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و علي كل من  به اجمعيناصحاو علي آله و ي رسوله الكريم عل و السالم ةلوالعالمين و الص هللا رب الحمد
 .يوم الدينتبعهم الي 
    

 ! اما بعد 
ـرين  » بهشتي زيور«كتاب      از مهمترين و بزرگترين آثار فقهي عصر جديد و مقبول ترين و عظيم النفع ت

ــده كـه     ـروج ش آنها در بين مسلمين و از معتمدترين كتابهاي فقهي اسالم مي باشد كه چنان مشهور و م
. ك مفتي و مرشد براي اهـل خانـه گرديـده اسـت    تقريباً در هر خانه اي از آن نسخه اي موجود و چون ي

ـين در   علماء آن را ماخذ و مرجع قرار داده شروح و تخريجات و زوايدي فراوان برآن انجام داده اند و همچن
ـار    . اكثر زبانهاي معمول جهان امروزي ترجمه و نشر شده است ـال سـه ب از آن جمله در زبان فارسي تا بح

ـوهي كـه    ترجمه شده است و بنابراين در بادي االمر نيازي به ترجمة ديگري از آن ديده نميشد، ليكن وج
 . در طول سطور آتيه خواهد آمد سبب شد تا ارادة اشاعت ترجمة هذا مصمم گردد

 
 :خصوصيات اين ترجمه

در اصل براي زنان و طبقة اناث به تحرير آمده است و لذا مسايل و احكامي »بهشتي زيور«تاب ك .١     
خصوص زنان بوده و در اصل كتاب فقط با ايراد ضماير مونث درج شده بودند، در اين ترجمه نيز با كه م

 ـاا بـد تـاث تصريح گرديـا به طبقة انـبر خصوصيت آنه» ....زن، زنان، دختر، دختران« آوردن الفاظي چون
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 . مسايل مخصوص مردان مختلط دانسته نشود

مردان بود و در اصل كتاب فقط با آوردن  ضماير مذكّر درج شـده  مسايل و احكامي كه مخصوص  .٢     
ـا بـه طبقـة ذ   » ...مرد، مردان، پسر، پسران« بودند، در اين ترجمه با ايراد الفاظي چون ـور  بر تخصيص آنه ك

 . مختلط دانسته نشود انزن مخصوصتصريح شد تا با مسايل 
ـا   مسائل و احكامي كه در اصل كتاب براي مردان و  .٣      ـراي آنه زنان يكسان بود، در طول ترجمه نيز ب

   .ضماير عام استعمال شد تا بر شمول آنها بر هر دو جنس مذكر و مؤنث تصريح نمايد
  .براي سهولت عوام به اتباع اصل كتاب در ترجمه تا حد ممكنه زبان ساده و آسان استعمال شد .٤     
ـين   ... جهت فهم مطلب ودر طول ترجمة متن كتاب، بعضي عبارات  .٥      {  } در بين ايـن شـكل قوس

  .افزوده شد
  .بعضي مسايل متن كتاب تشريح طلب بودند، لذا تشريح تفصيلي آنها در حاشيه افزوده شد .٦     
 .افزوده شد{  } مĤخذ احاديث شريف در متن كتاب در بين اين شكل قوسين .٧     
ـادة   سائل كثير الوقوع امروزي كه در كم .٨      تب معتبرة فتاوي احناف رحمهم اهللا پراكنده بود، جهـت اف

    .عوام در حواشي ترجمه افزوده شد
اغالطي مختلف النوع ديده شد كه اعتبار مسايل تراجم » بهشتي زيور« در تراجم سه گانة فارسي از .٩     

جتاً به اينگونه اصل كتاب را مخدوش ميسازد ـر سـه      نمونه هاي از اغـالط جلـد  . و نتـي ـارم ه ـوم و چه س
 .ترجمه تحت عنوان جداگانه اي درج خواهند شد

ـية    .١٠     ـور  «مراد از حاشية جديده در طول مĤخذ حواشـي، حاش ـتي زي ـبيرعلي    » بهش ـا ش ـاپ موالن چ
معتمدترين و جامع «مي باشد كه بقول شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني دامت بركاتهم، :تهانوي

   .ست و ترجمة هذا نيز از روي همين متن صورت گرفته استا» ترين طبع بهشتي زيور
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. متاسفانه دچار اغالط مختلف النوع شده است» بهشتي زيور«چنانكه گفته شد تراجم سه گانة فارسي
 .ر نمونه درج ميشوندجهت اختصار، از جلد سوم و چهارم تراجم ثالثه چند اغالط در سطور پائين به طو

  

 )نمونة بعضی اغالط حصة سوم زيورات بهشتی(
ف رباطي عرب چاپ پشاور  به ترجمة الحاج مولوي محمد شريف، شريف حنـي

���    

 
 :روزه عدم وجوب به وجوب در تبدل حكم

ليكن باز قبل از طلوع صبح قصـد او بـدل شـد و    كسى در شب قصد كرد كه فردا روزه ميگيرم « :٧مسئله 
 :بيان روزة نفلي: 6، باب212:زيورات بهشتى. »زه نگرفت، قضا بر او واجب مى گرددرو

و لـو نـوى   «: فقهاء رحمهم اهللا تصريح مى كنند. و حكم منقلب گرديده است نادرست بودهترجمة باال      
ـا   ـيامات كله ـالمگيرى  . »من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه فى الص ـاوى ع +  1/126:فت

 :صورت درست مسئله و ترجمة صحيح عبارت مولف رحمه اهللا چنين است  .3/9:حاشيه جديده
ـتش بـدل    « :٧مسئله  ـادق، ني كسى در شب نيت كرد كه فردا روزه مى گيرم اما بعداً قبل از طلوع صبح ص

 .»شد و روزه نگرفت، در اين صورت قضاى آن واجب نيست
 

 :ل حكم جايز به ناجايز در فديهتبد
ـتى  . »روزه يا نماز اداء كنند اداء ميشوداگر از طرف اقارب و ولى متوفى، « :٩ئله مس ـورات بهش ـاب  222:زي ، ب

 .بيان فديه: دوازدهم
ـود    . مسئله باال كامالً غلط است      ـوفى اداء نمـى ش ـرف مت ـاء  . روزه و نماز اقارب يا ولى متوفى از ط فقه

 3/21:حاشيه جديده+  205:شرح البدايه. »يصلى ولى و الو ال يصوم عنه ال «: رحمهم اهللا تصريح مى كنند
 :صورت درست مسئله و ترجمة صحيح عبارت مولف رحمه اهللا چنين است

ـايز      « :٩مسئله  ـار ج ـائى بخوانـد، اينك اگر ولىِ مرده از طرف مرده روزة قضائى بگيرد يا از طرف او نماز قض
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 .»مى گرددنمى باشد و روزه و نماز قضائى از دوش مرده ساقط ن
 

 :تبدل حكم نقض به عدم نقض در قسم
ـز   . چوچة شيرخورِ بز را ديده، قسم كرد كه گوشت آن را نمى خورم« :٢مسئله  همان چوچه كالن شـد و ب

ـان قسـم از   : 27، باب 254:زيورات بهشتى. »قسم او نشكسته استگرديد بعد از آن گوشت آن را خورد،  بي
 . خوردن و نوشيدن

و لو حلف ال ياكـل هـذا الحمـل    «: فقهاء رحمهم اهللا تصريح مى كننـد . ه باال نادرست استترجمة مسئل     
ـارت      3/55:حاشيه جديده+  2/467:شرح البدايه .»فاكل بعد ما صار كبشاً حنث ـورت درسـت ترجمـة عب ص

 :مولف رحمه اهللا چنين است
اين بره يا بزغاله را نمى خورم، اگر بره يا بزغاله اى بود و شخصى قسم خورده گفت كه گوشت «  :٢مسئله 

ـورد، در ايـن        ـتش را خ ـاه آن شـخص گوش سپس آن بره يا بزغاله كالن شده گوسفند يا بز گرديـد و آنگ
 .»صورت هم قسمش مى شكند

 
 :مقدار ستر براي پير زنان

غير تمام بدن زن از سر تا پا بايد پت نگهداشته شود و نبايد در پيش روى مردان اجنبى و «  :٦مسئله 
اكى ـند بـپاى ها را از ران پايانتر آشكار نماياگر كف هاى دست، روى و  زنان پيرتنها . محرم آشكار شود

 .بيان لباس و حجاب: 37، باب 262:زيورات بهشتى. »...ندارد
ـريح مـي   . باهللاال  ةالحول و ال قو. ترجمه و حكم مسئله ناصحيح است      : كننـد  فقهاء رحمهـم اهللا تص

ـين و القـدمين         ةللحر) ةروالعو(« ـازل فـى االصـح خـال الوجـه و الكف ـعرها الن ـرح  . »...جميع بدنها حتى ش ش
عبارت مولـف رحمـه   درست صورت اصلى مسئله و ترجمة   3/63:حاشيه جديده+  2/362و1/421:التنوير

 :اهللا چنين است
برهنه كردن هيچ قسـمت و   .براى زنان حكم اينست كه تمام بدن خويش را از سر تا پا بپوشانند« :٦مسئله 

 .عضو بدن نزد غير محرم براى ايشان جايز نيست
ـلَك      جـتالنگ {البته اگر زنان پير فقط چهره و دو دست تا بند دست، و پاى خود تا ب را برهنـه كننـد   }ش

 .»...گناهى ندارد، ليكن برهنه نمودن بقية اعضاي بدن براى آنها هم جايز نمى باشد
 



 

_۷+

 )نتیحصة سوم زيور ج(
 با ترجمة گل آقا شائق در وقت ترجمه و تصحيح و مقابله با ساير تراجم 

 .موجود نبود لذا مسائل آن ديده نشد

��� 
 
   

 )نمونة بعضی اغالط بخش سوم زيور بهشت(
 به ترجمة محمد امين حسين بر، چاپ تربت جام ايران

��� 
 :تعداد گواهان

ه شوال ديده نشد آنوقت گواهى يك نفر اعتبارى نـدارد، اگرچـه   اگر بعلت ابرآلود بودن آسمان ما« :٢مسئله 
ـرد و زن متقـى و دينـدار   شخص بسيار معتبر هم باشد بلكه هنگامى كه دو مرد معتبر و پرهيزگار   يا يك م

ـور بهشـت  . »...جهت ديدن آن گواهى دهند آنوقت شهادت شان معتبر و ماه عيد ثابت ميشود ، در 3/13:زي
 .مورد رويت ماه

مسئلة باال نادرست است، زيرا در اين صورت حكم رويت هالل از شهادت يك مرد و زن ثابـت نمـي        
گردد بلكه در صورت عدم دو مرد عادل، گواهي يك مرد عادل به همراهي دو زن عادل ضرورى خواهـد  

ـ  لم تقبل فى هالل ال ٌةعّلو اذا كان بالسماء «: بود چنانچه تمامى كتب فقهى تصريح مى كنند  ةا شـهاد فطـر اّل
 3/5:حاشيه جديده+  1/168:شرح البدايه. »رجلين او رجل و امراتين

 :اصل صورت مسئله و ترجمة درست عبارت مولف رحمه اهللا چنين است     
اگر هالل عيد فطر به سبب ابرى بودن آسمان ديده نشد دراين صورت گواهى يـك شـخص   « :٢مسئله 

رگى هم باشد بلكه هنگامى كه دو مرد ديندار و پرهيزگار يا يك مرد اعتبارى ندارد، اگرچه شخص بسيار بز
 .»و دو زن ديندار گواهى بدهند كه هالل عيد را ديده اند، آنگاه رويت هالل عيد فطر ثابت مى شود

 
 :روش ادا كردن زكات

ـات واجـب   گرام نقره  35اگر شخصى آن اندازه زيور آالت نقره اى دارد كه به اعتبار حساب « :١٢مسئله  زك
ـوان  . گرام نقره به دو روپية پاكستانى معامله ميگردد 35مى گردد و در بازار  اگر شخص مذكور دو روپيه بعن
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ـر  35زيرا به اعتبار وزن دو روپيه كمتر از . زكاتش ادا نمى گرددزكات بدهد  ـره مـي  اگ ـور  . »...باشـد  م نق زي
 .، روش ادا كردن زكات62، 3/16:بهشت

ـادل دو   35زيرا اگر قيمت . رجمه غلط بوده مسئله مخدوش گرديده استصورت باالى ت      گرام نقره مع
ـول    ـين پ روپية پاكستانى باشد پس چرا اداى زكات توسط آن درست نيست؟ و علت عدم برابرى وزن در ب

 !پاكستانى و نقره قابل فهم نيست
ـئله را ترجمـه   غالب اينست كه صاحب زيور بهشت بدون دانستن صورت مسئله و پس م      نظر آن، مس

 .ه استگرديدنموده بنابراين حكم مخدوش و غير معقول 
گرام نقره گرچه در مقابـل دو روپيـة رايـج     35در اصل روپية رايج زمان مولف رحمه اهللا نقره اى بود و      

ـرام   35كسى كه گرام بود، بنابراين اگر  35الوقت تبادله مى شد، اما اين دو روپية نقره اى در وزن كمتر از  گ
ـان   ـرام   35نقره بر او واجب مى شد مى خواست كه توسط روپية همانوقت زكات خود را بدهد شرعاً هم گ

ـود و در    ـره ب نقره را بايد اداء مى كرد و اگر مى خواست توسط روپية رايج الوقت اداء كند چون روپيه خود نق
داى زكاتش با روپية نقره اى رايـج الوقـت،   گرام مى شد بنابراين، اين شخص در صورت ا 35وزن كمتر از 

ـابر    گرام نقره را اداء مي كرد و اين درست نمي باشد و لهذا زكاتش اداء ن 35مقداري كمتر از  مـى شـد، و بن
ـرا  «به عدم اداى زكات دراين صورت تصريح نموده علت آن را نيز روشن ساخته است كه :اين مولف زي

 .»گرام نقره مى باشد 35به اعتبار وزن، دو روپيه كمتر از 
را  :بگمان غالب صاحب زيور بهشت چون متوجه پس منظر باال نبود، روپية نقرة مروج زمان مولـف      

ـتباهي از وي رو داده اسـت     ـين اش ـته چن ـال  . با روپية كاغذى و فلزى امروزى پاكستانى يكى پنداش بهرح
 :استصورت اصلى مسئله و ترجمة درست عبارت مولف رحمه اهللا چنين 

ـود، درايـن      35اگر كسى آنقدر نقره دارد كه به حساب يك چهلم،« :١٢مسئله  ـات آن مـي ش گرام نقره زك
 .»....گرام نقره را در زكات بدهد يا اينكه برابر با قيمت آن پول بدهد 35صورت اجازه دارد كه يا خود آن 

 
 

 )نمونة بعضی اغالط حصة چهارم زيورات بهشتی(
 وي محمد شريف، شريف حنيف رباطي عرب چاپ پشاوربه ترجمة الحاج مول

��� 
 :تحريم منكوحة خود از لمس منكوحة پسر
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ـه اگر كسى در تاريكى شب زن خود را بيدار ميكرد، پس سهواً دسـت او به دخترش «  :١٩مسئله  ـا ب و ي
ـورد، ـرش خ ـور شهوانى دست بازى كرد،  زن پس ه تصـ ـودش اسـت ـب ـور كـرد كه زن خ ن زاو تص

ن شخص بر او حرام شد ور اسـت او را طـالق نمايد ب همـي . »شوده هيچ وجه برايش جايز نميو مجـب
 .باب دوم، بيان اشخاصي كه نكاح با آنها حرام است، 289:زيورات بهشتى

ـين مـي  . مسئله باال ناصحيح است      فلـو ايقـظ   «: باشـد  اصل مسئله در فتاوى عالمگيرى و مبسوط چن
م مت عليه االُو هي ممن تشتهى، يظن انها امها حرّ ةفوصلت يده الى بنته منها فقرصها بشهو زوجته ليجامعها

يجامعها ابو زوجها او ابنه او جامع الزوج امها او ابنتها فقـد   ةو كذلك المرأ«    292\1:عالمگيرى .»ٌ ةمؤبد مٌةحر
  52\4:حاشيه جديده+  88\6: مبسوط .»ا بغير طالقمبينه ةقوقعت الفر

ـود؟       ـارت   ! بنابراين از لمس شهوانى زن پسر، زنِ پدرِ پسر چگونه بر شوهرش حرام مى ش در اصـل عب
مولف رحمه اهللا نادرست ترجمه شده و صورت درست مسئله و ترجمة صحيح عبارات مولـف رحمـه اهللا   

 :چنين است
ـتباه     اگر مردى در تاريكى شب مى خواست زن خود را جهت زناشوئى بيدار«  :١٩مسئله  ـيكن بـه اش كند ل

خورد و او را به خواهش جوانى و شهوت دسـت زد و لمـس   }مادر زنش{دستش به دخترش يا خشويش
ـواز   كرد، در اين صورت اين مرد بر زن خود براى هميشه حرام گرديده است و اكنون هيچ صورتى براى ج

 .»دبر اين مرد الزم است كه زن خود را طالق بده. زناشوئى آندو وجود ندارد
 

 :فسخ نكاح زن از جنگ با فرزند

ـا  اگر نكاح از طرف زن از بين رفت مثالً همراه بچه اندر خود به جنگ شـد «  :٧مسئله  ـامى ايـن   ... ي در تم
ـتى . »حاالت در وقت سپرى نمودن عدت، خوراك و پوشاك براى او الزم نيست ـاب  330:زيورات بهش ، ب

 .بيان خانه براي بودوباش:  27
ـوم    » از بين ميرود« خود، چرا نكاحش» بچه اندرِ«زن با» به جنگ شدن«كه از نه معلوم      ـز نـه معل و ني

ـئله و ترجمـة    ! كه زن در اين صورت به چه علتى مستحق نفقه نمى گردد ؟ بهرحال صورت درسـت مس
 :صحيح عبارت مولف رحمه اهللا چنين است

 .»....د را با بچه اندر خود آلوده كرد يااگر سبب شكستن نكاح از طرف زن بود، مثالً زن خو«  :٧مسئله 
ـا آ » آلوده كردن«با بچه اندر خود و» به جنگ شدن«فرق ميان      علـت  . سـمان اسـت  خود با او، زمين ت

 .گرددنيز آشكار ميدر اين صورت  عدم استحقاق نفقه
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    )نمونة بعضی اغالط حصة چهارم زيور جنتی(
ق، چاپ پشاور ـاـئ  به ترجمة قاضي گل آقا ش

��� 
 

 :تحريم منكوحة خود از لمس منكوحة پسر
ـال زن  )زن پسرش(در تاريكى شب زن خود را بيدار مى ساخت و به غلطى به دختر يا سنو «  :١٩مسئله  خي

ـيچ     خود را كرد و بشوق جوانى به او دست برد  ـرام شـد و بـه ه االن همين نفر بر زن خود طور هميش ح
ـرام   : 2، باب279:زيور جنتى. »نمايد همين زن خود را طالق صورت جواز ندارد ـا او ح بيان كسانيكه نكاح ب

 .است
 مسئله باال دربارة لمس دختر صحيح است ولى در مورد لمس زن پسر يعنى سنُوى خود نادرست مـي      
صورت درست مسئله و ترجمـة  .  چنانكه گذشت نيز رو داده 289:اين غلط در ترجمة زيورات بهشتى. باشد

 :ولف رحمه اهللا چنين استصحيح عبارت م
ـتباه    «  :١٩مسئله  ـيكن بـه اش اگر مردى در تاريكى شب مى خواست زن خود را جهت زناشوئى بيدار كند ل

خورد و او را به خواهش جوانى و شهوت دسـت زد و لمـس   }مادر زنش{دستش به دخترش يا خُشُويش
ـواز  كرد، در اين صورت اين مرد بر زن خود براى هميشه حرام گرديده اس ت و اكنون هيچ صورتى براى ج

 .»بر اين مرد الزم است كه زن خود را طالق بدهد. زناشوئى آندو وجود ندارد
 

 :تبدل عدم إرث به إرث بردن
هرگاه كه تو از خانه بيرون شدى ترا طالق باين اسـت  : مرد در حالت صحت به زن خود گفت«  :٤مسئله 

ـازهم  او مريض بود و درين مريضى در اثناى عدت فوت شد آنوقت كه زن از خانه بيرون شد درين حالت  ب
 .بيان طالق دادن مريض: 16، باب 300:زيور جنتى .»حصه دارد

: فقهاء رحمهم اهللا تصريح مى كنند. باشد، زن در اين صورت إرث نخواهد برد ترجمة باال نادرست مي     
ـ   قه بفعل اجنبى يعتبر فيه وقت الحنث و اليمين جميو ان عّل« ـالين ورثـت و اّل  .»ا فـال عاً ان كان مريضاً فى الح

  4/27:حاشيه جديده+  372/ 3:شرح البدايه+  2/486:فتاوى عالمگيرى
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 :صورت درست مسئله و ترجمة صحيح عبارت مولف رحمه اهللا چنين است     
ـر  «  :٤مسئله  از خانـه  اگر كسى سالم و تندرست بود و در حالت صحت و تندرستى به زن خود گفت كه اگ

ـار    ـوهر بيم برآئى طالق باين هستى، و سپس هنگامى كه زن از خانه برآمد و طالق باين بر او واقع شد ش
ـراث    ـورت زن از مي بود، و در همين بيمارى قبل از گذشتن و اختتام عدت زن، شوهر وفات كرد، در اين ص

 .»او حصه نخواهد برد
 .ز تكرار شده استاين باب زيور جنتي ني 15اين غلط در مسئله      

 
 : همسر چه وقت مستحق نفقه مي گردد

وقتى كه نكاح منعقد گرديد اگر اوالد او تولد نشده باشد بازهم دعوى خوراك و جامه را كرده « :٢مسئله 
 .بيان خوراكه و جامه ها: 26، باب 313:زيورجنتى .»مى تواند

. اشد و دوم اينكه از واقعيت به دور استب ترجمة باال يكى اينكه مختلف از مسئلة اصل كتاب مي     
اوالد او «تصور مردي كه نكاح كرده ولي از دادن نان و نفقة زن خود به اين جهت امتناع ميكند كه هنوز

 بهرحال .آنگاه نفقه اش را خواهم داد، كمي مشكل است» اوالد او تولد شد«و هر وقت كه » تولد نشده
 :ت مولف رحمه اهللا چنين استصورت اصلى مسئله و ترجمة درست عبار

اگر نكاح منعقد شده ليكن شوهر هنوز زن را بخانة خود نبرده است، در اين صورت نيز زن مى «  :٢مسئله 
 .»..تواند خوراك و پوشاك يعنى نفقة خود را از او مطالبه كند

 
 

 )نمونة بعضی اغالط بخش چهارم زيور بهشت(
 جام ايران به ترجمة محمد امين حسين بر، چاپ تربت

��� 

 
 :ولي بودن كافر

 4/16:زيور بهشت. »و مجنون نمى توانند ولى كسى قرار گيرند و كافرشخص نابالغ « :٢مسأله 
لعبد و  یـة و ال وال«: فقهاء رحمهم اهللا تصريح ميكنند كه. صورت باالى مسئله دربارة كافر نادرست است     

ـر      4/6:حاشيه جديده+  2/298: شرح البدايه .»لملكافر على مس یةوال ال ال صغير و ال مجنون، و يعنى كافر ب
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ـئله و ترجمـة   . مسلمانى واليت ندارد، ني اينكه بر اوالد كافر خود نيز واليت نداشته باشد صورت اصلى مس
 :چنين است :صحيح عبارت مولف

ـون و  . نـد شخص نابالغ ولى كسى شده نمى تواند، كافر ولى هيچ مسلمانى شـده نمـى توا  « :٢مسئله  مجن
 .»ديوانه هم ولى كسى نمى تواند شود

 
 :عدت از خلوت صحيحه و فاسده

عدت بعد از طالق بر زنى واجب است كه شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا خلوت صحيحه « :٧مسئله 
ـا خير، به  يافت شود و لو اينكه نزديكى هم انجام نشود، فرقى نميكند بر اثر آن مهرية كامل الزم باشد ي

ـورت در عدت نشـستن واجـب است خلوت صحيحه يافت نشود، گذراندن عدت هم الزم اگر .هرص
ـور بهشت. »نميگردد  4/136:زي

ـرده   . عدت از خلوت فاسده نيز واجب مى گردد. مسئلة باال نادرست است      ـريح ك فقهاء رحمهم اهللا تص
ـالمگيرى +  2/306:هدايه. اند كه عدت در اين صورت نيز بر زن الزم مى گردد  ��٠/١و 2/543:فتاوى ع

تقدم في باب المهر اَنّ المـذهب وجـوب   : في الشامي قال«  �/٢	:حاشية جديده+  �٠�/١:شرح البدايه+ 
  �/١�٣:رد المحتار .»ًةاو فاسد صحیحًة ةالعد
 :صورت درست مسئله و ترجمة صحيح عبارت مولف چنين است     

ـا     عدت طالق بر همان زنى وا« :٧مسئله  ـوابگى رخ داده باشـد ي ـوهرش همخ جب است كه ميان او و ش
ـائى رخ داده باشـد و بعـد از آن       ـائى و يكج ـوهر تنه اينكه اگرچه همخوابگى رخ نداده ليكن ميان زن و ش

 .طالق شده باشد
ـا          ـود ي خواه چنان تنهائى و يكجائى ميان شان پيش آمده باشد كه تمام مهر به سبب آن الزم مـى ش

ـر دو   چنان خلو ـزاردن در ه ت و تنهائى ميان شان شده باشد كه تمام مهر از آن واجب نمى گردد، عدت گ
 .صورت خلوت واجب مى باشد

و اگر ميان زن و شوهر هنوز به هيچ وجهى خلوت و تنهائى رخ نداده بود كه زن طالق شـد، پـس در        
 .»هم گذشت اين صورت گذرانيدن عدت بر چنين زنى واجب نيست، چنانكه قبالً

� 
ـا درج گرديـد         ـراجم    . اينها بعضي از اغالط تراجم سه گانه بود كه بطور نمونـه در اينج ـاني كـه ت از كس

ـاي بعـدي     ـالي در چاپه مذكوره را دوباره چاپ خواهند كرد، مؤدبانه اميد است كه اين اغالط را انشاء اهللا تع
ـان      و در صورت عزم اصالح، تفاصيل بيشـ . اصالح خواهند نمود ـار ايش ـوان در اختي تر ايـن اغـالط را ميت
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 . گذاشت
ـپس در        و سخن آخر اينكه در صحت ترجمة هذا و حواشي آن دقت و توجه بسيار صورت گرفت و س

ـا    ـزاز اول ت اصالح و نظر ثاني متن و حواشي ترجمه كوشش زيادي رفت، حتي كه بار سوم و بار چهارم ني
ـارات مولـف    آخر برآن نظر كرده شد تا مبادا مسئ ـا خـالف عب  :له اي از مسايل ناقابل فهم يا نادرست ي

اما بازهم انسان محل خطاست و لهذا اگر خطائي يا غلطي در اين ترجمه يا حواشـي آن  . ترجمه شده باشد
مشاهده شد، از علماي بزرگوار درخواست اينست كه مترجم را مطلع سازند تا بتوان در چاپهاي بعـدي آن را  

ـرجم در  . إنَّ ربي غَفُور رحيم. بِالسوء الَّا ما رحم ربي ٌةما اُبرِّئُ نَفْسي، انَّ النَّفْس لَاَمار و. اصالح كرد نشاني مت
   .واهللا هو الموفق و المعين .آخر كتاب درج است

    
ـائي م بق ـتي را نمي بيـن  غرض نقشيست كز ما ياد ماند        كـه هس

ـائيم  ـال اين مسكين دع  گر صاحبدلي روزي ز رحمت         كند برح
 

� 
 

 محمد ابراهيم تيموري                 
 عيسوي٢٠٠٩هجري شمسي موافق سپتمبر١٣٨٨هجري قمري مطابق سنبله١۴٣٠رمضان
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�     
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 حكيم االمت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف على تهانوي قدس اهللا سرّه
� 

 

 بقلم شيخ االسالم 
 تقي عثمانى ابن موالنا مفتى محمد شفيع عثمانى دامت بركاتهممحمد موالنا مفتى 

 _ از مقدمة امداد الفتاوي +
      

ـاى  حكيم االمت و مجدد       الملت حضرت موالنا اشرف على تهانوي قُدس سرَّه يكى از آن بزرگان يكت
ـيم االمـت    . روزگارند كه نظيرشان درتاريخ هرعصرى انگشت شمار مى باشد ـتن زندگينامـة حك  /نگاش

ـوده   كارى آسان نبود، خصوصاً اينكه از غايت تقوى و احتياط و حفظ مريدين و معتقدين از غلو وصيت فرم
ـلمانان ، ليكن با تعميل اين وصيت. »زندگينامة مرا ننويسيد« بودند كه ـر و بركتـى  بـدون شـك    مس  از خي

د از ايشان درخواسـت كردنـد كـه    بنابراين مسترشدين، خو. گرديدندعظيم و فوايدى خيلى مهم محروم مي
ـات   ا آن را از نظر گذرالم بياورد و شمـشخصى سيرت حضرت واال را با رعايت احتياط به قيد قاگر  نيـده نك
آميز و اشياى نامناسب آن را اصالح بفرمائيد، در اين صورت هم مقصود وصيت بدست خواهـد آمـد و   غلو

ـرت واال       ـاعت زندگينامـة حض ـاً از اش هم سبيل تحصيل منافعى كه مسلمانان عموماً و معتقـدين خصوص
 .خواهند برد مسدود نخواهد گرديد

ـايع    چنانكه از غايت تواض/حضرت حكيم االمت      ـان ش ع نمى پسنديدند كه سيرت و زندگينامـة ايش
ـود،   شود، به همين صورت بسيار حرص افادة خلق خدا را داشتند كه از وراثت نبوت به سهم ايشان رسيده ب

 /برآمـد و خواجـه  /قُرعة اين تصنيف بنام خليفة خاص ايشان، خواجه عزيزالحسن. بنابراين اجازه دادند
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در /االمـت  حضرت حكيم. در سه جلد ضخيم تحرير و تكميل كرد»سوانحاشرف ال«اين تصنيف را بنام
ـام   . از زير نظر گذرانيده و اصالح مى فرمودند راطول دوران تصنيف آن ـنيف بن تكملـةُ  «جلد چهارم اين تص

 . بعد از وفات حضرت واال انتشار يافت »السوانح
ـزآن را   . چهار جلد تكميل يافـت شارات عظيم النفع در اربدين ترتيب اين خزانة معلومات و       عـده اى ني

همچنين بسيارى از بزرگان از قبله گاه بزرگوار ما . بعداً به طرز خويش تلخيص و اختصار نموده شايع كردند
ـوم   /اما موصوف. ظلهم خواستار اختصار آن شدند حضرت موالنا محمد شفيع مد ـرت و هج به سبب كث

سطور ذيـل  . اشرف السوانح را انتخاب نموده بر ايشان عرض بدارممشاغل، مرا دستور دادند تا مختصرى از 
ـان     را جهت تعميل حكم ايشان و تحصيل سعادت نوشته به ايشان تقديم داشتم كه بعـد از مالحظـة ايش

 .واهللا هو الموفِّق و المعين. اكنون به چاپ سپرده مى شود
  

��� 
                                             

 : ، والدت و طفوليتنسب
ـبحِ حقيقـى     1280ربيع الثانى سال 5بتاريخ       ـادق، ص ـبح ص هجرى قمرى بروز چهارشنبه به همراه ص

مادة تاريخى اين . گرديد ديگرى نيز طلوع كرد و حضرت مجدد الملت قدس سره به اين جهان جلوه افروز
 . مطابق واقعيت است يم و كامالًبرآمد كه از هر لحاظ، كرم عظ) 1280(»كرم عظيم«سال نيز چه خوب 

ـابر   چهارده ماه از عمر حضرت واال گذشته بود كه برادر ُخ      ايـن دايـه اي    ردشان اكبر علي بـدنيا آمـد، بن
ـود  . براي رضاعت ايشان گرفتند و بعد ازاين توسط او پرورش يافتند پنچ سال از عمر حضرت واال گذشته ب

ـويش مـي بودنـد    كه ساية شفقت مادر با وفات وي از سر پـدر  . ايشان برداشته شد و از آن بعد نزد عمة خ
ـيار        م بس عــاز و ن ـان را در ن ـبب ايش حضرت واال ايشان را حتي بيشتر از مادر دوست ميداشت و به ايـن س
ـيم   پرورش داد و در تعليم و تربيت ايشان توجه بسيار مبذول ميداشت و ايشان را چنان تربيت نمود كه حك

 : دفرمايمي:االمت
ـازه نميـداد كـه درآن    . كنندتراويح در مساجد شيريني تقسيم مي درختم قرآنِ«      پدر بزرگوار ما را هرگز اج

داد و ميگفت كه رفتن به مسجد بـه   شركت كنيم بلكه درآن روز، خود از بازار شيريني آورده ما را بيشتر مي
ـرت  ما را به اين خوبي پدر بزرگوار، . نيت شيريني خوردن بي غيرتي است از حرص دور نگه ميداشت و غي

  ١٩/١:اشرف السوانح .»آموزانيدمي 
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از همان طفوليـت  . كردند طبعيت حضرت واال فطرتاً چنان بود كه در كودكي با عامة اطفال بازي نمي     
ـا    . كردنـد  مـي نَقل به اندازه اي به نماز شوق داشتند كه در بعضي بازيها نيز نماز را  ـر بـه ب ـاهي اگ زار گاهگ

ـر مـي    ميرفتند و در طول راه مسجدي واقع مي  بود، بر منبر آن باال ميرفته و مانند خطبه چيزي خوانـده ب
ـود     عالوة اينها شوخي هاي كه الزمة دوران كودكي مي. گرديدند ـود بلكـه خ باشد نيز در ايشان معدوم نب

ـود   روزكودكان ام مانندكودكي من بسيار شوخي ميكردم اما  گرچه در«:فرمودند مي ـان نب ي شوخي ايذارس
  ٣٠/١:اشرف السوانح. »جاي بد بردن از آن خوش مي شدندبلكه همگي ب

 دوازده و سيزده سالگي چندان عمري نيست ليكن در همين عمر از فيض صحبت موالنا فتح محمـد      
ـته مشـ  چنانچه درآخر ش. را ادراك كرده بودند»ملك نيم شب«ضرت واال لذات نافانيح: غول ب برخاس

ـوز مكلـف   . شدندتهجد و وظايف مي  عمة شان حضرت واال را توبيخ ميكرد و مي فهماند كه فرزند، تو هن
 : ليكن! تهجد نشده اي

 زانگه كه يافتم خبر از ملك نيم شب 
 من ملك نيم روز به دانگي نمي خرم

ـراي   چنان ذوق تهجد را يافته بودند كه حرف عمة بزرگوار را ناشنيد:حكيم االمت      ه مي گرفتنـد و ب
 . تهجد و وظايف هرشب برمي خاستند

ـوراً        حضرت واال به اندازة لطيف الطبع بودند كه شكم برهنة كسي را ديده نمي توانستند و اگر ميديدند ف
 ايشان، شكم خود را برهنه كرده نشان مـي  ابراين اطفال همسن ايشان بخاطر اذيتبن. استفراغ دست ميداد

 . تحمل بدبو در كنار، تحمل عطر تيز را نيز نداشتند. واال دل بد شده استفراغ ميكردند دادند و حضرت

 
 : حصول علم

ـوم حفـظ كردنـد و كتـب     » ميرت«ا در شهرقرآن كريم ر:حكيم االمت      نزد حافظ حسين علي مرح
ـو   تكميل نمودند و كتب انتهائي ف »تهانه باون«در :ابتدائي عربي را نزد موالنا فتح محمد  ارسـي ماننـد اب

در زمانـة طلـب علـم    . غيره را نزد ماماي خود خواندند چنانكه در زبان فارسي مهارت كامل يافتند الفضل و
ـور  هنگامي كه عمر ايشان هنوز ه ژده ساله بود يكبار دچار بيماري جرب شده به وطن مراجعت كردند و بط

 .را در شعر فارسي نوشتند كه اولين تصنيف ايشان است» مثنوي زير و بم«مشغله 
ـال        ـوم ديوبنـد داخـل شـده و در       ١٢٩۵حضرت واال در اواخر ذي قعـدة س ـري در دار العل ـري قم هج
ـري  هجري قمري هنگامي كه عمر ايش١٣٠١سال ـاردهم هج  ان هنوز نزده يا بيست سال بود و قرن چه
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 . غاز ميشد، تحصيل علوم را تكميل نموده جهت افادة خلق خدا مهيا گرديده بودندآ
ـز            ـويش ني ـاوندان خ ـاء بلكـه از خويش در دوران تعليم و تحصيل، حضرت واال از ساير شاگردان و طلب

ـز    حتي كه نزد خويشان نزديك خويش. دوري ميكردند كه در بيرون مدرسه در ديوبند زندگي ميكردنـد ني
ند كه چرا در مدرسه غذا ميخوريد كردمياصرار نمي رفتند كه اكثر اوقات از ايشان متقاضي رفت و آمد بوده 

چون اصرار خويشان بسيار شد، سرانجام صورت . اما حضرت واال نمي پذيرفتند! بايد در خانة ما غذا بخوريد
ـا   حال را به پدر بز ـو آنج رگوار خويش نوشتند كه حكم شما چيست؟ پدر بزرگوار به توبيخ جواب دادند كه ت

ـرده و    ! براي خويشداري رفته اي يا براي طلب علم ـود را قطـع ك بعد ازاين  حضرت واال تمام ارتباطات خ
 خدمت استاد خاصه يافتند ب البته چون از مطالعة دروس فرصت مي. فقط مصروف تحصيل علم گرديدند

 . خويش حضرت موالنا محمد يعقوب نانوتوي قدس سرّه حاضر مي شدند
ـنفس و   (هنگامي كه حضرت موالنا رشيد احمد گنگوهي قدس سرّه       جهـت  ) ابوحنيفـة وقـت  فقيـه ال

ـابلي   ( :امتحانات و دستاربندي طلباء به ديوبند تشريف آوردند، حضرت شيخ الهنـد  ـير ك ـاحب تفس از ) ص
ـوهي  . عداد اين شاگرد خود مخصوصاً تعريف كردندذكاوت و ذهانت و است ـا گنگ  :چنانچه حضرت موالن

ـرور شـدند   الحاصـل  . سواالت پيچيده و خيلي مشكلي از حكيم االمت پرسيدند و جواب آنها را شنيده مس
حاضرجوابي و ذكاوت و فطانـت و  . حضرت واال به حيث طالب علم نيز ممتازترينِ همدرسان خويش بودند

ـره     كمال مهارت  ـان غي ـاظران ادي ايشان در منطق و معقوالت درآن زمان به حدي بود كه اگر يكـي از من
 . بخاطر مناظره به ديوبند مي آمد، حضرت واال فوراً به آنجا رسيده او را مغلوب مي ساختند

ـوي       ـان گرفـت و    » سـكندرنامه «از :يكبار استاد حكيم االمت، موالنا سيد احمد دهل ـان امتح از ايش
ـان كردنـد  . ي شعري را پرسيدمعنا . چونكه معناي كه استاد گفته بود بياد نبود ايشان معنائي از جانب خود بي

ـا  . موالنا باز پرسيد آيا معناي ديگري هم دارد؟ حضرت واال معناي ديگري بيان كردند استاد باز پرسيد كه آي
د كه هيچ يك از معناهاي كـه  استاد فرمو. معني سومي بيان كردند :معني ديگر هم دارد؟ حكيم االمت

 . گفتي درست نيست اما بخاطر ذكاوت نمره ات ميدهم
ـز        باوجود اين ذكاوت و استعداد، فخر و مباحات در كجا، حضرت واال آنقدر متواضع بودند كه خواجه عزي

 : مي نويسد:الحسن مجذوب
ـرّه   احم دشيرتوسط دستان مقدس حضرت موالنا :دستاربندي حكيم االمت«      د گنگوهي قـدس س

. دستاربندي عظيمي درآن سال در ديوبند برگزار شده بود جلسة. هجري قمري صورت گرفت١٣٠١بسال
ـرت    ـزد حض چون حكيم االمت شنيدند كه طلباء را دستاربندي خواهند كرد، همدرسان خود را جمع كرده ن

ـند فراغـت   آمده عرض كردند كه شنيده ايم كه ما را دستاربند:موالنا محمد يعقوب ي خواهند كرد و س
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آن را نداريم، لذا اين تجويز را منسوخ بفرمائيد وگرنه مدرسه خيلـي  شايستگي خواهند داد حاالنكه ما هرگز 
 . بدنام خواهد شد كه چنين اشخاص نااليقي را سند داده است

. اسـت  اين سـخن شـما نادرسـت   : با شنيدن اين سخن به جوش آمده فرمود :موالنا محمد يعقوب     
چونكه در اينجا اساتذة شما موجود اند، در مقابل ايشان، هستي تان به نظرتان نميĤيد و بايد هم چنين باشد، 

ـر   . و چون از اينجا بيرون برويد آنگاه قدر خود را خواهيد دانست ـود و ديگ هرجا كه برويد فقط شما خواهيد ب
  ٣١/١-٣٢:اشرف السوانح. »اطمينان داشته باشيد. هيچ

 . چقدر صحيح و مبني بر حقيقت بود :وقايع آينده ثابت كرد كه اين پيشگويي حضرت موالنا     

 
 : استاذة کرام

تهيه ديده بود كـه    :آن بود كه قضا چنان استاداني براي حكيم االمت يكي از اسباب بزرگ اين امر     
ـيخ   . خود بودنـد  ، هريك ايشان آفتاب و مهتاب دوران»اين خانه همه آفتاب است«به مصداق ـرت ش حض

ـوي    )صاحب تفسير كابلي(:د موالنا محمود الحسن ديوبنديناله ـيد احمـد دهل ـا س ، :، حضرت موالن
ـانوتوي )صاحب دفتر هفتم مثنوي(:حضرت موالنا شيخ محمد تهانوي  ، حضرت موالنا محمد يعقوب ن

 . هريكي از ايشان، بحر ذخار علم و ستارة درخشان علم و عمل بودند:

 
 : تدريسدرس و 

ـيط مقـدس    :بعد از تكميل تعليم، اكنون وقت و ضرورت آن بود كه حكيم االمت      فيوضي را در مح
ـرد . دارالعلوم ديوبند كسب كرده بودند اشاعه فرمايند ـرين مدرسـة   قـد . قضاء اسباب آن را نيز مهيا ك يمي ت

ـود كـه يكـي از    كه صدر المدرسين آن حضرت موالنا احمدحسن صـ » فيض عام«شهر كانپور بنام احب ب
ـري   . مشاهير علماي وقت خود شمرده مي شد ـوم ديگ او به سببي استعفاء داد و از مدرسه جدا شده دار العل

ـيم        با در. تاسيس نمود ـا حك ـرد، ام ـند او را نميك ـر مس ـتن ب نظرداشت تبحر علمي وي كسي جرأت نشس
ـرام و   مدريك آگاه نبود، لهذا هنگامي كه اراكين مدرسه متقاضي : االمت ـتاتذة ك س شدند، به ارشاد اس

روپيه بود كه گرچـه  ٢۵تنخواه ماهانه. به اجازت پدر بزرگوار بي تأمل روانة كانپور شده تدريس را آغاز كردند
ـيچ مي  ـا  . دومـ نحسب آن وقت كم نبود ليكن در مقابل كماالت حضرت واال و تمول پدر بزرگوارشان ه ام

ـارة تـدريس    رمودند كه در دوران تحصيل علم،ي فايشان آن را هم زياد ميدانستند زيرا م گاهگاهي كه درب
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 . روپيه ميدانستمحق بيشتر از ده تسو نه خود را م فكر ميكردم بيشتر از ده روپيه تنخواه بفكرم نمي رسيد
هنوز كامالً جوان بودند و فقط هژده يا نزده سالي از عمر شان گذشته بود ليكن :گرچه حكيم االمت     

ـا    به كانپ ـان گرديدنـد ت ور رسيده بزودي ميان همة مدرسين و غيره اهل شهر شهرت يافتند و دلعزيز همگ
ـار   . آنجا كه حضرت موالنا احمد حسن صاحب نيز با محبت و وقعت با ايشان پيش مي آمد هنوز سـه چه

ـرت واال، منتظ   ـولي حض ـين  ماهي از تدريس در اين مدرسه نگذشته بود كه با توجه به كماالت غير معم م
ـار را   . مدرسه خواستند تا حكيم االمت براي امداد مدرسه در مواعظ خود اعانـه بخواهنـد   ـرت واال اينك حض

ـاهم     . خالف غيرت ديني دانستد و بنابراين صريحاً از اينكار انكار نمودند ـتي كـه ب اراكين مدرسـه در نشس
يفة من نيسـت بلكـه وظيفـة    داشتند شكايت كردند و چون حضرت واال مطلع شدند فرمودند كه اينكار وظ

ـتة  . خود اراكين مدرسه است، وظيفة من فقط تدريس است اما بر اراكين مدرسه اثري نكرد و بازهم برخواس
ـ   هاين برحضرت واال شاق آمد و استعفاء داد. خود اصرار ورزيدند قبـل از  . وطـن را كردنـد  ه ارادة مراجعـت ب

ـادي    سوي وطن به قصد زيارت حضرت موالنا شاه ه حركت ب ـنج مرادآب ـرحمن گ ـاظم  (:فضـل ال از اع
 . كردند تا مبادا سفر ديگري به اينسو ميسر نيايدسفر» گنج مرادآباد«به طرف) اولياي عصر

ليكن اهل شـهر   گرچه اراكين جوهرناشناس مدرسه گوهر پربهائي چون حكيم االمت را از دست دادند     
ـنجش       حضرت واال بودند كه نتوانستند صدمة آنقدر متأثرِ ـروع بـه س مفارقت ايشان را تحمـل كننـد و ش

ـاجي كفايـت    . تجاويزي كردند تا حضرت واال را بازپس بياورند ـان و ح از ميان معززين شهر عبدالرحمن خ
 . اهللا صاحب عقيدت بي انتهائي به حضرت واال داشتند

ـيس كننـد و   شهر نزديك مسجد جامع، مدرسة جدي» پتكاپور«اينها فيصله كردند كه در محلة       دي تأس
ـرار،   . تنخواه را از جيب خود بپردازند چنانچه هنگامي كه حكيم االمت از گنج مرادآباد برگشتند ايندو بـه اص

نظر اخالص آنها تدريس در اين مدرسـه را   حضرت واال را از رفتن بوطن بازداشتند و حضرت واال نيز با مد
 . ز نمودندتجوي» جامع العلوم« پذيرفتند و اسم مدرسه را خود

هرطالب علمـي  . طرز تدريس حضرت واالچنان دلنشين بود كه درس خود بخود در ذهن مي نشست     
ـايل را در   حضرت واال مشكل. كه دو سه سبق درس ميخواند، ديگر از سايرين تشفي نمي يافت ترين مس

سال مسلسـالً بـه   چهارده  خالصه حضرت واال. چند لحظه حل مي ساختند و در ذهن طلباء مي نشانيدند
ـرانجام   همين طرز تدريس كردند و به همراه آن سلسلة مواعظ، افتاء و تصانيف شان نيز جريان داشت و س

ـاجي امـداد اهللا     ١٣۵١ در صفر سال ـرت ح ـويش حض از :هجري قمري حسب مشورة پير و مرشـد خ
ـاحب ا . وطن مالوف خود اقامت پذير شدند»تهانه باون«كانپوركوچيده در ـار   حضرت حاجي ص ـار اظه ز اينك

 : مسرت نموده در مكتوبي تحرير نمود
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ـاطني  . تشريف برديد» تهانه باون« كه به خوبتر شد«      اميد است كه خاليق كثير از شما نفع ظاهري و ب
ـويم و متوجـه شـما مـي     . ببرند و مدرسه و مسجد ما را شما از سرنو آباد كنيد هميشه درحق شما دعا ميگ

   ٣۶:بحوالة مكتوبات امداديه١٩٧/١:اشرف السوانح. »باشم
در عرصة اين چهارده سال هزاران اشخاص از درياي علوم حكيم االمت قدس سرّه سيراب شدند كـه       

ـتح    بزرگاني چون حضرت موالنا محمد اسحق هردواني، موالنا محمد رشيد كانپوري، موالنا احمد علـي ف
ـا  )مجلد در احاديـث فقـه حنفـي   ٢٢ء السنن درصاحب اعال(پوري، موالنا ظفر احمد تهانوي عثماني ، موالن

ـا    ـوري، موالن صادق اليقين كرسوي، موالنا شاه لطف الرسول باره بنكي، موالنا حكيم محمد مصطفي بجن
 . طور خاص قابل ذكر انده فضل حق باره بنكي، ب

 
 : استفادة باطنی

اكنون اين راز را درك كرده انـد كـه    فسعقل پرستان و متخصصين تعليم و تربيت و خُبرگان علم الّن     
ـاه       اذهان فقط از روي كتب و مطالعه و تعليم تبديل نمي ـا تربيتگ ـاص ي ـيط خ گردد تا وقتي كه يـك مح

زنـدگي تحـت يـك     ،طلباء و محصلين تا مدت و عرصـه اي مخصوص بخاطر اين هدف مهيا نكنند كه 
ـان روز اول دريافتـه بودنـد      اما پروانگان شمع. زاوية نگاه مشترك را در آنجا بياموزند نبوت ايـن راز را از هم

. گذرانيدند و تربيت عملي تعاليم اسالمي را مي آموختند چنانچه اكثر اوقات خويش را در مجلس نبوي مي
ـتن در       . زندگي اصحاب صفه بهترين مثال آن است ـادت نشس ـاز اسـالم ع ـان آغ به همين جهـت از هم

ـود  گيري از ايشا صحبت بزرگان دين و فيض ـاري ب ـرار علـم و    . ن در بين اسالف جاري و س ـرا آن اس زي
. د ممكن نيست كه از اوراق كتب به دسـت بيايـد  يمعرفت كه توسط اين مجالس و صحبتها بدست مي آ

  :فتهگهركه گفته  خوبچه 
ـوزدي ــي آم ت آدم ـيـ   واين كتب الفاظ را آموزدي       آدم

حكيم االمت احوال و اقوال . شوق را داشتند كمال ذوق و هللاچنانچه حضرت واال نيز به صحبت اهل ا     
ذكر احوال اين بزرگان اهل سكر بودند و «فرمودند كهسلف صالحين را به وجد بسيار مي شنوانيدند و مي

ممكن نيست كه  كند، اين بزرگان عشاق بودند،يايشان نيز اين اثر را دارد كه كيفيت سكر را در دل پيدا م
  ١٠٩/١:اشرف السوانح . »ن خوانده شود و محبت الهي در قلب پيدا نشوداحوال ايشا

يك ايشان با دعا و توجه و لطف و عصر خود رامالقات كرده و از هر حضرت واال تمامي بزرگان     
س سرّه شركت نموده ّچنانچه درحلقة توجه موالنا شاه رفيع الدين دهلوي قد. عنايت استفاده نموده بودند
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 : ودند كهو مي فرم
  . »آنقدر اثر احساس ميكردم كه گويا كامالً پاك شده ام«     

يكي از (:و شاه ابوحامد بوپالي:حضرت واال همچنين به زيارت شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادي     
ـليمان     ترتيب از شرف ديدا به همين. مشرف شده اند) نقشبنديهاكابر سلسلة  ـاه س ـوفي ش ر و صـحبت ص

ـود الحسـن      :ضرت شيخ موالنا فتح محمد تهانوي، ح:الجپوري ـا محم ـيخ الهنـد موالن ، حضرت ش
معترف ذكاوت، استعداد و بلنـدي  هم به اندازه اي مستفيد شده بودند كه هر يك اين بزرگان  :ديوبندي

 . مقام علمي ايشان بودند

 
 : بيعت

ـوهي باري حكيم االمت در دوران طلب علم بودند كه حضرت موالنا رشيد اح      بـه ديوبنـد    : مد گنگ
ـود   . حضرت واال مشتاقانه براي مصافحه پيش رفتند. تشريف آورد ـابو گردانيـده ب بـي  . شوق ايشان را بي ق
گرچه حضرت واال از بيعت و حقيقت آن . حضرت واال را گرفتند:حضرت موالنا گنگوهي. اختيار لغزيدند

ـوهي . درخواست بيعت كردندنا آشنا بودند اما كشش و شوق آنقدر در دل قوت گرفت كه   :حضرت گنگ
ـرت و      ـورت حس ـرف بـه ص بيعت در دوران تعليم را مناسب ندانسته انكار كردند، ليكن اين امر در خاطر اش

ـال ب :يأس پروريد و هنگامي كه حضرت موالنا گنگوهي ـازم حـج گرديـد      ١٢٩٩س ـري ع ـري قم هج
ـاجر    عريضه اي بخدمت شيخ العرب و العجم حضرت حاج:دست خود موالناب ـاحب مه ي امـداد اهللا ص

نه معلوم بين اين دو عارف چـه  . ارسال داشتند كه شما به موالنا صاحب بفرمائيد تا مرا بيعت كنند:مكي
خود جواباً حضرت واال را بيعـت  :راز و نيازي رو داد، اما بظاهر انجام چنين شد كه حضرت حاجي صاحب

ـاجي امـداد اهللا  اين در شهوار تهانه باون را عارف باهللا ح. فرمود ـود    :ضرت ح . از مكـه معظمـه دريافتـه ب
ـان        ـوار ايش ـاحب نامـه اي بـه پـدر بزرگ چنانكه حضرت واال هنوز طالب علم بودند كه حضرت حاجي ص

 . فرستاد كه چون به حج آمديد، فرزند بزرگت را نيز با خود بياوريد
طالـب علمـي را بـه     زنـدگي :كه مجدد الملت هجري قمري هنگامي١٣٠١چنانچه در شوال سال     

ـرت واال بـه       ـا گرديـده و حض ختم رسانيده مشغول درس و تدريس در كانپور بودند، اسباب سفر حـج مهي
ـيخ قـد   . همراهي پدر بزرگوار خويش روانة حج شده به صد اشتياق به مكه معظمه رسيدند ـرت ش س حض

ـرت  :شيخحضرت . گردانيدنداً از نعمت بيعت دست بدست سرفرازه مسرور شده فورسرَّ خواستند كه حض
اطاعـت پـدر را مقـدم     ت ايشان را گوارا نكرد، بنابراينواال تا شش ماه نزدشان بمانند مگر پدر بزرگوار مفارق
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ـارك   . دانسته اجازة رفتن را دادند ـاظ مب اما حكيم االمت بازهم به هند رسيده آرامش خاطر نيافتند و اين الف
 : در گوش ايشان ندا ميكرد كه

 . »رف علي شش ماه نزد ما باشاش«      
هجري قمري دوباره عزم حج را نمودند و مكة معظمه رسيده به ايـن  ١٣١٠چنانچه حضرت واال بسال     

ـون     نعمت گرانبهاي صحبت خاص مشرف شدند كه از عرصه اي به اينسو در قلب مرشـد و مسترشـد چ
ـرت واال در  از يك سو قوت افاضة حاجي صاحب و از ديگر س. تمنائي مي پروريد وي، استعداد استفادة حض

ـو   :عرض مدتي كوتاه چنان درجه مناسبتي باهم پيدا كرد كه حضرت حاجي صاحب فرمودند كه بس ت
ـ   ١٣١١خالصه اينكه حضرت واال در سال. كامالً بر طريق من هستي ـري مكمـالً ب رنـگ  ه هجري قم

 . شده به وطن برگشتندرنگ يافته و از دولت هاي باطني ايشان بهره مند :حضرت حاجي صاحب

 
 : مسند ارشاد

ـروف   پس از مراجعت از خدمت:حكيم االمت      ـانپور مص ـوده     مرشد، چند روزي در ك ـار تـدريس ب ك
در تهانه باون اقامت گزيدند به ارشاد مرشد خويش تفصيلي كه گذشت هجري قمري ب١٣١۵سپس بسال

 . و از همينجا مهمترين دور مقصد زندگي ايشان آغاز شد
ـروت و     :به اينگونه حكيم االمت      ـرك دولـت و ث ـود ت ـا وج ـام   درگوشه اي از تهانه باون نشسته ب تم

ـر هنـد بلكـه از     . آاليش هاي دنيوي چنان پادشاهي كردند كه كمتر نصيب كس ميشود ـا از سراس نه تنه
ـروز كسـب       ـان اف ـاب جه يض فـ چهار جانب نيز خاليق پروانه وار ميĤمدند و حسب بساط خود از ايـن آفت

تهانـه  كوچك آمدو رفت تشنگان عشق چنان عالَمي داشت كه ناچار يك توقفگاه قطار در قصبة . ميكردند
فزونـي داشـت   » خانقاه امداديـه « باون تعميركردند و آن اندازه كثرت هجوم خاليق بر اين دوكان معرفت

 . يده استنظيرش را كسي ند :كه شايد بعد از حضرت نظام الدين اولياء و شيخ احمد سرهندي

 
      : عاللت و رحلت

 الــد و از سـمودار شـاون نـانه بـهجري قمري در افق ته١٢٨٠ساله تي كه بـاب رشد و هدايـآفت     
 سرانجام در كرد، ت را پخش ميـوار شريعت و طريقـاره هند، انـاسر شبه قـهجري قمري در سرت١٣٠١

 . گرديدهجري قمري براي هميشه از ديدگان ناپديد ١٣۶٢سال



 

_۲۳+

ـر      حكيم االمت تقريباً از چهار      ـاي متعـدد معـده و جگ پنج سال قبل از سانحة ارتحال مبتالي بيماريه
با وجود معالجات بسيار اشتهاء را تقريباً بكلّي از دست داده . شده و اعضاي مختلف ايشان متورم گرديده بود

ـا  بر ايشان طاري ميشـد » غنودگي«كيفيتدر اواخر اكثر . نحيف و ناتوان و صاحب فراش گرديده بودند   ام
با مشاهدة اين . كلمات عارفانه و جواب خطوط حسب منوال سابق جاري ميبود هوش آمدن،ه به محض ب

بود وگرنه عقل كي » كيفيات ربودگي«نبوده بلكه » دوره هاي غنودگي«امور اين عقده حل گرديد كه اين
ـري  نيمه بيهوشي به محض چشم گشودن ب ينكه بعد از اين حد غنودگي و يا ا فتپذير مي جاي وجود اث

 . از زبان ارشادات عارفانه و حكيمانه جاري گردد ،از غنودگي
ـام سپري شده و      ـال١۵در دوشنبه ايام مرض الموت سرانج قمري از آغاز صبح  هجري١٣۶٢رجب س

ان طاري گشت كه تا يك اسهال مسلسل شروع شده و همان روز بعد از نماز مغرب حالت بيهوشي بر ايش
ـرين   . صداي بلند نفس ميكشيدند بسرعت و. ساعت و ربع طول كشيد هنگامي كه نفس باال ميĤمـد حاض

ـوري      ـرف پشـت دسـت، ن مجلس به چشم سر ميديدند كه از ميان انگشت شهادت و شصت ايشان از ط
اين شـكل مرئـي آن   چه عجب كه . دمان بسيار درخشان خارج ميشد كه چراغ برق در مقابل آن خيره مي

ر آن انگشتان مبارك به صورت تصانيف ظهور كرده و بساط فكر و عمل را منواز نور حقيقي بوده باشد كه 
 . گردانيده است

ـري موافـق   ١٣۶٢رجب سال١۶-١٧باآلخر در شب ميان      ـري قم ـال  ١٩-٢٠هج ـوالي س  ١٩۴٣ ج

ـري  ١٢٨٠كه در ربيع الثاني سال عيسوي، خداوند حكيم و قدوس اين امانت مقدس و گرانبهاي خود را قم
 . فانا هللا و انا اليه راجعون .هل دنيا عطا كرده بود بازپس گرفتبه ا

 
      :آثار مقدس علميه و عمليه

احاطـة آن در   آنقدر مختلف االنواع است كـه :افاضات و بركات ديني و علمي حضرت مجدد الملت     
ـا در   . ديك مضمون مختصر نه مشكل بلكه ناممكن مي باش فقط اگر تصانيف ايشان را بنگريم، تعـداد آنه

ـتن    است كه بعضي آنها رسائل كوچك اند كـه }عدد١٠٠٠دقيقتر تقريباً{حدود هشت صد عدد مقالـه گف
ـ ليكن در حقيقت اين مقاالت نيز در موضوع خود چنان جامعيتي دارند كه به مشـكل  آنها بهتر خواهد بود  

ـانيف را   . ـ و بعضي آنها در چندين مجلد اندافت  يتوان آن را در تصانيف ضخيم يم اگر موضوعات ايـن تص
 . بنگريم هيچ موضوع عصر نيست كه مشمول تصانيف ايشان نباشد
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ـتفادة         :حكيم االمت      ـراي اس ـاب ب ـتند كـه كت ـوظ ميداش هميشه در تصانيف خود اين نكتـه را ملح
به همين سبب اسـت كـه   . ب همان طبقه باشدهرطبقه اي از مردم كه نوشته شود، طرز بيان آن نيز مناس

ـود   . ميان زبان و طرز بيان رسايل مسايل علمي و كتابهاي تاليف شده براي عوام، فرق آشكاري ديـده ميش
ايـت  ا مشاهدة كتاب نهايت مقبول و نهميتوان اين امر را در ميان كتب مردمي و سهل فهم ازيك طرف ب

ـير     انطرف ديگر در ميايشان و از » زيورهاي بهشتي«عظيم النفع ـا مطالعـة تفس ـان  «تصانيف علمـي ب بي
 .مشاهده كرد» امداد الفتاوي«و»القرآن

ـان           مواعظ و ملفوظات حضرت حكيم االمت كه اكثر آنها بحمدهللا انتشار يافتـه اسـت لـذت آن را هم
ـوم   هر وعظ. كساني ميتوانند احساس كنند كه اندكي از كتابهاي همين سلسله را خوانده باشند دريائي از عل

 . مختلف االنواع هست كه به چهار سو مواج ميباشد

    
 : خلفای مجازين

ـا     چنان خزاين مجسم علم و عمل :حكيم االمت عالوه بر خزاين علمي اين كتب،      ـود بج ـز از خ ني
ـز   كه مطابق خواستة ايشان بعد از ايشان نيز چشمة فيض را جاري نگه گذاشتند ـتند و ه ـان را  ران اناداش س

 : ايشان با نظر به اينكه. سيراب ساختند
ـيچ   حسب س بعد از من نيز ري كرده ام، بايدشعبه اي از امور دين كه من جا هر«      ابق جاري باشـد و ه

 . »كس بعد از من به سبب نبودن من افسوس نكند كه اكنون اينكار را چه كسي انجام خواهد داد
ـاب      حضرت واال برحسب امر باال از       ـيار انتخ ـا توجـه و دقـت بس ميان مسترشدين خود گوهرهاي را ب

ـرورت،    فرمودند كه بعد از ايشان نيز به حيث خلفاي ايشان مشغول امور ديني و علمي باشند و در وقـت ض
ـتاران بيعـت را بـه     . ساير مردم را نيز بيعت كنند ـياري از خواس چنانكه حضرت واال در طول حيات خود بس

ـا   . فاء حكم فرمودندرجوع بسوي اين خل ايشان فهرست مكمل خلفاي مجاز خويش را با نشاني كامـل آنه
 . نزد خود نگه ميداشتند و وقتاً فوقتاً آن را شايع نيز مي نمودند

ب باولپور از در فهرست طويل اين خلفاي مجازين، اسامي بزرگاني چون حضرت موالنا عبدالغني صاح     
، مفتي اعظم پاكستان )مهتمم جامعة اشرفية الهور( امرتسري حسن صاحب اعظمگَر، و حضرت مفتي

، حضرت موالنا قاري محمد طيب صاحب )مهتمم دارالعلوم كراچي(حضرت موالنا مفتي محمد شفيع 
، حضرت موالنا اظهر علي صاحب  )اعظمگَر(مهتمم دار العلوم ديوبند، حضرت موالنا وصي اهللا صاحب 

مهتمم خير المدارس (، حضرت موالنا خير محمد جالندري )بنگالديش(ج ية كشُورگندمهتمم جامعة امدا
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، حضرت موالنا محمد عيسي اله آبادي، حضرت موالنا سيد سليمان ندوي، حضرت موالنا حكيم )ملتان
سرارهم كه از فيوض علميه و عملية خويش جهاني را در شبه قارة س اهللا اَمحمد مصطفي بجنوري قد

 .بطور خاص قابل ذكر اندهند سيراب ساختند، 

 
 : تصوف و حقيقت آن

ـاس بلكـه بعضـي             ـوام الن ـاً ع در اينجا مناسب است نكتة ديگري را واضح بگردانيم و آن اينكـه عموم
ـواعظ    :حكيم االمت. خواص نيز دربارة تصوف دچار چند اشتباه بزرگ مي باشند ـانيف و م در طول تص

 . دنخويش آنها را ازاله مي فرماي
ـتر           ـنت، بيش ـرآن و س ـتن از ق يكي از اشتباهات اينست كه احكام و تعاليم تصوف را بجاي ماخوذ دانس

ـيل    . متأثر از اثرات اجانب و بيگانه ميدانند ـاليم صـحيح و اص حضرت واالجهت ازالة اين اشتباه، در جمع تع
ك    مسائلُ«چنانچه كتاب جداگانه اي بنام. تصوف از كتاب و سنت سعي بليغ فرمودند لـنْ كَـالمِ مم كلُوالس

ـري   . مسائل تصوف را از قران كريم درج ساختنددر آن تصنيف نمودند كه » الْملُوك ـاب ديگ و همچنين كت
تصوف مـي باشـد   در باب تصنيف كردند كه تمامي احاديثي را كه  »اَحاديث التَّصوفِ َفةالتَّشَرُّف بِمعرِ« بنام 

 . د بچاپ رسيده استن كتاب در چهار مجّلاي. درآن جمع نمودند
ـيئ جداگانـه از           ـوف ش اشتباه دوم، خود در نفْس تصوف رو داده و آن اينكه بعضيها مي پندارند كـه تص

حاالنكـه ايـن   . شريعت است و هركسي تصوف را اختيار كند او به پابندي به احكام شريعت ضرورت ندارد
اين امر را در طول مواعظ و تاليفات خويش واضـح   :متحضرت حكيم اال. غلطي شديد و عظيم است

 . ميگردانند
ـتند و       «: جائي مي فرمايند در      ـريعت و طريقـت را جـدا جـدا پنداش و اثرش بر درويشان اين شد كـه ش

ـوال   حقيقت را مقصود اصلي و شريعت را قوانين انتظامي خيال كردند، از علماء گريزان شدند و واردات و اح
ـوق اليقين    را منتهاي ـفات را ف ـفات و مكاش نـه الزم  . ات باوركردنـد يـ معراج تصور كردند، خياالت را مكاش

 . ۵ص:تعليم الدين. »...دانستند كه اينها را در ميزان شرع وزن كنند و ني نزد علماء پيش نمايند
پندارنـد  آنها مـي  . قرآن و حديث احكام ظاهري اند، تصوف علم باطن است: صوفية غالي مي گويند«     

 ٢۶ص:شريعت و طريقت. »كه نعوذ باهللا ضرورتي به قرآن و حديث نيست
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 : نظام االوقات و معموالت
. بابي است بسيار پنـدآموز   :فصل نظام االوقات و تنظيم امور در طول زندگي و سوانح حكيم االمت     

ـيتي  مطالعه كنندة كارنامه هاي علمي و عملي حضرت مجدد الملت بسا اوقات به خ يال مي افتد كه شخص
ـر     ـود و ديگ كه به اين اندازه شبانه روز مصروف اين همه مشاغل باشد فقط در بند همين مشاغل خواهـد ب
فرصت نشستن نزد اهل و عيال و شنيدن احوال و حرف زدن با آنها را نخواهد داشت و نه خواهد توانسـت  

ـان را   ليكن بعد از مشاهدة معمو. با كسي به خوش طبعي صحبت كند الت ايشان ميتوان اين كرامـت ايش
درك كرد كه با وجود آن همه مشاغل و مصروفيات، نه تنها فقط ايشان براي عموم امـت بـه ايـن انـدازه     
ـور كامـل اداء مـي     خدمات عظيم تبليغي انجام ميدادند بلكه به همراه آن، حقوق اهل و عيال خويش را بط

ـتند و      و مراد از اداي حقوق فقط اين ني. نمودند ـا مـي نشس ـزد آنه ست كه نان و نفقه را فراهم آورد بلكـه ن
 . احوال آنها را مي شنيدند و با آنها صحبت ميكردند

ـر          ـام تغيي حضرت واال هميشه خود امامت ميكردند، زيرا باور داشتند كه نظم جماعت از باربار تبـديلي ام
ـاه كـه در    چون از نماز صبح فارغ مي شدند اول از همه بسو. مي يابد ـيم خانق ي گروه طالبين و سالكين مق

اينها احوال باطني خويش را جداجدا نوشته در صندوقچه . ذكر و شغل مصروف مي بودند متوجه مي شدند
حضرت واال بعد از نماز صبح بدست خود آن را باز ميكردند و يـك يـك   . اي كه در صفه بود مي انداختند

همان كاغذ نوشته همة كاغذها را روي منبر جـدا جـدا مـي گذاردنـد،     آنها را خوانده جواب مناسب بر روي 
ـا    ليكن همگان را تاكيد كرده بودند كه كاغذها را روي هم نگذارند بلكه به همان صورت جداجدا بگذارنـد ت

از اينكار فراغـت يافتـه   . هر شخص به محض ديدن، كاغذ خود را شناخته بردارد و زحمت جستجو را نبيند
ـر    . آن كريم مشغول مي شدندبه تالوت قر ـر س ـوري ب اكثر اوقات قرآن كوچكي بدست گرفته براي هواخ

ـروف . زمينها مي رفتند  يكي دو ساعت بعد از صبح تا نزديكي هاي ظهر اوالً معمول شان اين بود كه مص
تاليفات و تصنيفات خويش مي شدند و در اواخر براي يك يا يك و نيم ساعت مجلسي مـي گرفتنـد كـه    

 .بودند و مجمع بزرگي هرگز جمع نمي شدآن اً فقط خواص شامل عموم
 لذا آمد ميĤمد و بيشترخطوط توسط همين قطار مي»سهارنپور«در ساعت يازده قطاري از طرف شهر     

صداي قطار را مي شنيدند و يا گاهي ساعت را ميديدند و مي خواستند چنـد دقيقـه بعـد از مجلـس     چون 
ـروم؟   «رفتند كـه ه اي از حاضرين مجلس اجازه ميگبرخيزند به صورت ملتجيان ـپس  . »!كمـي خانـه ب و س

ـومتر  صرف بخاطر ديدن خطوط و  غذا و اندكي آرام كردن بخانه خويش ميرفتند كه از آنجا تقريباً يك كيل
 . فاصله داشت
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ـريف مـي           سپس بعد از دو ساعت يا دو ساعت و ربع، هنگامي كه آذان ظهر ميشد باز بـه مسـجد تش
از نماز ظهر فارغ شده در صفه مي نشستند و از همان وقت مجلس عام شروع ميشد كـه در وقـت   . وردندآ

بعد از نماز عصر دوباره بخانه تشريف مي بردند و باز براي نماز مغرب دوباره به . آذان عصر خاتمه مي يافت
ـتش    اگر كسي صحبت خاص ميداشت يا مي خواست بيعت كند بعد از ن. مسجد مي آمدند ـرب وق ـاز مغ م

ـروب  . مي دادند معموالت روزانة مندرجة باالي حضرت واالچنان مسلسل و متوالي بود كه گويا طلوع و غ
 . آفتاب، كه نه در اين فرقي مي آمد و نه در آن

ـري از قبيـل     :اين بود مختصري بسيار اجمالي از زندگينامة حضرت حكيم االمت      ـور ديگ كه بسا ام
يق معاشرت، حسن سلوك و لطافت و ظرافت به سبب عدم گنجايش اين اوراق باقي اخالق و عادات، طر

 . مانده و چون كتابهاي مفصل ديگري بر اين موضوع نوشته شده اند لهذا بر همين مقدار اكتفاء مي كنيم
   
 محمد تقي ابن موالنا مفتي محمد شفيع                                                       

 هجري قمري١٣٧٩دارالعلوم كراچي محرم الحرام سال                      
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 مسايل روزه
��� 

 

ـال         ـزد اهللا متع در احاديث شريف، ثواب زيادى بر روزه وارد شده است و روزه دار مرتبه و درجة بلندى ن
ـواب روزه    أهركسى كه ماه رمضان را بخاطر رضاى اهللا« فرموده اند كههرسول اهللا. دارد و كسـب ث

 }١٧٣:مشكات شريف{.»بگيرد، همة گناهان صغيرة قبلى اش بخشيده ميشود
ـر از   أدهان روزه دار نزد اهللا ١بدبوى«و همچنين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرموده اند كه       بهت

 .روزه در روز قيامت، ثواب عظيمى دارد}١٧٣:مشكات شريف{.»ستخوشبوى مشك ا
ـا دور    « و روايت است كه       ـود و آنه ـترده ميش روز قيامت دسترخوانى در زير عرش براى روزه داران گس

ـند  ـردم خواهنـد   . آن نشسته غذا خواهند خورد در حالى كه ساير خاليق هنوز در حساب مشغول مى باش م
در . اند كه ميخورند و مى آشامند و ما هنوز در حساب اعمال خود بند مانـده ايـم   گفت كه اينها چه كسانى

ـور {.»جواب به آنها گفته خواهد شد كه ايشان روزه مى گرفتند و شما روزه نمى گرفتيـد  ـية  ١:در منث و حاش
 }٢/٣:جديده

ـار مـي   هركسى كه ماه رمضان را روزه نگيرد، سـخت گ . روزه يك ركن بزرگ دين اسالم است      ناهگ
 .باشد و دينش ضعيف ميگردد

ـرك آن بـدون     : ١مسئله روزة ماه رمضان شريف بر هر مسلمانى كه مجنون و نابالغ نباشد فرض اسـت و ت
ـردد   . عذر جايز نيست ـرض ميگ ـز روزه ف ـاى  . و اگر كسى نذركند كه روزه ميگيرد، از نذر گرفتن ني روزه ه

اگر كسى بگيرد ثواب . جز اينها بقية روزه ها همگى نفل اند .قضائى و روزه هاى كفّاره نيز فرض مي باشند
                                                 

خالى بودن معده پيدا مي شود، نه بدبوى كه به سبب مسواك نكردن دهان  مراد آن بدبو است كه از گرسنگى به سبب :١
 99و  98ص3ج: المعى شرح سنن الترمذى تحفة+ 1/1008:فتح البارى. شودپيدا مي 
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 .كسب خواهد كرد و اگر نگيرد گناهى نخواهد نمود
 .البته روزه گرفتن در روز عيد فطر و روز عيد قربان و در سه روز بعدى عيد قربان، حرام است     

آفتاب غروب كند، به نيـت روزه،  از همان لحظه اى كه وقت نماز صبح شروع ميشود تا وقتى كه  : ٢مسئله 
ـرد    ـوابگى نبايـد ك ـريعت   . خوردن و نوشيدن را بايد ترك كرد و همچنين با همسر خود همخ ايـن را در ش

 .ميگويند» روزه«
ـود        نيت كردن به زبان و گفتن الفاظي : ٣مسئله ـر شـخص در دل خ براى نيت ضرورى نيسـت بلكـه اگ

ـود   تصميم گرفت كه امروز روزه ميگيرم و در تم ـر خ ام روز، نه چيزى خورد و نه چيزى نوشيد و نه با همس
 .كرد، روزه اش ادا ميشود}جماع{همخوابگى

بِصـومِ َغـد   «و اگر كسى با زبان گفت كه يا اهللا فردا بخاطر تو روزه ميگيرم، يا بزبان عربى گفت كـه       
تياينهم درست است و حرجى ندارد »نَو. 
ـرد،   اگر كسى در تمام :٤مسئله  روز نه چيزى خورد و نه چيزى نوشيد و از صبح تا شام گرسنه و تشنه بسر ب

ـورد و  بلكه يا احساس گرسنگى نمي اما در دل خود نيت روزه را نداشت، كرد و يا به سبب ديگرى چيزى نخ
 .بودمي اش درست  البته اگر در دل ارادة روزه را مى نمود، روزه. شودا نميننوشيد، در اين صورت روزة او اد

ـاني     : ٥مسئله  ـا زم ـره ت وقت روزه شرعاً از هنگام صبح صادق آغاز ميشود، بنابراين خوردن و نوشيدن و غي
بعضيها در آخرهاى شب سحرى خورده و نيت نموده . كه صبح صادق شروع نشده است درست مى باشد

ـان  . اين پندار غلط است. يدمي خوابند و مى پندارند كه بعد از نيت كردن، ديگر نبايد چيزى خورد يا نوش انس
 .اجازه دارد كه تا صبح صادق بخورد يا بنوشد، چه نيت كرده باشد يا نى

 
 مسايل روزة ماه مبارک رمضان

��� 
 

اگر روزة رمضان شريف را كسى از شب نيت كند، فرض اداء ميشود و اگر در شـب تصـميم روزه    : 1مسئله 
ـوع      گرفتن را نداشت بلكه صبح شد و بازهم در  ـپس بعـد از طل ـرم، س اين فكر بود كه امروز روزه نمـى گي

ـازهم   آفتاب در فكر افتاد كه ترك كردن فرض، كاري بد است، بنابراين نيت روزه را نمود، در اين صورت ب
 .روزه اش درست است
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ـايداما اگر بعد از صبح چيزى خورده يا نوشيده بود، در اين صورت اكنون نمي تواند نيت روزه را ن       .م
ـردن    : ٢مسئله  اگر چيزى نخورده و ننوشيده باشد، پس در اين صورت تا يك ساعت پيش از ظهر، نيـت ك

 .روزة رمضان برايش درست است
براى روزة رمضان شريف فقط اينقدر نيت كردن كافى است كه امروز روزه مى گيرم يا در شـب   : ٣مسئله 

 .م، روزة رمضان از اين قدر نيت ادا ميشودفقط اينقدر در دلش باشد كه فردا روزه مى گير
ـرم،          ـرض را مـى گي اگر در وقت نيت كردن در دل نگفته باشد كه روزة ماه رمضان را ميگيرم يا روزة ف

 .بازهم روزه ادا ميشود
گيرم بلكـه  ة نفلى ميگيرم و روزة رمضان را نمياگر كسى در ماه رمضان نيت كرد كه من فردا روز :٤مسئله 
 .رمضان را بعداً قضائى خواهم گرفت، در اين صورت بازهم روزة رمضان ادا ميشود، نه روزة نفلىروزة 

اگر روزة رمضان گذشتة كسى قضا شده بود و تمام سال گذشت و تا بحال قضائى آنها را نگرفتـه   : ٥مسئله 
ـورت      ـائي روزه گرفـت، در ايـن ص ـازهم روزة  است و هنگامى كه ماه رمضان آمد به نيت روزه هاي قض ب

 .  رمضان موجوده اداء مى شود، نه روزة قضائى رمضان گذشته
 .قضاى آن روزه ها را بعد از رمضان بگيرد     

ـپس        : ٦مسئله ـرم و س ـاطر خـدا روزه ميگي ـا يـك روز بخ كسى نذركرد كه اگر فالن كارم شود، دو روز ي
ـورت   هنگامى كه ماه رمضان آمد به نيت همان نذر روزه گرفت و به نيت  رمضان روزه نگرفت، در ايـن ص

 .روزة نذر را بعد از ماه رمضان بگيرد. بازهم روزة رمضان ادا مى شود، روزة نذر ادا نمى شود
ـاى            ـانش ادا خواهـد شـد، نـه روزه ه خالصه اينكه بهر نيتى كه در ماه رمضان روزه بگيرد، روزة رمض
 .ديگر

شعبان ديده شود فردايش را روزه بگيريد و اگر هالل رمضان  ٢٩اگر هالل ماه رمضان در تاريخ  : ٧مسئله 
ديده نشود يا آسمان ابرى باشد لذا هالل ديده نشود، در اين صورت فردايش را تا وقتى كه مشكوك است 

ـروع  ٣٠كه رمضان شروع شده يا نى، روزه نگيريد، بلكه روز شعبان را تكميل نموده آنگاه روزة رمضان را ش
 .كنيد

ـوا ديـده نشـد، در ايـن      : ٨مسئله  اگر در تاريخ بيست و نهم شعبان، هالل ماه رمضان بخاطر ابرى بودن ه
 .صورت فرداى آن را روزة نفلى هم نگيريد

ـان          ـردا هم ـاً ف البته اگر كسى هميشه دوشنبه و پنجشبنه يا كدام روز مقرر ديگر را روزه ميگرفت و اتفاق
ـر ديـده شـدن    . ن روز به نيت نفل برايش بهتر استروز بود، در اين صورت روزه گرفتن در آ و بعداً اگر خب

ـائى آن روز را     ـود، لهـذا قض هالل ماه رمضان از جائى آمد، فرض رمضان توسط همان روزه نفلى اداء ميش
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 .نگيرد
ـا      : ٩مسئله  در تاريخ بيست و نهم شعبان، اگر هالل رمضان بخاطر ابرى بودن آسمان ديـده نشـد، پـس ت

ـائى آمـد    . ش از ظهر، نه چيزى بخوريد و نه چيزى بنوشيديك ساعت پي ـان از ج زيرا اگر خبر هالل رمض
 .و اگر خبر نيامد، در اين صورت بخوريد و بنوشيد. بايد در اين صورت نيت روزه را كنيد

ـون      : ١٠مسئله  ـردا چ ـال كـه ف اگر در تاريخ بيست و نهم شعبان، هالل رمضان ديده نشد، پس به اين خي
ـرم،   رمضان  نيست، يك روزة قضائى را كه از سال قبل مانده بود ميگيرم يا اينكه روزة فالن نـذرم را ميگي

 . اين درست نيست
 .نبايد هيچ گونه روزه اى در اين روز گرفت. روزه گرفتن روزة قضائي و نذر نيز در اين روز مكروه است     
گرفت و آنگاه خبر هالل رمضان از جائى آمد، در  و اگر بازهم كسى روزة قضائي يا نذر را در اين روز     

ـامد در . اين صورت روزة رمضان ادا خواهد شد و روزة قضائى يا نذر را دوباره بايد بگيرد و اگر خبر هالل ني
ـان روزه اى كه نيتش را نموده بود ادا  .خواهد شد ءاين صورت هم

 

 ١مسايل ديدن هالل
��� 

 
ديده نشد، ليكن يك شخص » هالل رمضان«بار آلود است و به اين جهت اگر آسمان ابرى يا غ : ١مسئله 

ديندار و پرهيزگار آمده گواهى داد كه من هالل رمضان را ديدم، در اين صورت رويت هـالل ثابـت مـى    
 .گردد، چه آن شخص مرد باشد و چه زن

ـو    » عيد فطر«و اگر هالل : ٢مسئله  ـواهى يـك   به سبب ابرى بودن آسمان ديـده نشـد، در ايـن ص رت گ
شخص اعتبارى ندارد، اگرچه شخص بسيار بزرگى هم باشد، بلكه هنگامى كه دو مرد ديندار و پرهيزگار يا 
ـر    يك مرد ديندار و دو زن ديندار گواهى بدهند كه هالل عيد فطر را ديده اند، آنگاه رويت هالل عيـد فط

 .ثابت مى شود
 .واهى آنها قبول نمى شودو اگر چهار زن يكجا گواهى بدهند، بازهم گ     

ـا هميشـه      : ٣مسئله  ـرد ي كسى ديندار نيست و هميشه گناه مى كند، مثالً نماز نمى خواند يا روزه نمـى گي
                                                 

 .هتاب روز اول ماه قمرى استاهتاب روزهاى اول ماه را ميگويند و مراد از هالل در باال مام »هالل« : ١
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دهد و پابند به شريعت نمى باشد، گواهى او در شريعت هيچ و يا كدام گناه ديگرى را انجام ميگويد دروغ مي
گويد كه من هالل را ديدم، بلكه اگر از اين گونـه اشـخاص، دو   اعتبارى ندارد، خواه ده ها بار قسم خورده ب

 .يا سه يا چهار نفرهم بيايند و گواهى بدهند، گواهى آنها اعتبار ندارد
ـان روز، روز اول   وزى كه چهارم رجب واقع مي اينكه در بين مردم مشهورست كه هر ر : ٤مسئله  ـود هم ش

 .اگر هالل در آن روز ديده نشد نبايد روزه گرفت. رمضان مى باشد، در شريعت هيچ اعتبارى ندارد
در . شود، زشت استدو روزه معلوم مي  چنين گفتن كه ماهتاب بزرگ است،اين  با ديدن هالل، : ٥مسئله 

چون قيامت نزديك شود مردم چنين سـخنهائى  . حديث شريف آمده كه اينكار از عالمات قيامت مى باشد
 .خواهند گفت

 .خُرد و كالن بودن هالل اعتباري نكنيد خالصه اينكه به     
اگر آسمان كامالً صاف و بى ابر باشد، از گواهى دو سه چهار نفر نيز، ديـدن هـالل ثابـت نمـى      : ٦مسئله 

 .شود، چه هالل رمضان باشد و چه هالل عيد فطر
هى بدهد كه تمام اينها البته اگر آنقدر تعداد زيادي از مردم به ديدنِ ماهتاب نو گواهي بدهند كه دل گوا     

ـورت رويـت    اين سخن را از پيش خود نساخته اند و دروغگو بودن اين همه مردم محال اس ت، در ايـن ص
 .گرددهالل ثابت مي

در شهر مشهور گرديد كه ديروز ماهتاب ديده شد و مردم زيادى آن را ديده اند، اما بعد از جستجو  : ٧مسئله 
ـارى    و تالش بسيار حتى يك نفر هم پيد ـر اعتب ـين خب ا نشد كه خودش هالل را ديده باشد، پس اين چن

 .ندارد
ـر در شـهر هـالل را       : ٨مسئله  ـيچ كسـى ديگ شخصى به تنهائي هالل رمضان مبارك را ديد و جز او ه

ـواهي او روزه نگيرنـد،    مشاهده نكرد، اما اين شخص پابند شرع نيست، پس مردم شهر در اين صورت از گ
 .روزه بگيردليكن خود اين شخص 

ـورت   30و اگر اين شخص      روز را كامل روزه گرفته بود ولى هالل عيد هنوز ديده نشد، پس در اين ص
 .را نيز بگيرد و به همراى اهالى شهر عيد نمايد 31روزة

ـرد،   : ٩مسئله  اگر شخصى هالل عيد را فقط خودش به تنهائي ديد و بنابراين شريعت گواهى او را قبول نك
ـار نكنـد و    پس براى او درست نيست كه عيد نمايد، بلكه فردا را نيز روزه بگيرد و به هالل ديدن خود اعتب

 .روزة خود را نشكناند
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 مسايل روزه های قضائی

��� 

 
ـان دارد هرچـه     : ١مسئله اگر روزة رمضان به سببى يا عذرى قضا شده باشد، بعد از رمضان تا جائى كـه امك

 . بدون عذر تاخير كردن در قضاى آنها گناه دارد. گرفت و نبايد ديركرد زودتر قضائى آنها را بايد
ـرم    : ٢مسئله  معين كردن تاريخ در نيت روزه هاى قضائى به اينگونه كه روزة قضائى فالن تاريخ را مـى گي

 .ضروري نيست بلكه هرچند روزه اى را كه از او قضا شده به تعداد همان روزه ها روزة قضائى بگيرد
ـين         ـورت مع  البته اگر چند روزه از يك رمضان و چند روزه از رمضان ديگري از او قضا شده، در ايـن ص

 ١.گيرمكه روزه قضائى فالن سال را مييعنى او به اين گونه نيت كند. باشدكردن سال آن نيز ضرورى مي

ـبح نيـت روزه    اگركسى بعد از دميدن. قضائى، نيت كردن درشب ضرورى است در روزه هاى : ٣مسئله ص
ـائى را بايـد    د بود بلكه آن روزه، روزة نفلـى مي قضائى را نمود، روزة قضائى صحيح نخواه ـردد و روزة قض گ

 .دوباره بگيرد
ـر بعـد از   . يعنى اينكه بايـد در شـب نيـت آن را كنـد    . حكم روزه هاى كفّاره نيز مانند باالست : ٤مسئله  اگ

 .كفاره صحيح نخواهد بود دميدن صبح نيت روزة كفاره را نمود، روزة
ـر دو   : ٥مسئله  هر تعداد روزه كه از كسى قضا شده باشد، او اختيار دارد كه همه را يكجا بگيرد يا كم كم، ه

 .صورت درست است
ـورت روزة اداى     : ٦مسئله  اگر قضاهاى رمضان گذشته را نگرفته بود كه رمضان دوم آمد، پـس در ايـن ص

 .اما اينقدر تاخير كردن كاري بد است. ز عيد، قضاى رمضان قبلى را بگيرداين رمضان را بگيرد و بعد ا
ـان  : ٧مسئله  روزى  كسى در ماه رمضان در روز بيهوش شد و بيشتر از يك روز بيهوش ماند، پس بجز هم

ـاى روزي . كه در آن بيهوش شده بود، قضاى بقية آن روزهاى بيهوشى را بگيرد ـوش    قض كـه در آن بيه
ـر آن  . و واجب نيست، زيرا روزة آن روز بخاطر نيت داشتن روزه درست واقع شده استشده بود بر ا البته اگ

ـورت    روز را روزه نداشت يا دوائى در آن روز به دهانش انداختند و دوا از حلقش پائين رفت، پس در ايـن ص
                                                 

ه هاى چندين سال قضا شده بود و او بدون معين كردن سال و تاريخ آنها قضائى تمام آنها را گرفـت،  البته اگر از كسى روز :١ 
 ٠8ص3ح:تصحيح االغالط و حاشية جديده. پس در اين صورت هم، قضاى روزه هايش صحيح و ادا خواهد شد
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 .قضاى آن روز نيز بر او واجب مى باشد
ـازهم روزة آن روزى    و اگر اين شخص در شب بيهوش شـد، در  : ٨مسئله  ـورت ب ـبش را  كـ  ايـن ص ه ش

 .بيهوش شده بود بر او واجب نيست، و قضاى تمام بقية روزهاى كه بيهوش مانده بود، بر او واجب است
ـورت        البته اگر درآن شب، نيت روزه گرفتن فردا را نداشت يا در صبح دوا به دهانش انداختند، در اين ص

 .ى بگيردروزة آن روز را نيز بايد قضائ
اگر كسى در تمامى ماه رمضان بيهوش بود، بازهم بايد قضاى آنها را بگيرد و نبايد بپندارد كه روزه  : ٩مسئله

 .معاف شده است
ـر او    البته اگر      ـيچ روزى ب ـاى ه كسى ديوانه شد و در سراسر رمضان ديوانه بود، پس در اين صورت قض

ـا آمـد، پـس در    و اگر در طول ماه مبارك رم. واجب نمى باشد ضان ديوانگى اش بهبود يافت و عقلش بج
 .و همچنين قضاى روزهاى را كه در آن ديوانه بود نيز بگيرد. اين صورت شروع به روزه گرفتن كند

 
 مسايل روزة نذری

��� 

 

  .گردديگناهكار م گرفتن آن واجب ميشود و اگر روزه نگيرد كرد كه روزه بگيرد،اگركسى نذر : ١مسئله 
ن كند، مثالً چنين نذركنـد كـه خـدايا    يكى اينكه روز و تاريخ آن را معي. روزة نذرى دو گونه است : ٢ مسئله

ـرا   انجام شود فردا بخاطر تو روزه مي اگر امروز فالن كارم دم گيرم يا اينگونه بگويد كه خدايا اگر بـه فـالن م
 .گيرمبرسم فردا روز جمعه را روزه مي

ـرد،   ذركننده در شب نيتدر اين قسم نذر، اگر ن      روزه را بنمايد اينهم درست است و اگر در شب نيت نك
 .شوداينهم درست مى باشد و نذر ادا مي پس اگر تا يك ساعت قبل از شروع وقت ظهر نيت روزه را بنمايد،

روز كسى نذركرد كه روز جمعه را روزه ميگيرد و چون روز جمعه آمد فقط اينقدر نيت كرد كـه امـ   : ٣مسئله 
ـورت       ـرد، در ايـن ص روزه دارم و مقرّر نكرد كه اين روزة نذرى است، و يا اينكه فقط نيـت روزة نفلـى را ك

ـا     . بازهم روزة نذرى ادا ميگردد ـود ي ـادش نب البته اگر در آن جمعه روزه قضائى خود را گرفت و روزة نـذر بي
ا نمى شود بلكـه روزه  رت روزة نذرى اداينكه بيادش بود اما او قصداً روزه قضائى را گرفت، پس در اين صو

 .گردد و روزة نذرى را بايد دوباره بگيردقضائى ادا مي
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ن نكند بلكه فقط اينقدر بگويد كـه  و قسم دوم روزة نذرى اينست كه شخص، روز و تاريخ را معي : ٤مسئله 
ـنج   گيرم، يا اينكه نام هيچ كارى را نگشود يك روز را روزه مي اگر فالن كارم خدايا رفت و فقط گفت كـه پ

 .روز روزه ميگيرم
و اگر كسى بعد از دميدن صبح، نيت روزه را . در اين قسم نذر، نيت كردن روزه در شب شرط مى باشد     

 .نمود، اين روزه روزة نذرى نخواهد بود بلكه روزة نفلى خواهد شد

 
 مسايل روزة نفلی

��� 
 

و اگر فقط . گيرم، صحيح استنفلى مي نيت كند كه روزةبراى روزة نفلى اگر شخص اين طور  : ١مسئله 
 .گيرم، بازهم صحيح استدر نيت كند كه روزه مياينق

ـاعت   . نيت كردن براى روزة نفلى تا يك ساعت قبل از ظهر درست مي باشد : 2مسئله ـا س پس اگركسى ت
يم گرفت كـه روزه  ده صبح تصميم روزه را نداشت ولى هنوز چيزى نخورده و ننوشيده است و اكنون تصم

 .بنابراين روزه گرفت، در اين صورت نيز روزه اش درست مى باشد و بگيرد
ـتر روزه  خواهد ميبجز رمضان مبارك، هر روزى كه كس ب : 3مسئله  ـرد   تواند روزه بگيرد و هرقـدر بيش بگي

 . كندهمانقدر بيشتر ثواب كسب مي
ـازدهم و  البته در تمام سال، روزه گرفتن روز عيد فطر و رو      ز عيد قربان و سه روز بعد از آن، يعني تاريخ ي

دوازدهم و سيزدهم ماه ذي الحجه، روزة اين پنج روز حرام است و روزة روزهاى سواى آنها همـه درسـت   
 .مى باشد

ـاى آن يـك   . كسى روزة روز عيد را نذر نمود، بازهم روزه گرفتن آن روز درست نمى باشداگر : 4مسئله  بج
 .روزه بگيردروز ديگر را 

ـنج  كرد كه من تمام سال را روزه ميگيرم و هيچ روز آن را ترك نمياگركسى نذر : ٥مسئله  كنم، بازهم اين پ
 .سال را روزه بگيرد و قضاى اين پنج روز را بعداً بگيرد ساير روزهاى. روز را نبايد روزه بگيرد

ـروز    بل از صكسى قلهذا اگر. دن واجب مي شودروزة نفلى از نيت كر : 6مسئله  ـرد كـه ام بح صادق نيت ك
 .گيرم و سپس روزة خود را شكست، بايد قضاى آن را بگيردروزه مي
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گيرم اما بعداً قبل از صبح صادق نيتش بـدل شـد و روزه   سى در شب نيت كرد كه فردا روزه ميك : 7مسئله 
 .نگرفت، در اين صورت قضاى آن واجب نيست

ـوهر روزه      .١وزة نفلى براى زن درست نيسـت بدون اجازة شوهر، گرفتن ر : 8مسئله  ـازة ش ـر زن بـى اج اگ
ـازه داد  كه شوهر  و زن بعداً هر وقتى. تواند روزة او را بشكندشوهر اگر بخواهد مي گرفت، ـاى آن روز  اج قض
 .را بگيرد

ـان غـذا    كسى ب : 9مسئله  ـر مهم خانة شخصى به مهمانى رفت يا آن شخص او را به مهمانى خواست و اگ
ـان درسـت    در. احب خانه بد خواهد برد و موجب دل شكنى او خواهد شدنخورد ص اين صورت براى مهم

 .است كه براى خاطردارى صاحب خانه روزة نفلى خود را بشكند
  ٢.و همچنين براى صاحب خانه درست است كه براى خاطردارى مهمان، روزة نفلى خود را بشكند     

ـايش    اگر كسى در روز عيد نيت ك : 10مسئله  ـود را بشـكناند و قض رد و روزة نفلى گرفت، بازهم بايد روزة خ
  ٣.نيز بر او واجب نيست

در حديث شريف وارد است كه هر كسـى كـه   . روزه گرفتن در تاريخ دهم محرّم مستحب است : ١١مسئله 
 .شودگناهان يك سال گذشته اش بخشيده مياين روز را روزه بگيرد 

دهم، روزه گرفتنِ تاريخ نهم يا يازدهم نيز مستحب است، و روزه گرفتن فقط دهم البته به همراه تاريخ      
 .محرم به تنهايي مكروه مى باشد

ـيار    : ١٢مسئله  ـواب بس به همين صورت، روزه گرفتن تاريخ نهم ذو الحجه يعنى روز قبل از عيد قربان نيز ث
 .شودخشيده ميو يك سال آينده توسط آن بزيادى دارد و گناهان يك سال گذشته 

 .و اگر كسى از تاريخ اول ذو الحجه تا تاريخ نهم آن را روزه بگيرد، بسيار بهتر و خوبتر مى باشد     
ـاى نفلـى    : ١٣مسئله  روزة تاريخ پانزدهم شعبان و روزة شش روز بعد از عيد فطر نيز در مقابل ساير روزه ه

 .ثواب زيادترى دارد
ـا      اگركسى تاريخ سيزده و : ١٤مسئله  چهارده و پانزدة هر ماه قمرى را روزه بگيرد، ماننـد آن اسـت كـه گوي

  گرفتند و همچنين هر دوشنبه وپنج شنبه را روزهاين سه روز را روزه مي هآنحضرت. سراسر سال را روزه گرفته است
                                                 

  9ص3ح:حاشيه جديده. اين حكم مشروط به موجود بودن شوهر است :١

 10ص3ح:حاشيه جديده. اگر صاحب خانه غذا نخورد به مهمان بد بخورد البته هنگامى كه :٢

عيد فطر فقط يك روز هست و همچنين عيد قربان يك روز مى باشد و اينكه مردم عوام عيد فطر و عيد قربان را سه سـه   :٣
ى دوم و سوم آن جايز مـى  به اين لحاظ روزه گرفتن در روز اول عيد فطر حرام است ودر روزها. روز مى پندارند نادرست است

 .گذشت 5باشد چنانكه در مسئله 
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 .اگركسى همت نموده اين ايام را روزه بگيرد، ثواب بسيار زيادى بدست مى آورد. مى داشتند

 
 که روزه را نمی شکند وآنچه که  آنچه

 شکند و قضا يا کفّاره را الزم ميگرداندي روزه را م
��� 

 

ـود، روزه اش نمـى     : 1مسئله  ـتر ش اگر روزه دار به فراموشى چيزى بخورد يا بنوشد و يا با همسر خود همبس
ـار   و اگر به . شكندنيز غذا بخورد بازهم روزه اش نمي در فراموشى، شكم سير اگر. شكند فراموشى چنـدين ب

 .خوردنى يا نوشيدنى بخورد، بازهم روزه اش نمى شكند
ـر آن شـخص آنقـدر    خصى را ديد كه به فراموشى چيزى ميخورد يا مياگركسى ش : 2مسئله  نوشد، پس اگ

 .طاقت دارد كه به سبب روزه مشقت زيادى نخواهد ديد، در اين صورت روزه را بيادش آوردن واجب است
ـورت روزه را  ت و از روزه دچار تكليف و مشقت ميشخص كَمجان و ناتوان اسآن و اگر      شود، در اين ص

 .بيادش نياوريد و بگذاريد آب و غذا بخورد و بنوشد
 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است 3مسئله  : 3مسئله 
ـا عيبـى نمـى     سرمه زدن و تيل ماليدن و بوئيدن عطر در دوران روزه درست ا : 4مسئله  سـت و روزه از آنه

ـود       ـاهده ش ـا بلغـم مش بيند، خواه هروقت روزكه باشد بلكه اگر بعد از سرمه كشيدن، رنگ سرمه در تـف ي
 ١.شوده مى شكند و نه مكروه ميبازهم روزه ن

 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است 5مسئله  : ٥مسئله 
دود خود بخود درون حلق رفت و يا گرد و غبار داخل حلق شد، در اگر مگس داخل حلق رفت يا  : 6مسئله 

 .اين صورتها روزه نمى شكند
 .البته اگركسى قصداً چنين كارى كرد، روزه اش مى شكند     

                                                 
١

ـود   :   ـوم ش . به همين گونه اگر كسى دوا به چشم خود بيندازد يا بچكاند روزه اش نمى شكند، گرچه طعم دوا در حلقـش معل
ـاوى رحيميـه  +  132ص1ج:منتخبات نظام الفتاوى+   104ص1ج:فتاوى عالمگيرى ـاوى  احسـن +  246ص7ج:فت  4 ج :الفت

 439ص



 

_۴۰+

ـيد،     اگر : 7مسئله  ـته دود آن را بـه بينـى كش كسى لوبان و عود و غيره را سوختانده آن را نزديك خود گذاش
 .روزه اش مى شكند

 ١.به همين صورت روزه از چلم كشيدن نيز مى شكند     
البته اگركسى عطر و گالب و گل و غيره كه دودى در آنها نيست را ببويد، اينكار جايز اسـت و روزه از       

 . آن نمى شكند
ـود و      : 8مسئله  ـاقى مانـده ب اگر در ميان دندانهاى كسى گوشت بند مانده بود يا قطعة كوچكى نان يا غذا ب

ـز در      ا ـود كـه آن چي ـرده ب ـارج نك ين شخص آن را توسط خالل بيرون كشيد ليكن آن را از دهان خود خ
ـورت روزه      ـود، در ايـن ص ـود ب اش حلقش فرو رفت، پس بايد ديد كه اگر آن چيز كوچكتر از يك دانة نخ

 .ندشكاش مي ز آن بود، در اين صورت روزهنمى شكند و اگر به اندازة يك دانه نخود يا بزرگتر ا
روزه اش شكسـت،  در اين صورت البته اگر اين شخص آن را از دهان بيرون آورده باز آن را بلعيد، پس      

 .چه آن چيز به اندازة نخود باشد يا كوچكتر از آن، حكم هر دو يكى است
 .كه باشد نمى شكند، بهر اندازه اى}لعاب دهن خود{روزه از بلعيدن و قُرت كردن تُف : 9مسئله 

ـيكن رنـگ آن نرفـت،      : 10ه مسئل ـرد ل اگركسى نسوار زير لب انداخت و سپس دهان خود را شسته پاك ك
 ٣ و ٢.روزه اش نمى شكند

                                                 
١

خالصه اينكه روزه از كشيدن تمباكو به صورت . سگرت كشيدن نيز حكم باال را دارد و روزه از سگرت كشيدن مى شكند:  
رد .و يمنع من بيع الدخان و شربه و فى الصوم ال شك يفطر. چلم و سگرت و غيره مى شكند و قضاى آن الزم ميگردد

ه+  505و428و418و414و411 ص 6ج:فتاوى دارالعلوم ديوبند+134/ 2ج:المحتار ـامـي ـداد +  423ص1ج:فتاوى نظ ام
ـاوى ـت ـداد المفتيين+  131ص2ج:الف  161ص 3ج:تحفة المعي+  493ص1ج:ام

 .و كالهما واحد كما هو مشاهد13و كذلك فى المسئله» پان«فى االصل :٢

ـر، آب     حكم نشكستن روزه در هنگامى است كه آب دهان آميخته با نسوار به حلاين  :مسئله ٣ ـاً و اكث ـيكن عادت ـرود ل ق ن
ـايز     . دهان با اجزاى نسوار آميخته به حلق مى رسد و لذا روزه را مى شكند ـداختن در دوران روزه ج ـان ان بنابراين نسوار بـه ده

ـاد     .نيست ـوف ع ـاوى دارالعلـوم   . ًةامساك الفتن فى الفم اليجوز فى الصوم النه اليخلو عن وصوله الـى الحلـق و الج فت
 428ص6ج:ديوبند
و اگر كسى نسوار به دهان انداخت و خود نسوار را يا لعاب دهان آميخته با نسوار خود را قُرت كرد، روزه اش در اين  :مسئله

اذا فتل السلكة و بلّها بريقه ثم امرها ثانياً فى فمه ثم  :و ذكر الزندويسي .صورت مى شكند و قضاى آن بر او الزم مى گردد
 416ص6ج:كذا فى فتاوى دار العلوم ديوبند+  138ص2ج:رد المحتار باب ما يفسد الصوم. د صومهابتلع ذالك البزاق فس

 6ج:فتاوى دار العلوم ديوبند. گردد ينى بكشد روزه اش مى شكند وقضاى آن بر او الزم ميـينى به بـاگركسى نسوار ب :مسئله
 161ص 3ج:تحفة المعي+  418ص
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 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسائل وقف درج است11مسئله : 11مسئله 
بـه  . ندكسى بينى خود را به آن شدت باال كشيد كه خلم داخل حلق رفت، روزه از آن نمى شـك  : 12مسئله 

 .همين گونه اگر لعاب دهانش به حلقش برود، روزه اش نمى شكند
ـبح بيـدار شـد، روزه اش صـحيح        : 13مسئله  شخصى در شب نسوار به دهان انداخته خوابيـد و بعـد از ص

 ١.نيست، قضاى آن را بگيرد و كفّاره در اين صورت بر او واجب نمى باشد
ـود، روزه اش درايـن      اگر در وقت غرغره كردن، آب دا : 14مسئله  ـادش ب خل حلق كسـى رفـت و روزه بي

 .صورت شكست و قضاى آن بر او واجب گشت، كفّاره بر او واجب نمى باشد
ـاد  : ١٥مسئله  . اگركسى بى اختيار استفراغش آمد روزه اش نمى شكند، چه كمى استفراغ آمده باشد و چه زي

ـر از     البته اگركسى خودش قصداً استفراغ كرد و استفراغش دها ـر كمت ن پر بود روزه اش مـى شـكند، و اگ
 .پرىِ دهان بود، در اين صورت روزه از استفراغ قصدي هم نمى شكند

ـورت روزه نمـى      : ١٦مسئله  اندكى استفراغ آمد و سپس بخودى خود دوباره به حلق فرو رفـت، در ايـن ص
 .البته اگر شخصى قصداً آن را قُرت كرد، روزه اش شكست. شكند
ـور غـذا    كسى سنگريزه يا قطعه اى آهن يا غيره چنان چيزى را خاگر : 17مسئله  ورد كه مردم آن را نـه بط

ـردد   مي فقـط بايـد   . خورند و نه بطور دوا، در اين صورت روزة او مى شكند ليكن كفّاره بر او واجـب نمـى گ
 .قضاى آن را بگيرد

ـردم  ا مينوشيد كه مردم آن را بطور غذ و اگر چنان چيزى را خورد يا      خورند و يا چنان چيزى كه گرچه م
ـورت  ن در وقت ضرورت آن را بطور دواء  ميآن را عموماً بطور غذا نمى خورند ليك هـم   ،خورند، در ايـن ص

 ٢.گرددآن بر او واجب مي روزه اش مى شكند و هم قضا و كفارة
 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است18مسئله : 18مسئله 
 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است19مسئله : 19مسئله 

� 
                                                 

ا بينى اش بند باشد و يا مبتال به بيمارى ديگرى باشد و در حالت روزه دواـ  به شكل اگر كسى زكام و ريزش كرده باشد ي: ١
ـ جهت تداوى به بينى خود بكشد يا بچكاند، روزه اش مى شكند و قضاى آن بر او الزم مى گردد  . گاز يا مايع يا پودر 

ـال....او استعط فى انفه شيئاً :قال فى الدرالمختار    ـاً ق ـانـل: قضى و ايض ـقه الدخ  140ص2 ج:الدر المختار. و ادخـل حل
 ١٢٧ص1ج:امداد الفتاوى+  418ص 6ج:فتاوى دار العلوم ديوبند+ 134و

و از شكستاندن روزه هاى غير رمضان كفاره الزم . و كفاره مخصوص قصداً شكستاندن روزه ماه مبارك رمضان است: ٢
 .نمى آيد چنانكه تفصيل آن گذشت
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ـود را      شكستن روزه همان وقتى الزم مي كفّارة : 20مسئله  ـان روزة خ ـارك رمض ـاه مب ـان در م شود كه انس
ـورتى كـه آن را بشـكند   . و كفاره از شكستاندن هيچ روزة ديگرى واجب نمى گردد. بشكند . خواه به هرص

 .ة قضائى رمضان هم باشداگرچه آن روزه روز
ـان روز         ـتاندن روزه در هم البته اگر كسى در رمضان در شب نيت روزه را ننموده بود يا زني بعد از شكس

 .حايضه شد، در اين دو صورت از شكستن روزه كفاره واجب نمى شود
ـود را    ١اختكسى در دوران روزه نسوار بينى كشيد يا در گوش خود تيل يا روغن انـد گرا : 21مسئله  ـا خ و ي
كرد ليكن دوائى نخورد،در همة اين صورتها روزه اش شكست، اما فقط قضاى آن بر او واجـب مـى    ٢اماله

 .باشد و كفاره واجب نمى شود
 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است 22مسئله  : 22مسئله 
 .ف درج استدر آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وق 23مسئله  : 23مسئله 
ـرد روزه اش  }لعاب دهن{اگر از دهان كسى خون مى آمد و او آن را به همراه تُف : 24مسئله  خود قُرت ك

 .البته اگر مقدار خون كمتر از تُف بود و مزة خون معلوم نمى شد، در اين صورت روزه نمى شكند. شكندمي
ـيكن     اگر كسى طعم چيزى را با زبان چشيد و سپس آن را ُت : ٢٥مسئله  ـرد، روزه اش نمـى شـكند، ل ف ك

 .اينكار بغير ضرورت مكروه است
ـوهر        البته اگر شوهر زنى بسيار بدخُلق باشد و زن مى ترسد كه اگر مرچ و نمك ديگ درست نباشد ش

 .بدخوئى خواهد كرد، در اين صورت جايز است كه ديگ را بچشد و اينكار برايش مكروه نمى باشد
ـيش بيايـد و   . ى در دهان تا آن را به طفل بخورانند مكروه استجويدن چيز : 26مسئله  البته اگر ضرورت پ

 .مجبورى باشد، در اين صورت مكروه  نيست
ـرود، روزه   : 27مسئله  ماليدن دندانها با پودر زغال يا پودر دندان مكروه است و اگر اندكى از آن به حلق فرو ب

 ٣.را مى شكند
لة مسواك درست است، چه مسواك خشك باشد يا تازه كه همان ثانيـه آن  و پاك كردن دندانها بوسي     

                                                 
تخبات نم. گرددضائى بر وى الزم ميشكند و يك روزة قدر گوش خود دوا بچكاند روزه اش ميكسى  به همين صورت اگر :١

 127ص2ج:امداد الفتاوى+  132ص1ج:نظام الفتاوى
 .ميگويند» اماله كردن«بالغان را   و حقنة» شاف كردن«حقنه كردنِ اطفال را  :٢
و اگر اندكى از كف . و شستن دندانها با آن در حالت روزه مكروه مى باشداستعمال كرِيم يا خميردندان نيز حكم باال را دارد  :٣

 6ج:فتاوى دار العلوم ديوبند+  429ص4ج: احسن الفتاوى+ 153ص2ج:رد المحتار. خمير دندان به حلق برود روزه مى شكند
  403ص
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ـود،   اگر مسواك از درخت سدر كنده شده است و تلخى آن بوضاحت در دهان. را كنده باشند معلوم مى ش
 .بازهم مسواك كردن با آن مكروه نيست

 .در آخر اين حصة كتاب بعد از مسايل وقف درج است 28مسئله  : 28مسئله 
ـاره   : 29ه مسئل اگر كسى به فراموشى چيزى خورد و چنين فكر كرد كه روزه ام شكست و به اين جهت دوب

ـاره      ـردد و كف قصداً چيزى خورد، پس در اين صورت روزه اش مى شكند و فقط قضا بر او واجـب مـى گ
 .واجب نمى شود

اين گمان دوباره قصـداً   اگر كسى استفراغ كرد و چنين پنداشت كه روزة من شكسته است و به : 30مسئله 
 .چيزى خورد و روزة خود را شكست، بازهم فقط قضاى آن بر او واجب است و كفاره واجب نمى باشد

ـرد كـه    : 31مسئله  اگر كسى سرمه كرد يا نيشتر زد و خون داد و يا خود را تيل و روغن ماليد و چنين فكر ك
ين صورت هم قضا و هم كفاره هردو بر او واجب روزة من شكسته است و بنابراين قصداً چيزى خورد، در ا

 .ميگردد
اگر اتفاقاً روزة كسى در رمضان شكست، خوردن و نوشيدن چيزى در طول روز برايش درسـت   : 32مسئله 

 .نيست بلكه واجب است تمام روز را مانند روزه داران بگذراند
ـيده رفـت، در   اگركسى در رمضان اصالً نيت روزه را نداشت بنابراين د :33مسئله  ر طول روز، خورده و نوش

ـرده  . اين صورت كفاره بر او واجب نمى باشد كفاره همان وقتى واجب مى شود كه شخص نيت روزه را ك
 ١.بعداً آن را بشكند

 

 مسايل سحری و افطار
��� 

 

اگر كسى گرسنه نيست و غذا نمى خواهد بخورد، پـس كـم از كـم    . خوردن سحرى سنت است : 1مسئله 
                                                 

 2ج: امداد الفتاوى+   407ص 4ج :فتاوى دارالعلوم ديوبند. اگر كسى خود را واكسين كند، روزه اش نمى شكند :مسئله ١
 152تا  146ص10ج: فتاوى محموديه+   137و136ص

به او ترزيق نمايند يا خون به او بدهند، روزة او در اين صورت نمى ) گلوكوز(كنند يا سيرُم)آمپول(را پيچكارىاگركسى  :مسئله
جواهر + 148تا  144ص2ج:امداد الفتاوى+408ص4ج:العلوم ديوبند فتاوى دار+  133ص1ج:منتخبات نظام الفتاوى. شكند
 489و  488و  487ص3ج: فتاوى مفتي محمود+  153ص10ج:و143ص3ج: فتاوى محموديه+ 157تا  153ص5ج:الفقه
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 .و دانه خرما يا اندكى چيز ديگري بخورد و يا اينكه حد اقل فقط كمى آب بنوشديكى د
ـواب سـحرى      : 2مسئله  ـازهم ث ـورد، ب اگركسى سحرى نخورد بلكه از خواب برخاسته يكى دو لقمه نان خ

 .خوردن را بدست مى آورد
ـر ا. كه امكان دارد تاخير و ديركردن در خوردن سحرى مستحب استيتا جائ : 3مسئله  د ما نبايد آنقدر دير ك

 .كند و روزه مشكوك شود كه صبح صادق، شروع به طلوع كردن
ـغول شـد و    : 4مسئله  اگركسى سحرى را خيلى زود خورد و بعد از آن به نَسوار و چِلَم و چاى و شربت مش

ـاخي   ـواب ت ر چون نزديكى هاى صبح شد، نسوار را تُف نمود و دهان خود را شست، دراين صورت بازهم، ث
 .حكم آن نيز مانند حكم تاخير در سحرى است .خوردن سحرى را بدست مى آورد

ـورت   : ٥مسئله  اگركسى براى خوردن سحرى از خواب بيدار نشد و اهل خانه همه خواب ماندند، در اين ص
ـزرگ   . فردا را بدون سحرى روزه بگيرند ـاهى ب روزه نگرفتن بخاطر نخوردن سحرى بسيار بى همتى و گن

 .است
ـام        : 4ئله مس ـا آن هنگ ـ ت ـاز گذشـت  ـ كه مسايل آن در اوقات نم تا هنگامى كه صبح صادق طلوع نكند 

 .سحرى خوردن درست است و بعد از آن جايز نمى باشد
اگركسى دير بيدار شد و گمان كرد كه شب هنوز باقى است و به اين گمان سحرى خورد و بعـداً   : 7مسئله 

بح سحرى خورده بود، در اين صورت روزه اش ادا نمى شود و بايد قضاى معلوم شد كه او بعد از دميدن ص
اما بازهم در طول اين روز، چيزى نخورد و روز را ماننـد روزه  . آن را بعداً بگيرد و كفاره بر او واجب نمى باشد

 .داران بگذراند
ـود را ا       ـپس    به همين ترتيب اگر كسى به گمان اينكه آفتاب غروب كرده است روزة خ ـرد و س ـار ك فط

ـز روزه اش مـى شـكند    ـاى آن را بايـد   . معلوم شد كه آفتاب هنوز غروب نكرده بود، در اين صورت ني قض
ـرايش     ـيدن ب ـوردن و نوش بگيرد و كفاره بر او واجب نمى باشد، ولى حاال تا وقتى كه آفتاب غروب نكند خ

 .جايز نيست
كه آيا صبح شده است يا نـى، پـس در ايـن    اگركسى آنقدر در سحرى ديركرد كه مشكوك شد  : 8مسئله 

ـار بـدى    . وقت خوردنِ سحري مكروه است ـيد، ك ـا نوش ـرد و   و اگر كسي در چنين وقت چيزى خورد ي ك
 .مرتكب گناه شد

ـزى    . آنگاه اگر معلوم شد كه صبح شده بود، در اين صورت قضاى آن را بايد بگيرد      ـين چي و اگر بـه يق
ـاط در اينسـت كـه     معلوم نگرديد و فقط شك باقى م ـا احتي اند، در اين صورت قضاى آن واجب نيست، ام

 .قضاى آن روز را بگيرد
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ـار كننـد    : 9مسئله  ـوراً روزه را افط ـردن در   . مستحب اينست كه به محض اينكه آفتاب غروب كند ف ـر ك دي
 .افطار مكروه است

ـاال   هنگامى كه خ. در روزهاى ابرى كمى ديرتر روزه را افطار كنيد : 10مسئله  ـاب ح وب متيقن شديد كه آفت
غروب كرده است آنوقت روزه را افطار كنيد، و محض به ساعت و غيره تا وقتى كه دل تان گواهى ندهـد  

 .چندان اعتماد نكنيد، زيرا كه شايد ساعت پس و پيش رفته باشد و وقت را غلط نشان بدهد
ـان  ت افطار شده يا ني، قآيا و كهمشكوك هستيد  همبلكه اگركسى آذان هم بدهد ليكن هنوز       و دل ت

 .به آن گواهى نمى دهد، در اين صورت هم افطار كردن روزه درست نيست
ـر   : 11مسئله  افطار كردن با خرما بهتر هست، ورنه اگر چيز شيرين ديگرى باشد روزه را با آن افطار كنيد و اگ

 .اينهم مستحب است كه خرما و چيزى شيرين موجود نيست، روزه را با آب افطار كنيد
ـين عقيـدة  . ز مردان روزه را با نمك افطار ميكنند و اينكار را ثواب ميداننـد بسيارى از زنان و بعضى ا       چن

 .داشتن غلط است
 .تا وقتى كه غروب آفتاب مشكوك است تا آن وقت افطار كردن روزه جايز نيست : 12مسئله 

 
 مسايل کفارة روزه

��� 
 

ـايي و مسلسـل روزه گرفتـه     كفارة شكس : 1مسئله  ـام، پي تاندن روزه در رمضان شريف اينست كه دو ماه تم
ـببي  يكى دو روز آن را و اگركسي . روزه گرفتن آن درست نيست اندك اندك. شود روزه نگرفـت، در  به س

 .اين صورت دوباره سر از نو دو ماه روزه بگيرد
ـند و  البته در مورد زنان، هرچند روزى كه بخاطر آمدن ح      يض، زن روزه نگرفته است آنها معاف مي باش

ـرفتن  . از ترك روزة آن ايام در كفاره ضررى نمى آيد ليكن به محض پاك شدن فوراً بايد شروع به روزه گ
 .كند و شصت روزِ روزه را در اين صورت تكميل نمايد

فاره اش ترك شد و نتوانست اگر زنى طفل به دنيا آورده و به سبب نفاس چند روز از روزه هاى ك : 2مسئله 
ـر  . تمام روزه ها را پياپى و پشت سر هم بگيرد، بازهم در اين صورت كفاره اش صحيح نمى باشد دوباره س

 .ماه روزه بگيرد از نو دو
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ـاز  و اگركسى  : 3مسئله   مريض شد و چند روز از روزه هاى كفاره اش به سبب اين بيمارى ترك گشـت، ب
 .فتن، دوباره از سر نو دوماه روزه را شروع كندهم بعد از شفا و بهبود يا

 .اگر در بين روزة كفاره، رمضان سر رسيد، بازهم كفاره صحيح نخواهد بود : 4مسئله 

� 
اگركسى طاقت روزه گرفتن را نداشته باشد، پس شصت مسكين را روزانه دو وقت غـذا بخورانـد،    : ٥مسئله 

 .ديگر جاى خوردن نداشته باشند كامالً سير شود و به آن اندازه كه شكم شان
ـال،    ساكين، اطفال خُردسال باشند كفارهاگر بعضى از اين م : 6مسئله  ـان اطف اداء نمى شود، بايد به تعداد هم

 .ديگر مساكينِ بالغ را غذا بخوراند
ـافى  كفارة خود به مساكين نان گندم مي اگركسى بخاطر : 7مسئله   دهد، فقط نان خالى دادن به آنها هـم ك

ـانخورش {ندهد، در اين صورت به همراه آن مقدارى ساَل، و اگر نان جو و جوارى و غيره ميخواهد بود } ن
 .مانند شوربا و قورمه و غيره نيز بايد به آنها بدهد تا نان خشك را با آن بخورند

ـايز   و اگر مساكين را غذا نخوراند بلكه ميخواهد شصت مسكين را غلّه بدهد، اين صورت هـم  : 8مسئله  ج
ـود . هست ـاب     . هر مسكين را آن اندازه غلّه بدهد كه در صدقة فطر داده مى ش ـر در ب ـايل صـدقة فط مس

 .زكات مى آيند، انشاء اهللا تعالى
 .اگر قيمت همان اندازه غلّه را به مساكين بدهد اينهم جايز است : 9مسئله 
ـوران،  كسى به شخصى ديگري گفت كه از طرف من كفاره بده و اگر : 10مسئله  شصت مسكين را غذا بخ

ـود  ،و آن شخص از طرف او مساكين را غذا خوراند يا به آنها غلّه داد ـر  . كفاره در اين صورت ادا مى ش و اگ
 .كسى بدون گفتة كفاره دهنده از طرف او كفاره داد، در اين صورت كفاره صحيح نمى باشد

ـا شصـت روز غلـه     كسى فقط يك مسكين را تا شصت روز دو وقت دراگر : 11مسئله  روز غذا خوراند و يا ت
 .شوداو داده رفت، بازهم كفاره ادا مي يا قيمت آن را به

 و اگر نتوانست اين مسكين را پشت سر هم تا شصت روز غذا بخورانـد بلكـه چنـد روز در ايـن     : 12مسئله 
 .كفاره اش درست هستميان وقفه آمد بازهم حرجى نيست،

ـر بدهـد،      اگركسى مقدار غلة : 13مسئله  شصت روز را حساب كرده آن را بخواهد در يك روز بـه يـك فقي
ـا را در يـك روز       . اينكارش جايز نمى باشد ـوده همـة آنه ـيم نم به همين گونه اگر غلة شصـت روز را تقس
 .مسكين ديگر را دوباره غله بدهد 59شود و بايد بدهد بازهم از طرف يك روز ادا مي شصت بار به يك فقير

ـتر   يعنى اينكه در يك ر. ين ترتيب، دادن قيمت غله نيز حكم باال را داردبه هم      وز به يك مسـكين بيش
 .يك روزه را نبايد داد كه اينكار درست نيست از قيمت غلة
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 ١.اگركسى به يكى از آن مساكين و فقراء كمتر از مقدار صدقة فطر داد، كفاره اش ادا نمى شود : 14مسئله 
ـر  . يك رمضان، دو سه روزة خود را شكستاند، يك كفاره بر او واجب ميگردد كسى دراگر : ١٥مسئله  البته اگ

ـراى هر   اين دو روزه از يك رمضان نباشد بلكه از دو رمضان جد ـورت ب ـارة   اگانه باشد، در ايـن ص كـدام كف
  ٢.جداگانه بايد داد

 
 صورتهای که شکستن روزه درآنها جايز است

��� 

 

روزة خود را نشكناند خوف هالكش ميرود يا مرضـش  نان مريض شد كه اگر كسى ناگهان چاگر : 1مسئله 
ـان درد   . باشد شود، پس در اين صورتها شكستاندن روزه درست ميبسيار زياد مي ـتالى چن مثالً ناگهان مب

ـتن روزه     ـوردن دوا و شكس ـورتها خ شكم شد كه تاب و توان از دستش رفت و يا مار او را گزيد، در اين ص
 .جايز است

رود، در ايـن  گشت كه از شدت تشنگى خوف هالكش مي به همين ترتيب اگر كسى آن اندازه تشنه      
 .صورت نيز برايش شكستاندن روزه درست مى باشد

ـا     : 2مسئله  ـودش ي ـان خ اگر چنان تكليف يا حالتى براى زن حامله پيش آمد كه اگر روزة خود را نشكند ج

                                                 
يك . عبارت از نيم صاع گندم يا آرد گندم يا قيمت آن و يا يك صاع جو و جوارى يا آرد يا قيمت آنهاست» صدقة فطر«: ١

تفاصيل تحت . وى سه و نيم كيلو، و نيم صاع مساوى يك كيلو و هفت صد و پنجاه گرام استصاع به اوزان جديد، مسا
 .خواهد آمد» مسايل صدقة فطر«

 :مسلك راجح دربارة مسئله باال اينست كه اگر :٢ 
ـز        ـر ني ـارة ديگ ـر او   كفاره بجز جماع توسط اسباب ديگر واجب شده باشد و شخص هنوز آن كفاره را ادا نكرده بود كـه كف ب

البتـه روزه  . واجب گشت، در اين صورت اداى يك كفاره براى هردوى آنها كافى است، اگرچه اين دو كفاره از دو رمضان باشد
ـاره از      ـورت فقـط يـك كف هاى كه به سبب جماع يعنى همخوابگى فاسد شده اند، اگر آنها از يك رمضان هستند، در اين ص

ـد داد، اگرچـه      طرف همة آنها كفايت خواهد كرد و اگر ا ـان را جداگانـه باي ـر رمض ز دو رمضان هستند، دراين صورت كفارة ه
ـده  +  22مسئله106ص:گوهرهاى بهشتى. شخص كفارة رمضان قبلى را اداء نكرده باشد ـيه جدي ـداد  +  106ص11ح:حاش ام

 .ضميمه 21تا  16ص 4ج :فتاوى دار العلوم ديوبند+ 134وحاشيه  35ص2ج:الفتاوى
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 .شكستاندن روزه براى او جايز است طفلش به خطر مى افتد، در اين صورت
و بى طاقت شد كه خوف هـالك  اگركسى غذا مى پخت و به سبب حرارت و گرمى آنقدر تشنه  : 3مسئله

 .رود، در اين صورت براى او جايز است كه روزة خود را بشكندجانش مي
 ١.شودر ميا به اين حالت انداخت، گناهكاليكن اگر خودش قصداً آنقدر كار كرد كه خود ر     

 
 صورتهای که روزه نگرفتن درآنها جايز است

��� 

 

ـر روزه   به وى ضرر مياگركسى چنان مريضى اى دارد كه روزه گرفتن  : 1مسئله  رساند و خوف ميرود كـه اگ
بگيرد، مريضى اش زيادتر خواهد شد يا بيمارى اش دير بهبود خواهد يافت و يا هالك خواهد شـد، پـس   

 .گيرد و وقتى كه صحت يافت، قضاى آن را بگيرددر اين صورتها روزه ن
ـر     به كردن روزه فقط اما ترك       ـامى كـه طبيـب و داكت گمان و خيال خود درست نمى باشد بلكه هنگ

 .تواند روزه را نگيردبگويد كه روزه گرفتن به تو ضرر ميرساند، آنگاه ميمسلمان و ديندار به او 
ـبب     و اگر طبيب يا داكتر كافر  : 2مسئله  باشد يا پابند شرع نباشد، پس گفتة او اعتبارى نـدارد و فقـط بـه س

 ٢.گفته او روزه را ترك نكنيد

ـرى    : 3مسئله  اگر طبيب و داكتر چيزى نگفت ليكن خود شخص تجربة اين مريضى را دارد و عاليـم ديگ
 .وزه نگيرددهد كه روزه ضرر خواهد رساند، در اين صورت رميرا نيز مشاهده كرد و دلش هم گواهى 

و اگر خودش تجربه اى دربارة اين بيمارى ندارد و معلوماتى هم دربارة اين مرض ندارد، در اين صورت      
 .فقط خيال و گمان خالى، هيچ اعتبارى ندارد

ـتاند،        و اگر بدون گفتة طبيب و بغير تجربه، كسى فقط به خيال و گمان خود، روزة رمضان خود را شكس
 .بايد كفّاره ادا كند و اگر روزة رمضان را نگيرد گناهكار خواهد بوددر اين صورت 

                                                 

  17ص3ج:حاشيه جديده. تاندن روزه برايش در اين حالت جايز مى باشدولى بازهم شكس :١ 

و اما الكافر فاليعتمد على . زيرا احتمال دارد كه به سبب كفر و عدم پابندى به شرع، بخواهد عبادت مريض را خراب كند: ٢ 
 ١٨٧ص٢ج:رد المحتار. ةقوله الحتمال ان غرضه إفساد العباد
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اگركسى از مريضى صحت يافت ليكن هنوز ضعف باقى مانده است و گمان غالب اينسـت كـه    : 4مسئله 
 .اگر روزه بگيرد، دوباره بيمار خواهد شد، در اين صورت روزه نگرفتن برايش جايز است

 و معنـى . است، براى او جايز است كه روزه نگيرد و بعداً قضاى آن را بگيرد اگركسى در حال سفر : ٥مسئله 
١.يعنى قصد رفتن به فاصلة سه منزل راه را داشته باشد. همانست كه در مسايل نماز گذشت» سفر«

  
ـ مثالً سوار قطار  : 6مسئله  ـان دارد  }يا طياره{مسافر اگر در سفر دچار تكليف و دشوارى نمى شود  بوده گم

ـرايش   ك ـ پس دراين صورت ب ه تا شام بخانه خواهد رسيد و يا تمام وسايل راحت و آرامشش موجود است 
 . بهتر است كه در حالت مسافرت نيز روزه بگيرد

 .و اگر روزه نگيرد مرتكب گناهى نميشود، البته از كسب فضيلت روزة رمضان مبارك محروم مى ماند     
ـرفتن      زه دچار تكليف و پريشانى ميسبب روو اگر در طول راه به       ـورت روزه نگ ـود، پـس در ايـن ص ش

 .برايش بهتر است

� 
ـيده    :7مسئله  اگر بيمار از مريضى صحت نيافت بلكه در همان مرض وفات كرد يا مسافر هنوز بخانـه نرس

دنـد  شده بو بود كه در ميان راه وفات كرد، در اين صورت از آن روزه هاى كه به سبب بيمارى و سفر ترك
 .د شد، زيرا هنوز فرصت قضا گرفتن آنها را نيافته بوددر آخرت مواخذه نخواه

ـفا يافـت،    : 8مسئله  اگر از كسى ده روز روزة رمضان بخاطر بيمارى ترك شده بود و بعد از رمضان چون ش
ايـن   در پنج روز سالم و تندرست بود و آنگاه وفات كرد ليكن قضاى آن روزه ها را در اين پنج روز نگرفـت، 

 . گردد و فقط از طرف نگرفتن قضائى پنج روزه مواخذه خواهد شدصورت پنج روزه از او معاف مي
ـر ده روز را            ـوز ه ـرد و هن ـات ك ـاه وف و اگر بعد از ختم بيمارى، ده روز كامل سالم و تندرست بود و آنگ

 .قضا نكرده بود، در اين صورت از طرف تمام ده روز مواخذه خواهد گرديد
بنابراين براى اين شخص ضرورى است كه قبل از مردن وصيت كند كه فدية آن روزه هاى را كـه در       

 .آخرت دربارة آنها مواخذه خواهد شد از طرف او بدهند، البته اگر پول و مال دارد
 .مسايل فديه در فصل آينده خواهند آمد     

                                                 
ـر   296كيلومتر و 77ميل، مساوى 48ميل انگليسى دانسته اند كه  48سه منزل را مساوى باعلماء و اهل فتوى، مسافت : ١ مت

ـند. است ـلوم ديوب ـاوى دار الع ـد311ص4ج:فت ـدي ـاهر حـق  م+ ج ـاوى محموديـه  +  220ص3ج: ظـ  7ج و151 ص10ج: فت
ـود فتاوى م+  168ص5ج:فتاوى رحيميه + 271و 270ص1ج:عزيز الفتاوى+489و482و480و479و474و473ص  :فتى محم

ـا   +  15ص4ج:احسن الفتاوى+  503ص1ج :تاوى عثمانيف+  503و  502و  498ص 2ج ـما و حـل آنه  ص2ج: مسايل ش
 380و 379
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ـات  به همين ترتيب اگر مسافر در مسافرت روزه  : 9مسئله  را ترك كرده بود و سپس بعد از رسيدن بخانه وف
ـز    . كرد، در اين صورت فقط به تعداد همان روزهاى كه در خانه بود از او مواخذه خواهد شد ـابر ايـن او ني بن

 .بايد قبل از مردن وصيت كندكه فدية آن روزه ها را از طرفش بدهند
ـر    وزهاى كه در خانه بود بيشتر ميد رو اگر تعداد روزه هاى كه ترك شده بود از تعدا      شـد، مواخـذه اى ب

 .اين اضافگى نخواهد بود
ـراى او درسـت       : 10مسئله  ـون ب ـرد، پـس اكن اگر مسافر در طول سفر در جائى به نيت پانزده روز اقامت ك

 .نيست كه روزه نگيرد، زيرا اكنون او از نظر شرع مسافر نمى باشد
 .ه روز در آنجا اقامت كرد، در اين صورت روزه نگرفتن برايش جايز استالبته اگر به نيت كمتر از پانزد     

� 
ـوف     هنگامى : 11مسئله  ـود خ كه زن حامله يا زن شير دهنده به سبب روزه بر جان خود يا بر جان طفـل خ

 .داشته باشد، پس در اين صورت جايز است كه روزه نگيرد و بعداً قضاى آن را بگيرد
تواند بخاطر شير دادن طفل، دايه اى استخدام كند، در اين صورت پولدار است و مي يكن اگر شوهرِ زنل     

 .براى مادر آن طفل جايز نيست كه به سبب شير دادن، روزة رمضان را ترك كند
البته اگر آن طفل بجز شير مادر خود شير كس ديگرى را نمى خورد، پس در اين صورت روزه نگرفتن      

 .استبراى مادر طفل درست 
ـرد    : 12مسئله  دايه اى را بخاطر شير دادن طفل استخدام كردند و آنگاه ماه رمضان آمد و اگر دايـه روزه بگي

 . جان كودك بخطر مى افتد، در اين صورت روزه نگرفتن براى دايه صحيح است
ـا   اگر زن حايضه شد يا طفل به دنيا آورد و خون نفاس آمد، در اين صورت روزه گرفت : 13مسئله ـرايش ت ن ب

 . وقتى كه از حيض و نفاس پاك نشود جايز نيست
ـوده  . اگر زن از ماهوارى اش در شب پاك شد، اكنون روزة فردا را ترك نكند : 14مسئله  اگر شب غسل ننم

 . بود، بازهم روزه بگيرد و صبح خود را بشويد
بعد از پاك شدن، نيـت روزه  و اگر بعد از دميدن صبح صادق پاك شد اكنون برايش درست نيست كه      

ـام روز را ماننـد روزه داران        . را نمايد ـاال بايـد تم ـايز نيسـت و ح ـرايش ج اما خوردن و نوشيدن چيزى نيز ب
 . بگذراند

ـراى   : ١٥مسئله  به همين ترتيب اگر كسى در روز رمضان مسلمان شد و يا در روز رمضان بالغ شد، اكنون ب
 . ورند يا بنوشندآنها درست نيست كه تا شام چيزى بخ
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 ١.و اگر چيزى خوردند، قضاى آن روزه بر تازه مسلمان و تازه بالغ واجب نمى باشد     

ـود       : 16مسئله  ـر بخانـة خ ـاعت قبـل از ظه اگركسى در سفر بود و تصميم داشت روزه نگيرد ليكن يك س
ـام ايـن  رسيد و يا به نيت پانزده روز در جائى اقامت نمود و تا به حال چيزى نخورده ي ا ننوشيده است، در تم

ـازه دارد كه اكنون نيت روزه را  . نمايد صورتها وى اج

 
 مسايل فديه 

��� 
 

ـريض     : 1 مسئله ـا آن انـدازه م هركسى كه آن قدر پير شده باشد كه قدرت روزه گرفتن در او نمانده است ي
ـرد   است كه اكنون ديگر اميد صحت يابى را ندارد و نه توانائى روزه گرفتن ر ـورت روزه نگي ا دارد، در اين ص
 و يا دو وقت در يك روز او را غـذا ٢و در بدل هر روزه يك مسكين را به مقدار صدقة فطر گندم يا جو بدهد

 . گويندمي» فديه«اين را در شرع. بخوراند
 و اگر اين شخص بجاى گندم يا جو، قيمت همان مقدار گندم يا جو را به مسكين بدهد، اينهم صـحيح      

 . است
 . اگرگندمِ فديه را به چند قسمت تقسيم نموده به چندين مسكين بدهد اينهم صحيح است : 2مسئله 
ـورت       : 3مسئله  ـفا يافـت، در ايـن ص ـارى ش اگركسى فديه داد و آنگاه بعداً قدرت و توانائى يافت و يا از بيم

                                                 
سوم از حامله شدن دختر وحامله . دوم از حيض دختر. يكي از احتالم: بلوغ پسر يا دختر از چند عالمت دانسته مى شود:  ١

هيچ يك از عالمات باال در پسر يا دختر ديده نشد، در اين صورت به محض اينكه  پنجم اگر. چهارم انزال. گردانيدن پسر
 170ص5ج:ختارالمالدر . گردندلگى بگذراند، شرعاً بالغ محسوب ميپانزده سال كامل از عمر آنها بگذرد و آنها قدم به شانزده سا

فتاوى  + 170ص5ج: رد المختار. يا عيسوياين پانزده سالگي از روى سالهاى قمري حساب ميشود نه سالهاى شمسى      
 كنز. شودپسر قبل از دوازده سالگي بالغ نميو بايد دانست كه دختر قبل از نُه سالگى و  .71ص9ج: دار العلوم ديوبند

  .399ص2ج:الدقايق

قيمت نيم صاع مقدار صدقة فطر و فدية يك روزه يا يك نماز، يك صاع جو يا نيم صاع گندم و يا قيمت يك صاع جو يا :  ٢
يك و نيم صاع در اوزان امروزي تقريباً برابر. 103ص2ج: الدر المختار... شعير...او صاع من....نصف صاع من بر. گندم است

 .تفصيل تحت مسائل صدقة فطر خواهد آمد. يك صاع برابر با سه و نيم كيلومى شود، و  گرام 750كيلو و
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 . را جداگانه كسب خواهد كردقضاى تمام آن روزه ها را بايد بگيرد و فديه اى كه داده است، ثوابش 
ـاى    اگر بر : 4مسئله  كسى چند روزة قضائى واجب بود و او در وقت مردن وصيت كرد كـه در بـدل روزه ه

و بعد از مصارف كفـن و  . در اين صورت ولىِ مرده فدية او را از اموال مرده بايد بدهد. قضائى ام فديه بدهيد
ـرده را بايـد     دفن و اداى قرض مرده از يك سومِ هر اندازه پول و مال مرده كه باقيمانده است همة فديـة م

 ١.اينكار واجب است. بدهد
اگر خود اين شخص قبل از مردن وصيتى نكرد، مگر ولىِ او فدية او را از مال و دارائـى شخصـي    : ٥مسئله 

ـ نه از م  ـ از خداوند اميد مي خود اداء نمود  ـوده   ال شخص مرده  ـول فرم ـايد آن را قب مواخـذه اى   رود كه ش
 . دادن فديه از مال مرده بدون وصيت او جايز نيست. ارة آن روزه ها از مرده نكندبدر

ـود  ر از يك سوم مال و دارائى مرده مي به همين ترتيب، اگر مقدار فديه زيادت      شد، در اين صورت با وج
 . دارائى اش جايز نيستوصيت مرده، بدون رضايت همة وارثان، دادن فديه از بيشتر از يك سوم مال و 

ـورت فديـه دادن در          البته اگر همة وارثان رضايت قلبى داشته باشند و همگى اجازت بدهند، در ايـن ص
ـين  . باشد هر دو صورت باال درست مي ليكن اجازه دادن وارث نابالغ در شريعت اعتبارى ندارد، بنابراين وارث

 . ر از حصة خود بدهند، صحيح استبالغ، حصة خود را جدا نموده فدية مرده را اگ
اگر نمازهاى كسى قضا شده بود و او وصيت نموده مرد كه در بدل نمازهايم فديه بدهيـد، حكـم    : 6مسئله 

 . مى باشدال آن نيز مانند مسئلة با
ـاز  . فدية هر نماز به همان اندازه است كه فدية يك روزه مى باشد : 7مسئله  به اين حساب، از طرف پنج نم

  .و يا قيمت آن را ٢ض و يك نماز وتر يعنى شش نمازِ يك روز، بايد سه صاع گندم دادفر
ـيت    : 8مسئله   ـردن وص اگر بر كسى زكات باقي مانده بود و آن را هنوز اداء نكرده است و بنابراين قبل از م

ـين  ـرده واجـب    نمود كه زكاتش را بعد از مرگ او ادا كنند، پس در صورت وصيت، اداء كردن آن بر وارث م
٣.مي باشد

  
                                                 

  ت نمى كرد، در اين صورت از هر قدر كه كفايت ميكرد از طرف همانقدر روزه اداءو اگر يك سوم باقيماندة مال مرده كفاي :١
 20ص3ج:حاشية جديده. شود

ده گرام گندم يا قيمت آن است چنانكه گذشت، بنابراين فدية شش نماز يك روز مساوى  750يك كيلو وفدية يك نماز  :٢
اين عبارت، . كيلو گندم يا قيمت آن داده شود بهتر خواهد بود 12و اگر احتياطاً . گرام مى باشد و يا قيمت آن 500كيلو و

 .سه صاع حسب حساب منصوص متون فقهي است. اصل كتاب ميباشد 7ترجمة عبارات مفصل مسئلة 

بعد از خرچ كفن و دفن و اداى قرضهاى مرده، اداى زكات مرده فقط از يك سوم باقيماندة مال او در صورت وصيتش  :٣
 21ص3ح:اشيه جديدهح. واجب ميگردد
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ـاتش          ـورت زك و اگر وصيت نكرده وفات كرد و وارثان او برضايت خويش، زكات او را دادند، در ايـن ص
 .  اداء نمى شود

اگر وليِ مرده از طرف مرده روزة قضائى بگيرد يا از طرف او نماز قضائى بخواند، اينكار جايز نمـى   : 9مسئله 
 . از دوش مرده ساقط نمى گرددباشد و روزه و نماز قضائى 

و نبايد كسـى  . باشد ترك كردن و نگرفتن روزة رمضان بدون عذر جايز نيست و گناه بزرگى مي : 10مسئله 
به اين گمان باشد كه در عوض آن يك روزة قضائى خواهم گرفت، زيرا در حديث شريف وارد اسـت كـه   

ـرفتن   اگركسى در بدل يك روزة رمضان تمام سال را پياپى روز ه بگيرد بازهم آنقدر ثواب نمى يابد كـه از گ
 . يك روزة رمضان بدست مى آورد

از  بد اعمالي خود روزه نگرفت، پس در اين صورت در پيش روى مردم نـه  در رمضان اگركسى  : 11مسئله 
ـا  ـاه،  چيزى بخورد و نه چيزى بنوشد و نه در پيش آنها آشكار كند كه من امروز روزه ندارم، زيرا كه اظه ر گن

ـورت مرتكـب دو   و اگر نزد ديگران آشكار كرد كه من امروز روزه ندار. خود گناه جداگانه است م، در اين ص
 . يكى گناه روزه نگرفتن و دوم گناه آشكاركردن آن. شودگناه مي

ست، از بنده چه پنهان كنم « و اينكه ميان مردم مشهور است كه      غلط است، بلكه  ١»از خدا پنهان نـي
چيزى  سبب كدام عذر روزه نگرفته است براى او نيز مناسب اينست كه در مقابل ديگرانكسى كه ب حتى

 .نخورد
ـامي  كه دختر يا پسر، طاقت روزه گرفتن را يافتند به آنها نيز امر شود تا روزهنگامي : 12مسئله  ه بگيرند و هنگ

 . ديب آنها را وادار به روزه گرفتن بايد كردبا تا}اگر با وجود حكم والدين روزه نگرفتند{كه ده ساله شدند
 . چند روزى كه طاقت آن را داشتند همان را روزه بگيرند و اگر نتوانند تمام رمضان را روزه بگيرند، هر     

ـر   . اگر دختر يا پسر نابالغ روزه گرفته آن را بشكنانند، در اين صورت قضاى آن را نگيرنـد  : 13مسئله  البتـه اگ
 . آن نماز را بايد دوباره بخوانندا نموده آن را بشكنند، نيت نماز ر

 
 مسايل اعتکاف 

��� 
                                                 

مثالً تشناب رفتن و همخوابى كردن با . زيرا بسيار چيزهاست كه گرچه از خدا پنهان نيست اما از بندگان پنهانش بايد كرد :١
 ....مسر و غيرهه
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ـاريخ        اعتكاف زنان اينست كه زن اندكى قبل از تمام شدن روز بيستم رمضان مبارك، تا غروب آفتاب ت
ـراى   كهديده شود، در خانة خود در آنجائي كه هالل عيدم رمضان، يعنى تا آن روزي بيست و نهم يا سى ا ب

 . گويند و اعتكاف ثواب بسيار فراوانى داردمي» اعتكاف«اين را ١.نماز خواندن مقرر نموده است بماند
ـناب     فقط ايز است كهجبرايش صرف اگر زنى شروع به اعتكاف نمايد، پس       جهت رفـع حاجـت و تش

اشد كـه آب و غـذايش را   و اگركس ديگرى حاضر ب. رفتن يا آب و غذا خوردن از آنجا برخاسته بيرون بيايد
ـا      ـا بمانـد و در همانج براى او بياورد، پس براي آب و غذا گرفتن هم از آنجا بيرون نشود و شـب و روز آنج

 . بخوابد
و بهتر اينست كه بيكار ننشيند بلكه به تالوت قرآن يا خواندن نماز نفلى يا ذكر و تسبيح بهر انـدازه اى       

 . مصروف بسازدكه توفيق آن را بيايد، خود را 
ـيض        و اگر زن دچار حيض و نفاس شد، در اين صورت اعتكاف را ترك بكند، زيرا اعتكاف در حالت ح

 . و نفاس جايز نيست
 ٢.همچنين در هنگام اعتكاف، همخوابگى با همسر يا بوسيدن يا به آغوش گرفتن  او نيز جايز نيست     

 
 مسايل زکات
��� 

      

ـال سـخت      هركسى كه پول      ـزد اهللا متع دار و ثروتمند است، اما زكات پول و دارائى خود را نمـى دهـد، ن
« :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرموده انـد . گناهكار مى باشد و در روز قيامت عذاب سختى خواهد ديد

                                                 
 3ج:حاشيه جديده. مولف. انده ميشودو براى مردان، اعتكاف در مسجدى جايز است كه پنجوقته در آن نماز جماعت خو :١

 ٢٢ص

اما بعد از پاك شدن از حيض و نفاس، اعتكاف كردن قضائى فقط همان يك روزى كه در آن حيض يا نفاسش آمده : ٢
همچنين آن يك روز اعتكاف قضائى را اگر بخواهد در ماه مبارك رمضان ديگرى اداء كند، در . است بر او ضرورى مى باشد

 . اين صورت، روزة همان رمضان برايش كفايت مى كند

حاشيه . و اگر آن روز قضائى را در ماه ديگرى غير از ماه رمضان اعتكاف كند، در اين صورت آن روز را روزه نيز بايد بگيرد    
   ٢٢ص3ج: جديده
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سازند و آنها دهد، در روز قيامت براى او مهرهاى از آتش ميه دارد و زكات آن را نميهر كسى كه طال و نقر
ـرد     ـين س ـاى آتش را با آتش دوزخ داغ گردانيده هر دو پهلو و پيشانى و پشت او را داغ ميكنند و چون مهره

 } ١۵۵:مشكات شريف{.»شدند، آنها را دوباره داغ گردانيده باز وى را داغ مى كنند
ـات   طا نمهر شخصى را كه اهللا متعال مال و دارائى ع« فرموده اند كه <و آنحضرت      وده اسـت و او زك

دهد، آن مال و دارائى اش را در روز قيامت به صورت يك مار بزرگ زهردارِ سركَل ميسازند و آن آن را نمي
ـتم   مار در گردن او خواهد پيچيد و هر دو رخسار او را خواهد گزيد و خواهد گفت كه من همان مال تو هس

توانـد  چـه كسـى مي  . را در پناه خود بـدارد  ماخداوند }١۵۴:مشكات شريف{.»و من همان دارائى تو هستم
ـزرگ اسـت  . چنين عذابي را تحمل كند . در مقابل اندكى حرص، اين همه عذاب كشيدن، حماقتي بسيار ب

 .ندادن زكات مال عطا كردة خدا در راه خدا كارى شرم آور است

� 
و ١دارد گـرام نقـره   612مت يا پول نقد برابر با قي گرام نقره 612يا  گرام طال 87كسى كه هر : 1مسئله 

اين طال يا نقره يا پول تا يك سال نزدش باقى باشد، پس بعد از گذشتن سال، دادن زكات آن بر او واجـب  
  .٢ميشود

ـر         و اگر طالو نقره يا پول نقد كمتر از مقدار مذكور باشد، دراين صورت زكات بر آن واجب نيسـت و اگ
  ٣.زكات بر وى واجب استبيشتر از مقدار مذكور داشته باشد، 

                                                 
ـاالً و   . درهم در نقره است 200مثقال در طال و 20نصاب زكات در اوزان فقهى :١ ـرون مثق ـه نصاب الذهب عش ـا   الفض مأت

حكيم االمت رحمه اهللا مسئلة باال را مطابق اوزان هندى چنين نوشته  .224ص3ج:امش رد المختارالدر المختار على ه .درهم
ـاب     » ...هركسى كه پنجاه و دو نيم توله نقره يا هفت و نيم توله طال دارد«بود كه ـتن كت ـذا از م كه اوزان هندي در ترجمـة ه

ـر كـه اوزان   . متن گرديدحذف شده نصاب زكات در اوزان جديد حسب راي جمهور اهل فتوي درج  و همچنين هرجاى ديگ
 .هندى مسطور بود، آن نيز براي سهولت مردم به اوزان جديد تبديل شد

ـ اى الزكا . مراد از سال در اينجا و هر جاى ديگر كتاب، سال قمرى است نه سال شمسى: ٢ ـرى ال شمسـى    ةو حولها   .ـ قم
الــدر  .هالشــرع انمــا يتعــارفون االشــهر و الســنين باالهّلّّّّّّــو اهــل . 223ص3ج:الــدر المختــار علــى هــامش رد المختــار

ـانى   + 73و 71ص9ج: فتاوى دار العلوم ديوبند + 170ص5ج:المختار ـاوى عثم ـاوى محموديـه   + 67و 52ص2ج: فت  ج: فت
   362ص9
ـدار    اگر كسى طال يا نقره ندارد بلكه پول كاغذى يعنى لُوت و اسكناس مانند افغانى يا دالر يا پوند ي: ٣ ـره بـه آن مق ا ريال و غي

ـز     گرام نقره 612دارد كه برابر قيمت دوصد درهم يعني ـورت ني يا بيشتر از آن مى شود و يك سال بر آن بگذرد، در ايـن ص
ـد زكات بر آن شخص واجب است و او  ـاوى  .بايد زكات آن پولها را اداء كن ـداد الفت ـواهر الفقـه   + 5و2و3ص2ج: ام  ص5ج: ج
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 تا چهار ماه يا تا شش ماه}گرام نقره 612 و يا پول نقد برابر با قيمت{گرام طال 90اگر نزد كسى : 2مسئله 
ـر   بود و سپس كم شد و بعد از دو سه ماه باز مقدارى مال بدستش آمد، در اين صورت بازهم زكات دادن ب

 . او واجب است
اول و آخر سال، صاحب نصاب مذكورِ باال بود ليكن چنـد روزى در وسـط   خالصه اينكه اگر كسى در      

ـر او واجـب    ال سال، مال و دارائى اش كمتر از مقدار نصاب مذكور در با ـات ب شود، در اين صورت بازهم زك
 . مى گردد، و زكات از كم شدن مال و دارائى براى چند روزى در بين سال معاف نمى شود

ل و دارائى اش از دستش رفت و سپس دوباره مال و پول بدسـت آورد، پـس در ايـن    البته اگر تمام ما      
 . صورت از همان وقتى كه پول و مال نو را بدست آورده است، سال او شروع و حساب خواهد شد

گرام طال يا بيشتر از مقدار نصاب پول نقد داشت ليكن قبل از اينكـه يـك    100يا  90اگر كسى  : 3مسئله 
  ١.از دستش رفت، در اين صورت زكات بر او واجب نيست}يا پولها{بگذرد، طالها سال بر آن

گرام نقره نزد خود دارد ولى به همين انـدازه   612اگر كسى پولى برابر با قيمت نصاب زكات يعنى  : 4مسئله 
 . پول از كسى قرضدار است، در اين صورت زكات بر او واجب نيست

                                                                                                                          

ـاوى    + 127و126ص1ج :ميهنظا  فتاوى + 199و198 ـام الفت ـات نظ ـاالت فقهـى   + 111و110ج:منتخب  + 30ص1ج: مق
ـد    385ص9ج: فتاوى محموديه+ 568ص1ج: مجلة فقه اسالمى + 67و  66ص2ج: مقاالت فقهى ـوث فـى    +بـه بع بح

  159و154و153ص:قضايا فقهيه معاصره

 ١٠٩,٨٧,٨٣ص	ج: فتاوي دار العلوم ديوبند. و زكات شخص با دادن آن پولها يعني لُوت و اسكناس اداء مي شود    

گرام نقره يا بيشتر پول نقد داشت و آن را قبل از گذشتن  612گرام طال يا 87به همين صورت اگر كسى برابر با قيمت :  ١
 ةو إن هلك المال بعد وجوب الزكو. يك سال برآن از دست داد، بازهم زكات بر او واجب نيست چنانكه در مسئلة اول گذشت

   233ص3ج:الدر المختار على هامش رد المختار .فلو هلك كله بطل الحول. 76ص1ج:هدايه. ةسقط الزكو
ـوم        البته اگر اين مقدار پول را مثالً در ماه رمضان بدست آورد و سال آن را از ماه رمضان شروع نمود و سپس مثالً يك س

ـتن يـك      ماه ربيع  يا نيمى يا سه چهارم پولها را در ميان سال مثالً در ـيش از گذش ـد، پ االول از دست داد و آنگاه چند مدت بع
ـورت   سال بر آن پولهاى از دست رفته مثالً در ماه رجب يا شعبان، باز همان مقدار پول يا بيشتر از آن را بدست آورد، در اين ص

ـا را اداء  بازهم زكات اين سالِ اين پولهاى بدست آمده، در ماه رمضان بر اين شخص واجب مى ش ود، و او بايد زكات اين پوله
 . كند

ـال كامـل          ـر س زيرا بودن كُل نصاب زكات در سراسر سال نزد شخص شرط نيست بلكه اگر نصاب زكات در اول و آخ
ـال  . چنانكه در مسئلة دوم متن كتاب گذشت. باشد، زكات واجب مى شود گرچه در ميان سال ناقص گرديده باشد و شرط كم

ـامش رد    .فى طرفى الحول، فى االبتداء لالنعقاد و فى االنتهاء للوجوب، فال يضر نقصانه بينهما ...النصاب الدر المختار علـى ه
 233ص3ج:المختار
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ـرام   612ر پول دارد كه اگر قرض خود را بدهد، بازهم پولى برابر با قيمت و اگر اين شخص آنقد : ٥مسئله  گ
 . نقره نزدش باقى مى ماند، در اين صورت زكات بر او واجب است

. زكات بر زيورها و ظرف ها و زردوزى هاى كه طال و نقره در آن كار شده است واجب مى باشـد  : 6مسئله 
 .چه آنها را قفل نموده هرگز استعمال نكنند يا هيچگاه نپوشند چه آنها را استعمال كنند يا بپوشنند و

ـار رفتـه           ـره در آن بك ـا نق خالصه اينكه زكات بر هرچيزى كه از طال يا نقره ساخته شده باشد يا طال ي
 . باشد، واجب مى باشد

 . واجب نمى شود البته اگر از آن مقداري كه در مسئلة باال گفته شد كمتر باشد، در اين صورت زكات     
ـره        : 7مسئله  ـرب در نق ـثالً س ـ م ـند  اگر طال و نقره خالص نباشند بلكه چيزى ديگرى در آن آميختـه باش

ـ در اين صورت ببينيد كه آيا نقره بيشتر است يا سرب  ـود، پـس حكمـش     . آميخته باشند  ـتر ب اگر نقره بيش
ـاال  يعنى اگر به اندازة آن مق. همان است كه حكم نقره مى باشد ـورت   ١دار مـذكورة ب وزن دارد، در ايـن ص

 .زكات بر آن واجب است
و اگر سرب بيشتر بود، پس آن را در اين صورت نقره نمى پنداريم و حكم آن مانند حكم برنج و مـس       

 .و آهن و ساير فلزات است كه بعداً درج خواهد شد

� 
نقره به انـدازة آن بلكـه او كمـى طـال دارد و     اگر نزد كسى نه طال به مقدار نصاب آن است و نه  : ٨مسئله 

ـا  . كمى هم نقره ـا     612قيمت پس اگر قيمت هر دوى آنها را باهم يكجا نموده برابر ب  87گـرام نقـره ي
 . شود، در اين صورت زكات برآن واجب مى شود گرام طال

ـازهم برا   و اگر هر دوى آنها آنقدركم هستند كه اگر قيمت هر دوى آنها را يكجا نمائيم      ـا قيمـت    ب ـر ب ب
ـرآن    رابر با قيمت مقدار مذكورة طال مي شود و نه بمقدار مذكورة نقره نمي  ـات ب ـورت زك شود، در اين ص

 . واجب نمى باشد
ـود، در ايـن           ـاال ب و اگر مقدار هريك طال و نقره جداگانه به اندازة نصاب آن يعنى به اندازة مـذكور در ب

 . آنها نيستصورت ضرورتى به تخمين قيمت 

ـوان   250گرام طال در مقابل 12فرض كنيد كه در زمانى  : ٩مسئله  روپيه فروخته مى شود و با ده روپيه ميت
گرام طال و پنجاه روپيه بيشتر از ضرورت دارد و تا يـك   24گرام نقره خريد و اكنون شخصي نزد خود  18

 . شخص واجب مى باشدسال طال و پول نزد او باقى ماند، دراين صورت زكات بر اين 
                                                 

   .گرام در طالى مخلوط 87گرام نقرة مخلوط، و  612يعنى  :١



 

_۵۸+

ـره خريـدارى    900توانروپيه مي 500ه فروخته مى شود و باروپي 500گرام طال در مقابل 24زيرا      گرام نق
گرام نقره بخرد و چون  900تواند در مقابل آنگرام طالى خود را بفروشد مي 24پس اگر اين شخص. نمود

ـتر از آن  پنجاه روپية زيادى هم نزدش موجود است، بنابراين به اي ـيار بيش مقـدارى   ن حساب، اين پولها بس
 .  گردداست كه زكات برآن واجب مي

ـات   24البته اگر فقط      گرام طال دارد و پول يا نقرة ديگرى به همراه آن نزد خود ندارد در اين صورت زك
 .بر او واجب نمى گردد

ـروزه   بود :اين مسئله دربارة نوعى خاص معامالت در زمان مولف{: 10مسئله  و چون ضرورتى به آن ام
 } .نبود حذف شد

كسى نزد خود مقدارى پول به اندازة نصاب زكات، بيشتر از ضرورت خود داشت و سپس قبـل از   : 11مسئله 
ـاب   اينكه سال برآن تمام شود مقدارى پول ديگر نيز بدست آورد، پس اكنون اين پولهاى نوِ را جداگانه حس

ـاى   مراه همان پولهاى سابقه يكجا ميه نخواهيم كرد بلكه آن را به ـالِ آن پوله كنيم و هنگامى كه يك س
ـال   سابقه كامل شود، زكات بر تمام پولهاى سابقه و نو واجب خواهد گرديد و چنين خواهيم پنداشت كه س

 . بر تمامى پولها گذشته است
ـتر طـال     30يا 20گرام نقره داشت و سپس قبل از گذر سال1000اگركسى نزد خود : 12مسئله  ـا بيش گرام ي

ـا   ـره يكج  بدست آورد، در اين صورت بازهم طالها را جداگانه حساب نخواهيم كرد بلكه آن را به همراه نق
كه سال نقره كامل شود، دادن زكات همة اين نقره و طال بر او واجـب  بنابراين هنگامي . حساب مى نمائيم

 .خواهد بود

� 
ـروف و       فلزاتى كه سواى طال و نقره ا : 13مسئله  ـز ظ ـره، و ني ـرب و غي ـرنج و س ند، مانند آهن و مـس و ب

ـامانى كـه باشـد،     اشياى كه از آنها ساخته شده است و همچنين پارچه و تكه و بوت و غيره هر اسباب و س
حكم همة آنها اينست كه اگر براى فروش است و با آنها تجارت و خريد و فروخت مى كنـد، پـس ببينيـد    

ـات يعنـى    كه آنها به چه مقدارى م ـاب زك يباشد، اگر به آن اندازه اى است كه قيمت آنها برابر با قيمت نص
ـات   مي گرام طال 87گرام نقره يا  612 شود، پس در اين صورت هنگامى كه يك سال بر آن بگـذرد، زك

ـات هـم در آن      ١در آن فلزات و سامان و اسباب تجارت واجب مى شود و اگر به انـدازة مـذكور نيسـت زك
                                                 

ه شود يا مخارج وى از عايدات خواه مصارف ضرورى شبانه روزىِ صاحب آن اموال از عايدات همين سامان و اسباب تهي: ١
 25ص3ج:حاشيه جديده. مولف. ديگرى فراهم بيايد، زكات در هرصورت درآن اموال واجب ميباشد
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 . رددواجب نمى گ
و اگر آن اموال براى فروخت و تجارت نيست، در اين صورت زكات در آن واجب نمى باشد، بهر انـدازه       

ـات در آن واجـب    اى هم كه باشد، حتى اگر قيمت آن اموال و لوازم، صدها هزار روپيه هم باشد، بازهم زك
 . نيست
ـروف    در اثاث خانه، مانند ديگهاى معمولى و ديگهاى كال : 14مسئله  ـره ظ ن و غورى و آفتابه و لگـن و غي

اشياى از  ١د و در لباسهاى پوشيدنى، و گردنبند مرواريد و غيرهيغذا خورى، و در خانة كه در آن سكونت دار
زكات بـه  . اين قبيل زكات واجب نيست، خواه بهر اندازه اى كه باشند، و خواه روزانه استعمال شوند يا نشوند

 . نيستهيچ صورت در آنها واجب 
 . البته اگر اين اشياه، براى فروش و تجارت باشند، در اين صورت زكات در آنها واجب است     
ـراى خريـد و فروخـت و    }و پول نقد،{خالصه اينكه بجز طال و نقره      هر مال و سامانى كه باشد، اگر ب

، زكات در آنها واجـب  و اگر براى تجارت و خريد و فروخت نيست. تجارت است، زكات در آنها واجب است
 . نيست
دهد، زكات بر آن خانه ها واجب نمى باشد، خواه بـه  ده خانه دارد و آنها را بكرايه ميكسى پنج اگر : ١٥مسئله 

 . هر قيمتى هم كه باشند
ـات         به همين گونه اگركسى مبلغ هنگفتى را ظرف و ديگ و غيره خريده و آنها را به كرايه ميدهـد، زك

 . يز واجب نمى باشدبرآن ظروف ن
 . شوند، زكات برآن اموال واجب نمى شوده اينكه اموالى كه بكرايه داده ميخالص     

 . لباسهاى پوشيدنى هرقدر هم گران قيمت باشند، زكات در آنها واجب نمى باشد : 16مسئله 
آن را از لباس جدا كننـد   ليكن اگر در آن لباسها نقره دوزى كرده باشند و مقدار نقره آنقدر است كه اگر     
ـور     . گرام يا بيشتر از آن ميشود، پس در اين صورت زكات برآن نقره واجب است 612 ـر بـه انـدازة مزب و اگ

                                                 
زكات واجب نمي باشد، مگر اينكه آنها براي خريد و فروش ... همچنين در جواهرات مانند الماس و زمرد و ياقوت و الجورد: ١

  2 18ص2ج:الدر المختار. و تجارت باشد
اگركسى گردنبند و دستبند يا زيور طالئى يا نقره اى دارد كه عالوه بر طال و نقره، در آنها جواهرات مانند الماس، ياقوت،      

جورد و غيره نشانده شده بود، دراين صورت حكم اينست كه زكات براين زيورات بدون جواهرات آن واجب الزمرد، زبرجد يا 
موزن يك چهلم وزن آن زيورها راـ  اگر زيور طال است طال و اگر نقره است نقرهـ  بايد بدهد، ميباشد و صاحب آنها يا بايد ه

مختصر  .ةزكو..... هماليو ح و فى تبر الذهب و الفضه. و يا اينكه قيمت يك چهلم طالها يا نقره هاى آن زيورات را بدهد
   ١٣٠ص	ج: فتاوي دار العلوم ديوبند+ �١ص: القدوري
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 . نباشد، زكات واجب نيست
ـارت دارد، پـس     گرا : 17سئله م ـال تج كسى مقدارى كمي نقره يا مقدارى كمي طال دارد و مقدارى هـم م

، شـد مي گرام طـال  87 و ياگرام نقره  612يد كه اگر قيمت آنها برابر با قيمت همة آنها را يكجا نموده ببين
 . شوددر اين صورت زكات در آن واجب مي

 . كمتر از قيمت مقدار باال بود، زكات واجب نخواهد شدو اگر     
ـارت و خريـد و فروخـت خ   اموالى را مي همان »اموال تجارت« : 18مسئله  ريـده  گويند كه آنها را به نيت تج

 . باشند كه اينها را خريده بعداً مي فروشم
ـپس تصـميم    پس اگر      كسى بخاطر مصرف خانه و يا براى خرچ عروسى و غيره مثالً برنج خريـد و س

 . گرفت كه آن را بفروشد، در اين صورت، اين مال تجارت نمى باشد و زكات برآن واجب نمى گردد

� 
يكـى  . ليكن قرض سه قسم ميباشد. برآن قرض نيز واجب است كسى قرض داريد، زكاتاگر بر : 19مسئله 

ـول آن را     اينكه پول نقد يا طال يا نقره بكسى قرض داده ايد و يا سامان تجارت بكسى فروختـه ايـد و او پ
ـال    هنوز بشما نداده و بر او باقى است و اين قرض يا اين پول خود را بعد از گذشتن يك سال يا دو سـه س

ـود، در ايـن      پس. بدست آورديد اگر پولهاى بدست آمده به آن مقدار است كه زكات بر آن واجـب مـى ش
 .صورت دادن زكات تمام سالهاى گذشته واجب مى باشد

ـول از آن قرضـها بدسـت          و اگر تمام پولها يكجا بدست نيامد، پس در اين صورت هر وقتى كه آنقدر پ
ـين    گرام نقره شود، د 122تان آمد كه برابر با قيمت  ـول قيمـت هم ـرام   122ر اين صورت اداى زكات پ گ

گرام نقره شود، كم كم و اندك اندك بدسـت   122و اگر آن مقدار پول كه برابر با قيمت . واجب خواهد بود
گرام نقره شود، زكات آنها  122تان آمد، در اين صورت هر وقتى كه اين پولهاى بدست آمده برابر با قيمت 

ون بخواهيد زكات آنها را بدهيد بايد زكات همة سالهاى را كه برآن پول گذشته اسـت  و چ. را بايد اداء كنيد
 . اداء كنيد

ـر        و اگر قرضه اى كه داده ايد كمتر از آن مقدارى بود كه زكات واجب مى شود، در اين صورت زكات ب
 . آن قرضه واجب نمى باشد

ـاب  البته اگر مقدارى پول يا مال ديگرى هم داريد و       اين پول و مال را با پول قرض خود، اگر يكجا حس
ـات       ـورت زك ـردد، در ايـن ص كنيد به اندازة نصاب زكات شده زكات بر آن مقدار پول و مال واجب مـى گ

 . واجب مى باشد
ـراى      : 20مسئله  ـرى كـه ب ـامان ديگ و اگر پول نقد، قرض نداديد و نه مال تجارت بكسى فروختيد، بلكه س
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ـ مثالً  ـ را فروختيد و پول آن هنوز بر خريدار باقى اسـت و بـه آن    تجارت نبود   لباس پوشيدنى يا اثاث خانه 
ـاه ايـن   }گرام نقره 612يعني پولي برابر با قيمت {اندازه است كه زكات برآن مقدار پول واجب ميشود و آنگ

 .باشد پول را چند سال بعد وصول كرديد، در اين صورت نيز دادن زكات تمام آن سالها واجب مي
ـا        و اگر آن پولها يكجائى بدست تان نيامد بلكه اندك اندك آن را وصول نموديد، پس در اين صورت ت

ـات واجـب    612وقتى كه آن قدر پول بدست تان نيامده كه برابر با نرخ بازارىِ گرام نقره شود، تا آنوقت زك
ـر    نمى باشد، و هنگامى كه اين مقدار پول را بدست آورديد آنگاه اد ـرآن ب ـته ب اى زكات تمام سالهاى گذش

 . شما واجب ميگردد
ـالها        : 21مسئله  ـر را بعـد از س ـاقى باشـد و زن ايـن مه قسم سوم قرض اينست كه مهر زن بر شوهرش ب

وقتى بر  بدست بياورد كه در اين صورت، زكات سالهاى گذشته بر آن مهر واجب نيست بلكه زكات همان
 . را بدست بياورد و آنگاه يك سال برآن بگذرد شود كه زن مهر خودآن واجب مي

 .قبل از گذشتن يك سال، زكات در آن واجب نيست     

� 
ـوال   : ٢٢مسئله  اگر شخص پولدار و مالدار كه زكات بر او واجب است قبل از گذشتن يك سال بر پولها و ام

 . شودكاتش اداء مياينكار جايز است و ز خود، زكات آنها را بدهد و منتظر گذشتن سال نماند،
ـر ايـن اميـد،           و اگر شخص پولدار صاحب نصاب نبود بلكه اميد آمدن پول و مال از جائي را داشـت و ب

ـرآن  . پيشكي زكات داد، در اين صورت زكات اداء نمي شود هر وقت پول و مالي بدست آورد و يك سال ب
 . گذشت، آنگاه زكات آن را دوباره اداء كند

ـر در يكـى از   . شخص پولدار، زكات چند سال خود را پيشكى ادا كند، اينكار جايز استاگر  : 23مسئله  اما اگ
 . آن سالها پول و مالش زيادتر شد، زكات آن زيادى را نيز بايد بدهد

ـول از      : 24مسئله  ـرى پ اگركسى نزد خود هزار روپيه اضافه بر ضرورت داشت و متوقع بود كـه مقـدار ديگ
ـار      جائى بدستش ميرسد، ب ـرد، اينك ـا پيشـكى اداء ك نابراين قبل از گذشتن يك سال، زكات همـة آن پوله

 .درست است
گردد و آنچه كه د، در اين صورت زكات معاف ميليكن اگر قبل از ختم سال، پول كمتر از حد نصاب ش     

 . بعنوان زكات داده است، صدقة نفلى خواهد گرديد
ـا   اگر يك سال بر پولها و اموا : ٢٥مسئله  ـام پوله ل كسى گذشت و او هنوز زكات آن را اداء نكرده بود كه تم

ـاف    از بين رفت، در اين صورت}مثالً سوخته{و اموالش دزدى شد و يا بصورت ديگرى ـز مع زكات آنها ني
 . رددميگ
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ـرد، در          ـين ب ـا را بگونـه اى از ب ايـن   و اگر خودش پولها يا اموال خود را بكسى داد و يا به اختيار خود آنه
 . صورت هر اندازه زكاتى كه بر او واجب شده بود معاف نمى شود، بلكه بايد آن را اداء كند

ـرد،   : ٢٦مسئله  اگركسى كه زكات بر او واجب شده بود، بعد از ختم سال تمام پول و اموال خود را خيرات ك
 . زكاتش دراين صورت معاف گرديد

شود داشت و بعد از گذشتن يك سال آن مقدار پول واجب ميكه زكات در  اگركسى مقدارِ پولي : 27مسئله 
در اين صورت زكات اين نيمة پول معاف است و او ١برآن، نيم آن پول دزدى شد يا نيم آن را خيرات كرد،

 .فقط زكات نيمة باقيمانده را بايد بدهد

 
 مسايل اداء کردن زکات

��� 
 

ـردن در  . آنها را ادا كنـد  يد فوراً زكاتبر پول و مال كسى گذشت، با ٢چون يك سال : ١مسئله  ـاخير ك ـار  ت ك
 .زيرا كه شايد مرگ سر برسد و مواخذة زكات در گردنش باقى بماند. نيك، خوب نيست

ـوال       گرا      ـا و ام ـر آن پوله ـز ب ـال دوم ني كسى زكات خود را بعد از گذشتن يك سال ادا نكرد تا آنكـه س
 .اكنون بازهم توبه كند و زكات هر دو سال را بدهد .شوديگذشت، در اين صورت اين شخص گناهكار م

 .خالصه اينكه در طول عمر، زكات خود را حتماً بايد اداء كند و بر گردن خود باقى نماند     
ـر    . پول و مال به هراندازه اى كه باشد، يك چهلم آن را بايد در زكات داد : ٢مسئله  يعنى يـك روپيـه در ه

 ٣.در هر صد روپيهچهل روپيه و دو نيم روپيه 
                                                 

: مولف حاشية جديده. آن را بكسى هبه بدهد يا خودش آن را خرچ كند، زكات دراين صورت بر او واجب مي ماندو اگر :  ١
 . 27ص3ج

الدر  .قمرى ال شمسى) ةاى الزكو(و حوله . چنانكه گذشت مراد از سال در احكام شرع، سال قمرى است نه شمسى:  ٢
 ٢	٣ص٩ج: فتاوى محموديه+  ٢�٩/٢:المختار

 .                                                                                    و نيم فيصد يعنى دو:  ٣
و اگر كسى طال يا نقره داشت و مى خواست زكات طال را با دادن طال و زكات نقره را با دادن نقره اداء كند، دراين صورت نيز  :مسئله

 .د چنانكه گذشتيك چهلم آن طال يا آن نقره را بايد بده
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ـاً اينقـدر     چون كسى مي : ٣مسئله  ـود حتم خواست پول زكات خود را به فقيرى بدهد، درآن وقـت در دل خ
 .خيال نمايد كه من پول زكات را مى دهم

ـاره بايـد         اگر كسى اين نيت را نكرد و بى نيت پول را داد، در اين صورت زكاتش اداء نمى گردد و او دوب
 .لى كه داده است، ثواب آن را جداگانه بدست مى آوردزكات بدهد و پو

ـزد    اگر : ٤مسئله  ـال در ن ـول و م كسى در وقت دادن زكات، نيت زكات دادن را نكرد، پس تا وقتى كه آن پ
ـول   فقير موجود است، تا آن وقت نيت زكات كردن برايش درست است و اگر حاال هم نيت كند كه من پ

 .ميشودزكات را داده ام، زكاتش اداء 
 .زكات را بايد دوباره بدهد. البته اگر فقير آن پول را خرچ كرده بود، نيت كردن حاال ديگر اعتبارى ندارد     

ـر     اگر : ٥مسئله  كسى مقداري پول را به نيت زكات از ساير پولها جدا كرد و آن را عالحـده گذاشـت كـه ه
ـات را  دهم و سپس هنگامى كه قت مستحقى را ديدم آن را به او ميو آن پول را به فقير داد، نيت كردن زك

 .شودرد، در اين صورت هم زكاتش اداء ميفراموش ك
 .البته اگر آن پول را به نيت زكات جدا نموده عالحده نمى گذاشت زكاتش اداء نمى شد     

ـار دارد    : ٦مسئله ـون اختي كـه   كسى پول زكات خود را جدا كرد، و مى خواست آن را به فقيرها بدهـد، اكن
همچنين اختيار دارد كه همة آن . همة آن پول را به يك فقير بدهد يا آن را تقسيم نموده به چند فقير بدهد

 .را در يك روز بدهد و يا كم كم در طول چند ماه
ـراى يـك روز او كفايـت     : ٧مسئله  بهتر اينست كه به يك فقير كم از كم آنقدر پول زكات داده شود كه ب

 .ت دراز كردن پيش كسى ديگرى نشودكند و مجبور به دس
يعني پولي برابر با قيمـت  {كات در آن مقدار پول واجب ميشوددادن آنقدر پول به يك فقير كه ز : ٨مسئله 
 . شودبيك فقير داد زكاتش بازهم اداء ميليكن اگر كسى اين قدر پول . مكروه است}گرام نقره 612
 ١.قير جايز است و كراهتى هم نداردو دادن كمتر از اين مقدار پول به يك ف     

شخص آنقدر تنگدسـت   رض گرفتن نزد كسى آمد و اين كس ميداند كه آناگر شخصى براى ق : ٩مسئله 
ـرض گرفـت،   » بد ده«و مفلس است كه هيچ وقت نمى تواند قرض را اداء كند و يا آنقدر است كه چون ق

ـر   ت خود را به آن شخص داد و در دل ديگر هرگز آن را پس نمى دهد، و او بنام قرض، پول زكا ـود فك خ

                                                 
 ج:ردالمحتار. اين حكم همان وقتى است كه فقير، قرضدار يا صاحب عيال نباشد، ورنه دادن پول بيشتر نيز به او جايز است: ١
 ج:فتاوى محموديه+  280و266و120ص:مسائل زكات+  1013ص1ج:كتاب الفقه+  293ص4ج:احسن الفتاوى+  74ص2
 481و48.ص9
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ـين     . شوددر اين صورت نيز زكات او اداء مي دهم،كرد كه من زكات خود را مي اگرچـه آن شـخص بـه هم
 .قرض داده است گمان باشد كه مرا

اگر زكات دهنده، مستحقى را بنام جايزه و انعام، مقداري پول داد و در دل خود نيـت داشـت كـه     : ١٠مسئله 
 .ول زكات را مى دهم، در اين صورت هم زكاتش اداء مى شودمن پ

ـول   : ١١مسئله  اگر شما بر فقيرى مقداري پول قرض داشتيد و زكات پولهاى شما نيز به اندازة همان مقدار پ
 .يا بيشتر از آن است و شما قرض خود را به نيت زكات معاف كرديد، زكات در اين صورت اداء نمى شود

داديد، زكات تان در اين صورت اداء مـى  يبه اندازة همان پول قرض، به نيت زكات به او پول مالبته اگر      
 .و اكنون اجازه داشتيد همان پولى را كه به او داده ايد، در مقابل قرض خود از او پس بگيريد. شد

ـات   گرام  35}،يعنى دو و نيم فيصد{كسى آنقدر نقره دارد كه به حساب يك چهلماگر : ١٢مسئله  ـره زك نق
ـا قيمـت آن    35شود، در اين صورت اجازه دارد كه خود آن آن مي گرام نقره را در زكات بدهد يا اينكه برابر ب

 .پول بدهد
ـا اينكـه قيمـت آن                ـات بدهـد و ي ـوان زك ـره را    35و يا پول آن را طـال خريـده طـال را بعن ـرام نق گ
همة اينها درست است و زكات در همـة ايـن   . هديا چيز ديگرى خريده آن چيز را به زكات بد}پارچه{تكه

 .صورتها اداء مى شود

� 
كسى خودش پول زكات خود را نداد بلكه پول زكات را به شخص ديگرى داد كه تو پول اگر : 13مسئله 

زكات مرا به كدام فقير بده، اين صورت هم جايز است و اكنون اگر اين شخص در وقت دادن زكات نيت 
 . شوديبازهم زكات اداء م زكات را هم نكند،

اگر شما به نيت زكات مقدارى پول به شخصى داديد كه اين پول را به كدام فقير بده، ليكن اين  : 14مسئله 
شخص همان پولهاى را كه شما به او داده بوديد به فقير نداد بلكه به اندازة پول شما از طرف شما همانقـدر  

ـرم ال كرد كه آن پولها را من خودم ميپول از پيش خود به فقير داد و چنين خي ـازهم    گي ـورت ب ، در ايـن ص
ـود  زكات اداء مي شود، به شرط اينكه همان پولهاى كه به اين شخص داده بوديد هنوز نزد اين شخص موج

 . باشد و اكنون اين شخص در مقابل پولهاى خود، پول شما را بگيرد
داده بوديد خرچ كرد و بعداً از پولهاى خود، زكات شـما  البته اگر اين شخص آن پولهاى را كه شما به او      

 . را به فقير داد، در اين صورت زكات شما اداء نمى شود
و يا اينكه اگر همان پولهاى كه شما به اين شخص داده بوديد نزد او موجود است، اما ايـن شـخص در        

گيرم، بازهم در اين صورت ها را خودم ميده بود كه من آن پولوقت دادن زكات از پول خود، اين نيت را نكر
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 . و اكنون بايد همان پولهاى شما را در زكات بدهد. زكات شما اداء نمى گردد
و اگر شما به اين شخص پول نداديد و فقط اينقدر به او گفتيد كه تو از طرف من زكات مرا بـده   : ١٥مسئله 

ـر قـدر   و لهذا اين شخص زكات شما را از طرف شما اداء كرد، در  اين صورت زكات شما اداء مي شود و ه
 . پولى را كه اين شخص از طرف شما داده است، اكنون از شما ميگيرد

ـرد، در    : 16مسئله  اگر كسى بدون اينكه شما به او بگوئيد از طرف شما زكات تان را بدون اجازة شـما اداء ك
 . كنيد، باز هم اداء نمى گردد اين صورت زكات اداء نمى شود، و اكنون اگر شما آن را قبول هم

 . و همچنين حق پس گرفتن آنچه را كه بى اجازه از طرف شما داده است از شما ندارد     
ـا        : 17مسئله  ـار دارد كـه ي ـون او اختي اگر شما زكات خود را به كسى داديد كه آن را به فقير بـده، پـس اكن

ـات را بكسـى    خودش آن را به كدام فقير بدهد و يا اينكه آن را به  ـول زك شخص ديگرى بسپارد كه اين پ
 .و ضرورتى به اين نيست كه نام زكات دهنده را بگيرد كه اين پول زكات را از طرف فالنى بده. بده
و اين شخص اگر اين پول را به خويش و قوم فقير و يا پدر و مادر فقير خود بدهد، اينكار هـم درسـت        

 . ، در اين صورت برايش درست نيست كه اين پول را خودش بگيرداما اگر اين شخص فقير باشد. است
ـواهى بـده، در ايـن    كس كه ميخواهى با آن بكن و به هره ميالبته اگر شما به او گفته بوديد كه هرچ      خ

 . صورت براى او جايز است كه پول را براى خود نيز بگيرد، البته اگر فقير باشد

 
 مسايل زکات حاصالت زمين و باغ

��� 
 

آن شهر زندگى ميكردند و سپس لشكر مسلمانان بر  هر شهرى كه در قبضة كافران بود و آنها در : 1مسئله 
ـران      ـاختند و حكم ـايع س ـا ش آنها حمله نموده آن شهر را به جنگ از كافران گرفتند و دين اسالم را در آنج

ـريعت  پ١كافران را گرفته ميان همان مسلمانان تقسيم كرد مسلمان، زمين هاى ـا را در ش  س اينگونه زمينه
 . گويندمي» زمين عشْرِى«

ـين          ـازهم زم ـاد، ب و اگر ساكنين آن شهر همگى برضايت خود مسلمان شدند و ضرورتى به جنگ نيفت
                                                 

ـيم   يعنى به آن مسلمانهاى كه :١ آن شهر را فتح كرده اند و همچنين اگر اين زمينها را عالوه بر آنها ميان ديگر مسلمانان تقس
 30ص3ج:حاشيه جديده. مولف. كند، بازهم حكم همين است
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 . شودگفته مي» زمين عشْرِى«هاى آن شهر
 . زمين هاى سراسر جزيرة عرب نيز عشْرِى است     

ـلمانى   اگر اين زمين هاى ع : 2مسئله  ـا آن را از مس شْرِى بطور وراثت از پدركالنهاى كسى به او رسيده و ي
خريده كه آن را بطور وراثت از اجداد و پدركالنهاى خود يافته است، در اين صورت در هر چيزى كـه ايـن   

 . گونه زمين حاصل ميدهد زكات واجب مى باشد
ـاران حاصـال   كنند و زمي و طريقة زكات آن اينست كه اگر زمين را آبيارى نمى      ـيلة آب ب ت ن فقط بوس

ـرورت بـه آب دادن      كنارةجوى يا  ميدهد و يا اينكه كسى در لبة دريا چيزى كشت كند و بـدون اينكـه ض
تمام آن حاصالت واجـب  » يك دهم«باشد زمين خود حاصالت بدهد، پس در اين صورت خيرات كردن

 . لويعنى در ده سير، يك سير و در ده كيلو يك كي. است
حاصـالت  » يك بيستم«داد، پس دراين صورتيا طريقة ديگرى خود آب ميدلو  و اگر زمينها را بوسيلة     

 . يعنى در بيست كيلو، يك كيلو و در بيست سير، يك سير را بايد خيرات كند. آن را بايد خيرات كند
 . و حكم حاصالت باغ هم همين است     
ت كردنِ يك دهم يا يك بيستمِ حاصالت زمين هاى عشْرِى اگرچه خالصه اينكه اين صدقه و خيرا     

ـاري  . حاصالتي بسيار كم نيز داده باشد بازهم واجب است كم و زياد بودن حاصالت دراين حكم هيچ اعتب
 . ندارد

 . اين حكم شامل همة اقسام غله جات، سبزيجات ، حبوبات، ميوه جات و گُلها و غيره مى باشد : 3مسئله 
ـز   : 4 مسئله اگركسى از زمين عشْرِى يا كوه و دشت، عسل بدست آورد، اين صدقه و خيرات درآن عسل ني

 . واجب است
يا چيز ديگرى كاشت، ايـن صـدقه در   و كسى در خانة خود درخت كاشت يا تركارى و سبزى اگر : ٥مسئله 

 . ميوة آن درخت و سبزيها و تركاريها واجب نمى شود
زمين عشْرِى نمى باشـد و حتـى اگرچـه    ديگر ين عشْرِى را بخرد، اكنون آن زمين، اگركافرى زم : 6مسئله 

ـين    ـين، زم كدام مسلمانى آن زمين را بازپس هم بخرد و يا آن را بطور ديگرى بدست بياورد، بازهم آن زم
 . عشْرِى نمى باشد

ـر مالـك   در اين مسئله كه يك دهم يا يك بيستم حاصالت بر چه كسى واجب است : 7مسئله  ، يعنى آيا ب
 . زمين واجب است يا بر مالك حاصالت، علماى برزگ اختالف دارند

. گوئيم كه يك دهم يا يك بيستم حاصالت بر صاحب حاصالت واجـب اسـت  اما ما بخاطر آسانى مي     
ـا  لهذا اگر دهقان زمين را اجاره گرفته است، چه در مقابل پول و چه در مقابل حاصل زمين، اين يك دهم  ي
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 . يك بيستم بر دوش دهقان واجب مى باشد
ـود،        و اگر زمين را به اين شكل گرفته است كه حاصالت زمين ميان صاحب زمين و دهقان تقسيم ش

ـود را جداگانـه     در اين صورت، هم صاحب زمين و هم دهقان، هر يك، يك دهم يا يك بيستم حصـة خ
 .صدقه بدهند

  
 دادن زکات به چه کسانی جايز است

��� 
 

ـارت دارد گرام نقره 612قيمتو يا برابر با  گرام طال 87يا  گرام نقره 612كسى كههر : ١مسئله  در ١، مال تج
ـرفتن  . دادن پول زكات به اين چنين شخص درست نيست. گويندمي» پولدار«شريعت او را  و براى او نيز گ

 . و خوردن پول زكات حالل نمى باشد
، كدام مال گرام نقره 612قيمت زكات به آن كس درست نيست كه برابر به همين صورت، دادن پول      

ايـن  . و سامانى دارد كه اگرچه براى خريد و فروخت يعنى تجارت نيست ليكن زايد از ضرورت او مى باشد
شخص نيز پولدار گفته ميشود و دادن پول زكات به او جايز نيست، اگرچه دادن زكات بر اين قسـم پولـدار   

 .مي باشدواجب هم ن

� 
ـزى نـدارد،     : 2مسئله  ـيچ چي و هركسى كه به اندازة باال پول و مال ندارد بلكه پول يا مال كمى دارد، و يا ه

ـول  . گويندين چنين كسان را فقير و مسكين مييعنى حتى به اندازة گذارة يك روز هم چيزى ندارد، ا دادن پ
 . ز درست مى باشدگرفتن پول زكات براى آنها ني زكات به آنها درست است و

ـره بـه    ديگهاى بسيار : 3مسئله  كالن و فرشهاى بسيار بزرگ كه سه چهار سال يكبار براى عروسـى و غي
 .آنها ضرورت مى افتد و روزمره استعمال نمى شوند، در سامان ضرورى داخل نيستند

ـراى   خانه براى زندگى، لباسهاى پوشيدنى، ن: سامان و اسباب ضرورى اينهاستند : 4مسئله  وكر و خـدمتكار ب
                                                 

رجوع كنيد به . دارد، پولدار گفته مى شود» پول نقد«گرام نقره نزد خود 612به همين صورت هركسى كه برابر با نرخ  :١
 .از مسايل زكات در همين كتاب و حاشية آن مسئلة اول



 

_۶۸+

اينها همه سامان و اسباب ضرورى انـد و كسـى از   . كارهاى خانه و اثاث خانه كه در خانه اكثر كار مى آيند
ـات    ـول زك داشتن آنها اگرچه قيمت آنها بسيار زياد شود در شريعت پولدار گفته نمى شود، و بنابراين دادن پ

 . به او جايز مى باشد
ـرورى او  به همين ترتيب كتاب      هاى مورد ضرورت شخص درس خوانده نيز جزو اسباب و سامانهاى ض

 . هست
 كند و يا يكـى است و توسط عايدات آنها گذاره مي كسى چندين خانه دارد كه آنها را بكرايه دادهاگر : ٥مسئله 

ـاد اسـت   گيرد، و ليكن اهل و عيال و اوالد و نانخور در خانه اش آنقـ دو قريه دارد كه عايدات آن را مي در زي
ـات در آن واجـب     كه زندگى اش بخوبى نمى گذرد و تنگ دست مى باشد و چنان مالى هم ندارد كـه زك

 . شود، دادن پول زكات به اين چنين شخص درست است
ـول  كسى آن قدر پول نقد دارد كه مياگر : 6مسئله  تواند با آن يكى دو كيلو طال بخرد ليكن به همان مقدار پ

 . قرضدار مى باشد، در اين صورت دادن پول زكات به او نيز درست استيا بيشتر از آن 
ـزدش    و اگر      ـول ن كمتر ازآن مقدار پول قرضدار بود، پس ببينيد كه چون قرض خود را اداء كند چقـدر پ

ـود  ـا     {باقى مى ماند، اگر آنقدر پول باقى بماند كه زكات در آن اندازه پول واجب مى ش ـر ب ـولي براب يعنـي پ
ـول  . در اين صورت دادن پول زكات به او جايز نيست}گرام نقره 612قيمت  و اگر كمتر باقى بماند، دادن پ

 . زكات به او درست خواهد بود
ـا   : 7مسئله  اگركسى در خانه و شهر خود بسيار پولدار است، اما اتفاقاً در مسافرت تمام پولهايش دزدى شد ي

ـتن     گم شد و يا به كدام سبب ديگر، پولهايش از  ـاز رف ـارف ب ـود و مص دستش رفت و اكنون پول خرچ خ
 . بخانه و شهر خود را هم ندارد، در اين صورت دادن پول زكات به او صحيح است

ـز دارد،          ـيار ني ـروت بس به همين ترتيب، اگر پول حاجى در راه تمام شد و او در شهر و خانة خود پول و ث
 .بازهم دادن پول زكات به او درست است

� 
زكات بايد فقط به مسلمان داده شود بجز زكات و عشْر و . دادن پول زكات به كافر درست نيست : ٨ئله مس

 . صدقة فطر و نذر و كفّاره، دادن هر قسم ديگر خيرات به كافر درست است
ـا    : 9مسئله  ـات و ي ساختن مسجد از پول زكات يا كفن و دفن كردن مرده و يا اداي قرض مرده از پول زك
 . ف كردن پول زكات در كار خير ديگرى جايز نيستمصر
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  ١.تا وقتى كه پول زكات به مستحق آن داده نشود، زكات اداء نمى شود     
ـ و پـدرِ پـدركالنِ      : 10مسئله  ـ پدرى و مادرى  دادن پول زكات خود به پدر و مادر و پدركالن و مادركالنِ 

شت آنها پيدا شده است جايز نيستپدري و مادرى و غيره آن كسانى كه اين شخص از پ . 
دة اين شـخص  الخود كه در او د و نواسه ها و نبيره ها و غيرةالبه همين صورت دادن پول زكات به او     

 . شوند، درست نيستداخل مي
و به همين صورت، زن نمى تواند پول زكات خود را به شوهر خود بدهد و شوهر نمى تواند پول زكات      

 . ن خود بدهدخود را به ز
ـارب صـحيح     عالوه بر : 11مسئله  ـاوندان و اق كسانى كه در باال ذكر رفت، دادن پول زكات به همـة خويش

ـره  ... است مانند برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، كاكا، عمه، خاله، ماما، مادر اندر، پدر اَندر، خُشُو، خُسر و غي
 }بته اگر مستحق زكات يغني فقير و نادار باشندال{.دادن پول زكات به همة اينها درست است

� 
ـر    : ١٢مسئله  ـا دخت اگر پدركدام پسر و دختر نابالغ پولدار است، در اين صورت دادن پول زكات به اين پسر ي

ـتند،   ت ليكن خود و اگر پسر و دختر بالغ باشند و پدرشان پولدار اس. نابالغ درست نمى باشد شان پولـدار نيس
 . ن پول زكات به اين پسر و دختر جايز استدراين صورت داد

ـات بـه آن    : 13مسئله  اگر طفلى پدرش پولدار نيست ولى مادرش پولدار است، در اين صورت دادن پول زك
 . طفل درست است

ـات بـه هركسـى كـه از      ٣و علوى ها٢دادن پول زكات به سيدها : 14مسئله  ـول زك و به همين گونه دادن پ
ـارث تيا حضرت عقيلتالدة حضرت جعفرو او ٤تدة حضرت عباسالاو  تيا حضرت ح

 .اشد درست نيستب بن عبد المطلب
ـان درسـت      به همين صورت دادن آن صدقه هاى نيز كه از جانب شريعت واجب مي      ـردد، بـه ايش گ

 .نيست، مانند نذر و كفاره و عشر و صدقة فطر

                                                 
 .  مستحق زكات همان كسى است كه در مسئله اول و دوم گذشت يعنى فقير و مسكين: ١

 .تو همسر حضرت علي< يعنى اوالدة حضرت فاطمه رضى اهللا عنها دختر رسول اهللا:  ٢

 .بمهدة حضرت على رضى اهللا عنه از بطن ساير همسرانش، غير بى بي فاطالاو : ٣

حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب رضى اهللا عنهما كاكاهاى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اند و حضرت جعفر و  :٤
 .اند <عقيل پسران ابوطالب كاكاي رسول اهللا
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 .تو غير از اينها دادن خيرات و صدقة نفل به آنها درست اس     
ـواه  . دادن پول زكات به خدمتگار و نوكر خانه و دايه و غيره درست است : ١٥مسئله  ليكن اين پول را در تنخ

ـات را     ـود نيـت زك آنها نبايد حساب كنيد بلكه اضافه بر تنخواه بطور بخشش و انعام بايد بدهيد و در دل خ
 .داشته باشيد

ـير داده   اگر زنى زكات بايد بدهد، دادن پول زكا : 16مسئله  تش به آن كسى كه اين زن او را در طفوليـت ش
ـز درسـت    چنين دادن پول زكات شخص به آن زني هم. صحيح است ـير داده ني كه وى را در طفوليت ش

 .مى باشد
ـوهرش   : 17مسئله  مهر زنى كه برگردن شوهرش دارد مثالً بسيار بيشتر از مقدار نصاب زكات است ولى ش

 .مهر او را ادا كند، در اين صورت دادن پول زكات به اين زن درست مى باشدخيلى فقير است و نمى تواند 
ـيده اسـت، در         و همچنين اگر شوهر پولدار است ليكن مهر او را نمى دهد و يا اين زن مهر خود را بخش

 .اين صورت نيز دادن پول زكات به او درست است
ـوهرم آن را اداء  و اگر زن مهر خود را نه بخشيده است و اميد دار      د كه هر وقتى كه مهرم را بخواهم، ش

 . مى كند و پس و پيش نمى كند، در اين صورت دادن پول زكات به چنين زن درست نمى باشد

� 
ـوم شـد كـه آن شـخص      : 18مسئله  اگركسى شخصى را مستحق دانسته پول زكات را به او داد و بعداً معل

ل زكات خود را در شب تاريك به شخصى داد و بعداً معلوم گشت كـه او  پولدار بود يا سيد بود، و يا اينكه پو
ـام ايـن      پدرش بود يا پسرش بود و يا چنان خويشاوندش بود كه زكات دادن به او جايز نمـى باشـد، در تم

 . صورتها زكات وى اداء مى گردد و دوباره دادن زكات بر او واجب نمى باشد
ـرفتن  گيرد، اليكن شخصى كه پول را مي      گر بداند كه اين پول، پول زكات است و من مستحق زكات گ

 . نيستم، بايد آن پول را نگيرد و واپس بدهد
ـافر          و اگر زكات دهنده بعد از دادن پول زكات دانست كه شخصي كه پول زكات را بـه او داده اسـت ك

  .بود، در اين صورت زكاتش ادا نمى گردد و بايد دوباره زكات بدهد
ـا     :  19ه مسئل ـورت ت اگر زكات دهنده بركسى مشكوك است كه نه معلوم او پولدار است يا فقير، در ايـن ص

 . وقتى كه تحقيق نكند كه او فقير است يا پولدار، پول زكات را به او ندهد
ـتر مايـل اسـت         ـر  . و اگر پول زكات را بدون تحقيق به او داد، پس ببيند كه دلش به كدام طرف بيش اگ

ـواهى   . گواهى مى دهد كه اين شخص فقير است، در اين صورت زكات اداء مى شوددلش  و اگر دلـش گ
 . مى دهد كه اين شخص پولدار است، در اين صورت زكات اداء نمى شود و بايد دوباره زكات بدهد
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ـات          ـاره زك ـورت دوب ليكن اگر بعد از دادن پول زكات، معلوم شود كه آن شخص فقير است، در اين ص
 . ندهد، زيرا زكاتش اداء شده است

ـوم    : 20مسئله  ـويش و ق در دادن زكات و نيز در دادن صدقه و خيرات هاى نفلى، بيشتر از همگى متوجه خ
ـا نگوئيـد كـه ايـن     . خود باشيد يعنى اينكه اول از همه پول زكات و صدقات خود را به آنها بدهيد، اما به آنه

 . آنها بد نخورد پول زكات يا صدقه و خيرات است تا به
ـواب دارد       يكـى  . در حديث شريف وارد است كه دادن صدقه و خيرات به خويش و قوم خود، دو برابر ث

 . ثواب صدقه و خيرات دادن، و دوم ثواب صلة رحم نمودن با خويشاوندان
 . و اگر چيزى اضافه باقى بماند آن را به ساير فقيران بدهيد     

ـوم كسـى در    . ل زكات از يك شهر به شهر ديگر مكروه استفرستادن پو : ٢١مسئله  ـويش و ق البته اگر خ
شهر ديگر مى باشند و پول زكات را به آنها مى فرستد يا اينكه ساكنين آن شهر نسبت به اهالى اين شـهر  
ـروف مـى      ـاى دينـى مص فقيرتر هستند و يا اينكه آن كسانى كه زكات را براى ايشان مى فرستد در كاره

ـان علـم      باشند، ـات بـه طالب در اين صورتها فرستادن پول زكات به شهر ديگر مكروه نيست بلكه دادن زك
 .دين و عالمان ديندار ثواب بزرگى دارد

 
 مسايل صدقة فطر

��� 
 

ـر او واجـب      : 1مسئله  ـات ب هر مسلمانى كه آنقدر پولدار باشد كه زكات بر او واجب است يا اينكه گرچـه زك
ـر  نيست ليكن آنقدر سام ـا  ان و اسباب بيشتر از ضرورت دارد كه قيمت آن براب  گـرام نقـره   612قيمـت ب

ـال    . ميشود پس در اين صورت، در روز عيد صدقه دادن بر او واجب مى باشد ـباب، م ـامانها و اس چه اين س
ـته      ـر آن گذش ـال ب تجارت و براى خريد و فروخت باشد و چه براى فروش و تجارت نباشد، و چه يـك س

 . گذشته باشدباشد و چه ن
 .ميگويند» صدقة فطر«و اين صدقه را در شرع     

ـولِ  اگر : ٢مسئله  كسى براى سكونت خانه اى وسيع و بزرگ دارد كه اگر بخواهد آن را بفروشد در عوضِ پ
ـارى و طـال    ـره ك  بسيار زيادى فروخته خواهد شد، و براى پوشيدن لباسهاى بسيار گران قيمت دارد، اما نق
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ـباب و     كارى در آنها ـين اس نشده است، و نيز براى خدمت خانه، دو سه چهار نوكر و خـدمتكار دارد، همچن
ـامانها و   كه قيمت آنها پول بسيار زيادى مياثاث خانة فراوانى  شود نيز در خانه دارد ليكن زيور نـدارد و آن س

ـره    اثاثه همه مورد استعمال مى باشند، و يا او مقدارى سامان و اسباب زايد از ضرورت دارد و نيز مقـدارى نق
ـا واجـب    كارى و طالكارى و همچنين كمى زيور هم دارد، ليكن اينها به آن اندازه نيستند كه زكات بر آنه

 . شود، پس در اين صورت صدقة فطر بر اين چنين شخص واجب نمى باشد
ـا آن  كند و خانة ديگرش خالى و بيخانه دارد، در يكى خودش زندگى مي كسى دواگر : ٣مسئله  كار افتاده و ي

ـات  . را بكرايه داده است، پس اين خانة دوم زايد از ضرورت مى باشد اگر قيمت اين خانه آنقدر است كه زك
ـين    بر آن مقدار پول واجب مى شود، در اين صورت صدقة فطر بر اين شخص واجب مى باشـد، و همچن

 . گرفتن پول زكات براى او جايز نمى باشد
ـامانهاى     البته اگر توسط      ـزو س ـز ج كراية همين خانه، گذارة زندگى خود را پيش ميبرد، پس اين خانه ني

ـرفتن  . ضرورى بوده و صدقة فطر بر صاحب آن واجب نمى شود و همچنين دادن پول زكات به او و نيز گ
 . پول زكات برايش صحيح مى باشد

ـر او       خالصه اينكه هركسى كه گرفتن پول زكات و صدقة واجبه براى او      ـر ب ـايز اسـت، صـدقة فط ج
واجب نيست و هركسى كه گرفتن پول زكات و صدقة واجبه براى او جايز نيست، صدقة فطر بر او واجـب  

 . ميباشد
كسى مقدارى مال و اسباب زايد از ضرورت نزد خود دارد اما قرضدار هم اسـت، پـس در ايـن    اگر : 4مسئله 

ـرض را از  ى زايد از ضرورت چقدر ميو سامانهاصورت حساب كنيد كه قيمت آن اموال  شود، سپس پول ق
 . آن منفى كنيد و آنگاه ببينيد كه حاال چقدر باقى مى ماند

اگر آنقدر مال و سامان باقى ماند كه قيمت آن برابر با پولى است كه زكات يا صدقه در آن واجـب مـى        
ـر   طر بدر اين صورت صدقة ف}گرام نقره 612يعني پولي برابر با نرخ{شود ر اين شخص واجب اسـت و اگ

 . شود، در اين صورت صدقة فطر بر او واجب نمى باشدكمتر مي

� 
ـود، صـدقة    : ٥مسئله  به محض اينكه صبح روز عيد فطر هوا روشن مى شود و وقت نماز صبح شروع ميش

 . فطر واجب ميگردد
ـوال او  . باشدپس اگركسى قبل از صبح صادق وفات كرد، صدقة فطر بر او واجب نمى       لهذا از پول و ام

 . صدقة فطر او داده نشود
. روند، صدقة فطر را قبل ازآن بدهيـد ه مردم جهت نماز عيد به عيدگاه ميبهتر اينست كه وقتى ك : 6مسئله 
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 . و اگر قبل از آن نداديد، عيبى ندارد، بعداً بدهيد
رمضان داد، بازهم صـدقه اش اداء شـده و   كسى صدقة فطر را پيش از روز عيد در ماه مبارك اگر : 7مسئله 

 . دوباره صدقه دادن واجب نيست
ـود، بايـد آن را در كـدام روز     : 8مسئله  اگركسى صدقة فطر را در روز عيد نداد، صدقة فطرش معاف نمى ش

 . ديگر بدهد
ـرى    : 9مسئله  براى زن، دادن صدقة فطر فقط از طرف خودش واجب است و دادن آن از طرف كـس ديگ

ـرف    بر او واجب نيست، نه از طرف اوالدهايش، نه از طرف پدر و مادرش، نه از طرف شوهرش و نـه از ط
 ١.كدام كس ديگرش

ـثالً كسـي از    ه پول واجب مياگر طفل خُردسال آنقدر پول دارد كه صدقة فطر در آن انداز : ١٠مسئله  ـود م ش
گرى طفل صاحب پول و مال شد، در ايـن  اقارب اين طفل وفات كرد و طفل از او ميراث برد و يا بگونة دي

ـبح روز    . صورت صدقة فطر آن طفل را از پول و مال خود طفل اداء كنند ـوع ص اما اگر آن طفل بعـد از طل
 . عيد بدنيا آمده بود، در اين صورت دادن صدقة فطر از طرف وى واجب نيست

م واجب است و بر كسى كـه روزه  صدقة فطر بركسى كه روزة رمضان را به سببى نگرفته بود ه : 11مسئله 
 . فرقي ميان آنها نيست، هر دو يك حكم را دارند. واجب مى باشدنيز گرفته بود 

ـو  اگركسى مي : 12مسئله  دة گندم در صدقة فطر بدهد، در اين صورت به حساب كيل خواهد گندم يا آرد يا دـل
ـا عيبـى     2يا آرد يا دلده بدهد بلكه احتياطاً ٢گندم گرام 750يك كيلو و كيلو بدهد، زيرا بيشتر دادن نـه تنه

                                                 
ولدار دشان اگر پالاما آن او. د نابالغ شان هم واجب استالاين حكم براى زنهاست، و دادن صدقة فطر بر مردان از طرف او: ١

 . باشند در اين صورت دادن صدقة فطر آنها بر دوش پدرشان واجب نيست بلكه پدر صدقة فطر آنها را از پول خود آنها اداء كند
ليكن اگر كدام فرزند وى ديوانه باشد، در . د بالغ نيز بر عهدة پدر واجب نمى باشدالهمچنين دادن صدقة فطر از طرف او     

  .35ص3ج: حاشية جديده. صدقة فطر بدهداين صورت پدر از طرف او 

در وزن صاع و نيم آن بحساب كيلوگرام امروزى، اقوال علماء . منصوص متون فقهيه، نيم صاع گندم يا يك صاع جو است: ٢
ـديث دار  . و مفتيين مختلف گرديده است بعضى از اكابر علماء چون حضرت مفتى سعيد احمد پالنپورى دامت بركاتهم شيخ الح

ـون   .287ص1ج:تحفة االلمعى. گرام مي دانند 150كيلو و 3وم ديوبند و مفتى اعظم هند، وزن صاع را العل ـان چ و بعضى از ايش
ـاوى    :مفتى رشيد احمد. گرام ميدانند 266كيلو و 3صاع را معادل 75ص1ج:صاحب فتاوى نظاميه ـاحب احسـن الفت  4ج:ص

ـادل  صاع را به صاع جو و صاع گندم منقسم دانسته، نيم ص 416ص ـدم را مع  2اع جو را تقريباً موافق اكثر علماء و نيم صاع گن
 . گرام دانسته است 320كيلو و
 گرچه. ته اندـرام دانسـگ 750يلو و ـاع را معادل يك كـاما جمهور علماء و اهل فتوى، وزن صاع را سه و نيم كيلو و نيم ص     
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 .ندارد بلكه بهتر هم ميباشد
ـور بايـد بدهـد         ـر وزن مزب . و اگركسى بخواهد جو يا آرد جو در صدقة فطر بدهد، در اين صورت دو براب

 . كيلو 4 يا احتياطاً گرام 500كيلو و 3يعنى
گرى مانند نخود و جوارى و برنج بدهد، در ايـن  و اگركسى بخواهد عالوه بر گندم و جو، چيز دي : 13مسئله 

ـو    ـا ج صورت همان مقدار نخود يا جوارى يا برنج را بدهد كه قيمت آن برابر با قيمت مقدار مذكورة گندم ي
 . شود

ـر   گندم و جو نمياگركسى  : 14مسئله  دهد بلكه قيمت همين مقدار گندم را ميدهد، اين صورت از همـه بهت
 . است

ـر دوى  اگر : ١٥مسئله  كسى صدقة فطر يك نفر را به يك فقير بدهد يا آن را ميان چند فقير تقسيم كند، ه
 . اينها جايز است

   ١.اگركسى صدقة چندين نفر را به يك فقير بدهد، اينهم درست است : 16مسئله 
 .مستحقين صدقة فطر همان كسانى هستند كه مستحق گرفتن زكات مى باشند : 17مسئله 

  
                                                                                                                          

 بزرگانى كه به اين راى فتوى داده اند يا آن. يا قيمت آن را بدهند كيلوى تمام گندم 2صراحت مي كنند كه احتياطاً بهتر است 
و مفتى سيد عبدالرحيم +  428ص1ج:صاحب جواهرالفقه :مفتى شفيع ديوبندى: را تصديق كرده اند اكابرى اند چون

و + 315و  314ص 3ج: صاحب فتاوى مفتى محمود :و مفتى محمود+ 194ص7ج: صاحب فتاوى رحيميه :جپورىال
صاحب  :و موالنا محمد يوسف لدهيانوى +77ص2ج:محمد تقى عثمانى دامت بركاتهم صاحب فتاوى عثمانى مفتى

صاحب  :و مفتى اعظم هند حضرت موالنا مفتى محمود حسن گنگوهى+302و 300و297ص3ج:مسايل شما و حل آنها
تى ظهير الدين، مفتى دار العلوم ديوبند نا مفالصدر مفتى دار العلوم ديوبند و مو :فتاوى محموديه و حضرت مفتى نظام الدين

تاليف موالنا محمد رفعت » مسائل عيدين و قربانى«تصاديق اين بزرگان در مقدمة كتاب. و مرتّب فتاوى دار العلوم ديوبند
اين كتاب  212و 210و 209و  208قاسمى مدرس دار العلوم ديوبند مرقوم و موجود است و مقدار صدقة فطر در صفحات 

                .موجود مي باشد تصريحاً
و امروزه چون مفتيان كرام عموماً موافق همين وزن فتوى ميدهند، در اين ترجمه نيز قول جمهور اهل فتوى اخذ شده و      

 .در طول ترجمة كتاب، همان درج خواهد گرديد و اوزان هندى اصل كتاب حذف خواهد شد

زيرا كه دادن اين اندازه پول به  رسد كه برابر با نصاب زكات يا نصاب صدقة فطر شود،ليكن مقدار همة آنها به آن اندازه ن: ١
مگر اينكه آن فقير يا مسكين، مقروض يا صاحب عيال باشد . 36ص3ج:حاشية جديده. يك فقير يا مسكين مكروه است

 .چنانكه گذشت
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 انیمسايل قرب

��� 
      

ـزد اهللا   «فرموده اند كه هرسول اهللا. قربانى ثواب بسيار فراوانى دارد      در روزهاى قربانى هيچ عملـى ن
ـال  . تبارك و تعالى پسنديده تر از قربانى كردن نيست ـر  . اسـت  ١قربانى در آن روزها بهتر از همـة اعم و ه

زمين ميچكد، قبل از اينكه به زمين برسـد  كردن، روى }ذبح{قطرة خوني كه در وقت قربانى يعنى حالل
ـوده  ههمچنين آنحضرت. »لهذا بخوشي قربانى كنيد و فراوان قربانى كنيد. شودقبول مي أنزد اهللا فرم
ـانى  هر تعداد موئى كه روى بدن حيوان قربانى است، در مقابل هر تار موى آن يك «اند كه نيكى براى قرب

 }١٢٨:مشكات شريف{.»شودكننده نوشته مي
ـانى،    يد كه ثوابى از اين بزرگتر هم مياندكى فكر كن! سبحان اهللا      تواند باشد كه در مقابل فقـط يـك قرب

ـا  . انسان صدها هزار نيكى بدست مى آورد زهم موهاى بدن گوسفند را اگركسى از صبح تا شام بشـمارد، ب
 .قدر نيكى بدست مى آوردپس از اينجا بسنجيد كه قربانى كننده چ. كندنمى تواند تمام آنها را شمار

ديندارى در اينست كه حتى اگر بركسي قربانى واجب هم نباشد، بازهم وى بخاطر حصول ايـن همـه        
ـا   ثواب بى حساب قربانى بكند، زيرا هنگامى كه اين روزهاى قربانى بگذرند، ديگر ا ـزرگ از كج ين نعمت ب

 .تواند بدست بياوردمي اين آسانى اينقدر نيكى از كجاشود و كسى به نصيب كس مي
ـود      أو اگر اهللا      ـرف خ ـون از ط كسى را پولدار و ثروتمند ساخته است، براى او مناسب اينست كـه چ

بهتر خواهد بود كه همراه خود از طرف آن خويشان خود كه وفات كرده اند مانند مادر و پـدر و   ،قربانى كند
ـين ترتيـب از     و نيز اگر مي. اح آنها هم برسدروغيرة خود نيز قربانى كند تا اين ثواب بزرگ به ا توانـد بـه هم

 .و از طرف شيخ و غيرة خود هم قربانى كند هو از طرف زنان رسول اهللاهطرف حضرت رسول اهللا
نى كردن بر پولـدار  كم از كم از طرف خود حتماً قربانى كند زيرا قربادر اين صورت تواند، پس و اگر نمي     

چـه  ول و مال و ثروت دارد و قربانى بر او واجب است، اگر باز هم قربانى نكنـد،  كسى كه پ.واجب مى باشد
 .تواند باشد، و گناهش هم جداگانه استكسى بدبختر و محرومتر از او مي

 :هنگامى كه قربانى كننده حيوان قربانى را رو به قبله بخواباند، اول اين دعا را بخواند     
                                                 

 36ص3ج:اشيه جديدهح.يعنى ثواب آن سواى فرايض و واجبات از همه اعمال نفلى بيشتر است: ١
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     هِىجو تهجو نّىنَايشْرِكنَ الْما اَنَا مم نْيِفاً وح ضالْاَرو اتومى فَطَرَ السلّذل .  و ىـكنُس و ىلَاتنَّ صا
ـا. محياى و مماتى لله رب الْعالَميِْنَ ـلميِْنَ   لَا شَـرِْيك لَه و بِذالك اُمرْت و اََن سـنَ اْلمم .  ْنـكم ـماَللّه  و

١.لَك
 

 :اين دعا را بخواند ٢گفته آن را حالل كند و بعد از حالل كردن بِسمِ اهللاِ اَهللاُ اَكْبرْسپس      
     نِّىم لْهتَقَب م٣اَللّه

.والسلَام ُة'كَماَ تَقَبلْت منْ حبِيبِك محمد و خَليلك ابراهيم علَيهِما الصلو 
٤ 

و . بر هركسى كه صدقة فطر واجب است، قربانى كردن در روزهاى قربانى نيز بر او واجب ميباشد : ١مسئله 
اگر كسى آنقدر پول و دارائى ندارد كه صدقة فطر در آن واجب شود، در اين صورت قربانى هم بر او واجب 

 .اما اگر قربانى كند، ثواب بسيار فراوان بدست مى آورد  ٥.نمى باشد
 .قربانى كردن بر مسافر واجب نيست : ٢له مسئ

ـاب     : ٣مسئله ـروب آفت ـا غ وقت قربانى كردن از طلوع صبح تاريخ دهم ماه ذى الحجه شروع مى شود و ت
 . يعنى از صبح روز اول عيد قربان تا شام روز سوم عيد قربان. تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه ادامه مى يابد

ـان   . از اين روزها بخواهد مى تواند قربانى كند و قربانى كننده در هر كدام      ـانى، هم ليكن بهترين روز قرب
 ٦.باز روز دوم، باز روز سوم. روز اول عيد قربان است

ـاز    . قربانى كردن پيش از اداى نماز عيد در روز عيد قربان درست نيست : 4مسئله ـامى كـه نم بنابر اين هنگ
 .عيد خوانده شد آنگاه قربانى كنيد

ـا بعـد از دميـدن     ا      ـردن در آنج لبته اگركسى در قريه و دهات زندگى مى كند، در اين صورت قربانى ك
 .اما اهالى شهر و اهالى قَصبه بعد از اداى نماز عيد قربانى كنند. صبح صادق هم درست است

                                                 
بيشك كه . خم را به اخالص بسوي همان كسي مي گردانم كه آسمانها و زمين را خلق كرد و  من از مشركان نيستمر:  ١

و به همين امر . نماز من و قرباني من و زندگاني من و مرگ من، همه از خداوندگار و پروردگار جهانهاست كه شريكي ندارد
 .  خداوندا، اين از سوي توست و براي توست. انان مي باشمشده ام، و من از جملة مسلم

 .حالل كردن يعنى ذبح كردن:  ٢

قبول فرما چنانكه از طرف حبيبت محمد صلى اهللا عليه و سلم و خليلت » طرف من«يعنى اينكه يا الهى، اين قربانى را از:  ٣
 .ابراهيم عليه السالم قبول فرمودى

 بگويد }از طرف من{»منِّى«س ديگرى قربانى كند، پس در وقت حالل بجاى لفظاگر شخصي ميخواهد از طرف ك :٤
 47ص3ح: حاشيه جديده. و بجاى فالنى، نام او را بگيرد}يا از طرف فالنى{»فُالن منْ«

 .مقدار آن را تحت عنوان مسائل صدقة فطر بنگريد:  ٥

 .و آنچه در باال آمد موافق عرف و فهم عوام نوشته شد. عيد فقط يك روز مى باشد، چه عيد قربان باشد و چه عيد فطر : ٦
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ـانى آن   ياگركسى كه در شهر زندگى م : ٥مسئله  ـتد، قرب ـوان در   كند حيوان قربانى خود را به قريـه بفرس حي
ـون       ـا چ ـود باشـد، ام قريه پيش از اداى نماز عيد هم درست ميباشد، اگرچه خود آن شخص در شـهر موج

اكنون بعد از حـالل  . شوداش قبل از اداى نماز عيد اداء مي حيوان را به دهات فرستاد، در اين صورت قربانى
 ١.كردن حيوان، آن را نزد خود بطلبد و از گوشتش استفاده نمايد

ـوم   {قربانى كردن فقط تا قبل از غروب آفتاب تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه : 6له مسئ ـام روز س يعنى تا ش
ـانى      }عيد قربان ـون قرب ـرد، اكن ـروب ك درست است و به محض اينكه آفتاب روز دوازدهم ذى الحجـه غ

 .كردن جايز نيست
ـر   از تاريخ دهم تا تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه يعني از روز ا : 7مسئله ـوم آن، در ه ول عيد قربان تا روز س

 .وقتى كه كس بخواهد ميتواند قربانى كند، چه در روز و چه در شب
ـانى درسـت            ـود و قرب ـوان بريـده نش اما قربانى كردن در شب خوب نيست، زيرا كه شايد كدام رگ حي

 .نگردد
ـاه ذى الحجـه   : 8مسئله  ـوم عيـد   يعنـى  {اگركسى در تاريخ دهم، يازدهم و دوازدهم م روز اول و دوم و س
ـوم عيـد    {در سفر بود و سپس قبل از غروب آفتاب در تاريخ دوازدهم}قربان ـام روز س ـيش از ش  }يعنى پ

ـردن   در جائى اقامت كرد، در اين صورت }يا بيشتر{بخانه رسيد يا اينكه به نيت پانزده روز ـانى ك اكنون قرب
 . گرددبر او واجب مي

ـروب   به همين گونه اگركسى آنقد      ر پول و مال نداشت كه قربانى بر آن واجب شود و سپس قبـل از غ
ـتش آمـد كـه      ـال بدس آفتاب تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه يعنى قبل از شام روز سوم عيد آنقدر پول و م

 .قربانى بر آنقدر پول و مال واجب مى باشد، در اين صورت قربانى كردن بر او اكنون واجب است
ـاد نـدارد، در ايـن    و اگر. حيوان بدست خود بهتر است ل كردنذبح و حال : 9مسئله  كسى حالل كردن را ي

صورت آن را توسط كس ديگرى حالل كند و بهتر اينست كه در وقت حالل كردن حيوان، خودش آنجا 
 .حاضر باشد

                                                 
كسانى كه در كشورهاى امريكايي و اروپايي و غيره زندگى ميكنند و قربانى خود را مثالً در افغانستان انجام ميدهند،گرچـه  :  ١

ـا  چندين ساعت فرق بين اين كشورها و بين افغانستان ميباشد و نماز عيد را چند ساعت بعد از نماز  عيد افغانستان مى خوانند، ام
 . شودء مي ايشان ادا بازهم قرباني

ـر فـى هـذا    . زيرا اصل در احكام قربانى، محل حيوان قربانى است نه محل كسي كه از طرف او قرباني مي كنند      انما يعتب
محل الذبح و ال انظر الـى موضـع    انا انظر الى: ال مكان من عليه، هكذا ذكر محمد عليه الرحمة فى النوادر و قال ةمكان الشا

  294ص5ج:فتاوى عالمگيرى +311ص 6ج:بدائع الصنائع .المذبوح عنه
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ـا     و اگر قربانى       ـاب آنج ـتر و حج ـاطر س  كننده زن است و جا چنان جائى است كه زن نمى توانـد از خ
 .حاضر باشد، در اين صورت حرجى نيست كه زن آنجا نيايد

ـر كسـى در   . گفتن نيت و خواندن دعا با زبان در وقت قربانى و حالل كردن ضرورى نيسـت  : 10مسئله  اگ
ـ  دل خود فقط اينقدر گفت كه من قربانى مى كنم و با زبان هيچ چيزى نگفت و آنگاه   ربِسـمِ اهللاِ اَهللاُ اَكب

 . حالل كرد، قربانى در اين صورت هم درست استگفته حيوان را 
 .اما دعاى كه در باال نوشته شد اگر بياد قربانى كننده باشد، بهتر است آن را بخواند     

قربانى كردن فقط از طرف خود شخص واجب است و قربانى از طرف اوالد واجـب نمـى باشـد     : 11مسئله
ـال   بلكه اگر اوالد نابالغ، پولدار هم باشند، با ـول و م زهم قربانى كردن از طرف آنها واجب نمى باشد، نه از پ

 .خود شخص و نه از پول و مال آنها
ـول و        و اگر كسى از طرف اوالد نابالغ خود قربانى نمود، اين قربانى نفلى خواهد بود، اما اين شخص از پ

 .هرگز قربانى نكندمال خودش مصارف قربانى را بايد بدهد و از پول و دارائى آن نابالغان 

� 
ـتند    : 12مسئله  ـا اينهاس ـاو،     : قربانى كردن فقط چند حيوان جايز است و بـس، و آنه ـوچ، گ ـز، ق ـفند، ب گوس

 .قربانى كردن ساير حيوانات جايز نمى باشد ١.گاوميش، غژگاو و شتر
ـان    : 13مسئله  ـرف همـة ش ـانى   اگر هفت نفر در يك گاو يا گاوميش يا شتر شريك شوند و آن را از ط قرب

 .كنند، قربانى ايشان درست است
ـا           ـين نيـت آنه اما شرط اينست كه حصة هيچ كدام آنها از يك هفتم آن حيوان كمتر نباشـد، و همچن

 . قربانى يا عقيقه باشد، فقط خوردن گوشت نباشد
ـيچ        كـس  و اگر حصة يكى از آن هفت شريك كمتر از يك هفتم حيوان بود، در اين صورت قربانى ه

ـانى آنكـس كـه      . درست نمى باشد نه قربانى آن كسانى كه حصه هاى ايشان يك هفتم اسـت و نـه قرب
 .حصه اش كمتر از يك هفتم است

اگر در قربانىِ يك گاو يا شتر، كمتر از هفت نفر مثالً پنج نفر يا شش نفر شريك شدند و حصـة   : 14مسئله 
 .همة آنها درست مى باشد هيچ كدام از آنها كمتر از يك هفتم نيست، قربانى

ـا صـحيح         و اگر هشت نفر در يك گاو يا يك شتر شريك شدند، در اين صورت قربانى هيچ كس آنه
 .نمى باشد

                                                 
 38ص3ح: حاشيه جديده. چه اين جانوران نر باشند يا ماده، قربانى همة آنها درست است :١
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�    
ـر     اگر : ١٥مسئله  ـود كـه اگ كـس   كسى براى قربانى كردن گاوى خريد و نيتش در وقت خريـدارى ايـن ب

ـپس چنـد    كرد و گاو را شريكانه قربانى مي مديگرى يافت شد، او را نيز در اين گاو شريك خواه ـيم و س كن
 .نفر ديگر در قربانى اين گاو شريك شدند، پس قربانى در اين صورت صحيح است

و اگر در وقت خريدارى گاو، اين شخص نيت نداشت كه كس ديگرى را شريك بسازد بلكه تصـميم       
ـوب    ك ساختن كس ديگرى در اين گاوداشت كه تمام گاو را از طرف خود قربان كند، پس اكنون شري خ

 .نيست و اينكار كراهت دارد
ـورت بايـد ديـد كـه ايـن             ليكن اگر بازهم كس ديگرى را در اين گاو شريك خود ساخت، در ايـن ص

آيا پولدار است كه قربانى بر او واجـب مـى    ،شخص يعنى كسى كه گاو را براى قربانى از جانب خود خريده
 . است كه قربانى بر وى واجب نمى باشد باشد يا اينكه فقير

ـر  . اگر اين شخص پولدار است، قربانى اش در اين صورت درست خواهد بودحكم اينست كه       و اگر فقي
 ١.است، قربانى اش در اين صورت درست نمى باشد

ـابراين ايـن شـخص يـك      : 16مسئله  اگركسى حيوانى بخاطر قربانى خريد، سپس آن حيوان گم شد و بن
ـر ايـن      ـورت، اگ حيوان ديگر براى قربانى كردن خريدارى نمود و آنگاه حيوان اول نيز پيدا شد، در ايـن ص
اتفاق براى شخص پولدارى پيش آمده است پس فقط قربانى يك حيوان بر او واجب مي باشد و اگر ايـن  

 ٢.ب مى باشدحادثه براى شخصي فقير روى داده است، در اين صورت قربانى هر دو حيوان بر وى واج

                                                 
ـو    : ١ ـرف خ ـانى از ط ـاطر قرب ـده اسـت   يعنى اينكه براى شخص فقير جايز نيست كه كس ديگرى را در گاوى كه بخ د خري

ـريكها ادا . شريك بسازد ـركت     مي اگر كسى را شريك ساخت، پس حكمش اينست كه قربانى اين ش ـاطر ايـن ش ـود و بخ ش
ـاو را كـه بـه آن     يد ليكن بر اين شخص فقير واجب مينقصانى در قربانى آنها پيش نمى آ گردد كه برابر هر چند حصة ايـن گ

ـان حصـه     شريكها داده بود، به اين طريقه دوباره ادا  ـر هم ـدازه و براب كند كه اگر روزهاى قربانى هنوز باقيمانده است، پس به ان
و اگر روزهاى قربانى گذشته باشد، دراين صورت پول قيمـت آن  . هاى كه به شريكها داده بود از طرف خود دوباره قربانى كند

 39ص3ج:حاشيه جديده. حصه ها را اكنون به فقراء و مساكين بدهد

ـد     دليل اين:  ٢ ـر واجـب مـى باش كه در صورت باال قربانى يك حيوان بر شخص پولدار و قربانى هر دو حيوان بر شخص فقي
ـرد،   : اينست ـود را ادا ك كه قاعدة شرعى اينست كه اداى يك قربانى بر پولدار واجب است و چون شخص پولدار يك قربانى خ

ـر   . نمى باشدواجب از دوش او ساقط مى شود و قربانى حيوان دوم بر او الزم  اما هيچگونه قربانى اى در شرع بر شـخص فقي
 .واجب نمى باشد ولى اگر فقير بخواهد قربانى را بر خود واجب بگرداند در اين صورت قربانى بر وى واجب ميگردد

ـ خريدارى كند، قربا      ـ يعنى به نيت قربانى كردن   نى همانو اصول اينست كه چون فقير حيوانى را بخاطر قربانى كردن 
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اگر هفت نفر در يك گاو شريك شدند، پس در وقت تقسيم گوشت نبايـد گوشـت را تخمينـى     : 17مسئله 
ـاد و   تقسيم كنند بلكه بايد آن را بخوبى و درستى وزن نموده تقسيم نمايند و گرنه ا گر حصة يك كـس زي

 .كم شد، اينكار سود خواهد بود و گناه خواهد شدحصة كس ديگر
ـورت        البته      ـامل كردنـد، در ايـن ص ـرف ش اگر كله و پاچه و پوست گاو را به همراه گوشت در يـك ط

گوشت آن طرفى كه كله و پاچه و پوست شامل آن است، اگر كمتر باشد، درست و صحيح است، خواه بـه  
 .هر اندازه اى كه كمتر از طرف مقابل باشد

ـز    و اگر كله و پاچه را شامل آن طرفى كردند كه گوشت      در آن طرف بيشتر بود، در اين صورت ايـن ني
  ١.سود بوده و اينكار گناه خواهد بود

� 
ـرش      . قربانى بزى كه كمتر از يك سال عمر دارد، جايز نيسـت  : 18مسئله  ـال كامـل از عم ـون يـك س چ

ـر    . گذشت آنگاه قربانى اش درست مى باشد ـال عم ـر از دو س و قربانى گاو و گاوميش و غژگاوي كه كمت
ـترى   . د جايز نيست، چون دو سال كامل از عمر آنها گذشت، آنگاه قربانى آنها درست استدار ـانى ش و قرب

 . كه عمرش كمتر از پنج سال است، درست نمى باشد
ـاله اسـت و         و قربانى برة گوسفندى كه آنقدر چاق و كالن است كه به نظر مي آيد كه گويا برة يك س

ـود، در ايـن       اگر آن را ميان بره هاى يك سال ـا ديـده نمـى ش ـره ه ه رها كنند، فرقى ميان آن بره و ساير ب
 .استصورت قربانى چنين بره اى نيز درست 

و اگر بره به آنگونه كه گفتيم نيست، پس قربانى اش درست نخواهد بود و بايد يك سال كامل از      
 .عمرش گذشته باشد

� 
ـين   هر حيوانى كه كور باشد يا كر باشد، : 19مسئله  يا يك سوم بينائى چشمش يا بيشتر از يك سوم آن از ب

ـتر   رفته باشد، و يا يك سوم گوش آن يا بيشتر از يك سوم گوش آن قطع شده باشد، و يا يك سوم يا بيش
 .از يك سوم دمش قطع شده باشد، قربانى كردن اين جانوران درست نيست

                                                                                                                          

 حيوان بر وى واجب مى شود، زيرا كه شخص فقير به محض خريدارى آن حيوان به نيت قربانى، قربانى آن را به اختيار خود
ـاال    ـون او ح بر خود واجب ساخت و اگر آن حيوان را به ارادة قرباني نمى خريد، هيچ چيزى بر دوش وى واجب نمى بود، و چ

ـردد    هر دو حيوان را به نيت قربانى خري ـدة وى الزم مـى گ ـر عه ـراى   . دارى نموده است، بنابراين قربانى هر دو ب ـين ب همچن
 . 566و 515صحفه 3جلد:تفصيل رجوع كنيد به امداد الفتاوى

  39ص3ج: حاشيه جديده. و سود دهنده و سود خورنده هر دو گناهگار خواهند بود:  ١
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ه پاي راه ميرود و پاى چهارم خود را اصالً نمـى  هر حيوانى كه آنقدر لنگ است كه فقط روى س : 20مسئله 
تواند روى زمين بگذارد، يا اينكه گرچه پاى چهارم خود را مى تواند روى زمين بگذارد، اما نمى تواند بوسيلة 

 .آن راه برود، قربانى كردن اين جانور نيز جايز نيست
ـا  گذارد و در راه رفتن، آن پاى را روى زمين مي و اگر در وقت      حالت راه رفتن بر آن پاى تكيه ميكند و ب

 .رود، در اين صورت قربانى آن جانور درست مى باشدآن راه ميرود ليكن لنگ لنگان راه مي
ـتخوان       : 21مسئله  ـر روى اس ـتى ب ـيچ گوش ـا ه قربانى كردن حيوانى كه آنقدر الغر و مردنى است كه گوي

 .هايش نمي باشد جايز نيست
لكـن  . اشد و مانند آنچه گفته شد نباشد، در اين صورت قربانى آن جانور درست اسـت و اگر فقط الغر ب     

 .قربانى كردن حيوان چاق و فربه بهتر و خوبتر مى باشد
ـا از دنـدانهايش   . آن حيوانى كه بالكل دندان ندارد، قربانى كردنش درست نمى باشد : 22مسئله  و اگر چند ت

 .نده است، در اين صورت قربانى آن درست مى باشدافتاده ولى بيشتر دندانهايش باقى ما
 .قربانى كردن آن حيوانى كه از وقت پيدايش اصالً گوش ندارد، درست نيست : 23مسئله 
 .و اگر گوش دارد لكن بالكل كوچك و خُرد هستند، در اين صورت قربانى آن درست مى باشد     

ـانى  هر حيوانى كه از وقت پيدايش شاخ نداشت  : 24مسئله  يا اينكه شاخ داشت ليكن شاخش شكست، قرب
 .اين حيوان درست است

 .البته اگر شاخهايش از بيخ كنده شده باشد، در اين صورت قربانى آن درست نيست     
ـوانى   . شده باشد درست است}يعنى اَخته{قربانى كردن حيوانى كه خصى : ٢٥مسئله  ـانىِ حي همچنين قرب

 .باشد نيز درست است كه مرض جرَب يعنى خارش گرفته
ـانى آن درسـت           ـورت قرب البته اگر آن حيوان به سبب مرض خارش بالكل الغر شده باشد، در ايـن ص

 .نمى باشد
ـوان پيـدا شـد كـه      : 26مسئله  اگر شخصى بخاطر قربانى كردن حيوانى را خريد، سپس چنان عيبى در حي

ـانى    پس در اين صورت ١قربانى آن با آن عيب جايز نمى باشد، ـراى قرب ـرى ب اين شخص بايد حيوان ديگ
  .خريدارى نموده قربانى كند

                                                 
ـتر از   مثالً اينكه حيوان كور شود يا يك سوم روشنائى چشمش ا :١ ـا بيش ز بين برود، يا اينكه كامالً كر شود، يا يك گوشش ي

ـا      ـود، ي ـده ش ـيخ كن يك سوم آن بريده شود، يا اينكه يك سوم يا بيشتر از يك سوم دمش قطع شود، يا اينكه شاخهايش از ب
ـد و  اينكه چنان لنگ شود كه نتواند روى چهار پاي راه برود، يا آنقدر الغر شود كه روى استخوانهايش با لكل گوشت باقى نمان

 . چنانكه در متن كتاب گذشت....غيره
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ـراى وى صـحيح           ـورت ب البته اگر اين شخص فقير بود كه قربانى بر او واجب نيست، پس در ايـن ص
 .است كه همان حيوان را قربانى كند

� 
ـود   قربانى كننده ميتواند هم خودش از گوشت قربانى بخورد و هم آن ر : 27مسئله  ـويش خ ا ميان قوم و خ

ـوم گوشـت       . تقسيم كند و هم بين فقيران و محتاجان خيرات كند و بهتر اينست كـه كـم از كـم يـك س
 . قربانى را خيرات كند

 .ليكن اگركسى فقط كمى گوشت خيرات كرد و باقى را نگهداشت، اينكار هم گناهى ندارد     
ـول را بايـد   . ا آن را فروخته پول آن را خيرات بنماييدپوست قربانى را يا بايد خيرات كنيد ي : 28مسئله  و آن پ

 .فقط به كسانى بدهيد كه مستحق گرفتن پول زكات هستند
ـر  . و بايد همان پولهاى را خيرات كنيدكه در مقابل فروختن پوست، خريدار آن را به شما داده است      و اگ

ـار بـد    آن پولها را خرچ نموديد و در بدل آن همان قدر پول ديگ ر از پولهاى خود خيرات كرديد، گرچـه اينك
 .ء مى شود است، اما خيرات ادا

ـر درسـت نيسـت، بايـد آن را        : 29مسئله  ـار نيـك ديگ مصرف پول اين پوست در ترميم مسجد يا كدام ك
 .خيرات كرد

ـثالً آن را مشـك    اگر : 30مسئله  ـرار داد، م ـو   كسى پوست قربانى خود را خودش مورد استفادة خود ق ـا دل ي
 .ساخت و يا جاى نماز ساخت، اينكار هم درست است

ـزد      : 31مسئله  ـايز نيسـت بلكـه م دادن مقدارى گوشت يا چربى و يا شكمبة قربانى بطور مزد به قصاب ج
 .قصاب را بايد از طرف خود جداگانه بدهيد

 .ريسمان گردن و غيره چيزهاى حيوان قربانى را نيز بايد خيرات نمود : 32مسئله 

� 
ـرد، پـس     اگر قربانى بر : 33مسئله  ـردن خريـدارى ك كسى واجب نبود ليكن او حيوانى را به نيت قربانى ك

 .اكنون قربانى كردن همان حيوان بر وى واجب گرديد و بايد آن را قربانى كند
ـرد   : 34مسئله  ـانى نك ، در اگر قربانى كردن بركسى واجب بود، اما هر سه روز قربانى گذشت و او بازهم قرب

 .اين صورت اكنون پولى برابر با قيمت يك گوسفند يا بز را خيرات كند
ـود         و اگر گوسفند يا بزى را خريده بود و آن را در طول سه روز قربانى، قربانى نكرد، پس اكنون بايـد خ

 .همان گوسفند يا بز را خيرات كند
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ـرد  هركسى كه نذر نموده بود كه اگر فالن كارم شود،  : ٣٥مسئله  ـواهم ك ـارش    ١قربانى خ ـپس آن ك و س
 . گردد و بايد يك قربانى كند، چه پولدار باشد و چه فقيردن بر او واجب ميانجام شد، پس اكنون قربانى كر

ـورد و نـه آن را بـه            ـودش از آن بخ و همة گوشت قربانى نذرى را بايد ميان فقيران تقسيم كند، نـه خ
ـر     اگر مقدارى از آ. پولداران بخوراند ـورت بـه ه ن گوشت را خودش خورد يا به پولداران خوراند، در ايـن ص

ـرات       ـاره بايـد خي مقدارى كه خودش خورده است يا به پولداران خورانده است همان مقـدار گوشـت را دوب
 .نمايد

� 
ـرايش     : 36مسئله  اگركسى بخوشى خود به نيت ثواب رساندن به كدام شخص مرده قربانى كنـد، پـس ب

گوشت آن را خود بخورد يا بديگران بخوراند و يا آن را ميان فقيران تقسيم كند، همة اينها درست است كه 
 .چنانكه حكم قربانى از طرف خودش است صحيح مى باشد

ليكن اگر مرده قبل از مردن وصيت كرده بود كه از پولهاى تركة من از طرف من قربانى كنيـد   : 37مسئله 
ـام گوشـت و   و وارثانش مطابق وصيت او توسط پ ولهاى او از طرف او قربانى كردند، پس خيرات كردن تم

 .پوست و غيرة آن قربانى واجب مي باشد
اگر شخصي در اينجا موجود نيست و كس ديگرى بدون امر او از طرف وى قربانى نمود، ايـن   : 38مسئله 

 .قربانى صحيح نمى باشد
او در حصه اى از گاو  يا شتر شريك ساختند، در ايـن  و اگر شخصي غايب بود و ديگران او را بدون امر      

 .صورت قربانى ساير شريكان نيز صحيح نمى باشد
ـيم      اگر : 39مسئله  ـان داده اسـت كـه ن كسى گوسنفد خود را براى پرورش و چراندن به اين شرط بـه چوپ

ـا   اسـت،   ٢حبشگوسفند از تو و نيم آن از من، پس اين گوسفند ملكيت چوپان نمى باشد بلكه ملكيـت ص
                                                 

ليكن اگر در جائى . اداء كند}يعنى روز اول و دوم و سوم عيد قربان{و نذرگيرنده، اين قربانى را بايد در همان روزهاى قربانى: ١
ـد و   ـذر     عرف و محاورة مردم اين باشد كه فقط حالل كردن و ذبح كردن را نيز قربانى مى گوين ـده در وقـت ن نيـت نذرگيرن

نمودن هم فقط همين حالل كردن و ذبح كردن باشد، در اين صورت اداى نذر مقيد به همان روزهاى قربانى نمى باشد بلكه 
  41ص3ج: حاشيه جديده. ء كند   هر وقتى كه نذرگيرنده بخواهد، مى تواند قربانى خود را ادا

مثالً رمة . بلكه مزد و تنخواه چوپان از همان اول بايد معين باشد.  جايز نمى باشدو بايد دانست كه معامله كردن بشكل باال: ٢
الى رجل على ان يعلفها و  ةدفع بقر. مرا در مقابل اينقدر پول بچران و يا در عوض اين ده گوسفند يا بيست گوسفند بچران

علفه ان اعلفها من  قیمةللرجل اجر قيامه و  ةالبقرو على صاحب  ةفاسد ةمايكون من اللبن و السمن بينهما انصافاً، فاالجار
 30ص5ج: فتاوى عالمگيرى .علف هو ملكه
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 .كسى گوسنفد را از آن چوپان خريد و قربانى كرد، قربانى اش درست نمى باشدبنابراين اگر
 .كسى ميخواهد اينگونه گوسفند را بخرد بايد گوسنفد را از صاحب اصلى آن خريدارى كندو اگر     

ا ميان خود تقسيم اگر چند نفر در يك گاو يا شتر شريك شدند و همگى ميخواهند كه گوشت ر : 40مسئله 
ـوت     نكنند بلكه آن را يكجائى در بين فقيران و خويشان خود تقسيم كنند يا اينكه آن را پختـه همـه را دع

 .نموده بخورانند، اينكار هم جايز است
ـرورى         و اگر بخواهند گوشت را بين خود تقسيم كنند، در اين صورت برابر بودن سهم و حصة همـه ض

 .است
ـردن     پول : 41مسئله  ـرات ك ـرا خي قيمت پوست قربانى را بطور مزد و اُجرت بكسى دادن درست نيست، زي

 .آن ضرورى است
ـا داده       : 42مسئله  ـزد بـه آنه ـرت و م ـور اُج دادن گوشت قربانى به كافران نيز جايز است، به شرط اينكه بط
 .نشود

ـز بايـد    اگر حيوانى حامله باشد قربانى آن جايز است، سپس اگر حملش  : 43مسئله  زنده بدنيا آمـد، آن را ني
 .كنند}ذبح{حالل

 
 مسايل عقيقه
��� 

 

ـتم تولّـد او را        : 1مسئله  ـتحب اسـت كـه در روز هف ـرايش مس هر كسى كه در خانه اش طفلي تولد شد، ب
 .طفل به سبب عقيقه از مصايب مصئون و از آفات محفوظ مى ماند. نامگذارى كند و برايش عقيقه نمايد

ـر  طري  : ٢مسئله قة عقيقه كردن اينست كه اگر طفل نوزاد پسر باشد، در اين صورت دو گوسفند يا دو بز و اگ
ـر و     ـرف پس دختر بود، يك گوسفند يا يك بز از طرف او ذبح كنند، و يا اينكه در گاو قربانى، دو حصـه از ط

ـرش،   يك حصه از طرف دختر قرار بدهند، همچنين موهاى سر طفل را بتراشند و برابر با وزن  ـاى س موه
 .خيرات نمايند}يا پول آن را {طال يا نقره

 .و اگر والدين طفل ميل داشتند اجازه دارند سر طفل را زغفران بزنند     
ـر  . اگركسى در تاريخ هفتم تولد عقيقه نكرد، پس هر وقتى كه خواست ميتواند عقيقـه بنمايـد   : 3مسئله بهت

و طريقة آن به ايـن  . حساب، روز هفتم والدت قرار ميگيرداست كه آن را در روزى انجام بدهد كه از روى 



 

_۸۵+

 .شكل است كه يك روز پيشتر از روزى كه طفل بدينا آمده است عقيقه بكند
ـنبه   . يعنى اگر در روز جمعه بدنيا آمده است، وى در روز پنج شنبه عقيقه كند      ـنج ش و اگر طفل در روز پ

كسى به اين طريق عقيقه كند، در هر وقتى و زمانى اگر. ه كندعقيق بدينا آمده است، وى در روز چهار شنبه
 .كه عقيقه نمايد، آن روز روزِ هفتم خواهد بود

ـان    : 4مسئله  ـان زم اينكه رسم است كه همان وقتى كه دالك تيغ را روى سر طفل بگذارد درست در هم
ـرعاً چـه بعـد از     .استكند، اين رسم و رواج بيهوده و بى اصل صاب شروع به حالل كردن گوسفند ميق ش

ـايز       سرحالل كردن، موى  ـا درسـت و ج ـند، همـة اينه طفل را بتراشند يا اينكه قبل از حالل كردن بتراش
  ١.ساختن اينگونه رسم و رواجهاى بيهوده بد و زشت است. است

ه حيوانى كه قربانى كردن آن جايز نيست، عقيقه كردن آن هم درست نيست و هر حيوانى ك هر : ٥مسئله 
 .قربانى كردن آن درست است، عقيقه كردن آن نيز درست است

گوشت عقيقه را چه كسى خام تقسيم كند و چه آن را پخته تقسيم نمايد و چه مردم را به  : 6مسئله 
 .مهمانى دعوت كند و آن را به ايشان بخوراند، همة اين صورتها درست است

 .پدركالن و غيره همه خويش و قوم طفل جايز استخوردن گوشت عقيقه براى پدر و مادر و  : 7مسئله 
ـرد،   : 8مسئله  كسى نتوانست كه از طرف پسر دو گوسفند حالل كند بنابراين فقط يك گوسفند را عقيقه ك

 .اينهم درست است و هيچ حرجى ندارد
 .و اگر كسى اصالً عقيقه نكرد، اينكار هم عيبى ندارد     

 
 مسايل حج
��� 

 

ـا مكـة   هركسى كه آنق      در پول و دارائى زايد از ضرورت دارد كه مى تواند بوسيلة آن سواره و به راحت ت
ـيار بزرگـى دارد      . معظّمه رفته و حج نموده بازپس بيايد حج بر او فرض مى باشد ـواب بس ـردن ث و حـج ك

                                                 
ـوده  . به همين ترتيب در بعضى جاها رسم است كه خون گوسفند را به سر يا پيشانى طفل مى مالند: ١ اين نيز رسم و رواج بيه

ـد و  اينكار رسم و رواج عربهاى مشرك قبل از اسالم بود . و جاهالنه است و چون اسالم آمد مسلمانها اين رسم را ترك كردن
 .بجاى آن بعضى مسلمانها زغفران به سر طفل مى ماليدند
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ـز    «فرموده اند كههچنانكه رسول اهللا ـز بهشـت چي هر حجى كه از گناهها و بديها پاك باشد، جزايش ج
. و همچنين دربارة عمره نيز ثواب بسيار فراوانـى وارد شـده اسـت   }٢٢١:مشكات شريف{.»ديگري نيست

حج و عمره گناهان را آنگونه از بين مى برد چنانكه كورة آتش زنـگ  «فرموده اند كههچنانكه رسول اهللا
 }٢٢٢:مشكات شريف{.»آهن را از بين مى برد

بازهم حج ننمايد، دربارة وى وعيـدهاى سـختى وارد شـده     كسى كه حج بر وى فرض باشد و اوو هر     
ـوارى دارد  «مى فرمايند كه هاست، چنانكه در حديثى رسول اهللا هر شخصى كه آنقدر پول و دارائى و س

ـرد و    ـودى بمي كه بتواند بوسيلة آنها تا بيت اهللا شريف برود و او بازهم به حج نرود، در اين صورت چه او يه
 }٢٢٢:مشكات شريف{.»پرواهش را نداردچه نصرانى، خداوند 

 } ۴۴٢:جمع الفوائد{.»ترك كردن حج، شيوة اسالم نيست«فرموده اند كه هو همچنين آنحضرت     
اگر كسى چند مرتبه حج كرد، پس يكـىِ  . در سراسر عمر فقط يك مرتبه حج كردن فرض است : 1مسئله 

 .بسيار فراوانى در مقابل آنها بدست مى آورد گردند و او ثوابا فرض مى باشد و بقية آنها نفل ميآنه
اكنون بعد از بلوغ اگر پولـدار   و١كسى قبل از بالغ شدن حج كرده است، اين حجش اعتبار ندارداگر : 2مسئله 

و آن حج كه در طفوليت و قبل از بلوغ نموده بود، حج نفلـى  . است، دوباره حج كردن بر وى فرض ميباشد
 .است

 .حج بر كور فرض نيست، خواه هرقدر پولدار و ثروتمند هم باشد : 3مسئله 
ـر    . اگر حج بركسى فرض شد، پس حج كردن در همان سال بر او واجـب اسـت   : 4مسئله  بـدون عـذر دي

ـواهم رفـت،     كردن در اداى حج و به اين گمان بودن كه هنوز جوان هستم، باز در كدام سال ديگر حـج خ
 .درست نيست

 . شود، اما بخاطر تاخير گناهكار گشتسال به حج رفت، گرچه حجش اداء مي د از سه چهارو اگر وى بع     
ـودن  . م در طول سفر حج ضرورى استزن همراه بودن شوهر يا كدام محربراى  : ٥مسئله  و بدون همراه ب

 .يكى از آنها حج رفتن براى زن درست نمى باشد
كند، در اين صورت برايش درسـت اسـت كـه    مكه زندگى مي ة كمتر از سه منزلىالبته اگر زن در فاصل     

٢.بدون شوهر يا محرم به حج برود
  

                                                 
مراد اين نيست كه اين حج ثواب هم ندارد، نى، بلكه حج نفلى ثواب بسيار . يعنى اينكه فرض توسط آن حج اداء نمى شود: ١

 44ص3ج: مولف حاشيه جديده. بزرگ و فراوانى دارد

: فتاوى دار العلوم ديوبند. است دانسته اندكيلو متر 77انگليسى كه مطابق ميل 48اهل فتوى، مسافت سه منزل را مساوى با :٢
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اگر آن محرم كه همراه زن بسفر حج مى رود، نابالغ باشد و يا اينكه چنان فاسـق و بـددين باشـد     : 6مسئله 
ـورت حـج ر    ـا   كه نمى توان حتى از طرف خواهر و مادر و غيره نيز بر او مطمئن بود، در ايـن ص ـتن زن ب ف

 .چنين محرم درست نيست
ـراى   : 7مسئله  هنگامى كه كدام محرم قابل اطمينان براى همراهى زن در سفر حج پيدا شد، پس اكنون ب

 .شوهر درست نيست كه زن را از حج رفتن منع كند
 .و اگر شوهر منع هم كرد، زن سخن او را قبول نكند و به حج برود     

ـرعى  هر دخترى كه هنو : 8مسئله  ز بالغ نشده اما نزديك بلوغ رسيده است، براى او نيز سفر بدون محرم ش
 .درست نيست، و همچنين سفر به همراه نامحرم نيز برايش جايز نيست

 . تمام مصارف آن محرم كه به همراه زن مى رود تا زن حج نمايد، بر عهدة زن واجب مى باشد : 9مسئله 

� 
ـاه حـج      اگر زنى در تمام عمر : 10مسئله  ـرود، گن خود چنان محرمى نيافت كه بتواند به همراهش به حـج ب

 .نكردن بر دوش او نخواهد بود
بعد . ليكن قبل از مردن، وصيت كردن به اينكه از طرف من كسى را به حج بفرستيد، بر او واجب است     

ـرف وى   از مردن او، وارثينش مصارف حج يك نفر را از پولهاى مرده به شخصي داده او را بفرستند تا از ط
» حـج بـدل  «اين گونـه حـج را  . فريضة حج توسط اينگونه حج از دوش مرده ساقط مى شود. حج ادا كند

 .ميگويند
ـان  كور شد و يا اينك كسى حج فرض بود و او از تنبلى و كاهلى به حج نرفت و سپساگر بر : 11مسئله  ه چن

 .يز قبل از مردن بايد به حج بدل وصيت نمايدتواند سفركند، پس او نمريض شد كه اكنون ديگر نمي
ـره اش، از     : 12مسئله  اگر مرده آنقدر پول و دارائى بعد از خود بجا گذاشته است كه بعـد از اداى قرضـها وغي

ـرده واجـب اسـت كـه      دارائى اش مييك سوم پولها و  ـان م توان حج بدل اداء كرد، در اين صورت بر وارث
 .ز طرف او حج بدل نمايندوصيت مرده را تكميل كنند و ا

ء كرد، پس ولى اش  توان توسط يك سوم آن، حج بدل را اداول و دارائى مرده اندك است و نميو اگر پ     

                                                                                                                          

ـد  ــاهر حــق+ جديــد 113ص4ج: ديوبن ــاوى محموديــه+  220ص3ج: مظ  و 479 و 474و 473ص7و ج+  51ص10ج: فت
ـاوى  + 168ص5ج:فتاوى رحيميه+  271و270ص1ج:عزيز الفتاوى+  489و482و480 ـود  فت  502و498ص2ج: مفتـى محم

ـا  +  15ص5ج: احسن الفتاوى+  503ص1ج: فتاوى عثمانى+ 503و + 384و 382و380و379ص2ج: مسايل شما و حـل آنه
 +  40و39و 37ص:مسايل سفر
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 .در اين صورت از طرف او حج بدل ننمايد
ـا  يالبته اگر يك سوم پول و دارائى مرده را گرفته و هرقدر پول ديگر       ى كه الزم بود، ولىِّ مرده از پوله

 .توان از طرف مرده حج بدل انجام دادخصى خود بيندازد، در اين صورت ميش
ـود        ـرف ش ـر همـة    . خالصه اينكه نبايد بيشتر از يك سوم پول و دارائى مرده در حج بدل مص البتـه اگ

وارثان مرده به رضايت خود به ولى اجازه بدهند كه ما پول حصة خود را نمى گيريم، تو كسى را براى اداى 
ـرده را در     ـول و دارائـى م حج بدل مرده بفرست، در اين صورت درست است كه ولى بيشتر از يك سوم پ

 .حج بدل مصرف كند
ـزى         ـز چي ليكن اجازة وارثان نابالغ در شريعت مورد اعتبار نيست، بنابراين از پولهاى حصة آنها نبايد هرگ

 .گرفته شود
ـود، حـج    اگر مرده قبل از مردن به اداى  : 13مسئله  حج بدل وصيت نمود، اما چون پول و دارائى اش كـم ب

ـتر   بدل از يك سوم پولهايش اداء نمى شد و همچنين وارثان مرده حاضر نشدند كه به رضايت خويش بيش
ـرف وى اداء نگرديـد، در ايـن      از يك سوم تركه را بخاطر حج بدل مصرف كنند و بنابر اين حج بـدل از ط

 .ه نخواهد بودصورت گناهى بر مردة بيچار
ـادى  . حكم تمامى وصيت هاى مرده مانند حكم باال مى باشد : 14مسئله  لذا اگر قضاى روزه يا نمازهاى زي

ـا و   مانده بركسى  بود و يا دادن زكات بر او واجب بود، و او قبل از مردن وصيت كرد كه فديـة روزه و نمازه
 .ا و دارائى وى اداء خواهد شدپول زكاتش را بدهند، پس همة اينها فقط از يك سوم پوله

. و بدون رضايت قلبى وارثان او، مصرف كردن پول بيشتر از يك سوم تركة مرده درسـت نمـى باشـد        
 .تفصيل اين احكام قبالً نيز نوشته شده است

ـرده درسـت    :١٥مسئله  اگر مرده به اداى حج بدل وصيت نكرده بود، در اين صورت اداى حج بدل از پول م
ـود و     . شدنمى با ـايز خواهـد ب ـورت ج البته اگر تمام وارثان مرده قلباً به اينكار اظهار رضايت كنند، در اين ص

 .ء خواهد شد انشاء اهللا فريضة حج وى ادا
 .}بنابر اين از حصة پول آنها نبايد چيزى گرفت{.اما اجازة نابالغها اعتبار ندارد     

� 
 .ش صحيح نيست كه عدت را ترك نموده به حج برودباشد، براي١»عدت«اگر زن در : 16مسئله 

                                                 
چون شوهري زن را طالق بدهد يا شوهر زن بميرد يا نكاح فسخ شود، زن تا گذشتن يك مدت معين اجازه ندارد كه از :١

يايد و نه اجازه دارد كه با مرد ديگرى نكاح نمايد، و بعد از گذشتن اين مدت معين، زن هم مى تواند از خانه بيرون خانه بيرون ب
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ـرچ رفـت و آمـد بـه      اگر : 17مسئله  كسى فقط آنقدر پول دارد كه بتواند تا مكه سفر نموده واپس بيايـد و خ
ـرچ  بعضى مردم خيال مي .مدينه را ندارد، در اين صورت نيز حج بر او فرض مى باشد كنند كه تا وقتى كه خ

 .غلط است ، حج فرض نمى شود، اين خيال سراسرنباشد رفتن به مدينه هم ميسر
ـا پوسـت    براى زن درست نيست كه در وقت اح : 18مسئله  رام، چهرة خود را با چنان چادرى بپوشاند كـه ب

 .كند چهره اش تماس
چون مردم بـه  . كسى مى ماند شود و نه بيادن حج كردن نه به آسانى فهميده ميمسايل حج بدو : 19مسئله 
ـايل را در  حج مي روند، در آنجا معلم هاى هستند كه مسايل را به ايشان مى آموزانند، بنابراين نوشتن اين مس

  ١.شوديل عمره نيز در آنجا آموزانده ميبه همين صورت، تركيب و مسا. اينجا ضرورى ندانستيم

 
 زيارت مدينة منوره

��� 
      

ـر شـده از      اگر كسى توانائى مالى دارد، در اين صورت بع      ـوره حاض د از حج يا پيش از حج بـه مدينـة من
ـاره   هرسول اهللا. مسجد نبوى بركات حاصل كندهزيارت روضة مبارك حضرت رسول اكرم در ايـن ب

ـاتم  «فرموده اندكه هركسى كه مرا بعد از وفاتم زيارت نمود، همان بركاتى را خواهد يافت كه گويا مرا در حي
ـارت  «و همچنين فرموده اند كه } ۵٣٣:جمع الفوائد{.»زيارت نموده باشد هركسى كه فقط حج كند و به زي

 }۴٩٩/١٠:اعالء السنن{.»من نيايد، او با من بسيار بى مروتى كرده است
ـاز بخوانـد در   «در مورد مسجد نبوى فرموده اند كههو آنحضرت      هركسى كه در اين مسجد يك نم

 }۵٣٢:جمع الفوائد{.»ست مى آوردبدل آن ثوابي برابر با پنجاه هزار نماز را بد
                                                                                                                          

مسايل عدت به . ميگويند» عدت«اين مدت معين را در اصطالح شريعت. برود و هم مى تواند با مرد ديگرى نكاح كند
 .تفصيل در حصة چهارم اين كتاب خواهد آمد

ـاب . زه چنين معلمانى ميسر نيست بنابراين قبل از حج رفتن، كتابهاى راهمناى حج و عمره را مطالعه كنيدامرو: ١ چگونـه  «كت
ـد و   :تاليف حضرت موالنا محمد منظور نعمانى» حج كنيد كه هم كتاب و هم ترجمة فارسى اش پسنديدة  مفتى اعظم هن

ـوان از  . مد پالنپورى دامت بركاتهم قرار گرفته، به چاپ رسيده استشيخ الحديث دار العلوم ديوبند حضرت موالنا سعيد اح مى ت
 .آن استفاده كرد
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ـين    مان اهللا متعال اين نعمت بزرگ را نصيب همة ما بسازد و بر اعمال نيك توفيق      عنايت بفرمايـد، آم
 .يا رب العالمين

 
 مسايل نذر گرفتن

��� 
 

ا گرفت كه اگر فالن كار چنين شد من چنان خواهم كرد، و آن چيزى كـه اداى آن ر اگركسى نذر : 1مسئله 
ـود  نذرشود، و آنكار كه بخاطرش اين شخص شمرده مي١نذرگرفته است در شريعت از جملة عبادات گرفته ب

ـر آن را اداء . بعداً انجام شد، پس اكنون اداى نذر بر وى واجب مى باشداگر  ـيار بزرگـى       اگ ـاه بس نكنـد، گن
 .مرتكب خواهد شد

ـورت اداى آن   اما اگركسى نذر چيزهاى بيهوده را گرفته بود كه در      شريعت هيچ اعتبار ندارند، در اين ص
 .نذرها واجب نمى باشد، چنانكه بعداً بيان خواهيم كرد

ـر   الن كارم شود من پنج روز روزه ميكسى گفت كه خدايا اگر فاگر : 2مسئله  ـورت اگ گيرم، پس در اين ص
 .اى بر او واجب نمى باشدآنكار انجام شد، بايد پنج روز روزه بگيرد و اگر آنكار انجام نشد، روزه 

ـر   اينقدر گفته بود كه پنج روزه مي اگر فقط      گيرم، در اين صورت اختيار دارد كه هر پنج روزه را پشـت س
هم و پياپى بگيرد و يا روزه را يك يك روز يا دو دو روز بگيرد و در ميان روزه ها وقفـه بگـذارد و بـه ايـن     

 .ى اينها درست استهر دو. گونه پنج روزه را كامل بگرداند
گيرم يا نيـت آن در دلـش   شت سرهم و پياپى ميو اگر در وقت نذرگرفتن گفته بود كه هر پنج روزه را پ     

هم و پياپى بگيرد، و اگر روزة يكى دو روز در اين ميان صورت هرپنج روزه را بايد پشت سربود، پس دراين 
 .وزه بگيرداز وى ترك شد، پس بايد دوباره از سر نو پنج روز ر

ـرّم را روزه مـى     گرفت كه روز جمعه را روزه ميكسى نذراگر : 3مسئله  ـاه مح گيرم يا از تاريخ اول تا دهـم م
گيرم، در اين صورت روزه گرفتن در همان روز جمعه واجب نيست و همچنين روزه گرفتن در آن روزهاى 

                                                 
 47ص3ج: حاشيه جديده. به شرطي كه اين عبادت از جنس عباداتي باشد كه اداى آن در كدام وقتي فرض يا واجب است :١
 }...مانند نماز و روزه و صدقه و حج{
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 .د روزه بگيرداراجازه دماه محرم واجب نمى باشد بلكه هروقت كه نذرگيرنده خواست 
ـرد، چـه            ـرِهم روزه بگي ـاپى و پشـت س ليكن در صورت نذر تاريخ اول تا دهم محرم، بايد ده روز را پي

 .بخواهد در ماه محرم روزه بگيرد و چه در كدام ماه ديگرى، هر دو صورت جايز است
ـرم يامروز فالن كارم شود فردا روزه مبه همين ترتيب اگركسى نذرگرفت كه اگر       ـورت   . گي در ايـن ص

 .نيز، او اختيار دارد كه هروقتى كه بخواهد يك روز روزه بگيرد
ـاه   نمودن گفت كه ماه محرم را روزه مياگر كسى در وقت نذر  : 4مسئله  ـام م گيرم، پس در اين صورت تم

ـورت در مقا    بـل آن  محرم را بايد روزه بگيرد، البته اگر پنج شش روزه از او به سببى ترك شـد، در ايـن ص
 .روزها چند روز ديگر را روزه بگيرد و الزم نيست تمام روزه ها را از سرنو دوباره بگيرد

ـورت   . و همچنين او اجازه دارد كه ماه محرم را روزه نگيرد بلكه ماه ديگرى روزه بگيرد      البته در ايـن ص
 .روزة تمام ماه را بايد پياپى بگيرد

ـوانم، پـس در    اگركسى نذرگرفت كه اگر ف : ٥مسئله  الن چيز گمشده ام پيدا شد هشت ركعت نماز مـى خ
خواه هشت ركعت را به يكباره نيت كند و يا چهار . صورت پيدا شدن آن چيز بايد هشت ركعت نماز بخواند

 .چهار ركعت نيت نمايد و يا دو دو ركعت، هر سه صورت درست است
رت هر چهار ركعت را بايد به يك سـالم بخوانـد و   و اگر چهار ركعت را نذر كرده بود، پس در اين صو     

 .اگر آن را دو دو ركعت خواند، نذرش اداء نمى شود
ـر سـه      : 6مسئله  اگركسى خواندن يك ركعت نماز را نذر نمود، در اين صورت بايد دو ركعـت بخوانـد و اگ

ـود، بايـد شـش      ركعت را نذر نمود، در اين صورت بايد چهار ركعت نماز بخواند و اگر پنج ركعت را نـذر نم
 .تا آخر همين حكم است. ركعت بخواند

ـنم، در كه نذر نمود كه يك روپيه خيرات ميكنم يا ايناگركسى نذرگرفت كه ده روپيه خيرات مي : 7مسئله   ك
 .اين صورت هرقدر پولى را كه گفته است بايد خيرات كند

ـورت   آن وقتطور گفت كه پنجاه روپيه خيرات ميكنم و دراگر اين      او مالك فقط ده روپيه بود، در اين ص
ـود دارد،   . فقط همان ده روپيه را بايد خيرات كند ـزد خ ليكن اگر عالوه بر پول، مقداري مال و سامان هم ن

كنيم و او بايد، هم آن ده روپية نقد و هـم  سامان را نيز بر آن پول اضافه مي در اين صورت قيمت آن مال و
 .را خيرات كند پول قيمت اين مال و سامان

پـس  بطور مثال اگر كسى ده روپيه پول نقد دارد و قيمت مال و سامانش نيز پانزده روپيـه مـى باشـد،         
پس حاال بر اين شخص خيرات كردن فقط بيست و پنج روپيـه  . شودمجموع آنها بيست و پنج روپيه مي 

 .واجب است و خيرات كردن بيشتر از آن واجب نيست
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ـا   گرفت كه ده مسكين را غذا مينذركسى  : 8مسئله   خورانم، پس اگر در دلش نيت داشت كه يك وقتـه ي
ـر در  . دو و سه وقته آنها را غذا خواهم خوراند، در اين صورت مطابق همان نيتش آنها را غـذا بخورانـد   و اگ

 .دلش هيچ نيتى نداشت، در اين صورت ده مسكين را دو وقته غذا بخوراند
ـر در      و اگر اين شخص        ـز ماننـد باالسـت كـه اگ بخواهد گندم يا آرد به آنها بدهد، حكم اين مسئله ني

دهم، در اين صورت مطابق همان نيت خود به آنها آنها فالن اندازه گندم يا آرد ميدلش خيال داشت كه به 
د بدهـد كـه   و اگر هيچ نيتى نداشت، در اين صورت هر مسكين را به آن اندازه گندم يا آر. گندم يا آرد بدهد

 }گرام ٧۵٠يعني يك كيلو و{.در مسايل صدقة فطر بيان كرديم
ـار دارد   ر پول را نان خريده به مساكين ميـ اگركسى نذرگرفت كه فالن مقدا : 9مسئله  ـازهم وى اختي دهم، ب

ـان       ـرى خريـده آن را مي ـز ديگ ـا آن چي كه خواه همان مقدار پول را نان خريده به مساكين بدهد يا اينكه ب
 .ن تقسيم كند و يا اينكه همان مقدار پول نقد را به مساكين بدهدمساكي
ـ     اگركسى چنين نذر : 10مسئله  ـر را يـك يـك روپيـه مي دهم و گرفت كه ده روپيه خيرات ميكنم و هر فقي

ـر واجـب     . سپس تمام ده روپيه را به يك فقير داد، اينكار جايز است ـر يـك فقي دادن يك يك روپيه به ه
 . گر ده روپيه را ميان بيست فقير نيز تقسيم كرد، اينهم جايز ميباشدبنابر اين ا. نيست

ـواه  پيه را در ميان ده فقير تقسيم ميو اگر چنين گفت كه ده رو      كنم، در اين صورت هم اختيار دارد كه خ
 .آن را ميان ده نفر مسكين تقسيم كند يا ميان كمتر يا بيشتر از ده نفر

ونه نذر نمود كه ده نمازخوان را غذا مى خورانم يا ده قارى را غذا مى خورانم، پـس  و اگر به اين گ : 11مسئله 
 .در اين صورت ده فقير را غذا بخوراند، چه آنها نمازخوان و قارى باشند يا نباشند

كنم، در اين صورت خيرات كردن هزار روپيه د كه هزار روپيه در مكه خيرات مياگركسى نذر نمو : 12مسئله 
 .تواند آن را خيرات كندب نيست بلكه هرجائى كه بخواهد ميواجدر مكه 

ـردن  ذر نمود كه در روز جمعه خيرات ميكنم و يا به فالن فقير مييا اگر ن      دهم، در اين صورت خيرات ك
 .در روز جمعه و دادن پول و غيره به همان فقير ضرورى نيست

ـنم، درايـن   ين پولها را در راه خدا خيرات مـي  ه همبه همين گونه اگر مقدارى پول را معين ساخت ك      ك
ـرات كنـد و    صورت خيرات كردن خود همان پولها واجب نيست بلكه هم اجازه دارد كه  ـا را خي همان پوله

 .تواند همانقدر پول ديگرى خيرات كندهم مي
مكه نماز مـى  كسى نذرگرفت كه روز جمعه در مسجد نماز مى خوانم يا در به همين ترتيب اگر : 13مسئله 

 .خوانم، بازهم در اين صورت اختيار دارد كه هرجا كه بخواهد نماز بخواند
ت كـه گوشـت يـك    كنم و يا گفدرم شفا بيابد يك گوسفند حالل ميكسى گفت كه اگر برااگر : 14مسئله 
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 .كنم، اين نذر استگوسفند را خيرات مي
ـانى      اين كنم، پس درگر به اين صورت گفت كه قربانى ميو ا      ـاى قرب ـفند را بايـد در روزه صورت گوس

به كس ديگرى جايز نيسـت  دادن گوشت جز فقيرها و مسكينها ب ،و در هر دو صورت ١.كند}ذبح{حالل
 .و نه خودش اجازه دارد كه از آن بخورد

ـار        ه و هرقدر كه خود نذركننده از آن گوشت بخورد يا به پولدارها بدهد، بايد به همان مقدار گوشـت دوب
 .خيرات كند

ـورت هفـت      : ١٥مسئله  اگركسى نذر گرفت كه يك گاو را قربانى كند و سپس گاو يافت نشـد، در ايـن ص
 .گوسفند يا بز قربانى كند

� 
ـر   قت برادرم آمد ده روپيه خيرات ميگرفت كه هر واگركسى به اين صورت نذر : 16مسئله  ـپس خب كنم و س

ش، ده روپيه را خيرات كرد، نذر در اين صورت اداء نشده اسـت  آمدن برادرش رسيد و او قبل از آمدن برادر
 .و بعد از آمدن برادرش بايد دوباره ده روپيه خيرات بدهد

ـفا    : كارى نذرگرفت كه خواهش و تمناى وقوع آن را دارداگركسى بر : 17مسئله  ـر مـن ش مثالً گفت كه اگ
ـا    بيابم چنان خواهم كرد، اگر برادرم بخير بيايد چنان خواهم  ـود ي ـرى ش كرد، اگر پدرم از دعواى محكمه ب

كار بيابد چنان خواهم كرد، پس در تمام اين صورتها هنگامى كه آن كار انجام يافت، نذرگيرنـده بايـد نـذر    
 .خود را اداء كند

ـرو و اگر به اينگونه گفته بود كه اگر با تو گپ بزنم دو روز را روزه مي      ـوانم صـد    گيرم، يا اگر ام ـاز نخ ز نم
كنم، سپس با آن شخص گپ زد يا نماز نخواند، در اين صورتها نذرگيرنده مختار است كـه  روپيه خيرات مي

 .و يا دو روز را روزه بگيرد و يا صد روپيه خيرات كند خواه كفّارة قسم را بدهد
ـوانم، ايـن  كسى نذرگرفت كه هزار مرتبه درود شريف ميخوانم يا هزار مرتبه كلمه مياگر : 18مسئله  نـذر   خ

 .است و خواندن آن واجب مى باشد
     حبانو اگر نذر نمود كه هزار مرتبه س حبول مياهللا سخوانم، ايـن نـذر   ان اهللا ميخوانم يا هزار مرتبه الح

 .نيست و خواندن آن هم واجب نمى باشد
ره از قرآن شريف را كنم يا اينكه يك سپاكه ده مرتبه قرآن مجيد را ختم ميكسى نذر نمود اگر : 19مسئله 

                                                 
صورت، فقط ذبح كردن حيوان باشد، پس ذبح مخصوص روزهاى قربانى نمى  اگر مراد شخص از قربانى كردن دراين:١

 49ص3ج: حاشيه جديده. تصحيح االغالط. باشد
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 .مى خوانم، اين نذر است و خواندن آن واجب است

� 
. م نمود، اين نذر نيسـت گرفت كه اگر فالن كار انجام شود مجلس مولود برپا خواهكسى نذراگر : 20مسئله 

ـ . گونه نذرگرفت كه اگر فالن كار شود بر مزار فالن ولى چادر خواهم انداخت، اينهم نذر نيستيا به اين ا و ي
ـواهم گرفـت، ايـن     اينكه نذرگرفت كه مسجد را چراغان خواهم كرد يا عرس غوث االعظم دستگير را خ

 .ها جايز نيست و اداى آن نيز واجب نمى باشد گونه نذرگرفتن
ـات  » موالى مشكل كشا«كسي نذركرد كه اگر : 21مسئله  فالن كارم را كرد برايش روزه ميگيرم، اين خراف

 .است و شرك ميباشد
ـواهم   : 22سئله م اگركسى نذرگرفت كه فالن مسجد را كه خراب شده تعمير خواهم كرد، يا فالن پل را خ

 .ساخت، اينگونه نذر نيز صحيح نيست و چيزى بر عهدة اين شخص واجب نمى شود
 اگركسى اينطور گفت كه اگر برادرم شفا بيابد رقص ميكنم يا ساز و آواز مى آورم، اينگونـه نـذر   : 23مسئله 

 .و ادا كردن اينگونه نذر نيز بعد از شفاى آن شخص جايز نمى باشد. گرفتن گناه است
ـود   أنذرگرفتن بنام كسى بجز اهللا : 24مسئله  بطور مثال اينگونه گفتن كه يا غوث االعظم اگر كار من ش

ـا مـى   ـند و از   من برايت چنين خواهم كرد يا اينكه رفتن بر سر قبرها و مزارها و جاهاى كه جِنّات آنج باش
ـوث       ـراى غ ـزى كـه ب ـر چي جِنّات و مزارها و قبرها درخواست كردن، حرام و شرك است، بلكه خوردن ه

 .نذر شده نيز حرام است هااالعظم يا جِنّات و قبر
ـان لعنـت    هرسول اهللا. درحديث شريف، زنان از رفتن بر سر قبرها و مزارها منع شده اند      ـين زن بر چن

 ١.فرموده اند

                                                 
١

. زائرات القبور و المتخذين عليها المسـاجد و السـرج  هلعن رسول اهللا: قالبعن ابن عباس : 
ـ قيل هذا ك: ةو فى المرقا. 71ص: ةمشكو. رواه ابو داود و الترمذى و النسائى ل التـرخيص فلمـا   ان قب

 .جزعهن ةصبرهن و كثر لقلةو قيل بل نهى النساء باق . الرجال و النساء رخص دخل فى الرخصه،
و لذا اختار  يرتكبن الفواحش و االعمال القبيحههذا هو االحوط فى هذا الزمان فانهن هناك : قلت      

و جـزم   .لهن، بحر بتـة ثا صح ان الرخصهقيل تحرم عليهن و االو : و فى رد المحتار. المولف هذا القول
ان كان ذلك لتجديد الحزن و : و قال خير الرملى. ةلما مر فى اتباعهن الجناز هةبالكرا فى شرح المنيه

البكاء و الندب على ماجرت به عادتهن فال تجوز، و عليه حمل حديث لعن اهللا زائرات القبور، و ان كان 
قبور الصالحين فال باس اذا كن عجائز و يكره اذا كـن   ةالتبرك بزيارلالعتبار و الترحم من غير بكاء و 
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 قسم خوردن مسايل

��� 

 

اينكار بى ادبى و بـى  . چيزى و هركارى، بدون ضرورت، بسيار زشت و بد استقَسم خوردن بر هر : 1مسئله 
 .كه ممكن است حتي برسخن و كار راست هم نبايد قسم خوردين تا جائيبنابر. احترامى به نام خداوند است

ـزت   :فترا گرفته قسم خورد و گ أكسى كه نام خداوندهر : 2مسئله  قسم به اهللا، قسم به خدا، قسم به ع
ـردن    و جالل خدا، قسم به بزرگى و كبريائى خدا، تمام اين صورتها قسم است و اكنون خالف آن قسـم ك

 ١.جايز نيست
ـر و   گواه است، خدا را گواه ساخته مي خدا :اگركسى به اينگونه گفت كه : 3مسئله  ـويم، خـدا را حاض ـاظر   گ ن

 .ورتها نيز قسم هستندگويم، اين صدانسته مي
قسم به قرآن مجيد، قسم به قرآن شريف، قسم به كالم اهللا،  :گونه قسم خورد كهكسى به ايناگر : 4مسئله 

 ٢.اينها نيز قسم مي باشند
ـيكن         و اگركسى قرآن شريف را در دست خود گرفت و يا دست خود را برآن گذاشت و چيزي گفـت ل

 .قع نمى شودقسم نخورد، در اين صورت قسم وا
ـان    : كسى گفتاگر : 5مسئله  ـا بـى ايم اگر فالن كار را كنم بى ايمان بميرم، يا در وقت مردن ايمان نبرم، ي

شوم، يا كافر باشم، يا اينكه گفت كه اگر فالن كار را بكنم مسلمان نيستم، قسم در تمام اين صورتها واقـع  
  ٣.مانش از بين نمى رودكسى خالف قسم كند بايد كفاره بدهد، و ايميشود و اگر

ـا آبلـه     : 6مسئله  ـرم، ي اگركسى گفت كه اگر فالن كار را كنم دستم بشكند، يا چشمم كور شود يا جذام بگي

                                                 
زيرا لفظ سوگند . اين نيز قسم است... كسى بجاى لفظ قسم، لفظ سوگند را استعمال كرد، مثالً گفت كه سوگند به خدااگر :١

 .تمعادل لفظ قسم اس

ـار   . تعالى كالنبى و القرآن و الكعبهاليقسم بغير اهللا: اما فقهاء رحمهم اهللا از قسم خوردن به قرآن منع كرده اند :٢ ـدر المخت : ال
  484ص5ج

حاشيه + تصحيح االغالط. اما شديداً بايد از اين گونه قسم خوردنها پرهيزكند و هرگز به اين صورت قسم نبايد بخورد: ٣
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ـا لعنـت    بگيرم، يا غضب خدا بر من، يا آسمان بر سرم بيفتد، يا محتاج يك لقمه نان شوم، يا خدا مرا بزند، ي
ـا در روز   خدا بر من، يا اگر فالن كار را بكنم گوشت خوك را بخورم يا در وقت مرگ كلمه از زبانم نبرآيد، ي

قيامت پيش خدا و رسولش سياه روى باشم، همة اين صورتها قسم نمى باشند و اگركسى خالف آنها كند 
 .كفاره دادن بر او الزم نمى شود

قسم بخورد كـه قسـم   كسى به غير از خدا قسم خورد، قسم واقع نمى شود، بطور مثال اينطور اگر : 7مسئله 
به رسول اهللا، به كعبه قسم، به چشمهايم قسم، به جوانى ام قسم، به دست و پايم قسم، بـه پـدرم قسـم،    
ـودم،      ـر خ قسم به سرِ بچه ام، قسم به سرِ اوالدهايم، به سرت قسم، به جانت قسم، بتو قسم، قسـم بـه س

 .الف آن كرد، كفاره بر او الزم نمى آيداينها قسم نيستند و اگركسى به اين صورتها قسم خورد و سپس خ
بسيار گناه بزرگ دارد و در حديث شريف شـديداً   أچيزى يا كسى غير از خداوندليكن قسم خوردن ب     

ـابر ايـن بـه    ١از امور شرك آميز هسـت  أقسم خوردن بكسى يا به چيزى غير از اهللا. منع شده است ، بن
 . سختى بايد از آن پرهيز كنيد

ـود  اگر : 8مسئله  كسى به ديگرى گفت كه غذاى خانه ات بر من حرام است، يا گفت كه فالن چيز را بر خ
ـر در      ـون اگ حرام كردم، در اين صورتها آن غذا و آن چيز حرام نمى شوند، ليكن اين قسم مـى باشـد و اكن

 .خانة او غذا بخورد و يا آن چيز را بخورد در اين صورت بايد كفاره بدهد
بطور مثال كسى به تو گفت كه به خـدا قسـمت ميـدهم    . ادن كس ديگر، قسم نمى باشدقسم د : 9مسئله 

 .باشد و خالف آن را كردن درست است كه فالن كار را بكن،اين قسم نمي
مثالً كسى گفـت  . كسى قسم خورد و به همراه قسم انشاء اهللا هم گفت، قسم واقع نمى شوداگر : 10مسئله 

 .كنم، اين قسم نمى باشدرا انشاء اهللا نميم كه فالن كار كه به خدا قس

� 
مثالً كسى . قسم دروغى خوردن بر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است گناه بسيار بزرگ است : 11مسئله 

بخدا قسم كه نماز خواندم، يا اينكه  :نماز نخوانده بود و چون از او پرسيدند كه نماز خواندى، در جواب گفت
قسم به خدا كه من آن را نشكستانده ام،  :وقتى كه از او پرسيدند، در جواب گفت كسى پياله را شكستاند و

اگر قصداً و به عمد قسم دورغ خورد، گناهش حدى ندارد و اين قسم كفّاره اى هم ندارد، شب و روز از 

                                                 
بنابراين كسى . مراد اينست كه اين گونه قسم خوردن شرك خفيف است و آن شركى نيست كه هرگز بخشوده نمى شود: ١

: حاشيه جديده. قسم بخورد از اسالم خارج نمى گردد و نكاحش نيز فسخ نمى شود أكه به شخص يا چيزى غير از اهللا
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 .بجز اين، كار ديگرى نمى توان كرد. خداوند توبه و مغفرت بخواهد و گناه خود را ببخشاياند
بخدا قسم كه هنوز فـالن شـخص نيامـده     :به غلط قسم دروغ خورد، مثالً گفتاشتباهاً و و اگركسى      

خورم و سپس معلوم گشت كه آن شخص در آنوقـت  خود يقين دارد كه من قسم راست مي است و در دل
 .آمده بود، پس در اين صورت اين قسم معاف است، نه در آن گناهى مى باشد و نه كفاره اى

ـثالً      : 12مسئله  اگركسى به چنان كارى قسم خورد كه هنوز واقع نشده بلكه در آينده واقـع خواهـد شـد، م
ـرادرش در    ـپس ب بگويد كه قسم به خدا كه امروز باران مى آيد، يا بخدا قسم كه امروز برادرم مى آيد، و س

 .آن روز نيامد و باران در آن روز نباريد، در اين صورت بايد كفاره بدهد
ـر   : 13مسئله  اگركسى قسم خورد كه بخدا قسم كه امروز حتماً قرآن مى خوانم، پس اكنون قرآن خواندن ب

 .شود و كفاره بايد بدهدشده است، اگر نخواند گناهكار مي او واجب
كسى قسم خورد كه قسم بخدا كه امروز فالن كار را نمى كنم، پس اكنون كردن آن كار درست و اگر     

 .را بكند، بايد كفارة قسم شكستن را بدهد نيست و اگر آن كار
ـنم،   :كسى به گناه كردن قسم خورد، مثالً گفتاگر : 14مسئله  بخدا قسم كه امروز فالن چيز را دزدى ميك

زنم، پـس در  رگز با پدر و مادر خود گپ نمييا اينكه بخدا قسم كه امروز نماز نمى خوانم، يا بخدا قسم كه ه
و همچنين بعد از شكستاندن آن كفارة آن را نيز بايد بدهد . قسم واجب استهمة اين صورتها شكستاندن 

 .ورنه گناهكار خواهد شد
ـورد و      : ١٥مسئله  ـز را خ ـپس بفراموشـى آن چي اگركسى قسم خورد كه امروز فالن چيز را نمى خورم و س

ـز را   ـرده آن چي بـه او خورانـد،    قسم خوردنش بيادش نبود، يا اينكه شخص ديگرى به زور دهانش را باز ك
 .بازهم در هردو صورت بايد كفاره بدهد

ـانى  ه پولى يعنى يك پشيز هم بتو نمياگركسى قسم خورد كه يك شانزد : 16مسئله  دهم و سپس يك افغ
 .يا يك روپيه به او داد، در اين صورت هم قسمش شكست و بايد كفاره آن را بدهد

 
 قَسم١ةمسايل کفّار

��� 
                                                 

مايستفغر : ةالكفار. م را جبران ميكنند و گناه آن را مى بخشايانندكفاره آن چيزى را ميگويند كه توسطش شكستاندن قس: ١
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ـا   كسى قسماگر : 1مسئله  خود را شكستاند، كفارة آن اينست كه ده فقير و مسكين را دو وقت غذا بخوراند ي
ـا آرد گنـدم بدهـد، در ايـن       و اگر مي. گندم يا آرد گندم بدهد اينكه به آنها ـر گنـدم ي خواهد كه به آن ده فقي

ـوى  گندم يا آرد گندم يا قيمت آن را بدهد و احتيا گرام 750يك كيلو وصورت به هر فقير بايد  طاً اگر دو كيل
 .كامل بدهد بهتر خواهد بود، مسايل غذا خوراندن فقيران تحت عنوان مسايل كفارة روزه بيان شده است

ـر و مسـكين آن انـدازه           ـر فقي و يا اينكه ده فقير و مسكين را لباس بپوشاند كه در اين صورت بايد به ه
ـراهن دراز  ال اگر به هر فقير يك چادركالن يا يـك پ بطور مث. تكه و پارچه بدهد كه اكثر تن او را بپوشاند ي

 . شود، ليكن آن تكه يا پيراهن و غيره نبايد خيلى كهنه باشدداد، كفاره اش اداء مي
ـود، و   اگر      كسى به هر فقير فقط يك لُنگ يا فقط يك تنبان داد، كفاره اش در اين صورت اداء نمـى ش

 .گردداد، كفاره اش اداء ميم به آنها داگر به همراه لُنگ پيراهن ه
ـا را          ـا اينكـه آنه كفاره دهنده در ميان اين دو كار اختيار دارد كه يا ده فقير و مسكين را لباس بپوشاند و ي

 .شودكفاره اش در هر دو صورت اداء مي غذا بخوراند،
ـر و    و اين حكم لباس كه بيان شد دربارة آنوقتى است كه كفاره دهنده لباس يا تكـه ر       ـردان فقي ا بـه م

ـر و مسـكين بدهـد، در ايـن      مسكين بدهد، اما اگر كفاره دهنده مى خواست لباس يا تكه را به زنهاى فقي
ـازش در آن     ـود و نم ـيده ش صورت بايد آنقدر تكة كالنى به هركدام آنها بدهد كه تمام جسم او در آن پوش

 .ان فقير داد، كفاره اش اداء نمى شودو اگركفاره دهنده تكة كمتر از اين اندازه به زن. اداء شود
توانست آنها را لباس ت ده نفر را غذا بخوراند و نى ميتوانسآنقدر نادار و فقير بود كه نى ميكسى اگر : 2مسئله 

و اگر سه روز را جدا جدا و يـك  . بپوشاند، پس او در اين صورت، سه روز را پياپى و پشت سرهم روزه بگيرد
 .شود و دوباره بايد سه روز را پياپى و پشت سرهم روزه بگيردره اش اداء نميدر ميان گرفت كفا روز
ـورت        اگركسى بعد از دو روز روزه گرفتن، روز سوم را به سبب كدام عذري روزه نگرفت، پس در اين ص

 .بازهم سه روز از سر نو روزه بگيرد
ـاره   كسى قبل از شكستن قسمش كفاره داد و بعداً قسم خاگر : 3مسئله  ـورت كف ود را شكستاند، در اين ص

 .صحيح نمى باشد و اكنون بعد از شكستن قسم، دوباره بايد كفاره بدهد
 .و هچنين بازپس گرفتن آنچه كه به فقراء و مساكين داده است برايش درست نيست     

ـنم  قسم به خدا كه فالن كار  :كسى چندين مرتبه قسم خورد، مثالً يك مرتبه گفتاگر : 4مسئله  را نمى ك
و سپس بعداً گفت به خدا قسم كه فالن كار را نمى كنم، و آنگاه باز در همان روز يا يكـى دو روز بعـد بـه    

گونه قسم خورد كه قسم به خدا، قسم به اهللا، قسم بـه  م خورد، و يا چندين مرتبه به اين همين صورت قس
ـاره  كنم، و سپس قسم خود را شم اهللا كه فالن كار را حتماً ميكال كستاند، پس دراين صورت فقط يك كف
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 .بايد بدهد
كفاره هاى زيادى بر دوش كسى جمع شده است، در اين صورت طبق قول مشهور در مقابل اگر : ٥مسئله 

 .هر قسم بايد جداگانه يك كفاره بدهد
ـر او واجـب اسـت كـه ق          بـل از  و اگر نتوانست كفاره هاى خود را در طول زندگانى خود اداء كند، پس ب

 .مردن وصيت نمايد تا كفاره هايش را وارثانش از تركه اش بدهند
ـات   : 6مسئله  غذا خوراندن و لباس پوشاندنِ فقط همان مساكين و فقرائى درست است كه گرفتن پول زك

 .براى آنها جايز مى باشد

 
 مسايل قسم خوردن در دخول بخانه

��� 
 

دروازة آن شـخص  }رواق{روم و سپس روى لَخَـك ت نميخانه اقسم خورد كه هرگز باگركسى  : 1مسئله 
 . ايستاده شد يا زير سايبان دروازة او ايستاده شد و داخل خانه نرفت، در اين صورت قسمش نمى شكند

 .و اگر داخل دروازه شد، در اين صورت قسمش مى شكند     
ـراب شـده    كسى قسم خورد هرگز به اين خانه داخل نمى شوم، و آنگاه زاگر : 2مسئله  مانى كه آن خانـه خ

 .مبدل به ويرانه گرديد در آن داخل شد، در اين صورت بازهم قسمش مى شكند
ـا            ـاختند ي ـتزار س ـا اينكـه آن را كش و اگر آن خانه بطور كامل از ميان رفت و نشان آن هم باقى نماند ي

ـورت      اينكه آن را مسجد ساختند و يا آن را باغ ساختند و سپس اين شخص داخـل  ـا شـد، در ايـن ص آنج
 .قسمش نمى شكند

ـاره   : 3مسئله  اگركسى قسم خورد كه هرگز به اين خانه داخل نمى شوم، سپس خانه خراب شد و آن را دوب
 .از سرِ نو ساختند و آنگاه اين شخص داخل آن رفت، در اين صورت بازهم قسمش مى شكند

ـتاده  كسى قسم خورد كه بخانه ات نمى آيم و ساگر : 4مسئله  پس از ديوار باال رفته بر روى سقف خانه ايس
 .شد، در اين صورت نيز قسمش مى شكند، اگرچه بخانه پائين نشود

ـا      : ٥مسئله  ـاه مـدتى در آنج اگركسى در خانه اى بود و قسم خورد كه بعد ازين ديگر اينجا نمى آيـم، و آنگ
ـامى كـه از    . آن خانه بمانـد  باقى ماند، در اين صورت قسمش نمى شكند، اگرچه چندين روز در البتـه هنگ
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 .خانه بيرون آمد، اگر دوباره داخل خانه شود، در اين صورت قسمش مى شكند
ـيد، در ايـن           ـود كش اگركسى قسم خورد كه اين لباس را نمى پوشم و سپس فوراً آن لباس را از تـن خ

ـود  صورت قسمش نمى شكند، و اگر فوراً لباس را از تن خود نكشيد بلكه ت ا چند لحظه اى آن را در تن خ
 .پوشيده ماند، در اين صورت قسمش مى شكند

ـپس     : 6مسئله  ـنم، و س اگركسى قسم خورد كه ديگر در اين خانه نمى مانم يا نمى باشم يا زندگى نمـى ك
 . فوراً به جمع كردن اسباب و سامان خود شروع كرد، پس در اين صورت قسمش نمى شكند

ـورت       و اگر فوراً به      ـرد، در ايـن ص ـاخير ك جمع كردن اسباب و سامان خود شروع نكرد بلكه انـدكى ت
 .قسمش مى شكند

اينست كه بعد از اين بخانـه  اگركسى قسم خورد كه بعد از اين پاى بخانة تو نمى مانم، مراد از آن  : 7مسئله 
ـ   ات نمي  ـين هـم    آيم، بنابراين اگر سوار شده آمد و در خانه نيز سواره داخـل شـده و پ ـود را روى زم اى خ

 .نگذاشت، در اين صورت نيز قسمش مى شكند
اگركسى قسم خورد كه كدام وقتى يكبار حتماً به خانه ات مى آيم و سپس نتوانست حتـى يـك    : 8مسئله 

كه قسم خورنده زنده اسـت قسـمش نمـى شـكند بلكـه      انة وى برود، در اين صورت تا وقتيمرتبه هم بخ
 .بنابراين او پيش از مردن وصيت كند كه كفارة اين قسمش را بدهند. شكندقسمش در وقت مردنش مى 

ـر خانـه اى كـه آن     نمي» فالنى«سى قسم خورد كه بخانة اگرك : 9مسئله  ـورت در ه  روم، پس در ايـن ص
باشد يا آن را بكرايه گرفته باشد » فالنى«كند نبايد برود، خواه اين خانه از خود آندرآن زندگى مي» فالني«

 .كندبدون كرايه دادن در آن زندگى مي ا آن را به عاريت گرفته باشد وو ي
ـا   اگر : 10مسئله  كسى قسم خورد كه هرگز بخانه ات نمى آيم، سپس بكسى گفت كه مرا پشت كـن و آنج

 . سمش مى شكندقبرسان، و آن شخص نيز او را پشت كرده به آنجا رساند، بازهم 
ـاند،    كالبته اگر قسم خورنده چيزى ب      ـا رس سى نگفت و شخصي او را بدون گفتة او پشت كرده بـه آنج

 .پس در اين صورت قسمش نمى شكند
 كسـي گفـت كـه   ين خانه بيرون نمى برآيم و سپس به ا كسى قسم خورد كه هرگز ازهمين گونه اگرب     

ـو  آن شخص او را برداشته از خانه بيرون برد، در ومرا برداشته از اينجا بيرون ببر  رت هـم قسـمش   يـن ص
 . شكندمي

 .و اگر آن شخص او را بدون گفتة او برداشته بيرون برد، در اين صورت قسمش نمى شكند     
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 مسايل قسم خوردن 
 در مورد خوردنيجات و نوشيدنيجات

��� 
 

ـورد، در ايـن      اگر : 1مسئله  ـاخته خ ـير را ماسـت س كسى قسم خورد كه اين شير را نمى خورم، سپس آن ش
 .ردن اين ماست قسمش نمى شكندصورت از خو

ـورم،    : 2مسئله  اگر بره يا بزغاله اى بود و شخصي قسم خورده گفت كه گوشت اين بره يا بزغاله را نمـى خ
ـورت   سپس آن بره يا بزغاله كالن شده گوسفند يا بز شد و آنگاه آن شخص گوشتش را خورد، در اين ص

 .نيز قسمش مى شكند
ه گوشت نمى خورم و سپس ماهى خورد يا جگر يا شكمبه خورد، در ايـن  اگركسى قسم خورد ك : 3مسئله 

  ١.صورت قسمش نمى شكند
ـان را  اگركسى قسم خورد كه اين گندم را نمى خورم، سپس آن را آسيا كرده آردش را نان  : 4مسئله  پخته ن

 .ساخته خورد، در اين صورت قسمش نمى شكند» ىليت«خورد يا اينكه آن را
 . شكندن كرده خورد، در اين صورت قسمش ميآن گندمها را جوش داده خورد يا اينكه آنها را برياو اگر      
ـاخته    ليكن اگر در وقت قسم خوردن در دل اين تصميم را داشت كه هر چيزى      را كه از آردش هـم س

 .ندخورم، در اين صورت از خوردن هر چيزى كه با آرد آن گندم ساخته شود قسمش مى شكشود نمي
ـورد، قسـمش     : ٥مسئله  ـان را بخ اگركسى قسم خورد كه اين آرد را نمى خورم، آنگاه اگر آن را نان پخته ن

 . يا حلوا يا چيز ديگرى ساخته بخورد، بازهم قسمش مى شكند» ىليت«آن آرد را  همچنين اگر. مى شكند
 .و اگر همان آرد را خام بخورد، در اين صورت قسمش نمى شكند     
اگركسى قسم خورد كه نان نمى خورم، پس در اين صورت نان هر چيزى را كه اهالى آن شـهر   : 6له مسئ

 .از آن نان مى پزند نبايد بخورد، وگرنه قسمش مى شكند
                                                 

اين مسئله عرفى است، بنابراين در هر شهر وجائى كه ماهى و جگر و شكمبه و گرده را گوشت مى دانند، اگر كسى قسم : ١
كذا فى الدر المختار و شرحه رد . ى از آنها را بخورد، قسمش ميشكند و بايد كفاره بدهدبخورد گوشت نمى خورم و آنگاه يك

 .587و586ص 5ج: المحتار
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ـرغ و   }سر{اگركسى قسم خورد كه كَلَه : 7مسئله  نميخورم، در اين صورت اگر كَلَة گنجشك و بودنـه و م
 .نمى شكندغيره پرنده ها را خورد، قسمش 

 .البته اگركلة گوسفند و بز و گاو را خورد قسمش مى شكند     
اگركسى قسم خورد كه ميوه نمى خورم، در اين صورت از خوردن هر چيزى كـه در آن شـهر و    : 8مسئله 

 .ديار عرفاً ميوه گفته ميشود قسمش مى شكند
 .نمى شود، قسمش نمى شكند و از خوردن هر چيزى كه در آن شهر و ديار عرفاً ميوه گفته     

 
 گپ نزدن ةمسايل قسم خوردن دربار
��� 

 

ـود بـه او   }حرف{اگركسى قسم خورد كه با فالنى گپ : 1مسئله  نمى زنم، سپس هنگامى كه او خوابيده ب
 .چيزى گفت و او از آوازش بيدار شد، در اين صورت قسمش مى شكند

ـپس       }يا پـدرم {مادرماگر كسى قسم خورده بود كه بدون اجازة  : 2مسئله  ـا فالنـى گـپ نمـى زنـم، س ب
اجازه داد، ليكن هنوز خبر اجازه دادن به او نرسيده بود كه با آن شخص گـپ زد و بعـد   }يا پدرش{مادرش

 .اجازه داده بود، در اين صورت نيز قسمش مى شكند}يا پدرش{از گپ زدن اطالع يافت كه مادرش
ـر }يا پسرك{اگركسى قسم خورد كه با اين دخترك : 3مسئله  ـا  {گپ نمى زنم، سپس هنگامى آن دخت ي
 .جوان شد يا پير شد با او گپ زد، در اين صورت نيز قسمش مى شكند}پسر

ـرادش اينسـت     : 4مسئله  اگركسى قسم خورد كه هرگز رويت را نمى بينم يا رويم را به رويت نمى زنـم، م
 .او را ديد، در اين صورت قسمش نمى شكند كه با تو مالقات نمى كنم، بنابر اين اگر در جائى از دور روى

 
 خريد و فروخت ةمسايل قسم خوردن دربار
��� 

 

ـراى مـن     : 1مسئله اگركسى قسم خورد كه فالن چيز را نمى خرم، سپس بكس ديگرى گفت كـه آن را ب
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ـر   . بخر و آن شخص آن چيز را برايش خريد، پس در اين صورت قسمش نمى شكند به همين ترتيـب اگ
ـروش، و    قسم خورد ـز را بف كه فالن چيزم را نمى فروشم و سپس به شخص ديگرى گفت كه تو اين چي

 .آن شخص آن را فروخت، در اين صورت نيز قسمش نمى شكند
اگر كسى قسم خورد كه اين خانه را كرايه نمى گيرم، پس آن خانـه  . و همين حكم كرايه گرفتن است     

 .ورت قسمش نمى شكندرا ذريعة كس ديگرى كرايه كرد، در اين ص
ـرى مي  البته اگر مرادش از قسم       ـنم،  اين بود كه نه خودم اينكار را ميكنم و نه آن را توسط كـس ديگ ك

 . شكندورت قسمش در همة صورتهاى باال ميپس در اين ص
ـتش  خالصه اينكه قسم خورنده هر نيتى كه در وقت قسم خوردن داشت، هم      ة احكام مطابق همان ني

 .شودمي جارى
و يا اينكه قسم خورنده، زن يا دختر پرده نشين يا اشراف زاده ايست كه خودش خريد و فروخـت نمـى        

 .كند، در اين صورت اگر خريد و فروخت را بواسطة كس ديگرى انجام بدهد، قسمش مى شكند
ـود   گركسى قسم خورد كه اوالدم را نميا : 2مسئله  ـرى اوالد خ را زد، در ايـن  زنم و سپس توسط كس ديگ

 .صورت قسمش نمى شكند

 
 نماز و روزه ةمسايل قسم خوردن دربار
��� 

 

ـورت  اگر : 1مسئله كسى از حماقت خود قسم خورد كه روزه نمى گيرم و سپس نيت روزه را نمود، در اين ص
. به محض گذشتن يك لحظه نيز قسمش مى شكند و ضرورتى نيست كه منتظر گذشتن تمام روز بمانـد 

 .ة خود را بعد از چند دقيقه و ثانيه هم بشكناند، بازهم كفارة شكستاندن قسم را بايد ادا كنداگر روز
ـار روزه        اگر اين طور قسم خورد كه يك روزه هم نمى گيرم، پس در اين صورت قسمش در وقت افط

ـا آن وقـت نمـى       . شـكند مى شكند، و تا وقتى كه روز به آخر نرسد و وقت افطار روزه نرسـد، قسـمش ت
 .بنابراين اگر بعد از رسيدن وقت افطار روزة خود را شكستاند، در اين صورت قسمش نشكسته است

به نماز خواندن استاده شـد، پـس   كسى قسم خورد كه نماز نمى خوانم و سپس پيشمان شد و اگر :2مسئله 
ـردن نمـى   شكند و قبل از سـجده  ل را انجام داد قسمش همان وقت مي وقتى كه سجدة ركعت اوهر  ك
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 .و اگر يك ركعت را خوانده نمازش را شكستاند، بازهم قسمش شكسته است. شكند
اگر كسي چنين حماقتى را مرتكب شد، بايـد  . و به ياد بسپاريد كه اينگونه قسم خوردن سخت گناه دارد     

 .فوراً آن قسم را بشكناند و كفارة آن را بدهد

 
 مسايل قسم خوردن

 يدن و غيرهدربارة نشستن و خواب 

��� 
 

ـرآن خوابيـد، در     :1مسئله  اگركسى قسم خورد كه روى قالين نمى خوابم، سپس روي قالين چادر انداختـه ب
 .اين صورت قسمش مى شكند

ـورت قسـمش          و اگر روى آن قالين، قالين ديگرى يا گليم هموار كرد و آنگاه بر آن خوابيد، در ايـن ص
 .نمى شكند

ـا گلمچـه و     كسى قسم اگر : 2مسئله  ـا تكـه ي خورد كه روى زمين نمى نشينم، و سپس روى زمين بوريا ي
 .غيره هموار كرده بر آن نشست، در اين صورت قسمش نمى شكند

ـورت           ـيند در ايـن ص ـر آن بنش و اگر گوشة چادر يا شالى را كه پوشيده است روى زمين هموار نموده ب
 .قسمش مى شكند

ـورت  البته اگر چادر يا شال ر      ا از سر و شانة خود كشيده روى زمين هموار كند و برآن بنشيند، در اين ص
 .قسمش نمى شكند

ـالين   : 3مسئله  اگركسى قسم خورد كه روى اين چارپائى يا تخت نمى نشينم و سپس بر روى آن گليم يا ق
 .انداخته بر آن نشست، در اين صورت قسمش مى شكند

پائى ديگر گذاشت يا روى آن تخت يك تخت ديگر گذاشته و آنگاه بر و اگر روى آن چارپائى يك چار     
 .روى تخت يا چارپائى باالئى نشست، در اين صورت قسمش نمى شكند

اگركسى قسم خورد كه فالنى را هرگز نمى شويم و سپس او را بعد از مردنش غسل داد، در ايـن   : 4مسئله 
 .صورت قسمش شكست
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ـويش گرفتـه    بود كه زن خود را هرگز نمي خوردهاگر شوهر قسم  : ٥مسئله  زنم، سپس در حالت خشـم از م
 . كشيد يا گلويش را فشار داد يا دندانش گرفت، پس در همة اين صورتها قسمش مى شكند

  .و اگر او را به محبت و بازي دندان گرفت، در اين صورت قسمش نمى شكند     
ـوردن وي   » فالني«شم و آنميُك را حتماً» فالني«كسي قسم خورد كه اگر : 6مسئله  پيش از اين قسـم خ

  .مرده بود، اگر از مردنش اطالع نداشت و لذا قسم خورد، در اين صورت قسمش نمي شكند
و اگر ميدانست كه او مرده است و بازهم قسم خورد، در اين صورت به محض قسم خوردن، قسـمش       

 . مي شكند
ـار مـي      كسي قسم خورد كه فالن كااگر:  7مسئله  ر را حتماً ميكنم، مثالً قسم خورد كه بخـدا قسـم كـه ان

 .خورم، پس در اين صورت در طول عمرش فقط يكبار انار خوردن برايش كافي است تا قسمش نشكند
ـورم، در ايـن          و اگر به نكردن كدام كاري قسم خورده بود، مثالً گفته بود كه بخدا قسم كه انار نمـي خ

ه خوردن انار را ترك كند و هيچ وقت انار نخورد، و هروقتي كه انار بخورد قسمش صورت بايد براي هميش
 .مي شكند

ـورم، ايـن            ـا را نمـي خ البته اگر مقداري انار و انگور و غيره آوردند و او در مورد آنها قسم خورد كـه اينه
ـورد، قسـمش     از اين انارها و انگورها نخورد و انار و انگور ديگري خ. مسئله جداگانه است ـا را بخ ـته آنه واس

 .نمي شكند

 
 مسايل از دين برگشتن

��� 
 

اگر خدا ناخواسته زنى از دين و ايمان خود برگشت يعنى مرتد شد، پس سه روز بـه او مهلـت داده    : 1مسئله 
اگر در اين سه روز دوباره مسلمان . مى شود و هر شبهه اى كه دربارة اسالم دارد، جوابش به او داده ميشود

ـرده         ـود كـه توبـه ك ـبس آزاد مـى ش ـانى از ح شد، خوب، وگرنه براى هميشه حبس مى گردد و فقط زم
 ١.مسلمان شود

                                                 
 اين حكم فقط دربارة زنان است و اگر نعوذ باهللا مردى از دين برآيد و مرتد شود، در اين صورت اگر تا سه روز مسلمان :١

 مولف. قتل مى شود}توسط حكومت اسالمي{نشود
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ـادات و   خود خارج كرد، ايمانش از بين ميـ  هنگامى كه كسى كلمة كفر را از زبان : 2مسئله  رود و هرقـدر عب
ـام داده  كند، حج روند، نكاحش مى شم انجام داده بود همه از بين مينيكى كه در حالت اسال فرض اگر انج

اكنون اگر توبه نموده دوباره مسلمان شود بايد دوباره از سر نو نكاح نمايد و از سر نو حـج  . شودباشد باطل مي
 ١.كند

ـاحش  }مرتد{به همين صورت اگر شوهر كدام زنى خدا ناكرده بيدين : 3مسئله  شود، در اين صورت نيز نك
ـا    مى شكند و اكنون تا وقتى كه اين  ـاح نكنـد، زن ب مرد دوباره توبه نموده و مسلمان شده با او از سر نو نك

 .وى همبسترى نكند
و اگر مرد بزور اينكار را كنـد،  . و اگر زناشوئى ميان شان رخ داد، در اين صورت زن نيز گناهكار مى باشد     

 !امور دينى معنائى ندارد درن شرميد. در اين صورت زن، مردم را باخبر بسازد و از خبركردن آنها شرم نكند
اگركسى بـه خنـده و   . رودزبان خارج كرد، ايمانش از بين ميبه محض اينكه كسى كلمة كفر را از  : 4مسئله 

 .مزاح نيز كلمة كفر را با زبان بگويد و در دل به آن اعتقاد نداشته باشد، بازهم همين حكم است
ـوابش     بطور مثال اگر كسى گفت كه آيا خدا آنقدر      قدرت ندارد كه فالن كار را بكنـد و شخصـي در ج

 .شودن صورت با گفتن اين كلمه كافر ميجواب دهنده در اي. گفت كه ني ندارد
ـاال اگركسى به ديگرى گفت كه بخيز و نماز بخوان و او در جواب گفت كه ك : 5مسئله  ـائين  ى خود را ب و پ

ـا اينكـه   ميكند، يا كسى به ديگرى گفت كه روزه بگير و او ج واب داد كه كى خود را از گرسنگى ميكشد، ي
 .بگويد كه روزه كسى بگيرد كه در خانه اش نان نيست، اينها همه كلمات كفر است

ـواب داد    : 6مسئله  اگركسى شخصي را در حالت ارتكاب گناه ديده به او گفت كه از خدا نمى ترسـى و او ج
 .كه نى نمى ترسم، در اين صورت وى كافر ميشود

كنـى و او  يا مسلمان نيستى كه اينكار را مياگركسى شخصي را مشغول گناه ديده به او گفت كه آ : 7مسئله 
 .در جواب گفت نى نيستم، در اين صورت او كافر شد

 .اگر اين گپ را به مزاح هم گفته باشد، بازهم همين حكم است     
مصيبتى بر او پيش آمد و گفت كه اينها همـه از   اگركسى شروع به نمازخواندن كرده بود كه اتفاقاً : 8مسئله 

 .نحوست نماز است، در اين صورت كافر شد
ـا مـن هـم      : 9مسئله  ـودم ت اگركسى كدام كار و عمل كافرانه را پسنديد و لذا تمنا كرد كه كاش كافر مى ب

                                                 
البته به اين شرط كه بعد از مسلمان شدن پولدار باشد و آنقدر پول و مال داشته باشد كه حج با وجود آن اندازه پول و مال  :١

 مولف. فرض بگردد
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 .كردم، او در اين صورت كافر شدچنين مي
ـافر   رد و او اينطور گفت كسى اوالدش م : 10مسئله  كه خدايا چرا بر من چنين ظلم كردى، او از اين گفتـه ك

 .مى شود
ـپش    كنم يا اينكه اگر جبرئيلدا هم مرا امر كند، اينكار را نمياگر خ :كسى گفت : 11مسئله  هم پائين بيايـد گ

 .كنم يا قبول ندارم، پس او كافر ميشودرا قبول نمي
 .خدا هم نمى داند، پس كافر شد كنم كهكه من چنان كارى مي اگركسى گفت : 12مسئله 
ـريعت را بـد و    أهنگامى كه كسى به اهللا  : 13مسئله  يا به يك رسول و پيغامبر او توهين كند يا احكام ش

ـين     جوئى كند يا كارهاى كفريه را بپسندد، در تمـ  زشت بداند يا در آن عيب ـان او از ب ـورتها ايم ام ايـن ص
 .رودمي

 »بيان عقايد«رود، در حصة اول اين كتاب بعد ازه ايمان به سبب آن از بين ميرا ككفريه  و الفاظ و امور     
ـاط نمائيـد   . نوشته ايم، آنها را آنجا مالحظه كنيد ـيار احتي ـالى   . و در حفظ ايمان خويش بس ـارك و تع اهللا تب

 .ايمان همة ما را سالم نگاهدارد و از اين دنيا با ايمان مان ببرد، آمين يا رب العالمين

 
 بز وگوسفند و غيره١يل حالل کردنمسا

��� 
 

ـرف قبلـه        : 1مسئله  ـوان را بط ـره اينسـت كـه روى حي طريقة حالل كردن بز و گوسفند و گاو و مرغ و غي
گفته گلوى حيوان را با آن بطورى ببريد كـه   بِسمِ اهللاِ اَهللاُ اكبربگردانيد و چاقو يا كارد تيز در دست گرفته 

» حلقوم«كشد، دوم كه بوسيلة آن حيوان نفس مي» اَىن« يا » مرِى«يكى. دچهار چيز گلوى آن بريده شو
ـرِى    » شاه رگ«از دهان به معده، سوم و چهارم هر دو  يعنى مجراى آب و غذا ـرف م حيوان كـه در دو ط

 .قرار دارند
 .اگر سه تاى اين چهار چيز بريده شود، بازهم حيوان حالل شده است و خوردن آن جايز است     
ـايز          ـوردن آن ج و اگر فقط دو تاى اين چهار چيز بريده شود، در اين صورت آن حيوان مردار اسـت و خ

                                                 
 .مطابق تداول گفتار عوام به معناى ذبح كردن است» حالل كردن«: ١
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 .نيست
ـردار     اگر : 2مسئله  ـوان م ـورت آن حي كسى در وقت حالل كردن حيوان قصداً بسم اهللا نگفت، در ايـن ص

 .است و خوردن آن حرام ميباشد
 .ر اين صورت خوردن آن صحيح استو اگر بسم اهللا گفتن را فراموش كند، د     

ـار تكليـف     : 3مسئله  ـوان دچ حالل كردن بوسيلة چاقو و كارد كُند مكروه است و ممنوع مي باشد، زيرا حي
 .زيادى ميشود

به همين صورت بعد از ذبح حيوان، فوراً پوست كندن آن و جدا كردن دست و پايش يا با وجود بريـده       
ـروه    شدن هر چهار عضو مذكور در ب ـا همـه مك اال، قطع كردن سرش قبل از اينكه بدنش سرد شود، اينه

 .باشد مي
اگركسى مرغ را حالل ميكرد و سر مرغ نيز قطع شد، در اين صورت خوردن آن درست اسـت و   : 4مسئله 

 .كراهت هم ندارد
رغ مكروه نمـى  البته به اين اندازه با قوت حالل كردن كه سر حيوان نيز قطع شود مكروه است، ولى م     
 .شود

ـا     : 5مسئله  ـند ي ـاك باش حالل كردنِ مسلمان صحيح و درست است، خواه زن حالل كند يا مرد و خواه پ
 .ناپاك، حيوان و پرندة حالل شدة مسلمان در هر صورت حالل است و خوردن آن درست است

 .و هر حيوان يا پرنده اى كه كافر آن را ذبح كند، خوردن آن حرام است     
ـا  {كردن با آن درست است مثالً}ذبح{هرچيزى كه لبة تيز دارد، حالل : 6سئله م ـاقو ي ـنگ  }كارد  و چ س

 .لبه دار يا پوست نيشكر و نى و بانگس، حالل كردن با همه درست است

 
 مسايل اشيای حالل و حرام

��� 
 

وراك آن فقـط نجاسـت   هرحيوان و پرنده اى كه شكار ميكند و از شكار خود مى خورد يا اينكه خ : 1مسئله 
ـادى،   : مانند. و چيزهاى نجس است، خوردن آن جايز نمى باشد شير، گرگ، روباه، شغال، پشك، سـگ، ش

 .....عقاب، باز، باشه و غيره
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ـوراك آن نجاسـت نباشـد،             ـا اينكـه خ ـورد ي و هرحيوان و پرنده اى كه شكار نكند و از شكار خود نخ
ـوش و     مانند طوطا، مي: خوردن آن جايز است ـو، خرگ ـاو، آه ـر، غژگ نا، فاخته، گنجشك، بودنه، مرغابى، كفت

 .....غيره
ـز   : 2مسئله  خوردن گژدم، زنبور، سنگ پشت، تمساح، قاطر و خر جايز نيست و همچنين خوردن شيرِ خر ني

 .خوردن گوشت اسپ جايز است اما خوب نيست. جايز نيست
 .الل است و بقيه همه حرام مى باشدو از ميان جانوران دريايى فقط خوردن ماهى ح     

ـيچ جانـدار      . خوردن ماهى و ملخ بدون حالل كردن نيز درست اسـت  : 3مسئله  ـوردن ه ـز اينـدو خ و بج
 . هنگامى كه حيوانى بميرد حرام مى شود. ديگرى بدون حالل كردن درست نيست

 .خوردن ماهى كه خودش بميرد و بر پشت روى آب بماند درست نيست : 4مسئله 
 ١.خوردن شكمبه حالل است، حرام يا مكروه نيست : ٥سئله م

ـز    : 6مسئله  ـوردن آن چي اگر مورچه ها در چيزي رفتند و مردند، در اين صورت بدون بيرون كشيدن آنها خ
ـاه       ـائين رفـت، وى مرتكـب گن جايز نيست، و اگركسى آن چيز را خورد و يكى دو مورچه هم از حلقـش پ

 .خوردن مردار ميشود
ـلمان حـالل    ندو يا كافر ديگرى مى فروشد و ميگوشتى كه ه : 7مسئله  ـاب مس گويد كه اين را توسط قص

 .كرده ام، خريدن و خوردن آن گوشت درست نيست
ـردن   البته اگر از همان وقتى كه مسلمان آن را حالل كرده بود، مسلمان د      يگرى آنجا نشسته حـالل ك
ـوردن آن درسـت      ى آنجا نشست، و رفت و مسلمان ديگرديد، يا اينكه ارا مي ـورت خريـدن و خ درايـن ص
 .است

هر مرغى كه گندگى و اشياى نجس مى خورد، اول آن را بايد سه روز بند كنند و بعد از آن  : 8مسئله 
 .حاللش كنند، خوردن آن بدون سه روز بند كردنش مكروه است

 

� 
                                                 

ـون      يكى فَرْج ماده، دو. خوردن فقط هفت عضو هر حيوان حالل ناجايز است: ١ ـنجم خ ـارم تلخـه، پ م غُده، سوم مثانـه، چه
ـه   ةسبع، الحيا و الغـد  ةوكره تحريماً من الشا. جارى، ششم آلت تناسلى نر و هفتم خصيه يعنى خاية آن ـرار  و المثان و  ةو الم

امداد  +  435ص1ج: فتاوى نظاميه+  60ص3ج: حاشيه جديده+  294ص2ج:الدر المختار .االنثيان  الذكر و  الدم المسفوح و
 +355ص 4ج: االحكام
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 مسايل اشيای نشه آور 

��� 

 

ـز    . نيز همين حكم را دارد}بير{آبجو. س اندهمة شرابها حرام و نج : 1مسئله  ـور تـداوى ني استعمال آنها بط
 .درست نيست بلكه هر دوائى كه شراب در آن آميخته شده باشد، استعمال آن دوا نيز جايز نيست

ـره     : 2مسئله  ـران و غي ـون، بنـگ، زعف اينسـت كـه   ...عالوة شراب، حكم هر چيز نشه آور ديگرى مانند افي
ـا    خوردن آنها براى ـياء در آنه تداوى به آن مقدار درست است كه نشه نكند و استعمال آن دوائى كه اين اش

 .آميخته شده است نيزدرست مى باشد
١.و خوردن آنها به آن مقدار كه نشه كند حرام است     

  
 .اگر شراب را سركه بسازند، خوردن آن سركه درست است : 3مسئله 
ـال   بعضى زنها اطفال خُرد خ : 4مسئله  ود را چرس يا ترياك مى دهند تا نشه شده بخوابند و گريـه و غالمغ

 .نكنند، اينكار حرام است

 
 مسايل استعمال ظروف طال و نقره

��� 

 

ـره   : 1مسئله  خوردن يا نوشيدن چيزى در ظرف هاى طال و نقره جايز نيست بلكه استعمال اشياى طال و نق
ـا خـالل   مثالً غذا خوردن . به هيچ صورتى جايز نيست با قاشق و پنجة طال و نقره، خالل كردن دندانها ب

                                                 
  140ص10ج: الدر المختار. استعمال ترياك و چرس و حشيش نيز حكم باال را دارد :مسئله١
يحرم اكل البنج و . استعمال چرس و ترياك وحشيش و افيون و بنگ بخاطر عيش و خوشگذارنى حرام است :مسئله    

  140ص10ج:رد المختار ،، فان كان للهو حرمو اما القليل: و تحته 140ص10ج: الدر المختار .الحشيشه
 300ص1ج:منتخبات نظام الفتاوى. استعمال هروئين و خريدن و فروختن آن ناجايز است :مسئله  
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ـرمه دانـى طـالو     طالو نقره، گالب پاشيدن با گالبپالش يا گالبدان طالو نقره، سرمه كشيدن با ميله و س
نقره، عطر زدن از عطردان طال و نقره، تُف كردن در تُفدانى طالو نقره، تيل ماليدن از تيل دان طالو نقره، 

ـره      نشستن و خو ـره وغي ـود در آينـة طـالو نق ... ابيدن بر روى تختى كه پايه هايش از نقره باشد، ديـدن خ
 .استعمال همة اينها حرام است

ـيدن آن         ـورت پوش البته اگر زنى آئينة كوچك طالئى يا نقره اى را براى زنيت پوشيده است، در اين ص
 . درست است ليكن هرگز روى خود را در آن آئينه نبيند

 ١.خالصه اينكه استعمال كردن اشياى ساخته از طالو نقره درست نيست     

 
 مسايل لباس و ستر 

��� 
 

ـاس     : 1مسئله  ـانيدن لب ـين پوش پوشاندن كَره و دستانه و دستبند و ساير زيورها به پسران خُردسال و همچن
ـوش   به همين صورت پوشانيدن تعويذى كه در تكة . ابريشمى و مخمل به آنها جايز نيست ـا پ ابريشمى ي

ـز درسـت       ـا ني ـران بـه آنه طال يا نقره پيچانيده شده باشد و نيز پوشانيدن لباس رنگ شده در كَسم يا زغف
 .نيست

ـراى        خالصه اينكه پوشيدن و استعمال هر چيزى كه براى مردان حرام است، پوشاندن و استعمال آن ب

                                                 
: منتخبات نظام الفتاوى. استعمال قلم طاليا نقره و آن تكمة طاليا نقره كه جدا از لباس است جايز نمى باشد :مسئله ١
 155ص10ج: فتاوى رحيميه+  374ص1ج

ـان    :مسئله ـراى زن پوشيدن و استعمال هرگونه زيور طال يا نقره و همچنين پوشيدن انگشتر طال يا نقره به هر وزنى كه باشد ب
 .516ص10ج: الدر المختار على هامش رد المحتار. جايز است

ـايز اسـت،        :مسئله ـردان ج ـراى م ـد ب ـر    استعمال فقط انگشتر نقره كه وزنش بيشتر از يك درهـم نباش ـرك آن بهت ـيكن ت ل
  335ص5ج:فتاوى عالمگيرى.ميباشد

 322ص2و ج170و 69ص7ج: مسائل شما وحل آنها. است سه و نيم گرامو يك درهم تقريباً مساوى      
و استعمال هرگونه انگشتر غيرِ نقره براى مردان، و غير طال و نقره براى زنان، جايز نمى باشد مانند انگشترهاى مسى و  :مسئله

 136ص 4ج: امداد الفتاوى+  353ص 5ج:رد المحتار+  155ص  5ج : فتاوى عالمگيرى. و پالستيكى و شيشه اى برنجي
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 .شانيدپسران هم درست نمى باشد و نبايد آنها را به ايشان پو
ـار «تكه از نخ و غيره باشـد و ) شودرشته هاى كه در عرض تكه بافته مييعنى آن (آن» پود«البته اگر      » ت
ـاس آن   ) يعنى آن رشته هاى كه در طول تكه بافته ميشود(آن  ـاندنِ لب از ابريشم باشد، در اين صورت پوش

 .به پسران جايز است
ـتعمال  و همچنين اگر ريشة مخمل ابريشم نباشد      ، پوشاندن آن به پسران هم جايز بوده و پوشيدن و اس

 .آن و پوشيدن لباسى كه تار آن ابرشيم و پود آن نخ وغيره باشد، براى مردان هم درست است
ـيكن مقـدار ايـن           به همين ترتيب پوشاندن لباسى كه كناره اش ابريشم كار شده باشد درست اسـت ل

 .چهار انگشت باشدابريشمكارى نبايد بيشتر از عرض 
ـيم   : 2مسئله  پوشاندن كاله يا كدام لباس ديگر زردوزى شده يا ابريشم دوزى شده كه با طال يا نقره يا ابرش

ـر       ـاد نباشـد و اگ ـيار زي زردوزى يا گلدوزي شده است، به پسران همانوقتى جايز است كـه زردوزى آن بس
آن زردوزى معلوم مى شود و تكه اصالً به نظر نمـى  زردوزى آن آنقدر زياد است كه اگر از دور ببينند، همة 

 آيد، در اين صورت پوشاندن آن كاله يا لباس به او جايز نيست
ـاندن آن        و همين حكم گلدوزى و يخن دوزى با ابريشم است كه اگر زيادى آن به اندازة باالست، پوش

 .به پسران جايز نمى باشد

� 
ـاوى  .... بسيار نازك مانند ململ، جالى، گاچ و غيره هاىبراى زنان پوشيدن لباس : 3مسئله  و برهنه بودن مس
ـود   «در حديث شريف وارد است كه. است  »بسيارى از زنان لباس پوش در دنيا در آخرت برهنـه خواهنـد ب

 .و اگر هم پيراهن و هم چادر نازك باشد، قباحت آن دو برابر است. }بخاري شريف{
ـايز نيسـت    براى زنان پوشيدن ب : 4مسئله  ـاختن ج ـردان س . وت هاى مردانه و سر و صورت خود را مانند م

 .بر زنانى كه خود را مشابه مردان مى سازند لعنت كرده استهرسول اهللا
هر زنى كه . پوشيدن زيورات براى زنان جايز است ليكن بهتر اينست كه كمتر زيور استعمال كنند : ٥مسئله 

 .رهاى بسيار فراوان خواهد پوشيددر دنيا زيور نپوشد او در آخرت زيو
ـران          و پوشيدن زيورات صدادار مثالً پاى زيب و غيره جايز نيست و پوشانيدن زيورات صـدادار بـه دخت

 .خُردسال نيز جايز نمى باشد
ـاى          عالوه بر زيورهاى طالو نقره، پوشيدن زيورهاى ساير اشياء براى زنان درست اسـت، ماننـد زيوره

 .و قلعى و غيره مسى و برنجى
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   ١.اما بجز انگشتر طال و نقره، پوشيدن انگشتر ساخته شده از چيز ديگرى درست نمى باشد     

� 
ـيچ قسـمت و     . براى زنان حكم اينست كه تمام بدن خود را از سر تا پا بپوشانند  : 6مسئله  ـردن ه برهنـه ك

 .عضو بدن نزد غير محرم براى ايشان جايز نيست
ـتالنگ {ـلَكدست تا بند دست و پاى خود تا بجزنان پير فقط چهره و دو  البته اگر      را برهنـه كننـد   }ش

 . ليكن برهنه نمودن بقيه اعضاى بدن براى آنها هم جايز نمى باشد. گناهى ندارد
ـامحرم مـى   موهاى آنها معلوم مي اكثر اوقات، چادر از سر زنها پس رفته      شود و آنها در همين حالت نزد ن

ـاى   . اينكار جايز نيست. ندآي زنان نبايد حتى يك تار موى خويش را نزد نامحرم نشان بدهند بلكـه آن تاره
شود و آن ناخن هاى را كه ميگيرند نيز در چنان جائى بايـد بيندازنـد   موي كه در وقت شانه كردن كنده مي

 .كه نگاه نامحرمان به آن نيفتد وگرنه گناهكار خواهند شد
ـردان  به همين ص       ورت تماس دادن و چسپاندن كدام عضو بدن مانند دست و پا و غيرة خود با بدن م

 .نامحرم براي زنان جايز نيست
براى زن جوان جايز نيست كه خود را به نامحرم نشان بدهد و همچنين برايش جايز نيسـت كـه    : 7مسئله 

 . در چنان جائى ايستاده شود كه نامحرم او را ببيند
ـردان     »روى نمائى عروس«ا دانسته ميشود كه رسماز اينج      ـردم رواج دارد و آن اينكـه م ـين م كه در ب

 . خانوادة شوهر مى آيند و روى عروس را مى بينند، هرگز جايز نيست و گناهى بزرگ مى باشد

                                                 

براى مردان، استعمال و پوشيدن هرگونه زيور طال يا نقره و همچنين پوشيدن انگشتر طال حتى كه وزنش يك  :مسئله ١
 516ص9ج: الدر المختار مع رد المحتار. مطلقاً فضةو اليتحلى الرجل بذهب و . گرام هم باشد، جايز نيست

ـود       :مسئله ـد، در انگشـت خ البته براى مردان جايز است كه فقط انگشتر نقره كه وزن آن مساوى يا كمتر از يـك درهـم باش
   517ص9ج: رد المحتار. اال الخاتم قدر درهم: و فى الحاوى القدسى. بپوشند نه بيشتر از آن

 428ص1ج: هكذا يستفاد من جواهر الفقـه . شودميملى گرام  61يا60گرام و 3د تقريباً برابر باو يك درهم به اوزان جدي     
   322ص2ج+  170و169ص7ج: مسايل شما و حل آنها+ ضميمه  4ص 6ج: فتاوى دار العلوم ديوبند+  

ـردان   پوشيدن انگشترهاى آهنى و مسى و برنجى و شيشه اى و پالستيكى، هم براى زنان جايز نيست :مسئله ـراى م . و هم ب
 374ص1ج: منتخبات نظام الفتاوى+   518و  517ص9ج:الدر المختار و رد المحتار

ـايز    :مسئله ـان ج عالوه بر انگشتر، استعمال هر نوع زيورهاى آهنى و مسى و برنجى و شيشه اى و پالستيكى و غيره براى زن
ـاوى  ... گل مو و غيره است و براى مردان درست نيست، مانند گردن بند، گوشواره، چورى، ـام الفت +  380ص1ج: منتخبات نظ

 136و135ص4ج: امداد الفتاوى
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اگرسر و چهره و سينه و بازوها و ساق پاى زنى نزد محرمش برهنه شد، گناهى ندارد، ولى شـكم   : 8مسئله 
 .و پشت و ران را نزد آنها نيز نبايد برهنه كرد

بعضـى از  . براى زنان برهنه كردن بدن از ناف تا زير زانوها در نزد هيچ زنى هـم درسـت نيسـت    : 9مسئله 
 .كنند، اينكار ناجايز و بسيار بى غيرتى استن، پيش روى همديگر برهنه حمام ميزنا

ـويند و او را   همچنين زنى را كه طفل بدنيا آورده است       در روز سوم يا ششم زايمان برهنه نموده مـى ش
 . بر اينكار مجبور مى سازند، اينكار نيز ناجايز است

 .هرگز نبايد بدن خود را از ناف تا زانوها برهنه كنيد     

� 
 اگر مجبورى يا ضرورتى براي زن پيش بيايد، در اين صورت به اندازة آن ضرورت، برهنه نمودن : 10مسئله 

 .درست است}به جرّاح و داكتر{بدن و نشان دادن آن
ـتر         مثالً اگر دانه اى در ران برآمده باشد، پس در اين صورت فقط همان جاى دانه را برهنه كنيـد و بيش

ـيد  طريقة آن به اين شكل است ك. از آن مقدار را هرگز برهنه نكنيد ه ازار و تنبان يا كدام چادركهنه را بپوش
ـان دادن آن و     كه دو جائي ـيكن نش انه برآمده، ازار يا چادر را كمي ببريد تا جرّاح و داكتر آن را معاينـه كنـد، ل

ـايز اسـت و نـه      داكتر براى كس ديگرى جايز نيست، ديدن آن بجز براى جرّاح و ـردى ج نه براى كدام م
 .براى كدام زنى

رت براى زن درسـت اسـت كـه آن را بـه زن     البته اگر دانه در مابين ناف و زانو نباشد، پس در اين صو     
 .ديگرى نشان بدهد

ـرورت درسـت اسـت، نـه      }حقنه{به همين ترتيب در وقت اماله كردن      برهنه كردن بدن به انـدازة ض
 .بيشتر از آن

ـرورتاً برهنـه          و همين حكم برهنه كردن بدن در وقت والدت در نزد قابله و داكتر نسائى است كـه ض
ـتر از     كردن بدن نزد ـاختن بـدن بيش او جايز مي باشد، اما به همان اندازه اى كه ضرورت است، و برهنه س

بنابر اين در وقت والدت طفل يا استعمال كدام دوا فقط بايد همان حصة بدن .  مقدار ضرورت جايز نيست
 .را برهنه كرد و نبايد بطور كامل تمام بدن را برهنه گردانيد

ور خود بپوشد و سپس به اندازة ضرورت، بـدن  چادر يا تكه اى د ،است كه زن طريقة آن به اين شكل     
 .خود را نزد قابله يا دايه يا داكتر نسائى بازكند، رانها و غيره قسمت هاى بدن را برهنه نكند

 .ديدن آن قسمت بدن بجز براى قابله و دايه و داكتر نسائى براى كس ديگرى جايز نيست     
ـرام اسـت     برهنه كردن      . زن بطور كامل و نشستن ساير زنها گرداگرد او و ديدن آن قسـمت بـدنش ح
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دهـد، لعنـت   بيند و كسى كه ستر خود را نشان ميكسى كه ستر ديگرى را مى «:فرموده اندهرسول اهللا
 .در مورد اينگونه مسايل بسيار بايد احتياط شود}٢٧٠:مشكات شريف{.»خدا بر هر دوى آنها باد

ـا زن        : 11مسئله  ـود را توسـط دايـه و قابلـه ي اگر زن حامله در دوران حاملگى و غيره خواست كه شـكم خ
ديگرى مالش بدهد، در اين صورت برايش درست نيست كه قسمت زير ناف بدن خود نزد او برهنه كنـد،   

ـ   . بايد چادر يا تكه اى يا چيز ديگرى برآن قسمت بدن خود بيندازد ه و نشان دادن آن قسمت بـدن بـه داي
ـالش دادن، آن  . قابله نيز بدون ضرورت جايز نمى باشد بعضى جاها در ميان مردم رسم است كه در وقت م

ـواهر و  قسمت را هم دايه و قابله نگاه مي ـادر و خ ـايز     كنند و هم ساير زنان خانه مثل م ـار ج ـرة زن، اينك غي
 .نيست
ـايز    هر قسمت بدن كه ديدن آن جايز نيست، براى كسى دست ز : 12مسئله  ـز ج ـردن آن ني دن و لمس ك

 .نمى باشد
ـرى ران           ـايز نيسـت كـه زن ديگ ـازهم ج  بنابراين اگر زنى در وقت شستشو، بدن خود را برهنه نكند ب

 .اگرچه او دست خود را زير لباس برده مالش بدهد. هايش را مالش بدهد
ـا ليـف نمايـد،    كرده آنگاه از ز» ليف«يا» كيسه«البته اگر اين زن دست خود را در      ير لباس او را كيسه ي

 .اين صورت جايز مي باشد
اندازه اى كـه   دربارة زنهاى كافر مثل هندو و عيسائى و غيره حكم اينست كه زن مسلمان به هر :13مسئله 

ـاب كنـد     از نامحرم حجاب مي ـز حج ـلمان ني ـان غيرمس . كند، بر او واجب است كه به همان اندازه از آن زن
ـلَكبنابراين بجز چه جبرهنه كردن و نشان دادن حتى يـك  }شتالنگ{ره و دو دست تا بند آنها و پاى تا ب

 .تار موى هم نزد آنها درست نيست
 .اين مسئله را بخوبى بياد بسپاريد زيرا همة زنها خالف آن ميكنند     
 .خالصه اينكه سرو بازوها و ساق خود را نزد آنها برهنه نكنيد     
اين نكته را هم بخوبى بدانيد كه اگر دايه يا قابله يا داكتر نسائى، هندو يا عيسائى بود، پـس در  و از اينجا      

ـان دادن  دن به او كه طفل از آنجا تولد مياين صورت نشان دادن آن قسمت ب شود درست است، ليكن نش
 .سر و ديگر اعضاى بدن به او درست نمى باشد

� 
ـود را در مقابـل    . و حجابى نمى باشد ميان زن و شوهر هيچ پرده :14مسئله  زن اجازه دارد كه تمام بـدن خ

ـار بـدون    . شوهر خود برهنه كند و شوهر اجازه دارد كه تمام بدن خود را نزد زن خود برهنـه كنـد   ـا اينك ام
 .ضرورت خوب نيست
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ـايز ن     : ١٥مسئله  ـان ج ـراى زن ـردن، ب يسـت، بـه   همانگونه كه نزد مردان آمدن و خود را نزد ايشان برهنه ك
 .همين صورت براى زنان جايز نيست كه مخفيانه و از پشت پرده مردان را ببينند

ـر زنها مى پندارند كه اگر مردان ما را نبينند و ما آنها را ببينيم عيبى ندارد، اين پنـدار        . غلـط اسـت   سراس
ـ     ـاد آمـدن ي ـيش روى دام ـاد را    ديدن مردان از پشت دروازه يا پنجره يا از بام خانه يا پ ـرى دام ـور ديگ ا بط

 .مشاهده كردن، اينها همه ناجايز مى باشد
ـر دو از هـم جـدا و     . نشستن يا خوابيدن زن با نامحرم در تنهائى و خلوت جايز نيسـت  :16مسئله  اگرچـه ه

 .كمى دور باشند، بازهم اينكار جايز نيست
ـردان     خود همان حكم را د}يا استاد{آمدن پيش روى پير، براى زنان :17مسئله  ارد كـه آمـدن در مقابـل م

 .نامحرم، بنابراين اينكار نيز جايز نيست
نيز نامحرم است و كسى از بچه خواندن واقعاً بچـة كسـى   }پسرخوانده{به همين صورت بچه خوانده     

 .كندرى پيشامد كند كه با نامحرمان ميبنابراين زن بايد با بچه خواندة خود همان طو. نمى شود
ـا،  به همين ت      رتيب آن مردانى كه خويشان نامحرم زن هستند مانند برادر شوهر، شوهر خواهر، بچة كاك

ـاب    ....بچة خاله، بچة عمه، بچة ماما و غيره ـامالً حج همة اينها شرعاً نامحرم مى باشند و زن بايد از آنها ك
 .كند

 .آمدن زن در مقابل ايزك و مخنّث و كور نيز جايز نيست :18مسئله 
اين كارى بيهوده و حرام . مى پوشند}النگو{بعضى از زنان از دست مردان چورى فروش، چورى :19مسئله 
 .روند نيز نبايد از دست اين مردان چورى فروش، چورى بپوشند، بلكه حتى زنانى كه به بازار مياست

 
قاتمتفر 

��� 

 

ـاف و ب     :1مسئله  ـر ن ـوى زي ـته م ـره  مستحب است كه شخص هفته اى يكبار خود را شس را دور ١غـل و غي
                                                 

گرفتن ناخن هم . بخاطر مردان افزوده شده است، يعنى اينكه ايشان بروت هاى خود را نيز بتراشند يا كم كنند» غيره«لفظ: ١
 65ص3ج: حاشيه جديده. مولف. حكم باال را دارد
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ـام بدهـد     ١.ده خود را صاف و پاك نمايديگردان ـار را انج ـار اينك و . اگر هر هفته نتوانست، هر پانزده روز يكب
 .بيشترين حد آن چهل روز است

 .شوداى مذكور را نتراشيد، گناهكار مياگر چهل روز گذشت و موه     
ـرا      براي زن صدا زدن مادر و پدر و شوهر و غيره : 2مسئله  ـوع اسـت، زي ـروه و ممن با گرفتن نام ايشان مك

ـرفتن   . اينكار بى ادبى مى باشد ـام گ ليكن در وقت ضرورت هم نام گرفتن پدر و مادر درست است و هم ن
 . شوهر
 .به همين صورت در نشست و برخاست و هر امر ديگر، ادب و تعظيم را بايد رعايت نمود     

مثالً زنبور و شپش و خَسك را گرفتـه در آتـش   . آتش درست نيستسوزاندن هيچ جاندارى در  : 3مسئله 
 .انداختن، ناجايز است

ـا          ـا ي ليكن اگر مجبورى باشد كه بدون سوزاندن چاره اى نباشد، در اين صورت سوزاندن خانـة زنبوره
 .ريختن آب جوش بر چارپائى خَسك زده جايز است

ـر    . ز نيستشرط بندى و شرط بستن بر چيزى جاي : 4مسئله  مثالً كسى به شخص ديگرى بگويـد كـه اگ
ـو مي دهم و اگر نتلَبِى را خوردى، صد روپيه بتو ميپنج كيلو ِج ـرم وانستى بخورى، صد روپيه از ت اينگونـه  . گي

 .شرط بستن جايز نيست
ر البته اگر شرط فقط از يك طرف باشـد د . خالصه اينكه اگر شرط از هر دو جانب باشد جايز نمى باشد     

 .اين صورت جايز است
ـا     : ٥مسئله  هنگامى كه دو نفر با همديگر آهسته آهسته صحبت كنند نبايد پيش آنها رفته بـه سـخنان آنه

 .مخفيانه به گپ هاى كسى گوش دادن گناه بزرگى است. گوش داد
برند، هركسى كه به سخنان مردم گوش ميدهد و آنها از اينكار بد مي «در حديث شريف وارد است كه     

 }۴٧۴:مشكات شريف{.»ريزندت شيشة داغ و مذاب در گوشهايش ميدر روز قيام
� 

ـيش   امور زناشوئى كه با همسر روى مي هرآنچه از : 6مسئله  ـر پ دهد و هر معامله اى از اين نوع كه با همس
همـه  از  أخداونـد «در حديث شريف وارد است كه. مى آيد، اظهار آنها نزد ديگران بسيار گناه بزرگ است

                                                 
ردن را دارد، براى او مستحب اينست كه از شروع ماه ذو الحجه تا وقت فارغ شدن از قربانى اما كسى كه نيت قربانى ك :١

گذرد، در اين صورت موها قبلى اش مي ليكن اگر مدت زيادى از موى و ناخن گرفتن دفعة. خود، موها و ناخنهاى خود را نگيرد
است،در اين صورت تراشيدن موها و گرفتن ناخنها واجب و اگر چهل روز يا بيشتر از چهل روز شده . و ناخنهاى خود را بگيرد

 65ص2ح: حاشيه جديده. مولف. ميباشد
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 }٣۵٩:مشكات شريف{.»بيشتر بر كسانى خشمگين ميشود كه رازهاى زناشوئى را ظاهر مى سازند
ـايز نيسـت      : 7مسئله  ـود ج ـار تكليـف ش . به همين ترتيب، آن طور مزاح كردن با كسى كه او بد ببرد يا دچ

 .مزاح فقط تا آنجا كه خنده بيايد و بس
 . ن و بددعا كردن خود، درست نيستدر وقت مصيبت و بال تمناى مرگ كرد : 8مسئله 
بازى كردن با شطرنج  و نرد و قطعه و غيره درست نيست و اگر بازى به برد و باخت باشـد، ايـن    : 9مسئله 

 . صريحاً قمار و حرام است
هروقتى كه دختران و پسران ده ساله شدند، خواباندن پسران نزد مادر و خواهر و برادر و غيرة آنها  :10مسئله 

  .برادران و پدر آنها درست نيست واباندن دختران نزدو خ
 .البته اگر پسر نزد پدر خود و دختر نزد مادر خود بخوابد، اين جايز است     

� 
بگويد و چون الحمدهللا گفـت،   اَلْحمد للّهكه كسى عطسه كرد برايش مستحب است كه هنگامي :11مسئله 

 .شوداگر نگويد گناهكار مي. بگويد يرْحمك اهللاو جواب  بركسى كه آن را مى شنود واجب است كه در
ـا  يرْحمك اهللاو بايد دانست كه اگر عطسه كننده زن يا دختر بود، در اين صورت كاف       ـر «را بايد ب » زي

 .اهللايرْحمـك  بگويد يعنى» زبر«و اگر عطسه كننده مرد يا پسر بود، بايد كاف را با. يرْحمك اهللايعنىبگويد 
 }يهديك اهللاو يا {.لَنَا و لَكُم يغْفرُ اهللاُو سپس عطسه كننده در جواب بگويد كه 

 .ليكن اين جواب بر دوش عطسه كننده واجب نيست بلكه گفتن آن بهتر است     
ـ    :12مسئله  ـنيدند، در اي ـتن او را ش ن اگركسى عطسه كرده الحمد اهللا گفت و چندين نفر اين الحمد اهللا گف

هللا صورت يرْحمك اهللا گفتن بر عهدة همة آنها واجب نيست بلكه اگر فقط يك نفر از ميان آنها يرْحمك ا
 .كندبگويد، از طرف همگى كفايت مي

 .شونداد، در اين صورت همگى گناهكار ميليكن اگر هيچ كس جواب عطسه كننده را ند     
ـا  اگركسى پياپى و پشت سر هم عطسه ك :13مسئله  ند و هر مرتبه الحمد اهللا بگويد، در اين صورت فقط ت

 .بعد از آن واجب نيست. سه مرتبه يرْحمك اهللا گفتن واجب است
ـنود، درود   هنگامى كه كسى نام مبارك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم را بگيرد يا بخواند يا :14مسئله  بش

 .گرددميگفتن بر او واجب ميشود، اگر درود نگويد گناهكار 
ـورت در           ـان گفـت، در ايـن ص ليكن اگر در يكجا نشسته يا ايستاده چندين مرتبه نام آن حضرت را بزب

تن از طرف همة آن دفعات كفايـت  هربار يك بار درود خواندن بر او واجب نيست بلكه يك مرتبه درود گف
 .كندمي
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ـنيد،    هم مبارك رسول اهللالبته اگر جاى نشستن يا ايستادنش را تغيير داد و سپس نا      ـا ش را گرفـت ي
 ١.دراين صورت دوباره خواندن واجب مى شود

� 
ـند  :١٥مسئله  و {در بعضى جاها كمى از موهاى سر پسران را باقى گذارده و بقية موهاى سر آنها را مى تراش

ـر را  يا بايد موهاى تمام سر را قطع كنند و يا موها. اينكار جايز نيست}آن را موى نذرى ميگويند ى تمام س
 .بگذارند

ـا        :16مسئله  ـبوى آن ت ـبو بزننـد كـه خوش ـره خوش براى زنان جايز نيست كه لباس خود را آنقدر عطر و غي
 .مردان نامحرم برسد

مثالً شوهر بخواهد براي خود . لباسى كه پوشيدن آن جايز نيست دوختن آن هم جايز نمى باشد :17مسئله 
ـورت نبايـد آن را    . پوشيدن آن برايش درست نيسـت  چنان لباسى بر سر زن خود بدوزد كه زن در ايـن ص

 .به همين صورت خياط اين گونه لباس را نبايد بدوزد. بدوزد
مطالعه و خواندن داستانهاى دروغ و حديث هاى بى سند كه جاهالن در بعضى كتابها نوشته اند  :18مسئله 

 .جايز نيست}رمان{كتابهاى عشقى و مطالعه و خواندنروي كتابهاى معتبر ثابت نيستند  و از
ـروز        را  (novels)به همين صورت زنان كتابهاى غزل و قصيده و شعر و خصوصاً كتابهاى داستانى ام

ـوزانيد . خريدن آنها هم جايز نيست. هرگز نبايد مطالعه كنند ـا  {اگر آنها را نزد دختران خود ديديد آنها را بس ي
 .}دور بيندازيد

يعنى دست دادن با يكديگر در بين زنان نيز }قَول دادن{گفتن و مصافحه كردن الَم علَيكَماَلس :19مسئله 
 .بنابراين زنان نيز بين همديگر السالم عليكم گفته مصافحه كنند. مى بايست آن را رواج داد. سنت است

ـا كسـى   رويد بدون اجازة صاحب خانه از نان و غذاى آنجا هرجائى كه مهمانى مي : 20مسئله  به كدام فقير ي
 .بدون اجازة صاحب خانه، دادن چيزى به ديگران از مال وى گناه است. ديگر چيزى ندهيد

 
 احکام يافتن اشيای گمشده

��� 
                                                 

١ :لَيلَّى اهللاُ عَلَّدر اين چنين مواقع گفتن صس و ههم كافى است كما هو عمل االُم. 
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ـاى    : 1مسئله  ـا در ج اگركسى در راه يا كوچه يا مجلسى يا در خانه اش بعد از رفتن مهمانها چيزي را يافت ي
ـرام مـى      ديگرى چيزى افتاده پيدا كرد، در اين صورتها گرفتن آن چيز براى خودش جايز نيسـت بلكـه ح

 .باشد
 .اگر مى خواهد آن را بردارد، به اين نيت آن را بردارد كه صاحبش را يافته آن را به او واپس بدهد     

 .اگر كسى كدام چيزى را در راه يافت ليكن آن را نبرداشت، در اين صورت هيچ گناهى ندارد : 2مسئله 
ـاحبش نمـى   دارم، كس ديگرى آن را برداشته مياما اگر خوف داشت كه اگر من آن را نبر      گيرد و به ص

 .دهد، در اين صورت برداشتن آن و رسانيدن آن به صاحبش واجب است
ـردن      : 3مسئله  ـتجو و پيـدا ك ـون جس هنگامى كه كسى چيزى گمشده و افتاده را يافته آن را برداشت، اكن

ـا      صاحب آن چيز و دا ـز را در آنج ـاره آن چي ـر دوب ـاال اگ دن آن چيز به او بر دوش وى الزم مى گردد و ح
ـورت   بيندازد و يا آن را برداشته بخانة خود بياورد، ليكن براى پيدا كردن صاحب آن تالش نكند، در اين ص

 .گناهكار مى شود
ـز در   خواه آن چيز در چنان جائى افتاده باشد كه برداشتن آن بر دوش او واج      ب نبود، يعنى اينكـه آن چي

ـايع    ـر ض چنان جائى افتاده بود كه خطر ضايع شدن آن نمى رفت، يا خواه در چنان جائى افتاده بود كه خط
 .شدن آن مى رفت، و بنابر اين برداشتن آن بر دوش او واجب بود

ـز      . حكم هر دو صورت يكى است      ـاحب آن چي ـردن ص ـتجو ك ـورت جس ـر دو ص و  يعنى اينكه در ه
 .رساندن آن به او واجب مى شود و دوباره در جايش انداختن جايز نمى باشد

ـان جمـع مـى     اگر : 4مسئله  ـا زن كسى چيزى يافت و آن را برداشت، در اين صورت در جاهاى كه مردان ي
ليكن نگويـد كـه   . كه چيزى يافته ام، از هركسى است بيايد آن را بگيرد}يا خبر بدهد{شوند، بايد صدا بزند

البته نشانى ناقصى دربارة آن بدهد مثالً اينكه كه يـك  . ه چيزى را يافته است تا كسى بدروغ آن را نگيردچ
 .زيور يافته ام يا يك لباس يافته ام يا يك دستكَول يافته ام كه مقدارى پول در آن است

 .ز را بايد به او دادهاى چيز گمشدة خود را دقيقاً بيان كرد، دراين صورت آن چياگركسى آمد و نشاني     
اگر صاحب آن با وجود اعالن و تالش و جستجوى بسيار پيدا نشد و ديگر اميد هم نمى رود كـه   : ٥مسئله 

 .صاحب آن يافت شود، در اين صورت آن چيز را خيرات كنيد و براى خود نگاه نداريد
ـرد  البته اگر يابندة آن چيز، خودش نادار و فقير است، در اين صورت خو      دش ميتواند آن را براى خود بگي

 .و از آن استفاده كند
ليكن اگر بعد از خيرات كردن، صاحب آن آمد، دراين صورت صاحبش مى تواند قيمت آن سامان خود      

 .را از خيرات كننده بگيرد، و اگر به خيرات كردن آن راضى شد، در اين صورت ثواب خيرات به او مى رسد
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ا طوطا يا مينا يا كدام پرندة اهلى ديگر در خانة كسى نشست و او آن را گرفـت، در ايـن   كفتر ياگر : 6مسئله 
 . صورت يافتن صاحب آن و باز دادن آن به وى برعهدة اين شخص واجب مى شود

 .گرفتن آن و نگاهداشتن آن براى خودش حرام است     
افتاده است، برداشتن و خوردن آن بـدون  اگر در باغى سيب يا ميوة ديگرى از درختان روى زمين  : 7مسئله 

 .اجازة صاحب آن حرام ميباشد
البته اگر آن چيز افتاده روى زمين چنان بى قدر و كم ارزش است كه مردم آن را اهميتى نمى دهنـد و       

مثالً يـك  . ني برداشتن و گرفتن و خوردن آن را بد مي دانند، در اين صورت استعمال آن چيز درست است
 .خرما يا چند دانه نخود در راه افتاده باشددانه 

مدفون يافـت، حكـم آن   }يا اشياي قيمتي{اگركسى از خانه يا زمينى، خزانه اى يعنى مقدار پولى : 8مسئله 
ـود    . يعنى اينكه گرفتن آن براى خودش جايز نيست. نيز مانند حكم يافتن اشياى گمشده است ـا وج ـر ب اگ

 .در اين صورت آن را خيرات كند تالش و جستجو صاحب آن پيدا نشد،
 ١.و اگر خود نادار و فقير است، در اين صورت خودش هم مى تواند آن را بگيرد     

 
 مسايل وقف
��� 

 

ـره  : 1مسئله  ـراء و   ... وقف كردن چيزى از اموال و دارائى خود در راه خدا مانند خانه، باغ، زمين و غي ـراى فق ب
ـا    مساكين و محتاجان به اينگونه كه م ـود، ي ـيم ش ثالً تمام عايدات اين زمين در ميان فقراء و محتاجها تقس

ـرى    ـار ديگ تمام ميوه هاى اين باغ به فقيران داده شود يا فقط مساكين در اين خانه اقامت كنند و بخاطر ك
 .استعمال نشود، ثواب بسيار بزرگى دارد

ـا      همة اعمال نيك انسان با مردن منقطع مى شوند ليكن اين كار      خير چنان عمل نيكـى اسـت كـه ت
وقتى كه آن خانه يا باغ يا زمين و غيرة وقف شده باقى باشد حتى تا قيام قيامت، ثواب آن به وقـف كننـده   

                                                 
اگر صاحب آن آمده بر ايـن  اما چه خودش آن را براى خود بگيرد يا چه آن را براى ديگران خيرات بدهد، در هر دو صورت : ١

خيرات كردن يا گرفتن يابنده راضى نشود، پس يابنده از پيش خود همان چيزهاى را كه يافته است و يا قيمت آنها را بايد به او 
 68ص3ج : مولف، حاشيه جديده. بپردازد
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ـواب آن   ـال    رسيده ميرود، و تا زمانى كه فقيرها و محتاجان از آن وقف، نفع و راحت ميبرنـد، ث در نامـة اعم
 .رودشخص نوشته شده مي

ـا او از  اگرك : 2مسئله  سى خواست چيزى را وقف كند، پس آن را بدست شخص نيك و ديانتدارى بسپارد ت
ـز    آن وقف نگاهدارى كند تا عايدات آن در همان كارهاى مصرف شود كه وقف كننده بخاطر آنها ايـن چي

 .را وقف كرده است، و نه اينكه عايدات آن بيهوده مصرف شود
. اسـت  أاكنون آن چيز، ديگر از او نمى باشد بلكـه از خداونـد  كسى كه چيزى را وقف كرد، هر : 3مسئله 

 .فروختن يا دادن آن به هيچ كسى درست نيست
ـان          و اكنون هيچ كسى نمى تواند در آن تصرّف يا مداخله نمايد بلكه آن چيز وقف شـده فقـط در هم

ـرى نبايـد    كارهاى بايد استعمال شود كه وقف كننده آن را بخاطرش وقف كرده است و در هي ـار ديگ چ ك
 .استعمال شود

ـرة       : 4مسئله  ـنگ و غي ـوپ، س مت، چ براى هيچ كسى درست نيست كه اشياى مسجد مانند خشـت، سـ
 . مسجد را در كارهاى شخصى خود استعمال كند

ـتعمال         ـود اس اگرچه آنها بسيار خراب هم شده باشند بازهم نبايد آنها را در مصارف شخصى و خانگى خ
 .آنها را بايد فروخته پولش را در مسجد مصرف نمود كرد، بلكه

ـا      : ٥مسئله  ـا نصـف ي شرط گذاردن در وقت وقف كردن به اينطور كه تا زمانى كه من زنده هستم، كُـل ي
ـرف      ـار نيـك مص يك سوم اين عايدات را خودم ميگيرم، سپس بعد از مردن من،عايدات آن در فـالن ك

 .شود، نيز درست است
ـايز و حـالل اسـت     كسى به اگر      ـرايش ج ـين  . صورت باال وقف كرد، گرفتن آنقدر عايـدات ب و همچن

ـتالء بـه كـدام       ـوف اب اينگونه وقف كردن، طريقة بسيار آسان و مناسبى است كه هم خود وقف كننـده خ
 .شودرا ندارد، و هم دارائى اش وقف ميتنگدسى و تكليف 

ـود و     به همين صورت اگر كسى شرط گذاشت كه اول فالن      مقدار از عايدات وقـف بـه اوالدم داده ش
سپس هرچه باقى ماند در فالن كار نيك مصرف شود، اينكار هم درست است و همان مقدار ازعايدات بـه  

 .اوالد او داده خواهد شد
 

� 
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 طريقة تدريس مسايل صفحات بعد

��� 
همسر خود  ةزنان تدريس نکند بلکه اين مسايل را يا بواسط اگر مدرس اين کتاب مرد باشد، مسايل صفحات بعد را خودش به دختران و

 .نمايد تا اين مسايل را خود مطالعه کنند تعليم دهد و يا ايشان را راهنمائیبه ايشان 

ا بعداً نمايد که خود آن ر تدريس نکند بلکه آنان را راهنمائیو اگر شاگردان، پسران کمسال باشند، در اين صورت نيز مسايل ذيل را به آنها 

 .مطالعه کنند

 

 

� 
��� 

 
    

 )بقية مسايل(

 آنچه که روزه را نمی شکند 
 وآنچه که روزه را می شکند و قضا يا کفاره را الزم ميگرداند 

��� 

 

ـتالم    : 3مسئله  اگر كسى در روز خوابيد و چنان خوابى ديد كه غسل گرفتن بر او واجب شد يعنى اينكـه اح
 .شكندكرد، در اين صورت روزه اش نمى 

ـوهر در       : ٥مسئله  ـيدن زن و ش ـردن و بوس روى يك بستر خوابيدن و همديگر را دسـت زدن و لمـس ك
 .حالت روزه درست است

ـوابگى كننـد، در          اما اگر جوش جوانى در آنها آنقدر است كه خوف مى رود  از اينكارها با يكـديگر همخ
 .داين صورت نبايد اينكارها را انجام داد كه مكروه ميباش
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ـازهم    : 11مسئله  ـود، ب اگر غسل بر كسى در طول شب واجب شد اما او غسل نگرفت بلكه در روز غسل نم
 .روزه اش درست است

 .البته گناه اينكار جداگانه خواهد بود. حتى اگر تمام روز غسل نگيرد بازهم روزه اش نمى شكند     
هم قضايش را بگيرند و هم كفاره اش . كنداگر زن و شوهر همخوابگى كردند روزة شان مى ش : 18مسئله 

 .را بدهند
ـاره    ١هنگامى كه سر آلت تناسلى مرد      ـا و كف داخل سوراخ شرمگاه پيش زن شد، روزه مى شكند و قض

 .هر دو واجب مى شود، چه منى خارج شود يا نشود
خل سوراخ رفت، در ايـن  اگر مرد آلت تناسلى خود را داخل سوراخ راه پشت زن كرد و سر آن  دا : 19مسئله 

 ٢.شودكفاره برهر دو واجب ميصورت نيز، روزة زن و مرد مى شكند و قضا و 
ـايز       :24مسئله  ـيش ج ـرمگاه پ ـوراخ ش براي زن انداختن دوا يا تيل يا كدام شى ديگر در حالـت روزه در س
 ٣.ب نمى شودولى كفاره واج. اگر زنى در حالت روزه در آنجا دوا انداخت، روزه اش مى شكند. نيست
ـود زن       : 23مسئله  ـا خ ـرد ي ـيش زنـى ك اگر دايه و قابله به ضرورت انگشت خود را داخل سوراخ شرمگاه پ

ـاره آن را     ـيده دوب ـرون كش انگشت خود را داخل آنجا كرد و سپس تمام انگشت يا مقدارى از انگشت را بي
فقط قضاى آن واجب مـي  . دداخل سوراخ كرد، در اين صورت روزه مى شكند ليكن كفاره واجب نمى شو

  ٤.باشد
البته اگر پيش . و اگر انگشت را بعد از بيرون كشيدن دوباره داخل نكرد، در اين صورت روزه نمى شكند     

                                                 
 .مى گويند» حشفه«مراد از سر آلت مرد فقط تا آنجاى آلت مرد است كه ختنه شده است  كه در عربى آن را : ١

ـدند، چنانكـه    . اما داخل كردن آلت مرد در سوراخ راه پشت گناه عظيم دارد: ٢ ـده ش قوم لوط به سبب همين عمل نابود گرداني
و اگر اين عمل كسى ثابت شود، از طرف قاضى يا حاكم سزاى سخت و . قرآن مجيد واقعة آنها را به تفصيل بيان نموده است

ـار ... دبر  ءطاو بو    :شديدى مى بيند ـار    ...بنحو احراق بالنار و هدم الجدار و التنكيس من محل مرتفع باتباع االحج ـدر المخت ال
 48ص 6ج: على هامش رد المختار

ـيه  . مولـف . اين حكم دربارة زنان است و اگر مردى دوا يا تيل در سوراخ آلت تناسلى خود بيندازد، روزه اش نمى شكند: ٣ حاش
  70ص3ج: جديده

. اگر انزال كرد، روزه اش شكست و اگر انزال نكرد، روزه اش باقيسـت }يعنى جلَق زد{كسى در حالت روزه استمناء كرد اگر: ٤
ـار  .كونه اليفسد، هذا اذا لم ينزل اما لو انزل فعليه القضاء و كذلك االستمناء بالكف اي في ـاوى دار  + 136ص2ج: رد المحت فت

 . 274ص4ج: العلوم ديوبند
  .انست كه استمناء گناه مي باشدو بايد د    
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ـار     ـان ب ـورت روزه در هم از داخل كردن به سوراخ انگشت وي تر بود، چه با آب يا چيزى ديگر، در اين ص
 .اول داخل كردن انگشت مى شكند

ـورت روزه   : 28مسئله  اگر زنى خوابيده بود يا اينكه بيهوش بود و شوهرش با او همخوابگى كرد، در اين ص
ـاره    و بر مرد،. كفاره واجب نمى شود. مى شكند و فقط قضاى آن بر او واجب مى شود هم قضا و هـم كف

 .شودهردو واجب مي

 
    )بقية(

 صورتهای که روزه نگرفتن درآنها جايز است 
��� 

 

ـراى او      : 13مسئله  ـاس آمـد، پـس ب اگر زن حايضه شد يعنى خون ماهوارش آمد يا والدت كرد و خون نف
 .درست نيست كه تا ختم حيض و نفاس روزه بگيرد

اگر زن در شب از حيض يا نفاس پاك شد، پس اكنون روزة فردا را نبايد ترك كند، اگرچه شـب   : 14مسئله 
 .روز غسل نمايدغسل نگرفته باشد، بازهم روزه بگيرد و در 

ـيكن  . و اگر بعد از دميدن صبح پاك شد، در اين صورت نيت كردن روزه برايش اكنون درست نيست      ل
ـام روز را بايـد ماننـد روزه     . خوردن و نوشيدن چيزى هم در طول روز برايش درست نمى باشد ـابراين تم بن

 .داران بگذراند
 

 

 

[ 
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اصالح مى  توسط آن و دنيانكاح يكى از نعمت هاى بزرگ اهللا تبارك و تعالى است كه  امور دين  :1مسئله
شود، دل قرار مى يابـد، و شـخص بـه    مثالً انسان از گناه به دور مي. تپذيرد و فوايد بيشمار درآن نهفته اس

 .نيت نمى گردد نامحرمان بد
ـزد همـديگر،    . از همه مهتمر اينكه فوايد آن جداگانه است و ثوابش جداگانه      ـوهر ن زيرا نشستن زن و ش

ـا  سخن گفتن محبت  آميز و دوستانة آنها با همديگر، خنديدن و مزاح كردن آنها با يكديگر و مالعبت آنها ب
 .همديگر، اينها همه از مشغول شدن به نمازهاى نفلى در ديدة شرع بهتر است

ـاهدان  بطور مثال كسى ب. ه بسته مى شودنكاح فقط از گفتن دو كلم :2مسئله شخصى ديگر در روبروى ش
ـاح    گفت كه من دختر خو ـردم، بـس، نك د را به نكاح تو دادم و اين شخص در جواب گفت كه من قبول ك

 }.اين را در اصطالح، ايجاب و قبول ميگويند{.بسته شد و آن دختر و اين مرد، زن و شوهر شدند
ـام        البته اگركسى چند دختر دارد، در اين صورت فقط از گفتن جملة باال نكاح بسته نمى شود بلكه بايد ن
ـول    » قدسيه«تر را گرفته مثالً بگويد كه من دختر خود دخ را به نكاح تو دادم و آن شخص بگويـد مـن قب

 .كردم
اگر كسى به شخص ديگرى گفت كه فالن دخترت را به نكاح من بده، و آن شخص گفت كـه   :3مسئله

ـاح  . دم يا نگويـد من او را به نكاح تو دادم، در اين صورت نكاح بسته شد، چه نفر اول بگويد كه قبول كر نك
 .در هردو صورت بسته شد

ـرده بگويـد كـه او را بـه       :4مسئله ـاره ك اگر خود دختر يا زن در آنجا حاضر بود و نكاح كننده به طرف او اش
نكاح تو دادم و مرد بگويد كه قبول كردم، در اين صورت نكاح بازهم بسته ميشود و ضرورتى به نام گرفتن 

 .زن نيست
ـا آن     و اگر خود د      ـام پـدر او بايـد ب ختر يا زن در آنجا حاضر نباشد، در اين صورت، هم نام دختر و هم ن

 .اندازه آواز بلندى گرفته شود كه گواهان بشوند
ـاح  و اگر مردم پدر دختر يا زن را هم نمى شناسند و فقط از نامگيرى پدر دانسته نمى شود كه       كـدام  نك

 .ن صورت نام گرفتن پدركالن اين دختر يا زن نيز ضرورى استدختر يا زن را مى بندند، پس در اي
 . شودكه نكاح فالن دختر يا زن بسته ميخالصه اينكه حاضران مجلس نكاح بايد بدانند      

ـرد و دو زن      :٥مسئله ـا يـك م ـرد ي براى انقعاد نكاح، اين شرط است كه نكاح در موجوديت كم از كم دو م
 .آن الفاظ نكاح را بشنوند كه در باال مذكور شد ،بسته شود و آنها با گوش خود

بنابراين اگركسى در تنهائى و خلوت به شخصى ديگرى گفت كه من دخترم را با تو نكاح كردم و ايـن       
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 .كردم، در اين صورت نكاح بسته نمى شود شخص گفت كه قبول
 .نمى شودبسته ح به همين صورت اگر فقط در روبروى يك نفر نكاح كردند، بازهم نكا     

ـود، اگرچـه    :6مسئله اگر در بين گواهان نكاح، مردى نيست بلكه همه زن هستند، بازهم نكاح بسته نمى ش
 .بودن يك مرد با دو زن حتمى است ،دراين صورت. ده پانزده زن هم گواه نكاح باشند

ـته {نكاح منعقـد اگرگواهان دو مرد بودند ليكن آنها مسلمان نيستند، در اين صورت نيز  :7مسئله نمـى  }بس
 .شود
به همين گونه اگر آن دو مرد مسلمان بودند ليكن هر دوى آنها يا يكى از آنها هنوز بالغ نشده اسـت، در       

 .اين صورت نيز نكاح منعقد نمى شود
ـامع   :8مسئله بهتر اينست كه نكاح در حضور اشخاص زيادى بسته شود، مثالً بعد از نماز جمه در مسجد ج
 .ر جاى ديگر، تا نكاح بين مردم مشتهر شود و مخفيانه نكاح نكنندو يا د
ـوند، پـس در ايـن       ليكن اگر      ـاخبر ش ـاح ب چنان ضرورتى پيش آمد كه اشخاص زيادى نتوانستند از نك

ـول     ـاب و قب ـاظ ايج صورت كم از كم دو مرد، يا يك مرد و دو زن، بايد در مجلس نكاح حاضر باشند تا الف
 .خود بشنوند نكاح را به گوش

ـا همـديگر      :9مسئله ـان ب اگر هم پسر بالغ است و هم دختر بالغ مي باشد، در اين صورت مى تواننـد خودش
يكى از آنها به ديگرى در روبروى دو گواه بگويد كه من با تو نكاح كردم و دومى بگويد كه من . نكاح كنند

 .قبول كردم، بس، نكاح بسته شد
ـا    اگر زني نكاح خود  :10مسئله ـاح كـن ي را خودش نبست بلكه به شخص ديگري گفت كه مرا با كسى نك

ـورت    اينكه گفت مرا با فالنى نكاح كن، و آن شخص در مقابل دو گواه او را به نكاح كسى داد، در ايـن ص
 .نيز نكاح بسته شد

 .اكنون اگر از اين نكاح انكار هم كند، بازهم انكارش فايده اى ندارد     

 
 کردن با آنها حرام استکسانی که نکاح 

��� 
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ـا    . نكاح كردن شخص با اوالدها و نواسه ها و كواسه هاى خود جايز نيست :1مسئله ـاح زن ب ـين نك همچن
 ١.پدر يا پدركالنِ پدري يا پدركالن مادرى و پدرِ پدركالنِ پدرى يا مادرى اش هم جايز نيست

ـايز نيسـت     نكاح كردن زنى با برادر يا ماما يا كاكا يا پسرا :2مسئله ـواهرش ج ـران خ ـا پس در  ٢.ن برادرش ي
ـند و از دو   نگويند كه با اين زن از يك پدر و مادر باشمردي را ميشريعت برادر آن  د يا اينكه از يك پـدر باش

 .مادر يا اينكه از يك مادر باشند و از دو پدر، همة اينها شرعاً برادر مى باشند
ـردن ايـن   . مادرش جدا باشد، او برادر اين زن نيستو هر مردى كه هم پدرش جدا باشد و هم       نكاح ك

 .زن با او درست است
ـود     :3مسئله ـوهر خ ـا ش نكاح كردن زنى با دامادش نيز جايز نيست، چه دخترش بخانة شوهر رفته باشد و ب

 ٣.نكاح زن با دامادش در هردو صورت حرام است.همخوابگى و خلوت كرده باشد يا هنوز زفاف نشده باشد
ـوِ    اگر پدر دخترى م :4لهمسئ ـوهر ن ـا ش ـوز ب ـود در   رد و مادرش دوباره با مرد ديگرى نكاح كرد ليكن هن خ

ـو طالقـش داد، پـس در ايـن         ـوهر ن ـا اينكـه ش تنهائى يكجا نشده بودند كه مادر اين دختر وفات كرد و ي
 .صورت براى اين دختر درست است كه با اين مرد نكاح نمايد

ـا   البته اگر مادرش با      اين شوهر نو خود در تنهائى يكجا شده بود، در اين صورت نكاح كردن اين دختر ب
 .آن مرد جايز نيست

يعنى اينكه اگر مردى دو سـه زن دارد و  . خود جايز نيست}اندريِ{نكاح كردن با اوالدهاى ناتنى : ٥مسئله
ـوهر قبلـى     وفات كند يا يكى از آنها را طالق بدهد، در اين صورت براى اين زن نكاح ك ـران ش ـا پس ردن ب

ـرده   . اش از زنان ديگرش به هيچ صورتى درست نيست ـوت ك چه آن زنان با شوهر خود همخوابگى و خل
 .نكاح كردن با اوالد ناتنى خود در هر صورت براى اين زن حرام است. باشند يا نه

 .ايز نيستيا پدر و پدركالنهاى خُسرش نيز ج}پدر شوهرش{نكاح كردن زنى با خُسر :6مسئله
 . نكاح كردن زنى با شوهر خواهر خود تا وقتى كه خواهرش در نكاح او است جايز نمى باشد :7مسئله
البته اگرخواهرش مرد يا اينكه شوهر خواهرش، خواهرش را طالق داد و عدت خواهرش تكميل شـده       

                                                 

و نكاح كردن مردى با مادركالن خود، چه پدرى و چه مادرى و مادرِ مادركالن خود، چه پدرى و چه مادرى جايز  :مسئله١
+  287ص2ج:هدايه+  187ص1ج:شرح التنوير ...على المتزوج ذكرا كان او انثى، نكاح اصله او فرعه عال او نزلحرم . تنيس

 3ص4ح:حاشيه جديده

لقوله  .و نكاح كردن مردى با مادر و خواهر و خاله و عمه اش يا دختران برادرش يا دختران خواهرش جايز نيست :مسئله٢
 287ص2ج:هدايه+  23آية : نساء... اُمهاتُكُم و اَخَواتُكُم و عماتُكُم و خَاالتُكُم و بنَات االَخِ و بنَات االُخْت حرِّمت علَيكُم:تعالى

   4يهآ: سورة نساء. و حالَئلُ اَبنَائكُم الَّذينَ منْ اَصالَبِكُم: لقوله تعالى. و نكاح كردن مردى با زن پسر خود جايز نيست: ٣
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 .تواند با شوهر خواهر خود نكاح كنداين زن ميدر اين صورت اكنون  ١است
 .البته نكاح كردن با او قبل از تكميل عدت طالق جايز نيست     

ـود صـحيح اسـت و      :8مسئله اگر دو خواهر با يك مرد نكاح كردند، نكاح هركدام آنها كه اول بسته شـده ب
 ٢.نكاح آن خواهر كه بعداً رخ داده بود صحيح نيست

ـاح عمـه و   كه زنى با مردى نكاح كرد، اكنون تا وقتى كه هنگامي :9مسئله آن زن در نكاح اين مرد است، نك
 .خاله و دختر خواهر و دختر برادر آن زن با اين مرد جايز نيست

� 
گونه اى است كه اگر مثالً يكى از آنها مرد باشد، پيوند خويشاوندى در ميان شان ب هر دو زنى كه :10مسئله

ـند نكاح ايشان با يكديگر جايز نمى بود، شرعاً اين دو زن نمى توان ـامى  . ند يكجا در نكاح يك مرد باش هنگ
دتواند با آن مرد نكاح كندت طالقش بگذرد، آنگاه زن دوم ميكه يكى از آندو بميرد يا طالق شود و ع. 

ـرد     هزنى  :11مسئله ـا يـك م ـا ب ست كه يك دختر ناتنى از شوهر قبلى خود دارد، هر دوى اين ها اگر يكج
 .نكاح كنند، جايز است

ـاً     }پسرخواندگي{»خواندگى بچه« :12مسئله در شريعت اعتبارى ندارد، و كسى از بچـه خوانـده شـدن واقع
 .بنابراين نكاح كردن زنى با بچه خواندة خود درست است. بچة كسى نمى شود

ـاح  ٣اگر مردى ماماى :13مسئله اصلى زن نيست بلكه بخاطر كدام خويشاوندى دورى او را ماما ميگويند، نك
 ٤.استكردن زن با او درست 

ـاً         به همين صورت اگر مردى را بخاطر قرابت دورى، كاكا يا برادرزاده يا خواهر زاده مى خواننـد و او واقع
 .كاكاي اصلى زن نيست، دراين صورت نيز نكاح كردن اين زن با او درست است

 .نيز درست است به همين گونه نكاح كردن زن با بچة كاكا يا بچة ماما يا بچة عمه يا بچة خاله اش     

                                                 
 .مسايل عدت به تفصيل تحت عنوان مسائل عدت خواهد آمد  :١

ـية . هر دو صحيح نيستو اگر نكاح هردو خواهر با اين مرد يكجا در يك مجلس بسته شده بود، در اين صورت نكاح : ٢  حاش
 4/4: جديده

 .ميگويند» دائى«ماما را در فارسى ايران  :٣

 زن با مادرش، چه فقط پدر يعنى اينكه برادران مادر آن. ماماهاى اصلى آن زن هستندهر سه قسم برادران مادر يك زن،   :٤
تصحيح . همة ايشان ماماهاى اصلى اين زن مى باشند شريك باشند يا فقط مادر شريك باشند و يا پدر و مادر شريك باشند،

 5ص4ح: حاشيه جديده+ االغالط 
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ـ   :14مسئله ـا دخت ر خالـة همـديگر   به همين ترتيب، دو دختر يا زن كه دختر كاكا يا دختر ماما يا دختر عمه ي
 .توانند يكجائى با يك مرد نكاح كنندمى باشند، آنها مي

و همين حكم آن خاله و عمه اى است كه خاله و عمة اصلى زن نمى باشند بلكه بخاطر كـدام قرابـت        
ـا عمـة     دو رى، آنها را خاله و عمه ميگويند، بنابراين در صورت باال جايز است كه زن و ايـن خالـة دورش ي

 .دورش يكجا باهم با يك مرد نكاح كنند

� 
ـرف   :١٥مسئله ـا وي از ط ـير   نكاح كردن با هر خويشاوندى كه از طرف نسب حرام است،  نكاح كردن ب ش

١.شودنيز حرام مي}رضاعت{خوردن
  

ـايز      يعني      ـود ج ـير داده ب اينكه دختر يا زني با آن مردي كه همسرش اين دختر يا زن را در طفوليـت ش
ـود هـم    . شودرا شوهر آن زن شرعاً پدرش گفته مينيست، زي ـيرى خ و همچنين نكاح كردن زن با برادر ش

 .درست نيست
ـا اوالد  و ه. و نكاح زن با آن كسى كه اين زن او را شير داده است نيز درست نيست      مچنين نكاحش ب

 .شونداوالد آن شخص، اوالد اين زن هم ميزيرا . آن شخص نيز درست نيست
 .و نكاح با ماما و كاكا و برادرزاده و خواهرزادة شيرى نيز حرام است     

ـاح    :16مسئله ـائى در نك اگر دو دختر از يك زن شير خورده اند، در اين صورت هردوى آنها نمى توانند يكج
 .باشند يك مرد

ـاوندى         ـام خويش ـان احك خالصه اينكه هر حكمى كه در باال براى خويشاوندهاى نَسبى بيان شد، هم
 .شيرخوردن نيز مى باشد

                                                 
ـارم   يعنى اينكه به همان صورتى كه براى زن يا م: ١ ـره مح رد حرام است كه با پدر و مادر و خواهر و دختر و خاله و عمه و غي
ـرى را  بى خود نكاح كند، به همينَس ن صورت، اگر دختر يا پسرى در دوران شيرخوارگى، عالوه بر شير مادر خود، شير زن ديگ

 . شوهر او، حرام مى باشدنيز بخورد، پس نكاح اين دختر با شوهر و برادران و پسران و غيره محارم آن زن و 
ـران آن زن،  ) يعنى رضاعى(زيرا شوهر آن زن، پدر شيرى      اين دختر است و برادران آن زن، ماماهاى شيرى اين دختر و پس

ـرام  ... برادران شيرى اين دختر، و غيره و نكاح اين پسر با خود آن زن و خواهران و دختران و غيره محارم آن زن و شوهر او ح
ـواهران ايـن   )يعنى رضاعى(زيرا آن زن، مادر شيرى  مى باشد، اين پسر است و خواهران او، خاله هاى اين پسر و دختران او، خ

 . اين را بخوبى بياد بسپاريد... پسر و غيره
 .تفصيل مسايل رضاعت يعني شيرخوردن تحت عنوان جداگانه اي بيان خواهد شد     
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 .درج است»....كه نكاح بقية كساني«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 17مسئله  :17مسئله 
 .درج است»....كه نكاح انيبقية كس«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 18مسئله  :18 مسئله
 .درج است»....كه نكاح بقية كساني«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 19مسئله  :19مسئله
 .درج است»....كه نكاح بقية كساني«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 20مسئله  :20مسئله

� 
 .ستنكاح زن مسلمان بجز با مرد مسلمان با هيچ غير مسلمانى جايز ني :21مسئله 
اگر شوهركدام زن، زن را طالق داد يا اينكه وفات كرد، در اين صورت براى اين زن جايز نيسـت   :22مسئله

  ١.كه قبل از اينكه عدت طالق يا عدت مرگ شوهر را بگذراند، با كس ديگرى نكاح كند
تكميل دورة  هر زنى كه با مردى نكاح كرده است، اكنون برايش جايز نيست كه بدون طالق و  :23مسئله

 .عدت با مرد ديگرى نكاح كند
 .درج است»....كه نكاح بقية كساني«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 24مسئله  :24مسئله
 .هر مردى كه چهار زن در نكاحش است، براى وى نكاح كردن با زن پنجم درست نيست :٢٥مسئله
ـا زن     و اگر يكى از آن زنان را طالق داد، پس تا وقتى كه       ـود، نمـى توانـد ب عدت طالق او تكميل نش

 .ديگرى نكاح نمايد
٢.نكاح دختر سنى با مرد شيعه، در فتواى بسيارى از علماء درست نيست :26مسئله

   

                                                 
 .هاى جداگانه بيان خواهند شد مسايل عدت طالق و عدت مرگ، تحت عنوان: ١

ـان     فضى ان كان ممن يعتقد االلوهيهو بهذا ظهر ان الرا: قال ابن عابدين: ٢ ـوحى، او ك فى على، او اَن جبرئيل غلط فـى ال
ـا   مة، فهو كافر لمخالفته القواطع المعلوالصديقه ةالصديق، او يقذف السيد صحبةينكر  من الدين، بخالف ما اذا كان يفضل علي

ـو    .135ص4ج:رد المحتار. فانه مبتدع ال كافر بةيسب الصحا او ـاهللا فه الرافضى اذا كان يسب الشيخين و يلعنهما العياذ ب
 264ص2ج:فتاوى عالمگيري. كافر، و ان كان يفضل عليا كرم اهللا تعالى وجهه على ابى بكر، اليكون كافراً الّا انه مبتدع

ـول      »احمدى«نكاح مسلمان با قاديانى كه :مسئله ـوت رس ـتم نب ـدة خ هم گفته ميشوند جايز نيست، زيرا به سبب انكار عقي
 .  انكار ساير متواترات دين، علماي امت اجماعاً بر تكفير قاديانى ها متفق القول اند و <اكرم
ـاوي   + �٢١و�٢١ص٢ج:فتاوى دار العلوم ديوبند      ـز الفت ـميرى   +  �٠٠و٣٩٩ص١ج:عزي ـائل الكش  2ج:مجموعـة رس

ـد   » ج«ص3و ج +عد به ب 34ص ـود   + بـه بع ـاوى مفتـى محم ـا   200ص1ج: فت ـاوى رحيميـه    + 281ت  و168 ص1ج: فت

ـا  ١�١ص١ج: امداد االحكام +	١٩و١٧٠ ـاوي   +٧	١ت ـانى    +�٧و	�ص١ج: احسـن الفت ـاوى عثم   + 85ص1ج: فت
 135تا  114ص2ج: فتاوى محموديه
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 احکام ولی 

��� 
      
 .ميگويند» ولى«هركسى كه اختيار نكاح دختر و پسرى را دارد، او را      

ـند،    . اگر پدر نباشد، پدركالن پدرى ولى اوسـت . پدر اوستاولين ولىِ دختر و پسر،  :١مسئله ـر اينـدو نباش اگ
برادر سكَه كه با او از يك پدر و مادر است، اگر اين برادر نباشد، برادر ناتني كه هر دو از يك پدر انـد و از دو  

ـرِ  مادر، اگر اين برادر هم نباشد، برادرزاده ها، اگر برادر زاده نباشد، پسر برادرزاده، بع د از او، نواسه اش يعنى پس
 . پسرِ برادرزاده

ـاتنى پـدر، و           ـرادر ن و اگر هيچ كدام از اشخاص باال نباشد، اول كاكاى سكَه، آنگاه كاكاى ناتنى يعنـى ب
ـاه نواسـة   . آنگاه پسر كاكاى سكَه، و آنگاه نواسة او يعنى پسر پسر كاكاى اصلى آنگاه پسر كاكاى ناتنى، آنگ

 ١.ناتنى نرينة كاكاى
و اگر باز هيچ كدام از اين افراد نامبرده نباشد، در اين صورت كاكاى پدر اين دختر يا پسر، ولى او اسـت،       

ـاى پـدركالنِ   . سپس پسر او و اگر كاكاى پدر يا پسر و نواسه و كواسة نرينه اش نباشد، در اين صورت كاك
 ....س كواسة نرينة او و غيرهپدرى ولى است، سپس پسر او، سپس نواسة نرينة او، و سپ

ـود مي   و اگر بازهم هيچ كدام از آنها نباشد، در اين صورت مادر      ـر خ ـا پس ـود، و بعـد از او   ، ولىِ دختر ي ش
ـر   مادركالنِ پدرى، و بعد از او مادركالنِ مادرى، و بعد از او پدركالنِ مادرى، و بعد از او خواهر اصلى كه ه

ـرادر و   دو از يك پدر و مادرند، و بع د از او خواهر ناتنى كه هر دو از يك پدر اند و از دو مادر، و بعـد از او آن ب
 .خواهرى كه با اين دختر يا پسر از طرف مادر شريك هستند و از طرف پدر جدا

 ...و بعد از همة اينها عمه ولى است، و بعد از عمه، ماما ولى است، و بعد از ماما، خاله ولى است و غيره     
ـون و  . و كافر ولىِ هيچ مسلمانى شـده نمـى توانـد   . ولىِ كسي شده نمى تواند٢شخص نابالغ :٢لهمسئ مجن

                                                 
 .يعني ناتني سكَه يعني اصلي و اَندر. پدركالن يعنى جد و كاكا يعنى عمو: ١

ـدن  «براى دانستن مسايل بلوغ به حصة دوم اين كتاب تحت عنوان: ٢ ـالغ ش ـئله  » مسايل ب ـية مس ـوان  15و حاش  تحـت عن
در حصة سوم و همچنين به حاشية مسئله اول همين حصـةكتاب تحـت    »هاى كه روزه نگرفتن در آنها جايز است صورت«
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 .ديوانه هم ولىِ كسى شده نمى تواند
ـاح    :٣مسئله دختر بالغ، خود مختار است كه نكاح بكند يا نكند و مختار است كه با هركسى كه بخواهـد نك

 .كند، كسى نمى تواند بر او جبر نمايد
گر او خودش با كسى نكاح كرد، نكاحش درست است، چه ولى اش آگاه شود يا نشود، و چه ولى اش ا     

 .راضى باشد يا نباشد، نكاحش در هر صورت درست است
ـوده كـه در           ـاح نم ـا كسـى نك  هان، البته اگر او با كُفُوي خود يعنى همبرابرش نكاح نكرده است بلكه ب

ـاحش  كمتر از او است و ولى  ١»كفائت« از اين نكاح راضى نيست، فتوى در اين صورت اينست كه اين نك
 . درست نمى باشد

ـر از           ـرى كمت ـيكن در مقابـل مه ـرده ل  و اگر دختر با كسى كه كُفُويش يعنى همبرابرش است نكاح ك
ـ  »مهر مثل« ـاح را    ىِ او مينكاح كرده است، دراين صورت گرچه نكاح صحيح است ليكن ول توانـد ايـن نك

ـاكم و    . خ كندفس يعنى اينكه ولى او نزد حاكم و قاضى مسلمان رفته فسخ اين نكاح را درخواسـت كنـد، ح
 .قاضى اين نكاح را فسخ خواهند كرد

ـادر مـذكور          ليكن حق درخواست فسخ نكاح، فقط حق آن ولى هاى است كه در مسئلة اول قبـل از م
 . ها و كواسه هاى نرينة كاكاى پدركالنِ پدرىشده اند، يعنى از پدرگرفته بالترتيب تا به نواسه 

 . گويند كه در خاندان دختر مروج است در شريعت همان مهرى را مي »مهر مثل«و      
 �  

ـورت   :٤مسئله اگريكى از ولى هاى دختر بالغ بدون پرسيدن و اجازة وى، او را به نكاح كسى داد، در اين ص
اگر دختر اجازه بدهد، نكاح درست خواهد بود و اگر راضى نباشـد  . داين نكاح موقوف به اجازة دختر مى باش

 .و اجازه ندهد، نكاح منعقد نمى شود
 :و طريقة اجازه در ذيل درج است     

كنم يا فت كه من تو را با فالنى نكاح مياگر ولى دختر باكره اى كه اكنون بالغ شده است آمده گ : ٥مسئله
د يا خنديد يا گريه كرد، همة اينها صورتهاى اجازه مي باشد و اكنون اگر نكاح كرده ام و دختر خاموش مان

داده است نكاح  كسآنكس بدهد نكاح صحيح خواهد بود، و اگر وى را به نكاح آنولى، وى را به نكاح 
 .                 صحيح مى باشد

                                                                                                                          

 .رجوع كنيد» مسايل طالق«عنوان

 .ى آن امورى كه شوهر در آنها بايد با زن كفو و برابر باشد تحت عنوان بعدى مى آيدمسايل كفائت يعن: ١
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زبان خود اجازه ندهد آن اجازه و اين ضرورى نيست كه دختر حتماً با زبان خود اجازه بدهد و اگر با      
ى كنند كه زبانسانى كه به زور، دختر را مجبور ميك. نباشد، ني، نكاح از طريقه هاي باال نيز منعقد ميشود

 .شونداجازه بدهد، كار زشتى مرتكب مي
ـامش را مي اگر ولى در وقت اجازه گرفتن از دختر، نام شوهر را نگرفت و نه د :٦مسئله ، دانسـت ختر از قبل ن

ـازه    پس در اين صورت فقط از خاموش ماندن رضايت دختر ثابت نمى شود، و خاموشى و سـكوت او را اج
 .نخواهيم دانست

ـاد فـالن         بلكه در اين صورت ضرورى است كه نام و نشان داماد گفته شود تا دختر اينقدر بداند كه دام
 .كس است

ـاح     به همين صورت، اگر مقدار مهر را بيان نكرد و       ـر مثـل نك ـر از مه دختر بالغ را در مقابل مهرى كمت
ـاره بايـد از او    كرد، در اين صورت نيز نكاح بدون اجازة آن دختر منعقد نمى شود، بنابراين حسب قاعده، دوب

 .اجازه گرفته شود
ازه اگر اين زن باكره نيست بلكه قبالً عروسى كرده بود و اين نكاح دوم اوست و ولى اش از او اجـ  :٧مسئله

ـورت    خواست، در اين صورت فقط خاموش ماندنش اجازه شمرده نخواهد شد بلكه اجازة زبانى در ايـن ص
 .ضرورى است

ـورت         و اگر او زبانى چيزى نگفت و ولى اش فقط به سبب خاموش ماندنش او را نكاح كرد، در ايـن ص
ـول نكنـد،    ح مين نكاح را قبول كند نكاح صحينكاح موقوف خواهد ماند، اگر اين زن اي ـر آن را قب شود و اگ

 .نكاح منعقد نمى شود
ـتند، در ايـن      باكره موجود بود ليكن كاكا يا برادر وة اگر پدر دختر بالغ :٨مسئله ـازه خواس ـر از او اج غيرة دخت

اجازه شمرده نخواهد شد بلكه تا هنگامى كه دختر زبانى اجازه ندهـد  دختر صورت نيز فقط خاموش ماندن 
 .زه محسوب نخواهد شدسكوت وى اجا

ـز          ـر ني البته اگر خود پدر اين دختر، آنها را براى اجازه خواستن فرستاده بود، در اين صورت سـكوت دخت
ـرعاً حـق    . اجازه مى باشد ـتن ش خالصه اينكه هر وقت كه ولى اى كه مقدمتر از همه است و اجازه خواس

ـورت   اوست، خودش يا فرستاده اش از دختر بالغ اجازه بخوا ـازه     هد، در ايـن ص ـر اج ـاموش مانـدن دخت خ
 .شودمحسوب مي

ـتن از         ـازه خواس و اگر حق اجازه خواستن از پدركالن دختر بود ليكن برادر دختر اجازه خواست يا حق اج
ـازه       ـر اج ـاموش مانـدن و سـكوت دخت برادر دختر بود ليكن كاكاى دختر اجازه خواست، در اين صورتها خ
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 .شمرده نخواهد شد
اگر ولى دختر بالغ بدون پرسيدن و بدون اجازه گرفتن از دختر، او را نكاح كرد و سپس خود ولى يا  :٩ئلهمس

ـر    فرستاده اش آمده خبر داد كه ترا با فالن شخص نكاح كرده ام، در اين صورت نيز خاموش مانـدن دخت
 .اجازه خواهد بود و نكاح صحيح خواهد شد

ـا اينكـه دو     و اگركس ديگرى آمده خبر نكاح      را آورد، پس اگر اين خبردهنده آدم نيك و ديندار اسـت ي
ـاح از      نفر آمده خبر نكاح را آوردند، در اين دو صورت نيز  ـود و نك ـازه شـمرده ميش ـر اج خاموش ماندن دخت

 .گرددسكوت وي صحيح مي
ـر        صـحيح   و اگر خبردهنده فقط يك شخص نامعتبر است، دراين صورت نكاح از خاموش مانـدن دخت

ـرف     ـارى از ط ـان ك نخواهد شد بلكه نكاح موقوف خواهد ماند و هنگامى كه دختر زبانى اجازه بدهد يا چن
 .دختر روى بدهد كه توسط آن دانسته شود كه دختر نكاح را قبول كرده، آنگاه نكاح صحيح خواهد گرديد

 .ج استدر» بقية احكام ولى«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان  10مسئله  :١٠مسئله
ـازة او   ت كه اگر پسر بالغ باشد، ولى نميسنيز ههمين حكم پسران  :١١مسئله تواند بر او جبر كند و بـدون اج

ـاح  . نكاحش را نمايد اگر ولى اش بدون پرسيدن و اجازه گرفتن از وى نكاحش را بست، در اين صورت نك
ـاح صـحيح    شاگر اجازه بدهد، نكاح صحيح مي. ودموقوف بر اجازة آن پسر خواهد ب ود و اگر اجازه ندهـد، نك

 .نمى باشد
ـود بلكـه          البته تفاوت ميان دختر و پسر در اينست كه فقط خاموش ماندن پسر اجازه محسوب نمـى ش

 .براى پسر ضرورى است كه زبانى اجازه بدهد
� 

جازة ولى منعقد نمـى  اگر دختر يا پسر نابالغ اند، در اين صورت خود مختار نيستند، نكاح آنها بغير ا :١٢مسئله
 .شود
ـورتها            ـاحش را بسـت، در ايـن ص ـرى نك و اگر نابالغ بدون اجازة ولى خود نكاح كرد يا اينكه كس ديگ

نكاح آن نابالغ موقوف به اجازة ولى اش مى باشد، اگر ولى اجازه بدهد، نكاح صحيح خواهد بود و اگر ولـى  
 .اجازه ندهد، نكاح باطل خواهد شد

ـا هركسـى كـه مـى       ،دختر يا پسر نابالغو ولىِ       ـا ب اختيار كامل دارد كه وى را به نكاح بدهد يا ندهد و ي
ـالغ،      ـر ناب خواهد نكاحش كند، دختر يا پسر نابالغ، اين نكاح را در آن وقت نمى توانند رد كننـد، چـه آن دخت

 .ردو صورت يكسان استحكم ه. باكره باشد يا اينكه قبالً نكاح ديگرى شده و نزد شوهر هم رفته باشد
اگر پدر يا پدركالن پدرى، دختر يا پسر نابالغ را با كسى نكاح كرد، در اين صورت نيز آنها بعـد از   :١٣مسئله
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ـو و      ـا غيركف ـا ب بالغ شدن نمى توانند اين نكاح را رد كنند، خواه اين نكاح با كفو و همبرابرشان شده باشـد ي
ـا در بـدل     كسانى كه كمتر و پائينتر از آنها مى ب اشند و خواه اين نكاح در بدل مهر مثل بسته شـده باشـد ي

 .مهرى بسيار كمتر از آن
 .نكاح در هر صورت صحيح است و آنها بعد از بالغ شدن نمى توانند هيچ كارى كنند     

او را با كسى نكاح كرد وآن شخص  ١و اگر ولى ديگري غير از پدر و پدركالن پدرى دختر نابالغ :١٤مسئله
ـاح در آن وقـت    كُفُوى دختر يعنى همبرابر دختر است و مهرش هم مهر مثل مى باشد، در اين صورت نك
ـاكم و       ـزد ح ـا ن ـاقى بگـذارد و ي صحيح مى باشد ليكن بعد از بالغ شدن، دختر اختيار دارد كه اين نكاح را ب

 .قاضى مسلمان درخواست نموده اين نكاح را فسخ نمايد
ـا در بـدل    ١نابالغو اگر اين ولى دختر       دختر نابالغ را با غيركُفُو يعنى با مردى كه همبرابر دختر نيست و ي

 .مهرى كمتر از مهر مثل نكاح كرد، در اين صورت نكاح اصالً منعقد نمى شود
ـيار      ١و همچين اگر اين ولى      ـر بس پسر نابالغ را با دخترى در بدل آنقدر مهرى نكاح بست كـه ايـن مه

 .مثل آن دختر است، در اين صورت نيز اين نكاح اصالً منعقد نمى شودبيشتر از مهر 
 .درج است» بقية احكام ولى« در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان15مسئله  :١٥مسئله
 .درج است »بقية احكام ولى« در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 16مسئله :١٦مسئله

� 
ـوده آنقـدر دور اسـت    اگر اين ولىِ دختر نابالغه كه اصوالً  :١٧مسئله حق نكاح كردن او را دارد، در مسافرت ب

ـار نخواهـد    و مشوره كنند، اين فرصت از دست ميكه اگر منتظر او بنشينند و با ا رود و خواستگار آنقـدر انتظ
ـز مي   كرد و دوباره يافتن چنين خواستگارى مشكل است، ـر را   پس در اين صورت ولى بعـدى ني توانـد دخت

ـاحش      بناب. نكاح بنمايد ـاح بدهـد نك ـر را بـه نك راين اگر اين ولىِ دوم بدون پرسيدن و اجازة ولى اول، دخت
 .صحيح خواهد بود

ـر         و اگر ولى اول آنقدر دور نباشد، پس بدون پرسيدن و اجازة او، ولى دوم نبايد دختر را نكاح نمايـد و اگ
ـر  ولىِ دوم در اين صورت بازهم دختر را به نكاح داد، پس اين نكاح  موقوف به اجازة وليِ اول خواهد بود، اگ

 .او اجازه بدهد نكاح صحيح خواهد شد و اگر اجازه ندهد نكاح منعقد نمى گردد
ـال     :١٨مسئله ـور مث ـرد، بط به همين گونه اگر ولىِ دوم در موجوديت ولى اول، دختر يا پسر نابالغ را نكاح ك

ح كرد، و از پدر نابالغ هيچ راى و مشوره نگرفت، در اين حق نكاح از پدر بود ليكن پدركالن اين نابالغ را نكا

                                                 
 .مانند برادر يا كاكا و غيره ولى هاى دختر و پسر كه تفصيل آنها در مسئله اول گذشت: ١
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 .صورت اين نكاح موقوف به اجازة پدر آن دختر يا پسر نابالغ مى باشد
ـورت،        و يا اينكه حق نكاح كردن نابالغ از برادرش بود ليكن كاكاى آن نابالغ وى را نكاح كرد، دراين ص

 .ر يا پسر نابالغ مى باشدصحت اين نكاح موقوف به اجازة برادر آن دخت
ـود اسـت   :١٩مسئله . زنى عقلش را از دست داد و ديوانه شد و اين زن يك پسر بالغ دارد و  پدرش هم موج

ـودن        ـر در ولـى ب ـرا پس اگر خواستند كه نكاحش كنند، در اين صورت ولىِ اين زن، پسر او مـى باشـد، زي
 .مقدمتر از پدرش است

 
 مسايل کفائت

    )رمورد نکاح باهم برابر هستند و چه کسانی نيستنديعنی چه کسانی د(

��� 
 

ـاح    :١مسئله در شريعت اين نكته بسيار مراعات شده است كه بدون كفائت يعنى برابرى و هم مرتبـه اى نك
ـر او و هـم مرتبـة او       ـوى او يعنـى براب صورت نگيرد، يعنى اينكه دختر را با چنان مردى نكاح نكنيد كه كُُف

  ١.نيست
يكى برابرى در نسب، دوم برابرى در مسلمان . كفائت يعنى برابرى شوهر با زن بر چند قسم است :2مسئله

 .بودن، سوم برابرى در ديندارى، چهارم برابرى در پول و مال، پنجم برابرى در كسب و پيشه
 

 :مسايل برابری در نسب
ـوى از     .برابرى در نسب اين است كه شوهر در نسب، كفو و برابر زن باشـد  :٣مسئله ـارى و عل ـيد و انص س

 .لحاظ نسب با همديگر برابر هستند
ـرد        ـاح ك ـورت    در ،يعنى اگرچه مرتبة سيدها بلندتر است ليكن اگر دختر سيد با پسر انصارى نك ايـن ص

 .باشدرى نيز كفو و برابر دختر سيد ميكه دختر با كُفُو و برابر خود نكاح نكرده بلكه اين انصا نخواهيم گفت

                                                 
: شيه جديدهحا. مولف. به همين صورت مناسب نيست، دختر را به نكاح مردى داد كه در ديندارى برابر با دختر نباشد :١
 10ص4ح
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ـز    . نسب از طرف پدر اعتبار دارد، نسب مادرى اعتبارى ندارد :٤لهمسئ ـرش ني بنابراين اگر پدر سيد باشـد پس
 .سيد است و اگر پدر انصارى است پسرش نيز انصارى است، خواه مادر او از هر قومى باشد

ـيدها     بنابراين اگر كدام سيد با زنى از قوم ديگرى نكاح نمود، پسرش هم سيد بوده در مرتبه      ـا س ـر ب براب
 .خواهد بود

البته اين امرى ديگر است كه هركسى كه پدر و مادرش از خاندان عالى باشند، توقير وى بيشتر خواهـد       
 .بود ليكن در شرع همة اينها برابر همديگر گفته مى شوند

ـابراين  . ربها نمى باشندو آنها كفو و برابر سيدها و ع١قوم افغان و قوم مغل هر دو برابر همديگر اند :٥مسئله بن
ـر      ـا غي ـاح ب اگر دختر سيد يا عرب با كدام افغان يا مغل نكاح كرد، در اين صورت خواهيم گفت كه ايـن نك

 .كُفو و نابرابر صورت گرفته است
  

 :مسايل برابری در مسلمان بودن
ـار   اقوام غير برابرى شوهر با زن در مسلمان بودن فقط در قوم هاى افغان و مغل و غيره :6مسئله عرب اعتب

 . دارد و در بين سيدها و انصاريها و علويها و عربها اعتبارى ندارد
كُفو و برابر زنى نيست كه هم خودش  كافر بود مردى كه خودش نومسلمان است و پدرش بنابراين     

و آن مردى كه هم خودش مسلمان است و هم پدرش . باشد مسلمان است و هم پدرش مسلمان مي
لمان است ليكن پدركالنش مسلمان نيست، او كُفو و برابر آن زنى نمى باشد كه پدركالنش هم مس

 .مسلمان بود
هر مردى كه پدر و پدركالنش مسلمان باشند ليكن پدرِ پدركالنش مسلمان نبود، او كُفو و برابر  :٧مسئله

 .باشد كه چندين پشتش مسلمان بوده اند آن زنى مي
ـارى    خالصه اينكه كفا      ـار دارد و بعـد از او اعتب ئت و برابرى در مسلمان بودن فقط تا پدرِ پدركالن اعتب
 . ندارد

 
 :مسايل برابری در دينداری

                                                 
مسئلة كفائت نسبى در بين آن اقوامى كه عرب نيستند يعنى عجمى ها مانند افغانها، تاجيكها، تركها، ازبكها، چيني ها، : ١

الدر المختار  .و اسالماً یةو اما في العجم فتعتبر حر. اروپائى ها و غيره جارى نميگردد، و همه اقوام غير عرب كفوى همديگر اند
 ١�١ص4ج: ش رد المختارعلى هام
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كه اوباش يا  مراد از كفائت و برابرى شوهر با زن در ديندارى اينست كه مرد فاسق يعنى كسى :8مسئله
 .ندار و پارسا و نيك نمى باشدقمارباز يا شرابخور يا بدكار است، كُفو و برابر زن دي

 

 : مسايل برابری در پول و مال
ـادار    :٩مسئله مراد از كفائت و برابرى شوهر با زن در پول و مال و دارائى اينست كه مردي كامالً مفلـس و ن

 .و محتاج، كُفو و برابر زن پولدار نمى باشد
رسم است كـه بـه زن بدهنـد،     شب زفافمرد كامالً مفلس نيست بلكه آن قدر مهرى را كه در  و اگر     

ـر زن  و همچنين ميتواند نَفق تواند حاال به زن بدهداگر مي ة وى را بدهد، پس در اين صورت وى كُفو و براب
 ١.پولدار مى باشد، اگرچه نتواند كه تمامى مهر را همين حاال بپردازد

ـا     و اين هم ضرورى نيست كه خاندان دختر به هر اندازه اى كه پول      ـوهر هـم همانقـدر ي دار هستند، ش
 .نزديك به آن پولدار و ثروتمند باشد

 
 :   مسايل برابری در کسب و پيشه

ـاط      :١٠مسئله ـر خي ـو و براب مراد از كفائت و برابرى شوهر با زن در كسب و پيشه اينست كه مرد نـداف، كُف
  ٢.ك، كاالشوى و غيره نيز كُفو و برابر خياط نيستالبه همين صورت د. نيست
 . مرد ديوانه و مجنون، كُفو و برابر زن هوشيار و عاقل نمى باشد :١١مسئله

   
 مسايل مهر
��� 

                                                 
رورى ـ،و اگر در جائى رواج نيست، اين نيز ض11ص4ج: حاشيه جديده. يعنى هرجائى كه دادن مقدارى از مهر رواج است: ١

 .نيست

 لـايـشه چون ازمسـنكته اى كه بايست در اينجا ملحوظ داشت اينست كه مسايل كفائت بين زن و شوهر در كسب و پي: ٢
اگر عرف شهرها و ممالك ديگر جداگانه باشد، حكم شرعى نيز » المعروف كالمشروط« حسب قاعدةعرفى است بنابراين 

  .  حسب عرف ديار هند نوشته شده استال مسئلة مذكور در با. جداگانه خواهد بود
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ـي  ا نكنند، نكاح در هرحال منعقد ميدر وقت نكاح چه مهر را ذكر كنند ي :1مسئله ـود ل ـورت   ش كن در ايـن ص
 .گرددزم ميالمهر مثل 

ـر    من مهبلكه اگركسى در وقت نكاح شرط بگذارد كه       ـازهم مه ـنم، ب ر نمى دهم و بى مهر نكاح ميك
 . گرددزم ميال

ـرّر     ١يا قيمت آن اسـت  »ده درهم شرعى نقره«كمترين مقدار مهر زن :٢مسئله ـترين مقـدار آن مق و بيش
 . تواند مهر خود را مقرر كندزن بخواهد مي نيست بلكه هرقدر كه

 . ليكن مهر بسيار زياد بستن خوب نيست     
ـر او    بنابراين      ـورت ب زم الاگركسى فقط در بدل قيمت دو درهم نقره يا كمتر از آن نكاح كرد، در اين ص

ـود   است كه بازهم بايد پولي برابر با قيمت ده درهم نقره را به زن بدهد، زيرا مهرى كمتر از اين در شرع وج
 . ندارد
 . را بايد بپردازدو اگر شوهر قبل از زفاف زنش را طالق بدهد، در اين صورت نصف مهر      

 .درج است» بقية  مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 3مسئلة :٣مسئله
 .  درج است» بقية مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب  تحت عنوان 4مسئله :٤مسئله
 .درج است» بقية مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان  5مسئله :٥مسئله
 .درج است» بقية مسايل مهر«ين حصة كتاب تحت عنوان در آخر ا 6مسئله :٦مسئله
ـرط     :7مسئله اگر در وقت نكاح هيچ ذكرى از مهر به ميان نيامد و نكاح انجام شد، يا اينكه مرد بـه ايـن ش
دهم، و سپس از زن و شوهر يكي مرد و كرد كه من بدون مهر نكاح ميكنم و هيچ مهرى به زن نمينكاح 

ـر   يا چنان تنهائى و يكجائ ـز اداى مه ى ميان ايشان واقع شد كه در شرع اعتبار دارد، پس در اين صورت ني
 . شودزم مي» المهر مثل«در چنين صورتىضرورى است و 

و در چنين صورت، اگر شوهر قبل از وقوع چنان تنهائى و يكجائى كه شرعاً معتبر است زن را طـالق       
 . يك جوره لباس خواهد يافت بدهد، زن مستحق مهر گرفتن نمى باشد بلكه فقط

 . شودبراين اگر آن را ندهد گناهكار ميبر شوهر واجب مى باشد، بنا» جوره لباس«و دادن اين يك     

                                                 
بنابراين چون يك درهم شرعى . يا قيمت آن است »ده درهم شرعى«چنانكه در متن كتاب آمد كمترين مهر زن: ١

لهذا كمترين مقدار مهر . مى باشد ملى گرام نقره 61گرام و 30ى گرام است، ده درهم شرعى برابر بامل 61گرام و  3اوىمس
 .مĤخذ اين اوزان در حصة سوم كتاب گذشت. است و يا پولى برابر با اين مقدار نقره ملى گرام نقره 61گرام و  30زن يا
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ـود اينسـت كـه    لباس كه دادن آن بر شوهر واجب مي در صورت مذكورة باال معناى يك جوره :٨مسئله ش
ـاند  }ادر نماز بزرگيا چ{شوهر يك پيراهن و يك چادر و يك ازار و يك چادرى كه سر تا پاى زن را بپوش

 .بايد به او بدهد
ـادار اسـت،     :٩مسئله ـر و ن شوهر اين جوره لباس را مطابق قدرت و توانائى خود بايد بدهد، يعنى اگر آدم فقي

ـاس متوسـط     ـورت لب لباس ارزان بدهد و اگر بسيار فقير نيست ليكن خيلى پولدار هم نمى باشد، در اين ص
 . ر شوهر خيلى پولدار و ثروتمند است، در اين صورت بايد لباس ابريشمى بدهدبدهد، و اگ

 . اما در هر صورت بايد متوجه بود كه قيمت اين جوره لباس، نبايد از نصف مهر مثل آن زن بيشتر شود     
ـود       ـابراين خريـدن و    ١و همچنين نبايد قيمت اين جوره لباس از قيمت پنج درهم نقره كمتر ش دادن بن

 . تكه يا لباس خيلى گرانبها كه قيمت آن بيشتر از نصف مهر مثل آن زن شود، بر شوهر واجب نيست
ـر         البته اگركسى به رضايت و خوشى خود، تكه يا لباس خيلى گرانبها و بسيار بيشتر از قيمت نصـف مه

 . مثل را به زن طالق دادة خود بدهد، اينكار درست است
ـر را   اگر در وق :١٠مسئله ـود مه ت نكاح هيچ مهرى مقرر نكردند ليكن زن و شوهر بعد از نكاح با رضايت خ

ـرى   زم نمى گردد بلكه المعين نمودند، پس اكنون مهر مثل بر شوهر  ـان مه ـردد كـه زن و   زم ميالهم گ
ـريعت   . شوهر به رضايت خود آن را معين كرده اند البته اگر قبل از وقوع آن خلوت و يكجائى اى كـه در ش

ـان يـك      مع تبر است، زن طالق شود، دراين صورت زن مستحق گرفتن مهر نمى باشـد، بلكـه فقـط هم
 . ذكر شدال جوره لباس را خواهد يافت كه در با

� 
ـايت     اگر مردى مطابق طاقت و توان خود يك هزار يا ده هزار را مهر مقرر :11مسئله ـپس بـه رض كرد و س

ـورت  هزار، يك و نيم هزار به تو مي يكخود، مهر زن را اضافه نمود و گفت كه بجاى  دهم، پس در اين ص
ـار مـى   . گرددفه كرده است، حاال بر او واجب ميهر مقدار پولى كه شوهر در مهر اضا اگر آن را ندهد گناهك

 . شود
ـيش بيايـد كـه در          و اگر شوهر در اين صورت زن را قبل از اينكه ميان شان آنگونه تنهائى و يكجائى پ

ـين شـده را خواهـد يافـت و     شرع معتبر ا ست طالق بدهد، در اين صورت زن نصف همان مهر اصلى مع
 . آنچه را كه بعداً اضافه شده است در مهر حساب نخواهيم كرد، بنابراين زن آن را نيز بدست نخواهد آورد

ـر        ى درقـ  به همين ترتيب اگر زن به رضايت و خوشى خود، مقدارى از مهر خود را معاف كند، پـس ه

                                                 
  .نقره ميشودرام ملي گ٣٠گرام و  15پنج درهم نقره معادل : ١
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 . گرددكه او معاف كرده است معاف مي
ـاف مي   و اگر كُل مهر خود را معاف كرده اس      ـرش مع ـر    ت، در اين صورت كُـل مه ـون ديگ ـود و اكن ش

 . مستحق مطالبة مهر نمى باشد
ـورت    :١٢مسئله اگر شوهر به زور و جبر و تهديد، زن را مجبور ساخت كه مهر خود را معاف كند، در ايـن ص

 . مى شود، و اداى آن هنوز هم بر عهدة شوهر واجب استمهر زن معاف ن

� 
ـرر   :١٣مسئله اگر در مهر زن، پول يا طال يا نقره مقرّر نكردند بلكه كدام زمين يا باغ يا خانه اى را در مهر مق

 . نمودند، اينهم درست است و همان زمين يا باغ يا خانه را كه بجاى مهر مقرر شده است بايد به زن داد
ـرد كـه فـالن     :14مسئله اگر شوهر در مهر يك اسپ يا فيل يا كدام حيوان را مقرر كرد ليكن مشخص نك

هم درست است و در اين صورت يك اسپ متوسط حال را كه نه خيلى عالى باشـد  اين اسپ را خواهم داد،
 .  و نه خيلى ارزان و يا قيمت آن را  بايد به زن بدهد

ـانور را، پـس اين  دهم كه يك جانور مير فقط اينقدر گفت ولى اگر شوه      ـر   و نگفت كه كدام ج گونـه مه
 . گرددزم ميالثل در اين صورت مهر م. مقرركردن صحيح نيست

 .درج است» بقية مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان15مسئله  :١٥مسئله
 . درج است» بقية مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان16مسئله  :١٦مسئله

ـر را بـه زن مي  در هرجائى كه رسم است كه شوهر در همان ش :١٧مسئله دهـد، در  ب اول عروسى، كُل مه
 . آنجا زن اختيار دارد كه تمام مهر را در همان شب اول نكاح از شوهر مطالبه كند

ـر            ـوهر بخواهـد ب ـود را از ش ـر خ اگر زن در شب اول نكاح مهر خود را نخواست، پس هر وقتى كه مه
 . كردن در آن درست نيستتاخير. واجب است كه مهرش را بدهد شوهر
ـا  خود را يا بعد از طالق مطالبـه مي رواج است كه زنها مهر }افغانستان{اينجادر  :18مسئله بعـد از   كننـد و ي

ـا  د، وارثهايش مهر او را مطالبه ميو اگر زني پيش از شوهر مى مير. گيرندوفات شوهر از تركة او مي كنند و ت
 . دهد و نه زن مهر مى طلبدكه زن و شوهر با همديگر زندگى ميكنند، نه شوهر مهر مي وقتى
ـر         پس حكم شرعى در اينجا به سبب رواج و عرف اينست كه زن پيش از طالق شدن نمى توانـد مه

 . خود را مطالبه كند
ـان       شـب اول واجـب مـى     البته آن مقدار مهر كه رواج است در شب اول زفاف بدهند، دادن آن در هم
 . باشد
 . و اگر قومى اين رواج را نداشته باشد، دراين صورت مشمول اين حكم نخواهند بود     
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 . درج است» بقية مسايل مهر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان19مسئله  :١٩مسئله

� 
ـول داده اسـت    :٢٠مسئله ان انـدازه  همـ اگر شوهر به نيت مهر، مقدارى پول به زن داد، پس هرقدرى كه پ

 . شودپول از مهر زن اداء مي
ـو            ـرت بت ـول را در  مقابـل مه در وقت دادن پول، اين ضرورى نيست كه شوهر به او بگويد كه ايـن پ

 . ميدهم
ـر   ر شوهر چيزى به زن داد ليكن زن مياگ :٢١مسئله ـور مه گويد كه آن را همين طورى به من داده اى، بط

ـر    مي آن را به من نداده اى، و شوهر ـوهر معتب گويد كه من آن را بطور مهر داده ام، در اين صورت گفتـة ش
 . خواهد بود

ـواهيم           ـر نخ ـز را از مه ـورت آن چي البته اگر آن چيز از قبيل خوردنيجات و نوشيدنيجات بود، در اين ص
 . دانست و گفتة شوهر در اينجا اعتبار نخواهد داشت

  
 مسايل مهر مثل
��� 

 

ـر را ببينيـد كـه     مهر مث :١مسئله ل يعني مهر خاندانى دختر اينست كه دختر ديگرى از خاندان پدر ايـن دخت
ـوده      ـر ب ـاح كـم عم مثل اين دختر باشد، يعنى اينكه اگر اين دختر كم عمر است، آن دختر هم در وقت نك

ـاكره نكـ   اح باشد، اگر اين دختر خوش صورت است، آن دختر هم خوش صورت بوده باشد، اگر اين دختر ب
ـود، آن      ـاح پولـدار ب كرده است، آن دختر هم در باكرَگى نكاح كرده باشد، هرقدر كه اين دختر در وقـت نك
ـر هـم       ـنده اش اسـت، آن دخت ـر باش دختر هم به همان اندازه پولدار بوده باشد، از هر شهرى كه اين دخت

خالصـه  . ن دختر هم مثلش باشدباشندة آن باشد، اگر اين دختر ديندار و هوشيار و باسليقه و باسواد است، آ
اينكه آن دختر در وقت نكاحش در اين امور مذكوره مثل اين دختركه اكنون نكاحش شده است بود، پـس  

ـر     يدر اين صورت همان مهر ـاال بـدون مه كه براى آن دختر مقرر گرديده بود، مهرِ مثل اين دختركه ح
 .نكاح كرده نيز مي باشد

ـره    دختران خاندان پدرى  :٢مسئله ـر و غي ـاى دخت دختر، مثالً خواهران دختر، عمه هاى دختر، دختران كاك
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 . دخترانى است كه از قوم پدرش هستند
 . در مهر مثل، مهر مادر مالحظه نمى شود     
البته اگر مادر نيز از خاندان پدر دختر باشد، مثالً پدر دختر با دختر كاكاى خود نكاح كرده باشـد، در ايـن        

 . مادرِ دختر نيز مهر مثل گفته خواهد شد صورت مهرِ

 
 مسايل نکاح کافران 

��� 

 
ـر     :١مسئله ـز معتب ـا را ني كافران مطابق دين خود به هر طريقه اى كه نكاح مى كنند، شريعت  اين نكاح آنه

ـا نيسـت   . مى داند ـاح آنه . اگر زن و شوهر كافر يكجا مسلمان شوند، در اين صورت ضرورتى به تجديد نك
 . نكاح سابق حاال هم باقى استهمان 

شود و اكنون ، در اين صورت نكاح آنها باطل مياگر يكى از آندو مسلمان شد و دومى مسلمان نشد :2مسئله
 .زندگى كردن براى آنها جايز نيست باهم مانند زن و شوهر

 

� 
 

 
 مساوات کردن در بين همسران خود

��� 
 

ـرى كنـد  هر مردى كه بيشتر از يك زن دارد،  :١مسئله . بر او واجب است كه ميان زنان خود مساوات و براب
 . تواند آن چيز را از او مطالبه كندزن ديگرش هم مي هر چيزى كه به يك زن بدهد

خواه زنانش باكره بوده باشند يا قبالً هم نكاح شده باشند يا اينكه يكى از آنها باكره بوده باشد و ديگرى      
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 . كم همة آنها يكسان استقبالً شوهر نموده باشد، ح
ـزد يـك زن دو   . زن ماند، پس نزد زن ديگر هم بايد يك شب بماندشب نزد يك يك اگر شوهر       اگر ن

 . يا سه شب گذارند، بايد نزد زن ديگر هم دو يا سه شب بگذراند
ـو    ه يك زن داده است، زن ديگر هـم مي و اگر مقدارى طال و زيور ب      ر را از او توانـد همانقـدر طـال و زي

 . مطالبه كند
ـا  است آن زنى كه اكنون نكاحش كرده  :٢مسئله و آن زنى كه مدتها پيش نكاحش نموده، حق هردوى آنه

 . برابر است
ـرورى   :٣مسئله مساوات و برابرى ميان زنها فقط در شب بودن ضرورى است و در روز مساوات بين آنها ض
 . زن بيشتر ماند و نزد زن ديگر كمتر، عيبى ندارد بنابراين اگر شوهر در طول روز، نزد يك. نيست

اگر شوهر نزد يك زن بعد از نماز شام رفـت و  . ليكن مساوات و برابرى ميان زنان در شب واجب است     
 . شودماز خفتن، دراين صورت گناهكار مينزد زن ديگر بعد از ن

ند و روز بخانه مى آيد ماننـد چوكيـدار و   كيفه اش شبانه است و در شب كار ميالبته اگركسى كار و وظ     
 . پاسبان، براى او حكم اينست كه روز را در ميان زنان خود مساوات و برابرى كند

 . درج است» ...بقية مساوات كردن«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 4مسئله :٤مسئله
ـود بايـد    چه بيمار، در هردو صورت، در اين شب  شوهر چه صحيح و سالم باشد :٥مسئله ـان خ بودن نزد زن

 . مساوات كند
ـار     ،اگر شوهر :٦مسئله ـرا دل در اختي يك زن خود را بيشتر دوست دارد و ديگر را كمتر، اين گناه نيسـت، زي

 . شخص نمى باشد
ـود بـه   شوهر هر زني را كه بخواهد مي. شددر هنگام مسافرت، اين مساوات واجب نمى با :٧مسئله تواند با خ

 . سفر ببرد
ـا كـدورتى در دل            ـرد ت ـفر بب و بهتر اينست كه قرعه اندازى كنند، نام هركه برآمد، همو را با خود بـه س

 . نگيرند

 
 }رضاعت{مسايل شيرخوردن و شيردادن
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��� 
 

البته اگر پـدر طفـل پولـدار    . هنگامى كه طفلى تولد شد، بر مادرش واجب است كه او را شير بدهد :١مسئله
ـاهى نمـى     باشد و بتواند دايه اى  براى طفل استخدام كند، در اين صورت اگر مادر شير ندهـد، مرتكـب گن

 . شود
ـ  . براى زن درست نيست كه بدون اجازة شوهر، طفل كس ديگرى را شير بدهد :٢مسئله ـر طفل از  يالبته اگ
رود، پس در اين حالت زن ميتواند بدون اجازة شوهر، آن طفـل  نگى مى تپد و خوف ضايع شدن او ميگرس

 .شير بدهد را
ـرام اسـت و      . حد اكثر مدت شير دادن به طفل دوسال است :٣مسئله ـال ح شيردادن به طفـل بعـد از دوس

 . هرگز درست نيست
ـير   :٤مسئله اگر طفل شروع به خوردن چيزهاى ديگركرد و بنابراين مادرش قبل از دو سالگى، طفل را از ش

 .جدا كرد، اينكار درست است و عيبى ندارد

� 
ود و شوهر ايـن زن  شورد، اين زن نيز مادرش مياگر طفل عالوه بر مادر، شير زن ديگرى را نيز خ :٥مسئله

نكاح بين آنها و ايـن طفـل    شوند ون، برادران و خواهران شيرى اش ميگردد و اوالد اين زپدر اين طفل مي
 . گرددحرام مي

ـاط        ـا      نكاح با خويشاوندانى كه از طرف نسب براى طفل حرام اسـت، بخ ـاح ب ـوردن، نك ـير خ ر ايـن ش
البته چند مسايل از اين  {.خويشاونداني مثل آنها از طرف مادر شيردهش براى اين طفل نيز حرام مى باشد

  }.مى آيند19و18و17و16قاعده جداست كه تحت مسئله
ـير زنـي ر        ا ليكن اين حكم در فتواى بسيارى از علماء مشروط به آن است كه طفل تا دوسالگى اش ش

ـارى     ـوردن اعتب ـير خ خورده باشد، و اگر طفل دوساله شد و سپس شير زنى را خورد، در اين صورت اين ش
دش، خواهر و برادر شيرى طفل النخواهد داشت، نه آن زن شير دهنده، مادر شيرى طفل مى شود و نه او

 . بنابراين اگر آنها با همديگر نكاح كنند، نكاح درست خواهد بود. مى گردند
ـير     :ليكن امام اعظم      ـالگى هـم ش ـيم س كه امام بسيار بزرگى است مى فرمايد كه اگر طفل تا دو و ن

 . د آن زن درست نمى باشدالزنى را خورده باشد، بازهم نكاح او با او
ـارى نـدارد و          ـيچ اعتب البته اگر طفل بعد از دو و نيم سالگى شير زنى را خورده باشد، اين شير خوردن ه
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 .ن طفل و اوالد زن شيردهنده نزد همة علماء جايز استنكاح بين آ

� 
ـاال گفتـه شـد،     :٦مسئله به محض اينكه شير زنى به حلق طفل فرو رفت، تمام آن خويشاوندهاى كه در ب

 . كمى و زيادى شير اعتبار ندارد.كمى به حلقش رفته باشد يا زيادخواه شير. مه بر طفل حرام ميشونده
ـام        اگر طفل از سي :٧مسئله ـز تم ـورت ني ـيده بـه او داد، در ايـن ص ـود را كش نه شير نخورد بلكه زن شير خ

 . شوندرام ميخويشاوندهاى باال بر او ح
ـرام   به همين صورت، اگر شير زنى را در بينى طفل چكاندند، بازهم تمام       ـر او ح خويشاوندهاى مذكور ب
 . و اگر در گوش طفل چكاندند، اين اعتبار ندارد. شوندمي
ـتر   :٨سئلهم اگر شيرِ زنى را با آب يا دوا مخلوط كرده به طفل خوراندند، در اين صورت ببينيد كه آيا شير بيش

 . است يا آب، يا اينكه هر دو برابر است
ـود و همـة   ، پس آن زن مادر شيرى ايـن طفـل مي  اگر شير زيادتر باشد يا اينكه آب و شير برابر باشد      ش

 . گردندحرام ميخويشاوندان مذكور بر طفل 
و اگر آب يا دوا زيادتر باشد، در اين صورت اين شير قابل اعتبار نيست و آن زن مادر شيرى طفل نمـى       
 . شود

ـز ببينيـد    :٩مسئله اگر شير زنى با شير گوسفند يا گاو مخلوط شد و طفل آن شير را خورد، در اين صورت ني
 . او يا اينكه هر دو برابر استكه آيا شيرِ زن زيادتر است يا شير گوسفند و گ

ـون           اگر شير زن زيادتر يا برابر بود، پس همة خويشاوندان مذكور بر طفل حرام شـدند و ايـن طفـل اكن
 . فرزند شيرى آن زن مى باشد

و اگر شير گوسفند يا گاو بيشتر است، پس اين شير اعتبارى ندارد و چنان خواهيم پنداشـت كـه طفـل         
 . را نخورده است اصالً شير او

ـر    اگر از دختر باكره اى شير آمد و طفل آن را خورد، پس تمام خويشاونده :١٠مسئله ـر ب اى مـذكور آن دخت
  ١.شوندطفل حرام مي

اوندهاى مـذكور  رده را كشيده به طفل خوراند، در اين صورت نيز تمام خويشـ كسى شير زنِ ماگر :١١مسئله 
 . شوندزن بر طفل حرام مي

                                                 
اگر دختر كمتر از نُه سال دارد، دراين صورت اين شير . مراد از دختر باكره دخترى است كه نُه ساله يا باالتر از آن باشد: ١

   18ص 1ح:حاشيه جديده.اعتبارى نخواهد داشت و حرمت ثابت نخواهد شد
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ـارى نـدارد    :١٢مسئله ـواهر    . اگر دو طفل، شير يك گوسفند يا يك گاو را خوردند، ايـن اعتب ـرادر و خ ـا ب آنه
 . يگديگر نمى شوند

ـرا    :١٣مسئله ـاه دارد، زي اگر مردى شيرِ زن خود را خورد، زنش بر وى حرام نمى شود، البته اين كار خيلى گن
 . شير خوردن بعد از عمر دو سالگى حرام است

� 
ـاح كننـد   اگر :١٤مسئله . دختر و پسرى هر دو شير يك زن را خورده اند، پس آنها با همديگر نمى توانند نك

. خواه هر دو همزمان باهم شير خورده باشند يا اينكه يكى اول و ديگرى چندين سال بعد شير خورده باشـد 
 . حكم هر دو صورت يكسان است

ـاح   توپس اكنون اين دختر نه ميرده است، را خو» خالد«يك دختر مثالً شيرِ زنِ :١٥مسئله اند كه با خالـد نك
 . د خالد نكاح كندالتواند كه با اوپدركالنِ خالد نكاح كند و نه مي تواند كه با پدر ياكند و نه مي

 . نكاح كندنيز نمي تواند د خالد كه از زن ديگرش هستند البلكه با آن او     
ـام دارد، زن      شير خديجه را » عباس«كسى مثالً بناماگر :١٦مسئله ـادر ن ـوهر خديجـه كـه ق خورده بود و ش

ـاح كنـد،     ديگرى هم بنام زينب داشت كه طالقش داده بود، پس اكنون زينب نيز با عباس نمى توانـد نك
 . د شوهر براي زن جايز نمى باشدالزيرا عباس فرزند شيرى قادر، شوهر زينب است و نكاح كردن با او

ـاح كنـد     به همين صورت اگر عباس زن خود      ـادر نك ـا ق ـادر   . را طالق بدهد، زنش نمى تواند ب ـرا ق زي
 . ميباشد و نكاح كردن زن با خُسرش جايز نيست}پدر شوهرش{خُسرش

شود، خواه ايـن  زيرا كه خواهر قادر عمة عباس مي و همچنين عباس نمى تواند با خواهر قادر نكاح كند،     
 . حكم هر دوى آنها يكسان است. اش باشد خواهر قادر، اصلى باشد يا اينكه خواهر شيرى

ـود  {.تواند با خوهر عباس نكاح كنددر ميالبته قا      زيرا شرعاً هيچ گونه امر موجب حرمت در بين آنها موج
   }.نيست
ـير آن زن را     :١٧مسئله ـاس ش ـيكن عب عباس خواهرى بنام ساجده دارد و ساجده شيرِ زنى را خورده است ل

 . گر عباس با آن زن نكاح كند، نكاحش درست استدراين صورت ا. نخورده
 . د عباس، شيرِ زاهده را خورده اند، عباس ميتواند با زاهده نكاح كندالاگر او :١٨مسئله
ـورت   . قادر و ذاكر دو برادر هستند و ذاكر يك خواهر شيرى مثالً بنام نسرين دارد :١٩مسئله پس در ايـن ص

 . قادر ميتواند با نسرين نكاح كند
 . اين مسئله را بخوبى بياد بسپاريد. ليكن ذاكر هرگز نمى تواند با نسرين نكاح كند     

ـين چنـد            ـتن هم ـر نوش ـا ب چونكه اينگونه مسايل مشكل هستند و فهميدن آنها هم دشوار است، لذا م
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 .    اگر ضرورت پيش آمد، آن را از كدام عالم بزرگ و بافهم بپرسيد. مسئله اكتفاء مى كنيم

� 
مردى با زنى نامزد شد، سپس يك زنى آمده گفت كه من هردوى آنها را شير داده ام و بجز ايـن   :٢٠مسئله
كس ديگر بر شيرخوردن آنها گواهى نمى دهد، دراين صورت فقط از گفتن اين زن شيرخوردگي ثابت زن،

 . نمى شود و نكاح آن دو درست است
ـير يـك   بلكه هروقتى كه دو مرد ديندار يا يك مر      د و دو زن ديندار گواهى بدهند كه اين زن و مرد، ش

ـرام مي    شود و اكنرده اند، آنگاه شير خوردن ثابت ميزن را خو ـرد ح ـين آن زن و م ـاح ب ـردد ون نك بـدون  . گ
 .شيرخوردن ثابت نمى شود ،اينگونه گواهى

هـد كـه ايـن گـپ     ليكن از گفتة يك مرد يا يك زن يا از گفتة دو سه زن، اگر دل شخص گواهى بد     
 . شايد راست باشد، پس در اين صورت نبايد نكاح كرد، زيرا خود را در شك و تردد انداختن فايده اى ندارد

 . و اگر بازهم كسى در اين صورت نكاح كرد، خير، نكاح درست است     
ـو  :٢١مسئله ـوردن و  مخلوط كردن شير زن در كدام دوا جايز نيست و اگر كسى اينكار را كرد، پس اكن ن خ

ـور دوا در چشـم و      به همين گونـه . باشد استعمال آن دوا جايز نيست بلكه حرام مي ـير زن بط چكانـدن ش
 . گوش جايز نيست

 .خالصه اينكه استفاده بردن از شيرِ انسان و استعمال كردن آن درست نمى باشد     

 

� 
  

 احکام طالق
��� 

 

نون نباشد، اگر زن خود را طالق بدهد طالقش واقع مـى  هر شوهرى كه بالغ باشد و ديوانه و مج :١مسئله
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ـود را      ١و آن پسرى كه هنوز بالغ نشده است. شود ـا زن خ ـر اينه و شوهري كه ديوانه و مجنون اسـت، اگ
 . طالق بدهند طالق شان واقع نمى شود

در ايـن   اگر در حالت خواب از دهان شوهر برآيد كه طالق هستى يا اينكه گفت زنم طالق است، :٢مسئله
 . صورت طالق واقع نمى شود

ـيار زد و        :٣مسئله ـابراين او را بس ـرى طـالق زن وى را ميگرفـت و بن كسى به زور و جبر از شـخص ديگ
ـود را طـالق داد،    ـوراً  زن خ ـازهم   كوفت كه زنت را طالق بده و گرنه مى كشمت، پس اگر شوهر مجب ب

 ٢.شودطالق در اين صورت واقع مي
ـون نشـه اش پريـد از     اگركسى شراب :٤مسئله و غيره خورده نشه شد و در نشه زن خود را طالق داد و چ

 . اينكار خود پشيمان گشت، بازهم در اين صورت طالق واقع شده است
 . به همين صورت اگر كسى در حالت خشم و غضب، زن خود را طالق بدهد طالقش واقع مى شود     

 البته اگر شوهر بكسى گفته باشد كه زنم را طالق. را نداردكسى اختيار طالق دادن زن بجز شوهر :٥مسئله
 .تواند زن را طالق بدهدبده، دراين صورت اين شخص نيز مي

 
 مسايل طالق دادن 

��� 

 
فقط شوهر اختيار طالق دادن را دارد، و چون شوهري زنِ خود را طالق داد، طالقـش واقـع مـى     :١مسئله

                                                 
سوم از حامله شدن . دوم از حيض دختر. م دختر يا پسريكى از احتال: بلوغ پسر يا دختر از چند عالمت دانسته مى شود: ١

چهارم از انزال پسر، و پنجم اگر هيچ يك از عالمات باال در پسر يا دختر ديده نشد، در اين صورت . دختر و حامله ساختن پسر
الدر . محسوب مى شوندبه محض اينكه پانزده سال كامل از عمر آنها بگذرد و آنها قدم به شانزده سالگى بگذارند شرعاً بالغ 

 170ص5ج: المختار على هامش رد المختار
اما اگر كسى را زدند و كوفتند يا تهديد نمودند و مجبور گردانيدند تا روى كاغذ بنويسد كه من زنم را طالق دادم و او آن را : ٢

 . نوشت ليكن زبانى طالق نگفت، دراين صورت طالق واقع نمى شود
بنت فالن بن  نةبنت فالن بن فالن فكتب امراته فال نةالحبس على ان يكتب طالق امرأته فالرجل اكره بالضرب و      

   404ص1ج: فتاوى عالمگيرى .كذا فى فتاوى قاضيخان. تطلق امراتهالفالن طالق، 
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 . شودبول نكند، در هر دو صورت طالق ميكند يا قول زن نمى تواند كارى بكند، چه قبشود و 
 . اختيار طالق دادن در دست او نيست. و زن نمى تواند كه شوهر خود را طالق بدهد     

ـارش نيسـت    :٢مسئله ـر   . شوهر اختيارِ دادنِ تا سه طالق را دارد و زيادتر از سه طـالق در اختي ـابراين اگ بن
 . شودين صورت نيز فقط سه طالق واقع ميق داد، در اشوهري زنِ خود را چهار يا پنج طال

هنگامى كه شوهر زبانى گفت كه من زنم را طالق دادم و اين جمله را به آن صـدائى گفـت كـه     :٣مسئله
 . خودش آن را شنيد، دراين صورت طالق از گفتن اين جمله واقع ميشود

در خلوت و تنهائى بگويـد و چـه زنـش آن را    بگويد يا اينكه آن را  يرا در موجوديت كسجمله چه اين      
 .شودو چه نشنود، طالق در هرصورت واقع ميبشنود 

� 
 . طالق بر سه قسم است :٤مسئله
ـا      :قسم اول      ـردن، زنـدگى ب ـاح ك آن طالقي است كه نكاح از آن مى شكند و اكنون بدون دوباره نك

ندگى كند و شوهر سابق نيز راضى اسـت، در  اگر زن مى خواهد با همان شوهر سابق ز. شوهر جايز نيست
 . ميگويند »طالق باين«اين قسم طالق را . اين صورت تجديد نكاح يعنى بايد دوباره نكاح كنند

ـاره     :قسم دوم طالق      ـاز بخواهنـد دوب آن طالقى است كه نكاح در آن چنان مى شكند كه اگر آندو ب
ـرد       ن عدت طالق، اوالًباهم نكاح كنند، تا وقتى كه زن بعد از گذشت ـاح نكنـد و ايـن م ـرى نك با مرد ديگ

 . مدتى بعد او را طالق ندهد و عدت اين طالق هم نگذرد، زن نمى تواند با شوهر سابق نكاح نمايد
    }.و آن را طالق ثالثه و سه طالق هم ميگويند{.ميگويند »طالق مغَلَّظَه«اين قسم طالق را      
ـاظ  . آن طالقى است كه هنوز نكاح را نشكسته است :قسم سوم طالق      اگر شوهري زن خود را به الف

ـار    ـاح يعنـى دوب ـردن   صريح، يك يا دو طالق داد و بعداً پشيمان شد، در اين صورت تجديد نك ـاح ك ه نك
ـان ماننـد زن و   ضرورى نيست، شوهر مي تواند زن را بدون نكاح تازه نزد خود نگاهدارد و زندگى كردن ايش

 . درست مى باشدشوهر 
البته اگر شوهر، زن خود را طالق داده باز به او رجوع نكرد، در اين صورت هنگامى كـه عـدت طـالق         

شوهر اختيار دارد كه زن را  شود و تا وقتى كه عدت نگذرد،مى شكند و زن از نكاح او خارج مي بگذرد، نكاح
 . دارد يا رها كندنگاه
 . ميگويند »رجعى طالق«اين قسم طالق را      
 .البته اگر كسى زن خود را سه طالق بدهد، اكنون ديگر اختيار نگهداشتن زن را ندارد     
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� 
 . طالق دادن هم دو قسم است :٥مسئله
اينكه شوهر در الفاظ صاف و صريح بگويد كه من ترا طالق دادم يا اينكه بگويد من زنـم را   :قسم اول     

ـر     خالصه اينكه. طالق دادم ـاى ديگ ـيچ معن چنان جملة صاف و پوست كنده اى بگويدكه بجز طالق ه
 . نداشته باشد

 . ميگويند »طالق صريح«اين قسم طالق دادن را     
ـاى  اينكه شوهر در الفاظ صريح طالق ندهد بلكه چنان الفاظى است :و قسم دوم      عمال كند كه هم معن

 . دهد و هم معناى ديگرى داردطالق را مي
كه يك معناى آن اينست كـه طالقـت دادم   » ترا از خود جدا كردم«مثالً اينكه شوهر به زن گفت كه      

ـاه     ـود نگ ـيش خ و معناى ديگرش ممكن است اين باشد كه گرچه طالقت ندادم ليكن از حاال به بعد ترا پ
 . نمى كنم، هميشه در خانة پدرت باش، ديگر خانه ام نمى آرمت

ـو   «يا اينكه » بعد از اين بين من و تو هيچ چيزى نيست«به زن گفت يا اينكه شوهر       بعد از اين مـن بت
جدايت كردم، از خانـه ام  «يا اينكه » من ترا جدا كردم«يا اينكه » تو از من جداستى«يا اينكه » كارى ندارم

ـا   و غيره الفاظ » برو، برو، گم شو، خانة پدرت برو، خانة بابه ات برو، از خانه ام برآى را گفت كه هركـدام اينه
 . دو معنى دارد

 . ميگويند »الفاظ كنائى«و اين گونه الفاظ را  »طالق كنايه«اين قسم طالق دادن را     

� 
لفـظ طـالق از    اگركسى به الفاظ صاف و صريح، زن خود را طالق داد، پس به محـض برآمـدن   :٦مسئله

را داشته باشد يا نيت طالق دادن را نداشته باشد شود، خواه شوهر نيت طالق دادن زبانش، زنش طالق مي
 . شودباشد، طالق در هردو صورت واقع ميبلكه بطور خنده و مزاح زن را طالق داده 

ـ واقع مي  و از طالق دادن به الفاظ صاف و صريح، قسم سوم ط      ـ يعني طالق رجعى  ـود الق  يعنـى  . ش
ـاه     شوهر تا تمام شدن دوران عدت، اختيار دارد كه ـود نگ ـزد خ زن را به حيث زن خود، دوباره بدون نكاح ن

 . كند يا نگاه نكند
ـوهر   ق صريح دادن فقط يك طالق واقع ميو از يك مرتبه طال      ـر ش شود، نه دو يا سه طالق، البته اگ

 . شوددم، در اين صورت سه طالق واقع ميسه مرتبه الفاظ طالق را بگويد يا اينكه بگويد سه طالقت دا
ـا آنوقـت     اگر :٧ئلهمس ـوهر ت كسى زن خود را يك طالق داد، پس تا وقتى كه زن در دورة عدت اسـت، ش
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 . اختيار دارد كه طالق دوم يا طالق سوم را هم بدهد
بنابراين اگر شوهر در دوران عدت براى بار دوم يا بار سوم زن خود را طـالق داد، طالقـش واقـع مـى          
 . شود

� 
 .  در اين صورت طالق از اين الفاظ واقع نمى شود ١دهمود گفت كه طالقت ميخ اگركسى به زن :٨مسئله

ـاظ    ه اگر فالن كار را بكنى طالقت ميـ به همين صورت اگر شوهر به زن گفت ك ـازهم از ايـن الف دهم، ب
 .طالق واقع نمى شود، چه زن آن كار را بكند يا نكند

اينكـه زن آن  الق استى، در اين صورت بـه محـض   گفت كه اگر فالن كار را بكنى طالبته اگر شوهر     
 . شودكار را كرد، طالق مي

ـتى    اگر :٩مسئله كسى به زن خود گفت كه طالق استى انشاءاهللا، و انشاءاهللا را فوراً بعد از جملـة طـالق اس
 . بدون مكث گفت، در اين صورت طالق واقع نمى شود

ـيچ    به همين شكل اگركسى به زن خود گفت كه اگر خدا      ـز ه خواست طالق استى، در اين صورت ني
 . طالقى واقع نمى شود

ـورت طـالق    كمى مكث كرد و آنگاه انشاءاهللا» طالق استى«البته اگر بعد از گفتن        گفت، در ايـن ص
 . شودواقع مي

شود، اگرچه شوهر زد، در اين صورت نيز زنش طالق ميصدا ٢»اى طالقى«كسى زن خود را اگر :١٠مسئله
 . به خنده و مزاح به اين نام صدا زده باشد او را

                                                 
در زبان گفتارى درى زبانها مستعمل نيست و آنچه كه »خواهم داد«است كه» خواهم داد«ترجمة الفاظ متن كتاب :١
جمله . در تداول آنها بطور كلىـ  الّا معدوداـً  در معناى مستقبل استعمال ميشود» ميدهم«است و » ميدهم«ستعمل است م

در همة اينها هم مراد گوينده و هم فهم ... هاى سفر ميروم، پول ميدهم، كوچ ميكنم، خانه مي سازم، سوار ميشوم و غيره
چون طالق از فعل مضارع واقع نميشود مگر اينكه استعمال مضارع  و. فى ديارناشنونده، زمان مستقبل است نه حال، كما هو 

، بنابراين از گفتن لفظ 459ص4ج:رد المحتار. و كذا المضارع اذا غلب فى الحال: كما فى الشامىدر زمان حال غالب باشد 
  .  دشوطالق واقع نمى » دهمالقت ميط«

وهر اولى اش ميباشد يا اينكه شوهر قبلى اش طالقش نداده بود بلكه وفات كرده مسئله باال دربارة زنيست كه اين مرد، ش: ٢
گويد كه از اين صدا كرد، و شوهر مي»اى طالقى«و اگر زنى را شوهر سابقش طالق داده بود و حاال اين شوهر او را بنام . بود

و . معتبر خواهد بود و طالق واقع نمى شود گفته ام نه بخاطر طالق دادن، دراين صورت ديانتاً گفتة او» طالقى«او را جهت
   22ص4ج: حاشيه جديده+  270ص2ج: فتاوى عالمگيرى. هو االمر قضاء ايضاً
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ـا وقتـى كـه زن بـه        » هرات«اگركسى به زن خود گفت، هر وقت  :١١مسئله ـتى، پـس ت رفتى طـالق اس
 . نرود طالق نمى شود» هرات«

 . و هر وقت كه به هرات رفت، همانوقت طالق مى شود     

� 
تواند داشته باشـد طـالق   آن الفاظى كه دو معنى ميئى يعنى و اگر شوهري زنِ خود را با الفاظ كنا :١٢مسئله

 . شودت طالق دادن را داشت زنش طالق ميبدهد، در اين صورت اگر شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، ني
ـا ايـن زن    . شوداول طالق يعنى طالق باين واقع مي و در اين صورت، قسم      اكنون شوهر نمى توانـد ب

 . بدون دوباره نكاح كردن زندگى كند
ـود        و اگر شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، نيت طالق دادن را نداشت، در اين صورت طالق واقع نمى ش

 . و زنش طالق نمى شود
ـون   البته اگر از قراين معلوم شود كه شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، نيـت طـال        ق دادن را داشـت و اكن

صورت زن با او نزديكى نكند و چنين بدانـد كـه مـن     گويد كه نيت طالق دادن را نداشتم، در ايندروغ مي
 . طالق شده ام

ـنم طالقـم          مثالً زن خشمگين و عصبانى شده به شوهر گفت كه من ديگر نمى توانم با تو زنـدگى ك
ـرا    ـوهرم م بده، و شوهر در جوابش گفت كه خوب من رهايت كردم، در اين صورت زن چنين بداند كه ش

 . طالق داده است

� 
در اين صورت هر سـه طـالق واقـع     .كسى به زن خود گفت كه طالقت دادم طالق طالقاگر :١٣لهمسئ
 . شوددر اين صورت نيز سه طالق واقع ميو اگر الفاظ كنائى را سه مرتبه استعمال كرد، . شودمي

ورت در ايـن صـ  را تكرار كرد، ال ليكن اگر شوهر نيت يك طالق را داشت و فقط بخاطر تاكيد الفاظ با     
 . شودفقط يك طالق واقع مي

 .اما چونكه زن از حال دل شوهر باخبر نيست، بنابراين آن را سه طالق بداند     

 
 مسايل طالق قبل از زفاف 
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��� 

 

اگر زنى بعد از نكاح هنوز نزد شوهر خود نرفته بود كه شوهرش او را طالق داد يا اينكه زن از خانـة   :١مسئله
ـ و  پدر به خانه شوهر رفت،  ليكن هنوز چنان تنهائى با شوهر پيش نيامده بود كه در شرع قابل اعتبار است 

ـ و شوهر قبل از پيش آمدن چنين تنهائى و يكجائى، زن را طـالق داد    ، تفصيلش در مسايل مهر گذشت 
 . شوددر اين صورت طالق باين واقع مي

ق يعنى نائى، در هردو صورت، قسم اول طالشوهر خواه زن را با الفاظ صريح طالق بدهد يا با الفاظ ك     
زم نيسـت و او بـه محـض    الشود، ليكن گذراندن دورة عدت طالق بر اين زن طالق باين بر زن واقع مي

 . تواند فوراً با مرد ديگرى نكاح كندطالق شدن مي
ـوم را        ـر  . هـم نـدارد  و شوهرِ اين زن بعد از يك بار طالق دادن، ديگر اختيارِ دادنِ طالق دوم و س و اگ

 . طالق دوم و سوم را بدهد، بازهم طالقش واقع نمى شود
ـر         ـورت ه البته اگر شوهر در همان مرتبة اول بگويد كه دو طالقت دادم يا سه طالقت دادم، در اين ص

ـود مي  چند تا طالقى كه داده است همان تعداد طالق بر زنش واقع ـود را گفـت دو     . ش ـر زن خ يعنـى اگ
 . شودقت دادم، سه طالق بر زنش واقع ميشود و اگر گفت سه طالدم، دو طالق بر او واقع ميقت داطال
ـر   و اگر شوهر گفت كه طالق استى طالق استى طالق استى، در اين صورت ني      ز فقط يك طـالق ب

 . شوداين زن واقع مي
ـايل  «تحت عنواندر آخر اين حصة كتاب  3از اصل كتاب حذف شده است و مسئله 2مسئله{ :٢مسئله مس

 } .درج است» طالق بعد از زفاف

 
 مسايل سه طالق دادن 

��� 

 
ـا  . اگركسى زن خود را سه طالق داد، پس اكنون زنش بر او كامالً حرام گرديد :١مسئله اگر بخواهد دوباره ب

ـرد        زن خود نكاح ـا آن م ـر ب ـرام اسـت كـه ديگ كند بازهم زنش بر او حالل نمى شود و براى زن هم ح
 . شويى كند و تجديد نكاح نيز دراين صورت اصالً منعقد نمى شودزنا
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ـائى سـه          ـاظ كن چه شوهر به الفاظ صاف و پوست كنده، زن را سه طالق داده باشد يا اينكه او را به الف
 . طالق داده باشد، حكم هردو صورت يكسان است

ـوان   طريقة نكاح كردن با اين شوهر بعد از سه طالق در آخ :تذکر      ـاب تحـت عن بقيـة  «ر اين حصة كت
 . نوشته شده است» مسايل سه طالق

ـا بـه      :٢مسئله اگركسى زن خود را در يك مرتبه سه طالق داد، مثالً به زن گفت كه سـه طالقـت دادم، ي
وى گفت كه طالق استى طالق استى طالق استى، يا اينكه سه طالق را بطور جداگانه به اين شكل داد 

ـاه    كه مثالً يك طالق امروز داد و يك طالق فردا و يك طالق پس فردا، يا اينكه يك طالق در ايـن م
ـا را در دوران عـدت زن     داد و يك طالق در ماه دوم و يك طالق در ماه سوم، يعنى هر سة ايـن طالقه

 . شوداينكه زن بر او كامالً حرام مي يعنى. داد، حكم همة اين صورتها يكسان است
ـتن زن را دارد كـه زن را    و شوهر از طالق      دادن به الفاظ صاف و صريح فقط همانوقت اختيار نگهداش

 . سه طالق نداده باشد بلكه فقط يك يا دو طالق داده باشد
 . گردداو حرام ميزنش بر . كارى كندسه طالق داد، ديگر نمى تواند هيچ چون كسى زن خود را      

ـرد  اگركسى زن خود را يك طالق رجعى د :٣مسئله اد و سپس شوهر راضى شده دوباره به زنش رجوع ك
ـر داد     و او را نگهداشت و دو سه چار سال بعد خشمگين و عصبانى شده باز زن را يك طـالق رجعـى ديگ

ـوع  ) تواند به زن رجوع كرده او را نزد خود نگهداردكه در آن مي( و چون خشمش فرو نشست، باز به زن رج
 .نموده او را نزد خود نگهداشت

ـر او  تا بحال زن خود را دو طالق داده در اين صورت شوهر      را طـالق   و اگر بعد از اين يك مرتبة ديگ
ـا   بدهد، سه طالق مكمل ميشود و زن بر شوهر حرام مي ـاره ب گردد، و اين زن و شوهر ديگر نمى توانند دوب

 . يكديگر نكاح كنند، مگر اينكه زن اوالً شوهر ديگرى كند
 . نوشته ايم» بقية مسايل سه طالق«ن را در آخر اين حصة كتاب تحت عنوانو صورت آ     
ـر        ـ كه اختيار رجوع ك ـتن زن را در  به همين صورت اگر كسى زن خود را طالق باين داد  دن و نگهداش

ـردو راضـى بودنـد و      . ـ در اين صورت نكاح مى شكندآن ندارد   ـوهر، ه اگر شوهر پشيمان شـد و زن و ش
ـبانى شـد و زن را يـك      بنابراين د ـاز خشـمگين و عص وباره با همديگر نكاح كردند، و بعد از مدتى شوهر ب

 . طالق باين ديگر داد و بعد از آرام شدن خشم و غضب، باز باهم دوباره نكاح كردند
ـ        ـر ني ز زن در اين صورت شوهر تا بحال زن خود را دو طالق داده است، اگر بعد از اين يك طالق ديگ
شود، و حكمش همان است كه زن نمى تواند بدون نكاح كردن با مرد ديگرى هد، زنش بر او حرام ميرا بد

 . با شوهر سابق نكاح كند
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 مسايل طالق دادن بشرط چيزی يا کاری

��� 
 

ـورت   كسى پيش از نكاح با زناگر :١مسئله ى به آن زن گفت كه اگر با تو نكاح كنم طالق استى، در ايـن ص
ـر زن واقـع مي   به محض نكاح ك ،هر وقتى كه با آن زن نكاح كند ـاين ب ـون   ردن، يك طالق ب ـود و اكن ش

 . نزد خود نگهداردنو شوهر نمى تواند او را بدون نكاحِ 
نم دو طالق استى، در اين صورت بـه محـض   و اگر پيش از نكاح به زن گفته بود كه اگر با تو نكاح ك     

 . شودن نكاح، دو طالق برآن زن واقع ميبسته شد
ـر   گفته بود كه اگر با تو نكاح كنم سه طالق استى، در اين صورت به و اگر      محض نكاح، سه طـالق ب

 . شودلّظه گرديده زن برآن مرد حرام ميشود و طالق مغزن واقع مي
ـا دو       اگركسى پيش از نكا :٢مسئله ـتى ي ـنم طـالق اس ـاح ك ـو نك ح كردن با زني به او گفته بود كه اگر با ت

ـرد، در ايـن     ـاح ك طالق استى، و بعد از نكاح با آن زن و واقع شدن طالق بر او، اگر دوباره با همان زن نك
 . صورت از اين نكاح دوم، طالق ديگرى بر آن زن واقع نمى شود

هر دفعه اى كه با تو نكاح كنم طالق استى، در اين صورت هر مرتبـه   گفته بود كهالبته اگر مرد اينطور     
و اكنون هيچ صورتى براى حالل شدن . شودنكاح كند، طالق بر آن زن واقع مياى كه اين مرد با آن زن 
ـرد    . آن زن برايش وجود ندارد ـا ايـن م اگر آن زن با مرد ديگري نيز نكاح كرده و بعد از طالق و عدت او ب

 . شود، بازهم به محض نكاح، طالق ميكندنكاح 
ـاح كنـد آن زن    اگركسى گفت كه هر زنى كه با او نكاح كنم طالق است، پس با ه :٣مسئله ر زنى كـه نك

 . شودطالق مي
ـر آن          ـرى ب البته اگر بعد از واقع شدن طالق، دوباره با همان زن نكاح كرد، در اين صورت طـالق ديگ

 . زن واقع نمى شود
ـتى، ايـن    گرا :٤مسئله كسى به زنى كه هنوز با او نكاح نكرده گفت كه اگر تو فالن كار را بكنى طـالق اس

 . گفتة اين مرد هيچ اعتبارى ندارد
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ـورت        و اگر با آن زن بعداً نكاح هم كند و زن بعد از نكاح همان كار را انجام هم بدهد، بازهم در اين ص
 . طالق واقع نمى شود

ـر  زيرا تنها شكل       طالق دادن زنى كه در نكاح اين مرد نيست فقط اينست كه به او اينطور بگويد كه اگ
ـود   با تو نكاح كنم طالق استى و عالوه بر اين شكل، شكل ديگرى براى طالق زن غير منكوحه اش وج

 . ندارد

� 
ـروى طـ      :٥مسئله ـر از پيشـم ب ـتى، اگ الق اگركسى به زن خود گفت كه اگر فالن كار را بكنى طالق اس

ـروط كنـد، پـس در ايـن      كردنِ استى، اگر از خانه برآئى طالق استى، يا اينكه طالق را بر ـارى مش كدام ك
 . شود و اگر آن كار را نكند طالق واقع نمى شودزن آن كار را بكند طالق واقع مي وقتى كه صورت هر

ـازه بـه زن    شود، يعنى شوهر اختيار داراين صورتها يك طالق رجعى واقع ميدر تمامى       ـاح ت د بدون نك
 . رجوع كرده او را نگاهدارد

ـيچ           ـار را كنـى ه البته اگر شوهركدام لفظ كنائى را استعمال كند، مثالً اينطور بگويد كه اگر تو فـالن ك
رابطه اى بين من و تو نيست، در اين صورت هر وقتى كه زن آن كار را بكند، يك طالق باين بر او واقـع  

 . مى شود
 . ليكن شرطش اينست كه شوهر در وقت گفتن اين الفاظ، نيت طالق دادن را داشته باشد     

اگركسى به زن خود گفت كه اگر فالن كار را كنى دو طالق استى يا سه طالق استى، پـس بـه    :٦مسئله
 . شودكه شوهر گفته است بر او واقع مي محض اينكه زن آن كار را كرد، همان تعداد طالق

 . شودطالق گفته بود، سه طالق واقع مي شود اگر سهطالق گفته بود، دو طالق واقع مي اگر دو     

� 
اگركسى به زن خود گفته بود كه اگر به آن خانه بروى طالق استى، آنگاه زن به آن خانه رفـت و   :٧مسئله

ـر     ـورت اگ زن طالق شد و سپس شوهر در دوران عدت، رجوع كرده او را نزد خود نگهداشت، در ايـن ص
 . دوباره به آن خانه برود، طالق ديگرى بر او نمى اُفتد

ـود        البته اگر شوهر اينطور گفته بود كه هر بارى كه به آن خانه بروى طالق استى يا اينكه اينطور گفته ب
ـا     ـر زن در دوران عـدت ي كه هر وقتى كه به آن خانه بروى هر دفعه طالق استى، پس در اين صورت اگ

ـر در   رود، طالق دوم نيز بر او واقع ميره نكاح كردن با همين شوهر، دوباره به آن خانه ببعد از دوبا ـود و اگ ش
شود، و اكنون بعـد از  طالق سوم هم بر او واقع ميدوران عدت يا بعد از نكاح براى بار سوم به آن خانه برود، 

 . سه طالق، نكاح كردن با اين شوهر برايش جايز نمى باشد
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ـابق   البته ا      ـوهر س گر زن با مرد ديگرى نكاح كرده بعد از طالق دادن يا مرگ و گذرِ عدت او، با اين ش
 . نكاح كند و سپس به آن خانه برود، در اين صورت ديگر طالقى بر او واقع نمى شود

ـود كـه       :٨مسئله ـرده ب ـار را نك ـوز زن آنك كسى به زن خود گفت اگر فالن كار را كنى طالق استى، و هن
ـاح    شوهرش ـان زن نك از طرف خود يك طالقش داد و رهايش كرد، و سپس بعد از گذر مدتى باز با هم

 . شوداو واقع مي اگر زن بعد از نكاح همان كار را كرد، در اين صورت يك طالق بر. كرد
ـابقش آن   البته زن بعد از طالق شدن و گذشتن عدتش، قبل از       ـوهر س ـار را  سرِ نو نكاح كردن با ش ك
 . م داده بود، حاال اگر بعد از نكاح دوباره آن كار را بكند، در اين صورت طالقى بر او واقع نمى شودانجا
ـر   و اگر بعد از طالق شدن، زن در دوران عدت خود آن كار را كرد، در اين       ـر ب صورت يك طالق ديگ

 . شوداو واقع مي
 . درج است» دادن بشرط چيزى يا كارى بقية طالق«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان9مسئله :٩مسئله

� 
كسى به زن خود گفت كه اگر روزه بگيرى طالق استى، در اين صورت بـه محـض اينكـه زن     :١٠مسئله

 . شودطالق مي روزه بگيرد
ـر يـك روز را روزه            ـا اينكـه اگ ـتى ي البته اگر شوهر اينطور گفته بود كه اگر يك روزه بگيرى طالق اس

 . در اين صورتها در وقت ختم روزه يعنى در وقت افطار طالق واقع مى شود بگيرى طالق استى،
 . و اگر زن روزة خود را در اين صورتها بشكناند، طالق واقع نمى شود     

زنى خواست كه از خانه بيرون برود، شوهرش به او گفت كه حاال نرو، ليكن زن قبول نكرد و لـذا   :١١مسئله
 . گر از خانه برآئى طالق استىشوهر خشمگين شده گفت كه ا

ـرود     حاال از خانه بيرون برود طالق ميحكم اينست كه اگر زن همين       ـرون ن ـوراً از خانـه بي شود و اگر ف
بلكه كمى بعدتر از خانه برآيد طالق نمى شود، زيرا مراد شوهر اين بود كه حاال نرو بعداً برو، نه اينكه هرگز 

 .از خانه بيرون نرو
ـاح   :١٢مسئله اگركسى به زنى گفت كه هر روزى كه با تو نكاح كنم طالق استى، و سپس در شب با او نك
ـنم      در اين صورت بازهم طالق واقع مي كرد، ـاح ك ـو نك ـا ت شود، زيرا عرفاً معناى آن اينست كه هروقـت ب

 . طالق استى
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 مسايل طالق دادن بيمار
��� 

 
ـود كـه    اگركسى بيمار بود و در حالت بيمارى زن  :١مسئله خود را طالق داد و هنوز عدت زن تمام نشـده ب

ـود را        ـود حصـة خ ـردة خ ـوهر م ـراث ش شوهر به سبب همان بيمارى وفات كرد، در اين صورت زن از مي
خواهد گرفت، چه شوهر يك طالقش داده باشد يا دو يا سه طالقش داده باشد، و چه طالق رجعـى اش  

 . همه يكسان استداده باشد يا طالق باينش داده باشد، حكم 
ـرده حصـه نخواهـد          و اگر عدت زن تمام شده بود كه شوهر مرد، در اين صورت زن از ميراث شوهر م
 .برد
ـارىِ          ـپس بـه بيم به همين صورت اگر شوهر در همان بيمارى نمرد بلكه از آن بيمارى شفا يافت و س

م زن در اين صورت از ميراث شوهر حصـه اي  ديگرى مبتال شد و به سبب اين بيمارى نو وفات كرد، بازه
 . نخواهد برد، چه عدتش تمام شده باشد يا هنوز تمام نشده باشد

ـز     :٢مسئله ـورت ني اگر زن از شوهر طالق خواست و لذا شوهر او را طالق باين داد و آنگاه مرد، در ايـن ص
ـتن     خواه شوهر در دوران عد. نخواهد برد اي زن از ميراث شوهر مرده حصه ـا بعـد از گذش ـرد ي ت زن بمي

 . عدت، حكم هر دو صورت يكسان است
ـراث او حصـه            ـورت زن از مي ـرد، در ايـن ص البته اگر شوهر طالق رجعى داده آنگاه در دوران عدت م

 ١.خواهد برد
ـاين   :٣مسئله  اگر شوهر بيمار بود و در حالت بيمارى به زن خود گفت كه اگر از خانه بيرون بروى طـالق ب

ـورت زن   استى، و سپس زن از خانه بيرون رفت و لذا طالق باين بر او واقع شد و شوهر نيز مرد، در اين ص
ـود واقـع      ـر خ از ميراث شوهر حصه نخواهد برد، زيرا زن به اختيار خود چرا چنان كارى كرد كه طـالق را ب

 . ساخت
ـاز     و اگر شوهر بيمار اينطور گفته بود كه اگر غذا بخورى طالق ب      ـر نم اين استى يا اينطور گفـت كـه اگ

ـراث او حصـه      ـرد، زن از مي بخوانى طالق باين استى، در اين صورت اگر شوهر بيمار در دوران عـدت بمي

                                                 
 دـته باشـخواه شوهر به اختيار خود طالقش بدهد يا اينكه بخاطر مطالبة زن طالقش بدهد و خواه زن طالق رجعى خواس: ١

   26ص 4ح: حاشيه جديده. كسان است، بشرط اينكه شوهر طالق رجعى بدهديا طالق باين خواسته باشد، حكم همة آنها ي
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باشـد، زن   غذا خوردن و نماز خواندن از ضروريات مي. خواهد برد، زيرا طالق به اختيار زن واقع نشده است
 . تواند آنها را ترك كندچگونه مي

ـا اينكـه            ـتى ي و اگر شوهر بيمار به زن گفته بود كه اگر از خانه برآئى طالق استى يا طـالق رجعـى اس
ـوانى       گفته بود ـاز بخ ـر نم ـود كـه اگ كه اگر غذا بخورى طالق استى يا طالق رجعى استى يا اينكه گفته ب

ـرد، پـس   ـام   طالق استى يا طالق رجعى استى، و سپس شوهر قبل از تمام شدن دورة عدت م زن در تم
 . اين صورتها از ميراث شوهر مردة خود حصه خواهد برد

ـرد، زن            ـپس در دوران عـدت بمي خالصه اينكه اگر شوهر بيمار، زن خود را طالق رجعـى بدهـد و س
 . بهرحال از ميراث او خواهد برد

 . ه نخواهد بردو اگر شوهر بعد از گذشتن دورة عدت بميرد، در اين صورت زن از ميراث او حص     

� 
ـر از خانـه      :٤مسئله اگركسى سالم و تندرست بود و در حالت صحت و تندرستى به زن خود گفـت كـه اگ

ـار    ـوهر بيم برآئى طالق باين استى، و سپس هنگامى كه زن از خانه برآمد و طالق باين بر او واقع شد، ش
ـوهر  ـورت زن از      بود و در همين بيمارى قبل از گذشتن و تمام شدن عدت زن، ش ـرد، درايـن ص ـات ك وف

 . ميراث او حصه نخواهد برد
ـاين  اگر :٥مسئله كسى در حالت صحت و تندرستى خود به زن خود گفت كه وقتى كه پدرت بيايد طالق ب

ـورت    استى، و هنگامى كه پدر زن آمد در آنوقت شوهر بيمار بود و در همين بيمارى وفات كرد، در ايـن ص
 .  ود حصه نخواهد بردنيز زن از ميراث شوهر خ

ـان             ـوهر هـم در هم ـاه پـدرِ زن آمـد و ش و اگر شوهر اين گپ را در حالت بيمارى خود گفته بود و آنگ
 . بيمارى قبل از تمام شدن دورة عدت زن مرد، پس زن در اين صورت از ميراث او حصه خواهد برد

 
 مسايل رجوع کردن درطالق رجعی

��� 

 

د را يك يا دو طالق رجعى بدهد، پس در اين صورت اختيار دارد كه زن را تا قبـل  اگركسى زن خو :1مسئله
زن  همچنين چـه . از اختتام عدتش دوباره نزد خود نگاهدارد، و در اين صورت ضرورتى به نكاح تازه نيست
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 . تواند او را نگهدارد، زن در اين صورت اختيارى نداردراضى باشد يا نباشد، شوهر مي
هر سه طالق داده باشد، در اين صورت اختيار نگاهداشتن زن را ندارد و حكمش قبالً بيان شده اگر شو     

 . است
ـانى بـه زن      :٢مسئله ـريح، زب ـاف و ص طريقة رجوع كردن يعنى دوباره نگهداشتن زن اينست كه شوهر ص

 . بگويد كه من ترا نگه ميدارم يا نگاهت كردم يا اينكه به تو رجوع كردم
ـوع  گر به زن خود چيزى نگفت بلكه با و يا      كس ديگرى گفت كه زنم را دوباره نگاه كردم يا به زنم رج

 . شوددوباره منكوحه اش يعنى همسرش مي كردم، در تمام اين صورتها فقط از گفتن همين الفاظ، زن
ـوان   :تذکر      ـردن در    «يك طريقة ديگر رجوع در آخر اين حصة كتاب تحت عن ـوع ك ـايل رج  بقيـة مس

 . درج است» طالق رجعى
ـر    :3مسئله اگر شوهر مى خواست كه به زن طالق شدة خود رجوع كند و او را نزد خود نگاهدارد، پـس بهت

ـر     اينست كه دو يا سه چهار نفر را گواه رجوع خود بگرداند تا بعداً اگركدام جدالى پيدا شد كسـى نتوانـد منك
 . شود
نگردانيد و در خلوت و تنهائى رجوع كرد، باز هم رجوعش صـحيح  و اگر شوهركسى را گواه رجوع خود      

 . است
ـوع كنـد، در ايـن       :٤مسئله كسى زنش را طالق داد و عدت زن گذشت و شوهر خواست كـه بـه زن رج

 . صورت شوهر حاال ديگر نمى تواند به آن زن رجوع كند
و . جديد، شوهر نمى تواند زن را نگهدارد بدون نكاح. نكاح كننداز سر نو اكنون اگر زن راضى باشد بايد      

 . كرد، براى زن جايز نيست كه نزد او بوده با او زندگى كند اگر نگاه
 . درج است» ....طالق بقية مسايل رجوع كردن در«آخر اين حصة كتاب تحت عنوان در 5مسئله :٥مسئله
 .درج است »....دن در طالقبقية مسايل رجوع كر«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 6مسئله :٦مسئله
 . درج است» ....طالقبقية مسايل رجوع كردن در «در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 7مسئله :٧مسئله

� 
ـردن  (هر زنى كه شوهرش او را يك يا دو طالق رجعى داده است :٨مسئله كه شوهر در آن اختيار رجوع ك

ـوهر  براى اين زن مناسب است كه خود )و نگهداشتن زن را دارد را خوب زينت و آرايش كند تا شايد دل ش
 . به او مايل شده رجوع كند

و اگر شوهر قصد رجوع به زن را ندارد، پس براى او مناسب است كه هر وقتى كه داخل خانه مى آيـد،       
ـائى     ـوهر بج سرفه و غيره كرده داخل بيايد تا زن اگر جائى از بدنش برهنه است آن را بپوشاند و چشـم ش
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 . د كه نبايد بيفتدنيفت
 . و چون دورة عدت زن تمام شد، زن از اين خانه برود و جائى ديگر سكونت اختيار كند     

ـود بـه     :٩مسئله ـا خ اگر شوهر هنوز به زن رجوع نكرده، پس در اين صورت برايش جايز نيست كه زن را ب
 . سفر ببرد و نه براى آن زن جايز است كه به همراه او برود

ـتن زن را در آن   (هر زنى كه يك يا دو طالق باين شده :١٠مسئله ـردن و نگاهداش كه شوهر اختيار رجوع ك
دربارة اين زن حكم اينست كه اگر مى خواهد با مرد ديگرى نكاح كند، پس بايد بعد از گذشتن دورة ) ندارد

 . نكاح كردن با مرد ديگرى در دوران عدت براى زن جايز نيست. عدت با او نكاح كند
ـاح    ر قبلى نكاح كند، در اين صورت ميخواهد با همان شوهو اگر مي       ـا او نك ـز ب تواند در دوران عدت ني
 . نمايد

 

 مسايل ايالء 
��� 

 

 مسايل ايالء يعنى مسايل قسم خوردن شوهر به اينكه به زن خود پيش نمى شوم، :تذکر
 .درج است» مسايل ايالء«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان

 

 سايل خُلْعم 
��� 

ـراى   :١مسئله اگر زن و شوهر نمى توانند با هم زندگى كنند و شوهر طالق هم نمى دهد، در اين صورت ب
ـرا    ـر و م زن جايز است كه مقدارى پول يا مال و يا مهر خود را به شوهر داده به شوهر بگويد كه اين را بگي

ـوابش بگويـد كـه      كه در عوض مهرم كه بر تو است مكن يا اينطور بگويد رها ـوهر در ج را رها كـن، و ش
ـردن و      ـوع ك ـاال حـق رج رهايت كردم، در اين صورت يك طالق باين برآن زن واقع ميشود، و شوهر ح

 . نگهداشتن او را ندارد
ـا اينكـه            ـته رفـت و ي البته شوهر اگر نشسته بود، در همان حالت نشسته جواب زن را نداد بلكـه برخاس

ـوب،    شوهر برخاسته حركت ن كرد بلكه زن كه نشسته بود برخاسته رفت و آنگاه شوهر گفت كـه خيلـى خ
من رهايت كردم، در اين صورت هيچ طالقى بر زن واقع نمى شود بلكه ضرورى است كه سوال و جواب 
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 . يكجا صورت گيرد
 . ميگويند» خُلع«ا كردنِ خود از شوهر را در شريعتاينگونه طالق گرفتن و ره     

ـردم، در ايـن     اگ :٢مسئله ـول ك ر شوهر به زن خود گفت كه من با تو خُلْع كردم و زن هم گفت كه مـن قب
 . صورت خُلْع انجام شد

ـرد، در          ـول نك ـنهاد را قب البته اگر زن در همانجا جوابش را نداد بلكه برخاسته رفت يا اينكه زن اين پيش
 . اين صورت خُلْع انجام نمى گيرد

ـا    » من با تو خُلْع كردم«د از گفتنالبته اگر شوهر بع      ـوز هـم در همانج از جايش برخاسته رفت و زن هن
 . شود، در اين صورت نيز خُلْع واقع مينشسته بود و بعد از برخاستن او خُلْع را قبول كرد

ـول        :٣مسئله ـوهر از پ ـرد و نـه ش ـول ك ـردم و زن آن را قب اگر شوهر فقط اينقدر گفت كه من با تو خُلْع ك
ـر  ل يادآورى نمود، در اين صورت بازرد و نه زن از پوذكرى ك هم هر حقى كه شوهر بر عهدة زن دارد و ه

 . شونددوش شوهر دارد، همة آنها معاف ميحقى كه زن بر 
ـود،  شوهر باقى است آن مهر هم معاف مياگر مهر زن بر دوش       شود و اگر زن مهر خود را قبالً گرفته ب

لباس و نفقه و خانة زن را تا وقت اختتام عـدت  }خرچِ{البته شوهر. جب نيستبازپس دادن آن به شوهر وا
 . وى بايد بدهد

ـورت  ليكن اگر زن گفته بود كه خرچ لباس و نفقة و خانة دوران عدت را هم از تو نمى گيرم      ، در اين ص
 . شونداينها نيز معاف مي

ـوض ده  و اگر در وقت خُلْع كردن، پولى هم ذكر شده بو :٤مسئله د، مثالً شوهر گفته بود كه من با تو در ع
ـوهر     ـزار بـه ش هزار خُلْع كردم و زن نيز آن را قبول كرد، پس خُلْع صورت گرفت، و اكنون دادن مبلغ ده ه

 . بر زن واجب است
ـود را         ـر خ ـر مه  اگر زن مهر خود را قبالً گرفته باشد، در اين صورت نيز بايد ده هزار به شوهر بدهد و اگ

ـر بـه     ـرا مه نگرفته بود بازهم بايد ده هزار به شوهر بدهد و مهر خود را نيز از شوهر بدست نخواهد آورد، زي
 . سبب خُلْع معاف شده است

� 
ـر زن  ول و مال يا خُلع كردن در عوضِ مدر خُلْع، اگر قصور از شوهر بود، دراين صورت گرفتن پ :٥مسئله ه

حرام مي باشد، و اگر شوهر مقدارى پول و مال از زن گرفـت،   كه بر عهده اش باقى است،گناهي بزرگ و
 . استفادة آن در مصارف خودش برايش حرام است

ـر بـه زن          ـوان مه و اگر قصور از زن است، پس در اين صورت شوهر نبايد بيشتر از آنقدر پول كه به عن
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 . داده است از او بازپس بگيرد بلكه فقط در عوض مهرش بايد خُلع كند
ـ       و اگر شوهر دراين صورت پولى زيادتر از مقدار مهر را از      ـرد ل ـائى ك ـار بيج يكن زن گرفـت، اگرچـه ك

 . مرتكب گناه نمى گردد
ـرد   :6مسئله اگر زن به خُلْع راضى نبود ليكن شوهر به زور و جبر يعنى به تهديد يا لَت و كوب او را مجبور ك

 . شود ليكن بر زن، دادنِ پول به شوهر واجب نمى باشدند، پس طالق در اين صورت واقع ميتا خُلْع ك
 .و اگر مهر زن بر دوش شوهر هنوز باقى است، آنهم معاف نمى شود     

� 
گفته شده باشد يا اينكه زن گفته باشد كـه در  » خُلْع«همة اين احكام در آن صورت است كه لفظ  :٧مسئله

 . ه باشد كه در عوض مهرم مرا رها كنعوض يك هزار يا ده هزار مرا رها كن يا اينكه گفت
ـرا   را استعمال كرد و اينطور گفت» طالق«و اگر الفاظ باال را نگفت بلكه لفظ       كه در عوض يك هزار م

 . اين صورت خُلْع گفته نمى شود .طالق بده
ـيكن هـ   ، پس يك طالق باين بر زن واقع مياگر شوهر در عوض اين پول زن را طالق داد      ـود، ل يچ ش

ـوهر دارد و نـه آن   گردد، نه آن حقوقى معاف مي حقى از حقوق هيچ كدام آنها معاف نمى شود كه زن بر ش
 . حقوقى كه شوهر بر زن دارد

تواند آن را از او مطالبه كنـد و  زن مي. بود، آن هم معاف نمى گرددشوهر اگر مهر زن را هنوز به او نداده      
 . اهد گرفتشوهر فقط اين يك هزار را از زن خو

ـوع طـالق     :٨مسئله ـورت وق اگر شوهر به زن گفت كه من در عوض يك هزار ترا طالق دادم، در اين ص
موقوف بر قبول كردن زن است، اگر زن آن را قبول نكند طالق واقع نمى شود و اگر آن را قبول كند يك 

 . طالق باين بر او واقع مى شود
نشست خود آن را قبول كرد، در اين صورت طالق واقـع نمـى    ليكن اگر زن بعد از تبديل كردن جاى     
 . شود

ـود را   :٩مسئله اگر زن به شوهر گفت كه مرا طالق بده و شوهر در جوابش گفت كه تو حق مهر و غيرة خ
ـوهر   معاف كن تا طالقت بدهم، و زن گفت خيلى خوب من حق مهر و غيرة خود را معاف كردم، ليكن ش

 . ين صورت هيچ يك از حقوق زن معاف نمى شوداو را طالق نداد، در ا
ـوقِ زن           ـره حق ـر و غي ـورت مه و اگر شوهر در همان نشست و در همان جا او را طالق داد، در اين ص

 . معاف مى گردند
اگر زن به شوهر گفت كه در عوض سه هزار مرا سه طالق بده، و شوهر فقط يك طالقش داد،  :١٠مسئله
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يك هزار خواهد يافت و اگر دو طالقش داد دو هزار، و اگر سه طالقـش را داد،  در اين صورت شوهر فقط 
 . سه هزار را از زن خواهد يافت

 . و طالق در تمام اين صورتها طالق باين خواهد بود، زيرا كه در بدل پول مى باشد     
 . پسر نابالغ و آدم ديوانه نمى توانند با زن خود خُلْع كنند :١١مسئله

 
هارمسايل ظ 

 )يعنی زن خود را مثل مادرخواندن(
 

��� 
 .خواهد آمد»...مسايل ظهار«مسايل ظهار در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان :تذکر

 
 ظهار ةارمسايل کفّ

��� 
 

 .خواهد آمد» مسايل كفارة ظهار«مسايل كفارة ظهار نيز در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان :تذکر

 
 مسايل لعان 

��� 
 

 .خواهد آمد» مسايل لعان«ايل لعان در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان مس :تذکر
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 مسئلة گم شدن شوهر
��� 

      

ـورت ايـن زن         هر زنى كه شوهرش گم و مفقود شود و معلوم نيست كه مرده است يا زنده، در اين ص
بيايد، و وقتى كـه آنقـدر    نمى تواند با كس ديگرى نكاح كند بلكه بايد انتظار بكشد تا شايد شوهرش واپس

ـوهرش    زمان از انتظار كشيدنش گذشت كه عمر شوهرش نود ساله شد، اكنون حكم خواهيم كرد كـه ش
 . شايد مرده باشد

ـاح كنـد،        ـود را     بنابراين اگر اين زن هنوز جوان است و مى خواهد با كس ديگرى نك ـون عـدت خ اكن
ـوهر    ليكن . تواند دوباره نكاح كندتكميل نموده مي ـرگ آن ش شرط اينست كه حاكم يا قاضى شرعى بـه م

 ١.مفقود حكم كرده باشد

 
 مسايل عدت
��� 

 

 .خواهد آمد» مسايل عدت«مسايل عدت در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان :تذکر

 

                                                 
فقهاء احناف رحمهم اهللا مطابق مذهب حضرت امام مالك رحمه اهللا مشايخ اما امروزه به سبب تحقق ضرورت شديده،  :١

ى داير كند و حاكم فتوى ميدهند كه خالصة آن اينگونه است كه زن بعد از گم شدن شوهر نزد حاكم يا قاضى مسلمان دعو
ـال پيدا نشد، در اين  ـار س ـوهر در طول اين چه ـرر كند كه اگر ش يا قاضى از همان تاريخ تا چهار سال برايش مهلت مق
صورت قاضى يا حاكم مسلمان بعد از گذشتن اين چهار سال، حكم به وفات شوهر خواهد كرد و آنگاه زن اجازه خواهد داشت 

  .كه با كس ديگرى نكاح كند
را  همچنين تفاصيل بعضي مسائل مربوطة آن تفاصيل مذهب حضرت امام مالك رحمه اهللا و شرايط و قيود اين حكم و     

تاليف حكيم االمت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف على  »الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة« مشروحاً ميتوان در كتاب
  . تهانوى رحمه اهللا مالحظه كرد
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 مسايل عدت موت شوهر 

��� 
 

 در آخر اين حصة كتاب تحت همين عنوان» عدت موت شوهر«مسايل :تذکر
 .خواهد آمد» عدت موت شوهرمسايل «

 
 مسايل سوگواری 

��� 
 

ـا آن مـدتى كـه        :١مسئله هر زنى كه شوهرش او را طالق رجعى داده باشد، عدت او فقـط اينسـت كـه ت
. تفصيلش در مسايل عدت نوشته شده از خانه بيرون نيايد و نه تا ختم آن مدت با كس ديگرى نكاح كنـد 

 . زن درست است زينت كردن و آرايش كردن براى اين
ـا          ـته اسـت ي و هر زنى كه سه طالق شده يا يك طالق باين يافته يا نكاحش به شكل ديگرى شكس

ـام     اينكه شوهرش مرده است، در همة اين صورتها برايش حكم اينست كه تا وقتى كـه دورة عـدتش تم
زينت و آرايش كند، زيرا همة  نشده است، نه از خانه بيرون برآيد و نه با كس ديگرى نكاح كند و نه خود را

 . اينكارها بر او اكنون حرام مي باشد
 .ميگويند »سوگوارى«ت و آرامش نكردن و ساده ماندن راو اين زين     

ـا     و براى اين زن تا وقتيكه :٢مسئله ـتر ي ـيدن انگش عدتش تمام نشود، عطر زدن خود يا لباسهاى خود، پوش
ـرِين زدن،     گوشواره و گردن بند و چورى يا غيره  ـا، لـب س زيور،گل زدن به مو، سرمه كشيدن به چشـم ه

ـاس ابريشـمى       ـيدن، لب ـنما پوش ـاس خوش تيل زدن سر، شانه كردن موها، خينه كردن دست ها يا پاها، لب
 . پوشيدن، لباس رنگ شده با رنگ خوشبوى پوشيدن، اينها همه برايش حرام است

كه خوشبو ندارد، پوشيدن آن جايز است، خواه به هر رنگى البته اگر آن لباس به رنگي رنگ شده است      
 .   خالصه اينكه لباس براى زينت نباشد. كه باشد

بمالـد،  }روغـن {كرد و به اين خاطر ضرورت شد كه سرش را تيـل اگر زن مذكوره سرش درد مي :٣مسئله
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 . ت جايز استاستعمال تيل بى خوشبو در اين صور. پس آن تيلى را استعمال كند كه خوشبو ندارد
ـيكن بايـد شـب          به همين صورت استعمال سرمه بطور تداوى چشم در وقت ضرورت درست است، ل

 . هنگام سرمه بزند و روز آن را پاك كند
 . سل و شستشو كردن هم درست استو مالش كردن سر و غ     
ـپش   مثالً زن سر خود را مالش. شانه كردن موها نيز در وقت ضرورت درست است      داد يا سرش را ش

زد، در اين صورتها شانه كردن درست است، ليكن موها را ساده بگذارد، زلف و كاكُل براى خود نسازد و نـه  
ـانة دندانـه     ند كه موها توسط آن جلوه پيدا ميسر را شانه ك با شانة دندانه باريك ـا ش ـود را ب كند، بلكه سر خ

 . شودتا جلوه اى در موهايش پيدا ن ١كالن شانه كند
ـر      :٤مسئله ـر دخت ـالغ باشـد و ب سوگوارى يعنى زينت و آرايش نكردن فقط بر همان زنى واجب است كه ب

 . نابالغ واجب نيست، بنابراين انجام دادن همة اينكارهاى مذكور براى نابالغه جايز است
ـ       ـردن درسـت    البته تا وقتى كه در عدت مى باشد، براى نابالغه نيز بيرون رفتن از خانه و دوب ـاح ك اره نك

 . نيست
ـا اينكـه      :5مسئله هر زنى كه نكاحش به عقد فاسد صورت گرفته بود و بنابراين نكاحش را فسـخ كردنـد ي

 . شوهرش مرد، در اين صورت بر اين زن نيز سوگوارى كردن واجب نيست
. تجز در صورت وفات شوهر، سوگوارى بخاطر مردن هيچ كس ديگرى براى زن درسـت نيسـ   :٦مسئله

ـرگ        ـاطر م ـراى زن درسـت اسـت كـه بخ البته اگر زن را شوهر از سوگوارى منع نكند، در اين صورت ب
ـتر از سـه روز    . خويشاوندان نزديك خود نيز تا سه روز آرايش و زينت كردن را ترك كنـد  ـرك آن بيش و ت

 . كامالً حرام است
ـرك     و اگر زن را شوهر منع كند، در اين صورت زن در اين سه روز ن      ـود را ت يز نبايد زينـت و آرايـش خ
 .كند

                                                 
ت بوسيلة شانة دندانه كالن رفع شود، در اين صورت زن موهاى خود را با شانة دندانه خُرد شانه نكند، زيرا اگر ضرور: ١

موهايش از شانه كردن با شانة دندانه خُرد خوشنما مى شود، بنابراين بخاطر عدم ضرورت، اينكارش چونكه سبب حصول 
را با شانة دندانه خُرد شانه كند، در اين صورت استعمال شانة و اگر ضرورت بود كه زن موهايش . زينت است ممنوع مى گردد

و لعل هذا هو محمل كالم المبسوط و الحديث فيندفع به . دندانه خُرد به جهت مقصود نبودن زينت از آن جايز خواهد بود
    31ص4ح: حاشيه جديده+ تصحيح االغالط  .، فتنبههبحث الفتح و تقييد الجوهر
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 مسايل نفقة زن   

��� 

 
زن هرقدر هم كـه پولـدار باشـد    . نَفَقَة زن يعنى خوراك و پوشاك زن بر دوش شوهر واجب است :١مسئله

 . بازهم خرچ خوراك و پوشاك او بر دوش شوهر است
 . ى باشدهمچنين فراهم كردن خانه اى براى زندگى نيز بر عهدة شوهر م     

برده است، دراين صورت نيز زن مي اگر نكاح انجام شده ليكن شوهر هنوز زن خود را بخانة خود ن :٢مسئله
 . تواند خوراك و پوشاك يعنى نَفَقَة خود از او مطالبه كند

ليكن اگر شوهر مى خواست زن را بخانة خود ببرد ليكن زن نمى رود يا خانوادة زن او را نمـى گذارنـد        
 . ه بخانة شوهرش برود، در اين صورت زن حق مطالبة نفقه را نداردك

 . درج است» بقية مسايل نفقة زن«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان  3مسئله :٣مسئله
ـوهر آن را بـه زن    ارى از مهر زن را قبالً به زن مياگر در جائى رواج است كه شوهر مقد :٤مسئله دهـد و ش

 . انة شوهر نمى رود، پس زن در اين صورت مستحق گرفتن نفقه از شوهر استنداد و بنابراين زن نيز بخ
ـر وقـت   . و اگر زن بدون دليل و عذر بخانة شوهر نمى رود، در اين صورت مستحق نفقه نمى باشـد       ه

 . بخانة شوهر برود، آنوقت حق مطالبة خوراك و پوشاك را دارد
ـوهر   خانة والدين خود بماند، ميهر در تا هر وقتى كه زن با اجازة شو :٥مسئله ـز از ش تواند نفقة آن مدت را ني

 .خود مطالبه كند
ـرد، چـه     :٦مسئله ـوهر بگي اگر زن مريض شد، حق دارد كه خرچ خوراك و پوشاك ايام بيمارى خود را از ش

 . در خانة شوهر بيمار شده باشد و چه در خانة والدين خود
ـورت زن   ليكن اگر شوهر در دوران بيمارى زن      ، او را نزد خود خواست ولى زن بازهم نيامد، در ايـن ص

 . مستحق مطالبة نفقة دوران بيمارى خود نمى باشد
ـارف دوا         و زن در ايام بيمارى، فقط خرچ خوراك و پوشاك خود را از شوهر بدست مـى آورد، دادن مص

 . از پولهاى خود بپردازدو معالجه و داكتر و طبيب بر دوش شوهر واجب نيست، زن بايد آن را 
 . و اگر شوهر پول اين مصارف را بدهد، اين احسان او خواهد بود     
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ـوهر      :٧مسئله ـر عهـدة ش ـاكش ب اگر زن براى اداى حج رفت، پس تا برگشتن از حج، خرچ خوراك و پوش
 . واجب نيست

ـاك آ       ـز خواهـد    البته اگر شوهر هم به همراه او رفت، در اين صورت خرچ خوراك و پوش ن مـدت را ني
 . گرفت، نه بيشتر از آناى است كه آن را در خانه نيز مي يافت، ليكن مستحق فقط همان قدر پول و نفقه

همچنين زن، كرايـة  . بنابراين هرچه كه بيشتر از آن در طول راه مصرف شود، آن را بايد از طرف خود بدهد
 . وهر واجب نمى باشدقطار و غيرة خود را بايد خود بدهد، اينها بر دوش ش

� 
ـر    . شودپوشاك، حال هر دو طرف مراعات مي در نفقه يعنى در خوراك و :٨مسئله ـوهر ه ـر زن و ش يعنى اگ

ـوراك و      . دو پولدار باشند، زن، خوراك و پوشاك پولدارانه خواهـد يافـت   ـند، زن، خ ـادار باش ـر دو ن ـر ه و اگ
پولدار يا زن نادار باشد و شوهر پولـدار، در ايـن دو    و اگر شوهر فقير باشد و زن. پوشاك فقيرانه خواهد يافت

ـر و از      ـائين ت ـاك پولدارانـه پ صورت، شوهر چنان خوراك و پوشاكى بايد به زن بدهد كه از خوراك و پوش
 . تر باشدالخوراك و پوشاك فقيرانه با

ـتن  اگر زن چنان بيمار است كه نمى تواند كارو بار خانه را بكند يا از چنان خاند :٩مسئله انى است كه نان پخ
ـاده   ارو بار خانه را براى خود عيب ميو غذا پختن و ك داند، پس در اين صورت شوهر بايد غذاى پختـه و آم

 . برايش فراهم كند
و اگر هيچ يك از دو چيز مزبور در زن نيست، پس انجام دادن كارو بار خانه بر خود زن واجـب اسـت،        

 . ش بدست خود بايد كندبنابراين تمام اين كارها را خود
ـياء   منقلبر سرِ شوهر فقط اينقدر واجب است كه       و آسيا و گندم و چوب و ظروف پخت و پز و غيره اش

 . را آورده به او بدهد، زن بدست خود غذا بپزد و بخورد
و  .خريدن و آوردن تيل مو، شانه، شامپو، صابون و آب براى وضو و غسل، بر شوهر واجب اسـت  :10مسئله

 . خريدن سرمه و لب سرِين و تمباكو بر شوهر واجب نيست
ـويد و بپوشـد  . دادن اُجرت كاالشوئي لباسهاى زن بر عهدة شوهر واجب نيست      . زن آنها را خودش بش

 . اگر شوهر پول كاالشوئي لباسهاى زن را بدهد، اين احسان او خواهد بود
ـوهر   . له بر همان كسى است كه او را خواسته اسـت اُجرت دايه يا قاب ،هنگام والدت طفل :١١مسئله ـر ش اگ

 . بر سر زن خواهد بود شو اگر زن خواسته بود، اُجرت. خواسته بود، اُجرت دايه يا قابله بر دوش او است
 . و اگر دايه يا قابله بدون طلبيدن، خود آمده بود، در اين صورت اُجرت بر دوش شوهر است     

ـون    اگر شوهر خرچ خ :١٢مسئله وراك و پوشاك يكساله يا بيشتر يا كمترِ زن را پيشكى بـه او داد، پـس اكن



 

_۱۷۵+

 .نمى تواند چيزى از آن را از او واپس بگيرد

 
 مسايل فراهم کردن خانه برای زن

��� 
 

ـاوندان   :١مسئله اينهم بر سر شوهر واجب است كه براى زن خود خانه اى فراهم كند كه هيچ يك از خويش
 . مادر و غيرة او در آن نمى باشند تا زن و شوهر بتوانند بدون تكلّف در آن زندگى كنندشوهر مانند پدر و 

ـورت          البته اگر زن خودش راضى باشد كه با پدر و مادر و غيره اقارب شوهر يكجا زندگى كنـد، ايـن ص
 . نيز درست است

ـوهر     :٢مسئله ـاق دارد و ش ـراى زن     اگر خانه اى بزرگ مانند حويلى است كـه چنـدين اط ـاق را ب يـك اط
عالحده ساخت تا زن مال و سامان خود را بخاطر حفاظت در آنجا بگذارد و در آنجا زندگى كنـد و قفـل و   
كليد آن نزد خودش باشد و كس ديگرى در آن دخل و تصرف نداشته باشد و آن اطاق فقـط در قبضـه و   

 . ردداختيار زن قرار داشته باشد، در اين صورت نيز حق زن اداء مى گ
 . زن نمى تواند بيشتر از اين را دعوى كند و بگويد كه تمام حويلى بايد بخاطر استفادة من باشد     

� 
همانگونه كه زن اختيار دارد كه براى اقامت و رهايش خود، خانه اى جداگانه از شوهر خود مطالبـه   :٣مسئله

ـار او باشـد، بـه     كند كه هيچ يك از والدين و خويشان شوهر با او در آن نباشد و خانه فقط در قبضه و اختي
همين صورت شوهر اختيار دارد كه هيج يك از خويشان زن را اجازه ندهد كه به آن خانه اى كه زنـش در  

 . كند بيايد، نه مادرش را، نه پدرش را، نه برادرش را و نه هيچ خويشاوند ديگرش راآن زندگى مي
ـود،   خويشان راى ديدن پدر و مادر خود برود و براى ديدن سايرتواند هفته اى يك مرتبه بزن مي :٤مسئله خ

  }.مگر اينكه شوهر اجازه بدهد{.رفتن بيشتر از آن در اختيارش نيست. تواند سالى يك مرتبه برودمي
ـازه    . توانند هفته اى يكبار به ديدن زن بيايندبه همين صورت مادر و پدر زن مي      شوهر حـق دارد كـه اج

 . فته اى بيشتر از يكبار بخانه اش بيايندندهد آنها ه
توانند فقط سالى يكبار نزد زن بيايند و بيشتر از ايـن را حـق   زن مي خويشان و عالوه بر پدر و مادر، ساير     

 . ندارند
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ليكن در هر دو صورت، شوهر اختيار دارد كه آنها را اجازه ندهد كه مدت زيادى نزد زنش بمانند، يعنـى       
 . خويشان زن را و مادر زن را و هم سايرهم پدر 

ـراى  » خويشان«و اين را بايد دانست كه مراد از      در اينجا فقط همان كسانى اند كه نكاح اين زن با آنها ب
زن با آنها حرام نيست، در شريعت مساوى اين و آن خويشاوندانى كه نكاح  ١ .هميشه و هميش حرام است

 . بيگانه ها مى باشد
ـ پدرِ زنى :٥مسئله ـ مثالً ـرى نداشـت، پـس در    ٢اگر خيلى مريض بود و هيچ كسى براى پرستارى و خبرگي

ـافر هـم باشـد،    . اين صورت زن اجازه دارد مطابق ضرورت هر روز نزد پدر خود برود اگر پدرش بيدين و ك
 . بازهم همين حكم است، بلكه اگر شوهر منعش كند بازهم بايد نزد پدر برود

با وجود منع كردن شوهر رفت، مستحق گرفتن خرچ خوراك و پوشاك اين مـدت نخواهـد   ليكن اگر      
 .بود

ـوهر    . زن نبايد به خانة بيگانه ها برود :٦مسئله ـود و ش ـره ب اگر كدام محفل شيرينى خورى و عروسى و غي
 . هم اجازه داد، بازهم رفتن به اين محفل ها جايز نيست

 . شودگناهكار مي ه بدهد، شوهر نيزاگر شوهر اجاز     
 . بلكه براى زن جايز نيست كه براى شركت در محافل و مجالس بخانة خويشاوند محرَم خود نيز برود     

ـا   :٧مسئله زنى كه شوهرش او را طالق داده است نيز مستحق دريافت مصارف خوراك و پوشاك و خانه ت
 . ختم دورة عدت خود است

ـود  ليكن هر زنى كه شوهرش وفات       كرده، او مستحق دريافت خوراك و پوشاك و خانة دورة عدت خ
 . البته از اموال و دارائى و تركة شوهرش ميراث خواهد برد. نيست
 . درج است» ...بقية مسايل فراهم كردن خانه براى«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان 8مسئله :٨مسئله

 
 دالمسايل حاللی بودن او 

��� 

                                                 
  ..... ن زن يا بچة برادرش يا كاكايش يا مامايش و غيرهمثالً برادر اي: ١

   34ص4ح: حاشيه جديده. همچنين مادر يا آن خويشى كه حقوقش مثلِ حقوق پدر و مادر است در اين حكم مى باشند: ٢
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ـتن   ورد، اين طفل از شوهرش خوانـده مي زنى كه شوهر دارد طفلى بدنيا بيا هنگامى كه :١مسئله ـود و گف ش
ـز      ـتن آن طفـل ني اينكه اين بچه از شوهرش نيست بلكه از فالن مرد است، جايز نمى باشد و حرامـى گف

 . جايز نيست
 . اگر در جائى قوانين اسالم نافذ باشد، گويندة اين سخن را دره خواهند زد     

يعنى طفل كم از كـم شـش    .كمترِين مدت حاملگى شش ماه است و زيادترين مدت آن دو سال :٢مسئله
 . ماه در شكم مادر خود مى ماند و آنگاه بدنيا مى آيد و قبل از شش ماه طفل بدنيا نمى آيد

ـادر  و حد اكثر تا دو سال ممكن است طفل در شكم مادر بماند و بيشتر از دو سال نمى تواند در شكم       م
 . باشد

ـيچ  الً اصو :٣مسئله قاعده اينست كه تا وقتى كه ممكن بود، طفل را نبايد حرامى گفت و زمانى كه ديگر ه
 . چاره اى نمى باشد، آنگاه حكم به حرامى بودن آن خواهيم كرد و زن را گناهكار خواهيم دانست

� 
ز دو سال بعد از تاريخ طـالق  اگركسى زن خود را طالق رجعى داد و سپس زنش در مدت كمتر ا :٤مسئله

ـايز نيسـت   ـرعاً   . طفلى بدنيا آورد، در اين صورت طفل از شوهر زن است و حرامى گفتن آن ج نسـب او ش
 . صحيح مى باشد

ـين         اين زن حتى اگر يك روز قبل از تكميلِ دو سال طفل را بدنيا آورد، بازهم همين حكم اسـت، و چن
ـون بعـد از   خواهيم دانست كه زن پيش از طالق ح امله گشته بود و طفل دو سال در شكم مادر ماند و اكن

 . دت، عدت اين زن تمام شده نكاحش نيز از بين ميرودالو
البته اگر اين زن پيش از تولد اين طفل، خودش اقرار كرده بود كه عدت من تمام شـده اسـت، در ايـن         

 . رامى بدانيمصورت ديگر چاره اى نيست، مجبور هستيم كه اين طفل را ح
ـوز         و اگر زنى كه طالق رجعى شده بود، بعد از گذشتن دو سال از تاريخ طالقش، طفل بـدنيا آورد و هن

اقرار نكرده است كه عدتم ختم شده، در اين صورت نيز طفل از همان شوهرش ميباشد كه طالقـش داده  
ـوهر بعـد از   و در اين صورت . بود، حتى اگر چند سالى نيز از طالق زن بگذرد چنين خواهيم پنداشت كه ش

ـابراين ايـن زن   . طالق دادن، با زن در دوران عدتش دوباره همخوابگى كرده و از طالق رجوع كرده بود بن
ـته   بعد از بدنيا آمدن طفل، هنوز هم همسر و منكوحة همان شوهر است و نكاح هر دو باقى بوده و نشكس

 . است
ـوهر    اگر اين طفل از شوهر نيست، د      ـون ش ر اين صورت شوهر بگويد كه اين طفل از من نيسـت و چ
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 .انكار كند، حكم لعان جارى خواهد شد
ـال      :٥مسئله ـول ايـن دو س شوهر اگر زن را طالق باين داد، حكم اين صورت اينست كه اگر طفـل در ط

ـاين،    و اگر بعد از گذر دو سال از تاريخ و١بدنيا آمد، در اين صورت طفل از همان شوهر است ـوع طـالق ب ق
 . طفل به دنيا آمد، در اين صورت طفل حرامى است

البته اگر بعد از گذرِ دو سال از تاريخ طالق باين، طفل بدنيا آمد و شوهر ادعاء كرد كه ايـن طفـل مـن         
ـتباه در     . است، در اين صورت نيز طفل حرامى نخواهد بود ـوهر بـه اش ـايد ش و چنين خواهيم دانست كه ش

 . دت با زن همخوابگى كرده بود و زن از آن همخوابگى حامله شده استدوران ع
ـپس    :6مسئله اگر دختر نابالغ را شوهرش طالق داد و دختر هنوز هم نابالغ ليكن قريب به بلوغ اسـت، و س

 . اين دختر بعد از گذرِ نُه ماه كامل از تاريخ طالق طفلى بدنيا آورد، در اين صورت اين طفل حرامى است
 . و اگر در مدت كمتر از نُه ماه طفل را بدنيا آورد، در اين صورت طفل از شوهر مى باشد     

ـتم، درايـن     )يعنى سه ماه(البته اگر اين دختر قبل از گذر و اتمام عدت خود      اقرار كند كه مـن حاملـه هس
ـاريخ طـالق   در اين صورت طفلى كه در مدت دو سال بعد . صورت آن طفل حرامى گفته نخواهد شد از ت

 ٢.شودبيايد، از شوهر آن زن خوانده مي بدنيا
شوهرِ زنى بالغ وفات كرد، زنش اگر تا دو سال بعد از تاريخ وفات شوهر طفلى بـدنيا آورد، در ايـن    :٧مسئله

 . صورت طفل حرامى نمى باشد، بلكه اوالد همان شوهرش است
 . دتم تمام شده، در اين صورت طفل حرامى خواهد بوددت اقرار كرده بود كه عالالبته اگر زن قبل از و     
ـون            ـوهر بـدنيا آمـد، اكن ـات ش و در هر دو صورت مذكور، اگر طفل بعد از گذشتن دو سال از تاريخ وف

 . حرامى خواهد بود
طفلـى  از اينجا دانسته ميشود كه زنى كه نُه ماه بعد از مرگ شوهرش، يا يكى دو ماه بيشتر از آن،  :تنبيه     

 .گردنداهالن مرتكب گناه بسيار بزرگى ميدانند، اين جرد، بعضى جاهالن او را بدكاره ميبدنيا بياو
ـورت       :٨مسئله اگر زنى بعد از نكاح، طفلى را در مدتى كمتر از شش ماه بـدنيا آورد، ايـن طفـل در ايـن ص

ـورت  و اگر درست شش ماه بعد از نكاح يا در مدتى بيشتر از آن طفل . حرامى است را بدنيا آورد، در اين ص

                                                 
 35ص4ح: تصحيح االغالط+ حاشية جديده . بشرط اينكه زن، اقرار به گذشتن و تمام شدن عدت خود نكرده باشد: ١

ـود را طـالق رجعـى داد، پـس       . اين حكم دربارة آن زن است كه شوهرش او را طالق باين داده بود: ٢ ـوهر زن خ ـر ش و اگ
ماه بعد از تاريخ طالق والدت كرد، طفل در اين صورت نيز از پدرش يعنـى از   27حكمش اينست كه اگر زن تا مدت كمتر از 

  35ص4ح: حاشيه جديده + تصحيح االغالط. همان شوهر اين زن خوانده خواهد شد
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 . طفل از شوهر ميباشد و شك كردن بر زن در اين صورت گناه است
اين صورت حكم لعان جارى خواهـد   البته اگر شوهر انكار دارد و ميگويد كه اين طفل از من نيست، در     
 . شد

ـود    نكاح صورت گرفت، ليكن زن مطابق رسم و رواج بخانة شوهر نرفته بود :٩مسئله بلكه هنوز در خانـة خ
در اين صورت ايـن طفـل از   . بود كه طفلى بدنيا آورد و شوهر نيز انكار نمى كند كه اين طفل از من نيست

  ١.و براى مردم درست نيست كه او را حرامى بگويند. شوهر خوانده خواهد شد، حرامى گفته نخواهد شد
ـورت حكـم    . كه اين طفل از من نيست اگر اين طفل از شوهر نيست، پس شوهر انكار كند      در ايـن ص

 . لعان جارى خواهد شد
 .درج است» دالبقية مسايل حاللى بودن او«در آخر اين حصة كتاب تحت عنوان10مسئله :١٠مسئله

 
 مسايل پرورش اوالد 

��� 

 
ـال دارنـد، د   :١مسئله ر ايـن  اگر زن و شوهر از هم جدا شدند يا زن طالق يافت و زن و شوهر طفلى خُردس

ـارف    . صورت حق پرورش طفل از مادر است ـرچ و مص ـام خ پدر نمى تواند طفل را از مادرش بگيرد، و تم
 . طفل بر دوش پدرش خواهد بود و او بايد آن را بدهد

ـورت پـدر بايـد طفـل را            و اگر مادر نخواهد طفل را پرورش كند بلكه او را به پدرش بدهد، در ايـن ص
 . گرفتن او انكار كند، يا او را جبراً بمادرش واپس بدهدبگيرد و نمى تواند از 

ـورت    :٢مسئله اگر مادر طفل موجود نباشد يا اينكه موجود باشد ليكن از پرورش طفل انكار كند، در ايـن ص
ـادركالنِ        ـادرِ م ـار او، حـق م ـا انك ـودن ي حق پرورش طفل از مادركالنِ مادرى او، و در صورت موجود نب

  .مادرى اين طفل است
و بعد از آنها حق پرورش اين طفل به ترتيب از مادركالن پدري وى و سپس از مادرِ مادركالنِ پـدري       

                                                 
به حاشية . زيرا امكان دارد كه زن وشوهر بعد از نكاح مخفيانه باهم همخوابگى كرده باشند و غيره صورت هاى ممكنه: ١

  . نيز مراجعه ميشود10مسئله
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 . وى است
ـلى اوسـت و          ـواهران اص و اگر هيچ يك اينها موجود نباشد، در اين صورت حق پرورش اين طفل از خ

 . آنها بايد برادر يا خواهر خود را پرورش كنند
ـاتنى   اگر خواهران      ـواهران ن .     او هسـت }انـدري {اصلى نباشند، در اين صورت حق پرورش طفل از خ

ـا    اما در اين صورت، آن خواهرانى كه با اين طفل از يك مادر هستند مقدم مى باشند و آن خواهرانى كـه ب
 . اين طفل از يك پدر هستند مؤخّر مى باشند

 . رسد و سپس به عمه اشبه خاله اش مي حق پرورش اين طفل و بعد از همة اين اشخاص،     
يعنى به سبب خويشاوندى (اگرمادر طفل با چنان مردى نكاح كردكه محرم اين كودك نمى باشد :٣مسئله
ـتحق  )كودك و اين مرد، نكاح ميان ايشان براى هميشه حرام نمى شود بين در اين صورت اكنون مادر مس

 . پرورش اين كودك نمى باشد
ـود،    البته اگر       ـايز نمـى ب مادر با چنان خويشاوند كودك نكاح كرد كه نكاح بين آن مرد و بين كودك ج

 . مثالً با كاكاى كودك نكاح كرد، در اين صورت مادر حق پرورش اين طفل را هنوز هم دارد
رد غيرة او، اگر با م عالوه بر مادر، هر زن ديگرى كه مستحق پرورش كودك بود مانند خواهر و خاله و     

 . غير محرم كودك نكاح كرد، حكمش نيز همين است كه اكنون حق پرورش كودك را از دست ميدهد
ـيكن     :٤مسئله ـود ل اگر زنى به سبب نكاح كردن با غير محرم كودك، حق پرورش طفل را از دسـت داده ب

ودك حوالة او او بر ميگردد و كبعداً شوهرش او را طالق داد يا اينكه شوهرش مرد، پس اكنون دوباره حق 
 . شودمي

ـورت     اگر هيچ زنى از ميان خويشان مادرى كودك براى پرورش طفـل يا  :٥مسئله فـت نشـد، در ايـن ص
ـپس   اكنون مستحق  ـودك، و س ترين كس براى پرورش كودك پدر اوست، و بعد از او پدركالنِ پدرى ك

 . بيان كرديم» احكام ولى«به ترتيب، همان كسانى كه در تحت عنوان
ـوف مـى   لي      كن اگر خويشِ كودك كه حاال مستحق پرورش طفل شده است نامحرم كودك بود و خ

ـان كسـى      ـودك بـه چن رود كه اگر كودك را حوالة او كنند، در آينده فسادى پيش نيايد، در اين صورت ك
 .سپرده خواهد شد كه از هر نظر قابل اطمينان باشد

� 
توانـد او  ى است و چون هفت ساله شد، پدر ميورشش باقتا وقتى كه پسر هفت ساله نشده، حق پر :٦مسئله

 . را واپس بگيرد
ـرد   و چون دختر نُه ساله شد، پدر مي و حق پرورش دختر تا نُه سالگى باقى است      . توانـد او را واپـس بگي
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 .مادر حق نگهداشتن دختر را اكنون ندارد

 
        حقوق شوهر 

��� 
      
ـتن   . بسيار بزرگ و اداى آنها را كار بسيار ثواب قرار داده است اهللا متعال حقوق شوهر را      ـوش نگهداش خ

ـيار      ـاهى بس ـوهر، گن ـاختن ش و راضى نگهداشتن شوهر، عبادتى بزرگ است و ناراحت كردن و ناراض س
 .بزرگ مى باشد

ـان را رو   « :مى فرمايند كه <حضرت رسول اهللا      ـاه رمض زه هر زنى كه پنج وقت نمازش را بخوانـد و م
بگيرد و آبروى خود را حفظ كند و اطاعت گزار و فرمانبردار شوهر خود باشد، از هر دروازة جنت كه بخواهـد  

يعنى اينكه از ميان هشـت دروازة بهشـت از هركـدام    }٢٨١:مشكات شريف{.»د داخل جنت شوداجازه دار
ـا   «  :همى فرمايند ك <و آنحضرت. كه بخواهد بى ممانعتى اجازه دارد داخل بهشت برود هر زنى كـه از دني

 }٢٨١:مشكات شريف{.»رودرش از او راضى است، او به جنت ميحالى كه شوه برود در
دادم، پـس زن را  به كس ديگرى جز خدا را اجازه مي اگر سجده كردن«  :مى فرمايند كه< و آنحضرت     

ـنگها    اگر شوهر به زن خود ١.دادم كه شوهرش را سجده كنديحكم م ـوه را   حكم بدهـد كـه س ى ايـن ك
جمع {.»كوه ديگر ببر و سنگهاى آن كوه را برداشته به اين كوه بيار، زن بايد اين كار را بكندآن برداشته به 

 }  ٢/۵٩٨:الفوائد
هر وقتى كه شوهري زن را بخاطر ضرورت خود بطلبد، زن حتماً بايـد  « :فرموده اند كه <و آنحضرت     

 :جمع الفوائد{.»ن غذا هم باشد، بازهم آن را رها كرده نزد شوهر برودحتى اگر زن در حال پخت. نزد او برود
داشته باشد، بازهم همة آنها را رها كرده پيش شوهر نيز يعنى اينكه اگرچه زن، كار بسيار ضرورى } ۵٩٨/٢

 . برود
د و اگر شوهري زن خود را پيش خود براى خوابيدن بخواهد و زن نيايـ «: فرموده اند كه <و آنحضرت     

                                                 
ت و چه و اين سجده نى بخاطر عبادت بلكه بخاطر ادب و احترام شوهر مى بود، اما هردوى اين سجده، چه براي عباد :١

  . براي ادب و احترام، اكنون جز براى خداوند براى كس ديگرى جايز نيست
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 } ٢/۵٩٨:جمع الفوائد{.»شوهر خشمگين بخوابد، پس همة فرشتها تا صبح بر اين زن لعنت مى فرستند
ـا آزار مـى   « :و آنحضرت صلى اهللا عليه و سلم فرموده اند كه      هنگامى كه زنى شوهر خود را در اين دني

، او فقـط  نده زاركند، او را آ آخرت همسر اين مرد خواهد بود ميگويد كه خدا تباهت رساند، آن حورى كه در
 } ٢/۵٩٩ :جمع الفوائد{.»چند روزى نزد تو مهمان است و بزودى ترا رها كرده نزد من مى آيد

ـود و  قبول ميسه نوع مردم است كه نه نماز شان « :و آنحضرت صلى اهللا عليه و سلم فرموده اند كه      ش
ـوهرش از   يكى آن كنيز و غالمى كه از. نه كدام نيكىِ ديگر شان صاحب خود بگريزد، دوم آن زنى كه ش

 } ٢٨١:مشكات شريف{.»او ناراضى باشد، سوم آن شخصى كه مست و نشه باشد
ـول اهللا  «:كسى از رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم پرسيد كـه       ـا رس ـرينِ زنهاسـت    <ي . كـدام زن بهت

ـزى     آن زن كه چون شوهرش به او نگاه كند، خوشـحالش  : فرمودند <آنحضرت ـون بـه او چي كنـد و چ
ـاگوارى      }شوهر{گفته اش را اطاعت كند، و در جسم خود و مال بگويد ـارى نكنـد كـه موجـب ن چنان ك

 } ٢/۵٩٩ :جمع الفوائد{.»شوهرش گردد

� 
ـوهر، روزة نفلـى           ـازة ش يكى از حقوق شوهر اينست كه زن وقتى كه شوهرش موجود باشد بـدون اج

 . ى نخواندنگيرد و بدون اجازة او نماز نفل
و يكى از حقوق شوهر اينست كه زن، سر و صورت و لباس خود را چرك و چتَل نگذارد بلكه هميشـه       

 . نزد شوهر، پاكيزه و زينت كرده و با آرايش بيايد
ـوهر          اگر شوهر زن را بگويد تا خود را زينت و آرايش كند و زن بازهم خود را آرايش و زينـت نكنـد، ش

 . كه زن را بخاطر آن تاديب نمايد اختيار دارد
ـازة وي بخانـة    خارج نشوو يكى از حقوق شوهر اينست كه زن بدون اجازة شوهر از خانه       د و بـدون اج

 . كسى نرود، نه بخانة خويشان و اقارب خود و نه بخانة بيگانه ها

   

 طريقة زندگی بسرکردن با شوهر
��� 

      

ـاى   . شوهر چنان پيوندى است كه تمام عمر را بايد در آن بسر كرد خوب بدانيد كه پيوند زن و      ـر دله اگ
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ـته    . هر دو باهم صاف و پرمحبت بود، در اين صورت نعمتى بزرگتر از اين پيوند نيسـت  ـر خـدا ناخواس و اگ
 . دلهاى شان از يكديگر كدورت گرفت، مصيبتى سخت تر از اين نيست

 .كنيد كه دل شوهر را به دست بياوريد و به اشارة چشم او كار كنيـد  توانيد كوششبنابراين تا جائيكه مي     
اگر شوهر حكم بدهد كه تمام شب دست بسته ايستاده شو، پس خير دنيا و آخرت در اينسـت كـه كمـى    

 . تكليف و مشقت دنيا را تحمل كرده عاقبت نيك و سرخروئى آخرت را بدست بياوريد
ـوهر روز را شـب بگويـد و شـب را روز      . ف مزاج شوهر باشدهيچ گاه چنان گپى نزنيد كه خال      ـر ش اگ

 ١.بگويد، شما نيز همانگونه بگوئيد
ـان   بعضى از زنها به سبب كم فكرى و دور ناانديشى چنان سخنانى ميزنند ك      ـرف ايش ه دل شوهر از ط

ـان   زنند يا از خشـ مثالً بى موقع زبان درازى ميكنند يا طعنه و تشنيع مي. ردگيكدورت مي ـبانيت چن م و عص
ـرف زن كـدورت    حرف هاى تند و تيز ميگويند كه شوهر بد مى برد، و سپس هنگامى كه دل شوهر از ط

 . شودرگشت، آنگاه خود زن گريان و ناالن ميگرفت و ب
اگرچـه  نيز خوب بدانيد كه چون دل شوهر كدورت گرفت و از سوي زن برگشت، دو سه چهار روز بعد      

ـون نمـى باشـد    ، بازهم دل شوهر آنطورىاو را رام كرديد ـزار بهانـه و معـذرت     . كه قبالً بود اكن اگرچـه ه
بخواهيد ليكن چنانكه دل شوهر قبالً صاف و پر محبت بود، اكنون آن صافى و محبت باقي نخواهد مانـد،  

ه در و چون كدام چيزى يا كارى پيش بيĤيد، اين خيال فوراً بفكرش مى آيد كه اين زن همان كسى بود كـ 
كرد بايـد بنابراين با شوهر خود خوب با فكر و دور انديشي زنـدگى  . فالن روز چنين حرفهاى بمن گفته بود

 .آن است و هم خير و خوبى دنيا و آخرت شما كه هم رضاى خدا و رسولش در
ـود مـى فهمنـد   . زنان هوشيار احتياجى به بيان چيزى ندارند      ـازه   . خوب و بد هر چيز را خ ـا ب ـيكن م م ل

ـود از آن  امور ضرورى را در اينجا بيان مي بعضى از كنيم و چون اين نكات را بخوبى فهميديد، بقية امور را خ
 . ميتوانيد درك كنيد

� 
هيچوقت زيادتر از طاقت و توان شوهر خرچ نخواهيد، بلكه هرچه كم و زياد كه به دسـت آمـد، خانـة         

 .خود دانسته تر و خشك خورده گذاره كنيد
دن آن را ندارد، فرمايش خريـدن  اگركدام وقتى لباسى يا زيوري خوشِ تان بيايد، اگر شوهر طاقت خري     
ـان  . بلكه اصالً حرف آن را از زبان نكشيد كنيد را از او نكنيد و نه بخاطر بدست نياوردن آن افسوسآن خودت

                                                 
  . مولف. معناى ظاهر آن مراد نيست بلكه هدف از آن مبالغه در اطاعت و موافقت شوهر است: ١
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چگونـه زنـى    خواهد گفت كه اينفكركنيد كه اگر مثالً شما فرمايش آن را كرديد، شوهر حتماً در دل خود 
 . كندگونه فرمايش بى موقع و بيجاى مي من نيست و اين است كه هيچ متوجه حال

ـزى را            ـايش چي ـان هيچوقـت از او فرم حتى اگر شوهر پولدار هم باشد تا جائى كه ممكن اسـت خودت
ديگران بـى ارزش مـى    زيرا انسان از فرمايش كردن از چشم ديگران مى افتد و سخنانش در چشم. نكنيد
ـر  . مى خواهيدالبته اگر شوهر خودش بپرسد كه چه برايت بياورم، خير، در اين صورت بگوئيد كه چه . شود ب

اگر او سخني خالف شما هم بزند بازهم آن را درآن وقت رها كنيـد و  . د و لَج نكنيدسر چيزى با شوهر ض
 . ب او را بفهمانيدپشتش نيفتيد و بعداً در وقت ديگرى به طريقه اى مناس

ـار  مت و مشقت در خانة شوهر گذران مياگر به زح      كنيد، پس هرگز آن را بر زبان نياوريد و هميشه اظه
ـبب اين . ود و رنج نبردخوشى و رضايت نمائيد تا شوهر غمگين نش ـا او در     دل او به س گونـه زنـدگى شـما ب

 . دست شما خواهد آمد
د، چه مورد پسند شما باشد يا نباشد، هميشه بر آن اظهار خوشى كنيـد و  اگر شوهر چيزى براى شما آور     

ـر دلـش   آيد، زيرا از اينكار دل شكسته مياينطور نگوئيد كه اين خراب است يا خوشم نمى  شود و هرگز ديگ
و اگر از آن چيز تعريف كنيد، شوهر خوشحال شـده از ايـن بـه بعـد     . نمى شود كه چيزى براى شما بياورد

 . بيشتر خواهد آوردچيزهاى 
هيچوقت خشمگين و عصبانى شده ناشكرى شوهر را نكنيد و به او اينطور نگوئيد كه در خانة تو آمـده       

من چه ديدم، تمام عمرم در مصيبت و بال تير شد، مادر و پدرم قسمت مرا خراب كردند كه مرا به تو دادنـد  
ـاز زن در  كه اگر يكبار ... يا در اين دوزخ انداختند و غيره دل شوهر از زن كنده شد، ديگر مشكل است كه ب

 . دلش جا بگيرد
ـا را در  مـن ز « :در حديث  شريف وارد است كه حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمودند كه      نه

ـلى اهللا   . رونـد چرا زنها زيادتر به دوزخ مي <كسى پرسيد كه يا رسول اهللا.دوزخ بكثرت ديدم ـرت ص آنحض
ـويش را مـى       كه آنها بسيار ديگران را لعنـت مي لم فرمودند عليه و س ـوهران خ ـيار ناشـكرىِ ش كننـد و بس

 }١٣ص:مشكات شريف{.»نمايند
ـتن          ـور گف اكنون خودتان ببينيد كه ناشكرى شوهر چقدر كار بدى است و لعنت كردن بركسى يا اينط

است كه لعنتى است، از رويـش لعنـت    بكسى كه خدا او را بزند، يا غضب خدا بر سرش، يا از رويش معلوم
 . همة اين حرفها بسيار زشت و قبيح ميباشد... مى بارد و غيره

هر وقت مزاجش . اگر شوهر بر چيزى خشمگين شود، پس چنان سخنى نزنيد كه خشم او بيشتر شود     
ـر ديديـد    شود با او خنده و مزاحد كه حاال از خنده و مزاح خوش مياگر ديدي. را ديده صحبت كنيد كنيد و اگ
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ـوهر   . هر طورى كه مزاجش بود همانطور با او گپ و سخن بزنيد. كه قهر است، خنده و مزاح نكنيد ـر ش اگ
بر چيزى از شما خفه و رنجيده بود، پس شما هم روى تُرش كرده ننشينيد بلكه خوشامدش را كنيد، عـذر  

راضى و خوش بسازيد، اگرچه قصور شما  و معذرت بخواهيد، يعنى بهرصورتى كه ممكن است او را از خود
ـور را    هم نباشد و قصور شوهر باشد، بازهم شما ترشروئى نكنيد بلكه عذرخواهى و معاف ساختنِ ايـن قص

 . باعث فخر و عزت خود بدانيد
ـوظ  وو خوب بدانيد كه پيوند زن و شوهر فقط از محبت خالى د      ام نمى يابد بلكه به همراه محبت، ملح

ـزرگ      . ب شوهر نيز ضرورى ميباشدداشتن اد ـيار ب ـتن، غلطـى بس ـود دانس شوهرِ خود را برابر و مساوى خ
 . است
ـالش داد، شـما       . هيچگاه از شوهركار نگيريد      ـان را م ـرِ ت ـا س اگر زمانى شوهر از روى محبت، دسـت ي

آيا خوش تان خواهد آمـد،  كنيد كه اگر پدر تان بخواهد اينكار را كند اندكى فكر. كه او اينكار را كند نگذاريد
 . حاالنكه درجة شوهر بلندتر از درجة پدر است

ـر در  . در نشستن و برخاستن و در حرف زدن و در هركار ديگر، ادب و احترام شوهر را رعايت كنيد      و اگ
ـادانى مـي     صورت باال قصور هم از شما باشد، اكنون با غرور و تكبر گوشه اى نشستن، كمال حماقـت و ن

 . اين رفتار دل شوهر از زن كنده ميشوداز . باشد
هر وقتى كه شوهر از سفر آمد خيريتش را بپرسيد كه در آنجا چگونه بود و تكليف كه نديده ، دسـت و       

ـوا    ـر ه پايش را مالش بدهيد كه شايد مانده و خسته شده باشد، اگرگرسنه باشد فوراً آب و غذا تهيه كنيد، اگ
ـز گـپ   . خالصه اينكه كاري كنيد كه او راحت و آرام شود. نيدگرم باشد او را پكه ك دربارة پول و پيسه هرگ

ـنم چنـد اسـت     بلكـه  ... نزنيد كه براى ما چه آوردى، چقدر خودت خرچ كردى، پولها را كجا مانـده اى، ببي
ـو  محاسبه اش نكنيد كه تنخواهت بسيار زياد اسـت  . هنگامى كه خودش پول را داد آنوقت آن را بگيريد ت

ـرچ   ر پول آورده اى، تو بسيار خرچ ميدر اين چند ماه فقط همين قد ـا خ كنى، پولها را كجا برداشتى، در كج
ـا از  ... كردى و غيره اگر در وقت ديگرى در هنگام خوشىِ شوهر، اين سخنان را بطرز مناسب در ميان گپه

 . او پرسيديد، خير، حرجى نيست
و شوهر همة پول و پيسه را به آنها داد و به دسـت شـما نـداد ناراحـت     اگر پدر و مادر شوهر زنده بودند      

ـول و پيسـه   . نشويد و بد نبريد بلكه اگر او پول و پيسه را به شما بدهد بازهم عقلمندى در اينست كه شما پ
چـة  ا را بد نگويد كه عروس ما برا نگيريد و بگوئيد كه آن را به آنها بدهد تا كه دل آنها كدورت نگيرد و شم

 . را غالم خود ساخته استما 
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تان زنده هستند، خدمت و اطاعت آنها را بر خود ضرورى بدانيد و اينكار را  ١تا وقتى كه خُسر و خُشوى     
ـروس و     ـين ع ـاد ب موجب عزّت خود بدانيد، و در فكر جدائى از خُشو و نَنُوي خود نيفتيد، زيرا كه ريشة فس

كمى فكركنيد كه پدر و مادر، پسر خود را تربيت كردند و پرورش كردند  خودتان. خُشو و نَنُوها همين است
ـواهيم      و كالنش ساختند و حاال در اين پسِ پيرى با اين آرزو عروسى اش را كردنـد كـه راحـت و آرام خ

ـروز   كه عروس پا بخانة شوهر گذاشت دربه محض اينيافت، ولى برعكس  اين فكر مى افتد كه همين ام
ـا  . ش و مادرش جدا كنمشوهر را از پدر آنگاه اگر مادر شوهر خبر شود كه عروس مى خواهد بچه ام را از م

ـائى   . شودكند، فساد و جنگ و جدال شروع مي جدا ـتركاً و يكج بنابراين بهتر اينست كه با خانوادة شوهر مش
 . زندگى كنيد

ـات كنيـد         ـانى و    . از همان شروع آمدن به خانة شوهر، در هر معاملـه ادب را مراع ـاالن مهرب ـر خُردس ب
 . شفقت كنيد و بزرگساالن را ادب و احترام كنيد

ـاده نگذاريـد كـه فالنـى آن را خواهـد            كارهاى خود را بر دوش ديگران نيندازيد و هيچ چيز خود را افت
 . برداشت

ـتن آنهـ  ركارى كه خُشو و نَنُوهاى تان ميه      ا آن را از دسـت  كنند از كردن آن عار نكنيد، بلكه بدون گف
 . شودكار محبت شما در دل آنها پيدا ميآنها گرفته خود انجام بدهيد كه از اين

ـا دور كنيـد و  ته صحبت ميهنگامى كه دو نفر باهمديگر آرام و آهس      ـا     كنند خود را از آنه ـرف آنه بـه ح
 . گويندمن چيزى ميكنيد كه حتماً دربارة و خواه مخواه اين فكر را هم ن. گويندگوش ندهيد كه چه مي

ـون دل  . در خانة شوهر به دلگيرى و افسردگى زندگى بسر نكنيد      اگرچه اين خانة نو است و مردم نو، چ
گرفته شويد بازهم خود را بفهمانيد و اظهار خوشى كنيد، نه اينكه غمگين بنشينيد و هر وقت گريان كنيد و 

 .كنيد كه ميخواهم خانة پدرم برومهنوز چند روز از آمدن تان نگذشته باشد كه تقاضا 
نه آنقدر پر بگوئيد كه بد مردم بيايد و نه آنقدر خاموش باشيد كـه  . در گپ زدن خيلى متوجه خود باشيد     

 . اينكار نيز بد است و عالمت تكبر است. اگر شما را خوشامد هم كنند، بازهم خاموش نشسته باشيد
ايد و مورد پسندتان نباشد، پس چون بخانة والدين تان رفتيد، سـخن  اگر چيزى در خانة شوهر بدتان بي     

ـيدن   . چينى آن را نكنيد ـوق پرس گفتن گپ هاى خُرد و بزرگ خانة شوهر به مادر خود و كنج وكاو و به ش
ـادها از    اكثر ج. مادرها دربارة آنها كارى بسيار زشت و بد است ـود و فس نگ و جدالها از همين كار پيـدا ميش

 . گردد و جز اين جدال و فساد، هيچ فايدة ديگرى در آن نيستبرپا مي همين جا

                                                 
 .نَنُو يعنى خواهر شوهر. خُسر يعنى پدر شوهر، خُشُو يعنى مادر شوهر: ١
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ـرك و   . خانه را صاف و پاكيزه نگهداريـد . سامانها و اشياى شوهر را بخوش سليقگى نگاه كنيد      ـتر چ بس
ـوش   . اگر بالشت چرك شده باشد پوشش را بدل كنيد. نگذاريد}بي نظم{چتل نباشد، آن را چملُك ـر پ اگ

ـتن او    . شد پوش نو بدوزيدديگر نبا اگر خود شوهر بگويد كه اينكار را كن يا آنكار را بكن، و شـما بعـد از گف
ـام      . اينكارها را كرديد، اين لطفى ندارد ـا را انج ـوهر، همـة كاره ـتن ش لطف زندگى در اينست كه بدون گف

 . بدهيد
ـرده برداريـد،   لباس. هرچيزى كه شوهر نزد شما گذاشته است آن را بخوبى حفظ كنيد      ها و كاالها را تا ك

 . سامانها و اشياء را در جاى شان بگذاريد. آنها را بيجاى نيندازيد و نه اين طرف و آن طرف پراكنده بيندازيد
ـز دروغ بگوئيـد كـه از در         ـتن،  هيچوقت در انجام دادن كارى تاخير و پس و پيش نكنيد، نه هرگ وغ گف

 . نگاه كسى سخن راست دروغگو را نيز باور نمى كندرود و آاعتبار انسان از بين مي
انيد و هيچ جوابش اگر شوهر در وقت خشم و قهر، شما را بد و بيراه گفت و دشنام داد، شما خاموش بم     

خودتان خواهيد ديد كـه  . خواهد بگويد بگذاريدش كه بگويد، شما ساكت و خاموش بمانيدهرچه مي. ندهيد
ـوش و راضـى     بعد از اينكه قهر و خشم ش فرو نشست خودش پشيمان خواهد شد و از شما چـه انـدازه خ

ـوابش را    . ءاهللا بر شما قهر و خشمگين نخواهد شد خواهد گشت و سپس هرگز انشا ـز ج ليكن اگر شـما ني
 . داديد، گفتگو به درازا ميكشد و نه معلوم كه تا كجا بينجامد

نيد كه تو با فالنه خيلى خنده ميكنى، پيش تهمتش نزبر هرشبهة خُرد و ريزى بر شوهر شك نكنيد و      
ـان  ... كنى و غيرهاو خيلى زياد ميروى، آنجا نشسته چه مي كه اگر شوهر دراين صورت بى قصور باشد، خودت

ـنام    فكر كنيد كه چقدر بد خواهد بود، و اگر شوهر واقعاً بدعادت است، پس فكركنيد كه از قهر شـدن و دش
 ! ر را ترك خواهد كرد؟زدن شما آيا او اينكا

ـر مـى خواهيـد دل    . رساندا فقط به خود شما نقصان و ضرر ميقهر شدن و دشنام زدن و تهديد شم      اگ
شوهر را از طرف خود بگردانيد و تيره بسازيد، پس هرچه مى خواهيد بكنيد، بكنيد، ليكن عادت بـد كسـى   

تركش بدهيد، بايد از هوشيارى كار بگيريـد،   اگر مى خواهيد عادت بدش را. توسط اينكارها ترك نمى شود
ـرت       ـائى بـه غي ـر از فهمانـدن و در تنه با عقلمندى با او زندگى كنيد، در تنهائى آرام آرام او را بفهمانيد و اگ

مردم را از اينكارش باخبر نكنيـد و  . آوردن، بازهم عادت بدش را ترك نكند، خير، در اين صورت صبر كنيد
ـار را    گيرد وو جدال كنيد كه شوهر آنگاه ضد مينه با او جنگ  او را رسوا نسازيد و ـتر اينك به خشم آمده بيش

ـوائى نمائيـد، در  . كندمي ورت ايـن صـ   اگر شما خشمگين شده با او جنگ و جدال و دشنام بازى كنيد و رس
واهـد  زد آن را هم ترك خواهد كرد و آنوقت شما خود پشيمان و گريان خشايد آن قدرى كه با شما گپ مي

 . گرديد
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ـر دسـت زنـى     و خوب بياد بسپاريد كه خدا      مردان را مانند شير ساخته است و آنها از زور و جبر هرگز زي
ـا او   طريقة خيلى آسان نرم كردن و به. نمى آيند ـرفتارى ب ـانبردارى   قابو آوردن شوهر، خوش . سـت اوو فرم

ـام آن   . دانى بسيار بزرگ استو نا يتوسط قهركردن و خشم گرفتن غلطشوهر فشار آوردن بر  اگرچـه انج
فوراً به فهم بعضى زنان نيايد ليكن وقتى كه فساد ريشه گرفت و جنگ و جـدال ادامـه يافـت، نتيجـة آن     

 . آنگاه ظاهر خواهد شد
شب و روز نزد يك زن بازارى ميرفت و اصـالً  . در شهر لكنهو شوهر يك زن خيلى فاسق و بدكار بود     

ـروز    زارى به شوهر اين زن فرمايش هم ميعجب اينكه آن زن با بخانه نمى آمد و ـز، ام ـو بپ داد كه امروز پل
ـز را روزانـه    پز، و اين زن بيچاره دم نميزد و هرچه شوهرش ميچلو بپز و امروز فالن چيز ب ـان چي گفت هم

 . كردنديبخاطر اين صبرش بسيار احترام م تمام مردم شهر اين زن را. پخته مى فرستاد و آرامشى نداشت
ـال   . و همچنين آن ثوابي كه نزد خدا دارد، آن را نيز جداگانه بدست خواهد آورد      و هر روزى كـه اهللا متع

    ـفت شوهرش را هدايت بفرمايد و او بدكارگى را رها كند خواهيد ديد كه چگونه غالم اين زن بـى بـى ص
 .خود خواهد گشت

 
 دالطريقة پرورش و تربيت او 

��� 
      

زيرا هر عادتى كه در طفوليت در طفـل پختـه   . د خيلى مهم استالبايد دانست كه پرورش و تربيت او     
بنابراين از دوران طفوليت تا جوانى امور ذيـل را بـه ترتيـب    . شود آن عادت در سراسر عمر از بين نمى رود

 . بايد ملحوظ داشت
 . در طفل تاثير بزرگى داردشير . به طفل فقط شير زن نيك و ديندار را بايد داد :١شماره
ـانند  ... زنها عادت دارند كه اطفال را از پوليس و بال و غيره مانند سگ و پشـك  :٢شماره ار اينكـ . مـى ترس

 . شود و ترسو  بار مى آيدقلب طفل ضعيف مي. خيلى بد است
 .براى شير دادن و غذا دادن طفل، اوقاتى را معين كنيد تا تندرست بار بيايد :٣شماره

 . شوده تندرستى و سالمت از آن پيدا ميطفل را صاف و پاك نگاه كنيد ك :٤رهشما
 . طفل را زياد زينت و آرايش نكنيد :٥شماره
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 . اگر طفل پسر بود، موهايش را دراز نگذاريد :6شماره
ـاطر   . اگر دختر است، پس تا وقتى كه نزديك بلوغ نرسيده است او را زيور نپوشانيد :7شماره يكى به ايـن خ

كه جانش ممكن است به سبب اين زيورات بخطر بيفتد و ديگر اينكه از همان كودكى شوقين زيور شـدن  
 . برايش مناسب نيست

به همين صورت بدست طفل، بعضـى  . فقيرها و نادارها را بدست طفل، پول و غذا و لباس بدهيد :٨شماره
ـا بـه ايـن    چيزهاى خوردنى و نوشيدنى ميان خواهران و برادران طفل يا در مي ان ساير اطفال تقسيم كنيد ت

 . سبب، طفل به سخاوت عادت بگيرد
ـرات كنيـد         ـيم و خي و از . ليكن بياد داشته باشيد كه اين چيزها را از مال و پول خودتان بدست آنها تقس

 . پول و مال خود طفل كه شرعاً از طفل است، دادن چيزى به كسى درست نيست
ـور  پرخورى و اشخاص  :٩شماره پرخور را پيش طفل بد بگوئيد ليكن نام كسى را نگيريد بلكه مثالً به اينط

 . بد بگوئيد كه مردم آدم پرخور را گاو ميدانند
ـاى  اگر طفل پسر باشد، رغبت پوشيدن ل :١٠شماره باسهاى سفيد را در دلش پيدا كنيد و از پوشيدن لباس ه

و بگوئيد كه اين قسم لباسها را دخترها مى پوشند، مردان نمـى  مثالً به ا. رنگين و پرتكلّف او را انزجار بدهيد
 .   ين قبيل سخن بگوئيداز اهميشه پيش او  .پوشند و تو ماشاءاهللا مرد هستى

ـرق    :١١شماره ـر زرق و ب اگر طفل دختر بود، بازهم او را به آرايش بسيار زياد موهايش و پوشيدن لباسهاى پ
 . عادت ندهيد

 . شودنكنيد، زيرا خوى و عادتش خراب ميطفل را برآورده  همة ضدهاى :١٢شماره
اگر با صـداى بلنـد و چيـغ    . خصوصاً اگر دختر باشد. از گپ زدن با صداى بلند، طفل را منع كنيد :١٣شماره

 . شودز اينكه كالن شد اينكار عادتش ميگپ زد، توبيخش كنيد وگرنه بعد ا
ـا از درس مـى     اطفال خود را از نشستن و بازى كرد :١٤شماره ـراب دارنـد ي ن با كودك هاى كه عادات خ

 . و خوردن خوردنيهاى گران قيمت دارند، دور نگاه كنيدزرق و برق  گريزند يا عادت به پوشيدن لباسهاى پر
ـردن،       : اطفال را از امور ذيل نفرت و انزجار بدهيد :١٥شماره ـرص ك ـردن، ح ـتن، حسـد ك خشـم، دروغ گف

ـاد خنديـدن، فريـب     دزدى، سخن چيني كردن، ضد  ـا زي كردن بر چيزى، پرگوئى بيفايده، خنديدن بيجا ي
 . دادن، عاقبت خوب و بد كارى را نينديشدن

 . و هرگاه كه مرتكب يكى از اين امور شد فوراً او را منع كنيد و تنبيهش نمائيد     
ـاز  . ا ديگر اينكار را نكنـد اگر طفل چيزى را شكستاند يا كسى را زد، سزاى مناسبى به او بدهيد ت :١٦شماره ن

 . دادن و محبت در اين مواقع، اخالق طفل را خراب مى سازد
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 . نگذاريد كه دير بخوابد و همچنين نگذاريد كه خيلى زود بخوابد :١٧شماره
 . عادتش بدهيد كه صبح زود از خواب برخيزد :١٨شماره
 . دت بدهيدوقتى كه طفل هفت ساله شد، او را به نماز خواندن عا :١٩شماره
 . وقتى كه قابل مكتب رفتن شد، اول از همه قران شريف را تعليمش بدهيد :٢٠شماره
 . تا جائى كه ممكن است او را توسط استاد ديندار تعليم بدهيد :٢١شماره
 . هيچوقت دربارة مكتب نرفتن با وى از چشم پوشى كار نگيريد :٢٢شماره
  1.خاص نيك را به اطفال بشنوانيدگاهگاهى حكايات نيكوكاران و اش :٢٣شماره
ـا    :٢٤شماره ـريعت ي آنها را نگذاريد كه كتابهاى را مطالعه كنند كه داستانهاى عاشقانه يا مضامين خالف ش

 . قصه ها و افسانه هاى بيهوده يا غزليات و غيره در آنها باشد
 . روريات دنيا باشدچنان كتابهاى براى مطالعه به آنها بدهيد كه شامل امور دينى و ض :٢٥شماره
بعد از اينكه از مكتب آمدند، اجازه بدهيد تا جهت تفريح و ساعت تيرى، بازى كنند تا طبع ايشان  :٢٦شماره

 . اما چنان بازى اى باشد كه گناهى شامل آن نباشد و نه خوف صدمه ديدن در آن برود. تازه شود
 . بيكارة ديگر به اطفال پول ندهيدبراى خريدن پتاقى و سامان آتشبازى يا چيزهاى  :٢٧شماره
 . اطفال را به تماشاى بازى و نمايش عادت ندهيد :٢٨شماره
ـيبت بتواننـد توسـط    و هنرد خود را حتماً چنان پيشه الاو :٢٩شماره ى بياموزانيد كه در وقت ضرورت و مص

 . د خود را پيش ببرندالآن چند پولي بدست آورده زندگى خود و او
 . آنقدر نوشتن ياد بدهيد كه بتوانند خط و حساب را بنويسند}حد اقل{دختران را :٣٠شماره
ـا   . اطفال را عادت بدهيد كه كارهاى خود را خودشان انجام بدهند، تنبل و بيكاره بار نيايند :٣١شماره بـه آنه

ـرده بـه     ـات ك حكم كنيد كه شب، بستر خود را خودشان هموار كنند و صبح زود برخاسته خودشان آن را ق
ـود . لباس هاى خود را خودشان درست نگاه كنند}يا الماريِ{هبقْچ. ياط بردارنداحت  درز پارة لباس خود را خ

لباسها . در جائى بگذارند كه كيك و موش نخورد ،لباسهاى خود را چه چرك باشند و چه پاك. شان بدوزند
ـا را شـمرده و     داشت را خودشان به كاالشوى شمرده بدهند و تعداد آنها را بنويسند و ياد بگيرند و بعـداً آنه

 . شوى واپس بگيرندالديده از كا
پوشند قبل از خوابيدن و صبح بعد از برخاستن بدقت تاكيد كنيد كه زيورهاى را كه مي به دختران :٣٢شماره

 . متوجه آنها باشند

                                                 
 .دراين مورد خيلى مناسب است/موالنا ادريس كاندهلويتاليف » حكايات صحابه«كتاب :١
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ـتن  مانند غذا پخت هندده در كارهاى كه در خانه انجام ميبه دختران تاكيد كنيد ك :٣٣شماره ن و لباس دوخ
 . و كاالشستن و غيره كارهاي خانه دقت كنند تا آنها را ياد بگيرند

� 
ـام و      :34شماره ـازش بدهيـد بلكـه او را انع هنگامى كه طفل كدام كار خوبى كرد، او را شاباشى بدهيد و ن

 . جايزه هم بدهيد تا بيشتر به انجام دادن كارهاى خوب تشويق شود و به آنها رغبت بگيرد
و اگر كدام كار بد را ارتكاب كرد، در اين صورت اوالً او را در تنهائى بفهمانيد كه ببين، اينكار خيلـى بـد        

ـار را نكنـى، بچـة      ، مردم چه مياست ـر اينك ـردار، ديگ گويند، هركس كه خبر شود، او چه خواهد گفت، خب
 . خوب اينكار را نمى كند

 . شد، اينبار سزاى مناسبى به او بدهيدو اگر طفل دوباره همانكار را مرتكب      
 . مادر بايد طفل را از پدرش بترساند :٣٥شماره
ـا     . هيچ وقت نگذاريد كه طفل كارى را مخفيانه انجام بدهد :٣٦شماره ـوردن ي ـا خ چه بازى كردن باشـد ي

ـ  . كدام كار ديگرى ـر   . دهر وقتى كه طفل كارى را مخفيانه انجام داد، بفهميد كه او آن را بـد ميدان پـس اگ
حقيقتاً آن كار بد است، وادار به تركش كنيد و اگر كاري خوب است مثالً خوردن چيزى، در اين صورت به 

 . او بگوئيد كه در پيش روى همگى آن را بخورد نه مخفيانه
ـراى   مثالً. كدام كار بدنى را بر آنها مقرّر كنيد تا سالم و تندرست بمانند و كسل و تنبل بار نيايند :٣٧شماره ب

 . پسرها چوب شكستن يا يكى دو ميل دويدن و براى دخترها آسيا كردن يا چرغه كردن و غيره
 . آنها را تاكيدكنيد كه در راه رفتن خيلى تيز راه نروند و نه بباال نگاه كرده راه بروند :٣٨شماره
ـار و  اى خود عاجزى و شكستگى را اختيارطفل را عادت بدهيد كه در همة كاره  :٣٩شماره كند، چه در گفت

ـا       . تكبر ننمايدچه در رفتار  ـا خانـه ي ـاس ي ـته از لب ـود نشس حتى او را نگذاريدكه در ميان اطفال هم عمر خ
 . خاندان يا كتاب و قلم و قلمدان و غيرة خود تعريف و توصيف كند

ن عادتش بدهيـد  ليك. گاه گاهى او را چند روپيه اى بدهيد تا مطابق خواستة خود آن را خرچ كند :٤٠شماره
 . كه مخفيانه از شما چيزى نخرد

ـا   . طريقة خوردن و نشستن و برخاستن در مجالس و محافل را به او بياموزانيد :٤١شماره ـا را م اندكى از آنه
 . نيز ذيالً مى نويسيم
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 ريقة غذا خوردنط 
��� 

 

ـروع   . بخوريداز پيشِ تان . در ابتداى خوردن، بسم اهللا بگوئيد. با دست راست بخوريد    ـران ش قبل از ديگ
ـته انـد چشـم      . به خوردن نكنيد ـترخوان نشس زل زل به غذا چشم ندوزيد و نه بطرف كسانى كـه دور دس

تا وقتى كه لقمه را قُرْت نكرده ايـد لقمـة دوم را در   . غذا را خوب جويده بخوريد. تيز تيز غذا نخوريد. بدوزيد
ـتر  . با و غيره روى لباس تان نيفتدبه احتياط بخوريد تا شور. دهان نگذاريد متوجه باشيد انگشتان دست بيش

 .از حد ضرورت به غذا آلوده نشوند

 
 طريقة نشستن و برخاستن در مجالس

��� 
      

در مجلـس تُـف   . با هركسى كه مالقات كرديد مؤدبانه با او برخورد كنيد و به نرمى با او صحبت نمائيد     
. اگر ضرورت آن پيش آمد از آنجا بيرون آمده جائى ديگر صافش كنيد. اف نكنيدآنجا بينى تان را ص. نكنيد

ـرف كسـى نكنيـد    . اگر در مجلس فاژه يا عطسه آمد، دست تان را روى دهان بگذاريد . پشت تان را بـه ط
 . پاى تان را طرف كسى دراز نكنيد

ـرف كسـى    بدون . صداي انگشت هاى تان را نكشيد. دست زير زنخ زده ننشينيد      ضرورت باربار بـه ط
ـان اول      . بر هر حرفى قسم نخوريد. پرگوئى نكنيد. مودبانه بنشينيد. نبينيد ـائى كـه ممكـن باشـد خودت تا ج

ـود وقتى كه كسى ديگرى گپ مي. ن نكنيدشروع به گپ زد البتـه  . زند گپش را با توجه بشنويد تا دلگير نش
 . از گفتن آن منع كنيد و يا از آنجا برخاسته برويديا او را . اگر حرف گناه آلود باشد آن را نشنويد

ـ  اگر. ر ميان صحبتش حرف نزنيـد ه كسى سخن خود را تمام نكرده دتا وقتي ك      ـائى  ـكسـى ب يايد و ج
ـا كسـى مال  . براى نشستن در مجلس نباشد، كمى خود را جمع كرده بنشينيد تا جا فراخ شود ـات  چون ب ق

ـر    علَيكُم السلَام وو در جواب آن  اَلسلَام علَيكُمد كرديكرديد يا با او خدا حافظى مي ـاى ديگ بگوئيد، چيزه
 .نگوئيد
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 حقوق العباد 

��� 
 

 : حقوق مادرو پدر در زندگی ايشان
 .  ايشان را آزار ندهيد و رنجيده نسازيد و تكليفى به آنها نرسانيد، اگرچه بر شما ظلم هم كنند :١شماره
 . تعظيم و احترام كنيد، هم با زبان و هم با عملآنها را  :٢شماره
 . دركارها و امور جايز از آنها اطاعت كنيد :٣شماره
 .اگرچه هر دو كافر باشند. اگر آنها نادار باشند بايد توسط پول و مال آنها را خدمت كنيد :٤شماره

 
 : حقوق پدرومادر بعد از وفات ايشان

ـا       . ت از خدا خواسته برويـد براى آنها دعاى رحمت و مغفر :١شماره ـرات نفلـى بـه آنه ـادت و خي ـواب عب ث
 . بفرستيد

 . با دوستان آنها به نيكى و خوبى پيش بيائيد و خدمت ايشان را بجا بياوريد :٢شماره
ـول و   :٣شماره اگر آنها مقروض هستند يا اينكه آنها براى اداى كار جايزي وصيت كرده باشند، اگر خداوند پ

 . ت، آن را اداء كنيدمال تان داده اس
ـا   :٤شماره بعد از وفات آنها از فغان و چيغ و واويال و گريان كردنِ خالف شريعت اجتناب كنيد كه روح آنه

 . از اينكارها تكليف مى بيند
ـند       ـا را   . و پدركالن و مادركالن پدرى و مادرى در نظر شريعت در حكم پدر و مادر مى باش ـوق آنه حق

ـا و عمـه در     . ر بايد دانستنيز مانند حقوق پد ـوده و كاك ـادر ب به همين صورت خاله و ماما شرعاً در حكم م
 . حديث شريف مشير آن است. حكم پدر مى باشند

 
 : حقوق دايه

 . ادب و احترام او را رعايت كنيد :١شماره
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 . اگر محتاج پول باشد و شما به اندازة كافى پول داريد، او را كمك نمائيد :٢شماره
 

 :ق مادر اَنْدرحقو
باشد و شريعت حكم كرده است كه با دوستان پدر بـه   دوست پدر مي}يعنى زن پدر{چونكه مادر اندر     

 .نيز همان حقوقى را دارد كه در باال گذشت» مادر اندر«نيكى و خوبى رفتاركنيم، بنابراين
 

 :حقوق برادرِکالن
ـرادر كوچـك ماننـد      و. برادرِكالن از روى حديث شريف مثل پدر است      لذا از اينجا دانسته ميشود كـه ب

ـواهركالن و  . بنابراين حقوق ايشان ميان هم ديگر، مانند حقوق پدر و مادر و اوالد اسـت . د مى باشدالاو خ
 . خواهرخُرد را نيز به همين گونه بايد دانست

 
 : حقوق خويشاوندان

ـوان  اگر خويشان تان نادار و محتاج باشند و قدرت كس :١شماره ب و كمائى را ندارند، پس موافق طاقت و ت
 .خود، مصارف ضرورى آنها را تامين كنيد

 . گاه گاهى به ديدن آنها بايد رفت :٢شماره
ـر   :٣شماره نبايد با آنها قطع رابطه كرد بلكه اگر آنها شما را قدرى هم آزار و ايذاء برسانند بازهم صبر كردن ب

 .آن افضل است
 : حقوق مصاهرت

ـلة نسـب   . مصاهرت يعني حقوق خويشاوندان همسر خود      خداوند متعال اين خويشاوندي را نيز در سلس
ـاد و     ده است و لذا از اينجا دانسته ميدر قرآن كريم ذكر نمو ـنَه، دام ـربرَه و خياش ـر، خُس شود كه خُشو و خُس

 ١.وقي دارندـهمه حق هاـعروس، اوالد زن از شوهر سابقش و همچنين اوالد شوهر از زن سابقش، اين
 .بنابراين با تمام اين خويشان نيز، بيشتر از ساير مردم، مراعات و نيكي و لحاظ و خوش خُلقي بايد كرد

 
 :حقوق عموم مسلمانها

 . و قصور مسلمان را ببخشيد خطا :١شماره
                                                 

 .   در همسر، خُسربرَه يعني برادر زن، خياشنَه يعني خواهر زنپدر همسر، خُسر يعني ماخُشو يعني  :١
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 . اگرگريه كند بر او رحم كنيد :٢شماره
   .عيب او را بپوشانيد :٣شماره

 . را بپذيريد عذر او :٤شماره
 . تكليف او را دور بگردانيد :٥شماره
 . هميشه خيرخواهى اش را نمائيد :٦شماره
 . به دوستى و محبت او وفا كنيد :٧شماره
 . اگر عهدى داده است عهد و پيمانش را نگاهداريد :٨شماره
 .اگر بيمار باشد بيمارپرسى و عيادتش كنيد :٩شماره
 . نمائيد اگر بميرد برايش دعا :١٠شماره
 . اگر به مهمانى دعوت كند دعوتش را قبول كنيد :١١شماره
 . تحفه اش را بپذيريد :١٢شماره
 . در عوض نيكى اش با او نيكى كنيد :١٣شماره
 . در عوض آنچه داده است، تشكرى و قدردانى كنيد :١٤شماره
 . در وقت ضرورت كمكش كنيد :١٥شماره
 . حافظت كنيداز اهل و عيال و اوالدش م :١٦شماره
 . كارى داشت كارش را انجام بدهيدراگ :١٧شماره
 . سخنش را گوش بدهيد :١٨شماره
 . وساطتش را قبول كنيد :١٩شماره
 . اگر خواسته اى داشت او را نا اميد برنگردانيد :٢٠شماره
 . بگوئيد يرْحمك اهللاگر عطسه زده الحمدهللا بگويد در جوابش بايد  :٢١شماره
 . اگر چيز گمشدة او را پيدا كنيد بايد آن را به او واپس برسانيد :٢٢شماره
 . جواب سالمش را بايد بدهيد :٢٣شماره
 . با نرمى و خوش خُلقى با او صحبت نمائيد :٢٤شماره
 . با او نيكى كنيد :٢٥شماره
 . اگر با اعتماد بر شما او قسمى خورده است، بكوشيد قَسمش را اداء كنيد :٢٦شماره

 . اگر او بر كسى ظلم مى كند مانعش شويد. اگر كسى بر او ظلم مى كند بايد او را مدد كنيد :٢٧ارهشم
 . با او محبت بورزيد، با او دشمنى نكنيد :٢٨شماره
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 . او را نبايد رسوا بگردانيد :٢٩شماره
 . هر چيز خوبى را كه براى خود مى پسنديد آن را براى او نيز بپسنديد :٣٠شماره

و اگر مرد با مرد و زن با زن با همديگر مصافحه كننـد يعنـى   . در وقت مالقات او را سالم بدهيد :٣١رهشما
 . دست بدهند، اين بهتر است

 . اگر رنجشى با ايشان رخ داد پس تا بيشتر از سه روز، ترك سالم نبايد كنيد :٣٢شماره
 . نبايد بر او بدگمانى كنيد :٣٣شماره
 . د و بغض نمائيدنبايد با او حس :٣٤شماره
 .او را به كار خوب و نيك راهنمائى كنيد و از كار زشت و بد، منعش بايد كرد :٣٥شماره
 . بر خُردسالها بايد شفقت نمائيد و احترام و ادب بزرگسالها را بايد نگاهداريد :٣٦شماره
 . اگر دو مسلمان از هم برنجند، ميان ايشان صلح و آشتى نمائيد :٣٧شماره
 . نبايد غيبت او را كنيد :٣٨شماره
 . به هيچ شكلى نبايد به او ضرر برسانيد، نه در مالش و نه در آبرويش :٣٩شماره
 . نبايد او را از جايش خيستانده برجايش بنشينيد :٤٠شماره

 
 :حقوق همسايه ها

 .بايد به نيكى و مدارا با همسايه رفتار كنيد :١شماره
 . ايد محافظت كنيداز ناموس زن و اوالد او ب :٢شماره
ـاً       :٣شماره ـادار باشـد، بايـد حتم گاه گاهى به خانة او تحفه و هديه و غيره بفرستيد، خصوصاً وقتى كـه او ن

 . كمى نان و غذا برايش بفرستيد
 . نبايد او را تكليف دهيد و نبايد بر امور خُرد و كوچك با او بگومگو و پرخاش كنيد :٤شماره

� 
ـا اينكـه در    ايـد  ه حقوقى دارد، همسفر يعنى آن كسى كه از خانه با او به سفر رفتهگونه كه همسايو آن      ي

ـر   طول راه اتفاقاً همراهش شده ايد، او نيز مثل همسايه حقوقى دارد كه خالصة آن اينست كه راحت او را ب
ـيح  اينكا .كنندير مسافران غالمغال ميبعضيها در قطار يا موتر با سا. راحت خود مقدم بدانيد ر خيلى زشت و قب

 . است

� 
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به همين صورت، ديگر نادارها و محتاجها مانند يتيم و بيوه و عاجز و ضعيف و مسكين و بيمار و مفلوج      
 . اينها عالوه بر حقوق باال چند حق ديگر نيز دارند... و مسافر و گدا و غيره

 . كمك مالى و پولى به آنها كردن :١شماره
 . ارهاى آنها به دست خودانجام دادن ك :٢شماره
 . دلجوئى و تسلّى و دلدارى دادن آنها :٣شماره
 .رد نكردن حاجت و سوال آنها :٤شماره

 

 :زم ميشود، اگرچه شخص مقابل مسلمان نباشدالانسان بودن  بعضی از حقوقی که فقط بخاطر
 . دبه ناحق نبايد به جان و مال هيچ كسى دست درازى كرد و او را تكليف دا :١شماره
 . بدون عذر شرعى با كسى نبايد بدزبانى كرد :٢شماره
كسى را به مصيبت يا گرسنگى يا مرض مبتال ديديد بايد او را كمك كنيد، آب و نانش بدهيـد  اگر :٣شماره

 . و معالجه اش بكنيد
 . يدصورتى كه شريعت اجازة سزا دادن را داده است، در آن صورت نيز نبايد ظلم و اضافه روى كن :٤شماره

 
 : حقوق حيوانات

ـا در    ، كه نگاهداشتن آن كدام فايدة خاصي نـدارد حيواني  هر :١شماره ـرد ي ـرد   نبايـد آن را بنـد ك  قفـس ك
ـا خيلـى بيرحمـى       بِالْخُصوص ـادر آنه گرفتن چوچه هاى پرندگان از آشيانة آنها و پريشان ساختن پـدر و م

 . است
ـريح نبايـد        حيواناتى كه گوشت شان حالل است، آنها را :٢شماره ـرى و تف ـاعت تي ـاطر س نيز محـض بخ
 . كشت
ـيد      حيواناتى كه از آنها كار مي :٣شماره ـا بايـد متوجـه باش . گيريد، در آب و آذوقه و راحـت و نگاهـدارى آنه

 . گرفت و نبايد آنها را بيش از حد زداز قوت آنها نبايد از آنها كار يشترـب
يا اينكه به سبب اينكه موذى اسـت مـى خواهيـد آن را    حيوانى كه مى خواهيد ذبحش كنيد،  هر :٤شماره

ـنگى و   . بكشيد، پس با كارد يا چاقوى تيز زود حاللش كنيـد، او را عـذاب كُـش نكنيـد     و نـه او را از گرس
 .تشنگى بكشيد
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 يک نکتة ضروری

��� 
      

ا كه مـى توانـد   كسى در حقوق مسلمانى كوتاهى يا حق تلفى كرده باشد، در اين صورت هر حقى راگر     
ـود  . اداء كند و يا اينكه بخشش آن را از او بخواهدآن را اداء كند بايد  مثالً اگر قرض كس بر او باقى مانده ب

ـا از او بخشـش      يا مثالً در حق كسى خيانت نموده بود، در اين صورت پول قرض را به او واپـس بدهـد ي
 . بخواهد

ـور  . ين صورت تنها معافىِ آن را از آن شخص بخواهـد و آن حقى كه فقط معاف كردنى است، در ا      بط
 . مثال اگر غيبت و غيرة او را كرده بود يا او را زده بود، در اين صورت فقط بخشش آن را از او بخواهد

تواند كه عفو و بخشش بخواهد، پـس در ايـن   كند و نه مي و اگر به سببى نمى تواند كه نه حق او را اداء     
ـال در روز قيامـت آن     . ب آن حق هميشه دعا خواسته برودصورت براى صاح عجب نيسـت كـه اهللا متع

ـاف    . شخص را راضى ساخته اين حق وى را ببخشاياند ـا مع ـردن ي ليكن بازهم هر وقتى كه فرصت اداء ك
 . كردن آن حق پيدا شد، بازهم در آنوقت در اداءكردن يا بخشاياندن آن بى پروائى نكند

رود كـه حقـش را خواهـد داد،    دم دارد، پس از هركسى كه اميد ميشخص حقوقى بر مرو اگر خود اين      
ـا     انو آن كس. حق خود را به نرمى بازپس بگيرد ى كه از ايشان اميد نمى رود كه حقـش را واپـس بدهنـد ي

، چه در عوض اين حقوقاگر... رى نيست، مثل غيبت و غيرهاينكه از جملة حقوقى است كه قابل واپس گي
ـواب     انسا ـيدن آن، ث ـردن و بخش ـاف ك ن در قيامت نيكى ها و ثوابهاى بسيار بدست خواهد آورد، ليكن مع

ـامى  . بنابراين بخشيدن و معاف كردن آن بطور مكمل بسيار بهتر ميباشد. خيلى بيشترى دارد خصوصاً هنگ
 . كه كسى به تواضع و انكسار، معافى و بخشش بخواهد

 

� 
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 مسايل تجويد 

 ١)خوب خواندن قرآن شريف يعنی درست و(
��� 

 

كوشش كردن شخص در اينكه قرآن شريف را بدرستى و تجويد بخواند، بر او واجب است و تنبلـى   :مسئله
 . كردن و بى پروائى در آن گناه مي باشد

ـا مـى      :فايده ـان آن را در اينج ـرورى و آس قواعد تجويد بسيار است ليكن ما فقط اندكى از قاعده هاى ض
 . نويسيم

ـين . در بين اين حرف هاى ذيل خوب بايد كوشش نمود كه فرق شود و بخوبى اداء شوند :تنبيه ا، ع،  «در ب
ـين   »د، ض«و در بين »ح، ه«و در بين »ث، س، ص«و در بين »ت، ط«بايد فرق نمود و در بين »ء و در ب
 .»ذ، ظ، ز«

ـود خوانده مي درشت »س«.شودنرم خوانده مي »ث«. درشت است »ط«درشت نيست،  »ت«       »ص«. ش
خواندن آن توسـط دنـدانهاى   . خوردنارة زبان به دندانهاى سمت چپ ميك »ض«و در وقت تلفظ. پر است

 »ظ«. درشت مـى باشـد   »ز«.نرم است »ذ«.بايد بسيار تمرين كرد »ض«براى تلفظ. پيش روى غلط است
 . پر خوانده مى شود

� 
 .   »خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق« :اين حروف هميشه پر خوانده ميشود :١هقاعد

 . يعنى اينكه آواز آن را از بينى اداء كنيد. دتشديد باشد آن را با غُنَّه بخواني »ن، م«وقتى كه بر :٢قاعده
نيست، آن را مد ندهيـد   »و«يا  »ى«يا  »ا«باالى هرحرفى كه زير يا زبر يا پيش است و بعد از آن  :٣قاعده

 . اينكار غلط است. و آن را درازتر نخوانيد
ـاك «خواندن يا  »ملكى«رت را به صو »ملك«يا  »اَلْحمدو«را به صورت »اَلْحمد«بطور مثال       يرا بـه   »ا

 . خواندن غلط است »اياكَا«صورت 
                                                 

بعضى قواعد دقيق بودند كه به فهم نمى آمدند و بعضى ديگر بسيار واضح و شاگردان خود به خود مطابق آنها تالوت مى  :١
 .مولف. ما هر دوى اين گونه قواعد را ننوشتيم. كنند
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خالصه اينكه قواعـد مـد را بايـد رعايـت     . بود، مد آن را نيز كوتاه نخوانيد »و«يا  »ى«يا  »ا« و هرجائى     
 . كنيد

 . »ى«بخوانيد و زير را كمى مشابه  »و«پيش را كمى مشابه  :٤قاعده
. جائى كه نون ساكن باشد و بعد از نون، يكى از حرف هاى ذيل بيايد، نون را غُنَّه داده بخوانيـد هر :٥قاعده

 . »ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك«: حروف مذكوره اينهاستند
ـال       ، منْسأتَه، نَنْشُرْ، لَمنْ صبرَ، منْضُود، فَانْ ، فَاَنْجينَاكُم، اَنْدادا، اَنْذَرتَهم، اَنْزَلٍَةاَنْتُم، منْ ثَمرَ «بطور مث

نْ كُنْتُما ،كلنْ قَبنَ، مقُونْفنَ، فَانْظُرْ، يبط« . 
ـود   :٦قاعده به همين صورت اگر باالى حرفى، دو زبر يا دو زير يا دو پيش باشد و لذا آواز نون از آن پيدا ش

 . ه حرف باال بيايد، بازهم در اين صورت آواز نون را بايد غُنَّه دادو بعد از آن حرف، يكى از آن پانزد
مثال هاي ديگرش . ى، منْ نَفْسٍ شَيئًا، رِزقاً قَالُو ا، رسولٌ كَرِيمٰجنّات تَجرِي، جميعاً ثُم استَو: مثالً     

 . را خودتان پيدا كنيد
ـر   »ل«يا حرف  »ر«ن حرف بيايد و بعد از آ »ن«هرجائى كه  :٧قاعده بيايد، در اين صورت حرف نون ديگ

 . »كنْ لَّا يشْعرُونَمنْ ربهِم، و  لَا«مثالً . شوديكجا مي »ل«يا  »ر«خوانده نمى شود بلكه با آواز 
ـا   »ر«به همين صورت اگر دو زبر يا دو زير يا دو پيش باالى حرفى باشد و بعد از آن حرف  :٨قاعده  »ل«ي

ـا   »ر«خوانده نمى شود بلكه با آواز حرفايد، بازهم در اين صورت حرف نون، نون بي ـا مي  »ل«ي ـود يكج . ش
 . »غَفُور رحيم، هدى لِّلْمتَّقينََ «مثالً 

ه    بيايد، پس اين نون را ميم »ب«اگر نون ساكن باشد و بعد از آن حرف  :٩قاعده ـوانيم و آن را غُنـَّ مى خ
 . »اَمبِئْهم« :را به اين صورت خواهيم خواند »اَنْبِئْهم« مثالً. دهيمهم مي

به همين صورت اگر دو زبر يا دو زير يا دو پيش باالى كدام حرف باشد و لذا آواز نون در آن حرف پيدا      
ـا «مثالً . بيايد، در آنجا نيز نون را ميم خواهيم خواند »ب«شود و بعد از آن حرف  بِم ميـا  «را  »اَل بِم ممـي اَل« 

 . خواهيم خواند
ـي هاي قرآن در چنين مواقع، يك ميم  در بعضى از چاپ      ها نمـى  كوچك بر آنجا مى نويسند و در بعض

 .نويسند، اما در هرجا كه اين قاعده باشد، آن را به همين گونه بايد خواند
ه خوانـد     بيايد، آن  »ب«هرجائى كه ميم ساكن باشد و بعد از آن حرف :١٠قاعده ـا غُنـَّ ـيم را بايـد ب ـثالً  . م م

 . »يعتَصم باهللاِ«
ـاكن باشـد، در ايـن      الهرحرفى كه با :١١قاعده ـرف بعـدى آن س يش دو زير يا دو زبر يا دو پيش باشد و ح



 

_۲۰۱+

صورت در آنجا بجاى دو زبر، يك زبر خواهيم خواند و الف را كه در آنجا نوشته شده نخواهيم خواند و يك 
ـی(ةُ «مثالً  .طرف خود افزوده با آن حرف ساكن يكجا خواهيم كردنون زيردار از  ـورت    »خَْیراً اْلَوِص را بـه ص

 . خواهيم خواند »اْلَوصِی(ُةِنخَْیَر«
به همين صورت بجاى دو زير يك زير خواهيم خواند و يك نون زيردار به شكل باال به حروف بعـدى       

 . خواهيم خواند »الَّذينَنِفَخُورِ« را به شكل »ينَفََخَورٍ الَّذ«مثالً . اضافه خواهيم كرد
ـرف بعـدى          به همين صورت بجاى دو پيش فقط يك پيش خواهيم خواند و يك نون مثل باال بـه ح

 . خواهيم خواند »ابنَهنِنُوح «به شكل  »نُوح ابنَه«مثالً . آن اضافه خواهيم كرد
ـون در كـدام   در بعضى از قرآن ها يك نون ك      وچك در ميان اين دو حرف مى نويسند، ليكن اگر اين ن

 . قرآن نوشته هم نباشد بازهم آن را بايد بخوانيد
ـر  . »رب الْعالَمينَ، اَمرُهم «زبر يا پيش باشد بايد آن را پر خواند، مثالً  »ر«اگر باالى حرف  :١٢قاعده و اگ
 . »غَيرِ الْمغْضُوبِ« خفيف خواند، مثالً زير داشته باشد، آن را بايد  »ر«حرف 

ـيش باشـد، در ايـن       »ر«و اگر حرف       ـا پ ـر ي ساكن باشد، پس ببينيد كه اگر باالى حرف پيشتر از آن زب
 . »اَنْذَرتَهم، مرْسلٌ«را پر بخوانيد مثالً  »ر«صورت 

ـورت         ـثالً    سـ  »ر«و اگر حرف بيشتر از آن زير داشته باشد، در ايـن ص َلـم  «اكن را خفيـف بخوانيـد، م
مهرتُنْذ« . 

ـين    . و در بعضى جاها اين قاعده صدق نمى كند، اما آنها را اكنون نخواهيد فهميـد       ـا هم ـتر جاه در بيش
 . قاعده استعمال ميشود و شما مطابق همين قاعده تالوت كنيد

ـته باشـد، پـس    »هماَلّل«و  »اهللا«كه در  »ل« اگر حرف پيشتر از :١٣قاعده را در  »ل«است، زبر يا پيش داش
 . »خَتَم اهللاُ، فَزَادهم اهللاُ، و اذْ قَالُوا اللّهم«مثالً . اين صورت پر بخوانيد

 .»هاَلْحمد لّل«م را خفيف بخوانيد، مثالً الزير داشته باشد، در اين صورت »ل«و اگر حرف پيش از اين     
و چـه متصـل    »ة«نوشته شده باشد، چه جداگانه از حرف قبلى اش باشد مثل  »ة«هرجائى كه  :١٤قاعده

را بـه   »ـة،  ة«و بخواهيم كه برآن وقف كنيم، پس در اين صورت اين  »ـة«به حرف قبلى اش باشد مثالً 
ه«شكل   . خواهيم خواند »ه ،ـ 

را به شـكل   »َبًةطَی1«و   »َةآتُوا الزّكو«نه به همين گو. خواهيم خواند »قَسوه«را به شكل  »ًَةقَسو«مثالً      
»و  »آتُوا الزَّكوه»بطَيخواهيم خواند »ه . 

هرحرفى كه باالى آن دو زبر باشد و بخواهيم بر آن وقف كنيم، پس در اين صورت بعد از آن  :١٥قاعده
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 . اندخواهيم خو »ءا ندا«را  »ء ندا«مثالً . حرف، يك الف را اضافه مى خوانيم
ـواهيم    »  ~  ~« هرجائى كه در قرآن شريف، اين گونه نشان  :١٦قاعده ـويلتر خ باشد، آن حرف را كمـى ط

اول را در  »و«كـه   »اَنُؤْمنُ ~قَالُوا «و مثالً . كه در اينجا الف را درازتر بايد خواند »Ĥلِّينَـو لَا الضَّ«خواند، مثالً 
ـويلتر بايـد    »ي«كه  »فى آذَانهِم«و مثالً . نيداينجا بايد درازتر از ساير واوها بخوا را در اين جا از ساير ياءها ط

 . بخوانيد

� 
ـائى كـه     »م، ط، ه، قف، ل«هرجائى كه اين نشانها  :١٧قاعده ـر ج ـا   »س«باشد، در آنجا وقف كنيد و ه ي

كث كرده دوباره بـه  نوشته باشد، در آنجا نفس خود را قطع نكنيد بلكه لحظه اى آنجا م »وقفه« يا» سكته«
 . تالوت ادامه بدهيد

ـاى آن     »∴«و هرجائى كه در بين يك آيت در دو جا سه نقطه به اين شكل       نوشته باشد، در يـك ج
ـواه در دوم وقـف   . وقف كنيد و در جاى ديگرش وقف نكنيد خواه در اولش وقف كنيد و در دوم نكنيد و خ

 . وقف نكنيد، هر دوى اينها درست است شكنيد و در اول
 . نوشته باشد، در آنجا وقف نكنيد «ال»و هرجائى كه      
ـتيد مـى         و هرجائى كه نشان هاى ديگرى نوشته باشد، اگر خواستيد مى توانيد وقف كنيد و اگر نخواس

 . توانيد به تالوت ادامه بدهيد
 . ، مطابق نشانى فوقانى اش عمل كنيدو هرجائى كه دو نشان در يك جا نوشته است     

ـرف     »ّ «حرفى كه ساكن است و باالى حرف بعدى آن تشديد يعنـى   هر :١٨قاعده ـته باشـد آن ح نوش
 . قبلى را نخواهيم خواند

 و در. را نخواهيم خوانـد  »ت«اين  »قَالَت طَّائفَه«و در . را نخواهيم خواند »د«اين  »ينَـقَد تَّب«مثالً در      
»طْتسنْ با اهللاَ  «و در . را نخواهيم خواند »ط«اين  »لَئـوعد ـواهيم خوانـد   »ت«ايـن  »اَثْقََلـت  و در. را نخ
 . را نخواهيم خواند »ق«اين  »اَلَم نَخْلُقْكُّم«و در . را نخواهيم خواند»ت«اين »اُجِيبت دعوتُكُما«

اينكه نون به سبب دو زبر يا دو زير يا دو پيش پيدا شده باشـد و  باشد يا  »ن«البته اگر اين حرف ساكن      
ه تلفـظ خواهـد     »و«يا  »ى«حرف بعدى آن  باشد، پس در اين صورت در وقت تالوت، نون به شكل غُنـَّ

 . شد
 . آواز نون از بينى كشيده مى شود »لُمات و رعد و برْقٌـُظ« و» قُولُـمنْ ي«مثالً در      

� 
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را مانند  »ر«زير اين . آمده است »مجرِيها«لفظ »ب(ٍةو ما منْ دا«در آيت ششم ركوع چهارم سپارة  :١ايدهف
مانند تلفظ . زيرهاى ديگر تلفظ نمى كنيم، بلكه كمى آواز آن را باريكتر از آواز ساير زيرها خواهيم خواند

 . »نور چشم«در »ر«
ـئْس االسـم  «، لفظ»حم«جرات در سپارة در آيت يكم ركوع دوم سورة ح :٢فايده ـين  . آمـده اسـت   »ِب س
ـين بعـدى متصـل مـى      »بِئْس«اين با هيچ حرف بعدى خود متصل نمى شود و المِ بعد از آن با حرف س
 . »بِئْس لسم«:و به اين شكل خوانده مى شود. شود

ميم آخرى آن با الف .  آمده است »لمآ«لفظ  »تلْك الرُّسلُ «در آغاز سورة آل عمران در سپارة  :٣فايده
بعضى ها . »م ى زير، مى؛ م ل زبر، مل؛ ميملْ«شود كه ـ به اين شكل يكجا خوانده مي اهللا لفظ بعدىـ 

 . مى خوانند، اين غلط است» ميم ملْ«آن را 
ـوند ل در قرآن مجيد به شكلى نوشته ميشوند و به شكل ديگرى خوانده ميچند مقام ذي :٤فايده متوجـه  . ش

ـان      ـا را بـه ايش آنها باشيد و اين مقامها را از روى قرآن شريف به شاگردان نشان بدهيد و طرز خوانـدن آنه
 . بياموزانيد

� 
در قرآن مجيد آمده است، الف بعد از نونِ آن خوانده نمى شود، بلكه الف اولى  »اَنَا«هرجائى كه لفظ  :١مقام

 . »اَنَ«:و نون زبردار خوانده مى شود و بس
نوشته مى شود، مگر در  »ص«با »يبصطُ«لفظ  »سيقُولُ«در آيت سوم ركوع شانزدهم سپارة  :٢مقام

در اكثر قرآن ها در اينجا يك سين كوچك باالى . »يبسطُ«:ميخوانند به اينگونه »س«خواندن، آن را
ين هم نوشته نشده باشد، بازهم آن ليكن اگر س. گذارند تا دانسته شود كه آن را سين بايد خواندمي »ص«

 . را بايد سين بخوانيد
ايـن   »ص«. آمده است »َبْصَطةً «لفظ  »و لَو اَنَّنَا«به همين صورت در آيت پنجم ركوع شانزدهم سپارة      

 . لفظ را نيز بايد سين تلفظ كرد
ـته   »ف«الفى كه بعد از . آيدمى  »اَفَائنْ«لفظ »لَنْ تَنَالُوا«در آيت اول ركوع ششم سپارة  :٣مقام در آن نوش

 . »اَفَئنْ«:لكه آن را به اين شكل مى خوانندشده است خوانده نمى شود، ب
ـا دو  البعد از . مى آيد »لَا الَى اهللاِ«جملة  »لَنْ تَنَالُوا«در آيت سوم ركوع هشتم سپارة  :٤مقام مِ اول در اينج

 . »لَالى اهللاِ«: ده مى شود به اين شكلالف نوشته مى شود ، اما فقط يك الف آن خوان
ـبوء«در لفظ  »لَا يحب اهللاُ«در آيت سوم ركوع نُهم سپارة  :٥مقام ـته مـى      »َ ا َت ـزه نوش الفى كه بعـد از هم

ـبوء«:اين لفظه را اينگونه مى خوانند. شود خوانده نمى شود  . »َت
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ـالَ الْم«در آيت چهارم ركوع سوم سپارة  :٦مقام ـته مي البعد از  »ملَائه«در لفظ  »لَاُ الَّذينََق ـود  م، الف نوش ش
 . »ملَئه«: ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را به اين شكل مى خوانند

 . به همين ترتيب، اين لفظ در هرجاى كه آمده باشد آن را بايد به همين شكل خواند      
ـر  بعد از ال »لَاَ اوضَعو«در لفظ »لَمواو اع«در آيت پنجم ركوع سيزدهم سپارة  :٧مقام م و الف، يك الف ديگ

  .»لَاَوضَعو«: خوانندشود، بلكه آن را به اين صورت مي شود ليكن اين الف دوم خوانده نمىهم نوشته مي
وشته مـى  بعد از دال، يك الف ن »ثَمودا«در لفظ  »و ما منْ دآبه«در آيت هشتم ركوع ششم سپارة  :٨مقام

 . »ثَمود«: شود ليكن خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل مى خوانند
ـبكُم «در سپارة  »و النّجم«به همين صورت در آيت نوزدهم ركوع سوم سورة       كـه لفـظ    »قَالَ فَما خَْط

 . آمده است، الف بعد از دال درآن نيز خوانده نمى شود »ثَمودا«
بعد از واو، يك الف نوشته مـى   »لتَتْلُوا«در لفظ  »و ما اُبرِّئُ نَفْسى«ارم ركوع دهم سپارة در آيت چه :٩مقام

  .»لتَتْلُو«: شود، اما خوانده نمى شود بلكه از آن را به اين شكل مى خوانند
د از واو، الف نوشته مـى  بع »لَنْ نَدعوا«در لفظ  »سبحانَ الَّذي«در آيت دوم ركوع چهاردهم سپارة  :١٠مقام

 . »لَنْ نَدعو«: شود ليكن اين الف خوانده نمى شود، بلكه آن را به اين شكل مى خوانند
ـايء «در لفظ  »سبحانَ الَّذي«به همين صورت در آيت اول ركوع شانزدهم سپارة       الـف بعـد از    »لَش

 . »لشَىء« :شين خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل ميخوانند
ـته     »لكنَّا ٰ«در لفظ  »سبحانَ الَّذي«در آيت هفتم ركوع هفدهم سپارة  :١١مقام بعد از نون، يـك الـف نوش

 . »كنَّل ٰ«: مى شود ليكن خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل مى خوانند
ـنَّه «در لفظ  »ونَو قَالَ الَّذينَ لَايرْج«در آيت هفتم ركوع هفدهم سپارة  :١٢مقام م، دو البعـد از   »لَا اَذْبحـ

ـنَّه«: به اين شكل. الف نوشته مى شود، اما فقط يك الف خوانده مى شود حلَاَذْب« . 
ـيمِ  «در لفظ  »و مالى«در آيت چهل و هفتم ركوع ششم سپارة  :١٣مقام حَلـى الْجم اول، دو البعـد از   »لَا ا

 . »الَى الْجحيمَِل«: شود، به اين شكليك الف آن خوانده مي ود ليكن فقطشالف نوشته مي
ـلُـوا«در لفظ  »حم«در آيت چهارم ركوع اول سورة محمد در سپارة  :١٤مقام ـب ـي بعـد از واو، يـك الـف     »ل

ـلُـو«: شود ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را با اين شكل مى خوانندنوشته مي ـب ـي ل« . 
ـته    » لُواـنَب«صورت در آيت سوم ركوع چهارم همين سوره در لفظ  به همين      بعد از واو، يـك الـف نوش

ـلُو«: ميشود ليكن خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل ميخوانند نَب« . 
ـلَا «در لفـظ   »تَبارك الَّـذي «در سپارة  »رده«درآيت چهارم ركوع يكم سورة  :١٥مقام لَاسم البعـد از   »س

 . »سلَاسلَ«: شود ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را اين شكل مى خوانندآخرى يك الف نوشته مي
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ـا بعـد از      »قَوارِيرَا«و در آيت پانزدهم و شانزدهم همين ركوع در دو جا لفظ       ـر دو ج آمده اسـت و در ه
 . شوددوم، الف نوشته مي »ر«

حكـم ايـن   . دوم وقـف نمـى كننـد   »قَوارِيرَا«اول وقف ميكننـد و در »قَوارِيرَا«اكثر تالوت كنندگان در     
دوم، الف را نخواننـد بلكـه    »قَوارِيرَا«اول را با الف بخوانند و در »قَوارِيرَا«تالوت كردن اينست كه  صورت

 .»قَوارِيرَ« :آن را به اين شكل بخوانند
ر دومى وقف كند، پس حكم اينست كه به هيچوجـه در  اول وقف نكند بلكه د»قَوارِيرَا«و اگر كسى در     

 . آنجا الف را نخواند، چه در آنجا وقف كند يا وقف نكند
و اگر نمى خواهد در آنجا وقف كنـد، پـس   . اول وقف كند، الف را بايد بخواند»قَوارِيرَا«و اگر بخواهد در     

 . همين صورت صحيح است. در اين صورت الف را تلفظ نكند

� 
ـته     »منَ اهللاِ ٌةبرَآء«سورة توبه كه با  »و اعلَموا«در سپارة  :يدهفا مِ اهللا نوش ـاز آن بِسـ شروع مى شود، در آغ

ـيد، درايـن   . نمى شود حكم آن اينست كه اگر كسى از سورة قبلى خوانده ميرفت و اكنون به اين سورة رس
 . صورت بسم اهللا نگويد بلكه بدون بسم اهللا آن را بخواند

ـود و          ـرده ب و اگر كسى از اين سوره شروع به تالوت كرد يا اندكى از سوره را خوانده تالوت را قطـع ك
 .سپس دوباره از بين سورة شروع به خواندن كرد، پس در اين دو صورت بِسمِ اهللاِ الرحمنِ الرحيم بخواند

 
 

 

 
 

 رهنمای ضروری برای استاد  
��� 

 

خوب بفهمانيد و هر قاعده را در طول چند روز در ربع يا نصف سپاره برآنها مشق  اين قواعد را به شاگردان
 .و تمرين نمائيد
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 طريقة تدريس مسايل صفحات بعدی

��� 
 

اگر مدرس اين كتاب مرد باشد، مسايل ذيل را خودش به دختران تدريس نكند بلكه آنها را يا بواسطة 
 خود به آنها تعليم دهد و يا دختران را همسر 

 و اگر شاگردان،. رهنمائى نمايد تا خود اين مسايل را مطالعه كنند
پسران كمسال باشند، در اين صورت نيز مسايل ذيل را به آنها تدريس نكند بلكه آنها را راهنمائى نمايد  

 .كه خود بعداً آنها را مطالعه كنند
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    )بقية مسايل(

    )کاح کردن با آنها حرام استکسانی که ن(

��� 

 
ـايز    :١٧مسئله ـرد ج اگر مردى با زني زنا كرد، پس اكنون نكاح كردن مادر اين زن و دختران اين زن با آن م
 . نيست
ـران    }شهوت{اگر زنى با خواهش جوانى :١٨مسئله ـادر و دخت ـراى م مردى را به نيت بد دست زد، اكنون ب

 . اح كننداين زن جايز نيست كه با آن مرد نك
به زنى دست درازى كرد، در اين صورت براى مادر و دختران }با شهوت{به همين صورت، اگر مردى     

 . گرددرد حرام مياين زن، نكاح كردن با آن م
اگر مردى در تاريكى شب ميخواست زن خود را جهت زناشوئى بيدار كند ليكن به اشتباه دستش  :١٩مسئله

ـورت    به دخترش يا خُشويش خورد  ـرد، در ايـن ص و او را به خواهش جوانى و شهوت دست زد و لمس ك
 . اين مرد بر زن خود براى هميشه حرام ميگردد و اكنون هيچ صورتى براى جواز زناشوئى آنها وجود ندارد

 . زم است كه زن خود را طالق بدهدالبر اين مرد      
ـراى  خود }زن پدر{اگر پسرى به نيت بد، مادر اَندر :٢٠مسئله را دست زد و لمس كرد، پس اكنون اين زن ب

ـا   . هميشه بر شوهرش حرام مى شود و حاال هيچ صورتى براى حالل شدنش نمى باشد و اگر مادر اَنْـدر ب
 . خود اينكار را كرد، بازهم همين حكم است}پسر شوهر{بچه اَنْدر

دن با او درست است ليكن قبـل از  هرزنى كه شوهر ندارد و از بدكارى حامله شده است، نكاح كر :٢٤مسئله
 . والدت، همخوابگى كردن با او درست نيست

ـوابگى            ـورت همخ ـاح كنـد، در ايـن ص البته اگر مردي كه با آن زن زنا كرده بود خودش با آن زن نك
 . كردن با اين زن برايش درست است

            

    )بقية احکام ولی(

��� 
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ـرورى اسـت   ه ابعد از اطالع نكاح، در آن صورتى ك :١٠مسئله ـزى   جازة زبانى زن و دختر ض ـانى چي زن زب
ـاح   نگفت، اما هنگامى كه شوهرش نزدش آمد، زن از همخوابگى با او انكار نكرد، بازهم در اين صورت نك

 . درست مى باشد
ـود    :١٥مسئله ـاح خ اگر دختر نابالغ را عالوه بر پدر و پدركالنش، كس ديگرى به نكاح داده بود و دختر از نك
داشت و سپس بالغ شد و شوهرش هنوز با او همخوابگى نكرده است و دختر اين نكاح را نمى پسندد،  خبر

ـاح     ـود را از ايـن نك پس در اين صورت به محض اينكه دختر بالغ شد فوراً در همان وقت بايد نارضايتى خ
ـول   ـاح را قب ـا     اظهاركند كه من از اين نكاح راضى نيستم، يا اينكه بگويد كه من اين نك نـدارم، چـه در آنج

ـالغ شـدن      . كسى ديگر موجود باشد يا نباشد بلكه دختر تنهاى تنها باشد ـاح بـه محـض ب رد كردن اين نك
 . برايش در هر صورت ضرورى است

ـرعى        البته نكاحش فقط از رد كردن و انكار از قبول آن نمى شكند بلكه دختر بايد نزد حاكم يا قاضى ش
 . را فسخ كرد، نكاح آنوقت فسخ ميشود برود و وقتى كه او نكاح

ـتاندن   ١اگر دختر بعد از بالغ شدن حتى يك لحظه      هم خاموش بماند، در اين صورت ديگر اختيار شكس
 . نكاح را نخواهد داشت

ـاح نداشـت           ـرى از ايـن نك و اگر عالوه بر پدر و پدركالن، كسي ديگر، دختر را به نكاح داد و دختر خب
ـان وقـت از    بلكه بعد از بالغ شدن خبر شد، در اين صورت به محض اينكه خبر اين نكاح به او رسيد در هم

 . روداختيار فسخ اين نكاح از دستش مي اگر يك لحظه هم خاموش بماند،. قبول نكاح انكار كند
ـرد   و اگر نكاحش به طريقة باال انجام شده بود و دختر بعد از اينكه شوهرش با وى همخوابگى :١٦مسئله ك

ـوم   بالغ شد، پس در اين صورت فوراً بعد از بلوغ، انكار كردن ضرورى نيست بلكه تا وقتى كه رضايتش معل
 . نشود، دختر تا آنوقت اختيار قبول كردن يا رد كردن نكاح را دارد، خواه هر مدتى كه بر آن بگذرد

ـاهده شـد    البته اگر دختر زبانى صريحاً گفت كه من اين نكاح را قبول دارم       يا اينكه چنان عالمتـى مش
ـورت     كه رضايت او از آن ثابت مى شود، مثالً اينكه دختر با شوهر خود همخوابگى كرد، پـس در ايـن ص

 .زم مى گرددالاختيارش از بين مى رود و نكاح 
 

� 

                                                 
اين حكم دربارة دختران است و پسر اگر بالغ شود، انكاركردن فورى اش از قبول نكاح ضرورى نيست بلكه تاوقتي كه : ١

   53ص4ح: حاشية جديده. مولف. رضايتش دانسته نشود اختيار قبول يا رد نكاح را دارد
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    )بقية مسايل مهر( 

��� 
 

ـا او  اگركسى در عوض يك هزار يا ده هزار يا صدهزار با زنى نكاح كرد  :٣مسئله و زن را بخانة خود آورد و ب
ـائى اى   همخوابگى كرد، يا اينكه گرچه با او همخوابگى نكرد ليكن در ميان زن و شوهر چنان خلوت و تنه

ـردن   ـرى   رخ داد كه چيزى يا كسى مانع از همخوابگى آنها نمى شد، پس دراين صورتها اداء ك هرقـدر مه
 . گرددكه مقرّر شده واجب مي

ـورت     و اگر هيچ ي      ـازهم در ايـن ص ـرد، ب ك از دو صورت باال پيش نيامده بود كه شوهر يا زن وفات ك
 . اداى تمام مهر واجب است

ـورت، دادن           ـوهر طـالق داد، در ايـن ص و اگر هيچ يك از دو صورت باال پيش نيامده بود كه زن را ش
 . نصف مهر بر دوش شوهر واجب ميشود

ـيش  خالصه اينكه در ميان زن و شو      هر اگر همخوابگى يا چنان تنهائى و خلوتى كه در باال گفته شد پ
 . آمد يا اينكه يكى از آندو  مرد، در هر دوى اين صورتها دادن و اداى كُل مهر واجب مي باشد

ن صورت فقـط  و شوهر اگر زن را قبل از پيش آمدن اينگونه تنهائى و يكجائى مذكور طالق داد، در اي     
 .شودواجب مياداي نصف مهر 

ـا زن        :٤مسئله ـود ي ـته ب ـرام حـج را بس ـا اح اگر يكى از زن و شوهر بيمار بود يا روزة رمضان را گرفته بود ي
ـائى در    ـوت و تنه حايضه بود يا كسى آنها را ميديد، و در چنين حالتى زن و شوهر تنها شدند، پس چنين خل

ـر را   در . شريعت اعتبار ندارد، و تمام مهر از آن واجب نمى شود اين صورت اگر زن طالق شود، نصـف مه
 .خواهد يافت

ـورت          ـود، و درايـن ص البته اگر روزة رمضان نبود بلكه يكي از آندو روزة قضائى يا نفلى يا نذرى گرفته ب
ـوهر    ـر ش تنهائى در بين ايشان رخ داد، پس زن اكنون مستحق يافتن كُل مهر مي باشد و اداى كُل مهر ب

 .واجب مى گردد
ـيش آمـده    :٥لهمسئ اگر شوهر از لحاظ مردى ناتوان برآمد ليكن ميان زن و شوهر، خلوت و تنهائى مزبور پ

 .بود، در اين صورت نيز زن كُل مهر را خواهد يافت
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به همين صورت اگر مخنّث با زنى نكاح كرد و سپس بعد از تنهائى و يكجائى مزبور زن را طـالق داد،       
 .مهر را خواهد يافتدر اين صورت نيز زن تمام 

ـوابگى   :٦مسئله اگر در ميان زن و شوهر تنهائى مزبور رخ داد، ليكن زن آنقدر خُردسال است كه قابل همخ
ـوابگى كنـد، پـس از ايـن گونـه       نمى باشد يا اينكه شوهر آنقدر خُردسال است كه نمى تواند با زنش همخ

 .تنهائى نيز در اين صورت، تمام مهر واجب نمى شود
قاعده نكاح كرد بود و بنابراين زن و شوهر را از همديگر جـدا كردنـد،   اگركسى نكاح فاسد يعنى بي :١٥مسئله

ـان   مثالً كسى مخفيانه نكاح كرد، ني در روبروى دو گواه، يا اينكه در مقابل دو گواه نكاح كردند ليكن گواه
ـوهرش طـالق داده   شود نشنيدند، يظى را كه نكاح بوسيلة آن بسته ميكر بودند، لذا آن الفا ا اينكه زنى را ش

ـا     ـرد، ي ـاح ك بود يا شوهرش مرده بود و هنوز عدت زن تكميل نشده بود كه زن دوباره با كس ديگرى نك
ـاختند، و در      ـوهر را از همـديگر جـدا س اينكه فساد و خرابي ديگرى در نكاح رخ داده بود و بنابراين زن و ش

ـيچ    تمامى اين صورتها شوهر هنوز با زن همخواب گى نكرده بود كه از هم جداى شان كردنـد، پـس زن ه
 .مهرى نخواهد يافت

ـزى نخواهـد          ـازهم زن چي بلكه اگر چنان تنهائى اى كه در باال گفته شد نيز ميان ايشان رخ داده بود، ب
 .يافت
ـيكن  . البته اگر شوهر با زن در اين صورتها همخوابگى كرده بود، زن مهر مثل خواهـد يافـت        ـر در  ل اگ

ـان     ـورت زن هم وقت نكاح، مقدار مهر متعين شده بود و مهر مثل از آن مهر زيادتر است، پس در ايـن ص
 .مهر متعين را خواهد يافت نه مهر مثل را

ـز      :١٦مسئله ـورت ني ـرد، در ايـن ص اگركسى به اشتباه، زن ديگرى را همسر خود دانسته با او همخوابگى ك
ـار  ميهر مثل آن زن بر اين مرد واجب م شود و اين همخوابگى را زنا نخواهيم ناميد و نه اين شخص گناهك

 .خواهد بود
ـود و            ـود و لكـه اى در نسـب او نخواهـد ب بلكه اگر زن حامله شد، نسب اين طفل نيز صحيح خواهد ب

 .حرامى خواندن آن طفل جايز نمى باشد
ـون ا            ـون    و چون آن شخص دانست كـه ايـن زن، زن مـن نيسـت، پـس اكن ـود و اكن ز وى جـدا ش

 .همخوابگى با او برايش جايز نمى باشد
و بر آن زن نيز واجب است كه عدت بگذراند و اكنون بدون تكميل و گذشتن دورة عدت، نه براى زن      

درست است كه با شوهر خود يكجائى و تنهائى يا بوس و كنار كند و نه براى شوهرش درست اسـت كـه   
 .با او همخوابگى كند
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 .و مسايل عدت بعداً انشاء اهللا تعالى خواهد آمد     
ـوهر آن    را پيشكى به زن ميدر جائى رواج است كه مقدارى از مهر  :١٩مسئله ـر ش ـورت اگ دهند، در اين ص

ـا   مقدار پيشكى به زن نداد، زن اختيار دارد كه تا وقتى كه شوهر آن مقدار مهر را ندهد، شوهر را نگذارد كه ب
 .دوى همبسترى كن

ـا        و اگر شوهر يكبار با او همبسترى كرده است، بازهم زن اختيار دارد كه شوهر را نگذارد براى بار دوم ي
 .بار سوم با وى همبسترى نمايد

تواند تا وقتي كه اين مقدار مهر را نگرفتـه اسـت   او را با خود به سفر ببرد، زن ميو اگر شوهر بخواهد كه      
 .نداز رفتن با او انكار ك

ـوهر        به همين صورت، اگر زن در اين حال بخواهد با كدام خويش محرم خود به سفر برود يا از خانة ش
 .بخانة والدين خود برود، شوهر حق ندارد كه او را منع كند

ـوهر          ـازة ش و هنگامى كه شوهر اين مقدار مهر پيشكى را به او داد، پس اكنون زن نمى تواند بـدون اج
د و بدون اجازة شوهر، رفتن بجائى برايش ناجايز مى باشد، و هرجائى كه شوهر بخواهد مى توانـد  كارى كن

 .او را با خود ببرد، زن حق انكار را ندارد

 
    )بقية مسايل نکاح کافران( 

��� 
 

ـيض   :١٣مسئله اگر زنى مسلمان شد ليكن شوهرش اسالم نياورد، در اين صورت زن تا هنگامى كه سه ح
 ١.رد با مرد ديگرى نكاح نمى تواند كندبر او نگذ

 

� 
 

                                                 
ى يا پيرى اش، خون ماهوارى اش نيايد، دراين صورت تا گذشتن سه ماه، و اگر زن حامله است تا و اگر به سبب خُردسال :١

 55ص4ح: حاشيه جديده. والدت طفلش، نمى تواند با مرد ديگرى در صورتهاى باال نكاح كند



 

_۲۱۲+

 

 )بقية مسايل(

 )مساوات کردن در بين همسران خود( 

��� 
 

ـون   . مساوات و برابرى بين زنان در همخوابگى واجب نيست :٤مسئله يعنى اينكه اين واجب نيست كـه چ
 .او همخوابگى كند شوهر در نوبت اين زن خود با وى همخوابگى كرد، بايد در نوبت زن ديگر خود نيز با

 
 )بقية مسايل طالق بعد از زفاف(        

��� 
 

ـر    :٣مسئله زن بخانة شوهر رفت و در تنهائى و خلوت بين شان همخوابگى نيز رخ داد، شوهر بعـد از آن اگ
ـود  ـر بـه   . زن را در الفاظ صاف و صريح يك يا دو طالق داد، در اين صورت طالق رجعى واقع مى ش و اگ

ـوع بـه    . داد، در اين صورت طالق باين واقع مى گرددالفاظ كنائى طالق  شوهر در طالق رجعى حـق رج
١.زن را دارد و در طالق باين حق رجوع را ندارد

  
ـوهر            ـر زن و ش ـاين داده باشـد، اگ البته شوهر اگر زن را سه طالق نداده باشد بلكه يك يا دو طـالق ب

ـام      هردو راضى اند، مى توانند دوباره با همديگر، هم  ـاح كننـد و هـم بعـد از اختت در دوران همان عدت نك
 . عدت
ـاح كنـد و     عد از اختتام عـدت مي و اگر زن بخواهد با شخص ديگرى نكاح كند، فقط ب      ـا وى نك توانـد ب

 .در اين صورت الزم و ضرورى است ٢گذراندن عدت
 .هم بدهد تواند طالق دوم و سوم راهنگامى كه عدت ختم نشود، شوهر ميو تا      

                                                 
 .درج است» ...مسايل رجوع«مسايل و طريقه هاى رجوع كردن در تحت عنوان: ١

 .درج است» مسايل عدت«حت عنوانمسايل و احكام عدت ت: ٢
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� 
ـا         ـرعى ي و اگر ميان زن و شوهر چنان يكجائى و تنهائى كه در باال بيان كرديم پيش آمد و هيچ امر ش

ـوهر     ـورت ش طبعى مانع همخوابگى موجود نبود، مگر بازهم همخوابگى بين آندو رخ نداد، پس در ايـن ص
ـر زن   ر هر چه در الفاظ صاف و صريح زن را طالق بدهد و چه در الفاظ كنائى د ـاين ب دو صورت طالق ب

گردد و شوهر حق رجوع را نيز نخواهد داشت و زن بدون گذرانـدن دورة  واقع ميشود و عدت نيز واجب مي
 .عدت نمى تواند با مرد ديگرى نكاح كند

البته زن با اين شوهركه طالقش داده است، مى تواند هم در دوران عدت دوباره نكاح كند و هـم مـى        
 .د بعد از ختم عدت نكاح كند، به شرط اينكه شوهر سه طالقش نداده باشدتوان

 
 )بقية مسايل سه طالق دادن(

��� 

 
اگر زن سه طالق شود و باز بخواهد كه با همان شوهر سابقش نكاح و زندگى كند، اين فقط يـك   :١مسئله

ـپس  صورت دارد و آن اينكه بعد از گذشتن عدتش اوالً با مرد ديگرى نكاح كر ده با او همخوابگى كند و س
ـوهر      ـا ش هنگامى كه اين شوهر دوم بميرد يا طالقش بدهد، زن عدت خود را گذرانيده دوباره مـى توانـد ب

 .بدون نكاح با مرد  ديگرى نمى تواند با شوهر سابقش نكاح نمايد. سابقش نكاح كند
ى نكرده بودند كه اين شوهر وفات كرد اگر اين زن با مرد ديگرى نكاح كرد ليكن هنوز باهم همخوابگ     

ـوهر      ـا ش ـارة زن ب ـاح دوب يا اينكه قبل از همخوابگى طالقش داد، پس اين صورت هيچ اعتبارى ندارد، نك
 .اولش فقط همان وقتي صحيح واقع خواهد شد كه شوهر دوم با زن همخوابگى هم كرده باشد

 ١.اين را خوب بياد بسپاريد. درست نيستبدون همخوابگىِ شوهر دوم، نكاح زن با شوهر سابقش      

                                                 
و اين را نيز بياد بسپاريد كه مراد از همخوابگى و همبستري و پيش شدن، چه در اينجاى كتاب و چه در ساير جاهاى كتاب : ١

ـراد از          ـدن نيسـت، بلكـه م ـواب و خوابي ـوهر روى يـك رختخ ـيدن زن و ش كه اين الفاظ در آنجاها آمده است فقط دراز كش
ـرُه . و جماع يعنى داخل شدن آلت تناسلى مرد در سوراخ راه پيش زن استهمخوابگى، وطى  ـار   ... حتى يطأها غي ـدر المخت ال

 41ص5ج: على هامش رد المختار
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ـوده او را طـالق بدهـد، ايـن      :٤مسئله اگر زن با مرد ديگرى بر اين شرط نكاح كرد كه با او همخوابگى نم
ـر وقتـى    اقرار كردن و شرط بستن اعتبارى ندارد، شوهر دوم اختيار دارد كه زن را طالق بدهد يا ندهد يا ه

 .كه بخواهد طالقش بدهد
ـيكن    و ن      كاح كردن با اين شرط و اقرار، گناه كبيره و حرام بوده و اينكار مورد لعنت خداوند مـي باشـد ل
 .شودمنعقد مي نكاح
ـا ب        ـراى   بنابراين اگر بعد از اين نكاح، شوهر دوم با زن همخوابگى كرده او را طالق بدهـد ي ـرد، زن ب مي

 .با وى نكاح كند شود و مى تواند بعد از گذشتن عدتششوهر اولش حالل مي

 
 )بقية طالق دادن به شرط چيزی يا کاری(

��� 

 

ـرد،      :٩مسئله ـاهده ك ـون مش ـپس زن خ اگركسى به زن خود گفت كه اگر حايضه شوى طالق استى و س
ه بعـد از آن سـه   پس فوراً حكم طالق را نخواهيم داد بلكه هنگامى كه سه شبانه روز كامل خون آمد، آنگا

 .كه از همان وقتى كه زن خون را مشاهد كرده طالق واقع شده استكنيم شبانه روز حكم مي
و اگر شوهر اينطور گفته بود كه هر وقتى كه يك حيض بيايد طالق استى، در اين صورت وقتـى كـه        

 .شودحيض پاك شد، آنگاه طالق واقع مي زن از

 
 )بقية مسايل رجوع کردن در طالق رجعی(

��� 
 

ـا    اگر شوهر با زبان :٢مسئله ـرد ي چيزي نگفت ليكن با زن همخوابگى كرد يا او را بوسه كرد، يا با او بازى ك
ـرورتى بـه     ـود و ض به شهوت او را دست زد، در تمام اين صورتها آن زن دوباره همسر و منكوحة او مى ش

 .تجديد نكاح نمى باشد
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ـيض اسـت  عدت طالق او }يعنى خون ماهوارى اش مى آيد{شودهر زنى كه حايضه مي :٥مسئله . سه ح
 .شودل بر او بگذرد، عدتش نيز تمام ميهنگامى كه سه حيض كام

چون اين مسئله را دانستيد، پس اكنون بدانيد كه اگر حيض سوم، ده روز كامل آمد، در اين صورت بـه       
ـردن  ل بگردد، عدت زن همان وقت ختم ميمحض اينكه خون بند شود و ده روز كام شود و حق رجوع ك

ـوز غسـل     و باز نگه ـا هن داشتن زن را كه شوهر داشت آن را از دست ميدهد، چه زن غسل گرفته باشـد ي
 .اكنون شوهر كارى نمى تواند كند. نكرده باشد

ـرده اسـت و نـه كـدام            و اگر حيض سوم عدت، كمتر از ده روز آمده بند شد ليكن زن هنوز غسـل نك
ـر و   . وهر باقى استنمازى بر او واجب گشته است، پس هنوز هم اختيار ش ـازهم همس اگر رجوع كند، زن ب

 .منكوحة او خواهد بود
ـر او            ـاز ب ـيكن وقـت يـك نم البته اگر زن بعد از بند شدن خون غسل كرد يا اينكه هنوز غسل نكرده ل

ـين   گذشت، يعني اينكه قضاي يك نماز بر او واجب شد، پس در هر دوي اين دو صورت، اختيار شوهر از ب
 .وهر اكنون نمى تواند زن را بدون نكاح تازه پيش خود نگاهداردميرود و ش

ـان زن و      :٦مسئله ـائى مي ـوت و تنه هر زنى كه شوهرش هنوز با وى همخوابگى نكرده است، اگرچـه خل
 .شوهر رخ داده باشد، پس اگر شوهر او را يك طالق بدهد، ديگر حق رجوع كردن و نگهداشتن او را ندارد

ـئله را  . باال گذشت طالقى كه بر اين چنين زن واقع مى شود، طالق باين است زيرا چنانكه در      اين مس
 .خوب بياد بسپاريد

ـپس   :٧مسئله اگر ميان زن و شوهر تنهائى شد ليكن شوهر مى گويد كه من با او همخوابگى نكرده ام و س
 .ن را نداردبعد از اين اقرار، زن را طالق داد، پس اكنون حق رجوع از طالق و نگهداشتن ز

  
 )مسايل ايالء(

��� 
ـنم، قسـم     :١مسئله هركسى كه قسم خورد و اينطور گفت كه بخدا قسم كه ديگر با تو همخوابگى نمـى ك

ـين  ١بخدا كه ديگر با تو نزديكى نمى كنم، قسم مى خورم كه با تو پيش نمى شوم و يا قسمى ديگر به هم
                                                 

 .با زن همخوابگى و جماع است» پيش شدن«و » نزديكى«معناى: ١
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ـوابگى     گونه خورد، پس حكم اين گونه قسم خوردن اينست كه  ـود همخ ـا زن خ ـاه ب اگر شوهر تا چهار م
ـاح نمـى   . شودن واقع مينكرد، بعد از گذشتن چهار ماه، يك طالق باين بر ز و اكنون ايندو بدون تجديد نك

 .توانند مانند زن و شوهر زندگى كنند
ـرد، د          ـوابگى ك ـا زن همخ ـتاند و ب ر ايـن  و اگر شوهر قبل از اينكه چهار ماه بگذرد، قسم خود را شكس

 .صورت طالق واقع نمى شود، البته كفّارة قسم شكستاندن خود را بايد اداء كند
 .ميگويند »ايالء«اينگونه قسم خوردن را در شريعت      

اگركسى به ترك هميشگى همخوابگى قسم نخورد بلكه ترك فقط چهار ماه همخوابگى را قسم  :٢مسئله
 . مي باشد» ء ايال«اين صورت نيز . ماه با تو پيش نمى شوم خورد و اينطور گفت كه قسم بخدا كه تا چهار

ورت يـك  و حكم آن اينست كه اگر شوهر تا گذشتن چهار ماه با زن خود همخوابگى نكند، در اين ص     
ـرد، در ايـن       طالق باين بر زنش واقع مي ـوابگى ك ـود همخ ـا زن خ ـاه ب شود، و اگر قبل از گذشتن چهار م

 .، ولى كفّاره بايد بدهدصورت طالق واقع نمى شود
 .و مسايل كفارة شكستاندن قسم در حصة سوم اين كتاب مفصالً آمده است     

ـارى نـدارد،     :٣مسئله ـيچ اعتب از آن » ايـالء «اگركسى بر مدتي كمتر از چهار ماه قسم خورد، اين صورت ه
 .ثابت نمى گردد» ءايال«اگركسى بر يك روز كمتر از چهار ماه هم قسم بخورد بازهم . ثابت نمى شود

البته اگر قبل از تكميل آن مدتى كه قسم آن را خورده با زن خود همخوابگى كند، در اين صورت بايـد       
 .كفارة شكستن قسم را اداء كند

ـود        و اگر تا گذشتن آن مدت با زن همخوابگى نكرد، در اين صورت، هم طالقى بر زنش واقع نمى ش
 .و هم قسمش نمى شكند

ـتاند و      :٤ئلهمس ـود را نشكس ـپس قسـم خ كسى قسم خورد كه تا چهار ماه با زن خود پيش نمى شوم و س
ـاح كردنـد    ـاهم نك . بنابراين بعد از چهار ماه يك طالق باين بر زنش واقع شد و آنگاه بعد از طالق دوباره ب

اكنون . چ حرجى نيستپس اگر شوهر بعد از اين نكاح تازه تا چهار ماه ديگر با زن همخوابگى هم نكند هي
 .طالقى و ايالئى واقع نمى شود

خورم كـه بعـد   خورد، مثالً اينطور گفت كه قسم ميو اگركسى به ترك همخوابگى براى هميشه قسم      
ـپس     ـوم و س از اين هرگز با تو همخوابگى نمى كنم، و يا گفت كه بخدا قسم كه هرگز با تو پيش نمـى ش

ـان   ذشتن چهارقسم خود را نشكستاند و بعد از گ ماه يك طالق باين بر زنش واقع شد و آنگاه دوباره با هم
ك طـالق  زن نكاح كرد و بعد از نكاح دوم باز تا چهار ماه با او نزديكى نكرد، پس اكنون در اين صورت يـ 

 .شودباين ديگر بر زنش واقع مي
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ـاح  و اگر براى سومين مرتبه با همان زن نكاح كرد، بازهم حكم آن اينست       كه اگر شوهر بعد از اين نك
ـر زن    سوم نيز تا قبل از گذشتن چهار ماه با زن خود همخوابگى نكرد، پس اكنون  ـز ب ـوم ني طالق باين س

ديگرى نگيرد و آنگاه طالق شود يا شوهر دومش بميرد و عدت  شوهرِ شود و حاال تا وقتى كه زنْواقع مي
 .ى تواند با او نكاح كندطالق يا مرگ شوهر دوم نيز بگذرد، شوهر اول نم

كرد، قسمش مى شكسـت و  يكى يعنى همخوابگى ميالبته اگر شوهر بعد از نكاح دوم يا سوم با زن نزد     
 .كردقسم شكستاندن را مى بايد اداء ميالبته كفارة . ديگر هيچ طالقى بر زن واقع نمى شد

ـري    اگر در صورت باال بعد از سه نكاح پياپى، سه طالق بر  :٥مسئله ـوهر ديگ ـپس زن ش زن واقع شد و س
ـرد و       ـاح ك ـوهر اول نك ـا ش ـاره ب گرفت و هنگامى شوهر دوم او را طالق داد، زن عدت آن را گذرانده دوب
ـر زن واقـع      ـيچ طالقـى ب شوهر اول اينبار هم تا چهار ماه با زن همخوابگى نكرد، در اين صورت اكنون ه

 .كند، طالقى واقع نمى شودنمى شود، خواه تا هر مدتى كه شوهر همخوابگى ن
ـر او الزم مي  ليكن هر وقتى كه اين شوهر با او همخوابگى كند، دادن ك      ـردد،  فارة شكستاندن قسـم ب گ

ـاال        ـوم و ايـن قسـم ح ـيش نمـى ش زيرا قسم خورده بود كه هرگز با تو نزديكى نمى كنم يا هرگز با تو پ
 .شكست

ـ اگركسى زن خود را طالق باين داد و سپ :٦مسئله ـنم، ايـن      س قسم خورد كه ب ـوابگى نمـى ك ـو همخ ا ت
ـتر       . نمى باشد» ايالء«صورت ـا بيش ـاه ي ـار م ـا چه ـا زن ت اكنون اگر هر دو با همديگر نكاح كنند و شوهر ب

 .همخوابگى نكند، طالقى بر زن واقع نمى شود
 .ليكن هروقتى كه شوهر با زن همخوابگى كند كفارة شكستاندن قسم خود را بايد بدهد     
و اگر كسى زن خود را طالق رجعى داد و سپس در دوران عدتش قسم خورد كه با تو نزديكـى نمـى        

ـار  . باشد مي» ايالء«كنم، اين اكنون اگر شوهر به زن خود رجوع كند و او را نزد خود نگاهدارد و آنگاه تا چه
 .شودبر زنش واقع ميماه يك طالق باين ماه با او نزديكى و همخوابگى نكند، بعد از گذشتن چهار

 .و اگر قبل از چهار ماه با او نزديكى كرد، در اين صورت بايد كفاره بدهد     

� 
ـتي، ايـن      » خدا«اگركسى به :٧مسئله ـنم طـالق اس قسم نخورد بلكه اينطور گفت كه اگر با تو نزديكـي ك
ـر زن   » ايالء«هم واقـع مـى    است و دراين صورت اگر شوهر با زن همخوابگي كند يك طـالق رجعـى ب

 .شود، ليكن دادن كفارة قسم دراين صورت الزم نمى گردد
ـار       ـاه يـك طـالق     و اگر شوهر با زن در اين صورت تا چهار ماه همخوابگى نكرد، بعد از گذشتن چه م

 .شودباين بر زن واقع مي
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ـا   و اگر شوهر اينطور گفت كه اگر با تو نزديكى كنم يك حج بر سر من باشد يا يك روزه       سرم باشـد ي
ـورتها   ـر  . مـى باشـد  » ايـالء «ده روپيه خيرات بر گردنم باشد يا يك قربانى سرم باشد، پس تمام اين ص اگ

شوهر پيش از چهار ماه با زن خود همخوابگى كند، در اين صورت هرچه كه گفته است بايد آن را اداء كنـد  
 .و كفاره الزم نمى گردد

 .شودماه يك طالق باين بر زن واقع مي خوابگى نكرد، بعد از چهارو اگر تا چهار ماه با زن خود هم     

 
 مسايل ظهار

    ) يعنی زن خود را مثل مادرخواندن (

��� 
ـو   :١مسئله اگركسي  به زن خود گفت كه تو مثل مادرم استى يا گفت كه تو براى من مثل مادرم استى يا ت

ـراد   پيش من مثل مادر استى، يا از اين بعد تو نزد من مثل ما در استى يا مانند مادر استى، اكنون ببيند كـه م
 .او از اين سخن چه بوده است

ـامالً         ـاال ك اگر مرادش اين بود كه تو در احترام و بزرگى مثل مادرم استى و يا مرادش اين بود كه تو ح
ـايش ثابـت نمـى شـ      ود و پير شده اى و در عمر مثل مادرم ميباشى، در اين صورت چيزى از اين گفتـه ه

 .حكمى برآن وارد نمى گردد
ـر  و اگر مراد شوهر از اين سخن، طالق دادن و رها كردن زنش بود، در اين ص      ورت يك طالق باين ب

 .شودزنش واقع مي
ـود كـه          و اگر مراد شوهر، نه طالق دادن زن بود و نه رها كردن او مقصودش بود، بلكه مرادش ايـن ب

ـنم،   اگرچه تو زنم هستى و ترا از نكاح خود آزاد نمى كنم، ليكن از اين به بعد هرگز با تو نزديكى هم نمى ك
 . ميگويند »ظهار«اين را در شريعت . نزديكى و همخوابگى با ترا بر خود حرام كرده ام

ـار ادا        و حكم ظهار اينست كه اگرچه زن در نكاح همان شوهر مى ماند، ليكن تا وقتيكه شوهركفارة ظه
ـا    نكند تا ـردن ي آنوقت همخوابگى و نزديكي با زن يا به شهوت و جوش جوانى او را دست زدن و لمس ك

ـر   بوسيدن و بازى كردن با او برايش حرام است، تا زمانى كه شوهر كفاره را اوالً اداء نكند تا آن هنگام زن ب
 . گرچه سالهاى سال برآن بگذرد. او حرام ميباشد

ـاح نيسـت     هنگامى كه شوهر كفاره را      و . اداء كرد، آنگاه با هم زناشوئى كنند و ضرورتى بـه تجديـد نك
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 ١.مسايل كفارة آن مانند مسايل اداى كفارة شكستاندن روزه است
ـزد   :٢مسئله اگركسى قبل از اداى كفاره با زن خود همخوابگى كرد، وى گناه بزرگى را مرتكب شد، اكنون ن

ـواهم    توبه و استغفار كند و عزم محكم ب أاهللا ـوابگى نخ ـا او همخ گيرد كه بعد از اين قبل از اداى كفاره ب
 .كرد
ـا وى               ـاره نـداده اسـت، او را نگـذارد كـه ب ـوهرش كف و هچنين بر زن الزم است كه تا زمانى كـه ش

 .همخوابگي كند
ـاح آن زن      اگر :٣مسئله ـان زنـى خوانـد كـه نك كسى زن خود را مثل خواهر يا دختر يا عمة خود يا مثل چن

 .برايش تا ابد حرام است، حكم اين صورت نيز حكم ظهار مي باشد
ـا    :٤مسئله اگركسى به زن خود گفت كه تو برايم مثل خنزير استى، پس اگر شوهر نيت طـالق دادن و ره

 .شوديك طالق واقع مي كردن زن را داشت، در اين صورت
ـود  دهم ليكن هنمي ى اراده اش اين بود كه طالقتو اگر نيت ظهار را داشت يعن      مخوابگى با تو را بر خ

 .كنم، در اين صورت هيچ چيزى واقع نمى شودحرام مي
ـزى از آن واقـع         به همين صورت اگر شوهر در وقت گفتن آن جمله هيچ نيتى نداشت، بازهم هيچ چي

 .نمى شود
ـاره هـم نـداد،    اگركسى بعد از ظهار تا چهار ماه يا تا بيشتر از چهار ماه با زن همخ :٥مسئله وابگى نكرد و كف

 .بازهم طالقى بر زنش واقع نمى شود
 .نيز از اينگونه سخن صورت نمى پذيرد» ايالء«و     

ـرام     :٦مسئله ـاره اداء نكنـد، ح در صورت ظهار، براى شوهر گپ زدن با زن و ديدن او تا وقتى كه شوهر كف
  .نيست، البته نظر انداختن به شرمگاه زن برايش جايز نيست

� 
ـثالً بـه زن   اگر :٧مسئله كسى با زن خود براى هميشه ظهار نكرد بلكه مدتى را جهت ظهار مقرر ساخت، م

خود گفت كه تو براى چهار ماه يا تا يك سال برايم مثل مادرم استى، در اين صورت ظهار تا همان مـدتي  
 .كه مقرر ساخته است باقى مى ماند

 .ن اين مدت با زن خود نزديكى كند بايد اوالً كفاره بدهداگر شوهر بخواهد قبل از تمام شد     
ـز          و اگر بعد از ختم مدت مقرر كرده با زن خود همخوابگى كرد، كفاره اى بر او الزم نمـى آيـد و زن ني

                                                 
 .مسايل كفارة شكستاندن روزه در حصة سوم اين كتاب گذشت: ١
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 .شودل ميبرايش حال
 .اگركسى در وقت ظهار كردن خود فوراً انشاء اهللا گفت، ظهار واقع نمى شود :٨مسئله

� 
 .پسر نابالغ و شخص ديوانه نمى توانند ظهار كنند و اگر ظهار هم كنند ظهارشان واقع نمى شود :٩مسئله

ـود  . به همين صورت اگركسى با زنى ظهار كند كه هنوز با وى نكاح نكرده است بازهم چيزى واقع نمى ش
 .و اكنون نكاح كردن با آن زن برايش صحيح است

ـو   اگركسى الفاظ ظهار را چند مرت :١٠مسئله به تكرار كرد، مثالً كسى به زن خود دو يا سه مرتبه گفت كـه ت
ـان   ل مادرم استى، پس در اين صورت هربرايم مث چند مرتبه اى كه الفاظ ظهار را تكرار كرده است بـه هم

 .تعداد بايد كفّاره بدهد
ـو        ـار ب ـودش  البته اگر نيت كسى از تكرار مرتبة دوم يا سوم آن فقط تاكيد و محكم سازى ظه د و مقص

 .ظهار تازه نبود، در اين صورت فقط يك كفّاره بدهد
ـار   :١١مسئله اگركسى الفاظ ظهار را به چند زن خود گفت، در اين صورت در عوض هر زن خود كه با او ظه

 .كرده است يك كفّاره بدهد
ـتعما » مانند«را استعمال نكرد و نه لفظ » مثل«لفظ  اگركسى در وقت ظهار :١٢مسئله ـود، بلكـه   را اس ل نم

ـار از ايـن    اينطور به زن خود گفت كه تو مادرم استى يا گفت كه تو خواهرم استى، پس در اين صورت ظه
 .گردد، ليكن استعمال چنين الفاظى براى زن خود گناه داردحرام مي الفاظ واقع نمى شود و نه زن بر او

واهرم فالن كار را بكـن، ايـن هـم    به همين گونه در وقت صدا كردن زن خود، اگر كسى گفت كه خ     
 .زشت است، ليكن ظهار واقع نمى شود

ـو نزديكـى     :١٣مسئله ـا ت اگركسى به زن خود گفت كه اگر ترا نگهدارم مادر خود را نگهداشته باشم، يا اگر ب
 .كنم با مادر خود نزديكى كرده باشم، ظهار از اين واقع نمى شود

ـر نيـت     كسى به زن خود گفت كه تو باگر :١٤مسئله ـورت اگ ر من مثل مادرم حرام استى، پس در ايـن ص
 ١.شودرا دارد، يك طالق بر زنش واقع ميطالق دادن 

ـاره بدهـد و    رد، پس در اين صورت ظهار واقع ميو اگر نيت ظهار را دارد يا اينكه هيچ نيتى ندا      ـود، كّف ش
 .آنگاه همخوابگى كند

        

                                                 
  60ص4ح: حاشيه جديده+ تصحيح االغالط . يت ايالء را داشت، ايالء واقع مى شودو اگر كسى دراين صورت ن: ١
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 )مسايل کفارة ظهار(

��� 

 
ـا ايـن    مسايل :١مسئله كفارة ظهار مانند مسايل كفارة شكستاندن روزه است، فرقى ميان آنها نمى باشد، و م

 .آنها را همانجا مالحظه كنيد. مسايل را در آنجا به تفصيل بيان كرده ايم
 .اكنون ما در اينجا مسايل ضرورى اى را مى نويسيم كه در آنجا بيان نكرده بوديم     

ـرد و حتـى روزة     اگر شوهر قدرت و :٢مسئله توان دارد، پس شصت روز را پياپى و پشت سر هـم روزه بگي
ـا زن      ـا آنوقـت ب ـود، ت يك روز در ميان اين شصت روز را رها نكند و تا وقتى كه شصت روزه اش تمام نش

 .خود همخوابگى نكند
ـاره  و اگر شوهر قبل از اتمام شصت روزه با زن خود نزديكى كرد، پس در اين صورت شصت رو      زه دوب

ـا   از سر نو بگيرد، خواه در روز با زن همخوابگى كرده باشد يا در شب و خواه قصداً همخوابگى كرده باشد ي
 .حكم همة اين صورتها يكسان است. سهواً
پس دراين صورت دو ماه كامـل پـى    شروع كرد،قمري  اگركسى روزه گرفتن را از تاريخ اول ماه :٣مسئله

ـر از    در پى و پشت سرِ هم روز ـا كمت ه بگيرد، خواه شصت روز كامل شود و هر ماه سى روز داشته باشـد ي
 .شودكفاره از هر دو صورت اداء مي. ودشصت روز ش

روزه گرفتن را شروع نكرد، پس در اين صورت شصـت روز كامـل   قمري  و اگركسى از تاريخ اول ماه     
 .روزه بگيرد

كرد و قبل از ختم روزة كفّاره سهواً با زن خود در شـب  اداء مي رة خود را با روزه گرفتناگركسى كفا :٤مسئله
 .يا در روز همخوابگى كرد، پس اكنون بايد از سر نو كفاره را اداء كند

ـا اينكـه     :٥مسئله اگركسى طاقت روزه گرفتن را ندارد، دراين صورت شصت فقير را دو وقت غذا بخورانـد ي
 ١.گندم بدهد

                                                 
گرام گندم يا قيمت آن را  750در صورت گندم دادن يا پول نقد دادن، در عوض هروقت طعام، هر فقير را بايد يك كيلو و: ١

مسايل «حصة سوم اين كتاب تحت عنوانتفصيل اين مسئله در . كيلوى كامل يا قيمت آن را بپردازد2بهتر اينست كه. بدهد
 . گذشت» صدقة فطر
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ـاه   اگر هنوز تمام فقيران ر      ا غذا نخورانيده بود كه با زن خود همخوابگى كرد، در اين صورت مرتكـب گن
 .ميشود ليكن دوباره از سر نو كفاره دادن الزم نيست

ـان شـده          ـتن روزه بي و مسايل غذا خورانيدن همه همانگونه است كه تحت عنوان مسائل كفارة شكس
 .است
ـو گنـدم داد و   اگر بر دوش كسى اداى دو كفّارة ظهار و :٦مسئله اجب بود و او شصت فقير را چهار چهار كيل

ـور كفاره، دو دو كيلو گندم ميپنداشت كه در عوض هر ـازهم  دهم تا هر دو كفاره ام اداء شود، در اين ص ت ب
 .كفارة دوم را دوباره بايد بدهد. شودفقط يك كفاره اش اداء مي

ـر دو    كفاره بخاطر ظهار، در  و اگر يك كفاره اش بخاطر روزه شكستاندنش بود و يك      ـورت ه ايـن ص
 .گرددكفاره اش اداء مي

 

� 
 

 )مسايل لعان(

��� 

 
اگركسى به زن خود تهمت زنا بزند يا دربارة طفلى كه زنش بدنيا آورده است بگويد كه اين از مـن   :١مسئله

ـا   حكم آن اينست كه زن نزد قاضى يا حاكم شرعى دعوى داير كن. نيست، نه معلوم از كيست ـاكم ي د و ح
 .دوى آنها قسم بگيرد قاضى از هر

گويم كه در تهمتى كه بـه  بگيرد كه من خدا را گواه ساخته مياوالً از شوهر چهار مرتبه به اينگونه قسم      
ـر    او زده ام راستگو هستم، و سپس بار پنجم به اين طور قسم بخورد كه اگر من دروغگو باشم لعنت خـدا ب

ـواه      قسم خورد آنگاه زن چهار مرتبه به اين گونه قسم ب و چون شوهر. من باشد ـورد كـه مـن خـدا را گ خ
ـر او در ايـن     ساخته مي گويم كه او در تهمتى كه به من زده دروغگو است، و در مرتبه پنجم بگويـد كـه اگ

 .تهمت خود راستگو باشد غضب خدا بر من باشد
ـاين   و هنگامى كه هر دو قسم خوردند، حاكم يا قاضى ميان       هر دو تفريق خواهد كرد و يك طـالق ب

ـادرش خواهنـد    بر زن واقع خواهد شد و اكنون اين طفل از شوهر زن خوانده نخواهد شد بلكه او را حوالة م
 .كرد
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 .ميگويند »لعان«اين گونه قسم خوردن را در شريعت      
 

 

 )مسايل عدت(
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ـره   هنگامى كه زنى را شوهرش طالق بدهد يا نك :١مسئله ـا غي ـا   ... احش به سبب خُلع يا ايـالء ي بشـكند ي
ـا وقتـى كـه ايـن      شوهرش بميرد، پس در تمام اين صورتها زن براى مدت كوتاهى در خانه بايد بماند و ت

ـاح كنـد     ـرى نك ـرد ديگ و . مدت به پايان نرسد، اجازة رفتن به جاى ديگرى را ندارد و نه اجازه دارد كه با م
 .تواند كندد، هر چه بخواهد مين مدت مكمل شوهنگامى كه اي

 .ميگويند »عدت«گذراندن اين مدت را     
اگر زنى را شوهرش طالق داد، در اين صورت زن تا ختم سه حيض در همان خانة شوهر كـه در   :٢مسئله

ـاح    ـرى نك آن طالق شده است بماند و از آن خانه بيرون نيايد، نه در روز و نه در شب، و نه با شخص ديگ
ـائى كـه مـي     اكنون زن مي. تمام شد، عدت زن نيز ختم ميگرددهنگامى كه سه حيض  و. كند توانـد هرج

 .خواهد برود
ـا طـالق           ـاين داده باشـد ي خواه شوهر، زن را يك طالق داده باشد يا دو يا سه طالق، و خواه طالق ب

 .رجعى، حكم همة آنها يكسان است
ـري را        اگر دختر كمسال را كه هنوز از او :٣مسئله ـان زن پي ـا چن ـوهرش طـالق داد، ي حيض نمى آيـد ش

ـاه مـي       شوهرش طالق داد كه خون ماهوارى اش بند شده است، پس عدت هر يـك از ايـن دو، سـه م
 .باشد
 .سه ماه در خانه بمانند و بعد از آن مختار هستند كه هرچه بخواهند بكنند     

ـاه از  اگر دختر كمسالى طالق شد و لذا او به حس :٤مسئله اب سه ماه عدتش را شروع كرد، آنگاه يكى دو م
 .آغاز عدت گذشته بود كه حيضش آمد، پس اكنون در اين صورت او تا اتمام سه حيض بايد انتظار كند

 .تا وقتى كه سه حيض مكمل نشده است، عدتش تمام نمى شود
هنگام والدت طفـل در خانـه    اگر زنى حامله بود و در حالت حاملگى طالق شد، در اين صورت تا :٥مسئله

 .بماند، عدت او همين است
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يا اگر طفلش چند دقيقه بعد از طالق شـدن بـدن  . هنگامى كه طفلش بدنيا آمد، عدتش نيز تمام ميشود     
 ١.شودبيايد، بازهم عدت زن تمام مي

ر آن پس اين حيض كـه زن د  ٢طالق داد،}حيض{اگركسى زن خود را در دوران ماهوارى اش :٦مسئله 
 .طالق شده، اعتبارى ندارد، بلكه عالوه برآن زن سه حيض ديگر را بايد مكمل كند

� 
عدت طالق بر همان زنى واجب است كه ميان او و شوهرش همخوابگى رخ داده باشد، يا اينكـه   :٧مسئله

ـائى رخ داده باشـد و بعـد از      ـائى و يكج ـوهر تنه آن  اگرچه همخوابگى رخ نداده است ليكن ميان زن و ش
ـبب آن الز   م طالق شده باشد، خواه چنان تنهائى و خلوتى ميان شان پيش آمده باشد كه تمام مهر بـه س

عدت گزاردن در . شود يا چنان خلوت و تنهائى ميان شان شده باشد كه تمام مهر از آن واجب نمى شودمي
 .هر دو صورت خلوت واجب مي باشد

جهى خلوت و تنهائى رو نداده بود كه زن طالق شـد، پـس در   و اگر ميان زن و شوهر هنوز به هيچ و     
 .اين صورت گذراندن عدت بر چنين زني واجب نيست چنانكه قبالً گذشته است

� 
ـپس دانسـت     :٨مسئله ـرد و س اگركسى زن شخص ديگرى را اشتباهاً زن خود پنداشته با او همخوابگى ك

ـام  كه او زنش نبوده است، پس در اين صورت اين زن نيز ب ايد عدت بگذراند و تا وقتى كه دورة عدتش تم
 .شوندكند وگرنه هر دوى شان گناهكار مينشده شوهر خود را نگذارد كه با وي همخوابگى 

ـار بكشـد        و . عدت اين زن نيز مانند باالست، يعنى اگر زن از آن مرد حامله شد تا والدت طفل بايد انتظ
 .ار كنداگر حامله نشد تا گذشتن سه حيض انتظ

ـوابگى          ـا ايـن زن همخ اين طفل نيز حرامى گفته نمى شود بلكه فرزند همان مردى است كه اشبتاهاً ب
 .كرده است

اگركسى زنى را به نكاح فاسد گرفت، يعنى اينكه به صورتى نكاح كرد كه طبـق قواعـد، صـحيح     :٩مسئله
ـا    مثالً با زنى نكاح كرد و سپس معلوم شد كه شوهر اين زن. نيست زنده است و هنوز او را طالق نـداده ي

 .اينكه معلوم شد كه اين زن و شوهر در طفوليت هر دو از يك زن شير خورده اند

                                                 
النه يمكن اسقاطها فـى  . اگر زنى حامله بود كه طالق شد و او اسقاط جنين كرد، در اين صورت نيز عدتش تمام مى شود :١

 419ص3ج: رد المحتار .يوم الطالق فتنقضى عدتها به

 62ص4ح: حاشيه جديده. اما طالق دادن در حالت حيض، گناه است :٢
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ـال،          ـتن ح حكم اين گونه نكاح اينست كه اگر شوهر با زن همخوابگى كرده است و آنگاه بعـد از دانس
ـان   بايد دورة عدت را بگذرميان ايشان تفريق و جدائى رو داد، پس زن در اين صورت نيز  اند، عـدت از هم

 .شود كه شوهر توبه كرده از زن جدائى اختيار كرده استزمانى شروع مي
و اگر شوهر هنوز با زن همخوابگى نكرده بود كه حال معلوم گشت و شوهر جدائى اختيار نمود، در اين      

لوت و تنهائى هم رخ داده باشد، بازهم صورت عدت بر زن واجب نيست، بلكه اگر ميان اين زن و شوهر خ
 .عدت بر چنين زنى در اين صورت واجب نمى باشد

 .عدت در چنين نكاح، همانوقتى واجب مى شود كه همخوابگى رخ داده باشد     
خوراك و پوشاك زن در دوران عدت بر دوش همان مردى واجب است كـه ايـن زن را طـالق     :١٠مسئله

 .داده است
 .در همين حصة كتاب گذشت» مسايل نفقة زن«آن به تفصيل تحت عنوانمسايل      

ـا او           :١١مسئله ـتباهاً ب ـپس در دوران عـدت اش ـا سـه طـالق داد و س ـاين ي اگركسى زن خود را طـالق ب
ـود يك عدت ديگر نيز بر زن واجـب مي  همخوابگى كرد، پس اكنون به سبب اين همخوابگىِ سهوى، . ش

ـتم    اكنون زن سه حيض ديگر را مك مل كند، وقتى كه سه حيض ديگر گذشت هر دو عـدت ايـن زن خ
 ١.ميشود
ـود    :١٢مسئله شوهرى زن خود را طالق باين داد و شوهر نيز در همان خانه زندگى ميكند كه زن عـدت خ

 .را در آن ميگذراند، دراين صورت زن بايد از او خوب پرده كند

 
 )مسايل عدت موت شوهر(

��� 
 

زنى مرد، پس عدت زن در اين صورت چهار ماه و ده روز مي باشد، و عـدت را بايـد در    اگر شوهر :١مسئله
ـرد   ـرون آمـدنش از آن خانـه    . همان خانه اى بگذراند كه در وقت مردن شوهرش در آن زندگى مـى ك بي

 .درست نيست
                                                 

 63ص4ح: حاشيه جديده. يعنى از همان وقتى كه شوهر با او همخوابگى كرده است، سه حيض ديگر بايد بگذراند: ١
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ـثالً    البته اگر اين زن، زنى فقير و نادار است كه مصارف و خرچ گذارة خود را ندارد و بن      ـ م ـغلى  ابراين ش
ـيكن شـب را بايـد در      ـ دارد، بيرون رفتن و جهت كار رفتن براى اين زن درست ميباشد، ل آشپزى و غيره 

 .همان خانة خود بگذراند
ـوت و         و در صورت مرگ شوهر، چه همخوابگى ميان زن و شوى رخ داده باشد يا ني، و چه كـدام خل

ـان   تنهائى ميان ايشان پيش آمده باشد يا ني، و زن چه حيضش بيايد يا نيايد، حكم همة اين صورتها يكس
 .يعنى بايد چهار ماه و ده روز را در عدت بگذراند. است
البته اگر زن حامله بود كه شوهرش وفات كرد، در اين صورت عدت اين زن تا والدت طفـل اسـت و        

 . تعيين ماه و روز در اين صورت اعتبارى ندارد
 .شودبدنيا آمد بازهم عدت زن ختم مي فل فقط يكى دو ساعت بعد از وفات شوهراگر ط     
ـا رسـم و    . در دوران عدت، هرجاى داخل خانه كه زن بخواهد ميتواند برود و بيايـد  :٢لهمسئ در بعضـى جاه

ـر منتقـ   را رواج است كه چارپائى يا بسترِ زنِ شوهرمرده و خود زنِ شوهرمرده  ـاى ديگ ل از يكجا هرگز بج
 .بايد آن را ترك كرد. اين رسم و رواج بيهوده و واهى است .نمي كنند

ـا والدت  اگر :٣مسئله شوهر زنى، پسرى نابالغ بود و چون وفات كرد زنش حامله بود، باز هم عدت اين زن ت
 .ه نمى شودگفتليكن اين طفل حرامى است، از شوهرش . طفل است

ـورت زن  اگر شوهر زنى در تاريخ اول ماه ق :٤مسئله مرى وفات كرد و زن نيز حامله نيست، پس در اين ص
 .به حساب ماه هاى قمرى چهار ماه و ده روز عدت بگذراند

ـاه و ده روز عـدت         و اگر شوهرش در تاريخ اول ماه قمرى وفات نكرد، پس در اين صورت زن چهار م
صورت يـك صـد و سـى روز مـي     يعنى عدت وى در اين . خود را به حساب هر ماه سى روز تكميل كند

 .باشد
ـوهر او        حكم عدت طالق نيز به همين ترتيب است كه اگر زن حيضش نمى آيد و نه حامله است و ش

را در تاريخ اول ماه قمرى طالق داد، پس زن، سه ماه قمرى را در عدت بگذراند، خواه ماه بيست و نُـه روز  
 .باشد يا سى روز

 قمرى طالق نيافت، پس در اين صورت سه ماه عدت را به حساب هر ماه سـى  و اگر زن درتاريخ اول     
 .شودروز مي٩٠روز تكميل كند كه جمله

اگر زنى با كسى به نكاح فاسد عقد بسته بود، مثالً بدون موجود بودن دو گواه نكاح كرده يا اينكـه   :٥مسئله
ـرد، پـس    با شوهر خواهر خود نكاح كرد و خواهرش هم هنوز در نكاح او اس ـوهرش م ت، و سپس اين ش

ـاه و ده روز در عـدت نگذرانـد، بلكـه      اين زنى كه نكاحش صحيح نبوده است بعد از مردن شوهر، چهار م
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ـر حاملـه اسـت       . عدت اين زن سه حيض مي باشد ـاه اسـت، و اگ و اگر حيضش نمى آيد، عدتش سـه م
 .عدتش تا والدت طفل مي باشد

ـود  كسى زن خود را در بيماگر :٦مسئله ارى خود طالق باين داد و هنوز عدت زن نگذشته و مكمل نشده ب
ـا تكميـل عـدت    كه تكميل عدت طالق بيشتر طول مي كه وفات كرد، پس در اين صورت بنگريد كشد ي

 .كشد، زن بايد آن عدت را بگذراند و به پايان برساندعدتى كه گذراندن آن بيشتر طول ميوفات، هر 
ـوهر   و اگر شوهر در بيم      ارى خود، زن را طالق رجعى داده بود و هنوز عدت طالق نگذشته بود كـه ش

 .گرددت تكميل عدت وفات بر زن الزم ميوفات كرد، در اين صور
ـاه و ده     :٧مسئله ـار م ـتن چه اگر شوهر زنى وفات كرد ليكن زن از مردن او باخبر نشد و سپس بعد از گذش

عـدت گذرانـدن از آن   . ت زن در اين صورت تمام شـده اسـت  روز، خبر وفات شوهر به او رسيد، پس عد
 .وقتى كه خبر موت شوهر به او رسيد، در اين صورت بر وى الزم نمى باشد

ـتن           ـاه نشـد و بعـد از گذش به همين صورت اگر زنى را شوهرش طالق داد ليكن زن از اين طالق آگ
ـته اسـت، پـس     مدت طويلى از طالق آگاه شد و آن مدتى كه زن مى بايست در عدت بگذراند حاال گذش

 .عدت اين زن نيز در اين صورت به اتمام رسيده و اكنون عدت گزاردن بر او واجب نيست
ـال    :٨مسئله اگر زن جهت كارى از خانه بيرون رفته بود يا اينكه بخانة همسايه خود رفته بود كه در ايـن ح

 .كرد عدت خود را بگذراندنه اى كه زندگى ميد و در همان خاشوهرش مرد، پس اكنون بايد بخانه بياي
زن در صورت وفات شوهرش، خرچ خوراك و پوشاك دوران عدت خود را از تركة شوهر نخواهـد   :٩همسئل

 .يافت، بلكه خرچ و مصارف دورة عدت را خودش بايد بپردازد
ـر مي شوهر تا يك سال بطور عددر بعضى جاها رواج است كه زن بعد از مردن  :١٠مسئله ـار   ت بس ـرد، اينك ب

 .حرام است

 
 )ة زنقفبقية مسايل ن( 

��� 

 
ـوهر   :٣مسئله اگر منكوحة مردى خيلى كم عمر است كه شوهر نمى تواند با او همخوابگى كند، پس اگر ش
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ـوراك و         ـورت نفقـه و خ ـود آورده اسـت، در ايـن ص او را جهت كارهاى خانه يا دلخوشى خود به خانـة خ
 .ر واجب استپوشاك او بر دوش شوه

و اگر شوهر او را نزد والدين دختر گذاشت و بخانة خود نياورد، در اين صورت نفقة وى بر شوهر واجـب       
 .نيست

ـوهر الزم         و اگر شوهر كوچك و نابالغ باشد ليكن زنش بالغ است، در اين صورت نفقة زن به عهـدة ش
 .است

 
 )بقية مسايل فراهم کردن خانه برای زن(

��� 

خود آلوده كرد يا به }يعني پسر شوهر{اگر نكاح به سبب زن شكست، مثالً زن خود را با بچه اندر :٨ئلهمس
شهوت و خواهش جوانى او را دست زد و لمس كرد و كار ديگرى روي نداد، و شوهرش از اين سبب او را 

ـوراك   طالق داد، يا اينكه زن از اسالم برگشت و لذا نكاحش از بين رفت، پس در همة اين صورتها زن خ
البته تا تكميل عدت، خانه براى اقامت خواهـد  . و پوشاك دوران عدت خود را از جانب شوهر نخواهد يافت

 .يافت
ـز    . ليكن اگر اين زن خود از خانه برآمده جاى ديگر برود، اين امر ديگرى است      ـورت خانـه ني در اين ص

 .به او داده نخواهد شد

 
 )دبقية حاللی بودن اوال( 

��� 

شود كه بخانه نيامده دتها از رفتنش بخارج ميگذرد و سالها ميخارج است و مكشور اگر شوهر در  :١٠مسئله
خواند، بازهم اين طفل از روى قانون يا آورد و شوهر طفل را از خود مياست و زنش در اينجا طفلى بدن
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 ١.شرع حرامى نمى باشد بلكه فرزند شوهر اين زن است
ـورت  البته اگ      ر شوهر از والدت طفل مطلع شد و انكار كرده گفت كه اين طفل از من نيست، در اين ص

 .حكم لعان جارى خواهد شد

��� 

� 
��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 

زيرا ممكن است شوهرش از طريق هوائي براى يك ساعتى نزدش آمده باشد و ديگران از آمدنش آگاه نشده اند يا اينكـه  : ١
ـد و   شوهر قصداً مخفيانه و پنهان از ديگران نزد ز ـتاده باش ن خود آمده باشد يا اينكه منى خود را در محفظه اى نزد زنش فرس

 ....زن آن را در رحم خود ترزيق كرده باشد، و غيره صورتهاي ممكنة ديگر


