دو نمازپس او مى

بول از او نچكد هرچند كه در اثناء نمازها ازاو بچكد لكن ترك احتياط 

احتمال قوى آنست كه مبتالى به سلس الريح حكم مبطون  سزاوار نيست و

 . او نيز مبطون است را دارد بلكه بعيد نيست بگوئيم

سلوس خوددارى از اينكه بولش بجامه اش واجب است بر م - 4مساءله 

 كيسه اى پر از پنبه و از آن باين وسيله حاصل مى شود كه برسد و تحفظ

امثال آن بخود به بندد و ظاهرا عوض كردن آن كيسه و يا تطهير آن پنبه 

واجب نيست ، بله نزديك به احتياط آن است كه اگر امكان  براى هر نماز

رجوليت خود را آب بكشد بر مبطون نيز  دارد و حرجى نيست نوك آلت

تعدى نجاست به لباسش  واجب است بهرطريقى كه برايش امكان دارد از

استكه اگر  جلوگيرى كند همچنانكه نزديكتر به احتياط براى او نيز اين

امكان دارد و حرجى الزم نمى آيد محل خروج نجاست را براى نماز 

 .تطهير كند

طون واجب نيست بعد از بهبودى يافتن بر مسلوس و مب - 5مساءله 

خود را كه به آن نحو خوانده قضا كند، بله ظاهرا نمازى  نمازهاى گذشته

گذشته خوانده در صورتيكه وقت داشته باشد  كه در روز بهبودش بطريق

 .واجب است با طهارت اعاده كند

    چيزهائى كه براى آن وضو گرفته مى شود-فصل 

 : و گرفته مى شود چند قسم استچيزهائى كه براى آن وض

 چيزهائى است كه وضوء درصحت آن دخالت دارد مانند نماز و -اول 



 طواف

 در برطرف كردن حرمت آن مؤ ثر است مانند لمس كردن خطوط -دوم 

 . قرآن كريم

  در كمال آن دخالت دارد مانند قرائت قرآن كريم-سوم 

ام آنها بدون داشتن  در برطرف كردن كراهت از اعماليكه انج-چهارم 

ثر است چون خوردن در حال جنايت كه اگر  وضوء مكروه است مؤ

 .شود شخص جنب وضوء بگيرد آن كراهت برطرف مى

 : اما قسم اول

پس وضوء شرط است براى نماز چه واجب و چه نافله چه اداء و چه 

خود مكلف باشد و چه از ديگرى و نيز در انجام  قضاء و قضاء چه از

باحتياط نزديكتر آن است كه در دو  كه از نمازش فراموش كرده واجزائى 

تر از اين بنظر مى  سجده سهو نيز وضوء داشته باشد هرچند كه قوى

و  رسد كه در سجده سهو نيز شرط نيست و همچنين در طوافيكه جزء حج

عمره واجب ميباشد شرط است و باحتياط واجب در طواف عمره مستحبى 

 . نيز شرط است

 :  قسم دوماما

پس وضوء شرط است براى جائز شدن برخورد بدن با خطوط قرآن و 

كردن آن بر كسى كه وضوء ندارد حرام است و در اين  بنابراين لمس

كلمات و حروف و مد و تشديد و اعراب  تكليف هيچ فرقى بين آيات و

حضرت نيز در اين  قرآن نيست اسماء خدايتعالى و صفات خاصه به آن

 .بقرآن است هرچند كه در غير قرآن باشدحكم ملحق 



و اما اينكه آيا اسماء انبياء و امامان عليهم السالم و مالئكه نيز ملحق به 

محل تاءمل و اشكال است البته نزديكتر به احتياط آنستكه  آن هستند يا نه

 .مخصوصا دو نوع اول لمس نكند بدون وضوء به آن اسماء و

 فرقى - خطوط قرآن و ملحقات آن - در حرمت لمس كردن - 1مساءله 

چون زبان (نيست چه با اجزاء ظاهرى باشد و چه باطنى  بين اجزاء بدن

خطوط قرآن بعيد نيست همچنانكه بين انواع  ، بله جواز تماس دادن مو با)

مشمول اين حكم است چه خط متداول و  خطوط فرقى نيست و همه آنها

كتابت چه با قلم   بين انواعمرسوم و چه متروك و همچنين فرقى نيست

 . امثال آن نوشته شده باشد و چه با چات و يا عكس بردارى و

 : اما قسم سوم

چند قسم است كه ذكر همه آنها در اين كتاب مختصر مناسب نيست و در 

 . خودش عملى مستحب باشد تاءمل است اينكه وضو گرفتن

 وضوء بگيرد مستحب است براى كسى كه وضوء دارد مجددا - 2مساءله 

وضوء گرفتن براى نوبت سوم و چهارم و بيشتر جائز باشد و  و ظاهرا

تجديدى فهميد كه با وضوء نبوده وضوئش صحيح است  اگر بعد از وضوء

 . و احتياج به وضوء ديگر نيست

  گفتار در احكام خلل

اگر يقين دارد باينكه حدثى از او سرزده و شك يا ظن دارد در  - 1مساءله 

 از آن وضوء گرفته بايد وضوء بگيرد هرچند كه شك او دراثناء  بعداينكه

عمل پيدا شده باشد بنابراين اگر بعد از شروع به نماز شك كند كه وضوء 

نه بايد نماز را بشكند و وضوءبگيرد و نزديك تر به احتياط آنست  داشته يا



اگر كند و نمازى ديگر با طهارتى جديد بخواند و  كه آن نماز را تمام

شده بنا مى گذارد بر اينكه نمازش صحيح  شكش بعد از تمام شدن نماز پيدا

و اگر يقين دارد به اينكه  انجام شده و براى نماز بعدى وضوء بگيرد

نه بنا مى  طهارت داشته ولى شك مى كند دراينكه حدثى از او سر زده يا

هارت باطل نشده و اگر بداشتن ط  صحيح است و گذارد بر اينكه وضئش 

كدام اول بوده و  و بصدور حدث هر دو يقين دارد ولى شك دارد در اينكه

 كدام دوم در اينصورت اقوى اين است كه وضوء بگيرد حتى با علم به

تاريخ وضوء البته اين در صورتى است كه علم به حالت سابقه بر يقين به 

است طهارت را نداشته باشد و گر نه وظيفه اش بنابر اقوى اين  حدث و

قبل  حالت بگذارد به اين معنا كه اگر يقين دارد باينكه كه بنا را بر ضد آن

وضوء نداشته بنا را ) يقين بطهارت و يقين بحدث (از تعيين به آن دو 

اينكه االن وضوء دارد و اگر يقين دارد باينكه وضوء داشته بنا  بگذارد بر

ست كه تاريخ وضوء وضوء ندارد اين حكم كسى ا را بگذارد بر اينكه االن

مجهول است حال كسى هم كه تاريخ ضد حالت سابقه را  و حدث برايش

تاريخ مثل حالت سابقه را مى داند چه  مى داند همين است و اما كسى كه

بنا بگذارد بر اينكه  اينكه حالت سابقه حدث باشد و چه طهارت بايد

 رمحدوث است و وضوء بگيرد لكن در همه صوريكه ذكر شد سزاوا

 .آنست كه احتياط راترك نكند

و اگر يقين كندباينكه در وضوئى كه گرفته شستن يك عضو را جا گذاشته 

قبيل فوت  عضوى را ترك كرده در صورتى كه مفسده اى از و با مسح

مواالت و مانند آن پيش نيامده بايد وظيفه آن عضو و ما بعد آن را انجام 



اى از قبيل فوت مواالت و مانند غير اينصورت يعنى اگر مفسده  دهد و در

 .را از سر بگيرد آن پيش آمده باشد وضوء

و اگر در يكى از كارهاى وضوء شك كند دراينكه انجام داده يا نه اگر 

حال وضوء است بايد آن كار را انجام دهد و رعايت ترتيب و   در شكش 

كم وضو را بنمايد و دراين مسئله ظن ح مواالت و ساير احكام معتبر در

شكش نيست  شك را دارد و كسى كه بسيار شك مى كند اعتبارى به

همچنانكه اعتبارى به شك بعد از فراغت از وضوء نيست چه اينكه شكش 

 . فعلى از افعال وضوء باشد يا درشرطى از شروط آن در

اگر مكلف وضوء داشته بمنظور تجديد آن وضوئى ديگر  - 2مساءله 

 ر اجمال يقين كند كه يكى از آن دو وضوءنماز خوانده سپس بطو گرفته و

باطل بوده اين يقين اجماليتر هيچ اثرى ندارد نه نسبت به نماز ى كه 

 به نمازهائى كه بعدا مى خواند و اما اگر بعد از وضوء خوانده و نه نسبت

اول نمازى و بعد از وضوء دوم نيز نمازى خوانده باشد آنگاه آن علم 

اشد نماز دوميش بطور قطع درست است شده ب اجمالى برايش پيدا

وضوء مادام كه شكسته نشده ميخواند  همچنانكه نمازهائى كه بعدا با اين دو

اول نيز حكم كنيم هر چند كه  صحيح است و بعيد نيست بصحت نماز

 . نزديكتر به احتياط اعاده آنست

 اگر دو بار پشت سر هم وضوء بگيرد و يك و يا چند نماز بعد - 3مساءله 

بخواند و سپس يقين كند كه بعد از يكى از آن دو وضوء حدثى از  از آندو

خوانده محكوم بصحت است ولى براى نمازهاى  او سرزده نمازهائى كه

بعد از هر وضوئى نمازى   واجب است وضوء بگيرد و اما اگر بعديش 



 يا يكى از چند خوانده باشد و آنگاه يقين كند كه بعد از يكى از آندو وضوء

وضوء قبل از نماز محدث شده واجب است كه همه نمازها را اعاده كند 

اين در صورتى است كه نمازها در عدد ركعات مختلف باشند مثال  البته(

، بله اگر عدد ركعات نمازهائى كه )صبح باشد نماز مغرب و عشاء و

باشد ) يعنى ظهر و عصر) خوانده متفق باشد مثال هر دو چهار ركعتى

مى  فى است تنها يك نماز را اعاده كند و نيت كند نمازى راظاهرا كا

خوانم كه در ذمه من مانده هر چند كه نزديك تر به احتياط اين است كه 

 .اعاده كند هر دو نماز را

  فصل در وضوء جبيره

چيزى كه بر (كسى كه در قسمتى از اعضاء وضوئش جبيره  - 1مساءله 

 دارد اگر مى تواند آنرا بردارد )يا عضو شكسته مى بندند روى زخم و

اگر شستنى است بشويد و اگر مسح كردنى است  بايد بردارد و زير آنرا

بايد شسته شود برداشتنش واجب  مسح كند، اگر جبيره در عضوى است كه

كه همان شستن  نيست آنچه واجب است رساندن آب بزير آن است بنحوى

روى عضو باشد، بله از با حفظ شرائطش عمل آيد هرچند كه حبيره بر 

كه بايد مسح شود بايد جبيره برداشته شود و اگر برداشتن آن ممكن  محلى

عضوى است كه بايد مسح شود روى همان جبيره دست  نيست اگربر روى

كه بايد شسته شود اگر ممكن است  مى كشد و اگر بر روى عضوى است

د واجب است عمل بياي آب را به نحوى كه مسماى شستن باشد با شرائطش

 .اين كار را بكند و اگر ممكن نيست دست را بر روى جبيره مى كشد

در وضوء جبيره دست كشيدن بر تمامى نقاط عضوى كه بايد  - 2مساءله 



واجب است ، بله نقاطى كه دست كشيدن بر روى آنها دشوار و  شسته شود

 مثل بين نخهاى روى جبيره دست كشيدن واجب نيست و يا غيرممكن است

بر روى جبيره بهمان كيفيت و  اما در اعضائى كه بايد مسح شود مسح

كرد پس  مقدارى است كه اگر جبيره نبود بر روى عضو بايد مسح مى

الزم است مسح بر جبيرهه نيز با دست وترى دست باشد بخالف جبيره 

كه باتر كردن دست با آب جديد (روى عضو شستنى قرار دارد  اى كه بر

 .(كشد دست مىروى جبيره را 

ظاهرا در احكام جبيره فرقى نيست بين اينكه قسمتى از يك  - 3مساءله 

داشته باشد يا آنكه جبيره همه عضو را فراگرفته باشد  عضو جبيره

مسح شود و اما اگر جبيره بيشتر اعضاء  خصوصا در عضوى كه بايد

صورت و هم دو دست  مثال در اثر سوختگى هم(وضو را فراگرفته 

وضوء جبيره  احتياط ترك نشود به اينكه هم)  و باندپيچى شده باشدسوخته

هرچند ) حائل ممكن باشد البته اگر تيمم بدون(اى بگيرد و هم تيمم كند 

حائل همه نقاط عضو تيمم را  كفايت تيمم بعيد نيست ، بله در صورتى كه

بر نباشد متعينا بايد  نيز فراگرفته و تيمم بر پوست دست و پيشانى ممكن

 .روى جبيره وضوء بگيرد

 قسمتى از اطراف زخم و يا - باند يا چسب -اگر جبيره  - 4مساءله 

اگر به ) كه معموال مى گيرد(سالم است نيز گرفته باشد  شكستگى را كه

متعارف بستن نقطه آسيب ديده بدون آن مقدار  مقدارى باشد كه بر حسب

 و در وضوء بر روى محل آسيب را دارد ممكن نيست آن مقدار نيز حكم

مثال براى پانسمان (معمول باشد آن دست مى كشد و اما اگر زيادتر از



صورت اگر  دراين) زخم يك انگشت همه دست را تا مچ بسته باشند

 برداشتن باند و شستن آن مقدارى كه صحيح است امكان دارد بايد آن را

شته دست برداشته مقدار صحيح را بشويد و سپس باند را روى موضع گذا

و اگر امكان ندارد دست روى همه آن باند و حائل مى كشد  روى آن بكشد

 .ضميمه آن كند ترك ننمايد و احتياط را به اينكه تيمم را

اگر دست كشيدن بر روى جبيره بخاطر نجس كردن آن ممكن  - 5مساءله 

اى روى آن بطورى مى گذارد كه آن نيز جزئى از باند زخم  نيست پارچه

 .مى كشد شود و روى آن دستشمرده 

اقوى در زخم روبازى كه شستن آن امكان ندارد جواز اكتفا به  - 6مساءله 

اطراف آن زخم است و نزديك تر به احتياط اينست كه عالوه براين  شستن

 .بگذارد و دست بر روى آن بكشد پارچه اى روى زخم

اگر عضو وضوء بدون زخمى و كوركى و شكستگى ،  - 7مساءله 

آب برايش ضرر دارد بايد مكلف تيمم كند، بله اگر آب  ضعى دارد كهو

و مكلف بتواند ساير قسمت ها را بشويد  مضر به قسمتى از عضو باشد

و تكليف وضوء به  بعيد نيست كه اكتفا بشستن همان مقدار كافى بوده

آن  تكليف تيمم منتقل نشود ولى نزديك تر به احتياط آنست كه عالوه بر

ز بكند و اين احتياط نبايد ترك شود و از اين هم نزديك تر به تيمم ني

كه اول پارچه اى روى آن قسمت گذاشته دست بر روى  احتياط اين است

همچنين وظيفه مكلف تيمم كردن است  آن بكشد و در آخر تيمم هم بكند و

باشد ولى استعمال  درجائى كه شكستگى و يا زخم در غير اعضاء وضو

بحال عضو ديگرى است كه يا زخم است و  ضوء مضرآب در اعضاء و



 . يا شكسته است

در چشم دردى كه وضوء براى آن مضر است تكليف تيمم  - 8مساءله 

اگر شستن صورت و اطراف چشم بدون اينكه آب بچشم  كردن است و اما

بحال چشم داشته باشد ممكن است بعيد نيست كه اكتفاء به  برسد و ضررى

 . اشكال هم نيست  بىآن جائز باشد ولى

بنابراين احتياط به ضميمه كردن تيمم به وضوء ترك نشود و اگر احتياط 

پارچه اى روى چشم گذاشته دست بر روى آن بكشد و بعد از  كند و

 . خوب است وضوء اينچنينى تيمم كند

امثال  مانند قير و(اگر مانعى به پوست عضو وضوء چسبيده  - 9مساءله 

دنش ممكن نيست دست بر روى آن مى كشد و نزديك كه برطرف كر) آن 

حاصل  آنست كه طورى دست بكشد كه كمترين مسماى شستن تر به احتياط

 .گردد و از اينهم نزديك تر آنست كه تيمم را نيز ضميمه كند

كسيكه بقسمتى از اعضاء بدنش جبيره هست و يكى از  - 10مساءله 

ويد و آن قسمت را دست مى غسل برايش پيش آمده ، بدن را ميش موجبات

شرائطى كه در وضوء جبيره گفته شد را داشته  كشد البته در صورتى كه

 . غسل را ترتيبى انجام دهد نه ارتماسى باشد و احتياط بآنست كه

وضوء غسل جبيره اى واقع حدث هست نه اينكه تنها نماز  - 11مساءله 

ده حدث است در كند وهمچنين تيمم جبيره برطرف كنن خواندن را جائز

مى تواند باآن تيمم همه كارهائى كه  وقتى كه وظيفه تيمم باشد در نتيجه

 .مشروط بطهارت است انجام دهد

كسى كه تكليفش تيمم كردن است ولى اعضاء تيممش جبيره  - 12مساءله 



حائل دارد حائلى كه نميتواند آنرا بردارد بر روى همان باند و جبيره  و

ن كسى كه غيراز جبيره حائلى چون قير بر روى همچني دست مى كشد و

 .برطرف سازد عضو دارد كه نمى تواند آنرا

غسل يا تيممش جبيره داشته  كسى كه بر عضو وضوء يا - 13مساءله 

اعاده كند  وقتى عذرش برطرف شد واجب نيست نمازهائى را كه خوانده

غسل و تيمم  بلكه ظاهرا جائز باشد نمازهاى بعد را نيز با آن وضوء و يا

 .بخواند

كسى كه وضوء يا غسل يا تيمم را با جبيره انجام داده مى  - 14مساءله 

اول وقت نماز را بخواند البته اين وقتى است كه از برطرف شدن  تواند

ماءيوس شود و اما اگر ماءيوس نباشد احتياط اين  عذرش تا آخر وقت

 .زداول وقت نماز نخواند و آنرا تاءخير بيندا است كه

  فصل در مسائل غسل ها

 : غسلهاى واجب شش است

 - 6 مس ميت - 5 نفاس - 4 استحاضه - 3 حيض - 2غسل جنابت  - 1

غسل اموات و اقوى اين است كه در غير اخير وجوب شرعى نيست 

 .( يعنى شرطى است(

 فصل در غسلجنابت

 :در اين فصل در سه قسمت بحث مى شود

 . سبب جنابت - 1

 . احكام جنب - 2

 . واجبات غسل - 3



 : قسمت اول در سبب غسل جنابت

يكى خارج شدن منى و رطوبت : سبب جنابت دو چيز است  - 1مساءله 

  خروج منى و قبل از استبراء خارج مى شود كه بيانش  مشتبهى كه بعد از

اين در وقتى است كه منى از انسان خارج  البته. انشاء اهللا تعالى مى آيد

مجل خودش حركت كند ولى بيرون نيايد كه  ينكه ازمى شود نه صرف ا

غسل واجب نمى شود همچنانكه معيار بودن منى خارج  در اين صورت

بعد از آن كه همسر (مرد از زن  شدن از خود شخص است پس اگر منى

غسل ديگرى بر زن واجب نمى شود  بيرون بيايد) غسل جنابتش را كرده 

و . آميخته است   با منى شوهرشمگر آنكه زن يقين كند كه منى خودش

 منى اگر شناخته شد كه منى است اشكالى نيست و اگر شناخته نشد راه

 براى يك فرد سالم اين است كه ببيند اگر با سرعت بيرون مى  شناختنش 

بيرون آمدنش احساس لذت مى كند و بعد از آن احساس  آيد و هنگام

پس عالمت منى در منى است  سستى در بدن خود مى نمايد آن مايع

 .شخص سالم آن است كه همه اين سه عالمت را دارا باشد

و اما در شخص مريض و در زنها عموما ظاهر اين است كه عالمت دوم 

كه درهنگام بيرون آمدنش احساس لذت كند كافى  كافى باشد يعنى همين

مخصوصا زنان احتياط را ترك  است و سزاوار است اين دو طائفه و

غسل وضوء نيز بگيرند مگر آنكه قبال وضوء داشته باشند  ازنكرده بعد 

است كه اگر هر سه عالمت را مشاهده نكردند  بلكه نزديكتر به احتياط اين

قبل از خروج اين مايع حدث اصغر داشته اند يعنى وضوء نداشته اند  اگر

 .غسل كنند غسل كنند و هم وضوء بگيرند و اگر وضوء داشته اند تنها هم



 وم جنابت جماع كردن است هر چند كه منى خارج نشود و اينسبب د

عمل وقتى محقق مى شود كه حشفه مرد در قبل و يا دبر زن پنهان شود و 

بريده جماع او به اين محقق ميشود كه از باقيمانده مقدارى  اگر حشفه مرد

دخول عمل بيايد داخل شود كه پس از تحقق جماع جماعت هم  كه مسماى

براى زن حال چه اينكه يكى از اين دو تن  حقق مى شود و همبراى مرد م

غسل بر آن دو، يعنى صغير و  صغير و مجنون باشد يا نه و در نتيجه

اند و غسل  مجنون واجب است البته وقتى كه شرائط تكليف را دارا شده

 .بچه مميز صحيح است و اگر غسل كند حدث جنابتش برطرف مى شود

ه خود منى ببيند و يقين كند كه از خود اوست و اگر در جام - 2مساءله 

بعد از جنابت غسل نكرده واجب است هر چند نمازى كه  نيز يقين كند كه

نمازهائى كه شك دارد در اين كه  بعد از آن جنابت خوانده قضاء كن و اما

اگر بداند كه  قبل از جنابت خوانده و يا بعد از آن قضائش واجب نيست و

غسل آن را كرده يا   اما نداند از جنابت سابق است كهمنى از خود اوست

غسل بر او واجب  از جنابت ديگرى است كه غسلش را نكرده ظاهرا

 . نيست هرچند كه غسل كردن به احتياط نزديك تر است

 اگر منى از جاى خود حركت كند چه در خواب يا بيدارى - 3مساءله 

دخول  نابراين اگر بعد ازنيامدهه غسل واجب نمى شود ب مادام كه بيرون

وقت نماز بوده و آبى براى غسل كردن ندارد حبس و خوددارى از بيرون 

 نيست هرچند كه با ضرر نداشتن حبس مساءله خالى از  واجب آمدنش 

تاءمل نيست بنابراين اگر منى بيرون آمدبايد براى نماز تيمم كند بله اگر 

نيست در صورتى كه ضرر با آن تيمم كند نداشته باشد بعيد  چيزى كه



از بيرون آمدنش واجب باشد البته اين وقتى است كه  نداشته باشد جلوگيرى

طهارتش را بشكند و نيز جائر است جنب  طاهر باشد و بيرون آمدن منى

دخول وقت با جماع كردن با همسر به منظور  كردن خود به اختيار بعد از

ولى خاك يا چيزى كه غسل ندارد  لذت بردن و براى كسى كه آب براى

كه با آن تيمم  آن تيمم كند دارد بخالف كسى كه نه آب دارد و نه چيزى

كند كه در اين صورت جنب كردن خود جائز نيست و اما اگر بخاطر غير 

محل تاءمل است  لذت جماع كند و تمكن از غسل نداشته باشد جواز آن از

 . هرچند كه بعيد نيست
 
 

   قسمت دوم در احكام جنب

غسل  يكى از احكام جنابت اين است كه انجام امورى موقوف است بر

 . جنابت يعنى غسل جنابت شرط صحت آن امور است

چه واجب و چه مستحب ، چه ادا (اول نماز خواندن هر نمازى كه باشد 

به جز نماز بر جنازه كه ) چه به نيابت از غير وقضا چه براى خود و

بجا آوردن قضاء   و همچنينطهارت از جنابت در آن شرط نيست

غسل است و اقوى آن است  اجزائيكه از نماز فراموش شده مشروط باين

 كه غسل جنابت شرط در صحت سجده سهو نيست هرچند كه به احتياط

 . نزديكتر است

دوم از آن امور طواف واجب است بلكه بعيد نيست كه طواف مستحب نيز 

 .مشروط به آن باشد

زه قضاء رمضان است و مشروط بودن آن به سوم روزه رمضان و رو



معنا است كه اگر در شب جنب شود و عمدا و يا به  پاكى از جنابت به اين

غسل نكند تا صبح شود روزه اش باطل است و اما درساير  علت فراموشى

كردن با حال جنابت آن را باطل نمى  اقسام روزه غير واجب صرف صبح

حال جنابت داخل در  ك نكند و عمدا باكند و در روزه واجب احتياط راتر

 .صبح نشود

بله در اثناء روز عمدا خود را جنب كردن تمامى اقسام روزه را حتى 

باطل مى كند و اما جنابت غير عمدى مثل محتلم شدن  روزه مستحب را

حال خواب هيچ يك از روزه ها را حتى روزه رمضان را ضرر نمى  در

 .زند

است كه در حال جنابت چند چيز بر او حرام و از جمله احكام جنب اين 

اول ماليدن دست و سايراعضاء بدن به خطوط قرآن كريم با آن  است

گذشت و نيز ماليدن دست و ساير نقاط بدن به اسم  تفصيلى كه در وضوء

صفاتى كه مختص به آن حضرت است  مبارك اهللا تعالى و ساير اسماء و

بر احتياط واجب است از  لسالم كه بناو همچنين اسم انبياء و ائمه عليهم ا

 .آن نيز اجتناب شود

هرچند كه بنحو ) ص (دوم داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبى 

 .عبور باشد

سوم مكث كردن درساير مساجد و بلكه داخل شدن در آن ها اگربمنظور 

است و اما اگر براى اين داخل شود كه يا از درب ديگر  عبور نباشد حرام

مسجد بردارد اشكال ندارد و ملحق مى   بيرون شود و يا چيزى ازمسجد

نزديكتر از آن به  شود به مساجد مشاهد مشرفه بنابراحتياط واجب و



 احتياط اين است كه با مشاهد مشرفه معامله مسجد الحرام ومسجد النبى

) داخل آنها نشود يعنى حتى به عنوان عبور نيز با حال جنابت(كند

 كتر به احتياط آن است كه باوراق اين اعتاب مقدسه معاملههمچنانكه نزدي

 .روضه مشرفه بشود

حال چه اين كه  چهارم اين كه با حال جنابت چيزى را در مسجد بگذارد

 .حال عبور باشد از خارج باشد و چه اين كه در

 - 1پنجم خواندن چهار سوره ايكه سجده اش واجب است يعنى سوره 

 سوره حم سجده كه حتى خواندن - 4الم تنزيل  - 3 نجم - 2اقراء علق 

 يكى از آن چهارسوره حرام است بعضى از آن هرچند بسم اهللا آن به قصد
. 

اگر مكلف در يكى از دو مسجد نامبرده محتلم شود و يا عمدا  - 1مساءله 

بخاطر ندانستن مسئله در حال جنابت داخل آن گردد و بعد  و يا سهوا و يا

واجب است براى بيرون آمدن تيمم كند  اهد بيرون آيدمتوجه شود و بخو

بيرون آمدن بدون تيمم در  مگر آن كه تيمم كردن وقت بيشترى بخواهد و

در اينصورت  زمان كمترى انجام شود و يا هر دو وقت برابر هم باشند كه

 .اقوى اين است كه بدون تيمم خارج شود

غسل كند در مسجد  ا آناگر مكلف جنب شود و آبى كه بايد ب - 2مساءله 

داخل مسجد شده آب بردارد و تيمم او به  باشد واجب نيست تيمم كندبعد

باطل مى شود كه يا از  صرف دست يابى به آب نمى شكند بلكه وقتى

داخل شدن  غسل كند و آيا با اين تيمم كه صرفا براى مسجد بيرون آيد و يا

 ومكث به مقدار داخل شدن در مسجد كرده مى تواند كارى ديگر غير

 . تاءمل و اشكال است حاجت انجام دهد؟ محل



يكى ديگر از احكام اين است كه چيزهائى بر جنب مكروه است مانند 

اگر وضوئى كامل بگيرد كراهت آن دو از بين مى  خوردن و نوشيدن كه

بشويد و آب در دهان مضمضه  رود و اگر تنها دست و صورت خود را

بشويد تخفيف  مى يابد و اگر تنها دو دست خودكند كراهت آن دو تخفيف 

 .كراهت كمتر خواهد بود

دوم خواندن بيش از هفت آيه از سوره هاى قرآن غير آن چهار سوره كه 

است و اين كراهت در خواندن بيش از هفتاد آيه  گفتيم سجده اش واجب

 .شدت مى يابد

 آن يا سوم مساس دادن جائى از بدن به غير خطوط قرآن يعنى به جلد

 .حواشيش و يا بين سطرها اوراقش و يا

چهارم خوابيدن كه اگر وضوء بگيرد اين كراهت برطرف مى شود و هم 

بدل از  در جائيكه دسترسى به آب ندارد حال چه اينكه چنين تيمم كردن

 . بدل از غسل بهتر است غسل تيمم كند و چه بدل از وضوء البته

ضاب و قبل از رنگ گرفتن بدن پنجم خضاب كردن و همچنين در حال خ

 . كردن از خضاب خود را جنب

 . و ششم جماع كردن كسى كه محتلم شده

 . هفتم قرآن را حمل كردن و آنرا بخود آويزان نمودن

  گفتار در واجبات غسل

چند چيز در غسل واجب است اول نيت و اخالص در نيت  - 1مساءله 

مان خدا انگيزه اى نداشته بايد جز اطاعت فر واجب است به اين معنا كه

ادامه داشته باشد هرچند كه  باشد و اين نيت و اخالص بايد تا آخر عمر



 .بطور ارتكازى باشد

داخل حمام شود اگر انگيزه غسل  اگر به قصداين كه غسل كند - 2مساءله 

آب و شستشو  كردن همچنان در دلش باقى مانده باشد و فرورفتنش در

 اشد بطوريكه اگر از او بپرسند چه مى كنيىكردنش به همان انگيزه ب

بگويد دارم غسل مى كنم غسلش صحيح است و با نيت واقع شده و اما 

غسل كردن بكلى غافل شود بطوريكه اگر بپرسند چه مى كنى  اگر از

 .غسل او باطل است بلكه اصال غسل نكرده تا باطل باشد متحير بماند

غسل كند ولى وقتى بيرون  يت كهاگربه حمام برود به اين ن - 3مساءله 

اينكه غسل نكرده  ميايد شك كند كه غسل كرده ام يا نه ؟ بايد بنا بگذارد بر

غسل كرده يا  و اما اگر ميداند كه غسل كرده ولى شك كند در اينكه صحيح

 . نه بنا را بگذارد بر اينكه صحيح بوده

بدن ، دومين امرى كه در غسل واجب است شستن ظاهر بشره ، پوست 

كه جزء بشره نيست كافى نيست ، پس اگر  است و شستن چيز ديگرى

بشره است واجب است آنرا  چيزى به بشره چسبيده و مانع رسيدن آب به

به بشره نمى ) خالل كردن بدن (تخليل  برطرف كند و نيز اگر آب بدون

تخليل كند مثال اگر انگشتر بدست دارد بايد آنرا حركت دهد تا  رسد بايد

غسل بزير آن برسد و اما شستن باطن چشم و بينى و گوش و هرجاى  بآ

 باطن شمرده مى شود واجب نيست و نيز واجب نيست ديگرى كه جزء

داخل سوراخى كه در گوش مخصوص گوشواره و يا در بينى مخصوص 

داخل آن جزء  شود مگر آنكه سوراخ آنقدر گشاد باشد كه حلقه است شسته

 در جائى كه مكلف شك دارد آيا جزء ظاهر بدن ظاهر بدن شمرده شود و



 .باطن آن احتياط واجب آنست كه آنجا را بشويد است يا

شستن بشره زير مو و همچنين موى ريزى كه از توابع بدن  - 4مساءله 

شود واجب است و احتياط واجب شستن همه مويهاست چه  شمرده مى

 .درشت و چه رير

افضل از  رعايت ترتيب است و آنسومين تكليف واجب در غسل ترتيبى 

غسل ارتماسى است و غسل ارتماسى عبارت است از فرو بردن بدن در 

غسل  طوريكه فرو بردن جزء اول بدن با نيت باشد و تا آخر آب به

غسل عبارت از اين است  استمرار يابد هرچند به اتكاز باشد و ترتيب در

تا يقين  ن را بشويدكه اول تمامى سر و گردن و مختصرى از پائين گرد

كند همه سر و گردن را شسته و سپس تمامى نيمه راست بدن و مختصرى 

چپ و مقدارى از گردن را به نيت طرف راست بشويد تا يقين كند  از نيمه

و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه همه  همه طرف راست را شسته

ينكه يقين كند اين بشويد و براى ا نيمه راست گردن را با نيمه راست بدن

يعنى (گردن  مقدار از سمت راست بدن را شسته مختصرى از باالى

 را نيز ضميمه آن كند و سپس همه سمت چپ بدن را بشويد و) بناگوش 

براى اينكه يقين كند همه را شسته مختصرى از نيمه راست را و احتياطا 

مه گردن را و بلكه مختصرى از باالى گردن را ضمي تمامى سمت چپ

بايد نيمى از ناف و عورت را  كند و در هر يك از طرف راست و چپ

ها را هم در  با آن طرف بشويد چيزى كه هست بهتر اين است كه همه آن

شستن سمت راست داخل كند و هم شستن سمت چپ و الزم است آب اين 

فراگيرد حال چه اين كه آب خودش سرازير شود و يا با  سه قسمت را



ديگر آب همه آن قسمت راتر كندچه با يك بار  ا به نحوىدست كشيدن و ي

 . ريختن ريختن فراگير شود و چه با چند بار

در غسل ترتيبى در شستن يك عضو ترتيب شرط نيست پس  - 5مساءله 

اول باالى سر و سپس پائين تر و پائين تر آن شسته شود بلكه  الزم نيست

ه بهتر آنستكه از باالى هر باال بشويد هر چند ك جائز است از پائين به

همچنان كه در غسل جنابت هيچ  عضوى شروع نموده در پائين ختم كند

بعمل  خصوصيتى در كيفيت شستن معتبر نيست تنها چيزى كه معتبر است

آمدن مسماى شستن است بنابراين اگر سرو گردن را زير آب كند و سپس 

كه اگر يك راست را ودر آخر طرف چپ را كافى است همچنان  طرف 

بقيه را آب بريزد كافى است و اگر سه بار  قسمت را در آب فروببرد و

اول به نيت سر و گردن و بار دوم به  همه بدن را در آب فرو ببرد بار

صحيح است بلكه اين  نيت طرف راست و بار سوم به نيت طرف چپ نيز

نيت به  نيز كافى و صحيح است كه همه بدن را زير آب قرار دهد يك بار

سر و گردن حركت دهد بار ديگر به نيت طرف راست و بار سوم به نيت 

چيزى كه هست در اين نحو غسل كردن بايد هر عضو را  طرف چپ

جريان يابد پس الزم نيست مثال  طورى حركت دهد كه آب بر آن عضو

 .زير آب ببرد براى غسل طرف راست سر را از آب خارج كند و دوباره

حاصل مى شود كه تدريجا  سل ارتماسى به اين نحوظاهر غ - 6مساءله 

آن واحد  در آب فرو رود و بنا بر احتياط الزم آنست كه تمامى بدن در

قبل از آن كه قسمت ديگر  زير آب قرار بگيرد پس اگر قسمتى از بدنش

 . در آب فرو رود از آب خارج شود ارتماس تحقق نيافته



ه بدن را زير آب كند مضر به براى اينك بله اندكى فرورفتن پا در گل

غسل ارتماسى در نهرها و جدول ها كه معموال   نيست ، بنابراين ارتماس 

در گل فرو مى رود جائز  هنگام فروبردن سر در آب پاى انسان كمى

غسل ترتيبى را انتخاب كند  است هرچند كه نزديك تر به احتياط آنست كه

بلكه ) تدريجى نباشد) در آبو از اين نزديك تر آنست كه فرو بردن عضو 

 .طورى باشد كه عرف آن را دفعتا بداند

غسل يقين كند به اينكه قسمتى از  اگر در غسل ارتماسى بعد از - 7مساءله 

غسل كند اما در غسل ترتيبى اگر آن  بدنش شسته نشده واجب است دوباره

بشويد هرچند كه  قسمت در سمت چپ بدن باشد كافى است همان قسمت را

غسل ساير قسمت ها خشكيده باشد و  اصله زياد شده باشد بحديكه آبف

غسل را از نو اعاده كند و يا ساير قسمت هاى سمت  ديگر الزم نيست

بوده آن جزء را مى شويد و  چپ را بشويد و اما اگر در سمت راست

در   همه دست چپ را دوباره اعاده مى كند و اگر قسمت ناشسته سپس 

غسل طرف  د خصوص آن قسمت را بشويد و آنگاهسمت سر بوده باي

 .راست و چپ را اعاده كند

در غسل ترتيبى پى در پى بودن شستن اعضاء واجب نيست  - 8مساءله 

اول روز سر و گردن خود را غسل دهد و سمت راست را در   اگر پس 

 . انجام دهد غسلش صحيح است وسط روز و سمت چپ را در آخر روز

غسل  مكلف جائز است در زير باران و يا ناودانبراى  - 9مساءله 

 . كندالبته اين در ترتيبى است و در ارتماسى جائز نيست

چهارمين واجب غسل اين است كه بايستى آب آن مطلق و پاك و مباح 



 احتياط آنست كه محل غسل كردن و مكانى كه آب باشد بلكه نزديكتر به

 باشد هرچند -غيرغصبى  -غسل بدانجا مى ريزد و ظرف آب نيز مباح 

صحت غسل به اين سه شرط خالى از وجه نيست و نيز  كه مشروط نبودن

حال اختيار خودش خود را غسل دهد و نيز الزم  الزم است كه مكلف در

امثال آن مانعى در استعمال آب در بين نباشد  است كه از بابت بيمارى و

 است پاك بودن تفصيل اين قيد در باب وضوء گذشت و همچنين الزم كه

آب غسل بر آن بريزد پس اگر جائى از بدن نجس  اعضائى كه مى خواهد

 .قصد غسل آب بر آن بريزد  است آن را تطهير كند و سپس به 

اگر تصميم داشته باشد كه اجرت حمامى را ندهد و يا بنا  - 10مساءله 

 بدون از مال حرام بپردازد و يا به عنوان نسيه به حمام برود دارد آن را

تحصيل كرده باشد غسلش باطل است هرچند كه  اينكه رضايت حمامى را

 .بعدا رضايت حمامى را بدست آورد

سبيل شده اشكال دارد  وضوء و غسل با آبى كه براى نوشيدن - 11مساءله 

غسل مباح  مگر آنكه بداند مالك آن ، آن را براى هر كارى مانند وضوء و

 . كرده است

غسل جنابت و حيض و نفاس   تهيه كردن آب براىظاهرا - 12مساءله 

اجرت الزم  زن و همچنين اجرت گرم كردن آن در جائى كه گرم كردنش

 . دارد بعهده شوهر است

غسل ترتيبى كند و اگر  جنب در روز ماه رمضان بايد - 13مساءله 

 .غسل كند بنابر احتياط غسل و روزه اش باطل مى شود بطريقه ارتماسى

اگر در جزئى از اجزاء غسل شك كند كه شسته يا نشسته  - 14مساءله 



بعد از تمام شدن غسل پيدا شده بنا را بگذارد بر اينكه غسلش  اگر اين شك

اگر در حال غسل جزء بعدى شك كند در  صحيح انجام شده و همچنين

هرچند نزديك تر به  درستى جزء قبلى كه بنا را بر صحت مى گذارد

 . اخير قسمت مشكوك را دوباره انجام دهداحتياط آنستكه در فرض

انزال منى و قبل از غسل  سزوار است كه مكلف بعد از - 15مساءله 

 بول كردن از منى پاك كند و اين شرط در صحت مجراى منى را بوسيله

غسل  غسل نيست بلكه براى اين است كه اگر چنين كند و سپس بعد از

ل بر او واجب نمى شود رطوبتى مشتبه از او خارج گردد اعاده غس

بول كردن غسل كند كه در اينصورت رطوبت مشتبه  بخالف اينكه بدون

غسل كند حال چه اينكه بعد از  حكم منى را دارد و مكلف بايد دوباره

و چه نكرده  خروج منى مجرى را بوسيله دست كشيدن استبراء كرده باشد

 .باشد

يقين كرده ديگر هيچ ذره بله اگر در استبراء آنقدر محكم دست كشيده كه 

داخل مجرى نمانده و احتمال مى دهد اين رطوبت رطوبتى  اى از منى

اينصورت اقوى اينستكه اعاده غسل واجب  جديد باشد نه باقيمانده منى در

خروج اين  نيست و همچنين در جائى كه فاصله ميان خروج منى و

آن منى نيست رطوبت آنقدر طوالنى است كه يقين دارد اين رطوبت تتمه 

غسل واجب نيست هرچند كه اعاده غسل در اين دو صورت به  اعاده

 . احتياط نزديكتراست

  غسل كند و سپس  كسيكه بوسيله انزال منى جنب شده اگر - 16مساءله 

 رطوبتى مشتبه بين بول و منى از او خارج شود اگر بعد از خروج منى با



 محكوم به منى است پس بول كردن مجرى را استبراء نكرده آن رطوبت

غسل بر او واجب است و اگر بعد از آن بول هم كرده ولى با دست  تنها

استبراء ننموده تنها وضوء بر او واجب مى شود و  كشيدن ها مجرى را

اينكه احتمال غير منى و بول از قبيل  در اين دو صورت فرقى نيست بين

منى با بول و با دست انزال  مذى و غير مذى را بدهد يا نه و اگر پس از

بول و منى احتمال ديگر را  كشيدن بعد از بول استبراء كرده اگر غير از

احتمال غير ايندو  نيز بدهد نه غسل بر او واجب است و نه وضوء و اگر

وبول كرده  را نمى دهد اگر قبل از غسل هردونوع استبراء را از منى

واجب است احتياط آنوقت بعد از غسل رطوبت مشتبه از او خارج شود 

غسل كند هم وضوء بگيرد واگر بعد از غسل آندو استبراء را  نموده و هم

از او خارج شده وضو به تنهائى كافى  انجام داده و سپس رطوبت مشتبه

 . است

غسل رطوبتى مشتبه بين منى  اگر بعد از انزال منى و بعد از - 17مساءله 

كرده و يا با   از منى استبراءو غير آن از او خارج شود و شك كند كه آيا

استبراء  بول كردن مجرى را از منى شسته يا نه بنابراين بنا مى گذارد كه

احتمال مى دهد بول باشد در  نكرده در نتيجه بايدمجددا غسل كند و اگر

 .غسل وضو نيز بگيرد اينصورت به احتياط واجب عالوه بر

ا آن همه كارهائيكه غسل جنابت كار وضو را مى كند و ب - 18مساءله 

 .طهارت است را مى توان انجام داد مشروط به داشتن

قبيل خواب و  از(اگر در اثناء غسل كردن حدث اصغر - 19مساءله 

غسل باطل نمى  از مكلف سربزند اقوى آنستكه) بيهوشى و بول و غائط



شود ولى بعد از غسل واجب است براى هر عملى كه نيازمند به وضو 

غسل را به نيت  يرد و نزديكتر به احتياط اين است كهوضو بگ است ،

غسل و  و نمى داند آن واجب انجام دادن بقيه(آنچه كه بر او واجب است 

 .از نو انجام دهد و سپس وضو بگيرد) يا از نو غسل كردن 

اگر به قصد غسل كردن زير آب برود و سپس شك كندآيا  - 20مساءله 

غسل  انجام شده باشد و يا آن كه نيتغسل ارتماسى كرده تا عملش  نيت

غسل سر و گردن بوده و بايد  ترتيبى كرده و سر در آب كردنش به نيت

غسل دهد بايد احتياط نموده دو طرف ديگر را  راست و چپ را دوباره

غسل را از سر بگيرد و بلكه احتياط اين است كه  غسل دهد و الزم نيست

 .غسل ارتماسى كند بگوئيم در چنين حالتى ديگرنمى تواند

اگر شخص جنب نماز بخواند و بعد از نماز شك كند در  - 21مساءله 

غسل كرده يا نه بنا را بر صحت نمازش مى گذارد ولكن براى  اينكه آيا

سايراعمال آينده اش بايد غسل كند و اگر اين شك در بين نماز پيدا  نماز و

 آنست كه هم آن باطل است هر چند كه نزديكتر به احتياط شود نمازش

 .غسل اعاده اش نمايد نماز را تمام كند و هم پس از

اگر چند غسل واجب يا مستحب و يا مخالف بگردن مكلف  - 22مساءله 

غسل براى همه  صورتيكه در آغاز غسل همه آنها را نيت كند يك باشد در

 آنها كافى است و اگر يكى از اين غسلها جنابت باشد ديگر براى نماز و

 كارهائى كه طهارت مى خواهد واجب نيست وضو بگيرد و اگر يكى ساير

قبل از  غسل جنابت نباشد آن غسل كافى از وضو نيست و بايد از آن ها

غسل و يا بعد از آن وضو بگيرد و اگر نيت همه غسلها را نكرده باشد 



غسل از سايرغسلها محل اشكال است و به همين جهت نبايد  كفايت آن

 . كنداحتياط را ترك

اغسال كفايت  بله بعيد نيست بگوئيم نيت غسل جنابت به تنهائى از ساير

 .مى كند ولى در اينجا نيز احتياط ترك نشود و نيت همه غسلها را بكند

  گفتار در مشخصات خون حيض

خون حيض خونى است سرخ متمايل به سياهى و يا سرخ رنگ كه هنگام 

 . ند و داراى حرارت استپرد و مجرى را مى سوزا بيرون آمدنش مى

و اما خون استحاضه همه اوصافش مخالف اوصاف خون حيض است 

نشانى غالب حيض ها و استحاضه هاست كه زنان مكلف  البته اين نشانيها

در اينكه خونى كه ديده حيض است  در بعضى از مواردى كه شك دارند

ار مى گرنه بسي يا استحاضه براى تشخيص آن بآنها مراجعه مى كنند و

 .شود كه هر يك از آن دو صفات ديگرى را داشته باشد

 سالگى ببيند حيض نيست 9و هر خونى كه دختر بچه قبل از تمام شدن 

در استحاضه بودن خونى كه نميداند . حيض داشته باشد هرچند كه صفات

ترديد هست هرچند كه بعيد نيست حكم  استحاضه است تا زخم داخلى

بعد از يائسه شدن   و همچنين خونى كه زناناستحاضه را داشته باشد

احتمال ديگرى نباشد  البته اگر ميبيند حيض نيست و در استحاضه بودنش

 . همان ترديد هست هرچند كه بعيد نيست استحاضه شمرده شود-

 هستند بعد از شصت) علويه (زنان در يائسه شدن مختلفند آنهائيكه قريشى 

از پنجاه سال يائسه مى شوند و درباره سال و آنان كه غير قريشيند بعد 

 داند قريشى هست يا نه ، گفتن اينكه حكم غير قريشى را دارد زنى كه نمى



محل اشكال است و كسيكه شك دارد به حد نه سالگى رسيده يا نه محكوم 

بلوغ همچنانكه كسى كه شك دارد به حد يائسه گى رسيده يا  است به عدم

 . ام نه بايد بگويد نرسيده

اگر از دخترى كه در رسيدنش به حد بلوغ شك دارد خونى با  - 1مساءله 

حيض خارج شود در صورتيكه اطمينان بحيض بودن آن دارد بعيد  صفات

خون او حيض است و خود او بحد بلوغ رسيده و  نيست حكم كنيد به اينكه

 . درباره آن محل تاءمل و اشكال است اگر اطمينان نداشته باشد حكم كردن

حيض ديدن با شير دادن جمع مى شود و اما اينكه با حاملگى  - 2ساءله م

شود يا نه در آن دو قول است كه اقوى اين است كه جمع مى  نيز جمع مى

مى افتد پس اگر چنين اتفاق بيفتد هرچند كه  شود هرچند به ندرت اتفاق

مكلف آن را حيض حساب كند البته  بعد از روشن شدن حاملگى باشد بايد

داشته باشد، لكن  اين در صورتى است كه همه شرائط و صفات حيض را

 سزاوار نيست در صورتى كه پس از گذشت بيست روز از عادت خون

ببيند اينكه احتياط را ترك نمايد و بهتر آنست كه همه تروك حائض را 

 .اعمال مستحاضه را بجاى آورد رعايت نموده و هم

  ينكه حائض شدن و ترنب احكام حيض هيچ اشكالى نيست در ا - 3مساءله 

بيرون آمدن خون از رحم به خارج تحقق مى يابد هرچند كه زن  بمحض

امثال آن بيرون آورد و هرچند كه خون بمقدار  آن را با انگشت خود و

 .سرسوزنى باشد

همچنانكه هيچ اشكالى نيست در اينكه در بقاء حيض و دوام آن آلودگى 

داخل در  كى باشد بطورى باشد كه اگر پنبه راهرچند اند باطن كافى است



مجرى كند پنبه آلوده شود و اما اگر خون حيض از محلى كه دارد حركت 

مجراى رحم نيز آمده ولى خارج نگشته آيا بصرف اين حركت  كرده تا

بر او مترتب مى شود يا نه محل تاءمل و  حائض مى شود و احكام حائض

  آنچه بر حائض  را از دست ندهد هماشكال است و بهمين جهت احتياط 

حرام است را ترك كند و هم آنچه بر طاهر واجب است انجام دهد و در 

تا (حالى جائز است مكلف آن خون را از داخل به خارج بياورد چنين

 .حائض بر او جارى گردد حائض يقينى شود و احكام

د اگر مكلف در اصل خارج شدن خون حيض از خود شك كن - 4مساءله 

باينكه خارج نشده همچنانكه اگر چيزى از او خارج شده و  بايد حكم كند

يا چيز ديگر، حكم مى كند به طهارت  شك كند در اينكه آيا خون است

خارج شده خون است  خودش از حدث و خبث و اما اگر بداند كه رطوبت

محل حيض خارج شده يا از مواضع ديگر،  ولى شك دارد در اينكه از

در اين سه صورت  د به طهارت خود از حدث به تنهائى وحكم مى كن

فحص از اينكه اين رطوبت چيست واجب نيست و اگر بداند كه خون از 

خارج شده ولى وضع خودش مشتبه است چند صورت دارد كه حكم هر  او

 .مسائل آينده روشن مى گردد يك در ضمن

ختر باكره اگر خون حيض با خون بكارت مشتبه شود مثال د - 5مساءله 

بكارتش زايل مى شود خون به بيند و شك كند در اين كه از  در حالى كه

يا از هر دو در اينصورت پنبه را داخل در  بكارتش است و يا از حيض و

آورد و بهتر و  مجرى نموده كمى صبر مى كند و سپس بيرون مى

نزديكتر به احتياط آنست كه آن را به آرامى بيرون آورد كه با اين 



مى تواند خون را تشخيص دهد چون اگر خون دور پنبه را آلوده  زمايشآ

 است هرچند كه بصفات حيض باشد و اگر خون كرده باشد خون بكارت

 است و اين آزمايش واجب است و  بداخل پنبه نفوذ كرده باشد خون حيض 

عمل او شرط باشد معلوم نيست و اقوى اين است كه  اما اين كه در صحت

شد كه خون نامبرده حيض   شخصى بعد از آن كه معلومشاگر چنين 

آزمايش  نيست بتواند نيت قربت كند عملش صحيح است و اگر چنانچه اين

قبل از ديدن اين  براى او دشوار باشد بحالت سابقه خود رجوع مى كند اگر

خون طاهر بوده حكم مى كند باينكه باز طاهر است و اگر حيض بوده 

 است و اگر نسبت بحالت   كه اين خون نيز حيض مى كند به اين حكم

 حرام است ترك نموده و  جاهل است احتياط نموده آنچه بر حائض  سابقش

 .انجام ميدهد آنچه بر طاهر واجب است

 ظاهر آلوده شدن اطراف پنبه دربكارت و فرو رفتن خون - 6مساءله 

ه داخل پنبه درحيض همه جا عالمت تشخيص آندوست حتى در جائيك

اصال بكارت داشته تا افصاء شود و يا نداشته و  مكلف شك دارد در اينكه

 . ازوجه نيست وجوب آزمايش در اين فرض نيز خالى

داخل مجرى پديد  اگر خون حيض با خون زخم و كوركى كه - 7مساءله 

 آمده مشتبه شود بعيد نيست كه آزمايش در اينجا نيز واجب باشد در نتيجه

ن از سمت چپ خارج شده حيض و گرنه خون زخم اگر معلوم شود خو

حال ترك احتياط سزاوار نيست حتى در صورتيكه  است لكن در عين

صورتيكه آزمايش نامبرده ممكن نباشد بايد  حالت سابقه معلوم باشد بله در

عمل كند و اگر حالت سابقه را نمى داند بايد بين  طبق حالت سابقه



بين كارهائيكه زن حائض بايد ترك  د واعماليكه زن طاهر بايد انجام ده

 .كند جمع نمايد

كمترين مدت حيض سه روز و بيشترين آن مانند كمترين ايام  - 8مساءله 

است پس هر خونيكه كوتاهتر از سه روز و يا طوالنى تر  طهر ده روز

همچنين خونيكه زن بعد از قطع خون  از ده روز باشد حيض نيست ،

بحيض باشد و  چه اينكه بخاطر عادت محكوم ميبيند  محكوم به حيضش 

 چه غير آن در صورتيكه بين خون قطع شده و خون جديد ده روز فاصله

نشده باشد و بخاطر بيش از ده روز بودن آن دو خون با ايام پاكى در بين 

بحيض بودن هر دو كرد چنين خونى نيز حيض نيست بلكه  نتوان حكم

عادت هفت روز در ايام عادتش مثال آن كه زن داراى  استحاضه است

و مجددا سه روز خون ببيند   هفت روز پاك باشد خون به بيند و سپس 

 . خون دومى حيض نيست بلكه استحاضه است

اقوى آن است كه پشت سر هم بودن سه روز در حيض معتبر  - 9مساءله 

مثل اينكه دو  كافى نيست كه سه روز در ضمن ده روز باشد است پس اين

قبل از تمام شدن ده روز  ض ببيند و بعد از آن قطع شود و سپسروز حي

اول جمعا سه روز شود لكن در  بار ديگر خونى به بيند كه با دو روز

سزاوار نيست  عين حال ترك احتياط به اين كه هر دو وظيفه را انجام دهد

و در پشت سر هم بودن همين كافى است كه عرف بگويد خون در اين 

اشته پس قطع شدن لحظه هاى كوتاه كه بين زنان متعارف استمرار د مدت

توالى نيست همچنان كه ظاهر اين است كه تلفيق در ايام  است مضر به

مثال شروع جريان خون از ظهر روز چهارم  كافى باشد باين معنا كه اگر



 . ادامه يابد توالى سه روز صادق است

جر تا غروب است پس ما بين طلوع ف) روز(منظور از كلمه  - 10مساءله 

ايام حيض نيست و بنا بر اين اگر از طلوع فجر تا غروب  شبها جزء

طلوع فجر قطع شود و مجددا در ضمن ده  آفتاب خون ببيند و آنگاه تا

در نظر فقيهى كه  روز دو نوبت ديگر از طلوع تا غروب خون ببيند

اقوى  الى راتوالى را معتبر نمى داند كافى است و از نظر ما كه اعتبار تو

اول روز بود بايد در  مى دانيم كافى نيست پس در صورتى كه مبداء خون

اگر  دو شبى هم كه در وسط قرار دارد جريان خون ادامه داشته باشد و

مبداء اول شب بوده بايد سه شب و سه روز ادامه پيدا كند و اگر در وسط 

رت شروع وسط روز شروع شده اين همان تلفين است كه درصو شب و يا

شب فاصله مى شود و در صورت شروع آن در  خون در وسط روز سه

 .وسط شب دو شب و نصف فاصله مى شود

زن حائض يا صاحب عادت است و يا نه و دومى يا زنى  - 11مساءله 

بار اول حيض مى بيند و يا مكرر ديده ولى به طور نامنظم  است كه براى

قتى داراى عادت مى شود كه زن حائض و و يا عادت را فراموش كرده و

حيض شود هم زمانش  در دو بار پشت سر هم از روز معين تا روز معين

مثل  و هم عددش) مثال دهه اول هر ماه يا دوم و يا سوم باشد(معين باشد 

 و اگر ماه ((اين ماه مثال هفت روز ببيند و ماه بعد نيز هفت روز(هم باشد

فق باشد او صاحب عادت وقتيه است اول و دوم از نظر زمان به تنهائى مت

نظر عدد منفق باشد صاحب عادت عدديه است واگر از هر  و اگر تنها از

وقتيه و عدديه است لكن از آنجا كه  دو جهت متفق باشد صاحب عادت



اشكال  اول به صرف منفق بودن در دو ماه خالى از شائبه تحقق دو فرض

 . نيست و ترك احتياط سزاوار نيست

اشكال با يك بار خون  زنى كه صاحب عادتى شده بدون - 12مساءله 

اشكالى  برخالف عادت ديدن عادتش به هم نميخورد، همچنان كه هيچ

 نيست در اين كه اگر دو بار برخالف عادت قبليش خون ببيند عادت اولش

 زائل مى شوددر اين دو فرض هيچ اشكالى نيست ، اشكالى كه هست در

اول  چند بار نامنظم خون ديدن برخالف عادتزائل شدن عادت اول با 

 است بعضى گفته اند عادت اول همچنان باقى است مگر وقتى كه دو ماه

مثل هم برخالف آن عادت خون ببيند ولى قول قويتر اين است كه هرچند 

 عادت از نظر وقت يا عدد مثل هم نباشند عادت اول خونهاى برخالف

كه تخلف از عادت قبلى آنقدر تكرار زائل مى شود البته اين وقتى است 

عرف عنوان بى عادتى بر آن زن صادق شود يعنى  شود كه از نظر

ندارد و اما با دو بار خون غير  عرف بگويد كه اين زن عادت معلومى

 . محل تاءمل است متمائل ديدن آيا با هم عادت اولش باقى است يا نه

عدديه هم داشته باشد و چه زنيكه عادت وقتيه دارد چه عادت  - 13مساءله 

 باشد به محضى كه خون ببيند حيض مى شود و بايد عبادت را ترك نداشته

كندحال چه اين كه خونش نشانيهاى حيض را داشته باشد و چه نداشته 

اگر يكى دو روز يا بيشتر جلوتر يا عقب تر ببيند به  باشد و، همچنين

ف همچنان بگويد اين حدى باشد كه عر شرطى كه اين تقدم و تاءخر به

حال اگر بعدا معلوم شود كه  همان عادت است كه جلو و يا عقب افتاده

كه ترك   نبوده چون سه روز ادامه نيافت آنچه از عبادات خون عادتش 



 .كرده قضاء مى كند

و اما كسيكه عادت وقتيه ندارد بشرطى به محض ديدن خون حيض مى 

اشد و گرنه بايد احتياط نموده نشانيهاى حيض را داشته ب شود كه خونش

ترك كند و آنچه بر مستحاضه واجب است  آنچه بر حائض حرام است

دهدحال اگر اين خونيكه جلوتر ديده تا سه روز ادامه يابد همانرا  انجام

اگر همچنان تا ده روز ادامه يافت زياده بر عادات  حيض قرار مى دهد و

ف حائض اكتفا مى كند و الزم وظائ را نيز حيض قرار مى دهد و به انجام

احتياط  نيست اعمال مستحاضه را هم رعايت نمايد هر چند كه ترك

 . سزاوار نيست

صاحب عادت وقتيه اگر در همه ايام عادت و چند روز  - 14مساءله 

ايام عادت و چندى بعد از آن و يا در همه ايام عادت  جلوتر و يا در همه

ن ببيند در صورتيكه روبرهم آن قبل از آن و بعد از آن خو و چندى

همه را حيض قرار ميدهد و اگر تجاوز كند  روزها از ده روز تجاوز نكند

 . استحاضه است  است و زائد بر آن تنها ايام عادتش حيض 

اگر زن سه روز پشت سر هم خون ببيند بعد به كمتر از ده  - 15مساءله 

يند در صورتى كه شود و سپس سه روز ديگر يا بيشتر خون بب روز قطع

ديده و روزهائيكه در وسط پاك بوده بيش از ده  مجموع روزهائى كه خون

نمى شود و ايام پاكيش حمل  روز نباشد دو طرف اين مدت حيض حساب

حال   مى شود در نتيجه مجموع ده روز حيض حساب مى شود به حيض 

و چه چه اينكه هر دو خون و يا يكى از آندو صفات حيض را داشته باشد 

باشد و چه اينكه هر دو خون و يا يكى از آن ها مصادف با ايام  نداشته



 .عادت باشد يا نباشد

و اما اگر مجموع از ده روز تجاوز كند و هر يك از دو خون و پاكى در 

باشد آن خونيكه در ايام عادتش اتفاق افتاده حيض  بين كمتر از ده روز

ين اگر بعضى از يكى از همچن قرار مى دهد و ديگرى را استحاضه و

قرار ميدهد و  آندو خون در ايام عادت اتفاق افتاده باشد آن خون را حيض

آن ديگر را استحاضه و همچنين اگر داراى عادت عدديه است و يكى از 

از نظر شماره ايام موافق با عادتش باشد آن را حيض قرار مى  دو خون

ر از ايام عادتش است ايامش كمتر يا بيشت دهد و ديگرى را كه شماره

تشخيص حيض را  استحاضه و اقوى اين است كه اين محك و معيار در

 . مقدم بدارد بر تشخيص حيض از راه صفات خون

و اما اگر اصال عادت معينى نداشته باشد و يا اگر دارد هيچ يك از آن دو 

بعضى از آن در ايام عادتش واقع نشده آنوقت صفات خون را  خون و يا

آندو كه آن صفات را داشت حيض قرار  قرار مى دهد هر يك ازمعيار 

 .مى دهد

اول و يا  و اگر داراى عادت وقتيه و عدديه هردو باشد و بعضى از خون

خون دوم در وقت واقع شود ولى عددش مطابق عدد عادت نباشد و 

 مطابق عادت ولى خارج از وقت باشد در هردو خون آنديگرى عددش

ده هم آنچه را كه حائض بايد ترك كند ترك مى كند و عمل به احتياط نمو

 .اعمال شخص مستحاضه را بجا مى آورد هم

و اگر هر دو خون در نشانيها مثل هم باشند و هيچيك از آندو در وقت 

نه همه آن و نه قسمتى از آن و نيز هيچيك از آندو  عادت واقع نشده باشد



رتى احتياط اگر نگوئيم صو از نظر عدد مطابق با عادت نباشد در چنين

اول را حيض قرار دهد و در بقيه ده روز احتياط  اقوى اين استكه خون

 روز 6سه روز پاك شود و مجددا  بنابراين اگر سه روز خون ببيند و. كند

اول را حيض قرار مى دهد و در بقيه تا تمام ده روز  خون ببيند خون

اك بوده كارهائى كه بر روزى كه پ احتياط مى كندبه اين معنا كه در سه

حائض حرام است  زن پاك واجب است انجام مى دهد و كارهائى كه بر

 ترك مى كند و در چهار باقيمانده تا آخر ده روز هم محرمات بر حائض

و ده روز باقيمانده (راترك مى كند و هم وظائف مستحاضه را بجا ميآورد 

 .عمل مستحاضه انجام مى دهد از شش روز را

كسيكه داراى عادت است اگر زائد بر عادتش خون ببيند و  - 16مساءله 

 .تجاوز نكند همه را حيض قرار ميدهد از ده روز

اگر عادتش در هر ماه يك بار است اتفاقا در يك ماه دو بار  - 17مساءله 

بين آندو حداقل طهر يعنى ده روز پاكى فاصله شده باشد اگر  خون ببيند و

عادتش اتفاق افتاده آن را حيض قرار ميدهد و  اميكى از آن دو خون در اي

بصفات حيض باشد نيز حيض  اگر. در ديگرى بين دو وظيفه جمع مى كند

احتياط مى  است و اما اگر بصفات استحاضه است با جمع بين دو وظيفه

محرمات بر حائض را ترك و واجبات بر مستحاضه را انجام (كند يعنى 

از وقت عادت باشد هر دو را حيض قرار اگر هر دو در خارج  و) ميدهد

داشته باشد و چه نداشته باشد و چه اين  مى دهد چه اين كه صفت حيض

در خون دوم و در  كه مختلف باشد هرچند كه احتياط مستحب آنستكه

 صورت دوم كه صفات حيض را نداشته و در صورت سوم در آن خونيكه



 .صفات را ندارد جمع بين دو وظيفه را ترك نكند

متبدئه يعنى زنيكه براى اولين بار خون مى بيند و هم چنين  - 18مساءله 

يعنى كسيكه وقت و عدد معينى در خون ديدن ندارد و هم چنين  مضطربه

قبل از ده روز در ظاهر خونش قطع  زنى كه عادتش ده روز است اگر

استبراء كند  شود و احتمال دهد كه در باطن هنوز باقى است واجب است

داخل فرج قرار مى دهد و  ى پنبه اى و يا چيز ديگرى شبيه آن دريعن

پاك است غسل  لحظه اى صبر كرده سپس بيرونش ميآورد اگر ديد كه پنبه

 مى كند و نماز مى خواند و اگر بمايعى زرد رنگ آلوده بو همچنان به

قبل  حال حيض باقى مى ماند تا پاك شود و يا ده روزش تمام شود پس اگر

م شدن ده روزز پاك شد همه آن مدت را حيض قرار ميدهد و اگر از تما

كرد بدستورى كه ميآيد عمل مى كند صاحب عادتيكه  از ده روز تجاوز

او قبل از تمام عادت در ظاهر  عادتش كمتر از ده روز است اگر خون

غسل مى كند و  قطع شود استبراء مى كند اگر ديد باطنش هم پاك است

  اگر پاك نبوده صبر مى كند تا عادتش تمام شود و اگرنماز را ميخواند و

غسل مى كند و  تا آخر عادت خون باقى بود و بعد از آن به كلى قطع شد

نماز را مى خواند همچنان اگر بعد از تمام شدن عادت خون بظاهر قطع 

غسل مى كند و  بود و او استبراء كرد ديد كه در باطن نيز پاك است شده

د و اما اگر در راءس عادت قطع نشد و از عادت تجاوز نماز را ميخوان

اقوى آنست كه بگوئيم مستحب است براى روشن شدن تكليف تا ده  كرد

 را داشته باشد و  هرچند كه خونش صفات حيض  روز عبادت را ترك كند

روز و در زائد بر يك روز  بنابر احتياط واجب است ترك عبادت در يك



حائض  ن دو وظيفه جمع نمايد يعنى محرماتاحتياط مستحب آنست كه بي

حال اگر خون از ده روز  را ترك و وظائف مستحاضه را انجام دهد

بدستوريكه ميآيد  تجاوز نكرد همه ده روزش حيض است و اگر تجاوز كرد

 .عمل كند

اگر خون از ده روز تجاوز كند چه كم باشد و چه زياد  - 19مساءله 

تبه شده در اين صورت اگر داراى به هم خورده و مش حيض و طهرش

مقدار عادتش را حيض قرار مى دهد  عادت وقتيه و عدديه هر دو است به

استحاضه قرار  هرچند كه خونش صفات حيض را نداشته باشد و بقيه را

 .مى دهد هرچند كه صفات حيض را دارا باشد

 و اما اگر عادت معلومى نداشته باشد نه از حيث وقت و نه از حيث عدد

اولين بار باشد كه خون مى بيند و يا مضطربه وقتى و  به اين معنا كه يا

عادتش را فراموش كرده باشدكه در  عددى باشد و يا وقت و عدد

سياه و يا سرخ باشد  اينصورت اگر رنگ خون مختلف باشد بعضى روزها

 و بعضى روزها زرد رنگ بايد براى تشخيص حيض همين صفات را

چند روزى كه خونش صفت حيض را داشته قرار دهد معيار قرار دهد هر

البته به شرطى كه خون داراى صفت حيضيش كمتر  و مابقى را استحاضه

نباشد و نيز به شرطى كه بعد از خون  از سه روز و يا بيشتر از ده روز

خونى ديگر داراى صفات  داراى صفات استحاضه و كمتر از ده روزش

مثل كسيكه تا آخر پنج روز ) باشدحيض معارض با حيض قبليش نديده 

روز خون  5خون سياه رنگ ديده و پنج روز خون زرد رنگ و بعد ازآن 

 .سياه رنگ ديده باشد



و اگر خونى كه داراى صفت حيض است كمتر از سه روز و يا بيشتر از 

اينجا رها كردن صفات در اين نوع خون و گفتن اينكه  ده روز باشد در

محل اشكال است و بعيد نيست بگوئيم در همان  اين زن فاقد تميز است

اول مراعات كند و در كمبود از  مثالى كه زديم صفات حيض را در خون

معنا كرده  سه روز و زيادى از ده روز به وظيفه اى كه روايات برايش

 .عمل نمايد مراجعه كند و يا به عادت زنان دودمانش

باشد در اين صورت و اگر خون بيش از ده روز همه اش به يك رنگ 

و حكمش اين است كه اگر اقاربى از قبيل مادر و  فاقد تميز مى شود

يكسان ندارد احتياط كند اگر  خواهر و عمه و غيراينها داراى عادت هاى

 نگوئيم اقوى اين است كه هفت روز از هر ماه را حيض و بقيه را

د كه همه استحاضه حساب كند واگر داراى چنين خويشاوندانى است وميدان

يكسانند زن مورد بحث اگر مبتدئه است يعنى براى اولى  آنان در عادت

عمل مى كند و اگر مبتدئه است يعنى  بار خون مى بيند به عادت آنان

عمل مى كند و اگر مضطرئه  براى اولين بار خون مى بيند به عادت آنان

 نكند ترك است يعنى نتوانسته عادتى براى خود بدست بياورد احتياط را

يعنى اگر عادت اقارب كمتر و يا بيشتر از هفت روز است در مقدار 

مفروض بين دو وظيفه يعنى وظيفه حائض و وظيفه مستحاضه جمع  تفاوت

 .كند

احتياط واجب اگر نگوئيم اقوى آنست كه فاقد تميز در اولين  - 20مساءله 

خون مى بيند آنرا حيض حساب كند، حال اگر اقاربى  لحظه اى كه

قبل گفته شد ندارد تا هفت روز حيض حساب مى  بتفصيلى كه در مساءله



است به تعداد روزهاى عادت  كند و اگر دارد بعيد نيست بگوئيم واجب

حال اگر جريان خون بيش از يك ماه ادامه  آنان حيض بگيرد و به هر

كندباين معنا كه اگر ابتداء  يافت واجب است كه توافق بين ماهها را رعايت

اول ، در اول ماه بوده در ماههاى بعد نيز اول ماه را  يان خون در ماهجر

بوده وسط هرماه را ابتداء حيض  ابتداء حيض مى گيرد و اگر وسط ماه

 .مى گيرد

كسيكه تنها عادت وقتيه دارد اگر جريان خونش از ده روز  - 21مساءله 

ر عدد حيث وقت عادت خود را معيار قرار دهد و از نظ از گذشت بايد

معيارش با وقت عادتش مطابقت مى كند  ايام اگر معيارى و تميزى دارد و

نداردبايد اگر خويشاوندى  به همان معيار رجوع كند و اگر چنين معيارى

روز را حيض  واجد شرائط باال دارد بآن ها مراجعه كند و گرنه بايد هفت

 .قرار دهد و آن هفت روز در وقت عادتش باشد

 عادت عددى است و خونش از ده روز تجاوز كرده از و كسيكه داراى

مى كند و اما از حيث وقت اگر خودش  حيث عدد بعادت خود رجوع

دارد به آن  معيارى و تميزى كه حيض را از غير حيض مشخص مى كند

 مراجعه مى كند بشرطى كه معيارش با عدد توافق داشته باشد و اگر معيار

 .ار مراجعه مى كندبا عدد سازگار نيست باز به معي

بنابراين اگر معيار چهار روز را حيض نشان داد و عادت پنج روز بود 

مى كند و اگر هفت روز حيض را نشان داد دو روز  يك روز از عادت كم

تميزى ندارد عدد حيض را همانطور   اضافه مى شود و اگر اصال بعادتش 

 .اول قرار ميدهد كه در سابق گفتيم در همان پنج روز



   گفتار در احكام حائض

 . براى حائض نماز و روزه و طواف و اعتكاف جائز نيست - 1

حرام است بر او ) يعنى بى وضو و جنب (هر چيزى كه براى محدث  - 2

 اهللا )) حائض نمى تواند با بدن و دست خود نام مبارك نيز حرام است پس

تماس دهد و السالم على االحوط  و نيز اسماء انبياء و ائمه عليهم ((

 . همچنين مس خطوط قرآن بتفصيلى كه در وضوء گذشت

آنچه كه بر جنب حرام است و آن عبارت است از خواندن سوره هائى  - 3

است و همچنين خواندن بعضى از آن سوره ها و  كه سجده آن ها واجب

داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبيى و مكث كردن در ساير  نيز

مساجد بتفصيليكه در احكام جنابت گذشت بر  يزى درمساجد و نهادن چ

 . مانند جنب است  نيز حرام است چون حائض در همه احكام حائض 

وطى در جلو او، هم بر او حرام است و هم بر شوهرش و اما بهره  - 4

قبيل بوسيدن و تفخيذ و امثال آن و حتى بنابر اقوى  گيرى هاى ديگر از

وطى در عقب زن كراهت شديدى  چند كهوطى در عقب او جائز است هر

همچنين بهره  دارد و نزديكتر به احتياط آنست كه از آن اجتناب شود و

 .گيرى از بين ناف و زانوى او كراهت دارد

آنچه كه گفتيم بر حائض حرام است در صورتى است كه علم وجدانى 

و داشته باشد و يا از راه امارات شرعى از قبيل عادت  بحيض بودن خود

مثل آن بفهمد كه حيض است بلكه در جائى هم كه محكوم باشد  تميز و

يا به رجوع بر عادت زنان خويشاوند بايد  بحيض گرفتن در هفت روز و

نداند كه زن حيض است و در  از اين محرمات اجتناب كند و اما اگر مرد



حيض نبوده  حال جماع بفهمد واجب است كنار بكشد و هم چنين اگر اصال

 آن حال حيض شود و اگر زن خبر دهد به اينكه حيض شد و يا و در

برطرف شد گفته اش مسموع است پس اگر خبر دهد كه حيض   حيضش

و اگر خبر دهد كه حيض برطرف شد   بر مرد حرام است است وطيش 

 . وطيش جائز است

درحرمت وطى فرقى بين زن دائمه و منقطعه و نيز بين زن  - 1مساءله 

 . نيست آزاد و كنيز

اگر زن از حيض پاك شود براى شوهر جائز است او را  - 2مساءله 

غسل  كه غسل نكرده باشد چيزى كه هست وطى قبل از وطى كند هرچند

 مكروه است بلكه قبل از شستن فرج نيزكراهت دارد و نزديكتر به  حيض 

 .قبل از شستن فرج وطى انجام نشود احتياط آنستكه

 د بنابر احتياط بايد كفاره دهد و كفاره اش دراگر زن حائض را وطى كن

اول حيض يك دينار و در نيمه آن نصف دينار و در آخر ربع دينار است 

هرچند كه راضى به وطى بوده باشد كفاره واجب نيست  و اما بر خود زن

كه هم علم بحيض داشته باشد و هم بداند  و وجوب كفاره در صورتى است

جاهل  است بلكه در صورت جهل هم اگرحال حيض حرام  كه وطى در

 .مقصر باشد در بعضى از موارد بنابراحتياط واجب مى شود

منظور از اول حيض ثلث اول و منظور از وسط ثلث دوم و  - 3مساءله 

ثلث آخر آن است ، مثال اگر ايام حيض شش روز باشد  منظور از آخر

دو روز و يك هفت روز باشد هر ثلث  هر ثلث آن دو روز مى شود و اگر

 . سوم روز خواهد بود و بهمين ترتيب



اگر باعتقاد اينكه زن حائض است او را وطى كرد و بعد  - 4مساءله 

نبوده ويا باعتقاد اينكه حيض نيست او را وطى كرد بعد  معلوم شد حيض

 .واجب نميشود معلوم شد حيض بوده كفاره بر او

 شود و او كنار نكشد و اگر در حال مقاربت ناگهان زن حيض - 5مساءله 

اشكال است  دهد در اينكه آيا كفاره بگردنش مى آيديا نه همچنان ادامه

 .احتياط واجب آنستكه كفاره را بدهد

در كفاره وطى مكلف مى تواند بجاى دينار قيمت آنرا بپردازد  - 6مساءله 

 . قسمت معيار قيمت زمان پرداختن است نه قيمت زمان وطى و در اين

كفاره نامبرده را هم مى تواند به يك مسكين بدهد و هم مى  - 7مساءله 

 .نفر از مسكينان بدهد 3تواند به 

كفاره وطى حائض با تكرار وطى تكرار مى شود البته منظور  - 8مساءله 

تكرار اين است كه وطى در اوقات مختلف انجام شود، مثال يك بار  از اين

 آخر آن كه در اين صورت اول حيض و يكبار در وسط و يكبار در در

چهارم دينار كفاره بدهد و همچنين است اگر در وقت  بايد يك دينار و سه

ديگر نيزوطى كند و امااگر قبل  واحد يكبار وطى كند و كفاره دهد و بار

اول بار ديگر وطى كند بعضى گفته اند كفاره تكرار  از دادن كفاره وطى

 .رار كندآنرا تك نمى شود و احتياط واجب آنستكه

 پنجم از احكام حيض بطالن طالق او در حال حيض است بشرطى كه

دخول به او شده باشد و حامله هم نباشد و شوهر حاضر و يا در حكم 

 .مثل اينكه بتواند به آسانى از حال او باخبر شود حاضر باشد

بنابراين اگر زن بوسيله شوهر اصال وطى نشده و يا اينكه حامله است و 



است بطورى كه ) مثال زندانى (يا بحكم غائب است  ئب وشوهرش غا

حال زن خبر بگيرد آيا حائض است يا نه ، طالقش  بهيچ وجه نميتواند از

ديگرى دارد كه جاى تعرض آن  صحيح است البته مسئله خصوصيات

 . اينجا نيست

 اگر شوهر غائب باشد و شخصى كه در محل حاضر است و مى تواند از

 ر بگيرد را وكيل كند كه او همسر وى را طالق دهد آنحال همسر او خب

 .وكيل نميتواند در حال حيض همسر موكل خود را طالق دهد

ششم از احكام حيض اين است كه حائض بعد از انقطاع خون و بند آمدن 

كارى كه مشروط بطهارت از حدث اكبر است غسل كند  آن بايد براى هر

نند غسل جنابت است با اين تفاوت كه غسل او از نظر كيفيت و احكام ما و

قبل  غسل جنابت مى شود نماز خواند ولى با غسل حيض نميشود و زن با

از غسل و يا بعد از آن بايد براى هر كارى چون نماز كه مشروط به 

است وضوء بگيرد بخالف غسل جنابت كه بيانش گذشت  طهارت از حدث

يضش غسل كند و براى باشد بايد براى ح و اگر تنها از وضوء معذور

بدل از وضوء بگيرد اگرتنها از غسل معتذر باشد بايد وضوء  نمازش تيمم

وبدل از غسلش تيمم كند و اگر از هردو معتذر باشد بايد دو بار  بگيرد

 . بدل از وضوء و يكى بدل از غسل تيمم كند يكى

 كند عمل كفايت مى اگر آبى كه دارد تنها براى يكى از ايندو - 10مساءله 

 .بنابراحتياط غسل را مقدم بدارد

اگر بدل از غسل تيمم كند و سپس حدثى از او صادر شود  - 11مساءله 

باطل نمى شود و همچنان اعتبار دارد تا وقتيكه بآب دسترسى پيدا  تيمم او



غسل كند ولى نزديكتر به احتياط آنست كه بعذ از حدث تيمم را  نمود

 .تجديد كند

 اين استكه زن حائض روزه هائى را كه درايام هفتم از احكام حيض

قضا كند چه روزه رمضان و چه روزه هاى   نگرفته واجب است حيضش 

مانند نماز آيات و  واجب ديگر و بنابراقوى نمازهاى واجب غير يوميه

بخالف  دور ركعت نماز طواف و نمازى كه به نذر واجب شده بنابراحتياط

ر حال حيض نخوانده واجب نيست بلكه نمازهاى يوميه كه قضاء آنچه د

داخل شدن وقت نماز و گذشتن مقدارى كه مى توانست در آن  زن بعد از

حداقل واجب نماز را بحسب حاليكه دارد انجام دهد و انجام  مقدار از زمان

مثال در ظهر بمقداريكه او مى (قضا كند   شد بايد آن نماز را نداد و حيض 

تند خواندن يا سالمتى و  ظر كند خواندن و ياتوانست بحسب حالى كه از ن

تحصيل شرائطى كه ندارد  بيمارى يا سفر وحضر دارد و نيز از نظر

غسل يا تيمم از نظر بگذرد و   كه يا وضو است يا بحسب تكليف فعلى اش 

بايد نماز ظهر  او در اين مقدار وقت نمازش را نخوانده باشد و حيض شود

اول وقت اين مقدار فرصت نداشته كه  دربخالف كسيكه ) را قضا كند

به احتياط آنستكه  قضاء نماز نامبرده بر او واجب نيست ولى نزديك تر

 اگر بمقدار وضو گرفتن و اداء نماز وقت داشته هرچند كه به مقدار

تحصيل شرائط وقت نداشته آن نماز را قضا كند اگرچه اقوى آنستكه 

 . بگوئيم واجب نيست

زن حائض قبل از گذشتن وقت نماز پاك شود در اگر  - 12مساءله 

مقدار تحصيل شرائط وقت دارد بايد نمازش رابه نيت اداء  صورتيكه به



قضاء آن بر او واجب است بلكه نزديكتر به  بخواند و اگر نخوانده باشد

تحصيل يكى از شرائط يعنى طهارت و  احتياط آنستكه اگر براى بيش از

راقضاء كندهرچند كه  ه و نخوانده آن نمازدرك يك ركعت نماز وقت داشت

 . اقوى واجب نبودن قضا است

اگر گمان برد به اينكه وقت براى درك يك ركعت نماز  - 13مساءله 

ندارد و بهمين جهت آنرا ترك كرد بعد معلوم شد وقت داشته  داراى شرائط

 . قضاء آن نماز واجب است

ت بمقدار چهارركعت نماز اگر درآخر روز پاك شود و از وق - 14مساءله 

ركعت در سفر را درك كند تنها بايد نماز عصر بخواند و  در عصرو دو

واجب است و نه قضاءش و اما اگر در  ظهر از او ساقط است نه اداء آن

نماز از وقت را  حضر مقدار پنج ركعت نماز و در سفر مقدارسه ركعت

ه قضاء آنها را درك كند هر دو نماز بر او واجب است و اگر ترك كرد

به جاى آورد و اما مغرب و عشاء اگر از آخر شب كمتر از مقدار  بايد

ركعت در سفر را درك كند واجب است  پنج ركعت در حضر و يا چهار

قضاءش از  بر او تنها خصوص عشاء را اداء كند و اما مغرب اداءش و

 . او ساقط است

نماز وقت دارد و هر دو اگر معتقد باشد باينكه براى هر دو  - 15مساءله 

اداء خواند بعد معلوم شد وقت نداشته و وظيفه اش خواندن نماز  را به نيت

نمازش درست است و چيزى بر عهده اش نيست و  دوم به تنهائى بوده

باشد بعد معلوم شود وقت تنگ  همچنين است اگر تنها نماز دوم را آورده

 كند بايد نماز دوم را قضاء اينحال هر دو نماز را ترك بوده و اما اگر در



تنگ است تنها دومى را بخواند بعد معلوم  نمايد و اگر باعتقاد اينكه وقت

صحيح است و واجب الهى  شود وقت براى هر دو باقى بوده نماز دومش

 .اولى را بعد از آن در وقت اداء و در خارج وقت قضاء كند

ازى پنبه را براى حائض مستحب است كه در وقت هر نم - 16مساءله 

وضوء بگيرد و به مقدار نماز خواندن رو به قبله بنشيند و   كند و عوض 

براى او چند چيز مكروه است يكى خضاب بستن  ذكر خداى تعالى بگويد و

كمتر از هفت آيه باشد و  با حناء و غير آن و يكى خواندن قرآن هرچند

يكى دست   ويكى قرآن با خود داشتن هرچند كه باو روكش و غالف باشد

 كشيدن بحاشيه و مابين سطرهاى قرآن
 
 

  فصل در استحاضه

 .در اين فصل درباره مشخصات خون استحاضه و احكام آن بحث مى شود

خون استحاضه غالبا زرد رنگ و خنك و رقيق است و آرام بيرون مى 

آمدنش گزندگى و سوزندگى ندارد لكن گاهى هم مى  آيد و هنگام بيرون

 . خون حيض است كه قبال گذشت صفات و مشخصاتشود كه داراى 

خون استحاضه نه براى اندك آن حدى است و نه براى زيادش هر خونى 

قبل از رسيدن بحد بلوغ و يا بعد از يائسه شدن ببيند و همچنين  كه زن

سه روز باشد و خون زخم و كورك و نفاس  خونى كه مدتش كمتر از

اشكال است و همچنين در  كلىنباشد استحاضه است لكن در اين حكم 

 صورتى كه نفهمد خون او از زخم يا جراحت است وسابقه زخم و

جراحتى هم نداشته باشد بنابراحتياط واجب استحاضه است و همچنين 



تجاوز كند استحاضه است لكن درخصوص اين مورد  خونيكه از ده روز

 بايد مخلوط و در هم شده ناگزير بايد دانست كه خون حيض و استحاضه

 .شود براى تعيين آن بتفصيلى كه در حيض گفتيم مراجعه

   و اما احكام استحاضه ؟

اول  قسم) بسيار(و متوسط و كثير) اندك (استحاضه سه قسم است قليل 

داخل مجرى بكار برده تنها  نشانه اش اين است كه پنبه اى كه زن در

رف ديگر ط  خونى مى شود و خون در پنبه فرو نمى رود و از ظاهرش 

آن خارج نميشود و حكم چنين استحاضه اى اينستكه براى هر نمازى يك 

بگيرد و ظاهر فرج را اگر آلوده شده آب بكشد و نزديكتر به  وضوء

 .عوض كند و يا آنرا آب بكشد احتياط آنستكه پنبه را

دوم از اقسام استحاضه آنست كه خون در پنبه فرو رود و از طرف ديگر 

ولى از آن به پارچه ايكه روى آن قرار دارد نرسد و حكم  پنبه ظاهر شود

بر دستوريكه درقسم اول گفته شد كه براى هر  اين استحاضه آنستكه عالوه

نماز صبحش غسل كند بلكه بنابر  نماز وضوئى بگيرد واجب است براى

قبل از آن و يا در حين آن استحاضه رخ داده  اقوى براى هر نمازيكه

واجب است براى ظهر و   بعد از نماز صبح رخ داده اگر غسل كند پس 

 عصر غسل كند و اگر بعد از ظهر و عصر رخ داده واجب است براى

 .مغرب و عشاء غسل كند

 قسم سوم آنستكه خون از پنبه به پارچه برسد و حكمش اين استكه عالوه

برعمل به دستورات دو قسم اول و عالوه بر عوض كردن پارچه و يا 

سل ديگرى براى نماز ظهر و عصر كه جمع كند با آن بين غ تطهير آن



نماز مغرب و عشاء كه جمع كند بين آندو  هر دو نماز و غسلى هم براى

قبل از نماز صبح مستحاضه شده و  بجاى آورد البته اين در صورتيستكه

بار غسل مى  اما اگر بعد از خواندن نماز صبح رخ داده در آن روز دو

 ظهر و عصر و يكى ديگر براى نماز مغرب و عشاء كند يكى براى نماز

اگر بعد از خواندن نماز ظهر و عصر رخ داده باشد در آن روز تنها  و

غسل براى مغرب و عشا بر او واجب است وظاهرا جمع بين دو نماز  يك

غسل در صورتى استكه بخواهد دو نماز را با هم بخواند و  با يك

عزيمت باين معنا كه ميتواند هر دو است نه  باصطالح اين دستور رخصت

غسل بخواند و اما اگر نخواست چنين كند يعنى خواست بين  نماز را با يك

براى هر نماز يك غسل بكند پس از آن چه  دو نماز فاصله بيندازد بايد

اصغر است مانند بول و اگر  گذشت روشن شد كه استحاضه قليله حدث

از نمازهاى پنجگانه حادث شود قبل از هر نماز  استمرار پيدا كند و

باصطالح مكلف مبتال به سلس  حكمش حكم بولى است كه قطع نمى شود و

اصغر است كه  البول باشد و اما استحاضه كثيره و متوسطه هم حدث

 .غسل مى گردد باعث وضوء ميشود و هم حدث اكبر است كه موجب

ت هر نماز بر زن مستحاضه بنا بر احتياط واجب است در وق - 1مساءله 

بيازمايد يعنى پنبه ويا چيزى مثل پنبه داخل در مجرى نموده  وضع خود را

استحاضه اش از كدام يك از اقسام سه گانه است  كمى صبر كند تا بفهمد

عمل كند و اين آزمايش قبل از وقت نماز كافى نيست مگر  تا بوظيفه آن

كند حالى اگر نماز وضعش تغيير نمى  آنكه يقين داشته باشد كه تا وقت

صورتيكه حالت قبليش را مى  آزمايش فوق برايش امكان نداشته باشد در



يا كثيره بود  داند مثال مى داند كه صبح خونش قليله بود و يا متوسطه و

 بمقتضاى همان وظيفه عمل مى كند و اگر حالت سابقه خود را نمى داند

 متوسطه بوظائف عمل بقدر يقين مى كند مثال اگر مردد است بين قليله و

عمل مى كند و اگر مردد است بين متوسطه و كثيره بوظائف  قليله

عمل مى كند و نزديكتر به احتياط عمل كردن بوظيفه سخت ترين  متوسطه

 . حاالت است

اينكه گفتيم واجب است براى هر نمازى يك وضوء بگيرد و  - 2مساءله 

ن خون استمرار ديگر را انجام دهد وقتى است كه جريا  وظائف سپس 

شود كه زنى قبل از نماز ظهر خونش قطع  داشته باشد بنابراين اگر فرض

براى نماز عصر و مغرب  شود تنها براى نماز ظهر وضوء واجب است و

شود تنها  و عشاء وضوئى ديگر واجب نيست و اگر بعد از نماز ظهر قطع

ظهر قطع قبل از نماز  براى نماز عصر وضوء بگيرد و همچنين بلكه اگر

عشاء  شود تنها براى نماز ظهر وضوء بگيرد و وضوءش تا مغرب و

بماند همه آن نمازها را با آن يك وضوء ميخواند و احتياج به تجديد 

 .وضوء ندارد

غسل  بر زن مستحاضه واجب است كه بعد از وضوء و - 3مساءله 

د و بالفاصله نماز را بخواند مگر آن كه بداند ديگر خونى ترشح نمى كن

غسل و  خون قطع نشده و يا اگر شده مى ترسد بعد از وضوء و اما اگر

قبل از نماز و يا در اثناء نماز دوباره عود كند بايد در خواندن نماز عجله 

غسل كند و در حين  بنابراين اگر مثال در اول وقت وضوء بگيرد و كند

 ىشروع در وضوء و غسل خون قطع شود هرچند كه اين قطع شدن موقت



باشد ولى علم دارد كه تاآخر وقت عود نمى كند جائز است خواندن نماز 

 .بيندازد را تاءخير

غسل از بيرون  بر زن مستحاضه واجب است بعد از وضوء و - 4مساءله 

نداشته  آمدن خون جلوگيرى كند البته اين درصورتى است كه ترس ضرر

ى كند و با داخل مجر باشد و طريق جلوگيريش باين است كه پنبه را

بعداز  پارچه آنرا محكم ببندد بنابراين اگر دراين وظيفه كوتاهى كند و

وضوء و غسل خون بيرون آيد نماز را دوباره بخواند بلكه احوط اگر 

اقوى آن استكه غسل و وضوء را دوباره تجديد كند بله اگر خارج  نگوئيم

ان آن بوده كوتاهى در تحفظ نبوده بلكه بخاطر شدت جري شدن خون بخاطر

 .عيبى ندارد

اگر استحاضه ايكه مثال در صبح قليله بوده در ظهر متوسطه  - 5مساءله 

متوسطه بوده كثيره شود اين تغيير حالت در نمازيكه طبق وظيفه  و يا اگر

ندارد پس اعاده آن نماز واجب نيست و اما نسبت   انجام داده اثرى قبليش 

بعد را انجام مى دهد و همچنين  حالتبه نماز بعد از اين دگرگونى وظيفه 

نماز را از نو  است اگر اين دگرگونى در وسط نماز رخ بدهد كه بايد

 شروع نموده بر طبق وظيفه ايكه پيش آمده انجام دهد مثال اگر استحاضه

قليله او متوسطه و يا كثيره شد نماز صبحش درست و نسبت به نماز ظهر 

شود كه از اول استحاضه اش عشاء مثل كسى مى  و عصر و مغرب و

بودن در صبح را نداشته و در نتيجه  متوسطه و يا كثيره بوده و سابقه قليله

غسل براى ظهر و عصر مى كند و اگر كثيره شده  اگر متوسطه شده يك

غسل مى كند بخالف اينكه قبل از خواندن نماز صبح و يا در اثناء آن  دو



قبل از  ز غسل كند بلكه اگربايد براى نماز صبح ني دگرگون شده كه

كند  دگرگونى وضوء گرفته وقتى دگرگون شد دوباره بايد وضوء را تجديد

غسل را نيز بايد  حتى اگر بعد از غسل صبح متوسطه مبدل به كثيره شد

عمل كند مثل كسى كه  تجديد كند و در آنروز بوظيفه استحاضه كثيره

 . اصال در آن روز استحاضه اش متوسطه نبوده

 اگر استحاضه از باال به پائين مبدل شود يعنى كثيره بوده متوسطه شده و

عمل باالتر را  متوسطه بوده قليله شده در اين صورت براى يك نماز و يا

عمل مى كند پس اگر قبل از غسل  انجام ميدهد و سپس بوظيفه پائين تر

ار مبدل شد به قليله و همان حال استمر براى نماز صبح استحاضه كثيره

غسل مى كند و براى ساير نمازها به وضوء اكتفاء  يافت براى نماز صبح

مبدل شد به متوسطه براى ظهر غسل مى كند و  مى نمايد و اگر كثيره

 .عشاء به وضوء اكتفا مى كند براى ساير نمازها يعنى عصر و مغرب و

روزه از مستحاضه ايكه استحاضه اش قليله است صحيح است  - 6مساءله 

روزه اش وضوء گرفتن شرط نيست ولى غير او يعنى   صحتو در

كثيره است صحت روزه اش مشروط  كسيكه استحاضه اش متوسطه و يا

غسل هاى روزانه اش را انجام بدهد و در استحاضه كثيره  بر اين است كه

غسل شبانه نسبت به شب گذشته را هم انجام  اين احتياط را ترك نكند كه

 .دهد

قبل از طهارتيكه  خون استحاضه قطع شود در صورتيكهاگر  - 7مساءله 

اگر بعد  بايد تحصيل ميكرد قطع شود بايد آن را بجا آورد و نماز بخواند و

از انجام طهارت وقبل از انجام نماز قطع شود در صورتيكه قطع شدن 



بهبودى باشد دوباره بايد آنرا اعاده نموده نماز بخواند و همچنين  بخاطر

قطع شدن بخاطر بهبودى نبوده بلكه موقتى بوده باشد  ى كهاست در صورت

دوباره طهارت گرفتن و نماز خواندن را دارد  كه در اينجا اگر فرصت

طهارتى كه تحصيل كرده اكتفاء  بايد چنين كند و اگر فرصت ندارد بهمان

نداشتن فرصت  كند و نمازش را بخواند در صورتى هم كه در داشتن و

 همين است و احتياط واجب براى كسيكه يقين   شك دارد وظيفه اش

ولى شك دارد وظيفه اش همين است و احتياط واجب براى  بفرصت دارد

دارد در اينكه قطع خون بخاطر  كسيكه يقين بفرصت دارد ولى شك

طهارت را اعاده كند  بهبودى است و يا فترتى موقتى است اينستكه دوباره

يا  ر صورتى كه بخاطر بهبودى واگر خون در اثناء نماز قطع شود د

فترتى طوالنى بوده طهارت را اعاده نموده نماز را نيز دوباره بخواند و 

طوالنى نباشد نماز را تمام كند و اما اگر بعد از تمام شدن نماز  اگر فترت

استكه اعاده بر او واجب نيست هرچند قطع خون  قطع شود اقوى آن

 .بخاطر بهبودى باشد

 آنچه گذشت حكم مستحاضه و اقسام و وظائف هر قسمتى از - 8مساءله 

 و روزه روشن شد و اما نسبت بساير كارها؟ نسبت به نماز

هيچ اشكالى نيست كه در طواف واجب اگر استحاضه اش قليله است تنها 

است و در استحاضه متوسطه و كثيره هم وضوء  وضوء بر او واجب

براى كسيكه استحاضه اش غسل و نزديكتر به احتياط  واجب است و هم

دارد اين است كه به وضوئيكه براى  قليله است در صورتى كه ادامه

وضوئى ديگر بگيرد و  نمازش گرفته اكتفاء نكند بلكه براى طوافش



براى  همچنين كسيكه استحاضه متوسطه و كثيره است بوضوء و غسليكه

غسلى ديگر نمازش انجام داده اكتفاء ننموده براى طوافش وضوئى ديگر و 

باشد و يا اگر صاحب استحاضه متوسطه طواف را در غير  انجام داده

يا اگر صاحب استحاضه كثيره بوده طواف  نماز صبح انجام داده باشد و

كه بنابراحتياط در اين دو  را در غير اوقات سه گانه انجام داده باشد

غسل مستقل است غير  صورت صحت طوافش موقوف بداشتن وضوء و

  گرفته و اما طواف مستحبى از آن جا كه و غسليكه براى نمازش وضوء 

 مشروط به داشتن طهارت از حدث نيست مستحاضه احتياج به وضوء

داخل شدن در مسجد  غسل ندارد هرچند كه در متوسطه و كثيره از نظر

 .غسل كند اگر داشتن طهارت را واجب بدانيم بايد

 دراينكه در قليله جزء با داشتن و اما دست كشيدن بخط قرآن اشكالى نيست

حالل نيست  متوسطه و كثيره جزء با داشتن وضوء و غسل وضوء و در

  انجام و نزديكتر به احتياط آنستكه بصرف وضوء و غسليكه براى نمازش 

 ميدهد اكتفاء نكند و براى دست كشيدن بقرآن وضوئى جداگانه و يا غسلى

ل خواندن نمازيكه با وظيفه وضوء مستقل انجام دهد بله على الظاهر در حا

 .غسل انجام مى دهد ميتواند بقران كريم دست بكشد و يا

  و آيا مستحاضه به استحاضه متوسطه و كثيره در همه احكام مانند حائض 

نتيجه همه چيزهائى كه بدون غسل بر او حرام بود بر اين دو  است تا در

 او مادام كه غسل احتياط آنست كه شوهرش با نيز حرام باشد يا نه

غسل كرد ديگر واجب نيست وضوء هم  استحاضه نكرده جماع نكند و اگر

باب همان غسلى كه  بگيرد هرچند كه به احتياط نزديكتر است و در اين



خواندن  براى نماز كرده كافى است بشرطى كه در وقت آن نماز و بعد از

 راحتياط واجبنماز باشد اما اگر بخواهد در وقتى ديگر جماع كند بناب

 . غسل مستقل ديگرى مى خواهد همانطور كه در طواف گفتيم

و اما مكث زن مستحاضه در مساجد و داخل شدن در مسجد الحرام و 

هرچند غسل نكرده باشد گرچه نزديك تر به  مسجد النبى اقوى جواز آنست

غسل اينكار را نكند حال چه اينكه غسلى كه كرده  احتياط آنست كه بدون

براى مكث غسل كرده باشد نظير   نماز خواندن باشد و چه مستقالبراى

زيرا طالق  جماع و اما صحت طالق زن مستحاضه هيچ اشكالى ندارد

 . دادن زن مستحاضه مشروط به غسل كردن نيست

  گفتار در مسائل نفاس

قبل از گذشتن ده  نفاس خونى است كه زن در حين زائيدن و يا بعد ازآن و

 هرچند كه بچه اش سقط شده باشد و روح در آن دميده نشدهروز مى بيند 

باشد بلكه هرچند كه تنها مضفه و يا علقه باشد البته در صورتى كه يقين 

باشد به اينكه اين علقه مبداء پيدايش فرزند بوده و اما اگر در اين  داشته

 . به نفاس نيست باره شك دارد محكوم

 طول همه ده روز يك لحظه براى نفاس حداقلى نيست ممكن است در

از حين زائيدن تاگذشتن ده روز اصال خون نبيند  بيشتر نباشد، و اما اگر

 .او نفاسى ندارد

و اما اكثر آن ده روز است كه ابتدائش بعد از جدا شدن بچه است نه از 

شروع مى شود و اگر زن حامله در اول روز بچه  لحظه اى كه زائيدن

نفاس خارج است و اما شب اول  روز از ايامبياورد شب آخر بعد از ده 



روز   است اگر در شب بياورد هرچند كه آن شب جزء ده جزء نفاس 

بحساب نمى آيد و اگر وسط روز بزايد نيمى از روز يازدهم با اين نصفه 

تلفيق مى شود و اگر دو طفل زائيده باشد ابتداء نفاس زايمان اولى و  روز

 . ن دوم استاز زايما ابتداء ده روز بعد

قبل از آن قطع شود  اگر خون نفاس زايمان سر ده روز و يا - 1مساءله 

يادر  همه آنچه ديده نفاس است چه اينكه در همه ده روز خون ديده باشد و

بعضى از آن روزها و چه اينكه در حيض عادت معينى داشته باشد و چه 

ده روز بنابر اوقات پاكى بين دو خون يا سه خون در اين  نداشته باشد

 . آنست اقوى جز بر نفاس و بحكم

بنابراين اگر بعد از والدت طفل يكروز خون ببيند و سپس قطع شود و 

به بيند همه ده روزش نفاس است و همچنين است اگر  يكروز هم روز دهم

بيند، و اما اگر به جز روز دهم هيچ  تا ده روز يك روز در ميان خون به

سابق بر آن كه خون   روز نفاس است و روزهاىخونى نه بيند تنها همان

ايام  نديده همه اش طهر است و اگر روز سوم و روز دهم خون به بيند

 .نفاس او هشت روز خواهد بود

اگر در تمام ده روز خون به بيند و از روز دهم نيز بگذرد  - 2مساءله 

 در حيضش عادت عدديه داشته در نفاسش بهمان مقدار نفاس اگر چنانچه

حال چه اينكه عادت حيضش ده روز بوده باشد و چه كمتر  حساب مى كند

 .مستحاضه عمل مى كند و بعد از ده روز بوظيفه

و اما اگر عادت معينى نداشته نفاس خود را ده روز قرار مى دهد و بعد 

مستحاضه عمل مى كند هرچند كه نزديكتر به احتياط  از ده روز بوظيفه



نفساء و مستحاضه جمع كند و اين  ين دو وظيفهآنست كه تا هيجده روز ب

 .احتياط خوبست كه ترك نشود

معتبر است بين نفاس و حيض بعد از نفاس كمترين حد طهر  - 3مساءله 

طفل تا  روز است فاصله شود پس اگر از حين والدت  كه ده- پاكى -

روز هفتم خون به بيند و قطع شود و سپس بعد از گذشتن ده روز از 

روز يا بيشتر خون ببيند خون دوم حيض نيست بلكه استحاضه  سهوالدت 

جمعه بين دو وظيفه كردن يعنى نفساء و  است هرچند كه تا هيجده روز

است اين در صورتى  وظيفه مستحاضه را انجام دادن به احتياط نزديكتر

 .است كه عادت معينى در حيض نداشته باشد

اقل طهر   آنست كه فاصله شدنو اما بين نفاس و حيض قبل از نفاس اقوى

قبل از درد زائيدن سه روز يا  يعنى ده روز معتبر نيست بنابراين اگر

 حال چه اينكه متصل به درد زائيدن باشد و يا بيشتر خون ديده باشد،

منفصل به كمتر از ده روز آن خون حيض است مخصوصا در صورتى 

 .ايام باشد كه عادت حيضش در همان

 يك ماه يا كمتر و يا بيشتر ادامه يابد بمقدار گذشتن اگر خون نفاس تا

حيض داشته نفاس است و مابقى محكوم به استحاضه است و  عادتى كه در

روز نفاس و باقى محكوم به استحاضه است  در كسى كه عادت ندارد تا ده

احتمال هست كه بعد از گذشتن ده روز از خون نفاس حيض شده  ، بله اين

 .ادامه دارد از آن ببعد حيض باشد همچنانباشد و خونى كه 

بنابراين اگر زنى داراى عادت است و عادتش مصادف با همان ايام بعد 

خون او محكوم بحيض است و گرنه بايد براى تشخيص  از ده روز باشد



گذشت مراجعه نمايد و اگر از آن راه نتوانست  خون به معيارهائى كه قبال

مى كند و اگر از آن راه هم  خود مراجعهتشخيص دهد به زنان خويشاوند 

مى دهد  نتوانست بفهمد هفت روز آنرا حيض و مابقى را استحاضه قرار

 .بتفصيلى كه در حيض گذشت بآنجا مراجعه شود

اگر خون نفاس در ظاهر قطع شود بايد به ترتيبى كه در  - 5مساءله 

 واجب گذشت وضع باطن را بررسى نمايد اگر واقعا هم قطع شده  حيض

 .مشروط بطهارتست غسل كند است براى هرچيزى كه

احكام زن نفساء مانند احكام زن حائض است در اينكه وطيش  - 6مساءله 

طالقش هم صحيح نيست و نماز و روزه بر او حرام است  جائز نيست و

چهار سوره اى كه سجده آنها واجب  و همچنين مس خطوط قرآن و قرائت

اهللا عليه وآله و   الحرام و مسجد النبى صلىاست و داخل شدن در مسجد

مكث در ساير مساجد و وجوب قضاء روزه و واجب نبودن قضاء نمازو 

 . احكامى كه بتفصيل در حيض گذشت ساير

  گفتار در غسل مس ميت

سبب وجوب غسل مس ميت تماس پيدا كردن انسان است با بدن مرده 

د و هنوز غسل او تمام نشده بدن او سرد شده باش آدمى بعد از آنكه تمامى

غسل باعث وجوب غسل نمى گردد  باشد و اما تماس بعد از تمام شدن

مثل اينكه بخاطر يافت نشدن سدر و  هرچند كه غسل ميت اضطرارى باشد

غسل را با آب خالص داده باشند بلكه هرچند كه بخاطر يافت  كافور هرسه

رچه نزديك تر به غسال مسلمان كافرى او را غسل داده باشد گ نشدن

غسل دادن كافر اكتفاء نشود و در جائى كه غسل دادن  احتياط آنست كه به



غسل را دارد هرچند كه نزديكتر  ميت با آب ممكن نباشد تيمم دادن او حكم

 .به احتياط آنست كه بگوئيم حكم آنرا ندارد

و در ميت هيچ فرقى بين مسلمان و كافر و كبيرو صغير نيست حتى چنين 

چهارماهش تمام شده باشد بايد غسل ميت كند همچنانكه   شده اى كهسقط

ميت نيست چه به پوست بدن او دست  فرقى ميانه قسمت هاى مختلف بدن

نبوده ، چه مكلف بآن  بزند كه جاندار بوده و چه به ناخن او كه جاندار

باشد  دست بزند و چه آنرا بدست انسان مساس دهد همينكه مساس صادق

 مى شود پس اگر مكلف دست و يا جاى ديگر بدن خود را به غسل واجب

بزند ويا ناخن ميت ببدن او بخورد غسل براو واجب مى شود،  ناخن ميت

مو، چه از خود مكلف باشد و چه از ميت  بله تماس پيدا كردن بوسيله

 . موجب غسل نيست

 قطعه اى كه از بدن انسان زنده جدا مى شود بحكم ميت است - 1مساءله 

مكلف بخورد غسل بر او واجب مى شود البته اين در صورتى  و اگر ببدن

استخوان باشد و اما بدون استخوان غسل  است كه قطعه جدا شده داراى

باشد نزديك تر به احتياط  نمى آورد و اگر قطعه جدا شده تنها استخوان

مشتمل بر استخوان بدانيم هرچند كه  آنست كه آنرا ملحق بقطعه گوشت

غسل نمى آورد و اما قطعه اى كه از بدن  ى آنست كه ملحق نيست واقو

مس آن غسل مى آورد در حال  حال اتصالش مرده جدا شده اگر در

 .غسل مى آورد جدائيش نيز

غسل نمى  شهيد حكم ميت غسل داده را دارد پس مس ببدن او - 2مساءله 

جب شده آورد و همچنين كسى كه از باب قصاص و يا حد الهى كشتنش وا



قبل از اجراء حكم به او دستور مى دهند غسل ميت خود را خودش  چون

 .او غسل نمى آورد انجام دهد پس تماس با بدن

قبل از سرد شدن  اگر ميتى را مس كرد و شك كرد كه آيا - 3مساءله 

بدنش بوده يا بعد از آن غسل مس ميت بر او واجب نيست و همچنين 

 شهيد بوده يانه بخالف جائيكه شك كند كه آيا شك كند در اينكه او است اگر

قبل از غسل بوده يا بعد از آن ، كه دراينجا غسل واجب   دست زدنش

 . است

اگر عضوى از اعضاء بدن زنده خشك شود و روح بكلى از  - 4مساءله 

دست زدن به آن مادام كه متصل ببدن اوست غسل ندارد و  آن خارج گردد

مس كند و عضو نامبرده بر   مكلف آن رااما بعد از جدا شدن اگر

مشتمل بر استخوان نباشد در  استخوان باشد غسل به گردنش مى آيد و اگر

اشكال است همچنين اگر تكه اى از بدن زنده قطع  وجوب غسل و عدم آن

 متصل ببدن او باشد هرچند كه بپوستى بند باشد مس آن شود ولى هنوز

دا شود و مشتمل بر استخوان بود مس غسل نميآورد ولى اگر از بدن او ج

 .غسل مى آورد آن

مس ميت بنابراحتياط واجب وضوء را مى شكند بلكه وجوب  - 5مساءله 

قوت نيست پس كسى كه وضوء داشته و دست بميت زده  وضوء خالى از

مشروط بطهارت است هم غسل كند و هم  بايدبراى نماز و هرچيزيكه

 .وضوء بگيرد

ميت براى هر كارى كه مشروط به طهارت از غسل مس  - 6مساءله 

يعنى محتاج بوضوء است واجب است بنابراحتياط و  حدث اصغر است



كه مشروط به طهارت است از  بلكه خالى از قوت نيست و در هر عملى

شرط است بلكه  قبيل نماز و طواف و دست كشيدن به قرآن بنابراحتياط

 . شرطيت آن خالى از قوت نيست

قبل از غسل داخل در  كسى كه دست بميت زده جائز است - 7مساءله 

مساجد و مشاهه مشرفه بشود و يا در آنها مكث كند و نيز سوره هاى 

را بخواند و اگر زن است براى شوهرش حائز است او را وطى  عزائم

حال مس ميت حال حدث اصغر است با اين تفاوت كه براى نماز  كند، پس

 .مى كندامثال آن غسل را هم واجب  و

تكرار مس ميت باعث تكرار غسل نميشود همچنانكه ساير  - 8مساءله 

 .است هرچند كه ميت مس شده متعدد باشد حدثها نيز چنين

  گفتار در احكام اموات

كسى كه نشانه هاى مرگ برايش هويدا گشته واجب است بدست خود 

دازد بگردنش هست چه حق الناس و چه حق اهللا را بپر حقوق واجبه اى كه

بصاحبانش برگرداند و يا در صورتى كه  و امانت هائى كه نزد او است

كارها را انجام دهد و همچنين  بوصى خود اعتماد دارد وصيت كند كه اين

شده و  واجب است وصيت كند كه بعداز مردنش واجباتى كه از او فوت

 در حال حيات نيابت بردار نيست نظير نماز و روزه و حج در غالب و

و اما بيمارى كه ماءيوس از بهبودى است (ال آن را برايش قضاء كنند امث

البته همه اينها ) حال حيات كسى را به نيابت خود بحج بفرستد ميتواند در

 .مالى داشته باشد در صورتى است كه

مثل نماز  و اما در واجباتيكه بعد از مردن انسان به گردن ولى او مى آيد



ا مخير است هم مى تواند بولى خود اعالم و روزه مكلف نيست به آن ه

مقدار نماز و روزه از من فوت شده كه بايد انجام شود و هم  كند كه فالن

 .مى تواند وصيت كند

بر كسيكه نشانه هاى مرگ را احساس مى كند واجب نيست  - 1مساءله 

اطفال صغير خود قيم معين كند مگر آنكه احساس كند معين نكردن  براى

اطفال و يا حقوق آنان شود وكسيكه قيم معين  از بين رفتن آنقيم موجب 

باشد وهمچنين اين  مى كند بايد كسى را معين و منصوب كند كه امين

 . شرط در تعيين كسى براى اداء حقوق واجبه معتبر است

واجب است بوجوب كفائى بنابر احتياط بلكه خالى از قوت  - 2مساءله 

 كندن محتضر را اگر مسلمان است رو حال احتضار و جان نيست كه در

طورى به پشت بخوابانند كه كف پاهايش  به قبله كنندبه اين معنا كه او را

بنشانند صورتش رو بقبله قرار گيرد  بطرف قبله باشد بطوريكه اگر او را

صغير باشد و چه كبير و  حال چه اينكه محتضر مرد باشد و چه زن چه

در خصوص  اعات قبله بكيفيتى كه گفته شدنزديك تر به احتياط آنستكه مر

 .محل احتضار حركتش نداده اند حال احتضار تا زمانى است كه از

غسل بنابر اقوى الزم  و اما مراعات آن در همه احوال تا بعد از تمام شدن

احوال آنرا رعايت كنند و  نيست و نزديك تر به احتياط آن استكه در همه

حال دفن بهتر و بلكه نزديك تر به احتياط غسل تا  اما بعد از تمام شدن

كه هنگام نماز بر او روى زمين قرار  آنستكه او را طورى بزمين بگذارند

 .داده مى شود

مستحب است در حال احتضار شهادتين و اقرار به امامت ائمه  - 3مساءله 



عليهم السالم و كلمات فرج را براى او بخوانند بطورى كه او  اثنى عشر

جان كندنش دشوار باشد مستحب است بستر او را  در صورتيكهبشنود و 

عمل در  انتقال دهند كه همواره در آنجا نماز مى خوانده البته اين بجائى

 .صورتى مستحب است كه مستلزم اذيت او نباشد

و نيز مستحب است بر بالين او سوره يس و سوره صافات خوانده شود تا 

 ديده گانش را ببندند ولب و دهانش گردد و باز مستحب است زودتر راحت

ببندند و دو دستش را ) با دستمالى )  را روى هم نهاده و دو فك او را 

تا مستقيم قرار گيرد  بطرف دو پهلويش بكشند و همچنين پاهايش را بكشند

 و پارچه اى روى او بيندازند و در شب چراغى كنارش روشن نموده مؤ

تا براى تشييع جنازه او حاضر شوند و منين را از مرگ او خبردار كنند 

تجهيز او يعنى غسل دادن و كفن و دفن او عجله كنند  مستحب است در

وضع او مشتبه باشد كه در اين  مگر آنكه در مردن او شك داشته باشند و

حاصل نمايند و در حال جان  صورت بايد صبر كنند تا بمرگ او يقين

روى   نهادن چيزى سنگين بركندن مس ببدن او كراهت دارد و همچنين

شكم او و نيز تنها گذاشتن او و حاضر شدن شخص جنب و حائض 

 .حال احتضار كراهت دارد بربالين او كه در

   گفتار در غسل ميت

غسل دادن ميت بر هر مسلمانى واجب كفائى است هرچند كه ميت مخالف 

حتياط نزديك تر است همچنانكه نزديك تر به ا باشد كه اين به احتياط

به كيفيتى كه آنان قائلند غسل  آنستكه او را به كيفيتى كه ما قائليم و هم

غسل دادن كافر و مسلمانى كه بحكم كافر است نظير  دهند و جائز نيست



كه بحث درباره آنان بطور مفصل  ناصبى ها و خوارج و طوائف ديگرى

 خود اطفال مسلمين حتى ولد زناى آنان حكم در باب نجاسات مى آيد و

غسل دادنشان واجب است بلكه غسل دادن جنينى كه  آنان را دارند پس

شده باشد واجب است و بايد  سقط شده در صورتى كه چهار ماهش تمام

غسلش واجب  بطور متعارف دفن شود و اما اگرچهار ماهش نشده باشد

 .نيست بلكه آن را در پارچه اى مى پيچند و دفن مى كنند

از كسيكه شهيد شده باشد و شهيد كسى است كه در غسل ميت  - 1مساءله 

عليه السالم و يا نائب خاص آنجناب بجهاد رفته و كشته شده  ركاب امام

غسل وقتى از او ساقط است كه در معركه جنگ و در حاليكه  باشد البته

و يا اگر در خارج از معركه افتاده قبل از  جنگ برپاست جان سپرده باشد

نرفته باشد و اما اگر بعد از  را زنده يافته باشند از دنياآن كه مسلمانان او 

سپس در همانجا  جنگ او را يافته باشند در حاليكه رمقى در او باشد و

غسل دادن و كفن كردنش و در صورتيكه  بميرد واجب است بنابراحتياط

غسل و كفنش على الظاهر واجب   در خارج معركه بيرون شود جانش 

 . است

ر ركاب امام معصوم و يا نائب خاص او كشته نشده بلكه در كسى هم كه د

اسالم كشته شده ملحق بكشته در ركاب امام عليه السالم  راه حفظ بضيه

با همان ) مانند قسم اول (غسل وحنوط و كفن ندارد بلكه  است او نيز

مگر آنكه عريان شده باشد كه بايد كفن  لباسيكه در تن دارد دفن مى شود

 .شود

 هم كه قتل او بعنوان سنگسار و يا قصاص واجب شده امام عليه و كسى



خاص و نائب عام او باو دستور مى دهد غسل ميت بكند  السالم و يا نائب

كنند و حنوط باو مى مالند و سپس  و آن گاه مانند اموات كفن در تنش مى

خوانند و بدون غسل  كشته مى شود و بعد از كشته شدن بر او نماز مى

غسل ميت را ماءمور مى كند هرچند كه  ى كنند و ظاهرا نيتدفنش م

 .نزديكتر به احتياط آنستكه آمر نيز نيت كند

غسل در صورتى كه  قطعه جدا شده از بدن ميت قبل از - 2مساءله 

غسل دادنش واجب نيست بلكه بنابراحتياط در  مشتمل بر استخوان نباشد

قطعه استخوان باشد ولى  پارچه اى پيچيده و دفن مى شود و اگر در آن

غسل داده مى شود و سپس آن را در پارچه اى  قسمت سينه در آن نباشد

تنها استخوان باشد در دفن  پيچيده دفن مى كنند آنجا هم كه قطعه جدا شده

غسل نيز   قبلى را دارد و نزديكتر به احتياط آن استكه در حكم فرض 

 از قوت نيست و اما اگر ملحق بآنش كنند هرچند كه ملحق نبودنش خالى

شده سينه باشد و يا مشتمل بر همه سينه و يا قسمت سمت  قطعه اى جدا

فعال قلب در زير آن موجود نباشد هم غسلش  قلب از سينه باشد هرچند كه

هم دفنش و جائز است  واجب است و هم كفنش هم نماز خواندن بر آن و

كه مشتمل   شود مگر آنكه در كفن كردنش به دو قطعه ثوب ولفافه اكتفاء

بر قسمتى از محل بستن لنگ بوده باشد كه در اين صورت لنگ را هم 

مى كند و اگر قطعه جدا شده مشتمل بر يكى از هفت موضع سجده  اضافه

 حنوط شود و در اينكه قطعه جدا شده از حى در همه باشد بايد آن موضع

اشكال است و محل  مسائل گذشته ملحق باشد به قطعه جدا شده از ميت

غسل بقطعه  احتياط به الحاق ترك نشود اال در مسئله دست كشيدن بعد از



مشتمل بر آنست كه احتياط به عدم  و يا اى از ميت كه تنها استخوان است

شود همه احكام  پس اگر دستى مثال از انسان زنده جدا(الحاق ترك نشود 

س را كه اگر مكلف جدا شده از ميت را در مورد آن اجراء مى كنيم اال م

غسل ميت آن را مس كند احتياط آن است كه خودش غسل مس  بعد از

 .(ميت را انجام دهد

غسل دادن و كفن كردن ميت و نماز خواندن بر او واجب  - 3مساءله 

مكلفين است و واجب كفائى باين معنا است كه اگر كسى  كفائى بر عموم

 هرچند كه سزاوارترين فرد مى شود آنرا انجام دهد تكليف از بقيه ساقط

ارث او است و منظور  براى انجام اين واجب كسى است كه سزاوارتر به

 ما از سزاوارتر به ارث او ولى اوست اگرخواست خودش اين كارها را

انجام ميدهد و اگر خواست شخصى را معين مى كند و جائز نيست كسى 

 را انجام دهد بايد هركسى ديگر اگر بخواهد اين امور مزاحم او شود بلكه

كه ولى ميت نه خودش انجام مى دهد  ازولى ميت اجازه بگيردبله در جائى

كه نزديكتر به  و نه بكسى اجازه مى دهد اين شرط ساقط ميشود هرچند

 احتياط آنستكه از كسى اذن گرفته شود كه در مرتبه از ولى ميت متاءخر

 غير بالغ باشد و يا دريا ) و يا بگو كم عقل (است و اگر ولى ميت قاصر 

محل حاضر نباشد بعيد نيست بگوئيم واجب است از حاكم شرعى اجازه 

تنها اين نيست كه ولى ميت صريحا به مكلف بگويد تو  گرفته شود و اجازه

بلكه اذان فحوى و شاهد حال قطعى  اجازه دارى ميت ما را تجهيز كنى

 . كافى است

ن كسى كه مزاحمتش جائز نيست و آ) و يا بگو(مراد به ولى  - 4مساءله 



او اذن گرفتن هر كسى استكه يا به نسبت و يا به سبب از  واجب است از

اين نزديكان نسبت به تجهيز ميت در يك  ميت ارث مى برد البته واليت

مختلف و مترتب  درجه نيست بلكه برحسب اختالف طبقاتشان در ارث

ست و طبقه دوم مقدم بر است و بنابراين طبقه اول مقدم بر طبقه دوم ا

 اگركسى از دنيا رفت كه هيچيك از ارحام طبقه او و  سوم است پس  طبقه

احتياط واجب آنستكه اگر ميت برده آزاد شده بود از  دوم و سوم را ندارد

اين نيزنبوده از ضامن جريره او   اذن بگيرند واگر موالى آزاد كننده اش 

بوده و اسالم  ليت عرب مرسومضمان جريره قراردادى بوده كه درجاه(

 آنرا امضاء كرده به اين طريق كه دو نفر با يكديگر قرارداد مى بستند در

صورتى كه يكى از آن دو بدون وارث از دنيا برود و ارثش به ديگرى 

 مرتكب جنايتى شد ديگرى جنايت  شرطى كه اگر او در زندگيش  برسد به

شت از حاكم شرعى اجازه اگر ضامن جريره ندا و) او را ضامن باشد

 .بگيرد

اول پدر و  مثال در طبقه(و در داخل هر طبقه مقدم بودن مردان از زنان 

خالى از ) پسران از مادر و دختران و در طبقه دوم برادران از خواهران 

ولكن سزاواراستكه اين احتياط كه از زنان نيز اجازه بگيرند  وجه نيست

قدم بر غير بالغند و كسانيكه از طرف بالغ م ترك نشود و همچنين افراد

بر كسانى هستند كه از يك  پدر و مادر با ميت خويشاوندى دارند مقدم

خويشاوندى دارند مقدم  طرف خويشاوندند و آنانكه از طرف پدر به تنهائى

 .بر كسانى هستند كه از طرف مادر به تنهائى خويشاوندند

يت است و اوالد مقدم بر نوه و در طبقه اول پدر مقدم بر مادر و اوالد م



مقدم بر برادران است بوجهى كه خالى از تاءمل  هايند و در طبقه دوم جد

برادرزادگانند و در طبقه سوم عموها  نيست همچنان كه برادران مقدم بر

 .مقدم بر دائيها و اين دو طائفه مقدم بر اوالدهايشانند

ويش درجميع امور شوهر از همه خويشاوندان اوالى بزن خ - 5مساءله 

او را در قبر بگذارند چه اينكه همسر دائمى او بوده باشد  است تا زمانيكه

 . دومى خالى از اشكال نيست و يا همسر منقطعه هرچند در

اگر ميت وصيت كرده باشد شخص معينى كه ولى او نيست او  - 6مساءله 

 از ولى احتياط آن استكه هم از آن شخص اذن بگيرند و هم را تجهيز كند

 . ميت

در غسل دهنده ميت همجنس بودن از نظر مردى و زنى شرط  - 7مساءله 

نه مرد مى تواند زن را غسل دهد و نه زن مرد را هر  است و بنابراين

غسل دادن از پشت ساتر و بدون لمس و نظر كردن باشد مگر  چند كه

ن صورت زيادتر از سه سال نداشته باشد كه در اي آنكه ميت طفلى باشد كه

يعنى (مخالف خود را غسل دهد  از مرد و زن هريك مى تواند جنس

هرچند كه بدن ) غسل دهد مردى دختر سه ساله را و زنى پسر سه ساله را

يك مى  ميت برهنه و بدون ساتر باشد و همچنين مگر زن و شوهر كه هر

توانند ديگرى را غسل دهد هرچند كه مرده شوى هم جنس ميت موجود 

ميت برهنه باشد و حتى جائز است كه براى هر يك از  هرچند كهباشد و 

غسل مى دهد بعورت ميت نظر بيندازد  زن و شوهر كه ديگرى را

و منقطعه و آزاد  چيزيكه هست كراهت دارد و در زوجه فرقى ميانه دائمه

و كنيز و همچنين مطلقه بطالق رجعى كه عده اش سر نيامده باشد نيست 



 .  او وزن منقطعه خالى از اشكال نيستاينكه غسل دادن گو

هيچ اشكالى نيست در اينكه جائز است در صورت نبودن هم  - 8مساءله 

خود راغسل دهد و بعكس در چنين صورتى جائز است   مرد محارم جنس 

بايد عورتش را پوشانده باشد و اما  هرچند ميت عريان باشد چيزيكه هست

ئلى موجود باشد غسل دادن محرم غسل دهنده مما در صورتيكه براى ميت

 .محل تاءمل و اشكال است پس احتياط ترك نشود مخالف

 براى مولى يعنى مالك برده جائز است جنازه كنيز خود را - 9مساءله 

غسل دهد البته اين وقتى استكه او را شوهر نداده و يا در عده ديگرى 

ر ملكيت او صورتى است كه همه كنيز ملك او باشد و د نباشد و نيز در

يعنى با او قرارداد (بنابراحتياط مكاتبه هم نشده باشد  شريك نداشته باشد و

و اما غسل دادن ) بهاى خود را بوى بدهد نبسته باشد كه برود كار كند و

 . محل اشكال است كنيز جنازه موالى خود را

ميتى كه بخاطر خنثى بودنش معلوم نيست زن است يا مرد  - 10مساءله 

 . روپوش غسل داده شود چه مرد او را غسل دهد و چه زن ز پشتبايد ا

حال اختيار  در كسيكه ميت را غسل ميدهد اسالم وبلكه در - 11مساءله 

يعنى مرد براى (غسل دهنده ممائل  ايمان نيز معتبر است و بنابراين اگر

مسيحى  منحصر بود در مرد و زن يهودى و يا) مرد و زن براى زن 

مانى از دنيا رفته و زن غسل دهنده منحصر است در زنى مثال زن مسل(

غسل دهنده اى غير از  اهل كتاب و يا مرد مسلمانى از دنيا رفته و مرد از

اول مرد مسلمان به زن يهودى يا  در اين صورت) اهل كتاب نيست 

يهودى يا  مسيحى دستور مى دهد و در فرض دوم زن مسلمان به مرد



غسل كند و سپس ميت مسلمان را  اول خودشمسيحى دستور مى دهد كه 

غسال به آب و به بدن ميت دست نزند و  غسل دهد و اگر ممكن است كه

غسل دهد احتياط واجب آنستكه چنين كنند  يا ميت را در آب كر يا جارى

ممائل منحصر در مخالف باشد كه مؤ من او را  و همچنين است آنجائيكه

احتياج نيست به اينكه قبل از  ينصورتامر مى كند با اين تفاوت كه در ا

غسل كند و نيز احتياج نيست باينكه دست به آب و  غسل دادن ميت خودش

يا جارى غسل دهد و اگر  به بدن ميت نزند و يا ميت را در آب كر و

 . غسل دهنده منحصر است در كتابى و مخالف دومى مقدم است

 افت نشود اقوى آنستكهاگر غسل دهنده هم جنس حتى كتابى ب - 12مساءله 

غسل ساقطمى شود و بعيد نيست كه ترك غسل و دفن كردن ميت با جامه 

احتياط باشد همچنانكه نزديكتر به احتياط آنستكه اگر  اش نزديك تر به

اى به بدنش بكشند و آنرا خشك  خواستند كفنش كنند حوله يا پارچه

اقى باشد و در غسل كافى نباشد و نجاست بدن ب كنندزيرا احتمال دارد

 .نتيجه كفن او آلوده شود

غسل  احتياط واجب آنستكه غسل دهنده بالغ باشد بنابراين - 13مساءله 

دادن كودك مميز كافى نيست هرچند كه عبادات او را صحيح بدانيم كما 

 . است اينكه اقوى همين
 
 
 
 



   گفتار در كيفيت غسل ميت

هير شود و اقوى اينست درمرحله اول واجب است بدن ميت از نجاست تط

است كه هر عضوى را قبل از غسل تطهير كنند  كه همين مقدار كافى

بدن را قبل از شروع در  هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه همه

 .غسل آب بكشند

اول با آبيكه در  در مرحله دوم واجب است ميت را سه بار غسل دهند بار

باآب   آميخته با كافور و نوبت سومآن سدر ريخته باشند و بار دوم با آب

غسل ميدهند تاترتيب   و اگر اين ترتيب رعايت نشده باشد دوباره خالص 

 .حاصل شود

اول سر و  و چگونگى هريك از اين غسلها مانند غسل جنابت است يعنى

گردن ميت غسل داده مى شود و سپس سمت راست او و در آخر سمت 

 غسل ارتماسى در اين سه غسل آنستكه بگوئيم چپش و احتياط واجب

تمام بدن ميت را در آب سدر و بار  كفايت نمى كند پس اين كافى نيست كه

ببرند بله اين جائز  ديگر در آب كافور و نوبت سوم در آب خالص فرو

ارتماس  است كه سر و گردن او را در آب بسياريكه آميخته با سدر است

غسل با  ش را همچنيندهند و بعد سمت راست او و در آخر سمت چپ

 .كافور و با آب خالص را با رعايت ترتيب به اين نحو ارتماس انجام دهند

درسدر و همچنين كافور معتبر است بمقدارى باشد كه عرفا  - 1مساءله 

كه اين آب با سدر و اين آب با كافور مخلوط است و اينقدر  صدق كند

 .گردد زياد نباشد كه آب مضاف

ى از اين دو يعنى سدر و كافور و يا هر دو ناياب باشد اگر يك - 2مساءله 



غسل با آن ها با آب خالص سه بار غسل مى دهند كه اين به احتياط  بجاى

وجوبش خالى از قوت نيست و هنگام غسل بايد نيت  نزديكتر است بلكه

باين معنا كه غسل اول را به (كنند  بدليت را نموده ترتيب را نيز رعايت

غسل دوم را به نيت بدل از آب و كافور و غسل  ب و سدر ونيت بدل از آ

 .(سوم را به نيت آب خالص انجام مى دهند

بدل از  اگر آب براى غسل ناياب شد ميت را سه بار به نيت - 3مساءله 

غسل تيمم مى دهند و نزديكتر به احتياط آن است كه بعد از آن سه تيمم 

 واجب نبودن آن بنظر قوى تر ديگر به نيت مجموع تيمم بدهند و يك بار

مجروح و يا سوخته شده و يا بيمارى آبله  است در جائى هم كه ميت

غسل دهند پوست بدنش كنده شود بايد  داشتم و بيم آن مى رود كه اگر

دست زنده او را تيمم  تيممش دهند و اين احتياط ترك نشود كه يك بار با

 د ميت هرچن كه جوازدهند و يك بار ديگر اگر ممكن است با دست خو

اكتفاء تيمم با دست خود ميت اگر ممكن باشد بعيد نيست و در تيمم دادن 

در يك نوبت دست بخاك زده شود براى صورت و دو  ميت كافى است كه

براى پيشانى و ديگرى براى  يكى(دست هرچند كه دو بار دست زدن 

 . به احتياط نزديك تر است) پشت دستها

غسل دادن آب ندارد ميت را  ف براى بيش از يك باراگر مكل - 4مساءله 

حال اگر سدر و كافور و يا سدر به  يك بارغسل مى دهد و دو بار تيمم ،

غسل اول يعنى غسل با سدر مصرف مى كند و يك  تنهائى دارد آب را در

غسل با آب خالص مى  بدل از غسل با كافور و تيممى ديگر بدل از تيمم

نه  براقوى در صورتيكه نه سدر داشته باشد ودهد و همچنين است بنا



غسل سوم نموده  كافور و با احتمالى بعيد واجب است آب را صرف در

 بجاى دو غسل اول و دوم تيمم دهد و طريق احتياط در مراعات هر دو

غسل اول و دوم به  احتمال اين است كه بعنوان احتياط دو تيمم بدل از دو

 در آنچه در واقع بذمه اش هست( الذمه ترتيب بدهد و سپس بقصد ما فى

ميت را با آب غسل بدهد و سپس دو ) كه با غسل اول است و يا سوم 

بدهد يكى بدل از غسل دوم و ديگرى بدل از غسل  تيمم ديگر بقصد احتياط

 . سوم

غسل اول صرف  و اگر چنانچه از دو خليط تنها كافور را دارد آب را در

احتمال دهيم  وم تيمم مى دهد و اين كهمى كند و بجاى غسل دوم و س

غسل اول و سوم  واجب باشد آنرا به نيت غسل دوم مصرف نموده بجاى

اول او را  تيمم دهد احتمال بعيدى است و نزديك تر به احتياط آن است كه

 بدل از غسل اول تيمم دهد و سپس با آب كافور به نيت ما فى الذمه كه يا

غسل مى دهد  او را)  يا غسل دومى است بدل از غسل با آب سدر است و

غسل با آب كافور و دوم بدل از  و آنگاه دو بار تيمم مى دهد يكى بدل از

 . آب خالص

غسل دادن است در صورتى  و اگر آبى كه در اختيار دارد بمقدار دو بار

غسل اول مصرف نموده براى  كه هر دو خليط را دارد آب را در دو

دو غسل   و همچنين است صورتى كه آب براىغسل سوم تيممش مى دهند

 .دارد و بيش از يك خليط ندارد و يا هيچ يك را ندارد

محل  اگر ميت در حال احرام از دنيا رفته باشد او را مانند - 5مساءله 

غسل دوم آب  سه نوبت غسل مى دهند ولكن در) كسى كه محرم نيست (



كه مرگ اواگر در غسل را با كافور مخلوط نمى كنند مگر در فرضى 

بوده و اگر در حج بوده ) ناخن و يا موى چيدن (بوده بعد از تقصير  عمره

شده باشد كه در اين صورت استعمال كافور ممنوع  بعد از سعى واقع

نبايد كافور در آب غسل او كنند حنوط  نيست و همچنين در فرض قبلى كه

 و بعد از سعى در عمره با كافور نيز نبايد بكنند مگر بعد از تقصير در

 . حج

اگر بخاطر مانعى ميت را تيمم داد و يا بخاطر ناياب بودن  - 6مساءله 

كافور با آب خالص غسل داد و سپس مانع برطرف شد و يا سدر  سدر و

صورتيكه هنوز ميت دفن نشده واجب است در  و كافور يافت شد در

تياط واجب اول كه تيمم داده او را غسل دهد و در صورت دوم اح صورت

غسل با آب سدر و كافور اعاده شود و اگر بعد از دفن مانع  آن است كه

 . است برطرف شده كار گذشته

امثال آن بگردن ميت بوده باشد  اگر غسل جنابت و يا حيض و - 7مساءله 

 . همان غسل ميت كافى از جنابت نيز هست

 دفن گردد غسل اگر غسل ميتى فراموش شود و در نتيجه بدون - 8مساءله 

قبيل فساد جسد يا  در صورتى كه بيرون آوردن جنازه از قبر مخدورى از

هتك حرمت ميت و يا ناراحت شدن زنده ها از بوى آنها و يا از تجهيزش 

 دوباره كفن كردنش پيش نمى آيد واجب است نبش قبر كردن و جنازه را و

 و يا غسل دادن و در جائى هم كه بعضى از غسل هاى ميت جاى مانده

باطل انجام شده و همچنين در جائيكه ميت بدون كفن دفن  معلوم شود كه

غصبى دفن شده باشد در صورتيكه  شده حكم همين است و اما اگر با كفن



اگر مخدوريكه گفته شد  نبش آن مخدورى نداشته باشد بايد نبش شود و اما

 اشكال است و احتياط واجب آن است كه  بيايد در وجوب نبش پيش 

بگيرد بله در  صاحب كفن كه كفن از او غصب شده قيمت كفن خود را

صورتى كه غاصب خود ميت بوده باشد اقوى آنستكه نبش قبرش جائز 

حتى در صورتى هم كه مستلزم هتك حرمت شود و اگر معلوم شود  است

نشده و يا نمازيكه خوانده شده باطل بوده نبش  كه جنازه ميت نماز خوانده

 .خوانند ست بلكه بر قبر او نماز مىقبر جائز ني

گرفتن اجرت در برابر غسل دادن ميت جائز نيست مگر آنكه  - 9مساءله 

غسال اجرتى  برابر امور غير واجب قرار داده شود مثل اينكه اجرت در

مفاصل او را نرم كند و از حالت  بگيرد براى اينكه انگشتان ميت و

ل دستهاى ميت را تا نصف ذراع قبل از غس پيچيدگى درآورد و يا اينكه

شستشو دهد و عورتينش را  بشويد و سر او رابا كف سدر و يا كف خطمى

لطيف خشك  با سدر و يا اشنان شسته بعد از فراغت از آن با پارچه اى

كند و آداب غير واجبه ديگرى كه هست انجام دهد كه در اين صورت 

 . حرام نيست گرفتن اجرت

يت بعد از غسل و يا در بين آن نجس شود مثال اگر بدن م - 10مساءله 

 بدن بيرون آمده و يا نجاستى از خارج به آن برسد دوباره نجاستى از خود

غسل دادن او واجب نيست حتى در صورتى كه نجاست خارج شده حدث 

بول و يا غائط باشد هرچند كه نزديكتر به احتياطدر صورتى كه  باشد يعنى

 . باشد اين است كه غسل را دوباره بدهندغسل بيرون آمده در اثناء

بله برطرف كردن نجاست از بدن ميت واجب است و احتياط واجب آنست 



ميت در قبر او را از قبر بيرون آورده نجاست را  كه حتى بعد از گذاردن

عمل دشوار باشد هرچند كه دشواريش  از او برطرف سازند مگر آنكه اين

 .تنها بخاطر هتك حرمت او باشد

غسل مى دهند  تخته سنگ و يا تخته اى كه ميت را روى آن - 11مساءله 

واجب نيست كه بعد از هر غسل از اغسال سه گانه آب كشيده شود، بله 

به احتياط آنستكه آنرا براى غسل دادن ميت بعدى بشويند هرچند  نزديكتر

احتمال پاك شدنش به تبعيت پاك شدن ميت اقوى است حكم پارچه اى  كه

روى او مى ) بمنظور پوشاندن عورت ميت (غسل دادن  كه هنگامهم 

 .تبع پاك شدن ميت پاك مى شود اندازند همين است يعنى آن نيز به

حال غسل رو به  نزديك تر به احتياط آن است كه ميت در - 12مساءله 

 قبله خوابانده شود به نحوى كه محتضر را مى خوابانند هرچند كه مستحب

 . قوى استبودن اين عمل ا

وضوء دادن ميت واجب نيست ، بله استحبابش اقوى است و  - 13مساءله 

 نزديك تر است البته اگر خواستند وضوء بدهند جا دارد كه بلكه به احتياط

 .قبل از غسل بدهند

  گفتار در آداب غسل

 : آداب غسل ميت چند چيز است

 . نهادن ميت بر روى تخته تاتخت - 1

و را از طرف پاهايش بيرون آورند هرچند كه مستلزم اينكه پيراهن ا - 2

باشد البته اگر بخواهند باين دستور عمل كنند بايد از ورثه  پاره كردن آن

 .اجازه بگيرند كه مالك پيراهن ميتند



امثال آن صورت  اينكه در زير سايه يعنى زير سقف و يا خيمه و - 3

 .بگيرد

غسل دهنده كسى  ظر نكند و يااينكه عورت او را هرچند كه كسى بآن ن 4

 .باشد كه نظر كردنش بآن حالل باشد بپوشانند

 .اينكه انگشتان و مفاصل آنرا با مدارانرم كنند - 5
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راست و سه بار طرف چپ شسته مى  سه بار سر و گردن سه بار طرف
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 قبيل پوست بدن و يا مو و يا ناخن و يا دندان اگر از بدن ميت چيزى از

 .نهاده دفن مى كنند بيفتد آنرا در كفنش

   گفتار در تكفين ميت

كفن كردن ميت مانند غسل او واجب كفائى است و مقدار واجب كفن سه 



ناف تا زانوى ميت را مى پوشاند و ديگر  قطعه است يكى لنگ كه بين

گيرد و احتياط واجب آنست   فرا مىپيراهن كه شانه تا نصف ساق پا را

پوشاند پس  كه كمتر از اين نباشد و سوم سرتاسرى كه تمام بدن را مى

 تا از طرف(واجب است بلندى سرتاسرى از بلندى قامت ميت بيشتر باشد 

و واجب ) سر و سمت پا مقدار زائد را جمع نموده با ريسمانى به پيچند

 يك طرف آنرا بر روى طرف ديگر بمقدارى باشد كه بتوان است پهناى آن

شود و در همه اين سه قطعه اگر بمقدار واجب  بگذارند تا بدن پوشيده

شود لكن در هر يك از آن سه  فراهم نشد بمقدار كمتر از آن اكتفاء مى

مى پوشاند ولنگى  قطعه اگر امر دائر شد بين مثال لنگى كه تنها عورت را

استعمال كنند  واجب است فراگيرتر راكه تا نيمى از ران را فرا مى گيرد 

 و اما اگر هيچ يك از سه قطعه فراهم نيست تنها ساترى براى عورتش

 .فراهم است بهمان اكتفاء مى شود

حال اضطرار جائز  كفن كردن ميت با پارچه غصبى حتى در - 1مساءله 

 نيست و همچنين با پارچه ايكه از جنس ابريشم خالص باشد جائز نيست

ه ميت زن و يا طفل باشد و نيز جائز نيست او را با پوست هرچند ك

كنند حتى آن مقدار نجاستيكه در لباس   كفن مردار و پارچه نجس 

جائز نيست جسد ميت  نمازگذار بخشوده شده در كفن بخشوده نيست و نيز

حالل گوشت نيست كفن كنند و  را با پوست و يا پشم و موى حيوانيكه

حالل گوشت نيز كفن نكنند و اما با پشم و موى و  باحتياطواجب با پوست

 .حالل گوشت اشكال ندارد كرك حيوان

بحال اختيار بجز  همه احكاميكه درباره كفن گفته شد مخصوص است



حال  غصبى نبودن كه در حال اضطرار نيز جائز نيست واما غير آن در

حالل گوشت چيزى درست  اضطرار جائز است بلكه اگر از پوست حيوان

درحال اختيار نيز جائر است ميت را  كنند كه عرفا بآن جامه گفته شود

حال اضطرار جائز نيست و اگر  باآن كفن كنند و اگر گفته نشود جز در

پوست حيوان  امر كفن كردن دائر شود بين پارچه نجس و يا حرير و يا

اول كفن كردن با پارچه نجس مقدم بر  حالل گوشت يا غير آن در مرتبه

حالل گوشت و آن مقدم بر غير آن   و حرير مقدم بر پوست حيوانحرير

 . است يعنى حيوان حرام گوشت و پوست ميته

اگر قبل از نهادن ميت درقبر كفن او نجس شود واجب است  - 3مساءله 

زائل سازند يا به اينكه كفن را بشويند و يا به اينكه آن  نجاست را از آن

ته بريدن وقتى جائر است كه ضررى در الب قسمت نجس شده را قيچى كنند

نهادن در قبر نجس شود ولى در  كفن نداشته باشد و همچنين اگر بعد از

بود هرچند دشوارى  اين صورت بريدن بهتر است واگر شستن كفن دشوار

 آن از اين جهت باشد كه مستلزم بيرون آوردن ميت از قبر باشد قيچى

 كردن ممكن نباشد هرچند از اين كردن متعين مى شود همچنانكه اگر قيچى

برهنه ماندن قسمتى از بدن ميت باشد در اينصورت  جهت كه مستلزم

 .شستن متعين مى شود

بله در صورتيكه شستن موقوف باشد به بيرون آوردن ميت از قبر و هتك 

واجب نيست بلكه در اينصورت بيرون آوردن ميت جائز  حرمت او شستن

غير ممكن باشد در صورتى كه پارچه  ردونيست و اگر بريدن و شستن ه

عوض كنند البته اين وظيفه  پاك ديگر در دسترس باشد واجب است كفن را



گرنه  در جائى است كه عوض كردن كفن باعث بى حرمتى ميت نشود و

 .  كردن نيز جائز نيست عوض 

اصل ماليكه  هزينه كفن ميت بجز آنچه بعدا استثناء مى شود از - 4مساءله 

مقابل اموال بجاى مانده  ميت بجاى مانده گرفته مى شود و اگر ميت دراز 

اول مخارج كفن و دفن او را برمى دارند و  اش و برابر آن قرض دارد

اول اين مخارج را برمى   قرض هايش را مى پردازند و همچنين سپس 

اول مخارج كفن و   وصايايش را عملى مى سازند و نيز دارند و سپس 

 .مى دارند و سپس ارث را تقسيم مى كننددفن را بر

اين حكم تنها مربوط به مخارج متعارف و الئق به شاءن ميت است 

محفوظ شود و اما زائد بر اين مقدار مشمول اين  بطورى كه احترامش

مقدار متعارف آن از اصل  حكم نيست و همچنين ساير مخارج تجهيز كه

ميت   بر واجب با حفظ حرمتمال برداشته مى شود و نسبت به مقدار زائد

ترك احتياط سزاوار نيست البته براى رعايت اين احتياط نبايد آنقدر كم 

هتك حرمت ميت شود و همچنين است سدر و كافور و  خرجى كنند كه

كه قبر را با آن مى چينند و  قيمت زمينى كه در آن دفن مى شود و آجرى

 قبر كن و ساير مخارج حمل مى كنند و اجرت اجرت حمالهائيكه جنازه را

براى دفن در زمين هاى بى  تجهيز حتى پولى كه حكومت بعنوان عوارض

 .اصل مال برداشته مى شود صاحب مى گيرد مقدار متعارف همه آنها از

و اگر اموال بجاى مانده ميت متعلق حق ديگرى باشد مثال حاكم شرع 

 متعلق حق همه و در نتيجه اموال او(كرده باشد  اعالم ورشكستگى او را

مالى را گرو داده باشد ظاهرا  و يا ميت) طلبكارانش قرار گرفته باشد



 . مخارج كفن برآن نيز مقدم است

اشكال هست و اگر  بله در مقدم بودن آن بر حق جنايتى كه بدهكار است

بر  به مقدار تهيه كفن مالى از خود بجاى نگذاشته عريان دفن مى شود و

راى او كفن بخرند و يا كفن بدهند، بله استحباب مسلمانان واجب نيست ب

 .دارد

كفن زن و ساير مخارج تجهيز او بعهده شوهر او است هرچند  - 5مساءله 

بوده ) نه ساله (ثروتمند بوده باشد حال چه اينكه زن كبيره  كه خود زن

كمتر از نه سال باشد و نيز چه اينكه ديوانه باشد و  باشد و چه صغيره و

چه آزاده باشد و چه برده چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد عاقل  چه

بوده باشد و چه ناشزه و عصيانگر باشد و در زن  چه اينكه مطيع شوهر

اشكال هست مخصوصا در زنى كه مدت ازدواجش بسيار كوتاه  منقطه

طالق رجعى داده و هنوز عده او سر نيامده  باشد و در زنيكه شوهر او را

است كه كفن او نيز بعده  ه احتياط ترك نشود بلكه ظاهر اينو از دنيا رفت

 . شوهر او است

و اگر شخصى بعنوان تبرع كفن او را بدهد از عهده شوهرش  - 6مساءله 

شود مگر درصورتى كه قبول تبرع براى ميت وهن و بى  ساقط مى

 .شوهر بايد كفن او را بدهد حرمتى باشد كه در اين صورت

قبل از او بميرد و يا مرگ هر دو  هر بعد از زن و يااگر شو - 7مساءله 

كفن نباشد كفن  در يك زمان اتفاق بيفتد و براى هر دو مالى جز بمقدار يك

 (1). كردن خود او مقدم بر كفن همسر او است

مال بجاى مانده خود او داده  اگر شوهر فقير باشد كفن زنش از - 8مساءله 
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نمى توانند  مى شود و اگر شوهر بعد از دفن زن پولدار شد ورثه زن

 .قيمت كفن را از او مطالبه كنند

ساير افراد واجب النفقه در مسئله هزينه كفن حكم زن را  - 9مساءله 

آنكه برده كنيزى باشد كه برده بگردن صاحب او است مگر  ندارند بله كفن

 . كفن اوبعهده شوهر او است ازدواج كرده باشد كه خرج

  گفتار در مستحبات كفن و آداب كفن كردن

مستحب است عالوه بر آن سه قطعه ايكه در كفن هر يك از مرد و زن 

بعنوان لفافه به درازاى سه ذراع و نيم و پهناى  واجب بود قطعه ديگرى

بپيچند بطورى كه چيزى از   نيم به ران ميتيك وجب الى يك وجب و

كه از  ميانه خاصره تا سر زانوهاى ميت بيرون نماند و مستحب است

خاصره آغاز نموده دو ران ميت را بهم بچسبانند و آخر پارچه را از زير 

 .بيرون آورده در زير قسمت نهائى لفافه فرو مى برند دو پاى ميت

 سرين ميت بگذارند بطورى كه و مستحب است مقدارى پنبه بين دو

كه نوعى بوى (مستحب است مقدارى ذريره  عورتين او را بپوشاند و

محل نامبرده قرار دهند و  روى پنبه بگذارند بعد پنبه را در)  است  خوش 

آلوده  و كفن را(اگر مى ترسند چيزى از مجراى غائط ميت بيرون آيد 

نبه پر كنند بلكه با مجراى مستحب است مجرى را با مقدارى از آن پ) كند

 نيز چنين كنند مخصوصا اگر بيم آن باشد كه خون نفاس و  زن حيض 

امثال آن از آن بيرون آيد همه اينها را قبل از پيچيدن لفافه نامبرده انجام 

 .مى دهند

و نيز مستحب است بعد از قرار دادن ميت در سرتاسرى واجب و 



بپوشانند و بهتر آن استكه برد يمانى ديگرى بر او   در آن لفافه پيچيدنش 

 . سوم مخصوصا در مورد زنان تقويت شده است باشد بلكه استحباب لفافه

و مستحب است براى خصوص مردان اينكه پارچه اى به عنوان عمامه 

و دو طرف آن را زير چانه ميت قرار مى دهند به  دور سر او به پيچند

ت الحنك سمت چپ قرار تح اين نحو كه تحت الحنك سمت راست روى

 مى گيرد و مجددا سمت چپى را روى سمت راستى قرار داده هر دو را

 .بطرف سينه ميت مى كشند

و در خصوص زنان مستحب است به جاى عمامه مردان مقنه اى بر سر 

اى به عنوان سينه بند پستان هاى او را بسته در پشت  او نهاده و با لفافه

 .ميت گره بزنند

 كفن ميت از پارچه خوبى تهيه شود و او را به نحو خوبى و مستحب است

آن را با مال پاك و بدون شبهه خريدارى نمايند و اينكه  كفن كنند و اينكه

سواى حبره كه مستحب است سرخ رنگ  از جنس پنبه و سفيد رنگ باشد

احرام بسته و يا در آن  باشد و مستحب است اينكه پارچه اى باشد كه با آن

ازرشته هاى  نده باشد و بهتر آنست كه اگر احتياج به دوختن داردنماز خوا

كفن گرفته كفن را بدوزند و مستحب است از كافور و ذرير مقدارى بهر 

 .قطعه هاى كفن بپاشند يك از

چوب ترى (و مستحب است در حاشيه همه قطعات كفن و نيز بر جريدتين 

يعنى نام ) ((  پسر فالنفالنى )) :بنويسند) مى گذارند كه روى ترقوه ميت

شهادت مى دهد به اينكه جز اهللا تعالى هيچ  (ميت و پدرش نوشته شود

 .معبودى نيست و او يكتا است و شريكى ندارد



و نيز شهادت مى دهد به اينكه محمد صلى اهللا عليه وآله فرستاده خدا است 

بن ابيطالب و حسن و حسين و على و محمد و جعفر و  و اينكه على

عليهم السالم امامان و   و على و محمد و على و حسن و مهدىموسى

 . سادات و قائدان اويند و اينكه قيامت و ثواب و عقاب حق است

و نيز مستحب است كه دعاى جوشن كبير بر كفن او بنويسند البته بهتر و 

نزديكتر اين است كه همه اينها در حاشيه نوشته شود كه از  به احتياط

احتياط واجب آنستكه از نوشتن نقاطى از كفن كه   باشد و شدن ايمن نجس 

مطالب در آنجا عرفا بى  و نوشتن اين) روى عورتين قرار ميگيرد(

 .احترامى به نوشته ها است اجتناب شود

و نيز براى كسى كه ميت را غسل مى دهد و همو كفن مى كند بهتر 

 كند و غسل و قبل از كفن كردن خودش غسل مس ميت آنستكه بعد از

غسل  مشغول تكفين ميت شود و اگر كفن كننده غير از وضوء بگيرد آنگاه

 .دهنده است او نيز از حدث اكبر و حدث اصغر طهارت داشته باشد

  گفتار در حنوط

حنوط ميت واجب است چه اينكه ميت صغير باشد و چه كبير چه مرد 

 از دنيا كه قبال گذشت كسيكه در حال احرام باشد و چه زن و همانطور

آنستكه بعد از غسل ميت و يا تيمم  رفته را حنوط نبايد بكنند و شرط حنوط

قبل از تكفين وبعد از آن و در  دادنش انجام شود و جواز حنوط كردن ميت

 . اثناء آن اقوى است هرچند اولى بهتر است

حال  و كيفيت حنوط اين است كه كافور را به مواضع هفتگانه ميت كه در

مين مى آيد بمالند و مستحب است كه به نوك بينى او نيز بمالند سجده بر ز



اين عمل به احتياط نزديك تر است و بعيد نيست بگوئيم مستحب است  بلكه

گودى روى سينه و مفاصل استخوان هايش نيز بمالند ولى  به زير بغلها و

ور چنين كنند به اميد ثواب كنند نه بعنوان دست بهتر آن استكه اگر خواستند

حنوط جاى كافور را نمى گيرد  استحبابى و هيچ بوى خوش ديگرى در

خوش ديگر دستورى  حتى در هنگام ضرورت و نايابى كافور ماليدن بوى

 . نيست

در حنوط مقدار معينى واجب نشده بلكه آنچه واجب است اين استكه 

بعمل آيد و عرفا گفته شود كه اين ميت حنوط شده است ولى  مسماى آن

مثقال صيرفى در حنوط يك ميت مصرف  و كاملتر آن استكه هفتبهتر 

مثقال شرعى و از آنهم پائين تر چهار درهم  شود و از اين پائين تر چهار

مثقال شرعى و از آن پائين تر يك درهم است و اگر هيچيك از  و سپس يك

بمقدار مسما نيز فراهم نگشت ميت بدون  اين اندازه ها فراهم نشد و حتى

 .دفن مى شودحنوط 

مستحب است در حنوط ميت كافور را با مقدارى تربت شريفه  - 2مساءله 

صلوات اهللا عليه مخلوط كنند لكن اگر كردند ديگر در  سيدالشهداء

 .تربت است نظير دو شست پا نمالند مواضعى كه منافى با احترام

  گفتار در جريدتين

ست كه دو قطعه چوب يكى از سنت هائى كه درباره آن تاءكيد شده اين ا

بگذارند حال چه اينكه صغير باشد و چه كبير چه مرد باشد  تر همراه ميت

طفل صغير به اميد ثواب جريده بگذارند نه  و چه زن البته در مورد

چوب نامبرده جريده خرما باشد  بعنوان سنت دستورى و بهتر آن است كه



از درخت بيد و  شدو اگر فراهم نشد از درخت سدر و اگر آن نيز فراهم ن

 اگر نشد از انار و اگر آن نيز نشد از هردرخت ترى كه فراهم است

بگذارند و بهتر آنستكه اين دو جريده هريك به درازاى استخوان ذراع 

كمتر آن تا يك وجب و بيشترش تا يك ذراغ نيز كافى است  باشد هرچند كه

رف راست بهتر آنست كه يكى را در ط همچنانكه در كيفيت نهادن آن

تا هرجا رسيد قرار   بطرف پهلوى ميت روى ترقوه ميت نهاده دنباله اش 

نحو  گيرد بطورى كه به پوست بدن او بچسبد و جريده ديگررا بهمين

روى ترقوه سمت چپ او مى گذارندلكن اين جريده را ببدن ميت نمى 

 .بين پيراهن و سرتاسرى جاى مى دهند چسبانند بلكه آنرا

  يع جنازهگفتار در تشي

فضيلت تشييع جنازه بسيار و ثواب آن عظيم است و در خبر آمده كه هر 

تشييع كند در رفتن و برگشتن بهر گامى كه بر مى   جنازه اى را كس 

و هزار هزار سيئه از نامه عمل او  دارد هزار حسنه برايش مى نويسند

ماز جنازه ن محو مى كند و هزار هزار درجه اش مى دهند و اگر بر آن

بخواند صد مليون فرشته او را مشايعت مى كنند در حالى كه همه آنها 

طلب مغفرت مى كنند و اگر در دفن او نيز حاضر شود خداى  براى او

موكل مى سازد برايش تا روزى كه از قبرش  تعالى صد مليون ملك بر او

برميتى نماز بخواند جبرئيل با  مبعوث شود طلب مغفرت كنند و كسى كه

گذشته اش  اد مليون ملك بر او نماز خواهد خواند و همه گناهانهفت

 آمرزيده مى شود و اگر همچنان به ايستد تا دفنش كنند و خاك بر قبرش به

پاشد هنگام برگشتن بهر قدم از آن جا كه تشييع كرده تا به منزلش برسد 



 اجر دارد و قيراط به سنگينى كوه احد است كه آنرا در ميزان او قيراطى

 .مى اندازند

   (( و اما آداب تشييع چند است ))

بسم اهللا و باهللا و صلى اهللا  )) :يكى اينكه هنگام بدوش گرفتن جنازه بگويد

بنام خدا و ) (( محمد و آل محمد اهللا اغفر للمؤ منين و المؤ منات على

آل او درود بفرستد، بارالها مردان و زنان مؤ  بيارى او خدا بر محمد و

 .( بيامرزمنين را

ديگر اينكه جنازه را بر روى دوش خود حمل كنند نه بر باالى حيوان 

امثال آن مگر آن كه عذرى نظير دورى راه در بين باشد و اين  باربر و

حمل جنازه بر روى دوش محروم نمانند و  بدان جهت است كه از فضيلت

 . حمل آن بر باالى حيوان معلوم نيست اماكراهت

تشييع كننده در حال خشوع و تفكر باشد فكر كند كه اين يكى ديگر اينكه 

از دنيا رفته و بر باالى دوش حمل مى شود خود او است  خود اوست كه

برگردانيد و خداى تعالى خواهش او را  و دارد التماس مى كند كه مرا

 . پذيرفته و برگردانيده

 در يكى ديگر اينكه پاى پياده تشييع كند و سوار شدن در تشييع جز

 .است ، بله در مراجعت كراهتى ندارد صورت عذر مكروه

يكى ديگر اينكه پيشاپيش جنازه نرود بلكه يا عقب جنازه حركت كند يا در 

 . اولى بهتر است دو طرف آن كه

ويكى ديگر اينكه چهار طرف جنازه را به تناوب بدون بگيرد و بهتر آن 

ا بدوش راست خود راست جلو تابوت شروع نموده آنر است كه از سمت



بدوش راست بگيرد و نوبت سوم  بگيرد و سپس سمت راست عقب را

حمل كند و در نوبت چهارم سمت  سمت چپ آخر تابوت را بدوش چپش

 .چپ جلو تابوت را بدوش چپ بگيرد

يكى ديگر از آداب تشييع جنازه اين است كه صاحب مصيبت با پاى برهنه 

 زمين بگذارد و نپوشد و اگر پوشيده خود را) عباى (رداء  تشييع نموده و

با حالت داغديدگان تناسب داشته باشد و  طورى غيرمعمولى بپوشد كه

كنندگان بفهمند كه او است  خالصه وضعى بخود بگيرد كه همه تشييع

 . صاحب مصيبت

 . يكى خنديدن و لهو و لعب است: در تشييع جنازه چند چيز كراهت دارد

 .سى است كه صاحب مصيبت نباشدو يكى كنار گذاشتن رداء ك

و يكى بسرعت راه رفتن است بطورى كه منافات با مداراى با ميت داشته 

رسد به اينكه بدوند بلكه سزاوارترين اين است كه به طور  باشد تا چه

 .متوسط حركت كنند

يكى ديگر از مكروهات آتش بردن در دنبال جنازه است مگر آن كه 

ه باشد بلكه در شب به اين منظور مطلق كردن را چراغى بمنظور روشن

 . روشنائى بدون كراهت است

حال  يكى ديگر از مكروهات تشييع جنازه اين است كه اگر مكلف در

عبور دادن جنازه اى نشسته است برخيزد مگر آنكه ميت كافر باشد كه در 

مكلف از جاى خود برمى خيزد و براى زنان بهتر آنست كه  اين صورت

نيز زن باشد و بعيد نيست كه تشييع   نكنند هرچند كه ميتتشييع جنازه

 .كردن براى زنان جوان كراهت داشته باشد



   گفتار در نماز بر ميت

كه بر هر ميت مسلمان نماز ) البته وجوب كفائى (واجب است بر مكلفين 

مخالف مذهب حق باشد و اما نماز خواندن بر جنازه  بخوانند هرچند كه

مسلمانى كه از دين برگشته و يا حكم به  ر كه باشد حتىكافر هر قسم كاف

مانند نواصب و خوارج جائز  كفرش شده هرچند كه منتسب به اسالم باشد

كافر  نيست و ميتى كه در سرزمين مسلمين پيدا شود و معلوم نباشد كه

است يا مسلمان حكم مسلمان را دارد و همچنين كسى كه در دار اسالم پيدا 

بميرد و اما طفلى كه در دارالكفر پيدا شود اگر در آن جا  اشود و در آنج

هيچ و اگر مسلمانانى در آنجا باشند و  هيچ مسلمانى سكونت ندارد كه

كردن باينكه مسلمان  احتمال رود كه اين يافت شده از آن ها باشد حكم

 . است يا كافر مشكل است

 د يعنى اگر بسن ششاطفال مسلمانان هرچند ولد زناى آنان حكم آنانرا دارن

سال رسيده اند بايد بر جنازه آنها نماز خوانده شود و استحباب نماز  

 كه به اين حد نرسيده باشد محل تاءمل است البته اين خواندن بر طفلى

تاءمل در استحباب نماز بر طفلى است كه زنده به دنيا آمده باشد و اما 

ن تاءمل مستحب نيست هرچند آمده نماز خواندن بر او بدو آنكه مرده بدنيا

قبل از والدت روح در او دميده شده باشد در سابق گفتيم كه بعضى از  كه

اگر سينه باشد و يا مشتمل بر قسمت سينه و يا قسمتى  اعضاء بدن انسان

قرار دارد هرچند كه فعال قلب در آن نباشد  از سينه باشد كه قلب در آن

 .خواند  نمازحكم تمام بدن را دارد كه بايد بر آن

غسل دادن و كفن كردن او  وقت نماز خواندن بر ميت بعد از - 1مساءله 



 عمل نماز خواندن بر او كافى نيست و چنانچه است پس قبل از اين دو

غسل و كفن ميت متعذر بود نماز ساقط نمى شود همچنانكه با تعذر دفن 

ن پيدا شده نمى گردد پس واجب است بر ميتى كه در بيابا نيز نماز ساقط

غسل دادن او ممكن است و نه كفن كردن و نه دفن كردن نماز خوانده  نه

بحال خود واگذار گردد و حاصل كالم اينكه از واجبات هر  شود و

مى شود و هرمقداريش كه ممكن است  مقداريش كه غير ممكن است ساقط

 .ثابت مى ماند

 من باشد پس نماز معتبر است در نماز گذار بر ميت اينكه مؤ - 2مساءله 

مخالف مذهب بر ميت شيعه كافى نيست تا چه رسد به نماز  خواندن

كه در نماز گذار داشتن حد بلوغ معتبر  خواندن كافر و اقوى اين است

جنازه صحيح است لكن در  نيست و بنابراين نماز خواندن كودكى مميز بر

ر اين نماز گذار تاءمل است و د اينكه كافى از نماز مكلفين بالغ هست يا نه

جنازه ميت  معتبر نيست كه حتما مرد باشد بلكه نماز خواندن زن بر

هرچند كه ميت مرد باشد صحيح است و اين صحت مشروط به نبودن 

لكن سزاوار آنستكه با وجود مردان آنان مقدم بر زنان  مردان نيست و

 . نزديكتر است باشند بلكه اين به احتياط

ن بر ميت هرچند واجب كفائى است اال اينكه مانند نماز خواند - 3مساءله 

اعمال تجهيز ميت سزاوارتر از همه مردم به اين كار نزديكترين  ساير

ارث مى برد، پس اگر چنين كسى خواست  خويشاوند ميت است كه از او

براى اين كار معين نمايد  خودش بر جنازه ميتش نماز كند و يا شخصى را

كه غير  د بلكه اشتراط اذن او در صحت نمازىجائز نيست مزاحم او شون



 . او مى خواند اقوى است

واگر ميت وصيت كرده باشد كه فالن شخص معين بر من نماز بگذارد 

 .ولى اذن بدهد و وصى نيز از او اجازه بگيرد احتياط واجب آنست كه

مستحب است در نماز ميت كه بجماعت برگذار شود و نزديك  - 4مساءله 

آنست كه در اين جماعت نيز همه امورى كه در امام جماعت  ياطتر به احت

نماز ميت عادل و چه و چه بوده  معتبر است رعايت شود يعنى امام در

قبيل نبودن حائل  باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه شرائط جماعت از

و امثال آن در اين نماز نيز رعايت شود هرچند كه مشروط نبودن نماز 

رائط امامت و شرائط جماعت بعيد نيست مگر آن مقدارى كه در ش ميت به

با فاصله زياد و وجود حائل كلفت چون  صدق جماعت دخالت دارد پس

نماز ميت امام در هيچ  ديوار بين نمارگذاران جماعت صحيح نيست و در

 ذكرى جوز ماءموم را نمى كشد پس ماءموم نيز خودش بايد تكبيرات و

 . بگويددنباله هاى آنها را

جائز است كه بر يك ميت و در يك زمان اشخاصى متعدد نماز  - 5مساءله 

بخوانند بلكه بجماعت نيز جائز است چند نوبت بر او نماز خوانده  فرادى

از نماز بر او فراغ نشده هر يك از نماز گذاران مى  شود و مادام كه كسى

 واجب كفائى و تكليف(يكى فارغ شد  توانند قصد وجوب كنند و اما اگر

كنند و همچنين است در  ديگران بايد نيت استحباب و يا قربت) انجام گرديد

 .نمازگذاران متعدد در جماعتى واحد

براى ماءموم جائز است كه در بين نماز ميت قصد فرادى كند  - 6مساءله 

كه از جنازه بقدرى دور نباشد كه مضر به نمازش باشد و  لكن بشرطى



اين نماز در حال فرادى معتبر است خارج  ميت كه درنيز از محاذات با 

 .نگردد

   گفتار در كيفيت نماز ميت

نماز ميت پنج تكبير است بعد از تكبير اول شهادتين گفته مى شود و بعد 

پيغمبر و آل گرام او صلوات اهللا عليهم صلوات مى فرستد  از تكبيردوم بر

 مى كند و بعداز تكبير زنان مؤ من را دعا و بعداز تكبير سوم مردان و

گفته از نماز خارج مى  چهارم ميت را دعا مى كند، آنگاه تكبير پنجم را

حال تقيه و در اين نماز  شود و كمتر از پنج تكبير جائز نيست مگر در

نيست و  اذان و اقامه اى و قرائتى و ركوع و سجودى و تشهد و سالمى

كافى است كه بعد از در دعاهاى چهارگانه مسماى آن كافى است ، پس 

 :اول بگويد تكبير

  (( اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اهللا ))

 :و بعد از تكبير دوم بگويد

  ((اللهم صلى على محمد و آل محمد ))

 :و بعد از تكبير سوم بگويد

  (( اللهم اغفر للمؤ منين و المؤ منات ))

 :و بعداز تكبير چهارم بگويد

  (( غفر لهذا الميتاللهم ا ))

 .و سپس تكبير پنجم را بگويد و منصرف شود

 :و اما بهترش آنستكه بعد از تكبير اول بگويد

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشريك له الها واحدا احدا صمدا فردا حيا  ))



لم يتخذ صاحبة و الولدا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله  قيوما دائما ابدا لم

 على الدين كله و لو كره المشركون ى و دين الحق ليظهرهارسله بالهد

 :و بعد از تكبير دوم بگويد

آل وارحم محمدا  اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و ))

آل ابراهيم  و آل محمد افصل ما صليت و باركت و ترحمت على ابراهيم و

  . (( انك حميد محمد و صل على جميع االنبياء و المرسلين

 :و بعد از تكبير سوم بگويد

اللهم اغفر للمؤ منين و المؤ منات و المسلمين و المسلمات االحياء منهم  ))

  . ((اللهم بيننا و بينهم بالخيرات انك على كل شى ء قدير و االموات تابع

 :و بعد از تكبيرچهارم بگويد

نزل بك و  اللهم ان هذا المسجى قد امنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك ))

انت خير منزول به اللهم انك قبضت روحه اليك و قد احتاج الى رحمتك و 

عن عذابه اللهم انا التعلم منه االخيرا و انت اعلم به منا اللهم ان  انت غنى

احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئائه و اغفرلنا و  كان محسنا فزد فى

ه ممن يتبرا منه و يبغصه اللهم و ابعد له اللهم احشره مع من يتواله و يحبه

اله العالمين اللهم اكتبه  الحقه به نبيك و عرف بينه و ارحمنا اذا توفيتنا يا

رفقاء  عندك فى اعلى عليين و اخلف على عقبه فى الغابرين و اجعله من

محمد و آله الطاهرين و ارحمه و ايانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم 

  . عفوك عفوك عفوك

هذه  )) :بگويد (( هذا المسجى )) ر ميت زن باشد بايد بجاى كلمهو اگ

امتك : بگويد (( عبدك و ابن عبدك و ابن امتك )) كلمات و بجاى (( المسجاة



ضميرهائى كه در اين دعاها مذكر آمده  و همه (( و انبة عبدك و ابنة امتك

به تبديل كند و اگر ميت طفل است در تكبير چهارم  بود بضمير مؤ نت

اللهم اجعله البويه ولنا سلفا و  )) :بگويد پدر و مادر او نيز دعا كندباينكه

 .فرطا و اجرا

در هر يك از مرد و زن هم مى تواند ضميرهاى مذكر بياورد  - 1مساءله 

و يا  (( ميت )) مذكر باعتبار اينكه مرجع آن ضمائر كلمه و هم مؤ نث اما

 )) : ار اينكه مرجع آنها كلمهباعتب است و امامؤ نث (( شخص )) كلمه

زن  است پس در جائى كه معلوم نيست ميت مرد است و يا (( جنازه

تكليف آسان مى شود و ديگر الزم نيست دو بار دعاء خوانده شود يك بار 

 . مذكر و بار ديگر با ضمائر مؤ نث با ضمائر

 اگر در عدد تكبير است شك كند بين كمتر و بيشتر احتياط - 2مساءله 

وظيفه اقل را بياورد و هم اكثر را و دعاها را بعنوان  واجب آنستكه هم

تكبيريكه گفتم دومى است يا سومى  رجاء بخواند مثال اگر شك كند اين

آل او عليهم الصالة و السالم را بخواند و به مؤ  است صلوات بر پيغمبر و

ين و مؤ بگويد و مجددا مؤ من منين و مؤ منات نيز دعا كند آنگاه تكبير

را  منات را دعا كند و ميت را نيز دعا كند و تكبير ديگر بگويد و ميت

 .دعا كند آنگاه تكبير آخر را بگويد و منصرف شود

   گفتار درشرايط نماز ميت

واجب است نماز ميت با قصد قربت انجام شود و ميت را در نيت بطورى 

ماز مى خواند معلوم باشد به چه كسى ن نباشد يعنى مشخص كند كه مبهم

و يا ميتى را كه امام جماعت به او  هرچند به اينكه قصد كند حاضر را



قبله ايستاده باشد  نماز مى خواند و نيز واجب است اينكه نماز گذار رو به

 و ميت جلوى او به پشت خوابيده باشد البته اين وظيفه مربوط به امام

 نماز مى خواند و جماعت و يا كسى است كه فرادى و به تنهائى بر ميت

دو طرف صف باشند و ميت روبروى آنها نمى تواند  اما ماءمومينى كه در

متصل باشند به كسانيكه روبروى ميت  باشد تنها كافى است آن ماءمومين

 .ايستاده اند

شرط ديگر اين كه سر ميت در سمت راست نماز گذار وپاى او در سمت 

 .چپ قرار گيرد

ار حائلى از قبيل پرده و ديوار نباشدبطوريكه و اينكه بين ميت و نمازگذ

نكند كه نماز بر آن ميت است بنابراين نماز خواندن بر ميتى  عرفا صدق

داخل تابوت است عيب ندارد چون تابوت در برابر نمازگذار قرار  كه در

 .مى گيرد

شرط ديگر اينكه بين ميت و نماز گذار فاصله زياد نباشد بطوريكه عرفا 

شخص بر باالى سر آن ميت نايستاده مگر ماءموميكه در  بگويند اين

اش با ميت بسيار است كه در صورت  صفوف آخر نماز ايستاده و فاصله

 .اتصال صفوف عيبى ندارد

شرط ديگر اينكه محل نمازگذار زياد بلندتر و پائين تر از محلى كه جنازه 

گرفته باشد و گرفته نباشد و يكى در بلندى و ديگرى در گودى قرار ن قرار

 .پستى مختصر عيبى ندارد اما بلندى و

شرط ديگر اينكه نماز ميت بعد از غسل دادن و كفن كردن و حنوط وى 

غسل و كفن از او ساقط است مانند شهيد و يا  مگر آن ميتى كه. باشد



غسل دادن و كفن كردنش ممكن نيست كه بدون غسل و كفن بر او  كسيكه

 .نماز خوانده مى شود

ديگر اينكه ميت مستورالعورة باشد و اگر اصال كفن ندارد اگر شرط 

عورتش را قبل از نهادنش در قبر بپوشانند و آن گاه بر او  ممكن باشد بايد

نباشد قبر او را بكنند و او را در لحدش به پشت  نماز بخوانند واگر ممكن

 بر سنگ يا خاك بپوشانند و نماز را بخوابانند و عورتش را با خشت و يا

 .نموده قبرش را پر كنند او بخوانند و بعد از نماز روى او را بطرف قبله

در نماز ميت طهارت از حدث و خبث و نيز سائر شروط و  - 1مساءله 

در نمازهاى داراى ركوع و سجود معتبر است معتبر  ترك موانعى كه

احتياط درمورد آن دو ترك  نيست بجز قهقهه و سخن گفتن كه بايد

سائر نمازها  ه نزديك تر به احتياط آن است كه آنچه مراعاتش درنشودبلك

 .واجب است در اين نماز نيز رعايت شود

اگر بهيچ وجه ممكن نيست رو به قبله بر ميت نماز خوانده  - 2مساءله 

تحصيل  ساقط مى شود و اگر جهت قبله مشتبه بوده و راهى به شود قبله

هائيكه در صورت فقدان علم به آنها علم به قبله نبوده و نيز حتى نشانه 

مى شود در كار نبود بطرفى نماز خوانده مى شود كه قبله بودنش  مراجعه

نيز ممكن نبود بايد چهار نماز در چهار طرف بر  مظمون است و اگر اين

 .ميت خوانده شود

اگر نمازگذار بر ميت نتواند ايستاده نماز بخواند و كسى هم كه  - 3مساءله 

نماز خواندن ايستاده باشد وجود نداشته باشد بايد نشسته بر ميت بر  قادر

و اگر چنين كسى هست نماز خواندن بر آن ميت بر او  نماز خوانده شود



نماز شخص عاجز از قيام كافى  واجب عينى مى شود و در اين صورت

عينى خود را  نيست لكن اگر شخصى متمكن از قيام عصيان كند و وظيفه

 وقت عاجز بايد به وظيفه خود قيام نموده نشسته بر ميت انجام ندهد آن

بخواند و اما اگر متمكن نبوده باشد و عاجز نماز شكسته بخواند پس  نماز

قبل از دفن متمكنى پيدا شود احتياط آن استكه متمكن دوباره نماز  از آن و

كه كفايت همان نمازيكه عاجز خوانده بود خالى  را بر ميت بخواند هرچند

معتقد بوده كه هيچ متمكنى وجود   وجه نيست بلكه در صورتيكه عاجزاز

كه عاجز  ندارد بعد معلوم مى شود كه چنين نبوده و در همان لحظه اى

 . نماز مى خواند متمكن وجود داشته كافى نبودن نماز عاجز اقوى است

حال خواندن نماز  كسيكه از راه مى رسد و مى بيند كه امام در - 4مساءله 

اول  يت است مى تواند داخل نماز شده و تكبيرات او را متابعت كن وم

نماز خود را اولين تكبير خود قرار داده شهادتين را مى گويد و وقتى امام 

خود را مى گويد او با وى تكبير مى گويد و آن را تكبيردوم  سومين تكبير

د و چون آل او عليهم السالم صلوات مى فرست خود قرار داده بر پيغمبر و

تكبيرات را مى گويد و اگر  امام از نماز خود فارغ مى شود او خود بقيه

مردم او را  توانست دعاهايش را نيز مى خواند هرچند مخفف آن را و اگر

 را با دعا تمام كند در همان جا كه ايستاده بگفتن  مهلت ندادند كه نمازش 

 .تكبير پشت سر هم و بدون دعا اكتفاء مى كند پنج

نماز ميت مادام كه انجام نشده از مكلفين ساقط نمى شود مگر  - 5ساءله م

بعضى از آنان بطور صحيح انجامش دهند در اين صورت از بقيه  اين كه

مكلف شك كند كه آيا مسلمانان بر اين ميت نماز  ساقط مى شود و اگر



به او اينكه نماز خوانده نشده و نماز  خوانده اند يا نه بنا را مى گذارد بر

خوانده اند ولى شك دارد كه  مى خواند و اگر علم دارد به اينكه نماز به او

عمل آنها را حمل بر صحت مى كند و اگر يقين  صحيح خوانده اند يا نه

باطل بوده واجب است كه نماز براو را بخواند هرچند  دارد كه نماز آنان

ح بوده بله اگر اول يقين داشته باشد به اينكه نمازش صحي كه نماز گذار

اول با مكلف مورد بحث بحسب اجتهاد مختلف باشد و يا اولى  نماز گذار

نمازى را كه او خوانده صحيح مى داند و مكلف  از كسى تقليد مى كند كه

آن نماز را باطل مى داند در  مورد بحث از كسى ديگر تقليد مى كند كه

مين جهت احتياط به اشكال نيست و به اينجا اكتفا به نماز اولى خالى از

 .خواندن نماز بر او ترك نشود

واجب است نماز ميت قبل از دفن او انجام شود نه بعد از دفن  - 6مساءله 

فراموش شود يا به خاطر عذرى نماز بر او خوانده نشده باشد و  بله اگر

از دفن معلوم شود كه فاسد بوده ناگزير بايد بر قبر  يا اگر خوانده اند بعد

او جائز نيست در نماز خواندن بر قبر او   گذارده شود و نبش قبراو نماز

مراعات شود و اين نماز تا  بايد شرائط آن يعنى رو به قبله بودن و غيره

دارد  زمانيكه ميت متالشى نشده و هنوز اسم ميت بر او صادق است وقت

قبل از دفن او درك  بلكه نماز خواندن بر قبر براى هر كسى نماز ميت را

 نكرده تا يك شبانه روزى جائز است و بعد از گذشتن يك شبانه روز

 . احتياط ترك آن است

تكرار نماز بر يك ميت جائز است ولى با كراهت مگر اينكه  - 7مساءله 

 .شريف و داراى فضائل و مناقب باشد ميت شخصى



اگر در وقت نماز جنازه اى را بياورند در صورتيكه نماز  - 8مساءله 

نماز بر جنازه نباشد به اين معنا كه وقت نماز ميت وسيع  احمواجب مز

بين نباشد مكلف مخير است هريك را  باشد و ترس عفونت يافتن در

نماز ميت بهتر است  خواست جلوتر بخواند البته در اين فرض مقدم داشتن

اشكال و  و اگر مزاحم با وقت فضيلت باشد در ترجيح يكى بر ديگرى

سعت وقت نماز يوميه و در فرضيكه در تاءخير نماز تاءمل است و در و

فساد و تعفن مى رود واجب است اول بر ميت نماز بخواند هم  ميت بيم

يوميه و ايمنى از فساد جنازه واجب است اول  چنانكه در تنگى وقت نماز

 .نماز يوميه خوانده شود

اگر و اما در فرضيكه هم بيم فساد جنازه است و هم وقت نماز تنگ است 

فساد آن جلوگيرى شود و لو باينكه قبل از نماز  ممكن است بوجهى از

بخوانند و سپس نماز ميت را بر قبر  دفنش كنند و نماز يوميه را در وقت

نيست و مثال تا بخواهند  او بخوانند بايد حتما اين كار را بكنند و اگر ممكن

يوميه و  دم نمازاو را دفن كنند نماز قضاء مى شود در اينجا اقوى نيز تق

 . اكتفاء به اقل واجب آن است

اگر چند جنازه حاضر شود بهتر آن است كه بهر يك از آن ها  - 9مساءله 

مستقل خوانده شود البته اين در وقتى است كه بيم فساد يكى از آنها  نمازى

نمازش در بين نباشد ولى جائز هم هست كه يك نماز بر  در اثر تاءخير

طريق كه همه را در پيش روى نماز گذار  ه شود به اينهمه آن ها خواند

آنگاه در دعاى براى آنها  قرار مى دهند به نحويكه همم محاذى او باشند

و بيشتر از  درتكبير چهارم عبارتى مى آورند كه مناسب آنها باشد اگر سه



 سه جنازه باشد عبارت را بصيغه جمع و اگر دو نفر باشند به صيغه تثنيه

 اگر همه مرد باشند بصيغه مذكرو اگر زن باشند به صيغه مؤ مى آورند

كنند و اگر هم مرد باشد و هم زن ضمائر را به اعتبار جنازه  نث اداء مى

 .مى آورند مؤ نث و به اعتبار جنازه مذكر

اول ميتى  اگر در اثناء نماز بر يك ميت مثال بعد از تكبير - 10مساءله 

اول  ير دوم و سوم و چهارم بر جنازهديگر بياورند جائز است در تكب

اول تكبير اول  جنازه دوم را نيز شركت دهند و در نتيجه تكبير دوم جنازه

اول تكبير دوم جنازه دوم و بهمين  جنازه دوم مى شود و تكبير سوم جنازه

اول تمام شد بقيه تكبيرات جنازه دوم را  قياس آنگاه وقتى تكبيرات جنازه

تكبير را مى خواند و  ر تكبيرى ذكر مختص به آنمى آورند و بعد از ه

 بعد از تكبير مشترك بين هردو دعاى جمع مى كند به اين معنا كه در

اول جنازه  فرضيكه كرديم بعد از تكبير دوم جنازه اول هم شهادتين تكبير

آل او عليهم السالم را كه ذكر  دوم را مى خواند و هم صلوات بر پيامبر و

 . او است و به همين طريق تا به آخرتكبير دوم جنازه
 
 
 
 

   گفتار در آداب نماز بر ميت

 )) در نماز بر ميت چند چيز مستحب است اول اينكه قبل از نماز بگويند

كه اين به منزله اقامه در نمازهاى يوميه است و  (( الصالة الصالة الصالة

 . ديكتر استبعنوان عمل به دستور به احتياط نز گفتن آن به اميد ثواب نه



دوم اين كه نمازگذار طهارت از حدث داشته باشد يعنى اگر وضوء ندارد 

اگر جنب است غسل كند يا به جاى وضو و غسل تيمم كند  وضو بگيرد و

است حتى با وجود آب البته در  و در خصوص اين نماز تيمم جائز

 كه هم كه بيم فوت نماز صورتيكه خوف فوت داشته باشد بلكه در صورتى

 . بر ميت در بين نباشد باز تيمم جايز است

و اما نقل جنازه مرده ايكه بعد از دفن از قبر بيرون آورده شود و يا 

سيل آن را بيرون انداخته باشد اشكال ندارد و اما اگر مستلزم  زلزله و

صورتيكه بخواهند بغير مشاهده مشرفه نقل دهند جائز  نبش قبر باشد در

مشرفه نقل دهند محل تاءمل و اشكال  ند به مشاهدنيست و اما اگر بخواه

 . است

و اينكه بعضى ها جنازه را امانت مى گذارند و بطور متعارف دفن نمى 

از مشاهد مشرفه انتقال يابد به توهم اين كه اينكار نبش  كنند تا بعدابيكى

 . قبر نيست جائز نيست

د برابر وسط بدن سوم اينكه امام و يا كسى كه تنها بر ميت نماز مى خوان

مطلق مذكر به ايستد هرچند پسر بچه باشد و اما در ميت  ميت مرد بلكه

باشد و چه دختر بچه مستحب است  زن و بلكه مطلق مؤ نث چه زن

 .روبروى سينه او به ايستد

چهارم اينكه كفش خود را بكند بلكه نماز ميت با داشتن كفش در پا كراهت 

ل و امثال آن است اما چكمه و جوراب از كفش نع دارد و البته منظور

رجحان نيست مخصوصا  كراهت ندارد هرچند كه پاى برهنه خالى از

 . براى امام



 . اول پنجم بلند كردن دست ها هنگام گفتن تكبيرها و خصوصا گفتن تكبير

ششم انتخاب محلى كه براى برگزارى نماز ميت آماده است و رجحان اين 

 .  از نظر شرع ثابت نشدهرجحانش انتخاب عقلى است و

هفتم اينكه نماز ميت در مساجد انجام نشود مگر مسجدالحرام كه در آن 

 .كراهتى ندارد

 .هشتم آن كه نماز ميت را با جماعت برگزار كنند

   گفتار پيرامون دفن اموات

 مانند(بر عموم مسلمين واجب كفائى است كه ميت مسلمان و هر ميتى كه 

م به مسلمانى است او را دفن كنند و دفن عبارت محكو) اطفال مسلمين 

گودالى از زمين پنهان سازند و اما اينكه او را  است از اينكه او را در

شود جائز نيست و هم چنين  روى زمين نهاده و روى او بنا كنند تا پنهان

يا آهنى  جائز نيست او را در تابوت بگذارند هرچند كه تابوت سنگى و

رت بر دفن او در زمين نداشته باشند، بله اگر كندن باشد مگر آنكه قد

بخاطر سنگى بودنش غير ممكن باشد كافى است كه صندوقچه اى  زمين

گل و يا با آجر و گچ بنائى بر روى آن ساخته يا او را در  از سنگ و

بگذارند و يا بهر نحو از انحاء پنهان كردن او  تابوتى از سنگ يا غير آن

 .را پنهان سازند

منتقل سازند  اگر ممكن است جنازه را به نقطه اى كه كندنش ممكن استو 

و در عين حال آسيبى به ميت نرسد و متعفن نشود واجب است اين كار را 

احتياط آن است كه گودى قبر بحدى باشد كه ميت را از درندگان  بكنند و

تعفن ميت حفظ كند هرچند كه كافى بودن صرف  و انسان ها را از بوى



درنده و از انتشار عفونت  ى كردن او در زمين در صورت امنيت ازمخف

در آن  اقوى است ولو اينكه امنيت بخاطر نبودن درنده و نبودن انسانهائى

منطقه باشد و يا بخاطر آن باشد كه ميخواهند روى قبر او بنائى بسازند كه 

 .نتيجه از درندگان و انتشار بوى او امنيت حاصل مى شود در

كسيكه در كشتى از دنيا رفته و رساندن جنازه اش به خشكى  - 1 مساءله

يا دشوار است و يا بيم آن مى رود كه عفونت پيدا كند در  مانع دارد و

غسل و كفنش و حنوطش را انجام مى دهند و بر جنازه اش  همان كشتى

محفظه اى چون خمره كرده درب آن  نماز مى خوانند و سپس يا او را در

سنگين به پايش بسته   بندند و به دريا مى افكنند و يا چيزىرا محكم مى

صورت امكان  بدريايش مى اندازند و نزديك تر به احتياط آن است كه در

شق اول را انتخاب كنند و اگر ميتى دشمنى دارد و بيم آن هست كه 

او را بشكافند و جسد او را در آورده و بدنش را مثله كنند  دشمنان قبر

را به دستورى كه گفته شد در دريا  بايد او)  قطعه كننديعنى قطعه(

 .بيندازند

واجب است ميت را رو به قبله در قبر بخوابانند به اين طريق  - 2مساءله 

پهلوى راستش در قبر بطورى قرار مى دهند كه در سرزمين  كه او را به

مغرب و پايش به سمت شرق قرار گيرد  هاى شمالى كعبه سر ميت طرف

واقع شود كه رو به قبله  عبارتى ديگر سر ميت سمت راست كسىو به 

بدن   سمت چپ او واقع گردد و هم چنين است در دفن ايستاده و پاهايش 

 بى سر و بى بدن و بلكه درباره ميتى كه تنها سينه اش باقى مانده نيز بايد

اعمال شود مگر آنكه ميت زن كافرى باشد كه بچه مسلمان او نيز در 



صورت زن را پشت بقبله بر پهلوى چپش در قبر  رده كه در اينشكمش م

 .قبله باشد مى خوابانند تا روى بچه او بطرف

مخارج دفن ميت حتى مخارج مصالحى كه براى محكم كردن  - 3مساءله 

قبيل ساروج و غيره بلكه مالياتى هم كه حاكم مى گيرد  قبر الزم است از

ه از ميت بجا مانده برداشته مى شود اصل ماليك تا اجازه دفن دهد همه از

قبيل تهيه كردن سنگ يا آهنى كه  و هم چنين مخارج بدريا انداختنش از

ايكه ميت را در  بدن ميت به وسيله آن سنگين مى شود و يا تهيه محفظه

 .آن مى گذارند

اگر جهت قبله براى مكلف مشتبه باشد در صورتى كه ممكن  - 4مساءله 

 اماره معتبرى كند ولو به اينكه دفن ميت را به تحصيل عمل و يا است

تاءخير انداختن بيم تعفن يافتن ميت هم نرود و  تاءخير بيندازد و در اين

حال دست اندركاران تجهيز او نداشته باشد واجب است  ضررى هم به

است كه بهر طرفى كه احتمال قبله  چنين كنند و گرنه احتياط واجب آن

احتمال قبله بودن هرچهار  د و در صورتى كهبودنش مى چربد دفن كنن

 .طرف مساوى باشد تكليف دفن بطرف قبله ساقط مى شود

واجب است دفن اجزائى كه از بدن ميت جدا شده حتى موى و  - 5مساءله 

احتياط اگر نگوئيم اقوى اين است كه اين اجزاء با بدن او  دندان و ناخن و

حاق اجزاء ببدن مستلزم نبش قبر صورتى است كه ال دفن شود البته اين در

 . محل تاءمل است نباشد و گرنه

اگر شخصى در چاه بميرد و بيرون آوردنش از چاه ممكن  - 6مساءله 

نشود بدن او را به طرف قبله كنند او را به حال خود  نباشد و حتى ممكن



و آن چاه را قبر او قرار مى دهند  واگذار نموده درب چاه را مى بندند

مثل اين كه چاه ملك غير  اين در صورتى است كه محذورى شرعىالبته 

 . نيايد باشد پيش 

اگر جنين در شكم زن حامله بميرد و در باقى ماندنش در آنجا  - 7مساءله 

كه صدمه اى به جان مادر وارد سازد واجب است بهر وسيله  بيم آن رود

خاب طريقى كه البته با رعايت انت. بياورند اى كه ممكن است آنرا بيرون

تر باشد ولو به اينكه كودك را  از هر طريق ديگر به رفق و مدارا نزديك

عمل را شوهرش  قطعه قطعه كنند و در صورت امكان بايد مباشرت اين

 به عهده بگيرد و اگر او نتوانست زنان و اگر زن ها هم نتوانستند مردانى

اين نيز ممكن نشد كه محرم اويند اين كار را انجام دهند و در صورتيكه 

 .اجنبى جائز مى شود كه اين عمل را انجام دهند آن وقت براى مردان

و اگر زن حامله از دنيا برود در حالى كه بچه در شكم او زنده است 

بيرون بياورند هرچند به اين طريق كه شكم مادر را  واجب است بچه را

ا بشكافندالبته است كه پهلوى چپ او ر بشكافند و نزديك تر به احتياط آن

بين پهلوى چپ و  رعايت اين احتياط در صورتى الزم است كه فرقى

بيرون شدن  ساير مواضع او نباشد و گرنه آن موضعى شكافته مى شود كه

 بچه از آنجا بى خطرتر است و بعد از آنكه بچه را بيرون آوردند موضع

وظيفه شكاف خورده مادر را ميدوزند و او را دفن مى كنند و در اين 

اميدى به زنده ماندن طفل باشد ويا نباشد هرچند  فرقى نيست بين اين كه

طفل مسئله محل تاءمل است و اگر  كه در صورت نوميدى از زنده ماندن

رود كه يا  مادر و فرزند هر دو زنده اند هردو زنده اند لكن بيم آن مى



ند تا عمل جراحى نمى زن مادر بميرد و يا فرزند و يا هر دو دست به

 .تكليف روشن شود

دفن كردن در زمين غصبى جائزنيست چه اين كه عين زمين  - 8مساءله 

مثل اينكه زمين اجاره كسى باشد كه راضى (منافعش  غصبى باشد چه

براى غير دفن اموات وقف شده  زمينى هم كه) نيست ميت در آن دفن شود

 . جزء زمين غصبى است

كه متعلق حق ديگران باشد مانند يكى ديگر ازمصاديق غصب زمين است 

شده باشد كه بدون اذن گروگيرنده نمى شود ميت  زمينى كه به رهن داده

احتياط نزديكتر آن است كه ميت را  را در آن زمين دفن كرد و بهتر و به

قبل از پوسيدنش دفن نكنند، بله اگر دفن كردند ديگر نبش  در قبر ديگرى

ات در مساجد در صورتى كه ضررى امو آن جائز نيست و در جواز دفن

حال مسلمانان و مزاحمتى براى نمازگذاران نداشته باشد گفتگو هست و  به

 . بلكه اقوى جائز نبودن آن است بنابراحتياط

دفن كردن كفار و فرزندان ايشان در قبرستان و مقبره  - 9مساءله 

 بايد نبش نيست حتى اگر ندانسته و يا عمدا دفن كرده باشند مسلمانان جائز

دفن شود مخصوصا در قبرستان و مقبره اى كه  قبر شود و در جاى ديگر

نيست ميت مسلمان را در  وقف مسلمانان شده باشد و هم چنين جائز

باشند  قبرستان و مقبره كفار دفن كنند و اگر عصيانا وبا نسيانا دفن كرده

مخصوصا در موردى كه بقاء او در آن  اقوى جواز نبش قبر است

 واجب است نبش قبر و نقل ميت بجاى  باشد پس  برستان هتك حرمت اوق

 .ديگر



  گفتار در مستحبات و مكروهات دفن

 : مستحبات دفن چند چيز است

 . اول گود كردن قبر تا چنبره كردن و يا بقدر قامت

دوم اينكه براى قبر لحد بسازند باين معنا كه در زمين سخت از جانب 

درى كه بدن ميت در آن جاى گيرد خالى كنند و او بق ديوار سمت قبله اش

در كف قبر حفره اى شبيه نهر  را زير لحد بخوابانند و در زمين سست

 .بزنند بكنند بمقداريكه بدن ميت را فرا گيرد آن گاه روى آن سقف

قبل از آن كه در قبر  سوم از مستحبات دفن اين است كه جنازه مرد را

قبر  زمين بگذارند و جنازه زن را پيش روىسرازير كنند طرف پاى قبر ب

 .سمت قبله بزمين بگذارند

چهارم اينكه او را يكباره در قبر نكنندبلكه دو يا سه ذراغ جلوتر بر زمين 

صبر كنند آنگاه اندك اندك نزديكش سازند و باز لحظه اى  نهاده لحظه اى

سئوال قبر قرارش دهند تا او خود را براى  صبر كنند پس از آن در لب

پناه مى بريم بخدا از (هول عظيمى است  قبر آماده سازد چون براى قبر

داخل قبرش مى كنند به اين طريق  آنگاه او را به آرامى) آن هول عظيم 

است او را  كه اگر مرد است او سر او را وارد مى سازند و اگر زن

 .بعرض داخل مى كنند

 .نندپنجم اينكه در قبر همه گره هاى كفن را باز ك

ششم اينكه كفن را از صورت او باز نموده گونه صورتش را روى خاك 

  خاك بالشى برايش درست كنند و خشتى يا كلوخى در پشتش  بگذارند و از

 .بدنش باشد و به پشت نيفتد بگذارند تا تكيه گاه



هفتم اينكه قبر او را با خشت و يا سنگ بپوشانند تا خاك قبر روى او 

نهادن سنگ گل درست كرده روى آن بريزند تا محكم  ازنريزد و اگر بعد 

 . شود بهتر است

هشتم اينكه آن كسى كه ميت را در قبر مى گذارد با طهارت و سر برهنه 

دگمه هاى لباس خود را باز كرده عمامه را از سر برداشته  باشد و نيز

 .باشد  خود را كنده رداء و كفش 

پائين بردن او در قبر و باز كردن نهم اينكه اگر ميت زن است مباشر در 

شوهرش و يا يكى از محرم هاى او باشد و اگر شوهر و  گره هاى كفن او

از خويشاوندان كه از ساير ارحام او  يا كسى از محارمش نيست شخصى

اين كار را انجام دهد  به او نزديك تر است از زنان و اگر نشد از مرداان

از  ان اين كار را مى كنند و شوهر اوو اگر هيچ خويشاوندى ندارد بيگانگ

 . همه اينها كه برشمرديم سزاواتر است

 .دهم اينكه غيرارحام با پشت دست خاك را در قبر بريزند

يازدهم اينكه دعاهائى كه در كتب مفصل ادعيه براى موارد بخصوص 

مانند دعاى هنگام بيرون آوردن ميت از تابوت و دعاى  وارد شده بخوانند

هنگام سرازير كردن ميت درقبر و  برو شدن با قبر و دعاىهنگام رو

لحد و دعاى  دعاى بعد از نهادن ميت در قبر و دعاى بعد از نهادنش در

در حال بستن لحد و دعاى هنگام بيرون شدن از قبر و دعاى هنگام 

 .قبر ريختن خاك بر

ئد دوازدهم اينكه بعد از قرار دادن ميت در لحد و قبل از بستن لحد عقا

اهل بيت  اصول دين ومذهب او را به آن قسمى كه از امامان حقه يعنى



 .عليهم السالم وارد شده تلقين دهند

سيزدهم اينكه قبر او را به مقدار چهار انگشت بسته و يا باز از زمين بلند 

 .كنند

چهاردهم اينكه قبر را داراى چهار گوش درست كنند بطورى كه زاويه 

مكروه است آنرا گرده ماهى بسازند و بلكه نزديك تر و  هاى آن قائمه باشد

 . باحتياط ترك آنست

 (( البته غير آنچه كه مربوط به دفن است )) و استحباب اين آداب

حال دفن ندارد بلكه هر زمان و در هر حال بزيارت قبر   به اختصاص 

آداب عمل كنى همچنانكه دركتب  هر ميتى بر وى مستحب است باين

 . شده ها و آداب مخصوصى براى زيارت قبر مؤ من واردمبسوطه دعا

هفدهم اينكه ولى ميت و يا آن كسى كه ولى ميت باو دستور دهد بعد از 

تشييع كنندگان كنار قبر بنشيند و اصول دين و مذهب  دفن ميت و برگشتن

تلقين كند يعنى اقرار به توحيد و برسالت  را با بلندترين صدايش به ميت

امامت ائمه معصومين عليهم السالم و  ن صلوات اهللا عليه و ابهسيد المرسلي

رسول خدا از جانب خداى تعالى آورده و به  نيز اقرار به حق بودن آنچه

بيرون آمدن و حساب  حقانيت قيامت و زنده شدن در آن روز و از قبر

اعمال و بحقانيت بهشت و دوزخ تلقينش كند  اعمال را پس دادن و بميزان

 . سئوال نكير ومنكر از او رفع مى شود انشاء اهللا تعالى ين كندواگر چن

هجدهم اينكه نام ميت را بر قبر و يا بر چيزى از چوب و يا سنگ بنويسد 

 .قبرش نصب كند و بر باالى

 .نوزدهم خويشاوندان را نزديك بهم دفن كنند



 .بيستم آنكه بناى قبر را محكم كنند

    مكروه استگفتار در امورى كه در دفن اموات

 . اول دفن كردن دو ميت دريك قبر يا نهادن دو ميت در يك تابوت

مگر آن كه زمين قبر خيس باشد ) تخته (دوم فرش كردن كف قبر با ساج 

 كف قبر بغير ساج نظير سنگ و آجر كراهتش محل و اما فرش كردن

تاءمل است هرچند كه استحباب قرار دادن ميت بر روى خاك خالى از 

 . نيستوجه 

عمل بيم آن هست   پائين رفتن پدر در داخل قبر فرزند زيرا در اين-سوم 

 .كه بى تاب شود و اجرش ضايع گردد

 آن كه رحم ، خاك را بر قبر رحم خود بريزد كه اين كار -چهارم 

 .كراهت دارد

 . پوشاندن و اندود كردن قبر با خاك ديگرى غير خاك خود قبر-پنجم 

بر بعد از خراب شدن آن مگر آن كه قبر متعلق به  تجديد بناى ق-ششم 

 .يا اوصياء عليهم السالم و يا صلحاء و علماء بوده باشد يكى از انبياء و

 . نشستن روى قبر-هفتم 

 . كردن) يعنى بول يا غائط( در قبرستان حدث -هشتم 

 .  در قبرستان خنديدن-نهم 

 .  بر قبر تكيه دادن-دهم 

 . ون ضرورتى قدم زدن بين قبرها بد-يازدهم 

 .  قبر را بيش از چهار انگشت باز، بلند كردن-دوازدهم 

  خاتمه اى مشتمل بر چند مسئله



نقل دادن جنازه ميتى از محل فوتش به شهرى ديگر جائز  - 1مساءله 

كراهت اما انتقال دادن آن به اماكن مقدسه نه تنها كراهت  است ولى با

دارد البته اينكه گفتيم نقل جنازه بغير  ندارد بلكه فضيلت و رجحان همه

مشرفه جائز است بدون  اماكن مشرفه جائز است با كراهت و به مشاهد

نقل آن بخاطر دورى مسافت و تاءخير دفن و يا  كراهت زمانى است كه

دگرگونى وضع ميت و فاسد شدن بدن او  گرمى هوا و عواملى ديگر باعث

غيرمشاهد مشرفه قطعا  شود درو هتك حرمت او نشود و اما اگر باعث 

 . جائز نيست و در نقل به مشاهد مشرفه هم احتياط واجب ترك آنست

جنازه مرده ايكه بعد از دفن از قبر بيرون آورده شود و يا زلزله  و اما نقل

سيل آن را بيرون انداخته باشد اشكال ندارد و اما اگر مستلزم نبش قبر  و

مشاهد مشرفه نقل دهند جائز نيست و كه بخواهند بغير  باشد در صورتى

 . نقل دهند محل تاءمل و اشكال است اما اگر بخواهند به مشاهد مشرفه

و اين كه بعضى ها جنازه را امانت مى گذارند و بطور متعارف دفن نمى 

از مشاهد مشرفه انتقال يابد به توهم اين كه اين كار نبش  كند تا بعدا بيكى

واجب است دفن ميت بنحو متعارف  از وقبر نيست عملى است غير مج

 . داخل زمين يعنى دفن كردن در

گريه كردن بر ميت جائز است بلكه گاهى كه اندوه شديد مى  - 2مساءله 

گريه كردن مستحب مى گردد ولكن نبايد چيزى بگويد كه خداى تعالى  شود

و هم چنين جائز است نوحه سرائى براى ميت چه اين كه  را به خشم آورد

بشرطيكه مشتمل بر باطل و دروغ و امثال  ا نظم باشد و چه با نثر البتهب

آنست كه مشتمل بر ويل  آن از محرمات نباشد بلكه نزديكتر به احتياط



بنابراحتياط  نيز نباشد و) آرزوى مرگ كردن (و ثبور ) گفتن واوياله (

جائز نيست لطمه بصورت زدن و بدن را خراشيدن و كندن مو و بريدن 

فرياد برآوردن خارج از حد اعتدال و نيز جامه چاك زدن در مرگ   وآن

در بعضى از اموريكه شمرديم موجب كفاره مى  غير پدر و برادر بلكه

 .شود

اگر زنى در مصيبت موى خود را بچيند بايد كفاره افطار روزه رمضان 

روزه و يا اطعام شصت مسكين و يا آزاد كردن يك  را كه شصت روز

كفاره شكستن سوگند دارد و آن  بپردازد و اگر موى را بكندبرده است 

يا آزاد كردن  عبارت است از طعام دادن به ده مسكين و يا پوشاندن آنان و

يك برده و يا سه روز روزه و همين كفاره در خراش دادن بصورت اگر 

بيرون بيايد واجب مى شود بلكه بنابراحتياط اين كفاره را در مطلق  خون

 .چه خون خارج شود و يا نشود دن بپردازدخراش دا

و اگر مردى درمرگ همسرش و يا فرزندش گريبان چاك بزند همين 

يا ده مسكين طعام دهد و يا آنان را بپوشاند و يا يك  كفاره را بدهد يعنى

از اين سه كفاره نداشت سه روز  برده آزاد كند و اگر قدرت بر هيچ يك

 .روزه بگيرد

ر مسلمان و هر كسى كه بحكم مسلمان است ، حرام نبش قب - 3مساءله 

مكلف يقين داشته باشد كه ميت مندرس و پوسيده و خاك  است مگر آنكه

ائمه عليهم السالم بهيچ وجه جائز نيست  شده است بله نبش قبور انبياء و

باشد بلكه قبور اوالد ائمه و  هرقدر هم مدتى طوالنى از وفات آنان گذشته

نيز همين حكم را  ه براى مسلمانان جنبه زيارتگاه داردصلحاء و شهداء ك



 .دارد

و منظور زنبش قبر اين استكه كارى كنند كه جسد ميت بعد از آنكه دفن و 

بيفتد پس اگر قبر را بكند و مقدارى از خاك آنرا بيرون  مستور شده بيرون

هويدا گردد نبش قبر نيست و همچنين اگر  بريزند بدون اين كه جسد ميت

بر روى جنازه او ساخته  يت در روى زمين دفن شده باين معنا كه بنائىم

امثال آن نهاده باشند و مكلف كارى كند كه  اند و يادر تابوتى از سنگ و

 . جسد از محفظه اش بيرون بيفتد نبش قبر نيست

 : در چند مورد نبش قبر جائز است

 عين آنمكان در جاى غصبى دفن شده باشد چه اين كه  اين كه ميت-اول 

منافعش و چه اينكه عدوانا در آنجا دفن شده باشد يا جهال  غصبى باشد يا

بر مالك واجب نيست رضايت دهد ميت در  يا نسيانا و در چنين فرضى

هرچند كه بهتر و به  آنجا بماند و نبش قبر نشود چه مجانا و چه باعوض

عوض   گرفتناحتياط نزديكتر باقى گذاردن او و نبش نكردن قبر ولو با

است خصوصا در موردى كه مالك وارث ميت و يا رحم او باشد و يا 

 .ملك او دفن كرده باشند اشتباها ميت را در

و اگر مالك قبل از دفن ميت اجازه دهد كه در زمين او دفن شود بعد از 

 اذنش و اباحه اش برگردد بله اگر ميت به علتى از دفن ديگر حق ندارد از

ون بيفتد ديگر بر او واجب نيست براى دفن مجدد اجازه علل از قبر بير

 .از اجازه قبليش برگردد دهد بلكه مى تواند

دفن ميت با كفن غصبى و يا مال غصبى ديگر حكم دفن در ملك غصبى 

نبش قبر براى پس دادن كفن و يا مال بصاحبش  را دارد كه در آنجا نيز



يل انگشتر و امثال آن در اموال ميت از قب جائز است و اما اگر چيزى از

بوسيله ورثه و براى  قبر مانده و با آن دفن شده در جواز نبش قبر او

 اشكال هست خصوصا در جائيكه باقى ماندن آن گرفتن آن مال تاءمل و

 .مال در قبر اجحاف و ظلمى بحق ورثه نباشد

 نبش قبر ميتى استكه بدون غسل و يا كفن و يا حنوط دفن شده با -دوم 

امور موجود بوده كه در صورت فاسد نشدن بدن و   كه تمكن از ايناين

اما اگر بخاطر عذرى بدون  هتك نبودن اخراجش از قبر جائز است و

غسل و پارچه براى كفن و  غسل و كفن و حنوط دفن شده مثال آب براى

در جواز  كافوربراى حنوط نبوده و بعد از دفن پيدا شده در اين صورت

تاءمل است مخصوصا در   آن چه فوت شده اشكال ونبش براى تدارك

بدل از غسل داده و دفن كرده  مواردى كه بخاطر نبودن آب ميت را تيمم

نبش براى تدارك  باشند و بعد از دفن آب يافت شده باشد بلكه جائز نبودن

 غسل در اين فرض اقوى است و اما در جائيكه بدون نماز دفن شده باشد

بلكه نماز را همانطور كه قبال نيز گفتيم سر قبر او نبش قطعا جائز نيست 

 .مى خوانند

 . درجائيكه اثبات حقى از حقوق موقوف به مشاهده جسد باشد-سوم 

 در جائيكه ميت در محلى دفن شده باشد كه موجب هتك او باشد -چهارم 

 محل جمع - و يا در مزبله - محل فاضل آب -بالوعه  مثال ميتى را در

او را در قبرستان كفار بخاك   كرده باشند و همچنين اگر دفن-زباله 

 .سپرده باشند

 نبش براى نقل جنازه به يكى از مشاهد مشرفه در صورتى كه -پنجم 



كه جنازه او را بعد از دفن مثال به كربالء نقل دهند و  وصيت كرده باشد

اندگان قبل از دفن بدانجا انتقال دهند و بازم يا وصيت كرده باشد به اين كه

برخالف وصيت او عمل  از روى عمد يا فراموشى يا ندانستن وصيت

نقل نكرده باشدكه در صورت دوم  كرده باشند و يا آنكه اصال وصيتى به

عمل شده اقوى جواز نبش است و اما در  يعنى آنجا كه بر خالف وصيت

نقل دهند و نيزدر صورت  صورت اول كه وصيت كرده بود بعد از دفن

نقل نكرده جواز نبش محل تاءمل واشكال است  صال وصيتى بهسوم كه ا

كه بدن تغير نيافته باشد و  درآنجا هم كه گفتيم جائز است شرطش اين است

حمل بمحلى كه خواسته و دفن كردن در  همچنين بعد از بيرون آوردن و

 .نيايد آنجا تغييريكه موجب هتك و ايزاء باشد بوجود

 باشد كه درنده اى ميت را آسيب برساند و يا در موردى كه بيم آن -ششم 

سيل او را طعمه خود كند و يا دشمن از قبر بيرونش آورد و يا خطرى 

 .قبيل در بين باشد ديگر از اين

قبرستانهاى قديمى كه مكلف يقين دارد كه اموات آن بكلى  - 4مساءله 

 البته آنان محو شده جائز است آثار آن ها را محو نموده  و آثار مندرس 

در بين نباشد مثل اينكه آثار نامبرده  اين در صورتى است كه محذورى

محل دفن زمين مباحى باشد كه ولى ميت براى دفن  ملك بانى آن باشد و يا

قبيل و بطريق اولى جائز است  ميت حيازت كرده و يا محذور ديگر از اين

مسلمانان به سبيل شده و فعال  محو آثار قبور قبرستانيكه براى مسلمانان

شهداء و صلحاء و  زمين آن احتياج دارند مگر آن صورتى كه گفتيم قبور

قبرستان  علماء و اوالد ائمه عليهم السالم در آن قبرستان باشد و در نتيجه



 . مزارى شده باشد كه در اين صورت محو آثار آن جائز نيست

ز قبر اگر ميتى را عصيانا و بدون مجوز و يا با مجوز ا - 5مساءله 

بيرون  (( سيل چون زلزله و )) باشند و يا به سببى از اسباب خارج كرده

 افتاده باشد ديگر واجب نيست در همانجا دفن شود بلكه جائز است آنرا در

 .مكانى ديگر دفن كنند

   خاتمه پيرامون دو مساءله

باهل مصيبت و تخفيف  اول اينكه يكى از مستحبات مؤ كد تسليت دادن

تخفيف اندوه  ندوه آنان است باينكه مطلبى بياد آنان بياورند كه دردادن به ا

 دنيا خانه مصائب و: آنان مؤ ثر باشد از قبيل اينكه خاطرنشان سازند

ناماليمات است حياتى است كه بسرعت زوال مى يابد و هرانسانى دير يا 

شود و اجل ها نزديك بهمند يكى دوروز زودتر مى رود و  زود فانى مى

براى اهل مصيبت رواياتى را نقل كنند كه  رى دو روز ديرتر و نيزديگ

فرزند كه مى فرمايد  بيانگر اجر مصيبت است مخصوصا اجر مصيبت

قبول مى  فرزند از دست رفته براى پدر و مادرش شفيعى استكه شفاعتش

 :شود حتى بچه سقط شده خشمگين جلو درب بهشت مى ايستد و مى گويد

قتيكه پدرو مادرم داخل شوند و خدايتعالى حاجت او داخل نمى شوم مگرو

پدرو مادر او نيز داخل بهشت مى كند و رواياتى ديگر  را برمى آورد و

 . قبيل از اين

تسليت دادن بصاحب مصيبت هم قبل از دفن جائز است و هم بعد از آن و 

حال اجرى عظيم دارد مخصوصا تسليت مادر جوان مرده و يتيم  در هر

 . ست دادهپدر از د



در روايت آمده كه هركس مصيبت ديده اى را تسليت بدهد نظير اجرى كه 

دارد خواهد داشت بدون اينكه چيزى از اجر صاحب  او در برابر مصيبت

 .مصيبت كم شود

و نيز آمده هيچ مؤ منى برادر دينى مصيبت ديده خود را تسليت نمى دهد 

 .و مى پوشانداز خلعت هاى كرامت بر ا مگر آن كه خدايتعالى

و نيز آمده از جمله گفتگوهاى موسى با خداى تعالى در مناجاتش يكى اين 

پروردگارا كسى كه مادر داغديده اى را تسليت دهد چه  بوده كه پرسيد

من او را در روزى كه جز : پاسخ داد پاداشى خواهد داشت ؟ خدايتعالى

 . سايه من سايه اى نيست در زير سايه خود جاى ميدهم

نيزآمده كه هركس يتيمى را از گريستن ساكت كند بهشت برايش واجب و 

 .مى شود

هيچ بنده اى از بندگان خدا نيست كه دست خود بر سر : (و نيز فرموده اند

مگر آن كه خدايتعالى در برابر هر موئى كه از زير دستش  يتيمى بكشد

 . قبيلو رواياتى ديگر از اين ) مى نويسد عبور مى كند يك حسنه برايش

و در تحقق تعزيه و تسليت كافى است كه مكلف نزد داغديده حاضر شود 

داغديده متوجه حضور او بشود چون توجه او بحضور وى در  بطوريكه

 .دارد و شدت اندوه او را تسكين مى دهد تسليت و آرامش خاطر او اثر

و جائز است جلوس اهل ميت براى آمدن مردم جهت تسليت و مكروه 

آنست كه از سه روز تجاوز نكند همچنان كه   اقوى است بله بهترنبودن آن

درمدت عزادارى و بلكه  مستحب است دوستان و آشنايان و هركس ديگر

خانواده  در اين سه روز براى خانواده ميت طعام بفرستند هرچه كه آن



 .كمتراز سه روز جلوس داشته باشند

بخاك سپرده شده برايش اينكه مستحب است در شبى كه ميت  - مساءله دوم

الدفن بخوانند و آنرا هديه بروح او نمايند و آن همان نماز   نماز ليلة 

در خبرى كه از رسولخدا صلى اهللا عليه  معروف به نماز وحشت است و

ميت پيش نمى آيد كه سخت  هيچ ساعتى براى: وآله رسيده آمده كه فرمود

براى آنان  حم كنيد واز ساعت اول شب دفن باشد پس به اموات خود تر

  و كيفيت آن-صدقه دهيد و اگر نتوانستيد دو ركعت نماز برايش بخوانيد 

اول سوره حمد   در ركعت-بطورى كه در خبر نامبرده آمده اين استكه 

را يكبار و سوره قل هو اهللا احد را دوبار بخوانيد و در ركعت دوم سوره 

ثر را ده بار بخوانيد و بعد از را يك بار و سوره و سوره الهياكم التكا حمد

اللهم صلى على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى : (بگوئيد سالم نماز

چنين كند در همان ساعت خدايتعالى هزار فرشته  اگر) قبر فالن بن فالن 

خلعتى باشد و نيز توسعه داده  بقبر او مى فرستد كه با هر يك جامه اى و

شخصى كه اين نماز را  دميده شود و بآنمى شود قبراو تا روزيكه صور 

چهل درجه  خوانده بعدد موجوداتيكه خورشيد بر آنها مى تابد حسنه داده و

 .او را باال مى برد

و بنا به روايتى ديگر در ركعت اول يك حمد و يك آية الكرسى ميخواند و 

 و بعد از) يعنى انا انزلنا) ((قدر )) حمد و ده بار سوره در ركعت دوم يك

صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر  اللهم )) :نماز ميگويد

 . (( فالن

و اگر مكلف هر دو جور نماز را بخواند بهتر است و يك نماز تنها براى 



و اين كه متعارف شده براى يك ميت چهل و يا چهل و  يك ميت كافى است

 . وارد نشده يك نماز وحشت مى خوانند از ناحيه شرع

 اگر بقصد ورود نخوانند صرف نماز متعدد خواندن براى ميت اشكالى بله

هم فيها  )) : نزديكتر به احتياط آنست كه آية الكرسى را تاجمله ندارد و

اقوى جواز گرفتن اجير براى خواندن اين نماز و نيز  بخوانند و (( خالدون

به تر به احتياط آن است كه پولى كه  جواز گرفتن اجرت است و نزديك

نمازگذار هم به نيت  نمازگذار مى دهند بعنوان عطيه و احسان بدهند و

 تبرع و عملى مجانى نماز وحشت را بخواند و ظاهرا وقت نماز وحشت

 .اول شب خوانده شود سر تا سر شب است هرچند بهتر اين است كه در

  گفتار در غسل هاى مستحبى

ن هائى معين است غسل هاى مستحبى چند قسم است بعضى مربوط به زما

مربوط به مكان ها و بعضى مربوط به پاره اى كارها  و بعضى ديگر

 .غسل هاى زمانى بسيارند است اما

غسل جمعه كه از مستحبات مؤ كد است بطورى كه بعضى از فقهاء  - 1

غسل  داده اند ولكن استحباب آن اقوى است و وقت اين فتوى بوجوب آن

 تا ظهر و از بعد از ظهر تا غروب و از طلوع فجر دوم روز جمعه است

اول روز شنبه تا آخر آن بعنوان قضاء انجام مى شود ولكن از بعد از  از

اگر نيت اداء و قضاء نكند و به نيت قربت بياورد به  ظهر تا غروب جمعه

شنبه مشروعيت آن محل تاءمل است  احتياط نزديك تر است و اما در شب

 .د ثواب بياورد ترك نشودو احتياط كردن به اين كه بامي

و اگر مكلف ترس آنرا داشته باشد كه در روز جمعه آب بدستش نيايد 



پنجشنبه غسل جمعه را انجام دهد آن گاه اگر در روز  جائز است روز

قبل از ظهر دسترسى بآب پيدا كرد مستحب است آنرا دوباره  جمعه تا

ز ظهر و يا روز مستحب است قضاء آنرا بعد ا بياورد و اگر انجام نداد

 .شنبه بجاى آورد

غسل جمعه را بياورد و  و اگر امر مكلف دائر شد بين اينكه قبل از جمعه

كه  يا بعد از جمعه قضاءاش را انجام دهد اولى سزاوارتر است و در اين

تاءمل است در نتيجه  شب جمعه هم حكم روز پنجشنبه را داشته باشد جاى

نزديك   اميد ثواب بياورد كه به احتياطدر شب جمعه به نيت رجاء يعنى به

 تر است و مثل نايابى آب در جمعه ساير عذرهائى است كه مانع از انجام

غسل جمعه است در آن اعذار نيز غسل را روز پنجشنبه انجام مى دهد 

 .اين استكه به نيت رجاء بياورد لكن به احتياط نزديك تر

 يكم و سيم -شبهاى فرد غسل هاى شب هاى ماه مبارك رمضان يعنى  - 2

و همه شبهاى دهه آخر و از همه مؤ كدتر غسل  - و پنجم و هفتم تا آخر

پنجم و بيست و هفتم و  شبهاى قدر و شب پانزدهم و هفدهم و بيست و

غسل ديگر در آخر شب  بيست و نهم است و در شب بيست و سوم يك

قبل  ام آنمستحب است و وقت همه اين غسلها تمام مدت شب است لكن انج

از غروب آفتاب بهتر است مگر در غسلهاى دهه آخر كه بعيد نيست 

 .مغرب و عشاء بهتر باشد آوردن آن بين نماز

غسل از سنت هاى  غسل روز عيد قربان و روز عيد فطر و اين دو - 3

احتمال دارد  مؤ كده است و وقت آن ها بعد از طلوع فجر تا ظهر است و

 باشد و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر خواست كه تا غروب امتداد داشته



 .از ظهر انجام دهد به نيت رجاء انجام دهد بعد

 . غسل روزتروبه هشتم ذى الحجه است - 4

 . غسل روز عرفه و انجام اين غسل در هنگام ظهر بهتر است - 5

 . غسل ايام سه گانه از رجب يعنى اول و نيمه و آخر رجب است - 6

 .  غدير كه آوردن آن در اوائل روز بهتر استغسل روز عيد - 7

 . غسل روز مباهله يعنى بيست و چهارم ذى الحجه - 8

غسل روز دهواالرض است يعنى روز بيست و پنجم ذى القعده البته  -9

 .غسل بايد به رجاء ثواب انجام شود نه به نيت ورود اين

 . غسل روز مبعث يعنى بيست و هفتم رجب است - 10

 .  شب نيمه شعبانغسل - 11

غسل روز ميالد رسولخدا صلوات اهللا عليه وعلى آله يعنى روز  - 12

 .االول است اين غسل نيز به نيت رجاء انجام شود هفدهم ربيع

 .غسل روز نوروز - 13

غسل روز نهم ربع االول كه اين غسل نيز به نيت رجاء انجام مى  - 14

قتش ديگر قضاء ندارد غسل هائى كه شمرديم با گذشتن و شود و اين

 .قبل از وقتش بخاطر ترس از فوت آن در وقت انجام نمى شود همچنانكه

غسل هائى  و اما غسل هائى كه مربوط به مكان هائى مخصوص است

است كه مستحب است هنگام ورود بعضى از مكانها مانند حرم مكه و 

د آن الحرام و كعبه و حرم مدينه و شهر مدينه و مسج شهر مكه و مسجد

غسل هايى كه هنگام ورود بساير مشاهد مشرفه انجام  انجام مى گيرد و اما

 .نه به نيت ورود مى شود بايد به نيت رجاء انجام داد



 و اما غسل هائى كه براى پاره اى كارها انجام مى شود دو قسم است يكى

غسل براى پاره اى از كارهائى كه مى خواهد انجام دهد يا مى خواهد 

غسل براى احرام بستن و طواف كردن و زيارت و  دد مانندواقع گر

مشعر اگر خواست غسل كند به  وقوف در عرفات و اما براى وقوف در

 غسل براى ذبح و كشتن شتر و سر تراشيدن در منى و نيت رجاء كند و

غسل براى ديدن هر يك از امامان اهل بيت عليهم السالم در خواب 

هرگاه  )) :يه السالم نقل شده كه فرمودعل همانطور كه از امام كاظم

شب پشت سرهم غسل كن  خواستى يكى از امامان را در خواب ببينى سه

بخواب   كه اگر چنين كنى او را و با آن امام مناجات كن و به ياداو باش 

عمل  و غسل براى نماز جماعت و براى استخاره و براى (( مى بينى

 ت شريف امام حسين عليه السالم ازمعروف ام داود و براى برداشتن ترب

محل آن و براى رفتن به سفر مخصوصا زيارت ابى عبداهللا الحسين عليه 

براى نماز طلب باران و براى توبه از هر مصيبت و براى تظلم  السالم و

درگاه خداى تعالى از ظلمى كه به او كرده كه چنين  و شكايت از كسى به

از در زير آسمان مى خواند و غسل مى كند و سپس دو ركعت نم كسى

 :عرضه مى دارد

اصول به عليه غيرك  اللهم ان فالن بن فالن ظلمنى و ليس لى احد ))

المضطر  فاستوف لى ظالمتى الساعة الساعة باالسم الذى اذا سائلك به

اجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له فى االرض و جعلته خليفتك على 

د و آل محمد و ان تستوفى ظالمتى فاساءلك ان تصلى على محم خلقك

 (2). (( الساعة الساعة
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 .كه اگر چنين كند اثرى را كه دوست مى دارد خواهد ديد

و نيز غسل براى ايمنى از شر ظالم و برطرف شدن ترسش از او كه 

غسل مى كند و دو ركعت نماز بجا مى آورد سپس جامه خود  كسىچنين 

زانو را نزديك بمحل نمازش مى كند و  را تا به زانو باال مى زند و دو

 :صد مرتبه مى گويد

فصل على محمد و  يا حى و يا قيوم يا ال اله اال انت برحمتك استغيث ))

 خدع لى و انآل محمد و ان تلطف لى و ان تغلب لى و ان تمكرلى و ان ت

  . (( تكيد لى و ان تكفينى مؤ ونة فالن بن فالن بالمؤ نة

اى خداى حى و قيوم اى كسى كه جز تو هيچ معبودى نيست من برحمت )

بر محمد و آل محمد درود بفرست و به من لطفى فرما  تو پناهنده شدم پس

 و نفع من عليه او مكر و خدعه و كيد كن به نفع من بر دشمنم غلبه كن به

بردار و خودت او را از  زحمت قطع او يعنى فالنى پسر فالنى را از من

 .( من دفع كن

نوع دوم غسل هائى كه بخاطر پاره اى از كارهائى كه قبال انجام داده 

 : غسل است انجام مى دهد و آن چند

 .  مارمولك-غسل براى كشتن وزغ  - 1

البته اين در  -غسل براى ديدن شخصى كه به دار آويخته شده  - 2

بخاطر ديدن او از خانه خارج شده و عمدا بتماشاى او  صورتى است كه

آن نقطه عبور مى كرده و چشمش باو  رفته باشد نه در صورتى كه از

 .افتاده باشد

غسل براى اينكه در خواندن نماز آيات در خسوف و كسوف كوتاهى  - 3



ه كه دراين صورت همه قرص گرفته بوده نماز رانخواند كرده با اين كه

آيات غسل كند بلكه ترك احتياط در مورد  مستحب است هنگام قضاء نماز

 . آن سزاوار نيست

 .غسل دادند غسل براى دست زدن به ميت بعد از آن كه ميت را - 4

قبل از  وقت بجاى آوردن غسل هائى كه مربوط به مكان بود - 1مساءله 

ل در آن مكانها بعد از غسل دخو داخل شدن در آن مكانها است بطورى كه

اول روز و يا اول شب  و بدون فاصله زياد واقع شود مثال كافى است كه

غسل درروز  غسل كند و در آخر شب داخل در آن مكان بشود بلكه كفايت

 براى دخول در شب و بعكس خالى از قوت نيست و بعيد نيست كه بعد از

 كان نيز براى كسيكهدخول در آن مكان غسل كردن براى بودن در آن م

قبل از  قبل از دخول غسل نكرده مستحب باشد خصوصا براى كسى كه

 .دخول نمى توانسته غسل كند

غسل مانند  و اما وقت غسل هاى فعلى آن قسمش كه براى عمل بعد از

قبل از انجام آن عمل است و  احرام و زيارت و امثال آن مستحب است

بين آن عمل ضرر ندارد و اما قسم غسل و  فاصله شدن مقدار مزبور بين

غسل است و تا آخر عمر امتداد دارد  دوم وقت آن هنگام تحقق سبب

 .هرچند كه مستحب است هرچه زودتر انجام شود

غسل هاى فعلى  در اين كه آيا غسل هاى زمانى وقسم دوم از - 2مساءله 

قائل است لكن  صرف انجامش كافى است و بهيچ حدثى شكسته نمى شود

 ر غسل بوسيله حدثى شكسته شد انجام مجدد آن مشروع نيست و امااگ

غسل هاى مكانى و قسم اول از غسل هاى فعلى ظاهرا با حدث اصغر مى 



حدث اكبر، پس اگر غسل كند مثال براى داخل شدن در  شكندتا چه رسد به

 .قبل از دخول محدث شد غسل را اعاده مى كند مسجد الحرام و

غسل هاى متعددى  ف غسل هاى متعددى زمانى و يااگر مكل - 3مساءله 

قبيل دارد انجام دادن يك غسل به  مكانى و يا غسل هائى متعدد از هر دو

 . نيت همه آن ها كافى است

غسل هاى نامبرده عذر دار  در اين كه آيا كسى كه در انجام - 4مساءله 

ه احتياط آن تاءمل و اشكال است و نزديكتر ب تيمم جاى آنرا مى گيرد يا نه

 .احتمال مطلوبيت و بعنوان رجاء بياورد است كه تيمم را به

  گفتار در اينكه مجوز تيمم چيست و چند است:فصل 

در اين فصل گفتار درباره مجوز تيمم و اينكه بر چه چيز تيمم صحيح 

 . و شرائط و احكام آنست است و كيفيت تيمم

غسل  ن طهارت كسب كردناياب بودن آب به مقدارى كه بتوان با آ - 1

كرد و يا وضوء گرفت كه در صورت ناياب بودن آن بر مكلف واجب 

آب برخيزد اگر از يافتن ماءيوس شد آنوقت تيمم كند و  است بجستجوى

در زمين هموار از چهار طرف بمقدار  در جستجوى از آب كافى است كه

 اگر در يك يا برود و دو تيز انداز و در زمين ناهموار بمقدار يك تيزانداز

همچنانكه  دارد كه آب نيست رفتن به آن طرف واجب نيست دو طرف يقين

اگر نسبت به همه اطراف يقين دارد كه آب نيست وظيفه فحس ساقط مى 

هرچند كه احتمال دهد در مساحت دورتر از يك تيرانداز و يا دو  شود

تر آب يقين داشته باشد كه در مساحت دور تيرانداز آب باشد، بله اگر

نباشد و وقت همه تنگ  هست در اين صورت اگر رفتن بدانجا دشوار



 .نباشد واجب است برود وضوء بگيرد

ظاهرا واجب نيست مكلف شخصا بجستجوى آب برود بلكه  - 2مساءله 

شخصى و يا اشخاصى را كه مورد وثوق او باشند و گفتارشان  كافى است

چناكه كافى است شخص نايب خود بگيرد هم  اطمينان بياورد برايش 

آب برود و اما كيفيت  بجستجوى) واحدى براى جماعتى از كاروانيان 

محل اشكال  مطلق امين و موثق هرچند كه گفتارش اطمينان آور نباشد

 . است

اگر زمين در يك طرف از چهار طرف هموار و در طرفى  - 3مساءله 

ر است يك باشد هرطرف حكم خودش را دارد آن كه هموا ديگر ناهموار

 .تيرانداز تيرانداز و آن كه ناهموار است دو

معيار در تيرى كه مى اندازد و كمانى كه با آن تير را رها  - 4مساءله 

 بازوى تيزاندار متعارف است و اما معيار در انجام اين مى كند وقوت

 . عمل نهايت درجه توانائى تيرانداز است

ف را ترك كند تا وقت تنگ اگر جستجوى از آب در چهار طر - 5مساءله 

كند و نماز را مى خواند و نمازش صحيح است هرچند كه  شود تيمم مى

به احتياط نزديك تر قضاء آن در  در ترك آن وظيفه گناه كرده است و

باشد كه اگر بطلب  خارج وقت است خصوصا در جائيكه بعدا معلوم شده

تيمم  ن طلب آبآب مى رفت آبرا مى يافت و اما در وسعت وقت اگر بدو

 بخواند بعدا معلوم شود اگر بطلب آب مى رفت آنرا مى  كند و نمازش 

 باطل است و هم نمازش و اگر اين معنا كشف نشود  تيممش  يافت هم

فرض شود نماز و تيمم را بقصد قربت  صحت نمازش در صورتى كه



 . انجام داده بعيد نيست

 و نيافت و در نتيجه تيمم اگر بمقدار الزم بجستجوى آب رفت - 6مساءله 

نماز خواند آنگاه در همان محلى كه جستجو كرد و نيافت به آب  گرفت و

دربار و بنه خودش و يا قافله اش آب بوده  برخورد و يا متوجه شد كه

داخل وقت اعاده آن الزم است و يا در خارج   صحيح است نه در نمازش 

 . وقت قضاء آن

تجو كردن از آب ترس بر جان خود و يا در صورتيكه در جس - 7مساءله 

مال معتد به خود داشته باشد مثال بترسد از اين كه درنده اى  عرض و يا

مال او را ببرد و يا احتمال خطر ديگرى بدهد  او را پاره كند و يا دزدى

كردن ندارد وجوب فحص  و همچنين در صورتى كه وقت براى جستجو

ترك كند و   وقت تنگ است جستجو راساقط مى شود و اگر باعتقاد اين كه

با تيمم نماز خواند بعدا معلوم شود كه وقت باقى بوده اگر در همان 

نماز خوانده متوجه وسعت وقت شد بجستجو بپردازد اگر آب  مكانيكه

صحيح است و اگر آب يافت نماز را با وضوء  نيافت نمازيكه خوانده بود

تنگ است احتياط آنستكه  آباعاده مى كند و اگر وقت جهت جستجوى از 

كه  تيمم را تجديد نموده نماز را اعاده كند و همچنين است در فروع آينده

در آن ها حكم مى شود به اين كه اگر دسترسى بآب پيدا كرد نماز را در 

 .كند وقت اعاده

و اما اگر از آن مكان بمكانى ديگر رفته اگر علم پيدا كرد به اين كه در 

آب رفته بود پيدا مى كرد بايد نماز را اعاده كند هرچند دنبال  صورتى كه

 نباشد و تكليفش تيمم است و اگر بداند به اينكه اگر كه فعال قادر بر جستجو



دنبال آب هم مى رفت آنرا نمى يافت نمازيكه خوانده صحيح است و اعاده 

اگر وضع برايش مشتبه باشد يعنى نداند كه اگر جستجو  آن واجب نيست و

مورد اشكال است و احتياط به اعاده نماز در  كرد مى يافت يا نه مسئلهمى 

 .وقت و قضاء آن در خارج وقت ترك نشود

ظاهرا الزم نيست كه جستجوى آب در وقت نماز انجام شود  - 8مساءله 

قبل از وقت نماز جستجو كرده و آب نيافت و با تيمم نماز   اگر پس 

 وقت نيست و همچنين اگر در وقت يك در خوانده احتياج به تجديد جستجو

ديگر جستجو الزم نيست  نماز جستجو كرد و نيافت در اوقات ساير نمازها

مظنه  بله اگر احتمال دهد كه در اطراف آبى پيدا شده و نشانه اى هم كه

آور باشد اين احتمال را تاءييد كند واجب است جستجو را از سر گيرد و 

 .ره ظنى نيز مجددا جستجو كنداستكه با نبود اما احتياط آن

غسل به تنهائى  اگر غير از يك آب كه كافى براى وضوء يا - 9مساءله 

است ندارد جائز نيست بعد ازداخل شدن وقت آنرابريزد و اگر وضوء 

و آبيكه بارديگر با آن وضوء بگيرد نداشته باشد جائز نيست وضوء  دارد

آب را ريخت و يا وضوء باطل سازد حال اگر معصيت كرد و آن  خود را

باطل كرد تيمم و نمازش صحيح است هرچند كه قضاء آن به  خود را

همچنين ريختن آب و باطل كردن وضوء قبل از  احتياط نزديك تر است و

 . به آبى ديگر جائز نيست داخل شدن وقت و در صورت دسترس نداشتن

ن آب براى اگر نماز گذار فاقد آب بتواند براى بدست آورد - 10مساءله 

 .بدون حرج چاه بكندبنابراحتياط واجب است چنين كند طهارت

يكى ديگر از مجوزات تيمم ترس از دزد يا درنده است يعنى اگر بخواند 



ترس يكى از اين دو را دارد و يا مى ترسد مالش تلف شود و  به آب برسد

ضرر برجان يا عرض يا مال معتدبه خود دارد  يا بجهاتى ديگر ترس

 .باشد ى كه ترسش منشائى عقالئى داشتهبشرط

يكى ديگر ترس ضرر از استعمال آب است چه بخاطر بيمارى يا درد 

چه بخاطر وجود جراحت يا زخم عفونى و امثال آن  چشم يا ورم باشد و

جبيره و آنچه در حكم جبيره است  باشد البته زخم و جراحتى كه به حد

ناشى از احتمال پيدا  ن اين كهنرسيده باشد و در اين ترس فرقى نيست بي

احتمال شدت يافتن و دير خوب شدن  شدن بيمارى باشد يا آن كه ناشى از

قابل تحمل شود چه بخاطر  آن و يا بيشتر شدن درد آن باشد و دردش غير

 .سرما چنين شود وچه به جهتى ديگر

غسل  سوم ترس از اين كه اگر آب موجوديكه دارد به مصرف وضوء يا

 .اندارى محترم دچار عطش شودبرساند ج

چهارم جائيكه بدست آوردن آب و يا استعمال آن موجب جرح و مشقت 

قابل تحمل باشد هرچند كه ضرر و يا ترس از ضرر در كار  شديد و غير

قبيل است درخواست آب از كسى كه آب دادنش باعث  نباشد و از همين

 باشد براى خريدن قابل تحمل است و همچنين است جائيكه ناچار منتى غير

 .موجب ذلت و خواريش باشد آب بكارى دست بزند كه

پنجم در جائيكه آب بدست نيايد مگر آن كه هرچه دارد بدهد كه دادن آن 

باشد و اما اگر ضررى بحالش نداشته باشد واجب است آن  مضر بحالش

 .چندين برابر بهاء واقعى آب باشد بهاء را بدهد هرچند كه

 اين كه آب بدست بياورد و يا اگر هست با آن وضوء ششم تنگى وقت از



 .غسل كند بگيرد يا

  هفتم آبى كه دارد تنها بقدر تطهير بدن و يا جامه نجس است كه تطهيرش 

غير از آب چيزى آنرا پاك نمى كند كه در اين صورت بايد  واجب است و

مصرف كند ولكن نزديكتر به احتياط آن  تيمم نموده آب را در تطهير

اول آب را درشستن خود و يا جامه  استكه تا آب موجود است تيمم نكندبلكه

 .مصرف كند آنگاه تيمم كند

در عطشى كه گفتيم مجوز تيمم است فرقى نيست بين اين كه  - 11مساءله 

قابل  جاندار شود و يا باعث بيمارى او و يا مشقت شديدى كه موجب هالك

ن باشد همچنانكه فرقى نيست تحمل نيست بگردد هرچند كه از ضرر ايم

ترس هالكت خودش را داشته باشد يا انسانى ديگر و يا جاندارى  بين اينكه

آن جاندار ملك خودش باشد و يا ملك غير باشد  غيرانسان را چه اين كه

نيست كه حكم را بامثال ذمى  ولى حفظش از هالكت واجب باشد بلكه بعيد

 . م جائز نيست تعدى دهيمكه حفظ جان او واجب نيست ولى كشتنش ه

بله ظاهرا اين حكم شامل حيوانيكه كشتنش بهر حيله اى واجب است مانند 

و هم چنين كسيكه خون او هدر است مانند كافر  مار و عقرب و درندگان

امثال آنها بشود و اگر برطرف كردن عطش  حربى و مرتد فطرى و

نيز دارد واجب آب طاهرى  بوسيله شراب و يا مايعى نجس ممكن باشد و

كند زيرا  است آب را براى رفع عطش خود حفظ كند و براى نمازش تيمم

 . وجود مايع حرام مثل عدم آن است

اگر مكلف متمكن بوده باشد از اين كه نماز خود را با  - 12مساءله 

بخواند لكن آن را تاءخير بيندازد تا وقت براى وضوء گرفتن  طهارت آبى



يمم كند و نماز بخواند و نمازش صحيح است غسل كردن تنگ شود ت يا

گناه كرده و احتياط شديد آن استكه بعد ازوقت آن  لكن بخاطر تاءخير آن

 .را قضاء كند

اگر مكلف شك كند در مقدار باقيمانده از وقت ودر نتيجه  - 13مساءله 

اين كه آيا وقت تنگ است تا تيمم كند و يا مقدار وضوء  ترديد كند بين

غسل كردن وسعت دارد واجب است بر او كه تيمم كند و  اگرفتن و ي

باقى است لكن شك داشته باشد كه آيا  همچنين اگر بداند چه مقدار از وقت

غسل كند يا نه بايدتيمم كند و  در اين مقدار وقت ميتواند وضوء بگيرد يا

 .نماز بخواند

ز را در اگر امر دائر شود بين اين كه تيمم كند و همه نما - 14مساءله 

سازد يا آنكه وضوء بگيرد و تنها يك ركعت از نمازش را در  وقت واقع

بايد شق  (( اين نماز نيز اداء و صحيح است كه البته )) وقت بجاى آورد

وقت واقع سازد كه اين  اول را مقدم بدارد و تيمم كرده همه نماز را در

وضوء   بااقوى است لكن برك احتياط به قضاء كردن نماز در خارج وقت

 . يا غسل سزاوار نيست

تيمم ناشى از تنگى وقت تنها نمازيكه وقتش تنگ است را  - 15مساءله 

عمل ديگريكه  سازد و يا اينكه آب وجود دارد با آن تيمم هيچ مباح مى

بحال نماز  مشروط به طهارت است مباح نمى شود مثال اين تيمم سودى

كه در وقت آن نماز نيز آب ديگر كه وقت آنها تنگ نيست ندارد هرچند 

 باشد بله اگر در بين نمازيكه وقتش تنگ است آبى كه داشته از بين نداشته

دسترسى به آب نداشته باشد بعيد نيست بگوئيم تيمم او براى  برود و ديگر



است و احتياط اين است كه مكلف با تيممى كه بخاطر  نماز ديگر نيز كافى

 مشروط به طهارت است انجام ندهد و ديگريكه تنگى وقت گرفته هيچ كار

حتى در حال خواندن اين نماز  غير آن نمازى كه وقتش تنگ است نخواند

 .دست بخطوط قرآن كريم نزند

در نبودن آب فرقى نيست بين اينكه اصال وجود نداشته باشد  - 16مساءله 

بقدر همه اعضاء نباشد مثال تنها بقدر شستن صورت در وضوء و يا  ويا

غسل باشد كه در اينجا نيز وظيفه تيمم كردن است و اگر  ردن درسرو گ

آب مضافى مخلوط كند بطوريكه آب وضويش  بتواند آب اندكى كه دارد با

 .احتياط واجب آنستكه چنين كند مضاف نشود و براى وضوء كافى شود

اگر كسيكه وظيفه اش تيمم بوده مخالفت وظيفه كند و وضوء  - 17مساءله 

سل كند وضوء و غسلش بنابراحتياط باطل است هرچند كه غ بگيرد يا

مكلف در ضيق وقت كه وظيفه اش تيمم  براى مسئله تفصيلى است و اگر

وضوء بگيرد  است بقصد داشتن طهارت و يا اهدافى ديگر غير نماز

 صحيح است همچنانكه اگر در موردى كه دادن بهاء و خريدن  وضوءش 

ا جائيكه نبايد زير بار منت برود و يا مضر بحال اوست آب بخرد و ي آب

تحصيل آب خود را بخطر بيندازد و امثال آن از مواردى كه مقدمات  در

طهارت و او برخالف وظيفه عمل كند نيز  طهارت ممنوع است نه خود

ضررى و يا خرجى باشد  وضوئش صحيح است و اما اگر خود وضوء

 است بله در غسل كند باطل ظاهرا اگر برخالف دستور وضوء يا

دستور وضوء  صورتيكه ضرر و خرج غير باعث تيمم شود و او برخالف

 . گرفت صحت وضوئش بعيد نيست



تيمم براى نماز ميت و براى خوابيدن حتى با تمكن از آب  - 18مساءله 

اال اينكه سزاوار است براى خواب تنها به منظور رفع حدث  صحيح است

 آوردن تيمم رجاءا اشكالى ندارد حدث اكبر، اصغر تيمم كند و در رفع

كه بعد از رفتن در رختخواب  همچنانكه خوبست وقتى به تيمم اكتفاء شود

خوبست وضوء بگيرد   بيفتد كه وضوء ندارد و اگر قبال بياد داشته بيادش 

دراول  و اگر نگرفت و خواست تيمم كند به نيت رجاء انجام دهد همچنانكه

ميت در غير صورت خوف فوت نماز بهتر يعنى درتيمم كردن براى نماز 

 .به نيت رجاء آورده شود آنست كه
 
 
 

   گفتار در چيزهائيكه تيمم با آنها صحيح است

چيزى كه با آن تيمم مى شود بايد عنوان صعيد يعنى روى  - 1مساءله 

صادق باشد حال چه اين كه خاك باشد يا ماسه و يا سنگ و  زمين بر آن

نپخته يا خاك قبر يا خاكى كه قبال در تيمم  ا آهكيا كلوخ يا زمين گچ ي

ديگر و هرخاك ديگرى  استعمال شده يا خاك سرخ و كبود و رنگ هاى

 كه عنوان زمين بر آن صادق باشد هرچند كه هنگام دست زدن به آن

چيزى از آن بدست نچسبد لكن تيمم با خاك به احتياط نزديكتر است پس 

 صادق نيست چون نباتات و طال و روى زمين بر آن چيزى كه عنوان

زمينند و نيز مانند خاكستر  نقره و غيره از معادنى كه خارج از عنوان

 . هرچند كه آن نيز از زمين بوده است و تيمم با آن جائز نيست

اگر مكلف شك كند در اينكه چيزى كه ميخواهد با آن تيمم كند  - 2مساءله 



صحيح نيست اگر علم داشته به يا چيزى است كه تيمم با آن  خاك است و

فعال نمى داند از عنوان خاكى بعنوان ديگر مستحيل  اينكه قبال خاك بوده و

كند و اما اگر سابقه آن را نمى داند  شده و يا نشده جائز است با آن تيمم

مرتبه اول در تيمم را  كه(كه چه بوده در اين صورت اگر ازجنس خاك 

مرتبه  رد بايد هم با آن تيمم كند و هم باچيزى به جز آن مشكوك ندا) دارد

بعد از آن يعنى غبار و گل و اگر يافت نشود احتياط كند باين كه هم با آن 

نموده نماز در وقت را بخواند و هم در خارج وقت قضائش را بجاى  تيمم

 .آورد

امثال آن  تيمم نكردن با گچ و آهك پخته با تمكن از خاك و - 3مساءله 

امثال آن احتياط  ر صورت دسترس نداشتن به خاك واحوط است و د

 آنستكه هم با يكى از آندو تيمم كند و هم با يكى از اجناس مرتبه دوم يعنى

غبار و گل و اگر بجز يكى از آندو را ندارد احتياط آنست كه با يكى از 

يا آهك تيمم كند و سپس اگر دروقت دسترسى بخاك پيدا  آن دو يعنى گچ و

درخارج وقت دسترسى يافت آنرا قضاء  را اعاده كند و اگركرد نمازش 

سفال و آجر و امثال آن ها از گلهاى پخته ظاهرا تيمم با آن ها  كند و اما

 .جائز باشد

جاهل به نجاست آن  تيمم با خاك نجس صحيح نيست هرچند كه - 4مساءله 

 كبوده و يا نجس بودن آن را فراموش كرده باشد و همچنين تيمم با خا

غصبى جائز نيست مگر آنكه او را در محلى غصبى حبس كرده باشند و 

 .جاهل به غصبى بودن خاك باشد يا

و همچنين تيمم با خاكى كه مخلوط با چيز ديگر شده بطورى كه ديگر به 



نمى شود جائز نيست و امااگر آن چيز ديگر آنقدر كم است  آن خاك گفته

 نيست مانع از صدق تيمم بر مستهلك كه در خاك مستهلك شده و يااگر

كه مشتبه باشد بخاك  زمين هم نباشد تيمم با آن مانعى ندارد و حكم خاكى

غسل  غصبى و خاك مباح ممزوج به حكم آن مشتبه را داردبراى وضوء و

يعنى همچنانكه با آب مشتبه و ممزوج غسل و وضوء صحيح نيست با 

س اگر منحصر باشد صحيح نيست واما خاك مشتبه به نج چنين خاكى نيز

 . تيمم با آن صحيح است

و اگر فرضا آبى داشته باشد و خاكى كه يقين دارد يكى از آن دو نجس 

صورتى كه غير از آن اب و آب خاك آب و خاكى ديگر نداشته  است در

مى كند و هم با آن آب وضوء و يا غسل را انجام  باشد هم با آن خاك تيمم

غسل مقدم مى دارد و مسئله اعتبار مباح  مى دهد و تيمم را بر وضوء يا

محل تيمم مثل اعتبار در آب وضوء و محل آن است كه در  بودن خاك و

 .سابق گذشت آن چه بنظر اقوى بود

محل  كسى كه در مكانى غصبى حبس شده در صورتى كه - 5مساءله 

اشكال مى تواند تيمم كند و  دست زدن خارج از مكان غصبى باشد بدون

محل غصبى و داخل بودن محل دست زدن در مكان   در هماناما تيمم

محل دست زدن مباح باشد يا نيز غصبى  غصبى چه اين كه خاك واقع در

 . اشكال هم نيست باشد اقوى جواز آنست هرچند كه خالى از

و اما وضوء گرفتن در آن محل در صورتى كه با آب مباح باشد حكمش 

لى ندارد خصوصا اگر مواظبت محل غصبى است و اشكا نظير تيمم در

 .زمين بريزد كند كه قطرات آب وضوء در همان



و اما وضوء گرفتن با آبى كه در زندان است اگر آن نيز غصبى باشد 

نيست مگر آن كه رضايت صاحبش را احراز كرده باشد  وضوء جائز

تواند با آب غصبى وضوء بگيرد و اگر  همچنانكه در خارج زندان نيز مى

مثل كسى است كه اصال آب   را احراز نكرده باشد حبش رضايت صا

 .ندارد و بايد تيمم كند

اگر خاكى براى تيمم نداشته باشد مى تواند با غبار جامه اش و  - 6مساءله 

نمد زير زين اسبش و يا با موى يال آن حيوان و چيزهاى ديگرى كه  يا

غبار روى نشسته تيمم كند و دست بر چيزى كه  غبار زمين بر روى آن

تنها در باطنش غبار هست و با  آنست بزند و اما دست زدن به چيزى كه

صورتى كه نتواند  دست زدن غبار از آن برمى خيزد كافى نيست البته در

 با تكان دادن چيز داراى غبار خاكى جمع كند و گرنه واجب است چنين

تواند نخست گل تيمم كند و اگر ب كند و با دسترسى نداشتن به غبار بايد به

كند و اما زمين  گل را خشك كند و سپس بر آن تيمم كند واجب است چنان

اول است  مرطوب و خاك داراى رطوبت از اين باب نيست بلكه از مرتبه

 و اگر با گل تيمم كرد واجب نيست قبل از كشيدن به پيشانى آنرا از دستش

طرف شود و زائل ند لكن بهتر آن است كه دست ها را بهم بمالد تا بر

 . بدون شبهه جائز نيست اماازاله آن باشستن

تيمم با يخ و برف و تگرگ جائز نيست و كسى كه غير از  - 7مساءله 

از آنچه گفتيم را ندارد و نمى تواند با برف مسماى شستن  برف هيچيك

بعمل بياورد و يا اگر هم بتواند برايش حرج و زحمت  صورت و دست را

كه اقوى آنست كه نماز در وقت از  الطهورين استدارد چنين كسى فاقد 



نزديك تر به  اول ساقط است و قضاء آن در خارج وقت احوط است و

 احتياط اين استكه بگوئيم هم اداء ثابت است و هم قضاء بلكه در اين جا

يعنى صورت تمكن از برف نزديك تر به احتياط اين است كه بقصد 

 بمالد و با همان برف نيز تيمم بصورت و دست هاى خود وضوء برف را

بعد از وقت آن را با وضوى صحيح  كند و نماز را در وقت بخواند و

 .قضاء كند

 و همچنين با زمين شوره مكروه است - ماسه -تيمم با رمل  - 8مساءله 

شوره زارها كه بخاطر زيادى نمك اسم زمين بر آن  بلكه در بعضى

مستحب است بعد از آن كه دستها  صادق نيست تيمم جائز نيست و در تيمم

زمين را براى  را بزمين زد آنرا تكان دهد و نيز مستحب است نقطه بلندتر

 . تيمم انتخاب كند و بلكه تيمم بخاك كف گودالها مكروه است

   گفتار در كيفيت تيمم

كيفيت تيمم در حال اختيار اين است كه باطن كف دستها را با هم و به 

سپس با همه كف دو دست به پيشانى و دو شقيقه خود  ويكبار بزمين بزند 

را از ابتداء رستن گاه موى سر تا  بكشد بطورى كه همه آن دو موضع

احتياط آن است كه ابروها  باالى بينى و دو ابرو فرا بگيرد و نزديك تر به

 را نيزدست بكشد و سپس باطن دست دست چپ را به تمام ظاهر دست

تان بكشد و آن گاه با باطن دست راست به تمام راست از مچ تا سر انگش

بكشد وبين انگشتان جزء ظاهر نيست و در نتيجه دست  ظاهر دست چپ

ظاهر آن مقدارى است كه  كشيدن به آن واجب نيست چون منظور از

عمل  ظاهر بشره ماسح درهنگام مسح با آن تماس پيدا مى كند حتى در اين



 . دقت و تعمق هم واجب نيست

 دست برخاك مسماى زدن الزم است و احتياط آنستكه به صرف در زدن

روى خاك اكتفاء نشود هرچند كه كافى بودن خالى از  نهادن كف دست بر

 . وقت نيست

و نيز زدن يك دست و يا يكى از ديگرى و زدن پشت دست بزمين و زدن 

بطورى كه عرفا ضرب بتمام كف صادق نباشد و نيز  قسمتى از كف دست

 . دست و يا با كى از ديگرى كافى نيست  پيشانى با يكى از دومسح كردن

و در مسح پيشانى همين كافى است كه بنحو متعارف مجموع دو كف 

دو شقيقه را مسح كند يعنى دست راست سمت  دست مجموع پيشانى وو

نيست كه راست و  و الزم(راست را و دست چپ سمت چپ را مسح كن 

طول  و در پشت دستها بايد) سح شودچپ پيشانى با كف هر دو دست م

كف دست بر پشت دست ديگرى قرار گرفته عرض آنرا تا سر انگشتان 

 .مسح كند

محل تيمم  اگر زدن باطن دست بر زمين و كشيدن باطن آن به - 2مساءله 

ممكن نشد وظيفه به پشت دست منتقل مى شود البته اين وقتى است كه 

  اما اگر مسح با قسمتى از آن بدونباطن دست ممكن نباشد و مسح با همه

 حائل و يا با نيمه آن با حائل ممكن باشد احتياط آنست كه هم آن بعض بى

حائل يا همه با حائل را به زمين بزند و مسح كند و هم پشت دست ها را 

 .تيمم كند به زمين بزند و

و احتمال اين كه در دوران بين پشت دست و باطن ذراع وظيفه آن باشد 

بدارد خالى از وجه نيست و نزديكتر به احتياط آن  باطن ذراع را مقدمكه 



دستها تيمم كند همه اينها در فرضى  استكه هم با باطن ذراع و هم با پشت

اگر نجس باشد وظيفه  بود كه باطن دست مثال سوخته و يا زخم باشد و اما

) تر يعنى(به پشت دست منتقل نمى شود بلكه اگر نجاست باطن دست 

نيست تا پيشانى را هم نجس كند با همان باطن دست تيمم مى كند مگر 

جرم داشته و بين بشره كف دست و زمين حائل شود و تطهير  آنكه نجاست

اين صورت احتياط واجب آنست كه هم  و ازاله آن نيز ممكن نباشد كه در

كه نجاست حائل  با آن باطن مسح كند و هم با ظاهر بلكه در فرضى هم

 .احتياط به جمع بين ضرب و مسح بظاهر و باطن دست ترك نشودنيست 

و اگر نجاست متعدى باشد بطورى كه خاك را هم نجس كند وظيفه به 

ذراع منتقل مى شود و اگر پيشانى و پشت دستها كه  پشت دست و يا باطن

تطهير آن ممكن نباشد روى همان  بايد مسح شود نجس باشد و ازاله و

 .شدنجاست را دست مى ك

   درتيمم معتبر است گفتار در آنچه كه

در تيمم معتبر است كه مكلف نيت كند همان نحوى كه در  - 1مساءله 

 بدل بودن آن از وظيفه اصليش كه يا وضوء است و يا وضوء گذشت و

افعال  غسل را نيز قصد كند و مقارن با نيت دست بزمين زدن را كه اولين

 است كه خود مكلف اينكار را مباشرتا تيمم است انجام دهد و نيز معتبر

ديگران دست او را بزمين نزنند و معتبر است كه ترتيب را  انجام دهد و

هم چنين افعال را پشت سر هم و بدون  كه قبال بيان شد، رعايت كند و

تيمم نداشته باشد و  فاصله زياد انجام دهد تا منافات با هيئت و صورت

 هم در دستها دست را از باالى عضومعتبر است كه هم در پيشانى و 



 بپائين بكشد بطوريكه عرف بگويد از باال بپائين كشيد و نيز معتبر است

 قبل از تيمم اگر مانعى بر روى عضو هست برطرف سازد حتى انگشتر و

مثل آنرا بيرون آورد و الزم است عضو ناسح و ممسوح هر دو پاك 

نمى شود بلكه بر روى همان محل روئيده مانع شمرده  باشدو موئى كه در

سر بر روى پيشانى افتاده  موى دست مى كشد بله موئى كه از

حائل شمرده شود مانع  درصورتيكه خارج از حد متعارف باشد و عرفا

است و واجب است آنرا برطرف كند اما يك عدد و دو عدد مو عرفا 

 نيست همه اينها كه گفته شد مربوط بحال اختيار است اما با حاجب

دشوار باشد ساقط مى شود و سقوط آن باعث  اضطرار هر مقدارش كه

 .سقوط مقدار ممكن آن نمى گردد

در تيمم بدل از وضو و غسل براى مسح صورت و دو دست  - 2مساءله 

بزمين زدن كافى است هرچند كه دوبار دست زدن بهتر است  يكبار دست

ينكه قبل از مسح بزمين بزند مخير است بين ا و اگر خواست دو بار دست

دست بزمين بزندصورت را  صورت دوبار دست بزند و يا آن كه يكبار

اينها بهتر  مسح كند و يك بار ديگر دست بزند براى مسح دستها و از همه

قبل از مسح صورت  آنست كه سه بار دست بزمين بزند دوبارپشت سر هم

 د و مع ذلكو يك بار قبل از مسح دستها كه با آن پشت دستها را مسح كن

 ترك احتياط به دو بار ضربه زدن سزاوار نيست خصوصا درتيممى كه

بدل از غسل باشد باينكه يك ضربت براى پيشانى بزمين بزند و ضربتى 

براى دو دست و بهتر و به احتياط نزديك تر اين استكه يك بار دست  ديگر

 بزمين پيشانى و دستها را مسح كند و يك بار ديگر بزمين بزند و با آن



 .بزندو با آن دستها را مسح كند

كسيكه خودش نمى تواند تيمم كند ديگرى او را تيمم مى دهد  - 3مساءله 

دستهاى شخص عاجز را بزمين مى زند و با آن پيشانى و پشت دو  يعنى

با فرض ممكن نبودن اين كار دست خودش را  دستش را مسح مى كند و

مى كند و اگر گرفتن نائب  را مسحبزمين مى زند و پيشانى و دستهاى او 

كه  مستلزم دادن اجرت باشد احتياط واجب آن استكه اجرت دهد هرچند

بهائى طلب كند كه چند برابر عملش ارزش داشته باشد البته در صورتى 

 .دادن چنين اجرتى مضر بحال او نباشد كه

كسيكه يك دستش قطع شده دست ديگرش را بزمين مى زند و  - 4مساءله 

پيشانى خود را مسح مى كند و سپس پشت همان دست را بزمين   آنبا

احتياط آنستكه اگر برايش ممكن است هم آن  مسح مى كند و نزديك تر به

او ويرا تيمم دهد يعنى  چه گفتيم انجام دهد و هم ديگرى را نائب كند تا

 .دست خودش را بزمين بزند و به پشت دست سالم او بكشد

 قطع شده جبهه خود را بخاك مى مالد و در اينجا و كسيكه هر دو دستش

كند تا او دست خود را بزمين زده جبهه او را مسح  نيز اگر غير را نائب

درباره كسى است كه دستهايش از  كند به احتياط نزديك تر است همه اينها

ذراعش يعنى قلمه دستش  آرنج قطع شده باشد و اما اگر از مچ قطع شده و

سالم تيمم مى   مقدار باقى است با آن مقدار باقى و با دستباقى است با آن

كند و احتياط آن استكه تمامى جبهه و دو شقيقه خود را با دست موجود و 

ذراع بنحو متعارف مسح مى كند و سپس تمامى پيشانى و شقيقه را با  با

نمايد اين در صورتى است كه يك دست قطع شده و  دست موجود مسح مى



دستش قطع شده اگر از مچ قطع شده   يعنى آنجا كه هر دودر صورت دوم

مقدم است بر اينكه  و ذراعش باقى است با همان ذراع تيمم مى كند و اين

دانستن  جبهه خود را بخاك بمالد و يا نائب بگيرد بلكه ذراع را بمنزله كف

احتياط است باين معنا كسيكه هردو دستش از مچ قطع شده با باطن ذراع 

راست را و با باطن ذراع راست ظاهر ذراع چپ را  ر ذراعچپ ظاه

مچ قطع شده با باطن دست  مسح مى كند و كسيكه يكى از دو دستش تا

 .سالم پشت ذراع دست بريده را مسح مى كند

در مسح جبهه و دو دست واجب است كه دستها از روى  - 5مساءله 

اكن نگه بدارد و كشيده شود پس اگر مثال دستها را س ممسوح عبور كند و

كافى نيست بله صرف تكان خوردن  جبهه را از پائين به باال حركت دهد

دستها است  مختصر عضو ممسوح مادام كه صدق كند كه آن ممسوح

 .ضرر ندارد

  گفتار در احكام تيمم

قبل از آنكه وقت  بنابر احتياط واجب تيمم براى نماز واجب - 1مساءله 

 چند مكلف يقين داشته باشد به اينكه درنماز فرا رسد صحيح نيست هر

اشكال  وقت دسترس به تيمم پيدا نمى كند لكن در اين فرض مسئله بى

 نيست بنابراين به احتياط واجب كسيكه مى داند در وقت نميتواند تيمم كند

قبل از وقت آنرا به نيت يكى از غاياتش بياورد و تا رسيدن وقت نماز 

هم چنان حفظ كنند تا وقت نماز را با داشتن نكشند و  بعنوان مقدمه آنرا

از قوت نيست و اما بعد از داخل  درك كند بلكه وجوب اين دستور خالى

هرچند كه  شدن وقت تيمم صحيح است هرچند كه وقت تنگ نشده باشد و



اميد آن داشته باشد كه در آخر وقت عذرش بر طرف شود لكن با داشتن 

يست و خوبست نماز را به اميد اميدى ترك احتياط سزاوار ن چنين

تاءخير بيندازد و با علم به ارتفاع عذر  دسترسى به آب تا ياءس از آن

استكه در هر حال مراعات  تاءخير واجب است و نزديك تر به احتياط آن

خوانده بعد از  تنگى وقت بشود و كسيكه بطور صحيح تيمم كرده و نماز

 د ودر اين حكم فرقى بينبرطرف شدن عذر نماز را دوباره نمى خوان

 . داخل و خارج وقت نيست

اگر مكلف براى نمازى كه وقتش شده تيمم كند و نماز بخواند  - 2مساءله 

تيمم را همچنان حفظ كند و نشكند تا وقت نماز بعدى برسد و عذرش  و اين

اول وقتش  باشد مى تواند با آن تيمم اين نماز را نيز در نيز همچنان باقى

 ر آن كه يقين داشته باشد به اينكه در آخر وقت عذرش برطرفبخواند مگ

خواهد شد كه در اين فرض واجب است نماز راتاءخير بيندازد و اما اگر 

بلكه تنها اميد آنرا داشته باشد رعايت احتياط باينكه نماز  يقين نداشته باشد

و ترك آن سزاوار نيست و با اين تيمم  دوم را تاءخير بيندازد خوبست

تواند كارهاى ديگرى كه  ادام كه باقى است و عذرش نيز ادامه دارد مىم

داخل  طهارت مى خواهد نيز انجام دهد مانند دست كشيدن بخطوط قرآن و

 شدن در مساجد و امثال اينها و دراينكه آيا خاك در هر عمليكه وضوء و

غسل در آن مطلوبيت دارد هرچند طهارت نباشد جاى آب را مى گيرد و 

غسلهاى مستحبى و وضوى تجديدى و صورى تيمم   جائز است بجاىمثال

محل تاءمل و اشكال است بهمين جهت نزديكتر به احتياط  كرد يا نه مسئله

نيت رجاء و به اميد مطلوبيت تيمم  اين است كه اگر خواست چنين كند به



 . (( نه به نيت انجام دستور شرع )) كند

مثال حيض يا ( از جنابت محدث شد كسيكه بحدث اكبرى غير - 3مساءله 

غسل و ديگرى  بايد براى نمازش دو تيمم كند يكى به عوض ( نفاس شده

عمل به تنهائى  عوض وضوء و اگر آبى پيدا كند كه براى يكى از آندو

 كافى است آب را صرف آن يكى نموده براى ديگرى تيمم مى كند و اگر

غسل را رها   و هم مى تواندآبى پيدا كند كه هم ميتواند با آن غسل كند

كرده وضوء بگيرد غسل را مقدم بدارد كه باحتياط نزديكتر است و بلكه 

از وجه هم نيست و براى وضوءش تيمم كند و اما درجنابت يك تيمم  خالى

 . كافى است

اگر چند سبب مختلف براى حدث اكبر تحقق يابد مثال زنى هم  - 4مساءله 

  بميتى زده باشد در كافى بودن يك تيممهم حيض و هم دست جنب باشد و

بدل از همه اين موجبات غسل اشكال است و بهمين جهت احتياط واجب 

 .يك تيمم كند آن استكه براى هر موجبى

تيمم بدل از وضوء با حدث اكبر و اصغر شكسته مى شود  - 5مساءله 

تيمم بدل از غسل با چيزيكه موجب همان غسل است شكسته مى  همچنانكه

بدل از غسل با حدث اصغر باطل مى شود يا نه مثال  ود و آيا تيممش

بدل از غسل تيمم كرده آيا اگر حدث  كسيكه جنب بوده آب نداشته و

باطل مى شود يا نه و يا زن حائض بعد  اصغرى از او صادر شود تيممش

بدل از  بدل از غسل اگر حدث اصغرى از او صادر شود آيا تيمم از تيمم

مى شود بطورى كه آن مرد به جنابت و اين زن به حيض غسلش باطل 

نه بلكه تيمم بدل از غسل جنابت و حيض او مادام كه دستش به  برگردد يا



غسل نيافته همچنان باقى است هرچند كه حدث  آب نرسيده و يا تمكن از

اين است كه براى نمازش بايد  اصغر از او سرزند و تنها اثر حدث اصغر

بدل از وضوء كند و زمانيكه دسترس به غسل   يا تيمميا وضوء بگيرد و

قول است مشهورتر از آندو قول نظريه اول  پيدا كرد تيممش مى شكند دو

خصوصا در غير جنب و  است يعنى شكسته مى شود و اقوى دوم است

او  بنابراين كسيكه بدل ازغسل جنابت تيمم كرده و سپس حدث اصغر از

ابت كرده و سپس حدث اصغر از او سرزده مثل كسى استكه غسل جن

بدل  كه اين براى مثال نمازش به جزء وضوء يا تيمم سرزده باشد همانطور

بدل  از وضوء احتياج ندارد او نيز احتياج ندارد و همچنين حائضيكه تيمم

مثل زنى  از غسل حيض كرده و بعد از تيمم حدث اصغر از او سرزده

ث شده باشد كه با حدث  محد است كه بعد از وضوء و غسل حيض 

بدل از  و تيمم )) تيمم بدل از وضوءش باطل نمى شود اصغرش جزء

ولى نزديك تر به احتياط آن  (( غسل حيضش باعتبار خود باقى است

بدل از غسل كند  برايش امكان دارد هم وضوء بگيرد و هم تيمم استكه اگر

ن چه دزدمه وكسيكه اين امكان برايش نيست درجنابت يك تيمم به نيت آ

هست كه يا تيمم بدل از غسل است و يا بدل از وضوء انجام دهد و  اش

مثل حيض احتياطا دو تيمم كند يكى بدل از وضوء و  در غير جنابت

 . بدل از غسل ديگرى

اگر آب بدست آورد و از استعمال آن نيز مانعى شرعى و  - 6مساءله 

 نماز عذرش برطرف تيممش مى شكند و همچنين اگر قبل از عقلى نداشت

قبل از گرفتن وضوء يا انجام غسل دوباره عذرش  شود و حتى اگر



قبلى نمى تواند نماز بخواند بلكه بايد  برگردد و يا آب ناياب شود با تيمم

آب و زمان زوال عذر آنقدر  مجددا تيمم كند بله اگر زمان دست يابى به

بگيرد يا غسل  ضوءكوتاه بوده باشد كه در آن اندك زمان ممكن نباشد و

 كند بعيد نيست كه تيمم قبليش شكسته شود هرچند كه تيمم كردن در اين

 فرض نيز به احتياط نزديك تر است و همچنين اگر دست يابى به آب و يا

باطل نمى شود اما اين  زوال عذر در تنگى وقت اتفاق بيفتد تيمم قبليش

 . تتيمم تنها براى نمازى كافى است كه وقت آن تنگ اس

كسى كه جنب بوده و بخاطر نداشتن آب تيمم كرده اگر آبى كه  - 7مساءله 

باطل نمى شودو  تنها كفاف وضوء را مى دهد تيمم بدل از غسل او يافته

 اما غير جنب كه وظيفه اش دو تيمم است اگر آب به مقدار وضو پيدا كند

غسل  دارتنها آن تيممش باطل مى شود كه بدل از وضوء بوده و اگر به مق

غسل هر دو را نمى دهد آن  كردن به تنهائى است و كفاف وضوء و

بدل از غسل بوده و اگر آبى پيدا كرد كه مى  تيممش باطل مى شود كه

غسل كند و كفاف هردو را نمى دهد احتياط  تواند با آن وضوء بگيرد و يا

غسل نموده بجاى وضوئش تيمم كند هرچند كه  آن استكه آنرا صرف در

 . نيست ء و نشكستن تيمم قبليش خالى از وجهبقا

اگر بعد از نماز آب پيدا كند واجب نيست نمازش را دوباره با  - 8مساءله 

بخواند بلكه همانكه با تيمم خوانده تمام و صحيح است و همچنين  وضوء

از ركوع ركعت اول آب پيدا شود و اما اگر قبل از  اگر در بين نماز بعد

اشكال است  ا شود در اينكه تيمم و نمازش باطل باشداول پيد ركوع ركعت

و بعيد نيست كه بگوئيم باطل نيست و مستحب است برگردد و نماز را با 



شروع كند و احتياط كردن باينكه همان نماز را تا به آخر ببرد و  وضوء

نمازى ديگر با وضوء بخواند خوبست و سزاوار آن  اگر وقت وسعت دارد

 .است كه ترك نشود

اگر در بعضى از اجزاء تيمم شك كند در صورتى كه شك او  - 9مساءله 

تمام شدن عمل باشد اعتنائى به آن شك ننموده بنابراين مى گذارد  بعد از

بوده و همچنين اگر در بين عمل شك كند چه اينكه  كه تيممش صحيح

بدل از وضوء باشد و چه بدل از غسل هرچند كه در فرض دوم  تيممش

 . وانجام دادن جزء مشكوك به احتياط نزديكتر است دن به شكاعتناء كر

  فصل در نجاسات

در اين فصل در معرفى آن ها و در احكام و كيفيت نجس شدن اشياء 

عفو شده از نجاسات در چهار قسمت بحث مى  بوسيله آنها و آن چه كه

 .شود

   گفتار در معرفى و بيان نجاسات

 : نجاسات يازده چيز است

وم بول و غائط هرحيوانى كه خون جهنده داشته باشد و حرام اول و د

  كه حرمت گوشتش ذاتى نباشد و بلكه بخاطر عروض  گوشت باشد هرچند

  مثل شتر و گاو و مرغ و هر حيوانى كه بحسب ذاتش عارضى بوده باشد

حالل گوشت است و بخوردن نجس عادت كرده باشد و يا انسانى با آن 

بول و  ر اين صورت حرام گوشت بالعرض شدهكه د وطى كرده باشد

 .غائطش نجس مى شود

اول  و اما از حيوان حالل گوشت پاك است و همچنين از حيوانى كه شرط



را ندارد يعنى خونش جهنده نيست و نيز گوشتى بر بدن ندارد مانند مگس 

نظائر آنها و اما حيوانى كه خون جهنده ندارد ولى گوشت بر بدن  و پشه و

بودن بول و فضله اش محل اشكال است هرچند  پاك) مانند ماهى (دارد 

فضله اش همچنان كه اقوى  كه طهارت خالى از وجه نيست خصوصا در

 . نجاست فضله و بول پرنده حرام گوشت است

حالل گوشت است  اگر شك شود در فضله اى كه آيا از حيوان - 2مساءله 

حالل  وان است كه آيايا از حرام گوشت حال يا شكش در خود آن حي

گوشت است يا حرام گوشت و يا شكش در فضله است كه آيا اين فضله از 

حيوان است كه فضله اش نجس است يا از فالن حيوانى كه فضله  فالن

مى بيند نمى داند فضله موش است و يا فضله  اش پاك است مثال چيزى را

در فضله و همچنين اگر  سوسك در اينجا حكم به طهارت آن مى كند

 حيوانى شك كند كه آيا از حيوانى است كه خون جهنده دارد و يا از

حيوانى كه خون جهنده و گوشت ندارد نظير مثالى كه آورديم و اما اگر 

فضله از حيوانى است كه خون جهنده دارد يا از حيوانى  شك كنددر اين كه

يوان دارد و مى داند كه بهرحال از ح كه خون جهنده ندارد ولى گوشت

محل اشكال است هرچند كه پاك  حرام گوشت است دراينجا طاهر بودن آن

 . بودنش خالى از وجه نيست

  از هرحيوانى كه خون جهنده دارد چه- نطفه -سوم از نجاسات منى 

حالل گوشت باشد و چه حرام گوشت و اما منى حيوانى كه خون جهنده 

 . ندارد پاك است

خون جهنده دارد البته آن قسمت از مردار چهارم مردار از هر حيوانى كه 



نه مثل مو و سم و چنين عضوى هم كه از زنده  كه داراى حيات بوده

ريزى چون پوسته و سله  چنين حيوانى قطع شود مردار است اگر اجزاء

امثال اينها كه بعد از خوب  جوش ها و كوركها و پوسته لب و سله زخم و

دار مى ريزد  يزى كه از بدن جربشدن از بدن مى افتد و پوسته هاى ر

كه همه پاك است و همچنين اجزائى كه جان حيوانى ندارد چون استخوان 

و دندان و منقار و ناخن و سم و مو و پشم و كرك و پر كه از  و شاخ

تخم مرغ مرده بشرطى كه پوسته روئى آن  مرده آنها پاك است و همچنين

باشد بلكه از غير حالل حالل گوشت  بسته شده باشد در صورتيكه از

 . گوشت نيز پاك است

و در پاك بودن ملحق مى شود به چيزهائى كه ذكر شد انفحه كه عبارتست 

قبل از غذا  رنگى منجمد كه در جوف سيراب بره و بزغاله از چيز زرد

خور شدن قرار دارد و با آن پنير درست مى كنند و همچنين شيرپستان 

به خاطر اين كه ) دو يعنى تخم مرغ وشيراين (پاك است و  حيوان مردار

شود و احتياط به اجتناب در شير حيوان  ظرف آن نجس است نجس نمى

 .مرده حرام گوشت ترك نشود

اگر احراز شود كه جان ) كه در ناف آهو مى رويد(نافه مشك  - 3مساءله 

دارد اگر نرسيده از آهوى زنده و يا مرده جدا شود اقوى نجاست  حيوانى

مستقل از آهو شده باشد و يا زنده بودن آهو حياة از  و اگر بالغ وآنست 

زائل گشته باشد و خالصه بحدى رسيده باشد كه بايد بيفتد و يا آن را  آن

طهارت آنست چه اينكه از آهوى زنده جدا شده باشد و چه از  بكنند اقوى

اين كه اصوال نافه مشك از اعضائى از  آهوى مرده و اگر شك شود در



به طهارت است و اگر  هو است كه زندگى حيوانى دارد يا نه باز محكومآ

ازرسيده  علم دارد بزندگى حيوانى آن ولى شك دارد در اين كه آنرا بعد

شدنش از حيوان جدا كرده اند و يا نارس جدايش ساخته اند محكوم به 

و اما خود مشك در همه صورتها بدون اشكال طاهر است  نجاست است

) مانند نافه (به نجاست است  ه ازناحيه چيزى كه محكوممگر آن ك

طهارتش خاى از  رطوبتى در آن رخنه كرده باشد كه در اين صورت

اشكال نيست و اگر مكلف جاهل بوضع آن باشد حكم به طهارت آن مى 

 .كند

آنچه كه از دست مسلمان و يا بازار مسلمين از قبيل گوشت و پيه يا 

مكلف نداند كه قبال از دست كافر بدست مسلمان اگر  پوست گرفته مى شود

يقين نداشته باشد به اين كه حيوان  رسيده محكوم بطهارت است هرچند كه

از آن قبيل در  را باذبح اسالمى ذبح كرده اند و همچنين اگر چيزى

سرزمين مسلمانان افتاده باشد پاك است و اما اگر بداند كه فروشنده 

احتمال بدهد  يدارى كرده در اين فرض اگرآن را از كافرى خر مسلمان

مسلمان نامبرده بعد از فحص و تحقيق واحر از ذبح اسالمى از كافر 

پاك است و بلكه بنابراحتياط اين را نيز بداند كه مسلمان نامبرده  خريده

شرعى شده با آن كرده در اين صورت نيز محكوم  معامله حيوانى كه ذبح

باشد به اينكه مسلمان بدون فحص و  اشتهبطهارت است و اما اگر علم د

اقوى وجوب اجتناب از آن  تحقيق آنرا از كافر گرفته بنابراحتياط بلكه

 . است

اگر گوشتى و يا دنبه اى و يا پوستى از كافرى و يا از بازار كفار بگيرد 



 كه از حيوان دارى خون جهنده است و يا از غير آن مانند ماهى و و نداند

محكوم بطهارت است هرچند كه علم به تذكيه آن نداشته امثال آن است 

 . خواندن با آن و در آن جائز نيست باشد ولكن نماز

اگر چيزى از دست كافر و يا از بازار كفار بدست آورد و  - 6مساءله 

اجزاء حيوان است و يا اصال حيوانى نيست محكوم به طهارت  نداند آيااز

كه علم نداشته باشد بمالقات آن با بشرطي است و نماز در آن صحيح است

قبيل است الستيك و شمعى كه در اين اعصار از  نجاست مسرى و از اين

اطالعى از حقيقت آن ندارد  كشورهاى غيراسالمى وارد مى شود و مكلف

 . كه محكوم به طهارت است

پنجم از نجاست خون حيوانى است كه خون جهنده دارد بخالف خون 

ماهى و پشه و شپش و كيك كه طاهر است و خونيكه  حيوانات ديگر نظير

طهارت است و احتياط آنستكه  مكلف شك دارد از كداميك است محكوم به

شود  از علقه ايكه از نطفه درست شده حتى عقله در تخم مرغ اجتناب

هرچند كه طهارت در علقه اى كه درتخم مرغ درست شده خالى از 

 مى شود پاك است هرچند كه وخونيكه درتخم مرغ ديده رجحان نيست

است بلكه اجتناب از همه آن تخم مرغ  اجتناب از آن به احتياط نزديكتر

گرفته باشد و يادر  چنين است مگر آن كه خون مورد بحث در رگى قرار

 .حائل باشد زير پوستى واقع باشد كه آن پوست بين خون و غير آن

ده مى شود اگر حيوان خونيكه بعد از ذبح حيوان درحيوان دي - 7مساءله 

حالل  باشد احتياط واجب اجتناب ازآن است و اگر از حيوان حرام گوشت

گوشت باشد طاهر است بشرطيكه باندازه متعارف هنگام ذبح و يا نحر 



آمده باشد حال چه اين كه خون باقيمانده در بدن حيوان در  خون از حيوان

و يا كبد آن باشد البته گوشت و رگها و قلب  شكم آن باشد و يا در البالى

چاقوى نجس و امثال آن از  اين در صورتى است كه آن خون بوسيله

 .وسايل تذكيه آلوده نشده باشد

 و همچنين خونيكه در اجزاء حرام حيوان حالل گوشت مانند بيضه و

طحال و امثال آن باقى مانده طاهر است ولى نزديكتر به احتياط اجتناب از 

 اثر خر خر كردن حيوان از گلوى او بدرون كه در آن است و خونى

باال بودن حيوان در هنگام ذبح داخل   برمى گردد و يا در اثر سر شكمش 

نمى شود و نجس  در شكم او مى شود جزء خون باقيمانده پاك محسوب

حالل نيست مگر آنكه  است و خون باقيمانده ايكه گفتيم پاك است خوردنش

باشد  آش و آبگوشت بشود و يا در گوشتدر اثر اندك بودن مستهلك در 

 . حالل است بنحويكه جزء آن شمرده شود كه خوردنش

 اگر در چيزى شك شود كه آيا خون است يا رنگ پاك است - 8مساءله 

مثل رطوبتى زرد رنگ كه از زخم ترشح مى شود بطوريكه مكلف شك 

وا و يا يا نه و همچنين اگر منشاء شك او تاريكى ه مى كند آيا خون است

امثال آن باشد و نفهمد رطوبتى كه از زخم او ترشح شده  نابينائى و يا

طهارت است وبر او واجب نيست از  خون است يا چرك محكوم به

خونى شك شود  ديگران بپرسد كه اين رطوبت چيست و هم چنين اگر در

 كه آيا از حيوان داراى خون جهنده است يا نه چه اينه شكش شك در خود

 باشد و مثال نداند مار جزء آندسته است يا اين دسته و يا اين باشد حيوان

خون مثال از گوسفند است يا از ماهى بنابراين اگر  كه خصوص اين



بدن خودش بوده و يا از پشه و يا از كيك  درلباسش خونى ببيند و نداند از

 . آن خون محكوم به طهارت است

 مى آيد نجس و بلعيدن آن حرام خونيكه از الى دندانهابيرون - 9مساءله 

آب دهان مستهلك شود پاك مى شود و بلعيدنش جائز است و  است اگر در

 . و امثال آن واجب نيست آب كشيدن دهان بوسيله مضمضه

 - در اثر ضربه - و يا زير پوست -خونيكه در زير ناخن  - 10مساءله 

ت مگر آنكه شود اگر با پاره شدن پوست بيرون بيايد نجس اس منجمد مى

حاصل شود كه استحاله شده يعنى ديگر خون نيست بلكه چيز ديگرى  يقين

پوست پاره شود و آب به آن خون برسد آن آب نيز  شده است پس اگر

غسل كردن با وجود آن خون مشكل   مى شود و وضوء گرفتن و نجس 

خارج سازد   واجب است نخست آنرا از زير پوست پاره شده است پس 

ه خارج ساختن آن دشوار و حرج باشد كه در اينصورت بايد مگر آنك

قبيل باند يا چسب بعنوان جبيره روى آن بكشد و سپس با آب  چيزى از

غسل روى آنرا مسح كند و يا وضوء و غسل را با فرو بردن  وضوء يا

دست خود را از آرنج به نيت وضوء  عضو در آب انجام دهد يعنى مثال

درآورد همه اينها  جاست نمى پذيرد فرو كند ودر آب كر يا جارى كه ن

 زمانى است كه از اول بداند آنچه منجمد شده خون بوده است و اما اگر

احتمال دهد كه گوشت بدن او در اثر ضربه مانند خون مرده شده پاك 

 . است

هشتم از نجاسات مست كننده ايكه در اصل مايع و روان باشد مانند شراب 

اصل جامد است مانند حشيش و امثال آن پاك است  و اما چيزهائيكه در



شربتى درآورند چون مايع بودن آن  هرچند كه آنرا بجوشانند و بصورت

بجوشاند ظاهرا پاك است  عارضى است و اما آب انگور اگر آنرا با آتش

بدون اشكال  هرچند كه هنوز دو ثلث آن تبخير نشده باشد لكن خوردن آن

ويز و كشمش گرفته مى شود با اينكه دو ثلث حرام است آبى هم كه از م

تبخير نشده پاك است و حالل است بنابر اقوى و اما اگر آب انگور و  آن

خود جوش بيايند و مست كننده شوند بطوريكه گفته   اگر بخودى كشمش 

فشرده خرما اگر اين فرضى در  شده است نيز نجس خواهند شد و همچنين

در اينكه اين  شود و اگر مكلف شك كندآن تحقق يابد آن نيز نجس مى 

مايع انسانرا مست مى كند يا نه در همه آنچه نام برديم از انگور و كشمش 

 . خرما محكوم بطهارت است و

خوردن كشمش و خرمائى كه در روغن جوش آمده و پخته  - 11مساءله 

اشكال  پلو و ساير غذاها و يا در آبگوشت و آش ريخته شده شده و يا الى

ارد مخصوصا در مورديكه مكلف شك دارد در جوش آمدن جوف آنها ند

 .شك را دارند كه غالبا هم اين

 است شرابى است كه غالبا آنرا از جو مى - آبجو-نهم از نجاست فقاع 

تاءمل است  شرابيكه از غير آن بگيرند در حرمت و نجاستش گيرند و اما

 .نده باشدهرچند كه به آن فقاع گفته شود مگر آنكه مست كن

ششم و هفتم سگ و خوك بيابانى است كه هم عين آن نجس است و هم آب 

 .دريائى پاكند دهانش و اما سگ و خوك

دهم از نجاسات كافر است و كافر كسى است كه متدين بدينى غيراسالم 

اسالم اختيار كرده و منتسب به آن شده يكى از ضروريات  باشد و يا اگر



ضروريات است منكر باشد بطوريكه برگشت  ند ازاسالم را با اينكه مى دا

رسالت و يا تكذيب رسول خدا  انكارش نسبت به آن ضرورى به انكار

باشد و يا از او  صلى اهللا عليه وآله و يا تنقيص شريعت مطهره آنجناب

كافر  گفتار و كردارى سر بزند كه اقتضاى كفر او را داشته باشد و در

 چه حربى و چه ذمى و اما ناصبى ها كه فرقى نيست مرتد و كافر اصلى

اميرالمؤ منين عليه السالم دشمنى مى كنند و بآنجناب ناسزا مى  با امام

خدايتعالى هر دو طائفه را لعنت كند بدون ترديد نجسند  گويند و خوارج كه

اسالم را انكار داشته باشند و برگشت  چه اينكه چيزى ازضروريات

غالى ها كه درباره امام  شد يا نه و اماانكارشان به انكار رسالت با

) مى دانند آنجناب را العياذ باهللا خدا(اميرالمؤ منين عليه السالم غلو نموده 

اگر اين غلوشان مستلزم انكار الوهيت خدايتعالى و مستلزم انكار توحيد و 

خدايتعالى و يا نبوت رسولخدا صلى اهللا عليه وآله باشد آنها نيز  يگانگى

 .حكم بكفرشان نمى شود  گرنهكافرند و

غير از دوازده امامى ها از ساير فرقه هاى شيعه اگر از  - 12مساءله 

رفتارى كه حاكى از دشمنى آنان نسبت به ساير ائمه باشد  آنان گفتار و

چنين چيزى از آنها بظهور برسد آنها نيز مانند  سرنزند پاكند و اما اگر

 .ساير ناصبى ها نجسند

اسات عرق شتر نجاستخوار است و اما عرق غير شتر از يازدهم از نج

نجاستخوار شده اند پاك است لكن اجتناب از آن به احتياط  حيواناتى كه

اقوى طهارت عرق جنب از حرام است ولكن  نزديكتر مى باشد همچنانكه

نزديكتر از اين به  به احتياط واجب اجتناب از آن در نماز الزمست و



 ور كلى از عرق جنب از حرام اجتناب شود چه دراحتياط آن است كه بط

 .نماز و چه در غير نماز
 
 
 

   گفتار در احكام نجاسات

شرط است در صحت نماز و طواف چه واجب آندو و چه  - 1مساءله 

بدن و حتى موى بدن و ناخن و ساير قسمت هاى  مستحب آندو اين كه

باشد و چه نباشداينكه از چه اينكه ساتر  ديگر بدن كه تابع بدنند و نيز لباس

استثناء شده و نيز شرط است كه از  نجاسات پاك باشد مگر آن نجاساتى كه

حتى يك سر سوزن آن  متنجس به نجاسات هم پاك باشد و اندك نجاسات

 . مانند بسيار آنست مگر نجاساتى كه اندك آن استثناء شده است

حال  ى درو نيز شرط است در صحت نماز پاك بودن محلى كه پيشان

سجده بر آن نهاده مى شود و اما محل و مواضعى كه اعضاء ديگر سجده 

شود نجس بودنش مانعى ندارد به شرطى كه آن نجاست  بر آن نهاده مى

سرايت نكند و يا اگر سرايت مى كند به بيش از  به جائى از بدن يا لباس

 .مقدارى كه عفو شده آندو را نجس نكند

  پس ) ستكه آلوده كردن مساجد به آن حرام است حكم ديگر نجاسات اين ا)

كه مسجدى آلوده به نجاست شده واجب است آنرا ازاله كند  اگر مكلف ببيند

نيست بلكه شامل همه اجزاء آن از  و اين وظيفه مخصوص كف مسجد

شامل سمت بيرون  زمينش و ديوارها و سقفش و حتى بنابراحتياط

 .ديوارهايش مى شود



اجد مشاهد مشرفه و ضريح هاى مقدسه و هر چيز و ملحق است بمس

باشيم به اينكه خداى تعالى تعظيم و بزرگداشت آن را  ديگرى كه علم داشته

منافى آن است مانند تربت حسين بن على  واجب كرده بر وجهى كه تنجيس

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و تربت سائر ائمه  عليه السالم و بلكه تربت

جلد و غالف آن و بنابراحتياط كتب   قرآن كريم و حتىعليهم السالم و

مسجد را دارد و  احاديث وارده از ائمه معصومين عليهم السالم نيز حكم

 بلكه اگر تنجيس يكى از آنچه برشمرديم مستلزم هتك حرمت باشد و بلكه

 حرام است) چه مستلزم هتك باشد يا نباشد(در بعضى از آنها بطور مطلق 
. 

آنچه گفته شد كفائى است و اين تكليف اختصاص به كسيكه وجوب تطهير 

كرده ندارد همچنانكه اين تكليف در صورت امكان تطهير  آنها را نجس

نيازمند به دادن مال باشد دادن مال نيز  فورى است و اگر انجام اين وظيفه

كرده از كسيكه آن  واجب است و مى تواند پولى را كه در اين راه خرج

 . كرده بگيرد محل را نجس 

و اگر تطهير مسجد مستلزم كندن آن و يا خراب كردن مقدارى از 

بلكه واجب است و شخصى كه آنرا نجس كرده  ساختمان آن باشد جائز و

نجاستى را مثال در مسجد ببيند  ضامن خسارت تعمير ميباشد و اگر مكلف

ند قبل از نماز مسجد را تطهير ك و وقت نمازهم رسيده باشد واجب است

صورت ترك  البته اين صورتى استكه وقت نماز وسيع باشد و در اين

 تطهير و ايستادن به نماز با داشتن قدرت معصيت است هرچند كه نمازش

صحيح است و اما در تنگى وقت واجب است اول نماز را بخواند و سپس 

 .بپردازد به تطهير مسجد



 خود مسجد است بنابراحتياط حصير مسجد و فرش آن مانند - 2مساءله 

آنها نيز حرام است و اگر نجس شود برطرف كردنش   نجس كردن پس 

قسمتى از حصير و يا فرش كه  واجب است هرچند مستلزم آن باشد كه

 .نجس شده بريده شود

در مساجد فرقى بين آباد و خرابه و متروكه آن ها نيست بلكه  - 3مساءله 

ال مسجد بوده و فعال عنوان اين است كه در محلى هم كه قب احتياط واجب

غاصبى آنرا بصورت خانه يا كاروانسرا و يا  ديگرى بخود گرفته مثال

 .تنجيس تطهير كنند دكان درآورده نجس نكنند و در صورت

اگر مكلف بداند كه واقف قسمتى از بناى مسجد را از مسجد  - 4مساءله 

كند كه آيا كرده آن قسمت حكم مسجد را ندارد و اگر شك  بودن استثناء

شده يا نه باز حكم مسجد را ندارد مگر  فالن قسمت نيز بعنوان مسجد وقف

باشد كه در اين صورت  آن كه اماره و عالمتى بر مسجد بودن آن در آن

 .  كردن آن جائز نيست نجس 

همانطور كه نجس كردن قرآن حرام است نوشتن آن با مركب  - 5مساءله 

روى جهل و يا عمداين كار را كرده بر او حرام است و اگر از   نيز نجس 

محو شدنى است محو كند و اگر محو نمى  واجب است آن نوشته را اگر

بشويد هرچند خطوط محو  شود مانند مركب چاپ به اين كه مثال نوشته را

 .نگردد تطهير كند

باطل  كسيكه عمدا با بدن و يا لباس نجس نماز بخواند نمازش - 6مساءله 

 واجب استكه آن را در وقت اعاده و درخارج وقت قضاء است و بر او

 فراموشى چنين كرده حكم عامد را دارد واما اگر كند و كسى كه از در



جاهل به نجاست لباس يا بدن بوده و نماز را خوانده بعد از نماز اطالع 

اعاده بر او واجب است و نه در خارج وقت قضاء  يافته نه در وقت

 . نزديكتر است ر وقت به احتياطهرچند كه اعاده آن د

و اما اگر در بين نماز متوجه نجاست بدن يا لباس خود شود اگر علم ندارد 

نجاست قبل از نماز باو رسيده و احتمال مى دهد در بين نماز  به اينكه اين

امكان دارد كه در بين نماز آن رابرطرف  به او رسيده باشد و برايش

كه ساتر عورت داشته  ن درآورد بطورىسازد مثال اگر لباس است از ت

بطورى  باشد و اگر بدن است و آب در نزديكى او است آن را تطهير كند

كه از صورت نماز گذار خارج نشود چنين كند و بقيه نمازش را بخواند و 

برايش امكان ندارد در صورت وسعت وقت نماز را از سربگيرد و  اگر

رت را هم بيندازد و عريان تواند ساتر عو اگر وقت تنگ است و مى

ندارد با همان نجاست نماز  نمازبخواند واجب است چنين كند و اگر امكان

نماز دارد  را تمام كند در صورتى هم كه علم به عروض نجاست در بين

در همه فرضهاى گذشته در وسعت وقت نماز را از سر بگيرد چه بتواند 

 .نماز تطهير كند يا نتواند در بين

اگر ساتر عورت مكلف منحصر در جامه اى نجس باشد اگر  - 7مساءله 

سرماى شديد و موانعى مانند آن نميتواند حامه را از تن درآورد  به خاطر

باشد و يا اگر وسعت دارد احتمال ميدهد كه در  در صورتيكه وقت تنگ

نماز مى خواند واعاده آن  آخر وقت عذرش برطرف شود در همان جامه

اقوى  جب نيست و اگر مى تواند جامه را از تن درآورددر وقت بر او وا

احتمال زوال عذر  آنستكه در تنگى وقت و بلكه در وسعت وقت نيز اگر



 . نمى دهد نماز را عريانا بخواند و قضاء نماز بر او واجب نيست

اگر مكلف دو جامه دارد و يقين دارد به اينكه يكى از آن دو  - 8مساءله 

ى داندكدام است و جامه ديگرى هم غيراز آندو ندارد لكن نم  است ، نجس 

بار بخواند يكبار با يك جامه بار ديگر با  بر او واجب است كه نماز را دو

دوبارخواندن را ندارد احتياط واجب  جامه ديگر و اگر وقت گنجايش

وقت قضائش را  آنستكه اگر امكان دارد عريانا نماز بخواند و در خارج

نماز   بخواند و اگر نمى تواند عريان شود بايك جامه يكنيز با جامه پاك

مى خواند و احتياط واجب آن است كه در خارج وقت نيز قضائش را 

آورد در اين مسئله اگر جامه نجس به دو جامه و يا  درجامه اى ديگر بجا

) نجس با دو جامه پاك مشتبه شد و يا دوجامه(سه جامه طاهر مشتبه شد 

لباس پاك واقع  ار مى كند تا يقين كند يك نماز وى درآنقدرنماز را تكر

 . شده

   گفتار در اينكه چگونه چيزى نجس مى شود؟

در صورتى كه اشياء نجس كه قبال نامبرده شد خشك باشد چيز  - 1مساءله 

مالقات با آن ها نجس نمى شود در صورتى كه رطوبت داشته  خشك با

 .قل نشود نجس نمى شودرطوبت اين به آن منت باشد ولى چيزى از

 بطورى تر باشد كه يعنى شى ء نجس و شى ء پاك بله اگر يكى از آندو

دربرخورد با يكدگرترى آن به ديگرى منتقل شود شى ء پاك نجس مى 

روان بودن بدون سرايت در نجس شدن كافى نيست مثال  شود و صرف

د آن به شى ء نجس نمى چسب  روان است اما چيزى از- جيوه -ريبق 

كند متنجس  پس اگر جيوهه و بلكه طال و نقره مذاب با نجسى برخورد



اتصال اين دو مالقى گردد  نمى شود مگر آن كه رطوبتى از خارج باعث

درطال و يا در  مثال طالئى كه در بوته نجس ذوب شده در صورتى كه

 بوته رطوبتى نباشد طال نجس نمى شود و بفرضى هم كه چنين رطوبتى

 .باشد تنها ظاهر طال نجس مى شود مانند هر جامد ديگروجود داشته 

چيزى كه با يكى از نجاسات مالقات مى كند با شك در وجود  - 2مساءله 

سرايت كننده محكوم به طهارت است پس اگر مگسى بر روى  رطوبت

برخسته بر جامه ما نشست حكم به نجاست  نجاست نشست و سپس از آنجا

 آن هست كه پاى حشره با چنان رطوبتى از احتمال جامه نمى شود و چون

 .سرايت كرده باشد نجس تر شده باشد كه بجامه نيز

جز با يقين نه حكم به نجاست چيزى نمى شود و نه بطهارت  - 3مساءله 

يعنى كسيكه (نجاستش ثابت بوده و با نبود يقين جز دادن ذى اليد  چيزى كه

جس است و يا اين چيزى كه و خبر دهد كه اين ن چيزى را در اختيار دارد

دو شاهد عادل ثابت نمى شود  و نيز با شهادت)  بوده پاك شده است  نجس 

محل اشكال است بنابراين هم در شهادت به نجاست  و كافى بودن يك شاهد

 .احتياط ترك نشود و هم در شهادت به پاك بودن نجس

كه ظنى و اما ظن مكلف در اين دو مقام حكم را ثابت نمى كند هرچند 

شك چيزى ثابت نمى شود مگر در آنچه كه بدون  قوى باشد و همچنين با

بول خارج شود كه بيانش در مسئله چهارم از مسائل  استبراء از مجراى

 . استبراء گذشت

مانند علم ) يكى ازدو يا چند چيز(علم اجمالى به نجاست  - 4مساءله 

يكى از دو چيز نجس شده بنابراين اگر علم پيدا شود به اينكه  تفضيلى است



 شود مگر آنكه قبل از حصول علم يكى از آندو از بايد از هر دو اجتناب

مثال يقين اجمالى داشت به اينكه يا شلوارش با (محل ابتالء خارج شود 

كه ) بول نجس شده و يا آن ظرف آبى كه در اينجا بود و شكست  ترشح

 اين مسئله اشكالى هست واجب نيست البته در از شلوار در اينجا اجتناب

 . لكن ارجح در نظر همانست كه گفتيم

و درحكم اجمالى شهادت اجمالى است در صورتى كه بر موضوع واحدى 

مثل اين كه دو شاهد عادل شهادت دهندبه نجاست يكى از دو ) واقع شود

براى خود آنان مشخص بوده لكن شهادتين  چيز و بدانيم كه شى ء نجس

مثل اينكه (واحد واقع نشود  اما اگر شهادت بر موضوعو  (( اجمالى بوده

شهادت به  يكى از دو عادل شهادت دهد فالن ظرف نجس است و ديگرى

 و يا شهادت به نجاست موضوع واحد باشد لكن) نجاست ظرفى دهد بدهد

مثل اين كه هر دو شهادت دهند به اين كه يا اين ظرف (بنحو اجمال باشد 

 كه نجس براى خود آنان نيز مشخص نبوده بطورى نجس است و يا آن

 .نشود باشد در اين صورت احتياط ترك

اگر دو شاهد شهادت دهند بر اينكه فالن شى ء در سابق نجس  - 5مساءله 

مكلف شك كند در اين كه نجاست آن زايل شده يا نه واجب است از  بوده و

 .آن شى ء اجتناب كند

ه سوم هر كسى است كه بر شى منظور از ذى اليه در مسئل - 6مساءله 

باشد و آن را در اختيار داشته باشدحال چه اينكه مالك آن هم  ءى مستولى

عاريه يا امانت گرفته باشد بلكه حتى اگر آن را  باشد و يا آن را اجاره يا

همسر و يا خادمه و يا برده كسى خبر دهد  غصب كرده باشد بنابراين اگر



شوهر يا مولى و يا فالن   است مثال لباسكه فالن شى ء كه در اختيار او

آنجا هم كه  طرف خانه نجس است در حكم به نجاست كفايت مى كند بلكه

 . مربيه طفل خبر دهد كه طفل و يا لباس او نجس است كافى است

قول مولى نسبت به عبد  بله از اين مطلب كلى يك مورد استثناء شده و آن

لباسى كه برده   او به اينكه بدن و يايا كنيزش است زيرا معتبر بودن كالم

من در اختيار دارد نجس است اشكال هست بلكه معتبر بودن آن خالى از 

نيست خصوصا در صورتيكه خود برده خبر بطهارت آن بدهد كه  قوت

 . قول برده و بى اعتبارى قول مولى اقوى است اعتبار

 باشد هريك از اگر يك چيز در اختيار دو نفر مثال دو شريك - 7مساءله 

كه اين شى ء نجس است قولش قبول مى شود و اما اگر يكى  آندو خبردهد

بگويد نجس است به هيچيك اعتنا نمى شود  بگويد پاك است و ديگرى

نفر ديگر شهادت دهند به  همچنان اگر دو نفر شهادت دهند به پاكى و دو

 .نجاست هر دو شهادت از اعتبار مى افتد

قول دو شاهد مقدم   نفر و خبر ذى اليه تعارض شدو اگر بين شهادت دو

تعارض در  مى شود بر قول ذى اليه و آنچه گذشت از بى اعتبارى بخاطر

صورتى است كه قول هر دو شريك و يا هر دو بينه مستند به وجدان و 

باشد نه به اصالة الطهارة و اصلى ديگر نظير آن و اما اگر كالم   حس

ى به اصل باشد قول آن طرفى مقدم است كه ديگر يكى مستند به حس و

شريك و يا دو شاهد مى گويند  مستند به حس و وجدان است و مثال يك

يا دو شاهد  فالن چيز را ديديم كه سگ به آن دهن زد و شريك ديگر و

 پاك است و ما مى دانيم كه شهادتشان مستند به اصالة: ديگر مى گويند



اول كه به حس  اينجا قول طائفهالطهاره و يا استصحاب است كه در 

قول دو شاهد مقدم بر  در آنجا هم گفتيم ((شهادت مى دهند قبول نمى شود

 .قول ذى اليه است در صورتى است كه دو شاهد از حس خبر دهند

عادل باشد و يا فاسق و در  در ذى اليه فرقى نيست بين اين كه - 8مساءله 

 هست هرچند كه معتبر بودن آن اشكال اعتبار قول ذى اليدى كه كافر است

قول كودك البته اگر به نزديكيهاى بلوغ رسيده  نيز اقوى است و اعتبار

قول كودكى هم كه مميز هست ولى به نزديكى  باشد بعيد نيست بلكه درباره

گفت فالن چيزنجس است از آن  اگر )) بلوغ نرسيده احتياط مراعات شود

 . ((اجتناب شود

نجس شده اگر با چيز پاكى برخورد كند آن را نيز چيزى كه  - 9مساءله 

كند و همچنين آن شى ء نجس شده دوم اگر با شى ء پاكى   مى نجس 

لكن اين سرايت نجاست در آنجا كه  برخورد كند آن را نجس مى كند

اگر واسطه بسيار شد  واسطه يكى و دو تا و سه تا باشد يقينى است و اما

واسطه  احتياطى است هرچند كه با بسيارىاجتناب از متنجس مازاد برسد 

ها متنجس نشدن بنظر اقوى است و نيز بنابراحتياط واجب احكام نجاسات 

مالقى آن اجراء مى شود مثال چيزى ككه با بول برخورد كرده و  درباره

شسته شود چيزى هم كه با آن برخورده دوباره  متنجس شده بايد دوباره

دهان سگ برخورده بايد قبل از  لعابشسته مى شود و يا ظرفى كه با 

خاك مال  شستن خاك مال شود ظرفى هم كه با آن اين ظرف برخورده

شود مخصوصا اگر آب ظرف اول در ظرف دوم ريخته شود كه خاك 

 . بنابراحتياط واجب است مالى آن



  آنچه در باطن بدن آدمى با نجاست باطنى مالقات كند نجس  - 10مساءله 

اخل بينى اگر خونين باشد ولى آب بينى كه بيرون آيد و با مثال د نمى شود

 . است خون همراه نباشد پاك

بله اگر چيزى از خارج داخل بدن شود و در آنجا با نجاست باطن 

آن به احتياط نزديك تر است هرچند كه الزم نبودن  برخورد كند اجتناب از

 . اجتناب اقوى است

   عفو شدهگفتار در نجاستى كه در نماز از آن 

 نجاساتيكه در نماز مورد عفو قرار گرفته يعنى با آنها مى توان - 1م 

 : چيز است نماز خواند چند

 خون زخم و دمل است چه اينكه خون در بدن باشد و چه در لباس -اول 

كه زخم التيام نيافته مى توان با آن نماز خواند ولى  كه گفته اند مادام

يا عوض كردن لباس است درصورتى   واحتياط در برطرف كردن نجاست

كار براى نوع  كه اين كار نوعا داراى مشقت نباشد و اگر زحمت اين

مشقت آورنيست ولى براى شخص مكلف حرجى و دشوار است بمقدارى 

حرج درآيد واجب نيست پس معيار در عفو از خون زخم يكى از  كه از

 نوع مشقت داشته و تعويض لباس براى دو امر است يا اينكه تطهير بدن

تبديل الزم نيست هرچند كه براى خود  باشد كه در اين صورت تطهير و

دشوار باشد هرچند كه بر  او حرج نداشته باشد و يا اينكه برشخص مكلف

كه گرفتار  نوع مردم مشقت نداشته باشد كه در اينجا بمقدارى واجب است

رك با اينكه در قبيل خون زخم و كو مشقت نگردد و بودن خون بواسير از

زخم باطنى ديگر  بيرون بدن نه زخمى هست و نه كوركى و همچنين هر



 . كه خون آن بيرون آيد خالى از قوت نيست

دوم خونى است كه در بدن يا لباس نماز گذار باشد و كمتر از يك درهم 

يا لباس را فراگرفته باشد و خون حيض و نفاس و استحاضه  بغلى از بدن

و مردار نباشد البته استثناء خون استحاضه و  س العينو خون حيوان نج

هرچند عفو از خون حيوان  حيوان نجس العين و مردار بنابراحتياط است

هرحيوان   العين و مردار خالى از وجه نيست بلكه اجتناب از خون نجس 

حرام گوشت بهتر است و چون مساحت در هم بغلى معلوم نيست بمقدار 

 . شود و آن عبارتست از بند انگشت سبابهاكتفاء مى  يقينى آن

حال  اگر خون بصورت قطره هائى به بدن يا لباس پاچيده شود - 2مساءله 

رو بر هم آنها در نظر گرفته مى شود اگر رو بر هم آن ها بقدر سر 

نباشد ميتوان با آن نماز خواند و اگر بيشتر باشد بايد از آن  انگشت سبابه

 . خون پاچيده شده بطور مطلق اقوى است اجتناب شود ولكن عفو از

و اگر خون از يك طرف لباس بطرف ديگر رسيده باشد يك خون حساب 

كه در جامه كلفت سزاوار نيست احتياط ترك شود و اما  مى شود هرچند

مثل آستر و رويه و لباس اليه داريكه چند اليه دارد اگر خون از رويه  در

 .ساب مى شوداليه ها برسد متعدد ح به آستر به

اگر مكلف در خونيكه كمتر از درهم بغلى است شك كند آيا از  - 3مساءله 

مانند حيض و نفاس و غيره است يا نه ) عفو نشده (معفو  خونهاى غير

كه از آن ها است و اگر با آن نماز  محكوم به عفو است تا اينكه يقين كند

كلفى مانند جاهل به م خواند و بعدا معلوم شد كه از آن خونها بوده چنين

اشكال هم  نجاست است و صحت نمازش خالى از وجه نيست هرچند كه



 دارد و اگر بداند كه خون پاچيده به بدن يا لباسش از آن سه خون نيست و

شك دارد كه آيا كمتر از يك درهم است يا نه عفو از آن اقوى است مگر 

دار عفو شده كم گرديده مقدار عفو بوده شك كند آيا بمق اينكه قبال بيشتر از

 . يا نه

چيزيكه با خون متنجس شده حكم خود خون را در عفو ندارد  - 4مساءله 

درهمش معفو باشد لكن خون كمتر از يك درهم اگر عين  كه كمتر از يك

 .زايل شو حكم عفو باقى است يعنى باز هم مى توان با آن نماز خواند آن

ن با آن نماز خواند هرقطعه سومين چيزيكه در عين نجس بودن مى توا

تنهائى ساتر عورت نباشد و نمى شود با آن به تنهائى  لباسى است كه به

و جوراب و امثال آن كه اگر نجس شود مى  نماز خواند نظير بند شلوار

حيوان حرام گوشت آلوده شده  توان با آن نماز خواند هرچند كه به نجاست

بند شلوار از  ت شده باشد مثالباشد بله با قطع جامه ايكه از نجس درس

 پوسته ميته و يا موى سگ و خوك و يا كافر بافته شده باشد نمى توان

 .نماز خواند

مثل  چهارمين آن نجاستى است كه جزء باطن و توافع بدن شمرده شود

اينكه مكلف متيه اى را خورده يا شرابى نوشيده باشد يا شرابى يا خونى 

 نخ نجسى كه با آن پوست بدن خود را پوست خود وارد كند يا درزير

بخاطر اينكه يا داخل باطن او شده و يا تابع بدن  دوخته باشد كه همه اينها

مى توان نماز خواند و اما با خود  او گشته در عين اين كه نجسند با آنها

بنابراحتياط الزم است  داشتن شى ء و مخصوصا ميته اجتناب آن در نماز

مثل  ن چيز متنجس كه مى توان در آن نماز خواندو همچنين با خود داشت



 اينكه نمازگذار لنگى يا دستمال متنجس را در جيب خود داشته باشد و اما

پول متنجس  دستمال كوچكى كه نتوان با آن ستر عورت كرد و يا چاقو و

 . اقوى اين است كه نماز با آنها صحيح است

طفل باشد و يا  ه مادر آنپنجم جامه زنيكه مربيه طفل باشد حال چه اينك

بول آن طفل آلوده شود مى تواند با  نباشد زيرا اگر اين زن جامه اش به

خالى از وجه نيست كه  آن جامه نماز بخواند وواجب است بنابراحتياط بلكه

آنرا بشويد  روزى يك بار بعد از اولين باريكه لباسش به نجاست آلوده شد

و بعد از آن اگر ساير نمازهايش در و يك نماز را با جامه پاك بخواند 

 .نجس واقع شد اشكال ندارد جامه

شامل نجاست ديگر  حكم باال تنها مربوط به نجاست بول كودك است و

 نمى شود و نيز تنها مخصوص جامه است نه بدن و نيز مربوط به زن

مربيه است و شامل مرد مربى نمى شود و نيز تنها خاص زنى است كه 

نداشته باشد و اما زنيكه چند دست لباس دارد و به  بيش از يك جامه

مشمول اين حكم نيست و اما اگر  پوشيدن همه آن ها با هم نيازمند نيست

 .مثل كسى است كه تنها يك جامه دارد بپوشيدن همه آنها با هم نياز دارد

   فصل در چيزهائيكه نجس را پاك مى كند

 : چيزهائيكه نجس را پاك مى كند يازده است

 اول آنها آب است كه با آن هر نجس شده اى پاك مى شود و بيانش در

فصل آبها گذشت و نيزكيفيت تطهير آب نجس بوسيله آب درآنجا گذشت 

كردن غير آب بوسيله آب اين استكه در آب باران كافى  واما كيفيت پاك

عين نجاست آب باران بر آن مستولى شود  است كه بعد از برطرف كردن



بادهان سگ برخورد كرده   و طرفى كه-اى آن را فرا بگيرد  و همه ج-

 بعد از خاك مال شدن آب باران آنرا فراگيرد و همچنين است آب

كروجارى اال اينكه در چيزهائيكه احتياط فشار دادن ويا كارى مانندفشار 

داخل آن بيرون آيد از قبيل ماليدن يا به تندى حركت  دادن است كه آب

 . دادن

گذشت كه گفتيم آب باران و كر و جارى پاك كننده اند فرقى ميان در آنچه 

چه باشد و يا متنجس با چه چيز نجس شده باشد نيست مگر در  اينكه نجس

برخورد با دهان سگ يا خوك و يا با مردن موش  ظرفها كه اگر با

واجب آنستكه حتى درآب كر و  صحرائى در آن نجس شده باشد احتياط

قليل معتبر است رعايت شود بلكه نزديكتراز   در آبجارى آن تعددى كه

ظرفهاى نجس شده را در آب  اين به احتياط و بهتر آنست كه بطور كلى

قليل تطهير كنند هرچند كه كافى بودن يك  كر و جارى مانند تطهير در آب

ظرفها اگر چيزيست كه آب و  بار در ظرفها نيزرجحان دارد و اما غير

زوال عين نجاست به صرف فرو  نمى كند بعد ازنجاست در آنها نفوذ 

وقتى استكه مانعى اگر  بردن در آب كر و يا جارى پاك مى شود البته اين

اگر  درآن هست برطرف گردد و اگر چيزى است كه آب درآن نفوذ ميكند

مانند كوزه و چوب و صابون و امثال آنها فشارپذير نباشد ظاهرش با فرو 

ى پاك مى شود و اگربخواهند باطنش نيز پاك در آب كر و يا جار بردن

دو آب بگذارندد و آنقدر اين دو آب در آنها نفوذ  شود بايد آنقدر در اين

نيزشسته شده و اماصرف نفوذ رطوبت  كند كه عرفا گفته شود باطن آن ها

اشكال است بلكه ظاهرا  در آن كافى نيست و تحقق چنين چيزى در نهايت



جارى   و اگر مكلف شك كند آيا آب كر يانشدنى است مگر به ندرت

اينطور در آنها نفوذ كرد كه باطن آنها نيز شسته شده باشد باطن آن 

و نه  بنجاست است بله اگر مكلف يقين كند به اين كه آب چيزمحكوم

يا يقين كند باطن آن شسته شده لكن شك  در آن چيز نفوذ كرده و رطوبت

 در باطن آن شده آب مطلق بوده يا داخل كند در اينكه آن مقدار آبيكه

مختصرى درباره  مضاف باطن آن چيز محكوم بطهارت است تا اينجا

 كيفيت تطهير با آب كر و يا جارى گفته شدمطالب ديگرى نيز هست كه

 .در طى مسائلى كه مى آيد گفته مى شود

و اما كيفيت تطهير با آب قليل در صورتيكه متنجس ظرف نباشد و 

 باشد دو بار شستن معتبر است و نزديكتر به احتياط آن بول نجاست هم

عالوه بر شستن براى برطرف كردن نجاست  است كه اين دو بار شستن

بول اگر ظرف نباشد بعد از برطرف كردن   شده بغير باشد و اما نجس 

شستن اول كه بمنظور برطرف  عين نجاست يكبار شستن كافى است و به

ريختن آب بمنظور  تفاء نمى شود بله اگركردن عين صورت مى گيرد اك

 ازاله را بعد از ازاله نيز ادامه دهد كافى است و در تطهير جدا كردن

غساله الزم و معتبر است بنابراين در مثل جامه كه آب در آن نفوذ مى 

بايد بعد از ازاله نجاست آنرا فشار داد و يا كارى  كند و فشار مى پذيرد

چيزيكه آب در آن نفوذ نمى كند و  دا شود و درنظير آن كرد تا غساله ج

قليل  قابل فشار دادن نيست مثل صابون و حبوبات اگر آب يا اگر مى كند

بر آن بريزند ظاهرش پاك مى شود و باقى ماندن نجاست در باطن آنها 

 .شدن ظاهر را نمى گيرد و باطن به تبع ظاهر پاك نمى شود جلو پاك



سگ به آب يا چيز ديگرى كه  (( زبان زدن )) و اما ظرفها اگر با ولوغ

ولوغ مى كند نجس شده باشد بايد سه بار شسته شود كه  در آنست و صدق

مال كردن است و دو بار ديگرش با آب شسته مى شود و   خاك بار اولش 

نباشد و غير از خاك چيز ديگرى جاى  احتياط آن است كه آن خاك نجس

نباشد و نزديك تر به احتياط  ى به خاكخاك را نمى گيرد هرچند كه دسترس

خاك را اندكى  آن است كه نخست خاك خالص و خشك بآن بمالند و سپس

گل و با آن خاك  رطوبت دهند بطوريكه باز خاك بآن گفته شود نه

قليل بشويند و احتياط ترك نشود  مرطوب بظرف بمالند آنگاه دوبار با آب

دهان سگ با ظرف  اس پيدا كردنو باينكه دستور خاك ماليدن در مطلق تم

 آب يا غذا و ليسيدن و در شرب بدون ولوغ و نيزدر برخورد كردن آب

دهان سگ با ظرف بدون ولوغ رعايت شود و اقوى آن است كه برخورد 

حكم ولوغ را ندارد هرچند كه رعايت احتياط خوب  ساير اعضاء سگ

 . است

 ست كه ممكن نيستاگر ظرفيكه سگ بآن زبان زده طورى ا - 1مساءله 

 داخل آن را بطور متعارف خاك مال كرد مثال دهنه آن تنگ است حكم

خاكمال  خاكمال در آن ساقط نمى شود و بايد بهر طريقيكه ممكن است

داخل ظرف كنند و ظرف را  شود مثال پارچه اى بر سر چوبى بسته در

شود حاصل  بشدت تكان دهند تا همه جاى ظرف با خاك تماس يافته تعفير

و در اينكه خاك را در ظرف بريزند و بشدت تكان دهند تعفير صادق 

به مسئله مورد تاءمل است و هرجا مكلف شك كند در اينكه آيا  است يا

حاصل شد و ظرف پاك شد يا نه حكم به نجاست ظرف ميكند پس  تعفير



كه اصال تعفير آن ممكن نيست آن ظرف براى  اگر ظرف طورى است

آب كر و جارى و باران  اند و حكم تعفير با شستن باهميشه نجس مى م

خاكمال شده احتياط ترك نشود به اينكه  ساقط نمى شود و در مورد ظرفيكه

بشويند و در باران  در غير آب باران چون كر و جارى آنرا دوباره

 . احتياج به تعدد نيست

ظرفى كه موش صحرائى در آن مرده باشد و يا خوك از آن - 2مساءله 

باشد بايد هفت بار با آب شسته شود و خاك مالى الزم نيست  آب خورده

قبل از شستن به احتياط نزديك تر است در ظرفى هم  هرچند كه در دومى

يا به شراب كشمش و بلكه مطلق  كه موش معمولى در آن مرده باشد و

كرده باشد سزاوار  مست كننده آلوده شده باشد و يا سگ با آن تماس پيدا

 كه هفت بار شسته شود هرچند كه واجب نيست و واجب تنها سه آنست

 . شستن آنست با آب قليل مانند ساير نجاسات بار

تطهير ظرف هاى كوچك و بزرگى كه دهانه اى تنگ و يا  - 3مساءله 

بوسيله آب كر وجارى واضح است و آن به اين است كه ظرف  فراخ دارد

 جاى آنرا فرا گيرد و احتياط بطوريكه آب همه را در آب قرار مى دهند

 . تكرار كنند تركش سزاوار نيست كردن به اينكه سه بار اين كار را

مثل طغار سه نوبت آب  و اما طريقه تطهير آن با آب قليل اين است كه در

در  را به همه اطراف ظرف مى ريزند و سپس آنرا خالى مى كنند و يا

در آن مى چرخانند بطورى مثل كوزه سه نوبت آبرا در آن مى ريزند و 

را بگيرد و سپس خالى مى كنند و نزديك تر به احتياط آن  كه همه جاى آن

بفوريت آن را در ظرف بچرخانند و خالى كنند  است كه بعد از ريختن آب



بزرگى است كه چرخاندن آب  و اين طريقه مربوط بظرف هاى كوچك و

چون پاتيل و  زرگدر آن و خالى كردن آن ممكن باشد واما ظرف هاى ب

 حوضچه هائى كه كار گذاشته شده تطهيرش باين است كه آب را اطراف

آن بنحوى مى ريزند كه از همه اطراف آن عبور كند و در ته ظرف جمع 

جمع شده را با ظرفى ديگر خارج مى كنند و در اينجا  شود و آنگاه آب

 به كردنش معتبر نيست و نزديك تر فوريت بين چرخاندن آب و خارج

بيرون مى آورند در هر  احتياط آن است كه اگر با ظرفى ديگر غساله را

هنگام  دفعه كه ميخواهند آن را در ظرف فرو ببرند تطهير كنند و اگر

بيرون كشيدن آب قطراتى از ظرف كوچك به اطراف ظرف بزرگ بريزد 

 . ندارد هرچند كه جلوگيرى از چكيدن آن به احتياط نزديك تر است ضرر

اگر تنور نجس شود آب را به نقطه ايكه نجس شده بطورى  - 4ءله مسا

كه از باال بپائين جارى شود و احتياج به سه بار شستن ندارد  مى ريزند

 .  شده يكبار كافى است بول نجس  اگر با

امثال آن نجس شود  اگر ظاهر برنج و ماش و نخود و لوبيا و - 5مساءله 

ريخته در آب  (( قبيل كيسه و امثال آن از )) كافى است آن را در ظرفى

پاك مى شود كه آب  كر و يا جارى فرو ببرند و همچنين به اين طريق هم

 قليل از آن عبور دهند و اما اگر رطوبت نجس در باطن آن نفوذ كرده

باشد تطهيرش با آب قليل و همچنين با كر و جارى امكان ندارد هرچند كه 

جس درست شده با فرو بردنش در آب كر اى كه با گل ن بعيد نيست كوزه

اعماق آن نفوذ كند پاك شود و احتياج به آن  و يا جارى بطوريكه آب در

كند در اينكه آب بطورى  نيست كه آن را خشك كند ولى اگر مكلف شك



يانه بايد حكم  باعماق و يا باطن آن فرو رفته كه شستن بر آن صادق باشد

 .به بقاء نجاست كند

گوشتى كه با آن نجس پخته شده تطهيرش باين طريق ممكن  - 6مساءله 

آنرا در آب كر و يا جارى بگذارند و يا آب قليل روى آن بريزند  است كه

نفوذ كند بهمان اندازه كه آب نجس در آن نفوذ كرده  به مقدارى كه در آن

باطن گوشت باطالق خود باقيمانده باشد و  البته بشرطيكه آب نفوذ كرده در

آب نجس در گوشت نفوذ كرده   آن خارج شود و اگر شك كند كه آياغساله

 . يا نه تطهير كردن ظاهر گوشت كافى است

اگر مكلف جامه متنجس را بشويد و بعد از شستن مقدارى  - 7مساءله 

امثال آن در جامه مشاهده كند اگر يقين دارد به اينكه   و- چوبك -اشنان 

شكالى ندارد و احتمال مانع نبودن كافى ا مانع از رسيدن آب به جامه نشده

بايد علم پيدا كند به اينكه آن  نيست بلكه درحكم كردن بطهارت خود اشنان

احتمال اينكه شسته شده اكتفاء  نيز آب كشيده شده و احتياط آن است كه به

 .نكند

اگر مكلف طعام نجسى را بخورد آنچه در بين دندان هاى او  - 8مساءله 

 نجاستش باقى است ، بله با گرفتن آب در دهان و مضمضه به باقى مانده

تطهير پاك مى شود و اما اگر طعام پاك باشد و  كردن با مراعات شرائط

با غذاى الى دندان برخورد نكند پاك  خون از بين دندانهاترشح شود اگر

خون برخورد كرده  است هرچند كه غذاى باقيمانده با آب دهان كه با

به  اگر مستقيما به غذاى الى دندان برخورد كند حكم كردنمالقات نمايد و 

 . نجاست آن احوط است



دوم از پاك كننده ها زمين است كه كف پاى نجس با راه رفتن بر زمين و 

بنحوى كه اگر عين نجاست ميداشت زايل مى شد پاك مى  يا كشيدن بزمين

  اگر فرض قبيل دمپائى و كفش و چكمه و  شود و همچنين است پاافزار از

قبل از راه رفتن برطرف شده در تطهير آن كافى  شود كه عين نجاست

كه اين معنا خالى از اشكال هم  است كه با زمين تماس پيدا كند هرچند

حداقل مسماى مسح يا راه رفتن بعمل آيد  نيست واحتياط آن است كه

م كه نجاستى بداني همچنانكه احتياط آن است كه حكم نامبرده را منحصر در

 .با راه رفتن در زمين نجس آلوده شده باشد

و در اين حكم فرقى نيست بين اين كه زمين خاكى باشد يا ماسه و يا 

نيست بين اينكه خاك و ماسه و سنگ آن اصلى باشد و  سنگى و نيز فرقى

زمينى هم كه با آجر و گچ فرش شده  يا زمين با آن ها فرش شده باشد

 .ردبنابراقوى همين حكم را دا

و اما زمينى كه اسفالت و يا قيرمالى شده و يا با تخته فرش شده باشد 

و كف كفش را پاك نمى كند و بنابراقوى شرط است در  نجاست كف پا

 .زمين كه خشك و پاك باشد

قبيل  سوم آفتاب است كه زمين و هرچيز غيرمنقول و ثابت در زمين از

ده است را پاك مى چوب و درب و عتبه آن و ميخ كه جزء ساختمان ش

در ديوار قرار دارد و جزء ساختمان نيست كه در  كند نه هر چيزيكه

آفتاب درختان و ميوه  مورد آنها احتياط اجتناب كردن است و همچنين

باشد  هائى كه بردرختان است و گياهان و سبزى جات را اگر نجس شده

غيرآنچه كه پاك مى كند هرچند كه موقع چيدن آنها رسيده باشد و همچنين 



هرچيز ثابت در زمين و حتى ظرفهائى كه در زمين كار گذاشته  ذكر شد

آفتاب پاك مى شوند لكن مسئله در مورد  شده و نيز كشتى هابوسيله

كار گذاشته شده و  درختان و ميوه ها و گياهان و سبزى جات و ظروف

 كشتى ها محل اشكال است هرچند كه پاك شدن آنها خالى از قوت نيست و

هاى طوافى و باربرى كه آن را با دست حركت مى دهند و نيز  در چرخ 

 مى دهند احتياط ترك نشود و  امثال آن كه با چهارپايان حركتش  گارى و

حصيرهاى ساخته شده از نى و از غير نى  اقوى اين آن است كه انواع

شده و نظائر آن شرط  بوسيله آفتاب پاك مى شود و در همه موارد ذكر

رطوبتى  كه عين نجاست قبال برطرف شده باشد و ديگر اينكه داراىاست 

 باشد كه اگر دست به آن بزنند دست تر نشود و شرط ديگر اين است كه

برطرف شدن رطوبت با تابش مستقيم و بدون واسطه خورشيد باشد 

و بعيد نيست بگوئيم بايد بهمين ) از پشت شيشه كافى نيست  بنابراين تابش(

 .رطوبتى از آن باقى نماند هم بشود وكيفيت خشك 

و اگر ظاهر و باطن چيزى نجس باشد و با تابش خورشيد بظاهر و 

ظاهر و باطن آن هر دو پاك مى شود البته رعايت   خشك شود باطنش 

موردى بدانيم كه باطن آن متصل  احتياط اقتضاء مى كند حكم را مختص

يا چيز پاكى بين  د وبه ظاهرش باشد پس اگر تنها باطن نجس شده باش

 ظاهر و باطن حائل شده باشد باطن به نجاست خود باقى مى ماند و اما

چند چيز متعدد متصل بهم با تابش خورشيد و خشكاندن همه آنها تنها آن 

 .واسطه با تابش خشك شده پاك مى شود قسمت كه بدون

اگر زمين نجس خشك باشد و بخواهند آنرا بوسيله تابش  - 9مساءله 



كنند بايد آبى چه طاهر و چه نجس روى آن بريزند تاتر شود  ورشيد پاكخ

 .تابش خورشيد پاك شود و با خشكيدنش بوسيله

ريگ و خاك و گل و سنگهائى كه همواره روى زمين افتاده  - 10مساءله 

از زمين شمرده مى شود حكم زمين را دارد و اما اگر يكى  و عرفا جزئى

جزئيت زمين خارج گردد از منقوالت مى  و ازاز آن سنگها برداشته شود 

پاك نمى شود و آالت  شود و در صورت نجس شدن با تابش خورشيد

دارد  داخل ساختمان از قبيل سر تيرهائيكه بيرون مانده و ميخها حكم بنا را

و اما اگر از آنجا بيرون شود ديگر حكم بنا را نداشته جزء منقوالت مى 

ولش نصب شود بحكم اولش بر مى گردد و دوباره در جاى ا شود واگر

 .به آن باشد همچنين هرچيز ديگريكه شبيه

چهارم از پاك كننده ها استحاله است يعنى جسمى برگردد و جسمى ديگر 

آنچه بوسيله آتش يا غير آتش خاكستر و يا دود و يا بخار  شود بنابراين

 .يا متنجس باشد پاك مى شود شود چه آنكه عين نجس باشد و

سفال و يا آجر و آهك   اما چوب نجسى كه زغال شده و يا گل نجسى كهو

هر  شده استحاله در آن ها صورت نگرفته و بنجاست خود باقى است و

حيوانيكه از نجس و يا متنجس تكون يابد مثال مردارى و يا نجاستى و يا 

شود آن كرم پاك است و يا شراب مست كننده بخودى  آب متنجسى كرم

بيندازند سركه شود پاك مى گردد چه اينكه  بوسيله اى كه در آنخود و يا 

نشود، بله اگر شراب غير از  آن وسيله و جسم در سركه مستهلك بشود يا

شود  نجاست خودش بنجاستى ديگر برخورد و پس از آن سركه

 .بنابراحتياط پاك نمى شود



گورى پنجم از چيزهائيكه نجس را پاك مى كند تبخير شدن دو سوم آب ان

است كه اگر از (آتش و يا حرارت خورشيد جوش آمده باشد  كه به وسيله

آن تبخير شود يك كيلوى باقيمانده پاك مى  سه كيلو آب انگور دو كيلوى

انگور با جوشيدن نجس مى شود  البته اين براساس قولى است كه آب) شود

 ديگر احتمال بنظر ما اقوى است و اما بنابر اينكه نجس نباشد كه همين

حالل كردن آن ندارد و اما اگر بخودى خود  يكسوم شدن آن تاءثيرى جز

حال مست كننده باشد قهرا نجس  بجوش آيد اگر بدست آورديم كه در آن

تنها راه پاك شدنش  خواهد بود ديگر با يك سوم شدن پاك نمى شود بلكه

به  اين است كه سركه شود با شك در اينكه مست كننده شده يا نه محكوم

 . طهارت است

 ششم از پاك كننده ها انتقال است كه باعث مى شود نجسيكه بچير ديگرى

منتقل شده و جزء آن گشته پاك شود مثل انتقال خون انسان و هر حيوان 

دارد به بدن پشه و هر جنبنده ايكه خون جهنده ندارد  ديگريكه خون جهنده

يگرى غير از همچنين هر نجس د بطوريكه جزء بدن آن حيوان شود و

منتقل به گياهان گردد و اگر  خون كه منتقل بچيزى غير حيوان شود مثال

بداند كه جزء بدن آن  حشره اى مانند زالو يا پشه خون انسانرا بكند چنانچه

وجزء  حيوان نشده و يا در آن شك كند كه آيا در شك حيوان قرار گرفته

 . آن شده يا نه آن خون بنجاست قبلى خود باقى است

 هفتم از چيزهائيكه نجس را پاك مى كند اسالم است كه پاك كننده كافراست

حال چه اينكه كافراصلى باشد و يا مرتد يعنى پس از اسالم كافر شده باشد 

چنانچه مسلمان شود پاك مى شود چه مرتد فطرى باشد يا ملى مرد  كه



 ناخنش پاك شدن بدن كافر همه چيز او حتى موى بدنش و باشد يا زن و با

 .فضالت متصل به او پاك مى شود و آب دهان و بينيش و ساير

هشتم تبعيت است و منظور از آن اين است كه وقتى كافرى مسلمان شد به 

بالفصل باشد يا  بالغش نيز پاك مى شود حال چه اينكه فرزند تبع او فرزند

 شده و چه اينكه شخص مسلمان) فرزند خودش باشد و يا نوه اش (با فصل 

پدر فرزند باشد و يا مادرش و اما طفليكه بدست مسلمانى اسير شده در 

 .پدر يا مادر او به تبع اسير كننده اش پاك نمى شود حالى كه

وسائل غسل  و همچنين ميت بعد از آن كه غسل داده شد به تبع پاك شدنش

دادن او از قبيل پارچه اى كه روى او انداخته اند و جامه ايكه در آن 

غسل  غسل داده اند و دست غسل دهنده و دستكش كه هنگام ميت راجامه 

دادن در دست داشته و كيسه حمامى كه با آن بدن ميت را شسته پاك 

حين غسل ساير قسمت هاى بدن غسال يا بدنش نجس  ميشود اما اگر در

محل اشكال است و بنا بر احتياط پاك  شده باشد پاك شدن آن بخاطر تبعيت

 .غسال احتياط نمود بهتر آن است كه از غير دستهاىنمى شود بلكه 

نهم برطرف شدن عين نجاست از بدن هر حيوان و نيز از باطن حيوان 

كه منقار خود را به نجاست زده بود همينكه عين  است مثال اگر مرغى

رطوبت نجس از آن خشك شده  نجاست از منقارش برطرف شده باشد و

و دهان  ى شود بدن حيوان مجروحباشد پاك مى شود و همچنين پاك م

خون آلود گربه و نوزاد حيوان كه هنگام والدتش آلوده به خون بوده يا 

زوال نجاست از آن ها و نيز پاك ميشود دهان انسان با فرو بردن  بمجرد

 . خورده چيز نجس يا متنجس كه



 غايب شدن است كه خود پاك كننده بدن و جامه و فرش و ظروف -دهم 

شخص غايب است و با آن معامله طهارت مى شود مگر در  ابعو ساير تو

باقى بودن نجاست و بعيد نيست بگوئيم  صورتى كه علم داشته باشيم به

حكم جارى مى شود  هيچ شرطى در اين حكم معتبر نيست در نتيجه اين

باشد  حتى درصورتى كه شخص غائب اطالعى از نجس شدن آنها نداشته

ه جامه اش رسيده را نجس نداند و يا اينكه شخص و يا آنچه به وى و يا ب

 . مباالت در دين باشد و در هر حال احتياط خوبست بى

 استبراء حيوان نجاستخوار يعنى بستن آن حيوان و منعش از -يازدهم 

 كه عرفا بآن نجاستخوار نگويند كه در اين صورت خوردن نجس بمقدارى

 ترك نشود كه عالوه بر بول و فضله اش پاك مى شود ولى اين احتياط

چهل روز  عنوان نجاستخوار بآن حيوان اگر شتر است صادق نبودن

استبرائش كنند و اگر مرغ خانگى است سه روز بلكه اين حكم در 

نيست و در غير آنها همان زوال عنوان  خالى از قوت حيوانات نامبرده

 . نجاستخوار كافى است

  گفتار در احكام مربوط به ظرفها

ظروف كفار مانند ظروف غير كفار مادام كه يقين به مالقات  - 1ه مساءل

نجاست داراى رطوبت مسرى نداشته باشيم محكوم به طهارت  با آن با

لباس و فرش و غير آنها كه دردست كفار  است همچنين غير ظروف از

از پوست حيوانى درست  است اما چيزى كه از جنس پوست باشد و بدانيم

اسالم ذبح  ه دارد و نيز بدانيم كه آن حيوان طبق مراسمشده كه خون جهند

نشده و بدانيم كه قبال آن شى ء در دست مسلمانى بوده محكوم به نجاست 



غير پوست يعنى گوشت و بيهى كه در دست آنان است و بلكه در  است و

 . شرائطى كه گذشت محكوم به نجاست است بازار ايشان است با

ر بستن ظروف طال و نقره درخوردن و نوشيدن حرام است بكا - 2مساءله 

استعماالت مانند تطهير از حدث و خبث و غير آن و آنچه در اين  و ساير

نوشيدن از آن ظروف است و يا در آنست نه  باب حرام است خوردن و

داخل آن براى غير خوردن بردارند و نه  اينكه خوردنى و نوشيدنى را از

اگر در روز ماه رمضان از  ى و بنابراينخود آن شى ء خوردنى و نوشيدن

حالل بنوشد افطارش افطار  آن ظرف غذائى مباح سر بكشد و يا شربتى

عمل  بحرام نيست هرچند كه بخاطر خوردن و نوشيدن از آن ظرف

 .حرامى مرتكب شده است همه اينها درباره خوردن و نوشيدن بود

 نقره حرام است پس و اما در غير اين دو عمل تنها استعمال ظرف طال و

ظرف بردارد و وضوء بگيرد تنها آب برداشتن  اگر با دست آب از آن

و ميوه در اين گونه ظروف  حرام است نه وضوئش و آيا برداشتن غذا

استعمال است تا از باب  براى خوردن بدان جهت كه مقدمه حرام است نيز

استعمال  انحرمت مطلق استعمال حرام باشد و در نتيجه برداشتن آن بعنو

تاءمل و اشكال است  يك حرام و خوردنش حرامى ديگر باشد يا نه ؟ مورد

 . هرچند كه حرام نبودن دومى خالى از قوت نيست

و اما استعمال اينگونه ظروف در نهادن آن ها در طاقچه و روى ميز 

نيست هرچند كه نزديك تر به احتياطخوددارى از  براى صرف زينت حرام

 . آن است

نكردن مساجد و مشاهد مشرفه با طال و نقره بهتر و به احتياط زينت 



نگهدارى ظروف طال بدون اينكه آنرا استعمال كنند  نزديك تر است و اما

هائى كه قاب آن طال و نقره  حرام نيست واحتياط آن است كه از ظرف

به تنهائى نيز  است بطورى كه اگر ظرف اصلى را از قاب جدا كنند قاب

  شمرده شود اجتناب شود و اما در موردى كه قاب جداى ازظرفى مستقل

ظرف خودش ظرف نيست اين احتياط واجب نيست و همچنين در ظرفى 

دارد و يا با طال يا نقره زينت شده است و ظرف  كه آب طال و يا آب نقره

ظرف طال و نقره است هرچند  ساخته شده از ممزوج از طال و نقره بحكم

با فلزى ديگر  يند و نه نقره و اما اگر طال يا نقرهكه بآن ظرف طال بگو

 ممزوج شود و از آن ظرفى بسازند اگر بآن طال يا نقره صادق باشد

 . حكمش حرمت استعمال است و گرنه نه

ظاهرا منظور از ظروف در مورد بحث تنها ظروفى است كه  - 3مساءله 

خمير خصوص خوردن و نوشيدن و طبخ و شستشو كردن و  كاربردش در

پياله و ديگ و پاتيل و قدح و طشت و  كردنست نظير كاسه و كوزه و

نعلبكى و بنابراحتياط قاشق  سماور و قورى و فنجان بلكه و كوزه قليان و

مثل سرقليان و سرچپق و غالف شمشير و خنجر و  نيز و بنابر استعمال

قنديل و خلخال حرام نيست  كارد و صندوق و قاب دعا و قاب ساعت و

شامل هاون و مجمر عود و ظرف  چند كه توخالى باشد و در اينكه آياهر

امثال اينها مى  مخصوص بخور دادن و ظرف غاليه و معجون و ترياك و

 .شود يا نه ترديد و اشكال هست و بهمين جهت احتياط ترك نشود

همانطور كه خوردن و نوشيدن از ظروف طالئى و نقره اى و  - 4مساءله 

 و گرفتن لقمه از آن حرام است همچنين خالى كردن به لب گرفتن آن



داخل آن در ظرفى ديگر و براى خوردن و نوشيدن از ظرف دوم  غذاى

منظور از اين كار رهائى از ارتكاب حرام باشد  نيزحرام است بله اگر

استعمال عيبى ندارد خوردن و نوشيدن  عيبى ندارد بلكه نه تنها اين مقدار

صورت اول هم  نيست بلكه بعيد نيست كه دراز ظرف دوم نيز حرام 

بگوئيم آنچه حرام است صرف خالى كردن غذا و برداشتن آن و ريختن 

ظرف ديگر است اما بعد از ريختن در ظرف دوم ديگر حرمتى ندارد  در

كسى كه غذا را از ظرف طالئى يا نقره اى بظرف  و بنابراين اگر آن

مثال (ر خورنده غذاست گذارد غي ديگر مى ريزد و نزد اشخاص مى

عمل حرام را مرتكب شده نه آنهائى  تنها او) ميزبان و يا خادم او است 

 .كه آن غذا و يا نوشيدنى را مصرف مى كنند

بله اگر پذيرائى كننده به دستور خورنده غذا را ازظرف طالئى و نقره اى 

اين نيست بگوئيم هردو مرتكب حرام شده اند پذيرائى كننده  بردارد بعيد

طالئى يا نقره اى را استعمال كرده و آمر  حرام را مرتكب شده كه ظرف

بنابراين گناهكار بودن  مرتكب اين حرام شده كه او را امر به منكر كرده

باشد  آمر مبنى بر فتوى است كه امر به منكر نيز مانند خود منكر حرام

 .همچنانكه بعيد نيست چنين باشد

مثل وضوء گرفتن   از ظرفهاى طال و نقرهظاهرا وضو گرفتن - 5مساءله 

باطل و با برداشتن  از ظروف غصبى باشد يعنى وضوء با ارتماس در آن

باطل و با بودن آبى  آب از آن در صورت انحصار آب در آن آب نيز

 . ديگر وضوء با آن ظرف صحيح است
 
 



 فصالول در مقدمات شش گانه نماز: كتاب الصلوة 

ز بيان مى شود و نماز عبادتى است كه انسانرا از در اين كتاب احكام نما

گناهان بازميدارد و ستون دين است باين معنا كه اگر  كارهاى زشت و از

قبول مى شود و اگر  قبول درگاه خداى تعالى شود ساير عبادتها نيز نماز

فصل  رد گردد ساير نيكيها و عبادات نيز رد مى شود و اين كتاب چند

 .دارد

ماره نمازهاى واجب و وقت هريك از نمازهاى روزانه و مقدمه اول ش

  نافله هاى آن

 : نماز دو نوع است واجب و مستحب - 1مساءله 

اول نمازهاى پنجگانه اى كه در هر روز : نمازهاى واجب پنج قسم است 

از اين جمله است نماز جمعه و نماز قضائيكه پسر  بايد انجام شود و

درگذشت او بخواند و دوم نماز آيات و  ازبزرگ بايد به نيت پدرش بعد 

نمازى كه مكلف به  سوم نماز طواف واجب و چهارم نماز اموات و پنجم

 وسيله نذر و يا اجاره و يا غير ايندو و بر خود واجب كرده البته در

شمردن نمازى كه مكلف بر خود واجب كرده در اعداد نمازهاى واجب 

در اين گونه موارد واجب است در اين كه آنچه  نوعى مسامحه است براى

 .نه عنوان نماز حقيقت عنوان وفاء به نذر و عهد و اجاره است

و اما نمازهاى مستحب زيادتر از آن است كه شمرده شود از آن جمله 

يوميه است و آن عبارت است از هشت ركعت  نافله هاى نمازهاى واجب

ل از نماز عصر قبل از نماز ظهر وهشت ركعت نافله عصر قب نافله ظهر

نماز مغرب و دو ركعت نشسته بعد از  و چهار ركعت نافله مغرب بعد از



مى گويند و وقت آن  نماز عشاء كه يك ركعت بحساب مى آيد و آنرا وتيره

قبل از نماز  با امتداد وقت عشاء امتداد مى يابد و دو ركعت نافله صبح كه

اول است تا  جرصبح خوانده مى شود و وقت اين دو ركعت از طلوع ف

مقدار دو ركعت مانده به طلوع از سرخى سمت مشرق و جائز است 

را داخل در نافله شب كند و آنرا قبل از فجر بياورد  مكلف اين نافله

بخواند بلكه بعيد نيست بگوئيم وقت  هرچند كه نافله شب را نصف شب

ب كه گنجايش نماز ش نافله صبح بعد از گذشتن مقدارى از نيمه شب است

قبل از طلوع فجر اول جز در صورت  را داشته باشد ولكن نياوردن آن

 . داخل كردن آن به نماز شب به احتياط نزديك تر است

ويازده ركعت نافله شب است كه هشت ركعت اول آن نماز شب و پس از 

ركعت آخر آن نماز وتر است و يك ركعت وتر با  آن دو ركعت شفع و يك

نماز شب است و دو ركعت نافله  ين ركعاتدوركعت شفع با فضيلت تر

افضل است و جائز است به اين دو نماز يعنى شفع و وتر  فجر از آندو نيز

وقت جائز است كه تنها بنماز وتر اكتفاء شود  اكتفاة ء شود بلكه در تنگى

بياورد و وقت نماز شب از  و اما در غير تنگى وقت اگر به نيت رجاء

افضل است و سحر   البته انجام آن در سحرنيمه شب تا فجر صادق است

افضل است و  عبارتست از ثلث اخير شب و از سحر نزديك به فجرش

 ازاين بهتر آن است كه نافله شب از نيمه شب تا به صبح در اوقات متعدد

 .خوانده شود همچنانكه رسولخدا صلى اهللا عليه وآله چنين مى كرد

 يوميه با در نظر داشتن اين كه پس بنابرآن چه گفتيم عدد ركعات نافله

نشسته وتيره يك ركعت است سى و چهار ركعت مى شود  گفتيم دو ركعت



يوميه است در سفرى كه باعث  كه دو برابر عدد ركعات نماز واجب

نافله عصر  شكسته شدن نماز شود هشت ركعت نافله ظهر و هشت ركعت

  آن است كه در سفرساقط مى شود و بقيه نافله ها باقى مى ماند و احتياط

 .نماز وتيره را به نيت رجاء بياورد

مستقل از نافله هاى  اقوى مستحب بودن نماز غفليه است و - 2مساءله 

قبل از زوال  يوميه و اين نماز دو ركعت است كه بعد از نماز مغرب و

اول بعد از سوره  شفق غربى خوانده مى شود به اين طريق كه در ركعت

 :حمد مى خواند

و ذالنون اذ ذهب مفاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الطلمات ان ال  ))

سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبناله و نجبناه من الغم و  اله اال انت

  . (( كذلك ننجى المؤ منين

 :و در ركعت دوم بعد از حمد مى خواند

البحر و ما و عنده مفاتيح الغيب اليعلمها اال هو و يعلم ما فى البر و  ))

اال يعلمها و ال حبه فى ظلمات االرض و ال رطب و ال  تسقط من ورقة

  . ((  االفى كتاب مبين يابس 

و چون از خواندن آن فارغ شد دستها را به دعا بلند كرده عرضه مى 

 :دارد

اللهم انى اساءلك بمفاتيح الغيب التى اليعلمها اال انت ان تصلى على  ))

  . ((آل محمد محمد و

و اينكه مرا و والدين مرا بيامرزى وووو ساير حوائج خود را ذكر مى كند 

 :گويد و سپس مى



اللهم انت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فاساءلك بحق  ))

  . (( آل محمد عليه و عليهم االسالم لما قضيتها لى محمد و

جل انشاء  وكه اگر چنين كند و حاجت خود را از خدا بخواهد خداى عز 

 .اهللا خواسته او را مى دهد

جائز است نافله هاى يوميه و هر نماز مستحبى ديگر را حتى  - 3مساءله 

حال اختيار نشسته بخواند لكن در اين صورت بهتر آن است كه هر دو  در

بحساب آورد حتى نماز وتر را كه يك ركعت ايستاده  ركعت را يك ركعت

 .ركعت و سالم دهد ار يكاست دو بار نشسته بخواند هر ب

وقت نافله ظهر از اول ظهر تارسيدن سايه اضافى شاخص به  - 4مساءله 

البته شاخصى كه خودش سه و نيم ذراع بلندى (ذراع ادامه دارد  مقداريك

و وقت نافله عصر تا ) زمين قرار گرفته باشد داشته و بطور عمود در

سد و يا بگو برابر چهار ذراع بر زمانى ادامه دارد كه سايه شاخص به دو

رسيد اگر مكلف نافله  هفتم وقتى سايه به يك ذراع يعنى دو هفتم شاخص

به دو  را نخوانده باشد خواندن نماز ظهر مقدم است و همچنين وقتى سايه

 .ذراع رسيد نماز عصر مقدم دانسته مى شود

هيچ اشكالى نيست در اينكه در روز جمعه جائز است مكلف  - 5مساءله 

نافله عصر را قبل از ظهر بخواند بلكه چهار ركعت ديگر  فله ظهر ونا

اضافه مى كند تا جمعا بيست ركعت شود و اما  نيز بر شانزده ركعت نافله

يقين دارد همين كه ظهر شد  در غير روز جمعه جائز نيست و اگر مكلف

 قبل از ظهر به نيت رجاء ديگر نمى تواند نافله هايش را بخواند مى تواند

ونماز شب از او  بخواند وبراى مسافر و جوانى كه مى ترسد خواب بماند



قبل از نصف شب انجام دهد بلكه اين عمل  فوت شود جائز است كه آن را

سرما و يا احتالم  براى هر صاحب عذرى چون پيرمرد و كسيكه خوف

تعجيل بجاى آورد نه به  دارد جائز است و سزاوار آن است كه به نيت

 .نيت اداء

وقت نماز ظهر و عصر از هنگام ظهر تا مغرب است لكن  - 6مساءله 

ركعت از اول وقت مختص به نماز ظهر است البته  مقدار خواندن چهار

تا به بينى در چند دقيقه (حال مكلف فرق مى كند  اين مقدار زمان بحسب

همچنين همين مقدار از زمان در آخر  و) مى تواند نماز ظهر را بخواند

آن دو  ختص به نماز عصر است و مابين ايندو وقت مشترك بينوقت م

 . است

اول مغرب تا  و وقت نماز مغرب و عشاء براى كسيكه عذرى ندارد از

نصف شب است لكن از اول اين مدت مقدار زمانى كه مكلف بتواند سه 

نماز بخواند مختص بمغرب و از آخرش مقدار زمانى كه بتواند  ركعت

مختص به نماز عشاء است و مابين او اين دو  خواندچهار ركعت نماز ب

دو را تاءخير انداخته تا  وقت مشترك بين آن دو است و براى كسى كه آن

فجر هيچيك  شب به نصف رسيده نزديك تر به احتياط آن است كه تا طلوع

حال چه اينكه  از آن دو را به نيت اداء نخواند بلكه نيت ما فى الذمه كند

يل خواب و يا فراموشى و يا حيض سبب تاءخير نمازش اضطرارى از قب

باشد و يا آن كه عمدا آن را تاءخير انداخته باشد و اگر زمانى  شده

كه تا طلوع فجر بيش از چهار ركعت وقت باقى  خواست آن دو را بخواند

بخواند و نزديك تر به احتياط آن  نمانده احتياطا بايد تنها نماز عشاء را



 .كند فجر نيز هر دو را به ترتيب قضاءاست كه بعد از 

 . و وقت نماز صبح ما بين فجر صادق و طلوع خورشيد است

همه اينها كه گفته شد درباره وقت اجزاء بود و اما وقت فضيلت هر 

 : ذيل است نمازى به قرار

وقت فضيلت نماز ظهر از اول نصف النهار تا زمانى است كه سايه پديد 

 قدر قامت شاخص شود و اگر به مقدار دو ظهر به آمده در بعد از

تمام مى شود و ابتداء وقت فضيلت  برابرشاخص شد وقت فضيلت عصر

باشد و چهار قدم  عصر زمانى است كه سايه جديد شاخص چهار قدم شده

 چهار هفتم شاخص است و بعيد نيست كه ابتداء آن بعد از مقدار زمان اداء

 .ظهر باشد

 مغرب است تا برطرف شدن شفق كه و وقت فضيلت مغرب از اول

سمت مغرب كه اين لحظه آغاز وقت فضيلت  عبارت است از سرخى

عشاء در وقت اجزاء دارد  عشاء است و تا ثلث شب ادامه دارد و بنابراين

 . يكى قبل از برطرف شدن شفق و يكى هم بعد از آن تا نصف شب

رسمت صبح است تا پديد آمدن سرخى د و وقت فضيلت صبح از اول

تجلل و اسفار و تنور صبح  مشرق و شايد پديد آمدن آن همزمان باشد با

 .اند كه در احاديث به عنوان آخر وقت فضيلت نماز صبح ذكر شده

منظور از اختصاص قطعه اى از زمان به نمازى معين اين  - 7مساءله 

نمى تواند قبل از اداء آن نمازى ديگر كه دروقت مشترك  است كه مكلف

آورد و بنابراين پس مانعى نيست كه  آن است را در آن وقت بجاىشريك 

ظهر نماز قضاء  در وقت اختصاصى يك نماز مثال در وقت اختصاصى



بخواند چه قضاء صبح همان روز و يا قضاء نمازهاى ديگر و همچنين 

مانعى نيست از اين كه با فراغت ذمه از نماز صاحب وقت شريك آن  هيچ

 و(صاصى آن نماز بجاى آورد مثل اينكه اشتباها اخت نماز را در وقت

بخيال اينكه ظهر را خوانده نماز عصر را در وقت اشتراكى بخواند و بعدا 

كه تامغرب بيش از چهار ركعت  (( شود ظهر را نخوانده وقتى متوجه

فرض مى تواند نماز ظهرش را در آن  وقت باقى نمانده باشد كه در اين

همچنين اگر به ظن   وقت مختص به عصر است ووقت بخواند يا اينكه آن

قبل از ظهر شروع كرده باشد و قبل از  اينكه ظهر شده نماز ظهرش را

صورت مانعى ندارد  تمام شدن آن وقت ظهر فرا رسيده باشد كه در اين

 بعد از تمام شدن ظهرش نماز عصر را بخواند و واجب نيست آن را

از اول ظهر بگذرد بلكه اقوى اين تاءخير بيندازد تا مقدار چهار ركعت 

تمامى نماز عصر در وقت اختصاصى ظهر واقع شود باز  است كه اگر

مثل اينكه مكلف خيال كند ظهرش را خوانده نماز  هم نماز او صحيح است

بخواند بعد معلوم شود كه ظهر  عصر را در همان وقت اختصاصى ظهر

عصر او در وقت  زرا نخوانده لكن در اين فرض كه هيچ جزئى از نما

 .مشترك واقع نشده احتياط را ترك نكند و نماز عصرش را دوباره بخواند

اگر عمدا نماز عصر را جلوتر از نماز ظهر و يا نماز عشاء  - 8مساءله 

نماز مغرب بخواند آن چه جلو انداخته باطل است چه اين كه  را جلوتر از

قت مشترك و اما واقع شده باشد و چه در و در وقت اختصاصى ديگرى

شدن نماز متوجه اشتباه خود  اگر اشتباها چنين كرده باشد و بعد از تمام

نماز اولى را  شده باشد نمازيكه جلوتر خوانده صحيح است بعد از آن



اول را نخوانده بايد  بخواند و اما اگر در بين نماز دوم متوجه شد كه نماز

ديگر  تى متوجه شود كهنيت خود را بنماز اول برگرداند مگر آن كه وق

قبل از  محلى براى عدول باقى نمانده باشد مثل اينكه نماز عشاء را اشتباها

مغرب شروع كرده و بعد از داخل شدن در ركوع ركعت چهارم متوجه 

كه در اين صورت احتياط آن است كه بعد از تمام كردن  اشتباه خود شود

باطل  ء را بخواند بلكهمشغول آن است از نو نماز مغرب و عشا نمازى كه

 . بودن عشائى كه قبل از نماز مغرب خوانده خالى از قوت نيست

) يعنى حاكم مسافر ندارد(اگر براى كسى كه حاضر است  - 9مساءله 

كه بتواند در آن پنج ركعت نماز بخواند تا مغرب باقى مانده  مقدار زمانى

 نماز ظهر و  ركعت بايد اول3سفر است مقدار  باشد وبراى كسيكه در

از نماز عصرش در خارج  سپس نماز عصر را بخواند هرچند كه بعضى

كمتر و  وقت واقع مى شود و اما اگر براى حاضر مقدار چهار ركعت يا

 ركعت يا كمتر باقى مانده بايد نماز عصر را بخواند 2براى مسافر مقدار 

چهار  ركعت يا بيشتر و براى مسافر مقدار 5براى حاضر مقدار  و اگر

شب باقى مانده بايد اول نماز مغرب و سپس نماز  ركعت يا بيشتر تا نصف

مسافر كمتر آنچه گفتيم وقت باقى  عشاء را بخواند و اگر براى حاضر و

بخواندن نماز مغرب  مانده باشد بايد نماز عشاء را مقدم بدارد و سپس

و  اشدمبادرت نمايد در صورتيكه مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت مانده ب

ظاهرا در اين صورت نماز مغرب هم اداء است هرچند نيت اداء و قضاء 

 . نزديك تر است نكردن به احتياط

عدول از نماز بعدى در صورتى كه اشتباها آن را نيت كرده  - 10مساءله 



بنماز قبلى جائز است اما عدول از قبلى به بعدى جائز نيست بنابراين  باشد

 مغرب شده باشد سپس بيادش آيد كه آن را داخل در نماز ظهر يا اگر

بعديش را نيت مى كرد نمى تواند در اثناء نيت را  خوانده و بايد نماز

به نيت نماز عصر يا عشاء داخل نماز  بنماز بعدى برگرداند بخالف اينكه

نخوانده مى تواند  شود و در اثناء بيادش آيد كه نماز ظهر يا مغرب را

محل عدول مانند  بته اين در صورتى است كهبنماز قبلى عدول كند ال

 .مثاليكه قبال زديم نگذشته باشد

اگر مكلف مسافر باشد و از وقت نماز ظهر و عصر تنها  - 11مساءله 

ركعت باقيمانده باشد و شروع كرد بخواندن نماز ظهر و در  مقدار چهار

ز بگيرد كه در آن محل ده روز باقى بماند نما اثناء نماز ظهر تصميم

عدول بنماز عصر هم برايش جائز نيست پس . باطل مى شود ظهرش

نموده نماز عصر را شروع كند و اگر در همين  ناگزير بايد آن را قطع

قبل از نماز تصميم گرفته  -  كه بيش از چهار ركعت وقت ندارد-فرض 

ركعت  بود در آن محل ده روز بماند و به همين جهت چون بيش از چهار

ماز عصر با نيت كند و در بين نماز از تصميم خود وقت نداشته ن

عدول كردنش به نماز ظهر به اين حساب كه وقت براى هر  منصرف شود

 . مشكل است دو كافى است

كامل و  كسانى كه نمى توانند نماز(بنابراحتياط صاحبان عذر  - 12مساءله 

ر وقت اگر اميد دارند در آخ) داراى همه اجزاء و شرائط را انجام دهند

برطرف گردد واجب است نماز خود را از اول وقت تاءخير  عذرشان

توانند در اول وقت با تيمم نماز بخوانند  بيندازند مگر در تيمم كه مى



احتمال برطرف شدن عذر در آخر وقت را بدهند و اما در  هرچند كه

شدن عذر دارند مبادرت جائز نيست همچنان  صورتى كه يقين به برطرف

 . اب تيمم نيز گذشتكه در ب

اقوى جواز خواندن نمازهاى مستحبى است در وقت نماز  - 13مساءله 

كه وقت نماز واجب تنگ نباشد و گرنه جائز نيست و  واجب در صورتى

 .جائز است نماز مستحبى بخواند نيز كسيكه نماز قضاء به عهده دارد

ماره اى معتبر اگر با يقين به دخول وقت و يا با اعتماد به ا - 14مساءله 

شهادت دو عادل نمازش را قبل از دخول وقت شروع كند در  چون

قبل از وقت واقع شده باشد باطل است و اما اگر  صورتيكه تمام نمازش

 . باشد صحيح است قسمتى از آن هرچند اندك در وقت واقع شده

اگر از اول وقت مقدار زمانى كه مى توانست به مقتضاى  - 15مساءله 

زمان مقدمات نماز از طهارت آبى و يا خاكى را فراهم   آنحالش در

مكلف نمازش را نخوانده گرفتار عذرى  نموده نمازش را بخواند بگذرد و

و اگر اين مقدار از  چون جنون و حيض شود قضاء آن نماز بر او واجب

 . اول وقت را درك نكرده باشد واجب نيست

ده مثال وضوء داشته و به بله اگر مقدمات نماز در اول وقت موجود بو

به مقتضاى حالش و تكليف فعليش هم از اول وقت  مقدار خواندن نماز

حال نماز را نخوانده گرفتار عذر شده باشد بايد آن را  درك كرده و با اين

 .قضاء كند

و در اواخر وقت ) مثال حيض بوده (و اگر از اول وقت عذر داشته 

انده از وقت گنجايش تحصيل صورتيكه باقيم  برطرف شده در عذرش 



تحصيل طهارت نموده  طهارت و خواندن هر دو نمازرا دارد واجب است

تحصيل  هردو نماز را بخواند و همچنين است در صورتيكه گنجايش

طهارت و خواندن يك نماز را داشته باشد كه خواندن آن يك نماز واجب 

ه باشد بايد در صورتيكه گنجايش يك ركعت از نماز را داشت است و نيز

اگر گنجايش تحصيل طهارت و خواندن يك نماز  نماز دومى را بخواند و

هر دونماز بر او واجب  تمام وقت و يك ركعت از نماز ديگر را دارد

 .است و اگر نخوانده بايد آن را قضاء كند

قبيل ابرى بودن هوا يا نابينائى  براى كسى كه هيچ عذرى از - 16مساءله 

دخول وقت نماز الزم است و بايد در لحظه  د علم بهو امثال آن ندار

دخول وقت داشته باشد و شهادت دو شاهد عادل به  شروع بنماز يقين به

داخل شده نيز كافى است البته بشرطى كه شهادتشان از حس و  اينكه وقت

شهادت دهنده كه سايه بعد از كمتر شدن رو به  درك وجدانى باشد مثال

و بنابراحتياط ) به ساعت شهادت دهد با نگاه كردن(ه زيادى گذاشت نه اينك

عادل و آشناى به وقت باشد و اما  اذان مؤ ذن نيز كافى نيست هرچند كه

امثال آن نمى تواند وقت نماز را  كسيكه بخاطر عذرى عمومى چون ابر و

دخول وقت اكتفاء كند ولى كسيكه   دهد او مى تواند به ظن به تشخيص 

زندان نمى تواند   چون نابينائى و محبوس بودن دربخاطر عذرى شخصى

بدخول  علم بوقت پيدا كند احتياط را ترك كند كه نماز را تاءخير بيندازد تا

 .وقت يقين پيدا كند

   مقدمه دوم قبله است

واجب است در صورت امكان نمازهاى واجب حتى نماز ميت  - 1مساءله 



اى نافله و مستحبى اگر مكلف آن قبله انجام شود اما نمازه نيز بايد رو به

حال استقرار مى خواند بايد رو به قبله بخواند و  را در روى زمين و در

 . حال راه رفتن و سواره و در كشتى قبله معتبر نيست اما در

حال نماز و اقوى آن  معتبر است يقين به رو بقبله بودن در - 2مساءله 

علم  مبادى حسى باشد جاىاست كه شهادت دو شاهد عادل اگر مستند به 

عادل  را مى گيرد و اگر نه به علم دسترسى باشد و نه به شهادت دو شاهد

تا شايد نسبت (بايد تمامى كوشش خود را در تشخيص جهت قبله بكار برد 

و به ظن حاصل عمل كند و اگر به مظنه ) طرف مظنه پيدا نمود به يك

هت برابر باشد در صورت احتمال قبله بودن در چهار ج نيز دست نيابد و

بهرچهار سمت بخواند و اال بهر مقدارى كه  وسعت وقت بايد يك نماز را

يقين يا دليل معتبر ديگرى  وقت اجازه مى دهد نماز را تكرار كند و اگر

جهاتيكه  داشته باشد بر اينكه يكى يا دو تااز چهار جهت قبله نيست بآن

تواند بر قبله شهر مسلمين در احتمال قبله مى دهد نماز مى خواند و مى 

در قبورشان و در محرابهايشان اعتماد نمايد مگر آن كه يقين  نمازشان و

 .اهل آن شهر در تشخيص قبله اشتباه كرده اند داشته باشد كه

كسى كه به خاطر تحير بايد به سوى بيش از يك طرف نماز  - 3مساءله 

تر به احتياط آن است اگر وظيفه اش خواندن دو نماز است نزديك بخواند

نه اينكه (جهتى بخواند كه نماز اول را خوانده  كه نماز دوم را به عين آن

شمال و جنوب و مشرق و مغرب بخواند و عصر را  مثال ظهر را بطرف

همچنان كه ) شمال غربى و شرقى و جنوب غربى و شرقى بخواند بطرف

ه آن چهار جهت نماز اول را به هم آن است كه اول نزديكتر به احتياط



طرف بپردازد هرچند كه جواز   به نماز دوم به چهار بخواند و سپس 

طرف ديگر  خواندن دو نماز ظهر و عصر مثال به يك طرف و سپس به

 . اقوى است

كسى كه با اعتماد به طريقى معتبر نمازرا به يك طرف خوانده  - 4مساءله 

بله در آن سمت نبوده دستگيرش شد كه طريق نامبرده خطا رفته و ق  سپس

مابين دست راست و چپش تجاوز نكرده نمازش صحيح  و اگر انحرافش از

شده آن چه تا آن لحظه خوانده  است و اگر در بين نماز متوجه انحراف

بين اين كه  صحيح است و بقيه را رو به قبله مى خواند و فرقى نيست

 وقت باقى باشد يا نباشد و اگر انحرافش بيش از اين مقدار بوده بايد

نمازش را اعاده كند ولى درخارج وقت قضاء ندارد هرچند كه معلومش 

قبله واقع شده چيزى كه هست در اين صورت و بلكه  شود نمازش پشت به

ر در خارج وقت به احتياط نزديكت در همه صور كشف خالف قضاء كردن

ما چپ و راستش  است و اگر در اثناء نماز فهميد از سمت قبله به بيش از

منحرف است اگر وقت دارد كه حتى يك ركعت از نماز را در وقت 

نمازش را بشكند و رو به قبله نماز بخواند واگر وقت ندارد آن  بخواند بايد

قيه صحيح است هرچند كه پشت بقبله بوده باشد و ب چه خوانده بنابر اقوى

تر به احتياط آن است كه در خارج  را رو بقبله بخواند و در اينجا نزديك

 .وقت نمازش را قضاء كند

  مقدمه سوم در پوشش نمازگزار

واجب است در حال اختيار پوشاندن عورت در نماز و توابع  - 1مساءله 

 قبيل ركعت احتياط و قضاء اعضاى فراموش شده و همچنين در آن از



ده سهو بنابراحتياط و نيز واجب است در نمازهاى مستحبى حال انجام سج

واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است و در  و اما در نماز ميت

 .طواف احتياط نيز ترك نشود

اگر در حال نماز در اثر وزيدن باد و يا غفلت از اينكه در  - 2مساءله 

ن بوده و او نمى عورتش نمايان شود و يا از اول نماز نمايا نماز است

لكن بايد در نماز هرچه زودتر خود را   صحيح است دانسته نمازش 

بخواند به احتياط نزديك تر  بپوشاند و اگر آن نماز را تمام كند و دوباره

اطالع از اينكه  است و اگر از ابتداء نماز فراموش كند ستر را و يا پس از

 را نمازش صحيح است و كند پوشاندن خود  عورتش نمايان بوده فراموش 

 . احتياط در اعاده آن است

عورت مرد كه پوشاندنش در نماز واجب است همان قسمتى  - 3مساءله 

نظر كردن ديگران به آن حرام است و آن عبارت است  است از بدن كه

احتياط واجب آن است كه شبه  ازمخرج غائط و آلت مردى و تخم ها و

كه رنگ بشره   پوشانده شود هرچندعورت كه از پشت لباس نازك پيداست

آن پيدا نباشد و عورت در زن كه واجب است در نماز پوشيده شود همه 

حتى سر و موى اوست به استثناى صورت بمقدارى كه در وضوء  بدن

دستها تا مچ و پاها تا ساق و بر زن واجب است  بايستى شسته شود و

اند تا يقين كند كه تكليف بپوش مقدارى از اطراف موارد استثناء شده را نيز

 . خداى تعالى را انجام داده

بر زن واجب است گردن وزير چانه خود را بپوشاند حتى آن  - 4مساءله 

 . بعد از بستن روسرى در زير گلو پيدا است مقدارى كه



كنيز و دختربچه حكم زن آزاد و بالغه را دارد چيزيكه هست  - 5مساءله 

 .و گردن خود را بپوشاندنيست سرو گيس  برايندو واجب

پوشاندن عورت از طرف پائين واجب نيست ، بله اگر مكلف  - 6مساءله 

پنجره اتاق بطورى ايستاده باشد كه اگر كسى در پائين بخواهد  لب بام يا

مى بيند و احتمال هم مى دهد كه چنين ناظرى در  نگاه كند عورت او را

ن است كه ازسمت پائين نيزخود اي پائين پيدا شود بنابر احتياط بلكه اقوى

هائى كه هرگز  را بپوشاند هرچند كه فعال ناظرى نباشد و اما پنجره

احتمال وجود ناظرى در زير آن نمى رود نظير شبكه اى كه روى چاه 

 .اندازند پوشاندن واجب نيست مگر در صورت علم به وجود ناظر مى

حاصل مى  بگيردپوشاندن عورت ازديد نظر و هرچيزى كه جلوى ديد را 

گل اندود كند و يا  شود هرچند كه دست خود انسان باشد و يا عورت را

اما  در آب فرو ببرد حتى براى پوشاندن مخرج غائط سرين كافى است و

حاصل نمى شود حتى براى حال  پوشاندن براى نماز و آنچه گفته شد

پشم بافته گياه و پنبه و  اضطرار كافى نيست و اما پوشاندن بوسيله برگ و

حال اضطرار و چه در حال اختيار  نشده اقوى جواز آن است چه در

نزديك تر است و ترك  هرچند كه اكتفاء نكردن به برگ و گياه به احتياط

نماز  اين احتياط سزاوار نيست و اقوى اين است كه كسيكه براى خوردن

امثال آن جائز است طبق  هيچ ساترى ندارد حتى مثل گياه و برگ و

چيزى  ستور برهنگان نماز بخواند هرچند كه براى كسيكه دسترس بهد

دارد كه به عورت خود بمالد نزديك تر به احتياط آن است كه هم طبق 

 . گان نماز بخواند و هم با ماليدن گل دستور برهنه



 : در ساتر و بلكه جامه نمازگزار چندچيز معتبر است - 8مساءله 

امثال  ى كوچكى چون كمربند و جوراب واول اينكه پاك باشد مگر چيزها

 .آن كه نمى تواند ساتر عورت باشد و ناپاك بودن آن ضررى ندارد

دوم اينكه مباح باشد يعنى غصبى نباشد پس نماز خواندن در جامه غصبى 

غصبى بودن آن جائز نيست پس اگر غصبى بودن آن را نداند  با علم به

ا فراموش كرده چنان كه اگر غصبى بودن ر نمازش صحيح است و اما

كه نمازش را اعاده كند  غاصب خود او بوده باشد احتياط واجب آن است

 . و اگر غاصب ديگرى بوده نمازش صحيح است

مال و يا  در غصبى بودن جامه فرقى نيست بين اين كه عين - 9مساءله 

 غصبى باشد و يا اينكه متعلق حق ديگرى باشد مثال جامه اى كه  منفعتش 

اوست اجاره يا رهن داده باشد و يكى از موارد غصب جامه  لك خوددرم

باشدو نمازگزار نه خمس و يازكات  اى است كه خمس و يازكات در آن

 .مال ديگر آن را پرداخته باشد آن جامه را داده باشد و نه از

اگر جامه پارچه اى با رنگ غصبى رنگ شده باشد در  - 10مساءله 

به لباس نمانده باشد و آنچه باقى مانده تنها عين آن جوهر  صورتى كه

نماز در آن جامه صحيح است و اما اگر عين  رنگ باشد اقوى آن است كه

صحيح نيست همچنانكه صحيح  آن رنگ باقى مانده باشد بنابراقوى نماز

است هر چند كه  نبودن نماز در جامه اى كه بانخ غصبى دوخته شده اقوى

  ممكن نباشد تا چه رسدبه آنجائيكه ممكنبرگرداندن نخ غصبى بصاحبش

 .باشد

بله در صورتى كه رنگرز ياخياط از ناحيه صاحب جامه مجبور بوده 



جامه رارنگ كند و يا بدوزد بدون اينكه مزدى از او  باشد در اين كه

نمازش صحيح است و همچنين اشكالى  دريافت كند اشكالى نيست در اينكه

آب غصبى شسته  ه جامه نمازگذار بادر صحت نماز نيست در موردى ك

 و يا چرك آن با صابون غصبى برطرف شودو چيزى از عين صابون با

آب غصبى در جامه باقى نماند و ياشخص نمازگذار ديگرى را مجبور 

 .او را بشويد و او مزد عامل را ندهد كندبه اينكه جامه

شتى باشد حالل گو سوم اينكه لباس نمازگذار اگر حيوانى است از حيوان

 .كه طبق دستور شرع ذبح شده باشد

و بنابراين نمازخواندن در پوست تذكيه نشده و در غير پوست از اجزائى 

حلول مى كند جائز نيست هرچندكه از حيوانى باشد كه  كه حيات در آن

كه در عين پاك بودن آن بنابر احتياط  مانند ماهى خون جهنده نداشته باشد

حلول نمى كند  و اما در اجزائيكه حيوة در آننماز در آن جائز نيست 

 .مانند پشم و موى و كرك و امثال آن اشكالى ندارد

آنچه گذشت درباره حيوان حالل گوشت بود اما در حيوان حرام گوشت 

نيست هرچند كه تذكيه هم شده باشد يعنى طبق دستور  نماز خواندن جائز

 اجزاء آن حيوان نيست هيچ فرقى ميانه شرع ذبح شده باشد و دراين حكم

همان طور كه نماز  )) حلول كرده باشديا نه همين كه حيوات در آن

برطرف كردن چيزهاى ديگر از  بلكه (( خواندن در پوست آن جائز نيست

نمازگذار واجب  آن حيوان مانند آب دهان و موهاى چسبيده به بدن يالباس

 .است هرچند كه پاك باشد

ه اش و يا در چيزى كه بر جامه اش است كه بله اگر مكلف شك كنددرجام



گوشت است و يا حالل گوشت و آيا اصال از حيوان  آيا از حيوان حرام

صحيح است و اما اگر شك كند در  است يا نه نماز خواندنش در آن لباس

حلول كرده در اينكه آيا از حيوانى است كه طبق  جزئى كه روح در آن

آنكه احراز كند كه تذكيه شده است  د ازدستور شرع ذبح شده يا نه مگر بع

از بازار مسلمين  ، بله اگر چنين چيزى را از دست مسلمان گرفته و يا

 خريده باشد و نداند كه از دست كفار بدست مسلمان و يا به بازار مسلمين

رسيده و يا اگر مى داند احتمال دهد كه مسلمانى كه آن را در دست دارد 

ده مى تواند با آن نماز بخواند بشرطى كه به آن خري  تحقيق كرده و سپس

 .كرده باشد بنابر احتياط مسلمان معامله تذكيه نشده با آن

نماز خواندن در موم و عسل و حرير مخلوط و اجزائى از  - 11مساءله 

اشكال ندارد  زنبور و امثال آن از حشراتى كه گوشت ندارند پشه و كيك و

 . و همچنين در صدف

ه از حيوانات حرام گوشت جزو سنجاب بنابر اقوى چيزى كه استثناء شد

احتياط در دومى ترك نشود و اما چيزى كه امروز آن  هست خوب است

خز است و يا خز مصنوعى است  را خز مى نامند و معلوم نيست كه واقعا

اشكال ندارد هر چند كه اجتناب از آن به احتياط  نماز خواندن در آن

 . نزديك تر است

فضالت انسان از قبيل ، موى او و آب دهانش و شير  - 13له مساء

حال  حيوانى است حرام گوشت ضررى به نماز نمى زند پستانش با اينكه

چه اينكه از خون نمازگذار باشد و يا از ديگران پس موئى كه به موى سر 

 .وصل مى كنند چه از مرد باشد و چه از زن اشكال ندارد خود



د نمازگذار و بلكه مطلق پوشش او چه ساتر باشد و چهارم اينكه ساتر مر

قبيل انگشتر  ساتر از جنس طال نباشد هرچند كه زيور آالت از چه زائد بر

 . و امثال آن باشد بلكه در غير نماز نيز براى مرد حرام است

محكم كردن دندان با طال اشكال ندارد بلكه روكش كردن آن  - 14مساءله 

نيز بى اشكال است چه براى نماز و چه در غير دندان از طال  و ساختن

 .نماز

بله در مثل دندان هاى پيشين كه نمايان است اگر مكلف هم قصدش زينت 

اشكال نيست و احتياط آن است كه از چنين كارى اجتناب  باشد خالى از

آن را در حال نماز با خود  كند و همچنين ساختن قاب ساعت از طال و

را به گردن  كه اگر زنجير آن نيز از طال باشد و آنداشتن اشكال ندارد بل

اشكال دارد بخالف  انداخته و يا به لباس آويخته باشد نماز خواندن در آن

را  اينكه آن را نياويخته و با ساعت در جيب خود گذاشته باشد كه نماز

 .باطل نمى كند

يشمى پنجم اينكه لباس مردان از حرير خالص نباشد بلكه پوشيدن لباس ابر

قبيل  مردان در غير نماز نيز جائز نيست هرچند كه تكه كوچكى از براى

كمربند و شب كاله و امثال آن باشد بنابر احتياط و منظور از حرير 

نيز ميشود و اما براى زنان  (( نوعى ابريشم )) شامل قز چيزى است كه

نماز و براى مردان نيز در حال ضرورت  پوشيدن آن جائز است حتى در

 .حال جنگ جائز مى شود و نيز در

آنچه از حرير بر مردان حرام است تنها پوشيدن آن است اما  - 15مساءله 

كردن منزل با آن و يا دوختن لحاف و تشك از آن و يا پيچيدن آن   فرش



 سوار شدن بر حيوانى كه جل آن از ابريشم است به خود هنگام خواب و يا

  و نشان و سجاف و قيطان از حريراشكال ندارد و همچنين بودن دگمه

براى  )) اشكال ندارد همچنانكه باند زخم و جراحت و كيسه اى كه مسلوس

اشكال  خود مى پيچد اگر از ابريشم بافته شده باشد به (( حفظ ادرارش

ندارد و نيز باكى نيست در اينكه وصله اى از ابريشم بجامه زده شود و يا 

ر آن وصله و اين حاشيه دوزى به مقدارى ابريشم حاشيه دوزى كنند اگ با

پوشيدن حرير به آن گفته شود هرچند كه در حاشيه نزديك  نباشد كه عرفا

چهار انگشت بسته بيشتر نباشد و نزديكتر به  تر به احتياط آن است كه از

 .تقدير رعايت شود احتياط آن است كه در وصله ها نيز اين

براى مرد حرام است پوشيدن در شرط پنجم گذشت آنچه  - 16مساءله 

است يعنى پارچه اى كه تنها از ابريشم بافته شده و خليطى  حرير خالص

 .نداشته باشد

بنابراين نماز خواندن و پوشيدن لباسى كه از مخلوطى از ابريشم و غير 

بافته شده اشكالى ندارد و در اينكه اين پارچه خالص است يا  ابريشم

ق مسما است هرچند كه خليط يك دهم و صد مخلوط معيار تشخيص عرف

جنس چيزى باشد كه  باشد و در آن خليط از جهت نماز شرط است از

 . نماز خواندن در آن جائز است

بنابراين اگر خليط نامبرده پشم و يا كرك حيوان حرام گوشت باشد نماز 

 .لباس جائز نيست هرچند كه پوشيدن آن اشكالى ندارد خواندن در آن

مفتول شده پوشيدنش در  ى كه از ابريشمى بافته شده كه باطالبله پارچه ا

 . باطل است غير نماز حرام است و نماز درآن



پوشيدن لباسيكه آدمى را انگشت نما سازد كه بنابراحتياط  - 17مساءله 

و همچنين پوشيدن مردان لباس مخصوص زنان را و پوشيدن  حرام است

ط حرام است لكن پوشيدن آن ها را بنابراحتيا زنان لباس مخصوص مردان

 .ضررى به نماز نمى زند

اگر شك كند در اين كه لباس و يا انگشتر طال است يا غير  - 18مساءله 

پوشيدنش و نماز خواندن در آن جائز است و همچنين اگر در حرير  طال

كند كه يكى از اين قبيل پارچه ايست بنام شعرى و  بودن و نبودن آن شك

پارچه حرير خالص است يا مخلوط  كند در اينكه اينهمچنين اگر شك 

 . نزديك تر است هرچند كه در اين صورت اجتناب از آن به احتياط

پوشيدن حرير براى كودك اشكالى ندارد در نتيجه براى ولى  - 19مساءله 

جائز است كه حرير بر تن او كند و نمازكودك در آن جامه نيز  او نيز

 . صحيح است

اگر نمازگذار هيچ ساتر عورتى حتى گياه و برگ پيدا نكند  - 20مساءله 

آن است كه ايستاده و برهنه نماز بخواند البته اين در جائى است كه  اقوى

ايمنى داشته باشد و  ((نه چون طفل غيرمميز )) محترم از وجود ناظرى

نداشته باشد بايد نشسته نماز بخواند و  اما اگر از وجود چنين ناظرى ايمنى

حال بايد بجاى خم شدن براى ركوع و سجود با سر اشاره كند   هر دودر

سجده مى كند بايد سر را بيشتر پائين بياورد و  و در اشاره اى كه براى

جلو خود را با دست هايش بپوشاند  در صورت ايستاده خواندن بايد عورت

 .بپوشاند و اگر نشسته نماز مى خواند آن را با ران هاى خود

كسيكه ساتر ندارد و احتمال ميدهد در آخر وقت ساترى پيدا  - 21مساءله 



بنابراين احتياط واجب است نماز را از اول وقت تاءخير بيندازد ولكن  كند

 . خالى از قوت نيست واجب نبودن تاءخير

  مقدمه چهارم در مكان نماز

در هرمكانى نماز خواندن جائز است مگر مكانى كه يا عين  - 1مساءله 

ويا منفعت آن مكانى هم كه عين و منفعتش مباح است لكن  بى استآن غص

گيرنده و حق ميتى كه به ثلث  متعلق حق ديگران است نظير حق گرو

بنابراحتياط نقطه اى   وصيت كرده و هنوز ثلث خارج نشده بلكه اموالش 

 از مسجد يا مكانى ديگر كه شخص ديگر قبال سجاده خود را در آن

 طريقى آن نقطه را بخود اختصاص داده و از آن انداخته و يا بهر

 .را دارد اعراض نكرده حكم غصب

باطل است كه  و نماز در مكان غصبى چه نماز واجب و چه مستحب وقتى

آمده  نماز گذار عالم به غصبى بودن آن باشد و نيز به اختيار خود به آنجا

حق در آن جا باشد و اما كسيكه اطالعى از غصبى بودن آن ندارد و يا بنا

مضطر به بودن در آنجاست مادام كه جهلش به غصبى  حبس شده و يا

ادامه دارد نمازش درآنجا صحيح  بودن و اضطرارش و حبسش بناحق

 . است

و همچنين نماز كسى كه غصبى بودن زمين را فراموش كرده مگر آنكه 

كه بنا بر احتياط نمازش در آن مكان باطل است و  غاصب خود او باشد

غصبى است نمازش از نظر قيام  سيكه مضطر در نماز خواندن در مكانك

بطور  كه بايد آن را(و ركوع و سجود مانند نماز غير مضطر است 

 .(متعارف انجام دهد



زمينى كه مكلف مى داند غصبى است ولى مالك آن را نمى  - 2مساءله 

 به در آن محل باطل است و اجازه نماز خواندن در آنجا شناسد نمازش

كه ملك چند نفر است نماز  دست حاكم شرعى است و همچنين زمينى

 .خواندن در آن جائز نيست مگر با داشتن اذن از همه شركاء

نماز در زير سقف غصبى و در خيمه غصبى و در خانه ايكه  - 3مساءله 

ديوارهايش غصبى است در صورتيكه محل نماز خواندن مباح  قسمتى از

 . د اجتناب از همه آن ها به احتياط نزديكتر استباطل نيست هرچن باشد

اگر مكلف خانه اى را با عين مالى كه خمس يا زكاة به آن  - 4مساءله 

گرفته خريدارى كند نمازش در آن خانه باطل است مگر آنكه حق  تعلق

قبيل مصالحه با مجتهد به ذمه خود بگيرد و  خمس را بوجهى شرعى از

مانده و متعلق زكاة و  چه از ميت بجاىهمچنين هرگونه تصرف در آن

 خمس و حقوق الناس از قبيل مظالم قرار دارد مادام كه آن حقوق پرداخته

نشده جائز نيست و همچنين جائز نيست در صورتى كه بدهكارى ميت 

باشد كه از خود بجاى گذاشته و در صورتى هم كه  برابر با همه اموالى

بكاران در هيچ چيز آن ميت نمى رضايت طل بدهكاريش كمتر باشد بدون

كنند كه دين ميت را بدون هيچ  توان تصرف كرد مگر آنكه ورثه بناگذارى

ولى ميت نيز  مسامحه اى بپردازند و نزديك تر به احتياط آن است كه از

 .اجازه بگيرند

در جواز تصرف و نماز خواندن در ملك غير احراز رضايت  - 5مساءله 

 هرچند كه صريحا و بزبان خود اجازه نداده الزم است وطيب خاطرمالك

ظواهر احوال اطمينان به رضايت او بدست  باشد بلكه به قرائن و شواهد و



احتمال راضى نبودن مالك احتمالى غيرقابل اعتناء  آمده باشد بطورى كه

مهمانخانه هائيكه درش بروى همه باز  شمرده شود نظير نماز خواندن در

 . امثال آن اها واست و حمام و كاروانسر

قبيل صحراها و مزارع  نماز خواندن در زمين هاى وسيع از - 6مساءله 

مختصر از  و بستان هائيكه ديوارى ندارد جائز است بلكه ساير تصرفات

قبيل رفت و آمد عادى بطورى كه ضررى به صاحبان آنها نرسد و يا در 

ينها نيز جائز نشستن يا خوابيدن و يا كارهاى جزئى ديگرى نظير ا آنجا

تفحص كند و مالك آنها را پيدا نموده اجازه  است و واجب نيست قبال

 . حال چه اينكه مالك آنها افرادى كامل باشند و يا صغير و ديوانه بگيرد

بله اگر كراهت و منعى از ناحيه مالكين ظاهر شود ولو به اينكه چيزى 

شند در اين صورت عبور بيگانگان در آن جا گذاشته با براى جلوگيرى از

مشكل است مگر آنكه اراضى بسيار وسيع  همان تصرفات مختصر نيز

هاست و از توابع عرفى و  باشد مانند صحراهائى كه مورد استفاده آبادى

منع اهل  مراتع حيوانات آنها شمرده مى شود كه حتى با ظهور كراهت و

 . قريه نيز جواز تصرفات نامبرده بعيد نيست

باطل است  د به مكانيكه نماز در آن بخاطر غصب بودنشمرا - 7مساءله 

مكانى است كه نمازگذار در حال نماز در آنجا مستقر مى گردد هرچند كه 

 )) مكان غصبى واسطه اى از قبيل كرسى و تخت فاصله باشد بين او و

و همچنين آن مقدار  (( اخير محل اشكال است هر چند كه مسئله در فرض

حال تشهدش آن را  ام و ركوع و سجودش و درفضائيكه مكلف در قي

محل استقرار و  اشغال مى كند بنابر اين گاه مى شود كه اين دو يعنى



 فضاى اشغال شده غصبى است مثل نماز خواندن در زمين غصبى كه هم

اشغال كرده و گاه  محل استقرار غصبى است و هم فضائيكه مكلف آن را

 است لكن فضاء غصبى است مى شود كه محل استقرار ملكى و مباح

و گاه  )) بالكنى كه از ساختمان مالك داخل فضاى غصبى شده باشد نظير

مثل  محل استقرار غصبى است و فضاء ملكى و مباح است مى شود كه

اينكه نماز گذار فرشى و يا تختى را كه غصب كرد در زمين غير غصبى 

 .نماز بخواند نهاده روى آن

كه نماز خواندن هر يك از زن و مرد در اقوى آن است  - 8مساءله 

صحيح است و حتى در صورتى هم كه زن جلوتر   يكديگر دوشادوش 

نماز هر يك از آن دو در  ايستاده باشد صحيح است چيزى كه هست

يكى پس از  صورتى كه باهم شروع كرده باشند مكروه و در صورتى كه

 ى نزديك تر بهديگرى شروع كرده باشند نسبت به دومى مكروه است ول

احتياط ترك اين عمل است و در اين مسئله هيچ فرقى بين محرم و نامحرم 

بالغ و دختر و پسر نابالغ و يا يكى بالغ و ديگرى نابالغ  و بين مرد و زن

شامل زن و شوهر نيز مى شود و اين  نيست و حتى كراهت نامبرده

 و زن برطرف بين مرد) دست (حائل و يا فاصله ده ذراع  كراهت بوسيله

حائل احتياط آن است كه چيزى باشد كه از مشاهده  مى شود و در

ايستادن زن احتياط آن است كه محل  جلوگيرى كند همچنانكه در صورت

صرف تقدم و تاءخر  سجده زن پشت پاى مرد باشد هرچند كه بعيد نيست

 .كافى باشد

 بلكه حتى نماز خواندن در محاذى مرقد معصوم عليه السالم - 9مساءله 



مرقد جائز است چيزى كه هست جلوتر ايستادن از بى ادبى  جلوتر از

پرهيز از آن است البته اين وقتى است كه  است و نزديك تر به احتياط

 .السالم اندك باشد فاصله بين نمازگذار و مرقد معصوم عليه

و اما در فاصله زياد كه عرفا گفته نمى شود اين نماز گذار محاذى و يا 

ايستاده و آن دو را دو مكان بحساب مى آورد بهيچ وجه  وتر از قبرجل

اسائه ادب را برطرف مى كند اشكال  اسائه ادب نيست و نيز با حائلى كه

بر روى قبر هست و  ندارد و ظاهرا پنجره و شبكه و صندوق شريفى كه

) شود و جزء قبر شمرده مى(يا پارچه اى كه بر روى صندوق مى اندازند 

 .برطرف كننده اسائه ادب نمى باشدحائل 

در مكان نماز گذار طهارت شرط نيست مگر آن كه نجاست  - 10مساءله 

باشد و بدن يا جامه نمازگذار را نيز نجس كند نجسى كه در  آن مسرى

 . نماز عفو نشده

بله در خصوص محل پيشانى شرط است كه پاك باشد كه بيانش در سابق 

كه محل پيشانى در حال اختيار زمين و يا كه معتبر است  گذشت همچنان

بهتر تربت حسينى است كه بنابه آن چه  گياه يا كاغذ باشد و از هر چيزى

كند و نور آن تا هفت طبقه  در روايات آمده پرده هاى هفتگانه را پاره مى

 .زمين مى رسد

قبيل معادن  سجده كردن بر چيزى كه عرفا بآن زمين گفته نمى شود از

و نقره و قير و شيشه و امثال آن صحيح نيست و همچنين هر يعنى طال 

سفال  اسم گياه خارج شود مانند خاكستر و اما گل پخته چون چيزى كه از

و آجر و آهك و گچ هرچند كه اين دو پخته شده باشند اقوى آن است كه 



آنها و نيز برذغال صحيح است و همچنين برگل ارمنى و سنگ  سجده بر

مرمر صحيح است مگر مرمر مصنوعى كه  اع سنگهاىآسيا و همه انو

سجده بر آنها صحيح است  معلوم نباشد ماده اصليش از چيزهائى است كه

 . يا نه

و در جواز سجده بر گياه شرط است آن گياه خوردنى و پوشيدنى نباشد و 

سجده بر چيزهائى كه مردم آن را مى خورند و يا از آن لباس  بنابراين

نظير چيزهائيكه از آن نان درست مى كنند و  ائز نيستدرست مى كنند ج

هائيكه خوردن آن ها امرى  يا آن را مى پزند و ميخورند و نظير دانه

امثال آن و نيز نظير ميوه ها و  معتاد و معمولى است مانند گندم و جو و

 .باشد سبزيجات خوردنى هرچند كه ميوه زمان خوردنش نرسيده

 بعد از آنكه از خود ميوه جدا شده باشد عيبى و اما سجده بر پوست آنها

پوست سيب و خيار كه گاهى به تبع خود سيب و خيار آن  ندارد مگر مانند

كه احيانا همه و يا بعضى از مردم آن  را مى خورند و يا پوست ميوه اى

ها سجده كرد و  را مى خورند بعد از جدا شدن نيز نمى شود بر آن

خود  با) مانند پوست نخود( پوست دانه ها كه بنابراحتياط سجده كردن بر

 . آن ها خورده ميشود بعد از جدا شدنش از دانه جائز نيست

بله باكى نيست در سجده بر پوست هسته ميوه جات بعد از جدائى از مغز 

بادام و اما سجده بر پوست هسته هائيكه مغز آن با عالج  آنها مانندپوست

از مغز جدا نشده باشد همچنانكه  خوردنى نيست جائز است هرچند كه

 ماءكول جائز است مانند هندوانه ابوجهل و خرنوب سجده بر هر ميوه غير

و نيز سجده بر  ((شكل لوبيا سبز داراى غالفى بلند كه ميوه اى است به ))



 قصيل و امثال آن اشكال ندارد و برك توتون بخاطر اين كه دود آن كاه

ردنى نيست و سجده بر آن صحيح است استعمال مى شود جزء گياهان خو

امثال  بر سبوس گندم و جو و همچنين بر پوست خربزه و و بنابر احتياط

آن سجده نشود و بعيد نيست كه سجده بر پوست برنج و انار بعد از جدا 

 .برنج و انار جائز باشد شدن از

آن مطالبى كه درباره خوردنى ها گفتيم در پوشيدنى ها نيز مى آيد و بنابر 

  پنبه و كتان جائز نيست هرچند كه نارس باشد و موقع تابيدنش  سجده بر

 .نرسيده باشد

 بله سجده بر ساقه و برگ و بوته آندو و سجده بر برگ درخت خرما و

امثال آن كه به طور معتاد از آن لباس نمى بافند جائز است پس سجده بر 

 است تا چه رسد به آن بافته شده و سجده بر قبقاب جائز جامه اى كه از

امثال آن و احتياط واجب آن است كه بر كنف  حصير و بوريا و بادزن و

احتياط ترك سجده بر كاغذى  سجده نشود همچنان كه بهتر و نزديكتر به

حرير و  است كه از غير روئيدنى ها درست شده مانند كاغذى كه از

 كاغذ استابريشم درست شده باشد هرچند كه اقوى جواز سجده بر مطلق 
. 

حال  در آنچه كه بر آن سجده مى شود معتبر است كه در - 11مساءله 

اختيار بنحوى باشد كه پيشانى روى آن قرار و آرام بگيرد و بنابراين 

بر گل رقيق و آبكى جائز نيست چون پيشانى را روى خود  سجده كردن

 نمى نرمى هم كه پيشانى را روى خود نگه نگه نمى دارد بلكه خاك بسيار

 . دارد جائز نيست

و اما اگر گل طورى باشد كه پيشانى را نگه بدارد سجده بر آن عيب 



 به پيشانى به چسبد لكن اگر چسبيد و بمقدارى چسبيد كه ندارد هرچند كه

حائل شد ميانه پيشانى و زمين بايد براى سجده دوم آن را برطرف سازد و 

حيح باشد ندارد بايد بجز گل رقيق چيزى كه سجده بر آن ص اگر مكلف

بگذارد آنقدر كه به آن متصل شود و سر خود  آهسته پيشانى را روى آن

 .گل فرو نرود را نگه دارد كه در

شل است  اگر زمين و گلى كه بر آن نماز مى خواند طورى - 12مساءله 

گل فرو مى  در(كه اگر براى سجده و تشهد روى آن بنشيند جامه و بدنش 

 گل آلود مى شود و جاى ديگرى براى نماز خواندن )رود و يا حداقل 

نماز را ايستاده مى خواند و ركوع را هم بجا مى آورد و براى  ندارد

 .اشاره پائين مى آورد سجده و تشهد سر را بعنوان

اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است را در اختيار نداشته  - 13مساءله 

آن نمى تواند بر آن سجده كند مى يا اگر دارد بخاطر تقيه و امثال  باشد و

پنبه اى يا كتانى سجده كند و اگر آن را هم ندارد بر جامه  تواند بر پارچه

تن دارد سجده كند و اگر آن را هم ندارد  اى كه ازغير پنبه و كتان در

نبود بر معادن سجده  دست خود را بپيشانى بگذارد و اگر آن نيز ممكن

 .كند

 نماز چيزى كه سجده بر آن صحيح است و بر اگر در بين - 14مساءله 

 ((مثال كودكى آن را بردارد و برود )) كرد را از دست بدهد آن سجده مى

نماز را قطع مى كند و در تنگى وقت به  در صورتيكه وقتش وسيع است

 .قبل گفته شد عمل مى كند ترتيبى كه در مسئله

ند بايد بى حركت مكانى كه مكلف در آن نمازواجب مى خوا - 15مساءله 



اگر در حال اختيار در كشتى يا روى تخت و يا خرمن نماز  باشد پس

معتبر از او فوت شود نمازش باطل است و  بخواند و در بين نماز استقرار

عرف بگويد او در حال بى  اگر تا آخر نماز حركتى رخ نداد بطورى كه

مازش محل ن حركت و ثبات نماز خواند نمازش صحيح است هرچند كه

حال حركت آن ها نماز را  كشتى و طياره و قطار راه آهن باشد و در

معتبره از  خوانده باشد لكن واجب است كه در چنين وضعى ساير شرائط

 .قبيل قبله و مانند آن را حفظ كند

همه اينها كه گفته شد مربوط به حال اختيار بود و اما در صورت 

ماز بخواند و هم در حالى كه در حال راه رفتن ن اضطرار هم مى تواند

امثال آن است چيزى كه هست در اين  سوار بر حيوان و كشتى ناآرام و

حال نماز بنمايد  فرض نيز تا آن جا كه ممكن است بايد رعايت قبله را در

برگردد  به اين معنا كه اگر مركبش از قبله منحرف شد خود او بسوى قبله

 مى تواند تكبيرة االحرام را درو اگر مسيرش پشت به قبله است وتنها 

حال قبله بگويد بايد چنين كند و اگر از اين مقدار نيز عاجز شد شرطيت 

مى شود لكن در اين فرض واجب است نقطه اى را  قبله بكلى ساقط

و همچنين است ساير شرائطى كه  جستجو كند كه نزديك تر به قبله باشد

رعايت مى كند  ممكن استدر نماز معتبر است هر مقدارش را كه برايش 

و يا بدل آن را مى آورد و مقدار غيرممكن كه ناچار از ترك آن است 

 .شود ساقط مى

مستحب است نماز را در مسجد بخوانند بلكه حاضر نشدن  - 16مساءله 

اينكه مكلف عذرى از قبيل باران و امثال آن داشته باشد  در مسجد بدون



يه مسجد است كه اين كراهت كه همسا مكروه است مخصوصا براى كسى

نيست براى  نماز )) :شدت دارد و بحدى است كه در خبر فرموده اند

و افضل از همه مساجد مسجد الحرام است  ((همسايه مسجد جز در مسجد

مسجد النبى صلى اهللا عليه وآله و پس از آن مسجد كوفه و  و پس از آن

  شهر و سپس مسجد اقصى مسجد جامع هر  مسجد اقصى است و بعد از

 . مسجد قبيله و در آخر مسجد بازار است

و اما براى زنان نماز در خانه از هر جاى ديگر فضيلت بيشترى دارد و 

همه نقاط خانه اش افضل است و همچنين مستحب است  پستوى خانه او از

خصوصا مشهد موالنا اميرالمؤ منين  نماز در مشاهدائمه عليهم السالم و

 . السالم ئر ابى عبداهللا حسين بن على عليهعليه السالم و حا

تعطيل مسجد كراهت دارد و در خبر آمده كه مسجد يكى از  - 17مساءله 

در روز قيامت به درگاه خداى عز و جل شكوه مى كند  سه چيزى است كه

سومى قرآنى است كه آن را  يكى ديگر عالم در بين جاهالن است و

به سوى  كسيكه )) : در حديث آمده كهنخوانند و غبر روى آن را بگيرد و 

 مسجد از مساجد خدا قدم بردارد بهر قدمى كه برمى دارد تا بخانه اش

برگردد ده حسنه داده مى شود و ده گناه از او محو نموده ده درجه به او 

 . ((داده مى شود

يكى از كارهاى بسيار مستحب ساختن مسجد است كه در آن  - 18مساءله 

رسول خدا  ابى بسيار هست بطوريكه در حديث آمده كهثو اجرى عظيم و

كسيكه در دنيا مسجدى بسازد خداى تعالى  )) :صلى اهللا عليه وآله فرمود

 كه حدود نيم - بهر ذراع از آن - و يا فرمود -وجب از آن مسجد  بهر



نقره و ياقوت و زمرد و زبرجد و لؤ لؤ مى   شهرى از طال و-متر است 

 . (( تا آخر حديث )) ر سال راه باشدطول آن هزا دهد كه

از مشهور علماء نقل شده كه گفته اند براى اينكه زمينى به  - 19مساءله 

وقف شود بايد صيغه وقف آن جارى گردد به اين معنا كه  عنوان مسجد

 :واقف بگويد

  (( و قضتها مسجدا قربة الى اهللا تعالى ))

يتعالى وقف كردم تا مسجد من اين زمين را بمنظور تقرب بدرگاه خدا ))

اين است كه اجراء صيغه الزم نيست همينكه بنائى را  ولكن اقوى ((باشد

منظورش از اين عمل تقرب بخدايتعالى  به قصد اينكه مسجد باشد بنا كند و

 .بخواند مسجد مى شود باشد و به اذن بانى يكنفر هم در آن نماز

يكى حمام و حتى : ست نماز خواندن در چند جا مكروه ا - 20مساءله 

محل ريختن زباله و محل كشتن گوسفند و امثال آن و  رختكن آن و يكى

پشت بام باشد و محليكه مخصوص  جائيكه در آن ادرار مى كنند هرچند كه

محل استراحت شتران و اسب و قاطر و االغ و  نگهدارى مسكرات است و

 مضر به حال مزاحم و گاو و گوسفند و در راه عبور مردم البته اگر

مجراى  عابرين نباشد و گرنه حرام است ونيز بر سر النه مورچه و در

آب هرچند كه فعال احتمال آمدن آب داده نشود و در زمين شوره زار و 

كه در قرون گذشته عذاب خدا در آنجا نازل شده و بر  در هر سرزمينى

ى آتش زرتشتيان بلكه در هر مكانى كه برا روى يخ و برف و در آتشكده

روبروى قبر و در بين قبور و  افروختن درست شده و بر روى قبر و

حائل از قبيل پرده و فاصله ده ذراع  كراهت دارد و موضع اخير با نصب



 .برطرف مى گردد ((حدود پنج متر )) و

و اما پشت قبور ائمه عليهم السالم بطورى كه قبر شريف روبرو قرار 

 كراهت ندارد هرچند كه اگر طرف راست و چپ آن گيرد و همچنين

است كه طورى بايستد كه برابر  طرف باالى سر نماز مى خواند بهتر آن

همچنين مكروه است  و دوشادوش قبر قرار نگيرد بلكه عقب تر باشد و

 نماز خواندن در جائى كه روبروى نمازگذار آتشى افروخته يا چراغى

ن واقع شده باشد و  موجود جاندارى از حيوان و انسا روشن و يا عكس 

باين وسيله برطرف مى شود كه چيزى روى  كراهت در موضع اخير

جلو نمازگذار قرآن و يا  عكس بيندازند و نيز كراهت دارد در جائى كه

مقابل او دربى گشوده و يا ديوارى باشد كه رطوبت  كتابى باز باشد و يا

ف مى شود پوشاندن آن كراهت برطر مستراح در آن ظاهر شده باشد و با

گذشت محل اشكال است  اينها و كراهت نماز خواندن در بعضى از آنچه

 (. چون مربوط به واجب و حرام نيست(ولكن امر سهل است 
 
 
 

   مقدمه پنجم در اذان و اقامه

اشكالى نيست در اينكه اذان و اقامه در نمازهاى پنجگانه  - 1مساءله 

چه براى قضاء در سفر چه براى نمازهاى اداء و  مستحب مؤ كد است

حال سالمتى يا بيمارى چه در نماز جماعت و چه  باشد يا در حضر در

حتى بعضى از فقها قائل به وجوب  درفرادى هم براى مردان و براى زنان

احوال است هرچند كه در  آندو شده اند ولى اقوى استحباب آن دو در همه



 . ترك آن دو محروميت از ثواب بزرگى است

اذان در نماز عصر و عشاء براى كسى كه عصر را با ظهر  - 2مساءله 

مغرب جمع مى كند ساقط است چه در مواردى كه خواندن  و عشاء را با

روز جمعه و عصر روز عرفه و  آن دو با هم مستحب است مانند عصر

محل مزدلفه و چه در غير آن موارد و اما براى  عشاء شب عيد قربان در

بيندازد استحباب باقى است و فاصله  از قبليش فاصلهكسيكه بين آن دو و نم

بطول زمان بين دو نماز و به انجام دادن نافله  بين نماز محقق مى شود

 .موظفه بين آن دو

بنابراين با انجام نافله عصر بين نماز ظهر و عصر و نافله مغرب و 

ساقط نشدن اذان حاصل مى شود و اقوى اين است كه  عشاء جدائى موجب

 حال جمع در عصر روز عرفه و عشاء شب عيد قربان در ط اذان درسقو

محل مزدلفه از باب عزيمت است به اين معنا كه گفتن آن دو در آن 

نتيجه گفتن آن بقصد ورود حرام است و  مواضع مشروع نيست و در

بين ظهر و عصر  نزديكتر به احتياط آن است كه هر زمان كه خواست

 .د اذان را ترك كندوبين مغرب و عشاء جمع كن

اذان و نيز اقامه در چند جا ساقط است از آن جمله براى كسى  - 3مساءله 

داخل در نماز جماعت شود كه اذان و اقامه گفته باشند هرچند كه  است كه

نبوده و آن را نشنيده باشد و نيز از كسى است  او هنگام گفتن آن حاضر

 از او نماز جماعت برقرار قبل كه مى خواهد در مسجدى نماز بخواند كه

باشد يا  بوده و هنوز جماعت متفرق نشده چه بقصد آن نماز جماعت آمده

نه ، چه بخواهد جماعت برپا كند ماءموم باشد يا امام ويا بخواهد فرادى 



و اما اگر ) كه در همه اين موارد اذان و اقامه ساقط است (بخواند  نماز

و تعقيبات آن فارغ شده هرچند كه يا از نماز  جماعت قبلى متفرق شد و

نمى شود همچنانكه اگر  افراد در جاى خود باشند اذان و اقامه ساقط

شود هرچند كه  جماعت قبلى بدون اذان و اقمه برگذار شده باشد ساقط نمى

جماعت قبلى به خاطر شنيدن اذان و اقامه از غير آن را ترك كرده باشند 

باطل باشد يا از  كه جماعت قبلىهمچنين ساقط نمى شود در صورتى  و

 جهت اينكه مردم مى دانسته اند امامشان فاسق است و يا از جهات ديگر و

نيز در صورتى كه مكان جماعت قبلى و نماز بعدى از هم فاصله داشته 

 كه عرفا مكان برگذارى آن دو نماز يك مكان حساب نشود باشند بطورى

د منعقد شده باشد و نماز ديگر مثل اينكه نماز جماعت اول در داخل مسج

اگر هر دو در مسجد است فاصله بين آن دو زياد  در بام آن مسجد و يا

اينكه اين حكم مخصوص مسجد  باشد اذان و اقامه ساقط نمى شود و اما

محل اشكال است و احتياط ترك  است و يا شامل غير مسجد نيز مى شود

نيست كه  سجد بلكه بعيداذان و اقامه است هم در مسجد و هم در غير م

مسئله اختصاصى به مسجد نداشته باشد و همچنين احتياط ترك نشود در 

نمازيكه با جماعت خوانده شد و نمازى كه او مى خواند هر دو اداء  جائيكه

دو قضاء باشد چه قضاء براى خودش و چه براى  نباشد مثال يكى و يا هر

ه اجازه و همچنين است و چه ب غير، و براى غير هم چه بعنوان تبرع

باشد و او  درجائى كه وقت هردو مشترك نباشد مثال جماعت قبلى عصر

اشكال به نيت  بخواهد نماز مغرب بخواند و گفتن اذان و اقامه در موارد

 .رجاء مانعى ندارد



   مقدمه ششم در حضور قلب

براى نمازگذار سزاوار آن است كه در همه نماز، چه حركاتش و چه 

قلب داشته باشد زيرا از نماز او تنها آن مقدارش  ايش حضورگفتنى ه

تعالى توجه و اقبال داشته و معناى  بحساب مى آيد كه در آن مقدار بخداى

است كه در نماز مى گويد  حضور قلب التفات و توجه تام بنماز و بكلماتى

جل جالله و عظمت و جالل و  و توجه كاملى است كه به حضرت معبود

دل است از توجه بغير او و توجه به  ارد و نيز تهى ساختنهيبت او د

روى سخن با چنين  اينكه در برابر ملك الملوك و عظيم العظماء ايستاده

دهد  بزرگى نموده با او خلوت كرده است كه اگر چنين حالتى به او دست

در دلش هيبتى مى افتد كه از آن هيبت بوحشت مى افتد وحشتى تواءم با 

حقارت آن وقت است كه خود را در اداء حق معبودش  واحساس ذلت 

بدنبال احساس دچار ترس مى گردد از سوى ديگر سعه  مقصر مى بيند و

حالت اميد به ثواب و پاداش او در دلش  رحمت او را در نظر مى گيرد و

شود بين خوف و رجاء و اين  پيدا مى شود در نتيجه حالتى برايش پيدا مى

كامل است البته براى نماز درجات مختلف و  خود از صفات بندگان

 .نمازگذاران ناشى مى شود مراتبى بى شمار است كه از اختالف درجات

بعد از حضور قلب سزاوار است كه نمازگذار داراى خضوع و خشوع و 

قبل  وقار باشد و وضع ظاهر آراسته اى داشته باشد و نيز داراى سكينت و

شبو كند و دندان ها را مسواك نموده از داخل شدن در نماز خود را خو

 .را شانه بزند موى سر و روى خود

و نيز سزاوار آن است كه در نماز حالتى داشته باشد كه گوئى آخرين 



مى خواند و ديگر اجل مهلتش نمى دهد بارى ديگر به  نمازى است كه

كسى بدرگاه خدا توبه مى كند وبه سوى  نماز ايستد و معلوم است كه چنين

و نيز سزاوار است كه   بر مى گردد و از او طلب آمرزش مى كندخدا

ذليل پيش روى  طورى در برابر پروردگارش به ايستد كه يك برده

 (( اياك نعبد و اياك نستعين )) : مواليش مى ايستد و جا دارد هنگام گفتن

 گفتن اين سخن صادق باشد يعنى براستى خداى را عبادت كند نه هواى در

نه ) و يارى بخواهد( و براستى از خود خدا استعانت بجويد دل خود را

و در عمل خدايتعالى را هيچ كاره و  (( اياك نستعين )) :بگويد اينكه بزبان

 . ((بداند و دل به آنها به بندد اسباب ظاهرى جهان را هم كاره

و نيز سزاوار آن است كه همه توان خود را صرف كند در برطرف 

انع قبول شدن عبادتش هست از قبيل عجب م كردن چيزهائى كه

 .و حسد) خودپسندى (

  فصل در افعال نماز

تشكيل يافته يك دسته واجبات و دسته ديگر  نماز از دو دسته اعمال

 : مستحبات و واجبات نماز يازده چيز است

 قرائت - 6 سجده - 5 ركوع - 4 قيام - 3 تكبيرة االحرام - 2نيت  - 1

 مواالت - 11 ترتيب - 10 سالم - 9تشهد - 8  ذكر ركوع و سجود- 7

نوعند بعضى از آن ها  و بزودى خواهيم گفت كه اين واجبات نيز دو

باطل مى شود  ركنند كه اگر كم و يا زياد شوند چه عمدا و چه سهوا نماز

باطل  و بعضى ديگر غير ركنند كه تنها كم و زياد شدن عمدى آن نماز را

زده چيز است كه زياد شدن در آن تصور ندارد مى كند بلى يكى از اين يا



است كه جزء اركان است و اما اگر آن را عبارت بدانيم از  و آن نيت

عمل كه زيادى در داعى تصور ندارد و اگر عبادت بدانيم از  داعى بر

در دل بگذراند كه مثال اين نماز ظهر است كه  يعنى )) خطور دادن به دلها

 .ندارد  در آن ضررىكه زيادى (( من مى خوانم

   گفتار درباره نيت

و در نيت ) مانند نماز(نيت عبارت است از قصد انجام كارى  - 1مساءله 

كه انگيزه اش بر عمل تنها تقرب بخداى تعالى و  نماز معتبر است

واجب نيست كه آن را بزبان بياورد  فرمانبرى دستور او باشد و در نيت

ن همچنانكه واجب نيست در نيت آن عمل قلب است نه عمل بد زيرا نيت

من نماز  )) :دل خطور دهد مثال در دل و خزانه خيال با خود بگويد را در

بلكه در نيت همين مقدار  (( امتثال فرمان الهى مى خوانم ظهر را بمنظور

عمل را با داعى انجام دهد و داعى عبارت است از اراده  كافى است كه

شده نشئت گرفته و در دل اثر مى  فتهاجمالى كه از اهداف در نظر گر

فعل بحركت درمى آورد و عمل انسان را  گذارد و آدمى را به سوى انجام

فعل  عمل ساهى و غافل باشد خارج مى سازد و آن را از اينكه مانند

فاعلى مختار مى سازد و جان كالم اينكه نيت در نماز همان حالتى است 

 اختياريش دارد چيزى كه هست در قبل از همه افعال ارادى و كه انسان

دارد و در نمازش تنها هدفش امتثال امر  ساير اعمالش اهدافى را در نظر

 . امثال اين معانى است الهى و تقرب به درگاه او و

قيد ديگرى كه درنيت معتبر است عبارت است از اخالص  - 2مساءله 

 هدف ديگرى او تقرب بدرگاه الهى و انجام دستور او باين معنا كه غير از



باشد پس اگر چيز ديگر كه منافى با تقرب  را به سوى نماز برنينگيخته

باطل است مخصوصا اگر آن  بسوى خدا است ضميمه نيت او باشد عملش

حال عبادت را فاسد   رياء و خودنمائى باشد كه در هر چيز و آن غرض 

و رياء عمل عمل باشد و به منظور خودنمائى  مى سازد چه اينكه در ابتداء

اين قصد برايش پيدا شده بود  را آغاز كرده باشد و چه اينكه در بين نماز

آن و يا  چه اينكه در اجزاء واجب نماز رياء كند و چه در اجزاء مستحب

در اوصاف عمل مثل اينكه اگر ناظرى در بين نبود نمازش را درخانه مى 

اند من چنين و چنان چون ناظرى پيدا شده براى اينكه باو بفهم خواند ولى

مسجد و يا بجماعت بخواند و يا در اوصافى  كسى هستم نمازش را در

 .ديگر خودنمائى كند

عمل  و گاهى ميشود كه انسان بعد از عمل رياء مى كند مثال بعد از انجام

بديگران خبر مى دهد كه من چنين و چنان كرده ام تا به غرضى از 

  و جاه و مال و امثال آن برسد و اينقبيل ستايش مردم  دنيوى از اغراض 

رسول خدا  عمل نماز را باطل نمى كند هرچند كه حرام است همچنانكه از

 :صلى اهللا عليه وآله درباره رياكار آمده كه فرموده اند

 المرائى يدعى يوم القيامة باربعة اسماء يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر ))

تعمل  ليوم التمس احرك ممن كنتحبط عملك بطل اجرك و الخالص لك ا

يعنى در روز قيامت رياكار را با چهار نام مى خوانند با نام فاجر  )) (( له

كافر و حقه باز و زيانكار و باو مى گويند اى فاجر و اى كافر و اى  و

زيانكار عملت بى نتيجه شد و اجرت تباه گشت و در نتيجه  حقه باز و اى

ى ندارى مزد عملى كه كرده اى را از كسى رهائ تو امروز از عذاب الهى



 . (( بگير كه براى خوش آيند او كردى

بود و (غير از رياء از اغراض دنيوى ديگر چه مباح باشد كه  - 3مساءله 

و چه راجح كه بودنش بهتر است در صورتى كه ) يكسان باشد  نبودش

 باشد و اصلى نمازگذار همان تقرب و امتثال امر الهى تابع باشد و غرض

اشكال ندارد و اما اگر عكس اين باشد يعنى نماز را بخاطر بدست  بس

يا راجح بخواند و مسئله تقرب بخدا تبعى و   مباح و آوردن آن غرض 

اشكال باطل است و همچنين در صورتى هم كه   بدون فرعى باشد نمازش 

و قسمتى ديگر آن غرض   در عبادت تقرب بخدا قسمتى از انگيزه اش 

تقرب به خدا او  يوى باشد بطورى كه اگر آن غرض در كار نبود انگيزهدن

 را بسوى عبادت تحريك نمى كرد هرچند كه غرض مباح و يا راجح نيز

به تنهائى تحريكش نمى كرد عبادتش باطل است و نزديكتر به احتياط آن 

در همه مواردى كه غير از تقرب بخدا هدف ديگرى در  است كه مكلف

بوده باشد تا چه رسد بصورتيكه هردو  هرچند آن هدف تبعىنظر داشته 

امتثال امر الهى و غرض ضميمه دو هدف مستقل باشند نماز  هدف يعنى

 .را اعاده كند

اگر در نماز بخاطر اينكه چيزى را به كسى بفهماند صدا را  - 4مساءله 

باطل نمى شود  يا قرائت قسمتى از حمد و سوره بلند كند نمازش بذكر و

امتثال است تنها بلندتر گفتن آن به   در اصل آن ذكر يا قرائت چون هدفش 

صورتيكه نمازش را در  فرضى ديگر صورت گرفته و همچنين است

خواندن  جائى مخصوص يا زمانى خاص انجام دهد كه در بودن آنجا و در

حاصل مى شود البته بشرطى كه  آن زمان غرضى مباح كه در نظر دارد



اصل خواندن نماز به منظور امتثال  ر فرض قبلى گفته شدهمانطور كه د

رسيدن به غرضى  باشد و داعيش بر انتخاب آن مكان و آن زمان خاص

 .از قبيل خنك شدن و امثال آن باشد

بر مكلف واجب است در نيت خود نوع نمازى را كه مى  - 5مساءله 

ه مثال نيت كند هرچند كه بطور اجمال باشد مثل اينك خواهد بخواند معين

دارم البته بشرطيكه در آن لحظه  كند نمازى را مى خوانم كه فعال بذمه

نماز مثال به ذمه دارد  فقط يك نوع نماز بر ذمه داشته باشد و يا اگر دو

و  يكى ظهرو يكى عصر نيت كند اولين نمازى كه بذمه ام آمده مى خوانم

 . يا نماز دومى كه بذمه ام آمده مى خوانم

در نماز بيش از قصد عنوان نمازى كه مى خواهد بخواند نيت  - 6مساءله 

واجب نيست مگر وقتيكه همان عنوان هم قضائش براو  اداء و قضاء

و نام نمازى را كه گاهى  واجب باشد و هم ادائش پس همينكه عنوان

نماز  متصف بقضاء و گاهى متصف باداء ميشود قصد كند مثال در وقت

 .ميخوانم كفايت مى كندظهر قصد كند نماز ظهر 

بله اگر نماز ظهر روزهاى قبليش از او فوت شده و مى خواهد در وقت 

ظهرى بخواند بايد در نيت خود معين كند اين نماز  نماز ظهر امروز نماز

گذشته است و يا نماز ظهر امروز  ظهرى كه مى خواهد بخواند قضاء

خيال  ت و پيش خودامتثال امرى كند كه فعال متوجه اوس است و اگر قصد

كند كه وقت باقى است در نتيجه نيت اداء كند بعد معلوم شود وقت گذشته 

  صحيح است و قضاء واقع شده همچنانكه اگر نيت قضاء كند نمازش  بوده

بخيال اينكه وقت گذشته بعد معلوم شود وقت باقى بوده نمازش صحيح و 



 . اداء است

ت كند كه مثال نماز ظهر واجب نيست در مورد قصر ني - 7مساءله 

مورد اتمام نيت كند كه نماز ظهر را تمام مى  شكسته مى خوانم و در

غيره كه مخير است بين دو  خوانم بلكه در مواردى چون مسجدالحرام و

 ركعتى و چهار ركعتى الزم نيست در آغاز نماز نيت كند كه مثال دو

ى خوانم پس ركعت نماز ظهر مى خوانم و يا چهار ركعت نماز ظهر م

چهار ركعت بخواند يا دو ركعت شروع كرد  اگر با ترديد در اينكه

اول تصميم بگيرد سالم بدهد يا  بخواندن نماز و بنا دارد كه بعد از تشهد

 . ندهد و دو ركعت ديگر را نيز بياورد نمازش صحيح است

بلكه اگر از اول نماز هم در نيت خود دو ركعتى را معين كند متعين نمى 

به چهارركعتى عدول كند همچنانكه اگر در اول نيت  ود بلكه مى تواندش

ركعتى عدول نموده سالم بدهد و  چهار ركعتى كند مى تواند در سر دو

بعدول ندارد و  بلكه اقوى آن است كه با تعيين متعين نمى شود و احتياجى

اين سالم نماز است كه يكى از دو طرف ترديد را معين مى كند اگر در 

دو ركعتى سالم بدهد نمازش شكسته شده و اگر در چهارركعتى سالم  رس

شده است و قصد تعيين يكى از دوطرف هيچ دخالتى   تمام بدهد نمازش 

 .ندارد

محل بحث بعد  نتيجه اين مطلب درجائى معلوم مى شود كه مكلف در نماز

ر از تمام كردن دو سجده شك كند بين دو و سه ركعت مى توانند بنا را ب

بگذارد و طبق دستورى كه در شك بين دو و سه در نمازهاى چهار  سه

عمل كند و از باطل شدن نمازش جلوگيرى بعمل آورد و  ركعتى هست



 كه شك -شدن نمازش از دو ركعتى  احتياجى نيست به اينكه براى خارج

عدول به چهار ركعتى كند بلكه بعيد   در نيت خود-در آن مبطل است 

عمل را متعين كند و احتياط به اينكه در نظائر  حكم شكنيست كه همين 

عدول نموده و بعد از نماز به دستور شك عمل نمايد و  مورد بحث نيت

 .ترك شود سپس نماز را اعاده كند سزاوار نيست

يعنى در نماز (در نماز قصد وجوب و استحباب واجب نيست  - 8مساءله 

بلكه ) تحباب الزم نيست وجوب و در نماز مستحب و قصد اس واجب قصد

مثال نيت كند كه نماز ظهر مى خوانم (كند  كافى است قصد قربت مطلقه

و به ) خوانم قربة الى اهللا  قربة الى اهللا و يا نيت كند نماز نافله شب مى

 . احتياط نزديكتر قصد آن دو است

 در هنگام نيت واجب نيست كه نماز مورد نظرش را بطور - 9مساءله 

ا همه جزئياتش در نظر بياورد بلكه تصور اجمالى آن كافى مفصل و ب

 . است

به اينكه بنا (اگر دربين نماز نيت كند كه نماز را بشكند  - 10مساءله 

و يا قصد كارى كند ) در نماز نيست و يا ديگر ادامه نمى دهد بگذارد كه

 به اينكه آن كار نماز را مى شكند پس اگر كه نماز را مى شكند با توجه

باطل است و همچنين باطل است  با همين تصميم نماز را تمام كند نمازش

به نيت اول  اگر به چنين تضمينى قسمتى از نماز را بخواند پس از آن

  يعنى آن قسمت را پس از تجديد نيت تكرار-برگردد و بهمان اكتفاء كند 

 .نكند

م خود و اما اگر قبل از آن كه چيزى از نماز را انجام دهد از تصمي



نماز را نشكند و ادامه دهد نمازش باطل نيست و  برگشته بنابگذارد كه

باطل نبودن نماز در آن دو صورت اگر توجه نداشته به  همچنانكه اقوى

يا تصميم بر انجام كار منافى با نماز، نماز  اينكه تصميم بر شكستن نماز

يت ندارد لكن باطل مى كند و خيال مى كرده كه اين تصميم منافاتى با ن را

احتياط آن است كه در همه فرضهاى گذشته نماز را تمام  نزديك تر به

 .نموده دوباره آن را اعاده كند

اگر در بين نماز شك كند همين نماز را به نيت ظهر شروع  - 11مساءله 

نيت عصر و يقين دارد كه نماز ظهر را نخوانده در صورتيكه  كرده يا به

يعنى بيش از چهار ركعت تا اذان مغرب  )) وقت مختص به عصر نباشد

است و همچنين اگر شك  بايد نيت ظهر كند و نمازش صحيح ((مانده باشد

نمازش  دارد در اينكه ظهر را خوانده يا نه بنابر اقوى نيت ظهر مى كند و

 . صحيح است

و اما در وقت مختص بعصر اگر مى داند عصر را نخوانده نمازى را كه 

شكند و نماز عصر را شروع مى كند و بعد از آن نماز  در دست دارد مى

فرض است كه از وقت مختص بعصر  ظهر را قضا مى كند البته اين در

اگر باقى نمانده باشد  حداقل بقدر خواندن يك ركعت باقى مانده باشد و اما

قضا  از آن نماز صرف نظر مى كند و هر دو نماز را با رعايت ترتيب

كه نبايد ترك شود اين است كه اگر قسمتى از يك مى كنهد و احتياطى 

وقت درك كرده ، آن نماز را به نيت عصر تمام مى كند و  ركعت را در

همين فرض نمى داند كه قبال ظهر را  قضاء آن را نيز بخواند و اگر در

اعتنا نكند و بنا بگذارد كه  خوانده يا نه بعيد نيست جائز باشد كه به شكستن



كند و اگر  انده لكن احتياط اين است كه اين نماز را قضاءنماز ظهر را خو

مى داند كه ظهر را خوانده از آنچه در دست خواندن دارد صرف نظر 

 .نو نماز عصر را شروع مى كند نموده از

اول نماز نيت  بله اگر خود را در نماز عصر به بيند و شك كند كه آيا از

 بنا را بر اين مى گذارد كه عصر كرده و يا در اول نيت ظهر كرده بوده

 . اول نيت عصر كرده بوده از

در چند جا عدول يعنى برگرداندن نيت از نمازى به نماز  - 12مساءله 

است يكى در نمازهائيكه دنبال هم قرار دارند مانند ظهر و  ديگر جائز

اگر مكلف داخل در نمازدوم شده و يا  عصر و مانند مغرب و عشاء كه

اول را نخوانده در صورتى كه در بين نماز متوجه   نمازفراموش كرده كه

محل عدول بنماز سابق تجاوز نكرده باشد واجب است نيت را  شود و از

 اول برگرداند و اما اگر بعد از تمام شدن نماز متوجه شود و يا از به نماز

محل عدول تجاوز كرده باشد مثل اينكه در ركوع ركعت چهارم نماز 

تواند عدول كند و در فرض اول كه بعد از نماز   نمىعشاء باشد ديگر

 ((يعنى عصر و عشاء )) نماز دوم متوجه شده و نمازى كه خوانده بعنوان

 .اول را بخواند صحيح است و بايد نماز

و اما در فرض دوم كه ركعت چهارم در حال ركوع يا بعد از متوجه شده 

ورد و نزديك تر به احتياط آن نماز قبلى را بعداز آن بيا نماز را تمام نموده

دنبال آن عشاء بخواند و همچنين است  است كه از نو مغرب و عشائى

دنبال هم قرار دارند مثل اينكه فرضا نماز  حكم در قضاء دو نمازى كه

روزش قضاء شده باشد و  ظهر و عصرش و يا نماز مغرب و عشاء يك



اولى دومى را نيت قبل از خواندن  شروع كرده در انجام قضاء آندو ولى

بلكه نزديكتر به  كرده در بين نماز و يا بعد از آن متوجه اشتباه خود شود

اين   اين است كه در همه نمازهاى قضاء به- اگر نگوئيم اقوى -احتياط 

مثل اينكه نماز صبح و نماز ظهر يك روز را فراموش (وظيفه عمل كند 

 هر داخل نماز قضاء شدهاول صبح را نيت كند به نيت ظ كرده بجاى اينكه
). 

مورد ديگر از موارد جواز عدول اين است كه مشغول نماز امروزش شد 

كه نماز قضائى بر گردنش هست در اينجا مستحب  در بين نماز بيادش آمد

محل عدول و وسعت وقت اينكه عدول كند و نماز  است در صورت بقاء

 آن كه در اثر اين بپردازد مگر قضاء بخواند و سپس به نماز يوميه خود

بودن عدول  عدول وقت فضيلت يوميه اش فوت شود كه در اينجا مستحب

 . محل تاءمل است بلكه مستحب نبودنش خالى از قوت نيست

مورد ديگر عدول كردن از نماز واجب به نماز مستحب است كه در دو 

نماز ظهر جمعه است براى كسى كه قرائت سوره  جا جائز است يكى در

اى ديگر خوانده و به نصف آن   فراموش كرده و بجاى آن سورهجمعه را

نيت خود را به  سوره رسيده و يا از نصف هم تجاوز كرده باشد مى تواند

مشغول نماز واجب  نافله برگرداند و موضع دوم جائى است كه نمازگذار

 باشد و در بين نماز جماعتى برپا شود و او از اين معنا نگران باشد كه

زش را تمام كند بجماعت نرسد در چنين وضعى مى تواند نيت اگر نما

به نافله برگرداند و در دو ركعتى سالم بدهد و  خود را از نماز واجب

تجاور كرده بركوع ركعت سوم  و اما اگر از دو ركعت(بجماعت برسد 

 .( عدول از آن جائز نيست رسيده باشد



 جائز نيست همچنانكه عدول از نماز مستحبى به نماز واجب - 13مساءله 

به نماز مستحبى ديگر جائز نيست هرچند كه نمازى مانند  از نماز مستحبى

تاءخر باشد و همچنين جائز نيست كه  نمازهاى واجب داراى وقت تقدم و

 .عدول كند از نماز قضاء به نماز اداء

بنابراين اگر شخصى به نيت قضاء داخل نماز شود و در بين نماز به 

وقت نماز امروزش تنگ شده اگر بخواهد نماز قضاء را   كه آيد يادش 

شود نمى تواند نيت خود را به نماز  تمام كند نماز امروزش قضاء مى

امروزش را بخواند و  امروز عدول دهد بلكه بايد آن را قطع نموده و نماز

دنبال هم مانند ظهر و عصر از نماز اول  همچنين جائز نيست در دو نماز

عدول از نماز دوم به  ه نماز دوم بخالف عكس اين مسئله كهعدول كند ب

خيال مى كرده ظهر را نخوانده و به نيت   اگر نماز اول جائز است پس 

را خوانده نمى تواند  ظهر داخل در نماز شد و در بين نماز فهميد كه ظهر

عدول جائز نيست  نيت خود را به عصر برگرداند و اگر در جائى كه

عدول كرده صحيح باشد  د نيست كه نماز اولش كه از آنعدول كند بعي

حال خواندن حمد  بشرطى كه داخل در ركن نشده باشد و بنابراين اگر در

عدول كند بعد متوجه  وسوره نمازى كه به نيت ظهر شروع كرده بعصر

خيال وبين  در بين آن(شود كه ظهر را نخوانده آنچه از آيات حمدو سوره 

قرائت كرده دوباره بعنوان ظهر ) د بعنوان عصرلحظه ايكه متوجه ش

 . كند و نماز ظهرش صحيح است قرائت مى

اگر مثال در نماز شب به نيت دومى نماز نافله شب تكبيرة  - 14مساءله 

بعد در بين نماز فهميد كه دو ركعت اول را نخوانده نمازش  االحرام گفت



 از باب عدول اول حساب مى شود و اين صحيح است و قهرا دو ركعتى

عدول ندارد چون اول بودن و دوم بودن امر  نيست و احتياجى هم به

 . قصدى نيست بكله دائر مدار واقع است

  گفتار در تكبيرة االحرام

 :تكبيرة االحرام را تكبيره افتتاح نيز مى گويند و لفظ آن عبارت است از

زبان عرب گفتن غير اين عبارت و يا عبارتى كه در  و ((اهللا اكبر ))

اش از عربى به زبانهاى ديگر كافى  مترادف آن باشد كافى نيست ترجمه

نماز است به اين معنا كه  در ابتداء نماز ركن ((اهللا اكبر )) نيست و گفتن

باطل مى شود و همچنين بيش از  با نگفتن آن چه عمدى و چه سهوى نماز

 .سازدباطل مى  يك بار گفتنش بعنوان تكبيرة االحرام نماز را

  و سپس  ((اهللا اكبر )) :بنابراين اگر يك بار به نيت تكبيرة االحرام بگويد

يعنى در حقيقت هر دو  )) يكبار ديگر بگويد نمازش باطل است بهمين نيت

 :الجرم بايد براى بار سوم بقصد تكبيرة االحرام بگويد (( باطل شده تكبيرة

كند بايد براى نوبت پنجم بقصد آن را نيز با تكرار باطل  اگر ((اهللا اكبر ))

و واجب است كه مكلف در حال گفتن  ((اهللا اكبر )) :تكبيرة االحرام بگويد

باشد پس اگر قيام در ) انحناء و بدون(اين كلمه شريفه ايستاده و مستقيم 

نمازش باطل  حال گفتن اهللا اكبر را ترك كند چه عمدا باشد و چه سهوا

 ن نيز ايستاده باشد تا يقين كند كه تكبير رااست بلكه بايد قبل از گفتن آ

وقتى گفت كه كامال ايستاده بوده و در اين مسئله هيچ فرقى بين امام و 

ركوع و غير ركوع درك مى كند نيست بلكه  ماءمونى كه امام را در

قبل از گفتن تكبيرة االحرام لحظه اى به ايستد تا يقين  سزاوار آن است كه



حال قيام كامل واقع شده و احتياط واجب آن است   دركند تكبيرة االحرامش

نيز مانند  (( حال قيام آرامش و حركت نكردن در )) كه بگوئيم استقرار

باطل مى كند پس اگر  خود قيام است كه ترك عمدى و سهوى آن نماز را

نداشته  در حال گفتن تكبيرة االحرام ايستاده باشد لكن سهوا استقرار و آرام

مثال  )) ط آن است كه كارى كه نماز را مى شكند انجام بدهدباشد احتيا

و دوباره تكبيرة را در حال استقرار بگويد و از اين هم  ((بكند پشت به قبله

كه نمازى كه با چنين تكبيره اى آغاز كرده را  نزديكتر به احتياط آن است

 .بخواند تمام كند و دوباره نمازى ديگر با استقرار

را به  ((اهللا اكبر )) ياط واجب آن است كه كلمه شريفهاحت - 1مساءله 

 قبل از آن مى خواند وصل نكند تا همزه اهللا حذف نشود و اما دعائى كه

در آخر اين جمله به استعاذة و يا بسم اهللا و  ((راء )) وصل كردن حرف

ظاهرا جائز است ولى نزديك تر به احتياط اين است  اظهار صداى پيش آن

را نيز مانند وصل بماقبل ترك كند همچنانكه نزديكتر به وصل  كه اين

در  ((راء )) در اسم جالله و حرف (( الم )) احتياط آن است كه جرف

گو اينكه جواز ) كند يعنى آن را درشت اداء(را تفخيم كند  ((اكبر )) كلمه

 . ترك تفخيم بنظر اقوى است

ة االحرام كه جمعا مستحب است زياد كردن شش تكبير و تكبير - 2مساءله 

به اين نحو كه يا قبل از گفتن تكبيرة االحرام شش تكبيرة  هفت تكبير شود

قبل و بعد تقسيم كند و نزديك تر به احتياط  بگويد و يا بعد از آن و يا بين

اول شش تكبيرة استحبابى را بگويد و هفتمى را تكبيرة  آن است كه

ه تكبير پشت سر هم بگويد و كه اول س االحرام قرار دهد و بهتر آن است



 : عرضه بدارد سپس 

اللهم انت الملك الحق المبين ال اله اال انت سبحانك انى ظلمت نفسى  ))

 (3) (( اليغفر الذنوب اال انت فاغفرلى ذنبى انه

 :كبيره ديگر بگويد و به دنبالش عرضه بداردآنگاه دو ت

لبيك و سعديك و الخير فى يديك و الشر ليس اليك و المهدى من هديت  ))

اليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب  الملجاء منك اال

  (4). (( البيت

 : سپس يك تكبير ديگر بگويد و اظهار بدارد كه

وجهت وجهى للذى فطر السماوات و االرض عالم الغيب و الشهادة  ))

من المشركين ان صلوتى و نسكى و محياى و مماتى  حنيفا مسلما و ما انا

 (5). (( امرت و انا من المسلمين هللا رب العالمين الشريك له و بذلك

آنگاه تكبيرة االحرام را گفته قبل از شروع كردن به خواندن حمد و سوره 

 :بگويد

  (( اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ))

مستحب است براى امام جماعت اينكه تكبيرة االحرام را  - 3مساءله 

بطوريكه افراد پشت سرش آنرا بشنوند همچنانكه  اى بلند بگويدبصد

 .بگويد مستحب است شش تكبير ديگر را آهسته

مستحب است در حال گفتن تكبيرة االحرام دست ها را تا برابر  - 4مساءله 

حال شروع به  بلند و يا حداقل تا برابر صورت بلند كند يعنى در گوشها

دست  اهللا اكبر كند و با تمام شدن باال بردنبلند كردن دستها شروع بگفتن 

تكبير را تمام كند و بهتر آن است كه دستها از برابر گوش تجاوز نكند و 
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 .حال انگشتان دست بسته باشد و كف دست رو بقبله قرار گيرد در اين

و اگر در حال قيام تكبير گفت و شك كرد در اينكه تكبيريكه  - 5مساءله 

از بود و يا تكبير بعد از سوره و قبل از ركوع بنا را افتتاح نم گفت تكبير

 . تكبير افتتاح بوده مى گذارد بر اينكه

  مسائل مربوط به قيام

قيام ركن در تكبيرة االحرام است كه آن خود مقارن با نيت  - 1مساءله 

در ركوع است به اين معنا كه ركوع بايد از حال  است و همچنين ركن

آن تعبير مى كنند به قيام   قيام همان است كه ازقيام آغاز گردد و اين

 . متصل به ركوع

اخالل بقيام كند و آن را  بنابراين اگر كسى عمدا و يا سهوا در اين دو جا

بگويد  رعايت ننمايد باين كه مثال در حالى كه نشسته است تكبيرة االحرام

ذر بعد برخيزد و حمد و سوره بخواند و يا يك ركعت تمام را بدون ع

بخواند و يا در حالى كه به سوى سجده سرازير مى شود  سهوا نشسته

قبل  با همان حال خميدگى بركوع برگردد و يا متوجه شود كه ركوع نكرده

از رسيدن به حد ركوع يادش بيايد و به منظور انجام ركوع بايستداما 

قوسى نه به حالت استقامت و از حالت قوسى بركوع برود هرچند  بحالت

 . باشد نمازش باطل است سهوا چنين كردهكه 

و اما قيام در غير حال تكبيرة االحرام و قبل از ركوع هرچند كه واجب 

با نقصان آن جز در صورت عمد باطل نمى  است لكن ركن نيست و نماز

حال قرائت كه اگر كسى آن را فراموش كن و نشسته  شود مانند قيام در

د نمازش صحيح است و همچنين زيادى برخيز بخواند و بعد يادش بيايد و



باطل نمى كند مثل اين كه مى خواست بنشيند و تشهد  سهوى قيام نماز را

 . خود شد و نشست بخواند برخاست و بعد متوجه اشتباه

حال قيام رعايت اعتدال و  در صورت امكان واجب است در - 2مساءله 

 حال خودش پس اگر اعتدال و استقامت مناسب به استقامت را بنمايد البته

يا به يكى از دو طرف خود كج  مى تواند مستقيم بايستد ولى منحنى ايستاد

نمازش باطل است  شد به طورى كه عرف بگويد كه او درست نايستاده

 بلكه نزديك تر به احتياط و بهتر آن است كه حتى گردن را نيز راست

 ائز نيست دربگيرد هرچند كه جواز سربزير انداختن اقوى است و نيز ج

 مانند عصا و ستون و(حال قيام بدن اينكه ضرورتى ايجاب كند به چيزى 

 .تكيه كند) امثال آن 

بله در حال اضطرار مى تواند به انسانى ديگر و يا بغير انسان تكيه نمايد 

تواند با تكيه كردن بچيزى ايستاده نماز بخواند نشسته و بدون  و اگر مى

 .  نيستجائز اتكاء نماز خواندنش

معمول گشاد  در قيامت معتبر است كه بين دو پا را بيش از حد - 3مساءله 

حال قيام خارج شده بلكه اقوى آن  نكند بطورى كه اهل عرف نگويند او از

هرچند كه عرف  است كه بين دو پا را به نحو غيرمتعارف گشاد نگذارد

 .او را ايستاده بداند

 كه سنگينى بدن را بطور مساوى بر در حال قيام واجب نيست - 4مساءله 

 .وارد آورند هر دو پا

بله ايستادن بر روى دو پا واجب است بنابراقوى و جائز نيست روى يك 

 .انگشتان دو پا و يا پاشنه پاها به ايستد پا و يا بر روى



اگر مكلف اصال قادر برايستادن نيست نه بدون تكيه و نه با  - 5مساءله 

ه و نه با گشاد گرفتن پاها و خالصه بهيچ نوع از نه بطور خميد تكيه و

اضطرارى آن توانائى ندارد بايد نشسته نماز بخواند و  انواع قيام حتى

مستقيم و بدون تكيه و كمك باشد پس با داشتن  معتبر است كه نشستن بطور

بطرفى خم شود و اما در صورت  تمكن جائز نيست بچيزى تكيه كند و يا

نشستن توانائى ندارد   اگر مكلف بهيچ نوع از انواعاضطرار جائز است و

حال دفن شدن و  خوابيده بر شانه راست نماز مى خواند مانند انسان در

نماز  اگر تمكن از اينطور نماز خواندن رانيز ندارد بر شانه چپ بخوابد و

بخواند و اگر از اين نيز عاجز است به پشت خوابيده بخواند يعنى به آن 

 .ر حال احتضار او را مى خوابانندكه د حالتى

اگر مى تواند ايستاده نماز بخواند ولى از ركوع كردن ايستاده  - 6مساءله 

حال نشسته  است بايد ايستاده بخواند و براى ركوع بنشيند و در عاجز

ركوع كند و اگر اصال قادر بر ركوع و سجود و بعضى از مراتب آن 

ز بخواند وبراى ركوع و سجده اشاره حال نشسته نيست ايستاده نما حتى در

احتياط براى كسى كه مى تواند بنشيند آن است كه  كند و نزديك تر به

حال نشسته باشد بلكه از اين هم نزديك تر به  اشاره اش براى سجود در

 .را بردارد و بر پيشانى بگذارد احتياط آن استكه اگرمى تواند مهر نماز

مه ركعات عاجز است ولى از ايستادن در اگر ازايستادن در ه - 7مساءله 

ها عاجز نيست واجب است نماز را ايستاده بخواند تا  بعضى از آن

و اگر مجددا توانست به ايستد بقيه  زمانيكه عاجز شود آنگاه نشسته بخواند

اول را به ايستد و دوم را بنشيند و سوم را  را ايستاده بخواند و مثال ركعت



  ((.شيندبه ايستد و چهارم رابن

قبيل ركوع و  در حال قيامت و ساير افعال نماز واجب از - 8مساءله 

 سجده و تشهد واجب است بدن استقرار داشته باشد يعنى آرام باشد پس اگر

كسى عاجز از استقرار است به اين معنا كه اگر ايستاده بخواند مى لرزد 

لرزش را بر بخواند بدنش آرام مى گيرد بايد ايستادن با  و اگر نشسته

همين معنا را در ركوع و ذكر ركوع و سر  نشسته خواندن مقدم بدارد و

لرزش بدن انجام دهد  برداشتن از ركوع رعايت كند يعنى همه اينها را با

 .حال نشسته استقرار داشته باشد و نشسته نماز نخواند هرچند كه در
 
 

  گفتار درباره مسائل قرائت و ذكر

 و دوم از نمازهاى واجب اينكه سوره حمد و واجب است در ركعت اول

احوال مى  كامل پشت سر حمد بخواند البته در بعضى از سپس يك سوره

تواند سوره را نخواند بلكه گاه مى شود كه بخاطر تنگى وقت و يا ترس 

دشمن و درنده و دزد و امثال آن از مواردى كه ضرورتى در بين  از

سوره را قبل از حمد بخواند بايد اگر عمدا  هست ترك آن واجب است و

 .نماز را دوباره بخواند

و اما اگر سهوا چنين كرده و قبل از ركوع و قبل از خواندن حمد متوجه 

حمد و سوره را بخواند و اگر بعد از خواندن حمد  اشتباه خود شود بايد

 .خواند متوجه بشود تنها سوره را دوباره مى

 مانند نماز واجب خواندن حمد واجب درنمازهاى مستحبى نيز - 2مساءله 

اين معنا كه بدون خواندن آن نماز مستحبى صحيح نيست  است وجوب به



يعنى بدون آن (مستبى واجب نيست  و اما سوره در هيچيك از نمازهاى

امثال آن واجب شده  هرچند بعارضى چون نذر و) نيزنماز صحيح است 

 .باشد

ن آنها در شرع سوره اى مخصوص بله در نافله هائى كه در كيفيت خواند

آن سوره در تحقق آن نافله و عمل نمودن به آن دستور  وارد شده خواندن

معين را نخواند آن نماز مخصوص  به اين معنا كه اگر آن سوره(معتبر 

شود كه خواندن  مگر آن كه از ناحيه شرع چنين فهميده) را نخوانده است 

اصل مشروعيت و صحت   درآن سوره شرط در كمال آن نماز است نه

 . آن

جائز است در نمازهاى واجب اين كه مكلف در هر ركعت  - 3مساءله 

قرائت كند چيزى كه هست اين عمل در نمازهاى واجب  بيش از يك سوره

ندارد و نزديكتر به احتياط  كراهت دارد و در نمازهاى مستحبى كراهتى

 . ترك آن در نمازهاى اجب است

يست خواندن سوره هاى طوالنى كه باعث مى شود كه جائز ن - 4مساءله 

فوت گردد و اگر عمدا چنين كند نمازش باطل است  وقت نماز واجب

 . اشكال هم نيست هرچند كه بطالن آن بى

و اما اگر سهوا بخواندن چنين سوره اى شروع نموده بعد متوجه تنگى 

عت صورتى كه وقت به اندازه قرائت سوره اى كوچك وس وقت شد در

آن سوره صرف نظر نموده سوره اى كوچك  داشته باشد بايد از تمام كردن

تمام شدن وقت متوجه شد  بخواند و اما اگر بعد از تمام شدن سوره و

نمازهاى  نمازش را تمام مى كند و صحيح است وهمچنين جائز نيست در



واجب يكى از چهار سوره اى كه سجده واجب دارد بخواند پس اگر 

موشى خواند و به آيه سجده رسيد و يا ديگرى خواند و او در فرا ازروى

آن است كه به منظور انجام سجده آن اشاره اى  نماز شنيد احتياط واجب

سجده اش را انجام دهد و هرچند كه  به سجده نموده بعد از تمام شدن نماز

حال نماز و نيز جواز اكتفاء كردن به آن  جواز اكتفاء بهمان اشاره در

 . اقوى است و نبودن احتياج بخواندن سوره اى ديگرسوره 

جزء هر سوره از سوره هاى  (( بسم اهللا الرحمن الرحيم )) - 5مساءله 

نتيجه خواندن آن در نماز واجب است مگر سوره برائت  قرآنى است در

 .كه بسم اهللا ندارد

سوره فيل و دنبالش سوره ايالف يك سوره است و همچنين  - 6مساءله 

والضحى و سوره الم نشرح بنابراين خواندن يكى از اينها در يك  سوره

بلكه بايد هر دو را به ترتيبى كه در قرآن كريم آمده با  ركعت كافى نيست

 .قرار دارد خوانده شود بسم اللهى كه بين آندو

هنگام شروع در خواندن بسم اهللا سوره واجب است معين كند  - 7مساءله 

 را مى خواند حال اگر معين كرد وسپس قصدش اين كدام سوره كه بسم اهللا

بخواند واجب است بسم اهللا را دوباره به نيت سوره  شد كه سوره اى ديگر

اگر بسم اهللا را به نيت سوره اى  اى كه مى خواهد بخواند تكرار كند و

دوباره بسم اهللا را  گفت لكن فرامش كرد كه آن سوره كدام بود واجب است

اول نماز قصد كرده بود  كه معين ميكند بخواند و اگر ازبه نيت سوره اى 

عادتش اين  سوره اى معين بخواند لكن اشتباها سوره اى ديگر خواند و يا

 بوده كه همواره فالن سوره را بخواند لكن اين دفعه سوره اى ديگر خواند



 . همان كه خوانده كافى است و اعاده سوره واجب نيست

ن كه در حال اختيار از سوره اى به سوره اى جائز است اي - 8مساءله 

عدول كند البته اين وقتى است كه سوره اول را تا نصف نخوانده  ديگر

مخصوص سوره هاى غير توحيد و جحد است واما  باشد و باز اين حكم

نيست به سوره اى ديگر عدول  يكى از اين دو سوره را شروع كرده جائز

 .باشدكند هرچند كه به نصف هم نرسيده 

 جائز است در ظهر جمعه يكى از اين دو سوره به سوره جمعه ويا منافقين

عدول كند و همچنين در نماز جمعه در جائى كه از روى فراموشى شروع 

يا اخالص كرده مادام كه به نصفه آن نرسيده مى تواند  بخواندن توحيد و

 .منافقين بخواند آن را رها كند و سوره جمعه و يا

در نماز ظهر و عصر واجب است حمدو سوره آهسته خوانده  - 9مساءله 

بسم اهللا الرحمن الرحيم آن دو كه بلند خواندنش مستحب است  شود مگر آيه

و سوره نماز مغرب و عشاء رادر دو  و بر مردان واجب است كه حمد

كند نمازش باطل  ركعت اول نماز بلند بخوانند و كسى كه عمدا عكس آن

جاهل به اصل   و بلكه مطلق غير عامد و همچنيناست و فراموش كار

جهل  حكم يعنى كسيكه نمى داند در نماز جهر و اخفاتى هست و توجه به

خود نيز ندارد اگر بجاى آهسته بلند و بجاى بلند آهسته بخواند معذور و 

صحيح است و اعاده ندارد هرچند كه در بين نماز متوجه اشتباه   نمازش

 .خود شود

 كه اجماال مى داند قرائت در بعضى از نمازها جهرى و در و اما كسى

است ولى محل يك يك آن دو را نمى داند و يا  بعضى ديگر آهسته



جاهل به اصل حكم است ولى توجه به اين  فراموش كرده و نيز كسى كه

سئوال كند دارد احتياط آن است كه نماز را از نو بخواند هرچند  كه بايد

البته اگر با چنين توجهى قصد قربت در ) و استكه اقوى صحت نماز ا

كسى كه مى داند تكليفى الهى  چون) اين گونه افراد تصور داشته باشد

حال در سئوال از  بجهر و اخفات هست و يا ممكن است باشد و در عين

 .عمل را به قصد قربت بياورد تكليف مسامحه مى كند چگونه مى توااند

 نمازى بر آنان واجب نيست بلكه در نمازهاى و اما زنان بلند خواندن هيچ

مى خوانند بلكه در نمازهاى جهريه در صورتى كه  جهرى نيز آهسته

مخيرند در اينكه با صداى بلند بخوانند  نامحرمى صداى آنان را نمى شنود

شنود واجب است  و يا آهسته و اما اگر نامحرمى صداى آنان را مى

 هائى كه براى مردان واجب است آهستهآهسته بخوانند همچنانكه در نماز

بخوانند و براى زنان نيز واجب است به اخفات بخوانند و هرجا كه مردان 

 .دستور معذورند زنان نيز معذورند در تخلف از اين

براى مردان مستحب است در نماز ظهر و عصر كه حمد و  - 10مساءله 

اهللا الرحمن الرحيم آهسته خوانده مى شود اين كه جمله بسم  سوره در آنها

همچنان كه براى آنان مستحب است كه همه حمد  را با صداى بلند بخوانند

احتياط به آهسته خواندن آن  و سوره را در روز جمعه بلند بخوانند ولكن

 .ترك نشود

معيار در آهسته خواندن و بلند خواندن در نماز خفاى جوهره  - 11مساءله 

تا  )) نشنيدن كسيكه در كنار اوستظهور آن است نه شنيدن و  صوت و

بگويد اخفات و اگر صداى آهسته او را  اگر صداى آهسته او را نشنود



زياده روى در حدى كه به  بشنود بلند بحساب بياورد و در بلند خواندن

قدر  حساب آيد جائز نيست همچنان كه جائز نيست در آهسته خواندن آن

 .مانع نشنودآهسته بخواند كه خودش هم حتى با نبود 

واجب است كه قرائت بنحو صحيح باشد پس اگر عمدا در  - 12مساءله 

 صداى كلمه اى و يا تشديدى يا امثال آن خالل كند نمازش حرفى و يا

باطل است و كسى كه قرائت حمد و سوره اش را نمى داند واجب است 

 .بياموزد

 خودش معيار در صحيح بودن قرائت اين است كه هر حرفى را از مخرج

اهل لسان يعنى عرب بگويد اين حرفى كه وى بزبان  اداء كند بطورى كه

 مثال كلمه ضالين را طورى اداء -ديگر  آورد فالن حرف بود نه حروف

 )) اين كلمه حرف كند كه اگر عرب زبان آن را شنيد بگويد وى در

 .-ذال و يا جاء را را قرائت كرد نه حرف زاء و يا ((ضاد

ر صحيح بودن قرائت رعايت حركت هائى است كه در و همچنين معيا

شكل كلمه دخالت دارد و نيز حركات و سكنات آخر كلمات چه  ساختمان و

 به اين معنا كلمه را بر طبق آن -يعنى نيائى  - اعرابى و چه غير اعرابى

بنابراحتياط آنچه كه بايد  چه علماى عربيت ضبط كرده اند اداء كند و

 (( ال )) (( الف و الم ))  حذف شود مانند همزه درهمزه وصل وسط جمله

را حذف كند و آنچه كه همزه ، همزه قطع است  ((اهدنا )) و همزه در

 .آن را ساقط كند (( انعمت )) مانند همزه در كلمه

و اما آن دقت و ريزه كارهاى هائى كه علماى تجويد در مخارج حروف 

وصياتى كه براى صفات نيست تا چه رسد به خص دارند رعايتش واجب



رخوت و تفخيم و ترقيق و استعالء و  حروف ذكر كرده اند مانند شدت و

ساكن كردن و  امثال آن و نيز الزم نيست مراعات ادغام كبير يعنى

كوبيدن حرف داراى حركت در آخر يك كلمه را در حرف ممائلش 

در جمله يعلم  ((ما )) در ميم (( يعلم )) ديگر مانند ادغام ميم درابتداء كلمه

و يا ادغام آن در حرف  (( بين ايديهم يعلما )) و گفتن (( ما بين ايديهم

در حرف كاف  قريب المخرجش ولو در يك كلمه مانند ادغام حرف قاف

زحزح (و ادغام حرف حاء در حرف عين در جمله ) يرزقكم (در جمله 

 كبير است بلكه احتياط ترك ادغام ((زحز عن النار )) گفتن عن النار و

المخرج به يكديگر بلكه در ادغام  مخصوصا در ادغام دو حرف قريب

كوبيدن حرفى كه  صغير هم مراعات بعضى از اقسام آن الزم نيست مانند

 مانند) در موارد يرملون (خودش ساكن هست در حرف قريب المخرج آن 

 )) در جمله (( ربك )) در راء (( من )) ادغام نون ساكن اصلى در كلمه

 . (( من ربك

بله احتياط واجب آن است كه مد الزم را مراعات كند و آن در جائى است 

كه همزه و سكون است در يك كلمه قرار  كه حرف مد و دو سبب آن

 )) و ((جى ء )) و كلمه ((سوء )) و كلمه ((جاء )) گرفته باشد مانند كلمه

 ص )) و سوره (( ق )) اول سوره كه در) ((صدر )) و (( قاف )) و (( دابة

وصل بر سكون  قرار دارد و نيز احتياط آن است كه وقف بر حركت و ((

نكند و تنوين و نون ساكنه را در حروف يرملون ادغام نمايد هرچند كه 

 .لزوم هيچ يك از اينها به نظر ترجيح دارد عدم

احتياط آن است كه در قرائت حمد و سوره از قرائت هاى  - 14مساءله 



نكند همچنانكه احتياط آن است كه حمد و سوره را مطابق  تخلفهفتگانه 

موجود در دست مسلمين قرائت كند  قرائت موجود در مصحف هاى شريفه

كفوا  )) و (( ملك يوم الدين )) مثل هرچند كه تخلف در بعضى از كلمات

هرچند كه با  ضررى ندارد بلكه جواز قرائت به يكى از قرائت ها ((احد

 . مطابق نباشد بعيد نيستمصحف موجود 

را به  (( مالك يوم الدين )) : جائز است اينكه مكلف آيه شريفه - 15مساءله 

قرائت كند و بعيد نيست كه قرائت اولى  (( ملك يوم الدين )) صورت

را هم با صاد و  ((صراط )) جاز است كلمه رجحان داشته باشد و همچنين

چهار  ((كفوا احد )) جمله  و درهم با سين بخواند ولى با صاد بهتر است

با حمزه  وجه است يكى بضمه فاء و يكى بسكون آن يكى با واو و يكى هم

 .و بعيد نيست كه خواندن آن با ضمه فاء و او بهتر باشد

كسيكه نمى تواند كلمات را صحيح اداء كند و زبانش بغلط  - 16مساءله 

مثال ( مى خواند يا بعضى از حروف را با مخرج حرفى ديگر مى گردد و

وقدرت اين كه ياد بگيرد ندارد همانكه مى )(خواند حرف عين را همزه مى

واجب نيست در نماز به ديگرى  داند و مى تواند بخواند كافى است و

است و كسيكه  اقتداء كند هرچند كه خواندن به جماعت به احتياط نزديكتر

صحيح آنرا قدرت دارد بر اينكه حمد و سوره خود را درست كند و 

اگر نكرد واجب است در صورت امكان نمازهايش را بجماعت  بياموزد و

 .بخواند

مكلف در دو ركعت سوم و چهارم نمازهاى سه ركعتى و  - 17مساءله 

است بين اين كه تنها سوره مباركه حمد را بخواند و يا  چهار ركعتى مخير



راى امام و بعيد نيست كه خواندن حمد ب آن كه تسبيحات اربعه بگويد

 .داشته باشد خواندن تسبيحات براى ماءموم فضيلت بيشترى

و اما براى كسيكه فرادى نماز مى خواند هردوفضيلت برابرند و عبارت 

 : چنين است تسبيحات اربعه

  ((سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر ))

تن يك بار آن كافى و واجب است كه اين اذكار را به عربيت بگويد و گف

آن سه نوبت به احتياط نزديك تر است و بهتر آن است  است ولى تكرار

 .كند كه بعد از آن استغفار را اضافه

بنابراحتياط واجب است در ركعت سوم و چهارم اذكار و يا سوره حمد و 

آهسته بخواند و واجب نيست كه اگر ركعت سوم را  آن را... حتى بسم ا

بلكه مى تواند در سوم حمد و در  رم را نيز حمد بخواندحمد خواند و چها

 .چهارم ذكر بگويد و يا بالعكس كند

اگر تصميم داشت تسبيحات اربع بگويد ولى سوره حمد  - 18مساءله 

سبقت گرفت با اينكه هيچ قصدى حتى ارتكازى بخواندن آن   بزبانش

بخواند ولى اگر آن اكتفاء نكند و بايد دوباره  نداشت اقوى آن است كه به

از آن قصد قرائت كرد اقوى  قصد كرده بود كه تسبيحات بگويد پس

باشد  صحت آن است و همچنين است در جائى كه از در غفلت چنين كرده

سوره را قصد كرده باشد و نه گفتن ذكر  )) به اين معنا كه از اول خواندن

بدون اين صورت اقوى آن است كه بگوئيم صحيح نيست چون  را كه در

آن به ارتكاز هم نبوده و اما اگر به ارتكاز و  قصد انجام داده حتى انجام

 . صحيح است عادت بوده باشد اقوى آن است كه نمازش



خيال شروع كند كه در ركعت اول  اگر سوره فاتحه را با اين - 19مساءله 

بهمان  و دوم است و ناگهان متوجه شود كه در دو ركعت آخرى است

خيال كه در دور ركعت آخرى  و همچنين اگر سوره را بايناكتفاء كند 

 . اول است است شروع نموده بعد متوجه شود كه در دو ركعت

احتياط آن است كه تسبيحات اربعه را بيش از سه بار نگويد  - 20مساءله 

 . كه منظورش مطلق ذكر باشد نه ذكر دستورى مگر آن

و يا  (( عم يتسائلون )) مستحب است در نماز صبح سوره - 21مساءله 

و يا غاشيه و يا سوره قيامت و نظائر آن يعنى  (( هل اتى )) سوره

سور آيه دارد خوانده شود و در نماز ظهر  سورهائيكه بمقدار يكى از اين

و در نماز  (( والشمس )) و يا سوره (( سبح اسم ربك االعلى )) سوره

 الهيكم )) : يا سورهو  (( اذا جاء نصر اهللا )) : عصر و مغرب سوره

 خوانده شود و در نماز مغرب و عشاء شب جمعه براى ركعت ((التكاثر

و در نماز  (( اعلى )) و براى ركعت دوم سوره (( جمعه )) اول سوره

ركعت اول سوره جمعه و براى ركعت دوم  ظهر و عصر جمعه براى

 ياآنكه روز جمعه و سوره منافقين را انتخاب كند و همچنين در نماز صبح

 در ركعت اول سوره جمعه و در ركعت دوم سوره توحيد را بخواند و در

نماز مغرب شب جمعه در ركعت اول سوره جمعه و در دوم سوره توحيد 

مستحب است در همه نمازها در ركعت اول سوره قدر و  بخواند همچنانكه

 .در ركعت دوم سوره توحيد خوانده شود

حال قرائت و  جب است بر مكلف كه دردر سابق گفتيم وا - 22مساءله 

حال اگر بخواهد در حال قرائت و يا  ذكر استقرار و آرامش داشته باشد



و يا خم شود بايد  حال ذكر به خاطر غرضى جلوتر و يا عقب تر برود

 .حال حركت چيزى از آن دو را نخواند قرائت و ذكر را متوقف كند و در

اها ضرر ندارد هرچند كه ترك آن و اما حركت دادن دست و يا انگشتان پ

حال قرائت حركتى قهرى برايش دست داد مثال  بهتر است و اگر در

هل دادند احتياط واجب آن است كه در حال حركت خوانده  ديگران او را

 .را اعاده كند

اگر شك كند در اين كه آيه و يا كلمه اى كه خوانده صحيح  - 23مساءله 

محل  ا تكرار كند البته اين وقتى است كه ازنه واجب است آن ر خوانده يا

آن تجاوز نكرده باشد و در صورتى كه تجاوز كرده باشد جائز است بقصد 

آن را اعاده كند و اگر باز همه براى بار دوم و سوم شك كند مى  احتياط

جائيكه بحد وسوسه نرسد و گرنه نبايد به شك خود  تواند تكرار كند تا

 .اعتناء كند

  مسائل ركوعگفتار در 

واجب است كه در هر ركعت از نمازهاى واجب يوميه يك بار  - 1مساءله 

آن ركن نماز است كه به زياد كردن و يا كم كردن آن نماز  بركوع برود و

باطل مى كندچه اينكه عمدى باشد و چه سهوى مگر در نماز جماعت  را

جماعت مى شدن آن به تفضيلى كه در مسائل نماز  كه براى متابعت زياد

ركوع الزم است بمقدار متعارف خم  آيد باعث بطالن نماز نمى شود و در

به احتياط آن است كه  شود بطوريكه دست ها به زانو برسد و نزديك تر

ركوع  مسماى خم شدن در به مقدارى باشد كه كف دست به زانو برسد پس

 . كافى نيست



 خم شود بايد با تكيه كسى كه نمى تواند به مقدارى كه گفتيم - 2مساءله 

چيزى از قبيل عصا و امثال آن به آن مقدار خم شود و اگر با تكيه  كردن

به آن مقدار نيست به هر مقدارى كه برايش ممكن  نيز قادر بر خم شدن

مبدل ركوع به نشسته نمى شود هرچند كه  است خم شود و وظيفه او

 .نشسته مى تواند ركوع را انجام دهد

مبدل  درت بر خم شدن ندارد آن وقت است كه وظيفه اشبله اگر اصال ق

به ركوع در حال جلوس مى شود البته نزديكتر به احتياط آن است كه 

بخواند در حال ايستاده براى ركوع اشاره كند و اگر نشسته  نمازى ديگر

كافى است كه ايستاده بخواند و ركوع نمازش را  نيز نمى تواند ركوع كند

ركوع بطرف پائين خم كند و اگر  هد يعنى سر را بعنوانبه اشاره انجام د

به نيت سراز  از اين نيز عاجز است چشمها را به نيت ركوع مى بندد و

حال نشسته به اين مقدار خم شدن  ركوع برداشتن باز مى كند و ركوع در

گيرد و از اين بهتر  حاصل مى شود كه صورتش برابر سر زانويش قرار

صورتش  ر اين است كه بيش از اين خم شود بحديكهو به احتياط نزديكت

 .برابر محل سجده اش واقع شود

در انحنا و خم شدن معتبر است كه بقصد ركوع انجام شود و  - 3مساءله 

) و يا برداشتن آن از زمين (بقصد نهادن چيزى در زمين مثال  پس اگر

يستد و ركوع قرار دهد بلكه الزم است به ا خم شود نمى تواند همان را

 .مجددا به نيت ركوع خم شود

كسى كه مادرزاد خميده است و يا به علت ديگرى خميده شده  - 4مساءله 

تواند خود را با كمك عصا و مثل آن راست كند تا از حالت  است اگر مى



قبل از ركوع واجب است ركوع كرده باشد واجب است چنين كند  قيام كه

راست كند بايد به هر مقدار كه مى كامل خود را  و اگر نمى تواند بطور

است براى ركوع بيش از آن  تواند و اگر بهيچ مقدار تمكن ندارد واجب

حد ركوع  مقداريكه خودش خميده هست خم شود البته اين وقتى است كه از

بيرون رود و اگر قادر بر اين مقدار خم شدن نيست و يا خميدگيش بمقدار 

 بطوريكه اگر بخواهد براى ركوع درجه خم شدن براى ركوع است نهايت

ركوع خارج مى شود بايد تنها نيت ركوع نموده به  بيشتر خم شود از حد

احتياط را ترك نكند كه با سر نيز  آن نيت ذكر ركوع را بگويد و اين

بنابراحتياط با بستن چشمهايش  اشاره اى بكند و اگر تمكن از اشاره ندارد

اين هم نزديك  ر برداشتن ميماند و ازركوع نموده با باز كردن آن نيت س

تر به احتياط آن است به نيت ركوع هم منحنى شود و هم با سر اشاره كند 

 .هم چشمها را به بندد و

قبل  اگر ركوع را فراموش نموده براى سجده سرازير شود و - 5مساءله 

از سر نهادن بر زمين بيادش آيد كه ركوع نكرده برمى گردد و مستقيم 

ركوع را بجا مى آورد و كافى است بحالت خميدگى بلند تا  تد ومى ايس

بعد از داخل شدن در سجده اول و يا بين دو سجده  بحد ركوع برسد و اگر

طريقى كه گفتيم برگردد و ركوع را بجا  بيادش بيايد احتياط آن است كه به

 .رااعاده نمايد آورد و نماز راتمام نموده سپس دوباره آن

گر بقصد ركوع خم شود همينكه بحد ركوع رسيد ركوع را ا - 6مساءله 

كند و به سوى سجده سرازير شود اگر قبل از تجاوز از حد   فراموش

نكرده در همان حال بدون حركت قرار مى  ركوع متوجه شود كه ركوع



تجاوز از حد ركوع متوجه  گيرد و ذكر ركوع را مى گويد و اگر بعد از

بوده هرچند  هم بعد از وقوف در حد ركوعشود در صورتى كه فراموشى 

 وقوف در يك چشم بر هم زدن باشد بنابر اقوى بدون قيام بسجده برود و

) در غير اين صورت يعنى جائى كه در حد ركوع هيچ مكثى نكرده باشد

ترك شود اين است كه راست به ايستد و سپس به سجده  احتياطى كه نبايد

 .را اعاده نمايد آنرفته نماز را تمام كند و مجددا 

واجب است كه در ركوع ذكر بگويد و اقوى آن است كه هر  - 7مساءله 

مقدار كافى است لكن به مقدار سه بار سبحان اهللا گفتن و يا  ذكر و به هر

گفتن به احتياط نزديك تر  (( ربى العظيم و بحمده بمقدار يك بار سبحان

 به احتياط اين است كه تسبيح نزديكتر است كما اينكه در صورت انتخاب

ربى العظيم و بحمده را بگويد  سه بار سبحان اهللا بگويد و يا يك بار سبحان

كبرى را انتخاب  و از اين هم بهتر و به احتياط نزديكتر آن است كه ذكر

 .كند و به احتياط نزديك تر آن است كه همين ذكر را سه نوبت بگويد

حال ذكر واجب است پس  در (( آرام بودن بدن )) طماءنينه - 8مساءله 

باطل است و اما اگر سهوا ترك كند باطل  اگر آنرا عمداترك كند نمازش

حال سهو نيز بذكرى  نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه در

حال آرام بودن  كه در ركوع در حال حركت گفته اكتفاء نكند و ذكر را در

يدن به حد ركوع و يا بعد از قبل از رس بدن تكرار نمايد و اگر عمدا

قبل از آرام شدن بدن ذكر بگويد و يا در حال سر از ركوع  رسيدن و

اينكه قبل از خروج از اسم ركوع باشد و يا  برداشتن ذكر را تمام كند چه

اقوى بطالن نماز است و  بعد از آن ، آن ذكر بطور قطع كافى نيست و



دوباره اعاده  به آخر بخواند ونزديكتر به احتياط آن است كه نماز را تا 

اش كند بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه همين تكرار نماز را در جائى 

كه ذكر مستحبى را عمدا بدون طماءنينه گفته و به قصد ذكر مستحبى  هم

عملى سازد و اما اگر بقصد مطلق  ((به قصد مطلق ذكر نه )) ركوع گفته

ن در هر جاى نماز هر ذكرى را چو )) ذكر گفته باشد اشكالى ندارد

بيمارى و غيره  و به خاطر (( بعنوان اينكه ذكر خدا است مى توان گفت

اگر از طماءنينه عاجز است اين وظيفه در حق او ساقط است لكن بر او 

 .است ذكر واجب راقبل از خروج از مسماى ركوع تمام كند واجب

به ايستد و بدنش آرام و نيز واجب است كه سر از ركوع بردارد و مستقيم 

  بسجده برود كه اگر عمدا قبل از اين به سجده برود نمازش بگيرد و سپس

 . باطل است

مستحب است در حال ايستاده براى رفتن به ركوع تكبير  - 9مساءله 

نزديكتر به احتياط آن است كه آن را ترك نكند و مستحب است  بگويد و

ند و همچنين مستحب است در ركوع حال گفتن تكبير دست ها را بلند ك در

انگشتانش باز باشد بر سر زانو بگذارد و نزديك  كف دستها را در حاليكه

 .است اين كار را ترك نكند تر به احتياط آن است كه تا ممكن

و همچنين مستحب است زانوها را بطرف عقب ببرد و پشت خود را 

نكه زنها دست خود را آرنج ها را باز كند و اي مستقيم و گردن را كشيده و

است در ميانه ذكرها تسبيحه  بر روى ران باالى زانو بگذارند و مستحب

بيشتر تكرار  بزرگ را انتخاب كند و آنرا سه و يا پنج و يا هفت بار يا

نمايد و چون سر از ركوع بر مى دارد دست ها را بلند نموده بعد از 



 :بگويد ايستادن

  (( سمع اهللا لمن حمده ))

 گاه براى رفتن بسجده تكبير بگويد و دست ها را براى تكبير بلند كند و آن

است در حال ركوع سر را بزير اندازد و دست ها را به پهلو  و مكروه

 .بين دو زانو كند بچسباند و يا دستهارا در

   گفتار در مسائل سجده

واجب است در هر ركعت دو سجده و اين دو سجده رو برهم  - 1مساءله 

يعنى نماز با كم و زياد شدن آن دو با هم باطل مى شود  ماز استركن ن

سهوى پس اگر در يك ركعت يكى از دو سجده  چه اينكه عمدى باشد و يا

نماز باطل نمى شود و در سجده  را سهوا نياورد و يا يكى اضافه بياورد

مسماى سجده  واجب است خم شدن و نهادن پيشانى بر زمين بطوريكه

 ن چه معيار در ركنيت است كه با زياده و نقيصه آن نمازمحقق شود و آ

پس اگر كسى  )) باطل مى شود چه عمدا و چه سهوا اين مقدار است

مسماى سجده بعمل نيايد و سر را روى چيزى بگذارد  بمقدارى خم شود ك

  ((. سجده زيادى نياورده

گر و در سجده عالوه بر خم شدن و نهادن پيشانى بر زمين چند چيز دي

 دخالتى در مسما و ركنيت سجده ندارد اول اينكه بايد در معتبر است كه

حال سجده شش عضو كه عبارت است از دو دست و دو سر زانو و دو 

گيرد و در دو دست معتبر باطن دو كف است و  شست پا بر زمين قرار

حال اختيار هه كف دست در كف زمين قرارگيرد بطورى  بنابراحتياط در

 . قرار گرفته ويد همه كف دست در زمينكه عرف بگ



و اما در صورت اضطرار مسماى باطن دست كافى است و اگر جز به 

انگشتان خود را بكف دست بچسباند دو دست بسته را  اين قادر نيست كه

نيز عاجز است كافى است پشت  بزمين بگذارد كافيست اگر ازاين مقدار

به زمين  اند كف دست رادست را بر زمين بگذارد و اگر اصال نميتو

بگذارد يا براى اينكه دست ندارد و دستش تا مچ قطع شده و يا عذر 

از باقيمانده دست آن قسمتش كه نزديكتر به كف دست است  ديگرى دارد

 .را بزمين مى گذارد

و اما در سر زانو واجب است طورى بزمين گذاشته شود كه عرف بگويد 

 .مام سر زانو به زمين نباشدسجده كرده هرچند كه ت با سر زانو

و اما در شست پا احتياط آن است كه نوك آن ها روى زمين قرار گيرد و 

همه آن روى زمين قرار گيرد بلكه همينكه صدق  در پيشانى الزم نيست

كافى است و اين صدق عرفى با نهادن  كند كه فالنى پيشانى بزمين نهاده

ود چيزيكه هست نزديكتر به حاصل مى ش مقدار يك بند انگشت از پيشانى

نزديكتر به احتياط آن  احتياط آن است كه بمقدار يك درهم باشد همچنانكه

متصل به هم باشد نه اينكه بر  است كه مقدار برخورد پيشانى با زمين

انگشت هست  روى چند ريگ جداى از هم كه مجموع آنها به مقدار يك بند

 مجتمع و متفرق آن نيست در سجده كند هرچند كه بنا بر اقوى فرقى بين

جائز است روى دانه هاى تسبيح سجده كند البته به شرطى كه رو بر  نتيجه

اتصال پيشانى با دانه هاى آن بقدر يك بند انگشت باشد و الزم  هم نقاط

پيشانى او و يا به محل سجده اش چسبيده و نمى  است كه اگر مانعى به

برطرف سازد حال چه اينكه  گذارد روى زمين قرار گيرد آن مانع را



حال چه اينكه  چركى بر روى زمين قرار گيرد آن مانع را برطرف سازد

 چركى بر پيشانى و يا چركى بر روى مهر باشد و يا مانعى ديگر حتى

اول مقدارى خاك  بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى اين است كه اگر در سجده

  سجده دوم واجب است آنرايا شن و امثال آن بر پيشانى او چسبيده براى

طول مابين  برطرف سازد و منظور از پيشانى در مسئله سجده ازنظر

رستنگاه موى سر و بين باالى بينى وخود ابروها است و از نظر عرض 

 . است از مابين در جبين و يا بگو در شقيقه عبارت

احتياط آن است كه در سجده سنگينى بدن را بر روى همه  - 2مساءله 

دهد پس صرف اينكه موضع با زمين تماس پيدا كند  موضع قرارهفت 

را بطور مساوى در هفت موضع  كافى نيست و اما اينكه سنگينى بدن

ديگر بدن  تقسيم كند واجب نيست همچنانكه اگر غير از هفت موضع جاى

مثل اينكه ساق دست  چيزى از سنگينى بدن را تحمل كند ضررى ندارد

 .تان پا شست پاها را كمك كنندكف دست را و بقيه انگش

دوم چيزيكه در سجده معتبر است ذكر سجده است بهمان طريقى كه در 

 : ذكر بزرگ سجده عبارت از جمله ذكر ركوع گذشت و

  (( سبحان ربى االعلى و بحمده ))

سوم طماءنينه است يعنى آرامش بدن در حال گفتن ذكر واجب سجده 

 . ركوع گذشت بهمان نحويكه در ذكر

چهارم اينكه در حال گفتن ذكر هر عضوى از اعضاى هفتگانه در جاى 

باشد و جائز است در غير حال ذكر به جز پيشانى ساير  خود قرار گرفته

آنگاه دست  (( سبحان اهللا )) :اگر بگويد اعضاء سجده را جابجا كند پس



بردارد و دوباره بگذارد و  خود را به خاطر حاجتى و يا غرضى ديگر

 . بقيه ذكر را بگويد ضررى بسجده اش نميزندآنگاه

پنجم پيشانى برروى چيزى بگذارد كه سجده بر آن صحيح است و 

 . مسائل مكان نماز گذار گذشت تفصيلش در

 . اعتدال است ششم برداشتن سر از سجده اول و نشستن به حال اطمينان و

بر موقف هفتم اينكه در سجده واجب است سر را آنقدر پائين ببرد كه برا

اگر يكى از اين دو بلندتر از ديگرى باشد نماز صحيح  او شود بنابراين

دو بقدر يك خشت متعارف كه با سطح  نيست مگر اينكه تفاوت بين آن

 .چهار انگشت بسته باشد  روى زمين قرار گرفته و يا بقدر بزرگترش 

و اما بين شش موضع ديگر مساوات در سطح معتبر نيست نه بين خود 

محل پيشانى بنابراين پستى و بلندى آن مواضع نسبت  ها و نه بين آنها وآن

 . سجده خارج نشود مضر نيست به يكديگر مادام كه از مسماى

محل سجده تفاوت  منظور از محليكه واجب است بين آن و - 3مساءله 

بنابراين  زياد نباشد جاى دو زانو و بنابراحتياط دو سرانگشت شست است

محل پيشانى بيش از آن   شست رادر جائى بگذارد كه ازاگر انگشتان

باطل است  مقدارى كه گفتيم پائين تر و بلندتر باشد نمازش بنابراحتياط

 .هرچند كه محل دو زانو با محل پيشانى برابر باشد

اگر ناخود آگاه پيشانيش در محلى قرار گرفت كه بيش از  - 4مساءله 

مواضع سجده باشد اگر آن قدر بلند شده بلندتر از ساير  مقدار بخشوده

اهل عرف حالت او را حالت سجده نمى داند نزديكتر به احتياط و  است كه

بردارد و بر محلى كه جائز است بگذارد جائز هم  بهتر آن است كه سر را



 .محل روى زمين بكشاند هست پيشانى را تا رسيدن به آن

 سجده مى داند احتياط و اما اگر بمقدارى است كه عرف حالت او را حالت

پيشانى را به نقطه اى پائين تر بكشاند و اگر ممكن نيست  آن است كه

برداشته به مكان ديگر بگذارد و نماز را  احتياط آن است سر را از آنجا

 .تمام نموده دوباره اعاده كند

اگر بغير عمد پيشانى را بر روى چيزى بگذارد كه سجده بر  - 5مساءله 

بايد پيشانى خود را از روى آن چيز بطرف چيزيكه سجده است  آن ممنوع

و نمازش صحيح است و نمى تواند سر را از  بر آن جائز است بكشاند

جز بابرداشتن سر ميسر نمى  روى آن برداشته روى اين بگذارد و اگر

حال نمازش را تمام بكند و  شود در اين صورت احتياط اين است كه بهمان

حال چه اينكه قبل از ذكر متوجه نقص  اره بخواند را دوب از نو نمازش 

 . پديد آمده بشود يا بعد از آن

بله اگر بعد از سر برداشتن از سجده متوجه شده باشد سجده اى كه كرده 

 .نمازش را تمام كند كافى است

كسيكه در پيشانيش كورك دارد در صورتيكه كورك در يك  - 6مساءله 

گر آن سالم است و مى تواند جاى سالم او است و نقاط دي نقطه پيشانى

به اينكه گودالى براى كورك در زمين بكند و  پيشانى را بزمين بگذارد ولو

و اگر كورك همه پيشانى  كورك را در آن قرار دهد واجب است چنين كند

اول كورك طورى قرار گرفته كه نمى گذارد  را فراگرفته و يا در فرض

يكى از در شقيقه خود سجده مى كند و   برجاى سالم پيشانى به زمين برسد

اگر زخم و كورك  بهتر آن است كه شقيقه راست خود را بزمين بگذارد و



 دو شقيقه را هم گرفته چانه خود را و اگر آن نيز ممكن نشد قسمتى از

صورت و يا جلو سر را بر زمين مى گذارد و اگر اين نيز ممكن نبود 

 .جده را بخود مى گيردترين حالت بس بنابراحتياط نزديك

اگر پيشانيش بطور قهر و بدون اختيار خودش از زمين  - 7مساءله 

وبزمين افتاد بعيد نيست بگوئيم به سجده اول برگشته و در  برداشته شد

سجده اول حساب مى شود حال چه اينكه برداشته  نتيجه هر دو بار همان

يا بعد از آن در قبل از قرار گرفتن پيشانى باشد و  شود سرش از سجده

سجده حسابش مى كند و اگر طورى  نيتجه ذكر واجب را مى گويد و يك

نگه دارد نگه مى دارد و  سرش از سجده برداشته شد كه مى تواند سر را

باشد حال  سر نهادن قبلى يك سجده حساب مى شود هرچند كه ذكر نگفته

 .  بعد از آنچه اينكه اين حركت قهرى قبل از قرار و استقرار باشد و چه

كسى كه عاجز از سجده كردن است اگر برايش امكان دارد كه  - 8مساءله 

مراتب سجده را بياورد واجب است چنين كند و همانطور كه  بعضى از

حتى االمكان در جاى خود قرار دهد و  قبال گفتيم اعضاى سجده را هر يك

آن چه را كه ساير  بدن را روى همه تكيه دهد و ذكر بگويد و طماءنينه و

كه  مفصال ذكر كرديم رعايت كند پس اگر مى تواند خم شود بهر مقدار

محل  برايش امكان دارد خم شود و اگر مى تواند سر را به زمين بگذارد

پيشانى را تا بقيه راه باال آورده پيشانى را بر روى آن بگذارد و ساير 

 قدرت بر خم كه قبال گفته شد نيز مراعات كند و اگر اصال واجبات را

به سجده مى كند و اگر آن نيز برايش ميسر نيست  شدن ندارد با سر اشاره

كه در اين فرض عالوه بر  با دو چشم اشاره مى كند واحتياط آن است



محل سجده را بلند كند و پيشانى را بر  اشاره با دو چشم اگر مى تواند

بر محل تواند پيشانى  روى آن بگذارد و در همه صوريكه مكلف نمى

هرچند  سجده بگذارد نهادن ساير اعضاء سجده بر زمين ديگر واجب نيست

 . كه به احتياط نزديك تر است

مستحب است در حال ايستادن بعد از ركوع و سرازير شدن به  - 9مساءله 

 . اينكه تكبير بگويد و همچنين بعد از سر برداشتن از سجده طرف سجده

راقبل از زانو به  ن بسجده دست هاو نيز مستحب است موقع سرازير شد

قرار  زمين برساند و محل سجده اش طورى باشد كه همه پيشانى روى آن

 .گيرد

و نيز مستحب است بينى را بر چيزيكه سجده بر آن صحيح است بگذارد 

بگويد بينى را بر زمين گذاشته و به احتياط نزديكتر اين  بمقدارى كه عرف

ب است بين محل پيشانى و محل ساير مستح است كه آنرا ترك نكند و

نموده انگشتان و حتى  اعضاء سجده را تخت كند و دست ها را كامال باز

 انگشت شست را بهم چسبانيده بزمين بگذارد و دو كف دست را

اگر مرد است  )) حال سجده برابرگوشها و روبروى قبله قرار دهد و در

 .نچسباند د و بزمينتجافى كند باين معنا كه شكم خود را باال بگير

ساق دستها را از زمين بلند و ) يعنى (و نيز مستحب است اينكه تجنيح كند 

پهلو جدا كند و خالصه دستها را مانند بال قرار دهد بازوها  بازوها را از

قبل از شروع كردن ذكر و بعد از سر  را از پهلو جدا نگه بدارد و

ال سجده وارد شده اول دعائى كه براى خصوص ح برداشتن از سجده

 :مكرر بگويد بخواند و ذكر كبير را انتخاب نموده



  (( سبحان ربى االعلى و بحمده ))

و هر مقدار تكرار مى كند در عدد طاق ختم كند يعنى سه و يا پنج و يا 

هر سجده و يا سجده آخر حوائج دنياو آخرت خود را  هفت بار بگويد و در

 :ود يعنى بگويدحالل ش بخواهد مخصوصا خواهان رزق

يا خيرالمسئولين و يا خيرالمعطين ارزقنى و ارزق عيالى من فضلك  ))

  (( ذوالفضل العظيم الواسع فانك

عيال  اى بهترين درخواست شوندگان و اى بهترين عطاء كننده مرا و ))

  ((. مرا از فضل گسترده ات روزى فرما كه تو داراى فضلى عظيمى

ه و بعد از سجده تورك كند يعنى روى ران و در حال نشستن بين دو سجد

پاى راست را در باطن پاى چپ قرار دهد و اينكه  چپ خود نشسته پشت

 :بين دو سجده بگويد

  (( استغفر اهللا ربى و اتوب اليه ))

و نيز مستحب است كه هر وقت مى نشيند دست ها را بر روى 

ى ران ران راست و دست چپ را رو رانهابگذارد دست راست را روى

بعدى برخيزد  چپ و چون از سجده دوم سربر مى دارد تا براى ركعت

قبل از برخاستن اندكى بنشيند و اين جلسه را در كتب فقهى جلسه 

گويند و احتياط آن است كه آن را ترك نكند و چون خواست  استراحت

 :بگويد براى ركعت بعدى برخيزد

  ((بحول اهللا و قوته اقوم و اقعد ))

  (( رو و قدرت خداى تعالى است كه برمى خيزم و مى نشينمبا ني ))

و هنگام برخاستن تكيه بدستها بكند ودستها را باز كرده بر زمين بگذارد و 



 .آنرا ببندد

 :زن در حال نماز آدابى مخصوص بخود دارد - 10مساءله 

 .اينكه خود را با زيور آالت بيارايد - 1

 .اينكه خزاب داشته باشد - 2

 .نكه صدايش را پنهان كنداي - 3

 .اينكه در حال ايستاده پاها را بهم بچسباند - 4

 .اينكه با دست خود پستان ها را بسينه بچسباند - 5

 .در حال ركوع دست بر روى رانهابگذارد - 6

 .زانوها را چون مردان تا به آخر بعقب نبرد - 7

 .وقتى ميخواهد بسجده رود اول بنشيند - 8

 . و سينه را بر زمين بيندازد و مانند مردان تجافى نكنددر سجده شكم -9

در هر بار كه مى نشيند به حالت تربع بنشيند يعنى پاى راست را  - 10

و به اصطالح چهار (پاى چپ را زير ران راست بگذارد  زير ران چپ و

 (.زانو بنشيند

  گفتار در سجده تالوت و سجده شكر

تالوت هريك از چهار آيه چهار واجب است سجده بعد از  - 1مساءله 

 : ذيل سوره

 آيه آخر سوره النجم - 1

 آيه آخر سوره علق - 2

 . آيه اليستكبرون سوره الم تنزيل - 3

 . و آيه تعبدون در سوره حم فصلت - 4



و همچنين واجب است اگر ديگرى يكى از آن ها را مى خواند و او گوش 

 خورد على الظاهر سجده گوش ندهد بلكه به گوشش  مى دهد و اما اگر 

سزاوار نيست و بايد دانست كه آنچه  واجب نيست لكن ترك احتياط هم

از كلمات آيه را و  تكليف آور است خواندن همه آيه است پس اگر بعضى

كردن  حتى كلمه سجده آنرا بخواند سجده واجب نمى شود هرچند كه سجده

جده فورى است براى آن نيز به احتياط نزديك تر است و وجوب اين س

جائز نيست و اگر از در نافرمانى تاءخير بيندازد واجب است  تاءخير آن

 .فاصله زمانى آن تكليف را ساقط نمى سازد بعدا آن را بجا آورد و

با مكرر شدن قرائت اين چهار آيه و يا استماع آن تكليف  - 2مساءله 

از هر بار تكرار مى شود البته اين تكرار در صورتى كه بعد  سجده نيز

قطعى است و در صورتى كه مثال ده بار پشت  سجده اش را آورده باشد

يك را نياورده وجوب ده   داده و سجده هيچ سر هم خوانده و يا گوش 

استماع  سجده خالى از قوت نيست و اما در صورتى كه تكرار قرائت و يا

 .پشت سر هم نباشد بعيد نيست كه تكرار سجده واجب نباشد

اگر در حالى كه سر به سجده دارد اين آيات را بخواند و  - 3مساءله 

سجده اى كه مشغول آن است كافى نيست همانطور كافى نيست به  يابشنود

محل سجده اول بجاى ديگر بكشد بايد سر را بردارد و  نيت آن سر را از

نيست سجده اول را به قصد سجده تالوت  دوباره سجده كند و نيز كافى

نه به عنوان سجده و   همچنين اگر پيشانيش روى زمين باشدادامه دهد و

 در آن حال يكى از آن چهار آيه را بخواند و يا استماع كند واجب است

 .پيشانى را بردارد و دوباره بر زمين بگذارد



ظاهرا در وجوب سجده تالوت بر مستمع معتبر است كه آنچه  - 4مساءله 

 است و بعنوان تالوت قرآن مى كسى باشد كه مشغول تالوت مى شنود از

يكى از اين چهار آيه تكلم كند يعنى بخواهد به  خواند پس اگر كسى با

واجب نيست سجده كند و  مخاطب خود چيزى بفهماند بر شنونده آن

 همچنين اگر كودكى غير مميز و يا شخصى كه در خوابست و يا ضبط

 كه به احتياط صوت آنرا بخواند سجده بر شنونده اش واجب نيست هرچند

 .مخصوصا اگر از شخص كه در خوابست بشنود نزديك تر است

در شنيدن يكى از اين چهار آيه معتبر است بنحوى بشنود كه  - 5مساءله 

كلمات را از يكديگر تشخيص دهد پس شنيدن بطور همهمه كافى  حروف و

 . نزديك تر است نيست هرچند كه به احتياط

فه بر لزوم تحقق مسما و عنوان سجده معتبر در اين سجده اضا - 6مساءله 

نيت داشته باشد و ثانيا مكان سجده غصبى نباشد و ثالثا بنابر  است اوال

بزمين برساند و رابعا پيشانى را بر روى چيزى  احتياط هفت موضع را

 . هرچند كه اقوى عدم لزوم اينهاست كه سجده بر آن صحيح است بگذارد

 است كه بر خوردنى و پوشيدنى سجده نكند بلكه بله به احتياط نزديكتر آن

نبودن سجده بر خوردنى و پوشيدنى خالى از وجه نيست و اما رو به  جائز

طهارت از نجاست و داشتن وضوء يا غسل و نيز پاك  قبله بودن و داشتن

 . محل پيشانى و پوشيده بودن عورت الزم نيست بودن

مچنين تكبيره افتتاح نيست بله در اين سجده تشهد و سالم و ه - 7مساءله 

پس از سر برداشتن از سجده تكبير بگويد و نيز در اين  مستحب است

مستحب است و هر ذكرى كافى است و  سجده ذكر هم واجب نيست بلكه



 :بهتر آن است كه بگويد

ال اله اال اهللا حقا حقا ال اله اال اهللا ايمانا و تصديقا ال اله اال اهللا عبوديتا  ))

عبدذليل  لك يا رب تعبدا و رقا المستنكفا و المستكبرا بل انا  سجدتورقا

  ((خائف مستجير

اين معنا كه جز اهللا معبودى نيست براى من محقق در محقق شده و اگر  ))

اهللا لقلقه زبان نيست بلكه از در ايمان و تصديق است  مى گويم ال اله اال

ا من از در تبعيد و برسانم پروردگار مى خواهم بندگى و بردگيم را

بخاك مى افتم و در اين  فرمانبرى كور كورانه و از در بردگى برايت

ذليل و  بخاك افتادن نه دريغ مى ورزم و نه استكبار بلكه من بنده اى

  ((. ترسانم كه از خود تو پناه مى خواهم

يعنى بدون هيچ  )) جل فى نفسه سجده كردن براى خداى عز و - 8مساءله 

بمنظور خضوع در  قبيل نماز يا تالوت يا شكر بلكه صرفاسببى از 

 . از بزرگترين عبادات است (( برابرخداى تعالى

بمثل سجده عبادت نشده  و در روايات آمده كه خداى تعالى با هيچ عبادتى

 . حال بنده به خدا حال سجده است است و نيز آمده كه نزديك ترين

ه نعمت جديدى مى رسد و يا و مستحب مؤ كد است هرزمان بنده خدا ب

گردد و همچنين هر زمان كه به ياد آن نعمت و رفع  بالئى از او دفع مى

عبادتى واجب يا مستحب مى شود براى  آن بال مى افتد و يا موفق باداء

كارى نيك حتى اصالح  خدايتعالى سجده كند بلكه هر زمان كه موفق بهر

بيفتد  فى است يكبار بخاكبين دو فرد شد سجده كند و در سجده شكر كا

 البته دو بار سجده كردن بهتر است باين طريق كه يكبار پيشانى بزمين مى



 گونه يا شقيقه راست و آنگاه گونه و يا شقيقه چپ را مجددا  گذارد سپس 

و خالصه بين دو سجده نشستن الزم نيست (زمين مى گذارد  پيشانى را به

هادن به نيت سجده كافى است و بزمين ن و در اين سجده صرف پيشانى) 

شش گانه را نيز به زمين  نزديك تر به احتياط آن است كه ساير مواضع

است بلكه همانطور  بگذارد و پيشانى به جائى بگذارد كه سجده بر آن جائز

محل پيشانى از خوردنيها  كه در سجده تالوت گذشت اعتبار اين شرط كه

 . و پوشيدنيها نباشد خالى از قوت نيست

و نيز در سجده شكر مستحب است بازو و قفسه سينه و شكم رابه زمين 

سجده ذكر گفتن شرط نيست بله مستحب است صد بار  بچسباند ودر اين

شكرا و گفتن سه بار و بلكه يكبار نيز كافى  و يا شكرا (( شكراهللا )) :بگويد

 . است

والنا امام و بهترين ذكرى كه در سجده شكر گفته شود دعائى است كه از م

 :در حال سجده بگو: السالم روايت شده كه فرمود كاظم عليه

اللهم انى اشهدك و اشهد مالئكتك و انبياءك و رسلك و جميع خلقك انك  ))

 -و االسالم دينى و محمدا نبييى و عليا و الحسن و الحسين  انت اهللا ربى

اتبرا اللهم بهم اتولى و من اعدائهم   ائمتى-همه امامان را نام مى برى 

اللهم انى انشدك دم  انى انشدك دم المظلوم اللهم انى انشدك دم المظلوم

بايدينا و ايدى  المظلوم اللهم انى انشدك بايوائك على نفسك العدائك لتهلكنهم

و  المؤ منين اهللا انى انشدك بايوائك على نفسك الوليائك لتطفرنهم بعدوك

آل محمد ان تصلى  ظين منعدوهم ان تصلى على محمد و على المستحف

آل محمد ان تصلى على محمد و على  على محمد و على المستحفظين من



آل محمد اللهم انى اسئلك اليسر بعد العسراللهم انى اسئلك  المستحفظين من

  . ((انى اسئلك اليسر بعد العسر اليسر بعد العسر اللهم

 و همه خلقت را بار الها من خودت و فرشتگانت و انبياء و فرستادگانت -

كه معتقدم معبودم توئى كه اهللا و پروردگار منى و اسالم  گواه مى گيرم

وآله پيامبر من و على و حسن و حسين  دين من و محمد صلى اهللا عليه

از دشمنان  عليهم السالم ووو امامان منند، من به آنان عشق مى ورزم و

 . ايشان بيزارم

 مى دهم بارالها من بخون مظلوم بارالها من تو را بخون مظلوم سوگند

بارالها من بخون مظلومت سوگند مى دهم بارالها به وعده  سوگندت ميدهم

دشمنانت بخودت داده اى كه حتما آنان را  اى سوگندت مى دهم كه عليه

وعده اى سوگندت مى  بدست ما و بدست مؤ منين هالك سازى بار الها به

بردشمنت و  كه به طور حتم آنان رادهم كه به نفع اوليائت به خودت دادى 

و مسئولين ) ص (سوگندت مى دهم كه بر محمد . دشمنانت پيروزى دهى 

و مسئولين ) ص (درود فرستى بر محمد ) ص (دين از آل محمد  حفظ

و مسئولين ) ص (درود فرستى بر محمد ) ص (آل محمد  حفظ دين از

و درخواست مى كنم درود فرستى بارالها از ت) ص (آل محمد  حفظ دين از

آسانى بعد از . دشوارى رادرخواست مى كنم  يسر و آسانى بعد از

 .بعد از دشوارى را آسانى. دشوارى را از تو درخواست مى كنم 

 : آنگاه گونه راست خود را بر زمين نهاده مى گوئى

يا كهفى حين تعيينى المذاهب و تضيق على االرض بما رحبت يا بارى  ))

وقد كنت عن خلقى غنيا صل على محمد و على  خلقى رحمة بى



  ((آل محمد المستحفظين من

يعنى اى خدائى كه هر زمان راه چاره ام بسته شد و زمين با همه  ))

شد تو پناه من شده اى اى خدائيكه از در رحمت   براى من تنگ گشاديش 

آفريدن من بى نياز بودى  به من آفرينش من آغاز نمودى در حالى كه از

درود ) ص (آل محمد  و مسئولين حفظ دين او از) ص (ايا بر محمد خد

 . فرست

 :آنگاه گونه چپ خود را بر زمين بگذارد و سه بار بگويد

  (( كل جبار و يا مغر كل ذليل قد و عزتك بلغ مجهودى يا مذل ))

ذليل به عزتت سوگند كه  اى خواركننده هرجبار واى عزت دهنده به هر ))

  (( م تمام شدهبه تحقيق توان

 : آنگاه مى گوئى

  ((  يا كاشف الكرب العظيم-يا حنان و يا منان  ))

اى خدائيكه دائما بمن مهر مى ورزى و منت هاى بزرگ بر من دارى  ))

 . (( عظيم را بر طرف مى سازى اى خدائيكه اندوه هاى

آنگاه حاجتى كه  ((شكرا شكرا )) آنگه بسجده برگشته صد بار مى گوئى

 .درخواست مى كنى انشاء اهللا برآورده مى شود ىدار
 
 
 

  گتفار در مسائل تشهد

در نماز دو ركعتى يك تشهد بعد از سر برداشتن از سجده آخر  - 1مساءله 

است و نيز در نماز سه ركعتى و چهار ركعتى دو تشهد به  نماز واجب



 از اول بعد از سجده آخر ركعت دوم و تشهد دوم بعد اين ترتيب كه تشهد

است يعنى اگر عمدا ترك شود  سجده آخر نماز و تشهد واجب غير ركنى

سوم بيادش  نماز باطل مى شود اگر سهوا ترك شود و تا ركوع ركعت

بيايد باطل نمى شود هرچند كه بعد از نماز هر وقت بيادش بيايد واجب 

 .آنرا قضاء كند همانطورى كه در مسائل خلل مى آيد است

 :بگويددر تشهد واجب است 

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده و  ))

  ((صل على محمد و آل محمد اللهم. رسوله 

من شهادت مى دهم به اينكه هيچ معبودى جز اهللا واحد نيست و او  ))

نبى و فرستاده ) ص (شهادت مى دهم باينكه محمد  شريكى ندارد و نيز

 . (( آل محمد درود فرست  واوست بارالها بر محمد

 )) :اين مقدار واجب تشهد است مستحب است قبل از شروع به آن بگويد

 :بگويد و يا (( الحمدهللا

  (( بسم اهللا و باهللا و الحمد هللا و خيراالسماء هللا ))

 :و يا بگويد

  . (( االسماء الحسنى كلها هللا ))

اهل بيت گرام  و) ص (و نيز مستحب است بعد از صلوات بر رسول خدا 

 :او عليهم السالم بگويد

  (( و تقبل شفاعته فى امته و ارفع درجته ))

  ((شفاعتش را در حق امتش بپذير و درجه اش را باال ببر

و نزديك تر به احتياط آن است كه در تشهد دوم اين كلمات را بقصد 



نگويد و در تشهد واجب است كه با لفظ صحيح و مطابق  وظيفه خصوصى

 .كسى قادر بر آن نباشد واجب است بياموزد عد عربى اداء شود اگرقوا

در حال تشهد واجب است بهر كيفيتى كه ممكن است با  - 2مساءله 

نشستن بطور چمباتمه كه سنگينى بدن بر روى پاشنه  طماءنينه بنشيند و

ترك آن نزديك تر به احتياط است و  هاى پا قرار بگيرد مكروه است و

حال تشهد مستحب است و   تورك كه بيانش گذشت هم درنشستن به نحو

 . هم در بين دو سجده و بعد از دو سجده

  گفتار در سالم نماز

واجب است بر نمازگذار در آخر نمازش سالم نماز بگويد و  - 1مساءله 

نماز جزء نماز است نه اينكه صرفا وسيله اى براى خارج  ظاهرا سالم

 اين است كه آنچه از منافيات كه از اول سالم شدن از نماز باشد و اثر

حالل گشته از نماز خارج مى  نماز بر وى حرام شده بود با گفتن سالم

عباد اهللا  السالم علينا و على )) : گردد و سالم دو صيغه دارد يكى

 السالم )) و دوم ((سالمتى براى ما و براى بندگان صالح باد) (( الصالحين

 (( ورحمة اهللا و بركاته )) ياط اضافه شود جملهاست و بنابراحت (( عليكم

اقوى مستحب بودن آن است و صيغه دوم در فرضى كه مكلف  هرچند كه

اول را گفته باشد جزء مستحبى است و در فرضى كه نگفته باشد  صيغه

جائز است اكتفاء به صيغه دوم بلكه اكتفاء به  ظاهرا جزء واجب است و

 . اول نيز جائز است گفتن صيغه

از توابع  (( السالم عليك ايها النبى ورحمة اهللا و بركاته )) : و اما صيغه

باين معنا كه با گفتن آن آدمى از نماز خارج نگشته محرمات  تشهد است



حالل نمى شود و باترك آن نماز باطل نمى شود چه ترك عمدى و   برايش

چنانكه تر به احتياط محافظت بر گفتن آن است هم چه سهوى لكن نزديك

السالم عليك ايها  )) سالم بعد از جمله نزديكتر به احتياط گفتن دو صيغه و

 بر صيغه السالم عليكم است -  السالم علينا-و مقدم داشتن صيغه  (( النبى
. 

واجب است در سالم بهر يك از دو صيغه اين كه با عبارت  - 2مساءله 

 از دو صيغه را رعايت اعراب گفته شود و كسى كه هيچ يك عربى و با

حداقل يكى از آن دو را ياد بگيرد همچنان كه واجب  نمى داند واجب است

حال گفتن آن نشسته و با آرامش باشد و مستحب است در تشهد  است در

 .(را در كف پاى چپ قراردهد يعنى پشت پاى راست(تورك 

  گفتار در ترتيب بين افعال نماز

 يعنى واجب است مقدم بر قرائت رعايت ترتيب در افعال نماز واجب است

تكبير بگويد و سپس فاتحة الكتاب را بخواند و آنگاه سوره را  فاتحة الكتاب

پس از ركوع سجده كند و همچنين تا آخر نماز پس  خوانده بركوع برود و

بعد از جزئى ديگر بياورد عمدا قبل  اگر كسى در نمازش جزئى را كه بايد

مل كند نمازش باطل است وهمچنين اگر ع از آن بياورد و يا عكس اين

 .سهوا ركنى را مقدم بر ركنى ديگر بياورد

مثل قبل از اينكه  و اما اگر سهوا ركنى را قبل از جزئى غير ركنى بياورد

باطل نمى شود و نمازش  حمد و سوره را بخواند سهوا ركوع كند نمازش

ركن   ازرا به آخر مى رساند و همچنين اگر غير ركن را سهوا جلوتر

اشكال ندارد البته اين در  بياورد مثال تشهد را قبل از دو سجده بخواند

آن باقى  صورتى است كه محلى براى برطرف كردن اشتباه و تدارك



 .نمانده باشد

تحصيل مى كند يعنى بعد  وامااگر بركوع ركعت بعدى نرسيده ترتيب را

همچنانكه  تاز دو سجده مجددا تشهد را مى خواند و نمازش صحيح اس

باطل نمى كند و در  مقدم داشتن غير ركن را بر غير ركن سهوا نماز را

 حاصل شود صورت امكان آنچه جلوتر آورده بعدا نيز مى آورد تا ترتيب

مثل اينكه قبل از خواندن حمد سوره را بخواند بعد كه متوجه اشتباه  ))

 . و نمازش صحيح است ((مجددا سوره را مى خواند خود شد

   فتار در مواالتگ

واجب است اجزاء نماز را پى در پى بياورد يعنى فاصله اى  - 1مساءله 

نماز را از صورت نماز در مى آورد بين آنها نيندازد بطورى  طوالنى كه

اين شخص نماز نمى خواند كه اگر اين مقدار  كه صحيح باشد بگوئيم

 . باطل است فاصله بدهد چه عمدا و چه سهوا نمازش

ا رعايت مواالت عرفى باين معنا كه عرفا اجزاء نماز پشت سر هم و ام

واجب است در نتيجه اگر اجزاء نماز را پى در پى و  بيايد بنابراحتياط

بنابراحتياط باطل است ولى در  پشت سر هم نياورد در صورت عمد

 . باطل نيست صورت سهو

 چنين درهمانطور كه مواالت در افعال نماز واجب است هم - 2مساءله 

اقوال آن نيز واجب است مثال يكى از واجبات نماز خواندن حمد و سوره 

دو پشت سر هم خوانده شود و همچنين تكبير و ذكر  است كه بايد آيات آن

فاصله زياد و پشت سر هم خوانده شود  و تسبيح كه بايد كلمات آنها بدون

د پس اگر فاصله اداء گرد بلكه حروف آن نيز بايد پشت سر هم و بدون



آيه و يا دو كلمه  عمدا يكى از اينها را كه گفته بود ترك كند يعنى بين دو

آن  و يا دو حرف از كلمه فاصله زياد بيندازد بطورى كه باعث سلب اسم

سوره و آن آيه و آن كلمه شود نمازش باطل است البته اين وقتى است كه 

مبطله باشد بلكه دوباره با مواالت بخواند مستلزم زياده  اگر بخواهد

 .باطل است چه مستلزم باشد و چه نباشد بنابراحتياط مطلقا

نمازباطل نمى شود تنها  و اما اگر يكى از اين امور را سهوا مرتكب شود

محل آن دو جزئى كه بينشان فاصله انداخته  در صورت تجاوز نكردن از

 نبود اين در فرضى است كه را دوباره با رعاتى مواالت مى آورد البته

و اما اگر  مواالت در مثال قرائت سوره تنها باعث سلب اسم سوره شود

 . باطل است باعث سلب اسم نماز گردد در صورت سهود نيز نماز

   گفتار در مسائل مربوط به قنوت

در نمازهاى واجب روزانه قنوت مستحب است و اين استحباب  - 1مساءله 

ود يعنى نماز صبح و مغرب و بصداى بلند خوانده مى ش در نمازهائى كه

تر به احتياط آن است كه در اين نمازها  عشاء مؤ كد است بلكه نزديك

محل آن قبل از ركوع ركعت دوم و بعد از تمام شدن قرائت  ترك نشود و

محل فراموشش شود بعد از سر از ركوع برداشتن  است و اگر در اين

حال نيز بيادش نيامد مثال اگر در اين  انجام ميدهد آن گاه بسجده مى رود و

نمى دهد تا از نماز فارغ  بعد از رسيدن به سجده بيادش آمد ديگر انجامش

بيادش نيامد  شود و بعد از سالم نماز آن را مى آوردو اگر بعد از سالم هم

تا برخاست و بدنبال كارش رفت آن گاه بيادش آمد هر وقت كه باشد 

 .نجامش مى دهدزمانى طوالنى فاصله شده باشد ا هرچند



و اما اگر عمدا آن را ترك كند ديگر بعد از گذشتن از محلش بجاى نمى 

و نافله هاى دو ركعتى نيز مستحب  نمازهاى مستحبى آورد و قنوت در

قنوت در آن اقوى است و بهتر آن  است حتى در نافله شفع كه استحباب

 نه بعنوان بياورد است كه در نماز شفع به نيت رجاء يعنى به اميد ثواب

محل آن  انجام دادن دستور و قنوت در نماز وتر مستحب مؤ كد است و

 . قبل از رفتن به ركوع و بعد از قرائت حمد و سوره است

در قنوت دعاى مخصوص شرط نشده بلكه هر ذكر و دعائى  - 2مساءله 

مكلف ميسر و آسان است كافى است و حتى اين مقدار كه كافى  كه براى

بگويد بلكه پنج بار و يا سه بار سبحان اهللا گفتن نيز  بسم اهللاست يك بار 

است اكتفاء كند بر صلوات بر محمد و آل او  كافى است همچنانكه جائز

روايات از معصوم عليه  عليهم السالم و بهتر آن دعاهائى است كه در

است  السالم رسيده و نيز دعاهائى است كه در قرآن كريم آمده و مستحب

داى بلند گفته شود چه در نمازهاى جهرى و چه نمازهاى اخفاتى قنوت بص

چه امام در نماز جماعت و چه شخصى كه منفرد نماز مى  و آهسته و

ماءموم باشد مستحب است بلند بخواند  خواند بلكه در صورتى هم كه

 .بشرطيكه امام صدايش را نشنود

ال است و حال قنوت محل اشك وجوب بلند كردن دستها در - 3مساءله 

 .احتياط آن است كه ترك نشود

در قنوت و غير قنوت دعا را بغلط خواندن جائز است چه  - 4مساءله 

حروف و چه غلط از نظر صدا و اعراب به شرطى كه  غلط از لحاط

نباشد و همچنين است غلط گفتن  غلط فاحش و يا باعث تغيير معنى



ذكر و دعاى   بكلى ازذكرهاى مستحبى لكن نزديكتر به احتياط آن است كه

غلط صرفنظر كند و اما ذكرهاى واجب در نماز جز بعربى صحيح جائز 

 . نيست

 گفتار در مسائلتعقيب نماز

مستحب است خواندن تعقيب بعد از نماز هرچند كه نماز نافله  - 1مساءله 

نماز واجب مخصوصا نماز صبح تاءكيد بيشترى شده و مراد  باشد و در

اشتغال به دعا و گفتن ذكر است و اين استحباب  رآن وبه تعقيب خواندن ق

 . در مورد نمازهاى واجب مؤ كد است

 معتبر است در تعقيب اينكه بعد از نماز بالفاصله انجام شود و - 2مساءله 

عمل ديگرى كه او را در نزد متشرعه از صورت تعقيب خواندن در آورد 

و پاره دوزى و امثال آن از نماز مشغول خياطى  مثال بعد )) انجام ندهد

همان نقطه و رو به قبله  و بهتر آن است در ((نشده تعقيبات را بخواند

قول خاصى معتبر  بنشيند و طهارتى كه داشت حفظ كند و در تعقيبات

نيست و محدوديتى در كار نيست چيزى كه هست بهتر آن دعاهائى است 

هم السالم براى هر كتب دعا و در كتب اخبار از ائمه اهل بيت علي كه در

 . نمازى وارد شده

و شايد از ميانه آنها تسبيحات صديقه زهرا سالم اهللا عليها از همه فضيلت 

 ((اهللا اكبر )) داشته باشد و كيفيت آن بنابر احتياط سى و چهار بار بيشترى

گفتن است  (( سبحان اهللا )) و سى و سه بار (( الحمد هللا )) و سى و سه بار

در محل آنها تجاوز ننموده بنا را بر كمتر  د آنها شك كرد وو اگر در عد

از عدد گفته از آن زيادى  گذاشته بقيه را مى گويد و اگر سهوا بيش



سه تسبيح را  صرفنظر نموده سى و چهار تكبير و سى و سه حمدو سى و

به حساب تعقيب حساب مى كند و بهتر آن است كه بنا را بر كمتر از يك 

 عدد ديگر بگويد البته اين در خصوص تكبير و حمد است گذاشته يك عدد

 . نيست و اما در تسبيح الزم

 : گفتن اين ذكر است (( وارده )) يكى از تعقيبات

ال اله اال اهللا وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و غلب  ))

الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شى ء  االحزاب وحده فله

  ((رقدي

جز اهللا يكتا معبودى نيست او وعده خود را محقق كرد بنده اش را  ))

شكست ناپذير كرد و همه اينها خود دليل بر اين  يارى فرمود لشگرش را

ستايش ها براى اوست ،  است كه ملك همه عالم از اوست و قهرا همه

 . (( اوست كه زنده مى كند و مى ميراند و بر همه چيز توانا است

 : ديگراين دعا استيكى 

اللهم صل على محمد و آل محمد و اجرنى من النار و ارزقنى الجنة و  ))

  (( زوجنى من الحور العين

درود بفرست و مرا از آتش پناه ده ) ص (بارالها بر محمد و آل محمد  ))

 . ((از زنان بهشتى همسرم ساز و بهشت روزيم كن و

 : يكى ديگر اين دعا است

ى من عندك و افض على من فضلك و انشر على من رحمتك اللهم اهدن ))

  (( انزل على من بركاتك و

فضل ريزان خودت بر  بارالها از ناحيه خودت مرا هدايت فرما و از ))



نازله ات  من بريز و از رحمت گسترده ات بر من بگستران و از بركات

 . ((بر من نازل فرما

 : يكى ديگر اين دعا است

لكريم و عزتك التى الترام و قدرتك التى اليمتنع منها شى اعوذ بوجهك ا ))

شر الدنيا و االخرة و من شر االوجاع كلها و الحول و القوة اال باهللا  ء من

  . (( العلى العظيم

پروردگارا من به آن نظر رحمت ارزشمندت و گراميت كه بخلق خود  ))

ه آن قدرتت قدرت شكست ناپذيرت كه شكسته نمى شود و ب دارى و به آن

آن سر بر نمى تابد پناه مى برم و از شر  كه هيچ امرى و هيچ چيزى از

وهيچ قوه و نيروئى نيست  دنيا و آخرت و از شر همه دردها و بيماريها

  (( مگر آن كه كاربردش به وسيله خداى بلند مرتبه بزرگ است

 : يكى ديگراين دعا است

كل شر احاط  مك و اعوذ بك مناللهم انى اسئلك من كل خير احاط به عل ))

به علمك اللهم انى اسئلك عافيتك فى امورى كلها و اعوذبك من خزى الدنيا 

  (( عذاب االخرة و

بارالها من از تو مى خواهم كه از هر نوع خيرى كه تو سراغ دارى و  ))

بمن ارزانى ) و خود من از آن آگاهى ندارم (دارد  علمت به آن احاطه

وخود من هيچ اطالعى (احاطه دارد  رى كه علم تو بآنبدارى و از هر ش

عافيت تو  مرا پناه دهى بارالها من در همه امورم خواهان) از آن ندارم 

 . (( هستم و از خوارى دنيا و عذاب آخرت بتو پناه مى برم

 :يكى ديگر اين است كه بعد از نماز صدبار و يا سى بار بگويد



  (( اله اال اهللا و اهللا اكبرسبحان اهللا والحمد اهللا و ال ))

 : يكى ديگر خواندن آية الكرسى و سوره حمد و آيه

 (180آل عمران (الخ  . ((شهد اهللا انه ال اله اال هو ))

 (  آل عمران- 26(الخ  (( قل اللهم مالك الملك )) و آيه

و يكى ديگر اقرار به نبوت خاتم االنبياء صلى اهللا عليه وآله و امامت ائمه 

 . الصلوة والسالم است معليه

 . و يكى ديگر سجده شكر است كه بيانش گذشت

  مى كند گفتار در آن چه كه نماز را باطل

 : و آن چند چيز است

اول از آن ها حدث اصغر و حدث اكبر است كه در هر جاى نماز سر 

باطل مى شود هرچند كه هنگام گفتن ميم سالم آخر نماز باشد  بزند نماز

چه سهوا و وقوع حدث چه به اختيار باشد و   عمدا باشد وبنابراقوى چه

مستحاضه به تفضيلى كه گذشت  چه بى اختيار مگر مسلوس و مبطون و

موجب  كه آن چه از آن ها خارج مى شود با رعايت وظائف مقرره(

 .( بطالن نماز نيست

دوم از چيزهائى كه نماز را باطل مى كند تكفير است يعنى نهادن يكى از 

ديگرى آن طور كه مخالفين مى كنند و اين عمل از روى  ها بر روىدست

باطل ميكند و اما سهوا اشكال ندارد هرچند كه نزديك تر به  عمد نماز را

چنين كرد نيز نماز را دوباره بخواند و اما  احتياط اين است كه اگر سهوا

 . حال تقيه مبطل نماز نيست تكفير در

 قبله به طرف راست يا چپ يا پشت و بلكه سوم روگرداندن با همه بدن از



گرداندن بسوى مابين قبله و سمت راست يا سمت چپ بطورى كه  روى

رو به قبله نايستاده كه اين عمل در صورتى كه  عرف بگويد اين شخص

باطل ميكند بلكه اگر طورى با همه بدن منحرف شود  عمدى باشد نماز را

ئره اى كه قبله در وسط آن نيم نيم دا كه از مابين مشرق و مغرب يعنى

خوردن از ديگران  دائره واقع است خارج شود در صورت سهو و يا تنه

 .باطل مى شود و يا علتى نظير اينها نيز نمازش

بله صرف متوجه شدن با صورت بسمت چپ و راست در صورتى كه 

باشد وتوجه اندك باشد نماز را باطل نمى كند اال اينكه  بدن رو به قبله

با صورت زياد باشد بطورى كه صفحه  روه است و اما اگر همين توجهمك

سمت چپ آن قرار گيرد اقوى  صورت برابر نقطه سمت راست قبله و يا

 .باطل مى كند اين است كه نماز را

چهارمين چيزى كه نماز را باطل مى كند عمدا سخن گفتن است هرچند كه 

معنائى را در معنائى شبيه باشد مثال كلمه دو حرفى بى  دو حرف بى معنا

استعمال كند كه بنابراقوى مبطل نماز است و  به نوع و يا صنف آن

استعمال در نوع و صنف نيز نماز را باطل مى  بنابراحتياط گفتن آن بدون

مشتمل بر يك حرف را در  كند و همچنين است در صورتى كه كلمه

زنگ تلفن   صداىمثل اينكه بفرزندش بگويد هرگاه(معنائى استعمال كند 

 بلكه ((گوشى را بردار و گرنه بر ندار (( ب )) : شنيدى اگر من گفتم

مبطل بودن خالى از قوت نيست پس بطور كلى حرفى كه معنائى را 

براى آن معنا وضع شده باشد و چه نشده باشد اگر در  بفهماند چه در لغت

ت نيست شود مبطل بودنش خالى از قو نماز بقصد حكايت آن معنا گفته



معنا ولى نمازگذار آن  همچنانكه اگر حرف واحدى وضع شده باشد براى

 . مبطل نيست را بقصد معنا نگويد بنابر اقوى

و اما اگر كلمه مشتمل بر دو حرف و يا بيشتر باشد و براى معنائى وضع 

ولى بقصد حكايت معنا گفته نشود اگر باعث محو صورت نماز  شده باشد

مبطل است و اگر باعث محواسم نماز شود مبطل  نشود بنابر احتياط

 .آن تكلم كرده باشد  مسلم است هرچند كه مكلف سهوا به بودنش 

مبطل نيست همچنانكه  و اما تكلم در غير اين صورت اگر سهوا باشد

 جواب سالم دادن ضررى بنماز نمى زند بلكه واجب است و اگر جواب

باطل نيست تا چه رسد  ازشندهد و همچنان سرگرم خواندن نماز شود نم

فقط گناه  به جائيكه بمقدار جواب سالم سكوت كند لكن بخاطر ترك واجب

 . كرده است

 البته غير -در نماز ذكر گفتن و دعا كردن و قرآن خواندن  - 1مساءله 

 در هر حال جائز است و -اى كه سجده اش واجب است  آن چهار آيه

خن گفتن با غير خدا مبطل نماز س اقوى اين است كه در نماز بطور كلى

 (( غفر اهللا لك )) :بگويد است هرچن كه به صورت دعا باشد مثال به كسى

صبح تو را  خدا) ((صبحك اهللا بالخير )) :و يا بگويد) خدا تو را بيامرزد)

 تا چه رسد به اين كه منظورش از اين خطاب دعا نباشد) بخير بياغازد

گر در نماز ابتداء آيه كسى سالم بدهد بلكه صرف تحيت باشد و همچنين ا

 .باطل مى شود نمازش

جواب سالم اشخاص را دادن در بين نماز واجب است چيزى  - 2مساءله 

است و در نماز  (( و عليك السالم(غيرنماز جواب بصورت  كه هست در



گفته شود هرچند كه سالم  (( عليك )) كلمه جلوتر از (( سالم )) بايد كلمه

گفته باشد و احتياط آن  (( سالم )) قبل از كلمه را (( عليك )) دهنده كلمه

داشتن الف و الم و نداشتن  است كه رعايت مطابقت جواب با سالم را در

سالم  )) :آن و مفرد بودن و جمع بودن آن ننمايد اگر سالم دهنده بگويد

 )) :و اگر او گفته باشد (( سالم عليك )) :او نيز در جواب بگويد (( عليك

 )) او نيز همين طور جواب دهد و نيز اگر او گفته باشد (( عليك السالم

هرچند كه اقوى اين است كه  (( سالم عليكم )) بگويد او نيز (( سالم عليكم

غير نماز مستحب است جواب  مراعات اين مطابقت الزم نيست و اما در

سالم  ستسالم را بهتر از سالم ، سالم دهنده بدهد مثال اگر او گفته ا

 . عليكم السالم و رحمة اهللا و بركاته: عليكم در پاسخ بگويد

 اگر گوينده بغلط سالم بدهد بطورى كه عنوان سالم بر گفته او - 3مساءله 

صادق نباشد در نماز جائز نيست جوابش داده شود و اما اگر عنوان سالم 

 .باشد واجب است جوابش را صحيح بدهد بر آن صادق

رچنانچه سالم دهنده كودكى مميز باشد جوابش واجب است اگ - 4مساءله 

كه  (( سالم عليكم )) : احتياط آن است كه قصد خواندن آيه شريفه و بنابر

 . بلكه جائز نبودن قصد قرآنيت به سالم اقوى است در قرآن است نكند و

اگر سالم دهنده بر جماعتى سالم دهد كه نمازگذار يكى از  - 5مساءله 

احتياط آن است كه اگر ديگران جواب او را مى دهند او در  آنان است

فرض شك كند در اينكه سالم دهنده او را  نماز جواب ندهد و اگر در همين

 .جواب دهد نيز در نظر داشته يا نه جائز نيست در نماز

واجب است شنواندن جواب سالم در نماز و در غير نماز البته  - 6مساءله 



دار متعارف صدايش را بلند كند بطورى كه اگر است كه بمق منظور اين

و اما اگر مسجد و يا محلى كه او  )) دهنده بشنود مانعى در بين نباشد سالم

مسافت بين او و سالم دهنده زياد  و يا (( در آنجا است پر سر و صدا است

ديگر جواب  است بطورى كه ممكن نيست شنواندن بگوش او على الظاهر

اندن واجب نيست و اگر در نماز است جائز نيست دادن و بگوش او رس

اگر صداى خود را بلند كند به گوش ا مى رسد واجب است  جواب دهد و

بلند كردن صدا حرجى و دشوار باشد كه در  صدا را بلند كند مگر آن كه

جواب را مى فهمد بنابر  (( دست و بلند كردن )) اين صورت اگر به اشاره

به صداى بلند و   در نماز است واجب بودن جواباحتياط اشاره كند و اگر

محل ترديد است و احتياط آن است كه اگر  رساندن جواب به گوش او

است اگر ممكن باشد  ممكن است با اشاره جواب دهد و اگر سالم دهنده كر

 كه او را متوجه جواب و اشاره خود كند بعيد نيست كه تا مقدار متعارف

نباشد كه او را متوجه اشاره خود كند بهمان آن واجب باشد و اگر ممكن 

 . مى كند و ديگر اشاره واجب نيست سالم متعارف اكتفاء

در جواب سالم رعايت فوريت عرفى واجب است پس جائز  - 7مساءله 

تاءخير بيندازد كه عرفا جواب سالم و تحيت او شمرده  است كه آن قدر

خير بيندازد و يا عذرى روى فراموشى تاء نشود و اگر در عصيان و يا از

تكليف ساقط مى شود باين معنا  مانع شود از اين كه جواب را فورى بدهد

در غير نماز  كه اگر در نماز است ديگر جائز نيست جواب دهد و اگر

است جواب دادن واجب نيست و اگر شك كند آيا اين مقدار فاصله ايكه 

يست جواب دهد و در غير تكليف را ساقط كرده يا نه در نماز جائز ن افتاده



 . نماز واجب نيست

ابتداء بسالم مستحب كفائى است همچنان كه جواب دادن به آن  - 8مساءله 

است پس اگر جمعى وارد شدند برجماعتى كافى است در  واجب كفائى

از واردين بجمعيت سالم بدهد و كافى است  انجام وظيفه استحبابى كه يكى

 .ن يك نفر را بدهديكى از آن جماعت جواب سالم آ

اگر يك نفر به يكى از دو نفر سالم بدهد و آن دو نفر نفهمند  - 9مساءله 

كداميكشان سالم داد جواب سالم او بر هيچيك از آن دو واجب  كه به

به كداميك از مادو نفر سالم كردى  نيست و واجب نيست از او بپرسد كه

نماز نيستند  هرچند كه نزديك تر به احتياط اين است كه اگر در

 .هردوجواب او را بدهند

 اگر دو نفر كه بهم برخورده اند به يكديگر سالم كنند بر هر - 10مساءله 

دوواجب است جواب يكديگر را بدهند حتى آن هم كه سالمش بعد از سالم 

 بايد جواب بدهد و اگر جريان بعكس شد يعنى هر يك به ديگرى واقع شده

ه به نيت جواب سالم او سالم بدهد ديگر به خيال اين كه ديگرى سالم داد

جواب دادن الزم نيست و اگر شخصى به خيال اينكه  هيچ يك از آن دو

اينكه او سالم نكرده بود بر آن ديگرى  ديگرى سالم كرد جواب بدهد با

احتياط نزديك تر است  جواب دادن واجب نيست هرچند كه جواب دادن به

 . خوبستبلكه رعايت احتياط در همه صور 

پنجمين چيزى كه نماز را باطل مى كند خنديدن به قهقهه است هرچند كه 

 .باشد از روى اضطرار

بله اگر فراموش كرده باشد كه در نماز است عيبى ندارد همچنانكه تبسم 



عمديش ضررى به نماز نمى زند و قهقهه عبارت است از  كردن حتى

حتياط آن است كه بگوئيم و نزديك تر به ا خنديدن با صداى بريده بريده

قهقهه نباشد و اگر مكلف در  خنده با صوت نيز همين حكم را دارد هرچند

هم قهقهه  حال نماز خنده اى كند كه اگر جلو آن را نگيرد هم صدا دارد و

چون خنده دلش را پر كرده ولكن او نمى گذارد رها شود و در نتيجه 

ين صورت اگر باعث سرخ شده و بدنش مرتعش مى شود در ا  صورتش

 .نشود اشكال ندارد بر هم خوردن صوت نماز

ششم گريه كردن عمدى و با صوت است براى امر دنيوى و اما گريه 

سهو و يا بر امرى اخروى و يا درخواست امرى و حاجتى  كردن از روى

درجائى كه آن امر دنيوى امرى راجح و  دنيوى از خداى تعالى مخصوصا

 .باطل نمى كند شد نماز رااز نظر شرع مطلوب با

و اما گريه اى كه با آواز باشد و تنها به ريختن اشك باشد احتياط آن است 

را از نو بخواند هرچند كه باطل نبودن آن خالى ازقوت نيست  كه آن نماز

بى اختيار گريه صدادار مى كند و نمى تواند از  و كسى كه بر امر دنيوى

نمازش را از نو بخواند بلكه وجوب  هآن خوددارى كند احتياط آن است ك

نماز جائز است بر  تكرار نماز خالى از قوت نيست و در اينكه آيا در

محل تاءمل و اشكال است و  سيدالشهداء ارواحنا له الفداء گريه كرد يا نه

 .به همين جهت احتياط ترك نشود

هفتم هر علمى است هر چند كم ، كه صورت نماز را بر هم بزند بطورى 

بگوئيم نماز نمى خواند چنين عملى نماز را باطل مى كند  كه صحيح باشد

 . چه عمدى باشد و چه سهوى



كند اگر آن قدر طوالنى باشد كه  و اما عملى كه صورت نماز را محو نمى

بين اجزاء نماز را از بين ببرد آن عمل نيز بنابراحتياط در  مواالت معتبر

 .در صورت سهواباطل مى كند نه  صورت عمد نماز را

باطل نمى كند تا چه  و اما اگر مواالت را از بين نبرد عمديش هم نماز را

عمل زياد باشد مثل اينكه در همه نماز  رسد به سهوى آن هر چند كه آن

ديگراشاره كند  انگشتانش را حركت دهد و يا با دست خود و يا اعضاى

 را بكشد و يا  و يا در نماز عقربى و يا مارى-براى خبر دادن كسى 

بردارد يا زمين بگذارد يا بخود بچسباند و يا شير بدهد و كارهائى  طفلى

نه منافاتى با مواالت دارد و نه صورت نماز را محو  ديگر نظير اينها كه

 .مى كند

هشتم از مبطالت خوردن و نوشيدن است هرچند اندك باشد بنابراحتياط بله 

ه از غذا كه در دهان و يا بين دندان بلعيدن ذرات باقى ماند باكى نيست در

از آن است و احتياط در ترك نگهدارى  ها و نزديكتر به احتياط اجتناب

اندك باشد و تدريجا  در دهان ترك نشود هرچن كه) يا آب نبات (حبه قند 

نه صورت  آب شده در حلق فرو برود با اينكه نه با مواالت منافات دارد و

 .نماز را محو مى كند

 همه اين هشت امرى كه گفتيم مبطل نماز است فرقى بين نماز واجب و در

خصوص توجه به غير قبله كه در نماز نافله اى  و مستحب نيست مگر در

 حال راه رفتن خواندن مى شود اين توجه ضررى ندارد و در غير كه در

 حال راه رفتن يعنى نمازى كه ايستاده و رو به قبله مى خواند احتياط

ن آن است و مگر تشنه اى كه در حال نماز وتر دعا مى كند و مبطل بود



دارد و مى ترسد اگر بخواهد صبر كند تا نماز وترش  بنا روزه فردا را

پيش رويش ظرف آب هست و يا براى  تمام شود صبح مى شود و در

برداشتن حاجت ندارد او مى  رسيدن به ظرف آن بيش از دو و يا سه گام

برسد و خود را  ين دو سه گام را برداشته و به آبتواند در بين نماز ا

طول بكشد البته  كامال سيراب كند هر چند كه سيراب شدنش از نظر زمان

 اين به شرطى است كه ساير منافيات را مرتكب نشود و چون خواست

 بجاى اولش برگردد بايد عقب عقب برگردد تا پشت به قبله نكرده باشد و

ن آب اكتفاء كند و چيز ديگر ننوشد و نخورد بنابراقوى بايد به نوشيد

نوشيدن اندك باشد همچنان كه به احتياط آن است كه تنها  هرچند كه زمان

نه ساير نافله ها و بعيد نيست بگوئيم حكم  در خصوص نماز وتر چنين كند

حال كه  اشتغال به دعاء نيست بلكه در نماز وتر در هر مختص بصورت

 دن داشته باشد مى تواند آب بنوشد هرچند كهباشد همين كه ترس صبح ش

اكتفاء به حال دعاء به احتياط نزديك تر است و از اين هم نزديك تر به 

كه اين حكم را تنها در صورتى اعمال كند كه تشنگيى در  احتياط اين است

 بلكه اقوى آن است بگوئيم شامل كسى نمى شود كه بين نماز پيدا شده باشد

تشنه بوده يا خودگفته در بين دعائى كه بين نماز وتر مى قبل از نماز وتر 

قبل از دميدن  مى خورم و باين قصد داخل نماز وتر بشود و خوانم آب

 .صبح در بين دعاء آب بنوشد

بعد از تمام  (( آمين )) نهم از امورى كه نماز را باطل مى كند گفتن كلمه

 .يا سهوا گفته باشدمگر آن كه تقيه در بين باشد و  شدن سوره حمد است

دهم شك در عدد ركعات نمازهاى واجب غير چهارركعتى است و همچنين 



 اول از نمازهاى چهار ركعتى است كه ان شاء اهللا تعالى شك در دو ركعت

 .تفصيل آن در محل خودش مى آيد

يازدهم زياد شدن و يا كم شدن ركنى از اركان نماز كه چه عمدى باشد و 

طل مى كند و همچنين كم وزياد شدن عمدى غير را با چه سهوى نماز

 . ركن

باطل مى  در نماز عالوه بر آنچه تاكنون گفته شد كه نماز را - 11مساءله 

 : كند چند چيز ديگر هست كه در نماز ارتكاب آن مكروه است

براى برطرف كردن  )) به محل سجده) فوت كردن (يكى دميدن با دهان 

لبته كراهت اين عمل وقتى است كه از فوت ا ((بفرض ديگر غبار آن و يا

 . نشود و گرنه احتياط اجتناب از آن است كردن كلمه اى دو حرفى درست

 . يكى ديگر آه كشيدن و ناله كردن است

يعنى (و يكى ديگر آب دهان انداختن با شرطى و احتياطى كه قبال ذكر شد 

 .(توليد كلمه دو حرفى نشود به شرطيكه

 .كردن با انگشتان و شكستن آن هاو يكى ديگر بازى 

 . و يكى دهن دره نمودن به اختيار است

و يكى ديگر خويشتن دارى از بول و غائط است البته اين خويشتن دارى 

كراهت دارد كه مضر بسالمتى نباشد و گرنه بايد از آن  در نماز وقتى

 . نكند نماز صحيح است اجتناب كرد هرچند كه اگر اجتناب

حال ترس بر  واجب در حال اختيار جائز نيست و اما درشكستن نماز 

مال قابل اعتناء و  جان خود و بر نفس محترمه و يا ترس بر عرض و

امثال آن جائز است نماز را بشكند و خطر را از خودش و يا يك انسان 



احوال شكستن  و يا مال و عرضش دفع كند و بلكه در بعضى از اين ديگر

  از در نافرمانى نماز را نشكند و بدفاع نپردازدنماز واجب است ولى اگر

 صحيح است و نزديك تر به احتياط آن است كه  گناه كرده و نمازش 

را هم در حال اختيار نبايد شكست هرچند كه جواز  بگوئيم نماز مستحبى

 . آن بنظر اقوى است

  گفتار در نماز آيات

: چند چيز است سبب واجب شدن اين نماز بر همه مكلفين  - 1مساءله 

خورشيد و دوم گرفتن ماه هرچند كه قسمتى از خورشيد و ماه  يكى گرفتن

هر آيتى آسمانى كه عامه مردم را بوحشت  باشد و سوم زلزله و چهارم

قبيل باد سياه و سرخ و زرد غير متعارف و ظلمت شديد و  بيندازد از

و آتشى صداى خرابى و فرو ريختن جائى  صيحه آسمانى و صدائى مانند

امثال اينها و يا هر آيتى زمينى از قبيل  كه گاهى در آسمان پيدا مى شود و

امثال آن بنابراحتياط و اما آياتى كه  شكاف برداشتن و فرورفتن زمين و

نماز آيات را واجب  ترس آور نيست و يا بعضى از افراد را مى ترساند

 .نمى كند

خالتى ندارد و نماز آيات بله در حادثه خسوف و كسوف و زلزله ترسيدن د

 . آيت واجب است چه موجب ترس بشود يا نه در اين سه

ظاهرا معيار در گرفتگى خورشيد و ماه صدق اين عنوان  - 2مساءله 

عرف بگويد خورشيد يا ماه گرفته كافى است كه نماز  است يعنى همين كه

ين بسبب عاديش يعنى حايل شدن زمين ب آيات واجب شود هرچند كه مستند

حائل شدن ماه بين زمين و خورشيد نباشد پس همين كه  ماه و خورشيد و



هرچند كه بعضى از اجرام آسمانى  كسوف رخ داد نماز واجب مى شود

علتى ديگر رخ داده  ديگر حائل شده باشد و يا خسوف و كسوف بخاطر

 .باشد

بله اگر چنانچه گرفتگى در قسمت بسيار كمى از اين دو جرم رخ داده 

كه حواس متعارف و چشم غير مسلح آن را نبيند بلكه  د به طورىباش

چشمهاى معمولى به كمك تلسكوب  بعضى از چشم هاى خارق العاده و يا

گرفتگى  آن را تشخيص دهد ظاهر نماز واجب نمى شود و آن مقدار

عامل متعارف يعنى حائل شدن  اعتبار ندارد هرچند كه مستند بهمان دو

كسوفى كه   و ماه باشد و همچنين اعتبارى بخسوف ويكى از دو كره زمين

 سريعا برطرف مى شود نيست مثل اينكه فرضا بعضى از سنگهاى آسمانى

از مقابل خورشيد و يا ماه عبور كند ولكه اى در آن ايجاد نموده و يا بكلى 

 .بسرعت برطرف شود  كند و تاريكش 

از لحظه شروع وقت اداء نماز آيات براى خسوف و كسوف  - 3مساءله 

قبل از شروع  قرص تا ابتداء شروع در باز شدن و اين احتياط كه گرفتگى

نخوانده  به باز شدن نماز خوانده شود ترك نگردد و اگر تا هنگام باز شدن

باشد از آن به بعد به نيت قربت مطلقه بخواند نه نيت اداء كند و نه نيت 

ت پديد آمدنش گنجايش نماز و اما در زلزله و امثال آن كه غالبا مد قضاء

و صيحه ) صداى خراب شدن جائى (همچنين هده  خواندن را ندارد و

حوادث تنها سبب وجوب  آسمانى نمازش وقت ندارد چون نماز در اين

حال نمازش خوانده شود   واجب است كه در همان دارد و وقت ندارد پس 

بياورد و  آن راو اگر مكلف نافرمانى كرد و تاءخير انداخت تا آخر عمر 



 . تا آخر عمر اداء است

اهل آن محلى است كه آيت در  وجوب نماز آيات مخصوص به - 4مساءله 

نقاطى كه  آنجا واقع شده و برمردم نقاط ديگر واجب نيست مگر بر اهالى

مثل يك محل  متصل به آن سرزمين است به طورى كه هر دو سرزمين

 ز واجب است كه نماز آيات راكه در اين صورت بر آنان ني(شمرده شود 

 .(بخوانند

طول  و مقدار مدتى كه: وقوع آيات و همچنين زمان وقوع  - 5مساءله 

 :كشيد از چند راه ثابت مى شود

 .يكى اينكه خود مكلف به آن علم پيدا كند

كه درزمان وقوع آيت متوجه وقوع آن نشده  )) و دوم اينكه دو شاهد عادل

 شد و يا ماه و يا خورشيد گرفت و در شهادت يكزلزله  خبر دهند كه مثال

تقويم  )) عادل احتياط خواندن نماز است و همچنين خبر دادن رصدى

راست گوئى او باشد بنابراحتياط و بلكه بنابراقوى  كه اطمينان به (( نويس

 .كند خبر او نيز تكليف را ثابت مى

 ساير واجبات بر نماز آيات بر همه مكلفينى كه نماز يوميه و - 6مساءله 

مى شود و بنا بر اقوى از زنى كه در هنگام وقوع آيت حائض  آنها واجب

و بنابراين بر آن دو طايفه واجب نيست كه بعد  و يا نفساء است ساقط است

داراى وقت بوده قضاء كنند و  از پاك شدن از نفاس و حيض آن را اگر

حيض و نفاسى  ين دربارهاگر مانند زلزله داراى وقت نبوده بخوانند البته ا

 .است كه در همه طول مدت آيت جريان داشته باشد

محل  و اما اگر در بين وقوع آيت از خون حيض و نفاس پاك شده باشد



 . بحث و تفصيل است و احتياط خوب است

تا آخر باز شدن آن ) و يا خسوف (كسى كه از وقوع كسوف  - 7مساءله 

كه همه قرض گرفته نشده باشد بى خبر بوده در صورتى  از وقوع آن

 . واجب نيست قضاء نماز آيات بر او

و اما كسى كه با خبر بوده و نماز را نخوانده هرچند از روى فراموشى 

بى خبر بوده ولكن تمام قرص گرفته شده قضاء واجب  باشد و كسى كه

است و اما ساير آيات در ) و خسوف ) است و اين حكم مخصوص كسوف

فراموشى تاءخير بيندازد بايد  ن نماز را عمدا يا از روىصورتى كه خواند

باشد تا لحظه اى  تا آخر عمر آن را بياورد و اگر از وقوع آيت بى خبر

متصل به لحظه آخر آيت با خبر شود احتياط  كه تمام مى شود و در زمان

نبودن آن خالى از قوت  آن است كه نماز را بخواند هرچند كه واجب

 . نيست

اگر جماعتى غير عادل خبردهند كه كسوف رخ داده و از خبر  - 8مساءله 

عمل و اطالع براى مكلف حاصل نشود آن گاه بعد از تمام شدن مدت  آنان

گفته اند ظاهرا چنين كسى نيز ملحق به كسى  آيت بفهمد كه راست مى

جاهل بوده در نتيجه قضاء نماز آيات در صورتى است كه همه  است كه

بر او واجب نيست و همچنين اگر دو شاهدى خبر از  شد وقرص نگرفته با

معلوم نبوده و بعد از گذشت  وقوع آيت بدهند كه عدالتشان براى مكلف

احتياط آن است كه  وقت نماز آيات عدالتشان ثابت شود لكن نزديك تر به

 .نماز را قضاء كند مخصوصا در صورت دوم كه احتياط ترك نشود

و ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد كه نماز آيات د - 9مساءله 



مى شود و تفصيل آن بدين قرار است كه در حال داشتن  جمعا ده ركوع

كه در ساير نمازهاى واجب مى  نيت تكبيرة االحرام مى گويد آن چنان

سپس سر   حمد و سوره را مى خواند و به ركوع مى رود گويد و سپس 

وره را مى خواند و به ركوع مى از ركوع برداشته بار ديگر حمد و س

گاه سر از ركوع برداشته به خواندن حمد وسوره مى پردازد و  رود و آن

گاه بسجده مى رود و بعد از سجده دوم برخاسته  همچنين تا پنج ركوع آن

عمل ركعت اول را دوباره انجام ميدهد و پس از سر برداشتن از  همان

و در اين نماز فرقى بين اين سالم ميدهد  سجده دوم تشهد مى خواند و

را تكرار كند و يا ده  نيست كه در ده بار حمدو سوره خواندن يك سوره

 .سوره متفاوت بخواند

و جائز است كه يك سوره كامل را پنج قسمت كند و در هر قسمت به 

كه بعد از تكبيرة االحرام حمد را مى خواند آن گاه  ركوع برود به اين معنا

سوره را مى خواند و سپس به  ه و يا چند آيه از يكبعد از حمد يك آي

حمد راتكرار  ركوع مى رود و آن گاه سر از ركوع برداشته بدون اينكه

كند يك و يا چند آيه ديگر از همان سوره را مى خواند و به ركوع مى 

اول باشد آن گاه ركوع  البته چند آيه اى كه متصل به چند آيه نوبت رود

متصل به آيات  استه قسمتى ديگر از آيات آن سوره كهمى كند ومجددا برخ

خوانده شده است را مى خواند و به ركوع ميرود و همچنين تاركوع پنجم 

طورى كه قبل از ركوع پنجم همه سوره تمام شود آن گاه ركوع پنجم  به

بسجده مى رود و پس از سجده دوم برخاسته ركعت دوم  را بجاى آورده و

اول گفتيم مى خواند در نتيجه در اين طريق  ر ركعترا بهمين طريق كه د



سوره تمام يك حمد و يك  نماز آيات تنها دو بار حمد خوانده مى شود ودو

حال  سوره تمام در ركعت اول و يك حمد و يك سوره تمام در ركعت دوم

اول خوانده و يا سوره اى  چه اين كه همان سوره اى باشد كه در ركعت

قسمتى از   طريق جائز نيست اينكه در همه ركعت بهديگر باشد و در اين

مثال از سوره اى كه پنجاه آيه دارد در هر ركعت  )) يك سوره اكتفاء شود

و هر بار پنج آيه را بخواند بلكه بايد هر ده آيه را بخواند تا در  پنج بار

يك سوره را تا به آخر خوانده باشد همچنان كه دراين  نتيجه در يك ركعت

تكرار كند چون مشروع نيست آن چه در  جائز نيست سوره حمد راطريقه 

كه قبل از ركوع دوم  اين طريقه تشريع شده خواندن يك حمد است مگر آن

بعدى بايد  و يا سوم تتمه سوره را تا به آخر بخواند آن گاه براى ركوع

حمد را خوانده سوره اى ديگر را شروع كند و در اينجا نيز اگر همه 

خواند براى ركوع بعدى بايد حمد را بخواند و اگر قسمتى از يك  سوره را

 .نمى تواند قبل از ركوع بعد حمد بخواند سوره را خواند ديگر

و خالصه كالم اينكه هر جا كه ركوع بعد از تمام شدن سوره واقع شد در 

بايد حمد را بخواند و هر جا كه ركوع قبل از تمام شدن سوره  قيام بعدى

خواندن حمد جائز نيست بلكه بعد از سر برداشتن   قيام بعدىواقع شد در

 .خواند و حمد را نمى خواند از ركوع سوره را از آن جا كه مانده مى

بله اگر ركوع پنجم را قبل از تمام شدن سوره آورده باشد و به سجده رفته 

ركعت دوم برخاسته باشد واجب است سوره حمد را بخواند و آن  و براى

ركعت اول ناتمام مانده بود شروع كند لكن خوب   سوره اى كه درگاه تتمه

اى را كه در ركعت اول شروع  است كه اين احتياط ترك نشود كه سوره



سوره را  كرده قبل از ركوع پنجم تا به آخر بخواند و در ركعت دوم

 .شروع كند

آنچه در نمازهاى روزانه معتبر است از شرائط و غير آن و  - 10مساءله 

تاكنون شناخته اى و من بعد خواهى شناخت از واجبات و  مه آن چهه

سجود و همچنين احكام سهو و شك  مستحبات در قيام و قعود و ركوع و

 . معتبر است در كم و زياد شدن ركعات و ساير چيزها در اين نماز نيز

 بنابراين اگر شك كند در اينكه يك ركعت خوانده و يا دو ركعت نمازش

نمازهاى دو ركعتى باطل است زيرا نماز آيات از جمله دو مثل ساير 

 . هر ركعت از آن داراى پنج ركوع است ركعتى هاست هرچند كه

و همچنين اگر در عدد ركوعهاى آن كم و زياد كند چه عمدى باشد و چه 

باطل مى شود زيرا همه ركوع هاى اين نماز ركن نمازند و  سهوى نماز

اين ركوع ها و اگر در آوردن ركوعى از آن متصل به  همچنين است قيام

بايد آن را بياورد و اگر از محل ركوع  شك كند مادام كه به سجده نرفته

باطل نيست مگر آن كه بعدا معلوم شود  تجاوز كرده بگذرد و نمازش

ركوعهايش برگشت كند  ركوع نمازش زياد و يا كم شده و يا شك در عدد

ركوع  ى داند ركوعى كه در آن استبشك در عدد ركعات مثل اينكه نم

پنجم است تا آخر ركعت اول باشد و يا ركوع ششم است تااولين ركوع از 

 .باشد ركعت دوم

مستحب است حمد و سوره نماز آيات به جهر خوانده شود  - 11مساءله 

روز رخ داده باشد و يا در شب حتى نمازى كه به علت  چه اينكه آيت در

وظيفه روز است مستحب است به  با اينكهكسوف خورشيد واجب شده 



 .جهر خوانده شود

و نيز مستحب است هنگام خم شدن براى ركوع هنگام سر بر داشتن از 

مگر هنگام سر بر داشتن از ركوع پنجم هر ركعت كه  ركوع تكبير بگويد

و سپس سجده  (( اهللا لمن حمده سمع )) :در آن هنگام مستحب است بگويد

كسوف  كه در نماز آيات و مخصوصا در آيتبرود و مستحب است 

قبيل سوره يس  خورشيد طول دادن نماز و خواندن سوره هاى طوالنى از

و كهف و امثال آن و در هر بار كه از ركوع سر بر مى دارد يك سوره 

محل نماز بنشيند  به آخر بخواند و بعد از نماز تا باز شدن قرص در را تا

  اگر تا باز شدن تمام قرص وقت داردو مشغول دعاء و ذكر شود و يا

 .نماز رادوباره بخواند

و مستحب است در نماز آيات بعد از هر قيام بار دوم بعد از قرائت سوره 

مشتمل بر  سوره قنوت بخواند كه در نتيجه نماز آياتش و يا قسمتى از يك

قبل از ركوع چهارم ركعت  يكى قبل از ركوع دوم و يكى(پنج قنوت شود 

اول از ركعت اول و يكى قبل از ركوع سوم و   يكى قبل از ركوعاول و

 جائز هم هست كه به دو قنوت اكتفاء كند يكى) قبل از ركوع پنجم  يكى

قبل از ركوع پنجم ركعت اول كه آن را به نيت رجاء يعنى به اميد ثواب 

وظيفه باشد مى آورد و دوم قبل از ركوع پنجم ركعت  و اميد اينكه شايد

 .اخير اكتفاء كند  نيز جائز است كه بيك ركوعدوم و

مستحب است نماز آيات بجماعت خوانده شود كه در اين  - 12مساءله 

تنهائى حمد و سوره را مى خواند مانند نمازهاى يوميه اما  صورت امام به

افعال و گفتارهائى كه در نماز بايد گفته شود ماءمومين هر يك  در تعيد



دهند و نزديك تر به احتياط براى ماءمومين اين  ىوظيفه خود را انجام م

اول و يا  قبل از ركوع اول و يا حداقل در ركوع اول ركعت است كه

 .ركوع اول ركعت دوم داخل جماعت شود تا نظام ركوعهايش حفظ شود
 
 
 
 
 

  گفتار در خللى كه احيانا درنماز رخ مى دهد

نى بدون وضوء و كسى كه نمازش بدون طهارت از حدث يع - 1مساءله 

غسل جنابت واقع شده نمازش باطل است چه از روى عمد باشد و چه  يا

 بكند يا ندانسته بخالف پاك بودن از نجاست كه سهو دانسته اين كار را

تفصيل آن در باب طهارت گذشت همچنانكه تفصيل غير طهارت چون 

 بر آنها كه گفتيم وارد شدن خلل )) غير اينها گذشت وقت و قبله و ساتر و

باطل شدن نماز است و در بعضى فرضها  در بعضى از فروض موجب

اخالل كند به چيزى از واجبات نماز هر چند  و كسى كه عمدا (( نيست

باطل است و همچنين باطل  حركتى از قرائت و اذكار واجبه باشد نمازش

فعل باشد و چه  مى شود با زياد كردن جزئى در نماز از روى عمد چه

  ركن باشد و چه غير ركن بلكه از اين جهت نيز فرقى نيست بينقول چه

آن كه آن چه عمدا زياد كرده موافق اجزاء نماز باشد و يا مخالف هرچند 

نماز در جائى كه زائد مخالف اجزاء نماز باشد و حتى  كه حكم به بطالن

 . باشد خالى از تاءمل و اشكال نيست در جائيكه زائد در غير اجزاء ركنى

لبته آوردن زيادى وقتى در غير ركن باعث بطالن نماز مى شود كه ا



نماز واينكه اين زائد نيز جزء نماز است آورده باشد و  مكلف آن را بعنوان

نماز بخواند و يا در جائى كه ذكر و  بنابراين اگر بين از يك سوره در

ماز اينكه جزء نماز است ن دعاء نيست ذكر بگويد و دعاء كند نه به عنوان

ذكر   هر چه مكلف در نمازش قرائت قرآن كند يا باطل نمى شود پس 

بگويد و يا دعا كند نه بعنوان اينكه جزء نمازش است عيب ندارد البته به 

قبيل  كه صورت نماز را از بين نبرد همچنانكه هر كار مباحى از شرطى

د خاريدن بدن و امثال آن را با اين شرط و با رعايت مواالت مى توان

 .انجام دهد

اين در صورت عمد بود و اما در صورتى كه سهوا چيزى رازياد كند در 

ركعت تمام و يا ركنى و دو سجده وتكبيرة االحرام باشد  صورتى كه يك

 البته بطالن نماز در صورت زياد شدن تكبيرة -باطل مى شود  نمازش

 . االحرام خيلى روشن نيست

ارد مگر با زياد شدن ركوع و يا زياد و اما زياد شدن قيام ركنى تصور ند

االحرام و همچنين زياد شدن نيت بنابراينكه نيت عبارت باشد  شدن تكبيرة

 .از داعى تصور ندارد

و اما بنا بر اينكه عبارت باشد از خطور دادن به قلب تصور دارد كه 

 مثال دو ركعت نماز صبح مى -دل خود خطور دهد كه  مكلف دو بار به

قلب هر چند بار كه باشد مضر   ولكن اخطار به- الى اهللا خوانم قربة

باطل مى كند هرچند  نيست و زياد شدن سهوى اجزاء غير ركنى نماز را

مى  كه بنابراحتياط باعث دو سجده سهو مى شود و ان شاء اهللا تفصيلش

 .آيد



محل  سهوا چيزى از واجبات نماز را نياورد و بعد از گذشت - 2مساءله 

باطل است و اگر  بيايد اگر آن چه ناقص شده ركن باشد نمازشآن بيادش 

 غير ركن باشد نمازش صحيح است و سجده سهو به تفصيلى كه در جاى

خودش مى آيد بر او واجب مى شود و بعد از فراغت از نماز بايد آن 

يا يكى از دو سجده باشد قضاء كند و اگر غير اين دو  جزء را اگر تشهد و

وقتى به يادش آيد كه محل تدارك آن  ب نيست و اگرباشد قضائش واج

باشد و جزء بعد از آن جزء  باقى است بايد آن را ترك كند هرچند كه ركن

بياورد تا ترتيب   شده را پس از تدارك جزء فراموش شده دوباره فراموش 

 .حفظ شده باشد

مثل اينكه  )) و منظور از گذشتن از محل داخل شدن در ركن بعدى است

قبل از  ل از خواندن حمد به خيال اينكه آن را خوانده سوره را بخواند وقب

ركوع متوجه اشتباه خود شود كه گفتيم حمد را مى خواند و سوره را نيز 

و يا  (( خواند چون از محل تجاوز نكرده و به ركوع نرسيده دوباره مى

محل اين است كه عمل خاصى كه بايد در محلى خاص انجام شود  تجاوز

مثل اينكه  محل انجام نشده باشد هرچند كه بركن بعدى نرسيده باشد در آن

ذكر ركوع را فراموش كرده و سر از ركوع برداشته باشد و يا ذكر سجده 

مثال هرچند  فراموش كرده و سر از سجده برداشته باشد كه دراين دو را

محل گذشته است چون نمى تواند  كه بركن بعدى وارد نشده مع ذلك از

 .دوباره به ركوع يا سجده برگردد

قبل از رفتن به  بنابرآنچه گفته شد اگر مكلف ركوع را فراموش كند يعنى

هر  ركوع به سجده برود و در سجده دوم يادش بيايد كه ركوع نكرده و يا



 دو سجده را فراموش كند و در ركوع ركعت بعدى يادش بيايد نمازش

قبل از رسيدن به سجده اول  د وباطل بخالف جائيكه ركوع را فراموش كن

قبل از رسيدن به ركوع  متوجه شود و يا هر دو سجده را فراموش كند و

فراموش را   بيايد كه در اينجا بايد برگردد و جزء ركعت بعدى يادش 

 .بياورد و اجزاء بعدى آن را اگر هم قبال انجام داده اعاده كند

اول بيادش  ن در سجدهو اگر ركوع را فراموش كند و بعد از داخل شد

بيايد احتياط آن است كه برگردد و ركوع را و همچنين دو سجده را بياورد 

 .بعد از تمام كردن نماز دوباره آن را اعاده كند و

و كسى كه حمد و سوره را و يا تسبيحات اربعه را و يا بعضى از آن را 

ه حد حمد و سوره را فراموش كرده و قبل از رسيدن ب و يا ترتيب بين

فراموش كرده انجام مى دهد و اجزاء بعد از   بيايد آن چه را ركوع يادش 

 .ترتيب اعاده مى كند آن را هم كه قبال انجام داده بود بخاطر رعايت

حال تسبيحات اربعه را  و اگر قيام و يا طماءنينه در حال قرائت و يا در

يا  رائت وفراموش كند و قبل از ركوع متوجه شود احتياط آن است كه ق

تسبيحات را دوباره بياورد اما نه به قصد اين كه جزء نماز است بلكه به 

 . قربت مطلقه قصد

بله اگر جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء و اخفات در نماز ظهر و 

باشد واجب نيست دوباره آن را بياورد هرچند كه  عصر را فراموش كرده

اگر در اثناء عمل متوجه مخصوصا  نزديك تر به احتياط تدارك آن است

ترك نشود بلكه  اشتباه خود شود كه در اين صورت سزاوار نيست احتياط

 .جا دارد آن را به قصد قربت مطلقه بياورد



و اگر برخاستن از ركوع و مستقيم ايستادن را فراموش كند و يا طماءنينه 

در حال ايستادن را از ياد ببرد و قبل از رسيدن به سجده متوجه شود  در

اصل قيام واجب با رعاتى طماءنينه بايستد و در  صورت فراموشى

احتياط و رجاء مى ايستد و عمل را  صورت فراموشى طماءنينه بقصد

 .صحيحا انجام ميدهد و نمازش را به آخر مى رساند

و اگر ذكر در سجده و يا طماءنينه در آن را فراموش كند و يا گذاشتن 

 فتن ذكر فراموش كند بزمين بگذارد ورا در حال گ يكى از هفت موضع

قبل از سر برداشتن وخارج شدن از مسماى سجده بيادش ايد بايد ذكر را 

يعنى در حالى كه همه اعضاء هفت گانه بر زمين باشد  بطور صحيح

يعنى در صورت نسيان طماءنينه و آن  بگويد لكن در غير نسيان ذكر

قربت مطلقه بگويد و اگر  ديگرى ذكر را بقصد جزئيت نگويد بلكه بقصد

 محل تدارك گذشته نمازش صحيح است بعد از سر برداشتن متوجه شود از
. 

و مقدار كمى سر را از  ))و اگر نشستن بعد از سجده اول را فراموش كند

حال نشستن را  و يا طماءنينه در ((اول برداشته به سجده دوم برود سجده

سجده دوم متوجه اشتباه خود فراموش كند و قبل از داخل شدن در مسماى 

جلسه بعد از سجده اول را انجام مى دهد و دنباله اجزاء را مى آورد  شود

 .آن چه را مى آورد به نيت رجاء و احتياط بياورد لكن در نسيان طماءنينه

محل  و اگر بعد از داخل شدن در سجده دوم متوجه شود از آن جا كه از

 . د و صحيح استتدارك گذشته نمازش را ادامه مى ده

قبل از  و اگر يك سجده و يا تشهد و يا قسمتى از تشهد را فراموش كند و

در صورتى كه سجده ركعت آخر  )) رسيدن به حد ركوع ركعت بعدى



قبل از سالم در صورتى كه سجده ركعت آخر و يا تشهد آخر  و يا ((نباشد

و آن چه را چه را كه فراموش كرده مى آورد  نماز باشد بيادش بيايد آن

اگر يك سجده و يا تشهد  هم كه بعد از آن جزء قرار دارد اعاده مى كند و

شود و  از ركعت آخر را فراموش كرد و بعد از سالم متوجه اشتباه خود

باطل مى كند  پس اگر عملى مانند حدث كه عمدى و سهوى آن نماز را

وظيفه   و تنهاانجام داده كه ديگر جائى براى برگشتن و تدارك مافات ندارد

و آن سجده و تشهد  ((اگر وضوء ندارد وضوء بگيرد )) اش اين است كه

فراموش كرده بود قضاء كند و دو سجده سهو نيز بجاى آورد و اگر  را كه

و سهويش نماز را باطل مى كند انجام نداده متوجه  هنوز عملى كه عمدى

ه آن را سجده احتياط آن است ك اشتباه خود شود در خصوص فراموشى

اعاده  بدون نيت اداء و قضاء بياورد و سپس تشهد و سالم را احتياطا

نموده و سجده سهو نيز احتياطا بجاى مى آورد و در خصوص فراموشى 

بدون نيت اداء و قضاء مى آورد و سپس سالم داده و سجده  تشهد آن را

سالم كه اقوى اين است كه بعد از گفتن  سهو احتياطا انجام مى دهد هرچند

بطالن نماز است  محل تدارك گذشته است چه اينكه چيزى كه موجب

شده  آورده باشد يا نه و بنابراين تنها وظيفه اش آن است كه جزء فراموش

 .را قضاء كند و دو سجده سهو بياورد

و اگر كسى سالم نماز را فراموش كند و قبل از آنكه مبطلى چون حدث 

 كند از از سر بزند متوجه اشتباه نماز را باطل مى كه عمدى و سهويش

تدارك نكند نمازش باطل است و  خود شد آن را تدارك مى كند و اگر

 )) محل خودش تدارك شود همين طور است همه اجزائى كه گفتيم بايد در



محل تدارك نكند نمازش  به اين معنا كه اگر جزء فراموش شده را در

 . (( باطل است

قبل از  ثال فراموش كند و بعد از تشهد واگر كسى ركعت اخيرنماز را م

قبل از  سالم بيادش بيايد بايد برخيزد و آن را بياورد و اگر بعد از سالم و

را مى آورد  فعلى كه سهويش نيز مبطل است باز برمى خيزدو آن ركعت

چنان فعلى بيادش بيايد نمازش باطل است از نو نماز را مى  و اگر بعد از

هار ركعتى باشد و چه غير آن آن جائى هم كه بيش حال چه نماز چ خواند

كرده همين حكم را دارد و همچنين نماز را از  از يك ركعت را فراموش

قبل از سالم و يا قبل از تهشد و  نو مى خواند در جائى كه بعد از تشهد و

 . سالم متوجه شود كه يك ركعت زيادى خوانده

حال گفتن اهللا اكبر  يعنى دراگر قبل از رسيدن به حد ركوع  - 4مساءله 

اجمال يقين كند  اگر مى گويد و يا قبل از خم شدن به طرف ركوع به طور

كه يا دو سجده از ركعت قبل را فراموش كرده و يا حمد و سوره اين 

اقوى اين است كه اكتفاء كند به خواندن حمد و سوره و همچنين  ركعت را

ر قنوت و يا در حال قنوت و يا شروع در تكبي اگر اين علم اجمالى بعد از

حاصل شود كه اقوى اكتفاء به خواندن حمد و سوره  بعد از قنوت برايش

 . سزاوار نيست است لكن ترك احتياط به اعاده نماز

اگر بعد از فراغت از نماز يقين كند كه دو سجده نياورده و  - 5مساءله 

 اطر ترك ركناينكه دو سجده از يك ركعت بوده تا نمازش بخ شك كند در

باطل باشد و يا از دو ركعت بوده تا نمازش صحيح باشد احتياط آن است 

سجده را بياورد و دو بار سجده سهو كرده و سپس نماز را  كه قضاء در



صورتى كه اين علم اجمالى در بين نماز  اعاده كند و همچنين است در

 . حاصل گردد البته بعد از دخول در ركوع برايش

بل از داخل شدن در ركوع حاصل شود چند صورت پيدا مى و اما اگر ق

 . مجال ذكر آن ها نيست كند كه اينجا

اگر بعد از برخاستن براى ركعت سوم يقين كند كه تشهد را  - 6مساءله 

لكن شك كند آيا سجده اش را هم ترك كرده يا نه بعيد نيست  نخوانده

تفاء كند ولى نزديك تر نشستن و خواندن تشهد اك بگوئيم جائز است تنها به

 .دوباره نماز را اعاده كند به احتياط آن است كه بعد از نماز

  گفتار در مسائل شك

شك در نماز يا در اصل خواندن نماز است و يا در اجزاء آن و يا در 

 . ركعات آن

كسى كه شك كند در اين كه آيا نمازش را خوانده و يا نخوانده  - 1مساءله 

آمدن شك بعد از گذشتن وقت نماز باشد بايد به شك خود چنانچه پديد  اگر

را بر اين بگذارد كه نمازش را خوانده و اگر هنوز وقت  اعتناء نكند و بنا

بخواند و ظن بخواندن نماز و نخواندن آن  نماز باقى است بايد نمازش را

يا نخواندن داشت بجا  و اگر در وقت ظن به خواندن(به حكم شك است 

 .(گر وقت گذشته اعتناء نكندبياورد و ا

اگر يقين داشته باشد به اينكه نماز عصر را خوانده و شك كند  - 2مساءله 

ظهر را خوانده يا نه بنابراحتياط و بلكه اقوى اين است كه بگوئيم  در اينكه

بخواند هر چند از وقت جز به مقدارى كه مختص به  واجب است ظهر را

 .عصر است باقى نمانده باشد



 در فرضى كه از وقت جز مقدار مختص به عصر نمانده باشد و مكلف بله

باشد به اينكه نماز عصر را خوانده و در خواندن نماز ظهر  يقين داشته

خواند و اعتنائى به شك خود درباره ظهر نمى  شك كند نماز عصر را مى

 .كند

و اما اگر در همين فرض در اين كه نماز عصر را خوانده يا نه نيز شك 

مى خواند و بنابر احتياط نماز ظهر را هم قضاء مى  كند نماز عصر را

 .مغرب و عشاء نيز مى آيد كند و عين اين تصويرها درباره نماز

اگر شك كند در اينكه آيا وقت نماز باقى است و يا تمام شده  - 3مساءله 

 . كند باينكه هنوز باقى است بايد حكم

ك كند در اينكه آيا نماز ظهر را اگر در بين نماز عصر ش - 4مساءله 

در صورتى كه خواندن نماز عصر در وقت اختصاصى به  خوانده يا نه

اين كه نماز ظهر را خوانده و اگر در وقت  عصر باشد بايد حكم كن به

ظهر را نخوانده و نيت خود  مشترك است بنا را بر اين مى گذارد كه نماز

 .را به از عصر به ظهر برمى گرداند

اگر يقين دارد به اينكه يكى از دو نماز ظهر و عصر را  - 5له مساء

در اينكه آيا ظهر بوده يا عصر اگر شك او در وقت  خوانده و شك كند

خواند و احتياط آن است كه ظهر  مختص به عصر پيدا شده عصر را مى

نيت آن چه  را قضاء كند و اگر در وقت مشترك پيدا شد چهار ركعت به

مانده مى خواند و نيت ظهر و عصر را مى كند و اگر به گردنش باقى 

به اينكه از نماز مغرب و عشاء يكى را خوانده و در اينكه كدام  يقين دارد

 به عشاء پيدا شده حكم مى كند  در وقت مختص  بوده شك كند اگر شك او



خواند و سپس مغرب را قضاء  باينكه مغرب را نخوانده و عشاء را مى

 . وقت مشترك پيدا شده هر دو را مى خواندمى كند و اگر در

اينكه در مساءله اول گفتيم در شك در اينكه آيا نماز را خوانده  - 6مساءله 

شك بعد از وقت پيدا شده باشد نبايد به آن اعتناء كند در فرضى  يا نه اگر

 خارج شدن از وقت پيدا شده باشد و بنابراين اگر در است كه شك بعد از

داشته و فراموش كرده نماز را بخواند و بعد از تمام شدن داخل وقت شك 

واجب است نماز را ) كه من در داخل وقت شك داشتم (بيايد  وقت بيادش

 .قضاء كند

اگر شك كند در اينكه نماز را خوانده يا نه و معتقد باشد به  - 7مساءله 

ك او كه شك پيدا شده وقت تمام شده ولى بعدا معلوم شود كه ش اينكه االن

داخل وقت بوده آن نماز را قضاء مى كند بخالف عكس اين صورت  در

باشد باينكه شك او در داخل وقت پيدا شده و بايد  يعنى شك كند و معتقد(

سهوا نخواند و سپس معلوم شود كه  نماز را بخواند ولكن يا عمدا و يا

 . او واجب نيست كه در اينجا قضاء بر) شكش در خارج وقت پيدا شده 

حكم كسى كه زيادتر از حد متعارف شك مى كند در اينكه آيا  - 8مساءله 

ام يا نه حكم اشخاص متعارف است همه آن مسائلى كه گفتيم  نماز خوانده

بين اينكه شك او در وقت باشد يا در  درباره او نيز جارى است يعنى

 .خارج وقت همان فرق كه گذشت جريان دارد

ه است ظاهرا بايد اعتنائى به شك خود نكند و اما كسى كه مبتالى بوسوس

 .در وقت پيدا شده باشد هرچند كه شك او

  گفتار در شك در افعال نماز



قبل  كسى كه در يكى از افعال نماز شك كند اگر چنانچه شك او - 1مساءله 

دنبال آن فعل  از گذشتن از محل آن فعل و داخل شدن در فعلى ديگر كه

فعل را بجاى آورد مثل اينكه از داخل  د بايد آنقرار دارد پيدا شده باش

قبل از گفتن اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم شك كند  شدن در قرائت و حتى

، بايد آن را بگويد و يا قبل از داخل  در اينكه تكبيرة االحرام را گفته يا نه

و يا قبل از ركوع  شدن در سوره شك كند كه آيا حمد را خوانده ام يا نه

قبل از سرازير شدن به سوى  ند كه آيا سوره را خوانده ام يا نه و ياشك ك

قبل از برخاستن و يا  سجده شك كند در اينكه ركوع كرده ام يا نه و يا

 . داخل شدن در تشهد شك كند كه سجده كرده ام يا نه

و اما اگر بعد از داخل شدن در جزء بعد شك كند كه جزء قبلى را انجام 

كه جزء بعدى مستحبى باشد توجهى بشك خود ننموده  هرچندداده ام يا نه 

قبلى را انجام داده ام چه اينكه شك مورد  بنا را بر آن مى گذارد كه جزء

اول نماز باشد و يا در دو ركعت آخر و بنابراين بعد  بحث در دو ركعت

داخل  داخل شدن در سوره اعتنائى به شك در حمد نمى كند و بعد از از

ت اعتنائى به شك در سوره نمى كند و بعد از سرازير شدن شدن در قنو

سجده اعتنائى بشك در ركوع و يا برخاستن از ركوع نمى كند و  بسوى

ايستادن اعتنائى به شك در سجده يا شك در تشهد نمى  بعد از برخاستن و

حال شروع به برخاستن نيز اعتنائى به شك در  كند و حتى بنابراقوى در

 .تشهد نمى كند

بله در حال شروع كردن به برخاستن اگر شك كند در اينكه سجده كرده يا 

 .آن را تدارك كند نه واجب است



داخل شدن  در هر جا كه گفتيم بشك خود اعتناء نكند و بخاطر - 2مساءله 

در جزء بعدى بگويد كه جزء قبلى را آورده ام فرقى نيست بين اجزائى 

مستقل نيستند  زئيتند و بين اجزائى كهمانند مثال هاى قبلى مستقل در ج كه

مثل اينكه در آخر سوره شك كه من اول سوره را خواندم يا نه و يا در 

شك كند در اين كه اول آيه را خوانده ام يا نه بلكه حكم نامبرده  آخر آيه

اول آن نيزجريا دارد هرچند كه نزديك تر به  در آخر كلمه نسبت به

اول كلمه مشكوك را به قصد قربت  جزءاحتياط آن است كه در شك در 

 .بياورد (( نه به قصد جزئيت )) مطلقه

اگر در صحيح و يا فاسد بودن عملى كه انجام داده شك كند نه  - 3مساءله 

محل آن  دادن اصل عمل بشك خود اعتناء نمى كند هرچند كه از در انجام

ده احتياط محل تجاوز نكر عمل نگذشته باشد گو اينكه دراين صورت كه از

عمل را اگر قرائت و ذكر است به نيت قربت اعاده  اقتضاء مى كند كه آن

دوباره بخواند و اين احتياط  كند و اگر ركن است نماز را تمام كرده

 . مطلوبست

اگر پس از شروع به تعقيب نماز و يا كار ديگر از منافيات و  - 4مساءله 

ر آن را انجام نمى دهد مگر منافيات از كارهائى كه معموال نماز گذا غير

اينكه سالم گفته يا نه بشك خود اعتناء نكند  بعد از نماز شك كند در

در اينكه تكبيرة االحرام  همچنانكه اگر ماءموم در نماز جماعت شك كند

حال سكوت و  گفته ام يا نه با اينكه مانند همه نماز جماعت خوان ها در

 .به شك خود نمى كندگوش دادن به قرائت امام است اعتنائى 

محل بايد بياورد اگر آورد و  آنچه گفتيم در صورت شك و بقاء - 5مساءله 



عمل تكرار شده نماز باطل نمى  بعدا معلوم شد آورده بوده و در نتيجه

 عمل ركن باشد همچنانكه اگر در صورت تجاوز از شود مگر آن كه آن

معلومش شود كه محل اعتناء بشك نكرد و آن مشكوك را نياورد بعدا 

وظيفه نمازرا باطل نمى كند مگر آن كه آن عمل  نياورده بوده اين ترك

داخل ركنى ديگر شده باشد و   هم ممكن نباشد يعنى ركن باشد و تداركش 

ممكن باشديعنى  در اثر ترك وظيفه ترك شده باشد و اما اگر تدارك آن

شد و چه غير داخل در ركنى نشده باشد آن را تدارك ميكند چه ركن با

 . ركن

افعال نماز شك كند در اينكه آيا  اگر در حال انجام فعلى از - 6مساءله 

افعال گذشته شكى برايش پيدا شده يا نه به شك خود  نسبت به بعضى از

شك كند در اين كه آيا در اعمال قبلى  اعتناء نمى كند و همچنين اگر

 . سهوى رخ داده يا نه

د كه آيا سهودى رخ داده يا نه از آنجا كه عمل شك كن بله اگر در محل

 .تدارك كند فرصت براى تدارك دارد بايد آن را

   گفتار در شك در عدد ركعات نمازهاى واجب

شك در عدد ركعات نمازهاى واجب بعد از برطرف شدن هيچ  - 1مساءله 

 .حكمى ندارد

و نشد و همچنان باقى ماند چنين شكى در نمازهاى د بله اگر شك زائل

اول نمازهاى چهار ركعتى نماز را  ركعتى و سه ركعتى و در ركعت

 حاصل قبل از سربرداشتن از سجده دوم نماز را باطل مى كند كه شك

باطل مى كند و اما شكى كه بعد از سربرداشتن از سجده دوم پيدا شود و 



قابل  احراز تماميت دو ركعت پيدا شود در چند صورت يا بگو بعد از

 . عالج است

و اما اگر بعد از تماميت ذكر واجب سجده دوم وقبل از سر برداشتن پيدا 

احتياط آن است كه به دستورات وارده در عالج شك  شود نزديكتر به

عمل كند و بعدا نماز را دوباره بخواند هرچند كه عدم وجوب اعاده  صحيح

 . بنظر اقوى است و مفسد نبدن اين شك

آن عالج دارد اين است كه مكلف بعد از  صورت اولى كه گفتيم در -اول 

سجده شك كند در اين كه تا اينجا دو ركعت خوانده ام يا سه  تمام كردن دو

بگذارد بر اينكه سه ركعت خوانده ام آن  ركعت دستور اين است كه بنا را

يك ركعت ايستاده و يا  گاه ركعت چهارم را آورده نماز راتمام كند و سپس

بهتر  ت نماز احتياطبخواند و نزديك تر به احتياط ودو ركعت نشسته به ني

آن است كه هم يك ركعت ايستاده را بخواند و هم آن ديگرى را و نماز 

 .اول و نشسته را بعدا بخواند و نمازش را دوباره از سر بگيرد ايستاده را

 اينكه شك كند بين سه و چهار كه اين شك در هر جا باشد -صورت دوم 

ل دو سجده و چه بعد از آن قابل عالج است و عالجش اين قبل از اكما چه

گذاشته نماز را تمام مى كند و حكم مسئله قبلى را  است كه بنا را بر چهار

مگر در مقدم داشتن (زند  و حتى احتياطش را در اينجا نيز بكار مى

 .( ركعت ايستاده

كه  اينكه بعد از اكمال دو سجده شك كند بين دو و چهار -صورت سوم 

گذاشته نمازش را تمام مى كند و سپس دو ركعت ايستاده  بنا را بر چهار

 .مى خواند



اكمال دو سجده كه بنا   شك بين دو و سه و چهار بعد از-صورت چهارم 

نيت  را بر چهار گذاشته و سپس دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته به

 دو ركعت نماز احتياط مى خواند و جلوانداختن دو ركعت ايستاده بر

 . اقوى است نشسته احوط و بلكه

 اينكه شك كند بين چهار و پنج كه اين خود دو صورت -صورت پنجم 

شكش بعد از سر برداشتن از سجده دوم باشد كه بنا را بر  دارد يكى اينكه

را مى گويد و سپس دو سجده سهو بجا مى  چهار گذاشته تشهد و سالم

يام پيدا شده باشد كه حكم كسى را حال ق آورد صورت دوم اينكه شكش در

حال قيام نمى داند سه ركعت خوانده يا چهار بايد بنا را بر  دارد كه در

تشهد و سالم بدهد و دو ركعت نشسته و يا يك  چهار بگذارد و بنشيند و

حال در همه صورت هائى كه  ركعت ايستاده بعنوان نماز احتياط بخواند

شك از  ست يعنى نشستن باعث انقالببايد قيام را بر هم بزند همين ا

صورتى به صورت ديگر نمى شود بلكه نشستن مقدمه سالم كردن است 

حال  آن كه شك مورد بحث از شك هائى كه مربوط به ركعات در بعد از

 . قيام است

حال قيام كه اين داخل   اينكه شك كند بين سه و پنج در-صورت ششم 

و   خواندن تشهد و سالم مى نشينداست در شك بين دو و چهار و به خاطر

يعنى دو ركعت نماز (نماز را تمام نموده بوظيفه شك خود عمل مى كند 

 .(خواند احتياط ايستاده مى

 اينكه در حال قيام شك كند بين سه و چهار و پنج كه در حقيقت -هفتم 

دو و سه و چهار لذا مى نشيند و نماز را تمام نموده  برمى گردد بشك بين



 .عمل مى كند ريكه در صورت چهارم گذشتبدستو

هشتم شك بين پنج و شش در حال قيام است كه در حقيقت برگشت آن 

است كه مى نشيند و نماز را تمام نموده دو نوبت دو  بشك بين چهار و پنج

بخاطر شكش واجب است و نوبت  سجده سهو بجا مى آورد يك نوبت آن

كه واجب   مى آورد هرچندديگرش بخاطر قيام است كه از باب احتياط

نبودن آن بخاطر زيادى قيام خالى از قوت نيست و نزديك تر به احتياط 

 .صورت اخير اين است كه در عين حال نماز را از نو بخواند در چهار

اگر در حال قيام شك كند بين سه و چهار و يا بين سه و پنج و  - 2مساءله 

د به اينكه يك و يا دو سجده از سه و چهار و پنج و يقين داشته باش يا بين

 فراغت از آن برخاسته و ايستاده ترك كرده است نمازش ركعتى كه بعد از

باطل است براى اينكه با ترك سجده برگشت شكش بشك بين دو و بيشتر 

 . آن هم شك قبل از اكمال دو سجده از دو مى شود

گر شك كند در شكهائى كه اكمال دو سجده در آن معتبر است ا - 3مساءله 

سجده را اكمال كرده يا نه اگر در حال جلوس است يعنى  در اينكه دو

حال  مشغول تشهد نشده نمازش باطل است و اگر از هنوز برنخاسته و يا

اشكال است و احتياط به   تجاوز كرده در صحت و بطالن نمازش جلوس 

 عمل نموده و در عين اين كه بنا را بر صحت گذاشته و به دستور شك

 .حال نماز را اعاده كند ترك نشود

شك در عدد ركعات نماز در غير چند صورتى كه گذشت  - 4مساءله 

 نماز است هرچند كه طرف كمترش چهار باشد و شك بعد باعث بطالن

اكمال دو سجده پيدا شده باشد و يا شك بين چهار و كمتر و يا بيشتر از 



 . ند بين سه و چهار و ششاكمال دو سجده باشد مثال شك ك چهار و بعد از

عمل كند و بعد از  اگر شك كند بين دو و سه و به دستور شك - 5مساءله 

قبل از  آن كه از نماز احتياط فارغ شد شك كند در اينكه آيا شك سابقش

اكمال دو سجده بود و يا بعد از آن بشك خود اعتناء ننموده بنا را بر 

 .گذارد صحت نماز مى

ماز و يا بعد از نماز و قبل از خواندن نماز احتياط و يا و اما اگر در بين ن

احتياط چنين شكى كند احتياط اين است كه بنا را بر صحت  در بين نماز

 .عمل نموده آن گاه نماز را اعاده كند بگذارد و به دستور شك

اگر بعد از فراغت از نماز شك كند در اينكه شكش باعث دو  - 6مساءله 

شد و يا يك ركعت احتياط آن است كه هم دو ركعتى  ركعت نماز احتياط

 .كند بخواند و هم يك ركعتى و نماز را اعاده

و همچنين اگر چنانچه بعد از نماز شك كند كه شك در بين نمازش از كدام 

صحيح بوده كه بايد بعد از عمل به دستور همه شكوك نماز  قسم از شكهاى

ى ايستاده و دو ركعتى نشسته و يك دو ركعت را اعاده كند به اين معنا كه

كند و همچنين اگر  يك سجده سهو انجام مى دهد و نماز را اعاده مى

احتمال دهد و   منحصر به شكهاى صحيح نباشد بلكه هم آن را احتماالتش 

 هم بعضى از وجوه باطله را كه احتياط اين است كه به دستورات شكهاى

 .صحيح عمل نموده نماز را اعاده كند

اگر در بين نماز به يكى از شكها دچار شود و دستور آن را  - 7له مساء

صورتى كه وقت تنگ باشد و يا دسترسى به آموختن مسئله  نداند در

 البته اگر -اين است كه احتمال قوى تر را  نداشته باشد تنها وظيفه اش



به آن عمل كند و اگر احتمال   گرفته- قوى تر باشد  يكى از احتماالتش 

عمل كند و نماز را  تر ندارد مختار است كه به يكى از دو طرف شكقوى 

 تمام نموده در وسعت وقت دوباره به عنوان احتياط آن را اعاده نمايد و

اگر بعدا معلوم شود كه عمل بشك مخالف واقع بوده در صورتى كه در 

 .دوباره آن را مى خواند وقت اعاده نكرده

ن از آموختن احكام شك در وقت را نيز و اما اگر وقت وسيعت باشد و تمك

بشكند و بعد از آموختن نماز را از سربگيردهرچند كه  داشته باشد نماز را

احتماالتش تمام كند و بعدا احكام شك را  جائز هم هست نمازرا به يكى از

مطابق دستور بوده كه  بياموزد بعد از آموختن اگر ديد نمازى كه خوانده

آن است   را اعاده كند هرچند كه نزديك تر به احتياطهيچ و اگر نبوده نماز

 .كه در صورت موافقت هم نماز را اعاده كند

مثل اينكه  اگر شك او بعد از نماز مبدل به شكى ديگر شود - 8مساءله 

مثال در بين نماز شك كند بين دو و چهار و بعد از نمازش شكش برگردد 

ن دو و سه و چهار و بعد از سه و چهار و يا در نماز شك كن بي بشك بين

سه و چهار بعيد نيست بگوئيم الزم است در   برگردد بشك نماز شكش 

اول و نظائر آن يك ركعت متصل به نماز بخواند و در فرع دوم و  فرع

احتمال سه طرف بوده و يك طرفش از ظرفيت  نظائر آن كه اطراف

ه شك از صور هشتگان خارج شده الزم است به دستور دومين صورت

مانند  عمل كند البته اين در صورتى است كه شكش بشكى منقلب شود كه

دو فرع باال باشد يعنى از انقالب يقينى به ناقص شدن نماز پيدا نشود و 

پيدا شود مثل اينكه شك كند بين دو و چهار و آن گاه بعد از سالم  اما اگر



ند هنوز در دو و سه در اينجا يقين پيدا مى ك شكش منقلب شود بشك بين

عمل بشكى است كه تازه پيدا  نماز است و بيجا سالم داده چون وظيفه اش

و بعد از  شده در نتيجه برمى خيزد و يك ركعت باقيمانده را مى خواند

نمازعالوه بر عمل به دستور شك دوم دو سجده سهو بخاطر سالم بيجا 

 .دهد انجام مى

ب دستور بنا را بر سه اگر شك كند بين دو و سه و بر حس - 9مساءله 

بار ديگر شك كند بين سه ركعتى كه بنا گذاشته و بين چهار در  بگذارد و

 شده بين دو و سه و چهار كه بايد به وظيفه آن اينجا ظاهرا شكش منقلب

 .عمل كند

اگر شك كند بين دو و سه و بنا را بر سه بگذارد و ركعت  - 10مساءله 

حال شك سه  ا خواند يقين كند كه دربخواند همين كه چهارم ر چهارم را

يك ركعت ) يعنى حال شك (حال  ركعت نخوانده لكن نداند كه در آن

حال فعليش كه يك ركعت  خوانده بود يا دو ركعت قهرا شك او نسبت به

 .عمل آن را انجام دهد اضافه كرده به شك بين دو و سه برمى گردد و بايد

خواندن عاجز است و در نماز دچار كسى كه از ايستاده نماز  - 11مساءله 

شك صحيح شود اگر شك او نماز احتياطى دارد كه مخير  يكى از هشت

خواندن باشد كه نشسته را اختيار مى كند و  بين ايستاده خواندن و يا نشسته

احتياطى ايستاده بخواند وظيفه  در جائيكه دستور اين باشد كه متعينا نماز

 .  است بخاطر عجز نشسته خواندن اش 

بنابراين در شك بين دو و سه و يا شك بين سه و چهار كه در خواندن 

بود بين دو ركعت نشسته و يا يك ركعت ايستاده وظيفه  نماز احتياط مخير



نشسته و در شك بين دو و چهار  او متعين مى شود به خواندن دو ركعت

عت مبدل مى شود به دو رك كه وظيفه اش خواندن دو ركعت ايستاده بود

هر دو  نشسته بجاى دو ركعت ايستاده و در شك بين دو و سه و چهار كه

مبدل مى شود بخواندن دو  وظيفه را داشت به خاطر عجز وظيفه اش

وظيفه  ركعت نشسته بجاى دو ركعت ايستاده و سپس دو ركعت نشسته كه

قبل از دو ركعت وظيفه  اصليش بود البته دو ركعت عوض و بدل را

فرضها  و نزديك تر به احتياط و بهتر آن است كه در همهاصلى مى آورد 

 .بعد از انجام وظيفه شك نماز را دوباره بخواند

در شكهاى صحيح مكلف نمى تواند نماز خود را بشكند و از  - 12مساءله 

 .بلكه واجب است بر طبق وظيفه عمل كند سربگيرد

مازش صحيح بله اگر نمازش را باطل كند و از نو نماز را شروع كند ن

 .خاطر شكستن نماز گناهى مرتكب شد است و تنها به

در شكهاى باطل اگر از شك خود غفلت كند و نماز را تمام  - 13مساءله 

برايش معلوم شود كه نمازش مطابق واقع بوده در اينكه  نمايد و سپس

باطل است دو وجه استكه وجيه تر آن دو  بگوئيم نمازش صحيح است و يا

غير شك در ركعت اول  بگوئيم نمازش صحيح است البته دراين است كه 

 .كه در آن صورت احتياط آن است كه نماز را اعاده كند

اگر مسافر در يكى از اماكن متبركه اى كه مخير است بين  - 14مساءله 

نظير مسجد الحرام و مسجد النبى صلى اهللا عليه و آله و  قصر و اتمام

كعتى شروع كن و در بين نماز در عدد ر غيره به نيت قصر نماز را دو

مثل اينكه پس از سربرداشتن از سجده دوم شك كند بين ) ركعات شك كند



بگوئيم وظيفه اش عمل كردن به حكم  بعيد نيست) دو و سه يا دو و چهار

بطالن نمازش نمى  شك است و بخاطر دو ركعتى بودن نماز شك او باعث

ركعتى  يت از دو ركعتى به چهارشود بلكه بدون احتياج به اينكه در ن

عدول كند بايد بعالج نماز خود بپردازد لكن سزاوار است كه اين احتياط 

عدول دهد  نكند كه اوال نيت خود را از دو ركعتى به چهار ركعتى را ترك

 .و ثانيا به وظيفه شك عمل كند و ثالثا نماز را اعاده نمايد

 دوم نشسته شك كند بين اينكه اگر در حالى كه بعد از سجده - 15مساءله 

خواندم و يا سه ركعت و در عين حال يقين داشته باشد كه در  دو ركعت

قوى تر ادر نظر اين است كه بگوئيم بايد بنا را  اين نمازش تشهد نخوانده

برساند و بعد از نماز تشهد نخوانده را  بر سه گذاشته نماز را تا به آخر

كند بين اين كه سه   كه ايستاده شكقضاء كند و همچنين اگر در حالى

 ركعت خوانده ام يا چهار ركعت و يقين داشته باشد به اين كه در اين

نمازش تشهد نخوانده بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده تشهد 

 .شده را قضاء مى كند فراموش

   گفتار در شكهائى كه اعتبارى به آن ها نيست

 .شك نيست و بايد به آن اعتناء نكرددر چند جا اعتبارى به 

 . مسائل سابق گذشت شك بعد از تجاوز محل كه بيانش در بين - 1

 . شك بعد از تمام شدن وقت كه بيان آن نيز گذشت - 2

شك بعد ازتمام شدن نماز چه اينكه شك مربوط به شروط نماز باشد يا  - 3

دو طرف شك در آن و يا بركعات آن البته بشرطى كه يكى از  به اجزاء

 .باشد ركعات صحيح بودن نماز



پس اگر بعد از سالم نماز چهار ركعتى شك كند كه آيا سه ركعت خواندم 

يا پنج ركعت و يا در نماز سه ركعتى بعد از سالم  و يا چهار ركعت و

چهار و يا پنج ركعت و در نماز دو  شك كند كه آيا سه ركعت خواندم يا

شك كند بين اينكه   ركعت خواندم يا بيشتر و ياركعتى شك كند بين اينكه دو

 دو ركعت خواندم يا كمتر بنا را بر اين مى گذارد كه نماز را درست

خوانده ام بخالف جائى كه بعد از سالم از نماز چهار ركعتى شك كند بين 

خواندم يا پنج ركعت و در نماز سه ركعتى شك كند بين  اينكه سه ركعت

چون يقين (كه نمازش باطل است  يا چهار ركعتاينكه دو ركعت خواندم 

او سه  دارد كه نماز چهار ركعتى او چهار ركعت و نماز سه ركعتى

 .و همچنين در نظائر اين مثالها) ركعت نشده 

شك كسى كه مبتال به حواس پرتى شده در بيشتر نمازها شك مى كند  - 4

اشد و چه مربوط حال چه اينكه شك او مربوط بركعات نماز ب اعتبار ندارد

افعال نماز و يا شرائط آن كه هر چه باشد بنا را مى گذارد براينكه  به

آورد بجا آورده هرچند كه شك او در محل باشد مگر آن  آنچه بايد بجاى

باشد كه در اين صورت بنا مى  كه بودن آن مشكوك موجب بطالن نماز

ب است حال اگر عي گذارد بر اينكه بجا نياورده و در نتيجه نمازش بدون

 در جهت خاصى از نماز مبتال بكثرت شك است و يا در خصوص نمازى

خاص كثيرالشك است حكم اعتناء نكردن به شك درباره او مخصوص 

نماز خاص است و شامل موارد ديگر نمى شود  همان جهت خاص و همان

خاص شك كند بايد بوظيفه  پس اگر در غير آن جهت و در غير آن نماز

 .ل نمايدآن شك عم



مرجع در تشخيص اينكه كثيرالشك هست و يا نيست عرف  - 1مساءله 

كه كثرت شك درباره كسى كه در سه نماز پشت سر  است و بعيد نيست

صدق اينكه مكلف كثير الشك است اين معنا  هم شك كند تحقق يابد البته در

عارضى از قبيل دلواپسى و  معتبر است كه كثرت شك او بخاطر عروض

امثال آن كه باعث حواس پرتى مى شود نبوده  واندوه شكننده وغضب 

 .باشد

اگر شك كند در اينكه شك من به مرحله كثرت شك رسيده يا  - 2مساءله 

بر اين مى گذارد كه نرسيده و بعكس اگر كسى كه كثير الشك  نه بنا را

بيمارى كثير الشك از من زائل شده و يا هنوز باقى  است شك كند كه آيا

است البته اين حكم را در جائى مى  ت حكم مى كند بر اينكه هنوز باقىاس

 .زوال آن بخاطر امور خارجى باشد كند كه شك او در بقاء آن حالت و

يعنى نداند كه اصوال كثير الشك بچه (و اما اگر بخاطر شبهه مفهومى باشد 

 گفته مى شود و آيا اين حالتى كه فعال من دارم حالت كثير الشك كسى

حكم كند كه هنوز بحالت كثير الشك باقيم بلكه بايد  نبايد) هست و يا نيست 

 .عمل كند به دستورات راجعه به شك

كسى كه كثير الشك است جائز نيست به شك خود اعتناء كند  - 3مساءله 

كند در اينكه ركوع كرده ام يا نه و هنوز از محل ركوع   اگر شك پس 

غير مبالء بكثرت شك ركوع را در   افرادتجاوز نكرده جائز نيست مانند

باطل است احتياط در شك بين  محل تدارك كند و اگر چنين كند نمازش

يا نه اين است  اينكه آيا حمد و سوره را خوانده ام يا نه يا ذكرى را گفته ام

 كه حتى به عنوان قربت مطلقه و به نيت رجاء هم حمد و سوره و ذكر را



 . اين عمل خالى از قوت نيستنياورد بلكه عدم جواز 

شك هر يك از امام و ماءموم در ركعات نماز است به شرطى كه آن  - 5

باشد كه در نتيجه آن كس كه شك كرده بايد به  ديگرى حافظ ركعات

بايد ببيند ديگرى چه مى كند او نيز  ديگرى مراجعه كند به اين معنا كه

ماءموم در شك در  م ومتابعت نمايد و جريان بى اعتبارى شك بين اما

شامل  افعال نيز خالى از دليل نيست البته اين حكم مخصوص شك است و

 درصد به طرفى 80احتمال   اگر مثال ماءموم ظن يعنى ظن نمى شود پس 

عمل كند هرچند امام يقين داشته باشد به طرف  پيدا كند بايد بظن خود

 ركعت خوانده شده جماعت سه مثالماءموم ظن دارد به اينكه نماز(ديگر 

 .عمل نمايد نمى تواند به يقين امام اعتماد كند بلكه بايد بر طبق ظن خود

و اما اگر يكى از امام و ماءموم ظن دارد وديگرى شك اقوى آن است كه 

 .ظن رجوع مى كند دارنده شك به دارنده

و اگر امام شك كند و ماءمومين مختلف در اعتقاد باشند يعنى بعضى يقين 

ركعت خوانده شود و بعضى يقين دارند كه سه ركعت  د كه مثال دودارن

 .مراجعه كند امام نمى تواند به عقيده هيچيك از آنها

بله اگر ماءمومين باين صورت اختالف دارند كه بعضى از آن ها مانند 

بعضى ديگر يقين امام به آن طائفه كه يقين دارند مراجعه  امام شك دارند و

عمل كند بلكه بعد از آن كه امام به يقين آن طائفه   آنهاكند يعنى به يقين

توانند در صورتى كه مظنه پيدا  رجوع نمود ماءمومين داراى شك هم مى

 .كردند به امام مراجعه كنند

اهل شك مظنه اى پيدا نشد  و اما اگر با رجوع به امام به اهل يقين براى



 .عمل نمايند ك خوداقوى اين است كه به امام رجوع نكنند و بر طبق ش

اگر اتفاقا هم امام شك كند و هم ماءمومين در صورتى كه شك  - 4مساءله 

مثال هر دو شك دارند در اينكه دو ركعت تمام  )) يكى باشد هر دو طائفه

طائفه به وظيفه آن شك عمل مى كنند  هر دو (( كرده اند يا سه ركعت

شك رابطه اى نباشد  دوهمانطور كه اگر شك دو طائفه مختلف بوده و بين 

عمل مى كند مثل اينكه يك طائفه شك مى كند در  هر يك بوظيفه شك خود

ديگرى شك كند در اينكه چهار  اينكه دو ركعت خوانديم يا سه ركعت و

 . ركعت خوانديم يا پنج ركعت

مثل اينكه يك طائفه شك  و اما اگر بين دو شك رابطه و قدر مشتركى باشد

مثل چنين شكى   ديگرى شك كن بين سه و چهار كه دركند بين دو و سه و

مثال سه ركعت است مى  هر دو طائفه بنا را بر قدر مشترك كه در اين

همين را  گذارند چون وظيفه رجوع دارنده شك به آن ديگرى كه يقين دارد

اقتضاء مى كند دارنده شك بين دو و سه يقين دارد كه چهار ركعت 

عت خوانده يا نه شك دارد و دارنده شك بين سه سه رك نخوانده و در اينكه

را خوانده و در اينكه آيا چهارمى را  و چهار يقين دارد به اينكه سه ركعت

اول بطائفه دوم رجوع نموده مى  هم خوانده يا نه شك دارد در نتيجه طائفه

اول رجوع نموده مى  ركعت سوم را خوانده ايم و طائفه دوم بطائفه: گويد

كه   چهارمى را نخوانده ايم نتيجه اين دو رجوع اين مى شودركعت: گويد

هر دو طائفه بنا را بر اين مى گذارند كه ركعت سوم خوانده شده ولكن با 

 .حال نزديك تر به احتياط آن است كه هر دو طائفه نماز را اعاده كنند اين

ال اكم بله در طائفه اول كه شك بين دو و سه داشتند البته اگر شك بعد از



دو سجده پيدا شده باشد احتياط به همين انجام مى شود كه بنا را بر سه 

 . و نماز احتياط را بخوانند و اعاده الزم نيست بگذارند

شك در ركعات نافله چه اينكه مانند نماز وتر يك ركعتى باشد و يا دو  - 6

بته مخير است بين اينكه بنا را بر كمتر بگذارد و يا بر بيشتر ال ركعتى كه

اقل گذاشتن بهتر است و اين تخيير در صورتى است كه اكثر  بنار را بر

مفسد باشد ديگر مخير نيست بلكه وظيفه اش  مفسد نماز نباشد و اما اگر

 .اقل بگذارد اين است كه بنا را بر

محل  و اما شك در افعال نافله مانند شك در افعال نماز واجب است اگر در

محل تجاوز كرده باشد بشك  مى آورد و اگر ازپيدا شود آن فعل را بجا 

فراموش شود  خود اعتناء نكند و در نماز نافله اگر سجده و يا تشهدى

 قضاءندارد و همچنين اگر در آن سهوى رخ دهد كه در نماز واجب سجده

 . واجب مى شود سجده سهو ندارد سهوش 

 اى نافله هائى كه كيفيت خاص دارد و يا در آن سوره - 5مساءله 

خوانده شود مانند نماز ليله دفن و يا آيه اى مخصوص  مخصوص بايد

احيانا آن كيفيت مخصوص فراموش شود  خوانده شود مانند نماز غفليه اگر

و اگر تدارك آن ممكن  در صورتى كه بتواند تدارك كند تدارك مى كند

 .نيست آن نماز را از نو مى خواند

سالم بعضى از تسبيحات را فراموش بله اگر در نماز جعفر طيار عليه ال

يادش آمد آن را قضاء مى كند حال در هر حالتى از نماز كه  كند هرجا كه

 بيادش بيايد به نيت رجاء مى خوان باشد و اگر بعد از نماز
 
 



 
 

  گفتار در حكم ظن در افعال و ركعت هاى نماز

اول  در عدد ركعات نماز حتى در دو ركعت (( گمان )) ظن - 1مساءله 

نمازهاى چهارركعتى و در ركعات نمازهاى دو ركعتى و سه ركعتى 

معامله يقين مى شود تا چه رسد به ظن در دو ركعت  معتبر است و با آن

اين بر مكلف واجب است بمقتضاى  اخير از نمازهاى چهار ركعتى و بنابر

 اگر مثال در اينكه آن عمل كند هرچند كه مسبوق بشك باشد به اين معنا كه

كند  مظنه پيدا ((با كمى فكر )) دو ركعت خوانده يا سه ركعت شك كند بعدا

عمل  كه دو ركعت خوانده بايد بر طبق حالت دوم خود كه همان ظن است

 .كند

مبدل به شك  ظن او ((پس از كمى فكر )) و اما اگر نخست ظن پيدا كند و

 به شك بين مبدل شد و يا شك او كه در مثال باال بين دو و سه ركعت بود

عمل كند پس اگر در حال قيام شك كند  سه و چهار بايد بحال اخير خود

كه مثال سر از سجده  بين سه و چهار و بنا را بر چهاربگذارد ولى همين

عمل  برداشت شك او منقلب شود بشك بين چهار و پنج بر طبق شك دوم

 .مى كند

 است كه اگر ظنو همچنين در مثال هاى ديگر و نزديكتر به احتياط آن 

اول  حاصل مربوط به غير دو ركعت اخيرازنمازهاى چهار ركعتى باشد

 .بر طبق ظن عمل كند و سپس نماز را اعاده نمايد

اشكال است پس احتياط واجب  و اما ظن در افعال نماز معتبر بودنش محل

به اينكه  آن است كه هر جا ظن مخالف با وظيفه شك بود مثال مظنه داشت



 -ه و يا قرائت خوانده و محل هم براى تدارك ركوع دارد ركوع رفت

نيت قربت بخواند و ركوع را بياورد و دوباره نماز را اعاده  قرائت را به

محل مظنه دارد كه ركوع نكرده و حمد و سوره  كند و همچنين اگر بعد از

كند و با تجاوز محل نيز نماز را  نخوانده اگر جاى تدارك باقيمانده تدارك

 .مثل ركوع نماز را دوباره بخواند ام كند و درتم

فعل نماز مى دهم بحد ظن  اگر ترديد كند در اينكه احتمالى كه درباره فالن

هفتاد   يعنى شك دارد در اينكه احتمالش )) رسيده يا هنوز در حد شك است

مشكل است حكم ظن يا  در چنين موردى ((درصد است يا پنجاه درصد

در  ياط واجب آن است كه بعالج بپردازد باينطور كهشك جارى شود و احت

عمل كند و هم نماز را اعاده  ركعات هم بر طبق يكى از دو طرف احتمال

عمل نموده سپس  نمايد و نزديكتر به احتياط آن است كه طبق وظيفه شك

عمل  نماز را اعاده نمايد و اما در افعال نماز طبق آنچه جلوتر گذشت

 .نمايد

ت فعليش از ظن يا شك مسبوق به حالتى خالف آن بوده و شك بله اگر حال

آن حالت باقى است و يا منقلب شده مثال قبال ظن داشته فعال  كند در اينكه

فعليش ظن است و يا شك و يا قبل شك داشته و  شك دارد در اينكه حالت

شك است يا مبدل به ظن شده بعيد  فعال ترديد دارد كه حالت فعليش هنوز

 .گوئيم بنا را بر حالت سابقش بگذاردنيست ب

  گفتار در ركعات احتياط

ركعات احتياط واجب است بنابر جائز نيست ترك آن و نماز  - 1مساءله 

سرگرفتن و اين عملى است كه بعد از سالم نماز بدون درنگ بايد  را از



انداختن بين آن و بين نماز و آوردن عملى منافى با  انجام شود و فاصله

بعد از نماز و قبل از ركعات  جائز نيست و اگر چنين كند يعنىنماز 

 احتياط عمل منافى انجام دهد احتياط واجب آن است كه هم ركعات را

 .بياورد و هم اصل نماز را اعاده كند

  بله اگر بعد از عمل منافى و قبل از نماز احتياط متوجه بشود كه نمازش 

همچنان كه نماز احتياط واجب (ديگر اعاده آن واجب نيست  صحيح بوده

 .( نيست

در نماز احتياط مانند ساير نمازها بايد نيت كرد و تكبيرة  - 2مساءله 

حمد را خواند و نزديك تر به احتياط آن است كه حمد و  االحرام گفت و

و سپس بركوع و سجده رنته تشهد بخواند  حتى بسم اهللا آن را آهسته بگويد

دوم قنوت ندارد و نيز نماز  تى است در ركعتو سالم بدهد و اگر دو ركع

 .احتياط سوره ندارد

 اگر از ركعات احتياط ركنى را فراموش كند و يا مكرر بياورد - 3مساءله 

باطل مى شود و احتياط واجب آن است كه نماز احتياط را دوباره بخواند 

 .نمايد و نماز را هم اعاده

ياط متوجه شود كه نمازش اگر قبل از شروع به نماز احت - 4مساءله 

احتياطى به نماز احتياط ندارد واجب نيست آن را بياورد و  درست بوده و

صحت نماز خود شود آن نماز احتياط نافله  اگر بعد از نماز احتياط متوجه

شود نماز احتياط را  حساب مى شود و اگر در بين نماز احتياط متوجه

نزديك  مى كند و در اين صورتتمام ) يعنى نماز مستحبى (بعنوان نافله 

تر به احتياط آن است كه اگر نماز احتياطش يك ركعتى ايستاده است يك 



 .بر آن اضافه كند ركعت ديگر

اگر بعد از خواندن نماز احتياط يقين كند كه نمازش ناقص بوده اگر نقص 

احتياطى است كه خوانده مثال در نماز شك كرده بين سه و  آن به مقدار

بعد از نماز يك ركعت ايستاده خوانده بعد  نا را بر چهار گذاشتهچهار و ب

تمام است و نزديك تر به  يقين كرد كه نمازش سه ركعت واقع شده نمازش

است كه توجه  احتياط آن است كه نماز را از سر بگيرد البته اين در جائى

 داشته باشد به اينكه نماز احتياطش نقصى را كه يك طرف شك او است

ن مى كند مثل مثال باال كه مى داند اگر واقعا نمازش سه ركعت بوده جبرا

 .را جبران مى كند يك ركعت احتياط آن

  و اما اگر او توجه نداشته باشد و تصادفا نماز احتياطش به مقدار نقص

مثل اينكه شك كند  محتمل از كار درآيد جبران كردنش محل اشكال است

  گذاشته بجاى دو ركعت اشتباها يك ركعتبين دو و چهار و بنا رابر چهار

نماز احتياط بخواند و بعدا معلوم شود كه نمازش يك ركعت كم داشته 

 .مثل اين موارد اين است كه نماز را اعاده كند احتياط در

مثل اينكه شك كند بين  و اگر معلوم شود نقص بيش از نماز احتياط بوده

و بعدا  كعت نماز احتياط بخواندسه و چهار و بنا را بر چهار گذاشته يك ر

 معلوم شود نمازش دو ركعتى واقع شده در اين گونه موارد واجب است

اول يك و يا دو ركعت به نماز خود متصل كند و سپس نماز را اعاده كند 

كمتر از نماز احتياطى باشد كه خوانده مثل اينكه شك  و همچنين اگر نقص

بگذارد و دو ركعت ايستاده نماز  كند بين دو و چهار و بنا را بر چهار

شده كه در اينجا  احتياط بخواند بعدا يقين كند كه نمازش سه ركعت واقع



 .اصل نماز را اعاده نمايد بايد يك ركعت به نمازش اضافه كند و سپس

و اگر در بين نماز احتياط معلوم شود نمازش ناقص بوده اقوى آن است 

ع آن را جبران نماز قرار داده همان چيزى كه شار كه اكتفاء كند به

كه در نمازش واقع شده فرق  هرچند كه از نظر مقدار و كيفيت با نقصى

درست به مقدار  داشته باشد تا چه رسد به آن جائى كه جبرانگر نقص

 .نقص باشد

و بنابراين اگر شك كند بين سه و چهار و بنا را بر چهار گذاشته شروع 

بين نماز يقين كند كه نمازش سه ركعت دو ركعت نشسته در كند بخواندن

ركعت را تمام كند با اينكه هم از حيث مقدار  واقع شده كافى است همين دو

نماز احتياط او دو  يا نقص وارده فرق دارد نقص يك ركعت است و

ركعت و هم از حيث كيفيت كه نقص يك ركعت ايستاده است و نماز 

اين موارد به دوباره خواندن نشسته است لكن احتياط در همه  احتياط او

جبران گر با نقس وارده فرق داشته باشد خوب  نماز مخصوصا در جائيكه

 .است و سزاوار نيست ترك شود

مثل  اما در مواردى كه شارع نماز احتياط را جبران گر نقص قرار نداده

جائى كه مكلف شك كند بين سه وچهار و مشغول شود بخواندن دو ركعت 

نماز احتياط بفهمد كه نمازش دو ركعت واقع شده نزديك  ننشسته و در بي

احتياط را بشكند و دو ركعت ايستاده به  تر به احتياط آن است كه نماز

 .متصل كند و سپس اصل نماز را دوباره بخواند نماز خود

و اگر قبل از شروع به خواندن نماز احتياط از شك درآيد و معلومش كه 

كسى را دارد كه يك يا چند ركعت نمازش بوده حكم  شود نمازش ناقص



ناقص را تدارك كند كه بيانش در سابق  اشتباها ناقص شده يعنى بايد مقدار

بخواند بلكه الزم است آن  گذشت ، پس چنين كسى نمى تواند نماز احتياط

بيجائى كه  مقدارى كه كم بوده بخواند و پس از سالم نماز بخاطر سالم

 .وردگفته دو سجده سهو بجاى آ

اگر شك كند در اينكه آيا نماز احتياط را خوانده يا نه در  - 5مساءله 

شك او بعد از وقت نماز پيدا شده به آن اعتناء نمى كند و اگر  صورتى كه

داخل كار ديگرى نگشته و منافى بعمل نياورده  در وقت پيدا شده و هنوز

م و آن را مى اينكه نخوانده ا و فاصله زيادى نشده بنا را مى گذارد بر

 .خواند

و اما اگر يكى از موانعى كه گفته شد پيش آمده بناگذارى باينكه نماز 

وجهى دارد لكن احتياط آن است كه هم نماز احتياط را بجا  احتياط خوانده

 .اصل نماز را اعاده كند بياورد و هم

ه اگر در فعلى از افعال نماز احتياط شك كند كه انجام داده يا ن - 6مساءله 

محل است انجام دهد و اگر از محل آن عمل گذشته بنا را بر اين  اگر در

داده ام همان طور كه در اصل نماز وظيفه  بگذارد كه انشاء اهللا انجام

است واجب است بنا  چنين بود و اگر در ركعت هاى آن شك كند اقوى آن

باشد  ازرا بر اكثر بگذارد مگر اينكه بنا گذاشتن بر اكثر معنايش بطالن نم

كه در اين صورت بنا را بر اقل مى گذارد لكن نزديك تر به احتياط اين 

 .مع ذلك هم نماز احتياط را اعاده كند و هم اصل نماز را است كه

داخل در نماز ديگر شود  اگر نماز احتياط را فراموش كند و - 7مساءله 

احتياط را  چه نافله باشد و چه نماز واجب بايد آن نماز را بشكند و نماز



نظير (اول باشد  بخواند مخصوصا در جائى كه نماز دوم مترتب بر نماز

 و نزديك تر به) نماز عصر كه تنها بعد از خواندن ظهر صحيح است 

اصل نماز را كه در آن  احتياط آن است كه عالوه بر خواندن نماز احتياط

به مقدارى  ومشك كرده بود نيز اعاده كند البته اين وقتى است كه از نماز د

 خوانده باشد كه مخل بفوريت نماز احتياط نباشد و گرنه بعيد نيست بگوئيم

اول يعنى  واجب است در همان نماز دوم نيت خود را عدول دهد به نماز

اول باشد و نزديكتر به احتياط اين  نماز ظهر اگر نماز دوم مترتب بر نماز

 نماز دوم مترتب بر نمازاصل نماز را دوباره اعاده بكند و اگر  است كه

اول نباشد بايد از آن صرفنظر نموده اصل نماز را اعاده كند و نزديك تر 

اصل نماز را  است كه ابتداء نماز احتياط را بياورد و سپس به احياط آن

 .اعاده كند

  گفتار در اجزاء فراموش شده نماز

ى كه غير از سجده و تشهد هيچ يك از اجزاء نماز درصورت - 1مساءله 

شود قضاء نمى شود قضاء تشهد فراموش شده هم از باب احتياط   فراموش

مكلف وقتى مى خواهد آن دو را قضاء كند مقارن  است و به همين جهت

همه آن چه در سجده و تشهد  با شروع به آن دو بايدنيت قضاء كند و

نظر  معتبر است را در قضاء آن دو نيز رعايت نمايد چون آن دو نيز از

رائط و موانع مانند اصل نمازند بلكه جائز نيست كه بين نماز قضاء آن ش

بيندازد و عملى منافى انجام دهد كه اين به احتياط نزديك تر  دو فاصله

 . است

بنابراين اگر فاصله بيندازد بايد با رعايت شرائط آن دو را قضاء نمايد و 



وصا در صورتى به احتياط آن است كه نماز را اعاده كند مخص نزديك تر

منافى آوردن عمدى باشد هرچند كه واجب نبودن  كه فاصله انداختن و يا

تشهد را فراموش كرد قضاء ندارد  اعاده نماز اقوى است و اگر بعضى از

 .هرچند صلوات باشد

اگر سجده و تشهد را مكرر فراموش كند قضاء آن را مكرر و  - 2مساءله 

نيست كه معين كند اين سجده فراموش شده مى آورد ولى واجب  بعدد

اول و اين قضاء سجده دوم است و حتى مالحظه ترتيب نيز  قضاء سجده

دوم و سجده اى از ركعت سوم را  مثال اگر تشهد ركعت(واجب نيست 

 .(اول تشهد را قضاء كند فراموش كرده باشد الزم نيست

 بله اگر سجده وتشهد را از يك ركعت فراموش كرده باشد نزديكتر به

اول آن را قضاء كند كه اول فوت شده و اگر نداند  احتياط آن استكه

اول فوت شده يكى از آن دو را مى آورد و بعد از دومى همانرا  كداميك

 .رعايت ترتيب را كرده باشد تكرار مى كند تا احتياطا

در تشهد قضائى سالم واجب نيست همچنانكه در سجده قضائى  - 3مساءله 

 .  نيستسالم واجب تشهد و

دنبال آن سالم نماز  بله اگر آن جزئى كه فراموش شده تشهد آخر است كه

 مى آيد احتياط آن است كه اول آن تشهد را بدون نيت اداء و قضاء بياورد

و بعد از آن سالم بدهد همچنانكه احتياط آن است كه دو سجده سهو نيز 

ط آن است فراموش شده سجده ركعت آخر باشد احتيا بياورد و اگر جزء

سپس تشهد و سالم را هم اعاده  كه آن را بدون اداء و قضاء بياورد و

كه اين سجده  نموده آن گاه دو سجده سهو بياورد هرچند كه اقوى اين است



 قضاء است و تشهد و سالمى كه قبال گفته بوده درست و بجا بوده و در

 . نتيجه اعاده آن دو واجب نيست

محل   اينكه سجده و يا تشهد را فراموش كرد واگر يقين كردبه - 4مساءله 

تدارك آن گذشته مثل اينكه بعد ركوع ركعت سوم يقين كرد به اينكه سجده 

و يا تشهد بعد از آن را فراموش كرده ولى بعد از نماز  ركعت قبلى

مبدل به شك شد احتياط آن است كه قضاء كندهرچند كه اقوى  اعتقادش

 . عدم وجوب آن است

اگر شك كند در اينكه فوت شده از نمازش يك سجده بوده يا دو  - 5مساءله 

 .از دو ركعت بنا را بر فوت كمتر مى گذارد سجده

اگر قضاء سجده و يا تشهد فراموش شده را از ياد ببرد و بعد  - 6مساءله 

كه داخل در نماز ديگر شد بيادش بيايد نماز دوم را اگر نافله است  از آن

سجده فراموش شده را قضاء مى كند و اگر واجب  مى شكند تشهد و يا

اشكال است مخصوصا در جائيكه فراموش شده  است در اينكه بتواند بشكند

 .تشهد باشد

اگر در نماز ظهر قضاء سجده و يا تشهد بر او واجب شد ولى  - 7مساءله 

عصر تنگ بود در صورتى كه اگر سجده را قضاء كند به نماز  وقت نماز

آن در وقت نمى رسد نماز عصر را مقدم بدارد  يك ركعتعصر و حتى ب

را بياورد به يك ركعت از  و بعد از آن سجده و يا تشهد فراموش شده

بدارد  عصر مى رسد بعيد نيست بگوئيم باز هم واجب است عصر را مقدم

و اگر در اثر شك در ركعات نماز ظهر نماز احتياط بر او واجب شده 

ر با خواندن نماز احتياط و يك ركعت از تنگ است اگ ولى وقت عصر



احتياط را مقدم بدارد و اگر وقت  عصر را هم در وقت درك مى كند نماز

اول نماز عصر را مى خواند و احتياط مى كند به  گنجايش آن را نداشت

 .نماز ظهر آوردن نماز احتياط بعد از عصر و اعاده

  گفتار در مسائل سجده سهو

 :در چند جا واجب مى شودسجده سهو  - 1مساءله 

 .در جائى كه سهوا هر چند بخيال تمام شدن نماز سخن بگويد - 1

 در جائى كه يك سجده از يك ركعت را فراموش كرده و بعد از فوت - 2

 .محل تداركش بياد آورد

 .در جائى كه سالم نماز رابيجا بدهد - 3

محل تدارك  در جائى كه تشهد را فراموش كرده و بعد از گذشتن از - 4

 . بيادش آيد كه سجده سهو در اينجا و در سالم بيجا از باب احتياط است

در جائيكه شك بين چهار و پنج كند كه بنا را بر چهار مى گذارد و  - 5

 .سجده سهو مى آورد بعد از نماز دو

 و احتياط ان است كه در هر زيادى و نقيصه اى كه در نماز رخ داد و در

اورد سجده سهو را بجاى آورد هرچند عدم وجوب آن محل تدارك بياد ني

تدارك بياد نياورد سجده سهو را بجاى آورد هرچند عدم  براى غير پنج

نامبرده اقوى است بلكه عدم وجوب آن در  وجوب آن براى غير پنج مورد

جاى قيام خالى از قوت  قيام اشتباهى به جاى نشستن و نشستن اشتباهى به

 ط هم سزاوار نيست و كالم بى جا كه باعث دونيست ولكن ترك احتيا

 .سجده سهو مى شود هر قدر هم طوالنى باشد يك كالم شمرده مى شود

بله اگر در بين نماز چند نوبت كالم بى جا بگويد و هر نوبت متوجه 



دوباره اشتباه كند براى اشتباه دو سجده سهو واجب مى  اشتباه خود شده

 .شود

گر يك بار با هر سه جمله اش واقع شود يكبار سالم زيادى ا - 2مساءله 

سهو دارد و اگر چند بار واقع شود سجده سهو نيز متعدد مى  دو سجده

آن است كه براى هر سالمى از سه سالم دو  شود و نزديك تر به احتياط

كه اگر مثال (تسبيحات اربعه  سجده سهو بياورد و همچنين است حكم در

بجا بيآورد  را سه بار خواند يك سجدهدر ركعت دوم تسبيحات اربعه 

 .(هرچند كه بهتر آن است كه سجده سهو را نيز سه بار تكرار كند

اگر هم سجده سهو بر عهده نمازگذار آمده باشد و هم قضاء  - 3مساءله 

فراموش شده و هم نماز احتياط بايد سجده سهو رابعد از نماز  اجزاء

و احتياط آن است كه ركعات فراموش شده بياورد  احتياط و قضاء جزء

قبل از قضاء اجزاء فراموش شده بياورد بلكه وجوب تقديم  احتياط را هم

 . خالى از رجحان نيست

واجب است كه در انجام سجده سهو مبادرت و شتاب شود و  - 4مساءله 

تاءخير بيندازد گناه كرده هرچند كه نمازش صحيح است و  اگر آنرا

اءخير ساقط نمى شود بلكه بايد همواره خاطرت وجوب و فوريت آن به

فراموش كند هر وقت كه يادش  مبادرت داشته باشد همچنانكه اگر آن را

 . كرده است بيايد بيايد فورا انجامش دهد و اگر تاءخير بيندازد گناه

در سجده نامبرده نيت واجب است و واجب است كه مقارن با  - 5مساءله 

 كه رعايت ترتيب بحسب اسباب آن اقوى آن است آغاز آن نيت كند و

اش آمده واجب نيست اولى را  واجب نيست يعنى اگر دو سجده سهو بعده



سجده  به نيت اشتباه اول و دومى را به نيت اشتباه دوم انجام دهد و در

سهو گفتن تكبير واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است و احتياط 

ماز هست در سجده سهو نيز همه احكامى كه در سجده ن آن است كه

موضع را بر زمين هر چند كه عدم  مراعات شود مخصوصا نهادن هفت

كه در آن  وجوب هيچ يك از آن ها خالى از قوت نيست و تنها چيزى

 . معتبر است صدق مسماى سجده است

بله اين احتياط كه سجده را بر پوشيدنى ها و خوردنى ها نكند ترك نشود 

 :ر سجده ذكر مخصوص آن را بگويديعنى بگويدكه د احتياط آن است

  ((آل محمد بسم و باهللا و صلى اهللا على محمد و ))

 :و يا بگويد

  ((آل محمد بسم اهللا و باهللا اللهم صل على محمد و ))

 :و يا بگويد

  (( بسم اهللا و باهللا السالم عليك ايها النبى و رحمة اهللا و بركاته ))

ست كه از ميانه اين سه ذكر آخرى را انتخاب و نزديك تر به احتياط آن ا

نبودن هيچ ذكرى و مخصوصا ذكرى مخصوص خالى از  كند لكن واجب

دو بار سجده كرد بنشيند و تشهد و  قوت نيست وواجب است بعد از آن كه

آن است كه در  سالم را بگويد و واجب از تشهد همان مقدار متعارف از

 اكتفاء (( السالم عليك )) م بگفتن جملهنمازها مى خواند و مى تواند از سال

 .كند

اگر شك كند در اينكه آيا عملى و اشتباهى كه سجده سهو را  - 6مساءله 

از من سرزده يا نه بنا را بر اين مى گذارد كه سرنزده و  واجب مى كند



سرزده شك كند دراينكه آيا سجده سهود را آورده  اگر بعد از يقين به اينكه

نياورده و آن را مى آورد و اگر در  را بر اين مى گذارد كهام يا نه بنا 

را بر كمتر مى  عدد آن شك كند كه يكى بر من واجب شده و يا دو بار بنا

محل است مى  گذارد و اگر در فعلى از افعال سجده سهو شك كن اگر در

آورد و اگر سالم داده به شك خود اعتناء نمى كند و اگر شك كند كه من 

 بر زمين نهادم و يا دو بار بنا را بر كمتر مى گذارد مگر آن كه سر يكبار

داخل شدن در تشهد پيدا شده باشد كه در اينصورت بشك  شك او بعد از

كند كه يك سجده زيادى و يا كمتر آورده  خود اعتناء نمى كند و اگر يقين

 .سجده را اعاده ميكند

  خاتمه مباحث خلل در مسائل متفرقه

مشغول آن است نماز  گر شك كند در اينكه نمازى كه فعالا - 1مساءله 

باطل است  ظهر است و يا نماز عصر اگر قبال ظهر را خوانده اين نمازش

و اگر نخوانده و يا شك درخواندن آن دارد اگر عصر را نخوانده وقت هم 

است نيت خود را بظهر برمى گرداند و در صورتى هم وقت  مشترك

قدر هست كه ظهر را تمام كند و يك ركعت   آنمختص به عصر باشد ولى

عدول بظهر مى كند و اما اگر وقت  از عصر را در وقت درك كند

عصر را در وقت  گنجايش اين را ندارد و تنها مى تواند يك ركعت از

 درك كند آنچه در دست خواندن دارد رها مى كند و نماز را به نيت عصر

و اگر يك ركعت از عصر را شروع مى كند و ظهرش را قضاء مى كند 

كند احتياط آن است كه آن نماز را به نيت عصر  هم در وقت درك نمى

قضاء كند هرچند كه جواز  تمام كند و در خارج وقت ظهر و عصر را



مشغول آن است خالى از وجه نيست و در  صرفنظر كردن از نمازى كه

 به سى و شش اين مسئله صور بسيارى تصور مى شود كه اى بسا

حال صورتى هم كه شك كند  صورت بالغ گردد و از آن چه كه گذشت

 .شود نمازى كه مشغول به آن است مغربست يا عشائ روشن مى

بله در اينجا تنها قبل از ركوع ركعت چهارم مى تواند نيت خود را به 

 .عدول دهد مغرب

 اگر بعد از نماز بفهمد كه از دو ركعت دو سجده را ترك كرده - 2مساءله 

ركعت اول باشد و چه دو ركعت دوم نمازش صحيح است و تنها  چه دو

بار دو سجده سهو بر او واجب است و  قضاء آن دو سجده و سپس دو

از كدام ركعت بوده  همچنين اگر بداند دو سجده از او فوت شده و نداند

ولى يقين دارد كه هر دو از يك ركعت نبوده و نيز همين دستور در جائى 

 بين نماز و بعد از گذشتن از محل بفهمد دو سجده از دو ركعت كه در هم

 .آيد از او فوت شده مى

اگر مثال در ركعت چهارم شك كند در اين كه شك بين دو و  - 3مساءله 

قبل از  ركعت چهارم داشت بعد از اكمال دو سجده بود يا سه كه قبال در

اكمال  ش بعد ازآن احتياط آن است كه هم بنا را بر اين بگذارد كه شك

بوده و به وظيفه شكش عمل كند و هم نمازش را از نو بخواند و همچنين 

 .نامبرده از بعد از نماز پيدا شود اگر شك

مشغول آن است ركعت آخر  اگر شك كند در اينكه ركعتى كه - 4مساءله 

و  ظهر است و هنوز عصر را شروع نكرده و يا آنكه ظهر راتمام كرده

صر است در صورتى كه در وقت مشترك قرار دارد آن اين ركعت اول ع



ظهر حساب مى كند و اگر در وقت مختص به  ركعت را ركعت آخر

اين بگذارد كه ظهر را  عصر قرار دارد اقوى آن است كه بنا را بر

 خوانده و نمازش را بشكند و نماز عصر را شروع كند البته اين در

ش در وقت واقع شود و فرضى است كه حداقل يك ركعت از نماز عصر

را ندارد احتياط آن است كه همان نماز را كه  اگر وقت گنجايش آن

وقت نيز نماز عصر  مشغول است عصر قرار داده تمام كند و در خارج

نمازى  را قضاء كند هر چند كه در اين صورت نيز جواز چشم پوشى از

 . كه مشغول آن است خالى از وجه نيست

از عشاء شك كند در اينكه سه ركعت خوانده و يا اگر در نم - 5مساءله 

 در همان لحظه بيادش بيايد كه مغرب را نخوانده نمازش چهار ركعت و

باطل است هر چند كه نزديك تر به احتياط آن است كه بنا را بر چهار 

به نيت عشاء تمام كند و نماز احتياطش را هم بخواند  بگذارد و آن نماز را

 .را خواند و هم عشاءو سپس هم مغرب را ب

اگر در بين نماز عصر به يادش آيد كه از نماز ظهر يك  - 6مساءله 

اقوى آن است كه نماز عصرش را رها نموده و بدون انجام  ركعت مانده

سپس نماز عصرش را بخواند بلكه تمام  منافى بقيه نماز را تمام كند و

ياط آن است ولى احت  خواندن ظهر نيز وجهى دارد كردن عصر و سپس 

را  كه همان طريقه اول را انجام دهد باينكه بعد از تمام شدن ظهر عصر

بياورد و نزديك تر به احتياط آن است كه هم ظهر را اعاده كند و هم 

فرضى بود كه نماز گذارددر وقت مشترك باشد و  عصر را همه اينها در

 .دارد اما اگر در وقت مختص باشد تفصيلى



 نماز بخواند و سپس يقين كند كه مثال يك ركعت از اگر دو - 7مساءله 

نماز ناقص شده و نداند از كداميك بوده اگر بعد از هر دو  يكى از آندو

داده و آن دو نماز از نظر عدد ركعات  نماز عملى منافى با نماز انجام

نماز را اعاده كند و  بايد هر دو (( مثال مغرب و عشاء بوده )) مختلف بوده

و مثال چهار ركعتى بوده يك نماز چهار ركعتى به نيت آن چه اگر هر د

 .ذمه اش هست مى آورد در

اول  و اما اگر هنوز بعد از نماز دوم عملى منافى نياورده تنها بعد از نماز

عمل منافى آورده برمى خيزد و يك ركعت و يا هر چند ركعتى كه مى 

ماز اول را اعاده مى به نماز متصل مى كند و آن گاه ن  بوده داند ناقض 

اول نيز عملى منافى نياورده بعيد نيست بگوئيم  كند و اگر بعد از نماز

دارد به نمازيكه سالم آن را داده  كافى است يك ركعت بعنوان آنچه در ذمه

اول سزاوار نيست همه اينها  متصل كند لكن ترك احتياط به اعاده نماز

اتفاق افتاده   نماز در مشتركوقتى است كه علم به نقصان يك ركعت از دو

 .باشد

متصل  و اما اگر در وقت مختص به عصر باشد ظاهرا جائز باشد كه به

اول واجب  كردن يك ركعت بقصد نماز عصر اكتفاء كند و اعاده نماز

 .نباشد

اكمال دو سجده و يا غير آن  اگر شك كند بين سه و دو بعد از - 8مساءله 

در دست   شك كند در اينكه ركعتى كهاز شكهائى كه صحيح است و سپس

خواندن دارد ركعت آخر نماز است و يا ركعت نماز احتياط است آن 

در ذمه دارد تمام مى كند و سپس نماز احتياط را  ركعت را بقصد آن چه



البته اين وقتى است كه نماز  مى خواند و اعاده نماز بر او واجب نيست

اش آمده مثال   اگر دو ركعتى بعدهاحتياط يك ركعتى بعهده اش آمده و اما

شكش بين دو و چهار بوده احتياط آن است كه عالوه بر آنچه گفته شد 

 .اعاده كند نماز را

اگر شك كند در اينكه آنچه در دست خواندن دارد چهارمين  - 9مساءله 

است و يا آن كه مغرب را در سر سه ركعتى سالم  ركعت نماز مغرب

اين شك بعد از ركوع اتفاق  اندن دارد؟ اگرداده و عشارا در دست خو

باطل است و واجب است كه دوباره نماز مغرب را   افتاده باشد نمازش

قبل از ركوع پيدا شده آن چه را كه در دست دارد از نماز  بخواند و اگر

و سجود مى نشيند و تشهد و سالم  مغرب حساب مى كند و بدون ركوع

 . ميدهد و چيزى بر عهده او نيست

اگر در حالى كه دو سجده را تمام كرده و نشسته شك كند بين  - 10مساءله 

و يقين داشته باشد كه در اين نماز هيچ تشهدى نخوانده بنا را بر  دو و سه

 .از نماز تشهد ركعت دوم را قضاء مى كند سه مى گذارد و بعد

 و همچنين اگر در حال قيام شك كند بين سه و چهار با علم به اينكه

 . تشهدى نياورده

 اگر شك كند در اينكه بعد از ركوع ركعت سوم است و يا - 11مساءله 

باطل است و اگر شك او  قبل از ركوع ركعت چهارم على الظاهر نمازش

قبل از ركوع ركعت سوم است يا  عكس اين باشد يعنى شك كند در اينكه

ركوع چهارم  بعد از ركوع ركعت چهارم بنا را بر اين مى گذارد كه هنوز

عمل مى  را نياورده ركوع مى كند و آن گاه به وظيفه شك بين سه و چهار



كند لكن نزديك تر به احتياط اين است كه عالوه بر آنچه گفته شد نماز را 

 .كند اعاده

اگر ايستاده و مى داند كه در ركعت دوم در نماز است و  - 12مساءله 

رده اما ترديد دارد در اينكه هر اين نمازش دو بار ركوع ك يقين كند كه در

اول آورده و يا يكى رادر ركعت اول و دومى را  دو ركوع را در ركعت

 . باطل است در اين ركعت على الظاهر نمازش

اگر بعد ازتمام شدن نماز يقين كند كه دو سجده را ترك كرده  - 13مساءله 

 ركعت كند در اينكه هر دو سجده از يك ركعت بوده و يا از دو و شك

بعنوان قضاء بياورد و دو بار سجده سهو كند  احتياط آن است كه در سجده

جائى هم كه بين نماز يقين   نماز را هم اعاده كند اين وظيفه در و سپس 

محل تدارك باقى نمانده باشد و  بترك دو سجده پيدا كند ميآيد البته بشرطيكه

 .  و چيزى بر او نيستمحل اقوى اين است كه دو سجده بياورد اما با بقاء

اگر بعد از آن كه مثال داخل سجده دوم شد يقين كند كه يا  - 14مساءله 

ركعت را نياورده و يا ركوع را ظاهرا نمازش صحيح است و  قرائت اين

نماز اين شك برايش پيدا شود و اگر در  همچنين اگر بعد از تمام شدن

شك ) يا بعد از نمازدخول در سجده دوم  يعنى بعد از ) همين دو فرض 

يا ركوع اين ركعت را  كند در اينكه آيا سجده ركعت قبلى را ترك كرده و

و  واجب است بر او كه بعد از احتياط به تمام كردن نماز و قضاء سجده

 .آوردن دو سجده سهو اينكه نماز را اعاده كند

ه ركوع شود يقين كند كه يا دو سجد اگر قبل از آن كه داخل - 15مساءله 

محل  قبل را ترك كرده و يا قرائت اين ركعت را كه با بقاء از ركعت



اقوى آن است كه به ) به اينكه هنوز بطرف ركوع سرازير نشده (شكى 

اكتفاء كند و همچنين در هر علم اجمالى شبيه به آن و يا  آوردن قرائت

مشكوك باينكه بطرف ركوع سرازير شده ولى بحد ركوع (محل  تجاوز از

محل شكى تدارك الزم است بايد برگردد و دو سجده  و بقاء) ه باشدنرسيد

 .و قرائت را تدارك كند

اگر بعد از برخاستن براى ركعت سوم يقين كند كه تشهد را  - 16مساءله 

كرده و شك كند در اينكه سجده را نيز ترك يا نه اقوى آن است كه به  ترك

ا بخواند و سپس براى ركعت كند يعنى بنشيند و تشهد ر آوردن تشهد اكتفاء

 .سوم برخيزد

اگر بطور اجمال يقين داشته باشد باينكه يكى از دو وظيفه  - 17مساءله 

 تشهد را آورده ولى نداند آنچه آورده تشهد بوده يا سجده اگر چنانچه سجده

محل شك باقى  داخل در قيام شده بشك خود اعتناء نكند و اگر هنوز در

 ظاهر اين است كه مى تواند به آوردن تشهد) ته يعنى هنوز برنخاس(است 

 . اكتفاء كند و چيز ديگرى بر عهده او نيست

قبل  اگر علم اجمالى داشته باشد باينكه با يك سجده از ركعت - 18مساءله 

حال جلوس  را ترك كرده و يا تشهد از اين ركعت را در صورتى كه در

 و چيزى بر عهده او نيست و است بايد تشهد را بخواند و نماز را تمام كند

برخاسته تا به ايستد و يا در حال ايستادن بوده و دچار اين شك شده  اگر

است برگردد و بنشيند و تشهد را تدارك نموده سپس  اقوى اين است واجب

قضا نموده سپس دو سجده سهو بياورد  بقيه نماز را بخواند و سجده اى را

مثل جائيكه يقين كند كه يك سجده  ستدر نظائر اين مسئله نيز حكم همين ا



نشيند و يك  را ترك كرده يا از اين ركعت و يا از ركعت قبلى كه مى

سجده به جا مى آورد و نماز را تمام نموده يك سجده قضاء مى كند و 

 .سهو مى آورد سجده

اگر در سجده مثال ركعت دوم و يا بعد از آن بيادش آيد كه  - 19مساءله 

از ركعت اول ترك كرده و از اين ركعت هم ركوع را سجده  يك يا دو

مشغول انجام آن است سجده ركعت اول قرار  ترك كرده دو سجده اى كه

را مى خواند و نمازش  ميدهد و برخاسته حمد و سوره و قنوت ركعت دوم

 را به آخر مى رساند و چيزى بر او نيست و همين طور است دستور در

مثل اينكه چنين شكى در  كعات اتفاق بيفتدجائيكه چنين فرضى در سايرر

 .سجده ركعت چهارم برايش بيايد

قبل از سالم نماز عصر  اگر نماز ظهر و عصر را خوانده - 20مساءله 

نتيجه  اجماال يقين پيدا كند كه يا يك ركعت از ظهر را جا گذاشته و در

ركعتى كه مشغول آن است چهارم از عصر است و يا ظهر را تمام 

سوم عصر است بنا را بر اين مى گذارد كه ظهر  ده و ركعت فعلىخوان

را بر چهار مى گذارد آن را تمام  را تمام خوانده و نسبت به عصر هم بنا

محتمل است بتواند اكتفاء كند باضافه  مى كند و نماز احتياط مى خواند و

تا اگر نقص در ظهر ) نمودن يك ركعت به نماز عصر بقصد ما فى الذمه

و اگر ) تكميل شود ه جبران آن باشد و اگر در عصر بوده عصر همبود

عين اين علم اجمالى در نماز مغرب و عشاء پيدا شود حكم آن نيز همين 

 . است

اگر نماز ظهر و عصر را هشت ركعت و نماز مغرب و  - 21مساءله 



بخواند ولكن نفهمد آيا هر دو را صحيح خوانده و يا  عشاء را هفت ركعت

يك ركعت زياد خوانده هر دو   آن دو يك ركعت كم وديگرى رايكى از

 . نمازش صحيح است و چيزى بر او نيست

قبل  اگر با علم به اينكه ظهر و عصر را هشت ركعت خوانده - 22مساءله 

از سالم نماز عصر شك كند در اينكه آيا ظهر را چهار ركعت وركعتى 

پنج ركعت خوانده و مشغول آن است چهارم عصر است و ياظهر را  كه

است بنا را بر اين مى گذارد كه نماز ظهرش  ركعت فعليش سوم عصر

بر چهار مى گذارد و بوظيفه  صحيح انجام شده و نسبت به عصرش بنا را

باين  شك عمل مى كند و در نماز مغرب و عشاء نيز وظيفه همين است

عشاء شك معنا كه اگر بداند هفت ركعت خوانده و قبل از سالم از نماز 

نماز مغرب را در سه ركعتى سالم داده و يا در چهار ركعتى  كند در اينكه

 .؟

اگر يقين داشته باشد كه نماز ظهر و عصر را نه ركعت  - 23مساءله 

يك ركعت اضافى خوانده ولى نداند نماز ظهر را يك ركعت  خوانده يعنى

 از نماز را اگر اين حالت بعد از سالم اضافى خوانده و يا نماز عصر

به قصد آنچه در ذمه  عصر پيدا شده واجب است كه يك نماز چهار ركعتى

قبل از سالم و قبل از  اش مانده و بدون نيت ظهر و عصر بخواند و اگر

باطل و نماز  اكمال دو سجده باشد ظاهرا بايد حكم كند به اينكه نماز دومش

جده بوده نيت اكمال دو س اولش صحيح است و اگر قبل از سالم و بعد از

عصر را مى  سپس نماز(را به ظهر بر مى گرداند و نماز را تمام نموده 

 .(آورد



و اگر يقين كند كه نماز مغرب و عشائش را هشت ركعت  - 24مساءله 

كداميك را اضافى خوانده واجب است هر دو را اعاده كند  خوانده و نداند

م و بعد از اكمال دو يا قبل از سال چه اينكه شك او بعد از سالم باشد و

 . سجده

بله اگر قبل از اكمال دو سجده شك پيدا شده باشد ظاهرا بايد حكم كند به 

 . باطل و اولى صحيح است اينكه دومى

اگر يك نماز بخواند و سپس معتقد شود باينكه آن را نخوانده  - 25مساءله 

ه آن را شروع به خواندن آن كند و قبل از سالم نماز بيادش آيد ك مجددا

كند كه در دو نماز يك ركعت زيادى خوانده و نداند  خوانده بود ولكن يقين

نماز اولى را صحيح بداند و از نماز  در اولى بوده و يا در دومى مى تواند

 .دومى صرف نظر كند

اگر در جائى كه محل شكى هنوز باقى است شك كند آيا  - 26مساءله 

اجب است در همان لحظه تشهد را خوانده يا نه و به اينكه و تشهد را

خاست چنين شكى بعد از تجاوز محل نيست بلكه  بياورد غفلت ورزيد و بپا

و تشهد را بخواند و اگر  واجب است از آن قيام صرفنظر نموده بنشيند

داخل  چنين شكى درباره ركوع پيدا شود و از تدارك آن غفلت ورزيده

بر مى گردد و ركوع را سجده اول شود از آن سجده صرف نظر نموده 

 .باب احتياط نماز را دوباره بخواند مى آورد و از

باطل است و  و اما اگر بعد از داخل شدن در سجده دوم بيادش آيد نمازش

داخل شدن در ركن  اگر جزئى كه مشكوك شده غير ركن باشد و بعد از

 بيادش آيد نمازش صحيح است و تنها دو سجده سهو بجا مى آورد و اگر



 . ز اجزائى است كه نقيصه آن موجب سجده سهو استا

اگر يقين كند كه چيزى از نماز را از ياد برده و اين يقين  - 27مساءله 

شود كه هنوز محل آن جزء فراموش شده باقى است لكن  وقتى پيدا

وقتى بيادش آيد كه داخل در ركن بعدى  فراموش كرد آن را تدارك كند

جزء داشت مبدل به شك شود   كه بفراموشى آنشده باشد ولى ناگهان يقينى

نه اگر آن  و خالصه شك كند كه آيا من جزء قبلى را فراموش كرده ام يا

جزء ركن باشد در اينجا حكم مى كند به اينكه نمازش صحيح است و 

 بر او واجب نيست - اگر سجده سهو داشته باشد -دو سجده سهو  قصاء و

 .اموشى بعد از محل شكى رخ داده باشدعلم بفر البته اين وقتى است كه

يعنى در جائيكه به شك اعتناء مى (و اما اگر در محل شكى پيدا شده باشد 

 .محل اشكال است هرچند كه به نظر قريب مى نمايد (شود

اگر بعد از سالم و قبل از انجام عملى منافى چه عمدا و چه  - 28مساءله 

شك كند در اينكه نقصان نمازش كند كه نمازش ناقض بوده ولى  سهوا يقين

ركعت حكم شك بين دو و سه درباره او جارى  يك ركعت بوده و يا دو

ديگر به نمازش متصل مى كند  است يعنى بنا را بر سه گذاشته يك ركعت

بخاطر سالم بى  و پس از سالم نماز احتياط را مى خواند و دو سجده سهو

يقين به نقصان يكركعت جا احتياط مى آورد و همين حكم در جائى كه 

و بعد از شروع در آن شك كرده كه آيا ركعتى ديگر ناقض بوده يا  داشته

اين اگر در نماز مغرب باشد حكم به بطالن آن مى  نه مى آيد كه بنابر

 .كند

اگر بعد از سالم و قبل از انجام منافى يقين كند كه يك ركعت  - 29مساءله 



 آن يك ركعت را خواندم يا نه واجب آن گاه شك كند در اينكه كم خوانده

نماز خود اضافه كند و اگر اين شك قبل از  است بر او كه يك ركعت به

شود اگر در چهارركعتى باشد  سالم باشد ظاهرا حكم شك در آن جارى مى

ركعتى باشد حكم به  و بايد بنا را بر اكثر بگذارد و اگر در غير چهار

 .بطالن آن كند

اند ركعتى كه مشغول آن است چهارمى است لكن اگر بد - 30مساءله 

قبل  واقعى است و يا چهارمى بنا گذارى است و آيا او نفهمد كه چهارمى

از اين شك بين دو و سه داشته و بنا را بر سه گذاشته و اين چهارمى 

 .بر او كه بعد از نماز ركعت احتياط را بياورد است واجب است

 براى ركعت بعدى يقين كند كه از اگر بعد از برخاستن - 31مساءله 

يك سجده و يا دو سجده و يا تشهدى را فراموش كرده آنگاه  ركعت قبلى يا

برگشته و آن را تدارك كرده و بعد از تدارك برخاسته  شك كند در اينكه آيا

برخاستن اول است دراينجا ظاهرا واجب باشد  است و اين برخاستن همان

اگر در ركنى بعد از تجاوز  تدارك كند وبرگردد و آن چه فراموش كرده 

كه به محل  محل شك كند كه آيا آن را انجام داده ام يا نه و فراموش كند

باطل است و اگر بعد از  گذشته برگردد و آن را تدارك كند ظاهرا نمازش

مى  تجاوز محل شك كند در عملى كه زيادش اش باعث دو سجده سهو

ه و آن را بياورد احتياط آن است كه شود ولى فراموش كند كه محل گذشت

 . سجده سهو بر او واجب است بگوئيم دو

اگر در تشهد باشد و بيادش بيايد كه ركوع را فراموش كرده  - 32مساءله 

عين حال شك كند در اينكه دو سجده را آورده يا نه ظاهرا واجب  و در



 ينكهاول ركوع و سپس دو سجده را تدارك كند حال چه ا است برگردد و

اول فراموشى ركوع را بياد آورد و آن گاه شك درآوردن دو سجده كند و 

 .تر به احتياط آن است كه نماز را هم اعاده كند  و نزديك يا بعكس 

اگر شك كندبين سه و چهار مثال و بداند كه بفرض اينكه سه  - 33مساءله 

از مى خوانده باشد يك ركن ترك كرده و يا عمليكه باعث بطالن نم ركعت

نمازش باطل است و همچنين اگر اين علم را در  شود انجام داده ظاهرا

نمازش باطل است و  صورت چهار ركعت خواندن انجام داده ظاهرا

 همچنين اگر اين علم را در صورت چهار ركعت خواندن داشته باشد و

 سه ركعت بودن و يا چهار ركعت بود يا اين است  اگر بداند كه بفرض 

كه دو سجده سهو بخاطر آن واجب مى شود ويا كارى را  كردهكه كارى 

 . چيزى بر عهده او نيست ترك كرده كه قضاء آن موجب است

داخل تشهد شدن يقين كند كه يكى  اگر بعد از برخاستن و يا - 34مساءله 

كند كه آورده يا  از دو سجده را فراموش كرده و در سجده ديگر هم شك

كرده   است كه بايد برگردد و آن چه را فراموشنه نزديك تر به نظر اين

بياورد و نسبت به آن چه شك دارد قاعده تجاوز را جارى كند و همچنين 

 .صورتى كه نظير اين باشد است حكم در

اگر داخل در سجده ركعت دوم شود و شك كند در اينكه  - 35مساءله 

ه بنا را بر دو سجده ركعت اول را انجام داده ام يا ن ركوع اين ركعت و

 . ركعت قبلى را انجام داده اين مى گذارد كه ركوع و دو سجده

و بنابراين اگر بعداز اكمال دو سجده شك كند بين دو و سه يا اينكه شك 

اين ركعت و دو سجده ركعت قبلى شك او شك بين دو و  دارد در ركوع



و اكمال دو سجده خواهد بود به وظيفه اين شك عمل مى كند  سه بعد از

 . نمازش صحيح است

بله اگر يقين داشته باشد كه ركوع و دو سجده ركعت قبلى را ترك كرده 

 . باطل است نمازش

حكم كثيرالشك در اطراف علم اجمالى جارى نيست بنابراين  - 36مساءله 

اجمالى داشته باشد كه يكى از دو جزء نماز را نياورده در  اگر يقين

مراعات آن جزء را بكند هرچند كه نسبت باشد بايد  صورتى كه كثير الشك

 .به يك يك آن دو جزء شك دارد

اول ترك كرده و  اگر يقين كند باينكه يا يك سجده از ركعت - 37مساءله 

يا يك سجده در ركعت دوم اضافى آورده چيزى بر او نيست و اگر يقين 

باينكه يا يك سجده را ترك كرده و يا تشهد را احتياط آن است كه  كند

 .دو سجده سهو بجاى آورد قضاء هر دو را با يكبار

اگر در حاليكه مشغول تشهد است و يا بعد از تمام شدن آن  - 38مساءله 

اينكه دو ركعت خوانده و در نتيجه اين تشهد بجا واقع شده و يا  شك كند در

تشهد بى جا بوده حكم شك بين دو و سه را جارى  سه ركعت خوانده و اين

گذارد و در نتيجه تشهديكه در دست  نى بنا را بر سه مىيع )) مى كند

 ((حال بخاطر تشهد بيجا خواندن داشته بى مورد مى شود ولى در عين

است كه  سجده سهو بر او واجب نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن

 .آن را انجام دهد

كسى كه تكليفش نماز خواندن بچهار طرف است بعد از سالم  - 39مساءله 

اگر يقين كند كه يكى از آن چهار نماز باطل واقع شده بايد بنا  ماز چهارن



 . نمازش صحيح است و چيزى بر عهده او نيست را بر اين بگذارد كه

اگر در محلى قصد اقامه كند و يك نماز چهار ركعتى بخواند  - 40مساءله 

 تصميم بگيرد كه از آن محل خارج شود با اينكه وظيفه اش اين آن گاه

نماز را تمام بخواند غفلتا و يا بخاطر ندانستن  است كه تا در آنجا است

يقين كند كه يا نماز تمامش باطل  مسئله نمازش را شكسته بخواند آن گاه

نماز تمامش صحيح  بوده و يا نماز شكسته اش بنا را بر اين مى گذارد كه

تمام   ها راواقع شده و تكليفش نسبت به نمازهاى آينده اش اين است كه آن

 .بخواند
 
 
 
 
 
 
 
 

  گفتار در مسائل مربوط به قضاء نمازهاى فوت شده

قضاء نمازهاى يوميه ايكه در وقت خودش فوت شده واجب است چه اينكه 

كرده باشد و چه سهوا و چه بخاطر ندانستن حكم و چه  آن راعمدا ترك

 از غير ذلك مگر نماز جمعه كه بعد بعلت خواب ماندن در تمام وقت و

است قضاء نمازى  گذشتن وقتش تنهاتكليف خواندن نماز ظهر است واجب

باطل مى كند  كه به خاطر نداشتن شرطى و يا جزئى كه نبود آن نماز را

 فاسد واقع شده باشد و قضاء نمازهائيكه كودك در ايام كودكيش و ديوانه

جب در حال ديوانگى نخوانده و نيز نمازيكه در حال بيهوشى فوت شده وا



بشرطيكه خودش خود را بيهوش نكرده باشد و گرنه احتياط آن  نيست البته

و همچنين كافر اصلى يعنى كسى كه از  است كه آن ها را قضاء كند

آوردنش واجب نيست آن  طفوليت كافر بوده و نماز نخوانده بعد از اسالم

 .نمازها را قضاء كند

سپس توبه كرده آنچه نماز و اما كافريكه قبال مسلمان بوده و مرتد شده و 

حال ارتدادش از او فوت شده بايد قضاء كند و نماز قضاء او  كه در

از فطرت باشد و نيز زن حائض و نفساء  صحيح است هرچند كه مرتد

 . بوده بر او واجب نيست قضاء نمازهائيكه در همه وقت آن نمازها ناپاك

 امامى داشته و كسى كه مذهبى غير از مذهب شيعه دوازده - 1مساءله 

گرويده واجب است آن چه نماز را كه قبال از او فوت  بعدا به مذهب شيعه

خوانده قضاء كند و اما آنچه كه بر طبق  شده و يا بر خالف مذهب خودش

بنا بر مذهب ما  مذهب آن روزش خوانده قضائش واجب نيست هرچند كه

 . آنچه خوانده باطل بوده است

مذهب قبلى عدول كرده واجب است در وقت بله اگر در وقت نماز از 

اگر ترك كرد و يا بجا آورد ولى به  نماز را طبق مذهب ما بياورد و

باطل بوده است واجب است آن را قضاء  نحوى كه بر حسب مذهب ما

 .كند

اگر كودك در وقت نماز بالغ شود و يا مجنون بهبودى يابد و  - 2مساءله 

ازش را بخواند هرچند كه از وقت بيهوشى بهوش آيد واجب است نم يا

مگر مقدار يك ركعت با طهارت هرچند كه آن يك ركعت  باقى نمانده باشد

توانسته بخواند و اگر نخوانده باشد  را بخاطر عذرى تنها با تيمم مى



حائض و نفسائيكه  قضائش بر نامبردگان واجب است و همچنين حكم زن

از   يا بيهوشى يا حيض بعدهمچنانكه اگر جنون. در وقت پاك شده باشد

حال شخص از  گذشتن مقدار بجا آوردن نماز مختار از اول وقت بحسب

سفر و حضر و وضوء و تيمم عارض و نماز را نياورده باشد واجب است 

 .نماز را قضاء كند آن

غسل و يا وضوء و خاك براى  كسى كه دسترسى به آب براى - 3مساءله 

اين است   است نماز را قضاء كند و اقوىتيمم بدل از آن دو ندارد واجب

كه نماز اداء از او ساقط است لكن ترك احتياط به اينكه در وقت نيز 

 . سزاوار نيست

قضاء نمازهاى واجب غير يوميه كه در وقت از او فوت شده  - 4مساءله 

فطر و عيد قربان و بعضى از صور نماز آيات واجب است  بجز نماز عيد

فالن وقت معين دو ركعت نماز و يا بيشتر  كه درحتى اگر نذر كرده 

است كه بگوئيم واجب است  بخواند در صورتى كه نخوانده باشد احتياط آن

 .در خارج آن وقت قضائش را بخواند

انجام قضاء نمازهاى واجب در هر ساعتى از شب و روز  - 5مساءله 

در در سفر و حضر و مكلف مى تواند نمازى كه  جائز است و همچنين

فوت شده در سفر چهار ركعتى قضا   ركعتى4حضر از او فوت شده يعنى 

ركعتى قضاء كند و  كند و نمازى كه در سفر از او فوت شده در حضر دو

محل اقامت بوده و در آخر وقت مسافر  اگر در اول وقت حاضر و يا در

اول وقت مسافر و در آخر وقت حاضر بوده و نماز  شده و يا به عكس در

يعنى آخر (صحيح تر معيار حال فوت  وزش قضاء شده بنا بر نظريهآن ر



 . است) وقت 

بنابراين در صورت اول دو ركعتى قضاء مى كند و در صورت دوم 

احتياط به قضاء نمودن هر دو قسم سزاوار نيست و  چهار ركعتى لكن ترك

وظيفه اش احتياط كردن به جمع بين قصر  اگر در وضعى قرار گرفته كه

دو ركعتى قضاء كند و هم  مام بوده در قضاء نيز جمع نمايد يعنى همو ات

 . چهار ركعتى

اگر از مسافرى كه قصد اقامه ندارد در چهار مكان مقدسى كه  - 6مساءله 

بين قصر و اتمام يعنى مسجد الحرام و مسجد النبى صلى اهللا  مخير است

 قضاء شود حائر حسينى عليه السالم نماز عليه وآله و مسجد كوفه و

ركعتى بخواند و يا چهار  ظاهرا در قضاء آن نيز مخير است بين اينكه دو

مكان قضاء  ركعتى البته اين در صورتى است كه بخواهد در همان چهار

را بخواند و اما اگر بخواهد در غير آنجا قضاء كند تنها وظيفه اش اين 

 .دو ركعتى بخواند است كه

 مستحبى را هم قضاء كند البته منظور مستحب است نمازهاى - 7مساءله 

اشتغال  يوميه است نه هر نماز مستحبى و ترك قضاء آن بخاطر نافله هاى

به جمع دنيا اكيدا مكروه است و اگر كسى از قضاء نافله ها عاجز باشد 

به مقدار توانائيش صدقه دهد و كمترين مقدار آن صدقه دادن  مستحب است

رك طعام است و اگر مقدورش نيست در چا در برابر هر دو ركعتى يك

توانائى اين مقدار را هم  برابر هر چهار ركعت يك چارك بدهد و اگر

برابر نافله هاى  ندارد يك چارك در برابر نافله هاى شبانه و يك چارك در

 . روزانه



اگر نمازهاى واجب فوت شده متعدد باشد در صورتى كه علم  - 8مساءله 

نه فوت شده ، كدام جلوتر و كدام عقب تر فوت شده باشد باينكه چگو داشته

چه جلوتر فوت شده جلوتر و آن چه عقب فوت شده را  بنابراحتياط آن

 .عقب تر قضاء مى كند

و اما نمازهائيكه در اداء آن ترتيب بين آن ها معتبر است نظير نماز ظهر 

عشاء از يك روز كه بايد ظهر قبل از عصر و  و عصر و يا مغرب و

قبل از عشاء خوانده شود در قضاء آن ها نيز رعايت ترتيب الزم  بمغر

 .اطالع از كيفيت فوت شدن بود است همه اينها در صورت

و اما اگر نمى داند كه بچه ترتيب فوت شده احتياط آن است باز هم ترتيب 

يعنى (كندهرچند با تكرار نماز لكن عدم وجوب ترتيب مطلقا  را رعايت

خالى از قوت نيست ) شدن نمازها داشته باشد تيب فوتهر چند علم به تر

 . است مگر در نمازهائيكه در اداء آن ترتيب معتبر

اگر يقين داشته باشد باينكه يكى از نمازهاى پنجگانه اش فوت  - 9مساءله 

و نداند كدام است كافى است كه يك نماز صبح و يك نماز مغرب و  شده

 كه يا ظهر است و ياعصر و يا عشاء مافى الذمه يك چهار ركعتى به نيت

بين اينكه به جهر بخواند و يا به  بخواند و در اين چهار ركعتى مخير است

يك نماز مغرب قضاء  اخفاث و اگر دراين فرض مسافر بوده كافى است

 كند و يك دو ركعتى كه مردد است بين صبح و ظهر و عصر و عشاء و

 يك نماز مغرب قضاء مى كند اگر نمى داند در حضر فوت شده و يا سفر

مردد بين صبح و ظهرو عصر و عشاء و يك چهار  و يك دو ركعتى

كه از نمازهاى پنجگانه يك  ركعتى مردد بين ظهرو عصر و اگر مى داند



صبح قضاء  روزش دو نماز از او فوت شده و نمى داند كدام بوده يك نماز

 ركعتى به نيت مى كند و يك چهارركعتى مرد بين ظهر و عصر و يك سه

 .و در آخر يك چهارركعتى مردد بين عصرو عشاء مغرب

و چنين كسى طورى ديگر نيز مى تواند نمازش را قضاء كند و آن اين 

به نيت قضاء نماز صبح بخواند و سپس يك چهار  است كه يك دو ركعتى

بخواند و يك سه ركعتى به نيت  ركعتى مردد بين ظهر و عصر و عشاء

مى داند كه   چهار ركعتى به نيت عصرو عشاء و اگرمغرب و سپس يك

آن دو نماز كه از او فوت شده در سفر فوت شده يك دو ركعتى مردد بين 

و ظهر و عصر و عشاء مى خواند و يك سه ركعتى و سپس يك دو  صبح

و عشاء و نيز مى تواند اين طور قضاء  ركعتى مردد بين ظهرو عصر

بخواند و سپس يك  بح و ظهر و عصركند كه يك دو ركعتى مردد بين ص

مغرب قضاء كند و آن گاه يك دو ركعتى مردد بين ظهر و عصر و 

 .عشاء

و اگر نمى داند كه فوت در حضر بوده يا در سفر يك دو ركعتى نماز 

مردد بين صبح و ظهر و عصر و عشاء و يك سه ركعتى  قضاء مى خواند

اء و يك چهار ركعتى عصر و عش  يك دو ركعتى مردد بين ظهرو و سپس 

بين  مردد بين ظهر و عصر و عشاء و در آخر يك چهار ركعتى مردد

 .عصرو عشاء

  و اگر يقين داشته باشد به اينكه سه نماز از نمازهاى پنج گانه يك روزش 

اگر در حضر بوده پنج نماز را قضاء مى كند و اگر در سفر  فوت شده

و ظهر و عصر و يك دو مردد بين صبح  بوده يك دو ركعتى مى آورد



طرف ديگرى براى  ركعتى ديگر مى آورد مردد بين عصر و عشاء البته

 تخلص از وظيفه تصور دارد و ميزان در همه جا اين است كه طورى

قضاء كند كه جامع همه محتمالت باشد و يقين كند به اينكه آن دو نماز و 

ت آن هائى كه فوت شده هر چه بوده با رعايت ترتيب بي يا سه نمازى كه

 . بجا آورده در اداء آنها ترتيب معتبر است

اگر بداند كه يك نماز معين مثال نماز صبح چند بار از او  - 10مساءله 

نداند كه عدد آن چقدر است اقوى اين است كه مى تواند به آن  فوت شده و

 از او فوت شده لكن به احتياط نزديك تر اين مقدار اكتفاء كند كه يقين دارد

مظنه حاصل كند ديگر  است كه آن قدر نماز صبح قضاء كند كه

 نمازقضائى بعهده اش

نمانده و از اين بهتر و به احتياط نزديك تر اين است كه آن قدر تكرار كند 

حاصل كند باينكه ديگر ذمه اش مشغول نيست مخصوصا در  كه يقين

 . بوده و بعدا فراموش كرده جائى كه قبال مى دانسته چقدر

 همچنين است در جائى كه نمازهاى چند روز از او فوت شده و نمى و

 . داند عدد آن ايام چند است

قضاء كردن نمازهائيكه فوت شده فورى نيست بلكه مادام  - 11مساءله 

دارد مگر آن كه تاءخير انداختن آن باعث سهل انگارى در  الحياء وقت

 .اداء تكليف شود

بر عهده دارد و بخاطر عذرى نمى كسى كه نماز قضاء  - 12مساءله 

داراى همه اجزاء و شرائط و فاقد همه موانع بجا آورد  تواند نماز را

بيندازد تا زمان برطرف شدن عذر  احتياط آن است كه قضاء را تاءخير



عمر باقى خواهد ماند و  مگر آن كه يقين داشته باشد باينكه عذرش تا آخر

خود  ثار و نشانى هائى كه دريا بترسد از فرا رسيدن مرگ بخاطر آ

 .احساس مى كند

بله اگر از خصوص طهارت آبى معذور باشد و فعال ناگزير است با تيمم 

 حتى در -را بخواند جواز مبادرت و خواندن آن با تيمم  نماز قضاء

 داراى وجهى است -عذر را داشته باشد  صورتى كه اميد برطرف شدن

 . تاءخير آن تا دسترسى به آب استاشكال نيست پس احتياط  كه خالى از

قبل از نماز اداء بخواند  بر مكلف واجب نيست نماز قضاء را - 13مساءله 

مشغول   كسى كه نماز قضاءدارد جائز است به نماز حاضر و اداء پس 

اول نماز قضاء را بخواند  شود هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه

 اداء آن را بخواند حتى درخصوصا قضاى همان روزى مى خواهد 

صورتى هم كه شروع بخواندن نماز اداء نموده مستحب است نيت خود را 

عدول دهد البته در صورتى كه از محل عدول نگذشته باشد بلكه  به قضاء

سزاوار نيست ترك شود و رعايت آن همين است كه  احتياطى كه گفتيم

 .عدول دهد نيت خود را بقضاء

ن است كه براى كسى كه نماز قضاء به گردن دارد اقوى آ - 14مساءله 

داخل شدن  نماز مستحبى بخواند همچنانكه جائز است بعد از جائز است

 .وقت و قبل از خواندن نماز واجب نافله بخواند

خواندن نماز قضاء بجماعت جائز است چه اينكه نماز امام  - 15مساءله 

 باشد بلكه عالوه بر اينكه باشد و يا آن كه او مشغول نماز اداء هم قضاء

و واجب نيست كه نماز امام و ماءموم متحد  جائز است مستحب هم هست



تواند به نماز عشاء  باشد كسى كه مى خواهد نماز ظهر را قضاء كند مى

 .امام اقتداء نمايد

واجب  (( دردم مرگ )) بر ولى ميت يعنى پسر بزرگتر او - 16مساءله 

 رى از قبيل خواب ماندن و از ياد بردن وكه بخاطر عذ است نمازهائى

امثال آن از پدرش فوت شده قضاء كند و اين حكم و نماز ما در اين حكم 

نمى شود هرچند كه قضاء نمازهاى مادر نزديك تر به  ملحق به نماز پدر

فرقى ميانه ترك عمدى و غير عمدى  احتياط است و اقوى اين است كه

 . نيست

جل جالله  مازهائى كه پدر از در طغيان بر مولىبله بعيد نيست بگوئيم ن

ترك كرده اين حكم را ندارد هرچند كه قضاء كردن آنها نيز نزديك تر به 

براى فرزند بزرگتر است بلكه اين احتياط ترك نشود و ظاهرا  احتياط

بطور فاسد خوانده يعنى آنچه كه در نماز معتبر است  نمازهائى هم كه پدر

 . ائش واجب استرا رعايت نكرده قض

قضاء نمازهائيكه از خود پدر فوت شده بر پسربزرگتر واجب است نه 

پدر از ديگران بعهده گرفته مثال در خواندن آنها اجير شده و  نمازهائى كه

مثل نمازهائيكه از پدر او فوت شده و بعد از مرگ پدر  يا بعهده اش آمده

 نمازهاى پدر تنها نكرده و قضاء بعهده او آمده و او آن ها را قضاء

پسران ديگر و بر ساير  بگردن پسر بزرگتر است و بر دختران و نيز بر

واجب  اقارب هر چند اقارب مرد باشند مانند پدر، برادر، عمو و دائى

نيست هرچند كه قضاء نمازهاى او به وسيله مردان از اقارب باحتياط 

 . نزديك تر است



از اين كه نمازهاى او را قضاء  و اگر پس از مرگ پدر پسر بزرگتر قبل

برادران كوچك او  كند از دنيا برود بر پسرانى كه سن كمترى دارند يعنى

 واجب نيست نمازهاى پدر را قضاء كنند و در پسر بزرگتر كه ولى ميت

است اين شرط معتبر نيست كه در زمان مرگ پدر بحد بلوغ رسيده باشد 

و يا ديوانه هم باشد وقتى او به حد عاقل باشد بلكه كودك  و يا در آن هنگام

بيمارى جنون بهبودى يافت واجب است نمازهاى  بلوغ رسيد و اين از

معتبر نيست كه پسر بزرگتر وارث  فوت شده پدر را قضاء كند همچنان كه

پدر و يا بخاطر كافر  پدر باشد بلكه در صورتى هم كه به خاطر كشتن

شده  واجب است نمازهاى فوتشدن و امثال آن از ارث پدر محروم شده 

 .پدر را قضاء كند

اگر فرزند بزرگتر پدر دو پسر همزاد و دو قلو باشند نمازها بطور 

تقسيم مى شود و اگر بعد از تقسيم يك نماز باقى ماند  مساوى بين آندو

 .يك نماز را بخواند واجب كفائى است كه يكى از آن دو

شده پدر را قضاء كند بر ولى ميت واجب نيست خودش نمازهاى فوت 

را در خواندن آن استيجار نمايد و اجير نمازها را به  بلكه مى تواند كسى

نيت صاحب پول كه ولى ميت است و  قصد نيابت از ميت مى خواند نه به

بايد در احكام  اگر خود ولى و يا غير او خواست نماز ميت را قضاء كند

 تكليف خود چه مجتهد باشدشك و سهو و بلكه در اجزاء و شرائط نماز به 

اصل مساءله وجوب  يا مقلد عمل كند نه به تكليف ميت همچنان كه در

مجتهد او با  قضاء نمازهاى پدر بر پسر بزرگتر و فروعات آن اگر فتواى

مجتهد پدر مختلف باشد بايد فتواى مجتهد خودش را رعايت كندمثال اگر 



ز آيات مربوط به زلزله اى ميت يا مجتهد او اين باشد كه قضاء نما فتواى

نشده واجب نيست واجب نيست لكن فتواى پسر  كه مكلف از آن مطلع

 .تكليف خودش عمل كند بزرگتر يا مجتهد او وجوب آن است بايد به

اجير كردن كسى براى خواندن نماز قضاء ميت همچنانكه جائز است اجير 

نيابت از ميت و نيز ) مثل حج و روزه (ساير عبادات  كردن براى انجام

باشد و چه متبرع بايستى با فعل  تبرعا و بدون اجرت و نائب چه اجير

قصد كند كه اين  يعنى درنيت(خود نيابت و بدليت از ميت را قصد كند 

 كه اگر چنين باشد ذمه ميت فارغ مى) عبادت را بجاى او انجام مى دهم 

بر نمازى كه شود و باعث تقرب او به درگاه خدا مى گردد و ميت در برا

 .خواند ثواب داده مى شود نائب او مى

در نماز استيجارى قصد اينكه اين نماز را به نيابت از فالنى و به منظور 

درگاه خدا مى خوانم معتبر است و نائب نبايد به قصد تقرب  تقرب او به

تقرب حاصل نمى شود مگر آن كه از نائب   بخواند و براى نائب خودش 

طورى كه اگر مقصود درونيش  به )) ه خدا را قصد كندشدن خود تقرب ب

ميت نماز مى  شكافته شود اين معنا به دست آيد كه خدايا از طرف فالن

و از اين  (( خوانم و با اين عمل خود او را به درگاه تو نزديك مى كنم

كه به او مى كنم هدفى ندارم جز اينكه به درگاه تو تقرب يابم كه  احسانى

نيز مانند كسى كه تبرعا و بدون اجرت براى ميتى  ت اودر اين صور

 .نماز خوانده تقرب مى يابد

  و اما اينكه در روايات آمده كه خداى تعالى به شخص اجير نيز پاداش 

 . باب تفضل است مى دهد صرفا از



در اجير شدن براى انجام عبادت به نيت ميت واجب است در نيت خود 

كند هرچند بطور اجمال باشد مثل اينكه  شخص ميت منوب عنه را معين

صبح مثال مى  نيت كند كه من از طرف صاحب اجرت دو ركعت نماز

 . خوانم

بر كسى كه نماز و يا روزه قضاء به گردن دارد واجب است كه وصيت 

داراى ولى يعنى پسر بزرگتر باشد و مكلف اطمينان داشته  كند مگر آن كه

 -ه اش را قضاء مى كند و بر وصى فوت شد باشد به اينكه او عبادات

است اجرت نماز وروزه ميت را   واجب-البته اگر وصيتى در كار باشد 

اصل برداشته  از ثلث اموال او خارج كند مگر آن كه ورثه اجازه دهند از

 .شود اين در خصوص نماز و روزه بود

 و اما در حج و واجبات مالى از قبيل زكات ، خمس ، مظالم ، كفارات و

امثال آن از اصل مال برداشته مى شود چه اين كه ميت وصيت كرده باشد 

مگر آن كه خود او وصيت كرده باشد به اينكه واجبات  و چه نكرده باشد

اموالم برداريد كه در اين صورت مى  مالى فوت شده از من را از ثلث

حال اگر در چنين فرضى ثلث مال كافى نبود براى اداء  توانند چنين كنند

اصل مال برمى دارند و اگر وصيت كرده  واجبات مالى مقدار زائد را از

روزه برايم قضاء كنيد و بعد  باشد به اينكه بعد از من فالن مقدار نماز و

نيست وصيت  از مردنش مالى از او بجاى نمانده باشد بر وصى او واجب

 مال خود و اجير گرفتن عمل او را به مباشرت خودش ويا پول دادن از

دختر اين است  كند و نزديك تر به احتياط براى فرزند ميت چه پسر و چه

 كه اگر پدر وصيتى به نماز و روزه كرده خودشان آن را عملى سازند



البته اين احتياط در جائى است كه عمل به وصيت پدر حرجى نباشد و نيز 

 . نمازهائى است كه از خود پدر فوت شده اين درباره غير

ه آنها گفتيم بر پسر بزرگتر واجب است يا خودش قضاء كند و اما نسبت ب

مال شخصى خودش كسى را براى انجام آن اجير نمايد هرچند كه  و يا با

 .نكرده باشد پدر وصيتى در آن باب

اگر كسى خود را در خواندن نماز يا گرفتن روزه يا انجام حج  - 2مساءله 

 دهد از دنيا برود اگر چنانچه كند و قبل از آن كه عمل را انجام ميتى اجير

كه حتما خود او عمل را انجام دهد اجاره نسبت  اجير كننده قيد كرده باشد

باطل مى شود اگر اجير همه اجرت را گرفته  به آنچه بر عهده او باقيمانده

مال  مشغول است ورثه او بايد آن مبلغ را از اصل ذمه اش نسبت به آن

نند و اگر مباشرت خود او را شرط نكرده وى برداشته به ولى ميت برگردا

مال  بر ورثه اجير واجب مى شود كه از مال اجير براى صاحب باشد

استيجار كنند البته اين درصورتى است كه از اجير مالى باقى مانده باشد و 

بر ورثه واجب نيست از مال خود ميت را از زير بار اين بدهكارى  گرنه

از زير بار هر قرض بى محل ديگرى نيست  درآورند همچنانكه واجب

 .درآورند

يكى اينكه نسبت به اجزاء و : در اجير چند چيز شرط است  - 3مساءله 

 منافيات نماز و احكام خلليكه احيانا در نماز اتفاق مى افتد و ساير شرائط و

 . مسائل نماز عارف باشد حال يا به اجتهاد و يا به تقليد صحيح

ائز است كسى را اجير كنند كه نه مجتهد است و بله بعيد نيست بگوئيم ج

اعمال خودش همواره عمل به احتياط مى كند چنين كسى  نه مقلد بلكه در



 .عارف بكيفيت احتياط باشد را وقتى جائز است اجير بگيرند كه

در اجير شرط نيست كه عادل باشد بلكه همين كه امين  - 4مساءله 

 كه عمل را بوجه صحيح انجام مى دهداطمينان به اين  داده شود و تشخيص 

 . حاصل شود كافى است

و اما اينكه آيا بلوغ هم در اجير شرط است يا نه ، بعيد نيست بگوئيم 

نتيجه استيجار طفل مميز و نائب شدن او از ميت بشرط  شرط نيست و در

عمل را بوجه صحيح انجام ميدهد جائز است هرچند كه  علم به اينكه

 . بگوئيم بلوغ معتبر است ياط آن است كهنزديك تر به احت

براى ولى ميت جائز نيست با دسترسى به افراد سالم كسى را  - 5مساءله 

بگيرد كه از انجام عمل واجد همه اجزاء و شرائط عاجز است مثال  اجير

بلكه اگر فرد سالمى را اجير گرفته و او دچار عجز  نمى تواند به ايستد

برطرف شدن عجز عمل را انجام دهد و اگر   ازشده بايد صبر كند تا بعد

بهبودى يابد وقت عمل مى  وقت تنگ است و اگر بخواهد صبر كند تا

بگوئيم  گذرد معامله خود بخود فسخ مى شود بلكه نزديكتر آن است كه

جائز نيست كسى را براى نماز مثال اجير كند كه وضوء را با جبيره مى 

 .دبا تيمم نماز مى خوان گيرد و يا

اگر اجير گرفتار سهو و يا شك شد بر طبق اجتهاد خودش و يا  - 6مساءله 

مجتهد خودش به وظيفه سهو و شك عمل مى كند هرچند كه مخالف  فتواى

واجب است بر او كه اصل نماز را بر طبق  وظيفه ميت باشد همچنانكه

اجير شده بر آوردن  وظيفه اجتهادى و يا تقليدى خودش انجام دهد، اگر

 ((عمل صحيح باعتقاد خودش مى باشد كه معنايش آوردن )) مل صحيحع



عمل را با كيفيتى خاص انجام دهد كه به اجتهاد  او را اجير كنند در اينكه

باطل است نزديك تر آن است كه  و يا بفتواى مجتهد او نماز با آن كيفيت

 .نكند چنين اجاره اى را نپذيرد و خود را براى چنان علمى اجير

هر يك از زن و مرد مى توانند اجير ديگرى شوند مثال زن  - 7ءله مسا

اينكه به نيابت از مردى كه از دنيا رفته نماز قضاء بخواند و  اجير شود به

و مسئله  ((آهسته يا بلند خواندن نماز )) اخفات بعكس و در مسئله جهر و

 حال رعايت حال خودش را بكند نه پوشاندن بدن و شرائط لباس نمازگزار

 .عمل او را انجام مى دهد آن كسى كه عوض او

بنابراين اگر اجير مرد است نمازهاى جهرى را جهرى مى خواند و بدن 

پوشاند هرچند كه نائب از زن باشد و زن در خواندن  را مانند زن نمى

مخير است و واجب است همه بدن به  نمازهاى جهريه به جهر يا اخفات

 .باشد اند هرچند كه نائب از مردىسواى وجه و دو كف را بپوش

 در سابق توجه كرديد كه گفتيم واجب نبودن ترتيب در قضاء و - 8مساءله 

مخصوصا در قضاء نمازهائى كه مكلف نمى داند بچه ترتيب فوت شده 

نيست ، بنابراين جائز است كه چند نفر درزمان واحد اجير  خالى از قوت

جب نيست بر ولى ميت كه براى ميت و وا شوند براى قضاء نمازهاى يك

زمان نمازهاى آن  آن چند اجير وقت معين كند و اجيرها مى توانند در يك

جاهل بوده به ترتيب  ميت را بخوانند مخصوصا در موردى كه يا ميت

 .حال او ندارد بوده و يا ولى ميت اطالعى از

جائز نيست براى اجير اينكه غير خود را براى عملى كه  - 9مساءله 

انجام آن شده اجير كند مگر آن كه ولى ميت اجازه داده   اجيردر خودش 



 .باشد

بله اگر كسى انجام قضاء نماز ميتى را به عهده بگيرد بدون اين كه 

مى تواند غير خود را در انجام آن اجير كندلكن   اجير شود خودش 

كمتر از آن مقدار كه خود  بنابراحتياط جائز نيست آن غير را باجرتى

عمل مورد اجازه را خودش انجام  گرفته اجير كند مگر آن كه مقدارى از

 .داده باشد هرچند كه اندك باشد

اگر براى اجير وقتى و مدتى معين شده باشد يعنى قيد كرده  - 10مساءله 

عمل و يا  از چه روزى شروع كند و تا چند مدت تمام كند و او همه باشند

نكرده باشد ديگر نمى تواند در خارج آن قسمتى از آن را در آن مدت تمام 

همه و يا آن قسمت را كه نياورده بياورد مگر آن كه مستاءجر اجازه  مدت

 . حساب مى شود و مستحق اجرتى نيست بدهد و اگر بياورد متبرع

بله اگر چنانچه تعيين وقت جنبه شرط داشته باشد و او شرط را نياورده 

 صاحب مال به خاطر تخلف مسمى تعيين شده هست و مستحق اجرت

مى تواند به اجير رجوع نموده اجرت  شرط اختيار فسخ دارد اگر فسخ كند

 .المثل را به او بدهد تعيين شده را از او پس بگيرد او اجرت

باطل  اگر بعد از عمل معلوم شود اجاره اى كه واقع شده - 11مساءله 

المثل را مستحق  بوده اجير اجرت تعيين شده را مستحق نيست بلكه اجرت

است و همچنين اگر خود اجير بخاطر مغبون شدن و يا مجوز شرعى 

 .را فسخ كرده باشد ديگر اجازه

عمل از جهت آوردن مستحبات  اگر از ناحيه مستاءجر كيفيت - 12مساءله 

يعنى  معين نشد و نيز از نظر عرف ذهن به كيفيت خاصى متوجه نشد



ذهن شنوندگان منصرف به رو برهم وقتى سخن از آن عمل به ميان آيد 

مستحبات آن نمى شود تنها بر اجير آن مستحباتى واجب است  واجبات و

مانند قنوت گرفتن و قبل از ركوع اهللا اكبر  كه متعارف در بين عرف است

 . امثال آن گفتن و

منتقل به آن  و اما آن مستحبات ديگر كه گفتيم ذهن عرف از شنيدن نماز

 .جير واجب نيست آن ها را بياوردها نمى شود بر ا

  گفتار درنماز جمعه

نماز جمعه در اين زمانها نيز واجب است چيزى كه هست  - 1مساءله 

است به اين معنا كه مكلف درروز جمعه مخير است  وجوب آن تخييرى

ظهر و نماز جمعه فضيلت بيشترى  بين اينكه نماز جمعه بخواند ويا نماز

نزديك تر به  حتياط نزديك تر است و از ايندارد ولى نماز ظهر به ا

احتياط آن است كه هم جمعه را بخواند و هم ظهر را پس كسى كه نماز 

خوانده نماز ظهر بنابراقوى از او ساقط مى شود چيزى كه هست  جمعه

نماز جمعه به احتياط نزديك تر است و نماز  خواندن نماز ظهر بعد از

 . تجمعه مانند نماز صبح دو ركعت اس

كسى كه در روز جمعه و در نماز جمعه بامامى اقتداء مى كند  - 2مساءله 

نماز عصر را نيز به وى اقتداء كند لكن اگر بخواهد رعايت  جائز است

عصر دوباره ظهر و عصر را اعاده مى  احتياط را بكند بعد از جمعه و

ز قبل از نما كند مگر آن كه خود امام جمعه نيز بعد از نماز جمعه و

عصر احتياطا ظهر را هم خوانده باشد كه در اين صورت اگر ماءموم هم 

احتياط را كرده باشد مى تواند نماز عصر را به او اقتداء كند چون با  اين



 .حاصل مى شود همان ترتيب احتياط

اقتداء كردن در ظهر احتياطى جائز است بنابراين اگر امام و  - 3مساءله 

ده اند مى توانند ظهر احتياطى را نيز به جمعه را خوان ماءموم نماز

 .جماعت بخوانند

و اما كسى كه نماز جمعه رانخوانده نمى تواند به اقتداء به امامى كه جمعه 

ظهر را احتياطا مى خواند اكتفاء كند بلكه بر او واجب است  را خوانده و

 .دوباره خودش ظهر را بخواند

  گفتار در شرائط نماز جمعه

 : معه چند چيز استشرائط نماز ج

اول اينكه عدد نماز گزاران به حد نصاب رسيده باشد و كمترين حد نصاب 

كه يك نفر از آنان امام باشد پس اگر عدد نفرات كمتر از  پنج نفر است

شود و بعضى از فقهاء گفته اند كمترين عدد  پنج نفر باشد نماز جمعه نمى

يكتر و قويتر است پس اگر نزد نفرات هفت است ولى آن چه ما گفتيم بنظر

نماز جمعه  هفت نفر بباال جمعيت در نماز جمعه جمع شود فضيلت آن

 . بيشتر است

دوم اينكه قبل از نماز دو نوبت به وسيله امام خطبه ايراد شود و اين دو 

اصل نماز واجب است و نماز جمعه بدون اين دو خطبه منعقد  خطبه مانند

 .نمى شود

نماز جمعه معتبر است اين است كه بايد به جماعت سوم از امورى كه در 

 . نماز جمعه اى كه فرادى خوانده شود صحيح نيست خوانده شود پس

چهارم اينكه در كنار محلى كه مكلفين نماز جمعه منعقد مى كنند در فاصله 



محل دو نماز  ميل نماز جمعه ديگر برقرار نباشد پس اگر بين كمتر از سه

باشد هر دو نماز صحيح است و ميزان فاصله جمعه سه ميل فاصله 

نماز جمعه از يكديگر است نه دو تا بودن محل و شهر و قريه  ودورى دو

 .مى شود اى كه نماز در آن دو منعقد

طول آن چند فرسخ است با  بنابراين جائز است در شهرهاى بزرگى كه

 .رعايت فاصله مزبور چند نماز جمعه منعقد گردد

پنج نفر براى منعقد كردن نماز جمعه جمع شوند و چهار اگر  - 1مساءله 

در بين خطبه و يا بعد از خطبه و قبل از نماز متفرق گردند و  نفر آنان

 ديگر كه جاى آنها را پر كنند و يا عدد پنج را ديگر برنگردند و چهار نفر

تكميل كنند نباشد بر همه باقيماندگان خواندن نماز ظهروجوب تعيينى پيدا 

 .(يعنى ديگر مخير بين جمعه و ظهر نيستند) كندمى 

اگر نمازگزاران در بين خطبه متفرق شوند و دوباره برگردند  - 2مساءله 

متفرق شدنشان بعد از تحقق مسماى واجب از خطبه باشد ديگر واجب  اگر

اعاده كند هرچند كه فاصله زمانى طول كشيده  نيست خطيب خطبه ها را

وضعى پيش بيايد يعنى متفرق شوند   از خطبه چنينباشد همچنانكه اگر بعد

 .ودوباره برگردند همين حكم را دارد

و اما اگر تفرقه قبل از تحقق مسماى واجب از خطبه باشد در صورتى كه 

انصراف از اقامه جمع باشد احتياط آن است كه خطيب  علت متفرق شدن

نى متفرق شدن اول شروع كند چه اينكه فاصله زما دوباره خطبه ها را از

اگر علت تفرقه آنان عذرى از قبيل  و جمع شدن زياد باشد و چه كم و

خطبه ها بحسب ظاهر  باران و امثال آن باشد در صورتى از سر گرفتن



 واجب مى شود كه فاصله زمانى آن قدر زياد باشد كه مضربه وحدت

قبلى عرفيه انعقاد مجلس باشد يعنى عرفا بگويند اين انعقاد غير انقعاد 

فاصله آن قدر نباشد خطيب بقيه خطيب بقيه خطبه را ادامه  است و اگر

 . ميدهد و صحيح است

بعمل آيد بعضى از  اگر قبل از آن كه مسماى واجب از خطبه - 3مساءله 

گذشتن  نمازگزاران از اقامه نماز جمعه منصرف شوند و بروند ولى بدون

 كه او غايب بوده امام فاصله طوالنى برگردند اگر در اين مدت كوتاه

بوده بعد از برگشتن او از همانجا كه مانده ادامه مى دهد و اگر در  ساكت

در نتيجه آن شخص و يا آن چند نفر قسمتى از  غياب او ادامه مى داده و

اين عده نشنيده اند اعاده مى  خطبه را نشنيده اند امام خطبه را از آنجا كه

مگر بعد از  نصرف شدند برنگردندكند و اگر شخص و يا اشخاصى كه م

 آن كه مدتى طوالنى كه عرفا مضر به وحدت است فاصله شده باشد امام

 همه آن خطبه را اعاده مى كند و اگر آن عده برنگردند ولى عده اى ديگر

بجاى آن ها بيايند واجب است خطبه را  ((تكميل مى كند كه عدد پنج را ))

 .ضر به وحدت باشد و چه نباشدم از نو شروع كند چه اينكه فاصله

اگر عدد شركت كنندگان در نماز جمعه بيش از حد نصاب  - 4مساءله 

 باشد جدا شدن بعضى از شركت كنندگان در صورتى -نفر   پنج-جمعه 

نصاب باشند ضررى نمى رساند چه اينكه برگردند يا  كه باقيماندگان بحد

 . يا با فاصله كم برنگردند با فاصله زياد

قبل از آن كه  اگر امام داخل در نماز جمعه شود و ماءمومين - 5ءله مسا

تكبيرة االحرام بگويند متفرق شوند و كسى جز امام بر جاى نماند ظاهر 



است كه نماز جمعه منعقد نمى شود حال آيا امام مى تواند نيت خود را  اين

 ونعدول دهد و يا نماز او خود بخود ظهر مى شود و جائز است بد بظهر

 عدول در نيت همان نماز را چهار ركعتى بخواند تا ظهر باشد؟

اشكال است و احتياط آن است كه عدول بظهر نموده آن را  مسئله محل

ظهر را بخواند و از اين نزديك تر به  چهار ركعتى تمام كند و مجددا نماز

تمام كند و ظهر را  احتياط آن است كه نماز را دو ركعتى و به نيت جمعه

  بخواند و هر چند كه باطل بودن چنين جمعه اى بنظر نزديك تر استهم

و بنابراين اصال مى تواند آن را رها كند و از نو نماز را به نيت ظهر 

 .شروع كند

اگر عدد معتبر را در نماز جمعه يعنى چهار نفر ماءموم با يك  - 6مساءله 

حرام را بگويند جمعه را منعقد كنند همين كه تكبيرة اال نفر امام نماز

چند كه بعد از گفتن تكبير آن عده  واجب است نماز جمعه را تمام كنند هر

معروف در بين فقها است  متفرق شوند و جز يك نفر باقى نماند اين نظريه

باطل  ولكن آن چه بنظر ما نزديك تر است اين است كه اين نماز جمعه

ى بمانند و چه اينكه است چه اينكه امام با بعضى كمتر از چهار نفر باق

كسى باقى نماند و چه اينكه امام برود و همه بمانند و يا امام  غير از امام

چه اينكه يك ركعت را خوانده باشند و چه كمتر از  برود و بعضى بمانند و

باقيماندگان آن نماز را بعنوان جمعه  آن را لكن اين احتياط ترك نشود كه

 .بخوانندتمام كنند و از نو نماز ظهر را 

بله بعيد نيست بگوئيم در صورتى كه متفرق شدگان بعضى از ماءمومين 

اواخر ركعت دوم و يا حتى بعد از ركوع ركعت دوم متفرق  باشند و در



است ولى در اينجا نيز ترك احتياط  شده باشند نماز جمعه بقيه صحيح

 . بخواندن ظهر بعد از جمعه سزاوار نيست

جل و  در هر خطبه نخست حمد خداى عز وواجب است كه  - 7مساءله 

 بنابراحتياط واجب اثناى بر او گفته شود و نزديك تر به احتياط آن  سپس 

اسم جالله را در حمد خداى تعالى ببرد هر چند كه اقوى آن است  است كه

عرفا حمد آن جناب شمرده شود جائز است و بعد از  كه بهر عبارتى كه

النبيين محمد مصطفى صلى اهللا عليه  خاتمحمد و ثناى او واجب است بر 

عمل در خطبه  آل او عليهم السالم صلوات بفرستد و وجوب اين وآله و بر

اول بنابر احتياط است و در خطبه دوم بنابر اقوى است و سپس مردم را 

 وصيت نمايد كه اين كار وجوبش - ترس از عذاب الهى -تقوى اهللا  به

و در خطبه بنابراحتياط است بعد از توصيه اول بنابر اقوى است  در خطبه

بخواند كه وجوب اينكار در خطبه اول بنا بر اقوى  مردم يك سوره كوچك

و به احتياط نزديك تر آن است كه  و در خطبه دوم بنا احتياط است و بهتر

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله صلواتى  در خطبه دوم جداى از صلوات بر

مؤ منين و مؤ منات   السالم بفرستد و براىبر امامان مسلمين عليهم

 استغفار كند و بهتر آن است كه يكى خطبه هاى اميرالمؤ منين سالم اهللا

عليه و يا خطبه هائيكه از سائر ائمه اهل بيت عليهم السالم رسيده را 

 .انتخاب كند

احتياط آن است كه حمد و صلوات در خطبه را به زبان عربى  - 8مساءله 

چند كه خطيب و شنوندگانش عرب نباشند و اما مواعظ و  بگويد هر

اقوى آن است كه بغير عربى نيز جائز است  توصيه بتقواى خداى تعالى



باشد و آنان را به مصالحشان  بلكه احتياط آن است كه بزبان شنوندگان

زبانهاى مختلف باشند  آشنا سازد و اگر شنوندگان مختلط از مردمى به

 .زبانها ايراد كندخطبه را به همه آن 

 باشند جائز - يعنى چهار نفر -بله اگر عدد شنوندگان بيش از حد نصاب 

اكتفاء به زبانهاى آن چهار نفر كند لكن نزديك تر به احتياط آن  است اينكه

 .با لغت خود آنان موعظه نمايد است كه سايرين را نيز

ه در ضمن براى امام كه خطبه مى خواند سزاوار آن است ك - 9مساءله 

مسائلى كه مربوط به مصالح دينى و دنيائى مسلمين است و   خطبه اش

احوال خوب و بد و مضر و نافعى كه در بالد مسلمين رخ داده  حوادث و

معادشان بآن نيازمندند و مسائل سياسى و  و آن چه مسلمانان در معاش و

د و نيز استقالل و كيان مسلمين دخالت دارد را تذكر ده اقتصادى كه در

ملل چگونه بايد معامله و رفتار كنند گوشزد شنوندگان نموده  اينكه با ساير

دخالتهاى دول بيگانه و ستمكاران استعمارگر در امور  آنان را از توطئه و

سرانجام آن دخالتها استعمار و استثمار  سياسى و اقتصادى مسلمين كه

نماز جمعه و دو كه  مسلمين است برحذر بدارد و خالصه كالم اين است

خطبه آن از مواقف بس عظيمى است براى مسلمانان نظير حج و مواقف 

نظير عيد قربان و فطر و غير آنها كه از شرائع بسيار مهم اسالم  آن و

دشمن جوامع اسالمى را از وظائف مهم سياسى نماز  است اما متاءسفانه

وتوانست (غافل و بيخبر نگه داشت  جمعه و ساير مواقف سياسى اسالم

 .(مسلمانان را با داشتن چنين سرمايه اى استعمار كند

آرى اسالم دين سياست است با همه شئون سياست و اين معنا براى كسى 



احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى اسالم  كه كمترين دقتى در

گردد، پس كسى كه خيال مى كند دين  بكند بخوبى و روشنى ظاهر مى

جاهل است و هم  ز سياست است هم نسبت به معارف اسالماسالم جداى ا

 .سياست را نمى داند

 -قبل ظهر  امام جمعه مى تواند خطبه هاى نماز جمعه را - 10مساءله 

 ايراد كند به طورى كه بعد از تمام شدن دو خطبه خورشيد -نصف النهار 

ر آن نصف النهار برسد ولى نزديك تر به احتياط آن است كه هنگام ظه به

 .را ايراد كند

واجب است كه دو خطبه قبل از نماز جمعه ايراد شود پس  - 11مساءله 

اول نماز جمعه را بخواند و سپس دوخطبه را باطل است و بناچار  اگر

باشد بعد از آن دو خطبه دوباره نماز را بخواند و  بايد اگر وقت باقيمانده

 صورتى است كه يا جاهل اين در ظاهرا اعاده دو خطبه واجب نباشد البته

را بعد از  بمسئله بوده و يا سهوا چنين كرده كه در اين صورت نماز

جهل يا  كه از روى(خطبه ها مى آورد و اگر كسى بگويد در اين صورت 

 . اعاده نماز هم واجب نيست گفتارش بى وجه نيست) سهو را مقدم داشت 

 ها ايستاده باشد و خطيب واجب است كه در حال ايراد خطبه - 12مساءله 

نه اينكه فردى امام و فردى (خطيب و امام يكنفر باشد  واجب است كه

نتواند موعظه ها را ايستاده ايراد كند  پس اگر خطيب) ديگر خطيب شود

مى شود و اگر  شخص ديگر ايراد مى كند و همان شخص نيز امام مردم

 راد خطبه نمايدغير از همان شخص عاجز از قيام كسى نباشد كه بتواند اي

 .ظاهرا وظيفه به نماز ظهر مبدل مى شود



بله اگر چنانچه فتوى درباره نماز جمعه وجوب تعيينى باشد نه تخييرى 

همان خطيب عاجز از قيام خطبه ها را نشسته ايراد مى كند و  ناگزير

 نزديك تر

به احتياط آن است كه بعد از نماز جمعه ظهر را هم بخوانند و بر خطيب 

 .دو خطبه لحظه اى بنشيند  است كه بينواجب

بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى واجب است خطبه ها را  - 13مساءله 

ايراد كند به طورى كه همه چهار نفرى كه حد نصاب در عدد  بصداى بلند

سخنان او را بشنوند بلكه ظاهرا آهسته خواندن  نمازگذاران جمعه است

قسمت از خطبه ها كه مشتمل  يست آنخطبه ها جائز نباشد و بلكه جائز ن

كه  بر وعظ و سفارش بتقوى است آهسته ايراد كند و سزاوار آن است

صداى خود را آن قدر بلند كند كه همه حضار بشنوند نه تنها آن چهار نفر 

به احتياط نزديك تر است و يا اگر جمعيت بسيار است با بلند گو  بلكه اين

ظ او و ترغيب و ترهيب او و مسائل مهمى از مواع ايراد كند تا همه مردم

 .كه خاطرنشان مى سازد استفاده كنند

گوش كردن مردم به خطبه ها مطابق احتياط بلكه واجب  - 14مساءله 

احتياط سكوت و صحبت نكردن در بين خطبه است هرچند كه  است بلكه

 . است اقوى آن است كه اين كار مكروه

ن شود كه صداى امام بگوشش بله در صورتى كه سخن گفتن باعث آ

نفهمد امام چه مى گويد ترك آن الزم است و نزديك تر به  نرسد و خالصه

حال ايراد خطبه روبروى امام بنشينند و  احتياط آن است كه مستمعين در

طرف و آن طرف  از حدى كه در نماز جائز است روى خود را به اين



خطبه از حدث و خبث حال ايراد  نگرداند و واجب است بر امام كه در

داشته باشد و  ظاهر باشد يعنى هم بدن و لباسش پاك باشد و هم وضوء

 . همچنين بر مستمعين

و نيز بهتر و نزديك تر به احتياط آن است كه امام بين خطبه حرف هاى 

قبل از داخل  مربوط به خطبه نباشد و اما بعد از دو خطبه و معمولى كه

آن است كه خطيب  دارد و سزاوارشدن در نماز سخن گفتن عيبى ن

باشد يعنى مقتضيات احوال را بشناسد و سخنان خود را با  شخصى بليغ

خالى از الفاظ و جمالت ناماءنوس را ادا نمايد و  عباراتى فصيح و شيوا و

ساير بالد كه در اقطار عالمند و  باوضاع و احوالى كه بر مسلمانان

آشنا و به  ف او مى گذردمخصوصا مسلمانان ساكن در شهرهاى اطرا

 .مصالح اسالم و مسلمين عالم باشد

و نيز سزاوار آن است كه امام جمعه مردى شجاع باشد در راه خدا از 

 پروائى نداشته باشد و در اظهار حق و ابطال مالمت مالمتگران باكى و

باطل برحسب مقتضيات زمان و مكان صريح باشد و امورى كه در تاءثير 

است را رعايت نمايد مثال نسبت به اوقات نمازها مواظبت   مؤ ثر كالمش 

و سيماى آنان را داشته باشد و اينكه  داشته باشد صالحان و اولياء خدا

كه براى مردم دارد   درزندگى با مواعظ و ترغيب و ترهيبى رفتارش 

 .مطابق باشد

ر و نيز سزاوار است از گفتار و رفتارى كه مايه وهن و سبكى او و بى اث

شود بپرهيزد مانند زياد حرف زدن و مزاح و كارها و  شدن كالمش مى

رضاى خداى تعالى و از باب  سخنان بيفايده و همه اينها را بخاطر



رياست  اعراض از حب دنيا و حسب رياست مراعات كند كه حب دنيا و

 ريشه و منشاء همه خطاها است و اگر خطيبى چنين باشد قهرا كالم او در

 .ان تاءثيرى عظيم دارددل شنوندگ

 همه وقت چه تابستان و چه زمستان براى -و براى خطيب مستحب است 

بگذارد و ردائى يمنى و يا عدنى بپوشد و ظاهر خود را  ايراد خطبه عمامه

در تن كند و خود را معطر سازد و با  بيارايد و نظيف ترين جامه اش را

منبر قرار گرفت به  دروقار و سكينت با مردم روبرو شود و بمحضى كه 

 مردم سالم كند و روى خود را بطرف مردم كند مردم نياز روبروى او

بنشينند و از او روى برنگردانند و نيز مستحب است به كمان و يا عصا و 

كند و قبل از ايراد خطبه بنشيند تا مؤ ذن از اذان فارغ  يا شمشيرى تكيه

 .شود

اصله بين دو نماز جمعه بايد كمتر در سابق گذشت كه گفتيم ف - 15مساءله 

نباشد حال اگر دو نماز جمعه در كمتر از اين مقدار فاصله  (6) ميل از سه

هر دو در يك لحظه باشد هر دو نماز باطل است و  اقامه شود اگر انعقاد

قبل از ديگرى تشكيل شده باطل است شركت كنندگان  ر يكى از آن دواگ

اى قبل در فالن نقطه جمعه اى تشكيل  در آن اطالع داشته باشند كه لحظه

قبل تشكيل شده و صحيح  شده يا نداشته باشند و جمعه اى هم كه لحظه اى

بعد در جاى  است فرق نيست بين اينكه شركت كنندگان بدانند كه لحظه اى

تشكيل شدن جلوتر  ديگر تشكيل مى شود يا نه و ميزان در صحت جلوتر

 . آغاز شدن نماز است نه جلوتر شروع شدن خطبه

بنابراين اگر يكى از دو جمعه خطبه اش جلوتر آغاز شود و جمعه ديگر 
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 . آغاز شود آن كه نمازش عقب تر شروع شده باطل است نمازش جلوتر

قبل از اقامه جمعه تحقيق شود كه در احتياط آن است كه  - 16مساءله 

قبل از اين  فاصله اش كمتر از سه مايل باشد جمعه ديگرى محلى ديگر كه

جمعه و يا مقارن آن تشكيل مى شود يا نه هر چند كه صحيح و جائز است 

جمعه با نداشتن اطالع از انعقاد جمعه اى ديگر مقارن و يا جلوتر  انعقاد

انعقاد نماز جمعه حتى در صورتى هم كه است  از آن بلكه ظاهر جائز

ميل نيز جمعه اى منعقد است ولى ندانند كه اين  بدانند در كمتر از سه

 .جمعه مقارن و يا جلوتر از اين آغاز مى شود

اگر نمازگزاران بعد از تمام شدن يقين پيدا كنند به اينكه  - 17مساءله 

عقد شده و هر دو ديگر در فاصله اى كمتر از مقدار مجاز من جمعه اى

قبل از جمعه ديگر آغاز كرده اند و يا بعد  جمعه شك داشته باشند در اينكه

اعاده جمعه و نه ظهر  از آن ظاهرا اعاده نماز بر هيچ يك واجب نيست نه

 هرچند كه وجوب اعاده مطابق با احتياط است و اگر جمعيت ديگرى كه

 جمعه اى سوم منعقد در هيچ يك از دو جمعه شركت نداشته اند بخواهند

باطل بودن هر دو جمعه را كه قبال منعقد شده بوده احراز كنند  سازند بايد

احتمال صحت يكى از آن دو جائز نيست جمعه اى ديگر منعقد  و با

 .سازند

   گفتار در كسانى كه نماز جمعه بر آنان واجب است

 : در واجب شدن نماز جمعه چند شرط هست - 1مساءله 

 . بحد تكليف رسيده باشداول اينكه

 .دوم اينكه از جنس مردان باشد



 .سوم اينكه آزاد باشد

 . چهارم در حضر بودن

 . پنجم سالمتى از كورى و بيمارى كه بر افراد نابينا و بيمار واجب نيست

 .ششم اينكه پيرمرد فرتوت نباشد

 .هفتم اينكه بين او و بين محل اقامه جمعه بيش از دو فرسخ فاصله نباشد

بنابراين بر كسى كه بحد تكليف نرسيده و بر زن و مرد و مسافر و نابينا 

پير فرتوت و كسى كه تا نماز جمعه بيش از دو فرسخ فاصله  و بيمار و

جمعه واجب نيست و اينكه گفتيم براين هفت طائفه  دارد رفتن به نماز

 براحتى در نماز جمعه شركت واجب نيست فرقى نمى كند اينكه بتوانند

 .كنند و يا اينكه شركت كردنشان دشوار و حرجى باشد

همه اين هفت طائفه اگر از باب اتفاق و يا داوطلبانه در نماز  - 2مساءله 

شركت كردند و يا زحمت شركت را تحمل نمود نمازشان صحيح  جمعه

نيز هست يعنى ديگر الزم نيست نماز ظهر  است و مجزى از نماز ظهر

موانعى چون بارندگى و  ين همه طوائفى كه بخاطررا نيز بخوانند و همچن

امثال آن حضور در نماز جمعه برايشان  سرماى شديد و يا بى پائى و

نماز جمعه هستند اگر  حرجى و دشوار است بدينجهت شرعا مجاز در ترك

صحيح  آن دشواريها را تحمل كنند و در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان

 . و مجزى از ظهر است

 كسى كه دچار جنون است صحيح نيست ولى از كودك صحيح است بله از

تواند عدد نصاب را تكميل كند مثال سه نفر بالغ و يك نفر  و اما كودك نمى

نمى تواند پنجمى آنان باشد و همچنين نماز  امام وجود داشته باشد كودك



 منعقد نمى) ديگران ماءموم باشند كه يكى امام و(جمعه با كودكان بتنهائى 

 .شود

براى مسافر جائز است كه در نماز جمعه حاضر شود و نماز  - 3مساءله 

منعقد مى شود وكافى از نماز ظهر او هست لكن اگر جمعى  جمعه از او

يعنى كسانيكه (و بدون تبعيت حاضرين  از مسافرين بخواهند براى خود

ست تشكيل دهند از آنان منعقد نمى شود واجب ا نماز جمعه) مسافر نيستند

كرده باشند مى توانند اقامه  نماز ظهر بخوانند و اگر قصد اقامه ده روز

يعنى عدد پنج (تكميل كننده حد نصاب  جمعه نمايند و جائز نيست مسافر كه

 .در نماز جمعه باشد) 

داخل شد  براى زن جائز است داخل در نماز جمعه شود و اگر - 4مساءله 

 نيز هست بشرطى كه غير او از او صحيح است و كافى از نماز ظهرش

 . در آن نماز شركت كرده باشند يكى امام و چهار نفر ماءموم پنج نفر مرد

و اما اينكه زنان به تنهائى مى توانند تشكيل دهند و يا زن از جمله پنج 

نيست و خالصه انعقاد تنها به وسيله مردان صورت مى  نفر باشد جائز

 . پذيرد نه زنان

معه همانطور كه بر مردم شهرها و شهرستانها واجب نماز ج - 5مساءله 

قراء و قصبات در صورتى كه شرائط جمع باشد واجب  است بر مردم

صحرا در صورتى كه آن محل وطنشان باشد  است و حتى بر چادرنشينان

 . واجب است

نماز جمعه از خنثاى مشكل كه جانب و يا زن بودنش ترجيحى  - 6مساءله 

جائز نيست او را امام جمعه قرار دهند و يا يكى از است لكن  نداد جائز



اگر غير از امام سه نفر مرد و يك خنثاى  پنج نفر بحساب آورند پس

 .نماز ظهر بخوانند مشكل باشد نماز جمعه منعقد نمى شود و واجب است
 
 
 

  گفتار در وقت نماز جمعه

 ر وابتداء وقت نماز جمعه رسيدن خورشيد به نصف النها - 1مساءله 

زوال آن است كه همينكه خورشيد در افق به اين نقطه رسيد نماز جمعه 

بر اين اگر امام جمعه قبل از اين لحظه خطبه ها را  واجب مى شود بنا

 . صحيح است ايراد كرده شروع در نماز نمايد

و اما آخر وقت آن كه بعد از آن ديگر نمى شود نماز جمعه خواند مورد 

اوائل عرفى   نزديك تر به احتياط آن است كه ازاشكال است و اختالف و

 ظهر تاءخير نيفتد و اگر افتاد نزديك تر به احتياط آن است كه مكلف نماز

ظهر را انتخاب كند هرچند كه بعيد نيست وقت آن تا اضافه شدن سايه 

 .سايه قامت متعارف از مردم امتداد داشته باشد بمقدار دو قدم از

ست خطبه ها را آن قدر طول دهد كه وقت جمعه براى امام جمعه جائز ا

در فرضى است كه نماز جمعه وجوبى تعيينى داشته  فوت شود البته اين

كند گناه كرده و بايد نماز ظهر بخواند  باشد كه در اين صورت اگر چنين

نكرده بلكه تنها بايد نماز ظهر را  و اگر وجوب تخييرى داشته باشد گناهى

 .ندارد اگر وقتش فوت شده قضاءبخواند و نماز جمعه 

اگر نمازگزاران داخل در نماز جمعه شدند و در بين نماز وقت  - 2مساءله 

شد در صورتى كه يك ركعت از آن در وقت واقع شده باشد  آن تمام



باطل لكن نزديك تر به احتياط آن است كه هم آن  صحيح است و گرنه

ر را بخوانند و اگر عمدا آن ظه نماز را بعنوان جمعه تمام كنند و هم نماز

از نماز در وقت  را تاءخير انداخته باشند تا زمانى كه بيش از يك ركعت

 واقع نمى شود اگر نماز جمعه را واجب تعيينى بدانيم گناه كرده اند و

نمازشان صحيح است و اگر آن را واجب تخييرى بدانيم كه اقوى هم همين 

ماز ظهر را انتخاب كنند بلكه صورت احتياط آن است كه ن است در اين

يعنى جائى كه يك ركعت را در وقت درك كرده كه  )) اول بايد در فرض

قول به تخيير احتياط با آوردن شهر بعد از جمعه  تعمدى در كار نبوده با

 .نيز ترك نشود

اقل واجب از  اگر يقين كند كه از وقت نماز جمعه مقدارى كه - 3مساءله 

ركعت حفيف خوانده شود باقى است مخير است بين دو خطبه كوتاه و دو 

نماز جمعه و خواندن نماز ظهر و اگر يقين كند كه اين مقدار باقى  خواندن

 .ظهر را بخواند نمانده تنها بايد نماز

و اما اگر شك كند در اينكه اين مقدار وقت باقيمانده يا نه مى تواند نماز 

 كه از وقت بمقدار يك ركعت اگر بعد از نماز معلوم شد جمعه بخواند و

اگر يقين دارد كه چه مقدار وقت هست  باقى نبوده نماز ظهر را بخواند و

جمعه و خطبه  لكن شك دارد در اينكه در اين مقدار وقت مى تواند نماز

 هايش را بخواند يا نه مى تواند شروع كند اگر بعد از نماز معلوم شد كه

 و گرنه بايد ظهر را هم بخواند  داشته نمازش صحيح است وقت گنجايش 

احتياط آن است كه در چنين فرضى از همان اول نماز ظهر  و نزديكتر به

فرض قبلى با فرض گشادى وقت براى  را انتخاب كند بلكه اين احتياط در



 .يك ركعت نيز ترك نشود

 يعنى -اگر امام جمعه باعددى كه در نماز جمعه معتبر است  - 4مساءله 

نماز را بخواند و در خطبه اول نماز غير آن چهار نفر  - با چهار نفر

خطبه و يك ركعت از نماز تمام شد  كسى ملحق نشود بعد از آن كه دو

باامام مى  كسى و يا كسانى در ركعت دوم ملحق شوند آن يك ركعت را

خوانند او يك ركعت ديگر خودشان مى خوانند و نماز جمعه آنان صحيح 

 كه مى توان به نماز جمعه ملحق شد ركوع آخرين لحظه اى است و

بركوع برود در حالى كه امام هنوز از  ركعت دوم است پس اگر ماءموم

اهللا اكبر ركوع دوم  ركوع بلند نشده صحيح است و براى كسى كه به

و  نرسيد بهتر آن است كه نمازش را چهار ركعتى و به نيت ظهر بخواند

آن گاه شك كرد كه آيا امام را در اگر مكلف تكبير گفت و بركوع رفت و 

يا آن كه همان لحظه اى كه او براى ركوع خم مى شد  ركوع درك كرد

جمعه واقع مى شود حال آيا نمازش  امام سر از ركوع برداشت نمازش

بگويد يا آن كه صحيح  باطل است و براى نماز ظهر دوباره بايد تكبير

و به نيت  ز را چهار ركعتىاست و بايد بخواندن حمد و سوره پرداخته نما

 ظهر تمام كند؟

محل اشكال است و احتياط آن است كه هم آن را به نيت ظهر تمام كن و 

 .بخواند هم نماز ظهر را دوباره

 چند فر

همه شرائطى كه در نماز جماعت غير جمعه معتبر است در نماز  - 1

 حائل دراين نماز نيز بين امام و ماءمومين جمعه نيز معتبر است يعنى



ماءمومين نبايد باشد و ماءمومين  نبايد باشد و جايگاه امام بلندتر از جايگاه

شرائطى هم كه  از امام و از يكديگر دور نباشند و همچنين شرائط ديگر و

عمل و ايمان و حالل زادگى و  در امام جماعت معتبر است واز قبيل

 . عدالت در امام جمعه نيز معتبر است

ان در نماز جمعه صحيح نيست هرچند كه در غير نماز بله امامت و كودك

 . قائل بجواز آن براى امثال خودشان باشيم جمعه

گفتن اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است و اين اذانى است كه  - 2

از اذان موظف مى گويند و بعضى آن را اذان سوم  مخالفين در مذهب بعد

وم بار از اذان و اقامه نماز است و يا حال يا به اعتبار اينكه س ناميده اند

بعد ازاذان وقت و اذان نماز است و يا به  به اعتبار اينكه سومين اذان

سومين اذان است و  اعتبار اين است كه بعد از اذان صبح و اذان ظهر

 . ظاهرا منظور از آن غير اذان عصر است

يد و فروش در روز جمعه بعد از آن كه اذان نماز جمعه داده شد خر - 3

حرام نمى شود چون وجوب نماز جمعه در اين اعصار  و ساير معامالت

 . تعيينى نيست بلكه تخييرى است

در صورتى كه ماءموم بخاطر ازدحام جمعيت و تنگى جا نتواند در  - 4

ركوع آن درك كرده سجده كند اگر چنانچه بتواند  ركعتى كه امام را در

قبل از ركوع رفتن امام براى ركعت   وبعد از امام سجده كرده و برخيزد

نماز جمعه اش  دوم و يا در آن ركوع خود را بامام برساند و چنين كند و

 صحيح است و اگر در ركوع بامام نرسيد امام را در ركوع متابعت نكند

بلكه اكتفاء كند به متابعت امام در دو سجده و  ((اين ركوع را نياورد و ))



رده بود دو سجده ركعت دوم را كه درك مى اول را درك ك ركوع ركعت

اول خودش بياورد و سپس يك ركعت ديگرخودش  كند نيز به نسبت ركعت

است و اگر دو سجده ركعت  مى خواند و نماز جمعه اش تمام و صحيح

 .دوم را به نيت ركعت دوم آورده باشد

 بعضى گفته اند آن دو سجده را بحساب نمى آورد و مجددا دو سجده به نى

اول آورده برمى خيزد ركعت دومش را خودش مى خواند و  ركعت

 . طبق اين فتوى وارد شده  صحيح است روايتى هم بر نمازش 

بعضى ديگر گفته اند نمازش باطل است اين احتمال هم هست كه اگر دو 

غفلت يا جهل به نيت ركعت دوم آورده عيب نداشته باشد  سجده را بخاطر

فرض اول برخيزد و ركعت دومش را  ه نظيرو وظيفه اش اين باشد ك

حال مسئله خالى از اشكال نيست و احتياط آن است   بخواند و بهر خودش 

ركعت اول دو سجده ديگر  كه دو سجده را به حساب نياورد و براى

همين  بياورد و بعد از تمام كردن نماز مجددا نماز ظهر را بخواند و

عنوان تبعيت از امام دو سجده را احتياط را عمل كند درصورتى هم كه ب

 . بعنوان سجده ركعت دوم خودش آورده باشد نه

نماز جمعه دو ركعت است مثل نماز صبح و مستحب است حمد و  - 5

مستحب است سوره جمعه در ركعت اول و  سوره آن بجهر خوانده شود و

 .سوره منافقين در ركعت دوم آن قرائت شود

قبل از ركوع و دوم  يكى در ركعت اولو در نماز جمعه دو قنوت هست 

 در ركعت دوم بعد از ركوع و ما بعضى از احكام راجع باين نماز را در

مباحث قرائت و غير آن آورديم ، احكام نماز جمعه در شرائط و موانع و 



خلل و شك و سهو و غير اينها همان احكامى است كه دركتاب  قواطع و

 . طهارت و كتاب نماز گذشت

  ر نماز عيد فطر و عيد قربانگفتار د

اين دو نماز در حال حضور امام معصوم عليه السالم و مبسوط اليه بودن 

سائر شرائط واجب مى شود ولى درزمان غيبت مستحب  و آن حضرت و

بجماعت خوانده نشود البته اگر  است و احتياط آن است كه در چنين زمانى

دستور الهى  بقصد انجامآن را بجماعت و بقصد رجاء و اميد ثواب نه 

بياورند عيب ندارد و وقت اين دو نماز از طلوع خورشيد تا هنگام ظهر 

اگر فوت شود قضاء ندارد و اين دو نماز هر يك دو ركعت است  است و

خوانده مى شود و بهتر آن است كه در  كه در هر ركعت حمد و سوره

در ركعت يا   و در ركعت دوم سوره غاشيه و ركعت اول سوره شمس 

اول سوره اعلى و در ركعت دوم سوره شمس خوانده شود بعد از خواندن 

درركعت اول پنج بار تكبير گفته و بعد از تكبير قنوت مى گيرد و  سوره

سوره چهار تكبير و بعد از هر تكبير قنوتى مى  در ركعت دوم بعد از

مازها كافى است مانند قنوت ساير ن آورد و در قنوت آن هر ذكر و دعائى

معروف شده به  چيزى كه هست در قنوت اين دو نماز خواندن دعائى كه

 : اميد ثواب اشكالى ندارد بلكه خوبست و آن دعاى معروف اين است

اهل العفو و  اللهم اهل الكبريا و العظمه و اهل الجود و الجبروت و ))

مسلمين الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسالك بحق هذا اليوم الذى جعلته لل

و لحمد صلى اهللا عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى  عيدا

آل  آل محمد و ان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمدا و على محمد و



آل محمد صلواتك  محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و

اعوذ  ن وعليه و عليهم اللهم انى اساءلك خير ما ساءلك به عبادك الصالحو

 . (( بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون

اهل  بار الها اى خدائى كه اهل كبرياء و عظمتى و اهل جود و جبروت و

عفو و رحمتى و اهل تقوى و آمرزشى ، من از تو بحق اين روزى كه تو 

مسلمانان عيد و براى محمد صلى اهللا عليه وآله ذخيره و  آن را براى

مى خواهم كه نخست بر محمد صلى  رار دادىشرف و كرامت و مزيد ق

آل او درود فرستى و سپس مرا داخل در خيرى كنى كه  اهللا عليه وآله و

آل او را در آن خير داخلكردى و مرا از هر  محمد صلى اهللا عليه وآله و

آل او را خارج ساخته اى  زشتى و بدى كه محمد صلى اهللا عليه وآله و

 . خارج سازى

 تو بهترين درخواستى را درخواست مى كنم كه بندگان بارالها من از

درخواست نمودند و از هر بال و زشتى كه بندگان  صالحت آن را از تو

 . پناه مى برم مخلص تو از آن بتوپناه بردند بتو

 بجماعت خوانده شد امام جماعت بعد از - به اميد ثواب -و اگر اين نماز 

ى كند و در زمان غيبت جائز است كه دو خطبه ايراد م نماز به اميد ثواب

 .ايراد دو خطبه ترك شود

در اين دو نماز مستحب است كه آن را بصداى بلند بخوانند چه در 

در حال گفتن تكبير دستها را بلند كنند و  جماعت و چه در فرادى و

كه اين دستور  مستحب است آن را در صحرا بخوانند مگر در مكه

 . مكروه است كه آن را در زير سقف بخواننداستحبابى در آن جا نيست و



در نماز عيد فطر و عيد قربان مانند همه نيازهاى جماعت امام  - 1مساءله 

حمد و سوره چيزى را از ماءمومين تحمل نمى كند يعنى  جماعت بجز

 .ذكرها و گفتنى ها را مى گويند ماءمومين تنها از قرائت همنوعند و بقيه

 تكبيرها و يا قنوت ها شك كند در صورتى كه اگر در عدد - 2مساءله 

 .محل نگذشته يعنى به ركوع نرفته بنا را بر كمتر مى گذارد هنوز از

اگر در نماز عيد عملى كه سجده سهو را باعث مى شود انجام  - 3مساءله 

است كه سجده سهو را به نيت رجاء بياورد گو اينكه واجب  دهد احتياط آن

بودن خود نماز خالى از قوت نيست و در  نبودن آن در فرض مستحب

 . است قضاء تشهد و سجده فراموش شده نيز حكم همين

در نماز عيد اذان و اقامه نيست ، بله مستحب است بجاى اذان  - 4مساءله 

 . (( الصلوة )) :بگويد و اقامه سه بار

  گفتار در بعضى از نمازهاى مستحبى

ؤ كد دارد و بين شيعه و سنى از يكى از نمازهاى مستحبى كه استحبابى م

رسول  است نماز جعفر بن ابيطالب عليه السالم است كه نمازهاى معروف

خدا صلى اهللا عليه وآله آن را به وى هنگامى كه از سفر حبشه برمى 

كرد تا با اين وسيله محبت و كرامت خود نسبت به او را اظهار  گشت عطا

 .بدارد

رسول خدا صلى اهللا عليه  :باره مى فرمايدامام صادق عليه السالم در اين 

گشت باو  وآله وقتى كه جعفر در روز فتح خيبر از سفر حبشه برمى

مى خواهى عطيه اى بتو بدهم ؟ ميخواهى يادگارى ماندنى بتو : فرمود

 . ؟ آيا مى خواهى تو را بعطائى مخصوص اختصاص دهم اهداء كنم



 جعفر عرضه داشت بله يا رسول اهللا

من بتو چيزى عطا مى كنم كه اگر همه روزه آن را : مودحضرت فر

آنچه در آن است برايت بهتر است و اگر يك  انجام دهى از همه دنيا و

را در بين آن دو روز مى  روز در ميان آن را انجام دهى خداى تعالى تو

سال يكبار آن را بجاى آورى  آمرزد و اگر هر جمعه و يا هر ماه و يا هر

 .سال مى آمرزد  را در بين آن هفته و آن ماه و آنخدايتعالى تو

و بهترين وقت انجام آن هنگام بلند شدن آفتاب در صبح جمعه است و 

را جزء نافله هاى شب و يا روز خود حساب كند  جائز است كه مكلف آن

السالم را هم بعنوان نماز  كه در خبر آمده خداى تعالى نماز جعفر عليه

اگر  ى كند و هم بحساب نافله هاى او، مثالجعفر بحساب او حساب م

مكلف خواست آن را بعد از نماز مغرب بياورد مى تواند بعنوان نافله 

 .مغرب نيت كند

 و اما كيفيت نماز جعفر؟

اين نماز چهار ركعت با دو سالم است يعنى دو نماز دو ركعتى است كه 

ره پانزده سوره را مى خواند و پس از تمام شدن سو در هر ركعت حمد و

آن گاه  ((الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر سبحان اهللا و )) :بار مى گويد

ركوع ده بار مى گويد و پس از سر  بركوع مى رود و اين ذكر را در

ركعت هفتاد و پنج بار  برداشتن از آن ده بار مى گويد كه در نتيجه در يك

در  است و ظاهرا مى تواندو در چهار ركعت سيصد بار اين ذكر را گفته 

ركوع و سجود بهمين ذكر اكتفاء نموده ذكر خاص ركوع و سجود را 

تر به احتياط آن است كه بگفتن آن اكتفاء ننموده ذكر  نگويد لكن نزديك



اين نماز سوره خاصى وارد نشده  ركوع و سجود را نيز بگويد و در

و  ((  زلزلتاذا: اول سوره  چيزى كه هست بهتر آن است كه در ركعت

 اهللا اذا جاء نصر )) و در ركعت سوم (( عاديات )) در ركعت دوم سوره

 .را بخواند ((قل هو اهللا احد )) و در ركعت چهار سوره ((

جائز است در صورتى كه عجله داشته باشد تسبيحات بعد از  - 1مساءله 

 بگويد همچنانكه جائز است در صورتى كه حاجتش ضرورى باشد نماز

ماز جعفر را دو قسمت نموده يك دو ركعتى را بياورد و دو ركعت اصل ن

 .آمدن حاجتش بخواند ديگر را بعد از بر

اگر بعضى از تسبيحات را در جاى خودش فراموش كند اگر  - 2مساءله 

ديگر بيادش آمد در همانجا قضائش را مى آورد و تسبيحات  در محلهاى

تسبيحات ركوع را فراموش كرد محل را نيز مى خواند بنابراين اگر  همان

سربرداشتن از آن بيادش آمد در همانجا ده تسبيح ركوع را  و بعد از

محل را نيز مى خواند و همچنين در محلها و  قضاء نموده تسبيح خود آن

نماز فارغ شد بهتر و به  در احوال ديگر نماز و اگر بيادش نيامد تا از

اميد ثواب  موش شده را بهاحتياط نزديك تر آن است كه تسبيحات فرا

 .بياورد

مستحب است در سجده دوم از ركعت چهارم بعد از تسبيحات  - 3مساءله 

 :بگويد

يا من لبس العز و الوقار يا من تعطف بالمجد و تكرم به يا من ال ينبغى  ))

الطول يا ذالمن و  اال له يا من احصى كل شى ء علمه يا ذالنعمه و التسبيح

الرحمة   و الكرم اسالك بمعا قد العز من عرشك و منتهىالفضل يا ذالقدرة



من كتابك و باسمك االعظم االعلى و كلماتك التامات ان تصلى على محمد 

  . ((آل محمد و ان تفعل بى كذا و كذا و

اى كسى كه عزت و وقار از آن او است ، اى كسى كه با مجد و  ))

تسبيح سزاوار براى بزرگوارى كرده ، اى كسى كه   مهربانى و عظمتش 

هر چيزى را بر شمرده ، اى  غير او نيست ، اى كسى كه علم او عدد

فضل ، اى صاحب قدرت و كرم  صاحب نعمت وجود، اى صاحب منت و

از كتابت  من تو را سوگند مى دهم بمركز عزت عرشت و منتهاى رحمت

ه و باسم اعظم و اعاليت و كلمات نامه ات اينكه بر محمد صلى اهللا علي

با  )) آل او درود بفرستى و با من چنين و چنان كنى و بجاى جمله وآله و

 .خود را ذكر كند حاجت (( من چنين و چنان كنى

و مستحب است بعد از تمام شدن نماز دعائى را كه شيخ طوسى و سيد بن 

 .مفضل بن عمر روايت كرده اند بخواند طاووس از

سالم را ديدم كه نماز جعفر مفضل بن عمر مى گويد امام صادق عليه ال

 .نماز دست به دعا بلند كرد و اين دعا را خواند مى خواند و بعد از

 يارباه يارباه )) و اين كلمه را تا آخر نفس تكرار كرد (( يارب يا رب ))

اين را نيز با يك نفس  (( رب رب )) يك نفس تكرار كرد اين را نيز با ((

و  (( يا حى يا حى )) نيز با يك نفس گفت  رااين (( يا اهللا يا اهللا )) خواند

يا رحمان يا  )) و هفت بار گفت (( يا رحيم يا رحيم )) يك نفس گفت

 : آن گاه عرضه داشت (( يا ارحم الراحمين )) و هفت بار گفت (( رحمان

محمدك و انطق بالثناء عليك و امجدك و ال غاية  اللهم انى افتتح القول ))

امد مجدك و انى لخليقتك كنه  و من يبلغ غاية ثنائك ولمدحك و اثنى عليك 



عوادا  معرفة مجدك و اى زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك

على المذنبين بحلمك تخلف سكان ارضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا 

بفضلك عوادا بكرمك يا ال اله اال انت المنان ذالجالل و  بجودك جوادا

 . (( االكرام

ها من سخن خود را با حمد تو آغاز مى كنم و همينكه خواستم با بار ال ))

به ثناى تو مى گشايم و تمجيدت مى كنم در حالى كه مى  تو سخن گويم لب

ثنايت مى گويم اما كيست كه به نهايت ثناى تو  دانم مدح تو محدود نيست

 .مرز مجد تو دست يابد برسد تمجيدت مى كنم اما كيست كه حد و

 و پديد آمده بدست قدرت تو كجا و شناختن كنه مجد تو كجا آرى آفريده

تا  )) چه زمانى ممدوح بفضل و موصوف به مجدت نبودى بارالها تو در

تو بسكه حليم و بردبارى همواره و دائما  (( من بخواهم آغازگر آن باشم

 . گشتند برمى گشتى به بندگان گنهكارت كه از تو برمى

اليزال  از سر طاعت تو بر مى تافتند و توآرى ساكنان زمينت همواره 

بفضل خود جود مى كردى و  بجود خود بر آنان عطوفت ميورزيدى و

 . بكرم خود بسويشان بر مى گشتى

اى خدائى كه ال اله اال هو اليق شاءن تو بتنهائى است توئى كه بر خلق 

  ((. دارى صاحب جالل و اكرامى منتهاى بيشمار

مفضل هر زمان كه حاجت مهمى داشتى اين نماز اى : آن گاه بمن فرمود

دعا، دعا كن و سپس حاجتت را بخواه كه خدايتعالى ان  را بخوان و با اين

 . تنها مايه دلگرمى است شاء اهللا آن حاجتت را برمى آورد كه او

  يكى ديگر نماز طلب باران است



بارد و خواندن اين نماز وقتى مستحب است كه نهرها خشك شود و باران ن

بارانش بخل بورزد بجهت شيوع گناهان و كفران  و آسمان از ريختن

فروشى و خيانت در كيل و وزن و  نعمتهاى خدا و ندادن حق مردم و كم

ندادن زكات  ظلم و نيرنگ زدن و ترك امر به معروف و نهى از منكر و

نازل كرده و گناهانى ديگر نظير اينها،  و حكم كردن بر خالف آن چه خدا

انگيزد و از آمدن باران  اهانى كه خشم و سخط پروردگار را برمىگن

 . جلوگيرى مى نمايد همانطور كه در روايات آمده است

و كيفيت آن نظير كيفيت نماز عيد دو ركعت است كه به جماعت برگزار 

 .خواندنش نيز باميد اينكه مستحب باشد اشكالى ندارد مى شود و فرادى

مد و سوره ركعت اول پنج بار تكبير مى گويد و در نماز باران بعد از ح

قنوت مى گيرد و در ركعت دوم بعد از حمد وسوره  بعد از هر تكبير

انجام مى دهد و در قنوت هاى  چهار تكبير و بعد از هر تكبير يك قنوت

است كه قنوتها  نماز باران هر دعائى كه بخواند كافى است البته بهتر آن

د از خداى رحمان و عطوف طلب كند كه مشتمل بر طلب باران باش

و رحمتش را شامل او و مردم او بسازد و درهاى آسمان را  عطوفت

قبل از دعاء در هر قنوت نخست بر محمد  برحمت و باران خود بگشايد و

آل او عليهم الصلوة و السالم درود بفرستد و  صلى اهللا عليه وآله و

 . مستحبات اين نماز چند چيز است

كه حمد و سوره آن را بصداى بلند قرائت كند و آن سوره هائى را اين - 1

 .فطر و قربان مستحب بود انتخاب نمايد كه در نماز عيد

اينكه مردم سه روز روزه بگيرند و روز سوم براى نماز بيرون روند  - 2



دوشنبه باشد و اگر ميسر نشد روز جمعه بخاطر شرافت و  و آن روز

 . بيرون شوند فضيلتش 

اينكه امام جماعت باتفاق مردم بطرف صحرا حركت كند و حركتشان  - 3

خشوع و با حالت درخواست باشد و براى نماز محلى  با وقار و سكينت و

آن است كه بيرون شدنشان با قيافه و  پاك و نظيف را انتخاب كند و بهتر

 . مثل پا برهنه بودن و امثال آن هيئتى باشد كه رحمت خدا را جلب كند

اينكه منبر را هم با خود بطرف صحرا ببرنند و مؤ ذنهاى شهر  - 4

 :حركت كنند  امام جماعت پيشاپيش 

مثل  اينكه آدابى را كه بزرگان شيعه در اين باب آورده اند رعايت كنند - 5

اطفال را  اينكه پيرمردان و اطفال و معلولين و حيوانات را با خود ببرند

ا از مادرها جدا كنند تا صداى ضجه و از مادران و اطفال حيوانات ر

شود و بدين وسيله درياى رحمت الهى بخروش آيد و الزم است  گريه زياد

مسيحيان و يهوديان كه اهل ذمه اند و ساير كفار  مسلمانان نگذارند كفار و

 .با آنان بصحرا بيايند

يعنى از (بهتر آن است كه نماز باران را در وقت نماز عيد  - 1مساءله 

انجام دهند هرچند كه بعيد نيست وقت مخصوصى ) تا ظهر لوع خورشيدط

 .نداشته باشد

نماز باران اذان و اقامه ندارد بلكه مؤ ذن بجاى اذان و اقامه  - 2مساءله 

  (( الصلوة )) :مى گويد سه مرتبه

بعد از آن كه امام جماعت از نماز خارج شد مستحب است  - 3مساءله 

ى كند يعنى طرف راست آن را به طرف چپ و رو عباى خود را پشت و



منبر رود و روى بقبله  طرف چپ را سمت راست خود بيندازد و باالى

بطرف  نموده صد مرتبه با صداى بلند تكبير بگويد سپس روى از قبله

مردم سمت راست خود نموده با صداى بلند صد بار سبحان اهللا مى گويد و 

ار دارند بر گردانيده صد بار به طرف مردمى كه در سمت چپ قر سپس

اال اهللا مى گويد آن گاه رو به مردم مى كند و صد بار  با صداى بلند ال اله

نيز عيبى ندارد صداى خود را بلند كرده  حمد خدا مى گويد كه در گفتن آن

امام را متابعت نموده  همچنانكه عيبى ندارد مردم نيز در گفتن اين ذكرها

مثل امام صدا را بگفتن اذكار بلند كنند واى بسا  تىآنان نيز بگويند بلكه ح

جلب نموده اميد رسيدن به  كه بلند كردن صدا زودتر رحمت الهى را

 .مقصود را بيشتر كند

آن گاه امام دستها را بدعا برمى دارد مردم نيز دعا مى كنند و در دعا 

 كنند و سعى مى كنند در دعا تضرع و زارى كنند از كردن پافشارى مى

و عيبى ندارد كه تنها امام دعا  خدا طلب عطف و رحمت كنند التماس كنند

خطبه و در  كند و مردم آمين بگويند، آن گاه امام شروع مى كند به ايراد

خطبه مبالغه مى كند در تضرع و طلب عطف و رحمت و بهتر آن است 

خطبه هائى كه از معصومين وارد شده را انتخاب كند نظير  كه بعضى از

منين عليه السالم وارد شده و در اولش  طبه اى كه از مواليمان اميرالمؤخ

است كه دو بار خطبه  تا آخر و بهتر آن (( الحمد هللا سابغ النعم )) : آمده

هست  بخواند همان طور كه در نماز عيد دو بار بايد بخواند چيزى كه

 .خطبه دوم را به نيت رجاء ايراد كند نه بعنوان دستور

همان طور كه جائز است اين نماز در هنگام خشكسالى از  - 4 مساءله



خوانده شود جائز است در هنگام خشك شدن چشمه ها  جهت نيامدن باران

 .و چاهها نيز خوانده شود

اگر اجابت اين خواسته از ناحيه خداى تعالى بتاءخير افتاد  - 5مساءله 

رحمت الهى آنان را توانند اين مراسم را آن قدر تكرار كنند تا  مردم مى

تعالى و اگر در نيافت باز هم نبايد زبان به اعتراض  دريابد ان شاء اهللا

ماءيوس گردند بلكه بايد بدانند كه قطعا  بگشايند و يا از رحمت الهى

تعالى بآن واقف است و مردم از  مصالحى مهم تر در بين بوده كه خداى

تكرار كنند ولى  همه روزهآن خبرى ندارند اين نيز جائز است كه نماز را 

 .روزه سه روزه را تكرار نكنند

و اما اگر همه روزه و متصل بهم انجام ندادند سه روز ديگر را براى بار 

گيرند ولى نه به نيت انجام دستورى بلكه به نيت رجاء بلكه  دوم روزه مى

 .رجاء مى كنند درتكرار نماز نيز نيت

  نماز غفليه

محل انجامش بين نماز  حبى نماز غفليه است كهيكى ديگر ازنمازهاى مست

 . اول از كتاب نماز گذشت مغرب و عشاء است كه تفصيل آن در مقدمه

  نماز شب دفن

 يكى ديگر نمازيست كه در اولين شب بخاك سپردن ميت مى خوانند

 . تفصيل اين نماز نيز در باب دفن از احكام اموات گذشت

  نماز اول هرماه

ول ماه است و يكى ديگر نماز حاجت است و نمازهاى يكى ديگر نماز ا

 . تفصيل جزئيات آن در كتب ديگرى آمده مستحبى ديگرى هست كه



  فصل سوم در نماز مسافر

 البته به -بر مكلف واجب است كه در سفر نمازهاى چهار ركعتى را 

قصر كند يعنى آن ها را دو ركعتى بخواند و اما  - شرائطى كه مى آيد

شكسته شدن نماز براى مسافر   و مغرب شكسته نمى شود و درنماز صبح

 . چند شرط است

  شرط اول

قصد پيمودن مساحت و مسافت عبارت است از رفتن هشت فرسخ و  - 1

هشت فرسخ مركب از رفتن و برگشتن بشرطى كه  يا برگشتن آن مقدار

ل حال چه اينكه رفتن و برگشتنش متص  كمتر از چهار فرسخ نباشد رفتنش 

يا بيشتر بماند و سپس  باشد و يا آن كه بعد از تمام شدن رفتن يك شب و

نرسد و قواطع  برگردد بشرطى كه بده روز كه اقامه با آن محقق مى شود

 ديگر سفر كه بيانش مى آيد در بين فاصله نشود كه در اين سه صورت

نماز او شكسته مى شود چيزى كه هست در صورت اخير احتياط شديد در 

شكسته بخواند و هم تمام هم روزه بگيرد و هم آن را  ن است كه هماي

 .قضاء كند

ميل عبارت است از  فرسخ عبارت است از سه ميل و هر - 1مساءله 

طول آن بيست و چهار انشگت باشد و  چهار هزار ذراع با ذراع دستى كه

پهناى هفت مو از  با انگشتى كه پهناى آن هفت جو باشد و هر جوى به

 باشد و اگر مسافت كمتر از اين باشد هر چند ((اى متوسط يابوموه

 .  شكسته نمى شود و همچنان تمام است مقدارى مختصر نمازش 

 اگر رفتن به مقدار پنج فرسخ و برگشتن سه فرسخ باشد واجب - 2مساءله 



است نماز را شكسته بخواند و در عكس اين صورت نماز شكسته نمى 

متر از چهار فرسخ چند بار رفت و آمد كند كه مسافتى ك شود و اگر در

بيشتر راه رفته باشد نماز شكسته نمى شود  رو بر هم هشت فرسخ و يا

باشد پس ناگزير بايد  هرچند اين رفت و آمد در خارج از حد ترخص

نماز شكسته  مجموع يك بار رفتن و يك بار برگشتن هشت فرسخ شود تا

 .شود

 به سوى آن حركت مى كند دو راه باشد اگر براى شهرى كه - 3مساءله 

فرسخ و ديگرى كمتر اگر مكلف راه دورتر را برود نماز را  يكى هشت

را برود تمام مى خواند و اگر راه كوتاهتر كمتر  مى شكند و اگر كوتاه تر

برود همچنان نماز را تمام مى خواند  از چهار فرسخ باشد و از همان راه

هم رفتن و  دورتر برگردد و رو برهرچند كه در مراجعت از راه 

 .برگشتنش مسافت شرعى شود

مى شود و در شهرهائى  ابتداء مسافت از ديوار شهر حساب - 4مساءله 

ندارد از خانه هاى آخر شهر حساب مى شود البته اين مربوط به  كه ديوار

نه شهرهاى بسيار بزرگ چون در شهرهائى كه  شهرهاى معمولى است

سفر آخر محله اى است كه مكلف در   بزرگ باشد مبداءبطور خارق العاده

شهر از هم  آن محل زندگى مى كند اين در صورتى است كه محله هاى

محل ها متصل بهم  جداو نظير چند قريه ى نزديك به هم باشد و اما اگر

باشد مسئله مورد اشكال خواهد بود و احتياط آن است كه در اين گونه 

محل  ا مقصد سفر هشت فرسخ نباشد ولى ازاگر از آخر شهر ت موارد

سكونت تا آنجا هشت فرسخ باشد يك نماز چهار ركعتى بخواند و هم دو 



كه فتوى دادن به اينكه درمثل چنين شهرهائى مبداء حساب  ركعتى هرچند

 . منزل است بعيد نيست از

اگر مكلف قصد داشته باشد به شهرى سفر كند كه شك دارد در  - 5مساءله 

هشت فرسخ هست يا نه و يا معتقد باشد باينكه هشت فرسخ نيست بعد  هاينك

شود كه هشت فرسخ هست نماز را شكسته مى خواند  در بين راه معلوم

 .باقى نمانده باشد هر چند كه از آنجا تا مقصد هشت فرسخ

هشت فرسخ بودن مسافت از چند راه ثابت مى شود يكى اينكه  - 6مساءله 

ن داشته باشد دوم اينكه دو شاهد عادل بآن شهادت يقين به آ خود شخص

 .داده باشد

و اما اگر يك شاهد شهادت بدهد احتياط آن است كه بين شكسته و تمام 

حال اگر شك دارد كه آيا مساحت بمقدار هشت فرسخ هست يا نه  جمع كند

مقدار هست بايد نماز را تمام بخواند و در  و يا مظنه دارد به اينكه اين

 . باشد واجب نيست فرضى اندازه گيرى كه مستلزم خرجچنين 

بله تحقيق كردن از راه پرسيدن از اين و آن و امثال پرسش واجب است 

شخصى عامى اصال نداند كه مسافت شرعى سفر چند  بنا بر احتياط و اگر

ندارد بر او واجب است احتياط كند به  فرسخ است و تمكن از تقليد هم

 . و هم دو ركعتى ركعتى را هم چهار ركعتى بخوانداينكه نمازهاى چهار 

اگر معتقد باشد به اينكه سفرش هشت فرسخ هست و بهمين  - 7مساءله 

شكسته بخواند و بعد معلوم شود كه هشت فرسخ نبوده واجب  جهت نماز را

اگر معتقد شد به اينكه بمقدار هشت فرسخ  است نماز را دوباره بخواند و

است در وقت اعاده كند  شت فرسخ بوده واجبنيست بعد معلوم شد ه



 .بنابراقوى و در خارج وقت قضاء كند بنابر احتياط

كه نبايد كمتر از (در مسافرت هاى دورى معيار در رفتن  - 8مساءله 

آن نقطه اى است كه مقابل و رو بروى مبداء سير است ) باشد چهار فرسخ

تر آن باشد نماز شكسته كل مسافت دائره اى بقدر مساحت و يا بيش كه اگر

محلى قبل از آن نقطه كار داشته باشد البته به  مى شود هرچند كه او در

چهار فرسخ باشد و  (( نقطه مقابل يعنى )) شرطى كه سرش تا آن نقطه

شغلش قبل از نقطه مقابل  نزديك تر به احتياط آن است كه در صورتى كه

 . باشد هم شكسته بخواند و هم تمام

  ز شرائط شكسته شدن نمازشرط دوم ا

شرط دوم اين است كه از ابتداء سفر قصد پيمودن هشت فرسخ را داشته 

از اول قصد داشته باشد كمتر از آن را برود و در بين راه  باشد پس اگر

مقصدش تصميم بگيرد مقدارى ديگر كه آن نيز  يعنى بعد از رسيدن به

سيدن به آن مقصد بعد از ر كمتر از هشت فرسخ است را برود و باز

است برود  تصميم بگيرد مقدارى ديگر كه آن نيز كمتر از هشت فرسخ

نمازش را تمام مى خواند هرچند كه اين چند تكه اى كه آمده بحد مسافت 

 .يازيادتر شده باشد و

محل اقامتش هشت فرسخ و  بله اگر شروع به برگشتن كند و از آن نقطه تا

خانه اش طى  اشد كه همه آن مسافت را تايا بيشتر باشد و تصميم داشته ب

كند نمازش را مى شكند و نيز كسى هم كه اصال مقصد معينى ندارد و 

 چه مقدار بايد برود تا مثال حيوان گم شده خود را پيدا كند و در نمى داند

حال رفتن نماز را تمام مى كند هرچند كه بمقدار مساحت و يا بيش از آن 



 كه مراجعتش تا )) عت بهمان شرطى كه گفتيممراج را رفته باشد و در

نمازش شكسته مى  ((منزل به قدر مسافت باشد و بخواهد همه را طى كند

 بين راه تصميم بگيرد به نقطه اى معين برود كه از آن شود و اگر در

محل تا آن نقطه هشت فرسخ باشد و يا بضميمه مقدارى كه بر مى گردد 

كه رفتنش كمتر از چهار فرسخ  )) ذشتباشد با شرائطى كه گ هشت فرسخ

نماز را شكسته  ((تا هشت فرسخ را داشته باشد نبشاد و قصد طى كردن

منزل به قصد رفتن كمتر از چهار فرسخ بيرون شود  مى خواند و اگر از

يا كاروان بماند تا اگر كاروان آمد  تا در آن جا منتظر رسيدن همراهان و

فالن شرط محقق شد برود  رگردد و يا اگربه راه خود ادامه دهد و گرنه ب

كاروان مى رسد و يا آن  و گر نه برگردد و اطمينانى نداشته باشد به اينكه

 .شرط محقق مى شود بر او واجب است نماز را تمام بخواند

معيار تصميم بر طى كردن مسافت شرعى است هرچند كه اين  - 9مساءله 

بشرطى كه يكى از قواطع سفر در چند روز حاصل شود البته  قطع مسافت

بين راهش آن قدر طوالنى بشود كه عرفا او را   بيايد و توقف در پيش 

مثل كسى كه از منزل تصميم گرفته هشت فرسخ را در  مسافر نخوانند

بسيار كمى از اين مسافت را براى  مدت چند روز برود و روزى مقدار

تمام است و احتياط  تفريح و امثال آن طى كند كه در اين صورت نمازش

ناتوانى  نه آن كسى كه بجهت سختى راه و پيرى و) آن است كه جمع كند

 . هر روز مقدار كمى طى مى كند كه نماز او شكسته است

مستقل در  در قصد مسافت اين شرط معتبر نيست كه خود او - 10مساءله 

 تصميم باشد بلكه اگر او تابع شخصى ديگر است و آن شخص تصميم



 باشد هشت فرسخ و بيشتر را سفر كند تابع نيز بايد نماز را شكسته گرفته

حال چه اينكه تبعيت از او بخاطر وجوب طاعت او باشد مانند زن  بخواند

اطاعت كند و يا آنكه قهرى باشد مانند  كه واجب است شوهر خود را

اختيار خود، خود را تابع  اسيرى كه از خود اراده اى ندارد و يا آن كه به

داشته باشد  ديگرى كرده باشد مانند خادم كه همه اينهابشرطى كه علم

باينكه متبوعشان تصميم بر رفتن مسافت را دارد نماز را شكسته مى 

 .خوانند

و اما اگر علم نداشته باشند بايد بر حكم قبل از سفر باقى مانده نماز را 

د بپرسند آيا و نزديك تر به احتياط آن است كه از متبوع خو تمام بخوانند

كه قوى تر در نظر اين است كه پرسيدن  قصد مسافت دارد يا نه هرچند

هرچند كه ما پرسيدن را  واجب نيست و بر متبوع هم واجب نيست بگويد

 . بر تابع واجب بدانيم

اگر تابع معتقد باشد به اينكه متبوعش قصد مسافت را ندارد  - 11مساءله 

بين را بفهمد كه قصد مسافت داشته اگر حداقل شك داشته باشد و در  و يا

بمقدار مسافت باشد بر تابع واجب است نماز را شكسته  چنانچه بقيه راه

 .بخواند بخواند وگرنه نماز را تمام

   شرط سوم استمرار قصد است

شرط سوم شكسته شدن نماز اين است كه مكلف بر تصميم نخستين خود 

ار فرسخ از تصميم خود برگردد اگر قبل از رسيدن به چه باقى بماند پس

نماز را تمام بخواند و اگر شكسته خوانده عيب  و يا به ترديد بيفتد بايد

خارج وقت قضاء كند و اما  ندارد و الزم نيست در وقت اعاده و يا در



چهار فرسخ باشد  اگر برگشتن از تصميم و يا مردد شدن بعد از رسيدن به

در   كه آن روز برنگردد البته اينبر وظيفه قصر باقى مى ماند هر چند

و اما اگر (صورتى است كه تصميم داشته باشد قبل از ده روز برگردد 

 (. روز بماند نمازش تمام است مى خواهد ده

 در استمرار قصد همين مقدار كافى است كه بر قصدى كه از - 12مساءله 

ده و عدول كر اول بر مسافرت داشت باقى باشد هرچند كه از مقصد اولش

 بخواهد بمقصدى ديگربرود پس معيار بقاء نوع سفر است نه سفر به نقطه

اى مشخص بنا بر اين اگر از اول تصميم گرفته بود بمكانى خاص كه 

مسافت است سفر كند ولى در بين راه از آن مقصد صرفنظر  هشت فرسخ

ديگر برود كه از محل فعليش تا آنجا هشت  نموده تصميم بگيرد بجائى

فرسخ مى شود كه در اين  نيست لكن بضميمه مقدارى كه آمده هشتفرسخ 

اول قصد يك هشت  جا نيز نماز را شكسته مى خواند همچنانكه اگر از

فرسخى غير مشخص را كرده بود به اين معنا كه منظورش طى هشت 

راه بوده باشد حال هر طرف كه مى خواهد باشد و بعد از طى هشت  فسخ

 را معين مى كرد بايد نماز را شكسته مى خود فرسخ آن وقت مقصد

 .خواند

اگر در بين راه و قبل از رسيدن به چهار فرسخ مردد شود  - 13مساءله 

خود ادامه دهم و يا برگردم و سپس از ترديد درآيد و مجددا  كه به راه

مسافت راطى كند اگر در حال ترديد چيزى از راه  تصميم بگيرد به اينكه

خواند هرچند كه بقيه راه حتى  ن نماز را شكسته مىرا طى نكرده همچنا

حال تردد مقدارى از راه   هشت فرسخ نباشد و اگر در رفتن و برگشتنش 



فرسخ  را پيموده باشد اگر باقيمانده راه هشت) مثال يك كيلومتر از راه (

باشد باز هم بر وظيفه قصر باقيست و اگر باقيمانده ولو بضميمه مقدارى 

ز ترديد آمده هشت فرسخ نباشد اشكالى نيست در اينكه بايد نماز تا قبل ا كه

حال ترديد طى  بخواند و اگر بضميمه آن با اسقاط مقدارى كه در را تمام

كرده هشت فرسخ باشد احتياط آن است كه جمع كند يعنى چهار ركعتى ها 

هم چهار ركعتى بخواند و هم دو ركعتى هرچند كه بعيد نيست بگوئيم  را

راهپيمائى در حال ترديدش اندك بوده يا برگشتن تصميمش  ورتى كهدر ص

 .گردد وظيفه اش نيز بقصر بر مى

  شرط چهارم از شرائط شكسته شدن نماز

شرط چهارم اين است كه از اول سفر، قصد انجام يكى از چيزهائى كه 

نداشته باشد مثال قصد ماندن ده روز يا بيشتر را در  سفر را قطع مى كند

نداشته باشد پس اگر تصميم داشته باشد   بين راه و يا عبور از وطنمحلى

يا سير چهار فرسخ ده روز  كه چهار فرسخ راه طى كنددر اثناء راه و

فرسخ و يا در راءس  بماند و يا از اول قصد كند سفرى برود كه بين چهار

 چهار فرسخ آن وطن او قرار دارد و مى خواهد از آن عبور كند نمازش

ه نمى شود بلكه بايد تمام بخواند و همچنين اگر در فرض مزبور و شكست

باشد درماندن ده روز يا مرور بر وطن بنحوى كه منافات داشته  اگر مردد

 .طى كردن مسافت بايد نماز را تمام بخواند باشد با تصميم بر

و از همين قبيل است موردى كه از اول احتمال دهد در بين راه پيش 

بدارد و يا باعث شود كه او در بين راه  ز ادامه حركت بازآمدى او را ا

وطن تغيير دهد كه در  دو روز در جائى بماند و يا مسير خود را بطرف



دهد  همه اين موارد بايد نماز را تمام بخواهد بشرطى كه احتمالى كه مى

 .كه عقالء بآن اعتناء كنند

احتمال دهد  باشد مثالو اما اگر احتمالش غير قابل اعتناء در نظر عقالء 

امثال اينها كه  كه سر چهار فرسخى بيمار شود و يا سيلى جارى شود و

 .مخالف با اصل عقالئى است بايد نماز را شكسته بخواند

اگر در لحظه اى كه مسافرت را آغاز مى كند قصد و يا  - 14مساءله 

يا از باشد كه پيش از رسيدن به هشت فرسخ ده روز بماند و  ترديد داشته

قصد يا آن ترديد تصميم گرفته كه هيچيك از  وطن عبور كند و بعد از آن

مانده ولو بضميمه مقدار برگشت  اين دو كار را نكند پس اگر آن چه باقى

 .مى خواند مسافت باشد نماز راشكسته مى خواند و اگر نه تمام

قبل از هشت فرسخ ده روز در  اگر تصميمش اين نباشد كه - 15مساءله 

قبل از رسيدن به  جائى بماند و مقدارى از هشت فرسخ را طى كند سپس

 هشت فرسخ تصميم بگيرد كه ده روز بماند ودوباره از اين تصميم به

تصميم اول برگردد يعنى از ماندن صرفنظر كند اگر آن چه از راه بعد از 

عدول باقيمانده هشت فرسخ باشد بدون اشكال شكسته مى خواند در  نقطه

مابقى از راه بعد از عدول بمقدار مسافت نباشد و در بين  ى هم كهصورت

طى نكرده باشد ولى مجموع آن چه طى  دو جور تصميم چيزى از راه را

 . وظيفه اش همين است كرده با آن چه باقى مانده بمقدار مسافت باشد

و اما اگر در همين فرض در بين دو تصميم چيزى از راه را طى كرده 

قبل از عدول پيموده را به آن چه باقيمانده ضميمه كند و  ن چهباشد آيا آ

تا اگر هشت فرسخ شد شكسته بخواند و  مقدار بين دو تصميم را كم بكند



ضميمه كند مسئله محل ترديد  اگر نشد تمام بخواند و يا آن كه نمى تواند

اش  است و احتياط آن است كه جمع كند هرچند كه بعيد نيست وظيفه

شد مخصوصا در صورتى كه آن چه را در بين دو تصميم طى تقصير با

 . اندك باشد همچنان كه نظيرش گذشت كرده بسيار

  شرط پنجم

شرط پنجم در شكسته شدن نماز مسافر اين است كه سفر مباح و جائز 

حال چه  گناه و حرام باشد نماز در آن سفر شكسته نمى شود باشد پس اگر

امثال آن باشد و يا  ال فرار از جنگ واينكه خود سفر معصيت باشد مث

مثل اينكه سفر كند براى راهزنى و يا  هدف از مسافرت عملى حرام باشد

و امثال اين كه خود  و گرفتن آن از سلطان جائز) 1(رسيدن به مظلمه 

 .سفر حرام نيست بلكه براى عملى و هدفى حرام انجام مى شود

خاطر هدفى حرام انجام مى بله مسافرتى كه نه خودش حرام است و نه ب

اثناء آن مرتكب حرامى مى شود از اين باب نيست و نماز  شود ولى در

سفرى هم كه يا مركب غصبى انجام مى شود  در آنها شكسته است بلكه آن

مسافتى كه با انجام واجبى از  بنابراقوى از سفر حرام نيست و همچنين آن

بمسافرت برود  ترك كند وواجبات منافات داشته باشد و مكلف واجب را 

مثال بدهكار است و يا اينكه طلبكار مطالبه مى كند و او ميتواند در وطن 

آنجائى كه هست طلب او را بدهد و اگر سفر كند ديگر نمى تواند اين  و

سفر او حرام نيست و حكم سفر حرام را ندارد و  واجب را انجام دهد

 .  شكسته است نمازش 

رت باين منظور انجام شود كه واجب را ترك كند بلكه در جائى كه مساف



بين شكسته و اتمام جمع كند هرچند حكم به وجوب  احتياط آن است كه

 . اتمام خالى از قوت نيست

كسى كه تابع ستمكار و ظالم است و يا آنكه مجبور نيست  - 16مساءله 

از مسافرت و متابعت از ظلم برطرف كردن ظلمى و يا كار  ولكن قصد او

 .شكسته مى خواند حيح ديگرى باشد نماز راص

و اما اگر انگيزه اش يارى او در ظلم باشد و يا آن كه بخدمت او در 

نباشد ولكن خود بخود او را در جهت ظلمش تقويت   باين انگيزه آمدنش 

باشد كه تقويش حرام است در  نموده بر شوكت او مى افزايد و او كسى

 .ى شودچنين سفرى نماز تمام خوانده م

اگر هدف اصلى از سفر اطاعت خداى تعالى باشد ولى هدف  - 17مساءله 

تبعى ديگرى ضميمه آن هدف شود كه معصيت و نافرمانى خداى  طفيلى و

كه اگر آن اطاعت در بين نبود اين مسافرت را نمى  تعالى باشد بطورى

 .شكسته مى شود رفت چنين سفرى حرام نيست و نماز در آن

ن مسئله كه هدف اصلى معصيت باشد و هدفى طفيلى نيز و اما عكس اي

اطاعت خداى تعالى باشد آن سفر حرام است و نماز  ضميمه شود كه آن

صورتى كه پنجاه درصد انگيزه  در آن تمام خوانده مى شود وهمچنين در

رسيدن بهدفى حالل  مسافرت رسيدن به هدفى حرام و پنجاه درصد آن

گرنه نه  دف تاءمين شود مسافرت مى كند وباشد بطورى كه اگر هر دو ه

و همچنين اگر هر دو هدف مستقل و صد در صد بوده ولى فعال هر دو 

مكلف بسوى مسافرت شده باشند كه در سه صورت اخير  باعث حركت

تمام خوانده مى شود لكن در غير صورت  سفر حرام است و نماز در آن



جمع كند و اما در  تماماول احتياط در اين است كه مكلف بين قصر و ا

صورت اول يعنى آن جائى كه اطاعت خدا داعلى طفيلى است و اصال 

 .ندارد بدون اشكال بايد تمام بخواند محركيت

اگر آغاز سفر طاعت بوده باشد و در اثناء راه قصد او  - 18مساءله 

خود را رسيدن به معصيت قرار دهد اگر با داشتن چنين  برگردد و هدف

نامشروع بردارد حكم سفرش قطع مى  هم بسوى آن هدفقصدى قدمى 

باشد و اما آن چه تا  شود هرچند كه چند برابر هشت فرسخ را طى كرده

 كنون شكسته خوانده اعاده ندارد و اگر با چنين قصدى چيزى از راه را

طى نكرده باشد حكم سفر قطع نمى شود ولى نزديك تر به احتياط آن است 

تاده نماز را جمع بخواند سپس اگر بقصد اوليش كه راه نيف كه مادام كه

افتاد در صورتى كه راه باقيمانده هرچند با  طاعت خدا بود برگشت و راه

يا زيادتر باشد نيز واجب است  ضميمه بمقدار برگشت هشت فرسخ باشد

بيانى كه گذشت مسافت  نماز را شكسته بخواند و همچنين اگر باقيمانده به

منزل طى كرده بعد از حذف آن مقدار  هم راهى كه ازنباشد ولى رو بر 

بايد شكسته بخواند  راهى كه با قصد معصيت طى كرده هشت فرسخ باشد

 لكن در اين صورت جمع كردن بين شكسته و تمام بهتر و به احتياط

 . نزديك تر است

و اگر رو بر هم اين دو قطعه راه هشت فرسخ نباشد بلكه بضميمه قطعه 

قصد معصيت داشت هشت فرسخ باشد وجوب تمام خالى  نوسط كه در آ

به احتياط جمع بين قصرو اتمام است و  از قوت نيست اال اينكه نزديك تر

نيت خود را به اطاعت  اگر در آغاز سفر هدفش رسيدن به معصيت بوده



بضميمه  برگردانيده نماز را بشرطى شكسته مى خواند كه بقيه راه هرچند

هشت فرسخ باشد و يا اگر نباشد احتياط آن است كه بر گشتن بمقدار يا 

 . كند هرچند كه بقاء بر حكم تمام خالى از قوت نيست جمع

اگر ابتداء سفرش معصيت بوده و به همين جهت كه سفرش  - 19مساءله 

ندارد نيت روزه كرده و سپس نيتش را از معصيت به  حكم سفر را

بوده باشد و بقيه راه هم عدول قبل از ظهر  اطاعت برگرداند اگر اين

افطار كند چون سفرش سفر  هشت و يا چهار فرسخ ملفق باشد واجب است

فرسخ و يا  شرعى است و روزه در سفر حرام است و اگر بقيه راه هشت

عدول از معصيت  چهار فرسخ ملفق نباشد روزه اش صحيح است و اگر

 شد لكن نزديكبعد از ظهر اتفاق افتاده بعيد نيست كه روزه اش صحيح با

تر به احتياط جمع كردن بين شكسته و تمام در نماز و گرفتن روزه و 

اگر هدفش در آغاز سفر اطاعت بوده و سپس نيت خود  قضاء آن است و

اگر اين عدول بعد از خوردن و يا  را در بين راه به معصيت برگردانيده

ظهر بوده قبل از تناول مفطر و بعد از  تناول هر مفطر ديگر بوده و يا

قبل از تناول مفطر و قبل از ظهر بوده  روزه اش صحيح نيست و اگر

محل تاءمل است بهمين جهت احتياط ترك نشود يعنى هم  صحت روزه اش

 .آورد روزه را بگيرد و هم قضاء آن را بجاى

كسى كه از سفر معصيت بر مى گردد اگر چنانچه از  - 20مساءله 

ايد نماز را شكسته بخواند و همچنين كرده وبر مى گردد ب معصيت توبه

نكرده ولى برگشتن او جزء سفر معصيت او  است در صورتى كه توبه

ديگرى باشد غير از برگشت به  نباشد بلكه محرك او در برگشتن يك هدف



و احتياط جمع  وطن و در غير اين دو صورت بايد نماز را تمام بخواند

 . است

ر صورتى كه جنبه لهو و سرگرمى سفر كردن براى شكار د - 21مساءله 

باشد حكم سفر معصيت را دارد كه در آن بايد نماز تمام خوانده شود  داشته

براى تحصيل قوت باشد نماز را شكسته مى خواند و  و اما در صورتى كه

باشد در اين صورت سفر او نسبت به  اگر منظورش از صيد تجارت

 .كند روزه سفرى است شرعى و بايد روزه را افطار

و اما نسبت به نماز مسئله محل اشكال است و احتياط اين است كه هم دو 

چهار ركعتى البته مسئله مخصوص مسافرت است  ركعتى بخواند و هم

رفع خستگى اين حكم را ندارد  براى شكار است اما سفر مقصد تفريح و

 .يعنى موجب تمام خواندن و روزه گرفتن نمى شود
 
 
 

  شرط ششم

ن است كه از افراد به اصطالح خانه بدوش نباشد مانند شرط ششم اي

دامدار كه براى چراندن دامهاى خود از دشتهاى اين منطقه  صحرانشينان

كنند و جاى مشخص و معينى براى خود  بدشتهاى مناطق ديگر كوچ مى

مى خواند و از اين  انتخاب نكرده اند در كوچ كردنهايشان نماز را تمام

 . و كشتيرانان كه منزلهايشان همواره با خودشان استقبيلند ماهيگيران 

شغل خود كنند مثال  بله اگر همين گونه افراد سفرى براى غرضى غير

سفر   و يا براى مصالحه بيمار خود به شهرى-بزيارت و يا حج بروند 



ايل و قبيله اى يك  كنند نماز را شكسته مى خوانند و اما اگر از ميانه چنين

ايل خود و مرتعى  و اكناف سفر كنند تا جائى مناسب براىنفر به اطراف 

 داراى آب و علف براى دام پيدا كند در صورتى كه سفرش هشت فرسخ

اشكال است پس چنين  باشد در اينكه بايد نماز را بشكند و يا تمام بخواند

ترك  فردى احتياط بجمع را يعنى هم شكسته خواندن و هم تمام خواندن را

 .نكند

  تمشرط هف

شرط هفتم اين است كه سفر كار و شغل دائمى او نباشد بنابراين 

حل مال التجاره مردم از اين شهر به آن شهر است  چارپادارى كه شغلش

مردم از اين شهر به آن شهرند و  و كسانى كه ماءمور رساندن نامه هاى

شهر مى برند و  رانندگانى كه با ماشين خود مردم را از اين شهر به آن

كشتيرانان  ثال اين گونه افراد نمازشان همواره تمام است و از اين قبيلندام

 در صورتى كه منزل مسكونى آنان خارج از كشتى باشد و كشتيرانى تنها

شغل آنان باشد و اما اگر منزلشان همان كشتى آنان باشد جزء صنف سابق 

 مالح يعنى مكارى و راننده و )) صاحبان اين گونه مشاغل خواهند بود و

در سفرى كه شغلشان هست نمازشان تمام است هرچند كه  (( امثال آن و

شخصى خودشان باشد نه براى غير مثل اينكه اثاث و  سفر براى كار

 .خانواده خود را جابجا كنند

بله اگر سفرى بروند كه جزء شغل آنان نيست مثال چارپاى خود را 

و امثال آن برود نماز را ديگران بسفر حج و زيارت  بخوابانند و با مركب

نشدن نماز و روزه اين است كه سفر  شكسته مى خواند و معيار در شكسته



شغل شمرده مى شود كه اوال  عمل و شغل شمرده شود و وقتى سفر

بكند آن قدر كه  تصميم بر اين كار بگيرد و ثانيا به اين منظور مسافرت

 . مشغول شده عرف تصديق كند كه او به چنين شغلى

نابراين معيار در اين باب دو و سه بار سفر كردن نيست ، بله بعيد نيست ب

هم كه عرف شغل او را سفر بداند در سفر اول واجب باشد  در صورتى

نزديكتر به احتياط آن است كه در سفر اول و  نماز را شكسته بخواند ولى

 سفر سوم وظيفه اش در تمام دوم هم شكسته بخواند و هم تمام و اما در

 .خواندن متعين مى شود

كسى كه تنها در تابستان مكارى و راننده و يا ناخدا مى شود  - 22مساءله 

زمستان شغلى ديگر مى گيرد و يا استراحت مى كند و يا بعكس  و اما در

مشغول مى شود و در تابستان از آن كار دست مى كشد  در زمستان

نماز را تمام شغلش سفر است  ظاهرا بر او واجب است در فصلى كه

است كه بين  بخواند و روزه را بگيرد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن

قصر و اتمام جمع كند و اما مثل حمله دار تنها در موسم حج شغلش سفر 

 .واجب است نماز را شكسته بخواند و روزه را افطار كند مى شود

ه كسى كه شغلش سفر است در تمام خواندن نماز و روز - 23مساءله 

است كه در شهر خود و يا شهرى ديگر ده روز نماند كه  گرفتن معتبر

هرچند كه از اول قصد اقامه ده روز را  اگر ده روز در جائى بماند

شغل درباره اش جارى نيست و بعد از  نداشته باشد حكم قبلى يعنى سفر

روزه را مى شكند  اقامه ده روز در اولين سفرى كه آغاز مى كند نماز و

قبل از اقامه بر مى گردد لكن براى  ا سفر دوم و سوم دوباره بحكمو ام



اول هم قصد نداشته احتياط به  كسى كه در غير شهر اقامه كرده و از

اول بين قصر و اتمام جمع كند سزاوار نيست بلكه نزديك تر  اينكه در سفر

كه در سفر دوم و سوم نيز جمع كند چه نيت  به احتياط براى او آن است

كسى كه در شهر خود ده  ده باشد و چه نكرده باشد و همچنين براىكر

 .قصد روز مانده چه اينكه ماندن ده روزش با قصد بوده و يا بدون

اگر شغل او سفر نباشد ولكن پيش آمدى برايش كرده كه بايد  - 24مساءله 

پى سفر كند چنين كسى بايد نماز را شكسته بخواند و روزه نگيرد  پى در

شهرى غير وطنش كارى دارد و ناگزير است چند بار  سى كه در ك پس 

هم كه منزلش مثال تا حائر حسينى  پى در پى آمد و شد كند بلكه كسى

در هر شب جمعه  هشت فرسخ است و نذر كرده و يا بناگذارى كرده كه

 آن حضرت را زيارت كند و همچنين كسى كه منزلش در شهرى است و

ه تا وطنش هشت فرسخ است و همه روزه محل كارش در شهرى ديگر ك

كند ظاهر اين است كه وظيفه اش در شهرى كه  اين مساحت را طى مى

 .وطن او نيست و همچنين در بين راه قصرباشد

 يكى از طوائفى است چوپانى است كه چراندن دام در بيابانها - 25مساءله 

ام شغل اوست حال چه اينكه اين عمل را در محدوده اى مخصوص انج

يكى پيله ور و تاجرى است كه در حال دوره  دهد يا در جاهاى مختلف و

جهانگردى است كه شغل او سياحت  گردى تجارت مى كند و يكى ديگر

مصداقى از  است و جائى را وطن قرار نداده و ممكن است سياح را

حال بر او واجب است كه نماز  عنوان ششم يعنى خانه بدوشها گرفت بهر

 .مام كندو روزه را ت



  شرط هشتم

شرط هشتم رسيدن به محل ترخص است و قبل از آن نبايد نماز را شكسته 

از اين حد ترخص آن نقطه اى است كه ديگر صداى  بخواند و منظور

اى است كه ديوارهاى شهر و اشكال  اذان شهر بگوش آن نرسد و يا نقطه

ط در حد ترخص احتيا آن ديده نمى شود هرچند كه شبه ديوارها را ببيند و

از آن  يعنى يكى )) بر علت نشنيدن اذان و نديدن ديوارها با هم ترك نشود

البته  ((دو زودتر محقق شود تا محقق شدن ديگرى نماز را جمع بخواند

معتبر است كه بايد مخفى شدن ديوارها و قيافه هاى شهر بخاطر  اين معنى

رار گرفته و يا بخاطر خاطر اينكه شهر در دره اى ق دورى راه باشد نه به

 .بخاطر عوارضى نظير اينها اينكه هوا ابرى و مه آلود است و يا

همان طور كه شكسته شدن نماز در آغاز مسافرت و بيرون  - 26مساءله 

اين معنى معتبر است كه بحد ترخص رسيده باشد آيا اين  شدن از وطن

 ترديد  روز به طور30محل اقامت و از محلى كه  شرط در مسافرت از

محل تاءمل و اشكال است و بنابراين  در آنجا مانده نيز معتبر است يانه ؟

شكسته بخوانند كه  دو طائفه نامبرده احتياط را ترك نكنند و وقتى نماز را

 .از آن دو محل خارج و بحد ترخص رسيده باشند

منزل  همچنانكه در شكسته شدن نماز در آغاز مسافرت از - 27مساءله 

 حد ترخص معتبر است در برگشتن از سفر تمام شدن حكم سفر رسيدن به

نماز نيز مشروط به رسيدن به حد ترخص است و وقتى بدانجا  درباره

ركعتى بخواند و نزديك تر به احتياط آن است كه  رسيد بايد نماز را چهار

ببيند و هم صداى اذان را بشنود و  وقتى چنين كند كه هم سياهى شهر را



تاءخير بيندازد تا به  ك تر به احتياط آن است كه نماز رابهتر و نزدي

هم دو  منزلش داخل شود و اگر خواست در همان حد ترخص نماز بخواند

ركعتى بخواند و هم چهار ركعتى اين در صورتى است كه به منزلش 

 .برمى گردد

و اما نسبت به جائى كه قصد دارد ده روز در آنجا بماند آيا رسيدن به حد 

معتبراست و حكم سفر وقتى قطعى مى شود كه به آن حد برسد يا  ترخص

اشكال هست و احتياط ترك نشود يا باينكه نماز را تاءخير  نه ؟در آن

 .محل اقامتش برسد و يا بين قصر و اتمام جمع كند بيندازد تا بخانه

معيار در چشم بيننده و گوش شنونده و صداى مؤ ذن و نيز  - 28مساءله 

 . عمولى و معتدل آنهاستم در هواى

اقوى اين است كه معيار در نرسيدن صداى اذان به گوش  - 29مساءله 

نرسيدن آن به نحوى است كه شنونده تشخيص ندهد اين صدا صداى  مسافر

ديگر است و در جائى كه مسافر صدا را تشخيص  اذان است و يا صداى

 است ولى آن قدر كه صوت اذان مى دهد و يا از اين بيشتر اينكه مى فهمد

فصل از فصول اذان است سزاوار آن است كه  روشن نيست كه بفهمد كدام

 .نشنود احتياط كند تا زمانى كه به كلى صدا را

اگر محل سكونت و اقامت جائى است كه خانه و ديوار ندارد  - 30مساءله 

ترخص خانه و ديوار برايش فرض مى كند يعنى حد ترخص او  تعيين حد

محل اقامتش و يا وطنش ديوار هم مى داشت از آن جا   اگرجائيست كه

به احتياط آن است كه اعراب هم كه  ديوارها پيدا نمى بود بلكه نزديك تر

هاى خود چنين  خانه دارند ولى خانه هايشان ديوار ندارد براى خانه



 .فرضى كنند

 اگر مكلف شك كند در اينكه بحد ترخص رسيده يا نه بنا را - 31مساءله 

مى گذارد كه هنوز نرسيده در نتيجه در رفتن به سفر نماز را تمام  بر اين

 شكسته مى خواند مگر آن كه از اين كار مخطورى از و برگشتن از سفر

قبيل مخالفت علم اجمالى و يا تفصيلى پيش بيايد و علم اجمالى يا تفصيلى 

نماز ظهر را بطالن نماز، مثل اين كه در آن نقطه هنگام رفتن  پيدا كند به

در مراجعت در همان نقطه نماز عصر را  تمام خوانده باشد و بخواهد

 .شكسته بخواند

قبل از رسيدن به  اگر سوار بر كشتى و مثل آن شده باشد و - 32مساءله 

 حد ترخص شروع به خواندن نماز چهار ركعتى كند و در بين نماز بحد

خل نشده باشد و از دا  برسد در صورتى كه به ركوع ركعت سوم ترخص 

قبل از رسيدن بحد ترخص چهار ركعت را  اول به اعتقاد اينكه مى تواند

ركعتى سالم ميدهد و  تمام كند نماز را شروع كرده باشد در سر دو

قبل از ركوع  نمازش صحيح است و اگر چنين اعتقادى و يقينى نداشته اگر

د و صحيح ركعت سوم بحد ترخض برسد نماز را شكسته بپايان مى بر

و اگر در لحظه اى كه داخل ركعت سوم مى شود بحد ترخص برسد  است

محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه يا دو ركعتى سالم  مسئله

يا چهار ركعتى سالم بدهد و دو ركعتى  بدهد و چهار ركعتى اعاده كند و

 داخل شدن در ركوع ركعت سوم بحد اعاده اش كند همچنانكه اگر بعد از

محل اشكال مى شود و اين احتياط نبايد ترك شود كه آن  ترخص برسد

 .دو ركعتى اعاده اش كند نماز را چهار ركعتى سالم بدهد و



قبل از رسيدن  و اما اگر اين ماجرا در مراجعت از سفر پيش بيايد يعنى

 به حد ترخص به نيت قصر شروع بنماز كرد و در بين به حد ترخص

 . ر ركعتى تمام مى كند و صحيح استرسيد آن نماز را چها

   گفتار در چيزهائى كه حكم سفر را قطع مى كند

 : چند چيز قاطع سفر است

 : اول

عبور و رسيدن به وطن است كه مسافر همين كه از وطن عبور كند ديگر 

مگر آنكه بخواهد بعد از خروج از وطن هشت فرسخ  حكم مسافر را ندارد

حال چه اينكه آن وطن اصلى و محل تولد  دهدو بيشتر به راه خود ادامه 

باشد كه آن را وطن اتخاذى  او باشد و يا آن جا را براى خود وطن گرفته

هميشه مسكن  مى گويند و در وطن اتخاذى شرط است كه آن جا را براى

و مقر خود قرار داده باشد و در وطن شدن چيزى محلى الزم نيست در 

ز الزم نيست كه شش ماه در آن جا مانده داشته باشد و ني آن جا ملك هم

 .باشد

بله اين مقدار ماندن الزم است كه عرفا بگويند وطن او و مسكن او است 

كه بعلت طول اقامت در محلى آن وطن شمرده شود  بلكه گاه مى شود

 .و نماندن را داشته باشد بدون اينكه شخص مقيم نيت ماندن دائمى

د و يا وطنى كه اتخاذ كرده اعراض اگر از وطن اصلى خو - 1مساءله 

ديگر توطن كنداگر در وطن قبلى ملكى نداشته و يا اگر  كند و در جاى

قابل سكونت نبوده و يا اگر بوده خود او هرگز شش ماه بقصدتوطن  داشته

حكم وطنيت آن شهر و آن محل براى او از بين مى  ابدى در آن جا نمانده



 .رود

اه هم در آن جا بقصد وطن دائمى سكونت و اما اگر ملك داشته و شش م

 محل تولدش بوده و مشهور فقهاء بر آنند كه آن كرده و يا وطن اصلى و

محل حكم وطن فعلى را دارد و اصطالحا آن جا را وطن شرعى مى نامند 

مقابل وطن فعلى و در نتيجه فرموده اند مادام كه آن ملك را دارد هر  در

اجب است نماز را تمام بخواند بلكه بعضى كند و زمان كه از آن جا عبور

هرچند كه ملكش قابل سكنى  از فقهاء تمام خواندن را واجب دانسته اند

امثال آن باشد بلكه بعضى  نباشد و حتى اگر ملك او يك درخت خرما و

توطن  فرموده اند همين كه شش ماه در محلى مانده باشد هرچند بقصد

مثال آن باشد وطن او مى شود لكن دائمى نباشد بلكه قصدش تجارت و ا

خالف همه اينها است در نتيجه حكم وطن بر هيچ يك از اين مكانها  اقوى

محلى حكم وطنيت مطلقا زايل مى شود  جارى نيست و با اعراض از

وطن و اجراء حكم  هرچند كه نزديك تر به احتياط جمع بين اجراء حكم

ك داشته و هم شش كه هم مل )) اول غير وطن است خصوصا در صورت

 . (( ماه در آنجا سكونت كرده

ممكن است انسان در يك زمان داراى دو وطن باشد باينكه دو  - 2مساءله 

دائمى خود قرار دهد و مثال شش ماه در اين شهر و شش  شهر را مسكن

 .ماه ديگر در آن شهر زندگى كند

محل   نهو اما اينكه آيا ممكن است كسى داراى بيش از دو وطن باشد يا

 .اشكال است و چنين كسى بايد مراعات احتياط را بكند

ظاهرا كسى كه در زندگى تابع ديگرى است و خودش  - 3مساءله 



انتخاب محل سكونت ندارد در مسئله وطن بودن محلى براى  استقاللى در

ديگر زندگى تابع او است در نتيجه  او تابع كسى است كه وى درامور

حال چه اينكه طفل صغير باشد كه  نيز هستوطن متبوع او وطن او 

گاهى پسران و بيشتر  غالبا اطفال چنينند و يا كبير شرعى باشد همچنانكه

استقالل  دختران خصوصا در اوائل بلوغ چنينند و معيار تابع بودن و

طفل صغير مميز در اراده و  نداشتن است بنابراين بسيار مى شود كه

مستقل نباشد و   مى شود كه كبير شرعىزندگى خود مستقل باشد و بسيار

 مسئله تبعيت اختصاصى بفرزندان و والدين ندارد بلكه همان طور كه گفتيم

مناط تبعيت است هرچند كه براى خويشاوندان و يا بيگانه باشد همه اينها 

 . انتخابى است درباره وطن

و اما وطن اصلى تحققش بستگى به اراده مكلف ندارد چون كسى وطن 

خود انتخاب نمى كند بله اعراض از وطن اصلى با  ى خود را با ارادهاصل

كسى تابع ديگرى بود و آن ديگرى از  اراده انسان تحقق پيدا مى كند اگر

 .محل براى تابع نيز از وطنيت مى افتد وطن اصلى اعتراض كرد آن

اگر كسى به ترديد افتاد در اينكه آيا از وطن اصلى خود  - 4مساءله 

تا نه مادام كه عمال اعراض نكرده و از آن وطن كوچ   بكندمهاجرت

محل هنوز براى او وطن است و بوطنيت باقى است و اما ترديد  ننموده آن

صورتى كه وقتى حاصل شود كه مكلف  در اعراض از وطن انتخابى در

محل نمانده بدون اشكال  هنوز بمقدارى كه وطنيت صادق شود در آن

 . مى شودباعث برطرف شدن وطنيت

و اما اگر ترديد بعد از ماندن اين مقدار حاصل شده باشد احتياط آن است 



يك طرفى شدن تصميمش جمع كند بين احكام وطن و  كه تا معين شدن و

كه مادام كه از آنجا كوچ نكرده  احكام غير وطن هرچند كه اقوى اين است

 . حكم وطنيت آن محل باقى است

 دوم از قواطع حكم سفر

يگر از چيزهائى كه حكم سفر را از بين مى برد تصميم گرفتن بر يكى د

پشت سر هم در يك محل است كسى هم كه تصميم ندارد  اقامت ده روز

اين محل خواهد ماند هرچند بدون  ولى مى داند كه باالخره ده روز در

 .بماند اختيار مثل كسى است كه خودش تصميم گرفته ده روز

اول  ن ده روز داخل در ده روز هست ولى شبشبهائى كه بي - 5مساءله 

و شب آخر داخل نيست بنابراين در صدق ده روز اقامه كافى است كه ده 

دريك محل اقامت كند و بنابراقوى كافى است كه ساعتهائى  روز و نه شب

اول در آن محل نبوده با ساعتهائى از يازدهمين روز تلفيق  را كه از روز

كه تصميم بر ماندن در محلى گرفته  ين روزىكند مثال اگر در ظهر اول

تاظهر يازدهمين روز  نيت ده روز ماندن كند باين معنا كه تصميم بگيرد

 در آن محل بماند كفايت مى كند و بنابر اقوى مبداء هر روز طلوع فجر

آن روز است نه طلوع خورشيد آن پس اگر هنگام طلوع خورشيد قصد ده 

ز او طلوع خورشيد روز يازدهم است نه انتهاى ده رو روز ماندن كند

 . غروب روز دهم

در محل اقامت شرط است كه محلى واحد و معين باشد پس  - 6مساءله 

مدت ده روز در چند محل اقامت كند حكم سفر درباره او  اگر قصد كند كه

مسافر است مثال اگر قصد كند ده روز  قطع نمى شود و همچنان باقى و او



چند روز يكبار از  و همه روزه و يا )) فه اقامت كنددر نجف اشرف و كو

 . قصد اقامه اش درست نيست ((نجف بكوفه بيايد و برگردد

بله اگر دو محل كه شطى و نهر بزرگى بين آن دو فاصله است مادام كه 

محل يك شهرو يك آبادى شمرده شود فاصله بودن نهر بين دو  هر دو

مبول پس اگر قصد كند ده روز بغدادو اسال طرف شهر مضر نيست نظير

 .شود در دو طرف نهر اقامت كند حكم سفر قطع مى

در نيت اقامت قصد خارج نشدن از محدوده شهر شرط نيست  - 7مساءله 

نيست بلكه قصد خارج شدن و رفتن به باغها و بستانهاى  و نه تنها شرط

لكه با داشتن چنين قصدى حكم مقيم را دارد ب اطراف شهر ضررى ندارد و

حال قصد اقامه كردن نيت اين را داشته باشد كه  از اين هم باالتر اگر در

تا كمتر از چهار فرسخ برود نيز  از حد ترخص شهر خارج شود و بلكه

منظورش رفتن و به زودى  ضررى ندارد البته اين در صورتى است كه

بطورى كه مكث  برگشتن باشد مثال بعد از يك ساعت و دو ساعت برگردد

محل   خارج شهر آن قدر نباشد كه عرفا نگويند او ده روز در فالندر

مكث كند آن  (( يعنى دو ساعت )) اقامت كرد و اما اگر زائد بر اين مقدار

نماندن حكم سفر مشكل مى شود مخصوصا اگر شب را  وقت باقى ماندن و

 .حل ديگر بماند در

نابراين تابع و در تحقق اقامه قصد اجمالى كافى نيست و ب - 8مساءله 

ديگر از قبيل زن كه تابع شوهر خويش است و رفيقى كه بنا دارد   شخص

رفيق خود باشد اگر قصد كند كه هر قدر متبوع من در  ويا اجبار دارد تابع

محل بماند من نيز مى مانم كافى نيست هرچند كه در واقع متبوع او  اين



 .  نمى دانستهاول قصد داشته باشد كه ده روز بماند ولى او از

 بنابراين اگر براى تابع بعد از گذشتن چند روز معلوم شود كه متبوعش از

اول قصد ده روز ماندن را كرده بايد همچنان نماز را شكسته بخواند مگر 

نيت كند كه ده روز بماند بلكه مسافرى هم كه تصميم  آن كه از آن ساعت

لى نداند كه تا آن روز چند عيدبماند و داشته تا آخر ماه و يا مثال تا روز

بگوئيم اين چنين قصد اقامه  روز است و در واقع ده روز بوده بعيد نيست

شكسته  اى براى تمام خواندن نماز كافى نيست و واجب است نماز را

 .بخواند ولكن در عين حال تا ممكن است احتياط را ترك نكند

ت كند و سپس از اگر تصميم بگيرد كه در محلى ده روز اقام - 9مساءله 

برگردد اگر در حالى كه تصميم بر اقامت داشت نمازى چهار  تصميم خود

كه در آن محل هست همچنان تمام بخواند هرچند  ركعتى خوانده بايد مادام

بعد از آنجا كوچ كند و  تصميم داشته باشد يك ساعت يا دو ساعت

صبح  د نمازاگرچنانچه هنوز نمازى نخوانده و يا نمازى خوانده كه مانن

شكسته نمى شود همينكه از تصميمش برگشت بايد نماز را شكسته بخواند 

نماز را چهارركعتى بخواند در حالى كه از تصميمش بر اقامت  و اگر

غفلتى بدين جهت چهار ركعتى خوانده كه در  غفلت داشته و يا با چنين

كسى خاطر قصد اقامه چنين  بقعه اى متبرك و شريف قرار داشته نه به

خالى از وجه  احتياط را ترك نكند و بين قصر و اتمام جمع كند هرچند كه

 . نيست بگوئيم وظيفه او قصر است

اگر از مسافرى كه قصد اقامه كرده نمازى چهار ركعتى  - 10مساءله 

او آن نماز را چهار ركعتى قضاء كند و آن گاه از قصد  فوت شود و



مام خواندنش مشكل است و احتياط عدول كند بقاء وظيفه و حكم ت اقامتش

 . جمع كنديعنى هم تمام بخواند و هم شكسته آن است كه بين هر دو وظيفه

و اما اگر قبل از قضاء نماز فوت شده از تصميمش برگردد ظاهرا وظيفه 

 .بقصر بر مى گردد  نيز از تمام اش 

 اگر تصميم بگيرد بر اقامت و سپس نيت روزه كند آن گاه - 11مساءله 

آن روز و قبل از آن كه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد  بعد از ظهر

شكسته مى شود ولى روزه اش صحيح است   برگردد نمازش از تصميمش 

مثل كسى است كه در وطن روزه بگيرد و بعد از ظهر  و در حقيقت او

 .بسفر برود

يم در منصرف شدن از قصد اقامه فرقى نيست بين اينكه تصم - 12مساءله 

باشد كه ده روز نماند و يا در ماندن ده روز مردد شود حكم هر دو  گرفته

كه اگر اين انصراف و ترديد بعد از خواندن يك  يكى است و آن اين است

حاصل شده تا در آن محل هست وظيفه اش تمام است و  نماز چهارركعتى

 . قبل از خواندن چهار ركعتى پيدا شده وظيفه اش قصر است اگر

بعد از تمام شدن ده روز در تمام خواندن احتياجى به قصد  - 13له مساء

نيست مادام كه در آن محل هست و سفر جديدى نكرده بر  اقامت جديد

 . وظيفه تمام باقى است

اگر قصد اقامت كند و با خواندن يك چهار ركعتى وظيفه تمام  - 14مساءله 

محل  شت فرسخ از آنمستقر گردد آن گاه بخواهد مقدار كمتر از ه بر او

محل اقامتش برگردد از جهت  خارج شود و قصدش اين باشد كه باز به

رحل خود  اينكه محل اقامه اوست و هنوز اعراض نكرده مثال بهمين جهت



را در آن جا باقى گذاشته حال اگر قصد دارد بعد از برگشتن ده روز 

 باقى است و آن جا بماند اشكالى نيست دراينكه بر وظيفه تمام ديگر در

باين معنا كه يا مردد در ماندن است و يا تصميم  اگر چنين قصدى ندارد

و مقصد و برگشتن و محل  دارد نماند اقوى اين است كه باز در رفتن

جائى كه  )) اقامه بر وظيفه تمام باقى است خصوصا در جائى كه مقصد او

قرار داشته در مسيروطنش  (( از محل اقامه قصد رفتن به آنجا را داشت

كه در همه جا تمام مى خواند مگر آن كه از اول قصد داشته باشد و  باشد

مقصد و يا در مراجعت تصميم بگيرد سفرى جديد  يا دربين رفتن و يا در

مخصوصا در بر گشتن و در محل اقامت  بكند بين قصر و اتمام جمع كند

 . باشدمحل اقامتش سر راه وطنش قرار داشته و باالخص در جائى كه

بله اگر زمانى كه تصميم مى گيرد از محل اقامت بمقدار كمتر از هشت 

تصميم را نيز بگيرد كه در مراجعت به سفر ديگرى برود  فرسخ برود اين

محل اقامتش در سر راه او قرار دارد حكمش اين است كه در هنگام  كه

اند محل اقامت بوظيفه قصر عمل كند و نماز را شكسته بخو برگشتن و در

در پيش دارد مسئله محل اشكال است  و اما هنگام رفتن و در مقصدى كه

عمل نمودن را ترك نكند هرچند  و احتياط كردن و به وظيفه قصر و اتمام

است كه در  كه وجوب تمام در آن دو بعيد نيست همه اينها راجع به كسى

 .بين اقامت ده روز تصميم بگيرد كمتر از هشت فرسخ سفر كند

 كسى كه از اول ورودش بمحل اقامت در هنگام قصد اقامت كردن و اما

به كمتر از هشت فرسخ نيز برود حكمش در سابق  قصد داشته باشد كه

و بزودى برگردد عيب ندارد و قصد  گذشت كه گفتيم اگر مى خواهد برود



بماند و يا شب   درست است و اگر مى خواهد مدتى در آن جا اقامتش 

 . داردبيتوته كند اشكال

بمحل  و اگر از محل اقامت به كمتر از هشت فرسخ برود و مردد باشد كه

غافل باشد ترك  اقامت برگردد يا نه و يا اصال از برگشتن و برنگشتن

 احتياط به جمع بين هر دو وظيفه سزاوار نيست هرچند كه اقوى مادام كه

 داشته تصميم بر سفر جديد نگرفته بقاء بر تمام است مگر آن كه تصميم

جديدى را آغاز كند يعنى از محل اقامت به بيش از هشت فرسخ  باشد سفر

 .و يا به آن مقدار سعى كند

كسى كه قصد اقامه در محلى كرده اگر تصميم بگيرد به  - 15مساءله 

شرعى يعنى هشت فرسخ و بيشتر برود و سپس از شروع در سفر  سفرى

ه روز در آن جا بماند اگر بمحل اقامت خود برگردد و د تصميم بگيرد كه

رسيدن به چهار فرسخ باشد وظيفه اش در رفتن  تصميم به برگشتن بعد از

خوانده است و اگر قبل از چهار  و در مقصدش و در برگشتنش شكسته

حال خروج از هنگامى كه از حد ترخص مى گذرد تا  فرسخ باشد در

دن است و آن برگردد وظيفه اش شكسته خوان حالى كه تصميم مى گيرد كه

 .چه كه شكسته خوانده قضاء نمى كند

و اما در حال تصميم ببرگشت احتياط جمع است هرچند كه ميتواند نماز را 

همچنين اگر تصميم بگيرد باينكه برگردد و اقامت جديدى  شكسته بخواند و

تصميمش قبل از رسيدن به چهار فرسخ باشد،  را از سر نگيرد چه اينكه

و حتى در محل اقامتش نيز  فه قصر باقى مى ماندبعد از آن بر وظي

 .شكسته مى خواند



اگر به نيت قصر داخل نماز شود و در بين نماز تصميم  - 16مساءله 

آن محل ده روز اقامه كند بايد نمازش را چهار ركعتى تمام  بگيرد كه در

داخل نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه  كند و اگر به نيت تمام

داخل شدن در  محل كوچ كند در صورتى كه اين تصميم قبل از ازآن

ركوع ركعت سوم باشد آن نماز را در دو ركعتى سالم مى دهد و اگر 

بعد از دخول در ركوع ركعت سوم پيدا شده و هنوز هم نماز تمام  چنانچه

نمازش باطل است و بايد مجددا به نيت دو ركعتى  نشده اقوى اين است كه

به احتياط آن است كه هم آن نماز   كند هرچند كه نزديك ترنماز را شروع

اين احتياط  را چهار ركعتى سالم بدهد و هم آن را دو ركعتى اعاده كند و

 تا زمانى كه مسافرت نكرده رعايت نمايد يعنى بين قصر و اتمام جمع كند

 سوم از قواطع سفر

ت سى روز سومين چيزى كه حكم سفر را قطع مى كند باقى ماندن به مد

حال ترديد است و منظور از ترديد اين است كه نمى داند و تصميمى  در

بماند و از همين باب است آن صورتى كه بدون ترديد  ندارد كه چند روز

رود و در مدت سى روز هر روز تصميم  مى گويد فردا مى روم و نمى

در شود بيرون نمى رود كه  مى گيرد كه فردا بيرون رود و چون فردا مى

وضع پشت  همه اين مدت وظيفه اش قصر است و چون سى روز با اين

 .سر گذاشت ديگر حكم سفر در حق او قطع شده بايد نماز را تمام بخواند

و نيز از همين باب است آن صورتى كه تصميم قطعى مى گيرد باينكه 

نماند و در نتيجه نماز را شكسته بخواند وبعد از نه روز  بيش از نه روز

روز ديگر بماند و همچنين تا مدت سى روز  ا تصميم بگيرد كه نهمجدد



بعد از سى روز بايد تمام  نماز را شكسته بخواند كه چنين شخصى نيز

محل نماند كه  بخواند هرچند كه بعد از سى روز بيش از يك نماز در آن

 .همان يك نماز را بايد تمام بخواند

سى روز را داشته باشد هرچند ظاهرا يكماه هاللى نيز حكم  - 17مساءله 

 بيست و نه روز باشد البته به شرطى كه تردد مكلف از روز كه آن ماه

 .اول ماه پيدا شده باشد

محل  در مسئله مورد بحث شرط است كه تردد او در ماندن - 18مساءله 

باشد همانطور كه در محل اقامت گفتيم شرط است كه يكى باشد و بنابراين 

ماندن ده روز در دو محل باشد بعد از سى روز تردد باز تردد او در  اگر

 .است و حكم سفر درباره او قطع مى شود هم نمازش شكسته

كسى كه سى روز به حال ترديد در محلى باقى بماند و  - 19مساءله 

از قصر مبدل به تمام شده حال اگر از محلى كه سى روز و   وظيفه اش

نده بود بيرون برود و مسافتى كمتر از حال ترديد باقيما بيشتر در آن به

اين باشد كه بهمان مكان برگردد مانند  مسافت شرعى طى كند و نيتش

محل اقامه به كمتر از مسافت بيرون رود و حكمش در  كسى است كه از

 . سابق گذشت

 اگر شخصى بيست و نه روز مثال و يا كمتر در محلى به - 20مساءله 

حلى ديگر سفر كند و در آنجا نيز مدت بيست و حال ترديد بماند آن گاه بم

حال ترديد بسر ببرد و باز بمحلى ديگر برود و همين طور  نه روز به

نماز را شكسته مى خواند مگر آن كه يا در  مادام كه چنين وضعى دارد

به حال ترديد بماند كه  محلى قصد ده روز ماندن كند و يا سى روز تمام



 .مبدل مى شود قصر به تمامدر اين صورت وظيفه اش از 

 گفتار در احكام مسافر

در سابق گذشت كه از مسافر بعد از تحقق شرائطى دو ركعت از نماز 

عشائش ساقط مى شود اينك بايد دانست كه نافله ظهر و  ظهر و عصر و

و بقيه نافله ها به اعتبار خود باقى است  عصر او نيز از او ساقط مى شود

يعنى به اميد  )) رجاء از نافله وتيره را به نيتو احتياط آن است كه نم

 .بخواند (( ثواب

اگر مسافر بعد از تحقق شرائط قصر اشتباها نماز را تمام  - 1مساءله 

صورتى كه حكم مسافر را مى دانسته و نيز مى دانسته كه  بخواند در

باطل و اعاده آن در وقت و در خارج وقت  خودش مسافر هست نمازش

باصل حكم جاهل بوده و نمى دانسته كه مسافر بايد  اگرواجب است و 

واجب نيست تا چه رسد به قضاء در  نماز را شكسته بخواند اعاده بر او

اصل حكم را مى دانسته لكن نسبت به بعضى از  خارج وقت و اگر

جاهل بوده مثال نمى دانسته كه رفتن چهار فرسخ با قصد  خصوصيات

و روزه است و يا نمى دانسته كسى كه نماز  برگشتن باعث شكسته شدن

در منزل خود بماند و شغل  شغلش مسافرت است اگر ده روز و يا بيشتر

تعطيل كند در اولين سفرى كه مى كند بايد نمازش را  خود را در اين مدت

نمى دانسته و نماز را تمام خوانده واجب  بشكند و يا خصوصيات ديگر را

خارج وقت قضاء  ه در وقت اعاده و دراست نمازى را كه اشتباهى خواند

 .كند

و همچنين است آن كسى كه اصل حكم را مى داند ولى موضوع را نمى 



خيال كند مقصدى كه در پيش دارد هشت فرسخ نيست و در  داند مثال

اينكه هشت فرسخ بوده و اما كسى كه فراموش  نتيجه نمازرا تمام بخواند با

تمام خوانده اگر در وقت بيادش  ز راكرده كه مسافر است و اشتباها نما

كند و اما اگر در  بيايد كه مسافر است بايد دوباره نماز را شكسته اعاده

 . خارج وقت بيادش بيايد قضاء آن واجب نيست

 -آنچه درباره نماز در مسئله اول گفتيم درباره روزه نيز  - 2مساءله 

باطل  م و عمدجارى است يعنى روزه مكلف در سفر با عل - بنابراقوى

جهل به خصوصيات مسئله  است و با جهل به اصل حكم صحيح است و با

 . و جهل به موضوع صحيح نيست

بله در مسئله فراموش كردن اينكه مسافر است با نماز فرق دارد در نماز 

  داخل وقت اعاده اش واجب است و در خارج وقت قضائش  گفتيم در

تصور ندارد در خارج وقت   وقتواجب نيست ولى در روزه كه اعاده در

 . قضائش واجب است

كسى كه وظيفه اش تمام است اگر نماز را شكسته بخواند  - 3مساءله 

حال باطل است حتى جاهلى كه اصل حكم را نمى داند  نمازش در هر

 .بخواند يعنى نمى داند كه مقيم بايد تمام

ن نماز متوجه اگر مسافر فراموش كند كه مسافر است و در بي - 4مساءله 

اين توجهش قبل از داخل شدن در ركوع ركعت سوم باشد نماز  شود اگر

صحيح است و اگر بعد از آن متوجه شود  را دو ركعتى تمام مى كند و

باطل است و در وسعت وقت واجب است آن را اعاده كند هرچند  نمازش

 .نمانده باشد كه بيش از يك ركعت از وقت باقى



يعنى در وطن ( نماز فرا رسد و شخص حاضر باشد اگر وقت - 5مساءله 

 و بمقدار اينكه يك نماز چهار ركعتى بخواند از) محل اقامه باشد و يا در

اول وقت بگذرد و نماز نخوانده در اواخر وقت سفر كند و از حد ترخص 

نماز شكسته بخواند ولكن ترك احتياط بخواندن چهار  بگذرد بايد در وقت

عكس اين مسئله پيش آيد يعنى در حالى  نيست و اگرركعتى نيز سزاوار 

قبل از آن كه نماز را بخواند  كه در سفر است وقت نماز فرا برسد و او

احتياط آن است كه  بوطن برسد و وقت هم باقى باشد بايد تمام بخواند و

 .شكسته هم بخواند

اگر نماز در حضر قضاء شود واجب است آن را چهار  - 6مساءله 

هرچند كه در هر حال انجام قضاء آن در سفر باشد  ضاء كندركعتى ق

يعنى اگر در سفر نمازى كه   مسئله نيز همينطور است همچنانكه عكس 

ركعتى بجاى  بايد شكسته بخواند از او قضاء شود بايد قضاء آن را دو

 .آورد هرچند كه هنگام انجام آن در حضر باشد

اول وقت حاضر و در آخر   دراگر نماز كسى فوت شود و او - 7مساءله 

اول مسافر و در آخر حاضر باشد اقوى اين  وقت مسافر و يا برعكس در

حال فوت را كه آخر وقت نماز است بنمايد  است كه در قضاء آن مراعات

اول دو ركعتى قضاء كند و در فرض دوم چهار ركعتى  يعنى در فرض

 . اتمام سزاوار نيست لكن ترك احتياط بجمع بين قصر و

مسافر در چهار محل اگر قصد اقامه نكرده باشد مخير است  - 8مساءله 

 :اتمام و آن چهار محل عبارتست از بين قصر و

 مسجد الحرام - 1



 مسجد النبى صلى اهللا عليه وآله - 2

 مسجد كوفه - 3

افضل  حائر ابى عبداهللا الحسين صلوات اهللا عليه ولى تمام خواندن - 4

 . است

ه شهر مكه و شهر مدينه در اين حكم ملحق باشد به آن دو و اما در اينك

محل تاءمل است و احتياط بخواندن شكسته ترك نشود و ساير  مسجد

مكان را ندارد و در اين چهار مسجد فرقى  مساجد و مشاهد حكم اين چهار

مسجد مانند بيت  نيست بين صحن و شبستان و پشت بام و نقاط گود

 . ر مسجد كوفهالطشت كه محل گودى است د

داخل در حائر  و اما در حائر حسينى اقوى اين است كه همه روضه شريفه

متصل به رواق و از طرف  است در نتيجه از طرف سر مقدس تا پنجره

داخل در حائرند  پا تا درب متصل به رواق و از پشت سر تا حد مسجد

 هابلكه داخل بودن خود مسجد و رواق شريف در حائر حسينى على مشرف

السالم خالى از قوت نيست لكن خوبست كه احتياط را ترك ننموده نماز را 

 .بخواند در آن شكسته

تخيير در اين چهار مكان مقدس استمرارى است باين معنا كه  - 9مساءله 

عدول نموده  نيت قصر وارد نماز شد مى تواند در نيت خود اگر مكلف به

س يعنى اگر تصميم گرفته نماز را چهار ركعتى بخواند و همچنين بعك

را چهار ركعتى بخواند مى تواند در صورتى كه بيش از دو ركعت  نماز

سالم بدهد بلكه اصال مى تواند در نماز چهار  نخوانده در دو ركعتى

كند و نيت دو ركعتى و چهار  ركعتى فقط نيت نماز ظهر مثال با عصر



خواست دو  ركعتى نكند سر دو ركعتى اگر خواست سالم بدهد و اگر

 .ركعت ديگر بخواند

در مسئله تخييرروزه مانند نماز نيست و مكلف در آن مخيير  - 10مساءله 

نمى تواند در اين چهار مكان شريف روزه بگيرد مگر آن  نيست بنابراين

كند و يا اگر تكليفش روشن نيست و مردد  كه قصد اقامت ده روز يا بيشتر

 آن وقت است كه تكليفش اتمام است طول بكشد است اين ترديد تا سى روز

 .و بايد روزه بگيرد

مستحب است دنبال هر نمازى كه شكسته مى خواند سى بار  - 11مساءله 

 . ((سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر )) :بگويد

  فصل در نماز جماعت

نماز جماعت يكى از مستحبات مؤ كد در همه نمازهاى واجب و 

البته در نماز صبح و مغرب و عشاء  صا در نمازهاى يوميه استمخصو

عظيمى است و جماعت  تاءكيد بيشترى دارد و براى نماز جماعت ثواب

بحسب اصل شرع در هيچ نمازى واجب نيست و در صحت هيچ نمازى 

نيز نشده است جز نماز جمعه كه يكى از شرائطش جماعت است و  شرط

 جمعه گذشت و جماعت در هيچ نمازى بحث شرائط ديگرى دارد كه در

عوارضى چون نذر و  مستحبى اصلى مشروع نيست هرچند كه به خاطر

 امثال آن مشروع مى شود تنها نماز استسقاء است كه در عين اينكه

مستحبى است بجماعت و اما نماز عيد فطر و قربان در جاى خودش گفتيم 

عمل به  ت بخوانند بعنوانخوانده شود و اگر خواستند بجماع كه بايد فرادى

 .دستور نخوانند بلكه به نيت رجاء بخوانند



در صحت نماز جماعت شرط نيست كه نماز امام و ماءموم از  - 1مساءله 

يك نماز باشد مثال هر دو ظهر و هر دو اداء يا هر دو  نظر نوع و كيفيت

 تواند نماز روزانه خود را هر نمازى كه قضاء باشد بلكه نمازگزار مى

باشد اقتداء كند هرچند  باشد به امام جماعت در نماز يوميه او هر چه كه

قضاء باشد  كه از يكى قصر و از ديگرى تمام يا از يكى اداء و از ديگرى

 و همچنين مى تواند نماز آيات را به امامى كه او هم نماز آيات مى خواند

 او براى آيتى اقتداء كند هرچند كه اين مثال براى آيت زلزله مى خواند و

 .ديگر

بله نماز يوميه را نمى توان بكسى كه مشغول خواندن نماز عيد يا نماز 

ميت است اقتداء كرد بلكه حتى يوميه را نمى توان در نماز  آيات و يا نماز

اقتداء كرد و همچنين عكس قضيه يعنى نماز  احتياط و يا نماز طواف امام

شود به نماز يوميه امام   را نمىطواف و احتياط و آيات و عيدين و اموات

يكى  اقتداء كرد و نيز هيچيك از اين پنج نماز نامبرده را به امامى كه

ديگر از آن ها را ميخواند نمى توان اقتداء كرد بلكه اصوال مشروع بودن 

 . نماز طواف و همچنين نماز احتياط محل اشكال است جماعت در

جماعت منعقد مى شود در غير كمترين عددى كه با آن عدد  - 2مساءله 

قربان دو نفر است كه يكى امام باشد و ديگرى  جمعه و عيد فطر و

حال چه اينكه ماءموم مرد باشد يا زن حتى با كودك مميز نيز،  ماءموم

 .شود بنابراقوى جماعت منعقد مى

در انعقاد نماز جماعت الزم نيست امام جماعت نيت امامت و  - 3مساءله 

اگر بخواهد ثواب جماعت در حق او نوشته شود  چند كهجماعت كند هر



 .الزم است نيت آن را داشته باشد

بله در نماز جمعه و عيد فطر و عيد قربان و در بعضى از فروع نماز 

كه مكلف قبال خوانده و بعد از تمام شدن آن به  يعنى نمازى )) معاده

اند تا بثواب را دوباره بخو جماعتى برخورد كرده مى خواهد همان نماز

 . بنابر مشروعيت آن نيت جماعت و امامت الزم است ((جماعت برسد

و اما ماءموم نمازش نماز جماعت نمى شود مگر وقتى كه نيت جماعت و 

باشد پس اگر چنين نيتى نداشته باشد نماز او  اقتداء به امام را داشته

عال قرار گرفته و در اف جماعت نيست هر چند كه در صف نماز جماعت

 .و گفتارها از امام پيروى هم كرده باشد

و در نماز جماعت وحدت امام معتبر است يعنى بايد به يك امام اقتداء كند 

اقتداء كند نماز جماعتش جماعت نمى شود هرچند كه  پس اگر به دو نفر

 .افعال و اقوال نماز را با هم انجام دهند آن دو امام همه

ام خود را به اسم و مشخصات معين كند و نيز واجب است بر مكلف كه ام

حداقل در دلش با اشاره ذهنى و يا در خارج با اشاره خارجى تعيين  و يا

كه به اين شخص حاضر اقتداء مى كنم هرچند  كند مثال دردلش نيت كند

باشد ولى اين مقدار را مى داند  كه از خصوصيات او هيچ آگاهى نداشته

 اقتداء را دارد پس اگر مكلف نيت عادل كه صالحيت كه او شخصى است

كنم نماز جماعت در حق او  كند كه من بيكى از اين دو نفر اقتداء مى

دورا  منعقد نمى شود هرچند كه منظورش اين باشد كه بعدا يكى از آن

 . معين مى كنم

اگر شك كند در اينكه نيت اقتداء را كرده يا نه بنا را بر اين  - 4مساءله 



دخول در جماعت   اقتداء نكرده ام هرچند كه بداند بقصدكه نيت مى گذارد

 براى نماز برخاسته است بلكه هر چند كه هيئت جماعت خوانان را بخود

 .گرفته باشد

بله اگر كارهاى جماعتخوانان را نيز كرده باشد و مثال مانند آنان سكوت 

رارعايت كرده باشد در اين صورت بنا را بر اين مى  مستجب در جماعت

 . ذارد كه نيت جماعت داشته استگ

اگر نيت اقتداء به شخصى معين را داشته كه مثال نامش زيد  - 5مساءله 

معلومش شود كه امام جماعت زيد نيست بلكه عمرو است در  است ولى

 . عادل نبوده جماعتش باطل است اين فرض اگر عمر و

 كرده و اما نمازش در صورتى باطل است كه بخيال جماعت ركنى اضافه

چيزى اضافه نكرده صحت نمازش خالى از قوت نيست و  باشد و اما اگر

آن نماز را تمام كند و هم اعاده اش  به احتياط نزديكتر آن است كه هم

عادل بوده هم نمازش صحيح است و هم جماعتش  نمايد و اگر عمرو نيز

ن خيال مى كرده امام حاضر هما چه اينكه منظورش اقتداء به زيد بوده و

خيال مى كرده كه او  زيد است و يا منظورش اقتداء به امام حاضر بوده و

نيت اقتداء  )) اول زيد است و نزديك تر به احتياط آن است كه در صورت

 اگر نمازش با (( به زيد كرده و مى پنداشته امام حاضر همان زيد است

 و حمد مثل اينكه از اول وارد جماعت شده )) نماز فرادى مخالفتى داشته

يا بقصد متابعت ركوعى زياد كرده باشد آن را تمام  و سوره را نخوانده و

 .و سپس اعاده نمايد

بنابراحتياط جائز نيست كسى كه نماز فرادى مى خواند در اين  - 6مساءله 



 .عدول بجماعت كند نماز

ظاهرا عدول از جماعت بفرادى در همه حاالت نماز جائز  - 7مساءله 

اضطرارى در بين نباشد و هرچند كه از اول نماز  هباشد هر چند ك

فرادى نمايد و بقيه نماز را فرادى  قصدش اين بوده كه در وسط نماز قصد

ضرورتى هرچند دنيائى  بخواند لكن نزديك تر به احتياط آن است كه تا

اول نماز قصد  برايش پيش نيامده قصد فرادى نكند تا چه رسد به اينكه از

 .نماز قصد فرادى كندكند كه در بين 

اگر بعد از قرائت امام و قبل از ركوع قصد فرادى كند الزم  - 8مساءله 

سوره را كه خود او نخوانده بود بخواند حتى اگر دربين  نيست حمد و

الزم نيست آن چند آيه اى را كه امام خوانده  قرائت قصد فرادى كند باز

د كه نزديك تر به احتياط هرچن خودش نخواند بلكه خواندن بقيه كافى است

را كه امام  آن چه) نه بعنوان دستور(آن است كه بقصد قربت و رجاء 

خوانده بخواند مخصوصا در صورت دوم يعنى آن جا كه بخواهد در بين 

 .قصد فرادى كند قرائت

بنابراحتياط كسى كه در بين نماز قصد فرادى كرده ديگر جائز  - 9مساءله 

 .قصد اقتداء كند نيست

اگر وقتى به جماعت رسيد كه امام در ركوع است و هنوز  - 10مساءله 

هرچند كه ذكر را گفته باشد و يا هنوز به ركوع نرفته جائز  سر برنداشته

صورت يك ركعت از نماز او حساب مى شود و  است اقتداء كند و در هر

است كه ماءموم مى تواند باو  بايد دانست كه ركوع امام آخرين فرصتى

به درك  ق شود پس درك كردن ركعت در ابتداء جماعت موقوف استملح



كردن ركوع امام تا ركوع و اما اگر شروع به برخاستن كند ديگر نمى 

 .به او ملحق شد شود

 و اما در ركعتهاى ديگر نماز نرسيدن به ركوع امام نماز و جماعت را

و يا باطل نمى كند پس اگر نمازگزارى كه در حال خواندن ركعت دوم 

نماز خويش در جماعت است وقتى به ركوع برود كه امام  سوم ويا چهارم

باطل مى شود و نه جماعتش البته اين در صورتى  سربرداشته نه نمازش

قبل از ركوع قسمتى از قرائت يا قنوت امام را درك كرده باشد  است كه

يعنى در صورتى كه مثال مشغول تشهد و يا  )) چه در غير اين صورت

تسبيحات را گفته و ركوع رفته و  ده ركعت قبلى بوده و امام برخاستهسج

مسئله محل  (( سر از ركوع برداشته و ماءموم بعد از ركوع ملحق شده

 . اشكال است

داخل نماز جماعت شود و  ظاهرا اگر مكلف در اول ركعت - 11مساءله 

نسته باشد داخل شده باشد و تصادفا نتوا ( ويا تسبيحات(يا در بين قرائت 

است و همان ركعت را يك  بركوع امام برسد نمازش و جماعتش صحيح

مربوط  ركعت از نماز خود حساب مى كند و آن چه در مسئله قبلى گفتيم

وقبل از  به جائى است كه مكلف در حال ركوع امام و يا بعد از قرائت

 ركوع وارد جماعت شده باشد كه گفتيم اگر به ركوع امام نرسد جماعتش

 .باطل مى شود

اگر بخيال اينكه به ركوع امام مى رسد تكبيرة االحرام بگويد  - 12مساءله 

ركوع كند ولكن امام را در ركوع درك نكند و يا شك كند در اينكه درك  و

نيست نمازش صحيح و جماعتش باطل باشد و نزديك تر  كرده يا نه بعيد



 .وباره اعاده كندتمام نموده د به احتياط آن است كه همان نماز را

 اگر نمازگزار با اينكه اطمينان ندارد به ركوع امام برسد ولى - 13مساءله 

باميد رسيدن داخل در نماز جماعت شود اقوى اين است كه اشكالى ندارد 

نمازش و جماعتش صحيح است و گرنه باطل است و اگر  اگر درك كرد

ام رسيدم نماز را كه اگر به ركوع ام باين قصد تكبيرة االحرام بگويد

منتظر مى مانم تا در  بجماعت مى خوانم وگرنه فرادى مى خوانم و يا

 ركعت بعد ملحق شوم اشكالى ندارد بشرطى كه نماز خواندن امام كند

 .نباشد

قبل از  اگرنيت اقتداء كند و تكبيرة االحرام را بگويد ولى - 14مساءله 

رد مى تواند نمازش را اينكه او به ركوع برود امام سر از ركوع بردا

بخواند و مى تواند ايستاده صبر كند تا ركعت بعد و آن ركعت را  فرادى

اول نماز خود حساب كند بشرطى كه امام در نمازش آنقدر كند  ركعت

صدق نكند و گرنه صبر كردن جائز نيست و  نباشد كه ديگر عنوان اقتداء

 .بايد نماز را فرادى بخواند

م را در سجده اول و يا دوم ركعت آخر نماز درك اگر اما - 15مساءله 

برسد كه امام بسجده ميرفته و بخواهد بمقدار دو سجده و  كند يعنى وقتى

را درك كند مى تواند نيت كند و تكبيرة  يك تشهد و سالم ثواب جماعت

بگويد و بعد از سالم امام  االحرام بگويد و با امام سجده كند و تشهد را

اين نمازش  ودش را بخواند و اين احتياط را ترك نكند كهبرخيزد و نماز خ

را تمام نموده دوباره بخواند هرچند كه كافى بودن آن نيت و آن تكبيرة 

و بحساب نيامدن سجده و تشهد با امام و باالخره صحيح بودن  االحرام



و بهتر آن است كه اصال در چنين وضعى  نمازش خالى از وجه نيست

دارد تشهد آخر نماز را  د و اگر وقتى برسد كه امامداخل در جماعت نشو

امام  مى خواند جائز است نيت و تكبيرة االحرام را انجام داده بنشيند و با

تشهد را بگويد همينكه امام سالم گفت او برخيزد و نمازش را با همان 

تكبيرة االحرام بخواند كه اگر چنين كند بفضيلت نماز جماعت  نيت و همان

 .هم درك نكرده باشد رچند كه يك ركعت رارسيده ه
 
 
 

   گفتار در شرائط جماعت

 : در نماز جماعت غير از شرائطى كه قبال ذكر شد چند شرط معتبر است

اول اينكه بين امام و ماءمومين و يا بين ماءمومين كه واسطه اتصالند 

بر جلوگيرى كند نباشد البته اين شرط در جماعتى معت حائلى كه از مشاهده

زن باشد و به امام مرد اقتداء كند  است كه ماءموم مرد باشد و اما اگر

ضررى ندارد و  وجود حائل بين او و امام و يا بين او و ماءمومين مرد

اتصال او به امامند و  اما بين او و بين زنان ديگر ماءموم كه واسطه

بزن  زنهمچنين بين او و خود امام در صورتى كه امام زن باشد و اقتداء 

 . جايز باشد محل اشكال است

شرط دوم اينكه موقف و محل ايستادن امام باالتر از موقف ماءمومين 

موقف بسيار اندك باشد كه عيبى ندارد و نزديك  نباشد مگر آنكه تفاوت دو

قدر كم باشد كه عرف با اينكه  تر به احتياط آن است كه اين تفاوت آن

 .مردم نبيندمسامحه دارد امام را باالتر از 



و اما بلند بودن موقف مامومين از موقف امام عيب ندارد هرچند كه 

زياد متعارف مثل اينكه امام در صحن مسجد در  تفاوت زياد باشد البته

احتياط آن است كه ماءموم  نماز ايستاده و ماموم پشت بام ايستاده باشد و

 .نكنداز باالى بام آپارتمانهاى متعارف در اين زمان اقتداء 

شرط سوم اينكه ماموم از امام و يا از صف جلوتر از خود زياد دور 

كه بين محل سجده ماءموم و جاى پاى امام و  نباشد و احتياط آن است

محل سجده صف عقب با جاى پاى صف جلو بيش از يك گام  همچنين بين

تر به احتياط آن است كه محل سجده صف  متعارف فاصله نباشد و نزديك

 .باشد ون فاصله درست پشت موقف صف جلو بودهعقب بد

شرط چهارم اينكه ماءموم جلوتر از امام بايستد و احتياط آن است كه 

بلكه عقب تر بايستد هرچند كه به مقدار كمى و اما  دوشادوش او نيز نباشد

بخاطر اينكه بلند قامت تر از امام  اگر ماموم اندكى عقب تر ايستاده ولكن

ندارد هرچند كه   و سجده از امام جلوتر بيفتد ضررىاست در حال ركوع

حال نشستن و زانوها را  مراعات تاءخر در همه حاالت و مخصوصا در

 . عقب تر از زانوى امام قرار دادن به احتياط نزديك تر است

حائل به حساب  تاريكى و غبارى كه مانع مشاهده باشد جزء - 1مساءله 

ور در صورتى كه بسيار عريض نباشند نمى آيد و همچنين نهر و راه عب

مصاديق حائل نيست بلكه ظاهر اين است كه پنجره و شبكه نيز مانع  از

آن كه آن قدر سوراخهاى شبكه تنگ باشد كه عنوان  شمرده نمى شود مگر

باشد كه در اين صورت مضر بجماعت  ساتر و يا ديوار بر آن صادق

 . است



ان مى دهد مانع نيست هرچند كه و اما شيشه اى كه ماوراى خود را نش

 . اجتناب از آن است نزديك تر به احتياط

حائل كوتاهى كه در همه احوال نماز جلو ديد را نمى گيرد  - 2مساءله 

هرچند كه در حال سجده جلو ديد را بگيرد مانند حائلى كه  ضررى ندارد

 قدر بلندى داشته باشد اما به شرطى كه آن مثال يك وجب و يا كمى بيشتر

حال نشستن مانع ديد باشد و گرنه باعث اشكال مى شود  بلند نباشد كه در

 .و احتياط در آن ترك نشود

داخل  حائل شدن ماءمومين صف هاى جلوتر هرچند كه هنوز - 3مساءله 

داخل شدن باشند همچنانكه  نماز نشده باشند ضررى ندارد بشرطى كه آماده

يشتر آنان امام را از جهت طوالنى اول و يا ب نديدن بعضى از افراد صف

صف دومند صف اول را  بودن صف ضررى ندارد و همچنين نديدن در

 .اول باشد در صورتى كه علتش طوالنى بودن صف دوم از صف

اگر صفوف جماعت تا مثال درب مسجد كشيده شده باشد و يك  - 4مساءله 

يكى از در خارج مسجد قرار داشته باشد بطورى كه مثال  يا چند صف

طرف او قرار گرفته باشند بنابراحتياط  آنان روبروى درب و بقيه در دو

اول در دو طرف آن شخص قرار دارند و بين  نماز آنهائى كه در صف

مشاهده هست باطل است  آنان و امام و يا بين آنان و صف جلو مانعى از

 درونى بلكه باطل بودن خالى از قوت نيست و همين حكم درباره محراب

 . جارى است ، بله صفهاى غير صف اول همگى نمازشان صحيح است

اگر در اول نماز جماعت حائلى بين امام و مامومين وجود  - 5مساءله 

نماز پيدا شد و يا وصفى پيش آمد كه فاصله بين اين  نداشته ولى در بين



آن است كه مثل وجود حائل و يا  دو از حد مجاز تجاوز كرد اقوى تر

فرادى مى  ابتداء موجب بطالن جماعت است و نماز خود بخودفاصله در 

 .شود

حائل غير مستقر مانند حيوان و يا انسانى كه از جلو صف  - 6مساءله 

 .كند ضررى ندارد نمازگذار عبور

بله اگر عبوركنندگان نيز صفى متصل بهم باشند جماعت را بهم مى زنند 

 .نيستند هرچند كه مستقر

تمام شود بقاء  (( بخاطر قصر بودن )) ز صف اولاگر نما - 7مساءله 

صفوف بعدى مشكل است هرچند كه اهل صف اول بالفاصله بعد از  اقتداء

كنند بنابراين احتياط ترك نشود به اينكه صفوف  سالم نماز دوباره اقتداء

 .نمازشان را خودشان بخوانند بعدى قصد فرادى كنند و بقيه

اهل صف جلو باطل است  شد به اينكه نمازاگر يقين داشته با - 8مساءله 

جلو  جماعت او نيز باطل خواهد بود البته اين بطالن وقتى است كه صف

 .حائل باشد بين او و امام و يا باعث زيادتى فاصله گردد

اهل صف قبلى  بله اگر اهل صف بعدى اطالعى از صحت و بطالن

ر صحت مى عمل آنان را حمل ب ندارند الزم نيست تفحص كنند بلكه

 .نمايند

و اما اگر نماز آنان بر حسب تقليد خودشان صحيح و بر حسب تقليد صف 

باطل باشد اگر وجود صف جلو حائل و يا باعث زيادتى فاصله باشد  بعد

 . بعد مشكل است صحت جماعت صف

قبل از تكبيرة االحرام  جائز است براى اهل صف بعد اينكه - 9مساءله 



و آماده  يند البته به شرطى كه صف جلو ايستادهگفتن صف جلو تكبير بگو

 .براى دخول در نماز باشند

   گفتار در احكام جماعت

اول از نمازهاى اخفائى و  اقوى اين است كه ماءموم بايد قرائت دو ركعت

او  همچنين نمازهاى جهرى را در صورتى كه صداى امام و حتى همهمه

حتى همهمه را جائز و بلكه را مى شنود ترك كند و اما اگر نمى شنود 

حمد و سوره را بخواند و احتياط آن است كه در دو  مستحب است خودش

مى خواند و او قرائت را  ركعت اخير از نمازهاى جهرى اگر امام حمد

 .مى شنود خودش قرائت نكند بلكه تسبيح بگويد

و اما در نمازهاى اخفاتى ماءموم مانند كسى است كه فرادى نماز مى 

كه يا حمد بخواند بدون سوره و يا تسبيحات اربعه  د واجب است بر اوخوان

 .بشنود و چه نشنود را بگويد چه اينكه قرائت امام را

فرقى نيست بين اينكه نشنيدن صدا و همهمه امام بخاطر دورى از امام 

زيادى سر و صدا و يا بخاطر سنگينى گوش او و يا بهر  باشد و يا بخاطر

 .علتى ديگر

اگر قسمتى از قرائت امام را بشنود و قسمتى ديگر را نشنود و  - 2له مساء

است كه قرائت را ترك كند هم در نمازهاى جهريه و هم  احتياط آن

 . نمازهاى اخفاتى

اگر شك كن در اينكه صداى امام بگوشش مى رسد يا نه و يا  - 3مساءله 

 احتياطآن اين صدائى كه بگوشش مى رسد صداى امام است يا نه شك كند

 . كند هرچند كه اقوى جواز آن است است كه قرائت را ترك



بر ماءموم واجب نيست كه در حال قرائت امام طماءنينه را  - 4مساءله 

رعايت كردنش به احتياط و نزديك تر است و همچنين  حفظ كند هرچند كه

اول قرائت امام در برخاستن براى  بر او واجب نيست كه براى رسيدن به

طول بدهد تا اينكه امام  ت دوم شتاب كند بلكه مى تواند سجده خود راركع

است كه  قسمتى از قرائت ركعت دوم را خوانده باشد البته اين در صورتى

 .اين عقب افتادگى زياد نباشد

 امام در دو ركعت اول بغير از قرائت چيزى از نماز ماموم را - 5مساءله 

ير ماموم مانند منفرد است هرچند كه تحمل نمى كند و اما در دو ركعت اخ

سوره حمد را انتخاب كرده باشد و ماموم هم صداى  امام در اين دو ركعت

كه در اول اين باب گذشت و گفتيم  او را بشنود البته با رعايت احتياطى

بلكه تسبيحات  اگر صداى قرائت امام را مى شنود خودش قرائت نكند

 .اربعه را بگويد

ركعت اول امام را درك نكند در دو ركعت آخر امام بايد و اگر ماموم دو 

چون دو ركعت اول نماز او است و اگر امام مهلت  حمد و سوره بخواند

مهلت تمام كردن حمد را نيز به  نداد كه او حمد و سوره را بخواند و اگر

و در سجده به  او نداد اقوى آن است كه مى تواند حمد و سوره را بخواند

 شود و شايد نزديك تر به احتياط هم همين باشد هرچند كه قصدامام ملحق 

 . فرادى كردن ينز جائز است

تحمل  اگر امام را در ركعت دوم درك كند امام قرائت را از او - 6مساءله 

اول نه  مى كند و او با اينكه در ركعت اول نماز خودش مى باشد و ركعت

عمل متابعت نموده  ام اين دوقنوت دارد و نه تشهد مع ذلك امام را در انج



 يعنى دستها را به زمين گذاشته )) بنابراحتياط در تشهد تجافى مى كند

شكل صبر مى كند  زانوها را از زمين بلند مى كند و به طور موقف باين

 تا با امام برخيزد، و وقتى برخاست حمد و سوره خود را مى خواند چون

ر ركعت سوم است حمد مى ركعت دوم او است و چه اينكه امام كه د

 . خواند و يا تسبيحات

در جائى كه بر ماءموم واجب است حمد و سوره خود را  - 7مساءله 

مثل كسى كه يك و يا دو ركعت از امام عقب افتاده و همچنين در  بخواند

خود را بخواند مثل آن جائى كه در  جائى كه مستحب است حمد و سوره

اى امام را نمى شنود بر ماءموم آهسته اول صد نماز جهريه در دو ركعت

مغرب و يا عشاء باشد  خواندن حمد و سوره واجب است هرچند كه نماز

 . كه جهرى خواندن حمد وسوره اش واجب است

قبل از ركوع  اگر امام را در دو ركعت آخر نماز درك كند و - 8مساءله 

ند و اگر امام داخل در نماز شود بر او واجب است حمد و سوره را بخوا

اول بداند كه  مقدار به او مهلت نداد سوره را رها كند و اگر از امام اين

داخل  اگر داخل نماز شود بخواندن حمد هم نمى رسد احتياط آن است كه

نشود تا امام بركوع برود آن وقت تكبيرة االحرام بگويد و ركوع كند و در 

 . صورت ديگر حمد و سوره بر او واجب نيست اين

افعال نماز متابعت  بر ماءموم واجب است كه امام را در همه - 9له مساء

كند باين معنا كه جلوتر از امام هيچ عملى را انجام ندهد و از امام خيلى 

 .هم نيفتد اين درباره افعال نماز بود عقب

و اما درباره اقوال نماز يعنى ذكر سجده و ركوع و تشهد و قرائت و غيره 



ابعت امام بجز در تكبيرة االحرام واجب نيست تنها مت اقوى اين است كه

جلوتر از امام و حتى مقارن با  در تكبيرة االحرام است كه واجب است

نزديك تر به  امام انجام ندهد بلكه بعد از امام تكبيرة االحرام را بگويد

احتياط آن است كه قبل از تمام شدن تكبيرة االحرام امام بگفتن تكبيرة 

ع نكند حال چه اينكه صداى امام را در اقوال بشنود و يا شرو االحرام

اقوالى كه از امام مى شنود و مخصوصا  نشنود هرچند كه عقب تر گفتن

مواردى كه گفتيم متابعت  سالم نماز به احتياط نزديكتر است و اگر در

 واجب است متابعت نكند معصيت كرده ولى نمازش و همچنين جماعتش

مشغول  صورت و آن اين است كه امام هنوزصحيح است مگر در يك 

قرائت باشد و بركوع خم نشده او بركوع برود كه اگر چنين كند صحت 

تا چه رسد به صحت جماعتش مشكل مى شود بلكه ممنوع است  نمازش

بطور فاحش جلو و يا عقب بيفتد بطورى  همچنانكه اگر در جاهاى ديگر

نمازش صحيح باشد  كهكه هيئت جماعت را بر هم بزند در جائى هم 

 .جماعتش باطل مى شود

خيال مى  اگر سهوا قبل از امام تكبيرة االحرام بگويد و يا - 10مساءله 

كرده كه امام تكبير گفته نمازش فرادى صحيح است و اگر بخواهد به 

جماعت برسد بايد نيت نماز مستحبى بكند و در دو ركعتى سالم بدهد  ثواب

 .و به جماعت ملحق شود

 اگر سهوا قبل از امام سر از ركوع و يا سجده بردارد و يا - 11اءله مس

خيال مى كرده كه امام سر برداشته بر او واجب است دوباره بركوع و يا 

و اين زيادى ركن نماز را باطل مى كند و اگر برنگردد  سجده برگردد



است البته اين در وقتى است كه واجبات  گناه كرده ولى نمازش صحيح

 . و سجود را انجام داده باشدركوع

و اما اگر انجام نداده مثال هنوز ذكر ركوع نگفته سر بردارد و بر نگردد 

بگوئيم نمازش باطل است و نزديك تر به احتياط آن  احتياط آن است كه

تمام كند و دوباره از نو بخواند و اگر  است كه بگوئيم آن نماز را بجماعت

صحيح است و اين نيز  ناه كرده و نمازشقبل از امام عمدا سر بردارد گ

واجبات را  در صورتى است كه ذكر ركوع يا سجده را گفته باشد و ساير

باطل است  انجام داده باشد و گرنه اگر واجبات را ترك كرده باشد نمازش

 و در اين فرض كه عمدا سربرداشته ديگر جائز نيست بعنوان متابعت امام

باطل مى  مازش بخاطر زيادت عمدى ركنبرگردد و اگر عمدا برگردد ن

مثل برگشتنش  باعث زيادى ركن شود )) شود و همچنين اگر سهوا برگردد

 . (( بركوع

اگر قبل از امام سهوا سر از ركوع بردارد و دوباره بخاطر  - 12مساءله 

ركوع برود و قبل از رسيدن او به ركوع امام سر از ركوع  متابعت به

باطل شود و احتياط آن است كه هم آن نماز را  زشبردارد بعيد نيست نما

 .تمام كند و هم اعاده نمايد

اگر سر از سجده بردارد و ببيند كه امام هنوز در سجده است  - 13مساءله 

خيال كند كه امام هنوز سجده اول را انجام مى دهد بعنوان متابعت به  و

ام مى داده در معلوم شود كه امام سجده دوم را انج سجده برگردد و بعد

حساب شود مشكل است و  اينكه برگشتن او به سجده ، سجده دوم او

 احتياط واجب آن است كه آن نماز را تمام نموده مجددا اعاده كند و اگر



خيال كند كه سجده امام سجده دوم است و بقصد سجده دوم سجده كند بعد 

دومى او سجده امام همان سجده اول بوده سجده ماءموم  معلوم شود كه

فرادى نموده نمازش را تمام كند و بعيد  حساب مى شود و مى تواند قصد

و همچنين جائز باشد  نيست كه متابعت در سجده دوم امام نيز جائز باشد

 همچنان در سجده دوم خود بماند تا امام از سجده اولش سر بردارد و

انكه با بسجده دوم بيايد لكن قصد انفراد به احتياط نزديكتر است همچن

 . نماز به احتياط نزديكتر است متابعت نيز اعاده

اگر عمدا قبل از امام ركوع و يا سجده كند ديگر جائز نيست  - 14مساءله 

نمايد و اما اگر سهوا چنين كرده باشد وجوب متابعت خالى  امام را متابعت

ركوع بقيام و از سجده به جلوس برگردد و  از وجه نيست بنابراين بايد از

خالى از اشكال هم نيست و لذا  با امام بركوع و سجود برود هرچند كه

 . احتياط در اعاده نماز است

اگر در حالى كه مشغول خواندن نافله است نماز جماعت  - 15مساءله 

ترس آن را داشته باشد كه بجماعت نرسد مستحب است  برقرار شود و

فرادى است مستحب مشغول خواندن نماز واجب  نافله را قطع كند و اگر

عدول به نافله كند و سپس نماز را در دو ركعتى سالم بدهد و معلوم  است

است كه از نماز واجب بيش از دو ركعت نخوانده  است كه اين در جائى

رسيده باشد ديگر جاى عدول  باشد و اما اگر به ركعت سوم يا چهارم

 . نيست

   گفتار در شرائط امام جماعت

 : د چيز شرط استدر امام جماعت چن



 . شرط اول ايمان يعنى دوازده امام بودن

 . شرط دوم حالل زاده بودن

 . شرط سوم عقل

شرط چهارم اينكه بحد بلوغ رسيده باشد البته اين شرط در جائى معتبر 

بالغ باشند بلكه در جائى هم كه ماءمومين غير بالغ  است كه ماءمومين

 . بلكه جائز نيستمحل اشكال است  باشند امامت غير بالغ

شرط پنجم اينكه اگر ماءمومين مرد و يا متشكل از مرد و زنند امام نيز 

صورتى هم كه منحصرا زن باشند امامت مرد براى  مرد باشد بلكه در

 . آنان باحتياط نزديكتر است

شرط ششم عدالت است و بنابراين اقتداء به كسى كه فاسق و نيز كسى كه 

ز نيست و عدالت حالتى است نفسانى كه روشن نيست جائ عدالت او

مالزم تقوى باشد و از ارتكاب گناهان  صاحبش را و اميد دارد به اينكه

رسد به اصرار بر گناه  كبيره بلكه و گناهان صغيره اجتناب كند تا چه

دارد بر  صغيره كه خود يكى از كبائر شمرده شده است و نيز او را وامى

ان دهنده بى مباالتى در دين است اجتناب اينكه از هر عملى كه عرفا نش

نزديك تر به احتياط آن است كه بگوئيم در امام جماعت معتبر است  كند و

اعمال منافى با مروت اجتناب داشته باشد هرچند كه اقوى اين است  كه از

 . نيست كه اين شرط معتبر

بر و گناهان كبيره عبارتند از هرگناهى كه وعده آتش و يا عقاب در برا

باشد و يا در اجتناب مردم از آن تشديد عظيمى شده باشد و  آن وارد شده

بر اينكه آن گناه از بعض گناهان كبيره بزرگتر و  يا دليلى وارد شده باشد



عقل حكم كند باينكه آن گناه كبيره است و يا در  يا مساوى آن است و يا

يا نصى بر كبيره گناه كبيره است و  ارتكاز مردم متشرع اين باشد كه فالن

 .بودن آن گناه رسيده باشد

 :و اينگونه گناهان بسيار است كه بعضى از آن ها در اينجا ذكر مى شود
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 عليهم السالم اوصياء آن جناب
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  عهد شكستن- 17شهادت به ناحق دادن  - 16

 كه عبارت است از بيش از ثلث وصيت كردن )) و حيف در وصيت - 18
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  ربا خوردن- 20شراب نوشيدن  - 19

  (( يعنى بهاى چيزهاى حرام و مزد كارهاى حرام )) سحت - 21

 قماربازى - 22

گوشت مردار و گوشت خوك و خون و گوشت هرحيوانى خوردن  - 23

خدا بر آن بوده باشند، مگر آن كه ضرورت  كه هنگام ذبح نام غير

 .خوردن اين چند چيز را ايجاب كند



 در كيل و وزن خيانت كردن - 24

رفتن و مهاجرت بمكانى كه در آن جا انجام وظائف دينى ميسر  - 25

 . نيست

 كردنظالم را در ظلمش كمك  - 26

 به كمك و پشتيبانى ظالم اعتماد داشتن - 27

 حقوق ديگران را بدون هيچ عذرى نگهداشتن - 28

  اسراف و ريخت و پاش كردن- 31 تكبر - 30دروغ  - 29

  سخن چينى- 34 غيبت - 33خيانت به امانات  - 32

  سبك شمردن حج و بى اعتنائى به آن- 36سرگرمى به لهو و لعب  - 35
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 . اصرار بر گناهان كوچك - 39

 .اينها گناهان كبيره بود

نازل  و اما شرك ورزيدن بخداى تعالى و انكار آن چه او بر پيامبرش

كرده و محاربه با اولياء خدا از همه آن گناهان بزرگتر است ولكن 

است اعداد گناهانى كه اجتناب از آنها در عدالت معتبر  شمردن آن ها در

 .( است زيرا در حد كفر(نوعى مسامحه است 

اصرارى كه گفتيم يكى از گناهان كبيره است و باعث مى شود  - 1مساءله 

صغيره كبيره شود عبارت است از مداومت و مالزمت بر گناه  گناه

نوبت ارتكاب آن هيچ توبه اى فاصله نشود و  صغيره بطورى كه بين چند

گناهى كه كرده نيز اصرار باشد هرچند  راربعيد نيست داشتن تصميم بر تك

اگر اين تصميم را در حال  كه فقط يك بار مرتكب شده باشد مخصوصا



 .ارتكاب بار اول داشته باشد

بله ظاهرا نداشتن توبه و ندامت از گناهى كه كرده با اينكه تصميم ندارد 

 . را مرتكب شود اصرار نيست بار ديگر آن

عادل نمى داند در  كه كسى كه خودش رااقوى اين است  - 2مساءله 

صورتى كه ماءمومين او را عادل مى دانند جائز است امامت كند هرچند 

ترك امامت چنين كسى به احتياط نزديك تر است ولى اگر كرد جماعت  كه

و همه احكام نماز جماعت بر آن مترتب مى  او جماعتى است صحيح

 .شود

 :د طريق ثابت مى شودعدالت امام جماعت از چن - 3مساءله 

 .يكى از راه شهادت دادن دو شاهد عادل بر عدالت او

دوم را راه شايع بودن عدالت او در بين مردم به طورى كه براى مكلف 

 .حاصل شود اطمينان بعدالت او

سوم وثوق و اطمينان به عدالت او از هر راهى كه بدست آيد هرچن 

 .رت به او اقتداء كرده اندمؤ منين داراى بصي باينكه ببيند جمعى از

چهارم حسن ظاهرى كه اگر يقين آور نيست حداقل مظنه بياورد به اينكه 

عادل است بلكه اقوى آن است كه همان حسن ظاهر كافى است  او مردى

حاصل نشود ولى اعتبار حصول ظن به احتياط  هرچند مظنه اى به عدالت

 . نزديك تر است

ته مى خواند جائز نيست امام جماعت كسى كه نماز را نشس - 4مساءله 

ايستاده نماز مى خواند و همچنين كسى كه به پهلو خوابيده  كسى بشود كه

نشسته نماز مى خواند امامت كند و همچنين  جائز نيست براى ماءمومى كه



از مخرج خود آن  كسى كه قرائتش صحيح نيست يعنى هر حرفى را

حرفى ديگر مى كند و حتى زير بدل به  حرف اداء نمى كند و يا حرفى را

كند براى كسانى كه  و زبر كلمات را غلط مى خواند نمى تواند امامت

قدرت  صحيح مى خوانند هرچند كه خلط خواندن او به خاطر اين باشد كه

الل  بر صحيح خواندن نداشته باشد و همچنين جائز نيست امامت كسى كه

 قرائت صحيح نداشته باشد، است براى فرد زباندار هرچند كه زباندار نيز

جائز بودن امامت كسى كه قرائت حمد و سوره را نمى داند در دو  و در

 .خودش صحيح مى خواند ركعت آخر براى كسى كه

مشكل است و احتياط به ترك  جائز بودن اقتداء بصاحبان عذر - 5مساءله 

مثل خودش و براى  چنين اقتدائى ترك نشود هرچند كه امامت او براى

 سى كه از او بدتر مى خواند و همچنين امامت كسى كه معذورتر استك

مانند امامت كسى كه نشسته مى خواند براى كسى كه خوابيده مى خواند 

 . و جائز است خالى از وجه نيست

بله امامت كسى كه نشسته نماز ميخواند براى كسى كه او نيز نشسته مى 

ا با جبيره نماز مى خواند امامت كسى كه با تيمم و ي خواند و همچنين

 .نماز مى خوانند اشكالى ندارد براى كسانيكه با وضوء بدون جبيره

اگر امام و ماءموم در مسائل مربوط به نماز اختالف داشتند  - 6مساءله 

روى اجتهاد و چه از روى تقليد باشد اقتداء صحيح است  چه اختالف از

 نماز امام را كه از روى عمل آن دو مثل هم نباشد بشرطى كه ماءموم كه

انجام داده صحيح بداند مثل اينكه مثال ماءموم  خطا در اجتهاد يا تقليد

يك بار آن را و همان يك بار  تسبيحات اربعه را سه بار واجب بداند و امام



مجتهدش نماز  عمل كند و در جائى كه ماءموم به اجتهادش و يا به تقليد از

مشكل  ست باو اقتداء كند همچنان كه اقتداءامام را باطل مى داند جائز ني

است در جائى كه اختالف در قرائت داشته باشند پس اگر ماءموم نماز 

بداند مثل اينكه مثال امام خواندن سوره را واجب نداند و آن  امام را صحيح

بداند كه در اينگونه موارد احتياط ترك  را نخواند و ماءموم آن را واجب

 . اقتداء است

اگر ماءموم از اختالف با امام اطالعتى نداشته باشد اقتداء جائز است بله 

 .كه تفحص كند و از خود امام بپرسد و بر واجب نيست

 و اما در صورتى كه از اين اختالف آگاهى دارد ولى شك دارد كه آيا در

عمل هم بر خالف نظريه او و يا مجتهد او عمل مى كند يا نه اقوى اين 

اختالف در مسائلى است كه با روشن بودن حال امام  است كه اگر اين

اقتداء جائز نيست و اگر در مسائلى  اقتداء جائز نيست در صورت شك نيز

حال اقتدائ مشكل است در صورت شك نيز مشكل  است كه با وضوح

 . است

داخل نماز شود و  اگر امام به اعتقاد به اينكه وقت نماز شده - 7مساءله 

 ارد به اينكه وقت نشده و يا شك دارد كه آيا وقت شده يا نهماءموم اعتقاد د

 .نمى تواند به آن امام اقتداء كند

 بله اگر در بين نماز امام بفهمد كه وقت داخل شده مى تواند از لحظه

دخول وقت به آن امام اقتداء كند البته اين در صورتى است كه امام به 

 .نماز شده باشد وجه مشروع وارد

اگر چند پيشنماز بر سر مسئله امامت با يكديگر نزاع كنند و  - 8مساءله 



بخواهد خودش امام شود بهتر و نزديك تر به احتياط آن است كه به  هر يك

 .هيچ يك اقتداء نشود

بله اگر نزاع به اين نحو باشد هر يك امامت را به ديگرى واگذارد و از 

آن امامى رجحان دارد كه جلو به ايستد در اينجا اقتداء به  او بخواهد كه

اگر ماءمومين نيز اختالف داشتند و يا  ماءمومين او را مقدم مى دارند و

الشرائط راامام خود  حاضر نشدند يك نفر را مقدم بدارند بايد فقيه جامع

بهتر  كنند و اگر فقيه جامع الشرائطى نبود و يا متعدد بود آن كه قرائتش

خوب بود آن كه فقيه تر است و است مقدم است و اگر قرائت هر دو 

 . بهتر مى داند مقدم است و سپس آن كه پيرتراست احكام نماز را

يعنى كسى كه بطور مرتب در مسجدى (و امام راتب و هميشگى مسجد 

به امامت است هرچند كه ديگران فضيلت بيشترى  سزاوارتر) امامت دارد

ضل را بر خود مقدم آن است كه اف داشته باشند لكن براى امام راتب بهتر

صاحب خانه  بدارد و اگر اقامه جماعت در خانه اى واقع مى شود

 سزاوارتر از ميهمانان است كه باذن او نماز مى خوانند البته بهتر آن است

افضل است و نيز  كه صاحب خانه كسى را مقدم بدارد كه از خودش

ئل باشد فضا امامت هاشمى بهتر است از غير هاشمى كه مساوى با او در

 و ترجيحاتى كه ذكر شد از باب افضليت و استحباب است و جنبه لزوم و

وجوب ندارد حتى در مورد امام راتب بنابراين بر غير او حرام نيست كه 

كند هرچند كه از همه جهات در رتبه پائين ترى  با امام راتب مزاحمت

عملى امام راتب بر سر امامت  قرار داشته باشد چيزى كه هست مزاحمت

جهات در  است زشت و بلكه مخالف با مروت هرچند كه مزاحم از همه



 .رتبه باالترى قرار داشته باشد

احتياط آن است كه جذامى و پيس و كسى كه حد بر او جارى شده هرچند 

كرده باشد امامت نكند و نيزديگران باين نامبردگان اقتداء  كه از گناه توبه

هنوز ختنه نشده و در ختنه نشدن معذور  نكنند و اقتداء كردن بامامى كه

امامت او را كراهت  بوده كراهت دارد و همچنين اقتداء به امامى كه مردم

 دارند و نيز امامت كسى كه تيمم كرده براى افرادى كه وضو گرفته اند

كراهت دارد بلكه بطور كلى بهتر آن است كه هيچ فرد داراى نقصى براى 

 .امت نكندكامل و فاقد نقص ام افراد

اگر ماءموم يقين داشته باشد كه نماز امام به خاطر اينكه  - 10مساءله 

باطل است جائز  نگرفته و يا ركنى را ترك كرده و يا امثال آن وضوء

 نيست به او اقتداء كند هرچند كه امام جماعت خودش معتقد باشد به صحت

ل آن جاهل امثا  حال يا بخاطر اينكه نسبت به نداشتن وضوء و نمازش 

 . است و يا آن كه سهو كرده است

 اگر ماءموم در لباس امام نجاستى به بيند نجاستى كه در نماز - 11مساءله 

بخشوده نشده اگر بداند كه امام مى دانسته جامه اش نجس است و فراموش 

كند نمى تواند باو اقتداء كند و اگر ماءموم بداند كه امام از   كرده تطهير 

خبر ندارد جائز است باو اقتداء كند و اگر از  نجاستى اصالوجود چنين 

جاهل است و يا فراموش كرده تطهير كند در  وضع امام خبر ندارد كه آيا

 .تاءمل و اشكال هست و احتياط نبايد ترك شود جواز اقتداء به او

اگر بعد از نماز معلوم شود كه امام فاسق بوده و يا وضوء  - 12مساءله 




	link1
	link10
	link100
	link101
	link102
	link103
	link104
	link105
	link106
	link107
	link108
	link109
	link11
	link110
	link111
	link112
	link113
	link114
	link115
	link116
	link117
	link118
	link12
	link13
	link14
	link15
	link16
	link17
	link18
	link19
	link2
	link20
	link21
	link22
	link23
	link24
	link25
	link26
	link27
	link28
	link29
	link3
	link30
	link31
	link32
	link33
	link34
	link35
	link36
	link37
	link38
	link39
	link4
	link40
	link41
	link43
	link44
	link45
	link46
	link47
	link48
	link49
	link5
	link50
	link51
	link52
	link53
	link54
	link55
	link56
	link57
	link58
	link59
	link6
	link60
	link61
	link62
	link63
	link64
	link65
	link66
	link67
	link68
	link69
	link7
	link70
	link71
	link72
	link73
	link74
	link75
	link76
	link77
	link78
	link79
	link8
	link80
	link81
	link82
	link83
	link84
	link85
	link86
	link87
	link88
	link89
	link9
	link90
	link91
	link92
	link93
	link94
	link95
	link96
	link97
	link98
	link99



