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  ��ف اول

�+ �_�  

  _شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني مد ظله العالي +

       
 ا� 


   د� مْ ح� لْ 
�  ه� اد
 ب�  ع
 ٰ� ٌم ع� ال� س�  ي و� ٰف ك� و� هللا � � ا�  .يٰف ط� اْص  ن� يْ ا�� �   !د� عْ ا ب� م
بر در اين قرن چهاردهم هجري قمري   أ آن كارنامة عظيم احياء و تجديد دين كه اهللا


س� ق�  ت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف علي تهانويدست حكيم االم �ـ د 
� س �به ظهور رسانيد    ه
 ر

ه
  بهاي يك هزار تصانيفي كه حكيم االمت در ميان ذخيرة گران. محتاج تعارف نيست � ر� �س� س� از   ق
د�

ـند،  ـقانه و خالص كه همانگونهخود بجا گذاشت  تموجود اسجهت راهنمائي علماء علمي  اًكُتب محقّ

ـه  اذب هاي ساده و ج ن گنجينه اي از كتابچناان عامة مسلمان ةبراي استفاد نيز موجود هست ك

ـود را  واند آنها را به آساني خوانده، زنت مي ،كه سواد و فهم معمولي دارد حتي شخصي دگي ديني خ

  . اصالح نمايد
ـين اين كتاب »زيورهاي بهشتي« كتاب   . ها امتياز خاصي را داراست در ب

كتاب گرچه اصالً براي استفادة طبقة زنان به تحرير آمده بود و بنابرين، تمام آن معلومات اين 

ـزي در آن   يابد، بضرورت ببه آن كه يك زن مسلمان ممكن بود  ديني و دنيوي ـرت انگي ه صورت حي

ـ ه بلككتاب نه تنها براي زنان  جامعيت مسايل فقهي آن، اين ، اما بنابرجمع آوري شده است راي ب

ر گرفت، و به اينگونه شايد و حتي براي علماء و فقهاي بزرگ عصر حاضر نيز مشعل راه قرا ردانم
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شته شده براي زنان و كه كتاب نو اين خصوصيت را دارا نباشد »زيورهاي بهشتي« ابي جزهيچ كت

ـيچ اهـل     گرفت  صورتي مرجع و ماخذ علماء و فقهاء و مفتيان بزرگ قراره به زبان زنان، ب ـه ه ك

  . گرددبي نياز  تواند از آن توائي در عصر حاضر نميف

را چنان قبوليت خارق العاده اي ميان مسلمانان عطا فرموده و  »زيورهاي بهشتي«  أ اهللا

 شايد ده كهگردي طور پياپي و مسلسل چاپ و نشره ثير و فراوان و بد ككتاب به اندازه اي در تعدا ناي

ـيم  . در جهان پيدا كردكتاب ديگري نظير آن را كمتر بتوان  و چونكه اين كتاب از شخصي كه تعل

ـباءتحصيل  يك از  راي هربگردد،  تا يك مفتي كه از درجة افتاء فارغ ميكند  آغاز مي )١(خود را از الف

ـوان  ه اي از مسلمانان نايد كمتر خامفيد بلكه ناگزير است، بنابرين ش انطور يكسه مسلمانان ب را بت

   .ب استفاده نكرده باشدكتا كه از اين يافت

 »زيورهاي بهشتي« گرداگرد كتاب سراسر نصاب درسي طبقة زنان فقط طويليتا عرصة 

ـ  ا به اهتمام خوانده اند، ر  »زيورهاي بهشتي« و اگر زناني را كه تنها ،گرديد يم ـه هرگون ـه   ه ايب ك

ضروريات مهم دينـي و  كنيد، چه در  مقايسه يافته اندامروزه با زناني كه تحصيالت عالي بخواهيد 

كه اصل مقصود  در تمام اين امور...  )١( دنيوي و چه در مضمون نگاري و خوشنويسي و شايستگي

ـاب  د كه ن زناني نرسنآتعليم و تربيت است، شايد اكثر زنان تحصيالت عالي يافتة امروزي به  نص

  . بوده است »زيورهاي بهشتي« درسي ايشان

ـا  گرديده اپ و نشرها جلد چ حال در تعداد ميليونه ا تا باين گنجينة گرانقدر دين و دني ، ام

ه
 ف حضرت مصنّ � ـر� �س� س� د و نه بر هيچ يـك  ـننه حقوق چاپ هيچ كتاب خود را محفوظ ساخت   ق
د�

ـره ايـن     ـد و غي آنها حق التصنيف قرار دادند و لذا نه معلوم چه تعداد كثيري از ناشران شبه قارة هن

    ... نده اچاپ رسانيده ببارها و بارها  كتاب را

  }شيخ االسالم مفتي تقي عثماني مد ظله بر بهشتي زيور گفتار پيش  7و 6 صفحة اقتباس از{

  

�+ �_�  

  

                                                 
    .شداز ترجمة هذا حذف ...  اء و خوشنويسي و نامه نويسيبم الفتعلي مضامين    (١)
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مي افزايد كه ناشران مختلف، اين كتاب عظيم النفع و كثير البركـت را در   »مترجم كتاب«

 ورامروز از كش »زيورهاي بهشتي« د، چنانكهنزبان مختلف دنيا نيز ترجمه نموده و نشر داده ا چندين

گرديده و ر كرة زمين پخش و نشدر سراسر ...  ائي، اروپائي و امريكائيالك افريقا ممتهاي آسيائي 


    د� مْ ح� الْ  و� . برند لمانان سراسر جهان از آن استفاده ميمس 
   .ْك ل
 ذٰ   ٰ� ع�   هللا

ـرين   رف ما و از از طلف بزرگوار اين كتاب را ؤم ،خداوند متعال ـلمانان، بهت طرف همة مس

  .آمين .عطا بفرمايدرا جزاي خير 

  

�+ �_�  

   
ـده   در ميان تراجم زيورهاي بهشتي تا به حال سه ترجمة فارسي آن نيز چاپ و نشر گردي

ظر ضرورتي به ترجمة جديدي از آن ديده نمي شد، ليكن بعد از مطالعة النَّ  است و بنابرين در بادي

ـرد نشر  شدهميم قاطع اخذ گرديد تا ترجمة هذا هرچه زودتر انجام اين تراجم سه گانه، تص ـه  دگ  ك

ـوان در  مي توان در چاپ شش جلدي اين كتابرا بعضي از داليل آن تفصيل  ـة  « تحت عن نمون

  .كردشاهده م »بعضي از اغالط تراجم سه گانه
 يازدهمنجم و حصة اول، دوم، سوم، چهارم، پل كامت داريد ترجمة دس كه اكنون در كتابي

   .مي باشد »هاي بهشتي زيور«

  

  
  :باید گفت این ترجمه خصوصیات ةآنچه دربار

نخستين امري كه بعد از اتمام ترجمه ايجاب نظر مي كرد اين بود كه زبان كتاب   _ �+

ـده اي از  نزد كتاب بنابرين بعد از اتمام ترجمه، متن مسودة درست باشد، فصيح و  ن امتخصصـ ع

ان با يشايك  يكالحمد هللا كه د تا نقايص زباني ترجمه را نشاندهي نمايند، و يگرد زبان دري پيش

خداوند ايشان را در قبال . ه پايان رسانيدندباحسن وجه به و اخالص فراوان اينكار را بر عهده گرفته 

  . عطاء فرمايدرا خير دارين اين عمل مخلصانه، 
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و مراجـع   ابعنترين و معتبرترين م مهمثانياً چون كتاب زيورهاي بهشتي يكي از    _�+

ـوال    ـر اق ـح
يْح« و » ه
 ب
ـم
ْفـٰ�  « فقهي اسالم بوده و تمام مسائل مسطورة آن مبنـي ب ـذهب    »ص� م

ٰ ك�ث�ر� فحناا اد�ه�مْ  ه�م� اهللا� ت�ع�ا�� و� مي باشد، الزماً ترجمة مسائل آن نيز بايد با همان درجة صحت بوده و         س�

ـة  كتاب شد، و چون مترجم اينيد بااهي در آن نباهيچگونه سهوي و اشتب ، نه بر خود و نه بر ترجم

كرد تا عرضه علماء و اهل فتوي ين بار نزد امسودة كتاب را  بنابرينخود، اين اندازه اعتماد را داشت، 

ـة       هترجم يا اشتباهي در سهوي هر ـاكرده ترجم ـداي ن ـا خ ـد ت بيابند، بدون دريغ اصالحش نماين

   .سبب لغزش ديني بنده اي از بندگان خدا نگردد ،يك مسئله نادرست حتي


 و�  
ـود،     كه  الْح�ْمد� هللا ـر خ ـوالت كثي از بزرگـي  اين علماي بزرگوار با وجود مشغوليات و معم

اين كتاب را اوراق بيشتر از يك هزار شفقت فرموده يك يك ايشان همة ناچيز بر مترجم خويش 

ل ئنديدند و صحت مساپسرا  هترجمو بسا اوقات اصالحاتي نموده  دنبا دقت تمام از زير نظر گذرانيد

�ة� و�  .را تصديق و تصويب نمودندآن  �ن 
    .م
ن� اهللا
  الْم
رحمت م مشمول ،رمودندففقت بر ما شرا چنانكه ايشان اين علماي بزرگوار خداوند متعال 

   .آمين ،دبگردانفردوس داخل بهشت  مايد و در روز قيامت بدون حساب بهخود بن

  

�+ �_�  

  
ـة  الميماء و اهل فتواي عصر حاضر جهان اساز بزرگترين عل    _�+  كه صحت ترجم

مفتي اعظم هند و شيخ الحديث دار العلوم ديوبند حضرت موالنا موده اند، نهذا را تصديق و تصويب 

   :دكه به لفظ خويش چنين فرمو باشد مي  مفتي سعيد احمد پالنپوري دامت بركاتهم

ـد  . ع مختلف ديدم، ترجمه درست استـمن اين ترجمه را از مواق« از جانب من اجازه داري

  .»كنيد تصديق آن را چاپ

به وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان ارسال  »زيورهاي بهشتي« تابهمچنين ك   _�+

  . را بررسي و ارزيابي نمايند آنشد تا 

ـاف  عمومي مجمع علمي وزارت ارشاد، حمحترم رياست  ـتان  ج و اوق ـاب  افغانس ـز كت  ني
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�ة� و� . صحت ترجمة هذا را تصديق كردند را توثيق و »زيورهاي بهشتي« �ن 
    .م
ن� اهللا
  الْم

  
�+ �_�  

  
ـر   زنانبراي طبقة  واقعدر  »زيورهاي بهشتي« تابك   _�+ ـده تحري ـذا    گردي اسـت و ل

ـده  در اصل كتاب فقط با ايراد و  هكه مخصوص زنان بود مسايل و احكامي ضماير مؤنّث درج ش

ـون   اين مسايل اين ترجمه نيز  بود، در ـاظي چ ـا آوردن الف ـران   « ب ـر، دخت ـان، دخت ـر  »... زن، زن  ب

   .مختلط دانسته نشود د تا با مسايل مخصوص مردانبه طبقة زنان تصريح گردي اخصوصيت آنه

 يرضما ايراد ااب فقط بكتطول و در  همسايل و احكامي كه مخصوص مردان بود  _ �+

ـران    « الفاظي چون آوردنمذكّر درج شده بودند، در اين ترجمه با  ـر، پس ـردان، پس ـرد، م ـر  »... م  ب

   .تصريح شد تا با مسايل مخصوص زنان مختلط دانسته نشود تخصيص آنها به طبقة مردان

ـول    مسائل و احكامي  _ �+ ـود، در ط كه در اصل كتاب براي مردان و زنان يكسان ب

ـذكَّر و مؤنَّـث      ترجمه نيز براي آنه ـنس م ـر دو ج ـر ه ا ضماير عام استعمال شد تا بر شمول آنها ب

    .تصريح نمايد

ـاده  بد ممكنه، زكتاب در ترجمه تا حبراي سهولت عوام به اتباع اصل    _�+ ان س

  . و آسان استعمال شد

ب مترجم بعضي عبارات از جان...  ول ترجمة متن كتاب، جهت فهم مطلبدر ط  _ �+

ـين كه در بين اين شـ افزوده شد و عباراتي  {  }ن شكل قوسيندر بين اي ـتن  (   )  كل قوس در م

ح
م�ه�    ، از مؤلف بزرگواراب آمدهكت   . است      ت�ع�ا��  اهللا�  ر�

ـا     اندك مسايل متن كتاب از بعضي    _�+ ـالي ي ـريح اجم ـذا تش تشريح طلب بودند، ل

  . تفصيلي آنها در حاشيه افزوده شد

  .افزوده شد ن كتاب يا در حاشيهاحاديث شريف در متراجع و ممĤخذ    _�+

ل و احكام اين كتاب در بخش جداگانه اي تحـت  ئمسايك يك مĤخذ و مراجع   _ �+

  تا كساني كه ه استافزوده شداين كتاب   حصه ايشش  چاپ در آخر  »داليل مسايل« عنوان
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  .بيابندجويند به آساني آن را  ل اين كتاب را ميئمĤخذ و داليل مسا

ـذف   ضـ خوف ه سبب ب »داليل مسايل« در اين چاپ، بخشاما  ـاب ح  خامت حجـم كت

ش مي باشند، مي توانند به طبع شـ  »داليل مسايل« عة بخشلكه مائل به مطا نيعالقمندا .گرديد

  .مراجعه كنند ي كتابا حصه

ـاف    مسائل كثير الوقوع امروزي كه در _  �+ ـاوي احن ـرة فت �  كُتب معتب �ـ ح�م� ـا��   اهللا�  ر�      ت�ع�

  . افزوده شد در حواشي هپراكنده بود، جهت افادة عام

نو پيدا شده اند  آخر زمانعصر پر فتنه و شر كه در اين بعضي از فرقه هاي گمراه    _�+

ـة   ،وهابيفرقة  ،سلفية فرق ،اهل حديثفرقة  ،غير مقلدينفرقة  نامه ب و ـذهب و فرق ـره   الم ... غي

 وده مياز مسائل فقه احناف اعتراضات بيه مسلمانان ساده، بر بعضي زيساراه گمبراي  مشهور اند،

حفاظت مسلمانان از تضليل اين فرقه هاي گمراه، دالئل چنين مسائل به اختصار در مبراي . كنند

   .حواشي كتاب افزوده شد

  

�+ �_�  

  

ل ئمسا كه اعتباراغالط مختلف النوع ديده شد موجوده،  در تراجم سه گانة فارسي  _ �+

جتاً اصل كتاب را مخدوش مي تراجم و بعضي از اغالط ي كتاب، حصه ادر طبع شش . سازد نتـي

ـرام و     اسـت گرديده ارسي، تحت عنوان جداگانه اي درج ـف جلد هر سه ترجمةهر  ـاي ك ـا علم ت

ـاپ  عنوان اين مضامين اما  .مردم عوام متوجه آن باشند همچنين ـوني  از چ ـبب   كن ـه س ـوف  ب خ

  .حذف شدتاب ضخامت حجم ك

ـية  در »حاشية جديده« مراد از   _�+ ـور  « طول مĤخذ حواشي، حاش ـتي زي ـاپ   »بهش چ

ح�م�ه�   موالنا شبير علي تهانوي شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني  گفتةه كه ب باشد مي   اهللا� ت�ع�ا��   ر�

ـذا    »طبع زيورهاي بهشتي ترين معتمدترين و جامع«بركاتهم  دامت ـة ه ـز از روي  است و ترجم ني

  .گرفته است  همين متن صورت

ـر    كتاب تغيير دا اصلترتيب چاپ در اين چاپ،    _�+ ـان ت ـتفاده از آن آس ده شد تا اس
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   .مي باشدكتب فقهي عامة ترتيب اين چاپ مطابق ابواب . رددگ

، و موالنا عبد الواحد مفتي جامعة مدنية كريمپور الهورعلماي مدرسة بيت العلم، قبل از ما 

ـاب اصل نيز  الرشيد با نظر ثاني مفتي ابو لبابه ةمعچنين اساتذة جاهم ـواب فقهـي     كت ـابق اب را مط

  .ترتيب داده اند

ـايل    هاي قبلي اغالط چاپدر اين چاپ،    _�+ اصالح و صورت افهام بعضـي از مس

  .استدر حاشية كتاب افزوده شده نيز و اضافاتي ساده تر گردانيده شده 

  

  

�+ �_�  

  

  

اينكه در صحت ترجمة هذا و حواشي آن دقت و توجه بسيار صورت گرفت  و سخن آخر

 سياز  يشتربشايد كار رفت، حتي كه ه وشش زيادي بك و سپس در اصالح متن و حواشي ترجمه

ـا خـالف    آن نظر از اول تا آخر بربار  كرده شد تا مبادا مسئله اي از مسايل، ناقابل فهم يا نادرست ي

ح�م�      عبارات مولف    .ترجمه شده باشد      ت�ع�ا��  اهللا�  ه� ر�

در اين ترجمه يا حواشي آن  تباهيشااما بازهم انسان محل خطاست و لهذا اگر خطائي يا 

ـوان در    خواست است در ، مخلصانهمشاهده شد، از علماي بزرگوار ـا بت كه مترجم را مطلع سازند ت

  .هاي بعدي آن را اصالح كرد چاپ


ئ� ن�فْ  ��م��ار� و� م�ا ا�ب�ر � الن��ْفس� ال� �ْي، ا
ن 
ح
م�   ةٌ  س � م�ا ر� �وء
 ا
ال � �ْ   ب
الس ��� �   .ر� �ْ    إن ��� �  ر� �ف�ْوٌر ر     .ح
يْمٌ غ�

   .آخر كتاب درج استآغاز و نشاني مترجم در 

اهللا�  ه�  الْم�ع
ْرت� و� و� 
ق� و��ف     .الْم�و�

  

  

�+�_�  

ـتي  ـه هس ـائيغرض نقشيست كز ما ياد ماند            ك م بق   را نمي بيـن
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ـائي ـال اين مسكين دع   مگر صاحبدلي روزي ز رحمت            كند برح

  

�+�_�  
  

���  
  

 عيسوي  2013هجري شمسي موافق جنوري  1391هجري قمري مطابق جدي  1434صفر
  

  محمد ابراهيم تيموري

  ابن محمد اعظم تيموري، 

 ابن محمد شفيع تيموري، ابن ملك افضل تيموري،
  شاد محمد بابا، ابن عادل بابا، ابن دل جمع بابا،ابن  ملك يوسف، ابن ملك احمد، ابن

  لوغ، ابن امير محمد اسحق، ابن بايم بيگ، ابن ابو اسحق اُ

  ابن امير ابو سعيد،  ابن امير جهان كمانگير،

  ابن ميرزا محي الدين شاهرخ شاه،

  .ابن امير تيمور گورگاني
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  و شرح آنهافقهي بعضي اصطالحات ضروري 

�+ �_�  
  

  : گردند احكام شرعيه به اقسام ذيل منقسم مي  

  
  _فرض +

�+ �_�  
ـيچ   مي آن حكم شرعي را فرض گويند كه با چنان دليل قطعي ثابت باشد كه احتمال ه

روزه حكم فرضيت پنج وقت نماز و حكم زكات و  ،طور مثاله ب. رود اي در آن نمي شبهه شك و
  . ندكه در قرآن مجيد و احاديث متواتره ثابت ا .... حج و و

  

  _حکم فرض +

الزم }عاقل و بالغمسلمان {فكه فرض باشد، حكمش اينست كه بر هر مكلَّ هر چيزي
كند و بر آن عمل نيز ،ت آن ايمان داشته باشداست كه بر فرضي .ندك ت آن انكاراگر كسي از فرضي ،

كند، او فاسق  ايمان دارد، ليكن برآن عمل نميآن ت كسي از دل بر فرضي گرو ا. باشد كافر مي او
  . مستحق عذاب شديد خواهد بود و است

   

  _شرط و رُکن +

ـين   نيز مي »شرط«بعضي اوقات، فرض را  ـه هم ـات آن را     گويند و ب ـه بعضـي اوق گون
»ـد،  مقصو اگر فرض در ذات شي چنين است كهتفصيل آن  و .خوانند نيز مي »كنر د داخل نباش

  ار ورت آنـص ، در اينـداشـداخل ب ودـمقص رض در ذات شيـاگر ف و. ندـگوي يم »شرط«آن را 
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  . دامنن مي »ركن«

كه طهارت براي نماز فرض است  درك كردتوان  تفصيل باال را با اين مثال به آساني مي
ـين    .گويند مي »شرط«اي داخل نماز نمي باشد، بنابرين آن را زليكن طهارت از اج ـه هم ـه، ب  گون

ـوع و   نباشـ  از اجزاي داخل نماز ميهر دو ولي  ،نماز فرض است درركوع و سجده  ـابرين رك د، بن
  . دنشو گفته مي »ركن« ،سجده

   .فرض عين و فرض كفايه :اكنون بايد دانست كه فرض بر دو قسم است

  

  _فرض عین +

�+ �_�  
 }عاقل و بالغمسلمان {فلَّكخص مند كه انجام دادن آن بر هر شگوي آن حكمي را مي

ـاي   . ودنشـ  از عهدة ساير مسلمانان ساقط ،توسط انجامدهي بعضي افراد الزم باشد و ـثالً نمازه م
  . رمضان ةروز فرض و

  

  _فرض کفایه +

�+ �_�  
ـه   گويند آن حكمي را مي  كه انجام دادن آن بر مسلمانان فرض باشد، به اين صورت ك
ـاقط مـي  ها آن را انجام ده اگر بعضي ـردد، و  ند، فرض از دوش ساير مسلمانان س ـة    گ ـر هم اگ

  . مسلمانان آن را انجام ندهند، همگي گناهكار خواهند بود

ـام   ك طور مثال پيشه توان ب ميدر اين مورد احكام بسياري را  ـا احك رد كه بعضي از آنه
ـ ا ـاز آنهو بعضي  ،يائيو بعضي آنها خالص دن ندخالص ديني ا ـ  يهم احكام دين ـام    ود ان هـم احك

  . يائدني

  

   _ :مثال احکام خالص دینی +

به همين صورت حفاظت . تدفين ميت مثالً غسل دادن ميت، نماز جنازه خواندن برآن، و
  . اينها همه فرض كفايه اند...  قرآن مجيد
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   _:یائمثال احکام خالص دنی +

ـرض  غيره و پيشبرد آن صنايعي كه مسلمانان به آن ضرورت دارند، مانند زراعت ، اينها ف
  . كفايه اند

  

   _:یئمثال احکام دینی و دنیا +

ممانعت از امور گناه  كارهاي نيك وه يعني دستور ب ،مثالً امر بالمعروف و نهي عن المنكر 
ـرف   به همين صورت جهاد كردن در راه خدا در آن صورتي. ، فرض كفايه استو زشت كه از ط

 ،كه در حال غرق شدن است و همچنين نجات دادن كسي امير مسلمين اعالن عام نشده باشد،
  .كه نزديك به سوختن است، اينها همه فرض كفايه اند يا كسي

  

  

  _ واجب +

�+ �_�  
 نازلتردليل ظني در درجة . گويند كه توسط دليل ظني ثابت باشد واجب آن حكمي را مي

  .قرار دارداز دليل قطعي 

ـريف در    واجب است، فرض ،نماز وتر طور مثاله ب ـديث ش نيست، زيرا دليل آن يعني ح
دليـل قطعـي نيسـت،     رابر باب ،در قوتاين مورد خبر واحد است، خبر متواتر نيست، لهذا اين دليل 

  . شود بلكه واجب خوانده مي ،شود بنابرين شي ثابت شده توسط اينگونه دليل، فرض گفته نمي

  

  _حکم واجب +

 الزم مـي }بالغ مسلمان عاقل و{فبر هر مكلَّست كه انجام دادن آن ا حكم واجب اين

  . واجب، كافر گفته نمي شودة كنند انكارو باشد، 

   :واجب نيز بر دو قسم است

   .واجب عين، و واجب كفايه
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  _واجب عین +

�+ �_�  
ـ  ـالغ   {فواجب عين آن حكم است كه انجام دادن آن بر هر مكلّ ـلمان عاقـل و ب  }مس

  .باشد ضروري مي

   

  _:نمثال واجب عی +

  .فطر و نماز عيد و قرباني ةصدق مثالً نماز وتر و

  

  _واجب کفایه +

�+ �_�  
 ،باشد طور همگاني بر مسلمانان الزم ميه ب شواجب كفايه آن حكم است كه انجام دادن

ـلمانان     ـاير مس ـدة س ليكن به اين صورت كه اگر بعضي مسلمانان آن را انجام دهند، واجب از عه
و اگر  ،آن را فقط همانكس خواهد يافت كه آن واجب را انجام داده استثواب  اما ،گردد ساقط مي

  . همة مسلمانان آن را ترك كنند، همگي گناهكار خواهند بود

  

  _:مثال واجب کفایه +

ـة آن  ه ب طور مثال اگر شخصي بر مجمعي از مسلمانان سالم بدهد، جواب سالم بر هم
ـة مجمـع   اداي را بدهد،  جواب سالمكه كدام ايشان  و هر ،مجمع الزم است واجب از عهدة هم

  .شود، ليكن ثواب اداي واجب را فقط جواب دهندة سالم خواهد يافت ساقط مي

  

   

  _سّنت +

�+ �_�  
  و هحضرت محمد مصطفي امبر محبوب ماـغـيـپگويند كه از  ت آن حكمي را ميسنّ
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ي� ر� ش بزرگواراصحاب  نْ اهللا� ض�   . ابت باشدث  �� ع�

  : قسم استسنت نيز بر دو 

  .دهده، و سنت غير مؤكَّت مؤكَّسنّ

  

  _دهسّنت مؤک$ +

�+ �_�  

ي� ر�  شبزرگوار يا صحابة هگويند كه رسول اكرم را ميحكمي     نْ اهللا� ض� ْ ع� آن را انجام  ��
  . هرگز آن را ترك نكرده باشند يو بدون عذر ،ه باشندنمودمردم را نيز بر آن ترغيب  داده باشند و

  

  _:دهمؤک$مثال سّنت  +

جماعت خواندن  بهرا  ه، نمازجمع مثالً مسواك كردن در شروع وضو، غسل كردن در روز
  . بيست ركعت تراويح خواندن در رمضانو 

  

  _دهحکم سّنت مؤک$ +

انجام دهندة آن ثواب  يعني .باشد كده از لحاظ عملي، مانند واجب ميؤاينست كه سنت م
 فاسق و گناهكار مي ،كند طور عادت تركه كسي آن را بدون عذر و ب  اگرو . برد بسيار فراوان مي

   .محروم خواهد بود هاهللا رسول)١(از شفاعت باشد و

  . دبواو گناهكار نخواهد  ،كسي ترك شد بعضي اوقات از صرف ،سم سنتاين قاگر البته 

  

  _دهسّنت غیر مؤک$ +

�+ �_�  

ي� ر�   كرام يا صحابة هكرما آن است كه نبي نْ هللا� اض� ْ ع� ـيكن   د ونآن را انجام داده باش  �� ل
  . بدون عذر آن را ترك نيز نموده باشند ،تبعضي اوقا

                                                 
  .باشد مي هع سنّت آنحضرتاتبثمرة ايعني از شفاعت مخصوصي كه    (١)



 

 

+672_ 
  

  _دهحکم سّنت غیر مؤک$ +

ـار  شاينست كه انجام دهندة آن مستحق ثواب بسياري خواهد  د و ترك كنندة آن گناهك
  . ندگردا محروم مي ،اجر و فضيلت نمي باشد، ولي خود را از خير فراوان و

  . گويند نيز مي »ت عاديهسنّ«و  »ت زايدهنّس«را غير مؤكده سنت  ناي

  

  

  _سّنت عین و کفایه +

�+ �_�  
   .ت كفايهت عين و سنّسنّ :بر دو قسم است بازت سنّ

  

  _سّنت عین +

�+ �_�  
   .مسنون باشد}عاقل و بالغمسلمان {فلَّن است كه انجام دادن آن بر هر مكآ

  

  _:مثال سّنت عین +

   .اذكار بعد از نماز ، غسل جمعه، غسل عيد، وهاي سنت و نماز هاي نماز سنتالً مث

  

  _سّنت کفایه +

�+ �_�  
ـنون اسـت  ست كه انجام دادن آن گرچه بر هر مكلَّات كفايه آن سنّ ـر    ،ف مس ـيكن اگ ل

  گردد، ولي ثواب د، تقاضاي شريعت از عهدة ساير مسلمانان ساقط ميرا انجام دهنبعضي افراد آن 

  .رسد ت ميآن فقط به انجام دهندة آن سنّ

  

  _:مثال سّنت کفایه +

  . مثالً اعتكاف در عشرة آخري رمضان



 

 

+673_ 
  

  

  _ ُمستحب +

�+ �_�  
ـرام  يا صحابة هتحب آن است كه رسول اكرممس ـي� ر�   ك ـنْ اهللا� ض� ْ ع� ـام داده   �� آن را انج

   .گاهيي بلكه گاه ،طور هميشگي و دائميه ليكن نه ب ،باشند

  

  _:مُستحبحکم  +

ـدة آن     حكم مستحب اينست كه انجام دهندة آن مستحق ثواب مي ـرك كنن ـد و ت باش
  . دگرد گناهكار نمي

  .  گويند ينيز م »تطوع«و  »نفل« ،»مندوب«را ، مستحب در اصطالح فقهاء

  

  

  _ حرام +

�+ �_�  
در اين صورت آن را حرام  ،چيزي توسط دليل قطعي ثابت باشد}حرام بودن{رمتاگر ح

  . گويند يم

  

   _:مثال حرام +

ـال   حق ،كردن نمازهاي پنجگانه از اوقات آنها، دروغ گفتن رخَّمثالً مؤ ـدادن، م  كسي را ن

ـردن    ،كردن بر مردم، دزديدن كسي را غصب كردن، ظلم ـرك ك شراب خوردن، سود خوردن، ت
  . اينها همه حرام است...  غيره نماز و

  

  _حکم حرام +

  كند آن را ارتكاب ميكه  كسي د ووش ميگفته  كافر كنندة آن حكم حرام اينست كه انكار
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  .دثواب فراوان خواهد بو كند، مستحق كه از حرام پرهيز مي كسي و. باشد ار ميگناهك فاسق و

  

   

  _ مکروه +

�+ �_�  
  . مكروه تنزيهي مكروه تحريمي و :مكروه بر دو قسم است

  

  _مکروه تحریمی +

�+ �_�  
  . لي دليل آن ظني باشدوشريعت انجام آن را منع كرده باشد،  مكروه تحريمي آن است كه

  

  _:مثال مکروه تحریمی +

  ازـا نمـاب كم رنگ و خيره گردد، يـكه نور آفتزمان مثالً به تاخير انداختن نماز عصر تا آن 

ـدن در    تقاضاي قضاي حاجت، يا وقتخواندن در  ـاز خوان نماز خواندن در زمين غصب شده، يا نم
 نقره هاي طال و ، يا استعمال ظرفعيد قربان ب شده، يا روزه گرفتن در روز عيد فطر ولباس غص

  . اينها همه مكروه تحريمي اند... 

  

  _حکم مکروه تحریمی +

ـدون     ،باشد نكر آن فاسق ميحكم مكروه تحريمي اينست كه م ـدة آن ب ـاب كنن و ارتك
  . استعذر، گناهكار و مستحق عذاب 

  

  

  _مکروه تنزیهی +

�+ �_�  
  دهد، اب آن نفرت ميـمردم را از ارتك ،تـگويند كه شريع مكروه تنزيهي آن حكم را مي



 

 

+675_ 
  . كند را ذكر نمي يليكن براي ارتكاب كنندة آن عذاب

  

  _ :مثال مکروه تنزیهی +

ـا   در وضو مثالً آب بسيار استعمال كردن ـردن ي ، غسل نكردن در روز جمعه، مسواك نك
  ...و غيره  ضوبسم اهللا نگفتن در هنگام و

  

  _حکم مکروه تنزیهی +

�+ �_�  
ـروه تنزيهـي   حكم مكروه تنزيهي اينست كه كسي ـز مـي   كه از ارتكاب مك ـد،   پرهي كن

  . گردد نمي شود، مستحق عذاب كه آن را مرتكب مي وكسي ،باشد مستحق ثواب مي

  

  

  _ مباح +

�+ �_�  
  ت و نه بر تركـده اسري داتوـ، نه بر انجام دادن آن دسمباح آن حكم است كه شريعت

   .آن كردن

  

  _:مثال مباح +

  ... غيره كردن و و فروش غذا خوردن، آب نوشيدن، نشستن، ايستادن، خريدمثالً 

  

  _حکم مباح +

ـه آن را احكم مباح اينست كه نه در آن ثوابي وجود دارد و نه سزائي، و انسان   ختيار دارد ك

  . يا ندهد انجام بدهد

مباح در  را به نيت نيك انجام بدهد، مستحق ثواب خواهد بود، و مباح شيكسي اگر البته 
  . گرفت درجة مستحب قرار خواهددر اين صورت 



 

 

+676_ 
ـه  ه مثالً غذا خوردن ميزبان به همراه مهمان ب خاطر اكرام وي، يا كمي خوابيدن در روز ب

ـر نعمـ   ـاي   تاين نيت كه در شب بتواند عبادت كند، يا لباس خوب پوشيدن به اين نيت كه اث ه
  )١(.اظهار گرددخداوند 

  

���  

                                                 

 ا�  مقدمةماخوذه از      (١)
�  ر� ص� ت� عْ م� لْ � الق�  ر� ص� ت� خْ م�  ح� ْر ش�  ي� ر� ْو ر� الض�  تأليف شيخ محمد سليمان هندي ي� ر� ْو د�

ح�م�ه�  ٰ  ر� �  اب� ت� ك�  ح� ْر ش� �   ة� ي� ان� ع� الْ  اب� ب�  ح� تْ ف�  مقدمة و   اهللا� ت�ع�ا�� ح�م�ه�  هغد الفتاح ابو تأليف عالمه عبد  ةي� اق� الن� اهللا�  ر�

 ٰ   . اندك يفتصرُّ با »بهشتي گوهر«همچنين مقدمة  و   ت�ع�ا��
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  _ كِتَاُب الز�َ�ةِ  +

  

  

  

  زكات مسائل

�+�_�  

پولدار و ثروتمند است، اما زكات پول و دارائى خود را نمى دهد، نزد اهللا متعال كه كسى  هر
  . سخت گناهكار مى باشد و در روز قيامت عذاب سختى خواهد ديد

 را نمي دارد و زكات آن}دارائي و پول و{هكسى طال و نقر هر« :فرموده اند هرسول اهللا

و  هاش دوزخ داغ گردانيده پهلوسازند و آنها را با آت مهرهاى از آتش مي دهد، در روز قيامت برايش
ره داغ گردانيده باز وى را داغ كنند و چون مهرها سرد شدند، آنها را دوبا پيشانى و پشت او را داغ مي

.»كنند مي
)١(

   

ـوده اسـت و او   و دارائى عمال  خداوندكه را كسى  هر«: فرموده اند هو آنحضرت طا نم
 مي كَل قيامت به صورت مار بزرگ زهردارِ سر اش را در روز دهد، آن مال و دارائى زكات آن را نمي

من همان  ؛واهد گفتآن مار در گردن او خواهد پيچيد و هر دو رخسار او را خواهد گزيد و خ ،سازند
.»من همان دارائى تو هستم مال تو هستم،

)٢(  
                                                 

مَ  قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص��      )١(
�
 إِذَا َما مِْن َصاِحِب ذََهٍب وَ  : اُهللا عَلَيِْه وََسل

�
 يُؤَد)ي ِمنْهَا َحق�َها، إِال

َ
ٍة، ال  فِض�

َ
ال

وَى بِهَا َجنْ 
ْ
ْح7َِ عَلَيَْها 6ِ نَارِ َجَهن�َم، فَيُك

ُ
ُ َصَفائُِح مِْن نَارٍ، فَأ

َ
قِيَاَمِة، ُصف)َحْت =

ْ
ـرُهُ، َ�َن يَوْمُ ال بُهُ وََجبِينُهُ وََظْه

 ُ
َ

ِقيَدْت =
ُ
مَا بَرَدَْت أ

�
Nُ.   

  2337 حديث: فمسلم شري
Rِ ُهَريَْرةَ رOََِ اُهللا َقنْهُ قَاَل       )٢(

َ
 اهللاِ : َقْن أ

ُ
 رَُسول

َ
مَ قَال

�
، فَلَْم يُؤَد) :  َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل

ً
مَْن آتَاهُ اُهللا َماال

ُ زَبِيبَتَاِن فَُطو� 
َ

قْرَعَ =
َ
ُ يَوْمَ القِيَاَمةِ ُشَجاً] أ

ُ
ُ مَا=

َ
تَهُ ُمث)َل = َ̀ ُخُذ بِلِهْزَِمتَيْهِ فَعeِْ بِِشْدقَيْهِ عُم� َز

ْ
قُهُ يَوْمَ القِيَاَمِة، عُم� يَأ

نَا كjَُْكَ 
َ
نَا َمالَُك أ

َ
  .فَُقوُل أ

  2344 و 2343 حديث: و مسلم شريف 4565 و1403 حديث: بخاري شريف
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ـد  چه كسى مي. را در پناه خود بدارد اخداوند م در مقابـل  . تواند چنين عذابي را تحمل كن

ـردة   . اندكى حرص، اين همه عذاب كشيدن، حماقت بسيار بزرگ است ـا ك ندادن زكات مال عط
  .خدا در راه خدا كارى شرم آور است

  

  

  

 _زكات بر طال و نقره يا پول نقد  +

�+�_�  

ـره   612 يا پول نقد برابر با قيمـت  گرام نقره 612 يا گرام طال 87 كسى هر :1مسئله ـرام نق  گ

عد از گذشتن سال، دادن زكات آن بنزدش باقى باشد،  و اين طال يا نقره يا پول تا يك سال )١(،دارد
.شود بر او واجب مي

)٢(   

                                                 
   .رهم در نقره استمثقال در طال و دو صد د نصاب زكات در اوزان فقهى بيست     )١(

 وَ قَ ثْ مِ  نَ وْ mُْ عِ  ِب هَ ا�l  اُب َص نِ 
ً
  اال

ْ
 مِ  ةِ ض� فِ ال

َ
  .مهَ رْ ا دِ تَ أ

   3/224 :الدر المختار

ه�  حضرت حكيم االمت ح�م� ٰ  ر�   : ندمسئلة باال را مطابق اوزان هندى چنين نوشته بود    اهللا� ت�ع�ا��

   ».. كسى پنجاه و دو نيم توله نقره يا هفت و نيم توله طال دارد هر«

اوزان هندي در ترجمة هذا از متن كتاب حذف شده نصاب زكات در اوزان جديد حسب راي  كه

ـه   نيز ى ديگر ئجا و هر. جمهور اهل فتوي درج گرديد ـردم ب كه اوزان هندى مسطور بود، براي سهولت م
  .تبديل شد اوزان جديد

  . ت نه سال شمسىسال قمرى اس ،، مراد از سالدر مسائل شرعيدر اينجا و هر جاى ديگر     )٢(

ُ وْ حَ  وَ   هَ ل
َ
ـ ا   ىn رِ مَ ـ قَ  ةِ �َ الز�  ىْ ا 

َ
   .noِ مْ  شَ ال

   3/223 :الدر المختار على هامش رد المختار

  وَ 
َ
ْ  ُل هْ ا �mنَ وْ فُ ارَ عَ تَ ا فَ مَ غ� اِ  ِع ال  

َ ْ
 بِ  sَْ نِ الس)  وَ  رَ هُ شْ اال

َ ْ
 هِ اال

�
   .ةِ ل

   5/170 :الدر المختار

    9/362: و فتاوى محموديه 73و 9/71: و فتاوى دار العلوم ديوبند
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 .واجب نيستاو ات بر داشته باشد، زككمتر از مقدار مذكور  و نقره يا پول نقد طال كسياگر 

.بيشتر از مقدار مذكور داشته باشد، زكات بر وى واجب است و اگر
 )١(

  

تا چهار ماه يا تا شش }گرام نقره 612 يا پول نقد برابر با قيمت{گرام طال 90اگر نزد كسى  :2مسئله
مـل  اكو نصاب مذكور {دستش آمده دو سه ماه باز مقدارى مال ب كم شد و بعد از بود و سپس ماه
  . م زكات دادن بر او واجب استدر اين صورت بازه }،دش

چند روزى  گرچه ،بود رخالصه اينكه اگر كسى در اول و آخر سال، صاحب نصاب مذكو
گردد،  ات بر او واجب ميبازهم زكاش كمتر از مقدار نصاب مذكور شد،  دارائى در وسط سال، مال و

  . ودمعاف نمى ش ،و زكات از كم شدن مال و دارائى براى چند روزى در بين سال

در  دست آورد،ه پول ب اش از دستش رفت و سپس دوباره مال و البته اگر تمام مال و دارائى
  . دست آورده، سال او شروع و حساب خواهد شده اين صورت از همان وقتى كه پول و مال نو را ب

نكه گرام طال يا بيشتر از مقدار نصاب پول نقد داشت ليكن قبل از اي 100يا  90اگر كسى :3مسئله
.از دستش رفت، زكات بر او واجب نيست}ها يا پول{يك سال بر آن بگذرد، طالها

)٢(   

                                                 
ريال و  ،پوند ،دالر ،اگر كسى طال يا نقره ندارد بلكه پول كاغذى يعنى لُوت و اسكناس مانند افغانى    )١(

يا بيشتر از آن مى شود و يك سال  گرام نقره 612صد درهم يعني غيره به آن مقدار دارد كه برابر قيمت دو

  .ها را اداء كند واجب است و او بايد زكات آن پولبر آن بگذرد، زكات بر آن شخص 

   127و1/126: فتاوى نظاميه و 199 و198 /5: جواهر الفقه و 5 و 2 و 2/3 :امداد الفتاوى

   1/30 :مقاالت فقهى و 111و1/110 :منتخبات نظام الفتاوى و

بحوث و  9/385 :فتاوى محموديهو  1/568: مجلة فقه اسالمى و  67و  2/66: مقاالت فقهى و
  159 و 154 و153 ص: همعاصر هيا فقهيفى قضا

  109 و  83 و  6/87: دار العلوم ديوبندفتاوي . اسكناس اداء مي شودزكات با آن دادن  و
داشت  گرام نقره يا بيشتر پول نقد  612 گرام طال يا  87به همين صورت اگر كسى برابر با قيمت     )٢(

   .از دست داد، بازهم زكات بر او واجب نيست چنانكه در مسئلة اول گذشت، آن را يكسال برآن رو قبل از گذ

 هَ  إنْ  وِ 
ْ
 مَ لt ال

ُ
 الز�  ِب وْ جُ وُ  دَ عْ نَ  ال

ٰ
 الز�  َط قَ سَ  وةِ ك

ٰ
   1/76 :هدايه .وةُ ك

 فَ 
َ
 هَ  وْ ل

v
Nُ tَل طَ نَ  هُ ل  َ

ْ
wوْ ا 

ُ
   .ل

    3/233 :الدر المختار على هامش رد المختار
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ـود دارد  گرام 612اگر كسى پولى برابر با قيمت نصاب زكات يعنى  :4مسئله ـه    ،نقره نزد خ ولـى ب

  . همين اندازه پول از كسى قرضدار است، در اين صورت زكات بر او واجب نيست

ـا قيمـت   و اگر اين شخص  :5مسئله ـر ب  آنقدر پول دارد كه اگر قرض خود را بدهد، بازهم پولى براب

  . نقره نزدش باقى مى ماند، در اين صورت زكات بر او واجب است گرام  612

  

  

  

 _دوزي شده زكات بر زيورات و آنچه درآن زر +

�+�_�  

واجب مى  ف و زردوزى هاى كه طال و نقره در آن كار شده استوظر ات،زكات بر زيور :6مسئله
ـ بپوشند و چه آنه وچه آنها را استعمال كنند  ،باشد ـاه   ا را قفل نموده هرگز استعمال نكنن ـا هيچگ د ي

  .نپوشند

ـره در  و چيزى كه از طال يا نقره ساخته شده باشد  خالصه اينكه زكات بر هر يا طال يا نق
  . كار رفته باشد، واجب مى باشده ب آن

  . گفته شد كمتر باشد، زكات واجب نمى شود اول البته اگر از مقداري كه در مسئلة

ـرب در   در آن آميخته باشندهم اگر طال و نقره خالص نباشند بلكه چيز ديگرى  :7مسئله ـ مثالً س
  . كه آيا نقره بيشتر است يا سربديد يد ابدر اين صورت  ـ  نقره آميخته باشد

ـدار  يعنى اگر به اندازة . شدره مى بااگر نقره بيشتر بود، حكمش همان است كه حكم نق مق
ـر   }گرام در طالى مخلوط 87 گرام نقرة مخلوط، و 612يعنى{داردوزن  مذكورة باال زكات ب

  .آن واجب است

ـرنج دانيآن را در اين صورت نقره نمى و اگر سرب بيشتر بود،   ،م و حكم آن مانند حكم ب
  .شددرج خواهد }13در مسئلة{آهن و ساير فلزات است كه بعداً ،مس
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 _زكات بر مخلوط طال و نقره و پول نقد  +

�+�_�  

ـه  است، آن نصاب اگر نزد كسى نه طال به مقدار نصاب آن است و نه نقره به اندازة  :۸مسئله او بلك
گرام نقره  612قيمت اگر قيمت هر دوى آنها باهم يكجا برابر با . كمى طال دارد و كمى هم نقره

  . دگردبرآن واجب مى شود، زكات  گرام طال 87يا 

بر بازهم برا ،كم هستند كه اگر قيمت هر دوى آنها را يكجا نمائيم و اگر هر دوى آنها آنقدر
  . شود، در اين صورت زكات برآن واجب نمى باشد مينطال  يابا قيمت مقدار مذكورة نقره 

ـورت  د، در اشنقره جداگانه به اندازة نصاب آن بچه طال و ، چه يك و اگر مقدار هر اين ص
  . ضرورتى به تخمين قيمت آنها نيست

ـه مـي   30 شود و با روپيه فروخته مي 30طال در مقابل گرام يك فرض كنيد زمانى :۹مسئله  روپي

روپيه بيشتر از ضرورت  دو صدگرام طال و  40گرام نقره خريد و اكنون شخصي نزد خود 15توان 
  . ات بر اين شخص واجب مى باشددارد و تا يك سال طال و پول نزد او باقى ماند، زك

گرام  600توان روپيه مي 1200شود و با ه فروخته ميروپي1200گرام طال در مقابل 40 ازير
  600آن مقابل تواند در گرام طالى خود را بفروشد مي 40پس اگر اين شخص. نقره خريدارى نمود

ـتر از   رين اين پولهم نزدش موجود است، بناب اضافيروپية  دو صدگرام نقره بخرد و چون  ها بيش
  .  گردد مقدارى است كه زكات برآن واجب مي آن

اين  در ،يا نقرة ديگرى به همراه آن نزد خود نداردنقد پول  گرام طال دارد و 40البته اگر فقط
 .صورت زكات بر او واجب نمى گردد

ـه�  مسئله دربارة نوعى خاص معامالت در زمان مولـف  اين{:10مسئله ح�م� ٰ  اهللا�  ر� ـا�� ـو   ت�ع� ـون   و دب چ
  } .حذف شد ،ضرورتى به آن امروزه نبود

سپس  ،ضرورت خود داشت نزد خود مقدارى پول به اندازة نصاب زكات، بيشتر از ىشخص :11مسئله
ـول ده ب يآن تمام شود مقدار پول ديگر اينكه سال برقبل از  ـو   ست آورد، اكنون اين پ ـاى ن را  ه
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كه يـك   يهنگاموده منهاى سابقه يكجا  همراه پول آن را به بلكه ،جداگانه حساب نخواهيم كرد

چنين  سابقه و نو واجب خواهد گرديد و هاى تمام پول سابقه كامل شود، زكات بر هاى آن پول سال
   .ها گذشته است خواهيم پنداشت كه سال بر تمامى پول

ـا  20سپس قبل از گذر سال ،گرام نقره داشت 1000 كسى نزد خود اگر :12مسئله ـا    30ي ـرام ي گ
بلكه آن را به همراه  ،بيشتر طال بدست آورد، در اين صورت طالها را جداگانه حساب نخواهيم كرد

كه سال نقره كامل شود، دادن زكات همة اين نقره  بنابرين هنگامي. حساب مى نمائيم نقره يكجا
  .و طال بر او واجب خواهد بود

  

  

  
 _اموال تجارتي  زكات بر اشياي  غير از طال و نقره  و +

�+�_�  
  

ـروف و    ،برنج ،مس ،فلزاتى كه سواى طال و نقره اند، مانند آهن :13مسئله ـز ظ سرب و غيره، و ني
ـوازم  چهبوت و غيره هر ،تكه ،و همچنين پارچه ندساخته شده ا فلزات ى كه از آنئاشيا ـيائي و  ل  اش

فروخت  خريد و ت وآنها تجار با براى فروش است و كه باشد، حكم همة آنها اينست كه اگر ديگري
اگر به آن اندازه اى است كه قيمت آنها برابر  .باشد د، پس ببينيد كه آنها به چه مقدارى مينكن مي

كه  ر اين صورت هنگاميدشود،  مي گرام طال 87 ياگرام نقره  612 با قيمت نصاب زكات يعنى
)١(واجب مى شود يارتيك سال بر آن بگذرد، زكات در آن فلزات و سامان و اسباب تج

ـه     ـر ب و اگ
  . گردد ، زكات هم در آن واجب نمياندازة مذكور نيست

 هر اندازهه و اگر آن اموال براى فروخت و تجارت نيست، زكات در آن واجب نمى باشد، ب

 هااى هم كه باشد، حتى اگر قيمت آن اموال و لوازم، صدها هزار روپيه هم باشد، بازهم زكات در آن
  . واجب نيست

                                                 
صاحب آن اموال از عايدات همين سامان و اسباب تهيه شود يا  روزى خواه مصارف ضرورى شبانه    (١)

   مولف. باشد آن اموال واجب مي صورت در وى از عايدات ديگرى فراهم بيايد، زكات در هر صارفم
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و  ،لگن و آفتابه ،غورى ،هاى كالن ديگ ،هاى معمولى در اثاث خانه، مانند ديگزكات  :14مسئله
هاى پوشيدنى،  در لباس ،كه در آن سكونت دارد صيخشمملوكة ة ظروف غذا خورى، در خان ساير

)١(ى از اين قبيلئاشيا سايرگردنبند مرواريد و  در
اه شند، و خوهر اندازه اى كه باه واجب نيست، خواه ب 

  . زكات به هيچ صورت در آنها واجب نيست روزانه استعمال شوند يا نشوند،

  . براى فروش و تجارت باشند، زكات در آنها واجب است ءالبته اگر اين اشيا

كه براى خريد و فروخت اي  دارائيهر مال و }و پول نقد،{خالصه اينكه بجز طال و نقره
ـات در  . است و تجارت است، زكات در آنها واجب و اگر براى تجارت و خريد و فروخت نيست، زك

  . آنها واجب نيست

ا واجـب نمـى   دهد، زكات بر آن خانه ه كرايه ميه ده خانه دارد و آنها را بكسى پنج  اگر :15مسئله
  . باشد، به هر قيمتى هم كه باشند

دهد،  كرايه مي و غيره خريده و آنها را بهف وكسى مبلغ هنگفتى را ظر گونه اگر به همين
  .زكات برآن ظروف نيز واجب نمى باشد

  . دگردشوند، زكات برآن اموال واجب نمى  كرايه داده ميه ه اينكه اموالى كه بخالص

ن اگر ليك .باشند، واجب نمى باشدهم قدر گران قيمت  هاى پوشيدنى هر لباسزكات در  :16مسئله
 612 ،ره آنقدر است كه اگر آن را از لباس جدا كنندها نقره دوزى كرده باشند و مقدار نق در آن لباس

                                                 
اينكه آنها براي خريد و  مگر د،گردواجب نمي ...  ياقوت والجورد ،زمرد ،مانند الماس يجواهرات مثالً    ) ١(

  . تجارت باشدفروش و 

   2/218 :الدر المختار

ـا      اگر ـره، در آنه ـر طـال و نق كسى گردنبند و دستبند يا زيور طالئى يا نقره اى دارد كه عالوه ب

اين  د، حكم اينست كه زكات براشب كار شدهجورد و غيره المانند الماس، ياقوت، زمرد، زبرجد يا  يجواهرات
ـ اگر باشد و ص زيورات بدون جواهرات آن واجب مي احب آنها يا بايد هموزن يك چهلم وزن آن زيورها را 

آن زيورات را  ةبايد بدهد، و يا اينكه قيمت يك چهلم طال يا نقر  زيور طال است طال و اگر نقره است نقرهـ 

  . بدهد

 زَ .. .امَ هِ ي) ُحلِ  وَ  ةِ ض� الفِ  وَ  ِب هَ اy  �lِ  تِ xِ  وَ 
ٰ
    .وةٌ }

    6/130 :ديوبندر العلوم فتاوي داو  41ص: مختصر القدوري
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نباشد،  اگر به اندازة مزبور و. شود، در اين صورت زكات برآن نقره واجب است گرام يا بيشتر از آن مي

  . زكات واجب نيست

در اين كسى مقدار كمي نقره يا مقدار كمي طال دارد و مقدارى هم مال تجارت دارد،  گرا :17سئلهم
گرام  87 و يا گرام نقره 612آنها برابر با قيمت  كه اگر قيمت يكجا نموده ببينيد آنها را همة صورت

  . شود ، زكات در آن واجب ميشد مي طال

  . بود، زكات واجب نخواهد شد مذكوركمتر از قيمت مقدار  و اگر

ـد  اموالى را مي همان »اموال تجارت« :18مسئله ـرو  گويند كه آنها را به نيت تجارت و خري  شو ف
  . اينها را خريده بعداً مي فروشمدر وقت خريداري نيت داشت كه  يعني. ه باشنددكراري خريد

ـد و  ه ى بشخص پس اگر خاطر مصرف خانه يا براى خرچ عروسى و غيره مثالً برنج خري
ـرآن   سپس تصميم گرفت كه آن را بفروشد، در اين صورت، اين مال تجارت نمى باشد و زكات ب

  . واجب نمى گردد

  

  

  
  

 _زكات بر قرض  +

�+�_�  

 يليكن قرض سه قسم م. كسى قرض داريد، زكات برآن قرض نيز واجب است اگر بر :19مسئله
  .باشد

  

�+ �_�  

  

   :»قسم اول قرض«

ـه  ه يا سامان تجارت ب ،كسى قرض داده ايده اينكه پول نقد يا طال يا نقره ب كسى فروخت
اين قرض يا اين پول خود را بعد از گذشتن يك سال يا شما شما نداده و ه ايد و او پول آن را هنوز ب

ـر آن  دست آه هاى ب اگر پول ،دست آورديده باز او دو سه سال  مده به آن مقدار است كه زكات ب
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  .هاى گذشته واجب مى باشد واجب مى شود، دادن زكات تمام سال

ـ   هر وقتى كه آنقدر پول از آن قرض پسدست نيامد، ه ها يكجا ب و اگر تمام پول ـا ب ه ه
 گرام نقره شود، در اين صورت اداى زكات پول قيمت همين 128 كه برابر با قيمت دست تان آمد

اندك  كم و گرام نقره شود، كم 128 كه برابر با قيمت مقدار پول آن اگر و. رام واجب خواهد بودگ 128
 128 دست آمده برابر با قيمت ههاى ب كه اين پول دست تان آمد، در اين صورت هر وقتىه اندك ب

.گرام نقره شود، زكات آنها را بايد اداء كنيد
)١(

  

هاى را كه برآن پول گذشته است  د زكات همة سالباي ،چون بخواهيد زكات آنها را بدهيد
  . اداء كنيد

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

حصول شدة اين پول و مال اگر آن را با  كهالبته اگر مقدارى پول يا مال ديگرى هم داريد 
ـول و  در اين صورت  ،دوشمي به اندازة نصاب زكات  ،يكجا حساب كنيدخود  زكات بر آن مقدار پ

   .مال واجب مى گردد

  

�+ �_�  

  
   :»قسم دوم قرض« :20مسئله

ـه    لوازمكسى فروختيد، بلكه ه و اگر پول نقد، قرض نداديد و نه مال تجارت ب ـرى ك ديگ
ـاقى   اث خانهـ مثالً لباس پوشيدنى يا اث براى تجارت نبود ـ را فروختيد و پول آن هنوز بر خريدار ب

 قيمت پولي برابر با يعني{شود ست كه زكات برآن مقدار پول واجب ميهاست و به آن اندازه مانده 

و اين پول را چند سال بعد وصول كرديد، در اين صورت نيز دادن زكات تمام آن }گرام نقره 612
  .واجب مي باشدبر شما ها  سال

اندك اندك وصول نموديد، در اين آن را ها يكجائى بدست تان نيامد بلكه  آن پول و اگر
                                                 

   مولف. گرام نقره زكات آن را بدهيد 93پولي معادل حصول محض ه اما احتياط در اينست كه ب    (١)
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 اتگرام نقره شود، زك 612دست تان نيامده كه برابر با نرخ بازارىه صورت تا وقتى كه آنقدر پول ب

 نگاه اداى زكات تمام سالدست آورديد آه كه اين مقدار پول را ب و هنگامي .بر آن واجب نمى باشد

  . گردد آن بر شما واجب مي گذشتة هاى

  

�+ �_�  

  

   :»سم سوم قرضق« :21مسئله

 ،دست بياورده ها ب را بعد از سال شاينست كه مهر زن بر شوهرش باقى باشد و زن مهر
وقتى بر آن واجب  بلكه زكات همان ،هاى گذشته بر آن واجب نيست در اين صورت، زكات سال

قبل از گذشتن يـك  . يك سال برآن بگذردسپس بياورد و دست ه شود كه زن مهر خود را ب مي
  .باشد يمسال، زكات در آن واجب ن

  

  

  

  

 _پيش پرداختن زكات  +

�+�_�  

ـا و  پول قبل از گذشتن يك سال بر ،كه زكات بر او واجب است ياگر شخص پولدار :۲۲مسئله  ه

  . شود است و زكاتش اداء مي اينكار جايز د،باشاموال خود، زكات آنها را بدهد و منتظر گذشتن سال ن

صاحب نصاب نبود بلكه اميد آمدن پول و مال از جائي را داشت و بر ايـن   يشخص و اگر
دست آورد و يك سال برآن ه ب هر وقت پول و مالي. اميد، پيشكي زكات داد، زكات اداء نمي شود

  . گذشت، آنگاه زكات آن را دوباره اداء كند

ـر در   . ات چند سال خود را پيشكى ادا كند، اينكار جايز استاگر شخص پولدار، زك :23مسئله ـا اگ ام
  . نيز بايد بدهدپول اضافي را ش زيادتر شد، زكات آن دارائي اها پول و  يكى از آن سال

ـرى   اشتكسى نزد خود هزار روپيه اضافه بر ضرورت داشت و توقع د اگر :24مسئله كه مقدار ديگ
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پيشكى  راها  سال، زكات همة آن پول گذشتن يك قبل از بنابرين، آورد خواهددست ه جائى ب از پول
  .د، اينكار درست استنمواداء 

 د، در اين صورت زكات معاف مـي ليكن اگر قبل از ختم سال، پول كمتر از حد نصاب ش

  . عنوان زكات داده است، صدقة نفلى خواهد گرديده گردد و آنچه كه ب

ـه  ها و ام اگر يك سال بر پول :25مسئله وال كسى گذشت و او هنوز زكات آن را اداء نكرده بود ك
ـز  از بين رفت، }مثالً سوخته{صورت ديگرىه يا ب ،ها و اموالش دزدى شد تمام پول زكات آنها ني
  . رددگ معاف مي

گونه اى از بين ه كسى داد و يا به اختيار خود آنها را به و اگر خودش پولها يا اموال خود را ب
  . شود، بلكه بايد آن را اداء كند زكات كه بر او واجب شده بود معاف نمىمقدار ت هر برد، در اين صور

خيرات  اموال خود را تمام پول و، بر او واجب شده بود، بعد از ختم سال كه زكات كسى اگر :26مسئله
  . گردد ميمعاف نيز كرد، زكاتش 

 بر و بعد از گذشتن يك سال، دشو واجب مي كه زكات در آن داشت پول قدرآنكسى  اگر :27مسئله

)١(آن را خيرات كرد، خود نصفوي آن پول دزدى شد يا  صفآن، ن
پول  زكات نيم ،در اين صورت 

  .فقط زكات نيمة باقيمانده را بايد بدهد .معاف است

  

  

  

�+�_�  

  

                                                 
بر او زكات نيز اين صورت  د، درمايد يا خودش آن را خرچ نكن}بخشش{هبكسى هه و اگر آن را ب    (١)

  مولف . دشاواجب مي ب

  3/27: حاشية جديده
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  اداء كردن زكات مسائل

�+�_�  

تاخير . آنها را ادا كند بايد فوراً زكاتاو كسى گذشت،  پولمال و دارائي و بر )١(چون يك سال :۱مسئله
  .باقى بماند گردن ات دريرا شايد مرگ سر برسد و مواخذة زكز ،ب نيستمناسكار نيك  كردن در

ها  رد تا آنكه سال دوم نيز بر آن پولكسى زكات خود را بعد از گذشتن يك سال ادا نك گرا
  .اكنون بازهم توبه كند و زكات هر دو سال را بدهد. شود يو اموال گذشت، اين شخص گناهكار م

  .گذاردخالصه اينكه در طول عمر، زكات خود را حتماً بايد اداء كند و بر گردن خود باقى ن

باشد، يك چهلم آن را بايد در زكات رائي پول و داكه  اندازه اى به هر}بعد تكميل نصاب،{ :۲مسئله
.و دو نيم روپيه در هر صد روپيه ،يعنى يك روپيه در هر چهل روپيه. داد

 )٢(
  

  

  

  

 _زكات نيت  +

�+�_�  

وقت حتماً  آن دردر دل خود خواست پول زكات خود را به فقيرى بدهد،  چون كسى مي :۳مسئله
                                                 

  . چنانكه گذشت مراد از سال در احكام شرع، سال قمرى است نه شمسى       (١)

ُ حَ  وَ 
ُ

 ( و�
َ
 الز�  ىْ ا

ٰ
 ) وةِ ك

َ
  ى� رِ مَ ق

َ
 ال

َ
  9/362: و فتاوى محموديه 2/259 :الدر المختار .ِ�� مْ  ش

                                              . نيم فيصدو يعنى دو     (٢)

طال و زكات نقره خود و اگر كسى طال يا نقره داشت و مى خواست زكات طال را با دادن   :مسئله

آن طال يا آن نقره را بايد  )يعني دو و نيم در صد( نقره اداء كند، دراين صورت نيز يك چهلمخود را با دادن 

  .چنانكه گذشت، بدهد
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  .نمايد كه من پول زكات را مى دهم نيتقدر  اين

زكات  گردد و او دوباره بايد ىداد، زكاتش اداء نمت پول را ني و بى اين نيت را نكرد اگر كسى
  .دست مى آورده بدهد و پولى كه داده است، ثواب آن را جداگانه ب

ـال  كسى در وقت دادن زكات، نيت  اگر :۴مسئله زكات دادن را نكرد، پس تا وقتى كه آن پول و م
و اگر حاال هم نيت كند كه مـن   ،برايش درست است اتزككردن نيت  در نزد فقير موجود است،

  .شود پول زكات را داده ام، زكاتش اداء مي

ـد   . حاال ديگر اعتبارى نداردكرن البته اگر فقير آن پول را خرچ كرده بود، نيت  ـات را باي زك
  .دوباره بدهد

گذاشت كه هر عالحده ا كرد و ها جد كسى مقداري پول را به نيت زكات از ساير پول اگر :5مسئله
داد، نيت مي كه آن پول را به فقير  و سپس هنگامي ،مده قت مستحقى را ديدم آن را به او ميو

  .شود اداء ميزكاتش نيز در اين صورت رد، زكات را فراموش ك

  .زكاتش اداء نمى شد ،البته اگر آن پول را به نيت زكات جدا نموده عالحده نمى گذاشت

بدهد، اكنون اختيار دارد  نى پول زكات خود را جدا كرد، و مى خواست آن را به فقيراكس :6مسئله
همچنين اختيار دارد . كه همة آن پول را به يك فقير بدهد يا آن را تقسيم نموده به چند فقير بدهد

  .كه همة آن را در يك روز بدهد و يا كم كم در طول چند ماه

ـراى يـك روز او    بهتر اينست كه به يك فقير :۷مسئله كم از كم آنقدر پول زكات داده شود كه ب
  .دگردكس ديگرى ننزد كفايت كند و مجبور به دست دراز كردن 

يعني پولي برابر {شود كات در آن مقدار پول واجب ميدادن آنقدر پول به يك فقير كه ز :۸مسئله
 زكاتش باز ،يك فقير داد هبرا ليكن اگر كسى اين قدر پول . مكروه است}گرام نقره 612با قيمت 

.و دادن كمتر از اين مقدار پول به يك فقير جايز است و كراهتى هم ندارد. شود هم اداء مي
 )١(

  

                                                 
يا صاحب عيال نباشد، ورنه دادن پول بيشتر به همان وقتى است كه فقير، قرضدار براي اين حكم     (١)

  . او جايز است

ـات  و 1013/ 1 :كتاب الفقه و 4/293 :احسن الفتاوى و 2/74 :المحتار رد  و 120ص :مسائل زك

  481 و 9/480 :فتاوى محموديه و 280 و 266
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تنگدست  شخص آنقدر داند كه آن مي اود و گرفتن نزد كسى آم رضاگر شخصى براى ق :۹مسئله

ـرض   »هبد د« و مفلس است كه هيچ وقت نمى تواند قرض را اداء كند و يا آنقدر است كه چون ق
نام قرض، پول زكات خود را به آن شخص داد و ه گرفت، ديگر هرگز آن را پس نمى دهد، و او ب

اگرچه . شود اين صورت نيز زكات او اداء مي در دهم، كرد كه من زكات خود را مينيت خود در دل 
  .قرض داده است ين گمان باشد كه مراابه گيرنده شخص 

دهنده، مستحقى را بنام جايزه و انعام، مقداري پول داد و در دل نيت داشت كه اگر زكات  :۱۰مسئله
  .زكاتش اداء مى شود نيزدهم، در اين صورت  يمن پول زكات را م

ـان   اگر شما بر فقيرى مقداري پول قرض داشتيد و زكات پول :۱۱مسئله هاى شما نيز به اندازة هم
صورت  اين د، زكات دركردي ود را به نيت زكات معافو شما قرض خ آن است مقدار پول يا بيشتر از

  .اداء نمى شود

داديد، زكات تان  يپول مبه او به نيت زكات نخست البته اگر به اندازة همان پول قرض، 
اجازه داشتيد همان پولى را كه به او داده ايد، در مقابل قرض خود  بعداًو . در اين صورت اداء مى شد

  .يدوصول كناز او 

  

�+ �_�  

  

گرام نقره  35}،يعنى دو و نيم فيصد{كسى آنقدر نقره دارد كه به حساب يك چهلم اگر :۱۲مسئله
گرام نقره را در زكات بدهد يا اينكه  35خود آن يا شود، در اين صورت اجازه دارد كه  زكات آن مي

  .برابر با قيمت آن پول بدهد

ـره را    35 و يا قيمت آن ،دعنوان زكات بدهه و يا پول آن را طال خريده طال را ب ـرام نق گ
ـة  . يا چيز ديگرى خريده آن را به زكات بدهد}پارچه{تكه همة اينها درست است و زكات در هم

  .ها اداء مى شود اين صورت

  

�+ �_�  
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 _ در اداي زكاتت لكاو +

�+�_�  

ـا  {را به شخص ديگرى دادخود بلكه زكات  ،كسى خودش پول زكات خود را نداد اگر :13مسئله ي
و اكنون اگر اين شخص در  .، اين صورت هم جايز استدرا به فقير بدهش و زكاتا تا}ارسال نمود

  . شود ياداء م شنيت زكات را هم نكند، بازهم زكات ،وقت دادن زكات

، ليكن اين دبده يرا به فقير آن تااگر شما به نيت زكات مقدارى پول به شخصى داديد  :14مسئله
از را  مبلغ بلكه از طرف شما همان ،ا كه شما به او داده بوديد به فقير ندادهاى ر شخص همان پول

ـر  خود مي شما را او يها ال كرد كه آن پولود به فقير داد و چنين خيخهاي پول  ـازهم  ، دگي در ب
ـزد و دبه اشما هاى كه  ن پولآشود، به شرط اينكه  اين صورت زكات اداء مي ش اده بوديد هنوز ن

  . هاى خود، پول شما را بگيرد در مقابل پولاكنون وي موجود باشد و 

 و بعداً از پولبود  ههاى را كه شما به او داده بوديد خرچ كرد البته اگر اين شخص آن پول

  . هاى خود، زكات شما را به فقير داد، در اين صورت زكات شما اداء نمى شود

وقت  در ويموجود است، اما  نزد اوداده بوديد وي  كه شما به هاى يا اينكه اگر همان پول و
گيرم، بازهم در ايـن   ها را خودم مي ده بود كه من آن پولدادن زكات از پول خود، اين نيت را نكر

  . هاى شما را در زكات بدهد و اكنون بايد همان پول ،صورت زكات شما اداء نمى گردد

ـات  و اگر شما به اين شخص پول نداديد و فقط اينقدر به ا :۱5مسئله و گفتيد كه تو از طرف من زك
 و لهذا اين شخص زكات شما را از طرف شما اداء كرد، در اين صورت زكات شما اداء مي ،مرا بده

  .گيرد مي رف شما داده است، اكنون از شماشود و هر قدر پولى را كه اين شخص از ط

ـما اداء   اگر كسى بدون اينكه شما به او بگوئيد از طرف شما زكات تان ر :16مسئله ـازة ش ا بدون اج
در اين صورت اداء نمى شود، و اكنون اگر شما آن را قبول هم كنيد، باز هـم اداء نمـى   زكات كرد، 
  . گردد

  . از شما ندارد ،است اجازه از طرف شما داده را كه بدون گرفتن آنچه و همچنين حق پس

خودش  يا كه دارد اختيار ون اواكنده، كه آن را به فقير ب سى داديداگر شما زكات خود را به ك :17مسئله
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ـري بدهد و يا آن را به شخص ديگرى بسپارد كه اين پول زكات را ب يآن را به فقير ـده  ه فقي و . ب

  .ضرورتى به اين نيست كه نام زكات دهنده را بگيرد كه اين پول زكات را از طرف فالنى بده

ـار  و اين شخص اگر اين پول را به خويش و قوم فقير و يا پد ر و مادر فقير خود بدهد، اينك
اين شخص فقير باشد، برايش درست نيست كه اين پول را خودش خود اما اگر . هم درست است

  . بگيرد

خواهى  كه مي كسخواهى با آن بكن و به هر ه ميكه هرچ البته اگر شما به او گفته بوديد
   .براى خود نيز بگيردپول را اگر فقير باشد بده، در اين صورت براى او جايز است كه 
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  )عشر( زكات حاصالت زمين و باغ مسائل

�+�_�  

ـپس لشـكر    ن شهر زندگى ميكه در قبضة كافران بود و آنها در آ هر شهرى :1مسئله كردند و س
ـران ند و دين اسالم را در آنجا شايع سـ مسلمانان آن شهر را به جنگ از كافران گرفت  اختند و حكم

ـريعت  اينگونه زمين )١(،كافران را ميان همان مسلمانان تقسيم كرد مسلمان، زمين هاى  ها را در ش

  . گويند مي »زمين عشْرِى«

رضايت خود مسلمان شدند و ضرورتى به جنگ نيفتاد، ه و اگر ساكنين آن شهر همگى ب
  . شود گفته مي »زمين عشْرِى«، هاى آن شهربازهم زمين 

  . جزيرة عرب نيز عشْرِى استر سارزمين هاى س

مسلمانى  آن را ازاو كسى به او رسيده و يا  اجدادطور وراثت از  ههاى عشْرِى ب اگر اين زمين :2مسئله
چيزى  هر صورت در اين هاى خود يافته است، در پدركالن طور وراثت از اجداد وه خريده كه آن را ب

   .زكات واجب مى باشد ،دهد كه اين زمين حاصل مي

وسيلة آب ه ن فقط بآن اينست كه اگر زمين را آبيارى نمى كنند و زمي »طريقة زكات«و 
دريا چيزى كشت كند و بدون اينكه كنارة جوى يا  يا اينكه كسى در لبة ،دهد ت ميباران حاصال

 »يك دهم« زمين خود حاصالت بدهد، در اين صورت خيرات كردن ،ضرورت به آب دادن باشد

ـرات   و در ده كيلو يك كيلو )٢(يعنى در ده سير، يك سير. واجب است آنتمام حاصالت  را بايد خي
  . درك

                                                 
ـا   ها يعنى به آن مسلمانهاى كه آن شهر را فتح كرده اند و همچنين اگر اين زمين    (١) را عالوه بر آنه

  مولف. كند، بازهم حكم همين است تقسيمديگري ميان مسلمانان 
  .يك سير در افغانستان، مساوي هفت كيلو است    )٢(



 

+702_ 
ـورت  داد، در يا طريقة ديگرى خود آب ميدلو  وسيلةه ها را ب و اگر زمين يـك  « اين ص

ـير يـك   را يعنى در بيست كيلو يك كيلو . حاصالت آن را بايد خيرات كند »بيستم و در بيست س
   .سير را

  . همين است نيزباغ حكم حاصالت 

ـاى   نكه اين صدقه و خيرات كردنآصه خال يك دهم يا يك بيستمِ حاصالت زمين ه
ايـن   كم و زياد بودن حاصالت در. واجب است ،دنعشْرِى اگرچه حاصالتي بسيار كم نيز داده باش

  . حكم هيچ اعتباري ندارد

ها و غيره مى  يوه جات و گُلاين حكم شامل همة اقسام غله جات، سبزيجات، حبوبات، م :3مسئله
  . باشد

 }عشر{راتخيدقه و ه دست آورد، اين صدشت، عسل ب كسى از زمين عشْرِى يا كوه و اگر :4مسئله

  . آن عسل نيز واجب است در

 صدقه كاشت، اين يا چيز ديگرى ويا تركارى و سبزى  اندشخانة خود درخت ن ى دركس اگر :5مسئله

  . ها واجب نمى شود ها و تركاري بزيدر ميوة آن درخت و س}عشر{

زمين عشْرِى نمى باشد و حتـى  ديگر كافرى زمين عشْرِى را بخرد، اكنون آن زمين،  اگر :6مسئله
زمين،  دست بياورد، بازهم آنه ديگرى ب طوره يا آن را ب پس هم بخرد و آن زمين را باز مسلمانى اگر

  . زمين عشْرِى نمى باشد

له كه يك دهم يا يك بيستم حاصالت بر چه كسى واجب است، يعنى آيا بر در اين مسئ :7مسئله
  . گ اختالف دارندرمالك زمين واجب است يا بر مالك حاصالت، علماى بز

حاصالت  صاحب يك بيستم حاصالت بر دهم يا يك كه گوئيم مي هولتس خاطره ما ب اما
زمين،  حاصل چه در مقابل مقابل پول و گرفته است، چه در لذا اگر دهقان زمين را اجاره. واجب است

  . اين يك دهم يا يك بيستم بر دوش دهقان واجب مى باشد

و اگر زمين را به اين شكل گرفته است كه حاصالت زمين ميان صاحب زمين و دهقان 
ـتم    تقسيم شود، در اين صورت، هم صاحب زمين و هم دهقان، هر يك، يك دهم يا يـك بيس

  .قه بدهندحصة خود را جداگانه صد

�+�_�  
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  دادن زكات به چه كساني جايز است

�+�_�  

، مال تجارت گرام نقره 612قيمتو يا برابر با  گرام طال 87يا  گرام نقره 612كسى كه هر :۱مسئله
و . دادن پول زكات به اين چنين شخص درست نيست. گويند مي »پولدار«در شريعت او را  )١(،دارد

  . نمى باشدبراى او نيز گرفتن و خوردن پول زكات حالل 

ـا  به همين صورت، دادن پول زكات به آن كس درست نيست كه برابر  612قيمـت   ب

يعنى تجارت نيست ليكن زايد  شمال و سامانى دارد كه اگرچه براى خريد و فرو چنان، گرام نقره
شود و دادن پول زكات به او جايز نيسـت،   اين شخص نيز پولدار گفته مي. از ضرورت او مى باشد

  .نمي باشدنيز واجب زكات پولدار  گونهبر اين اگرچه 

  
�+ �_�  

  
كمى دارد و يا دارائي  وپول يا بلكه  ،ندارددارائي پول و  مندرجة باالكسى كه به اندازة  و هر :2مسئله

ـر و  هيچ چيزى ندارد، يعنى حتى به اندازة گذارة يك روز هم چيزى ندارد، ا ين چنين كسان را فقي
گرفتن پول زكات براى آنها نيز درست  پول زكات به آنها درست است و دادن. گويند مسكين مي

  . مى باشد

هاى بسيار بزرگ كه سه چهار سال يكبار براى عروسى  كالن و فرش هاى بسيار ديگ :3مسئله
                                                 

دارد، پولدار گفته مي  »پول نقد« نزد خود گرام نقره 612برابر با نرخ كسى كه  به همين صورت هر    (١)

  .زكات در همين كتاب و حاشية آن مسائلرجوع كنيد به مسئلة اول از . شود
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  .ضرورى داخل نيستندلوازم و غيره به آنها ضرورت مى افتد و روزمره استعمال نمى شوند، در 

  

   :مي باشد اينها روريات استآنچه جزو ض :4مسئله

ـاث  آن و  ،هاى پوشيدنى، نوكر و خدمتكار براى كارهاى خانه خانه براى زندگى، لباس اث
ـا   لوازم اينها همه . كار مى آينده بخانه كه در خانه اكثر  ـتن آنه و اسباب ضرورى اند و كسى از داش

، و بنابرين دادن پول زكات به او در شريعت پولدار گفته نمى شود ،اگرچه قيمت آنها بسيار زياد شود
  . استجايز 

ـوازم  هاى مورد ضرورت شخص درس خوانده نيز جزو اسباب و  به همين ترتيب كتاب ل
  . ستاضرورى او 

كند  است و توسط عايدات آنها گذاره مي كرايه دادهه آنها را ب وكسى چندين خانه دارد  اگر :5مسئله
اش  انخور در خانهد، و ليكن اهل و عيال و اوالد و نگير را ميدارد كه عايدات آن مقداري زمين و يا 

كه  و چنان مالى هم ندارد ،خوبى نمى گذرد و تنگدست مى باشده آنقدر زياد است كه زندگى اش ب
  . ر آن واجب شود، دادن پول زكات به اين چنين شخص درست استبزكات 

ليكن به همان  ،آن يكى دو كيلو طال بخرد تواند با كسى آن قدر پول نقد دارد كه مي اگر :6مسئله
  . ، در اين صورت دادن پول زكات به او نيز درست استاستمقدار پول يا بيشتر از آن قرضدار 

نزدش  قرض خود را اداء كند چقدر پول اگر كه آن مقدار قرضدار بود، پس ببينيد كمتر از و اگر         
ـا   {دگردر آن پول واجب مى بكه زكات  باقى مى ماند، اگر آنقدر پول باقى بماند ـر ب يعني پولي براب

ـد،   . در اين صورت دادن پول زكات به او جايز نيست}،گرام نقره 612 قيمت ـاقى بمان و اگر كمتر ب
  . دادن پول زكات به او درست خواهد بود

ـول   اگر :7مسئله ـام پ ـايش   كسى در خانه و شهر خود بسيار پولدار است، اما اتفاقاً در مسافرت تم ه
هايش از دستش رفت و اكنون پول خرچ خود  دزدى شد يا گم شد و يا به كدام سبب ديگر، پول

  . خانه و شهر خود را هم ندارد، دادن پول زكات به او صحيح استه ب برگشتو مصارف 

ثروت  راه تمام شد و او در شهر و خانة خود پول و طول، اگر پول حاجى در صورتبه همين          
  .درست است ير نيز دارد، بازهم دادن پول زكات به وبسيا
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 _دادن زكات به چه كساني و مصرف آن در چه جاهائي جايز نيست  +
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بجز زكات و  ،زكات بايد فقط به مسلمان داده شود. دادن پول زكات به كافر درست نيست :۸مسئله
  . به كافر درست استديگري عشْر و صدقة فطر و نذر و كفّاره، دادن هر خيرات 

 ،و يا اداي قرض مرده از پول زكات ،يا كفن و دفن كردن مرده ،مسجد از پول زكات تعمير :9مسئله
  . و يا مصرف پول زكات در كار خير ديگرى جايز نيست

.تا وقتى كه پول زكات به مستحق آن داده نشود، زكات اداء نمى شود
 )١(

   

  
�+ �_�  

  
ـ   ،پدركالن ،مادر ،پدر دادن زكات خود به :10مسئله ـدرِ   مادركالنِ  ـ و پ ـدركالنِ   پدرى و مادرى  پ

  . پدري و مادرى و غيره آن كسانى كه اين شخص از پشت آنها پيدا شده است جايز نيست

دة ايـن  الخود كه او نواسه ها و نبيره ها و غيرة ،فرزندانبه همين صورت دادن زكات به 
  . ند، درست نيستشخص ا

ـد   و به همين صور ت، زن نمى تواند زكات خود را به شوهر خود بدهد و شوهر نمـى توان
  . زكات خود را به زن خود بدهد

صحيح  اقارب زكات به همة خويشاوندان و پول ذكر رفت، دادن در باال كه كسانى عالوه بر  :11مسئله
اندر، پدر اَندر، خُشُو، خُسر و مانند برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، كاكا، عمه، خاله، ماما، مادر  ،است
  }.ني فقير و نادار باشندعالبته اگر مستحق زكات ي{ .دادن زكات به همة اينها درست است...  غيره

                                                 
  . و دوم گذشت يعنى فقير و مسكين مستحق زكات همان كسى است كه در مسئله اول    (١)
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�+ �_�  

  

دختر نابالغ پولدار است، دادن زكات به اين پسر يا دختر نابالغ درسـت   ياپسر  يك اگر پدر :۱۲مسئله
  . نمى باشد

ـتند، در  آنهات ليكن خود شان پولدار اس باشند و پدرو اگر پسر و دختر بالغ  ايـن   پولدار نيس
  . زكات به اين پسر و دختر جايز استصورت دادن 

ـه آن طفـل   پول اگر طفلى پدرش پولدار نيست ولى مادرش پولدار است، دادن   :13مسئله زكات ب
  . درست است

»سيدها«دادن پول زكات به  :14مسئله
)١(

»علوى ها«و  
)٢(

ـر  همين و به   گونه دادن پول زكات به ه

ي� ر�  دة حضرت عباسالكسى كه از او نْ اهللا� ض� ه� ع�
  )٣(

ي� ر�  و اوالدة حضرت جعفر  نْ اهللا� ض� ه� ع�
يا حضرت    

ي� ر�   عقيل نْ اهللا� ض� ه� ع�
ي� ر�   يا حضرت حارث    نْ اهللا� ض� ه� ع�

  .درست نيست ،اشدب بن عبد المطلب   

ـان   مي گرددكه از جانب شريعت واجب  ىئبه همين صورت دادن آن صدقه ها ـه ايش ، ب
  .درست نيست، مانند نذر و كفاره و عشر و صدقة فطر

  .و غير از اينها دادن خيرات و صدقة نفل به آنها درست است

ـول را در   . دايه و غيره درست است ،نوكر خانه ،دادن پول زكات به خدمتگار :۱5مسئله ليكن ايـن پ
و در دل خود نيت  ،دابطور بخشش و انعام بايد د معاشبلكه اضافه بر د آنها نبايد حساب كرمعاش 

  .زكات را داشته باشيد

است  صحيح اينكاردهد،  مي ويبه را زكاتش  پول اكنون و داده است طفلي را شير اگر زنى :16مسئله
  .طفوليت شير داده نيز درست مى باشدما را در شبه زني كه چنين دادن پول زكات هم و

                                                 
ي� ر� دة حضرت فاطمه اوال     (١) نْ  اهللا� ض� ي� ر�  و همسر حضرت علي هدختر رسول اهللا   اه� ع� نْ اهللا� ض�     ه� ع�
ي� ر�  دة حضرت علىالاو     (٢) نْ اهللا� ض� ه� ع�

  
ي� ر�  غير بى بي فاطمه نْ  اهللا� ض�    .از بطن ساير همسران  اه� ع�

ي� ر� حضرت عباس و حارث     (٣) نْ  اهللا� ض� اه� ع� ـر و عقيـل    هاهللاكاكاهاى رسول   م� اند و حضرت جعف

  .اند هپسران كاكاي رسول اهللا
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ـوهر  مثالً  ،شوهرش دارد مهر زنى كه بر :17مسئله بسيار بيشتر از مقدار نصاب زكات است ولى ش

خيلى فقير است و نمى تواند مهر او را ادا كند، در اين صورت دادن پول زكات به اين زن درسـت  
  .مى باشد

ـود را      ،و همچنين اگر شوهر پولدار است ليكن مهر او را نمى دهد ـر خ ـا ايـن زن مه و ي
  .است، در اين صورت نيز دادن پول زكات به او درست است بخشيده

و اگر زن مهر خود را نه بخشيده و اميد دارد كه هر وقتى كه مهرم را بخواهم، شوهرم آن 
را اداء مى كند و پس و پيش نمى كند، در اين صورت دادن پول زكات به چنين زن درست نمى 

  . باشد

  

  

  

 _نا مستحق بودن او و  كسي را مستحق دانسته زكات دادن  +

�+�_�  

ـه آن     اگر :18مسئله ـد ك ـوم ش كسى شخصى را مستحق دانسته پول زكات را به او داد و بعداً معل
ـداً    شخص پولدار بود يا سيد بود، و يا اينكه پول زكات خود را در شب تاريك به شخصـى داد و بع

ـايز نمـى   معلوم گشت كه او پدرش يا پسرش و يا چنان خويشاوندش بود كه زك ات دادن به او ج
  . باشد و دوباره دادن زكات بر او واجب نمى ه استديها زكات وى اداء گرد باشد، در تمام اين صورت

زكات  من مستحق و زكات است گيرد، اگر بداند كه اين پول ليكن شخصى كه پول را مي
  . واپس بدهدآن را گرفتن نيستم، بايد پول را نگيرد و 

بعد از دادن پول زكات دانست كه شخصي كه پول زكات را به او داده  و اگر زكات دهنده
   .نمى گردد و بايد دوباره زكات بدهد ءاست كافر بود، در اين صورت زكاتش ادا

ـر، در ايـن   و نمي داند كسى مشكوك است  اگر زكات دهنده بر :19مسئله كه او پولدار است يا فقي
  . است يا پولدار، زكات را به او ندهد صورت تا وقتى كه تحقيق نكند كه او فقير

اگر . بيشتر مايل استد كه دلش به كدام طرف گربنزكات را بدون تحقيق به او داد،  و اگر
و اگر دلش . اداء مى شود دهد كه اين شخص فقير است، در اين صورت زكات دلش گواهى مي
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زكات  شود و بايد دوباره ىاين صورت زكات اداء نم دهد كه اين شخص پولدار است، در گواهى مي

   .بدهد

كات، معلوم شود كه آن شخص فقير است، دوباره زكات ندهد، زيرا زليكن اگر بعد از دادن 
  . زكاتش اداء شده است

قوم متوجه  هدر دادن صدقه و خيرات هاى نفلى، بيشتر از هم همچنيندر دادن زكات و  :20مسئله
ـا  يعنى اينكه اول از هم. خويش خود باشيدو  ه پول زكات و صدقات خود را به آنها بدهيد، اما به آنه

  . نگوئيد كه اين پول زكات يا صدقه و خيرات است تا به آنها بد نخورد

خويش خود، دو برابر ثواب قوم و در حديث شريف وارد است كه دادن صدقه و خيرات به 
.خويشاوندانيكى ثواب صدقه و خيرات دادن، و دوم ثواب صلة رحم نمودن با . دارد

 )١(
   

  .آن را به ساير فقيران بدهيد ،و اگر چيزى اضافه باقى بماند

  

  

   
 _فرستادن زكات به شهرهاي ديگر  +

�+�_�  

و قوم كسـى  اقارب البته اگر . فرستادن پول زكات از يك شهر به شهر ديگر مكروه است :۲۱مسئله
اينكه ساكنين آن شهر نسبت به اهالى  يا ،در شهر ديگر مى باشند و پول زكات را به آنها مى فرستد

اين شهر فقيرتر هستند و يا اينكه آن كسانى كه زكات را براى ايشان مى فرستد در كارهاى دينى 
ها فرستادن پول زكات به شهر ديگر مكروه نيست بلكه دادن  مصروف مى باشند، در اين صورت

ردمان ديندار ثواب بزرگى دازكات به طالبان علم دين و عال.  

                                                 
مَاَن بِْن َ�ِمٍر، عَِن ا��ِ��      (١)

ْ
  َقْن َسل

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
ـل   وََس

َ
ال

َ
 ذِي : ق

َ
، وََ�

ٌ
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ْ
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َ
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 وَ 
ٌ
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ة
َ
    .ِصل
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  صدقة فطر مسائل

�+�_�  

رچه زكات بر او واجب گيا  ،استكه زكات بر او واجب رد دا پول اندازه هر مسلمانى كه آن :1مسئله
 مي گرام نقره 612قيمت برابر با هاآنبيشتر از ضرورت دارد كه قيمت و اثاثة  لوازمآنقدر  ليو يستن

، مال و اثاثه چه اين اسباب. دگرد واجب مىصدقه دادن بر او فطر، در اين صورت، در روز عيد  ،شود
  . نگذشته باشد ياچه يك سال برآن گذشته باشد و نباشد،  ياباشد  شتجارت و براى خريد و فرو

  .گويند مي »صدقة فطر«، اين صدقه را در شرع

ـه اگر بخواهد آن را بفروشد  خانه اى وسيع و بزرگ دارد كه ،ى براى سكونتشخص اگر :۲مسئله  ب
در  هاى بسيار گران قيمت دارد، اما نقره و طال د، و براى پوشيدن لباسوشمي فروخته  افيگز پول
ـ و خانه، دو سه چهار نوكر و خدمتكار دارد،  امورانجام براى  نشده، وكار آنها   ةهمچنين اسباب و اثاث

ـه   بابساليكن زيور ندارد و آن  ،شود كه قيمت آنها پول بسيار زيادى ميدر خانه دارد راوانى ف و اثاث
ـين  زايد از ضرورت دارد و  ثاثةو ا لوازممقدارى  يمى باشند، و يا و شهمه مورد استعمالنيز  همچن

ـه  همة كمى زيور هم دارد، ليكن  يزمقدارى نقره كارى و طالكارى و ن اينها به آن اندازه نيستند ك
  . دگردواجب نمى  زكات بر آنها واجب شود، در اين صورت صدقة فطر بر چنين شخص

كند و خانة ديگرش خالى و بيكار  خودش زندگى مي خانه دارد، در يك خانه كسى دو اگر :۳مسئله
  . كرايه داده است، اين خانة دوم زايد از ضرورت مى باشده يا آن را باست و 

اگر قيمت اين خانه آنقدر است كه زكات بر آن مقدار پول واجب مى شود، در اين صورت 
  . جايز نمى باشد شد، و همچنين گرفتن پول زكات برايششخص واجب مى باصدقة فطر بر اين 

د، اين خانه نيز جزو كن ميمين أتزندگى خود را مصارف البته اگر توسط كراية همين خانه، 
ـول   . ده صدقة فطر بر صاحب آن واجب نمى شودمحسوب شضرورى لوازم  ـين دادن پ و همچن
  .صحيح مى باشد او به او و نيز گرفتن پول زكات براي زكات
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جايز است، صدقة فطر بر  جبه برايشكسى كه گرفتن پول زكات و صدقة وا هر ؛خالصه
جايز نيست، صدقة فطر  گرفتن پول زكات و صدقة واجبه برايشكسى كه  و هر ،او واجب نيست
  . باشد بر او واجب مي

ا قرضدار هم است، در اين مقدارى مال و اسباب زايد از ضرورت نزد خود دارد امكسى  اگر :4مسئله
، سپس پول قرض را استزايد از ضرورت چقدر لوازم و صورت حساب كنيد كه قيمت آن اموال 

  . از آن منفى كنيد و آنگاه ببينيد كه حاال چقدر باقى مى ماند

ـر باقى ماند كه قيمت آن ب بابسااگر آنقدر مال و   رابر با پولى است كه زكات يا صدقة فط
ـ  در اين صورت صدقة}گرام نقره 612يعني پولي برابر با نرخ{اجب مى شودومقدار در آن  ر فطر ب

  .شود، در اين صورت صدقة فطر بر او واجب نمى باشد و اگر كمتر مي .اين شخص واجب است

  
�+ �_�  

   
به محض اينكه صبح روز عيد فطر هوا روشن و وقت نماز صبح شروع شود، صدقة فطر  :5مسئله

  . گردد واجب مي

ـذا از  . كسى قبل از صبح صادق وفات كرد، صدقة فطر بر او واجب نمى باشد س اگرپ له
  . داده نشود شصدقة فطراو  پول و اموال

ـر  داده شودمردم جهت نماز عيد به عيدگاه  قبل از رفتنصدقة فطر بهتر اينست كه  :6مسئله ، و اگ
  . داديد، عيبى ندارد، بعداً بدهيدن نمازقبل از آن را 

ش ة فطركسى صدقة فطر را پيش از روز عيد در ماه مبارك رمضان داد، بازهم صدق اگر :7مسئله
  . واجب نيستبر او اداء شده دوباره صدقه دادن 

كسى صدقة فطر را در روز عيد نداد، صدقة فطرش معاف نمى شود، بايد آن را در روز  اگر :8مسئله
  . ديگر بدهد

ز طرف خودش واجب است و دادن آن از طرف كـس  براى زن، دادن صدقة فطر فقط ا :9مسئله
، نه از طرف پدر و مادرش، نه از طرف شوهرش فرزندانشديگرى بر او واجب نيست، نه از طرف 
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  )١(.يو نه از طرف كدام كس ديگر

ـثالً   ،شود پول واجب مي مقداراگر طفل خُردسال آنقدر پول دارد كه صدقة فطر در آن  :۱۰مسئله م
گونة ديگرى صاحب پول و ه بطفل طفل وفات كرد و طفل از او ميراث برد و يا كي از اقارب اين ي

  . داز پول و مال خود طفل اداء گردشد، در اين صورت صدقة فطر آن طفل  دارائي

فطر  اين صورت دادن صدقة دنيا آمده بود، دره اما اگر آن طفل بعد از طلوع صبح روز عيد ب
  . از طرف وى واجب نيست

ـه   كسـى  بر هم واجب است وگرفته بود  ة رمضان راكه روز بر كسى دقة فطرص :11مسئله روزة ك
  . دو يك حكم را دارندفرقي ميان آنها نيست، هر  .واجب است هم، به سببى نگرفته بودرمضان را 

حساب  صورت به اين دة گندم در صدقة فطر بدهد، درآرد يا دلْ ،خواهد گندم كسى مي اگر :12مسئله
)٢(گندم گرام 750كيلو ويك كيلو 

ـرا    كيلو 2احتياطاً بهتر است بلكه  ،يا آرد يا دلده بدهد  ـد، زي بده

                                                 
 نابالغ شان هم واجـب  فرزنداناز طرف  »دادن صدقة فطر بر مردان«اين حكم براى زنهاست، و     (١)

 بلكه پدر ،آنها بر دوش پدرشان واجب نيستدادن صدقة فطر  ،پولدار باشنداگر آن فرزندان شان  اما، است
  . را از پول خود آنها اداء كندصدقة فطر آنها 

ـد  . بالغ نيز بر عهدة پدر واجب نمى باشدفرزندان همچنين دادن صدقة فطر  ليكن اگر كدام فرزن
  . وى ديوانه باشد، در اين صورت پدر از طرف او صدقة فطر بدهد

  3/35: حاشية جديده

و اگر كسي . شخص مي باشدخود ود كه مسئلة باال دربارة واجب بودن صدقة فطر بر بايد متوجه ب
را با اطالع آنها بپردازد، اينكار جايز است، چنانكه در افغانستان عموماً  يصدقة فطر شخص يا اشخاص ديگر

   .را مي دهدپدر با اطالع تمام اهل خانه، صدقة فطر همة ايشان 
ـاب  ه در وزن صاع و نيم آن ب. نيم صاع گندم يا يك صاع جو است منصوص متون فقهيه،     )٢( حس

  . مختلف استكرام ن اامروزى، اقوال علماء و مفتي اوزان

ـديث دار    ـيخ الح بعضى از اكابر علماء چون حضرت مفتى سعيد احمد پالنپورى دامت بركاتهم ش
  1/287 :االلمعى حتفة .انندگرام مي د 150كيلو و 3مفتى اعظم هند، وزن صاع را العلوم ديوبند و 

  .دانند گرام مي 266كيلو و 3صاع را معادل 1/75 :و بعضى از ايشان چون صاحب فتاوى نظاميه

ح�م�ه�   مفتى رشيد احمد ٰ  ر�   ←صاع را به صاع جو و صاع گندم 4/416 :صاحب احسن الفتاوى   اهللا� ت�ع�ا��



 

+712_ 
  .باشد بيشتر دادن نه تنها عيبى ندارد بلكه بهتر هم مي

ـر وزن مـ   و اگر         ور ذككسى بخواهد جو يا آرد جو در صدقة فطر بدهد، در اين صورت دو براب
   .كيلو 4 تياطاًيا اح گرام 500كيلو و 3يعنى. بدهد

كسى بخواهد عالوه بر گندم و جو، چيز ديگرى مانند نخود و جوارى و برنج بدهد،  و اگر :13مسئله
در اين صورت همان مقدار نخود يا جوارى يا برنج را بدهد كه قيمت آن برابر با قيمت مقدار مذكور 

                                                                                                         
گرام دانسته  320كيلو و 2اء و نيم صاع گندم را معادلمنقسم دانسته، نيم صاع جو را تقريباً موافق اكثر علم

  . است

ـاع را معادل  سه و نيم كيلواما جمهور اهل فتوى، وزن صاع را  ـيلو و و نيم ص ـرام 750يك ك  گ
  . كيلوى تمام گندم يا قيمت آن را بدهند دوكنند كه احتياطاً بهتر است ي صراحت م گرچه. دانسته اند

  : اكابرى اند چون ،فتوى داده اند يا آن را تصديق كرده اند بزرگانى كه به اين راى

ه�  مفتى شفيع ديوبندى ح�م� ٰ  ر�    1/428 :الفقه جواهرتفسير مشهور معارف القرآن و صاحب   اهللا� ت�ع�ا��

ه�  جپورىالالرحيم  و مفتى سيد عبد ح�م� ٰ  ر�    7/194: صاحب فتاوى رحيميه  اهللا� ت�ع�ا��

ه� و مفتى محمود  ح�م� ٰ  ر�    315و  3/314 :صاحب فتاوى مفتى محمود  اهللا� ت�ع�ا��

   2/77 :و مفتى محمد تقى عثمانى دامت بركاتهم صاحب فتاوى عثمانى

ه�  ديانوىو موالنا محمد يوسف لُ ح�م� ٰ  ر�    302و 300و3/297 :شما و حل آنها مسائل : اهللا� ت�ع�ا��

ه�   و مفتى اعظم هند حضرت موالنا مفتى محمود حسن گنگوهى ح�م� ٰ  ر� ـاوى    اهللا� ت�ع�ا�� صاحب فت
  محموديه 

ه�  مفتى نظام الدين موالناو  ح�م� ٰ  ر�   صدر مفتى دار العلوم ديوبند   اهللا� ت�ع�ا��

ه�  نا مفتى ظهير الدينالمو و ح�م� ٰ  ر�   . ب فتاوى دار العلوم ديوبندمفتى دار العلوم ديوبند و مرتِّ  اهللا� ت�ع�ا��

ـد رفعـت      »مسائل عيدين و قربانى« قدمة كتابتصاديق اين بزرگان در م ـا محم ـاليف موالن ت
س دار العلوم ديوبند موجود استقاسمى مدر.   

                 .اين كتاب تصريحاً موجود مي باشد 212 و 210و 209 و 208مقدار صدقة فطر در صفحات 

ـ   دهند، در ا و امروزه چون مفتيان كرام عموماً موافق همين وزن فتوى مي ـز قَ ـه ني ول ين ترجم
جمهور اهل فتوى اخذ شده و در طول ترجمة كتاب، درج خواهد گرديد و اوزان هندى اصل كتاب حذف 

  .خواهد شد
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  . گندم يا جو شود

از صورت دهد، اين  همين مقدار گندم را ميدهد بلكه قيمت  گندم و جو نميكسى  اگر :14مسئله
  . همه بهتر است

صدقة فطر يك نفر را به يك فقير بدهد يا آن را ميان چند فقير تقسيم كند، هر كسى  اگر :15مسئله
  . دوى اينها جايز است

.كسى صدقة چندين نفر را به يك فقير بدهد، اينهم درست است اگر :16مسئله
 )١(

    

  .باشندنى هستند كه مستحق گرفتن زكات مي ادقة فطر همان كسمستحقين ص :17مسئله

  

  

  

  

  زكات وردم ة مهم درمسئلدو 

�+�_�  

  . بر اموال و دارائي در تمام مسايل زكات شرط است قمريال گذشتن يك س :۱مسئله

ـر    حيواني را مي »سائمه« .فرض است »سائمه« زكات فقط بر جانوران :۲مسئله ـه دو ام گويند ك
  . موجود باشدآن  ذيل در

خود بچرند، نه اينكه در طويله يا }كوه و دشت و بيابان در{اينكه در طول سال   _:اول +
  . نگهداشته كاه و علف بدهندآنها را خانه 

ـاه و    ، آنها راچرند و نصف سال و اگر نصف سال خود مي ـته ك در خانه يا طويله نگهداش
  . دهند، اين حيوانات سائمه نمي باشند علف مي

                                                 
ليكن مقدار همة آنها به آن اندازه نرسد كه برابر با نصاب زكات يا نصاب صدقة فطر شود، زيرا كه     (١)

    3/36 :حاشية جديده. است دادن اين اندازه پول به يك فقير يا مسكين مكروه

  .مگر اينكه آن فقير يا مسكين، مقروض يا صاحب عيال باشد چنانكه گذشت 
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براي آنها كاه و علف مي آورند، چه  شتههمين صورت اگر آنها را در خانه يا طويله نگهدا به

  . اين حيوانات سائمه نمي باشند ،دو صورت خريداري كرده يا رايگان جمع نموده، در هر

و اگر آنها را . دنشده باش ريشير يا توليد نسل يا فربه شدن نگهداتوليد خاطر ه ب   _:دوم +
  .سائمه نمي باشندآنها كنند،  خاطر سواري نگهداري ميه وشت يا بخاطر گه ب
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  زكات حيوانات سائمه مسائل

�+�_�  

  : در حيوانات سائمه شرط اينست كه از جانوران ذيل باشند :۱مسئله

  . شتر، گاو، گاوميش، بز و گوسفند، چه نر و چه ماده

ـروش  . فرض نيست غيره د آهو وحيوانات وحشي مانن زكات بر البته اگر به نيت خريد و ف
  . اين صورت زكات اموال تجارتي بر آنها فرض خواهد شد خريداري شده باشند، در

اگر  كه حكمش اينست ،دنيا آمده باشده اهلي و وحشي ب ةو ماد رنكه از آميزش  حيواني هر
آن حيوان  ،اگر مادرش وحشي است و .آن حيوان نيز اهلي شمرده خواهد شد ،مادرش اهلي است

آن دنيا آمد، ه آهوي نر و گوسفند ماده بآميزش مثالً اگر حيواني از . نيز در حكم وحشي خواهد بود
حكم  د، اين حيوان دره دنيا آمگاو ماده ب و حيواني از گوزن نر اگر و. گوسفند خواهد بود حكم درحيوان 

  . گاو خواهد بود

ـات آن كه سا حيواني هر :۲مسئله ـالِ   ئمه باشد و در وسط سال به نيت تجارت فروخته شود، زك س
  . اين حيوان واجب نمي باشد

  . شود مي آغاز حيوان آن را كرد، سال تجارتي كه صاحبش نيت فروش آن و از همان زماني

ـال   زكات بر رمة بره يا بزغاله يا گوساله در صورتي :۳مسئله ـا گوس ه كه تمام رمه فقط بره يا بزغاله ي
  . باشد فرض نيست

ـة   ،ك گوسفند باشد و در ميان رمة بزغالهي ،در ميان رمة برهاگر البته  يك بز و در ميان رم
  . شود گوساله يك گاو، در اين صورت زكات بر تمام آن رمه فرض مي

ـد  در زكات آن رمه كالن يعني گوسفند يا بز يا گاو را  همان حيوانو  ـد از   . دادباي ـر بع و اگ
  . گردد اين صورت زكات از تمام رمه ساقط مي آن حيوان كالن مرد، در تمام سال،ا
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  .فرض نيست ،حيوانات وقف زكات بر :۴مسئله

  

�+ �_�  

  

 مي آنها فرض زكات بر ،باهم مخلوط باشند هانر و مادة آن وبوده ها سائمه  كه اسپ هنگامي :5مسئله

 ها را سنجيده يك چهلم و يا اينكه قيمت اسپ. دادبايد زكات  )١(در مقابل هر اسپ يك دينار. گردد

  . عنوان زكات بايد داده مجموع قيمت آنها را ب}دو نيم فيصد{

  .گردد فرض نميبر آنها زكات  ،دنخر و قاطر اگر براي خريد و فروش و تجارت نباش :6مسئله

  

  

  
  

  نصاب زكات شتر

�+�_�  

ـات  بايد دانست كه حد اقل نصاب زكات در شتر،  :۱مسئله پنج شتر است و در كمتر از پنج شتر زك
  : و مقدار زكات تعداد شتر به شرح ذيل است. فرض نيست

  .  دوم نهاده، چه نر چه مادهسال يك گوسفند يا بز يكسالة پا در     شتر     9تا       5از   

    .دوم نهاده، چه نر چه مادهسال دو گوسفند يا بز يكسالة پا در     شتر    14تا    10از  

  .  دوم نهاده، چه نر چه مادهسال سه گوسفند يا بز يكسالة پا در     شتر   19تا    15از  

  . دوم نهاده، چه نر چه مادهسال گوسفند يا بز يكسالة پا در  چهار    شتر    24تا    20از  

                                                 
  .يا پولي برابر با قيمت اين مقدار طال را بايد داد. طال است »مليگرام 25گرام و  4« يك دينار مساوي    (١)
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  .    يك شتر مادة يكساله كه پاي به سال دوم گذارده است    شتر    35تا    25از  

  .  يك شتر مادة دو ساله كه پا به سال سوم گذارده    شتر    45ا  ت  36از  

  .يك شتر مادة سه ساله كه پا به سال چهارم گذارده    شتر    60تا    46از  

  . ساله كه پا به سال پنجم گذارده يك شتر مادة چهار    شتر    75تا    61از  

  . عمر شان آغاز شده دو شتر مادة دو ساله كه سال سوم    شتر    90تا    76از  

  .سالگي گذارده است دو شتر مادة سه ساله كه پا به چهار               شتر  120تا    91از  

  

�+ �_�  

  
ـرار   رأس120اگر تعداد شترها از ـو تك ـاز بيشتر شود، در اين صورت حساب را از سر ن  اً آغ

ـات از   زكاتي، رأس124تا  120ازيعني . خواهيم كرد ـده    125نمي باشد و حساب زك ـروع ش ش
  . شود هر پنج شتر يك گوسفند يا بز يكساله اضافه مي شتر در 140تا

  .       چهارم نهاده در يك گوسفند يكساله و دو شتر مادة سه ساله پا  شتر          129تا      125از  

  .هارمنهاده در چ دو گوسفند يكساله و دو شتر مادة سه ساله پا  شتر          134تا      130از  

  . چهارمبه گذارده  شتر مادة سه سالة پا سه گوسفند يكساله و دو  شتر           139تا     135از  

  .چهار گوسفند يكساله و دو شتر سه سالة پاگذارده در چهارم  شتر           144تا     140از  

  .نهاده در سوم ر پانهاده در سال دوم و دو شت يك شتر مادة پا  شتر           149تا     145ز  ا

  . سالگي گذارده در چهار سه شتر مادة سه ساله پا   شتر           154تا     150از  

  

�+ �_�  

  
ـروع مـي   نيز باال برود، در 154تعداد شترها از اگر و   اين صورت حساب را باز از سر نو ش

سال  سالة پاي نهاده درشتر مادة سه  سهكنيم و در هر پنج شتر اضافي، يك گوسفند يا بز به همراه 
   :چهارم را به شرح ذيل مي افزائيم
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  .گوسفند يكساله 1 نهاده در چهارم و شتر مادة سه سالة پا  3     شتر     159تا     155از   

  .  گوسفند يكساله 2 گذارده در چهارم و شتر مادة سه سالة پا  3      شتر    164تا     160از   

  . گوسفند يكساله 3 گذارده در چهارم و شتر مادة سه سالة پا  3       شتر   169تا     165از   

  .  گوسفند يكساله 4 گذارده در چهارم و شتر مادة سه سالة پا  3  شتر        174تا     170از   

  . شتر يكساله 1 گذارده در چهارم و شتر مادة سه سالة پا  3     شتر     185تا     175از   

  . ساله ماده شتر دو 2گذارده در چهارم و  شتر مادة سه سالة پا  3     شتر     195تا     186از   

  . گذارده در سال چهارم شتر مادة سه سالة پا  4     شتر      200تا    196از   

  

�+ �_�  

  

 150 به ترتيب حساب جديدنيز بيشتر شد، حساب  رأس 200كه تعداد شترها از هنگامي          
  . جاري خواهد شدمذكور در فوق شتر  200تا 

البته اگر قيمت شتر نر مساوي قيمت شتر ماده باشد، . در زكات شتر بايد شتر ماده داده شود :۲مسئله
  .دادن شتر نر نيز صحيح است

  

  

  

  

  نصاب زكات گاو و گاوميش

�+�_�  

كسـي    اگر. تدو نيز يكي اس باشند و نصاب هر گاو و گاوميش هر دو در يك حكم مي
اين صورت  د، درانگرد كامل ميمجموعة آنها نصاب را گاوميش دارد و هم تعدادي گاو و تعدادي 

  . دو را يكجا خواهيم كرد هر

دو را يكجا كرده  هراين صورت  در، دارد گاوميش رأس 10گاو و رأس 20كسي  مثالً اگر
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  . سازيم كامل مي}گاو است رأس 30كه{نصاب را

ـه   ياد بايه اما ب ـد ك د سپرد كه در وقت زكات دادن، همان حيواني در زكات داده خواهد ش
. شود ود، در زكات گاو بايد دادهيعني اگر تعداد گاو زيادتر ب .حيوان ديگر بيشتر باشده تعدادش نسبت ب

  . در زكات بايد گاوميش داده شود ،اگر گاوميش بيشتر بود و

 كه قيمتش دو، آن حيواني ، از بين نوع اعلي آنو اگر تعداد هر دو برابر بود، در اين صورت

عنوان زكات بايد داده ه كه قيمتش بيشتر است، ب دو، آن حيواني كمتر است، يا از بين نوع ادني آن
  . شود

  
�+ �_�  

  
واجب  زكات ،دادتع كمتر از اين است و در رأس 30گاوميش حد اقل نصاب زكات در گاو و

  :شرح ذيل استه بتفصيل زكات گاو و گاوميش . نيست

  
�+ �_�  

  
  . گذارده در سال دوم، چه نر و چه ماده يك گوسالة يكسالة پا         رأس  39تا    30از 

  . گذارده در سال سوم، چه نر و چه ماده يك گوسالة دو سالة پا          رأس  59تا    40از 

  . مگذارده در سال دو گوسالة يكسالة پا دو          رأس  69تا    60از 

  . دو ساله ةنهاده در سوم و يك گوسال يك گوسالة يكسالة پا          رأس  79تا    70از 

  . گوسالة دو سالة پا در سه سالگي نهاده دو          رأس  89تا    80از 

  . سه گوسالة يكسالة پا در سال دوم نهاده          رأس  99تا    90از 

  . هو سالة پا در سوم نهاده و يك گوسالة يكسالگوسالة د دو          رأس 109تا  100از
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  گوسالة گاو، يك چهل هر در گاو، يك گوسالة يكساله و 30به بعد، زكات در هر رأس 70از

صورت  اين گاو باشند، در رأس 70طور مثال اگره ب .باشد مي استسوم گذارده  سال پا در كه دو ساله
. دو نصاب موجود است 70زيرا در ،دشباله زكات آنها مي سا يك گوسالة يكساله و يك گوسالة دو

  . يكي نصاب سي و دوم نصاب چهل

  80در زيرا ،دگرد يم ين صورت دو گوسالة دو ساله زكاتا در ،باشد رأس 80آنها تعداد اگر و

ـه   90زيرا در ،شود ، سه گوسالة يكساله واجب ميرأس 90و در. دو نصاب چهل موجود است س
 ،شود يك گوسالة دو ساله واجب مي گوسالة يكساله و ، دورأس100و در. است سي موجود نصابِ
  . سي و يك نصاب چهل موجود است دو نصابِ 100زيرا در

ـازه دارد  ه كه حساب نصاب، نتيجة مختلف ب جائي البته هر بار بياورد، آنجا زكات دهنده اج
  . خواهد اختيار كند ميهر صورتي را كه 

اين  زكات دهنده در. موجود است و سه نصاب چهل ر نصاب سي، چهارأس 120مثالً در
و يا  ،زكات بدهدعنوان ه بصورت اجازه دارد كه يا نصاب سي را اختيار نموده چهار گوسالة يكساله 

  .بدهددر زكات ساله  نصاب چهل را اختيار كرده سه گوسالة دو

  

  

  

  
  

  نصاب زكات بز و گوسفند

�+�_�  

شد، زكات  دو جداگانه تكميل مي اگر نصاب هر. كم را دارندبز و گوسفند در زكات يك ح
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)١(جا بايد داديكدو را  هر

و اگر نصاب هر يك جداگانه تكميـل  . يك نصاب خواهد بوده و مجموع 
ـواهيم   اجيكباهم دو را  ورت هراين ص شود، در نصاب كامل مي آنهاكردن ع مجليكن از  ،نشود خ
  . كرد

ـاوي   . يد داد كه تعدادش بيشتر استو در زكات همان حيواني را با ـر دو مس و اگر تعداد ه
زكات  ،دنكدام كه بخواهد، چه بز و چه گوسف اين صورت زكات دهنده اختيار دارد كه از هر در ،باشد
  . بدهد

  :نصاب بز و گوسفند به شرح ذيل است

  يك گوسفند يا بز     رأس 120تا       40از  

  يا بز دو گوسفند     رأس 200تا     121از  

  سه گوسفند يا بز     رأس  399تا    201از  

  د يا بز نگوسف چهار    رأس  499تا    400از  

  
�+ �_�  

  
 100 كمتر از در آيد و اضافي، يك گوسنفد زكات مي رأسهر صد  ، دررأس 400و بعد از

  . خواهد بودزكاتي ن رأس

ـر از  . نر و ماده بودن بز و گوسفند در اداي زكات اهميتي ندارد :مسئله البته چه بز و چه گوسفند، كمت
  . ساله نبايد باشد يك

                                                 
ـقتبعد از تحقيق بسيار در اين مسئله، اين نكته     (١) يك  كه در اين صورت نيز مجموعة آنهاد گرديح ين

  . شود همان زكات مجموعة هر دو قرار خواهد گرفت زكاتي كه در اين قسم واجب ميشده قسم قرار داده 

 شخص گويا اين كه ة آنستصورت به منزل گوسفند دارد، اين 40 بز و 40طور مثال اگر كسيه ب

  .. . زكات آن واجب خواهد بود ،يا گوسفند داراست و بنابرين فقط يك بزرا گوسفند  80 بز يا  80

  . الغنم مسطور است ةتفصيل مسئله در المغتنم في زكو

  11/113 :حاشية جديده
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  و صدقة فطر متفرق زكات مسائل

�+�_�  

  . را با مال حالل مخلوط كند، زكات كُل آن مال را بايد بپردازد )١(كسي مال حرام  اگر :۱مسئله

ـذ  كسي بعد از آنكه زكات بر وي واجب شد وفات كرد، زكات از مال و د  اگر :۲مسئله ارائي اش اخ
  . نمي شود

 ،اش دارائي اين صورت از يك سوم مال و در ،كرده بود البته اگر به اداي زكات خود وصيت
  . اگرچه اين يك سوم تركه اش براي اداي مقدار زكاتش كافي نيز نباشد. زكاتش اخذ خواهد شد

ـند، در متوفي رضايك سوم مال و دارائي از و اگر وارثانش به اداي زكات از بيشتر  يت داشت
   .خوشي خود بدهند، زكات از مال متوفي اخذ خواهد شده ب شهر اندازة كه وارثانه اين صورت ب

  

�+ �_�  

  
سال معاف كرد، در اين  كسي قرض دارد و قرض خود را بعد از گذر يك اگر شخصي بر :۳مسئله

  . اين مبلغ برايش معاف است دادن زكات اين سالِ ،صورت

ض پولدار است، معاف كردن قرض به منزلة هالك كردن مال و وقرشخص مالبته اگر 
بپردازد، بايد بازهم زكات اين سالِ اين مبلغ را در اين صورت  شود و قرضخواه دارائي محسوب مي

  . زيرا زكات اموال زكاتي از هالك ساختن آن معاف نمي شود

                                                 
ـر      (١) يعني حرمت يكي از اين دو مال، مانع زكات نمي باشد، اما اگر مانع ديگري موجود باشد، اين ام

  11/114 :حاشية جديده. ديگر است
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باشد  ات كردن، همانگاه مستحب ميبرعالوة صدقات فرض و واجب، صدقه دادن و خير :۴مسئله
وگرنه مكروه  ،عيالش باشد و بيشتر از ضرورت اهل و خصش مال بيشتر از ضرورت خود و كه پول

  . است

ود به خالبته اگر شخصي دربارة . به همين صورت، خيرات كردن كُل مال نيز مكروه است
ليف اهل و عيال خود را نيز ت و همچنين احتمال تكسارداند كه صفت توكل و صبر را دا يقين مي

   .خواهد بودمكروه نيست بلكه مستحب اينكار ندارد، 

صدقة  ،پولدار استاست  هه شدخانة شوهرش فرستاده نكاح بكه بعد از اگر دختر نابالغه اي  :5مسئله
  . باشد فطرش در پول و مال خودش واجب مي

  . باشد يا ني ؤانست وي ميبايد ديد كه آيا قابل خدمت شوهر يا م ،و اگر پولدار نيست

واجب  ه بر پدرشاين صورت صدقة فطرش ن اگر قابل خدمت و مؤانست شوهر است، در
  . است، نه بر شوهرش و ني بر خودش

و اگر قابل خدمت و مؤانست شوهر نيست، در اين صورت صدقة فطر اين دختر بر دوش 
  . پدرش واجب مي باشد

خانة شوهر نفرستاده اند، اگرچه قابل خدمت و مؤانست  هو اگر بعد از عقد نكاح هنوز او را ب
  . هم باشد، صدقة فطرش بر عهدة پدرش واجب مي باشد
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و +   _مِ ْكِتَاُب الص�

  

  

  
  روزه مسائل

�+�_�  

است و روزه دار مرتبه و درجة بلندى نزد اهللا  آمدهبر روزه  فراوانيدر احاديث شريف، ثواب 
  . متعال دارد

   :فرموده اند هرسول اهللا

ـة     أ خاطر رضاى اهللاه كسى كه ماه رمضان را ب هر« ـرد، هم ـواب روزه بگي و كسب ث
.»شود خشيده ميگناهان صغيرة قبلى اش ب

)١(    

   :فرموده اند ههمچنين رسول اهللا

.»ستشك ابهتر از خوشبوى م أ دهان روزه دار نزد اهللا )٢(بد بوى«
)٣(  

  .روزه در روز قيامت، ثواب عظيمى دارد

شود  رش براى روزه داران گسترده ميروز قيامت دسترخوانى در زير ع«و روايت است كه 
ـد  در حالى كه ساير خاليق هنوز حساب مى ،هند خوردآن نشسته غذا خوا و آنها گرد ـردم . دهن  م

                                                 
ِ� ُهَريْ      (١)

َ
 َقْن أ

َ
 اهللاِ : َرةَ قَال

ُ
 رَُسول

َ
ُ :  َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ قَال

َ
مَْن َصامَ رََمَضاَن، إِيمَانًا وَاْحتَِسابًا، غُفَِر  

مَ مِْن ذَنْبِهِ     .َما يََقد�
  1817 حديث: و مسلم شريف 2014 و 38حديث : بخاري شريف

بدي ى ئگرسنگى به سبب خالى بودن معده پيدا مي شود، نه بو در هنگاماست كه  ئيمراد آن بدبو     (٢)

  . شودبه سبب مسواك نكردن دهان پيدا مي  كه

    99 و 3/98: لمعى شرح ترمذىاال �فة و1/1008 :فتح البارى
ُ  وَ     (٣)

َ
وُف 8

ُ
ْطيَُب  ل

َ
ائِِم أ ِمْسِك  ِعنَْد اهللاِ  فَِم الص�

ْ
  . مِْن رِيِح ال

  2762 حديث :شريف و مسلم 5472 حديث: بخاري شريف
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ـال   نوش مشغول اندخورد و در خواهند گفت كه اينها چه كسانى اند كه  و ما هنوز در حساب اعم

روزه مى گرفتند و در دنيا كساني اند كه در جواب به آنها گفته خواهد شد كه ايشان . خود مانده ايم
.»شما روزه نمى گرفتيد

)١(
   

ى ماه رمضان را روزه نگيرد، سـخت  كس هر. ن بزرگ دين اسالم استاركاز ا يروزه يك
  .گردد گناهگار مي باشد و دينش ضعيف مي

  

�+ �_� 

  

و ترك آن  ،روزة ماه رمضان شريف بر هر مسلمانى كه مجنون و نابالغ نباشد فرض است :۱مسئله
  . بدون عذر جايز نيست

ـاى  . گردد گيرد، از نذر گرفتن نيز روزه فرض مي كند كه روزه مي كسى نذر و اگر روزه ه
  . قضائى و روزه هاى كفّاره نيز فرض مي باشند

نگيرد  بگيرد ثواب كسب خواهد كرد و اگراگر كسى . جز اينها بقية روزه ها همگى نفل اند 
  .گناهى نخواهد نمود

  .است عيد قربان، حرام از دسه روز بع عيد فطر و روز عيد قربان و در البته روزه گرفتن در روز

  

�+ �_� 

  

                                                 
ُوع عَن أنس قَاَل      )١(

ْ
Dكتاب ا Eِ غْيَاGHرَُسول اهللا: وَأخرج ابْن أ� ا 

َ
عَلَيْهِ وَسلم الصائمون  اهللا ص� قَال

فْوَاههم ريح ا
َ
كُلُوَن مِنَْها وَا�Qاس Eِ شد�ةتنفح من أ

ْ
عَرْش فَيَأ

ْ
ت ال

َ
Y قِيَامَة مائدة

ْ
.. .[ْسك وتوضع لَهُم يَوْم ال

بُو ُسلَيْمَان قَاَل 
َ
نَا أ

َ
نبأ

َ
وَاري أ

ْ
د بن أ� ا_ ْ̀ َ

ِْليب من َطرِيق أ �cال Eِ ّeِْصبََها
َ ْ
بُو عgَّ : وَأخرج األ

َ
َجاءeَِ أ

ْحَسن َحِديث 
َ
َصم بِأ

َ ْ
ساب فَيَقُولُونَ : سمعته Eِ اGHغْيَا قَاَل األ

ْ
كُلُون وَا�Qاس Eِ ا_

ْ
يَا : تُوَضع للصوّام مائدة يَأ

كُلُون فَيَقُول طا[ا َصاُموا وأفطرتُ 
ْ
ء يَأ

َ
ن mاسب وَهَؤُال

َ
m ممتُ م وَقَاُموا ونُ رب.  

  442و  1/441 :ورثمنال ردتفسير ال
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ـه   زمانيشود تا  وقت نماز صبح شروع مي}صبح صادق يعني{از همان لحظه اى كه :۲مسئله ك

ـد  بايد ترك كرد و با همسر به نيت روزه آفتاب غروب كند، خوردن و نوشيدن را  ـوابگي  نباي همخ
  .گويند مي »روزه«اين را در شريعت . دنمو }ماعجِ{

  
�+ �_� 

  
ـر شـخص در دل    ،براى نيت ضرورى نيست  نيت كردن به زبان و گفتن الفاظي :۳لهمسئ بلكه اگ

گيرم و در تمام روز، نه چيزى خورد و نه چيزى نوشيد و نه با  خود تصميم گرفت كه امروز روزه مي
  .شود كرد، روزه اش ادا مي همسر همخوابگى

زبان عربى گفت كه ه گيرم، يا ب اطر تو روزه ميخه و اگر كسى با زبان گفت كه يا اهللا فردا ب         
»تينَو مِ غَدوـباينهم درست است و  »بِص   .ى نداردعي

ه كسى در تمام روز نه چيزى خورد و نه چيزى نوشيد و از صبح تا شام گرسنه و تشنه ب اگر  :۴مسئله
ديگرى  رد يا به سببك بلكه يا احساس گرسنگى نمي سر برد، اما در دل خود نيت روزه را نداشت،

  . شود ا نميچيزى نخورد و ننوشيد، در اين صورت روزة او اد

  .بوداش درست مي  البته اگر در دل ارادة روزه را مى نمود، روزه

  
�+ �_� 

  
شود، بنابرين خوردن و نوشيدن و غيره تا  وقت روزه شرعاً از هنگام صبح صادق آغاز مي :5مسئله

  . ه است درست مى باشدزماني كه صبح صادق شروع نشد

ها در آخرهاى شب سحرى خورده و نيت نموده مي خوابند و مى پندارند كه بعد از  بعضي
تا صبح صادق انسان اجازه دارد . پندار غلط استاين . نيت كردن، ديگر نبايد چيزى خورد يا نوشيد

  .كرده باشدبخورد يا بنوشد، چه نيت كرده باشد يا ن
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 ارك رمضانروزة ماه مب مسائل

�+�_�  

تصميم  شب در اگر شود و اگر روزة رمضان شريف را كسى از شب نيت كند، فرض اداء مي :1مسئله
هم در اين فكر بود كه امروز روزه نمى گيرم، سپس بعد  روزه گرفتن را نداشت بلكه صبح شد و باز

ـود، در ايـن   ت روزاست، بنابرين ني زشتكاري  فرضاز طلوع آفتاب در فكر افتاد كه ترك  ه را نم
  .روزه اش درست استنيز صورت 

  .ايداكنون نمي تواند نيت روزه را نم اما اگر بعد از صبح چيزى خورده يا نوشيده بود،

كردن  ساعت پيش از ظهر، نيت يك تا اين صورت اگر چيزى نخورده و ننوشيده باشد، درو  :۲مسئله
  .روزة رمضان برايش درست است

رمضان شريف فقط اينقدر نيت كردن كافى است كه امروز روزه مى گيرم يا در براى روزة  :۳مسئله
  .شود شب فقط اينقدر در دلش باشد كه فردا روزه مى گيرم، روزة رمضان از اين قدر نيت ادا مي

 گيرم يا روزة فرض اگر در وقت نيت كردن در دل نگفته باشد كه روزة ماه رمضان را مي
  .شود مي ءداگيرم، بازهم روزه ا را مي
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 نمي گيرم و روزة رمضان را ة نفلى مياگر كسى در ماه رمضان نيت كرد كه من فردا روز :۴مسئله

شود،  اين صورت بازهم روزة رمضان ادا مي گرفت، در گيرم بلكه روزة رمضان را بعداً قضائى خواهم
  .نه روزة نفلى

آنها  ضائىحال قه تا ب و سپري شدتمام سال  گذشتة كسى قضا شده بود و اگر روزة رمضان :5مسئله
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روزه گرفت، در خود به نيت روزه هاي قضائي  فرا رسيد،كه ماه رمضان  را نگرفته است و هنگامي

ـاى آن   .شود، نه روزة قضائى رمضان گذشته بازهم روزة رمضان موجوده اداء مي اين صورت قض
  .رمضان بگيرداين بعد از ي رمضان گذشته را روزه ها

ـرم  طر خدا روزه ميخاه كرد كه اگر فالن كارم شود، دو روز يا يك روز ب كسى نذر : 6مسئله و  ،گي
اين  كه ماه رمضان آمد به نيت همان نذر روزه گرفت و به نيت رمضان روزه نگرفت، درآنگاه زماني 

  .بگيرد ه رمضانروزة نذر را بعد از ما. نمى شود ءمى شود، روزة نذر ادا ءصورت بازهم روزة رمضان ادا

خواهد  ءدر ماه رمضان روزه بگيرد، روزة رمضانش اداشخص كه  نيتى هره خالصه اينكه ب
  .شد، نه روزه هاى ديگر

  

  

  

 _ ة يوم الشكزرو +

�+�_�  

ديده شود فردايش را روزه بگيريد و اگر هالل  شعبان 29 اگر هالل ماه رمضان در تاريخ :۷مسئله
ديده نشود، فردايش را تا وقتى كه مشكوك است كه رمضان ن بودن آسماابرى به سبب رمضان 

ـروع     30شروع شده يا نى، روزه نگيريد، بلكه ـان را ش ـاه روزة رمض روز شعبان را تكميل نموده آنگ
  .كنيد

ـد، در ايـن   ه ، هالل ماه رمضان بشعبان 29اگر در تاريخ  :۸مسئله خاطر ابرى بودن هوا ديده نش
  .نفلى نگيريد روزةروز نيز صورت فرداى آن 

گرفـت و   ديگر را روزه مـي  عينشنبه و پنجشبنه يا كدام روز م كسى هميشه دو البته اگر
و بعداً . اتفاقاً فردا همان روز بود، در اين صورت روزه گرفتن در آن روز به نيت نفل برايش بهتر است

 نفلى اداء مي اگر خبر ديده شدن هالل ماه رمضان از جائى آمد، فرض رمضان توسط همان روزه

  .شود، لذا قضائى آن روز را نگيرد

ـد،   ه ، اگر هالل رمضان بشعبان 29در تاريخ  :۹مسئله ـده نش در ايـن  خاطر ابرى بودن آسمان دي
ـر هـالل    . تا يك ساعت پيش از ظهر، نه چيزى بخوريد و نه چيزى بنوشيدصورت  ـر خب زيرا اگ
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  .خبر نيامد، بخوريد و بنوشيدو اگر . بايد نيت روزه را كنيد ،رمضان از جائى آمد

اين خيال كه چون رمضان نيست، به ، هالل رمضان ديده نشد، شعبان 29اگر در تاريخ  :۱۰مسئله
گيرم،  يا اينكه روزة فالن نذرم را مي ،گيرم را كه از سال قبل مانده بود ميام يك روزة قضائى فردا 

  . درست نيست

نبايد هيچ گونه روزه اى در اين . روز مكروه است روزه گرفتن روزة قضائي و نذر نيز در اين
  .روز گرفت

اگر بازهم كسى روزة قضائي يا نذر را در اين روز گرفت و آنگاه خبر هالل رمضان از جائى 
ـر  . ه بايد بگيردآمد، در اين صورت روزة رمضان ادا خواهد شد و روزة قضائى يا نذر را دوبار و اگر خب

  .واهد شدخ ءان روزه اى كه نيتش را نموده بود اداامد در اين صورت همهالل ني

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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   )١( ديدن هالل مسائل
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 شخص يك اماديده نشد،  »هالل رمضان« به اين جهت و آلود است يا غبار آسمان ابرى اگر :۱مسئله

م، رويت هالل را ديدآمده گواهى داد كه من هالل رمضان  ، چه مرد باشد يا زن،ديندار و پرهيزگار
  .گردد ثابت مي

به سبب ابرى بودن آسمان ديده نشد، در اين صورت گواهى يك  »عيد فطر«و اگر هالل :۲مسئله
اعتبارى ندارد، بلكه هنگامى كه دو مرد ديندار و ـ گرچه شخص بسيار بزرگى هم باشد  ـ   شخص
رويت  الل عيد فطر را ديده اند، آنگاهيا يك مرد ديندار و دو زن ديندار گواهى بدهند كه ه ،پرهيزگار

  .هالل عيد فطر ثابت مى شود

  .و اگر چهار زن يكجا گواهى بدهند، بازهم گواهى آنها قبول نمى شود

كند، مثالً نماز نمى خواند يا روزه نمى گيرد  هميشه گناه ميديندار نيست و كه ى شخص  :۳مسئله
پابند شريعت نمى  ، خالصه اينكهدهد را انجام ميو يا كدام گناه ديگرى گويد  دروغ مييا هميشه 

 ه ده ها بار قسم خورده بگويد كه من هاللگرچدر شريعت هيچ اعتبارى ندارد، ا يباشد، گواهى و

  .اشخاص هم بيايند و گواهى بدهند، گواهى آنها اعتبار ندارد قبيلاز اين  نفردو سه را ديدم، بلكه اگر 

ـان روز، روز   ،شودوزى كه چهارم رجب واقع ست كه هر را وراينكه در بين مردم مشه :۴مسئله هم
ـد . اول رمضان مى باشد، در شريعت هيچ اعتبارى ندارد ـد روزه   ،اگر هالل در آن روز ديده نش نباي

  .گرفت

شود، زشـت  دو روزه معلوم مي  چنين گفتن كه ماهتاب بزرگ است،اين  با ديدن هالل، :5مسئله
ـردم   . استز عالمات قيامت ا اينكاردر حديث شريف آمده كه . است ـود م چون قيامت نزديك ش

                                                 
   .گويند و مراد از هالل در باال ماهتاب روز اول ماه قمرى است را ميماهتاب روزهاى اول ماه   »هالل«   (١)
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.ى خواهند گفتانچنين سخن

)١(
  

  .بودن هالل اعتباري نكنيد بزرگخالصه اينكه به خُرد و 

هالل ثابت نمـى   رويتاگر آسمان كامالً صاف و بى ابر باشد، از گواهى دو سه چهار نفر،  :6مسئله
  .د فطرشود، چه هالل رمضان باشد و چه هالل عي

بدهند كه دل گواهى بدهد شهادت ماهتاب نو  قدر تعداد زيادي از مردم به ديدنالبته اگر آن
ت، در كه تمام اينها اين سخن را از پيش خود نساخته اند و دروغگو بودن اين همه مردم محال اس

  .گردد اين صورت رويت هالل ثابت مي

ـد از  گرديد كه ديروز ماهتاب ديده  پخشدر شهر  :۷مسئله شد و مردم زيادى آن را ديده اند، اما بع
جستجو و تالش بسيار حتى يك نفر هم پيدا نشد كه خودش هالل را ديده باشد، اين چنين خبر 

  .اعتبارى ندارد

شخصى به تنهائي هالل رمضان مبارك را ديد و جز او هيچ كسى ديگر در شهر هالل  :۸مسئله
گواهي او روزه نگيرند، ليكن خاطر  بهمردم شهر ع نيست، د، اما اين شخص پابند شررا مشاهده نكر

  .خود اين شخص روزه بگيرد

در  ويعيد هنوز ديده نشد،  را كامل روزه گرفته بود ولى هالل روزسي  شخصو اگر اين 
  .داهالى شهر عيد كن هرا نيز بگيرد و به همرا سي و يكم روز اين صورت روزة

قط خودش به تنهائي ديد و شريعت گواهى او را قبول نكرد، را ف »هالل عيد«اگر شخصى  :۹مسئله
ـود   تانيست  جايزراى او در اين صورت ب عيد نمايد، بلكه فردا را نيز روزه بگيرد و به هالل ديدن خ

  .اعتبار نكند و روزة خود را نشكند

  

�+ �_�  

  
ين اين دو شهر هالي يك شهر بر ساير شهرها نيز حجت است، اگرچه با مشاهدة هاللِ  :۱۰مسئله

                                                 
ِ� هَُريَْرةَ قَاَل      (١)

َ
 اهللاِ  :وََقْن أ

ُ
 رَُسول

َ
اعَةِ انْتِ  :هقَال ُل لِلَيْلَةٍ فَيُقَاُل ـمِِن اقcَِْاِب الس�

َ
هِال

ْ
نْ يُرى ال

َ
هِل�ةِ، وَأ

َ ْ
: فَاُخ األ

 ِrَْْلَت
َ

s رَوَاهُ  .هُوَ انُْن  ِuِغ wََاEِ Geِ الص�   1201 حديث: هو المقاصد الحسن 4808حديث : مجمع الزوائد  .الط�



 

+735_ 
ـه طريـق    . فاصلة بسيار زيادي هم باشد ـاهدة آن ب حتي اگر ماهتاب در مغرب ديده شد و خبر مش

  . گردد معتبر به اهالي مشرق رسيد، روزه گرفتن بر اهالي مشرق نيز الزم مي

يـن  ا اگر رويت هالل ماه رمضان به سبب شهادت دو شخص معتبر ثابت شد و مردم بر :۱۱مسئله
بازهم هالل عيد فطر ديده نشد، چه آسمان صاف  ،روز »30« گرفتند ولي بعد از گذر حساب روزه

 اين صورت مردم نبايد روز سي و يكم را روزه بگيرند بلكه آن روز، روز اول شوال آلود، در باشد يا ابر

  . شود شمره مي}و روز عيد{

دانسته  آينده اين ماهتاب از شباين صورت  ديده شود، در »30«اگر ماهتاب در روز تاريخ   :۱۲مسئله
ـاب  ناز شب گذشته، و اين روز، تاريخ اول ماه آينده شمرده  هخواهد شد، ن خواهد شد، چه اين ماهت

    )١( .قبل از زوال آفتاب ديده شده باشد يا بعد از زوال آفتاب

ش شرعاً رد ولي به سببي شهادت ،كسي هالل ماه رمضان يا هالل عيد الفطر را ديد  اگر  :۱۳مسئله
  . روز را روزه بگيردهر دو واجب است كه اين نيز شد، بر او 

  

  

  

  
�+�_�  

  

  

  

  

                                                 
ـه   آنجا گويند و آنگاه از وسط آسمان رسيد كه آن را نصف النهار ميه چون آفتاب طلوع نمود و ب    )١( ب

   .ويندگ مي »زوال« جانب مغرب حركت كرد، اين حركت آفتاب از نصف النهار به سمت غرب را

 َ
َ

Y Gو 
ُ

  نْ قَ  ِس مْ الش�  ل
َ
 اِ  ءِ آمالس�  دِ بَ ك

َ
y ِةِ هَ  ج  

ْ
  161ص :القاموس الفقهي .ِب رْ غَ ال
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  روزه هاي قضائي مسائل

�+�_�  

ـان دارد   :۱مسئله اگر روزة رمضان به سببى يا عذرى قضا شده باشد، بعد از رمضان تا جائى كه امك
ـاه   ئبدون عذر تاخير كردن در قضا. كرد هرچه زودتر قضائى آنها را بايد گرفت و نبايد دير ـا گن ى آنه

  . ستا

قضائى به اينگونه كه روزة قضائى فالن تاريخ را مى  معين كردن تاريخ در نيت روزه هاى :۲مسئله
روزة قضائى تعداد كه از او قضا شده به همان چند روزه اى  هربه تعداد گيرم ضروري نيست بلكه 

  .بگيرد

، در اين باشد كردهقضا را البته اگر چند روزه از يك رمضان و چند روزه از رمضان ديگري 
ـد  شخصيعنى . باشد ى ميكردن سال آن نيز ضرور صورت معين ـه روز  به اينگونه نيت كن  ةك

  )١(.گيرم ميقضائى فالن سال را 
روزه  كسى بعد از دميدن صبح نيت اگر. شب ضرورى است كردن در قضائى، نيت ةدر روز :۳مسئله

گردد و روزة قضائى  بلكه آن روزه، روزة نفلى مي ،د بودقضائى را نمود، روزة قضائى صحيح نخواه
  .دوباره بگيردرا بايد 

اگر بعد از دميدن . بايد در شب نيت آن را كنديعنى . كفّاره نيز مانند باالست حكم روزه هاى :۴مسئله
  .صبح نيت روزة كفاره را نمود، روزة كفاره صحيح نخواهد بود

روزه كه از كسى قضا شده باشد، او اختيار دارد كه همه را يكجا بگيرد يا كم كـم،   هر تعداد :5مسئله
  .هر دو صورت درست است

                                                 
بدون معين كردن سال و تاريخ آنها  ود و وين سال قضا شده بالبته اگر از كسى روزه هاى چندي    )١(

  3/08 :اشية جديدهح. خواهد شد ءقضائى تمام آنها را گرفت، قضاى روزه هايش صحيح و ادا
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ى ئادا روزة اين صورت كه رمضان دوم آمد، در رمضان گذشته را نگرفته بودروزة اگر قضاى  :6مسئله

  .اما اينقدر تاخير كاري بد است. اين رمضان را بگيرد و بعد از عيد، قضاى رمضان قبلى را بگيرد

 ز بيهوش ماند، پس بجز همانكسى در ماه رمضان در روز بيهوش شد و بيشتر از يك رو :۷مسئله

كه در آن  قضاى روزي. روزى كه در آن بيهوش شده بود، قضاى بقية روزهاى بيهوشى را بگيرد
ـده  ه بيهوش شده بود بر او واجب نيست، زيرا روزة آن روز ب خاطر نيت داشتن روزه درست واقع ش

  . است

ش انداختند و دوا از حلقش پائين البته اگر آن روز را روزه نداشت يا دوائى در آن روز به دهان
  .ر اين صورت قضاى آن روز نيز بر او واجب مى باشددرفت، 

هوش كه شبش را بي روزة آن روزىقضاي و اگر اين شخص در شب بيهوش شد، بازهم  :۸مسئله
  .بقية روزهاى كه بيهوش مانده بود، بر او واجب استاى شده بود بر او واجب نيست، و قض

ن شب، نيت روزه گرفتن فردا را نداشت يا در صبح دوا به دهانش انداختند، در آ البته اگر در
  .اين صورت روزة آن روز را نيز بايد قضائى بگيرد

كه  تمامى ماه رمضان بيهوش بود، بازهم بايد قضاى آنها را بگيرد و نبايد بپندارد كسى در اگر :۹مسئله
  .معاف شده استاز او روزه 

ى هيچ روزى ئاين صورت قضا رده شد و در سراسر رمضان ديوانه بود، كسى ديوان البته اگر
ـا  ه اش بهبود يافت و عقلش ب و اگر در طول ماه مبارك رمضان ديوانگى. بر او واجب نمى باشد ج

ـود   هاو همچنين قضاى روزهاى را كه در آن. آمد، در اين صورت شروع به روزه گرفتن كند ديوانه ب
  .نيز بگيرد
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  روزة نذري مسائل
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   .گردد يگناهكار م شود و اگر روزه نگيرد گرفتن آن واجب مي كرد كه روزه بگيرد، كسى نذر اگر :۱مسئله

   .روزة نذرى دو گونه است :۲مسئله

كند كه خدايا اگر امروز  ن كند، مثالً چنين نذرروز و تاريخ آن را معيشخص  »يكى اينكه«
دم برسم فردا خدايا اگر به فالن مرا ؛يا بگويد ،گيرم خاطر تو روزه ميه فردا بانجام شود  فالن كارم

  .گيرم روز جمعه را روزه مي

و اگر در شب  ،كننده در شب نيت روزه را بنمايد اين درست است در اين قسم نذر، اگر نذر
ت مى باشد و اينهم درس تا يك ساعت قبل از شروع وقت ظهر نيت روزه را بنمايد،ولي نيت نكرد، 

  .شود مي ءنذر ادا

قدر نيت كرد  گيرد و چون روز جمعه آمد فقط اين كرد كه روز جمعه را روزه مي كسى نذر :۳مسئله
ى را كرد،فلت روزة نيا اينكه فقط ني روزة نذرى است، وكه اين  نكرد شخَّصكه امروز روزه دارم و م 

  . گردد مي ءبازهم روزة نذرى ادا

ـه  ،يادش نبوده ب يجمعه روزه قضائى خود را گرفت و روزة نذرالبته اگر در آن  ـ  يا گرچ ه ب
قضائى  ةبلكه روز ،شود نمى ءاروزة نذرى اد ورتاين ص درقصداً روزه قضائى را گرفت، ا يادش بود ام

  .گردد و روزة نذرى را بايد دوباره بگيرد مي ءادا

قدر  بلكه فقط اين ،ن نكندخ را معيروزة نذرى اينست كه شخص، روز و تاري »قسم دوم« :۴مسئله
گيرم، يا نام هيچ كارى را نگرفت و فقـط   شود يك روز را روزه مي اگر فالن كارم خدايابگويد كه 

  .گيرم گفت كه پنج روز روزه مي

كسى بعد از دميدن صبح،  و اگر. در اين قسم نذر، نيت كردن روزه در شب شرط مى باشد
  .روزة نذرى نخواهد بود بلكه روزة نفلى خواهد شد ،نيت روزه را نمود، اين روزه
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  روزة نفلي مسائل
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و اگر . گيرم، صحيح است نفلى مي نيت كند كه روزة گونه براى روزة نفلى اگر شخص اين :۱مسئله
  .گيرم، بازهم صحيح است در نيت كند كه روزه ميق فقط اين

ـا    پس اگر. ل از ظهر درست مي باشدنيت كردن براى روزة نفلى تا يك ساعت قب :2مسئله كسـى ت
تصميم  چيزى نخورده و ننوشيده است و اكنونحال ه تا بساعت ده صبح تصميم روزه را نداشت ولى 

  .بنابرين روزه گرفت، روزه اش درست مى باشد و ،روزه بگيرد كهگرفت 

ـدر  و هر تواند روزه بگيرد مي ،خواهدب شخصكه را بجز رمضان مبارك، هر روزى  :3مسئله ي ق
  . آورد ميدست ه ببيشتر همانقدر ثواب  ،بگيرد بيشتر روزه كه

ـاريخ  (عيد فطر و روز عيد قربان و سه روز بعد از آن، }اولِ{البته در تمام سال، روزة يعني ت
اين پنج روز حرام است و روزة روزهاى  ه گرفتنروز ،)يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه ذي الحجه

  .مى باشد يزجاسواى آنها همه 

آن  جاىه ب. باشد عيد را نذر نمود، بازهم روزه گرفتن آن روز درست نمى كسى روزة روز اگر :4مسئله
  .يك روز ديگر را روزه بگيرد

 كنم، باز گيرم و هيچ روز آن را ترك نمي كرد كه من تمام سال را روزه مي كسى نذر اگر :5مسئله

ـداً    ير روزهاىسا. هم اين پنج روز را نبايد روزه بگيرد ـنج روز را بع سال را روزه بگيرد و قضاى اين پ
  .بگيرد

ـه  كسى قبل از ص لهذا اگر. دن واجب مي شودروزة نفلى از نيت كر :6مسئله بح صادق نيت كرد ك
  .گيرم و سپس روزة خود را شكست، بايد قضاى آن را بگيرد امروز روزه مي

و تغيير كرد رم اما قبل از صبح صادق نيتش گي سى در شب نيت كرد كه فردا روزه ميك :7مسئله
  .واجب نيستدر اين صورت روزه نگرفت، قضاى آن 
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 _ شكستن روزة نفلي در چه صورتي درست است +

�+�_�  

روزه  اگر زن بى اجازة شوهر )١(.زن درست نيست بدون اجازة شوهر، گرفتن روزة نفلى براى :8مسئله
قضاى اجازه داد كه شوهر  و زن بعداً هر وقتى. ة او را بشكندتواند روز شوهر اگر بخواهد مي گرفت،

  .آن روز را بگيرد

مهمان  اگر مهمانى خواست و مهمانى رفت يا آن شخص او را به خانة شخصى بهه ب كسى  :9مسئله
مهمان  براى اين صورت در ،شد شكنى او خواهد موجب دل غذا نخورد صاحب خانه بد خواهد برد و

و همچنين براى صاحب  .اى خاطردارى صاحب خانه روزة نفلى خود را بشكنددرست است كه بر
   )٢(.خانه درست است كه براى خاطردارى مهمان، روزة نفلى خود را بشكند

واجب  او بر گرفت، بازهم بايد روزة خود را بشكند و قضايش در روز عيد روزة نفلى كسى اگر :10مسئله
   )٣( .نيست

  

  

  

 _ هاي  مستحبه روز +

�+�_�  

هر كسى  :در حديث شريف وارد است. م مستحب استروزه گرفتن در تاريخ دهم محرَّ :۱۱مسئله
                                                 

   3/9 :جديده حاشية. وط به موجود بودن شوهر استاين حكم مشر     (١)
  3/10 :جديده ةحاشي. بد بخورد مهمان رب ،كه اگر صاحب خانه غذا نخورد البته هنگامي     )٢(
ين روزه گرفتن در نابرب .گرچه در افغانستان آن را سه روز مي گيرند ستعيد فطر فقط يك روز ا      )٣(

   .گذشت 5 ، چنانكه در مسئلةروز اول عيد فطر حرام است ودر روزهاى دوم و سوم آن جايز مى باشد

  .  ناجايز استدر هر حال ز آن و روزه گرفتن در روز عيد قربان و سه روز بعد ا
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  )١(.شود گناهان يك سال گذشته اش بخشيده مي ،اين روز را روزه بگيرد

گرفتن  مستحب است، و روزه يازدهم نيز تاريخ نهم يا گرفتن به همراه تاريخ دهم، روزه البته
  .هايي مكروه مى باشدفقط دهم محرم به تن

كه آن را {به همين صورت، روزه گرفتن تاريخ نهم ذو الحجه يعنى روز قبل از عيد قربان :۱۲مسئله
توسط  و يك سال آيندهنيز ثواب بسيار زيادى دارد و گناهان يك سال گذشته }يوم عرَفَه مي نامند

   )٢(.شود ميآن بخشيده 

  .استوزه بگيرد، بسيار بهتر و خوبتر ريخ نهم آن را ركسى از تاريخ اول ذو الحجه تا تا گرو ا

و روزة شش روز بعد از عيد فطر نيز در مقابل ساير روزه هاى  )٣(روزة تاريخ پانزدهم شعبان :۱۳مسئله

                                                 
َب قَتَادَةَ     )١(

َ
   َقنْهُ رَِ�َ اهللاُ َقْن أ

َ
 اهللاِ : قَال

ُ
ـول  رَُس

َ
ـورَاءَ ه  قَال ـوِْم َ�ُش  اهللاِ  :ِ� َص

َ
�ْحتَِسـُب َ

َ َ
 إِ$# أل

نَةَ  ْن يَُكف#َر الس'
َ
، أ    .عَز'وََجل'

دربارة روزة روز دهم  ه مروايت مي كند كه حضرت رسول اكر سحضرت ابو قتاده  :ترجمه

  .از خداوند اميدوارم كه گناهان يك سال را توسط آن ببخشايد: محرَّم فرمودند

   22621 حديث: و مسند احمد 635 حديث: مسند ابي داود طيالسي 
4ِ قَتَادَةَ      ) ٢(

َ
ن' ا7'6ِّ  رَِ�َ اهللاُ َقْن أ

َ
 قَاُسئَِل َقْن ِصيَاِم عََرفََة، فَ ه َقنْهُ أ

َ
 اهللاِ :  ل

َ
�ْحتَِسُب َ

َ
ْن يَُكف#َر  أ

َ
أ

    .َسنَةً مَاِضيًَة، وََسنَةً مُْستَقْبَلَةً : َسنَتَْ=ِ 

ـارة روزة   ه روايت مي كند كه مردم از حضرت رسول اكرم سحضرت ابو قتاده  :ترجمه درب

. سط آن ببخشايداز خداوند اميدوارم كه گناهان دو سال را تو: فرمودند هآنحضرت. روز عرفه سوال كردند

  .گناهان يك سال گذشته را و گناهان يك سال آينده را

   22535 حديث: د احمدنمس و  714 حديث: همصنف ابن ابي شيب

  2809 حديث: و سنن كبري نسائي 194 حديث :المنتخب من مسند عبد بن الحميد و
 ا     )٣(

ُ
 رَُسول

َ
ْلَةُ ا7#ْصِف مِْن : ههللاِ قَال

َ
H نَْتKَ ْلَهَا وَُصومُوا غَهَارَهَا، فَإِن' اهللاَ إِذَا

َ
H ُِل فِيهَا  َشعْبَاَن، فَقُومُواSَْف

 َسمَاِء اUVغْيَا، فَيَقُوُل 
َ

Xِمِْس إ  : لِغُُروِب الش'
َ

ال
َ
َ�فِيَهُ أ

ُ
ً̀ فَأ  مُبْتَ

َ
ال

َ
رْزُقَهُ أ

َ
 مُْسeَْزٌِق فَأ

َ
ال

َ
ُ أ

َ
f غْفَِر

َ
 مِْن مُْستَغْفِرٍ hِ فَأ

َ
ال

َ
أ

ذَ 
َ
فَْجرُ ك

ْ
 َكَذا، َحm' فَْطلَُع ال

َ
ال

َ
   .ا أ

هنگامي كه شب پانزدهم شعبان : روايت است كه فرمودند ه از حضرت رسول اكرم :ترجمه

 ←فرا رسد، شب آن را به عبادت بگذرانيد و روزش را روزه بگيريد، زيرا خداوند فرشته اي را در آن شب به
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  )١( دارد بيشتريثواب  ،نفلى

ـه   كسى تاريخ سيزده و چهارده و پانزدة هر ماه قمرى را روزه بگيرد، مانند آن است اگر :۱۴مسئله ك
ـد اين سه روز را روزه مي  هآنحضرت. گويا سراسر سال را روزه گرفته است ـين   .گرفتن و همچن

  )٢(.مى داشتندپنج شنبه را روزه  شنبه و هر دو

                                                                                                         
روب آفتاب تا سر صبح از جانب خداوند نداء مي دهد؛ آيا كسي آسمان دنيا نازل مي فرمايد و آن فرشته از غ

هست كه از من بخشش بخواهد و من او را ببخشم، آيا كسي هست كه روزي بخواهد و من او را روزي 

  ...   بدهم، آيا كسي هست كه دچار مشكلي باشد و من مشكلش را دور بگردانم 

   1838 حديث: يو اخبار مكه از فاكهان1388حديث : سنن ابن ماجه

   33 حديث: و الترغيب في الدعاء والحث عليه از مقدسي جماعيلي

   10071 حديث: و المسند الجامع 10163 حديث :االشراف از مزي �فة و

  1860 حديث: الترغيب و الترهيب و

)١(      Uي
َ
4ِ ك

َ
نَْصارِي# رَِ�َ اهللاُ َقْن أ

َ ْ
ن'هُ  وَب األ

َ
ن' رَ َقنْهُ ك

َ
ثَهُ أ  اهللاِ َحد'

َ
 ه ُسول

َ
يْبَعَهُ  :قَال

َ
مَْن َصامَ رَمََضاَن عُم' أ

   .ِستxا مِْن َشو'اٍل Kََن كَِصيَاِم اV'هْرِ 

هر : فرمودند ه روايت مي كند كه حضرت رسول اكرم سحضرت ابو ايوب انصاري  :ترجمه

روزة سراسر سال را كسي ماه رمضان را روزه گرفته سپس شش روز در ماه شوال نيز روزه گرفت، او ثواب 

  .به دست مي آورد

   759 حديث: و ترمذي شريف 1984 حديث: مسلم شريف

ثyَِ َقبُْد اهللاِ   )   ٢( وَ{ِن' ...  يَا َقبْـَد اهللاِ : هَل hِ رَُسوُل اهللاِ َقنْهُمَا، قَا مْرِو بِْن العَاِص رَِ�َ اهللاُ  نُْن قَ َحد'
ْن تَُصوْ 

َ
هِ مَ ُ�' َشهْرٍ ثَ ِ�َْسبَِك أ

#
مْثَالِهَا، فَإِن' ذَلَِك ِصيَامُ اV'هْرِ ُ�

َ
ي'اٍم، فَإِن' لََك بُِكل# َحَسنَةٍ عَْ�َ أ

َ
   .الَثَةَ ك

به  هروايت مي كند كه حضرت رسول اكرم سحضرت عبد اهللا بن عمرو بن عاص  :ترجمه

است، زيرا هر نيكي ده برابر ثواب اگر از هر ماه سه روز را روزه بگيري برايت كافي ! اي عبد اهللا: فرمودندمن 

  .دارد، و تو با سه روز روزه در هر ماه، ثواب روزة سراسر سال را كسب مي كني

     1964 حديث: و مسلم شريف 1975 حديث: بخاري شريف

  عَن ابِْن ُقمَرَ _    �+
َ

 : قَال
ُ

 رَُسول
َ

ِيْ  وحُ نُ  امَ َص : ه اهللاِ  قَال
ْ

ي'امَ ا�
َ
ـةَ  ْ�َةَ وَ ثَالَث عَ : َض وَِ�َ األ ـَع عَْ�َ رَْب

َ
 أ

      ←  .ةَ َ�َ عَ  َس َ�ْ وَ 
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  .كسى همت نموده اين ايام را روزه بگيرد، ثواب بسيار زيادى بدست مى آورد گرا

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

                                                                                                         
حضرت  :فرمودند هاكرم رسول حضرت كه كند روايت مي سعمر بن اهللا حضرت عبد :ترجمه

ـاه   ؛ نوح روزهاي بيض را روزه مي گرفت، و روزهاي بيض، روزسيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر م

  .است

   13924 حديث: رانيو معجم كبير طب 5402 حديث: رمسند البزا

4ِ قَتَادَةَ وَ _    �+
َ
  ... َقْن أ

َ
 اهللاِ : زَادَ قَال

َ
َِميِس قَاَل ه يَا رَُسول

ْ
، وَيَوِْم ا� يَْت َصوْمَ يَوِْم اِالثْنَْ=ِ

َ
رَأ
َ
ـهِ : ه ، أ فِي

قُرْآنُ 
ْ
نْزَِل عََ�' ال

ُ
   . وVُُِْت وَفِيهِ أ

شنبه دودربارة روزة روز  هل اكرمروايت مي كند كه حضرت رسو سحضرت ابو قتاده  :ترجمه

نزول قرآن بر من آغاز  ،م و در روز پنج شنبهه ادر روز دو شنبه من به دنيا آمد: روز پنج شنبه فرمودندروزة و 

  .شد

   2426 حديث: ابو داود شريف

  3562 حديث: و شعب االيمان بيهقي 2926 حديث :مستخرج ابي عوانه و
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  شكند وآنچه كه آنچه كه روزه را نمي 

  گرداند شكند و قضا يا كفّاره را الزم مي يروزه را م

�+�_�  

ـتر   به فراموشي اگر روزه دار به فراموشى چيزى بخورد يا بنوشد و يا  :1مسئله ـود همبس با همسر خ
  . شود، روزه اش نمى شكند

ـه  . شكند هم روزه اش نمينيز غذا بخورد باز در فراموشى، شكم سيرروزه دار  اگر و اگر ب
  .فراموشى چندين بار خوردنى يا نوشيدنى بخورد، بازهم روزه اش نمى شكند

شخص  آن اگر نوشد، پس خورد يا مي مي چيزى كه به فراموشى خصى را ديدكسى ش اگر :2مسئله
ادش آوردن ي هروزه را ب اين صورت سبب روزه مشقت زيادى نخواهد ديد، در كه به آنقدر طاقت دارد

شود، در  ت و از روزه دچار تكليف و مشقت ميو ناتوان اس ضعيفآن شخص  و اگر .واجب است
  .يادش نياوريد و بگذاريد آب و غذا بخورد و بنوشده اين صورت روزه را ب

ـه    اگر :3مسئله كسى در روز خوابيد و چنان خوابى ديد كه غسل گرفتن بر او واجب شد يعنـى اينك
  .زه اش نمى شكنداحتالم كرد، رو

ـا عيبـى    تيل ماليدن و بوئيدن عطر در دوران روزه درست ،سرمه زدن :4مسئله است و روزه از آنه
ـا بلغـم   اگر بعد از سرمه كشيدن، رنگ سرمه در تُ حتي ،اشدهم ب وقت روز نمى بيند، خواه هر ف ي

  )١(.شود شكند و نه مكروه مي يمبازهم روزه ن ،مشاهده شود
                                                 

به همين گونه اگر كسى دوا به چشم خود بيندازد يا بچكاند روزه اش نمى شكند، گرچه طعم دوا در     (١)
  . ودحلقش معلوم ش

  1/132 :و منتخبات نظام الفتاوى 1/104 :فتاوى عالمگيرى

  4/439 :و احسن الفتاوى 7/246: و فتاوى رحيميه
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بوسيدن آغوش گرفتن و  ،و همديگر را لمس كردنزن و شوهر بستر خوابيدن روى يك  :5مسئله

  .در حالت روزه درست است

خواهند  جماعيكديگر  رود از اينكارها با يكه خوف م آنها آنقدر است اما اگر جوش جوانى در  
  .باشد مكروه مي ، زيرا در اين حالتد، در اين صورت نبايد اينكارها را انجام دادكر

  
�+ �_�  

  
ـر  .، روزه نمى شكندرفتداخل حلق خود ه خود باگر مگس يا دود و يا گرد و غبار  :6مسئله  البته اگ

  .كرد، روزه اش مى شكندرا كسى قصداً چنين كارى 

كشيد،  بينى گذاشته دود آن را به ودو غيره را سوختانده آن را نزديك خو عنبر عود  كسى اگر :7مسئله
  .روزه اش مى شكند

  )١(.م كشيدن نيز مى شكندلَصورت روزه از چِبه همين 

كه دودى در آنها نيست ببويد، اينكار جايز است را گل و غيره  ،گالب ،كسى عطر البته اگر
  . و روزه از آن نمى شكند

هاى كسى گوشت بند مانده بود يا قطعة كوچكى نان يا غذا باقى مانده  اگر در ميان دندان   :8مسئله
ليكن آن را از دهان خود خارج نكرده بود كه  ،را توسط خالل بيرون كشيدو اين شخص آن  ،بود

ـود، روزه   نمـى  اش در حلقش فرو رفت، پس بايد ديد كه اگر آن چيز كوچكتر از يك دانة نخود ب
  .سته استشكدر اين صورت روزه اش بود، ز آن شكند و اگر به اندازة يك نخود يا بزرگتر ا

                                                 
ـه روزه از  . سگرت كشيدن نيز حكم باال را دارد و روزه از سگرت كشيدن مى شكند   ) ١( خالصه اينك

   .گردد سگرت و غيره مى شكند و قضاى آن الزم مي ياكشيدن تمباكو به صورت چلم 

 َشك� فُفِْطرُ ... وَيُمْنَُع مِْن نَيِْع ا�َخاِن وَُ�ْبِهِ 
َ

وِْم ال �  .  وََشارِبُهُ ِ$ الص

    505 و 428 و 418و  414و 6/411: و فتاوى دارالعلوم ديوبند134/ 2 :رد المحتار

  2/131 :داد الفتاوىو ام 423 /1 :و فتاوى نظاميه

  3/161 :شرح سنن الترمذي االلمعي �فةو  1/493: داد المفتيينو ام
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روزه اش در اين صورت بلعيد،  دوبارها از دهان بيرون آورده رچيز البته اگر اين شخص آن 

  .ستد يا كوچكتر از آن، حكم هر دو يكي، چه آن چيز به اندازة نخود باشندشكمي 

  .كه باشدهم  هر اندازه اىه نمى شكند، ب خود }تُف{لعاب دهانروزه از بلعيدن  :9مسئله

انداخت و سپس دهان خود را شسته پاك وار زير لب صن }قبل از طلوع صبح{كسى اگر :10مسئله
  )٢( )١(.ليكن رنگ آن نرفت، روزه اش نمى شكند ،كرد

كسى در طول شب واجب شد اما او غسل نگرفت بلكه در روز غسل نمود،  اگر غسل بر :11مسئله
ـه  . هم روزه اش نمى شـكند باز ،تى اگر تمام روز غسل نگيردح .بازهم روزه اش درست است البت

  .نه خواهد بودجداگا گناهش

سى بينى خود را به آن شدت باال كشيد كه خلم داخل حلق رفت، روزه از آن نمى اگر ك :12مسئله
  .گونه اگر لعاب دهانش به حلقش برود، روزه اش نمى شكند به همين. شكند

به دهان انداخته خوابيد و بعد از صبح بيدار شد، روزه اش صحيح  نصوارشخصى در شب  :13مسئله
                                                 

  .حكمهما واحدبدلناه بنصوار و و 13 هو كذلك فى المسئل »پان«فى االصل     (١)
ليكن  .وار به حلق نرودصروزه در هنگامى است كه آب دهان آميخته با ناين حكم نشكستن  :مسئله      (٢)

ـه  صـ بنابرين ن. د و لذا روزه را مى شكندوار آميخته به حلق مى رسصعادتاً و اكثر، آب دهان با اجزاى ن وار ب
   .دهان انداختن در دوران روزه جايز نيست

َ اک سَ مْ اِ 
ْ

 ِ(  َ)ِ ا'
ْ
  مِ فَ  ال

َ
  مِ وْ  الص� ِ(  زُ وْ َ*ُ ال

َ
  هُ ن� ِال

َ
 اِ  ِ.ِ وْ ُص وُ  نْ قَ  وْ لُ َ,ْ ال

َ
/ َ

ْ
  ا0

ْ
َ  وَ  ِق ل

ْ
  .ةً دَ 2َ  ِف وْ ا1

  6/269 :فتاوى دارالعلوم ديوبند

وار خود را قُرت صوار يا لعاب دهان آميخته با نصوار به دهان انداخت و خود نصكسى ن و اگر :مسئله
   . كرد، روزه اش مى شكند و قضاى آن بر او الزم مى گردد

َمر�َها ثَاغِيًا ِ$ فَِمِه عُم� انْتَلَ 
َ
َها بِِريِقِه عُم� أ

�
َكَة َوبَل

ْ
ل Bإذَا فَتََل الس Hِنَْدوَْس �Oَُاَق فََسـَد وَذََكَر الز

ْ
َع ذَلَِك ال

   .اه. َصوُْمهُ 
   2/138 :ما يفسد الصوم رد المحتار باب

  6/416 :كذا فى فتاوى دار العلوم ديوبند

  . قضاى آن بر او الزم مي گردد نى به بينى بكشد روزه اش مى شكند ووار بيصكسى ن اگر   :مسئله

  3/161 :االلمعي �فة و 6/418 :فتاوى دار العلوم ديوبند
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  )١(.قضاى آن را بگيرد و كفّاره بر او واجب نمى باشد نيست،

ـود، روزه اش   ه اگر در وقت غرغره كردن، آب داخل حلق كسى رفت و روزه ب :14مسئله ـادش ب ي
  .كفّاره بر او واجب نمى باشد ولي. ه استو قضاى آن بر او واجب گشت هشكست

ـد  كم ، چه استفراغ كسى بى اختيار استفراغش آمد روزه اش نمى شكند اگر :15مسئله ـا آمده باش  ي
اگر  شكند، و روزه اش مى ،استفراغش دهان پر بودكسى خودش قصداً استفراغ كرد و  البته اگر. زياد

  .شكندصورت روزه از استفراغ قصدي هم نمي دهان بود، در اين  كمتر از پرى

البته اگر . شكند روزه نمى خودى خود دوباره به حلق فرو رفت،ه ندكى استفراغ آمد و بگر اا :16مسئله
  .ندشكمي روزه اش  بلعيد،شخصى قصداً آن را 

  
�+ �_�  

  
طور  هكه مردم آن را نه ب وردسنگريزه يا قطعه اى آهن يا غيره چنان چيزى را خ كسى اگر :17مسئله

ـد  . ليكن كفّاره بر او واجب نمى گردد ،مى شكند يطور دوا، روزة وه خورند و نه ب غذا مي فقط باي
  .ضاى آن را بگيردق

را خورند و يا چنان چيزى  طور غذا ميه نوشيد كه مردم آن را ب و اگر چنان چيزى را خورد يا
ـ طور غذا نمى خورند ليكه كه گرچه مردم آن را عموماً بخورد  ـور دواء  ه ن در وقت ضرورت آن را ب ط

  )٢(.گردد يم و واجبآن بر ا هم روزه اش مى شكند و هم قضا و كفارة ،خورند، در اين صورت مي
                                                 

ـد و در      (١) اگر كسى زكام و ريزش كرده باشد يا بينى اش بند باشد و يا مبتال به بيمارى ديگرى باش
ـ جهت تداوى به بينى خود بكشد يا بچكاند، روزه اش مى ئي را حالت روزه دوا ـ به شكل گاز يا مايع يا پودر 

  . شكند و قضاى آن بر او الزم مى گردد

  : ر اTختارقال ( ا�
َ
 يْ شَ  هِ فِ نْ  اَ ِ(  َط عَ تَ سْ اِ  وْ ا

ً
   وَ Vَ قَ  ....ئا

َ
 قَ يْ ا

ً
 ضا

َ
َ : ال  حَ  َل خَ دْ اَ  وْ ل

ْ
  .انَ خَ ا�  هُ قَ ل

  1/127 :امداد الفتاوى و 6/418 :فتاوى دار العلوم ديوبند و134و 2/140 :الدر المختار
ـاى  و از شكستاندن روز. ماه مبارك رمضان است ةروزقصدي كفاره مخصوص شكستاندن     )٢( ه ه

  .مي آيد 20در مسئلةچنانكه تفصيل آن  ،غير رمضان كفاره الزم نمى آيد
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هم قضايش را بگيرند . روزة شان مى شكند ،كردند}همخوابگى{جماعاگر زن و شوهر  :18مسئله

  .و هم كفاره اش را بدهند

)١(كه سر آلت تناسلى مرد هنگامي  
داخل سوراخ شرمگاه پيش زن شد، روزه مى شكند و  

  .د، چه منى خارج شود يا نشودگردقضا و كفاره هر دو واجب مى 

اگر مرد آلت تناسلى خود را داخل سوراخ راه پشت زن كرد و سر آن داخل سوراخ رفت،  : 19مسئله 
  )٢(.دگرد واجب مي ي آنهادو هر در اين صورت نيز، روزة زن و مرد مى شكند و قضا و كفاره بر

  
�+ �_�  

  
ان روزة خود مبارك رمضشود كه انسان در ماه  الزم مي شكستن روزه همان وقتى كفّارة :20مسئله

 ،صورتى آن را بشكند خواه به هر. گردد هيچ روزة ديگرى واجب نمى كفاره از شكستاندن. را بشكند
  .اگرچه آن روزه روزة قضائى رمضان هم باشد

يا زني بعد از شكستاندن روزه در  ،البته اگر كسى در رمضان در شب نيت روزه را ننموده بود
  .از شكستن روزه واجب نمى شودكفاره  ،تهمان روز حايضه شد، در اين دو صور

 )٣(انداخت كشيد يا در گوش خود تيل يا روغن به بينيوار بينى صدوران روزه ن كسى در گرا :21مسئله

                                                 
ـه در       )١( ـان  مراد از سر آلت مرد فقط تا آنجاى آلت مرد است كه ختنه شده است ك عربـى آن را  زب
  .گويند مي »حشفه«
همين عمل نابود  قوم لوط به سبب. اما داخل كردن آلت مرد در سوراخ راه پشت گناه عظيم دارد     )٢(

گر اين عمل كسى ثابت شود، از ا .گردانيده شدند، چنانكه قرآن مجيد واقعة آنها را به تفصيل بيان نموده است
   :سزاى سخت و شديدى مى بينداسالمي طرف قاضى يا حاكم 

 
َ
ِْحرَاِق بِا'�اِر وَ . فُعَز�رُ ... رٍ بُ دُ  ءِ ْط وَ بِ  وْ ا

ْ
ـٍع قَاَل ِ$ ا�رَِر بِنَْحِو اإل ِل[ ُمْرتَِف َ̂ �نِْكيِس مِْن ̀ َِداِر وَا

ْ
َهْدِم ا1

ْحَجارِ 
َ ْ
     4/27 :هامش رد المختار الدر المختار على ...بِايBبَاِع األ

شكند و يك روزة قضائى بر  روزه اش مي ،به همين صورت اگر كسى در گوش خود دوا بچكاند     )٣(
  2/127 :امداد الفتاوى و 1/132 :منتخبات نظام الفتاوى  .گردد وى الزم مي
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، اما فقط ه استها روزه اش شكست در همة اين صورت كرد ليكن دوائى نخورد، )١(و يا خود را اماله

  .ب نمى شودقضاى آن بر او واجب مى باشد و كفاره واج

جايز  سوراخ شرمگاه پيش انداختن دوا يا تيل يا كدام شى ديگر در حالت روزه در ،زن براي :22مسئله
    )٢(.شود كفاره واجب نمى ولى ،شكند اش مى اگر زنى در حالت روزه در آنجا دوا انداخت، روزه. نيست

ا داخل سوراخ شرمگاه پيش ر }يا آلة ديگري{انگشت خود ،اگر دايه و قابله به ضرورت :23مسئله
و سپس تمام انگشت يا مقدارى از انگشت را  ،يا خود زن انگشت خود را داخل آنجا كرد ،زنى كرد

نمى  كفاره واجب ليكن ،شكند مىدر اين صورت روزه بيرون كشيده دوباره آن را داخل سوراخ كرد، 
    )٣( .فقط قضاى آن واجب مي باشد. شود

البته اگر پيش از . بيرون كشيدن دوباره داخل نكرد، روزه نمى شكندو اگر انگشت را بعد از 
انگشت وي تر بود، چه با آب يا چيزى ديگر، در اين صورت روزه در همان  ،داخل كردن به سوراخ

  .بار اول داخل كردن انگشت مى شكند

اش  روزه يد،بلعخود }لعاب دهن{آمد و او آن را به همراه تُف كسى خون مى اگر از دهان :24مسئله
نمى  اين صورت روزه شد، در البته اگر مقدار خون كمتر از تُف بود و مزة خون معلوم نمى. شكند مي

  .شكند

اما كسى طعم چيزى را با زبان چشيد و سپس آن را تُف كرد، روزه اش نمى شكند،  اگر :۲5مسئله
  .ضرورت مكروه مي باشد دوناينكار ب

لق باشد و زن مى ترسد كه اگر مرچ و نمك ديگ درست خُ البته اگر شوهر زنى بسيار بد

                                                 
)١(     ماله كردن«بالغان را   و حقنة »شاف كردن«اطفال را  ـقنه كردنحگويند مي »ا.  
يندازد، روزه اش نمى اين حكم دربارة زنان است و اگر مردى دوا يا تيل در سوراخ آلت تناسلى خود ب    )٢(

  مولف. شكند
انزال نكرد،  اگر كرد، روزه اش شكست و اگر انزال}جلَق زد{ردكسى در حالت روزه استمناء ك اگر    )٣(

َكفB  . روزه اش باقيست
ْ
َذا اِالْستِمْنَاءُ بِال

َ
iَقََضاءُ  :و

ْ
نْزََل فَعَلَيْهِ ال

َ
م�ا إذَا أ

َ
 أ

ْ
ِكن� َهَذا إذَا لَمْ فkُِْل

َ
 فُفِْسُد ل

َ
ْي ِ$ كَوْنِهِ ال

َ
   .أ

    299 /2 :رد المحتار

  .گناه مي باشدحرام و استمناء  بايد دانست كه و
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برايش  اينكار ديگ را بچشد و تاجايز است براي زن  اين صورت كرد، در خواهد نباشد شوهر بدخوئى

  .مكروه نمى باشد

ـيش  . جويدن چيزى در دهان تا آن را به طفل بخورانند مكروه است :26مسئله البته اگر ضرورت پ
  .مكروه نيستبيايد و مجبورى باشد، 

ها با پودر زغال يا پودر دندان مكروه است و اگر  ماليدن دندان}ها براي صفائي دندان{ :27مسئله
  )١( .اندكى از آن به حلق فرو برود، روزه را مى شكند

مسواك  يا است، چه مسواك خشك باشد درست وسيلة مسواكه ها ب كردن دندان پاك و
  . باشندكه همان ثانيه آن را كنده  اي تازه

وضاحت در دهان معلوم مـى  ه اگر مسواك از درخت سدر كنده شده است و تلخى آن ب
  .شود، بازهم مسواك كردن با آن مكروه نيست

مى شكند زن  روزةاگر زنى خوابيده بود يا بيهوش بود و شوهرش با او همخوابگى كرد،  :28مسئله
  . كفاره واجب نمى شود. و فقط قضاى آن بر او واجب مى شود

  .دگرد دو واجب مي و بر مرد، هم قضا و هم كفاره هر

ين دوباره برانكسى به فراموشى چيزى خورد و چنين فكر كرد كه روزه ام شكست و ب اگر :29مسئله
واجب  كفاره ،گردد او واجب مي شكند و فقط قضا بر مى اش صورت روزه اين قصداً چيزى خورد، در

  .نمى شود

كرد و چنين پنداشت كه روزة من شكسته است و به اين گمان دوباره  كسى استفراغ اگر :30مسئله
ـاره واجـب    ،قصداً چيزى خورد و روزة خود را شكست، بازهم فقط قضاى آن بر او واجب است كف

  .نمى باشد

ـر    اگر :31مسئله ـين فك كسى سرمه كرد يا نيشتر زد و خون داد و يا خود را تيل و روغن ماليد و چن
 چيزى خورد، در اين صورت قضا و كفاره هرقصداً حاال كسته است و بنابرين كرد كه روزة من ش

                                                 
ها با آن در حالت روزه مكروه مى  دندان نيز حكم باال را دارد و شستن دندان استعمال كرِيم يا خمير    (١)
  . مى شكندرا و اگر اندكى از كف خمير دندان به حلق برود روزه . باشد

  403/ 6 :وبندفتاوى دار العلوم دي و 4/429 :احسن الفتاوى و2/153 :رد المحتار
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  .گردد دو بر او واجب مي

اگر اتفاقاً روزة كسى در رمضان شكست، خوردن و نوشيدن چيزى در طول روز برايش  :32مسئله
  .تمام روز را مانند روزه داران بگذراندتا واجب است بر او بلكه  ،درست نيست

  

�+ �_�  

  
ـيده    ،كسى در رمضان اصالً نيت روزه را نداشت اگر :33ئلهمس ـورده و نوش بنابرين در طول روز خ

كفاره همان وقتى واجب مى شود كه شـخص  . رفت، در اين صورت كفاره بر او واجب نمى باشد
  )١( .نيت روزه را كرده بعداً آن را بشكند

  

�+ �_�  

  
ـا   كسي در ماه رمضان فراموش كرد كه  اگر  :34مسئله روزه دارد و سهواً چيزي خورد يا نوشيد يا ب

چيزي  قصداً ،ام شكسته است روزه كه حاال به اين پندار سپس و ردك}يگهمخواب{جماع همسرش
بلكه فقط قضاي آن روز بر  ،گردد اره بر او الزم نميشود، اما كفّ فاسد ميروزه اش خورد يا نوشيد، 
  .دواو واجب مي ش

                                                 
  . اگر كسى خود را واكسين كند، روزه اش نمى شكند :مسئله     (١)

   4/407 :تاوى دارالعلوم ديوبندف

  152تا  10/146: فتاوى محموديه و 137و2/136: امداد الفتاوى  و

هند، به او بدخون به او ترزيق نمايند يا ) گلوكوز( كنند يا سيرُم )آمپول( كسى را پيچكارى اگر :مسئله
  . در اين صورت نمى شكنده اش روز

   4/408 :لعلوم ديوبندا فتاوى دار و 1/133 :منتخبات نظام الفتاوى

   157تا  5/153 :جواهر الفقه و 148تا  2/144 :امداد الفتاوىو 

  489و  488و  3/487: فتاوى مفتي محمود و 10/153: و3/143 :فتاوى محموديه و
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بعد از ارتكاب آنها سهواً حاال قصداً چيزي با اين وجود و  دانستو اگر مسئلة شرعي را مي 

 قضاء هم گردد و الزم مي او اره بركفّ ، هميسهو همخوابگي صورت ارتكاب در پسخورد يا نوشيد، 

  . ، فقط قضاء بر او واجب خواهد بود و بسيو در صورت خوردن و نوشيدن سهو

 نمود د يا احتالم كرد و يا فقط از ديدن زني يا غيره انزالكسي بدون اختيار استفراغ كر اگر : 35مسئله

اش  نوشيد، روزه يا خورد عمداً چيزي شكسته است و اش كه روزه سبب ندانستن مسئله پنداشت به و
  . شود و فقط قضاي آن بر او الزم مي آيد در اين صورت فاسد مي

عمداً روزه را خورد، در اين  ولي بازهم ،دانست كه روزه از اين چيزها نمي شكند و اگر مي
  . گردد صورت كفاره نيز بر او الزم مي

زيرا اين  ،د، روزه اش فاسد نمي شودياگر مردي در سوراخ آلت تناسلي خود چيزي چكان  :۳6مسئله
  . نمي رسدبدنش } جوف{چيز به داخل

حيواني  ، و يا باانگيزد اي كه شهوت را نمي مرده يا با دختر كمسال نابالغه اگر مردي با زن :۳۷مسئله
ها  صورت گرفت يا بوسيد و يا با دست خود جلَق زد، و در همة اين كرد، و يا زني را به آغوش جِماع

كفّاره }گردد، اما و قضاء واجب مي{شود ها فاسد مي مني خارج شد، روزه اش در همة اين صورت
   .الزم نمي شود

ـرد، در   جماعجبر النه است يا در خواب است و يا باگر مردي با زن روزه داري كه ديوا :۳۸مسئله ك
روزه  گر مرد نيزا و. گردد فقط قضاي آن بر او الزم مي شود و ها روزة زن فاسد مي تمام اين صورت

  . گردد دو بر اين مرد واجب مي اره هراين صورت هم قضا و هم كفّ در ،داشت
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كه تمام شرايط وجوب روزه در او موجود باشد، اگر در دوران روزة رمضان كه نيت  كسي :۳۹مسئله
 }وفج{داخله اداي آن را قبل از طلوع صبح صادق كرده است، قصداً چنان چيزي را از راه دهان ب

نوعي  يعني از استعمال آن( شود طور دوا يا غذاي انسان استعمال ميه كه آن چيز ب برساند بدن خود
كند،  باشد و طبيعت انسانِ سليم الطبع از استعمال آن نفرت نمي ر ميلذت جسماني متصو نفع يا

جِماع كند يا با وي  شو يا اينكه خود) به اندازة يك دانة كنجد هم باشد و حتياگرچه بسيار اندك 
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ـز  لواطت نيز در همين حكم است و در جِماع، دخول حشَفَه (جِماع شود  ال كافي است، چه مني ان

  . الزم مي آيد ارهگردد و هم كفّ ها هم قضاء واجب مي ، در همة اين صورت)د يا نيشو

و چنان  استكه قابل جِماع  ليكن شرط اينست كه جِماع با چنان زني صورت گرفته باشد
  . دشته باشدختر كمسالي نباشد كه اصالً قابليت جِماع را ندا

  
�+ �_�  

  
ـردي شـي       }وغنر{اگر كسي سر خود را تيل :۴۰مسئله ـا م ـد، و ي ـرمه بكش ـود را س بمالد، يا چشم خ

ـري را داخـل    خشكي را در سوراخ مقعد خود داخل كند، و يك طرف آن شي در خارج باشد، و يا چيز ت
)١(نَهحقْ ه محلآن چيز تا ب كند، ولي

ـد   تمام اين صورت نرسد، در  ـخص فاس ـردد   ها روزة اين ش  نمـي گ

  . نمي رسندبدن ) فْجو(بر او واجب نمي شود، زيرا اين اشياء تا داخل و قضاء و كفّاره }يعني نمي شكند{

را داخل مقعد خود كرد و تمام آن چيز ...  و اگر مردي چيز خشكي مثل پنبه يا تكه و غيره
صورت  اين در ،نه رسيدحقْ ايتا ج كرد و آن چيز يز تري را داخليا اينكه چ در داخل مقعد غايب شد،

  . گردد شكند و فقط قضاء بر او واجب مي روزة اين شخص مي

كشند، اگر در  خاطر فايده اي چِلَم ميه كه ب كشيدن دارند يا كساني چِلَم كه عادت كساني :۴۱مسئله
    )٢(.گردد آنها واجب مي دو بر حالت روزة رمضان، چِلَم بكشند، هم قضاء و هم كفاره، هر
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  2/397 :رد المحتار .يَِصُل إ}

خالصه اينكه روزه از . شكند نيز حكم باال را دارد و روزه از سگرت كشيدن مي »سگرت كشيدن«    )٢(
   .سگرت و غيره مى شكند و قضاى آن الزم مي گردد كشيدن تنباكو به صورت چِلَم و

 َشك� فُفِْطُر  وَ  وَيُمْنَُع مِْن نَيِْع ا�َخاِن وَُ�ْبِهِ 
َ

وِْم ال �  َشارِبُهُ ِ$ الص
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جِماع كند، در اين صورت هم قضاء و هم كفاره اي ه اگر زني با پسري نابالغ يا مرد ديوان :۴۲مسئله

  . گردد بر او الزم مي

ـه   ،عاقل بودن زن و مرد در جِماع، شرط وجوب كفّاره نيست :۴۳مسئله حتي اگر يكي از آنها ديوان
  .عاقل واجب خواهد بود اره برباشد و ديگري عاقل، بازهم كفّ
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غسل  بدون بعد از احتالم و كسي اگر}شكند نمي يعني{ودش فاسد نمي »احتالم« روزه از :44مسئله
  . روزه بگيرد، روزه اش درست است كردن

  .گويند خروج مني در خواب را مي »احتالم«

د، كنـ ديدن زني يا شرمگاه آن زن يا تصوري در دل، انزال كسي با به همين صورت اگر 
  . نمي شكنداش بازهم روزه 

پِچكاري  وسيلةه ت تناسلي خود چيزي مانند تيل يا آب بيندازد، چه باگر مردي در سوراخ آل :45مسئله
 آنشود، اگرچه  ها فاسد نمي و يا ميله اي را داخل آن كند، روزه در اين صورت...  يا غيره}آمپول{

  . چيز تا مثانه نيز برسد

 ،ه جِماع كردكه شروع ب كمي از شب باقيمانده بود يادش نبود يا اينكه هنوزه كسي روزه ب :۴6مسئله
يادش آمد كه روزه دارد، يا ه و سپس به محض اينكه ب ،كرد خوردن يا نوشيدن چيزيه يا شروع ب

اين  يا لقمه را از دهان بيرون انداخت، در فوراً از همسر جدا شد و ،به محض اينكه صبح صادق دميد
خارج  منيبازهم ، همسر ازشدن  اگرچه بعد از جدا}،شكند نمي{شود اش فاسد نمي ها روزه صورت

  .بوداين انزال در حكم احتالم خواهد . شود

ـر   :۴۷مسئله روزه از مسواك كردن، اگرچه بعد از زوال آفتاب باشد ضرري نمي بيند، چه مسواك ت
  .باشد يا خشك

كه خوف انزال برود يا خوف  و آغوش گرفتن او در حالت روزه، هنگاميهمسر بوسيدن  :۴۸مسئله
 ،نباشد اگر اين خوف و ،باشد كار به جِماع خواهد كشيد، مكروه مي يار شده آخرِبرود كه نفس بي اخت

  .مكروه نيست
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يعني چسپانيدن ( و مباشرت فاحش با او ،گرفتن زن را در دهان هاي لب ،در حالت روزه :۴۹مسئله

روه است، چه خوف ال مكح ره در) بدون دخول به آنجادر حالت برهنگي آلت خود به شرمگاه زن 
  . نزال برود يا نرودا

كسي مقيم بود و بعد از نيت روزه مسافر شد و به قصد سفر از شهر و قرية خود خارج   اگر :5۰مسئله
ه خانه برگشت و به يش رفت و سپس دوباره براي گرفتن چيزي كه يادش رفته بود بپشده كمي 

ـه  او زيرا اگرچه  .گردد ياين صورت كفّاره بر او واجب م خانه رسيده روزة خود را فاسد ساخت، در ب
 »مسافر«خانة خود، كلمة ه ليكن به محض برگشتن ب ،نيت اقامت برنگشته و نه آنجا اقامت كرده

  .گردد ديگر بر او اطالق نمي
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اگر بجز جِماع، كفّاره از سبب ديگري واجب شده باشد و شخص هنوز يك كفاره را اداء  :5۱مسئله
ـافي   اين صورت اداي يك كفاره از طرف هر بر او واجب شد، در نكرده بود كه كفارة ديگري دو ك

  . خواهد بود، اگرچه اين دو كفاره از دو رمضان جداگانه باشد

ـند روزه هاي يك رمضان  ،كه به سبب ارتكاب جِماع فاسد شده اند البته اگر روزه هائي          ، باش
، در ايـن  باشندو اگر از دو رمضان . كرد در اين صورت يك كفاره از طرف همة آنها كفايت خواهد

  .ه باشدكردن ءهنوز هم ادارا كفارة اولي كفّاره دهنده صورت دو كفّارة جداگانه بايد داد، اگرچه 
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  سحري و افطار مسائل

�+�_�  

ـد  بخورد، پس غذا اگر كسى گرسنه نيست و نمى خواهد . خوردن سحرى سنت است :1مسئله ح
  )١(.چيز ديگري بخورد و يا فقط كمى آب بنوشد يكى دو دانه خرما يا اندكياقل 

ـحرى كسى سحرى نخورد بلكه از خواب برخاسته يكى دو لقمه نان خورد، بازهم ثوا اگر :2مسئله  ب س
  .خوردن را بدست مى آورد

قدر  اما نبايد آن. ديركردن در خوردن سحرى مستحب است كه امكان دارد تاخير و يتا جائ :3مسئله
  .دگردكند و روزه مشكوك د كه صبح صادق، شروع به طلوع دير كر

ـا چِلَـم   ،شربت ،چاىصرف كسى سحرى را خيلى زود خورد و بعد از آن به  اگر :4مسئله ـوا  ي  رنص
صورت  اين دهان خود را شست، در نمود و وار را تُفصهاى صبح شد، ن چون نزديكى و مشغول شد

حكم آن نيز مانند حكم تاخير در سحرى  .دست مى آورده بازهم، ثواب تاخير خوردن سحرى را ب
  .است

ـدون   رافردا  ،خانه همه خواب ماندند اهل نشد و بيدار خواب سحرى از براى خوردن كسى اگر :5مسئله ب
  .خاطر نخوردن سحرى بسيار بى همتى و گناهى بزرگ استه روزه نگرفتن ب. سحرى روزه بگيرند
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ي� ر� حضرت ابو سعيد خدري  :ترجمه    ـدا    روايت مي   ه� ع�نْ اهللا� ض� ـول خ ـه رس ـد  هكند ك   :فرمودن

زيرا خداوند بر . خوردن سحري بركت دارد، بنابرين آن را ترك نكنيد، اگرچه حتي يك جرعه آب هم بنوشيد

  . ندخواه ي فرستد و فرشتگان براي ايشان از خداوند دعا ميسحري كنندگان رحمت م

  11086 حديث: مسند احمد
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خوردن سحري  )آن در اوقات نماز گذشت مسائلو ( كه صبح صادق طلوع نكند تا هنگامي :6مسئله

  .و بعد از آن جايز نمى باشد ،تا آن هنگام درست است

ـه او   بودن شب گمان باقى به كسى دير بيدار شد و  اگر :7مسئله ـد ك سحرى خورد و بعداً معلوم ش
نمى شود و بايد قضاى آن  ء، در اين صورت روزه اش ادااستبعد از دميدن صبح سحرى خورده 

ـد  . را بعداً بگيرد و كفاره بر او واجب نمى باشد اما بازهم در طول اين روز، چيزى نخورد و روز را مانن
  .روزه داران بگذراند

سپس  و كرد روزة خود را افطار ،كرده آفتاب غروب آنكهكسى به گمان  ترتيب اگربه همين 
قضاى آن . سته استمعلوم شد كه آفتاب هنوز غروب نكرده بود، در اين صورت نيز روزه اش شك

نوشيدن  و كه آفتاب غروب نكند خوردن تا وقتى حاال كفاره بر او واجب نمى باشد، ولى و را بايد بگيرد
  .يز نيستبرايش جا

در اين كه صبح شده است يا نى، كرد كه مشكوك شد  تأخيركسى آنقدر در سحرى  اگر :8مسئله
نوشيد،  كسي در چنين وقت چيزى خورد يا اگر و. مكروه استاين وقت  درسحري  خوردن صورت

  .ه استدگرديو مرتكب گناه  هكرد ىزشتكار وي 

و اگر به يقين . رت قضاى آن را بايد بگيردمعلوم شد كه صبح شده بود، در اين صوبعداً اگر 
چيزى معلوم نگرديد و فقط شك باقى ماند، در اين صورت قضاى آن واجب نيست، اما احتياط در 

  .اينست كه قضاى آن روز را بگيرد

كردن در افطار  تأخير. آفتاب فوراً روزه را افطار كنندغروب مستحب اينست كه به محض  :9مسئله
  .مكروه است
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هنگامى كه متيقن شديد كه آفتاب حاال . در روزهاى ابرى كمى ديرتر روزه را افطار كنيد :10مسئله
غيره تا وقتى كه دل تان گواهى  ساعت وه غروب كرده است آنوقت روزه را افطار كنيد، و محض ب

  .بدهدندهد چندان اعتماد نكنيد، زيرا شايد ساعت پس و پيش رفته باشد و وقت را غلط نشان 

ت افطار شده يا ني، قكه آيا ومشكوك هستيد  همكسى آذان بدهد ليكن هنوز  اگر حتي
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  .درست نيستدر اين صورت هم گواهى نمى دهد، افطار كردن روزه  وقت افطار و دل تان به

اگر چيز شيرين ديگرى باشد روزه را  در صورت عدم آن ست، واافطار كردن با خرما بهتر  :11مسئله
هـم   ايـن زيرا  و اگر خرما و چيزى شيرين موجود نيست، روزه را با آب افطار كنيد .طار كنيدبا آن اف

  .مستحب است

. دانند كنند و اينكار را ثواب مي ز مردان روزه را با نمك افطار ميبسيارى از زنان و بعضى ا

  .غلط است اي هچنين عقيدداشتن 

  .ر كردن روزه جايز نيستافطا ،تا وقتى كه غروب آفتاب مشكوك است :12مسئله

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  كفارة روزه مسائل

�+�_�  

ست كه دو ماه تمام، پيايي و مسلسـل روزه  ا كفارة شكستاندن روزه در رمضان شريف اين :1مسئله
ـببي   يكى دو روز آن را كسي  و اگر. روزه گرفتن آن درست نيست اندك اندك. گرفته شود ـه س ب

  .روزه بگيردرا ين صورت دوباره سر از نو دو ماه روزه نگرفت، در ا

ـا   ،خاطر آمدن حيض، زن روزه نگرفته اسـت ه چند روزى كه ب البته در مورد زنان، هر آنه
ليكن به محض پاك شدن فوراً . معاف مي باشند و از ترك روزة آن ايام در كفاره ضررى نمى آيد

  .تكميل نمايدبايد شروع به روزه گرفتن كند و شصت روزِ روزه را 

ـد و   :2مسئله اگر زنى طفل به دنيا آورده و به سبب نفاس چند روز از روزه هاى كفاره اش ترك ش
صحيح نمى در اين صورت نتوانست تمام روزه ها را پياپى و پشت سر هم بگيرد، بازهم كفاره اش 

  .ماه روزه بگيرد نو دوسر دوباره از . باشد

د روز از روزه هاى كفاره اش به سبب اين بيمارى ترك گشت، شد و چنبيمار كسى  و اگر :3مسئله
  .دماه را روزه بگير يافتن، از سر نو دوو شفا بعد از بهبود بازهم 

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

  

�+ �_�  

  

ـه دو  صورت در اين كسى طاقت روزه گرفتن را نداشته باشد،  اگر :5مسئله شصت مسكين را روزان
  .كامالً سير شود و ديگر جاى خوردن نداشته باشند وقت غذا بخوراند، به آن اندازه كه شكم شان

ـان   كفاره ،ساكين، اطفال خُردسال باشنداگر بعضى از اين م :6مسئله اداء نمى شود، بايد به تعداد هم
  .را غذا بخوراندديگري بالغ  مساكيناطفال، 
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ـا   كفارة خود به مساكين نان گندم مي خاطره كسى ب اگر :7مسئله دهد، فقط نان خالى دادن به آنه

ـد  دهد، در اين صورت  و اگر نان جو و جوارى و غيره مي ،هم كافى خواهد بود ـراه آن  باي ـه هم  ،ب
  .قورمه و غيره نيز به آنها بدهد تا نان خشك را با آن بخورند ،مانند شوربا}نانخورش{ نمقدارى سالَ

ـايز   و اگر مساكين را غذا نخوراند بلكه مي :8مسئله خواهد شصت مسكين را غلّه بدهد، اين هم ج
   )١( .شود غلّه بدهد كه در صدقة فطر داده ميهر مسكين را آن اندازه . ستا

  .صدقة فطر قبالً گذشت مسائل

  .اينهم جايز است ،اگر قيمت همان اندازه غلّه را به مساكين بدهد :9مسئله

ـذا     ؛شخص ديگري گفته كسى ب اگر :10لهمسئ از طرف من كفاره بده و شصـت مسـكين را غ
 ءكفاره در اين صورت ادا ،د يا به آنها غلّه داديبخوران، و آن شخص از طرف او مساكين را غذا خوران

  . مى شود

  .كسى بدون گفتة كفاره دهنده از طرف او كفاره داد، كفاره صحيح نمى باشد و اگر

يا تا شصت روز  د ويتا شصت روز غذا خوراندو وقت در روز كسى فقط يك مسكين را  اگر :11مسئله
  .شود مي ءادااو داده رفت، بازهم كفاره  غله يا قيمت آن را به

ـد روز بلك ،تا شصت روز غذا بخوراند پياپيو اگر نتوانست اين مسكين را  :12مسئله  در ايـن  يه چن

  .ستااره اش درست كف بازهم حرجى نيست، ،ين وقفه آمدب

  
�+ �_�  

  
ـر    اگر :13مسئله كسى مقدار غلة شصت روز را حساب كرده آن را بخواهد در يك روز به يـك فقي

ـا را در  . بدهد، اينكارش جايز نمى باشد به همين گونه اگر غلة شصت روز را تقسيم نموده همة آنه
                                                 

عبارت از نيم صاع گندم يا آرد گندم يا قيمت آن و يا يك صاع جو و جوارى يا آرد  »صدقة فطر«     (١)

  . يا قيمت آنهاستآنها 

ـد و  ك نيم صاع مساوى يكو يك صاع به اوزان جديد، مساوى سه و نيم كيلو،  يلو و هفت ص

   .مالحظه گردد »مسايل صدقة فطر« تفاصيل تحت. است پنجاه گرام
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ـد  مي ءادابازهم از طرف يك روز  ،بدهد يك روز شصت بار به يك فقير مسـكين    59  شود و باي

  .ديگر را دوباره غله بدهد

ـه يـك   يعنى اينكه در يـك ر . به همين ترتيب، دادن قيمت غله نيز حكم باال را دارد وز ب
  .يك روزه را نبايد داد كه اينكار درست نيست مسكين بيشتر از قيمت غلة

نمى  ءاداطر داد، كفاره اش كسى به يكى از آن مساكين و فقراء كمتر از مقدار صدقة ف اگر :14مسئله
   .شود

. گردد كسى در يك رمضان، دو سه روزة خود را شكستاند، يك كفاره بر او واجب مي اگر :15مسئله

 اگانه باشد، در اين صورت براى هراز يك رمضان نباشد بلكه از دو رمضان جداگر البته اين دو روزه 
  )١(.كفارة جداگانه بايد داد رمضان،

  

  

  

�+�_�  

  

  

                                                 
  :مسلك راجح دربارة مسئله باال اينست    (١)

كفاره بجز جماع توسط اسباب ديگر واجب شده باشد و شخص هنوز آن كفاره را ادا نكرده بود اگر 

فاره براى هردوى آنها كافى است، اگرچه كه كفارة ديگر نيز بر او واجب گشت، در اين صورت اداى يك ك

  . اين دو كفاره از دو رمضان باشد

روزه هاى كه به سبب جماع يعنى همخوابگى فاسد شده اند، از يك رمضان هستند، در اگر البته 

   .اين صورت فقط يك كفاره از طرف همة آنها كفايت خواهد كرد

مضان را جداگانه بايد داد، اگرچه شـخص  اين صورت كفارة هر ر و اگر از دو رمضان هستند، در

  . كفارة رمضان قبلى را اداء نكرده باشد

   11/106 :جديده ةحاشي و 22مسئله106ص :گوهرهاى بهشتى

  .ضميمه 21تا  4/16 :و فتاوى دار العلوم ديوبند134فحةص و حاشية 2/35 :و امداد الفتاوى
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 هاي كه شكستن روزه جايز است صورت

�+�_�  

 ،رود مي وي د خوف هالكروزة خود را نشكنكسى ناگهان چنان مريض شد كه اگر  اگر :1مسئله
  . دباش درست ميبرايش ها شكستن روزه  شود، در اين صورت يا مرضش بسيار زياد مي

يا مار او را گزيد،  ،رفت شد كه تاب و توان از دستش معده چنان درد به مثالً ناگهان مبتال
  .ها خوردن دوا و شكستن روزه جايز است در اين صورت

مي  گشت كه از شدت تشنگى خوف هالكشبه همين ترتيب اگر كسى آن اندازه تشنه 
  .درست مى باشدبرايش رود، در اين صورت نيز شكستن روزه 

خودش  روزة خود را نشكند جانكه اگر  تكليف يا حالتى براى زن حامله پيش آمد اگر چنان :2مسئله
  .جايز است ن روزه برايشيا طفلش به خطر مى افتد، شكست

و بى طاقت شد كه خوف كسى غذا مى پخت و به سبب حرارت و گرمى آنقدر تشنه  اگر :3مسئله
  .رود، براى او جايز است كه روزة خود را بشكند هالك جانش مي

 گناهكاراز اينكار ا به اين حالت انداخت، ر قدر كار كرد كه خود ليكن اگر خودش قصداً آن

  )١(.شود مي

  

  

�+�_�  

  

  

                                                 
  3/17 :جديده ةحاشي. يز مى باشدولى بازهم شكستاندن روزه برايش در اين حالت جا   (١)
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  كه روزه نگرفتن جايز است يها صورت

�+�_�  

 رساند و خوف مي به وى ضرر ميدارد كه روزه گرفتن و مرضي ى بيماركسى چنان  اگر :1مسئله

هالك  يا بهبود خواهد يافت ترش ديرمرضيا  ،اش زيادتر خواهد شدگيرد، بيماري كه اگر روزه ب رود
  .كه صحت يافت، قضاى آن را بگيرد مانيزها روزه نگيرد و  خواهد شد، پس در اين صورت

بيب و بلكه هنگامى كه ط ،نمى باشد جايزگمان و خيال خود به كردن روزه فقط اما ترك 
ـازه دارد رساند، آنگاه  بگويد كه روزه گرفتن به تو ضرر مي يوداكتر مسلمان و ديندار به  روزه را  اج

  .نگيرد

ـبب   و اگر طبيب يا داكتر كافر باشد يا پ :2مسئله ـه س ابند شرع نباشد، گفتة او اعتبارى ندارد و فقط ب
   )١(.او روزه را ترك نكنيد ةگفت

ـار گفت ليكن خود شخص تجربة اين اگر طبيب و داكتر چيزى ن :3مسئله را دارد و عاليـم   يبيم
ضرر خواهد رساند، در گرفتن به او دهد كه روزه  ميديگرى را نيز مشاهده كرد و دلش هم گواهى 

  .ت روزه نگيرداين صور

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

بدون گفتة طبيب و بغير تجربه، فقط به خيال و گمان خود، روزة رمضان خود كسي و اگر 
  .كند و اگر روزة رمضان را نگيرد گناهكار خواهد بود ءاادرا شكست، در اين صورت بايد كفّاره 

                                                 

   .، بخواهد عبادت مريض را خراب كندزيرا احتمال دارد كه به سبب كفر     )١(

 فُعْتَمَُد 
َ

َ�فُِر فَال
ْ
م�ا ال

َ
ـا��يَم�ِم أ ةِ بِ

َ
ـال ـلٍِم َ َعَ ِ� الص� عِبَادَةِ كَمُْس

ْ
ن� غَرََضهُ إفَْسادُ ال

َ
 قَوِْ/ِ ِالْحتِمَاِل أ

َ
2َ

وَعََدهُ بِإِ 
َ
ةَ ف

َ
ال  فَقَْطُع الص�

َ
مَاءِ فَإِن�هُ ال

ْ
  2/187: رد المحتار  .ْقَطاءِ ال
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 باقى مانده و گمان غالب شمرض صحت يافت ليكن هنوز ضعفبيماري و كسى از  اگر :4مسئله

  .است اينست كه اگر روزه بگيرد، دوباره بيمار خواهد شد، در اين صورت روزه نگرفتن برايش جايزاو 

  

�+ �_�  

  

  . دند و بعداً قضاى آن را بگيرنروزه نگير تاجايز است اند حال سفر  دري كه براي اشخاص :5مسئله

يعنى قصد رفتن به فاصلة سه منزل . نماز گذشت مسائلست كه در ا همان» سفر« معنى
   )١(.را داشته باشد مسافت

بوده گمان }يا طياره{مثالً سوار قطار(شود  در سفر دچار تكليف و دشوارى نميمسافر اگر  :6مسئله
اين صورت  در )ش موجود استو راحت آرامشخانه خواهد رسيد و يا تمام وسايل ه د كه تا شام بدار

  . برايش بهتر است كه در حالت مسافرت نيز روزه بگيرد

ـارك    و اگر روزه نگيرد مرتكب گناهى نمي ـان مب شود، البته از كسب فضيلت روزة رمض
  .محروم مى ماند

ـورت روزه     تكليف و پريشانى مي سبب روزه دچارو اگر در طول راه به  ـود، در ايـن ص ش
  .نگرفتن برايش بهتر است

  

�+ �_�  

  

                                                 
ـاوى   48 ودانسته اند  ميل 48 علماء و اهل فتوى، مسافت سه منزل را مساوى با     )١(  77ميـل، مس

  . متر است 296و كيلومتر

ـاهر حق ، وجديدچاپ   4/311 :فتاوى دار العلوم ديوبند    3/220 :مظ

   489و 482و 480و 479و 474و 473/ 7و  151 /10 :وديهفتاوى محم و

   502و  498 /2 :فتاوى مفتى محمود و 5/168 :فتاوى رحيميه و 271و 1/270 :عزيز الفتاوىو 

  380و 2/379: مسايل شما و حل آنها و 4/15 :احسن الفتاوى و 1/503: فتاوى عثماني و 503و 
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يا مسافر هنوز  ،ض صحت نيافت بلكه در همان مرض وفات كردبيمار از مرشخص اگر  :7مسئله

ـ بابت د، در اين صورت از نموراه وفات  نمياخانه نرسيده بود كه در ه ب ـبب  ه آن روزه هاى كه ب س
د شد، زيرا فرصت قضا گرفتن آنها را نيافته ه بود در آخرت مواخذه نخواهگرديد كبيمارى و سفر تر

  .بود

رمضان ماه بعد از چون خاطر بيمارى ترك شده بود و ه باز كسى اگر ده روز روزة رمضان  :8مسئله
ـنج   ،شفا يافت، پنج روز سالم و تندرست بود و آنگاه وفات كرد ليكن قضاى آن روزه ها را در اين پ

نگرفتن قضائى پنج روزه  بابتگردد و فقط از  اين صورت پنج روزه از او معاف مي وز نگرفت، درر
  . مواخذه خواهد شد

ـر   و اگر بعد از ختم بيمارى، ده روز كامل سالم و تندرست بود و آنگاه وفات كرد و هنوز ه
  .گرديد تمام ده روز مواخذه خواهد بابته بود، در اين صورت از گرفتده روز را قضا ن

 نمايدقبل از مردن وصيت اگر پول و دارائي دارد است كه  الزمبنابرين براى اين شخص 

  .آنها مواخذه خواهد شد از طرف او بدهند بتبا فدية آن روزه هاى را كه در آخرت در تا

  .خواهد آمددر تحت عنوان بعدي فديه  مسائل

خانه وفات ه ترك كرده بود و بعد رسيدن بترتيب اگر مسافر در مسافرت روزه را  به همين :9مسئله
بنابرين او . كرد، در اين صورت فقط به تعداد همان روزهاى كه در خانه بود از او مواخذه خواهد شد

  .كه فدية آن روزه ها را از طرفش بدهند نيز بايد قبل از مردن وصيت كند

ـد،   انه بود بيشتر ميد روزهاى كه در خاز تعدا ،و اگر تعداد روزه هاى كه ترك شده بود ش
  .دگردينخواهد مواخذه بر اين اضافگى 

ـراى او درسـت     :10مسئله ـون ب اگر مسافر در طول سفر در جائى به نيت پانزده روز اقامت كرد، اكن
  .شرع مسافر نمى باشددر ديدة نيست كه روزه نگيرد، زيرا اكنون او 

د، در اين صورت روزه نگرفتن برايش البته اگر به نيت كمتر از پانزده روز در آنجا اقامت كر
  .جايز است

  

�+ �_�  
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ـود    جان خود يا بر سبب روزه بره كه زن حامله يا زن شير دهنده ب هنگامي :11مسئله جان طفـل خ

  .بعداً قضاى آن را بگيرد روزه نگيرد و تاجايز است برايش اين صورت  ردخوف داشته باشد، 

ـتخدام  را خاطر شير دادن طفل، دايه اى ه اند بتو يكن اگر شوهرِ زن پولدار است و ميل اس
  .كند، در اين صورت براى مادر طفل جايز نيست كه به سبب شير دادن، روزة رمضان را ترك كند

ـرفتن  دشير ديگرى را نمى خورد،  ،البته اگر آن طفل جز شير مادر خود ر اين صورت روزه نگ
  .براى مادر طفل درست است

اگر دايه روزه بگيرد و  خاطر شير دادن طفل استخدام كردند و ماه رمضان آمد هاى را ب دايه :12مسئله
  . خطر مى افتد، در اين صورت روزه نگرفتن براى دايه صحيح استه جان كودك ب

ـاني ، تا در حالت نفاس استو  هيا طفل به دنيا آورد است حيض ي كه در حالتزنهر  :13مسئله  زم
   .روزه بگيردايش جايز نيست بركه از حيض و نفاس پاك نشود 

  

�+ �_�  

  
اگر شب غسل . اگر زن از ماهوارى اش در شب پاك شد، اكنون روزة فردا را ترك نكند :14مسئله

  . غسل بگيردننموده بود، بازهم روزه بگيرد و صبح 

 شدن كه بعد از پاك پاك شد اكنون برايش درست نيست و اگر بعد از دميدن صبح صادق

روز را مانند سراسر حاال بايد  اما خوردن و نوشيدن چيزى نيز برايش جايز نيست و. مايدت روزه را نني
  . روزه داران بگذراند

شد، براى  كسى در روز رمضان مسلمان شد و يا در روز رمضان بالغ به همين ترتيب اگر :15مسئله
   .دد يا بنوشدرست نيست كه تا شام چيزى بخور وا

  )١(.باشد نمى ، قضاى آن روزه بر تازه مسلمان و تازه بالغ واجبدنوشي و اگر چيزى خورد يا
                                                 

   : ته مى شوديا دختر از چند عالمت دانسبلوغ پسر     (١)

پنجم . چهارم انزال. حامله گردانيدن پسر حامله شدن دختر و سوم. دوم حيض دختر. يكي احتالم

    ←اگر هيچ يك از عالمات باال در پسر يا دختر ديده نشد، به محض اينكه پانزده سال كامل از عمر آنها
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خانة ه كسى در سفر بود و تصميم داشت روزه نگيرد ليكن يك ساعت قبل از ظهر ب اگر  : 16مسئله 

زى نخورده يا ننوشيده اسـت،  خود رسيد و يا به نيت پانزده روز در جائى اقامت نمود و تا به حال چي
  .نمايد نيت روزه را حاالها وى اجازه دارد كه  ام اين صورتدر تم
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   .گردند رند، شرعاً بالغ محسوب مياو قدم به شانزده سالگى بگذ بگذرد

        5/170 :ختارالمالدر 

  . هاى شمسى شود، نه سال هاى قمري حساب مي از روى سال »پانزده سالگي«اين و 

    9/71 :فتاوى دار العلوم ديوبند و 5/170 :رد المختار
  . شود و بايد دانست كه دختر قبل از نُه سالگى و پسر قبل از دوازده سالگي بالغ نمي

  2/399 :كنز الدقايق
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  فدیه مسائل

�+�_�  

ـدازه   ،نمانده است يكسى كه آنقدر پير شده باشد كه قدرت روزه گرفتن در و هر : 1 مسئله يا آن ان
صورت  اين گرفتن را دارد، در ائى روزهنه توان و يابى را ندارد مريض است كه اكنون ديگر اميد صحت

و يا دو وقت )١(گندم يا جو بدهد ،روزه نگيرد و در بدل هر روزه يك مسكين را به مقدار صدقة فطر
  . گويند مي »فديه« اين را در شرع. بخوراند در يك روز او را غذا

جاى گندم يا جو، قيمت همان مقدار گندم يا جو را به مسكين بدهد، ه و اگر اين شخص ب
  . اينهم صحيح است

  . اينهم صحيح است ،گندمِ فديه را به چند قسمت تقسيم نموده به چندين مسكين بدهد اگر :2ئلهمس

يا از بيمارى شفا يافت، در اين صورت و  پيدا كردكسى فديه داد و بعداً قدرت و توانائى  اگر :3مسئله
  . سب خواهد كردقضاى تمام آن روزه ها را بايد بگيرد و فديه اى كه داده است، ثوابش را جداگانه ك

  

�+ �_�  

  
ـدل روزه   اگر بر :4مسئله كسى چند روزة قضائى واجب بود و او در وقت مردن وصيت كرد كه در ب

                                                 
مقدار صدقة فطر و فدية يك روزه يا يك نماز، يك صاع جو يا نيم صاع گندم و يا قيمت يـك       )١(

  . صاع جو يا قيمت نيم صاع گندم است

 نِ 
ُ

  ... رٍ ن بُ مِ  اٍع َص  صف
َ
  ... مِن اٍع و َص ا

َ
   2/103: الدر المختار  ... ع:ش

يك صاع برابر با سه و  و مى شود، گرام 750ك كيلو ويو نيم صاع در اوزان امروزي تقريباً برابر

  .مالحظه گرددصيل تحت مسائل صدقة فطر تف. نيم كيلو
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  . بايد بدهد ويفدية او را از اموال  يتم در اين صورت ولى. ام فديه بدهيد هاى قضائى

ـه   ويو مال از يك سومِ هر اندازه پول  يتبعد از مصارف كفن و دفن و اداى قرض م ك
  )١( .اينكار واجب است. را بايد بدهد يتباقيمانده است همة فدية م

ـال و   ه اشفديـ  يو قبل از مردن وصيتى نكرد، مگر ولىاگر خود اين شخص  :5مسئله او را از م
ـايد آن را    ـ از خداوند اميد مـي  ال شخص مردهـ نه از م دارائى شخصي خود اداء نمود ـه ش رود ك

  . ارة آن روزه ها از مرده نكندبمواخذه اى درقبول فرموده 

  . جايز نيست يبدون وصيت و يتدادن فديه از مال م

ـد، در ايـن   ر از يك سوم مال و دارائى مرده مـي  به همين ترتيب، اگر مقدار فديه زيادت ش
ـال و   يتصورت با وجود وصيت م ـوم م ، بدون رضايت همة وارثان، دادن فديه از بيشتر از يك س

  . ائى اش جايز نيستدار

ـر   البته اگر همة وارثان رضايت قلبى داشته باشند و همگى اجازت بدهند، فديه دادن در ه
  . باشد دو صورت باال درست مي

 يشخو وارثين بالغ، حصة اگرليكن اجازه دادن وارث نابالغ در شريعت اعتبارى ندارد، بنابرين 
  . باشد مي، صحيح را از حصة خود بدهند يترا جدا نموده فدية م

ـد   كسى قضا شده بود و او وصيت نمود اگر نمازهاى  :6مسئله ـه بدهي ـايم فدي و  كه در بدل نمازه
  . مى باشدال ، حكم آن نيز مانند مسئلة باوفات كردسپس 

  
�+ �_�  

  
فرض  به اين حساب، از طرف پنج نماز. فدية يك روزه مى باشد ةفدية هر نماز همان انداز :7مسئله

                                                 
 ،كرد مي كفايت كه يكرد، در اين صورت از هر قدركفايت نمي و اگر يك سوم باقيماندة مال مرده    )١(

  . شود  دهدافديه  ،از طرف همانقدر روزه

  3/20 :حاشية جديده
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)١(داد بايد سه صاع گندميك روز،  ز وتر يعنى شش نمازو يك نما

   .بايد داد و يا قيمت آن را 
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ـيت   بكسى  برزكات اگر  :8مسئله ـردن وص اقي مانده بود و آن را هنوز اداء نكرده و بنابرين قبل از م

رده واجـب  ، اداء كردن آن بر وارثين ماين صورتر دكنند،  ءادا ينمود كه زكاتش را بعد از مرگ و
   )٢(.مي باشد

ـد، در  ه ب شوفات كرد و وارثان نوصيت كردبدون و اگر  رضايت خويش، زكات او را دادن
  .  اين صورت زكاتش اداء نمى شود

جايز  يا از طرف او نماز قضائى بخواند، اينكار ،روزة قضائى بگيرد يتماز طرف  يتم اگر ولي :9مسئله
  . ساقط نمى گردد يتماز دوش نمى باشد و روزه و نماز قضائى 
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نبايد كسى به اين و . ددارگناه بزرگى اينكار نگرفتن روزة رمضان بدون عذر جايز نيست و  :10مسئله
گمان باشد كه در عوض آن يك روزة قضائى خواهم گرفت، زيرا در حديث شريف وارد است كه 

بازهم آنقدر ثواب نمى يابد كه از  ،روزه بگيردتمام سال را پياپى  ،كسى در بدل يك روزة رمضان اگر
                                                 

گرام گندم يا قيمت آن است چنانكه گذشـت،   750يك كيلو و ، نيم صاع مساويفدية يك نماز    (١)

  . گرام مى باشد و يا قيمت آن 500ده كيلو وبنابرين فدية شش نماز يك روز مساوى 

  . گندم يا قيمت آن داده شود بهتر خواهد بود كيلو 12و اگر احتياطاً 

ـاع حسـ  . باشد اصل كتاب مي  7اين عبارت، ترجمة عبارات مفصل مسئلة  ـاب  سه ص ب حس

   .منصوص متون فقهي است
از يك سوم باقيماندة  زكات ميت فقط هاى ميت، اداى قرضكفن و دفن و اداى  مصارفبعد از      )٢(

  3/21 :جديده حاشية. در صورت وصيتش واجب مي گرددمال او 
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   )١(.دست مى آورده روزة رمضان بروز گرفتن يك 

ـزى   در رمضان كسى  اگر :11مسئله ـه چي از  بد اعمالي خود روزه نگرفت، پس در پيشروى مردم ن
ـو   نزدبخورد و نه چيزى بنوشد و نه  ـاه، خ ـاه  آنها آشكار كند كه امروز روزه ندارم، زيرا اظهار گن د گن

  . جداگانه است

 م، در اين صورت مرتكب دو گناه ميكرد كه من امروز روزه ندار او اگر نزد ديگران آشكار

  . كردن آن يكى گناه روزه نگرفتن و دوم گناه آشكار. شود

»كنم خدا پنهان نيست، از بنده چه پنهان از« كه مشهور است اينكه ميان مردم

)٢(
 است غلط 

ـران   روزه نگرفته نيز مناسب يسبب عذره ه بكسى كبراي  بلكه حتى  اينست كه در مقابـل ديگ

  .چيزى نخورد

ـد و  كه دختر يا پسر، طاقت روزه گرفتن را يافتند به آنها نيز امر شود تا روز هنگامي :12مسئله ه بگيرن
ـه روز   }اگر با وجود حكم والدين روزه نگرفتند{كه ده ساله شدندهنگامي  ـا را وادار ب ه با تاديـب آنه

  . گرفتن بايد كرد

ـان را   ،چند روزى كه طاقت آن را داشتند و اگر نتوانند تمام رمضان را روزه بگيرند، هر هم
  . روزه بگيرند

ـرد  :13مسئله ـه  . اگر دختر يا پسر نابالغ روزه گرفته آن را بشكند، در اين صورت قضاى آن را نگي البت
  . باره بخواندآن را بايد دونيت نماز را نموده آن را بشكند، اگر 
  

  

�+�_�  

                                                 
ِ? ُهَريَْرةَ رَفَعَهُ     (١)

َ
فَْطَر يَوْمًا مِْن رَمََضاَن مِْن : َقْن أ

َ
 مَرٍَض، لَمْ فَقِْضهِ ِصيَامُ ا�Gهْرِ وEَِْن مَْن أ

َ
َلْ:ِ عُذْرٍ وَال

  . َصامَهُ 

   1935حديث قبل از : بخاري شريف
مثالً تشناب رفتن . زيرا بسيار چيزهاست كه گرچه از خدا پنهان نيست اما از بندگان پنهانش بايد كرد    )٢(

  ... و همخوابى كردن با همسر و غيره
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  اعتكاف مسائل

�+�_�  

   :ضروري است امربراي اعتكاف، سه  :۱مسئله

  . خوانند اعتكاف در مسجدي كه نماز را در آن به جماعت مي   _۱+

ـاف  . نيت اعتكاف را داشتن   _۲+ بنابرين بدون داشتن قصد و اراده، بودن در مسجد را اعتك
ـرط اسـالم و   همچنين براي صحت نيت، مسلمان و عاقل بودن . نمي گويند هم شرط است، لذا ش

   .عقل نيز در ضمن شرط نيت شامل مي باشد

  . حيض و نفاسجنابت و پاك بودن از    _۳+

  
�+ �_�  

  
   :افضل ترين اعتكاف :۲مسئله

  . استدر آن كعبة شريف  ي است كهاعتكاف در مسجد الحرام يعني مسجد   _�+

   .هسپس در مسجد نبوي   _�+

   .ت المقدسسپس در مسجد بي   _�+

   .شود به جماعت خوانده ميدر آن كه نمازهاي پنجگانه  يسپس در مسجد جامع   _�+

شود، در اين صورت اعتكاف در  نمي ءادااگر نمازهاي پنجگانه در آن به جماعت    _�+
   .مسجد محلّه افضل است

  .باشد آن بيشتراران ذسپس در آن مسجدي كه تعداد جماعت گ  _ �+
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   :اعتكاف بر سه قسم است :۳همسئل

  . واجب  _۱+

  . سنّت موكّده  _۲+

  . مستحب  _۳+

  

  

  

  _اعتكاف واجب +

�+�_�  

شرط چيزي  دوناعتكاف كردن را نذر بگيرد، چه ب ،آنست كه شخص »اعتكاف واجب«
  . شرط چيزيا نذر بگيرد يا ب

  . مكردا نذر من اعتكاف ر ؛بگويدمثالً سي كاينست كه }غير معلَّقنذر{نذر بدون شرط

اگر فالن كارم شد اعتكاف  ؛بگويدمثالً اينست كه كسي }معلَّقنذر {نذر با شرط چيزي و
  . مي كنم

  

  

  

  _سنّت  موكّده  اعتكاف +

�+�_�  

ـرا   }ده روز{اعتكاف عشَرة »اعتكاف سنّت موكّده« آخري ماه مبارك رمضان اسـت، زي
  . منقول استث صحيح احادي در هاعتكاف اين ده روز به التزام از نبي كريم

  . شود اداي چند نفر از عهدة ساير اهل محله ساقط مي بااين سنت موكّده 
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  _اعتكاف مستحب +

�+�_�  

ـه در   »اعتكاف مستحب« اعتكاف روزهاي ديگر غير از ده روز آخر ماه رمضان است، چ
  .سال ديگرهاي اوايل ماه رمضان باشد و چه در اواسط ماه رمضان و يا در ماه 

  

  

  

 _ عضي احكام اعتكافب  +

�+�_�  

 مـي واجبه را انجام كسي اعتكاف  پس هر. براي اعتكاف واجب، روزه داشتن شرط است :۴مسئله

كند كه روزه نمـي   همو حتي اگر در وقت اعتكاف نيت . باشد روزه گرفتن نيز بر او الزم ميدهد، 
  . بازهم روزه گرفتن بر او الزم مي باشد ،گيرم

اين نيتش لغو خواهد بود، زيرا شب وقت و محل  ،اعتكاف شب را نيت كندكسي  لهذا اگر
  . روزه نيست

ـز     ـورت شـب ني البته اگر اعتكاف شب و روز را يا اعتكاف چند روز را نيت كند، در اين ص
ولي اين شخص اگر نيـت فقـط   . گردد ضمناً داخل نيت روز شده اعتكاف شب نيز بر او الزم مي

  . گردد در اين صورت شب آن روز ضمناً داخل اعتكاف نمي ،دروز اعتكاف را نماي يك

ـد  نيتي هره بلكه روزه ب ،نيست الزمخاطر اعتكاف ه گرفتن روزه، خاص ب ـراي   ،كه باش ب
 مثالً شخصي. ب بودن روزة آن روز اعتكاف ضروري استالبته واج. كند كفايت مي اعتكاف آن روز

و صورت روزة رمضان براي آن اعتكاف كافي مي باشد  در ماه رمضان، اعتكاف را نذر نمود، در اين
ـان    مثالً اگر. آن روز كافي نخواهد بود روزة نفلي در ـاف هم كسي روزة نفلي گرفت و سپس اعتك

  . كرد، اينكار صحيح نمي باشد روز را نذر
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ـان    اگر ـاه رمض كسي اعتكاف تمام ماه مبارك رمضان را نذر گرفت و اتفاقاً نتوانست در م

ـا  اعتكاف  كند، پس اعتكاف ماه ديگري در بدل آن كفايت خواهد كرد و نذرش اداء خواهد شد، ام
  . باشد روزه گرفتنِ پياپي آن ماه و اعتكاف آن ماه بر او الزم مي

 ،ده روز آخر ماه رمضان، چونكه روزه خود موجود اسـت }عشَََره آخر{در اعتكاف مسنون :5مسئله
  . نيازي به اشتراط آن نيست

در اعتكاف مستحب، احتياط اينست كه روزه شرط آن مي باشد و معتمد اينست كه روزه  :6مسئله
  . در آن شرط نمي باشد

ـد  حد اقل مدت اعتكاف واجب يك روز است و حد اكثر آن هر :۷مسئله . قدر كه شخص نيت كن

ـارك }ده روز{مسنون، يك عشَرَهمدت اعتكاف   است، زيرا اعتكاف مسنون در عشرة آخر ماه مب
   .رمضان مي باشد و بس

تواند بلكه شخص يك دقيقه و يا يك لحظه نيز مي ،ن ندارداعتكاف مستحب مدت معي 

  . نيت اعتكاف را كند}در هنگام دخول به مسجد{

  

  

  
 _ مفسدات اعتكاف +

�+�_�  

ـا . م استدر حالت اعتكاف حرا »دو قسم افعال«انجام دادن  :۸مسئله  يعني در صورت ارتكاب آنه
ـردد  شود و قضاي آن الزم مي اعتكاف فاسد مي ،اعتكاف واجب يا مسنون است اگر ـر   )١(.گ و اگ

ـابر شود، زيرا اعتك اعتكاف مستحب است اعتكاف ختم مي ين اف مستحب، مدتي معين ندارد، بن
  .قضائي هم ندارد

                                                 
. اعتكافش فوت شده، قضاي آن روزها را بگيردروزهاي روزي كه از  يعني اينكه شخص هر چند    (١)

و براي گرفتن قضاي اعتكاف . قضاي اعتكاف واجب، واجب است و قضاي اعتكاف مسنون، مسنون است

     11/108 :جديده حاشية. البته روزه داشتن الزم است. رمضان، بودن ماه رمضان الزم نيست
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  _ قِسم  اول افعال +

�+�_�  

  : است وعضرورت دو ن. بدون ضرورت خارج شدن از محل اعتكاف

   }عييطب{ضرورت بشري   _�+

  .  و ضرورت شرعي _  �+

ـذا   . مثالً رفتن براي قضاي حاجت يا ادرار يا غسل جنابت :ضرورت بشري ـراي غ رفتن ب
  . خوردن هم مشمول اين قسمِ ضروريات است، البته هنگامي كه كسي براي آوردن غذا موجود نباشد

  . نماز جمعه مثالً رفتن براي :و ضرورت شرعي

ـد   وخاطر ضرورت از جاي اعتكاف خود بيره اعتكاف كننده چون ب :۹لهمسئ راغـت از  فن رفـت، بع
بكوشد تا حد امكان، ضرورت خود را در جائي رفـع  همچنين و . ضرورت خود در آنجا توقف نكند
  . كند كه نزديكتر به مسجد است

ـا   خاطر رفع حاجـت ه اگر ب}صورت عدم انتظام تسهيالت در محوطة مسجد در{مثالً ي
مسجد  غيره اش نزديكتر به دوستان يا خانة يكي از و ،اش دور باشد از مسجد خارج شود و خانه ادرار

  . خود برودو غيرة خانة همان دوست ه اين صورت ب است، در

ـ  }با خاطر آرام{البته اگر طبعيتش مانوس خانه اش است و ضرورتش ـتن ب ـاي  ه از رف ج
  . اش برايش جايز استخانه ه نش بـاين صورت رفت ديگري رفع نمي گردد، در

همان  خاطر اداي نماز جمعه به مسجد ديگري برود و بعد از نماز دره و اگر اعتكاف كننده ب
  . باشدنكار نيز جايز است، اما مكروه مي مسجد بماند و اعتكاف را در همانجا به اتمام برساند، اي

ـه    :۱۰مسئله ـهواً و ب براي اعتكاف كننده جايز نيست كه براي يك دقيقه و حتي كمتر از آن، و لَو س
  . گاه خود خارج شود از مسجد اعتكاف ،فراموشي

منافي  ندـكثيرُ الوقوع نيست كه يئسبب عذرهاه خروج اعتكاف كننده از جاي اعتكاف خود ب :۱۱مسئله
آتشي يا از ترس اطفاي يا  ،يا نجات غريقي ،مريضيخاطر عيادت ه كسي ب مثالً اگر. اعتكاف است
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گناه ها  در تمام اين صورتگرچه خروجش اعتكاف خود خارج شد، محل افتيدن سقف مسجد از 

  . خاطر نجات جان ضروري نيز مي باشد، ليكن اعتكاف باقي نمي مانده نيست، بلكه ب

 اءنثاين ا عي خارج شد و دركدام ضرورت بشري يا شر خاطر رفعه كننده ب اعتكاف البته اگر

ـركت   يا در نماز جنازه كرد، چه قبل از رفع ضرورت يا بعد فراغت از ضرورت، مريضي را عيادت اي ش
ـبي ندارد    .نمود، اينكار عي

ـه   }مسجد جامع{معتكف براي اداي نماز جمعه چنان وقتي به :۱۲مسئله ـرود ك ـب � ـج�د ة	 ت�ح�ي� م�ْس
ْ
و   ال

خاطر  هن مسجد بخواند، و همچنين بعد از نماز جمعه برايش جايز است تا بسنت جمعه را بتواند در آ
  . اداي نماز سنّت در آنجا بماند

ـنش   . تخمين اندازة اين مقدار وقت به راي همان شخص گذاشته شده است ـر تخمي اگ
ـبي ندارد   . اشتباه بود، يعني كمي پيشتر از وقت نماز رسيد، عي

پوليس  مثالً. اعتكافش باقي نمي ماند ،دندربه جبر از مسجد بيرون كاگر اعتكاف كننده را  :۱۳مسئله
اين اعتكاف كننده قرض دارد آمده او  كه بر يا كسي ،حكم قاضي از مسجد بيرون كشيده را ب يو

  . باقي نمي مانددر اين صورت ها را از مسجد بيرون كرد، اعتكاف 

ضرورت شرعي يا بشري از جاي اعتكاف خاطر ه به همين صورت، اگر اعتكاف كننده ب :۱۴مسئله
بيمار شد و تا رسيدن به  ينكهايا  ،خارج شده بود و سپس قرضخواهي در طول راه او را ايستاده كرد

  .اعتكافش باقي نمي ماندنيز ها  جاي اعتكاف مدتي گذشت، در اين صورت

  

  

  

  _ قسم دوم افعال+

  _ر اعتکاف ناجایز استد آنچه+

�+�_�  

يا  چه قصداً باشد ،ن آن در حالت اعتكاف ناجايز استانجام دادلي اند كه آن افعاقسم دوم 
ـاع  ،صورت بگيرد به فراموشي سهواً و چه در داخل مسجد يا در خارج مسجد ـره   مانند جِم  ...و غي

  . شود ها باطل مي اعتكاف در تمام اين صورت
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 ت اعتكاف ناجايز مـي در حالن و در آغوش كشيدن، سيدمثالً بو ،كه تابع جماع اند فعاليا

سبب  بهمني  چون و. گردد اعتكاف باطل نمي ،خارج نشود كه به سبب آن مني ليكن تا وقتي ،باشد
  . دگرد اين افعال خارج شد، اعتكاف فاسد مي

  . گردد د، اعتكاف فاسد نميور مني خارج شاز خيال و تصو قطالبته اگر ف

. عتكاف بدون ضرورت، مكروه تحريمـي اسـت  وي در حالت اامور دني بهمشغول شدن  :15مسئله

  . مثالً خريد و فروش يا انجام دادن كارهاي تجارتي

 چيزي براي خوردن نيست و جز او شخص همثالً در خان ،كار بسيار ضروري باشد البته اگر

ـاف    ،صورت ينا در  قابل اعتماد ديگري براي خريداري موجود نيست، ـراي اعتك خريد و فروش ب
  . ي باشدمكننده جايز 

سبب آلوده شدن مسجد يا كه  در صورتيمسجد داخل اما آوردن شي خريداري شده به 
شغال جاي ا خوف آلوده شدن مسجد يا و اگر .جايز نخواهد بود ،شغال جاي نمازگذاران گرددا باعث

بعضي  نزد}براي اين معتكف مجبور{داخل مسجده اين صورت آوردنش ب رود، در نمازگذاران نمي
  . ء جايز استعلما

البته معتكف نبايد سـخنان  . كُالً خاموش بودن در حالت اعتكاف، مكروه تحريمي است :16مسئله
ـبت كند بلكه اوقات خود را در تالوت قرآن مجيد  ،زشت از زبان بكشد و نبايد دروغ بگويد و نه غي

صرف }...درود شريف و و ذكر و مانند نماز{يا در عبادت ديگريو آموختن مسايل ديني  ويا خواندن 
  . مايدن

  .خالصه اينكه خاموش نشستن عبادت نيست

  

  

  

  

 زنان اعتكاف 

�+�_�  

ـة  اينست كه زن اندكى قبل از تمام شدن روز بيستم رمضان مبارك،  اعتكاف زن    در خان
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م ا تا غروب آفتاب تاريخ بيست و نهم يا سى ،كه براى نماز خواندن مقرر نموده است خود در آنجائي

.بماندديده شود،  كه هالل عيدان، يعنى تا آن روزي رمض
 )١(

   

  . گويند و اعتكاف ثواب بسيار فراوانى دارد مي »اعتكاف« اين را

ـناب   ج ايز است كهجبرايش  تنهااگر زنى شروع به اعتكاف نمايد،  هت رفع حاجـت و تش
  . رفتن يا آب و غذا خوردن از آنجا برخاسته بيرون بيايد

ـورت بياورد،  حاضر باشد كه آب و غذايش را برايش كس ديگرى و اگر ـراي   در اين ص ب
  . نجا بماند و در همانجا بخوابدهمادر آب و غذا گرفتن هم از آنجا بيرون نشود و شب و روز 

ه و بهتر اينست كه بيكار ننشيند بلكه به تالوت قرآن يا خواندن نماز نفلى يا ذكر و تسبيح ب
  . د، خود را مصروف بسازدببيا هر اندازه اى كه توفيق آن را

ـيض و   و اگر زن دچار حيض و نفاس شد، اعتكاف را ترك كند، زيرا اعتكاف در حالت ح
فاس جايز نيستن .  

با همسر يا بوسيدن يا به آغوش گرفتن }همخوابگى{جماع همچنين در هنگام اعتكاف،
.او نيز جايز نيست

 )٢(  

  

�+�_�  

  
                                                 

وقته در آن نماز  مسجدى جايز است كه پنجهمان در فقط اعتكاف ت چنانكه گذشبراى مردان،     )١(

  . شود جماعت خوانده مي
ـه در آن      )٢( اما بعد از پاك شدن از حيض و نفاس، اعتكاف كردن قضائى فقط همان يك روزى ك

   . مى باشد الزمحيض يا نفاسش آمده است بر او 

ـد، در   همچنين آن يك روز اعتكاف قضائى را اگر بخواهد در ماه مبارك رمضان ديگرى اداء كن

 . اين صورت، روزة همان رمضان برايش كفايت مى كند
ـورت آن روز را   و اگر آن روز قضائى را در ماه ديگرى غير از ماه رمضان اعتكاف كند، در اين ص

  . روزه نيز بايد بگيرد

    3/22 :حاشيه جديده
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+  َ

ْ
  _ ج� كِتَاُب ا�

  

  

  

  حج مسائل

�+�_�  

وسيلة آن سواره ه كه مى تواند ب شته باشداز ضرورت دابيشتر كسى آنقدر پول و دارائى  هر  

  . حج بر او فرض مى باشد ،رگرددتا مكة معظّمه رفته و حج نموده ب يو به راحت

 گناه كه از هر حجى«: فرموده اند هحج كردن ثواب بسيار بزرگى دارد چنانكه رسول اهللا  

.»جز بهشت چيز ديگري نيست پاداششها پاك باشد،  ها و بدي
)١(

  

حج « :فرموده اند هرسول اهللا. و همچنين دربارة عمره نيز ثواب فراوانى وارد شده است

.»و عمره گناهان را آنگونه از بين مى برد چنانكه كورة آتش زنگ آهن را از بين مى برد
)٢(

  

رض باشد و او بازهم حج ننمايد، دربارة وى وعيدهاى سختى وارد كه حج بر وى ف سىك

هر شخصى كه آنقدر پول و دارائـى و  « :در حديثى مى فرمايند هرسول اهللاشده است، چنانكه 

ـودى   ه سوارى دارد كه بتواند ب ـه او يه وسيلة آنها تا بيت اهللا شريف برود و او بازهم به حج نرود، چ

.»پرواهش را ندارد بميرد و چه نصرانى، خداوند
)٣(

    

                                                 
ِ� هَُريَْرةَ رَِ�َ اهللاُ قَ     (١)

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ : َقنْهُ  ْن أ

َ
 ا!َن�ةُ  ...:قَاَل  هأ

�
ُ َجزَاءٌ إِال

َ
يَْس )

َ
  .وَا�َج0 المَْ-ُورُ ل

  3355 حديث: و مسلم شريف1773 حديث: بخاري شريف
ـن7ِْ الِكـ5ُ َخبَـَث : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ      )٢( تَابِعُوا نDََْ ا�َج� وَالعُمَْرةِ، فَإِغ�هُمَا فَنْفِيَاِن الفَقَْر وَا:0نُوَب كَمَا َف

ةِ  �    ... ا�َِديِد، وَا:�هَِب، وَالفِض
   2887حديث : ماجهو ابن  2630حديث: و نسائي شريف 810حديث: ترمذي شريف

 نَيِْت اهللاِ مَْن مَلََك زَادًا وَرَاِحلَ : ههللاِ قَاَل رَُسوُل ا: َقْن عMNَِ قَاَل      )٣(
َ

Yِغُهُ إ
�
نْ فَمُوَت ةً يُبَل

َ
 عَلَيْهِ أ

َ
ُج� فَال َ̂  وَلَمْ 

 َ ْ̀ وْ نَ
َ
ن� اهللاَ فَهُودِيaا، أ

َ
�اِس ِحج0 اdَيِْت مَنْ وَِهللاِ  :فَقُوُل cِ كِتَابِهِ  اغِيaا، وَذَلَِك أfا 

َ
gَ   

ً
ْهِ َسبِيال

َ
iِاْستََطاعَ إ.   

    222حديث  :مشكات شريف و  812 حديث: ترمذي شريف
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.»ترك كردن حج، شيوة اسالم نيست« :فرموده اند هو همچنين آنحضرت

)١(
   

  

�+ �_�  

  

يكى  كرد، كسى چند مرتبه حج اگر. در سراسر عمر فقط يك مرتبه حج كردن فرض است :1مسئله

  .ت مى آورددسه گردند و او ثواب بسيار فراوانى در مقابل آنها ب ا فرض و بقية آنها نفل ميآنه

)٢(داء نشده استش افرض حجقبل از بالغ شدن حج كرده است، كسى  اگر :2مسئله
اكنون بعد از  و 

و آن حج كه در طفوليت و قبـل از  . باشد ، دوباره حج كردن بر وى فرض ميباشدبلوغ اگر پولدار 

  .بلوغ نموده، حج نفلى است

  .ثروتمند هم باشدقدر پولدار و  حج بر كور فرض نيست، خواه هر :3مسئله

ـذر   . حج كردن در همان سال بر او واجب اسـت كسى فرض شد،  چون حج بر :4مسئله ـدون ع ب

ـواهم   يبودن كه هنوز جوان هستم، در سال ديگر خيالكردن در اداى حج و به اين تأخير  حج خ

  .نيست جايزرفت، 

ـا    اء ميسال به حج رفت، گرچه حجش اد بعد از سه چهارهمچو شخصي و اگر           ـود، ام ش

  . مي گرددبخاطر تاخير گناهكار 

  

�+ �_�  

  

ـرورى اسـت  ديگري م زن همراه بودن شوهر يا كدام محربراى  :5مسئله و . در طول سفر حج ض
                                                 

)١(     �lِ�fاٍس عَِن ا�ن�هُ nََن فَقُوُل هعَِن ابِْن َقب
َ
ِْسالمِ  :ك

ْ
 rَُورَةَ cِ اإل

َ
   .ال

   3114 و 2844 حديث :مسند احمد و1229 حديث :ابو داود شريف

  .كتاب المناسك  3141حديث :و جمع الفوائد

مراد اين نيست كه اين حج ثواب هم ندارد، نـى،  . يعنى اينكه فرض توسط آن حج اداء نمى شود    )٢(

   مولف. بزرگ و فراوانى دارد بلكه حج نفلى ثواب بسيار
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.حج رفتن براى زن درست نمى باشدمحرم، بدون همراه بودن 

)
 

١(
  

درست  برايش رتاين صو كند، در مي ة كمتر از سه منزلى مكه زندگىزن در فاصل البته اگر

.است كه بدون شوهر يا محرم به حج برود
)٢(

   

                                                 
  _ سفر بدون همراهي محرم براي زن جايز نيست  +    )١(

 
َ

ي�اٍم وَمَا فَوْقَهَاوَال
َ
ثَةَ ك

َ
ةُ بِغuَ ِ5ََْْرٍم ثَال

َ
مَرْأ

ْ
    1/91 :عالمگيريفتاوي  .تَُسافُِر ال

ـه در  ،ده استدياحاديث شريفه، سفر بدون محرم براي زن به سختي منع گردر  ـات   چنانچ رواي

  : ستا صحيح و مشهور وارد

�  ن� ما اَ نهُ عَ  اهللاُ  xَِ رَ  رَ مَ قُ  ابِن  ِن عَ _    �+fا �y اٍم : اَل قَ ه�ي
َ
ثَةَ ك

َ
ةُ ثَال

َ
مَرْأ

ْ
تَُسافُِر ال

َ
 اِ وَال

ّ
   .مٍ رَ uَ z ذِ  عَ  مَ ال

ي� ر� اهللا بن عمر  از حضرت عبد :ترجمه زن به : فرمودند هروايت است كه رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

   . كند مگر اينكه محرمش همراه او باشدسفر نبايد  ،مسافت سه روز راه

  1973حديث  7/275 :اعالء السنن و 1729و 1122و 1025و 1024يث حد: بخاري شريف

   :و همچنين در مسلم شريف روايت است _   �+
، قَاَل  ُْدرِي�

ْ
ِ� َسعِيٍد ا|

َ
مَ : َقْن أ

�
َوِْم : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص{� اُهللا عَلَيْهِ وََسل

ْ
iةٍ تُؤْمُِن بِاهللاِ وَا

َ
ِل0 ِالمْرَأ َ̂  

َ
ال

 
َ
ِخِر، أ

ْ
 اآل

�
ي�اٍم فََصاِعًدا، إِال

َ
ثََة ك

َ
ـَرٍم  ْن تَُسافَِر َسَفرًا يَُكوُن ثَال ْuَ وْ ذُو

َ
ُخوَها، أ

َ
وْ أ

َ
وْ زَوُْجَها، أ

َ
وِ انْنَُها، أ

َ
بُوَها، أ

َ
وََمعََها أ

  .ِمنَْها

ي� ر�  خدري حضرت ابو سعيد :ترجمه براي زني : فرمودند هگويد كه رسول خدا مي    ه� ع�ْنـاهللا� ض�

ـر   روز راه يا بيشتر طول دارد برود  ا و روز آخرت ايمان دارد حالل نيست تا به سفري كه سهكه به خد مگ

  . اينكه پدرش يا پسرش يا شوهرش يا برادرش يا محرم ديگرش همراه او باشد

   1975حديث  7/277 :اعالء السنن و 2390 حديث: مسلم شريف

  1089حديث  :سنن ترمذي و1466حديث : داود سنن ابو و

  . است دانسته اند كيلو متر 77كه مطابق ميل 48 اهل فتوى، مسافت سه منزل را مساوى با     )٢(

و   10/51: فتاوى محموديه و 3/220 :مظاهر حق و ،جديدچاپ 4/113 :فتاوى دار العلوم ديوبند

فتاوى  و5/168 :فتاوى رحيميه و 271 و 1/270 :عزيز الفتاوى و 489 و 482 و 480 و 479و  474و 7/473

شما و حل  مسائل و 5/15 :احسن الفتاوى و  1/503 :فتاوى عثمانى و 503 و 502 و 2/498 :مفتى محمود

    40و 39 و 37ص :سفر مسائل و  384 و 382 و 380و 2/379 :آنها
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ـد   يا چنان فاسق و بد ،سفر حج مى رود نابالغ باشده اگر آن محرم كه همراه زن ب :6مسئله دين باش

رفتن  اين صورت حج د، دركر نيناطمااو  برتوان  اش نيز نمي كه حتى از طرف خواهر و مادر و غيره

  .ستزن با چنين محرم درست ني

 جايزكه محرم قابل اطمينان براى همراهى زن در سفر حج پيدا شد، براى شوهر  هنگامي :7مسئله

  .نيست كه زن را از حج رفتن منع كند

  .به حج برود هدمو، زن سخن او را قبول ننندو اگر شوهر منع هم ك

عى درسـت  بلوغ است، سفر بدون محرم شر ترى كه هنوز بالغ نشده اما نزديكدخبراي  :8مسئله

  .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  :9مسئله

  . باشد

  

  

  

 _ حج بدل +

�+�_�  

ـا را اگر زنى در تمام عمر چنان محرمى  :10مسئله ه حـج  نيافت كه بتواند همراهش به حج برود، گن

  .نكردن بر دوش او نخواهد بود

د، نكسى را به حج بفرست وياز طرف وارثانش ليكن قبل از مردن، وصيت كردن به اينكه 

شخصي  هاش ب تركههاى  مصارف حج يك نفر را از پول نشوفات او، وارثا بعد از. بر او واجب است

ـاقط   يتنگونه حج از دوش مفريضة حج توسط اي. داده او را بفرستند تا از طرف وى حج ادا كند س

  . مى شود

  .گويند مي »حج بدل« اين گونه حج را

ـا   بود و او از تنبلى و كاهلى به حج نرفت و سپسه شدكسى حج فرض  اگر بر :11مسئله كور شد ي

  .نيز قبل از مردن بايد به حج بدل وصيت نمايد يكند، و تواند سفر چنان مريض شد كه ديگر نمي

غيره اش،  ها و جا گذاشته است كه بعد اداى قرضه آنقدر پول و دارائى از خود ب تياگر م :12مسئله
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واجب  يتاداء كرد، در اين صورت بر وارثان مرا توان حج بدل  اش مي دارائىها و  از يك سوم پول

  .را تكميل كنند و از طرف او حج بدل نمايند يتم وصيت تااست 

ء كرد،  توان توسط يك سوم آن، حج بدل را ادا ست و نمياندك ا يتمول و دارائى و اگر پ

  .لى اش در اين صورت از طرف او حج بدل ننمايدو

كمبود كه  ير پول ديگراقدم را گرفته و هر يتمدارائى  يك سوم پول و يتمولي البته اگر 

  .انجام داد راحج بدل  يتمتوان از طرف  ازد، در اين صورت ميدرپبخصى خود هاى ش از پولبود، 

ـه  . در حج بدل مصرف شود يتمخالصه اينكه نبايد بيشتر از يك سوم پول و دارائى  البت

كسى را  گيريم، تو به رضايت خود به ولى اجازه بدهند كه ما حصة خود را نمى يتماگر همة وارثان 

ـوم    جايزبفرست، در اين صورت  يتمبراى اداى حج بدل  ـول و  است كه ولى بيشتر از يـك س پ

  .را در حج بدل مصرف كند يتمدارائى 

هاى حصة آنها نبايد  ليكن اجازة وارثان نابالغ در شريعت مورد اعتبار نيست، بنابرين از پول

  .هرگز چيزى گرفته شود

 ،پول و دارائـى اش  بنابر كمبودقبل از مردن به اداى حج بدل وصيت نمود، اما  يتماگر  :13مسئله

ـه  هم  يتمو همچنين وارثان  كن بودمامهايش ن سوم پول حج بدل از يكاداي  حاضر نشدند ك

طرف  حج بدل از لذا كنند و خاطر حج بدل مصرفه يك سوم تركه را ب به رضايت خويش بيشتر از

  .وى اداء نگرديد، در اين صورت گناهى بر مردة بيچاره نخواهد بود

لذا اگر قضاى روزه يا نمازهاى . مى باشد مانند حكم باال يتمحكم تمامى وصيت هاى  :14مسئله

يا دادن زكات بر او واجب بود، و او قبل از مردن وصيت كرد كه فدية  ،بودمانده باقيكسى  زيادى بر

ـد   ها و نمازها و پول زكاتش را بدهند، همة اينها فقط از يك سوم پولروزه و  دارائى وى اداء خواه

   .شد

ـدون   يـت مكردن پول بيشتر از يك سوم تركة  مصرفهمچنين بايد متوجه بود كه و  ب

  .شده است هتفصيل اين احكام قبالً نيز نوشت. درست نمى باشدرضايت قلبى وارثان او 

به اداى حج بدل وصيت نكرده بود، در اين صورت اداى حج بدل قبل از مردن  يتماگر  :۱5مسئله

جايز  كارقلباً به اينكار اظهار رضايت كنند، اين يوالبته اگر تمام وارثان . درست نمى باشد يتماز پول 

  .ء خواهد شد خواهد بود و انشاء اهللا فريضة حج وى ادا
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  .}بنابرين از حصة پول آنها نبايد چيزى گرفت{.نابالغ اعتبار نداردوارثان اما اجازة 

  

�+ �_�  

  

»عدت« دوران دركه  يزن :16مسئله

)١(
  .را ترك نموده به حج برود عدت كه صحيح نيست باشد، برايش 

رفت و  مصارفد و مراجعت كنكسى فقط آنقدر پول دارد كه بتواند تا مكه سفر نموده  اگر :17مسئله

   .آمد به مدينه را ندارد، در اين صورت نيز حج بر او فرض مى باشد

، حج ر نباشديسرفتن به مدينه هم م مصارفكنند كه تا وقتى كه  مي گمانبعضى مردم 

  .غلط است سراسر گمانض نمى شود، اين فر

ـا   براى زن درست نيست كه در وقت اح :18مسئله ـه ب رام، چهرة خود را با چنان چادرى بپوشاند ك

  .اشته باشدد پوست چهره اش تماس

چون  .ماند كسى مى ياده شود و نه ب ن حج كردن نه به آسانى فهميده ميحج بدو مسائل :19مسئله

ـابرين  حج  مسائلم هاى هستند كه روند، در آنجا معلّ مردم به حج مي را به ايشان مى آموزانند، بن

  . را در اينجا ضرورى ندانستيم مسائلنوشتن اين 

.شود عمره نيز در آنجا آموزانده مي مسائليب و تبه همين صورت، تر
)٢(

   

                                                 
مدت چون زني را شوهرش طالق دهد يا شوهر زن بميرد يا نكاح فسخ شود، زن تا گذشتن يك     (١)

 اين مدت معينچون ارد كه از خانه بيرون بيايد و نه اجازه دارد كه با مرد ديگرى نكاح نمايد، و معين اجازه ند

اين مدت معين را در . جازه دارد با مرد ديگرى نكاح كندتواند از خانه بيرون برود و همچنين ا ، زن ميگذشت

   .گويند مي »عدت« اصطالح شريعت

  .دشخواهند عداً درج عدت ب مسائل

هاى راهمناى حج و عمره را  بنابرين قبل از حج رفتن، كتاب ،امروزه چنين معلمانى ميسر نيست     )٢(

  . مطالعه كنيد

ٰ  ر�ح�م�ه�  تاليف حضرت موالنا محمد منظور نعمانى »چگونه حج كنيد« كتاب كه هم كتاب و   اهللا� ت�ع�ا��

ـعيد   پسنديدة  مفتى اعظم هند و شيخ الحديث  آن،هم ترجمة فارسى  ـا س دار العلوم ديوبند حضرت موالن

  .توان از آن استفاده كرد مي. ، به چاپ رسيده استباشد مياحمد پالنپورى دامت بركاتهم 
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  زيارت مدينة منوره

�+�_�  

يش از حج به مدينة منوره حاضر شده از زيارت اگر كسى توانائى مالى دارد، بعد از حج يا پ

  . كندكسب بركات سجد نبوى و م هروضة مبارك حضرت رسول اكرم

  : در اين باره فرموده اند هرسول اهللا

را بعد از وفاتم زيارت نمود، همان بركاتى را خواهد يافت كه گويا مرا در حياتم مكسى  هر«

.»زيارت نموده باشد
)١(   

كسى فقط حج كند و به زيارت من نيايد، او با من بسيار بـى   هر« :اندو همچنين فرموده 

.»مروتى كرده است
)٢(   

   :در مورد مسجد نبوى فرموده اند هو آنحضرت

ـ  ،كسى در اين مسجد يك نماز بخواند هر« ه در بدل آن ثوابي برابر با پنجاه هزار نماز را ب

                                                 
غ�مَا زَارَِ� cِ َحيَاِ� : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ     )١(

َ
   .مَْن زَارَِ� نَعَْد مَوِْ� فََكك

  130حديث: از دينوري هو المجالس 2694 حديث: سنن دارقطني

   3855 حديث: شعب االيمان بيهقي و

  هجري  110 از حسن يسار بصري متوفي  37 ص :فضائل مكة و

   3802 حديث :جمع الفوائد و 1075 حديث: عسقالنيير از ابن حجر ـو تلخيص كب

َ وَ  ج� حَ  نْ مَ : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ     )٢(    .اِ� فَ جَ  دْ قَ فَ  ِ� رْ زُ يَ  مْ ل
  1/303 :و التلخيص الكبير 6/299 :و البدر المنير 10/499:اعالء السنن

   1110 حديث: هو المقاصد الحسن

  2612 و 2460 حديث: ف الخفاء و مزيل االلباسكشو 

  ... و غيره كتب حديث 2448 حديث: ينا للصنعانيــينب سنةو فتح الغفار الجامع الحكام 
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.»دست مى آورد

)١(
   

توفيق عنايت ما را د و بر اعمال نيك گردانيب همة ما باهللا متعال اين نعمت بزرگ را نص

  .آمين يا رب العالمين .بفرمايد

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

                                                 
نَِس بِْن مَالٍِك، قَاَل     )١(

َ
ةٌ cِ ...  :ههللاِ قَاَل رَُسوُل ا: َقْن أ

َ
ةٍ، وََصال

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
تُهُ cِ مَْسِجِدي ِ�َمِْسDَ أ

َ
وََصال

ةٍ 
َ

ِف َصال
ْ
ل
َ
َرَاِم بِِمائَةِ أ

ْ
مَْسِجِد ا�

ْ
   .ال

   7008 حديث: معجم اوسط طبراني و 1413 حديث: شريف ةابن ماج

  3794 حديث: دجمع الفوائ و



 

   

 وا�
	�ا� ���ب      ��� 
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ْضِحيَِة وَ ا كِتَاُب  +

ْ
  _ ا��بِْح  أل

  

  

  

  

  قرباني مسائل

�+�_�  

   :فرموده اند هرسول اهللا. قربانى ثواب بسيار فراوانى دارد

روزها  آن قربانى در. پسنديده تر از قربانى نيست أهيچ عملى نزد اهللا  قربانى در روزهاى«
نكه آ چكد، قبل از روى زمين ميبر ى، كه در وقت قربان قطرة خوني و هر)١(.بهتر از همة اعمال است

   )٢(.»خوشي قربانى كنيد و فراوان قربانى كنيده لهذا ب. دگرد قبول مي أ به زمين برسد نزد اهللا

  : فرموده اند ههمچنين آنحضرت

  )٣(.»شود كننده نوشته مي راى قربانىنيكى بيك بدن حيوان قربانى تار موى  در مقابل هر«

  ! سبحان اهللا
                                                 

   .يعنى ثواب آن سواى فرايض و واجبات از همه اعمال نفلى بيشتر است     (١)
ن� رَُسوَل اهللاِ رَِ�َ اُهللا عَنهَا َ�ئَِشةَ  َقنْ      (٢)

َ
 ه، أ

َ
 اهللاِ مِْن ـمَا عَِمَل آدَِ$# مِْن َقمٍَل يَ : قَال

َ
َحب� إِ'

َ
وْمَ ا-�ْحرِ أ

 َ
َ

ن� ا�0مَ /
َ
فِهَا، وَأ

َ
ْظال

َ
ْشعَارِهَا وَأ

َ
ِ> يَوْمَ القِيَامَِة بِقُُرونِهَا وَأ

ْ
َأ

َ
ِم، إِن�هُ / ـَع ِمـَن ـقَ ـإِهْرَاِق ا�0 ْن فََق

َ
ُع مَِن اهللاِ بِمEٍََن قَبَْل أ

رِْض، فَِطيبُوا بِهَا غَفًْسا
َ
   .األ

  3126 حديث: شريف ةو ابن ماج 1493 حديث: ترمذي شريف

رْقََم، قَاَل      (٣)
َ
ْصَحاُب رَُسوِل ا: َقْن زَيِْد بِْن أ

َ
 أ

َ
 اهللاِ : ههللاِ قَال

َ
؟ قَ  يَا رَُسول STَِضا

َ ْ
 مَا َهِذهِ األ

َ
نِيُكمْ : ال

َ
ُسن�ةُ أ

َا فِيهَا يَا رَُسوَل اهللاِ : إِبْرَاهِيَم قَالُوا
َ

 فَمَا -
َ

وُف؟ يَا رَُسوَل اهللاِ :  بُِك̂ل َشعََرةٍ، َحَسنَةٌ قَالُوا: ؟ قَال Sفَالص  
َ

بُِك̂ل َشعََرةٍ : قَال
وِف، َحَسنَةٌ  Sمَِن الص.  
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تواند باشد كه در مقابل فقط يك قربانى،  يد كه ثوابى از اين بزرگتر هم مير كناندكى فك

از صبح تا شام بشمارد، اگر كسي موهاى بدن گوسفند را . انسان صدها هزار نيكى بدست مى آورد
نيكى ه اندازه ثواب و يد كه قربانى كننده چكن سقياز اينجا ا. كند زهم نمى تواند تمام آنها را شماربا
  .دكنمى سب ك

ـاطر  ه كسي قربانى واجب هم نباشد، بازهم وى ب ست كه حتى اگر برا ديندارى در اين خ
ـذر  هاى كه اين روز كند، زيرا هنگامى حصول اين همه ثواب بى حساب قربانى ـر  دقربانى بگ ، ديگ

 دسته تواند ب مينبه اين آسانى را اينقدر نيكى شود و كسى  مين ينصيب كس ين نعمت بزرگا

  .وردبيا

خود  كه چون از طرف مناسب اينست ه است، برايشداد ثروت پول وكسى را  أ اگر اهللا
خود از طرف آن خويشان خود كه وفات كرده اند مانند مادر با بهتر خواهد بود كه همراه  ،قربانى كند

  . رواح آنها هم برسدو پدر و غيرة خود نيز قربانى كند تا اين ثواب بزرگ به ا

 هرسول اهللا ازواجو از طرف  هتواند از طرف حضرت رسول اهللا ر مياگهمچنين و 
  .و از طرف شيخ خود هم قربانى كند

نى زيرا قربا ،از طرف خود حتماً قربانى كند حد اقلدر اين صورت ، ائي آن را نداردتوانو اگر 
   .كردن بر پولدار واجب مى باشد

چه كسـى  واجب است قربانى نكند،  كسى كه پول و مال و ثروت دارد و قربانى بر اواگر 
  .جداگانه است اينكارش نيز د، و گناهخواهد بوبدبختر و محرومتر از او 

  

  

  

  _طريقة قرباني +

�+�_�  
  

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

َموَ  ِى فََطَر الس�
ّ

ْهُت وَْجdَِ لِث ْ وَج�
ّ

gِمُشْ ا
ْ
رَْض َحنْيِفاً َو َما اَنَا ِمَن ال

َ ْ
lِْ وَ   .ِرjِْkَ ـاِت وَاال

َ
 اِن� َصـال

عَاjَِrَ َماlِْ ِهللاِ نُُسpِْ َو oَْيَاَى َو مَ 
ْ
 tَِ .  رَ̂ب ال

َ
ُ َو بِذالuِال

َ
v uـا ي لمُْسلِمjَِ  اُِمرُْت َو اَنَ

ْ
َو  اَللُّهم� ِمنuْ. ِمَن ا
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�

َ
.ل

)١(
  

x ْyَسپس          
ْ
  :اين دعا را بخواند )٢(ذبحكند و بعد از  ذبحگفته آن را   اهللاِ اَُهللا اَك

ُه ِم̂}ْ          
ْ
َت ِمْن َحبِيْ  )٣(اَللُّهم� يََقب�ل

ْ
ٍد و� َخلِيْلuِ بِ�َكَماَ يََقب�ل مُ  oَُم�

َ
ال لوةُ وَالس�   .اِبْراهِيْمَ عَلَيِْهمَا الص�

  

  

  

  

  _ه وقت و چه جا واجب استقرباني بر چه كس و چ  +

�+�_�  

واجب است، قربانى كردن در روزهاى قربانى نيز بر او واجب بر او كسى كه صدقة فطر  هر :۱مسئله
ـز و اگر كسى آنقدر پول و دارائى ندارد كه صدقة فطر در آن واجب شود، قربانى . باشد مي ـر او   ني ب

  .دست مى آورده ب يفراواناما اگر قربانى كند، ثواب بسيار  )٤( .واجب نمى باشد

  .قربانى كردن بر مسافر واجب نيست :۲مسئله

ـروب   :۳مسئله وقت قربانى كردن از طلوع صبح تاريخ دهم ماه ذى الحجه شروع مى شود و تا غ
يعنى از صبح روز اول عيد قربان تا شام روز سوم . يابد آفتاب تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه ادامه مى

  . عيد قربان

                                                 
ها و زمين را خلق كرد و  سوي همان كسي مي گردانم كه آسمانه خم را به اخالص بر :ترجمه     (١)

ـدگار و   شك نماز من و قرباني من و زندگاني من و مرگ مـن،   بي. من از مشركان نيستم ـه از خداون هم

خداوندا، . و به همين امر شده ام، و من از جملة مسلمانان مي باشم. هاست كه شريكي ندارد پروردگار جهان
  .  از سوي توست و براي توست }قرباني، عطائي{اين
  .مي گويند حالل كردنرا در زبان عاميانه،  ذبح كردن     )٢(
 جاى لفظه ب ذبح كردنيگرى قربانى كند، پس در وقت خواهد از طرف كس د اگر شخصي مي     )٣(

  . اى فالنى، نام او را بگيردجه و ب}از طرف فالنى{»مِْن فُالن« بگويد، }طرف مناز {»مِ̂}ْ «

و  ه بت محمدــيقبول فرما چنانكه از طرف حب »طرف من« اين قربانى را از !يا الهى :ترجمه
  .قبول فرمودى ؛خليلت ابراهيم 

  .قدار آن را تحت عنوان مسائل صدقة فطر بنگريدم     )٤(
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ليكن بهترين روز . مى تواند قربانى كند ،بخواهدكه كننده در هر كدام از اين روزها  قربانى

  .روز سومآنگاه روز دوم،  آنگاه انى، همان روز اول عيد قربان است،قرب

نماز عيد بعد از بنابرين . درست نيستاز اداى نماز عيد قبل قربان  در روز عيدقربانى كردن  :4مسئله
  .قربانى كنيد

كند، در اين صورت قربانى كردن در آنجا بعد  يكسى در قريه و دهات زندگى م اگر البته
ـانى  . از دميدن صبح صادق هم درست است اما اهالى شهر و اهالى قَصبه بعد از اداى نماز عيد قرب

  .كنند

ـانى آن    ،كند يكسى كه در شهر زندگى م اگر  :5مسئله ـتد، قرب حيوان قربانى خود را به قريه بفرس
   .باشد حيوان در قريه پيش از اداى نماز عيد هم درست مي

اش  چون حيوان را به دهات فرستاد، قربانىولي شهر موجود باشد،  آن شخص در اگر خود
 و از گوشتزد خود بطلبد كردن حيوان، آن را ن اكنون بعد حالل. شود قبل از اداى نماز عيد اداء مي

.استفاده نمايدآن 
 )١(  

يعنى تا شام روز {ى كردن فقط تا قبل از غروب آفتاب تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجهقربان :6مسئله
كرد، قربانى  محض اينكه آفتاب روز دوازدهم ذى الحجه غروب به درست است و}سوم عيد قربان

  .كردن جايز نيست

ـوم آن،   از تاريخ دهم تا تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه يعني از روز اول عيد قربان تا روز :7مسئله س
  .تواند قربانى كند، چه در روز و چه در شب بخواهد مي شخصدر هر وقتى كه 

                                                 
كنند و قربانى خود را مثالً در افغانستان انجام  ي زندگى ميئكسانى كه در كشورهاى امريكايي و اروپا   (١)
ـد    آنها و وجود دارد دهند،گرچه چندين ساعت فرق بين اين كشورها و بين افغانستان  مي ـد را چن ـاز عي نم

زيرا اصل در احكام  ،شود ء مي ادادرست افغانستان مى خوانند، اما بازهم قرباني ايشان  ساعت بعد از نماز عيد
  . كننده محل كسي كه از طرف او قرباني مي قربانى، محل حيوان قربانى است ن

 َمEَُن َمْن َعلَيِْه، َهَكَذا ذََكَر oَُم�ٌد َعلَ 
َ

اةِ ال يِْه الر�ْ�َُة ِ� ا-�وَاِدِر َو�ِغ�َما ُفعْتyََُ ِ� َهَذا َمEَُن الش�
 
َ

ِ� : َوقَال
َ
ََسُن َقْن أ

ْ
َمْذبُوِح َقنُْه، وََهَكَذا َروَى ا�

ْ
 َموِْضِع ال

َ
غُْظُر إ'

َ
 أ

َ
 ôََل ا��بِْح َوال

َ
غُْظُر إ'

َ
 يُوُسَف إغ�َما أ

  5/294: و فتاوى عالمگيرى 6/311: بدائع الصنائع  .رَِ�َهُ اهللاُ 
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ـده    احتمال مي رود كهاما قربانى كردن در شب خوب نيست، زيرا  ـوان بري كدام رگ حي

  .نشود و قربانى درست نگردد

ـوم  يعنى روز اول و دوم {كسى در تاريخ دهم، يازدهم و دوازدهم ماه ذى الحجه اگر :8مسئله و س
 }عيد از شام روز سوميعنى قبل {وب آفتاب در تاريخ دوازدهمدر سفر بود و قبل از غر }عيد قربان

ـر او  در جائى اقامت كرد، }يا بيشتر{يا اينكه به نيت پانزده روز ،خانه رسيده ب اكنون قربانى كردن ب
  . گردد واجب مي

ى بر آن واجب شود و قبل از نداشت كه قرباندارائي كسى آنقدر پول و  به همين گونه اگر
 دارائيآنقدر پول و  )روز سوم عيددر يعنى قبل از شام (غروب آفتاب تاريخ دوازدهم ماه ذى الحجه 

ـون واجـب   ه ب دستش آمد كه قربانى بر آن واجب مى باشد، در اين صورت قربانى كردن بر او اكن
  .است

اين  كردن را ياد ندارد، در كسى ذبح راگ. دست خود بهتر استه حيوان ب كردن}الحلَ{ذبح :9مسئله
   .كندرى ذبح صورت آن را توسط كس ديگ

  .كردن حيوان، خودش آنجا حاضر باشد ذبحو بهتر اينست كه در وقت 

خاطر ستر و  بهست كه زن نمى تواند چنان جائي يگاهجاآن كننده زن است و و اگر قربانى 
  .زن آنجا نيايد حجاب آنجا حاضر باشد، در اين صورت حرجى نيست كه

  

�+ �_�  

  

اگر كسـى  . كردن ضرورى نيستذبح گفتن نيت و خواندن دعا با زبان در وقت قربانى و  :10مسئله
  هللا� ��ْسـم� ا كنم و با زبان هيچ چيزى نگفت و آنگاه د فقط اينقدر گفت كه من قربانى ميدر دل خو

ْ ا�    . ن صورت هم درست استال كرد، قربانى در ايگفته حيوان را حلَ   هللا	  ا�كْري�

  .كننده باشد، بهتر است آن را بخواند ياد قربانىه ى كه در باال نوشته شد بئدعااگر اما 

  

�+ �_�  
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ـدان قربانى كردن فقط از طرف خود شخص واجب است و قربانى از طرف  :11مسئله واجـب   فرزن

باشد،  ردن از طرف آنها واجب نمىك نابالغ، پولدار هم باشند، بازهم قربانى فرزندان بلكه اگر ،نمى باشد
  .نه از پول و مال خود شخص و نه از پول و مال آنها

و اگر كسى از طرف اوالد نابالغ خود قربانى نمود، اين قربانى نفلى خواهد بود، اما اين شخص 
  .مصارف قربانى را بايد بدهد و از پول و دارائى آن نابالغان هرگز قربانى نكند ،از پول و مال خودش

  

  

  
  _چه حيواناتي را مي توان قرباني كرد  +

�+�_�  

  : قربانى كردن فقط چند حيوان جايز است و بس، و آنها اينهاستند :12مسئله

   )١( .گوسفند، بز، قوچ، گاو، گاوميش، و شتر

  .قربانى كردن ساير حيوانات جايز نمى باشد

ـان   اگر هفت نفر در يك گاو يا گاوميش يا شتر شريك شون :13مسئله ـة ش د و آن را از طرف هم
  .قربانى كنند، قربانى ايشان درست است

اما شرط اينست كه حصة هيچ كدام آنها از يك هفتم آن حيوان كمتر نباشد، و همچنين 
  . نيت آنها قربانى يا عقيقه باشد، فقط خوردن گوشت نباشد

ـانى   اگر حصة يكى از آن هفت شريك كمتر از يك هفتم حيوان بود، در اين صورت قرب
ايشان يك هفتم است و نه قربانى  ةنه قربانى آن كسانى كه حص. درست نمى باشد دام آنهاهيچ ك

  .كس كه حصه اش كمتر از يك هفتم است آن

اگر در قربانىِ يك گاو يا شتر، كمتر از هفت نفر مثالً پنج نفر يا شش نفر شريك شدند و  :14مسئله
  .م نيست، قربانى همة آنها درست مى باشدحصة هيچ كدام از آنها كمتر از يك هفت

  .باشد صحيح نمى كيهيچ  گاو يا يك شتر شريك شدند، قربانى و اگر هشت نفر در يك
                                                 

  3/38 :حاشية جديده. انوران نر باشند يا ماده، قربانى همة آنها درست استچه اين ج    (١)
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  _شركت در حيوان قرباني   +

�+�_�  

ـر  را كسى براى قربانى كردن گاوى  اگر :۱5مسئله ـه اگ  خريد و نيتش در وقت خريدارى اين بود ك

 ،كنيم قربانى مي ركاًتشمگاو را  م كرد ونيز در اين گاو شريك خواه ديگرى يافت شد، او را شخص
  .ربانى صحيح استقو سپس چند نفر ديگر در قربانى اين گاو شريك شدند، 

ـ اگر در وقت خريدارى گاو، اين شخص نيت نداشت كه كس ديگرى را شريك ب د گردان
ـرى  كند، اكن يبلكه تصميم داشت كه تمام گاو را از طرف خود قربان ون شريك ساختن كس ديگ

  .خوب نيست و اينكار كراهت دارد در اين گاو

ـد   ليكن اگر بازهم كس ديگرى را در اين گاو شريك خود ساخت، در اين صورت بايد دي
آيا پولدار است كه قربانى بر او واجـب   ،كه گاو را براى قربانى از جانب خود خريدهي كه اين شخص

  . ى بر وى واجب نمى باشديا فقير است كه قربان ،مى باشد

اگر اين شخص پولدار است، قربانى اش در اين صورت درست خواهد حكم اينست كه و 
    )١( .و اگر فقير است، قربانى اش در اين صورت درست نمى باشد. بود

خاطر قربانى خريد، سپس آن حيوان گم شد و اين شخص يك ه برا كسى حيوانى  اگر :16مسئله
                                                 

ـ     (١) ـانى از   ه يعنى اينكه براى شخص فقير جايز نيست كه كس ديگرى را در گاوى كه ب ـاطر قرب خ

  . طرف خود خريده شريك بسازد

اين  رخاطه شود و ب ها ادا مي اگر كسى را شريك ساخت، حكمش اينست كه قربانى اين شريك
اين گاو  كه هر قدرگردد  فقير واجب مي  شخص، ليكن بر اين شركت نقصانى در قربانى آنها پيش نمى آيد

، است روزهاى قربانى هنوز باقيماندهبه اين طريقه ادا كند كه اگر را دوباره  آنها داده بود،  به آن شريككه را 

 و اگر روز. از طرف خود دوباره قربانى كندحاال د ها داده بو به اندازه و برابر همان حصه هاى كه به شريك

  . اين صورت قيمت آن حصه ها را اكنون به فقراء و مساكين بدهد در هاى قربانى گذشته باشد،

  3/39 :جديده ةحاشي
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ـر   ؛قربانى كردن خريدارى نمود و آنگاه حيوان اول نيز پيدا شد، در اين صورتحيوان ديگر براى  اگ

و  .فقط قربانى يك حيوان بر او واجب مي باشد ،براى شخص پولدارى پيش آمده است واقعهاين 
ـر وى     ـوان ب ـر دو حي اگر اين حادثه براى شخصي فقير روى داده است، در اين صورت قربانى ه

   )١(.واجب مى باشد

اگر هفت نفر در يك گاو شريك شدند، در وقت تقسيم گوشت نبايد گوشت را تخمينى  :17ئلهمس
گر حصة يك ا در غير آن. خوبى و درستى وزن نموده تقسيم نماينده تقسيم كنند بلكه بايد آن را ب

  )٢( .بودكم شد، اينكار سود و گناه خواهد  ديگر نفرزياد و حصة  نفر

ست گاو را به همراه گوشت در يك طرف شامل كردند، در ايـن  پاچه و پو و البته اگر كله
صحيح  كمتر باشد، درست و امل آن استكه كله و پاچه و پوست ش ت آن طرفىگوشاگر صورت 

  .است، خواه به هر اندازه اى كه كمتر از طرف مقابل باشد

صورت  ينا آن طرف بيشتر بود، در كه گوشت در كردند آن طرفى پاچه را شامل كله و اگر و
   )٢(.اين نيز سود بوده و گناه خواهد بود

                                                 
دليل اينكه در صورت باال قربانى يك حيوان بر شخص پولدار و قربانى هر دو حيوان بر شخص     (١)

  : كه اينستفقير واجب مى باشد 

قاعدة شرعى اينست كه اداى يك قربانى بر پولدار واجب است و چون شخص پولدار يك قربانى 
ـه   . خود را ادا كرد، واجب از دوش او ساقط مى شود و قربانى حيوان دوم بر او الزم نمى باشد ـا هيچگون ام

 ،ى را بر خود واجب بگرداندولى اگر فقير بخواهد قربان ،قربانى اى در شرع بر شخص فقير واجب نمى باشد
  .گردد در اين صورت قربانى بر وى واجب مي

ـ     ه اينست كه چون فقير حيوانى را ب قاعدهو  ـردن  ـانى ك ـ يعنى به نيت قرب خاطر قربانى كردن 

حيوان بر وى واجب مى شود، زيرا كه شخص فقير به محض خريدارى آن  خريدارى كند، قربانى همان
و اگر آن حيوان را به ارادة قرباني  ،مي سازدبر خود واجب  ربانى آن را به اختيار خودحيوان به نيت قربانى، ق

ـانى       عهدةنمى خريد، هيچ چيزى بر  ـه نيـت قرب ـوان را ب ـر دو حي وى واجب نمى بود، و چون او حاال ه

  . بر عهدة وى الزم مى گردد ي آنهاخريدارى نموده است، بنابرين قربانى هر دو
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  _عمرحيوان قرباني   +

�+�_�  

چون يك سال كامل از عمرش . كه كمتر از يك سال عمر دارد، جايز نيست قربانى بزى :18مسئله
  . آنگاه قربانى اش درست مى باشد ،گذشت

عمر  كامل از سال چون دوكمتر از دو سال عمر دارد جايز نيست،  كه يو گاوميش گاو قربانى
  . آنها گذشت، آنگاه قربانى آنها درست است

  . قربانى شترى كه عمرش كمتر از پنج سال است، درست نمى باشد

و كالن است كه به نظر مي آيد كه گويا برة يك ساله است فربه برة گوسفندى كه آنقدر 
ـود،   ميان آن  تفاوتيو اگر آن را ميان بره هاى يك ساله رها كنند،  بره و ساير بره ها ديده نمـى ش

  .استقربانى چنين بره اى نيز درست 

و اگر بره به آنگونه كه گفتيم نيست، قربانى اش درست نخواهد بود و بايد يك سال كامل 
  .از عمرش گذشته باشد

  

  

  

  _قرباني حيوان معيوب   +

�+�_�  

ى چشمش يا بيشتر از آن از بين رفته هر حيوانى كه كور باشد يا كر باشد، يا يك سوم بينائ :19مسئله
دمش  يك سوم يا بيشتر از يا يك سوم آن يا بيشتر از آن قطع شده باشد، و گوش باشد، يا يك سوم

  .درست نيست حيواناتقطع شده باشد، قربانى كردن اين 

ـود را   هر حيوانى كه آنقدر لنگ است كه فقط روى سه پاي راه مي :20مسئله رود و پاى چهارم خ
ـذارد،  اص الً نمى تواند روى زمين بگذارد، يا اينكه گرچه پاى چهارم خود را مى تواند روى زمين بگ
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  .نيز جايز نيست حيوانوسيلة آن راه برود، قربانى كردن اين ه اما نمى تواند ب

ـاى   گذارد و در  راه رفتن، آن پاى را روى زمين مي و اگر در وقت ـر آن پ حالت راه رفتن ب
مى  درست حيوانآن  اين صورت قربانى در ـ لنگ لنگان ـ گرچه رود  ا آن راه ميكند و ب تكيه مي

  .باشد

قربانى كردن حيوانى كه آنقدر الغر است كه گويا هيچ گوشتى بر روى استخوان هايش  :21مسئله
  .جايز نيست ،نمي باشد

ـانى  كن يل. و اگر فقط الغر باشد و مانند آنچه گفته شد نباشد، قربانى آن درست است قرب
  .بهتر و خوبتر مى باشد ،كردن حيوان چاق و فربه

هايش  و اگر چند تا از دندان. يستدندان ندارد درست ن هيچآن حيوانى كه قرباني كردن  :22مسئله
  .، قربانى آن درست مى باشداستهايش باقى  افتاده ولى بيشتر دندان

و اگر گوش . ندارد، درست نيست قربانى كردن حيوانى كه از وقت پيدايش اصالً گوش :23مسئله
  .، قربانى آن درست مى باشداستكوچك و خُرد هايش  گوشكن يدارد ل

ه هر حيوانى كه از وقت پيدايش شاخ نداشت يا اينكه شاخ داشت ليكن شاخش شكست :24مسئله
  .درست است آن، قربانى است

  .هايش از بيخ كنده شده باشد، قربانى آن درست نيست البته اگر شاخ

حيوانى  همچنين قربانى. ده باشد درست استش}اَخته{كه خصى كردن حيوانى قربانى :۲5مسئله
ـ آن حيوان به سبب مرض  البته اگر .باشد درست است داشتهكه مرض جرَب يعنى خارش  برَج 

  .درست نمى باشد آن شده باشد، قربانى غرال بسيار}خارش{

ـه  حيوانى ر ،خاطر قربانىه اگر شخصى ب  :26مسئله ا خريد، سپس چنان عيبى در حيوان پيدا شد ك
)١(قربانى با آن عيب جايز نمى باشد،

ـراى    ـانى  در اين صورت اين شخص بايد حيوان ديگرى ب قرب

                                                 
ـا   مثالً اينكه حيوان كور شود يا يك سوم روشنائى چشمش از بين برود، يا اينكه كامالً كر    (١) شود، ي

يا اينكه يك سوم يا بيشتر از يك سوم دمش قطع شود،  يك گوشش يا بيشتر از يك سوم آن بريده شود،
ـدر    يا اينكه شاخ ـا آنق هايش از بيخ كنده شود، يا اينكه چنان لنگ شود كه نتواند روى چهار پاي راه برود، ي

  .چنانكه در متن كتاب گذشت ... باقى نماند و غيره يگوشتگويا هايش  الغر شود كه روى استخوان
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   .خريدارى نموده قربانى كند

ـراى وى     ـورت ب البته اگر اين شخص فقير بود كه قربانى بر او واجب نيست، در ايـن ص
  .انى كندصحيح است كه همان حيوان را قرب

  

  

  

  _گوشت و پوست و غيرة قرباني   +
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خويش  قوم وهم آن را ميان  ورد وگوشت قربانى بخ تواند هم خودش از كننده مي قربانى :27مسئله
ـوم  . ود تقسيم كند و هم بين فقيران و محتاجان خيرات كندخ و بهتر اينست كه كم از كم يك س

  . گوشت قربانى را خيرات كند

نگهداشت، اينكار براي خود و باقى را  هخيرات كردرا ى گوشت اندكسى فقط ك ليكن اگر
  .هم گناهى ندارد

و آن پول را . يدئپوست قربانى را يا بايد خيرات كنيد يا آن را فروخته پول آن را خيرات نما :28مسئله
  .بايد فقط به كسانى بدهيد كه مستحق گرفتن پول زكات هستند

ـما داده   كنيد هاى را خيرات و همان پول كه در مقابل فروختن پوست، خريدار آن را به ش
هاى خود خيرات  ها را خرچ نموديد و در بدل آن همان قدر پول ديگر از پول و اگر آن پول. است

  .ء مى شود كرديد، گرچه اينكار بد است، اما خيرات ادا

ـد   يمصرف پول اين پوست در ترميم مسجد يا كدام كار نيك ديگر :29مسئله درست نيست، باي
  .آن را خيرات كرد

ـا   اگر :30مسئله كسى پوست قربانى خود را خودش مورد استفادة خود قرار داد، مثالً آن را مشك ي
  .ساخت، اينكار هم درست است »نماز جاى«دلو ساخت و يا 

كه طور مزد به قصاب جايز نيست بله دادن مقدارى گوشت يا چربى و يا شكمبة قربانى ب :31مسئله
  .مزد قصاب را بايد از طرف خود جداگانه بدهيد

  .ريسمان گردن و غيره چيزهاى حيوان قربانى را نيز بايد خيرات نمود :32مسئله
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 دركسى واجب نبود ليكن او حيوانى را به نيت قربانى كردن خريدارى كرد،  اگر قربانى بر :33مسئله

ـانى  حيوان ن هماگردد و بايد  ميو واجب ابر اكنون قربانى كردن همان حيوان اين صورت  را قرب
  .كند

ـانى     :34مسئله ـازهم قرب اگر قربانى كردن بركسى واجب بود، اما هر سه روز قربانى گذشـت و او ب
  .اكنون پولى برابر با قيمت يك گوسفند يا بز را خيرات كند ،نكرد

انى، قربانى نكرد، اكنون بايد و اگر گوسفند يا بزى را خريده بود و آن را در طول سه روز قرب
  .خود همان گوسفند يا بز را خيرات كند

  

  

  
  _قرباني كردن  نذر  +
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انجام  كارش سپس آن و )١(،كارم شود، قربانى خواهم كرد كه اگر فالن ذر نمودنكسى  هر :35مسئله
  . باشد و چه فقيرگردد و بايد يك قربانى كند، چه پولدار  دن بر او واجب ميشد، اكنون قربانى كر

و همة گوشت قربانى نذر را بايد ميان فقيران تقسيم كند، نه خودش از آن بخورد و نه آن 
  . را به پولداران بخوراند

                                                 
اداء }يعنى روز اول و دوم و سوم عيد قربان{ين قربانى را بايد در همان روزهاى قربانىو نذرگيرنده، ا    (١)

ي ليكن اگر در جائى عرف و محاورة مردم اين باشد كه فقط حالل كردن و ذبح كردن را نيز قربانى م. كند

اين صورت گويند و نيت نذرگيرنده در وقت نذر نمودن هم فقط همين حالل كردن و ذبح كردن باشد، در 
ء كند   د به همان روزهاى قربانى نمى باشد بلكه هر وقتى كه بخواهد، مى تواند قربانى خود را ادااداى نذر مقي.  
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مقدار  اگر مقدارى از آن گوشت را خودش خورد يا به پولداران خوراند، در اين صورت همان

  .گوشت را دوباره بايد خيرات نمايد
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برايش  كند، كدام شخص مرده قربانى دن بهيخوشى خود به نيت ثواب رسانه ب كسى گرا :36مسئله

ديگران بخوراند و يا آن را ميان فقيران تقسيم كند، ه درست است كه گوشت آن را خود بخورد يا ب
  .همة اينها چنانكه حكم قربانى از طرف خودش است صحيح مى باشد

ه اش هاى تركـ  پولطرف وي از قبل از مردن وصيت كرده بود كه از  يتليكن اگر م :37مسئله
ت  هاى مطابق وصيت توسط پول و وارثانش دكنن قربانى صورت  اين دركردند،  طرف او قربانى ازميـ

  .خيرات كردن تمام گوشت و پوست و غيرة آن قربانى واجب مي باشد

او از طرف وى قربانى نمود، ايـن  اگر شخصي موجود نيست و كس ديگرى بدون امر  :38مسئله
  .قربانى صحيح نمى باشد

ـتر   را او  ش،بدون امر ،ديگرچند نفر و اگر شخصي غايب بود و  ـا ش در حصه اى از گاو ي
  .شريك ساختند، در اين صورت قربانى ساير شريكان نيز صحيح نمى باشد

ه چوپان داده است كه دن به اين شرط بيد خود را براى پرورش و چراننكسى گوسف اگر :39مسئله
ـه ملكيـت      الك باشد،نيم گوسفند از تو و نيم آن از م ـد بلك اين گوسفند ملكيت چوپان نمـى باش

د را از آن چوپان خريد و قربانى كرد، قربانى اش درست نكسى گوسف بنابرين اگراست،  )١(صاحبش
  .نمى باشد

                                                 
ـان  بايد بلكه مزد و تنخواه چوپان . شكل باال جايز نمى باشده بايد دانست كه معامله كردن ب    (١) از هم

رمة مرا در مقابل اينقدر پول بچران و يا در عوض اين ده گوسفند يا بيست ويد كه بگمثالً . ن باشداول معي

  . گوسفند بچران

َِجا
ْ

نَْصافًا فَاإل
َ
مِْن بَيْنَهُمَا أ َ�ِ وَالس�

ْن فَعْلِفَهَا وَمَا يَُكوُن مِْن الل�
َ
 أ

َ
 رَُجٍل َ�

َ
 دَفََع نَقََرةً إ'

َ
رَةُ فَاِسـَدةٌ وََ�

َقََرةِ 
ْ

ُكهُ  َصاِحِب ا�
ْ
ْجُر قِيَامِهِ وَقِيمَةُ عَلَفِهِ إْن عَلَفَهَا مِْن عَلٍَف هُوَ مِل

َ
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  .خريدارى كند آنحب اصلى را از صا آن بايد ،خواهد اينگونه گوسفند را بخرد مي كسى اگر
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خود  ينبخواهند كه گوشت را  اگر چند نفر در يك گاو يا شتر شريك شدند و همگى مي :40مسئله
ـه   ،تقسيم نكنند بلكه آن را يكجائى در بين فقيران و خويشان خود تقسيم كنند ـه آن را پخت  يا اينك

  .همه را دعوت نموده بخورانند، اينكار هم جايز است

ـة   و  ـهم و حص اگر بخواهند گوشت را بين خود تقسيم كنند، در اين صورت برابر بودن س
  .همه ضرورى است

خيرات  درست نيست، زيرا دادن كسىه طور مزد و اُجرت به پول قيمت پوست قربانى را ب :41مسئله
  .باشد ميكردن آن ضرورى 

طور اُجرت و مزد به آنها ه نكه بدادن گوشت قربانى به كافران نيز جايز است، به شرط اي :42مسئله
  .داده نشود

دنيا آمد، آن را ه سپس اگر حملش زنده بو قربانى آن جايز است،  ،اگر حيوانى حامله باشد  :43مسئله
 .كنند}ذبح{نيز بايد حالل
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  عقيقه مسائل
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 طفل ه در روز هفتم تولّدد شد، برايش مستحب است كاش تولّ در خانهطفلي كه  كسى هر :1مسئله
  . او را نامگذارى كند و برايش عقيقه نمايد

  .از مصايب مصئون و از آفات محفوظ مى ماند انشاء اهللا طفل به سبب عقيقه

ـر   ،طريقة عقيقه كردن اينست كه اگر طفل نوزاد پسر باشد، دو گوسفند يا دو بز  :۲مسئله و اگر دخت
ذبح كنند، و يا در گاو قربانى، دو حصه از طرف پسر و يـك   بود، يك گوسفند يا يك بز از طرف او

سرش،  همچنين موهاى سر طفل را بتراشند و برابر با وزن موهاى .حصه از طرف دختر قرار بدهند
  .خيرات نمايند}يا پول آن را{طال يا نقره

  .ندمالفران بعسر طفل را زمي توانند  ،و اگر ميل داشتند

. تواند عقيقه نمايد كه خواست مي هر وقتى هفتم تولد عقيقه نكرد، پسكسى در تاريخ  اگر :3مسئله

 كه آن را در روزى انجام بدهد كه از روى حساب، روز هفتم والدت قرار مـي  ين استبهتر اولي 

  .گيرد

ـده اسـت   يدنه و طريقة آن به اين شكل است كه يك روز پيشتر از روزى كه طفل ب ا آم
   .عقيقه بكند

و اگر طفـل در  . دنيا آمده است، وى در روز پنج شنبه عقيقه كنده جمعه ب يعنى اگر در روز
ـه    اگر. عقيقه كند ا آمده است، وى در روز چهار شنبهيروز پنج شنبه بدن كسى به اين طريـق عقيق

  .كند، در هر وقتى و زمانى كه عقيقه نمايد، آن روز روزِ هفتم خواهد بود

درست  ،اك تيغ را روى سر طفل بگذاردن وقتى كه دلّرسم است كه هما در بعضي جاها :4مسئله
 .كند، اين رسم و رواج بيهوده و بى اصل اسـت  گوسفند مي ذبحصاب شروع به در همان زمان ق
. بتراشند، همة اينها درست و جايز است ذبحطفل را بتراشند يا قبل از  سر، موى ذبحشرعاً چه بعد از 
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    )١( .بد و زشت است ،هاى بيهوده اينگونه رسم و رواج ايجاد

ـر     هر :5مسئله حيوانى كه قربانى كردن آن جايز نيست، عقيقه كردن آن هم درسـت نيسـت و ه
  .حيوانى كه 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
  .ها درست است ى دعوت كند و آن را به ايشان بخوراند، همة اين صورتمهمان

  .خويش و قوم طفل جايز است هپدركالن و هم ،مادر ،خوردن گوشت عقيقه براى پدر :7مسئله

ـرد، و كند  ذبحكسى نتوانست از طرف پسر دو گوسفند  اگر :8مسئله  فقط يك گوسفند را عقيقه ك

   .ردهم درست است و هيچ حرجى ندا اين

  .و اگر كسى اصالً عقيقه نكرد، اينكار هم عيبى ندارد
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  اين. مالند به همين ترتيب در بعضى جاها رسم است كه خون گوسفند را به سر يا پيشانى طفل مى    (١)

ـون  واج عرباينكار رسم و ر. نيز رسم و رواج بيهوده و جاهالنه است  هاى مشرك قبل از اسالم بود و چ

فران به سر طفل مـى  عز انجاى آن بعضى مسلمانه ها اين رسم را ترك كردند و ب مسلمان ،اسالم آمد

   .ماليدند
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  ذبح بز وگوسفند و غيره مسائل

�+�_�  

)١(ذبحطريقة  :1مسئله
طرف قبله بگردانيد ه مرغ و غيره اينست كه روى حيوان را ب ،گاو ،گوسفند ،بز 

ْ هللا�  ا� ا�   هللا� ا��ْسم� در دست گرفته و چاقو يا كارد تيز  حيوان را با آن طورى ببريد كه چهار  گفته گلوى  كْري�
  . چيز گلوى آن بريده شود

يعنى مجراى آب و  »حلقوم«كشد، دوم  وسيلة آن حيوان نفس ميه كه ب »مري« يكى
  .قرار دارند مريحيوان كه در دو طرف  »شاه رگ«غذا از دهان به معده، سوم و چهارم هر دو 

 .بريده شود، بازهم حيوان حالل است و خوردن آن جايز است اگر سه تاى اين چهار چيز

ـوردن آن    و اگر فقط دو تاى اين چهار چيز بريده شود، در اين صورت آن حيوان مردار اسـت و خ
  .جايز نيست

ـم� كسى در وقت حالل كردن حيوان قصداً  اگر  :2مسئله ـوان       هللا� ا��ْس ـورت آن حي نگفت، در اين ص
  .باشد ن حرام ميمردار است و خوردن آ

  .و اگر بسم اهللا گفتن را فراموش كند، خوردن آن صحيح است

ـار     يچاقوكارد و وسيلة ه حالل كردن ب  :3مسئله ـوان دچ ـرا حي كُند مكروه و ممنوع مي باشد، زي
  .شود تكليف زيادى مي

به همين صورت بعد ذبح حيوان، فوراً پوست كندن و جدا كردن دست و پايش يا با وجود 
ه شدن هر چهار عضو مذكور در باال، قطع كردن سرش قبل از اينكه بدنش سرد شود، مكروه بريد

  .مي باشد

 .درست است و كراهت هم ندارد مرغقطع شد، خوردن  نال كردحلَدر حين مرغ  رس اگر :4مسئله
                                                 

  .گويند مي »حلَال كردن«ذبح كردن را در زبان عاميانه،     (١)
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ـروه نمـى    مرغكردن كه سر  ت حاللالبته به اين اندازه با قو قطع شود مكروه است، ولى مرغ مك

  .ودش

و خواه پاك باشند  ،ال كند يا مردمسلمان صحيح و درست است، خواه زن حلَ كردن حلَال :5مسئله
مي يا ناپاك، حيوان و پرندة حالل شدة مسلمان در هر صورت حالل است و خوردن آن درست 

   .باشد

  .كند، خوردن آن حرام است شو هر حيوان يا پرنده اى كه كافر ذبح

سنگ لبه }چاقو يا ،كارد{كردن با آن درست است مثالً لبة تيز دارد، حاللچيزى كه  هر  :6مسئله
  .س، حالل كردن با همه درست استگى و بانْدار يا پوست نيشكر و نَ
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  اشياي حالل و حرام

�+�_�  

اك آن فقط يا اينكه خور ،كند و از شكار خود مى خورد حيوان و پرنده اى كه شكار مي هر :1مسئله
پشك،  شير، گرگ، روباه، شغال،: مانند. نجاست و چيزهاى نجس است، خوردن آن جايز نمى باشد

  ... سگ، شادى، عقاب، باز، باشه و غيره

حيوان و پرنده اى كه شكار نكند و از شكار خود نخورد يا اينكه خوراك آن نجاست  و هر
ـر،  مانند طوطا، مينا، فاخ: نباشد، خوردن آن جايز است ـاوميش،  ته، گنجشك، بودنه، مرغابى، كفت گ
  ... غژگاو، آهو، خرگوش و غيره

خوردن گژدم، زنبور، سنگ پشت، تمساح، قاطر و خر جايز نيست و همچنين خوردن شيرِ  :2مسئله
  .خوردن گوشت اسپ جايز است اما خوب نيست. خر نيز جايز نيست

  .بقيه همه حرام مى باشد ،ى فقط خوردن ماهى حالل استئو از ميان جانوران دريا

جاندار  دو خوردن هيچ و جز اين. خوردن ماهى و ملخ بدون حالل كردن نيز درست است :3مسئله
  . كه حيوانى بميرد حرام مى شود هنگامي. بدون حالل كردن درست نيستديگرى 

  .درست نيست ،خوردن ماهى كه خودش بميرد و بر پشت روى آب بماند :4مسئله

 )١(.ن شكمبه حالل است، حرام يا مكروه نيستخورد :5مسئله
                                                 

چهارم  ،مثانه ج ماده، دوم غُده، سوم يكى فَرْ. خوردن فقط هفت عضو هر حيوان حالل ناجايز است    (١)
   .آنصيه يعني كَلْپورة تلخه، پنجم خون جارى، ششم آلت تناسلى نر و هفتم خُ

ْرِيمًا(
َ

وَْجهُ ) كُرِهَ �
َ
و�ُل أ

َ ْ
ـرَارَ (وَقِيَل يَْ�ِيهًا وَاأل َم

ْ
مَثَانَُة وَال

ْ
ةُ وَال غُد�

ْ
ُْصيَُة وَال

ْ
َيَاءُ وَا�

ْ
اةِ َسبٌْع ا� ةُ وَا�0مُ مِْن الش�

مَْسفُوُح وَا��كَرُ 
ْ
   .)ال

  4/355 :و امداد االحكام 1/435 :و فتاوى نظاميه  3/60 :و حاشية جديده 6/749 :الدر المختار
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 .نيست آن چيز جايز كشيدن آنها خوردن مردند، بدون بيرون ها در چيزي رفتند و اگر مورچه :6مسئله

ـوردن    اگر ـاه خ كسى آن چيز را خورد و يكى دو مورچه هم از حلقش پائين رفت، وى مرتكب گن
  .شود مردار مي

توسط  گويد كه اين را فروشد و مي هندو يا كافر ديگرى مى گوشتى كهخريدن و خوردن   :7مسئله
  .قصاب مسلمان حالل كرده ام، درست نيست

ـته   البته اگر از همان وقتى كه مسلمان آن را حالل كرده بود، مسلمان ديگرى آنجا نشس
اين صورت خريدن و  ديد، يا اينكه او رفت و مسلمان ديگرى آنجا نشست، در حالل كردن را مي

  .ن آن درست استخورد

كنند و بعد از  مى خورد، اول آن را بايد سه روز بندهر مرغى كه گندگى و اشياى نجس  :8مسئله
  .، خوردن آن بدون سه روز بند كردنش مكروه است.ندنمايآن حاللش 
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  نكاح مسائل

�+�_�  

مى  اصالح توسط آن دنيا كه امور دين و است  أ نعمت هاى بزرگ اهللاآن نكاح يكى از  :1مسئله
شود، دل قرار مى يابد، و  مثالً انسان از گناه دور مي. مي باشدآن نهفته  در يشمار د و فوايد بيدرگ

  .ت نمى گرددني شخص به نامحرمان بد

زيرا نشستن زن و شوهر نزد . است ز همه مهتمر اينكه فوايد آن جداگانه و ثوابش جداگانها
همديگر، سخن گفتن محبت آميز و دوستانة آنها با همديگر، خنديدن و مزاح كردن آنها با يكديگر 

  .به نماز نفلى بهتر است يتاز مشغول تعيدر ديدة شرو مالعبت آنها با همديگر، اينها همه 

  

  

  

 _ يجاب و قبولا +

�+�_�  

روبروى  شخص ديگر دره كسى ب طور مثاله ب. ه بسته مى شودنكاح فقط از گفتن دو كلم :2مسئله
بس،  كردم، قبولو اين شخص در جواب گفت  ،كه من دختر خود را به نكاح تو دادم شاهدان گفت

  .ندمي گردد و آن دختر و اين مرد، زن و شوهر وشمي  }يعني منعقد{نكاح بسته

  }.گويند مي »ايجاب و قبول« صطالحاين را در ا{

 ،شود كسى چند دختر دارد، در اين صورت فقط از گفتن جملة باال نكاح بسته نمى البته اگر
شخص  آن تو دادم و نكاح را به »دسيهقُ«كه من دختر خود  بلكه بايد نام دختر را گرفته مثالً بگويد

  .قبول كردم ؛بگويد
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شخص ديگرى گفت كه فالن دخترت را به نكاح من بده، و آن شـخص   اگر كسى به :3مسئله

در اين صورت بسته شد، چه نفر اول بگويد كه قبول كردم نكاح گفت كه من او را به نكاح تو دادم، 
  .دو صورت بسته شد نكاح در هر. يا نگويد

كرده بگويد كه او را  اگر خود دختر يا زن در آنجا حاضر بود و نكاح كننده به طرف او اشاره :4مسئله
ـه   به نكاح تو دادم و مرد بگويد قبول كردم، در اين صورت نكاح بازهم بسته مي شود و ضرورتى ب

  .نام گرفتن زن نيست

ش و اگر خود دختر يا زن در آنجا حاضر نباشد، در اين صورت، هم نام دختر و هم نام پدر
  .ندگواهان بشو تا بايد گرفتبا آن اندازه آواز بلندى را 

و اگر مردم پدر دختر يا زن را هم نمى شناسند و فقط از نامگيرى پدر دانسته نمى شود كه 
كدام دختر يا زن را مى بندند، در اين صورت نام گرفتن پدركالن اين دختر يا زن نيز ضرورى نكاح 

  .خواهد بود

   .شود مينكاح فالن دختر يا زن بسته كه خالصه اينكه حاضران مجلس نكاح بايد بدانند 

  

  

  

 _ گواهان نكاح +

�+�_�  

ـرد و دو   حد اقلاد نكاح، اين شرط است كه نكاح در موجوديت قبراى انع :5مسئله دو مرد يا يك م
  .آن الفاظ نكاح را بشنوند كه در باال مذكور شد ،زن بسته شود و آنها با گوش خود

ـ  ،كسى در تنهائى و خلوت بنابرين اگر ـو   به شخص ديگرى گفت كه من دخت ـا ت رم را ب
  .در اين صورت بسته نمى شودنكاح كردم،  نكاح كردم و اين شخص گفت قبول

  .شودنمي بسته همين صورت اگر فقط در روبروى يك نفر نكاح كردند، بازهم نكاح ه ب

ـته   ة گواهاننيست بلكه همموجود اگر در بين گواهان نكاح، مردى  :6مسئله زن هستند، نكاح بس
  . انزده زن هم گواه نكاح باشندنمى شود، اگرچه ده پ

  .بودن يك مرد با دو زن حتمى استدر اين صورت 
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 }بسته{صورت نيز نكاح منعقد اين دو مرد بودند ليكن آنها مسلمان نيستند، درگواهان  اگر  :7مسئله

  .نمى شود

ـوز   به همين گونه اگر ـالغ  آن دو مرد مسلمان بودند ليكن هر دوى آنها يا يكى از آنها هن ب
  .در اين صورت نيز منعقد نمى شودنكاح ، است شدهن

مسجد  ه درعجم بعد از نماز شود، مثالً كه نكاح در حضور اشخاص زيادى بسته بهتر اينست :8مسئله
  .و مخفيانه نكاح نكنند ،ر شودو، تا نكاح بين مردم مشهيديگر معجمجامع و يا در 

نستند از نكاح باخبر شوند، پس چنان ضرورتى پيش آمد كه اشخاص زيادى نتوا ليكن اگر
ـول   بايد  ـاب و قب كم از كم دو مرد، يا يك مرد و دو زن، در مجلس نكاح حاضر باشند تا الفاظ ايج

  .نكاح را به گوش خود بشنوند

. اگر هم پسر بالغ است و هم دختر بالغ مي باشد، مى توانند خودشان با همديگر نكاح كنند :9مسئله

ـول   يكى از آنها به ديگرى در روبروى دو گواه بگويد كه من با تو نكاح كردم و دومى بگويد كه قب
  .دوش ميكردم، بس، نكاح بسته 

ي نكاح خود را خودش نبست بلكه به شخص ديگري گفت كه مرا با كسـى  شخصاگر  :10مسئله
در  اد،و آن شخص در مقابل دو گواه او را به نكاح د ببند، فالنيمرا با نكاح يا اينكه گفت ، نكاح كن

  .اكنون اگر از اين نكاح انكار كند، انكارش فايده اى نداردو  .دوش مياين صورت نيز نكاح بسته 
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  با آنها حرام استكساني كه نكاح 

�+�_�  

همچنين نكاح زن با پدر يا . خود جايز نيست و كواسه هاي نواسه ،فرزنداننكاح شخص با  :1مسئله
.جايز نيست نيزپدركالن مادرى و پدرِ پدركالنِ پدرى يا مادرى اش پدركالنِ پدري يا 

)١(
  

)٢(يا ماما يا كاكا ش،نكاح زنى با برادر :2مسئله
.يا پسران برادرش يا پسران خواهرش جايز نيست 

 )٣(
   

يك  يا اينكه از ،دنمادر باش و گويند كه با زن از يك پدر مردي را ميآن  در شريعت »برادر«
  .، همة اينها شرعاً برادر مى باشندباشند يا اينكه از يك مادر و دو پدر ،باشند درپدر و دو ما

نكاح . زن نيستآن و هر مردى كه هم پدرش جدا باشد و هم مادرش جدا باشد، او برادر 
  .ن زن با او درست استآ

ـود   با خانة شوهر رفته باشد وه دامادش نيز جايز نيست، چه دخترش ب زنى با نكاح :3مسئله شوهر خ
ـر  .يا هنوز زفاف نشده باشد ،و خلوت كرده باشد}همخوابگى{جماع دو  نكاح زن با دامادش در ه

                                                 
ـه   ،چه مادرى و نكاح كردن مردى با مادركالن خود، چه پدرى و :مسئله    (١) و مادرِ مادركالن خود، چ

  . پدرى و چه مادرى جايز نيست

مَُ�َو�ِج ) َحُرمَ (
ْ
 ال

َ
غَْ� نَِكاُح  َ�

ُ
وْ أ

َ
ْصلِهِ وَفُُروِعهِ (ذَكَرًا َ�َن أ

َ
 ) أ

َ
وْ نََزل

َ
 أ

َ
  ...  عَال

   2/287 :و هدايه 1/187 :شرح التنويرو  3/29: الدر المختار

  .»عمو«و كاكا را  گويند مي »دائى« ايرانماما را در فارسى     ) ٢(
ـران       :مسئله    )٣( ـا دخت ـرادرش ي ـران ب ـا دخت و نكاح كردن مردى با مادر و خواهر و خاله و عمه اش ي

   .خواهرش جايز نيست

 عَ يَ  ِ�ِ وْ قَ لِ 
َ

ٰ  :ا! ٰتُُكۡم َوَخَٰل َخَوٰتُُكۡم وََعم�
َ
م�َهٰتُُكۡم َوبَنَاتُُكۡم وَأ

ُ
يُۡكۡم أ

َ
ـاُت ُحرَِّمۡت َعل تُُكۡم َوبََن

ۡختِ 
ُ ۡ
ِخ َوبَنَاُت ٱل

َ ۡ
   23 ةآي :نساءسورة  .ٱل
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.صورت حرام است

 )١(
   

خود  رد و مادرش دوباره با مرد ديگرى نكاح كرد ليكن هنوز با شوهر نوِاگر پدر دخترى م :4مسئله
ـادرش را   ،اينكه شوهر نو در تنهائى يكجا نشده بود كه مادر اين دختر وفات كرد و يا طـالق داد،  م

  .دختر درست است كه با اين مرد نكاح نمايداين براى 

البته اگر مادرش با اين شوهر نو خود در تنهائى يكجا شده بود، در اين صورت نكاح كردن 
  .اين دختر با آن مرد جايز نيست

كند  دو سه زن دارد و وفات مردى اگر يعنى. نيست خود جايز}ناتنى{اندري فرزندانبا  احنك : 5مسئله
نكاح كردن با پسران شوهر قبلى اش از زنان ديگرش  ،يا يكى از آنها را طالق بدهد، براى اين زن

كرده چه آن زنان با شوهر خود همخوابگى و خلوت كرده باشند يا ن. به هيچ صورتى درست نيست
  .ستبا اوالد ناتنى خود در هر صورت حرام ااين زن نكاح . باشند

  .هاى خُسرش جايز نيست يا پدر و پدركالن}پدر شوهر{نكاح زنى با خُسر :6مسئله

  

  

  
 _ جمع دو محرم در نكاح +

�+�_�  

  . يستست جايز نهنكاح زنى با شوهر خواهر خود تا وقتى كه خواهرش در نكاح او  :7مسئله

ـدت  رد يا اينكه شوهر خواهرش، خواهرش را طـالق د وفات كخواهرش  البته اگر اد و ع
  .تواند با شوهر خواهر خود نكاح كند اين زن ميدر اين صورت  )٢(،است هخواهرش تكميل شد

  .البته نكاح با او قبل از تكميل عدت طالق جايز نيست

 ،كدام آنها كه اول بسته شده صحيح است اگر دو خواهر با يك مرد نكاح كردند، نكاح هر :8مسئله
                                                 

 َعـيَ  ِ�ِ وْ قَ لِ  ،مردى با زن پسر خود جايز نيستنمودن و نكاح     )١(
َ

ِيـَن ِمـنۡ  :ا!
�

ئُِكُم ٱل
ٓ
ـا بَۡن

َ
-ئِـُل أ

َ
 وََحل

ۡصَلٰبُِكمۡ 
َ
    23 ةآي: سورة نساء .أ
  .خواهد آمد »سائل عدتم«مسايل عدت به تفصيل تحت عنوان     )٢(
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.صحيح نيسترخ داده بود و نكاح آن خواهر كه بعداً 

 )١(
  

ن مرد است، نكاح آكه زنى با مردى نكاح كرد، اكنون تا وقتى كه آن زن در نكاح  هنگامي :9مسئله
  .ن مرد جايز نيستآن زن با ايدختر خواهر و دختر برادر  ،خاله ،عمه

مي  ها مرديكى از آن است كه اگر ه طوريپيوند خويشاوندى در ميان شان ب هر دو زنى كه :10مسئله
. باشند نكاح يك مرد توانند يكجا در ديگر جايز نمى بود، شرعاً اين دو زن نمىهم، نكاح ايشان با بود

دتواند با آن  ت طالقش بگذرد، آنگاه زن دوم ميهنگامى كه يكى از آندو بميرد يا طالق شود و ع
  .مرد نكاح كند

مرد  كجا با يكيدوى اينها  هر اگرد دارد، ست كه يك دختر ناتنى از شوهر قبلى خوهزنى  :11مسئله
  .جايز استاينكار نكاح كنند، 

واقعاً  گيبچه خواند در شريعت اعتبارى ندارد، و كسى از}خواندگي پسر{»بچه خواندگى« :12مسئله
  .درست است ه اشبنابرين نكاح زنى با بچه خواند. بچة كسى نمى شود

)٢(اگر مردى ماماى :13مسئله
 خاطر كدام خويشاوندى دورى او را ماما ميه بلكه باصلى زن نيست  

.گويند، نكاح زن با او درست است
 )٣(

  

خوانند  يم كاكا يا برادرزاده يا خواهرزاده دورى قرابت خاطره به همين صورت اگر مردى را ب
  .درست استنيز و او واقعاً كاكاي اصلى زن نيست، نكاح زن با او 

درست  بچة عمه يا بچة خاله اش نيز ،بچة ماما ،بچة كاكابه همين گونه نكاح كردن زن با 
  .است

همديگر  ر خالةهمين ترتيب، دو دختر يا زن كه دختر كاكا يا دختر ماما يا دختر عمه يا دختبه  :14مسئله
                                                 

و اگر نكاح هردو خواهر با اين مرد يكجا در يك مجلس بسته شده بود، در اين صورت نكاح هر دو      )١(
  4/4: حاشية جديده. صحيح نيست

  .»عمو«و كاكا را  گويند مي »دائى« ماما را در فارسى ايران     )٢(
يعنى اينكه برادران مادر آن زن با . لى آن زن هستندهر سه قسم برادران مادر يك زن، ماماهاى اص     )٣(

 مادرش، چه فقط پدر شريك باشند يا فقط مادر شريك باشند و يا پدر و مادر شريك باشند، همة ايشان ماما

  . هاى اصلى اين زن مى باشند

  4/5 :حاشية جديده
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  .توانند يكجائى با يك مرد نكاح كنند ، ميمى باشند

ـاطر  ه ند بلكه بيسـتو همين حكم آن خاله و عمه اى است كه خاله و عمة اصلى زن ن خ
گويند، بنابرين در صورت باال جايز است كه زن و  دورى، آنها را خاله و عمه ميخويشاوندي كدام 

  .با يك مرد نكاح كننداين خالة دورش يا عمة دورش يكجا 

  

  

  

 _ ساني كه نكاح با آنها به سبب رضاعت حرام استك +

�+�_�  

ـير  نسب حرام است، نكاح كردن با وي از طرف كه از طرف با هر خويشاوندىنكاح  :۱5مسئله  ش

.شود نيز حرام مي}رضاعت{خوردن
 )١(

   

شير  دختر يا زني با آن مردي كه همسرش اين دختر يا زن را در طفوليتنكاح يعني اينكه 
  . شود گفته مي آن دختررا شوهر آن زن شرعاً داده بود جايز نيست، زي

  .نيست جايزخود هم و همچنين نكاح كردن زن با برادر شيرى 

نكاحش  همچنين. داده است نيز درست نيست كه اين زن او را شير كسى نكاح زن با آن و
  .شوند اوالد آن شخص، اوالد اين زن هم ميزيرا . با اوالد آن شخص نيز درست نيست

                                                 
عمه و غيره محارم  ،خاله ،دختر ،هرخوا ،مادر ،كه براى زن يا مرد حرام است كه با پدر گونهيعنى همان    )١(

ود، نَسبى خود نكاح كند، به همين صورت، اگر دختر يا پسرى در دوران شيرخوارگى، عالوه بر شير مادر خ
پسران و غيره محارم آن زن و شوهر او، حرام  ،برادران ،نكاح اين دختر با شوهرشير زن ديگرى را نيز بخورد، 

   .مى باشد

اين دختر است و برادران آن زن، ماماهاى شيرى ) يعنى رضاعى( پدر شيرى زيرا شوهر آن زن،   
و نكاح اين پسر با خود آن زن و خواهران و ...  اين دختر و پسران آن زن، برادران شيرى اين دختر، و غيره

 اين پسر )يعنى رضاعى(دختران و غيره محارم آن زن و شوهر او حرام مى باشد، زيرا آن زن، مادر شيرى 
 .بسپاريد ياد هب خوبىه اين را ب...  غيره است و خواهران او، خاله هاى اين پسر و دختران او، خواهران اين پسر و

  .خوردن تحت عنوان جداگانه اي بيان خواهد شد تفصيل مسايل رضاعت يعني شير
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  .نيز حرام است}رضاعي{و نكاح با ماما و كاكا و برادرزاده و خواهرزادة شيرى

ـرد   ى توانند يكجادوى آنها نم و دختر از يك زن شير خورده اند، هراگر د  :16مسئله در نكاح يك م
  .باشند

ـام   يگردنَسبى بيان  نخالصه اينكه هر حكمى كه در باال براى خويشاوندا    ـان احك د، هم
  .نيز مى باشد ان رضاعيخويشاوند

  

  

  

  

 _ ساني كه نكاح با آنها به سبب  مصاهرت حرام استك +

�+�_�  

ـرد    :۱۷مسئله ـا آن م اگر مردى با زني زنا كرد، اكنون نكاح كردن مادر اين زن و دختران اين زن ب
  . جايز نيست

ـادر و   }شهوت{اگر زنى با خواهش جوانى :۱۸مسئله ـراى م مردى را به نيت بد دست زد، اكنون ب
  . دختران اين زن جايز نيست كه با آن مرد نكاح كنند

ـراى  }با شهوت{به همين صورت، اگر مردى به زنى دست درازى كرد، در اين صورت ب
  . گردد مادر و دختران اين زن، نكاح كردن با آن مرد حرام مي

لي به اشتباه وخواست زن خود را جهت زناشوئى بيدار كند  اگر مردى در تاريكى شب مي  :۱۹مسئله
در  رد،ك دستش به دخترش يا خُشويش خورد و او را به خواهش جوانى و شهوت دست زد و لمس

 زناشوئى اكنون هيچ صورتى براى جواز گردد و اين صورت اين مرد بر زن خود براى هميشه حرام مي
  . آنها وجود ندارد

  . زم است كه زن خود را طالق بدهدالبر اين مرد 

براى هميشه اكنون ن زن خود را لمس كرد، اي}زن پدر{اگر پسرى به نيت بد، مادر اَندر  :۲۰مسئله
  . د و حاال هيچ صورتى براى حالل شدنش نمى باشدام مي گردبر شوهرش حر

  . خود اينكار را كرد، بازهم همين حكم است}پسر شوهر{و اگر مادر اَنْدر با بچه اَنْدر
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�+ �_�  

  
  .نكاح زن مسلمان بجز با مرد مسلمان با هيچ غير مسلمانى جايز نيست :21مسئله 

ـه   ايزج زن اين راىباكنون كرد،  وفاتشوهر ، زن را طالق داد يا ياگر شوهر :22مسئله نيست ك
.شوهر را بگذراند، با كس ديگرى نكاح كند وفاتنكه عدت طالق يا عدت قبل از آ

 )١(
   

تكميل  و ، اكنون برايش جايز نيست كه بدون طالقباشد ميمردى در نكاح كه  هر زنى  :23مسئله
  .دورة عدت با مرد ديگرى نكاح كند

ليكن قبل  .با او درست استاز بدكارى حامله شده است، نكاح  زنى كه شوهر ندارد و هر :۲۴مسئله
  . از والدت، همخوابگى با او درست نيست

 برايش اين صورت د، دركن كه با آن زن زنا كرده بود خودش با آن زن نكاح البته اگر مردي
  . همخوابگى با اين زن درست است

  .نيست جايزنجم ش است، براى وى نكاح كردن با زن پكاحهر مردى كه چهار زن در ن :25مسئله

و اگر يكى از آن زنان را طالق داد، پس تا وقتى كه عدت طالق او تكميل نشود، نمـى  
  .تواند با زن ديگرى نكاح نمايد

.فتواى بسيارى از علماء درست نيست بهنكاح دختر سنى با مرد شيعه،  :26مسئله
 )٢(

    

                                                 
  .مسايل عدت طالق و عدت وفات، تحت عنوان هاى جداگانه بيان خواهند شد    (١)

 قَ      )٢(
َ

ن+ ِجْ(ِيَل غَلَِط ِ# : يندِ بِ َ"  ابنُ  ال
َ
وْ أ

َ
لُوهِي+ةَ ِ# عَِ.-، أ

ُ ْ
ن+ الر+افِِ>+ إْن َ�َن ِمم+ْن فَعْتَِقُد األ

َ
 وَبَِهَذا َظَهَر أ

يَقَة فَُهَو َ�فِرٌ  د� ي�َدةَ الص� وْ فَْقِذُف الس+
َ
يِق، أ د� وْ َ�َن فُنِْكُر ُصْحبََة الص�

َ
، أ ِOَْو

ْ
مَعْلُوَمَة ِمـْن  ال

ْ
َقوَاِطَع ال

ْ
َفتِهِ ال

َ
لِمَُخال

 َ�فِ 
َ

َحابََة فَإِن+هُ ُمبْتَِدٌع ال وْ يَُسب\ الص+
َ
ُل عَلِي_ا أ ِف َما إذَا َ�َن فَُفض�

َ
ُورَةِ، bِِال +dيِن بِال�eرٌ ا.  

   3/46 :رد المحتار

 
ْ
يَْخfِْ وَيَل هللاِ عَنُهُ الر+افِِ>\ إذَا َ�َن يَُسب\ الش+

َ
عِيَاذُ بِا

ْ
ُل عَلِي_ا كَر+مَ اهللاُ ، فَهُوَ َ�فٌِر، وhَِْن َ�َن مَا وَال  فُفَض�

َ
 يَعَا!

mِ بَْكرٍ رkََِ اهللاُ  وَْجهَهُ 
َ
 أ

َ
ن+هُ مُبْتَِدعٌ َ�

َ
 ك

+
 يَُكوُن َ�فِرًا إال

َ
 َقنْهُ ال

َ
   . يَعَا!

  ←  2/264 :فتاوى عالمگيري
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  احكام ولي

�+�_�  

  .گويند مي »ولى«كسى كه اختيار نكاح دختر و پسرى را دارد، او را  هر

دو  اگر ايـن . اگر پدر نباشد، پدركالن پدرى ولى اوست. دختر و پسر، پدر اوست اولين ولى   :۱مسئله
كه با او از يك پدر و مادر است، اگر اين برادر نباشد، برادر ناتني كه هر دو از يك  اصلينباشند، برادر 

زاده، بعد  ، اگر برادر زاده نباشد، پسر برادري ذكور، اگر اين برادر هم نباشد، برادرزاده هااند ر و دو مادرپد
  . زاده از او، نواسه اش يعنى پسرِ پسرِ برادر

ـرادر   نخستاگر هيچ كدام از اشخاص باال نباشد،  كاكاى سكَه، آنگاه كاكاى ناتنى يعنى ب
ـاى   . كَه، آنگاه نواسة او يعنى پسر پسر كاكاى اصلىناتنى پدر، آنگاه پسر كاكاى س ـر كاك آنگاه پس

.ناتنى، آنگاه نواسة نرينة كاكاى ناتنى
 )١(

  

 يو يا پسر، ولى اگر باز هيچ كدام از افراد نامبرده نباشد، در اين صورت كاكاى پدر اين دختر
كاكاى  صورت اين نباشد، دراش  كواسة نرينه پدر يا پسر و نواسه و كاكاى اگر. سپس پسر اوو است، 

  ... پدركالنِ پدرى ولى است، سپس پسر او، سپس نواسة نرينة او، و سپس كواسة نرينة او و غيره

                                                                                                         
يرا به سبب شوند جايز نيست، ز مي هم گفته» احمدى« فرقة نيها كهقاديانكاح مسلمان با  :مسئله

ـر    هرسول اكرم عقيدة ختم نبوتاز شان انكار  ـر تكفي و انكار ساير متواترات دين، علماي امت اجماعاً ب
  .  قاديانى ها متفق القول اند

 :ئل الكشميرىو مجموعة رسا 400و 1/399 :و عزيز الفتاوي 215و2/214 :فتاوى دار العلوم ديوبند

   281تا  1/200 :به بعد و فتاوى مفتى محمود »ج« /3به بعد و 2/34

و  47و1/46: و احسن الفتاوي167تا 1/151 :و امداد االحكام196و170و1/168 :و فتاوى رحيميه
  135تا  2/114 :و فتاوى محموديه 1/85 :فتاوى عثمانى

  .اصلي و اَندر يعني ناتنيسكَه يعني . پدركالن يعنى جد و كاكا يعنى عمو   (١)
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شود، و  دختر يا پسر خود مي ، ولىو اگر بازهم هيچ كدام از آنها نباشد، در اين صورت مادر

خواهر  از او پدركالنِ مادرى، و بعد از او بعد از او مادركالنِ پدرى، و بعد از او مادركالنِ مادرى، و بعد
اصلى كه هر دو از يك پدر و مادرند، و بعد از او خواهر ناتنى كه هر دو از يك پدر اند و از دو مادر، و 

  .ند و از طرف پدر جداابعد از او آن برادر و خواهرى كه با اين دختر يا پسر از طرف مادر شريك 

است  د از ماما، خاله ولىاست، و بع و بعد از عمه، ماما ولىت، و بعد از همة اينها عمه ولى اس
  ... و غيره
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مجنون  .تواند مىهيچ مسلمانى شده ن كافر ولى. كسي شده نمى تواند ولى )١(،شخص نابالغ   :۲مسئله

  .كسى شده نمى تواند ولى نيزو ديوانه 

كه بخواهد نكاح  كسى با هر داردار يختاند و دختر بالغ، خود مختار است كه نكاح بكند يا نك :۳مسئله
  .كند، كسى نمى تواند بر او جبر نمايد

اگر او خودش با كسى نكاح كرد، نكاحش درست است، چه ولى اش آگاه شود يا نشود، و 
  .چه ولى اش راضى باشد يا نباشد، نكاحش در هر صورت درست است

ـه  البته اگر او با كُفُوي خود يعنى همبرابرش نكاح  نكرده است بلكه با كسى نكاح نموده ك
»كفائت« در

ست كه ا ناح راضى نيست، فتوى در اين صورت آاين نك بركمتر از او است و ولى  )٢(
  . اين نكاحش درست نمى باشد

و اگر دختر با كسى كه كُفُويش يعنى همبرابرش است نكاح كرده ليكن در مقابل مهرى 
فسخ  نكاح را تواند اين او مي ىنكاح صحيح است ليكن ول گرچهاين صورت  ، در»مهر مثل« از كمتر
خواست كند، حاكم ى مسلمان رفته فسخ اين نكاح را درنزد حاكم و قاض شيعنى اينكه ولى ا. كند

                                                 
  .كنيد هجعارم »مسايل بالغ شدن« براى دانستن مسايل بلوغ به عنوان    )١(
يعنى آن امورى كه شوهر در آنها بايد با زن كفو و برابر باشد تحت عنوان بعدى  »مسايل كفائت«    )٢(

  .مى آيد
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  .و قاضى اين نكاح را فسخ خواهد كرد

ليكن حق درخواست فسخ نكاح، فقط حق آن ولى هاى است كه در مسئلة اول قبـل از  
گرفته بالترتيب تا به نواسه ها و كواسه هاى نرينة كاكاى پدركالنِ  ر شده اند، يعنى از پدرمادر مذكو

  . پدرى

  .ج استگويند كه در خاندان دختر مرو يدر شريعت همان مهرى را م »مهر مثل«
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يكى از ولى هاى دختر بالغ بدون پرسيدن و اجازة وى، او را به نكاح كسى داد، در اين  اگر :۴مسئله
ـود و  . صورت اين نكاح موقوف به اجازة دختر مى باشد اگر دختر اجازه بدهد، نكاح درست خواهد ب

  .اگر راضى نباشد و اجازه ندهد، نكاح منعقد نمى شود

  :ذيل استحسب اجازه  صورت هاي

فت كه من تو را با فالنى گ يبه وآمده  ،دختر باكره اى كه اكنون بالغ شده است لىاگر و  :5مسئله
ـاى   كنم يا نكاح كرده ام و دختر خاموش ماند يا خنديد يا گريه كرد، همة اينها صورت نكاح مي ه

كس بدهد نكاح صحيح خواهد بود، و اگر وى را آناجازه مي باشد و اكنون اگر ولى، وى را به نكاح 
  .                 داده است نكاح صحيح مى باشد كسآنكاح به ن

ـازه   يزباناجازة نيست كه دختر حتماً با زبان خود اجازه بدهد و اگر  الزمو اين  ندهد آن اج
كنند  سانى كه به زور، دختر را مجبور ميك. شود نباشد، ني، نكاح از طريقه هاي باال نيز منعقد مي

  .شوند شتى مرتكب ميى اجازه بدهد، كار زكه زبان

 ختر از قبل نامش را مـي اگر ولى در وقت اجازه گرفتن از دختر، نام شوهر را نگرفت و نه د  :6مسئله

رضايت دختر ثابت نمى شود، و خاموشى و سكوت  ،دانست، در اين صورت فقط از خاموش ماندن
داماد  كه بداندشود تا دختر  و نشان داماد گفته بلكه ضرورى است كه نام، او را اجازه نخواهيم دانست

  .فالن كس است

مهر  كمتر از مهرى مقابل مهر را بيان نكرد و دختر بالغ را در مقدارولي  به همين صورت، اگر
مثل نكاح كرد، در اين صورت نيز نكاح بدون اجازة آن دختر منعقد نمى شود، بنابرين حسب قاعده، 
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  .دوباره بايد از او اجازه گرفته شود

اگر اين زن باكره نيست بلكه قبالً عروسى كرده بود و اين نكاح دوم اوست و ولى اش از   :۷مسئله
ضرورى  وننكاو اجازه خواست، فقط خاموش ماندنش اجازه شمرده نخواهد شد بلكه اجازة زبانى ا

  .مي باشد

و اگر او زبانى چيزى نگفت و ولى اش فقط به سبب خاموش ماندنش او را نكاح كرد، در 
آن  اگر و دگرد ميكند نكاح صحيح  نكاح را قبولصورت نكاح موقوف خواهد ماند، اگر اين زن  اين

  .را قبول نكند، نكاح منعقد نمى شود

اين  ازه خواستند، درغيرة دختر از او اج كاكا يا برادر و باكره موجود بود ليكنة پدر دختر بالغ اگر :۸مسئله
اجازه  كه دختر زبانى شمرده نخواهد شد بلكه تا هنگامىاجازه دختر صورت نيز فقط خاموش ماندن 

  .سكوت وى اجازه محسوب نخواهد شد ،ندهد

دختر  البته اگر پدر اين دختر، آنها را براى اجازه خواستن فرستاده بود، در اين صورت سكوت
  . نيز اجازه مى باشد

اوست،  ستن شرعاً حقاجازه خوا همه است و متر ازكه مقد اى كه ولى گاهخالصه اينكه هر
  .شود خاموش ماندن دختر اجازه محسوب مي، اش از دختر بالغ اجازه بخواهد خودش يا فرستاده

يا حق اجازه  ،و اگر حق اجازه خواستن از پدركالن دختر بود ليكن برادر دختر اجازه خواست
سكوت  و موش ماندنها خا اين صورت كاكاى دختر اجازه خواست، در خواستن از برادر دختر بود ليكن
  .دختر اجازه شمرده نخواهد شد

خود  سپس د ودانكاح به بالغ بدون پرسيدن و بدون اجازه گرفتن از دختر، او را  دختر اگر ولى  :9مسئله
اين  درولى يا فرستاده اش آمده خبر داد كه ترا با فالن شخص نكاح كرده ام، خاموش ماندن دختر 

  .نكاح صحيح خواهد شداجازه خواهد بود و صورت نيز 

 ،دهنده آدم نيك و ديندار است كس ديگرى آمده خبر نكاح را آورد، پس اگر اين خبر و اگر
 خاموش ماندن دختر اجازه شمرده مييا اينكه دو نفر آمده خبر نكاح را آوردند، در اين دو صورت نيز 

  .گردد شود و نكاح از سكوت وي صحيح مي

اين صورت نكاح از خاموش ماندن  است، در اعتبار نادهنده فقط يك شخص  و اگر خبر
ـا    يدختر صحيح نخواهد شد بلكه نكاح موقوف خواهد ماند و هنگام ـد ي كه دختر زبانى اجازه بده
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ـاه   چنان كارى از طرف دختر رو بدهد كه توسط آن دانسته شود كه دختر نكاح را قبول كرده، آنگ

  .نكاح صحيح خواهد گرديد

زن زبانى  ،مي باشدطالع نكاح، در آن صورتى كه اجازة زبانى زن و دختر ضرورى بعد از ا :۱۰مسئله
نكاح چيزى نگفت، اما هنگامى كه شوهرش نزدش آمد، زن از همخوابگى با او انكار نكرد، بازهم 

  . استدر اين صورت درست 

جبر كند و بدون تواند بر او  نمي ت كه اگر پسر بالغ باشد، ولىسنيز ههمين حكم پسران   :۱۱مسئله
اين  اگر ولى اش بدون پرسيدن و اجازه گرفتن از وى نكاحش را بست، در. اجازة او نكاحش را نمايد

شود و اگر اجازه  اگر اجازه بدهد، نكاح صحيح مي. ودصورت نكاح موقوف بر اجازة آن پسر خواهد ب
  .ندهد، نكاح صحيح نمى باشد

ه فقط خاموش ماندن پسر اجازه محسوب نمى البته تفاوت ميان دختر و پسر در اينست ك
  .است كه زبانى اجازه بدهد الزمبلكه براى پسر  ،شود
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  .خود مختار نيستند، نكاح آنها بغير اجازة ولى منعقد نمى شودآنها اگر دختر يا پسر نابالغ اند،   :۱۲مسئله

احش را بست، در ايـن  اگر نابالغ بدون اجازة ولى خود نكاح كرد يا اينكه كس ديگرى نك
ها نكاح نابالغ موقوف به اجازة ولى اش مى باشد، اگر ولى اجازه بدهد، نكاح صحيح خواهد  صورت

  .بود و اگر ولى اجازه ندهد، نكاح باطل خواهد شد

كه  كسى يا با هر ،كه وى را به نكاح بدهد يا ندهد كامل دارد اختيار ،دختر يا پسر نابالغ ولىو 
دختر  وقت نمى توانند رد كنند، چه آن كند، دختر يا پسر نابالغ، اين نكاح را در آن خواهد نكاحش مي

ـورت  حكم هر. نابالغ، باكره باشد يا اينكه قبالً نكاح ديگرى شده و نزد شوهر هم رفته باشد  دو ص

  .يكسان است

اين صورت نيز آنها اگر پدر يا پدركالن پدرى، دختر يا پسر نابالغ را با كسى نكاح كرد، در   :۱۳مسئله
برابرشان شده باشد يا با  بعد از بالغ شدن نمى توانند اين نكاح را رد كنند، خواه اين نكاح با كفو و هم

تر از آنها مى باشند و خواه اين نكاح در بدل مهر مثل بسته  كه كمتر و پائين كسانىيعني با غيركفو 
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  .شده باشد يا در بدل مهرى بسيار كمتر از آن

  .كنند آن را رددر هر صورت صحيح است و آنها بعد از بالغ شدن نمى توانند نكاح 

)١(ديگري غير از پدر و پدركالن پدرى دختر نابالغ و اگر ولى  :۱۴مسئله
آن  او را با كسى نكاح كرد و  

ـورت   شخص كُفُوى دختر يعنى همبرابر دختر است و مهرش هم مهر مثل مى باشد، در اين ص
 ،بگذارد بعد از بالغ شدن، دختر اختيار دارد كه اين نكاح را باقى اما ،صحيح مى باشد نكاح در آن وقت

  .يا نزد حاكم و قاضى مسلمان درخواست نموده نكاح را فسخ نمايد

ر نابالغ را با غيركُفُو يعنى با مردى كه همبرابر دختر نيست و ختد )١( ،اگر اين ولى دختر نابالغ
  .هر مثل نكاح كرد، در اين صورت نكاح اصالً منعقد نمى شوديا در بدل مهرى كمتر از م

مهر  كه اين نكاح بست آنقدر مهرى پسر نابالغ را با دخترى در بدل )١( ،ين اگر اين ولىنهمچ
  .بسيار بيشتر از مهر مثل آن دختر است، در اين صورت نيز اين نكاح اصالً منعقد نمى شود
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خود  دختر از نكاح پدر و پدركالنش، كس ديگرى به نكاح داده بود و بغيررا  اگر دختر نابالغ  :۱5مسئله

نمى  خبر داشت و سپس بالغ شد و شوهرش هنوز با او همخوابگى نكرده است و دختر اين نكاح را
اين  به محض اينكه بالغ شد فوراً در همان وقت بايد نارضايتى خود را ازدختر اين صورت  پسندد، در

اح را قبول ندارم، چه در كند كه من از اين نكاح راضى نيستم، يا اينكه بگويد من اين نك نكاح اظهار
ـ برايش رد كردن اين نكاح . بلكه دختر تنهاى تنها باشد ،موجود باشد يا نباشد يديگر آنجا كس ه ب

  . استالزم  حال محض بالغ شدن در هر

ـا  البته نكاحش فقط از رد كردن و انكار از قبول آن نمى شك ند بلكه دختر بايد نزد حاكم ي
  . شود وقت فسخ مي نكاح را فسخ كرد، نكاح آن قاضي كهزماني قاضى شرعى برود و 

ـتن { فسخ هم خاموش بماند، ديگر اختيار يك لحظه شدن حتى اگر دختر بعد از بالغ  }شكس

                                                 
  .ل آنها در مسئله اول گذشتغيره ولى هاى دختر و پسر كه تفصي ياكاكا  ،مانند برادر    (١)
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.نكاح را نخواهد داشت

 )١(
   

ح داد و دختر خبرى از اين نكاح دختر را به نكا يديگر شخصر پدر و پدركالن، غياگر ب و
رسيد  يبلكه بعد از بالغ شدن خبر شد، در اين صورت به محض اينكه خبر اين نكاح به و ،نداشت

ـاح از  . در همان وقت از قبول نكاح انكار كند اگر يك لحظه هم خاموش بماند، اختيار فسخ اين نك
  . رود دستش مي

همخوابگى  نكه شوهرش با وىدختر بعد از آ شده بود و نكاحش به طريقة باال انجام اگر و :۱6مسئله
 كه رضايت بلكه تا وقتى ،نيست الزمبعد از بلوغ كردن  انكارفوراً كرد بالغ شد، پس در اين صورت 

  . بر آن بگذردمدتى چند ردن نكاح را دارد، خواه هر معلوم نشود، دختر اختيار قبول يا رد كدختر 

چنان عالمتى مشاهده يا  ،گفت كه من اين نكاح را قبول دارم البته اگر دختر زبانى صريحاً
از آن ثابت مى شود، مثالً دختر با شوهر خود همخوابگى كرد، در اين صورت  يشد كه رضايت و

  .گردد يزم مالاختيارش از بين مى رود و نكاح 
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، در سفر بوده آنقدر دور است را دارد شدختر نابالغه كه اصوالً حق نكاح كردن اگر اين ولى  :۱۷مسئله

ـار   ت از دست ميصو مشوره كنند، اين فركه اگر منتظر او بنشينند و با ا رود و خواستگار آنقدر انتظ
ـد   در اين صورت ولى بعدى مي نخواهد كرد و دوباره يافتن چنين خواستگارى مشكل است، توان

ـاح   بنابرين اگر اين ولىِ دوم بدون پرسي. هدنكاح بدبه دختر را  ـه نك دن و اجازة ولى اول، دختر را ب
  .نكاحش صحيح خواهد بود ،بدهد

نكاح  بهيد دختر را دوم نبا اگر ولى اول آنقدر دور نباشد، پس بدون پرسيدن و اجازة او، ولىِ و
در اين صورت دختر را به نكاح داد، اين نكاح موقوف به اجازة ولي اول بازهم دوم  و اگر ولى .دبده

  .گر او اجازه بدهد نكاح صحيح خواهد شد و اگر اجازه ندهد نكاح منعقد نمى گرددخواهد بود، ا

                                                 
ـرورى  كردن فورى اش از قبول نكاح  اين حكم دربارة دختران است و پسر اگر بالغ شود، انكار    (١) ض

   مولف. نيست بلكه تا وقتي كه رضايتش دانسته نشود اختيار قبول يا رد نكاح را دارد
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طور ه دوم در موجوديت ولى اول، دختر يا پسر نابالغ را نكاح كرد، ب گونه اگر ولى به همين :۱۸مسئله

 اي ورهو مشمثال حق نكاح از پدر بود ليكن پدركالن اين نابالغ را نكاح كرد، و از پدر نابالغ هيچ راى 
  .نگرفت، در اين صورت اين نكاح موقوف به اجازة پدر آن دختر يا پسر نابالغ مى باشد

صورت  اين د، دردانكاح به كاكاى آن نابالغ وى را ، امايا اينكه حق نكاح نابالغ از برادرش بود
  .صحت اين نكاح موقوف به اجازة برادر آن دختر يا پسر نابالغ مى باشد

  
�+ �_�  

  
ـود   :۱۹مسئله زنى عقلش را از دست داد و ديوانه شد و اين زن يك پسر بالغ دارد و پدرش هم موج
پسر او مى باشد، زيرا پسر در ولى بودن مقدمتر  ند، ولىِ اين زنبده نكاحبه  او رااگر خواستند . است

  .از پدر است

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  كفائت مسائل

  _هم برابر هستند و چه كساني نيستند مورد نكاح با يعني چه كساني در +

�+�_�  

نكاح صورت نگيرد، يعنـى   در شريعت اين نكته بسيار مراعات شده است كه بدون كفائت :۱مسئله
.اينكه دختر را با چنان مردى نكاح نكنيد كه كُفُوى او يعنى برابر او و هم مرتبة او نيست

 )١(
   

   :كفائت يعنى برابرى شوهر با زن بر چند قسم است :2مسئله

  برابرى در نسب،    _�+

   .برابرى در مسلمان بودن   _�+

  .برابرى در ديندارى   _�+

   .برابرى در پول و دارائي   _�+

  .برابرى در كسب و پيشه   _�+

  

  

  
  _برابري در نسب مسائل +

�+�_�  

انصارى و علوى  ،سيد. كه شوهر در نسب، كفو و برابر زن باشد برابرى در نسب اين است :۳مسئله
  .از لحاظ نسب با همديگر برابر هستند

د با پسر انصارى نكاح كرديعنى اگرچه مرتبة سيايـن   در ،د بلندتر است ليكن اگر دختر سي
                                                 

  مولف. بر با دختر نباشدبرابه همين صورت مناسب نيست، دختر را به نكاح مردى داد كه در ديندارى    (١)
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دختر  و برابر كفو رى نيزكه دختر با كُفُو و برابر خود نكاح نكرده بلكه اين انصا صورت نخواهيم گفت

  .باشد سيد مي

پسرش  بنابرين اگر پدر سيد باشد. نسب از طرف پدر اعتبار دارد، نسب مادرى اعتبارى ندارد :۴مسئله
بنابرين  .مادر از هر قومى باشدپسرش نيز انصارى است، خواه باشد نيز سيد است و اگر پدر انصارى 

  .بود سيد بوده در مرتبه برابر با سيدها خواهد هم با زنى از قوم ديگرى نكاح نمود، پسرش ياگر سيد

كسى كه پدر و مادرش از خاندان عالى باشند، توقير وى  كه هر البته اين امرى ديگر است
  .ليكن در شرع همة اينها برابر همديگر گفته مى شوند ،بيشتر خواهد بود

. باشند ها نمى و برابر سيدها و عربآنها كفو  و)١(دو برابر همديگر اند هر قوم افغان و قوم مغل :5مسئله

بنابرين اگر دختر سيد يا عرب با كدام افغان يا مغل نكاح كرد، در اين صورت خواهيم گفت كه اين 
  .نكاح با غير كُفو و نابرابر صورت گرفته است

  

  

  
  _برابري در مسلمان بودن مسائل +

�+�_�  

و  قوم هاى افغان و مغلمانند قوام غير عرب ابرابرى شوهر با زن در مسلمان بودن فقط در  :6مسئله
  . ها اعتبارى ندارد ها و عرب علوي ،ها انصاري ،و در بين سيدها ،اعتبار داردغيره 

كُفو و برابر زنى نيست كه  ،كافر بود مسلمان است و پدرش مردى كه خودش نو بنابرين  
 وليمسلمان است  و هم پدرشو آن مردى كه هم خودش . دباش پدرش مسلمان ميو خودش 

  .پدركالنش مسلمان نيست، كُفو و برابر آن زنى نمى باشد كه پدركالنش هم مسلمان بود

                                                 
ها،  ها، تاجيك نپشتوكه عرب نيستند يعنى عجمى ها مانند  مسئلة كفائت نسبى در بين آن اقوامى    (١)

  . همه اقوام غير عرب كفوى همديگر اندزيرا گردد،  جارى نمي ...ها، چيني ها، اروپائى ها و  ها، ازبك ترك

) 
َ
عََجِم فَتُعْتََ�ُ ) و

ْ
م�ا ِ� ال

َ
مًا(أ

َ
   .)ُحر�ي�ةً وَ�ِْسال

  4/151 :الدر المختار على هامش رد المختار
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و  كه پدر و پدركالنش مسلمان باشند ليكن پدرِ پدركالنش مسلمان نبود، او كُفو هر مردى :۷مسئله

  .باشد كه چندين پشتش مسلمان بوده اند برابر آن زنى مي

ـد از او   خالصه اينكه كفائت و ب ـار دارد و بع رابرى در مسلمان بودن فقط تا پدركالن اعتب
  . اعتبارى ندارد

  

  

  
  _برابري در دينداري مسائل +

�+�_�  

 ، اوباش كه كسى كه مرد فاسق يعنى ديندارى اينست در كفائت و برابرى شوهر با زن مراد از :8مسئله
  .و پارسا و نيك نمى باشد شرابخور يا بدكار است، كُفو و برابر زن ديندار ،قمارباز

  

  

  
  _دارائيبرابري در پول و  مسائل +

�+�_�  

مراد از كفائت و برابرى شوهر با زن در پول و مال و دارائى اينست كه مرد كامالً مفلس و  :۹مسئله
  .نادار و محتاج، كُفو و برابر زن پولدار نمى باشد

در شب رسم است مهرى را كه  آن قدراگر مي تواند مرد كامالً مفلس نيست بلكه  و اگر
ـورت وى  تواند نَفق و همچنين ميبه زن بدهد حاال به زن بدهند، زفاف  ة وى را بدهد، در اين ص

.كُفو و برابر زن پولدار مى باشد، اگرچه نتواند تمامى مهر را همين حاال بپردازد
 )١(

  

ـان د، باشخاندان دختر پولدار كه به هر اندازه اى و اين ضرورى نيست كه   شوهر هم هم
                                                 

 يعرفچنين  اگر در جائى  ،4/11 :جديده ةحاشي. است فرعيعنى هرجائى كه دادن مقدارى از مهر     (١)

  .نيستالزم نيز شرط نيست، اين موجود 
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  .آن پولدار و ثروتمند باشد قريبيا اندازه 

  

  

  

  _برابري در كسب و پيشه مسائل +

�+�_�  

ـر    :۱۰مسئله ـو و براب مراد از كفائت و برابرى شوهر با زن در كسب و پيشه اينست كه مرد نداف، كُف
.فو و برابر خياط نيستكُك، كاالشوى و غيره البه همين صورت د. خياط نيست

 )١(   

  
�+ �_�  

  
  . نمى باشدو هوشيار مرد ديوانه و مجنون، كُفو و برابر زن عاقل  :۱۱مسئله

  

  

  
  

�+�_�  

  

  

  

  

                                                 
كفائت بين زن و شوهر در كسب و  مسائلنكته اى كه بايست در اينجا ملحوظ داشت اينست كه     )١(

شهرها ساير ممالك و اگر عرف  »المعروف كالمشروط« بنابرين حسب قاعدة ،عرفى است مسائل زاشه پي

  .ه خواهد بودجداگاندر آنجا جداگانه باشد، حكم شرعى نيز 
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  مهر مسائل 

�+�_�  

صورت   در ليو ،شود د ميحال منعق ا نكنند، نكاح در هركنند ي در وقت نكاح چه مهر را ذكر  :1مسئله
من مهر در وقت نكاح شرط بگذارد كه  كسى اگر حتي .گردد زم ميال »لمثْ مهر«، مهرعدم ذكر 

  . گردد زم ميالكنم، بازهم مهر  مهر نكاح مي دهم و بى نمى

  

  

  
  _مقدار مهر  +

�+�_�  

و بيشترين مقدار آن  )١(يا قيمت آن است »ده درهم شرعى نقره« كمترين مقدار مهر زن :۲مسئله
خوب  مهر بسيار بستن اما ،كند رتواند مهر خود را مقر زن بخواهد مي قدر كه مقرّر نيست بلكه هر

  . نيست

صورت  اين كرد، در آن نكاح كمتر از درهم نقره يا چهارقيمت  فقط در بدل كسى بنابرين اگر
را به زن بدهد، زيرا مهرى كمتر  »ده درهم نقره«ايد پولي برابر با قيمت بزم است كه البر او بازهم 

  . از اين در شرع وجود ندارد

  . زنش را طالق بدهد، در اين صورت نصف مهر را بايد بپردازد زفاف و اگر شوهر قبل از

                                                 
ـون  . يا قيمت آن است »ده درهم شرعى« چنانكه در متن كتاب آمد كمترين مهر زن    (١) يـك  «چ

مى  گرام نقره 35 برابر باتقريباً ده درهم شرعى بنابرين است،  و نيم گرام 3مساوىتقريباً  »درهم شرعى

  . اين مقدار نقرهنرخ با  و يا پولى برابر ،است گرام نقره 35لهذا كمترين مقدار مهر زن . باشد

  .گذشتضمن مسايل زكات مĤخذ اين اوزان در 
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  _مي شود  در چه وقت  مهر كامل و در چه وقتي نصف  مهر داده  +

�+�_�  

ـ مهر هزار  يك هزار يا ده هزار يا صد در قبالكسى  اگر :۳مسئله ـة  ه با زنى نكاح كرد و زن را ب خان
شوهر  ليكن در ميان زن و ،يا گرچه با او همخوابگى نكردكرد، }همخوابگى{جماعخود آورد و با او 

ها  اين صورت چنان خلوت و تنهائى رخ داد كه چيزى يا كسى مانع از همخوابگى آنها نمى شد، در
  . گردد واجب مي ،شده قررقدر مهرى كه م هر اداي

اداى  و اگر هيچ يك از دو صورت باال پيش نيامده بود كه شوهر يا زن وفات كرد، بازهم
  . تمام مهر واجب است

طالق داد، در ايـن   شو اگر هيچ يك از دو صورت باال پيش نيامده بود كه زن را شوهر
  . شود صورت، دادن نصف مهر بر دوش شوهر واجب مي

يا چنان تنهائى و خلوتى كه }همخوابگى{جماع اگر ،خالصه اينكه در ميان زن و شوهر
ها دادن كُل  رد، در هر دوى اين صورتوفات كدو   يكى از آنيا اينكه  ،در باال گفته شد پيش آمد

زن را قبل از پيش آمدن اينگونه تنهائى و يكجائى مذكور طالق  ،شوهراگر و . مهر واجب مي باشد
  .شود داد، فقط اداي نصف مهر واجب مي

ا بسته بود يا زن اگر يكى از زن و شوهر بيمار بود يا روزة رمضان را گرفته بود يا احرام حج ر :۴مسئله
ديد، و در چنين حالتى زن و شوهر تنها شدند، چنين خلوت و تنهائى  حايضه بود يا كسى آنها را مي

نصف  اين صورت اگر زن طالق شود، در. مهر از آن واجب نمى شود كُلدر شريعت اعتبار ندارد، و 
  .مهر را خواهد يافت

تنهائى  كه گرفته بود يا نذرى يا نفلى زة قضائىرو هاالبته اگر روزة رمضان نبود بلكه يكي از آن
اين صورت زن اكنون مستحق كُل مهر مي باشد و اداى كُل مهر  در بين ايشان رخ داد، درمذكور 

  .گردد يبر شوهر واجب م

پيش  ورذكتنهائى م و وتان برآمد ليكن ميان زن و شوهر، خلاگر شوهر از لحاظ مردى ناتو :5مسئله
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  .صورت نيز زن كُل مهر را خواهد يافت آمده بود، در اين

ور زن ذكبه همين صورت اگر مخنّث با زنى نكاح كرد و سپس بعد از تنهائى و يكجائى م
  .را طالق داد، در اين صورت نيز زن تمام مهر را خواهد يافت

 اعجم كه قابل ور رخ داد، ليكن زن آنقدر خُردسال استذكشوهر تنهائى م و اگر در ميان زن :6مسئله

كند،  ش همخوابگىتواند با زن كه نمى ر خُردسال استكه شوهر آنقديا آن ،نمى باشد }همخوابگى{
  .دگردتمام مهر واجب نمى از اين گونه تنهائى نيز 

  

  

  

  _نكاح بدون  مهر  +

�+�_�  

ـرط   :7مسئله اگر در وقت نكاح هيچ ذكرى از مهر به ميان نيامد و نكاح انجام شد، يا مرد به اين ش
زن و ميان دهم، و سپس از  كنم و هيچ مهرى به زن نمي كرد كه من بدون مهر نكاح مياح نك

ـار دارد،   وفات كيكي شوهر  ـرع اعتب رد و يا چنان تنهائى و يكجائى ميان ايشان واقع شد كه در ش
  . دگرد زم ميال »مهر مثل« در چنين صورتىپس در اين صورت نيز اداى مهر ضرورى است و 

تنهائى و يكجائى كه شرعاً معتبر است  گونهنآ، اگر شوهر قبل از وقوع يورتو در چنين ص
  . زن را طالق بدهد، زن مستحق مهر گرفتن نمى باشد بلكه فقط يك جوره لباس خواهد يافت

برين اگر آن را ندهد گناهكار بر شوهر واجب مى باشد، بنا »جوره لباس« و دادن اين يك
  . دخواهد ش

شود  كه دادن آن بر شوهر واجب مي »جوره لباس«ذكورة باال معناى يك در صورت م :۸مسئله
كه سر }يا چادر نماز بزرگ{يك ازار و يك چادرى ،سريك چادر  ،اينست كه شوهر يك پيراهن

  .بدهد يبايد به و ،تا پاى زن را بپوشاند

ـر و   را مطابق قدرت و توانائى خود بايد بدهد، يعنى  »جوره لباس«شوهر اين  :۹مسئله ـر آدم فقي اگ
اين صورت  دار هم نمى باشد، درگر بسيار فقير نيست ليكن خيلى پولا نادار است، لباس ارزان بدهد و

ـمى   لباس متوسط بدهد، و اگر شوهر خيلى پولدار و ثروتمند است، در اين صورت بايد لباس ابريش
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  . بدهد

د از نصف مهر مثل آن نباي »جوره لباس« اما در هر صورت بايد متوجه بود كه قيمت اين
  . زن بيشتر شود

ـابرين   )١(،شود از قيمت پنج درهم نقره كمتر »جوره لباس«و همچنين نبايد قيمت اين  بن
ـر   خريدن و دادن تكه يا لباس خيلى گرانبها كه قيمت آن بيشتر از نصف مهر مثل آن زن شود، ب

  . شوهر واجب نيست

لباس خيلى گرانبها و بسيار بيشتر از قيمت  كسى به رضايت و خوشى خود، تكه يا البته اگر
  . نصف مهر مثل را به زن طالق دادة خود بدهد، اينكار درست است

ليكن زن و شوهر بعد از نكاح با رضايت خود  ،اگر در وقت نكاح هيچ مهرى مقرر نكردند :۱۰مسئله
گردد  زم ميالرى همان مهزم نمى گردد بلكه العين نمودند، اكنون مهر مثل بر شوهر تمهر را م

  . عين كرده اندتكه زن و شوهر به رضايت خود آن را م

 كه در شريعت معتبر است، زن طالق شود، درو خلوتي البته اگر قبل از وقوع آن يكجائى 

اين صورت زن مستحق گرفتن مهر نمى باشد، بلكه فقط همان يك جوره لباس را خواهد يافت 
  . ذكر شدال كه در با

  

  

  
  _كم  كردن  مهراضافه يا   +

�+�_�  

ـه    اگر مردى مطابق طاقت و توان خود يك هزار يا ده هزار را مهر مقرر  :11مسئله ـپس ب كرد و س
دهم،  يك هزار، يك و نيم هزار به تو ميجاى ه رضايت خود، مهر زن را اضافه نمود و گفت كه ب

ـر  . گردد او واجب ميفه كرده است، حاال بر در اين صورت هر مقدار پولى كه شوهر در مهر اضا اگ
  . آن را ندهد گناهكار مى شود

                                                 
  .شود و نيم گرام نقره ميهفده معادل تقريباً پنج درهم    (١)
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كه در  ميان شانآنگونه تنهائى و يكجائى وقوع زن را قبل از  ،و اگر شوهر در اين صورت

شرع معتبر است طالق بدهد، زن نصف همان مهر اصلى معين شده را خواهد يافت و آنچه را كه 
  . يافتبرين زن آن را نيز نخواهد در مهر حساب نخواهيم كرد، بنا ،بعداً اضافه شده

به همين ترتيب اگر زن به رضايت و خوشى خود، مقدارى از مهر خود را معاف كند، پس 
  . گردد معاف مي ،درى كه او معاف كرده استق هر

مستحق  اكنون ديگر شود و مي ت، كُل مهرش معافكرده اس كُل مهر خود را معاف و اگر
  . مطالبة مهر نمى باشد

اگر شوهر به زور و جبر و تهديد، زن را مجبور ساخت كه مهر خود را معاف كند، در ايـن    :۱۲مسئله
  .صورت مهر زن معاف نمى شود، و اداى آن هنوز هم بر عهدة شوهر واجب است

  

  

  

  _تعيين چيز  مشخَّص يا  چيز غير مشخَّص در مهر  +

�+�_�  

ـر  اگر در مهر زن، پول يا طال يا نقره مقرّر  :۱۳مسئله نكردند بلكه كدام زمين يا باغ يا خانه اى را مه
ده است بايد گرديجاى مهر مقرر ه مقرر نمودند، اينهم درست است و همان زمين يا باغ يا خانه كه ب

  . ه شودبه زن داد

كه فالن  ليكن مشخص نكرد ،را مقرر كرد يحيوانر شوهر در مهر يك اسپ يا فيل يا اگ :14مسئله
درست است و در اين صورت يك اسپ متوسط حال را كه نه خيلى نيز  كاراين اسپ را خواهم داد،

  .  و يا قيمت آن را بايد به زن بدهد ،باشد و نه خيلى ارزان گران

ـوان  كه كدام  مشخص نكردو دهم  مي حيوانر فقط گفت كه يك ولى اگر شوه را، حي
  . گردد يزم مالثل در اين صورت مهر م. كردن صحيح نيست گونه مهر مقرراين

  

�+ �_�  
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  _مهر در نكاح فاسد يا اشتباه  +

�+�_�  

جدا  بود و بنابرين زن و شوهر را از همديگر صورت گرفتهبي قاعده يعني فاسد نكاح  اگر :۱5مسئله
نكاح  گواه مقابل دو درگرچه  ، ني در روبروى دو گواه، يا اينكهندمخفيانه نكاح كردآن دو  كردند، مثالً

ـه شود نشنيدند، يا زنى  آن بسته مي توسطالفاظى را كه نكاح  واهان كر بودند، لذاكردند ليكن گ  ك
زن آن طالق داده بود يا شوهرش مرده بود و هنوز عدت زن تكميل نشده بود كه او را شوهرش 

و بنابرين زن  ،دوباره با كس ديگرى نكاح كرد، يا اينكه فساد و خرابي ديگرى در نكاح رخ داده بود
ها شوهر هنوز با زن همخوابگى نكرده  ر را از همديگر جدا ساختند، و در تمامى اين صورتو شوه
  .زن هيچ مهرى نخواهد يافت ؛كردندآنها را از هم جدا بود كه 

تمام  درود، بازهم زن گفته شد نيز ميان ايشان رخ داده بكه در باال  اى تنهائى بلكه اگر چنان
  .چيزى نخواهد يافتصورت ها 

. ها همخوابگى كرده بود، زن مهر مثل خواهد يافـت  ه اگر شوهر با زن در اين صورتالبت

ليكن اگر در وقت نكاح، مقدار مهر متعين شده بود و مهر مثل از آن مهر زيادتر است، پس در اين 
  .نه مهر مثل را ،را خواهد يافتشده صورت زن همان مهر متعين 

اين  كرد، در}همخوابگى{جماعدانسته با او  را همسر خودكسى به اشتباه، زن ديگرى  اگر :۱6مسئله
شود و اين همخوابگى را زنا نخواهيم ناميد و نه  صورت نيز مهر مثل آن زن بر اين مرد واجب مي

  .اين شخص گناهكار خواهد بود

نخواهد  اى در نسب او و لكه صحيح خواهد بود بلكه اگر زن حامله شد، نسب اين طفل نيز
  .جايز نمى باشدنيز خواندن آن طفل  و حرامى ،بود

از وى جدا شود و بايد آن شخص دانست كه اين زن، زن من نيست، به محض اينكه و 
  .با او برايش جايز نمى باشد}همخوابگى{جماعاكنون 

دورة عدت،  تو بر آن زن نيز واجب است كه عدت بگذراند و اكنون بدون تكميل و گذش
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ـوهرش نه براى زن درست است كه با ش  وهر خود يكجائى و تنهائى يا بوس و كنار كند و نه براى ش

  .درست است كه با او همخوابگى كند

  .عدت بعداً انشاء اهللا تعالى خواهد آمد مسائلو 

  

  

  

  _مهر معجل يا مؤجل  +

�+�_�  

دهد،  ب اول عروسى، كُل مهر را به زن ميشوهر در همان ش كه رسم است جائي هر :۱۷مسئله
اگر زن در شب . تمام مهر را در همان شب اول نكاح از شوهر مطالبه كند تاآنجا اختيار دارد  درزن 

است  واجب شوهر بر ،بخواهد كه مهر خود را از شوهر وقتي هرپس اح مهر خود را نخواست، اول نك
  . كردن در آن درست نيستتاخير. كه مهرش را بدهد

ـد  ها مهر  رواج است كه زن}نافغانستاهند و همچنين {اينجادر  :18مسئله  طـالق از خود را يا بع

ـر  . گيرند بعد از وفات شوهر از تركة او مي كنند و يا مطالبه مي د، و اگر زني پيش از شوهر مـى مي
كنند، نه شوهر  كه زن و شوهر با همديگر زندگى مي كنند و تا وقتى ش مهر او را مطالبه مينوارثا

از  قبلست كه زن ا نآ ،رفعبه سبب حكم شرعى در اينجا . دهد و نه زن مهر مى طلبد مهر مي
  . نمى تواند مهر خود را مطالبه كند ،طالق شدن

البته آن مقدار مهر كه رواج است در شب اول زفاف بدهند، دادن آن در همان شـب اول  
  . واجب مى باشد

  . بوداين صورت مشمول اين حكم نخواهند  و اگر قومى اين رواج را نداشته باشد، در

  

�+ �_�  

  

دهند، در اين صورت  است كه مقدارى از مهر را پيشكى به زن مياين ر جائى رواج اگر د  :۱۹مسئله
كه شوهر آن مقدار مهر را ندهد،  كه تا وقتى به زن نداد، زن اختيار داردرا آن مقدار پيشكى  اگر شوهر
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  .شوهر را نگذارد كه با وى همبسترى كند

ـوهر را  }همبسترى{جماعو و اگر شوهر يكبار با ا كرده است، بازهم زن اختيار دارد كه ش
  .نگذارد براى بار دوم يا سوم با وى همبسترى نمايد

تواند تا وقتي كه اين مقدار مهر را  و اگر شوهر بخواهد كه او را با خود به سفر ببرد، زن مي
  .از رفتن با او انكار كند ،نگرفته است

حال بخواهد با كدام خويش محرم خود به سفر برود يا از  به همين صورت، اگر زن در اين
  .خانة شوهر بخانة والدين خود برود، شوهر حق ندارد كه او را منع كند

ـازة   يو هنگام كه شوهر اين مقدار مهر پيشكى را به او داد، اكنون زن نمى تواند بدون اج
جائى كه شوهر  يز مى باشد، و هرجائى برايش ناجاه شوهر كارى كند و بدون اجازة شوهر، رفتن ب

  .بخواهد مى تواند او را با خود ببرد، زن حق انكار را ندارد

  

�+ �_�  

  

  . شود ان اندازه پول از مهر زن اداء ميهم نيت مهر، مقدارى پول به زن داد،اگر شوهر به  :۲۰مسئله

ـول را در   مقابـل   در وقت دادن پول، اين ضرورى نيست كه شوهر به او بگويد كه ايـن پ
  . دهم مهرت بتو مي

ـور  گويد كه آن را  ميآن را مهر نمي پندارد و ر شوهر چيزى به زن داد ليكن زن اگ :۲۱مسئله به ط
مهر  طوره كه من آن را ب گويد و شوهر ميهمين طورى به من داده اى، اي، بلكه  مهر به من نداده

  . داده ام، در اين صورت گفتة شوهر معتبر خواهد بود

بود، در اين صورت آن چيز را از مهر نخواهيم  و نوشيدني اگر آن چيز از قبيل خوردنيالبته 
  . دانست و گفتة شوهر در اينجا اعتبار نخواهد داشت

  
�+�_�  
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  مهر مثل مسائل

�+�_�  

   .گويند مهر خانداني دختر را مي ،»مهر مثل« :۱مسئله

د كه مثل اين نگريدر اين دختر را بخاندانى دختر اينست كه دختر ديگرى از خاندان پمهر 
دختر باشد، يعنى اينكه اگر اين دختر كم عمر است، آن دختر هم در وقت نكاح كم عمر بوده باشد، 

نكاح  اگر اين دختر خوش صورت است، آن دختر هم خوش صورت بوده باشد، اگر اين دختر باكره
در كه اين دختر در وقت نكاح پولدار بود، ق كرده است، آن دختر هم در باكرَگى نكاح كرده باشد، هر

اش است، آن دختر  كه اين دختر باشنده آن دختر هم به همان اندازه پولدار بوده باشد، از هر شهرى
  . سليقه و باسواد است، آن دختر هم مثلش باشد با ،هوشيار ،هم باشندة آن باشد، اگر اين دختر ديندار

ـود   احش در اين امور مذكوره مثل اين دخترآن دختر در وقت نكاگر خالصه اينكه  ـه  ب ك
مهر «كه براى آن دختر مقرر گرديده بود،  يدر اين صورت همان مهررا بسته اند، اكنون نكاحش 

  .نيز مي باشد است كه حاال بدون مهر نكاح كرده ياين دختر »مثل

  :اينها است دختران خاندان پدرى دختر  :۲مسئله

  خواهران دختر،   _ �+

  عمه هاى دختر،    _�+

  . و غيره دخترانى است كه از قوم پدرش هستند اودختران كاكاى   _ �+

ـ ا. در مهر مثل، مهر مادر مالحظه نمى شود   _�+ ـر  لبته اگر مادر نيز از خاندان پ در دخت
ـر   باشد، مثالً  ـز مه پدر دختر با دختر كاكاى خود نكاح كرده باشد، در اين صورت مهرِ مادرِ دختر ني

  .ل گفته خواهد شدمث

  

�+�_�  
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  نكاح كافران مسائل
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ـز   ين خود به هر طريقه اى كه نكاح ميكافران مطابق د :۱مسئله كنند، شريعت اين نكاح آنها را ني
اگر زن و شوهر كافر يكجا مسلمان شوند، در اين صورت ضرورتى به تجديد نكاح . معتبر مى داند

  . همان نكاح سابق حاال هم باقى است. آنها نيست

 ، در اين صورت نكاح آنها باطل ميدودو مسلمان شد و دومى مسلمان نش ر يكى از آناگ :2مسئله

  .جايز نيستمانند زن و شوهر زندگى كردن براى آنها با هم د و اكنون گرد

اگر زنى مسلمان شد ليكن شوهرش اسالم نياورد، در اين صورت زن تا هنگامى كه سه   :۳مسئله
.كندنكاح ى تواند حيض بر او نگذرد با مرد ديگرى نم

 )١(
  

  

  

  

  

  مساوات كردن در بين همسران خود

�+�_�  

نان خود مساوات و برابرى كه بيشتر از يك زن دارد، بر او واجب است كه ميان ز هر مردى :۱مسئله
خواه . تواند آن چيز را از او مطالبه كند زن ديگرش هم مي ،دهدمي يك زن ه كه ب چيزى هر. كند

                                                 
اين صورت تا گذشتن سه ماه، و  ب خُردسالى يا پيرى اش، خون ماهوارى اش نيايد، درو اگر به سب   (١)

  . هاى باال نكاح كند اگر زن حامله است تا والدت طفلش، نمى تواند با مرد ديگرى در صورت

  4/55 :حاشية جديده
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يا اينكه يكى از آنها باكره بوده باشد و ديگرى  و ،شند يا قبالً هم نكاح شده باشندزنانش باكره بوده با

  . قبالً شوهر نموده باشد، حكم همة آنها يكسان است

 يرپس رايك شب  هم نزد زن ديگربايد ، پس سر برده بزن نزد يك را شب يك اگر شوهر          
  . نزد زن ديگر هم دو يا سه شب بگذراند د، بايدياگر نزد يك زن دو يا سه شب گذارن. كند

تواند همانقدر طال و زيور  ه يك زن داده است، زن ديگر هم ميو اگر مقدارى طال و زيور ب         
  . را از او مطالبه كند

  . ها پيش نكاحش نموده، برابر است كه مدت آن زنىبا كرده  كه اكنون نكاحش زنىحقوق  :۲مسئله

است و در روز ضرورى  نزد آنها الزمشب بردن  بسرها فقط در  ابرى ميان زنبر مساوات و :۳مسئله
  . بنابرين اگر شوهر در طول روز، نزد يك زن بيشتر ماند و نزد زن ديگر كمتر، عيبى ندارد. نيست

ـام  . مساوات و برابرى ميان زنان در شب واجب است اگر شوهر نزد يك زن بعد از نماز ش
  . شود ماز خفتن، گناهكار مياز نرفت و نزد زن ديگر بعد 

ـد  ه كند و روز ب است و در شب كار مييفه اش شبانه كسى كار و وظ البته اگر خانه مى آي
روز در ميان زنان خود مساوات و ردن كدر سپري مانند چوكيدار و پاسبان، براى او حكم اينست كه 

   .برابرى كند

يعنى اين واجب نيست . واجب نيست}وابگىهمخ{جماعمساوات و برابرى بين زنان در   :۴مسئله
زن خود با وى همخوابگى كرد، بايد در نوبت زن ديگر خود نيز با او  يككه چون شوهر در نوبت 

  .همخوابگى كند

نزد زنان  اشيدو صورت، در اين شب ب چه بيمار، در هرو  شوهر چه صحيح و سالم باشد :5مسئله
  . خود بايد مساوات كند

ـرا دل در   ،راگر شوه :6مسئله يك زن خود را بيشتر دوست دارد و ديگر را كمتر، اين گناه نيست، زي
  . نمى باشد انساناختيار 

تواند با  شوهر هر زني را كه بخواهد مي. شددر هنگام مسافرت، اين مساوات واجب نمى با :۷مسئله
  . خود به سفر ببرد

ـا     انمك برآمد، هي و بهتر اينست كه قرعه اندازى كنند، نام هر ـرد ت ـفر بب را با خود به س
  . كدورتى در دل نگيرند



 

 _847+ 
  

  

  

  

  }رضاعت{شيرخوردن و شيردادن مسائل

�+�_�  

البته اگر پدر طفل پولدار . هنگامى كه طفلى تولد شد، بر مادرش واجب است او را شير بدهد :۱مسئله
ـاهى  باشد و بتواند دايه اى براى طفل استخدام كند، در اين صورت اگر مادر شير نده د، مرتكب گن

   .نمى شود

ـه  . ديگرى را شير بدهد شخصه بدون اجازة شوهر، طفل ـبراى زن درست نيست ك :۲مسئله البت
تواند بدون اجازة  زن مي صورترود، در اين  مي هالكشنگى مى تپد و خوف از گرس ياگر طفل

  .شوهر، آن طفل را شير بدهد

است  سال حرام شيردادن به طفل بعد از دو. ستسال ا دادن به طفل دو حد اكثر مدت شير :۳مسئله
  . و هرگز درست نيست

كرد و بنابرين مادرش قبل از دو سالگى، طفـل   اگر طفل شروع به خوردن چيزهاى ديگر :۴مسئله
  .عيبى ندارد ،را از شير جدا كرد، اينكار درست است

  

  

  

  _ميعاد حرمت رضاعت  +
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شوهر  ود وش ورد، اين زن نيز مادرش مير زن ديگرى را نيز خاگر طفل عالوه بر مادر، شي :5مسئله
شوند  مي وا}رضاعي{ن، برادران و خواهران شيرىگردد و اوالد اين ز پدر اين طفل مي ،اين زن

  . گردد نكاح بين آنها و اين طفل حرام مي و

خاطر اين شير خوردن، ه نكاح با خويشاوندانى كه از طرف نسب براى طفل حرام است، ب
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  .نكاح با خويشاونداني مثل آنها از طرف مادر شيردهش براى اين طفل نيز حرام مى باشد

   }.مى آيند 19 و 18 و 17 و 16 از اين قاعده جداست كه تحت مسئله مسائلالبته چند {

سالگى اش  ليكن اين حكم در فتواى بسيارى از علماء مشروط به آن است كه طفل تا دو
ساله شد و سپس شير زنى را خورد، در اين صورت اين شير  و اگر طفل دو شير زني را خورده باشد،

ـه او  دش، الخوردن اعتبارى نخواهد داشت، نه آن زن شير دهنده، مادر شيرى طفل مى شود و ن
  . بود بنابرين اگر آنها با همديگر نكاح كنند، نكاح درست خواهد. گردند يخواهر و برادر شيرى طفل م

ح�م�ه�   حنيفه ابو ليكن امام اعظم ٰ  ر� ـا�� اگر طفل تا  ؛كه امام بسيار بزرگى است مى فرمايد  اهللا	 ت�ع�
  . آن زن درست نمى باشدفرزندان شير زنى را خورده باشد، بازهم نكاح او با  نيزدو و نيم سالگى 

اعتبارى  خوردن هيچ و نيم سالگى شير زنى را خورده باشد، اين شير البته اگر طفل بعد از دو
  .دهنده نزد همة علماء جايز است ارد و نكاح بين آن طفل و اوالد زن شيرند

  

  

  

  _حرمت رضاعت  چه وقت ثابت مي شود  +

�+�_�  

ى كه در باال گفته انلق طفل فرو رفت، تمام آن خويشاوندـبه محض اينكه شير زنى به ح :6مسئله
اين  دركمى و زيادى شير  .زياد به حلقش رفته باشد ياشير كمى  چه. شوند بر طفل حرام مي،  شد

  . اعتبار نداردصورت 

اگر طفل از سينه شير نخورد بلكه زن شير خود را كشيده به او داد، در اين صورت نيز تمام  :۷مسئله
  . شوند رام ميباال بر او حمذكور در  انخويشاوند

مذكور  خويشاوندهاىد، بازهم تمام دنيصورت، اگر شير زنى را در بينى طفل چكان به همين
  . اعتبار ندارد صورت دند، اينيو اگر در گوش طفل چكان. شوند بر او حرام مي

ـا  نگردند، در اين صورت بياگر شيرِ زنى را با آب يا دوا مخلوط كرده به طفل خوران :۸مسئله يد كه آي
آن زن مادر ، ابر باشدآب و شير براگر شير زيادتر باشد يا . شير بيشتر است يا آب، يا هر دو برابر است

  . گردند ميبر طفل حرام  شخويشاوندان مذكورشود و همة  شيرى اين طفل مي
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شيرى  و اگر آب يا دوا زيادتر باشد، در اين صورت اين شير قابل اعتبار نيست و آن زن مادر

   .طفل نمى شود

، در اين صورت نيز اگر شير زنى با شير گوسفند يا گاو مخلوط شد و طفل آن شير را خورد :۹مسئله
  . ببينيد كه آيا شيرِ زن زيادتر است يا شير گوسفند و گاو يا اينكه هر دو برابر است

ند و اين شو ميبر طفل حرام زن اگر شير زن زيادتر يا برابر بود، همة خويشاوندان مذكور 
  . طفل اكنون فرزند شيرى آن زن مى باشد

ين شير اعتبارى ندارد و چنان خواهيم پنداشت و اگر شير گوسفند يا گاو بيشتر است، پس ا
  . كه طفل اصالً شير او را نخورده است

مذكور  ناتمام خويشاونددر اين صورت اگر از دختر باكره اى شير آمد و طفل آن را خورد،  :۱۰مسئله
.شوند آن دختر بر طفل حرام مي

 )١(
     

مذكور زن  ناوندار اين صورت نيز تمام خويش، دنداددرده را كشيده به طفل شير زنِ م اگر :۱۱مسئله 
  . شوند بر طفل حرام مي

آنها برادر و خواهر . اگر دو طفل، شير يك گوسفند يا يك گاو را خوردند، اين اعتبارى ندارد :۱۲مسئله
  . ندگرديگديگر نمى 

دارد،  گناه كار خيلى اگر مردى شيرِ زن خود را خورد، زنش بر وى حرام نمى شود، البته اين :۱۳مسئله
  . بعد از عمر دو سالگى حرام است}انسان{شيرزيرا خوردن 

  

  

  
  _حكم حرمت رضاعت   +

�+�_�  

. نكاح كنندنمي توانند با همديگر اگر دختر و پسرى هر دو شير يك زن را خورده اند، آنها  :۱۴مسئله

                                                 
در اين  ،كمتر از نُه سال دارداگر دختر . مراد از دختر باكره دخترى است كه نُه ساله يا باالتر از آن باشد    (١)

    18/ 1 :حاشية جديده .صورت اين شير اعتبارى نخواهد داشت و حرمت ثابت نخواهد شد
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. باشد شير خورده يا يكى اول و ديگرى چندين سال بعد ،هر دو همزمان باهم شير خورده باشند چه

  . حكم هر دو صورت يكسان است

ـاح  اند تو يمن ،رده است، اكنون اين دختررا خو »خالد« يك دختر مثالً شيرِ زنِ :۱5مسئله با خالد نك
ـرش  نيز د خالد البلكه با آن او د خالد نكاح كند،البا او ياپدركالنِ خالد  با پدر ياكند يا  كه از زن ديگ
  . دنكاح كننمي تواند هستند 

شير خديجه را خورده بود و شوهر خديجه كه قادر نام دارد، زن ديگرى هم  »عباس« اگر :۱6مسئله
ـاس   بنام زينب داشت كه طالقش داده بود، اكنون زينب نيز با عباس نمى تواند نكاح كند، زيرا عب

  . د شوهر براي زن جايز نمى باشدالفرزند شيرى قادر، شوهر زينب است و نكاح كردن با او

زيرا  ،تواند با قادر نكاح كند به همين صورت اگر عباس زن خود را طالق بدهد، زنش نمى
  . باشد و نكاح كردن زن با خُسرش جايز نيست مي}پدر شوهرش{قادر خُسرش

 زيرا كه خواهر قادر عمة عباس مي و همچنين عباس نمى تواند با خواهر قادر نكاح كند،

حكم هر دوى آنها يكسان . ى باشد يا اينكه خواهر شيرى اش باشدشود، خواه اين خواهر قادر، اصل
  . است

زيرا شرعاً هيچ گونه امر موجب حرمـت در  {.هر عباس نكاح كنداتواند با خو در ميالبته قا
    }.بين آنها موجود نيست

آن  ليكن عباس شير ،ساجده شيرِ زنى را خورده است و نام ساجده دارده عباس خواهرى ب :۱۷مسئله
  . اگر عباس با آن زن نكاح كند، نكاحش درست است. زن را نخورده

  . تواند با زاهده نكاح كند د عباس، شيرِ زاهده را خورده اند، عباس ميالاگر او :۱۸مسئله

ـورت  د. نام نسرين دارده ند و ذاكر يك خواهر شيرى مثالً باقادر و ذاكر دو برادر  :۱۹مسئله ر اين ص
  . نكاح كند تواند با نسرين قادر مي

  . ياد بسپاريده خوبى به اين مسئله را ب. ليكن ذاكر هرگز نمى تواند با نسرين نكاح كند

ـ و پيچيده مشكل  مسائلچونكه اينگونه  ر هستند و فهميدن آنها هم دشوار است، لذا ما ب
  . كنيم ين چند مسئله اكتفاء ميانوشتن 

بپرسيد بزرگ و بافهم يماگر ضرورت پيش آمد، آن را از عال    .  

  



 

 _851+ 
  

  

  

  _بعضي مسائل حرمت رضاعت   +

�+�_�  

بجز  و ،دوى آنها را شير داده ام من هر ؛نامزد شد، سپس زنى آمده گفت يك زنمردى با  :۲۰مسئله
 ،ايـن زن  ةاين صورت فقط از گفت خوردن آنها گواهى نمى دهد، در بر شير يكس ديگر زن،اين 

  . درست است دو شيرخوردگي ثابت نمى شود و نكاح آن

شير  مرد، وقتى كه دو مرد ديندار يا يك مرد و دو زن ديندار گواهى بدهند كه اين زن و هر
ـردد  نكاح بين آن زن و مرد حرام مـي  شود و رده اند، آنگاه شير خوردن ثابت مييك زن را خو . گ

  .شيرخوردن ثابت نمى شود ،بدون اينگونه گواهى

ز گفتة دو سه زن، اگر دل شخص گواهى بدهد كه ليكن از گفتة يك مرد يا يك زن يا ا
د انداختن فايده اح كرد، زيرا خود را در شك و تردنبايد نكدر اين صورت شايد راست باشد، فته اين گ

  . درست استآنها اگر بازهم كسى در اين صورت نكاح كرد، نكاح  ليو. اى ندارد

  
�+ �_�  

  
خوردن  كسى اينكار را كرد، اكنون اگر و ،ايز نيستج ئيكدام دوا مخلوط كردن شير زن در :۲۱مسئله

دن شير زن در چشم و يچكان صورتبه همين . باشد بلكه حرام مي ،و استعمال آن دوا جايز نيست
  . جايز نيستطور دوا ه بگوش 

  .خالصه اينكه استفاده بردن از شيرِ انسان و استعمال كردن آن درست نمى باشد
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قِ   +

َ
ال   _  كِتَاُب الط�

  

  

  
  

  احكام طالق

�+�_�  

واقع  مجنون نباشد، اگر زن خود را طالق بدهد طالقش ديوانه و و هدوكه بالغ ب هر شوهرى :۱مسئله
  . مى شود

زن شخص  دو و شوهري كه ديوانه و مجنون است، اگر اين)١(،پسرى كه هنوز بالغ نشده
  . شودطالق شان واقع نمى  ،خود را طالق بدهند

طالق  گفت زنم در خوابيا اينكه  ستىاكه طالق  اگر در حالت خواب از دهان شوهر برآيد :۲مسئله
  . است، طالق واقع نمى شود

بسيار  بنابرين او را گرفت و يجبر از شخص ديگرى طالق زن وى را مكسى به زور و  اگر :۳مسئله
شمت، اگر شوهر مجبوراً زن خود كُ ىكه زنت را طالق بده و گرنه م لت و كوب نموده تهديد كرد

  )٢( .شود واقع ميباز هم طالق  را طالق داد،
                                                 

. دوم از حيض دختر. يكى از احتالم دختر يا پسر: بلوغ پسر يا دختر از چند عالمت دانسته مى شود    (١)

انزال پسر، و پنجم اگر هيچ يك از عالمات باال در چهارم از . سوم از حامله شدن دختر و حامله ساختن پسر

ـه   پسر يا دختر ديده نشد، در اين صورت به محض اينكه پانزده سال كامل از عمر آنها بگذرد و آنها قدم ب

   5/170 :الدر المختار. شرعاً بالغ محسوب مى شوند ،شانزده سالگى بگذارند

  .ست نه سال هال شمسيو اين سال ها چنانكه قبالً گذشت سال هاي قمري ا
من زنـم را   ؛اما اگر كسى را زدند و كوفتند يا تهديد نمودند و مجبور گردانيدند تا روى كاغذ بنويسد    (٢)

  . واقع نمى شوداين صورت  درطالق دادم و او آن را نوشت ليكن زبانى طالق نگفت، طالق 
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چون بعداً نشه زن خود را طالق داد و حالت كسى شراب و غيره خورده نشه شد و در  اگر  :۴مسئله

  . بازهم واقع شده استطالق نشه اش پريد از اينكار خود پشيمان گشت، 

واقع  طالق ،شم و غضب، زن خود را طالق بدهدبه همين صورت اگر كسى در حالت خ
  . مى شود

يـل  وك راى شخص ،البته اگر شوهر. را ندارد طالق دادن زن اختيارديگري كس  ،جز شوهر  :5مسئله
  .دهد را طالقوي تواند زن  اين صورت اين شخص مي ، دردبده را طالق وي زن تافته باشد رگ
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  دادن طالق مسائل

�+�_�  

واقع  چون شوهري زنِ خود را طالق داد، طالقش فقط شوهر اختيار طالق دادن را دارد، و :۱مسئله
 مـي واقع به هر حال بول نكند، طالق كند يا ققبول زن زن نمى تواند كارى بكند، چه مى شود و 

  . شود

  . يستن زناختيار طالق دادن در دست . شوهر خود را طالق بدهد و زن نمى تواند

اگر  بنابرين. تر از سه طالق در اختيارش نيستبيشتا سه طالق را دارد و  دادن رشوهر اختيا :۲مسئله
  . دشو ين صورت نيز فقط سه طالق واقع ميشوهري زنِ خود را چهار يا پنج طالق داد، در ا

ائى گفت و اين جمله را به آن صد ،من زنم را طالق دادم ؛كه شوهر زبانى گفت هنگامي :۳مسئله
  . شود كه خودش آن را شنيد، طالق از گفتن اين جمله واقع مي

آن  چه زنش تنهائى بگويد و بگويد يا آن را در خلوت و يكس را در موجوديتجمله چه اين 
  .شود صورت واقع مي نشنود، طالق در هريا را بشنود 

  

  
  

  _اقسام طالق +
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   :طالق بر سه قسم است :۴مسئله

  .اينطالق ب  _�+

  . طالق مغلَّظه  _�+

  .طالق رجعي  _�+
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  _طالق باين: قسم  اول  +
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از و اكنون بدون نكاح }يعني فسخ مي شود{آن طالقي است كه نكاح از آن مى شكند
ـوهر   اگر زن مى خواهد با همان شوهر سابق زندگى كند و. ، زندگى با شوهر جايز نيستسر نو ش

 اين قسم طـالق را . صورت تجديد نكاح يعنى بايد دوباره نكاح كنندسابق نيز راضى است، در اين 

  . گويند مي »طالق باين«

  

  

  

  _طالق مغلَّظه: قسم  دوم طالق +
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ـاح    زدو بخواهند با آن طالقى است كه نكاح در آن چنان مى شكند كه اگر آن ـاهم نك ب
يا بميرد {يگرى نكاح نكند و اين مردبا مرد د كه زن بعد از گذشتن عدت طالق، اوالً يكنند، تا وقت

مدتى بعد او را طالق ندهد و عدت اين طالق هم نگذرد، زن نمى تواند با شوهر سابق نكاح } و يا
  .گويند مي »طالق مغَلَّظَه«اين قسم طالق را . نمايد

  } .ندنام و آن را طالق ثالثه و سه طالق هم مي{

    

  

  

  _طالق رجعي: قسم  سوم طالق +
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اگر شوهري زن خود را به الفاظ صريح، . آن طالقى است كه هنوز نكاح را نشكسته است
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الزم  نو از سركردن  نكاحيك يا دو طالق داد و بعداً پشيمان شد، در اين صورت تجديد نكاح يعنى 

دگى ايشان مانند زن نكاح تازه نزد خود نگاهدارد و زن تواند زن را بدون ضرورى نيست، شوهر ميو 
  . و شوهر درست مى باشد

البته اگر شوهر، زن خود را طالق داده به او رجوع نكرد، در اين صورت هنگامى كه عدت 
ـوهر   و تا وقتى كه عدت نگذرد، .شود مى شكند و زن از نكاح او خارج مي طالق بگذرد، نكاح ش

  .گويند مي »ىعطالق رج«اين قسم طالق را . دارد يا رها كنداختيار دارد كه زن را نگاه

  .البته اگر كسى زن خود را سه طالق بدهد، اكنون ديگر اختيار نگهداشتن زن را ندارد

  

  

  

  _اقسام طالق دادن +

�+�_�  

  :دو قسم استبر طالق دادن هم  :5مسئله

  .طالق صريح  _�+

  .طالق كنايه  _�+

   

  

  

  _طالق صريح: قسم  اول +

�+�_�  

را  من زنم ؛بگويد، يا من ترا طالق دادم ؛ح بگويدصري شوهر در الفاظ صاف و است كه اين
كه بجز طالق هيچ معناى  خالصه اينكه چنان جملة صاف و پوست كنده اى بگويد. طالق دادم

  . ديگر نداشته باشد

  . گويند مي »طالق صريح«اين قسم طالق دادن را 
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  _طالق كنايه: قسم  دوم +

�+�_�  

ـاى   گفتالق ندهد بلكه چنان الفاظى كه شوهر در الفاظ صريح طاست  اين كه هم معن
  . دهد و هم معناى ديگرى دارد طالق را مي

طالق  تراكه  ستا كه يك معناى آن اين »ترا از خود جدا كردم« ؛مثالً شوهر به زن گفت
و معناى ديگرش ممكن اين باشد كه گرچه طالقت ندادم ليكن از حاال به بعد ترا پيش خود  ،دادم

  . نمى آرم ة خودخانترا به م، هميشه در خانة پدرت باش، ديگر نكنگاه نمى 

تو ا بعد از اين من ب«يا  »بعد از اين بين من و تو هيچ چيزى نيست«وهر به زن گفت شيا 
جدايت كردم، از خانه ام برو، برو، گم «يا  »من ترا جدا كردم«يا  »تو از من جداستى«يا  »كارى ندارم

  . دارد كدام اينها دو معنى كه هر... غيره الفاظ  و »ة بابه ات برو، از خانه ام برآىشو، خانة پدرت برو، خان

  . گويند مي »الفاظ كنائى« گونه الفاظ راو اين »طالق كنايه« اين قسم طالق دادن را

  

�+ �_�  

  

طالق  لفظوج رخبه محض  صريح، زن خود را طالق داد، پس كسى به الفاظ صاف و اگر :6مسئله
شود، خواه شوهر نيت طالق دادن را داشته باشد يا نيت طالق دادن را  انش، زنش طالق مياز زب

 واقع مـي طالق، دو صورت  باشد، در هرطور خنده و مزاح زن را طالق داده ه بلكه ب ،نداشته باشد

  . شود

 واقع مي) عيطالق رج يعني( القطدادن به الفاظ صاف و صريح، قسم سوم و از طالق 

نكاح نزد  كه زن را به حيث زن خود، دوباره بدون تمام دوران عدت، اختيار داردانى شوهر تا يع. شود
  . دارده نيا نگ داردخود نگه

البته  شود، نه دو يا سه طالق، ق صريح دادن فقط يك طالق واقع مياز يك مرتبه طال
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طالق  سه صورت اين در دم،يا اينكه بگويد سه طالقت دا سه مرتبه الفاظ طالق را بگويد اگر شوهر
  . شود واقع مي

اختيار دارد  ت است، شوهركه زن در دورة عد تا وقتىكسى زن خود را يك طالق داد،  اگر :۷مسئله
  . كه طالق دوم يا طالق سوم را هم بدهد

بنابرين اگر شوهر در دوران عدت براى بار دوم يا بار سوم زن خود را طالق داد، طالقش 
  . واقع مى شود

  
�+ �_�  

  
  .  طالق از اين الفاظ واقع نمى شود )١(،»دهم طالقت مي« ؛ود گفتكسى به زن خ اگر :۸مسئله

 باز ،»طالقت مي دهم« ه اگر فالن كار را كنىبه همين صورت اگر شوهر به زن گفت ك

  .هم از اين الفاظ طالق واقع نمى شود، چه زن آن كار را بكند يا نكند

در اين صورت به محض  ،»طالق هستي«ر فالن كار را كنى گفت كه اگ البته اگر شوهر
  . شود اينكه زن آن كار را كرد، طالق مي

فوراً بعد از بدون مكث اهللا را  اهللا، و انشاء ستى انشاءهطالق  ؛كسى به زن خود گفت اگر :۹مسئله
  . ستى گفت، در اين صورت طالق واقع نمى شودهجملة طالق 

                                                 
ها  درى زبانمتداول در زبان گفتارى  »خواهم داد« هاست ك »خواهم داد« ترجمة الفاظ متن كتاب    (١)

ـ الّا ه در تداول آنها ب» دهم مي«و  مي باشد »دهم مي«ست و آنچه مستعمل است ال استعمكم ا طور كلى 

  . شود معناى مستقبل استعمال مي به معدوداـً 

در ...  غيره شوم و كنم، خانه مي سازم، سوار مي دهم، كوچ مي روم، پول مي جمله هاى سفر مي

  . همة اينها هم مراد گوينده و هم فهم شنونده، زمان مستقبل است نه حال، كما هو فى ديارنا

 .نكه استعمال مضارع در زمان حال غالب باشدآشود مگر  و چون طالق از فعل مضارع واقع نمي

مَا 
َ
َالِ  :اِ=  الش� ِ; ك

ْ
َب 5ِ ا�

َ
مَُضارِعُ إذَا غَل

ْ
َذا ال

َ
Eَ4/459 :تاررد المح ،و  

   .  طالق واقع نمى شود »دهم طالقت مي«بنابرين از گفتن لفظ 



 

 _862+ 
ـتى، در ايـن   هخود گفت كه اگر خدا خواست طالق  كسى به زن به همين شكل اگر س

  . صورت نيز هيچ طالقى واقع نمى شود

صورت  اين  گفت، دراهللا آنگاه انشاء كرد و كمى مكث »طالق استى« البته اگر بعد از گفتن
  . شود طالق واقع مي

»اى طالقى«كسى زن خود را  اگر :۱۰مسئله
ـود،   زد، در اين صورت نيز زنش طالق ميصدا  )١( ش

  . اگرچه شوهر او را به خنده و مزاح به اين نام صدا زده باشد

ـه زن   »فالنجا«كسى به زن خود گفت، هر وقت  اگر :۱۱مسئله رفتى طالق استى، پس تا وقتى ك
  . شود وقت طالق مى رفت، همان »فالنجا«كه به  يو هر وقت. طالق نمى شود ،نرود »فالنجا«به 

  
�+ �_�  

 
تواند داشته باشد  ئى يعنى آن الفاظى كه دو معنى ميري زنِ خود را با الفاظ كناو اگر شوه :۱۲مسئله

  :طالق بدهد

  . شود ت طالق دادن را داشت زنش طالق مياگر شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، ني _  �+

تواند  اكنون شوهر نمى. شود اول طالق يعنى طالق باين واقع مي اين صورت، قسم و در
  . زندگى كنداز سر نو نكاح كردن با اين زن بدون 

   .و اگر شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، نيت طالق دادن را نداشت، طالق واقع نمى شود   _�+

ق دادن را داشت البته اگر از قراين معلوم شود كه شوهر در وقت گفتن آن الفاظ، نيت طال
چنين  و نكند زن با او نزديكىاين صورت  كه نيت طالق دادن را نداشتم، در گويد و اكنون دروغ مي

                                                 
باشد يا اينكه شوهر قبلى اش طالقش  مسئله باال دربارة زنيست كه اين مرد، شوهر اولى اش مي    )١(

 اى« نامه و اگر زنى را شوهر سابقش طالق داده بود و حاال اين شوهر او را ب. نداده بود بلكه وفات كرده بود

 خاطر طالق دادن، دره گفته ام نه ب »طالقى« گويد كه از اين جهت او را صدا كرد، و شوهر مي »طالقى

  . اين صورت ديانتاً گفتة او معتبر خواهد بود و طالق واقع نمى شود

  رُ مْ األ وَ هُ  وَ 
َ
 َض ق

َ
 يْ اءً ا

ً
    4/22: جديده و حاشية 2/270: فتاوى عالمگيرى  .ضا
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  . بداند كه من طالق شده ام

كنم  تو زندگى توانم با كه من ديگر نمى گفت عصبانى شده به شوهر مثالً زن خشمگين و
خوب من رهايت كردم، در اين صورت زن چنين بداند كه  ؛طالقم بده، و شوهر در جوابش گفت

  . شوهرم مرا طالق داده است

  
�+ �_�  

  
طالق  سه اين صورت هر در .گفت كه طالقت دادم طالق طالق كسى به زن خود اگر  :۱۳مسئله

  . شود واقع مي

  .شود در اين صورت نيز سه طالق واقع ميو اگر الفاظ كنائى را سه مرتبه استعمال كرد، 

در را تكرار كرد، ال خاطر تاكيد الفاظ باه لي اگر شوهر نيت يك طالق را داشت و فقط بو
ـابرين  . شود ط يك طالق واقع مياين صورت فق اما چونكه زن از حال دل شوهر باخبر نيست، بن

  .آن را سه طالق بداند

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  طالق قبل از زفاف مسائل

�+�_�  

يا اينكه زن  ،اگر زنى بعد از نكاح هنوز نزد شوهر خود نرفته بود كه شوهرش او را طالق داد :۱مسئله
شرع  كه در ده بودپيش نيام شبا شوهراي  از خانة پدر به خانه شوهر رفت، ليكن هنوز چنان تنهائى

ـائى و  پيشĤمد چنين  ـ و شوهر قبل از گذشت رمه مسائلدر  آن تفصيل كهـ  قابل اعتبار است  تنه

  . شود واقع مي ، در اين صورت طالق باينداد يكجائى، زن را طالق

دو صورت، قسم اول  زن را با الفاظ صريح طالق بدهد يا با الفاظ كنائى، در هر ،شوهرچه 
زم الر ايـن زن  طالق ب يدن دورة عدتشود، ليكن گذران ق يعنى طالق باين بر زن واقع ميطال

  . تواند فوراً با مرد ديگرى نكاح كند مي ،نيست و او به محض طالق شدن

ـر  . ختيارِ دادنِ طالق دوم و سوم را ندارداو شوهرِ اين زن بعد از يك بار طالق دادن،  و اگ
  . طالق دوم و سوم را بدهد، بازهم طالقش واقع نمى شود

دو طالقت دادم يا سه طالقت دادم، در اين  البته اگر شوهر در همان مرتبة اول بگويد كه
زن به يعنى اگر . شودمي  صورت هر چند تا طالقى كه داده است همان تعداد طالق بر زنش واقع

ـه   شود و اگر گفت سه طال قت دادم، دو طالق بر او واقع ميدو طالكه خود گفت  قـت دادم، س
  . شود طالق بر زنش واقع مي

ـ و اگر شوهر گفت كه طالق است ز فقـط  ى طالق استى طالق استى، در اين صورت ني
  . شود يك طالق بر اين زن واقع مي

  }.از اصل كتاب حذف شده است 2 مسئله{ :۲مسئله

ـان  ه زن ب  :۳مسئله ـاع خانة شوهر رفت و در تنهائى و خلوت بين ش ـواب {جم ـز رخ داد،  }ىگهمخ ني
رجعى  ق داد، در اين صورت طالقشوهر بعد از آن اگر زن را در الفاظ صاف و صريح يك يا دو طال

شوهر در . و اگر به الفاظ كنائى طالق داد، در اين صورت طالق باين واقع مى گردد. واقع مى شود
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   )١( .طالق رجعى حق رجوع به زن را دارد و در طالق باين حق رجوع را ندارد

اگر پس ه باشد، البته شوهر اگر زن را سه طالق نداده باشد بلكه يك يا دو طالق باين داد
ـد و   زن و شوهر هر دو راضى اند، مى توانند دوباره با همديگر، هم در دوران همان عدت نكاح كنن

  . هم بعد از اختتام عدت

ـا وى    و اگر زن بخواهد با شخص ديگرى نكاح كند، فقط بعد از اختتام عدت مي ـد ب توان
  )٢( .ستدن عدت در اين صورت الزم و ضرورى ايو گذران ،نكاح كند

  .بدهد نيزتواند طالق دوم و سوم را  و تا هنگامى كه عدت ختم نشود، شوهر مي

  
�+ �_�  

  
ـر  رخ داد و اگر ميان زن و شوهر چنان يكجائى و تنهائى كه در باال بيان كرديم  و هيچ ام

ت رخ نداد، در اين صور هابازهم همخوابگى بين آن اماشرعى يا طبعى مانع همخوابگى موجود نبود، 
طالق باين بر زن واقع  ،شوهر چه در الفاظ صاف و صريح زن را طالق بدهد و چه در الفاظ كنائى

دن يـ و زن بدون گذران ،گردد و شوهر حق رجوع را نيز نخواهد داشت شود و عدت نيز واجب مي مي
  .نمى تواند با مرد ديگرى نكاح كند دورة عدت

كند  داده است، هم در دوران عدت دوباره نكاحكه طالقش  با اين شوهرتواند  ميالبته زن 
  .و هم مى تواند بعد از ختم عدت نكاح كند، به شرط اينكه شوهر سه طالقش نداده باشد

  
  

�+�_�  

  

  

                                                 
  .درج است »...ل رجوعئمسا« ل و طريقه هاى رجوع كردن در تحت عنوانئمسا    (١)

  .درج است »ل عدتئمسا« ت تحت عنواندل و احكام عمسائ    )٢(
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 سه طالق دادن مسائل

�+�_�  

اگر بخواهد دوباره با زن . ه استحرام گرديدا سه طالق داد، زنش بر او كسى زن خود ر اگر :۱مسئله
ـرد   ،بازهم زنش بر او حالل نمى شود ،كند كاحخود ن و براى زن هم حرام است كه ديگر با آن م

  . اين صورت اصالً منعقد نمى شود و تجديد نكاح نيز در .زناشويى كند

يا او را به الفاظ كنائى  ،چه شوهر به الفاظ صاف و پوست كنده، زن را سه طالق داده باشد
  . ورت يكسان استدو ص سه طالق داده باشد، حكم هر

  

�+ �_�  

  

  . نوشته شده است ذيلدر  ،طريقة نكاح با اين شوهر بعد از سه طالق

  

�+ �_�  

  
اگر زن سه طالق شود و باز بخواهد كه با همان شوهر سابقش نكاح و زندگى كند، ايـن   :۲مسئله
ا او همخوابگى گذشتن عدتش اوالً با مرد ديگرى نكاح كرده ب آن اينكه بعد از يك صورت دارد و فقط
ـاال  عدت خود را گذرانيده  كه اين شوهر دوم بميرد يا طالقش بدهد، زن سپس هنگامي و كند ح

سابقش  تواند با شوهر بدون نكاح با مرد ديگرى نمىزن . تواند با شوهر سابقش نكاح كند دوباره مي
  .نكاح نمايد

 نو نكرده بودند كه شوهراگر اين زن با مرد ديگرى نكاح كرد ليكن هنوز باهم همخوابگى 
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زن  ين صورت هيچ اعتبارى ندارد، نكاح دوبارةنكه قبل از همخوابگى طالقش داد، ايا اي ،وفات كرد

  .باشد كرده همخوابگى كه شوهر دوم با زن صحيح واقع خواهد شد وقتي با شوهر اولش فقط همان

ياد  هن را خوب باي. بدون همخوابگىِ شوهر دوم، نكاح زن با شوهر سابقش درست نيست
 )١( .بسپاريد

كسى زن خود را در يك مرتبه سه طالق داد، مثالً به زن گفت كه سه طالقت دادم،  اگر :۳مسئله
به  طور جداگانهه گفت كه طالق استى طالق استى طالق استى، يا اينكه سه طالق را ب يا به وى

ـا يـك   اين شكل داد كه مثالً يك طالق امروز داد و يك طالق فردا و ي ك طالق پس فردا، ي
 طالق در اين ماه داد و يك طالق در ماه دوم و يك طالق در ماه سوم، يعنى هر سة اين طالق

حرام  كامالً او اينكه زن بر يعنى. است ها يكسان همة اين صورت دوران عدت زن داد، حكم ها را در
  . شود مي

اختيار نگهداشتن زن را  يتوق ن به الفاظ صاف و صريح فقط همانو شوهر از طالق داد
  . بلكه فقط يك يا دو طالق داده باشد ،دارد كه زن را سه طالق نداده باشد

 مـي او حرام زنش بر . داردهاو را نگسه طالق داد، ديگر نمى تواند چون كسى زن خود را 

   .گردد

ـه زنـش   اگر :۴مسئله  كسى زن خود را يك طالق رجعى داد و سپس شوهر راضى شده دوباره ب
طالق  عصبانى شده باز زن را يك ار سال بعد خشمگين وهسه چ رجوع كرد و او را نگهداشت و دو

و چون خشمش فرو ) تواند به زن رجوع كرده او را نزد خود نگهدارد كه در آن مي (رجعى ديگر داد 
  .نشست، باز به زن رجوع نموده او را نزد خود نگهداشت

مرتبة  يك ،اگر بعد از اين واست  را دو طالق داده حال زن خوده تا ب در اين صورت شوهر
ـوهر   گردد، و اين زن و و زن بر شوهر حرام مي هشد را طالق بدهد، سه طالق مكمل ديگر او ش

                                                 
و  جا چه در اين(يد كه مراد از همخوابگى و همبستري و پيش شدن، متوجه باشرا نيز نكته و اين     (١)

دراز كشيدن زن و شوهر روى يك رختخواب و خوابيدن نيست، بلكه مراد فقط  )،چه در ساير جاهاى كتاب

  . وطى و جماع است
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  . كندديگر نمى توانند دوباره با يكديگر نكاح كنند، مگر اينكه زن اوالً شوهر ديگرى 

   .شدنوشته فصل اين اول  مسئلةدر صورت آن 

داشتن  دن و نگهـ كه اختيار رجوع كر كسى زن خود را طالق باين داد اگرگونه  ينبه هم
ـد و    شوهر هراگر شوهر پشيمان شد و زن و . مى شكندنكاح ـ  زن را در آن ندارد دو راضـى بودن

يك  عصبانى شد و زن را ين دوباره با همديگر نكاح كردند، و بعد از مدتى شوهر باز خشمگين وبنابر
   .بعد از آرام شدن خشم و غضب، باز باهم دوباره نكاح كردندن ديگر داد و طالق باي

يك زن را حال زن خود را دو طالق داده است، اگر بعد از اين ه در اين صورت شوهر تا ب
نكاح  تواند بدون شود، و حكمش همان است كه زن نمى ز بدهد، زن بر او حرام ميطالق ديگر ني

  . ق نكاح كندبا مرد ديگرى با شوهر ساب

  

�+ �_�  

  

اگر زن با مرد ديگرى بر اين شرط نكاح كرد كه با او همخوابگى نموده او را طالق بدهد،  :5مسئله
و شرط بستن اعتبارى ندارد، شوهر دوم اختيار دارد كه زن را طالق بدهد يا ندهد، يا اين اقرار كردن 

  .هر وقتى كه بخواهد طالقش بدهد

ـد مـي   و اقرار و نكاح كردن با اين شرط ، گناه كبيره و حرام بوده و اينكار مورد لعنت خداون
  .شود ليكن نكاح منعقد مي ،باشد

ـرد،   بنابرين اگر بعد از اين نكاح، شوهر دوم با زن همخوابگى كرده او را طالق بدهد يا بمي
  .شود و مى تواند بعد از گذشتن عدتش با وى نكاح كند زن براى شوهر اولش حالل مي
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  شرط چيزي يا كاريه طالق دادن ب مسائل

�+�_�  

به آن زن گفت كه اگر با تو نكاح كنم طالق استى، در اين  ،كسى پيش از نكاح با زنى اگر :۱مسئله
 ردن، يك طالق باين بر زن واقع ميبه محض نكاح ك ،صورت هر وقتى كه با آن زن نكاح كند

  . نزد خود نگهداردنو ون نكاحِ شود و اكنون شوهر نمى تواند او را بد

و اگر پيش از نكاح به زن گفته بود كه اگر با تو نكاح كنم دو طالق استى، در اين صورت 
  . شود آن زن واقع مي ن نكاح، دو طالق بربه محض بسته شد

ـاح،  گفته بود كه اگر با تو نكاح كنم سه طالق استى، در اين صورت به  و اگر محض نك
  . دگرد آن مرد حرام مي ظه گرديده زن برلَّشود و طالق مغ قع ميسه طالق بر زن وا

كسى پيش از نكاح كردن با زني به او گفته بود كه اگر با تو نكاح كنم طالق استى يا  اگر  :۲مسئله
دو طالق استى، و بعد از نكاح با آن زن و واقع شدن طالق بر او، اگر دوباره با همان زن نكاح كرد، 

  . ز اين نكاح دوم، طالق ديگرى بر آن زن واقع نمى شوددر اين صورت ا

هر دفعه اى كه با تو نكاح كنم طالق استى، در اين صورت  ؛گفته بودچنين البته اگر مرد 
شود و اكنون هيچ صورتى  نكاح كند، طالق بر آن زن واقع ميهر مرتبه اى كه اين مرد با آن زن 

ـد از    . براى حالل شدن آن زن برايش وجود ندارد ـرده و بع ـاح ك اگر آن زن با مرد ديگري نيز نك
  . شود كند، بازهم به محض نكاح، طالق ميطالق و عدت او با اين مرد نكاح 

 ،ر زنى كه نكاح كندكسى گفت كه هر زنى كه با او نكاح كنم طالق است، پس با ه اگر  :۳مسئله
  . شود آن زن طالق مي

طالق ديگرى برآن  كنوند، انه با همان زن نكاح كالبته اگر بعد از واقع شدن طالق، دوبار
  . زن واقع نمى شود

كسى به زنى كه هنوز با او نكاح نكرده گفت كه اگر تو فالن كار را كنى طالق استى،  اگر :۴مسئله
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  . اين گفتة اين مرد هيچ اعتبارى ندارد

هم بدهد، بازهم در  و اگر با آن زن بعداً نكاح هم كند و زن بعد از نكاح همان كار را انجام
  . اين صورت طالق واقع نمى شود

 ست كه به او ايـن ا زيرا تنها شكل طالق دادن زنى كه در نكاح اين مرد نيست فقط اين

  ، شكل ديگرى براى طالق زن غير كنم طالق استى و عالوه بر اينطور بگويد كه اگر با تو نكاح 

  . منكوحه اش وجود ندارد
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طالق  م بروىپيشطالق استى، اگر از  كار را كنى كه اگر فالن گفت كسى به زن خود اگر  :5مسئله
ـر كاري كدام  انجام دادن يا طالق را بر ؛استى، اگر از خانه برآئى طالق استى  مشروط كند، پس ه

  . كار را نكند طالق واقع نمى شود و اگر آن ،شود كار را بكند طالق واقع مي زن آن وقتى كه

شود، يعنى شوهر اختيار دارد بدون  ها يك طالق رجعى واقع مي اين صورت در تمامىو 
  . نكاح تازه به زن رجوع كرده او را نگاهدارد

طور بگويد كه اگر تو فالن كار را  كدام لفظ كنائى را استعمال كند، مثالً اين البته اگر شوهر
طالق  ن آن كار را كند، يككه ز وقتى كنى هيچ رابطه اى بين من و تو نيست، در اين صورت هر

اظ، نيت طالق ين است كه شوهر در وقت گفتن اين الفليكن شرطش ا. باين بر او واقع مى شود
  . دادن را داشته باشد

كسى به زن خود گفت كه اگر فالن كار را كنى دو طالق استى يا سه طالق استى،  اگر :6مسئله
  . شود كه شوهر گفته است بر او واقع مي القپس به محض اينكه زن آنكار را كرد، همان تعداد ط

ـه طـالق    اگر سه و شود طالق گفته بود، دو طالق واقع مي اگر دو طالق گفته بود، س
  . شود واقع مي
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كسى به زن خود گفته بود كه اگر به آن خانه بروى طالق استى، آنگاه زن به آن خانه  اگر :۷مسئله

داشت، در اين  دوران عدت، رجوع كرده او را نزد خود نگهدر  شرفت و طالق شد و سپس شوهر
  . دواقع نمي شوصورت اگر زن دوباره به آن خانه برود، طالق ديگرى بر او 

گفته  گونهكه به آن خانه بروى طالق استى يا اين هر بارى ؛گفته بودچنين البته اگر شوهر 
عدت  دوران اين صورت اگر زن در در دفعه طالق استى، پس كه به آن خانه بروى هر وقتى هر ؛بود

شود و اگر  رود، طالق دوم نيز بر او واقع ميبا همين شوهر، دوباره به آن خانه بجديد يا بعد از نكاح 
شود، و  طالق سوم هم بر او واقع ميدر دوران عدت يا بعد از نكاح براى بار سوم به آن خانه برود، 

  . اين شوهر برايش جايز نمى باشداكنون بعد از سه طالق، نكاح كردن با 

ـا ايـن    وفات اوالبته اگر زن با مرد ديگرى نكاح كرده بعد از طالق دادن يا  و گذرِ عدت، ب
  . شوهر سابق نكاح كند و سپس به آن خانه برود، در اين صورت ديگر طالقى بر او واقع نمى شود

كار را نكرده بود  ، و هنوز زن آنكسى به زن خود گفت اگر فالن كار را كنى طالق استى :۸مسئله
كه شوهرش از طرف خود يك طالقش داد و رهايش كرد، و سپس بعد از گذر مدتى باز با همان 

  . شود او واقع مي اگر زن بعد از نكاح همان كار را كرد، در اين صورت يك طالق بر. زن نكاح كرد

كار را با شوهر سابقش آن جديدنكاح البته زن بعد از طالق شدن و گذشتن عدتش، قبل از 
  . انجام داده بود، حاال اگر بعد از نكاح دوباره آنكار را بكند، در اين صورت طالقى بر او واقع نمى شود

صورت يك طالق طالق شدن، زن در دوران عدت خود آنكار را كرد، در اين  و اگر بعد از
  . شود ديگر بر او واقع مي

مشاهده را سپس زن خون  كه اگر حايضه شوى طالق استى، واگر كسى به زن خود گفت   :۹مسئله
ـد،     طالق نخواهيم داد بلكه هنگاميبه وقوع  كرد، پس فوراً حكم ـون آم كه سه شبانه روز كامـل خ

طالق  ،كرده هكنيم كه از همان وقتى كه زن خون را مشاهد آنگاه بعد از آن سه شبانه روز حكم مي
  .واقع شده است

كه يك حيض بيايد طالق استى، در اين صورت  ته بود كه هر وقتىگف چنيناگر شوهر  و
  .شود وقتى كه زن از حيض پاك شد، طالق واقع مي
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كسى به زن خود گفت كه اگر روزه بگيرى طالق استى، در اين صورت به محض اينكه  :۱۰مسئله

  . شود طالق مي زن روزه بگيرد

ر يك روزه بگيرى طالق استى يا اينكه اگر يـك  گفته بود كه اگ نهوگ البته اگر شوهر اين
ها در وقت ختم روزه يعنى در وقت افطار طـالق   روز را روزه بگيرى طالق استى، در اين صورت

  . واقع مى شود

  . ها بشكند، طالق واقع نمى شود و اگر زن روزة خود را در اين صورت

ـول   زنى خواست كه از خانه بيرون برود، شوهرش به او  :۱۱مسئله ـيكن زن قب گفت كه حاال نرو، ل
  . نكرد و لذا شوهر خشمگين شده گفت كه اگر از خانه برآئى طالق استى

شود و اگر  حاال از خانه بيرون برود طالق ميست كه اگر زن همين صورت اين حكم اين
ـه   فوراً از خانه بيرون نرود بلكه كمى بعدتر از خانه برآيد طالق نمى شود، زيرا مراد شوهر اين بود ك

  .حاال نرو بعداً برو، نه اينكه هرگز از خانه بيرون نرو

كسى به زنى گفت كه هر روزى كه با تو نكاح كنم طالق استى، و سپس در شب با  اگر :۱۲مسئله
كنم  با تو نكاحكه  وقت شود، زيرا عرفاً معناى آن اينست كه هر بازهم طالق واقع مي او نكاح كرد،
  .طالق استى
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  ط�ق دادن بیمار مسائل
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ـده   ،بيمار بود و در حالت بيمارى شوهر اگر :۱مسئله زن خود را طالق داد و هنوز عدت زن تمام نش
ـود    بود كه شوهر به سبب همان بيمارى وفات كرد، در اين صو ـردة خ ـوهر م رت زن از ميراث ش

الق، و چه طالق رجعى داده فت، چه شوهر يك طالقش داده باشد يا دو يا سه طياخواهد  حصه
، كرد وفات زن شوهر بعد از اتمام عدت اگرو . باشد يا طالق باين داده باشد، حكم همه يكسان است

  .نخواهد برداي  حصهخود ورت زن از ميراث شوهر اين ص در

بيمارى شفا يافت و بلكه از آن  ،ردوفات نكبه همين صورت اگر شوهر در همان بيمارى 
كرد، بازهم زن در اين صورت  و به سبب اين بيمارى نو وفات هديگرى مبتال شد رىسپس به بيما

  . تش تمام شده باشد يا تمام نشده باشدشوهر حصه اي نخواهد برد، چه عد از ميراث

رد، در وفات كطالق خواست و لذا شوهر او را طالق باين داد و آنگاه خود اگر زن از شوهر  :۲مسئله
زن  شوهر در دوران عدت چه. نخواهد برد اي حصهوهر مردة خود ز ميراث شاين صورت نيز زن ا

  . يا بعد از گذشتن عدت، حكم هر دو صورت يكسان است وفات كند،

ـورت زن از  وفات كالبته اگر شوهر طالق رجعى داده آنگاه در دوران عدت  رد، در اين ص
  )١( .ميراث او حصه خواهد برد

د و در حالت بيمارى به زن خود گفت كه اگر از خانه بيرون بروى طالق اگر شوهر بيمار بو :۳مسئله
رد، وفات كباين استى، و سپس زن از خانه بيرون رفت و لذا طالق باين بر او واقع شد و شوهر نيز 

                                                 
ـد  ه ه شوهر به اختيار خود طالقش بدهد يا اينكه بچ    (١) ـه زن  و  ،خاطر مطالبة زن طالقـش بده چ

اينكه شوهر شرط ه يا طالق باين خواسته باشد، حكم همة آنها يكسان است، ب دطالق رجعى خواسته باش

    4/26 :حاشية جديده . طالق رجعى بدهد
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طالق  كه كرد كارى نخواهد برد، زيرا زن به اختيار خود اي در اين صورت زن از ميراث شوهر حصه

  . اخترا بر خود واقع س

بخوانى  نماز اگر ؛گفت يا ،استى باين غذا بخورى طالق اگر ؛گفته بود چنيناگر شوهر بيمار  و
د، زن از ميراث او حصه وفات كنطالق باين استى، در اين صورت اگر شوهر بيمار در دوران عدت 

 باشد مي ورياتدن از ضرخوان نماز و غذا خوردن. برد، زيرا طالق به اختيار زن واقع نشده است خواهد

  . تواند آنها را ترك كند مينزن 

يا  ،اگر از خانه برآئى طالق استى يا طالق رجعى استى ؛و اگر شوهر بيمار به زن گفته بود
اگر نماز بخوانى طـالق   ؛يا گفته بود ،اگر غذا بخورى طالق استى يا طالق رجعى استى ؛گفته بود

ـام ايـن   وفات كتمام دورة عدت ا استى يا طالق رجعى استى، و سپس شوهر قبل از رد، زن در تم
  . ها از ميراث شوهر مردة خود حصه خواهد برد صورت

ـدت    ـپس در دوران ع خالصه اينكه اگر شوهر بيمار، زن خود را طالق رجعى بدهد و س
ـدت    . خواهد بردحصه حال از ميراث او  هره د، زن بوفات كن ـتن دورة ع ـد از گذش و اگر شوهر بع
  . نخواهد برداي در اين صورت زن از ميراث او حصه د، وفات كن
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اگر از خانه  ؛سالم و تندرست بود و در حالت صحت و تندرستى به زن خود گفت شوهر اگر :۴مسئله
برآئى طالق باين استى، و سپس هنگامى كه زن از خانه برآمد و طالق باين بر او واقع شد، شوهر 

اين صورت  زن، شوهر وفات كرد، در قبل از گذشتن و تمام شدن عدت رىبيمار بود و در همين بيما
  . نخواهد برداي حصه  زن از ميراث او

وقتى كه پدرت بيايد طالق  ؛در حالت صحت و تندرستى خود به زن خود گفت شوهر اگر :5مسئله
كرد، در  فاتوقت شوهر بيمار بود و در همين بيمارى و باين استى، و هنگامى كه پدر زن آمد در آن

  .  اين صورت نيز زن از ميراث شوهر خود حصه نخواهد برد

ـم در    سخن و اگر شوهر اين  ـوهر ه ـد و ش را در حالت بيمارى خود گفته بود و آنگاه پدرِ زن آم
  .خواهد برد رد، زن در اين صورت از ميراث او حصهوفات كزن  دورة عدت پايانيمارى قبل از همان ب
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  ن درطالق رجعيرجوع كرد مسائل

�+�_�  

زن را تا قبل  مي تواندزن خود را يك يا دو طالق رجعى بدهد، در اين صورت  ،شوهر اگر  :1مسئله
باشد  زن راضى چه. دارنداين صورت ضرورتى به نكاح تازه ن از اختتام عدتش نزد خود نگهدارد، و در

  . ارى نداردتواند او را نگهدارد، زن در اين صورت اختي يا نباشد، شوهر مي

ـان   آن اختيار نگهداشتن زن را ندارد و حكم حاالاگر شوهر سه طالق داده باشد،  قبالً بي
  . شده است

طريقة رجوع كردن يعنى دوباره نگهداشتن زن اينست كه شوهر صاف و صريح، زبانى به  :۲مسئله
  . ميا اينكه به تو رجوع كرد ،يا نگاهت كردم ،دارم زن بگويد كه من ترا نگه مي

كس ديگرى گفت كه زنم را دوباره نگاه كردم يا ه اگر به زن خود چيزى نگفت بلكه ب و يا
دوباره منكوحه اش يعنى  ها فقط از گفتن همين الفاظ، زن به زنم رجوع كردم، در تمام اين صورت

  . شود همسرش مي

ـه د، يا با او يوساگر شوهر با زبان چيزي نگفت ليكن با زن همخوابگى كرد يا او را ب  :۲مسئله  مالعب

و  شود ها آن زن دوباره همسر و منكوحة او مى تمام اين صورت شهوت او را دست زد، در د يا بهنمو
  .ضرورتى به تجديد نكاح نمى باشد

بهتر  كند و او را نزد خود نگهدارد، خواست كه به زن طالق شدة خود رجوع اگر شوهر مى  :3مسئله
كسى نتواند منكر  ،رجوع خود بگرداند تا بعداً اگر جدالى پيدا شد را گواه ست كه دو يا سه چهار نفراين

  . شود

ـاز هـم    كسى را گواه  و اگر شوهر ـرد، ب رجوع خود نگردانيد و در خلوت و تنهائى رجوع ك
  . رجوعش صحيح است

به زن رجوع  هدخوامي شوهر حاال زنش را طالق داد و عدت زن گذشت و  ىمرداگر   :۴مسئله
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  . نمى تواند به آن زن رجوع كند اكنوندر اين صورت شوهر كند، 

بدون نكاح جديد، شوهر نمى تواند زن . نكاح كننداز سر نو اكنون اگر زن راضى باشد بايد 
  . ، براى زن جايز نيست كه نزد او بوده با او زندگى كنداشتهداو را نگو اگر . را نگهدارد

  

�+ �_�  

  

حيض  عدت طالق او سه«}آيد اش مى يعنى خون ماهوارى{دبين مي كه حيض زنى هر :5مسئله

  .شود كه سه حيض كامل بر او بگذرد، عدتش نيز تمام مي هنگامي .»است

كه اگر حيض سوم، ده روز كامل آمد، در  متوجه باشيدچون اين مسئله را دانستيد، اكنون 
زن همان وقت  شود و ده روز كامل گردد، عدت}بند{منقطعاين صورت به محض اينكه خون 

 اشت از دست ميدر اختيار دو باز نگهداشتن زن را كه به زن حق رجوع شوهرش شود و  ختم مي

  .اكنون شوهر كارى نمى تواند كند. دهد، چه زن غسل گرفته باشد يا هنوز غسل نكرده باشد

ليكن زن هنوز غسل نكرده است و  ،و اگر حيض سوم عدت، كمتر از ده روز آمده بند شد
اگر رجوع . هنوز هم اختيار شوهر باقى استدر اين صورت كدام نمازى بر او واجب گشته است، نه 

  .كند، زن بازهم همسر و منكوحة او خواهد بود

لي و ،بوديا اينكه هنوز غسل نكرده  ،خون غسل كرد}بند شدن{انقطاعالبته اگر زن بعد از 
رود و  جب شد، اختيار شوهر از بين مـي وقت يك نماز بر او گذشت، يعني قضاي يك نماز بر او وا

  .خود نگاهداردنزد شوهر اكنون نمى تواند زن را بدون نكاح تازه 

زن  كه شوهرش هنوز با وى همخوابگى نكرده است، اگرچه خلوت و تنهائى ميان هر زنى :6مسئله
ن او را حق رجوع كردن و نگهداشت اكنونو شوهر رخ داده باشد، اگر شوهر او را يك طالق بدهد، 

   .ندارد

. زيرا چنانكه در باال گذشت طالقى كه بر اين چنين زن واقع مى شود، طالق باين است

  .ياد بسپاريده اين مسئله را خوب ب

 ،گويد كه من با او همخوابگى نكرده ام ياگر ميان زن و شوهر تنهائى شد ليكن شوهر م :۷مسئله
  .حق رجوع از طالق و نگهداشتن زن را ندارداو ن و سپس بعد از اين اقرار، زن را طالق داد، اكنو
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رجوع  كه شوهر در آن اختيار( كه شوهرش او را يك يا دو طالق رجعى داده است هر زنى :۸مسئله
مناسب است كه خود را خوب زينت و آرايش كند  يين زنچنبراى  )،كردن و نگهداشتن زن را دارد

  . وع كندتا شايد دل شوهر به او مايل شده رج

ـه    تاو اگر شوهر قصد رجوع به زن را ندارد، براى او مناسب است  هر وقتى كه داخـل خان
ده داخل بيايد تا زن اگر جائى از بدنش برهنه است آن را بپوشاند و چشم نمومى آيد، سرفه و غيره 

  . جائى نيفتد كه نبايد بيفتده شوهر ب

  . برود و جائى ديگر سكونت اختيار كندو چون دورة عدت زن تمام شد، زن از اين خانه 

ـه  گر شوهر هنوز به زن رجوع نكرده، ا  :۹مسئله برايش جايز نيست كه زن را با خود به سفر ببرد و ن
  . براى آن زن جايز است كه به همراه او برود

داشتن زن را  كه شوهر اختيار رجوع كردن و نگاه ( هر زنى كه يك يا دو طالق باين شده :۱۰مسئله
 راح كند، بايد بعد از گذكه اگر مى خواهد با مرد ديگرى نك دربارة اين زن حكم اينست) در آن ندارد

  . نكاح كردن با مرد ديگرى در دوران عدت براى زن جايز نيست. دورة عدت با او نكاح كند

تواند در دوران عدت  ر قبلى نكاح كند، در اين صورت ميخواهد با همان شوهو اگر مي 
  .با او نكاح نمايدنيز 
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  ايالء مسائل

�+�_�  

خدا قسم كه ديگر با تو همخوابگى ه ب ؛گفت چنينه خورد}سوگند{قسم شوهري كه هر :۱مسئله
)١(خدا كه ديگر با تو نزديكى نمى كنم، قسم مى خورم كه با تو پيش نمى شومه نمى كنم، قسم ب

 

اينگونه قسم خوردن اينست كه اگر شوهر تا چهار  خورد، حكم صورتبه همين  يسم ديگرو يا قَ
شود  مي چهار ماه، يك طالق باين بر زن واقعسپري شدن د، بعد از نماه با زن خود همخوابگى نك

  .و اكنون بدون تجديد نكاح نمى توانند مانند زن و شوهر زندگى كنند

ـرد،  و اگر شوهر قبل از اينكه چهار ماه بگذرد، قسم خود را شكست و با ز ن همخوابگى ك
  .خود را بايد اداء كندقسم  ندر اين صورت طالق واقع نمى شود، البته كفّارة شكست

  .گويند مي »ايالء« گونه قسم خوردن را در شريعت اين

ماه  ترك فقط چهاربر بلكه  ،قسم نخورد}همخوابگى{جماعبه ترك هميشگى  كسى اگر :۲مسئله
صورت  اين. خدا كه تا چهار ماه با تو پيش نمى شومه قسم ب ؛گفت چنينهمخوابگى قسم خورد و 

  . مي باشد »ء ايال«نيز 

چهار ماه با زن خود همخوابگى نكند، يك طالق حكم آن اينست كه اگر شوهر تا گذر و 
صورت  اين كرد، در چهار ماه با زن خود همخوابگى گذشتن قبل از اگر شود، و باين بر زنش واقع مي

  .ولى كفّاره بايد بدهدطالق واقع نمى شود، 

  .استشده  درجل يفصبه ت قبالًكفارة شكستن قسم  مسائلو 

از  »ايالء«كسى بر مدتي كمتر از چهار ماه قسم خورد، اين صورت هيچ اعتبارى ندارد،  اگر :۳مسئله
نمى  ثابت »ايالء«يك روز كمتر از چهار ماه هم قسم بخورد بازهم  كسى بر اگر. آن ثابت نمى شود

                                                 
  .با زن، همخوابگى و جماع است »پيش شدن« و »نزديكى« راد ازم   (١)
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  .گردد

اين  با زن خود همخوابگى كند، در ،قسم خوردهآن  برمدتى كه آن البته اگر قبل از تكميل 
  .صورت بايد كفارة شكستن قسم را اداء كند

واقع  زنش اين صورت، هم طالقى بر آن مدت با زن همخوابگى نكرد، در شتو اگر تا گذ
  .نمى شود و هم قسمش نمى شكند
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نشكست  قسم خود را سپس شوم و نمى رد كه تا چهار ماه با زن خود پيشى قسم خوشوهر :۴مسئله
ـاح   و بنابرين بعد از چهار ماه يك طالق باين بر زنش واقع شد و آنگاه بعد از طالق دوباره باهم نك

حرجى  هيچ ،هم نكند ماه ديگر با زن همخوابگى تا چهار شوهر بعد از اين نكاح تازه اگر اكنون. كردند
  .ون طالقى و ايالئى واقع نمى شوداكن. نيست

 قسم مي ؛ى به ترك همخوابگى براى هميشه قسم خورد، مثالً اينطور گفتشوهر و اگر

خدا قسم كه هرگز با تو پيش ه خورم كه بعد از اين هرگز با تو همخوابگى نمى كنم، يا گفت كه ب
باين بر زنش واقع  و سپس قسم خود را نشكست و بعد از گذشتن چهار ماه يك طالق ،نمى شوم

و آنگاه دوباره با همان زن نكاح كرد و بعد از نكاح دوم باز تا چهار ماه با او نزديكى نكرد، اكنون  ،شد
  .شود مييك طالق باين ديگر بر زنش واقع 

و اگر براى سومين مرتبه با همان زن نكاح كرد، بازهم حكم آن اينست كه اگر شوهر بعد 
سوم  نكرد، اكنون طالق باين ماه با زن خود همخوابگى قبل از گذشتن چهاراز اين نكاح سوم نيز تا 

شوهر  يا وطالق شود يا آنگاه  شوهرِ ديگرى نگيرد و كه زن، حاال تا وقتى شود و نيز بر زن واقع مي
  .كند تواند با او نكاح نمىقبلي شوهر دوم نيز بگذرد، شوهر وفات عدت طالق يا  د وكن وفات دومش

كرد، قسمش  گر شوهر بعد از نكاح دوم يا سوم با زن نزديكى يعنى همخوابگى ميالبته ا
 مي را مى بايد اداء ن قسمالبته كفارة شكست. مى شكست و ديگر هيچ طالقى بر زن واقع نمى شد

  .كرد

ـوهر    اگر در صورت باال بعد از سه نكاح پياپى، سه طالق بر زن واقع شد و :5مسئله ـپس زن ش س
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ـوهر  يشوهر دوم او را طالق داد، زن عدت آن را گذران كه هنگامي ديگري گرفت و ده دوباره با ش

ـون    اول نكاح كرد و شوهر اول اين ـورت اكن بار هم تا چهار ماه با زن همخوابگى نكرد، در اين ص
 همخوابگى نكند، طالقـى واقـع  با زن كه شوهر  بر زن واقع نمى شود، تا هر مدتى هيچ طالقى

  .نمى شود

كه اين شوهر با او همخوابگى كند، دادن كفارة شكستن قسم بر او الزم زماني ر ليكن ه
او و  ،يا هرگز با تو پيش نمى شوم ،گردد، زيرا قسم خورده بود كه هرگز با تو نزديكى نمى كنم مي

  .حاال شكسترا اين قسم 

كنم،  گى نمىسپس قسم خورد كه با تو همخواب ى زن خود را طالق باين داد وشوهر اگر :6مسئله
اكنون اگر هر دو با همديگر نكاح كنند و شوهر با زن تا چهار ماه يا . نمى باشد »ايالء« اين صورت

  .بيشتر همخوابگى نكند، طالقى بر زن واقع نمى شود

  .كفارة شكستن قسم خود را بايد بدهد ،كه شوهر با زن همخوابگى كندوقتي  ليكن هر

ـو     اگر كسى زن خود را طالق رجعى داد ـا ت ـه ب و سپس در دوران عدتش قسم خورد ك
 نگه اكنون اگر شوهر به زن خود رجوع كند و او را نزد خود. مي باشد »ايالء« نزديكى نمى كنم، اين

ماه يك طالق باين بر  دارد و آنگاه تا چهار ماه با او نزديكى و همخوابگى نكند، بعد از گذشتن چهار
  .شود زنش واقع مي

  .ر ماه با او نزديكى كرد، در اين صورت بايد كفاره بدهدو اگر قبل از چها
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اگر با تو نزديكي كنم طالق استي،  ؛گفت چنينقسم نخورد بلكه  »خدا« به شوهري اگر :۷مسئله
يك طالق رجعى بر زن واقع مى شود،  ،است و اگر شوهر با زن همخوابگي كند »ايالء« اين هم

  .ورت الزم نمى گردداين ص ليكن دادن كفارة قسم در

يك  ماه گذشتن چهار و اگر شوهر با زن در اين صورت تا چهار ماه همخوابگى نكرد، بعد از
  .شود طالق باين بر زن واقع مي

ـر  اگر با تو نزديكى كنم يك حج بر سر من باشد يا يـك روزه   ؛گفت چنينو اگر شوهر  ب
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ـا   باشد، تمام اين صورتبر عهده ام بانى يا يك قر ،يا ده روپيه خيرات بر گردنم باشد ،سرم باشد ه

اگر شوهر پيش از چهار ماه با زن خود همخوابگى كند، در اين صورت هرچه كه . مى باشد »ايالء«
  .بايد آن را اداء كند و كفاره الزم نمى گردد ،گفته است

واقع و اگر تا چهار ماه با زن خود همخوابگى نكرد، بعد از چهار ماه يك طالق باين بر زن 
  .شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 _882+ 
  

  

  

  

  خُلْع مسائل
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اگر زن و شوهر نمى توانند با هم زندگى كنند و شوهر طالق هم نمى دهد، براى زن جايز  :۱مسئله
 كن مرا رها و كه اين را بگير بگويد ويداده به  شوهريا مهر خود را به  كه مقدارى پول يا مال و است

رهايت  كه ن، و شوهر در جوابش بگويدكه در عوض مهرم كه بر تو است مرا رها ك بگويد چنينيا 
ـردن و   كردم، در اين صورت يك طالق باين برآن زن واقع مي شود، و شوهر حاال حق رجوع ك

  . را ندارد زننگهداشتن 

 ،در همان حالت نشسته جواب زن را نداد بلكه برخاسته رفت نشسته بود وشوهر اگر البته 
رفت و آنگاه شوهر گفت كه خيلى خوب، من رهايت بلكه زن كه نشسته بود برخاسته  شوهريا نه 

 انجاماست كه سوال و جواب يكجا الزم در اين صورت  ،كردم، هيچ طالقى بر زن واقع نمى شود
  . گيرد

  . گويند مي »خُلع« از شوهر را در شريعتخالصي گونه طالق گرفتن و  اين

اين  كردم، در من قبول ؛ن هم گفتاگر شوهر به زن خود گفت كه من با تو خُلْع كردم و ز :۲مسئله
  . ه استصورت خُلْع انجام شد

البته اگر زن در همانجا جوابش را نداد بلكه برخاسته رفت يا اينكه زن اين پيشنهاد را قبول 
  . نكرد، خُلْع انجام نمى گيرد

از جايش برخاسته رفت و زن هنوز هم  »من با تو خُلْع كردم« البته اگر شوهر بعد از گفتن
  . شود در اين صورت واقع ميخُلْع ، ر همانجا نشسته بود و بعد از برخاستن او خُلْع را قبول كردد

من با تو خُلْع كردم و زن آن را قبول كرد و نه شوهر از پول  ؛قدر گفت اگر شوهر فقط اين  :۳مسئله
ة زن دارد و كه شوهر بر عهد هم هر حقىل يادى نمود، در اين صورت بازذكرى كرد و نه زن از پو

  . شوند دوش شوهر دارد، همة آنها معاف ميهر حقى كه زن بر 
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شود و اگر زن مهر خود را  آن مهر هم معاف مي ،شوهر باقى استاگر مهر زن بر دوش 

لباس و نفقه و خانة زن را تا }خرچِ{البته شوهر. دادن آن به شوهر واجب نيست قبالً گرفته بود، باز
  . د بدهدوقت اختتام عدت وى باي

اينها  ،گيرم كه خرچ لباس و نفقة و خانة دوران عدت را هم از تو نمى گفته بود ليكن اگر زن
  . شوند معاف مينيز 

ـو در    :۴مسئله ـا ت و اگر در وقت خُلْع كردن، پولى هم ذكر شده بود، مثالً شوهر گفته بود كه من ب
واجـب  بر زن ، و اكنون دريگ ميصورت  عوض ده هزار خُلْع كردم و زن نيز آن را قبول كرد، خُلْع

  . بدهد مبلغ ده هزار به شوهراست تا 

ـر   اگر زن مهر خود را قبالً گرفته باشد، در اين صورت نيز بايد ده هزار به شوهر بدهد و اگ
دست نخواهد ه مهر خود را نگرفته بود بازهم بايد ده هزار به شوهر بدهد و مهر خود را نيز از شوهر ب

  . مهر به سبب خُلْع معاف شده است آورد، زيرا
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ـر  م ول و مال يا خُلع كردن در عوضدر خُلْع، اگر قصور از شوهر بود، گرفتن پ :5مسئله هر زن كه ب
زن گرفت، عهده اش باقى است،گناهي بزرگ و حرام مي باشد، و اگر شوهر مقدارى پول و مال از 

  . برايش حرام است استفادة آن در مصارفش

گر قصور از زن است، در اين صورت شوهر نبايد بيشتر از آنقدر پول كه به عنوان مهر به و ا
  . فقط در عوض مهرش خُلع كندبايد از او بازپس بگيرد بلكه  ،زن داده است

ـائى  زن گرفت، اگرچه كار بي اين صورت پولى زيادتر از مقدار مهر را از و اگر شوهر در  ج

  . نمى گردديكن مرتكب گناه ل ه است،كرد

 واداراگر زن به خُلْع راضى نبود ليكن شوهر به زور و جبر يعنى به تهديد يا لَت و كوب او را   :6مسئله
ـوهر  آن دادنِ بر زن ليكن  ،شود طالق در اين صورت واقع ميگرچه ند، اكرد تا خُلْع ك پول به ش

  . واجب نمى باشد

 .معاف نمى شودهم  و اگر مهر زن بر دوش شوهر هنوز باقى است، آن
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يا زن گفته باشد كه  ،گفته شده باشد »خُلْع«همة اين احكام در آن صورت است كه لفظ  :۷مسئله

  . يا اينكه گفته باشد كه در عوض مهرم مرا رها كن ،در عوض يك هزار يا ده هزار مرا رها كن

عوض  كه در گفت نينچكرد و  را استعمال »طالق«را نگفت بلكه لفظ  الفاظ باالزن و اگر 
  . اين صورت خُلْع گفته نمى شود .يك هزار مرا طالق بده

ـر زن  اگر شوهر در عوض اين پول زن را طالق دادو در اين صورت  ، يك طالق باين ب
 گردد، نه آن حقوقى معاف مي شود، ليكن هيچ حقى از حقوق هيچ كدام آنها معاف نمى واقع مي

  . حقوقى كه شوهر بر زن دارد شود كه زن بر شوهر دارد و نه آن

تواند آن را از او  زن مي. بود، آن هم معاف نمى گرددشوهر اگر مهر زن را هنوز به او نداده 
  . و شوهر فقط اين يك هزار را از زن خواهد گرفت ،مطالبه كند

ـوع   :۸مسئله اگر شوهر به زن گفت كه من در عوض يك هزار ترا طالق دادم، در اين صورت وق
و اگر آن را قبول  ،موقوف بر قبول زن است، اگر زن آن را قبول نكند طالق واقع نمى شودطالق 

  . كند يك طالق باين بر او واقع مى شود

  . ودش خود آن را قبول كرد، طالق واقع نمى نجاى نشست ر زن بعد از تبديلليكن اگ

كه تو حق مهر و غيرة اگر زن به شوهر گفت كه مرا طالق بده و شوهر در جوابش گفت  :۹مسئله
ـاف  حقوق  سايرخود را معاف كن تا طالقت بدهم، و زن گفت خيلى خوب من مهر و  خود را مع

  . كردم، ليكن شوهر او را طالق نداد، در اين صورت هيچ يك از حقوق زن معاف نمى شود

ـاير  و اگر شوهر در همان نشست و در همان جا او را طالق د اد، در اين صورت مهر و س
  . زن معاف مى گردند قحقو

فقط يك او را اگر زن به شوهر گفت كه در عوض سه هزار مرا سه طالق بده، و شوهر  :۱۰مسئله
طالق داد، در اين صورت شوهر فقط يك هزار خواهد يافت و اگر دو طالقش داد دو هزار، و اگر 

  . سه طالقش را داد، سه هزار را از زن خواهد يافت



 

 _885+ 
  . ها طالق باين خواهد بود، زيرا در بدل پول مى باشد رتو طالق در تمام اين صو
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  . ديوانه نمى توانند با زن خود خُلْع كنند شخصپسر نابالغ و  :۱۱مسئله
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  ظهار مسائل

  _يعني زن خود را مثل مادر خواندن +

�+�_�  

 ،تو براى من مثل مادرم استى ؛يا گفت ،ستىتو مثل مادرم ا ؛به زن خود گفت شوهري اگر :۱مسئله
ـون    ،يا تو پيش من مثل مادر استى، يا از اين بعد تو نزد من مثل مادر استى ـتى، اكن يا مانند مادر اس

  .كه مراد او از اين سخن چه بوده است ديد دياب

ـو  اگر مرادش اين بود كه تو در احترام و بزرگى مثل مادرم استى و يا مرادش اين بود كه  ت
ـايش   حاال كامالً پير شده اى و در عمر مثل مادرم مي باشى، در اين صورت چيزى از اين گفته ه

  .آن وارد نمى گردد ثابت نمى شود و حكمى بر

و اگر مراد شوهر از اين سخن، طالق دادن و رها كردن زنش بود، در اين صورت يـك  
  .شود طالق باين بر زنش واقع مي

مرادش اين بود كه اگرچه تو  ، بلكهنبود دن زن و رها كردن اوو اگر مراد شوهر، طالق دا
ـنم،  زنم ه ستى و ترا از نكاح خود آزاد نمى كنم، ليكن از اين به بعد هرگز با تو نزديكى هم نمى ك

  . نزديكى و همخوابگى با ترا بر خود حرام كرده ام

  . گويند مي »ظهار«اين را در شريعت 

 كه شوهر ، ليكن تا وقتيستازن در نكاح همان شوهر اينست كه اگرچه  »حكم ظهار«

به شهوت و جوش جوانى دست او را يا  ،همخوابگى و نزديكي با زن برايش ،ادا نكندرا كفارة ظهار 
   .با او حرام استمالعبه يا بوسيدن و  ،زدن و لمس كردن

 گرچه سال. باشد ميتا آن هنگام زن بر او حرام  ،تا زمانى كه شوهر كفاره را اوالً اداء نكند

  . آن بگذرد هاى سال بر

كه شوهر كفاره را اداء كرد، آنگاه با هم زناشوئى كنند و ضرورتى به تجديد نكاح  و هنگامي
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  . نيست

.است روزه ناداى كفارة شكست مسائلمانند  ظهاركفارة  مسائل
 )١(

  

ـد قبل از اداى كفاره با زن خود همخوابگى كرد، وى گنا شوهر اگر :۲مسئله ه ه بزرگى را مرتكب ش
محكم بگيرد كه بعد از اين قبل از اداى كفاره  تصميمتوبه و استغفار كند و  أ ، اكنون نزد اهللاست

كه شوهرش كفاره نداده است،  چنين بر زن الزم است تا زمانىمو ه .با او همخوابگى نخواهم كرد
  .او را نگذارد با وى همخوابگي كند

ـاح   زن خود شوهري اگر :۳مسئله را مثل خواهر يا دختر يا عمة خود يا مثل چنان زنى خواند كه نك
  .هار مي باشدنيز حكم ظ آنآن زن برايش تا ابد حرام است، حكم 

تو برايم مثل خنزير استى، پس اگر شوهر نيت طالق دادن و  ؛به زن خود گفت شوهر اگر :۴مسئله
  .شود رها كردن زن را داشت، يك طالق واقع مي

با  همخوابگى دهم ليكنكه طالقت نمي  اش اين بود نى ارادههار را داشت يعت ظنيو اگر 
  .كنم، در اين صورت هيچ چيزى واقع نمى شود تو را بر خود حرام مي

به همين صورت اگر شوهر در وقت گفتن آن جمله هيچ نيتى نداشت، بازهم هيچ چيزى 
  .از آن واقع نمى شود
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هم  كفاره هار تا چهار ماه يا تا بيشتر از چهار ماه با زن همخوابگى نكرد وـز ظبعد ا شوهر اگر :5مسئله

  .نداد، بازهم طالقى بر زنش واقع نمى شود

  .دشونمى واقع نيز از اينگونه سخن  »ايالء« و

اداء نكند را كه شوهر كفاره  زدن با زن و ديدن او تا وقتى حرفدر صورت ظهار، براى شوهر  :6مسئله
  . باشد يمحرام نيست، البته نظر انداختن به شرمگاه زن برايش جايز ن

                                                 
  .درج است  759 ةفحكفارة شكستن روزه در ص مسائل   (١)



 

 _888+ 
  

�+ �_�  

  

مثالً  با زن خود براى هميشه ظهار نكرد بلكه مدتى را جهت ظهار مقرر ساخت، شوهر اگر :۷مسئله
هار تا ـبه زن خود گفت كه تو براى چهار ماه يا يك سال برايم مثل مادرم استى، در اين صورت ظ

  .باقى مى ماند ،ي كه مقرر ساخته استهمان مدت

اگر  و .كفاره بدهد بايد اوالً ،كند تمام اين مدت با زن خود نزديكىااگر شوهر بخواهد قبل از 
ـز   تاختابعد از  ـد و زن ني م مدت مقرر كرده با زن خود همخوابگى كرد، كفاره اى بر او الزم نمى آي

  .شود برايش حالل مي

  .هار كردن خود فوراً انشاء اهللا گفت، ظهار واقع نمى شوددر وقت ظ شوهر اگر :۸مسئله
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واقع نمى شان  ظهار ،توانند ظهار كنند و اگر ظهار هم كنندپسر نابالغ و شخص ديوانه نمى  :۹مسئله
  .شود

چيزى  بازهم ،نكاح نكرده است كه هنوز با وى كند كسى با زنى ظهار به همين صورت اگر
  .ون نكاح كردن با آن زن برايش صحيح استو اكن. واقع نمى شود

 ؛گفت به زن خود دو يا سه مرتبه شوهركسى الفاظ ظهار را چند مرتبه تكرار كرد، مثالً  اگر :۱۰مسئله
به همان  ،اى كه الفاظ ظهار را تكرار كرده چند مرتبه تو برايم مثل مادرم استى، در اين صورت هر

  .تعداد بايد كفّاره بدهد

ـود و   شوهريت البته اگر ن از تكرار مرتبة دوم يا سوم آن فقط تاكيد و محكم سازى ظهار ب
  .مقصودش ظهار تازه نبود، در اين صورت فقط يك كفّاره بدهد

الفاظ ظهار را به چند زن خود گفت، در اين صورت در عوض هر زن خود كه با  شوهر اگر :11مسئله
  .يك كفّاره بدهد ،او ظهار كرده است
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ـود    »مانند«لفظ يا  »مثل«لفظ  ،در وقت ظهار شوهر اگر :12ئلهمس ـه زن خ را استعمال نكرد، بلكه ب
يا گفت تو خواهرم استى، در اين صورت ظهار از اين الفاظ واقع نمى شود  ،گفت كه تو مادرم استى
  .گردد، ليكن استعمال چنين الفاظى براى زن خود گناه دارد و نه زن بر او حرام مي

خواهرم فالن كار را بكـن،   ؛گفت شوهرن گونه در وقت صدا كردن زن خود، اگر به همي
  .اين هم زشت است، ليكن ظهار واقع نمى شود

اگر ترا نگهدارم مادر خود را نگهداشته باشم، يا اگر با تو نزديكى  ؛به زن خود گفت شوهر اگر :13مسئله
  .واقع نمى شودگفته با مادر خود نزديكى كرده باشم، ظهار از اين  كنم

به زن خود گفت كه تو بر من مثل مادرم حرام استى، پس در اين صورت اگر  شوهر اگر :14مسئله
.شود نيت طالق دادن را دارد، يك طالق بر زنش واقع مي

 )١(
  

نخست  شود، و اگر نيت ظهار را دارد يا اينكه هيچ نيتى ندارد، در اين صورت ظهار واقع مي
  .همخوابگى كندكفّاره بدهد و آنگاه 
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  4/60 :حاشية جديده. و اگر كسى در اين صورت نيت ايالء را داشت، ايالء واقع مى شود    (١)
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  ارة ظهاركفّ مسائل
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كفارة شكستن روزه است، فرقى ميان آنها نمى باشد، اين  مسائلهار مانند ـكفارة ظ مسائل :۱مسئله
.همانجا مالحظه كنيددر آنها را . گرديده انددر آنجا بيان به تفصيل  مسائل

 )١(
  

  .بوديم كردهن كه در آنجا بيان نويسيم مىة ظهار را كفار ضرورى مسائلآن اكنون در اينجا 
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شصت روز را پياپى و پشت سر هم روزه بگيرد و حتـى  بايد اگر شوهر قدرت و توان دارد،  :۲مسئله
 روزة يك روز در ميان اين شصت روز را رها نكند و تا وقتى كه شصت روزه اش تمام نشود، تا آن

  .دوقت با زن خود همخوابگى نكن

و اگر شوهر قبل از اتمام شصت روزه با زن خود نزديكى كرد، در اين صورت شصت روزه 
ه قصداً همخوابگى چ شب و يا در ،كرده باشد ه در روز با زن همخوابگىچ، كند شروعدوباره از سر نو را 

  .يكسان است آني ها حكم همة صورتباشد يا سهواً،  كرده

اين صورت دو ماه كامـل   در ز تاريخ اول ماه قمري شروع كرد،كسى روزه گرفتن را ا اگر  :۳مسئله
پى در پى و پشت سرِ هم روزه بگيرد، خواه شصت روز كامل شود و هر ماه سى روز داشته باشد يا 

   .شود هر دو صورت اداء مي دركفاره . كمتر از شصت روز شود

اين صورت شصت روز كسى از تاريخ اول ماه قمري روزه گرفتن را شروع نكرد، در  و اگر
  .كامل روزه بگيرد

                                                 
  .درج است  759 ةفحكفارة شكستن روزه در ص مسائل    )١(



 

 _891+ 
 كرد و قبل از ختم روزة كفّاره سهواً با زن خود كفارة خود را با روزه گرفتن اداء مي كسى اگر :۴مسئله

  .اكنون بايد از سر نو كفاره را اداء كنددر شب يا در روز همخوابگى كرد، 

فقير را دو وقت غذا بخوراند يا  اين صورت شصت كسى طاقت روزه گرفتن را ندارد، در اگر :5مسئله
.}ويا پولي برابر با قيمت صدقة فطر بدهد{اينكه گندم بدهد

 )١(
  

ـورت  اگر  هنوز تمام فقيران را غذا نخورانيده بود كه با زن خود همخوابگى كرد، در اين ص
  .ليكن دوباره از سر نو كفاره دادن الزم نيست ،شود مرتكب گناه مي

همه همانگونه است كه تحت عنوان مسائل كفارة شكستن راء فقغذا خورانيدن  مسائلو 
  .روزه بيان شده است

واجب بود و او شصت فقير را چهار چهار كيلو گندم بر دوش كسي اگر اداى دو كفّارة ظهار  :6مسئله
دهم تا هر دو كفاره ام اداء شود، در اين  كفاره، دو دو كيلو گندم مي داد و پنداشت كه در عوض هر

  .كفارة دوم را دوباره بايد بدهد. شود فقط يك كفاره اش اداء ميصورت 

خاطر ظهار، در ايـن  ه بود و يك كفاره ب روزه اش خاطر شكستنه و اگر يك كفاره اش ب
  .گردد صورت هر دو كفاره اش اداء مي

  

  

  
  

�+�_�  

  

  

  

  

                                                 
 750يك كيلو ووقت طعام، هر فقير را بايد  در صورت گندم دادن يا پول نقد دادن، در عوض هر    (١)

  . را بپردازد دو كيلوى كامل يا قيمت آن بهتر اينست كهو . گندم يا قيمت آن را بدهد گرام

  .گذشت »صدقة فطر مسائل« تفصيل اين مسئله در تحت عنوان
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  لعان ةمسئل

�+�_�  

دنيا آورده است بگويد كه ه ارة طفلى كه زنش بيا درب ،به زن خود تهمت زنا بزند شوهر اگر  :۱مسئله
ـرعى   ا حكم آن اين. ز كيستا م كهندا يمناين از من نيست،  ـاكم ش ست كه زن نزد قاضى يا ح

  .م بگيردسدعوى داير كند و حاكم يا قاضى از هر دوى آنها قَ

يم كه در گو اوالً از شوهر چهار مرتبه به اينگونه قسم بگيرد كه من خدا را گواه ساخته مي
قسم بخورد كه اگر من دروغگو  گونهتهمتى كه به او زده ام راستگو هستم، و سپس بار پنجم به اين

  . باشم لعنت خدا بر من باشد

و چون شوهر قسم خورد آنگاه زن چهار مرتبه به اينگونه قسم بخورد كه من خدا را گواه 
پنجم بگويد كه اگر او در  و در مرتبة به من زده دروغگو است،گويم كه او در تهمتى كه  ساخته مي

  .غضب خدا بر من باشد ،اين تهمت خود راستگو باشد

ـرد و يـك             و هنگامى كه هر دو قسم خوردند، حاكم يا قاضى ميان هر دو تفريق خواهد ك
ـه او را    طالق باين بر زن واقع خواهد شد و اكنون اين طفل از شوهرِ ـد بلك زن خوانده نخواهد ش

   .ة مادرش خواهند كردحوال

  .گويند مي »لعان«اينگونه قسم خوردن را در شريعت 

  

  

  

�+�_�  
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  مسئلة گم شدن شوهر

�+�_�  

نمى  ، اين زنيا مرده است زندهكه او  باشدكه شوهرش گم و مفقود شود و معلوم ن هر زنى
 وقتقدر  آن نوچ، و رددبرگبلكه بايد انتظار بكشد تا شايد شوهرش  ،ديگرى نكاح كند مردتواند با 

از انتظار كشيدنش گذشت كه عمر شوهرش نود ساله شد، اكنون حكم خواهيم كرد كه شوهرش 
  . شايد مرده باشد

ـون   ديگرى نكاح كند،كس خواهد با ين اگر اين زن هنوز جوان است و مي بنابر ـد  اكن بع
ـه ست كه حاا ليكن شرط اين. تواند دوباره نكاح كند ميتكميل عدت خود   كم يا قاضى شرعى ب

.حكم كرده باشد شمرگ شوهر مفقود
 )١(  

  
  

�+�_�  

                                                 
� رورت شديده، مشايخ فقهاء احناف ق ضاما امروزه به سبب تحقُّ     (١) ـ�� ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـئله      اهللا� ت�ع� در ايـن مس

ح�م�ه� طابق مذهب حضرت امام مالك م ٰ  ر�   :دهند كه خالصة آن چنين است فتوى مي  اهللا� ت�ع�ا��

زن بعد از گم شدن شوهر نزد حاكم يا قاضى مسلمان دعوى داير كند و حاكم يا قاضى از همان 
ـد، در ايـن   چهار سال پيـ اين وهرش در طول اگر ش نمايد كهرر ر سال برايش مهلت مقتاريخ تا چها دا نش

و آنگاه زن اجازه  ،چهار سال، حكم به وفات شوهر خواهد كرد رصورت قاضى يا حاكم مسلمان بعد از گذ
  . با كس ديگرى نكاح كند تاخواهد داشت 

ح�م�ه�   تفاصيل مذهب حضرت امام مالك ٰ  ر� تفاصيل  و شرايط و قيود اين حكم و همچنين   اهللا� ت�ع�ا��

ـيم االمـت و   »ا�يلة ا�اجزة للحليلة العاجزة« توان در كتاب ميبعضي مسائل مربوطة آن را    تاليف حك
ح�م�ه� مجدد الملت حضرت موالنا اشرف على تهانوى  ٰ  ر�     .مالحظه كرد  اهللا� ت�ع�ا��
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  عدت مسائل

�+�_�  

بشكند  ... كه زنى را شوهرش طالق بدهد يا نكاحش به سبب خُلع يا ايالء يا غيره هنگامي :1مسئله
كه  تا وقتى ماند وبخانه  كوتاهى در براى مدتبايد ها زن  تمام اين صورت ، دركند وفاتيا شوهرش 

با مرد ديگرى نكاح  تاو نه اجازه دارد  ،داين مدت به پايان نرسد، اجازة رفتن به جاى ديگرى را ندار
ـا   ه تواند از آنجا ب ميزن آنگاه و هنگامى كه اين مدت مكمل شود، . كند ـا ب جاي ديگري برود و ي

  .شخص ديگري نكاح نمايد

  .گويند مي »عدت« دن اين مدت رايگذران

ـيض   « اين صورت زن تا اگر زنى را شوهرش طالق داد، در :۲مسئله ـه ح ـتم س  در »خ
بماند و از آن خانه بيرون نيايد، نه در روز و نه در بايد همان خانة شوهر كه در آن طالق شده است 

  . كند شب، و نه با شخص ديگرى نكاح

ـواه    ياطالق خواه شوهر، زن را يك طالق داده باشد يا دو  طـالق  او را سه طـالق، و خ
  .باين داده باشد يا طالق رجعى، حكم همة آنها يكسان است

ـر   اكنون زن مي. گردد گامى كه سه حيض تمام شد، عدت زن نيز ختم ميهن ـد ه  توان

  .جائى كه مي خواهد برود

پيري  آيد شوهرش طالق داد، يا چنان زن حيض نمى يكمسال را كه هنوز از و اگر دختر :۳مسئله
دو، عدت هر يك از اين شده است، قطع نمي آيد و را شوهرش طالق داد كه خون ماهوارى اش 

  .چه بخواهند بكنند ند كه هراسه ماه در خانه بمانند و بعد از آن مختار  .باشد سه ماه مي

به حساب سه ماه عدتش را شروع كرد، آنگاه يكى  ياگر دختر كمسالى طالق شد و لذا و :۴مسئله
ـد   ـيض باي  دو ماه از آغاز عدت گذشته بود كه حيضش آمد، اكنون در اين صورت او تا اتمام سه ح

  .كه سه حيض مكمل نشده است، عدتش تمام نمى شود تا وقتي .انتظار كند
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اگر زنى حامله بود و در حالت حاملگى طالق شد، در اين صورت تا هنگام والدت طفـل   :5مسئله
  .در خانه بماند، عدت او همين است

ـه  طفلش  چهاگر. شود نيز تمام مي زن دنيا آمد، عدته ب زن هنگامى كه طفل چند دقيق
.شود دنيا بيايد، بازهم عدت زن تمام ميه بعد از طالق شدن ب

 )١( 
)٢(طالق داد، اش كسى زن خود را در دوران ماهوارى اگر :6مسئله

آن طالق  كه زن در اين حيض 
  .ل كنديكمتآن زن سه حيض ديگر را بايد  شده، اعتبارى ندارد، بلكه عالوه بر

  
�+ �_�  

  
همان زنى واجب است كه ميان او و شوهرش همخوابگى رخ داده باشد،  عدت طالق بر :۷مسئله

ليكن ميان زن و شوهر تنهائى و يكجائى رخ داده باشد و بعد  ،يا اگرچه همخوابگى رخ نداده است
شده باشد، خواه چنان تنهائى و خلوتى ميان شان پيش آمده باشد كه تمام مهر به واقع از آن طالق 

ه باشد كه تمام مهر از آن واجب رخ داديا چنان خلوت و تنهائى ميان شان  ،شود سبب آن الزم مي
  .دن در هر دو صورت خلوت واجب مي باشدنياذرعدت گ. نمى شود

و اگر ميان زن و شوهر هنوز به هيچ وجهى خلوت و تنهائى رو نداده بود كه زن طـالق  
  .واجب نيست ذشتچنانكه قبالً گچنين زني  دن عدت بريشد، در اين صورت گذران

                                                 
   .اگر زنى حامله بود كه طالق شد و او اسقاط جنين كرد، در اين صورت نيز عدتش تمام مى شود    (١)

ن�هُ 
َ
يُهَا بِهِ  ِأل ِق فَتَنْقَِ� ِعد�

َ
ال    .فُمِْكُن إْسقَاُطهَا ِ� يَوِْم الط�

  3/419 :المحتار رد
  4/62 :جديده ةحاشي. اما طالق دادن در حالت حيض، گناه است    )٢(
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ـپس   اگر :۸مسئله كسى زن شخص ديگرى را اشتباهاً زن خود پنداشته با او همخوابگى كرد و س
اين زن بايد عدت بگذراند و تا وقتى كه دورة عدتش نيز دانست كه او زنش نبوده، در اين صورت 

  .شوند دو گناهكار مي وگرنه هر ،و همخوابگى كنداشوهر خود را نگذارد كه با است تمام نشده 

ـد    ،عدت اين زن نيز مانند باالست، يعنى اگر زن از آن مرد حامله شد تا والدت طفـل باي
  .و اگر حامله نشد تا گذشتن سه حيض انتظار كند ،انتظار بكشد

اهاً با ايـن زن  باين طفل نيز حرامى گفته نمى شود بلكه فرزند همان مردى است كه اشت
  .همخوابگى كرده است

كسى زنى را به نكاح فاسد گرفت، يعنى به صورتى نكاح كرد كه طبق قواعد، صحيح  اگر :۹ئلهمس
مثالً با زنى نكاح كرد و سپس معلوم شد كه شوهر اين زن زنده است و هنوز او را طـالق  . نيست
  .يا معلوم شد كه اين زن و شوهر در طفوليت از يك زن شير خورده اند ،نداده

است و آنگاه بعد از  رخ دادههمخوابگي شوهر  بين زن و اگرنست كه حكم اينگونه نكاح اي
و دانستن حال، ميان ايشان تفريق و جدائى رو داد، زن در اين صورت نيز بايد دورة عدت را بگذراند، 

  .شود كه شوهر توبه كرده از زن جدائى اختيار كرده است از همان زمانى شروع مي شتعد

خوابگى نكرده بود كه حال معلوم گشت و شوهر جدائى اختيار و اگر شوهر هنوز با زن هم
هم  نمود، در اين صورت عدت بر زن واجب نيست، بلكه اگر ميان اين زن و شوهر خلوت و تنهائى

  .رخ داده باشد، بازهم عدت بر چنين زنى در اين صورت واجب نمى باشد

  .رخ داده باشدوقتى واجب مى شود كه همخوابگى  عدت در چنين نكاح، همان

دت بر دوش همان مردى واجب است كه ايـن زن را  خوراك و پوشاك زن در دوران ع :۱۰مسئله
  .طالق داده است

  .مي آيد »نفقة زن مسائل« تحت عنوانبعداً تفصيل ه آن ب مسائل

زن خود را طالق باين يا سه طالق داد و سپس در دوران عدت اشتباهاً با او  شوهري اگر  :۱۱مسئله
 سهوى، يك عدت ديگر نيز بر زن واجـب مـي   گىخوابگى كرد، اكنون به سبب اين همخوابهم
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ـر دو   ،كه سه حيض ديگر گذشـت  ىو هنگامل كند، يكمتاكنون زن سه حيض ديگر را . شود ه
.شود ت اين زن ختم ميعد

 )١(  

  

�+ �_�  

  

كند كه زن عدت  ميشوهرى زن خود را طالق باين داد و شوهر نيز در همان خانه زندگى  :۱۲مسئله
  .اين صورت زن بايد از او خوب پرده كند گذراند، در خود را در آن مي

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . بايد بگذراندرا يعنى از همان وقتى كه شوهر با او همخوابگى كرده است، سه حيض ديگر     (١)

  4/63 :حاشيه جديده           
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 عدت موت شوهر مسائل

�+�_�  

همان  عدت را بايد درزن باشد، و  مي عدت زن چهار ماه و ده روزكرد،  وفاتاگر شوهر زنى  :۱مسئله
برايش آن خانه  از بيرون آمدن .سكونت داشتآن  شوهرش در توفاكه در وقت  اى بگذراند خانه

  .درست نيست

 ين شغلىو بنابردارا نيست خود را  زندگيخرچ  مصارف و وقير و نادار است فالبته اگر اين زن، 

شب  ولي، استدرست  كار برايش خاطره ببيرون رفتن در اين صورت دارد،  مثالً آشپزى و غيره
  .بگذراند را بايد در همان خانه

ـه    هرو در صورت مرگ شوهر، چه همخوابگى ميان زن و شو رخ داده باشد يا نـي، و چ
ـة ايـن   حيض چه خلوت و تنهائى ميان ايشان پيش آمده باشد يا ني، و  زن بيايد يا نيايد، حكم هم

  .بايد چهار ماه و ده روز را در عدت بگذراندزن يعنى . ها يكسان است صورت

 ،، عدت اين زن تا والدت طفل استشوهر وفات كرد زن حامله بود هنگامي كهالبته اگر 
  . و تعيين ماه و روز در اين صورت اعتبارى ندارد

  .شود هم عدت زن ختم ميباز ،دنيا آمده اگر طفل فقط يكى دو ساعت بعد از وفات شوهر ب

 .فت و آمد مي تواندبود و باش و رخواهد بداخل خانه كه  در زن در هر جادر دوران عدت،  :۲مسئله

ـز  مرده را از يكجا خود زنِ شوهر مرده و كه چارپائى يا بسترِ زنِ شوهر در بعضى جاها رواج است  هرگ
  .بايد آن را ترك كرد. اين رسم و رواج بيهوده است. جاى ديگر منتقل نمي كننده ب

عدت  همامله بود، باززنش ح ،وفات كرد ويكه  هنگامي شوهر زنى، پسرى نابالغ بود و اگر  :۳مسئله
  .شودليكن اين طفل حرامى است، از شوهرش گفته نمى . اين زن تا والدت طفل است

زن  اين صورت كرد و زن نيز حامله نيست، در تاريخ اول ماه قمرى وفات اگر شوهر زنى در :۴مسئله
  .به حساب ماه هاى قمرى چهار ماه و ده روز عدت بگذراند
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ول ماه قمرى وفات نكرد، در اين صورت زن چهار ماه و ده روز و اگر شوهرش در تاريخ ا

  .روز مي باشد »120«يعنى عدت وى . روز تكميل كند »30«عدت خود را به حساب هر ماه 

ـه   حكم عدت طالق ـز نيز به همين ترتيب است كه اگر زن حيضش نمى آيد و حامل  ني
زن، سه ماه قمرى را عدت اين صورت  درتاريخ اول ماه قمرى طالق داد،  و شوهر او را در نيست

  .روز »30«روز باشد يا  »29«بگذراند، خواه ماه 

حساب هر ه تاريخ اول قمرى طالق نيافت، در اين صورت سه ماه عدت را ب و اگر زن در
  .شود روز مي »90« ماه سى روز تكميل كند كه جمله
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يا  ،ته بود، مثالً بدون موجود بودن دو گواه نكاح كردى به نكاح فاسد عقد بسمرداگر زنى با   :5مسئله

اينكه با شوهر خواهر خود نكاح كرد و خواهرش هم هنوز در نكاح او است، و سپس اين شوهرش 
ـار  ،كه نكاحش صحيح نبوده د، پس اين زنىنمووفات  ـاه و  بعد از مردن شوهر، چه در را ده روز  م

  . باشد يم عدت نگذراند، بلكه عدت اين زن سه حيض

 و اگر حيضش نمى آيد، عدتش سه ماه است، و اگر حامله است عدتش تا والدت طفـل 
  .مي باشد وي
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زن خود را در بيمارى خود طالق باين داد و هنوز عدت زن نگذشته و مكمـل   شوهر اگر :6مسئله

ـول مـي   در اين صورت بنگريد كه تكميل عدت طالق بيشترشوهر وفات كرد، نشده بود كه   ط

كشد، زن بايد آن عدت را  دن آن بيشتر طول مييكشد يا تكميل عدت وفات، هر عدتى كه گذران
  .بگذراند و به پايان برساند

و اگر شوهر در بيمارى خود، زن را طالق رجعى داده بود و هنوز عدت طالق نگذشته بود 
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  .گردد كه شوهر وفات كرد، در اين صورت تكميل عدت وفات بر زن الزم مي

روز،  گذشتن چهار ماه و ده نشد و بعد ازمطلع لي زن از مردن او وزنى وفات كرد  اگر شوهرِ :۷مسئله
دن از آن وقتى يعدت گذران. م شده استختخبر وفات شوهر به او رسيد، عدت زن در اين صورت 

  .، بر وى الزم نمى باشدهشوهر به او رسيدوفات كه خبر 

ـد   ،شوهرش طالق داد به همين صورت اگر زنى را ليكن زن از اين طالق آگاه نشد و بع
حاال  بايست در عدت بگذراند كه زن مى آن مدتى و ،آگاه شدخود گذشت مدت طويلى از طالق  از

دن بر او واجب ذرانيسيده و اكنون عدت گپايان رعدت اين زن به يز ندر اين صورت گذشته است، 
  .نيست

خانة همسايه خود رفته بود كه شوهرش ه يا ب ،انه بيرون رفته بوداگر زن جهت كارى از خ :۸مسئله
  .كرد عدت خود را بگذراند خانه بيايد و در همان خانه اى كه زندگى ميه رد، اكنون بايد بوفات ك
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ـود را از  خرچ و مصارف زن در صورت وفات شوهرش،  :۹مسئله خوراك و پوشاك دوران عدت خ
  .خودش بپردازدبايد فت، بلكه مصارف دورة عدت را تركة شوهر نخواهد يا

 سر ميه طور عدت به شوهر تا يك سال بوفات در بعضى جاها رواج است كه زن بعد از  :۱۰مسئله

  .برد، اينكار حرام است
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 سوگواري مسائل
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كه  هر زنى كه شوهرش او را طالق رجعى داده باشد، عدت او فقط اينست كه تا آن مدتى :۱مسئله
ـاح   ،عدت نوشته شد مسائلتفصيلش در  از خانه بيرون نيايد و تا ختم آن مدت با كس ديگرى نك

  . زينت و آرايش كردن براى اين زن درست است. كندن

شكسته  ديگرى شكل يافته يا نكاحش به ق شده يا يك طالق باينكه سه طال زنى هر و
كه دورة عدتش  تا وقتيزن  كه ها حكم اينست رده است، در همة اين صورتوفات كيا شوهرش 

 آرايش و نه خود را زينت و ،كند كس ديگرى نكاح نه با ،، نه از خانه بيرون برآيدبه پايان نرسيده است

  . باشد يبر او حرام م اين صورت  ردكند، زيرا همة اينكارها 

  .گويند مي »سوگوارى« ش نكردن و ساده ماندن رايت و آرااين زين

هاى خود، پوشيدن  تش تمام نشود، عطر زدن خود يا لباسعد كه و براى اين زن تا وقتي :۲مسئله
چشم ها،  گل زدن به مو، سرمه كشيدن به ،هازيورساير انگشتر يا گوشواره و گردن بند و چورى يا 

 ،خوشنما لباسپوشيدن ها يا پاها،  كردن دست كردن موها، خينه زدن سر، شانه زدن، تيل لب سرِين
  . پوشيدن لباس رنگ شده با رنگ خوشبو، اينها همه برايش حرام است ،پوشيدن لباس ابريشمى

اه البته اگر آن لباس به رنگي رنگ شده است كه خوشبو ندارد، پوشيدن آن جايز است، خو
  .   خالصه اينكه لباس براى زينت نباشد. به هر رنگى باشد

 }روغن{سرش را تيل تابه اين خاطر ضرورت شد  كرد و اگر زن مذكوره سرش درد مي :۳مسئله

جايز برايش استعمال تيل بى خوشبو . ن تيلى را استعمال كند كه خوشبو نداردآدر اين صورت بمالد، 
   .است

اما  طور تداوى چشم در وقت ضرورت درست است،ه مه ببه همين صورت استعمال سر
  . بايد شب هنگام سرمه بزند و روز آن را پاك كند
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  . دن هم درست استنموسل و شستشو و مالش كردن سر و غ

سرش  مثالً زن سر خود را مالش داد يا. شانه كردن موها نيز در وقت ضرورت درست است
رست است، ليكن موها را ساده بگذارد، زلف و كاكُـل  ها شانه كردن د را شپش زد، در اين صورت

كند،  ند كه موها توسط آن جلوه پيدا ميرا شانه ك شسرنسازد و نه با شانة دندانه باريك  براى خود
  . تا جلوه اى در موهايش پيدا نشود )١(شانه كندكالن بلكه سر خود را با شانة دندانه 

ـر  دن فقط بر همان زنى واجب سوگوارى يعنى زينت و آرايش نكر  :۴مسئله است كه بالغ باشد و ب
   .دختر نابالغ واجب نيست، بنابرين انجام دادن همة اينكارهاى مذكور براى نابالغه جايز است

البته تا وقتى كه در عدت مى باشد، براى نابالغه نيز بيرون رفتن از خانه و دوباره نكاح كردن 
  . درست نيست

نكاحش را فسخ كردند يا شوهرش  لذاعقد فاسد صورت گرفته بود و  زنى كه نكاحش به :5مسئله
  . واجب نيستبر اين زن رد، سوگوارى وفات ك

هيچ كس ديگرى براى زن درست  وفاتخاطر ه جز در صورت وفات شوهر، سوگوارى ب  :6مسئله
ـه . نيست ـ  البته اگر زن را شوهر از سوگوارى منع نكند، در اين صورت براى زن درست است ك ه ب

زينت  ترك و. كند كردن را ترك خاطر مرگ خويشاوندان نزديك خود نيز تا سه روز آرايش و زينت
  . بيشتر از سه روز حرام استآرايش و 

خود را ترك كردن و اگر زن را شوهر منع كند، زن در اين سه روز نيز نبايد زينت و آرايش 
  .كند

                                                 
رفع شود، در اين صورت زن موهاى خود را با شانة دندانه  بزرگوسيلة شانة دندانه ه اگر ضرورت ب    (١)

خاطر ه باينكارش ، بنابرين گردد ن با شانة دندانه خُرد خوشنما ميخُرد شانه نكند، زيرا موهايش از شانه كرد
  . ضرورت، چونكه سبب حصول زينت است ممنوع مى گرددوجود دم ع

و اگر ضرورت بود كه زن موهايش را با شانة دندانه خُرد شانه كند، در اين صورت استعمال شانة 
   .دندانه خُرد به جهت مقصود نبودن زينت از آن جايز خواهد بود

   .، فتنبههلفتح و تقييد الجوهرو لعل هذا هو محمل كالم المبسوط و الحديث فيندفع به بحث ا

     4/31:حاشية جديده
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  نفقة زن مسائل
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ـد پقدر  زن هر. نى خوراك و پوشاك زن بر دوش شوهر واجب استنَفَقَة زن يع :۱مسئله  ،ولدار باش
  . است شبازهم خرچ خوراك و پوشاك او بر دوش شوهر

  .همچنين فراهم كردن خانه اى براى زندگى نيز بر عهدة شوهر مى باشد

يز زن اين صورت ن برده است، دراگر نكاح انجام شده ليكن شوهر هنوز زن را بخانة خود ن :۲مسئله
  . تواند خوراك و پوشاك يعنى نَفَقَة خود از او مطالبه كندمي 

يا خانوادة زن او  ،فتخانة خود ببرد ليكن زن نمى ره ليكن اگر شوهر مى خواست زن را ب
  . خانة شوهرش برود، در اين صورت زن حق مطالبة نفقه را ندارده را نمى گذارند كه ب

ـوهر پس ، نيستهمخوابگى قابل و لذا بوده مر اگر منكوحة مردى خيلى كم ع :۳مسئله  شاگر ش
 پوشاك اين صورت نفقه و خوراك و خانه يا دلخوشى خود به خانة خود آورده است، در اموراو را جهت 

ـاورد، در  ه و اگر شوهر او را نزد والدين دختر گذاشت و ب .او بر دوش شوهر واجب است خانة خود ني
  .نيستاين صورت نفقة وى بر شوهر واجب 

عهدة شوهر  راين صورت نفقة زن ب لي زنش بالغ است، درو ودهنابالغ ب كوچك و اگر شوهر
  .الزم است

و شوهر  ،دهد به زن مي پيشكيارى از مهر زن را اگر در جائى رواج است كه شوهر مقد  :۴مسئله
گرفتن نفقه  خانة شوهر نمى رود، زن در اين صورت مستحقه آن را به زن نداد و بنابرين زن نيز ب

  . از شوهر است

ـه نمـى   ه و اگر زن بدون دليل و عذر ب خانة شوهر نمى رود، در اين صورت مستحق نفق
  . وقت حق مطالبة خوراك و پوشاك را دارد خانة شوهر برود، آنه هر وقت ب. باشد

دت را نيز از تواند نفقة آن م هر در خانة والدين خود بماند، ميتا هر وقتى كه زن با اجازة شو :5مسئله
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  .شوهر مطالبه كند

بگيرد،  ام بيمارى خود را از شوهرپوشاك اي د، حق دارد مصارف خوراك وزن مريض ش اگر  :6مسئله
نزد  ، او راوهر در دوران بيمارىلي اگر شو ،در خانة والدين خود ياچه در خانة شوهر بيمار شده باشد و 

نمى  ن مستحق مطالبة نفقة دوران بيمارى خودخود خواست ولى زن بازهم نيامد، در اين صورت ز
  . باشد

دست مـى آورد،  ه خوراك و پوشاك خود را از شوهر بمصارف و زن در ايام بيمارى، فقط 
هاى  دوش شوهر واجب نيست، زن بايد آن را از پول طبيب بر داكتر و دادن مصارف دوا و معالجه و

  . ، اين احسان او خواهد بودو اگر شوهر پول اين مصارف را بدهد. خود بپردازد

خوراك و پوشاكش بر عهدة شوهر  مصارفتا برگشتن از حج، اگر زن براى اداى حج رفت،  :۷مسئله
   .واجب نيست

خوراك و پوشاك آن مدت را  مصارفبه همراه او رفت، در اين صورت  نيزالبته اگر شوهر 
گرفت،  ست كه آن را در خانه مياى ا نيز خواهد يافت، ليكن مستحق فقط همان قدر پول و نفقه

  .يشتر از آن در طول راه مصرف شود، آن را بايد از طرف خود بدهدبين هرچه بنابر. نه بيشتر از آن

ب واج دوش شوهر خود بدهد، اينها بر خود را بايدمصارف  سايركراية قطار و  همچنين زن،
  }.خواهد بودو اگر شوهر پول اين مصارف را بدهد، اين احسان او {.باشد نمى
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   :شود پوشاك، حال هر دو طرف مراعات مي در نفقه يعنى خوراك و :۸مسئله

  . يعنى اگر زن و شوهر هر دو پولدار باشند، زن، خوراك و پوشاك پولدارانه خواهد يافت

  . و اگر هر دو نادار باشند، زن، خوراك و پوشاك فقيرانه خواهد يافت

ـوهر   ،پولدار و اگر شوهر فقير باشد و زن يا زن نادار باشد و شوهر پولدار، در اين صورت، ش
چنان خوراك و پوشاكى به زن بدهد كه از خوراك و پوشاك پولدارانه پائين تر و از خوراك و پوشاك 

   .تر باشدالفقيرانه با

است كه يا از چنان خاندانى  انجام بدهد،خانه را  اموراگر زن چنان بيمار است كه نمى تواند  :۹مسئله
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اين صورت شوهر بايد  ردداند،  خانه را براى خود عيب مي انجام دادن امورنان پختن و غذا پختن و 

  . غذاى پخته و آماده برايش فراهم كند

خود  خانه بر امورانجام دادن در اين صورت ر در زن نيست، و اگر هيچ يك از دو چيز مذكو
   .انجام بدهددست خود ه خودش ب بايدرا  مورزن واجب است، بنابرين تمام اين ا

ـيا و   منقل}مثالًو پز  توسائل ضرورية پخ{قدر واجب است كه بر شوهر فقط اين و آس
دست خود غذا ه را آورده به او بدهد، زن بيه رلوازم ضروگندم و چوب و ظروف پخت و پز و غيره 

  . بپزد و بخورد

و آب براى وضو و غسل، بر شوهر واجب خريدن و آوردن تيل مو، شانه، شامپو، صابون   :10مسئله
  . بر شوهر واجب نيست امثال آن سرمه و لب سرِين و}اشيائي مانند{و خريدن. است

زن آنها را خودش . هاى زن بر عهدة شوهر واجب نيست اُجرت كاالشوئي لباس ختداپر
  . هد بودهاى زن را بدهد، اين احسان او خوا اگر شوهر پول كاالشوئي لباس. بشويد و بپوشد
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ـر  . اُجرت دايه يا قابله بر همان كسى است كه او را خواسته است ،هنگام والدت طفل :۱۱مسئله اگ
زن عهدة بر  شو اگر زن خواسته بود، اُجرت. شوهر خواسته بود، اُجرت دايه يا قابله بر دوش او است

  . خواهد بود

   .بر دوش شوهر است شصورت اُجرتين ، خود آمده بود، در ان طلباگر دايه يا قابله بدو و

ـه او داد،   خوراك و پوشاك يكساله يا بيشتر يا كمتـ  مصارفاگر شوهر  :۱۲مسئله رِ زن را پيشـكى ب
  .اكنون نمى تواند چيزى از آن را از او واپس بگيرد
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  فراهم كردن خانه براي زن مسائل
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خويشان  كه هيچ يك از اى فراهم كند براى زن خانه شوهر واجب است كه عهدة اينهم بر  :۱مسئله
  . شوهر مانند پدر و مادر و غيرة او در آن نباشد تا زن و شوهر بتوانند بدون تكلّف در آن زندگى كنند

ـد،   ديگرالبته اگر زن خودش راضى باشد كه با پدر و مادر و  اقارب شوهر يكجا زندگى كن
  . اين نيز درست است

اى بزرگ مانند حويلى است كه چندين اطاق دارد و شوهر يك اطاق را براى زن  اگر خانه :۲مسئله
زندگى  آنجا در خاطر حفاظت در آنجا بگذارد وه خود را بو لوازم ال وماسباب و احده ساخت تا زن يعل

ف نداشته باشد و آن ديگرى در آن دخل و تصرُّ شخصآن نزد خودش باشد و كند و قفل و كليد 
  . گردد اداء ميدر اين صورت د، حق زن قبضه و اختيار زن قرار داشته باشاطاق فقط در 

  . باشد خاطر استفادة منه بايد ب تمام حويلى كه بگويد يا كند اءدعان را آتواند بيشتر از  زن نمى
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كه هيچ يك از همانگونه كه زن اختيار دارد براى اقامت و رهايش خود، خانه اى جداگانه  :۳مسئله

 ،مطالبه كند از شوهرخانه فقط در قبضه و اختيار او باشد،  خويشان شوهر با او در آن نباشد و والدين و
ـان   سايرمانند مادر، پدر، برادر و يك از خويشان زن  چبه همين صورت شوهر اختيار دارد كه هي خويش

  .كند بيايد آن زندگى مياجازه ندهد كه به خانه اى كه زنش در را  وي

 خويشان براى ديدن ساير اى يك مرتبه براى ديدن پدر و مادر خود برود و تواند هفته زن مي :۴مسئله

مگر اينكه شوهر اجازه {.رفتن بيشتر از آن در اختيارش نيست. تواند سالى يك مرتبه برود خود، مي
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   }.بدهد

شوهر حق . بيايند ويتوانند هفته اى يكبار به ديدن  به همين صورت مادر و پدر زن مي
  .خانه اش بياينده ا هفته اى بيشتر از يكبار بتاجازه ندهد به آنها دارد 

ند و بيشتر توانند فقط سالى يكبار نزد زن بياي زن مي خويشان و عالوه بر پدر و مادر، ساير
  }.مگر اينكه شوهر اجازه بدهد{.از اين را حق ندارند

ـان زن را  ياپدر و مادر زن  تا ليكن در هر دو صورت، شوهر اختيار دارد ـازه   ساير خويش اج
   .ندهد مدت زيادى نزد زنش بمانند

اين  در اينجا فقط همان كسانى اند كه نكاح »خويشان« كه مراد از متوجه بودو اين را بايد 
   )١(.زن با آنها براى هميش حرام است

  .استى بيگانه ها زن با آنها حرام نيست، در شريعت مساواين كه نكاح  انىآن خويشو 
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)٢(ـ پدرِ زنى ـ مثالً اگر :5مسئله

خيلى مريض بود و هيچ كسى براى پرستارى و خبرگيرى نداشت،  
 دين و اگر پدرش بي. هر روز نزد پدر خود برودحتي در اين صورت اجازه دارد مطابق ضرورت زن 

  . بازهم بايد نزد پدر برود ،كندهم كافر هم باشد، بازهم همين حكم است، بلكه اگر شوهر منعش 

خوراك و پوشاك  مصارف مطالبةبا وجود منع كردن شوهر رفت، مستحق زن ليكن اگر 
  .اين مدت نخواهد بود

ـوهر   يااگر محفل شيرينى خورى . زن نبايد به خانة بيگانه ها برود :6مسئله عروسى و غيره بود و ش
 ه بدهد، شوهر نيز گناهكاراگر شوهر اجاز و. فل جايز نيستاداد، بازهم رفتن به اين مح ة رفتن رااجاز نيز

خانة خويشاوند محرَم ه براى زن جايز نيست كه براى شركت در محافل و مجالس بحتي . شود مي
                                                 

    ... مثالً برادر اين زن يا بچة برادرش يا كاكايش يا مامايش و غيره     (١)
ـند      (٢) . همچنين مادر يا آن خويشى كه حقوقش مثلِ حقوق پدر و مادر است در اين حكم مى باش

    4/34: حاشية جديده
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  . خود نيز برود
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مستحق دريافت مصارف خوراك و پوشاك و خانه ، را طالق داده يزنى كه شوهرش و :۷مسئله
ت خود استتا ختم دورة عد .  

خوراك و پوشاك و مصارف ليكن هر زنى كه شوهرش وفات كرده، او مستحق دريافت 
  . البته از اموال و دارائى و تركة شوهرش ميراث خواهد برد. خانة دورة عدت خود نيست

خود آلوده }پسر شوهر{ندرخود را با بچه اَ ،، مثالً زنه استاگر نكاح به سبب زن شكست :۸مسئله
سبب  به اين به شهوت و خواهش جوانى او را دست زد و لمس كرد و كار ديگرى رو نداد، و كرد يا

ها  همة اين صورت شوهرش او را طالق داد، يا زن از اسالم برگشت و لذا نكاحش از بين رفت، در
ـا تكميـل  . خوراك و پوشاك دوران عدت خود را از جانب شوهر نخواهد يافتمصارف زن   البته ت

  .ه براى اقامت خواهد يافتعدت، خان

صورت  اين در. ديگر است يبرود، اين امر يخود از خانه برآمده جاى ديگر ،اگر اين زناما 
  .نيز به او داده نخواهد شدبراي اقامت خانه 
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 دالحاللي بودن او مسائل
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چنين  و ،شود شوهرش خوانده مي طفل از ورد، ايندنيا بياه ب دار طفلىزن شوهركه  هنگامي :۱مسئله
ـتن آن   گفتن كه اين بچه از شوهرش نيست بلكه از فالن مرد است، جايز نمى باشد و حرامى گف

  . طفل نيز جايز نيست

  . اگر در جائى قوانين اسالم نافذ باشد، گويندة اين سخن را دره خواهند زد

يعنى طفل كم از كم  .ن دو سالين مدت حاملگى شش ماه است و زيادترين مدت آكمتر :۲مسئله
  . دنيا نمى آيده قبل از شش ماه طفل ب ،دنيا مى آيده شش ماه در شكم مادر مى ماند و آنگاه ب

در  تواند در شكم مادر بماند و بيشتر از دو سال نمىممكن است تا دو سال و حد اكثر طفل 
  . شكم مادر باشد

ـامي  ، طفل را نبايد حرامى گفـت و اشتن دامكاكه زماني تا  ؛قاعده اينستالً اصو :۳مسئله ـه   هنگ ك
  . دانست كرد و زن را گناهكار خواهيم ديگر هيچ چاره اى نباشد، آنگاه حكم به حرامى بودن آن خواهيم
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كسى زن خود را طالق رجعى داد و سپس زن در مدت كمتر از دو سال بعد از تاريخ  اگر  :۴مسئله

ـايز  طفـل  اين صورت طفل از شوهر زن است و حرامى گفتن آن  دنيا آورد، دره طالق طفلى ب ج
  . نسب او شرعاً صحيح مى باشد. نيست

دنيا آورد، بازهم همين حكم ه دو سال طفل را ب زن حتى اگر يك روز قبل از تكميل اين
ه بود و طفل دو سال در شكم مادر دشدانست كه زن پيش از طالق حامله  است، و چنين خواهيم
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  . رود دت، عدت اين زن تمام شده نكاحش نيز از بين ميالكنون بعد از وماند و ا

است، در  ام شدهتم ت منه عدك كرده بود البته اگر اين زن پيش از تولد طفل، خودش اقرار
  . مجبور هستيم كه اين طفل را حرامى بدانيمحاال اين صورت ديگر چاره اى نيست، 

دنيا ه گذشتن دو سال از تاريخ طالقش، طفل ب و اگر زنى كه طالق رجعى شده بود، بعد
 تم ختم شده، در اين صورت نيز طفل از همان شوهرش ميرد و هنوز اقرار نكرده است كه عدآو

كه  و چنين خواهيم پنداشت ،كه طالقش داده بود، حتى اگر چند سالى نيز از طالق زن بگذرد باشد
. بود كرده كرده و از طالق رجوع باره همخوابگىعدتش دو دوران بعد از طالق دادن، با زن در شوهر

 شان نكاح منكوحة همان شوهر است و دنيا آمدن طفل، هنوز هم همسر وه بنابرين اين زن بعد از ب
  . باقى بوده و نشكسته است

ت و چون شوهر انكار اگر اين طفل از شوهر نيست، شوهر بگويد كه اين طفل از من نيس
  .اهد شدجارى خو »انحكم لع« كند،

ـا  ه شوهر اگر زن را طالق باين داد، حكم اينست كه اگر طفل در طول اين دو سال ب :5مسئله دني
)١(آمد، طفل از همان شوهر است

ـا    و اگر بعد از گذر دو سال از تاريخ وقوع طالق باين، طفل به دني
  . آمد، در اين صورت طفل حرامى است

دعاء كرد كه اين دنيا آمد و شوهر اه باين، طفل بطالق البته اگر بعد گذرِ دو سال از تاريخ 
ـايد  . من است، در اين صورت نيز طفل حرامى نخواهد بوداز طفل  و چنين خواهيم دانست كه ش

  . است زن از آن همخوابگى حامله شده كرده بود و دوران عدت با زن همخوابگى شوهر به اشتباه در

اد و دختر هنوز هم نابالغ ليكن قريب به بلوغ اسـت، و  اگر دختر نابالغ را شوهرش طالق د  :6مسئله
دنيا آورد، در اين صورت اين طفل ه سپس اين دختر بعد از گذرِ نُه ماه كامل از تاريخ طالق طفلى ب

  . حرامى است

  . دنيا آورد، طفل از شوهر مى باشده كمتر از نُه ماه طفل را ب و اگر در مدت

ـه     )يعنى سه ماه( اتمام عدت خود البته اگر اين دختر قبل از گذر و ـه مـن حامل اقرار كند ك
طفلى كه در مدت دو سال بعد از تاريخ . اين صورت آن طفل حرامى گفته نخواهد شد هستم، در

                                                 
  4/35 :حاشية جديده. قرار به گذشتن و تمام شدن عدت خود نكرده باشدشرط اينكه زن، اه ب    (١)
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  )١( .شود بيايد، از شوهر آن زن خوانده مي دنياه طالق ب

ـ  ،وفات شوهر تا دو سال بعد از تاريخزن وي گر اوفات كرد،  ه ايشوهرِ زنى بالغ :۷مسئله ه طفلى ب
  . همان شوهرش استفرزند دنيا آورد، طفل حرامى نمى باشد، بلكه 

تم تمام شده، در اين صورت طفل حرامى دت اقرار كرده بود كه عدالبل از والبته اگر زن ق
  . خواهد بود

دنيا آمد، ه و در هر دو صورت مذكور، اگر طفل بعد گذشتن دو سال از تاريخ وفات شوهر ب
  . حرامى خواهد بود اكنون

  _تنبیه +

 آن ماه بيشتر از كه نُه ماه بعد از مرگ شوهرش، يا يكى دو شود كه زنى از اينجا دانسته مي

بزرگى  اهالن مرتكب گناه بسياردانند، اين ج او را بدكاره مي لجاهمردم رد، بعضى دنيا بياوه طفلى ب
  .گردند مي
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دنيا آورد، طفل در اين صورت ه لى را در مدتى كمتر از شش ماه باگر زنى بعد از نكاح، طف :۸مسئله

دنيا آورد، در اين ه و اگر درست شش ماه بعد از نكاح يا در مدتى بيشتر از آن طفل را ب. حرامى است
  . باشد و شك كردن بر زن در اين صورت گناه است صورت طفل از شوهر مي

ـورت   ن طفل از من نيست، درگويد كه اي البته اگر شوهر انكار دارد و مي حكـم  «اين ص

  . جارى خواهد شد »انلع

خانة شوهر نرفته بود بلكه هنوز در خانة ه ب فرعكاح صورت گرفت، ليكن زن مطابق اگر ن  :۹مسئله
در اين صورت . دنيا آورد و شوهر نيز انكار نمى كند كه اين طفل از من نيسته خود بود كه طفلى ب

                                                 
ـود را    . اين حكم دربارة آن زني است كه شوهرش او را طالق باين داده بود    )١(  ـوهر زن خ ـر ش و اگ

ماه بعد از تاريخ طالق والدت كرد، طفل  27طالق رجعى داد، حكمش اينست كه اگر زن تا مدت كمتر از 
  4/35 :جديده حاشية. نيز از پدرش يعنى از همان شوهر اين زن خوانده خواهد شددر اين صورت 
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و براى مردم درست نيست كه او را . خواهد شد، حرامى گفته نخواهد شدخوانده  شطفل از شوهر
   )١( .حرامى بگويند

اين صورت در . اگر اين طفل از شوهر نيست، شوهر انكار كند كه اين طفل از من نيست
  . جارى خواهد شد »حكم لعان«

 ستها گذرد و سال خارج ميه ها از رفتنش ب و مدتبوده در كشور خارج زني اگر شوهر   :۱۰مسئله
خواند، بازهم اين  و شوهر طفل را از خود مي ،دنيا آورده و زنش در اينجا طفلى ب خانه نيامدهه كه ب

  )٢( .طفل از روى قانون شرع حرامى نمى باشد بلكه فرزند شوهر اين زن است

در البته اگر شوهر از والدت طفل مطلع شد و انكار كرده گفت كه اين طفل از من نيست، 
  . جارى خواهد شد »حكم لعان«اين صورت 
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هم همخوابگى كرده باشند، و غيره صورت  زيرا امكان دارد كه زن و شوهر بعد از نكاح، مخفيانه با    (١)

   ... هاى ممكنه

 يگران از آمدنزيرا شوهرش ممكن است از طريق هوائي براى يك ساعتى نزدش آمده باشد و د    )٢(
آگاه نشده اند، يا اينكه شوهر قصداً مخفيانه و پنهان از ديگران نزد زن خود آمده باشد، يا اينكه منى خود  وي

ـاي   اى نزد زنش فرستاده باشد و زن آن را در رحم خود ترزيق كرده باشد، و غيره صورت را در محفظه ه
  ...ممكنة ديگر 
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  پرورش اوالد مسائل
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در  اگر زن و شوهر از هم جدا شدند يا زن طالق يافت و زن و شوهر طفلى خُردسال دارند، :۱مسئله
پدر نمى تواند طفل را از مادرش بگيرد، و تمام خرچ و . اين صورت حق پرورش طفل از مادر است

  . دپردازاو بايد آن را ب همصارف طفل بر دوش پدرش بود

ر مادر نخواهد طفل را پرورش كند بلكه او را به پدرش بدهد، در اين صورت پدر بايد و اگ
  . مادرش بدهده انكار كند، يا او را جبراً ب طفلطفل را بگيرد و نمى تواند از گرفتن 

صورت  اين كند، در پرورش طفل انكار از امايا اينكه موجود باشد  ،موجود نباشد مادر طفل اگر :۲مسئله
ـادركالنِ حق پر  ورش طفل از مادركالنِ مادرى او، و در صورت موجود نبودن يا انكار او، حق مادرِ م

  . مادرى اين طفل است

مادركالنِ  مادرِ سپس از پدري وى و مادركالن ترتيب از به آنها حق پرورش اين طفل و بعد از
  . وى است پدري

اوست و  حق پرورش طفل از خواهران اصلى اين صورت اگر هيچ يك اينها موجود نباشد، در و         
  . بايد برادر يا خواهر خود را پرورش كنندآنها 

 .ستاو}ناتنى{اندري خواهران طفل از پرورش صورت حق اين نباشند، در اصلى اگر خواهران         
اين  اما در اين صورت، آن خواهرانى كه با اين طفل از يك مادر هستند مقدم و آن خواهرانى كه با

  . طفل از يك پدر هستند مؤخّر مى باشند

  . اش و سپس به عمه ،رسد خاله اش ميه حق پرورش طفل ب اشخاص همة اين و بعد از

يعنى به سبب خويشى ( كودك نمى باشد كه محرم اين مادر طفل با مردى نكاح كرد اگر  :۳مسئله
اكنون مادر مستحق پرورش  )تهميشه حرام نيس براى ن دوكودك و اين مرد، نكاح ميان اي بين

  . اين كودك نمى باشد
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اح بين آن مرد و بين كودك جايز البته اگر مادر با چنان خويشاوند كودك نكاح كرد كه نك

حق پرورش اين طفل را هنوز هم ، مثالً با كاكاى كودك نكاح كرد، در اين صورت مادر باشد يمن
  . دارد

غيرة  رورش كودك بود مانند خواهر و خاله وعالوه بر مادر، هر زن ديگرى كه مستحق پ
 اگر با مرد غير محرم كودك نكاح كرد، حكمش نيز همين است كه اكنون حق پرورش كودك رااو، 

  . دهد از دست مي

ـيكن   :۴مسئله اگر زنى به سبب نكاح با غير محرم كودك، حق پرورش طفل را از دست داده بود ل
به گردد و كودك  بر ميدوباره او رد، اكنون حق وفات كرش يا شوه ،بعداً شوهرش او را طالق داد

  . شود ميسپرده او 

اين صورت  فت نشد، دريا طفل كودك براى پرورش هيچ زنى از ميان خويشان مادرى اگر  :5مسئله
پدركالنِ پدرى كودك، و  ،ترين كس براى پرورش كودك پدر اوست، و بعد از اواكنون مستحق 

   .گرديدبيان  »احكام ولى« سانى كه در تحت عنوانسپس به ترتيب، همان ك

كودك  نامحرم ،كه حاال مستحق پرورش طفل شده است كودك آن خويشاوندليكن اگر 
رود اگر كودك را حوالة او كنند، در آينده فسادى پيش نيايد، در اين صورت كودك  يبود و خوف م

  .ن باشدقابل اطمينا لحاظبه چنان كسى سپرده خواهد شد كه از هر 

  

�+ �_�  

  

ى است و چون هفت باق}براي مادرش{تا وقتى كه پسر هفت ساله نشده، حق پرورشش :6مسئله
  . تواند او را پس بگيرد ساله شد، پدر مي

و چون دختر نُه ساله شد، پدر  تيسباقاش  تا نُه سالگى}براي مادر{و حق پرورش دختر
  .دختر را اكنون نداردداشتن  مادر حق نگه. تواند او را واپس بگيرد مي

  

�+�_�  
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  حقوق شوهر

�+�_�  

 خوش نگه. و اداى آنها را كار بسيار ثواب قرار داده است زياداهللا متعال حقوق شوهر را بسيار 

ـوهر    داشتن و راضى نگه ـاختن ش ـاراض س ، داشتن شوهر، عبادتى بزرگ است و ناراحت كردن و ن
  .گناهى بسيار بزرگ مى باشد

   :مى فرمايند هحضرت رسول اهللا

هر زنى كه پنج وقت نمازش را بخواند و ماه رمضان را روزه بگيرد و آبروى خود را حفظ «
جنت  كه بخواهد داخل دروازة جنت از هراجازه دارد كند و اطاعت گزار و فرمانبردار شوهر خود باشد، 

  )١(.»شود

نعتى داخل بهشـت  مما دونببخواهد از هشت دروازة بهشت  كدام يعنى اجازه دارد از هر
   :ى فرمايندم هو آنحضرت. برود

  )٢(.»رود رش از او راضى است، او به جنت ميكه شوهالي از دنيا برود حدر هر زنى «

                                                 
نٍَس، قَاَل      (١)

َ
ْحَصنَْت : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ : عَِن أ

َ
ةُ إِذَا َصل�ْت َ'َْسهَا وََصامَْت َشهْرَهَا وَأ

َ
مَرْأ

ْ
ال

َن�ةِ َشاءَْت 
ْ
بْوَاِب ا0

َ
ي3 أ

َ
تَْدُخْل مِْن أ

ْ
َطاعَْت زَوَْجهَا فَل

َ
   .فَرَْجهَا وَأ

   27 باب 1/166 :و بلدانيات سخاوي 6/308 :االولياء حلية

  281 ص: و مشكات شريف 24526 حديث: و جامع االحاديث

ْت     )٢(
َ
م3 َسلَمَةَ قَال

ُ
 اهللاِ : َقْن أ

ُ
 رَُسول

َ
ةٍ مَاتَْت وَزَوُْجهَا َقنْهَا رَاٍض دََخلَِت ا0َن�ةَ : هقَال

َ
فDمَا امْرَأ

َ
   .ك

   7328حديث  :و مستدرك حاكم 1161 حديث: ترمذي شريف

   17123 حديث: و مصنف ابن ابي شيبه 1854 حديث: و سنن ابن ماجه

  6903 حديث: و مسند ابي يعلي 8370حديث: بيهقيشعب االيمان  و
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   :مى فرمايند هو آنحضرت

شوهرش را  تادادم  ين را حكم مزدادم،  به كس ديگرى را اجازه ميجز خدا اگر سجده «
كوه ديگر  آنهاى اين كوه را برداشته به  بدهد كه سنگحكم  اگر شوهر به زن خود )١(.سجده كند
   )٢(.»هاى آن كوه را برداشته به اين كوه بيار، زن بايد اين كار را كند ببر و سنگ

   :فرموده اند هو آنحضرت

ـرود  ه را بخود زن  ،كه شوهر هر وقتى« ـزد او ب  .خاطر ضرورت خود بطلبد، زن حتماً بايد ن

   )٣(.»ا هم باشد، بازهم آن را رها كرده نزد شوهر برودحتى اگر زن در حال پختن غذ

شوهر  نزدآن را رها كرده  داشته باشد، بازهمنيز يعنى اينكه اگرچه زن، كار بسيار ضرورى 
  . برود

  : فرموده اند هو آنحضرت

بخوابد،  خشمگين شوهر زن نيايد و خود براى خوابيدن بخواهد و نزدگر شوهري زن خود را ا«
  )٤(.»تا صبح بر اين زن لعنت مى فرستندها ه فرشت

   :فرموده اند هو آنحضرت
                                                 

دو سجده، چه  خاطر ادب و احترام شوهر مى بود، اما هره خاطر عبادت بلكه به و اين سجده نى ب    )١(

   . ى خداوند براى كس ديگرى جايز نيستبراي عبادت و چه براي ادب و احترام، جز برا
)٢(      3Gِ�Hهَُريَْرةَ، َقْن ا Jِ

َ
 اهللاُ  َقْن أ

�
  عَلَيْهِ وََسل�مَ  َص�

َ
ْن : قَال

َ
ةَ أ

َ
مَرُْت المَرْأ

َ َ
َحٍد أل

َ
ْن يَْسُجَد ِأل

َ
َحًدا أ

َ
لَوْ كُنُْت آمِرًا أ

   .تَْسُجَد لَِزوِْجهَا

   911 حديث: ابو يوسفامام  روايتكتاب اآلثار امام ابوحنيفه به 

   1852 حديث: و سنن ابن ماجه 1159 حديث: و ترمذي شريف

  24471 حديث: و مسند احمد 17134 حديث: و مصنف ابن ابي شيبه

 اهللاِ      )٣(
ُ

 رَُسول
َ

 : هقَال
َ

Tَ نَْتVَ ِْنWَتِهِ، و
ْ
تَأ
ْ
  .]�نDورِ ا إِذَا الر�ُجُل دZََ زَوَْجتَهُ Yَِاَجتِهِ فَل

  4295 حديث: و جمع الفؤائد 4165حديث  :و صحيح ابن حبان1160حديث  :سنن ترمذي

Jِ هَُريَْرةَ رَِ\َ اُهللا َقنْهُ، قَاَل     ) ٤(
َ
 اهللاِ : َقْن أ

ُ
 رَُسول

َ
بَْت : هقَال

َ
 فِرَاِشِه فَأ

َ
تَهُ إِ[

َ
ـاَت  إِذَا دZََ الر�ُجُل امْرَأ فَبَ

عَنَتْهَا المَ 
َ
    .الَئَِكةُ َح�e تُْصبِحَ غَْضبَاَن عَلَيْهَا ل

   3614 حديث :و مسلم شريف 3237 حديث :بخاري شريف
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آخرت همسر  هنگامى كه زنى شوهر خود را در اين دنيا آزار مى رساند، آن حورى كه در«

، او فقط چند روزى نزد تو مهمان است و نده زارخدا تباهت كند، او را آ ؛گويد اين مرد خواهد بود مي
  )١(.»من مى آيدزودى ترا رها كرده نزد ه ب

   :فرموده اند هو آنحضرت

يكى آن . شود و نه كدام نيكىِ ديگر شان قبول ميسه نوع مردم است كه نه نماز شان «
ـوم آن    ـد، س كنيز و غالمى كه از صاحب خود بگريزد، دوم آن زنى كه شوهرش از او ناراضى باش

   )٢(.»شخصى كه مست و نشه باشد

 آنحضرت. كدام زن بهترينِ زنهاست هسول اهللايا ر« :پرسيد هكسى از رسول اهللا

ـزى  بگردانآن زن كه چون شوهرش به او نگاه كند، خوشحالش : فرمودند ه د و چون به او چي
ـوهرش  ىخوشـ كه موجب نا نكند كارى چنان}شوهر{مال جسم خود و كند، و در شاطاعت بگويد  ش
   )٣(.»گردد

  

�+ �_�  

                                                 
 همُعَاذِ بِْن َجبٍَل، عَِن ا3Gِ�H عن      )١(

َ
ْت زَوَْجتُهُ مَِن اYُورِ العiِِ : قَال

َ
 قَال

�
ةٌ زَوَْجهَا mِ اDlغْيَا، إِال

َ
 تُؤْذِي امْرَأ

َ
: ال

ِك اهللاُ 
َ
 تُؤْذِيهِ، قَاتَل

َ
ْنَا ، فَإِغ�مَا هُوَ ِعنَْدكِ ال

َ
rِْن فُفَارِقَِك إ

َ
   .دَِخيٌل يُوِشُك أ

   22101: و مسند احمد 2014: و سنن ابن ماجه شريف 1174حديث: ترمذي شريف

  4296: و جمع الفوائد 1374: و مسند الشاشي 224حديث 20/113:و معجم كبير طبراني

  هِن ا3Gِ�H َقْن َجابِرِ بِْن َقبِْد اهللاِ، عَ      )٢(
َ

 ي: قَال
َ

ةٌ وَال
َ

 يُقْبَُل لَهُمْ َصال
َ

ٌث ال
َ

مَاءِ َقمٌَل ـُ ثَال  الس�
َ

: ْرفَُع لَهُمْ إِ[

اِخُط عَلَيْهَا زَوْجُ  ةُ الس�
َ
مَرْأ

ْ
يِْديِهمْ، وَال

َ
بُِق مِْن مَوَاrِهِ َح�e يَرِْجَع فَيََضَع يََدهُ mِ أ

ْ
عَبُْد اآل

ْ
ـال رَاُن هَا َح�e يَرَْ�، وَالس�

ْ
ك

   .َح�e يَْصُحوَ 

  281ص: و مشكات شريف 7667: و مجمع الزوائد 5202حديث: شعب االيمان بيهقي

Jِ هَُريَْرةَ، قَاَل     ) ٣(
َ
يD الن3َساءِ َخْ�ٌ؟ قَاَل : ه قِيَل لِرَُسوِل اهللاِ : َقْن أ

َ
 : أ

َ
مََر، وَال

َ
ِ� تD�َُهُ إِذَا غََظَر، وَتُِطيعُهُ إِذَا أ

�
ال

 َ
ُ

  .الِفُهُ mِ غَفِْسهَا وَمَالِهَا بِمَا يَْكرَهُ �

  2682 حديث: و مستدرك حاكم 7421 حديث :و مسند احمد 3231 حديث: سنن نسائي شريف
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نفلى  روزةزن اجازة شوهر،  بدون ،د باشدشوهر موجوچون حقوق شوهر اينست كه  كى ازي

  . نگيرد و بدون اجازة او نماز نفلى نخواند

و يكى از حقوق شوهر اينست كه زن، سر و صورت و لباس خود را چرك و چتَل نگذارد 
  . بلكه هميشه نزد شوهر، پاكيزه و زينت كرده و با آرايش بيايد

بازهم خود را آرايش و زينت نكند، شوهر  كند و زنامر زينت و آرايش به اگر شوهر زن را 
  . خاطر آن تاديب نمايده زن را بمي تواند 

و بدون اجازة  ،دخارج نشوو يكى از حقوق شوهر اينست كه زن بدون اجازة شوهر از خانه 
  . خانة بيگانه هاه خانة خويشان و اقارب خود و نه به خانة كسى نرود، نه به وي ب

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  زندگي با شوهرسپري كردن طريقة 

�+�_�  

دو  هاى هر اگر دل. كرد سپريپيوند زن و شوهر پيوندى است كه تمام عمر را بايد در آن 
هاى شان از  و اگر خدا ناخواسته دل. بزرگتر از اين پيوند نيستمحبت بود، نعمتى  هم صاف و پر با

   .يكديگر كدورت گرفت، مصيبتى سخت تر از اين نيست

دل شوهر را به دست بياوريد و به اشارة چشم او كار  يدكوشبتوانيد  كه مي بنابرين تا جائي
اينست كه اگر شوهر حكم بدهد كه تمام شب دست بسته ايستاده شو، خير دنيا و آخرت در  .كنيد

   .دست بياوريده كمى تكليف و مشقت دنيا را تحمل كرده عاقبت نيك و سرخروئى آخرت را ب

اگر شوهر روز را شب و شب را . شوهر باشدطبع ى نزنيد كه خالف چنان سخن هيچ گاه
.روز بگويد، شما نيز همانگونه بگوئيد

 )١(
  

ه دل زنند كـ  انديشى چنان سخنانى مي نا عاقبتها به سبب كم فكرى و  بعضى از زن
ـا از   كنند يا طعنه و تشنيع مي مثالً زبان درازى مي. ردگي شوهر از طرف ايشان كدورت مي زنند ي

كه  گويند كه شوهر بد مى برد، و سپس هنگامى خشم و عصبانيت چنان حرف هاى تند و تيز مي
  . شود رگشت، آنگاه خود زن گريان و ناالن ميدل شوهر از طرف زن كدورت گرفت و ب

سه  دواگرچه او را زن برگشت،  طرفخوب بدانيد كه چون دل شوهر كدورت گرفت و از 
اگرچه هزار بهانه و . كه قبالً بود نمى باشد طورى رام كرديد، بازهم دل شوهر آنز نيچهار روز بعد 

قبالً صاف و پر محبت بود، اكنون آن صافى و محبـت  چنانكه معذرت بخواهيد ليكن دل شوهر 
فكرش مى آيد كه اين زن ه باقي نخواهد ماند، و چون چيزى يا كارى پيش بيĤيد، اين خيال فوراً ب

با شوهر خود خوب با بايد بنابرين . من گفته بوده هاى ب در فالن روز چنين حرف كه است همان
                                                 

  مولف. معناى ظاهر آن مراد نيست بلكه هدف از آن مبالغه در اطاعت و موافقت با شوهر است    (١)
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آن است و هم خير و خوبى دنيا و  د كه هم رضاى خدا و رسولش درنيفكر و دور انديشي زندگى ك

  .آخرت شما

ليكن . خوب و بد هر چيز را خود مى فهمند ،چيزى ندارندتوضيح زنان هوشيار احتياجى به 
 مي ، بقية امور را خودن اين نكاتفهميدبا  ،كنيم امور ضرورى را در اينجا بيان مي بعضى از ما بازهم

  . توانيد درك كنيد

  

�+ �_�  

  

هيچوقت زيادتر از طاقت و توان شوهر خرچ نخواهيد، بلكه هرچه كم و زياد كه به دست 
  .آمد، خانة خود دانسته تر و خشك خورده گذاره كنيد

فرمايش  آن را ندارد، دنطاقت خري شوهر و تان بيايد، خوشِ ى يا زيوريلباس ،كدام وقت اگر
زبان  بلكه اصالً حرف آن را از ،كنيد دست نياوردن آن افسوسه خاطر به را نكنيد و نه ب خريدن آن

ـد   خودتان فكر. نكشيد كنيد كه اگر مثالً شما فرمايش آن را كرديد، شوهر حتماً در دل خود خواه
گونه فرمايش بى موقع و بيجا  من نيست و اين زنى است كه هيچ متوجه حال چگونه اين ؛گفت
  . كند مي

وقت از او فرمايش  تا جائى كه ممكن است خودتان هيچ ،حتى اگر شوهر پولدار هم باشد
ديگران بـى  نزد فرمايش كردن از چشم ديگران مى افتد و سخنانش  با زيرا انسان. چيزى را نكنيد
ـورت  يه اگر شوهر خودش پرسالبت. ارزش مى شود ـرايش  د كه چه برايت بياورم، خير، در اين ص ب
  . مى خواهيدبگوئيد كه چه 

 بازهم آن را در ،اگر او سخني خالف شما هم بزند. د و لَج نكنيدچيزى با شوهر ض هيچبر 

   .و بعداً در وقت ديگرى به طريقه اى مناسب او را بفهمانيد ،آن وقت رها كنيد و پشتش نيفتيد

هميشه  زبان نياوريد و آن را بر كنيد، هرگز مي زندگيخانة شوهر  مت درزحمشقت و به  اگر
ـدگى   دل او به سبب اين. ود و رنج نبرداظهار خوشى و رضايت نمائيد تا شوهر غمگين نش گونه زن

  . شما با او در دست شما خواهد آمد

ـار   اگر شوهر چيزى براى شما آورد، چه مورد پسند شما باشد يا  ـر آن اظه نباشد، هميشه ب
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 آيد، زيرا از اينكار دل شكسته مـي نگوئيد كه اين خراب است يا خوشم نمى  چنينخوشى كنيد و 

 و اگر از آن چيز تعريف كنيد، شوهر خوش. شود و ديگر دلش نمى شود كه چيزى براى شما بياورد

  . خواهد آورد يشده از اين به بعد چيزهاى بيشتر

عصبانى شده ناشكرى شوهر را نكنيد و به او اينطور نگوئيد كه در وقت خشمگين و  هيچ
ـراب  و مادرم خانة تو آمده من چه ديدم، تمام عمرم در مصيبت و بال تير شد، پدرم  ـرا خ  قسمت م

اگر يكبار دل شوهر از زن كنده شد، زيرا ...  كردند كه مرا به تو دادند يا در اين دوزخ انداختند و غيره
  . در دلش جا بگيرددوباره كه زن  ديگر مشكل است

   :فرمودند هدر حديث شريف وارد است كه حضرت رسول اهللا

دوزخ  ها زيادتر به چرا زن هكه يا رسول اهللا ندپرسيد .ديدم سيارها را در دوزخ ب نمن ز«
كنند و بسيار ناشكرىِ شوهران  لعنت ميبسيار كه آنها ديگران را فرمودند  هآنحضرت. روند مي

.»را مى نمايندخويش 
)١(

  

ـا   كسى و لعنت كردن بر ،اكنون خود ببينيد كه ناشكرى شوهر چقدر كار بدى است در ي
ـه گونه گفتن  اينمورد كسي   كه خدا او را بزند، يا غضب خدا بر سرش، يا از رويش معلوم است ك

   .باشد ميها بسيار زشت و قبيح  همة اين حرف...  لعنتى است، از رويش لعنت مى بارد و غيره

ـر  . د، پس چنان سخنى نزنيد كه خشم او بيشتر شوداگر شوهر بر چيزى خشمگين ش ه
شود با او خنده  د كه حاال از خنده و مزاح خوش مياگر ديدي. ا ديده صحبت كنيدطبيعتش روقت 

ورى كه مزاجش بود همانطور با او هر ط. و مزاح كنيد و اگر ديديد كه قهر است، خنده و مزاح نكنيد
اگر شوهر بر چيزى از شما خفه و رنجيده بود، پس شما هم روى تُرش كرده ننشينيد . بزنيد سخن

صورتى كه ممكن است او را از خود  هره بلكه خوشامدش را كنيد، عذر و معذرت بخواهيد، يعنى ب
 ،كنيدراضى و خوش بسازيد، اگرچه قصور شما هم نباشد و قصور شوهر باشد، بازهم شما ترشروئى ن

                                                 
(١)     

َ
، قَال ِ� َسعِيٍد ا�ُْدرِي�

َ
 اهللاِ : َقْن أ

ُ
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َ
ْضَ� أ

َ
 ِ� أ

َ
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َ
، فَمَر# َ"  المَُص&#

َ
: فِْطرٍ إِ(
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َ
0ََ أ

ْ
ك
َ
رِيتُُكن# أ

ُ
 أ

�
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َ
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  . اين قصور را باعث فخر و عزت خود بدانيد خواهى و معاف ساختن كه عذربل

محبت،  همراه به يابد بلكه ام نمىوشوهر فقط از محبت خالى د و كه پيوند زن خوب بدانيد و
 اشتباهيشوهرِ خود را برابر و مساوى خود دانستن، . باشد ملحوظ داشتن ادب شوهر نيز ضرورى مي

   .بسيار بزرگ است

ـالش   . گاه از شوهركار نگيريدهيچ ـان را م اگر زمانى شوهر از روى محبت، دست يا سرِ ت
كنيد كه اگر پدر تان بخواهد اينكار را كند آيا خوش تان  اندكى فكر. او اينكار را كند داد، شما نگذاريد

  . خواهد آمد، حاالنكه درجة شوهر بلندتر از درجة پدر است

. كار ديگر، ادب و احترام شوهر را رعايت كنيد در هر در نشستن و برخاستن و حرف زدن و

اگر قصور هم از شما باشد، اكنون با غرور و تكبر گوشه اى نشستن، كمال حماقت به خصوص و 
  . شود رفتار دل شوهر از زن كنده مي گونه ايناز . باشد و نادانى مي

ـود  تش را بپرسيد كه در آنجا چگونههر وقتى كه شوهر از سفر آمد خيري ـه    ،هب تكليـف ك
گرسنه باشد فوراً  ، دست و پايش را مالش بدهيد كه شايد مانده و خسته شده باشد، اگراست نديده

كنيد كه او راحت و آرام  خالصه كاري. آب و غذا تهيه كنيد، اگر هوا گرم باشد او را پكه كنيدبرايش 
ـول ما چه آورد نزنيد كه براى حرفيدربارة پول و پيسه هرگز . بيابد  ى، چقدر خودت خرچ كردى، پ

ـد  بلكه هنگامى كه خودش پول را داد آن...  ها را كجا مانده اى، ببينم چند است . وقت آن را بگيري

ـول آورده اى،  تو در اين چند ماه فقط همين قد ،بسيار زياد استمعاشت محاسبه اش نكنيد كه  ر پ
اگر در وقت ديگرى  ... چ كردى و غيرهكجا خر ها را كجا برداشتى، در كنى، پول تو بسيار خرچ مي

  . نيست ها از او پرسيديد، حرجى صحبتين ب طرز مناسب دره شوهر، اين سخنان را ب هنگام خوشى

ناراحـت   ،را به آنها داد و به شما نداد ها اگر پدر و مادر شوهر زنده بودند و شوهر همة پول
نگيريد  كه شما پول را اينست بازهم عقلمندى در ،را به شما بدهد ها بد نبريد بلكه اگر او پول نشويد و

ـا  پسر ا را بد نگويد كه عروس ما و بگوئيد كه آن را به آنها بدهد تا دل آنها كدورت نگيرد و شم را م
  . غالم خود ساخته است

)١(تا وقتى كه خُسر و خُشوى         
بدانيد و  الزمتان زنده هستند، خدمت و اطاعت آنها را بر خود  

                                                 
  .هرشونَنُو يعنى خواهر . رمسر، خُشُو يعنى مادر همسخُسر يعنى پدر ه    (١)
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يد، و در فكر جدائى از خُشو و نَنُوي خود نيفتيد، زيرا ريشة فساد بين رداپنينكار را موجب عزّت خود با

پدر و مادر، پسر خود را تربيت كردند  ؛كنيد خودتان كمى فكر. عروس و خُشو و نَنُوها همين است
ـاال  دند كه موپيرى با اين آرزو عروسى اش را ن د و كالنش ساختند و در اين پسِدادنو پرورش  ح
خانة شوهر گذاشت ه كه پا بنبه محض آعروس اگر برعكس  راحت خواهيم يافت، ولىآرامش و 

ـه     شوهر را از پدر و مادرش جدا كنم، و كه همين امروزباشد اين فكر  در ـود ك ـر ش مادر شوهر خب
رين بهتر بناب. شود فساد و جنگ و جدال شروع ميآنگاه كند،  م را از ما جداپسرعروس مى خواهد 

  . اينست كه با خانوادة شوهر مشتركاً و يكجائى زندگى كنيد

ـد  ـاالن   . از همان شروع آمدن به خانة شوهر، در هر معامله ادب را مراعات كني ـر خُردس ب
  . يدنمائمهربانى و شفقت كنيد و بزرگساالن را ادب و احترام 

اده نگذاريد كه فالنى آن را كارهاى خود را بر دوش ديگران نيندازيد و هيچ چيز خود را افت
ـه   ميآن را كه خُشو و نَنُوهاى تان خانه  كار رهدن انجام دااز . خواهد برداشت كنند عار نكنيد، بلك

كار محبت شما در دل آنها پيدا بدون گفتن آنها آن را از دست آنها گرفته خود انجام بدهيد كه از اين
  . شود مي

به  كنند خود را از آنها دور كنيد و ته صحبت ميآهسهمديگر آرام و  هنگامى كه دو نفر با
 كنيد كه حتماً دربارة من چيزى مـي و اين فكر را هم ن. گويند حرف آنها گوش ندهيد كه چه مي

  . گويند

 اگرچه اين خانة نو و مردم نو. نكنيد يرپرا سدر خانة شوهر به دلگيرى و افسردگى زندگى 
را بفهمانيد و اظهار خوشى كنيد، نه اينكه غمگين بنشينيد بازهم خود  ،، چون دل گرفته شويداست

خواهم  د و هنوز چند روز از آمدن تان نگذشته باشد كه تقاضا كنيد كه ميباشيگريان در و هر وقت 
  .خانة پدرم بروم

بيايد و نه آنقدر  ديگرانقدر پر بگوئيد كه بد  نه آن. زدن خيلى متوجه خود باشيد حرفدر 
اينكار نيز بد و عالمـت  . ه اگر شما را خوشامد هم كنند، بازهم خاموش نشسته باشيدخاموش باشيد ك

  . است تكبر

خانة والدين تان رفتيد، مورد پسندتان نباشد، چون  ياتان بيايد  اگر چيزى در خانة شوهر بد
ـه   گفتن گپ. سخن چينى آن را نكنيد هاى خُرد و بزرگ خانة شوهر به مادر خود و كنج وكاو و ب
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پيدا  جا همين ها از نگ و جدالاكثر ج. شوق پرسيدن مادرها دربارة آنها كارى بسيار زشت و بد است

   .گردد و جز جدال و فساد، هيچ فايدة ديگرى در آن نيست شود و فسادها از همين جا برپا مي مي

ستر ب. خانه را صاف و پاكيزه نگهداريد. خوش سليقگى نگاه كنيده شوهر را ب لوازمو  بابسا
اگر بالشت چرك شده باشد پوشش را بدل . نگذاريد}چملُك{بي نظمنباشد، آن را  كثيفچرك و 

كن، و  اينكار را كن يا آنكار را د كهاگر خود شوهر بگوي. اگر پوش ديگر نباشد پوش نو بدوزيد. كنيد
ـتن   ست كا لطف زندگى در اين. شما بعد از گفتن او اينكارها را كرديد، اين لطفى ندارد ـدون گف ه ب

  . شوهر، همة كارها را انجام بدهيد

ها و كاالها را  لباس. خوبى حفظ كنيده چيزى كه شوهر نزد شما گذاشته است آن را ب هر
ثاثة ها و ا سامان. و نه اين طرف و آن طرف پراكنده بيندازيد فگنيدجاى ني تا كرده برداريد، آنها را بي

  . را در جاى شان بگذاريدخانه 

   .دادن كارى تاخير و پس و پيش نكنيد ت در انجاموق هيچ

راست  سخن آنگاه كسى رود و وغ گفتن، اعتبار انسان از بين ميكه از در گوئيدنهرگز دروغ 
  . دروغگو را نيز باور نمى كند

انيد و اگر شوهر در وقت خشم و قهر، شما را بد و بيراه گفت و دشنام داد، شما خاموش بم
ـد  رچه ميه. هيچ جوابش ندهيد . خواهد بگويد بگذاريدش كه بگويد، شما ساكت و خاموش بماني

ـد و از   خود تان خواهيد ديد كه بعد از اينكه قهر و خشمش فرو نشست خودش پشيمان خواهد ش
ـمگين   ء هرگز انشا بعد از اينشما چه اندازه خوش و راضى خواهد گشت و  اهللا بر شما قهر و خش

   .كشد و نه معلوم تا كجا بينجامد جوابش را داديد، گفتگو به درازا مي ليكن اگر شما نيز. نخواهد شد

ـه خيلـى   بر شوهر شك نكنيد و تهمتش نز كوچكيشبهة خُرد و  بر هر نيد كه تو با فالن
كه اگر شوهر بى ...  كنى و غيره روى، آنجا نشسته چه مي كنى، پيش او خيلى زياد مي خنده مي

با خود كمي ، بد داردخواهد بود، و اگر شوهر واقعاً عادت چقدر بد  قصور باشد، خودتان فكر كنيد كه
   !ن شما ترك خواهد كرد؟داداز قهر شدن و دشنام اينكار را آيا او كنيد كه  فكر

ـد  . رساند ا فقط به خود شما ضرر مين و تهديد شمادقهر شدن و دشنام د اگر مى خواهي
ـد    ،د، پس هرچه مى خواهيددل شوهر را از طرف خود بگردانيد و تيره بسازي ـادت ب بكنيد، ليكن ع

، بايد از هوشيارى دور بسازيداگر مى خواهيد عادت بدش را . كسى توسط اينكارها ترك نمى شود
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ـدن و در    ـر از فهمان كار بگيريد، با عقلمندى با او زندگى كنيد، در تنهائى آرام آرام او را بفهمانيد و اگ

 اينمردم را از . ت بدش را ترك نكند، در اين صورت صبر كنيدتنهائى به غيرت آوردن، بازهم عاد

 و گيرد و جدال كنيد كه شوهر آنگاه ضد ميد و نه با او جنگ گردانيكارش باخبر نكنيد و او را رسوا ن
اگر شما خشمگين شده با او جنگ و جدال و دشنام بازى و . كند ميبيشتر به خشم آمده اينكار را 

 د و آننآن را هم ترك ك ،زد مي حرفن قدرى كه با شما هماورت شايد ن صاي رسوائى نمائيد، در

   .د گرديديوقت شما خود پشيمان و گريان خواه

ها از زور و جبر هرگز زير مردان را مانند شير ساخته است و آن ياد بسپاريد كه خداه و خوب ب
 رفتارى با او ر، خوششوهدل آوردن دست  طريقة خيلى آسان نرم كردن و به. نمى آيند دست زن
ـيار  اشتباه  ،قهركردن و خشم گرفتن باشوهر فشار آوردن بر . ستاواز بردارى  و فرمان و نادانى بس

جنگ  كه فساد ريشه گرفت و لي وقتىواگرچه انجام آن فوراً به فهم بعضى زنان نيايد . بزرگ است
  . ام يافت، نتيجة آن آنگاه ظاهر خواهد شدوو جدال د

 مي شب و روز نزد يك زن بازارى. خيلى فاسق و بدكار بود ،يك زن و شوهردر شهر لكنه

 شوهر اين زن فرمايش هم ميتوسط زارى خانه نمى آمد و عجب اينكه آن زن باه رفت و اصالً ب

ـه   پز، و اين زن بيچاره دم نميد كه امروز پلو بپز، امروز چلو بپز و امروز فالن چيز بفرستا زد و هرچ
ـهر ايـن   . همان چيز را روزانه پخته مى فرستاد و آرامش نداشتگفت  شوهرش مي تمام مردم ش

ـزد  خاطر صبرش ه او بو همچنين ثوابي كه . كردند خاطر اين صبرش بسيار احترام ميه ب زن را ن
 هدو هر روزى كه اهللا متعال شوهرش را هدايت د. دست خواهد آورده خدا دارد، آن را نيز جداگانه ب

  .خود خواهد گشت كه چگونه غالم اين زن بى بى صفت خواهيد ديد ،ا رها كندو او بدكارگى ر
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  دالطريقة پرورش و تربيت او

�+�_�  

ـه در    ،د خيلى مهم استالبايد دانست كه پرورش و تربيت او ـادتى ك طفـل از  زيرا هر ع
ـوانى  . آن عادت در سراسر عمر از بين نمى رود ،پخته شود طفوليت بنابرين از دوران طفوليت تا ج

  . امور ذيل را به ترتيب بايد ملحوظ داشت

  . دادشير زن نيك و ديندار بايد توسط فقط را طفل  ،ير بزرگى داردشير در طفل تاث    _1+

مى ...  پشك مانند سگ و ... ها عادت دارند كه اطفال را از پوليس و بال و غيره زن    _2+
  . ترسو  بار مى آيدطفل شود و  قلب طفل ضعيف مي. ار خيلى بد استاينك. ترسانند

  .تندرست بار بيايدسالم و اوقاتى را معين كنيد تا  براى شير دادن و غذا دادن طفل،    _3+

  . شود از آن پيدا ميمندي  و صحته سالمت ك داريدطفل را صاف و پاك نگاه    _4+

  . طفل را زياد زينت و آرايش نكنيد    _5+

  . اگر طفل پسر بود، موهايش را دراز نگذاريد   _ 6+

 يك زيرا از ،نپوشانيد وغ نرسيده او را زيوربل كه نزديك ا وقتىتدختر است، طفل اگر     _7+

 نيست مناسب طفلبراي  ديگراز جانب خطر بيفتد و ه ممكن ببه سبب اين زيورات  طفل جان طرف
   .دوشوقين زيور شاز همان كودكي 

دست  هب صورت همين به. لباس بدهيد غذا و دست طفل، پول وه را ب ننادارا و ءارفق   _8+
ـال   طفل، بعضى چيزهاى خو ـاير اطف ردنى و نوشيدنى ميان خواهران و برادران طفل يا در ميان س

  . دكنطفل به سخاوت عادت  گونه تقسيم كنيد تا به اين

دست آنها تقسيم و خيرات ه را از مال و پول خودتان ب اشياءكه اين  ياد داشته باشيده لي بو
  . زى به كسى درست نيستو از پول و مال خود طفل كه شرعاً از طفل است، دادن چي. كنيد

ـد   پرخورى را پيش طفل بد بگوئيد ليكن نام كسى را نگيريد بلكه مثالً اين   _9+ طور ب
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  . دانند بگوئيد كه مردم آدم پرخور را گاو مي

از او را هاى سفيد را در دلش پيدا كنيد و  باساگر طفل پسر باشد، رغبت پوشيدن ل   _10+
ـر  مثالً به او بگوئيد كه اين لباس. ف انزجار بدهيدپوشيدن لباس هاى رنگين و پرتكلّ  انها را دخت

را  انيـن قبيـل سـخن   اهميشه پيش او  .اهللا مرد هستى مى پوشند، مردان نمى پوشند و تو ماشاء
     .بگوئيد

 موهايش و پوشيدن لباس او را به آرايش و پيرايش بسيار زياداگر طفل دختر بود،    _11+

   .ت ندهيدهاى پر زرق و برق عاد

  . شود و عادتش خراب مي ينكنيد، زيرا خوهمة ضدهاى طفل را برآورده    _12+

صداى  با اگر. خصوصاً اگر دختر باشد. كنيد منع بلند، طفل را زدن با صداى حرفاز   _ 13+
  . دگرد اينكار عادتش مي ،شد بزرگنكه ز آزد، توبيخش كنيد وگرنه بعد ا حرف بلند و چيغ

يا از  ،هاى كه عادات خراب دارند خود را از نشستن و بازى كردن با كودك اطفال   _14+
قيمت  گران هاى و خوردن خوردنيبرق  زرق و هاى پر پوشيدن لباس يا عادت به ،گريزند مى درس

   .داريددارند، دور نگاه 

ـرص  : اطفال را از امور ذيل نفرت و انزجار بدهيد   _15+ خشم، دروغ گفتن، حسد كردن، ح
ـيار جا يا  دزدى، سخن چيني كردن، ضد كردن بر چيزى، پرگوئى بيفايده، خنديدن بيكردن،  ، بس

  . دنيفريب دادن، عاقبت خوب و بد كارى را نينديش

  . فوراً او را منع كنيد و تنبيهش نمائيد ،مرتكب يكى از اين امور شدطفل هرگاه كه 

 ى مناسبى به او بدهيد تا ديگر ايناگر طفل چيزى را شكستاند يا كسى را زد، سزا   _16+

  . ناز دادن و محبت در اين مواقع، اخالق طفل را خراب مى سازد. كار را نكند

  . نگذاريد كه دير بخوابد و همچنين نگذاريد كه خيلى زود بخوابد   _17+

  . خيزد عادتش بدهيد كه صبح زود از خواب بر   _18+

  . نماز خواندن عادت بدهيد وقتى طفل هفت ساله شد، او را به _  19+

  . ن شريف را تعليمش بدهيدابل مكتب رفتن شد، اول از همه قرآقكه وقتى    _20+

  . تا جائى كه ممكن است او را توسط استاد ديندار تعليم بدهيد   _21+

  . وقت دربارة مكتب نرفتن با وى از چشم پوشى كار نگيريد هيچ    _22+
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  . اران و اشخاص نيك را به اطفال بشنوانيدگاهگاهى حكايات نيكوك   _23+

هاى عاشقانه يا مضامين  داستانهاى را مطالعه كنند كه  آنها را نگذاريد كه كتاب   _24+
   .در آنها باشدامثال آن ه ها و افسانه هاى بيهوده يا غزليات و قص خالف شريعت يا

دنيا  و ضروريات امور دينى كه شامل آنها بدهيد مطالعه به براىرا هاى  كتاب چنان   _25+
  . باشد

 بعد از اينكه از مكتب آمدند، اجازه بدهيد تا جهت تفريح و ساعت تيرى، بازى كنند تا   _26+

اى باشد كه گناهى شامل آن نباشد و نه خوف صدمه ديدن در  اما چنان بازى. ه شودبع ايشان تازط
  . آن برود

   .ندهيد يا چيزهاى بيكارة ديگر به اطفال پولسامان آتشبازى  براى خريدن پتاقى و   _27+

  . اطفال را به تماشاى بازى و نمايش عادت ندهيد   _28+

بت ـى بياموزانيد كه در وقت ضرورت و مصيو هنرد خود را حتماً چنان پيشه الاو   _29+
  . د خود را پيش ببرندالدست آورده زندگى خود و اوه بتوانند توسط آن چند پولي ب

  . آنقدر نوشتن ياد بدهيد كه بتوانند خط و حساب را بنويسند}حد اقل{تران رادخ   _30+

اطفال را عادت بدهيد كه كارهاى خود را خودشان انجام بدهند، تنبل و بيكاره بار    _31+
به آنها حكم كنيد كه شب، بستر خود را خودشان هموار كنند و صبح زود برخاسته خودشان . نيايند
. نددارلباس هاى خود را خودشان درست نگه}يا الماري{هبقْچ. ه احتياط بردارندكرده ب جمعآن را 

ـاك  لباس. شان بدوزند درز پارة لباس خود را خود ـائى   ،هاى خود را چه چرك باشند و چه پ در ج
ـا را   لباس. بگذارند كه كيك و موش نخورد ها را خودشان به كاالشوى شمرده بدهند و تعداد آنه

  . شوى پس بگيرندالداشت بگيرند و بعداً آنها را شمرده و ديده از كا بنويسند و ياد

قبل از خوابيدن و صبح  ، شبپوشند زيورهاى را كه ميتا تاكيد كنيد  به دختران     _32+
  . دقت متوجه آنها باشنده بعد از برخاستن ب

ـتن و   مانند هندد كه در خانه انجام مياموري در  تابه دختران تاكيد كنيد    _33+ غذا پخ
  . كارهاي خانه دقت كنند تا آنها را ياد بگيرندساير لباس دوختن و كاالشستن و 

بلكه او  ،و نازش بدهيد تحسين كنيد، او را انجام دادهنگامى كه طفل كار خوبى    _34+
  . كارهاى خوب تشويق شود و به آنها رغبت بگيرددادن را انعام و جايزه هم بدهيد تا بيشتر به انجام 
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، د، اوالً او را در تنهائى بفهمانيد كه ببين، اينكار خيلى بد اسـت شرتكب مرا  يو اگر كار بد

خوب  دار، ديگر اينكار را نكنى، بچة كس خبر شود، او چه خواهد گفت، خبر گويند، هر مردم چه مي
  . اينكار را نمى كند

  . به او بدهيدبار سزاى مناسبى  و اگر طفل دوباره همانكار را مرتكب شد، اين

  . ندبنشاطفل احترام و هيبت پدر را در دل مادر بايد    _35+

ـا   . هيچ وقت نگذاريد طفل كارى را مخفيانه انجام بدهد  _ 36+ ـد ي چه بازى كردن باش
ـد    هر وقتى كه طفل كارى را مخفيانه انجام داد،. خوردن يا كدام كار ديگرى ـه او آن را ب بفهميد ك

است مثالً و اگر كاري خوب . كه آن را ترك كندكنيد  شآن كار بد است، وادار اگر حقيقتاً. داند مي
   .نه مخفيانه ،خوردن چيزى، در اين صورت به او بگوئيد كه در پيش روى همگى آن را بخورد

. نيايند تنبل بار كسل و ،كنيد تا سالم و تندرست بمانند كار بدنى را بر آنها مقرّر كدام   _37+

ه كردن خسرها چوب شكستن يا يكى دو ميل دويدن و براى دخترها آسيا كردن يا چرمثالً براى پ
  . امثال آنو 

  . باال نگاه كرده راه برونده كه در راه رفتن خيلى تيز راه نروند و نه ب كنيد را تاكيد آنها   _38+

 كند، اجزى و شكستگى را اختياراى خود عطفل را عادت بدهيد كه در همة كاره    _39+
حتى او را نگذاريدكه در ميان اطفال هم عمر خود نشسته از . ر ننمايدتكبچه در گفتار و چه در رفتار 

  . لباس يا خانه يا خاندان يا كتاب و قلم و قلمدان و غيرة خود تعريف و توصيف كند

ليكن . گاه گاهى او را چند روپيه اى بدهيد تا مطابق خواستة خود آن را خرچ كند   _40+
  . دتش بدهيد كه مخفيانه از شما چيزى نخردعا

ـد       _41+ ـه او بياموزاني . طريقة خوردن و نشستن و برخاستن در مجالس و محافـل را ب

  . اندكى از آنها را ما نيز ذيالً مى نويسيم

  

  

�+�_�  
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  ريقة غذا خوردنط

�+�_�  

ـد ت از پيش. خوردن، بسم اهللا بگوئيد در ابتداى. دست راست بخوريدبا  قبـل از  . ان بخوري
نشسته  كه دور دسترخوان طرف كسانىه نه ب به غذا چشم ندوزيد و. نكنيد ديگران شروع به خوردن

  . تيز تيز غذا نخوريد. اند چشم بدوزيد

. ايد لقمة دوم را در دهان نگذاريد نه بلعيدهتا وقتى كه لقمه را . غذا را خوب جويده بخوريد

ـد  . غيره روى لباس تان نيفتد به احتياط بخوريد تا شوربا و متوجه باشيد انگشتان دست بيشتر از ح
  .نشوند آغشتهضرورت به غذا 

  

  

  

  

  طريقة نشستن و برخاستن در مجالس

�+�_�  

مجلس  در. مؤدبانه با او برخورد كنيد و به نرمى صحبت نمائيدبا ديگران مالقات در هنگام 
ديگر  آمده جائى بيرون مجلسآن پيش آمد از  رورتاگر ض. تان را صاف نكنيد ينىآنجا ب. تُف نكنيد

ـه  . اگر در مجلس فاژه يا عطسه آمد، دست تان را روى دهان بگذاريد. صافش كنيد پشت تان را ب
  . پاى تان را طرف كسى دراز نكنيد. طرف كسى نكنيد

كسى  بار به طرف بدون ضرورت بار. انگشتان را نكشيد صداي. دست زير زنخ زده ننشينيد
ـان  تا جائى ك. بر هر حرفى قسم نخوريد. پرگوئى نكنيد. مودبانه بنشينيد. ينيدنب ه ممكن باشد خودت
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را با توجه بشنويد تا دلگير  حرفشزند  مي حرفوقتى كه ديگرى . ن نكنيدزد اول شروع به حرف

ـته  يا او را از گفتن آن منع كنيد و يا ا. البته اگر حرف گناه آلود باشد آن را نشنويد. نشود ز آنجا برخاس
  . برويد

يايد ـب كسى اگر. ر ميان صحبتش حرف نزنيده كسى سخن خود را تمام نكرده دك تا وقتي
ـا   . و جائى براى نشستن در مجلس نباشد، كمى خود را جمع كرده بنشينيد تا جا فراخ شود ـون ب چ

م�  كرديد قات كرديد يا با او خدا حافظى ميكسى مال ال� ل�يۡ ا�لس�� م� و� جواب آن  و در  ك�مع� ال� ل�يۡك�م  ا�لس��    ع�
  .بگوئيد، چيزهاى ديگر نگوئيد

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  حقوق العباد

�+�_�  

  
  

  _حقوق مادرو پدر در زندگي ايشان +

�+�_�  

ايشان را آزار ندهيد و رنجيده نسازيد و تكليفى به آنها نرسانيد، اگرچه بر شما ظلـم      _1+
    .هم كنند

  . عمل درآنها را تعظيم و احترام كنيد، هم با زبان و هم   _ 2+

  . كارها و امور جايز از آنها اطاعت كنيد در  _ 3+

  .اگرچه هر دو كافر باشند. كنيد كمكپول و مال آنها را آنها را با اگر آنها نادار باشند    _4+

  

  

  

  _حقوق مادرو پدر بعد از وفات  ايشان +

�+�_�  

ثواب عبادت و خيرات نفلى . اى رحمت و مغفرت از خدا خواسته برويدبراى آنها دع   _1+
  . به آنها بفرستيدرا 

  . جا بياوريده با دوستان آنها به نيكى و خوبى پيش بيائيد و خدمت ايشان را ب   _2+

خداوند  كرده باشند، اگر وصيت كار جايزي اداى اگر آنها مقروض هستند يا آنها براى _  3+
  . مال داده است، آن را اداء كنيد پول وشما را 
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خالف شريعت اجتناب كنيد  ه كردنبعد از وفات آنها از فغان و چيغ و واويال و گري _  4+

  . كه روح آنها از اينكارها تكليف مى بيند

حقوق . پدركالن و مادركالن پدرى و مادرى در نظر شريعت در حكم پدر و مادر مى باشند
  . در بايد دانسترا نيز مانند حقوق پآنها 

.باشند عمه در حكم پدر مى كاكا و ماما شرعاً در حكم مادر بوده و صورت خاله و همين به
)١(

    

.حديث شريف مشير آن است
 )١(

   

  

  

  
  _حقوق دايه +

�+�_�  

  . ادب و احترام او را رعايت كنيد   _1+

  . يدكنمك اگر محتاج پول باشد و شما به اندازة كافى پول داريد، او را ك   _2+

  

  

  
  _اَنْدر حقوق مادر +

�+�_�  

باشد و شريعت حكم كرده است كه با دوستان  دوست پدر مي}زن پدر{چونكه مادر اندر
  .نيز همان حقوقى را دارد كه در باال گذشت »مادر اندر« ينكنيم، بنابر به نيكى و خوبى رفتارپدر 

                                                 
  .ماما را در فارسي ايران، دائي مي گويند و كاكا را عمو    (١)

)٢(     
َ

مَ قَال
�
يْهِ وََسل

َ
م�  :َقْن الَ َاءِ بِْن َ�زٍِب، عَِن ا��ِ�� َص�� اُهللا عَل

ُ
ةِ األ

َ
ةُ بِمَْ&ِل

َ
   .ا)َال

    4251 و 2699حديث : شريف بخاري

  2280 حديث: شريف ابو داود و 1904 حديث :ترمذي شريفو 
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  _حقوق برادرِكالن +

�+�_�  

كوچك  كه برادر شود لذا از اينجا دانسته مي. شريف مثل پدر است برادرِكالن از روى حديث
 خواهر .مادر و اوالد است و ين حقوق ايشان ميان همديگر، مانند حقوق پدربنابر. مى باشد دالمانند او

  .خُرد را نيز به همين گونه بايد دانست كالن و خواهر

   

  

  

  _حقوق خويشاوندان +

�+�_�  

ت درق كمائى را ندارند، موافق قدرت كسب و ر و محتاج باشند واگر خويشان تان نادا   _1+
  .و توان خود، مصارف ضرورى آنها را تامين كنيد

  . رويدگاه گاهى به ديدن آنها ب   _2+

برسانند بازهم هم نبايد با آنها قطع رابطه كرد بلكه اگر آنها شما را قدرى آزار و ايذاء    _3+
  .صبر كردن بر آن افضل است

  

  

  

  _حقوق مصاهرت +

�+�_�  

ـز  . مصاهرت يعني حقوق خويشاوندان همسر خودحقوق  خداوند متعال اين خويشي را ني
ـر،     ده است و لذا از اينجا دانسته ميدر سلسلة نسب در قرآن كريم ذكر نمو ـو و خُس ـه خُش شود ك
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ـابق  ـ  خُسربرَه و خياشنَه، داماد و عروس، اوالد زن از شوهر س ـوهر از زن  ين اوالد وي و همچن ش

.سابقش، اينها همه حقوقي دارند
 )١(

  

بنابرين با تمام اين خويشان نيز، بيشتر از ساير مردم، مراعات و نيكي و لحاظ و خوش خُلقي 
  .بايد كرد

  

  

  
  _مسلمان حقوق  +

�+�_�  

  . و قصور مسلمان را ببخشيد خطا   _1+

  . بر او رحم كنيد ،گريه كند اگر   _2+

    .وشانيدعيب او را بپ   _3+

  . عذر او را بپذيريد   _4+

  . تكليف او را دور بگردانيد   _5+

  . يدبخواهرا  شهميشه خير   _6+

  . به دوستى او وفا كنيد   _7+

  . عهد و پيمانش را نگاهداريد ،اگر عهدى داده است   _8+

  .اگر بيمار باشد بيمارپرسى و عيادتش كنيد   _9+

  . مائيداگر بميرد برايش دعا ن   _10+

  . دعوتش را قبول كنيد ،اگر به مهمانى دعوت كند  _ 11+

  . تحفه اش را بپذيريد  _ 12+

  . در عوض نيكى اش با او نيكى كنيد   _13+

  . در عوض آنچه داده است، تشكرى و قدردانى كنيد   _14+
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 غالمغال مـي  نزاع و شور وير مسافران قطار يا موتر با سا ها در بعضي. او را بر راحت خود مقدم بدانيد
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  ك نكتة ضروريي

�+�_�  

كسى در حقوق مسلمانى كوتاهى يا حق تلفى كرده باشد، در اين صورت هر حقى را  اگر
بر  يمثالً اگر قرض كس. بخواهد ياداء كند و يا بخشش آن را از وآن را كه مى تواند اداء كند بايد 

يا از او بخشش و يا در حق كسى خيانت نموده بود، پول قرض را به او پس بدهد  ،او باقى مانده بود
ـر    ه ب. بخواهد اوآن را از  بخششو آن حقى كه فقط معاف كردنى است، . بخواهد ـال اگ ـور مث ط

  . را كرده بود يا او را زده بود، در اين صورت فقط بخشش آن را از او بخواهد شغيبت

در اين عفو و بخشش بخواهد، از او كند و نه  ر به سببى نمى تواند كه نه حق او را اداءو اگ
روز قيامـت آن  عجب نيست كه اهللا متعال در . دبخواهصورت براى صاحب آن حق هميشه دعا 

كردن يا معاف  كه فرصت اداء ليكن بازهم هر وقتى. دحق وى را ببخشايانَشخص را راضى ساخته 
  . آن بى پروائى نكند ش خواستنوقت در اداءكردن يا بخش دا شد، در آنكردن آن حق پي

رود كه حقش را  كسى كه اميد مي دم دارد، پس هرو اگر خود اين شخص حقوقى بر مر
پس بدهند اميد نمى رود حقش را بازى كه انو آن كس. حق خود را به نرمى پس بگيرداز او خواهد داد، 
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چه در عوض اگر...  غيبت و غيره رى نيست، مثالًه قابل واپس گياست ك يا اينكه از جملة حقوقى

دست خواهد آورد، ليكن معاف كردن و ه هاى بسيار ب انسان در قيامت نيكى ها و ثواب، اين حقوق
طور مكمل ه بحقوق بنابرين بخشيدن و معاف كردن آن . بخشيدن آن، ثواب خيلى بيشترى دارد

  . و بخشش بخواهد وامى كه كسى به تواضع و انكسار، عفخصوصاً هنگ. باشد بسيار بهتر مي
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فْمَانِ  +

َ ْ
  _كِتَاُب ا��ذُوْرِ وَاأل

  

  

  

  

  نذر گرفتن مسائل

�+�_�  

 را نذركه ادايش  آنچهو ( من چنان خواهم كرد ،كار شد گرفت كه اگر فالن  كسى نذر  اگر :1مسئله

بود  گرفته نذرخاطرش ه چه كه بآن سپسو ) شود مي محسوب)١(در شريعت از جملة عبادات ،گرفته
 ميمرتكب را نكند، گناه بسيار بزرگى   اگر آن را اداء. استى نذر بر وى واجب نجام شد، اكنون اداا

  .دوش

، اداى گرفته بود نذر ندارند يكه در شريعت هيچ اعتبار اي چيزهاى بيهوده بركسى  اما اگر
  .آن نذرها واجب نمى باشد، چنانكه بعداً بيان خواهيم كرد

گيرم، اگر آنكار انجام شد  شود من پنج روز روزه ميالن كارم خدايا اگر ف ؛كسى گفت اگر :2مسئله
  .باشدو اگر آنكار انجام نشد، روزه اى بر او واجب نمى  ،بايد پنج روز روزه بگيرد

پنج روزه را پشت  كه هر گيرم، در اين صورت اختيار دارد كه پنج روزه مي گفته بود اگر فقط
 هدنهايا دو دو روز بگيرد و در ميان روزه ها وقفه روزه را يك يك روز پنج سر هم و پياپى بگيرد و يا 

  .درست است صورت هر دو. به اينگونه پنج روزه را كامل بگرداند

ـا    شت سرهم و پياپى ميگرفتن گفته بود كه هر پنج روزه را پ و اگر در وقت نذر ـرم ي گي
ـر پشت سرپنج روزه را بايد  صورت هراين  ردنيت آن در دلش بود،  ـر روزة  هم و پياپى بگي د، و اگ

  .يكى دو روز در اين ميان از وى ترك شد، بايد دوباره از سر نو پنج روز روزه بگيرد

روزه  گيرم يا از تاريخ اول تا دهم ماه محرّم را گرفت كه روز جمعه را روزه مي كسى نذر اگر :3مسئله
                                                 

مانند {.فرض يا واجب است يبه شرطي كه اين عبادت از جنس عباداتي باشد كه اداى آن در وقت   )١(

  3/47 :حاشيه جديده}... ماز و روزه و صدقه و حجن
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گرفتن در زه مى گيرم، در اين صورت روزه گرفتن در همان روز جمعه واجب نيست و همچنين رو

  .د روزه بگيرداجازه دار ،وقت كه نذرگيرنده خواست آن روزهاى ماه محرم واجب نمى باشد بلكه هر

در صورت نذر تاريخ اول تا دهم محرم، بايد ده روز را پياپى و پشت سرِهم روزه بگيرد،  اما
  .رت جايز استدر ماه محرم روزه بگيرد و چه در كدام ماه ديگرى، هر دو صواين ده روز را چه 

در  ،گيرم امروز فالن كارم شود فردا روزه ميگرفت كه اگر  كسى نذر به همين ترتيب اگر
  .وقتى كه بخواهد يك روز روزه بگيرد اين صورت نيز او اختيار دارد هر

ـورت   ن گفت كه ماه محرم را روزه ميگرفتاگر كسى در وقت نذر  :4مسئله گيرم، پس در اين ص
ـا  روزه بگيرد، البته اگر پنج شش تمام ماه محرم را  روزه از او به سببى ترك شد، در مقابل آن روزه

  .نو دوباره بگيرد چند روز ديگر را روزه بگيرد و الزم نيست تمام روزه ها را از سر

البته در . روزه بگيردرا و همچنين او اجازه دارد كه ماه محرم را روزه نگيرد بلكه ماه ديگرى 
  .زة تمام ماه را پياپى بگيردروبايد اين صورت 

 هشت ركعت نماز مى خوانم، ،گمشده ام پيدا شد شيگرفت كه اگر فالن  كسى نذر اگر  :5مسئله

باره نيت  خواه هشت ركعت را به يك. بايد هشت ركعت نماز بخواند شيدر صورت پيدا شدن آن 
  .ست استيا چهار چهار ركعت نيت نمايد و يا دو دو ركعت، هر سه صورت در ،كند

سالم  اين صورت هر چهار ركعت را بايد به يك كرده بود، پس در و اگر چهار ركعت را نذر
  .و اگر آن را دو دو ركعت خواند، نذرش اداء نمى شود ،بخواند

كسى خواندن يك ركعت نماز را نذر نمود، بايد دو ركعت بخواند و اگر سه ركعت را نذر  اگر :6مسئله
  . نماز بخواند و اگر پنج ركعت را نذر نمود، بايد شش ركعت بخواندنمود، بايد چهار ركعت 

  .تا آخر همين حكم است

ـنم، در  يك روپيه خيرات ميكنم يا  گرفت كه ده روپيه خيرات مي كسى نذر اگر :7مسئله ايـن   ك
  .است بايد خيرات كندنذر كرده قدر پولى را كه  صورت هر

ـود، در   يآن وقت و دركنم و  گفت كه پنجاه روپيه خيرات مياگر  مالك فقط ده روپيه ب
اگر عالوه بر پول، مقداري مال و سامان هم  اما. اين صورت فقط همان ده روپيه را بايد خيرات كند

كنيم و او بايد، هم آن ده روپية نقد  سامان را نيز بر آن پول اضافه مي نزد خود دارد، قيمت آن مال و
  .كندخيرات  مان راساو هم پول قيمت اين مال و 
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باشد،  ش پانزده روپيه مىبابساكسى ده روپيه پول نقد دارد و قيمت مال و  طور مثال اگره ب

كردن فقط بيست و  پس حاال بر اين شخص خيرات ،شودمجموع آنها بيست و پنج روپيه مي  كه
  .پنج روپيه واجب است و خيرات كردن بيشتر از آن واجب نيست

خورانم، اگر در دلش نيت داشت كه يك وقت  ده مسكين را غذا ميگرفت كه  كسى نذر :8مسئله 
و . صورت مطابق همان نيتش آنها را غذا بخوراندسه وقت آنها را غذا خواهم خوراند، در اين  يايا دو 

  .اگر در دلش هيچ نيتى نداشت، در اين صورت ده مسكين را دو وقت غذا بخوراند

آنها بدهد، حكم اين مسئله نيز مانند باالست كه  و اگر اين شخص بخواهد گندم يا آرد به
دهم، در اين صورت مطابق همان  آنها فالن اندازه گندم يا آرد ميداشت كه به  نيتاگر در دلش 

ـا آرد  . نيت خود به آنها گندم يا آرد بدهد و اگر هيچ نيتى نداشت، هر مسكين را به آن اندازه گندم ي
  .}و يا احتياطاً دو كيلو گرام 750يعني يك كيلو و{.ن كرديمصدقة فطر بيا مسائلبدهد كه در 

  

�+ �_�  

  

ـازهم وى   را نان خريده به مساكين ميمعيني ر پول گرفت كه مقدا كسى نذر اگر  :9مسئله دهم، ب
ميان  آن را ديگرى خريده يا با آن چيز ،كه همان مقدار پول را نان خريده به مساكين بدهد اختيار دارد

  .بدهديم كند و يا همان مقدار پول نقد را به مساكين مساكين تقس

 كنم و هر فقير را يك يك روپيه مي ميگرفت كه ده روپيه خيرات  كسى چنين نذر اگر  :10مسئله

دادن يك يك روپيه به هر يـك  . دهم و سپس تمام ده روپيه را به يك فقير داد، اينكار جايز است
   .باشد هم جايز مي ه را ميان بيست فقير نيز تقسيم كرد، اينبنابرين اگر ده روپي. فقير واجب نيست

ـورت هـم     پيه را در ميان ده فقير تقسيم ميو اگر چنين گفت كه ده رو كنم، در ايـن ص
  .را ميان ده نفر مسكين تقسيم كند يا ميان كمتر يا بيشتر از ده نفر آناختيار دارد كه 
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م يا ده قارى را غذا مـى  خوان را غذا مى خوران نمود كه ده نماز به اينگونه نذركسي و اگر  :11مسئله
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  .خوان و قارى باشند يا نباشند ر اين صورت ده فقير را غذا بخوراند، چه آنها نمازخورانم، د

ـه در   د كه هزار روپيه در مكه خيرات ميكسى نذر نمو اگر  :12مسئله كنم، خيرات كردن هزار روپي
  .تواند آن را خيرات كند ائى كه بخواهد ميج ب نيست بلكه هرمكه واج

اين صورت  دهم، در يا به فالن فقير ميو كنم  ذر نمود كه در روز جمعه خيرات مييا اگر ن
  .خيرات كردن در روز جمعه و دادن پول و غيره به همان فقير ضرورى نيست

به همين گونه اگر مقدارى پول را مخدا خيرات مي  ها را در راه ين پولن ساخت كه همعي
ها را خيرات كند  همان پول مي تواندبلكه هم  ،ها واجب نيست كنم، خيرات كردن خود همان پول

  .خيرات كندرا قدر پول ديگرى  تواند همان و هم مي

گرفت كه روز جمعه در مسجد نماز مى خوانم يا در مكه  كسى نذر به همين ترتيب اگر :13مسئله
  .نماز بخواند ،ر دارد هرجا كه بخواهدنماز مى خوانم، بازهم اختيا

  

�+ �_�  

  
گوشت يك  ؛تو يا گف ،كنم ال ميدرم شفا بيابد يك گوسفند حلَاگر برا ؛كسى گفت اگر :14مسئله

  .كنم، اين نذر است گوسفند را خيرات مي

 الحلَ اين صورت گوسفند را بايد در روزهاى قربانى كنم، پس در گفت كه قربانى ميگر و ا

  )١(.كند}ذبح{

خودش  نيست و ديگرى جايز كس به كينامس و ءجز فقرادادن گوشت  ،دو صورت هر در و
 نكه خود نذركننده بخورد يا به پولدارااز آن گوشت را  يراقدم و هر .دارد كه از آن بخوردناجازه نيز 

  .بدهد، بايد به همان مقدار گوشت دوباره خيرات كند

ـورت  كسى نذر گرفت كه يك گا اگر :15مسئله و را قربانى كند و سپس گاو يافت نشد، در اين ص
  .قربانى كندرا هفت گوسفند يا بز 

                                                 
اين صورت، فقط ذبح كردن حيوان باشد، پس ذبح مخصوص  اگر مراد شخص از قربانى كردن در    (١)

  3/49 :جديده ةحاشي. روزهاى قربانى نمى باشد
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آمدن  و سپس خبر ،كنم قت برادرم آمد ده روپيه خيرات ميگرفت كه هر و كسى نذر اگر  :16مسئله

برادرش رسيد و او قبل از آمدن برادرش، ده روپيه را خيرات كرد، نذر در اين صورت اداء نشده است 
  .بايد دوباره ده روپيه خيرات بدهد ،و بعد از آمدن برادرش

  

�+ �_�  

  

اگر شفا  ؛مثالً گفت ،گرفت كه خواهش و تمناى وقوع آن را دارد كارى نذر كسى بر اگر :17مسئله
د شو محكمه برى كرد، اگر پدرم از دعواى كرد، اگر برادرم بخير بيايد چنان خواهم بيابم چنان خواهم

ها هنگامى كه آن كار انجام يافت، نذرگيرنده بايد  در تمام اين صورتچنان خواهم كرد، يا كار بيابد 
  .نذر خود را اداء كند

ز نماز نخوانم گيرم، يا اگر امرو بزنم دو روز را روزه مي حرفاگر با تو  ؛گفته بود چنينو اگر 
 ها نذرگيرنده صورت زد يا نماز نخواند، در اين حرفكنم، سپس با آن شخص  صد روپيه خيرات مي

  .خيرات كند و يا دو روز را روزه بگيرد و يا صد روپيه مختار است كه كفّارة قسم را بدهد

خوانم،  خوانم يا هزار مرتبه كلمه مي گرفت كه هزار مرتبه درود شريف مي كسى نذر اگر :18مسئله
  .اين نذر است و خواندن آن واجب مى باشد

بْح�ان�  و اگر نذر نمود كه هزار مرتبه بْح�ان�  اهللا
 س� ح�ْول� خوانم يا هزار مرتبه  مي  اهللا
 س� � و� ال�  ال�  ة�  ق�و�

 
� ا   .خوانم، اين نذر نيست و خواندن آن هم واجب نمى باشد مي  ... هللا
  ب
اال�

پاره از قرآن شريف ـكنم يا يك س كه ده مرتبه قرآن مجيد را ختم ميكسى نذر نمود  اگر :19مسئله
  .مي باشداين نذر است و خواندن آن واجب  خوانم، يرا م

  

  

  

  _بعضي نذرهاي ناجايز +

�+�_�  

م نمود، اين نذر گرفت كه اگر فالن كار انجام شود مجلس مولود برپا خواه كسى نذر اگر :20مسئله
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گرفت كه اگر فالن كار شود بر مزار فالن ولى چادر خواهم انداخت، اينهم  نذراگر كسي يا . نيست

دستگير  يا عرس غوث االعظم ،كرد كه مسجد را چراغان خواهم گرفت نذراگر كسي و يا . نذر نيست
  .ها جايز نيست و اداى آن نيز واجب نمى باشد گرفتن را خواهم گرفت، اينگونه نذر

 گيرم، اين برايش روزه مي ،كارم را كرد فالن »كشا موالى مشكل« كه اگر كرد نذر كسي :21مسئله

  .باشد ست و شرك ميخرافات انذر  گونه

گرفت كه فالن مسجد را كه خراب شده تعمير خواهم كرد، يا فالن پل را  كسى نذر اگر  :22مسئله
  .خواهم ساخت، اينگونه نذر نيز صحيح نيست و چيزى بر عهدة اين شخص واجب نمى شود

آورم، اينگونه  كنم يا ساز و آواز مى كه اگر برادرم شفا بيابد رقص مي گرفت نذركسى  اگر :23مسئله
  .اينگونه نذر نيز بعد از شفاى آن شخص جايز نمى باشد يو ادا. نذر گرفتن گناه است

  

  

  
  _نام  كسي جز خدا جايز نيسته نذر ب +

�+�_�  

بطور مثال اينگونه گفتن كه يا غوث االعظم اگر كار  أ گرفتن بنام كسى بجز اهللا نذر :24مسئله
يا رفتن بر سر قبرها و مزارها و جاهاى كه جِنّات آنجا مـى   ،من شود من برايت چنين خواهم كرد

ـزى    ـر چي باشند و از جِنّات و مزارها و قبرها درخواست كردن، حرام و شرك است، بلكه خوردن ه
   .نذر شده نيز حرام است هاكه براى غوث االعظم يا جِنّات و قبر

بر چنين  هرسول اهللا. ندحديث شريف، زنان از رفتن بر سر قبرها و مزارها منع شده ا در
  )١(.زنان لعنت فرموده اند

                                                 
رواه . ا�ساجد و ال�ج زائرات القبور و ا�تخذين عليها هلعن رسول اهللا: قالر� اهللا عنه  عن ابن عباس     (١)

، الرجال ةقيل هذا 6ن قبل ال&خيص فلما رخص دخل . الرخص: و . ا�رقاة .��ص: مشكوة. ابو داود و ال&مذى و النسا"

  .و قيل بل نB النساء باق لقلة ص<هن و ك>ة جزعهن. و النساء

  ← و Mا اختار ةالعمال القبيحهذا هو االحوط . هذا الزمان فانهن هناک يرتكG الفواحش و ا: قلُت 



 

+949_ 
  

  

  

  

  قسم خوردن مسائل

�+�_�  

ـار بـى   . چيزى و هركارى، بدون ضرورت، بسيار زشت و بد است قَسم خوردن بر هر :1مسئله اينك
سخن و كار راست  كه ممكن است حتي بر ين تا جائيبنابر. ادبى و بى احترامى به نام خداوند است

  .خورد هم نبايد قسم

قسم به اهللا، قسم به خدا، قسم  :را گرفته قسم خورد و گفت أ كسى كه نام خداوند هر :2مسئله
خالف  اكنون ها قسم است و كبريائى خدا، تمام اين صورت جالل خدا، قسم به بزرگى و و به عزت

  )١( .آن قسم كردن جايز نيست

 گويم، خدا را حاضر و را گواه ساخته مي گواه است، خدا خدا :كسى به اينگونه گفت كه اگر :3مسئله
  .هستها نيز قسم  گويم، اين صورت ناظر دانسته مي

قسم به قرآن مجيد، قسم به قرآن شريف، قسم به كالم  :گونه قسم خوردكسى به اين اگر :4مسئله
   )٢(.اهللا، اينها نيز قسم مي باشند

                                                                                                         
بالكراهة �ا  ةو جزم . Wح ا�ني. ثابتة Tن، Sر ةو قيل Rرم عليهن و االصح ان الرخص: و . رد ا�حتار. ا�ولف هذا القول

  . مر . اتباعهن اXنازة

Yالرم Zماجرت به [دتهن فال ]: و قال خ ̂ ̀دب  ، و عليه hل زوان 6ن ذلe fجديد اcزن و اabء و ا

 حديث لعن اهللا زائرات القبور، و ان 6ن لالعتبار و ال&حم من غZ بكاء و اe<ک بزيارة قبور الصاlc فال باس اذا كنّ 

  3/50 :جديده ةحاشي  .و هو توفيق حسن. شواب كحضور اXماعة . ا�ساجد عجائز و يكره اذا كنّ 

اين ...  به خدا »سوگند«را استعمال كرد، مثالً گفت كه  »ندسوگ«جاى لفظ قسم، لفظ ه كسى ب اگر    )١(

  .معادل لفظ قسم است »سوگند«زيرا لفظ . نيز قسم است
� ما فقهاء گرچه قسم واقع مي شود، ا    )٢( ح�م��� ٰ  ر� �
   : سم خوردن به قرآن منع كرده انداز ق   اهللا� ت�ع�ا

 
َ

 عَ يَ  اهللاِ  �ِ غَ بِ  مُ قسَ يُ ال
َ

 وَ  آنِ رْ القُ  وَ  ِ�� �� �َ  ا�
ْ
 ال

َ
  5/484 :الدر المختار . ةِ بَ عْ ك
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آن گذاشت و چيزي  بركسى قرآن شريف را در دست خود گرفت يا دست خود را  و اگر

  .در اين صورت واقع نمى شودقسم ليكن قسم نخورد،  ،گفت

اگر فالن كار را كنم بى ايمان بميرم، يا در وقت مردن ايمان نبرم، يا بـى   ؛كسى گفت اگر :5مسئله
 اگر فالن كار را بكنم مسلمان نيستم، قسم در تمام اين صورت ؛ايمان شوم، يا كافر باشم، يا گفت

  )١(.كسى خالف قسم كند بايد كفاره بدهد، و ايمانش از بين نمى رود شود و اگر مي ها واقع

  

  

  

  
  _قسم  منعقد نمي شود چه الفاظي  از +
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ـا   ؛كسى گفت اگر :6مسئله اگر فالن كار را كنم دستم بشكند، يا چشمم كور شود يا جذام بگيرم، ي
ـرا   آبله بگيرم، يا غضب خدا بر من، يا آسمان بر سرم ب ـدا م يفتد، يا محتاج يك لقمه نان شوم، يا خ
يا در وقت مرگ كلمه از  ،گوشت خوك را بخورمبزند، يا لعنت خدا بر من، يا اگر فالن كار را بكنم 

ها قسم  يچ كدام اين صورتزبانم نبرآيد، يا در روز قيامت پيش خدا و رسولش سياه روى باشم، ه
  .دگرد ره دادن بر او الزم نميكفا ،كسى خالف آنها كند د و اگرنمى باش

ـورد   چنين طور مثاله كسى به غير از خدا قسم خورد، قسم واقع نمى شود، ب اگر :7مسئله قسم بخ
هايم قسم، به جوانى ام قسم، به دست و پايم قسم،  كه قسم به رسول اهللا، به كعبه قسم، به چشم

ـ  به پدرم قسم، قسم به سرِ بچه ام، قسم به سرِ اوالدهايم، ب ـو  ه ه سرت قسم، به جانت قسـم، ب ت
خالف  سپس ها قسم خورد و كسى به اين صورت اگر سر خودم، اينها قسم نيستند و قسم، قسم به

  .آن كرد، كفاره بر او الزم نمى آيد

بسيار گناه بزرگ دارد و در حديث  أ چيزى يا كسى غير از خداونده ليكن قسم خوردن ب
                                                 

. قسم بخوردنبايد كند و هرگز به اين صورت  پرهيزبايد ها  شديداً از اينگونه قسم خوردنانسان اما      )١(

  3/51 :حاشية جديده
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   )١(.شريف شديداً منع شده است

ـا  )٢(،ستا از امور شرك آميز  أ كسى يا به چيزى غير از اهللاه خوردن ب قسم ـه  بن برين ب
  . دسختى بايد از آن پرهيز كر

كسى به ديگرى گفت كه غذاى خانه ات بر من حرام است، يا گفت كه فالن چيز را  اگر :8مسئله
اين قسم مى باشد و ها آن غذا و آن چيز حرام نمى شوند، ليكن  بر خود حرام كردم، در اين صورت

  )٣( .بايد كفاره بدهد ،غذا بخورد و يا آن چيز را بخورد ياكنون اگر در خانة و

خدا قسمت ه تو گفت كه به طور مثال كسى به ب. قسم دادن كس ديگر، قسم نمى باشد :9مسئله
  .باشد و خالف آن كردن درست است اين قسم نمي دهم كه فالن كار را بكن، مي

كسى  مثالً. شود نمى نشاء اهللا هم گفت، قسم واقعبه همراه قسم ا سى قسم خورد وك اگر :10مسئله
  .كنم، اين قسم نمى باشد م كه فالن كار را انشاء اهللا نميگفت كه به خدا قس

  

  

  

  

  _غموس يا قسم دروغيقسم    +
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كسى  مثالً. دارد يبزرگ گذشته اتفاق افتاده است گناه بسيار قسم دروغى خوردن بر آنچه در :11مسئله
                                                 

 : انُْن ُقمَرَ     )١(
َ

 َسِمعُْت رَُسول
�

مَ فَقُ اهللاِ  إِ$
�
يْهِ وََسل

َ
  َص-� اُهللا عَل

ُ
َف بِغَْ�ِ اهللاِ : ول

َ
5َْكَ مَْن َحل

َ
   . فََقْد أ

   2008 حديث: مسند طيالسيو   3251 حديث: و ابو داود شريف 1535 حديث: ترمذي شريف

  5375 حديث: و مسند احمد 15933 حديث: و مصنف عبد الرزاق

خشوده مراد اينست كه اين گونه قسم خوردن شرك خفيف است و آن شركى نيست كه هرگز ب    )٢(

ـردد و    أ بنابرين كسى كه به شخص يا چيزى غير از اهللا. نمى شود قسم بخورد از اسالم خارج نمى گ

  3/52 :حاشية جديده. نكاحش نيز فسخ نمى شود
كنند و گناه آن را مـى   گويند كه توسطش شكستاندن قسم را جبران مي كفاره آن چيزى را مي    )٣(

  .بخشايانند
َ
 ا
ْ
 ل

َ
َ مَ : ةُ ارَ ف� ك   هِ بِ  رُ غِ فْ تَ سْ اي

ْ
ْ  وَ  مٍ وْ َص  وَ  ةٍ قَ دَ َص  نْ مِ  مُ ثِ اآل

َ
  221ص: القاموس الفقهى . ,الِ ذَ  وَ ;
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خدا قسم كه نماز خواندم، ه ب :نماز نخوانده بود و چون از او پرسيدند كه نماز خواندى، در جواب گفت

ـه مـن آن را      :يا كسى پياله را شكستاند و وقتى كه از او پرسيدند، در جواب گفت ـدا ك ـه خ قسم ب
ارد و اين قسم كفّاره اى هم نشكستانده ام، اگر قصداً و به عمد قسم دورغ خورد، گناهش حدى ند

جز اين، كار ديگرى نمى . ندارد، شب و روز از خداوند توبه و مغفرت بخواهد و گناه خود را ببخشاياند
  .توان كرد

  

  

  

  _قسم  لغو  +
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ـوز فـالن   ه ب :به غلط قسم دروغ خورد، مثالً گفتاشتباهاً و كسى  و اگر خدا قسم كه هن
ـه   ،خورم ن دارد كه من قسم راست ميخود يقي شخص نيامده و در دل و سپس معلوم گشت ك

در اين صورت معاف است، نه در آن گناهى مى باشد اين قسم وقت آمده بود،  آن شخص در آن
  .و نه كفاره اى

  

  

  

  _قسم  منعقد  +
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الً مث شد آينده واقع خواهد واقع نشده بلكه در كه هنوز كارى قسم خورد چنانه كسى ب اگر :12مسئله
خدا قسم كه امروز برادرم مى آيد، و سپس ه ، يا بديخواهد بارخدا كه امروز باران ه بگويد كه قسم ب

  .برادرش در آن روز نيامد و باران در آن روز نباريد، در اين صورت بايد كفاره بدهد

واندن خ كه امروز حتماً قرآن مى خوانم، اكنون قرآن خدا قسمه كسى قسم خورد كه ب اگر :13مسئله
  .شود و كفاره بايد بدهد شده است، اگر نخواند گناهكار مي بر او واجب

كنم، پس اكنون كردن  خدا كه امروز فالن كار را نمىه كسى قسم خورد كه قسم ب و اگر
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  .آن كار درست نيست و اگر آن كار را بكند، بايد كفارة قسم شكستن را بدهد

  

�+ �_�  

  

ـز را   ه ب :قسم خورد، مثالً گفت يگناهكردن كسى به  اگر :14مسئله خدا قسم كه امروز فـالن چي
رگز با پدر و مادر خود خدا قسم كه هه خدا قسم كه امروز نماز نمى خوانم، يا به كنم، يا ب دزدى مي

و همچنين بعد از شكستن آن . ها واجب است در همة اين صورتشكستن قسم زنم،  نمي حرف
  .ناهكار خواهد شدورنه گ ،كفارة آن را نيز بايد بدهد
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ـز را  ه كسى قسم خورد كه امروز فالن چيز را نمى خورم و سپس ب اگر :۱5مسئله فراموشى آن چي
يادش نبود، يا شخص ديگرى به زور دهانش را باز كرده آن چيز را به او ه خورد و قسم خوردنش ب

  .دو صورت بايد كفاره بدهد خوراند، بازهم در هر

دهم و سپس  تو نميه ه پولى يعنى يك پشيز هم بقسم خورد كه يك شانزد كسى اگر :16مسئله
  .آن را بدهد ةكفار و بايده است قسمش شكست نيزيك افغانى يا يك روپيه به او داد، در اين صورت 
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  )١(َقسَم ةکفّار مسائل

�+�_�  

ـذا   ياست كه ده فقير ا كسى قسم خود را شكست، كفارة آن اين اگر :1مسئله مسكين را دو وقت غ
  . گندم يا آرد گندم بدهد يا به آنها ،بخوراند

ـد   و اگر مي خواهد كه به آن ده فقير گندم يا آرد گندم بدهد، در اين صورت به هر فقير باي
ـد  دو كيلوىگندم يا آرد گندم يا قيمت آن را بدهد و احتياطاً اگر  گرام 750يك كيلو و  ،كامل بده

    .بهتر خواهد بود

  .كفارة روزه بيان شده است مسائلتحت عنوان  ءرادن فقيغذا خوران مسائل   

كه در اين صورت بايد به هر فقير و مسـكين آن   ،و يا ده فقير و مسكين را لباس بپوشاند
يك  كالن يا طور مثال اگر به هر فقير يك چادره ب. كه اكثر تن او را بپوشاند ارچه بدهداندازه تكه و پ

  . شود، ليكن آن تكه يا پيراهن و غيره نبايد خيلى كهنه باشد يراهن دراز داد، كفاره اش اداء ميپ

كسى به هر فقير فقط يك لُنگ يا فقط يك تنبان داد، كفاره اش اداء نمى شود، و اگر  اگر
  .گردد م به آنها داد، كفاره اش اداء ميپيراهن ه ،همراه لُنگ به

ـا    ـاند و ي كفاره دهنده در ميان اين دو كار اختيار دارد كه يا ده فقير و مسكين را لباس بپوش
  .شود كفاره اش در هر دو صورت اداء مي آنها را غذا بخوراند،

ه كفاره دهنده لباس يا تكه وقتى است ك بيان شد دربارة آندر باال و اين حكم لباس كه 
ـا  ـر و   نرا به مردان فقير و مسكين بدهد، اما اگر كفاره دهنده مى خواست لباس يا تكه را به زن فقي

                                                 
كنند و  شكستاندن قسم را جبران مي آن گويند كه توسط فاره آن چيزى را ميچنانكه گذشت ك    (١)

   .گناه آن را مى بخشايانند

 
َ
 ا
ْ
 ل

َ
َ مَ : ةُ ارَ ف� ك   هِ بِ  رُ غِ فْ تَ سْ اي

ْ
  وَ  مٍ وْ َص  وَ  ةٍ قَ دَ َص  نْ مِ  مُ ثِ اآل

ْ َ
  221ص: القاموس الفقهى. "الِ ذَ  وَ �



 

+955_ 
بدهد كه تمام جسم در آن پوشيده  زن ى به هرقدر تكة بزرگ هد، در اين صورت بايد آنمسكين بد

از اين اندازه به زنان فقير داد، كفاره اش اداء كفاره دهنده تكة كمتر  و اگر. دگردشود و نماز در آن اداء 
  .نمى شود

  

�+ �_�  

  

آنها  داشت توانت ده نفر را غذا بخوراند و نى توانسى مآنقدر نادار و فقير بود كه نكسى  اگر  :2مسئله
  . هم روزه بگيرد را لباس بپوشاند، او در اين صورت، سه روز را پياپى و پشت سر

ـد   در ميان گرفت كفاره اش اداء نمي ا و يك روزو اگر سه روز را جدا جد شود و دوباره باي
  .سه روز را پياپى و پشت سرهم روزه بگيرد

كسى بعد از دو روز روزه گرفتن، روز سوم را به سبب كدام عذري روزه نگرفت، در اين  اگر
  .صورت بازهم سه روز از سر نو روزه بگيرد

كفاره  اين صورت ه داد و بعداً قسم خود را شكست، دركفار كسى قبل از شكستن قسم اگر :3مسئله
  .صحيح نمى باشد و اكنون بعد از شكستن قسم، دوباره بايد كفاره بدهد

  .برايش درست نيست ،هچنين بازپس گرفتن آنچه به فقراء و مساكين داده است

ـار را  قسم به خدا كه فال :كسى چندين مرتبه قسم خورد، مثالً يك مرتبه گفت اگر  :4مسئله ن ك
نمى كنم و بعداً گفت به خدا قسم كه فالن كار را نمى كنم، و آنگاه باز در همان روز يا يكى دو روز 

گونه قسم خورد كه قسم به خدا، قسم به م خورد، و يا چندين مرتبه به اينبعد به همين صورت قس
اين صورت  ا شكست، درسپس قسم خود ر كنم، و كار را حتماً مي م اهللا كه فالناهللا، قسم به كال

  .فقط يك كفاره بايد بدهد

  
�+ �_�  

  
بق قول مشهور اطمكسى جمع شده است، در اين صورت  كفاره هاى زيادى بر دوش اگر  :5مسئله
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  .بدهدجداگانه  ةبايد يك كفار ،در مقابل هر قسم

ـ  ل از و اگر نتوانست كفاره هاى خود را در طول زندگانى خود اداء كند، بر او واجب است قب
  .ز تركه اش بدهنداكفاره هايش را وارثانش مردن وصيت نمايد تا 

غذا خوراندن و لباس پوشاندنِ فقط همان مساكين و فقرائى درست است كه گرفتن پول  :6مسئله
  .زكات براى آنها جايز مى باشد
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  خانهه قسم خوردن در دخول ب مسائل

�+�_�  

دروازة }رواق{روم و سپس روى لَخَك نمي ة فالنخانه قسم خورد كه هرگز بسى ك اگر :1مسئله
آن شخص يا زير سايبان دروازة او ايستاده شد و داخل خانه نرفت، قسمش نمى شكند و اگر داخل 

  .دروازه شد، قسمش مى شكند

خراب  ن خانهكه آ زمانى بعداًهرگز به اين خانه داخل نمى شوم، و كه  كسى قسم خورد اگر :2مسئله
  .شد، قسمش مى شكندآن شده مبدل به ويرانه گرديد داخل 

ـا   يا آن را كشت ،طور كامل از ميان رفت و نشان آن هم باقى نمانده و اگر آن خانه ب زار ي
صورت  اين سپس اين شخص داخل آنجا شد، در د وگردانيدن باغمبدل به و يا آن را ساختند مسجد 

  .قسمش نمى شكند

خانه خراب شد و آن را  آنگاهكسى قسم خورد كه هرگز به اين خانه داخل نمى شوم،  اگر  :3مسئله
  .اين شخص داخل آن رفت، بازهم قسمش مى شكند سپسدوباره از سرِ نو ساختند و 

ـه  بام خانه ات نمى آيم و سپس از ديوار باال رفته بر روى ه كسى قسم خورد كه ب اگر :4مسئله خان
  .خانه پائين نشوده صورت نيز قسمش مى شكند، اگرچه ب ايستاده شد، در اين

ديگر اينجا نمى آيم، و آنگاه مدتى در  ،ينا اى بود و قسم خورد كه بعد از كسى در خانه اگر :5مسئله
  . در آن خانه بماند چندين روزآنجا باقى ماند، در اين صورت قسمش نمى شكند، اگرچه 

  .اگر دوباره داخل خانه شود، قسمش مى شكند، كه از خانه بيرون رفت البته هنگامي

ـود    اگر ـرون  كسى قسم خورد كه اين لباس را نمى پوشم و سپس فوراً آن را از تـن خ بي
و اگر فوراً لباس را از تن خود نكشيد بلكه تا چند لحظه  .قسمش نمى شكنددر اين صورت كشيد، 
  .، قسمش مى شكندگذاشتر تن خود پوشيده بآن را 

ـنم، و  كسى قسم خورد كه ديگر در اين خانه نمى مانم يا نمى باشم يا زندگى نمـى  اگر :6مسئله  ك
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  . خود شروع كرد، در اين صورت قسمش نمى شكند لوازماسباب و اثاث و سپس فوراً به جمع كردن 

ـمش   لوازمو اگر فوراً به جمع كردن اسباب و  خود شروع نكرد بلكه اندكى تاخير كرد، قس
  .مى شكند

ـد از  خانة تو نمى مانم، مراد از آن ه كسى قسم خورد كه بعد از اين پاى ب اگر :7مسئله اينست كه بع
پاى خود را روى  و آيم، بنابرين اگر سوار شده آمد و در خانه نيز سواره داخل شده ات نمي خانهه اين ب

  .زمين هم نگذاشت، در اين صورت نيز قسمش مى شكند

بار حتماً به خانه ات مى آيم و سپس نتوانسـت   م وقتى يككسى قسم خورد كه كدا اگر  :8مسئله
قسمش  ،كه قسم خورنده زنده است انة وى برود، در اين صورت تا وقتيخه حتى يك مرتبه هم ب

كفارة  تااز مردن وصيت كند  قبلبنابرين او . بلكه قسمش در وقت مردنش مى شكند ،نمى شكند
  .اين قسمش را بدهند

ـه  به روم، در اين صورت  نمي» فالنى«خانة ه خورد كه بسى قسم ك اگر :9مسئله ـر خان ـه   ه اى ك
باشد يا آن  »فالنى« آنشخصي  ملكيتكند نبايد برود، خواه اين خانه  آن زندگى مي در »فالنى«

  .كند ميبدون كرايه در آن زندگى  كرايه گرفته باشد و يا آن را به عاريت گرفته وه را ب

كن و  گفت مرا پشت كسىه سپس بآيم،  خانه ات نمىه كه هرگز بقسم خورد  كسى اگر :10مسئله
   .سمش مى شكندقآنجا برسان، و آن شخص نيز او را پشت كرده به آنجا رساند، بازهم 

كسى نگفت و شخصي او را بدون گفتة او پشت كرده به ه البته اگر قسم خورنده چيزى ب
  .ر اين صورت قسمش نمى شكنددآنجا رساند، 

كسي سپس  برآيم و ين خانه بيرون نمىا كسى قسم خورد كه هرگز از ونه اگرمين گه هب
نيز ين صورت ا آن شخص او را برداشته از خانه بيرون برد، در و ،مرا برداشته از اينجا بيرون ببرگفت 

  . شكند قسمش مي

  .و اگر آن شخص او را بدون گفتة او برداشته بيرون برد، قسمش نمى شكند
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  قسم خوردن  سائلم

  ها و نوشيدنيها  در مورد خوردني

�+�_�  

ـورد،   كه اين شير را نمى خورم، سپس كسى قسم خورد اگر :1مسئله ـاخته خ  از آن شير را ماست س
  .نمى شكندقسمش خوردن اين ماست 

ـه را   ؛بود و شخصي قسم خورده گفتموجود اگر بره يا بزغاله اى  :2مسئله گوشت اين بره يا بزغال
ـورد، در   ويخورم، سپس آن بره يا بزغاله كالن شده گوسفند يا بز شد و آنگاه  نمى گوشتش را خ

  .قسمش مى شكنداين صورت 

ـورد، در   اگر  :3مسئله كسى قسم خورد كه گوشت نمى خورم و سپس ماهى يا جگر يا شكمبه خ
.اين صورت قسمش نمى شكند

 )١(
   

ـان   كسى قسم خورد كه اين گندم را نم اگر  :4مسئله ـرده آردش را ن ى خورم، سپس آن را آسيا ك
  .ساخته خورد، در اين صورت قسمش نمى شكند)٢(»ىليت« يا اينكه آن را ،پخته نان را خورد

  . شكند ن كرده خورد، قسمش ميها را جوش داده خورد يا اينكه آنها را بريا و اگر آن گندم

را كه از آردش  ليكن اگر در وقت قسم خوردن در دل اين تصميم را داشت كه هر چيزى
ـود   هم ساخته شود نمي ـاخته ش  ،خورم، در اين صورت از خوردن هر چيزى كه با آرد آن گندم س

                                                 
اين مسئله عرفى است، بنابرين در هر شهر و جائى كه ماهى و جگر و شكمبه وگرده را گوشـت       (١)

شكند و بايد  دانند، اگر كسى قسم بخورد گوشت نمى خورم و آنگاه يكى از اينها را بخورد، قسمش مي مي

  . كفاره بدهد

  587 و 5/586 :المحتاركذا فى الدر المختار و شرحه رد 
  .سازند غذاي شيرين مايعي است كه از آب و آرد و شكر و روغن مي »ليتى«    )٢(
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  .قسمش مى شكند

قسمش  ،آن را نان پخته نان را بخورد قسم خورد كه اين آرد را نمى خورم، آنگاه اگر كسى اگر :5مسئله
ـمش مـى    »ىليت«آن آرد را  همچنين اگر. مى شكند يا حلوا يا چيز ديگرى ساخته بخورد، بازهم قس

   .شكند

  .و اگر همان آرد را خام بخورد، در اين صورت قسمش نمى شكند

كسى قسم خورد كه نان نمى خورم، در اين صورت نان هر چيزى را كه اهالى شهر از  اگر :6مسئله
  .نبايد بخورد، وگرنه قسمش مى شكند آن نان مى پزند

خورم، در اين صورت اگر كلَة گنجشك و بودنه  نمي }سر{لَهـكسى قسم خورد كه كَ اگر :7مسئله
  .پرنده ها را خورد، قسمش نمى شكند سايرو مرغ و 

  .قسمش مى شكند ،گاو را خورد يابز  ،كلة گوسفند البته اگر

ـه در آن  كسى قسم خورد كه ميوه نمى  اگر :8مسئله خورم، در اين صورت از خوردن هر چيزى ك
  .قسمش مى شكند ،شود شهر و ديار عرفاً ميوه گفته مي

  .و از خوردن هر چيزى كه در آن شهر و ديار عرفاً ميوه گفته نمى شود، قسمش نمى شكند

  

  

  

  

  نزدن حرفقسم خوردن دربارة  مسائل

�+�_�  

ـه او  ي مى زنم، سپس هنگامنحرف كسى قسم خورد كه با فالنى  اگر :1مسئله كه او خوابيده بود ب
  .چيزى گفت و او از آوازش بيدار شد، قسمش مى شكند

نمى زنم، سپس  حرفبا فالنى }يا پدرم{اگر كسى قسم خورده بود كه بدون اجازة مادرم :2مسئله
و  زد حرفاجازه داد، ليكن هنوز خبر اجازه به او نرسيده بود كه با آن شخص  }يا پدرش{مادرش
ـمش   }يا پدرش{زدن اطالع يافت كه مادرش حرفبعد از  اجازه داده بود، در اين صورت نيز قس

  .مى شكند
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 حرف نمى زنم، سپس هنگامي كه }يا پسرك{ككسى قسم خورد كه با اين دختر اگر :3مسئله

  .زد، در اين صورت نيز قسمش مى شكند حرفبا او  ،جوان شد يا پير شد }يا پسر{آن دختر

ـرادش    اگر :4مسئله كسى قسم خورد كه هرگز رويت را نمى بينم يا رويم را به رويت نمى زنـم، م
  .قسمش نمى شكند ،ست كه با تو مالقات نمى كنم، بنابرين اگر در جائى از دور روى او را ديدا اين

  

  

  

  

  

  قسم خوردن دربارة خريد و فروش مسائل
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براى  گفت آن را ديگرى شخص هخرم، سپس ب كه فالن چيز را نمى كسى قسم خورد اگر :1مسئله
  . من بخر و آن شخص آن چيز را برايش خريد، در اين صورت قسمش نمى شكند

ديگرى  سپس به شخص و فروشم كه فالن چيزم را نمى به همين ترتيب اگر قسم خورد
  .تو اين چيز را بفروش، و آن شخص آن را فروخت، در اين صورت نيز قسمش نمى شكند ؛گفت

كرايه به اگر كسى قسم خورد كه اين خانه را يعني . استهم همين حكم كرايه گرفتن  و
  .كس ديگرى كرايه كرد، در اين صورت قسمش نمى شكندتوسط پس آن خانه را سنمى گيرم، 

ديگرى  كس آن را توسط نه و كنم قسم اين بود كه نه خودم اينكار را مي از مرادش البته اگر
  . شكند هاى باال مي ن صورت قسمش در همة صورتم، در ايده ميانجام 

خالصه اينكه قسم خورنده هر نيتى كه در وقت قسم خوردن داشت، همة احكام مطابق 
  .دخواهد شهمان نيتش جارى 

قسم خورنده، زن يا دختر پرده نشين يا اشراف زاده ايست كه خودش خريد اگر و يا اينكه 
  .واسطة كس ديگرى انجام بدهد، قسمش مى شكنده ا بر شو فروخت نمى كند، اگر خريد و فرو

خود را زد،  فرزندزنم و سپس توسط كس ديگرى  م را نميفرزندكسى قسم خورد كه  اگر  :2مسئله
  .در اين صورت قسمش نمى شكند
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  قسم خوردن دربارة نماز و روزه مسائل

�+�_�  

و سپس نيت روزه را نمود، در اين  كسى از حماقت خود قسم خورد كه روزه نمى گيرم اگر :1مسئله
ـتن   صورت به محض گذشتن يك لحظه قسمش مى شكند و ضرورتى نيست كه منتظر گذش

ثانيه هم بشكند، بازهم كفارة شكستن قسم چند اگر روزة خود را بعد از چند دقيقه و . تمام روز بماند
  .را بايد ادا كند

ـمش در وقـت   اگر اين طور قسم خورد كه يك روزه هم نمى گيرم، د ر اين صورت قس
. افطار روزه مى شكند، و تا وقتى كه روز به آخر نرسد و وقت افطار روزه نرسد، قسمش نمى شكند

  .نشكسته استقسمش از رسيدن وقت افطار روزة خود را شكستاند، قبل بنابرين اگر 

ستاده شد، يدن اخوان به نماز پيشمان شد و خوانم و سپس كسى قسم خورد كه نماز نمى اگر :2مسئله
قسمش مي شكند و قبل از سجده كردن نمـى   ،پس هر وقتى كه سجدة ركعت اول را انجام داد

  .و اگر يك ركعت را خوانده نمازش را شكستاند، بازهم قسمش شكسته است. شكند

ـاقتى را   . گونه قسم خوردن سخت گناه دارد و به ياد بسپاريد كه اين ـين حم اگر كسي چن
  .وراً آن قسم را بشكند و كفارة آن را بدهدمرتكب شد، بايد ف

  

  

  

  

  قسم خوردن دربارة نشستن و خوابيدن و غيره مسائل
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آن  قالين نمى خوابم، سپس روي قالين چادر انداخته براين كسى قسم خورد كه روى  اگر :1مسئله
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   .خوابيد، قسمش مى شكندچادر 

كرد و آنگاه بر آن خوابيد، در اين صورت  و اگر روى آن قالين، قالين ديگرى يا گليم هموار
  .قسمش نمى شكند

بوريا يا تكه يا گلمچه  ،روى زمين آنگاهكسى قسم خورد كه روى زمين نمى نشينم، و  اگر :2مسئله
  .هموار كرده بر آن نشست، در اين صورت قسمش نمى شكندرا و غيره 

قسمش  ،نشستآن  ر نموده برهموا زمين پوشيده است روى را كه چادر يا شالى گوشة اگر و
  .مى شكند

البته اگر چادر يا شال را از سر و شانة خود كشيده روى زمين هموار كند و برآن بنشيند، در 
  .اين صورت قسمش نمى شكند

كسى قسم خورد كه روى اين چارپائى يا تخت نمى نشينم و سپس بر روى آن گليم  اگر :3مسئله
  .نشست، قسمش مى شكندقالين گليم يا يا قالين انداخته بر آن 

ـر   يا روى آن  ،گذاشت و اگر روى آن چارپائى يك چارپائى ديگر تخت يك تخـت ديگ
  .گذاشته و آنگاه بر روى تخت يا چارپائى فوقاني نشست، در اين صورت قسمش نمي شكند

ـردنش غسـل    اگر :4مسئله كسى قسم خورد كه فالنى را هرگز نمى شويم و سپس او را بعد از م
  .مي شكند، قسمش داد

زنم، سپس در حالت خشم از مويش  اگر شوهر قسم خورده بود كه زن خود را هرگز نمي :5مسئله
   .ها قسمش مى شكند صورتكشيد يا گلويش را فشرد يا دندانش گرفت، در همة اين او را گرفته 

   .دندان گرفت، قسمش نمى شكند تمالعبو اگر او را به محبت و 

از قسم خوردن  قبل »فُالني« كُشم و آن را حتماً مي »فُالني«قسم خورد كه كسي  اگر  :6مسئله
   .وي مرده بود، اگر از مردنش اطالع نداشت و لذا قسم خورد، قسمش نمي شكند

دانست كه او مرده است و بازهم قسم خورد، در اين صورت به محـض قسـم    و اگر مي
  . خوردن، قسمش مي شكند

خدا قسم كه ه كنم، مثالً قسم خورد كه ب رد كه فالن كار را حتماً ميكسي قسم خو اگر   :7مسئله
ـا    انار مي خورم، پس در اين صورت در طول عمرش فقط يكبار انار خوردن برايش كافي اسـت ت

  .قسمش نشكند
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ـورم، در  ه ب ؛و اگر به نكردن كاري قسم خورده بود، مثالً گفته بود خدا قسم كه انار نمي خ

خورد، بهر وقتي انار . خوردبانار نبايد رگز ه ي هميشه خوردن انار را ترك كند واين صورت بايد برا
  .قسمش مي شكند

ـا را نمـي     ـه اينه البته اگر مقداري انار و انگور و غيره آوردند و او در مورد آنها قسم خورد ك
ـري  . خورم، اين مسئله جداگانه است ـته آن را  از اين انارها و انگورها نخورد و انار و انگور ديگ خواس

  .بخورد، قسمش نمي شكند
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  از دین برگشتن مسائل
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از طرف حاكم حكومت {و ايمان خود برگشت يعنى مرتد شد،زنى از دين اگر خدا ناخواسته  :1مسئله

سه روز به او مهلت داده مى شود و هر شبهه اى كه دربارة اسالم دارد، جوابش به او داده  }اسالمي

ـبس مـي  باره مسلمان اگر در اين سه روز دو. شود مي ـردد و   شد، خوب، وگرنه براى هميشه ح گ

.كه توبه كرده مسلمان شود فقط زمانى از حبس آزاد خواهد شد
)١(

  

ـر  خود خارج كرد، ايمانش از بين مي كه كسى كلمة كفر را از زبان يهنگام :2مسئله ـدر   رود و ه ق

روند، نكاحش مى شكند، حـج   م انجام داده بود همه از بين ميعبادات و نيكى كه در حالت اسال

بايد از سر نو  ،اكنون اگر توبه نموده دوباره مسلمان شود. شود اگر انجام داده باشد باطل مي شفرض

.نكاح نمايد و از سر نو حج كند
 )٢(

  

شود، در اين صورت نيز نكاح }مرتد{اگر شوهر كدام زنى خدا ناكرده بيدين گونهبه همين  :3مسئله

ـد،   مى شكند و اكنون تا وقتى كه اين مرد دوباره توبه نموده و مسلمان شده با او از سر نو نكاح نكن

  .زن با وى همبسترى نكند

ـ  . و اگر زناشوئى ميان شان رخ داد، در اين صورت زن نيز گناهكار مى باشد   ـرد ب ه و اگر م
                                                 

تا صورت  ان است و اگر نعوذ باهللا مردى از دين برآيد و مرتد شود، در ايناين حكم فقط دربارة زن    (١)

به }حكومت اسالميحاكم در توسط {مسلمان نشوداو را مهلت مي دهند و اگر تا آن مهلت نيز سه روز 

  مولف. درسقتل مى 
اشد كه حج با وجود البته به اين شرط كه بعد از مسلمان شدن پولدار باشد و آنقدر پول و مال داشته ب    )٢(

  مولف. آن اندازه پول و مال فرض بگردد
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 درشرميدن . نكند كردن آنها شرم زور اينكار را كند، در اين صورت زن، مردم را باخبر بسازد و از خبر

  .امور دينى معنائى ندارد

كسى به  اگر. رود زبان خارج كرد، ايمانش از بين ميبه محض اينكه كسى كلمة كفر را از  :4مسئله

ـين حكـم    خنده و مزاح نيز كلمة كفر را با زبان بگويد و در دل به آن اعتقاد نداشته باشد، بازهم هم

  .است

 ديگريخدا آنقدر قدرت ندارد كه فالن كار را بكند و  گفت كه آيا شخصيگر طور مثال اه ب

  .شود با گفتن اين كلمه كافر ميجواب دهنده . ني ندارد ؛در جوابش گفت

 باال ى خود راسكچه  ؛خيز و نماز بخوان و او در جواب گفتركسى به ديگرى گفت كه ب اگر :5مسئله

ـنگى  سكچه  ؛جواب داد كى به ديگرى گفت كه روزه بگير و اويكند، يا  و پائين مي ى خود را از گرس

 .روزه كسى بگيرد كه در خانه اش نان نيست، اينها همه كلمات كفر است ؛شد، يا بگويدكُ مي
ـدا نمـى ترسـى و او     اگر :6مسئله كسى شخصي را در حالت ارتكاب گناه ديده به او گفت كه از خ

  .شود در اين صورت كافر مياو نى نمى ترسم،  ؛جواب داد

 يا مسلمان نيستى كه اينكار را ميكسى شخصي را مشغول گناه ديده به او گفت كه آ اگر :7مسئله

  .نى نيستم، او كافر شد ؛كنى و او در جواب گفت

  .را به مزاح هم گفته باشد، بازهم همين حكم است سخناگر اين 

پيش آمد و گفت كه اينها خواندن كرده بود كه اتفاقاً مصيبتى بر او  كسى شروع به نماز اگر :8مسئله

  .كافر شد يونماز است،  شوميهمه از 

را پسنديد و تمنا كرد كه كاش كافر مى بودم تا من هـم   اي كافرانهكار و عمل كسى  اگر :9مسئله

  .كردم، او در اين صورت كافر شد چنين مي

فته كافر مـى  خدايا چرا بر من چنين ظلم كردى، او از اين گ ؛رد و گفتم فرزندشكسى  :10مسئله

  .شود

ـد     يا اگر جبرئيل ،كنم دا هم مرا امر كند، اينكار را نمياگر خ ؛كسى گفت :11مسئله ـائين بياي هـم پ

  .شود كنم يا قبول ندارم، او كافر مي گپش را قبول نمي

  .كافر شد ويكنم كه خدا هم نمى داند،  كه من چنان كارى مي كسى گفت اگر :12مسئله

يا به يك رسول و پيغامبر او توهين كند يا احكام شريعت  أ ى به اهللاكه كس هنگامي  :13مسئله
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ها ايمان  اين صورت همةكفريه را بپسندد، در  يا كارهاى ،كند جوئى عيب آن يا در ،زشت بداند و را بد

  .رود او از بين مي

 »عقايد« زاين كتاب بعد ا آغازرود، در  را كه ايمان به سبب آن از بين ميكفريه  و الفاظ و امور

  . و در حفظ ايمان خويش بسيار احتياط نمائيد. آنجا مالحظه كنيددر نوشته ايم، آنها را 

ـا    ـين ي اهللا تبارك و تعالى ايمان همة ما را سالم نگاهدارد و از اين دنيا با ايمان مان ببرد، آم

  .رب العالمين
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  احكام يافتن اشياي گمشده
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ـا در   ،ها چيزي را يافت كسى در راه يا كوچه يا مجلسى يا در خانه بعد از رفتن مهمان اگر :1مسئله ي

گر ا .پيدا كرد، گرفتن آن براى خودش جايز نيست بلكه حرام مى باشدرا جاى ديگرى چيزى افتاده 

  .س بدهدپبه اين نيت بردارد كه صاحبش را يافته آن را به او آن را رد، ردابآن را مى خواهد 

  .اگر كسى چيزى را در راه يافت ليكن آن را نبرداشت، اين صورت هيچ گناهى ندارد :2مسئله

ـه   دارم، كس ديگرى آن را برداشته مياما اگر خوف داشت كه اگر من آن را نبر   گيرد و ب

  .رداشتن آن و رسانيدن آن به صاحبش واجب استصاحبش نمى دهد، در اين صورت ب

كه كسى چيزى گمشده و افتاده را يافته آن را برداشت، اكنون جستجو و پيدا كردن  يهنگام :3مسئله

ـا   يدادن آن به او بر دوش وى الزم مپس صاحب آن و  گردد و حاال اگر دوباره آن چيز را در آنج

گناهكار  بياورد، ليكن براى پيدا كردن صاحب آن تالش نكند،خانة خود ه بيندازد و يا آن را برداشته ب

  .شود يم

ـز   آن دوش او واجب نبود، يعنى كه برداشتن آن بر خواه آن چيز در چنان جائى افتاده باشد   چي

خطر ضايع  كه بود رفت، يا در چنان جائى افتاده در چنان جائى افتاده بود كه خطر ضايع شدن آن نمى

  . حكم هر دو صورت يكى است .بنابرين برداشتن آن بر دوش او واجب بودشدن آن مى رفت، و 

دن آن به او واجـب  ييعنى اينكه در هر دو صورت جستجو كردن صاحب آن چيز و رسان  

  .دوباره در جايش جايز نمى باشدانداختن آن مى شود و 

ان يا زنان جمع كسى چيزى يافت و آن را برداشت، در اين صورت در جاهاى كه مرد اگر :4مسئله

  . كسى است بيايد آن را بگيرد كه چيزى يافته ام، از هر}يا خبر بدهد{مى شوند، صدا بزند

ـانى ناقصـى    . دروغ آن را نگيرده ليكن نگويد كه چه چيزى را يافته است تا كسى ب   ـه نش البت
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ته ام كه مقدارى پول كَول يافيك زيور يافته ام يا يك لباس يافته ام يا يك دستْ مثالً ،دربارة آن بدهد

  .دادآن چيز را بايد به او هاى چيز گمشدة خود را دقيقاً بيان كرد،  كسى آمد و نشاني اگر .در آن است

ش و جستجوى بسيار پيدا نشد و ديگر اميد هم نمى اگر صاحب آن با وجود اعالن و تال :5مسئله

  .رود كه صاحب آن يافت شود، در اين صورت آن چيز را خيرات كنيد و براى خود نگاه نداريد

ـد آن را   البته اگر يابندة آن چيز، خودش نادار و فقير است، در اين صورت خودش مي   توان

  .براى خود بگيرد و از آن استفاده كند

د از خيرات كردن، صاحب آن آمد، صاحبش مى تواند قيمت آن سامان خود را از ليكن اگر بع  

  .خيرات كننده بگيرد، و اگر به خيرات كردن آن راضى شد، در اين صورت ثواب خيرات به او مى رسد

كفتر يا طوطا يا مينا يا كدام پرندة اهلى ديگر در خانة كسى نشست و او آن را گرفـت،   اگر  :6مسئله

  . عهدة اين شخص واجب مى شود صورت يافتن صاحب آن و باز دادن آن به وى بردر اين 

  .رفتن آن و نگاهداشتن آن براى خودش حرام استگ  

اگر در باغى سيب يا ميوة ديگرى از درختان روى زمين افتاده است، برداشتن و خوردن آن  :7مسئله

  .باشد بدون اجازة صاحب آن حرام مي

اده روى زمين چنان بى قدر و كم ارزش است كه مردم آن را اهميتى البته اگر آن چيز افت  

 جايزآن چيز  دانند، در اين صورت استعمال نمى دهند و ني برداشتن و گرفتن و خوردن آن را بد مي

  .مثالً يك دانه خرما يا چند دانه نخود در راه افتاده باشد. است

يافت،  رامدفون }يا اشياي قيمتي{يعنى مقدار پولىاى  يا زمينى، خزانه اي كسى از خانه اگر :8مسئله

اگر . يعنى گرفتن آن براى خودش جايز نيست. حكم آن نيز مانند حكم يافتن اشياى گمشده است

  .با وجود تالش و جستجو صاحب آن پيدا نشد، در اين صورت آن را خيرات كند

.آن را بگيردخودش نيز نادار و فقير است، در اين صورت مى تواند  شو اگر خود         
 )١(  

                                                 
ـر       (١) ـورت اگ اما چه خودش آن را براى خود بگيرد يا آن را براى ديگران خيرات بدهد، در هر دو ص

صاحب آن آمده بر اين خيرات كردن يا گرفتن يابنده راضى نشود، يابنده از پيش خود همان چيزهاى را كه 

  مولف . ديافته است و يا قيمت آنها را بايد به او بپرداز

  3/68 :حاشية جديده
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بَاَحةِ  +

ْ
ََظرِ وَاإل

ْ
 _كِتَاُب ا�

  

  

  
  اشياي حالل و حرام

�+�_�  

نجاست  آن فقط يا خوراك ،خورد كند و از شكار خود مى مي اى كه شكار حيوان و پرنده هر :1مسئله
شير، گرگ، روباه، شغال، پشك، سگ، : مانند. و چيزهاى نجس است، خوردن آن جايز نمى باشد

  ... يرهشادى، عقاب، باز، باشه و غ

ـد،   شحيوان و پرنده اى كه شكار نكند و از شكار خود نخورد يا خوراك و هر نجاست نباش
ـو،       : خوردن آن جايز است ـاو، آه ـر، غژگ ـابى، كفت ـه، مرغ مانند طوطا، مينا، فاخته، گنجشـك، بودن

  ... خرگوش و غيره

نين خوردن شيرِ و همچ .خوردن گژدم، زنبور، سنگ پشت، تمساح، قاطر و خر جايز نيست :2مسئله
  .خوردن گوشت اسپ جايز است اما خوب نيست. خر نيز جايز نيست

  .بقيه همه حرام مى باشد ،از ميان جانوران دريايى فقط خوردن ماهى حالل است

دو خوردن هيچ جاندار  و جز اين. خوردن ماهى و ملخ بدون حالل كردن نيز درست است :3مسئله
  . كه حيوانى بميرد حرام مى شود هنگامي .بدون حالل كردن درست نيستديگرى 

  .درست نيست ،روى آب بماند خوردن ماهى كه خودش بميرد و بر پشت :4مسئله

.خوردن شكمبه حالل است، حرام يا مكروه نيست :5مسئله
)١( 

                                                 
ـدود  يكى فَرْج ماده، دوم غُده. خوردن فقط هفت عضو هر حيوان حالل ناجايز است    (١) ـوم  يا غ  ، س

   .آنصيه يعني كَلْپورة چهارم تلخه، پنجم خون جارى، ششم آلت تناسلى نر و هفتم خُ ،مثانه

ْرِيمًا(
َ

وَْجهُ ) ُكرِهَ �
َ
و�ُل أ

َ ْ
مُ (وَقِيَل يَْ�ِيًها وَاأل �مَرَارَةُ وَا%

ْ
مَثَانَةُ وَال

ْ
ةُ وَال �ُغد

ْ
ُْصيَةُ وَال

ْ
َيَاءُ وَا/

ْ
اةِ َسبٌْع ا� �مِْن الش

مَْسُفوُح وَا
ْ
�َكرُ ال<(.   

  4/355 :و امداد االحكام 1/435 :و فتاوى نظاميه6/749 :الدر المختار
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نيست،  آنها خوردن آن چيز جايز كشيدن مردند، بدون بيرون ها در چيزي رفتند و اگر مورچه :6مسئله
سى آن چيز را خورد و يكى دو مورچه هم از حلقش پائين رفت، وى مرتكب گناه خوردن ك و اگر

  .شود مردار مي

كه اين را توسط  گويد ندو يا كافر ديگرى مى فروشد و ميكه ه گوشتىخريدن و خوردن   :7مسئله
  .قصاب مسلمان حالل كرده ام، درست نيست

ـته  رده بود، مسلمان دالبته اگر از همان وقتى كه مسلمان آن را حالل ك يگرى آنجا نشس
اين صورت خريدن و خوردن  درمسلمان ديگرى آنجا نشست،  ن اورفت ابديد، يا  ال كردن را ميحلَ

  .آن درست است

كنند و بعد  آن را بايد سه روز بند نخستمى خورد، هر مرغى كه گندگى و اشياى نجس  :8مسئله
  .بند كردنش مكروه است، خوردن آن بدون سه روز .از آن حاللش كنند
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 اشياي نشه آور مسائل 

�+�_�  

ـور  ه استعمال آنها ب. نيز همين حكم را دارد}بير{آبجو. ها حرام و نجس اند همة شراب  :1مسئله ط
   .نيست جايزتداوى نيز 

  .بلكه هر دوائى كه شراب در آن آميخته شده باشد، استعمال آن دوا نيز جايز نيست

اينست  ... عالوة شراب، حكم هر چيز نشه آور ديگرى مانند افيون، بنگ، زعفران و غيره  :2مسئله
و استعمال آن دوائى كه اين درست است، كه نشه نكند  يكه خوردن آنها براى تداوى به آن مقدار

     .درست مى باشد نيزاست اشياء در آن آميخته شده 

.كه نشه كند حرام است و خوردن آنها به آن مقدار         
)١(    

  .اگر شراب را سركه بسازند، خوردن آن سركه درست است  :3مسئله

ها اطفال خُرد خود را چرس يا ترياك مى دهند تا نشه شده بخوابند و گريه و  بعضى زن   :4مسئله
  .نكنند، اينكار حرام است نغاف

  

                                                 
  . استعمال ترياك و چرس و حشيش نيز حكم باال را دارد :مسئله      )١(

   10/140 :الدر المختار

  .و خوشگذارنى حرام است يشاخاطر عيه افيون و بنگ ب ،حشيش، ترياك ،استعمال چرس :مسئله

َِشيَشةِ وََ=ُْرمُ 
ْ
َنِْج وَا�

ْ
Aُل ا

ْ
ك
َ
هْوِ َحرَامٌ،: و �ته. أ

�
قَلِيُل، فَإِْن Fََن لِل

ْ
م�ا ال

َ
   وَأ

   10/140 :رد المختار

  . استعمال هروئين و خريدن و فروختن آن ناجايز است :مسئله

  1/300 :نتخبات نظام الفتاوىم
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  اشیای نشه آوردیگر ل ئبعضی مسا

�+�_�  

ـري، و  ايعم يا}بير{شراب يا آبجو مانندكه رقيق و مايع و نشه آور باشد،  زيهر چي :۱مسئله از  ديگ
 نوشيدن مقدار زياد آن انسان نشه و مست شود، اگرچه مقدار اندك آن انسان را نشه و مست نگرداند،

  . باشد يك قطرة آن حرام مينوشيدن حتي بازهم 

ـادر دواشي نشه آور ال آن ـترتيب استعمبه همين    و ،چه دواي نوشيدني باشد يا مرهم ،ه

ـد،   ييا با تصرّفي به شكل ديگري تغ ،ت اصلي خود باشدحالچه آن شي نشه آور در  ـوده باش ـر نم  ي

ـوان   يرا مـ امروزي جا حكم استعمال دواهاي  و از همين. حال ممنوع است استعمال آن در هر ت
  )١(.دباش خلوط ميم }يعني الكحل{يچيز ينثر آنها چندانست كه در اك

                                                 
ي� ر�  قول امام محمد موافقالكحل مخلوط در دواها كه در باال مذكور شد حكم      (١)  ،باشد مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�
نويسد؛ تحقيق اين است كه الكحل  ميمد ظله العالي تقي عثماني محمد مفتي چنانكه شيخ االسالم اما 

ـيخَين   بنابرين الكحل كيمياوي موافق  ،كيمياوي از خمور اربعه ساخته نمي شود ـول ش ـي� ر� ق ـاه� ع�نْ اهللا� ض�   م�

  .نجس نمي باشد

   130و  16/129: و فتاوي دار العلوم ديوبند 1/551: فتح الملهم تكملة

ح�م�ه� حضرت حكيم االمت  ٰ  ر� �   و سپس ساير فقهاي احناف بعد از او   اهللا� ت�ع�ا�� حم��� مد   با   اهللا� ت�ع�ا��   ر�

با كه  روزيامبر جواز استعمال دواهاي  ،عدم شمول در خمور اربعهرورت تداوي و ابتالي عام و ضبه نظر 

ي� ر�  يوسف قول امام اعظم و امام ابو وافقم الكحل كيمياوي مخلوط دارد،خود    .داده اند فتوي   م�اه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� و اصوالً نيز قول شيخَين    . حسب اصول فتوي ترجيح دارد  م�اه� ع�نْ اهللا� ض�

ـاوي  و  96و 95 و 4/94: مداد الفتاويا: رجوع شود كتباين ه براي تفصيل ب ـداد الفت  و  1/82 :ام
   113و 1/112 :و مسايل فقهي جديد 353و 1/352 :و متنجات نظام الفتاوي 2/95 :احسن الفتاوي

  .مذكور در آن آميخته باشد نيز درست استكه الكحل  و همچنين استعمال عطري
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باكو، نتثالً م ،اشدـامد بـاً جـبلكه اصالت ،نباشد}مايع{كه نشه آور بوده ولي رقيق هر چيزي :۲مسئله

ال آن مقدار ـاستعم حكم اين اشياء آنست كه}... چرس و حشيش ،مانند ترياك{هاافيون و امثال آن
نشه  ه نهك ل آن مقدارشاستعما و. باشد مي، حرام ضرر شديد برساند ه بالفعل نشه آور باشد ياـك آن

  . استجايز  ،رساند يمي آورد و نه ضرري م

  . غيره استعمال نمايند، هيچ حرجي ندارد اگر اين اشياء را در مرهم و ضماد و و
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  استعمال ظروف طال و نقره مسائل

�+�_�  

ف طال و نقره جايز نيست بلكه استعمال اشياى طـال و  وخوردن يا نوشيدن چيزى در ظر :1مسئله

مثالً غذا خوردن با قاشق و پنجة طال و . به هيچ صورتى جايز نيست }جز زيورات براي زنان{نقره

و  دان طال پاش يا گالب ب پاشيدن با گالبها با خالل طالو نقره، گال نقره، خالل كردن دندان

ـردن   نقره، سرمه كشيدن با ميله و سرمه دانى طالو نقره، عطر زدن از عطردان طال و نقره، تُف ك

در تُفدانى طالو نقره، تيل ماليدن از تيل دان طالو نقره، نشستن و خوابيدن بر روى تختى كه پايه 

  .استعمال همة اينها حرام است...  غيره و نقره وهايش از نقره باشد، ديدن خود در آينة طال

درست  آن ت پوشيده است، پوشيدنناى را براى زي يا نقره طالئى كوچك آئينة اگر زنى البته

  . ليكن هرگز روى خود را در آن آئينه نبيند ،است

  )١(.نيست جايزو نقره  از طالشده خالصه اينكه استعمال كردن اشياى ساخته 
                                                 

  . يا نقره كه جدا از لباس است جايز نمى باشد يا نقره و آن تكمة طال استعمال قلم طال :مسئله     )١(

         10/155 :فتاوى رحيميه و 1/374 :منتخبات نظام الفتاوى

شيدن انگشتر طال يا نقره به هر پوشيدن و استعمال هرگونه زيور طال يا نقره و همچنين پو :مسئله
  10/516 :الدر المختار على هامش رد المحتار. وزنى كه باشد براى زنان جايز است

ـايز اسـت،    :مسئله استعمال فقط انگشتر نقره كه وزنش بيشتر از يك درهم نباشد براى مردان ج
   5/335 :فتاوى عالمگيرى .باشد ليكن ترك آن بهتر مي

   2/322 و  7/69 :حل آنها مسائل شما و. است سه و نيم گرامى يك درهم تقريباً مساو

و استعمال هرگونه انگشتر غيرِ نقره براى مردان، و غير طال و نقره براى زنان، جايز نمـى   :مسئله
  . مانند انگشترهاى مسى و برنجي و پالستيكى و شيشه اى ،باشد

  4/136 :لفتاوىامداد ا و 5/353 :رد المحتار و 155 /5 :فتاوى عالمگيرى
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  باس و سترل مسائل 

�+�_�  

 ،دستانه ،كَرههمچنين پوشانيدن و  خمل به پسران خُردساللباس ابريشمى و مدن يپوشان :1مسئله

به همين صورت پوشانيدن تعويذى كه در تكة ابريشمى . دستبند و ساير زيورها به آنها جايز نيست

درست  ر زغفران به آنها نيزو نيز پوشانيدن لباس رنگ شده د نقره پيچانيده شده باشد يا يا پوش طال

  .نيست

دن و استعمال يكه براى مردان حرام است، پوشان چيزى هر استعمال خالصه اينكه پوشيدن و

  .نبايد آنها را به ايشان پوشانيدبنابرين  .نمى باشد جايزآن براى پسران هم 

ـود  رشته هاى كه در عرض تكه بافته مييعنى آن (تكه  آن »پود« البته اگر نـخ و   از )ش

از ابريشم باشد، در اين ) شود يعنى آن رشته هاى كه در طول تكه بافته مي(آن  »تار« غيره باشد و

  .آن به پسران جايز استساخته شده از لباس  دنيصورت پوشان

هم جايز  آن به پسران دنيابريشم نباشد، پوشاناز }پرزهاي آن{همچنين اگر ريشة مخمل

غيره باشد، براى  م و پود آن نخ وشوشيدن لباسى كه تار آن ابريو پوشيدن و استعمال آن و پ است

  .مردان هم درست است

ليكن  ،دن لباسى كه كناره اش ابريشم كار شده باشد درست استيبه همين ترتيب پوشان

  .كارى نبايد بيشتر از عرض چهار انگشت باشد مقدار اين ابريشم

ـا ابر كاله يا لباس زردوزى شده يا  پوشانيدن :2مسئله م يشـ ابريشم دوزى شده كه با طال يا نقره ي

   .وقتى جايز است كه زردوزى آن بسيار نباشد ه پسران همانبزردوزى يا گلدوزي شده است، 

شود و تكه  ، همة آن زردوزى معلوم ميراست كه از دو فراوانقدر  آن هاو اگر زردوزى آن

  .جايز نيستپسران يا لباس به دن آن كاله ياصالً به نظر نمى آيد، در اين صورت پوشان

مذكور آن به اندازة فراواني است كه اگر نيز همين دوزى با ابريشم  يخن حكم گلدوزى وو 
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  .دن آن به پسران جايز نمى باشديست، پوشانا

  
�+ �_�  

  
و برهنه بودن ...  هاى بسيار نازك مانند ململ، جالى، گاچ و غيره پوشيدن لباس ،براى زنان :3مسئله

   :در حديث شريف وارد است. وى استمسا

   )١(.»در آخرت برهنه خواهند بود ند،تشبه تن دالباس  كه در دنيا يبسيارى از زنان«

  .قباحت آن دو برابر استزشتي و و اگر هم پيراهن و هم چادر نازك باشد، 

. نيست ايزصورت خود را مانند مردان ساختن ج و سر و هاى مردانه پوشيدن بوت ،زنان براى :4مسئله

  )٢( .ندده انموبر زنانى كه خود را مشابه مردان مى سازند لعنت  هرسول اهللا

هر . پوشيدن زيورات براى زنان جايز است ليكن بهتر اينست كه كمتر زيور استعمال كنند :5مسئله

  .او در آخرت زيورهاى بسيار فراوان خواهد پوشيد ،زنى كه در دنيا زيور نپوشد

ادار مثالً پاى زيب و غيره جايز نيست و پوشانيدن زيورات صدادار به پوشيدن زيورات صد

  .دختران خُردسال نيز جايز نمى باشد

 جايز  ساير اشياء براى زنانساخته شده از عالوه بر زيورهاى طالو نقره، پوشيدن زيورهاى 

  .قلعى و غيره ،برنجى ،است، مانند زيورهاى مسى
                                                 

مَةَ      (١)
َ
م� َسل

ُ
ْت   َقنْهارَِ�َ اهللاُ  َقْن أ

َ
  هاْستَيْقََظ ا��ِ�� : قَال

َ
ةٍ فَقَال

َ
ْل

َ
رُب� َ(ِسيَةٍ ِ$ ا)�غْيَا َ&رِيَةٍ ِ$ ـفَ  ...: ذَاَت !

   115 حديث: بخاري شريف .اآلِخَرةِ 

ِ. هَُريَْرةَ      (٢)
َ
 قَ  رَِ�َ اُهللا َقنْهُ  َقْن أ

َ
 اهللاِ : ال

ُ
عََن رَُسول

َ
بَُس لِبَْسةَ  هل

ْ
ةَ تَل

َ
مَرْأ

ْ
ةِ، وَال

َ
مَرْأ

ْ
بَُس لِبَْسَة ال

ْ
الر�ُجَل يَل

    8309 حديث: احمدمسند  و 4098 حديث: ابو داود شريف  .الر�ُجلِ 

ـديث : و اآلداب بيهقي 5752 حديث: صحيح ابن حبان و 9209 حديث: و سنن كبري نسائي  ح

   7416 حديث: يهقيب شعب االيمان و 591

 َقنْهُ  عَِن ابِْن َقب�اٍس رَِ�َ اهللاِ و          
َ

 اهللاِ : مَا قَال
ُ

عََن رَُسول
َ
 المُتََشب�ِهCَ مَِن الر�َجاِل بِالن�َساِء، وَالمُتََشب�َهاِت ل

   5885 حديث: بخاري شريف .مَِن الن�َساءِ بِالر�َجالِ 
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    )١(.ديگر درست نمى باشداشياي ن انگشتر ساخته شده از جز انگشتر طال و نقره، پوشيداما 

  

�+ �_�  

  
برهنه كردن هيچ قسمت . براى زنان حكم اينست كه تمام بدن خود را از سر تا پا بپوشانند :6مسئله

  .براى ايشان جايز نيست ،و عضو بدن نزد غير محرم

ـتالنگ {ـلَكتا بجو پاى خود  ،دست تا بند دستالبته اگر زنان پير فقط چهره و دو  را }ش

  . اعضاى بدن جايز نمى باشد ةبرهنه نمودن بقيبراي آنها نيز ليكن . برهنه كنند گناهى ندارد
                                                 

ـره  ( پوشيدن هرگونه زيور طال يا نقرهبراى مردان، استعمال و  :مسئله    (١) ـتر نق ـين  ) جز انگش و همچن
   .پوشيدن انگشتر طال حتى كه وزنش يك گرام هم باشد، جايز نيست

) �Dفَتََح 
َ

ةٍ (الر�ُجُل ) وَال   . )بَِذهٍَب وَفِض�

  9/516 :الدر المختار مع رد المحتار

وزن آن مساوى يا كمتر از يك درهم  البته براى مردان جايز است كه فقط انگشتر نقره كه :مسئله
  . باشد، در انگشت خود بپوشند نه بيشتر از آن

 �Mُِقْد
ْ
َاوِي ال

ْ
Pا Qََِايَمَ قَْدرَ دِرْهَمٍ : و

ْ
Vا 

�
   .إال

    9/517 :رد المحتار

   .شود مي) گرام ميلي 61يا 60گرام و  3( و نيم گرام 3 به اوزان جديد تقريباً برابر با يك درهم

شما و حل  مسائلضميمه و  6/4 :و فتاوى دار العلوم ديوبند 1/428 :يستفاد من جواهر الفقههكذا 
    2/322 و 170و7/169: آنها

ـايز    ،برنجى ،مسى ،پوشيدن انگشترهاى آهنى :مسئله ـان ج شيشه اى و پالستيكى، هم براى زن
  . نيست و هم براى مردان

  1/374 :خبات نظام الفتاوىو منت 518و  9/517 :الدر المختار و رد المحتار

پالستيكى و غيره  ،شيشه اى ،برنجى ،مسى ،انگشتر، استعمال هر نوع زيورهاى آهنى جز :مسئله
  ... براى زنان جايز است و براى مردان درست نيست، مانند گردن بند، گوشواره، چورى، گل مو و غيره

  136و4/135: و امداد الفتاوى 1/380 :منتخبات نظام الفتاوى
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شود و آنها در همين حالت  موهاى آنها معلوم مي ها پس رفته اكثر اوقات، چادر از سر زن

ـان  زنان نبايد حتى يك تار موى خوي. اينكار جايز نيست. نزد نامحرم مى آيند ش را نزد نامحرم نش

گيرند  ى را كه ميئشود و ناخن ها ي كه در وقت شانه كردن كنده ميئموبلكه آن تارهاى  ،بدهند

  .نيز در چنان جائى بيندازند كه نگاه نامحرمان به آن نيفتد وگرنه گناهكار خواهند شد

ا بدن تماس دادن كدام عضو بدن مانند دست و پا و غيرة خود بلمس و به همين صورت 

  .جايز نيست ،مردان نامحرم

نيست  همچنين برايش جايز و كه خود را به نامحرم نشان بدهد براى زن جوان جايز نيست :7مسئله

  . كه در چنان جائى ايستاده شود كه نامحرم او را ببيند

مردم رواج دارد بعضي كه در بين  »عروس نمائى روى« شود كه رسم از اينجا دانسته مي

ـاهى   و آن اينكه مردان خانوادة شوهر مى آيند و روى عروس را مى بينند، هرگز جايز نيست و گن

  . بزرگ مى باشد

ـدارد، ولـى    ،سينه ،چهره ،سر اگر :8مسئله بازوها و ساق پاى زنى نزد محرمش برهنه شد، گناهى ن

  .پشت و ران را نزد آنها نيز نبايد برهنه كرد ،شكم

بعضى . ن از ناف تا زير زانوها در نزد هيچ زنى هم درست نيستبرهنه كردن بد ،براى زنان :9مسئله

  .كنند، اينكار ناجايز و بسيار بى غيرتى است ن، پيش روى همديگر برهنه حمام مياز زنا

در روز سوم يا ششم زايمان برهنه نموده مى  ،دنيا آورده استه همچنين زنى را كه طفل ب

ـود را از  نزد كسي نبايد هرگز  .اينكار نيز ناجايز است شويند و او را بر اينكار مجبور مى سازند، بدن خ

  .ناف تا زانو برهنه كنيد

  

�+ �_�  

  

براي زن پيش بيايد، به اندازة آن ضرورت، برهنه نمودن بدن  اي مجبورىضرورت يا اگر  :10مسئله

صورت  اين در ران برآمده باشد، در اى دانه مثالً اگر .درست است}داكتر به جرّاح و{و نشان دادن آن

  . فقط همان جاى دانه را برهنه كنيد و بيشتر از آن مقدار را هرگز برهنه نكنيد

ـائي  يا كدام چادرو تنبان  يازار اه طريقة آن به اين شكل است ك ـه   كهنه را بپوشيد و ج ك
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ـدن   آن و نشان دادن امايا چادر را كمي ببريد تا جرّاح و داكتر آن را معاينه كند، تنبان دانه برآمده،  دي

  .چه مرد و چه زن جايز نيستبراى كس ديگرى  ،داكتر جرّاح و هآن بجز ب

ـه    ـه آن را ب البته اگر دانه در بين ناف و زانو نباشد، در اين صورت براى زن درست است ك

  .زن ديگرى نشان بدهد

دن بدن به اندازة ضرورت درست نموبرهنه }قنهح{به همين ترتيب در وقت اماله كردن

  .، نه بيشتر از آناست

ـه     ـائى اسـت ك و همين حكم برهنه كردن بدن در وقت والدت در نزد قابله و داكتر نس

ـه   ضرورتاً برهنه كردن بدن نزد او جايز مي باشد، اما به همان اندازه اى كه ضرورت است، و برهن

ل دوا فقط بنابرين در وقت والدت طفل يا استعما.  ساختن بدن بيشتر از مقدار ضرورت جايز نيست

  .طور كامل تمام بدن را برهنه گردانيده بايد همان حصة بدن را برهنه كرد و نبايد ب

ور خود بپوشد و سپس به اندازة درا چادر يا تكه اى  ،طريقة آن به اين شكل است كه زن

بدن  جاهايساير  ها و كند، ران دايه يا داكتر نسائى باز ،بدن خود را نزد قابلههمان قسمت ضرورت، 

  .را برهنه نكند

  .براى كس ديگر جايز نيست ،دايه و داكتر نسائى ،ديدن آن قسمت بدن جز قابله

ها گرداگرد او و ديدن آن قسمت بدنش  كامل و نشستن ساير زن طوره كردن زن ب برهنه

ـود را  كسى كه ستر ديگرى را مى « :فرموده اند هرسول اهللا. حرام است بيند و كسى كه ستر خ

  )١(.»دهد، لعنت خدا بر هر دوى آنها باد نشان مي

  .دكربسيار احتياط بايد  مسائلگونه  در مورد اين

اگر زن حامله در دوران حاملگى و غيره خواست كه شكم خود را توسط دايه و قابله يا زن  :11مسئله

ـزد او  را ديگرى مالش بدهد، در اين صورت برايش درست نيست كه قسمت زير ناف بدن خود  ن

نشان دادن آن قسمت . اى يا چيز ديگرى برآن قسمت بدن خود بيندازد يا تكه ه كند، بايد چادربرهن

  . بدن به دايه و قابله نيز بدون ضرورت جايز نمى باشد

                                                 
(١)      

َ
ََسِن قَال

ْ
Pاهللاِ : عَِن ا 

َ
ن� رَُسول

َ
غZَِ أ

َ
 ه بَل

َ
ْهِ : قَال

َ
مَنُْظورَ إِ!

ْ
عََن اُهللا ا��اِظَر وَال

َ
   .ل

  270ص :و مشكات شريف 7399 حديث: و شعب االيمان 13566 حديث: بيهقي سنن كبري
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ـه و  بعضى جاها در ميان مردم رسم است كه در وقت مالش دادن، آن  قسمت را هم داي

  .، اينكار جايز نيستكنند نگاه مي غيرة زن مادر و خواهر و مثالً ،و هم ساير زنان خانهقابله 

براي كسي هر قسمت بدن كه ديدن آن جايز نيست، دست زدن و لمس كردن آن نيز  :12مسئله

  .جايز نمى باشد

ران هاي بازهم جايز نيست كه  ،بنابرين اگر زنى در وقت شستشو، بدن خود را برهنه نكند

  .را زير لباس برده مالش بدهد اگرچه او دست خود. زن ديگرى مالش بدهدوي را 

ـا   »ليف« يا »كيسه« البته اگر اين زن دست خود را در كرده آنگاه از زير لباس او را كيسه ي

  .جايز مي باشدصورت ليف نمايد، اين 

ـلمان  بر حكم اينست كه  ...غيره  ى وائعيس ،هندوزنان  انندم هنهاى كافر دربارة ز :13مسئله زن مس

مسلمان  كند، به همان اندازه از آن زنان غير ازه اى كه از نامحرم حجاب مياند به هرواجب است 

ـلَكبنابرين . نيز حجاب كند جبرهنه كردن و }شتالنگ{جز چهره و دو دست تا بند آنها و پاى تا ب

  .نشان دادن حتى يك تار موى هم نزد آنها درست نيست

  .كنند ها خالف آن مي زيرا همة زن ،ياد بسپاريده خوبى به اين مسئله را ب

  .و بازوها و ساق خود را نزد آنها برهنه نكنيد خالصه اينكه سر

ـود،  وتر نسائى، هندو يا عيسقابله يا داك ،خوبى بدانيد كه اگر دايهه اين نكته را هم ب در ى ب

ـيكن   دن به او كه طفل از آنجا تولد مياين صورت نشان دادن آن قسمت ب شود درست است، ل

  .سر و ديگر اعضاى بدن به او درست نمى باشدنشان دادن 

  

�+ �_�  

  

مام بدن خود را در مقابل تزن اجازه دارد . ميان زن و شوهر هيچ پرده و حجابى نمى باشد :14مسئله

ـدون  . شوهر خود برهنه كند و شوهر اجازه دارد تمام بدن خود را نزد زن خود برهنه كند اما اينكار ب

  .ضرورت خوب نيست

، به ندخود را نزد ايشان برهنه كن يا بيايندنزد مردان براي زنان جايز نيست تا همانگونه كه  :۱5مسئله

  .براى زنان جايز نيست كه مخفيانه و از پشت پرده مردان را ببيننداينهم همين صورت 
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ـر ها مى پندارند كه اگر مردان ما را نبينند و ما آنها را ببينيم عيبى ندارد، اين پندار  زن  سراس

ـ . غلط است ـور  ه ديدن مردان از پشت دروازه يا پنجره يا از بام خانه يا پيش روى داماد آمدن يا ب ط

  .ديگرى داماد را مشاهده كردن، اينها همه ناجايز مى باشد

اگرچه هر دو از هم جدا . نشستن يا خوابيدن زن با نامحرم در تنهائى و خلوت جايز نيست :16مسئله

  .اينكار جايز نيستو كمى دور باشند، بازهم 

مردان  مقابل درخود همان حكم را دارد كه آمدن }يا استاد{آمدن پيشروى پير، براى زنان :17مسئله

  .ين اينكار نيز جايز نيستنامحرم، بنابر

نيز نامحرم است و كسى از بچه خواندن واقعاً }پسرخوانده{به همين صورت بچه خوانده

رى پيشامد كند كه با نامحرمان بچه خواندة خود همان طو بنابرين زن بايد با. بچة كسى نمى شود

  .كند مي

خواهر،  شوهر، شوهر هستند مانند برادر كه خويشان نامحرم زن به همين ترتيب آن مردانى

همة اينها شرعاً نامحرم مى باشند و زن بايد از آنها  ... غيره و بچة كاكا، بچة خاله، بچة عمه، بچة ماما

  .كامالً حجاب كند

  .كور نيز جايز نيستمرد مخنّث و  ،آمدن زن در مقابل ايزك :18مسئله

)١(چورى فروشمردان بعضى از زنان از  :19مسئله
دهند  مي آنهاخرند و دست خود را به مى  چورى  

روند  حتى زنانى كه به بازار مي .اين كارى بيهوده و حرام است. دنناپوشتا چوري را در دست شان ب

  .ردان چورى فروش، چورى بپوشندم نيز نبايد از دست

  

  
  

� +�_�  

  

  

                                                 
  . چوري را در فارسي ايران، النگو مي گويند    (١)
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  هقمتفر� مسائل 

�+�_�  

ـره  :1مسئله )١(مستحب است كه شخص هفته اى يكبار خود را شسته موى زير ناف و بغل و غي
را  

.صاف نمايدپاك و ده خود را يدور گردان
)٢(

ـام    اگر هر هفته نتوانست، هر پانزده روز يكبار اينكار را انج
  .و بيشترين حد آن چهل روز است. بدهد

  .شود اى مذكور را نتراشيد، گناهكار ميو موه اگر چهل روز گذشت

شوهر و غيره با گرفتن نام ايشان مكروه و ممنوع است، زيرا  ،پدر ،صدا زدن مادر ،براي زن :2مسئله
هم نام گرفتن پدر و مادر درست است و هم نام  ،ليكن در وقت ضرورت. اينكار بى ادبى مى باشد

  . گرفتن شوهر

  .رخاست و هر امر ديگر، ادب و تعظيم را بايد رعايت نمودبه همين صورت در نشست و ب

ـه در   ،مثالً زنبور. سوزاندن هيچ جاندارى در آتش درست نيست :3مسئله شپش و خَسك را گرفت
  .آتش انداختن، ناجايز است

دن خانة يليكن اگر مجبورى باشد كه بدون سوزاندن چاره اى نباشد، در اين صورت سوزان
  .آب جوش بر چارپائى خَسك زده جايز استزنبورها يا ريختن 

                                                 
ـبيل{نى اينكه ايشان بروتخاطر مردان افزوده شده است، يعه ب »غيره« لفظ    (١) هاى خود را نيز  }س

  مولف. حكم باال را دارد نيزگرفتن ناخن . بتراشند يا كم كنند
اما كسى كه نيت قربانى كردن را دارد، براى او مستحب اينست از شروع ماه ذو الحجه تا وقت فارغ     (٢)

ـة  ليكن اگر . هاى خود را نگيرد شدن از قربانى خود، موها و ناخن مدت زيادى از موى و ناخن گرفتن دفع

  . هاى خود را بگيرد گذرد، در اين صورت موها و ناخن قبلى اش مي

. باشد ها واجب مي تراشيدن موها و گرفتن ناخن و اگر چهل روز يا بيشتر از چهل روز شده است،

  2/65: حاشية جديده. مولف
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ـد  . شرط بندى و شرط بستن بر چيزى جايز نيست :4مسئله مثالً كسى به شخص ديگرى بگوي

وانستى بخورى، صد روپيه از تو دهم و اگر نت تو ميه لَبِى را خوردى، صد روپيه بكه اگر پنج كيلو جِ
  .گونه شرط بستن جايز نيست اين. گيرم مي

البته اگر شرط فقط از يـك  . اگر شرط از هر دو جانب باشد جايز نمى باشد خالصه اينكه
  .طرف باشد اين صورت جايز است

  
�+ �_�  

  
گوش  آنها آنها رفته به سخناننزد نبايد  ،كه دو نفر با همديگر آهسته صحبت كنند هنگامي :5مسئله

   .كسى گوش دادن گناه بزرگى استسخنان مخفيانه به . داد

دهد و آنها از اينكار  كه به سخنان مردم گوش مي كسى هر«: يف وارد استدر حديث شر
.»ريزند هايش مي داغ و مذاب در گوش سربت بد مي برند، در روز قيام

)١(
  

دهد و هر معامله اى از اين نوع كه با همسر  امور زناشوئى كه با همسر روى مي هرآنچه از :6مسئله
  : در حديث شريف وارد است. بزرگ استبسيار گناه  ،پيش مى آيد، اظهار آنها نزد ديگران

نزد ديگران كه رازهاى زناشوئى را  شود كسانى خشمگين مي همه بيشتر بر از أ خداوند«
.»ظاهر مى سازند

)٢(  

                                                 
 اهللاِ : ب�اٍس قَاَل عَِن ابِْن قَ      (١)

ُ
 رَُسول

َ
مَ  قَال

�
ُ َ�رِهُوَن  ...: َص�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل

َ
 َحِديِث قَوٍْم وَهُمْ  

َ
وَمَِن اْستَمََع إِ&

قِيَامَةِ 
ْ
نُُك يَوْمَ ال

ْ
ذُنِهِ اآل

ُ
   .ُصب� 4ِ أ

  305 حديث: االدب از ابن ابي شيبه و 541 حديث: و مسند حميدي474ص :مشكات شريف

  ... و غيره كتب حديث 2213 حديث: مسند احمد و 25964 حديث: مصنف ابن ابي شيبه و

، فَقُوُل      (٢) ُْدرِي�
ْ
بَا َسعِيٍد ا9

َ
 اهللاِ : َسِمعُْت أ

ُ
 رَُسول

َ
مَ  قَال

�
مَانَةِ ِعنْدَ اهللاِ يَوْمَ : َص�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل

َ ْ
ْقَظِم األ

َ
إِن� مِْن أ

تِهِ، وَ 
َ
 امْرَأ

َ
قِيَامَِة، الر�ُجَل فُفBِْ إِ&

ْ
ْهِ، عُم� يَنْشال

َ
Jِإ Bِْهَاـُـ يُف�Lِ ُر.   

  4870حديث: سنن ابي داود و 3616 و 3615 حديث: مسلم شريف

  ... و غيره كتب حديث11655 حديث :و مسند احمد
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�+ �_�  

  

. كه بد ببرد يا دچار تكليف شود جايز نيست كردن با كسى به همين ترتيب، آن طور مزاح :7مسئله

  .كه خنده بيايد و بسمزاح فقط تا آنجا 

  . نيستجايز دعا كردن  بدخود را در وقت مصيبت و بال تمناى مرگ كردن و  :8مسئله

رد و باخت باشد، بازى كردن با شطرنج و نرد و قطعه و غيره درست نيست و اگر بازى به ب :9مسئله
  . صريحاً قمار و حرام است كاراين

ـواهر  ،دن پسران نزد مادريله شدند، خوابانكه دختران و پسران ده سا وقتي هر :10مسئله ـرادر و   ،خ ب
   .برادران و پدر آنها درست نيست دن دختران نزديغيرة آنها و خوابان

  .البته اگر پسر نزد پدر خود و دختر نزد مادر خود بخوابد، اين جايز است

  
�+ �_�  

  

 لْح�ْمد� ا� برايش مستحب است كه  ،كه كسى عطسه كرد هنگامي :11مسئله 
لْح�ْمد� ا� بگويد و چون   هللا

 
 
ـي�ْر او كسى كه آن را مى شنود واجب است كه در جواب  گفت، بر  هللا ـد  . بگويد  هللا� ا كح�م� اگر نگوي
  .شود گناهكار مي

ـاف   ـي�ْر و بايد دانست كه اگر عطسه كننده زن يا دختر بود، در اين صورت ك را   هللا� ا كح�م�
 ،بگويد »زبر« كاف را با كننده مرد يا پسر بود، بايد عطسه اگر و .هللا� ا ك
 م� ح� ي�ْر  يعنى ،بگويد »زير« بايد با
اي�غْ و سپس عطسه كننده در جواب بگويد كه  .هللا� ا ك� ح�م� ي�ْر  يعنى ـر� 
ـمْ   هللا� ف ـا و� ل�ك� ـا {.ل�ن� يْك� ي� و ي 
ْهـد

  }.هللا� ا

  .بهتر استفقط بلكه گفتن آن  ،ليكن اين جواب بر دوش عطسه كننده واجب نيست


 لْح�ْمد� ا� كسى عطسه كرده  اگر :12مسئله 

 لْح�ْمد� ا� گفت و چندين نفر اين  هللا 
ـنيدند، در  گف  هللا تن او را ش
گفتن بر عهدة همة آنها واجب نيست بلكه اگر فقط يك نفر از ميان آنها   هللا� ا ك� ح�م� ي�ْر اين صورت 
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  .كند كفايت مي هبگويد، از طرف هم هللا� ا ك� ح�م� ي�ْر 

  .شوند اد، همگى گناهكار ميجواب عطسه كننده را ندليكن اگر هيچ كس 


 لْح�ْمد� ا� كسى پياپى و پشت سر هم عطسه كند و هر مرتبه  اگر :13مسئله  
بگويد، در اين صورت   هللا
  .بعد از آن واجب نيست. گفتن واجب است هللا� ا ك� ح�م� ي�ْر فقط تا سه مرتبه 

  

�+ �_�  

  

بشنود، درود گفتن بر او  را بگيرد يا بخواند يا هاهللاكه كسى نام مبارك رسول  هنگامي :14مسئله
  .گردد شود، اگر درود نگويد گناهكار مي واجب مي

زبان گفـت، در ايـن   ه ليكن اگر در يكجا نشسته يا ايستاده چندين مرتبه نام آن حضرت را ب         
ـه درود   يك بار درود خواندن بر او واجب نيست بلكه گفتن يا شنيدن، بار  صورت در هر يـك مرتب

  .كند تن از طرف همة آن دفعات كفايت ميگف

را گرفت  هسپس نام مبارك رسول اهللا و يا ايستادنش را تغيير داد البته اگر جاى نشستن
.خواندن واجب مى شوددرود اين صورت دوباره  يا شنيد، در

 )١(  

  

�+ �_�  

  

ـا را مـى   در بعضى جاها كمى از موهاى سر پسران را باقى گذارد :15مسئله ه و بقية موهاى سر آنه
يا بايد موهاى تمام سر را قطع كنند و يا . اينكار جايز نيست}گويند و آن را موى نذرى مي{تراشند

  .موهاى تمام سر را بگذارند

ـبوى   ي ديگريخوشبويا براى زنان جايز نيست كه لباس خود را آنقدر عطر  :16مسئله بزنند كه خوش
  .آن تا مردان نامحرم برسد

ـد  . لباسى كه پوشيدن آن جايز نيست دوختن آن هم جايز نمى باشد :17مسئله مثالً شوهر بخواه
                                                 

� گفتن  ،در اين چنين مواقع    (١) �� ل�يۡ  اهللا�   ص� ل��مْ   ه
 ع� س�   .كافى است  و�
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زن در ايـن  . زن خود بدوزد كه پوشيدن آن برايش درست نيسـت  توسطبراي خود چنان لباسى 
  .اين گونه لباس را نبايد بدوزدهم به همين صورت خياط . صورت نبايد آن را بدوزد

  

�+ �_�  

  

ها  كتاب كه جاهالن در بعضى سند هاى بى هاى دروغ و حديث خواندن داستان و العهمط :18مسئله
جايز }رمان{و مطالعه و خواندن كتابهاى عشقىهاى معتبر ثابت نيستند  روي كتاب نوشته اند و از

  .نيست

هاى داستانى  هاى غزل و قصيده و شعر و خصوصاً كتاب زنان كتاب ،به همين صورت  
ـران  . خريدن آنها هم جايز نيست. را هرگز نبايد مطالعه كنند (novels) يامروز اگر آنها را نزد دخت

  .بسوزانيد}يا دور بيندازيد{،خود ديديد

  

�+ �_�  

  

ال�م�  :19مسئله  ��يعنى دست دادن با يكديگر در بين }قَول دادن{گفتن و مصافحه كردن ك�مْ ل�يْ ع� ا�لس
ال�م� بنابرين زنان نيز بين همديگر  .مى بايست آن را رواج داد. زنان نيز سنت است ��گفته  ل�يْك�مْ ع� ا�لس

  .مصافحه كنند

  

�+ �_�  

  

بدون اجازة صاحب خانه از نان و غذاى آنجا به كدام فقير  ،رويد جائى كه مهمانى مي هر :20مسئله
  .به ديگران گناه استاز مال وي بدون اجازة صاحب خانه، دادن چيزى . يا كس ديگر چيزى ندهيد
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  ها ل و احكام مربوط موها و ناخنمسائ

�+�_�  

. رندگذابتر از آن  نيكمي پائ تا نرمة گوش يارا ت اينست كه موهاي سر سنّ}براي مردان{ :۱مسئله

ـوي   كم. تراشد، سنت اينست كه موي تمام سر خود را بتراشد كسي سر خود را مي اگر و كردن م
به شكلي  پيشروي سرموهاي ي سر و دراز گذاشتن كردن تمام موها باشد، اما كم سر نيز جايز مي

  . ه امروز رواج يافته جايز نيستك

درست  هاي سرمواشتن بعضي از ذگدراز  و تراشيدن بعضي از جاهاي سر ،به همين شكل
ـه   شود از اينجا اين نيز دانسته مي. نيست ـتن  »اي كاسه موي«و  »موي نذري«ك )١(گذاش

ـا    دراز ي
  . جايز نيست ،اج يافتهكه امروزه رو ل زدنكاكُ خاطره موي پيشروي سر بگذاشتن 

  . بافدـب برايش جايز نيست آن را مانند زنان گيسو ،اگر مردي موي دراز گذاشت :۲مسئله

ـد }مانند مردان{د يانرا بتراش براي زنان حرام است كه موهاي خود :۳مسئله ـديث   در. كوتاه كنن ح
.شريف بر اينكار لعنت وارد شده است

)٢(
   

                                                 
ردي كف دست دراز گذاشته و از فرق سر به اندازة مساحت گ راها در بعضي جاها مو: »موي نذري«    (١)

يك موي دراز كه از فرق سر مانند دم اسپ  جزو بعد از مدتي تمام سر . تراشند را هميشه مي آنهاباقيماندة 
  . گويند مي »موي نذري«اين را . باشد مياست تراشيده دراز 

گذارند كه قدري  ي بر سر مية خُردكاس تراشند، سر را ميموهاي كه  و در بعضي جاها هنگامي

 مـي  »موي كاسه اي«اين را . تراشند فرق سر را مي پوشاند و آنگاه موهاي اطراف كاسه را ميموهاي از 

  .نامند
 اهللاِ : َقنْهُمَا قَاَل  ابِْن َقب�اٍس رMََِ اهللاُ عَِن      )٢(

ُ
عََن رَُسول

َ
ي اهللاُ  َص��  ل

َ
مْ  هعَل

�
  وَ َسل

َ
ـاِل لمُتََشبO ا  ِهRَ ِمـَن الرOَج

   .النOَساءِ، وَالمُتََشبOهَاِت مَِن النOَساءِ بِالرOَجالِ بِ 

   5885 حديث: بخاري شريف
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ـب{روته كردن موهاي باكوت :۴مسئله و در . سنت است ،ها گردد به اندازه اي كه برابر با لب}يلس

دهند،  ها آن را اجازت مي و بعضي دانند بعضي علماء آن را بدعت مي. تراشيدن آن اختالف است
  . باشد تر مي لذا نتراشيدن آن به احتياط نزديك

   .نباشد موهاي باالي لب درازكه  شرطيه ب. ب جايز استروت از دو طرف لگذاشتن ب دراز :5مسئله

كه اضافه از يك  مقدار آن البته قطع كردن آن )١(.تراشيدن يا كوتاه كردن ريش حرام است :6مسئله
برابر  به همين ترتيب قطع كردن اندك اندك از چهار جانب آن تا ريش. باشد جايز مي ،ستاقبضه 

  . جايز است ،متناسب شود و 

. گرفتن آن موهائي كه بر رخسار روئيده است، تا با ريش در يك خط قرار گيرد، جايز است :۷همسئل

ـد،   به همين ترتيب اگر كسي موهاي دراز ابروي خود را كوتاه كند و با ساير موهاي ابروها برابر نماي
   .باشد اينكار نيز جايز مي

ح�  امام ابويوسفاما . نبايد تراشيد موي حلق را :۸مسئله ٰ  م�ه� ر�    .نداردبي ـعياينكار فرمايد كه  مي  اهللا� ت�ع�ا��

�  فقهاء ،مي رويددو جانب لب زيرين كه در را ي ئتراشيدن موها  :۹مسئله حم��� ٰ  ر� ـا�� بدعت قرار   اهللا� ت�ع�
�   فقهاء ،ين ترتيبمبه ه. لذا نبايد آنها را تراشيد ،داده اند حم��� ٰ  ر� ـردن را  يدن موهـ تراشـ   اهللا� ت�ع�ا�� اي گ

   .مكروه دانسته اند

 ،مجاهد برايگرفتن آنها البته . ن ممنوع استگرفتن موهاي سفيد سر و ريش بخاطر تزي :۱۰مسئله
  . باشد در دل كفار مستحب ميافكندن بخاطر رعب و هيبت 

  . ه شودبلكه با قيچي گرفته نشود، يني با دست كندـموهاي داخل ب :۱۱مسئله

  . جايز است، اما خالف ادب و غير اولي استو پشت  وهاي سينهتراشيدن م :۱۲مسئله

و هنگام تراشيدن  .بهتر است}پاكي{كردن موهاي زير ناف براي مردان توسط تيغ دور :۱۳مسئله
   .دنناف آغاز نمايپائين از 

                                                 
سازد، مرتكب گناه  تراشد يا كوتاه مي كه ريش خود را مي گذاشتن ريش واجب است و هركسي    )١(

  . است  %ريش زينت چهرة مردان و سنّت تمامي پيغامبران . دگرد بزرگي مي

  . باشد مقدار واجب ريش يك قبضه هست و كوتاه ساختن آن از اين اندازه گناه مي

  11/115 :اشية جديدهح
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و براي زنان طريقة موافق . دنآنها را توسط دوائي دور كن و براي مردان اين نيز جايز است تا

  )١( .استعمال ننمايند}اكيپ{و تيغ ن اينست كه آنها را بكنندمسنو

ـا  . دنكن دور ندندر مورد موهاي زير بغل، بهتر اينست كه آنها را با كَ :۱۴مسئله گرچه تراشيدن آنها ب
  . نيز جايز است}يا استعمال دواهاي موي بر پاكي{تيغ

  .دو جايز است ي ساير اعضاي بدن، هره بر موارد باال، تراشيدن يا نگهداشتن موهاعالو و :15مسئله

  

�+ �_�  

   
ناخن  ،دنالحرب مي جنگ كه در دار اما براي مجاهدين. ت استگرفتن ناخن پاي نيز سنّ :16مسئله

روتگذاشتن و ب}گذاشتن مستحب است}يلـبس .  

 راست ز انگشت شهادت دستآنها را ا گرفتن كه بهتر خواهد بوددست  هاي در مورد ناخن :۱۷مسئله

ـوده   آغاز نموده به ترتيب تا انگشت كوچك بگيرند و سپس از انگشت كوچك دست چپ شروع نم
و گرفتن ناخن پاها را از انگشت كوچك پاي راست شروع نموده . به ترتيب تا انگشت شصت بگيرند

   .به ترتيب تا انگشت كوچك پاي چپ بگيرند

خالف آن ترتيب  ها بر فتن ناخنو گر. بايد متوجه بود كه رعايت ترتيب مذكور، خوبتر است
  . نيز جايز مي باشد

ـاي   بلكه در ،كسي آنها را دفن نكرد اگر. كرد موهاي گرفته شده را بايد دفنو ناخن ها  :۱۸مسئله ج
بيماري بروز  نجس نيندازند، زيرا احتمال محلاما آنها را در  .محفوظي انداخت، اينكار نيز جايز است

  .رود مياز آن 

  )٢(.رود س از آن مييها با دندان مكروه است، زيرا احتمال بروز مرض پ رفتن ناخنگ :۱۹مسئله

كردن موي  دور ،گرفتن ناخن ،يوقطع م ،ر اين حالتدكسي در حالت جنابت است،  رگا :۲۰مسئله
  . باشد غيره برايش مكروه مي زير ناف و

                                                 
  .نيز جايز است »مواد موي بر«استعمال تيغ و پاكي و همچنين استعمال براي ايشان گرچه    )١(
  11/116 :حاشية جديده. تر خواهد بود ن كراهت طبي است، و اجتناب از آن فقط مناسبلذا اي   )٢(



 

+998_ 
ـد   موي زير ناف و موي ،ست كه انسان هفته اي يكبارينابهتر  :۲۱مسئله ـود را دور كن و  .زير بغل خ

ـيل{روتموهاي بهمچنين  ـاف   ،خود را بگيرد يها و ناخن}سبِ و غسل نموده خود را پاك و ص
  . بگرداند

ـا  قبل از نماز جمعه  .باشد روز جمعه مي آنو بهترين روز براي  ـود را  از همة اينه ـا خ غ رف
  . ته آنگاه به نماز جمعه برودخاس

ـد  ،را انجام داده نتواندور مور مذككسي هر هفته ا اگر   و  .هر پانزده روز يكبار آن را انجام ده
شخصي خود را از امور مذكوره پاك  اما ،اگر چهل روز گذشت و .آخرين مدت آن چهل روز است

  .و صاف نگردانيد، در اين صورت گناهكار خواهد شد
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  وقفل ئمسا
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 براى فقرادر راه خدا ...  وقف كردن چيزى از اموال و دارائى خود مانند خانه، باغ، زمين و غيره :1مسئله

تقسيم  نو محتاجا ام عايدات اين زمين در ميان فقراگونه كه مثالً تم و مساكين و محتاجان به اين

ـ  شود، يا تمام ميوه هاى اين ب ـد و ب ه اغ به فقيران داده شود يا فقط مساكين در اين خانه اقامت كنن

  .خاطر كار ديگرى استعمال نشود، ثواب بسيار بزرگى دارد

اين كار خير چنان عمل نيكى است  اما ،همة اعمال نيك انسان با مردن منقطع مى شوند  

ـه    حتى ،زمين و غيرة وقف شده باقى باشد ،باغ ،كه تا وقتى كه آن خانه ـواب آن ب تا قيام قيامت، ث

ثواب  برند، و محتاجان از آن وقف، نفع و راحت مي انكه فقير تا زماني رود، و قف كننده رسيده ميو

  .رود نوشته شده ميوقف كننده آن در نامة اعمال شخص 

دارى بسپارد  دست شخص نيك و ديانته كسى خواست چيزى را وقف كند، آن را ب اگر :2مسئله

خاطر  هكننده ب كه وقف كارهاى مصرف شود آن وقف نگاهدارى كند تا عايدات آن در همانتا او از 

  .امور بيهوده مصرف نشوددر آنها اين چيز را وقف كرده است، و عايدات آن 

. است أ كرد، اكنون آن چيز، ديگر از او نمى باشد بلكه از خداوند كسى چيزى را وقف هر :3مسئله

ـا  . يچ كسى درست نيستفروختن يا دادن آن به ه و اكنون هيچ كسى نمى تواند در آن تصرّف ي

ه همان كارهائى بايد استعمال شود كه وقف كننده ببلكه آن چيز وقف شده فقط در  ،مداخله نمايد

  .خاطرش آن را وقف كرده است و در هيچ كار ديگرى نبايد استعمال شود

ـنگ و  نْنند خشت، سمبراى هيچ كسى درست نيست كه اشياى مسجد ما :4مسئله ت، چوپ، س

  . غيرة مسجد را در كارهاى شخصى خود استعمال كند

خانگى خود  و مصارف شخصى آنها بسيار خراب هم شده باشند بازهم نبايد آنها را در اگرچه  
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  .استعمال كرد، بلكه آنها را فروخته پولش را در مسجد مصرف نمود

طور كه تا زمانى كه زنده هستم، كُل يا نصف يا  ينشرط گذاردن در وقت وقف كردن به ا :5مسئله

بعد از مردن من، عايدات آن در فالن كار نيك مصرف  وعايدات را خودم مي گيرم، يك سوم اين 

  .شود، نيز درست است

. ر عايدات برايش جايز و حالل اسـت اقدم كسى به صورت باال وقف كرد، گرفتن آن اگر  

 سبى است كه هم خود وقف كننده خوفقة بسيار آسان و مناو همچنين اينگونه وقف كردن، طري

  .شود ى و تكليف را ندارد، و هم دارائى اش وقف ميتابتالء به تنگدس

از عايدات وقف به اوالدم معيني به همين صورت اگر كسى شرط گذاشت كه اول مقدار   

درسـت اسـت و    داده شود و سپس هرچه باقى ماند در فالن كار نيك مصرف شود، اينكار هـم 

  .همان مقدار عايدات به اوالد او داده خواهد شد
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  بعضي از احكام مسجد
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تحت در بلكه  ،باشد وقف ميط ورببيان آن احكام مسجد نيست كه مدر اينجا مقصود ما 

  . داردتعلّق جد را بيان خواهيم كرد كه با نماز يا خود مسجد اآن احكام مس عنوان اين

دروازة مسجد را البته اگر وقت نماز نباشد و . مسجد مكروه تحريمي است ازةكردن درو قفل :۱مسئله

  . ، اينكار جايز استخاطر حفاظت مال و اسباب مسجد قفل كننده ب

مانند ارتكاب آنها در داخل مسجد ، رفع حاجت يا جماع كردن بر باالي سقف مسجد ،ادرار :۲مسئله

  . ناجايز است

 در خاطر آنه تمام خانه بقرار دادند، }نمازخانه يعني{مسجد ،خانهرا در  ة خانهوشگ يك اگر :۳مسئله

ـازه  يدين يا نمازع اطر اداي نمازخه ه بنيز ك محلي به همين ترتيب آن. مسجد نمي باشد حكم  جن

  . حكم مسجد نمي باشد درساخته اند  نيعم

محراب  نگار و نقش اما .ندارد حرجي ،باشد شخصي از پول اگر ،ديوار مسجد و نگار در و نقش :4مسئله

  . است ناجايز ،كنند مسجد اگر اينكار را از پول. باشد مكروه مي ،آن واقع است كه محراب در و ديواري

  . نوشتن آيات يا سوره هاي قرآن مجيد بر در و ديوار مسجد مناسب نيست :5مسئله

كسي  اگر. است ، بسيار زشتاخل مسجد يا بر ديوار آنردن در دپاك ككردن يا بيني  تف :6مسئله

   .پاك كند خود تف كند يا بيني خود را ةغير لباس ودستمال يا در  ،شديد به اينكار پيدا كردضرورت 

  . مكروه تحريمي است ،در آن غيره دهان وشستن كردن در داخل مسجد يا  وضو :۷مسئله

  . مسجد گناه استشدن به داخل  ،براي شخص جنُب و زن حايضه :۸مسئله

ضرورت  قدرهنگام اعتكاف به  در البته. است مسجد مكروه تحريمي داخل در فروش و خريد :۹مسئله

ـدار   و بيشتر از. باشدنشي خريداري شده در داخل مسجد موجود در صورتي كه باشد،  جايز مي مق

  . ضرورت در آن هنگام نيز جايز نيست
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مسجد  كردن آن با ستون پاك و ماليدن ،غيره باشد}و لگ{يا خاك كسي آلوده به پاي اگر :۱۰مسئله

  . مكروه است

است،  )١(زيرا اينكار طريقة اهل كتاب ،درخت در داخل مسجد مكروه استنهال و كاشتن  :۱۱مسئله

شدن  مگر اينكه منفعت مسجد در اينكار باشد، مثالً زمين مسجد بسيار رطوبت دارد و خوف خراب

بكارند رطوبت را جذب خواهند كرد، در اين صورت  درختاگر نهال و  و رود ميمسجد  يديوارها

   .كاشتن آنها جايز مي باشد

، ضرورت شديدي پيش بيايداگر البته . حل عبور و مرور قرار دادن جايز نيستسجد را مم :۱۲مسئله

  . جايز خواهد بوداز آن عبور در اين صورت 

خود را در داخل مسجد انجام بدهد، زيرا مسجد  ةست تا پيشوري جايز ني براي هيچ پيشه :۱۳مسئله

  .ائي را در آن نبايد انجام دادين امور دنبريبنا. باشد خاطر اداي نماز ميه خاطر امور ديني خصوصاً به ب

ل مشمو دهد، او نيز زد تعليم ميل مارا در قب امور دينيساير  كسي قرآن شريف و حتي اگر

  . الزم است تا جائي جدا از مسجد تعليم بدهدو برايش  هدووران ب پيشه

ـة اًـنخاطر محافظت مسجد در داخل مسجد باشد و ضمه كسي ب البته اگر نيز ا د روخ پيش

مسجد  داخل مسجد درمحافظت  ه خاطرب كاتب يا خياطي مثالً اگر .جايز خواهد بود انجام دهد، اين

  .باشد هد، اينكار جايز ميد است و ضمناً كتابت يا خياطي خود را نيز انجام مي
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  .مراد از اهل كتاب در اسالم، يهود و نصاري است   (١)
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  شركت مسائل    
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مال اين كسي وفات كرد و مقداري مال و دارائي از خود بجا گذاشت، همة وارثانش در  اگر :1مسئله

كه از همة وارثانش اجازه نگرفته اسـت،   و هيچ كسي تا هنگامي ،باشند و دارائي اش شريك مي

ـتفاده    ياگر شخص. ارداجازة استفاده از اين مال و دارائي را ند ـرد و از آن اس ـو آن را استعمال ك د، نم

  . گردد گناهكار مي

ري كردند، اروف خريدمقداري ظ}مثالً{هاي خود را يكجا نموده با آن گر دو شخص پولا :2مسئله

تواند  نمي و هيچ كدام بدون اجازة ديگري ،ندا ها شريك يكديگر ت آن ظرفدو در ملكي اكنون هر

  ... غيره  كرايه بدهد وه عمال كند يا بفروشد و يا بها را است ظرف

ـيب،   ه هاي خود را با هم يكجا نموده ب اگر دو نفر پول :3مسئله ـارنج، س شركت چيزي مانند انار، ن

خريدند، و را  }شود فروش مي و ه به حساب دانه اي خريدك{بادرنگ، خربوزه يا تربوز و امثال آنها

شريك  اكنوني ديگر رفته بود، ئجاو نجا موجود نبود آاز آن دو نفر در يكي  آوردند،را  ءچون اين اشيا

غير موجود اجازه ندارد آن اشياء را به تنهائي تقسيم نموده حصة خود را خود گرفته و حصة شريك 

  . حصة خود را خواهد گرفت ،موجود را جداگانه بگذارد كه چون او آمد

اگر يكي از آنها  و. دو شريك جايز نيست بدون موجوديت هر تقسيم كردن چنين اشيائي  

  . گردد مرتكب گناه بزرگي مي ،}يا فروخت{ردجدا نموده خو حصة خود را

به حساب وزن خريد و فروش  كه هست{البته اگر جنسي كه به شركت خريده اند چيزي

برداشـت و  وده ها حصة خود را جدا نم يكي از شريكو ... مثالً گندم يا لوبيا يا امثال آنها }شود مي

  . صورت جايز است را بعد از آمدنش به او تسليم كرد، اينكار در اينخود موجود غير حصة شريك 

  ه اشـآنكه حص قبل ازغير حاضر بايد متوجه بود كه اگر مقداري يا كُل حصة شريك  اما
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ه دانستبه سرقت برود يا ضايع گردد، اين ضرر مربوط حصة هر دو شريك در اين صورت را بگيرد، 

  .شريك خواهد بود حاضردر حصة شريك  غير حاضرخواهد شد، و شريك 

  

�+ �_�  

  

ـا  را يك يك هزار مبلغ معيني مثالً  اگر دو نفر : 4مسئله باهم يكجا نموده خواستند تا با آن تجارت ي

 كنيم، اين كاري را آغاز كنند، و بين خود فيصله كردند كه نفع را نصف نصف ميان هم تقسيم مي

يك  و من باشد كنيم، دو حصه از كه نفع را سه حصه مي كردند فيصلهاگر باهم  و. حيح استكار ص

دو برابر باشد يا از يك جانـب   فرقي ندارد كه سرماية هر. حصه از تو، اين صورت نيز صحيح است

.هاي باال جايز مي باشد كمتر و از جانب ديگر بيشتر، همة صورت
)١(

   

شد،  هاي سرمايه دزدي ولپكه تمام  مالي را خريداري نكرده بودند وزهنشريك  اگر اين دو :5مسئله

يكي از آنها به سرقت رفت، شركت در اين صورت  طور جداگانه بود، و پوله هر شريك بنكه پول آيا 

  . اكنون از سر نو با هم شركت نمايند و آنگاه تجارت شريكانه را آغاز كنند. رود از بين مي

  

�+ �_�  

  

دند كه ده هزار از جانب من و ده هزار از نمو موافقتو با هم  دو نفر با هم شركت كردند اگر :6مسئله

نصف  دست آمد آن راه كن و هرچه نفع ب را شروع »تكه«ها را گرفته تجارت  جانب تو، تو اين پول

ـزار    هااز آن يو سپس يك. كنيم نصف ميان هم تقسيم مي ـا ده ه ده هزار را تكه خريداري كرد، ام

 ،يك دوم به سرقت رفت، در اين صورت هر مقدار مالي كه شريك اول خريداري نموده استشر

  . تواند نصف قيمت آن را از شريك دوم بگيرد باشد، بنابرين او مي دو نفر مشترك مي در بين هر

  وپيههزار ر از نفع،مثالً  ؛كند صمشخَّرا براي خود ني از نفع ـعيها مبلغ م شريك يكي از اگر :7مسئله

                                                 
تقسيم كنند، مثالً پنجاه فيصد از من و پنجاه فيصد از تو، نيز صورت فيصدي ه توانند نفع را ب و مي    (١)

  ... ها صورت ديگريا شصت فيصد از من و چهل فيصد از تو و 
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  . از تو باشد، اينكار جايز نيستنفع گيرم و بقية  من ميرا يا يك هزار و پنجصد روپيه 

شريك  دو هر دوش رر براين ض}يا ضايع گردد{كه از مال تجارت دزدي شود هر مقداري :8مسئله

ه نيز كرد اگر يكي از دو شريك اقرار حتي ،متحمل نخواهد شد ضرر را يك جانب تنها ،خواهد بود

كار اين ،كنيم نفع نموديم، نصف نصف تقسيم مي چهبر عهدة من، و هر ،كه هرچه ضرر كرديم شدبا

  . نيز جايز نمي باشد
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مشخَّص  تقسيم نفع كه براي اي اجايز گرديد، معاهدهن}و فاسد{كه معاملة شركت هنگامي :9مسئله

ماية هر دو جانب مساوي بود، نفع ي ندارد، بلكه در اين صورت اگر سرراعتبكرده بودند حاال هيچ ا

اش  كه سرمايه كسي نبود، هر اگر سرمايه برابر و. شود ها تقسيم مي مساويانه بين شريك طوره نيز ب

ة معاهدة آنها حساب فيصدي سرمايه اش نفع بيشتري را خواهد يافت، مقدار طي شده بيشتر بود ب

  . باشد، فاسد و ناجايز نگرديده باشداعتبار دارد كه شركت صحيح  در تقسيم نفع همان زماني
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بيايد، من و  دوخت و دوزبراي هرچه  با هم شركت كردند كه}مثالً دو خياط{اگر دو نفر :10مسئله

ـيم  تقسيم ميطور مساويانه بين هم ه كسب كرديم بچه  دوزيم و هر تو آن را با هم مي ايـن  . كن

دوزيم و نفع آن را سه حصه  دو آن را با هم مي هم طي كردند كه هر اگر با و. شركت جايز است

  . حصة آن از من و يك حصة آن از تو باشد، اين صورت نيز جايز است نموده، دو

ـو،    ،نفع ةآن از من باشد و باقيماند ةا هفتاد روپيياگر با هم قرار بستند كه پنجاه  و ـه از ت هم

  .اين صورت شركت جايز نيست

ـورت   اگر يك شريك از دو  :11مسئله شريك مسئلة باال لباسي را براي دوختن گرفت، در ايـن ص

اي خودت آن را بدوز،  ودت آن را گرفتهگويد كه چرا اين لباس را گرفتي، خشريك دوم نمي تواند ب
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ـد آن را   ،اگر يكي آنها نتواند آن را بدوزد. باشد دو واجب مي بلكه دوختن آن بر عهدة هر دومي باي

  .تواند از دوختن انكار كند را بدوزند، خالصه آنكه هيچ كدام نمي دو باهم آن يا هر ،بدوزد

ـتن    :12مسئله ـراي دوخ اگر صاحب لباس براي گرفتن لباس خود آمد و شريكي كه لباس را از او ب

تواند لباس را از شريك دوم طلب  گرفته بود حاال موجود نيست، صاحب لباس در اين صورت مي

ـه او   شريك دوم نمي تواند از دا ،كند ـه آن را ب دن لباس انكار كند كه لباس را از همانكس بگير ك

  . داده اي

 لباس بـتواند مزد دوخت و دوز را از صاح ها مي يك از اين شريك صورت هر به همين :13مسئله

بلكه فقط  ،تو نمي دهمه طلب كند و صاحب لباس نمي تواند از دادن مزد انكار كند كه من مزد را ب

 مي كه دو نفر باهم به شركت كار دهم كه لباس را به او داده بودم، زيرا هنگامي كس مي به همان

ك يدوز را به هر  و صاحب لباس نيز مزد دوخت و. حق دارد تا مزد كار را طلب كند يككنند، هر 

  . شود بري الذمه ميپرداخت از عهدة  ،آنها بپردازد

  

�+ �_�  

  

به كوه يا جنگل رفته به شركت با هم هيزم جمع آوري  اگر دو نفر با هم شركت كردند تا :14مسئله

ت همان ملكي ،نمايند، اين شركت صحيح نيست، بلكه هر كس هر مقدار هيزم را جمع آوري كرد

  . شركت در جمع آوري هيزم درست نمي باشد .شخص است

 قدر و هررا در زير ماكيان خود بگذار مهاي مرغ  كسي به ديگري گفت كه اين تخم  اگر :15مسئله

   .اينكار جايز نيست. ميكن چوچه پيدا شد، آنها را بين همديگر نصف نصف تقسيم مي
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  تقسيم كردن مال مشترك مسائل

�+�_�  

دو شريك در وقت تقسيم كردن  اگر دو نفر به شراكت از بازار گندم خريدند، موجود بودن هر :1مسئله

تواند گندم را  موجود بود و ديگري غايب، شريك موجود مياگر يكي  .الزم نمي باشد اكنونگندم 

كه حصة خود را جدا نمود،  درست وزن نموده تقسيم كند و آنگاه حصة خود را جدا نمايد، و هنگامي

هرگونه  .غيره استفاده كند را براي خوردن و مثالً آن .تصرف نمايد نهوگ اكنون اجازه دارد در آن هر

  . استاش جايز  هتصرف وي در حص

  . باشد ي از اين قبيل ميئغيره اشيا تخم مرغ و ،تيل ،همين حكم روغن

 افرق چنداني ندارد، مثلً شبا ديگرآن  عدد ست كه يكاكه به شكلي  خالصه هر چيزي

كنند،  آن را به دو حصه تقسيم اگركه  رابر با همديگر هستند، يا گندمب}تقريباً{همة آنها كه تخم مرغ

باشد، حكم اينگونه اشياء آنست كه براي هر شريك جايز  الً مشابه حصة ديگر ميهر حصة آن كُ

  . است تا در عدم موجوديت شريك ديگرش، آنها را تقسيم كند

 نگرفته بودا ليكن يك نكته را بايد متوجه بود و آن اينكه اگر شريك دوم هنوز حصة خود ر          

 دو هردر اين صورت ضرر را  يم،شريك گفت سائلمكه حصه اش به نحوي ضايع شد، چنانچه در 

  . د شدنشريك متحمل خواه

 مثالً انار، نارنج، و ،با ديگرش فرق دارد گونه اي هستند كه يك عدد آن هكه ب آن اشيائي و

ـود    كه هر ست كه تقسيم كردن آنها تا هنگاميا حكم آنها اين ... غيره امثال آنها ـريك موج دو ش

  . نباشند جايز نيست

يا چيزي از اين قبيل را خريدند و سپس يكي از آنها  انار يا سيب و انهكياگر دو نفر با هم شر :2سئلهم

بايد جائي رفت، در اين صورت براي شخص موجود جايز نيست تا چيزي از آنها را بخورد، بلكه ه ب

  خوردن آن .ورداه بخـگـنآمنتظر باشد تا شخص دوم نيز بيايد و حصة خود را در مقابل او جدا كرده 
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  . باشد قبل از تقسيم كردن گناه مي

فروش  و به وزن خريد كه را ديگري چيز يا گندم يا پله يا هر{بريان اگر دو نفر مقداري نخود :3مسئله

ـد،     اخريدند، در اين صورت جايز نيست تا آن را ب اًركتشم}شود مي ـيم كنن ـين تقس حدس و تخم

سود  در يك جانب رخ داد، اينكارادي زييم نمايند، اگر كمي و بلكه بايد آن را درست وزن نموده تقس

  .خواهد بود

  

  

  

  

  

  نهاآ مسائلبعضی از اقسام شرکت و 

�+�_�  

كه شخصي  مثالش اينست گويند، و مي »شركت امالك«را  يكي. شركت بر دو قسم است

 ،بخرند مشتركاً را يزيا نموده چيكجرا خود  پول نفر دويا  ،شريك باشند بميرد و در تركه اش چند نفر

هيچ براي ست كه ا حكم اين قسم شركت اين .كند}بخشش{به دو نفر هبهو يا كسي چيزي را 

  . كدام آنها جايز نيست در آن شي بدون اجازة شريك ديگرش تصرفي نمايد

 اهدهـهم معآنست كه دو نفر با گويند و مثالش  مي »شركت عقود«قسم دوم شركت را 

  . كنيم ا همديگر شريكانه تجارت ميكنند كه من و تو ب

   :شرح ذيل استه بآن احكام  سام واق. شركت عقود اقسام زيادي دارد

  

  

  

+  نان و اقسام آن شركت ع_  

�+�_�  

  هر كدام ،و آن اينكه مثالً دو نفر ،است »شركت عنان« ،عقودشركت اقسام جمله يكي از  :۱مسئله
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نموده  ديگري خريداري گندم يا چيز ،لباس ،كه با اين پول دننك هم معاهدهكرده با ي پول جمعمقدار

  . تجارت نمايند

جانب  دو اگر هر. پول نقد باشد ،هر دو جانب سرمايةشرط در اين قسم شركت اينست كه 

 ،از يك جانب رمايهد تجارت نمايند، و يا سننموده بخواه رمايهمقداري مال و اسباب را نيز شامل س

   .شركت صحيح نمي باشدب ديگر غير نقد، پول نقد باشد و از جان

 كمتر از جانب ديگر ودار پول از يك جانب بيشتر كه مق اين جايز است ،»شركت عنان«در  :۲مسئله

كه گرچه پول از  بگذارنديعني اگر شرط . باشد دو جانب مي و تقسيم نفع نظر به رضايت هر ،باشد

كه م خواهد شد، يا آنمساويانه نصف نصف تقسيكم و از جانب ديگر زياد است، ولي نفع  يك جانب

ـري {اما نفع سه تقسيم ،مساويانه است گرچه سرمايه  }داده يك سهم به يكي و دو سهم به ديگ

  . خواهد شد، اين صورت نيز جايز است

را دارا  تجارت در مال شركتتصرف مربوط شريك اجازة هرگونه  هر ،»شركت عنان« در :۳مسئله

  . اين تصرف خالف معاهده نباشدنكه آشرط ه ، بهست

در اين صورت شركت نيز، قرض يك شريك را نمي توان از شريك ديگرش مطالبه  اما

  . كرد

 تشرك سرمايةتمام  كه نكرده بودند شركت، هنوز مالي خريداري اگر بعد از طي معاهدة اين :۴مسئله

  . گردد در اين صورت باطل مي تيك شريك تلف شد، شرك سرمايةيا 

تلف شد، شريك ديگرش  سرمايةآنگاه  نموده بود و چيزي را خريداري ،يك شريكگر و ا

مطابق  و ،باشد شريك مي دو شده از هر بلكه مال خريداري ،گردد اين صورت باطل نمي شركت در

ـوال    }نموده مال را خريداريو شده نتلف  شكه پول{ياين شريك سرماية}ةحص{سهم ـول ام پ

  . اخذ خواهد شد مطالبه و }تلف شده سرمايه اشكه {شوماز شريك داش خريداري شده 

ديگر  ه هزار و از جانبد ،سرمايهيك جانب مبلغ  طور مثال اگر دو نفر شركت كردند و ازه ب

شد،  هزاري تلف پنجري نموده بود كه پول شريك اخريدرا مال  ،ه هزاريدو شريك  ،هزار بود پنج

ـوم {ثلْده به حساب ثُاين مال خريداري شث لْهزاري در ثُ پنجدر اين صورت، شريك   }يك س

يعني  .نمود ه هزار خود را از او وصول خواهددث اين لْثُ ،هزاري هد شريك و بنابرين باشد شريك مي

   .حيث مال شركت فروخته خواهد شده آينده بو اين مال در  .و سه صد سي و سههزار سه 



 

+1014_ 
ايجاب  بلكه اين شركت از ،ك الزم نيستكردن پول هر دو شري مخلوط ،در اين شركت :5مسئله

  .گردد و قبول زباني منعقد مي

ـوم  يك سوم يا دو ، ياصفن صفگردد، يعني ن رتقسيم نفع بايد حسب تناسب مقرَّ :6مسئله  و )١(.س

يك هزار نقد خواهد گرفت و باقيماندة نفـع از   ،كه فالن شريك ـندبست داداگر به اين صورت قرار

  . اين صورت شركت جايز نيست ،خواهد بود شريك دوم

  

  

  
  _شركت صنايع  +

�+�_�  

ـز   »شركت تقبل« كه گويند مي »شركت صنايع«ديگر از اقسام شركت عقود را  يكي :۷مسئله ني

دو خياط يا دو رنگريز با هم معاهده كنند كه  ،طور مثاله ست كه بين ااو شكل آن . شود گفته مي

 ،بيايد دسته ب كه هر اندازه مزدي و دنشان آمد بگيرايهركدام كه نزد  رنگريزيكار خياطي يا كار هر 

ـيم   ...غيره  يا يك سوم يا يك چهارم وبه حساب نصف  ـورت   . دكننـ ميان همديگر تقس ايـن ص

  . جايز استشركت نيز 

دو شريك  هر نكار برآ ام دادندو شريك كاري را گرفت، انج از يكيشركت، اگر گونه در اين :۸مسئله

تواند  كه مي اگر يك شريك لباسي را براي دوختن گرفت، صاحب لباس همانگونه. دگرد الزم مي

  . شريكش نيز بدوزد خياط توسط، اجازه دارد لباس را بدوزداين خياط  لباس را توسط

كند،  تقاضا تواند مزد خياطي را از صاحب لباس كه اين خياط مي ترتيب همانگونه به همين

كه صاحب  و همانگونه. ن را از صاحب لباس مطالبه نمايدتا مزد دوخخياط شريكش نيز اجازه دارد ت

ـزد   به همين ،گردد دة پرداخت مزد بري الذمه ميهلباس با دادن مزد به خياط اولي از ع گونه اگر م

  .خياطي را به شريك دوم  بدهد، در اين صورت نيز از پرداخت مزد خياطي بري الذمه خواهد گرديد

                                                 
يا ده كرد مثالً پنجاه فيصد يا سي فيصد يا بيست فيصد  متقسي توان بر حسب فيصد نيز آن را مي    (١)

   ...غيره  وفيصد 



 

+1015_ 
  

  

  

  _شركت وجوه   +
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ها  شريك كدام از اين يعني هيچ. است »شركت وجوه«يكي ديگر از اقسام شركت عقود،  :۹مسئله

ـال    هم قرار بسته اند كه از دوكان باآنها حرفه اي، بلكه  دارد و نه پيشه و سرمايهنه  ـرض م ها به ق

   .خريده آن را خواهيم فروخت

شركت  اين قسم نفع در و. باشد در اين شركت نيز، هر يك از شركاء وكيل شريك ديگر مي

يعني اگر اشياي خريداري شده را نصف نصـف  . شركت شان تقسيم خواهد شد بر حسب تناسب

بر حسب اگر مال خريداري شده را  و. مشتركاً قرار داده اند، نفع نيز نصف نصف تقسيم خواهد شد

ـوم   ساب به حدو سوم يا يك سوم مشتركاً قرار داده اند، در اين صورت نفع نيز  دو سوم يا يـك س

  .تقسيم خواهد گرديد
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 ع 
	�ا�  ���ب      

 



 

 

  

  

  

  



 

+1019_ 
+     ُ

ْ
  _يُوِْع كِتَاُب ا�

  

  

  

  

  خريد و فروش مسائل
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من اين چيز را به اين مبلغ فروختم، و شخص  :گفت شخص ديگريه كسي ب كه هنگامي :1مسئله

من آن را خريدم، در اين صورت معامله منعقد گرديده و آن چيز فروخته شده اسـت، و  : ديگر گفت

  . آن گرديده است مالك ،را خريداري نمودهشي كه آن  يشخص

دار بخواهد آن را نخرد، نفروشد و نزد خود نگهدارد يا خري حاال اگر فروشنده بخواهد آن را

  . فروشنده بايد آن را بدهد و خريدار بايد آن را بگيرد. ك نمي تواند خالف معامله كننديهيچ 

  . گويند مي »بيع«فروش را در اصطالح  و اين خريد

تو فروختم ه من اين چيز را به مبلغ ده روپيه ب ؛به شخص ديگري گفتكه كسي  هنگامي :2مسئله

ن را گرفتم، معامله در تمام اين آراضي هستم، قيمت و آن شخص ديگر گفت قبول دارم، يا بر اين 

تا جنس را ندهد  نه فروشنده اختيار دارد اكنون. فروخته شده است آن شي وگرديده  ها منعقد صورت

دو  باشد كه خريد و فروش هر ليكن اين حكم همان زماني مي. دارد آن را نخرد و نه خريدار اختيار

  . جانب در يكجا و در يك مجلس صورت گرفته باشد

  . }گويند مي »ايجاب و قبول«اين را در اصطالح {

ـروختم، و شـخص   ه ديگري گفت كه اين را به مبلغ چهار روپيه به ب هااگر يكي از آن تو ف

ـاطر  ه بيا  ،بلكه از جايش برخاست و حركت كرد ،چهار روپيه چيزي نگفتشنيدن لفظ  ديگر با خ

سپس گفت كه  كار ديگري رفت، و جايش تغيير نمود، و خاطر انجامه و يا ب يديگر مشوره با كس

البته . هنوز فروخته نشده است و آن شيآن را به چهار روپيه خريدم، در اين صورت بيع انجام نشده 

منعقد  ن صورت معاملهير، در ايآن را دادم، يا بگويد كه بگ ؛ته اش، فروشنده بگويداگر بعد از اين گف

  . رسيده است شفروبه  شده و آن شي
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 خاطر انجام كاره كند يا ب برخاسته حركت}گفتن نرخ بعد از{فروشنده به همين صورت اگر

انجام   ت نيز معامله هنوزمن آن را خريدم يا گرفتم، در اين صور ؛ديگري برود و آنگاه خريدار بگويد

  . نيافته و آن شي هنوز فروخته نشده است

 ،دو جانب هر}كه يك مجلس بود، يعني هنگامي ايجاب و قبول در{كه خالصه هنگامي

  . دمي رس فروشبه }جنس{نشست طي نمودند، آنگاه آن شي معامله را در يك

يا {من بدهه لغ يك روپيه بكسي به شخص ديگري گفت كه اين جنس خود را به مب اگر :3مسئله

البته اگر . منعقد نشده استهنوز ، معامله }يا فروختم{شخص در جواب گفت دادمو آن }بفروش

  .فروش رسيده استه منعقد شده و آن شي بحاال ، معامله }يا خريدم{گرفتم ؛خريدار مجدداً بگويد

شخص  نآ و گرفتم ه يك روپيهترا ب كه من اين جنس گفت ديگري خصش اگر كسي به :4مسئله

  . بيع در اين صورت انجام شده است ،در جواب گفت بگير
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و  اگر كسي بعد از دانستن نرخ چيزي همان مبلغ را به فروشنده داد و آن جنس را برداشت :5مسئله

ـه ايـن مبلـغ    ه فروشنده ب خوشي آن مبلغ را گرفت، و نه فروشنده با زبان گفت كه اين جنس را ب

نه خريدار گفت كه آن را خريدم، در اين صورت نيز بيع انجام گرفته است و آن جنس به فروختم و 

   .فروش رسيده است

چهار عدد ميوة بزرگ برداشت و ده روپيه ميوه فروشي بدون سوال و پرسش،  ازي كساگر  :6مسئله

ـورت  در و ميوه فروش نيز به خوشي آن را گرفت، بيع  ،بر دست ميوه فروش گذاشت ـز  اين ص ني

  .يا نگفته باشدگفته باشد  دو با زبان چيزي نآانجام شده است، چه كسي از 

  }.مي گويند »بيع تعاطي«گونه خريد و فروش را  اين{
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  تو فروختم، وه اگر كسي به شخص ديگري گفت كه اين گردنبند مروايد را به صد روپيه ب :7مسئله
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ر دمرواريد هايش را خريدم،  صفيا گفت من ن ،گرفتمكه پنج مرواريد آن را  خريدار در جواب گفت

  . بيع انجام نمي گيرد ،ن راضي نباشدآكه فروشنده بر  اين صورت تا هنگامي

ـا    }ك مرواريدها رايك ينه {زيرا فروشنده قيمت مجموعة گردنبند را گفته بود ـابرين ت بن

. نگيرد تعدادي را و د را بگيردگردنبن ايمرواريده نباشد، خريدار اجازه ندارد تعدادي از كه او راضي زماني

  . بايد تمام گردنبند را بگيرد ،خواهد گردنبند را بگيرد اگر خريدار مي

خريدار گفت بناء تو دادم، و ه يك روپيه ب دانة مروايد را به كه هر فروشنده گفته باشد البته اگر

واريد انجام شده است و همان پنج كه پنج دانة آن را من خريدم، در اين صورت بيع در پنج دانة مر

  . فروش رسيده استه دانة مرواريد ب

ـروختم،  ه اگر كسي چهار چيز مختلف داشت و گفت كه همة اينها را ب :8مسئله تو به چهار روپيه ف

خريدار در اين صورت اختيار ندارد بدون رضايت فروشنده بعضي از آنها را بگيرد و بعضي آنها را نگيرد، 

  . همة آن اشياء را يكجا بفروشدمي خواهد  هزيرا فروشند

ـازه   البته اگر فروشنده هر يكي از آن اشياء را جداگانه نرخ بگذارد، در اين صورت خريدار اج

  . دارد تا بعضي از آنها را بخرد و بعضي را نخرد
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ي در آن معلوم باشد و چنان امر مبهمـ مشخَّص و جنس  تادر خريد و فروش، الزم است  :9مسئله

نرخ جنس بايد  به همين صورت قيمت و. وجود نداشته باشد كه سر انجام به جنگ و جدال بكشد

در اين  ، بيعنبود و يا نرخ آن واضح و متعين نبودمعلوم  مشخّص و اگر جنس. معلوم و متعين باشد

   .صورت صحيح نمي باشد

گويد كه تو  ون فروشنده به خريدار ميو اكن اري كرد،اگر كسي جنسي را به مبلغي خريد :10مسئله

كه تو نخست جنس را بده،  گويد دهم، و خريدار مي تو ميه من جنس را ب پول را بده، آنگاه نخست

ـواهيم داد و  تو ميه آنگاه من پول را ب ـپس   دهم، در اين صورت نخست پول را به فروشنده خ س

ـه  پآنگاه كه  تاكه دارد ار اختي ورتن صفروشنده در اي .جنس را به مشتري ول را نگيرد، جنس را ب

  .مشتري ندهد
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ـر   دو جانب يك چيز يا يك جنس مال را با يكديگر تبادله مي اگر هر و ـثالً ه  دو كنند، م

د و يا تكه را در مقابل تكه تبادله نكن را تبادله مي}دالر به افغاني يا افغاني به دالر ثالًم{جانب، پول نقد

رو داد، در اين صورت به هر دوي ايشان گفته خواهد شد ميان ايشان د، و چنين اختالفي نمي نماي

.بدهند دست يكديگره بدست دو در يك زمان آن را  تا هر
)١(
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است است، معاملة تحريري نيز صحيح  جايز »تعاطي« گرفت   همانگونه كه بيع زباني يا داد و :مسئله    (١)

  . همچنين معاملة تلفوني نيز درست استو 
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  )نرخ(تعيين قيمت  مسائل
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لي پو قدر هر فالن چيز را در مقابل ؛بسته و به فروشنده گفتمشت اگر كسي دست خود را  :1مسئله

 كه در دست آن شخص، چه پولي هست، من بده، و فروشنده نمي دانده كه در دست من است ب

 صد دو يا است، آيا يك روپيه استدر دستش يا چه مقدار پول }افغاني است يا ريال يا دالرپول آيا  {

  . اين صورت صحيح نمي باشد بيع در... روپيه 

 فروش و خريد هنگام رواج داشت، در}پاكستاني و افغاني لوپ مثالً{پول نوع دو شهري در اگر :2مسئله

اگر نوع پول مشخص نگرديد، بلكه فروشنده فقط گفت كه من . ص گرددشخَّنوع پول نيز بايد م

و خريدار در جواب گفت من آن را گرفتم يا خريدم، در اين صورت  ،اين جنس را به ده روپيه فروختم

ـود،  كه كدام پول در آن شهر روا بايد ديد ج بيشتري دارد، هر پولي كه رواجش در آن شهر بيشتر ب

  . بايد همان پول را پرداخت

فاسد  كهاين صورت بيع انجام نشده بل د، دررواج دارنطور مساويانه ه دو نوع پول ب هر اگر و

  . گرديده است

ن افلَ ؛تفگ ه اوان داده برا به فروشنده نش آن در دست خود مقداري پول داشت و اگر كسي :3مسئله

كه  دداد، اما نمي دان ها را ديده آن شي را به او و فروشنده پول دهمن به را در مقابل اين پولها ب چيز

  . درست استدر اين صورت ها چقدر است، بيع  آن پول

را  نسفروشنده آن ج روي فروشنده نهاد و به همين صورت اگر خريدار مقداري پول پيش

  . هم صحيح استها چقدر است، بيع باز دانست كه آن پول نمي اما اد،دها به او  در مقابل آن پول

 ها را به چشم سر مشاهده كند، بيان مقدار آن پول كه فروشنده پول نگاميه خالصه آنكه

ها را به چشم سر مشاهده نكرد، در اين صورت بيان مقدار  ها الزم نمي باشد، و اگر فروشنده پول

   .را در مقابل ده روپيه گرفتمخريدار اينگونه بگويد كه اين شي  مثالً .گردد ها الزم مي آن پول
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  . گردد ساخت، بيع فاسد مينص شخَّم ن وعيها را م خريدار مقدار پول اگر

ين قيمـت آن  يضرورتي به تع ،شما اين جنس را بگيريد ؛خريدار گفته اي ب اگر فروشنده :4مسئله

 من از شما چگونه پول بيشتري مـي  ،گيرم ز شما مين بود همان را اآنيست، هرچه قيمت اصلي 

من بعداً پرسان نموده هرچه كه قيمتش بود به  ،شما آن را بگيريد ؛خريدار گفته توانم بگيرم، و يا ب

الني نيز خريده است، شما نيز همان قيمتي را همين چيز را فُ ؛گفت، يا به خريدار گفت مشما خواه

ـار  خواهد همانق چه كه دل شما ميهر ؛ريدار گفتخه بدهيد كه او داده است، يا ب در بدهيد، من انك

ـود،  چه  از بازار پرسان كنيد، هر ؛چه بدهيد قبول دارم، يا به خريدار گفتنمي كنم و هر قيمت آن ب

قيمت  گفت شما همان كه او الني نشان بدهيد، هر قيمتيفُه اين را ب ؛گفتهمان را بدهيد، يا اينكه 

  . دباش ها فاسد مي بيع در تمام اين صورت.. . من بدهيده را ب

بيع ن گرديد، و سببي كه ص و متعيمشخَّ}مجلس{البته اگر قيمت آن جنس در همانجا

 فساد بيع، بعد از تغيير جاي خريدار علَّتو اگر . بيع درست خواهد شدرا فاسد گردانيده بود از بين رفت، 

البته خريدار و فروشنده بعد از . بلي فاسد گرديده استيا فروشنده از ميان رفت، در اين صورت بيع ق

  .كنند}بيع{توانند از سر نو معامله فساد بيع، مي علَّتن زايل شد
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طور مثال يك روز ه ب ،گرفت ني، سوداي مورد ضرورت خانه را مياگر كسي از دكاندار معي :5مسئله

آورد و دربارة مي ... غيره  گري دو كيلو روغن و، و روز ديتُرشييك كيلو ماش، روز ديگر نيم كيلو 

شد  ولشچه پكردم هر ماني با دكاندار حسابكه هر ز به اين فكر است كرد و ميآنها پرسان ن قيمت

  .دهم، اين بيع درست است به او مي

ني مي فرستاد ـمعي}فروشي يا دوا{به همين صورت اگر مريضي نسخة خود را به عطار

بهبود   گرفت و قيمت آنها را نمي پرسيد و به اين فكر بود كه هر وقتي مي يز وو دواهاي خود را ا

  . است صحيح پردازم، اين بيع نيز شد به او مي چه پول دواهايش مي، هريافتم
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ن چيز را آ ؛گفت}نشان داده{به فروشندهآن را  اگر كسي در دست خود ده روپيه داشت و :6مسئله

 كه همان پول در اين صورت خريدار اختيار دارد}،و فروشنده پذيرفت{خريدمها  در مقابل اين پول

ـر . يا آنكه ده روپية ديگري را به او بدهد ،هاي موجود در دست خود را به فروشنده بدهد ط فقط ش

  . نباشد}لناچيا {ست كه آن ده روپيه جعليا اين
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ـنده  ه ب يهنون اختيار دارد كه يك روپكسي يك روپيه را چيزي خريداري كرد، اك اگر :7مسئله فروش

  . فروشنده نمي تواند از گرفتن آنها انكار كند .راني يا چهار سكة شانزده پولييك ق ةسك يا دو ،بدهد

ـا  اكنون مي د و ركسي صد روپيه را چيزي خريداري ك البته اگر خواهد تمام صد روپيه را ب

ار يپرداخت نمايد، در اين صورت فروشنده اخت}انيرهاي شانزده پولي و يك ق هسك{»ميده پولِ«

ـدار   ،راضي نباشد» ميده پولِ« گرفتن اگر فروشنده بر. را بگيرد يا نگيرد »ميده پولِ« آندارد كه  خري

.صورت روپيه بپردازده بايد صد روپيه را ب
)١(   

ـد  }كه قفلش در آن نصب مي باشد{اگر كسي صندوقچه اي را :8مسئله ـه    شفروخـت، كلي ـز ب ني

فروشنده نمي تواند پول جداگانه اي در مقابل كليد بخواهد و يا كليدش . همراهش فروخته شده است

.را خود نگهدارد
)٢(

   

                                                 
ـ {»ميده پولِ«پرداخت قيمت جنس خريداري شده توسط  ةمسئل    (١)  كـم  زيـيعني سكه هاي فل

مختلف ، رف آنها جداگانه باشدي كه عئكشورهاشهرها و عرفي است، بنابرين حكم آن در  مسئلة }قيمت

   .خواهد بود

اجزاء ذل�  ا-قود ال+ *ا اجزاء، اذا جر� العقد   نوع منها �ن للمش�� ان يعطى ا�من من

   ... هذا االمر عُرف ا�تة و العادية ا6ارية ا-وع، لكن يتبع .

   1/113 :مرآة ا�جلة
ـه    }حرَّاج{»ليالم«گر كسي جنس خود را ا  :مسئله    )٢( ـد ك ـداري بده  كند، يعني جنس را به آن خري

  . مي گويند »بيع مزايده«گونه بيع جايز است، و آن را  يمتي بيشتر از ساير خريداران مي پردازد، اينق
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  كه خريده يا فروخته مي شود ئمسائل مشخَّص بودن شي
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 }امثال آن مش وكش ،ودنخ ،لوبيا ،گندم ميوة خشك از قبيل و{ و حبوبات جات غلّه در مورد :1مسئله

 كيلو هر كهگونه خريد و فروش كنند  وزن به اينحساب فروشنده و خريدار اختيار دارند تا آنها را به 

  .كنندند تا بدون وزن آن را خريد و فروش ار داري، و هم اختروپيه دهيمت به قمثالً گندم 

كه در }فتو فروشنده پذير{روپيه خريدم هزارمثالً خريدار بگويد كه اين تودة گندم را به 
  .گردد، چه كم باشد و چه زياد خريدار ميملكيت اين صورت گندم هاي آن توده همه 

ـنده   ،نارنج و امثال آنها ،انار ،هاي مانند سيبه ودر هنگام خريد و فروش مي :2مسئله خريدار و فروش
بنابرين اگر كسي . د و فروش كنندو يا توده اي خري}اي دانه{اختيار دارند تا آنها را به حساب عددي

ص نبود، بيع در ايـن  هاي سبد معلوم و مشخَّ روپيه خريد و تعداد سيب صديك سبد سيب را به 
  .كم برآيد يا زياد باشد، چه ها از خريدار مي همة سيب و ،صورت نيز صحيح است

 اين خشت روپيه، هموزن دهدر مقابل  ؛به او گفت ياگر كسي ميوه مي فروخت و شخص :3مسئله

را نمـي  }سنگ يا{برايم ميوه بده، و ميوه فروش بر آن راضي شد، و وزن آن خشت}يا سنگ{
  . تنيز جايز اسداند كه چقدر است، بيع در اين صورت 

ـر   چهلبه مثالً را  هاسيب يا انار يا نارنج و امثال آن}ارتنكيا {اگر كسي يك سبد :4مسئله ـه ب  روپي
داشت،  سيب سبد فقط سه صد ،دارد، و چون بعداً آن را شمردندصد سيب  كه چهار اين شرط خريد

ـنده   اكنوناگر آن را گرفت، . سبد ميوه را بگيرد و يا نگيردآن خريدار اختيار دارد كه  اكنون به فروش
ـه او   نموده ها را كم سيب }بعر{بلكه قيمت يك چهارم ،چهل روپيه نمي دهد ـه ب فقط سي روپي

ـه     در اين صورت سي و ،و پنجاه سيب در سبد برآمد اگر سه صد و. خواهد پرداخت ـه ب ـنج روپي پ
  . پردازدمي فروشنده 

  . نيز كم خواهد شدها آن از قيمتهمانقدر  ،كم بودها خالصه هر قدري كه از تعداد سيب 
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ـورت،    اگر بعد از شمردن، تعداد سيب و هاي سبد بيشتر از چهار صد عدد بود، در ايـن ص

  . را نداردسيب صد عدد  باشد، خريدار حق گرفتن بيشتر از چهار تعداد اضافي از فروشنده مي

اين  شد، درسيب در آن سبد با عدد دنص نكرد كه چالبته اگر او تمام سبد را خريد و مشخَّ
  . باشد، چه بسيار باشد و چه كم از خريدار مي ،صورت هر مقدار سيب كه در سبد بود

تمام  كند، را خريد كه اگر كمي از آن را قطع...  اي اگر كسي چنان چادري يا لباسي يا پارچه :5مسئله
لباس  چادر ياكه اين  شود، و خريدار در هنگام خريدن شرط گذاشته بود ن چادر يا لباس خراب ميآ

كه آن چادر را متر كردند، كمتر از سه متر بود، در اين صورت هيچ چيزي  هنگامياما سه متر باشد، 
يمت آن چادر يا لباس كم نمي گردد، بلكه خريدار بايد تمام همان قيمتي را بپردازد كه طي شده از ق
كه آن چادر  اجازه داردخريدار بيع،  وجود تكميل با ،كمتر است نكه چادر از سه مترآخاطر ه البته ب .بود

  . يا لباس را بگيرد و يا نگيرد

 مي اگر آن چادر يا لباس بيشتر از سه متر برآمد، در اين صورت نيز مقدار اضافي از خريدار و

  . پول بيشتري به فروشنده نمي پردازد ،خاطر آن مقدار اضافيه باشد و خريدار ب

ـد مثالً چادر ابريشمي را دو  ،اگر كسي در شب هنگام :6مسئله  به صد روپيه خريد و چون صبح ش

  . د كه يكي از آنها نخي است، در اين صورت بيع هر دوي آنها جايز نمي باشدمشاهده كر

بعداً  و، باشددو فيروزه  اين شرط خريد كه نگين هر رهمچنين اگر كسي دو انگشتري را ب
ـر  هيز ديگري آنها فيروزه نيست بلكه چ معلوم شد كه نگين يكيِ دو  ست، در اين صورت بيـع ه

  . باشد انگشتري ناجايز مي

ايد دوباره با فروشنده گفتگو نموده بدو را بگيرد،  يكي از آنها را يا هر خواهد اكنون اگر او مي
  . معامله نمايدبا او از سر نو 
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  به قرض و فروش خريد مسائل
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بايد ت قرض كه مدت پرداخ اما بايد متوجه بود ،قرض جايز است خريد و فروش چيزي به :1مسئله
مدهم چهار ماه مييكماه يا تا ن باشد، مثالً خريدار بگويد كه پولش را تا پانزده روز يا عي .  

ن نكرد و فقط اينقدر گفت كه حاال ندارم، بعداً مياگر كسي مدت پرداخت قرض را متعي 

ـداً    بود كه اين جنس را به اين شرط مي دهم، پس اگر به اين صورت گفته ـولش را بع خرم كه پ
   .خواهم داد، بيع در اين صورت فاسد شده است

ـه  واگر در هنگام خريداري شرط نگذاشته بود بلكه بعد از اتمام معامله  به فروشنده گفت ك
  . در اين صورت بيع فاسد نمي گردد ،دهم يپول را بعداً م

و نه بعد از آن چيزي گفت، بيع در اين صورت صحيح  ريداريخاگر خريدار نه در هنگام  و
  . است

فروشنده  البته اگر. ول را بپردازدپ همين حاالتا  الزم است صورت اخير بر خريداردو  در اين و
ـرد،   است، اما اگر فروشنده او را مهلت نداد و پولش را جداگانهي امراو را مهلت بدهد، اين  مطالبه ك

  . اداء كندهمين حاال تا پول را  ستابر خريدار الزم 

ـد   من بده و چونه چيزي به فروشنده گفت كه اين را ب اگر كسي در هنگام خريد :2مسئله پولم آم
و يا گفت كه پولت  ،دهم آنگاه قيمتش را مي پردازم، يا گفت كه چون برادرم آمد آنگاه پولت را مي

ده به خريدار گفت كه شما اين را بگيريد و دهم و يا فروشن را در وقت برداشتن حاصالت زمين مي
براي صحت . ها فاسد گرديده است تمام اين صورت هر وقت دل تان شد پولش را بدهيد، بيع در

  . پول متعين نمايندخاطر پرداخت ه حتمي و الزم است تا مدتي را باين  مذكور،هاي  در صورتبيع 

سخنان باال را به فروشنده گفت، در اين كرده و بعد از آن و اگر كسي آن شي را خريداري 
  ،كند مطالبه از خريدارهم اكنون كه پول خود را  ار دارديت، اما فروشنده اخباشد صورت بيع صحيح مي
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  . يا او را مهلت بدهد

حق مطالبة  ،فروشنده در اين مسئله .تـاسـنــثالبته مسئلة برداشتن حاصالت زمين مست
  . حاصالت ندارد پول خود را قبل از وقت برداشت
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خواهد آن را به  مي صد روپيه است، اما كسيدر بازار به پول نقد، اگر قيمت صد كيلو گندم  :3مسئله

گندم به اين شخص پنج كيلوگرام  و هفتاد ،هاي در مقابل صد روپي قرض بخرد، پس اگر فروشنده
خواهد به  مي خريدارشد كه باوم ليكن بايد در همان وقت خريداري معل ،داد، اين بيع درست است

  . ري كنداقرض خريد

البته اين حكم جواز در همان صورتي خواهد بود كه فروشنده نخست از خريدار بپرسد كه  :4مسئله
  . خري يا قرض آيا نقد مي

ـنج   و اگر خريدار نقد گفت، فروشنده صد كيلو گندم به او بدهد و اگر قرض گفت، هفتاد پ
  . كيلو به او بدهد

صد كيلو گندم  ،گيري اگر فروشنده به اين شكل با خريدار معامله كرد كه اگر نقد مي ليو
دهـم،   پنج كيلو گندم را به صد روپيه مي و گيري، هفتاد دهم و اگر قرض مي را به صد روپيه مي

  . نيست معامله جايز گونه اين

ذشت، باز از فروشنده ي كرد و چون يك ماه گركسي به وعدة يك ماهه جنسي را خريدا :5مسئله
فروشنده  خواهد نمود و تقاضا كرد تا او را پانزده روز ديگر مهلت بدهد و او بعد از پانزده روز پول را اداء

  .پانزده روز مهلت بيشتر يافته است اكنون خريدار ،نيز راضي شد

  .مطالبه كند حالي الفپول خود را مي تولند اگر فروشنده بر مهلت دادن راضي نشد،  و

ـه و كسي مقروض است  اگر :6مسئله ـروز و   نزد خود پول دارد، برايش حرام است كه به ناحق ب ام
ـرده ام،  }پوند و دالرم{ني، فالن وقت بيا گفتن ها و يا هنوز پول ها، يا حاال فردا كردن را تبديل نك

ـازد ردانـسرگ ي راـها كس كردنو از اين قبيل بهانه ...  دهم چون آن را تبديل كردم آنگاه مي   .بس
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.ه شودكه صاحب حق پول خود را مطالبه كرد، بايد حقش پرداخت هنگامي

)١(
    

ـول آن   خريداريالبته اگر كسي به قرض چيزي را  كرده است، در اين صورت پرداختن پ
سرگردان ساختن  كردن و بعد از مدت معينه اش واجب خواهد بود، و بعد از ختم آن مدت، امروز و فردا

  . ز نمي باشدمردم جاي

ـاورد، ايـن    ه تواند از جائي پول ب و نه مير كسي واقعاً نزد خود پول ندارد البته اگ دسـت بي
فوراً حق مردم را اداء كند و امروز بايد دست آوردن پول، ه ليكن به محض ب ،است ناچاريصورت 

  .و فردا ننمايد
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  .كند، او ظالم است هم امروز و فردا مينيز دارد و بازمقروض است و پول اداي قرض خود را 
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  خريدن چيزي به شرط اختيارِ پس دادن مسائل

  )گويند كه آن را در شريعت، خيار شرط مي(

�+�_�  

ـه روز     تا يك ؛گفت هچيزي به فروشند نكسي در هنگام خريد اگر :1مسئله ـا س ـا ت روز يا دو روز ي
 پس آن را اگر دلم نشد گيرم و دلم شد آن را مي كنم، اگر گيرم يا مستردبكه اين جنس را  ار دارميتاخ

تا يك يا دو يا سه روزي كه فروشنده قبول در اين صورت  خريدار. دهم، اين بيع درست است مي
نگهدارد را تواند آن  اگر خواست مي. دادن جنس خريده شده را دارد نموده، اختيار نگهداشتن يا پس

  . تواند آن را مسترد نمايد و اگر نخواست مي

كردن جنس را دارم، اگر خريدار به فروشنده گفت من تا سه روز اختيار نگهداشتن يا مسترد  :2مسئله
و سپس سه روز گذشت و خريدار به فروشنده جوابي نداد و نه جنس را مسترد كرد، در اين صورت 

   .بگيردالزم است كه جنس خريده شده را و بر او  خريدار حق پس دادن آن را ندارد

يدار لي خروالبته اگر فروشنده رعايت خريدار را نموده آن را پس بگيرد، اينكار درست است، 
  . بدون رضايت فروشنده نمي تواند جنس را مسترد كند

كسي چهار روز يا پنج روز مهلت را شرط  شرط گذاشتن بيشتر از سه روز جايز نيست، اگر :3مسئله
 ،روز كه آيا در طول سه روز جوابي داده است يا نه؟ اگر در طول سه اين صورت بايد ديد گذاشت، در

جنس  ؛اگر گفت و}رود از بين مي{شود سترد كرد، بيع فسخ ميخريدار جنس خريداري شده را م
  . باشد را گرفتم، بيع صحيح مي

گذشت و معلوم نگرديد كه خريدار آن را مي گيرد يا پس مي دهد، بيـع در  اگر سه روز  و
   .اين صورت فاسد مي باشد

ـه روز   تواند در هنگام فروش شرط بگذارد كه به همين ترتيب، فروشنده نيز مي :4مسئله من تا س
  . توانم جنس را پس بگيرم، اينكار نيز جايز است اگر خواستم مي كه اختيار دارم
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دوم  روز ي چيزي، سه روز مهلت را شرط گذاشت و سپس دراركسي در هنگام خريد اگر :5مسئله
اين صورت اختيارش از بين  كنم، در من جنس را گرفتم و آن را مسترد نمي ؛گفت فروشندهه ب هآمد
 ؛خانه گفته حتي اگر خريدار به محض رسيدن ب .رود و اكنون نمي تواند جنس را مسترد كند مي

   .رود صورت نيز اختيارش از بين مياين جنس را گرفتم و آن را پس نمي دهم، در اين 

را  و جنس خريداري شده خواهد بيع را فسخ كند ه خريدار ميك هر زمانيو بايد متوجه بود 
ـدم  }شكستن{فسخ. او الزم است تا بيع را در موجوديت فروشنده بشكندمسترد كند، بر  بيع در ع

  .موجوديت فروشنده جايز نيست

ا ي{مادرماگر من اين جنس را به اين شرط گرفتم كه  ؛گفت خريدارياگر كسي در هنگام  :6مسئله
درست  نه بيع نيزاينگو. كنم گرنه آن را مسترد مي دارم و مي ن را بگير، جنس را نگهآگفت }النيفُ

اگر خود  و. جنس را مسترد كند تا تا سه روز مهلت دارد وي}النييا فُ{اكنون خريدار يا مادر است و
ـدام  وي }النييا فُ{خريدار يا مادر گفت كه جنس را گرفتم و آن را پس نمي دهم، اكنون هيچ ك

  . اختيار پس دادن جنس خريداري شده را ندارد

ـه روز   ؛فروش گرفته گفت رخترا از }طاقة پارچه{»توپ تكه« اگر كسي دو يا سه :7مسئله تا س
مد بگيرم، اين بيع درست از بين اينها را كه خوشم آ »يك توپ«ار دارم كه در مقابل هزار روپيه يتاخ

          . است و خريدار تا سه روز اختيار دارد تا يكي از آن سه توپ تكه را بگيرد

ـا را مـي  ه ه را برداشت و باگر كسي چهار يا پنج توپ تك و  فروشنده گفت كه يكي از آنه

  . بيع فاسد استصورت گيرم، اين 
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استعمال  سپس شروع به دادن خريده بود و ساختيار پ ر كسي چيزي را به شرط سه روزاگ :8مسئله
ردني هموار كجنس شده پوشيدني بود، خريدار آن را پوشيد، يا  خريداريآن نمود، مثالً اگر جنس 

  . ار مسترد كردن آن را ندارديبود و خريدار آن را هموار كرد، اكنون خريدار اخت

ـورت   خاطر آزمايش و امتحان، آن را استعمال كرده بود، در اينه البته اگر خريدار فقط ب :9مسئله ص
پوشيد تا  مثالً اگر پيراهن يا چادر يا فرشي را خريده بود و پيراهن را يكبار. حق مسترد كردن را دارد
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ـد درازا و پهناي يا نه، و يا چادر را بر سر كرد تا  برابر استببيند كه آيا پيراهن برتنش  ـا   ،آن را ببين و ي

  .فرش را هموار كرد تا طول و عرض آن را بنگرد، در اين صورت نيز او حق پس دادن آن را دارد

  

  

  

  

  

  خريداري چيزي بدون مشاهدة آن مسائل
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كه آن  اما هنگامي. ، چيزي را خريداري كرد، اين بيع درست استمشاهدهبدون  كسي اگر :1مسئله
اگر آن شي  و. ن نباشدآ كند، گرچه هيچ عيبي در كه آن را نگهدارد يا مسترد د، اكنون اختيار داردديرا 

   .آن را بگيرد يا مسترد كندهم خريدار اختيار دارد كه ونه باشد كه شرط گذاشته بود، بازهمانگ

فروخت، و بعداً آن را  آنكه آن را مشاهده كندتش است بدون اگر كسي چيزي را كه ملكي :2ئلهمس
   .خريدار استندارد، اختيار پس دادن و مسترد كردن فقط حق را ، او حق پس گرفتن مشاهده كرد
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د، بو تازه هاي باالي سبد خوب وباميه براي فروش آورد و باميه }مثالً{اگر سبزي فروشي :3مسئله
ـار   هاي زير سبد خراب برآمد،باميه ي تمام سبد را خريد، اما سبرين كبنا در اين صورت خريدار اختي

  . آن را مسترد كند دارد

ـداري  باميه هالبته اگر  اي باالي سبد و زير سبد يكسان بود، در اين صورت فقط مشاهدة مق
  .يند يا نبيند، او اختيار پس دادن را نخواهد داشتكند، خريدار چه تمام آنها را بب ها كفايت ميباميه از 

كه همة آنها با هم برابر و يكسان نمي را امثال آنها چيزي  يااگر كسي امرود يا انار يا نارنج  :4مسئله
ا را دارد، و حق پس آنه كردن كه همة آنها را نبيند، اختيار مسترد ين صورت تا زمانيا ، درخريد باشند

  .مقدار كمي آنها از بين نمي روددادنش با مشاهدة 
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مسترد  ارياخت ،آن ةمشاهد با ورت فقطاين ص اي را خريد، در اگر كسي خوردني يا نوشيدني :5مسئله 

.ز بين نمي رود، بلكه چشيدن آن خوردني يا نوشيدني نيز الزم استش اكردن
)١(

ـد خريدار  اگر  از  بع
  . دارد ش راندااختيار پس ددر اين صورت  ،آن را نپسنديد ،چشيدن

ـد    ةكسي در گذشت :6مسئله ـو ببين آن را دوري، چيزي را ديده بود و اكنون بدون آنكه آن را از سر ن
گذشته  كه در آن چيز درست به همانگونه بود ،خانه آورد و مشاهده كرده كه آن را ب و هنگامي دخري

  . ديده بود، در اين صورت او اختيار مسترد كردن آن شي را ندارد

اختيار  ،بعد از مشاهدة آن چيز حاالآن شي آمده بود،  در طول اين دوران، فرقي دراگر ته الب
  .گرفتن يا پس دادنش را دارد

  

  

  

  

  

  

� +�_�  

                                                 
 اگر د، وبينكه مالك خوردني يا نوشيدني از چشيدن آن ضرري نخواهد بود اين حكم در صورتي     (١)

خاطر ه بمي شود آن را مجبور  يا امثال يا تربوزخربوزه  ضرري مي بيند، مثالً خريدار شچش ازشي  آن مالك

  5/10: حاشية جديده. چشيدن قاش كند، اين صورت مشمول حكم باال نمي باشد
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  معيوب برآمدن شي خريداري شده مسائل

�+�_�  

چون كسي چيزي را مي فروخت، بر او واجب است تا اگر عيب يا نقصي در آن باشد، خريدار  :1مسئله
  .با فريب حرام استش مخفي نگهداشتن عيب آن و فروختن. بر آن مطلع نمايدرا 

ـوپ  «رد كه جنس عيب دارد، مثالً اگر خريدار متوجه شد يا مشاهده ك ،بعد از خريداري :2مسئله ت

اين صورت  سودا برآمد، در يا عيب ديگري در را موش خورده بود، يا شال را كرم خورده بود، و »تكه
  . رد يا مسترد كندنگهداخريدار اختيار دارد تا جنس خريده شده را 

ادن قيمـت آن  كم د. ل قيمت آن را بپردازدرد، بر او الزم است تا كُدا نگه مياما اگر آن را 
اين صورت  كردن قيمت راضي شود، در كم بر البته اگر فروشنده نيز. باشد خاطر عيبش جايز نميه ب

  . باشد كم كردن و كم دادن قيمت آن جايز مي

يك  طفلي خانه آورد وه ب نموده را خريداري}پارچهطاقة {»توپ تكه« يك مثالًاگر كسي  :3مسئله
از داخل  »توپ تكه« قيچي قطع نمود، و آنگاه خريدار متوجه شد كه آن تكه را پاره كرد يا با گوشة

ـر  {خريدار نمي تواند توپ تكه را مسترد كند اكنوننيز عيب دارد، مثالً موش آن را خورده بود،  مگ
  . يك عيب نزد خود خريدار پيدا كرده است »توپ تكه«زيرا }،آنكه فروشنده راضي شود

ـد يبي كه از نزد فروشنده آمده خاطر عه ب »توپ تكه« البته قيمت . است كم خواهد گردي

نشان دهند و هر مقدار پولي كه آنها تجويز كردند، }يعني رخت فروشان{كار برين آن را به اهلبنا
  . از قيمت كم كنيد

آن  پس عيبس ش نمود ورّرا خريده آن را ب}پارچه اي{اي كسي تكه ترتيب اگر به همين :4مسئله
  . ن كم خواهد گرديدآالبته از قيمت  .او نمي تواند تكه را مسترد كندنيز ت ديد، در اين صوررا 

ـر  پولت را پس كه تكة برّش شده را پس بده و اما اگر فروشنده با وجود آن برّش بگويد ، بگي
  .تواند نميانكار باشد و خريدار  فروشنده اين حق را دارا مي اين صورت كنم، در كم نمي آن من از قيمت
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 ،صورت وم گرديد، در اينسپس عيب آن معل وده و دوخته بود وش نمريدار تكه را برّاگر خ

  . از قيمت تكه كم خواهد گرديد و فروشنده نمي تواند تكة خود را پس بگيرد

كس ديگري فروخته بود يا به قصد لباس دوختن براي طفل نابالغ ه اگر خريدار تكه را ب و
د، ش تكه معلوم سپس عيب و ،كرده بود شرّآن طفل خود بدهد ب آنكه لباس را به خود آن را به نيت

  . دگردياين صورت اكنون چيزي از قيمت تكه كم نخواهد  در

كرده بود و سپس عيب  شرّاگر خريدار آن را به نيت لباس دوختن براي اوالد بالغ خود ب و
  .د، در اين صورت قيمت آن كم خواهد گرديدش تكه معلوم

  

�+ �_�  

  

يك روپيه خريد و سپس چون آنها به تخم  كسي مقداري تخم مرغ را به حساب هر اگر :5مسئله
و چنان  ،تواند پس بگيرد ها گنديده بود، در اين صورت همة پول خود را مي را شكست، تمام تخم

  . است اري نكردهخواهيم پنداشت كه گويا او اصالً چيزي خريد

 پول تخـم مي تواند سالم بود، در اين صورت ها خراب و بعضي آنها  اگر بعضي از تخم و

  . س بگيردپهاي خراب را 

گونه خريداري كرده بود كه نپنج تخم مرغ را يكجائي به اي كسي بيست يا بيست و اگر و
ـد بايد ديد اكنون پس  م،ها را به بيست روپيه خريد همة اين تخم ه كه چند عدد تخم خراب بر آم

اگر  و .اعتباري نخواهد داشتمقدار اين  ،دد آن خراب برآمدهپنج يا شش ع ،اگر در صد تخم. است
ـد   پول بيشتر از آن خراب برآمد، در اين صورت به حساب تعداد تخم هاي خراب از  آنها كـم خواه

  . گرديد

كرد  چون آن را قاش د وامثال آنها را خري يا بادرنگ ،چهارمغز ،بادام ،زتربو ،اگر كسي خربوزه :6مسئله
كُالً يد يا آنكه آكار ديگري مي ه بايد ديد كه آيا خراب آن ب اكنونل آن خراب بود، يا شكست، داخ

  . از بين رفته است و بايد آن را دور انداخت

خريدار تمام پول خود را . در اين صورت بيع اصالً درست نمي باشد ،اگر دور انداختني بود
  . پس بگيرد
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ه آن چيز خراب در بازار فروخته ك هر قيمتيآيد، در اين صورت به  كار ديگري ميه اگر ب و

  . ل قيمت پرداخته نخواهد شدبايد بپردازد، كُ هفروشنده همان قدر پول بخريدار  ،شود مي

آن خراب برآمد، اين  صد عدد بادام خريد و چهار يا پنج عدد}حساب دانه ايه ب{كسي اگر :7مسئله
.مدو اگر بيشتر از آن خراب برآ. مقدار اعتباري ندارد

)١(
در اين صورت خريدار اختيار دارد تا به حساب  

  . قيمت را كم بدهدپول هاي خراب،  تعداد همان بادام

ـه   ن خريداري نمود و سپس متوجهغده كيلو گندم يا پنج كيلو رو}مثالً{اگر كسي :8مسئله شد ك
 ش را نگهاين صورت برايش جايز نيست تا سالم آن خراب است و مقداري هم سالم، در مقداري از

 مي اگر آن را مسترد و ،خواهد آن را بگيرد بايد همة آن را بگيرد اگر مي. دارد و خرابش را مسترد كند

  . بايد همة آن را مسترد كند ،كند

البته اگر فروشنده خود رضايت داشته باشد كه خريدار سالمش را بگيرد و خرابش را پـس  
  . ه اينكار جايز نمي باشدو بدون رضايت فروشند .بدهد، اينكار جايز است

  
�+ �_�  

  
آن را  دتوان كه عيب جنس خريداري شده معلوم گرديد، خريدار تا همان وقتي مي هنگامي :9مسئله

گرفتن آن  اگر خريدار بر و. دار ثابت نشده باشد ي عيبنگهداشتن آن ش كه رضايتش بر كند مسترد
  البته اگر فروشنده .رايش جايز نيستردد، در اين صورت مسترد كردن آن بـجنس معيوب راضي گ
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بلكه  يك تا شش دانه تصريح كرده اند، مگر مقصود ايشان تحديد عدد در شش نيست فقهاء بر

خريدار اختيار  بادام خراب بود،اگر كنند،  كه عرفاً تحمل ميرا تا هر تعدادي مردم اينست كه ايشان مقصود 

    5/12: حاشية جديده. قيمت را نخواهد داشتكاستن 

شود، بنابرين در  و در افغانستان و ايران و اكثر كشورهاي جهان، بادام به حساب وزن فروخته مي

  .رف همان ديار معتبر خواهد بودعو امثال آن در اين ديار، صورت پيشĤمد عيب در بادام 
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  . باشد جايز مي اكنونبا رضايت خاطر آن را پس بگيرد، مسترد كردن 

شد  متوجه آنگاه و را خريده به خانه آورد ديگرييا چيز گوسفند يا گاو  كسي طور مثال اگره ب
اظهار  ،آن ةمشاهداگر خريدار بعد از  از بدنش زخمي است، پس بيمار است يا جائيگوسفند يا گاو  كه

را  شكردن اين صورت اكنون حق مسترد گرفتم، در بشـكه پرواهي نيست، آن را با عي رضايت كرد
  . ندارد

 ،دهندة رضايتش است ولي چنان كاري را انجام داد كه نشان ،زبان چيزي نگفت اگر با و
  . كردن آن را ندارددر اين صورت نيز حق مسترد  ،مثالً شروع به معالجه و تداوي آن حيوان نمود

ـه  بزرا خريد و سپس معلوم شد كه قصاب گوشت  گوسفنداگر كسي گوشت   :10مسئله او داده  را ب
  .تواند آن را مسترد كند است، در اين صورت مي

كسي  آنگاه بعد از گذر مدتي آن را پوشيد، يا ،اگر زني گلوبند مرواريد يا زيور ديگري را خريد :11مسئله
ـا ريد و آن را پوشيده كمي راه رفت يا قدم زد، در اين صورت اگر عيبـي در آن را خ}كفشي{بوتي  ه

  . اختيار مسترد كردن آنها را ندارد ،ديده شود

بود تا ببيند كه به پايش مي آيد يا ني و در وقـت راه   وشيدهالبته اگر بوت را به اين جهت پ
ـان    شر امتحانخاطه پوشيدن آن بدر اين صورت دهد،  رفتن، پاي را تكليف نمي ـدت زم براي م

  . تواند آن را مسترد كند كوتاهي حرجي ندارد، و در صورت مشاهدة عيب، هنوز هم مي

يا بر  ،ضرورتي بر آن نشسته اي را خريده و ب تخت يا چارپائي كسي به همين ترتيب اگر
   .داردديگري استعمالش نمود، حاال اختيار مسترد كردن آن را ن ةگونه يا ب ،دنآن نماز خوا

استعمال  آن را ه اگر خريدار از آن كار گرفت وك دارند ار حكم همين اجناس نيز و ءاشيا رساي
.نمود، حق مسترد كردنش را نخواهد داشت
)١(

  

                                                 
ـازاري  ست كه اگر خريدار جنس خريده شدا مراد اين   ) ١( ه را استعمال كرد و به سبب اين استعمال وي، قيمت ب

  . آن جنس تقليل يافت، در اين صورت اختيار مسترد كردن آن را به سبب عيبش نخواهد داشت

ـر  . البته مي تواند آن مقدار پول را از فروشنده پس بگيرد كه به سبب عيب از قيمتش كاسته شده است و اگ

استعمال خريدار تقليل نيافته بود، در اين صورت خريدار اختيار مسترد كردن آن را دارا قيمت بازاري آن جنس به سبب 

  . مي باشد

  5/13: حاشية جديده
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بعداً عيبي  اگر ،قت ببينده كه آن را ب گفت خريداره ، فروشنده بچيزي هنگام فروش در اگر :12مسئله
آن شي را  ندهشفرو ةو خريدار با وجود اين گفت ،ل آن نيستمباشد، من مسئويا خراب  در آن پيدا شد

 خريدار حق مسترد كردن بازهم ،شودهم پيدا جنس ن آ چه عيب هاي بسياري دراكنون اگرخريد، 
  . را نداردآن 

ـنده    ،و بعد از گفتن چنين سخن. و فروختن چيزي به صورت باال درست است ـر فروش ب
  . ك به خريدار بگويديك يهاي جنس را  ا عيبنيز واجب نيست تاين 

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  بيع باطل و بيع فاسد مسائل

�+�_�  

ـود   الًكه در شريعت كُ}يبيع{هر خريد و فروشي :1مسئله غير معتبر و لغو باشد و چنين دانسته ش
ـروش زي نفروخته است، اين خكه خريدار اصالً چيزي نخريده است و فروشنده اصالً چي  ريد و ف

  . گويند مي »باطل«را  }بيع{

بلكه آن  ،گردد اينست كه خريدار مالك آن جنس خريداري شده نمي »بيع باطل«حكم 
ـه دادن  نه خوردن آن جايز است و ،ت فروشنده هست، بنابرين براي خريدارجنس هنوز در ملكي  ن

  . آن استعمال كردن وكس ديگري و نه استفاده از آن ه ب}و فروختنش{

 در آن رخ داده است، اين}فسادي{اي ولي خرابي ،اگر بيع در اصل صورت گرفته باشد و

  . گويند مي »بيع فاسد« گونه خريد و فروش را

كه جنس خريداري شده در قبضة خريدار نيامده،  تا هنگامي ستا اين »بيع فاسد«حكم 
ليكن  ،گردد گاه مالكش مين قبضه كرد، آنآ كه خريدار بر و هنگامي ،خريدار مالك آن نمي باشد

ـرايش   ،ب نيست، بنابرين خوردنآن جنس برايش حالل و طي نوشيدن يا استفاده و استعمال آن ب
ـنس را   اگر خريدار مي و. بلكه فسخ كردن اين بيع بر او واجب است باشد، يمجايز ن خواهد آن ج

  . ا بخردده آن را فروشنده از سر نو معامله نموبنگهدارد، در اين صورت بايد 

كس ديگري ه اگر خريدار در صورت باال بيع را فسخ نكرد، بلكه جنس خريده شده را ب و
ـراي     ،گردد، اما خوردن در اين صورت گناهگار مي ،فروخت ـتعمال آن ب ـتفاده و اس نوشيدن يا اس

ـدا ه اگر خريدار اول جنس را ب و .اين بيع دوم درست خواهد بود باشد، و خريدار دوم جايز مي ر خري
  ن نفع در مصارفآدوم با نفع فروخته است، خيرات كردن آن مبلغ نفع بر او واجب است و استعمال 

  . خودش برايش جايز نيست
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ـذرد  مـي  يا دريائي از آن ، جوئيكه نهر يدر بعضي جاها رواج است كه مالكان زمين :2مسئله ـا ، گ  ي

.اين بيع باطل است. فروشند يرا م هاي داخل آن اقع است، ماهيآن و حوض طبيعي بزرگي در
)١(

   

 هر .ها نمي باشد هيچ كس مالك آن ماهي ،دنرا نگيرب هاي داخل آ كه ماهي تا هنگامي

   .گردد ها مي همان شخص مالك آن ماهي ه گرفت،ماهي ها را شكار نمود كسي

اي بر داخل آب نيستند، فروختن آنها يها مالك ماهي ،كه صاحبان زمين هنگاميبنابرين 
  . خواهد بودنجايز به هيچ وجه شان 

  .جايز است ششرا شكار نمايد و بفروشد، اين فروالبته اگر صاحب زمين خودش ماهي ها 

 ماهي خص مالكهمان ش، در اين صورت اگر از كس ديگري خواست تا ماهي بگيرد و

 .تشاد نخواهد ة آن شخصهاي شكار شد ها خواهد بود و صاحب زمين هيچگونه حقي در ماهي
  . ماهيگيري در آن آب جايز نيستاز همچنين براي صاحبان چنين زميني، منع كردن ساير مردم و 

ـود و    اگر در زمين كسي، علف و سبزة خودرو :3مسئله روئيد، و مالك زمين نه آنها را كشت كرده ب
يكسـ  هر .ت هيچ كسي نيستنه آنها را آبياري نموده بود، پس اين علف و سبزة خودرو نيز ملكي 

 و براي مالك زمين، نه فروختن اين علف جايز است و نه منع كردنبرد، باجازه دارد آن را قطع نموده 
  . ساير مردم درست است

البته اگر مالك زمين، آن را كشت نموده بود و آبياري اش كرده بود يا كودش داده بود، در 
 كردن هم منع ايز است وآن برايش جن باشد، و اكنون هم فروخت اين علف از او مي ها اين صورت

  . ساير مردم از قطع آن

                                                 
ـاحب    طور طبيعي در آن آبه حكم باال در صورتي خواهد بود كه ماهي ها ب    (١) ـند و ص ها آمده باش

  . اشدزمين در نسل گيري يا ازدياد يا نگهداري آنها انتظامي نكرده ب

ها انتظامي نموده بود، در اين صورت  اگر مالك زمين در نسل گيري يا ازدياد يا نگهداري ماهي و

  5/14 :جديده حاشية. گيري منع نمايد مالك اجازه دارد تا مردم را از ماهي
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 طور هكسي آن حيوان را ب اگر و .دش باطل استحيواني قبل از تولّدر شكم فروختن حمل  :4مسئله

  . اين بيع جايز است ،كامل با حملش فروخت

ـ  ،فروشم اما اگر كسي حيواني را به اينگونه فروخت كه اين گوسفند را مي ـره اي  ول را ي ب
  . باشد اينگونه بيع فاسد مي .از من است شدبعد از تولّ ،كه در شكمش است نمي فروشم

نخست بايد آن شير را . فروختن شير در داخل پستان حيوان قبل از دوشيدنش باطل است :5مسئله
  . بدوشند و سپس بفروشند

  . است ناجايز و امثال آن قبل از قطع كردنش باطل و دنگوسف ترتيب، فروختن پشم به همين

قبل از  ،نصب شده استخانه خانه يا سقف هاي ديگري كه در  اه تير يا چوبفروختن ش  :6مسئله
  . جدا كردن و بيرون كشيدن آنها درست نيست

ـا و     ،استخوان و ساير اعضاي انسان ،فروختن موي  :7مسئله ـتعمال آنه ناجايز و باطل اسـت و اس
  . تفاده از آنها نيز جايز نيستاس

 و استفاده از آنها نيز جايز مـي  ،استخوان و شاخ ساير حيوانات پاك است ،موي ؛ريزبجز خن :8مسئله

  . باشد و فروختن آنها نيز جايز است

  

�+ �_�  

  
ـد و آن را   مثالً وسفند يا چيز ديگري را شما گ اگر :9مسئله ـداري كردي به قيمت پنج صد روپيه خري
و يا  ،بعداً نتوانستيد قيمت آن را بپردازيد ليكن هنوز قيمت آن را نپرداخته ايد، و ،ديدرخانه آوه ب گرفته

ـفند آنمي خواهيد   ن را نزد خود نگهداريد، بنابرين به صاحب گوسفند يا آن چيز گفتيد كه اين گوس

ـه   و ددهم، خري مي توه ديگر ب ةرا به چهار صد روپيه ببر و من صد روپي}يا جنس خود{ فروش ب
   .اين صورت جايز نيست
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يا جنس را نداده ايد، براي شما جايز نيست آن را به  گوسفندكه پول قيمت آن  تا هنگامي

  . اش به قيمت كمتر بفروشيد صاحب قبلي

دهم، بلكه خود  تو نميه اين شرط فروخت كه آن را تا يك ماه ب ركسي خانة خود را ب اگر :10مسئله
يا بر اين شرط فروخت كه فالن اندازه پول برايم قرض بده، و يا كسي  ،كرد در آن سكونت خواهم

ـه   يا ش كن و سپس بدوز،رّاين شرط خريد كه آن را ب مقداري پارچه را بر  آن راشرط گذاشت ك

 ، بيهوده و ناجايز اسـت، گذاشت كه در شريعتيا چنان شرط ديگري  بايد تا خانه ام هم برساني، و

  . باشد فاسد ميتمام اين بيع ها 

ـد   دهد،  شير مي اين شرط خريد كه روزانه بيست كيلو ركسي گاوي را ب اگر :11مسئله اين بيـع فاس
ه است، بيع شرط گذاشتند كه گاو بسيار شيردن نساختند بلكه فقط البته اگر مقدار شير را معي. است

  . باشد جايز مي

گلي }پالستيكي، عروسك{»گُدي« مانند رتصويردا سامان بازي ،كسي براي اطفال اگر :12مسئله
.بيع باطل است خريد، اينيا چيني 

)١(
نيز  هالهذا قيمت آن ،در شريعت هيچ قيمتي ندارد »گُدي«زيرا  

داده نخواهد باز  }در محكمة شرعي{اوان آن نيزت، كسي آنها را بشكند اگر گرديد، و پرداخته نخواهد
  . شد
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ـه وزن خريـد و  كه  يعني اشيائي{امثال آنها ري غله يا روغن يا شكر واگر شما مقدا :13مسئله  ب

جنس فروشنده ديد، كرخريداري طي نموده ه نرخ هر كيلو مثالً يك روپيه را ب }مي شود فروش
   :اددخواهد از اشكال ذيل به شما  يشما را به يك ةشد اريخريد

  . وزن نموده تسليم نمايدشما  ةيكي اينكه آن را در پيشروي شما يا فرستاد    _�+

ـما   كه بگويدبلكه  دياة شما وزن ننمدوم آنكه آن را در پيشروي شما يا فرستاد    _�+ ش
  . فرستم شما مي ةخانه تشريف ببريد، من آن را وزن نموده ب

                                                 
  .باشدمي  »گُدي«مجسمه ها نيز در حكم     (١)
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قبالً در عدم موجوديت شما وزن شده بود و اكنون فروشنده آن چيز سوم آنكه  و    _�+

  . ا دادشمه آن را برداشته ب

ـما  بر آنمجدد كردن  خانه آورديد، وزنه كه شما چون آن را ب حكم شكل اول اينست  ش

  . براي تان درست است ،آن غيرة فروختن و و بلكه خوردن و استعمال ،الزم نمي باشد

ـوردن و  كه شما خود آن را وزن نكنيد حكم شكل دوم و سوم اينست كه تا هنگامي ، خ
ـ ددمجـ  و اگر بدون وزن كردن. براي شما درست نيست ،آنة و غير استعمال و فروختن ه ، آن را ب

هم بيع صـحيح  اگر آن را وزن نيز نموديد، باز باشد، و بعداً اين بيع فاسد مي ،كس ديگري فروختيد
.گرديد نخواهد

)١(    

از  نشان داد و سپس شما آن را و وزن نمود به شما، قبل از فروختنفروشنده اگر جنس را  :14مسئله
الزم شما در اين صورت نيز بر  ،ي آن را مجدداً وزن نكردراكنون بعد از خريدا يد، واري كردخريداو 

ـتعمال آن    ،د و بدون وزن مجدد آنيكن است تا جنس خريداري شده را مجدداً وزن ـا اس خوردن ي
  )١( .فروش، اعتبار ندارد وزن كردن قبلي پيش از خريد و. درست نمي باشد

كه بر آن  كسي شي ديگري را خريداري نمود، تا زماني  زمين و خانه و امثال آن، اگر جز :15مسئله
  . شي خريداري شده قبضه ننمايد، فروختن آن برايش جايز نمي باشد

                                                 
قيمت شود و  ها فروخته مي ده در بازارها و دكانمروزه اكثر اجناس، بسته بندي و پاكت بندي شا    )١(

باشد و استعمال  نرخ گذاري شده است، بنابرين خريد و فروش آنها جايز مي ،يا بسته پاكتنيز در پشت ها آن

  }.ها از قبيل بيع تعاطي مي باشد زيرا اين صورت{.آنها درست خواهد بود

   499و  6/498: احسن الفتاوي

   514ص :محمديمحمد بهشتي از  ايهترجمة انگليسي زيور و

ـرط وزن   هائي خواهد بود كه در صورت 15 و14حكم مذكور در مسئلة  خريدار آن اشياء را به ش

ـابرين وزن   }بالمشافهه{خريداري كند، اما خريد و فروش روياروئي ـد، بن عموماً از قبيل بيع تعاطي مي باش

  .يستدر آن الزم نكردن مجدد مشتري 

هُ ِ� 
�
مَوْزُونَاِت إوََهَذا ُ�

ْ
 ُ,ْتَاُج ِ� نَيِْع ا'�عَاِ% ِ� ال

َ
قُنْيَِة، وَال

ْ
م�ا هُوَ فَقَاَل ِ� ال

َ
 وَزِْن  َلْ�ِ نَيِْع ا'�عَاِ% أ

َ
6

وَزْنِ 
ْ
قَبِْض نَعَْد ال

ْ
ن�هُ َصارَ نَيْعًا بِال

َ
مُْشَ@ِي ثَاغِيًا ِأل

ْ
فَتْ . اه. ال

ْ
َصِة، وَعَلَيْهِ ال

َ
ُال

ْ
Fا Gَِوَىو.  

  499 تا  6/497: و احسن الفتاوي 5/150: و رد المحتار 6/129: البحر الرائق
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ـري نگر كسي يك گوسفا :16مسئله  د يا چيز ديگري را از شخصي خريد و چند روز بعد شخص ديگ

تو فروخته است مالك آن نيست، ه آن را بكه  شخصياز من است، گوسفند  كه اين ادعاء كردمده آ
ـد از   ثابت كند، در اگر آن شخص دعوي خود را نزد قاضي مسلمان توسط دو گواه اين صورت بع

و همچنين خريدار نمي تواند قيمت ، شود تحويل داده مي د به همان شخصنگوسف ،قاضي فيصلة
آنگاه پول خود را از او پس بگيرد، از اين  فروشنده را پيدا كرد، بلكه چون مطالبه نمايد،گوسفند را از او 

  . تواند شخص چيزي گرفته نمي

آن  حرام و باطل است، بلكه دادن شفروختناكنون مرد،  غيره اگر مرغ يا گوسفند يا گاو و :17مسئله
.مسلمان نيز جايز نيستغير هاي  اغبد وها  »خركار«به  خوردنجهت  مردار

)١(
  

ـپس  البته  اگر شما به آنها گفتيد تا الشة آن حيوان مرده را ببرند و آنها نيز آن را بردند و س
  . يدآشما الزم نمي  اين صورت گناهي بر خوردند، در

ـا   همچنين جايز است تا پوست اين گوسفند يا گاو را كشيده دباغت نموده استعمال كنيد ي
  . ن كرده ايمبياكتاب الطهارت آن را در  مسائلچنانچه  ،بفروشيد
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ـنس  ه كرد و فروشنده نيز ب تعييناي قيمت چيزي را  كسي با فروشنده اگر :18مسئله فروش آن ج
   .به آن قيمت رضايت دارد، براي شخص ديگري جايز نيست كه قيمت بلندتر گفته آن را بخرد

  ن را از اينتو آ ؛ي به خريدار بگويدة ديگربه همين ترتيب اين نيز جايز نيست كه فروشند

                                                 
پشت خر بار  را بر) ها توالت(ها  كه مواد غايطة كنارآب ويندگ در زبان دري كساني را مي »خركار«    (١)

ـد و  غير ند نك هند اكثر كساني كه كناراب ها را پاك ميديار در . ردندب نموده مي ـلمان ان ـوردن    مس ـه خ ب

  .و متن كتاب حسب ديار هند نگاشته شده است. حيوانات مرده عادت دارند
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  . دهم فروشنده نخر، من برايت ازرانتر مي

چهار انار را به يك روپيه به شما فروخت و سپس شخص ديگري مثالً اگر ميوه فروشي  :19مسئله
ـافي از  نَآمده با او چ ه زد و پنج انار را به يك روپيه از او گرفت، اكنون شما حق نداريد تا يك انار اض

ـتر از  شما حق گرفتن  .اينكار ظلم و حرام است ،اً يك انار از او گرفتيداگر جبر. فروشنده بگيريد بيش
  . كه با فروشنده طي كرده ايد، نداريد را مقداريآن 

ـورت   فروشد ولي راضي نيست آن را به شما بفروشد، در اگر كسي چيزي را مي :20مسئله اين ص
را از او بگيريد، زيرا آن شـخص مالـك    براي شما جايز نيست تا به او جبراً پول داده به زور آن چيز

كسي كه  آن را بر هر و اختيار دارد تا ،جنس خود است و بنابرين اختيار دارد آن را بفروشد يا نفروشد
  . خواهد بفروشد مي

ـود،   اگر ش. اً حرام استلّـكنند، اينكار كُ پوليس ها اكثر جبراً اينكار را مي ـوليس ب وهر زني پ
ـد،  ،دچون چيزي را بخانه آور ـدون   از او بپرسد تا معلوم شود كه آن را جبراً از كسي نگرفته باش و ب

  . پرسش آن را استعمال نكند

 ،يك كيلو كچالو خريد و سپس سه چهار دانه كچالوي ديگر را به زور گرفتمثالً كسي  اگر :21مسئله
اين صورت  ر داد، درالبته اگر فروشنده به رضايت خاطر چند عدد ديگر به خريدا. اينكار جايز نيست

  . گرفتن آنها جايز است

گرفتن جنس  كم دادن پول بعد از ،گرديدتعيين كه قيمت جنس  به همين ترتيب هنگامي
  . اينكار جايز است ،ا رضايت خاطر مقداري از قيمت را كم كردبالبته اگر فروشنده . جايز نيست

براي  و ،نه مالك كندوي عسل استاحب خاصعسل در خانة كسي كندو كرد،  اگر زنبورِ :22مسئله
  . ند و ببردشخص ديگري جايز نيست كه كندو را بكَ

اي در خانة كسي النه ساخته و چوچه داده است، صاحب خانه مالك آن چوچه  اگر پرنده
  . گردد او مالك آنها مي ،كسي آنها را بگيرد هاي پرنده نمي باشد، بلكه هر

  . هاي پرندگان و آزار رسانيدن به آنها جايز نيست كه گرفتن چوچه البته بايد متوجه بود

  
� +�_�  
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  خريد و فروش به قيمت تمام شده  مسائل

  بر قيمت خريد  يمعيننفع  هيا ب

�+�_�  

را فقط به ده  يشاگر چيزي را به ده روپيه خريده باشيم، اكنون اجازه داريم كه اين چيز خو :1مسئله
 . هيچ گناهي در اينكار نيست صد روپيه، و يا به صد روپيه يا دو ،روپيه بفروشيم

 ت،خريد ةدر مقابل ده روپي ؛گفت يمله با خريدار به اينگونه صورت گرفت كه واما اگر معا
ـ  ،من بفروشه يك روپيه نفع بگير و اين جنس را ب  ةو شما نيز آن را پذيرفتيد كه در مقابل ده روپي

  . جايز نيستبراي شما رفتن نفعي بيشتر از يك روپيه گاكنون خريد خود يك روپيه نفع بگيريد، 

روپيه  ارخريده ايد، فقط چههر قيمتي كه شما ه شده بود كه ب طيمله به اينگونه اگر معا و
اين صورت بر شما واجب است تا قيمت خريد خود را به او  من بدهيد، دره ن نفع گرفته آن را بآ بر

  . نفع بگيريداز او بگوئيد و برايتان جايز نيست كه بيشتر از چهار روپيه 

 شما مـي ه خريدار گفتيد كه من اين جنس را به قيمت خريد بگونه اگر شما به  به همين

 قيمت براي شما جايز نيست كه از او نفع بگيريد و بر شما واجب است تا، دهم و از شما نفع نمي گيرم
  . خريد جنس را درست به او بگوئيد

ـود   اگر كسي با فروشنده به اينگونه معامله را طي كرد كه ده فيصد نفع بر قيمت خ :2مسئله ـد خ ري
و  من بفروش و فروشنده نيز قبول كرد كه آن را بر ده فيصد نفع به تو فروختم،ه افزوده اين جنس را ب

و فروشنده نيز پذيرفت  دهمن به يا خريدار به فروشنده گفت كه جنس خود را به قيمت خريد خود ب
ـان  دو صورت مذكوره ف كه شما همان قيمت خريدم را بدهيد، نفع ندهيد، و در هر روشنده هنوز بي

نكرده كه جنس را به چه قيمتي خريداري نموده است، پس بنگريد اگر فروشنده قبل از برخاستن 
 و. مي باشدقيمت خريد خود را بيان كرد، بيع در اين صورت صحيح  }تسنش{از همان مجلس

 دفترريد، بعداً شما آن را بب ؛گفتبه خريدار اگر قيمت خريد خود را در همان نشست بيان نكرد، بلكه 
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ديگري از اين قبيل گفت، بيـع در ايـن   سخن شما خواهم گفت، و يا ه حساب را ديده قيمتش را ب
   .صورت فاسد گرديده است

 غلطخريد خود را  بعد خريداري اگر خريدار مطلع شد كه فروشنده فريبكاري نموده قيمت :3مسئله
كم دادن پول طـي   حق در اين صورت خريدار از وعدة خود گرفته است، زيادترنشان داده و نفع را 
 طي فروشنده ن او وكه بي بايد همان پولي را بپردازد خواهد جنس را بخرد، مياگر شده را ندارد، بلكه 

  . كه اگر نخواهد جنس را بگيرد، آن را مسترد كند ختيار را دارداالبته خريدار اين . شده است

 تو مـي ه كه جنس را به همان قيمت خريد خود بخريدار طي نموده بود  اگر فروشنده با و

فروشنده حـق  اكنون  ،گيرم، و آنگاه قيمت خريد خود را باال نشان داد دهم و هيچ نفعي از تو نمي
صورت  اين كه از اصل قيمت خريد خود بيشتر نشان داده ندارد، و خريدار در گرفتن هر اندازه پولي را

ـان داده  و را ا حق دارد كه فقط پول قيمت خريد به او بدهد و آن مقداري را كه فروشنده زيادتر نش
   .است به او نپردازد

  

�+ �_�  

  

ـه  گونهبه اين خواهد آن را مياكنون اگر كسي چيزي را به قرض خريد و    :4مسئله ايـن   بفروشد ك
 در ايـن  ،فروشم يا بر همان قيمت خريد خود مي و ،جنس را بر ده فيصد نفع بر قيمت خريد خود

كه من اين جنس را به قرض خريده ام، فروختن  استبه خريدار نگفته و اكه  يزمان معامله تا شكل
ـد  به ناجايز است، بلكه در اين صورت بايد برايش آن جنس به شخص ديگري  خريدار اطالع ده

ـر  ه و آنگاه فروختن ب ،كه من اين جنس را به قرض خريده ام صورت مذكوره به ده فيصد نفع يا ب
  . گردد جايز ميبرايش يد قيمت خر

د، در رميان نياوه صورت باال فروش نكند و از قيمت خريد هيچ سخني به كسي ب البته اگر
  . خواهد جنس را بفروشد هر قيمتي كه ميه اين صورت اجازه دارد تا ب

 را به صد روپيه خريده سپس چهل روپيه را مصرف رنگريزي}پارچه اي{اگر كسي تكه اي :5مسئله
اين شخص آن  شو و دوخت و دوز آن كرد، در اين صورت چنان خواهيم پنداشت كه و يا شست

  قيمت خريد چهل روپيه خريداري نموده است، بنابرين براي او جايز است تا و پارچه را به يك صد
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  . چهل روپيه آشكار نموده برآن نفع بگيرد و صد آن را يك

 ،ام چهل روپيه خريده و صد ين را به يككه ا اما نبايد در وقت اظهار قيمت خريدش بگويد
  . چهل روپيه تمام شده است، تا گفته اش دروغ نباشد و صد بلكه بگويد كه اين برايم يك

آنگاه گوسفند  كرد و صد روپيه خريداري دي را به مبلغ چهارنگوسف}جنسي را مثالً{كسي اگر :6مسئله
خواهد گوسفند را  در اين صورت اگر ميرف علف او شد، اروپيه مص يك ماه نزدش بود و مبلغ صد

ن آد را پنج صد روپيه نشان داده سپس بر نفتواند قيمت گوس با اظهار قيمت خريدش بفروشد، مي
.نفع بگيرد
)١(

   

د داده از قيمـت  نگوسفدر اين صورت پول مقدار شيري كه  ،داد د شير مينگوسف البته اگر
ـار  نلغ پنجاه روپيه شير داده است، قيمت گوسفگوسفند برابر با مب مثالً اگر .كم مي شود آن د را چه

  . و پنجاه روپيه تمام شده است صد د برايم چهارنفو بگويد كه گوس ،پنجاه روپيه آشكار نمايد و صد

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

                                                 
ـر اصـل    ،باربرداري ،به همين صورت مصارف انتقال :مسئله    (١) ماليات و غيرة جنس را نيز مي تواند ب

  . قيمت خريد، اضافه نمايد

  2/218: مسائل بهشتي زيور
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  )ربا(خريد و فروش به سود  مسائل

�+�_�  

شريف  د و احاديثـن مجيقرآ. گناه بسيار بزرگي دارد}رِبا{معامله به سود و خريد و فروش
ـوده    هبر حرام بودن و زشتي ربا تاكيدات فراواني كرد اند و مسلمانان را به شدت تمام از آن منـع نم

.اند
)١(

   

 نويسندةسود و  ي معاملةبر سود دهنده و سودگيرنده و راهنما هحضرت رسول اهللا«و 
 سود ه سود دهنده وك فرموده اند د وت نموده انلعن...  وثايق سودي و بر گواه و شاهد معاملة سودي و

.»دو در گناه برابر اند گيرنده هر
)٢(

   

                                                 

ـمْ  :فرمايد قرآن مجيد مي    (١) ُك
�
عَل

َ
َ ل  ا��

ْ
ـوا ْضعَافًا م�َضاَعَفًة وَات�ُق

َ
 الّرِبَا أ

ْ
وا
ُ
ُكل

ْ
 تَأ

َ
% 

ْ
ِيَن آَمنُوا

�
ي�هَا ال

َ
يَا أ

َكفِرِينَ  وَ  .تُْفلُِحونَ 
ْ
ْت لِل عِد�

ُ
ِت أ

�
 ال�اَر ال

ْ
   .ات�ُقوا

ـاده    ... يدخوراي كساني كه ايمان آورده ايد سود ن :ترجمه ـافران آم و از آتشي بترسيد كه براي ك

   .شده استگردانيده 

  131و  130آية: سورة آل عمران

ن حيث إن هذه اآلية % أخوف آية ! القرآ: روي عن اإلمام األعظم ر� اهللا تعا عنه أنه �ن يقول 

  .ه تعا ا7ؤمن: با8ار ا7عّدة لل2فرين إن لم يتقوه ! اجتناب +ارمأوعد اهللا

ي� ر�  هحنيف امام اعظم ابواز  نْ اهللا� ض�   : فرمود مي هشريف بارة اين آيةدرروايت است كه    ه� ع�

از آنچه كه در صورت عدم اجتناب مسلمانان را  ،ترين آيت در قرآن است، زيرا اين آيتترسناـكاين 

  . است يده شدهگردان كافران آماده ايرب مخصوصاًكه است آتشي وعده داده  ربخداوند حرام ساخته 

    1/141: زيلنمدارك التو  1/182: و تفسير نسفي 1/590: و تفسير مظهري 2/270: المعاني روح
 اهللاِ َقْن جَ     )٢(

ُ
عََن رَُسول

َ
 ل

َ
هُ وَ  آBَِ الر@بَا وَ  :ه ابِرٍ قَال

َ
Dِهُمْ َسوَاءٌ  َشاهَِديْهِ وَ  َ�تِبَهُ وَ  مُو 

َ
   .قَال

  4177 حديث: مسلم شريف
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.كرد پرهيز دبايشدت تمام ه ببنابرين از معاملة سودي 

)١(
   

ق و باريك است و با اندكي ناداني معاملة سودي سود خيلي دقي مسائلمتوجه بود كه  بايد
ند كه مرتكب چه شوتي متوجه هم نمي د و مردم ساده حمرتكب گناه سود مي گردو داده انسان ر

  . ه اندگرديدگناهي 

كنيم تا در هنگام خريد و فروش  خيلي ضروري و مهم آن را در اينجا درج مي مسائلما 
  .هميشه متوجه آنها باشيد

  

  

  

  

  _اشيائي كه خريد و فروش مي شوند عموماً بر چهار قسم اند +

�+�_�  

  : باشد سم ميبر چهار ق شوند عموماً اشيائي كه خريد و فروش مي

  . طال و نقره يا اشيائي كه از طال يا نقره ساخته شده است   _1+

 د مانند حبوبات،نشو و فروش مي كه به وزن خريد جز طال و نقره هر چيز ديگري   _2+

  ...ك، آهن، مس، پشم، سبزيجات و غيره خش ةميو، غلّه جات

ـد   ،دنشو خريد و فروش مي و پيمانه متر گز وه كه به اندازه يعني ب آن اشيائي   _3+ مانن
  ...و امثال آنها  پارچه و تكه

مانند تخـم   ،دنشو خريد و فروش مي}عددي{آن اشيائي كه به حساب دانه اي   _4+    
  ...  غيره مرغ، نارنج، بز و گوسفند، گاو ، اسپ و

  :كنيم را جداگانه در ذيل درج ميما حكم هر يكي از آنها 

  

                                                 
ـاال    ها نيز ربا و سود و حرام است سود دادن و سود گرفتن از بانك    )١( ـديث ب و وعيد آية شريف و ح

  .نيز مي باشد شامل آن
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_ خريد و فروش طال و نقره و اشيائي كه از آنها ساخته شده است مسائل  +
)١(

  

�+�_�  

يكي اينكه طال را در مقابل طـال و   .هاي مختلفي دارد نقره صورت طال وخريد و فروش  :1مسئله
طال  خواهد در مقابل آن مثالً كسي سكة طال دارد و مي ،كنند نقره را در مقابل نقره خريد و فروش

خالصه آنكه  ،خواهد در قبال آن نقره خريداري نمايد يا كسي سكة نقره دارد و مي ،خريداري كند
  :باشد نكته واجب مي دورعايت اين صورت  در ،طرف عين جنس باشد دو از هر

  . يكي اينكه وزن طال يا وزن نقره در هر جانب بايد برابر و مساوي باشد   _�+

بايد در همان مجلس قبل از جدا شدن از جانب  از طرف هر دو هدوم اينكه معامل   _�+
   .باقي نماند}هئنسي{يكديگر به پايان برسد، و از هيچ طرفي قرض

  . اگر آنها خالف يكي از دو امور باال كردند، اين معامله، معاملة سودي خواهد بود

در مثال باال اگر كسي خواست در مقابل سكة طالي خود طال بخرد، پس  ؛طور مثاله ب
اين  اما ،گونه اگر سكة طالي خود را به شخص ديگر داد ن سكه طال بگيرد، به همينبايد هموز

 اين كه بعداً طال را خواهد داد، كرد شخص طال را به او نداد، و بعد از چند لحظه از او جدا شد و وعده

ـه شـخص دوم    ،و همچنين اگر شخص اول نقره را گرفت .كار نيز سود است ولي سكة نقره را ب
  . به قرض خريد، اينكار نيز سود مي باشديا نقره را در قبال سكة نقره  نداد و

ـنس   ،دو جانب اينگونه است كه از هربه صورت دوم خريد و فروش طال و نقره    :2مسئله عين ج
صورت اينسـت   طرف ديگر طال، حكم اين طرف نقره دارد ويك  بلكه ،شود فروش نمي خريد و

                                                 
ـره  ساخته شده از پول رايج الوقت كشور هند، روپية  »بهشتي زيور«در زمان تاليف اصل كتاب     )١( نق

گرديده بود، اما چون اكنون لوقت نقره اي تاليف اين عنوان با نظرداشت روپية رائج ا مسائلبود، بنابرين اكثر 

 مسائلحذف گرديد و بعضي از  ة هذا، آن مسائل از ترجمخاطر سهولت عامهه ي مروج نيست، بنقره ا روپية

  .مربوطة آن اندك تغيير داده شد
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ين صورت الزم نيست، بلكه اين جايز است كه در مقابل سـكة  و در اهر دكه مساوي بودن وزن 

ه بو در مقابل سكة طالي خود  ،ري كنداهر اندازه اي كه به توافق رسيدند طال خريدبه خود  ةنقر
ه هم اكنون بيان شد، اين كلي بايد متوجه بود كه چنانو .هر مقداري كه به توافق رسيدند نقره بگيرد

را قبل از جدا شدن از يكديگر تكميل نمايند و از هيچ طرفي چيزي را واجب است كه معاملة شان 
  . نگذارند}يا نسيه{قرض

ـول  ا سان صحيح بودن اينگونه معامالت اينآصورت  :3مسئله ست كه طال يا نقره را در مقابل پ
  . معاملة سودي الزم نمي آيد نوع هيچ گونهخريد و فروش كنند كه به اين

كسـي  و  ،ست نقرة كهنه و خراب خود را در مقابل نقرة اعلي تبادله كندخوا اگر كسي مي :4مسئله
ـول   ترين صورت اينست كه ا آساندهد، هموزن آن نقرة اعلي نمي  ين نقرة خراب را در مقابـل پ
  . نقرة اعلي خريداري كند ،بفروشد و سپس با آن پول

اين كار شده است، در  ره يا طالزنان بعضي اوقات چادر يا لباسي را مي خرند كه در آنها نق :5مسئله
ـول   ا مورد آسانترين صورت پرهيز از سود و صحت خريد و فروش اين ست كه آنها را در مقابـل پ

  . بخرند

اي خويش را با يكديگر تبديل نمايند، در اين صورت  اگر دو نفر خواستند كه انگشترهاي نقره :6مسئله
كم  يادو برابر باشد  هر ديل آنها جايز است، چه مقدار نقرةدو انگشتر نگينه دارند، تب بايد ديد كه اگر هر

  .باشد در همان مجلس الزم ميو دست ه دست ب آن ةتبادلو  گرفت و البته داد. و بيش

ـا شرط است، و اگر هر دو ساده و بدون نگينه است، در اين صورت هموزن بودن اگر  و آنه
   .مله، معاملة سودي خواهد بوداندكي هم كمي و بيشي در وزن آنها باشد، اين معا

 ييشترب نقرة ساده است، اگر انگشتر يكي از انگشترها نگينه دارد و دومي بدون نگينه اگر و
  . حرام خواهد بود وگرنه اين معامله، معاملة سودي و. دارد، در اين صورت اين معامله جايز است

ه يك جانب انگشتر را همان دو جانب تكميل نگرديد، بلك به همين صورت اگر معامله از هر
.دهم، اين نيز معاملة سودي است مي اًلحظه داد و جانب دوم گفت كه من انگشتر را بعد

)١(  

                                                 
هاي انگشترآنها ست كه ينهاي باال ا از سود در تمام صورتاجتناب امله و عسان صحت مو شكل آ   (١)

  .خود را در مقابل پول به يكديگر بفروشند
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ست كه ا همان مجلس شرط است، معنايش اين تكميل خريد و فروش در كه مسائلي  در :7مسئله

 و. جنس خود قبضه نمايند و بر انندبه پايان برسمعامله را هم  شدن از خريدار و فروشنده قبل از جدا
و  ندارد، آنگاه معامله را تكميل نمود، اينگونه معامله و بيع اعتباري كي از آندو از ديگري جدا شد وياگر 

  . باشد اينكار نيز معاملة سودي مي

نقره يا طال يا چيزي ساخته شده از طال  ،نقره از زرگر ةطور مثال شما در مقابل ده سكه ب
هاي نقره را در همانوقت به او بدهيد و  را خريديد، در اين صورت بر شما الزم است كه سكه يا نقره

  . وقت به شما بدهد بر زرگر الزم است تا شي خريده شدة شما را در همان

ـراي   را همراه خود نداشت و به شما گفت كه اكنون آن را از فالن...  اگر زرگر نقره و جا ب
كه  انجا بطلبد و تا زمانيهمدر را .. .بلكه بر زرگر الزم است تا نقره  ز نيست،تان مي آورم، اينكار جاي

  . جدا شود ينخيزد و نه زرگر را بگذارد از و خريدار نيز از آنجا براست نيامده ... نقره 

 بر خريدار ،دهم تو ميه را از خانه ام ب...  نقره نمبيا، گفت كه همراه من  يواگر زرگر به  و

   .رود همراهش باشد تا هرجائي كه زرگر ميالزم است 

اگر زرگر داخل خانه رفت و خريدار بيرون خانه ايستاد و به اينگونه زرگر از خريدار جدا شد، 
  .دننو معامله كن دو از سر اكنون هر. باشد و اين بيع ناجايز مي اين صورت معامله گناه است

  

�+ �_�  

  
ـود،   ديگري خريد و}كشورِ{پول را در مقابل}افغانيول پ مثالً{يكسي پول اگر :8مسئله فروش نم
ـة   در اين صورت تبادله الزمها  بر پولجانب  دو ست كه قبضة هرا نآحكم  نمي باشد، بلكه قبض

  . فقط يك طرف معامله نيز كافي خواهد بود

  را ديگر}كشورِ{طور مثال شما پول خود را در همان مجلس داديد، ولي جانب مقابل پوله ب
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ليكن شما بعداً به  ،وقت به شما تسليم نمود و يا اينكه او پول ديگر را در همان ،شما داده د بكمي بع

.معامله جايز است هاي او پول خود را داديد، اين صورت
)١(    

  

�+ �_�  

  

 دو كرد، در اين صورت قبضة هر كسي در مقابل سكة طالي خود، نقره خريداري مي اگر :9مسئله

  . شان واجب استر ايبجانب در همان مجلس 

ا نقره خريداري نموده يساخته شده از طال يا نقره را در مقال سكة طال چيزي اگر كسي  :10مسئله
 .نيسـت  معامله جايز كنم، اين شرط گذاشت كه از يك تا سه روز، مهلت دارم كه آن را بگيرم يا مسترد

  . گونه خريد و فروش چنين شرطي گذاشت نبايد در اين

  

  

�+�_�  

  

                                                 
ـازَ، وGَِنْ      (١) َخرِ َج

ْ
َحُدهُمَا دُوَن اآل

َ
وْ بِاQRنَاغOِِ فَنََقَد أ

َ
وْ بِاQRرَاهِِم أ

َ
فُلُوِس أ

ْ
فُلُوَس بِال

ْ
 َقـْن  لَوْ بَاَع ال

َ
ـا ال افXََْقَ

َحِدهِمَا َجازَ 
َ
     .قَبِْض أ

    16/288: بحرالرائقال

وْ نَعَْدهُ فَهُوَ َجائٌِز إذَا َ�َن قَْد قَبََض اوGَِْن ا
َ
ْهِ قَبَْل اِالفXَِْاِق أ

َ
cفُلُوَس مِْن رَُجٍل وَدَفََع إ

ْ
ـمَ ْستَقْرََض ال QRرَاِه

مَبُْسوِط 
ْ
فُلُوِس قَبَْل قَبِْض اQRرَاهِِم َكَذا ِ! ال

ْ
َذلَِك لَوْ افXََْقَا نَعَْد قَبِْض ال

َ
mَمَْجلِِس و

ْ
  .ِ! ال

  5/23: و حاشية جديده 4/284: و رد المختار 4/120: عالمگيري

چنانكه در مسئلة باال درج شد، تبادلة پول كشورهاي مختلف با كمي و بيشي يا عدم قبض يك 

  . جانب در همان نشست، جايز است

   99 و 81 تا  7/77و  6/518: احسن الفتاوي

  145و 144و1/143: و تقرير ترمذي 299و 1/298: و منتخبات نظام الفتاوي
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  _مسائل آن اشيائي كه به وزن خريد و فروش مي شوند +

�+�_�  

 مثال طوره شوند، ب نويسيم كه به وزن خريد و فروش مي آن اشيائي را مي مسائلاكنون  :1مسئله

  . .. گندم، گوشت، آهن، مرغ، سبزيجات، نمك و امثال آنها

و ل همانگونه شـي  اجناس را در مقاب و ءخواست كه يكي از اين گونه اشيا اگر كسي مي
مقابل  يا برنج داده در ،گندم بگيرد كند، مثالً گندم بدهد و در مقابل آن جنس تبادله يا خريد و فروش

همان جنس را  آن، را داده در مقابل هاآرد داده در مقابل آرد بگيرد، و يا چيزي امثال آن برنج بگيرد، يا
 كه ب استباشد، در اين صورت واج ييك دو جانب معامله از هر تحتبگيرد، خالصه اينكه جنس 

  : دردگ اعاتمرامر بايد  دو

دو جانب با هم برابر باشد و حتي اندكي  يكي اينكه وزن جنس مورد معامله از هر _  �+
  . سودي خواهد گرديد ، معاملةاين معاملهدر غير آن نيز كم و بيش نباشد، 

اگر  و. كنند شدة خود قبضه همعاملجنس  دو جانب، در همانوقت بر و دوم اينكه هر_   �+
گندم خود را وزن نموده }آن جنس، مثالً{جانب دو پس الزم است كه حد اقل هر ،قبضه نكردند

   .جداگانه بگذارند

جانب مقابل بگويد كه اين گندم ه بخود را وزن نموده جداگانه نهاده مثال يك جانب گندم 
نموده  گندم خود را وزن همين صورت جانب مقابل نيزه ترا گذاشتم، هر وقت دلت شد آن را ببر، و ب

هر وقتي كه دلت شد آن را  ،جداگانه بگذارد و به شخص اول بگويد كه اين گندم تو را جدا گذاشتم
  . بردار و ببر

  .دنباش مرتكب گناه سود مي ،انجام ندادند و از يكديگر جدا شدند هماگر اينكار را  و

م خراب خود را در مقابل گندم خوب تبادله كند، يا آرد خراب را خواست گند كسي مي اگر :2مسئله
ـود در ايـن    زرد خوب بگيرد، و هيچ كسي برابر با وزن آن تبادله نمي كند، راه حل اجتناب اآداده  س

به طرف مقابل بگويد ت كه اين گندم يا آرد و غيرة خود را در مقابل پول بفروشد، مثالً سصورت اين
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ـد  ، و چون او پذيرفت، تو فروختمه را در مقابل صد روپيه باين مقدار آرد كه  سپس در مقابل آن ص

  . باشد اينكار جايز مي. ردخروپيه، گندم يا آرد خوب ب

يك جنس  در هنگام تبادله و خريد و فروش از ،شوند اگر اشيائي كه به وزن فروخته مي و :3مسئله
گندم داده در مقابل آن جو يا نخود يا جواري يا  ، ياور مثال كسي گندم داده برنج گرفتطه د، بننباش

طرف  دومعامله از  تحت جنسآنكه يا گوشت يا سبزي يا چيزي امثال آنها را گرفت، خالصه  نمك
شخص  كه باشد، و جايز است دو جنس واجب نمي مختلف بود، در اين صورت برابر بودن وزن هر

هم در اينجا واجب اسـت و  البته شرط دوم هنوز  .لوكي د كيلو برنج بگيرد يا دوصده كيلو گندم داده 
تبادله زير هاي  جنس يا حد اقل ،كنند دو جانب در همان مجلس بر اجناس خود قبضه آن اينكه هر

  . را عليحده نموده جداگانه بگذارند، و اگر چنين نكردند مرتكب گناه سود خواهند بود

  فروش در مقابل يك كيلو نخود خريد و سپساگر كسي مثالً مقداري سبزي را از سبزي  :4مسئله

داخل خانه رفت و از سبزي فروش جدا شد، اين معامله اكنون ناجايز و حرام  ،خاطر نخود آوردنه ب
  .اكنون از سر نو معامله كنند. گردد مي

  

�+ �_�  

  

كه و ت يا در مقابل ،در مقابل پول ؛دنشو كسي اشيائي را كه به وزن خريد و فروش مي اگر :5مسئله
ـه  }پيمانه و متر گز و{اندازهحساب آن كه نه به وزن بلكه به  انندو چيزهاي م پارچه يا عدد فروخت
ـود  شرط مذكور در كدام از دو در اين صورت هيچشود خريداري نمود،  مي  .اينجا واجب نخواهد ب

و به همين ترتيب  ،خردب خود هر قدر گندم يا آرد يا سبزي و امثال آنها را ه روپيةخريدار در مقابل د
تكة خود را داده در مقابل آن هر قدر گندم يا نخود يا امثال آن را بگيرد، و يا مقداري گندم يا نخود يا 

وقت  و چه در همان ،چيزي مانند آنها را داده در مقابل آن هر مقداري كه انار يا سيب يا نارنج بگيرد
د، بيع در تمام اين ناز يكديگر قبضه نماي ن قبضه كنند و چه بعد از جدا شدنآدر همان مجلس بر 

  . باشد ها جايز مي صورت

يا اينكه يك  ،كردند يل ناشده خريد و فروش ميـيل شده را در مقابل آرد غربـاگر آرد غرب :6مسئله
ـر  ،درداده ميرد آجانب معامله آرد درشت و جانب ديگر معامله  دو  در اين صورت برابر بودن وزن ه
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كسي ضرورت به تبديل آنها پيدا   اگر و. جايز نيست يككمي و بيشي هيچ  و ،جانب واجب است

   .نمايد كرد، در اين صورت مطابق طرق مذكوره در باال آنها را تبادله

اكنون  ،آرد نخود يا آرد جواري و غيره ،آرد گندم دارد و جانب ديگر ،اگر يك جانب معامله و
دست قبضه كردن آن ه ليكن شرط دوم يعني دست بدو آرد واجب نمي باشد،  هم وزن بودن هر

  . در همان مجلس هنوز هم واجب خواهد بود

گندم در مقابل آرد گندم به هيچ صورتي جايز نيست، چه آنها هم وزن باشند يا يكي  ةتبادل :7مسئله
  . كم باشد و ديگري زياد، تبادلة آنها با يكديگر در هر حال ناجايز است

، دريـ گمي ابل گندم، نه آرد گندم بلكه آرد نخود يا آرد جواري و غيره البته اگر كسي در مق
  . باشد جانب در همان مجلس واجب مي دو اين صورت جايز است، اما قبضة هر

ـرْشَـم«اگر كسي مقداري  :8مسئله  شرشـم  روغنبه شخص ديگري داده در مقابل آن از او  »شَ

پس بايد ديد كه اين  ،كنجد گرفت روغنن مقداري يا مقداري كنجد به او داده در مقابل آ ،گرفت
است،  بيشتراگر يقيناً ه خواهد شد كشيد كنجد آن شرشم يا كه از روغني از ،كه شما گرفته ايد روغني

  . باشد همان مجلس صحيح مي دو جانب در شرط قبضة هره اين معامله ب

شرشم يا كنجد آن كه از  نيروغكه شما از او گرفته ايد با مقدار همان  روغنياگر مقدار  و
باشد، در نيا اينكه مشكوك است كه شايد بيشتر  باشد، و كشيده خواهد شد يقيناً مساوي يا كم مي

  . ستابلكه اين معامله، معاملة سودي  ،اين صورت اين بيع جايز نمي باشد

گرفت، اگر كسي گوشت گاو را به شخص ديگري داده از او در مقابل آن گوشت گوسفند  :9مسئله
بيشي در آنها جايز است، اما قبضه  كمي و ها واجب نيست و در اين صورت هموزن بودن گوشت

.مي باشددر همان مجلس هنوز هم الزم 
)١(

   

 صورت نـاگر كسي ظرف مسي خود را در مقابل ظرف مسي ديگري تبديل نمود، در اي :10مسئله

ـرف   رهـ زيرا  ،مجلس شرط است دو ظرف در وزن و قبضه بر آنها در همان برابر بودن هر دو ظ

                                                 
در مقابل را داده  گوسفنديا گوشت  ،گاوميش گرفتدر مقابل آن گوشت اگر گوشت گاو را داده  و    (١)

كمي و بيشي در يكي آنها  دو گوشت شرط است، و گوشت بز گرفت، در اين صورت هموزن بودن هرآن 

  5/26: حاشية جديده. جايز نيست
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رف مسي ظ دو به همين گونه اگر هر. گردند برين از يك جنس محسوب ميمسي مي باشند، بنا

ـة   ولي در همان مجلس قبضه صورت نگرفت، ،در وزن برابر يكديگر باشند اين صورت نيز معامل
  .باشد سودي مي

ـره  ب ديگر ظرفالبته اگر از يك جانب ظرف مسي باشد و از جان ...  آهني يا برنجي و غي

دست در همان مجلس هنوز ه بيشي در وزن جايز است، اما قبضة دست ب در اين صورت كمي و
  . باشد هم شرط مي

ديگري مثالً يك كيلو گندم قرض گرفت و سپس به او گفت، من شخص اگر كسي از  :11مسئله
، زيرا گندم گونه معامله جايز نيست دهم، اين تو ميه كيلو نخود ب گندم ندارم، ليكن در عوض آن دو

مجلس  همان دست دره ت باجناس دس ،گردد، و در چنين تبادله اي تبادله مي جا در مقابل نخودنيا
  . كدام باقي بماند گردد و نبايد چيزي بر هيچ معامله بايد قبضه

  يكنل ،ست كه گندم را به قرض بگيردا ن ضرورتي پيش آمد، راه حل آن اينيالبته اگر چن

 نخود ديگري وقتدهم، بلكه آن را برده بعداً در  تو نخود ميه آن ب وقت نگويد كه در عوض در آن

  . بگير، اين صورت معامله جايز است تآورده به او بدهد كه اين نخود را در مقابل آن گندم را

  

�+ �_�  

  

د و قبضه بر آنها فوق اين شرط است كه معامله در همانجا تكميل گرد مسائلدر تمامي  :12مسئله
ـه ه دو جنس زير معامله در همان مجلس ب در همان مجلس صورت گيرد، يا حد اقل هر  طور جداگان

  . معامله، معاملة سودي خواهد بود ،اگر چنين نكردند .نهاده شود

  

  

  

  _آن اشيائي كه به اندازه يا عدد خريد و فروش مي شوند مسائل +

�+�_�  

  د،نشو خريد و فروش مي}عدد{يا به شمار}متر و گز{بلكه به اندازه ،به وزن هناشيائي كه  :1مسئله
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ـد  حكم آنها اينست كه اگر چيزي از يك جنس را در مقابل چيزي از همان جنس تبادله مي  ،كني

ـه ، را داده انار ديگري را گرفتيد يمثالً انار اي را داده،  يا نارنجي را داده نارنج ديگري را گرفتيد، يا تك
بلكه كمي و بيشـي   ،شرط نمي باشد ز همان نوع گرفتيد، در اين صورت برابري آنهاتكة ديگري ا

  . در همان مجلس تكميل گردد}بضهق{و گرفت در آنها جايزاست، ليكن واجب است تا داد

مثالً يك جانب  ،اگر يك جانب يك جنس را دارد و جانب ديگر جنس مختلف از آن را و
كة اعلي را داده تكة كم ارزش تيا  ،گيرد يا گندم داده انار مي ،گيرد نارنج مياز جانب ديگر انار داده 

ـه   و ،جنس برابر باشند دو نه واجب است تا هراكنون اينكار جايز بوده و در اين صورت گيرد،  مي ن
  .وقت انجام گيرد ر همان مجلس و هماند}قبضه{گرفت واجب است كه داد و

  

  

  

  

  _چند نكتة مهم +

�+�_�  

ن آكه بر  طال و نقره، اگر چيزي ةمذكور در باال اين است كه برعالو مسائلة تمام خالص :1مسئله
شود، مثالً گندم در مقابل گندم،  از يك جنس باشد و به وزن خريد و فروش مي ،كنند معامله مي

و  .دو جانب واجب است اين صورت هموزن بودن آنها از هر در يا نخود در مقابل نخود و امثال آن
  . در همان مجلس صورت بگيرد آن}ةقبض{گرفت و اين نيز واجب است كه دادهمچنين 

به وزن خريد و فروش  اماگرچه از يك جنس است،  ،كنند اگر شي كه بر آن معامله مي و
يا اينكه  ،اي از همان نوع نمي شود، مثالً انار در مقابل انار يا نارنج در مقابل نارنج، تكه در مقابل تكه

 فروش و ا به وزن خريددوي آنه ديگري، اما هر جنس است و از جانب ديگر جنس از يك جانب يك
در اين صورت، هموزن بودن ...  غيره شود، مثالً گندم در مقابل نخود، يا نخود در مقابل لوبيا و مي

ـان   }ةقبض{گرفت بيشي در آنها جايز است، ليكن داد و آنها واجب نيست، كمي و اجناس در هم
  . باشد مجلس واجب مي

  جنس يك نه از و ،شود مي زير معامله نه به وزن خريد و فروش يكه ش اي در هر معامله و
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ـنس   يك جنس را خريد و فروش نمي ،جانب دو است، يعني هر را كنند، بلكه يك جانب يك ج

د، نبه وزن خريد و فروش نمي شو نيزدوي اين اجناس  دارد و جانب ديگر جنس ديگري را، و هر
وقت  آنها در همان}ةقبض{هم داد و گرفت رت، هم كمي و بيشي در آنها جايز است ون صوايدر 

  . انار در مقابل نارنج ، تبادلةطور مثاله ب .واجب نمي باشد

  . اين نكات را درست به ياد بسپاريد

  

�+ �_�  

  

كسي يك ظرف چيني را در مقابل ظرف چيني ديگري تبادله كرد، يا ظرف چينـي را   اگر :2مسئله
بلكه اگر يـك   ،ود، در اين صورت برابري در آنها واجب نيستمتبادله ن پالستيكر مقابل ظرف د

لهمين صورت ه ب. ظرف هم تبادله كنند، بازهم اين بيع جايز است ظرف را در مقابل دو ـاـب   در مق

   .گرفتن دو يا سه يا چهار سوزن هم جايز است ،يك سوزندادن 

باشد، در اين صورت پالستيك ر دو جانب ظروف چيني يا اگر از ه بايد متوجه بود كه ليو
  . آنها در همان مجلس بايد انجام بگيرد}قبضة{داد و گرفت

ـر    ـرف ديگ و اگر نوعيت جنس تبديل شود، مثالً از يك جانب ظرف چيني باشد و از ط
  . ، در اين صورت قبضه در همان مجلس الزم نمي باشدپالستيكظرف 

ـا    ،گفت كه سه كيلو آردي را كه خمير كرده نان پخته ايد اگر همسايه آمده :3مسئله ـه م چون خان
نيم كيلو آرد يا گندم از ما بگيريد، و يا اينكه  در مقابل آن سه كيلو يا سه و ما بدهيد وه مهمان آمده ب

  . ما بدهيد، بعداً از ما آرد يا گندم بگيريد، اينگونه معامله جايز استه شما گفت كه حاال نان را به ب

ـائل اين از خوبي ه او را ب ،فرستيد ار خويش را براي سودا آوردن ميكاگر نوكر يا خدمت :4مسئله  مس
 ،ياوردب مبادانموده  يرخريداي سود ةد تا نادانسته چيزي را خالف قوانين شريعت به معامليآگاه بگردان

ه فتار شويد، و اگر آن را باهل خانه و اطفال شما آن را خورده به وبال حرام خوردن گر و آنگاه شما و
  . شما خواهد بود گناه همة ايشان بر سر ،خويش بخورانيد انكس ديگري مثالً مهمان

  

� +�_�  
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  بيع سلَم  مسائل

  _خريد و فروش به ميعاد مقرره +

�+�_�  

شـخص  ه بيك هزار روپيه  ،حاصالت زمين يا بعد از آن}برداشت{اگر كسي قبل از درو :1مسئله

گندم  الن تاريخ، از تو در مقابل اين هزار روپيهالن ماه و فُديگري داده گفت كه دو سه ماه بعد در فُ

شش روپيه، ايـن  )١(ر همانوقت تعيين كردند كه كيلوي يك روپيه يا سيريگيرم، و نرخ را نيز د مي

گندم را به همان  ن شدهكه در همان تاريخ معي اكنون بر فروشنده الزم است و. معامله درست است

يا شود  تر از آن فروخته مي قيمت طي شده به خريدار بدهد، چه گندم حاال در بازار به قيمت گران

  . بازار حاال اعتباري نداردگندم در ي و ارزاني قيمت گران. تر ارزان

  . گويند مي »بيع سلَم«گونه خريد و فروش را در اصطالح  اين

   :ياد بسپاريده خوبي به را ب هاآن. چندين شرايط دارد »بيع سلَم«ليكن جواز 

  

  

  
  _شرط اول +

�+�_�  

در  كه اي بيان گردد ونهگه گندم بطور واضح ب}مثالً جنس{تكيفي ست كه نوعيت وا اين

  . نزاعي بين خريدار و فروشنده پيدا نشود ،گرفتن مهنگا

  مـالـمثالً خريدار چنين بگويد كه فالن نوع گندم باشد، خُرد دانه نباشد و نه بزرگ دانه، س

                                                 
  .هفت كيلو است با عادل، مرف افغانستاندر ع »يك سير«    (١)
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ـه   ...  جو و غيره ديگري مانند نخود يا باشد خراب نباشد، چيز ـد ن در آن مخلوط نباشد، خشك باش

 امـگـبيان نمايد تا در هن حوضوه ب ،خواهد بگيرد خالصه آنكه تمام اوصاف آنچه را كه مي ... نمدار

  . گرفتن آن جنجال يا نزاعي ميان او و فروشنده رو ندهد

ـده، ايـن    فقط اين »سلَم«اگر خريدار در وقت معاملة  و قدر گفت كه هزار روپيه را گندم ب

برنج بده }ن تاريخالدر فُ{يدار گفت كه هزار روپيه راخره و همچنين اگر ب. صورت بيع ناجايز است

  .استنيز ناجايز  »بيع سلَم«هاي  ، ليكن نوعيت و اوصاف آنها را بيان نكرد، اين صورتيا لوبيا بده

  
  _شرط دوم +

�+�_�  

ـه،  كه نرخ نيز در همان وقت معامله مشخص شود، مثالً كيلوي يـك  ستا اين ـا   روپي ي

ـان  مطابق نرخ بازاري قيمت را كه كردند گونه طي  به اينرا عامله اگر م و .سيري شش روپيه هم

هم خواحساب خواهيم كرد، يا آنكه يكي دو سير بيشتر از نرخ بازاري آن وقت  گيري زمان تحويل

  . استگرفت، اين صورت معامله ناجايز 

ـود را در   برين نرخ خريدنگونه اعتباري ندهيد، بنا هيچ »سلَم« ةنرخ بازاري را در معامل خ

ـده     ،همان وقت تعيين و طي كنيد ـرخ طـي ش و در هنگام گرفتن، جنس خود را مطابق همان ن

  . بگيريد

  

  

  _شرط سوم +
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ـان  يي كنرد خريدايخواه ست كه هر اندازه پولي را كه ميا اين ـد در هم  د، مبلغ آن را باي

پول را بيان مقدار اگر . گيرم ندم مييك هزار روپيه يا ده هزار روپيه را گ}مثالً{يد كهئوقت بيان نما

ـه    كه من نيز مقداري پول را گندم مي يدطور مبهم گفته بلكه ب يد،نكرد ـورت معامل گيرم، اين ص

  . صحيح نيست
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  _شرط چهارم +
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خته وقت و در همان مجلس به فروشنده پردا ست كه تمام مبلغ پول معامله در همانا اين

معامله  ،تپرداخسپس خريدار پول را  و يكديگر جدا شدنداز بعد از معامله،  فروشنده و خريداراگر  .شود

  . از سر معامله كنندبايد برين باشد، بنا در اين صورت باطل مي

ـان    ـول را در زم به همين ترتيب اگر خريدار نصف پول را در همان وقت پرداخت و نيم پ

  .گر باطل گرديده استدر نصف پول باقي بوده و در نصف دي »بيع سلَم«ديگري، 

   

  

  _شرط پنجم +

�+�_�  

 دارـالً خريـمث. ك ماه استد و حد اقل آن يـن باشعيتست كه مدت گرفتن جنس ما اين

ر نمودن مدت كمتر از يك ماه مقرَّ. گيرم بگويد كه گندم خود را بعد از يك ماه در فالن تاريخ مي

ـرَّ  ،اما ماه .ه جايز استبيشتر از يك ما ير نمودن هر مدتجايز نيست و مقرَّ ر روز و تاريخ آن بايد مق

ـر، و  ، كه يكي بگويد من حاال نمي دباشد تا بعداً نزاعي بين فروشنده و خريدار پيدا نشود هم بعداً بب

. نمائيدتعيين و مشخص بنابرين همة اينها را قبالً . گيرم ديگري بگويد كه ني، من همين امروز مي

كه  هنگاميكه  ن نكرد بلكه به فروشنده گفتعيتگرفتن جنس خود را م روز و تاريخ ،اگر كسي ماه

  . فصل درو شد، آنگاه جنس را بده، اين صورت معاملة سلَم صحيح نيست

  

  
  _شرط ششم +

�+�_�  

  نـگندم در همي}ثالًم{ص گردد، يعني اينكهگرفتن جنس نيز مشخَّ محلست كه ا اين
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خواهد آن را در شهر ديگري بگيرد، اين را به فروشنده نيز  يا اگر خريدار مي ،شهر تحويل داده شود

 خالصه. خانه اش برساند، اين را نيز مشخَّص نمايده و اگر مي خواهد فروشنده آن را ب. واضح بگرداند

فروشنده ه بايد آن را به فروشنده بيان كند، و اگر ب ،بگيردتحويل خواهد آن را  آنكه هر كجا كه مي

  . صحيح نيست »سلَمبيع «بيان نكرد، 

معامله شي سبكي است كه آوردن و بردن آن مصارفي ندارد، مثالً تحت البته اگر جنس 

ضروري  گرفتن آن محل كردن صمشخَّ اين صورت را خريد، در هاامثال آن يايد ركسي عطر يا مروا

  . آن را به او بدهد ،تواند هر جا خريدار را ببيند نيست، فروشنده مي

كسي  و اگر ،درست است »بيع سلَم«كرد،  فوق را مراعاتششگانة شرايط  كسي اين اگر

  . صحيح نمي باشد »بيع سلَم«خالف يكي از آنها كرد، 

  

�+ �_�  

  

توان اوصاف و  كه مي اي هستند گونه هكه ب ساير غلّه جات، تمامي اجناسي و برعالوة گندم :2مسئله

نزاع در آن نخواهد رفت، مانند تخم مرغ، تكه و  خوف ص نمود و به اين ترتيبكيفيت آن را مشخَّ

  . در همة آنها صحيح است »بيع سلَم«... ها پارچه، خشت و امثال آن

طول، عرض و ضخامت  ؛خشتدر معاملة مثالً ؛ اما همة اوصاف جنس را بايد تعيين نمايند

 غيره وبودن ارجي يا خنوعيت، نازكي، كلفتي، داخلي  ؛تكهدر صورت معاملة اشد، يا خشت معين ب

  . نماند باقي ا ابهامي در جنستخريدار تمام اوصاف مورد نظر خود را بايد بيان نمايد  .اش معلوم باشد

در مقابل هر جوال يا هر  »بيع سلَم«طور ه كاه را ب »يربو« يا پنج »جوال«اگر كسي پنج  :3مسئله

ها در اندازه با هم بسيار  يرها و بو جوال به صد روپيه خريداري كرد، اين بيع جايز نيست، زيرا ،يبور

  . تفاوت دارند

كنند  معين ي راريا بو كاه هر جوال يا مقدار ،كنند صي را مشخَّراوصاف جوال و بو البته اگر

  .است جايز» بيع سلَم«هاي  حساب وزن خريد و فروش نمايند، اين صورته كاه را ب و يا

  

�+ �_�  
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ـلَم « معاملة آن اين نيز شرط است كه جنسي كه بر »بيع سلَم«براي صحيح بودن  :4مسئله س« 

. در بازار موجود باشد و ناياب نگردد ،ده است، از زمان معامله تا زمان حصول آن از فروشندهانجام ش

ـاي آن  اي مفقود شد كه در تمام بازار گونهه طور كامل به آن جنس ب ،اگر در دوران اين دو وقت ه

ـرد، در ايـن    د، گرچه ميكشور پيدا نمي شو توان آن را از كشور ديگري به مشكالت بسيار وارد ك

  . گردد باطل مي »بيع سلَم«صورت 

ماه  فُالن كه بعد از درو حاصالت زمين، در شرط گذاشت »بيع سلَم«اگر خريدار در هنگام  :5مسئله

ـرطي   گيرم، اين معامله جايز نيست يا گندم فالن زمين را از تو مي گندم نَو ـين ش ، بنابرين نبايد چن

  . و به خريدار بدهد يا گندم كهنهفروشنده اختيار دارد كه در وقت مقرره، گندم نَ. نهاد

  . جايز استگذاشتن  شرطي و درو شده باشد، چنينهنگام معامله، گندم نَ در البته اگر

  

�+ �_�  

  

ـان    نموده »بيع سلَم«اگر شما در مقابل يك هزار روپيه گندم  :6مسئله ـه پاي بوديد و مدت مقرره ب

ن گذشت، ليكن فروشنده هنوز هم گندم را نداده است و نه اميد آرسيد بلكه مدت بيشتري هم بر

ه كـ بل ،خيلي خوب، گندم نده ؛رود، اكنون براي شما جايز نيست كه به فروشنده بگوئيد دادنش مي

ـما   . الن چيز بدها اين اندازه فُالن مقدار برنج و يالن مقدار نخود يا فُدر مقابل آن گندم، فُ ـراي ش ب

پول خود را ا ـي ،در چنين صورتي. چيزي ديگري از فروشنده بگيريد ،جايز نيست كه در مقابل گندم

 گندم خود را از او اخذ ،و را مدت بيشتري مهلت بدهيد و بعد از ختم آن مدتا او ياز او پس بگيريد 

   .كنيد

گفتيد  خويش را خود شكستيد، مثالً با هم »ع سلَمبي«ن ترتيب اگر هر دوي شما يبه هم

بلكه پول را مسترد مي  ،مكنينمي را داد و گرفت گندم  ،كنيم را فسخ مي »سلَم«كه ما اين معاملة 

خود فسخ شد، مثالً جنس زير ه خود ب »سلَم«نمائيم، و يا آنكه اگرچه شما آن را نشكستيد، اما معاملة 

گرديد و در جائي پيدا نمي شد، در اين صورت شما فقط حق داريد پول خويش  معامله از بازارها مفقود

  . را از فروشنده پس بگيريد، و براي تان جايز نيست تا در مقابل آن پول، جنس ديگري را از او بگيريد

  . خريدبد، توسط آن ستينخست پول خويش را بازپس بگيريد و سپس هر چيزي را كه خوا
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  قرض گرفتن مسائل
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ـات  كه مي توان مانندش را باز هر چيزيقرض گرفتن  :1مسئله ـه ج  ،پس داد جايز است، مثالً غل

ـرض   و هر چيزي، امثال آنها حبوبات، تخم مرغ، گوشت و كه پس دادن مانندش مشكل باشد، ق

   .بز و گوسفند، مرغ و امثال آنها گرفتن آن جايز نيست، مثالً انار، نارنج،

ـون  اگر كسي د :2مسئله ر زماني كه گندم كيلوي يك روپيه بود، ده كيلو گندم قرض گرفت و اكن

ـو   شود، در گندم ارزان شده دو كيلويش به يك روپيه فروخته مي اين صورت نيز فقط اداي ده كيل

  . گندم بر او الزم است

شود، باز هم بر  به همين ترتيب اگر اكنون گندم گران شده و كيلوي دو روپيه فروخته مي

  . الزم است تا همان ده كيلو گندم را پس بدهداو 

شخص گندم بهتر از آن اگر كسى به شخص ديگري مقداري گندم قرض داد و سپس  :3مسئله

ـرايم   كه گفتن اما در هنگام قرض دادن چنين. گندم وي را به او داد، اينكار جايز است، سود نيست ب

  . بهتر از گندمم را بده، جايز نيست گندم

كسـي از   اگر. بيش شود ها نبايد به حساب وزن از يكديگر كم و مسئلة باال گندمالبته در 

ـرفتن بنا. گرفت، اينكار ناجايز استبيشتر خود  ةهاي قرض داد گندم ـد   ،برين در وقت دادن و گ باي

  . ها را درست و دقيق وزن نمود گندم

ـوري د، دا پس اصلي وزن ازبيشتر مي ك قرض، دادن هنگام پس در كسي البته اگر ـه   ط ك

  . اينكار جايز است ،دوكفة ترازو كمي خم ش

قرض  مقداري گندم بر اين وعده}جنسي مثالً{، مبلغي پول ياديگر ياگر كسي از شخص :4مسئله

ـدت در   گرفت كه آن را بعد از يك ماه يا پانزده روز خواهد پرداخت و او هم پذيرفت، باز هم بيان م

  اد، ضرورتي براي قرض دهنده پيش آمدـاگر قبل از ختم ميع .باشد اين صورت لغو بلكه ناجايز مي
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ـرض   رض گيرنده الزم استقطلبيد، بر را و پول قرض خود را خواست، يا بدون ضرورتي آن  تا ق

  . بپردازدهمين حاال او را 

ال آن را از شخصي قرض گرفته بود و چون شخص كيلو گندم يا آرد و يا امث كسي دهاگر  :5مسئله

تو در مقابل آن ده روپيه بگير،  ،من حاال گندم ندارم ؛طلب كرد، او گفترا خود  قرض دهنده قرض

ـه   و آن شخص نيز پذيرفت، در اين صورت الزم است كه اين ده روپيه بايد در همانجا داده و گرفت

  . شود

خانه رفت و از شخص دوم جدا شد، اين معامله باطل ه خاطر پول آوردن به اگر نفر اولي ب

اكنون بعد از آوردن پول، آن شخص دوباره بگويد كه اين ده روپيه را در مقابل آن گندم . ددگر مي

  . ريقرضت بگ

مثالً زمان  آن صد روپيه در و{صد روپيه از شخصي قرض گرفته بوددر زماني كسي  اگر :6مسئله

وپيه در مقابل ده سپس ارزش پول روپيه پائين افتاد و اكنون هزار ر}،شد ده دالر تبادله ميدر مقابل 

صد  بلكه فقط دادن همان ،گردد الزم نميبر او شود، در اين صورت اداي هزار روپيه  دالر تبادله مي

من صد روپيه نمي گيرم، بلكه حاال  ؛شخص قرض دهنده نمي تواند بگويد. باشد روپيه واجب مي

.من بدهه هزار روپيه ب
)١(

  

چون  سپس و گيرد مي سه نان قرض از ديگري دو ا رواج است كه يكيدر بين همسايه ه :7مسئله

  . فرستد، اين صورت جايز است سه نان برايش مي خودش نان پخت، دو

  

   

�+�_�  

  

  

                                                 
  . اندكتغيير ا ب    (١)

باال را  ةتفاصيل مسئل .يك واحد پولي در معامالت قرضي اعتباري ندارد ةارزش كنوني و گذشت

  .مالحظه كرد 153تا  1/143 :توان در تقرير ترمذي شرح سنن ترمذي مي



 

   


	��ا�  ���ب       

 



 

 

  

  

  

  

  

   



 

+1071_ 
ةِ  +

َ
ال
َ
كف

ْ
 ال

ُ
اب

َ
  _كِت

  

  

  

  

  ضمانت كردن كسي مسائل

�+�_�  

ـر    ياگر كسي مثالً نعيم از شخص ديگر :1مسئله ـه اگ قرض گرفته بود، و شما ضمانت كرديد ك

ـد   نعيم پول را نداد، از من بگير، يا گفتيد كه من ضامن او هستم، و يا چنان الفاظي را استعمال كردي

، و آن قرض دهنده نيز ضمانت شما را پذيرفت، اكنون اداي دهد را مي نكه معناي ضمانت كرد

ا پولش را بدهيد، و تاگر نعيم پول او را نداد، بر شما الزم خواهد بود . گردد آن پول بر شما واجب مي

ـ  پول خود را چه از شما و چه از نعيم، از هر كدام تان كه بخواهد مـي  ،همچنين صاحب حق  دتوان

ـان    زمانياكنون تا . مطالبه نمايد ـا آن زم كه نعيم قرض خود را پرداخت نكرده يا معافش ننموده، ت

  . شما نيز ضامن آن قرض خواهيد بود

حق  و البته اگر صاحب حق، ضمانت شما را معاف كند و بگويد كه من با شما كاري ندارم

  . ضامن آن قرض نخواهيد بود خود را از شما مطالبه نمي كنم، در اين صورت شما

به اگر صاحب حق در همان هنگام ضمانت دادن، ضمانت شما را قبول نكرد و همچنين 

گفت، در اين صورت نيز ، يا چيزي از اين قبيل مثالً گفت كه من بر ضمانت شما اعتبار ندارمشما 

  . شما ضامن نمي باشيد

ـد،  ،پولي نداشت يشديد و چون و ياگر شما ضامن شخص :2مسئله  شما ناچار قرض او را پرداختي

  :اكنون در مورد پس گرفتن پول شما بايد ديد كه

اين صورت  كرده بوديد، در ضمانتشما بعد از تقاضاي شخص مقروض، او را  اگر  _ �+

  . توانيد آن را از شخص مقروض پس بگيريد مي ،هر مبلغ پولي كه به صاحب حق داده ايد

رضايت  ود بهرف خا از طصاحب حق، شـم و مقروض شخص و اگر بدون تقاضاي  _ �+

را  شما مانتض ته كسي نخسه چد كه بوديد، در اين صورت بايد ديعهده گرفته ضمانت را ب ،خود
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صاحب  يا قبول كرده بود، آيا شخص مقروض ضمانت شما را قبل از صاحب حق قبول كرده بود

  . را قبالً قبول نموده بودشما حق ضمانت 

قبول نموده بود، در اين صورت اگر شخص مقروض ضمانت شما را قبل از صاحب حق 

 رداختة خود را مـي پچنين مي پنداريم كه گويا شما به تقاضاي او ضمانتش را كرده ايد و لهذا پول 

  . توانيد از او پس بگيريد

اين صورت  نموده بود، در اگر صاحب حق ضمانت شما را قبل از شخص مقروض قبول و

به صاحب حق پرداخت كرده ايد، شما حق نداريد آن را از شخص مقروض واپـس  هر مبلغي كه 

   .اي از جانب شما محسوب خواهد شد اينكار شما نيكي .مطالبه كنيد

د، ايـن  شما را به خوشي خود به شما واپس بدهمبلغ پرداختة  ،شخص مقروضاگر البته 

  . امر جداگانه است

به شخص مقروض مهلت  يا بيشتر از آنه يا پانزده روز يك ما مثالً اگر صاحب حق مدتي :3مسئله

  . مي تواند از ضامن نيز مطالبه اي نمايدنداد، تا همان مدت 

نزد شما مقروض شديد، بلكه شخص نهاي خود تان  اگر شما ضامن دادن پول از پول و :4مسئله

 پول ، مقداريشخصكه اين  گفتيد و بنابرين شما به صاحب قرض مقداري پول به امانت نهاده بود

دهم، و  پول شما را نداد، من پول شما را از آن امانتش ميخودش اگر او  ،نزد من به امانت گذاشته

نه گونة ديگري از بين رفت، اكنون شما ضامن نمي باشيد،  هيا ب ،دزدي شدامانت آن پول بعداً  آنگاه

  .نمايداي از شما مطالبه تواند  و نه صاحب حق مي ،ستاپرداختن آن پول بر دوش شما واجب 

برساند، و  محليه كرايه گرفتيد تا شما را به را ب}يا وسيلة نقلية مانند آنيا موتر {اي اگر ارابه :5مسئله

ـوتر و  {شد كه اگر او شما را نبرد، من ارابه }غيره وان و يا موتر{»وان ارابه«ضامن  يشخص ـا م  ي

ـه «اگر . ست استينگونه ضمانت درا. در اختيار تان خواهم گذاشت خود را }...ة غير ـا  {»وان اراب ي

 }...ة غير و يا موتر{»ارابه«كه  را نبرد، در اين صورت بر ضامن الزم استا شم }... غيره موتروان و

  .دن شما استعمال نمايديخود را براي رسان

  

 �+ �_�  
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 كسي هآن را برده ب نيزداديد تا آن را بفروشد و او  يشما چيزي از اموال خود را به شخص اگر :6مسئله

 تم،ـود، من ضامن آن پول هسش نمي ضايعو به شما گفت، پولش  ،ليكن پولش را نياورد ،فروخت

  . ستگونه ضمانت صحيح ني آن را از من بگير، اين ،ندادخريدار اگر پولش را 

ـرد،  }گربه{ينجا ببند، اگر پشكااگر كسي به شخص ديگري گفت كه مرغت را  :7مسئله آن را ب

ـ  از من بگير، وتاوانش را ن ضامنش هستم، م رد، يا در مورد گوسفندي گفت كه اگر گرگ آن را ب

  . من ضامن هستم، از من بگير، اين گونه ضمانت صحيح نيست

  . اگر پسر يا دختر نابالغ ضامن كسي شود، ضمانت آنها صحيح نيست :8مسئله
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  حوالة قرض خود برعهدة شخص ديگري مسائل

�+�_�  

ـول از   »حميد«گرفته بوديد و همچنين  قرض »شفيع«شما مقداري پول از   اگر :1مسئله مقداري پ

 »حميد« پول خود را از شما خواست و شما به او گفتيد كه »شفيع« شما قرض نموده بود، و سپس

اينكار را در همان  »شفيع«بگير و از من نخواه، پس اگر  »حميد«پولت را از مقروض من است، تو 

ـما    از »شفيع« نيز بر آن راضي شد، در اين صورت قرض »حميد«مجلس قبول كرد و  ـدة ش عه

 »حميد«بلكه بايد آن را از  ،را از شما بخواهد حق ندارد قرض خود »شفيع« اكنون. گردد ساقط مي

  . دست بياورد و چه ديره را ب زود آن مطالبه كند، چه

. بگيريد »حميد«كرده ايد، از  حواله »حميد«عهدة  كه بر هر اندازه پولينمي توانيد و شما نيز 

توانيد همان مقدار اضافي را  مبلغ بيشتري مقروض شماست در اين صورت مي »حميد«البته اگر 

  . از او بگيريد

نداد  »شفيع« اگر پول را به و ،خيلي خوب ،داد »شفيع«پول را به  »حميد«سپس بعداً اگر 

 »شفيع«فروخته شده پول  ه استدكه او به تركه گذار و وفات كرد، در اين صورت اموال و اسبابي

 »شفيع« كه بتوان پول اي نگذاشت ات، تركهبعد از وف »حميد« اگر و .دشپرداخت خواهد پول از آن 

منكر شد و قسم خورد كه من  »شفيع« ود از قرضرا توسط آن پرداخت كرد، يا اينكه در زندگي خ

خود  تواند دوباره پول مي »شفيع« نيز گواه ندارد، در اين صورت »شفيع«قرض تو كاري ندارم و ه ب

  . شما مطالبه كند و قرض خود را از شما پس بگيرد ازرا 

ـا   ،بگيرد »حميد«در هنگام حوالة قرض، قبول نكرد تا قرض خود را از  »شفيع«اگر  و و ي

ساقط  عهدة شما از »شفيع« اين صورت قرض در ،پول را بپردازد »شفيع«نپذيرفت كه به  »حميد«

  . نمي گردد
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ـرگرفت »شفيع« هم قرضي را كه از، ليكن شما بازمقروض شما نبود »حميد« اگر :2مسئله  ه بوديد، ب

ـذيرفت، در ايـن    آن» شفيع« يننو همچ ،نيز آن را قبول كرد »حميد«و عهدة او حواله كرديد  را پ

  . گردد الزم مي »حميد«از دوش شما ساقط گرديده بر عهدة  »شفيع« قرض ،صورت هم

ـه   »حميد« باشد، و بنابرين احكام اين صورت نيز مانند مسئلة قبلي مي هر مبلغ پولي كه ب

آن را  مطالبة حقو قبل از پرداختن،  ،از شما خواهد گرفت ش،پرداخت نمود، بعد از پرداختن »شفيع«

  . ندارد

طور امانت گذاشته بوديد و بنابرين پرداخت قرضي را ه ب »حميد«نزد  اگر شما مقداري پول :3مسئله

كلي از اشـكال  نموديد، و سپس آن پول امانت به شـ  گرفته بوديد بر عهدة او حواله »شفيع«كه از 

ود را فقط از شما پول خ »شفيع«بلكه  ،اكنون ضامن نمي باشد »حميد«ضايع شد، در اين صورت 

  . را اكنون ندارد »حميد«اخذ پول از  او حق مطالبه و. گرفت از شما خواهدآن را مطالبه خواهد كرد و 

ـول   »حميد«را بر عهدة  »شفيع« قرض اگر بعد از آنكه پرداختن :4مسئله حواله نموديد، شما خود پ

من  ،يكه ن بگويد تواند نمي »شفيع«. ن صورت نيز صحيح استـرا پرداخت كرديد، اي »شفيع«

 . مي گيرم »حميد«شما نمي گيرم بلكه فقط از  زاپول خود را 
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  وكالت مسائل
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ـه   ه د خود انجام دهد، بنتوا ي ميشخصكاري را كه  هر :1مسئله ـروختن، كراي طور مثال خريدن، ف
واسـطة  ه او در مورد آنها اختيار دارد تا آنها را ب... ن و امثال آنها را بستنكاح عقد كرايه گرفتن، دادن، 

 خاطر خريدن ضروريات خود بفرستد،ه مثالً كسي خدمتگار خود را ب. شخص ديگري نيز انجام بدهد
  .را بخواهد}...و غيره  تكسي يا موتر و{يا توسط او چيزي را بفروشد و يا ارابه

   .گويند مي »وكيل«دهند،  كه توسط او كار را انجام ميرا  يآن شخص

اين صورت وكيل شما  در او ،خريدن سودا به بازار فرستاديد خاطره مثالً شما خدمتگار را ب
  . شود گفته مي

  

�+ �_�  

  

ـوده آورد،   :2مسئله اگر شما شخصي را فرستاديد تا گوشت بياورد و او گوشت را به قرض خريداري نم
ـدمتگار   ،پول گوشت را نمي تواند از شما مطالبه كند ،در اين صورت گوشت فروش بلكه بايد از خ

   .واهد گرفتخ و خدمتگار آن را از شما ،مطالبه نمايد

ـما   به همين ترتيب اگر شما چيزي را توسط خدمتگار خويش فروختيد، در اين صورت ش
جنس  كه كسي خواهد پرداخت خريدار پول را به همان. نداريدرا گرفتن پول از خريدار  حق مطالبه و

خالصه . ستنيز جايز ا كارالبته اگر خريدار خودش پول را به شما پرداخت، اين. را به او فروخته است
  . راً وادار به دادن پول كنيدباينكه اگر او پول را به شما ندهد، شما نمي توانيد او را ج

  اين صورت اگر شما شخصي را فرستاديد تا چيزي خريده بياورد و او آن را خريده آورد، در :3مسئله
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شما ندهد، چه پول  هآن را ب ،كه پول آن چيز را از شما نگرفتهآن شخص اختيار دارد كه تا هنگامي 

  . دو يكسان است قيمت آن را از جيب خود پرداخته باشد يا نه، حكم هر

 ايـن  طور قرض خريده است، دره يا ده روز بروز البته اگر او آن چيز را بر وعدة مهلت پنج 

  . را از شما مطالبه نمايد شصورت تا پايان آن مدت، نمي تواند پول

گوشت خريده  نيم كيلو و او يك و ،گوشت بياورد تا يك كيلو اديدشما شخصي را فرست  اگر :4مسئله
گوشت  اگر شما نيم كيلو. نيم كيلو را بگيريد آورد، در اين صورت بر شما واجب نيست تا تمام يك و

  .ن را بگيردآخودش بايد آن شخص  ،اضافي را نگيريد

  

�+ �_�  

  

قابل يك هزار در م}مثالً{خص راد فالن شناگر شما شخصي را گفتيد كه فالن گوسف :5مسئله
  . شما اكنون اجازه ندارد آن گوسفند را براي خود بخرد اين وكيلِروپيه خريده بيار، 

 يد، وكيل اجازه نداردئاً براي خريداري تعيين نماصه آنكه هر چيزي را كه شما مشخّصخال

  . آن را براي خود خريداري كند

خريداري  اين صورت ز قيمت شما خريدراي نمود، درتر ابته اگر او آن چيز را به قيمت بيشال
  . اش براي خودش درست است

ن نكرده بوديد، در اين صورت براي وكيـل  اگر شما هيچ قيمتي براي خريد آن چيز معي و
  . شما خريداري آن چيز براي خودش به هيچ صورتي جايز نيست

لكه فقط آنقدر برايش گفتيد كه يك ب ،ص نكرده بوديداگر شما گوسفند خاصي را مشخَّ و :6مسئله
ـراي   هم مي ،اين صورت آن شخص گوسفند برايم بخر، در تواند براي خود خريداري كند و هم ب

 بخواهد، كه دلش فندي راگوس هر گوسفندي را كه دلش بخواهد، اجازه دارد براي خود بخرد و هر. شما

  . براي شما بخرد مي تواند

ـه   و. خريداري كرد، آن گوسفند از اوست اگر گوسفند را به نيت خودش و اگر گوسفند را ب
 اين رد، درك ا خريداريـهاي شم گوسفند را با پول اگر و. شماست كرد، گوسفند از نيت شما خريداري

  . باشد، چه به نيت خود خريداري كرده باشد و چه به نيت شما صورت گوسفند از شما مي
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ـوز   امادي را برايتان خريد، ندي بخرد و او نيز گوسفنن گوسفكسي گفتيد تا برايتاه اگر ب :7مسئله هن

صورت بر شما الزم  ا دزدي شد، در اينـرد يد را به شما بدهد كه گوسفند مننتوانسته بود كه گوسف
  . است تا قيمت آن گوسفند را بپردازيد

 پس اگر ،ننه براي م ،اگر شما ادعاء كرديد كه تو اين گوسفند را براي خود خريده بودي و

 ا مردهــمد از شما بوده و گوسفند شنپول گوسفند را شما قبالً به او داده بوديد، در اين صورت گوسف

  . است

ـد،   ،د را نپرداخته ايدنفاگر شما هنوز پول قيمت گوس و و آن شخص پول را مطالبه مي كن
ـفند   ،صورتاگر شما قسم بخوريد كه اين گوسفند را تو براي خودت خريده بودي، در اين  از گوس

 }وكيل{شخص اگر نتوانستيد قسم بخوريد، در اين صورت گفتة آن و .مي باشدهمان شخص 

.اعتبار خواهد داشت
)١(

  

اگر شخصي را براي خريداري چيزي فرستاديد و او آن چيز را به قيمت گرانتر خريده آورد،  :8مسئله
  . شما الزم است تا آن را بگيريد خيلي اندك بود، در اين صورت بر ،قيمت اگر تفاوت ميان دو

ـد، چنان قيمت گراني خريه اگر آن را ب و در ده بود كه هيچ كس بر اين قيمت نمي فروش
   .بگيرد اگر شما آن را نگيريد، خود آن شخص بايد آن را. اين صورت گرفتن آن بر شما واجب نيست

ـراي او  ا آن را بفروشد، دراگر شما چيزي را به شخص ديگري داديد ت :9مسئله ـايز  اين صورت ب  ج

  . شما بدهده برا  شخودش آن را براي خود بگيرد و پول تانيست 

                                                 
ـيار سـختي دارد  و بوده  بزرگاز گناهان بسيار  نو بايد متوجه بود كه قسم دروغ خورد    (١) . سزائي بس

  : دربارة قسم دروغ فرموده اند هحضرت رسول خدا

ن� رَُسوَل اهللاِ 
َ
مَامَةَ أ

ُ
ِ� أ

َ
  هَقْن أ

َ
ُ ا*�ارَ وََحر�مَ ـمَْن اقْتََطعَ َحق� امْرِئٍ مُْسلٍِم بِ  قَال

َ
وَْجَب اهللاُ +

َ
يَِمينِهِ فََقدْ أ

َن�ةَ 
ْ
ُ رَُجٌل وَ?ِْن َ<َن َشيْئًا يَِس9ًا يَا رَُسوَل اهللاِ  ،عَلَيْهِ ا5

َ
رَاكٍ  قَاَل وَ?ِْن قَِضيباً ه فَقَاَل +

َ
   .مِْن أ

  : فرمودند هروايت است كه رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ي� ض� ر�  هماماُ از حضرت ابو :ترجمه

 سازد خورد، خداوند دوزخ را بر وي واجب ميبحق مسلمان ديگري را  ،هر كسي كه با قسم دروغ
ـز  اگر! هيكي از صحابه پرسيد كه يا رسول اهللا. گرداند و بهشت را برايش حرام مي ـه آن چي شـي   ،چ

   .كوچك درختي باشد ةيك شاخچ چه آن شي،اگر: دنفرمود هآنحضرت. معمولي و كم ارزش باشد

  196حديث: مسلم شريف
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ـون  ،تان خريده بياورداو را گفتيد تا فُالن چيز را برايبه همين ترتيب اگر  ـايز    اكن ـرايش ج ب

  . شما بدهده نيست تا همان چيز را از مال خود ب

طور  هب بايدشما بدهد، ه يا جنس خود را ب ،بگيرد را خودشخواهد آن جنس شما  او مي اگر
من بده، يا بگويد كه اين جنس مرا تو ه گيرم، آن را ب شما بگويد كه اين جنس را من ميه ح بصري

ـايز  . الن قدر پول در مقابلش بدهبگير و فُ گرفتن و دادن جنس در صورت باال بدون گفتن به او ج
  . نمي باشد

  

�+ �_�  

  

گوشت  گوسفند فرستاديد، و او خاطر خريدن گوشته خدمتكار را ب}مثالً{اگر شما شخصي :10مسئله
  . در اين صورت شما اختيار داريد كه آن را بگيريد يا نگيريد ،گاو آورد

ـز }مثالً{به همين ترتيب اگر شما او را براي خريدنِ  كچالو فرستاده بوديد و او باميه يا چي

ـرفتن  از و اگر ،خوب، اگر بگيريد. شما الزم نيست گرفتن آن بر رت نيزصو اين در خريده آورد، ديگري  گ
   .را بگيرد تا آن الزم خواهد بود همان شخصبر ر اين صورت ، دكنيد  آن انكار

خريداري  او دو صد روپيه را امارد، تاديد تا صد روپيه را فالن چيز بخاگر شما شخصي را فرس :11مسئله
يا به اندازة صد روپيه را بگيريد و }تمام آن را بگيريد{شما اختيار داريد كهنموده آورد، در اين صورت 

  . بر عهدة خودش بگذاريد ،كه بيشتر استرا آنچه 

ت اين صورت موجودي را برايتان خريده بياورند، درك جنس يتا  اگر شما دو نفر را فرستاديد :12مسئله
  . دو به تنهائي جايز نخواهد بود داري يك نفر از آنالزم مي باشد، و خري خريداري وقت آنها در دوي هر

اگر يك نفر آنها آن جنس شما را خريداري نمود، در اين صورت بيع موقوف خواهد بود  و
  . ن بيع اظهار رضايت كرديد، بيع صحيح خواهد شدآكه شما بر  و هنگامي

ـداري   د يا فالننيك گاو يا گوسف}مثالً{اگر شما به شخصي گفتيد تا :13مسئله چيز را برايم خري
ـرد آن كسي ديگري گفت تا ه خريداري نكرد، بلكه ب آن راخودش و اين شخص  ،كن  اوو  ،را بخ

ـان  نيز  آن چيز را خريداري نمود، در اين صورت گرفتن اين جنس بر شما واجب نيست، اگر دل ت
  يريد، اختيار گرفتن و داريد آن را نگ هاگر دل تان نخواست اجاز و ،توانيد آن را بگيريد خواست مي
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  .ناگرفتن آن جنس در دست شماست

گرفتن آن  اين صورت البته اگر آن جنس را خود همان وكيل شما خريداري كرده باشد، در
  . مي باشدحال بر شما الزم  در هر

  

  

  

  

  

  عزل وكيل مسائل

�+�_�  

  . دنمائي}عزل{كه بخواهيد وكيل خود را بر طرف شما حق داريد هر زماني :1مسئله

طور مثال اگر شما كسي را گفته بوديد تا براي شما يك گوسفند بخرد، سپس او را منع ه ب
اگر خريداري كرد،  و ،كند گوسفندي را براي شما خريداري اجازه نداردكرديد كه حاال نخر، او اكنون 

  . آن را بگيريدتا باشد و بر شما الزم نيست  گوسفند از خودش مي

بلكه خط فرستاديد يا كسي را فرستاديد تا به او بگويد  ،زباني او را منع نكرديداگر شما خود  :2مسئله
  . گردد كه اكنون آن را نخرد، در اين صورت نيز وكيل برطرف مي

بلكه شخص ديگري از جانب خود به او گفته بود كه فالني  ،اگر شما او را اطالع نداديد و
ـر دو نريداري تو را از وكالت خود برطرف كرده است، اكنون خ ـر  كن، پس بايد ديد كه اگ او را   )١(نف

ـر  ،بودند، يا اينكه يك نفر ديندار و پابند شرع دادهع طالا  او را اطالع داده بود، در اين صورت نيز او ب

  . گردد طرف مي

اين صورت وكيـل   اگر دو نفر و يا يك نفر ديندار و پابند شرع او را اطالع نداده باشد، در و
  . گرفتن آن بر شما الزم است ،نگرديده است، بنابرين اگر خريداري نمودطرف هنوز بر

                                                 
زن يا  گواهي آنها شرعاً بتواند قابل قبول باشد، مثالً اين خبردهنده كه دو نفر آنست در اين اما شرط   (١)

  . نابالغ يا غير مسلمان نباشد

  5/26: اشية جديدهح
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+  

ْ
  _مَُضاربَةِ كِتَاُب ال

  

  

  

  

)١(مضاربت مسائل
  

�+�_�  

دست ه نفع ب چهكند و هر}تجارت{كسي مقداري پول داديد تا با آن كار و باره اگر شما ب :1مسئله
  . دنگوي مي »مضاربت«و آن را  ،گونه شركت جايز است آن را بين همديگر تقسيم نمائيد، اين ،آمد

افق آن شروط انجام شود، مضاربت صحيح مي باشد، اگر مو كهمضاربت چند شرط دارد، 
  : اگر خالف آن شرايط انجام شد، مضاربت فاسد و ناجايز خواهد بود و

  

  
  _شرط اول +

�+�_�  

 بلغش را بايد مشخَّص بگردانيد، و همچنينمپولي را كه براي مضاربت مي دهيد،  كه اينست
نداديد و نزد  »مضارِب«پول را به  نداريد، اگر خود نگهبسپاريد و نزد }كننده كار{»مضارِب«آن را به 

  . باشد اين معاملة مضاربت فاسد مي ،خود نگهداشتيد

  

  
  _شرط دوم +

�+�_�  

  گرفت ون نمائيد كه چه مقدار نفع را شما خواهيد عيتاينست كه شكل تقسيم نفع را بايد م

                                                 
  .از جانب ديگركار باشد و  از يك جانب معامله ميپول در شركت مضاربت،     (١)
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هم گفتيد كه نفع  بلكه فقط با ،ن نساختيدتعيماگر صورت تقسيم نفع را . چه مقدارش را جانب ديگر

  . اين صورت معامله فاسد است ،كنيم ديگر تقسيم مييكرا با 

  

  

  _شرط سوم +

�+�_�  

مبلغ  ،دست آمده كه نفع ب اي به اين صورت تقسيم نگردد كه هر اندازه داينست كه نفع باي
يك هزار روپية آن از  آنكهاش از تو، يا  همشخّصي از آن مثالً يك هزار روپية آن از من است و بقي

   ... اش از من هتو باشد و بقي

 شـكل صي از نفع نبايد متعين گردد، بلكه تقسيم نفع را به ايـن  خالصه آنكه مبلغ مشخَّ

كنيم، يك حصة آن  ، يا نفع را سه حصه ميالً نصف آن از تو و نصف آن از مننمائيد كه مث تعيين
ار حصه مي نمائيم، يك حصه از من و سه حصه از تو ل نفع را چهاز تو و دو حصة آن از من، يا كُ

...غيره  و
)١(

  

 ورت مبلغي مشخَّص،صگردد، نه به  مقرَّر}يا فيصد{خالصه آنكه نفع بايد به صورت حصه

  . گردد معاملة مضاربت فاسد ميدر غير آن 

  

�+ �_�  

  
 }صدييف يا{كاركننده مقدار}بمضارِ{اين صورت دست آمد، دره ب مضاربت نفعي در اگر

نيز در اين صورت  هكنند دست نيامد، كاره اگر در مضاربت نفعي ب و ،طي شدة خود را خواهد يافت
  . دست نمي آورده چيزي ب

  پول مقداري دست نيامد، كاركنندهه مضاربت نفعي ب در گذاشتند كه اگر شرط دو جانب اگر و

                                                 
ـد از   }در صد{نفع را به صورت فيصديو يا     )١( ـاه فيص تقسيم كنند، مثالً پنجاه فيصد از يكي و پنج

  ...صورت ها  غيره از ديگري وفيصد ت صيا چهل فيصد از يكي و ش ،ديگري
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  .دباش از اصل سرمايه را خواهد يافت، معامله در اين صورت فاسد مي

 }مضارِب{ ر عهدةبمضاربت، ضرر ورت ضرر در ص كه در گونه اگر شرط گذاشتند به همين

  . دو جانب خواهد بود، اين صورت معامله نيز فاسد است بر دوش هرآنكه كننده خواهد بود، يا  كار

پول  احبدوش ص ه برو دهد، همرست كه هرچه ضرر ا ها اين حكم در همة اين صورت
  . سرمايه خواهد بود، زيرا پول و سرمايه از جانب اوست و

و  موجود است و او هنوز اجناس كار}كننده كار{بدر نزد مضارِ سرمايه كه پول تا هنگامي  :2مسئله
هاي تان را  فسخ نمائيد و پول كه معامله را ار داريديت، شما اخرا خريداري نكرده است}تجارتي{ارب

  . ب اجناس را خريداري كرد، اكنون شما حق فسخ معامله را نداريدارِكه مض و هنگامي. پس بگيريد

ـما نب كار خواهيد كرد، يا شخصي از جااگر شرط گذاشتيد كه شما نيز با مضارِ :3مسئله ـا او   ب ش ب
  . باشدمي يكجا كار خواهد نمود، معامله در اين صورت فاسد 

  
�+ �_�  

  
اي در آن  بيهوده هيچ شرط و استح انجام شده صحي معامله كه اگر اينست حكم مضاربت :4مسئله

تعيين نفع را به همان حسابي كه  .باشند دو جانب در نفع شريك مي ين صورت هرا ، درگذارده اندن
  . بايد بين خود تقسيم نمايند ،كرده اند

ـورت  اگر و ـار  در مضاربت نفعي نكردند و يا در مضاربت ضرر نمودند، در اين ص ـده   ك كنن
را ضرر و تاوان  ،و همچنين ضرر نيز بر عهدة او نخواهد بود ،چ چيزي نخواهد يافتهي} بمضارِ{

  .نخواهد داد

به  بلكه در اين صورت ،ب در نفع شريك نمي باشداگر مضاربت فاسد گرديده بود، مضارِ و
خدام مانند او را است}يا كارمندي{اكنون بايد ديد كه اگر كارگر. خواهد بود}يا كارمند{منزلة يك كارگر

چه مضاربت نفعي كرده . قدر مزد به او داده خواهد شد ، سپس همانمي باشد، مزد وي چقدر كنند
اگر مضاربت نفـع   و .حال خواهد يافت هردر باشد يا نكرده باشد، او در اين معاملة فاسد، مزد خود را 

  . باشد كرده بود، همة نفع از صاحب پول و سرمايه مي
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حصة مضاربت در نفع بيشتر  ةشدتعيين در صورت باال از مقدار  مضارِبمقدار مزد اگر  اما
او را از نفع به او بدهيم، اين كمتر خواهد افتاد، در }يا فيصدي{اگر مقدار طي شدة حصهو مي افتد، 

تقسيم بين ايشان بلكه همان نفع را به همانگونة طي شده  ،ب را مزد نمي دهيماين صورت مضارِ
  . خواهيم كرد

  _تنبيه +

اي براي كسي پيش آمد، هر  اگر چنين مسئله كنيم، و بر نوشتن همين مقدار اكتفاء ميما 
  .تا نادانسته خود را به گناهي مبتال نگرداند ،بپرسد يمآن را بايد از عالمورد 
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  و احكام امانت مسائل
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اگر كسي چيزي را نزد شما امانت گذاشت و شما نيز آن را گرفتيد، اكنون محافظت آن بر  :1مسئله
شد،  ضايع آن چيز سبباين  به كرديد و كوتاهي اگر شما در حفاظت آن. گردد واجب مي عهدة شما

   .دباش تاوان آن بر شما الزم مي

هم ضايع شد، مثالً دزدي باز ولي آن شي ،اي نكرديد البته اگر شما در حفاظتش كوتاهي
آتش سوخت، در اين صورت صاحب امانت تاوان آن را از شما گرفته  رشد يا خانه آتش گرفت و د

ـد، مـن   . نمي تواند حتي اگر شما در هنگام امانت نهادنش اقرار نموده بوديد كه اگر امانت ضايع ش
  . هم حق تاوان گرفتن را ندارد، تاوانش را از من بگير، او بازهستمضامن 

  . كار جداگانه استنالبته اگر شما به رضايت خود تاوانش را بپردازيد، اي

شما  ود نگهداريد، وروم، اين چيز مرا نزد خ مي كار دارم و اگر كسي به شما گفت، من اندكي :2مسئله
گفتيد، و او آن را نزد شما نهاده رفت، اين شي امانـت  نه او نيز گفتيد كه خوب بگذارش يا چيزي ب

  . شود محسوب مي

ـز   ه آن را ب ،البته اگر شما به او گفتيد كه من نگاهش نمي كنم ـا چي كس ديگري بسپار، ي
ديگري از اين قبيل گفته از گرفتن آن انكار كرديد، ولي او بازهم سامان خود را نزد شما نهاده رفت، 

  . ن شي نزد شما امانت نمي باشددر اين صورت آ

محسوب  تيد، اكنون امانتگذاش ديگري آن را برداشته جائياما اگر شما بعد از رفتن صاحبش، 
  . گردد مي

ـر   ،اي نشسته بودند و كسي آمده چيزي را به آنها سپرده رفت اگر عده :3مسئله حفاظت آن شي ب
  ن صورتـد، در ايـرفتند و امانت ضايع ش اگر همة آنها يكجا برخاسته .عهدة همة آنها واجب است
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  . بپردازندبايد تاوان آن را همگي ايشان 

امانت  اظتـن صورت حفـند، در ايـك برخاسته رفتيك يبلكه  جااگر آنها نه همگي يك و
 اگر او نيز برخاسته رفت و امانت ضايع گرديد، تاوان گردد، و بر آخرين شخص باقيمانده واجب مي

  . ص اخذ خواهد شدفقط از همين شخ

  
�+ �_�  

  
يا  ،حفاظت نمايدرا ار دارد كه خودش آن يت، اخكسي كه نزدش امانتي نهاده شده است هر :4مسئله
بگذارد كه عموماً ن خويشاوندان خود آ غيره مادر، پدر، خواهر، زن، شوهر ونزد براي حفاظت آن را 

ياي خود را نزد آنها ام ضرورت اشهنگو او خود نيز در  ،دنكن همراهش زندگي مي حويلي به در يك
   .گذارد مي

ـپردن   مذكور وي خويشاوندان اينبين ليكن اگر كسي از  ديندار و پابند شريعت نباشد، س
ـر    }امانت گيرنده شخص{اگر. جايز نمي باشد يامانت به و قصداً امانت را به چنين شـخص غي

  . گيرنده تاوان آن را بايد بپردازدامانت ضايع شد، در اين صورت امانت آنگاه معتبري سپرد و 

بدون اجازة خود نامبردة ديگري غير از خويشان  كسنزد شخص بيگانه و سپردن امانت 
ـده  نيز پيوند خويشاوندي كدام بيگانه باشد يا  ،كسصاحب امانت جايز نيست، چه آن  با امانت گيرن

ايع شد، در اين صورت پرداخت گذاشت و امانت ض ص ديگريشخبنابرين اگر او امانت را نزد . دارد
  . خواهد بودتاوان بر امانت گيرنده الزم 

خود نيز اشياي خود را نزد او مانت گيرنده كه ا ي استكس البته آن شخص ديگر اگر چنان
  . باشد جايز مي ويگذارد، در اين صورت سپردن امانت به  امانت مي

ما آن را فراموش كرده در همانجا نهاده اگر كسي نزد شما چيزي را به امانت گذاشت و ش :5مسئله
  . امانت ضايع شد، بايد تاوان آن را بپردازيددر اين صورت اگر رفتيد، 

 ن را بازآا در اطاق يا صندوقي يا امثال آن گذاشته بوديد و سپس قفل ريا اينكه شما امانت 
مد دارند، آد يا رفت و و مردم مختلف در آنجا موجود ان ،كنيد شدوباره قفلكرده فراموش كرديد كه 
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رفاً بدون قفل نمودن ممكن نيست، در اين صورت عحفاظتش هست كه گونه اي ه بو آن امانت 

  . نيز اگر امانت ضايع شود، تاوان آن بر شما الزم خواهد بود

 در چنين صورتي سپردن امانت به ،در آن نهاده بوديد آتش گرفترا اگر خانه اي كه امانت  :6مسئله

گرفت،  پسايد ليكن چون آن عذر برطرف شد، بايد فوراً امانت را ب ،نيز جايز است يرشخص ديگ
  . د، بايد تاوان آن را بپردازيدواگر آن را پس نگيريد و امانت ضايع ش

ـود  ود، و كسي از اهل خبوفات در حال به همين ترتيب اگر امانت گيرنده  انواده اش موج
  . باشد اينكار جايز مي ،به همسايه اش بدهدنيست، در اين صورت نيز اگر امانت را 
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ـما   اگر كسي مقداري پول نزد شما به امانت گذاشت، محافظت همان پول :7مسئله ها بر عهدة ش
شما  ه براين هاي خود مخلوط كنيد، و ها را با پول واجب است، و براي شما جايز نيست كه آن پول

ها همگي پول هستند، بيا آن را  ايد به اين خيال باشيد كه پولو نب .جايز است كه آنها را خرچ نمائيد
اينكار درست {.دهم مي پولمقابلش همان قدر به او  در ،كنم و چون پول خود را خواست خرچ مي

  . }نيست

 پولالبته اگر صاحب پول اجازة خرچ آن پولها را به شما داده باشد، در اين صورت خرچ آن 

  .ودها براي شما جايز خواهد ب

همان  شما كه اگر است تفصيل هاي امانت به اين كه حكم اين پول بايد متوجه باشيد ليكن
 محسوب ها امانت اين صورت آن پول طور جداگانه نگهداري كرديد، دره هاي صاحب امانت را ب پول
  . شد، تاوان بر عهدة شما الزم نمي گردد تلفها  اگر آن پول گردد، و مي

ها اكنون امانـت   رديد، آن پولكي امانت را به اجازة صاحبش خرچ ها اگر شما آن پول و
در هر حال گرديد، تاوان آن  تلفبلكه بر عهدة شما قرض خواهد بود، لهذا اگر  ،محسوب نمي شود

ـ   و حتي اگر شما بعد از خرچ آن پول ،بر دوش شما الزم خواهد بود ـول را ب ـام  ه ها همان مقدار پ ن
ـد  اريد، بازهم آن پولطور جداگانه بگذه ب شصاحب ـما     ،ها امانت شمرده نخواهد ش ـول ش ـه پ بلك

  در اين صورت پول شما از بين رفته است و بر}ا از بين رفتي{شود و اگر دزدي شد محسوب مي
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  . باشد تا تاوان پول آن شخص را بپردازيد شما الزم مي

كه تاوان آن را  كه پول امانت را شما خرچ كرده باشيد، تا هنگامي خالصه آنكه در صورتي
  . نداده ايد، پرداخت همان مقدار پول بر عهدة شما واجب خواهد بود

ـه    ،اگر كسي مبلغ صد روپيه نزد شما به امانت گذاشت :8مسئله ـة آن را ب و سپس شما پنجاه روپي
شما  پنجاه روپيه نزد و عهدة شما قرض خواهد بود اين صورت پنجاه روپيه بر كرديد، در اجازة او خرچ
  . امانت است

ـول  از، اي را كه خرچ نموده بوديد كه نزد شما پول بود، آن پنجاه روپيه اكنون هر زماني  پ

كرديد، آن پنجاه روپية  وطآنها را مخل زيرا اگر ،ديلوط نكنخگرفته با آن پنجاه روپية امانت م هاي خود
 در اين صورت بر عهدة شما قرض امانت نيز بعد از آن امانت شمرده نخواهد شد، بلكه تمام صد روپيه

ود تا صد روپيه تاوان د، بر شما واجب خواهد بواگر اين صد روپيه ضايع ش محسوب خواهد گرديد، و
گرداند  مي قرض ل بهر داده مبدـيتغي امانت را ،هاي خود ا پولبكردن پول امانت  بدهيد، زيرا مخلوط

  . بود واجب خواهد حال ها در هر و آنگاه پرداخت آن پول

اگر كسي صد روپيه نزد شما به امانت گذاشت و شما صد روپية او را به اجازة او با صد روپية  :9مسئله
ـد  اگر اين دو. باشد پول مشترك در بين شما مي ،روپيه صد اين دواكنون خود مخلوط كرديد،   ص

بر شما الزم تاواني  اماد، شو روپيه دزدي شد، در اين صورت پول مشترك هر دوي شما ضايع مي
  . نمي گردد

بازهم در اين صورت  ،م باقي ماندآن پول مشترك دزدي شد و مقداري ه مقداري از اگر و
  . شود نصف پول دزدي شده از آن شخص و نصف ديگر آن از شما شمرده مي

هاي  صد روپيه از جانب ديگر بود، و مقداري از آن پول اگر صد روپيه از يك جانب و دو و
اين  مثالً از. بود حساب مقدار پول خود در ضرر شريك خواهده كدام ب قت رفت، هرمشترك به سر

كس ضايع  نآسه صد روپيه اگر شصت روپيه ضايع شد، در اين صورت مبلغ بيست روپيه از پول 
ـوده    صد شخصي كه دوآن و مبلغ چهل روپيه از پول  ،كه صد روپيه دارداست شده  ـه دارا ب روپي
  .است

هاي  پول هاي او را با پول ،كه شما با اجازة صاحب امانت زماني است همانفقط  اين حكمِ
هايش را با پولهاي خود مخلوط كرده ايد، در  اگر شما بدون اجازة او پول و. خود مخلوط كرده باشيد
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 كه مخلوط كردن پول امانتيعني اين. اين صورت حكمش همان است كه در مسئلة باال گذشت

بنابرين  گرداند، قرض ميمبدل به عهدة شما  ها را بر آن پول ش،اجازة صاحب هاي خود بدون پول با
 ها اكنون نزد شما امانت نمي باشد، و اگر مقداري از آن ضايع گرديد، پول شما ضايع مـي  آن پول

  . باشد مي شما الزم حال بر عهدة هره ها ب گردد، و تاوان صاحب پول
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استفاده  گاوي را نزد شما به امانت گذاشت، براي شما نوشيدن شير آن يا اكسي گوسفند ي اگر :10سئلهم
  . كردن از آن به هيچ صورتي جايز نيست

 ه،بدون اجاز اما .البته اگر صاحب آن اجازة اينكار را داده باشد، در اين صورت جايز خواهد بود
  . بپردازيد صاحبشرا به  بايد قيمت آن مقدار شير ،كرده ايد صرفرا م هاشير آن ي ازمقداراگر 

در اين صورت استعمال آنها و  ،اگر كسي لباس يا زيور يا تختي را نزد شما امانت گذاشت :11مسئله
لباس يا صاحبش، اگر شما بدون اجازة . استفاده از آنها بدون اجازة صاحب آنها براي شما جايز نيست

اشياء در دوران استعمال و استفادة شما خراب  اين يد يا خوابيديد، وستيا بر تخت نش ،زيور را پوشيديد
  . سرقت رفت، پرداخت تاوان آنها بر دوش شما الزم خواهد بودبه شد يا شكست، يا 

به نحوي ضايع امانت نگاه آو  ،ي محفوظ برداشتيدئالبته اگر از اينكار توبه كرديد و آن را جا
  . نخواهد بودالزم شد، در اين صورت تاواني بر عهدة شما 

را از صندوق به اين جهت بيرون آورديد كه شب نزد تان لباس امانت نهاده شده شما اگر  :12مسئله
لباس ضايع شد، در اين  ،ن را بپوشيدآنكه آروم، و سپس قبل از  همين لباس را پوشيده فالنجا مي

  . صورت نيز تاوان آن بر عهدة شما الزم است

ـد،   كه نزد شما يدناگر گاو يا گوسف :13مسئله به امانت است مريض شد و شما آن را تداوي كردي
تاوان آن بايد سبب تداوي شما مرد، در اين صورت  بهآن گاو و گوسفند  ،جاي بهبود يافتنه ولي ب

  . را بپردازيد

رد، در ايـن  به مرگ طبيعي خود مي م... گاو يا گوسفند و  اگر آن را تداوي نمي كرديد و و
  . نمي آمدصورت تاواني بر شما الزم 
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ـود ه مقداري پول به شما داد و شما ب ،طور امانته كسي ب اگر  :14مسئله  سـك كْب آن را در ،فكر خ

ـه   سكبكْ درنه خود يا در جيب خود انداختيد، و ليكن آن پول  }كيف جيبي{ يا در جيب شما بلك
ته ام، در ايـن  ذاشـ سك يا جيب جود گكْائين افتاد، اما شما در همين فكر بوديد كه من آن را در بپ

  . دآينمي الزم صورت تاواني بر شما 
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امانت خود را از شما طلب كرد، بر شما چون شخصي كه نزد شما امانت خود را نهاده بود  :15مسئله
بدون عذري جايز  ندادن امانت و تاخير كردن در آن. واجب است تا فوراً امانتش را به او پس بدهيد

  . نيست

 نت خود را طلب كرد و شما به او گفتيد كه اكنون مصروف هستم فردا بيا آناگر كسي اما

اگر آن شخص نپذيرفت و بر فردا آمدن راضي  و. اين صورت عيبي ندارد، را بگير، و او نيز پذيرفت
ـود  اكنونآن شي  ،ده برخاسته رفتشاز اينكار ناراض  و نگرديد  ،نزد شما امانت محسوب نمي ش
ـما واجـب   اگر  ،ز اشكاله هر شكلي ابلكه ب از بين برود و ضايع شود، پرداخت تاوان آن بر عهدة ش

  . خواهد بود

ـما     ،را نزد شما فرستاد تا امانتش را بگيرد ياگر صاحب امانت شخص :16مسئله ـورت ش در ايـن ص
خود  كه صاحب امانت خود آمده امانت خود را د و بگوئيديكه امانت را به اين فرستاده نده اختيار داريد

  . دهم ديگري نمي ، من آن را به كسببرد

سپس صاحب  و ،ديدداشما اين شخص فرستاده شده را راستگو دانسته امانت را به او  اگر و
 ميصاحب امانت در اين صورت . امانت آمده گفت كه چرا امانت را به او دادي، من او را نفرستاده بودم

ه آن را به او داده ك بگيريدپس  يامانت را از همان شخص اكنونو شما . را از شما بگيرد تواند تاوانش
  .ايد

 واگر امانت از نزد او ضايع شده است، در اين صورت شما نمي توانيد قيمت امانـت را از ا  و
  . امانت خود را از شما خواهد گرفت تاوان ،بگيريد، اما صاحب امانت
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  عاريت گرفتن چيزي مسائل
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ـد   ،ظرف ،زيور ،اگر كسي لباس :1مسئله تخت يا چيزي از اين قبيل را از شخص ديگري براي چن

 دهـم،  ن ضرورت دارم و چون ضرورتم رفع شد آن را پس مـي آبه روزي طلب كرده گرفت كه 

  }.گويند مي »عاريت«اينكار را در اصطالح {

اكنون بر شخص عاريت گيرنده واجب است . باشد مانند حكم امانت مي »عاريتكم ح«

وجود حفاظتش ضايع شد، صاحب آن  اگر آن شي با و. خوبي حفاظت كنده را بشي عاريتي تا آن 

ـه   ،در اين صورت حق تاوان گرفتن را نخواهد داشت حتي اگر عاريت گيرنده اقرار نيز كرده باشد ك

  . دهم، بازهم تاوان گرفتن جايز نخواهد بود من تاوانش را مي ،اگر مالت ضايع شد

ضايع شد سبب عاريت آن كرد و به  گيرنده در حفاظت آن چيز بي توجهي البته اگر عاريت

  . در اين صورت بايد تاوانش را بپردازد

ـود را پـس    اختيار دارد هر زماني ،ن چيز عاريت گرفته شدهو صاحب آ كه بخواهد مال خ

  . براي عاريت گيرنده جايز نيستانكار كردن  .بگيرد

 و سپس شي عاريت ،اگر صاحب عاريت، مال خود را خواست و عاريت گيرنده آن را نداد

  . گردد ه الزم ميدگيرن ريتاآن بر دوش ع صورت تاوان اين گرفته شده ضايع شد، در

كه صاحبش اجازه داده اي جايز است  گونه نگرفته شده فقط به هما استعمال مال عاريت :2مسئله

 عاريت مال و كند آن كسي خالف اگر. باشد نمي استفاده از آن برخالف اجازة صاحبش جايز است، و

  . گردد ضايع شود، تاوانش بر عهدة وي الزم مي

اين شخص  و ،شخص ديگري قطيفه يا شالي براي پوشيدن به عاريت داده مثالً كسي ب

 به تكسي به شخص ديگري تختي را عاري شال خراب شد، ياكرد و  زير پاي خود همواردر آن را 
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 شخص اي را به رف شيشهظ كه تخت شكست، يا كسي آن نشاند راين شخص آنقدر مردم را ب داد و

چنان يا ...  و اين شخص آن را بر روي آتش گذاشت تا آنكه ظرف شكست ،ديگري به عاريت داد

اين شخص ها  ايع گردانيد، در تمام اين صورتكار خالف ديگري انجام داد كه مال عاريت را ض

  . را بايد بپردازدعاريت تاوان آن 

تش بد شد كه اكنون آن را عاريت گرفت و سپس نيه كسي چيزي را ب گونه اگر به همين

  . گردد وي الزم مي آن برتاوان }در صورت ضايع شدن آن{همدمي گيرم و پس ن خودم مي

، اكنون الزم است كه آن را بعد از تروز چيزي را به عاريت گرفاگر كسي براي يك يا دو  :3مسئله

ضايع  آن چيز پس نداد و ، آن را به صاحبشاگر بعد از پايان مدت ميعاد و. يك يا دو روز واپس بدهد

  . خواهد بوداو الزم  شد، تاوانش بر دوش

  

�+ �_�  

  

هم خود  كهد ياجازه دار}ت گيرندهعاري{شماعاريت گرفته ايد، آيا ه آنچه كه شما ب مورد در :4مسئله

   ؟يا ني ديبه ديگران بدهبراي استفاده د و هم آن را ياز آن استفاده كن

ـواني   كه هم خودت مي كه اگر صاحب آن چيز زباني واضحاً گفته بود در اين مورد بايد ديد ت

رت براي شما تواني آن را براي استفاده به ديگران بدهي، در اين صو از آن استفاده كني و هم مي

  . جايز است تا هم خود آن را استعمال كنيد و هم آن را به ديگران براي استفاده بدهيد

ـ ه ، ليكن روابط شما با او بگونه اگر صاحبش زباني چيزي نگفته است به همين  ه ايگون

  . استهمين حكم  ،اين صورت نيز دهد، در ست كه شما يقين داريد كه او اجازه ميه

ـتفاده  كس ديگري حق خودت كه جز منع كرده بود  حطور واضه اگر صاحبش ب و از اس

  . ديگري براي استفاده بدهيد آن را به كس، در اين صورت براي شما جايز نيست تا آن را ندارد

كنم،  كه من خودم از آن استفاده مي يدآن چيز را به اينگونه به عاريت گرفته بود شمااگر  و

طور واضـح  ه صريح از دادن آن چيز به ديگران منع نكرده بود و ب طوره را بشما و صاحب آن نيز 

 اي گونهه اگر ب ،كه اين مال عاريت گرفته شده چه چيزي هست بايد ديد اكنونداده بود، هم ناجازه 

  آن در استعمال و استفادةو ، كنند استفاده مي طور يكسان استعمال وه هست كه همة مردم آن را ب
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 الـندارد، در اين صورت براي شما جايز است تا هم خود آن را استعمم وجود فاوتي ميان مردهيچ ت

   .كنيد و هم براي استفاده به ديگران بدهيد

نمي  طور يكسان استعماله كه مردم آن را ب ستااي  گونه هاگر مال عاريت گرفته شده ب و

در ايـن   ،رت نادرسـت خوبي استعمال مي نمايند و عده اي هم به صوه كنند بلكه عده اي آن را ب

  . دهيدببه ديگران نمي توانيد براي استفاده شما چنين چيزي را  ،صورت

فُالن خويشاوند من  به عاريت گرفته بوديد كه منظوربه اين  آن چيز را از صاحبش اگر و

خود شما چيزي نگفته بود،  ةبارة استفادكرد، و صاحبش نيز در ستفاده خواهداآن از  يا فُالن مهمانم

توانيد خود نيز  مي ،كه از نوع اول هستآن اشيائي ر اين صورت نيز حكم همين است كه شما از د

آن چيز را فقط . فاده نمائيداستتان نمي توانيد خود  ،كه از نوع دوم استآن اشيائي و از . دياستفاده كن

  . كسي استفاده كند كه آن را به نامش عاريتاً گرفته ايدبايد همان 

گرفتيد و صاحبش  عاريتبه آن را  ،ديگريشخص  ة خود يااستفادز يادآوري ااگر بدون  و

توانيد هم  نگفت، در اين صورت حكم اينست كه نوع اول اشياء را ميچيزي  ة استفادة آنبارنيز در

ست كه اگر ا و حكم نوع دوم اشياء اين. شما خود استفاده كنيد و هم براي استفاده به ديگران بدهيد

. بدهيد براي استفادهديگري  كس اجازه نداريد تا آن را به اكنونيد، ا هاستفادة آن آغاز كرد شما خود به

 اجازة استفاده و اگر آن را نخست به كس ديگري براي استفاده داديد، در اين صورت شما خود اكنون

  .از آن را نداريد

  

�+ �_�  

  

ـود را    ز اموال و اشياي طفلطفل جايز نيست كه چيزي ا ةغير براي پدر و مادر و :5مسئله ـالغ خ ناب

آنها تاوانش بر عهدة  در صورت ضايع شدن آن، ند،اگر آن را به عاريت داد و. دعاريتاً به كسي بدهن

  . خواهد بود

براي  چيزي از اموال و اشياي خود را عاريتاً به شخصي داد، ،گونه اگر طفل نابالغ به همين

  .اين شخص جايز نيست آن را بگيرد

كرد، اكنون آن  اگر كسي چيزي را عاريتاً از شخص ديگري گرفت و آنگاه صاحبش وفات :6همسئل
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 به همين. بنابرين استفاده از آن اكنون براي عاريت گيرنده جايز نيست ،مال عاريت نمي باشد ،چيز

ـده   گونه اگر عاريت گيرنده وفات كرد، اكنون براي وارثانش جايز نيست تا از شي عاريت گرفته ش

  .ستفاده كنندا
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را شي داديد و او آن را قبول كرد، يا شما آن }يا بخشش{چيزي را به كسي هديه اگر شما :1مسئله
ت شما زباني چيزي نگفتيد و او آن را گرفت، در اين صورت آن چيز از ملكيو در دست او گذاشتيد 

  . مي گرددون آن شخص مالك آن شود و اكن خارج مي

  . گويند مي »هبه« ،اينكار را در اصطالح شرع

را به او بسپاريد و او بر شي يكي اينكه شما آن  .چند شرايط دارد »هبه« ليكن صحيح بودن
ـول دارم،   ؛تو دادم و او گفته گفتيد كه من اين را ب يآن قبضه نمايد، بنابرين اگر شما به شخص قب

آن چيز . صحيح نمي باشد »هبه«معاملة  ،ن صورتاي شما آن چيز را به او نسپرده ايد، درليكن هنوز 
  . هنوز هم در ملكيت شما است

ـون او  }،عني آن را گرفتي{البته اگر جانب مقابل بر آن چيز قبضه كرد در اين صورت اكن
  . باشد مالك آن مي

رويش نهاديد كه  گونه اي در پيشه ب بدهيد كسيخواهيد به  اگر شما چيزي را كه مي و :2مسئله
اشد، در ايـن  ـتواند آن را بگيرد و بردارد، و به او گفتيد كه اين را بگير، يا اين از تو ب بخواهد مياو اگر 

 بر ه وبرداشت ه او آن راك و چنين خواهيم دانست. گردد مي يشآن  صورت نيز آن شخص مالك

  . آن قبضه كرده است

 كنلي ،داديد}ه يا بخششبه{كسيه ري لباس را در صندوقي قفل كرده باگر شما مقدا :3مسئله
كه شما كليد را نيز به او  هر زماني. قبضه دانسته نمي شود ،كليد صندوق را به او نداديد، اين صورت

  . ها خواهد گرديد آن شخص همانگاه مالك لباس بدهيد، آنگاه آن را قبضه خواهيم دانست و

  يا پر از چيز ديگري داريد و سپس آن بوتل}روغن يا ظرفييا {لي پر از تيلاگر شما بوت :4مسئله
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روغن يا چيز ديگري كه يا {طور هديه و بخشش به شخص ديگري داديد، اما تيله برا  }ظرف
اگر شخص مقابل بر آن قبضه  و. صحيح نيستهبه ديد، اين صورت بخشيبه او نرا  }ستا در آن

ـود را از بوتـل  }رچيز ديگ روغن يايا {كه شما تيل هنگامي. گردد ، بازهم مالك آن نمينيز كند  خ

  . خواهد شد}غيره و{خالي كرديد، آنگاه او مالك بوتل }يا شيشه يا ظرف{

را به شخصي داديد، اما خود بوتل را نداديد، و او آن }يا ظرف{اگر شما تيل داخل بوتل و
ـردانم، ايـن    مي بوتل و ظرف را بر گرفت كه من آن را خالي كرده}ظرفو {را به همراه بوتل گ

 مالكش مي ،و آن شخص بعد از قبضه بر آن. دادن صحيح است}غيره و روغن و{صورت تيل

  . شود

ـه و  بخشش و كسي ه چيزي مانند آن را ب ديگر كه ظرف و نكه هر زمانيآخالصه  هدي
و دادنش  ،هيدغيره را خالي نموده به او بد ست كه آن ظرف وندهيد، شرط صحت آن اي تحفه مي

  . بدون خالي كردنش صحيح نيست

ـوازم و   كسي داد، دره به همين ترتيب اگر كسي خانة خود را ب اين صورت نيز بايد همة ل
  . آنگاه خانه را به او بدهد ،اجناس خود را از خانه خارج كرده و خود نيز از آن برآمده

ـه شـخص    }بعيا ر ثُلث{اگر شما نصف چيزي را يا يك سوم يا يك چهارم :5مسئله ـزي را ب چي
شي  كه آن بايد ديداكنون كه  اينست ش، حكمراطور هديه و بخشش داديد، نه كُل آن ه ديگري ب

  . چگونه چيزي هست

گرفت،   كار از آنديگر توان  را تقسيم كنند، نميگونه اي هست كه اگر آن ه اگر آن شي ب
ـا   ،ديگر نمي توان با آن چيزي را آسيا كردمثالً سنگ آسيا كه اگر آن را از ميان دو قسمت كنند،  ي

كه نمي توان  ... غيرهو  موتر و موترسايكل{،، ظرف، آفتابه، پياله، صندوق، حيوان، تختمثالً چوكي
شياي از ة اغير نصف يا يك سوم يا يك چهارم واين صورت جايز است كه  رد}،كرد آنها را قسمت

مقابل،  صورت قبضة جانب در و ،هديه و بخشش بدهيدطور ه تقسيم نمودن نيز ب اين قبيل را بدون
ين شما بو اكنون آن چيز . گردد اي كه شما به او هديه و بخشش داده ايد، او مالكش مي هر اندازه

  . خواهد بودو او مشترك 

گرفت  توان از آن كار شي چيزي هست كه اگر آن را تقسيم كنند، هنوز هم مي اگر آن و
  ـهدر اين صورت هدي... غيره  مثالً زمين، خانه، توپ تكه، گندم، شير، ماست وو آن را استفاده كرد، 
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  . دادن و بخشيدن آن قبل از تقسيم كردن آن صحيح نيست

تو دادم و او ه كسي گفتيد كه نصف روغن اين ظرف را به طور مثال، اگر شما به بنابرين ب
روغن قبضه  ر او بر آن ظرفقبول كرد، اين بخشش كردن و هديه دادن صحيح نيست، حتي اگ

  . ت شما قرار داردنمي گردد، و تمام روغن هنوز هم در ملكي شهم مالكنيز كند، باز

  . گردد مي آن آنگاه مالك شخص البته اگر بعداً شما نصف روغن را جدا نموده به او داديد، آن

  

�+ �_�  

  

طور ه را بمثال آنها ي اديگر چيز يايا يك خانه يا باغ  »توپ تكه«يك  انهركتشماگر دو نفر  :6مسئله
 يك كه آن را ميان همديگر تقسيم نكرده اند، براي هيچ خريدند، در اين صورت تا هنگامي هفصانم

  . ببخشد يا بدهدديگري  كسه كه حصة خود را ب آنها صحيح نيست

را  »گي يهپنج روپ«يا دوازده عدد  »گي ده روپيه« عدد اگر كسي مبلغي پول را مثالً شش :7مسئله
داد كه شما آنها را نصف نصف بين خود تقسيم كنيد، اين صورت صحيح نيست، }پولدار{به دو نفر

  . آنگاه آنها را به آن دو نفر بدهد تقسيم نموده جداها را خود  بلكه بايد نخست پول

  . البته اگر آن دو نفر فقير بودند، در اين صورت ضرورتي به تقسيم نمي باشد

  .را به دو نفر داد، اين صورت درست است »صد روپيگي«يه يا يك اسكناس و اگر يك روپ

كه هنوز در شكم  اي را گوسفند است، يا گوساله اي را كه هنوز در شكم اگر كسي مثالً بره :8مسئله
اگر  و. طور هديه يا بخشش بدهد، اينكار صحيح نيسته د به شخص ديگري بتولُّ از قبل ،گاو است

  . باز هم مالك آنها نمي گردد ،د بر آنها قبضه نمايداز تولُّآن شخص حتي بعد 

آنها را بخشش كند  ،خواهد آنها را بخشش كند يا هديه دهد، بايد بعد از تولد اگر كسي مي
  . و يا هديه بدهد

كه در  اي اي را به شخص ديگري داد كه اين از تو باشد، ولي بره كسي گوسفند حامله اگر :9مسئله
هم گوسفند و هم  ،اين صورت گيرم، در ت من است، بعد از تولد، من آن را ميكيشكمش است مل

بخشش دهنده و بعد از تولد بره،  ،گردد بره اي كه در شكمش است، ملكيت آن شخص ديگر مي
  .حق گرفتن بره را ندارد



 

+1112_ 
  . }جداگانه استامر البته اگر شخص ديگر آن را به رضاي خود بدهد، اين {

اين صورت  ما چيزي را نزد كسي به امانت گذاشته بوديد و بعداً آن را به او بخشيديد، درگر شا :10مسئله
ضرورتي  اين صورت او در. گردد كه من آن را گرفتم، مالكش مي فقط اينقدر بگويد اگر آن شخص

  . به قبضة مجدد ندارد، زيرا آن چيز از همان آغاز در قبضة او قرار دارد

يا و د را به شخص ديگري هديه بدهد واموال خاشياء و چيزي از  ،تر نابالغياگر پسر يا دخ :11مسئله
ـه و بخشـش   ،كردنش صحيح است بخشش نمايد، نه اين هديه و بخشش  و نه گرفتن آن هدي

  . باشد براي كسي جايز مي

  . باشند ياد بسپاريد، زيرا بسياري از مردم به آن مبتال ميه خوبي به اين مسئله را ب
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  هبه و بخشش دادن به اطفال و فرزندان مسائل

�+�_�  

مقصود  دهند، ه يا در هنگام محفل ديگري به اطفال كوچك مينَـتَخَآنچه كه در هنگام  :1مسئله
ن به پدر و مادر طفل دادطفل نمي باشد، بلكه مقصود از آن هديه يا تحفه  خوداز آن هديه دادن به 

 .بلكه ملكيت پدر و مادر طفل اسـت  ،ت طفلو تحفه ها نه ملكيها ي آن هديه بنابرين تمام .است
  . اختيار دارند آنها را مصرف نمايند ،هرگونه اي كه صالح مي بيننده ب نآنا

ـر  . طفل مالك آن خواهد بود چيزي را به طفل بدهد، همان اًكسي مخصوص البته اگر اگ
ـه   كافي ميآن  برطفل عاقل است، در اين صورت قبضه كردن خودش  باشد و چون بر آن قبض

  .گردد كرد، مالكش مي

در صورت پس اگر طفل بر آن قبضه نكند يا درك و فهم و توان قبضه كردن را ندارد،  و
و در صورت عدم موجوديت . گردد موجوديت پدر، اگر پدر بر آن چيز قبضه كند، طفل مالكش مي

  . گردد هم طفل مالك آن ميپدر، اگر پدركالنش بر آن چيز قبضه كند، باز

كه  داينم ن چيز قبضهآكسي بر ، در اين صورت همانموجود نبود پدركالنش يا و اگر پدر
  .عهده دارد پرورش طفل را بر

مادركالن  قبضة مادر و}در مجلس{پدركالن و پدر د كه در صورت موجوديتبايد متوجه بو
  . اري نداردبتة طفل اعغير و

ـة  ركالن طفل بخواهد چيزي را به فرزنيت او، پددو در عدم موجو ،اگر پدر طفل :2مسئله د يا نواس
  . گردد را به اين طفل دادم، طفل مالك آن ميچيز خود بدهد، فقط از اينقدر گفتن آنها كه من اين 

طفل بخواهند چيزي را به طفل  ةغير اگر پدر و پدركالن موجود نيست، و مادر يا برادر و و
همالك آن چيز  ر پرورش آنها قرار دارد، در اين صورت از گفتن كلمات باال طفله كنند و طفل دب

  . گردد، و ضرورتي به قبضة كسي باقي نمي ماند مي
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بدهيد، بايد متوجه باشيد كه همة آنها را مساويانه و چيزي اگر مي خواستيد به فرزندان خود  :3مسئله
  . همگي را مساويانه بدهيدبايد  ،چه دختربرابر بدهيد، اوالد شما چه پسر باشد و 

يكي از آنها را بيشتر از ديگران داديد، اينكار عيبي ندارد، }خاطر ضرورتيه ب{يزمانالبته اگر    
 تان دواگر مقص و. نبايد ضرر رسانيدن به آنها باشد ،تان ليكن هدف شما از كم دادن به ساير فرزندان

به ساير اوالدتان باشد، بيشتر دادن به يكي و كم دادن به ديگران جايز نخواهد رساني ضرر  از اينكار
  . بود

طفل بايد  ت طفل نابالغ است، حكمش اينست كه فقط در امور همانكه ملكي هر چيزي :4مسئله
ـا   استفاده يا مصرف گردد، و براي هيچ كسي جايز نيست كه آن را در امور شخصي خود استفاده ي

يا در مصارف كارهاي خود استفاده نمايند  د آن را درفل نيز نبايكه مادر و پدر ط حتي .مصرف نمايد
  .آن را در امور طفل ديگري استعمال يا مصرف كنندكه و نه اجازه دارند  ،خود خرچ كنند

ـه دادن   به طفل داد، اما يقيناً دانسته ميظاهراً اگر كسي چيزي را  :5مسئله شود كه مقصود نه هدي
هديه و تحفه را معمولي و كم نكه اين آخاطر ه به پدر و مادر طفل است، ولي ببلكه هديه  به طفل

باشد، لذا اختيار دارند  ميآن شي  پدر و مادر طفل مالكنام طفل مي دهد، ه ارزش مي داند، آن را ب
  .كننديا مصرف آن را استعمال اي گونه  هربه تا 

هديه  خويشان مادر طفل داده اند، راهديه و تحفه  آناگر البته در چنين مواقع بايد ديد كه 
 در ايـن  هديه و تحفهاند،  ن پدر طفل دادهاخويشآن را اگر  و. باشد ميطفل و تحفه ملكيت مادر 

خواهد بودطفل ت پدر صورت ملكي .  

يا اگر . شود اگر شما لباسي براي طفل نابالغ خود دوختيد، همان طفل مالك آن لباس مي :6مسئله
و  ،گردد همان دخترك مالك آن زيور مي}يا خريديد{زيوري براي دخترك نابالغ خود ساختيد شما

اكنون دادن آن لباس يا آن زيور به پسر يا دختر ديگري جايز نيست، بلكه آن لباس و زيور را بايد به 
  . همان طفلي بدهيد كه آن را برايش ساخته يا خريده ايد

  تگفته بوديد كه اين ملكي صريحطور ه ب}يا خريدن{ختنالبته اگر در هنگام دوختن يا سا
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  . باشيد دهم، در اين صورت مالك آنها شما مي من است و آن را عاريتاً مي

يا مادر از دختر نابالغ خود، چادر سر  ،اكثر رواج است كه خواهر بزرگ از خواهر كوچك خود
ـراي    گيرد، بايد دانست كه عاريت گر يا چيز ديگري را عاريتاً مي ـالغ حتـي ب فتن هيچ چيزي از ناب

  . جايز نمي باشدنيز مدت كوتاهي 

كسي بدهد، درست به همان  هاموال خود را باشياء يا همانگونه كه طفل نابالغ اختيار ندارد تا  :7مسئله
و  پدر اگر .كسي بدهند هپدر و مادر طفل نيز حق ندارند تا اموال و اشياي طفل نابالغ خود را ب ،صورت

 يبه شخص يطور عاريت براي استفادة چند روزه ت يا بطور ملكيه طفلي، مال طفل خود را ب مادر
  . براي آن شخص جايز نيست آن را بگيرد ،دادند

ضرورت شديدي به آن مال طفل دارند و  ،البته اگر پدر و مادر طفل به سبب فقر و ناداري
رند، در اين صورت براي پدر و مادر جايز دست بياوه ي ديگري بئآن را از جا ندسـتيقادر نهمچنين 
  . در هنگام مجبوري و ناچاري، از اموال طفل خود استفاده نمايند تا خواهد بود

ـه كسـي  براي پدر و مادر و غيرة طفل نابالغ، صحيح ني :8مسئله  ست تا پول و اموال طفل خود را ب
ـويش را   قرض بدهند، بلكه حتي براي ايشان اينهم صحيح نيست تا پول و دار ـالغ خ ائي طفل ناب

  . قرض بگيرندطور ه شان بخود 

  . ياد بسپاريده خوبي به اين مسئله را ب
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  طور هديه يا بخشش داده ايده پس گرفتن چيزي كه ب مسائل

�+�_�  

ـا  )١(ستاكسي داده ايد گناه بزرگي ـه طور هديه يا بخشش به پس گرفتن چيزي كه ب :1مسئله  ام
كه هديه و بخشش را به او داده ايد نيز آن را به رضايت خاطر  كس ا آن را پس بگيريد و آناگر شم

  . گرديد پس بدهد، در اين صورت شما دوباره مالك آن مي

مثالً اگر شما گوسفندي را . اما در بعضي مواقع، اختيار پس گرفتن را اصالً نخواهيد داشت
حق پـس  حاال پرورده چاق و فربه گردانيد، شما  را خوب گوسفندكس  كسي بخشيده ايد و آنه ب

                                                 
كس ه طور هديه يا تحفه يا بخشش به دربارة پس گرفتن چيزي كه شخص ب هرسول اكرم    (١)

  : فرمايد ديگري داده است مي

 �كُُل فَإِذَا َشبِعَ قَاءَ، عُم� َ�دَ ِ� : ه عَِن ا��ِ
ْ
ِب يَأ

ْ
%َ

ْ
عَِطي�ةَعُم� يَرِْجعُ فِيهَا كَمَثَِل ال

ْ
ِي فُعِْطي ال

�
  .قَيْئِهِ وَمَثَُل ا4

دهد و سپس  ي ميشخصمثال كسي كه هديه يا بخششي به : فرمودند هرسول خدا :ترجمه

ـود را   آنگاهعد از سير خوردن، استفراغ كند و گيرد، مانند سگي هست كه ب آن را از وي پس مي استفراغ خ

  . بخورد

ـريف   2132حديث : و ترمذي شريف 3539حديث : داود شريف ابو ـائي ش ـديث  : و سنن نس ح

   21714: و مصنف ابن ابي شيبه 4810و  2119حديث : احمد و مسند 2384: شريف ةن ماجبو ا 3692

   :دنفرماي مي هرسول خداو همچنين 

  َقنْهُمَا هللاُ ِن َقب�اٍس رَِ:َ اعَِن ابْ 
َ

ِي فَعُودُ ِ� : قَاَل ا��ِE َص�C اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ : قَال
�

وْءِ، ا4 َا مَثَُل الس�
َ

يَْس �
َ
ل

ِب يَرِْجُع ِ� قَيْئِهِ 
ْ
  .هِبَتِهِ Kَلَ%

سپس آن  و دهد كسي ميه بطور هديه و بخشش ه را باز ما نيست آنكسي كه چيزي  :ترجمه

  . خورد ميكرده آن استفراغ خود را دوباره كه استفراغ است سگي او مثال  گيرد، مثال را پس مي

  1298حديث : شريف و ترمذي 3699حديث : و نسائي شريف  6975و  2622: بخاري شريف
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اي بر آن زمين آباد كرد يا  خانهاو يا آنكه شما زميني را به شخصي داديد و . گرفتن گوسفند را نداريد

ـه  و. ساخت، در اين صورت نيز حق پس گرفتن زمين را نداريد يآن را باغ  يا آنكه شخصي را تك

شو كرد، در اين صورت ـستو يا آن را شُ ،يا آن را رنگ كرد داديد و او آن را لباس دوخت، }پارچه{
  . نيز شما حق پس گرفتن تكه را نداريد

ا ـدنيا آورد، و اكنون شمه كسي داديد و آن گوسفند يكي دو بره به ي را بگوسفنداگر شما  :2مسئله
توانيد  د را مينففقط گوس ولييد، دارا هسترا گرفتن  ار پسيخواهيد آن را پس بگيريد، گرچه اخت مي

  . پس بخواهيد و حق گرفتن بره ها را نداريد

ـز    اين بعد از دادن هديه يا تحفه يا بخشش، اگر دهنده يا گيرنده وفات كند، در :3مسئله ـورت ني ص
  .رود حق پس گرفتن آن از بين مي

 طوره بل آن ادر قبهديه به شما داد و سپس شما نيز چيزي  طوره اگر شخصي چيزي را ب :4مسئله
خود، آن  ةهديه به او داده گفتيد كه اين را در مقابل آن هديه بگير، اكنون بعد از گرفتن عوض هدي

  . شخص حق پس گرفتن هدية خود را ندارد

دهـم،   شما ميه نگفته بوديد كه اين را در مقابل آن ب ،البته اگر شما در وقت عوض دادن
پس  شما نيز حق ية خود را دارا هست، وگرفتن هد اختيار پسهم  در اين صورت آن شخص هنوز

  . ديباش گرفتن مال خود را دارا مي

زني به شوهر خود يا شوهري به زن خود، هديه يا بخششي داد، در اين صورت هيچ  و اگر :5مسئله
  . كدام حق پس گرفتن آن را ندارد

احش با گونه اگر كسي چيزي را هديتاً به چنان خويشاوند نسبي خود داد كه نك به همين
در اين صورت نيز حق پس ... غيره  او براي ابد حرام است مثالً برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، و

  . گرفتن را ندارد

خاله  ازاده، عمه زاده،با او حرام نيست، مثالً كاك نكاحشكه  به چنان خويشاوند خود داد اگر و
  . باشد را ميرا دا در اين صورت حق پس گرفتن آن... غيره  زاده و

چه نكاحش با او حرام است ليكن به چنان خويشاوند خود داد كه گر و به همين ترتيب اگر
ديگري است، يا خويشي }شيري{رِضاعيبلكه خويشاوندي  ،اش نسبي نيست اين خويشاوندي

  در اين... غيره  يا عروس و داماد و خسر و خشو و}شيري{رضاعي و غيرةمثالً برادر و خواهر 
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  .باشد حق پس گرفتن را دارا مينيز  صورت
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ـر  ا معنايش اين ،»اختيار پس گرفتن را دارد« هائي كه گفتيم در تمام صورت :6مسئله ست كه اگ
ـه   گيرنده نيز به پس دادن آن راضي باشد، آنگاه هديه دهنده حق پس گرفتن را خواهد داشت، چنانچ

  . دشدر مسئلة اول نيز بيان 

  . كه پس گرفتن در اين صورت نيز گناه مي باشداما بايد دانست 

 هديةق ندارد تا جبراً ح كسيو اگر گيرنده به پس دادن راضي نباشد، بدون فيصلة قاضي، 
  . خود را پس بگيرد

  . گردد بدون فيصلة قاضي، به زور آن را پس گرفت، مالك آن نميكسي اگر  و

ـائل اكثر حكم بخشش بيان گرديد، ه و بحال دربارة احكام هه آنچه كه تا ب :7مسئله ـدقه و   مس ص
مالك  ،مثالً فقير بدون قبضه كردن بر پول و مال. گونه استرات دادن در راه خدا نيز به همين خي

، در صدقه و باشدشرط اوالً طور هبه، تقسيم كردنش ه شود، هر چيزي كه قبل از دادن ب آن نمي
قبل از دادنش كردنش  ه خاليك چيزي هر. اشدب كردنش قبل از دادنش شرط مي تقسيم خيرات نيز

  . باشد الزم مي شالزم است، در اينجا نيز خالي كردنش پيش از دادن

البته احكام هاسته و بخشش يا صدقه و خيرات در دو مورد جداگانه ب .  

ار پس يت، اخيكي آنكه در هبه و بخشش، بخشش دهنده در صورت رضايت جانب مقابل
گرفتن هرد، ولي در صدقه و خيرات، چنين اختياري وجود ندارده را داب .  

ـه   »گي صد روپيه«يا ده اسكناس  »گي ده روپيه«و دوم آنكه اگر كسي ده اسكناس  را ب
ـ در ه كناينجا درست است، لياينكار در داد كه آن را بين خود تقسيم كنيد، به صدقه دو فقير  ه و ب
  . درست نمي باشد} به دو نفر پولدار{بخشش

در  ،د، اما به اشتباه صد روپيه به او دادي، يكي دو روپيه بدهخواست به فقير اگر كسي مي  :8مسئله
  . اين صورت نيز اختيار پس گرفتن آن را ندارد
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ْ
  _ةِ َجارَ كِتَاُب اإل

  

  

  

  

  كرايه و اجاره مسائل

�+�_�  

 ةكراي كرايه گرفتيد و برآن قبضه نموديد، اكنون طور ماهانه بهه اي را ب كه شما خانه هنگامي :1مسئله

 .الي نگهداشته باشيد، يا آن را خآن را بعد از پايان يك ماه بايد بپردازيد، چه در آن سكونت نموده باشيد

  . حال بر شما واجب است هره ه بكراية خان

هاي  يا رنگريز كاالي شما را رنگ كرد، يا لباسشوي لباس ،اگر خياط لباس شما را دوخت :2مسئله

براي  هاي شما را ندهند، و مزد ايشان را نداده ايد، لباسكه  هنگاميشما را شست، آنها اختيار دارند تا 

  . از آنها بگيريد اًبرجهاي خود  سشما نيز جايز نيست بدون پرداخت مزد آنها لبا

داديد تا آن را در مقابل مثالً ده روپيه تا }حمال{كسيه گندم را ب »يربو«اگر شما يك  و

به شما ندهد و بگويد كه مزد  نگهدارد و راگندم شما  يرنمي تواند بواو برساند، در اين صورت  جائي

  . مرا اول بده

ـافي   ا نفرق در بين اين صورت و مسئلة قبلي آ ـزي اض در ست كه در صورت قبلي، چي

  . است گندم پيدا نشده در صورت حمل، هيچ چيز اضافي در و ،آمده بود وجوده بلباس توسط كار آنها 

ـا    شمااگر كسي بر  :3مسئله شرط گذاشت كه اين لباس مرا فقط تو بدوز، يا فقط تو رنگ كـن، ي

كس ديگري بدوزيد يا رنگ  لباس را توسط اين صورت براي شما جايز نيست تا فقط تو بشوي، در

  . كنيد يا بشوئيد

ـا   اگر چنين شرطي را نگذاشته بود، مي و توانيد آن را توسط شخص ديگري نيز بدوزيد ي

  . رنگ نمائيد يا بشوئيد

  

�+�_�  
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  اجارة فاسد مسائل

�+�_�  

اجارة فاسد  ،هاي ذيل صورتكراية آن در  ،دنگرفت د يا مينداد كرايه ميه اگر خانه اي را ب :1مسئله

: باشد مي
)١(

   

چند  ره براياجاكه  دينگرد صمشخَّ »ميعاد و مدت اجاره«كراية خانه،  هنگام در اگر   _1+

  . باشد مدت مي روز يا چند ماه يا چه

ص نگرديد و بدون تعيين مبلـغ  مشخَّ »مبلغ كرايه«يا آنكه در هنگام كراية خانه،    _2+

  . ه داده شدكرايه خانه ب ،كرايه

ـا   كرد كه هر چيزي شرط}ر كرايهباضافه {كرايه گير يا آنكه  _ 3+ در خانه خراب شود ي

  . بشكند، ترميم و تبديل آن بر عهدة او خواهد بود

ـا  ه را بر اين وعده به كسي داد كه هرخانه، خان يا صاحب   _4+ چه در خانه خراب شد ي

  .كراية خانه خواهد بود كار، و همين ،رايه گير آنها را ترميم كندك ،شكست

  . است »اجارة فاسد«هاي باال  خانه در تمام صورتو كرا گرفتن دادن كرا 

اگر كسي به شخص ديگري گفت كه تو در اين خانه سكونت كن و اگر چيزي خراب  و

ـوب   .رائي از تو نمي گيرمشد يا شكست آن را ترميم كن، من ك خانه در اين صورت عاريت محس

  . باشد و اينكار جايز ميشود  مي

  به كرايه گرفت كه صورت ص كردن ميعاد اجاره به اينكسي خانه اي را بدون مشخَّ اگر :2مسئله

                                                 
  . باشد اجاره به معناي كرايه دادن است و فاسد به معناي خراب و ناجايز مي    (١)

در صورت . كرايه گيري است كه شرايط اجاره در آن مراعات نگرددآن مراد از اجارة فاسد در اينجا 

  5/49: ديدهجحاشية  .دباش الزم مينو ، شكستن اجاره و معامله كردن از سر اجارة فاسد
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دهم، در اين صورت اجارة خانه فقط براي يك ماه صحيح واقـع   ماهانه يك هزار روپيه كرايه مي

 انهـتواند كرايه دار را از خ د ميصاحب خانه بعد از پايان يك ماه اختيار دارد كه اگر بخواه. شده است

  . كند بيرون

كرايه دار در ماه بعدي نيز در آن خانه ساكن بود، اجاره در مورد يك ماه ديگر صحيح  و اگر

  . گردد واقع مي

  . گردد خالصه آنكه اجارة خانه در هر ماه به همين ترتيب از سر نو تجديد مي

 راي مدت چهار ماه يا شش ماه مي گيرم، در ايـن كرايه دار گفته بود كه خانه را ب البته اگر

صورت اجاره تا همان مدت نامبرده صحيح واقع مي شود، و صاحب خانه حق بيرون كردن كرايه دار 

  . از پايان آن ميعاد نداردرا قبل 

اگر كسي مقداري گندم را به شخص ديگري داد تا آن را آسيا كند و به او گفت كه يـك   :3مسئله

شخص ديگري گفت تا زمينش را درو ه خاطر مزدت بگير، يا آنكه كسي به آرد را ب }بعر{چهارم

اجارة فاسد  ،الن مقدار از حاصالت همان زمين را بگيرد، هر دو صورتفُ ،كند و در مقابل كار خود

  . باشد مي

  

  

  

  _حكم اجارة فاسد+

�+�_�  

 ،بود شدهتعيين جانب  ن دوآنچه كه ميا}اجارهبعد فسخ {اينست كه »اجارة فاسد«حكم  :4مسئله

رفاً دهند، يا آن خانه را ع رفاً چقدر مزد ميبلكه بايد ديد كه در مقابل آنكار، ع ،به آنها داده نخواهد شد

  . و سپس همان مزد و همان مبلغ به آنها داده خواهد شد ،گيرند كرايه ميه در مقابل چه مبلغي ب

با هم طي  هاو آنچه كه آن ،رف مردم بيشتر بودع خانه در ةليكن اگر مقدار مزد يا مبلغ كراي

ـدار  شود رفي پرداخته نميباشد، در اين صورت مزد يا مبلغ ع كرده بودند كمتر مي ، بلكه همان مق

   .آنها به آنها پرداخته خواهد شد شدة تعيين

  .كه كمتر بود، همان را خواهند يافتآنچه خالصه آنكه 
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، است هاي عبث ه بازي و هرچه بازيدشعب ،گري رقص، مداري )١(،ساز و آواز ايرك اجاره و :5مسئله

   .الً باطل استبلكه كُ ،صحيح نمي باشد

                                                 
 هآن حضرت. ساز و آوازخواني و استعمال آالت ساز و سرود را حرام گردانيده اند هرسول اهللا    (١)

  : دربارة گروه هاي كه در نزديكي هاي قيامت به اينكار مشغول مي گردند فرموده اند

ِ� مَ _    �+
َ
 َقْن أ

َ
، قَال ْشعَرِي�

َ ْ
مَ : الٍِك األ

�
يْهِ وََسل

َ
 اهللاِ َص"� اُهللا عَل

ُ
 رَُسول

َ
ـَر، : قَال َْم

ْ
ـِ( ا) م�

ُ
يَْ.َبَن� نَاٌس مِْن أ

َ
ل

رَْض 
َ ْ
مُغَن�يَاِت، 6َِْسُف اُهللا بِِهُم األ

ْ
مَعَازِِف، وَال

ْ
 رُءُوِسِهْم بِال

َ
ـرَدَةَ ، يَُسمBوغَهَا بِغَْ@ِ اْسِمهَا، فُعْزَُف َ= ِق

ْ
وHََْعَُل مِنْهُُم ال

َنَازِيرَ 
ْ
  . وَا)

ي� ر� از حضرت ابو مالك اشعري  :ترجمه   : فرمودند هروايت است كه رسول خدا ه� ع�نْ اهللا� ض�

نامش را تغيير داده خواهند گروهي از امت من، شراب خواهند خورد و }هاي قيامت در نزديكي{

گور كند، و  در را در زمين  آنها  أ اهللا .د نزد آنها آواز خواهند خواندسرو خورد، و زنان آواز خوان با آالت ساز و

  . گرداندبو خنزير }ميمون{مسخ نموده چون چهرة شادي ره هاي آنها راچه

   5227حديث: و شعب االيمان بيهقي 4020حديث: سنن ابن ماجه

   3419: انيو معجم كبير طبر 1601: و معجم ابن االعرابي 3758  :و مصنف ابن ابي شيبه

   6758 :صحيح ابن حبان و 2061: و مسند الشاميين طبراني

  242 :لبخاريلحاديث في كتاب التاريخ الكبير و تخريج اال

ي� ر� اهللا بن عباس  و از حضرت عبد   _ �+ نْ اهللا� ض� اه� ع�   : روايت استمرفوعاً  م�

 ... رKََِ اُهللا عَنهُمَا عَِن ابِْن َقب�اٍس 
َ

ال
َ
وبَةُ  إِن� اهللاَ : ق

ُ
ك

ْ
مَيPُِْ وَال

ْ
َمُْر وَال

ْ
وْ ُحر�مَ ا)

َ
� أ

َ
   ...َحر�مَ َ=

ـاس   ديگري وارد در روايت :ترجمه ـي� ر� است كه حضرت عبداهللا بن عب نْ اهللا� ض� ـا ه� ع� ـود  م�  :فرم

  ...ه است را حرام گردانيد »طبله«راب و قمار و فرمودند كه خداوند ش هحضرت رسول خدا

ـان  صحيح و 3274 و 2625 و 2476 :مسند احمد و 3689 :ي داودبسنن ا و  5365 :ابن حب

   2729 :و مسند ابي يعلي 2454 :رو مسند بزا 21518 و 21519و 21471 :سنن كبري بيهقي

ه� از مفتي محمد شفيع عثماني  »تفسير معارف القرآن«تفصيل اين مسئله را در  ح�م� ٰ  ر� در   اهللا� ت�ع�ا��

  . حظه كنيدآيت ششم سورة لقمان مالتحت 
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ـر فـالن   ايناي را استخدام كرد تا در مقابل  سي قاريكاگر  :7مسئله  قدر مزد تا فُالن مدت بر قب

نه قاري در . كه باطل استكار صحيح نبوده بل شخص، قرآن بخواند و ثوابش را به او ببخشد، اين

و اين قاري نيز مستحق هيچ . دست مي آورده اين صورت ثوابي كسب مي كند و نه مرده ثوابي ب

  .مزدي نمي باشد

  .بلكه باطل است ،كرايه گرفتن كتابي براي خواندن صحيح نيست :7مسئله

  ه، بز و گوسفند و گاوگاوميش مادو رواج است كه براي حامله گردانيدن بز و گوسفند و گاو  :8مسئله

  . گيرند تا با ماده جفتي نموده آن را حامله بسازد، اينكار حرام است كرايه ميبه و گاوميش نر را 

  . ميش براي شير خوردن جايز نيستوگاو و گا ،گوسفند ،كرايه گرفتن بز :9مسئله

نها را پرورش دهاي خود را به شخص ديگري داده گفت كه اينها يا گوسف اگر كسي مرغ :10مسئله

قدر كه گوسفندها بره آوردند، من و تو آنها را ميان خود  ها چوچه دادند يا هر مرغكه قدر  كن، و هر

  . كنيم، اينكار جايز نيست تقسيم ميه صفانطور مه ب

 كرايهـه را بو غيره }ييا چراغهاي برق{خانه، قنديل »زيب و زينت« ه خاطراگر كسي ب  :11مسئله

  . مستحق كراية خود نخواهد بود... غيره  و صاحب قنديل و ،ست نيستآورد، اينكار در

  . غيره را براي استفاده از روشنائي اش آورده باشد، اجاره جايز است البته اگر قنديل و

جايز  برايشاين صورت  گرفت، در كرايه هرا ب}اي وسيلة نقليه ديگر ياوتر م{اگر كسي ارابه :12مسئله

  . آن سوار كندرا بر  يبيشترش، مردم اد معمولنيست تا اضافه بر تعد

  
�+ �_�  

  
، كس به من اطالع دهد كه فالن چيزم كجاست هر ؛كسي چيزي را گم كرد و گفت اگر :13مسئله

ـاز پس دهم،  او را صد روپيه مي هـم   اگر كسي آمده او را از جاي گمشده اش مطلع نيز ساخت، ب

  . گونه اجاره صحيح نيست زيرا اين .مستحق گرفتن صد روپيه نمي باشد

ه ن گفت كه اگر تو جاي چيز گمشدة مرا باگر صاحب چيز گمشده به يك شخص معي و

، جاي خود نتسآن شخص بدون حركت از جاي نش اگردهم،  ي، ترا صد روپيه مينشان بدهمن 
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نشستن اگر از جاي  گمشده را نشان بدهد، در اين صورت مستحق صد روپيه نخواهد بود، و شي

ود برخاسته حركت كرده و آنگاه جاي شي گمشده را نشان داد، در اين صورت مستحق گرفتن خ

  . باشد آن مبلغ وعده شده مي

  

  

  

  

  

  تاوان گرفتن مسائل

�+�_�  

براي رنگ كردن يا شستن يا  لباسشو يا خياط ،لباسي را به رنگريز ،طور مثاله كسي ب  اگر :1مسئله

ـدون  يوجود احت اگر لباس به سرقت برود يا با باشد، و ميدوختن داد، لباس نزد آنها امانت  اط آنها ب

  . قصد آنها به نحوي ضايع شود، در اين صورت تاوان گرفتن از آنها جايز نمي باشد

 گرانة گونه اي شست كه لباس پاره شد، يا رنگريز تكه البته اگر مثالً لباسشوي لباس را ب

ـا گ و تكه خراب شد، در اين صورت تاوان رنگ انداخت گبهاي ابريشمي را نيز در دي  رفتن از آنه

گرفتن از آنها در اين صورت نيز جايز  تاوان ،به همين ترتيب اگر لباس را عوض كردند .جايز است

  . باشد مي

گم شد،  كجا كه لباس چه شد و دانمي من ؛از آنها گم شد و او گفتاگر لباس از نزد يكي  و

  . از او جايز استدر اين صورت نيز تاوان گرفتن 

ولي اگر او بگويد كه دكان مرا دزديدند و لباس تو نيز در ميان آنها بود، در اين صورت تاوان 

  . گرفتن از او جايز نيست

را تا خانه اش  اجناسشغيره  مثالً روغن يا آرد و كهكرد  اررا ك ياگر كسي شخص ديگر :2مسئله

در راه افتاده ريخت، تاوان گرفتن از او در }شتشپاز دست آن شخص يا از {و روغن و آرد ،برساند

  . اين صورت جايز است

  كند، مثالً خدمتگار بلكه فقط براي شما كار مي ،كسي كه پيشه اي مخصوص ندارد نآ و :3مسئله



 

+1127_ 
اگر  يكي دو يا چند روزي استخدام نموده ايد، كه شما او را فقط براي شخصييا آن  ، وكارمند شمايا 

   .ضايع شد، تاوان گرفتن از آنها جايز نمي باشد ين اشخاصاچيزي از دست 

  . البته اگر آنها قصداً چيزي را ضايع كنند، تاوان گرفتن از آنها جايز خواهد بود

ديگرش به  كرديد، اگر زيور طفل يا چيز خاطر نگهداري طفل استخدامه را ب شخصيشما  :4مسئله

  . ن شخص در اين صورت جايز نيستد، تاوان گرفتن از آسبب غفلت آن شخص ضايع ش

  

  

  

  

  

  )شكستن آن(فسخ اجاره  مسائل

�+�_�  

از  يا قسمتي ،كند مي}چكه{ككَار چـكرايه گرفت، اما خانه بسيه اگر كسي خانه اي را ب :1مسئله

باشد،  بي در آن خانه پيدا شد كه اكنون سكونت در آن خانه مشكل ميـخانه فرو افتاد، يا چنان عي

  . جايز استدر اين صورت اجاره  }شكستن{فسخ

ضرورتي  ،خود شكسته استه در اين صورت قرارداد اجاره خود ب ،اگر تمام خانه فرو افتيد و

  . به فسخ كردن شما و رضايت صاحب خانه نمي باشد

  . شود خود فسخ ميه كه اجاره دهنده يا اجاره گيرنده وفات كند، اجاره خود ب هنگامي :2مسئله

اجاره ضرورت پيدا }شكستن{عذري پيدا شود كه انسان به فسخ ،د از كرايه گرفتناگر بع :3مسئله

  . كند، شكستن اجاره صحيح است

ـ  ،جائي كرايه گرفتيده را براي رفتن ب}يا موتري{مثالً شما ارابه ان ـو سپس ارادة رفتن ت

  . باشد تغيير كرد، در اين صورت شكستن اجاره صحيح مي

 }بيعانه{كرايه را پيشكي كرايه، مقداري از پول كه بعد از تعيين مبلغ است در بعضي جاها رواج :4مسئله

مي  كرايه حساب نه را نيز درعاآن مبلغ بي پردازند و اگر رفتند، باقيماندة كرايه را نيز ميآنگاه  دهند و مي
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كار جايز اين .پس نمي دهدباز خورد و  را مي}پيشكي{انهعند، جانب مقابل مبلغ بيـاگر نرفت و. نمايند

  . بايد پس داده شوددر اين صورت }انهعبي{مبلغ پيشكي .نيست
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  گرفتن چيزي بدون اجازة صاحب آن مسائل

�+�_�  

ـازه   شخصگرفتن چيزي كه ملكيت  :1مسئله ديگري است، به زور، يا در عدم موجوديت او بدون اج

  . گناه كبيره است ،اش

ز گيرند، اينكار ني مال شوهر خود يا مال خويشان خود را بدون اجازة آنها مي ،بعضي از زنان

  . جايز نيست

كسي مال شخص ديگري را بدون اجازه اش گرفت، حكمش اينست كه اگر همان  اگر

مصرف كرده است، پس آن را اگر  و. همان را به صاحبش پس بدهدبايد اكنون موجود است،  مال

 پول و امثال ،، تيل، روغنشود، مثالً گندم ن در بازار پيدا ميآكه مثل  استاي  گونهه اگر آن چيز ب

ـاحبش پـس   خهمان چيزي را كه گرفته بود مثل در اين صورت واجب است تا ...  آنها ريده به ص

  . بدهد

ـار،   انندشدن مثلش دشوار است، م اگر چنان چيزي را گرفته بود كه پيدا و مرغ، گوسفند، ان

ـد   ، در اين صورت واجب مييا ضايع كرده است هو آن را مصرف نمود.. .هانارنج، و امثال آن ـا  باش ت

  . پرداخت نمايد پول قيمت آن را به صاحب آن

يك پاية آن يا جاي ديگري  كسي تخت شخص ديگري را بدون اجازه گرفته بود و حاال اگر :2مسئله

 ،از آن شكست يا پاره شد، يا آنكه چيز ديگري را بدون اجازه گرفته بود و اكنون آن چيز خراب شد

ـاوان  اي، باست نقصان يافته جنس مذكورآن  ان تخت يآدر اين صورت هر مقداري كه قيمت  د ت

  . آن را بپردازد

  برايش جايز حاالكرد،  بار و كار پول شخص ديگري بدون اجازه اش تجارت و ابكسي  اگر :3مسئله
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 در اين صورت اصل پول .دست آورده براي خود بگيرده نفعي را كه توسط اين تجارت ب تانيست 

بايد در ميان فقيران و محتاجان  ،نفع را كه كسب كرده ، و آنچهدهدسرمايه را بايد به مالكش پس ب

  . خيرات نمايد

 ن صورتـگي اش اندك است، در اي اگر كسي لباس شخص ديگري را پاره كرد، اگر پاره :4مسئله

   .تاوان همين نقصان را بايد بپردازد

ـاطرش  ه ه آن را ببراي كاري ك هپاره كرده است كه حاال قابل استفادچنان ر آن را گا و خ

صورت چادر قابل استفاده نمي ه كه اكنون ب طوري پاره كرده مثالً چادري را ب ،ساخته اند نمي باشد

شخص پاره كننده در اين صورت لباس پاره شده  ،توان آن را چيز ديگري ساخت باشد، گرچه مي

  . ن را به صاحبش بپردازدآخودش بگيرد و قيمت را 

كرد، شكستن  انگشتر خود نصب گرفته بر اش ة شخص ديگري را بدون اجازهكسي نگين اگر :5مسئله

ليكن پرداختن قيمت  ،انگشتر و كشيدن نگينه و پس دادنش در اين صورت بر او واجب نمي باشد

  . استنگينه بر او الزم 

ـاس  رنگ كرد هاگر كسي لباس شخص ديگري را بدون اجازة او گرفت :6مسئله ، اكنون صاحب لب

 زي را بپردازد، و يا لباس را براي آن شخصاس خود را پس بگيرد، و مصرف رنگريكه يا لب ار دارداختي

  . پول قيمت لباس خود را از او بگيرد رها كند و

  
�+ �_�  

  
ا تاوانش ر كرده بود و سپس گم اگر كسي مال شخص ديگري را بدون اجازة وي گرفته و :7مسئله

آن  ككه مالبه همان اندازه اي پرداخته بايد ديد كه اگر تاوانش را ، پرداخت و آنگاه آن مال را يافت

اين صورت اكنون بر او واجب نيست كه اين مال را به مالكش پس بدهد، بلكه  در بود،گفته شي 

باشد ت خود شخص تاوان دهنده مياين شي حاال ملكي .  

آن مال اين صورت مالك  مالكش كمتر پرداخت كرده بود، در اگر تاوان را از اندازة گفتة و

  . مال خود را دوباره پس بگيرد هتاوان را مسترد نمود مبلغ گرفته شدةاكنون مي تواند 
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و اگر كسي شير  .اي بخانة شما آمد، دوشيدن شير آن حرام است د بيگانهنفاگر گاو يا گوس :8مسئله

  .باشد دادن قيمت شير بر او واجب ميدر اين صورت  ،آن را دوشيد

  
�+ �_�  

  
 ةرپا سوزن، تار،}اشيائي بي اهميتي مانند{گرفتن حتي گرفتن چيزي بدون اجازة مالكش، :9مسئله

، كرد يا ضايع نمود آن را مصرف و{كسي چيزي را بدون اجازه گرفت اگر و .غيره جايز نيست تكه و

 ،روز قيامتوگرنه در  ،افي بخواهدمالكش معاز و يا آنكه  ،بايد قيمت آن را به مالكش بپردازد }پس

.عوض آنها را خواهد داد
)١(    

 ا آن را برايش يك دست لباسخانه آورد و به زنش داد تبه }پارچه{اگر شوهر مقداري تكه :10مسئله

اطالع شوهر را  و ه را مخفيانه نگهداردكمي از تك شبرّبراي زن جايز نيست تا در وقت ُ ،ش نمايدرّب

  . دنده

شوهر  ـراگ، وهرش را بگويدايد ششوهرش بگيرد، بمال ز خواهد ا كه زن مي هر چيزي را

  .اگر اجازه نداد، نگيرد اجازه داد، آن را بگيرد، و

  

  
�+�_�  

  

  

                                                 
 بدون اجازه گرفته بود در آنجا با خود ندارد، بنابرين در مقابلش بايد نيكيدر دنيا و چونكه چيزي كه     (١)

ت، در اين صورت گناهان صاحب حق را بر دوش او اگر نيكي نداش و. هاي خود را به صاحب حق بدهد

  . خواهند نهاد

  5/53: حاشية جديده
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  )١(شُفعه مسائل   

�+�_�  

»شفيع« يع بهبكه خبر  هنگامي :۱مسئله

)٢(
 گيرم، مي رسيد، اگر او فوراً با زبان نگفت كه من شفعه را 

  . كند شود، و آنگاه برايش جايز نيست كه دعواي شفعه را حق شفعه اش باطل مي

ه فالن جايداد فروخته شد و ود كآن نوشته ب آمد و در آغاز  »شفيع«اگر مكتوبي نزد  حتي

و آنگاه  خواند گيرم، بلكه تمام مكتوب را ا زبان نگفت كه من شفعه را ميب وقت در همان »شفيع«

  . دگرد شفعه اش در اين صورت نيز باطل ميحق گيرم،  گفت كه من شفعه را مي

در اين شوم،  خود دستبردار مي ةمرا فالن قدر پول بده، من از حق شفع ؛گفت »شفيع« اگر :۲مسئله

 ليكن ،گردد لذا حق شفعه اش ساقط مي ،گرديده ضيحق خود را  طاسقابر  »شفيع« صورت چون

   .گرفتن آن حرام است باشد، دادن و چونكه اين مبلغ پول رشوت مي

ـ  »شفيع«نداده بود كه  مشفعه هنوز حك يبه ادا}يا قاضي{اگر حاكم :۳مسئله ن ـوفات كرد، در اي

   .ورت حق شفعه اش به وارثانش نمي رسدص

  . استهنوز باقي اش  و اگر خريدار وفات كرد، حق شفعه

 از حق »شفيع«و لذا است خبر رسيد كه جايداد به فالن مبلغ فروخته شده  »شفيع« اگر به :۴مسئله

  اين از آن فروخته شده است، در}كمتر{نازلتركه به قيمت  بعداً معلوم گرديد ي، ولبردار شدفعه دستش

                                                 
ه آن خانه يا گرفتن خانه يا زمين همجوار خانه يا زمين خود، به همان قيمتي كحق عني ي »شفعه«     )١(

  . فروش رسيده استه زمين ب

   950ةماد :لة االح	م العد�ة

  951 ةماد :لة االح	م العد�ة .گويند كه حق طلب شفعه را دارد كسي را مي »شفيع«     )٢(
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  . صورت مي تواند دعواي شفعه كند

فعه شاز حق لذا به همين ترتيب اگر نخست شنيده بود كه فالن شخص جايداد را خريده و 

يا اينكه نخست شنيده د كه كس ديگري جايداد را خريداري نموده، آنگاه معلوم شو  ،دستبردار شد

و لذا او از حق شفعه دست برداشت، ليكن بعداً دانست كه تمام  كه نيم آن جايداد فروخته شدهبود 

قبلي خاطر دست برداري ه ها حق شفعه اش ب فروش رسيده است، در تمام اين صورته جايداد ب

  .گردد باطل نمياش 
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)١(مزارعت و مساقات  مسائل
  

�+�_�  

 ن زمين كشت كن و هره در ايك گفت ه اوـكسي زمين خالي را به شخص ديگري داده ب :۱مسئله

اين عمل را . كنيم يه فالن تناسب، ميان خود تقسيم مشد، آن را من و تو ب كه پيدا يچه حاصالت

  . گويند و مزارعت جايز است مي »مزارعت«

 كسي باغي نشانده و به شخص ديگري گفت كه تو باغداري اين باغ را كن و هر قدر اگر :۲مسئله

حساب نصف ه يا دوازده سال، آن حاصالت را بده  ،دو سال ،كه باغ حاصل آورد، چه در يك سال

  . كنيم لث ميان خود تقسيم مييا ثُ

  . باشد يند و مساقات نيز جايز ميگو مي »مساقات«اين عمل را 

  

�+ �_�  

  

   :استصحت مزارعت، شروط ذيل الزم براي  : ۳مسئله

        .زمين قابل زراعت باشد  _۱+

  . دندو عاقل و بالغ باش دهقان و صاحب زمين هر  _2+

  .     مدت زراعت معلوم باشد  _3+

  . اهد بود يا از دهقانبايد معلوم باشد كه آيا از طرف صاحب زمين خو}بذر{تخم  _4+

  . گندم است يا جومثالً آيا كاشت معلوم باشد كه  جنس  _5+

                                                 
  .شركت در باغداري را ،»تمساقا«و . گويند شت و زرع زمين را مياشركت در ك ،»تزارعم«    (١)
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  . استدهقان معلوم باشد كه سهم وي از كُل حاصالت چقدر  }حصة{سهم  _6+

  . خالي به دهقان تحويل داده شودبه صورت زمين   _7+

  . شريك بودن دهقان و صاحب زمين در حاصالت زمين  _8+

ساير امور از طرف  گاو و و دهقاني و ،شد كه زمين و تخم از يك طرفص باخَّمش  _9+

  . كه فقط زمين از يك طرف و ساير چيزها از طرف ديگر خواهد بودنيا اي خواهد بود و ديگر

  

�+ �_�  

  

  . مفقود باشد، مزارعت فاسد خواهد گرديددر باال اگر حتي يك شرط از شرايط مذكور  :۴مسئله

  

�+ �_�  

  

 كه تخـم  كسي خواهد بود از اين صورت همة حاصالت زمين در ،مزارعت فاسد شود گرا  :5مسئله

ـود را  كراية با عرف، ، موافقاست صاحب زمين ، اگرجانب مقابل و. ستوااز جانب  }بذر{  زمين خ

   .يافت خود را خواهد كار ف آنجا مزدرع دهقان است موافق با اگر و. گرفت دهخوا

ـوده   ديگر مقررهمحاصالت كه ميان }حصة{كار از آن سهم داين كرايه و اين مز اما نم

بيشتر  صورت اين در مثالً اگر نصف حاصالت را متعين نموده بودند،. بودند بيشتر داده نخواهد شد

  . د يافتننخواه رال حاصالت از نصف كُ

در اين صورت  ،ردانكار ك ،قرار دادانجام جانب از  بعد از طي معاملة مزارعت، اگر يكي از دو :6مسئله

 رد، بر او اجبار نخواهدك اما اگر صاحب تخم از كار انكار .وادار به ايفاي قرارداد خواهد گرديد }قانوناً{ اًاجبار

   .گرديد

   .شود مزارعت باطل مي ،كرد توجانب معاملة مزارعت ف دو يكي از اگر :۷مسئله

ـورت   در اين ،هنوز نرسيده باشدولي حاصالت زمين  ،ن مزراعت بگذرداگر مدت معي :۸مسئله ص

  . رف آنجا بپردازدق عوافايام اضافي استعمال زمين را م ةدهقان بايد كراي

  رف است كه حاصالت زمين عقد مزارعت را مطابق معاهده باهم تقسيمدر بعضي جاها ع :۹مسئله
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آنها را ميان هم  ... علف و غيره شود مانند اما چيزهاي اضافي ديگري كه از زمين پيدا مي ،كنند مي

از دهقان پول در مقابل آنها  يبلكه صاحب زمين بر حسب جريب زمين، مقدار ،كنند تقسيم نمي

  . گيرد مي

كه اين اشياء از عقد مزارعـت از   رسد، اما با اين تاويل گرچه اينكار ظاهراً ناجايز به نظر مي

دو جانب  هر ةكه مراد از معامل ين بدانيمسابقه را چن رف، معاملةهمان اول خارج بودند و به اعتبار ع

به  طور اجارهه زمين ب ،نمائيم و در فالن حاصالت فالن حاصالت عقد مزارعت ميدر اين بود كه 

 ايت جانبين معامله شرطاما رض. گيرد رف باال جايز قرار ميع ،اين تاويل اشود و ب دهقان سپرده مي

  . باشد مي

خود، مقدار ديگري از حاصالت را  ةبعضي از صاحبان زمين عادت دارند كه عالوه بر حص :۱۰مسئله

 بايد دانست كه اگر صاحب زمين به اين .گيرند خاطر مالزمان و خدمة خود ميه از سهم دهقان ب

ت، گرف نيز خواهم افراد خاطر آنه يك خروار يا دو خروار از شما ب كه قرارداد نموده بودبا دهقان گونه 

ـواه  اگر چنين قرارداد نموده بود كه از هر خروار حاصالت و. اينكار ناجايز خواهد بود ـير خ م ، يك س

  .  باشد اين صورت صحيح مي )١(،گرفت

نوبت  ند كه چه چيزي كشت شود و بعداًنك ص نميبعضي مردم در هنگام قرار داد مشخَّ :11مسئله

معامله بگيرند و  ر وقترا د}بذر{ريحاً نام تخميا ص. اينكار جايز نيست .كشد به جنگ و دعوي مي

  . بكارد ،خواهد د كه هرچه مينعام ده ةيا دهقان را اجاز

ـري  ه در بعضي جاها رسم است كه دهقان بعد از تخم پاشي زمين، آن را ب  :۱۲مسئله كارگران ديگ

الت آن از مثالً يك سوم حاص ،دهقاني زمين را بكنيد و در عوض سپارد كه شما به اين شرط مي

كه صاحب اصلي زمين مانع آن نشود،  از مزارعت است و هر جائي شكلياين نيز . شما خواهد بود

  . اينكار جايز خواهد بود

جديد  كارگران ابالت زمين را حاص از كه بعضي ج استبعضي جاها مرو در صورت باال در :۱۳مسئله

ـين  م ،كنند و در مقابل بعضي ديگر از حاصالت آن تقسيم مي قداري پول در مقابل هر جريب زم

  عدم جواز و ةان شبهـاهراً همـبنابرين ظ. عرفي در مسئله نهم باال ، درست مانند مسئلةپردازندمي 

                                                 
  .باشد ت و يك سير برابر با هفت كيلو ميمساوي با هشتاد سير اسدر افغانستان  يك خروار   (١)
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  . تاويل جواز آن در اين مسئله نيز جاري خواهد شد

ـا   يا براي مدت ده  كسي هركه است اكنون در هند رسم گرديده  :۱۴مسئله ـر ي دوازده سال يا كمت

كند، اين دعوي باطل محض و حرام  دعوي ملكيت آن را مي ،شتر در زميني دهقاني نموده باشدبي

. بدون رضايت مالك آن زمين هرگز جايز نمي باشد ياستفاده از چنين زمين .ظلم و غصب استو 

كاري را مرتكب شد، هم حاصالت آن زمين خبيث خواهد بود و هم خوردن آن  كسي چنين اگر

   .باشد حرام مي

  

�+ �_�  

  

  . مانند احكام مزارعت است ،در همة امور »احكام مساقات« :15مسئله

هاي ميوه داري را جهت پرورش و باغداري به شخصي داد، اگر ميوة آن  كسي درخت اگر :16مسئله

 گونه اي باشد كه از باغداري و آبياري بزرگ مي شوند و به ثمر مي رسند، در اين صورت،ه درختان ب

  . اقات صحيح خواهد بودمعاملة مس

مساقات در اين صورت صحيح  ،ر رسيده اندثمو به  هها بزرگ شد اگر ميوه هاي درخت و

بر آن گونه كه اگر حاصالت زمين به ثمر رسيده باشد، عقد مزارعت  نخواهد بود، درست به همان

  . صحيح نمي باشد

درختان  احبا همگي از صه تميوة درخدر اين صورت اگر عقد مساقات فاسد شود،  و :۱۷مسئله

  . مزارعت گذشت مسائلچنانكه در  ،رف آنجا مزد خواهد يافتكننده مطابق ع باشد و باغداري مي
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نِ كِتَاُب ال

ْ
  _ر�ه

  

  

  

  

  )رهن(گروی مسائل

�+�_�  

كه  زد او گذاشتيده خاطر اعتبار، چيزي را نكسي مقداري پول به قرض گرفتيد و ب اگر شما از :1مسئله

مال خود را از تو  اگر بر من اعتماد نداري، اين مال مرا نزد خود نگهدار، و هر وقت كه پولت را دادم،

  .يز استجا كارگيرم، اين پس مي

  .دنيگو مي}رهن{»گروي«را  و آن

مي دهند سود }ها بانك و{بعضي مردمبر آن قرض  هليكن بايد دانست كه چنانكه امروز

  . هر دو حرام است ،هم سود دادن و هم سود گرفتن. گيرند جايز نيست مي و

ود را كه شما چيزي را گرو گذاشتيد، اكنون حق طلب كردن و گرفتن آن مال خ هنگامي :2مسئله

  . دينداريد تا آنكه قرض را اداء نكن

ـه   :3مسئله اگر كسي مال خود را نزد شما گروي گذاشت، در اين صورت براي شما جايز نيست ك

ال كنيد يا از آن استفاده اي ببريد، يا ميوة چنين باغي را بخوريد، يا حاصالت و عايدات مآن را استع

  . اي سكونت نمائيدرا بگيريد، و يا در چنين خانه  يچنين زمين

د، گوساله نف، پس اگر گاو يا گوسگرو نهاده استه خود را نزد شما ب گوسفندگاو يا  كسي اگر :4مسئله

ـما    دنيا بياورد يا شير بدهد، آنها هم ملكيت صاحب گاو يا گوسفند ميه يا بره اي ب ـراي ش باشد و ب

گاو يا گوسفند را دوشيده آن را بفروشيد  شير يين صورتچندر بلكه  ،جايز نيست تا آنها را خود بگيريد

 ،قرض شما را بياورد ،كه قرض گيرنده بعداً هنگامي و پولش را نيز به حساب گروي شامل كنيد، و

  . هم اين پول شير را به او پس بدهيد آنگاه شما هم گروي اش را و

   .توانيد از آن كم كنيد غيره داده ايد، مصارف آن را مي را علف و گوسفندالبته اگر گاو يا 

  در اين ،يدــتداري از قرض را پرداخـد را نزد كسي گروي گذاشتيد و سپس مقواگر مال خ :5مسئله
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 كرديد ل مبلغ قرض را اداءكُ هك گروي خود را پس بگيريد، بلكه هنگاميمال توانيد  صورت نيز نمي

  . آنگاه مي توانيد مال گروي خود را بگيريد

  

�+ �_�  

  

 گرو گذاشتيد كه قيمتشه را نزد او ب غ هزار روپيه قرض گرفتيد و چيزياگر شما از كسي مبل :6مسئله

و پنج صد و يا دو هزار روپيه بود، و سپس آن مال گروي نهاده شده از نزد او تلف  هزار روپيه يا هزار

 مي انه شم تواند از شما پول قرض خود را بخواهد و و ضايع شد، در اين صورت نه آن شخص مي

   .خود را از او بخواهيد ةتوانيد مال گروي شد

  . از شما تلف شده است و پول از ويمال گروي در اين صورت 

گرو  هب كه ارزش آن پنج صد روپيه بود نزدشرا مالي  يك هزار روپيه قرض گرفتيد و اگر و

روپيه به  نهاديد و سپس آن گروي تلف و ضايع شد، در اين صورت بر شما الزم است تا پنج صد

  . ديگر از پول او تلف شده است ةپنج صد روپي .او پرداخت كنيد
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  وصيت كردن مسائل

�+�_�  

ـار   فُ ،سي بگويد كه بعد از مرگ منك اگر :1مسئله الن مقدار پول را به فالني بدهيد يا در فـالن ك
و صحت گفته را در حالت تندرستي  اينآن شخص چه  .گويند مي »وصيت«مصرف كنيد، اين را 

ـه    در حالت بيماري، و چه ياخود گفته باشد  در همان بيماري وفات كند يا از آن شفا بيابد، ايـن گفت
  . شود محسوب مي »وصيت«اش 

 شحكم كسي را معاف نمايد، كسي ببخشد يا قرض هكه شخصي به دست خود ب آنچه و
را  اگر اينكار ينچنو هم. ست كه اينكار در حالت صحت و تندرستي اش جايز و درست استا اين

  . باشد صحيح مينيز  صورت نايو سپس از آن بيماري شفا يافت،  در حالت بيماري نموده بود

يعني بيماري كه در آن وفات نمود انجام داده  »مرض الموت«ولي اگر اينكار را در بيماري 
بعداً  »وصيت« و حكم ،شود شمرده مي »وصيت«بخشيدن و معاف كردنش بود، در اين صورت 

  . ديآمي 

بدهد،  بايداتش را يا آنكه زك باقي است عهدة كسي بر هة نماز يا روزمقداري فدي پرداختن اگر :2مسئله
كافي آنها براي اداي كه  ه ايو يا كفارة شكستن قسم يا روزه را بايد بپردازد، و پول و دارائي به انداز

خاطر اداي آنها ه تا در هنگام مرگ ب واجب و الزم استبر او باشد، در اين صورت  نيز دارا مي است
  .كندوصيت 

ـورت   ،به همين ترتيب اگر از كسي مقروض باشد يا آنكه امانت كسي نزد او باشد در اين ص
  . گردد اگر در مورد آنها وصيت نكند گناهكار مي .آنها بر او واجب استمورد  نيز وصيت كردن در

 ر دارد كه شرعاًاچند خويشاوند فقير و نادولي پولدار و ثروتمند است  اريبساين شخص  اگر و
  چيزي كه وصيت كند در اين صورت برايش مستحب است تا ،رسد چيزي از ميراث به آنها نمي
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  .دنو در مورد ساير مردم، اختيار دارد كه براي آنها وصيت كند يا نك. از تركه اش را به آنها بدهند

   

�+ �_�  

  

رائي اش بايد داد، مصارف تكفين و تدفين ميت را از پول و دا ،بعد از وفات، نخست از همه :3مسئله
اگر تمامي پول و دارائي . اگر پول و دارائي اش باز هم باقي ماند، آنگاه قرض هايش را بايد بپردازند و

ـرض  شود، بازهايش مصرف  ميت در پرداخت قرض هم تمام پول و دارائي ميت را در پرداخت ق
  . صورت چيزي نخواهند يافت ، و وارثانش در اينهايش بايد مصرف كرد

 بارة قرضحتي اگر دررداخته شود يا هايش پ برين اگر ميت وصيت نموده بود تا قرضناب

ـرض  ،شهم بعد از مصارف كفن و دفن، بازهايش هيچ وصيتي هم نكرده باشد  نخست از همه ق

   .هايش را از پول و دارائي اش خواهيم پرداخت

دارائي اش  و پول}لثثُ{توان از يك سوم وصيت هاي ميت را فقط مي ةبقي ،و جز قرض
يعني آنكه هر قدر پول و دارائي كه ميت از خود به تركه گذاشته است، اگر وصيت هايش  .اداء كرد

ـواهيم  اداء و مام آن وصيت ها را ترت وشد، در اين ص آنها اداء مي }ثلث{ُاز يكم سوم پرداخت خ
  . باشد پرداختن بيشتر از يك سوم مال و دارائي بر عهدة وارثان واجب نمي. كرد

از پول و  »هزارسه «اكنون  ،هاي ميت مصارف كفن و دفن و پرداخت قرض مثالً بعد از
اداء كرد، در  »يك هزار«هاي ميت را با  توان همة وصيت پس اگر مي ،دارائي ميت باقيمانده است

ء كرد، در اين ادا »يك هزار«و اگر نمي توان همة آنها را  با  .اين صورت همة آنها را اداء خواهيم كرد
ـرد، و   ،اداء كرد »يك هزار«توان با  صورت هر اندازه وصيت هاي او را كه مي آنها را اداء خواهيم ك

ـد  راتركه بيشتر از يك سوم بر وارثان ميت واجب نيست تا چون   ،در وصيت هاي او مصرف نماين
  . را ناديده بگيرندميت توانند باقيماندة وصيت هاي  آنها مي

خود را از ميراث نمي گيرم و  سهمتمام وارثان ميت با رضايت خاطر بپذيرند كه ما البته اگر 
خود را در وصيت هاي ميت مصرف مي نمايم، در اين صورت جايز است كه وصاياي ميت  سهم

  . مال و دارائي وي نيز اداء گردد}لثثُ{با بيشتر از يك سوم

  وارثانچ گونه اعتباري در شرع ندارد و اگر ليكن بايد متوجه بود كه اجازة وارثان نابالغ هي
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  . خواهد بودآنها هرگز جايز ن سهماينكار را نيز بدهند، باز هم مصرف  اجازة نابالغ

ـر و   ،برد، مثالً پدر او ميراث مي ، از تركةاننسكسي كه بعد از مرگ ا هر :4مسئله ـوهر، پس  مادر، ش
انسان ميراث نخواهد  ةويشاوندي كه از تركو هر خ. وصيت كردن براي آنها صحيح نيست.. .غيره 

   .براي آنها جايز است نكسي كه نه خويشاوند بلكه بيگانه است، وصيت كرد برد، يا هر

  . نداردمال و دارائي خود را }ثلث{ُاجازة وصيت كردن بيشتر از يك سومشخص اما 

ـ وارثين خود وصيت كرد كه بعد از مرگ من، فُ ي ازاگر كسي براي يك ـه او  الن چي ز را ب
به او بدهيد، اين وارث مستحق گرفتن هيچ كدام آنها نمـي  را پول يا مال  بدهيد، يا آنكه فالن قدر

  . البته اگر همة وارثان ميت بر آن راضي باشند، در اين صورت دادن آن به او جايز خواهد بود .باشد

ـوم به همين ترتيب اگر كسي وصيت كرد كه به فُ ـول   الن شخص بيشتر از يك س و پ
ست كه اگر همة وارثانش بر آن راضي باشند، در اين صورت آن ايندارائي ام را بدهيد، حكم آن نيز 

واگر راضي نباشند فقط همان يك سوم پول و دارائـي  . شخص بيشتر از يك سوم را خواهد يافت
  . ميت را خواهد يافت

اين نكته را در تمامي . ندارد ياد داشت كه اجازة وارثان نابالغ هيچ صورت اعتباره هم بو باز
  . باشيدمتوجه شرع بايد  مسائل

پول و دارائي خود را دارد، ليكن يهتر }ثلث{ُچه انسان اختيار وصيت كردن تا يك سوماگر :5مسئله
. به مقداري كمتر از آن وصيت نمايد بلكهرا وصيت نكند }يك سوم{لثتمام ثُدر مورد اينست كه 

اصالً وصيت نكند، و همة پول }كهست ينبرايش بهتر ا{ني نداردافراو بلكه اگر كسي پول و دارائي
به ند، زيرا آسوده ر، تا آنها بتوانند به آسايش زندگي را پيش بي خود را براي وارثان خود بگذاردو دارائ

  . گذاشتن وارثان نيز ثواب داردجا 

در اين ... وزه و غيره ر ،پرداختن فدية نمازمانند وصيت  ،البته اگر وصيتي بر او واجب است
  . ورنه گناهكار خواهد شد ،صورت حتماً بايد وصيت كند

د، پس يكه بعد از وفات من، يك هزار را از پول و دارائي ام خيرات كن كرد كسي وصيت اگر :6مسئله
ـر  . ماند بايد ديد كه بعد از اداي مصارف كفن و دفن و پرداخت قرضهايش، چقدر پول باقي مي اگ

ـ يا بيشتر از سه هزار باقي ماند، در اين صورت كُ »سه هزار« ـدقه و ه ل مبلغ يك هزار را بايد ب  ص

  فقطباقيمانده بود، در اين صورت }پنج صد مثالً يك هزار و{اگر كمتر از سه هزار و. خيرات بدهند
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  . واجب خواهد بود}پنج صديعني اداي فقط {اداي يك سوم آن

  . استجداگانه خوشي بر آن راضي باشند، اين دله ب ،البته اگر تمام وارثان ميت بدون جبري

مال و دارائي  اگر كسي هيچ وارثي ندارد، در اين صورت برايش جايز است تا در مورد كل :7مسئله
ـايز   و. خود وصيت نمايد اگر كسي فقط زني دارد كه از او ارث خواهد برد، در اين صورت برايش ج

  . ائي خود را وصيت كنداست تا در مورد سه چهارم اموال و دار

به همين ترتيب اگر زني فقط شوهرش از او ارث خواهد برد، در اين صورت براي آن زن 
  . جايز است تا در مورد نصف پول و دارائي خود وصيت نمايد

  

  

  

 _ وصيت نابالغ  +

�+�_�  

  . ح نيستيوصيت كردن نابالغ صح :8مسئله

  

  

  

 _ وصيت ناجايز +
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ـهر  شخص الن وصيت كرد كه نماز جنازة مرا فُاگر كسي  :9مسئله بخواند، جنازه ام را در فالن ش
ـين  }پارچه{ببريد، يا در فالن قبرستان و يا در كنار فالن شخص دفن كنيد، يا در فالن تكه تكف

آن انيد تا قربنش ، يا قاري اي را بر سر قبرمآباد كنيدنمائيد، يا قبر مرا پخته بسازيد، يا قُبه و گنبد بر آن 
  . ي الزم نمي باشدئمن ببخشد، اداء كردن چنين وصيت هاه بثوابش را  هندخوا

ـد  و هر ،بلكه اداء كردن سه وصيت اخير اصالً جايز نيست  ،كسي آن سه وصايا را اداء كن
  . گردد خودش گناهكار مي
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 _ فسخ وصيت +

�+�_�  

  

  يا آن ،دـيحاال چنان كه گفتم نكن، يعني گفت بعداً از آن برگشت اگر كسي وصيتي كرد و :10مسئله

  . گردد وصيت من اعتبار ندارد، در اين صورت آن وصيت باطل مي 

  

  

  

 _ وصيت در مرض الموت +

�+�_�  

ـايز  }لثثُ{همانگونه كه وصيت كردن كسي در بيشتر از يك سوم :11مسئله اموال و دارائي اش ج
ـا   }مرض الموت{نيست، درست به همين صورت براي كسي كه در بيماري باشد جايز نيسـت ت

  . لث پول و دارائي خود را مصرف كندبيشتر از ثُ

دارائي خود را در مصارف ضروري خود مانند خوردن و نوشيدن  لث پول وتواند تا ثُ البته مي
  . غيرة خود خرچ نمايد و دوا و تداوي و

بخشيد،  يا ي دادخصه شدارائي خود را در مرض الموت خود ب و لث پولكسي بيشتر از ثُ اگر
ي قدر هر تا اختيار دارند شاش بدون اجازة وارثانش صحيح نمي باشد، و وارثان عطيه اين بخشش و

   .داده و بخشيده است، باز پس بگيرند خودلث مال و دارائي را كه ميت بيشتر از ثُ

  . بايد متوجه بود كه اجازة وارث نابالغ در شرع اعتباري ندارد

لث مال و دارائي خود را به يكي از از ثُ ان مرض الموت خود حتي كمتراگر كسي در هم و
همان زماني است كه  و اين حكمِ. اينكار نيز بدون اجازة همة وارثان جايز نمي باشد ،وارثان خود داد

ـر   ،شخص آن مقدار پول و مال را در حالت حيات خود به آن وارث خود داده باشد و آن وارث نيز ب
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 كه به وارثي داده بود، ليكن او هنوز بر آن قبضه نكرده بودرا اگر پول و مال  و. باشد ن قبضه نمودهآ

ـه   ،آن وارث چيزي نخواهد يافـت . شخص وفات كرد، اين بخشش و عطيه كالً باطل است بلك
  . همه اموال و دارائي ميت به تمامي وارثانش خواهد رسيد

مرض {رهاي نيك در حالت بيماريو همين حكم صدقه و خيرات دادن در راه خدا و كا
ـيچ  }يك سوم{لثخالصه آنكه مصرف كردن بيشتر از ثُ .است }الموت پول و دارائي ميت به ه

  . شكلي جايز نيست

  

  

  

  

 _ مصارف در مرض الموت +

�+�_�  

ـد روزي }كه در مرض الموت{عيادت بيماري ايراگر عده اي ب :12مسئله  است آمدند و براي چن

ديد  بايدشود، پس  مي پرداختهو مصارف خورد و نوش آنها از دارائي و پول بيمار نزد او اقامت كردند 
  :كه

ـول و دارائـي   نياز اگر بيمار به خدمت ايشان  دارد، در اين صورت پرداخت مصارف آنها از پ
  . داشت دخواهبيمار عيبي ن

ث ليشتر از ثُرف بها نزد خود ندارد، در اين صورت مصاگر بيمار نيازي به خدمت و اقامت آن و
  . خورد و نوش و مهمانداري آنها جايز نمي باشدمصارف  ةزينبيمار در پرداخت ه پول و دارائي

باشند، در اين  به بودن آنها ضرورتي ندارد و همچنين آنها از جملة وارثانش ميبيمار اگر  و
  . تنيز به هيچ نحوي جايز نيس شدارائي او لث مال و پول صورت مصرف حتي كمتر از ثُ

ـورد   يعني اينكه براي اين اشخاص جايز نيست كه هيچ چيز از اموال و دارائي او را براي خ
  . د استفاده نمايندوخ ةغير و نوش و

  . رضايت خاطر اجازه دهند، اينكار جايز خواهد بوده البته اگر همة وارثان ب
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 _ عفو قرض و غيره در مرض الموت +

�+�_�  

 ار عفو كردن قرض خود رايكند، اخت كه در آن وفات مي}مرض الموت{بيمار در بيماري :13مسئله

   .نيز ندارد

معاف كرد، قرضش معاف نمي  ااگر بيمار بر يكي از وارثان خود قرض داشت و قرض او ر
بالغ باشند، آنگاه قرض نيز البته اگر همة وارثان بر اين عفو كردن بيمار راضي باشند و همگان . شود

  . معاف خواهد شد

لـث  اگر بيمار قرض كس ديگري غير از وارث خود را عفو كرد، در اين صورت فقط تا ثُ و
لث پول و اموال بود، معاف نخواهد و هر اندازه اي كه بيشتر از ثُ ،شود اموال و دارائي بيمار معاف مي

  . شد

ـاف  در اكثر جاها رواج است كه زنان در هنگام وفات، مهر خود را معاف مي  كنند، اين مع
  . كردن صحيح نيست

ـا بخشـش   به كسي ه اگر چيزي را ب ايمان،د زرع دوزن حامله بعد از شر :14مسئله هديه يا تحفه ي
ـات   هخود را معاف كند، حكم آن نيز مانند حكم بخشش و عطي ةغير بدهد، يا مهر و در هنگام وف

  . است

هايش همگـي   در اثناي والدت، وفات كند، هديه و تحفه يا بخششزن دا ناكرده خاگر 
  و غير. ن صورت گرفتن هيچ چيز آنها براي وارثش جايز نيستياباشد، كه در  به حكم وصيت مي

  . حق گرفتن بيشتر از ثلث آن را ندارد ،وارثش

عنوان هديه و تحفه ه دنيا آورد، در اين صورت هرچه به البته اگر طفل را به خير و عافيت ب
  . ه را كه معاف كرده است، همه صحيح خواهد بودكسي داده است و هرچه غيره ب و بخشش و
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 _ ترتيب  مصرف پول و دارائي ميت بعد از فوتش +

�+�_�  

بعد از آنكه شخص وفات كرد، اول از همه تكفين و تدفين او را از پول و دارائي اش انجام  :15مسئله
   .بدهيد

ـه   اگر باز چيزي باقي ماند، آنگاه اول از همه قرض هاي ميت را توسط آن بايد بپردازيد، چ
ـر زن   .باشد اداي قرض هاي او در هر حال مقدم مي .ميت وصيت كرده باشد يا نكرده باشد و مه

  }.و بايد آن را اداء كرد{دوش شوهرش قرض استه نيز ب

ـال وي  ، بازايشه اگر ميت مقروض نبود يا بعد از اداي همة قرض هم مقداري پول و م
لث وصيتش را از ثُ ،اگر وصيتي كرده است. ديد كه آيا وصيتي كرده است يا نه دباقي ماند، اكنون باي

كه  يا بعد اداي وصيتش، هر اندازه ،نكرده بود اگر وصيتي و. خواهيم پرداختاش  مال باقيمانده پول و
شرعي  همس رين حصه واببن. دباش حق همة وارثان ميت مياينها ميت باقيمانده است،  پول و دارائي

   .مي پرسيده آنگاه به آن وارثان بدهيدوارث را از عال ره

ـد، او آن  سيدست هر كه چه ب، هردر بعضي جاها رسم است كه بعد از وفات كسي را  آم
ـد، در روز   . ، اينكار گناه كبيره استمي بلعد وكند  غصب مي ـه او ندهي اگر حق كسي را در اينجا ب

نيكي هاي شما را از  ،كه در دنيا گرفته بوديد و مالي پولجاي ه قيامت آن را خواهيد داد و در آنجا ب
  . شما خواهند گرفت

  . به همين صورت دختران نيز در ميراث حق دارند، و حتماً و بايد حق آنها را به آنها بدهيد

  

�+ �_�  

  

 ميبراي مرده داري ضيافت كساني كه  و پذيرائي و ،مهمانداري مردم بعد از وفات ميت :16مسئله

  . ها جايز نيست صدقه و خيرات كردن از آن پولو ند، توسط پول و دارائي ميت، آي
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چون {ياي مختلفيبعد از وفات شخص تا هنگام دفنش اشبه همين ترتيب در بعضي جاها 

كنند، پرداختن مصارف آنها از پول و دارائي ميـت   را ميان فقيران صدقه و خيرات مي}حلوا و غيره
 ،ستاثوابي از اينكار نخواهد يافت، بلكه ثواب دانستن اينكار نيز گناه سختي ميت هرگز . حرام است

كسي كه از اين پول و مال چيزي گرفته . باشد زيرا اموال و دارائي ميت اكنون ملكيت وارثان او مي
مثالش گويا مثال شخصي هست كه مال مردم بيگانه را دزديده سپس  ،كند صدقه و خيرات مي

   .نمايد آن را خيرات مي

ميت را بايد ميان وارثان او تقسيم نمود و آنها آنگاه  ةبنابرين تمامي اين پول و دارائي باقيماند
ـد،    ـا نكنن اختيار دارند كه مطابق احكام شرع، از حصه و سهم خود چيزي را صدقه و خيرات كنند ي

ا نبايد بخواهند، دنها رچنين مصرف كردنها و خيرات كراجازة ت از وارثان ميت حتي قبلكه در اين و
ـه   خواهد بود در اين فكر، و دل شان وقت فقط از شرم مردم اجازه خواهند داد ر آنايشان دزيرا  ك

  . چنين اجازه اي هيچ اعتباري ندارد. زندسامي ا بدنام ما ر ، مردماگر اجازة ندهيم

 ميت را خيرات ال شدةمهاي استع به همين صورت در بعضي جاها رواج است كه لباس :17مسئله

   .بايد دانست كه اينكار نيز بدون اجازة وارثان هرگز جايز نيست. كنند مي

اگر يكي از وارثان نابالغ باشد، در اين صورت حتي اگر همگي اجازه هم بدهند، باز هـم   و
  . ها جايز نمي باشد خيرات كردن آن لباس

خواهند خيرات كنند،  اگر مي ميت را تقسيم كنند و سپس وارثان بالغ، ثنخست بايد ميرا
يم ميراث، هرگز نبايد از آن چيزي را صدقه و خيرات كنند، و بدون تقس سهم خود خيرات از حصه و

  )١(.نمايند
  

  

�+�_�  

  

                                                 
  . همچنين بايد دانست كه حيلة اسقاط مروجة امروزي بين مردم جايز نيست     (١)

   1/143: يوبندعزيز الفتاوي شامل فتاوي دار العلوم د

  1/349: و احسن الفتاوي 183و 1/182: و امداد االحكام 119و  1/116: و فتاوي عثماني
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ْ
  _دِ يْ وِ جْ ا��  مُ ل

  

  

  

  

  تجويد مسائل

_يعني درست و خوب خواندن قرآن شريف +
)١(  

�+�_�  

و  ،بر او واجـب اسـت   ،درستى و تجويد بخوانده كوشش شخص در اينكه قرآن شريف را ب :مسئله
  . تنبلى كردن و بى پروائى در آن گناه مي باشد

  

  _فایده +

ـا  ندكى از قاعده هاى ضقط اما فاما  ،قواعد تجويد بسيار است   رورى و آسان آن را در اينج
  . مى نويسيم

  

  _تنبیه +

ا، ع،  « در بين. خوبى اداء شونده د و بگردكوشش نمود كه فرق خوب ف ذيل بايد ودر حر

 »د، ض« و در بين »ح، ه« بين و در »ث، س، ص« ينب و در »ت، ط« بايد فرق نمود و در بين »ء
  .»ذ، ظ، ز«و در بين 

 »س« .شود نرم خوانده مي »ث«. شود داء ميدرشت ا »ط«، شود يمناداء رشت د »ت«
هاى سمت  نارة زبان به دندانك »ض« و در وقت تلفظ. پر است »ص«. شود درشت خوانده مي

 تمرين بايد بسيار »ض« براى تلفظ. هاى پيش غلط است خواندن آن توسط دندان. خورد چپ مي

  .شود يپر خوانده م »ظ«. باشد درشت مى »ز« .نرم است »ذ« .كرد

                                                 
بعضى قواعد دقيق بودند كه به فهم نمى آمدند و بعضى ديگر بسيار واضح و شاگردان خود به خود     (١)

  مولف. يمگونه قواعد را ننوشت ما هر دوى اين. مطابق آنها تالوت مى كنند
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     .»، ص، ض، ط، ظ، غ، قخ« :شود اين حروف هميشه پر خوانده مي :1ةقاعد

  . يعنى اينكه آواز آن را از بينى اداء كنيد. آن را با غُنَّه بخوانيد ،باشد شد »ن، م« كه بروقتي  :2ةقاعد

نيسـت، آن را   »و«يا  »ى«يا  »ا«حرفى كه زير يا زبر يا پيش است و بعد از آن  باالى هر :3ةقاعد
  . غلط استاينكار . مد ندهيد و آن را درازتر نخوانيد

 ،خواندن »ملكى«را به صورت  »ملك«يا  »اَلْحمدو« را به صورت »اَلْحمد«طور مثال ه ب
  . خواندن غلط است »اياكَا«را به صورت  »اياك«يا 

نكه قواعد مد را بايد آخالصه . بود، مد آن را نيز كوتاه نخوانيد »و«يا  »ى«يا  »ا « و هرجائى
  . يدرعايت كن

   .»ى«بخوانيد و زير را كمى مشابه  »و«پيش را كمى مشابه  :4ةقاعد

  

�+ �_�  

  
جائى كه نون ساكن باشد و بعد از نون، يكى از حرف هاى ذيل بيايد، نون را غُنَّه داده  هر :5ةقاعد

   .»ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك«: حروف مذكوره اينهاستند. بخوانيد

، ِمنَْسأتَُه، نَنْشُ « ثالطور مه ب
َ

نَْزل
َ
نَْذْريَُهْم، ا

َ
نَْداًدا، ا

َ
َيْنَاُكْم، ا

ْ
�

َ
غْتُْم، ِمْن عََمَرةٍ، فَا

َ
 ْر، ـا

، فَاغْظُ  َمْن َصَ.َ، َمنُْضوٍْد، فَاِْن ِطْ(َ
َ
نْتُمْ ْر، ُفنِْفُقْوَن، ِمْن َقبِْل1ل

ُ
   .»، اِْن ك

ـ دو زير يا دو پ به همين صورت اگر باالى حرفى، دو زبر يا :6ةقاعد ـون از آن  يش باشد و ل ذا آواز ن
ـد   پيدا شود و بعد از آن حرف، يكى از آن پانزده حرف باال بيايد، بازهم در اين صورت آواز نون را باي

  . غُنَّه داد

 عُم9 اْستَو: مثالً
ً
ْرِْي، َ;ِيْعا

َ
رِ ىٰ  َجنّاٍت =

َ
 ك

ٌ
وْ ا، رَُسْول

ُ
 قَال

ً
   .يْمٌ ، ِمْن غَْفٍس َشيْئًا، رِزْقا

  . مثال هاي ديگرش را خودتان پيدا كنيد
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ـرف   »ل«يا حرف  »ر«بيايد و بعد از آن حرف  »ن«جائى كه  هر :7ةقاعد بيايد، در اين صورت ح
ـرد  يكجا مـي  »ل«يا  »ر«خوانده نمى شود بلكه با آواز  ،نون ـثالً  . دگ ـمْ، وَ  «م  ِمـْن ربLِه

ٰ
 ل

9
ِكـْن ال

  . »يَْشعُُروْنَ 

 »ر«ورت اگر دو زبر يا دو زير يا دو پيش باالى حرفى باشد و بعد از آن حرف به همين ص :8ةقاعد
. شود يكجا مي »ل«يا  »ر« خوانده نمى شود بلكه با آواز حرفبيايد، بازهم حرف نون، نون  »ل«يا 

مُت9قRَِْ َلفُوْرٌ ر9 « مثالً
ْ
ل
L
  . »ِحيٌْم، هًُدى ل

مى خوانيم و آن را  بيايد، پس اين نون را ميم »ب«اگر نون ساكن باشد و بعد از آن حرف  :9ةقاعد
نْبِئُْهمْ «مثالً . دهيم غُنَّه هم مي

َ
ْمبِئُْهمْ « :را به اين صورت خواهيم خواند »ا

َ
   .»ا

ـون در   به همين صورت اگر دو زبر يا دو زير يا دو پيش باالى كدام حرف باشد و لذا آواز ن
ـمٌ «مثالً . در آنجا نيز نون را ميم خواهيم خواند بيايد، »ب«آن حرف پيدا شود و بعد از آن حرف  ْXِ

َ
ا

Xِْمُمْ بِمَا«را  »بِمَا
َ
  . خواهيم خواند »ا

ـند و در  هاي قرآن در چنين مواقع، يك ميم  در بعضى از چاپ كوچك بر آنجا مى نويس
  .گونه بايد خواند جا كه اين قاعده باشد، آن را به همين ها نمى نويسند، اما در هر بعضي

ـد   »ب« جائى كه ميم ساكن باشد و بعد از آن حرف هر :10ةاعدق ـه خوان . بيايد، آن ميم را بايد با غُنَّ

   .»هللاِ افَعْتَِصمْ بِ «مثالً 

يش دو زير يا دو زبر يا دو پيش باشد و حرف بعدى آن ساكن باشد، در الحرفى كه با هر :11ةقاعد
ند و الف را كه در آنجا نوشته شده نخواهيم جاى دو زبر، يك زبر خواهيم خواه اين صورت در آنجا ب

ـرد  ـثالً   .خواند و يك نون زيردار از طرف خود افزوده با آن حرف ساكن يكجا خواهيم ك  «م
ً
َخـْ]ا

وَِصي9ةُ 
ْ
 َخْ]َ «را به صورت  »ال

نِ 
وَِصي9ةُ 

ْ
  . خواهيم خواند »ال

ـاال  جاى دو زير يك زير خواهيم خواند و يك نون زيردار به به همين صورت ب ه شكل ب
ِفْنَ فَ «مثالً . به حروف بعدى اضافه خواهيم كرد

9
 فَُخوْرِ « را به شكل »َخوْرٍ ̂ا

نِ 
ِفْنَ 

9
  . خواهيم خواند »̂ا

فقط يك پيش خواهيم خواند و يك نون مثل باال به  ،جاى دو پيشه به همين صورت ب
ُح نُوْ «به شكل  »نُوٌْح انْنَهُ «مثالً . حرف بعدى آن اضافه خواهيم كرد

نِ 
   .خواهيم خواند »انْنَهُ 

در بعضى از قرآن ها يك نون كوچك در ميان اين دو حرف مى نويسند، ليكن اگر ايـن  
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  . بازهم آن را بايد بخوانيد ،نون در كدام قرآن نوشته هم نباشد

  

�+ �_�  

  

عَ «زبر يا پيش باشد بايد آن را پر خواند، مثالً  »ر« اگر باالى حرف :12ةقاعد
ْ
مْرُهُمْ رَبL ال

َ
، ا َRِْم

َ
و  .» ال

مَغُْضوِْب «زير داشته باشد، آن را بايد خفيف خواند، مثالً  »ر« اگر حرف
ْ
   .»َلْ]ِ ال

ساكن باشد، پس ببينيد كه اگر باالى حرف پيشتر از آن زبر يا پيش باشد، » ر« و اگر حرف
نَْذرْيَهُمْ، ُمرَْسٌل «را پر بخوانيد مثالً » ر«در اين صورت 

َ
   .»ا

ساكن را خفيف بخوانيد، مثالً » ر«يشتر از آن زير داشته باشد، در اين صورت پو اگر حرف 
مْ يُنِْذرْهُمْ «
َ
   .»ل

در بيشتر جاها . در بعضى جاها اين قاعده صدق نمى كند، اما آنها را اكنون نخواهيد فهميد
  . شود و شما مطابق همين قاعده تالوت كنيد همين قاعده استعمال مي

 «و  »اهللا«كه در  »ل« اگر حرف پيشتر از :13ةقاعد
f
لل
َ
را در  »ل«است، زبر يا پيش داشته باشد،  »هُم9 ا

وا «مثالً . اين صورت پر بخوانيد
ُ
 اَختَمَ اُهللا، فَزَادَهُمُ اُهللا، وَ اِذْ قَال

f
  . » هُم9 لل

َ «م را خفيف بخوانيد، مثالً الزير داشته باشد،  »ل« و اگر حرف پيش از اين
ْ
i

َ
  .»مُْد ِهللاِ ا

و چه  »ة«نوشته شده باشد، چه جداگانه از حرف قبلى اش باشد مثل  »ة«هرجائى كه  :14ةقاعد
را به  »ـ�، ةَ «آن وقف كنيم، پس اين  و بخواهيم بر »ـ�«متصل به حرف قبلى اش باشد مثالً 

  . خواهيم خواند »ـ� �،«شكل 

 «گونه  همينه ب. خواند خواهيم »قَْسوَهْ «را به شكل  » �ً ةً قَْسوَ «مثالً 
ٰ
ب� «و  »  ة� وآتُوا الّزك � ي�  » ةً ط�

  . خواهيم خواند »هْ بَ ـَطيL «و  »آتُوا الز9كوهْ «را به شكل 

حرفى كه باالى آن دو زبر باشد و بخواهيم بر آن وقف كنيم، بعد از آن حرف، يـك   هر :15ةقاعد
  . واهيم خواندخ »ءَا نَِدا«را  »ءً  نَِدا«مثالً . الف را اضافه مى خوانيم

ـويلتر   » ~  ~« جائى كه در قرآن شريف، اين گونه نشان  هر :16قاعده باشد، آن حرف را كمى ط
 الض9 «خواهيم خواند، مثالً 

َ
Rَْ ـوَ ال

L
وْ «و مثالً . كه در اينجا الف را درازتر بايد خواند »آل

ُ
نُؤْمِنُ  آقَال

َ
ـه   »ا ك
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ـه   »ذَانِِهمْ آnِْ «و مثالً . ها بخوانيداول را در اينجا بايد درازتر از ساير واو »و« ـا از    »ي«ك را در ايـن ج
  .ها طويلتر بايد بخوانيد ساير ياء

  

�+ �_�  

  

ـه   »م، ط، ه، قف، ل«ها  جائى كه اين نشان هر :17ةقاعد  باشد، در آنجا وقف كنيد و هر جائى ك
ـا  در كه لحظه اى نوشته باشد، در آنجا نفس خود را قطع نكنيد بل »وقفه« يا »سكته«يا  »س« آنج

  . مكث كرده دوباره به تالوت ادامه بدهيد

نوشته باشد، در يك  »��«جائى كه در بين يك آيت در دو جا سه نقطه به اين شكل  و هر

ـد و   . جاى آن وقف كنيد و در جاى ديگرش وقف نكنيد ـد و در دوم نكني خواه در اولش وقف كني
  . ، هر دوى اينها درست استوقف نكنيد شخواه در دوم وقف كنيد و در اول

  . نوشته باشد، در آنجا وقف نكنيد «ال»جائى كه  و هر

ـر    و هر ـد و اگ جائى كه نشان هاى ديگرى نوشته باشد، اگر خواستيد مى توانيد وقف كني
  . نخواستيد مى توانيد به تالوت ادامه بدهيد

  . جائى كه دو نشان در يك جا نوشته است، مطابق نشانى فوقانى اش عمل كنيد و هر

آن حرف  ،نوشته باشد ّ» «يعنى  حرفى كه ساكن است و باالى حرف بعدى آن شد هر :18ةقاعد
  . قبلى را نخواهيم خواند

َ ـقَْد ي9بَ «مثالً در  9R«  ائِفَ «و در . را نخواهيم خواند »د«اين ْت ط9
َ
را نخواهيم  »ت«ين ا »ةٌ قَال

sِْ بََسْطت9 «و در . خواند
َ
ْت د9عَوَا اهللاَ «و در . را نخواهيم خواند »ط«اين  »ل

َ
عَْقل

َ
را نخواهيم  »ت«اين »ا

ِجيْ « و در. خواند
ُ
قْك«و در . را نخواهيم خواند »ت« اين »بَْت د9عْوَتُُكمَاـا

ُ
ْل

َ
v ْم

َ
ل
َ
را  »ق«ايـن   »مْ ــw ا

  . نخواهيم خواند

باشد يا اينكه نون به سبب دو زبر يا دو زير يا دو پيش پيدا  »ن«اگر اين حرف ساكن البته 
باشد، در اين صورت در وقت تالوت، نون به شكل غُنَّه  »و« يا »ى«شده باشد و حرف بعدى آن 

  :تلفظ خواهد شد
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 «مثالً در 
ُ

مَاٌت و9 رَعٌْد و9 بَرٌْق « و »مَْن ف9قُوْل
ُ
  . شود كشيده ميآواز نون از بينى  »ُظل

  

�+ �_�  

  

ةٍ آوَ مَا مِْن دَ «در آيت ششم ركوع چهارم سپارة  :1ةفايد
�
ا � �م� « لفظ »ب  »ر«زير اين . آمده است »ْجٖر�ه�

. را مانند زيرهاى ديگر تلفظ نمى كنيم، بلكه كمى آواز آن را باريكتر از آواز ساير زيرها خواهيم خواند

   .»نور چشم« در »ر«مانند تلفظ 

ـمُ « لفظ ،»حم«در آيت يكم ركوع دوم سورة حجرات در سپارة  :2ةدفاي ـده اسـت   »بِئَْس االِْس . آم

ـدى   »بِئَْس « سين اين با هيچ حرف بعدى خود متصل نمى شود و المِ بعد از آن با حرف سين بع
  . »بِئَْس لِْسمُ « :و به اين شكل خوانده مى شود. متصل مى شود

.«ر سپارة در آغاز سورة آل عمران د :3ةفايد
ْ
ـا  . آمده است »آلمّ «لفظ  » الرwُسُل  تِل ميم آخرى آن ب

ـه   ـ به اين شكل يكجا خوانده مي  اهللا الف لفظ بعدى ـ  ـر، مـل؛   «شود ك م ى زير، مى؛ م ل زب

 
ْ

  . مى خوانند، اين غلط است »ِميْمْ َمْل « بعضى ها آن را .»ِميْمَل

  

�+ �_�  

  

ـده مـي   شكلى نوشته ميل در قرآن مجيد به چند مقام ذي :4ةفايد  شوند و به شكل ديگرى خوان

طرز خواندن  شريف به شاگردان نشان بدهيد و ها را از روى قرآن متوجه آنها باشيد و اين مقام. شوند
  . آنها را به ايشان بياموزانيد

نَا« جائى كه لفظ هر  :۱مقام
َ
لكه در قرآن مجيد آمده است، الف بعد از نونِ آن خوانده نمى شود، ب »ا

نَ « :شود و بس الف اولى و نون زبردار خوانده مي
َ
   .»ا

 «در آيت سوم ركوع شانزدهم سپارة  :۲مقام
ُ

نوشته مى شود، مگر  »ص« با »فَبُْصُط «لفظ  »َسيَقُوْل
   .»يَبُْسُط « :خوانند به اينگونه مي »س« در خواندن، آن را

ـه  گذا مي »ص«در اكثر قرآن ها در اينجا يك سين كوچك باالى    رند تا دانسته شود ك
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  . ليكن اگر سين هم نوشته نشده باشد، بازهم آن را بايد سين بخوانيد. آن را سين بايد خواند

غ9نَا«به همين صورت در آيت پنجم ركوع شانزدهم سپارة 
َ
وْ ا

َ
ـده   »ةً ـْصَطــبَ «لفظ  »َو ل آم

  . اين لفظ را نيز بايد سين تلفظ كرد »ص«. است

وْا«وع ششم سپارة در آيت اول رك :۳مقام
ُ
ْن يَنَال

َ
فَائِنْ « لفظ »ل

َ
نوشته  »ف«الفى كه بعد از . مى آيد »ا

فsَِْ « :لكه آن را به اين شكل مى خوانندخوانده نمى شود، بشده 
َ
   .»ا

وْا«در آيت سوم ركوع هشتم سپارة  :۴مقام
ُ
ْن يَنَال

َ
 اهللاِ «جملة  »ل

َ
 اِ{

َ
ـد  يم »ال ـد از  . آي م اول در البع

َِ{ اهللاِ «: شود به اين شكل لف آن خوانده ميشود، اما فقط يك ا لف نوشته مياينجا دو ا
َ

  . »ال

 ُ�ِبw اهللاُ «در آيت سوم ركوع نُهم سپارة  :5مقام
َ

ـبُوْء«در لفظ  »ال ـته   » ا َتَ الفى كه بعد از همزه نوش
ـبُوْء« :اين لفظه را اينگونه مى خوانند. مى شود خوانده نمى شود    .َ»تَ

ِفْنَ قَ «در آيت چهارم ركوع سوم سپارة  :6مقام
9
 ̂ا
ُ َ
مَال

ْ
 ال

َ
ئِهِ «در لفظ  »ال

َ
ـته البعد از  »َمال  م، الف نوش

ئِه«: شود ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را به اين شكل مى خوانند مي
َ
   .ِ»َمل

  . جاى كه آمده باشد آن را بايد به همين شكل خواند به همين ترتيب، اين لفظ در هر

مُوْا«ر آيت پنجم ركوع سيزدهم سپارة د :۷مقام
َ
 اوَْضعُوْ « در لفظ »وَ اعْل

َ َ
م و الف، يـك  بعد از ال »ال

وَْضعُوْ «: خوانند شود، بلكه آن را به اين صورت مي شود ليكن خوانده نمى الف ديگر نوشته مي
َ َ
   .»ال

بعد از دال، يك الف نوشته  »عَمُوْدَا«در لفظ  »ةوَمَا مِْن دَآب9 «در آيت هشتم ركوع ششم سپارة  :۸مقام
  . »عَمُوْدَ « :بلكه آن را به اين شكل مى خوانند ،شود ليكن خوانده نمى شود يم

ـورة     ـوم س ـوع س ـمو«به همين صورت در آيت نوزدهم رك ـپارة   »ا�ّج ـا«در س  فََم
َ

ـال  قَ

   .آن نيز خوانده نمى شود آمده است، الف بعد از دال در »عَمُوْدَا«كه لفظ  »َخْطبُُكمْ 

بَرLئُ غَفِْ�ْ « در آيت چهارم ركوع دهم سپارة :۹مقام
ُ
وْاـِ�َ «در لفظ  »وَ مَا ا

ُ
بعد از واو، يـك الـف    »تْل

وْ «: بلكه آن را به اين شكل مى خوانند ،نوشته مى شود، اما خوانده نمى شود
ُ
   .»ِ�َتْل

ِيْ «در آيت دوم ركوع چهاردهم سپارة  :۱۰مقام
9
 «در لفظ  »ُسبَْحاَن ̂ا

َ
ـْدعُوَال ـد از واو، الـف    »ْن نَ بع

ْن نَْدعُوَ «: خوانند يوانده نمى شود، بلكه آن را به اين شكل مخنوشته مى شود ليكن 
َ
   .»ل

ِيْ «به همين صورت در آيت اول ركوع شانزدهم سپارة 
9
ـاْيءٍ «در لفـظ   »ُسبَْحاَن ̂ا  »لَِش

ءٍ «: وانندخ بلكه آن را به اين شكل مي ،الف بعد از شين خوانده نمى شود   . »لَِ�ْ
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ِيْ «در آيت هفتم ركوع هفدهم سپارة  :۱۱مقام
9
  «در لفظ  »ُسبَْحاَن ̂ا

ٰ
بعد از نون، يـك الـف    »ِكن9ال

ِكن9  «: نوشته مى شود ليكن خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل مى خوانند
ٰ
   .»ل

 «در آيت هفتم ركوع هفدهم سپارة  :۱۲مقام
َ

ِفَْن ال
9
 ̂ا

َ
ـن9هُ «در لفظ  »يَرُْجوْنَ وَ قَال ذَْ�َ

َ
 ا

َ
م، البعد از  »ال

ـن9هُ « :به اين شكل. ودش يشود، اما فقط يك الف خوانده م دو الف نوشته مي ذَْ�َ
َ َ
   .»ال

َِحيْمِ «در لفظ  »وَ مَاِ{َ «در آيت چهل و هفتم ركوع ششم سپارة  :۱۳مقام
ْ
 ا�

َ
 اِ{

َ
م اول، البعد از  »ال

َِحيْمِ «: شود، به اين شكل يكن فقط يك الف آن خوانده ميود لش دو الف نوشته مي
ْ
 ا�

َ
}ِ

َ
   .»ال

ـوَا«در لفظ  »حم«در آيت چهارم ركوع اول سورة محمد در سپارة  :۱۴مقام
ُ
ـل ـبْ ـيَ بعد از واو، يك  »ِل

ـوَ « :شود ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را با اين شكل مى خوانند الف نوشته مي
ُ
ـل ـبْ ـيَ    .»ِل

وَاـغَبْ «همين صورت در آيت سوم ركوع چهارم همين سوره در لفظ به 
ُ
بعد از واو، يـك   »ل

وَ «: خوانند شود ليكن خوانده نمى شود بلكه آن را به اين شكل مي الف نوشته مي
ُ
ـل    .»غَبْ

ِيْ  يَبَارَک«در سپارة  »رده« آيت چهارم ركوع يكم سورة در :۱5مقام
9
 «در لفظ  »̂ا

َ
ِسال

َ
از بعد  »َسال

ـد    آخرى يك الف نوشته ميم ال : شود ليكن خوانده نمى شود، بلكه آن را اين شـكل مـى خوانن

ِسَل «
َ

   .»َسال

 آمده است و در هر دو »قَوَارِيْرَا«و در آيت پانزدهم و شانزدهم همين ركوع در دو جا لفظ 
  . شود دوم، الف نوشته مي »ر«ا بعد از ج

. دوم وقف نمى كنند  »قَوَارِيْرَا« كنند و در اول وقف مي »قَوَارِيْرَا« اكثر تالوت كنندگان در

دوم، الف » قَوَارِيْرَا«اول را با الف بخوانند و در  »قَوَارِيْرَا«تالوت كردن اينست كه  حكم اين صورت
  .»قَوَارِيْرَ « :را نخوانند بلكه آن را به اين شكل بخوانند

ـه   اول وقف نكند بلكه »قَوَارِيْرَا« درو اگر كسى  در دومى وقف كند، پس حكم اينست ك
  . وجه در آنجا الف را نخواند، چه در آنجا وقف كند يا وقف نكند به هيچ

ـا    . اول وقف كند، الف را بايد بخواند »قَوَارِيْرَا« و اگر بخواهد در ـد در آنج و اگر نمـى خواه
  . همين صورت صحيح است. وقف كند، پس الف را تلفظ نكند

  _فایده +

مُوْا«ة در سپار
َ
 شروع مى شود، در آغاز آن بِسمِ اهللا »ةٌ مLَن اهللاِ  بََرآءَ «سورة توبه كه با  »َو اعْل
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رفت و اكنون به ايـن   حكم آن اينست كه اگر كسى از سورة قبلى خوانده مي. نوشته نمى شود... 

  . اين صورت بسم اهللا نگويد بلكه بدون بسم اهللا آن را بخواند رسيد، در هسور

كسى از اين سوره شروع به تالوت كرد يا اندكى از سوره را خوانده تالوت را قطـع   رو اگ
ـرَّ ، در اين دو صورت بِسـمِ اهللاِ ا كرده بود و سپس دوباره از بين سورة شروع به خواندن كرد حمنِ ل

  .الرحيم بخواند

  

  

  

  

  

  رهنماي ضروري براي استاد  

�+�_�  

يد و هر قاعده را در طول چند روز در ربع يا نصف اين قواعد را به شاگردان خوب بفهمان
  .آنها مشق و تمرين نمائيد سپاره بر

���  
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ـا حواشي كتاب و همچنين در بخش كتبي هستند كه حوالة آنها در  اينها اسامي بعضي از  لئداليل مس

ـده «تمامي مĤخذ متون فقهي و احاديث شريف، ماخوذ از جز چندي لكه باكثر  .كتاب درج شده است  »حاشية جدي

  .مي باشد

  

عالء الـدين   عليمحمد بن  از امام است شرح تنوير االبصار  ،مراد از آن الدر المختار  :در يا در مختار

   ق .ـ ه 1025متوفي . يفصكالحصني معروف به ح

  .مراد از آن كتاب باالست  :لدر يا الدر المختارا

ـار  دالمحتار علي الدر المختار كه شرح الدر المختار اسـت از فقيـه    رد  :رد المحتار ـام ي عالمـه   ش

ـ  1352متوفي . ميشا امين بن عابدين محمد      ق. ه

  . باشد ين شرح مشهور به شامي و حاشية ابن عابدين نيز ميا

  . المصلي از سديد الدين كاشغري منية    :منيه

ـةبدا  :بدايه هدايه شرح  ق .ـ ه 593المبتدي في الفروع از امام ابوالحسن مرغيناني متوفي  ي

  .اين كتاب است

   اهللا غزي  ار في الفروع از امام محمد بن عبدحنوير االبصار و جامع البت    :تنوير

     .ق .ـ ه 1004متوفي 

  . است 1004اهللا غزي متوفي  محمد بن عبد ح الغفار از شيخمناز آن  مراد    :شرح التنوير

  . المصلي منيةلي شرح مالمست غينة    :غنيه

  . البحر الرائق شرح كنز الدقائق     :بحر

  . ق 1005جيم متوفي النهر الفائق شرح كنز الدقائق از امام عمر بن ن     :نهر

  . المختار است المحتار علي الدر مراد از آن رد     :شامي

  . در هامش فتاوي عالمگيري چاپ شده. مراد از آن فتاوي قاضيخان است     :خانيه

  . المختار است  المحتار علي الدر مراد از آن رد  :حاشية ابن عابدين
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  .ن استبدائع الصنائع شرح آ. الدين سمرقندي ءالفقهاء از امام عال حتفة     :تحفه

ـ  616توفي م رهاني از امام محمود بن احمد برهانيبالمحيط ال    : محيط   .ق. ه

  . ق 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع از امام عالء الدين كاساني متوفي     :عئبدا

  .ق 822اونه متوفيمقاضي سير الدين محمد بن اسرائيل مشهور باز امام بد   :جامع الفصولين

  .ق 800السراج الوهاج، شرح مختصر قدوري از امام ابوبكر حدادي متوفي     :سراج

   .ق 671لؤلؤي بخاري متوفياز امام محمود بن محمد  حقائق المنظومه    : حقائق

  . ق 879لبي متوفي حالمصلي از امام ابن امير الحاج  منيةالمصلي شرح  حلية     :حليه

  . االنهر في شرح ملتقي االبحرع مجم   :مجمع االنهر

  .ق 592متوفي امام قاضيخان حسن بن منصور معروف به قاصيخان   :فتاوي قاضي خان

  . آن فتاوي عالمگيري است مراد از  :فتاوي هنديه

  . آن فتاوي عالمگيري است مراد از    :عالمگيري

   فتاوي عالمگيري از مهمترين كتاب فقهي است كه توسط حدود پنجصد   :فتاوي عالمگيري

  از  و  تاليف گرديد /فرمان اورنگ زيب عالمگيره بفقهاء و علماء تن از 

  .دباش ميعالَم اسالم واهل فتوي  ةماخذ قضا مرجع وكنون ازمان تاليف تا 

  . المبتدي يةاشرح بد    :شرح البدايه

  ق 861م،هدايه از امام ابن هما حفتح القدير از بزرگترين و مشهور ترين شرو    :فتح

ـ  710احمد نسفياهللا بن  فقه از امام عبد متون چهارگانةكنز الدقائق از     :كنز   ق  .ه

ـ  616الفتاوي از امام محمود بن احمد برهاني متوفي  ةذخير    :ذخيره   . ق. ه

ـ  658محمود زاهدي متوفي  بن المجتبي از امام نجم الدين مختار    :مجتبي   . ق. ه

   ، تاليف امامتدي از مشهورترين كتاب احناف رحهمم اهللا استبالم يةشرح بدا يةالهدا    :هدايه

ـ  593متوفي اني غينالحسن مر ابو   .ق. ه

ـ 1231متوفيطحطاوي احمد بن محمد شرح عالمه   :طحطاوي علي المراقي   . بر مراقي الفالح ه

ـ  543از عالمه ركن الدين كرماني متوفيااليضاح      :ايضاح   . ق. ه

ـ  600از عالمه احمد بن احمد غزنوي متوفي يالحاوي القدس   :حاوي قدسي   . ق. ه

  . ق 698ح المسائل از علي بن احمد رازي متوفييفي تنقالدالئل  صةخال     :خالصه

ـ  800از امام ابوبكر حدادي متوفي ةالنير ةالجوهر     :جوهره   . ق. ه

  . 954شروح كتاب هدايه از امام محمد بن مباركشاه هروي متوفي از يةاالدر     :درايه

ـ  827از امام محمد بن شهاب كردري معروف به بزازي متوفي     : بزازيه   . ق .ه
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ـ 743التبيين شرح كنز الدقائق، از امام فخر الدين زيلعي متوفي     :زيلعي   .ق. ه

  .الدين زيلعيل مااز امام الحافظ ج يةحاديث الهدافي تخريح ا يةانصب الر    : زيلعي

   ،ز معروف به مال خسرورر الحكام از امام محمد بن فرامرغرر االحكام شرح د    :غرر

ـ  885متوفي        .ق . ه

ـ 788وي متوفي نالبحار از امام شمس الدين قو ردر    :الدرر   . ق. ه

  . 859از امام بدر الدين عيني متوفي  ةحار الزاخربفي نظم ال ةالبحار الزاهر ردر    :الدرر

   معروف به مال خسرو  مرزااالحكام از امام محمد بن فردرر الحكام في شرح غرر     :الدرر

ـ  885متوفي   ق. ه

ـ 1069شرنباللي متوفي بن عمار مراقي الفالح از امام حسن     :مراقي   . ق. ه

  تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق از مهمترين شروح كنز الدقائق از امام     :تبيين

ـ  743فخر الدين متوفي    . ق. ه

ـ  782التحرير شرح االختيار از امام احمد بن علي دمشقي متوفي     :تحرير   ق .ه

ـ 956المصلي از عالمه ابراهيم حلبي متوفي منيةشرح     :كبيري   ق. ه
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                           .جلد25 ق در. هـ1417متوفي  /حسن گنگوهي ازحضرت مفتي محمود  :فتاوي محموديه

  . جلد 16در   :فتاوي دار العلوم ديوبند

  .جلد2در. /مفتي عزيزالرحمن از  :عزيز الفتاوي

                                   حكيم االمت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف علياز  :امداد الفتاوي

ـ 1362متوفي  /تهانوي   جلد 6در  ق. ه

   .جلد 4، درالسنن الءاز حضرت موالنا ظفر احمد تهانوي مصنف اع  :امداد االحكام

  . جلد 9در  /احمد نا مفتي رشيداز حضرت موال  :احسن الفتاوي

  . جلد 5در  /مفتي محمود الناواز حضرت م  :فتاوي مفتي محمود

   .جلد2فتي محمد تفي عثماني مدظله العالي دراز شيخ االسالم م  :فتاوي عثماني

  .جلد2در. /از مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي    :جواهر الفقه
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  .                                                 ديوبند العلوم صدر مفتي دار /الديناز حضرت موالنا مفتي نظام   :نظام الفتاوي

  .صدر مفتي دار العلوم ديوبند /ي نظام الدينتاز حضرت موالنا مف  :منتخبات نظام الفتاوي

تصاديق اكابر علماء  بامدرس دار العلوم ديوبند  ،جلد از موالنا رفعت قاسمي17در   :مجموعة مسايل

  .ديوبند

  .جلد10در. /ديانوياز موالنا محمد يوسف لُ  :مسايل شما و حل آنها

  .جلد 4در. ينارحماهللا از موالنا خالد سيف   :مسايل جديد فقهي

، حضرت العلوم ديوبند از مفتي اعظم هند و شيخ الحديث دارشرح سنن الترمذي    االلمعي  حتفة

    .العاليظله  نپوري مدلپا موالنا مفتي سعيد احمد

  . /شرح صحيح البخاري از عالمه ابن حجر عسقالني    :فتح الباري

   ./شاه كشميري شرح صحيح البخاري از امام محمد انور  :فيض الباري

    .جلد از عالمه ظفر احمد تهانوي 22احاديث فقه حنفي در   :اعالء السنن

  . /يوسف بنوري رح ترمذي از عالمه سيدش  :معارف السنن

  .تقي عثماني محمد از شيخ االسالم مفتي  :درس ترمذي

   ./شرح صحيح مسلم از عالمه شبير احمد عثماني    :فتح الملهم

  . از شيخ االسالم مفتي تقي عثماني مدظله العالي   :مقاالت فقهي

  . /الدين تفتازاني د عالمه سعدئشرح العقاشرح     :النبراس

  . /از مفتي عبدالرحيم الجپوري  :فتاوي رحيميه

ـ 1270متوفي /از عالمه آلوسي بغدادي    :المعانيروح    .ق. ه

ـ 270متوفي /از امام ابوبكر جصاص  :احكام القرآن   .ق. ه

ـ 774متوفي /از عالمه ابن كثير دمشقي شافعي  :تفسير ابن كثير   .ق. ه

  . /از مفتي محمد شفيع  :معارف القرآن
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  ولد محمد اعظم ولد محمد شفيع تيموريمحمد ابراهيم       :اسم

  قمري 1389شمسي مطابق  1348سنبلة  14   :تاريخ والدت

  جوي شير، كابل، افغانستان    :محل والدت

  مكتب قاري عبد اهللا، كابل  :تحصيالت ابتدائي

  )حيات شناسي( كرنال، هندكالج دولتي كرنال،    :ادامة تحصيالت

  )زبان عربي ( انشگاه جامعة ملية اسالميه، دهليد

  دار العلوم ديوبند، هند   :علوم ديني

  ) تا دورة مشكات ( مدرسة رحيميه، دهلي، هند

  )دورة حديث ( مدرسة امينيه، دهلي، هند

  )دورة افتاء ( مدرسة امينيه، دهلي، هند

  عقائد ما   :كتب و تراجم

  مختصر عقائد 

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )پنج حصص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  ترجمة عقيدة طحاوي

  )كامل در دو جلد(زيورهاي بهشتي 

  نماز اهل السنت و الجماعت

  اصول التجويد
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشانی مترجم

  

  00447886707927: تلفون

نشاني انترنتي  (Email): 

miteymori@gmail.com 

or 

fridoon_t@hotmail.com 
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