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 ترجمه فصل اجتهاد و تقلید

 1درس 

 ند و يا عمل به احتیاط.که در عبادات و معامالت خود يا عمل به اجتهاد نمايد و يا تقلید کلفى واجب است کبر هر م [1]مسأله 

ه ک  رده باشد، بلکردن به قول مجتهد معین است، اگر چه هنوز عمل نکتقلید ملتزم شدن و عقد قلب نمودن بر عمل  [2]مسأله 
ردن به آن چه در آن است، در کرسالۀ مجتهدى را گرفت و ملتزم شد به عمل  اگرباشد، پس  فتوا را نیز به دست نیاوردهاگر چه 

 ند.کفايت مىکتحقق تقلید 

ه چ ه در  کند، اگر چه نداند کفايت مىکه آن چه در رساله است در تحقق تقلید گرفتن رساله و ملتزم شدن به عمل ب[ 3]مساله 
 عدم علم به آن چه در صورتاگر چه  جايز استبراى او بقاء رد، کوفات ند، پس اگر مجتهد او کرساله نوشته شده و عمل هم ن

ه اح وط ب ه احتی اط    ک  عدم بقاء و ع دول ب ه ح ى اس ت، بل    احوط بعد از علم باشد، ه با عدم عمل هر چند کدر رساله است، بل
 اگر چه بعد از علم و عمل بوده باشد. عدم بقاء است مطلقاً،استحبابى، 

ب ودن،  « مجتهد مطلق»، و حريت بنا بر قولى، و مردبودندر مجتهد چند امر شرط است: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و  [4مساله]
مسأله يا در چن د   که در يکسى ک، يعنى جايز نیست متجزّى ازام را داشته باشد. پس تقلید کى استنباط اغلب احيعنى بايد قوه

ابتدائی از میت جايز نیست، البته همانطور ک ه گشش ت،   تقلید پس « و حیات»را ندارد. ى باقى ى استنباط دارد و قوهمسأله، قوه
ه ک  « و شرط اس ت »نیست.  جايز ن از افضلکپس بنا بر احوط، تقلید مفضول با تم« و اعلمیت. »بقاء بر تقلید میت جايز است

بیش آورى اوضاع دنیويه يعنى همت او و جدّ و جهد او در تحصیل دنیا و جمع« ه مقبل بر دنیا نباشدکو آن »متولد از زنا نباشد. 
رى س الم  کدر توقیع شريف حضرت عس .م نباشدکمتعارف، نباشد. و محبت دنیا و عشق آن من حیث هى، در قلب او مح از حد

 «.وّٰامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُوَ أَما مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنَاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفَاً لِهَوّٰاهُ مُطیعاً ألَمْرِ مُوالهُ فَلِلْعَ»است  اللّّٰه علیه

از ملکه است اشف ک ه علماً يا ظناکحسن ظاهرى  بامحرمات، و  کواجبات و تر انجامى هکعدالت عبارت است از مل[ 5مسأله ]
 .شودثابت مى ه مفید علم باشدکشهادت عدلین و شیاعى  . و باشود شناخته مى

 واجب است. ردن اعلمک، و فحص در پیدا [ احوط وجوب تقلید اعلم است در صورت امکان6مسأله ] 

سأله، اطالعش بیشتر و فهم او مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار م که در قواعد و مدارکسى است کمراد از اعلم، [ 7]مساله
ى شرعیه، استادتر باشد. و مرج ع در تعی ین   م اللّه و فهمیدن آن از ادلهکه در بیرون آوردن حکدر اخبار زيادتر باشد. حاصل آن 
 اعلم، اهل خبره و استنباط است.

ب ه  ظ ن  و بینه هم نباشد، اگ ر  شد نباى از آن دو کعلم به اعلمیت يامکان به دست آوردن ه کد ندو مجتهدى باش اگر[ 8مساله]
ى از آن دو مجتهد احتمال اعلمیت برود او مقدم است، کدر ي اگره ک؛ بلمعین است، تقلید او حاصل شد ى از آن دو نفرکاعلمیت ي

پ س  ، احتمال ندهد ديگرى را اعلم است و اعلمیتنفر معین از آن دو  که هر دوى آنها يا مساويند يا يکبداند  اگرهمانطور که 
 رود.ه احتمال اعلمیت در او مىکاحوط مقدم داشتن آن مجتهدى است 
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و الّا  ،آن احوط استن است احتیاط بین دو قول، کاگر مم ن نباشد،کمماگر اعلم منحصر باشد در دو شخص و تعیین [ 9مساله]
 مخیر است بین آن دو شخص.

ردن ک  م ک  ه اهلیت قضاوت ندارد حکسى ک همانطور که، ستحرام ابر او  ه اهلیت فتوى ندارد فتوى دادنکسى ک[ 11مساله] 
او گرفته م کح باه کشهادت دادن نزد او جايز نیست و مالى مرافعه در نزد او و م او نافش نیست و کبین مردم بر او حرام است و ح

 نزد آن قاضى.ترافع  دره استنقاذ حق او منحصر باشد کاگر چه گیرنده محق باشد، مگر در وقتى شود حرام است مى

ه اجتهاد شخص، ند بکه مقلد از اهل خبره باشد و علم پیدا کشود، مثل آن شناخته مى علم وجدانى اجتهاد مجتهد با[ 11مساله]
ه با شهادت آن دو عادل، شهادت دو عادل ديگر به نفى ک؛ بشرط آن شودشناخته مى شهادت دو عادل از اهل خبره همچنین با
علم و  مجتهد، با اعلمیتشناخته می شود، همانطور که ه مفید علم باشد کشیاعى  همچنین اجتهاد باند. کنمعارضه  اجتهاد از او

 .شناخته می شود اى غیر معارضه يا شیاع مفید علمبیّنه
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 2درس 

بعیض در تقلید ، احوط تاعلم باشد ى از آن دو در عبادات اعلم باشد و ديگرى در معامالتکه يکدو مجتهد باشند [ اگر 1مسأله ]
 .ى از آن دو مجتهد در بعض عبادات اعلم باشد مثلًا و ديگرى در بعض ديگرکي اگراست. و هم چنین 

ه ک  جايز است نیز ه خواسته باشد مخیر است و کدام کتقلید هر در دو مجتهد در همه جهت با هم مساوى باشند، [ اگر 2مساله]
ى از آن دو مجته د مثلً ا وج وب جلس ۀ اس تراحت و      ک  ه فت واى ي ک  مثل آن  ام عمل واحد،کحتى در احکند، تبعیض در تقلید 

ه در استحباب تثلیث، تقلید مجته د اول  کس، جايز است کاستحباب سه مرتبه گفتن تسبیحات اربع باشد و فتواى ديگرى به ع
 .مجتهد دومند و در استحباب جلسۀ استراحت تقلید ک

جايز است تبعیض نیز ند و که بخواهد تقلید کدام کهر جايز است از  ، براى مقلدندباشدر علم متساوى  دو مجتهد [ اگر3مساله]
ه احوط اختی ار آن  ک، پس اولى بلارجح باشد آن ماننديا  تقواى از آن دو مجتهد از ديگرى، در عدالت يا کو اگر ي ،ندکدر مسائل 

 است.

 .جايز نیستابتداءً  و تقلید میت ،اقوى جايز بودن بقاء بر تقلید میت است[ 4مساله]

 

، بقاء بر تقلی د او در  ردکوفات ، و آن مجتهد دانستجايز مى بقاء بر تقلید میت را از مجتهدی تقلید کرد کهشخص  اگر[ 2مساله]

 .واجب است رجوع به حى اعلم ،ه در جواز بقاء و عدم آنکجايز نیست، بل اين مسأله

از يا  را بر طبق آن انجام دهد،، و عمل خود تفا نمايدکادفعه  کبیحات اربعه به يه مثلًا در تسکرد کتقلید [ اگر از کسی 6مساله]
ه قائل به کرد کتقلید  مجتهدىاز رد و مقلد او ک، و آن مجتهد وفات ندکتفا کا ضربه ]دست[ کدر تیمم به يه ک کسی تقلید کند

ه کيا ايقاعى را به تقلید مجتهدى  عقد اگرنین است . و هم چبر مقلد واجب نیست اعمال سابق را اعاده نمايدوجوب تعدد است، 
ن د، ب راى مقل د    کم به بطالن مىکه حک تقلید کردمجتهدى  ازرد و کآن مجتهد وفات  انجام داد و ردکم به صحت آن مىکح

د به فتواى مجتهد در آنچه بعد از آن انجام می ده، بر او واجب است . بلهبنا را بر صحت گشارددر آنچه که انجام داده جايز است 
 ازمث ل غس اله قائ ل ب ه طه ارت اس ت و بع د از ف وت او          در بعضى چیزهاه ک تقلید کردمجتهدى اما اگر از  . ودوم عمل کند

اگ ر چ ه ب ا اس تعمال آن      ،وم به صحت استکاو مح نمازها و اعمال گششتهه قائل به نجاست آن است، ک تقلید کردمجتهدى 
ش ود. و در  نم ى  آنم به طهارت ک، ديگر حاما خود آن چیز، اگر باقى است ، نجس است. ودوم ه به فتواى مجتهدکچیزى بوده 

آه ن  غیر ، و حیوانی را با نردن به غیر آهکبه جواز ذبح فتوا داد مثلًا مجتهد اول  اگر، پس نیز همین گونه است حلیت و حرمت
آن مشبوح را فروخت ه ي ا    اگر، دانستحرام مىه اين ذبح را ک تقلید کردمجتهدى  ازرد و مقلد او کوفات  و آن مجتهدذبح نمود، 

ف روختن و  ديگ ر  موج ود اس ت،   وم به اباحه است. و اگر حیوان ذبح ش ده  کل او محکوم به صحت و اکخورده است بیع او مح
 شا.کجايز نیست آن و هخوردن آن 

 عامى بدون تقلید و احتیاط، باطل است.فرد عمل [ 7مساله]

هنگام انجام عمل ه کو اما جاهل قاصر يا مقصرى  ،جاهل مقصر ملتفت باطل است، اگر چه مطابق با واقع باشدعمل [ 8مساله]

، آن از او تقلی د ک رده   بعد از آن باشدکهاگر عمل او مطابق با فتواى مجتهدى  قصد قربت از او حاصل شده باشد،غافل بوده و 
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تکلیف  ردن از اوکتقلید  هنگام انجام عمل،ه کباشد با رأى مجتهدى  ه مطابقکاحوط آن است عمل صحیح است و باين حال، 

 .او بوده است

م ک  م او حک  ، ح]بر همین منوال[ گششت ه جامع الشرائط نبوده و مقدارى از زمانکرد کشخصى از مجتهدى تقلید  اگر[ 1مساله]

 رده، پس حال او حال جاهل قاصر يا مقصر است.که اصلًا تقلید نکسى است ک
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 3 درس

 به غیر او عدول کند.ه کواجب است ، بر مقلد او را از بین ببردشرايط اجتهاد عارض شود که مجتهد، چیزى  اگر بر [1]مسأله

او  گشش ته اعم ال  ، و ردنک  ملتفت شد، واجب است بر او عدول ه اهلیت فتوى نداشت و بعد کاگر از کسی تقلید کرد  [2]مسأله
اگ ر از  . و کن د  ، بنا بر احوط؛ واجب است عدول به اعلماگر از غیر اعلم تقلید کندم چنین عمل جاهل غیر مقلد است. و ه مانند

 واجب است.دومی بنا بر احوط، رد و بعد غیر او اعلم از او شد، عدول به ک اعلم تقلید

 ، اعلم باشد.ه دومیکجايز نیست، مگر آن  ردن از حى به حىکرجوع  [3]مسأله

 جايز نیست. به تقلید میت بازگشتن، ديگر براى او به تقلید مجتهد زنده عدول کرد اگر از تقلید میت [4]مسأله

 ن باشد.کاگر چه احتیاط هم مم جايز است، اى، اعلم فتوى نداده باشد ، رجوع به غیر اعلم در آن مسألهدر مسأله اگر [5]مسأله

« سوم»دو عادل. دن به خبر دا« دوم»شنیدن از زبان او.  : اول بهبا يکی از اين چند راه دانسته می شود فتواى مجتهد [6]مسأله
يافتن « چهارم»اگر چه عادل نباشد. ند، کفايت مىکه قول او موجب اطمینان باشد که خبر شخص موثق کعادل، بل کبه خبر ي

 .]مورد اعتماد باشد[ در رسالۀ او، و بايد رساله مأمون از غلط باشد

ه که مفید علم به ملکمعاشرتى  باشهادت دو عادل و  شود، باثابت مىواجب است. و عدالت  در مفتى و قاضى، عدالت [7]مسأله
 .شودثابت مى ه مفید علم باشدکشیاعى  نیز بايا اطمینان به آن باشد و 

د. و ن  کاعالم  انده از او آن فتوى را آموختهکسانى که ب، بر او واجب است ردکخطا  شخص در نقل فتواى مجتهد اگر [8]مسأله
 ، واجب است بر او اعالم.ردکخطا  مجتهد در بیان فتواى خود اگرهم چنین 

از خ ود   اگ ر ، . بل ه محل ابتالء او است ياد بگیرد ه غالباًکو سهو را، به مقدارى  که مسائل شکلف واجب است کبر م [9]مسأله
 .نیاموخته باشد و سهو را کام شکلم به احشود، عمل او صحیح است، اگر چه باشد عو سهو نمى که مبتال به شکمطمئن باشد 

ن علم اجمالى کو اگر علم به آنها ندارد، ل ،لف علم به اجزاء عبادات و شرايط و موانع و مقدمات آن واجب استکبر م [11]مسأله
چ ه آنه ا را   اگر  همه موانع است، عملش صحیح است،، و فاقد دارا است اجزاء و شرايط را همهند که مىکه عملى کدارد به آن 

 نداند. تفصیلًا

ه ياد ک، بلواجب است نیز روهات و مباحاتکواجب است ، در مستحبات و م ه تقلید در واجبات و محرماتکهم چنان  [11]مسأله
 ، خواه از عبادات باشد و خواه از معامالت و يا عاديات باشد.صادر می شود واجب است ه از اوکم هر فعلى کگرفتن ح

ه آن فعل کروه، جايز است که واجب است يا مباح يا مستحب يا مکو نداند  ،حرام نیست داند که مثال فالن کاراگر ب [12]مسأله
ه ح رام  کت واجب نیست و ندانس کاره آن کو اگر دانست  ،ه آن فعل مطلوب باشد و به امید ثوابکرا به جا آورد به احتمال آن 

 .بايد آن را ترک کند ناحتمال مبغوضیت آ بخاطر، روه يا مباحکاست يا م

 ه مقلد بر رأى اول او باقى بماند.کاى از رأى خود برگشت، جايز نیست مجتهد در مسأله اگر [13]مسأله
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ى از دو ط رف گ شارد ب ه    که بنا را بر يک، جايز است داندنمى م آن راکه  حکاتفاق افتاد اى در اثناء نماز، مسأله اگر [14]مسأله 
رد و ک  چن ین   اگرند. پس کرده بر خالف واقع باشد اعاده که اگر آن چه کو آن  ،ندکسؤال آن م کز از حبعد از نما که قصد آن

 اعاده بر او واجب نیست. رده مطابق با واقع شد،کاتفاقاً آن چه 
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 4درس 

 ته اد ي ا تقلی د   یفی ت احتی اط از روى اج  که به کواجب است  امااقوى جواز عمل به احتیاط است مجتهد باشد يا مقلد، [1]مسأله
 عارف باشد.

 رار باشد.کامکان اجتهاد يا تقلید است، اگر چه مستلزم ت در صورت اقوى جواز عمل به احتیاط [2]مسأله 

داشته ه احتمال وجوب آن فعل را بدهد و به عدم حرمت آن قطع کاحتیاط گاهى در به جا آوردن فعل است، مثل آن  [3]مسأله 
و قطع داشته باشد، ه احتمال حرمت آن فعل را بدهد و به عدم وجوب آن کت و آن در وقتى است فعل اس ک، و گاهى در ترباشد

 اش قصر است يا تمام.داند وظیفهه نمىکرار، مثل آن کگاهى احتیاط در جمع بین دو امر است با ت

 ايد.بر فرد عامی در هنگام فحص از مجتهد يا اعلم، واجب است در اعمال خود احتیاط نم [4]مسأله

ب ا   ،براى او فتوايى نباشد، مقلد مخیر است بین عمل به احتیاطات و بین رجوع ب ه غی ر اعل م    اگردر احتیاطات اعلم،  [5]مسأله
 مالحظه االعلم فاالعلم.

و ه پیش از آن يا بعد از آن فتوايى باش د.  ک، يا استحبابى است و آن در وقتى است آمده است ه در رسالهکاحتیاطاتى  [6]مسأله 
، مقل د ب ین   ینامند و در چنین احتیاطاتفتوايى نباشد و آن را احتیاط مطلق مى همراه آنه کيا وجوبى است و آن در وقتى است 

ه احتیاط استحبابى باشد رجوع ب ه غی ر ج ايز نیس ت و     کمخیر است. و اما در قسم اول  عمل به آن و يا رجوع به مجتهد ديگر
 مخیر است. ردن به آن احتیاطکبین عمل به مقتضاى فتوى و بین عمل  قلده مکبلعمل به آن هم، واجب نیست، 

ب ه  برگشت، بر ناقل واج ب نیس ت    ، بعد رأى مجتهد در آن مسألهنقل کرد ناقلى فتواى مجتهد را براى غیر خود اگر [7]مسأله
خط ا   شود ناق ل در نق ل آن   علوممه کبه خالف وقتى  ،اگر چه احوط است کسی که فتوا را برای او نقل کرده است اعالم کند،

 .اعالم بر او واجب استه در آن وقت ک، ردهک

. نیز چنین اس ت  م در تعارض ما بین دو بینهک، نقل هر دو ساقط است. و حمعارضه شد بین دو ناقل در نقل فتوى اگر [8]مسأله
فتواى در رساله  اگرو هم چنین است  ،استمقدم  ه، آن چه از زبان مجتهد شنیده شدمعارضه کرد از مجتهد اگر نقل با شنیدنو 

، ايمنى از غلط ب ودن آن  در صورت، رساله معارضه کند و اگر نقل با آن چه در رساله استمعارضه کند، با شنیدن آن از مجتهد 
 .مقدم است

« س وم »ر دادن دو عادل. بخ با« دوم. »شنیدن از زبان او با : اولشوددانسته مى چند امراين ى از کي فتواى مجتهد، با [9]مسأله
ي افتن  « چهارم»اگر چه عادل نباشد.  ند،کفايت مىکه قول او موجب اطمینان باشد که خبر شخص موثق کعادل، بل کخبر ي با

 در رسالۀ او، و بايد مأمون از غلط باشد.

مانن د: ص غیر، مجن ون،    در اوقاف يا در اموال قُصّ ر ]اف راد ممن وع از تص رف      در تصرفکسی که از طرف مجتهد  [11]مسأله
ه ک  ، مث ل آن  کسی که از طرف او نصب شده استبه خالف  ،شودموت مجتهد منعزل مى مأذون يا وکیل است، بامحجورو...[ 
 .تولیت و قیمومیت او باطل نمی شوده بنا بر اظهر کنصب نمايد متولى بر وقف يا قیم بر قصّر به عنوان مجتهد او را 
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ه خط اى  کند مگر در وقتى ک، اگر چه مجتهد ديگر خواسته باشد نقض جايز نیست جامع الشرائطم کم حاکنقض ح [11]مسأله 

 او ظاهر شود.
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 5درس 

 ]اول[

ه انگش ت ابه ام ]شص ت[ و    ک  اول: شستن صورت و حد آن از رستنگاه ]محل رويش[ موى تا آخر چانه است طولًا، و مق دارى  
ه انزع است يعنى جلوی سرش مو ندارد، يا اغم است يعنى موی جلوی س رش ب یش از ح د    کسى کوسطى فرا گیرند عرضاً، و 

نند؛ پس کس ی ک ه   کدام از اينها رجوع به مقدار متعارف کمتعارف است، يا صورت و دست او از حد متعارف خارج باشد بايد هر 
رف تا کجا م ی رس د، و نی ز ان زع و اغ م،      دست يا صورت او خارج از حد متعارف است بايد ببیند دست متعارف در صورت متعا

شود، آنه ا  جا است و در وضوء چه مقدار شسته مىکه صورت او از متعارف خارج نیست موى پیش سر او کسى کنند کمالحظه 
ه آب کند و حد جريان آن است کفايت نمىکنیز اين مقدار را بشويند. و جاری نمودن آب واجب است، پس مسح ]صورت با آب[ 

ند استیالى آب بر محل، اگر چه جارى کفايت مىکئى به جزء ديگر منتقل شود و اگر چه به کمک دست کشیدن باشد، و از جز
ه در ع رف  کند. و واجب است شروع کردن از قسمت باال و شستن از باال به پايین طوری که شستن صدق کنشود به شرط آن 

ه شس تن ظ اهر آن واج ب    کیست. و شستن زير موى واجب نیست، بلس آن جائز نکه از باال به پايین شست، و عکند کصدق 
ند و الّا شس تن مق داری از   که احاطه مو بر محل صدق کم مساوی اند، به شرط آن کاست. موى ريش و سبیل و ابرو در اين ح

 ه از میان موها پیداست، الزم است.کپوست بدن 

 جزئى از آنها از باب مقدمه. ن واجب نیست، مگراشستن داخل چشم و بینى و ده [1]مسأله

دارد، بايد يقین به زوال آن يا يقین به رسیدن آب ب ه پوس ت    کاگر يقین به وجود حاجب دارد و در مانع بودن آن ش [2]مسأله
ند ب ه  کدر اصل وجود آن دارد واجب است فحص يا مبالغه در شستن آن موضع نمايد تا اطمینان پیدا  کزير آن نمايد، و اگر ش

 ن، يا زايل شدن آن، يا به رسیدن آب به پوست زير آن در فرض وجود داشتن آن.عدم آ

ها از آرنج تا سر انگشتان است. و بايد شستن دست راست، مقدم بر دست چپ باشد، و واجب از افعال وضوء، شستن دست ]دوم[
س که از باال به پايین شسته شده و عکند که عرفاً صدق کند و سرازير بشويد تا پايین طوری که در شستن، از آرنج آغاز کاست 

ه تم ام آرن ج   ک  آن ]شستن از پايین به باال[ جايز نیست. و آرنج محل اجتماع استخوان بازو و زراع ]ساعد[ است و واجب اس ت  
 شس ته  ه در حد ]ذکر شده از[ دست است بايدکشسته شود، بعالوه قدرى هم از استخوان بازو را از باب مقدمه بشويد. و آن چه 

ه دست او از باالى کسى کشود و اگر چه گوشت زائد يا انگشت زيادى باشد، و شستن موها به همراه پوست بدن واجب است. و 
آرنج قطع شده، شستن بازو بر او واجب نیست، اگر چه اولى است. و هم چنین است اگر تمام آرن ج قط ع ش ده باش د. و اگ ر از      

ه استخوان آرن ج از  کشستن مقدار باقی مانده واجب است، و اگر از آرنج قطع شده به اين معنی  تر از آرنج قطع شده، بر اوپايین
 ه جزء آرنج بوده بشويد.کبازو جدا شده باشد، بايد آن قدر از استخوان بازو 

ش ود،  م ى ه توى آنه ا دي ده   ک تَرک هايی که به خاطر سرما در پشت دست ايجاد می شود، اگر وسیع است به طورى [3]مسأله
شود داخل آن ديده می شود يا نه، از ب اب عم ل ب ه استص حاب      که آب به آنجا برسد و الّا الزم نیست. و اگر شکواجب است 

 ]عدم وجوب[ واجب نیست، اگر چه احوط شستن است.
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ش یدن در  کیس ه  کى آن واجب نیست. اگر چه وق ت  ه در روی پوست است اگر جرم قابل ديدن نباشد، ازالهکى کچر [4]مسأله
ند. و هم چن ین س فیدی گ ا ي ا     که بر آن، شستن پوست صدق کحمام و غیر آن ]مثل استخر[ جمع شده و زياد شود، مادامى 

ى آن الزم نیست[. بلى! اگر ه روى دست ديده می شود اگر آب به زير آن برسد و بر آن شستن پوست صدق نمايد ]ازالهک کآه
 ى آن واجب است.رسیدن آب به زير آن يا نه[ ازاله ه، آيا مانع است ]ازکند در آن ک کش

 ند به متعارف از مردم.کند، بايد رجوع که يقین به حصول شستن نمىکشخص وسواسى  [5]مسأله

اگر وسواسى در شستن دست چپ بعد از تحقق شستن آن، بیش از مقدار متعارف آب بريزد؛ ص حت وض وء او مح ل     [6]مسأله
مسح به آب جديد در بعض موارد ]زيرا آبی که در اواخر ريخته آب وضو محسوب نمی ش ود[، بلک ه   اشکال است، از جهت لزوم 

اگر قائل شويم به اينکه مسح بايد با رطوبت کف دست باشد نه رطوبت اعضای ديگر، در صورت تکرار زيادی کشیدن دست نیز 
 ]ساعد[ می شود. اشکال پیش می آيد، زيرا موجب مخلوط شدن رطوبت کف دست با رطوبت ذراع

 وضو باالرتماس

وضوء ارتماسى با مراعات آغاز شستن از باالترين قسمت صحیح است، اما در دست چپ بايد در وق ت بی رون آوردن   [ 7]مسأله
شود جريان آب بر آن شس تن  ه مشرف بر بیرون آمدن از آب مىک ند هر جزء جزئىکند، يعنى قصد کدست از آب قصد شستن 

ه مق داری از  کند، مگر آن کمسح به آب جديد ]غیر از آب وضو[ نشود، و در شستن دست راست نیز بايد چنین وضوئى باشد تا 
 دست چپ باقی بماند تا آن را با دست راست بشويد، تا اينکه رطوبتی که بر آن می ماند از آب وضو باشد.
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 6درس 

 مسح الراس

ه ب ر ج س ر واق ع    کماند. و واجب است ه در دست باقى مىکوضوء سوم از واجبات وضوء، مسح سر است با رطوبت آب  ]سوم[
شود يعنى يک چهارم جلويی سر ]قسمت جلوتر از بین بخش های راست، چپ، پشت و باالی سر، که همان باالی سر اس ت[،  

نى است از ه میان دو سفیدى دو طرف باالى پیشاکپس مسح بر غیر آن محل کافی نیست، و اولى و احوط مسح بر ناصیه است 
ه احوط آن کمتر باشد، و افضل بلکانگشت يا  کند، اگر چه به قدر عرض يکفايت مىکجلوی سر، و مسمای مسح در تحقق آن 

افى است اگر که با سه انگشت باشد. و در جهت طول نیز مسمّاى آن که به قدر عرض سه انگشت باشد و بهتر آن است کاست 
ند، بايد سه انگشت را بر ناص یه  کافضل  کشد پس بنا بر اين اگر بخواهد درکانگشت ب که به قدر طول يکچه بهتر اين است 

شد، هر چند که واجب نیست اينگونه باش د، پ س مس ح از    کانگشت از باال به پايین ب کبگشارد و همه را با هم به قدر درازى ي
ردن بر روى که جايز است مسح کت سر باشد، بلپايین به باال جايز است، اما احوط خالف آن است. و واجب نیست مسح بر پوس

 ند ]و به روی صورت نريزد[، پس مسح بر مق دارى کشیدن ]و شانه کردن[ از حد سر تجاوز نکموى جلوی سر به شرطی که با 
 ه از جل وی س ر  کرده باشد. و هم چنین جايز نیست مسح بر مويى کند جايز نیست اگر چه آن را در ناصیه جمع که تجاوز مىک

نباشد اگر چه در جلوی سر جمع شده باشد، و مسح بر حائل ]مانعی که سر را پوشانده است[ مانند عمامه و مقنعه و مانند اين دو 
ه مانع از رسیدن رطوبت به پوست سر نباشد. بلى! در حال اضطرار، مس ح ب ر حائ ل    کى باشد کى نازجائز نیست، اگر چه پارچه

ف ک  ند. و بايد مس ح ب ه   که نتواند آن را بکواند حائل را بردارد، يا چیزى به آنجا چسبیده باشد ه از سرما نتکجائز است مثل آن 
 ه به انگشتهاى دست راست باشد.که به دست راست باشد و اولى اين است کدست باشد و احوط اين است 

 اً ]به صورت کج[.ند يا عرضاً يا منحرفکه طولًا مسح کدر مسح مقدم سر، فرق نیست ما بین اين  [1]مسأله

عبین بنا بر مشهور دو برآمدگى روی کعبین و کچهارم از واجبات وضوء مسح پاها است از جهت طول، از سر انگشتان تا ]چهارم[ 
دوپا است، و ]يا مراد از کعبین[ نزد بعضی از فقها مَفصل است که ما بین ساق پا و قدم است که اين قول احوط می باشد. و در 

ه به مقدار عرض سه انگشت باش د و  کمتر باشد. و افضل آن است کانگشت يا  کافى است اگر چه به عرض يکعرض، مسمى 
ن اح وط  ک  عب ین، ل کند يا از که از انگشتان آغاز به مسح کند کفايت مىکافضل از آن، مسح تمام پشت پا است. و در مسح آن 

ى راست است بر پاى چپ، اگر چه اقوى جواز مسح هر دو است ردن به انگشتان است چنانچه احوط مقدم داشتن مسح پاکابتدا 
ه مسح پاى راست را به دست راست و مس ح  کبا هم. البته مقدم داشتن مسح پاى چپ  بر راست جايز نیست و احوط اين است 

ها مويى باشد، ی از دو دست بعید نیست. و اگر بر پشت پاکند اگر چه قول به جواز مسح هر دو با يکپاى چپ را به دست چپ ب
ند. برطرف کردن موانع ديگر واجب است، و بايد به رسیدن آب يقین که ما بین مسح آن و مسح پوست جمع کاحوط اين است 

ند و اگر تمام موضع مسح بري ده  کى آن را مسح بايد بقیه ه قسمتی از پاى او قطع شده استکسى کافى نیست. و کند و ظنّ ک
 .باشد، ]مسح آن[ ساقط است

ه ک  ردن به آب جديد جايز نیست. و احوط اين است کبايد مسح سر و پاها با باقیمانده رطوبت وضوء باشد، پس مسح  [2]مسأله
با باقیمانده رطوبت دست باشد، لشا بعد از فراق از دست چپ، نبايد دست خود را به ساير اعضاء وضوء بگشارد، برای اينکه رطوبت 

اما اقوى جواز مخلوط شدن و کفايت مسح با رطوبت وضوء است هر چند از اعض اء ديگ ر    آن اعضاء داخل رطوبت دست نشود.
باشد، لشا مخلوط شدن رطوبت ساير اعضاء با رطوبت دست ضرری به وضو نمی زند، اين در صورتی است که در دست رطوب ت  

ى اعض اء وض وء ج ايز اس ت     از بقیه د، بنابر اقوی گرفتن رطوبتکف دست بخشک]برای مسح[ باقی مانده باشد. و اگر رطوبت 
بدون ]لزوم رعايت[ ترتیب در بین آنها، اگر چه احوط مقدم داشتن ريش و ابروها بر ساير اعضاء است. و احوط اي ن اس ت ک ه    
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رطوبت را از مقداری از ريش که از حد صورت خارج است نگیرد، مانند مقداری از ريش که ]از انتهای چانه[ آويزان است. و اگر 
ى ند و بعد براى پاها بنابر اح وط از رطوب ت بقی ه   کافى نباشد، ابتدا با آن مسح سر کف دست براى بیش از مسح سر کطوبت ر

 اعضاء بگیرد، در غیر اينصورت دانستی که  اقوی اين است که گرفتن رطوبت از ديگر اعضاء مطلقا جايز است.
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افى نیست. و بايد تأثیر آن کند، پس اگر تأثیر ننمايد کوح ]سر يا پاها[ تأثیر در مسح معتبر است، رطوبت مسح در ممس [1]مسأله
ند. و اگر موضع مسح از سر کفايت نمىکى ماسح ]دست[ باشد پس اگر رطوبت با وسیله ديگرى به محل مسح برسد، به واسطه

شد ضرر ندارد و اگر رطوبت آن زياد باشد، باي د  ه مانع از تأثیر رطوبت ماسح در آن نباکم باشد کو پاها، رطوبت داشته باشد اگر 
 ه بايد يقین به تأثیر حاصل شود.کفايت نمی کند، بلک]در تأثیر[ مانند ظنّ در تأثیر  کآن را خشک نمود. و ش

اگر بر ماسح مانعی باشد هر چند پارچه نازک، بايد آن را رفع نمود هر چند م انع از ت أثیر رطوب ت ماس ح در ممس وح       [2]مسأله
 نباشد.

ن نباشد، مسح با پشت دست جايز است، و اگر رطوب ت نداش ته   کمسح با کف دست بخاطر مرض و امثال آن مم[ اگر 3]مسأله 
ن د و اگ ر   کند. و اگر مسح با پشت دست نیز ممکن نباشد، با س اعد مس ح   کباشد از جاى ديگر به آن منتقل کند و با آن مسح 

ن نبودن مسح با کف دست، بخاطر بى رطوبتى باشد و نتواند از جاى ديگ ر  ک. و اگر ممرطوبت نداشته باشد از جاى ديگر بگیرد
ند، و همینطور است نسبت به پشت دست، لشا وقتی عدم تمکن از مسح به وسیله پش ت دس ت   کهم بگیرد، وضوء را بايد اعاده 

 شود، بلکه وظیفه او اعاده وضو است. نداشتن رطوبت و عدم امکان گرفتن رطوبت از اعضاء ديگر باشد منتقل به ساعد نمی

اگر رطوبت دست زياد باشد به حدی که با کشیدن آن بر ممسوح، آب از جزئى به جزئى جارى شود، واجب نیست آن  [4]مسأله
ند، هر چند به وسیله آن شس تن محق ق ش ود، البت ه اگ ر      کفايت مىکشد که به قصد مسح دست مىکه همین کرا کم کند. بل
 آن را کم کند بهتر است.مقداری از 

ه دست را بگشارد بر ممسوح و کند به اين گونه کس کشیده شود، پس اگر عکدر مسح مطلقاً بايد دست بر محل مسح  [5]مسأله
 ه منافى با صدق مسح با دست نباشد ضرر ندارد.کردن ممسوح کت کمى حرکشد، باطل است. بلى! کممسوح را ب

شستن بر عضو بريزد، پس مالک در تعدد شستن  کف آب به قصد يکشستن های وضوء، ده از  کجايز است در هر ي [6]مسأله
 ه تعداد شستن با قصد است. که دوم آن مستحب و سوم آن حرام است؛ تعداد ريختن آب نیست بلک

به باالترين در شستن اعضاى وضوء آغاز آن از باالترين قسمت واجب است، اما در آب ريختن واجب نیست که آب را  [7]مسأله
 قسمت بريزد، پس اگر به پائین آب بريزد اما شستن را با کمک دست از باال انجام دهد صحیح است.

روه است، چنانچه اسباغ ]دقت در انجام وضو به صورت کامل و رساندن آب به کردن در آب وضوء مکه اسراف کبدان  [8]مسأله
م د در تم ام افع ال     کمُد باشد و ظاهراً اين ي کضوء به مقدار يه، مستحب است آب وکهمه مواضع[ مستحب است. و گششت 

 وضوء و مقدمات آن مانند مضمضه و استنشاق و شستن دستها، بايد صرف شود.

ى از اعض ا را ب ا ارتم اس    ک  ه يکجايز است اعضا را با ارتماس بشويد. و نیز جايز است همچنان که گششت، در وضو  [9]مسأله
عضو؛ يعنى بع ض آن عض و را ب ا ارتم اس بش ويد و بع ض        که جايز است تبعیض در يکق متعارف، بلبشويد و بقیه را به طري

ردن به آب کى صور بايد مراعات شروط وضوء بشود؛ مثل آغاز از باالترين قسمت و مسح نديگرش را به طور متعارف، و در همه
 جديد و غیر اينها.

 ]در بعض مستحبات وضوء است[
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ه يک چهارم صاع است، و صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع است،  پس ي ک  کمُد باشد  کوء به قدر يه آب وضکاين  ]اول[ 
 نخود و نیم است. کمدّ؛ صد و پنجاه و سه مثقال و نیم و ي

 که از چوب درخت اراکردن ]پیش از وضوء[ به هر چیزی که باشد، اگر چه با انگشت باشد اما افضل اين است ک کمسوا ]دوم[
 باشد.

 گیرد، آن را در طرف راست خود گشارد.ه اگر از ظرف وضوء مىکآن  ]سوم[

رده کدفعه از ما دست بشويد، و اگر غائط  کرده يکند؛ اگر بول يا خواب که در آن ظرف که دستها را پیش از آن کآن  ]چهارم[
 باشد دو بار بشويد.

 افى است.کف نیز ک کدام يکو براى سه مرتبه هر ف آب، کسه  دام سه مرتبه بهکند هر کمضمضه و استنشاق  ]پنجم[

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ »و افضل آن «ِ بِسْمِ اللّه»نام خدا بردن در وقت گشاردن دست در آب يا ريختن آن بر دست و اقل آن  ]ششم[
اجْعَلْنِ ى مِ نَ التَّ وابِینَ وَ اجْعَلْنِ ى مِ نَ      بِسْ مِ اِِ وَ بِاللّ هِ اللّهُ مَّ    »ه بگوي د:  ک  گفتن است و افضل از هر دو اين اس ت  « الرّحیمِ

 «.الْمُتَطَهِّرِينَ

ف دس ت چ پ   ک  ه با آن بردارد و ب ه  که آب را با دست راست بردارد حتى براى شستن دست راست، به اين بیان کآن  ]هفتم[
 بريزد و با آن دست راست را بشويد.

 ه و در وقت استنشاق و شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها.ه دعاهاى وارد شده را بخواند در وقت مضمضکآن  ]هشتم[

 ه صورت و دستها را دو مرتبه بشويد.کآن  ]نهم[

ه مرد در شستن دستها در بار اول ابتدا آب را به پشت ساعد و در شستن دوم به باطن آن بريزد، و زن به عکس مرد کآن  ]دهم[
 انجام دهد.

 ن قسمت هر عضوى بريزد و اما شستن از باال به پايین آن، واجب است.ه آب را به باالتريکاين  ]يازدهم[

 ه در زير آب فرو برد.که صورت و دستها را با ريختن آب بر آن بشويد نه آن کآن  ]دوازدهم[

 ه شستن محل شستن ]صورت و دستها[ با کشیدن دست بر آنها باشد، اگر چه بدون آن نیز شستن حاصل شود.کآن  ]سیزدهم[

 ه در جمیع افعال وضوء، حضور قلب داشته باشد.کآن  ردهم[]چها

 ى إِنا أَنْزَلْناهُ در وقت وضوء.خواندن سوره ]پانزدهم[

 رسى بعد از وضو.کخواندن آية ال ]شانزدهم[

 ند.که در وقت شستن صورت چشمهاى خود را باز کآن  ]هفدهم[
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 روهات وضوء است[ک]فصل پنجم در م

ه ديگری در دست او آب بريزد، اما شستن اعضای وضو توسط کران در مقدمات قريب آن، مثل اين کمک گرفتن از ديگ ]اول[ 
 ديگری، جائز نیست.

 ردن اگر چه به آتش و آفتاب باشد.ک که مطلق خشکردن آب وضوء بت دامن و آستین و امثال آن، بلک کخش ]دوم[

 رده است.که در آنجا استنجاء کانى کوضوء گرفتن در م ]سوم[

 رده باشند.ک وضوء گرفتن از ظرف نقره کاری يا طالکاری يا ظرفی باشد که در آن صورت نقش چهارم[]

بر و آب متعفن و آب چ اه پ یش از   کى از حدث اروه مثل آب گرم شده در آفتاب و آب غسالهکوضوء گرفتن با آبهاى م ]پنجم[

ه ک  ه در آن مار يا عقرب يا وزغ مرده باشد، و آبى کب قلیلى کشیدن مقدار معین شده از آن ]به سبب افتادن چیزی در آن[ و آ

ه ه ر  ک  ى موش و اسب و قاطر و االغ و حیوان نجاست خوار و مرده خوار، بلدست حائض به آن رسیده باشد، و آب نیم خورده

 ه حالل گوشت نباشد.کحیوانى 
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اگر آب در اصل مطلق باشد اما با ريختن آن بر مح ل   ه آب مطلق باشد، پس وضوء با آب مضاف صحیح نیست، وکاين  ]اول[
ه در محل وضوء باشد، مضاف شود؛ صحت آن محل اشکال اس ت. پ س الزم   کو امثال اينها  کثرت غبار يا چرکوضوء بخاطر 

 در وصف مطلق بودن خود باقی باشد. ،است آب تا اتمام شستن

بودن تمام اعض اء وض وء قب ل از ش روع در وض وء الزم       ک، و پاباشد که آب وضوء و هم چنین مواضع وضوء پاکاين  ]دوم[ 
شس تن   کافى است. اما ي  کند ]اگر منافى با مواالت نباشد[ کنیست؛ پس اگر هر عضوى را قبل از استعمالش در وضوء تطهیر 

ن د و در  کتطهی ر   ! اگر با ف رو ب ردن قص د   هر يا جارى فرو ببرد. بلکافى نیست، اگر چه در آب کبراى هر دوی تطهیر و وضوء 
بعد از اتمام شستن يا مسح آن در وضوء، ضرری بر ص حت   دن هر عضوىبیرون آوردن قصد وضوء، اشکالی ندارد، و نجس ش

 وضوء ندارد.

ى از اينها غص بى باش د وض وء    کان وضوء، مباح باشد. پس اگر يکه آب وضوء و ظرف آن و محل ريختن آن و مکاين  ]سوم[
بین صورت انحصار و عدم انحصار فرقی باشد، زيرا در فرض عدم انحصار اگر چ ه م أمور ب ه ت یمم      صحیح نیست، بدون اينکه

باطل است.  ه آن وضوء يا تصرف در مال غیر است يا مستلزم تصرف، لشاکه گرفته حرام است، به اين دلیل کنیست اما وضوئى 
وء بگیرد صحیح است، اگر چه تصرف سابق بر وضوء حرام از آن وض و! اگر آب مباح را از ظرف غصبى در ظرف مباح بريزد، بله

است. و در اين صورت نیز فرقى بین صورت انحصار و عدم آن نیست، چون در صورت انحصار اگر چه پ یش از ريخ تن آب در   
ش ود  ى م ى شود، و گاهن از وضوء شده و مأمور  به آن مىکظرف مباح مأمور به تیمم بوده اما بعد از ريختن در ظرف مباح متم

خود را عصیاناً يا نس یاناً در ظ رف غص بى ريخت ه و      که آب مملوکشود[ مثل اين ه واجب مىکردن حرام نیست ]بلکه خالى ک
ند و در اين صورت از اول مأمور به وضوء که آن را خالى کشود ماندن آب در آن ظرف، تصرف در مال غیر است، پس واجب مى

 اشد.بوده اگر چه آب منحصر در همان ب

[ در صحیح نبودن وضو با آب مضاف يا نجس يا در صورت وجود مانع ]از رسیدن آب به اعضاء[ فرقی بین صورت علم 1]مسأله
و عمد و جهل يا فراموشی وجود ندارد، اما در مورد غصب، بطالن اختصاص به صورت علم و عمد دارد؛ چه در آب باش د ي ا در   

جهل به غصبی بودن آن يا فراموش کردن آن باطل نیست، بلکه در صورت جهل  مکان يا در محل ريختن آب، پس در صورت
به حکم نیز اگر جاهل قاصر باشد ]وضو باطل نیست[، بلکه اگر جاهل مقصر نیز باشد و امکان حصول قصد قربت از او باشد ]باز 

 ه وضو را اعاده نمايد.وضو باطل نیست[، هر چند احوط در صورت جهل به حکم مخصوصا در جاهل مقصر اين است ک

م غصب بر آن جارى است؛ پس بايد در تص رّف در م ال   کتصرف جايز نیست و ح ،کدر رضاى مال کدر صورت ش [2]مسأله  
 غیر مأذون باشد به إذن صريح يا فحوى يا شاهد حال قطعى.

ها ج ايز اس ت،   ز شط ها و رود خانهرده اکوضوء گرفتن و آب آشامیدن از نهرهاى بزرگ چه از قنات باشد و چه جدا  [3]مسأله 
نند؛ جواز کین نهى ک! اگر مالین باشند. بلهکى مالجنون در جملهه هر چند صغیر و مکین آنها معلوم نباشد، بلکاگر چه رضايت مال

و  ه در همان نهرکرد؛ باز جواز تصرف براى غیر غاصب باقى است، مادامى کآن محل اشکال است. و اگر غاصبى آنها را غصب 
ن است جواز تصرّف مطلقاً باقی باشد، اما براى غاصب، تصرف در آن جايز نیست. و ه م چن ین از ب راى    که ممکمجرا است. بل
ر کنند مثل زوجه و اوالد و نوکبه او و از اين جهت که در دست او است تصرف مى ى تعلقه به مالحظهکسانى کاتباع او ]يعنى 

همانند راه رفتن  ،که وضوء گرفتن در آنها بدون اذن مالکم چنین است حال در زمین های وسیع و میهمان او و مانند اينها[ و ه
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ه ب ا  کنداشته باشد، بل کراهت مالکند جايز است، و علم به کنهى ن که مالکو نشستن و خوابیدن در آنها و امثال اينها ما دامی 
 ن زمین ها می توان گفت: برای مالک نیز امکان نهی وجود ندارد.است، بلکه در بعضی از اقسام اي کراهت نیز احوط ترکظنّ به 

ه آيا وقفشان خاص به ط الب آنج ا اس ت و ب ه     ک -یفیت وقف آنها معلوم نباشد که کهاى مساجد و مدارس حوض [4]مسأله 
ه در آن ک  انى س  کدر اين صورت غیر اه ل آن م دارس و    -ه در آن مسجد نماز بخوانند يا اختصاص به ايشان ندارد کسانى ک

س برسد وضوء بگیرد و منعى هم که هر که معمول باشد کتوانند از آب آنجا وضوء بگیرند؛ مگر آن خوانند، نمىمساجد نماز نمى
ن د ج ايز اس ت. و ه م چن ین اس ت ح ال در مث ل         کشف از عموم اذن مىکه در اين صورت چون کاز جانب هیچکس نباشد، 

 ا.اروانسراها و امثال آنهکهاى حوض

ه وقف بر نماز گزاران در آن مسجد است؛ به قصد نماز خواندن در جای ديگر که معلوم باشد کحوض مسجدى [ اگر از 5]مسأله 
ه در جاى ديگر نماز بخوان د، ي ا آن   کوضوء بگیرد جايز نیست. و اگر به قصد نماز در آنجا وضوء بگیرد و بعد بنايش بر آن شود 

ه وضوى او صحیح است، بلکه در صورت دوم ]عشر در خواندن نماز کاست  ند، ظاهر آنکرى پیدا ه در نماز خواندن در آنجا عشک
در آنجا[ معلوم است که وضوی او صحیح است، همانطور که اگر از روى غفلت يا به اعتقاد عدم اشتراط وضوء بگیرد نیز صحیح 

ه در صورت وضوء به قصد نم از  کگر چه احوط است، بله در همان مسجد نماز بخواند، اکاست. و ]در اين صورت[ واجب نیست 
 نشود. کخواندن در آن جا و عدم عشر از نماز خواندن در آنجا، اين احتیاط تر
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 ه ظرف آب وضوء طال يا نقره نباشد، و الّا باطل خواهد بود.ک]چهارم[ آن 

ى اس تنجاء ب ا   باشد؛ مثل غساله کاست، هر چند پا ه آب وضوء آبی نباشد که در پاک کردن نجاست به کار رفتهکاين  ]پنجم[
ال جايز است، و اق وى  کشرائط ذکر شده. و اما آب به کار رفته در رفع حدث اصغر مثل آب وضوء، وضوء گرفتن با آن بدون اش

 است. کبر به کار رفته است، اگر چه در صورت بودن آب ديگر، احوط ترکجواز وضوء با آبی است که در رفع حدث ا

ن د  کاوش ک  در وجود آن، بايد  که در محل وضوء مانعی نباشد که از رسیدن آب به پوست جلوگیری کند، و با شک]ششم[ اين 
 ند.کواجب است يقین به زوال آن پیدا  ،ند. و با علم به وجود آنکتا يقین يا گمان به نبودن آن پیدا 

مانند آن نباشد و الّا مأمور به تیمم اس ت، و اگ ر در اينح ال    ه مانعى از استعمال آب مثل مرض يا خوف عطش يا ک]هفتم[ آن 
وضوء بگیرد ]و عالم به ضرر باشد[ باطل است و اگر نسبت به ضرر جاهل باشد، وضوء صحیح است هر چند در واقع مضر ب وده  

 و احوط اعاده يا تیمم است. ،است

عنى که وضو گرفتن موجب نشود حتی يک رکعت از نم از  ه وسعت وقت براى وضوء و نماز داشته باشد؛ به اين مکاين  ]هشتم[
ه با تیمم نیز چنین باشد يعنى زمان آن به قدر وضوء يا بیش تر  کند. مگر آن کخارج از وقت خوانده شود، و الّا واجب است تیمم 

متعلق به وضو بخاطر ه مأمور به تیمم است اگر به قصد امتثال امر کباشد زيرا در اين صورت وضوء معین است. و در فرض اول 
! اگر به بله ه امر وضوء ندارد[کباطل است ]از اين جهت  ،ه وقت آن تنگ است[ بنا بر تقیید وضوء بگیردکآن نماز بالخصوص ]

 قصد ديگری يا به قصد قربت وضو بگیرد صحیح است، و همینطور اگر قصد او به نحو داعى باشد نه تقیید.

س ديگر مباشر شس تن ي ا مس ح    کن خودش[ کضوء در حال اختیار است. پس هر گاه ]با تممباشرت خود فرد در افعال و ]نهم[

شیدن اعضاى وضوى او شود يا او را کمک کند، باطل است. و اما مقدمات افعال وضو چند قسم اس ت: اول؛ مق دمات بعی ده،    ک

ندارد. دوم مقدمات قريب ه اس ت، مث ل    ردن آب و امثال اينها. در اين قسم متصدى شدن غیر اشکالی کمثل آوردن آب يا گرم 

 روه است. سوم مثل آب ريختن بر صورت و دستها؛ تصدى غی ر کريختن آب در دست وضوء گیرنده؛ در اين قسم تصدى غیر م

ال نیست، اما ظاهر صحت آن است. کها شود اگر چه خالى از اشه خود شخص مباشر شستن آنکدر اين قسم نیز با فرض اين 

ه جاری ک ردن آب ب ر   کند؛ به اين گونه کند در شستن اعضا يا کمک که غیر، مباشرت کر در صورتى است پس بطالن منحص

 اعضا و شستن آنها از هر دو ]وضو گیرنده و مباشر[ واقع شود.

اج ب  ه نائ ب گ رفتن و  که او را وضوء بدهد. بلکتواند نائب بگیرد سى نتواند خودش افعال وضو را انجام دهد، مىکاگر [ مسأله]
ند و ديگری اعضايش را بشويد. اگر امک ان  کاست هرچند موقوف بر دادن اجرت باشد؛ در اينصورت نیّت وضوء را خودش بايد ب

به اينکه دست او را بگیرد و آب را در آن  –داشته باشد که ديگری آب را به وسیله دست خود فرد ]بر اعضای وضو[ جاری سازد 
آيا اين کار واجب است يا نه؟ احوط وجوب آن است، هر چند که اقوی ع دم   –عضاء جاری کند بريزد و به وسیله آن آب را بر ا

حالیکه دست فقط يک وسیله است و فرض مسأله اين است ک ه   مباشرت در جاری کردن آب است، در وجوب است. زيرا مالک
ه دست نائب؛ يعنى دست او را بگیرد و ! مسح بايد با دست خودش باشد ن. بلهکار جاری کردن آب توسط نائب صورت می گیرد

ند. کن نباشد رطوبت باقیمانده در دست او را بگیرد و با آن سر و پاهاى او را مسح کسر و پاهای او را با آن مسح کند. و اگر مم
 ه عجز دارد نائب بگیرد.کو اگر از بعض افعال وضوء عجز دارد نه همه، براى همان مقدارى 
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 ل وضوترتیب در افعا

مسح سر، پ س از  بعد دست راست، سپس دست چپ،  بعدبین افعال وضوء است به مقدم داشتن صورت،  در]شرط دهم[ ترتیب 
]شس تن از ب االترين   مراع ات االعل ى ف االعلى     ،! چنانچه گششت، ترتیب الزم نیست. بلهبین اجزاء اعضادر  اماآن مسح پاها. 

 واجب است.قسمت[ 

 مواالت در افعال وضو

نشده باش د پ س ه ر گ اه تم ام       کخش قبلی، رطوبت اعضاء بعدیه قبل از شروع در عضو کمواالت است يعنى اين  يازدهم[]

خواهد عضو بشود و مى کخش اگر فقط عضوی که تازه شستن آن را انجام دادهه کشده باشد باطل است. بل ک، خشقبلاعضاء 

. و اعتب ار ش رط   وجود داشته باشدچه رطوبت در عضو سابق بر آن عضو  اگر بعد از آن را بشويد، احوط از سر گرفتن وضو است

طول زمان و فاصله بین اعضاء باشد و اما اگر پى در پى افعال وضوء را به جا آورد و  دلیله به کنشدن، در صورتى است  کخش

وضوء باطل نیست. پس در حقیق ت  ؛ شد کاعضاء خش شدّت حرارت بدن يا حرارت هوا يا باد و امثال اينها به خاطربا اين حال 

ى از دو چیز شرط است يا خشک نشدن ]عضو سابق يا همه اعضاء[ يا مواالت عرفى ]يعنى عدم فصل زم انى و پ ى در پ ى    کي

 اند، اگر چهدانسته شده باشد[ و بعضى از علما، مواالت به معنى تتابع را واجب ]تعبدى[ کشستن اعضاء هر چند اعضاء تماماً خش

. و مطلب بعد اينک ه الزم نیس ت   شودباطل نمى آن کتر وضوء با ه خشک نشدن باشد، محقق باشدکالت به معنى اول موا اگر

رطوبت در تمام عضو سابق باقی مانده باشد، بلکه باقی ماندن مقداری از رطوبت هرچند در بعضی از اجزاء آن عضو کفايت می 

 کند.

ن د اش کالی ن دارد. و    کبرود و بعد از آن مسح راه رت و دستها[ شخص چند قدم بعد از انجام غسالت ]شستن صواگر  [1]مسأله
ج ايز   همینطور قبل از اتمام غسالت اگر ]بعد از مقداری راه رفتن[ باقی مانده را انجام دهد. و وضوء گرفتن در ح ال راه رف تن  

 است.

ر مقدار بلند شده از ريش در زير چانه يا در رطوبت د اماشد  کدست راست، صورت خششستن  در حین شروع به اگر [2]مسأله 
 ال است.کفايت آن اشک، در باقی باشد اطراف صورت که از حد صورت خارج است

 نیت وضو

ه جن اب اق دس   که وضوء باشد به داعى امر خداوند تعالى يا به جهت اين کدوازدهم نیّت است و آن عبارت است از قصد فعل  

به جا آوردن عمل است به جهت دخول بهشت يا فرار از  ، و ادناى آن؛ى نیّت استاعالى درجهالهى، سزاوار اطاعت است و اين 

ی تفص یل  ب ه ط ور  بخاطر آوردن نیت  و نیزنیت  به زبان آوردن، مراتب و وسائط بسیار است. و ]اين دو رتبه[ آتش. و در ما بین

ارى؟ بال فاصله بگويد که مشغول چه کثال اگر از او بپرسند ه مک گونه ایند به کفايت مىکه وجود داعى در دل ک، بلالزم نیست

مق دمات   هنگام انج ام ند و اگر چه کفايت نمىکه در جواب متحیر بماند، ک گونه ایگیرم. و اما اگر غافل باشد به ه وضوء مىک

و اگر نیت ار داشته باشد استمره نیت به معنى داعى از حین شروع تا آخر عمل کآن مسبوق به عزم و قصد باشد. و واجب است 
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خالف کند يا مردد شود و در اينحال برخی از افعال را به جا آورد، باطل است. مگر اينکه قبل از به هم خوردن مواالت به نی ت  

نه وصفى و نه غائى و نه قصد وجه وجوب و ندب. پس واجب نیست  ،واجب نیست اول بازگردد. و در وضوء قصد وجوب و ندب

ه واجب کم به علت اين گیرند وضوء مىکه قصد کين م. يا اگیرگیرم يا وضوى مستحب مىجب مىند وضوى واکه قصد کاين 

 ه موجب امر به آن شده است. ک ه در آن وجود داردکگیرم بخاطر مصلحتى ستحب است. يا وضوء مىاست يا م

از واجب يا مستحب را به جای ديگری نی ت کن د،   بلکه قصد قربت و انجام آن به داعی امر خدا کفايت می کند، بلکه اگر يکی 

تقیید هم نباشد صحیح است. پس اگر فکر کند وقت داخل شده است و نیت وجوب وصفی  به صورتو  باشدتشريع ن بخاطراگر 

معنى  اين يا غايی نمايد بعد معلوم شود وقت داخل نشده، صحیح است، البته اگر بر وجه تقیید نباشد، و اگر بر وجه تقیید باشد به

 ه اگر واجب نیست وضوء نباشد، باطل است.کم گیره بگويد وضوى واجب مىک

 خلوص در نیت وضو
باط ل  ضمیمه شود، شرط سیزدهم خلوص است ]يعنى بايد عمل را خالصاً لوجه اللّه تعالى به جا آورد[ پس اگر به آن قصد رياء 

يا در اصل عم ل  س يا هر دو مستقل باشند. و خواه رکيا بع ،يا بالتبعه باشد، خواه نیّت قربت مستقل باشد و رکاست به هر نحو 

حتى اگر ريا در جزء مستحبى آن باشد ]تمام عمل باطل است[ بنا ب ر اق وى. و خ واه از اول     ،يا در اجزاء آن یفیاتکباشد يا در 

ه باشد مبطل آن است چنانچ ه  که هر وجهى ند. پس ريا در عمل بکند يا نکند يا در اثناء آن و خواه از آن توبه کعمل نیّت ريا 

من شريک خوبی هستم هر کس  –ته لغیري کمن عمل لي و لغیري تر کانا خیر شري»ه حق تعالى فرموده: کدر اخبار وارد شده 

يا[ ج زء   که ]محرّکو مبطل بودن رياء در صورتى است «. برای من و برای ديگری عمل کند آن را به ديگری واگشار می کنم

تبعیت، پس اگر اينگونه نباشد بلکه مجرد خطور در ذهن باشد، بدون اينکه جزئی از داع ی   صورتبر عمل باشد و لو به  کمحرّ

باشد، موجب بطالن نیست. و اگر هنگام عمل شک کند که داعی او فقط قربت است يا مرکب از قربت و رياء است عمل باط ل  

آن ]که بعد از اتمام عمل ح ادث م ی    بعد ازصحت عمل است. و اما عُجب،  می باشد، به دلیل عدم احراز خلوصی که شرط در

شود[ عمل را باطل نمی کند، و همینطور مقارن آن، هر چند که احوط در عجب مقارن با عمل، اعاده است. و اما سُ معه، پ س   

از اطالع مردم ب ر   انجام می دهد اماه اگر داعى بر عمل يا دخیل در آن باشد مثل ريا مبطل است و اما اگر عمل را قربةً إلى اللّ

باي د   اشکالی ندارد، ام ا انس ان  ، مدخلیت در عملش داشته باشده که داخل در قصد او باشد کآيد بدون اين عمل او خوشش مى

ه باشد زيرا شیطان حیله گر و دشمنی آشکار است. و اما ضمائم ديگر ]غیر از ريا و عجب و سمعه[ پس اگر رجحان داشت مراقب

ى راجح ه ب ه تب ع آن    اگر قصد قربت مستقل باشد و ضمیمه –گیرد به قصد قربت و تعلیم غیر ه وضوء مىکمثل اين  -باشد 

ه که داعى، مجموع از هر دو باشد کباشد يا آن ضمیمه تبع به باشد يا هر دو داعى مستقل باشند، صحیح است. و اگر نیّت قربت 

ش دن ب ه    کى مباحه باشد مثل ضمیمه خنآورد، باطل است. و اگر ضمیمهمل را به جا نمىه اگر هر دو نبودند عکبر تقدير آن 

 ح رام احوط در صورت استقالل هر دو يعنى قربت و ضمیمه مباحه، اعاده است. و اگر ضمیمه  امااست.  هم اينگونه قصد قربت

حرام است پس باطل است. فعل ]به قصد حرام[ جام انه ک، چون در باطل کردن عمل، حکم ريا را د ارد ،باشد غیر از ريا و سمعه

نیّ ت  درست ه از اول کشود با اين  عارضى از اجزاء کبراى ي حرامیه اگر در اثناء عمل، داعى که هست اين است ک! فرقى بله

ت به ج ا آورد[  ]و آن را به صورت درس از بین رفتن مواالت، آن را تدارک نمايدپس اگر  ،شودرده باشد، تنها آن جزء باطل مىک
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در ه ک -همانطور که دانستی  –شود، همینطور اگر آن جزء مستحبی باشد و آن را تدارک ننمايد، به خالف ريا عمل صحیح مى

 .باطل کردن عمل، به منزله حدث است

 ريا بعد از عمل، مبطل نیست. [3]مسأله

اگر چه قص دش هم ان    .می کند، وضويش باطل نیستبه دست او نگاه ه نامحرم کانى وضوء بگیرد کاگر زنى در م [4]مسأله 
 باشد.
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ه کگشارد. مگر آن ب ، بنا را بر باقى بودن وضوء ندک کدر حادث شدن حدث ش ه وضوء داشتهکبعد از آن اگر شخص  [1]مسأله 
بنا می گشار بر اينک ه   ه در اين هنگامک ؛رده باشدکه استبراء نکدر صورتى  ،ش خروج رطوبت مشتبه به بول بوده باشدکسبب ش

ه آيا بعد از آن وضوء گرفته يا نه؟ بنا را ب ر بق اء ح دث    کند ک کمحدث بوده و ش اگرآن رطوبت بول بوده و او محدث است. و 
]هم  ه هر دو امر واقع شدهکاست. و اگر علم دارد به آن  کم شکگشارد ]و وضوء بگیرد[ و ظنّ غیر معتبر در هر دو مسأله در حب

ه جاهل به تاريخ هر دو، کدام مؤخر؟ در حالتى کو  دام مقدم استکه کداند نمى ته و هم از او حدث سر زده است[، اماوضو گرف
جهل دارد به تاريخ حدث و علم دارد به ت اريخ   اگربايد خود را محدث بداند و وضوء بگیرد. و اما  ،يا جاهل به تاريخ وضوء باشد

د، و در اين هنگام استصحاب حدث جاری نمی شود تا با بناء بر حدث معارضه کن د، ب ه خ اطر    وضوء، بنا را بر بقاء وضوء بگشار
عدم اتصال شک با يقین به حدث تا اينکه حکم به باقی بودن حدث شود، و مطلب در صورت جهل تاريخ هر دو يا جهل ت اريخ  

وضو است، و احوط در اين صورت نیز وض وء  وضو نیز هر چند مانند صورت علم است اما مقتضای شرطیت وضوء، وجوب احراز 
 گرفتن است.

، هر چند به ق در س ر   مقداری از يک عضواز اعضاى وضوء يا  يکی کند به ترک، يقین اگر شخصی که وضو می گیرد [2]مسأله
]و اگ ر ن ه،    ن د. ک کت دار  ، برگردد و آن را با ما بعد آنبه هم نخوردهاگر مواالت  شرطى از شروط آن؛ کشد. يا به ترسوزنى با

در اثناء باش د  شک اگر  غ از وضوء است يا در اثناء آن.ش يا بعد از فراکش ند؛ک که شکند بلکو اگر يقین ن وضوء را از سر گیرد[
شیدن پاى چپ، در شستن صورت يا در جزي ى از  کاگر چه پیش از مسح  ،به جا آورد فیه را با ما بعدش کوکبرگردد و مشبايد 
م ب ه  وک  محبه دلیل قاعده فراغ، در غیر جزء اخیر است، وضويش  کاگر ش بعد از فراغ از وضوء باشد، کش ند. و اگرک کآن ش

ش یده و بع د از ط ول نشس تن،     ک. و اگر در جزء اخیر است، پس اگر داخل در فعل ديگرى شده يا نشستن او طول صحت است
به شرط برگردد و بايد ، و الّا بايد کندن کاعتنا به شصحت است و  وم بهکعارض شده. يا از محل وضوء برخواسته؛ باز مح کش

 از سر گیرد.را آن  باقی بودن مواالت، آن جزء اخیر را به جا آورد، و در صورت از بین رفتن مواالت،

 در اجزاء و شرايط يا موانع، اعتبار ندارد. کثیر الشّک کش [3]مسأله

وجود نداشته است، واجب است فحص مانعی ، اگر قبال داشته باشد ود مانعدر وج کاز وضوء يا در اثناء آن ش اگر قبل [4]مسأله
. و اگر يقین بوجود آن داشته باشد بايد يقین به عدم آن حاصل کند و در اينصورت ظن ندکگمان به عدم آن پیدا ند تا يقین يا ک

گشارد و وضوء او ص حیح اس ت. و ه م    ببر عدم ه مانعی بوده يا نه؟ بنا را کند در اين ک ککفايت نمی کند. و اگر بعد از فراغ ش
ال ه  ت داد يا تخلیل ي ا از کحر پوست بدنآب به ه آيا آن را برای رساندن کند در اين ک کو شند به وجود آن کچنین اگر يقین 

تف ت ب ه آن   وضوء، ملهنگام ه در کداند رسد، و مىرسد و گاهى نمىزير آن مىبه ه گاهى آب کمانعی باشد  اگر! رد يا نه؟ بلهک
ه آيا به طور اتفاقی آب به زير آن رسیده يا نه؟ جريان قاعده فراغ در آن مشکل است، ل شا باي د   کدارد در اين  کن شکنبود و ل

بعد از وضوء مانعی که مانع بودن آن معلوم است يا مانع بودن آن مشکوک است ببیند و  اگرند. و نیز کن کاحتیاط به اعاده را تر
وضوء  هنگامه بداند کگشارد؛ مگر اين بصحت  ث شده، در اين صورت نیز بنا را بردر حال وضوء بوده يا بعد حاده آيا کند ک کش

 ه در اين صورت احوط اعاده است.که مانعی هست يا نه نبوده، کگرفتن ملتفت اين 

به از حدوث مانع بوده يا بعد از آن؟  قبلوضوء انجام ه آيا کند ک کمانعى ببیند و تاريخ حدوث آن را هم بداند و ش اگر [5]مسأله
 وضوء ملتفت آن نبوده، که در اينصورت احوط اعاده است. هنگامه در ک. مگر بداند بر صحت بگشاردبنا را دلیل قاعده فراغ، 
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نمود و  ضو از بدن او نجس باشد و وضو بگیرد، و بعد از آن شک کند در اينکه آيا آن را تطهیراگر مقداری از اعضای و [6]مسأله
بعد وضو گرفت يا نه، بنا بر باقی بودن نجاست می گشارد، لشا شستن آن برای اعمالی که بعد انجام می دهد واج ب اس ت، ام ا    
وضوی او از باب عمل به قاعده فراغ، محکوم به صحت است. مگر در صورت علم او به عدم التف اتش ب ه طه ارت و نجاس ت     

جاست آبی باشد که از آن قبل از اين وضو، وضو گرفته است و شک می کند در اينکه آي ا  هنگام وضو. و همینطور اگر عالم به ن
 آن آب را با متصل کردن آن به آب کر يا باران تطهیر کرده است يا نه، چراکه وضوی او محکوم به صحت است، و آب محکوم

، و همینطور در فرض اول، واجب است هم ه  که با آن آب مالقات کرده است را بشويد به نجاست، و بر او واجب است هرچیزی
 مواضعی که هنگام وضو آب به آن رسیده، يا با محل وضو در حال رطوبت برخورد کرده را بشويد.

دن حدث است و محکوم به باقی بو اماه آيا با وضوء بوده است يا نه؟ نمازش صحیح است کرد ک کبعد از نماز ش اگر [2]مسأله

وضوء بگیرد و نماز را از سر گیرد. و اح وط   ،داد در اثناء نماز رخ کد. و اگر اين شى بعد وضوء بگیربراى نمازهاه کواجب است 

 ند.کند و بعد وضوء بگیرد و اعاده که اين نماز را تمام کآن است 
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 موجبات ونواقض وضو
 در موجبات و نواقض در وضوء و آن چند امر است:

و لو غیر متعارف يا از موضع عارضى، با انسداد اصلى، يا بدون آن ز موضع اصلی خارج شود ه اکبول و غائط است  [اول و دوم] 

ه خ روج آن ب ر   ک  ه متعارف باشد، يا خروج آن بر حسب خروج متعارف باشد، پس در خروج عارضى غیر متعارف کبه شرط آن 

در پائین معده باش د. و در ب ین ب ول و     امخصوصو احوط ناقض بودن آن است مطلقاً،  .ال استکحسب خروج متعارف نباشد اش

 قطره بول باشد. کم باشد يا زياد، حتى اگر به قدر يکه کاين  درغائط فرق نیست 
ه از ک  چنانچه ب ادى   خواه با صدا باشد يا بى صدا،معده باشد  ه ازکه از مخرج غائط خارج شود به شرط آن کبادى است  ]سوم[

ب ودن آن   بادمانند آن چه شیطان در خیال انسان بیندازد و علم به  ،ده نباشداگر از معاست قُبُل باشد ناقض نیست. و هم چنین 

 .] موجب بطالن نیست[ نباشد، و اگر هوا از خارج داخل شود و بیرون آيد

نود و بیند و نش  ه نکگونه ای ، به غالب باشده بر حواس کخواب رفتن در هر حال، حتى در حال راه رفتن به شرط اين  ]چهارم[
 موجب نقض وضو نیست. ،قلب حاضر نباشد، پس چُرت زدن اگر به حد ذکر شده نرسد

 زوال عقل نیست. ،و اما مبهوت شدن ،ند مثل بى هوشى و مستى و ديوانگىکعقل را زائل  هر چیز که ]پنجم[

موجب  امانابت ناقض وضوء است الزم است. و اما ج ثیره و متوسطه، اگر چه در اين دو غسل نیزکه کحاضه قلیله، بلاست ]ششم[
 غسل تنها است.

س ته حس اب   کگشارد ]يعنى وضوى خود را شب، بنا را بر عدم موارد ذکر شده شک کندى از کدر خروج يا تحقق ياگر  [1]مسأله 
وم کد که محه بول است يا مشى مثلًا. مگر اينکه پیش از استبراء باشکند ک کند[ و هم چنین اگر رطوبتى از او بیرون آيد و شکن

 اگر وضوء داشته باشد باطل خواهد شد.همانطور که گششت، و  ،به بول خواهد بود

و ه م چن ین    ،بیرون آيد، نجس و ناقض نخواه د ب ود   مخرج بول و غائط چرک خالص ]بدون ادرار يا مدفوع[از  اگر [2]مسأله 
مب دل ب ه خ ون     ، بول يا غائط بوده است ک ه خونآن  ه معلوم شودکخونی که ]از مخرجین[ بیرون آيد، ناقض نیست. مگر آن 

دى آيد، و وَه بعد از منى مىک، آبى است و وَذى ]با نقطه[ آيد،ه بعد از مالعبه مىکشى و آن آبى است و هم چنین است مَ ،شده
 آيد.ه بعد از بول مىک، آبى است ]بدون نقطه[

 غايات وضوء

مال مثل قرائت قرآن، يا شرط جواز مثل مسّ نوشته قرآن. يا رافع کرط وضو يا شرط صحت فعل است مثل نماز و طواف، يا ش

]که در حال جنابت مکروه اند[ يا شرط تحقق فعل است مانند وضو برای با وضو بودن، يا ه یا   خوردن و آشامیدنراهت مثل ک

آن مستحب  خودکه  يیو وضو ،غايت و هدفی برای آن وجود نداشته باشد مانند انجام وضويی که به سبب نشر واجب شده است
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 شوده وضوء واجب مىک، پس بدان باشد در صورت قائل شدن به چنین وضويی، همچنانکه بعید نیست. اما غايات وضوء واجب

ى ه سجدهکنماز، بلبراى اجزاء فراموش شده  ديگری. وبراى نماز واجب، چه ادا باشد چه قضاء. قضاء از خود شخص باشد يا از 

ى ه جزء حج يا عمره باش د، اگ ر چ ه ح ج و عم ره     کط. و نیز واجب است براى طواف واجب؛ و آن طوافى است بر احوسهو بنا

براى آن واج ب نیس ت اگ ر چ ه ش رط       ه جزء حج و عمره نیست، طهارتکطوافی ، طواف مستحبى يعنى باشند. بله مستحب

واجب است براى مسّ نوشته قرآن، اگر به ن شر ي ا    شود به سبب نشر و عهد و يمین. و نیزصحت نماز آن است. و نیز واجب مى

ه برداشتن آن واجب باشد و موقوف باشد بر م سّ خ ط آن. ي ا    که در موضع نامناسبى افتاده باشد ک، يا آن واجب شود آن مانند

ه کرى ه تأخیکوجوب وضوء در اين دو صورت، بر تقديرى است  امانجس شده باشد و تطهیر آن موقوف باشد بر مسّ خط آن، 

و الّا واجب است مبادرت به آن بدون وضوء. و ملحق به  ،حرمت قرآن نباشد کشود موجب هتى وضوء گرفتن واقع مىبه واسطه

اگر چه احوط است. و وجوب وض وء در   پیغمبران و امامان علیهم السالم،ى او، نه اسماء است، اسماء الهى و صفات خاصه قرآن

! . بل ه وضوء نباشد و اال واجب نیست]قبل از آن[ با  هکدر صورتى است از نشر و عده و يمین، ه شمرده شد غیر کجمیع مواردى 

رده که در حالت طهارت ]و ب ا وض و[ باش د    کپس اگر نشر  ،تابع نشر است مانند آن واجب شده باشدنشر و  وسیله ه بهکوضويى 

 ى بگیرد، واجب است و اگر چه با وضوء باشد.رده وضوء تجديدکه محدث باشد، و اگر نشر کواجب نیست مگر در وقتى 
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درحرمت مس ]لمس[ نوشته قرآن بر فرد محدث، فرقی نیست بین اينکه به وسیله دست باش د ي ا ب ه وس یله ديگ ر       [1]مسأله
ز ت رک  اعضای باطنی مانند لمس به وسیله زبان يا دندانها، و احوط اين است که مس با م وی ب دن را نی    چند اعضاء بدن، هر 

 نمايد، هر چند عدم حرمت آن بعید نیست.

محدث شود، واجب  ر قرآن باشددست شخص بدر هنگامی که ، پس اگر نیست استدامه ای فرقى بین مسّ ابتدائی يا [2]مسأله
 ه محدث است بر دارد.که ملتفت شد کو هم چنین اگر غفلتاً گشاشت به مجردى  ،ه فوراً بر داردکاست 

 ،زبان يا با دست تر ه باک جايز نیستبراى او ى محدث حرام است. پس برا نیزى خط قرآن باشد نندهکمحو  هکمسّى  [3]مسأله
 ند.کخط قرآن را محو 

وفى و ک  باش د مث ل خ ط    ]و بدون استفاده[ ه مهجور کحتى خطى  نیستبین انواع خطوط  قرآن، فرقى در در نوشته [4]مسأله
 کاری يا برجسته. ندهکاغش و خط ک، قلمى، و چاپى، و خط بريده با تابت آن نیستکهمچنین فرقی بین اقسام 

اگر چه نوشته شود و خوانده نش ود مث ل ال ف در آخ ر      حرف از آن که يکفرقى نیست، بل لمهکدر قرآن ما بین آيه و  [5]مسأله
نوشته شوند مث ل واو دوم در   کهدر صورتی شوند شوند و نوشته نمىه خوانده مىکه هم چنین است حروفى ک، بل«قالوا و آمنوا»

 .ن و لقمان با الف نوشته شود و همینطور..دو واو نوشته شود و الف در رحمن و لقمن اگر رحما اگر باداود، 

ه ک  از قرآن بريده شود بلای لمه که اگر کتاب ]ديگر[، بلکه در قرآن باشد يا در کاين در فرقى نیست  لمات قرآنکدر  [6]مسأله
 .مس آن برای محدث حرام است ،اغشى بماندکه در کحرف از آن  کي هکلمه بلکنصف 

 اتب است.کقصد  ه ما بین قرآن و غیر آن، مالککمشتر لماتکدر  [7]مسأله

، بلک ه  خته يا زمین يا ديوار ي ا لب اس  اغش باشد يا تکه ک در اينه قرآن بر آن نوشته شده فرقى نیست کدر آن چیزى  [8]مسأله
ابتدا آن را ه واجب است کآن را مس کند، بلوضوء گرفتن  هنگامخود بنويسد، جايز نیست  قرآن را بر دستانسان. پس اگر بدن 
 ند، بعد وضوء بگیرد.کمحو 

، اگ ر ب ا   گويند. بل ه زيرا به آن خط نمىاگر قرآن را بدون جوهر روی کاغش بنويسد، ظاهراً مسّ آن منعى نداشته باشد  [9]مسأله
ه اث ر آن ظ اهر   ک  آب پی از بنويس د    ه ب ا کمی باشد مثل آن شود، ظاهر حرمت مسّ آن عد ظاهر مىه اثرش بکچیزى بنويسد 

 شود مگر بعد از گرفتن روى آتش.نمى

، و ه م  حرام نیسته خط از زير آن نمايان است بر محدث ک ه روى قرآن گشاشته شدهکى کاغش نازکمس شیشه يا  [11]مسأله 
به طرف ديگ ر   بکاغشى، مرک. بله، اگر از طرف اقع در مقابل آينه[ در آينه منعکس شده باشدچنین نوشته قرآن که ]از نوشته و

 ه از طرف ديگر به قاعده خوانده شود.کس نوشته باشد کل است خصوصاً اگر به عکجواز مثل آن مشسرايت کند، 

 کال است، که احوط ت ر کرده است اشکه مثل حرف حا يا عین مثلًا بر آن احاطه کدر مس مسافت ]فضای[ خالی  [11]مسأله  
 است.
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انگشت فرد محدث بر زمین يا بر چیز ديگر ]مثل نوشتن با ش یره ب ر روى ن ان[     بااز قرآن  ای در جواز نوشتن آيه [12]مسأله 
به عبارت اخرى، در حال مس با انگشت، خطى خط بعد از مس به وجود می آيد. ] زيرابعید نیست آن ال است و عدم حرمت کاش

اتب با وضوء باشد، کاگر چه  بدن محدث گشرد[ و اما نوشتن خط برشود و انگشت از آن مىآن موجود مى ه باکموجود نیست بل
 ظاهر حرمت آن است مخصوصا به وسیله چیزی که اثر آن باقی می ماند.

قرآن باشد. و احوط اي ن   کته مستلزم هکلمات قرآن، واجب نیست مگر آن کردن اطفال و ديوانگان از مس کمنع  [13]مسأله 
ه وض وى  ک، از اين رو الى در مس آن نیستکاشه سبب مس ايشان نشود و هر گاه طفل ممیز وضوء گرفت بنا بر اقوى کاست 

 او صحیح و رافع حدث است مثل ساير عباداتش.

 ،راه ت دارد ک البت ه  طرها و جل د و غ الف آن.  ورق قرآن حتى ما بین س مثل بر محدث مس غیر خط حرام نیست [14]مسأله 
 روه است.کو حمل نمودن آن نیز بدون طهارت م آويختن همچنانکه

.  البت ه در ]حرم ت   مس آن برای محدث اشکالی نداردم قرآن ندارد، پس که باشد حکى قرآن به هر زبانى ترجمه [15]مسأله 
 ه باشد.کمس[ اسم خداى تعالى فرقی نیست، به هر لغتى 

است و اما چیز متنجس ظ اهر   کموجب هت باشد، زيرا کچیز نجس را روى قرآن گشاشتن اگر چه خشیست جايز ن [16]مسأله 
اگر چه  جايز است،ه با وضوء است مس قرآن با دست متنجس ک. پس براى شخصى اشکالی ندارد باشد که اگر خشکآن است 
 آن است. کبهتر تر

 اگرخصوصا  ،مانعى ندارد ، اما براى متطهره محدث آن را بخوردکنیست نويسند جايز باى از قرآن را بر نان آيه اگر [17]مسأله 
 باشد. کبه نیّت شفاء يا تبرّ
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 صفات حیض

و داراى فشار و سوزش و حرارت باشد، و اوصاف خ ون   خون حیض خون سرخ متمايل به سیاهى، يا خون سرخی است که تازه

ه در بعضى اوقات جهت تشخیص و کباشند خون حیض و استحاضه غالبا داراى اين صفات مى استحاضه بر خالف حیض است.

از اي ن دو داراى ص فات ديگ رى     کشوند، و چه بسا هر ي  ها تمیز داده مىبوسیله اين نشانه -حیض از استحاضه - رفع اشتباه

ه خ ون  ک  رچه صفات آن را داشته باش د. و در اين ه دختر بچه قبل از اتمام نه سالگى ببیند حیض نیست، گکهر خونى را  .باشد

ه معلوم نباشد غیر استحاضه است، اختالف وجود دارد ولى استحاضه بودنش بعید نیست. و همچنین کاستحاضه باشد، در جائى 

هر چند ه احتمال آن باشد اختالف وجود دارد، که استحاضه باشد در جائى کبیند حیض نیست و در اينه زن يائسه مىکخونى را 

شوند و در الحاق قرشیه بعد از شصت سالگى و غیر قرشیه بعد از پنجاه سالگى يائسه مى ه استحاضه بودنش بعید نیست. و زنک

وم به عدم بلوغ است. کاست مح کوکه بلوغش مشکاست، به غیر قرشیه اختالف است. و زنى  کوکه قرشیه بودنش مشکزنى 

 شود.م به عدم يائسه بودن او مىکاست ح کوکه يائسه بودنش مشکو همچنین زنى 

پس اگر اطمین ان ب ه ح یض ب ودن آن      است، خونى با صفات حیض خارج شود؛ کوکه بلوغش مشکاگر از دخترى  -1مسأله 

 ال است.کم به حیض بودن آن و بلوغ او شود. و اگر اطمینان پیدا نشد، مسأله محلّ تأمل و اشکه حکحاصل شود، بعید نیست 

ه زن باردار حیض کشود، دو قول است. و اقوا آنست ه با حاملگى جمع مىکو در اينشود. حیض با شیر دادن جمع مى -2مسأله 
شود به حیض ب ودن  م مىکه ]خون[ داراى شرائط و صفات حیض باشد حکبیند اگر چه وقوع آن نادر است، پس در صورتى مى

ن اگر از عادتش بیست روز بگ شرد و خ ونى ببین د س زاوار     کلش باشد. لیار شدن حمکبیند اگر چه بعد از آشه حامله مىکخونى 
 ند( و اعمال مستحاضه جمع نمايد.کمى که حائض ترکارهائى را کزن حائض ) کند، )يعنى( بین تروکاحتیاط  کنیست تر

ر سوزن باش د، ب دون   ، اگر چه به مقدار سه خون حیض خارج شود هر چند به وسیله انگشت و مانند آن باشدکوقتى  -3مسأله 
 شود.ام آن مترتب مىکال صفت حیض پیدا شده و احکاش

ال که اگر پنبه را داخل نمايد آلوده شود، بدون اش  کباشد، طوری  که آلودگى باطن زن به خون حیض هر چند اندکهمانطورى 
توان آن ه مىکطورى  –ده باشد ند. اما اگر خون از محل خود به فضاى فرج رسیکفايت مىکدر بقاء صفت حیض و استمرار آن 

گردد يا نه؟ ام آن مترتب مىکآيا صفت حیض پیدا شده و اح -را با انگشت و مانند آن بیرون آورد ولى هنوز بیرون نیامده باشد 
ى که در ح ال پ ا  ک  زن حائض و افعال زن ى   کند و بین تروکن کال است. پس ]در اين صورت[ احتیاط را ترکمحل تأمل و اش

ام حائض را اجراء کانگشت بیرون آورد و اح ه جايز باشد خون را و لو بوسیلهکبعید نیست  -در اين صورت  -نمايد. و  است جمع
 نمايد.

ند آنچه خ ارج ش ده، خ ون    ک کهمچنین اگر ششود. م به عدم آن مىکند، حک کاگر در اصل بیرون آمدن خون ش -4مسأله 
ز حدث و خبث است، و اگر بداند آنچه بیرون آمده خون است اما مردد باشد ب ین  وم به طهارت اکاست يا از فضوالت ديگر، مح
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باشد. و در اين سه صورت وارسی الزم وم به طهارت از حدث مىکه از مجراى طبیعى بیرون آمده يا از جاى ديگر، تنها محکاين
 شود.نها در مسائل بعد معلوم مىم آکه حکنیست. و اگر بداند خون )از رحم( خارج شده اما مشتبه باشد صورى دارد 

ش ود  ه قط ع نم ى  ک  و خون بسیارى  ارت پاره شدهکه پرده بکمانند آن - ارت مشتبه شودکاگر خون حیض با خون ب -5مسأله 
مى تأم ل و  کبايد با داخل نمودن پنبه و  -نمايد  کارت يا از هر دو است، شکه آن خون از حیض يا از بکجارى گردد. و در اين

ن د و آهس ته آن را   که بعد از داخل نمودن پنبه م دتى آن را ره ا   کند. و احوط و اولى آنست کیرون آوردن آن، وارسی سپس ب
ارت است اگر چه صفات حیض را داشته باشد. کوار ]حلقه ای[ آلوده باشد، خون ببیرون آورد. پس اگر اطراف آن به صورت طوق
 است.و اگر خون به داخل پنبه فرو رفته باشد حیض 

ه با که اعمالش در صورتى که شرط صحت عمل زن باشد. پس اقوا آنست کوارسی که ذکر شد واجب است، ولى معلوم نیست 
ان وارسی وج ود نداش ت رج وع ب ه حال ت      که حیض نبوده، صحیح است. و اگر امکقصد قربت انجام گرفته باشد و معلوم شود 

 کند و بین تروکه حالت سابقش را نداند بايد احتیاط کگشارد. و در صورتى مىنمايد و بنا را بر آن مى -ى يا حیضکپا -سابقش
 ى است جمع نمايد.که در حال پاکحائض ]آنچه حائض بايد ترک نمايد[ و افعال زنى 

ارت و ح یض  ک  عالم ت ب  -آلوده شدن اطراف پنبه و يا فرو رفتن خون در آن -ه دو عالمت ياد شدهکظاهر آنست  -6مسأله 
 باشد. و در اين صورت نیز وجوب وارسی خالى از وجه نیست. کوکارت مشکحتى اگر بقاء و زوال بد، باشنمى

بعید نیست وارسی واجب باشد، پس اگ ر خ ون از    - ه در باطن او است مشتبه شودک -اگر خون حیض با خون زخم  -7مسأله 
ه ک  )به جمع( سزاوار نیس ت، حت ى در ص ورتى     احتیاط کن ترکطرف چپ بیرون بیايد حیض است، وگرنه خون زخم است. لی

ن نباشد بايد بر طبق حالت سابقه عمل نمايد، و اگر حالت سابقه را نداند بايد ب ین  کحالت سابقه معلوم باشد. ولى اگر وارسی مم
 زن حائض جمع نمايد. کى است و تروکه در حال پاکاعمال زنى 
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مت ر از  که زن در ک، بنابراين هر خونى را ى( ده روزکثر آن مانند حد اقل طهر )پاکحد اقل حیض سه روز است و حد ا -1مسأله 
 سه روز و يا در بیشتر از ده روز ببیند حیض نیست.

م به ح یض ب ودن آن داده   که بر اساس عادت ماهانه و مانند آن، حک -ه زن بعد از قطع شدن خون کو همچنین است آنچه را 
م به حیض بودن هر دو کتوان حبیند، و با توجه به پاکی که بین دو خون واقع شده نمىده روز مىبدون فاصله شدن  -شده بود 

ه کشود، بله بین آنها واقع شده است روى هم بیشتر از ده روز مىکى که مدت ايام دو خون با روزهاى پاکرد، نظر به اينکخون 
رد، مثال در ايام عادت هفت روز خون ببیند سپس هفت روز قط ع  ه عادت ماهانه داکه زنى کاين خون استحاضه است. مانند اين

 ه استحاضه است.که خون دوم حیض نیست بلکشود و پس از آن سه روز ديگر ببیند 

، بن ابراين س ه روز   گانه )اول حیض که حد اقل حیض می باشد( معتب ر اس ت  درپى بودن در روزهاى سهبنابر اقوا پى -2مسأله 
روز يا دو روز خون ببیند و قطع شود سپس قبل از تم ام ش دن ده    که يکند؛ مانند آنکفايت نمىکروز  خون ديدن در ضمن ده

زن حائض و اعمال  که بین تروکاحتیاط سزاوار نیست؛ به اين  کشود خون ببیند. اما تر  میلکه با آن سه روز تکروز، بمقدارى 
ند، بنابراين قط ع ش دن خ ون در    کفايت مىکن خون، استمرار عرفى درپى بودى است جمع نمايد. و در پىکه در حال پاکزنى 

ن د،  کفايت مىکه ظاهر اين است که تلفیق در روزها کرساند همانطورى ه متعارف بین زنهاست، ضرر نمىکلحظات مختصرى 
 ه از ظهر روز اول تا ظهر روز چهارم خون ببیند.کمثل آن

، پس شبها از اين سه روز بیرون اس ت، بن ابراين اگ ر زن ى از     ا غروب آفتاب استمقصود از روز، مابین طلوع فجر ت  -3مسأله 
طلوع فجر تا غروب آفتاب خون ببیند و قطع شود و سپس دو روز ديگر مثل روز اول در ضمن ده روز خون ببیند، نزد مجتهدى 

ه اق وا هم ین   ک  هم انطور   –درپى بودن ار پىباشد(، ولى بنابر اعتبافى است )و حائض مىکداند درپى بودن را معتبر نمىه پىک
ه بايد در اين دو شب هم کشود ]اگر ابتداى بیرون آمدن خون، اول روز باشد فقط دو شب میانى، جزء سه روز حساب مى -است 

 خون قطع نشود[ ولى اگر ابتداى بیرون آمدن آن، اول شب و يا به صورت تلفیق باشد مانند مثال گششته هر سه شب محس وب 
 شود.مى

 اقسام حائض 

ه هرگ ز خ ون   ک  و دومى يا مبتدئه است؛ و آن زنى است زن حائض، يا صاحب عادت است يا صاحب عادت نیست.  -4مسأله 
رده است. و يا ناسیه که چندين بار حیض ديده ولى عادت معینى پیدا نکحیض نديده است، و يا مضطربه است؛ و آن زنى است 

ه در زمان )م ثال در  که دو مرتبه، پشت سر هم خون ببیند کرده است. و زنى کخود را فراموش  ه عادتکاست؛ و آن زنى است 
شود، يا از دو ماه متوالى( و يا هر دوى آنها مساوى باشد، صاحب عادت مى کاول هر دو ماه( و يا عدد )مثال هفت روز در هر ي

ه صاحب عادت عددي ه  که صاحب عادت وقتیه شدن تنها و بلکى صاحب عادت وقتیه و يا عدديه و يا وقتیه و عدديه. و از آنجائ
 نشود. کال نیست، لشا سزاوار است احتیاط ترکشدن تنها، به دو مرتبه خون ديدن خالى از اش

 شود. مرتبه خون ديدن بر خالف عادت، موجب از بین رفتن عادت نمى کالی نیست در اينکه يکاش – 5مسأله 

ند. و کمثل هم خون ببیند، اشکالی نیست در اينکه عادت اولش از بین رفته و عادت ديگرى پیدا مىه اگر دو مرتبه کهمانطورى 
ه عادت اولش از بین برود دو قول است؛ و کدر اين -نه مثل هم، بلکه به طور مختلف  –ررا بر خالف عادتش خون ببیند کاگر م
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ه عرفا بگويند اين زن ايام مشخصى ن دارد.  کرود، بطورى بین مى ررا بر خالف عادتش خون ببیند ازکه مکبنابر اقوا در صورتى 
 اما اگر دو مرتبه )بر خالف عادت( خون ببیند که مثل هم نباشند، در بقاء عادت اولش تأمل است.

به محض ديدن خون در وق ت ع ادتش ح ائض     -خواه صاحب عادت عدديه هم باشد يا نباشد -صاحب عادت وقتیه -6مسأله 

ي ا دو   کند، چه خون اوصاف حیض را داشته باشد يا نداشته باشد، و همچنین است اگر يک کابراين بايد عبادت را تربنشود. مى

ه گفته شود وقت حیض و عادتش جلو و يا عقب افتاده است. )و در کبیشتر قبل از عادت و يا بعد آن خون ببیند، بطورى  روز يا

باي د   -متر از حد اقل حیض )سه روز( ب وده اس ت   که ديده کچون خونى را  -ه ه حیض نبودکهر صورت( اگر بعدا معلوم شود 

ه داراى که صاحب عادت وقتیه نیست، او نیز به محض ديدن خون در صورتى کرده قضا نمايد. اما زنى ک که ترکعبادتهائى را 

ح ائض و اعم ال مستحاض ه    زن  کشود، و اگر داراى صفات حیض نباشد بايد با جمع ب ین ت رو  صفات حیض باشد حائض مى

دهد، و اگر از سه روز بیشتر شد ت ا ده روز، اض افه را   رد آن را حیض قرار مىکند، پس اگر اين خون سه روز ادامه پیدا کاحتیاط 

احتی اط   کند و نیازى به رعايت اعمال مستحاضه ندارد، اگر چه ترکتفا مىکدهد، بنابراين به وظائف حائض انیز حیض قرار مى

 ر نیست.سزاوا

صاحب عادت وقتیه اگر در وقت عادت و قبل از آن، يا در وقت عادت و بعد از آن يا در وقت عادت و قبل و بعد از آن  -7مسأله 
ده د، و اگ ر از ده روز بیش تر ش ود فق ط      همرفته از ده روز بیشتر نشود همه را حیض قرار م ى ه روىک، در صورتى خون ببیند

 دهد.ه را استحاضه قرار مىروزهاى عادت را حیض و بقی
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متر از ده روز خونش قطع شود سپس سه روز يا بیشتر خون ببیند؛ در کو به مقدار  اگر زنى سه روز متوالى خون ببیند -1مسأله 
خ ون  ه ک  بوده از ده روز بیشتر نباشد تمامى روزهائى  که در وسط آنها پاکه خون ديده با روزهائى که همه روزهائى کصورتى 

ى از آنها اوصاف حیض را داشته باشد ي ا  کى وسط هم ملحق به آن است، چه آن دو خون يا يکديده حیض است، و روزهاى پا
ه رويهم رفت ه  کى از آنها با عادتش هم زمان باشد يا نه. و در صورتى کنداشته باشد، چه صاحب عادت بوده و آن دو خون، يا ي

ى از آن دو ک  متر از ده روز باشد، پس اگر ص احب ع ادت اس ت و ي   کى( کدو خون و نقاء )پا دام ازکبیشتر از ده روز باشد و هر 
ى از آن دو خون در ع ادت  کخون در عادت بوده فقط همان را حیض قرار بدهد نه ديگرى را، همچنین اگر بعضى از روزهاى ي

 يگرى را. دهد نه خون دباشد اما ديگرى اينگونه نباشد، فقط همان خون را حیض قرار مى

ى از آن دو خون مطابق عادتش باشد بايد همان را حیض قرار دهد ن ه  کو همچنین اگر زن صاحب عادت عدديه است و عدد ي
ه ک  ديگرى را، و اين موافقت و مساوات خون با عدد صاحب عادت عدديه، بنابر اقوا مقدم است بر تمیّز و تشخیص به اوصاف )

از آن  کت حیض است(، و اگر زن صاحب عادت نیست يا )صاحب عادت هست اما( هیا ي  ى ديگر از راههاى شناخت و اثباکي
ه داراى صفات حیض است بايد حیض ق رار ده د ن ه    کدو خون و يا بعضى از آن در عادت نباشد )در اين صورت( آن خونى را 

 ديگرى را.

ن عدد ايام خ ون مس اوى   کقت عادت بوده و لیى از آن دو خون در وکو اگر صاحب عادت وقتیه و عدديه است. و مقدارى از ي 
ن در غیر وقت عادت واقع شود، در هر دو ص ورت باي د ب ا جم ع ب ین      کعدد عادت نباشد، و خون دوم به مقدار عادت بوده و لی

اش و ن ه  ن ه هم ه   -از آن  کى است و هیا ي  کند، و اگر اوصاف هر دو خون يکمستحاضه احتیاط  زن حائض و اعمال کترو
بايد خون اول را حیض قرار  -اگر اقوا نباشد  -در وقت عادت واقع نشود و مساوى عدد عادت هم نباشد، بنابر احتیاط  -بعضش 

ى و سپس شش روز خون ببیند بايد سه روز اول را حیض کند، پس اگر سه روز خون و سه روز پاکداده و تا پايان ده روز احتیاط 
ه کى کى است در آن سه روز پاکه در حال پاکزن حائض و افعال زنى  کند )يعنى( بین تروکقرار دهد و تا پايان ده روز احتیاط 

 زن حائض و افعال مستحاضه در زمان ديدن خون دوم تا پايان ده روز، جمع نمايد. کدر بین دو خون واقع شده است، و بین ترو

 ند تمام آن حیض است.کز نو از ده روز تجاو صاحب عادت، اگر بیشتر از عادتش خون ببیند -2مسأله

ماه دو مرتبه خون ببیند با فاصله شدن اق ل طه ر )ده روز( در    کاگر در ي مرتبه است که عادتش در هر ماه يکزنى  -3مسأله 
دهد، و خون ديگر اگر اوصاف حیض را داشته ى از آن دو خون در وقت عادت است آن را حیض قرار مىکبین آن دو، پس اگر ي

زن حائض و اعمال مستحاضه  کدهد. و اما اگر داراى صفات استحاضه باشد بايد با جمع بین تروم حیض قرار مىباشد آن را ه
ند. و اگر هر دو خون در غیر وقت عادت باشند، بايد هر دو را حیض قرار دهد چه هر دو اوصاف حیض را داشته باشند، کاحتیاط 

ه ک  اف و ديگرى فاقد آن باشد، اگر چه در خون دوم در صورت دوم )جائى ى داراى اوصکچه هر دو فاقد اوصاف باشند، و چه ي
ى از آنه ا  ک  ه فق ط ي که فاقد اوصاف حیض است در صورت سوم )جائى کباشد( و در خونى هر دو خون فاقد اوصاف حیض مى

 شود. که احتیاط ترکباشد( سزاوار نیست داراى اوصاف حیض مى

ه ک  ، اگر قبل از ده روز خون در ظاهر قطع شود و احتمال دهند ه عادتش ده روز استک زن مبتدئه و مضطربه و زنى -4مسأله 
مى ص بر نماين د   که پنبه و مانند آن را داخل نموده کخون در باطن باقى مانده است، واجب است استبراء نمايند؛ به اين صورت 

از بخوانند و اگر پنبه آغشته، هر چند به زردى، بیرون رده نمکبیرون آمد بايد غسل  کسپس آن را بیرون آورند. پس اگر پنبه پا
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رد کرد همه آن حیض است و اگر تجاوز کشوند يا ده روز بگشرد، پس اگر از ده روز تجاوز ن کنند تا پاکببیند( بايد صبر  کآمد )ل
 شود.م آن در آينده بیان مىکح

 کند، پس اگر پنبه پ ا کخون در ظاهر قطع شود بايد استبراء متر از ده روز است اگر )قبل از پايان عادتش( که عادتش کو زنى 

ل ى  کند، پس اگر خون تا پايان عادتش بود و در آخر ع ادت ب ه   کرده نماز بخواند، وگرنه بايد تا پايان عادتش صبر کبود غسل 

پس از اس تبراء خ ود را   رده نماز بخواند. و همچنین است اگر در پايان عادت، خون در ظاهر قطع شود و کقطع شود، بايد غسل 

رده و عب ادت را  کمستحب است استظهار  -بنابر اقوا  -ببیند. ولى اگر خون در پايان عادت قطع نشود و از آن تجاوز نمايد  کپا

روز )روز اول بع د از ع ادت( بن ابر     که خون اوصاف حیض را داشته باشد، و اين استظهار در ي  کنمايد، هر چند  کتا ده روز تر

زن حائض و افعال مستحاضه جمع  کاحتیاط سزاوار نیست، )يعنى( بین ترو کواجب است، و در بقیه تا پايان ده روز تراحتیاط، 

 آيد.م آن بعدا مىکرد حکنمايد. و در اين صورت اگر از ده روز نگششت همه آن حیض است و اگر تجاوز 
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 18درس 

 تجاوز خون از ده روز

یش )طهرش( مختلط شده اس ت، پ س اگ ر داراى    کحیض او با پا -م باشد يا زياد ک - ببینداگر بیش از ده روز خون  -1مسأله
ه در روزهاى عادت ديده اگر چه اوصاف حیض را نداشته باشد حیض قرار داده، و بقیه کعادت وقتیه و عدديه باشد بايد خونى را 

ه: مبتدئه و يا کوقتیه و نه عدديه نداشته باشد، به اين گونه عادتى نههر چند داراى صفات حیض باشد، استحاضه است. و اگر هیا
مقدارى س یاه ي ا قرم ز و     -ه رنگ خون مختلف باشد کمضطربه در وقت و عدد، و يا ناسیه وقت و عدد باشد، پس در صورتى 

ق رار داده و   ه صفات حیض دارد بايد حیضکند، بنابراين خونى را کرجوع « تشخیص خون -تمیّز»بايد به  -مقدارى زرد باشد 
متر از سه روز و بیش تر از ده روز نباش د. و ب ه    که داراى صفات حیض است که آنچه کغیر آن را استحاضه بداند. مشروط بر اين

ه داراى صفات حیض باشد نبیند، کمتر است، خون ديگرى که داراى صفات حیض نبوده و از ده روز که پس از خونى کشرط آن
متر از که داراى اوصاف حیض است کو پنج روز زرد و سپس پنج روز خون سیاه ببیند، و اگر خونى  ه پنج روز خون سیاهکمثل آن

دانس تن، مح ل   « تمیز»سه روز يا بیشتر از ده روز باشند، در اين صورت بطور مطلق اوصاف خون را ناديده گرفتن و او را فاقد 
ه داراى صفات حیض است، حیض قرار داده آن را طبق کل را ه در مثال گششته الزم باشد خون اوکال است. و بعید نیست کاش

 وظیفه اش که رجوع به روايات يا عادت زنان خويشاوند است، کامل کرده يا از آن کم نمايد. 

اگر اق وا   -سان باشد، ندارد بنابر احتیاط که عادتشان يکرنگ بود، زن فاقد تمیّز می شود، پس اگر خويشانى  کو اگر خون به ي

بايد هفت روز از هر ماه را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر خويشانى مانند مادر، خواهر، خاله، عمه و غیر اينها  - نباشد

رده و مقدار عادت آنها را براى خود ح یض ق رار   کزن مبتدئه بايد به آنها رجوع  -سان است که عادت آنها يکداند و مى -دارد 

متر يا بیشتر از هف ت  کرده اگر همانطور که ذکر شد خويشانی داشته باشد و عادت خويشانش کدا نه عادتى پیکدهد، و اما زنى 

 ننموده و جمع بین وظايف زن حائض و مستحاضه نمايد. کروز باشد بايد در فاصله بین عادت آنها و هفت روز، احتیاط را تر

 -و است به محض ديدن خ ون باي د آن را ح یض ق رار ده د.       « تمیّز»ه فاقد کزنى  -اگر اقوا نباشد  -بنابر احوط  -2مسأله 
ه عادت مساوى داشته باشند، بايد هفت روز را حیض قرار ده د، و  کبا نداشتن خويشانى  -ه در مسأله باال گششت کهمانطورى 

ماه  کبیش از ي بعید نیست با داشتن چنین خويشانى واجب باشد مقدار عادت آنها را حیض قرار بدهد، و در هر صورت اگر خون
ه اگر در ماه اول، روز اول آن خون ببیند، بايد در ماههاى بعدى هم همان کند، کند بايد بین ماهها هماهنگى ايجاد کادامه پیدا 

 وقت را حیض قرار دهد و اگر در نیمه آن خون ببیند بايد در نیمه ماههاى بعدى قرار دهد و همچنین...

، بايد وقت عادتش را حیض قرار دهد. و در ع دد  وقتیه است اگر بیش از ده روز خون ببیند ه فقط داراى عادتکزنى  -3مسأله 
ر ک  ه ذک  نمايد، وگرنه به عادت خويشانى « تمیّز»ان مراعات آن در وقت عادت باشد، بايد رجوع به آن که امکاگر تمیّزى باشد 

ه فق ط داراى ع ادت   ک  ت عادتش حیض قرار دهد، و زنى ند، و با نداشتن چنین خويشانى بايد هفت روز را در وقکشدند رجوع 
« تمیّ ز »ند بايد رجوع ب ه آن  که موافقت با عدد کعدديه است، بايد عدد عادتش را حیض قرار دهد. و در وقت اگر تمیّزى باشد 

مت ر از ع دد   کز( ن اگر )خون داراى تمیّ  کنمايد. و همچنین است اگر )خون تمیّز داشته ولى( با عدد عادتش مطابق نباشد، و لی
عادتش باشد، بايد تا مقدار عادتش بر آن افزوده و آن را هم حیض قرار دهد، و اگر )خون داراى تمیّ ز( بیش تر از ع دد ع ادتش     

 باشد، بايد فقط به مقدار عادتش حیض قرار دهد، و اگر تمیّزى نباشد، بايد عدد عادتش را از اول ديدن خون قرار دهد.
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  احکام حائض

 اف بر حائض.کجايز نبودن نماز، روزه، طواف و اعت -و آن چند چیز است: از جمله

بر( حرام است بر او نی ز ح رام اس ت و آن عب ارت     که آنچه بر هر محدثى )به حدث اصغر يا اکام حائض، اينست کو از جمله اح

بران و ائمه )علیهم السالم( و م سّ نوش ته   است از: مسّ نام خداى متعال و همچنین است بنابر احتیاط واجب مسّ اسامى پیغم

 ه در وضو گششت.کقرآن بنابر تفصیلى 

ه اى  ه آنچه بر جنب حرام است، بر حائض نیز حرام است و آن عبارت است از: خواندن سورهکام حائض اينست کو از جمله اح 

جد النبى، و توقف در ساير مساجد، و ق رار  عزايم  ]دارای سجده واجب[ يا مقدارى از آنها. و داخل شدن در مسجد الحرام و مس

 .ام مانند جنب استکاح ه در بحث جنابت گششت، زيرا حائض در جمیعکدادن چیزى در مساجد بنابر آنچه 

ام ا س اير   ى و ادخال در قُبُل )فَرج( حائض، هم ب ر م رد و ه م ب ر زن، ح رام اس ت،       که نزديکام حائض اينست کو از جمله اح
جايز است. اگر  -بنابر اقوا -بوسیدن و قرار دادن آلت در بین رانهای زن و مانند آنها حتى ادخال در دبر حائض  استمتاعات مانند

راهت شديده دارد، و احوط اجتناب از آن است. و همچنین بر مرد استمتاع و التشاذ از مابین ن اف ت ا   کى در دبر حائض کچه نزدي
ه وجدانا علم به حیض داشته، و يا بر اساس عالم ات ش رعى   کر صورتى حرام است روه است. و امور نامبرده دکزانوى حائض م

ه مط ابق رواي ات هف ت روز را ح یض ق رار      که همچنین است زنى کمثل عادت ماهانه و تمیّز و مانند اينها ثابت شده باشد. بل
ى بفهمد بايد فورا از او جدا کر وقت نزديه زن حائض است و دکنمايد. و اگر مرد نداند دهد و يا به عادت خويشانش رجوع مىمى

ى حائض شود. و اگر زن از که زن حائض نباشد و در اثناء نزديکشود )و آلت را از فرج بیرون آورد( و همچنین است در صورتى 
 ى در ص ورت اخب ار زن ب ه ح یض ح رام و در     ک  حیض و يا برطرف شدن آن خبر دهد بايد قول او را قبول نمود، بنابراين نزدي

 ى جايز است.کصورت اخبار به پا

 ، فرقى بین زن دائمى و غیر دائمى و حرّه و امه نیست. ىکدر حرام بودن نزدي - 1مسأله 

ه قبل از شستن فرج هم کباشد بلروه مىکولى م ى شوهر با او جايز استکشود، قبل از غسل نیز نزدي کوقتى زن پا  -2مسأله 
 ند.کى نکقبل از شستن آن، نزديجايز است، هرچند احوط اين است که 

ى با زوجه کفاره الزم است، و آن در نزديکى با او بنابر احتیاط واجب دادن که در صورت نزديکام حائض اين است کو از جمله اح
اى بر زن نیست اگر چه فارهکدينار در اول حیض و نصف دينار در وسط آن و يک چهارم دينار در آخر آن. و  کعبارت است از ي

ه ک  ه شوهر حرمت آن و ح ائض ب ودن زن را بدان د. بل   کفاره دارد کى با زن حائض در صورتى کبا میل و رغبت او باشد. و نزدي
 شود.فاره الزم مىکه از روى تقصیر باشد نیز کبنابر احتیاط واجب در بعضى از موارد جهل 

،  بنابراين اگر حیض زن شش روز ب ود  خر آن استمقصود از اول و وسط و آخر حیض، ثلث اول و ثلث دوم و ثلث آ -3مسأله 
 باشد و ..شود و اگر هفت روز بود، هر ثلثى دو روز و يک سوم روز مىهر ثلثى دو روز مى

ه حائض کو سپس معلوم شود حائض نبوده، و يا به اعتقاد اين ندکى که زن حائض است، نزديکاگر شوهر به اعتقاد اين -4مسأله 
 اى بر او نیست.فارهکبعدا معلوم شود حائض بوده،  ى نمايدکنیست نزدي
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ال کفاره الزم باشد اشکه ک)آلت را از فرج بیرون نیاورد( در اين  ى حائض شود و فورا از او جدا نشودکاگر در اثناى نزدي -5مسأله 
 است، و احتیاط واجب لزوم آن است.

 ، و مالک قیمت زمان پرداخت است.شود جايز است )به جای خود دينار( قیمت دينار پرداخت -6مسأله 

 فقیر يا به سه فقیر بپردازد. کور را به يکفاره مشکبايد  -7مسأله 

، بنابراين باي د  شودفّاره نیز تکرار مىکه در اول و وسط و آخر حیض باشد، کى در اوقات مختلف مثل آنکرار نزديکبا ت -8مسأله 
اش را ف اره کى ک  رار شود و بع د از ه ر نزدي  کى تکوقت، نزدي ک. و همچنین اگر در يفّاره بپردازدکدينار و سه چهارم دينار  کي

ف اره  که کفاره را نپرداخته باشد دو قول است که احتیاط واجب آنست کى کشود، و اگر بعد از هر نزديرر مىکفاره هم مکبپردازد 
رده ولى حامله نباشد و که به او دخول کصورتى در  ه طالق حائض باطل استکام حائض اينست کو از جمله اح شود.رر مىکم

ن د، پ س اگ ر    کى او( اط الع پی دا   که به آسانى بتواند از حال زن )حیض يا پاکم حاضر باشد؛ به اينکشوهرش حاضر و يا در ح
ن اط الع  ه با حضورش هم نتواند از حال زکم غايب باشد؛ به اينکدخولى به او نشده يا حامله باشد يا شوهرش غايب و يا در ح

 ند، طالقش صحیح است و جزئیات اين مسأله محل ديگرى دارد.کپیدا 

، ب راى  الت )در طالق( دهدکند وکتواند از حال زن اطالع پیدا ه حاضر است و مىکسى کاگر شوهر غايب باشد و به  -9مسأله 
 یل طالق زن در حال حیض جايز نیست.کو
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 ادامه احکام  حائض  

ب ر مش روط   که به طهارت از ح دث ا که واجب است پس از قطع خون حیض براى هر چیزى کام حیض اينست کو از جمله اح
 ند.کاست غسل 

ند بنابراين با غسل ح یض،  کفايت نمىکه غسل حیض از وضو کام غسل حیض مانند غسل جنابت است، جز آنکیفیت و احکو 
به وضو است، مانند نماز، واجب است، به خالف غس ل جناب ت   ه مشروط کبراى هر چیزى  -بعد از غسل يا قبل از آن  -وضو 

ن کرده و بدل از وضو تیمم نمايد، و اگر تنها غسل ممکن نباشد بايد غسل که تنها وضو ممکه گششت. و در صورتى کهمانطور 
از غسل و ديگرى بدل  ى بدلکن نباشند دو تیمم نمايد، يکدام ممکنباشد بايد وضو بگیرد و تیمم بدل از غسل نمايد و اگر هیا

 از وضو.

بنابر احتیاط واج ب باي د غس ل را مق دم      ند،کفايت مىکه تنها براى وضو يا غسل کاى آب داشته باشد اگر به اندازه -1مسأله 
 بدارد.

رده تیممش باط ل  که قدرت بر غسل پیدا نکتا زمانى  ند سپس به حدث اصغر، محدث شودکاگر بدل از غسل، تیمم  -2مسأله 
 ند.کشود، و بنابر احتیاط مستحب تیمم را تجديد نمى

هاى چه روزهرده است واجب است، ک که در حال حیض آن را ترکهاى واجب ه قضاء روزهکام حائض اين است کو از جمله اح
اف و نماز نشر، بنابر عت نماز طوکماه رمضان باشد، يا غیر آن بنابر اقوا. و همچنین نمازهاى واجب غیر يومیه را مانند آيات و دو ر

ه قضاى آنها بر او واجب نیست. البته کنموده  که در حال حیض ترکاى احتیاط واجب بايد قضا نمايد. به خالف نمازهاى يومیه
ن دى و  که بتواند در آن وقت حداقل واجبات نماز را با رعايت حالش، از کاى از وقت بگشرد اگر بعد از دخول وقت نماز، به اندازه

ت، مريضى و صحت، حضر )در وطن بودن( و مسافرت، و به مقدار فراهم کردن شرايطی که به تناسب تکلیف فعلی او بايد سرع
ن بجا نیاورد و حائض شود، بايد اين نماز يومیه را قضا نمايد، بر کبجا آورد، و لی -مانند وضو و غسل يا تیمم -آنها را فراهم کند

 ه قضا بر او واجب نیست.کرده، کن کى قبل از حیض شدن( درکت را )در حال پاه اين مقدار از اول وقکخالف زنى 

و بنابر احتیاط اگر به اندازه انجام نماز با طهارت از اول وقت بگشرد، اگر چه وقت تحصیل ساير شرائط را نداشته باش د، نم از را   
 قضا نمايد، ولى بنابر اقوا قضاء آن واجب نیست.

ع ت ب ا تحص یل    کر که از وقت به مق دار ي   ک، پس در صورتى گردد که وقت نماز بگشرد از حیض پاکاگر قبل از آن -3مسأله 
ه بنابر احتیاط، ب ا داش تن وق ت،    کنمايد، بايد نمازش را به نیت اداء بجا آورد و اگر بجا نیاورد بايد قضا نمايد. بل کشرائط آن در

 ند، اگر چه بنابر اقوا واجب نیست.کبايد قضاء  -شرائط نباشد هر چند وقت براى ساير -عت کر کفقط براى طهارت و اداء ي

ه کند و سپس معلوم شود ک کو نمازش را تر عت نماز با تحصیل شرائط آن نداردکر که وقت براى يکند کاگر گمان  -4مسأله
 وقت داشته، قضاى نماز واجب است. 

نمايد، بايد نماز عصر  کعت در مسافرت، درکعت در وطن يا دو رکر و از وقت به اندازه چهار گردد کاگر در آخر روز پا -5مسأله 
ع ت در مس افرت،   کعت در وطن يا سه رکشود. و اگر از وقت به اندازه پنج راز او ساقط مى -اداء و قضاء -را بخواند و نماز ظهر
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اما نماز مغرب و عش اء در ص ورتى    و ند قضاى هر دو واجب است.ک کنمايد، هر دو نماز بر او واجب است و اگر آنها را تر کدر
نمايد، فقط نماز عشاء بر او واج ب   کعت در مسافرت، درکمتر از چهار رکعت در وطن و يا کمتر از وقت پنج رکه از آخر شب ک

 شود.است و نماز مغرب اداء و قضاى آن از او ساقط مى

افى نب وده اس ت و   ک  ه ک  را بخوان د س پس معل وم ش ود     ، آنها افى استکه، براى هر دو نماز وقت کاگر به اعتقاد آن -6مسأله
اش فقط نماز دوم بوده است، نمازش صحیح است و چیزى بر او نیست. همچنین اگر نماز دوم را بجا آورد س پس معل وم   وظیفه
اشته ه وقت ضیق بوده است )يعنى بر خالف اعتقادش که فکر می کرد برای هر دو وقت دارد، فقط براى نماز دوم وقت دکشود 

ند، فقط قضاى نماز دوم واجب است. و اگر نماز دوم را به اعتقاد ضیق وق ت مق دم ب دارد س پس     ک کاست(. و اگر هر دو را تر
ه وقت براى هر دو داشته است نمازش صحیح است و بايد نماز اول را بعد از دومى بجا آورد، و اگ ر بع د از وق ت    کمعلوم شود 
 ت داشته است بايد اولى را قضا نمايد.ه براى هر دو نماز وقکمعلوم شود 

و به اندازه خواندن نماز رو ب ه قبل ه    رده وضو بگیردکبراى زن حائض مستحب است در وقت هر نماز پنبه را عوض  - 7مسأله 
چن د  متر از هفت آيه باشد و حمل قرآن هر کردن با حناء و غیر آن و خواندن قرآن اگر چه کر خدا نمايد، و خضاب کبنشیند و ذ

 روه است.کها و مابین سطرهاى آن، براى زن حائض منارهکش و غالف باشد و رساندن جائى از بدن به کدر رو
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 21س در

 ام آنکاستحاضه و اح

ه گشش ت گ اهى   ک  شود و همانطورى باشد و بدون فشار و گزش و سوزش خارج مىخون استحاضه غالبا زرد، سرد و روان مى
ه زن قبل از بلوغ يا بعد از کثیر )بیشترين( آن مقدار معینى ندارد. و هر خونى را کیل )کمترين( و داراى اوصاف حیض است، و قل

ل ى،  کمتر از سه روز ببیند و خون دُمَل يا زخم يا نفاس نباشد، خون استحاضه است اگر چ ه ب ه اي ن ص ورت     کيائسه شدن يا 
ه زن داراى زخ م و  ک  باشد از دمل يا زخم است، در صورتى ال نیست. و همچنین اگر خونى معلوم نکاشاستحاضه بودن آن بى

ن در اي ن ص ورت خ ون    کن د، ل ی  کدمل نباشد بنابر احتیاط واجب استحاضه است. و همچنین است اگر خون از ده روز تج اوز  
 ه در حیض گششت رجوع شود.که جهت تعیین آنها بايد به تفصیلى کاستحاضه و حیض مختلط شده 

 ثیره:ک؛ استحاضه سه قسم است، قلیله، متوسطه، ام استحاضهکو اما اح

مش کرده از طرف ديگر نمايان شود. و حکه در آن نفوذ که پنبه آلوده به خون شود بدون آنکقسم اول : )استحاضه قلیله( آنست 
پنب ه را ع وض   ه آلوده شده بشويد. و بنابر احتیاط واج ب باي د   که براى هر نماز وضو گرفته و ظاهر فرج را در صورتى کآنست 

 رده يا تطهیر نمايد.ک

رده از طرف ديگر نمايان شود ولى از پنبه به پارچه روى آن روان که خون در پنبه نفوذ کقسم دوم: )استحاضۀ متوسطه( آنست 
 که بر زن )در هر شبانه روز( ي  کاينست  -ر شد )گرفتن وضو براى هر نماز( که در قلیله ذکعالوه بر آنچه  -مش کنشود. و ح

ه قبل از آن يا در بین آن خون استحاض ه متوس طه ببین د،    که بنابر اقوا براى هر نمازى کغسل براى نماز صبح واجب است، بل
بنابراين اگر بعد از نماز صبح مستحاضه متوسطه شود بايد براى نماز ظهر و عصر غسل نمايد. و اگر بعد از نم از ظه ر و عص ر    

 مغرب و عشا، غسل نمايد.مستحاضه متوسطه شود بايد براى نماز 

ع الوه ب ر آنچ ه در قلیل ه و      -م ش  که خون از پنبه به پارچه روى آن ج ارى ش ود و ح  کثیره( آنست کقسم سوم: )استحاضه 
ند و هر کغسل ديگر  که بايد براى نماز ظهر و عصر يکاينست  -متوسطه گششت و عالوه بر لزوم تعويض پارچه يا تطهیر آن

ه ک  غسل نمايد و هر دو نماز را با هم بخواند، اين در صورتى است  کند، و براى نماز مغرب و عشاء نیز يدو نماز را با هم بخوا
ثیره شود بايد در آن روز دو غسل نماي د؛  کثیره را قبل از نماز صبح ببیند. ولى اگر بعد از نماز صبح مستحاضه کخون استحاضه 

، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه کثیره شود فق ط ي ک غس ل    ى براى مغرب و عشاءکى براى نماز ظهر و عصر و يکي
ه آن دو نماز را ب ا ه م   کتواند بخواند غسل مى که در صورتى دو نماز را با يکبرای مغرب و  عشاء واجب است. و ظاهر آنست 

را با هم نخواند بايد براى هر  بخواند، و اين )با هم خواندن دو نماز واجب نیست يعنى( رخصت است نه عزيمت، پس اگر دو نماز
ه استحاضه صغرى )قلیله( حدث اصغر است، مانند بول، پس اگر اين کند. بنابراين از مطالب گششته معلوم شد کغسل ب کنماز ي

ه سلس البول کسى کگانه حادث شود مثل حدث مستمر است مانند رد يا قبل از هر نمازى از نمازهاى پنجکاستحاضه ادامه پیدا 
 باشند.بر مىکثیره( و وسطى )متوسطه( هم حدث اصغر و هم حدث اکبرى )ک. ولى استحاضه است

 مى صبر، خود را وارسى نمايدکبنابر احتیاط واجب، مستحاضه بايد در وقت هر نماز با داخل نمودن پنبه و مانند آن و  -1مسأله 
ه بدان د  ک  ند مگ ر آن کفايت نمىک. و وارسى قبل از وقت اش عمل نمايددام قسم است و طبق وظیفهکاش از تا بداند استحاضه

از قلیله ي ا   -ه داراى حالت سابقه معلومى کان نداشت در صورتى کند، و اگر وارسى امکوضعش تا بعد از دخول وقت تغییر نمى
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اى نداش ت  الت س ابقه نمايد، و اگر چنین حاش عمل مىباشد بنا را بر آن حالت گشاشته و طبق وظیفه -ثیره بودنکمتوسطه يا 
 بايد قدر متیقن را بگیرد.

اش ارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر نداند استحاضهکاش قلیله است يا غیر آن بايد ه نداند استحاضهکپس در صورتى 
 را عمل نمايد.ترين آنها ه سختکارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد. و احتیاط مستحب آنست کثیره بايد کمتوسطه است يا 

ه خ ون ادام ه   ک  )مانند تعويض پنب ه و ...(   وره را انجام دهدکدر صورتى بايد براى هر نماز وضو بگیرد و وظايف مش -2مسأله 
داشته باشد. پس اگر قبل از نماز ظهر، خون قطع شود فقط براى نماز ظهر واجب است وضو بگیرد و براى نماز عصر و مغرب و 

ه اگر خون قبل کگر بعد از نماز ظهر خون قطع شود، واجب است فقط براى نماز عصر وضو بگیرد و ... بلعشاء واجب نیست، و ا
خوان د و  از نماز ظهر قطع شود و براى نماز ظهر وضو بگیرد و تا مغرب و عشاء وضويش باقى بماند، با همان وضو آنه ا را م ى  

 نیازى به تجديد وضو ندارد.

و يا ترس ديدن مجدد خون قبل يا در اثناء نماز را داش ته باش د،    ه خون قطع نشودکدر صورتى بعد از وضو و غسل  -3مسأله 

ه ر   -واجب است فورا نماز را بخواند. ولى اگر مثال در اول وقت وضو و غسل نمايد و در وقت شروع در آنها، خون قط ع ش ود   

 ز است نماز را تأخیر اندازد.آيد، جايه خون تا آخر وقت نمىکو بداند  -چند قطع شدن موقت باشد

با داخل نمودن پنبه ي ا غی ر آن و    -ه ترس ضرر نباشد کدر صورتى  -بعد از وضو و غسل بايد از بیرون آمدن خون  -4مسأله 
ه ک  ن د، بل کرد و خون بیرون آمد بايد نماز را اعاده ک، پس اگر در جلوگیرى و بستن پارچه کوتاهی بستن پارچه جلوگیرى نمايد

بايد غسل و وضو را هم اعاده نمايد. البته اگر خارج شدن خون به خاطر غلبه آن )بر پنبه و  -اگر اقوا نباشد  -ر احتیاط واجب بناب
 اشکالی ندارد. –نه به بخاطر کوتاهی زن در جلوگیری از آن  –پارچه بسته شده به خاطر شدت خروج آن( باشد 
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 22درس  

 تبديل استحاضه 

ثیره ش ود، ي ا   که استحاضه قلیله تبديل به متوسطه يا ک، مثل اينتر به باالتر تبديل شودحاضه از مرتبه پائیناگر است - 1مسأله 
رس اند و ل شا   تر خوان ده اس ت ض ررى نم ى    ه طبق وظیفه پائینکثیره گردد، اين تغییر به نمازى کاستحاضه متوسطه مبدّل به 

بايد طبق وظیفه مرتبه باالتر عمل نمايد. و همچنین است نسبت ب ه نم ازى   اش الزم نیست. ولى نسبت به نمازهاى بعد، اعاده
تر به باالتر پیدا شود، پس بايد اين نماز را طبق وظیفه باالتر از نو بخواند، بنابراين اگر قلیل ه  ه در اثناى آن اين انتقال از پائینک

به نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا مثل آنست ثیره شود نماز صبحش صحیح است و نسبت کبعد از نماز صبح متوسطه يا 
ه قبال قلیله باشد، پس بايد در صورت اول )متوسطه شدن( کثیره شده باشد بدون آنکه بعد از نماز صبح مستحاضه متوسطه يا ک
ر براى ى ديگکى براى نماز ظهر و عصر و يکثیره شدن( دو غسل: يکغسل براى نماز ظهر و عصر بنمايد و در صورت دوم ) کي

ه بايد براى نماز ص بح  کثیره شود که قلیله قبل از نماز صبح يا در اثناء آن، متوسطه يا کنماز مغرب و عشاء بنمايد، بر خالف اين
ردن ک  ه اگر قبل از تغییر به مرتبه باالتر وضو گرفته باشد بايد از نو وضو بگیرد. حتى اگر متوسطه بعد از غسل کغسل نمايد. بل

ه قبال مستحاضه کثیره را انجام دهد، مثل آنکارهاى مستحاضه کثیره شود بايد از نو غسل نمايد و در آن روز ک براى نماز صبح
 متوسطه نبوده است.

ت ر را  اره اى پ ائین  کارهاى مرتبه باالتر را و سپس کنماز  کتر تبديل شود بايد براى ياما اگر استحاضه از مرتبه باالتر به پائین
باي د ب راى نم از ص بح      -و همچنان قلیله بماند -ردن براى نماز صبح قلیله شود کثیره قبل از غسل کين اگر انجام دهد، بنابرا

ثیره بعد از نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظه ر غس ل   کند. و اگر کفايت مىکند، و براى نمازهاى بعدى وضو کغسل 
 .ندکفايت مىکند و براى نماز عصر و مغرب و عشاء وضو ک

 احکام استحاضه 

غس لهاى   -بنابر اقوا -اما غیر مستحاضه قلیله روزه مستحاضه قلیله صحیح است و در صحت آن وضو شرط نیست.  -2مسأله 

 نشود. کگیرد، تره فردايش روزه مىکثیره بنابر احتیاط واجب غسل شبى کاش شرط است. و در اش در صحت روزهروزانه

رده نم از بخوان د و اگ ر بع د از     ک، بايد تحصیل طهارت ضو يا غسل( خون استحاضه قطع شوداگر قبل از طهارت )و -3مسأله 
رده نماز بخواند. و همچنین کطهارت و قبل از خواندن نماز، خون به علت پاک شدن از استحاضه قطع شود بايد طهارت را اعاده 

و گرفته و نماز بخواند. ولى اگر به اندازه وضو گ رفتن و  ه بتواند در وقت، وضکاى قطع شود است اگر خون بطور موقت به اندازه
ه زمان قطع موقت کخواند، و همچنین است اگر در اينرده نماز مىکتفا کخواندن نماز در وقت، خون قطع نشود، به طهارت اولى ا

قط ع خ ونش ب راى ه ر دو      داند زمانه مىکداشته باشد. و بنابر احتیاط واجب زنى  کافى است يا نه شکخون براى انجام آنها 
 ند.که قطع خون به علت پاک شدن است يا بطور موقت؟ بايد دو باره تحصیل طهارت کداند ن نمىکافى است و لیک

رده کو اگر در اثناء نماز، خون به علت پاکی و يا به اندازه تحصیل طهارت و خواندن نماز قطع شود، بايد دوباره تحصیل طهارت 
ند. و اگر بعد از نماز خون قطع شود بنابر اقوا کطع خون به اندازه انجام آنها در وقت نباشد همان نماز را تمام نماز بخواند. و اگر ق

 گرچه به علت پاک شدن باشد، اعاده بر او واجب نیست.
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ام: ب دون  کح. و اما نسبت به ساير اام، اقسام، و وظائف مستحاضه نسبت به نماز و روزه معلوم شدکاز آنچه گششت اح -4مسأله
ثیره است بايد عالوه ب ر وض و غس ل ه م     کال، بايد مستحاضه قلیله براى طواف واجب فقط وضو بگیرد و اگر متوسطه يا کاش
ن د. و  کفايت نمىکه قلیله براى نماز گرفته و قلیله بودنش ادامه دارد، براى طواف واجب کند. و بنابر احتیاط واجب وضوئى را کب

ند، خصوصا اگر متوسطه، ط واف  کفايت نمىکه به منظور نماز تحصیل شده براى طواف واجب کیره ثکوضو و غسل متوسطه و 
ه در اين دو صورت بنابر احتیاط واجب، کثیره طواف را در غیر سه وقت نماز انجام دهد، کواجب را در غیر وقت نماز صبح، و يا 

ه مشروط به طهارت نیست، کاف مستحب از آنجائى صحت طواف آنها مشروط به وضو و غسل مخصوص طواف است. و اما طو
ثیره براى وارد شدن مسجد الحرام احتیاج به غسل دارند اگ ر قائ ل   کاحتیاج به وضو و غسل ندارد، گرچه مستحاضه متوسطه و 

غس ل  ثیره ب دون وض و و   کال براى قلیله بدون وضو و براى متوسطه و کبه وجوب آن شديم. و اما مسّ نوشته قرآن، بدون اش
ن د،  کفايت نم ى کاند براى مسّ نوشته قرآن ردهکه به منظور نماز تحصیل کجايز نیست. و بنابر احتیاط واجب وضو و غسلى را 

ه براى آن طهارت گرفته تماس که در حال خواندن نمازى کآن وضو و غسل نمايند. البته ظاهر آنست  پس بايد براى خصوص
 با نوشته قرآن جايز است.

ه بدون غسل آنچه بر حائض حرام است بر او ح رام  کم زن حائض را دارد کام، حکثیره و متوسطه در همه احکتحاضه و آيا مس 
ردن وضو ب ه آن  کى ننمايد ولى ضمیمه که غسل استحاضه نمايد، شوهرش با او نزديکباشد يا نه؟ بنابر احتیاط واجب قبل از آن

ه براى نماز کند، غسلى را کى که وقت نماز بگشرد نزديکاز نماز قبل از آنواجب نیست اگر چه احتیاط مستحب است، و اگر پس 
ند بنابر احتیاط واجب بايد غسل مستقلى برای نزديکی انجام دهد کى کند، امّا اگر در غیر وقت نماز نزديکفايت مىکانجام داده 
حرام و مسجد النبى، بنابر اقوا ب دون غس ل   ه در طواف گفتیم. و اما توقف او در مساجد و داخل شدن در مسجد الکهمانطورى 

ه بدون غسل براى نماز يا براى خصوص مسجد؛ در آنه ا توق ف ننم وده و داخ ل     کجايز است، اگر چه احتیاط مستحب آنست 
 ردن نیست.کال مشروط به غسل کى با زن گششت. و اما صحت طالقش، بدون اشکمسجدين نشود، مانند آنچه در نزدي
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 23درس 

 نفاسام کاح

بیند، هر چند سقط جنین بوده و ه زن در وقت زايمان يا بعد از آن قبل از گششتن ده روز از هنگام زايمان مىکو آن خونى است 
ه معلوم باشد مب دأ  کروحى در آن دمیده نشده باشد، حتى اگر چه مضغه )قطعه گوشت( يا علقه )خون بسته شده( باشد، بطورى 

لحظه خون  کن است در تمام ده روز يکشد، نفاس نیست. و نفاس حداقلى ندارد و لشا مم کوکمش باشد. و اگرپیدايش بچه مى
ثر نف اس ده روز  کنفاس باشد. و اگر زنى اصال خونى نبیند و يا بعد از گششتن ده روز از زايمانش ببیند، اصال نفاس ندارد. و حد ا

قت آغاز زايمان. و اگر زايمان در اول روز باشد شب آخر از ده روز ه ابتداى حساب آن از وقت جدا شدن بچه است، نه از وکاست 
شود، و اگ ر زايم ان در   شود، و اگر زايمان در شب باشد، خود اين شب جزء نفاس است ولى از ده روز حساب نمىمحسوب نمى

س زن بعد از جدا ش دن بچ ه اول   باشد، و اگر دوقلو زايید، ابتداى نفاوسط روز باشد تا وسط روز يازدهم تلفیق شده و نفاس مى
 است و اول ده روز نفاس از وقت جدا شدن بچه دوم است.

ه ديده است نفاس است؛ چه تمام ده روز را خون کتمام اين خونى  اگر خون زايمان سر ده روز يا قبل از آن قطع شود -1مسأله 
شود بنابر ه بین دو خون يا چند خون واقع مىکى کدت( پاببیند و يا بعضش را، چه در حیض عادت داشته باشد يا نه. و )در اين م

دهم ببین د هم ه ده روز نف اس     روز خون ببیند و قطع شود سپس روز کم نفاس است، بنابراين اگر بعد از زايمان، يکاقوا در ح
نبیند فقط همان روز  روز در میان تا روز دهم خون ببیند، و اگر پس از زايمان جز روز دهم خون کاست، و همچنین است اگر ي

باشند. و اگر روز سوم و دهم زايمان خون ديد نفاس او هش ت  ى قبل از روز دهم تماما طهر مىکدهم نفاس است، و روزهاى پا
 روز است.

ه در حیض صاحب عادت عدديه باشد بايد نفاسش ک، در صورتى ردکاگر بعد از زايمان، خون بیش از ده روز ادامه پیدا  -2مسأله 
ارهاى مستحاضه را انجام دهد. و اما اگر در حیض کمتر، و بعد از آن کبه اندازه روزهاى حیضش قرار دهد، چه ده روز باشد يا را 

ارهاى مستحاضه را انجام دهد. اگر چه تا روز هجدهم سزاوار کصاحب عادت نباشد بايد نفاسش را ده روز قرار داده و بعد از آن، 
 نمايد. کرا تر -ظائف زن نفساء، )صاحب نفاس( و مستحاضه در جمع بین و -نیست احتیاط 

، پس اگر از وقت زايمان ت ا روز هف تم   فاصله بیفتد -ه ده روز است ک -بايد بین نفاس و حیض بعد از آن، اقل طهر  -3مسأله 
ه ت ا روز  کیاط آنست ه استحاضه است، گرچه احتکخون ببیند سپس بعد از روز دهم سه روز يا بیشتر خون ببیند حیض نیست بل

ه گششت. ولى فاصله شدن که صاحب عادت نباشد، همانطورى کهجدهم جمع بین وظائف نفساء و مستحاضه نمايد، در صورتى 
چ ه   -اقل طهر بین نفاس و حیض قبل از آن بنابر اقوا الزم نیست، بنابراين اگر قبل از زايمان سه روز ي ا بیش تر خ ون ببین د،    

 حیض است، خصوصا اگر در وقت عادت باشد. -متر از ده روز باشدکمنفصل از آن به فاصله متصل به زايمان و يا 

، بعد از گششت مدت عادت در صاحب ع ادت و م دت ده   ندکمتر و يا بیشتر از آن ادامه پیدا کماه يا  کاگر خون تا ي -4مسأله 
ه ح یض باش د،   کن است که روز از خون نفاس مموم به استحاضه است. ولى بعد از گششت دکه عادت ندارد، محکروز در زنى 

وم به حیض است، وگرنه بايد رجوع به صفات کپس اگر صاحب عادت بوده و روزهاى ديدن خون مصادف با آن عادت باشد، مح
ده د،   و تمیّز نمايد، و اگر اوصاف و تمیّز نداشت بايد به خويشان رجوع نمايد، وگرنه هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار

 ه در حیض گششت، مراجعه شود.کبه تفصیلى 
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ه در حیض گششت استظهار نمايد، پس اگر خون واقعا قطع شده کیفیتى کبايد به  اگر خون نفاس در ظاهر قطع شود، -5مسأله 
 بود بايد مانند حائض براى آنچه مشروط به غسل است غسل نمايد.

و حرام بودن نماز و روزه بر او و همچنین مسّ نوشته  و صحیح نبودن طالقش ى با اوکزن نفساء در جايز نبودن نزدي -6مسأله 
هاى چهارگانه عزايم و داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبى و توقف در ساير مساجد و واجب بودن قرآن و خواندن سوره

 ئض است.ه در حیض گششت، همانند زن حاکقضاء روزه بر او، نه نماز و غیر اينها، به تفصیلى 
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 ترجمه فصل صالة الجماعة

 33درس 

 باب يازدهم در نماز جماعت است و در آن چند فصل است:

 فصل اول ]در فضیلت نماز جماعت[

ده است در جمیع نمازهای واجب، به خصوص در يومیه و به خص وص در ادائ ى )در مقاب ل    که جماعت از مستحبات مؤکبدان 
ه اذان مس جد را بش نوند. و اخب ار در    ک  سانى کسايگان مسجد و عشاء؛ خصوصاً براى همقضا(، بويژه در نماز صبح و مغرب و 

ه از واجبات ش مرده ش ود، و ب ه    کاست  کید در آن وارد شده، نزديکآن بسیار است و از بس تأ کفضیلت جماعت و مشمّت تار
زراره به »ه کو مروى است « ر درجه استزيادتى ثواب نماز جماعت بر نماز منفرد بیست و چها»ه کروايت صحیح، منقول است 

ه نماز جماعت از نماز فرادى افضل است به بیست و پنج درج ه.  کنند کرد: مردم روايت مىکحضرت صادق علیه السالم عرض 
شود؟ فرمود: بلى، و م أموم ب ه ط رف راس ت ام ام      ردم: آيا به دو مرد جماعت محقّق مىکحضرت فرمود: راست گويند. عرض 

 «.بايستد

ردم: کسى را به خدمت حضرت امام رضا علیه السالم فرستادم از آن بزرگوار سؤال کمحمد بن عماره گويد: »ه کو منقول است  
وفه نماز فرادى بخواند افضل است يا به جماعت در غیر آن؟ آن حضرت فرمود: نماز جماعت افضل است که در مسجد کسى ک

ه در که معادل دو هزار نماز است. بلکو در بعض اخبار است «. معادل هزار نماز استوفه که نماز در مسجد که وارد شده کبا آن 
رد ک  بعد از نماز ظهر نازل شد و ع رض   کحضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل با هفتاد مل»ه کخبر است 

سوى جناب تو فرستاده. ب ه او گف تم: آن دو هدي ه    رساند و دو هديه بيا محمدصلى اللّه علیه و آله و سلم! پروردگارت سالم مى
عت نماز وتر است و ديگرى نمازهاى پنجگانه به جماعت. گفتم: اى جبرئیل! چه ثواب است براى کى سه رکدام است؟ گفت: يک

عتى که هر ردام بکرد: يا محمدصلى اللّه علیه و آله و سلم! اگر دو نفر باشند، بنويسد خدا براى هر کامت من در جماعت؟ عرض 
عتى ثواب ششصد نماز و اگر چهار نف ر  کدام به هر رکثواب صد و پنجاه نماز و اگر سه نفر باشند، خداوند عالم بنويسد براى هر 

دام ثواب دو هزار کنويسد خدا براى هر دام ثواب هزار و دويست نماز و اگر پنج نفر باشند، مىکنويسد خداوند براى هر باشند، مى
و اگ ر هف ت   عتى چهار هزار و هشتصد نمازکدام از آنها به هر رکنويسد خدا براى هر ماز و اگر شش نفر باشند، مىو چهار صد ن

عتى نه هزار و ششصد نماز و اگر هشت نفر باشند، بنويسد خدا ب راى ه ر   کدام از آنها به هر رکنفر باشند، بنويسد خدا براى هر 
عتى سى و هشت کدام به هر رکدويست نماز و اگر نه نفر باشند، بنويسد خدا براى هر  عتى نوزده هزار وکدام از ايشان به هر رک

عتى هفتاد و شش هزار و هشتصد نماز. کدام از ايشان به هر رکهزار و چهار صد نماز و اگر ده نفر باشند بنويسد خداى براى هر 
ه نويس نده، از نوش تن   ک  ا قلم گردند، و جنّ و انس با مالئب شوند و درختهکو هر گاه زيادتر از ده نفر شوند اگر تمام درياها مر

 عت آن عاجز شوند.کر کثواب ي

ه مؤمن با امام دريابد بهتر است از شصت هزار حج و عمره و بهتر اس ت از  کبیر را کت کيا محمدصلى اللّه علیه و آله و سلم! ي 
ه ص دقه  ک  ن با امام به جا آورد بهتر است از صد هزار دينار ه مؤمکعت کر کدنیا و آن چه در آن است به هفتاد هزار مرتبه. و ي

 کو جايز نیست تر«. ردن صد بندهکه مؤمن با امام به عمل آورد به جماعت بهتر است از آزاد کسجده  کین و يکدهند به مسا
اس ت پ س مقتض اى    نماز جماعت به سبب روی گردانی از آن يا سبک شمردن آن. و اخبار بسیار ديگرى بر اين مضامین وارد 

ه وارد شده است: اهتمام شیطان در منع کآن،  کنند به خصوص استمرار بر ترکن که جماعت را بدون عشر ترکايمان، آن است 
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توانند فضیلت ه نمىکنمايد از جهت عدالت و نحو آن زيرا هیا عبادتى مثل منع جماعت نیست و القاء شبهات بر بندگان خدا مى
 ه از ضروريات دين است. کچون ر شوند کجماعت را من

 موارد وجوب جماعت 

وجوب. و  در نماز جمعه؛ جماعت واجب و شرط صحت آن است، و هم چنین در نماز عیدين در صورت اجتماع شرايط[ 1]مسأله 
ن ک  و ل ه قدرت بر تعلّم داش ته باش د  که قرائت او درست نباشد با آن کسى کهم چنین واجب است به جماعت گشاردن نماز، بر 

ه جماعت بر او واجب نیست هر چند اح وط  کوقت او براى تعلّم تنگ باشد، بخالف صورتى که به طور کلی از تعلّم عاجز باشد 
ند نماز کشود به جماعت گشاردن نماز به نشر يا عهد يا يمین، ولى اگر مخالفت ]با نشر يا  عهد يا قسم[ است. و گاهى واجب مى

فاره ب ر او الزم اس ت. و ظ اهراً جماع ت واج ب باش د در       کند. و در صورت عمد، کجماعت  کتر او صحیح است هر چند عمداً
عت به آخ ر وق ت   کر کمتر از يکه کوسواس موقوف بر آن باشد. و هم چنین واجب است جماعت در صورتى  که ترکصورتى 

ه قرائت کند، يا به سبب آن کمى کرا درعت کر که بر فرض به جماعت آوردن يکوع باشد کمانده و امام جماعتى حاضر و در ر
 ى از والدين.که بعید نیست وجوب جماعت به امر يکخودش کُند باشد، بل

 موارد عدم جواز جماعت 

مشروع نیست جماعت در نمازهاى مستحبی اصلى، هر چند واجب شود به نشر و امثال آن؛ حتى در نماز غدير بن ابر    [2]مسأله 
ه در اص ل واج ب ب وده و ب العرض     ک  اء ]طلب باران[. البته اشکالی نیست در جماعت خواندن نمازى اقوى، مگر در نماز استسق

ه نم ازى را ب ه ف رادى خوان ده و ب ه      که شرايط وجوب آن موجود نباشد. و مثل آن کمستحب شود، مثل نماز عیدين در زمانى 
ه از ب اب احتی اط   ک  اج رت[ ب ه ج ا آورد. و مث ل نم ازى       سى تبرّعاً ]و بدونکه کند. و مثل قضاء فوائت میت کجماعت اعاده 

 ند.کاستحبابى بخواهد اعاده 

 موارد جواز جماعت 

دام باش د،  ک  آورد؛ هر ه نماز ديگر از يومیه به جا مىکسى کدام از نمازهاى يومیه را، به کردن هر کجايز است اقتداء  [3]مسأله 
ه در وج وب و ن دب ب ا ه م     ک  اندن[ و در اداء و قضاء و در قصر و اتم ام بل هر چند در جهر ]بلند خواندن[ و اخفات ]آهسته خو

س آن. و ج ايز اس ت   ک  ردن نماز صبح يا مغرب يا عشاء را به نماز ظهر يا عصر و ب ه ع کمختلف باشند. پس جايز است اقتداء 
س آن. و جايز کسافر به حاضر و به عس آن. و جايز است اقتداء مکخواند و به عه نماز قضاء مىکسى کردن نماز اداء به کاقتداء 

ه نم از  کسى کردن کس آن. و اقتداء که ]هنوز[ نماز نخوانده و به عکسى کند به که نماز را اعاده مىکسى کردن کاست اقتداء 
ه نم از  کسى کردن کآورد. بلى، جواز اقتداء ه نماز واجب به جا مىکسى کند به کخود را با احتیاط استحبابى يا وجوبى اعاده مى

آورد محل اشکال است، البته اقتداء کس ی ک ه   ه نماز را به احتیاط استحبابى يا وجوبى به جا مىکسى کآورد به واجب به جا مى
ردن نماز احتیاطى ب ه  کنماز واجب می خواند به کسی که نماز را احتیاطا اعاده می کند هر چند احتیاط وجوبی باشد، البته اقتداء 

 ه احتیاط هر دو به يک جهت باشد.کاشکال است؛ مگر آن نماز احتیاطى محل 

اگر ببیند امام مشغول نماز است، و نداند يومیه است يا نافله؟ نمی تواند به آن نماز اقتداء کند. و هم چنین اگ ر بدان د    [4]مسأله 
د ]مثل نماز آيات[. بلى، اگر بداند ه اقتداء نماز يومیه به آن صحیح نباشکن احتمال دهد از فرايضى باشد که از فرايض است و لک
ه قصر است يا تمام؟ که اداء است يا قضاء؟ يا آن کاز نمازهای پنجگانه است؟ يا آن  کدام يکن نداند که نماز يومیه است و لک

ن است، عت آکدام رکه الزم نیست وقت اقتداء بداند کدام است، چنانکاقتداء به آن جايز است و الزم نیست پیش از نماز بفهمد 
 همانطور که گششت.
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 34درس  

 بعضی از شرايط نماز جماعت 

ى از آنها ام ام م ی   که يکشود در غیر نماز جمعه و عیدين، دو نفر است ه جماعت به آن منعقد مىکمترين عددى ک:  1مسأله  
باشد[ يا طفل ممیّز، به خالف نماز ه بنابر اقوی ]فرقی نمی کند مأموم بالغ کباشد و ديگرى مأموم، چه مأموم مرد باشد يا زن، بل

 ى از آنها امام می باشد.که يکشود مگر به پنج نفر ه منعقد نمىکجمعه و عیدين 

ند، پس بدون نیّت به اقتداء که نیّت جماعت و امامت ک: در انعقاد جماعت در غیر جمعه و عیدين بر امام شرط نیست 2مسأله   
مام ملتفت اقتداء مأموم شود يا نه. بلى، حصول ثواب جماعت در حق او موقوف اس ت  شود چه اديگرى به او جماعت محقّق مى

ند امام را کشود هر چند متابعت به نیّت امامت، و اما مأموم بايد نیّت اقتداء داشته باشد و بدون آن جماعت در حق او منعقد نمى
ی می خواند واجب است به جا آورد ]نمازی که بدون نی ت  در افعال و اقوال ]ذکرها[ پس اگر تمام آن چه بر کسی که نماز فراد

ند اقتداء ب ه  کامام؛ پس اگر قصد  کردن به يکجماعت در پشت سر ديگری خوانده[ صحیح است و الّا فال. و معتبر است اقتداء 
ه ب ه  ک  تدا کند[ در ص ورتى  ديگر متقارن باشند، جماعت باطل است. بلى، ]اگر به دو نفر اقکدو نفر را و لو در اقوال و افعال با ي

رده باشد نمازش صحیح است. و واج ب اس ت ب ر    کى کسی که نماز فرادی می خواند عمل نموده و با آن قصد تشريع نوظیفه
ه نیت اقتداء کند مثل آن کفايت مىکى خارجیه، پس تعیین اجمالى مأموم تعیین امام به اسم يا وصف يا اشاره در ذهن يا اشاره

ى کند اقتداء به يکخواند و امثال آن، پس اگر نیّت ه مثلًا ما بین پیشنمازهاى موجود بلند نماز مىکحاضر يا به امامى ند به امام ک
ه در اثناء نماز يا بعد از آن، ي ک نف ر از ايش ان را    کاز اين دو امام يا زيادتر را، جماعت او باطل است، هر چند قصدش آن باشد 

 ند.کمعیّن 

 ه امام او، مأموم فردی ديگر نباشد.کبه مأموم جايز نیست، پس معتبر است : اقتداء 3مسأله 

ه عمرو ب وده، پ س اگ ر عم رو ع ادل نباش د،       که زيد است و ظاهر شود کند اقتداء به امامى به خیال آن ک: اگر قصد  4مسأله 
ت به جا آورده، نماز او نیز باطل است، ه اگر قرائت را ترک نموده و آنچه را که مخالف نماز فرادی اسکجماعت او باطل است، بل

 ه اقوى صحت نماز او است. کرده کى منفرد عمل ه به وظیفهکبه خالف آن 

 موارد عدول 

 ند به جماعت.ک: جايز نیست بر کسی که نماز فرادی می خواند، در اثناء نماز عدول  5مسأله 

لو اختیاراً در جمیع احوال نماز، هر چند از اول نماز قصد عدول  ند از جماعت به فرادى وک: بنابر اقوى جايز است عدول 6مسأله 
مخصوص ا در ص ورت دوم    –هر چند ض رورت دنی وی    -داشته باشد. اما احوط اين است که عدول نکند مگر بخاطر ضرورت 

 ]ضرورت دنیوی، احوط عدم  عدول است[.

ه اگر در اثن اء قرائ ت ع دول ب ه     کقرائت بر او واجب نیست، بل ندکوع، نیّت فرادى ک: اگر بعد از قرائت امام و پیش از ر 7مسأله
افى است هر چند احوط ]در هر دو ص ورت[ از س ر گ رفتن قرائ ت اس ت ب ه       کند، باقى مانده از حمد و سوره را بخواند کانفراد 

 خصوص با عدول در اثناء قرائت.
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ند به انفراد، کوع رود و بعد از آن اختیاراً عدول کند و به رکاء ند جايز است اقتدک کوع درک: اگر مأموم امام را در حال ر 8سأله م 
 ه از اول نماز قصد عدول داشته باشد.کعدول است، به خصوص در صورتى  کاگر چه احوط در اين حال تر

ند کعت اقتداء کن روع هماکند و نماز ديگر خود را در رکند و نماز خود را تمام ک: اگر بعد از قرائت امام قصد انفراد  9مسأله     
 ن خالف احتیاط است.کجايز است، و ل

ند، جايز نیست در آن نماز ]دوباره[ به جماعت برگردد. بلى، اگ ر  که در نمازى از جماعت به انفراد عدول ک: بعد از آن 11مسأله 
ه که جماعت صحیح است، بلآن و بعد از آن تصمیم بگیرد بر باقى ماندن ب کدر حال جماعت مردد شود در عدول به انفراد و تر

اگر بعد از عدول به انفراد بال فاصله به جماعت برگردد؛ بعید نیست جايز باشد، هر چند احوط اين است که مطلق ا ]بع د از نی ت    
 فرادی، به نیت جماعت[ باز نگردد.
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 35درس  

 کیفیت اقتداء

ه اقتداء به آن صحیح نیست، مثل نافله يا نماز آيات مثلًا و پ یش  کند به نمازى ک: اگر سهواً يا جهلًا نماز يومیه را اقتداء 1مسأله 
ه بع د از  ک  ند، صحیح است. و هم چنین در ص ورتى  کر شود و عدول به فرادی که منافى نماز فرادی باشد متشکارى کاز انجام 
 ا باطل است.ى کسی را که نماز فرادی می خواند به عمل آورده باشد صحیح است و الّر شود و وظیفهکنماز متش

: اگر ]نماز[ امام را درک نکند مگر در رکوع، و يا او را در ابتدای رکعت درک کند، و يا در اثناء رکعت، يا قبل از رکوع، و 2مسأله 
داخل در نماز نشود تا اينکه امام به رکوع رود داخل شدن ]در نماز[ به همراه امام برای او ج ايز اس ت، و ي ک رکع ت ب رای او      

ه ک  ند، بشرط آن کعت حساب که در ابتداء جماعت می تواند آن را يک رکشود، و بنابر اقوى آن آخرين وقتى است  حساب می
وع باشد بنابر اقوى. به خ الف آن  کر رکوع او برسد هر چند بعد از فراغت امام از ذکوع به رکمأموم قبل از سر برداشتن امام از ر

هم چنین است اگر وقت ى ب ه    هکرده، بلکعت را نکر که در اين صورت درکوع برسد؛ کوع به رکه بعد از سر برداشتن امام از رک
 که در اين صورت نی ز، در کوع خارج نشده باشد ]کردن سر؛ اگر چه هنوز از حدّ رکرده باشد به بلند که امام شروع کوع رسد کر
ه مأموم پیش از شروع ام ام  کقوف است بر آن عت در ابتداء جماعت موکرده[ بنابر احوط. خالصه، درک کردن يک رکعت را نکر

وع برسد. اما در رکعت های ديگر ]بعد از رکعتی که به امام اقتداء نموده است[ نرسیدن ب ه رک وع ام ام    کردن، به رکبه سر بلند 
نماز خود را انج ام   اشکالی ندارد؛ به اينکه بعد از سر بلند کردن امام رکوع کند، بلکه بعد از داخل شدن امام به سجده نیز ]رکوع

وع ]رفتن[ امام داخل در جماعت شود ]و رکوع امام را درک نموده باشد[، که بعد از رکدهد[ صحیح است. اينها در صورتى است 
ن د، ظ اهر   کن کوع ام ام را در ک  ند و به حسب اتفاق رکعت يا در اثناء آن ]در حین قرائت امام[ اقتداء کن هر گاه در اول رکو ل

جماعت او است، اما آنچه مشهور است که بايد مأموم در ابتدای جماعت در رکعت اول رکوع امام را درک کن د، و  صحت نماز و 
اال يک رکعت برای او حساب نمی شود، اختصاص به صورتی دارد که در حال رکوع امام و يا قبل از رکوع و بعد از اتمام قرائت 

کعت يا در اثنای آن داخل در جماعت شود، هر چند برخی علماء تصريح ب ه  داخل در جماعت شود، نه در صورتیکه در ابتدای ر
 تعمیم کرده اند، اما احوط در اين هنگام اتمام نماز و اعاده آن است.

 که اگر ش  کرسد و نرسید، نماز او باطل است. بلوع امام مىکه به رکوع رود به گمان آن کند و به رک: اگر مأموم اقتداء 3مسأله 
ه ع دول  کى آن است يا آن ، احوط اتمام نماز و اعادهکن در صورت شکوع امام رسیده يا نه؟ نیز، باطل است و لکر ه بهکند ک
 ند.کعت بعد اقتداء کند و در رکند به نافله و تمام ک

 کا احتمال درردن است بکوع امام، اگر چه اقوى جواز اقتداء کر کند مگر با اطمینان به درکه اقتداء نک: احوط آن است 4مسأله 
 رد، نماز صحیح و الّا باطل است.ک کوع. پس اگر درکر

ند؛ الزم است ي ا  کوع، امام سر بلند کوع يا پیش از رسیدن به حدّ رکبیر بگويد و پیش از رفتن به رکند و تک: اگر نیّت 5مسأله   
ع ت اول خ ود ق رار ده د، مگ ر در      کبعد را ر عتکعت بعد و رکند يا همین طور بايستد تا رکند و نماز خود را تمام کقصد انفراد 

وع ام ام  ک  ه ب ه ر ک  بیرة االح رام بدان د   که عرفا از صدق اقتداء خارج شود. و اگر پیش از تکه امام آن قدر طول دهد کصورتى 
فاصله نیفتد ه به قدرى کشد، البته در صورتى کعت بعد را بکرسد، بعید نیست اقتداء جايز باشد و انتظار برخاستن امام برای رنمى

 ه موجب فوت صدق اقتداء شود، هر چند احتیاط عدم آن می باشد.ک]و نماز امام طول نکشد[ 
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بیرة االحرام بگويد و بنشیند و کند و تکه نیّت نماز کند، به آن کند، جايز است اقتداء ک ک: اگر امام را در تشهّد آخر در6مسأله   
وع و کى خود را بخواند و به ربیر بگويد، ]حمد و سورهکدون اينکه دوباره نیّت کند و تتشهّد بخواند و بعد از سالم امام برخیزد ب

 رده.کن کعت را با امام درکرده اگر چه رک کعت اول قرار دهد[ و با اين کار فضیلت جماعت را درکسجود رود و آن را ر

ن د و  کند، ]باي د[ نیّ ت   کفضیلت جماعت  کواهد درند و بخک کعت آخر درکى اول يا دوم از ر: اگر امام را در سجده7مسأله   
ند امام را در سجود و تشهّد و بعد از سالم امام برخیزد و نماز را از سرگیرد، ام ا اکتف ا ب ه آن    کبیر بگويد و بعد از آن متابعت کت

 و بعد از آن از سر گیرد. ندکه گفته تمام کبیر که نماز را به آن تکنیت و تکبیر که گفته است ننمايد، هر چند احوط آن است 

امام  ندکه اگر بخواهد خود را به صف برساند و اقتداء کوع است و بترسد ک: اگر مأموم به جماعت برسد و ببیند امام در ر8مسأله 

وع ي ا بع د از س ر    ک  وع رود، و در رک  بیرة االحرام گويد و به رکند و تکه هست نیّت کوع بردارد، جايز است همان جا کسر از ر

عت بعد راه رود و خود را به صف برساند، چ ه ب راى   کبرداشتن از آن، يا در سجود يا بین سجدتین يا بعد از آن يا در حال قیام ر

راهت ايستادن در صف به تنهايى يا براى غیر آنها باشد، و چه راه رفتن به سوی جلو باشد کطلبیدن جاى افضل يا براى فرار از 

ه راه رفتن موجب انحراف از قبله نشود و ما بین او و صف م انع ديگ رى   کطرف چپ، بشرط آن يا پشت سر يا طرف راست يا 

ه اقتداء که در حال اختیار جايز نیست، در صورتى کمثل حايل يا بلندى يا پستى، نباشد. البته بنابر اقوى آن مقدار فاصله از صف 

ه در حال اختیار جايز نباشد، و در وقت کبودن به مقدارى است بر آن صادق باشد در اين صورت ضرر ندارد، هر چند احوط دور ن

ه از ص ورت  ک  تواند قدم ب ردارد و راه ب رود ب ه نح وى     ه مىکشانیدن پاها بر روی زمین است، بلکراه رفتن اقوى عدم وجوب 

ه طمأنین ه در آن معتب ر   ک  ر واجب و غیر آن از چیزهايى است کقرائت و ذ کنمازگزار بیرون نرود، و در حال راه رفتن، احوط تر

 م؛ فرقى بین مسجد و غیر آن نیست.کاست، و در اين ح
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 36درس 

 شرایط نماز جماعت 

 عالوه بر آن چه گششت چند امر در جماعت شرط است:

ه مانع از ديدن او شود، و هم چنین ما بین بعض مأمومین با بع ض ديگ ر از   که ما بین امام و مأموم حايلى نباشد کآن « اول» 
ه واسطه اتصال او با امام باشند، مانند کسی که از طرف امام يا مقابل فرد وجود دارد، اگر در صفی که ايس تاده کس ی   کسانى ک

ه ما بین او و امام، نه از طرف راست و ن ه  کنباشد که متصل به امام است، پس هر گاه چیزى ما بین آنها حايل شود ]به نحوى 
وع يا سجود کشود هر چند در بعض حاالت نماز از قیام يا قعود يا رنباشد[ جماعت باطل مى از طرف چپ و نه از پیش رو متّصل

ه ک  ه مأموم نباشد، و اين شرط در ص ورتى اس ت   کحايل شده باشد. و در حايل فرق نیست ما بین ديوار يا غیر آن و لو انسانی 
وجود حايل ما بین او و امام يا غیر او از مأمومین ضرر ندارد ه که مأموم زن باشد و امام مرد باشد کمأموم مرد باشد به خالف آن 

وع و س جود و نح و   که بفهمد حاالت امام را از قیام و رکن باشد از متابعت امام، به آن که متمکه حائل قدرى باشد کبشرط آن 
م مرد کتراط نبودن حايل[ مانند حم او ]در اشکن احوط در نماز زن نیز، نبودن حايل است. و هر گاه امام هم زن باشد حکآنها؛ ل
 است. 

ه که در احوال نماز مانع از ديدن نباشد ضرر ندارد، هر چند مانع از ديدن در حال سجود باشد ]به طورى کوتاه کحايل  [1]مسأله 
ه حاي ل  ک  ى صفوف متّصل به امام است ببیند[ مث ل آن  ه در صف پیش روى او و لو به واسطهکسى را کاگر بنشیند امام را يا 

ه در حال جلوس، مانع از دي دن باش د مح ل اش کال     که به قدرى بلند باشد کوجب يا قدرى زيادتر باشد. بلى، در صورتى  کي
 احتیاط ننمايند. کاست؛ در اين صورت تر

سوراخى  ه باالى حايلکحال، مثل آن  که در تمام حاالت نماز مانع از ديدن باشد مگر در يکاگر حايل طورى باشد  [2]مسأله 
ه در ح ال س رازيرى ب راى    ک  وع بتواند ببیند يا پايین آن که در حال جلوس يا رکه در حال قیام بتواند ببیند يا وسط آن کباشد 

ه اگر هر سه جا نیز سوراخ باشد هم چنین اس ت،  کسجود بتواند ببیند؛ احوط و اقوى، عدم جواز جماعت با چنین حايلى است؛ بل
 وان حائل بر آن صدق می کند.زيرا با اين حال نیز عن

 ه ]عنوان[ حايل بر آن صادق است.که مانع از ديدن نیست، اقوى عدم جواز آن است زيرا کاگر حايل شیشه باشد   [3]مسأله 

اگر ما بین آنها شباک ]پنجره های شبکه دار و بدون شیشه که معموال در معماری سنتی به وسیله خش ت ي ا چ وب    [ 4]مسأله 
ه س وراخهاى آن تن گ   ک  د[ فاصله باشد، حايل محسوب نیست هر چند احوط اجتناب است خصوصاً در صورتى ساخته می شو

 ه حايل محسوب می شود.که منع از آن در اين صورت قوى است زيرا کباشد، بل

ی نم از  حايل بودن بعض مأمومین نسبت به بعض ديگر اشکالی ندارد، هر چند افراد صف جلو که حائل اس ت مهی ا   [5]مسأله 
 باشند اما هنوز تکبیرة االحرام نگفته باشند.

ثر آنها به سبب طوالنى بودن صف، امام را نبینند اشکالی ندارد و هم چنین طوالنى کاگر بعض مأمومین صف اول يا ا [6]مسأله 
 بودن هر صفى نسبت به صف قبل ]اشکالی ندارد[.
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ه ]بخواهند در[ طرف راست و چپ کسانى کردن کد آن است بايستد، اقتداء ه داخل ديوار و ماننکاگر امام در محرابى  [7]مسأله 
ه مقابل ورودی محراب است م انعى  کسى کردن که ديوار ما بین آنها و امام حايل شده باطل است. اما اقتداء کمحراب بايستند 

صحت آن به شرط اتصال صف، اقوى است  بیننداند و امام را نمىه در طرف راست و چپ او ايستادهکسانى که اقتداء کندارد، بل
ه ب ه درب مس جد برس د و بی رون آن ه م      ک  هر چند خالف احتیاط است. و هم چنین است هر گاه صفوف جماعت زياد باشد 

اند، اقوى صحت آن است شیدهکه طرفین او صف کسانى که مقابل درب است اشکالی ندارد، و اقتداء کسى که اقتداء کبايستند 
 احتیاط است.اگر چه خالف 

ند، اشکالی ندارد. بلى، اگ ر عب ور   که انسانى يا حیوانى يا چیز ديگر از پیش روى او عبور کحايل غیر مستقرّ مثل آن  [8]مسأله 
 ديگر باشند هر چند که مستقر نباشند، جايز نیست، زيرا مانع برقرار است.کنندگان بسیار و متّصل به يک

وع ي ا  ک  ام ام نباش د و در ح ال ر     ىه در حال قیام مانع از مش اهده کاز حايلى موجود باشد اگر وقت شروع به نم[ 9]مسأله     
ه از اول داخل جماعت کس آن، احوط آن است کشود يا به عوع يا جلوس زايل مىکه وقت رکداند ن مىکجلوس مانع باشد و ل

 صادق است. ،ه وجود حايل ما بین او و امامکنشود زيرا 

ه در صف جلو هستند تمام شود و در جاى خود نشسته باشند، باقى مان دن ص ف عق ب آنه ا ب ه      کسانى کنماز  اگر [11]مسأله 
اند. البته اگر بعد از تمام شدن ه مشغول نماز نیستند، بین آنها و بین امام حايل شدهکجماعت محل اشکال است، زيرا صف جلو 

 ت جماعت صف عقب باقى باشد.نماز بال فاصله برخیزند و داخل جماعت شوند، بعید نیس

ه از پشت آن سیاهى ]و سايه[ نماز گزاران ديده شود حايل محسوب می شود و ب ا وج ود آن اقت داء    ک کى نازپرده [11]مسأله 
 جايز نیست.



 

56 

 

 37درس  

 ادامه شرایط جماعت

بل توجه مثل س کو و امث ال آن ن ه    ه محل ايستادن امام بلندتر از محل ايستادن مأموم نباشد مانند بلندى ثابت قاکآن « دوم»
ور باشد يا بینا و مرد باش د  که مأموم کبلندی ]غیر ثابت و به صورت[ شیب دار بنابر اصح، و در اين شرط فرق نیست ما بین آن 

 ه من افى ک  وجب باشد اشکالی ندارد، و هم چنین بلندى ش یب دار   کمتر از يکه کيا زن. و بلندى ثابتی که مورد توجه نیست، 
وج ب   کى مق دار ي   ه احوط در آن مالحظهکوه کصدق مسطح بودن زمین نباشد اشکالی ندارد، به خالف سرازيرى زياد مثل 

 ه جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد هر چند بسیار بلند باشد. که جاى امام زياده از آن بلندتر نباشد. و اشکالی ندارد کاست 

ری فاصله نداشته باشد که معموال فاصله زياد حساب شود، مگر در صفی باشد که اجزاء آن آن که مأموم از امام به مقدا« سوم»
به هم متصل اند و منتهی به فاصله نزديک می شود، و يا در صفی باشد که بین آن و ص ف جل و فاص له ذک ر ش ده نباش د، و       

 –احتیاطی که ترک آن جايز نیس ت   –و احوط همینطور ]اگر فاصله بین صف ها زياد باشد، اگر[ منتهی به فاصله نزديک شود، 
اين است که بین محل ايستادن امام و محل سجده مأموم يا بین محل ايستادن فرد جلو با فرد عقب، بیشتر از ي ک گ ام بلن د    
و فاصله نباشد، و احوط از آن مراعات گام معمولی است، و افضل بلکه احوط از آن اين است که بین دو مح ل ايس تادن ]ام ام    

مأموم يا فرد جلو با فرد عقب[ بیش از مقدار بدن انسان در حال سجده فاصله نشود، به اينکه محل سجده فرد عقب پشت محل 
 ايستادن فرد جلو باشد، بدون وجود فاصله.

، و اگ ر  ش ود شود و نماز فرادی مىاگر در اثناء نماز جماعت فاصله ]ای که مانع است[ ايجاد شود جماعت باطل مى [1]مسأله  
وع يا سجود به قصد کارهائى که منافى نماز فرادى باشد مثل زيادى رکملتفت ايجاد فاصله نشود و بر نیّت اقتداء باقى بماند، اگر 

 متابعت و نحو آن به جا آورده، نماز باطل است و الّا صحیح است.

رده باشند، بنابر اق وى اقت داء ص ف    کول به فرادى ه نماز قصر بوده يا عدکاگر نماز صف جلو تمام شود به اين دلیل  [2]مسأله 
ه نمازشان تمام شده، بال فاصله دو مرتبه اقت داء  که افراد صف جلو کمگر در صورتى  ،شودباطل مىعقب به سبب ايجاد فاصله 

اء ]دوب اره  ه با اقت د کشود، مگر آن نند، همانطور که ]در اين فرض[  اقتداء صف عقب به دلیل حايل شدن صف جلو باطل مىک
 صف جلو[ مرتفع شود.

بیرة االحرام صف جلو کمأمومین صفوف جلو، اگر مهیّاى جماعت شوند، براى مأمومین صف عقب جايز است قبل از ت[ 3]مسأله 
ه مهیّاى جماعتند اشکالی کسانى کبیرة االحرام گويند، پس فاصله شدن ما بین او و امام يا فرد متّصل به امام به فاصله شدن کت

 ندارد، همانطور که حايل شدن آنها اشکالی ندارد، هر چند خالف احتیاط است.

ه نماز صف جلو باطل بوده، اقتداء صفهای عقب باطل است يا به دلیل ]ايجاد[ فاصله يا حائل شدن، کاگر معلوم شود  [4]مسأله 
ز صف جلو معلوم نشود حمل ب ر ص حت م ی    ه بطالن نماکهر چند در حال نماز ملتفت به بطالن آنها نشوند. بلى، در صورتى 

و اشکال ندارد، همانطور که فاصله شدن صف متقدّم در صورتیکه نمازشان طبق تقلید خودشان ص حیح باش د، ام ا طب ق      نندک
 تقلید صف عقب باطل باشد، اشکالی ندارد.

 او پیدا نکند. ه علم به بطالن نمازکفاصله شدن طفل ممیّز در صف اشکالی ندارد، مادامى  [5]مسأله 

 [ جادادن کودکان در صف اول بنابر مشهور مکروه است، اگر چه ممیز باشند.6]مسأله
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ه آيا از اول نماز فاصله ايجاد شده کند ک کند، بنا را بر عدم آن بگشارد، و اگر شک کاگر در بین نماز در ايجاد فاصله ش[ 7]مسأله
خواهد ه مىکباشد به امامى  که نزديکه مسبوق به اتصال باشد، مثل آن کورتى ه فاصله نبوده مگر در صکند کيا نه؟ بايد احراز 

 ه امام از جاى خود جلوتر رفته يا نه؟کند در آن ک کند و شکبه او اقتداء 

اگر  ه جاى ايستادن مأموم جلوتر از محل ايستادن امام نباشد، پس اگر در ابتداء نماز يا اثناء آن بر امام مقدّم شودکآن « چهارم»
تر بايستد هر چند بن ابر اق وى ج ايز اس ت     ه[ از امام عقبکشود، و احوط آن است ]به نیّت جماعت باقى بماند نماز او باطل مى

ه مأموم مثلًا بواسطه طول قامت، سر ي ا زان وى او در ح ال    کديگر بايستند. و بر فرض تأخّر يا تساوى، اشکالی ندارد کمساوى ي
ز امام جلوتر باشد، هر چند احوط مراعات مقدّم نشدن تمام بدن مأموم است در جمیع حاالت نم از. و  وع يا سجود يا جلوس، اکر

 .مالک ]در تقدّم و مساوات و تأخّر[ بر صدق عرفى است

عبه جايز است ، و احوط مقدّم نشدن مأموم بر ام ام ب ه   که دايره ای باشد دور کبنابر اقوى جماعت گشاردن در صفى  [8]مسأله 
تر از امام نباشد و احوط از آن مقدّم بودن امام بر مأموم ب ه  کعبه نزديکه مأموم به کدائره است. و احوط از آن، آن است  حسب

 عبه است.کتر بودن او به کحسب دائره، و نزدي
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 38درس 

 احکام جماعت  

ه در آن ک  ند در صورتى کقرائت  کتر عت اول از نماز اخفاتى ]نماز ظهر و عصر[،که مأموم در دو رکاحوط آن است  [1]مسأله 
قرائت، مستحب است مشغول تسبیح و  کراهت دارد. و در صورت ترکعت با امام باشد اگر چه اقوى، جواز قرائت است اما کدو ر

عت اول نماز جهريّه ]نماز صبح، مغرب، عشاء[ اگر در قرائ ت ص داى   کتحمید الهى و صلوات بر محمد و آل او باشد، اما در دو ر
ت که در ح ال قرائ ت او س ا   که احوط و اولى آن است کقرائت بر او واجب است، بل کامام يا حتی همهمه صدای او را بشنود تر

ر و مانند آن در آن ح ال اس ت. ام ا اگ ر ص داى ام ام و ل و        کند اگر چه اقوى جواز مشغول بودن به ذکباشد و قرائت را گوش 
ه استحباب آن قوى است، و احوط آن اس ت ب ه قص د قرب ت     کسوره جايز است، بل ى او را نشنود براى او قرائت حمد وهمهمه

عت آخر نماز اخفاتى و جهرى مثل کند نه به قصد جزئیّت؛ هر چند اقوى جواز آن به قصد جزئیّت است. و در دو رکمطلقه قرائت 
اس ت در آن قرائ ت حم د تنه ا ي ا       ه به ]صورت[ وجوب تخییرى ]بر او[ واجبککسی است که فرادی نماز می خواند؛ در اين 

 ند يا تسبیحات بگويد، و چه مأموم قرائت او را بشنود يا نه.کتسبیحات اربعه را قرائت نمايد، چه امام در آنها ]حمد را[ قرائت 

 قرائت است مطلقاً. کاگر بخشی از قرائت امام را بشنود؛ احوط تر [2]مسأله 

 کیفیت متابعت مأموم از امام در احکام

ه افع ال نم از را   که متابعت از امام در افعال واجب است؛ به آن کجايز نیست مأموم بر امام در افعال نماز مقدّم شود، بل [3سأله]م
 مقارن امام يا بعد از او به جا آورد، و تأخیر زياد از امام جايز نیست.

ه عمداً افعال را قبل از امام به جا آورد يا با کمتابعت، واجب تعبّدى است اما شرط صحت اقتداء نیست. پس در صورتى  [4]مسأله
ى نماز است. خصوص اً  ن نماز او صحیح است، هر چند احوط اتمام و اعادهکار است و لکفاصله زياد بعد از امام انجام دهد، گناه 

ه ک  فعال را مقدّم يا مؤخّر کند ن را مقدّم يا مؤخّر بدارد. البته اگر به گونه ای اکر کان نماز، بلکه يکن از ارکه دو رکدر صورتى 
 شود.صورت جماعت به هم بخورد، اقتداء او باطل مى

ه ک  وع يا سجود بردارد ]و معلوم ش ود  که امام سر ]از رکوع[ برداشته، سر از رکاگر پیش از امام سهواً يا به گمان آن  [5]مسأله 
ن در جماعت در چنین ص ورتی  کا سجود برگردد، و زيادى روع يکهنوز امام سر برنداشته[ بر او واجب است به قصد متابعت به ر

ه احتی اط  کى نماز بعد از اتمام آن است؛ بلن احوط اعادهکار است ولى نماز او صحیح است، لکاشکالی ندارد. و اگر برنگردد گنه 
ند. و اگ ر در اي ن   ک کتر رده باشد و با وجود فرصت، متابعت راکر واجب سر بلند که پیش از ذکنشود در صورتى  کبه اعاده تر

ر واجب سر از کند، اعاده واجب نیست، هر چند پیش از ذک که فرصت متابعت ندارد متابعت را ترکصورت سهواً يا به گمان آن 
ن د، و اگ ر   کرده باشد جايز نیست متابع ت  کوع يا سجود بلند کرده باشد. اما اگر عمداً پیش از امام سر از رکوع يا سجود بلند کر

ند ه م مبط ل   کوع يا هر دو سجده اگر سهواً متابعت که در رکشود، بلند نماز او به سبب زيادى عمدى باطل مىکمتابعت  عمداً
 ه مبطل نماز نیست.کسجده  کن زياد شده، به خالف متابعت سهوي در يکه رکنماز است زيرا 

ند زيرا موجب زيادى عم دى  کبرگردد و متابعت امام  وع يا سجود رود، جايز نیستکاگر مأموم عمداً پیش از امام به ر [6]مسأله 
ه به قیام يا جلوس که واجب است متابعت امام نمايد، به آن کوع يا سجود رود که سهواً پیش از امام به رکشود، به خالف آن مى

واجب را بگويد به اينکه  رکوع يا دو سجود ذکه در هر دو رکوع يا سجود رود، و احوط آن است کبرگردد و بعد از آن با امام به ر
]در رکوع يا سجده سهوی[ ذکر را بگويد بعد متابعت از امام نمايد و ذکر را ]در رکوع يا سجده ای که برای متابعت به ج ا م ی   
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ار اس ت.  ک  عمدی متابعت گنه  کند، نمازش باطل نیست هر چند در صورت ترکمتابعت  کآورد[ بگويد، و اگر عمداً يا سهواً تر
ى نماز است، همانطور که اگر عمداً در ند، احوط بطالن و اعادهکمتابعت  کوع رفته باشد و ترکر در حال قرائت امام به رالبته اگ

قرائت نموده و  که ترکوع رود، اقوى بطالن نماز است، اما بطالن در اين صورت فقط از اين جهت است کحال قرائت امام به ر
ه ک  ند پ یش از آن  کوع بلند کمل نیامده است. همانطور که اگر عمدا قبل از امام سر از ره قرائت امام می باشد، به عکبدل آن 

 ر، باطل است.کذ کر واجب آن را بگويد، نمازش به سبب ترکذ

اگر امام از نماز فارغ شود و ماموم در حال تشهد يا در سالم اول باشد، الزم نیست نیت فرادی کند، بلکه او عرف ا ب ر    [7]مسأله
 ء  باقی است.اقتدا

عت چه ارم ام ام   کى دوم از ررده[ بعد از سجدهکعت دوم اقتداء که امام يک رکعت از او جلوتر است ]مثلًا به رکسى ک[ 8]مسأله
عت ديگر خود را فرادی به جا آورد، اما مستحب است در تشهّد و سالم، متابعت که ]رکعت[ سوم او است جايز است برخیزد و رک

 تجافى بنشیند تا امام سالم گويد، آن وقت برای به جا آوردن رکعت چهارم خود برخیزد. ند و به طورکامام 

ن ک  شنود، قرائت امام را گ وش ده د، ل  ه صداى امام را مىکعت اول از نماز جهرى کبر مأموم واجب نیست در دو ر[ 9]مسأله  
 احوط است.
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 ]اذکار[  متابعت ماموم از امام در اقوال

ند، پس واجب نیست اذکار نماز را بعد از امام يا با امام بگويد، چه اذک ار  کواجب نیست مأموم در اذکار از امام متابعت  [1]مسأله 
ه بعد از امام بگويد خصوصاً در کواجب چه مستحب، چه مأموم اذکار امام را شنیده باشد يا نشنیده باشد، هر چند احوط آن است 

ذکار امام را بشنود به خصوص در سالم نماز. و بر هر تقدير، اگر عمداً پیش از امام سالم بگويد نمازش باطل نیست ه اکصورتى 
ه ک  بیرة االحرام را پیش از امام بگويد بلکو اگر سهواً بگويد تکرار سالم بعد از سالم امام واجب نیست. البته جايز نیست مأموم ت

بیر هر چند در وجوب آن تأمّل کند به آن مگر بعد از فارغ شدن امام از تکه شروع نکد؛ به آن ه بعد از امام بگويکاحوط آن است 
 است.

ن د و  کبیرة االحرام بگويد، بايد نماز خود را فرادی تم ام  کبیر گفته پیش از امام تکه امام تکاگر سهواً يا به گمان آن [ 2]مسأله 
 ند.کند، و يا نماز را قطع کند و آن را تمام کنماز نافله اگر بخواهد نماز را به جماعت بخواند، عدول به 

 بیرات افتتاحیه را نگويد.کبیرة االحرام امام بگويد، هر چند امام تکبیر افتتاحیه را پیش از تکجايز است مأموم شش ت [3]مسأله 

ام ام بع ض    ويد، همانطور که اگ ر وع و سجود را بیش از ]ذکر رکوع و سجود[ امام بگکر رکه ذکجايز است بر مأموم  [4]مسأله 
 وع و سجود و بحول اللّه و قوّته و نحو آنها را ترک کند، جايز است مأموم آنها را بگويد.کبیر رکار مستحبه مثل تکاذ

ه که قنوت ندارد مشغول قنوت است، بر مأموم واجب است کعتى که امام در رکوع رود و ببیند کاگر مأموم ]سهوا[ً به ر [5]مسأله
وع برخیزد و بايستد، اما قنوت نخواند. و هم چنین اگر سهواً پیش از امام بايستد و ببیند امام نشسته و در غیر محل، تش هّد  کر از

 ند و بنشیند، و اما با او تشهّد نخواند و هم چنین در نظاير آن.کخواند بايد متابعت مى

ه ک  عت اول و دوم در صورتى کگیرد، غیر از قرائت حمد و سوره در رامام چیزی از افعال نماز مأموم را بر عهده نمی  [6]مسأله 
ه بر مأموم واج ب اس ت حم د ي ا تس بیحات اربع ه       کعت سوم و چهارم کعت داخل جماعت شده باشد، به خالف رکدر آن دو ر

ن د  کن کدوم ام ام را در ع ت اول و  کعت قرائت بخواند و مأموم قرائت را بشنود. و اگر مأموم رکبخواند، هر چند امام در آن دو ر
ع ت اول و دوم  که آنه ا ر کند، بايد در رکعت سوم و چهارم حمد و سوره بخواند، زيرا کعت سوم يا چهارم امام اقتداء که در رکبل

ند و با امام ک کند و سوره را ترکتفاء که هم حمد و هم سوره را در آن بخواند بايد به حمد تنها اکاوست، و اگر امام مهلت ندهد 
ند و بعد از آن که حمد را تمام کوع رود، احوط آن است کوع رود، و اگر امام فرصت ندهد و پیش از تمام شدن حمد او به رکه رب

وع رود کند و با امام به رکه حمد را قطع کند، هر چند جايز است که قصد فرادی کوع رود و در سجده به امام برسد يا آن کبه ر
 ى نماز را نبايد ترک کند.اعاده ن در اين صورت احتیاط بهکو ل

عت س اقط اس ت و ب ر او واج ب اس ت در      کند، قرائت حمد و سوره از مأموم در آن رک کعت دوم درکاگر امام را در ر [7]مسأله
رکعت سوم امام که رکعت دوم او است قرائت را به جا آورد، و در رکعت اول خود ]که رکعت دوم امام است[ در قنوت و تش هّد،  

ف دس ت را ب ر زم ین    کند و دو که زانوها را از زمین بلند کند ]به آن کند و در حال تشهّد احوط آن است تجافى کعت امام متاب
ه در آن حال به جای تشهّد، سبحان اللّه بگوي د، ه ر چن د اق وى ج واز      کند[ همانطور که احوط آن است کیه کگشارد و بر آن ت
عت دوم ]مأموم که رکعت سوم امام است[ اگر امام او را مهلت دهد، بايد حم د و  کر ره استحباب آن است. و دکخواندن تشهّد بل
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تفاء ب ه حم د   کند و اگر فرصت سوره هم نداشته باشد اک که مستحب است به جا آورد، و الّا قنوت را ترکسوره بخواند و قنوت 
ند و در سجده به امام کله سابق است؛ يا حمد را تمام وع رود، مطلب مانند مسأکحمد امام به ر ند و اگر پیش از تمام شدنکتنها 

وع رود و بع د از اتم ام   ک  ند و با امام به رکه حمد را قطع کند، يا آن کند و نماز خود را تمام کبرسد، يا از همان جا قصد فرادى 
 ند.کنماز، آن را اعاده 

ردن مأموم به سوره يا قبل که پیش از شروع کآن است سوره می باشد؛  که موجب جواز ترکمراد از مهلت ندادن امام  [8]مسأله
وع رود، پس کند و به رکوع بردارد سوره را تمام که امام سر از رکن باشد پیش از آن کوع رود، هر چند ممکاز اتمام آن امام به ر

مشغول سوره شود تا اواخر وع رود و واجب نیست کند و با امام به رک کوع رفت جايز است سوره را ترکه امام به رکبه مجرد آن 
وع رود، هر چند مادامی که ترس از دست دادن رسیدن به رکوع را نداشته باشد، احوط خوان دن س وره   کوع امام آن وقت به رکر

 ند و آن را قطع ننمايد.کن کند، سوره را ترکه امام قبل از اتمام سوره سر ]از رکوع[ بلند نمىکاست، پس اگر مطمئن است 

وع امام نرس ید، نم از او   کرد و به رکند قرائت که قرائت را تمام کدهد ه امام او را مهلت مىکاگر مأموم با اين اعتقاد  [9]مسأله 
ند ظاهر باطل نشدن نماز اس ت،  کن کرسد و عمداً قرائت سوره را تروع امام نمىکه بداند به رکه در صورتى کشود. بلباطل نمى

 شود.وع امام، عمدا قنوت را به جا آورد، ظاهر اين است که نماز او باطل نمىکردن رکن که اگر با علم به درکبل

ه در کواجب است مأموم قرائت خود را آهسته بخواند هر چند در نماز جهرى باشد؛ چه در قرائت استحبابى مثل آن  [11]مسأله 
مأمومی که امام جماعت يک يا دو رکعت از  عت اول نماز جهرى صداى قرائت امام را نشنود، و چه در قرائت وجوبى، مثلکدو ر

مستحب باش د،  « بسم اللّه»شود، البته بعید نیست بلند خواندن او جلوتر است، و اگر جهلًا يا نسیاناً بلند بخواند نمازش باطل نمى
 همانطور که در ساير موارد وجوب اخفات، بلند خواندن بسم اِ مستحب است.
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ند اگر امام او را مهلت دهد بايد حمد و سوره بخوان د و  کوع اقتداء کعت سوم يا چهارم امام، پیش از رکاگر مأموم در ر [1]مسأله
ه حمد را کدهد ند امام او را مهلت نمىکوع اقتداء کند چنانچه گششت. و در صورتیکه بداند اگر پیش از رکتفاء کالّا به حمد تنها ا

وع رود و قرائ ت از  کبیرة االحرام بگويد و با امام به رکوع رود آن وقت تکند تا امام به رکه تأمّل کآن است  کامل بخواند، احوط
 او ساقط است.

ند و به قصد کوع اقتداء کعت چندم امام است، جايز است پیش از رکه رکسى ببیند جماعت منعقد است اما نداند کاگر  [2]مسأله 

عت سوم يا چهارم امام است قرائت ]مأموم[ در محل خود واقع ش ده اس ت، و   کاگر معلوم شود رقربت حمد و سوره بخواند، پس 

 اگر معلوم شود رکعت اول يا دوم بوده است، خواندن حمد و سوره اشکالی ندارد.

م يا چه ارم  وع معلوم شود در رکعت سوکعت اول يا دوم است و قرائت نخواند و پیش از رکه امام در رکند کاگر خیال  [3]مسأله
وع معلوم شود، نماز او صحیح است، و اگر کبوده بايد قرائت بخواند اگر چه حمد تنها باشد و خود را به امام برساند، و اگر بعد از ر

عت اول يا دوم بوده اشکالی که در رکند و قرائت بخواند و معلوم شود که امام در رکعت سوم يا چهارم است و اقتداء کند کخیال 
 ردن آن الزم نیست.کو اگر در اثناء قرائت ظاهر شود ]که امام در رکعت اول يا دوم است[ تمام ندارد، 

ع ت اول آن از او ف وت   کاگر مشغول نافله باشد و جماعت برپا شود و بترسد در صورت اتمام نافله، جماعت اگر چه ر [4]مسأله 
بیرة االحرام امام باشد. و اگر مشغول ب ه نم از   کپیش از ت ه قطع آن مستحب است هر چندکند، بلکشود، جايز است آن را قطع 

ند جماعت از او فوت شود؛ مستحب است اگ ر از مح ل ع دول    کواجب فرادى باشد و جماعت برپا شود و بترسد اگر آن را تمام 
دول در ص ورتى  ع   کعت سالم گويد، و احوط ترکند و به دو رکوع سوم نشده باشد؛ عدول به نافله که داخل رکنگششته به آن 

ه ب ر ف رض تم ام    ک  وع نرفته باشد، و اگر بعد از عدول به نافله، بترسد کعت سوم شده باشد هر چند به رکه داخل قیام رکاست 
ردن آن است اگر چه کند، هر چند احوط قطع نکشود بنابر اقوى جايز است قطع عت اول آن فوت مىکردن آن، جماعت و لو رک
ند به جماعت آن نم از  کند و آن را تمام که اگر عدول به نافله که اگر بداند کاز او فوت شود، بل عت جماعتکعت يا دو رکر کي

ند ک کن باشد و بخواهد فضیلت جماعت را درکعدول و اتمام نماز واجب است، و بعد از آن اگر مم کرسد، اولى و احوط ترنمى
 ند.کآن نماز را به جماعت اعاده 

ه متعلّق به نماز اس ت ب ا   کنند، هر چند در مسائل ظنّیه کد يا مقلّد او به مجتهد يا مقلّد ديگر اقتداء مجته جايز است [5]مسأله 
ی از روی اجتهاد که مورد اختالفی را به جا نیاورند و در عمل متّحد باشند. مثلًا اگر فتواى يکديگر مختلف باشند، در صورتى کي

ه سوره را هر چند واجب نداند بخواند جايز است اولی به کجوب آن؛ در صورتى يا تقلید، وجوب سوره است و رأى ديگرى عدم و
عت آخر کى استراحت يا سه بار گفتن تسبیحات اربعه در دو روع يا جلسهکبیر رکى از آنها تکدومی اقتداء کند، و هم چنین اگر ي

ه جايز اس ت اقت داء   کآورد. بلن مستحباً به جا مىکل داند وه آنها را واجب نمىکسى کند به کداند، جايز است اقتداء را واجب مى
ه امام از جانب مأموم بر کعت اول نماز که در عمل نیز مخالف باشند در غیر آن چه تعلّق دارد به قرائت دو رکردن در صورتى ک

ه چی زى را  ک  س ى  کدن رکنند. البته جايز نیست اقتداء کدام به مقتضاى رأى خود رفتار که هر کعهده می گیرد، به اين معنى 
ى نماز باشد[ زيرا ه به جا نیاوردن آن موجب اعادهکه آن را واجب نداند و آن را به جا نیاورد ]در صورتى کواجب بداند به امامى 

داند پس اقتداء به او ]يعنی اقتداء به نماز باطل[ آن چیز به طور قطعی باطل مى کدر اين صورت مأموم، نماز امام را به سبب تر
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ه در اين صورت اقتداء جايز است هر چن د در عم ل   کديگر باشند ]که در مسائل ظنّیه مخالف يکجايز نیست، به خالف صورتى 
م اللّه است و هیچکدام نمی تواند حکم به بطالن نم از ديگ رى   کدام از آنها در حق او حکنیز مخالفِ هَم باشند[ زيرا اعتقاد هر 

ه ام ام از جان ب   ک  عى بودن در عرض هم هستند، و اما در آن چه متعلّق به قرائ ت اس ت   م شرکه هر دو از جهت حکنمايد، بل
ى ضمان او خ ارج  ه ضامن به اعتقاد مضمون عنه از عهدهکمأموم بر عهده می گیرد و ضامن او است، محل اشکال است؛ زيرا 

داند ب ه او اش کال   ه آن را واجب مىکسى کتداء ند، پس اقک که سوره واجب نیست و آن را ترکنشده، مثلًا اگر امام معتقد باشد 
ادغام الزم يا مدّ الزم و امثال آن، به اعتقاد خودش صحیح و به  که قرائت امام به سبب ترکدارد، و هم چنین است در صورتى 

 اعتقاد مأموم باطل باشد. 
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رده، ج ايز  ک کنى را ترکه رکه محدث است يا آن که بداند کاست، مثل آن  سى بداند نماز امام به دلیلی باطلکاگر  [1]مسأله 
 ند هر چند امام به سبب عدم اطالع يا سهو و نحو آن معتقد به صحت نماز خود باشد.کنیست به او اقتداء 

ن را به کده که مأموم آن ررک کنى را در نماز ترکافر يا محدث بوده يا رکه امام فاسق يا کاگر بعد از نماز معلوم شود  [2]مسأله 
رده است، جماعت باطل است، اما نماز مأموم که در بدن يا لباس او بوده فراموش که امام نجاست غیر معفوّ را کجا آورده، يا آن 

رده باشد. و اگر که مخلّ است به نماز فرادی، زياد نکن از چیزهائى کن يا غیر رکه به قصد متابعت، رکصحیح است به شرط آن 
ند و اگر محل قرائت نگششته واجب است حمد و سوره را بخواند. و کباطل بودن نماز امام[ در اثناء معلوم شود بايد قصد فرادی ]

ه يا فقط اقتداء مرد به او جايز نیست، يا مطلقا اقتداء که امام زن بوده و يا امثال آن کهم چنین است اگر بعد از نماز معلوم شود 
اينکه معلوم شود امام مجنون بوده يا طفل بوده، اگر قائل شويم به عدم صحت امامت مجنون يا صبی، اما  به او جايز نیست مثل

 افر و... بود.که اقتداء به فاسق و که در فرض اول است کى نماز در فرض اخیر بلاحوط اعاده

ر آن مطّلع نشود نماز مأموم ص حیح اس ت، ه ر    ند و مأموم در اثناء نماز بکاگر امام واجبى از واجبات نماز را فراموش  [3]مسأله
ن د. و  که نسیان آن موجب بطالن نماز باشد فرام وش ن که مأموم جزئى را کن باشد، در صورتى کچند آنچه که فراموش شده ر

ن ک  و اگر مم ند تا اگر محل آن باقی است آن را به جا آورد،کاگر مأموم در بین نماز بر نسیان امام مطّلع شود؛ بايد امام را آگاه 
واجب است قص د   –چرا که آن بر مأموم واجب نیست  –ه به امام بفهماند يا امام متنبّه نشود يا مأموم امام را آگاه نکند کنباشد 
ن باشد، يا قرائت باشد در موردی که بر عهده امام است و محل آن هنوز ب اقی  که جزء فراموش شده رکند در صورتى کفرادی 

وع مطّلع شود، اما اگر رکن يا قرائت نباشد، و يا قرائت باشد اما التفات مأموم بعد از گششتن مح ل  کیش از ره پکاست؛ مثل اين 
تدارک آن باشد؛ مثل اينکه بعد از وارد شدن در رکوع باشد، اقوی جواز باقی ماندن او بر اقتداء است، هر چند احوط فرادی کردن 

 ت.نماز و يا اعاده آن بعد از اتمام نماز اس

نى و نحو آن باطل شده، اگر اطالع او بع د از  کنى يا جزء رکشرط ر که نماز او به سبب حدث يا ترکاگر امام بفهمد  [4]مسأله 
 ند، اما اگر در اثناء نماز بفهمد باطل است، ظاهر وجوب اعالم ايشان است.کفراغ باشد، واجب نیست مأمومین را اعالم 

ه وقت داخل نشده يا در دخول آن شک داشته باش د،  کخول وقت داخل نماز شود و مأموم بداند اگر امام با يقین به د [5]مسأله 
ند. بلى، اگر مأموم در اثناء نماز امام، يقین به دخول وقت نمود، اقتداء به آن نماز جايز اس ت، مگ ر در   کجايز نیست به او اقتداء 

غیر معتبر داخل نماز شده باشد اقتداء به او جايز نیست، هر چن د   ند، يا با ظنّکه مراعات وقت کرده که امام فراموش کصورتى 
مأموم يقین به دخول وقت پیدا کند، زيرا نماز امام در واقع باطل است و دخول وقت در اثناء نماز در اين صورت فائده ندارد، زيرا 

معتبر به دخول وقت، داخ ل نم از ش ده    ه با يقین يا ظنّ کم به صحت نماز با دخول وقت در اثناء، مختص به صورتى است کح
 باشد.

وع امام نرسد نم از او باط ل   کند و به رکند و قرائت کدهد تا قرائت را تمام ه امام او را مهلت مىکند کاگر مأموم فکر [ 6]مسأله
ه ک  ند، بلکن کا تررسد و عمداً قرائت سوره روع امام نمىکه بداند به رکه ظاهر، باطل نشدن نماز در صورتى است کشود، بلنمى

 ند، ظاهر اين است که نماز او باطل نمی شود.کن کوع امام، قنوت را عمداً ترکردن رکن کاگر با علم به در



 

65 

 

 42درس 

 شرایط امام جماعت 

 ه شرايط امام چند چیز است: اول، بلوغ. دوم، عقل. سوم، ايمان. چهارم، عدالت. پنجم، ولد زنا نباشد. ششم، مرد بودن درکبدان 
ه نشسته نم از  که مأمومین يا بعض آنها مرد باشند. هفتم، براى مأمومین ايستاده، امام نشسته نباشد و براى مأمومینی کصورتى 

ند يا آن را که حرفى را از مخرج اداء نکخوانند امام خوابیده نباشد. هشتم، از کسانی نباشد که قرائتشان صحیح نیست؛ به آن مى
 يا حرفى را بیندازد و امثال آن، يا اعراب آن را غلط بخواند هر چند نتواند درست بخواند.ند، کبه حرف ديگر مبدل 

 در امامت فرد نشسته برای افراد نشسته، و فرد خوابیده برای خوابیده، و نشسته برای خوابیده، اشکالی وجود ندارد. [1]مسأله 

ه متیمّم ]کسی که با تیمم نماز می خواند[، يا دارای جبیره ]کسی اقتداء متوضّى ]کسی که با وضو نماز می خواند[ ب  [2]مسأله 
خواند، برای ه به سبب عشر با نجاست بدن يا لباس نماز مىکسى ککه با غسل يا وضوی جبیره ای نماز می خواند[ به غیر او، يا 

سد به امامت اين دو برای مثل خود، ه ظاهر جواز امامت مسلوس و مبطون برای غیر اين دو است، چه رکغیر او اشکال ندارد، بل
 و ]و نیز ظاهر[ جواز امامت مستحاضه برای طاهره است.

ند اگر بتواند مقدار واجب آن را اداء نمايد، جايز است، کمال فصاحت اداء که نتواند حروف را به کردن به امامى کاقتداء  [3]مسأله
 هر چند مأموم از او افصح باشد.

سى کردن بر او واجب نیست هر چند احوط است. البته همانطور که گششت، کاو صحیح نیست اقتداء ه قرائت کسى ک [4]مسأله
 ه قادر بر تعلّم ]قرائت صحیح[ باشد اما وقت تعلّم تنگ باشد، اقتداء ]نمودن به ديگری[ بر او واجب است.ک

 یست.امامت زن براى زن جايز است اما ]امامت زن[ براى مرد و خنثى جايز ن [5]مسأله

 امامت غیر بالغ براى مثل خود جايز است.  [6]مسأله  

بیره و از اصرار بر گناهان صغیره، و از که بتواند از گناهان کى راسخه داشته باشد هکه ملکمعنى عدالت امام، آن است  [7]مسأله
ه ک  مل اشف ظنّى از وج ود که کهرى ند، اجتناب نمايد. و حسن ظاکمباالتى به دين داللت اب آن بر بىکه ارتکمنافیات مروّت، 

 ند.کفايت مىک]ذکر شده[ باشد، 

ى تاب و سنت به صراحت يا به طور ض منی وع ده  کبیره بودن آن به نص ثابت شود، يا در که کبیره آن است کگناه   [8]مسأله
بیره بودن آن به نص که کت ه آن گناه، اعظم از گناهى اسکتاب يا سنت وارد شده که در کب آن داده شده، يا آن کآتش به مرت

 ى آتش بر آن ثابت شده، يا نزد اهل شرع بزرگ شمرده شود.يا وعده

اگر دو فرد عادل شهادت به عدالت شخصی دهند برای ثبوت عدالت او کافی است،  البته اگر معارض با ش هادت دو   [9]مسأله 
 عادل ديگر بلکه شهادت يک عادل، بر عدم عدالت او نباشد.

خبر دادن عده ای که عدالتشان معلوم نیست بر عدالت فرد که موجب حصول اطمینان باشد برای ثبوت عدالت فرد  [11]مسأله 
عادل، يا اقتداء عدلین به او، يا اقتداء جماعت مجهول الحال ب ه او حاص ل ش ود،     که اطمینانی که از شهادت يککافی است، بل

ننده، اهل که اطمینان کافى است، به شرط آن کوثوق و اطمینان پیدا شود کفايت می کند. خالصه از هر راهی که برای شخص 
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ه مثل بیشتر م ردم ب ه کمت رين چی زى     کسانى کفهم و خبره و بصیرت و آشنايی به مسائل شرعیه باشد، و از افراد جاهل يا از 
 شود، نباشد.اطمینان براى آنها حاصل مى

ى ع دالت او ب اقى   هک  ن د و مل که توبه کند مگر آن کیند، جايز نیست به او اقتداء بیره ببکسى از عادلى گناه کاگر   [11]مسأله 
 گردد.اب معصیت از عدالت خارج و با توبه به عدالت برمىکه در اين صورت با ارتکباشد، 

 ند، هر چند اقوى جواز آن است.که اقدام به امامت نکداند احوط آن است ه خود را عادل نمىکسى ک [12]مسأله 

هنگامی که به عدالت امام علم پیدا کرد س پس در ايج اد فس ق در او ش ک ک رد، ج ايز اس ت از ب اب عم ل ب ه            [13مسأله ]
 استصحاب، به او اقتدا کند، و همچنین است اگر چیزی از او ببیند و شک کند که آيا آن موجب فسق هست يا نه.
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 ترجمه  درسهای فصل خمس 

 51درس 

 مقدمه   تاب خمسک

ت آنه ا را  کخداوند نسل با بر -اشه خداوند متعال، آن را براى محمّد )صلّى اللّه علیه و آله و سلّم( و ذرّيهکى است خمس چیز
 که ي  ک  س ى  کقرار داده است، و  -ه از آلودگیهاى دستهاى مردم است ک -ات کبمنظور احترام به آنان، عوض ز -زياد بفرمايد

باش د، از م والى م ا حض رت ص ادق      هاى حق آنان مىنندهکدگان به آنها و غصب ننکند جزء ستم کدرهم از آن را جلوگیرى 
رد ب راى م ا خم س را ن ازل     که صدقه را بر ما حرام که جز او خدا نیست وقتى کبه حقیقت خدايى »ه: ک)علیهم السّالم( است 

 .1«فرمود. پس صدقه بر ما حرام و خمس براى ما فريضه، و هديه براى ما حالل است

ه بگوي د اى  ک  ه چیزى از خمس خريده، مع شور نیس ت   کاى هیا بنده»ه: کز( از حضرت امام صادق )علیهم السّالم( است و )با
و از حضرت امام محمّد باقر )علیهم السّ الم(  « پروردگار من آن را به مال خودم خريدم، تا زمانی که اهل خمس به او اذن دهند

 .2«ه حق ما به ما برسدکاز خمس بخرد تا اين ه چیزىکو براى احدى حالل نیست »ه: کاست 

 یفیّت تقسیم آن بین آنها، و در انفال.که خمس آن واجب است، و در مستحقّین آن و کالم در چیزى است کو 

 ه در آن خمس واجب استکگفتارى در مورد چیزى 

 خمس در هفت چیز واجب است:

ه جنگ کدر صورتى  و اسیر نمودن زنان و اطفالشان حالل شده استه خون و اموالشان که از اهل جنگ، آنهايى کآنچه  -اول
 -ه اين دو در جنگ و از شئون آن باشندکدر صورتى  -ه به سرقت و فريب کبا آنها به اذن امام )علیهم السّالم( باشد، به قهر بل

ه باشند يا نه، مانن د زم ین و مث ل آن    ه جنگجويان آن را در بر گرفتکبه غنیمت گرفته شود. بدون اينکه بنا بر اصح، بین آنچه 
ه بدون اذن امام )علیهم السّالم( است به غنیمت گرفت ه ش ود؛ پ س اگ ر در حض ور آن      که در جنگى کفرقى باشد. و اما آنچه 

ن نب ودن از  کباشد، و اما آنچه در حال غیبت آن حضرت و م تم ن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از انفال مىکحضرت و تم
 ه خمس در آن واجب است مخصوصا اگر جنگ براى دعوت به اسالم باشد.کرفتن باشد اقوى آن است اذن گ

و لو در زمان غیبت،  -انهايشان هجوم آورده باشندکه بر مسلمین در مکهنگامى  -و همچنین است آنچه از آنان در وقت دفاع 
 غنیمت گرفته شود.

 معدن -دوّم

                                                           
 وسائل، كتاب خمس، باب اول از ابواب ما يجب فیه الخمس، ح.  1

 وسائل كتاب خمس، باب اول از ابواب ما يجب فیه الخمس، ح.  2
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، و از اقسام معدن است، طال و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقس ام س نگهاى   باشدو معیار و مرجع در آن عرف مى
ه گ ا و گ ل س رخ و گ ل     ک  سنگ، بلو ذغال کبريت و ... و سرمه و زرنیخ و نمکقیمتی )مانند فیروزه، ياقوت( و قیر و نفت و 

خمس آن از جهت  ه آيا از معدن است يا نه؟کاشد ب که مورد شکسرشور و ارمنى بنابر احتیاط )واجب( جزء معدن است. و آنچه 
 معدن واجب نیست.

بنابر احتیاط ]ارزش[ عین ي ا قیم ت آن ب ه     –ردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن کم کبعد از  -ه کو در معدن معتبر است  
مت رين آنه ا از   کابر احتی اط  بیست دينار يا دويست درهم برسد، و اگر )بیست دينار و دويست درهم( در قیمت مختلف باشند، بن

دين ار برس د،    که اگر معدن به يکشود و احتیاط بهتر آن است شود، و قیمت وقت استخراج مالحظه مىنظر قیمت مالحظه مى
 شود. که سزاوار نیست اين احتیاط ترکه مطلقا، خمس آن داده شود بلکبل

معدن خارج شود، بلکه اگر در چند دفعه خارج شود و مجموع آن به ه ]مقدار حد نصاب[ به يکباره از کبنابر اقوى الزم نیست  و 
متر از حدّ نصاب بی رون بی اورد و منص رف ش ود س پس      که کحدّ نصاب برسد خمس مجموع آن واجب است. حتى در موردى 

رکت نمايند اقوى آن اى در استخراج معدن مشاند، بنابر احتیاط )خمس دارد( اگر اقوى نباشد. و اگر عدهکمیل کبرگردد و آن را ت
ه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس کدام از آنان به حدّ نصاب برسد، اگر چه احتیاط آن است که الزم است سهم هر کاست 

فايت کمعدن داراى دو جنس معدنى يا بیشتر باشد، بنابر اقوى به حدّ نصاب رسیدن قیمت مجموع آنها  کآن داده شود. و اگر ي
 ند.کمى

 کجنس باشند. البته اگر ي کشود، اگر چه از يبعضى از آنها به بعضى ديگر ضمیمه نمى -بنابر اقوى  -دنها متعدد باشد و اگر مع

رده باشد بعض ى از آن ب ه بعض ى ديگ ر ض میمه      کهاى آن معدن اجزاى زمین فاصله ايجاد ه بین قسمتکمعدن حساب شود 

 شود.مى

آورن ده  ه بی رون ک  ش ود ب ین اين  ه از معدن خارج م ى کلّق گرفتن خمس به آنچه ه فرقى نیست در تعکتحقیقا گششت  -مسألۀ 
مانند طال و نقره و آهن و  -آورند فّار آنها را بیرون مىکه کر آن گششت، پس معادنى را که ذکبه تفصیلى  افرکمسلمان باشد يا 

ن کگیرد. لیمى مین مبسوط الید باشد، آن را از آنانگیرد، و اگر والى مسلخمس به آنها تعلّق مى -سنگ و غیر آنها نفت و ذغال
 اند.ه خمس آن را ندادهکاگر از آنان به طايفه بر حق )شیعه( منتقل شد دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتّى اگر بدانند 

 گنج -سوم

 .شود عرف استه به آن گنج گفته مىکو مرجع تشخیص چیزى 
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 فرو رفتن در آب -چهارم

ه اخراج آن با غواص ى در آب  کمانند مرواريد و مرجان و غیر آنها از چیزهايى  -ه از جواهرات با غواصى بدست آيد کپس آنچه 
نوع باشد يا نه،  که از يکدينار و بیشتر برسد واجب است، و بین اين  که قیمت آن به يکخمس آن در صورتى  -متعارف است 

شود. بنابراين، اگر ند پس ]در هر دو صورت[ بعضى از آنها به بعضى ديگر ضمیمه مىکنمى چند دفعه فرقی دفعه باشد ياکدر ي
ت آنه ا در  کاى در بی رون آوردن آن مانن د ش ر   ت نمودن ع دّه کم شرکو ح دينار رسید، خمس آن واجب است. کمجموع به ي

 باشد.)استخراج( معدن مى

در صورتى  -مانند دجله و فرات و نیل  -بین دريا و نهرهاى بزرگ  شوده با غوص بیرون آورده مىکدر مورد چیزى  -1مسألۀ 
 ه فرض شود در آنها مانند دريا جواهر به وجود آيد، فرقى نیست.ک

 اش اضافه بیايده از مخارج سال خود و عائلهکآنچه  -پنجم

حیازت مباحات يا نماها و نتايج يا باال رف تن   ه از راهکها و لو اين سبکه و ساير کها، بلها و منافع تجارتها و زراعتاز صنعت
احتیاط به  کردن داخل است، اضافه بیايد. و سزاوار نیست ترکسب که در مسمّاى کها يا غیر اينها بدست آيد از چیزهايى قیمت
ه گمان کاى ارثیه ها ونباشد، مانند بخشش و هديه و جايزه سب داخلکاى را بپردازد اگر چه در مسمّاى ه خمس هر فايدهکاين 

شود. اگر چه تعلّق نگرفتن خمس به غی ر  مى که از راه صدقه مستحب، مالکآن را نداشته است و همچنین است در آن چیزى 
ه به مطلق ارث و مهر و عوض که اقوى آن است کسب داخل است، خالى از قوّت نیست، همانطور که در مسمّاى کمنافع آنچه 

او شده اگر چه از مخارج  کات ملکه با )گرفتن( خمس يا زکتیاط ]در اين موارد[ خوب است. و در آنچه گیرد، و احخلع تعلّق نمى
ه با نگهداشتن آنها، سود و رشد آنها را ب ه چن گ آورد، )ب ا    کسالش زياد بیايد، خمس )واجب( نیست. ولى اگر قصد داشته باشد 

 چنین قصدى( خمس در نماى آنها واجب است نه مطلقا.

 اد بالمؤونه المر

، و آنچ ه در  ن د کاش خ رج م ى  ه براى خود و عائله واجب النفقه و غیر واجب النفق ه کمقصود از مؤونه، چیزى است  -2مسألۀ 
فّ اره و مانن د آن ب ر او    که با نشر يا کند و حقوقى کها و میهمانیها و قراردادهايش خرج مىها و هديهها و جائزهزيارتها و صدقه

ه آنچه کتاب بلکنیز يا بنده يا خانه يا فرش يا اثاث يا کاز مصاديق مؤونه است، و آنچه را بدان نیاز دارد از چارپا يا شود الزم مى
ه جزء احتیاجات عرفى او کاش و غیر اينها از چیزهايى ه به آن نیاز دارد براى ازدواج فرزندان و ختنۀ آنها و براى مرگ عائلهکرا 

ه ک  تف اء نماي د ب ه آنچ ه     که اکر شد الزم است که ذکباشد(. البته در آنچه خارج از مؤونه سال مىشود، )همۀ اين محساب مى
ه سفاهت و اسراف به حساب آيد، پس اگر بیش از مقدار مناسب حالش باشد جزء مؤونه سال حساب کمناسب حال او است نه آن

ه کند، نه مصرف مخارجى کسب مثل خودش هست رعايت ه در مصارف حدّ میانه آنچه را مناکه احتیاط آن است کشود. بلنمى
ه از مث ل او  که لزوم رعايت آن خالى از قوت نیست. ولى توسعه در مخارج کمناسب حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد، بل

اگر به خ ودش   ه بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پسکباشد. و مقصود از مؤونه آن چیزى است متعارف است، از مؤونه مى
ردن مال که اگر در اثناى سال خرج کشود، بلسخت بگیرد يا متبرّعى مخارجش را تبرّعا بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمى

بر او واجب شود، و از روى معصیت ي ا فراموش ى و مانن د آن، در آن     -فّاره و مانند آنها کمانند حج يا اداى دين يا  -در چیزى 
 شود.د بنابر اقوى مقدار آن از مؤونه حساب نمىرده باشکمصرف ن
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اى را در آخر سال مجموع استفاده داشته باشد -از راه تجارت و زراعت و کار با دست و غیر آن  -اگر چند نوع درآمد  -3مسألۀ 
رآم دى، س الى   ه ب راى ه ر د  ک  دهد، و الزم نیست ند؛ پس خمس زياده بر مؤونه سالش را مىکه از همه داشته، مالحظه مىک

 جداگانه منظور نمايد.

 خمس ارتفاع القیمه 

و قیم ت آنه ا در ب ازار ب اال رود      ه خمس به آنها تعلّق نگرفته يا خمس آنها را داده اس ت کاگر چیزهايى داشته باشد  -4مسألۀ 
ه مقصود او از خريد او کن ه آن چیزها مال تجارت و سرمايه او نباشند، مانند ايکخمس آن زياده، بر او واجب نیست در صورتى 

ن د ظ اهر آن   که با آنها تجارت کابقاء آنها، نگهدارى خود آنها و بهره بردن از منافع و نماء آنها باشد. و امّا اگر مقصود اين باشد 
و  ن باش د. ک  ه فروش آنها و گرفتن قیمتش ممکه خمس ترقّى قیمت آنها پس از تمام شدن سال واجب است، بشرط آنکاست 
 باشد نه سال گششته.ن باشد زيادى قیمت بنابر اظهر از منافع آن سال مىکقط در سال بعد مماگر ف



 

71 

 

 52درس 

ه از ک  ؛ پس در ص ورتى  شوده سرمايه در صورت نیاز به آن، جزء مؤونه حساب نمىکآن است  -ه اقوى کبل -احوط  -1مسألۀ 
ه مناسب ح الش باش د، ب ه    کبه جهت حفظ آبرو يا معاشش ه کها باشد دادن خمس آن بر او واجب است مگر اين سبکدرآمد 

ه مناسب حال او کند کسبى تنزل پیدا مىکه او با دادن خمس آن، به که اگر فرض شود کتمام آن احتیاج داشته باشد، مثل اين 
یر آن، مق دارى فاي ده   ند، پس اگر مالى نزد او نباشد )موجود نداشته باشد( و با اجاره يا غکفايت نمىکنیست يا براى مخارجش 

ند بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و هم چنین کببرد و بخواهد آن را براى تجارت سرمايه خود قرار بدهد تا با آن تجارت 
 سب آن را بخرد تا از فوائد آن استفاده ببرد.کمنافع  ه ازکى کاست حال در مورد مل

 خمس مازاد بر مؤونه ]مخارج[ سال

و در  ه برده براى مخارج سالش بخردکبعضى از چیزها مانند گندم و جو و روغن و ذغال و غیر اينها را از سودى  اگر -2مسألۀ 

م باشد يا زياد، و امّا اگر فرش يا ظرف يا اسب و مانن د اينه ا   کآخر سال مقدارى از آنها زياد بیايد، دادن خمس آن واجب است 

باشد مگر ه خمس آنها واجب نمىکبخرد ظاهر آن است  -گیردنها مورد استفاده قرار مىه با باقى ماندن عین آکاز چیزهايى  -را

 ه در اين صورت احتیاطا خمس آنها واجب است.که از محلّ حاجت او بیرون رود کوقتى 

 ثابت بودن قیمت مؤونه در دوسال

خرد مگر از درآمدش در طول چند سال، اق وى آن  و نتواند آن را ب ونتش نیازى به خانه مثال داشته باشدکاگر براى س -3مسألۀ 
سال مثال زم ین آن را و   کباشد؛ پس در يه در هر سال بعضى از احتیاجات خانه را بخرد، جزء مؤونه مىکه در صورتى کاست 

یم ت آن  خرد و در طول چند سال، قشا، يا مثال زمین آن را مىکخرد و هدر سال ديگر سنگها و در سال سوم چوبهاى آن را مى
ه بخ رد، از  ک  ن نباشد. و امّا اگر پول را چند سال نگ اه دارد بمنظ ور اين  که غیر از اين طور برايش ممکپردازد در صورتى را مى

ه کردن پشم گوسفند را در طول چند سال بمنظور آنکه جمع کما اين کشود پس دادن خمس آن واجب است. مؤونه حساب نمى
ن نباشد، بنابر اقوى از مؤونه حساب که بغیر اين صورت برايش ممکست تهیه نمايد، در صورتى ه برايش الزم اکفرش يا لباسى 

 شود.مى

ش ود، ب ر   ه از مؤونه حساب مىکمتعدد در هر سال مقدارى جهیزيّه،  -و هم چنین است خريدن جهاز دخترش از منافع سالهاى
 شود(.حساب نمىه از مؤونه که پولها را جهت خريدن آن جمع نمايد )کخالف اين

 خمس ترکه میّت

ش ود، و خم س   ردن مخارج بقیۀ سال بنا بر فرض حیات او ساقط م ى کم کمالحظۀ  اگر در اثناى سال درآمد، بمیرد -4مسألۀ 
 باشد.آنچه که از مخارجش تا وقت مردن اضافه آمده است، واجب مى

 خارج کردن مؤونه از سود 

ه جايز است مؤون ه را فق ط از رب ح هزين ه     ک، اقوى آن است ه خمس آن واجب نیستکاگر مال ديگری داشته باشد  -5مسألۀ 
 -به جه ت وج وب ي ا تب رّع      -سى ديگر کولى اگر  ه مؤونه را بر ربح و آن مال، تقسیم نمايد.کنمايد اگر چه احتیاط آن است 

 شود و خمس تمام سود واجب است.مؤونه او را به عهده بگیرد، مؤونه حساب نمى
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 گرفتن برای مؤونه  قرض

يا بعضى از چیزهاى مورد نیازش را به ذمّه بخرد، يا قبل از به دس ت   اش در اول سالش، قرض نمايداگر براى مؤونه -6مسألۀ 
ن د )و خم س بقی ه را    کم کاش مصرف نمايد برايش جايز است به همان اندازه از سود آمدن سود قسمتى از سرمايه را در مؤونه

 بدهد(.

فّ ارات ه م   که تلف نم وده و ارش جناي ات و ن شرها و    کمانند قیمت چیزهايى  - شوده بطور قهرى پیدا مىکبدهى  -2مسألۀ 

م کباشد؛ پس مانند ساير مخارج، از فوايد و منافع آن سال اداى آن در هر سال از مؤونۀ همان سال مى -باشدملحق به آنها مى

فتن و نسیه خريدن و غیر اينها جهت مؤونۀ سالهاى قبل پی دا ش ده اس ت، در    ه با قرض گرکشود، و هم چنین است بدهى مى

ه از آن ب ه  ک   -ردن از ولىّ ام ر از م ال خم س    که از طريق قرض که آن را در سال ربح پرداخت نمايد. و امّا بدهى کصورتى 

بپردازد يا زمان اداى آن در هم ان  شود اگر چه در سال ربح آن را حاصل شود، از مؤونه حساب نمى -شود دستگردان تعبیر مى

ه واجب است خمس همۀ ربح را محاسبه س پس آن ب دهى را از مخمّ س اداء نماي د، ي ا آن ب دهى را       کسال باشد و بپردازد، بل

 ند.کند و در وقت اداى خمس، آن بدهى را نیز به حساب بیاورد و خمس آن را ردّ کپرداخت 

س اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عشر ي ا  پ اگر در سال ربح مستطیع شود -8مسألۀ 
و اگر استطاعت از منافع سالهاى متعدّدى پیدا شود خمس  از روى معصیت، حج را تأخیر بیندازد، خمس )همۀ( ربح واجب است.

نماي د، در  می ل م ى  کدر سال استطاعت ت ه استطاعت او راکه قبل از سال استطاعت می باشد واجب است و امّا مقدارى کآنچه 
ه مصرف نمودن ربح س ال در مؤون ه، ج ايز اس ت، و     که در راه رفتن به حج خرج نمايد، خمس ندارد؛ و قبال گششت کصورتى 

ه خمس آن واجب نیست تقسیم نمايد، پس مصرف نمودن هم ۀ رب ح   کواجب نیست مخارج را بین ربح و غیر ربح از چیزهايى 
 باشد.ه تخمیس شده، براى خودش جايز مىکارج حج و نگاه داشتن منافع سالهاى قبل سالش را در مخ

 دفع الخمس من غیر متعلق الخمس 

ال نیست، که از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشکدر اين  ک، و مخیّر بودن مالگیردخمس به عین تعلّق مى -9مسألۀ 
ه خمس کنشود  که در مورد آن احتیاط ترکه به حرام مخلوط شده است؛ کدر مورد حاللى باشد، مگر اگر چه خالى از قرب نمى

ه خمس به آن تعلّق گرفته تص رّف نماي د، ول ى    که خمس را به ذمّه بگیرد سپس در مالى کعین آن را اداء نمايد، و حق ندارد 
پ س در اي ن ص ورت،     اش منتقل نماي د. به ذمّهند و خمس را که با او مصالحه کیل مأذون او جايز است کم شرع و وکبراى حا

م شرع حق دارد در مال مخل وط ب ه ح رام    که حاکما اين که خمس به آن تعلق گرفته بود( جايز است کتصرف او در آن )مالى 
 ند.کهم، مصالحه 

ه نفع صاحب درآمد ه بکاحتیاطى  اگر چه بمنظور )گششتن( سال در واجب شدن خمس ارباح و غیر آنها الزم نیست -11مسألۀ 
ه خمس نداشته، حق که زودتر از آن بپردازد جايز است، و اگر معلوم شود کاست تأخیر آن تا آخر سال جايز است، و اگر بخواهد 

ه او زودتر اقدام به پرداخت خم س  که آنچه گرفته است، تلف شده باشد و هم نداند کرجوع به گیرندۀ خمس ندارد، در صورتى 
 نموده است.
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ه همانا خمس آن بر ذمّى واجب است، و اگر به اختیار خود آن را ندهد با زور از ک، افر ذمّى از مسلمان بخردکه کزمینى  -ششم
ند در کاروانسرا يا غیر اينها باشد فرق نمىکان يا که زمین زمین زراعت يا باغ يا خانه يا حمّام يا دکشود، و بین اين او گرفته مى

د و فروش بر زمین آن بطور مستقل واقع شده باشد، ولى اگر تعلق خريد و فروش به زمین بطور تبعى باشد، ب ه  ه خريکصورتى 
 گیرد. ه خمس به زمین آن تعلّق نمىکه آنچه فروخته شده عبارت از خانه يا حمام مثال باشد، اقوى آن است کاين صورت 

 ه با حرام مخلوط شدهکحاللى  -هفتم

شود و همچنین اصال به مقدار آن علم ندارد، پس در اين ص ورت  لو در ضمن عدد محصورى شناخته نمى و صاحب آن اصال و
شناسد بايد ب ه او بده د و خمس ى    شود. امّا اگر مقدار مال )حرام( را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مىخمس آن پرداخته مى

ند )و بنحوى رضايتشان که از آنان خالصى پیدا کتیاط آن است ه اگر صاحب مال را در ضمن عدد محصورى بداند احکندارد، بل
( به قرعه رجوع شود. و اگ ر ص احب آن را   کردن مالکه )براى تعیین کن نباشد اقوى آن است کرا تحصیل نمايد(، پس اگر مم

ه گمان به کمادامى دهدسى بخواهد صدقه مىکم، به هر کبا اذن حا -احتیاطا  -نشناسد يا در ضمن عدّۀ غیر محصورى باشد، 
ه آن را ب ه هم ان ش خص مخص وص     کند ک کآن باشد( نداشته باشد، وگرنه نبايد احتیاط را تر که او مالکخصوص شخصى )

را بشناسد ولى مقدار آن  که مورد صدقه باشد. البته گمان بوجود او در عدّۀ محصور فايده ندارد. و اگر مالکصدقه بدهد بشرط آن
ه اى ديگ ر   ند، و مصرف اين خمس بنابر قول صحیحتر مانند مص رف خم س  که صلح با او از آن تخلّص پیدا را نداند بايد از را

 است.

اگر مقدار آن را  -در اين صورت  -ه ک، جای خمس نیست؛ بلس ديگرى در ذمّۀ او باشد نه در عین مال اوکاگر حق  -1مسألۀ 
م شرع از ط رف ص احبش ص دقه    کنشناسد، آن مقدار را با اذن حا -حتّى در ضمن تعداد محصورى  -بداند ولى صاحب آن را 

ه به قرعه رجوع که صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است کدهد. و اگر بداند م تحويل مىکدهد، يا به حامى
ه شخصا معلوم کدر صورتى  -آن کم را در نظر گرفته به مالکم و زياد مردّد باشد، کنمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بین مقدار 

آن مجهول ي ا در   که گششت. و اگر مالکم آن بدان گونه است کپردازد. و اگر بین عدد محصورى مردّد باشد پس حمى -باشد
م کب ا ح ا   -در اين ص ورت   -ه که گششت؛ و احتیاط آن است کدهد همانطور عدد غیر محصورى معلوم باشد، آن را صدقه مى

ش ود )و آن را از ط رف   ه مقدارش معلوم اس ت م ى  کند پس با آن معاملۀ آن کم و زياد مصالحه کبین  شرع به مقدار حدّ وسط
 دهد(.صاحبش صدقه مى

پس احتیاطا ت اوان آن ب ر او اس ت. و اگ ر بع د از دادن       باشدمعلوم شود ضامن آن مى کاگر بعد از دادن خمس، مال -2مسألۀ 
باشد احتیاط آن ه حرام زيادتر از آن مىکت نمی تواند زيادى را پس بگیرد؛ و اگر بداند متر از آن بوده اسکه حرام کخمس، بداند 

 ه مقدار زيادى را نداند )صدقه دادن( واجب نیست.که در صورتى که زيادى را صدقه بدهد اگر چه اقوى آن است کاست 
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 54درس 

 گفتارى در مورد تقسیم خمس و مستحقّین آن

 شود:تقسیم مى خمس به شش سهم -1مسألۀ 

سهم براى امام )علیه السّالم( است. و اآلن  کسهم براى پیغمبر )صلّى اللّه علیه و سلّم( و ي کسهم براى خداى متعال، و ي کي
باشد. و سه س هم ديگ ر م ال يتیم ان و     اين سه سهم مال حضرت صاحب االمر )ارواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه( مى

ه از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او کسانى کها است، از میان بیلین و ابن سکمسا
 ند، بنابر قول صحیحتر، خمس برايش حالل نیست، و صدقه براى او حالل است.کنسبت پیدا 

 شرائط مستحقین الخمس 

، و بنابر اصح، ع دالت )در  اند معتبر استه مستحق خمسکسانى کدر تمام  -م ايمان است کيا آنچه در ح -ايمان    -2مسألۀ 
ه اگر کدهد داده نشود، بلبیره را انجام مىکارا گناهان کدرى نموده آشه پردهکسى که به کآنها( معتبر نیست، و احتیاط آن است 

ه او او را از اينها ب ازدارد، ج ايز   به گناه و ستم و وادار نمودن وى به زشتى باشد و ندادن خمس ب کمکدر پرداخت خمس به او 
 ه در افراد، مالحظۀ مرجحات بشود.کشود، و بهتر آن است نبودن پرداخت خمس به او، تقويت مى

باشد مخصوصا اش مىه نفقۀ او به عهدهکسى که خمس به عهده دارد به کسى ک -اگر اقوى نباشد -احتیاط است     -3مسألۀ 
ه ب ه آن  کامّا دادن خمس او به آنها براى غیر نفقه از آنچه  ه براى نفقۀ آنها باشد.کدر صورتى  اش، خمس را به آنها ندهدزوجه

ه ک  ه اگر غیر او به آنها خمس بدهد و ل و اي ن   کالى ندارد، همانطور کاحتیاج دارند و تأمین آن بر خمس دهنده واجب نباشد اش
 الى ندارد.کاشه دست تنگ است، کسى کبراى نفقۀ آنها باشد حتى به زوجۀ 

 طريق ثبوت السیاده 

گیرد. البته اگر در شهر خودش به س یّد  ، به مجرّد اين ادّعا مورد تصديق قرار نمىندکه ادعاى سیّد بودن مىکسى ک -4مسألۀ 

سى کن است در پرداخت خمس به کند، و ممکفايت مىکند در ثبوت آن کار نکسى هم او را انکبودن معروف و مشهور باشد و 

ه او که خمس را به او بپردازد، به عنوان اينکاى به کار برد به اين ترتیب حیله -و عدالتش احراز شده است  -ه مجهول الحال ک

ه ک  ن بهت ر اس ت   کیل نمايد. ل ی کو -خواهد باشد حتّى اگر خود گیرنده آن باشده مىکهر  -را در رساندن خمس به مستحقّش

 ار نبندد.کاى را بچنین حیله
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 بیده امر الخمسمن 

باشد، پس ناچار باي د ي ا   م شرع مىک، بنابر اقوى امر آن در دست حاگانۀ گششته استه مال اصناف سهکنصف خمس  -5مسألۀ
م که مال امام )علیه السّالم( است، امر آن به حاکه نصف ديگر آن کما اين کبه خود او برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد، 

ه طبق نظر و فتوايش مورد مصرف آن است، به مصرف برساند، و کد پس يا بايد به او برساند تا آن را در مواردى گردشرع بر مى
ل است مگر اين کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکه برايش معیّن مىکيا با اذن او همان مصرفى 

 ف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، يا طبق نظر او عمل نمايد.یکم و که به فتواى گیرنده محلّ صرف آن از نظر ک

برگرداند مگر در بعضى از ح االت؛ مث ل    کو آن را به مال ه ]مال را[ از باب خمس بگیردکبراى مستحق جايز نیست  -6مسألۀ 
ه امید زوالش نباشد و مس تحق  که در عسر و سختى قرار بگیرد کار باشد و نتواند آن را بپردازد به اين که مبلغ زيادى بدهکاين 

 ند، پس در اين صورت مانعى از برگرداندن آن نیست.کاو ]نسبت به خمس[ فراغت پیدا  ه ذمّهکبخواهد 

 خمس مال المنتقل ممن اليعتقد الخمس 

سى کبه  -ین فّار و مخالفکمانند  -ه اعتقاد به وجوب آن ندارد کسى که خمس به آن تعلق گرفته است از کاگر مالى  -7مسألۀ 
ه گششت، واجب نیست، چه از ربح تج ارت باش د ي ا از مع دن ي ا از غی ر آن. و چ ه از        ک، دادن خمس آن همانطور منتقل شود

ان د،  ن و متاجر يا غیر آنها باشد؛ زيرا ائمه مسلمین )علیهم السّالم( اينه ا را ب راى شیعیانش ان مب اح فرم وده     کوحات و مساکمن
ومت ج ور و ق رار س هم    که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمینهاى خراجیه را از دست حک ه در زمانهايىکهمانطور 

ه از ط رف ظ الم و اتب اع او ب ه آنه ا      کبستن با او، و بخششهاى او را تا حدودى، و گرفتن خراج از او و غیر اينها را از چیزهايى 
 اند.ردهکرسد، براى شیعیانشان مباح مى

ان د،  ردهکه محلّ ابتالء شیعه است امضاء کارهاى او را نسبت به آنچه کاند و ر را به منزلۀ خودشان قرار دادهم جوکو خالصه حا
 نند.که شیعیان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ کاز جهت اين 
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 ترجمه فصل امر به معروف و دفاع

 56درس 

 رکتاب امر به معروف و نهى از منک

شود، و وجوب اينها از ضروريات دين اس ت و  باشند و به وسیله اينها واجبات برپا مىرين و شريفترين واجبات مىاين دو از واالت
 باشد. فّار مىکار آن و ملزم شدن به آن از کر آن در صورت توجه به الزمه انکمن

و بايد از ش ما  »فرمايد: اوند متعال مىتاب عزيز )قرآن( و احاديث شريفه با زبانهاى مختلف بر آنها ترغیب شده است. خدکو در 
و )باز( خداوند متع ال  «. ه رستگارانندکنند، و اينان هستند کر که دعوت به خیر نمايند و امر به معروف و نهى از منکامتى باشند 

نید و به خدا کمىر کنید و نهى از منکه براى مردم بیرون آورده شديد. امر به معروف مىکشما بهترين امتى هستید »فرمايد: مى
 و آياتى ديگر.« آوريدايمان مى

فرمود: وقت ى  ه ]بارها[ مىکرسول خدا )صلّى اللّه علیه و آله( چنین بود »ه: کو از حضرت رضا )علیهم السّالم( ]نقل شده[ است 
 «.ر را واگشارند، پس بايد با خدا اعالن جنگ نمايندکامت من امر به معروف و نهى از من

ه دين ندارد، بغض دارد. کحقیقتا خداى عزّ و جلّ نسبت به مؤمن ضعیفى »ه: ک)صلّى اللّه علیه و آله( ]منقول[ است  و از پیغمبر
و )باز( از پیغمبر )صلّى اللّه « ندکر نمىکه نهى از منکسى است کفرمود:  ه دين ندارد، يعنى چه؟کپس گفته شد: مؤمن ضعیفى 

نماين د، در خی ر   م ى  کم  کى ک  نند و بر نیکر مىکه امت من امر به معروف و نهى از منکمادامى»ه فرمود: کعلیه و آله( است 
ش وند و ب راى آنه ا    شود و بعضى از آنها بر بعضى ديگر مس لط م ى  تها از آنان سلب مىکردند، برکباشند. پس وقتى چنین نمى

ه خطبه خواند و ستايش خدا را نمود و ب ر او  ک( است و از امیر المؤمنین )علیه السّالم« ياورى نیست نه در زمین و نه در آسمان
دادن د و  مى ه گناهان را انجامکشدند، تنها وقتى بود  که هالکسانى کامّا بعد همانا از پیشینیان شما »ثنا فرستاد سپس فرمود: 

درجه رسیدند و ربّانیون و احبار،  ه آنان چون در معاصى، به آخرينکردند بدرستى کار، نهى نمىکربّانیون و احبار، آنان را از اين 
ه ام ر ب ه   ک  ر بنمايی د و بدانی د   کنید و نهى از منکار منع ننمودند، عقوبتها بر آنان نازل شد؛ پس امر به معروف کآنان را از اين 

 ، تا آخر حديث .«نمايندنند و رزقى را قطع نمىکنمى کر هرگز اجلى را نزديکمعروف و نهى از من

ار کاى ريا ه در میان آنان از دستهکدر آخر الزمان گروهى هست »ه فرمود: کمام محمّد باقر )علیهم السّالم( است و از ابو جعفر ا
خردانند، ن ه ام ر ب ه مع روف را     بندند تازه بدوران رسیدگان و بىردن را به خود مىکه قرآن خواندن و عبادت کشود پیروى مى
ه ب راى خودش ان رخص تى    ک  ه از ضرر آن آسوده خاطر باشند، بدنبال اينند کر زمانى ر را، مگکشمارند و نه نهى از منواجب مى

دهن د ض رر   ه با اموالشان و يا با بدنهايشان انج ام م ى  کارهايى ک: و اگر نماز به ديگر -سپس فرمود -نندکبیابند و عشرى پیدا 
ر( را کفترين واجبات )يعنى امر به معروف و نهى از منه باالترين و شريکردند، همانگونه کمى کرسانید حتما نماز را )هم( ترمى
ه ام ر ب ه   ک  شود، در آنجا )ه با آن واجبات )ديگر( برپا مىکر واجب بزرگى است کردند، همانا امر به معروف و نهى از منک کتر

گی رد،  عقابش ف را م ى  رسد و خداوند همه را با مال مىکنند( غضب خداى عزّ و جلّ به مرحله ک کر را ترکمعروف و نهى از من
حض رت  »ه گف ت:  کو از محمّد بن مسلم )روايت( است «. شوندان در خانه بزرگتران نابود مىکوچکان در خانه بدان و کپس نی

نن د و ي ا   که يا بايد سالمندان و خردمندان شما به نادانان و رياست طلبان توجه کامام صادق )علیهم السّالم( به شیعیان نوشت 
 و احاديث ديگرى از اين قبیل.«. رت ترک آن[ لعنت من حتما به همه شما خواهد رسیده ]در صوکآن
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 یفیّت وجوب آنهاکر و کگفتارى در مورد اقسام امر به معروف و نهى از من

ه عقال يا ش رعا  ک، پس چیزى شودر به واجب و مستحب تقسیم مىکدام از امر به معروف و نهى از منکدر اينجا هر  -1مسأله 
ه ک  باش د. و چی زى   ه عقال قبیح، يا شرعا حرام است، نه ى از آن واج ب م ى   کباشد و چیزى اجب است، امر به آن واجب مىو

 روه باشد، نهى از آن مستحب است.کمندوب و مستحب باشد، امر به آن هم مستحب است و آنچه م

افرادی که به قدر  –فاية کمن به ال»نابراين، اگر ب فايى است.کر که وجوب امر به معروف و نهى از منکاقوى آن است  -2مسأله 
ه شرايط وج وب  کشود، وگرنه همه در صورتى ر نمايد، از ديگران ساقط مىکقیام به امر به معروف و نهى از من« کفايت هستند
 اند.واجب نموده کفراهم باشد، تر

اى با هم در امر )به معروف( ي ا  عدهه کبر اين باشد  رى )در جامعه(، متوقفکردن منکن کاگر اقامۀ واجبى، يا ريشه  -3مسأله  
افى اجتماع کشود و بايد در آن افراد به مقدار ر( اجتماع ]و همکاری[ نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمىکنهى )از من

 نند.ک

نن ده جم ع نم ودن بقیّ ه     کو براى قی ام  مايندنند و بقیه با آنان اجتماع ننکفايتند قیام کمتر از مقدار که کاى اگر عده -4مسأله 
 ماند.ننده باقى مىکشود و گناه بر )گردن( تخلفننده ساقط مىکن نباشد، واجب از قیامکمم

ه بايد مالحظ ه  کظاهر آن است  واجبى باشد کاب حرام يا ترکرى متوقف بر ارتکندن منکاگر برپا داشتن واجب يا بر -5مسأله 
 اهمیت را نمايد.

باي د از می ان آنه ا مهمت ر را     ر ک  ار توانايى داشته باشد: امر به فالن معروف، يا نهى از ف الن من کى از دو کاگر بر ي -6أله مس
 ند و در صورت تساوى، میان آن دو مخیّر است.کمالحظه 

؛ ندکفايت نمىکجب نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط وا کردن مفاسد ترکم شرعى يا بیان کردن حکبیان  -7مسأله 
ر( فهمیده شود، يا مقصود از امر )ب ه مع روف( و   کامر )به معروف( و يا نهى )از من -و لو با قرائن  -ه عرفا از بیان آنها کمگر اين

ه اگر بخ اطر قرين ه خاصّ ى    که ظاهر آن است کر است[ با بیان آنها حاصل شود. بلکمن که انجام واجب و ترکر( ]کنهى )از من
 ند، اگر چه عرف از آن ]امر يا نهی را[ نفهمد.کفايت مىکر( را بفهمد کبیان آنها امر )به معروف( و نهى )از من طرف از

ن کباشند، براى ريشه ه اينها دو واجب توصّلى مىکبل ردن و نهى نمودن، قصد قربت و اخالص معتبر نیستکدر امر  -8مسأله 
 باشد.ر مأجور مىکقصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهى از من ردن فساد و بپا داشتن واجبات. البته اگرک

 بیره باشد يا صغیره، فرقى نیست.که گناه کر( بین اينکار، )و نهى از منکدر وجوب ان -9مسأله 

ت او را به ح رام  ه آن مقدماک، پس اگر چنانچه معلوم باشد اگر به قصد رسیدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد -11مسأله 
رسانند نهى او واجب نیست، مگ ر بن ابر   ه به حرام نمىکردن او از حرام واجب است، و اگر چنانچه معلوم باشد کرسانند نهى مى

ه )نهى از آن( واجب کنمايد ظاهر آن است  کباشد؛ و اگر در موصل بودن آن شه مقدمات حرام، يا تجرّى، حرام مىکقول به اين
 باشد(.ه مقدمات حرام يا تجرّى حرام مىکر شد )که ذکبنابر مبنائى  باشد، مگرنمى

ه نه ى از آن، واج ب   کظاهر آن است  باشد کار شکاگر شخصى قصد انجام حرامى را نمايد و در توانايى او بر آن  -11مسأله 
 ه عزم بر معصیت حرام است، نهى از آن واجب است.کنیست؛ ولى اگر گفتیم 
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 رکر مورد شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منگفتارى د

 اين شرايط چند چیز است:

، پس بر ر استکرده يا انجام داده معروف يا منک کلّف ترکه شخص مکه آنچه را کننده بداند کننده و نهىکه امرکشرط اوّل: اين
ر( مانند اس تطاعت در ح ج، ش رط    کى از منشناسد واجب نیست، و علم )در امر به معروف و نهر را نمىکه معروف و منکسى ک

 وجوب است.

و يا تقلیدش مخ الف او باش د، و    آن کار يا تارکه نظر فاعل آن ک، و احتمال داده شود اگر مسأله مورد اختالف باشد -1مسأله 
م[ نیست، تا چه رس د  ه بازداشتن او جايز ]هکدهد نزد خودش جايز باشد امر و نهى او واجب نیست؛ بله وى انجام مىکآنچه را 

 ه علم به اين اختالف باشد.کبه اين

ه نماز را از روى کمثل اين ردن جهل او واجب نیست.کاگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه بازداشتن او و نه بر طرف  -2مسأله 
داند بنوشد. ولى اگر ا نمىه موضوع ]مست کننده بودن آن[ رکاى را از باب ايننندهکنمايد، يا مايع مست  کغفلت يا فراموشى تر

آن رضايت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر يا  کمطلب از چیزهايى با اهمیت باشد و موال مطلقا به فعل يا تر
 نهى نمايد، مانند قتل نفس محترمه.

ه انجام کيا آنچه را  نمايد واجب باشده از او تقلید مىکسى کنموده طبق رأى خودش يا رأى  که او ترکاگر آنچه را  -3مسأله 
نمايد( حرام باشد، و رأى غیر او مخالف رأى او باشد، ظ اهر آن اس ت   ه از او تقلید مىکسى کداده اينگونه )طبق رأى او يا رأى 

 شود حرام است.ه با آن تجرّى مىکارى که قائل باشیم تجرّى يا که بازداشتن او واجب نیست، مگر اينک

ه آن احتیاط به نظر خودشان يا به نظ ر مرج ع تقلیدش ان الزم    کب شده مخالف احتیاطى باشد که مرتکاگر آنچه را  -4مسأله 
 ه واجب باشد.که بعید نیست که او را نهی نمايد، بلکاحتیاط آن است  ،باشد

و موارد جواز و عدم آن واجب ر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن کياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهى از من -5مسأله 
 ر نیفتد.کتا در امر و نهى، به من است

ار ک  ه او را از آن ک، بر غیر او واجب است ه براى او جايز نیستکر بنمايد کاگر در موردى امر به معروف يا نهى از من -6مسأله 
 نهى نمايد.

 باشد.ه تأثیر ندارد واجب نمىکند کيا اطمینان پیدا  ؛ پس اگر بدانده احتمال تأثیر امر يا نهى را بدهدکشرط دوّم: اين 

پس با وجود احتمال مورد توج ه   شود.ه ظنّ قوى باشد وجوب )امر يا نهى( ساقط نمىکبا گمان به عدم تأثیر و لو اين -7مسأله 
 باشد.عقالء )نسبت به تأثیر( واجب مى
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ه با درخواست و موعظه  همراه نمايد ظاهر آن است کمگر اين، شودنمىار )و امر و نهى( او مؤثر واقع که انکاگر بداند  -8مسأله 
 گشارند نه امر و نهى، وجوب آنها بعید نیست.ه تنها موعظه و تقاضا اثر مىکار اين چنین واجب است؛ و اگر بداند که انک

سبت به هر دو با هم مؤثر نیس ت،  ردن نکه امر کو بداند ، ندک کب دو حرام شود يا دو واجب را ترکاگر شخصى مرت -9مسأله 
و اگر احتمال ت أثیر نس بت ب ه     دهد، نسبت به همان واجب است، نه ديگرى.ى از آنها عینا احتمال تأثیر را مىکولى نسبت به ي

 بدهد، واجب است مالحظۀ مهمتر را بنمايد. -مشخص -به طور غیر -ى از آنها راکي

ردن ب ه روزه(  ک  دهد )ام ر  گشارد و در مورد روزه احتمال تأثیر مىامر به نماز اثر نمىه کنماز و روزه باشد و بداند  کپس اگر تار
ى از ک  ن د. و اگ ر ي  کى از آنها را )بطور غیر مشخص( بدهد واجب است امر به نماز کو اگر احتمال تأثیر نسبت به ي واجب است.

ه احتمال دهد اين چنین کى از آنها امر نمايد، در صورتى که يتواند بطور اجمال، به مىکآنها مهمتر نباشد بین آنها مخیّر است؛ بل
 ردن مؤثر باشد.کامر 

 ردن آن واجب است.کرار ک، تگشاردرار شدن تأثیر مىکه امر يا نهى او در صورت تکاگر بداند يا احتمال دهد  -11مسأله 

ارا به کب آن، آشک، نه غیر آن، پس اگر چنانچه مرتاى مؤثر استار او در حضور عدهکه انکاگر بداند يا احتمال دهد  -11مسأله 
 ال دارد.که جواز آن اشکار بلکآن اقدام نموده است جايز و واجب است؛ وگرنه وجوب ان

ه )همین( امر کدهد داند يا احتمال مىن مىکو لی تأثیر استارش نسبت به مطلبى در حال حاضر بىکه انکاگر بداند  -12مسأله 
اسه مشخصى که نهى او از خوردن شراب نسبت به کردن( واجب است. و همچنین اگر بداند کينده اثر دارد )امر فعلى نسبت به آ

 ردن( واجب است.کشرب خمر مؤثر است، )نهى  کدر تر -لى يا تا حدودى کبطور  -ن نهى او از آن براى بعد کاثر است لیبى

ه خط اب  ک  ن نسبت به غیر او به شرطى کلی ارى اثر نداردکننده و فاعل ککه امر يا نهى او نسبت به ترکاگر بداند  -13مسأله 
 ه به انگیزۀ تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اوّل متوجّه سازد.کند اثر دارد، واجب است کبوى توجه پیدا ن
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ام رى ج ايز نیس ت و وج وب س اقط       ، چنین نهى وواجبى باشد کاب حرام يا ترکاگر تأثیر امر يا نهى متوقف بر ارت -1مسأل 
ه باش د راض ى نباش د، مث ل قت ل نف س       که شارع به تخلف از آن به هر طورى که مورد، آن چنان مهم باشد کشود؛ مگر آنمى

محترمه، و آنچه اين امر و نهى به آن توقف دارد به اين درجه )از اهمیت( نباشد. پس اگر جلوگیرى از قتل نفس محترمه متوقف 
 دن به خانه غصبى و مانند آن باشد واجب است.بر وارد ش

ند، آن را کر کو اگر او را امر به من ورزدند به آن اصرار مىکر که اگر او را نهى از منکاى است اگر فاعل )حرام( بگونه -2مسأله 
 ر معروف.ه محشور ديگرى نباشد واجب است )به چنین فاعلى( امر نمايد، و همچنین است دکند در صورتى کمى کتر

ه کردن آن، واجب است؛ بلکن کنه در ريشه  ردن معصیت مؤثر استکم که امر يا نهى در کاگر بداند يا احتمال دهد  -3مسأله 
ه م وال در ه ر   کاى باشد ه اگر اهم به منزلهکه )باز هم( واجب باشد. بلکاگر در تبديل اهم به مهم تأثیر داشته باشد بعید نیست 

 الى در وجوب )امر يا نهى( نیست.کنباشد، اش آنحال راضى به حصول 

نس بت ب ه اط راف عل م      -نه در موافقت قطعى -مخالفت قطعى کار )و امر يا نهى( او در ترکه انکاگر احتمال بدهد  -4مسأله 
 ار( واجب است.ک، )ان)اجمالى( مؤثر است

و جاى آن بعضى از اطراف علم اجمالى  شود کوم است تره تفصیال معلکه حرامى کند که نهى او تأثیر مىکاگر بداند  -5مسأله 
 -ه گششتکه آن معلوم اجمالى آنچنان اهمیتى داشته باشد که واجب باشد؛ مگر اينکشود، ظاهر آن است )حرام( انجام گردد مى

موج ب وج وب   ه )در اين صورت(  جايز نیست. و آي ا )در مف روض مس أله( ه ر اهمیت ى      ک -و حرام تفصیلى در آن حدّ نباشد 
 ال است.کشود؟ در آن اشمى

 ه )امر يا نهى( واجب نیست.ک، ظاهر آن است اگر )هم( احتمال تأثیر بدهد و )هم( احتمال تأثیر خالف بدهد -6مسأله 

هم( ه در آينده )کپس اگر احتمال بدهد  ر و عقب افتادن آن اثر داردکه )نهى او( در تأخیر وقوع منکاگر احتمال بدهد  -7مسأله 
 ه بعید نیست واجب باشد.که نهى نمايد؛ بلکند، واجب است وگرنه احتیاط آن است کاب آن را پیدا نمىکتوانايى بر ارت

ه ک  و ديگرى تأثیر ندارد بر هر دو واجب است  ى از آنها اجماال تأثیر داردکار )و امر يا نهى( يکه انکاگر دو نفر بدانند  -8مسأله 
 شود وگرنه بر او واجب است.ند و اثر بگشارد از ديگرى ساقط مىکار کى از آنها انکار نمايند. پس اگر يکان

ار ديگرى در اص رار ورزي دن )ش خص( ب ر گن اه ت أثیر       ک، و انى از آنها مؤثر استکار يکه انکاگر اجماال معلوم باشد  -9مسأله 
 باشد.گشارد، واجب نمىمى

ن د  کمى که گناه را ترک، پس اگر از حال او معلوم باشد تمرار گناه داشته باشدار اصرار بر اسکه شخص معصیت کشرط سوّم: اين
 شود.ار( ساقط مىکوجوب )ان

ال وجوب ساقط کگناه( حاصل شود بدون اش که از آن عالمت يقین )به ترکار شود کگناه از او آش کاگر عالمت تر -11مسأله 
ب ه حس ى    که مستند آن امر حسّ ى ي ا نزدي    کدر صورتى  -ست اگر بیّنهباشد. و همچنین ام يقین مىک، و اطمینان در حاست
 قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانى و توبه نمايد. کبر تر -باشد
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ردن ک  ه )مقصود( گناه کمرتبه ديگر باشد، نه آن که يکو لو اين ب گرددکه گناه را مرتکمقصود از استمرار، آن است  -11مسأله 
 ه فقط مرتبه دوم )هم( بخورد، نهى )او( واجب است.کرى بیاشامد و قصد داشته باشد کاگر مس دائم باشد. پس

نماي د، واج ب اس ت ف ورا توب ه       کب حرامى شود يا واجبى را ترک؛ پس اگر مرتردن از گناه، از واجبات استکتوبه  -12مسأله 
باشد.  کاش شبه توبه نمايند. و همچنین است اگر در توبهردنش معلوم نشود واجب است او را امر که توبه کنمايد، و در صورتى 

باشد  که انجام داده است( دارد، شکه او اصرار )بر گناهى کو اين، غیر از امر و نهى نسبت به بقیه گناهان است؛ پس اگر در اين
 توبه، واجب است. کنسبت به ترن کار )و امر يا نهى( واجب نیست لیکه اصرار ندارد، نسبت به همان معصیت، انکيا معلوم باشد 

خواه د معص یتى را   ه او م ى ک  ظاهر ش ود   -به صورت علم يا اطمینان و يا از دلیل معتبرى  -اگر از حال شخص  -13مسأله 
 ه نهى او واجب است.که تا به حال آن را انجام نداده است، ظاهر آن است ک ب گرددکمرت

برنداشتن استمرار بر  -و مانند آن -ه در صورت علمک؛ بلنى و توبه او شرط نیستار، اظهار پشیماکدر واجب نبودن ان -14مسأله 
ه وجوب امر به توبه غی ر از وج وب   کارش پشیمان نشده است. و )قبال( گششت که از کار( واجب نیست، اگر چه بداند کگناه، )ان

 ب آن شده است.که مرتکنهى نسبت به گناهى است 

ه ک  ه او ب ه جه ت اين  ک  ، و بدان د  ه او واقعا از اصرار بر گناه ناتوان استکمعتبرى قائم شود بر اين اگر بداند يا دلیل -15مسأله 
باشد؛ اگر چه نسبت به ه مقدور او نیست واجب نمىکه ناتوان است قصد اصرار بر گناه را دارد، نهى او نسبت به فعلى کداند نمى
 )نهى او( واجب است. توبه و تصمیم بر گناه اگر آن را حرام بدانیم، کتر
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 اى نباشد.ار )و امر يا نهى( او مفسدهکه در انکشرط چهارم: اين 

ى از ک  ، ب ر او ي ا ب ر ي   ه قاب ل توجّ ه اس ت   ک  ار او موجب ضرر جانى يا آبروئى يا مالى که انکند کاگر بداند يا گمان  -1مسأله 
ه همچن ین اس ت اگ ر    کشود؛ بلار( واجب نیست و از او ساقط مىکنشود، )امربوطین او مانند خويشان و ياران و همراهانش مى

ش ود(. و  نند ترس متوجه شدن چنین ضررى را داشته باشد، )واجب از او س اقط م ى  که عقالء به آن اعتناء مىکبخاطر احتمال 
 شوند.ه بقیۀ مؤمنین هم به خويشان و دوستانش ملحق مىکظاهر آن است 

ه در آين ده،  ک  ؛ پس اگر ترس داشته باشد ه در زمان حال باشد يا در آيندهکفرقى نیست بین اين در متوجه شدن ضرر -2مسأله 
 شود.ار( ساقط مىکرسد، وجوب )انضررى به او يا به غیر او مى

بوطین او ار، او يا مرکه در صورت انکنند بترسد که عقالء به آن اعتناء مىکند يا به جهت احتمالى کاگر بداند يا گمان  -3مسأله 
 ه ساير مؤمنین نیز، به مربوطین ملحق باشند.کباشد و بعید نیست ار( واجب نمىک)ان، شونددر تنگنا و سختى واقع مى

ار )و امر يا نه ى( ح رام اس ت. و    ک، اناگر بر جان و يا آبروى خودش و يا بر جان و آبروى مؤمنین، ترس داشته باشد -4مسأله 
 -ه بداند کبل -ار حرام است(. ولى اگر بر مال خودش بترسد که مورد توجه است بترسد، )انکؤمنین همچنین است اگر بر اموال م

ار او حرام که انکه او را به تنگنا و سختى بیندازد، ظاهر آن است کرسد، پس اگر چنانچه در حدى نباشد ه ضرر مالى به او مىک
 ار، حرام باشد.که انک ه موجب حرج و سختى باشد، بعید نیستکنیست؛ و در صورتى 

ه مورد توجّه اس ت، ب شل آن واج ب نیس ت؛     کرى متوقف بر بشل مالى باشد کردن منکن کاگر اقامه واجب يا ريشه  -5مسأله 
ه ک  ه موجب حرج باشد بعید نیس ت  که در حرج و سختى بیفتد خوب است، و در صورتى کاى نباشد ه بگونهکن در صورتى کلی

دهد و در هر حال، خالف آن را رضايت ندارد، ه شارع مقدس به آن اهمیت مىکضوع از چیزهايى باشد جايز نباشد. ولى اگر مو
 واجب است.

اى از مس لمین، و  مانند حفظ جان قبیل ه  دهد،ه شارع اقدس به آن اهمیت مىکر از چیزهايى باشد کاگر معروف و من -6مسأله 
ه موجب گمراهى مسلمین گردد، يا کم و محو دلیل )حقانیت( اسالم بطورى حرمت نوامیس آنها، يا از بین بردن آثار اسال کهت

ه آثار و محل آن محو شود، و مانند اينها، بايد مالحظه مهمتر کاز بین بردن بعضى از شعائر اسالم مانند بیت اللّه الحرام بطورى 
ها )و باشد، پس اگر برپا داشتن حجتیف نمىلکيا حرجی موجب رفع ت -اگر چه ضرر جانى باشد  -بودن را نمايد، و هر ضررى 

ه ک  ه بوسیله آنها گمراهى برطرف شود، متوقف بر بشل جان يا جانه ا باش د ظ اهر آن اس ت     کدلیلهاى حقانیت( اسالم بطورى 
 متر از بشل جان است واقع شود.که که در ضرر يا حرجى کواجب باشد، چه رسد به اين

اس الم و   کلم تهم( موج ب هت    کوت علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّ ه  کشود و ساگر در اسالم بدعتى واقع  -7مسأله 
ن ک  ار آنه ا در ريش ه   کار نمايند، چه انکن است انکه ممکاى بر آنان واجب است به هر وسیله، تضعیف اعتقادات مسلمین شود
جب آن باشد و )اينجا( مالحظه ضرر و حرج رات، موکار منکوت آنان از انکو همچنین است اگر س ساختن فساد مؤثر باشد يا نه.

 شود.ه مالحظه اهمیت مىکشود، بلنمى
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ر ک  ر، معروف ي ا مع روف، من  که منکلمتهم( ترس اين باشد کوت علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّه کاگر در س -8مسأله 
ار فاع ل،  ک   کارشان در ت ر که انکبدانند ه کوت جايز نیست و لو اينکه علمشان را ظاهر نمايند و سک، واجب است بر آنان شود

 ه مورد اهمیت جدّى شارع مقدس است.کم از مسائلى باشد کشود در صورتیکه حو مالحظه ضرر و حرج نمى مؤثر نیست.

وت ک، س  تقويت ظالم و تأيید او باشد)و العیاذ باللّه( لمتهم(، کوت علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّه کاگر در س -9مسأله 
 ه در رفع ظلم او مؤثر نباشد.کنند و لو اينکردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است ]مخالفت خود را[ اظهار ک

اب بقیّ ه محرم ات و   ک  اران بر ارتکلمتهم( موجب جرأت ستمکوت علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّه کاگر س -11مسأله 
ه ک  ار نمايند، اگر چه در از ب ین ب ردن معص یتى    کو بر آنها واجب است ان ردن بر آنان حرام استکوت ک، سها شودايجاد بدعت

 شود، تأثیرى نداشته باشد.ب مىکمرت

آن ان و نس بت    کلمتهم( موجب سوء ظ نّ ب ه ايش ان و هت     کوت علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّه کاگر س -11مسأله 

ه نعوذ باللّه اعوان ظلمه بحساب آين د،  ک، مانند اينجايز نیست ه صحیح نیست و نسبت دادنش به آنهاکدادنشان به چیزى بشود 

 ند.که در رفع ظلم اثر نکار نمايند، و لو اينکردن ننگ از ساحت مقدسشان، انکبر آنها واجب است براى برطرف 

ردن ک  ن کيشه اگر ورود بعضى از علماء مثال در بعضى از پستهاى دولت موجب اقامه واجب يا واجبات، يا موجب ر -12مسأله 
 -حیثیّت علم و علماء و تضعیف اعتقادات مردم ض عیف نداش ته باش د     کمانند هت -، و محشور مهمترى راتى شودکر يا منکمن

ه داراى ک  ه چن ین چی زى بج ز ب راى بعض ى از اف راد مش خص        کفايى واجب است. مگر آنک)وارد شدن در اين پستها( بطور 
 ر اين صورت( مشخصا بر چنین فردى واجب است.ه )دکن نباشد، کخصوصیات خاصى است مم

ن د خ ودش عم ل نماي د و آنچ ه را نه ى       کو يا به آنچه امر م ى  ننده، شرط نیست عادل باشدکننده و نهىکدر امر -13مسأله 
م ر  ه با اجتماع شرايط، )ديگرى را( ب ه هم ان واج ب ا   کواجب باشد، بر او واجب است  کند، و اگر )خودش( تارک کنمايد ترمى

اب آن نه ى  که )ديگرى را( از ارتکباشد بر او واجب است ب حرام مىکه واجب است به آن عمل نمايد، و اگر مرتکما اينکنمايد 
 اب آن براى خودش حرام است.که ارتکما اينکنمايد، 

 ه جايز نیست.کار او واجب نیست بلکان، واجب، شرعا يا عقال در آن معشور باشد کب حرام، يا تارکاگر مرت -14مسأله 

ال دارد. که اش  ک  ار او واجب نیس ت بل ک، انواجب، در آن معشور باشد کب حرام يا تارکه مرتکاگر احتمال داده شود  -15مسأله 
ه ک  ه مثال مسافر است، نهى او واجب نیست بلکخورد ه در ماه رمضان روزه را مىکسى که احتمال داده شود کپس در صورتى 

اب محرمات شود، ب راى  کردن مردم بر ارتکام اسالم يا جرأت پیدا کاح کارا و باعث هتکار او آشکه اگر البت ال است.کداراى اش
 اين جهت، نهى او واجب است.

رده باشد؛ پس اگر )خطايش( به جهت ک ، و در آن خطاه آن جايز استکواجب معتقد باشد  کب حرام يا تارکاگر مرت -16مسأله 
ردن ک  ن ه برط رف     -باش د  اش تنها به حرام مىند روزه برايش ضرر دارد يا معالجهکه گمان کاين مانند -شبه موضوعیّه باشد 

 ار او واجب نیست.کجهل از او، و نه ان

ه اين چنین فتوى دارد، پس رف ع جه ل از او و بی ان    کسى باشد کم باشد؛ پس اگر مجتهد يا مقلد کو اگر به جهت جهل در ح
م کاش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حه وظیفهکمى را کح م برايش واجب نیست، و اگرکح

 ار او واجب است.کمسأله را برايش بیان نمود، و ان
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 رکگفتارى در مراتب امر به معروف و نهى از من

تر، حتى با احتمال حصول آن، تبه پائینه در صورت حصول مطلوب از مرکر مراتبى است کهمانا براى امر به معروف و نهى از من
 ه به مرتبه باالتر تعدّى نمود.کجايز نیست 

ه مع روف را  کخواهد ه از او مىکو اين ار گرددکر آشکه از آن ناراحتى قلبى او از منکارى انجام بدهد که کمرتبه اوّل: اين است 
چشم پوشیدن ]پايین انداختن نگاه از او[، و عبوسى و گرفتگ ی   مانند نمايد، و براى آن درجاتى است: کر را ترکانجام داده و من

 رابطه با او و مانند آن. کشیدن و ترکنار کردن به او و از او کدر صورت ]چهره در هم کشیدن[، و مانند روگرداندن يا پشت 

ه کدهد ن بردن آن، و احتمال نمىنه از بی شودر مىکرابطه با او مثال  موجب تخفیف يافتن من کاگر رو گرداندن و تر -1مسأله 
رابطه واج ب   کار برايش نباشد، اعراض و ترکان انکند، و به غیر از آن هم امکن نمودن آن اثر کامر و نهى زبانى او، در ريشه 

 باشد.مى

 -حتمال تأثیر اران و پادشاهان ظالم، اکلمتهم( از ستمکاگر در روگردان شدن علماى دين و رؤساى مشهب )اعلى اللّه  -2مسأله 
ه رابطه و معاش رت  کبه اين -س آن فرض شود کباشد، بر آنان واجب است اعراض نمايند. و اگر ع  -و لو در کم شدن ظلم آنها

و در  -بايد مالحظه جهات را بنمايند و طرف اه م را ت رجیح دهن د     -م شدن ظلمشان شود کسالطین ظالم( موجب ايشان )با
 کردنش ان ب ر هت    کت و تقويت آنان و جرأت پی دا  که معاشرت ايشان موجب شوکاحتمال اينه محشور ديگرى حتى کصورتى 

مقام علم و روحانیت و موجب سوء ظن به علماى دين و رؤساى مشهب نباشد )چنین محشورى  کحرمتهاى الهى، يا احتمال هت
 معاشرت ايشان با اين هدف واجب است. -نداشته باشد( 

، )اين ه رعايت آن الزم استکاران( دارای مصلحت راجحی نباشد کدين و رؤساى مشهب )با ستم اگر معاشرت علماى -3مسأله 
اران راض ى  کارهاى س تم که به کمعاشرت( براى ايشان جايز نیست، مخصوصا اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اين

 باشند، شود.مى

الم، احتمال تأثیر در تخفیف دادن ظلمشان يا تخفیف دادن جرئتشان اران و سالطین ظکردن هداياى ستمکاگر در رد  -4مسأله 
س باشد، )يعنى قبول آنها چن ین اث رى دارد(،   کو اگر بر ع ها واجب است و قبول آنها جايز نیست.، ردّ آنگشاريها باشددر بدعت

 بايد جهات )مختلف( مالحظه گردد و جانب اهم ترجیح داده شود.

تش ان و جرئتش ان ب ر    کهايشان ]سالطین ظ الم[ تق ويتى نس بت ب ه شو    گششت اگر در پشيرفتن هديهه کهمانگونه  -5مسأله 
ه احتمال اين تقويت داده شود احتی اط نپ شيرفتن   کپشيرفتن )هدايا( حرام است، و در صورتى  ستمگرى و بدعتگشاريهاشان باشد

شد واجب است جهات )گوناگون( مالحظه و آنچه مهمت ر  س )بوده و در نپشيرفتن هدايا چنین اثرى( باکاست، و اگر مطلب به ع
 است مقدّم داشته شود.

راهت قلبى داشتن نسبت به آنها واجب باشد، که که بعید نیست کبل معروف حرام است، کر و ترکرضايت به انجام من -6مسأله 
 ر است.کراهت غیر از امر به معروف و نهى از منکو اين 

 ردن با زبان.ک ردن و نهىکامر  -مرتبه دوّم
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 در صورت احتمال تأثیر واجب است به مرتبه دوّم منتقل شود.، شوده مقصود با مرتبه اوّل حاصل نمىکاگر بداند  -7مسأله 

، همان واج ب اس ت و تع دى از آن ج ايز     شوده با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مىکاگر احتمال دهد  -8مسأله 
 نیست.

ه از آرام و کواجب است  بايد به امر و نهى با تحکم ]و اعمال قدرت[ منتقل شود و داند موعظه و ارشاد اثر ندارد،اگر ب -9مسأله 
رد به درجه شديدتر از آن با احتمال تأثیر، منتقل شود، و تج اوز ]از اي ن ح د[    کترين درجه گفتار شروع نمايد و اگر تأثیر نآسان

 شود.مى کر( با گفتن آن هتکه فاعل )منکباشد  جايز نیست، مخصوصا اگر مورد طورى

ر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غلیظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در ام ر و تهدي د و   کاگر از بین بردن من -11مسأله 
 باشد.ه با اجتناب از دروغ، واجب مىکجايز است، بل ترساندن بر مخالفت آن باشد،

ر از ک  مانند ناس زا و دروغ و اهان ت باش د. ول ى اگ ر من      ر ديگریکار همراه با ارتکاب حرام و منکنه اکجايز نیست  -11مسأله 
اب کمانند قتل نفس محترم و ارت -باشد ه شارع مقدس به آن اهتمام دارد و در هر حال راضى به حصول آن نمىکمواردى باشد 

ه مستلزم مانند آنچ ه  کجلوگیرى و دفع آن واجب است و لو اينه کباشد. بلجايز مى -زشتیها و گناهان بزرگ موجب هالک فرد 
 ه منع آن متوقف بر اينها باشد.کر شد )دروغ و اهانت و ...( باشد در صورتى کذ

 متر باشد،کر شد که در مرتبه اوّل ذکاگر بعضى از مراتب گفتار از جهت اذيّت و اهانت از آنچه  -12مسأله 

باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روى باز، فرضا م ؤثر  اين مرتبه مقدم بر مرتبه اول مىتفا نمايد و کواجب است به آن ا
متر باشد، تعدّى از آن ]وعظ[ به اينها ]اعراض کرابطه و روی گرداندن از او و مانند اينها  کيا محتمل التأثیر باشد و اذيتش از تر

باش ند؛  ا ]از جهت نحوه امر و نهی و يا نحوه تأثیر امر و نهی در ايشان[ مختلف مىو ...[ جايز نیست، البته افراد آمر و مأمور جدّ
باش د،  تر و شديدتر از ق ول و ام ر و نه یش م ى    ردن او سنگینکرابطه  که اهانت و اذيت اعراض و ترکپس چه بسا شخصى 

مراتب پايین و آسان و ب ه هم ین ترتی ب، عم ل      بنابراين آمر و ناهى بايد مالحظه مراتب و افراد را بنمايند، و با در نظر گرفتن
 نمايد.

 ار با دست ]عملی[ باشد.که انکاين است  -مرتبه سوّم

واجب است به مرتبه سوم منتق ل ش ود و آن   ، شوده مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمىکاگر بداند يا مطمئن شود  -1مسأله 
 اتب پايین و آسان آن و به همین ترتیب... را نمايد.)عبارت از( اعمال قدرت است؛ و البته بايد مراعات مر

باشد؛ و اين تجاوز ر شود ضامن مىکو منجر به ضررى بر فاعل من ند،کر، از مقدار الزم تجاوز کاگر در جلوگیرى از من -2مسأله 
 حرام است.
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معالج مهربان، و پدر  کمانند پزش -ارش کب اندر امر و نهى و مرات -ر که آمر به معروف و ناهى از منکسزاوار است  -1مسأله 
ارش لطف و رحمت براى او خصوصا، و براى امت عموما باشد، و کو ان نمايد، باشد.ب را مىکه مراعات مصلحت مرتکبا شفقت 

الص ارش را از آلودگیهاى هواهاى نفسانى و اظهار بزرگى خ  کقصدش را فقط براى خداى متعال و رضايت او قرار دهد، و اين 
ب گناه و کب نبیند، زيرا چه بسا براى شخص مرتکنمايد، و نفس خودش را منزّه نداند و براى نفس خود بزرگى يا برترى بر مرت

باشند و خداوند متعال او را بخاطر اين صفات دوس ت  ه مورد رضايت خدا مىکبیره باشد، صفات خوب نفسانى باشد کلو گناهان 
 س او باشد اگر چه بر خودش پوشیده است.کباشد؛ و چه بسا آمر و ناهى عورد بغض خداوند مىار )گناه( او مکدارد، اگر چه 

فّل امور سیاسى؛ مانند اجراى حدود، و امور قضايى و م الى؛ مانن د گ رفتن خ راج و مالی ات      کس حق ندارد متکهیا  -2مسأله 
 رده باشد.کلسّالم( او را براى آن کار منصوب ه امام )علیه اکسى ک)علیه السّالم( و  شرعى باشد، مگر امام مسلمین

در اج راى سیاس ات   در زمان غیبت ولى امر و سلطان عصر )عجل اللّه تعالى فرجه الشريف( قائم مق ام آن حض رت    -3مسأله 
ه ج امع  ک   باشند و آنها فقهائى هستندباشد، نوّاب عام حضرتش مى)حدود و تعزيرات( و تمام آنچه براى امام )علیه السّالم( مى

 شرائط فتوى و قضاوت باشند، مگر جهاد ابتدايى.

در صورت  ام ظالم نباشدکه دستشان باز و ترسى از حکفايى واجب است در صورتى کبر نواب عام )آن حضرت( بطور  -4مسأله 
 ان، به مقداری که میسر است، به امور سابق قیام نمايند.کام

ه در زم ان  که فقهاء را در اجراى سیاسات اسالم و غیر آنها از امور حسبیّه کاست  فايى، واجبکبر مردم بطور واجب  -5مسأله 
ن که میسور و ممکان به هر قدرى کو در صورت عدم ام نمايند. کمکان، کباشد در صورت امغیبت از امور مختص به آنان مى

 نند(.کاست )مساعدت 

پس اگ ر   تا چه رسد به اجراى سیاسات غیر شرعى، جايز نیست از طرف ظالم، متصدى حدود و قضا و غیر آنها شدن -6مسأله 
 بیره است.کارش معصیت کند، ضامن است و کاز طرف او با اختیار متصدى شود و موجبات ضمان را ايجاد 

 ه براى شخص مجبورکجايز است، مگر قتل، و )در مواردى  ردکى از امور مجبور کاگر ظالم، او را به متصدى شدن ي -7مسأله 
ش ود  و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است. ولى بعضى از مسائل مهم به قتل ملحق مى باشد.جايز است( ظالم ضامن مى

 رديم.ککه قبال به آن اشاره 

م جور، متصدى کارى را به جهت مصلحتى از طرف حاک -در سیاسات و قضاوت و مانند آن  -اگر فقیه جامع الشرائط  -8مسأله 

ند و بر طبق موازين شرعى قض اوت نماي د، و متص دى ام ور     که حدود شرعى را اجراء ک -ه بر او واجب است کبل -جايز  شود

 ند.که از حدود خداى متعال، تجاوز کحسبى شود، و حق ندارد 

ب ب ر او واج    باشده متصدى شدن او از طرف ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سیاسات الهى مىکاگر فقیه ببیند  -9مسأله 
 ه مفسده متصدى شدن او بیشتر باشد.کاست متصدى گردد، مگر اين
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ه با ه م اخ تالف دارن د(    که بر متخاصمین )ک، بلام و قضات جور جايز نیستکدر اختالفات و درگیريها، رجوع به ح -11مسأله 
ر او رجوع نمايد آنچه ن است به غیکه مراجعه به او ممکواجب است به فقیه جامع الشرائط مراجعه نمايند. و در صورتى 

 ه در آن وجود حرام است.کم غیر او گرفته بنابر تفصیلى که با حکرا 
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 62درس 

 ]فصلى در[ دفاع

 ى از آنها دفاع از اساس اسالم و قلمرو آن است. دوّم آنها )دفاع( از خود و مانند آن است.کو آن بر دو قسم است: ي

 دفاع از اسالم و قلمرو آن

، بالد مسلمین و يا مرزهاى آن را مورد هجوم قرار ه از او بر اساس اسالم و اجتماع مسلمین ترس باشدکنى اگر دشم -1مسأله 
 ن است با بشل مال و جان، دفاع نمايند.که ممکاى ه از آن به هر وسیلهکدهد، بر مسلمانها واجب است 

لفى بدون هیا ک، پس بر هر مائب خاص يا عام او نیستدفاع مشروط به حضور امام )علیه السّالم( و اذن او و اذن ن  -2مسأله 
 ه باشد، دفاع نمايد.کاى قید و شرطى واجب است به هر وسیله

دف اع ب ه ه ر    اگر ترس تسلط بیشترى بر بالد مسلمین و توسعه استیالء و گرفتن بالد آنها يا اسیر نمودن آنها باش د،  -3مسأله 
 باشد.ن است واجب مىکه ممکاى وسیله

ه منجر به اسارت سیاسى و اقتصادى مسلمین و موه ون ش دن   کاگر بر قلمرو اسالم از استیالى سیاسى و اقتصادى  -4أله مس
هاى مشابه و مخالفت های نفی کننده آن، دفاع واجب است؛ ، با وسیلهشود، ترس باشداسالم و مسلمین و ضعیف شدن آنها مى

 رابطه و معامله با آنان مطلقا. که از آن، و تراستفاد کاالهاى آنان، و ترکمانند نخريدن 

تسلّط سیاسى يا غیر آن  بر قلمرو اسالم و بالد مسلمینه بیگانگان ک اگر در روابط اقتصادى و غیر آن، ترس اين باشد -5مسأله 
مه مسلمین واجب است نند، بر هکشود، پیدا ه موجب استعمار آنان يا استعمار بالدشان و لو از جهت معنوی ]و فرهنگی[ مىک -
 باشد.نند، و اين گونه روابط، حرام مىکه از چنین روابطى اجتناب ک

با بعضى از دول يا تجار بیگانه، ترس بر بازار مسلمین و زندگى اقتصادى آنها  -دول يا تجّار  -اگر در روابط بازرگانى  -6مسأله 

ه کباشد. و در صورت چنین ترسى، بر رؤساى مشهب )واجب( است نند، و چنین تجارتى حرام مىک کواجب است آن را تر باشد،

ه ب ر  کما اينکاالهاى آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضیات زمان تحريم نمايند.و بر امت اسالمى متابعت آنان )واجب( است، ک

 نند.که در قطع اين روابط جديّت کهمه آنها واجب است 

يا موجب ، با بیگانگان موجب استیالى آنان بر بالد مسلمین يا نفوس و اموالشان شوداگر روابط سیاسى دول اسالمى  -7مسأله 
ه چن ین رواب ط و مناس باتى داش ته باش ند؛ و      ک  اسارت ]و محدوديت[ سیاسى مسلمین گردد، بر رؤس اى دولته ا ح رام اس ت     

با مخالفت هايی که آن روابط را نفی کند، به  نند و آنان را و لوکو بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد  پیمانهايشان باطل است.
 اينگونه روابط ملزم نمايند. کتر

بر تمام دول اسالمى واجب است به ه ر وس یله    ى از دول اسالمى هجوم برند،که بیگانگان به يکاگر ترس آن باشد  -8مسأله 
 یز( واجب است.نند، همانطور که ]عالوه بر دول اسالمی[ بر ساير مسلمین )نکن از آن دفاع کمم

، ب ر س اير دول   ه با مصلحت اسالم و مس لمین مخ الف اس ت   کى از دول اسالمى پیمانى ]با بیگانگان[ بست کاگر ي -9مسأله 
نن د ت ا آن   کوش ش  که با وسائل سیاسى يا اقتصادى، مانند قطع رابطه سیاسى و بازرگانى با آن دولت، ک)اسالمى( واجب است 



 

89 

 

انشان است در اي ن  که در امکه با هر گونه مخالفت موجب نفی آن پیمان، کاير مسلمین واجب است و بر س پیمان را بهم بزنند.
 باشد.ار اهتمام بورزند، و چنین معامالتى در شرع مقدس اسالم حرام و باطل مىک
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 63درس 

 دفاع از خود و مانند آن 

و فساد سالح خود را آشکار نموده[ و مهاجم و دزد ه انسان حق دارد محارب ]کسی که به قصد فتنه کالى نیست کاش -1مسأله 
 تواند، دفع نمايد.ه مىکو مانند اينها را از خود و حريم و مالش هر اندازه 

شد، بر او واجب است به کتا از روی ظلم او را ب اش، هجوم آورداش يا غیر خانهاگر دزد يا غیر دزد بر شخصى در خانه -2مسأله 
 ه به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم شدن و پشيرفتن ظلم برايش جايز نیست.کود( دفاع نمايد، و لو ايننى )از خکهر وسیله مم

حتى خدمتگزار م رد و   -ه به او تعلق دارند کسانى کسى از قبیل پسر يا دختر يا پدر يا برادر يا بقیه کاگر به متعلقین  -3مسأله 
ش ته ش دن مه اجم    که به کند، و لو اينکاست از او دفاع  -ه واجب کبل -ايز شد جکه از روی ظلم او را بکهجوم آورد  -زن او 

 منجر شود.

ن اس ت واج ب   که ممکاى ه تجاوز نمايد، دفع او با هر وسیلهک هجوم برد -اش باشد يا غیر اوزوجه -اگر به حريم او -4مسأله 
حريم او باشد و در حد تجاوز نباش د، ظ اهرا وظیف ه     ه اگر تهاجم بر آبرویکشته شدن مهاجم منتهى شود، بلکباشد و لو به مى

 همین است.

ه ب ه قت ل مه اجم    کنى برايش جايز است، و لو اينک، دفع او به هر وسیله مماگر به مال او يا مال عیالش هجوم آورد -5مسأله 
 منتهى شود.

و ب ه مرتب ه ش ديدتر از آن     ن د کاقدام به دفاع تر ه از مرتبه پائینکر شد بناء بر احتیاط، واجب است کدر تمام آنچه ذ -6مسأله 
شود بايد همان را انجام دهد، و اگر جز با داد نوع اخطارى، مانند سرفه نمودن مثال، دفع مى کبرسد؛ پس اگر با آگاه نمودن و ي

شود باي د  با دست دفع نمىتفا نمايد. و اگر بجز کار را انجام داده و به آن اکشود بايد همین ، دفع نمىتهديد موجب ترس زدن و
ه دفع او، با ايجاد جراحت کشود، در صورتى تفا نمايد. و يا به شمشیر دفع مىکشود به آن اتفا نمايد. و يا با عصا دفع مىکبه آن ا

س ت.  شنده، )قت ل او( ج ايز ا  کن نیست به هر وسیله کشتن ممکتفا نمايد. و اگر دفع او جز با کن باشد بايد به همان اکدر او مم
ه اگ ر ب ا   ک  ن باشد و فرصت داشته باشد و ترسى از غلبه مهاجم نباش د، بل که ممکالبته مراعات ترتیب در صورتى واجب است 

ه قطعا او را کرعايت ترتیب ترس فوت وقت و غلبه دزد داشته باشد، )رعايت ترتیب( واجب نیست، و کمک گرفتن از هر چیزى 
 نمايد جايز است.دفع مى

باش د و ض مانى ب ر فاع ل     ، هدر مىند و بر مهاجم نقص مالى يا بدنى يا واقع شود يا بمیردکاز حدّ الزم تجاوز ن اگر -7مسأله 
 نیست.

 باشد.، بنابر احتیاط ضامن مىندکافى است تجاوز که به نظر خودش، و واقعا در دفع او کاگر از آن حدّى  -8مسأله 

، )مهاجم( ضامن است؛ چه جرح باشد يا قتل طرف مهاجم نقصى بر مدافع وارد شوداز  -واسطه يا با واسطه بى -اگر  -9مسأله 
 يا مال و مانند آن.
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ه ک  ه بدان د  کند واجب است دفاع نمايد و لو اينک، يا بر حريمش هجوم ه او را به قتل برساندکاگر بر او هجوم آورد  -11مسأله 
ش ته ش دن را( بده د. و امّ ا     که گمان يا احتمال )کد، و چه رسد به اينشته شدن باشکمتر از که کشود، چه رسد به اينشته مىک

ه آن را بدان د، تس لیم   ک  ه در صورت احتمال قتل چه رسد ب ه اين که احوط آن است کباشد؛ بل)دفاع در رابطه با( مال واجب نمى
 شود.

 ن د. که ب ا ف رار تخل ص پی دا     ک  اط آن است احتی، ن باشدکاگر با فرار و مانند آن خالصى از مبارزه ]با مهاجم[ مم -11مسأله 
 ن باشد، احتیاط تخلص به همان نحو است.کبنابراين اگر به حريم او هجوم آورد و خالصى از آن با روشی غیر از مبارزه مم

مقاتله  هکه بداند کمقاتله ]جنگیدن و مبارزه[ با او واجب است و لو اين، اگر به هدف قتل او يا حريمش هجوم بیاورد -12مسأله 
ه گمان يا احتمال دفع او را بدهد. و امّ ا در  کاى ندارد؛ و براى شخص تسلیم او شدن جايز نیست، چه رسد به ايندر دفع او فايده

 آن است. که احوط ترکرابطه با مال واجب نیست، بل

ال ک، بدون اش  جوم به او را دارده مهاجم قصد هکثابت شد  -ه موجب اطمینان باشد کو لو با قرائنى  -ه کبعد از آن -13مسأله 
ه موجب خوف است، )دفاع( جايز است )ي ا ن ه(؟ ظ اهر آن    کبرايش جايز است اقدام به دفاع نمايد. حال آيا با گمان يا احتمالى 

ه ]فرد م ورد هج وم[ دارد، و ي ا در ص ورت قص د ]ف رد       که اگر در صورت قصد ]فرد مهاجم[، بخاطر شجاعت و قدرتى کاست 
ن است، ايمن از ضرر او باشد، )با ص رف  کبرايش مم نحوى دفاع کهاى دفاع بسته نیست و( به يه )تمام راهکاطر آنمهاجم[ بخ

 باشد.ال مىکگمان و احتمال، دفاع( جايز نیست، و اگر ايمن از ضرر او نیست، دفاع داراى اش

که جلو او را گرفت ه اس ت،    -مانند نهر يا ديوار -مانعى ه او بخاطرکن بداند کلی اگر دزد و مانند او بر او هجوم آورد -14مسأله 
شتن و يا غیر آنها جايز نیست، و اگر به او ض رر  کرده اجراء نمايد، ضرر رساندن به او با جراحت يا  که قصد کتواند آنچه را نمى

 برساند ضامن است. و همچنین است اگر ناتوانی مهاجم بخاطر ضعفش باشد.

و مانع او از قصدش شود، اضرار به او با زدن يا قت ل ي ا ج رح،     محارب را بگیرد و او را ببندد يا او را بزند اگر دزد يا -15مسأله 
 رد ضامن است.کجايز نیست، و اگر چنین 
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 64درس 

ه کبخواهد و لو اين کمکواجب است از ديگرى  -در مورد ترس بر جان يا آبرو - ن نباشدکاگر دفع مهاجم برايش مم -1مسأل 
 خواستن( جايز است. کمکافر باشد؛ و در مورد مال )که کفرد ستمکار ظالم بل

ه در حال فحشاء باشد و لو ک سى را ببیندکانش از قبیل اوالد يا دختر يا فامیلهاى ديگرش کى از نزديکاگر با زن يا ي -2مسأله 
فع ]و در صورت نیاز منتق ل ش دن ب ه رتب ه ه ای      ان با مراعات پايین ترين رتبه دکمتر از جماع باشد، در صورت امکه به کاين

ه حق دارد کباشد. بله موجب قتل او شود، که ]خون مهاجم در اين صورت[ هدر مىکند و لو اينکه او را دفع کشديدتر[ حق دارد 
 باشد.مانند دفع از خود، از بیگانه دفع نمايد و آنچه بر طرف واقع شود، هدر مى

ه که زن بخواسته او تن داده )و رضايت داشته( است حق دارد کو بداند ، ندکه با همسرش زنا مىک اگر مردى را ببیند -3مسأله 
ه زن دائم ى باش د ي ا    ک  ه هر دو محصن باشند يا نباشند، و اينکاين اى بر او نیست؛ و بینرده و ديهکشد و گناهى نکهر دو را ب

 .ه دخول به او شده باشد يا نه، فرقى نیستکموقّت، و اين

و در  شتن ]مهاجم[ جايز است، فقط جواز آن بین فرد و ب ین خداون د اس ت   که زدن و مجروح ساختن و کدر مواردى  -4مسأله 
ه او را کند کشد و ادعا کند. بنابراين اگر مردى را بکم مىکواقع چیزى بر او نیست، ولى در ظاهر قاضى طبق موازين قضاوت ح

ش ود، و  م به قص اص از او م ى  کنداشته باشد ح -طبق آنچه شارع مقدس مقرّر فرموده  –با زنش ديده است و شهودى بر آن 
 همچنین است در مورد اشباه و نظائر آن.

ند. )مثال از باالى خانه بداخل که از ايشان براى او حرام است نگاه کتا آنچه را  شدکه بر عورات قومى سرک بکسى ک -5مسأله 
ه واجب است. و اگر از دست برنداش ت، دف ع او ب ا    کرده و از آن کار بازدارند، بلکه او را منع ک ند( پس آنها حق دارندکآن نگاه 

به  -شنده است که کحتى چیزهايى  -پس اگر )باز هم( از دست برنداشت و با سنگ ريزه يا غیر آن  زدن و مانند آن جايز است.
ردن و آگ اه  ک  ه به قتل منتهى گردد، و اگر قب ل از نه ى   کلو اين باشد، ونند و جنايت بر او واقع شود، هدر مىکسمت او پرتاب 

 باشند.ردن سنگ و مانند آن نمايند، احتیاطا ضامن مىکنمودن، مبادرت به پرت 

ردن چیزى به سوی او به قصد مجروح ساختن او اگر دفاع متوقف بر آن ک، پرت ند و او دست برنداردکاگر او را نهى  -6مسأله 
 شتن او اگر دفاع بر آن متوقف باشد، جايز است.کردن به قصد کست. و همچنین پرت باشد، جايز ا

ردن او که نگاه کند کچنانچه به مواردى نگاه ، می کشد از خويشاوندان زنهاى صاحب خانه باشد که سرکسى کاگر  -7مسأله 
ند و بر او جنايت واقع شود، ضامن کپرتاب بدون شهوت و تمايالت شیطانى جايز است، پرتاب چیزى به او جايز نیست. پس اگر 

 باشد.مى

مانند عورت، يا نگاهش با شهوت باشد، مانند بیگانه  ه بر او نگاه به آن جايز نیست؛کند کاگر خويشاوند به چیزى نگاه  -8مسأله 
جنايتى بر او واقع ش ود ه در   ردن چیزى به سوی او جايز است. و اگر کردن و توجّه دادن پرتاب کباشد، بنابراين بعد از نهى مى

 است.

ن د و اگ ر دس ت    ک، حق دارد او را دف ع نم وده و نه ى    شدکاگر به قصد نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سرک ب -9مسأله 
 باشد.برنداشت، حق دارد چیزی به سوی او پرتاب کند، و جنايت واقع شده، هدر مى
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ج ايز نیس ت،    ، پرتاب چیزی به سوی اوسى که نگاه به او حرام باشد نیستکه در آن کاى سرک بکشد اگر به خانه -11مسأله 
 باشد.رد و جنايت واقع شد ضامن مىکپس اگر چیزى به او پرتاب 

پس او را با سنگ و مانند آن بزن د و جن ايتى ب ر او     ند، و او دست بر نداردکشد، و او را نهى کاگر بر عورت سرک ب -11مسأله 
شود و در ظاهر چیزى بر کسی که ه قصد نگاه نداشته است يا آن را نديده است، ادعاى او پشيرفته نمىکند کدعا ند، و او اکوارد 

 شیئ را به سوی او پرتاب نموده، نیست.

ن با وسائل جدي د )دورب ین( آنه ا را ببین د     کو لی ان ديدن عورات برايش نباشد،که امکاگر واقعا دور باشد در حدی  -12مسأله 
سرک کشیده است؛ پس دفع او به آنچه گششت، جايز است و جنايت بر او )اگر واقع ش ود(،   که از نزديکمانند آن است مش کح

 باشد.هدر مى

بین د،  ه بدون وسیله آنها را مىکسى را کم که حکظاهر آن است  اى بگشارد و به وسیله آن عورات را ببینداگر آئینه -13مسأله 
 نشود. که احتیاط ترکند؛ بلکروش ديگر تخلّص پیدا  کند و به يکه چیزی به سوی او پرتاب نکت ن احتیاط آن اسکدارد. لی

ه بیننده آنها را کهرچند براى زنها پوشش يا داخل شدن به جايى ، ه دفع به آنچه گششت جايز استکظاهر آن است  -14مسأله 
 ن باشد.کبیند، ممنمى

، و اگ ر ب ه   آورد، از خود و از ديگرى و از مالش دف ع نماي د  ه ]رم کرده و[ هجوم مىکانسان حق دارد چهارپايى را  -15مسأله 
ند ظ اهر آن اس ت   کضامن نیست، و اگر بتواند فرار  -ردن متوقف بر آن باشد کو دفع  -چهارپا عیبى وارد شود و يا تلف گردد 

 ر وارد آورد ضامن است.ه ضرر وارد آوردن به حیوان جايز نیست، بنابراين اگر )در اين صورت( ضرک

 

 

 

 


