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 395 ...................................................... وستحبات و وکروهات لباس نهاػگزار

 397 ................................................. وکان نهاػگزار طخوقّدوه ششن: رعاخت شرا

 397 ........................................... نباشد یواضب غصب اطيشرط اّول: حنابر احت

 319 ........................................................... شرط دّوم: استقرار داشته حاشد

كردن نهاػ در آن وحل وهکن حاشد  311 .................................... شرط سّوم: تهام 

 313 ......................... انسام واضبات را در آن وحل داشته حاشد ییشرط طهارم: توانا

 317 .... شرط پنسن: اگر وکان نهاػگزار نسس است، ووضب نساست لباس و حدن او نشود

 317 ................. ورد نهاػ نصواند یا وساوخواضب، ػن ضلوتر  اطيشرط ششن: حنابر احت

 317 ................................................. شرط هفتن: وکان نهاػگزار وسّطح حاشد

 317 ................................................................... گر وکان نهاػگزارخاحکام د

 312 ............................. ا وکروه استخكه نهاػ ظواندن در آنها وستحب  ییها  وکان

فه  333...........................................................................وساجدووشاهدوشر 

 331 ............................................................. وسسد و لواػم آن یاحکام الزاو

 332 .................................................. وستحبات و وکروهات وربوط حه وسسد

گرفتن در وساضد و وشاهد وشّرفه و استفاده  371 .......................... گر اػ آنهاخد یها ضا 

 377.......................................................................................اذانواقاوه

گفتن اعان و اقاوهّي فيك  377 ................................................................. ت 

 373 .......................................................................... اعان و اقاوه ۀترضه
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 375 ......................................................................... ط اعان و اقاوهخشرا

كس  ـــــــــ حاشد یدواػده اواو ۀعيد، عاقل و شخگویكه اعان و اقاوه و یشرط اّول و دّوم و سّوم: 
 375 ...................................................... وردان، ورد حاشد یو در اعان و اقاوه برا

 ــــــــــــــــ )و قصــد قرحــت و اظــالص( حاشــد و در صــورت تّيــشــرط طهــارم و پــنسن و ششــن: حــا ن
كند و آن را صحيیاشتراک، آن را تع  377 ............................................ دخح حگوين 

كندخب را رعايشرط هفتن: ترت  377 ............................................................ ت 

كندخشرط هشتن: وواالت را رعا  377 .......................................................... ت 

 372 ......................................................... ده حاشديشرط نهن: وقت نهاػ فرا رس

 372 ............................................................ دخستاده حگوخشرط دهن: اقاوه را ا

 372 ............................... دخواضب حا طهارت حگو اطياػدهن: اقاوه را حنابر احتخشرط 

 372 ................................................... نباشد ییػدهن: اعان و اقاوه غناشرط دوا

 334 ........................................................... ووارد ساقط شدن اعان اػ نهاػگزار

 334 ................................................... ووارد ساقط شدن اعان و اقاوه اػ نهاػگزار

 331 ................................................................... گر اعان و اقاوهخاحکام د

 333 ..................................................................... وستحبات اعان و اقاوه

 333 .................................................................. ػورود حه وساجل نها ۀوقّدو

 372.....................................................................................واجباتنهاز

 332 ...................................................................................... تّي . ن1

 359 ........................................................................... رة االحرامي. تکب9

 357 .................................................................... رة االحراميوستحبات تکب

 355 ..................................................................................... امي. ق1

 379 ................................................................................ اميوستحبات ق

 379 .................................................................................... . قراجت3

 371 .............................................................. احکام قراجت ركعت اّول و دّوم

 372 ........................................................... احکام قراجت ركعت سّوم و طهارم

 321 ........................................................... وستحبات و وکروهات قراجت نهاػ

 321 ....................................................................................... . عكر7

 327 ....................................................................................... ركوع3

 327 ..................................................................... واضبات ركوع و احکام آن

 327 ................................................................................. ظن شدن
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 322 ......................................................... ام قبل اػ ركوع )وّتصل حه ركوع(يق

 322 ................................................................................... عكر ركوع

 744 ....................................................................... استقرار و آراوش حدن

 741 ............................................................................ ام حعد اػ ركوعيق

 749 ................................................................................ گر ركوعخاحکام د

 743 ................................................................................. وستحبات ركوع

 747 .................................................................................. وکروهات ركوع

 747 ................................................................................... . سسده5

 747 ................................................................................. واضبات سسده

 747 ................................................... نيگانه بر ػو هفت یقرار دادن قسهتها

 745 ................................................................................. عكر سسده

 747 ................ دّوم ۀواضب نشستن حعد اػ سسد اطين دو سسده و حنابر احتینشستن ب

 742 ...................................................................... استقرار و آراوش حدن

 714 ............................... نسبت حه انگشتان شست و دو ػانو یشانیسطح بودن پ هن

 711 ............................... ح استيكه سسده بر آن صح یزيبر ط یشانیقرار دادن پ

 719 ................................................. ح استيكه سسده بر آن صح یزيط طخشرا

 719 ........................ نباشد یواضب غصب اطيشرط اّول و دّوم: پاک حاشد و حنابر احت

كه پ یاجيشرط سّوم: اػ اش  719 ................................... بر آن ثاحت شود یشانیحاشد 

كند یا شرط طهارم: وساحت آن حه انداػه كه عرفًا سسده صدق   711 ................. حاشد 

 711 ................. نباشد یكند وانعیكه بر آن سسده و یجيو ش یشانیپ نیشرط پنسن: ب

 713 ............................................ ت شودخشرط ششن: ضنس وحّل سسده رعا

 713 ............................................................................. گر سسدهخاحکام د

 799 ............................................................................. وستحبات سسده

 793 .............................................................................. وکروهات سسده

 797 ............................................................................. اضب قرآنو ۀسسد

 795 .............................................................. واضب قرآن ۀت سسدّي فيك

 797 ............................. تالوت قرآن وستحب است ۀضا آوردن سسد كه حه یووارد

 792 .................................................................................... . تشّهد7

 792 .............................................................................. وستحبات تشّهد

 711 ................................................................................ . سالم نهاػ2

 711 .............................................................................. وستحبات سالم
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 711 .................................................................................. بي. ترت14

 717 ................................................................................. . وواالت11

 713 ..................................................................................اػقنوت نه

 717 ................................................................................. نهاػ ۀترضه

 717 .......................................................................... سوره حهد ۀ. ترضه1

 712 ...................................................... أحد(  )قل هو اهّللد يتوح ۀسور ۀ. ترضه9

 712 .................. كه حعد اػ آنها وستحب است ییعكر ركوع و سسود و عكرها ۀ. ترضه1

 734 ................................................................................. قنوت ۀ. ترضه3

 734 ..................................................................... حات ارحعهيتسب ۀ. ترضه7

 734 ................................................................... تشّهد و سالم نهاػ ۀ. ترضه3

 731 ............................................................................... بات نهاػيتعق

 733 ................................................................................. شکر ۀسسد

  ........................................................... 737اوبریو آل پ اوبریصلوات بر پ

 737 ............................................................................... صلوات لتيفض

 733 ................................................................................. احکام صلوات

 735 ............................................................................. وکروهات نهاػ

 733......................................................................................وبطالتنهاز

 774 .............................................. نهاػ یها اػ شرط یکخن رفتن یوبطل اّول: اػ ب

 774 ....................................................... ا غسلخوبطل دّوم: حاطل شدن وضو 

 771 ..................... هن حه قصد ظضوع و ادب یها رو دست یگغاردن عهدوبطل سّوم: 

گفتن عهد  779 ............................................. ن حعد اػ حهديآو یوبطل طهارم: 

 779 ......................................... قبله وبطل پنسن: برگشتن و انحراف حدون عغر اػ

گفتن عهد  771 ................................................. یوبطل ششن: تکّلن و سصن 

كردن و ضواب سالم دادن در نهاػ و غ  773 ................................. نهاػ رياحکام سالم 

 734 .................................................... )قهقهه( یدن عهدخوبطل هفتن: ظند

گر  734 ................................................... ايكار دن یبرا یعهد خۀوبطل هشتن: 

كثوبطل نهن: انسام  كاريفعل   731 .......................... كه صورت نهاػ را حه هن بزند یر و 

 739 ............................................................. دنيوبطل دهن: ظوردن و آشاو

 731 ............................ اػنه یها  حاطل در ركعت یهاد آودن شکخاػدهن: پدخوبطل 

كردن عهدخاد خوبطل دواػدهن: ز كن   731 ............................... ركن نهاػ یا سهوخ یا 
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كلّ خ  731 ............................................................................ یک قاعده 

کردناجزا کنوزیاد و  777..........................................................آنیشکستننهاز

 737 ................................................. توان نهاػ واضب را شکست یكه و یووارد

 737 ............................................................ یا حدنخ یاػ ضرر وال یريگشی. پ1

 737 ........................................ ت استّي اهه یكه دارا یويا دنخ ینخ. هر هدف د9

 733 .................................................................... . پرداظت طلب طلبکار1

كردن( وسسد در وسعت وقتي. تطه3  733 ............................................. ر )پاک 

گفتن اعان و اقاوه 7  733 ............................................................ تنها ۀا اقاوخ. 

 735 .................................... ت وقت نهاػح در وسعيصح یها   د آودن شکخ. پد3

كردن اضزاخكن و ز  737 .................................... ط نهاػخت شراخا عدم رعاخنهاػ  یاد 

 721......................................................................................اتنهازیشک 

كننده  753 ...................................................................... شکهاى حاطل 

كه نبایشکها كردخی   757 ........................................................ د حه آنها اعتنا 

گغشته استي. شک در ط1 كه وحّل آن   757................................................ زى 

 752 ........................................................................... . شک حعد اػ سالم9

 774 ........................................................................... . شک حعد اػ وقت1

كث3  771 ................................................ كند( یاد شک وخكه ز یر الشک )كسي. 

 777........................................................................... . شّک اوام و وأووم7

 773 .................................................................... ی. شک در نهاػ وستحب3

 773 ......................................................................... حيصح یاهشک

 775 ................................................................. ن دو و سهیوورد اّول: شک ب

 775 ................................................................ ن دو وطهاریوورد دّوم: شک ب

 775 ............................................................. ن سه و طهاریوورد سّوم: شک ب

 777 ......................................... ستادهخن سه و پنذ در حال ایوورد طهارم: شک ب

 777 ........................................ ادهستخن طهار و پنذ در حال ایوورد پنسن: شک ب

 777 ........................................ ن طهار و پنذ در حال نشستهیوورد ششن: شک ب

 777 ....................................... ن طهار و شش در حال نشستهیوورد هفتن: شک ب

 772 ........................................ ستادهخن پنذ و شش در حال ایوورد هشتن: شک ب

 772 .......................................................... ن دو و سه و طهاریوورد نهن: شک ب
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 772 ................................... ستادهخن سه و طهار و پنذ در حال ایب وورد دهن: شک

 772 ................................. ن سه و طهار و پنذ در حال نشستهیاػدهن: شک بخوورد 

 724 ................................................................ حيصح یها گر شکخاحکام د

گهان در نهاػ  721 ....................................................................... احکام 

 727 ................................................................................ اطينهاػ احت

 727 ................................................................. اطيت ظواندن نهاػ احتّي فيك

 727 .......................................................... اطياحکام شک و سهو در نهاػ احت

 703........................................................................................سهوۀسجد

 341 ............................................................................ سهو ۀووارد سسد

 349 ....................................... اط واضب(يا احتخ ٓی سهو )حنابر فتو ۀووارد الػم سسد

 349 ..................................................................... . تشّهد فراووش شده1

 349 ....................................... آنشه در حکن آن است اخطهار و پنذ  نی. شک ب9

 349 ............................................................................. ضای. كالم ب1

 341 ............................................................................. ضای. سالم ب3

 343 ........................... نهاػ یا اضزاخافعال  یاد شدن سهوخا زخحه كن  ی. علن اضهال7

 347 .......................................................... سهو ۀسسداط وستحب ياحتووارد 

 347 ............................................................... ضایا نشستن بخستادن خ. ا1

 347 ................................................................... فراووش شده ۀ. سسد9

 347 ....................................................................... یسهو یادخ. هر ز1

 347 ........................................................................ ی. هر نقص سهو3

 343 .................................................................. سهو ۀت انسام سسدّي فيك

 345 .................................................................... سهو ۀگر سسدخاحکام د

دفراووششدهیقضا  703..............................................................سجدهوتشه 

وسافر  731.........................................................................................نهاز

 311 ........................................................... ط شکسته شدن نهاػ وسافرخشرا

كهتر اػ هشت فرسز شرعی نباشد  311 ...................................... شرط اّول: سفر او 

 313 .......................... هودن هشت فرسز را داشته حاشدیشرط دّوم: اػ اّول سفر قصد پ

 315 .................................................. ن راه اػ قصد ظود برنگرددیشرط سّوم: در ب
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 312 ............... دخايش نیسفر پ ۀكنند  دن حه هشت فرسز، قطعيشرط طهارم: قبل اػ رس

كار حرام سفر نکندشرط پنسن:   394 ......................................................... براى 

 399 .................... نباشد و سفر حاطل وحسوب نشود ید لهويص یشرط ششن: سفر برا

كه ظان كسانی   391 ............................. ست، نباشدآنها ههراهشان ا ۀشرط هفتن: اػ 

كثيشرط هشتن: شغلش سفر نبوده و ن  393 .......... نباشد یالسفر در حّد وسافت شرع ريز 

گر اػ وطن حركت وی  311 .................................برسد كند حه حّد ترّظص شرط نهن: ا

كننده  311 ....................................................................... سفر یها قطع 

كننده  311 ................. سفر(: قصد عبور و توّقف )نزول( در وطن یهاوورد اّول )اػ قطع 

 311 .............................................................................. احکام وطن

 317 .................................................................... احکام اعراض اػ وطن

كننده  334 ............... یروػ در وکانسفر(: قصد اقاوت حّداقل ده  یها وورد دّوم )اػ قطع 

 334 ........................................... ط قصد اقاوت ده روػ )قصد اقاوت دهه(خشرا

 ــــــــــ سر هنام پشت خّ ن ایدر وحّل، حّداقل ده روػ بوده و ا یشرط اّول: وّدت اقاوت و
 334 ...................................................................................... حاشد

 331 ..... بر واندن و اقاوت ده روػ پشت سر هن داشته حاشد ین ضّد يشرط دّوم: تصه

 331ک وکان حاشدخنسا وسهوعًا ده روػ حهاند، ظواهد در آ یكه و یشرط سّوم: وحلّ 

 333 .... ادا اػ قصد ظود بر نگردد یک نهاػ طهار ركعتخشرط طهارم: قبل اػ ظواندن 

 ـــــــــــــزيشــتر ظــارح نشــود و نیا بخــ یوحــّل اقاوــت حــه حــّد وســافت شــرعشــرط پــنسن: اػ 
 335 ...................... برود ین ده روػ حه حّد وسافت شرعیقصد نداشته حاشد در ب

ــ ـــــ كــه حــا قصــد یوــّدت ین ده روػ بــرایشــرط ششــن: اػ اّول قصــد نداشــته حاشــد در ب  ـــــــــ
كهتر اػ حّد وسافت شرع یاقاوت ده روػ ساػگار  337 .................. برود یندارد حه 

كننده  371 ....................... یروػ ورّدد در وکان یسفر(: واندن س یها وورد سّوم )اػ قطع 

كن تص  371 .................................................................. ريیحکن نهاػ در اوا

 379 ..................................................................... نهاػ وسافر گرخاحکام د

قضا  772..........................................................................................نهاز

)کهبرپسربزرگ قضاىپدر  777....................................................ترواججاست(نهاز

 337 .......................................... ترپدر بر پسر بزرگ یط واضب شدن نهاػ قضاخشرا

كرده حاشد یرا اػ روشرط اّول: پدر نهاػ   337 .......................................... عغر ترک 

 333 ............... نهاػ را داشته حاشد یانسام قضا ییات، توانايشرط دّوم: پدر در ػوان ح
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كه برات نکرده ّي شرط سّوم: پدر وص  333 ............................... رندير حگياو اض یحاشد 

 333 ....................... ا ناحالغ نباشدختر هنگام وفات پدر، وسنون شرط طهارم: پسر بزرگ

 335 ................................... ارث بردن وهنوع نباشدتر شرعًا اػ شرط پنسن: پسر بزرگ

 335 .......................................................... تر وعلوم حاشدشرط ششن: پسر بزرگ

 335 ............................................................... پدر یگر نهاػ قضاخاحکام د

جهاعت  723......................................................................................نهاز

كلّ   351 .................................................................. نهاػ ضهاعت یاحکام 

 357 ................................................ احکام ظواندن قراجت و اعكار توسط وأووم

 353 ........................................................ ح بودن نهاػ ضهاعتيط صحخشرا

 353 .............................. شرط اّول: وأووم قصد اقتدا حه اوام ضهاعت را داشته حاشد

كـه واسـطه بـخن وأووم و وأووم دیب زين اوام و وأووم و نیشرط دّوم: ب  ــــــــــــــ ن وـأووم و اوـامیگـر 
 355 ........................................................................... است حاجلی نباشد

 352 ................................ ستادن اوام اػ ضاى وأووم حلندتر نباشدخشرط سّوم: ضاى ا

 352 ..................................................... ستدخشرط طهارم: وأووم ضلوتر اػ اوام نا

 371 ........................... ت شودخنهاػ ضهاعت رعا یها ن صفیشرط پنسن: اّتصال ب

گردد یرویشرط ششن: وتاحعت و پ  377 ............................. اػ اوام ضهاعت وراعات 

 372 .............................. نکند ٓی ن نهاػ حدون عغر قصد فرادیشرط هفتن: وأووم در ب

كندخام يشرط هشتن: وأووم در حال ق  324 ............................... ا ركوع اوام حه او اقتدا 

 327 ..................................................... ن حاشدّي شرط نهن: اوام در نزد وأووم وع

 325 ....................................... ط اواوت حاشدخشرا یشرط دهن: اوام ضهاعت دارا

 325 ...... حاشد یدواػده اواو ۀعيػاده و ششرط اّول، دّوم، سّوم و طهارم: حالغ، عاقل، حالل

 325 .................................................................. شرط پنسن: عادل حاشد

 327 ...................................................... ح حاشديشرط ششن: قراجتش صح

 544 ..................... كه وأووم ورد است، اوام ضهاعت ورد حاشد یشرط هفتن: در صورت

 544 .................... نشده حاشد یبر او ضار یواضب حّد شرع اطيشرط هشتن: حنابر احت

 541 ............... ستاده حاشدخز نهاػش اياست، اوام ن ستادهخشرط نهن: اگر وأووم نهاػش ا
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 گفتار  شیپ
كه ظداوند وتعال بـرا گفتـار و حركـات و سـکنات  ز و درشـت رفتـار ویـر یاػ آنسا 

 یک وســلهان وتعّهــد بــراخــ، وقــّرر فروــوده اســت یا هانــهيبرناوــه و روش حک، حنــدگان
 .  حاشد یظود و یفعل ۀفيههواره حه دنبال شناظت وظ، یف الهيعهل حه تکال

كــه عهــدها یا وسهوعــه، «ح الهســاجليتوضــ ۀرســال»  اػ يــن نیــاػ ا یدار قســهت ســت 
كتاحصانیناپغ ضزء ثاحت و انفکاک ن در حصش احکام شده ويوکّلف  . ن استيوؤون ۀر 

كــه رســالهيده نيپوشــ اطــالعبــر اهــل  ر نظــر یــو ز طنــد دهــه قبــل، ووضــود یها ســت 
افتـه و وسـاجلش بـر خنگـارش ، ی بروضـرداهّلل ةخـحضـرت آ، عّي ورضع بـزرگ ضهـان تشـ

 یهـادر طـول سـال بزرگـوار ین شده اسـت و فقهـايآن روػ ضاوعه تنظ یاػهاياساس ن
كردن برظ، حعد ، در سـاظتار آن یادخـر زيیـحـدون تغ، دخاػ وساجل ضد یپس اػ ولحق 

ن را يسـؤاالت وکّلفـدخگـر پاسـز  عهـال فروـوده واش را در ههان وتن خف ظوخنظر شر
كتاب  .  اند وطرح نهوده ،ز پاسز استفتاجاتيظود و ن یعرب یها در 

كتـــب وصتلـــف عربـــخاّوـــا حـــا توّضـــه حـــه ا اســـتفتاجات  یبررســـو  ینکـــه اســـتفاده اػ 
گون برا عهوم وـردم  یبرا یادخههواره وشکالت ز، نظر وورد ۀافتن پاسز وسألخ یگونا

گرفتــه شــديتصــه، دارددر بــر  كــه در آنیتــدو یا رســاله ن  گــردد  اػ  یشــتریوســاجل ب ،ن 
 .  لحاظ شده حاشد ،تر اوروػ وردم و حا ساظتار وناسب یاحکام وحّل احتال
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ورضـع عاليقـدر آقـای حـاح سـيد علـی ح الهسـاجل يوضكه ت حاضر ۀرسال ،رو نیاػا
قــن و نســف ، ن لـه در وشــهدر نظــر دفــاتر وعّظــیـز، حاشــد یو وّدظله یســتانيس حسـينی

 :  حاشد یل ویع یها یژگیو یدارا ن شده وينظتشرف ا
كتابيحسن وس .1 حاعـ  شـده تـا ، ح وساجل اسـتيل و تصحيتکه ۀكه ثهر، ع 
گردديضلد تنظ طهارن رساله در یا  . ن 

كــاربرد یحعضــ .2 وثــل  - ان نشــدهیــب قبــل ۀكــه در رســال یاػيــو وــورد ن یاػ ابــواب 
ن رسـاله وطـرح شـده یـدر ا - ...و دخات، شفعه، نفقات، كّفارات، وباح  اعتکاف

 .  است

حـه وسـاجل  ،اػ وـردم یا اقشـار ظاّصـخـاػ عهوم يوورد ن یاػ وساجل شرع یاريحس .3
 .  قبل اضافه شده است

 یحند وســاجل حــه صــورت دســته، ضهــت فهــن بهتــر وطلــب وــوارد اػ یاريدر حســ .4
 .  اراجه شده است

 یحند عنوان وباح  ۀيكلّ ، اػيع حه ووضوع وورد نخآسان و سر یضهت دسترس .5
 .  اػ آنها وطرح شده است یفهرست نسبتًا ضاوع ،زيرساله ن یشده و احتدا

حـا  ییو وعنـا ییر وحتـوايیـحـدون تغ ،نيشـیپ ۀاػ وساجل ووضـود در رسـال یبرظ .6
 یهـا ل حـه وثالیتبـد ،آن یهخقـد یهـا اػ وثال یو حعضـ عكـر شـده ر نگارشيیتغ یكه
گرد احتالء ِد وحّل خضد  .  ده استخدر عصر حاضر 

 یدر حعضـ، ک ووضـوعخـل وباحـ  يـا تکهخـوطلب  یابخل در حازيضهت تسه .7
شـده  یگـر ونتقـل شـده و سـعخن حه حصش ديشیپ ۀاػ رسال یاػ حصش یا وسأله، ووارد
 .  حغف نگردد یا اوکان وسأله تا حّد 
توضـيحات ، در پانوشـت، ووضـوع خـا وسـأله در حسياری اػ ووارد ضهت تبيـین .8

 .  تکهيلی اراجه شده است

كــه وســاجل آن در وــورد فضــيلت و اهّهيــ ،حعضــی فصــولدر احتــدای  .9 ت عهلــی 
 .  توضيحاتی آوده است ،شدهعكر 



    /گفتار  پیش 

قهههر  هههش یتعلرســـاله عبـــارت هســـتند اػ  نیـــاســـتفاده شـــده در ا یونـــاحع فقهـــ .11
ن نظـرات یو آظـر ىیللمغتش  الفقر، المًتخبر المسائل، ىیالصالس هًهاج، ی  الىثق ةو العش 
كـه در صـورت یـاهتهـام بـر ا ،نيههشن .ن لهو استفتاجات وعتبر اػ وعّظ  یفقه ن بـوده 

 در وـورد ییح نهـايصـح نظـر اسـتفتا شـده و وغكور ۀوسأل، اظتالف در وتون ۀوشاهد
گردد ،آن  . در وتن رساله عكر 

كــردار وصــون دارد و يظــواه وــی اػ ظداونــد وتعــال گفتــار و  كــه وــا را اػ لغــزش در  ن 
 .  دخت فرواخاظالص در عهل عنا و تیق ظدوت حه وکتب اهل بيتوف

ن وهــن را حــه انســام یــا ،ريــگ یكــه حــا تــالش عالهانــه و پ یزانــیدر ظاتهــه اػ تهــام عز
 د اسـت وـورديـاو، نينِسـْح الُه  زاِء َضـ َر ْيـَظ  ٓی عـالتَ  اهّلُل  ُن زاُه َض  ؛نيكن یر وتشّک ، رساندند
گ  اعأعظنحقّية اهّلل عصر ّی ت ظاّص حضرت ولخعنا  .  رنديقرار 

م وهچاپسو  وقد 
 ضلـدهای دّوم و سـّوم، «طاپ سّوم توضيح الهساجل ضـاوع» ههزوان حا ححهد اهّلل
تغيیراتـی  ،ههين طـور در ایـن طـاپ .حه زیور طبع آراسته شد، نيز این رساله و طهارم

كــه عهــد عبــارت  ۀ آنهــادر وســاجل ضلــد اول نســبت حــه طــاپ اول و دوم اخســاد شــده 
 و «تکهيـــل و تصـــحيح برظـــی اػ وســـاجل»، «اضـــافه شـــدن وســـاجل وتعـــّدد»اســـت اػ 

   .«تقسين شدن حعضی اػ وساجل طوالنی و تبدیل آن حه دو خا طند وسأله»
كه  ،ههشنين اور حه وعروف و ، حذ، اعتکاف، های روػهفصلاین اور حاع  شد 
كــه قــباًل در ضلــد اول بــود، نهــی اػ ونکــر حــه ضلــد دوم رســاله ونتقــل  ،ظهــس و ػكــات 

 . داوۀ آن عكر شودو سایر ابواب فقهی در ا گردد





 

 یاحکام اله یریادگیت و چگونگی اهّهی

 گیاهه  احکامیریتفرا
ــر اػ وهــن یکــخ  ــن واضبــات دیت ــی ــين وب ك ــه اػ اهّه ن اســالم   برظــوردار یا  ژهیــت وي
گ، حاشد وی كـه دریـاحکام د یريفرا و فهـن درسـت نسـبت حـه وسـاجل آن و  کن اسـت 

كننديتضه، عهل بر طبق آن  .  سعادت انسان است ۀن 
طـور  آن را حـه یهـا  د برناوـهخـحا ،نـدخگز ین ظـود بـر وـیـكه اسـالم را حـه عنـوان د یكس 

ش را وطــابق حــا خد و رفتــار و عهلکــرد ظــوریظــود بپــغ یػنــدگ یقلهروهــا ۀكاوــل در ههــ
   .دخن نهاين تنظیاحکام د

اػش اػ يــوقــدار وــورد نفــرد وســلهان نســبت حــه  طلبــد  یوــ، یفــين تکليانســام طنــ
كنــد تــا یــشــناظت پ، دخــآ یش وــیش پــخاح دارد و بــرايــحــه آن احت كــه ،نیــاحکــام د دا 

   .دخظود اضرا نها یحتواند آن را در ػندگ
كــر ،ن اســاسیــبــر ا كيــد  ن ووضــوعیــبــر ا ٓی هــد ۀات اجّهــخــن و رواخقــرآن  ار يحســتأ

گرفتن احکام دخنهوده و ههگان را حه  كـردهيـق و ترغین تشـویـاد   یانـد و اػ ضـررها  ب 
   .اند  بر حغر داشته یفراوان آشنا نبودن حا احکام اله

كــه اوــام صــادقخدر حــد گــرفتن »: فروودنــد    نقــل شــده اســت    خحــد کخــفــرا 
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  1.«آن است یها  نيا و زر و سيتو بهتر اػ دن یبرا، راستگو یام اػ شصصحالل و حرۀ ردرحا
كـــرد حـــه اوــام صـــادق یت شـــده وــردخــروا ههشنــين، كـــه  یفرػنــد: عــرض  دارم 

ــكــه اهّه  یدوســت دارد وســاجل حــالل و حــرام را اػ شــها بپرســد و اػ وطــالب ــدارد و ي ت ن
ا بهتــر اػ خــآ»: دنــدفروو حضــرت صــادق. كنــد  یپرســش نهــ، ای بــراخش نــدارد اســتفاده

كه وردم بپرسند؟ یحالل و حرام سؤال كـه خ  دخدر حد 2.«هست  گـر نقـل شـده اسـت 
ــد حضــرت صــادق ــدر د»: فروودن ــا و فقی ــان خه شــويــن ظــدا دان د و واننــد اعــراب ػو

ســــ س  .(ظبــــر بودنــــد یبــــ ینــــخكــــه اػ احکــــام ظــــدا و وعــــارف د) ديت نباشــــّيــــضاهل
ظداونـد وتعـال در روػ ، ر نگـردديا و حصـن ظدا دانـیكه در د یكس: فروودند حضرتش

ك نهی هرگز حه او نظر لطف ،اوتيق    3.«گغارد ید نهییتأ راعهالش وه یزگيافکند و بر پا
كــرمخــروا اػ اوــام صــادق ،نيههشنــ كــه رســول ا وــن اػ »: فروودنــد ت شــده 
وعــارف و ) نش و پرســش اػخــحــا اوــر د ییآشــنا یک روػ را بــراخــ یا  كــه هفتــه یوســلهان
   4.«زارمیونزضر و ب، دهد  یاظتصاص نه آن( احکام

كــه اوــام صــادقخدر حــد لقهــان در انــدرػ حــه »: فروودنــد   نقــل شــده اســت 
ــدمد در روػهــا و شــب: فرػنــدش فروــود ــدگ  فرػن ــرا یا  بهــره ،ظــود یهــا و ســاعات ػن  یب

ــز، ريــل علــن در نظــر حگيتحصــ ــرای ــز ب ــو هرگ ــر یا  عهخظــودت ضــا یرا ت ــن  کواننــد ت عل
   5.«تافخ ینصواه

كه اوام صادقخروا ،ههشنين گاه یكس»: فروودند ت شده   یكه حدون علن و آ
كــه حــه ســهت ســراب یواننــد فــرد ،اعهــالش را انســام دهــد احــان حركــت یدر ب یاســت 

   6.«شود  یاػ وقصدش دورتر و ،هر طه تندتر برود لغا ،كند
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كه در روایگر اخد وهّن  ۀنکت  ،«نیـتفّقـه در د» ووضـوع ،نيات وعصـووخن است 
كاوــل یعنــخ ــارۀ  داشــتن شــناظت  نــا بــودن نســبت حــه احکــام و یر و بين و حصــیــددرح

كيد  ه ويوورد توص، وعارف آن گرفته استيحستأ  .  ار قرار 
ــروا كــاظنخ كــه اوــام  ــاره فروودنــدیــدر ا ت شــده  ــا يــن ظــدا فقیــدر د»: ن ح ه و دان
كلیز ،دخشو  ۀليوسـكاوـل شـدن عبـادت و  ۀخـرت و شناظت است و وايد حصيرا فقه 
 ،ه بـر عاحـديـفق یبرتـر .اسـت ییايـو دن ینـخد یدن حه وقاوات حلند و وراتـب عـاليرس

كـس در د ستارگان اسـت د بريظورش یههشون برتر  ،ه نشـوديـن ظـود دانـا و فقیـو هـر 
   1.«پسندد  ینه او اػ را یظداوند عهل
كه اوخروا ،ههشنين گر ظواست»: فروودند نير الهؤونيت شده  در ، یدانا شـو یا

   2.«ه و دانا شوين ظدا فقید
كه پخدر حد برتـر اػ  یزيـحـه ط ،ظداونـد»: فروودند اوبر ظدای  نقل شده است 

گاه    3.«ن عبادت نشده استیو فهن د ینخد یآ
كــه اوــام صــادق ،ههشنــين ر و يــكــه ظداونــد ظ یهنگــاو»: فروودنــد نقــل شــده 
ـــه د ،اػ حنـــدگان ظـــود را حصواهـــد یا ســـعادت حنـــده ـــاو را نســـبت ح نـــا یر و بيحصـــ ،نی

   4.«ساػد  یو
كــــه ظداونــــد وتعــــال  یهنگــــاو»: فروودنــــد اوــــام صــــادق در رواخــــت دخگــــری،

گروهــ یوــ آنــان را در شــناظت ، ت برســاندّيــقر و صــالح و ووفيــرا حــه ظ یظواهــد قــوم و 
   5.«...دهد  ینا قرار ویر و بيحص، نید

كه انسان نه یهیحد گ  یاست  كوتاهیوساجل د یريتواند در فرا  ۀده و حه بهانـكر ین 
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اػ اوـام  .كنـد یشـانه ظـال ،كـه احـالغ شـده یف الهـياػ عهل حـه تکـال ،ندانستن وسأله
 : ت شده استخروا صادق
كسيروػ ق ،ظداوند ...»  ا خـآ: پرسـد  یوـ ،ف ظود عهـل نکـردهيكه حه تکل یاوت اػ 
گـر حگویدانسـت  یف ظـود را وـيتکل شـود طـرا حـه   یحـه او ظطـاب وـ، دانسـتن  یوـ: دخـ؟ ا

گر حگویعهل نکرد یدانست  یآنشه و شـود طـرا   یحه او ظطاب و ،دانستن  ینه: دخ؟ و ا
كن یاد نگرفتخ    1.«...؟یتا عهل 

لزوموراجعهبهفقها
كه عهده یاسالو ۀن علوم ارػندیتر اػ وقّدس یکخ «علن فقه» ان روش یدار ب است 
ك وتعال ظداوند یل حندگياص اوبر یـعصـر پ در ،ن علـنیا. ح آن استيت صحّي فيو 
كرم روان یـر داشـته و وـورد توّضـه پيگ طشـن یاد و رونقـخـپژوهندگان ز ،و اواوان ا
اوح ظــود  یعــالاكــه حــه حــّد  ژه در ػوــان اوــام حــاقر و اوــام صــادقیــو حــه ،ن بــودهیــد
در وحضـر آن  ،و فروع احکـام ینخدر وساجل وصتلف د یاريده و دانشهندان حسيرس
 .  افتندخعه پرورش يبزرگ ش یشوایدو پ

شد  یو یل و بررسيطنان تحل ،یعله یدر آن عصر نوران یاحکام اسالو وساجل و
ــن  ــه نقــل شــده زرارة ب  را اػ اوــام صــادق وــّدت طهــل ســال وســاجل حــذ، نيعــاك

 حــه اوــام صــادق دخــگو یطنانشــه وــ ،بــود یححــ  حــاق ۀنــيػوآووظــت و حــاػ هــن  یوــ
كردم گرداند یظداوند ورا فدا: عرض  كنون راضع حه وسـاجل  ش تایپ اػ طهل سال، تو 

 ،زراره یا»: حضـرت فروودنـد .ديـده یپرسـن و شـها ههـواره ضـواب وـ یاػ شها و حذ
 یظـواه یتو و، ارتگاه بودهخوورد توّضه و ز، ش اػ آدمیكه دو هزار سال پ یكانون وقّدس

   2.«ان شود؟یوساجل آن در ظرف طهل سال ب
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بودنـد و  ظود اواوان، یام الهان احکیدار ب عهده ،نيوعصوو ۀدر ػوان اجّه 
گردان ظــاّص ۀ ن ووضــوع را حــه عهــدیــز ايــن . گغاردنــد وــی ش هــنخظــو اصــحاب و شــا

حـان ار و يبـو حصـاوانند زراره و وحّهد بـن وسـلن و  یلتيدار و حا فض هخوردان فاضل و وا
گغاشــتند و  یار وــردم وــيــن را در اظتیــوســاجل حــالل و حــرام و احکــام د، بــن تغلــب

 . دادند یم را حه آنان ارضاع وورد، اجّهه
كردم د حه اوام صادقخگو یو یرقوفَق ب َع يشع ،طنانشه نقل شده طـه : عرض 

كـــه در وــورديكنـــ یدا وــیـــاػ پيـــحســا ن كنـــ ین  كســـ ،نيســـؤال  ن؟ يبپرســـ یحــال اػ طـــه 
   1.«ريبو حصا یعنخ ،یبر تو حاد حه اسد»: حضرت فروودند

كه عبدههشنين،   عـرض  حه اوـام صـادق: دخگو یر وعفوخَ  یبا بن اهّللنقل شده 
اب شـوم و ينن و وحضر شها شرفيست شها را ببيون وهکن ن یبرا، كردم در هر وقت

پرسـد و وـن پاسـز  یرا اػ ون و ید و وطالبخآ یان ويعياػ ش یطه حسا شصص یاػ طرف
طـرا حـه وحهـد »: حضرت فروودند ،(ست؟يون طفه يوظ) دانن یوساجل او را نه ۀهه

كـه او اػ پـدرم اوـام حـاقر ی؟ هـر طـه ندانسـتیكنـ یه نهـبن وسلن وراضعـ  اػ او بپـرس 
گرفته و در نزد آن حضرت    2.«آبرووند و وحترم بود ،وساجل را فرا 

عــرض  حــه حضــرت رضــا دخــگو یوــ یب ههــدانّي بــن وســ یعلــ ی،گــرخدر نقــل د
حــه شــها  یدسترســ یكــنن و در هــر ػوــان  یوــ یدور دســت ػنــدگ یا هيــوــن در ناح: كــردم
كس، مندار ا ّخـاػ ػكر»: رم؟ حضـرت فروودنـديـام را فـرا حگ  ینـخد یها برناوـه یپس اػ طه 

ــر اوــر ديكــه اوــ یبــن آدم قهــ ب ّي بــن وســ یعلــ .«ا اســتيــن و دنیــن و وحــّل اعتهــاد ب
كه وورد ن یهر وطلب ،كه حه شهر ظود حاػگشتن یهنگاو: دخگو  یو ا بن خّ اػ ػكر ،اػ بوديرا 

  3.كردم یآدم پرسش و
كــه عبــد تخــروا ،نيههشنــ  اػ اوــام رضــا دخــگو یوــ یهتــدهالز بــن یالعزشــده 
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نن را اػ طـه خـپـس َوعـالن د ،سـتيّسـر نين وخوالقـات حـا شـها بـرا یدر هر ػوـان: دميپرس
   1.«اووػیحهن بالرونس بن عبدیاػ »: رم؟ حضرت فروودنديفرا حگ یكس

 ،دهنـدح ٓی وـردم فتـو یكردنـد بـرا یاػ اصـحاب ظـود را اوـر وـ یحعضـ ،اجّهـه گاه
كــه اوــام حــاقرخه در حــدکــطنان َوْســِسِد  ٔی ؤْضِلــْس فــ»: نــددحــان فرووحــه اَ    اســت 
 خٔ اْلَهد

َ
  یَفــ نّ  ،ْفــِت الّنــاَس َنــِة َوأ

َ
ِحــّبُ أ

ُ
نــه خدر وســسد ود. «َك ِوْثُلــ ٔی َعتٔي شــ ٔی فــ ٓی رُیــْن أ

كه ههانند تو در ویز ،حده ٓی ن و فتويحنش    2.ده شودخانن ديعيان شيرا دوست دارم 
فــرا  بــت اوــام ػوــانيو دوران غ ســ ری شــدكــن   كــن اواوــان عصــر ،ســرانسام

 یکسـره حـه فقهـاخ، ضاوعـه یػنـدگ یها برناوـه یان حالل و حرام و روشنگرید و بيرس
گغار ط خضاوع الشرا  یحـه صـورت ظاّصـ ،ديـز ووضـوع تقليو ن ٓی د و ووضوع فتوخگردوا
كلّ   .  افتخ یرواح 

تلزومتقل  دیعل 

كاوــلیآظــر ،اســالم ــر  ن و  آن وطــابق  یهــا  اســت و تهــام برناوــه ین وکتــب الهــیت
كردن آنیها بوده و حا پ وصلحت انسان طـه ، شـود  ین وـيهـا تـأو  سـعادت انسـان ،اده 

كه انسانخا آنهـا و  یده و حه وصالح و وفاسد ػنـدگخها را آفر  نکه پروردگار وتعال است 
گاه است و قوان یاضات فطريها و احت  ظواسته هـا را حـه عنـوان   انسـان ین ػندگيآنان آ
 یاضتهــاع، یفــرد، یروانــ، یضســه، یفرهنگــ، یاظالقــ، یاقتصــاد، یف عبــادخوظــا
ها احالغ نهوده است و   حه انسان نان آنهاياء و ضانشياوبران و اوصیپ ۀليحه وس ...و
كّلـــ حـــه كـــه توســـ یهـــا  برناوـــه ،یطـــور  كـــرمیـــط پنســـات حصـــش اســـالم   ۀو اجّهـــ اوبر ا
 : ه دسته استس، ن شدهيیتب ٓی هد

 . نیو فروع د یاحکام عهل .3 ؛یوساجل اظالق .2 ؛نیو اصول د یوعارف اعتقاد .1
ن دســته اػ احکــام یــه حــا اّيــعهل یهــا  كــه رســاله یاحکــام عهلــ یعنــخ ،مســّو  ۀدســت

كلّ  ینيرا احکام و قوانیز، دارد یادخز یگستردگ، ظداوند ورتبط هستند كـه   ۀيـاست 
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، یاضتهــاع، یظــانوادگ، یفــرد، یاقتصــاد، یل عبــاداػ اعهــا عــناهــا   اعهــال انســان
ن دســته اػ یــدهــد و در راحطــه حــا ا یر پوشــش ظــود قــرار وــیــرا ز ...و یــیضزا، ییقضــا

 :  توّضه حه طند وطلب الػم است، یاحکام اله
ن حـال يفرد در عـ کخاست و وهکن است  یوتعّدد یها  رشته یعلن دارا .الف
در ، نداشـته حاشـد یگـر اطالعـخد ۀاػ رشت، دارد یا  العاده رشته وهارت فوق کخكه در 
كارشـناس  ،كه تصّصص ندارد یا  د حه حکن عقل در رشتهخسه حاينت حـه وتصّصـص و 

گفت كند و اػ   ییكـه در علـوم فضـا یوثاًل شصص. كند یرویاو پ ۀههان رشته وراضعه 
ــا ب، شــود  یض وــخكــه وــر یهنگــاو، وتصّصــص اســت كــه ح هــا و روش   یهــاریاػ آنســا 

كنــد کد حــه پزشــخــحــه ناطــار حا، ســتيآنهــا آشــنا ن ۀلســوعا ن یــا .وتصّصــص وراضعــه 
كـه دسـتور وـ کپزش كـه طنـد عـدد اػ فـالن قـرص را حا  یاست  د حصـورد و فـالن خـدهـد 

كنــدیــآو ــول را تزر كــه وتصّصــص علــوم فضــا، ق  گفتــ یرویــپ، ییطرا پزشــک را بــر  ۀاػ 
كلّ  داند و حه  یظود الػم و كار، یطور  كه حصوا یهر  ن و راه و روش آن ين انسـام دهـيهرا 
كار وراضعه وـ ۀحه ظبر، ينرا ندان آن را اػ وتصّصـص ههـان  ۀن و راه و طـاريكنـ  یههان 
كه حصـواه یو صنعت ن و هر فّن يپرس  یحرفه و گرد، نخريـاد حگخـن يرا   یاسـتاد یحـه شـا

كه در آن فـّن یشتاب  یو حـا احکـام  ییآشـنا ۀويشـ. توانهنـد اسـت ر ويحصـ، و صـنعت ن 
د خـحا، ن ونظـوریحـد .ن شـکل اسـتيحه ههـ ،زين یو شناظت حالل و حرام اله یشرع
كارشناس احکام ديحه فق كه وتصّصص و   .  وراضعه نهود، ن استیه 

كـر، طـور عهـده حـه یاحکام اله و ونبع کودر .ب اوبر یـكـه اػ پ یثخن و احـادخقـرآن 
كرم  .  حاشد وی (شوند یده وين ناويكه ثقل) ت شدهخروا نيوعصوو ۀو اجّه  ا

ات خــد و روايــكــه در قــرآن وس یدســت آوردن وطالــب و وعــارفه دن و حــيــفهه .ج
ک خـاح حه تصّصص و وهـارت دارد و تـا يست و احتين یكار آسان، آوده تیب اهل

ــــدرا، ر قــــرآنيل تفســــيــــاػ قب یات عــــرب و علــــوم وصتلــــف اســــالویــــفــــرد در ادب ه و خ
شـــناظت آراء و ، فقـــهاصـــول ،  خـــان احادخـــرضـــال و شـــناظت راو، یشناســـ  خحـــد

حه  یق الهيحا توف ،تصّصص و وهارت نداشته و حه اصطالح ...اسالم و ینظرات فقها
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را اػ  وتعــال توانــد احکــام ظداونــد  یهرگــز نهــ، ده حاشــدياضتهــاد و فقاهــت نرســ ۀدرضــ
كنــد ح الهســاجل را يكتــاب حــه نــام رســاله و توضــخــک شــها  .ونــاحع ظــود اســتصراح 

كـه حـا توّضـه حـه يـفق کخوحصول عهر  ،ن رسالهیكه ا ديد ندانخد و شاينیب  یو ه اسـت 
كـرده و در  ینـخآن را اػ ونـاحع د، فرسا طاقت یها  تصّصص ظود و حا ػحهت اسـتنباط 
گغاشته است  .  دسترس وردم 

كــه راه اضتهــاد و  یلــزوم وراضعــه حــه فقهــا و عالهــان، شــدان یــحــا توّضــه حــه آنشــه ب
گســتردگ  ۀواضـح شــده و وســأل، انــد هودهیه دارد پكـ یظاّصــ یفقاهـت را حــا وسـعت و 

كـه تقل یگردد و وعلوم و یثاحت و، د اػ وستهد حه حکن عقل و ونطقيتقل د حـه يـشـود 
كـرده و قـرآن وس اكـه اسـالم حـا تهـام قـو) كوركورانه یرویپ یوعنا آن را  ،ديـحـا آن وبـارػه 
 ید حه وعنايقلحلکه ت، حاشد  ینه( كند  یو یوعّرف ین صفات انسانیتر  اػ ناپسند یکخ

تـوان  وین اسـت و یـحـه وتصّصـص در د، ینـخر وتصّصص در وساجل ديفرد غ ۀوراضع
كه اػ اوام عسکری   ...»: را وؤّخـد ایـن وطلـب دانسـت نقل شـده حدخ  عیل 

َ
ّوـا َفأ

كــاَن ِوــَن الُفَقهــاِء  ْوــِر عــًا عِأ ٔي ُوط، َهــواُه  ٓی َعلــاِلفــًا ُوٓص ، ِنــِه خٔ حاِفظــًا ِلد، صــاِجنًا ِلَنْفِســِه ، َوــْن 
ــُدْوُه خُ اِم َاْن َفِلْلَعــٓو َوــْوالُه  كــه  ... 1؛«...َقّلِ كــس اػ فقهــا  انت نفــس يصــ یدارا .1و اّوــا هــر 
گونــه   شــتن را در وقابـل هــرخوالــک نفــس ظـود و نگهبــان آن حاشــد تـا حتوانــد ظو) حاشـد

كذ هـن خوصـون و ا، ظداونـد وتعـال یر حنـدگين و وسـيوستق  اػ صراط یرو انحراف و 
ظـــود  ینفســـان یحـــا هواهـــا .3 ؛حاشـــد ین الهـــیـــحـــاف  و نگهبـــان د .2 ؛(دنگـــاه حـــدار

كند بـر وسـلهانان ، ش حاشـدخظـو یع فروان ظداوند وتعـال و وـواليوط .4 ؛وصالفت 
كه اػ او تقل كنندياست    . ...د 

گرد كه عكر  كنون حا توّضه حه آنشه  كـه اظهـار نظـر در وسـاجل د  یروشن و، دخا  ینـخشود 
كســا یو احکــام شــرع ــر  ــه رتبــ ینب ــا   دهياضتهــاد نرســ ۀكــه ح ــاانــد و ح  ییآشــنا احکــام ۀدّل

و  ینــخن و وؤونــات واضــب اســت در تهــام احکــام ديســت و بــر وــؤونيز نیضــا ،ندارنــد
 .  ندخوراضعه نها، شناسان وورد اعتهاد  د و اسالميحه وراضع بزرگوار تقل یوساجل شرع

                                                           
 .  94ح، 111، ص14حاب ، ابواب صفات القاضی ووا خسوػ أن خقضی حه، 95، حالشیعر وسائل. 1



 

 تکلیف و بلوغ

 فیطتكلیشرا

را  ید احکـام و وقـّررات الهـخـحا، حاشـد یط ظاّصـخراشـ یكه دارا یانسان در صورت
ک اػ آنهـا خـ كـه هـر ینـام دارد و در صـورت «فيط تکلخشرا»، طخن شرایا. دخت نهاخرعا

 :  ر استیآنها ووارد ز ۀاػ ضهل .حاشد یف نهوکلّ  انسان، نباشد

 عقل.الف
وانـه یكـه وسنـون و د یوکّلـف اسـت و فـرد یعقل و توان فکـر، فيتکل لشرط اّو 

نـدارد و تـا طـراغ  یفـياػ نظـر اسـالم تکل، سـتيتـوان الػم ن یدارا یست و اػ نظـر فکـرا
كفــرخص ايعقــل در درون انســان روشــن نشــده و قــدرت تشــص ، و حاطــل حــّق ، هــان و 

 ،انســان یعقــل و تــوان فکــر. ســتياو ن ۀحــه عهــد یفــيتکل، واضــب و حــرام را نــدارد
 .  است یاله ۀار وحاسبه و وؤاظغيف و وعيتکل یوبنا
كـه در  یعقلـ ۀظداونـد حـه انـداػ ،اوـتيدر روػ ق»: استرواخت شده  اوام حاقر اػ
   1.«دهد  یحه حساب آنان دّقت حه ظرح و یدگيدر رس، ا حه حندگان داده استيدن

                                                           
 . 5، ح11، صكتاب العقل والسهل، 1، حأصىل الكافی. 1
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 قدرت.ب
كـار یبرا ییتوانا یعنخ ،قدرت، فين شرط تکليدّوو كـه ظداونـد یانسام   اسـت 

كر. آن را اػ انسان ظواسته است  :  دخفروا  یحاره و  نیدر ا نخقرآن 
ـــَک خُ  ال»  كـــس را ضـــز حـــه انـــداػيظداونـــد هـــ 1؛«هاَع ْســـُو  ؤاّل ســـًا ْف نَ  اهّلُل  ُف ّلِ تـــوانش  ۀر 
كه خدر حد .كند  یف نهيتکل ن یـادرحـارۀ  نياوام حسحضرت   نقل شده است 

كســ»: نــدخفروا  یشــرط وــ وگــر آنکــه طاعــت ظــود را اػ او ، را نگرفــت یظداونــد طاقــت 
كسبرداشت و   2.«ف ظود را اػ او برداشتينکه تکلخوگر ا، را سلب نکرد یقدرت 

 غ.ح بلو
كــه انســان در  یوبــارك ۀدخــپد ،حلــوغ. حاشــد وی حلــوغ ،فيــن شــرط تکليســّوو اســت 
ــآن ا ۀخســا ــرا پ یســتگخن شای ــی كــه وــورد توّضــه ظطــاب الهــ  یدا و گ یكنــد  ــرار  ــق رد و ي
 یكـه اػ آن نهـ یارتکـاب اوـور بر او واضب شود و یاله یها ت دستورات و فروانخرعا

گــردد و حــا انســام وظــا د و در خــحــه ظداونــد وتعــال تقــّرب ضو ینــخف دخشــده بــر او حــرام 
گـردد، نيو تسـل یاوتحان حندگ را  ییهـا  نشـانه ،ن اسـالمين وبـیـد .سـرافراػ و سـرحلند 

كه توضیحلوغ ب یبرا  . شود یح آن در اداوه عكر ويان نهوده است 

غهاینشانه  بلو

 ،در پسر حلوغ ۀو نشان 3است یه سال قهرتهام شدن ن، حلوغ در دظتر ۀنشان . 1 مسأله
                                                           

 .  973حقره/ .1
 .  و وواعظه الحسين حاب ِحَکن، 933ص، تسف العقىل. 2
گفته شده. 3 تـارخز  ولـی  ،سـتوشـّصص ني كه تارخز توّلدشان حه سـال قهـری  دظتران خا پسرانی  ،حنابر آنشه 

دا دظتـران اسـت احتـ كـافی  ، حـه قهـری تبـدیل سـال شهسـی  بـرای ، وعلوم است توّلد آنان حه سال شهسی 
كاوــل ویكــه پــانزده ســال شهســی آنــان و پســران روػی  ه ســال شهســی كــه نــ روػی  گــردد را وشــّصص  شــان 
كننــد 139روػ و پســران  25ســ س دظتــران ، نهــوده كــن  كاوــل شــدن حــه ایــن تر ،روػ اػ آن   17خــا  2تيــب روػ 

 . شود آنان وعّين وی سال قهری 
وردادوـاه  14در تـارخز ، حـه دنيـا آوـده اسـت 1123وردادوـاه  14كـه در تـارخز  حه عنوان وثال دظتـر ظـانهی 



    / تکليف و حلوغ 

 : است ریاػ طهار وورد ز یکخ
   1؛عورت یحاال، ر شکنیدرشت در ز یدن ووییرو :لاو  
   2؛درشت در صورت و پشت لب یدن ووییرو :مدو  

   ؛یداریطه در ظواب و طه در ب، یرون آودن ونیب :مسى  
 .  یقهرتهام شدن پانزده سال  :چهاسم
ف يـدن او حـه حـّد تکلينشـان حـالغ شـدن انسـان و رسـ، حـاال یها  اػ عالوت کخهر 

 ۀانسـام ههـ، ز فـراهن حاشـديف نيط تکلخر شرایكه سا یدر صورت ،است و اػ آن لحظه
كـه دظتـر طنـد سـال زودتـر اػ پسـر حـه  .بر انسان واضب اسـت یاله یدستورها اػ آنسـا 

ــتکل ــي ــه تکلتقــّدم ػن در تشــّرف ، رســد  یف و ــح ــادگ ۀنشــان، في ــرا عخســر یآو  یتر او ب
 .  كهال است یارتباط حا ظدا و حركت حه سو

نهـــا در خر حغـــل و درشـــت شـــدن صـــدا و واننـــد ایـــنه و زيدن وـــو در ســـییـــرو . 2 مسأله
 .  ستين حالغ شدن ۀنشان، پسران

وساجلشرعی تهییزدر زوسن  وهی 
ر برظـی ولـی د ،احکـام شـرعی نيسـت هّيز، هرطند وکّلف حـهحّشۀ ناحالغ ُو  . 3 مسأله

                                                                                                                               
كن نهاخد 25طنانشه . گردد كاول وی وی  ه سال شهسی ، ن1341 وـاه  اردیبهشـت 3تارخز ، روػ اػ این تارخز 
كاول شدن  ویحه دست  1341 كه بیانگر تارخز   . او و رسيدن حه سّن تکليف است سال قهری  2آخد 

ــا پســری  ــارخز  آق ــه در ت ــاه  14ك ــا آوــده اســت 1177وهرو ــه دني ــارخز ، ح ــاه  14در ت ــانزده ســال ، 1341وهرو پ
كــن نهاخــد 139طنانشــه . گــردد كاوــل وی وی  شهســی  ــارخز  ــارخز ، روػ اػ ایــن ت ــه  1341وــاه  اردیبهشــت 1ت ح
كاول شدن  ویدست  كه بیانگر تارخز   . اوست سال قهری  17آخد 

كـر ضغرافيایی  های   شاخان عكر است حه عّلت وضود ووقعّيت ػوـين و خکسـان نبـودن  ۀوصتلـف در سـطح 
وـغكور و عـدم لحـاظ سـاعت و ثانيـه در آن و ضهـات  ۀو تقریبـی بـودن وحاسـب سـال هـای   واه تعداد روػهـای 
ــر اســاس ایــن وحاســبهگــاه ، تأثيرگــغار دخگــر كــه ب ــارخصی  ــه دســت  ت ــدوــیح ــر اســت، آخ ــا دو روػ وتغّي  .خــک خ

گــردد، تــا حــّد دو روػ ،حنــابراین تر اػ ایــن  آنکــه وحاســبه دقيــق و بــرای  احتيــاط در وــورد ایــن وحاســبه رعاخــت 
گانه حساب شود، حاشد  . حاخد هر ووردی ضدا

 . شودناويده وی« ِػهار»خا « عانه» ،ووضع وغكور. 1

گر .2 كه در دوران نزدخک حه حلوغ نيست البّته ا در اثـر اسـتعهال دارو خـا ، وثاًل پنذ ساله خا هفت ساله ،پسری 
خـد خـا دارای وـوی درشـت در زیـر شـکن ، طور طبيعی غير آن خا حه در صورت خا پشت لبش ووی درشت برو

 .  شودكافی نيست و حالغ وحسوب نهی، شود خا ونی اػ وی ظارح شود
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كـه در قسـهت وساجل و احکـام ویـژه ،ووارد های وصتلـف  ای در وـورد وی وضـود دارد 
 :رساله بیان شده است

كـــه در وســـألۀ ؛ عكـــر شـــده «17» واننـــد صـــحيح بـــودن تقليـــد وی حـــا توضـــيحاتی 
كــه در اظتيــار جهّيــز در وــورد پــاک خــا نســس شــدن اشــياپغیرفتــه شــدن حــرف حّشــۀ ُو  ی 
ــا توضــيح وســألۀ ــه در فصــل «173»دارد ح ك ــا توضــيحاتی  ــودن نهــاػ وی ح ؛ صــحيح ب

كـه در لزوم پاسز حـه سـالم حّشـۀ ُو  1شود؛ عكر وی« كّلّيات نهاػ» هّيـز حّتـی در بـین نهـاػ 
كه حّشـۀ ُو یدر ضا ،صحيح بودن نهاػ ضهاعت افراد؛ بیان شده «1742»وسألۀ  هّيـز ی 

گرفتــه حــا توضــيحات وســألۀ  واســطۀ اّتصــال در صــف يــل ّحت وكصــ ؛«1212»ها قــرار 
اجل وسـ وغكور در ضلد سـّوم حا توضيحات سایر اووروی در ظرخد و فروش و  دادن قرار
  «.1177»و نيز وسألۀ « 119تا 192»

ــز» . 4 مسأله ــه آن ، خــک اػ ووضــوعات احکــام در هــر« وهّي كــه نســبت ح فــردی اســت 
ایــن وعنــا در  درک و فهــن و توانــایی تشــصيص داشــته حاشــد و وحّقــق شــدن، ووضــوع

 ؛ وتفاوت است، رد وصتلفووضوعات و ووا

كـه نهـاػ را درک وی، «نهـاػ»وثاًل وهّيـز در وـورد    ،دانـد نهـاػ كنـد و وی فـردی اسـت 
گفتــار و حركــات وشــاحه آن فــرق  و عبــادتنــوعی  ارتبــاط حــا ظــدای وتعــال اســت و حــا 
كار وعاولـه اسـت ، «ظرخد و فروش»وهّيز در ووضوع ؛ دارد كه حفههد این  فردی است 

پس وهکـن اسـت فـردی ؛ شود دل شدن دو وال در وقابل خکدخگر ویو ووضب رّد و ح
 .  در خکی اػ ووضوعات وهّيز حاشد و در ووضوع دخگر وهّيز نباشد

                                                           
كودكان برای نهاػ قبل اػ حلوغ آواده»، وبح  «لّيات نهاػك». فصل 1  «.232»، قبل اػ وسألۀ «ساػی 



 

 دیتقل
ـــه خـــشـــصص وســـلهان حا . 5 مسأله ـــادش ح ـــاصـــول د»د اعتق گـــاه یاػ رو ،«نی و  یآ

توانـد   ینهـ یو، گـرخحـه عبـارت د .دخـد نهايـن تقلیـد در اصـول دخـشناظت حاشد و نبا
گفتـهيـن دلیتنها حه ارا  ن استیكه عالن حه اصول د یسك   ۀگفت كـه او  كنـد، ل   ،قبـول 
هرطنـد  - دخاسالم وعتقد حاشد و آنها را اظهار نها   حّق  بر دخطنانشه شصص حه عقا یول

گاه یاػ رو احکـام    ۀآن شصص وسلهان و وؤون است و ههـ - و شناظت نباشد یآ
 .  شود  یو یهان بر او ضارخاسالم و ا
ا خ، صـد شصخحا - نید یو قطع یر وساجل ضروريدر غ - «نیاحکام د»ا در اّو  

كه حتواند احکام را اػ رو د يـد تقلـا اػ وستهـخـ ،آوردحه دست  ليدل یوستهد حاشد 
كـه خـظود عهل نها ۀفيحه وظ یاط طوريا اػ راه احتخكند و  كنـــيقخد  ف ـــيد تکلـــن 

گر عّده. ظود را انسام داده است داننـد و   یرا حـرام وـ ین عهلیاػ وستهد یا  وثاًل ا
گـر عهلـ، ستيند حرام نخگو  یگر وخد ۀعّد   یـــرا حعض یآن عهـل را انسـام ندهـد و ا

كسانـــپ. آوردضـا  هحآن را ، دانند  یب وــوستح یواضب و حعض د ـــه وستهـكـ یـــس 
كنند  یاط هن نهيستند و حه احتين د ـــيد تقلـت اػ وستهــــواضـب اس، توانند عهل 

 . ندخنها
ــا «د در احکــاميــتقل» . 6 مسأله ــه وعن ــه دســتور وستهــد اســت و اػ  یح كــردن ح عهــل 
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ــحا یوستهــد كــه وــرديــد تقلخ كــرد  ــالغ، د  ، ػاده  حــالل، یدواػده اوــاو ۀعيشــ، عاقــل، ح
كهتر نباشدو حافظه حاشد 1ػنده عادل و  .  اش اػ وقدار وتعارف 
ش یش پـخكـه بـرا یلحدانـد در وسـاج یطـور اضهـال كه فرد حـه یدر صورت ،آنعالوه بر  
 - وورد اظـتالف نظـر را ندانـدهرطند  -دارند  ٓی ن حا هن اظتالف فتویوستهد، دخآ یو

كه   د يتقل یالػم است اػ وستهد شـتر بـوده و یه بّيـعلهـش اػ حق یعنخ، علن حاشداكند 
ـــدر فهه ـــیف تعخدن حکـــن ظـــدا و وظـــاي ـــل و شـــرع اػ تهـــام ، ن شـــدهي ـــه حکـــن عق ح

 .  حاشد ػوان ظود تواناتر یوستهدها
كارهــا یكســ «عــادل» . 7 مسأله كــه  ــر او واضــب اســت  ییاســت  كــه ب ــرا  آورد و ضــا  هح
كه بر او حرام است تر ییكارها كس کرا   کرا تـر یواضب، یكه حدون عغر شرع یكند و 
گنـاه صـغیبـ یفرقـ ،ن اوـریـو در ا سـتيعـادل ن، را ورتکب شـود یا حراوخكرده  ره و ين 
   .ستيره نيكب
 : شود یثاحت و سانان یبرا اػ طند راه «عدالت» 

ا آنکه حـه عـادل بـودن خ حاشد داشتهحه عدالت فرد وورد نظر  نيقخ ظود انسان .الف
 .  نان اػ راه وعقول حاصل شده حاشدين اطهیو ا داشتهنان ياطه یو

 .  دو نفر عادل حه عدالت فرد شهادت دهند .ب
كه در ظاهر شـصص ظـوبیحه ا ،داشته حاشد «حسن ظاهر» فرد .ج اشـد ح ین وعنا 

كـار ظـالف شـرع كـردار و اعهـالش  گفتار و رفتار و  نکـه خوثـل ا؛ وشـاهده نشـود یو در 
گر اػ اهل وحل كسانخگان خا ههساخ ا ، حـال او را بپرسـند، كه حـا او وعاشـرت دارنـد یا 

 .  نخاػ او سراغ ندار یند وا ظالف شرعخند و حگوخق نهایاو را تصد یظوب
وصتلــف  یهــا اثبــات آن در حصش یاهــ  ف عــدالت و راهخــتعرشــاخان عكــر اســت،  

 .  فرقی ندارد ،احکام
 :  توان شناظت  یرا اػ سه راه و «وستهد علن بودنا»ز ينو  «وستهد بودن فرد» . 8 مسأله

                                                           
ــدن بــر تقليــد وستهــد فــوت شــده. 1 ــد احتــدایی اػ وستهــد وتــوّفٓی ضــایز نيســت و حکــن حــاقی وان در  ،تقلي

 . ظواهد آود« 11» وسألۀ
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ل كنـديقـخآنکه ظود انسان  :او  وثـل آنکـه اػ اهـل علـن حاشـد و حتوانـد وستهـد و ، ن 
 .  علن را حشناسدا

كــه وــ :مدو   ، ص دهنــديعلــن را تشــصاد و تواننــد وستهــ  یآنکــه دو نفــر عــالن عــادل 
كسـاعلن  اخوستهد بودن  كننـدیرا تصـد یبودن  عـادل عـالن حـه شـرط آنکـه دو نفـر ، ق 

گفتخد گفت ،فردت ّي علهاا خحلکه اضتهاد  ،ندخآنان وصالفت ننها ۀگر حا  نفر اػ  کخ ۀحه 
كه وورد اعتهاد انسان حاشد ن  .  شود  یز ثاحت وياهل ظبره و اطالع 

ــره در صــورت تعــارض اهــل  گروهــ، ظب ــره بودنشــان  یشــهادت  ــه وهــارت و ظب ك
گـروه ظبـرهیـنکه شهادت اخكه احتهال ا یطور؛ حاشد یوورد قبول و، شتر استیب ، ن 

گــروه د، وطــابق حــا واقــع حاشــد ن احتهــال یــحاشــد و ا یتــر یگــر احتهــال قــوخنســبت حــه 
گــر ســببكــه در احتــدا حــه  ید و دو دلــخــتــر حاعــ  شــود ترد یقــو گفتــار آن دو  وه تعــارض 
گـروه د ک طرفخحه ، ساد شدهخا گفتـار  گـروهخگـر در وقاخرفته و  عرفـًا حـدون ، سـه حـا آن 
 .  دخد حه حساب آخترد

دا یـنـان پياطه یت فـردّيـعلهاا خـوعقـول حـه اضتهـاد  یهـا  آنکـه انسـان اػ راه :مسى  
كه و یا  وثل آنکه عّده، كند ص دهنـد و يرا تشـصاعلـن  توانند وستهد و  یاػ اهل علن 
گف كســاعلــن  اخــوستهــد بــودن ، شــود  یدا وــیــنــان پيآنــان اطه ۀتــاػ  ق یرا تصــد یبــودن 
 .  كنند

گــر هــشــاخان عكــر اســت،  اوکــان اعلــن  ن وستهــديــیتع یهــا بــرا راهن یــک اػ اخــر يا
د يــدر وــورد فــوت ورضــع تقل «11» ۀكــه در وســأل یحيد حــه توضــخــوکّلــف حا، نشــد ریپــغ
 .  دخعهل نها، ان ظواهد شدیب

طـور  حـه ،كنـد یش عكـر وـخح الهسـاجل ظـويهـد در توضـک وستخـكـه  ینظرات . 9 مسأله
 ؛اط الػميـا احتخـاط واضـب يـاحت .ب ؛ٓی فتـو .الهف: حاشـد یحه سه صورت وـ یاضهال

 .  وستحباط ياحت .ج 

ن یـا ٓی قـوا، سـتيز نیضـا، ز اسـتیضـا، حرام اسـت، واضب است» وانند یعبارات
 ٓی فتــو «ســتيد نيــحع، ن اســتیــقــرب اا، ن اســتیــظــاهر ا، ن اســتیــظهــر اا، اســت
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كه وقّلد بر طبق آن عهل و یوحسوب و گر وستهدخنها  یشود   یا  در وسألهاعلن  د و ا
د نه، دهد ٓی فتو كنـدخوستهد د یتواند در آن وسأله حه فتوا  یوقّلِ ح يتوضـ و گـر عهـل 
 . ظواهد آود« 11و  14» در وساجل( ب و ح) وورد

گــر وستهــد . 11 مسأله د خــدهــد و حفروان ٓی فتــو یا  در وســأله( د فــرديــورضــع تقل)اعلــن  ا
كه فالن طور عهل شودياحت د ، اط آن است  كـه احتيـن احتیـد حـه اخـا حاخـوقّلِ اط يـاط 

كنـــد و  ػم نـــام دارداط اليـــا احتخـــواضـــب  وستهـــد  ین وســـأله حـــه فتـــوایـــا در اخـــعهـــل 
 :  حه عنوان وثال. دخعهل نها 1،ت اعأعلن فاعأعلنخحا رعا، یگرخد

گر وستهـد .الف كـه اط وايـاحت: دخـحفروااعلـن  ا در ركعـت  نهـاػگزارضـب آن اسـت 
د ، سوره حصواند کخم نهاػ حعد اػ حهد اّول و دّو  كنـد ين احتید حه اخا حاخوقّلِ اط عهل 

گـر وستهـد پـس . دخعهل نها ت اعأعلن فاعأعلنخحا رعا، یگرخوستهد د یا حه فتواخو  ا
كافخد د نهـوده يـلن وسـأله اػ او تقیـتواند در ا  یفرد و، حداند یگر فقط ظواندن حهد را 

 .  كند کو ظواندن سوره را تر
گر وستهد .ب ظواهد بـر آن  یكه فرد و یجيش ،اط واضبيحنابر احت: دخحفروااعلن  ا

كنديت كـه حـه دسـت حشسـبد یگرد و غبار حاخست وی ّهن  ـد  ،داشته حاشد  د خـا حاخـوقّلِ
كند و اػ تين احتیحه ا  یحـه فتـواا خ و دخز نهايكه غبار ندارد پره یّهن بر سنگياط عهل 

گـر وستهـد د. دخـعهل نها ت اعأعلن فاعأعلنخحا رعا، یگرخوستهد د هن يتـ ،گـرخپـس ا
د نهـوده و يـن وسـأله اػ او تقلیـتوانـد در ا  یفرد و ،ح حدانديبر سنگ حدون غبار را صح
گرد و غبار ت  .  دخّهن نهايبر سنگ حدون 

 وحـّل أله ایـن وسـ، تأّوـل اسـت ن وسـأله وحـّل یـا» وثل ییها عبارت ،طور نيهه 
 ،زيــن «ســتياػ اشــکال ن ین عهــل ظــالیــا اخــ و ن عهــل اشــکال داردیــا، اشــکال اســت
 . اط واضب را دارديحکن احت

                                                           
كـه هـنوراضع را برای  وکّلف حاخد وستهدی  خعنی  ،رعاخت اعأعلن فاعأعلن. 1 رتبـه حـا ورضـع  ه انتصاب نهاخـد 

كـه اػ نظـر علهـی  حه وستهـدی ، خافت نشد كه وستهد وساوی  حاشد و در صورتی  تقليد فرد اػ نظر علهی 
كــرده و اػ او تقليــد نهاخــد ) اػ ورضــع تقليــد ظــودش پــایین  كــه تــر و اػ ســایر وستهــدان حــاالتر اســت وراضعــه 

گفته وی  .  شود( اصطالحًا حه او وستهد فاعأعلن 
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گر ووِض : دخحگواعلن  طنانشه وستهد، حه عنوان وثال كهتـر اػ  یر ونزلش را حه بهـاا
ــا وســتأضر شــرط نها 1ضــرت الهثــلا كــه وخــاضــاره دهــد و در ضــهن عقــد اضــاره ح  ید 

وحـّل ًا فـيرحـا دارد و تکل ۀشـبه، قـرض نیـا، عنـوان قـرض حـه وـوضر حدهـد را حه یوبلغ
د حا، ن حالیدر ا، اشکال است كـردن ونـزل حـه خد اضاره دادن خوقّلِ  وهين شـیـاا اضاره 
عهــل  ت اعأعلــن فــاعأعلنخــحــا رعا، یگــرخوستهــد د ینکــه حــه فتــواخا اخــد و خــرا تــرک نها

گـر وستهـد فـاعأعلن. دخنها ، را اضـاػه داده و آن را رحـا ندانـد وهيشـ نیـا اضـاره حـه، پس ا
 .  دخوغكور عهل نها ۀويتواند طبق ش  یو یو

ــر وستهــد . 11 مسأله گ ــن  ا ــو یا  حعــد اػ آنکــه در وســألهاعل در وــورد ههــان ،  داده ٓی فت
كنديوسأله احت كـه »: دخـوثاًل حفروا ،اط  كـ کخـظـرف نسـس را  ند خر حشـوورتبـه در آب 

كــه ســه يــاحت هرطنــد ،شــود  یوــ کپــا توانــد   یاو وــ دوقّلــ ،«ندخورتبــه حشــواط آن اســت 
 .  ناوند  یاط وستحب وياط را احتين نوع احتید و اخنها کاط را تريعهل حه آن احت

كه   حعـد اػ  و عكـر شـده حاشـد یا اط در وـورد وسـألهيـاحتـدا احتاین حکن در ضایی 
ــوــثاًل حفروا ،حاشــد نيــز ضــاری وی دخــایوستهــد در وــورد ههــان وســأله ب یفتــوا ،آن : دخ
كــه در ركعــت ســّو يــاحت» رحعــه را ســه ورتبــه احات يتســب، م و طهــارم نهــاػاط آن اســت 
گفتنخ هرطند ،دخحگو كافاحات يتسب ک حار     2.«است یرحعه 

حاشـد  ٓی ظواه فتو) یدست آوردن نظر و دستور وستهد در وساجل شرعه ح . 12 مسأله
 : طهار راه دارد( اط وستحبيا احتخاط واضب يا احتخ

ل    ؛دن اػ ظود وستهديشن :او 
كه فتوايشن :مدو    كنند یدن اػ دو نفر عادل     ؛وستهد را نقل 
كسيشن :مسى    گفت یدن اػ    ؛نان داردياو اطه ۀكه انسان حه 

                                                           
كـار، اضرت الهثل. 1 كـه وهکـن اسـت اػ وقـدار اضرتـی  وی، اضرت وتعارف و وعهول خک طيز خا خـک  حاشـد 

كهتر خا بیشتر و خا وساوی حا آن حاشد كه در قرارداد اضاره وعّين وی  .  شود 
كـه  وـواردی  شـده اسـت در تهـاوی  سـعی ، آسـان شـدن تشـصيص وـوارد احتيـاط البّته در این رسـاله بـرای . 2

كله، «وستحب»عبارت ، حاشد  وستحب وی، احتياط  .  عكر شود« احتياط» ۀحعد اػ 
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 یكه انسان حـه درسـت یدر صورت یكتب یا استفتاخوستهد  ۀدن در رسالخد :چهاسم
 .  نان داشته حاشديا استفتا اطهخآن رساله 
كـه فتـوايقـخ تا انسان آنشـه در  توانـد حـه  یوـ، هـد عـوض شـده اسـتوست ین نکنـد 
ــاو نوشــته شــده عهــل نها ۀرســال ــواخ ــه فت ك ــر احتهــال دهــد  گ ، او عــوض شــده ید و ا

 .  ستيضستسو الػم ن
گــر وستهــد . 13 مسأله حکــن حعــد اػ ، ا بــروديــكنــد اػ دن  ید وــيــكــه انســان اػ او تقل یا
 .  حکن ػنده بودنش است، فوت او

گــر آن وستهــد ،نیحنــابرا   یطــور اضهــال نــده حاشــد و وکّلــف حــهاػ وستهــد ػاعلــن  ،ا
 ،دارنـد ٓی آن دو وستهد حـا هـن اظـتالف فتـو، دخآ یش ویش پخكه برا یحداند در وساجل

حهانــد و طنانشــه وستهــد  ید او حــاقيــد بــر تقلخــحا، وــورد اظــتالف نظــر را ندانــد هرطنــد
كندخحا، اػ وستهد فوت شده حاشداعلن  ػنده  د حه وستهد ػنده رضوع 
گر  اّوا  پـس طنانشـه حـا ، حاشـند یا حا هـن وسـاوخان آنها وعلوم نباشد يدر و یتّي علهاا
ــودن  ورع ــر ب ــحــه ا، اػ آنهــا ثاحــت شــود یکــخت ــهی ك ــه در فتــو یدر اوــور»  ن وعنــا  دادن و  ٓی ك

كند و اهل تحقيشتر احتیب، استنباط نقش دارند د اػ خـحاوکّلـف ، «حاشد یق و بررسياط 
گـر حــا ورعيـاو تقل كنــد و ا ر اســت عهـل ظــود را حــا ّيـوصوکّلــف ، ن ثاحــت نشـودتـر بــودن هـ د 
حّســت »ا خــ 1«یعلــن اضهــال»وگــر در وــوارد ؛ دخــق نهايــتطباػ دو وستهــد كــدام  هــر یفتــوا

                                                           
كه وکّلف علن حه اصل تکليف دارد و وی« علن اضهالی»اػ  ونظور. 1 داند عهلـی بـر در اخنسا وواردی است 

كـدام اسـت اّوا اخنکه آن تکليف حه ،او واضب شده  .بـراخش وعلـوم نيسـت و اضهـال دارد، طور وشـّصص 
ف حه( خکـی اػ دو اوـر ، طنانشه وورد تکليف )واین صورت در حاشـد واننـد نهـاػ شکسـته و « وتبـاین»کّلَ

كــه وطــابق حــا  ووّظــف وی، واضــباحتيــاط حنــابر  شــود و وکّلــف نّســز وی، علــن اضهــالی ونهــاػ تهــام شــود 
 ؛ احتياط رفتار نهاخد

كـه در حـّد ، حه عنوان وثال كه شـهری را  وسـافت شـرعی اػ وطـنش قـرار دارد  دانشسویی را در نظر حگيرخد 
كثيـر السـفر هـن نيسـت اسـت  حه عنوان وقّر دانشسویی ظوخش بـرای وـّدت طنـد سـال انتصـاب نهـوده در ، و 

هرطند فـرد قصـد  ،نهاػ تهام است در وقّر وغكور»: گوخدوستهد اول وی، راحطه حا طگونگی نهاػ ظواندن وی
ــه وســاوی « ده روػ نداشــته حاشــد ك ــه حســاب وــیو وستهــد دوم  ــا وستهــد اول ح ــا در حکــن وســاوی ح ــد خ آخ

كــه ، در ایــن حــال، «وگــر آنکــه فــرد قصــد ده روػ داشــته حاشــد ،نهــاػ شکســته اســت»: گوخــد وــی در اّخــاوی 
كــه نهــاػ ظهــر بــر او ، وی حــه هنگــام اعان ظهــر، ظواهــد ده روػ در آنســا حهانــددانشــسوی وــغكور نهــی علــن دارد 



    / تقليد 

كه حنابر احتيبر تکل 1«یاضهال  . دخرا حنها ٓی ت هر دو فتوخد رعاخوکّلف حا، اط واضبيف 
                                                                                                                               

كاول بر وی واضب است خا حه هداند نهاػ ح ولی نهی ،واضب است حنـابراین اصـل تکليـف ، طور شکسـته طور 
در ایـن فـرض وراعـات وقتضـای احتيـاط آن ، ْسَهـل اسـتورد تکليـف بـرای او وولی و ،برای او روشن است

كه نهاػ ظهر را هن شکسته و هن تهام حه ضا آورد  . است 
تکليـف نـدارد و  كـه وکّلـف علـن حـه اصـل، وثـل ضـایی نباشـد« علـن اضهـالی»اّوا طنانشه وورد اػ وـوارد 

رعاخـت ایـن احتيـاط در فـرض وسـأله الػم ، اصل تکليف وشکوک است و حـه حّسـت وعتبـری ثاحـت نشـده
 ؛ نيست
كـه در حـّد شـأن و وـورد اسـتفادۀ شصصـی و ظـانوادگی بـوده و وؤونـه وحسـوب ، حه عنوان وثال  واشينی 
كه فرد آن را اػ درآوـدوی وی ایـن واشـين را حعـد اػ طنـدین  .بـین سـالش ظرخـده اسـت شود را در نظر حگيرخد 

، پــول فــروش واشــين»: گوخــدوستهــد اّول وــی، در ایــن فــرض. فروشــد ســال اســتفاده حــدون ترّقــی قيهــت وی
، وکّلـف در ایـن صـورتحنـابراین،  .«ظهس دارد ،پول فروش واشين»: گوخدو وستهد دّوم وی« ظهس ندارد
طنانشـه دو ، در ایـن حـال. ند پرداظت ظهـس بـر او واضـب اسـت خـا نـهداتکليف شک دارد و نهی در اصل

كه توضـيح آن در  علهی و دّقت نظر حا هن وساوی خا در حکن وساوی حاشند آن ۀوستهد وغكور در رتب طنان 
كــه وــی فــرد وی، وــتن آوــد و الػم نيســت « ظهــس نــدارد، پــول وــغكور»: گوخــدتوانــد اػ وستهــدی تقليــد نهاخــد 

 . ط عهل نهوده و ظهس آن را بپرداػدوطابق حا احتيا
گر وـورد اػ وـوارد علـن اضهـالی حاشـد ،ههشنين رعاخـت احتيـاط الػم ، نّسـز نباشـدلـن اضهـالی وولـی ع ،ا

كه؛ نيست كه  وثل ووردی  دو وثـال عكـر ، در این وـورد. هستند ورّدد حاشد« كثراقّل و ا»تکليف بین دو اوری 
 :  شود وی

گر خک وستهد حگوخد الف.  رحعـه را در ركعـت سـوم و طهـارم سـه حـار ابر نهاػگزار واضب اسـت تسـبيحات »: ا
كافی است»: و وستهد دخگر حگوخد« حگوخد طنانشـه دو وستهـد وـغكور وسـاوی  ،در ایـن حـال ،«خک حار 

كــه خــک حــار تســبيحات  وکّلــف وی، خــا در حکــن وســاوی حاشــند رحعــه را اتوانــد اػ وستهــدی تقليــد نهاخــد 
 . داند كافی وی

گــر خــک وستهــد حگوخــد ب.  كــافی اســت»: ا و « در وضــو وســح پــا اػ ســر خکــی اػ انگشــتان تــا برآوــدگی روی پــا 
كافی نيست و عـالوه بـر آن»: وستهد دخگر حگوخد حاخـد ، وسح پا اػ سر خکی اػ انگشتان تا برآودگی روی پا 

وســاوی  طنانشــه دو وستهــد وــغكور وســاوی خــا در حکــن ،در ایــن حــال، «روی پــا تــا وفصــل وســح شــود
كـافی وی وکّلف وی، حاشند كـه وسـح پـا را تـا برآوـدگی روی پـا  اّوـا ؛ دانـد توانـد اػ وستهـدی تقليـد نهاخـد 

 . عهل نهاخداعلن  وکّلف حاخد وطابق حا فتوای ،اػ دخگری استاعلن  طنانشه خکی اػ دو وستهد
كتـب فقهـی ، شاخان عكر است برای اطالع بیشتر اػ وـوارد دقيـق لـزوم خـا عـدم لـزوم احتيـاط الػم اسـت حـه 

 .  تصّصصی وراضعه شده و خا اػ اهل علن سؤال شود
كه وکّلف« حّست اضهالی»وراد اػ . 1 ولی اصل تکليف  ،علن حه اصل تکليف ندارد، ظود، وواردی است 

كـدام اسـت اّوـا اخنکـه آن تکليـف حـه ،بـر عهـدۀ او ثاحـت شـده اسـت« حّسـت شـرعی»حه  ، طـور وشـّصص 
ــف حــه( خکــی اػ دو اوــر ر ایــن صــورت طنانشــه وــورد تکليــف )ود، اضهــال دارد بــراخش وعلــوم نيســت و کّلَ

گرفتن و صدقه دادن ،حاشد« وتباین» احتيـاط حنـابر  شود و وکّلف نّسز وی، حّست اضهالی ووانند روػه 
كه وطابق حا احتياط رفتار نهاخد واضب ووّظف وی  ؛ شود 
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و وتعّهـد شـدن حـه ولتـزم ، ن وسألهیا ید در احتداياػ تقل ونظورشاخان عكر است، 
كـردن حـه دسـتور  یدر ػوان ػنده بـودن و وعّينوستهد  یاػ فتوا یرویپ اسـت و عهـل 
 .  ستيالػم ن برای وحّقق شدن تقليد او

گــر فــرد حــدون اضــاػ . 14 مسأله ، حهانــد یحــاق ٓی د وستهــد وتــوفّ يــوستهــد ػنــده بــر تقل ۀا
كســ كــه حــدون تقل یواننــد  ووّظــف اســت در  ین فــرديكنــد و طنــ ید عهــل وــيــاســت 

كـرده و خد ورضع فوت شده حه وستهـد ػنـده ضـاوع الشـرايحقاء بر تقل ۀلوسأ ط وراضعـه 
 .  دخد نهاياػ او تقل
ــر  . 15 مسأله گ ــوه حشــۀا ــز تقلّي كنــدي ــتقل، د  ــابرا .ح اســتيد او صــحي ــاه  ،نیحن گ هــر 
كــرده اػ دنيــقبــل اػ حلــوغش اػ او تقل انســانكــه  یوستهـد حکــن ، ویحکــن ، ا بــروديــد 

كه در  ن دو قـول یاط بـيوگر در واضب بودن احت؛ عكر شد «11»  وسألۀافراد حالغ است 
واضـب ، حلـوغ اط بـر او قبـل اػ سـّن يـكـه احت یاضهـالحّسـت  اخـ یدر ووارد علن اضهال

 .  ستين
كـه احتهـال وـ وحـّل احـتال بر وکّلف الػم است وساجل . 16 مسأله  عّلـتدهـد حـه   یرا 

                                                                                                                               
كه حذ وشّرف شوثل اخ را در اثنـای « وات احرامحرّ و»ده و عهل حراوی اػ نکه دو وستهد در وورد فردی 

كــه فــالن عهــل حــرام اػ : »فقهــی حگوخنــد ۀحدهنــد و در قالــب وســأل« فتــوٓی »انســام داده  وناســک حــذ فــردی 
كّفاره حدهد ،حّروات ؤحرام را انسام دهدو كّفـاره اظـتالف ؛ «الػم است  ولـی دو وستهـد در وقـام تعيـین نـوع 
كّفاره را وشّصص نهاخند ،نصست ۀدخگری غير اػ وسأل ی وستقلظر داشته حاشند و در فتوان وثاًل خکـی ، نوع 

كــه ایـن عهـل حــرام اػ وحّروـات ؤحـرام را انســام دهـد الػم اسـت ســه روػ روػه »: اػ دو وستهـد حگوخـد وکّلفـی 
كه این عهـل حـرام اػ وحّروـات ؤحـرام را انسـام دهـد حاخـد صـد»: و وستهد دخگر هن حگوخد« حگيرد قه وکّلفی 
كّفار «حدهد كّفـاره  ،در این حال ، «تصيیری»حاشد نه « تعيینی»وغكور بر اساس هر دو فتوٓی  ۀو  طنانشه وـورد 

ولـی بـر اسـاس  ،وکّلف علن حه اخنکه تکليفـی بـر عهـدۀ او آوـده نـدارد، اػ قطعّيات و اوور وسّلن فقهی نباشد
كـه در رتبــ اصـل وضــوب  ،در حکــن وسـاوی هســتند علهـی و دّقــت نظـر حــا هـن وســاوی خـا ۀگفتـار دو وستهــد 

وـورد تکليـف  ،حنـابراین .داند سه روػ روػه است خا صـدقه دادن حـه فقـرا ولی نهی، گردد كّفاره بر وی ثاحت وی
كه فرد هن سـه روػ روػه حگيـرد و هـن ، ْسَهل استبرای او و در این فرض وراعات وقتضای احتياط آن است 

  .صدقه بپرداػد
كـه حـه ضهـت رعاخـت شاخان عكر است سایر ت وضيحات حّست اضهـالی نيـز وشـاحه علـن اضهـالی اسـت 
كتـب ، و برای اطالع بیشتر اػ ووارد دقيق لزوم خا عدم لزوم احتياط كنين اظتصار آن را عكر نهی الػم اسـت حـه 

 .  فقهی تصّصصی وراضعه شده و خا اػ اهل علن سؤال شود
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كرده  یواضب ،اد نگرفتن آنهاخ    .ردياد حگخ، را انسام دهد یا حراوخرا ترک 
گر برا . 17 مسأله كـه حکـن آن را نهـخـش آیپـ یا  انسان وسـأله یا الػم اسـت ، دانـد  ید 
كندياحت حـه  یطنانشـه دسترسـ یول. دخد نهايكه عكر شد تقل یطخنکه حا شراخا اخ، اط 
 ريـاػ غ 1ت اعأعلن فاعأعلنخحا رعا، ز استیضا، در آن وسأله نداشته حاشداعلن  یفتوا
 .  دخد نهايتقلاعلن 

آن  یطنانشـه فتـوا، دخـحگو یگـرخرا حـه شـصص د یتهـدوس یفتوا یاگر كس . 18 مسأله
كه فتوايالػم ن، وستهد عوض شود  ؛ آن وستهد عوض شده است یست حه او ظبر دهد 

گفتن فتو یول  گر حعد اػ  گفتـ ٓی ا كرده و  كـه   یاو ووضـب آن وـ ۀحفههد اشتباه  شـود 
كنـد  یشرع ۀفيآن شصص برظالف وظ ه را اشـتبا، الػمحنـابر احتيـاط  دخـحا، اش عهـل 

كند  .  در صورت اوکان برطرف 
گر وکّلف وّدت . 19 مسأله كسی تقليـد  د انسام دهدياعهال ظود را حدون تقل یا خا اػ 

او  یسـه حالـت بـرا تقليـد اػ وی نبـوده اسـت، اش  كند و پـس اػ وـدتی حفههـد وظيفـه
 : شود یفرض و
كنون وـ یوستهد یا فتواخاعهال او وطابق حا واقع  .1  كه هن ا  توانـد  یانسام شده 

ــد نهايــفــه دارد اػ او تقليوظ ید او حاشــد و ويــورضــع تقل اعهــال  ،ن صــورتیــدر ا .دخ
 .  ح استياو صح ۀگغشت
( عكـر شـد 1كـه در قسـهت ) ین وستهـديطنـ یا فتـواخاعهال او وطابق حا واقع  .2
 :  فرض استطهار دارای  ،این صورت .نباشد

آن عهــل ، تن صــوریــدر ا .اشــکال عهــل اػ ضهــت اركــان و واننــد آن حاشــد .الههف
 ؛ حاطل است
كــه  ییا در ضــاخـا ركــوع را انسـام نــداده حاشــد خـرة االحــرام يــتکب نهـاػگزارنکــه خوثـل ا

ا غسـل خـا نهاػ را حا وضـو خآورده حاشد ضا  هحآن را نشسته  ،ستاده بودهخاش نهاػ ا فهيوظ
 .  ّهن حاطل ظوانده حاشديا تخ
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ــرد  .ب  ،ضاهــل قاصــر حاشــداشــکال عهــل اػ ضهــت اركــان و واننــد آن نباشــد و ف
كوتــاه یريادگخــدر  یعنــخ آن  ،ن صــورتیــدر ا .نکــرده حاشــد یانگــار و ســهل یوســأله 

 ؛ ح استيعهل صح
ا تشّهد نهاػش را غلط خا عكر سسده خا عكر ركوع خحهد و سوره  نهاػگزارنکه خوثل ا

كوتـــاه یريادگخـــظوانـــده حاشـــد و در  نکـــرده و در ندانســـتن آن  یانگـــار و ســـهل یآنهـــا 
ن يػوــ یا انگشــت بــزرگ پــا را روخــدســت ، در حــال ســسدهنهــاػگزار  اخــ باشــدوقّصــر ن

 .  ن وسأله وقّصر نباشدیاد نگرفتن اخگغاشته و در ندانستن و  ینه
 فـرد ضاهـل وقّصـر حاشـد یولـ ،اشکال عهل اػ ضهـت اركـان و واننـد آن نباشـد .ج
كوتــاه یريادگخــدر  یعنــخ)  یػ وــواردو وــورد هــن ا( كــرده اســت یوســأله و ندانســتن آن 

آن  ،ن صـورتیدر ا .حاع  حاطل شدن آن حاشد ،عهل اشتباِه ضاهل وقّصركه حاشد 
 ؛ عهل حاطل است

وســـأله خـــادگيری  كـــه در ینهـــاػگزارنســـبت حـــه ، (ب) قســـهت یهـــا واننـــد وثال 
 .  كرده و وقّصر است یكوتاه
فـرد ضاهـل وقّصـر حاشـد و  یولـ، اشکال عهل اػ ضهت اركان و وانند آن نباشـد .د
كه  یورد اشکال هن اػ وواردو ر يتقص یرو اػو حدون عغر ندانستن وسأله  یحّت حاشد 

 ،ح اســتيآن عهــل صــح ،ن صــورتیــدر ا .شــود یهــن حاعــ  حاطــل شــدن عهــل نهــ
گناهکار خاػ ظويوورد ن ۀاد نگرفتن وسألخ دليلحه  ین فرديطن هرطند  .  حاشد یوش 

نهـاػ ظهـر و  ۀحهـد و سـور، لهكه حه ظاطر ندانستن وسـأ یا ػنخورد ، حه عنوان وثال
نهــاػ  ۀحهــد و ســور، ندانســتن وســأله عّلــتكــه حــه  یا وــردخــظوانــده  یعصــر را حلنــد وــ
ش را حــه خنهاػهــا ۀرحعــاحات يكــه تســب یا فــردخــظوانــده  یرا آهســته وــ ءوغــرب و عشــا

 هرطنـد ،ح اسـتيظوانـده صـح كـه ینهـاػ، ظوانـده یندانستن وسأله حلنـد وـ عّلت
 .  كرده و وقّصر حاشد یكوتاه وسأله یريادگخفرد در 

ك .3 گغشته را نداندّي فيفرد  ل حلـوغ یـد در اواخـآ یادش نهـخـنکـه خوثـل ا؛ ت اعهال 
ا خـگرفتـه  یح وـيطـور صـح حـهاش را  ا روػهخ، نها خظوانده  یح ويصح ۀوينهاػش را حه ش
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كه آن اعهال را حه یاحتهال وعقول و یول، نه در  .آورده حاشـدضـا  هحح يطور صح دهد 
گغشت ،زين ن صورتیا وـوارد  یضـز در حعضـ ،دخـآ یح حه حساب وـيصح یو ۀاعهال 

   .  عكر شده است 1تر های وفّصل كتابكه در 
گـر وکّلـف ظــالف احتيـاط واضــب رفتـار نهــوده حاشـد . 21 مسأله بــرای آنکـه عهــل ، ا
توانـد وـی، صحيح حاشـد - آن رعاخت نکرده نسبت حهكه احتياط وغكور را  - قبليش

كنون حه وستهد ض  ؛ اوع الشراخط دخگر حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن وراضعه نهاخدهن ا

كـــه حـــه ســـبب ندانســـتن وســـأله وســـح پـــا را در وضـــو تـــا برآوـــدگی پـــا  ،وـــثاًل فـــردی 
گغشــت وــّدتی  وــی حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد وســح پــا را تــا  حفههــدكشــيده و حعــد اػ 

كـافی را تـا برآوـدگی  فـاعأعلن او وسـح طنانشه وستهد، دادهوفصل اداوه وی روی پـا 
كنون حه وی وراضعه نهاخد، قبليشبرای تصحيح نهاػهای ، حداند  .  كافی است هن ا

گـــر اػ انســـان حکـــن شـــرعی وســـأله . 21 مسأله نشـــانه و طنانشـــه ، ای پرســـيده شـــودا
كــه  وضــود داشــتهای قرخنــه فتــوای ورضــع تقليــد اػ خــا ظــاهر حــال شــصص آن حاشــد 
 ؛ پاسز حدهدد وی حاخد وطابق حا فتوای ورضع تقلي، كند سؤال ویظودش 

كـه فتـواوی انسان، در غير این صورت ی وی در تواند وطابق حا نظر ورضع تقليدی 
كننده شرعاً   .  شرعی را حگوخد ۀپاسز وسأل، استحّست  حّق سؤال 

گر فردی برای انسام عهلی وكيـل شـود . 22 مسأله كـه نظـر فقهـی ورضـع  ،ا در صـورتی 
وكيـل حاخـد ، ت وتفـاوت حاشـدتقليد وكيل حـا ووّكـل در احکـام وربـوط حـه ووضـوع وكالـ
ظود عهـل خـا »وگر آنکه نسبت حه ، وطابق حا نظر فقهی ورضع تقليد ووّكل عهل نهاخد

كه در این صـورت الػم اسـت وراعـات نظـر ورضـع تقليـد ، شرعًا وسؤول حاشد« آن آثار
كـه دخگـری را وصـّی  ،و این حکن را حنهاخد - هر دو - ظودش و ووّكلش در وورد فردی 

 .  شودر داده نيز ضاری ویظوخش قرا

 : شودبرای روشن شدن وطلب طند وثال عكر وی
ل ــدن عقــد اػدواح وكيــل وــی :هثههال او  ــرای ظوان ــد و ػن و وــردی شصصــی را ب كنن
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دانـد و ورضـع ظوانـدن عقـد حـه فارسـی را صـحيح نهـی ،ورضع تقليـد ػن و وـرد وـغكور
 .  ا حه عربی حصوانددر این صورت وكيل حاخد عقد ر، داندتقليد وكيل صحيح وی

م كــه وی را حــه عقــد ظــوخش در آورد و ورضــع ػنــی وــردی را وكيــل وــی :هثههال دو  كنــد 
آن را حاطـل ، داند و ورضـع تقليـد وـردظواندن عقد حه فارسی را صحيح وی، تقليد ػن

در این صورت ورد حاخـد عقـد را حـه عربـی انسـام دهـد تـا حتوانـد آثـار زوضّيـت ، داند وی
 1.را در وورد اػدواح وغكور ضاری نهاخدوانند وحروّيت 

م گـر  :هثال سى   ویورضـع تقليـد ووّكـل قصـد دارد اػ حانـک ظصوصـی وام حگيـرد و ا
كـــاروزد ـــه  ـــا  كـــاروزد( %3)وـــثاًل  قـــرض وشـــروط ح ـــۀ دیـــن را رح ـــا ظســـارت تـــأظير تأدخ خ

توانـد طنـين وكـالتی را وی نهی، داندولی ورضع تقليد وكيل آن را ربوی وی ،داند نهی
زیــرا طنــين وكــالتی ووضــب ارتکــاب عهــل حــرام )انعقــاد قــرض ربــوی(  ،بــول نهاخــدق

 .  است
كـه قصـد دارد ونـزلش را اضـاره حـه شـرط قـرض )رهـن( حدهـد و  :هثال چهاسم فـردی 

طنانشـه شصصـی را بـرای ، وشـروط حـه قـرض رحـا نيسـت ۀاضار ،حسب نظر ورضعش
كه حسب نظر ورضعش كند  ، وط حـه قـرض رحـا اسـتوشـر ۀاضار ،انعقاد قرارداد وكيل 

 .  تواند اقدام حه انعقاد قرارداد وغكور نهاخد وكيل نهی
كـه سـه وـاه روػ :هثال پًدن كـه وصـیقضـا دارد و وصـيت وـی ۀفردی  اػ ثلـ   كنـد 

طنانشـه ورضـع ، نهاخـد ظـودش خـا دخگـری را اضيـر، هـای قضـاوالش بـرای انسـام روػه
كننده در روػه قضای نياحتی كـه ناجـب اػ اعان صـبح نّيـت الػم حد ،تقليد وصيت  اند 

نيـاحتی  ۀاین اوـر را الػم ندانسـته و نّيـت روػ ولی ورضع تقليد وصی ،روػه داشته حاشد
ــد ــافی حدان ك ــا قبــل اػ اعان ظهــر را  ــه وصــی، ت ك ــرای انســام روػ در صــورتی   ۀظــودش ب

                                                           
گـردد. 1 گر پدری حصواهد دظتر ظواندۀ ظود را بـرای پسـرش عقـد نهاخـد تـا پـدر حـا دظتـر وـغكور وحـرم  در ، خا ا

كه ورضع تقليد دظتر و پسر ظواندن عقد اػدواح را حه فارسـی صـحيح حداننـد ولـی ورضـع تقليـد  ،صورتی 
توانــد حــه ظوانــدن عقــد پــدر الػم اســت عقــد را حــه عربــی حصوانــد و نهــی، دانــدپــدر عقــد فارســی را حاطــل ح

كتفــا نهاخــد كــه حــه فارســی ظوانــده ضــاری زیــرا وی نهــی ،فارســی ا توانــد آثــار وحروّيــت را در وــورد عقــدی 
 . نهاخد
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گـر دخگـری را اضيـر حگيـرد ،قضای وتوّفی اضير شود ، حاخد اػ اعان صبح نّيـت نهاخـد و ا
كه اعان صبح نّيت روػه داشـته حاشـد و نّيـت را حـه تـأظير  اػ الػم است اػ وی حصواهد 

 .  نيانداػد
كــه  :هثههال ششههن و حســب نظــر ورضــع  روػه حــه عهــده داردغيــر عهــد  كّفــارۀفــردی 

كــافی اســت )اشــباع( آنتقليــدش بــرای ادای  كــردن فقيــر  كــه  وصــيت وــی، ســير  كنــد 
كــرده و ف وصــی ولــی ورضــع ، كّفــاره ســير نهاخــد قــرا را حاحــتاػ ثلــ  وــالش طعــام تهّيــه 

كّفار تقليد وصی كافی ندانسته و برای ادای  تهليـک خـک وـّد طعـام  ،غير عهد ۀآن را 
ــه نظــر ورضــع تقليــد وصــيت  وــی در ایــن صــورت وصــی، را حــه فقيــر الػم حدانــد توانــد ح

كتفا نه كردن فقرا حدون تهليک وّد طعام حه آنان ا  1.2اخدكننده عهل نهاخد و حه سير 
گــر وعاولــه . 23 مسأله كــه  ،ای انســام شــود و وــثاًل فروشــندها وقّلــد وستهــدی حاشــد 
كــه ایــن وعاولــه را  ،وــغكور را صــحيح حدانــد و ظرخــدار ۀوعاولــ وقّلــد وستهــدی حاشــد 

ولی بـرای  ،ضاری نهاخده در وورد وعاول را تواند آثار صّحت فروشنده وی، حاطل حداند
و این حکـن در وـورد قراردادهـای دخگـر  خدآوغكور حاطل حه حساب وی ۀظرخدار وعاول
 3.( نيز ضاری است...اػدواح و، وضارحه، )وانند اضاره

خافـت خـا دسـتگردان  ،حا فوت وستهد . 24 مسأله كـه بـرای اوـوری اػ قبيـل در كسـانی 
خا تعيین وتـوّلی بـرای اوقـاف و واننـد  4ه خا تعيین قّين برای وحسورینوضوهات شرعّي 

اوقاف و اوثال آن اػ طرف آن وستهد وكيـل بـوده خـا آن خا تصّرف در اوور وحسورین خا 
خافت وكالت خا اعن نسـبت وكالت خا اعنشان حاطل وی ،انداعن داشته گردد و برای در

كن ،حه انسام این اوور  ؛ دنحاخد حه وستهد ضاوع الشراخط ػنده وراضعه 
                                                           

كّفارۀ روػۀ شصص دخگر را ادا نهاخد نيز ضاری است. 1 كه وكيل شده تا   . این حکن در وورد فردی 

كه اضير شده تا نهاػهای قضای وّيتی را ح. 2 و  شـودعكـر وـی« 9171 تا 9171»ضا آورد در وساجل  هحکن فردی 
كــه    حکــن ولــّی وّيــت )پســر بــزرگ ،نيــز واضــب حاخــد نهاػهــای قضــای پــدرش را حصوانــد در احتيــاط حنــابر  تــر( 

 . بیان ظواهد شد« 1732»وسألۀ 

توانند ضهت ورافعۀ شرعّيه و فصل نـزاع وی، تالف بین طرفيندر صورت بروػ نزاع و اظ ،شاخان عكر است. 3
 . حه حاكن شرع ضاوع الشراخط وراضعه نهاخند

 .  وانند حّشۀ ناحالغ خا وسنون خا سفيه. 4
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گــر وستهــد خــا قــّين  فــرد خــا افــرادی را حــه عنــوان وتــوّلی ووقوفــه خــا ،وكيــل وی اّوــا ا
كــرده حاشــد وــورد  وســأله در، پــس اػ فــوت آن وستهــد، وحســورین و اوثــال آن نصــب 

حاطــل شــدن خــا حــاقی بــودن طنــين نصــبی وحــّل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای 
 .  اط ترک نشودياحت

كه در این رساله عكر شده . 25 مسأله وستحب بودن آنهـا بـر  ،حسياری اػ وستحباتی 
حاشــد و طــون ایــن قاعــده در نــزد وــا  وی« َننســ ۀدّلــاتســاوح در »ای حــه نــام  قاعــده ۀپاخــ

كه وکّلف حصواهد آنهـا را انسـام دهـد، ثاحت نشده الػم اسـت رضـاًء و حـه ، در صورتی 
ــ، اويــد آنکــه وطلــوب حاشــد طنــين  ،و حکــن در حســياری اػ وکروهــات نيــز آوردضــا  هح

 .  است و آنها را رضاًء و حه اويد آنکه وطلوب حاشد ترک نهاخد



 

 احکام آبها

هاواعآبان
كــه آن را اػ  یآبــ، «وضــاف آب»؛ ا وضــافخــا وطلــق اســت خــآب  . 26 مسأله اســت 
كـه حـه  یوثـل آبـ ،وصلـوط حاشـد یزيا حا طخ وثل آب هندوانه و پرتقال ،رنديحگ یزيط
كــه د یقــدر ِگــل و واننــد آن وصلــوط شــود   بآ»، نهــاخر ايــنــد و غخگــر حــه آن آب نگوخحــا 
 .  حاشد یو است و آن پنذ نوع «وطلق

وطلقانواعآب
 3.ک رآب

كـافی اسـت ، وحسـوب شـود« كر»، برای آنکه وقدار آب ووضود در ظرفی . 27 مسأله
كه تقر و شش وضب وکّعب یس، حسن آن  1.تر استيل 173بًا وعادل یحاشد 

                                                           
كـهحنـابراین،  .لحـاظ شـده اسـت سـانتيهتر 99تقریبًا  ،هر وضب وتعارف. 1 انـداػۀ هـر خـک اػ حـّداقل  ظرفـی 

كرسانتيهتر است 51ًا تقریب، عرض و ارتفاع آن، طول گـر وـثاًل طـول ظـرف. حاشد وی ،  كـه ا ، روشن اسـت 
كهِی طـول، اّوا اػ طرف عرض خا ارتفاع، كهتر اػ انداػۀ عكر شده حاشد ، حـاػ هـن حسـن ضبـران شـود، وقدار 

كر گر عـرض خـا ارتفـاع ،طور  ههين. حاشد وی ظرف حه انداػۀ  كـن حاشـد و اػ طـرف خـا اطـراف دخگـر ضبـران ، ا
كـه در هـرشود و  كـروی خـا اشـکال هندسـی دخگـر حاشـد  ، وـالک، حـال نيز وهکن اسـت ظـرف حـه صـورت 

 . حاشد وسهوع حسن ظرف وی
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گــر عــ . 28 مسأله ــواننــد ادرار و ظــون  ،ن نســسيا  ،كــه نســس شــده اســت یزيــا طخ
كـر برسـد ،وانند لباس ، رديـا حگنساسـت ر ۀا وـزخـا رنـگ خـبـو ، طنانشـه آن آب، حه آب 
گر تغ  ینسس و  .  شود  یر نکند نسس نهيیشود و ا

گــر بــو  . 29 مسأله كــ   ۀا وــزخــا رنــگ خــا كنــديیــنساســت تغ ريــغ ۀلير حــه وســآب  نســس  ،ر 
گـر، حه عنـوان وثـال. شود  ینه كـر ا كـه حـه قطـرهيشـ یوقـدار، داظـل حـوض آب  اػ  یا  ر 

گـردد یريشـ یصته شـود و آب حـوض انـدكخر، ظون نسس شده ا خـا رنـگ خـبـو ) رنـگ 
 ؛ شود  ینسس نه آن آب، (وضاف بودن نرسد حه حّد  یول، دخدا نهایر پيطعن ش

كـر بر  گر ظـون را داظـل حـوض آب  زرد رنـگ ، ظـون ۀرنـگ آن حـه واسـط زنـد ویاّوا ا
 .  شود  یآب نسس و، گردد

گر ع . 31 مسأله كیكه ب یحه آب، ن نسس وانند ظونيا ا رنگ خر است برسد و بو شتر اػ 
كـر حاشـديیكه تغ یطنانشه وقدار، دهدر يیاػ آن را تغ یقسهت ۀا وزخ كهتـر اػ   ،ر نکرده 

گر حه انداػ  یتهام آب نسس و ا رنـگ خـكـه بـو  یفقط وقـدار، شتر حاشدیا بخكر  ۀشود و ا
كرده نسس استيیآن تغ ۀا وزخ  .  ر 

كر . 31 مسأله گر وّتصل حه  گـر حعـد  یولـ، كنـد  یو کآب نسس را پا، حاشد آب فّواره ا ا
 یرو یزيـكنـد وگـر آنکـه ط  ینهـ کآن را پـا، زدیـرآب نسـس ب یاػ قطره قطره شـدن رو

رند تا آب آن قبل اػ قطره قطره شدن حـا آب نسـس وّتصـل شـود و الػم اسـت يفّواره حگ
گردد  . كه آب فّواره حا آب نسس وصلوط 

گر ط . 32 مسأله كر اسـت حشـو یرير شیز نسس را زيا كـه اػ آن  یآبـ، ندخكه وّتصل حه 
كر حاشد  ،زدیر  یز ويط نساسـت نگرفتـه حاشـد و    ۀا وـزخـا رنـگ خو بو طنانشه وّتصل حه 
 .  است کپا، ن نساست هن در آن نباشديع

گــر وقــدار . 33 مسأله كــر  یا كــر نباشــد ۀّيــز ببنــدد و حقخــاػ آب  طنانشــه ، آن حــه قــدر 
 .  نسس است ،ز هن آب شودخشود و هر وقدار اػ   ینسس و، نساست حه آن برسد

گـر آب قل طور ههين زنـد تـا وسهـوع یبر کپـال يـآن آب قل یل نسـس حاشـد و رويـا
گردد ۀل حه انداػيقل یها  آب كر   .  شود ینه کپا، آب 
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كـه  یشـهر یكشـ ها و آب لولـه  امها و حّه   حناها و ساظتهان یها  آب لوله . 34 مسأله
گـر حـه عـالو، زدیـر  یها وـ  رها و دوشياػ ش كـر  یونبعـ ۀا كـه وّتصـل حـه آن اسـت حـه قـدر 
كر ،حاشد گـر دخـآ نهی بحه حسا یآب ضار یول؛ را دارد حکن آب  ر آب یـرا ز یظرفـ و ا
كر حگغارند یكش لوله كه وّتصـل حـه  یكه درون ظرف است تا وقت یآب، وّتصل حه ونبع 

كر را دار ،است یكش آب لوله  . دحکن آب 
كـر حاشـدحّه    ۀآب حوضش . 35 مسأله كهتـر اػ  گر   یا ونبعـخـ  نـه خطنانشـه حـه ظز، ام ا

بـو ، والقات نسس حاشد و كر است وّتصل حا ۀآب حوض حه انداػ ۀهيكه آحش حه ضه
كر را دارد  ینسس نه، ر نکنديیآن تغ ۀا وزخا رنگ خ  . شود و احکام آب 

گـر انسـان، كـر بـوده ۀكـه حـه انـداػ یآبـ . 36 مسأله كهتـر شـده  شـک ا كـر  ، ا نــهخـكنـد اػ 
كــر اســت واننــد هــن حــه آن  یكنــد و طنانشــه نساســت  یوــ کنساســت را پــا یعنــخ ،آب 
كهتر ا یشود و آب  ینسس نه ،برسد كر بوده و انسانكه  كـر شـده  شک ػ  دارد حـه وقـدار 
كر را دارد، ا نهخ كهتر اػ   . حکن آب 

كر بودن آن وشـکو یآب وطلق . 37 مسأله آن هـن وعلـوم  یاسـت و حالـت قبلـ کكه 
كر بوده ين كه   . ل را دارديحکن آب قل، اط واضبيحنابر احت، ليا قلخست 

ــر . 38 مسأله ل: شــود یبــودن آب حــه دو راه ثاحــت وــ ك ا خــن يقــخآنکــه ظــود انســان  :او 
كندياطه  ؛ آنکه دو ورد عادل ظبر دهند :مدو   ؛نان 

گر  كسخا وورد اعتهاد خفرد عادل  کخاّوا ا كر در اظت یا  ، ار او اسـت ظبـر دهـديـكه 
كــر بــودن آبيــحنــابر احت، نــان نشــوديحاعــ  اطه ظبــر وی طنانشــه ثاحــت  اط واضــب 

 .  شود ینه

 7.لیآبقل

ــ، «ليــآب قل» . 39 مسأله ــه اػ ػوــ یآب ك ــر حاشــدن نسوشــد و اياســت  كهت ــر  ك آب و  ػ 
گر گـر اػ  یول؛ شود  ینسس و، ز نسس حه آن برسديا طخ، زدیز نسس بريط یرو وغكور ا ا
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 یرسـد نسـس اسـت و وقـدار  یو ءیكه حه آن ش یوقدار، زدیء نسس بریش یرو حاال
 .  حاشد وی کپا، دهيء نرسیكه حه آن ش

ا حـا خـظـود حـه ظـود ، ا حعد اػ آنخء نسس یكه هنگام شستن ش یليآب قل . 41 مسأله
شـود و نسـس  یده وـيـناو «سـالهُغ »، گـردد  یء ضدا وـیاػ آن ش، فشار دادن و وانند آن

 ؛ دشحا یو

 ء وتـنّسس وضـودیدر شـعـين نساسـت ، صـتن آبخقبـل اػ ركـه  یالبّته در صورت 
 یفرقــ ،و در هــر صــورت اط واضــب اســتيــاحت غســاله حنــابرنساســت ، نداشــته حاشــد
كه آن ش كـه یاجيء اػ اشـیندارد   یا آنکـه بـراخـشـود  وـی ک حـار شسـتن پـاکخـحـا  حاشـد 
ک حـار خـش اػ یاػ حـه بـيـكـه ن یو در وـوارد 1ک حار شسته شـودخش اػ ید بخپاک شدن حا
كه غسال یفرق ،شستن است  . ا قبل اػ آنخآظر شستن حاشد  ۀدفع ۀندارد 

، ند حــا پــنذ شـــرطخشــو  یرا وــ وـــدفوعو  ادراركــه حــا آن وصــرح  یلــيآب قل . 41 مسأله
كه حا آن یزيط كند نسس نه را   :  كند  یبرظورد 

ل    ؛نساست نگرفته حاشد ۀا وزخا رنگ خآنکه بو  :او 
   ؛ده حاشديرون حه آن نرسیاػ ب ینساست :مدو   

   ؛اوده حاشديرون نیا ودفوع بخوثل ظون حا ادرار  یگرخنساست د :مسى  
   ؛دا نباشدیودفوع در آب پ یها  عّره :چهاسم

 .  ده حاشديت حه اطراف وصرح نرسنساس ،شتر اػ وقدار وعهولیب :پًدن

 1.یآبجار
كه  یگفته و یحه آب «یآب ضار» . 42 مسأله  :  را داشته حاشد شراخط عیل شود 

كـه اػ  یا آبـخـقنـات ، رودظانـه، آب طشـهه واننـد؛ داشته حاشـد یعيونبع طب :لاو  
كوه یها  برف كن در   .  رديگ  یها سرطشهه و  وترا

 .  ساػند یرا ضارآن  یا  لهيهرطند حه وس ،حاشد یضار :مدو  
                                                           

كه حا آب قليل وثل لباسی . 1  .  حاخد دو حار شسته شود حنابر فتوٓی  ،كه آغشته حه ادرار شده 
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كـــه وـــثاًل در طشـــهه ،حنـــابراین .اضهـــااًل اســـتهرار داشـــته حاشـــد :مسهههى    فصـــل ای 
كـه وـی، افتدتاحستان اػ ضوشش ویفصل ضوشد و در  ػوستان وی ضوشـد  فقط وقتی 

 . حکن آب ضاری را دارد
؛ وّتصـل حاشـد عكر شده یعيست حه ونبع طبيالػم ن یآب ضار ،شاخان عكر است

گر حه  اػ حاال حـه صـورت قطـره قطـرهنکه آب خاوانند  - اػ آن ضدا شود یعيطب طور پس ا
كندیپ انخضر صته وخن ريػو یرو  ؛ دخآ  یحه حساب و یضار آب - دا 
گــر شــ یولــ  ا ضوشــش آب خــزش یــوــثاًل اػ ر ،وــانع اّتصــال آن حــه ونبــع شــود یجيا
كندخ كند یريضلوگ  ،را ندارد یروانده حکن ضا یآب حاق، ا ارتباط آن را حا ونبع قطع 

 .  ان داشته حاشدخهرطند ضر
كـر حاشـد هرطنـد یآب ضار . 43 مسأله تـا  ،طنانشـه نساسـت حـه آن برسـد، كهتـر اػ 
 .  است کپا، ر نکردهيینساست تغۀ ليآن حه وس ۀا وزخا رنگ خكه بو  یوقت

گر نساست . 44 مسأله كه بـو  یوقدار، برسد یحه آب ضار یا اش   ا وـزهخـا رنـگ خـاػ آن 
كرده نسس است يینساست تغ حا كهتر  هرطند ،تكه وّتصل حه طشهه اس یو طرفر 

كر حاشد ا حـه خـكر حاشـد  ۀطنانشه حه انداػ، گر نهرخطرف د یها  و آب حاشد یو کپا ،اػ 
وگرنــه نســس  ،کپــا طــرف طشــهه وّتصــل حاشــد ر نکــرده حــه آبيیــكــه تغ یآبــ ۀليوســ
 .  است

گـــر اػ یطـــور یولـــ ،ســـتين یكـــه ضـــار یا  آب طشـــهه . 45 مسأله كـــه ا آب آن   اســـت 
گــر نساســت حــه آن برســد و  یعنــخ؛ را نــدارد یحکــن آب ضــار، ضوشــد یاػ وــبردارنــد حــ ا

كر حاشد  . شود ینسس و، كهتر اػ 
ــ . 46 مسأله كنــار یآب كــد اســت و عرفــًا ضــزء آب نهــر شــهرده ، نهــر ۀكــه   ،شــودهــین  را
كه وسهـوع  یرا ندارد و در صورت یحکن آب ضار، حاشد یوّتصل حه آب ضار هرطند

 . را دارد كراحکام آب  ،كر حاشد ۀب حه انداػآ

كِد  ،نيههشن حکـن ، وّتصل حـه آب نهـر اسـت ییكانال و ضو كه حا یحوض آب را
كر را دارد ،كر حاشد ۀرا ندارد و طنانشه وسهوع حه انداػ یآب ضار  . احکام آب 
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ن يػوــــونبــــع طبيعــــی وثــــل اػ  یولــــ ،ان داردخــــن ضريػوــــ یكــــه رو یآبــــ . 47 مسأله
كر حاشد و نساست حه آن ب، ضوشد  ینه كهتر اػ  گـر . شـود  یرسد نسس وـطنانشه  اّوـا ا

 .  شود  یآن نسس نه یطرف حاال، ن آن برسدییحاشد و نساست حه پا یاػ حاال ضار

 3.آبباران
ــطنانشــه ، ســتين نساســت در آن نيكــه نســس اســت و عــ یزيــط . 48 مسأله ک خ

 یوگـر حـدن و لباسـ؛ شـود  یو کده پايكه حاران حه آن رس ییضا، ورتبه حاران بر آن ببارد
كــه در انســس  ادراركــه حــه  دو ورتبــه ،   اط واضــبيــحنــابر احت، ن دو وــوردیــشــده حاشــد 

د سـه حـار خـحا اط واضـبيـحنـابر احت، داظل ظرف نسس طور ههين؛ شستن الػم است
 . شسته شود

 .  ستينها فشار الػم نخدر فرش و لباس و وانند ا ،شاخان عكر است
كــ ید طــورخــحلکــه حا، ده نــداردخــدن دو ســه قطــره فاخــالبّتــه حار نــد خه عرفــًا حگوحاشــد 

 .  دخآ  یحاران و
گر حاران بر ع . 49 مسأله كنـدخد ین نسس ببارد و حه ضـايا ن يطنانشـه عـ، گـر ترّشـح 

 ؛ است کنساست نگرفته حاشد پا   ا وزهخا رنگ خنساست ههراه آن نباشد و بو 

كنــد  گــر حــاران بــر ظــون ببــارد و ترّشــح  ا خــ، ظــون در آن حاشــد یا  طنانشــه عّره، پــس ا
ــو  ــآنکــه ب ــا رنــگ خ گرفتــه حاشــد ۀوــز اخ كــه عرّ  نســس اســت ظــون  گــر وعلــوم نباشــد  ۀ و ا
 .  حاشد وی پاک، ا نهخهست نساست در آن  ۀا وزخا رنگ خا بو خنساست 

گر بر سقف ساظتهان  . 51 مسأله حاران بـر  یتا وقت، ن نسس حاشديع، آن حام یا روخا
در  ،زدیـر  یا نـاودان وـخـده و اػ سقف يء نسس رسیكه حه ش یآب، حارد  یا حام وخسقف 
حعـد اػ قطـع  یولـ؛ اسـت کپـا، نساسـت را نداشـته حاشـد ۀا وـزخـا رنـگ خـبو كه  یصورت

، ده اســتيء نسـس رسـیحـه شـ، زدیـر  یكـه وـ یطنانشـه وعلـوم حاشـد آبـ، شـدن حـاران
 .  حاشد  ینسس و

گـر حـاران بـر ػوـ  یو کكه حاران بر آن ببارد پا ین نسسيػو . 51 مسأله  ین ضـاريشود و ا
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 کز پــايــآن را ن، ر ســقف اســت برســدیــكــه ز ینسســ یدن حــه ضــاخــشــود و در حــال حار
 .  كند  یو

حـه ؛ شـود  یوـ کرد پـايـآن را فـرا حگ یاضـزا   ۀكه آب حـاران ههـ ینسس کظا . 52 مسأله
 .  وضاف شده است، کدن حه ظايرس سببشرط آنکه وعلوم نباشد آب حه 

ــاران در ضــا . 53 مسأله ــاه آب ح گ ــر هرطنــد، ضهــع شــود ییهــر  ك ــر اػ  در  ،حاشــد كهت
 ۀا وـزخـا رنـگ خبو ، ند و آبخء نسس را در آن حشوینانشه شط ،دخآ  یكه حاران و یووقع

 .  شود  یو کء نسس پایآن ش، ردينساست نگ
گودال . 54 مسأله گر آب حاران در  كر حاشد یا كهتر اػ   شـدن پـس اػ قطـع، ضهع شود و 

 .  شود ینسس و، دن نساست حه آنيحاران حه وحض رس
ك . 55 مسأله گــر بــر فــرش پــا  دران آب حــارن نســس اســت حــاران ببــارد و يػوــ یكــه رو یا
؛ گـردد  یوـ کن هـن پـايشود و ػوـ  یفرش نسس نه، ن برسديحه ػواػ فرش دن خحال حار
ر يیـتغ آب زۀا وـخـبـو ، رنـگ، ن نساسـتيا حـا اوصـاف عـخـنکـه آب وضـاف شـود خوگر ا
 .  كند

گــاه حــاران بــر حوضــ . 56 مسأله كــه آب آن نســس اســت ببــارد و حــا آن وصلــوط  یهــر 
 .  شود  یو کاآب حوض پ ،ن نساست در آب نباشديگردد و اوصاف ع

 7.آبچاه
كــر حاشــد هرطنــد، ضوشــد  ین وــيكــه اػ ػوــ «آب طــاه» . 57 مسأله طنانشــه ، كهتــر اػ 

، ر نکـردهيیـنساسـت تغ ۀليوسـآن حه  ۀا وزخا رنگ خكه بو  یتا وقت ،نساست حه آن برسد
 .  كننده است کو پا کپا

گـــر نساســـت . 58 مسأله ، ر دهـــديیـــآن را تغ آبۀ ا وـــزخـــا رنـــگ خـــزد و بـــو یـــدر طـــاه بر یا
اط يــشـدنش حنـابر احت کپــا یولـ؛ شـود  یوــ کپـا، ن بـرودیر آب طـاه اػ بــيیـطنانشـه تغ
كه حا آبیوشروط بر ا، واضب گردد  یكه اػ طاه و ین است   . ضوشد وصلوط 
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هاآبگریداحکام
كه وعنـا . 59 مسأله  کء نسـس را پـایشـ، شـد عكـر «93» ۀآن در وسـأل یآب وضاف 
 .  كند و وضو و غسل هن حا آن حاطل است  نهی

ك . 61 مسأله گــاه   یحــه آب افــزوده وــ شــدن یعفــون ه ضهــت ضــّد كــه حــ یلــرگــاػ  شــود و 
گاه آن آب طند لحظه در ظرف یول ،كند  ید رنگ وير داده و سفيیرنگ آب را تغ  یهر 
سـت يشـود و الػم ن  یووضـب وضـاف شـدن آب نهـ، شـود یرنـگ وـ یحهاند صاف و ب

 .  رنگ شود  یتا آب صاف و ب كنندصبر 
كـر حاشـد هرطندآب وضاف  . 61 مسأله گـ، حـه وقـدار  نساسـت حـه آن برسـد  یا  ر عّرها
   1؛شود  یو نسس
ــ ده يز نســس رســيــكــه حــه ط یوقــدار، زدیــز نســس بريــط یطنانشــه اػ حــاال رو یول

گالحـدان رو ؛حاشـد وی کده پـايكه نرس ینسس است و وقدار گـالب را اػ  گـر   یوـثاًل ا
 کده پــايده نســس و آنشــه حــه دســت نرســيآنشــه حــه دســت رســ، زنــدیدســت نســس بر

 .  است
گر آب . 62 مسأله كر وصلخ یحا آب ضار یورــنسس ط افــوض ا كـهـــوط شـــا آب   ود 
 .شود  یو کپا، ندخآب وضاف نگو آن حه گرخد - عرفاً  -

كه حه حّد وضاف بودن رسيكه وطلق بوده و وعلوم ن یآب . 63 مسأله ، ا نـهخـده يست 
كنــد و وضــو و غســل هــن حــا آن   یوــ کء نســس را پــایشــ یعنــخ؛ وثــل آب وطلــق اســت

 .  ح استيصح

؛ آب وضـاف اسـت واننـد، ا نـهخـست وطلق شده ياف بوده و وعلوم نكه وض یآب 
 .  كند و وضو و غسل هن حا آن حاطل است  ینه کء نسس را پایش یعنخ

كــه قــباًل يا وضــاف و وعلــوم نخــســت وطلــق اســت يكــه وعلــوم ن یآبــ . 64 مسأله ســت 

                                                           
گر حسن آب وضاف فوق. 1 كر،  البّته ا خاد حاشد وانند هزار  تهام آب وضاف حا والقـات نسس شدن العاده ز

 . ای نساست حه آن وحّل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشودعّره
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كنـد و وضـو و غسـل هـن حـا آن حاطـل   ینهـ کء نسـس را پـایشـ، ا وضـافخـوطلق بوده 
گر حـه انـداػحنابر احتياط  یحّت  - حه آن برسد ینساستاست و طنانشه  ا خـكـر  ۀواضب ا

 .  شود وی نسس - شتر حاشدیب
 ۀا وـزخـا رنـگ خـظـون و ادرار حـه آن برسـد و بـو  واننـدن نساست يكه ع یآب . 65 مسأله
كر  هرطند، ر دهديیآن را تغ گر بو ؛ شود  ینسس و، حاشد یا ضارخآب  ا خـا رنـگ خحلکه ا
آب  كنـاركـه  یوـثاًل وـردار، رون آن است عـوض شـودیه بك ینساست سببآب حه    ۀوز

 .  شود  ینسس و اط الػميآن آب حنابر احت، ر دهديیآن را تغ یاست بو
 ۀا وـزخـا رنـگ خـصته و بو خظون و ادرار در آن ر وانندن نساست يكه ع یآب . 66 مسأله
كـر ، ر دادهيیآن را تغ  ا حـادخـ ا حـاران بـر آن ببـاردخـ وّتصـل شـود یا ضـارخـطنانشـه حـه آب 

در تهـام ، شـود یدن در آن ضـارخـا آب حـاران اػ نـاودان هنگـام حارخـ زدیـحاران را در آن بر
كـر خـد آب حـاران خـحا یول؛ شود  یو کن برود پایر آن اػ بيیها طنانشه تغ تن صوریا ا خـا 

 .  حا آن وصلوط شود یضار
گر ش . 67 مسأله كر  یء نسسیا كـه حـا  یدر شسـتن، نـدخر نهايـتطه یا ضـارخـرا در آب 
كـر  ،زيـو ن اسـت کزد پـایر  یرون آوردن آن ویكه حعد اػ ب یآب، گردد  یو کآن پا گـر آب  ا
كنـدیـء نسـس بریش یا حاران روخ یا ضارخ كـه حعـد اػ پـاک  ییهـا آب، زد و آن را پـاک 

كر  شدن    1.حاشد یپاک و ،زدیر یاػ آن و ا حارانخ یا ضارخو قطع اتصال اػ 
كـه  یاسـت و آبـ کپـا ،ا نهخست نسس شده يبوده و وعلوم ن کكه پا یآب . 68 مسأله

 .  حاشد وینسس ، ا نهخشده  کست پاينسس بوده و وعلوم ن

                                                           
كـركه قب هایی  حکن آب. 1 ریـزد خـا ترّشـح   خـا حـاران اػ آن شـیء وی خـا ضـاری  ل اػ پاک شدن خا قطـع اتصـال اػ 

 . در وساجل قبل عكر شد، شود  وی





 

  یو تخلّ  ییاحکام دستشو
ی واججیاحرامهنگامتخل  اوور

عــورت و شــروگاه ، گــر واضــب اســت انســانخو وواقــع د یدر هنگــام تصّلــ . 69 مسأله
كســان ػ انيــز وثــل ظــواهر و وــادر حــا او وحــرم حاشــند و  هرطنــد، كــه وکّلفنــد یظــود را اػ 

گـر وه، وانه و حّشهید وـثاًل ػشـتی نهاخـان بـودن عـورت فـرد در وقابـل  یعنـخ ،ز حاشـندّيـا
ســـت عـــورت ظـــود را اػ يػن و شـــوهر الػم ن یولـــ ،بپوشـــاند، نـــدكنوـــیدخگـــران را درک 

 .  گر بپوشانندخکدخ
حــا  گــر وــثالً د و اعــورت ظــود را بپوشـان یز وصصوصــيـحــا ط فــرد سـتيالػم ن . 71 مسأله

كافدست هن آن را بپوشا  .  است یند 
نه رو يشـکن و سـ یعنـخحـدن  یضلـو، اط الػميد حنابر احتخحا یتصلّ  هنگام . 71 مسأله
كـه  یضهت ،اػ قبلهونظور و  پشت حه قبله نباشد اخحه قبله   انسـان قبلـه را یوقتـاسـت 
 .  حصواندحه آن طرف را د نهاػ خحا ،هن ندارد یداند و اضطرار وی

گــر  . 72 مسأله كســ یطــرف ضلــو یتصّلــ هنگــاما پشــت حــه قبلــه ا خــرو حــه قبلــه  یحــدن 
كه  وستحباط يو احت ستين یكاف، برگرداندحاشد و عورت ظود را اػ قبله  آن است 

كـه ضلـو حـدنش رو حـه قبلـه خـا پشـت حـه قبلـه نيسـت عـورت را رو حـه ، حّتی در صـورتی 
 .  قبله خا پشت حه قبله ننهاخد
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كه طـرف ضلـوياحت . 73 مسأله كـه ) حـدن در ووقـع اسـتبراء یاط وستحب آن است 
رو حه قبلـه و پشـت ، ادرار و ودفوعر وصرح يو ووقع تطه( شود  یگفته واحکام آن حعدًا 

اػ ادرار در وســرا  یا قطــرات انــدكخــدانــد قطــره   یكــه فــرد وــ یحــه قبلــه نباشــد و در صــورت
 .  حاشد  یو دترخشد اطين احتیا، دخآ  یرون ویوانده و حا عهل استبراء ب یحاق

گـــر بـــرا . 74 مسأله كـــه در وســـأل یا كســـی )افـــرادی  را  انســـان (دعكـــر شـــ «32» ۀآنکـــه 
د خــحا اط الػميــحنــابر احت، ا پشــت حــه قبلــهخــ ند ويحنشــ رو حــه قبلــه وسبــور شــود، نــدينب

 .  نديپشت حه قبله حنش
ــيــاحت . 75 مسأله كــه حّشــه را در وقــت تصّل ــه قبلــه  ،یاط وســتحب آن اســت  ــرو ح ا خ

 .  پشت حه قبله ننشانند
 ه شـدهـــت حه قبلـه ساظتــا پشخه ــكه وستراح آن رو حه قبل ییهادر وکان . 76 مسأله
د حـه خـاط واضـب حايحنابر احت - ا ندانستن وسألهخا اشتباه خعهد حاشد  یظواه اػ رو -

كه رو حه قبله يحنش یطور یهنگام تصلّ   .  ا پشت حه قبله نباشدخند 
گر وکّلف قبلـه را نهـ . 77 مسأله ز یضـا یاو تصّلـ یبـرا اط واضـبيـحنـابر احت ،دانـد یا

ــ وگــر آنکــه ونتظــر وانــدن اوکــان نداشــته حاشــد؛ ســتين كشــخ  یســصت، دنيا انتظــار 
هـا و یو در هواپ حاشـد یا ضررخشود كه وعهواًل تحّهل نهی داشته حاشد ایالعاده فوق

كشت گرددد خحا ،زين   یقطار و   . این اور وراعات 
 :  حرام است یدر طهار ضا تصلّ  . 78 مسأله

ــداده حاشــند، حســت بــن یهــا  كوطــه .1  نيههشنــ؛ طنانشــه صــاحبان آن اضــاػه ن
 .  ن حاشدیكه ووضب ضرر حه عابر یدر صورت ،یعهوو یاه  ها و راه  كوطه
 .  نداده است یتصلّ    كه اضاػه یكس کول .2
 . اػ ودارس یحعض وانند، وقف شده است یوصصوص   ۀعّد  یكه برا ییضا .3
ــ ین در صــورتيقبــر وــؤون یرو .4 ــه ب ــ  یك ــان حاشــد یاحتراو ــه آن ــ؛ ح ــر  یحلکــه حّت گ ا
 هــر طــور ههــين؛ حاشــد ین اػ وباحــات اصــليوــنکــه ػخوگــر ا ،هــن نباشــد یاحتراوــ  یبــ
 .  ا وغهب شودخن یاػ وقّدسات د یکخ حه حروت کووضب هت ،یكه تصلّ  ییضا
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عیتتطهی فیک وودفو حادرار روخر
كـر  کخـشـود و   یوـ کتنها حـا آب پـا وصرح ادرار . 79 مسأله ا آب خـحـار شسـتن حـا آب 
كش كافيا آب قلخ یشهر یلوله  كـهن ایـاط وسـتحب ايـاحت هرطند ،است یل   سـت 
كه سه حار شسته شود ليحا آب قل  .  دو حار شسته شود و بهتر آن است 

 : شود  یو کپا فقط حا آب ودفوعوصرح  ،در سه صورت . 81 مسأله

ل    ؛رون آوده حاشدیوثل ظون ب یگرخنساست د، ودفوعآنکه حا  :او 
م حـه  ادرار دنيحه ضز رسـ، ده حاشديحه وصرح ودفوع رس رونیباػ  یآنکه نساست :دو 

   ؛وع در ػنانوصرح ودف
م  .  شتر اػ وقدار وعهول آلوده شده حاشدیب ،آنکه اطراف وصرح :سى 
گفته  یا حه دستورختوان وصرح را حا آب شست و   یو، ن سه صورتیر ايدر غ كه حعدًا 

 . شستن حا آب بهتر است هرطند ،كرد کنها پاخحا پارطه و سنگ و وانند ا، شود  یو
گر وصرح وـدفوع  . 81 مسأله ، اػ وـدفوع بـر آن نهانـد یزيـد طخـحا، حـا آب شسـته شـودا
گـر در دفعـ نـدارد اشـکالآن  یوانـدن رنـگ و بـو یحاق یول شسـته شـود  یاّول طـور ۀو ا

 .  ستيالػم ن آن دوحاره شستن، اػ ودفوع بر آن نهاند یا  كه عّره
كلـود خـحـا سـنگ  تـوان وی وصرح ودفوع را . 82 مسأله گـر  - نهـاخا پارطـه و واننـد اخـا  ا
كيتطه - حاشد کو پا کظش كهر  كـه  یرد و طنانشه رطوحت  را تـر  وحـلداشته حاشد 
 .  اشکال ندارد، نکند

گر وصرح ودفوع حـا اشـيا . 83 مسأله كلـود خـا پارطـهجا خـک ورتبـه  ،ی واننـد سـنگ خـا 
كيزه شود حلکه ، سه ورتبه انسام شود، ولی بهتر است این عهل؛ كافی است، كاواًل پا

 ؛ حا سه قطعه هن حاشد

كيزه نشـو اّوا گر حا سه ورتبه پا كيزه ، دا كـاواًل پـا حاخـد حـه قـدری تکـرار شـود تـا وصـرح 
كه وعهواًل حدون شستن اػ بین نهی 1،گردد  .  اشکال ندارد، رود  ولی حاقی واندن اثری 

                                                           
گر عين نساس. 1 كـه عـادًة حـا اشـيای وـغكور قابـل زوال  -ولی رطوحت نساسـت  ،ت برطرف شده حاشدالبّته ا

 . حکن حه پاک شدن وصرح ودفوع وحّل اشکال است، در وحّل حاقی حهاند -است 
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واننـد  ،كـه احتـرام آنهـا الػم اسـت ییزهـايحـا ط ودفوعكردن وصرح  کپا . 84 مسأله
 کپـاحـرام اسـت و ، بر آن نوشـته شـده اوبرانیا پخكه اسن ظداوند وتعال  یكاغغ

 . ن اشکال ندارديكردن وصرح حا استصوان و سرگ
گر . 85 مسأله كـرده يكند وصرح را تطه شک ا  ،دخـر نهايـتطه آن را الػم اسـت، ا نـهخـر 
 .  كرده است  یر ويفورًا تطه ودفوعا خ ادرارشه حعد اػ يهه طور وعهول حه هرطند
گــر حعــد اػ نهــاػ . 86 مسأله كــه قبــل اػ نهــاػ وصــرح را تطه شــک ا كــرده يــكنــد  ، ا نــهخــر 
كنديد تطهخحا یحعد ینهاػها یبرا یول، ح استيكه ظوانده صح ینهاػ  .  ر 

استبراء
كـه وـردان یعهـل وسـتحب، «استبراء اػ ادرار» . 87 مسأله حعـد اػ بیـرون آوـدن  اسـت 
كاواًل اػ ادرار تصل ینکه وسراخا یبرا، ادرار گردديادرار   ن عهلیو ادهند  یانسام و، ه 
 ؛ شود  یانسام و طند شيوهحه 

كـهیـا اهـ  اػ آن روش یکخ  گـر وصـرح ، حعـد اػ قطـع شـدن ادرار فـرد ن اسـت   وـدفوعا
اػ ، دســت طــ  ۀانـيحــا انگشــت و ورتبـهحعــد ســه  ،نـدك ريــاّول آن را تطه، نسـس شــده
آلــت و انگشــت  یو حعــد انگشــت شســت را رو دآلــت حکشــ زیتــا بــوــدفوع وصــرح 
ورتبـه  سـه ،و پـس اػ آن دحکشـگـاه   د و سه ورتبه تا ظتنـهآن حگغار ریشست را ز یپهلو

 ؛ هانده قطرات ادرار ظارح شوديد تا حاقدهسر آلت را فشار 
ـــا  ـــ»اّو ـــه  «یاســـتبراء اػ ون ك ـــ حعـــد اػ ظـــروحآن اســـت  ـــا عّرات ، یون ـــد ت كنن ادرار 

 .  ظارح شود یون ۀهانديحاق
و  ادرارر اػ يــغ - شــود  یظــارح وــانســان وصــرح ادرار كــه اػ  ییهــا  رطوحــت . 88 مسأله
 :  است سه نوع - یون

ـــ :لاو    گـــا یآب ـــْغ » شـــود و حـــه آن  یشـــهوت اػ وـــرد ظـــارح وـــ کخـــه حـــا تحركـــه   «یَو
   ؛ندخگو  یو

گاه حعد اػ ون یآب :مدو      ؛شود  یگفته و «یَوْع » د و حه آنخآ  یرون ویب یكه 



    /احکام دستشویی و تصّلی  

گاه حعد اػ یآب :مسى    .  ندخگو  یو  «یَوْد » د و حه آنخآ  یرون ویبادرار  كه 
، نباشـد یو ونـ آلوده حـه ادرار، حعد اػ ظروح اػ وسرا كه یصورت در ،ها آب نیا ۀهه
 .  است کپا
كـه طنانشـه انسـان حعـد اػ یا« ادراراستبراء اػ  ۀدخفا»  كـردنن اسـت  اسـتبراء  ادرار 

كـه  شـک اػ او ظارح شود و یآب وشکوك، كند و حعد ن یـاػ ا یکـخا خـاسـت  ادراركنـد 
گــر؛ كنــد  یاســت و وضــو و غســل را هــن حاطــل نهــ کپــا آن آب وشــکوک، ســه آب  اّوــا ا

 .  دخرا حشو و وحل رديدوحاره وضو حگد خحا ،استبراء نکرده
ــفا» ،طــور ههــين  گــر رطوحــت وشــکوكیــا «یاســتبراء اػ ونــ ۀدخ كــه ا اػ او  ین اســت 

و  آن فرد حکـن ضنـب را نـدارد، کپا یها  اػ آب یکخا خاست  یظارح شود و نداند ون
گــر اســتبراء نکنــد و رطوحــت وشــکوك ، حاشــد یونــ اػ او ظــارح شــود و احتهــال دهــد یا

 . حکن ضنب را دارد
گر ورد . 89 مسأله كه استبراء کش یا رون یـاػ او ب یا نـه و رطـوحتخـكـرده  اػ ادرار كند 

كه ندانـد پـاخآ گرفتـه حاشـد  ینسـس وـ، ا نـهخـاسـت  کد  حاطـل ، حاشـد و طنانشـه وضـو 
 ؛ شود  یو

گر یول  كرده درسـت بـوده  یجكند استبرا شک ا د خـرون آیـاػ او ب یا نـه و رطـوحتخـكه 
 .  كند  یحاشد و وضو را هن حاطل نه یو کپا، ا نهخاست  کداند پاكه ن

كرده  شک اخنکرده  اػ ادرار كه استبراء یكس . 91 مسأله كه استبراء  گـر حـه ، ا نهخدارد  ا
كه وـّدت ضهت گغشـته ادراراػ  یآن  كنـد يهاط، كـردن او  در وسـرا نهانـده  یادرارنـان 

حاشـد و وضـو   یوـ کپـا آن رطوحت، ا نهخاست  کكند پا شک ند ويبب یاست و رطوحت
 .  كند  یرا هن حاطل نه

گر انسـان حعـد اػ ادرار . 91 مسأله كنـد و وضـو حگ ا طنانشـه حعـد اػ وضـو ، رديـاسـتبراء 
كـــه حدانـــد يبب یرطـــوحت  رینهـــاػ و ســـا یبـــرا واضـــب اســـت، یا ونـــخـــاســـت  ادرار اخـــنـــد 
كنــد و وضــو هــن حگ  اطــاً ياحت، كــه وضــو الػم دارد ییكارهــا ــ؛ رديــغســل  گــر یول و وضــ          ا

كاف، نگرفته حاشد گرفتن   .  است یفقط وضو 
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گر رطـوحتين یا ونخ ادراراستبراء اػ  ،ػن یبرا . 92 مسأله كنـد  شـک نـد ويبب یست و ا
حاشـد و وضـو و غسـل او را   یوـ کپـا، ا نهخاست  یكند ون شک اخ، ا نهخاست  ادراركه 

 .  كند یهن حاطل نه

یوستحباتووکروهاتتخل 
كسيحنش ییضا، یووقع تصلّ  فرد وستحب است . 93 مسأله كه  كّلـ حه یند  او  یطـور 
اّول ، رون آوــدنیـطــ  و ووقـع ب یاّول پـا، یو ووقـع وارد شـدن حــه وکـان تصّلـ نـديرا نب
و  ســر را بپوشــاند یوســتحب اسـت در حــال تصّلـ طـور ههــينو  راســت را حگـغارد یپـا

 .  نداػدیط  ب یحدن را بر پا ینيسنگ
گـر  یولـ؛ اسـت وکـروه ید و واه در ووقـع تصّلـيظورش ینشستن رو حه رو . 94 مسأله ا

نشسـتن در  ،یز در ووقـع تصّلـيـو ن سـتيبپوشـاند وکـروه ن یا  لهيعورت ظـود را حـه وسـ
كوطـه و درب ونـاػل و زيضاده و ظ ؛ دهـد وکـروه اسـت  یوه وـيـكـه و یر درظتـیـاحان و 
گاه حـرام ، حـرام یحاصـل شـدن عنـوان دليـلهـا حـه  وکان گونـهن یدر ا یتصلّ  یحلکه 

 .  شود  یو
كردن حا دسـت يو تطه یاد در هنگام تصلّ خو توّقف ز دنيظوردن و آشاو . 95 مسأله ر 

گـر ناطـار  یولـ؛ حاشـد  یوکروه وـ یز حرف ػدن در حال تصلّ يراست و ن حـه حـرف ػدن ا
 .  اشکال ندارد، دخا عكر ظداوند وتعال حگوخحاشد 

كردن حه صورت ا . 96 مسأله كردنيستاده و نخادرار  كه اػ  یها  نيدر ػو ز ادرار  سفت 
كــردناادر طــور ههــين؛ كراهــت دارد، شــود یآن ادرار ترّشــح وــ ــ ر  ضــانوران و در  ۀدر الن

كد، آب  .  وکروه است، حاد یبرو  و رو ظصوصًا آب را
گــر بــرا، ادرار و وــدفوعكــردن اػ  یظــوددار . 97 مسأله حــدن ضــرر  یوکــروه اســت و ا
 .  حرام است، داشته حاشد( و وهن العاده فوق)ضرر  شدخد

 اػ ِضهـــاع قبـــلاػ ظـــواب و  قبـــلاػ نهـــاػ و  قبـــلوســـتحب اســـت انســـان  . 98 مسأله
 . كند ادرار، یرون آودن ونیو حعد اػ ب( زشيآو)



 

 اتاسنج

اقسامنجاسات
 : ز استيده طخاػنساسات  . 99 مسأله
ل م ؛ادرار :او  م ؛ودفوع :دو  سـگ  :و هفتن ششن ؛ظون :پًدن ؛وردار :چهاسم ؛یون :سى 
ّقـاع )آب ف :دههن ؛انگـور( شـرابظهر ) :يهن ؛حنابر احتياط واضب كافر :هشتن ؛کو ظو
 .  ظوار وان نساستيعرق ح :یاصدهن ؛( حنابر احتياط واضبضو

 3ع.7و وودفو ادرار
گوشــتيــادرار و وــدفوع انســان و هــر ح . 111 مسأله  ،كــه ظــون ضهنــده دارد یوان حــرام 

گر رگ آن را بُب  یعنخ  ؛ نسس است، دخآ وی رونیرند ظون حا ضهش اػ آن با

ــه و ح ۀفضــل ،نیحنــابرا گرح ــده و واننــيوــوش و ظرگــوش و  د آنهــا نســس وانــات درن
 .  است

گوشـــتيـــحاّوـــا وـــدفوع  حـــرام  یوـــاه واننـــد ،كـــه ظـــون ضهنـــده نـــدارد یوان حـــرام 
كوطــيح ۀن فضــليههشنــ ،گوشــت گوشــت ندارنــد کوانــات  كــه  ، وثــل پشــه و وگــس 

گوشـتيـادرار ح اػاط واضـب يـحنـابر احت یول ؛است کپا كـه ظـون ضهنـده  یوان حـرام 
 .  اضتناب شودالػم است ، ندارد
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كـــالغ و عقـــاب و ظّفـــاش و پر ۀو فضـــل ادرار . 111 مسأله گوشـــت وثـــل  نـــدگان حـــرام 
 . گرددز يپره است اػ آنها بهتر هرطند ،است کپا، وانند آن

كـه عـادت حـه ظـوردن وـدفوع انسـان  وان نساستيح ادرار و ودفوع . 112 مسأله ظوار 
 زيــو ن ظــورده کر ظــويكــه شــ یحّشــه بــز ادرار و وــدفوع ،نيههشنــ .نســس اســت، كــرده
   1.حاشد  ینسس و، هوده استن یکخكه انسان حا آن نزد یوانيح

 1.یون
ــ . 113 مسأله ــروان يــوــرد و هــر ح یون گوشــت ن نســس ، كــه ظــون ضهنــده دارد یحــرام 

حــه  ،شــود و ووضــب ضناحــت او اســت  یكــه اػ ػن حــا شــهوت ظــارح وــ یاســت و رطــوحت
 ؛ است یدر حکن ون، عكر ظواهد شد «319» ۀل كه در وسأ یليتفص

گوشتوان نيح یون اػ، واضبحنابر احتياط  طور ههين كه ظـون ضهنـده ر حالل  ی 
 .  اضتناب شود دارد

 3.وردار
طـــه ، نســس اســت، كــه ظــون ضهنـــده دارد یوانيـــوــردار انســان و هــر ح . 114 مسأله

كشـته ، شـده وعـّينكـه در شـرع  یر دسـتوريـحه غ نکهخو طه اظودش ورده حاشد  آن را 
 .  است کپا رديآب حه هرطند در ، طون ظون ضهنده ندارد ،یحاشند و واه

كــراػ وــ ییزهــايط . 115 مسأله كــه روح  کردار وثــل پشــن و وــو و  و اســتصوان و دنــدان 
كــافر غ کوگــر ســگ و ظــو؛ اســت کپــا 2،نــدارد كتــابيــو  حدنشــان  یكــه تهــام اضــزا یر 
 .  حاشد وی نسس

                                                           
ــوان حــالل »وبحــ   ،«و حعــد اػ آن 1155»تفصــيل احکــام وــغكور در ضلــد دّوم وســاجل . 1 ــه حي ك ــواردی  و

گوشت وی  .  شود عكر وی، «رددگگوشت حه سبب آنها حرام 

خش خا استصوان. 2 دندان( خا قسهت داظلی شـاد حيوانـات دارای حافـت عصـبی  ۀقسهت داظلی دندان )ر
كـه در صـورت آسـيب ولـی اشـيای وـغكور ، شـودشکسـتگی و واننـد آن ووضـب احسـاس درد وـی، است 
كی آنها رسيده استبشوند و نّص عرفًا حدون روح وحسوب وی  . ر طهارت و پا
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گــر اػ حــدن انســان  . 116 مسأله كــه ػنــده  یدر حــال، كــه ظــون ضهنــده دارد یوانيــا حخــا
گوشت   .  حاشد  ینسس و، كه روح دارد ضدا شود یگرخز ديا طخاست 

گــر پ . 117 مسأله طنانشــه ، ننــدگــر حــدن را حَک خد یوصتصــر لــب و ضاهــا یهــا  وســتا
كـه روح دارد خــا نـه کخـا وشــکو كنـده شــود یروح نداشـته حاشـد و حــه آسـان  کپــا، حاشـد 

 .  است
هرطنــد ، اســت کپــا، دخــآ  یرون وــیــكــه اػ شــکن وــرغ وــرده ب یتصــن ورغــ . 118 مسأله

ه حـا كننـد حا رطوحت سـراختآن  ظاهر  طنانشه یول؛ آن سفت نشده حاشد یپوست رو
كرده كشيدن پاک وی، حدن حيوان ورده برظورد   . شودنسس است و حا آب 

گر بّره و بزغاله . 119 مسأله كـه   پنيـر واخـه، ظـوار شـوند حهيرنـد پیش اػ آنکه علف ،ا ای 
كـه وـاخع اسـت؛ پاک است، حاشد  در شيردان آنها وی حاخـد ، ولی طنانشه ثاحـت نشـود 

كرده ا كه حا حدن حيوان ورده برظورد   .  حشوخند، ستظاهر آن را 
آلـــوده حـــه آنکـــه وگـــر ؛ پـــاک هســـتند 3«فـــتُض » و 2«شـــيههَو »و  1«غهْضـــُو » . 111 مسأله

 ؛ ظون حدن انسان حاشند وانندنساستی 

حنــابر احتيــاط واضــب نســس ، كــه روح در او دويــده نشــده  ضنــين ســقط شــده اّوــا 
كـه روح در او دويـده شـده ويتـه وحسـوب شـده و نسـس ، است و ضنين سقط شـده 

پس اػ انسام غسل وّيـت ، ضنين وغكور وربوط حه وسلهان حاشدطنانشه  ولی؛ است
 .  شود پاک وی

كــس، یروغــن نبــات، عطــر، انــواع وصتلــف دارو . 111 مسأله پارطــه و واننــد ، صــابون، وا

                                                           
گوشت وربوط حه ورحل« ُوْضغه». 1 كـه در آن ظـون حسـته ۀپاره  گوشـت ، سّوم دوران ضنينی است  تبـدیل حـه 

گوشت ضوخده شده، شود وی  .  ههشون 
كـه ضنـين در آن قـرار دارد و حـا نـوػاد اػ شـکن ظـارح غشاء و پرده« َوشيهه». 2 كيسه واننـد در رحـن اسـت  ای 

 .ناوندنيز وی (Amniotic sac) «آونيوتيک ۀكيس»خا « كيسۀ آب»آن را ؛ شودوی
كــه( Placenta) «ضفـت». 3 كســيژن را اػ  در ضرخــان آحسـتنی در رحــن شــکل وی  انــداوی اسـت  گيـرد و غــغا و ا

شـود و هنگـام ػاخهـان حـا وـواد ػاخـد ضنـين اػ طریـق آن دفـع وـی ،ههشنـين .كند وادر حه ضنين ونتقل وی
 . شود نوػاد اػ رحن ظارح وی
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كشـورهاخا كه اػ  ن حـه نساسـت آنهـا يقـخطنانشـه انسـان ، آورنـد   یوـ یر اسـالويـغ ینها 
 .  است کپا، نداشته حاشد

ــگوشــت و پ . 112 مسأله ــر اػ ح ه و طــرمی گ ــا ــه یواني ــوده و ك ــده ب ــه  دارای ظــون ضهن ح
كشــته نشــده حــا  و نهــاػ حاشــد یوــ و وــردار نســس، حــه دســت آوــده اســت ،دســتور شــرع 

كه اػ طنين طروی تهّيه شده  1.حاطل است، لباسی 

گر احتهال وعقول داده واّوا   گوشت و پ یا كه  كـه  حاشـد یوانيـاػ ح ه و طـرمیشود 
كشــته شــده و در  2اســتصــحيح ، اػ در آن طــرمحاشــد و نهــ  یوــ کپــا، حــه دســتور شــرع 

گوشتیا را دارا حاشـد  یه و عحـح اسـالويتغك یها  ه و طرم نشانهیپ، ن وورد فرق ندارد 
 .  ا دارا نباشدخ

گوشــت و پشــاخان عكــر اســت،   در  «هيــتغك یهــا  نشــانه» نيــزه و یــحکــن ظــوردن آن 
 . ظواهد آود «1974تا  1939»وساجل  «حيوانات ۀتغكي»فصل  ،دّومضلد 

 7.خون
كـه  یوانيـح یعنـخ) كه ظون ضهنـده دارد یوانيكه اػ انسان و هر ح یظون . 113 مسأله

گــر رگ آن را بُب  . نســس اســت، ظــارح شــود( دخــآ وــی رونیــظــون حــا ضهــش اػ آن ب ،رنــدا
كه ظون ضهنده ندارند یوانند واه یواناتيظون ح، نیاحنابر    3.حاشد  یو کپا، و پشه 

گر ح . 114 مسأله گوشت را حه دستوريا شـند حک، شـده وعـّينرع كه در شـ یوان حالل 
، اسـت کپـا، وانـد  یوـ یكـه در حـدنش حـاق یظـون، دخـرون آیـو ظون حه وقدار وعهـول ب

 4؛حاشد  یظوردن آن حرام و هرطند

                                                           
 .  شودعكر وی «شراخط لباس نهاػگزار» وبح توضيح بیشتر در . 1

گوشــت دارای ظــون ضهنــده  وگــر آنکــه وعلــوم حاشــد طــرم وــغكور وربــوط حــه اضــزای روح. 2 دار حيــوان حــرام 
 .  شودعكر وی« 1453»كه در این صورت حکن نهاػ ظواندن حا آن در وسألۀ ، است

دوران ضنينــی اســت و اػ اســتحالۀ نطفــه  دّوم ۀكــه ظــون حســته شــده وربــوط حــه ورحلــ« َعَلقــه»طــور،  ههــين. 3
 . حاشد واضب نسس ویاحتياط حنابر ، شود اخساد وی

گوشـت حاشـد. 4 گـر حيـوان حـرام  ، شـرعی ۀظـون حاقيهانـده در حـدن حيـوان حعـد اػ تغكيـ، شاخان عكـر اسـت ا
 .  واضب نسس استاحتياط حنابر 
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كش یول  گر حه عّلت نفس  نکـه سـر خا ليـحـه دل اخـوان برگردد يظون حه حدن ح، دنيا
 ؛ نسس است نآن ظو، دخايرون نیظون حه وقدار وعهول ب ،حلند بوده یوان در ضايح

گوشـت يـحرام اػ ح ءكه در اضزا یاػ ظون، اط وستحبيحنابر احت البّته وان حـالل 
 .  ز شوديپره، وانده
گوشــت وحشــيــح اّوــا كشــته شــده  یشــرعطــور  د حــهيل صــیكــه حــا وســا یوان حــالل 
 کپـا، وانـد  یوـ یكه در حدنش پـس اػ ظـروح ظـون حـه وقـدار وعهـول حـاق یظون، حاشد
 .  است

ظــون  نــوعشــود اػ  شــک طنانشــه ،وان عحــح شــدهيــحدر هانــده يظــون حاق . 115 مسأله
در حکـن وان يـوگر آنکه ح، شود یآن و یپاكحکن حه ، ا اػ ظون نسسخحاشد  یپاک و
كه عحح شرع یوانيح كه ظـون حـه وقـدار یهرطند اػ ا، نشده یحاشد   وعهـولن ضهت 

 .  وان ظارح نشده حاشدياػ حدن ح
 .حـرام اسـت نظـوردن آن ظـو یولـ، سـتينسس ن داظل تصن ورغ ظون . 116 مسأله
گـــر عرّ  ،نیحنـــابرا هرطنـــد ، نـــدارد یتصـــن وـــرغ وـــانع ۀّيـــظـــوردن حق، ظـــون را بردارنـــد ۀا
ـــاحت كـــه اػ ظـــوردن زردي ـــ ۀاط وســـتحب آن اســـت  ظـــون در آن    ۀكـــه عرّ  یتصـــن ورغ
 .  شود زيپره، حاشد  یو

گاه یظون . 117 مسأله  ر رايت و شـنسس اسـ، شود  یده وخر ديدن شيووقع دوش یكه 
كرخ ۀده شده حه انداػير دوشيار شوقد هرطند، كند  ینسس و  .  و وانند آن حاشد ک 

گــر ظــون . 118 مسأله وصلــوط شــدن حــا آب  عّلــتحــه ، دخــآ  یهــا وــ  دنــدان یكــه اػ ال یا
 .  ستيآب دهان الػم ن اػ زيپره، برود نیدهان اػ ب

گـر ، رديـو  یر پوسـت وـیـا زخـر نـاظن یـز، ده شدنیكوب سببكه حه  یظون . 119 مسأله ا
كه د یطور  ؛ است کپا، ندخگر حه آن ظون نگوخشود 

گــر حــه آن ظــون حگو اّوــا گــرددخا ا خــپــس طنانشــه نــاظن ؛ نســس اســت، نــد و ظــاهر 
رون یـطنانشـه ب، ضـزء ظـاهر حـدن حسـاب شـود، كـه ظـون یپوست سـوراد شـود طـور

ا ػحهــــت خـــقابــــل توّضـــه ضـــرر ، ا غســـلخــــوضـــو  یبـــرا، ر وحــــليـــآوردن ظـــون و تطه
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گر  رون آورندید آن را بخحا ،ندارد یا  العاده فوق  العـاده فـوق یسصتا خقابل توّضه ضرر و ا
ـــل نيســـت ـــل تحّه ـــههای  در قســـهتطنانشـــه ، دارد كـــه وعهـــواًل قاب ـــوط ح ـــ ورب  ّهنيت

ــ، حاشــد نهــی كــافيت گــر در اســت یّهن  ــه های  قســهت و ا ــوط ح ــورب ّهن اســت و وــانع يت
 .  رديره حگيضب ید و هن وضوخّهن نهايد هن تخحا، شود یشهرده و
 . ظواهد آود «رهيضب یوضو»بح  ودر  ن وطلبیا حيتوض

كـه ظـون ز . 121 مسأله گر انسان ندانـد  ده یـكوب   گوشـت حـه سـبب اخـر پوسـت وـرده یـا
 .  است کپا، شدن حه آن حالت در آوده

گر  . 121 مسأله تهـام غـغا و ظـرف ، فتـدیظـون در آن ب یا  عّره ،دن غـغايضوشـ هنگاما
كننـــده  کپـــا اط الػميـــحنـــابر احت ،ضوشـــيدن و حـــرارت و آتـــشو  شـــود  یوـــآن نســـس 

 .  ستين
طنانشـه  ،شـود  یدا وـیـػظن در اطراف آن پ یحال بهبودكه در یا  حهزردا . 122 مسأله

كه حا ظون وصلوط است  .  حاشد  یو کپا، نه اخ وعلوم نباشد 
ػظـن  یرو یا هنگـام بهبـودخـكه حعد اػ شستن ػظـن  یپوست سرد رنگ . 123 مسأله

كه ظون در آن است ،شود یدا ویپ  .  حاشد  یو کپا، نه اخ طنانشه وعلوم نباشد 

 7کسگوخو.2و
وــو و  یحّتــ و انــد  نســس، كننــد  یوــ یػنــدگ یكــه در ظشــک یســگ و ظــوك . 124 مسأله

و حـه حاشـد  یآنهـا نسـس وـ یهـا  ر رطوحـتیاستصوان و پنسه و ناظن و آب دهـان و سـا
كند  ؛ كندآن را نسس وی ،هر ضا سراخت 

 ،حنـابراین .سـتين سـگ و ظـوکن اقسـام یبـ فرقـی ن حکنیدر ا ،شاخان عكر است
خنتی خنتی و غير ز كوطـک خـا بـزرگ، سگ ز ههـه ، سـگ تربیـت شـده و غيـر آن، سگ 

 1.نسس هستند

                                                           
كراهــت دارد. 1 ی آن در ونـزل وعهـواًل ووضـب وحـغور حلکـه نگهـدار، نگه داشتـن سـگ در ونـزل وــسکونی 

گاهی نيز حه حاطل شدن نهاػ وی شرعی در رعاخت طهارت و نساست شده  . انساود و 
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 9.کتابیکافرغ واججبنابراحتیاطیر
كســ . 125 مسأله كــه  یكــافر  او وعتــرف  یگــانگخا حــه خــحــه ظداونــد وتعــال  .الههفاســت 
ن را یـات دخاػ ضـرور یکـخا خ .ج ؛نباشد اءيوعترف حه نبّوت ظاتن اعأنبا خ .ب ؛نباشد

كه  یطور ،ن انکاریاونکر شود و  كـرمیـاء پيظاتن اعأنب بخحه تکغحاشد  ، برگـردد اوبر ا
كـه آن ضـرور  ینهـ یفرقـ وـوردن یو در ا حاشد یطور اضهال هرطند حه اػ واضبـات ، یكنـد 
رحـا و ، شـراب ظـوردنواننـد  حـرام یكارهـاا اػ خػكات و حساب حاشد ، روػه، وانند نهاػ

 .  حاشد اوبریت پیبا ووّدت اهل خوثل وعاد  یا اػ وساجل اعتقادخ حاشد غنا

ن اسـالم یـر اػ ديـغ ینـخد یا داراخـرا انتصاب نکرده حاشد  ینخكه د یفرد ،نیحنابرا
ظداونـد  ضانـبكه اػ را  یاػ دستورات یحعض اّوا ،ن اسالم را انتصاب نهودهیا دخ حاشد

گفتـ  یكه وـ یدر حال - احالغ شده اوبریوتعال حه پ انکـار  - ظداسـت اوبریـپ ۀدانـد 
 .  حاشد  یفر وكا، دخنها
واننـد  یلـخحـه دال یول ،ش انتصاب نهودهخن ظویكه اسالم را حه عنوان د یاّوا فرد 
 یاػ احکــام فرعــ یحعضــ، نیــا القــاء شــبهات وصــالف دخــط وســلهانان ياػ وحــ یدور
گفتــ اوبریــب پخن وثــل ظهــس و حســاب را حــدون آنکـه قصــد تکــغیـد شــان را خا ۀو 

گردد  .  ونحرف است هرطند ،شدحا  یكافر نه، داشته حاشد ونکر 
كلّ  حهكافر  كافر  و یو زرتشت یحيوس، یهودی یعنخ یكتاب كافر ۀحه دو دست، یطور 

كتـابيغ  یحنـد طبقـه، حاشـد  ینهـ یا زرتشـتخـ یحيا وسـخـ یهـودیكـه  یكـافر یعنـخ ،یر 
كه حکن   یو  .  عكر ظواهدشد« 195» ۀوسألآنان در  ا نسس بودنخپاک گردد 

كــه خ ،ُغــالت . 126 مسأله  وعتقدنــدرا ظــدا ظوانــده خــا  کــی اػ اجّهــهخعنــی آنهــایی 
كـرده اسـت و نواصـب كـه نسـبت حـه اجّهـه ،ظدا در او حلـول  اظهـار  خعنـی آنهـایی 

كـه حـه  ،ههشنـين. شـوندكـافر وحسـوب وـی، نهاخند  وی و عداوت دشهنی شصصـی 
ههــين ، دهــدو دشــنام ناســزا ، اػ روی دشــهنی و حغــض خکــی اػ طهــارده وعصــوم

 . حکن را دارد

ــا  ــوع هســتند اّو ــه اهــل بیــت، ظــوارح دو ن كــه نســبت ح ــان  اظهــار  گروهــی اػ آن
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گــروه  ها حــه حســاب وی ضــزء ناصــبی، نهاخنــد  دشــهنی و عــداوت وی كافرنــد و  آخنــد و 
هرطنـد حـه ضهـت پیـروی اػ احکـام فقهـی  -ندارند  بیت دشهنی حا اهلكه دخگر 
 .  ندحاش  پاک ویكافر نبوده و  -شوند   اػ آنان شهرده وی، ظوارح
كـــافر . 127 مسأله كتـــاب - تهـــام اقســـام  كّفـــار اهـــل  ـــاط واضـــب  - غيـــر اػ  ـــابر احتي حن
 - آنهـا یهـا  رطوحـتاضـزای حـدون روح و وـو و نـاظن و  یحّتـ -آنـان تهام حدن و  اند نسس

كتاب؛ ههين حکن را دارد    1.حاشند یو کپا( انيان و زرتشتيحيوس، انخهودی) اّوا اهل 
كـه اػ اسـالم ظـارح  یكسـ یعنـخ ،ورتـّد  ا نسس بودنخپاک حکن  ،عكر است شاخان
گـر فـرد اسـت. شـدهحـه آن وارد  كـه ورتـّد  اسـت یگروهحکن ههان ، شده ، ورتـّد  پـس ا

كتاب كـافر پـاک اسـت، گردد یكافر  حنـابر احتيـاط واضـب ، شـود یكتـاب ريـغ و طنانشـه 
 . گردد  ینسس و

گر پدر و وادر و  . 128 مسأله كتـايـكـافر غ، ناحـالغ ۀحّشـ پدربزرگ و وادربزرگا ب ر اهـل 
كافر است وآن حّشه هن ، حاشند  ؛ حاشدوینسس حنابر احتياط واضب  در حکن 

ــالغ وه ۀكــه آن حّشــ یوگــر در صــورت  ــناح كــه در ا 2ز حاشــدّي كنــد  ــو اظهــار اســالم  ن ی
 ؛ است کپا، صورت
گــر اّوــا ل یــهــا تها  گردانــد و حــه وســلهان اػ پــدر و وــادر ظــود رو آن حّشــۀ ناحــالغ وهّيــز ا

وحّل اشـکال  یحکن حه نساست و ،حاشد یق و بررسيحال تحق ا درخداشته حاشد و 
كــه در طنــيــاحت ،نیاحنــابر .اســت اط يــاحت یوقتضــا ین وــوردياط واضــب آن اســت 
 .  ت شودخرعا

گر  ولی  یليحـه تفصـ - وسـلهان حاشـد، پـدربزرگ و وـادربزرگاػ پدر و وـادر و  یکخا
 .  است کپا حّشه - ظواهد آود «992» ۀكه در وسأل

هـن بـر اسـالوش  یا  ا نـه و نشـانهخـست وسلهان است يوم نكه وعل یكس . 129 مسأله

                                                           
كتاب، آلوده حه عين نسـس واننـد شـراب، ظـوک، وـردار حاشـد. 1 كّفار اهل   هرطنـد - البّته اگر اعضایی اػ حدن 

 .  اعضای وغكور نسس است، شدآنها حا  خا وتنّسس حه - آنها را در آیین ظوخش پاک حدانند

 . عكر شد «3» هّيز در وسألۀ. وعنای و2
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وـــثاًل ػن وســـلهان ؛ ر احکـــام وســـلهان را نـــداردیســـا یولـــ، اســـت کپـــا، نـــداردوضـــود 
كند  نهی  ؛ د در قبرستان وسلهانان دفن شودخو نبا تواند حا او اػدواح 

گر طن  م تهـام احکـا در ظـاهر، فـوت شـود ن و حـالد اسـالميدر سرػو ین فرديالبّته ا
 .  شود  یو ضاری یفرد وسلهان بر و

كســان  كننــد و اعتقــادات آنهــا و  یوــ یػنــدگ یر اســالويــغهای  اوعــهكــه در ض یاّوــا 
كـافر خـكه وسـلهان  شود وی وعقول دادهاحتهال  یول ،ستيوعلوم ننشان یین و آید ا 

كتاب حاشند  .  احکام وسلهانان را ندارند یول ،ندک هستپا، اهل 

 3.(شرابخهر)انگور
كـه اػ آب انگـور تهّيـ، اػ آن ونظـورو  نسـس اسـت «هرَظ » . 131 مسأله ه شـرابی اسـت 
؛ سـتينسـس ن، كنـد  یكه انسـان را وسـت وـ - غير اػ ظهر -طيزهای دخگر و شود وی
   1.حرام است حه هر حال هاآن ظوردن یول

كـه ؛ اسـت کپـا تهـام اقسـاوش، یو طـه طّبـ یطه صنعت، الکل . 131 مسأله وگـر آن 
 ،گردخـدهحاصـل  ظهـر )شـراب انگـور(ر يـر و تقطيـتبصحاشد آن الکل اػ  و وحرػ وعلوم
 .  حاشد ینسس و ن صورتیكه در ا
گر آب انگور حه ظود . 132 مسأله  یولـ، اسـت کپـا، دخـایپصـتن ضـوش ب حاا خظود  یا

كـه در ا؛ حاشد یظوردن آن آب انگور حرام و    عـالوه، ن صـورتیـوگر آنکه شراب شود 
 .  ز هستينسس ن، بر حرام بودن

نسـس  یولـ، حرام است اط واضبيحنابر احت، دهيضوش ظوردن انگور ،طور ههين
 .  حاشد ینه

كشهش و آب آنها یظروا و وو . 133 مسأله و ظـوردن  کپـا، نـدخایضـوش ب هرطنـدز و 
گر آب ظروا یول؛ آنها حالل است كشـهشیوو، ا كـه خـحـه ضـوش آ، ز و  د و وعلـوم شـود 

كننده است  .  نيستاّوا نسس  ،حاشد ویظوردن آنها حرام ، وست 

                                                           
 . شود  ّقاع )آب ضو( در وورد دهن اػ نساسات بیان وی. حکن ف1
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 30.اع)آبف واججبنابراحتیاطجو(ق 
گرفته و «ّقاعف» . 134 مسأله  یاػ وسـت یفـيظف ۀشود و ووضـب درضـ  یكه غالبًا اػ ضو 
 ؛ دحاش یو زين نسس واضب اطيو حنابر احت حرام، است

كه برا نـد و خگو  یوـ «ريواءالشـع»رند و حـه آن يگ  یواػ ضو  یظواّص طّب  یاّوا آب ضو 
 .  شدحا  یو حالل و کپا، ستين یگونه وست   ريووضب ه

 33.خوارواننجاستیعرقح
كرده یعرق شتر . 135 مسأله گونه ،كه حه ظوردن ودفوع انسان عادت  تنهـا كه  یا حه 
 در وـورد اط واضـبيـحنـابر احت ایـن حکـن؛ نسـس اسـت، دخـآ وـی او حه حسـاب یغغا

 .  نيز ضاری است ن حاشندين طنیكه ا یگرخوانات ديعرق ح
 کپـا( ارضـاجی ودظـا خـضناحت حاصل اػ ػنا  وانند) عرق ضنب اػ حرام . 136 مسأله

كـهيـهرطنـد احت، حاشـد یو حيآن صـح است و نهاػ حا  حـا  فـرد اط وسـتحب آن اسـت 
ــحــدن  ــا ظشــ یا لباســخ ــوده شــده ت ــه آن آل ــاقينشــده و عــ کكــه ح نهــاػ ، اســت ین آن ح
 .  نصواند

ثابتشدننجاستهایراه
 : شود  یاػ سه راه ثاحت و ،طيزینساست هر  . 137 مسأله

ل كـه آن شـینان پياطه وعقولراه  ا اػخن يقخآنکه ظود انسان  :او  كند  ء نسـس یدا 
گهان داشته حاشد ط گر   ؛ حکن نسس را ندارد، نسس است یزياست و ا

كـه  ییهـا  ظانـه  ها و وههـان  رستوران، یعهووهای  وکانغغا ظوردن در  ،نیحنابرا 
كســـان یحـــالاوردوـــان ال ك یو  كننـــد در آنســـا غـــغا   یرا وراعـــات نهـــ یو نسســـ یكـــه پـــا

گــر انســان اطه ،ظورنــد  یوـ كـه بــرا یینـان نداشــته حاشــد غــغايا انــد نســس   او آورده یرا 
 . اشکال ندارد، است
كســ :مدو   ــه وســواس و واننــد آن وــّتهن  و - ار اوســتيــدر اظت یزيــكــه ط یآنکــه  ح
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ا خـظـرف  دخـظادم انسـان حگو اخههسر  وثل آنکه، ز نسس استيد آن طخحگو - نباشد
 .  حاشد  یو نسس، اوست اريكه در اظت یگرخز ديط

حـه شـرط آنکـه اػ سـبب ؛ نسـس اسـت، ءینـد آن شـخآنکه دو ورد عـادل حگو :مسى  
 ؛«كرده است برظورد ادرارا خء حا ظون یآن ش» ندخوثاًل حگو، نساست ظبر دهند

گر  اّوا  نـان اػ ياسـت ظبـر دهـد و اطه اعتهـادكـه وـورد  یا شصصـخورد عادل  کخا
ــاو پ ۀگفتــ حکــن نســس ، ءیدر وــورد آن شــكــه  اط واضــب آن اســتيــاحت، دا نشــودی
 .  شود یضار

گــر . 138 مسأله را  یزيــبــودن ط کنســس بــودن و پــا، ندانســتن وســأله عّلــتفــرد حــه  ا
اط يــا احتخــد وســأله را بپرسـد خـحا - ا نــهخـاســت  کوـوش پــا ۀوــثاًل ندانـد فضــل -ندانـد 
 ؛ دخنها یحکن نسس را در وورد آن ضار و كرده

گر حا ا یول  كه پا شک ورد شيجیودر  ،داند  ینکه وسأله را وخا ، ا نـهخـاست  کكند 
كه ظون پشـه اسـت خ، ا نهخظون است  زيكند آن ط شک وثالً  ، ا ظـون انسـانخـا نداند 
 .  ستيدن الػم نيا پرسخ كردن یبررسحاشد و   یو کپا

گـر ، ا نـهخـشـده  کدارد پـا شـک كـه انسـان یء نسسیش . 139 مسأله نسـس اسـت و ا
گـر هـن حتوانـد نسـس حاشـ یوـ کپـا، ا نـهخنسس شده  کء پایكند ش شک انسان د و ا
 .  كند یبررسست يالػم ن، بودن آن را حفههد کا پاخبودن 

گــر حدانــد  . 141 مسأله آنهــا اســتفاده  یكــه اػ هــر دو یا دو لباســخــاػ دو ظــرف  یکــخا
كــدام اســت  یوــ گــر وــثاًل  یولــ؛ دخــز نهايــاػ هــر دو پرهد خــحا، كنــد نســس شــده و ندانــد  ا
 یگـرخو وـال د ار او نبـودهيـظتدر اكـه  یا لباسـخـ، داند لباس ظودش نسس شـده  ینه
 . شود پاک وحسوب ویلباس ظودش ، حاشد یو

کینجسشدنشیچگونگ ءپا
گـر شـ . 141 مسأله كیا تــر  یطـوراػ آنهــا  یکـخا خــبرســد و هـر دو  یء نسسـیحـه شــ یء پــا

كه تر  ؛ شود  یز نسس وين کء پایآن ش، برسد یگرخحه د یکخ یحاشد 
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گــر واســطه یولــ  ن یــحــه ا ،كنــد نهــی تخنساســت ســرا، اد شــودخــهــا در نساســت ز ا
كــه گــر دســت راســت حــه ادرار وتــنّسس شــود صــورت  گــاه آن دســت پــس اػ  آن، وــثاًل ا

ــ کظشــ ــا َت كنــد 1یدخــضد یرشــدن ح ن برظــورد ووضــب یــا، حــا دســت طــ  برظــورد 
گــر دســت طــ  حعــد اػ ظشــ ء یشــ حــا شــدن کنساســت دســت طــ  ظواهــد بــود و ا

كند ری ضدخدیتَ دخگری وانند لباس حا  گـر  یولـ، شـود ینسـس وـ زيـلباس ن، برظورد  ا
كنـــد ضدخـــد یرحـــا َتـــ یگـــرخز ديـــآن لبــاس حـــا ط ز يـــحکـــن حـــه نساســـت آن ط، برظـــورد 

طهـــارم را نســـس    ۀواســـط یولـــ ،شـــود  یم نســـس وـــســـّو    ۀواســـط ،نیحنـــابرا .شـــود ینهـــ
 .  كند  ینه

گر تَ  ،شاخان عكر است كـه حـه د یحـه قـدر یردر هر صورت ا ، نرسـد یگـرخكـن حاشـد 
 .  ن نسس برسديحه ع هرطند، شود یس نهبوده نس کكه پا یزيط

گــر شــ . 142 مسأله كیا كــه هــر دو  شــک برســد و انســان ء نســسیحــه شــ یء پــا ا خــكنــد 
گر َتـخو ا نه خر بوده اػ آنها تَ  یکخ كـه حـه د یحـه قـدر آن یتـر، ر بـودها ا ت خسـرا یگـرخبـوده 

 .  دخآ ینسس حه حساب نه، کپا ءیآن ش، ا نهخكند 
 ،اػ آن دو نسـس اسـت یکخند دا یو یطور اضهال حهكه انسان  یجيدو ش . 143 مسأله
كدام کكدام پا داند  یطور وشّصص نه حه یول گر، نسس است و   یتـرحا  یء پاكیش ا
كنندهخسرا اػ  یوگـر در حعضـ؛ ء حکـن نسـس را نـداردیآن ش، اػ آنها برسد یکخحه  ت 

 : ریووارد وانند دو وورد ز

ل كـه  - آنهـاػ ا یکـخو نساسـت حاشـد ، هيـاّول ءیشـ در هـر دو یقبلـحالـت  :هىسد او 
كــدام بــودهيوعلــوم ن ك ءیشــ، حعــد اػ آنو  حاشــدپــاک شــده  - ســت  وــثاًل دســت  - یپــا
كـرده خسـرا یحـا تـر، طرف دوآن اػ  یکخحا  - انسان كننـده برظـورد  كـه در ات  ن یـحاشـد 
 .  شود یحکن حه نساست دست و، صورت

م ك ءیشــ :هههىسد دو  پــاک  ءیاػ دو طــرف و شــ یکــخحــه  - وــثاًل دســت راســت - یپــا
ــا تــر، گــرخحــه طــرف د - وــثاًل دســت طــ  - یگــرخد كــرده خســرا یح كننــده برظــورد  ت 

                                                           
 . رطوحت ضدخد. 1
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ـــحاش ــه در ا 1دـ ـــخك ـــدس ،ن صــورتـ ـــت راسـ ـــت و طـ ـــ  هــن حکـ ـــّي اول ءین دو شـــ ه را ـ
 . دارند

گوضه فرنگ، روغن، عسل، رهيگاه ش هر . 144 مسأله گونـه، نهـاخو واننـد ا یرب   یا  حـه 
ــر وقــدار گ كــه ا ــد یروان حاشــد  ــد  ینهــ یآن ظــال یاضــ، اػ آن را بردارن ــه يههــ، وان ك ن 

 ؛ شود  یتهام آن نسس و، اػ آن نسس شد یا  نقطه

گر طور یول  كه ضا یا حعـد پـر  هرطنـد، حهانـد یآن در ووقـع برداشـتن ظـال یحاشد 
گــر وــثاًل فضــله ؛ حاشــد  ینســس وــ، دهيكــه نساســت حــه آن رســ ییفقــط ضــا، شــود پــس ا

 .  است که پاّي حق نسس و، كه فضله افتاده ییضا، فتدیووش در آن ب
گــر ، نهــاخن و پارطــه و واننــد ايػوــ . 145 مسأله كننــده داشــته حاشــدخســرا یتــرا هــر ، ت 
 ،اســت کگــر آن پــاخد یشــود و ضاهــا  ینســس وــ، كــه نساســت حــه آن برســد یقســهت
و  ار و ظربـزهيـدر وـورد ظ ن حکـنیـانسس وّتصـل حاشـد و  یپاک حه ضا یضا هرطند
 .  حاشد یو یز ضارينها نخوانند ا
گر وگس  . 146 مسأله  یو حعـد رو نشسـته، تر ء نسسیش یرو ،وانند آن یوانيا حخا
طنانشــه انســان حدانــد نساســت ههــراه آن ، نديكــه آن هــن تــر اســت حنشــ یء پــاكیشــ
گر نداند  ینسس و، کء پایش، وان بودهيح  .  است کپا، شود و ا

گر  . 147 مسأله نسـس اػ آن  ییو ضـا داشـتهق عـر یكسـ اػ حدن یا قسهتخوثاًل تهام ا
كـه عـرق حـه آن برسـد، بـرود یگـرخد یآنسـا حـه ضـا عـرق اػ كـه یدر صورت، شود  هـر ضـا 

گــر عــرق حــه ضــا  ینســس وــ گــر وشــکوک خد یت آن حــه ضــاخســراا خــگــر نــرود خد یشــود و ا
 .  است کپا گر حدنخد یضاها، حاشد

گلـو بخ ینیكه اػ ب یظياظالط غل . 148 مسأله گـر ظـون داشـته حاشـدخـآ  یرون وـیـا  ، د ا
گـر حـه ب، اسـت کآن پـا ۀـــّي س و حقــكه ظون دارد نس ییضا  یـــنیا بخـرون دهـان یـپـس ا
، دهينسـس اظـالط حـه آن رسـ ینـان دارد ضـايا اطهخـن يقـخكـه انسـان  یوقـدار، برسد

كه ینسس است و وحلّ   .  حاشد  یو کپا، ا نهخده ينسس حه آن رس یدارد ضا شک را 
                                                           

كه هر دو شیء وحّل احتال حاشد. 1  .  و این در حالی حاشد 
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ــ . 149 مسأله گــر ظرف كــه  یا ن نســس يػوــ یآن ســوراد اســت رو كــفواننــد آفتاحــه را 
گـردد حـه ریفتد و زیان بخطنانشه آب اػ ضر، حگغارند كـه حـا آب آفتاحـه  یطـور آن ضهـع 

گــر آب آفتاحــه حــا فشــار ضر یولــ؛ شــود  یآب آفتاحــه نســس وــ، حســاب شــود یکــخ ــا ان خ
 .  شود یآب داظل آن نسس نه، داشته حاشد

نجاساتگریداحکام
ظوراندن آن  ،نيههشن .حرام است، ء وتنّسسیدن شيظوردن و آشاو . 151 مسأله
وانـه یا دخـظورانـدن آن حـه طفـل  یولـ؛ حاشـد یسـت حـرام وـكـه وکّلـف ا یگـرخحه فرد د
گر ظود طفل  ز استیضا غـغا را ، ا حا دسـت نسـسخنسس را حصورد  یوانه غغایا دخو ا

كند و حصورد  . شود یريست اػ او ضلوگيالػم ن، نسس 
اشـکال  1،شـدن اسـت کكه قابل پا یء نسسیه دادن شخفروظتن و عار . 151 مسأله
 :  دخنسس بودن آن را حه طرف حگوحا دو شرط الػم است  یول ،ندارد

ل كه در ووارد ظاّص آنکه ط :او  ش خبرا یف شرعياػ تکال یـرف در وعرض آن حاشد 
ا حاطل بـودن خنسس  زيط دنيو آشاوآنکه در وعرض ظوردن  وثل؛ ساد شودخاشکال ا

ــا آن نهــاػ واضــبش را یوضــو و غســل ــد وــی كــه ح گــر در وعــرض  2واقــع شــود ظوان ــا ا و اّو
 دـواننــاػ احکــام  یا آنکــه در وعــرض وصالفــت حــا حعضــخــنباشــد  وصالفــت احکــام

گ وـی كـه حـا آن نهـاػ واضـبش را یس بودن لباســـنس سـت حـه او يالػم ن، رديـظوانـد قـرار 
 .  دخحگو

گفتـ :مدو   كـه طـرف حـه  كـه يـاو ترت ۀآنکه احتهال حدهد  گـر حدانـد  ب اثـر دهـد و اّوـا ا
گفته ترت یو  .  ستين گفتن الػم، دهد  یب اثر نهيحه آن 

گــر انســان بب . 152 مسأله كســيا ــظــورد   یرا وــ یء نسســیشــ ینــد   یء نسســیا اػ شــخ
                                                           

كـه قابـل پـاک شـدن نيسـت. 1 عكـر « 19و  11»وسـاجل  ،در ضلـد سـّوم ،حکن ظرخد و فروش اشـيای وتنّسسـی 
 . شود وی

كـرده خـا اػ اهـل  ویاػ تفصيل ووارد این تکاليف ظـاص،  برای اطالع. 2 كتـب علهـی فقهـی وراضعـه  تـوان حـه 
 .  علن سؤال نهود
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الػم ، رديـگ  یا حـا آب نسـس وضـو وـخـظواند   یا حا لباس نسس نهاػ وخكند   یاستفاده و
 : در دو وورد وگر دخست حه او حگوين

ل كــه فــرد انســام یكــار :او  كــار وــی را  ــه  یراضــ 1وقــّدسشــارع  كــه حاشــد یدهــد  ح
كسان یحّتـ –ام آن ـــانس  - نـــيفر وکلّ يـغاػ  یحّتـ اخـ و دـــدانن نهـی وع راـــكـه ووض یـــاػ 
گوشــت ظــوخــدن شــراب يآشــاو واننــد ،يســتن كننــده و  کهــال ّن ا َســخــ کا ظــوردن 

 .  كشنده
كــه ظــودش در وصالفــت تکل :مدو   واقــع  2یف شــرعيــانســان در وعــرض آن حاشــد 
گونـه ،ودش  یكه عهل وغكور را ورتکب و ینکه حا شصصخوثل ا ،شود وعاشـرت  یا  حه 

گـر حـه او نگو كـه ا  سـببلـواػم ونـزل ظـودش نسـس ظواهـد شـد و حـه ، دخـداشته حاشد 
ا ووضـب خـشـود   یز نسـس وـيـدن طيا آشـاوخـظود او وبتال حه ظوردن ، نسس بودن آنها

رد و حا ههـان وضـو و غسـل نهـاػ واضـبش يا وضو حگخ كرده شود حا آب نسس غسل  یو
 .  را حصواند

گر ضا . 153 مسأله كسـخـاػ ظانـه  ییا ا خـا لبـاس خـنـد حـدن ينسـس حاشـد و بب یا فـرش 
كسـانخء دیش كننـدهخسـرا یتـرشـوند حـا   یاو وـ ۀكـه وارد ظانـ یگـِر  نسـس  یحـه ضـا ت 
كـــه در  ید حـــا دو شـــرطخـــحا ،ن اوـــر شـــده حاشـــدیـــا حاعـــ طنانشـــه او ، ده اســـتيرســـ

 .  دخحه آنان حگو، گغشت «171» وسألۀ
گر صاحب . 154 مسأله حـا  دخـحا، ههـد غـغا نسـس اسـتن غغا ظوردن حفیظانه در ب  ا
ـــه وههـــان گغشـــت« 171» ۀكـــه در وســـأل یوـــشـــرط دّو  ـــهـــا حگو  ح گـــر خ ـــا ا اػ  یکـــخد و اّو
، «179» ۀم وسـألدر وـورد دّو  یولـ ،گـران ظبـر دهـدخسـت حـه ديها حفههـد الػم ن  وههان

 .  هرطند حعد اػ غغا حاشد ،دخد حه آنان حگوخحا
ــر شــ . 155 مسأله گ كــه عار یجيا ــرا  كــردهخ ــحا، نســس شــود ه  حبش را اػ نســس د صــاخ

كند، گغشت «171» در وسألۀكه  یشدن آن حا دو شرط گاه   . آ
                                                           

 .  گغار شرخعت حنيان. 1
كه در وورد اّول اػ وسألۀ، ونظور. 2  .  حه آن اشاره شد« 171» وواردی اػ تکاليف شرعی است 
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گــر حّشــه . 156 مسأله كشــ یزيــط»ا خــ «نســس اســت یزيــط»: دخــحگو یا ا ، «دهيرا آب 
 ؛ شود یحرفش قبول نه

كّي كه وه یا  حّشه یول  طنانشـه ، كنـد  یوـ کدر یرا حـه ظـوب یو نسسـ یز اسـت و پـا
كشـ یزيد طخحگو گفتـهخـاو حاشـد  اريـاظتدر  ءیكـه آن شـ یدر صـورت ،دميرا آب  اش   ا 

كـه  ،و ایـن حکـن شـود  ینان حاشد قبـول وـيوورد اطه  یزيـسـس بـودن طناػ در ضـایی 
 .  نيز ضاری است دهد اطالع



 

 وطّهرات

رات اقساموطه 
 :  ندخگو «وطّهرات»كند و آنها را   یو کز نساست را پايدواػده ط . 157 مسأله

ل    ؛آفتاب :مسى   ؛نيػو :مدو   ؛آب :او 
   ؛انتقال :ششن ؛انقالب :پًدن ؛ستحالها :چهاسم 

   ؛اسالم :هفتن
   ؛تّي تبع :هشتن

   ؛ن نساستيبرطرف شدن ع :يهن 
   ؛ظوار وان نساستياستبراء ح :دهن 
  ؛ب شدن وسلهانخغا :اصدهنی 
 .  وان عحح شدهيظارح شدن ظون اػ ح :دواصدهن 

 .  شود یان وینده بخطور وفّصل در وساجل آ حه وطّهراتاحکام 
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 3.آب

o کردن)ریتطهطیشرا ک باآباشیاء(پا
 :  كند  یو کء نسس را پایش ،آب حا طند شرط . 158 مسأله

ل ، د ِوشـکیـگالب و عرق ب، پس آب وضاف وانند آب هندوانه؛ وطلق حاشد :او 
 .  كند  ینه کء نسس را پایش

 .  حاشد کپا :مدو  
كاوـل شـدن تطهخشـو  یء نسس را وـیش یوقت :مسى   وضـاف ، آب، ريـند تـا قبـل اػ 
   1.دنشو

ا خـا رنـگ خـبـو ، آب، سـتيالػم ن یگـرخد شسـتن، كـه حعـد اػ آن یدر شستن :چهاسم
 نساسـت ۀليوسه آب ح ۀا وزخا رنگ خبو  ريیتغ، ر آن شستنيرد و در غينساست نگ ۀوز

ــدارد اشــکال گــر ط؛ ن كــ یزيــوــثاًل ا ــا آب  ــر را ح ند و فــرض شــود دو دفعــه خل حشــويــا قلخ
ر يیـنساسـت تغ ۀا وـزخـا بـو خـآب حا رنـگ  هرطند اّول ۀدر دفع، شستن در آن الػم حاشد

كـــه طنـــيـــتطه یم حـــا آبـــدّو  ۀطنانشـــه در دفعـــ ،دخـــنها كنـــد   کپـــا، نکنـــد یريیـــن تغير 
 .  شود  یو

كشــ :پههًدن ن نساســت در آن يعــ کكوطــ یاضــزا، ء نســسیشــ دنيحعــد اػ آب 
 .  نباشد

ــر اســت،  ــوارد در تطه یدر حعضــشــاخان عك ــاػ و ــا آبي ــن یگــرخط دخشــرا، ر ح الػم  زي
 .  ظواهد شد عكركه در وساجل حعد است 
كــر يــدر تطه . 159 مسأله  .ســتيســاله الػم نضــدا شــدن ُغ  ،ا حــارانخــ یا ضــارخــر حــا آب 
كند و حا فشار دادن و  یكه آب در آنها نفوع و یجاير اشیدر لباس و فرش و سا ،نیحنابرا

كر ، شود یوانند آن ظارح و كـردن ، ر شوديا حاران تطهخ یا ضارخطنانشه حا آب  ظارح 
 .  ستيهانده در آنها حا فشار دادن و وانند آن الػم نيحاق آب

                                                           
 . وثال عكر شده است «133» در وسألۀ، ن ووردای برای . 1



    / وطّهرات 

 ین لـزوم در وـواردیـضدا شدن غساله الػم اسـت و ا ،لير حا آب قليدر تطه . 161 مسأله
كــه  یحاشــد و در وــوارد یوــ ٓی حنــابر فتــو، نســس اســت ٓی فتــو حنــابرل يــآب قل ۀكــه غســال
   1؛حاشد یاط واضب ويحنابر احت، اط نسس استياحت حنابرل يآب قل ۀغسال
كنـد و حـا فشـار  یكـه آب در آنهـا نفـوع وـ یجاير اشـیدر لباس و فـرش و سـا ،نیحنابرا 

كـردن آب ، شـود ريـل تطهيـطنانشـه حـا آب قل، شـود یدادن و وانند آن ظارح و ظـارح 
 .  الػم است( اطيا احتخ ٓی بر فتو حنا) حا فشار دادن و وانند آن اءين اشیاهانده در يحاق

گر حص . 161 مسأله كـه حـا نـز يا كـ ،حافتـه شـدهر نسـس را  ، فـرو برنـد یا ضـارخـر در آب 
 .  شود یو کن نساست پايحعد اػ برطرف شدن ع

گــر حصواهنــد آن را حــا آب قل یولــ  ، وهکــن اســتطــور  هــر دخــحا ،ل آب حکشــنديــا
   2.آن ضدا شود ۀفشار دهند تا غسال، كردن طند حا لگدهر

گر . 162 مسأله ه طنانشـه وـو انبـو، دل آب حکشـيـسر و صـورت را حـا آب قل یوو ،فرد ا
را غسـاله حـه وقـدار وعهـول یـز ،دست فشار دهـيضدا شدن غساله الػم ن یبرا ،نباشد

 .  شود یظود حه ظود ضدا و
ه صتــخروتــنّسس  ءیشــ یبــر رو آب ســتيالػم ن، ليــر حــا آب قليــدر تطه . 163 مسأله
حاشـد  یاجيء اػ اشـیطنانشـه آن شـحنـابراین،  .توان آن را در آب فرو برد وی حلکه، شود
ل يــآب قل یولــ، شــود یپــاک و ء وتــنّسسیشــ، شــود وــی ک حــار شســتن پــاکخــكــه حــا 
 . گردد ینسس و

گر  . 164 مسأله وـثاًل حـه  - دهـد یكه حـه هنگـام شستشـو رنـگ پـس وـ رنگی ای پارطها
كر و  نسس حاشد - ظون كـه، شود ريا حاران تطهخ یا ضارخحا آب   قبـل، آب در صـورتی 

، شـود یوـ کپـا آن پارطه، حه تهام آن برسد ،وضاف شود رنگ پارطه سبباػ آنکه حه 
 ؛ وضاف شود و اػ آن بریزد، حه سبب رنگ پس دادن پارطه حعد اػ آن آب هرطند

                                                           
 . عكر شده است« 34» در وسألۀ، نساست ووارد غساله. 1
كــه غســاله لــزوم ایــن اوــر در وــورد آب قليــل در حعضــی . 2 احتيــاط حنــابر ، نســس اســتاحتيــاط حنــابر  اػ وــوارد 

 . حاشد  واضب وی
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گر حا آب قلاّوا  گرفتن غسـال طنانشه ووقع فشار دادن، ل شسته شوديا آب ، آن ۀو 
 .  شود یو کد پاخايرون نیوضاف اػ آن ب

o اشیاءریتطهواحکامتی فیک
كه نسس شدهیپ ءايشا   ؛ ر ظرفيا غخاند   ا ظرفخ، اند  راوون وا 

 :  شود عكر وینده خدر وساجل آ کخ ر هريحکن تطه

o هارظرفیطهت
اط واضـب حـا يـحنـابر احت طـور ههـينل و يـداظل ظرف نسس را حا آب قل . 165 مسأله
كر  .  د سه ورتبه شستخحا ،و حاران یو ضار آب 
و د ســه حــار شســته شــود خــحا، یكــه حــه شــراب نســس شــده حــا هــر آبــ یظرفــ . 166 مسأله
 .  ندخهفت حار حشو را اط وستحب است آنياحت

كــه ســگ ل یظرفــ . 167 مسأله ، ظــورده یگــرخء روان دیا شــخــآب  ،ا اػ آنخــده يســيرا 
نهوده و برطرف  آن را کس س ظا ،كرد یوال کظا، کپا کد اّول داظل آن را حا ظاخحا
كخل يدو ورتبه حا آب قل ،حعد  ؛ شست یا ضارخر ا 

ــ طــور ههــين  ــر ن گ ــ ۀظــورد نيا كــه ســگ اػ آن یظرف ــ) آب ،را  ــا طخ ( یگــرخروان دز ي
كين آن ظرف، زندیگر برخدر ظرف د، ظورده كـه  یحکـن ظرفـ، ريـت تطهّي فيز در  را دارد 

 .  ظورده است یگرخز روان ديا طخآب ، سگ اػ آن

 گـرددتن انسـام سـشسـ س  ،یوال د احتدا ظاکخن ووارد حایدر ا ،عكر است انخشا 
گر حه عکس عهل شود  . گردد نهی ظرف پاک، و ا

گــر آب دهــان ســگ  . 168 مسأله الت ور فضــیا ســاخــا ادرار خــا عــرق خــ، زدیــدر ظــرف برا
كنـد كـرد و حعـد  یوـال  کد آن را ظـاخـحا، اط الػميـحنـابر احت، سگ حه داظل آن اصاحت 

گر ضا ،طور ههين .سه ورتبه حا آب شست  یا پـاخاػ حدن سگ وثل دست  یگرخد یا
ــا  ــرســگ ح كننــدهخســرا یت ــه داظــل ظــرف برســد ت  ــابر احت، ح ــحن ــحا، اط الػمي را د آن خ

 .  سه ورتبه حا آب شست ،كرد و حعد یوال  کظا



    / وطّهرات 

كه سگ لياّوا غ  کحکـن ظـرف را نـدارد و ظـا ،دهيسـير ظرف وانند دست انسان 
كردن آن الػم ن  .  ستيوال 

گر دهان . 169 مسأله  صتـهخردر آن  کظـا دخحا، كه سگ دهن ػده تنگ حاشد یظرف ۀا
كـه عكـر  یبـيحـه ترت سـ س، آن ظـرف برسـد   ۀحـه ههـ کشّدت حركت دهند تـا ظـا حهو 
 .  ندخحشو، شد

كه ظو یظرف . 171 مسأله نکه در آن وـوش خا اخ ظوردهز روان يط ،ا اػ آنخ ليسيده کرا 
ـــا آب قل، وـــرده حاشـــد ییصـــحرا ـــل يـــح كـــخ ـــ را  ـــحا یا ضـــارخ  د هفـــت ورتبـــه شســـت وخ
 . ندارد الػم یوال کظا

ا آب نسـس در آن خـنسـس سـاظته شـده  ِگـلكـه اػ  یگـرخا ظـرف دخكوػه  . 171 مسأله
گـر در آب  ،فرو رفتـه اسـت كـه  یحـه هرضـا، گغاشـته شـود یا ضـارخـر كـا ، آب برسـد آن 

گر حصواهند حاطن آن هن پا یو کپا كر  ید حه قدرخحا، شود کشود و ا  یا ضـارخدر آب 
گر ظـرف كه آب حه تهام آن فرو رود و ا كـه اػ رسـ یرطـوحت ،حهاند  آب  دنيداشـته حاشـد 

كخد ظشکش نهاخحا ،حه حاطن آن وانع حاشد  .  حگغارند یضار اخر ند و حعدًا در آب 
كش  یو روشحه دو  ،ليظرف نسس را حا آب قل . 172 مسأله  : ديتوان آب 

آب در آن  یقـدر ورتبـهسـه  .ب؛ كننـد یپـر و ظـال، ظرف را سـه ورتبـه اػ آب .الف
ــد و در هــر دفعــه آب را طــوریبر ــه ضاهــا یزن كــه ح  ،نســس آن برســد یدر آن حگرداننــد 

 .  زندیرون بریس س آب را ب
گر ظرف بزرگ . 173 مسأله طنانشه سـه ورتبـه آن را ، هره نسس شودل و ظيوثل پات یا
 ؛ شود  یو کپا، كنند یپر و ظال اػ آب

گــر ســه ورتبــه اػ حــاال ،طــور ههــين  كــه تهــام اطــراف آن را  یطــور ،زنــدیآب در آن بر ا
و  گــردد پــاک وی، رون آورنــدیــب، شــود  یكــه تــه آن ضهــع وــ یرد و در هــر دفعــه آبــيــحگ
كـه در ورتبـياحت كـه حـا آن یظرفـ ،مم و سـّو دّو  ۀاط وسـتحب آن اسـت  رون یـآبهـا را ب را 
 .  آب حکشند، آوردند  یو

ــا  ،نیحنــابرا. حکــن ظــرف را ندارنــد، حــوض آب و واننــد آن، تنــور . 174 مسأله ــح  کخ
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گر تنور  شوند  یو کورتبه شستن پا كـه آب اػ  ییا حوض آب سوراد و وسراخو ا نـدارد 
كـف آن ضهـع وـ هنـد آن را حـا آب كـه حصوا یشـود در صـورت  یآنسا ظارح شود و آب در 

كننديل تطهيقل ا ظـرف خـا ابـر خـد آب ضهع شده را حا پارطه خشدن آنسا حا کپا یبرا ،ر 
 . رون آورندیو وانند آن ب

 رظرفیغیایراشیتطه
گــر شــ . 175 مسأله كــ کخــســت را يكــه ظــرف ن یء نسســیا ا خــ یا ضــارخــر ورتبــه حــا آب 

ــاران حشــو ــه تهــام ضاهــاخح كــه آب ح ر فــرش و شــود و د  یوــ کپــا، نســس آن برســد یند 
كردن اخدن يوال وثل) وانند آن اخفشار ، نهاخلباس و وانند ا  .  ستيالػم ن( لگد 

اط يــحنــابر احت، حاشــد ادرارا لبــاس وتــنّسس حــه خــكــه حــدن  یفقــط در صــورت البّتــه 
كخحا، واضب حـار   ک خـحـا  یدر آب ضـار یولـ؛ ر و آب حاران دو ورتبه شسته شودد حا آب 

، اظتصــاص حــه لبــاس و حــدن دارد و شــاول فــرش ن حکــنیــاو  شــود  یوــ کشســتن پــا
 .  شود یست و وانند آن نهيكه لباس ن یا پارطه، ووكت
كـــر  . 176 مسأله گـــر نساســـت حـــدن را در آب  ـــا كننـــد یا ضـــارخ ـــا، برطـــرف   کحـــدن پ

 ؛ شود یو

كــه در ا ادراروگــر آنکــه حــدن حــه   اط يــحنــابر احت، ن صــورتیــنســس شــده حاشــد 
كــر حــه ، واضــب رون آوــدن و دو ورتبــه در آب یــب یولــ؛ شــود ینهــ کورتبــه پــا کخــحــا آب 

گر در ز؛ ستيرفتن الػم ن كـه آب اػ حـدن ضـدا یحلکه ا ر آب حه آن وحّل دست حکشند 
كاف شود و  .  است یدو ورتبه آب حه حدن برسد 
كه حه ياگر حصواهند غ . 177 مسأله ، ل آب حکشـندينسس شده حا آب قل 1ادرارر ظرف را 
ء یدر آن شـ ادراركـه  یدر صـورت، شـودزند و اػ آن ضدا یآن بر یورتبه آب رو کخطنانشه 
كه حاخوگر در لباس ؛ شود  یو کپا، نهانده  ؛ گردد کد دو حار شسته شود تا پاخا حدن 

بــر  حنــا) ليــنهــا حــا آب قلخشســتن لبــاس و فــرش و واننــد ا بــرای ،در هــر حــال البّتــه
                                                           

كه ظون ضهنده دارد ادرار. 1 گوشتی   .  انسان خا حيوان حرام 
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 .  دخرون آیآن ب ۀد آن را فشار دهند تا غسالخحا 1(اط واضبيا احتخ ٓی فتو
گــر شــ . 178 مسأله نســس ، كــه غــغاظور نشــده یرظواريا دظتــر شــخــپســر  ادرارحــه  یجيا
كن - آب ورتبه کخطنانشه ، شود كـه حـه تهـام یآن بر یرو - هرطند   های قسـهتزند 

 یولـ 2،شـود  یو کپا، ن رفته حساب شودیاػ ب داظل آب، نساست  نسس آن برسد و
كه ياحت  ؛ زندیآن بر یگر هن آب روخد ۀورتب کخاط وستحب آن است 

و در ایـن  ستيفشار دادن الػم ن، نهاخدر لباس و فرش و وانند ا ،خان عكر استشا
گاو ۀويان تغغخ ،حکن  .  حاشدفرقی نهی، نوػاد حا شير وادر خا شير ظشک خا شير 

ــر شــ . 179 مسأله گ ــه غ ،ســتيكــه ظــرف ن یجيا ــح ، ظــون واننــد) نســس شــود ادرارر ي
كردن نساست( یودفوع و ون زنـد یآن بر یرو ليورتبه آب قل کخ، طنانشه حا برطرف 

 ؛ گردد یو کپا، و اػ آن ضدا شود

آن  ۀد فشـار دهنـد تـا غسـالخـحا ،(اطيـا احتخـ ٓی بر فتـو حنا) لباس و وانند آن را البّته
 .  دخرون آیب

o باآباشیاءریراحکاموربوطبهتطهیسا
؛ شـود ینهـ کنکنند پابرطرف  ن نساست را اػ آنيتا ع، ء نسسیهر ش . 181 مسأله
گر بو  یول  ؛ اشکال ندارد، دنساست در آن وانده حاش ۀزا وخا رنگ خا

گــر ،حــه عنــوان وثــال  ن يآب حکشــند و عــ، كــه وتــنّسس حــه ظــون اســترا  یلباســ ا
ــ ،ظــون اػ لبــاس برطــرف شــود ــا، رنــگ ظــون در آن حهانــد یول و  حاشــد یوــ کلبــاس پ

كار الػم نیا، كنندبرطرف  ندهخرا حا وواد شو طنانشه حتوانند رنگ  .  ستين 
بـودن  یدر پـ یپـ ،ر طنـد حـار شسـتن الػم اسـتيتطه یبراكه  یدر ووارد . 181 مسأله

طنانشـه  ،اػ حـه دو حـار شسـتن دارديكه ن یجيش ،نیحنابرا .ستيدفعات شستن الػم ن
كافخگر حار دخک حار و در روػ دخک روػ خدر   .  است یگر شسته شود 

                                                           
 .  عكر شد «134» توضيح آن در وسألۀ. 1
، اثـاث ونـزل، حکن وغكور اظتصاص حه لباس و حدن و فرش نداشته و شاول سایر اشـياء اػ ضهلـه ػوـين. 2

 . شودظروف و غير آن نيز وی
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 فشــار دادن الػم اســت، بــرای ظــارح نهــودن غســالهكــه  یدر وــوارد ،طــور ههــين
ست فشار فورًا و حدون فاصـله حعـد يالػم ن، (لير لباس وتنّسس حا آب قليتطه وانند)

كار حه قـدریا اّوا، اػ شستن انسام شود كـه ووضـب ظشـک يتـأظ ین  ر انداظتـه نشـود 
گردد یشدن وقدار قابل توّضه  . اػ آب غساله 

گنــدم و واننـد ا . 182 مسأله گـر ظــاهر بـرنذ و حبوحــات و  ههاننــد  - نهــا نسـس شــودخا
 ؛ شود وی پاک، ا فرو بردن در آبخصتن آب بر آن خحا ر - اءير اشیسا

گـر حـاطن آن نسـس شـود اّوا د حـه خـحا، شـود کطنانشـه حصواهنـد حـاطن آن هـن پـا ،ا
كــ یقــدر گــر  یا ضــارخــر در آب  كــه آب حــه حــاطن آن برســد و ا  یرطــوحت ءیآن شــحهانــد 

كه اػ رس و  نـدخنها کد آن را ظشـخـحا ،شـود یآب حه حـاطن آن وـانع وـ دنيداشته حاشد 
ك  .  حگغارند یا ضارخر حعدًا در آب 

گر ظاهر صابون نسس شود . 183 مسأله كرديآن را تطه توان یو، ا گـر حـاطن آن  یول؛ ر  ا
گر انسانير نينسس شود قابل تطه كـه آب نسـس حـه حـاطن صـابون  شک ست و ا كند 

 .  حاشد  یو کحاطن آن پا، ا نهخده يرس
گــر آب در دهــان ، هــا وانــده  دنــدان بــینكــه  یوتنّسســ یغــغا . 184 مسأله  حگرداننــدا

 ،دهينســس رســ یغــغا یآب حــه تهــام اضــزا وعلــوم شــودو  (ل حاشــديــقل آب طنــد هــر)
 .  شود یپاک و

گر ضسن نسس . 185 مسأله كنند و در اثر  یکيا پالستخ یوانند اضسام فلز یا را عوب 
كـــردن آن را آب ، ونسهـــد شـــدنحـــاطن آن هـــن نســـس شـــود طنانشـــه پـــس اػ ، عوب 
 . شود  یو کظاهرش پا، حکشند
گــر ظــاهر نهــ . 186 مسأله كشـــ، گ و واننـــد آن نســس شــودســن کا در  -دن يحــا آب 
كـخـ، ل حاشـديظواه حا آب قل؛ شود  یو کپا - كه آب وضاف نگردد یصورت ا خـر ا حـا آب 

 .  یآب ضار
گـــر اػ شـــکر نســـِس  . 187 مسأله كـــر  ،قنـــد حســـاػند، آب شـــده ا ا خـــســـ س آن را در آب 
 .  شود ینه کپا ،حگغارند یضار
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گر فرد ش . 188 مسأله كند پـايقخرا آب حکشد و  یجيا كـه  شـک عـدشـده و ح کن  كنـد 
ــرده برطــرف  ن نساســت را اػ آنيعــ ــك ــهخ ــحا، ا ن ــا خ ــاره آن را آب حکشــد ت ــخد دوح ــن يق ا خ
كــه عــیــنــان پياطه كنــد  ، وگــر آنکــه آن شــصص؛ شــده اســتبرطــرف  ن نساســتيدا 

كه در ا  .  ش اعتنا نکندخظو شّک  ن صورت حهیوبتال حه وسواس حاشد 
گر . 189 مسأله لسـن آب در  وثالً  ،حعدد و آب حکش یا ضارخكر آب را در  یلباس فرد ا
كهطنانشه احتهال نده، نديآن بب آن لبـاس ، كـرده یريضلـوگ دن آبيلسن اػ رسـ د 
 .  است کپا

گر فرد . 191 مسأله كه نسس و، ا ، آب حکشـد و حعـد اػ آن، حاشد  یلباس و وانند آن را 
كنــددر آ هــازيل طيــن قبیــاػ اا خــا صــابون خــِگــل  ۀظــورد طنانشــه احتهــال ، ن وشــاهده 
ـــرده اســـت یريضلـــوگن آب دياػ رســـ، زيـــآن طد ندهـــ وحســـوب  کپـــا آن لبـــاس، ك
 ؛ شود وی

گـــر  دن آب حـــه وحـــّل يا صـــابون و واننـــد آن وـــانع اػ رســـخـــِگـــل  ۀظـــورد حدانـــد اّوـــا ا
 . حکن نسس را دارد آن وحل، دشک داشته حاش ن ووردیا در اخوتنّسس شده 

ِگـل  ،ان عكر استخشا گر آب نسس حه حـاطن  حـاطن آنهـا ، ده حاشـديا صـابون رسـخـا
ــ ،نســس اســت ِگــل و صــابون یول ــر رو یظــاهر   کپــا، شــود  یلبــاس وشــاهده وــ یكــه ب

گـل و صـابون  قسـهت، حداند در هنگام فشـار دادن لبـاسآنکه وگر ؛ حاشد  یو نسـِس 
 .  ظاهر شده است، بوده یكه حاطن و وصف

كشخد یايوثل اش، كه نسس شده یا گوشت و دنبه . 191 مسأله شـود  یده ويگر آب 
گر حـدن يو ههشن كـه اػ  یكهـ یطربـ، ا ظـرف نسـسخـبـاس ا لخـن است ا داشـته حاشـد 

 .  نکند یريدن آب حه آنها ضلوگيرس
كـه اػ رسـ طـرب یطـور نسـس حاشـد و حعـد، ا حـدنخـگر ظرف ا . 192 مسأله دن يشـود 

 ید طربـخـحا، طنانشه حصواهند ظرف و حدن را آب حکشـند، كند یريآب حه آنها ضلوگ
 .  كنند تا آب حه آنها برسدبرطرف  را

 واســها خــآن شــن  یكــه رو ینــيرود وثــل ػو یرو وــكــه آب در آن فــ ینــيػو . 193 مسأله
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گر نسس شود حا آب قل، حاشد هـا حـه عّلـت   واسـهر شـن و یـاّوـا ز، شـود یوـ کز پـايل نيا
كه در وسأليل حکن غساله آب قليآب قل ۀبرظورد حا غسال  .  گغشت «34» ۀل را دارد 

گــر  . 194 مسأله كــه آب در آن فــرو  ین ســصتين ســنگ فــرش و آضــر فــرش و ػوــيػوــا
زنـد یآن بر یآب رو ید حه قدرخحا یول، گردد یو کل پايسس شود حا آب قلن، رود ینه

ــ، شــود یكــه ضــار ــهخآن ر یكــه رو یو طنانشــه آب ــد اػ وسرا صت ــب یــیان ــرود و در ی رون ن
وثـل  یء پـاكیضهـع شـده را حـا شـ د آبخـحا ،شـدن آنسـا کپـا یبرا، ضهع شود ییضا

 .  كنند ضهع یا  له وکندهيا حا وسخرون آورند یا ظرف بخ  پارطه

 7.نیزو
كفش را پا ،ن حا پنذ شرطيػو . 195 مسأله  :  كند یو کكف پا و ته 

   ؛حاشد کن پايػو :لاو  
كننــده خكــه ســرادر ػوــين  یو رطــوحت یتــروضــود  یولــ؛ حاشــد کن ظشــيػوــ :مدو   ت 

  ؛اشکال ندارد، ستين
كفـش  نيػوــ ۀيـنساسـت اػ ناح، اط الػميـحنـابر احت :مسهى   كـف پــا خـنسـس حـه تـه  ا 
كرده حاشدخسرا    1؛ت 

گر ع :چهاسم ِگلـخـ، ادرارن نسس وانند ظون و يا كـه نسـس شـده  یا وتـنّسس وثـل 
كفش حاشد كف پا و ته  شـود و طنانشـه برطـرف  نيدن پـا حـه ػوـيـا والخراه رفتن  حا، در 

كفشــ - شــده حاشــدبرطــرف  ن نساســتيقــباًل عــ و  گردخــدهكــه آلــوده حــه ادرار  یوثــل تــه 
دن پـا حـه يـا والخـحـا راه رفـتن  اط الػميـاحت بـر حنـا - شـده کظش، نيقبل اػ تهاس حا ػو

 .  شود ینه کپا، نيػو
كف پا و تـه  ،نیحنابرا .نها حاشدخا آضر فرش و وانند اخا سنگ خ کظا ،نيػو :پًدن

 .  شود ینه کپا، نهاخر و سبزه و وانند ايحص، فرش یحا راه رفتن روكفش نسس 

                                                           
كفـش رسـيده. 1 كـف پـا خـا تـه  كـه اػ غيـر ػوـين حـه  كه در تطهير نساستی  حـه راه رفـتن ، احتياط الػم آن است 

كتفا نشودروی ػوي  . ن ا
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كفـــش نســـس . 196 مسأله ـــا و تـــه  ـــا راه رفـــتن، اط واضـــبيـــحنـــابر احت ،كـــف پ  یرو ح
كشـيـوال ن طـور حـايكه حا طـوب فـرش شـده و ههـ ینيػو یآسفالت و رو دن حـه يدن و 

 .  شود نهی وار پاکید
كفــش کپــا یبــرا . 197 مسأله كــف پــا و تــه  ا خــ 1بهتــر اســت وقــدار پــانزده عراع، شــدن 

كهتــر اػ پــانزده عراع نساســت  هرطنــد، شــتر راه برونــدیب  ،نيدن پــا حــه ػوــيــوالحــا ا خــحــه 
 .  شودبرطرف 

كف يالػم ن . 198 مسأله كفش ست  گر ظش، تر حاشدپا و ته  راه  هن حاشـد حـا کحلکه ا
 .  شود یو کرفتن پا
كف پا حع . 199 مسأله كفـش نسـس حـاخد اػ آنکه  اػ  یوقـدار، شـد کراه رفـتن پـا ا تـه 

كه وعهواًل حه   . گردد یو کپا، شود یِگل آلوده وظاک خا اطراف آن هن 
كــف دســت ، رود یكــه حــا دســت و ػانــو راه وــ یكســ. 211 مسأله گــر  او نســس  یا ػانــوخــا
تـه عصـا و تـه این حکن در وـورد  ؛ دشو یواضب حا راه رفتن پاک نهحنابر احتياط  ،دشو
 .  نيز ضاری است نهاخن و وانند ايواش، ان و طرد ووتورخو نعل طهار پا یوصنوع یپا

گر حعد اػ راه رفتن . 211 مسأله كـه د یكـوطک یهـا ا عّرهخـا رنـگ خبو ، ا ده خـاػ نساسـت 
كف پا ، شود ینه كفـش حهانـد اشـکالخدر  اط وسـتحب آن يـاحت هرطنـد، نـدارد ا ته 

كه حه قدر كه آنها هن یاست   .  شودبرطرف  راه برود 
اط يـبر احتحنـا زيـن كـف ضـورابشود و  ینه کراه رفتن پا حاكفش  داظل . 212 مسأله
كـف آن اػ طـرم خوگـر ا؛ شود نهی حا راه رفتن پاک ،واضب ا واننـد آن حاشـد و راه خـنکـه 

 .  حاشد وعهولز ين نيػو یرو رفتن حا آن

 1.فتابآ
 : كند یو کوار را حا پنذ شرط پاین و ساظتهان و ديػو، آفتاب . 213 مسأله

كننده داشته حاشدخسرا یتر ،ء نسسیش :لاو   گر ظش؛ ت  د حه خحا ،حاشد کپس ا
                                                           

 . وتر است 5عراع حدودًا برابر حا  17. 1
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كنند یا لهيوس حـا آب وضـاف خـا  هرطنـد آن تـری ،كنـد کتا آفتاب آن را ظش آن را تر 
  ؛آب نسس اخساد شود

   ؛انده حاشدنه یء حاقین نساست در آن شيع :مدو  
گر آفتاب اػ پشت پرده  .نکند یريدن آفتاب ضلوگیاػ تاب یزيط :مسى   ا ابـر و خپس ا
گر ابر حـه  یول ؛ دشو ینه کپا ءیآن ش، كند کء نسس را ظشینها حتاحد و شخوانند ا ا
ــدر ــاػ یق ــحاشــد  کن ــه اػ تابيا شخ ك ــشــه شــفاف حاشــد  ــوگی ــاب ضل ــد یريدن آفت ، نکن

  ؛اشکال ندارد
گـر وـثاًل شـ .كنـد کء نسس را ظشـیش ییحه تنهاآفتاب  :چهاسم نسـس  ءیپـس ا

گـر طـور یول، گردد ینه کپا، شود کحاد و آفتاب ظش ۀليوس حه كـه ظشـ یا  کحاشـد 
  ؛اشکال ندارد، نسبت داده شودشدن عرفًا حه آفتاب 

كــه نساسـت حــه آن فــرو رفتــه ءاػ حنــا یوقــدار ،آفتـاب :پههًدن  کخــ، و ســاظتهان را 
آن را  ین و سـاظتهان نسـس حتاحـد و رويورتبـه بـر ػوـ کخـگر پس ا .كند کورتبه ظش

ر آن یـشـود و ز یوـ کآن پا یفقط رو، دخنها کر آن را ظشیگر زخد ۀكند و دفع کظش
 .  واند ینسس و

در  یحـه صـورت یولـ ،ن بـودهيكه در اصل اػ ػوـ( ر ثاحتيغ) یونقول ءاياش . 214 مسأله
كــه در حــال حاضــر حــه آن ػوــ حــا  - رح و وهــيو تســب كــوػه واننــد -نــد خگو  ین نهــيآوــده 

 ؛ شود  ینه کآفتاب پا

حـا آفتـاب  - وانند پاره سنگ -شود   ین شهرده ويآنشه در حال حاضر ضزء ػو اّوا
ــا گــر عرفــًا ضــزء ػوــ؛ ونقــول و قابــل نقــل و انتقــال حاشــد هرطنــد ،شــود یوــ کپ ــا ا ن ياّو

ـــا ـــاب پ ـــا آفت ـــد  ،شـــود  ینهـــ کوحســـوب نشـــود ح ـــآضـــر وانن گشـــخ ـــه رو یا  ـــ یك  نيػو
 .  افتاده است ...ر شده ويا قخآسفالت  اخفرش  ا سنگخفرش  کییووػا

گر حا نز حافته شـده  یول؛ كند یو کنسس را پا یاخر و بوريحص ،آفتاب . 215 مسأله ا
 .  كند ینه کها را پا نز، حاشد

در و پنســره و ، هــا  یاهــان و ســبزيگ، آنهــاهــای  وهيهــا و و بــرگ درظتــان و . 216 مسأله



    / وطّهرات 

ــا آفتــاب ، اط واضــبيــابر احتحنــ، حکــار رفتــه در ســاظتهان یهــا  و طــوب   زيوــ ــاح  کپ
 .  شود  ینه

گر آفتاب حه ػو . 217 مسأله كـه ػوـ شـک انسـان اػ آن حعـدو  ن نسس حتاحـديا ن يكنـد 
خــا عــين ، ا نــهخــشــده  کآفتــاب ظشــ حــا آن یا تــرخــ، ا نــهخــدن آفتــاب تــر بــوده یــووقــع تاب

 ؛ شود وحسوب وینسس ، نيآن ػو، نساست اػ آن برطرف شده خا نه

گراّوا  حـه واضب پاک حنابر احتياط  ،ا نهخنع تاحش آفتاب بوده وا یزيكند ط شک ا
 .  آخد حساب نهی

گــر آفتــاب حــه  . 218 مسأله كــه  یطرفــ، آن ۀليوار نســس حتاحــد و حــه وســیــطــرف د کخــا
گـر  یولـ؛ شـود کسـت هـر دو طـرف پـايد نيـحع، شـود کز ظشـيـده نیآفتاب حه آن نتاب ا

 کقـط ظـاهر آن پـاف، كنـد کظش گر حاطن آن راخن را و روػ ديا ػوخوار یروػ ظاهر د کخ
 .  شود یو

 3.استحاله
گــر حق . 219 مسأله كــه حــه صــورت  یطــور - عرفــاً  - ء نســسیقــت شــيا عــوض شــود 
، تر قيـر دقيـحـه تعب .شـود یو پـاک، دخـدر آ - سـتين 1ان نسـسيـكه اػ اع  - گرخء دیش
بــرای  .اســتحاله نــام دارد، گــرخء پــاک دیحــه شــ - عرفــاً  - ءیشــ یل صــورت نــوعیتبــد

 : ودش عكر وی وثال طنداستحاله 

كستر  .1 گرددخطوب نسس حسوػد و ظا  . ا دود 
 .  شود کسگ در نهکزار فرو رود و نه .2 
گـیآب و اوالح نسس را ضغب نهوده و آنها را تبد، اهيگ .3  وه يـا وخـا بـرگ خـل ل حه 
 .  دخنها

گوشتيح .4  ل ینسس را حصورد و در حـدن او تبـد یا غغاخآب نسس ، وان حالل 
گردد ا عرقخن يا سرگخحه ادرار   . و وانند آن 

                                                           
كه عين نسس هستند ،«اعيان نسس». 1  .  خعنی طيزهایی 
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گر تغ گونـهیر و تبـديیاّوا ا كـه ضـنس شـ یا ل حـه  حلکـه تنهـا  ،ء عـوض نشـودیحاشـد 
 : شود برای نهونه طند وورد عكر وی .گردد ینه کپا، آن عوض شود صفتا خاسن 
كننــد  .1 گنــدم نســس را آرد  گـر  اســتحاله ، یکــخزير فيیــن تغیــا، ا اػ آن نــان بپزنــدخــا

 .  آرد وغكور نسس استا خشود و نان  یوحسوب نه
ــر آب وطلــق  .2  گ ــا ــا وضــاف نســس خ  ،ر نهــودهيــن نســس وثــل ادرار را تبصيا عــخ

گــر حصــار ؛ د آوــده نســس اســتخــع پدخوــا، نــدخر نهايــتقط ســ س حصــار وــغكور را البّتــه ا
اء برظــورد ير اشــیا ســاخــا لبــاس خــع حــه حــدن خل شــدن حــه قطــرات وــایوــغكور قبــل اػ تبــد

 .  كند یآنها را نسس نه ،دخنها
ِگل نسس ساظته شده -و وانند آن  یِگل ۀكوػ . 211 مسأله نسس است و اّوا  - كه اػ 
در آن  طـوباػ ظـواص  کخـر يطنانشـه هـ، كـه اػ طـوب نسـس درسـت شـده یػغال

ِگــل نســس  کپــا، نباشــد گــر  حنــابر ، ا آضــر شــودخــل حــه ســفال یآتــش تبــدبــر اثــر اســت و ا
 .  حاشد وینسس ، اط واضبياحت

 .  نسس است، ا نهخله شده ست استحايكه وعلوم ن یء نسسیش . 211 مسأله

 7.انقالب
گــر  . 212 مسأله ــا كــه اػ انگــور تهّي صــتن خر حــا اخــ ظــود حــه ظــود ،ه شــده(ظهــر )شــرابی 
گو یو کپا، سركه شود در آن کوثل سركه و نه یزيط  .  ندخگردد و آن را انقالب 

 یگـرخا نساسـت دخـ، دخـكه اػ انگور نسس و واننـد آن حـه دسـت آ یشراب . 213 مسأله
 .  شود یهن کپا سركه شدن حا، حه آن برسد

كشــهش و ظروــا یا ســركه . 214 مسأله نســس ، دخــنســس حــه دســت آ یكــه اػ انگــور و 
 .  است

ــر پوشــال ر . 215 مسأله گ ــا ــهی انگــور حاشــد و حصواهنــد ســركه  یهــا  ز انگــور داظــل دان
كنند كه  ،طور ههين .اشکال ندارد، درست  كی  حاع  شـود حه اضافه نهودن شیء پا

ذ و حادنسان و واننـد هوخ، حلکه رخصتن ظيار، اشکال ندارد، سركه زودتر ساظته شود
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 ؛ های انگور اشکال نداردسركه حه ههراه دانه تهّيۀاخنها هنگام 

حـه ضـوش آوـده و وسـکر و  انگـور خـا آب انگـور، ساػی طنانشه در فرآخند سركه البّته
كننده شده حاشد ت نسـس ضات وغكور نيز حه تبعّيـ و صيفی گردد وینسس ، وست 

ت پـاک آنها نيز حه تبعّي ، حه سركه آب انگورخا  انگورولی پس اػ تبدیل شدن ، شوند وی
 .  شوندوی

 ظـوردن آن، دخـایضـوش ب ظـود حـه ظـودا خـآتش  وسيلۀ كه حه یآب انگور . 216 مسأله
كــه دو قســهت آن یحــرام وــ گــر آن قــدر حسوشــد   کخــكــن شــود و ( م آندو ســّو ) شــود و ا

كننـده  یحالل و، حهاند یحاق( مک سّو خ) قسهت آن كـه وسـت  گر ثاحـت شـود  شود و ا
، دخـایكـه آب انگـور ظـود حـه ظـود ضـوش ب یانـد در صـورت گفته یطنانشه حعض) ستا

كننده و  . گردد ویتنها حا سركه شدن حالل ( شود یوسکر و وست 
كه در وسأل ههان ،ان عكر استخشا آب انگـور حـا حـه ضـوش ، گغشت «119» ۀطور 

 .  وگر آنکه شراب شود؛ شود یآودن نسس نه
ـــر دو قســـهت . 217 مسأله گ كـــن شـــودآب ا( مدو ســـّو ) ا ـــدون ضـــوش آوـــدن  ، نگـــور ح

كـه ،دخایآن ضوش ب ۀهانديطنانشه حاق نـه  - نـدخعرفـًا حـه آن آب انگـور حگو در صـورتی 
 .  حرام است اط الػميحنابر احت - رهيش

حـــالل  ظـــوردن آن، ا نـــهخـــســـت ضـــوش آوـــده يكـــه وعلـــوم ن یآب انگـــور . 218 مسأله
گر ضوش ب یول ،است كـه دو قسـهت آنيقختا انسان  ،دخایا كـن ( م آندو سـّو ) ن نکنـد 
 .  شود یحالل نه، شده

گر دان . 219 مسأله فتـد و حسوشـد یب، ضوشـد یكه حا آتش وواخع خا غغایی انگور در  ۀا
كه اػ ب یطورو  گرددیدر آن وصلوط نشود  حنابر ، فقط ظوردن آن دانه، ن رفته حساب 
 .  حرام است اط الػمياحت

گر حصواهنـد در طنـد د . 221 مسأله كیضـا، ره بپزنـديگ شـخـا كـه در    یريـفگز اسـت  را 
 .  اوده بزننديكه ضوش ن یگخدر د، اند گ ضوش آوده ػدهخد

گــر حــه ضــوش آ ،نیحنــابرا .آب غــوره حکــن آب انگــور را نــدارد . 221 مسأله و  کپــا ،دخــا
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د خـایطنانشـه ضـوش ب ،ا انگورخست غوره است يوعلوم نكه هن  یزيحالل است و ط
 .  حاشد وی حالل

گر وثاًل در خک ظوش ،طور ههين كه طن، وقداری انگور حاشد، غوره ۀا انشه حه آبی 
گرفتـــه وی حـــالل ش ظـــوردن، شـــود آب انگـــور نگوخنـــد و آن آب حسوشـــد اػ آن ظوشـــه 

 .  است

 7.انتقال
گر . 222 مسأله كـه  یوانيـا ظـون حخـظـون حـدن انسـان ، كه عرفًا ظـون نـدارد یوانيح ا

كــه ، ده شــدهيــكــه ظــون وک یطــور -را حهکــد  ظــون ضهنــده دارد در وعــرض آن حاشــد 
گـــردديـــضـــغب حـــدن آن ح ظـــون  یوانيـــا حخـــكـــه اػ حـــدن انســـان  یا  پشـــه واننـــد - وان 

 ؛ ندخگو یو «انتقال»ن را یشود و ا یو کپا، ده شدهيآن ظون وک، وکد یو

ست ضـزء حـدن او يطون وعلوم ن، وکد یوعالسه و یكه ػالو اػ انسان برا یاّوا ظون 
 .  نسس است، خا نه شود یو

كســ . 223 مسأله گــر  كــه حــه حــدنش نشســته یا پشــه یا كــ یشــد و ظــونحُک ، را  ه پشــه را 
كـه غـغایز ،است کآن ظون پا، دخایرون بیده اػ او بيوک پشـه  یرا در وعرض آن بـوده 
كشـــتن پشـــه حســـيـــان وکيـــو ۀفاصـــل هرطنـــد، شـــود كـــن حاشيدن ظـــون و   یولـــ؛ دـــــار 
ـــياحت كــه ـاط وســتحب آن اســـ ــدر ات  احکــام ظــون نســس در وــورد آن ، ن صــورتی
 .  شود یضار

 2.اسالم
كــافر شــهادت . 224 مسأله گــر  ــه  یعنــخ ،دخــن حگويا ت و نبــّو  ی وتعــالظــدا یگــانگخح

شـود و طنانشـه  یوسـلهان وـ، كـه حاشـد یحه هر زحـان، شهادت حدهد اءيظاتن اعأنب
و عـرق او  ینـیحـدن و آب دهـان و ب، حعد اػ وسلهان شدن، حکن نسس را داشتهقباًل 
 ؛ است کپا

گر  البّته   برطـرف آن را دخـحا، ن نساست حه حدن او بودهيع، وسلهان شدن هنگاما
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گــر، را آب حکشــدش خكنــد و ضــا برطــرف  ن نساســتياػ وســلهان شــدن عــ قبــل حلکــه ا
كه ضاياحت، شده حاشد  .  آن را آب حکشد یاط واضب آن است 

گر  . 225 مسأله كتاا كافر غير اهل  كه  كافر بـودن، ب بودهفردی  لبـاس او حـا ، در ػوان 
طه آن لباس در ووقع وسلهان شدن در حدن او حاشد  ،ده حاشديرطوحت حه حدنش رس

در آن شــرط  پــاک بــودنكــه  یاوــور ید آن لبــاس را بــراخــحا اط واضــبيــحنــابر احت، خــا نــه
 .  دخر نهايتطه، است

گــر . 226 مسأله ، ا نــهخــد و انســان ندانــد قلبــًا وســلهان شــده خــن حگويكــافر شــهادت ا
كـافر شـهادت ،طـور ههـين .شـودوسلهان وحسوب وی گـر  د و انسـان حدانـد خـن را حگويا
در ، حاشد اػ او سر نزند ن ناساػگاريحا اظهار شهادتكه  یزيط یول ،قلبًا وسلهان نشده
 .  حاشدحکن وسلهان وی

 9.تی تبع
كــه شــ ،تّيــتبع . 227 مسأله  گــرخء دیپــاک شــدن شــ حــه ســبب یء نسســیآن اســت 
كـه عهـدۀ  حاع  پاک شدن طيز نسس وی ،تبعّيت در ووارد ظاّصی .شود کپا شـود 

 .  شود ووارد آن در وساجل حعد عكر وی
گر شراب . 228 مسأله ضـوش  هنگـامكـه شـراب  ییآن هـن تـا ضـا ظـرف، سركه شود ا

ـــه آنســـا رســـ ـــا، دهيآوـــدن ح كـــه وعهـــواًل رو یزيـــو پارطـــه و ط گـــردد وی کپ آن  یهـــن 
گــر حـا آن نسـس شــده یوـ گـر حــه عّلـت ضوشـش یولـ؛ گــردد یوـ کپـا، گغارنـد ا پشــت ، ا

 .  شود  ینه کت پاّي تبع حا اط واضبيحنابر احت، آلوده شودظرف حه آن شراب 
كـه توضـيح آن حـه صـورت  شـود یو کپا تّي حا تبع رددر دو ووكافر  ۀحّش  . 229 مسأله

 :  عیل است

گـر  ،نيههشنـ .تـاحع اوسـت پاک بودنطفل او در ، شود ویكه وسلهان  یكافر .1 ا
ن یـدر ا پـاک بـودنحکـن حـه  یول ،او وسلهان شوند وادربزرگا خا وادر خطفل  پدربزرگ
كه، وورد  : وشروط حه آن است 
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( ...اخـا وـادر خـپـدر ) ت اػ فـرد تـاػه وسـلهانّيـه تبعناحالغ ح ۀحّش ، نیش اػ ایپ .الف 
   1؛حاشد وحکوم حه نساست

 .  او حاشد یتحت سرپرستههراه آن تاػه وسلهان و ، حّشه .ب
 .  ـه نباشدههراه آن حّش ، تر اػ او كافری نزدخک .ج 

كافر .2  شاػ اضـداد یکـخا خـو پـدر  گـردد ویر ياسـ یكه حـه دسـت وسـلهان یطفل 
طفـل  شدن کپا، ن ووردیتاحع آن وسلهان است و در ا اک بودندر پ ،ههراه او نباشد

كه طفل در صورت وهیوشروط حه ا، تّي تبع حا كفر ننها 2،ز بودنّي ن است   .  دخاظهار 
كـه حـا آن  یا دهند و پارطه یت را غسل وّي و، آن یكه رو یا سنگختصته  . 231 مسأله
كس یت را وّي عورت و ن وـوارد یـا یـــاوته، دـدهـ یكه او را غسل وـ یپوشانند و دست 

كه وعهواًل ووقع غسل - كـه بـر او رخصتـه حـا وّيـت و آب، حه وقداری  در تهـاس ، هـایی 
ت را ّيـكـه حـا آن عـورت و یا  شـوند و پارطـه یوـ کپـا، حعد اػ تهام شدن غسـل - است
 .  اػ ندارديفشار دادن ن، پوشانند یو

اط واضـب يـاحت حنـابر یحّتـ - ل غسـل دادنیر وسـایاّوا لباس و حدن غّسـال و سـا 
شـود  نهـی ت پاکّي حه تبع - شوند وی ت نسسّي كه وعهواًل هنگام غسل و یدر ووارد

گانه داردين و  . اػ حه شستن ضدا
، ءیشــدن آن شــ کحعــد اػ پــا، كشــد یرا آب وــ ینسســ ءیكــه شــ یكســ . 231 مسأله

كه حـا ، كـه وعهـواًل ووقـع شسـتن یحـه وقـدار - ء بودهیشستن ش ۀليوس دست او هن 
 ؛ شود یو کپا - زد در تهاس استیر یكه اػ آن و ییها ا آبخء نسس و یش

وطابق حـا   طنانشه لباس، ییشو لباس یها  نير لباس حا واشيدر تطه ،طور ههين
ن و يگـردان واشـ ۀوحفظـ، حعد اػ پـاک شـدن لبـاس، شسته شده حاشد یدستور شرع
 حــا( نــدخآ وــی له شستشــو حــه حســابيكــه عرفــًا وســ) ن هــنيدرب واشــ یقســهت داظلــ

كشيشوند و ن  یت پاک ويتبع  .  دن ندارندياػ حه آب 
                                                           

گر حّشۀ ناحالغ و ،حنابراین. 1 كفـر نهاخـدا ، حـا وسـلهان شـدِن وـثاًل پـدرش، هّيز حاشد و حا اظتيار ظـوخش اظهـار 
 .  شود پاک وحسوب نهی

 . دعكر ش «3» هّيز در وسألۀ. وعنای و2



    / وطّهرات 

گــر ضــا . 232 مسأله كــه ، كشــيده شــودل آب يــا لبــاس حــا آب قلخــاػ حــدن  ییا اػ آنســا 
 اطـراف آن وحـّل ، اػ وـوارد یوهکن است در حعض 1،حاشد یل نسس ويآب قل ۀغسال
پـاک  یبرا ین ووارديدر طن؛ نسس شده حاشد، نسس ۀن غسالیبرظورد حا ا سببحه 

كشـ كه - شدن اطراف  آب، دنيوّتصل حـه قسـهت نسـس اسـت و وعهـواًل ووقـع آب 
ــه آنهــا ســرا گيــســت تطهيػم نال - كنــد یت وخح ــه صــورت  گان ــر ضدا ــس اػ ؛ ردي حلکــه پ

اطـراف آن ، پـاک شـدن آنضـدا شـدن غسـاله و صته شـدن آب بـر قسـهت نسـس و خر
 .  شود یپاک و - نسس ۀبر فرض نسس شدن حا غسال - هن

كه ،این حکن كيط در وواردی  كنار ط یز پا هـر دو آب  یو رو گغاشـتهز نسـس يـرا 
گـر بـرا ،نیحنـابرا .ضـاری اسـت نيـز زندیبر كشـ یا  ۀههـ یرو، دن انگشـت نسـسيآب 

اػ يـن، زدیـگـر برخانگشتان د یكه آب اػ انگشت نسس رو یطور، زندیانگشتان آب بر
گانـ پـاک شـدن ضـدا شـدن غسـاله و حلکـه حـا ؛ سـتيگـر نخانگشـتان د ۀحه شستن ضدا

 .  شوند یپاک و - اند عبور آب بوده كه وحّل  - زيآنها ن، ت نسسانگش
گر لباس و وانند آن را حا آب قل . 233 مسأله وعهول فشـار  ۀانداػ  ل آب حکشند و حهيا

ء یآن شـ كه پـس اػ پـاک شـدن كهی آب، كه حا آن شسته شده ضدا شود یدهند تا آب
 .  است کپا، واند یدر آن و
گر ظرف نسس را حا آب قل . 234 مسأله هـر ، سـه ورتبـهحعـد اػ آنکـه ، حکشـند ل آب يـا

گردانده و آب حار وقداری  ا آنکه ظرف را سـه خ) صتندخرون ریبدر ظرف رخصته و آن را 
كرده و ظال كه، ظرف پاک شد و( نهودند یورتبه پر  وانـد پـاک  وـی كه در ظرف یآب 

 .  است
گوشـــت و ط . 235 مسأله گـــر ظـــاهر بـــرنذ و  ، نهـــا نســـس شـــده حاشـــدخواننـــد ا یزيـــا

كاســ ــا ۀطنانشــه آن را در  ــد و  کپ ــد آن حگغارن ــو وانن ــه آب رو کخ ــد و یآن بر یورتب زن
 کت پـاّيـشـود و ظـرف آن هـن حـه تبع  یوـ کپـا ،(ل حاشـديقل آب هرطند) كنند یظال
   ؛ستيگردد و طند حار شستن الػم ن  یو

                                                           
 . واضباحتياط حنابر ، در حعضی اػ ووارد حنابر فتوٓی و در برظی اػ ووارد. 1
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گر  اّوا كـر يل و حنابر احتيحا آب قل، نسس حگغارند در ظرفآن را ا اط واضب حـا آب 
كــا ر را انســام دهنــد و در ایــه اد ســه ورتبــخــحا ،یا ضــارخــ  کن صــورت ظــرف هــن پــایــن 
 .  شود  یو

 3.ننجاستیشدنعبرطرف
گر حدن ح . 236 مسأله  نسـس ا وتـنّسس وثـل آبخـ، ن نسس وثـل ظـونيوان حه عيا

اػ حـه شسـتن يـشـود و ن یو کوان پايحدن آن ح، شوندبرطرف  طنانشه آنها، آلوده شود
   .ستين

گر وثالً  ،نیحنابرا  گـردد وس وانيسطح حدن ح ا  ۀا حّشـخـروح شده و آغشته حـه ظـون 
ن ظـون و رطوحـت يحا برطرف شدن عـ، حدنش آلوده حه ظون حاشد، وان هنگام توّلديح
گــردد  ،زيـو ن شــود یپـاک وـ، آن گــر ونقـار وــرغ آلـوده حــه وـدفوع  ا حــدنش آلـوده حــه ادرار خـا
ػ ايـشـود و ن یپـاک وـ، حا برطرف شدن ودفوع و ادرار و ظشک شدن رطوحـت آن، گردد

 .  ستيحه شستن ن
گـوش و  ینـیوثـل داظـل دهـان و ب ،ر وحـض در حـدن انسـانيـحاطن غ . 237 مسأله و 
 کن رفــتن آن پــایشــود و حــا اػ بــ ینســس وــ رونیــاػ ب یبرظــورد حــه نساســتحــا ، طشــن

  .گردد یو
گر ،نیحنابرا  كـار دهان نهـوده و یانگشت آلوده حه ظون را داظل فضافرد  ا  حـا ایـن 

و  دخـآ وـی حه حسـابدهان پاک ، ن ظونيع دنبرطرف شحا ، داظل دهان نسس شود
 .  ستياػ حه شستن آن نين

گـوش و  ینـیوثـل داظـل دهـان و ب ،ر وحـض در حـدن انسـانيـحاطن غ . 238 مسأله و 
كــه اػ لثــه  یظــون ،نیحنــابرا .شــود ینســس نهــ، ینساســت داظلــبرظــورد حــه حــا ، طشــن

 .  شود یا لثه نهخها  ووضب نسس شدن دندان، دخآ یرون ویب
، وانـاتيا حخـحدن در انسان  یها ا رگخا روده خ حاطن وحض وثل وعده . 239 مسأله
   .شود ینسس نهرون یا بخاػ داظل  یبرظورد حه نساستحا 
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 ۀوعـده و رود 1،آشـاود یا آب نسـس وـخظورد  ینسس و یكه غغا یفرد ،نیحنابرا 
ووضـب نساسـت روده ، بـزرگ ۀوـدفوع ووضـود در رودطـور  ههـين. شـود یاو نسس نهـ

 .  گردد نهینساست آنها  حاع ها   ر قلب و رگظون ووضود د زيو نشود  ینه
كه ووقـع حسـتن کها و پل  اػ لب یوقدار . 241 مسأله حکـن ، دخـآ یهـن وـ یرو طشن 

كشــ، كنــد رون برظــوردیــاػ ب یپــس طنانشــه حــا نساســت؛ حــاطن را دارد دن آن الػم يآب 
 .  ستين

كه انسـان نهـ ییضا . 241 مسأله ، وحـض ريـا حـاطن غخـدانـد اػ ظـاهر حـدن اسـت  یرا 
ـــا نساســـت گـــر ح ـــا ، كنـــدرون برظـــورد یـــباػ  یا الػم اســـت آن را آب حکشـــد و طنانشـــه ح
كش، دخبرظورد نها ینساست داظل  .  ستيدن آن الػم نيآب 

كه انسان نه ییضا . 242 مسأله گـر حـا ، ا حاطن وحـضخداند اػ ظاهر حدن است  یرا  ا
كش، كند برظورد رونیاػ بو طه  ینساست طه داظل  .  ستيدن آن الػم نيآب 

پـاک شـدن و نسـس شـدن درحـارۀ  ،(939تـا  915) كه عكر شـد یوساجل . 243 مسأله
 ؛ حاطن حدن بود ظوِد 

گر ش  كیاّوا ا كندحا شیء نسسی در حاطن حدن  یء پا حکن نسـس شـدن ، برظورد 
 : ن صورت استیحه ا، ء پاکیا نسس نشدن شخ

گر  .1 س سـء نینساسـت اػ شـ، ا روده حاشـدخدر حاطن وحض وثل وعده برظورد ا
 :  كند ینه یرقشود و ف نهی ء پاک ونتقلیحه ش

ه در كـ 2«یود» وثـل برظـورد ،هر دو اػ داظـل حـدن حاشـندء پاک و نسس یش .الف
كرده حاشد حا ادرار حاطن  .  برظورد 

 حـا آب نسـسكـه  ده شـدهيـحلع یظروا ۀوثل هست ،رون حدن حاشندیػ بهر دو ا .ب
كرده شده دهيآشاو  .  حاشد در حاطن برظورد 

حا ظـون برظـورد ، كه در رگ یل آو ولوث، رون حاشدیاػ ب یگرخاػ داظل و د یکخ .ج
                                                           

 . برای فرد وکّلف ضایز نيست، البّته ظوردن خا آشاويدن عهدی شیء نسس. 1
گاهی حعد اػ ادرار ظارح وی خکی   «ودی». 2 كه   . شود  اػ ترشحات پاک حدن است 
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كـرده حاشـد، وـدفوع كـه در وصـرح، نآ ا آِب خـا اسـباب اوالـه خكرده  . حـا وـدفوع برظـورد 
كـردهیكـه حـا شـ - ء پـاکیشـ، ن وـواردیـدر تهام ا پس در  - ء نسـس در حـاطن برظـورد 
 .  حاشد یپاک و، رون آودن آلوده حه نساست نباشدیكه ووقع ب یصورت
گــر .2 ــاطن غدبرظــورد  ا ــدهــان داظــل  واننــد ،ر وحــضيــر ح طنــد ، حاشــد ینــیا بخ

 : صورت دارد
ن طاػ حـا یكـه حـا ظـون ینـیا بخـآب دهـان  واننـد، هـر دو اػ داظـل حـدن حاشـند .الف
كرده، حدن  ؛ برظورد 

كـه در  یا هخـدنـدان عار واننـد، رون و نساسـت اػ داظـل حاشـدیـپاک اػ بشیء  .ب
كنــد و خدهای  ن دنــدانیبــبیــرون آوــده اػ  دهــان حــا ظــون كــه در  یا انگشــتخــگــر برظــورد 

كرده  كـه حـا ظـون وربـوط حـه ها  ن دنـدانیب یا غغاخدهان حا ظون وربوط حه لثه برظورد 
 ؛ كردهبرظورد ها  ن لثهیب

 تخء پــاک ســرایء نســس حــه شــینساســت اػ شــ ،(الــف و ب) ن دو صــورتیــدر ا
 وـثالً  - ن نساسـتآده حـا ء پـاک آلـویشـ، رون آودنیكه ووقع ب یحه شرط البّته؛ كند ینه

 .  نباشد - ظون
 ؛ وثل آب دهان خا بینی ،ظارضی حاشد و شیء پاک داظلی حاشد، نساست .ج
شود و  نساست وغكور ووضب نسس شدن آب دهان خا بینی وی، در این صورت 

 . گرددپاک وی، آب دهان خا بینی، حا برطرف شدن ظون

كننـدر داظل حدن رون حاشند و دیء پاک و نسس هر دو اػ بیش .د ، حـا هـن برظـورد 
رون نســس شــده یــاػ ب یكــه حــا نساســت ییكــه در دهــان حــا غــغاای  هخــل دنــدان عارثــو

كرده  ؛ برظورد 
كــرده و خء پــاک ســرایء نســس حــه شــینساســت اػ شــ ،ن صــورتیــدر ا  آن را ت 

 .  گرداند ینسس و

 30.خوارواننجاستیاستبراءح
گوشتيادرار و ودفوع ح . 244 مسأله ه ظوردن ودفوع انسـان عـادت كه ح یوان حالل 
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گونــه ،كــرده نســس اســت و ظــوردن ، دخــآ وــی حــه حســاب او یكــه عرفــًا تنهــا غــغا یا حــه 
 ؛ عكر شد «117» ۀحاشد و حکن عرق آن در وسأل وی ر آن هن حراميگوشت و ش

كـه آن را  در صـورتی پـاک وی ،ادرار و ودفوع طنين حيـوانی ؛ كننـد« اسـتبراء»شـود 
كـه حعـد اػ آن  یگـرخد ینساسـت حصـورد و غـغا نگغارنـد یتا وـّدت یعنخ حـه آن حدهنـد 

كـه اط وسـتحب آن اسـيـو احت نـدخنگو «ظـوار نساسـت»حه آن حيوان گر خد، وّدت ت 
ا خ را پنذ یورغاب، گوسفند را ده روػ، ست روػیگاو را ب، ظوار را طهل روػ شتر نساست

قبـل  هرطنـد، كننـد یرياػ ظوردن نساسـت ضلـوگ، را سه روػ یهفت روػ و ورغ ظانگ
گغشت ا گفته نشود حه آنها نساست، ن وّدتیاػ   .  ظوار 

ســت پــاک يالػم ن، دهنــد  یوان وــيــحــه حدر وــّدت اســتبراء كــه  ییغــغا . 245 مسأله
كـاف - وثـل ظـون - ر وـدفوع انسـانيـن نساست غيا عخوتنّسس  یحاشد و غغا  یهـن 

 .  حاشد یو

 33.جشدنوسلهانیغا
گــر حــدن  . 246 مسأله كــه در اظتواننــد ظــرف  یگــرخء دیا شــخــا لبــاس خــا ار يــو فــرش 

، است - دهد  یص ويكه طهارت و نساست را تشص یزّي ا ناحالغ وهخ - وسلهان حالغ
گرددخنسس شود و آن وسلهان غا ه رون رفتـیـو اػ ظانـه ب هوثاًل حدنش نسـس شـد، ب 

كــه او آن  وعقــولطنانشــه انســان احتهــال ، حاشــد كشــدهــد   کپــا ءیآن شــ، دهيرا آب 
  .شود یوحسوب و

گر انسان حعدًا حا  ،نیحنابرا   یحا تـرحعد اػ غاخب شدن كه او  یجاشياا خ آن وسلهانا
كننــده حــا آنخســرا كــردههــا ت  كــار داشــته حاشــد ســر، برظــورد  پــاک ، اءيو آن اشــ یو، و 
 یسـت هـن ضـاريز نّيـكـه وه یناحـالغ ۀن حکن در وورد حّش یحلکه ا؛ ندخآ وی حساب حه
 .  اور اوست یوتولّ  ط حهوربون طفل یا حه اوور یدگيرا رسیز ،شود  یو

كــوری ،شــاخان عكــر اســت گــر  ،نیحنــابرا .اســت ب شــدنخــدر حکــن غا، تــارخکی و  ا
ــحــدن  كــوريــتطه ،نســس شــود و فــرد ا لبــاس وســلهانخ ــارخــ یر آن را حــه ضهــت   یکخا ت
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كه او آن ط ییطنانشه احتهال عقال، ندينب كش زيدهد  ك، دهيرا آب   آن یحکن حـه پـا
 .  شود  یو ءیش

 37.حشدن وعهولهنگامذبحشرعخونخار وانیحیبهوقدار
گاه ح . 247 مسأله گوشتيهر  ا خـرنـد دستور شرع سر بُب  طبقرا ( ر شتريغ) وان حالل 
كـه  یظـون، دخـرون آیـب وعهـولند و ظون آن حه وقدار خدستور شرع نحر نها طبقشتر را 

كــه ههــان - وانــد یدر حــدنش وــ ن یــو ا، اســت کپــا - عكــر شــد «113» ۀدر وســأل طــور 
گوشتياط واضب در حير احتحکن حناب  .  ستين یضار، وان حرام 

کثابتشدنهایراه سءایشایپا وتنج 
 : گردد  یاػ طند راه اثبات و، سنّس وت ءايشاشدن  کپا . 248 مسأله

 .  ءینان حه پاک شدن شيا اطهخن يقخ .1
وثـل ، ء حا عكر سبب پـاک شـدنیشهادت دادن دو ورد عادل بر پاک شدن ش .2

ظبـر  ه شده اسـت وتل شسيوده حه ادرار دو ورتبه حا آب قلآنکه شهات دهند لباس آل
نـان ياطه آنکـه حاعـ وگـر  ،سـتين یكـاف اط واضـبيـحنابر احت، ورد عادل کخدادن 
 . گردد
كس .3 حه شرط آنکه ، ءیشدن ش پاکار اوست حه يدر اظت یزيكه ط یظبر دادن 

ك كه نساست و پا  .  كند نهی تخرا رعا یوورد اّتهام نباشد 
 .  گغشت «933» ۀكه در وسألا توضيحی شدن وسلهان حب خغا .4
ــر صــّحت .5 كــه؛ حهــل عهــل وســلهان ب ــه ایــن وعنــا  گــاه وســلهان ح ء یشــ یهــر 
كشـــ کپـــا یبـــرارا  ینسســ وعلـــوم نباشـــد درســـت آب  هرطنـــد، ده حاشــديشـــدن آب 
گر فرد لباسـی وثالً ؛ دخآ وی حه حساب کپا، ءیآن ش، ا نهخده يكش  ییشـو  کحـه ظشـ ا

گرفتن خرا حشو آن ات دادهوسلهان  كـه  حاشـدوعلوم  ،لباسد و آب حکشد و حعد اػ پس 
 یبـرا، نـه اخـح بـوده يو صـح یشرع ۀويحه ش نکهخو ا ت شستنّي فيك یول، شسته شده

 .  دخآ وی حساب حهپاک  لباسآن ، حاشد کوشکو انسان
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ـــايـــكـــه وك یكســـ . 249 مسأله گـــر حگو، را آب حکشـــد یلباســـ ل شـــده ت ـــا آب  آن را دخ
گانـه وسـأل وـوارداػ  یکـخ كـه شـود  یرفته وـیاو پغ رگفتا یدر صورت ،دميكش  قبـل ۀپـنذ 

  1.گردد شاول او
وسواس

كشــ یانســان وسواســ . 251 مسأله  یواننــد افــراد وعهــول، نســس ءیدن شــيكــه در آب 
گر ، كند یدا نهین پيقخ كشـند  یء نسـس را آب وـیشـ یعهـولكه افـراد و یههان طورا

ك ۀاد اػ حـد در وسـألخاط زيو احت است یكاف، دخرفتار نها اػ نظـر شـرع  ،ینسـس و پـا
   .ستين یا  دهخكار پسند

كّلی حه   كنـد و یسـت بررسـيالػم ن - یر وسواسـيـغطـه و  یوسواسـطـه  - فرد ،طور 
د و خـسـت دّقـت نهايز الػم نيـنو  نـه اخـگر نسـس شـده خء دیا شخا لباسش خند حدن يبب
كرده خء دیء نسس حا شیا فالن شخند آيبب گـر برظـخا نه و خگر برظورد  كـردها ا  یتـر ،ورد 
كننده داشته خسرا ك ،ن وواردیا ۀدر ههو  ا نهخت   .  شود  یوغكور و ءاياش یحکن حه پا

ــرا . 251 مسأله ــان ب یب ــ یحصشــ راه نســات، وســواس یهــاریدرو ــا  یضــز ب ــه  ییاعتن ح
 یهـارین بیست و هر طه ػوان اين یوّدت طوالن یب اثر ندادن بر آن برايوسوسه و ترت

تـر اسـت و   یوـّدت طـوالن یحـه وسوسـه بـرا ییاعتنـا  یاػوند بيدروان آن ن ،شتر حاشدیب
گر حه وسواسش اعتنا نکند و بـر آن ترتخحا یفرد وسواس كه ا ب اثـر يـد توّضه داشته حاشد 
وصـالف حـا  هرطنـد ،اوت عـغاب نصواهـد شـديگناه ورتکب نشده و در روػ ق، ندهد

كرده حاشد  .  واقع عهل 

ــــه ع یكــــه شــــصص وسواســــ یاػ عــــواول یکــــخقطعــــًا   ــــر طبــــق وسوســــه را ح هــــل ب
كـه او وهکـن اسـت وسـتحّق یـترس او اػ حاطـل بـودن عهـل اسـت و ا، ظواند  یو فرا  ن 

حـه  ییاعتنـا یسـت و وصالفـت حـا وسوسـه و بـين نين طنـیكه ا یدر حال، عغاب شود
گناهياحدًا ه، آن ، ح نبـوده و حاطـل حاشـديعهـل فـرد در واقـع صـح هرطنـد ،ندارد یر 

 ؛ وعغور است شگاه پروردگارشیحلکه او در پ
                                                           

كه حّشۀ ناحالغ حگوخد. 1 كشيده طيزی: حکن ووردی   .  عكر شد« 173»در وسألۀ  ،امرا آب 
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كر د شــک ،كــه فــرد یوــثاًل ػوــان  كو حنــا بــر  داشــتهحــدنش  یپــا و وضــو  هشــتگغا یپــا
و وضـــو و  هحـــدنش نســـس بـــود، در علـــن ظداونـــد وتعـــال یولـــ، صوانـــدحو نهـــاػ  حگيـــرد

 ؛ نصواهد داشت یتّي ولوسؤ یشگاه الهیدر پ، حاشدنهاػش حاطل 
ش رفتــار نهــوده خظــو یعشــر ۀفــيبــر طبــق وظ ،را او حــا اعتنــا نکــردن حــه وســواسیــز 

گـر وکّلـف طبـق فتـوا یعنـخ؛ اسـتحّسـت  برای وکّلـف هيفق یاست و فتوا ه يـفق یا
كند و ا فرد بر آن عغاب و سـرػنش ، وصالف حا واقع حاشد ین عهل در علن الهیعهل 
گر فق؛ نصواهد شد ك ٓی ه فتويوثاًل ا  ٓی ن فتـویـالکل داد و وکّلف هن بـر اسـاس ا یحه پا

گرفتـخـرد و حا حدن اػ الکل اضتناب نک  ،صوانـدحو نهـاػ  ها لبـاس آغشـته حـه الکـل وضـو 
كــه ظوانــده  یحــاطل یاوــت حــه ظــاطر نهاػهــايدر ق، حاشــدنســس  الکــل، در واقــع یولــ

دارد و ظطـاب حـه ظداونـد وتعـال حّسـت  را در وحضـر پروردگـاریـز، شود  یعغاب نه
كـنن و يـفق یكـه وطـابق فتـوا یتـو اضـاػه داد، وـن پروردگـار یا» كند  یعرض و ه عهـل 
ك ٓی فتو، د ونيورضع تقل ن یـا حـا اخـآ، الکـل داد و لـغا وـن اػ آن اضتنـاب نکـردم یحه پـا
رفتـه اسـت یعـغر تـو پغ» شود  یو وطهجنًا حه او ظطاب و «عغاحن؟ ون وستحّق ، وضود
 ؛ «ستيبر تو ن یزيو ط
 یعـالت  رضـوان اهّلل -بزرگـوار  یفقهـا ۀرا ههـیـز ،ن اسـتيز طنين یفرد وسواس حال 
كه وظ  یو ٓی ات وعتبر فتوخو بر اساس روا یحه روشن - هنيعل ، یفـرد وسواسـ ۀفيدهند 

ك  در طهـارت آن دارد شـک كـه یجيگـغاردن هـر شـ یاعتنا نکردن حه وسوسه و حنا بـر پـا
گر انسان وسواسـ ؛حاشد وی كـه  یافـراد عـاد یبـرا یولـ، را نسـس حدانـد یجيشـ یحلکه ا

فـرد ، ن حـالیـدر ا، شـود  ینساسـت آن حاصـل نهـ علـن حـه، سـتنديوبتال حه وسواس ن
 ؛ گغارد  یء ویكند و حنا بر طهارت آن ش  ین ظود اعتنا نهيقخحه  یوسواس
گر فرد وسواس  كند یشرع ین فتوایحه ا یا  ،وعـغور اسـت یشگاه الهـیدر پ ،عهل 

كرده حاشد و در واقع نهاػش را حا نساست ظوانده حاشد  وصالف واقع هرطند ا خـرفتار 
گــر شــ ینسســ یاغــغ  یحــه ســراغ فــرد وسواســ یطانيطان و افکــار شــيرا ظــورده حاشــد و ا
ظطـاب حـه ، حدنت نسس است، نهاػت حاطل است، تو حاطل است یكه وضو بیاخد
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ن يونــد وهرحــان و حکــشــگاه ظدایرا در پیــز ،ت نــداردّيــوــن اهه یبــرا» دخــطان حگويشــ
 .  «كند  یرا عغاب نهوعغورم و او و

« اعتنایی حه وسوسه بی»حا وحورّخت  -وسواس  نکات وهن برای دروان . 252 مسأله
 : عبارتند اػ - كه در وسألۀ قبل عكر شد

اعتنایی حـه وسوسـه و ترتيـب اثـر نـدادن حـه آن   بی عزم راسز و تصهين ضّدی بر .1
كه وعلوم شود اػ حالت وسواس ظارح شده ،برای وّدت طوالنی  .  است تا ػوانی 

نایی بیشتر حا دستورات دخنـی و التـزام حـه اطالع صحيح اػ وساجل احکام و آش .2
گغشته های روشهای شصصی و عوق و سليقه کعهل بر طبق آن و تر  .  اشتباه 

كه افراد وتدّین غيـر وسـواس عهل بر طبق عهل وردم وعهولی و .3  ،ههان طوری 
 .  كننددر اعهال عبادی و غير عبادی رفتار وی

كـه شـرع دسـتو .4 كتفا در اعهال حـه وقـداری  كـردن حـه آن و ا  تـرکر داده و حسـنده 
 .  وورد در وساجل شرعیبی های احتياط

 .  ػوان وحدود برای انسام اعهال و تقّيد حه رعاخت آن قرار دادن .5
كنکـاش در آنهـا و پرهيـز .6 اػ تفّکـر و تـدقيق عقلـی  عدم تحقيـق اػ ووضـوعات و 

 .  خکدخگردر ارتباط و پیوند ووضوعات حا 
 1.اصل طهارت وانند دهنده رظصت ۀاػ اصول عهلّي  عادت بر استفاده .7
كهک ظواستن اػ ابواب هـداخت  .8  ۀاجّهـ -دعا در پیشگاه حّق وتعال و توّسل و 

 . برای رفع وسواس نقل شدهو ظواندن دعاهای  - وعصووين
كــه احتهــال وــی کوراضعــه حــه پزشــ .9 هــای بیهــاری، رود ونشــأ آندر وــواردی 

 .  ضسهی خا روانی حاشد
ــــه ایــــن اوــــر .11 ــــات  توّضــــه ح ــــات شــــيطان اســــت و در رواخ كــــه وسوســــه اػ القاج

در رواخـت اسـت  .انـد  آن را پیـروی و اطاعـت اػ شـيطان وعّرفـی نهوده ،وعصووين
                                                           

كار را بر ونظور آن دسته اػ. 1 كرده و  كه برای وکّلف رظصت اخساد  ، كنـدوی آسـان وـی قواعد شرعی است 
كرده و آن را پاک حداند، وثل اخنکه وقتی شک در نسس شدن شيجی نهود  . اػ اصل طهارت استفاده 
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كه در وضو و نهاػ  اػ شصصی  گوخد در وحضر اوام صادق   بن سنان ویكه عبداهّلل
گفـتن  حضـرت فروودنـد ، «اسـت او شـصص عـاقلی »وبتال حـه وسـواس بـود نـام بـردم و 

ــه عــاقلی » ــه اػ شــيطان اطاعــت وی طگون ك ــردم  .«كنــد؟  اســت  ك ــه اػ »عــرض  طگون
كـه ایـن حالـت اػ »فروودند  «كند؟  شيطان اطاعت وی كـن و بپـرس  اػ ظـودش سـؤال 

گفت، كسا آوده و ونشأ آن طيست خّ : ظواهد     1.«ه اػ عهل شيطان استاین رو

                                                           
 . 1ح، ابواب وقّدوة العبادات اػ، 14حاب ، 31ص، 1ح، وسائل الشیعر. 1



 

 ها   احکام ظرف
ــپوســت وــردار نســس كــه اػ  یظــرف و َوْشــک . 253 مسأله ــا ســگ خ ا ظــوک درســت خ
كننــدهخســرا یرَتــحــا  یجيا شــخــع خنســس اســت و طنانشــه حــا وــا، شــده دا یــتهــاس پ ت 
   .شود  ینسس و، ءیع و شخآن وا ،كند
نسـس ، آن ظـرفتهاس حـا  سببكه حه  ییدن و ظوردن غغايآشاو، ن اساسیبر ا 
؛ ا حاطـل اسـتهـ  ن ظـرفیـوضـو و غسـل حـا آب درون ا طـور ههـينو  حرام اسـت شده
كـه يوـزارع و آب دادن حـه ح یاریـل آبيـاػ قب ییكارهـا یاستفاده اػ آنها برا یول وانـات 

كـه يـاحت هرطنـد، نـدارد اشکال، ستين پاک بودنشرط آنها  اط وسـتحب آن اسـت 
گرطهطرم سگ و ظوک و وردار را   .  استعهال نکنند، ظرف هن نباشد ا

 هـر اط واضـبيـحنـابر احت حلکه، دن اػ ظروف طال و نقرهيظوردن و آشاو . 254 مسأله
بــرای وضــو و غســل خــا  اســتعهال آنهــاواننــد ، آنهــا اػ گونــه اســتفادۀ وعهــول و وتعــارف

 ؛ ضایز نيست، نسس ءهير اشياتط

 هرطنـــد ،نـــدارد اشـــکالآنهـــا  داشـــتن  نگـــهو واننـــد آن و  اتـــاقنـــت نهـــودن خز اّوـــا
 ســـاظتن ظـــروف طـــال و نقـــره و طـــور ههـــينو  در تـــرک آن اســـت، اط وســـتحبيـــاحت
كـــه دارای  ،د و فـــروش آنهـــاخـــافـــت اضـــرت در برابـــر ســـاظت آنهـــا و ظرخدر در صـــورتی 

ولــی احتيــاط  ،ز اســتیضــاحــه ظــودی ظــود  هرطنــد ،ونفعــت خــا انتفــاع حــالل حاشــد
 .  آن استترک در وستحب 
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، انـد  ا آب نقره دادهخآن را آب طال  یكه رو یاستعهال و استفاده اػ ظرف . 255 مسأله
 . اشکال ندارد

گر فلز . 256 مسأله كنند و ظرف حسـاػندخال را حا ط یا طنانشـه وقـدار ، ا نقره وصلوط 
كــه ظــرف طــال  یآن فلــز حــه قــدر  یاشــکالاســتفاده اػ آن ، نــدخا نقــره حــه آن نگوخــحاشــد 

 . ندارد
گــر انســان غــغا . 257 مسأله كــه در ظــرف طــال  ییا  یگــرخا نقــره اســت در ظــرف دخــرا 
، ظــوردن اػ ظــرف اّول نباشــد ۀواســط، وعهــولحــه حســب ، مطنانشــه ظــرف دّو ، زدیــبر

 . اشکال ندارد
كه اػ طال  ۀريگ . 258 مسأله گر حه آن، ساػند  یا نقره وخاستکان  ، شـود گفتـه «ظـرف» ا

گر حه آن   اشکالاستفاده اػ آن ، گفته نشود« ظرف»حکن استکان طال و نقره را دارد و ا
 . ندارد

كـارد و قـاب قـرآن ياستعهال غـالف شهشـ . 259 مسأله نهـا خا قلهـدان و اوثـال اخـر و 
گـر اػ طــال ، شــود  یگفتــه نهـ «ظـرف»كـه حــه آن  اط يــاشــکال نـدارد و احت، ا نقــره حاشـدخـا

كه اػ  .  نشوددان طال و نقره استفاده   عطردان و سروه وستحب آن است 
كـه  یحه وقدار ،یا نقره در حال ناطارخدن اػ ظرف طال يا آشاوخظوردن  . 261 مسأله

 .  ستيز نین وقدار ضایا شتر اػیب یول؛ اشکال ندارد، ن برودیضرورت اػ ب
، گـرخز ديـا اػ طخـ ا نقـره اسـتخـسـت اػ طـال يكـه وعلـوم ن یفاستعهال ظر . 261 مسأله

 . اشکال ندارد



 

 وضو

سـر  ید و ضلـوخهـا را حشـو  صورت و دست ،در وضو واضب است انسان . 262 مسأله
كند یو رو  . پاها را وسح 

هااحکامشستنصورتودست
ــحا ،صــورت اػ ضهــت طــول . 263 مسأله ــاالخ ســر  یكــه وــوضــایی  -ی شــانیپ ید اػ ح

سـت ن انگشت وسـط و َش یكه ب یحه وقدار، اػ ضهت عرض طانه و تا آظر - دخرو  یو
گر، رديگ یقرار و حاطـل  شخوضـو، دخن وقدار را نشویاػ ا یوصتصر ،فرد شسته شود و ا

كـاواًل شسـته شـدهیـنـان نکنـد ايا اطهخـن يقـخكه انسـان  یاست و در صورت ، ن وقـدار 
كنـدیـحه شستن وقـدار الػم پ نانيا اطهخن يقخنکه خا ید براخحا اػ اطـراف آن  یهـك، دا 

 .  دخرا هن حشو

ب اػ طـرف يـت ترتخـد حـا رعاخـحا ،اط واضبيحنابر احت شستن صورت ،طور ههين 
گفتــه شــود اػ حــاال حــه پــايو ههــ 1حاشــد نییحــاال حــه پــا كــه در عــرف  ، شــده ن شســتهیین 

گر آب را بر احتدا ،نیحنابرا .است یكاف سـ س  ،زدیبر - دن ووییوحّل رو - یشانیپ یا

                                                           
گر كسی صـورت را اػ پـایین حـه طـرف حـاال حشـوخد. 1   وگـر، واضـب وضـوخش صـحيح نيسـتاحتيـاط حنـابر  ،ا

 .  آنکه ضاهل قاصر حاشد
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، دخــنها یضــار یونحنــ طــور وعهــول حــه صــورت ظــّط  ر دو طــرف صــورت حــهآن را بــر هــ
گرفته استییشستن اػ حاال حه پا  ؛ ن صورت 

گــر فــرد آب وضــو را بــر احتــدااّوــا   تر اػ آن  نییپــا یحلکــه بــر قســهت، زدیــنر یشــانیپ یا
را  یشـانیپ یسـ س حالفاصـله قسـهت حـاال، زدیـو وحّل ابروهـا بر یشانین پییپا وانند

اػ آن  تـر نییصـتن آب و پـاخدست حکشد تا تـر شـود و حعـد بـر وحـّل ر، ندهكه ظشک وا
كه عرفـًا صـدق ، دست حکشد طنانشه رطوحت حاقيهانده در دست حه وقداری حاشد 
ن ياط واضـــب طنـــيـــحنـــابر احت، در غيـــر ایـــن صـــورتو كـــافی اســـت ، شســـتن نهاخـــد

 .  ستيح نيصح ییوضو
كسـ . 264 مسأله گر صـورت  الػم ، حاشـد یوعهـولحلنـدتر اػ وـردم ، طانـه ۀيـدر ناح یا

سـرش  یا ضلـوخـده ییـاو وو رو یشانید و طنانشه در پخاست تهام صورت ظود را حشو
او هـن ، ندخشـو وـی اػ هر ضـا صـورت ظـود را یوردم وعهول رديدر نظر حگ دخحا ،وو ندارد

 ؛ دخرا حشو یشانیپ، وعهول ۀاػ ههان ضا حه انداػ

كــوطکخــصــورت  یبزرگــ دليــلكــه حــه  یاّوــا شصصــ ا حــه خــ، در ضهــت عــرضآن  یا 
ــانگشــتان  یســبب حلنــد ــاهخ كوت ــدارد یظلقــت وتناســب و وعهــول، آنهــا یا  ــحا، ن د خ
كه وتناسب حا طهر یانگشتان گرفته و وقدار ب ۀرا  ن انگشت وسـط و یاو است در نظر 
 .  دخرا حشو ین دستيطن َشست
كه آب حه پوست حدن برسد  ه شودشست ید طورخها حا  صورت و دست . 265 مسأله

گر وانع كنـدخـحا فرد، ود داردوض یو ا گـر احتهـال دهـد طـرک  یحّتـ؛ د آن را برطـرف  ا خـا
گوشـه یگرخز ديط دن آب حـه يكـه وـانع اػ رسـطشـن و لـب او هسـت  یهـا  در ابروها و 

د خـحا، حاشـد( احتهـال وعقـول)حسـا طنانشه احتهال او در نظر وردم ، شود یپوست و
گر  یبررسش اػ وضو یپ كه ا  .  دخهابرطرف ن آن را هستوانعی كند 

گر پوست صورت اػ ب . 266 مسأله شسـته ظاهر وـو  واضب است، دا نباشدیپ وو نیا
ر آنهــا آســان یــوگــر آنکــه رســاندن آب حــه ز؛ ســتير آن الػم نیــو رســاندن آب حــه ز شــود

كــه در ا یاػ حــه دّقــت و بررســيــحاشــد و ن ر آن شســته یــد زخــن صــورت حایــنداشــته حاشــد 
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ا پوست صورت را پوشانده و خوحاسن  یكه اػ دو طرف رو یل حلنديسبوانند ، شود
كنار ػد یو یحه راحت  ؛ توان آن را 

كــه ــا در صــورتی  ــین وــو پیــدا حاشــد اّو ــد آب را حــه پوســت ، پوســت صــورت اػ ب حاخ
حلکـه حنـابر احتيـاط واضـب ووهـای ، حاشـدبرساند و شستن ووهـای نـاػک نيـز الػم وـی

 .  درشت و زبر نيز شسته شود
گــر . 267 مسأله د وــو را خــحا، ا نــهخــدا اســت یــوــو پ نیرت اػ بــكنــد پوســت صــو شــک ا
 .  د و آب را حه پوست هن برساندخحشو

كـه در وقـت حسـتن د یو وقدار ینیشستن داظل ب . 268 مسأله ده خـاػ لـب و طشـن 
گـر انسـان یسـت ولـيواضب ن، شود  ینه د شسـته شـود خـكـه حا ییاػ ضاهـا كنـد شـک ا
دا یــحــه شســتن وقــدار الػم پ نيقــخآنکــه  یواضــب اســت بــرا، ا نــهخــ وانــده یحــاق یزيــط
 ؛ دخاػ آنها را هن حشو یوقدار، دكن

 ییاحتهـال وعقـول دهـد در وضـو طنانشـه ،دانسـته ین اور را نهـیكه ا یكس البّته
گرفتـه وقـدار الػم را شسـته كـه حـا آن وضـو ظوانـده یینهاػهـا، كه  ح اسـت و يصـح، را 

 .  رديدوحاره وضو حگ ینهاػ حعد یست برايالػم ن
ــاحتــدا حا ،حعــد اػ شســتن صــورت . 269 مسأله و حعــد اػ آن دســت  د دســت راســتخ

گر انسانخحشو انط  را اػ آرنذ تا سر انگشت كاواًل شسته  شک د و ا كه آرنذ را  ا خكند 
كنــديقــخآنکــه  ید بــراخــحا، نــه كهــ، وقــدار الػم را شســته ن  حــاالتر اػ آرنــذ را هــن  یوقــدار 
 .  دخحشو

در ، ظـود را تـا وـر شسـته یهـا  دسـت ،ش اػ شستن صورتیكه پ یكس . 271 مسأله
گر فقط دست دخحشورا سر انگشتان  د تاخوضو حا هنگام  یوضـو ،دخها را تا ور حشـو و ا

 .  او حاطل است
كـه يو ههـ شسـته شـودن ییب اػ حاال حـه پـايت ترتخحا رعاحاخد ها   دست . 271 مسأله ن 
كافییند اػ حاال حه پاخعرفًا حگو گـر فـرد وـثاًل احتـدا قسـهت  ،نیاحنـابر .اسـت ین شسته  ا

تـر اػ  نییآرنذ و پـا یحعد قسهت داظل د وخن دست حشوییدست را اػ آرنذ تا پا یرونیب
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ــا، دخآن را دســت حکشــد و حشــو ــه پ ــاال ح گرفتــهییشســتن اػ ح ســت يو الػم ن ن صــورت 
  1؛دوػوان شسته ش هن یو داظل یرونیقسهت ب
گر وضـو  - هرطنـد اػ روی ندانسـتن وسـأله - دخن حـه حـاال حشـوییاػ پـا دسـت را اّوا ا

گــر وــثاًل اػ نصــ ،طــور ههــين .حاطــل اســت وضــو نّيــت  ف ســاعد تــا ســر انگشــتان را حــها
كـــه ظشـــک وانـــده حشـــو ،دخحشـــو  وضـــو، دخســـ س قســـهت آرنـــذ تـــا نصـــف ســـاعد را 
 ؛ ستيح نيصح

كه  یس س حالفاصـله قسـهت حـاال، زدیتر اػ آرنذ بر نییآب را بر پا البّته در صورتی 
كه ظشک وانده دست حکشد تا تر شود و حعد بـر وحـّل ر ر تـ نییصـتن آب و پـاخآرنذ را 

كـه عرفـًا ، اػ آن دست حکشد طنانشه رطوحت حاقيهانـده در دسـت حـه وقـداری حاشـد 
ن وضـو یـتوانـد حـه ا یاط واضب نهـيحنابر احتوگرنه  ،كافی است، صدق شستن نهاخد

كتفا نها  .  دخا
گر . 272 مسأله كند و حه صورت و دسـت انسان ا  یرطنانشـه َتـ، هـا حکشـد  دست را تر 

كش یدست حه قدر كه حا  گآب ، دن دستيحاشد  ( َغْسـل) شسـتنعرفـًا رد و يـآنها را فـرا 
كند  .  شود یست آب بر آنها ضاريالػم ن ،ن صورتیاست و در ا یكاف، صدق 

 مدّو  ۀورتبـــ، واضـــب اّول ۀورتبـــ ،هـــا  شســـتن صـــورت و دســـت در وضـــو . 273 مسأله
 ؛ حرام است مسّو  ۀوستحب و ورتب

كــه حــه قصــد وضــو، «اّول ۀورتبــ شســتن»ونظــور اػ   ا دســت را خــصــورت ، آن اســت 
گر حا  ،نینابراح .دخاواًل حشوك كهـ - صـتنخآب ر ا طنـد ورتبـهخـ ورتبه کخا دسـت  کحـه 
كاواًل شسته شود - حدون آنا خ دنيكش اّول وحّقق شده و شستن حعـد اػ  ۀورتب، عضو 
   .شود  یضزء شستن اّول وحسوب نه، شستن اّول هن حاشدنّيت  حه هرطندآن 
 : رط استدو وطلب ش، در تحّقق شستن اّول ،نیحنابرا 

                                                           
كـافی اسـت ،در وضو. 1 كه شستن اػ حاال حه پـایین انسـام شـده  كند  كه عرفًا صدق   ،حنـابراین .ههين وقدار 

گر پس اػ شستن اػ حاال ح حـه عنـوان وثـال  ،ه پایین در دست خا صـورت وقـدار انـدكی نشسـته حـاقی حهانـدا
كهتر كـافی اسـت و نيـاػ نيسـت بـرای رعاخـت ترتيـب، وساحت خک حند انگشت خا  ، شستن ههان نقطه 

 .  واػات ههان نقطه را حه طرف پایین وسّددًا ُشستو



    / وضو 

ل     ؛آنکه شستن حه قصد وضو حاشد :او 
كاواًل فرا حگ :مدو    كه ضايآنکه آب تهام عضو را   .  نباشد اطياحت یبرا ییرد 

گــر ا ،یدر شســتن حعــد ــا وحّقــق  «مدّو  ۀورتبــشســتن »ن دو شــرط ووضــود حاشــد ی
گر  یول؛ شود یو وضـو  حدون قصـد، حعد اػ شستن اّول یعنخ، رط اّول ووضود نباشدشا

، مسـّو  ۀورتبـ یاط تـرک نشـود و بـرايـاحت یالػم است وراعات وقتضـا، دخو را حشوعض
   1.دخاطًا عضو را نشوياحت

احکاموسحسروپاها
ــحا، حعــد اػ شســتن هــر دو دســت . 274 مسأله ــا تــر ید ضلــوخ كــه در  یســر ح آب وضــو 

 ؛ شودوسح ، (گرخدنه حا آب ) دست وانده

كلّ  كه در  کخهر  یها  قسهت ۀيوسح سر حا  اػ  -شـود   یوضو شسته وـاػ دو دست 
كـف يـاحت هرطنـد ،ز اسـتیضـا - آرنذ تا سـر انگشـتان كـه حـا  اط وسـتحب آن اسـت 

ن ییاط وســتحب اســت وســح اػ حــاال حــه پــايــاحت ،طــور ههــين .حاشــددســت راســت 
 .  شودانسام 
وسـح  یضـا ،اسـت یشانیكه وقابل پ قسهت اػ طهار قسهت سر کخ . 275 مسأله

اط يـاحت هرطند، است یكاف شودسح و هن قسهت حه هر انداػیا یحاشد و هر ضا یو
كــه اػ نظــر طــول حــه انــداػ انگشــت و اػ نظــر عــرض حــه  کخــ طــول ۀوســتحب آن اســت 

 . شودسه انگشت حسته وسح  عرض ۀانداػ
سـر هـن  یضلـو یحلکـه بـر وـو، ست وسح سر بـر پوسـت آن حاشـديالػم ن . 276 مسأله
 ؛ ح استيصح

گـر  یا  سر او حه انداػه یضلو یكه وو یكس یول  كـه ا كنـد حـه حلند است  وـثاًل شـانه 
كـه پـس اػ  ید قسـهتخـحا، رسـد  یگـر سـر وـخد یا حـه ضاهـاخـزد یـر  یصورتش و اػ ووهـا را 

                                                           
كــردن حــا ایــن آب )آب ورتبــ ،در ایــن وــورد. 1 كــه حــدون ق ۀوســح  رخصتــه شــده( نيــز ظــالف ، صــد بــر عضــودّوم 

 . احتياط واضب است
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كردن اػ وحدود كنـد، شود  یسر ظارح نه یضلو ۀشانه  توانـد   یوـ ،طـور ههـين .وسـح 
كرده و ُبن كندخووها  فرق سر را حاػ   ؛ ا پوست سر را وسح 

گر ووها اّوا كه حه صورت و ییا سـر  یضلـو، رسـد وـی گـر سـرخد یا حـه ضـاخـد زیر  یرا 
كند و بر آنها وسح نها آن آوـده وسـح  یكه ضلـو، گر سرخد یضاها یا بر ووخ، دخضهع 

 .  حاطل است ین وسحيطن، كند
كـه در دسـت وانـده یحعد اػ وسح سر واضب اسـت حـا تـر . 277 مسأله حـا ) آب وضـو 
انگشـتان  اػ یکـخپاها اػ سـر  یرو، (شد عكر« 953» ۀوسأل، كه در وسح سر یحيتوض
ــا  ــاپ ــا وســح ،واضــب اطيــاحت  حنــابر  و شــود وســح وفصــل ت ــا یرو یبرآوــدگ ت  یكــاف  پ
   .ستين

ــابرا  ــرد ،نیحن ــ یف ــه و ــا یك ــد وســح پ ــا برآوــدگخظــو یدان ــا  یرو یش را در وضــو ت پ
كــه نهاػهــايــاحت، ده نــه تــا وفصــليكشــ كــه  یواضبــ یاط واضــب آن اســت  ا خــن يقــخرا 
گغشـته، وردهآضا  هح یین وضوينان دارد حا طنياطه گـر وقـت  قضـا ، دوحاره ظوانـده و ا
گر احتهال وعقول و اّوا 1؛دخنها گرفته وسح پـا خنهاػها یكه برا ییوضودر دهد   یا ش 
ــ هرطنــد - را ــ - یفــاقاتّ طــور  هح كشــه ح ــا وفصــل  ح يصــحهــا   آن نهاػ، دهيقصــد وضــو ت
 .  دخا قضا نهاخ دوحاره ظواندهست آنها را يو الػم ن حاشد یو

كه نزد کاػ نو یوقدار وسح ،ستان عكر اخشا ناظن اسـت و عرفـًا  کخانگشت پا 
كــه عرفــًا ضــزء  یوقــدار وســح واضــب اســت و ،شــود یوحســوب وــ 2پــا رویضــزء  اػ آن 

 وقــدار اط الػميــحنــابر احت، شــک ســت و در صــورتيالػم ن 3،شــود روی پــا شــهرده نهی
 .  دخوسح نها را کوشکو

كــه فــرد پــايــاحت . 278 مسأله ا دســت راســت و راســت را حــ یاط وســتحب آن اســت 
                                                           

توان حا رعاخت اعأعلن فـاعأعلن   وی -ههانند حقّيۀ ووارد احتياط واضب  -شاخان عكر است در این احتياط . 1
كشيدن وسح پا را تا برآودگی  حه وستهد ضاوع الشراخط دخگری  كافی وی كه  كـرد و در ایـن ، داند  پا  رضـوع 

 . شود  فرد نيز صحيح وحسوب وی ۀگغشت ی نهاػها ،صورت
 . شود گفته وی« ظاهر قدم»در لغت عربی حه آن . 2

كه در لغت عربی حه آن  ،حنابراین. 3  . الػم نيست، شود گفته وی« حاطن قدم»وسح قسهتی اػ پا 



    / وضو 

كـه شـروع اط وسـيـز احتيـد و نخـط  را حا دسـت طـ  وسـح نها یپا تحب آن اسـت 
گردد وسح پا اػ سر ز اسـت بـر عکـس یضا هرطند ،انگشتان پا حاشد و حه وفصل ظتن 
 .  دخوسح نها

كـه  یولـ؛ اسـت یكـاف، وسح پا حه هر انداػه حاشـد عرض . 279 مسأله بهتـر آن اسـت 
كـف  پـا حـا تهـام یه بهتـر اسـت تهـام روحلکـ؛ عرض سه انگشت حسـته حاشـد ۀحه انداػ
 .  شودوسح  1دست
هــا حگــغارد و   انگشــت كــف دســت را بــر ســر ســت فــرديدر وســح پــا الػم ن . 281 مسأله

كـف دسـت را رو یحلکـه وـ، حعد حـه پشـت پـا حکشـد كهـ گغاشـتهپـا  یتوانـد تهـام   یو 
 .  حکشد
گـر ده شـوديكشآنها  یرو دست دخحا ،پاها یدر وسح سر و رو . 281 مسأله  انسـان و ا

گـر  یولـ؛ وسـح حاطـل اسـت، ا پا را حه آن حکشـدخدارد و سر   دست را نگه كـه  هنگـاویا
كند یا پا وصتصرخسر  ،كشد  یدست را و  .  اشکال ندارد، حركت 

گر حه قدر کد ظشخوسح حا یضا . 282 مسأله كه  یحاشد و ا دسـت حـه  یترتر حاشد 
گـر وصتصـر یولـ؛ وسح حاطل است، آن اثر نکند كـه  یطـور، رطوحـت داشـته حاشـد یا

كنــد و آن رطوحــت در آب وســحآب دســت هن ن رفتــه حــه یاػ بــ، گــام وســح بــر آن غلبــه 
 . اشکال ندارد، دخحساب آ

ــرا . 283 مسأله ــر ب گ ــت، وســح یا ــر رطوح گ یهــا  در دســت یو ت ــدهيوضــو  ــده  رن نهان
گونـــه، حاشــد ، شـــده حاشـــد کهـــر دو دســت ظشـــ كــه اػ آرنـــذ تـــا ســر انگشـــتان یا  حـــه 
كنــد وضــو یظــارح اػ اعضــاتوانــد دســت را حــا آب   ینهــ ــر  ــحلکــه حا ،ت ش ظــود خــد اػ رخ

   .دخرد و حا آن وسح نهايرطوحت حگ
گونـهخـوثـل ابـرو ( شخـر اػ ريـغ) ر نقاط صورتیسا اػ گرفتن رطوحت ،حنابراین  ،ها ا 

اط واضـب يـحنـابر احت ،ش ندارنـدخـكـه ر یش دارنـد و طـه افـرادخـكه ر یكسان یطه برا
 .  ستين یكاف

                                                           
 .  شود  كف دست شاول انگشتان هن وی. 1
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گر  . 284 مسأله كـهاياحت، وسح سر حاشد ۀدست فقط حه انداػ یترا  ط واضب آن است 
ك یترسر را حا ههان  فرد  . رديش ظود رطوحت حگخوسح پاها اػ ر یس س برا ،ردهوسح 

كــردن اػ رو . 285 مسأله كفــش حاطــل اســت یوســح  گــر یولــ؛ ضــوراب و  انســان حــه  ا
كفــش خا تــرس اػ دػد و درنــده و واننــد اخــد خشــد یســروا عّلـت ا ضــوراب را خــنهــا نتوانــد 

كـه ياحت، رون آوردیب كفـش نهـوده و تـاط واضب آن اسـت  ز يـّهن نيوسـح بـر ضـوراب و 
گر تقخنهاح كاف ،حاشد نیه در بّي ظوف ۀّي د و ا كفش   .  است یوسح بر ضوراب و 

ــر  . 286 مسأله گ ــرا انســان نســس حاشــد وووضــع وســح ا ــد ب آن را آب ، وســح ینتوان
 .  دخّهن نهايد تخحا، حکشد

یارتهاسیوضو
كــه انســان یارتهاســ یوضــو . 287 مسأله هــا را حــه قصــد   صــورت و دســت ،آن اســت 

گــر صــورت و دســت هــا داظــل آب حاشــند و انســان حصواهــد حــه   وضــو در آب فــرو بــرد و ا
كنـــد یارتهاســ یقصــد وضـــو اط واضـــب يــاو حنـــابر احت یوضــو، آنهـــا را اػ آب ظــارح 

 .  ستيح نيصح
ن شسـته ییها اػ حاال حـه پـا  د صورت و دستخحا ،نيز یارتهاس یدر وضو . 288 مسأله
هـا را اػ طـرف آرنـذ در آب فـرو   دست و یشانید صورت را اػ طرف پخحا ،نیحنابرا .شود
   1.برد

ــر وضــو . 289 مسأله گ انســام  یر ارتهاســيــغ یو حعضــ یارتهاســ اػ اعضــا یحعضــ یا
 .  اشکال ندارد، شود

توضویشرا طصح 
كــه در وســاجل حعــديصــح ــودن وضــو طنــد شــرط دارد  ــه عكــر ،ح ب هــا ح آنيو توضــ ح
 .  شود وی پرداظته

                                                           
 . ستواضب ااحتياط حنابر ، شستن صورت اػ حاال حه پایین. 1



    / وضو 

 م لودو  ووطلقباشدکآبوضوپا:شرطاو 
گرفتـه وك یآب . 291 مسأله اط يـحنـابر احت ،زيـحاشـد و ن کد پـاخـحا، شـود یه حـا آن وضـو 

وانـات يح ادراروثـل  - ر استانسان اػ آن وتنّف طبع كه  یزيط اح و وتغّير واضب آلوده
گوشت  .  ز شرعًا پاک حاشديهرطند آن ط، نباشد - طرک ػظن خاک وردار پا خا حالل 

ــا آب نســس و آب وضــاف حاطــل اســت . 291 مسأله نســس  انســان هرطنــد ،وضــو ح
گـر حـا آن وضـوخـا وضاف بودن آن را ندانـد خبودن  كـرده حاشـد و ا هـن  ینهـاػ، ا فراوـوش 

گغشــته  حيصــح ید آن نهــاػ را دوحــاره حــا وضــوخــحا، ظوانــده حاشــد گــر وقــت  حصوانــد و ا
 .  قضا نهاخد

گــر  . 292 مسأله ، وضــو نــدارد یبــرا یگــرخآب د، ِگــل آلــود وضــاف ر اػ آبيــغفــرد ا
و و ظوانــدن واضبــات نهــاػ وقــت وضــ یبــراكــه  یطــور ،حاشــد كــنطنانشــه وقــت نهــاػ 

گر وقت دارديد تخحا، نداشته حاشد كند و ا كند تـا آب صـاف شـودخحا ،ّهن  ا حـه خـ د صبر 
گـل آلـود در صـورت و رديـد و وضو حگخآن را صاف نها یا  لهيوس شـود   یوضـاف وـ یآب 
گفته نشود، گر حه آنخكه د  .  آب 

  نباشدیآبوضوغصب:مشرطسو 
اسـت  یسـت صـاحب آن راضـيكه وعلوم ن یو حا آب یوضو حا آب غصب . 293 مسأله

گــر قــباًل صــاحبش راضــ یولــ ؛حــرام و حاطــل اســت، ا نــهخــ دانــد اػ   یبــوده و انســان نهــ یا
 .  حاشد یوح يحا آن صح وضو، ا نهختش برگشته خرضا

گر . 294 مسأله وضـو ، وبـاح نباشـد زش آب وضـویـا وحـّل رخـا ظـرف خا فضا خوکان  ا
كرده استيوعص یصبتصّرف غ عّلتهرطند فرد حه  ،است حيصح    .ت 

گر وکان  ،نیحنابرا توانـد حاشـد و انسـان ح یغصـب، زش آب وضویا وحّل رخا فضا خا
گـر نتوانـد د حه آن ضا بـرودخحا، رديوضو حگست ين یكه غصبگر خدر وکان د  ۀفـيوظ، و ا

گرفـت، در هر صورت یول ؛ّهن استياو ت گر در آنسا وضـو  كـردهيهرطنـد وعصـ، ا  ،ت 
 .  او حاصل نشود یوگر آنکه قصد قرحت برا؛ حاشد یو حياو صح یوضو اّوا
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گـرفتن اػ وضـوظانه  . 295 مسأله  ینـخا حـوض آب وسـاضد و وـدارس علـوم دخـوضـو 
انـد   وـردم قـرار داده ۀهه ۀاستفاد یداند آن وکان را برا  یهستند و انسان نه كه ووقوفه 

در  وگـر، ستيز نیضا، ا طاّلب آن ودرسه داردخان آن وسسد گزارنهاػا اظتصاص حه خ
كســيگ  ین اػ آب آنســا وضــو وــّی كــه وعهــواًل وــردم وتــد یصــورت هــن آنــان را ونــع  یرنــد و 
 .  كند  ینه

گر ندانـد وضـوظان، حصواندنهاػ  یظواهد در وسسد  یكه نه یكس . 296 مسأله آن  ۀا
كرده ۀهه یرا برا توانـد   ینهـ، ظوانند  یكه در آنسا نهاػ و یكسان یا براخاند   وردم وقف 

كســان یولــ؛ رديــدر آنســا وضــو حگ گــر وعهــواًل  كــه نهــ یا ظواهنــد در آنســا نهــاػ   یهــن 
كسـيگ  یحصوانند اػ آن وضوظانه وضو وـ گـرفتن اػ ، كنـد  یونـع نهـآنـان را  یرنـد و  وضـو 

 .  آنسا اشکال ندارد
گـــرفتن اػ آب وســـافرظانه . 297 مسأله هـــای  وکانهـــا و پاســـاؼها و   هـــا و هتـــل  وضـــو 
ــاخو واننــد ا ین راهــیبــ یهــا  گــر و رســتورانخد یتســار كن آن  یكســان یبــرا نه كــه ســا
كسانيصح یدر صورت، ستندين كه وعهواًل  كن آنسـا ن یح است  كه سـا سـتند در يهن 
كسيگ  یوضو وها  وکانن یا  .  كند  یونع نه یرند و 

وههان طـاّلب آن ودرسـه  یول ،نيست یا  ب ودرسهطاّل  ضزء كه یكس . 298 مسأله
ــدارد، شــود ــرفتن او در آن ودرســه اشــکال ن گ ــه شــرط ا ،وضــو  ــغخح رفتن طنــان ینکــه پ
كس ،حکن این .ط وقف نباشدخبرظالف شرا یوههانان كه وههان وسافران  یدر وورد 

 .  حاشد نيز ضاری وی ا هتل و وانند آن استخوسافرظانه 
گر  . 299 مسأله استفاده اػ آن ، ضهت ظاّصی اضاػه داده شود برای استفاده در یآبا
كــه ؛ ســتيز نیر آن ضهــت ضــايــدر غ گــرفتن اػ آِب آب ســردكن   یفقــط بــراوــثاًل وضــو 
گرفتن حا آب غصبی را دارد ستيز نیضا، دن قرار داده شدهيآشاو  . و حکن وضو 

گــرفتن  . 311 مسأله كــه حنــاخــ کكوطــ یاػ نهرهــا ،والــک ۀحــدون اضــاػوضــو   یا بــزرگ 
انسـان ندانـد  هرطنـد، اشکال ندارد، تصّرف و استفاده اػ آنهاست ضایز بودنعقال بر 

گــر صــاحب آنهــ؛ خــا نــه اســت یصــاحب آنهــا راضــ گــرفتن نهــحلکــه ا ا خــكنــد  یا اػ وضــو 
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حاػ هـن ، حاشد وانهیدا خر يصغ، کنکه والخا اخست ين یراض کنکه انسان حداند والخا
 .  ز استیضا در آن تصّرف
گر انسان  . 311 مسأله كند آب غصبا ش خوضـو، رديـاست و حا آن وضـو حگ یفراووش 
كـرده یكس یول؛ ح استيصح بـودن آن  یطنانشـه غصـب ،كه ظـودش آب را غصـب 

ك  . اشکال دارد، اط واضبياو حنابر احت یوضو، رديند و وضو حگرا فراووش 

گـر حـا اعتقـاد حـه ا ،طور ههين  رد و حعـد اػ وضـو يـنکـه آب اػ ظـود اوسـت وضـو حگخا
 ،ح اســت و در هــر دو صــورتياو صــح یوضــو ،حاشــد یو یگــرخوعلــوم شــود وــال د
 .  حاشد وی آن کوال یبرا یضاون آب وصرف

گر آب وباح . 312 مسأله آب ، ر اػ آنيـغفـرد و حاشـد  یف غصبدر ظر( یر غصبيغ) ا
گـرفتن اػ ) یشـرع یكـه حتوانـد حـه صـورت یدر صـورت، نداشـته حاشـد یگرخد وثـل اضـاػه 
الػم ، دخــنها یگــر ظــالخآن آب را در ظــرف د، (نهــودن آب ظــرف یظــال یبــرا کوالــ
كـار را انسـام داده است ّهن يد تـخـرد و طنانشـه وهکـن نباشـد حايـو حعـدًا وضـو حگ ایـن 
گر آب دكند و اّو     .رديالػم است حا آن وضو حگ ،دارد یگرخا ا

كرده و حا آب در هر دو صورت ،شاخان عكر است گر وصالفت  وضـو  یظرف غصب ا
كردهيوعص هرطند، رديحگ  .  حاشد یو حيش صحخوضو اّوا ،ت 

گرفتن اػ  . 313 مسأله ، است یسنگ آن غصب کخا خآضر  کخكه وثاًل  یحوضوضو 
نـدارد  یاشکال، سنگ حساب نشود اخآن آضر تصّرف در ، عرفاً  طنانشه برداشتن آب

اػ آن حـرام  برداشـتن آب، شـود وحسـوبا سـنگ خـدر آن آضـر  كه تصّرف یو در صورت
 .  حاشد وی حيصح وضو حا آن آب یاست ول

كـه  یولـ ،حاشـد یغصـب آب یكشـ اػ لولـه یا قسـهتخـر آب يشـ این حکن در ضـایی 
 .  نيز ضاری است نباشد یغصبظود آب 

گر در صـحن  . 314 مسأله ، قبرسـتان بـوده قـبالً كـه  ا اواوزادگـانخـاػ اواوـان  یکـخا
قبرســتان وقــف  ین صــحن را بــرايطنانشــه انســان ندانــد ػوــ، حســاػند یا نهــرخــحــوض 
گرفتن در آن حـوض و نهـر اشـکال نـدارد، اند  كرده گـر وعلـوم اسـت ػوـ؛ وضو  ن را ياّوـا ا
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كرده یبرا آب حـداث حـوض اا خـسـاظتن وضـوظانه ، اند  ظصوص دفن اووات وقف 
گرفتن اػ آن حراميز نیدر آن ضا  .  حاشد وی ست و وضو 

 کردنپایاعضا:شرطچهارم باشدکوضوووقعشستنووسح
 در هنگــاموضــو  یاعضــا الػم اســت ،ح حاشــديصــح آنکــه وضــو یبــرا . 315 مسأله

كــردن پــا كــه در حــال وضــویــحـه ا هرطنــد ،حاشــد کشسـتن و وســح  قبــل اػ  ،ن صــورت 
كردنخشستن   ؛ دخر نهايهآن را تط، عضو نسس ا وسح 

گــر عضــو وتــنّسس حــا  البّتــه   یا ضــارخــر كــ، گــردد و آب  یوــ کحــار شســتن پــا کخــا
ر ير شـیا حا شستن عضو زخوضو نّيت  ن صورت حا فرو بردن عضو در آب حهیدر ا، حاشد

وحّقــق  ییشـود و هــن شسـتن وضــو یر وــيـهــن عضــو تطه، یا ضـارخــر كـ وّتصـل حــه آب
 . گردد  یو

گــر  . 316 مسأله كــه  ییضــا ،اػ تهــام شــدن وضــو قبــلا ــرد را  كــرده خــشســته ف ا وســح 
 .  ح استيوضو صح، نسس شود

گــر غ . 317 مسأله ح يوضــو صــح، اػ حــدن نســس حاشــد ییضــا، وضــو یر اػ اعضــايــا
گــر وصــرح یولــ؛ اســت اط وســتحب آن يــاحت، ر نکــرده حاشــديــتطه را ا وــدفوعخــادرار  ا

كه اّول آن را تطه كند و حعد وضو حگياست   .  ردير 
گر  . 318 مسأله كنـد  شـک حاشـد و حعـد اػ وضـو نسـس، فـرد یوضو یاػ اعضا یکخا
كش قبلكه  كـه  ییضـا یولـ؛ ح اسـتيصـح او یوضـو، ا نـهخـده ياػ وضو آنسا را آب  را 

وگـر ؛ د آب حکشدخحا، كه الػم است حا طهارت حاشد یحعد یكارها یبرا ،نسس بوده
ده حاشــد حــا شســتن يكــه قبــل اػ وضــو آن عضــو را آب نکشــ هــن یآنکــه حدانــد در صــورت

كش ظود حه ظود ،ییوضو  .  ده شده استيآن عضو آب 
گــر در صــورت  . 319 مسأله ــا ــهــا بر  ا دســتخ كــه ظــون یا ػظهــخــ یدگخ آن حنــد  اســت 
ــآ  ینهــ ــراخ ــدارد ید و آب ب ــحا، آن ضــرر ن ــا ، ســالن آن عضــو ید حعــد اػ شســتن اضــزاخ ح
ك یدگخا برخووضع ػظن ، وضونّيت  حه و بيت ترتخرعا ا خـبـرد بفـرو  یا ضارخر را در آب 
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كير شیز كـه ظـون حنـد ب یدررد و قـيـر حگر آب   ید و انگشـت ظـود را روخـایفشـار دهـد 
ســ س ، شــود ین حکشــد تــا آب بــر آن ضــارییر آب اػ حــاال حــه پــایــدر ز یدگخــا برخــػظــن 

صــورت  حيصــح یوضــو، ن روشیــحــا انســام او  دختــر اػ آن را حشــو  نییپــاهای  قســهت
 .  است گرفته

 ردیبهقصدقربتواخالصوضوبگ:پنجنشرط
گرفتـه حاشـدآنک یبراانسان  . 311 مسأله ن يههـ، ه وضـو را حـا قصـد قرحـت و اظـالص 
گر حـه قصـد  است یكاف، حه قصد اطاعت اػ اور ظداوند وتعال انسام دهدكه آن را  و ا

 .  حاطل است، رديا وانند آن وضو حگخحدن  شدن کظن یا براخ ییا و ظودنهاخر
، ظـود حگغرانـدا اػ قلـب خـد خـزحـان حگو حـاوضـو را نّيت ست يالػم نانسان  . 311 مسأله

كارهـاح گر تهام  آورده ضـا  هحـفروـان ظداونـد وتعـال  اطاعـت اػ ۀزيـحـه انگ، وضـو یلکه ا
 .  است یكاف، شود

 آوردجاهبجیوضورابهترتیکارها:نشششرط
اّول صــورت و حعــد دســت راســت و حعــد  انســان در وضــو واضــب اســت . 312 مسأله

، واضب اطيد و حنابر احتخد و حعد اػ آن سر و حعد پاها را وسح نهاخدست ط  را حشو
كــه اّول يــو احت راســت وســح نکنــد یطــ  را زودتــر اػ پــا یپــا اط وســتحب آن اســت 
كند یراست و حعد اػ آن پا یپا طـور ههزوـان  حه هرطند وسح هر دو پا، ط  را وسح 
   .ز استیضا
گر  ،نیحنابرا  ن یاػ بـكـه وـواالت  یدر صورت، ت نکردهخن اعضا را رعایب بيترتفرد ا
را دوحــاره  وربــوطهای  قســهت، ب حاصــل شــوديــكــه ترت یرتحــه صــو دخــحا ،حاشــد نرفتــه

گر وواالت حه هن ظوردهوضو دهد و     .رديوضو را اػ سر حگ، ا
دسـت ، ندانستن وسأله عّلتحه  شيقبل یكه در وضوها یكس ،شاخان عكر است

هـــا را قبـــل اػ صـــورت  ا دســـتخـــ شســـته  یطـــ  را قبـــل اػ دســـت راســـت در وضـــو وـــ
 .  ش حاطل استخوضو، داده  یاػ وسح سر انسام و ا وسح پا را قبلخشسته   یو
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 دیتنهایوواالترارعا:تنفشرطه
وضو را پشـت سـر  یكارهافرد الػم است  ،ح حاشديآنکه وضو صح یبرا . 313 مسأله

گر ب ،نیحنابرا .نام دارد «وواالت» این اور وهن انسام دهد  كارهایا  یوضـو حـه قـدر ین 
كه در نظر عرف پشت سر هن نباشند  ؛ حاطل است وضو، فاصله شود 

ا تهـام شـدن خـ یوانند فراووشـ، شصص یبرا یآود عغر عرف شیدر صورت پ یول 
ا وســح خــد خرا حشــو ییظواهــد ضــا  یوــ یحلکــه وقتــ، ســتيوعتبــر ن یوــواالت عرفــ، آب
كــردهخــش اػ آن شســته یكــه پــ ییطنانشــه رطوحــت تهــام ضاهــا، كنــد  کظشــ، ا وســح 

 .وضـــوخش صـــحيح اســـتدر غيـــر ایـــن صـــورت وضـــو حاطـــل اســـت و ، شـــده حاشـــد
ــر وــثاًل وــوقع ،حنــابراین گ ــ یا ـــخ  را حشوـظواهــد دســت طــ  یه وــك ـــرطوحــت دس ،دـ ت ـ

ـــر حاشـــد کراســـت ظشـــ ـــا  شـــده حاشـــد و صـــورت ت ـــرخ ــــيش صحخوضـــو، عکـــس ب ح ـ
 .  حاشد وی

گر  . 314 مسأله ا خـهـوا  یگروـا عّلـتحه  یول ،آوردضا  هحوضو را پشت سر هن  یارهاكا
ــاد حــدن خــحــرارت ز ، شــود کظشــ یبلــق یرطوحــت ضاهــا، هــانخا وػش حــاد و واننــد اخ
 .  ح استياو صح یوضو

گــر حعــد اػ شســتن صــورت و ، ال نــداردکن وضــو اشــیراه رفــتن در بــ . 315 مسأله پــس ا
وگـر ؛ ح استياو صح یوضو، ندكها طند قدم راه برود و حعد سر و پا را وسح  دست

وضـو را پشـت سـر هـن انسـام  یارهـاكنـد خه عرفًا نگوكقدر راه برود  ه حدون عغر آنکآن
 . دهد  یو

 صورتاوکانیکارها:هشتنشرط خوِدفردانجامدهد،وضورادر
هـا و   شسـتن صـورت و دسـت الػم اسـت ،ح حاشديه وضو صحکآن یبرا . 316 مسأله

گـر حـدون عـغر وسح سر و پاها را ظود ا خـاو را وضـو دهـد  یگـرخد، انسان انسام دهد و ا
وضــو ، دخــنها کهــكهــا و وســح ســر و پاهــا حــه او   در رســاندن آب حــه صــورت و دســت

 .  حاطل است
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  وـثالً  ،رديـحگ کهـك یگـرخاػ دد خـنبا وضـو یكارهادر ، تواند وی انسان تا . 317 مسأله
گر   یبـرا ،ت دهـدكتواند آن را حر  یسته و نهکدارد و دست راست او ش یعغر یسكا

كه ا خـر آب ير شـیـوضـو زنّيـت  ا صورت را حهخرد يگح کشستن صورت اػ دست ط  
ك ، دسـت راسـت د و حعد اػ وضو دادنخشوح، ان شدیب كه قبالً  یتّي فيداظل حوض حه 
، دخشـوداظـل حـوض ح اخـر آب ير شـیـز، بيـوضو حا وراعات ترتنّيت  دست ط  را حه

 .  حکشدس س وسح سر و پاها را حا دست ط  
و  رديـحگ کكهـ یگرخد اػ دخحا، رديوضو حگ ییتواند حه تنها  یكه نه یكس . 318 مسأله

كشــ، در صــورت اوکــان نّيــت  او د ظــودخــحا یولــ؛ حاشــد دن حــا وشــاركت هــر دويوســح 
كند و حا دسـت ظـود وسـح نها گـر وشـاركت ظـود دخـوضو  ،  شـصص وهکـن نباشـد و ا

كـه او را وضـو حدهـد و در اخد اػ شصص دخحا اط واضـب يـاحت، ن صـورتیـگر حصواهـد 
كــه هــر دو گــر وهکــن حاشــد حاخوضــو نهانّيــت ، آن اســت  ــنــد و ا ــاخ بش دســت او را ید ن

كار هن وهکن نباشـدیو طنانشه ا کشدح یوسح و حّل رد و حه ويحگ ب اػ خـد ناخـحا، ن 
كن یسر و پا، رد و حا آن رطوحتيحگ یو تر دست او رطوحت   .داو را وسح 

گـر نا ،شـاخان عكـر اسـت حــه  یاػ نظـر وـالكـه حتوانـد و  یدر صـورت ،ب وـزد حصواهـدخـا
 .  پرداػدد بخحا، حالش ضرر نداشته حاشد

كارهـا . 319 مسأله كدام اػ  د در آن اػ خـنبا ،انسـام دهـد توانـد یوـ كـه فـرد وضـو را یهر 
 .  رديكهک حگ یگرخد

كــردن ، آب آوردن واننــدانســام وقــّدوات وضــو  یگــرفتن بــرا کكهــ . 321 مسأله گــرم 
گخآب و ر كــف دســت وضــو  ــدهيصــتن آب در  ــدارد، رن ، هرطنــد وــورد آظــر ،اشــکال ن

 .  وکروه است

 نداشتهباشدیاوضرریاستعهالآببرا:ننهشرط
كــهخقــين خــا اطهينــان خــكــه  یكســ . 321 مسأله گهــان دارد  گــر وضــو حگ ا  بــرای وی رد يــا

ا ووضـب خـكشـد  یش طـول وـخهـارینکـه بخا اخشود   یهار ویبوثاًل ، ضرر قابل توّضه دارد
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خا آنکه احتهال عقالیـی  شود  یوعالسه و یش حه سصتخهاریا بخ شده   یهارید بختشد
كنديد تخرد و حايد وضو حگخنبا 1،دهدحرا  طنين ضرری  ؛ ّهن 

گر  البّته  گرم وضـو حگ - رديضرر را حگ یتواند ضلو  یو یا وهيش حها  - رديـوثاًل حا آب 
كار را حکندید اخحا  .  ن 

گــر رســاندن آب حــه صــورت و دســت . 322 مسأله كــه وضــو حــا آن  یكهــ هــا حــه وقــدار  ا
 .  رديد حا ههان وقدار وضو حگخحا، شتر اػ آن ضرر داردیضرر ندارد و ب، ح استيصح

گر وکّلف حا اعتقـاد حـه ا . 323 مسأله گـرفتن ضـرر نـدارد یبـرا نکـه آبخا وضـو ، وضـو 
كه آب برايحگ  ؛ او حاطل است یوضو ،او ضرر داشته یرد و حعد اػ وضو حفههد 

رد و حعـد يـوضـو حگ، او ضـرر دارد ینکـه آب بـراخحـه اخا ظوف طنانشه حا اعتقاد  اّوا
كه آب ضرر نداشته ح است حه شرط آنکـه قصـد قرحـت ياو صح یوضو، وتوّضه شود 

 .  حاشد اػ او حاصل شده

گر فرد در . 324 مسأله تنگـی وقـت( وضـو  واننـداػ ووارد انسام تـيّهن ) غير وورد ضرر ا
   .وضوخش صحيح است - حا رعاخت شراخط صّحت آن - حگيرد

گر ،حنابراین گر وضـو حگيـرد وثاًل ا كه ا كن است  تهـام خـا وقـداری اػ  ،وقت حه قدری 
كند، شود  واضبات نهاػ حعد اػ وقت ظوانده وی ی طنانشه در این وـورد ول ؛حاخد تيّهن 

كــار وســتحبی وثــل ظوانــدن قــرآن وضــوخش ، وضــو حگيــرد، حــه قصــد طهــارت خــا بــرای 
گـر بـرای ظوانـدن ههـان نهـاػ وضـو حگيـرد ؛حاشدصحيح وی حـاػ هـن وضـوخش  ،حلکـه ا
 ؛ وگر آنکه قصد قرحت برای او حاصل نشود؛ صحيح است

، نهــاػ در وقــت حــه دليــل تــرک عهــدی تهــام خــا قســهتی اػ ،در هــر صــورت البّتــه
 .  گناهکار است

گــر بــرای وضــو و تــيّهن حــه خــک انــداػه وقــت الػم اســت خــا وضــو  ،شــاخان عكــر اســت ا
كهتری نياػ دارد  .  حاخد وضو حگيرد، گرفتن وقت 
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 اعضا:دهنطشر رسیوضووانعیدر دنآبنباشدیاز
گر . 325 مسأله دن آب يكه وانع اػ رس یدر صورت، دهيوضو طسب یحه اعضا یزيط ا
كنــد و در صــورتخــحا، یطســب و رنــگ روغنــ، کد الواننــ ،حاشــد كــه  ید آن را برطــرف 
گـــر اشـــکال نـــدارد، واننـــد رنـــگ حنـــا ،نباشـــدوـــانع  كـــه اػ رســـ شـــک و ا دن آب يدارد 
كند خحا، ا نهخكند   یو یريضلوگ  .  ر آن برساندیا آب را حه زخد آن را برطرف 

گر ز . 326 مسأله كـه وـانع اػ رسـ یطركـ، فرد ر ناظنیا ، تحـه حـدن اسـدن آب يحاشـد 
كوتاه حاشد گر ناظن حلن یول ؛وضو اشکال ندارد ،طنانشه ناظن  د طـرک خـحا، د حاشـدا

كــه حلنــدتر اػیــز ــاظن را  ، شــود وــی وعهــول اســت و ضــزء ظــاهر شــهرده ر آن وقــدار اػ ن
گر ناظن را؛ دخبرطرف نها  وضـو ید بـراخـحا ،و طرک در ظـاهر انگشـت حاشـد دريحگ اّوا ا

كند  .  آن طرک را برطرف 

گــر تــ . 327 مسأله كــه حــه ضهــت زیبــایی طهــره و واننــد آن  1صــورت تویاا خــا حــدن 
گرفته كه وـاّدۀ رنگـی زیـر پوسـت تزریـق شـده ،صورت  وضـو و غسـل حـا ، طوری است 

 .  طه اخنکه تاتو داجن حاشد خا ووّقت؛ وضود آن اشکال ندارد

تو حـا آب رسـيدن حـه پوسـت صـورت ارنگ شدن تـ رنگ خا بی كن ،شاخان عكر است
وسـّوػ تـرک وضـو و اقـدام حـه تـيّهن  ،حعد اػ آن و اوـوری اػ ایـن قبيـل در روػهای اولّيه خا

   2؛حاشد نهی
گر ت البّته گردخـده  تواا و طـوری اسـت ووضب اخساد ػظن و ضراحت در اعضای وضو 

كافی است، داردقابل توّضه  آب برای آن ضرر كه گـر آب بـرای ػظـن  3؛وضوی ضبيره  اّوا ا
كند ،نباشدهير آن وهکن و تط بودهولی ووضع نسس  ،ضرر ندارد وگـر آنکـه ؛ حاخد تيّهن 

كـه در  نساست وـغكور وـانع وحسـوب شـود و در اعضـای تـيّهن )واننـد پیشـانی( حاشـد 
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گر ت. 2 كه ػن وظيفه - هرطند اواظر آن - تو در اّخام عادت واهانهاالبّته ا گيرد  ای برای وضو )خا غسـل صورت 
 . شودوشکل وغكور رفع وی ،خا تيّهن( ندارد

 . ح حه انسام آن در اّخام عادت واهانه نيستاحتيا. 3
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كنــدالػم  ،ایـن صـورت گرفتــه و هـن تـيّهن  و در هنگـام وضـو در صــورت  اســت هـن وضـو 
   1.حنابر احتياط واضب وانند وضوی ضبيره بر وانع وسح نهاخد ،اوکان
گر ت . 328 مسأله كه حه ضهت زیبایی طهره و وانند آن صـورت  تویاا صورت خا حدن 
كه واّد  ،گرفته واننـد رنـگ  طنانشـه، حاشـد ویسـطح پوسـت در رنگـی  ۀطوری است 

كــه وــانع وحســوب نهــی  حنــا و اوثــال اشــکال نــدارد و الػم اســت فــرد ، شــودآن حاشــد 
 .  وضو )خا غسل( انسام دهد ،برای نهاػ

و در اعضـای وضـو  وانع بودن آن وشـکوک حاشـدخا  شودوحسوب تو وانع اگر تااّوا  
كند (خا غسل) حاخد آن را برای وضو، )خا غسل( حاشد    .برطرف 
گر برداشتن آن وستلزم هزخنه ،حنابراین ، ه پرداظـت آن حرضـی نيسـتك ای حاشدا

كند تا وان فرد كه اخساد شدهحاخد هزخنه   ؛ گرددبرطرف ، عی 
گر لیو  كردن ا  ای العـاده ضـرر قابـل توّضـه خـا وشـّقت فـوق ووضب ،وانعآن  برطرف 

صــورت خــا حــدن واننــد اخنکــه پوســت ، كــه وعهــواًل قابــل تحّهــل نيســت )حــرح( حاشــد
اعضــای  درطنانشــه وــانع وــغكور ، شــود و عــغرش تــا آظــر وقــت حــاقی اســتكنــده وــی

و در هنگـام وضـو  حگيـردو هن وضو  نهودهحاخد هن تيّهن ، تيّهن )وانند پیشانی( است
حنابر احتياط واضب وانند وضوی ضبيره بر وانع وسح نهاخـد و اّوـا  ،ت اوکاندر صور
گر كافی ، اعضای تيّهن نيستدر وانع وغكور  ا  2.حاشد ویتيّهن 

كـــه وـــانع اانســـام عهـــل تـــ ،شـــاخان عكـــر اســـت در اعضـــای وضـــو )خـــا غســـل( تویی 
كردنوحسوب شده و قابل  گر وقت نهاػ داظل شده ضـایز نيسـت، نيست برطرف  ، ا

ه يــكلّ  ،ههشنــين 3.حاشــدحنــابر احتيــاط واضــب ضـاجز نهــی لکـه قبــل اػ وقــت نهــاػ نيـزح
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گر وقت نهاػ فرا رسيده و فـرد وضـو خـا غسـل نداشـته حاشـد )ُوحـدث . 3 كه ا تفصيل وطلب اػ این قرار است 
غكور بـرای فـرد حنـابر فتـوٓی اقـدام حـه تـاتوی وـ، شود خا تا ػوان نهاػ ظواندن وضو خا غسلش حاطل وی حاشد(

گر وقت نهاػ فرا نرسيده خا )فرا رسيده و فرد حا وضو و غسل اسـت ضایز نيست ولـی وضـو خـا غسـل وی  ،و ا
كه حعداً   ،اقـدام حـه تـاتوی وـغكور بـرای طنـين فـردی، شـود( حاطل وی، رسد وقت آن فرا وی  برای نهاػهایی 

 . واضب ضایز نيستاحتياط حنابر 
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كاشـــــدر و وقـــــفام ـاحکـــ ز ضـــاری ـــــد آن نيـــــژه و واننـــــی خـــا وـــــن وصنوعـــــت ناظـــــورد 
 .  تــاس

شســتن و وســح ، بــر پوســت ظــاهر شــده یاثــر ســوظتگ  كــه وــثاًل بــر یلتــاَو  . 329 مسأله
كاف یرو و  حاشـد نهـی ر آن الػمیـسـاندن آب حـه زر، است و طنانشـه سـوراد شـود یآن 

گر قسهت َكنده شده یا كاف، اػ آن  كه ظاهر شده   بوده یشستن ههان وقدار اػ پوست 
كنده نشده برساند یر قسهتیست آب را حه زيو الػم ن  ؛ كه 

گاه حـه حـدن وـ یپوست اّوا كنده شده و هنوػ وّتصل حه عضو است و  طسـبد و  یكه 
 حـه حسـابكـه عرفـًا تـاحع حـدن  ید وگـر وقـدارخست را حشود آن پوخحا، طسبد  یگاه نه
طنانشـه اػ  - ر آن هـنیـز الػم اسـت آب را حـه زيـن و سـتيكـه شسـتن آن الػم ن دخـآ نهی
 .  برساند - دخآ وی حه حسابظاهر 

ــرا ین حکــن در صــورتیــا ،ان عكــر اســتخشــا  ــه آب ب ك ضــرر  آن قســهت یاســت 
گــر آب ض نداشــته حاشــد ـــو ا ـــيضب یبــوط حــه آن در وضــواحکــام ور ،رر داردـ ره ظواهــد ـ

 . آود
ــر انســان . 331 مسأله گ ــه اعضــا شــک ا ــد ح ــاو ط یوضــو یكن ــده يطســب یزي ــهخ ، ا ن

گـر، طنانشه احتهال او در نظر وردم حسا حاشد  یكـار ا رنـگخـ یكـار وثل آنکه حعـد اػ 
گر  شک دسـت  یا حه قـدرخ كند یسبررد خحا، ا نهخده يا رنگ حه دست او طسبخكند 
گـر وــانعدیــنـان پيكـه اطه حکشـد كنـد ا ده ير آن رســیـا آب حـه زخــبـوده برطـرف شـده  یا 
 .  است

گر ضا . 331 مسأله كه  ییا كندخد خحشود خحافرد را   کآن طـر یول ،حاشد کطر، ا وسح 
گـر ،طـور ههـين .اشکال ندارد، دن آب حه حدن نباشديوانع اػ رس گـر حعـد اػ  و  یكـار ا
بـر دسـت ، دخـنها  یدن آب حـه پوسـت نهـياػ رسـ یريكه ضلـوگ یديز سفيط ،وانند آن
گـر شـ یولـ؛ ل اسـتااشـک برای وضـو بی، حهاند كـه حـا بـودن آنهـا آب حـه حـدن کا  كنـد 
كندخحا، ا نهخرسد  وی  .  د آنها را برطرف 

گـــر  . 332 مسأله اػ  یوـــانع ،وضـــو یاػ اعضـــا یاػ وضـــو حدانـــد در حعضـــ انســـان قبـــلا
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، ا نـهخـكند در ووقع وضو آب را حه آنسا رسانده  شک دن آب هست و حعد اػ وضويرس
 .  ح استياو صح یوضو

گر در حعض . 333 مسأله گاه آب یوضو وانع یاػ اعضا یا كه  ظود  یحه ظود، حاشد 
گاه نه  یر آن ویز  شـک، حعد اػ وضو فردالنگو و ، دستبند، وثل انگشتر ،رسد  یرسد و 

كــه آب ز  ،ن صــورتیــادر  یولــ؛ ح اســتيش صــحخوضــو، ا نــهخــده ير آن رســیــكنــد 
اط وسـتحب آن يـاحت، ر آن نبـودهیـزن آب حـه ديرسـ توّضـهطنانشه حداند ووقع وضو و
كه دوحاره وضو حگ  .  ردياست 

ــرد وضــو حگ . 334 مسأله ــر ف گ ــا وضــو وشــاهده  یدر اعضــا یرد و حعــد اػ وضــو وــانعي
كـه ا ...و کال، وثل طسب ،دخنها ، حاشـد وین وـانع وربـوط حـه قبـل اػ وضـو یـو حداند 
كـرده حاشـد و  یبررسـش را خوضـو یقبـل اػ وضـو اعضـا هرطنـد ،او حاطل است یوضو
گغشته قضا  حصوانددوحاره د آن را در وقت خحا ،ن وضو نهاػ ظواندهیگر حا اا گر وقت  و ا

 .  دخنها
گر حعد اػ وضو . 335 مسأله وضـو  یدن آب اسـت در اعضـايكـه وـانع اػ رسـ یزيط ،ا
گـر  یولـ ؛ح اسـتياو صـح یوضـو، دا شـدهیـا حعـد پخـند و ندانـد ووقـع وضـو بـوده يبب ا

كه در وقت وضو و كـه دوحـاره يـاحت، آن وانع نبوده توّضهحداند  اط وسـتحب آن اسـت 
 .  رديوضو حگ
گر حعد اػ وضو . 336 مسأله  یدن آب است در اعضايكه وانع رس یزيكند ط شک ا

كـردن وـانع در ایـپ یو ضستسو برا یرسبّر ح است و يوضو صح، ا نهخوضو بوده  ن یـدا 
 .  ستيحال الػم ن

وضوگریداحکام
گرفته  شک كه یكس . 337 مسأله كا یبرا حاخد، ا نهخدارد وضو  اػ يـن كـه ییرهـانهاػ و 

 .  رديوضو حگحه وضو دارد 
گر . 338 مسأله گرفته  شک ن نهاػیدر ب انسان ا  اط واضبيحنابر احت، ا نهخكند وضو 



    / وضو 

كنـد و حا نهی كتفـا  گرفتـه و نهـاػ را دوحـاره حصوانـد و احخـتواند حه آن نهاػ ا اط يـتد وضـو 
عكـر كـه  یسـ س حـه دسـتور ،كنـدآن را تهـام حلکـه ، وستحب است نهـاػ را رهـا نکنـد

 .  دخرفتار نها شد
گــر حعــد اػ نهــاػ . 339 مسأله وضــو نهــاػ  ا حــدونخــنهــاػ وضــو داشــته  یبــراكنــد  شــک ا
 .  رديحعد وضو حگ ینهاػها ید براخحا یول ،ح استينهاػش صح، ظوانده
گرفتـه و   یكه و یكس . 341 مسأله كننـدداند وضو  وـثاًل ، وضـو هـن انسـام داده ۀحاطـل 
كدام ، كرده ادرار گر نداند  ، كـه وضـو الػم دارد ییرهـاكا یبـرا حاخـد، انسـام شـدهزودتـر ا

گر در بيوضو حگ د پـس اػ وضـو خـحا، دخـش آیش پـخبرا یشّک  ن ويقخن ين نهاػ طنیرد و ا
كتفا نها ینهاط واضب يحنابر احت نهاػ را دوحاره حصواند و  ؛ دختواند حه آن نهاػ ا

گر حعد اػ نهاػ طن  ح يكـه ظوانـده صـح ینهـاػ، حاصل شود یشّک  ن ويقخن ياّوا ا
كارها یبرا حاخداست و   .  رديكه وضو الػم دارد وضو حگ یحعد ینهاػها و 

گــر . 341 مسأله حنــا ، ا نــهخــكنــد انســام داده   یكــه وضــو را حاطــل وــ یكنــد عهلــ شــک ا
كه آن وبطل را انسام نداده و هنوػ وضو  یو  ؛ است یاو حاق یگغارد 

گر حعد یول  گرفته حاشد و حعد اػ وضـو رطـوحت، ادرار اػ ا او اػ  یاستبراء نکرده و وضو 
كه نداندخرون آیب ح آن يكـه توضـ حاشـد وـی او حاطـل یوضو، گرخز ديا طخاست  ادرار د 
 .  گغشت «77» ۀوسأل ،«استبراء» وبح در 

گر حعد اػ نهاػ حفههد وضو . 342 مسأله كند قبل اػ نهاػ  شک یول ،او حاطل شده یا
 .  ح استيكه ظوانده صح ینهاػ، ا حعد اػ نهاػخحاطل شده 

گــر  . 343 مسأله كنــد حعضــيقــخن آن یبــ ا درخــحعــد اػ وضــو انســان ا را  ها قســهتاػ  ین 
ـــز ۀطنانشـــه فاصـــل، ا وســـح نکـــرده اســـتخـــســـته نش ســـاد شـــده و وـــواالت خا یادخ
، وـّدت طـوالنی شـدنش اػ آن است حه ضهت یكه پ ییظورده و رطوحت ضاها هن حه
 ؛ رديد دوحاره وضو حگخحا، شده کظش

گر ظش اّوا گروخنشده  کا  یید ضاهاخحا، شده کهوا و وانند آن ظش یا حه ضهت 
كرده و آنشه كه فراووش  كندخد خحعد اػ آن است حشو را را   .  ا وسح 
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گــر در  . 344 مسأله كــردنخــدر شســتن ، وضــو نیبــا  وضــو یاػ اعضــا یقســهت ا وســح 
كنـد و پـس  شک د حهخحا، نصورده هن كه وواالت حه یدر صورت ،كند شک ظـود اعتنـا 

كردن عضو وشکوخاػ شستن   ؛ داداوه ده اػ ههان ضا وضو را، کا وسح 

گر حعد اػ وضو در شستن  اّوا كـردنخا  ،كنـد شـک وضـو یاػ اعضـا یقسـهت ا وسح 
وثـل  ،ظـود اعتنـا نکنـد شـک شـده اسـت حـه( فـارغ) كه عرفًا اػ وضو ظارح یدر صورت

 .  شده حاشد یگرخكار د ا وشغول حهخنکه اػ وضوظانه ظارح شده خا
كارها یكس . 345 مسأله كش ،وضو یكه در  ا خـا شسـتن صـورت خـدن وسح سر يوثل 
ــنبــودن آن  یبــودن آب و غصــب کوثــل پــا ،ط وضــوخهــا و شــرا دســت ــر خ ا وضــود وــانع ب
كث یو شک ادخوضو ز یاعضا . ظـود اعتنـا نکنـد شک د حهخحا، است شکال ريكند و 
گر وبتال حه وسـواس حاشـديههشن كثيدر تشـص الکوـ؛ ن است ا عـرف ، شـکر اليـص 
   1.است

 .  است یز ضاريّهن نين حکن در غسل و تیا ،شاخان عكر است

کندویکهوضوراباطلیووارد
 : كند  یوضو را حاطل و، زيهشت ط . 346 مسأله

كــردنحعــد اػ  وــردكــه اػ  یشــکوكرطوحــت و نيــزو  ادرار :لاو   و قبــل اػ اســتبراء  ادرار 
  ؛است و در حکن ادرار شود ینهودن ظارح و

   ؛ودفوع :مدو  
كه اػ وصرح  :مسى      ؛ظارح شود ودفوعحاد وعده و روده 

گوش نشنوديآن طشن نب سببكه حه  یظواب :چهاسم گـر طشـن نب یولـ؛ ند و  نـد و يا
   ؛شود  یوضو حاطل نه، گوش حشنود

   ؛یهوشیو ب یوست، یوانگیبرد وانند د  ین ویكه عقل را اػ ب ییزهايط :پًدن
ا خــطه ا استحاضــه وتوســخــلــه حاشــد يظــواه استحاضــه قل ،ػنــان ۀاستحاضــ :ششههن

                                                           
كثير رتوضيح بیشت . 1  .  عكر شده است« 1729» در وسألۀ، الّشک وعنای 
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  ؛شود یان ویم استحاضه بدر فصل احکا آن ليره حاشد و تفصيكث
   ؛ضناحت :هفتن

 .  ضيح :هشتن

وستحباتوضو
 :  ووارد عیل در وضو وستحب شهرده شده است . 347 مسأله

حٔينِحْسِن اهّلِل »خا « اهّلل ِن ْس حِ » شروع وضو قبل اػ .1 ْحٓهِن الّرَ  .  حگوخد « الّرَ
 .  بزند وسواک .2 
 .  دو دست را حشوخد، آب بردارد وضو یقبل اػ آنکه برا .3 
و  حگردانـد آب در دهـان یعنخ، نهاخد سه ورتبه وضهضهقبل اػ شروع در وضو  .4 
 .  كند یظال
 .  حکشد ینیب آب را داظل یعنخ، كند سه ورتبه استنشاق .5 
 :  حصواند عیلب يحه ترترا وضو  ینقل شده برا یدعاها .6 
ـغ لِِل  اْلَحْهـُد  َو  َوِحـاهّلِل ِحْسـِن اهّلِل »: دخـافتـد حگو  یكـه نگـاهش حـه آب وـ هنگاوی -

َ
 یاّل

 .  «ساً َنِس  ْسَعْلُه خَ َلْن َضَعَل الهاَء َطُهْورًا َو 
لّلُهـّنَ ا، ِحـاهّلِل  َو اهّلِل  ِحْسـِن »: دخحگو، دخشو  یاػ وضو دست ظود را و قبلكه هنگاوی  -
ّوابي اْضَعْلن ر ياْضَعْلنَو  َن یِوَن الّتَ  .  «َن یٔ ِوَن الُهَتَطّهِ
كردن حگو وقتدر  - ن» :دخوضهضه  ُهّنَ َلّقِ

ت 1يالّلَ ََ َو  ْوَم َی  يُحّسَ  يَاْطِلـْق ِلسـانَاْلقـا
 ََ  .  «ِحِغْكِر
ْم َعلَ »: دخحگو شيدنك ینیآب در ب یعنخ، استنشاق وقتدر  - ُهّنَ الُتَحّرِ

َح خٔ ر ّيَ الّلَ
ِة  ْن  ياْضَعْلنَو ، الَسّنَ  .  «َبهأي طَوَرْوَحها َو  َحهاخٔ ُشّنُ رخَ ِوّهَ
ُهـــّنَ َبـــ»: دخـــشســـتن صـــورت حگو هنگـــام - اْلُوُضـــْوُه  ِه يـــْوَم َتْســـَوّدُ فَیـــ يْض َوْضهـــّیِ الّلَ
ْد َو   .  «ِه اْلُوُضْوُه ٔي ّضُ فَي ْوَم َتْب َی  يَوْضه الُتَسّوِ

                                                           
ني»ضای ه خا آنکه ح. 1 ّني»: حگوخد« َلّقِ  .«َلّقِ
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ْعِطنـ»: دخشستن دست راست حگو هنگام -
َ
ُهّنَ أ  ياْلُصْلـَد ِفـَو  ينـٔي هَی بِ  يابِكٓتـ يالّلَ

 .  «راً ٔي سخَ ِحساحًا  ياِسْبنوح يسارَی اْلِسناِن بِ 
ُهّنَ الُتْعِطن»: دخشستن دست ط  حگو هنگام - ال ِوـْن َوراِء َو  يالِحِشـٓه  يابِكٓت  يالّلَ
 َو  يُعُنق ٓی ال َتْسَعْلها َوْغُلولًة ِؤلَو  يَظْهر

َ
ٓع  َك ُعوُع حِ أ  .  «راِن ٔي اِت الّن ِوْن ُوَقّطَ

ــن»: دخــكنــد حگو  یكــه ســر را وســح وــ هنگــاوی - ُهــّنَ َغّشِ
َبَرٓك  َك ِبَرْحَهِتــ يالّلَ  َك اِتــَو

 .  «ََ َعْفوِ َو 
ْتن»: دخوسح پا حگو هنگام - ُهّنَ َثّبِ

راِط  یَعلَ  يالّلَ ْقـٓد  ِه ٔيـْوَم َتـِزّلُ فَیـالّصِ
َ
اْضَعـْل اُم َو اعأ

 .  «ْكراِم اِل َعا الَسالِل َو  اخ، يَعّن  َك ٔي ْرضُی وا  يف ييَسْع 

ــدحعــد اػ وضــو  .7 ــُد لِِل »: حگوخ ــّنَ اْض ، َرّبِ اْلعــاَلهيَن  اْلَحْه ُه ــَن   َعْلنــيالّلَ ابیَن   ِو ــّوَ   الّتَ
ــریَن  ــد و نيــز ؛ «َواْضَعْلنــي ِوــَن اْلُهَتَطّهِ لُ »: حگوخ

َ
ْســأ
َ
َتهــاَم الُوُضــوِء َوَتهــاَم  َك الّلُهــَن ؤّنــي أ

الِة َوَتهاَم ِرْضوانِ  ِة  َك الّصَ  .  «َوالَسّنَ

 .  وباركه قدر را حصواند ۀسور آن حعد اػهنگام وضو خا  .8

(اتوضویغا)شودیگرفتهووضوهاآنجسببهکهیووارد
گرفتن حه لحاظ غا . 348 مسأله  «عمهل صهس  »گـاه شـرط ، آن( اهداف) اتخوضو 
گر آن عهل حدون وضو انسام شود یعنخ ،است  وثل نهـاػ ظوانـدن ،ستيح نيصح، ا
گاه شرط  - و طه وستحب طه واضب حاشد - و حـرام نبـودن آن  «عمهل خایض  ىدو»و 

گر آن عهل حدون وضو انسام  یعنخ ،است قـرآن و  وثـل وـّس ظـّط ، رام اسـتح، رديگا
، تّيـشـتر وثـل نهـاػ ویا ثـواب بخـثواب  کدر یبرا یعنخ ،است «عمل كمال»گاه شرط 

و طلـب حاضـت اػ ظداونـد وتعـال و اعان  قراجت دعا، تالوت قرآن، یطواف وستحب
دن در حــال یــواننــد ظواب ،اســت «عمههل كشاههه  ۀطههشك كًًههذ ش » هــن یگــاهو  نهــاػ

 . شود  یكراهت آن رفع و، وكه حا وض ،ضناحت
گرفتن واضب است، شش وورد یبرا . 349 مسأله  : وضو 

ل  ؛ تّي ر اػ نهاػ ويغ - طه ادا و طه قضا - واضب ینهاػها :او 
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 .  د حا وضو انسام شودخحا ،ح ظوانده شوديآنکه صح یبرا نيز ینهاػ وستحب 
 ۀدكنن حاطل، ن آنها و نهاػیطنانشه ب 1،سسده و تشّهد فراووش شدهقضای  :مدو  

 ؛ كرده حاشد ادرارفرد  وثالً  ،شدهوضو انسام 
 ســسدۀ ســهون وــوارد یبــ یفرقــ، ن حکــنیــو در ا نــداردوضــو الػم ، ســسدۀ ســهو اّوــا 

 .  نيست
كه ضزء حذ  :مسى   كعبه   .  ا عهره حاشدخطواف واضب ظانه 

كـه فـرد ، لا قسـن حـه ظداونـد وتعـاخـ یا عهـد شـرعخـنغر  عهل حه :چهاسم در ضـایی 
كه وضو حگ ی نهوده خا قسننغر خا عهد شرع  .  شه حا وضو حاشديا ههخرد يظورده حاشد 

كـه فـرد، عهل حه نـغر :پًدن كـرده آ در ضـایی   کات قـرآن را وـثاًل حـه قصـد تبـّر خـنـغر 
 .  ببوسد

كشـ :ششن رون آوردن آن اػ وسـتراح و واننـد یـا بخـ، كـه نسـس شـده یدن قرآنـيآب 
 ؛ دن ظود را حه ظّط قرآن برساندگر حخد یا ضاخكه وسبور حاشد دست  یدر صورت، آن
گـر البّته  حنـابر ، حـه قـرآن حاشـد کو هتـ یاحتراوـ  یبـ، وعّطـل شـدن حـه وقـدار وضـو ا
كهتـر، ّهنيكـه تـ یدر صـورت) ّهن نهودهيت اط واضبياحت اػ يـنسـبت حـه وضـو ن یػوـان 
گـر نسـس شـدهخـرون آورد یـو قرآن را اػ وسـتراح و واننـد آن ب( دارد گـر ، ا ا آب حکشـد و ا
د حـدون وضـو و خـحا، حـه قـرآن حاشـد کو هتـ یاحتراوـ ین وقدار هن بـیعّطل شدن حه او
گر نسس شدهخرون آورد یقرآن را اػ وستراح و وانند آن ب، ّهنيت  .  آب حکشد، ا ا

ا حـا خـحـه آن  کخـنزد - طـه قبـل اػ وقـت نهـاػ، رديـهر وقت وضـو حگانسان  . 351 مسأله
گـر حـه قصـد ، وقتدن يفرا رسو طه حعد اػ  - فاصله آن  كـه حـه سـبب یاػ وـوارد یکـخا

گرفتــه  ۀزيــا هــر انگخــا حــا طهــارت بــودن خــقــرآن  لهــس ظــّط ، نهــاػ واننــد شــود وــی وضــو 
   .ح استيصح، حاشدكه حه قصد قرحت  یگرخد

كســـ ،نیحنـــابرا  گـــر  ـــرااّو  یا ـــدارد، رديـــنهـــاػ ظهـــر وضـــو حگ یل صـــبح ب . اشـــکال ن
                                                           

ولـی واضـب اسـت بـرای  ،واضب نيست و وطابق حا احتياط وستحب است، قضای تشّهد فراووش شده. 1
 . سسدۀ سهو انسام داد، تشّهد فراووش شده
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گــر بــرا ،طــور ههــين ش حاطــل خه وضــوكــ یدر صــورت، رديــنهــاػ ظهــر و عصــر وضــو حگ یا
 .  تواند نهاػ وغرب و عشاء را حا آن حصواند یو، نشود

كنـد وضـو، تّيـست هنگام نيالػم ن . 351 مسأله واضـب ، رديـگ یكـه و ییوشـّصص 
گــر اشــتباهاً ؛ ا وســتحبخــاســت  كنــد و حعــد وعلــوم شــود  واضــب یوضــونّيــت  حلکــه ا

كس؛ ح استيصح شخوضو ،واضب نبوده گـر، دهيفـرا رسـن دارد وقت يقخكه  یوثاًل   ا
كنـد و حعـد اػ وضـو حفههـد وقـت  یوضـوّيت ن ح يصـح شخوضـو، نشـده نهـاػواضـب 

 .  است
ــرا . 352 مسأله ــا طهــارت حاشــد وضــو حگ  نیــا یوســتحب اســت انســان ب رد و يــكــه ح
 یظصوصـًا بـرا، رديـهـر نهـاػ دوحـاره وضـو حگ یبـراوستحب اسـت كه وضو دارد  یكس

 . نهاػ صبح و وغرب

 یوسـتحب اسـت انسـان بـرا» :اند  هن فروودهيعل ی تعالاػ فقها رضوان اهّلل یحعض 
ــنهــاػ و ــه وســسد و حــرم اواوــانخــت و زّي ــتن ح ــرا ارات اهــل قبــور و رف ههــراه  یو ب

كر وضـو ، دنیـظواب یقـرآن و بـرا ۀين و ظواندن و نوشـتن آن و وـّس حاشـخداشتن قرآن 
گـر ؛ سـتين وـوارد ثاحـت نیاػ ا یوستحب بودن وضو در حعض یول؛ «رديحگ فـرد البّتـه ا

توانـد حـا آن  یو ح اسـت ويش صـحخوضـو، رديـسـتحب بـودنش وضـو حگحـه احتهـال و
توانـد حـا آن وضـو نهـاػ   یوـثاًل وـ، آوردضـا  هح حا وضو انسام شود را دخكه حا یكار هر، وضو
   .حصواند
گرفته و وضـو حاشيۀا لهس خظواندن قرآن  یكه برا یكس ،نیحنابرا  ش خقرآن وضو 

 .  ان وضو نهاػ حصواندتواند حا هه وی ،است یتا هنگام نهاػ حاق

احکامداجنالحدث
گر انسان ورض . 353 مسأله كه  یا كـه حـه یـر  یادرار او قطـره قطـره وـاظتيـار بیدارد  زد 

كـه حـه  یرون آودن ودفوع ظـودداریتواند اػ ب  یا نهخشود   یگفته و «وسَوسل» یو كنـد 
كه نه یا ورضخ شود  یگفته و «ونَوبط» یو  یريضلـوگ تواند اػ ظـارح شـدن حـاد  یدارد 
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كه بی كند د خـحا 1،واننـد آن وـواردی شود خـااظتيار اػ او ونی ظارح ویخا بیهاری دارد 
 .  دخعهل نها «احکام داجن الحدث»حه 

تــا آظــر وقــت حــه  نهــاػ ل وقــتنکــه اػ اّو خنســبت حــه ا طنــين فــردی ،طــور اضهــال حــه 
كـدام وظيا تـخـغسل  اخوضو ) وقدار انسام طهارت اػ ظوانـدن نهـ و( فـه اوسـتيّهن هـر 

 : طهار حالت دارد، ا نهخكند  وی دایت پهلو

كردنیپ نان حه وهلتيا اطهخن يقخ .الف   ؛نهاػ دارد تهام یبرا دا 
كردنیپ نان حه وهلتيا اطهخن يقخ .ب   ؛اػ نهاػ دارد یقسهت یبرا دا 

كردنیپ احتهال وهلت .ج    ؛دهد وی اػ نهاػ یا قسهتخههه  یبرا دا 
 .  كند یدا نهیوهلت پ هن اػ نهاػ یقسهت یبرا ینان دارد حّت يا اطهخن يقخ .د 

كدام اػ ووارد در وساجل   .  شود وی عكر حعدحکن هر 
گر  . 354 مسأله كـه اػ اّول وقـت نهـاػ تـا  داشته حاشدنان يا اطهخن يقخ داجن الحدثا
كـدام وظ ،نّه يا تـخـا غسـل خـوضـو ) طهـارت انسـامحه وقـدار ، آظر آن و ( فـه اوسـتيهـر 

طــه آن ، حصوانــددر آن وهلــت د نهــاػ را خــحا، كنــد  یوــ دایــظوانــدن تهــام نهــاػ وهلــت پ
   .ا آظر وقتخا وسط وقت خاّول وقت حاشد ، وهلت

كارها ،شاخان عكر است گر وهلت او حه وقدار   ید در وقتخحا، واضب نهاػ است یا
كارهــا كارهــاضــا  هحــواضــب نهــاػ را  یكــه وهلــت دارد فقــط  واننــد  ،وســتحب یآورد و 
 .  دخنها کتراعان و اقاوه و قنوت را 

گر . 355 مسأله كـه اػ اّول وقـت نهـاػ تـا  داشته حاشدنان يا اطهخن يقخداجن الحدث  ا
كــدام وظ ،ّهنيا تــخــا غســل خــوضــو ) انســام طهــارتآظــر آن حــه وقــدار  و ( اوســت ۀفــيهــر 
ا خــدفعــه  کخــن نهــاػ یكنــد و پــس اػ آن در بــ  یدا وــیــاػ نهــاػ وهلــت پ یظوانــدن قســهت
اط الػم آن اسـت يـاحت، شـود  یاػ او ظـارح وـونـی  خـاا حـاد خـ ا ودفوعخادرار ، طند دفعه
   .و نهاػ حصواند آوردهضا  هحّهن را يا تخا غسل خوضو كه دارد  یكه در وهلت

                                                           
كه . 1 كه وبتال حه بیهاری است  كسی   . برداظتيار ظواحش ویبیوثل 
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خـا ا حـاد خ ا ودفوعخادرار حه سبب  ،ا حعد اػ نهاػخنهاػ  بیندر  فرد وغكور الػم نيست 
وضـو  کخـ یحّتـ حلکـه؛ ّهن را انسـام دهـديا تـخـا غسـل خـدوحـاره وضـو ، ظارح شدهونی 
كافیطند یبرا  ؛ ظواه واضب ،حاشد ینهاػ وستحب ظواه، است ین نهاػش 

كننـدوگر آنکه  آنکـه وثـل ، اسـت اػ او سـر ػنـدحـه آن وبـتال  ر اػ آنشـهيـغای  هحاطـل 
ــد ــ حصواح كننــدا ههــان خ ــه آن وبــتال اســت در حــالای  هحاطــل  ــه آن  ربــوطكــه و یكــه ح ح

اػ او ظــارح  یعــيطــور طب حــه ا وــدفوعخــرار ادنکــه خوثــل ا، ســت اػ او ســر ػنــدين یضــخور
 .  ّهن را دوحاره انسام دهديا تخا غسل خوضو د خحا ،ن دو صورتیكه در ا، شود

دهد اػ اّول وقت نهـاػ تـا آظـر آن حـه   یطنانشه احتهال و، داجن الحدث . 356 مسأله
كدام وظ ،ّهنيا تخا غسل خوضو ) انسام طهارتوقدار  و ظوانـدن تهـام ( اوسـت ۀفيهر 
ــنهــاػ  ــاػ آن وهلــت پ یهتا قســخ ــی كــه صــبر يــاحت، كنــد  یدا و اط وســتحب آن اســت 
 ؛ نهاػ را حصواند وقت تواند در اّول یهرطند و ،دخنها

گر حعد اػ نهاػ وهلت  كـه حـدث اػ او سـر نهـخـش آیپـ یاّوا ا حـه  ،و آن وهلـت ػنـد  ید 
 اط واضـبيـحنـابر احت، حاشـداػ نهـاػ  یا قسـهتخـطهارت و ظوانـدن تهـام  انسام ۀانداػ
كسـ ،حکن این .دوحاره حصواندنهاػ را  حاخد  دایـكـه حـه اعتقـاد آنکـه وهلـت پ یدر وـورد 
 .  است یضارنيز ل وقت ظوانده كند نهاػ را در اّو  نهی

گونـه ،خا ونی ا حادخ ا ودفوعخادرار كه  یكس . 357 مسأله اػ او ظـارح  یدر پـ یپـ یا  حه 
كه حه وقدار   یو كدا ،ّهنيا تخا غسل خوضو ) انسام طهارتشود  و ( اوسـت ۀفـيم وظهر 

( اوسـت ۀفـيكـدام وظ هـر) ّهنيا تخا غسل خوضو ، كند  یدا نهیاػ نهاػ وهلت پ یقسهت
ا خـقبل اػ نهاػ  ظارح شدهخا ونی ا حاد خ ا ودفوعخادرار و نهاػ حصواند و حه  را انسام دهد

م ّهن را دوحـاره انسـايا تخغسل ، وضوست يا حعد اػ نهاػ اعتنا نکند و الػم نخان نهاػ يو
كـافیطنـد یوضـو بـرا کخ یحّت  حلکه ؛دهد  ینهـاػ وسـتحب ظـواه، اسـت ین نهـاػش 
كــه بــرايــاحت البّتــه؛ واضــب ظــواه ،حاشــد وضــو  کخــهــر نهــاػ  یاط وســتحب آن اســت 
ــ؛ رديــحگ ــرا یول الػم  یگــرخد یوضــو، اطيــســسده و تشــّهد قضــا شــده و نهــاػ احت یب
 .  ستين
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وگــر آنکــه ؛ اســت یظــود حــاق ّهنيا تــخــا غســل خــوضــو ن فــرد بــر یــا ،شــاخان عكــر اســت
كننــد ا خــ آنکــه حصواحــدوثــل  ،اػ او ســر بزنــد، حــه آن اســتوبــتال  ر اػ آنشــهيــغای  هحاطــل 
كننـــدههـــان   یضـــخحـــه آن ور وربـــوط كـــه یكـــه حـــه آن وبـــتال اســـت در حـــالای  هحاطـــل 

اػ او ظارح  یعيطور طب حهخا ونی  ا حادخ ا ودفوعخادرار نکه خوثل ا ،اػ او سر ػند، ستين
كه  .  ّهن را انسام دهديا تخا غسل خدوحاره وضو د خحا، ن دو صورتیدر ا شود 

، شـود  یاػ او ظـارح وـ یدر پـ یپـ، خـا ونـی ا حـادخ ا ودفوعخادرار كه  یكس . 358 مسأله
كـه ياحت هرطند، ست حعد اػ وضو فورًا نهاػ حصوانديالػم ن ن يطنـاط وستحب اسـت 
 .  كند

حعد ، شود  یظارح و اػ او یدر پ یپ، آن  و وانند ا ودفوعخادرار كه  یكس . 359 مسأله
گرفتن ضا  .  ر حال نهاػ حاشديدر غ هرطند ،دخقرآن را لهس نها ۀنوشت است زیاػ وضو 

 ،دخـآ وـی رونیـاػ او ب یدر پـ یپـ ،خـا ونـی ا حـادخـ ا وـدفوعخـكـه ادرار  یكس . 361 مسأله
ــحا ــه يصــورت اوکــان اػ رســ د درخ ــوگخد های قســهتدن نساســت ح ــنها یريگــر ضل  دخ
ك) دن ادرار حــه ياػ رســ ،وضـود دارد یگــرخز ديــا طخـپنبــه كــه در آن ای  هسـيوثـل آنکــه حــا 

ت نساسـت خاػ سـرا یحـه صـورت ،ا در وـورد وـدفوعخكند و  یريگر ضلوگخد های قسهت
گـر سـصتيو احت( كند یريضلوگ كـه ا كـه وعهـواًل العـاده فـوق یاط واضب آن اسـت  ای 

 .  دخر نهايرا تطه قبل اػ هر نهاػ وصرح ،ندارد قابل تحّهل نيست
 یظـوددارخـا ونـی  ا حادخ ودفوعا خ ادرار رون آودنیتواند اػ ب  یهكه ن یكس . 361 مسأله
گر ، كند كـه ظـود را يـاحت، وعالسـه شـود یاو حـه آسـان بیهاریا اط وسـتحب آن اسـت 

 .  دخوعالسه نها
ــــن الحــــدث . 362 مسأله ســــت يالػم ن، او ظــــوب شــــد بیهــــاریحعــــد اػ آنکــــه ، داج
كه در  یینهاػها گـر در  یولـ ؛دخـهاقضـا ن، اش ظوانـده  فـهيوظ طبـقهنگام بیهـاری را  ا

كــه در ینهــاػ، اط الػميــحنــابر احت، ظــوب شــود شيضــخورن وقــت نهــاػ یبــ آن وقــت  را 
 .  دوحاره حصواند، ظوانده



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

رهیجبیوضو
، گـر، حانـد واننـدحندند   یرا و یا شکستگخل َو ا ُد خكه حا آن ػظن  یجيش . 363 مسأله
ده يـــناو «رهيـــضب»، گغارنـــد  یػظـــن و واننـــد آن وـــ یكـــه رو یهـــرَه دوا و َو ، لآِتـــ، پارطـــه

 .  شود  یو

 رهیجبیطوضویشرا
ـــرعا ،رهيـــضب یدر وضـــو ـــه عكـــر آن  یطخت شـــراخ كـــه در وســـاجل حعـــد ح الػم اســـت 
 .  شود یپرداظته و

o ل اعضا:شرطاو  اورهنوجودداشتهباشدییاشکستگیادولیزخن،وضویدر
كــه در اعضــا وــی انســام یوقتــ ،ای هريــضب یوضـو . 364 مسأله ا خــػظــن ، وضــو یشــود 

 .  ن وضود داشته حاشدرَه ا َو خ یا شکستگخل َو ا ُد خضراحت 
ــكــه ووضــب پ یســوظتگ . 365 مسأله ــاول در ســطح پوســت  ش ػظــن وخدای آحلــه و ت
   .ره وانند ػظن و ضراحت استيدر احکام ضب ،شده
 ا رگ حــه رگ شــدن و واننــد آنخــا ورم خــدرد  عّلــتكــه حــه  یدوا و ورههــ ،طــور ههــين 

ا خهرطند آن عضو ػظن  ،داردره را ياحکام ضب، دهند  یقرار و عضو یروبرای وعالسه 
 .  نداشته حاشد یا شکستگخل َو ُد 

اشـــکال  وحـــّل ، داشـــته حاشـــد را یحکـــن شکســـتگ ،یرفتگـــ اػ حنـــد درنکـــه خا اّوـــا 
كه وقتضـا ید طورخاط واضب حايپس حنابر احت؛ است ت خـاط رعايـاحت یعهل شود 
و دوا قـرار وـرهن ، و دروـان یحه ضهت بهبود یرفتگدر وگر آنکه در وحّل اػ حند ؛ گردد

كه در ا  . ره را دارديحکن ضب، ن صورتیداده حاشند 
گر در اعضا . 366 مسأله و دوا و وـرهن  یا شکسـتگخا ضراحت خػظن ، ی فردوضو یا
اػ  یوثـل حعضـ، ضـرر داشـته حاشـدآن  یآب بـرا یگـرخحه ضهـت د یول ،نداشتهوضود 

كندّه يد تخحا، وضو و وانند آن یا ورم اعضاخ یپوست یها یهاریب  .  ن 
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گــر ػظــن . 367 مسأله ــ ا ــا ُد خ های  ر اػ قســهتيــغ یگــرخدر وکــان د یا شکســتگخــل َو
ووضـع  یبـرا ،كه استعهال آب در وواضع وضو است یطور اّوا، وربوط حه وضو حاشد

كه ظارح اػ اعضاخصدوه د فـرد ن صـورت یـدر ا، داشـته حاشـدوضو اسـت ضـرر  یده 
   .دخّهن نهايد تخحا
گر ػظن  ،طور نيهه   یولـ ،وواضـع وضـو حاشـد اػ یدر قسـهت یا شکستگخل َو ا ُد خا
نــه  - ده اّتفاقــًا ضــرر داردخــصــدوه د قســهت یگــر بــراخكــه شســتن ضــزء د حاشــد یطــور
حــا  یولــ ،نکــه ػظــن در انگشــت دســت حاشــدخوثــل ا - ن طــور حاشــدیــنکــه وعهــواًل اخا

فقـط  طنـين وـوردیدر ، ب برسـديانگشـت آسـ سـاعد حـه ػظـن یشستن قسهت حـاال
كافيت  .  است یّهن 

 دهيطســبقيــر ، طســب، واننــد رنــگ یزيــط، وضــو یگــاه در اعضــا هــر . 368 مسأله
كـه وعهـواًل قابـل  دارد ایالعـاده فـوق یا سـصتخـسـت يكـه برداشـتن آن وهکـن ن حاشد

 ؛ ّهن استيوکّلف ت ۀفيوظ، تحّهل نيست

كه در ايز در وواضع تيوگر آنکه آن ط  رد و يـد هـن وضـو حگخحا، ن صورتیّهن حاشد 
ــ ــّهن نهايهــن ت ــابر احت، اوکــاندر صــورت  د و در هنگــام وضــوخ ــحن ــد ي اط واضــب وانن
 ؛ دخوسح نها بر وانع، رهيضب یوضو
گر وانع تنها در قسهت اّوا   یشـانیها و پ حاشـد و در پشـت دسـت 1اػ كف دست یا

، هانـده حـدون وـانع حتوانـد وسـح را انسـام دهـديكـه حـا قسـهت حاق یطور ،وانع نباشد
كافيت  .  است یّهن 

شـود   یهار وّتصـل وـیضرورت حه حدن ب ّلتعكه حه  2«وكتیآنژ»شاخان عكر است، 
حکن وـانع ، وضود ندارد یا شکستگخل َو ا ُد خػظن ، كه در وحل است یحال و این در
 . را دارد

                                                           
كه قبالً  كف دست ههان. 1  .  شود شتان نيز ویشاول انگ، عكر شد  طور 

كـه حـه حـدن بیهـار وّتصـل وی پالستيکی  ای  قطعه، آنژیوكت. 2 گـردد تـا وصـل سـرم خـا تزریـق آو ـول حـه   اسـت 
گيرد  .  حدن اػ طریق آن صورت 
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o  داشتهیجدیووضعآسیآببرا:مشرطدو  کردنجبیدهضرر  ای یض رر،رهی اباز
باشدالعادهسختفوق

ب يآسـ قسـهت یكـه آب بـراشـود  یانسـام و یره در وـوارديـضب یوضو . 369 مسأله
كردن ضبخ تهداشقابل توّضه ده ضرر خد گغاشـته خـصدوه د قسهتكه بر  یا  رهيا حاػ  ده 

خـاد )َحـَرح( العـاده فـوق یسـصت ههراه حا اخ وضّر بوده، شده  یآب بـرا هرطنـد، حاشـد ز
گرفتـه شـده و آب بـرا یكـه رو یضرر نداشته حاشد وثل شکستگ، وحّل  گـر  آن  یآن 

گر وهکـن نیحه ز رساندن آب یول ،ضرر ندارد  ،یسـت و اػ طرفـير آن حدون برداشتن 
گر بـرا كردن   یادخـز یا برداشـتن آن حـا سـصتخـ ده وضـّر بـودهخـب ديآسـ قسـهت یحاػ 
كه   .  ستيقابل تحّهل ن وعهوالً ههراه است 

ن یــن ایبــ یفرقــ ،شــود وــیای  هريــضب یكــه ســبب وضــو یضــرر وــورد در . 371 مسأله
كــهين  اخــداشــته حاشــد قابــل توّضــه آن ضــرر  یبــرا، ییآب حــه وقــدار شســتن وضــو ســت 
 ؛ اشدده حخصدوه د ر نساست قسهتيتطه عّلتحه ، قابل توّضه ضرر نکهخا

گــر  ــػظــن  ،وضــو یدر اعضــا پــس ا ــا ُد خ ــل َو ــه وقــدار  حاشــد یا شکســتگخ كــه آب ح
ده نسـس و آلـوده حـه ظـون خـب ديووضـع آسـ یول، آن ضرر ندارد یبرا ییشستن وضو

صـتن آب خو ر داشـته حاشـدصتن آب فراوان خحه راػ ين، كردن ظون اػ آنبرطرف  و بوده
اػ وـــوارد وضـــوی  طنـــين وـــوردی نيـــز، ضـــرری حاشـــدده خـــووضـــع صـــدوه د یاد بـــراخـــز

 .  ای است ضبيره

گهـان اطهينـانخقـين خـا  ،شاخان عكـر اسـت گـر، الػم نيسـتحـه ضـرر  خـا   فـرد حلکـه ا
كـه طنـين احتهـالی ووضـب تـرس ضـرر  ،ضـرر حدهـدعقالیـی احتهال  بـراخش طـوری 

 ؛ كافی است 1ودش
كه وعهواًل قابل تحّهل نيست(العاده اّوا در وورد َحَرح )سصتی فوق  خقـين خـا  ،ای 

 .  حاشد نهیكافی  آناطهينان الػم است و ترس اػ 

                                                           
ك ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،حه عبارتی. 1  .  شوده ونشأ ظوف براخش طوری 



    / وضو 

گهـان خـا  برای انسـان كه ػوانیتا  . 371 مسأله حـه  - ضـرراػ تـرس خقـين خـا اطهينـان خـا 
كــه در وســأل  ،شــود یوــ یضــارحکــن ضبيــره ، حاشــد یحــاق - قبــل عكــر شــد ۀتوضــيحی 

 ؛ ده را حدهدخووضع صدوه د یفرد احتهال بهبود هرطند

گــر تــرس  اّوــا كــه آب ضــرر  ضــرر برطــرف شــوداػ ا و خقــين خــا اطهينــان داشــته حاشــد 
 .  وضو الػم است یره برايبرداشتن ضب، در صورت اوکان، ندارد

، حاشــد یا شکســتگخــل َوــا ُد خــوضــو ػظــن  یاػ اعضــا یکــخگــاه در  هــر . 372 مسأله
 یا روخـضرر نداشـته حاشـد  آن یو آب برا حاػ بوده، دهخب ديآس هتقس یطنانشه رو

كردن آن  یول ،حسته حاشد نآ و آب هـن  بـوده ریپـغ اوکان العاده فوق یسصتحدون ، حاػ 
   .رديطور وعهول وضو حگ د حهخحا فرد، ضرر حاشد  یب آن یبرا

گر حتواند ز ،طور نيهه  یررت ارتهاسـحه صو، ره در آبيره را حا فرو بردن ضبير ضبیا
كــار را انســام وــيههــ، دخحشــو الػم ، ن روش را انســام دهــدیــكــه ا یدهــد و در صــورت ین 
ن یــا یها ک اػ صــورتخــر يدر هــ ،نیحنــابرا. دخن حشــوییســت عضــو را اػ حــاال حــه پــاين

 .  شود نهی انسامای  هريضب یوضو ،وسأله
گر آب برا . 373 مسأله كـردن آب  ۀليوسـ هحـ یول، داشته حاشدضرر ، عضو یا ا خـگـرم 

كند یطور) صتنخن آب رك ن یـد اخـحا، شـود  یضرر برطرف وـ، (كه شستن بر آن صدق 
 .  رديكار را انسام دهد و وضو حگ

گر آب برا . 374 مسأله ا خـا آنکـه ػظـن خـظـواه عضـو سـالن حاشـد ، عضو ضـرر نـدارد یا
ــا نســس بــوده و، داشــته حاشــد یشکســتگ عــدم  هرطنــد، باشــدر آن وهکــن نيــتطه اّو
كهخ وقت یتنگ عّلتحه ، رياوکان تطه  ،بـودهر آن وهکـن يـنکـه تطهخا اخآب حاشد  یا 

ن یــدر تهــام ا، كــه وعهــواًل قابــل تحّهــل نيســت داشــته حاشــدالعــاده  فــوق یســصت یولــ
 .  وظيفۀ فرد تيّهن است ،ووارد
o  دارثابتباشدرهیعضوجب،وهنگاموسحرهوسحشودیجبیرو:وچهارممشرطسو 

كرد و شسـتن رخره را فقط حايضب یرو . 375 مسأله كـافيـضب یود وسح   1سـتين یره 
                                                           

كتفــا حــه شســتن اطــراف ضبيــره حــدون وســح روی . 1 واضــب ضــایز نيســت و حنــابر ایــن احتيــاط حنــابر ، ضبيــره ا
كافی  روی ، وبنا  . نيست ضبيره حاخد وسح شود و شستن آن 
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كشــ ،ره دارديــكــه ضب یز عضــويــو ن ــ - دنيهنگــام وســح  اط واضــب يــحنــابر احت یحّت
 .  د ثاحت حاشدخحا - (ها صورت و دست) یاعضاء شستن

كردن رو . 376 مسأله الػم ( هـا  صورت و دست) یشستن یره در اعضايضب یوسح 
 یبـراوکـّرر اػ آب  ۀاسـت و اسـتفاد یكـاف یزيـست حا دسـت انسـام شـود و حـا هـر طين

در غسـل  ن حکـنیـا و نـدارد یوـانع، رهيـضب یت وضـوّي ها حه ن  وسح صورت و دست
 .  است یز ضاريره نيضب

گــر ضب . 377 مسأله ــحا، حاشــد( ســر و پاهــا) یوســح یره در اعضــايــا ــا خ ــرد ح ــاق یت  یح
ــرا یگــرخدتــوان اػ آب   یره را وســح نهــود و نهــيــضب یرو، وانــده در دســت وســح  یب
 .  استفاده نهود

o یجب:نپنجشرط خشکباشد،یوسحیاعضارهدر

ا خـــد ظشـــک حاشـــد خـــحا( ســـر و پاهـــا یرو) یوســـح یره در اعضـــايـــضب . 378 مسأله
كنـد و ينـاط یرطوحـت آن حـه قـدر كــه آب وسـح بـر آن غلبـه  اػ عرفــًا  آن رطوحـتز حاشـد 

 .  دخحه حساب آ ن رفتهیب

ظشـک بـودن ، اسـت( ها صـورت و دسـت) یشسـتن یكه در اعضـا یا رهياّوا ضب 
 1. ستيالػم نآن هنگام وسح بر آن  یرو

o کیجب:ششنوهفتنشرط باشدیرغصبیوغرهپا

گر نسس حاشد دخره حايضب . 379 مسأله ا عوض نهود خ هد آن را شستخحا پاک حاشد و ا
كينکه طخا اخ گونـهيـضب یرو کيا پالسـتخـوانند پارطه  یز پا كـه  یا  ره نسـس حسـت حـه 

گــر رو دخــو عرفــًا ضــزء آن حســاب آ دهيره طســبيــكــاواًل حــه ضب و  پــاک بــوده، رهيــضب یو ا
 .  اشکال ندارد، حاشد نسس، رهين ضبیریز یها  هخال

                                                           
 .  ها( وطابق حا احتياط وستحب است هرطند رعاخت این اور در اعضای شستنی )صورت و دست. 1
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گـر  یبد غصخره نبايضب . 381 مسأله  ،دخـوسـح نها یغصـب ۀريـانسـان بـر ضبحاشـد و ا
كرده و وضويوعص  .  حاطل است اط واضبيحنابر احت، او یت 

كـه نهـاػ در آن صـح ییزهـايست اػ طيشرط ن ،رهيضب . 381 مسأله  .ح اسـتيحاشـد 
گــر ضب ،نیحنــابرا گوشــت يــح کپــا یا اػ اضــزاخــا طــال خــن شــخره اػ ضــنس ابريــا وان حــرام 
ره ضـــرر وارد يـــضب یت وضـــوحـــه صـــّح  آنشـــه؛ ػنـــد  یضـــرر نهـــ فـــرد یحـــه وضـــو، حاشـــد
در وسـاجل ، كـه حکـن آن، بـودن آن اسـت یا غصـبخـره يـنساست ظـاهر ضب، دخنها  یو

 .  شد قبل عكر

o وعهولباشدرهیجب:هشتنشرط بهوقدار
گـر ب د حه وقـدار وعهـول حاشـد وخره حايضب . 382 مسأله و  شـتر اػ وقـدار وعهـول بـودهیا

را  ید وقـدار اضـافخـحا، وهکـن حاشـد العـاده فـوق یبرداشتن وقدار اضافه حدون سـصت
 . بردارد

ــا  گــر برداشــتن وقــدار اضــافاّو ــ هبــودوهکــن ن یا كــه  داشــتهالعــاده  فــوق یا ســصتخ
ره يــطنانشــه ضب، ضــرر داشــته حاشــد قســهت ســالن یا بــراخــ شــودوعهــواًل تحّهــل نهــی

گر ضب وظيفۀ فرد تيّهن است، حاشد( ها  و دست یشانیپ) ّهنياػ وواضع تظارح  ره يو ا
رد و يـحگ یا  رهيـضب یهـن وضـو، اط واضـبيـر احتبحنا فرد حاخد، ّهن حاشديت یدر اعضا
 ؛ دخّهن نهايهن ت
گر برداشتن وقدار اضاف البّته  ده خـب ديقسهت آسـ ظود یبراقابل توّضه ضرر ، یا
كافيضب یوضو، دارد  .  ّهن حاشديره در ووضع تيهرطند ضب ،است یره 

گــر ضب . 383 مسأله ــا ــرار دارد یكــه رو یا  رهي ــه ، ضراحــت ق ، حاشــدصــورت وعهــول ح
كردن آن الػم ن  ؛ تسيسبک 

 طنانشــه ،رهيــضب یرو - حــه صــورت وعهــول - گــرخء دیشــ قــرار دادن ،طــور ههــين
گرفتنحعد اػ  عرفاً   . اشکال ندارد، دخره حه حساب آيضزء ضب، قرار 
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o گرددیجرعایترت:نهنشرط ت
اط يــحنــابر احت ،ن طــوريو ههــدســت ، یوعهــول یكــه در وضــو  ههشنــان  . 384 مسأله

 ید روخــهــن حا یا  رهيــضب یدر وضــو، شــود  ین شســته وــییاػ حــاال حــه پــاواضــب صــورت 
   .ب وسح نهوديت ترتخحا رعا ،نییرا اػ حاال حه پا حاشد وی ن اعضایا یروكه  یا  رهيضب
، ن آن حـاػ اسـتییره دارد و قسـهت حـاال و پـايضبكه ور دست او  یكس ،نیحنابرا 

ــ ــاػ اســت و ــه ح ك ــاال را  كــه ضب یرو ،د و حعــدخشــو  یاحتــدا قســهت ح ــوــر را  ــا ي ره دارد ح
كه حاػ استییس س قسهت پا ،كند  یب وسح ويوراعات ترت  .  دخشو  یو، ن ور را 

گر در صورت  . 385 مسأله ت خـن آنهـا را حـا رعاید بخحا، ره حاشديها طند ضب  ا دستخا
 .  دخحشو بيترت

 صورتایهریجبیتوضوی فیک وختلفهایدر
ط عكـر شـده در فصـل قبـل خشرا، یا شکستگخل َو ا ُد خكه ػظن  یهنگاو . 386 مسأله

 : شود وی انسام عیلۀ ويوصتلف حه شهای  ره در صورتيضب یوضو، را دارا حاشد
 : لصىست او  

 :  حاشد( ها ا دستخصورت ) یشستًدر اعضاء  یا شکستگخا دول خن ظػ

 ید اطــراف آن را شســته و روخــحا در ایــن صــورت فــرد؛ اســت  سههترآن  یرو .الههف
 .  دخنها ره را وسحيضب

 :  است  اصآن  یرو .ب
فرد حاخد  ،در این صورت؛ ا نهخهن داشته حاشد  ینکه شکستگخطه ا ؛له  ا د  یصخن . 1 

اط يــهرطنــد احت ،ل را وضــو دهــدَوــا ُد خــســت قســهت ػظــن يو الػم ن دخحشــو ن رااطــراف آ
كه پارطوستحب  ك ۀآن است    2.ر حکشدپارطه دست تَ  یو رو گغاشتهآن  یرو 1یپا

                                                           
 . الستيک پاک و وانند آنخا پ. 1

كه آب برای آن ضرر دارد. 2 گر ػظن خا ُدَول  تهـام عضـو شسـتنی واننـد صـورت )خـا تقریبـًا تهـام آن( را ، البّته ا
گـر تـيّهن حـدون حاجـل بـراخش ضـرر داشـته حاشـد؛ وظيفـۀ فـرد تـيّهن اسـت، گرفتـه حاشـد فرا احتيـاط ، ولـی ا

كه پارطه خا پالستيک پاكی روی  كندواضب آن است  گرفته و هن تيّهن   .  آن قرار داده و هن وضو 



    / وضو 

 . دخّهن نهايد تخحا در این صورت فرد؛  ذوو صخن و خشاز  یشكستگ. 2
 : مصىست دو  
 :  است یهسسدر اعضاء  یا شکستگخل َو ا ُد خػظن 

وضـو وسـح  یره را بـرايضب ید روخحا فرد ،در این صورت؛ است  سترآن  یرو .الف
   1.كند

كنـد و احتيد تـخـحا فـرد ،در ایـن صـورت؛ تاسـ  اصآن  یرو .ب اط وسـتحب يـّهن 
كه پارطیحه ا ،رديهن حگای  هريضب یاست وضو ك ۀن صورت  گغاشـته یرو 2یپـا و  آن 

كه در دست وانده وسح نها یتر پارطه را حا یرو  .  دخآب وضو 
گر ضب . 387 مسأله گرفتـه ی فـردپـا یره تهـام عـرض رويـا اػ اطـراف  یوقـدار یولـ ،را 
ره را يـحاػ و ضب یها  قسهت یرو حاخد، اػ اطراف انگشتان حاػ حاشد یپا و وقدار یحاال

 .  دخب وسح نهايحه ترت یوعهول یوثل وضو
، وضــو هنگــامره دارد و در يــش ضبخهــا  كــه در دســت و انگشــت یكســ . 388 مسأله
كشــ یتــر رو دســت كنــد  یوــ ،ده اســتيآن  ، توانــد ســر و پــا را حــا ههــان رطوحــت وســح 

كــه وســح را حــا اط وســتيــهرطنــد احت كــه ضب یقســهتحب آن اســت  ره يــانســام دهــد 
 . ندارد

گــر ضب . 389 مسأله گرفتــه حاشــد یاػ اعضــا یره حعضــيــا تهــام  واننــد - وضــو را فــرا 
گــر ضب یولــ؛ اســت یكــاف یا  رهيــضب یوضــو - دســت کخــا تهــام خــصــورت  ره تهــام يــا
گرفتـه حاشـد یک حه تهام اعضـاخا نزدخ ی فردوضو یاعضا اط يـحنـابر احت، وضـو را فـرا 
 .  رديحگ یا  رهيضب ید و هن وضوخّهن نهايد هن تخحا، اضبو

گر  . 391 مسأله  یدر صـورت، ا حساوـت نهـودهخـوضو را رگ ػده  یاػ اعضا ییضافرد ا

                                                           
كردن حه وقدار واضب البّته این در صورتی است. 1 الػم است وسـح وگرنه  ،نباشد حاػ، كه ضایی برای وسح 

 .  ههان قسهت انسام شود بر
 . خا پالستيک پاک و وانند آن. 2
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ــرا كــه در ، حکــن آن، داشــته حاشــدآن ضــرر  یكــه آب ب حکــن ػظــن و ضراحــت اســت 
 ؛ وساجل قبل عكر شد

گر یول  ا خنساست عضو  دليل تواند آن را حه  ینه، آن ضرر ندارد یآب برا حا اخنکه ا
 .  دخّهن نهايد تخحا، آب حکشد، اودن ظونيحند ن

كـرده و ورَ وبـتال شـده و طشـن او َو  یطشـه یهاریكه حه ب یكس . 391 مسأله لتهـب م 
گــر اســتعهال آب حــه، اســت كّلــ ا ّهن يد تــخــحا، داشــته حاشــدضــرر  شصــورت یبــرا یطــور 
 ؛ دخنها

، ته حاشـدنداشـطشـن  یو ضـرر بـرا بودهطنانشه شستن اطراف طشن وهکن  یول
ــا دوا و وــرهن پوشــ یكــه رو یدر صــورت كــافيــضب یوضــو، ده شــده حاشــديطشــن ح  یره 
گر رو است اط واضـب آن اسـت يـاحت، ده نشـده حاشـديطشن حا دوا و وـرهن پوشـ یو ا

 .  دخّهن نهايرد و هن تيره حگيضب یكه هن وضو

 یارهیجبیگروضویاحکامد
 توانـد در اّول وقـت  یو ،است یا  رهيا غسل ضبخاو وضو  ۀفيكه وظ یكس . 392 مسأله

اط يــاحت یولــ، شــود  یهرطنــد حدانــد عــغر او تــا آظــر وقــت برطــرف وــ ،نهــاػ حصوانــد
گر او كه ا كنـد و ، شود  ید دارد تا آظر وقت عغرش برطرف ويوستحب آن است  صـبر 
ضـا  هحـ یا  رهيـا غسل ضبخد نهاػ را تا آظر وقت حا وضو خحا، طنانشه عغر او برطرف نشد

 . آورد
گرفتـهيـضب یاسـت و وضـو یا  رهيضب یاش وضو  فهيكه وظ یكس . 393 مسأله در ، ره 
توانـد حـا   یاسـت و وـ یاو حـاق یوضو، افتخ یو بهبود هكه عغرش برطرف شد یصورت
 - قـرآن ا لهـس ظـّط خـوثـل ظوانـدن نهـاػ  - اػ حـه وضـو دارديـكـه ن را ییكارها، وضو آن

 .  انسام دهد
، ّهن اسـتيره و هـن تـيـضب یهن وضو، فرد ۀفيكه وظ یدر ووارد ،ان عكر استخشا

كاف یوضو، یپس اػ برطرف شدن عغر و بهبود كـه  ییكارهـا ید بـراخـست و حاين یاو 



    / وضو 

ز يــنای  هريــدر وــورد غســل ضب ،ن وســألهیــا و رديــوضــو حگ، اػ حــه وضــو دارديــانســام آن ن
 .  است یضار

گـــر . 394 مسأله ا خـــل َوـــا ُد خـــاو ػظـــن  یوضـــو ینکـــه در اعضـــاخحـــه اعتقـــاد ا انســـان ا
ره رفتـــار يــا غســل ضبخــحــه دســـتور وضــو  ،آن ضــرر دارد یاســت و آب بــرا یشکســتگ

، وضـو وضـود نداشـته یدر اعضـا یا شکسـتگخل َو ا ُد خشود ػظن  وعلومس س ، دخنها
كـه حـا طنـ ییا غسل او حاطل اسـت و نهاػهـاخوضو   دخـحا ،ظوانـده ین وضـو و غسـليرا 

گر وقت حاقی است گغشتهو  دوحاره حصواند ا گر وقت   ؛ دخقضا نها، ا

گ  لـی و ،داشـته حاشـدوضود  یا شکستگخل َو ا ُد خواقعًا ػظن  ،وضو یر در اعضااّوا ا
ای انسـام  وضـو خـا غسـل ضبيـره، ضـرر داردش خآب بـرا بـودهوعتقـد  فرد حه ضهت آنکـه

ــراداده و حعــد وعلــوم شــود  وضــو و ، اســت ده ضــرر نداشــتهخــب ديووضــع آســ یآب ب
 .  حاشد ویح يصح شغسل

گر وکّلف حا اعتقاد حه ا . 395 مسأله وضـو ، ا غسـل ضـرر نـداردخـوضو  یبرا نکه آبخا
، او ضرر داشـته و در واقـع یا غسل حفههد آب براخد و حعد اػ وضو خا غسل نهاخرد يحگ
ا غسـل خـد وضـو خـاط واضـب حايحنابر احت، بوده است یا  رهيا غسل ضبخاو وضو  ۀفيوظ

 .  را دوحاره انسام دهد
گـــر  . 396 مسأله ضـــو و غســـل و، او ضـــرر دارد ینکـــه آب بـــراخحـــا اعتقـــاد حـــه ا انســـانا
كـه آب ضـرر يحگ ید و وضو و غسل وعهولخنها کرا تر یا  رهيضب رد و حعـد وتوّضـه شـود 

غســل را  اخــد وضــو خــاط واضــب حايــحنــابر احت، او شســتن پوســت بــوده ۀفــينداشـته و وظ
 . دوحاره انسام دهد

د خــحا، ّهنيا تــخــاســت  یا  رهيــضب یاش وضــو  فــهيدانــد وظ  یكــه نهــ یكســ . 397 مسأله
 .  ام دهداطًا هر دو را انسياحت

كــه حاعــ  شــود وظيفــۀ فــرد اػ وضــوی عــادی حــه وضــوی  . 398 مسأله انســام عهلــی 
كنــد  ضبيــره كــه ووضــب اخســاد ػظــن و ضراحــت در صــورت  -ای تغيیــر  واننــد تــاتویی 
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هرطنـد ایـن ، حـه ظـودی ظـود اشـکال نـدارد -1گردخده و آب براخش ضرر داشته حاشـد
گردد  . كار در وقت نهاػ واضب انسام 

كــه وــانع در اعضــای وضــو )خــا وان -اّوــا انســام عهلــی  كاشــت نــاظن خــا تــاتویی  نــد 
شـود وظيفـۀ فـرد بـرای رفـع  كـه حاعـ  وی - غسل( وحسـوب شـده و قابـل رفـع نباشـد

كند خا وظيفه ای  ضهع بـین وضـوی ضبيـره ،اش حدث اػ وضوی عادی حه تيّهن تغيیر 
هـاػ حلکـه قبـل اػ وقـت ن؛ طنين عهلی در وقت نهاػ فرخضه ضایز نيست، و تيّهن شود
 2.حاشد حنابر احتياط واضب ضایز نهی ،فرخضه نيز

 طآنیوشرارهیاحکامغسلجب
حـه ضـز ) شـود  یانسـام وـ یا  رهيكه حه صورت ضب   یط غسلخاحکام و شرا . 399 مسأله
د حنــابر خــحا یولــ ،اســت یا  رهيــضب یط وضــوخههاننــد احکــام و شــرا 3،(تّيــغســل و
 :  ن استيوارد آن طنح ويآورند و توضضا  هح یبيآن را ترت، اط الػمياحت

 رآن ضــر یو آب بــرا حاشــدههــراه حــا ضراحــت و ػظــن  یا شکســتگخــل َوــُد ، ػظــن .1
ن یر بـّيـوکّلـف وص ،در ایـن صـورت؛ آن حـاػ و طـه حسـته حاشـد یور طـه، داشته حاشد
كنديو تای  هريغسل ضب گرغسل را انتصاب   :  ّهن است و ا
ــقســهت صــدوه د یرو .الههف ــحا ،در ایــن صــورت؛ ده حســته اســتخ آن را  ید روخ
كند  .  وسح 

را شسـته  آن اطـراف حاخد ،در این صورت؛ ده حاػ استخقسهت صدوه د یرو .ب
ك ۀاط وســتحب پارطــيــو حنــابر احت گغاشــته و روخــقســهت صــدوه د یرو یپــا  یده 

 .  دخپارطه را وسح نها
 :  آن ضرر داشته حاشد یو آب برا بودهحدون ضراحت  یشکستگ .2

                                                           
گر آب ضرر ندارد. 1 كـردن نساسـت ،اّوا ا حکـن صـورت ، وهکـن نباشـد ولـی ووضـع نسـس اسـت و برطـرف 

 . حعد را دارد

 .  عكر شد« 197»توضيح بیشتر در این وورد در وسألۀ . 2

 .  رضوع شود« 575» حه وسألۀ. 3



    / وضو 

كنديت حاخد ،ن صورتدر ای؛ آن حاػ است یرو .الف  .  ّهن حدل اػ غسل 
 حاخـد ،در ایـن صـورت؛ ره وهکـن اسـتيـضب یآن حسته است و وسـح رو یرو .ب

كند و  .  دخره را وسح نهايضب یرو غسل 
گــر  ،در ایــن صــورت؛ ســتيره وهکــن نيــضب یآن حســته اســت و وســح رو یرو .ج ا
گـر در اعضـيتـ حاخـد،  ّهن اسـتيتـ یاعضـا ره ظارح اػيضب كنـد و ا ، ّهن اسـتيتـ یاّهن 

 .  دخّهن نهايو هن ت( دهخب ديحدون وسح قسهت آس) اط واضب هن غسليحنابر احت

 نجبیحکنت  یارهیه 

گر وظ . 411 مسأله ره وضـود يـهـن ضب یّهن ويتـ یو در اعضـا بـودهّهن يوکّلـف تـ ۀفـيا
 یا شکسـتگخـل َوـا ُد خش ػظن خها ا پشت دستخ یشانینکه در پخوثل ا ،داشته حاشد

 .  دخنها یا  رهيّهن ضبيت، یا  رهيضب یوضو كيفّيتحه ههان  دخحا، داشته حاشدوضود 





 

 وتبّرکه ءقرآن و اسها
، پــا، اػ حــدن وثــل دســت  ییرســاندن ضــا یعنــخ ،نهــودن ظــّط قــرآن وــّس  . 411 مسأله
حـرام  1،كه وضو ندارد یكس یبرا، حه ظّط قرآن ...دندان و، زحان، نهيس، لب، صورت

كلهه و حرف نخن آیب ،لهس قرآن حدون وضو حرام بودندر  یاست و فرق  .  ستيه و 

كـه عرفـًا تـاحع پوسـت حـدن حدون وضو وّس ظّط قرآن  . 412 مسأله كوتـاهی  حا ووهـای 
كه طنين نيستضایز نيست و ، شوندوحسوب وی هرطنـد  ،ضایز است، حا ووهایی 

 .  حاشد ویاحتياط وستحب ترک آن 
ســکون و آنشــه وربــوط حــه ، حركــات اعرابــی، تشــدخد، وــّد ، لهــس نقطــه . 413 مسأله

ك ولی لهس عالجن وقـف  ،حدون وضو حرام است ،حاشد لهات قرآن ویواّده خا هيأت 
 . آن اشکال ندارد وانندو 

كــه در قــرآن ظوانــده نهی ،طــور ههــين ولــی در نگــارش عربــی  ،شــود لهــس حروفــی 
 ؛ ضایز نيست وضوحدون  ،واُن آَو  و وا)الف( در قالُ  وانند حروف والی خا ،شود وی  نوشته
كلهــاتی واننــد  «الـف» الرحهــان خــا »طنانشـه حــه صــورت  ،«ُلْقٓهــن» و« ْحٓهنالــّرَ »در 
 . نيز حکن حروف قرآنی را دارد نوشته شود «لقهان
كلهــات وشـتر . 414 مسأله كــه ، ر قـرآنيــن قـرآن و غیبــ کدر الفـاظ و  وــالک آن اسـت 

                                                           
كه وظيفه ،این وسأله و وساجل حعد. 1 كسی   .  شوداش غسل است و غسل را انسام نداده نيز ویشاول 
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كلهات ط كنار هنيوسهوع  سـنده خعرفـًا قـرآن وحسـوب شـود و قصـد نو، ده شده در 
 ؛ ندارد یدر آن اثر

كلهات یا ییاالبّته حعد اػ ضد   ،اط شـوديالػم است احت، اػ هن یقرآن ا حروفخن 
گر قباًل عبـارت در نظـر عـرف یعنخ قطعـه قطعـه شـدن و  سـببه بـوده و انن حـ یقرآنـ، ا

اط الػم اسـت يـاحت، قرآن وحسـوب نشـود، در عرف، گرخکدخآن اػ  یضزاضدا شدن ا
 .  حدن را حه آن نرساند، حدون وضو فرد حاػ هن
گر رو . 415 مسأله حاشند و ظّط  قرار دادهورق ا زرخ کناػ کيا پالستخشه يش، رآنق یا
 1.وّس آن حدون وضو اشکال ندارد، ان حاشدخر آن نهایقرآن اػ ز

 .نـدارد یكه قرآن بر آن نوشته شده فرق یزيط ضنس، وّس قرآندر حکن  . 416 مسأله
 یحّت  ...ار ووید، نيػو، لباس، پارطه، لوح، كاغغ دست ػدن حدون وضو حه ،نیابرحنا
كـه بـر آن قـرآن نوشـته  ییهـا هـا و پول  نارهـا و اسـکناسخو د  اط واضب درهنيتاح حنابر
  .اشکال دارد، شده

كنـون  ییهـا ظـط یحّتـ 2هـا انـواع ظـط در حکن وـغكور فرقـی بـین ،طور ههين كـه ا
ا خـ لـن حاشـدقوثـل آنکـه حـا  ،ن اقسـام نوشـتنيو ههشن یكوف وثل ظّط  ،ستيورسوم ن
كحّک ، طاپ  . وضود ندارد ...و یگلدوػ، نوشتن برضسته، برش، یا

ورق و ضلـد و غـالف آن حـدون ، ن سـطرهایبـ واننـدر ظّط قـرآن يلهس غ . 417 مسأله
گــردن یــآو ،طــور ههــين .كراهــت دارد یولــ ،ســتيوضــو حــرام ن ا خــزان نهــودن قــرآن حــه 

، ن نداشـته حاشـديحـا حـدن تهـاس وسـتق كـه ظطـوط قـرآن یلباس و حهل آن در صـورت
 .  حدون وضو وکروه است

                                                           
 زیـرا روی صـفحه؛ آن حـدون وضـو ضـایز اسـت انندتبلت و و، لهس قرآن و اسهاء وتبركه اػ صفحه ووحایل. 1

LCD كه تصویر روی آن تشکيل وی )صفحه كـه اصـطالحًا حـه آن تـاخ ، شود(ای  صفحه دخگری قـرار دارد 
(Touchوی )گوشی گلـس) ۀخک الخ ،هاگوخند و عالوه بر آن در وعهول  ( وضـود دارد Glassوحاف  حه نـام 

 . طور وستقين صورت نگرفته و اػ روی حاجل است لهس حه ،حنابراین .كه روی تاخ طسبيده شده است

كه حا ظّط برضستۀ. 2 نگـارش شـده و نابیناخـان حـا لهـس « ظـّط بریـل»وعروف حه   این حکن شاول وّس قرآنی 
 .شودنهاخند نيز ویانگشتان اػ آن استفاده وی
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 .  وصصوص افراد وکّلف است ،دن وّس ظّط قرآنحکن حرام بو . 418 مسأله

گـر وـّس  یولـ؛ سـتيواضـب ن قـرآن وانه اػ وّس ظـّط یه و دحّش  یريضلوگ ،نیحنابرا  ا
اخنکـه سـبب نسـس شـدن وثـل  - حاشد قرآن حروت کو هت یاحتراو یآنان ب نهودن 

نسـبت حـه  ،حکـنو ایـن  كننـد یريضلـوگ  د اػ آنخـحا -ظّط قرآن حه عين نساست شـود 
كه هتـک وحسـوب وـیسای كـردن خـا نشسـتن روی قـرآن واننـد ،شـودر اووری  نيـز  پـاره 

 ؛ ضاری است
هرطنـد حداننـد  ،اشکال اسـت یآووػش و وانند آن ب یدادن قرآن حه اطفال برااّوا  

ط لکـه سـبب شـدن در وـّس ظـّط قـرآن توسـح، كننـد یوـ اطفال حـدون وضـو آن را وـّس 
گرفته و خوثل ا، اطفال كـه هتـک صورتدر ، قرآن قرار دهد بر ظّط نکه دست طفل را  ی 
 .  ز استیضا، نباشد
كردن ظّط  . 419 مسأله  یدر صـورت ،اط واضـبيـحنـابر احت یحّت  - و ورق قرآن نسس 

گر نسس شـود - ن نباشديكه ووضب هتک حروت و توه  یحّتـ) دخـحا ،حرام است و ا
گـر ضلـد قـرآن يـفـورًا تطه( هتـک نباشـد كـه یدر صـورت ،اط واضـبيـحنابر احت ر شـود و ا

 .  د آن را آب حکشندخحا، حه قرآن حاشد یاحتراو یكه ب یدر صورت ،نسس شود
كننـده نـداردخسـرا یكه تر ینسس نيع  یگغاشتن قرآن رو . 411 مسأله  ظـون واننـد ،ت 
 كـه ووضـب یدر صـورت، اسـت کو ظشـ ه شـدهّيـكه اػ پوسـت وـردار ته یا طروخظشک 

 . حاشد یاضب وو، آن یحرام است و برداشتن قرآن اػ رو، حاشد یاحتراو یو ب کهت
حکـن نسـس ، حـرف آن حاشـد کخـ هرطنـد ،ب نسسنوشتن قرآن حا ورّك  . 411 مسأله

حـرام اسـت ، حاشـد یاحتراوـ یو ب کكه وستلزم هت یدر صورت یعنخ ،كردن آن را دارد
گر نوشته شود كننديا غخآب  ۀليه وسد آن را حخحا ،و ا  ن ورّكـبيكه عـ یطور ،ر آن وحو 

 .  ن برودینسس اػ ب

ــا . 412 مسأله ــرآن  کپ كــه آن را نســس  ۀفقــط وظيفــ، و تطهيــر آنكــردن ورق ق كســی 
كفایی است و طنانشه خ، كرده نيست ، نفر این وظيفه را انسـام دهـد کحلکه واضب 

 ؛ شود اػ دخگران ساقط وی
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كه نسس شده البّت  گر قرآنی  ، آن کتطهيـر آن حـدون اعن والـ، دخگری حاشـد واله ا
كرخن حاشـد و اضـاػه و توهين حه  کهت، تطهير کوگر آنکه تر، وحّل اشکال است قرآن 

آن اػ اضـاػه دادن اوتنـاع ورػد و ظـود نيـز آن  کآن وهکن نباشد خا وال کگرفتن اػ وال
 .  را تطهير ننهاخد

گـــر فـــرد . 413 مسأله كـــه  ،ا نســـبت حـــه ، نســـس نهاخـــد، دخگـــری اســـت وـــالقرآنـــی را 
 .  ضاون است - گردد كه در اثر نسس شدن حاصل وی -شدن قيهت آن  كن

كـافر . 414 مسأله صـحيح نيسـت و دادن قـرآن  ابر احتيـاط واضـبحنـ، فروش قرآن حه 
كافر حـرام ، طنانشه هتک و توهين حه قرآن شهرده شود خا در وعرض هتـک حاشـد ،حه 
كــافر؛ حاشــد وی گــر دادن قــرآن حــه  وــثاًل بــرای ارشــاد و هــداخت او حاشــد و هتــک و  ،اّوــا ا

 . اشکال ندارد، گيرد توهينی هن حه آن صورت نهی
گــر  . 415 مسأله كّفــاره ، فتــدین بياػ دســت انســان حــه ػوــ، در عهــيــحــه صــورت غقــرآن ا
كندخحا یول ،ندارد  .  د فورًا آن را بردارد و احترام 

سـت اسـن عات ظداونـد يز نیضا اط الػميحنابر احت، كه وضو ندارد  یكس . 416 مسأله
كـه نوشـته شـده حاشـد وتعال كنـد (GOD، ظـدا، اهّلل) را حه هر زحانی   و حـا حـدنش لهـس 
 .كـه نوشـته شـده حاشـد یحـه هـر زحـان هـیالوصصوص صفات  طور است لهس  ههين

 : اػ این قرار است، توضيح وطلب در وورد لهس صفات الهی

كار وی  كه برای ظداوند وتعال حه   :  حاشد ویدو نوع ، رود صفاتی 
ل كـار بـرده نهی :يىع او  واننـد  ،شـود حعضی اػ صفات برای غير ظداونـد وتعـال حـه 

كــه تنهــا ظداونــد  ظصوصــّيتیبــر  داللــت، برظــی اػ صــفاتنيــز  و« نٓه ْح الــّرَ » دارنــد 
ـَق ُو »وانند ، آن ظصوصّيت و ویژگی را دارد، سبحان ، لهـس ایـن وـوارد؛ «وبُلـالُق  َب ّلِ

 .  ضایز نيست حدون وضو، حنابر احتياط واضب
م گونهاوعن، حعضی اػ صفات :يىع دو  كه  خش حه  غير ظداونـد وتعـال هـن ای است 

كار وـیو د تواند آن ویژگی را داشته حاشد وی ایـن ؛ رود ر وورد غير ظدای وتعال هن حه 
 :  دسته است دو، صفات
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كار  .الف كه غالبًا برای ظداوند وتعال حه  گـر ، رود ویصفاتی  كـه ا وطلـق و طـوری 
كه ونظور اػ آن برداشت وی، ای عكر شود حدون توضيح خا نشانه ظداوند وتعـال ، شود 

گر؛ «ظالق»و « ّب رَ »وانند ، حاشد وی ای  عكـر شـود خـا نشـانه، حدون نشـانه این صفات ا
كنــد ونظـور اػ آن ظداونـد وتعـال اسـت كـه وشـصص  كـالم و عبـارت حاشـد  حنــابر ، در 

لهس این ، در غير این دو صورت؛ ضایز نيست حدون وضو لهس آن، احتياط واضب
 .  حدون وضو ضایز است، گونه صفات

كه برای ظداوند .ب كه وقتـی حـدون ط ،رود كار وی وتعال و غير او حه صفاتی  وری 
، ظداونــد وتعــال اســت خــا غيــر او، وعلــوم نيســت ونظــور اػ آن، انه حاشــدتوضــيح و نشــ

ای در آن نوشـتار حاشـد  طنانشـه نشـانه ،لهـس ایـن صـفات؛ «عظين»و  «رحين»وانند 
؛ ضـایز نيسـت حنـابر احتيـاط واضـب، ظداونـد وتعـال اسـت، كه حفههاند ونظـور اػ آن
گر طنين نشانه ای حاشـد  خا اخنکه نشـانه، طه اخنکه حدون نشانه حاشد، شدای نبا ولی ا

 . لهس آن اشکال ندارد، غير ظداوند وتعال است، ونظورحفههاند كه 
كـهياحت  و حضـرت  و اواوـان اوبریـپ کاسـن وبـار ،فـرد اط وستحب است 
 .  دخرا هن حدون وضو لهس ننها ػهرا

، آن اســت حــه ههــراه داشــتن حرػهــا و آنشــه اســن ظداونــد ســبحان در . 417 مسأله
هــا اســتفاده  لباس یرا رو الػم اســت آن ، اط واضــبيــحنــابر احت یولــ؛ اشــکال نــدارد

ا آنکـه اسـن ضاللـه خـ فـرد حـدون وضـو تهـاس نداشـته حاشـد د تا اسن ضالله حـا حـدنخنها
 ن آن حـا حـدنيتـا وـانع اػ تهـاس وسـتق، ( حاشـدکنـاػ طنـد هـر) یداظل در ضلد و غالف

گردد یفرد ب  . وضو 
گر قرآن ح . 418 مسأله ر يـلهـس آن در غ، شـودترضهـه  یگرخا حه زحان دخ یه زحان فارسا

 . حدون وضو اشکال ندارد، ظدوند وتعال وصصوص اسن عات و صفات
 یريز لهـس ضـهيـشـود و ن وـی نوشـته «اهّلل» اسـن یكه حه ضا «...ا» لهس . 419 مسأله
 وضـوحـدون ، «یالباق َو ُه » در «هو» اخ «یحاسهه تعال» در «ه» وثل، گردد وی بر «اهّلل» كه حه
 .  ز استیضا
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 هرطنـد ،ستيز نیضا واضب اطيحنابر احت، وّس لف  ضالله حدون وضو . 421 مسأله
 .  اهّلل بي و حبحاشد وثل عبداهّلل یا طند ضزجخدو اسن  کخاػ  یضزج

گر ورق قرآن  . 421 مسأله كاغـغ ،كـه احتـرام آن الػم اسـت یزيـا طخـا كـه اسـن  یوثـل 
كنخـــ نياػ وعصـــوو یکـــخا خـــ اوبریـــا پخـــظداونـــد وتعـــال  آن  یهـــا  هيـــا القـــاب و 

كشـیـب، فتـدیبر آن نوشته شده در وسـتراح ببزرگواران   هرطنـددن آن يرون آوردن و آب 
 ؛ است یواضب فور، ظرح داشته حاشد

گر ب اّوا آن  كننـدن يقـخد تـا نـد حـه آن وسـتراح نروخـحا، رون آوردن آن وهکـن نباشـدیا
   .ستيگران واضب نخعالم حه دا یول ،ده استيورق پوس
گر ت ،طور ههين  رون آوردن آن وهکـن یـفتـد و بیدر وسـتراح ب نيرحت اوام حسا
كلّ اند  هن نکرديقخكه  ید تا وقتخحا، نباشد  .  دنحه آن وستراح نرو، ن رفتهیاػ ب یكه حه 
كردن ترحت اوـام حسـين . 422 مسأله كـه اػ قبـر وبـارک حضـرت حـه قصـد  نسس 

 طنانشه هتک و توهين حه آن وحسوب شود ضـایز نيسـت، تبّرک برداشته شده است
كه حاقی واندن نساست كـردن آن، شـهرده شـود هتـک عرفاً  ،و نيز در صورتی   برطـرف 

 .  واضب است

كــه اػ قبــر  در ترحــت حضــرت ســّيد الشــهداء ،شــاخان عكــر اســت فرقــی نيســت 
شرخف آن وظلوم برداشته حاشند خا آنکـه اػ بیـرون آورده و حـه قصـد تبـّرک و استشـفا بـر 

گغاشته حاشند  1.قبر وطّهر 

 ۀكه اػ قبـور ونـّور ه اطهارر اجّه یو سا اوبر ظدایقبر پ کاترحت و ظ . 423 مسأله
حکــن ترحــت ، ريــدر نســس شــدن و تطه، برداشــته شــده حاشــد کشــان حــه قصــد تبــّر خا

 . را دارد ني الحسحا عبداهّللاد الشهداء ّي حضرت س
دانــی  واننــد زیـر پــا قــرار دادن خـا در زحالــه -و هتـک حروــت  یاحتراوــ یبـ . 424 مسأله

                                                           
كـردن ترحـت اوـام حسـين. 1 كـه  ،ته شـدهكـه حـه قصـد تبـّرک برداشـ والک در حرام بودن نسس  آن اسـت 

كه وربوط حه ظاک قبر ،حنابراین .عرفًا هتک وحسوب شود گر ترحتی حاشد  و  حضـرت سـّيد الشـهداء ا
حـه قصـد تبـّرک برداشـته شـده و عرفـًا حـه آن  حلکه اػ اوـاكن دور اػ قبـر وقـّدس، نزدخک آن نيست ۀوحدود

 . ن ضاری استاین حکن در وورد آ، گفته شود و وورد احترام حاشد« ترحت حسينی»



    / قرآن و اسهاء وتبّركه 

احـــان يظ ههشـــون تیـــب ههنـــام اهـــلهـــای  وکان یاواســـنســـبت حـــه  - انـــداظتن
 ...و بـن ضعفـر یه حضرت ػهرا و وسسد ووسـينيحس، نيدان اوام حسيو، رضا اوام
 .  ستيز نیضا

كــه ههنــام اســاوی حضــرات وعصــووين . 425 مسأله  اســاوی اشــصاص عــادی 
حکـن اسـهاء وتبّركـه را  ،حسـينی و رضوی، های آنان وانند ووسویاست و نيز فاويل

 1.ندارد

ــر روی ســنگ وــزار و ، اســهاء وقــّدِس واننــد آنآخــات قــرآن و  حّکــاكی . 426 مسأله ب
ــرار دارد كــه در وعــرض رفــت و آوــد ق ــدارد ،قبرهــایی  ــه ظــودی ظــود اشــکال ن ــی ؛ ح ول

 .  وؤونين حاخد رعاخت قداست و احترام آنها را حنهاخند

در  ، اســتوتبــّرک  ءكــه حــاوی قــرآن خــا اســها را اوراقــیتوانــد  انســان وی . 427 مسأله
كــه نســبت حــه آنهــا البّتــ؛ دهــددخگــران قــرار اظتيــار  گــر وعلــوم حاشــد  صــورت هتــک ه ا
   2.ضایز نيست ،گيرد وی

وتبّركـــــه واضـــــب اســـــت و قـــــرار دادن آنهـــــا در  ءحفـــــ  احتـــــرام اســـــها . 428 مسأله
   .ستيز نیضا، دخآ وی هتک حروت و اهانت حه حسابكه عرفًا  ییها وکان

كه ظرف ین راه ایبهتر ،نیحنابرا گویا ینگهدار یبرا یا وحلّ خن است  نه اسهاء ن 
گرفته شود و حعد اػ  كلهات در نظر  گوشه آن را یوحتوا ،یوّدتو  ا در خـاحـان یاػ ب یا در 

 ،ها نوشـته ن وحـويههشنـ. زنـدیا آب روان برخـا خـدر در نکهخا اخكنند  دفن ، کوکان پا
ا خــات قــرآن خــســوػاندن آ یولــ ،ز اســتیضــا، کپــا ییايهياػ وــواد شــ یحــا حعضــ هرطنــد
طــور  حــه نيا وعصــووخــظداونــد وتعــال  ۀكــوتبّر  یا اســاوخــه ورق ورق شــد یهــا قرآن
 .  ستيز نیضا یكلّ 

                                                           
كله. 1  ،لبنيـات رضـوی حکـن اسـهای وتبّركـه را نـدارد، رضوی در عباراتی وانند وحصوالت رضـوی ۀو نيز 

هــای آســتان قــدس حنيــاد پــژوهش، رضــوی در عبــاراتی واننــد وحصــوالت آســتان قــدس رضــوی ۀولــی واؼ
 . الػم حکن اسهای وتبّركه را دارداحتياط حنابر  ،رضوی

كه احتراوشان را حف  نکرده و آنهـا را در زیـر پـا خـا  وانند اخنکه اوراق. 2 گغاشته شود  وغكور در اظتيار فردی 
 . انداػد دانی وی در زحاله
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واججهایغسل
 : وورد استهشت  ،واضب یها غسل . 429 مسأله
ل    ؛غسل ضناحت :او 

   ؛ضيغسل ح :مدو  
   ؛غسل نفاس :مسى  

   ؛غسل استحاضه :چهاسم 
   ؛تّي غسل وّس و :پًدن 
 ؛تّي غسل و :ششن 

نهـا واضـب خو وانند ا یر و عهد و َقَسن شرعنغ سببكه حه وستحبی  غسل :هفتن
  ؛شود یو

ــابر احت :هشههتن  ــرا غســل ،اط واضــبيــحن ــه  یدر صــورت؛ اتخــنهــاػ آ یقضــا یب  ك
كلّ ك كلّ ا ظخ، یسوف   .  را نصواند تا قضا شود اتخشود و وکّلف عهدًا نهاػ آ یسوف 
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احکامجنابت

 کهبراثرآنفردجنجوی شودوواردی
 : شود یو انسان ضنب، در دو وورد . 431 مسأله
ل ــدر ظــواب حاشــد ، یرون آوــدن ونــیــب :مدو   ؛)آويــزش( ضهــاع :او  كــن ، یداریــا بخ
 .  ارياظت یا بخار حاشد يحا اظت، شهوت یا بخحا شهوت حاشد ، ادخا زخحاشد 

گر رطـوحت . 431 مسأله ، نهـاخر ايـا غخـ ادرار اخـاسـت  یاػ وـرد ظـارح شـود و ندانـد ونـ یا
، حـدن سسـت شـود، رون آوـدن آنیـبد و حعـد اػ خایرون بیطنانشه حا شهوت و ضهش ب

گر ه یول، را دارد یآن رطوحت حکن ون نهـا را خاػ ا یا حعضـخـن سه نشـانه یاػ ا کخر يا
 ؛ را ندارد یحکن ون، نداشته حاشد

رون آوــده یــســت آن رطوحــت حــا ضهــش بيالػم ن ،(شــک )در وــوارد ضخدر وــر یولــ 
گــر حــا شــهو، رون آوــدن حــدن سســت شــودیــحاشــد و در ووقــع ب در ، دخــرون آیــت بحلکــه ا

 .  است یحکن ون
 ز در ووضــعيــانگ ا تصــّورات شــهوتخــكــه ػنــان در ووقــع والعبــه  یرطــوحت . 432 مسأله
كه ضاهای دخگـر را آلـوده  و آن رطوحت حه انداػه كنند یاحساس و فرح خاد نيست  ای ز
   ؛كند یز حاطل نهياست و غسل ندارد و وضو را ن کپا، كند
گر  اّوا  خاد حاشداین رطوحت ا هـا را كنـد و لبـاس «نزالؤ»صدق عرفًا كه  یحه حّد  ،ز

كاوـل ، دخآلوده نها كه ههراه حا رسيدن ػن حـه اوح لـّغت ضنسـی و ارضـای  در صورتی 
حنـابر  -حلکه اگر ههـراه حـا آن هـن نباشـد ؛ نسس و ووضب ضناحت است، )ارگاسن( حاشد
كـه ػنحاشـد  ووضـب ضناحـت وی نسـس و - احتياط الػم داشـته  شـک، و در وـواردی 

 بـر او غسـل، در اصـل ظـروح آب داشـته حاشـد شـک شد حه این حد رسيده خا نه و خـاحا
گاه حعد اػ غسل و شود هن حاطل نهیاو واضب نيست و وضو و غسل  اػ  وـرد یون، هر 

گــر حــه ، یآن ونــ یولــ؛ شــود یغســل بــر ػن واضــب نهــ، ػن ظــارح شــود نســس اســت و ا
 .  كند یآن را نسس و، ا لباس برسدخظاهر حدن 



    /غسل  

گر ا . 433 مسأله كـهخـرون آیـب یآبـ، ستيض نخكه ور یػ وردا ندانـد ونـی اسـت خـا  د 
، شــد را داشــته حاشــد عكــر «311» ۀكــه در وســأل یا اػ ســه نشــانه یکــخهــای دخگــر و  آب
شــود و غســل بــر او  یضنــب وحســوب نه، ا نــهخــگــر را داشــته خد یها ندانــد نشــانه لــیو

 .  ستيواضب ن
كنــ، یرون آوــدن ونــیــوســتحب اســت وــرد حعــد اػ ب . 434 مسأله كــاریــو ا دادرار   ،ن 

گـر ادرار نکنـد و حعـد اػ غسـل رطـوحت یوـ یاستبراء اػ ون كـه خـرون آیـاػ او ب یحاشـد و ا د 
 ؛ شود یرا دارد و ضنب و یحکن ون، گرخا رطوحت دخاست  ینداند ون

 ،شــود یكــه اػ آنــان ظــارح و یســت و رطوحــت وشــکوكياســتبراء ن ،ػنــان یاّوــا بــرا 
 . را ندارد یحکن ون

گر انسان حا ػن . 435 مسأله كند و حه انداػ یا ، شـتر داظـل شـودیا بخـگـاه  ظتنـه ۀضهاع 
ن یــو در ا شــوند یهــر دو ضنــب و ،دخــايرون نیــب یونــ هرطنــد، ا در ُدبــرخــدر ُقبــل حاشــد 

كار را داشته حاشـد ینکه قصد اخوانه و این حالغ و ناحالغ و عاقل و دیب یفرق، حکن ا خـن 
گـر وضود نـدارد، نه ضنـب حـه ، ا نـهخـداظـل شـده  گـاه كنـد حـه وقـدار ظتنـه شـک و اّوـا ا

 .  دخآ یحساب نه
گــر فــرد . 436 مسأله و ونــی  دخــنها یکــخنزد یا پســرخــا وــرد خــوان يــحــا ح - نعــوع حــاهّلل - ا

كـه نيـاػ حـه طهـارت دارد، بیرون آخد كارهـایی  كـافی اسـ، برای نهـاػ و  و  تـغسـل تنهـا 
گــر ونــی بیــرون نياخــد ـــحــاػ ه، طنانشــه پــیش اػ نزدخکــی وضــو داشــته، ا ـــن غسـ ل تنهــا ـ

گر وضـو نداشـتهـفكا كنـد و وضـو هـن ، ی است و ا كـه غسـل  احتيـاط واضـب آن اسـت 
 .  حگيرد

گر ون . 437 مسأله كنـد و ب یاػ ضا یا كنـد  شـک ا انسـانخـ، دخـايرون نیـظود حركـت 
گر ظواب ببيههشن؛ حکن ضنب را ندارد، ا نهخرون آوده یاػ او ب یكه ون نـد ين است ا
 .  ندينب یاػ ون یراث، دار شدنیحعد اػ ب یول ،رون آودهیاػ او ب یكه ون

كند  یكه نه یكس . 438 مسأله كردن ندارد یا آب براختواند غسل  ّهن يتـ یول، غسل 
ــرا ــا ههســر ظــود  ینهــاػ هــن و حعــد اػ داظــل شــدن وقــت، ش وهکــن اســتخب ــد ح توان
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ضنــب  وثــل - یکــخر نزديــاط واضــب ضنــب شــدن حــه غيــاّوــا حنــابر احت؛ كنــد یکــخنزد
 .  ستيز نیضا - والعبه شدن حه سبب

گر  . 439 مسأله كـه اػ  داشـته حاشـدنان يا اطهخن يقخند و يبب یباس ظود وندر لفرد ا
كـه  ییحاشد و نهاػها یضنب و، آن غسل نکرده یظود اوست و برا ن دارد حعـد يقـخرا 

كه وقت هست دوحاره حصواند، ظوانده یرون آودن ونیاػ ب و طنانشـه  حاخد در صورتی 
گغشته كند، وقت  كـه احتهـال و یینهاػهـا یولـ، قضا  رون آوـدن یـاػ ب دهـد قبـل یرا 

 .  دخست قضا نهايالػم ن، ظوانده یآن ون

 شودیوانجامغسلجنابتهاآنیکهبرایووارد
 انســـام یاوـــور یســـت و بـــرايظـــود واضـــب ن یغســـل ضناحـــت حـــه ظـــود . 441 مسأله
 : شود وی

 :  كه غسل ضناحت واضب است یووارد .1

 وـثالً ، اسـت( ا غسـلخـوضـو ) هـا حـا طهـارت بـودنكـه شـرط آن یانسام واضبـات یبرا
كــه حــه احــرام واضــب  یو طــواف آنۀ فراوــوش شــد ینــدن نهــاػ واضــب و اضــزاظوا یبــرا
 ؛ غسل ضناحت واضب است - حاشد یوستحب ۀا عهرخضزء حذ  هرطند - شده
ــا  ــراّو ــنهــاػ و یا ب غســل ، واضــب قــرآن ۀســسد، شــکر ۀســسد، ســسدۀ ســهو، تّي

 .  حاشد وی حين اعهال حدون غسل ضناحت صحیست و ايضناحت الػم ن
 :  ز شدن عهل استیحاع  ضا ،كه غسل یووارد .2

؛ د غسـل انسـام شـودخـحا، حـرام نباشـد یآنکه انسام عهلـ یبرا ،اػ ووارد یدر حعض
گر حدون غسل انسام پغ یعنخ وثل وّس ظـّط قـرآن در حـال ضناحـت  ،حرام استرد یا

 .  شود یكه در وساجل حعد عكر و یگرخرد دو ووا
 :  شود وی بودن عهل حيحاع  صح ،كه غسل ضناحت یووارد .3

ح يآنکــه آن عهــل صــح یا بــرااّوــ، ســتندياػ اعهــال هرطنــد ظــود واضــب ن یحعضــ
 .  یضناحت انسام شود وثل نهاػ وستحب الػم است حا غسل، انسام شود
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كاول ،ل ضناحتكه غس یووارد .4  :  شود یتر شدن عهل و حاع  

احـت انسـام حـا غسـل ضن، اشـته حاشـدد یشـتریآنکه ثواب ب یاعهال برا ػا یحعض 
قراجت دعا و طلب حاضت اػ ظداوند وتعـال ، تالوت قرآن، تّي وثل نهاػ و، شود یو

گر حدون غسل انسام شوند ن كه ا  .  حاشد وی حيز صحيو اعان نهاػ 
كراهت  ،ل ضناحتكه غس یووارد .5  : گردد ویحاع  برطرف شدن 

ن یاػ بـ یشود وکروه بودن عهل وی انسام غسل ضناحت حاع  ،اػ ووارد یدر حعض
كـــه غســـلیـــوثـــل ظواب، بـــرود كراهـــت آن را برطـــرف ( ا وضـــوخـــ) دن در حـــال ضناحـــت 
 .  ساػد یو

كه غسل واضب نّيت ، غسل ضناحت هنگامدر  انسان ستيالػم ن . 441 مسأله كند 
گر فقط حه قصد قرحت؛ كند یا وستحب وخ كاف حلکه ا كند   .  است یغسل 

 کهبرجنجحراماستییکارها
 : ز بر ضنب حرام استيهفت ط . 442 مسأله

لا   .  اػ حدن ظود حه ظّط قرآن ییرساندن ضا :و 
عات  کاػ حـــدن ظـــود حـــه اســـن وبـــار ییرســـاندن ضـــا ،اط واضـــبيـــحنـــابر احت :مدو  

  1؛صفات وصصوص اوكه حاشد و  یحه هر زحان، ظداوند وتعال
 اوبران و اواوان و حضـرت ػهـرایپ ءاسها ،كه فرد استآن اط وستحب ياحت 

 .  دخرا هن در حالت ضناحت لهس ننها
در داظـل و  کخـاػ  هرطنـد ،اوبریـالحرام و وسـسد پ وارد شدن حه وسسد :مسى  
 .  ظارح شود گرخاػ در د

كند یول؛ گرختوّقف در وساضد د :چهاسم گر اػ وسسد عبور  دِر  کخـنکه اػ خوثل ا، ا
 . ندارد یوانع، گر ظارح شودخوسسد داظل و اػ دِر د

، ن راحطــهیــدر ا، اط الػميــر احتحنــاب، ن و حــرم اواوــانيوعصــوو ۀوشــاهد وشــّرف 
                                                           

كه توضيح آن، ونظور اػ صفات وصصوص. 1  . عكر شد« 313» در وسألۀ، وواردی است 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

ح خكـه ضـر یقسـهت یعنـخ ،ونّوره اسـت ۀروض، و ونظور اػ حرم حکن وساضد را دارند
ز تهــام حــرم يــنو  وتبّركــه یها هــا و صــحن و رواق قبــر وطّهــر در آن قــرار دارد خــاوقــّدس 
كــه وســسد  ییوگــر ضــا؛ را ندارنــد نيوعصــوو ۀحکــن وشــاهد وشــّرف، ػادگــان اوــام

 .  حاشدبودنش ثاحت 
وـدارس و واننـد ، كارظانسـات، ادارات، ونـاػل یها نهاػظانـه ،ان عكر استخشا 
ن و واننــد آنکــه وســسد يقبرســتان وــؤون، وــزار شــهدا، ها هينيحســ طــور ههــينآن و 
 .  حکن وساضد را ندارند، ستندين

 .  یزيبرداشتن ط یوارد شدن حه وسسد برا :پًدن
كـه  هالبّتـ؛ یزيگغاشتن طوسسد برای  حهوارد شدن  :ششن ایـن حکـن در صـورتی 

ظودش وارد وسسد نشـده  فردا خحاشد  آندر حال عبور اػ  ،قرار دادن شیء در وسسد
 .  حنابر احتياط واضب است ،را در وسسد حگغارد یزيرون طیو اػ ب

هســتند و آن در طهــار واضــب  ۀســسد یكــه دارا یاتخــاػ آ کخــظوانــدن هــر  :هفههتن
 : سوره است

   ؛پانزدهن ۀخآ( لیلن تنزا) سسده، قرآنم و دّو  یس ۀسور .1
   ؛و هفتن یس ۀخآ( ٓحن سسده) فّصلت، کن قرآنخطهل و  ۀسور .2 
ْسن)، م قرآنپنساه و سّو  ۀسور .3    ؛آظر ۀخآ( َوالّنَ
 . آظر ۀخآ( ْقَرأؤ) قلَ َع ، نود و ششن قرآن ۀسور .4 
كه ياحت  ار را هـن دسـسده ۀن طهـار سـوریـات اخآ ریسا ،فرداط وستحب آن است 

 .  نصواند

 کهبرجنجوکروهاستیووارد
 : است شهرده شده وکروه ،ز بر ضنبيه طن . 443 مسأله

ل و دو   گر وضو حگ یول؛ دنيظوردن و آشاو :ماو   دخها را حشـو ا صورت و دسـتخرد يا
گر تنها دست ستيوکروه ن، كندو وضهضه  كهتر وخها را حشو و ا كراهت   .  شود ید 
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كه سسد هخشتر اػ هفت آیظواندن ب :مسى      1.واضب ندارد ۀاػ قرآن 
 .  قرآن یها ن ظطیه و بياػ حدن حه ضلد و حاش ییرساندن ضا :چهاسم

 .  ههراه داشتن قرآن :پًدن
گر وضو حگ یول؛ دنیظواب :ششن ّهن يتـ، حدل اػ غسـل، نداشتن آبل يدل ا حهخرد يا

 .  ستيكند وکروه ن
كردن حه حنا و وانند آن :نهفت  .  ظضاب 

ِكرمدن ريوال :هشتن  .  ها حه حدن وغن و انواع 
كردن حعد اػ آنکه وحتلن شده :يهن رون آوـده یـاػ او ب یدر ظواب ون یعنخ، ضهاع 
 .  است

 تغسلی فیک

طــه واضــب و طـه وســتحب حــه ضــز  - را ها ر غسـلیغسـل ضناحــت و ســا . 444 مسأله
 ؛ «یارتهاس»و  «یبيترت» :انسام داد توان یحه دو صورت و - تّي غسل و

ن راسـت و طـ  حـدن در آن وراعـات یب بـيـكـه ترت یر صورتد یبيغسل ترتالبّته  
ــا در وــورد غســل و، اســت یبهتــر اػ غســل ارتهاســ، گــردد ــاّو اط واضــب آن يــاحت، تّي

كه تا غسل ترت  .  ندهند یت را غسل ارتهاسّي و، وهکن است یبياست 

o یبیغسلترت

ــحا انســان یبــيدر غســل ترت . 445 مسأله ــهخ ــحنــابر احت، غســلنّيــت  د ح اّول ، اط الػمي
گــردن و حعــد حــدن را حشــوتهــام ســ كــه اّول طــرف احتيــاط وســتحب و  دخر و  آن اســت 
را عهـدًا خـا اػ  ترتيـب وـغكور ،و طنانشـه فـرد 2دخطرف طـ  حـدن را حشـو، حعد ت وراس

                                                           
كهتر است - در فرض ثاحت بودن آن - كراهت ظواندن قرآن برای ضنب. 1  .  حه وعنای ثواب 

كه الػم است طرف راست را قبل اػ طرف ط  حشـوخد. 2 و توضـيح آن در احکـام غسـل  وگر در غسل وّيت 
 . شود وّيت عكر وی
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؛ حنابر احتياط واضب غسل وی صحيح نيسـت ،روی ندانستن وسأله رعاخت نکرده
 .  آنکه ضاهل قاصر وحسوب شود  وگر

گر فرد حدن را در غسل . 446 مسأله الػم نيسـت غسـل را ، ترتيبـی قبـل اػ سـر حشـوخد ا
 .  غسل او صحيح ظواهد بود، حلکه طنانشه حدن را دوحاره حشوخد؛ دوحاره انسام دهد

گـر  ،نیحنـابرا .توان حا فرو رفتن در آب هن انسـام داد یرا و یبيغسل ترت . 447 مسأله ا
گردنّي حار حه ن کخ ،فرد دو حار در آب فرو رود غسـل او ، دنت حـّيـم حه نحار دّو  و ت سر و 

حـار حـه  کخـ ،اط وسـتحب اسـت سـه حـار در آب فـرو روديـاحت هرطند ،ح استيصح
گردنّي ن  .  ت طرف ط ّي م حه نت طرف راست و حار سّو ّي م حه نحار دّو ، ت سر و 

 نکـه آن قسـهت را حـهخقبل اػ ا ،اػ حدنش یا قسهتختهام  یطنانشه فرد . 448 مسأله
ا حــدون حركــت خــكــت دادن ر آب حاشــد و حصواهــد حــا حریــد زخحشــو یبــيغســل ترتنّيــت 

كندنّيت  ر آبیدادن آن در ز ح وحسـوب ياط واضب غسلش صحيحنابر احت، غسل 
 ؛ شود ینه

گــر  ،نیحنــابرا   یبــيظواهــد غســل ترت یا اســتصر آب اســت و وخــداظــل حــوض فــرد ا
ـــنها ـــاحت، دخ ـــه اػ آب بي ك ـــاط واضـــب آن اســـت  ـــرون آی ـــد خ ـــا حـــّد خ ـــه  یاقل وحّل ك را 
 .  دخآب نها وارد یبيون آورد و حعد حه قصد غسل ترتریظواهد غسل دهد اػ آب ب یو

گر سر  ،طور ههين  حنـابر  ،داشته حاشدان خو آب بر آن ضر بودهر دوش یز فرد ا حدنخا
كـه و یوحّلـ، اط الػمياحت كنـار ببـرد و حعـد حـه قصـد  یرا  ظواهـد غسـل دهـد اػ دوش 

   .ر دوش قرار دهدیغسل ز
ـــكـــه ا یكســـ ،شـــاخان عكـــر اســـت  یها در غســـل آن را دانســـته و یهن وســـأله را نی
كــه حکــن  اػ، كــرده یگغشــته وراعــات نه ــابر احتوــغكور آنســا  ــحن ، اط واضــب اســتي

ـــد یو ـــه وستهـــد د - واننـــد ســـایر وـــوارد احتيـــاط واضـــب - توان ر یكـــه اػ ســـا یگـــرخح
گر و، استاعلن  نیوستهد كند و ا در ، دانسـت ین نکته را الػم نهیت اخرعا یرضوع 

انسـام داده و اػ حدون رعاخت این نکتـه كه  ییها د تا غسلخد نهاين وسأله اػ او تقلیا
گونه ن حه حعدیا  .  حدون اشکال حاشد، دهد یانسام و حه این 
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o یغسلارتهاس
 .  «یسختدر» و «یدفع»: رديگ یحه دو روش انسام و یغسل ارتهاس

آب تهـــام حـــدن را فـــرا  لحظـــه کخـــد در خـــحا ،یدفعـــ یدر غســـل ارتهاســـ . 449 مسأله
گـر ؛ رون آب حاشـدیـتهـام حـدن ب، ست قبل اػ شروع در غسلينالػم  یول، رديحگ حلکـه ا

 .  است یكاف، غسل در آب فرو رودنّيت  رون حاشد و حهیاػ آن ب یوقدار

سًا در آب فـرو ختـدر، غسلنّيت  د حدن حهخحا یسختدر یدر غسل ارتهاس . 451 مسأله
ا اد نباشد و وواالت در شستن اعضـخن فرو بردن اعضا زیكه فاصله ب یطور ه شودبرد
گونــخــرعا گــردد حــه  ن یــاســت و در ا ینــد وشــغول انســام غســل ارتهاســخكــه حگوای  هت 

 .  رون آب حاشدیب، عضو آن قبل اػ غسل دادن، صورت الػم است هر عضو

ر آب یـک لحظـه زخـسـت تهـام حـدن در يالػم ن ن نوع غسـلیدر ا ،ان عكر استخشا
، غسـل در آبنّيـت  حـه اػ اعضـا یتواند پس اػ فـرو بـردن حعضـ وی فرد ،نیحنابرا .حاشد

 . را فروبرد یگرخاورد و حعد قسهت دیرون بیآن قسهت را ب
گر  . 451 مسأله ، دهينرسـ اػ حدن یحه وقدارآب حفههد  یحعد اػ غسل ارتهاسانسان ا
كندخحا ،ا نداندخآن را حداند  یطه ضا  .  د دوحاره غسل 

گر  . 452 مسأله وقـت  یارتهاسـ یبـرا لـیو ،نداشـتهوقـت  یبـيغسـل ترت یبـرا انسانا
 .  كند ید غسل ارتهاسخحا، داشته حاشد

؛ كنــد ید غسـل ارتهاسـخــنبا، ا عهــره احـرام حسـتهخـحـذ  یكـه بــرا یكسـ . 453 مسأله
گر اػ رو یول  .  ح استيغسلش صح، كند یغسل ارتهاس یفراووش یا

 حبودنغسلیطصحیشرا
برظــی در حــه ضــز  ،حاشــد یواننــد وضــو و، ط صــّحتخاػ نظــر شــرا غســل . 454 مسأله
 : ترین آنها عبارتند اػ كه وهن ووارد

ل گردن يالػم ن، در غسل :او   .  شسته شودن ییا حدن اػ حاال حه پاخست سر و 
م گـــر پوســـت صـــورت اػ ال ،در وضـــو :دو   یشســـتن ظـــاهر وـــو، دا نباشـــدیـــوـــو پ یا
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اّوـا در غسـل رسـاندن آب  1،ستير آن الػم نیاست و رساندن آب حه ز یكاف، صورت
 .  حه پوست الػم است

م سـت حعـد اػ شسـتن يالػم ن ،نینـابراح .سـتيشرط ن یبيوواالت در غسل ترت :سى 
گردن  ؛ شود شستهفورًا حدن  ،سر و 
گــر كنــد و حعــد اػ وــّدت فــرد پــس ا گــردن صــبر  ، دخحــدن را حشــو یحعــد اػ شســتن ســر و 
گــردن يحلکــه الػم ن، اشــکال نــدارد پــس ، دخورتبــه حشــو کخــا حــدن را خــســت تهــام ســر و 

كـه در ؛ دخوگردن را حشـ یز است وثاًل سر را شسته و حعد اػ وّدتیضا وگـر در طنـد وـورد 
 . وسأله حعد ظواهد آود

گــر  ،كنــد یا وــدفوع ظــوددارخـ آوــدن ادرار رونیــتوانــد اػ ب یكــه نه یكسـ . 455 مسأله ا
كند و نهاػ حصواند یا فقط حه انداػه د خحا ،دخآ یرون نهیا ودفوع اػ او بخ ادرار، كه غسل 

كند و حعد اػ غسل هن حا    .د فورًا نهاػ حصواندخفورًا غسل 
طه حعـد اػ غسـل وتوس ۀضله حعد اػ وضو و وستحايقل ۀػن وستحاض ،طور ههين

ــحا، ره حعــد اػ غســليــكث ۀو وضــو و وستحاضــ وگــر در دو ؛ د فــورًا وشــغول نهــاػ شــوندخ
 ؛ ظواهد آود« 333»و « 339» اجلكه در وس یوورد

كنكه وقت  یدر صورت ،عالوه بر ووارد فوق   حاشـد و فـرد تنهـا حـه وقـدار غسـل نهاػ 
الػم است فورًا حـدون فاصـله ، داشته حاشدو ظواندن نهاػ وقت ( اػيو در ووارد نو وض)

كند و  .  و حعد هن فورًا نهاػ حصواند( رديكه وضو الػم است وضو حگ یدر ووارد) غسل 

الػم  ش اػ غسـلیبـودن تهـام حـدن پـ کپـا، یبـيا ترتخـ یدر غسل ارتهاس . 456 مسأله
گـر حـا؛ ستين ، شـود کحـدن پـا، ه قصـد غسـلصـتن آب حـخا رخـفـرو رفـتن در آب  حلکه ا

بـودن ظـارح  کاػ پـا، كنـد یكـه حـا آن غسـل و یحه شرط آنکه آب، شود یغسل انسام و
كر ؛ نشود كند یا ضارخوثاًل حا آب   .  غسل 

كه وـانع رسـ یزيطانسان حاخد  . 457 مسأله كنـد و يرا  دن آب حـه حـدن اسـت برطـرف 
گر قبل اػ آنکه كنـدیـنـان پياػ برطـرف شـدن آن اطه ا انشـه غسـل طن، دخـغسـل نها دا 

                                                           
كه در وسألۀ. 1  . عكر شد« 933» حا توضيحی 
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گــــر غســــل ترت، غســــل او حاطــــل اســــت، حاشــــد یارتهاســــ حکهــــش در ، كــــرده یبــــيو ا
  .دظواهد آو «337و  335» وساجل
گــر ،طــور ههــين  ــرد ا كــه وــانع اػ  یزيــغســل احتهــال وعقــول دهــد ط در هنگــام ف
وضــود  یكنــد تــا وطهــجن شــود وــانع ید بررســخــحا، آب اســت در حــدن او حاشــد دنيرســ
 . ندارد

 گرغسلیاحکامد
 وحسـوبحـدن  عرفـًا اػ تواحـعكـه  -كوتاه را  ید ووهاخحا ،در غسلانسان  . 458 مسأله

احتياط وسـتحب آن هرطند ، ستيواضب ن حلند ید و شستن ووهاخحشو - شود یو
كه شسته شود    .است 

گــر آب را طــور ،حنــابراین  ــر نشــود یا كــه آنهــا ت ح يغســل صــح، حــه پوســت برســاند 
گر رسـاندن آب حـه پوسـت حـدون شسـتن یول ؛است د آنهـا را خـحا، آنهـا وهکـن نباشـد ا
 .  آب حه حدن برسد تا دخحشو

گر  . 459 مسأله كـه هـر دو قسـهتيا اطهخن يقخ ،یبيدر غسل ترتانسان ا  ،نـان نکنـد 
گـردن یعنخ كـاواًل غسـل داده ۀّيـحقو  سـر و  نـان يا اطهخـن يقـخآنکـه  یبـرا دخـحا، حـدن را 

كه و یقسهت هر، كند  .  دخقسهت حشو گر را هن حا آنخاػ قسهت د یوقدار ،دخشو یرا 
گر در غسل . 461 مسأله  یطنانشه غسل ارتهاسـ، اػ حدن نُشسته حهاند یوصتصر ،ا
گــر غســل ترت حاطــل اســت، حاشــد  «337و  335» وســاجلحکــن آن در ، حاشــد یبــيو ا

ــ، ظواهــد آوــد گــوش و ب یول ــاطن حــدن شــهرده  ینــیشســتن داظــل  ــًا اػ ح و هرطــه عرف
 .  ستيواضب ن، شود یو

كه ییضا . 461 مسأله طنانشه ، ا اػ حاطن آنخهر حدن است دارد اػ ظا شک انسان را 
گـر قـباًل اػ ظـاهر نبـوده  دخد آن را حشـوخـقباًل اػ ظاهر بوده حا آن وعلـوم  یا حالـت قبلـخـو ا

 .  هن حنابر احتياط الػم شستن آن الػم است حاػ، نباشد
گر سوراد ضا . 462 مسأله كـه داظـل آن اػ  یگوشواره و وانند آن حه قدر یا حـاػ حاشـد 
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 .  ستيوگرنه شستن آن الػم ن ،ه شودد شستخحا، ظاهر شهرده شود
كنـد، ب شدهكه اػ حرام ضن یكس . 463 مسأله گـرم غسـل   هرطنـد ،طنانشه حا آب 
كه حا آب سرد يو احت ح استيغسل او صح، كند عرق  ن يا نـخـاط وستحب آن است 
 .  تا عرق نکند نهاخدغسل ( َلرمو) گرم

كــه طنــد غســل واضــب خــا وســتحب خــا هــر دو بــر عهــد . 464 مسأله ، اوســت ۀكســی 
 ؛ آوردضا  هحآنها خک غسل  ۀنّيت هه تواند حه وی

كـه وکّلـف انسـام داده بـر عهـد یهایوگر در غسل  كـاری  او ثاحـت  ۀكه حـه سـبب 
كـه غسـل داده شـده وّس وانند غسل حه ضهت ، شده گونـه غسـل؛ وّيتـی   ،هـادر ایـن 

كتفا نکند كه برای طند سبب وصتلف حه خک غسل ا  .  احتياط واضب آن است 
كــه طنــد غســل واضــب  . 465 مسأله ، اوســت ۀخــا وســتحب خــا هــر دو بــر عهــدكســی 

ــ 1طنانشــه فقــط خــک غســل وعــّين اػ آنهــا را قصــد نهاخــد كفاخــت  غســل ۀاػ حقّي ها نيــز 
 : كند وگر در ووارد عیل وی

 این غسلفقط  طنانشهاحتياط واضب كه حنابر ؛ طهوتوس ۀغسل استحاض .الف
كافی حه حساب نياورد نسبت حه سایر غسل آن را، آوردضا  هحرا     2.ها 

ها )غيــر اػ غســل ضهعــه( نســبت حــه غســل ضهعــه حنــابر احتيــاط  تهــام غســل .ب
گر فرد غسل خا غسل؛ واضب كه ا های دخگری غير اػ غسل ضهعه را نّيـت  حه این وعنا 
كفاخت نهی حنابر، كند  .  كند احتياط واضب نسبت حه غسل ضهعه 

ــرای  نســبت حــه غســل ،احتيــاط واضــب حنــابر ها تهــام غســل .ج كــه ب نســام اهایی 
واننــد غســل احــرام خــا ؛ وســتحب اســت عهــل ظــاص خــا وارد شــدن حــه وکــان ظــاص

كــرم حــا توضــيحی ؛ غســل بــرای ورود حــه حــرم وّکــه خــا حــرم ودخنــه خــا وســسد پیــاوبر ا
 .  گفته شد« ب»نظير آنشه در وورد 

                                                           
كند حدون اخنکه سایر غسل. 1  .  ها را قصد 

كــه انســام غســل. 2 و  377» ل وــوارد وســاجلوثــ، حاشــد ویاحتيــاط حنــابر  ایــن احتيــاط در حعضــی اػ وــواردی 
 . حاشد نيز ضاری وی« 372
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كـه وکّلـف انسـام داده بـر او ثاحـت شـده غسل .د كـاری  كه حـه سـبب  حنـابر  ،هایی 
 .  ها در وسألۀ قبل عكر شد ح این غسلتوضي؛ احتياط واضب

كرده یكس . 466 مسأله  ؛ ردينهاػ وضو حگ ید براخنبا، كه غسل ضناحت 

و حــا ( طهوتوســ ۀر اػ غســل استحاضــيــغ) گــرخد واضــب یها حــا غســل البّتــه انســان
كـه اسـتحباب آن ثاحـت اسـت و در  یها غسـل  شـود عكـر وی «371» وسـألۀوسـتحب 

كـه وضـو يـاحت طنـدهر، نهـاػ حصوانـد تواند حدون وضـو یو، زين اط وسـتحب آن اسـت 
   1.رديهن حگ

گر  . 467 مسأله طنانشـه ، سـتهاػ حـدن را نُش  یحفههد وقدار یبيحعد اػ غسل ترتفرد ا
كـاف، ا طـ  حاشـدخـآن وقدار در طرف راست  هرطنـد ، اسـت یشسـتن ههـان وقـدار 

گـر در طـرف راسـت حاشـد حعـد اػ شسـتن آن وقـدارياحت كـه ا ، اط وسـتحب آن اسـت 
 ؛ دخحشو زيتهام طرف ط  را ن

گر آن وقدار اّوا گردن حاشد، ا د حعـد اػ شسـتن آن خحا اط واضبيحنابر احت، در سر و 
 .  دخدوحاره تهام حدن را حشو، وقدار

گر . 468 مسأله گـردن  ،حعد اػ غسل ترتيبی حفههد ضایی اػ حدنانسان  ا غيـر اػ سـر و 
كســای حــدن اســت گــردن الػم نيســت و حاخــد ، را نُشســته و ندانــد  دوحــاره شســتن ســر و 

 ؛ ن را حه نّيت غسل حشوخدحد

گـردن حاشـد  اّوا كـه نُشسـته اػ سـر و  كـدام قسـهت اػ آن  وطنانشـه قسـهتی  ندانـد 
گردن را حه نّيت غسل ، است س س حنابر احتياط واضب تهام حدن ، ستهشحاخد سر و 

گر اصاًل نهی را حشوخد گـردن اسـت خـا سـهت  و ا كه شسته نشـده اػ سـر و  داند قسهتی 
كند، دنراست خا سهت ط  ح    .حاخد دوحاره غسل 
ش غســل، ارتهاســی بــوده فــرد در هــر ســه فــرض طنانشــه غســل ،شــاخان عكــر اســت

 .  حاطل است

                                                           
كـه اسـتحباب آن شـرعًا ثاحـت نشـده تواند حا غسـلشاخان عكر است فرد نهی. 1 حـدون وضـو ، هـای وسـتحبی 

بـر وی واضـب  - حـا رعاخـت شـراخط صـّحت آن - هرطند غسل وغكور حا نغر خـا قسـن خـا عهـد، نهاػ حصواند
 .  شده حاشد
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اػ طـرف طـ   یدر شستن وقـدار، یبياػ تهام شدن غسل ترت فرد قبل اگر . 469 مسأله
گـردن ید و اگر در شستن وقدارخآن وقدار را حشو حاخد، كند شک طرف راست اخ  اػ سر و 

 . دخدوحاره تهام حدن را حشو، د حعد اػ شستن آنخحا، ط الػمايحنابر احت، كند شک
گر  . 471 مسأله كـرده  كنـد شـک انسانا كنـدخـحا، ا نـهخـغسـل  گـر حعـد اػ ؛ د غسـل  اّوـا ا

اػ سـر و  یكنـد قسـهت شـک، دهيان رسـخـكه عرفـًا غسـل حـه پا یتهام شدن غسل و وقت
كارها یصورت در، ا نهخا حدن را شسته خگردن  و  یدر پـ یغسل را پ یكه عادت داشته 
، غسـل را شسـته یاػ اعضـا یا دانـد حصـش عهـده یت وواالت انسام دهد و وخحا رعا

 .  حه شّکش اعتنا نکند
ــر حعــد اػ غســل . 471 مسأله گ ــد ا ــدن را شســته  حدان گــردن و ح ــ، ســر و  كنــد  شــک یول
سـت يالػم ن، ا نـهخـت نهـوده خـط صّحت غسـل را رعاخا نه و شراخدرست بوده  شغسل

كند و غسلش صح غسـل وتوّضـه هنگام هرطند ، شود سوب ویوحح يدوحاره غسل 
 ؛ حاشدح بودن غسل نبوده و غافل يط صحخشرا

گر حلکه ح بـودن يط صـحخشـراكنـد  شـک ین غسل حعد اػ شستن هر عضویدر ب ا
كرده خغسل را در شستن آن رعا وارد  هرطنـد ،گـغارد یح بـودن وـيبـر صـح حنا، ا نهخت 

 .  شستن عضو حعد نشده حاشد
گر ،كه ضنب شده یكس . 472 مسأله كرده  شک حعد اػ نهاػ ا  یبـرا، ا نهخكند غسل 
كندخحعد حا ینهاػها نهاػ  وگر آنکه؛ است حيكه ظوانده صح یینهاػها اوا، د غسل 
ــوده یدارا وــغكور ــنذ - وقــت ب ــه واننــد نهاػهــای واضــب پ ــرد شــّک  و - گان در وقــت  ف

كار اخساد شده كـه در وی كه وضو را حاطل یو حعد اػ نهاػ  ن یـا كند انسـام داده حاشـد 
كه ظوانده دوحاره حصواند ینهاػ، اط الػميحنابر احت، صورت  .  را 
گر . 473 مسأله وثاًل  - كند انسام دهد وی كه وضو را حاطل یكار، ن غسلیدر ب فرد ا
ــكنــد ادرار  ــاد اػ او ظــارح شــودخ كــرده و غســل ديالػم ن - ا ح  یگــرخســت غســل را رهــا 
انســـام  یبـــرا الػم اطيـــو حنـــابر احت كنـــدتوانـــد غســـل ظـــود را تهـــام  یحلکـــه و؛ دخـــحنها
 ؛ رديد وضو هن حگخحا، اػ حه وضو دارديكه ن ییكارها
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ــه  ــر اػ  البّت گ ــا ــيغســل ترت ۀاداو ــه صــورت  یب ــاره غســل را ح ــرده و دوح ك صــرف نظــر 
كـرده و اػ احتـدا حـه  یغسـل ارتهاسـ ۀنکـه اػ اداوـخا اخـ انسـام دهـد یارتهاس صـرف نظـر 
 .  رديضو حگست عالوه بر غسل ويالػم ن، بپرداػد یبيغسل ترت

گر  . 474 مسأله نکه حدانـد خحدون ا -را  یاوپول حّه تهام خا حصشی اػ  حصواهد یكسا
حاطـل ش غسـل، كنـد یرا راضـ او اً حعـد هرطنـد، ه حگـغاردينسـ - است یراض یاوحّه 

ــ یوگــر آنکــه اػ راضــ؛ اســت ــه ضــا یاونبــودن حّه ــاد ح ــا اعتق ــل حاشــد و ح ــودن یغاف ز ب
 شن صـــورت غســـلیـــكـــه در ا ،كنـــد  غســـلاهّلل یلـــؤقرحـــًة ، ف در آباســـتفاده و تصـــّر 

   1.ح استيصح
گر  . 475 مسأله كه پول حّه  یراض صاحب حّهاما  یكسـ یولـ، ه حهانـديام نسـحاشد 

كه یكند قصدش ا یكه غسل و ا اػ وـال خـطلـب او را ندهـد تهام خـا حصشـی اػ ن حاشد 
 .  حاطل استش غسل، حرام حدهد

گــر  . 476 مسأله كــه  یپــولفــرد ا گرفتــه و را  را نــداده حــه  شظهســحــه آن ظهــس تعّلــق 
د خـح اسـت و حايصـح شغسل اّوا، ورتکب حرام شده هرطند، حدهد احب حّهامص

 .  ظهس را بپرداػد
گردن و حـدن  یكس . 477 مسأله بـودن  کط غسـل وثـل پـاخا شـراخـكه در شستن سر و 

كث یو شک ادخا وضود وانع بر اعضا زخنبودن آن  یآب و غصب ، است شکال ريكند و 
گر فرد و ،طور ههين .ظود اعتنا نکند شک د حهخحا  .  بتال حه وسواس حاشدا

گر  . 478 مسأله كنـد وقـت نهـاػ شـده ويقـخ انسـانا كنـدنّيـت  ن  حعـد ، غسـل واضـب 
كرده كه قبل اػ وقت غسل     .ح استيغسل او صح، وعلوم شود 

گر حه ،طور ههين  كند و حعد وعلوم شود ، واضِب ادا نهاػنّيت  ا ، در آن ػوانغسل 
گغشته و نهاػ قضا بوده   .  ح استيغسل او صح، وقت 

گر  . 479 مسأله نکه حـه خال ايحه ظ یول، ّهن بودهيت، وقت یتنگحه ضهت فرد  ۀظيفوا
                                                           

وربـوط حـه وـورد وتعـارف و ورسـوم اػ رفـتن حـه حّهـام عهـووی  ،له و دو وسـألۀ حعـدحکن وغكور در این وسأ. 1
كه نوعی   . شوددر اػای پرداظت وبلغ نقدی وحسوب وی« احاحۀ وشروط»است 
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كنــد، غســل و نهــاػ وقــت دارد ۀانــداػ ، قصــد قرحــت وی وحّقــق شــده طنانشــه، غســل 
 .  غسل نهوده حاشد، انسام نهاػ یهرطند برا ،ح استيصح شغسل

 وستحباتغسلجنابت
 :  وستحب شهرده شده است ،ووارد عیل در غسل ضناحت . 481 مسأله

 هرطند شستن تا وـر دسـت، ها را سه ورتبه تا آرنذ حشوخدسل دستقبل اػ غ .1
كافی است خا نصف ساعد  1.نيز 

و ســه  2ســه ورتبــه وضهضــه، هــا قبــل اػ شــروع در غســلحعــد اػ شســتن دســت .2
كافی است کهرطند خ، نهاخد 3ورتبه استنشاق  .  حار نيز 

گـردن سـه یاػ اعضـا کدر غسل ترتيبی هر خـ .3 ، سـت حـدنطـرف را، گانـه )سـر و 
 .  سه دفعه حشوخد طرف ط  حدن( را

گــردن .4 بهتـر اسـت شســتن طـرف راســت ، در غسـل ترتيبـی حعــد اػ شسـتن سـر و 
 .  حدن را بر شستن طرف ط  وقّدم نهاخد

   4.وواالت را رعاخت نهاخد ،در غسل ترتيبی .5
ــــ ،در غســــل ترتيبــــی .6 ــــه  ،اػ اعضــــا کدر شســــتن هــــر خ كنــــد و ح ــــاال شــــروع  اػ ح
كندهای پای قسهت  .  ین عضو ظتن 

كاوـل آب حـه تهـام حـدن .7 بـر اعضـای حـدن ، حه ضهت احتياط بیشتر در رساندن 
   5.دست حکشد

: حگوخـد كـه این صورت نام ظداوند وتعال را ببرد حه ،در هنگام شروع در غسل .8
                                                           

كنـد و الػم اسـت حـه هنگـام كفاخـت اػ شسـتن واضـب در غسـل نهـی، ها قبل اػ غسلالبّته شستن دست. 1
 . وندوسّددًا حه نّيت غسل شسته ش ،غسل

كردن. 2 گرداندن و ظالی   . آن  آب در دهان 

كشيدن. 3  .  آب داظل بینی 

 .  كه توضيح آن در غسل ارتهاسی عكر شد ،رعاخت وواالت در غسل ارتهاسی الػم است. 4

گر رسيدن آب حه حدن حه ضهت وضود وانع و وانند. 5 انسـام  ، كشيدن وهکن نباشد حدون دست، آن  البّته ا
 .  آن الػم است
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 .  «حٔينْحٓهِن الّرَ  الّرَ ِحْسِن اهّلِل »: و بهتر است حگوخد «ِحْسِن اهّلل»
كه نقل شده را حصواند ،غسل در حال انسام .9  :  دعاهایی 

ْر َقْلب» .الف ُهّنَ َطّهِ
ْل َسـْعيي َواْضَعـْل ٓوـا ِعْنـَد  يالّلٓ ُهـّنَ اْضَعْلنـ، يَظْيـرًا لـ ََ َوَتَقّبَ  يالّلٓ
اب ّوٓ  .  «رٔیَن ِوَن اْلُهَتَطِهّ  ئیَن َواْضَعْلنِوَن الّتَ

ْر َقْلبی واْشَرْح َصْدر» .ب ُهّنَ َطّهِ
ْضرِ  يالّلٓ

َ
ٓنـاَء َعَلْيـَك َعَلـٓی ِلٓسـان َوأ  ،ی َوـْدَحَتَك َوالّثَ

ُهّنَ اْضَعْلُه ل ُكّلِ  ،ي َطُهورًا َوِشفاًء َوُنوراً الّلٓ َك َعَلٓی 
 .  «یر  ٍء َقد َشي ِؤّنَ

گر این دعا را حعد اػ    .  بهتر است، غسل نيز حصواند پاخانا
ُهــّنَ َوِحَحْهــِد  َك ُســْبَحانَ »: حعــد اػ غســل حگوخــد .11 ْن اَل ِؤٓلــ ،ََ الّلَ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ْنــَت أ

َ
 أ
َ
 ،َه ِؤاّل

ْســَتْغِفُر 
َ
ُتــوُب ِؤَلْيــ ََ أ

َ
ــدًا َعْبــُد  ،َك َوأ ّنَ ُوَحّهَ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــ ،َك َوَرُســولُ  ََ َوأ ّنَ َعلّيــًا َولّيُ

َ
ْشــَهُد أ

َ
 َك َوأ

ْولَياَءُه ُظَلَفاُؤ  َك َظْلِق  َعَلٓی  َك َحْعَد َنبّيِ  َك يَفُت َوَظل
َ
ّنَ أ
َ
ْو  ََ َوأ

َ
ْوصَياَءُه أ

َ
 1.«ََ صَياُؤ َوأ

گفته شـده تقریبـًا وعـادل  «صاع کخ»آب در غسل ترتيبی حه وقدار  .11 كه  حاشد 
گرم )سه ليتر( وی كيلو   .  حاشدسه 

وستحجهایغسل
اػ ضهلـۀ آنهـا  ،تاد اسـخـوسـتحب ز یها غسـل ،در شرع وقّدس اسالم . 481 مسأله

 :  حاشد ووارد عیل وی

 ؛ غسل ضهعه .1
شـده و پاخـان وقـت ادای آن حنـابر  اػ اعان صبح ضهعـه شـروع غسل ضهعه وقت -

كـه نزدخـک ظهـر  2حاشـد غروب آفتاب روػ ضهعه وی ،احتياط واضب و بهتـر آن اسـت 
                                                           

 . ظواندن این دعا برای حعد اػ وضو نيز رواخت شده است. 1

 ،و انتهای وقت قضای غسـل ضهعـه پاخان روػ ضهعه ،شاخان توّضه است انتهای وقت ادای غسل ضهعه. 2
وسـأله وحـّل اشـکال اسـت و ، غـروب آفتـاب اسـت خـا وغـرب، پاخان روػ شنبه است و در اخنکه پاخان روػ

كــه ،حنــابراین .وــورد تــرک نشــود وراعــات وقتضــای احتيــاط در ایــن در فاصــلۀ ػوــانی بــین غــروب و  كســی 
آن را حدون نّيت ادا خـا قضـا حـه قصـد وـا  واضباحتياط حنابر ، دهدغسل ضهعه انسام وی، ضهعه وغرب
 ؛ ضا آورد هالغّوه ح فی
كفاخت اػ وضو وی ،البّته  كـه در فاصـل ،طور ههين .كندغسل وغكور  رب ػوـانی بـین غـروب و وغـ ۀكسی 
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گر تـا ظهـر ضهعـه انسـام نشـود آورده شودضا  هح كـه حـدون نّيـت ادا و ، و ا بهتـر آن اسـت 
 .  آورده شودضا  هحتا غروب  ،قضا
گـــر فـــرد روػ ضهعـــه تـــا پاخـــان روػ غســـل نکنـــد -  اســـت حعـــد اػ آن در  وســـتحب، ا
آورد و پاخـان وقـت قضـای آن حنـابر احتيـاط ضـا  هحـشنبه خا روػ شنبه قضـای آن را  شب
هرطند بهتـر اسـت قضـای غسـل ضهعـه را در  ،تغروب آفتاب روػ شنبه اس ،واضب

ػوــانی اعان صــبح تــا غــروب  ۀدر فاصــل هشــب شــنبه انســام نــداده و آن را در روػ شــنب
 . آوردضا  هح

كه وی - كـرد، داند روػ ضهعه كسی  شـنبه خـا  توانـد روػ پـنذ وی، آب پیـدا نصواهـد 
كــه رضــاًء انســام  ،غســل را رضــاًء انســام دهــد، شــب ضهعــه ــی ایــن غســل ضهعــه  ول

 .  كند كفاخت اػ وضو نهی، شود وی
 :  غسل ضهعه حگوخدهنگام وستحب است انسان  - 

 « 
َ
 ْشَهُد أ

َ
 َو  ،َلُه  َك خٔ ر َوْحَدُه ال َش اهّلُل  ؤاّل َه لٓ ؤِ ْن ال أ

َ
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلهأ  الّلُهـّنَ َصـّلِ ، ّنَ ُوَحّهَ

ٍد َو  ٓی َعل ٍد ُوَحّهَ ّواب ٔی اْضَعْلنَو ، آِل ُوَحّهَ ر ٔی اْضَعْلنَن َو ٔی ِوَن الّتَ  .  «َن یٔ ِوَن الُهَتَطّهِ
م و و ســّو ســت یکــن و بخســت و یل و هفــدهن و نــوػدهن و بغســل شــب اّو  .7تهها  2
 .  ست و طهارم واه روضانیب

شـود و  شـروع وـیو وقت آن اػ اعان صـبح ، د قرحانيد فطر و عيغسل روػ ع .9و  8
و بهتـر آن اسـت  1روػ عيـد اسـت غـروب آفتـاب ،پاخان وقـت آن حنـابر احتيـاط واضـب

 . رده شودآوضا  هحد يش اػ نهاػ عیپ
                                                                                                                               

كــه آن را رضــاًء انســام دهــد و غســل ، دهــدقضــای غســل ضهعــه انســام وــی، شــنبه احتيــاط واضــب آن اســت 
كفاخت اػ وضـو نهـیاحتياط حنابر  غكور در این ػوانو در فصـل اوقـات ، وعنـای غـروب و وغـرب؛ كنـدواضب 

 . شودنهاػ عكر وی

غروب آفتاب اسـت ، در اخنکه پاخان روػو  پاخان روػ عيد است ،انتهای وقت ادای غسل عيد فطر خا قرحان. 1
 ،حنــابراین .وســأله وحــّل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای احتيــاط در ایــن وــورد تــرک نشــود، خــا وغــرب

كه در فاصل احتيـاط ، دهـدروػ عيد انسام وـی غسل، ػوانی بین غروب و وغرب عيد فطر خا قرحان ۀكسی 
كه آن را رضاًء انسام دهد كفاخـت اػ احتيـاط حنـابر  ،ر در ایـن ػوـانو غسـل وـغكو واضب آن است  و اضـب 

 .  كندوضو نهی
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كــه، حّســه یغســل روػ هشــتن و نهــن ع .11و  11 در  و در روػ نهــن بهتــر آن اســت 
 . ه شودآورد ضا هحوقت ظهر 

كســ .12 انــد رســانده  كــه غســل داده یتــّي اػ حــدنش را حــه حــدن و ییكــه ضــا یغســل 
 .  حاشد

 . غسل ؤحرام .13
 .  حرم وّکه وارد شدن حهغسل  .14
 .  وّکهوارد شدن حه  غسل .15
 1.كعبه نۀظا ارتخغسل ز .16
 .  كعبه شدن حه واردغسل  .17
 . (در وناسک حذ) ر و عححْح نَ  یغسل برا .18

 . (ق در وناسک حذلْ َح ) دنيسر تراش یغسل برا .19 
 .  ونّوره ۀنخحرم ودحه وارد شدن  یسل براغ .21

 .  ونّوره ۀنخودحه شدن  وارد یغسل برا .21 
 .  اوبریوسسد پحه شدن  وارد یغسل برا .22 
 .  اوبریغسل وداع قبر وطّهر پ .23 

 . (دشهن) صنوباهله حا َظ  یغسل برا .24
   2.استصارهنهاػ  یغسل برا .25
   3.استسقا و طلب حاراننهاػ  یغسل برا .26
آنها ثاحت شده  وستحب بودن، وعتبر ۀدلّ اوغكور حه  یها غسل ،عكر است انخشا
 .  است

 را ضــــزء یادخــــوــــوارد ز - هنيعلــــ ی تعــــالرضــــوان اهّلل - عظــــام یفقهــــا . 482 مسأله

                                                           
كعبه را دارد. 1 كه قصد طواف  كتفا نهاخد حه ووردی  كه فرد ا  . احتياط واضب آن است 
 . شودعكر وی« 9455»توضيح نهاػ استصاره در وسألۀ . 2

 .  شودعكر وی« 9451تا  9451»توضيح نهاػ استسقاء و طلب حاران در وساجل . 3
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كه اػ ضهل نقل فرووده یوستحب یها غسل  :  ن طند غسل استیآنها ا ۀاند 

آظــر آن و  ۀدهــ یها فــرد وــاه روضــان و غســل تهــام شــب یها غســل تهــام شــب .1
 .  م آنست و سّو یدر آظر شب ب یگرخغسل د

 .  حّسهال  یست و طهارم عیغسل روػ ب .2
ول و روػ ع اعأیــد نــوروػ و پــانزدهن شــعبان و نهــن و هفــدهن ربيــغســل روػ ع .7تهها  3
 .  قعدهال  یست و پنسن عیب

كس .8  .  دهیظواب یستكه در حال و یغسل 
كرده است یر شوهرش بويغ یكه برا یغسل ػن .9  .  ظوش استعهال 

كسـ .11 گـر  یولـ؛ ده حاشـدخـصتـه رفتـه و آن را دخدار آو یتهاشـا یكـه بـرا یغسل  ا
ــفاقــًا اتّ  ــراخــفتــد ینگــاهش ب یناطــار یا اػ روخ دادن رفتــه  شــهادتگــواهی و  یا وــثاًل ب

 .  ستيغسل وستحب ن، حاشد
 .  حه وسسد الحرام غسل برای ورود .11
 .  کخا نزدخاػ دور  نيارت وعصووخز یغسل برا .12
 .  واه رضب ۀداوود در نيه ّم اغسل اعهال  .13
ـــر اســـتخشـــا ـــودن ا، ان عك ـــوســـتحب ب ـــت ن ن غســـلی كســـ ســـتيها ثاح ـــه  یو  ك

 . آوردضا  هحد حه قصد رضاء خحا ،ظواهد آنها را انسام دهد یو
 ،شرعًا ثاحت شده بودن آنهاكه وستحب  ییهاتواند حا غسل یانسان و . 483 مسأله

كـه وضـو  -را  واننـد نهـاػ یكـار، رديـوضـو حگکـه نخحـدون ا، «371» ۀوانند وـوارد وسـأل
 ؛ انسام دهد - الػم دارد

ن يطن - «379» وسألۀوانند ووارد  -شود  یآورده وضا  هحرضاًء كه  ییها اّوا غسل 
كار یبرا ،نیاحنابر .ستين كتفـا یـوان حـه اتـ ینه، كـه وضـو الػم دارد یانسام  ن غسـل ا

گرفته شودخحلکه حا؛ نهود    1.د وضو 
                                                           

بـر وی واضـب شـده  - حا رعاخت شـراخط صـّحت آن - هرطند غسل وستحبی وغكور حا نغر خا قسن خا عهد. 1
 . حاشد



 

 )وخصوص بانوان( گانه سه یها خون

 ضیح

گاه «ضيح» اسـت  یظـون، شود یو یا قاعدگخر حه عادت واهانه ياػ آن تعب یكه 
رون یــشــود و ػن را در ووقــع ب یاػ رحــن ػنــان ظــارح وــ یطنــد روػ ،كــه غالبــًا در هــر وــاه

كـه در  یند و در شرع وقّدس اسالم احکـاوخگو یو «حاجض»، ضيآودن ظون ح دارد 
 . نده ظواهد آودخوساجل آ

گــرم و تــاػه و رنــگ آن ســيشــتر اوقــات غلــیض در بيظــون حــ . 484 مسأله ا خــاه ي  و 
كه ی تيرهاخا قهوهره يسرد ت ، ن وواردیكه حه ا دخآ یرون ویسوػش ب یاست و حا فشار و 
ــ ضيحــ یها نشــانه» ــ «ضيا صــفات حــخ ــه و ــوارد یضــشــود و در حع یگفت ــرا ،اػ و  یب

ح وـوارد آن در وسـاجل يشـود و توضـ یض بـودن ظـون اػ آنهـا اسـتفاده وـيص حـيتشص
 .  شود ینده عكر وخآ

حاشــد و وهکــن اســت در   وی غــالبی  های  نشــانه، ها ایــن نشــانه ،شــاخان عكــر اســت
كــه دارای ظــون، اػ وــوارد حعضــی  ، وحســوب شــود حــيض، اســت 1«شــراخط حــيض»ی 
 .  حاشد را نداشته  ایی ه طنين نشانه هرطند

                                                           
 . در ضهن وساجل حعد ظواهد آود ،شراخط ظون حيض. 1



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

 ضیطخونحیشرا
شـود  یض وحسـوب وـيحـ یدر صـورت ،شـود یاػ ػن ظـارح وـ كه یظون . 485 مسأله
گر يط ظون حخشرا یكه دارا ض حـه يحـ، حاشـد  اػ آنهـا را هـن نداشـته یکخض حاشد و ا

 .  شود یض پرداظته ويط ظون حخح شرايحه توض ،در وساجل حعد. دخآ یحساب نه

o  غباشد:لشرطاو  بلو پساز
كــه حعــد اػ حلــوغ حاشــداّو  . 486 مسأله ــين شــرط ظــون حــيض آن اســت   ،حنــابراین .ل
ظــواه ، ســتيض نيحــ، نــدیب یوــ 1یه ســال قهــركــه دظتــر قبــل اػ تهــام شــدن نــ یظــون
 .  نها خض را داشته حاشد يح یها نشانه

گـر ظـون، ا نـهخـه سـالش تهـام شـده دانـد نـ یكه نهـ یدظتر . 487 مسأله كـه يبب یا نـد 
گــر نشــانه ســتيض نيحــ، نباشــد 2ضيحــ یها نشــانه یدارا ض را داشــته يحــ یها و ا

 ؛ ض بودن آن وحّل اشکال استيحاشد حکن حه ح

گــر   حــا  نــانين اطهیــهرطنــد ا، حــيض بــودن آن ظــون وــورد اطهينــان حاشــدالبّتــه ا
 نـانين صورت وعهواًل اطهیدر ا، شده حاشدد حاصل خضد یل علهیاستفاده اػ وسا

كه ن یدا ویپ  .  ه سال او تهام شده استشود 

o  :مشرطدو  باشدیاجسگیقبلاز
كه دّو  . 488 مسأله  ،حنـابراین .اػ خاجسگی حاشد قبلوين شرط ظون حيض آن است 
ض را يحـ یها ظـواه نشـانه، سـتيض نيحـ، ننـدیب یوـ یاجسگخكه ػنان حعد اػ  یظون

 ؛ نها خداشته حاشد 

كــه ػنــان پــس اػ یو ظــون 3اســت یشصــت ســال قهــر، در ػنــان «یاجســگخ ســّن »   را 
                                                           

 .  عكر شد« 1»ه سال قهری حه سال شهسی در وسألۀ . طگونگی تبدیل ن1
 . عكر شد« 373» حيض در وسألۀ های  نشانه. 2

هــای   البّتــه حــه عّلــت وضــود ووقعّيت؛ روػ شهســی اســت 55ســال و  77قهــری تقریبــًا برابــر حــا  ســال 34. 3
كر ضغرافيایی   سـال و نيـز تقریبـی بـودن  های   واه ػوين و خکسان نبودن تعداد روػهای  ۀوصتلف در سطح 



    / گانه های سه ظون 

ــدارد و ػن در فاصــليحکــن حــ، ننــدیب یوــ یتهــام شــدن شصــت ســال قهــر  ۀض را ن
 ونـد یب یض وـيحـ، هّي ر قرشـيـطـه غو حاشـد  1هّي طه ُقَرشـ، قهری پنساه تا شصت سال

ــا درطنانشــه ، ســتنديه نّي كــه قرشــ ییهــا ػن ــا شصــت ســالگی( ن فاصــله ی )پنســاه ت
گـر كه ا ض حـه حسـاب يحـ، شـدوشـاهده وـی سـّن  نیـقبـل اػ ا ظونی وشاهده نهاخند 

احتيــاط وســتحب كننــد و  کكــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــر ییكارهــا اخــدح، آوــد یوــ
   2.ز انسام دهنديف وستحاضه را نخوظااست 
ــ . 489 مسأله ــاجســه شــده خدارد  شــک كــه یػن ــهخ اش  یشصــت ســال قهــر یعنــخ ،ا ن

گــر ظــون، ا نــهخــكاوــل شــده  كــه خــحا، ا نــهخــض اســت ينــد و ندانــد حــيبب یا د حنــا حگــغارد 
 .  ستياجسه نخشصت ساله نشده و 

ننـد و يض ببيوهکـن اسـت حـ، دهـد یر وـيكـه حّشـه شـ یحاوله و ػنػن  . 491 مسأله
ر است و احکام ػن حاولـه یپغ اوکان ػوان  هن، ض شدنير دادن حا حيو ش یحاولگ
 ؛ ندارد یر حاوله فرقيو غ

گغشتن ب یدر صورت، ه داردّي كه عادت وقت یا ػن حاوله یول  سـت روػ یكه حعد اػ 
ــه صــفات يبب یظــون، اػ اّول عــادتش ك ــاط  الػم اســت، ض را دارديحــنــد  ــابر احتي حن

كارهـا ییكارها، واضب كـرده و  كـه بـر وستحاضـه  ییكه بر حاجض حرام است را ترک 
 . واضب است را هن انسام دهد

o  رحنباشد:مشرطسو  از
كـه اػ رحـن حاشـدسّو  . 491 مسأله  یظـون ،حنـابراین .وين شرط ظون حيض آن اسـت 

                                                                                                                               
كـه ، وحاسبۀ وغكور و عدم لحاظ ساعت و ثانيـه در آن و ضهـات تأثيرگـغار دخگـر بـر اسـاس گـاه تـارخصی 

تـا حـّد دو روػ احتيـاط در وـورد ایـن حنـابراین،  .خک خـا دو روػ وتغّيـر اسـت، آخدویحه دست  این وحاسبه
گردد و برای  گانه حساب شود، تر اػ این حاشد آنکه وحاسبه دقيق وحاسبه رعاخت   .  حاخد هر ووردی ضدا

كه ػنان سّيده. 1  . حاشند خکی اػ اقسام ػنان قرشّيه وی، حاخد توّضه داشت 
در اوـور عبـادی  كه ووضب ساقط شدن عّدۀ طالق است حا سّن خاجسـگی  سّن خاجسگی . شاخان عكر است، 2
 . شود  عكر وی «طالق»فصل  ،و توضيح آن در ضلد طهارم وتفاوت است 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

 .ض را نــدارديحکــن حــ، اظــون حکــارت و ػظــن داظــل وســر واننــدســت يكــه اػ رحــن ن
ض يحــ، نــدیب یكــه وــ یظــون، و رحــن نــدارد  كــه رحــن ظــود را برداشــته یػنــ ،نيههشنــ

 ؛ ستين

گــر   فقــط  خــا آنکــهرحــن حــاقی اســت فقــط قســهتی اػ رحــن قطــع شــده و اصــل اّوــا ا
كــه وــی، شــده )نــه رحــن( هــا قطــعتصهــدان بینــد طنانشــه دارای ســایر شــراخط ظــونی 

 .  ودشحيض وحسوب وی، حيض حاشد

o رحنب:شرطچهارم حشودیاز رونآودهوخار
رون یـب - كن هرطند - اػ آن هن یكه در رحن وانده و هنوػ وقدار یظون . 492 مسأله

 . ض را ندارديحکن ح، اودهين
كــن  هرطنــد - دخــایرون بیــالػم اســت ظــون ب، ضيدر شــروع دوران حــ . 493 مسأله
كه ظون اػ وسرا - حاشد پنبـه و  ۀليا حـه وسـخظود  یاش حه ظود یعيطب یو فرق ندارد 
گر ظون اصاًل بیر آن بيغ  ل(ِبـْه )َو  فرح یاوده و فقط در فضايرون نیرون آوده حاشد و ا
 ؛ شود ینه یض بر آن ضاريحکن ح، صتهخر

رون یــظــارح شــدن ظــون حــه ب، ضيحــ ۀدر اداوــ، ظــون ۀّيــلپــس اػ ظــارح شــدن اّو  اّوــا
ــایرون بیــســت در تهــام ســه روػ ظــون بيو الػم ن حاشــد نهیوســرا شــرط  گــر در ، دخ حلکــه ا
كاف، حاطن فرح ست و ونظـور اػ بـودن ين یكاف، است و بودن ظون در رحن یظون حاشد 

كهـ، ظون در حاطن فرح گر پنبـه حگـغارد و  كه ا كنـد و ب یآن است   یرون آورد ظـونیـصـبر 
كن حاشد و طنانشـه در بـيهرطند حه وقدار حس ،شود  شـود کپـا ین سـه روػ وصتصـریار 
 .  حاشد یض ويحاػ هن ح - استاػ ػنان وعهول  یبرظا خن ههه یكه در ب یطور -

o نباشد:شرطپنجن سهروز کهتراز
ــر اػ ســه روػ  . 494 مسأله كهت ــه وــّدت آن  ك پنسهــين شــرط ظــون حــيض آن اســت 
گرنباشد و  كهتر حاشد هن اػ یوصتصر ضيوّدت ظون ح ا  ،سـتيض نيحـ ،سه روػ 
   .ض را داشته حاشديح یها نشانه هرطند



    / گانه های سه ظون 

حا اسـتفاده اػ قـرص و آو ـول و واننـد آن  یزیػ شروع حه ظونرپس اػن گاه  هر ،نیحنابرا 
كهتر یريآن ضلوگ ۀاػ اداو  . ض را ندارديحکن ح، اػ سه روػ قطع شود كند و ظون در 

گــر . 495 مسأله ــا  ا ــانػن اػ اعان صــبح روػ اّول ت پشــت ســر هــن ظــون  1،مروػ ســّو  پاخ
كهتـرخـسه روػ ظـون د، نديبب كـه  الػم  وحّقـق شـده و ،حاشـد یض وـيوقـدار حـ نیدن 
م ظـون م و سـّو د در شـب دّو خحا یول؛ نديست شب اّول و شب طهارم را هن ظون ببين

گر عـالوه بـر آن ض قـرار يآن را حـ هرطنـد - دهخـل هـن ظـون ددر شـب اّو ، قطع نشود و ا
 یاحتـدا ،نیحنـابرا. رديـگ یض در نظـر نهـيآن را در وحاسـبه سـه روػ حـ یول - دهد یو

   .ل استاعان صبح روػ اّو ، وحاسبه
الػم اســت ســه شــبانه روػ  ،نــدیب یل ظــون وــكــه پــس اػ اعان صــبح روػ اّو  یاّوــا ػنــ 

كهــخــظــون وشــاهده نها، وعــادل هفتــاد و دو ســاعت ل را اػ روػ روػ اّو  ید و نقــص و 
كنديطهارم تکه گر ظون اػ اعان ظهر روػ اّول شروع شود وثالً ؛ ل  آنکه حتوان آن  یبرا، ا

كند و قطع نشودیروػ طهارم اداوه پ عان ظهرالػم است تا ا، ض قرار داديرا ح  .  دا 
كهتــر . 496 مسأله گــر  كــه يبب یظــون، شــود و حعــد کنــد و پــايبب یاػ ســه روػ ظــون ا نــد 
ض اســت حــه شــرط آنکــه ده روػ اػ يم حــظــون دّو ، شــود کپــا و 2اقل ســه روػ حاشــدحــّد 

گغشته حاشد و ظون اّوليػوان ح  - حاشـدعـادتش  یدر روػهاهرطند  - ض ساحقش 
 .  ستيض نيح

o نباشدیب:شرطششن دهروز شتراز
كـــه وـــّدت آن بیشـــتر اػ ده روػ  . 497 مسأله ششـــهين شـــرط ظـــون حـــيض آن اســـت 

                                                           
ــان روػ. 1 وســأله وحــّل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای ، غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب، در اخنکــه پاخ

كـه اػ اعان صـبح روػ اّول تـا غـروب آفتـاب روػ سـّوم پشـت  ،حنابراین .ن وورد ترک نشوداحتياط در ای ػنـی 
در اخنکـه ظـون وـغكور ظـون حـيض وحسـوب ، ولی ظون تـا وغـرب اداوـه پیـدا نکـرده، سر هن ظون دخده
واضـب احتيـاط حنابر ، وسأله وحّل اشکال است و طنانشه در این اّخام نهاػ نصوانده ،شده خا استحاضه

 . شودعكر وی «اوقات نهاػ» وبح وعنای غروب و وغرب در ؛ ضا آورد هقضای آن را ح

 . انۀ ظون حيضگ هسایر شراخط نحا وضود . 2
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ض يآن را حـ ۀتـوان ههـ ینهـ، گـغرد یاػ ده روػ وـ ت آنوـّد  كـه یظون ،حنابراین .نباشد
 . گردد عكر ویحعدًا ، احکام وربوط حه تعيین وقدار حيض اػ این ظونو  قرار داد
كــهيده روػ حــ ۀروش وحاســب . 498 مسأله ، حاشــد ویض ين وقــدار حــیشــتریب ض 
ل اسـت اعان صـبح روػ اّو ، وحاسـبه یاحتـدا، نیحنابرا .استسه روػ  وحاسبۀ وشاحه
، اش آغــاػ شــده یزیل ظــونردر شــب اّو ، ا قبــل اػ آنخــل كــه اػ اعان صــبح روػ اّو  یو ػنــ

  ؛رسد یان وخضش حه پايده روػ ح 1،روػ دهن انتهای
گـر ظـونریزی  ،در فرض وغكوره البّت  كنـد تـاا ولـی قبـل اػ  ،شـب خـاػدهن اداوـه پیـدا 

كـه در شـب خـاػدهن دخـده، قطـع شـده و ػن پـاک شـود روػ خاػدهن اعان صبح  ،ظـونی 
گـر ؛ شودضاری نهیدر وورد آن حکن حيض را دارد و حکن تساوػ ظون اػ ده روػ  اّوـا ا

كـه حکن تساوػ ظون اػ ده روػ ر، خا حعد اػ آن اداوه خاحد 2ظونریزی تا اعان صبح ا دارد 
 3.در ضهن وساجل حيض بیان ظواهد شد

ـــ . 499 مسأله ـــس اػ اعان صـــبح روػ اّو  یػن ـــه پ ـــك ـــدیب یل ظـــون و ـــه  یدر صـــورت، ن ك
ــه پا، نــديظــون بب - ســت و طهــل ســاعتخوعــادل دو-شــبانه روػ  ده ــده روػش ح ان خ
كهـ یو شـود و ضبـران  یل وـيـاػدهن تکهخـل در وحاسـبه اػ روػ روػ اّو  یرسد و نقص و 

كخآن اػ شب   .  ستين یافاػدهن 

o شرطهفتن: او  لپشتسرهنباشدسهروز
كـــه ســـه روػ اّول حـــيض حاخـــد  . 511 مسأله هفتهـــين شـــرط ظـــون حـــيض آن اســـت 

                                                           
ــان روػ. 1 وســأله وحــّل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای ، غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب، در اخنکــه پاخ

 . وورد سه روػ حيض بیان شددر «327» وشاحه آنشه در وسألۀ، احتياط در این وورد ترک نشود

 .  ورود حه روػ خاػدهن. 2

كــه عــادت وقتّيــه و عددّخــۀ  ،حنــابراین. 3 گــر اػ اعان صــبح روػ اّول وــاه ظــون ، روػ در اّول هــر وــاه دارد 14ػنــی  ا
كـه در تهـام ایـن ، قبل اػ اعان صبح روػ خاػدهن قطع شـود ،بییند و ظونریزخش در شب خاػدهن واه ظـونی 

اّوـا طنانشـه ؛ حاشـدن حيض را دارد و در این صورت شب خـاػدهن ولحـق حـه ده روػ وـیحک ،وّدت دخده
ظـون روػ  ،حنـابراین .حکـن تسـاوػ ظـون اػ ده روػ را دارد، ظونریزی وی وثاًل تـا ظهـر روػ خـاػدهن اداوـه خاحـد

ــۀ ظــون ــرار داده و حقّي ــان روػ دهــن را حــيض ق ــا پاخ ــاػدهاّول ت ــا روػ خ ــاػدهن خ كــه در شــب خ ــدههــایی  ، ن دخ
 .  شوداستحاضه وحسوب وی
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گــر ،حنــابراین .وتــوالی و پشــت ســر هــن حاشــد پشــت ســر هــن  دنخــظــون د، لســه روػ اّو  ا
، نــديروػ ظــون بب کخــشــود و دوحــاره  کروػ پــا کخــنــد و يوــثاًل دو روػ ظــون بب، نباشــد
 .  ض را داشته حاشديح یها صفات و نشانه ندهرط، ستيض نيح

 یل اسـت و نسـبت حـه روػهـابـودن وربـوط حـه سـه روػ اّو  یدر پ یشرط پ . 511 مسأله
گـر  ،نیحنـابرا .وضود نـدارد ین شرطيطن( طهارم تا دهن) حعد وـثاًل سـه روػ پشـت ػن ا

شــود و دوحـاره روػ ششــن و هفــتن ظــون  کنــد و روػ طهـارم و پــنسن پــايسـر هــن ظــون بب
كيده حکـن حـخـكه ظـون د ییهاروػ، نديبب حعـد  وسـألۀدر ، نیبـ یض دارد و حکـن پـا

 .  شود یعكر و
گـر  . 512 مسأله طنانشـه دوحــاره ، شـود کنـد و پــايسـه روػ پشـت ســر هـن ظـون ببػن ا
هـن اػ  یرو ،بـوده کكـه در وسـط پـا ییده و روػهـاخـكـه ظـون د ییند و روػهـايظون بب
 ؛ ض استيح دهخكه ظون د ییروػها ۀهه، شتر نشودیروػ ب ده

كــه در روػهــايــاحت یولــ  كــه آن را  - بــوده کكــه در وســط پــا ییاط الػم آن اســت 
ك» انسـام  را ر حـاجض واضـب اسـتيـكـه بـر غ ییكارهـا - ناونـد یوـ «ن دو ظـونیبـ یپا

ــادات ظــود را ياطــًا غســل حــياحت یعنــخ ،دهــد كــرده و عب آورد و آنشــه بــر ضــا  هحــض 
 .  كند کرا تر - وثل وّس ظّط قرآن و توّقف در وسسد - حاجض حرام است

o شرطهشتن: او  سهروز داشتهباشددر لخوناستهرار
كه در . 513 مسأله ظـون اسـتهرار ، لسـه روػ اّو  هشتهين شرط ظون حيض آن است 

كهـ حه ایـن وعنـا؛ داشته حاشد و وسرا آلوده حه ظون حاشد گـاه پنبـه حگـغارد و   یكـه هـر 
كند و ب كـن حاشـيهرطنـد حـه وقـدار حسـ ،شـود یظـون، رون آوردیصبر  د و طنانشـه در ار 

اػ ػنـان  یا حعضـخـن ههـه یكه در ب یطور - شود کپا در حاطن یوصتصر، ن سه روػیب
  .دشو یض وحسوب ويحاػ هن ح - 1است و وتعارف وعهول

                                                           
واننـد خـک رحـع خـا ، قطع استهرار ظون و پاكی در ظاهر و حـاطن در اثنـای سـه روػ نصسـت حـه وـّدت انـدک. 1

واننــد اخنکــه دو روػ ظــون ببينــد و ، نــين ســاعت اشــکال نــدارد و اّوــا حــه وــّدت طنــد ســاعت وضــّر اســت
كـه در ایـن ؛ خا دو روػ ظون ببيند و پـاک شـود س س وسّددًا خک روػ ،نصف روػ خا پنذ ساعت پاک شود
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ن ػنــان وعهــول یكــه بــ یل اســتهرار نــدارد و وــّدتكــه در ســه روػ اّو  یظــون ،نیحنــابرا 
 .  ستيض نيح، كند یدا ویقطع شده س س اداوه پ، ستين

o ضیندوحیب:شرطنهن، پاحد  باشدکاقلدهروز
كه  . 514 مسأله اقل ههـواره حـّد  ،ضين دو حـیبـنههين شرط ظون حيض آن است 

ك اقلّد حـ»ن وقدار یكه اده روػ فاصله است  . شـودناويـده وـی 1«ضين دو حـیبـ یپـا
گغشــت ده روػ اػ حــ یظــون ،نیحنــابرا حــّداقل  یػوــان ۀدر فاصــل ،لض اّو يكــه قبــل اػ 
ك گـر ػن وـثاًل ، ستيض نيح، دشو یو دهخد یپا  کنـد و شـش روػ پـايده روػ ظـون ببا

هرطنـد  ،ض قـرار دهـديم را حـتوانـد ظـون دّو  ینه، نديشود و دوحاره طهار روػ ظون بب
 .  ض را داشته حاشديح یها نشانه

كی بـــین دو حـــيض» ۀروش وحاســـب . 515 مسأله  ۀاػ شـــيو، )أقـــّل الطهـــر( «ده روػ پـــا
   .شودده روػ حيض فههيده وی ۀوحاسب
گر ػنـی ،براینحنا ل وـاه )شـب هنگـام( اػ ظـون قبـل اػ اعان صـبح روػ اّو  - وـثالً  - ا

ــاک شــده حاشــد ــرای وحاســب، حــيض پ ــغكور ۀب ل وــالک اعان صــبح روػ اّو ، ده روػ و
گر ػن حعد اػ اعان صبح؛ است ل وـاه اػ ظـون حـيض پـاک روػ اّو  14وثاًل ساعت  ،اّوا ا

رسـد و نقـص ػدهن وـاه حـه پاخـان وـیصبح روػ خا 14ساعت، ده روػ وغكور، شده حاشد
 .  شوداػ شب خاػدهن وحاسبه نهی ،ل واهروػ اّو 

كه  . 516 مسأله كحّداقل  ،عكر شددر وساجل قبل ههان طور  ده ، ضين دو حـیب یپا
كثر؛ روػ است ك حاشد یآن نه یبرا یاّوا حّدا  ،نساخض در اين دو حیب یو ونظور اػ پا

ك ك ،ض اســتياػ ظــون حــ یپــا ن دو یوهکــن اســت بــبراین، . حنــایظــوناػ هــر  ینــه پــا

                                                                                                                               
كّلــی حــه .شــودهــای وــغكور حــيض نيســت و استحاضــه وحســوب وــیظــون ،صــورت گــر ػن شــک  ،طــور  ا

كـه ظـون در ظـاهر و حـاطن در سـه روػ اّول قطـع شـده حـه وقـدار وتعـارف و  كه فترت و فاصلۀ ػوـانی  نهاخد 
هرطنـد وراعــات ، حکـن حــيض را نـدارد ظـون وـغكور، شــودوعهـول اسـت خـا غيــر وتعـارف وحسـوب وـی

 . وقتضای احتياط اوری پسندخده است

 .  أقّل الُطْهر. 1
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 .  ده روػ ظون استحاضه و وانند آن فاصله شود، ضيح

كشــاخان عكــر اســت،   و اّوــا در  ض اســتين دو حــیبــ یآنشــه عكــر شــد وربــوط حــه پــا
ك كه در  ههان ،ضيح کخن یب یپا  واضـبحنـابر احتيـاط  ،عكر شد «749» وسألۀطور 
كارهــاخــحا كا یید  كــرده و  ر حــاجض يــكــه بــر غ ییرهــاكــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک 

 . واضب است را هن انسام دهد

 هاحکامخون کوشکوهایولک 
گر ػن ظون . 517 مسأله كـه اػ سـه روػ بيبب یا كهتـر حاشـد و ندانـد شـتر و ینـد  اػ ده روػ 
ن یـــدر ا، ض و هـــر دو احتهــال وعقـــول حاشـــديا ظـــون حـــخــل و ػظـــن اســـت َوـــُد  ظــون
 ؛ ود را انسام دهدظ یها د عبادتخر حاجض را دارد و حايحکن ػن غ، صورت

كــه قبــل اػ ب  ن یــكــه در ا حــاجض بــوده، وشــکوک ن ظــونیــا رون آوــدنیــوگــر آن 
، کو ظــون وشــکو( حــاجض بــوده یوقتــ) یقبلــكــه وسهــوع ظــون  یتــا وقــدار ،صــورت

ض را داشــته يحــ ۀگانــ ط نهخكــه شــرا وعنــان یــحــه ا) حاشــدض يوهکــن اســت شــرعًا حــ
 . ض قرار دهديد آن را حخحا ،(حاشد

گــر ظــون . 518 مسأله كــه ظــون حــ شــک نــد ويبب یا ، ا استحاضــهخــض اســت يكنــد 
 . ض قرار دهديد حخحا، ض را داشته حاشديط حخطنانشه شرا

گر ظون . 519 مسأله كه نداند ظون حيبب یا اط يـا احتخـد خحا، ا حکارتخض است يند 
كارهــا ییكارهــا یعنــخ، كنــد كــرده و  ر يــكــه بــر غ ییكــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک 

پنبـه  یوقـدار یعنـخ، كنـد یا ظـود را بررسـخـو  حاجض واضب است را هن انسـام دهـد
كهــخــداظــل فــرح نها كنــد حــه وقــدار ید و  كنــد ظــون در آن نفــوع يكــه اطه یصــبر  نــان 
گــر فقــط اطــراف آن آلــوده حاشــد، رون آوردیــب یســ س آن را حــه آراوــ ،كــرده اســت ، پــس ا

گر حه هه  .  حاشد یض ويظون ح، دهيآن رس ۀظون حکارت است و ا
گر ػن حداند ظون . 511 مسأله ل و حکـارت و َوـظون ػظن و ُد  ،شود یاػ او ظارح وكه  یا

طنانشــه ، ا نفــاس حاشــدخــض و ين ظــون استحاضــه و حــیو وــرّدد بــ ســتيواننــد آن ن
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كنـدخـحا 1،ض و نفاس را نداشته حاشـديشرعًا حکن ح ؛ د حـه دسـتور استحاضـه عهـل 
گر كه ظـون استحاضـه اسـت  شک حلکه ا ، گـرخد یهـا ک اػ ظونخـا هـر خـداشته حاشد 
حنـابر احتيـاط  ،را نداشـته حاشـد( گـرخد یهـا ظون) ها ط آن ظونخنشانه و شراطنانشه 
كارهاخحا الػم  .  استحاضه را انسام دهد ید 

گر ػن ترّشحات خا لّکه خا لّکه . 511 مسأله كـه اػ وسـرا )َو  هـاییا ظـارح  ل(ِبـْه را ببينـد 
ــا نــه شــک شــده و كــه ظــون اســت خ ــا استحاضــه ، نهاخــد  پــاک بــوده و ظــون حــيض خ

 ؛ دشووحسوب نهی

آنها را ببينـد و ندانـد ظـون اسـت خـا ، در اواظر عادت واهانه ضآنکه ػن حاج وگر 
گغشـت ده طنانشه آن ترّشحات خا لّکه خا لّکه، آنکه عفونت خا طيز دخگر ها تا قبل اػ 

حکـن ظـون حـيض را دارد و  2،روػ اػ احتدای حيض قطـع شـده و اسـتهرار پیـدا نکنـد
گر رؤخت ترّشحات خا لّکه 3؛دشوعادت واهانه وحسوب وی ۀاداو هـای وشـکوک اّوا ا

كند كـه در قالـب وثـال  ،تا حعد اػ ده روػ اػ احتدای حيض اداوه پیدا  دو صـورت دارد 
 : شود بیان وی
ر. الف سات یا لك   : يباشذ طىس هستمش   های هزكىس  رتشش 
كـه عـادت واهانـه وثالً  گر ػنی  ، اػ ظـون حـيض پـاک شـود، اش هشـت روػ اسـتا
كـهلّکـه خـا لّکـه طـور غيـر وسـتهّر  در روػ نهن حهولی  در ظـون  شـک هـای زردی را ببينـد 

بودن آن داشته حاشد و وسّددًا در ظاهر و حاطن پاک شـود و ایـن اّتفـاق در روػ خـاػدهن 
روػ وشـکوک و ترّشحات  4آخدحه حساب ویحات روػ نهن حيض ترّش ، هن تکرار شود

                                                           
كه حکن حيض و نفاس را ندارد در وسـاجل  كه شرعًا حکن حيض خا نفاس را دارد و ظونی  توضيح ظونی . 1

 .  شود  حعد عكر وی

 .  ػن در ظاهر و حاطن پاک شود. 2

 هـای حعـد اػ آنستهّر نبوده و بین ظون حيض روػهای عادت و لّکه خا لّکـهطور و . طنانشه ترّشحات وغكور حه3
كـه  ،های وغكور حنابر احتياط واضبپاكی واقع شده، در پاكی خا پاكی -كه حکن حيض داشته - كارهـایی 

كه بر ػن غير حاجض واضب است را انسام دهد.  كارهایی   بر ػن حاجض حرام است را ترک نهاخد و 

شوند، وطابق حکهی هایی كه شرعًا حيض وحسوب ویهای واقع شده بین ظونسبت حه پاكی. طنين ػنی ن4
كـه اسـتهرار خافتـه و وّتصـل حـه ترّشـحات   كه در پاورقی قبل بیان شد، رفتار نهاخد و اّوا نسـبت حـه پـاكی آظـری 

 شود. وشکوک روػ خاػدهن شده، این حکن ضاری نيست و پاكی وغكور، پاكی حقيقی وحسوب وی
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 .  شودپاک وحسوب وینه حيض است و نه استحاضه و  ،خاػدهن
سات هزكىس هستمش  . ب  :  اشذ تشش 
كه عادت واهانـهػن وثالً   ،ل تـا هفـتن وـاه ظـون دخـدهو اػ اّو  اش هفـت روػ اسـتی 

كه پس و حـدون انقطـاع  طـور وسـتهّر  را حـه یترّشـحات، ام عـادت واهانـهاّخـاػ  در صورتی 
كند  اداوهو این ترّشحات تا حعد اػ ده روػ اػ احتدای حيضش ببيند  و در صـدق پیدا 

كــه اػ اّو ، داشــته حاشــد شــک هــاظــون بــودن آن ل تــا هفــتن وــاه دخــده حــيض حــه ظــونی 
حکن حـيض خـا استحاضـه را نـدارد و  ،وشکوک پس اػ آنترّشحات آخد و  حساب وی

 ؛ شود پاک وحسوب وی
گر ػن نداند ترّشح البّته كنـد خـا وغكور تـا حعـد اػ ده روػ اداوـه پیـدا وـی وستهّر  اتا

كــه حســب وــوازین شــرعی، نــه آن را  - كــه توضــيح آن حعــدًا ظواهــد آوــد - در صــورتی 
، اػ ده روػ تســاوػ نهاخــد اتترّشــح، حــيض قــرار دهــد و عبــادت را تــرک نهاخــد و حعــد

كردهوی علومو كه ترک  كه حيض نبوده و واضب است عباداتی را   .  قضا نهاخد، شود 

كه وبتال حه عفونت رحن است . 512 مسأله كـه های وـغعفونت، ػنی  كور در صـورتی 
 .  شودوضو خا غسل نهی حاطل شدنحا ظون وصلوط نباشد پاک است و ووضب 

 احکامحاجض
 : حرام است، طند وورد بر حاجض . 513 مسأله
ل آورده شـود و ضـا  هحـّهن يا تـخـا غسـل خـد حا وضـو خحا كه وانند نهاػ ییها عبادت :او 

ــه اعهــال را حــه قصــد عهلــیــطنانشــه ػن حــاجض ا گون ح يو صــحکــو يكــه شــرعًا ن ین 
كـه وضـو و  ییهـا آوردن عبادتضا  هح یول ،انسام داده یكار حراو، انسام دهد، است

 . ندارد یوانع، تّي وانند نهاػ و، ستيآنها الػم ن یّهن برايغسل و ت
 .  كه بر ضنب حرام است و در احکام ضناحت عكر شد ییزهايتهام ط :مدو  

كردن در فرح :مسى    ،ػن یحـرام اسـت و هـن بـراوـرد  یكه هن بـرا )نزدخکی( ضهاع 
اط الػم آن يـحلکـه احت؛ دخـايرون نیـهـن ب یداظل شود و ونـگاه  ظتنه حه وقدارهرطند 

كهتر اػ ظتنه كه وقدار   .  گاه هن داظل نشود است 
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كه ح ییكردن در روػها نزدخکی . 514 مسأله شـرعًا  یولـ ،سـتين یض ػن قطعيهن 
ــحا ــراخ ــرار دهــديظــود حــ ید ب ــ .حــرام اســت، ض ق ده روػ ظــون  شــتر اػیكــه ب یپــس ػن
شــان ظــود را خعــادت ظو یشــود روػهــا یكــه حعــدًا عكــر وــ یحيد حــه توضــخــنــد و حایب یوــ
 .  دخنها یکختواند در آن روػها حا او نزد یشوهرش نه، ض قرار دهديح

گر  . 515 مسأله گناهکـار اسـت و ، كنـدی کـخض نزديظود در حال ح ههسرحا  شوهرا
كنــد كّفــاره واضــب ن یولــ؛ الػم اســت اســتغفار   پرداظــت آنرطنــد ه ،ســتيپرداظــت 

گـر تعـداد روػهـا صورتن یحه ا، حاشد یاط وستحب وياحت ض ػن حـه سـه يحـ یكه ا
ــار، ن شــوديقســهت تقســ ــ، ضيآن در قســهت اّول حــ ۀكّف  یطــالشــرعی وثقــال  کخ
طهـارم  کخـ، و در آظـر آن شـرعی نصـف وثقـال، و در وسـط آن طـال( ۀوسکوک )سـّک 

 1؛است وسکوک )سّکۀ طال( یطالشرعی وثقال 

كـــه ، نـــدیب یض وـــيكـــه شـــش روػ ظـــون حـــ یػنـــ وـــثالً   احتيـــاط وســـتحب اســـت 
ک وثقـال شـرعی خـوی ، كند نزدخکیم حا او ا روػ اّول و دّو خوهرش در شب طنانشه ش
ا روػ خـو در شـب  طـالسـّکۀ  نصف وثقال، م و طهارما روػ سّو خو در شب و ، طالسّکۀ 

كّفاره طالسّکۀ وثقال  خک طهارم، پنسن و ششن    .پرداػدب فقيرحه  حه عنوان 
كــه  ،ســتين وضــهز ۀعهــدبــر  وــغكور ۀكّفــارشــاخان عكــر اســت،  هرطنــد در صــورتی 
كــراه و اضبــار حاضــر حــه نزدخکــی شــده ،زوضــه اػ روی اظتيــار گناهکــار ، حاشــد حــدون ا

 .  توحه نهاخد حاخدو  است
گــر وــرد در حــال  . 516 مسأله د فــورًا اػ او ضــدا خــحا ،حفههــد ػن حــاجض شــده نزدخکــیا
 .  كّفاره حدهد است اط وستحبيگناهکار است و احت ،شودضدا ن طنانشهشود و 
ـــا ػن حـــاجض یکـــخر اػ نزديـــغ . 517 مسأله واننـــد  یضنســـ یهـــا بهره ریســـا، كـــردن ح
كارهايطنهرطند  ،ندارد یدن و والعبه نهودن وانعيبوس ػن اػ  یاػ ناف تـا ػانـو یین 
 .  پوشش و لباس وکروه است ریز

كه ػن اػ ظون ح . 518 مسأله  - حاشدنکرده غسل هرطند  - شد کض پايحعد اػ آن 
                                                           

گرم در ضلد طهارم. 1  . شودعكر وی «فصل دخات» ،وقدار وثقال شرعی حه 
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ــ كنــد یشــوهرش و ــا او ضهــاع  ــد ح ــ ؛توان ــس اػ يــاحت یول كــه ضهــاع پ اط الػم آن اســت 
 ؛ شستن فرح حاشد

كـه قبـل اػ يو احت حاشد یوضهاع قبل اػ غسل وکروه البّته  اط وستحب آن است 
 ؛ دخنها یظوددار آناػ ، ل حه ضهاع نباشديكه شّدت و ییظصوصًا در ضا، غسل
كارها  ، غسـل، ووضـ) طهارت نداشتن دليلض حه يدر هنگام ح كه یگرخد یاّوا 
تـا غسـل  - قـرآنوانند وّس ظـّط  - بر ػن حرام است( حاشد اش  فهيكدام وظ هر، ّهنيت

كارهــا یػن حــالل نهــ یبــرا، نکنــد اّوــا ، ض حــرام اســتيكــه در هنگــام حــ ییشــود و 
ػن  ل طهـارت نداشـتنيـحرام بودن آنهـا بـر حـاجض حـه دل( ثاحت نشده) ستيوعلوم ن
د قبــل اػ خــواضــب نباحنــابر احتيــاط  - ف در وســسدتوّقــ واننــد - ض حاشــديام حــّخــدر ا

 .  غسل انسام شود
نهــاػ  یحّتــ - قضــا نــدارد، ض نصوانــدهيكــه ػن در حــال حــ یینهاػهــا . 519 مسأله

وـاه  یها روػه یول - ن واضب شده حاشدّي در وقت وع یكه حه نغر شرع یات و نهاػخآ
كــه در حــال حــ حنــابر احتيــاط  طــور ههــيند و خــد قضــا نهاخــاح، ض نگرفتــهيروضــان را 

، ض نگرفتــهيواضـب شــده و در حـال حـ وعـّينكـه حـه نــغر در وقـت  را ییهـا روػه، الػم
 .  دخد قضا نهاخحا

كــه نهــاػ و  . 521 مسأله  - وســتحبطــه واضــب و طــه  - ۀ ػن حــاجضروػههــان طــور 
ــ ،اعتکــاف و طــواف، ســتيح نيصــح  یواضــب طــواف وســتحبحنــابر احتيــاط  یحّت

 .  حاشد ینه حيصح حاجض نيز
گــر ػن در بــ . 521 مسأله گــر حنــابر احتيــاط  یحّتــ - شــودحــاجض ، ن نهــاػیا واضــب ا
كــه حــا آن نهــاػ تهــام حاشــد  ین حــرف ســالویآظــر و قبــل اػ آظــر ۀض حعــد اػ ســسديحــ
 .  نهاػش حاطل است - شود یو

گر ػن در ب . 522 مسأله كه حـاجض شـده  شک ن نهاػیا ح ينهـاػش صـح، ا نـهخـكند 
گـ یولـ؛ كنـد یش اعتنـا نهـاست و حه شـّک  ن نهـاػ حـاجض یر حعـد اػ نهـاػ حفههـد در بـا

كـه در بـ یحاطـل اسـت و حکـن آن واننـد وقتـ، كه ظوانده ینهاػ، شده ن نهـاػ یاسـت 
 .  حاجض شده است حفههد
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كــه ػن اػ ظــون حــ . 523 مسأله نهــاػ و  یواضــب اســت بــرا، شــد کض پــايحعــد اػ آن 
ك، آورده شودضا  هحّهن يا تخا غسل خد حا وضو خكه حا یگرخاوور د كنـد و  ت آن ّيـفيغسل 

   .وثل غسل ضناحت است
وبطـل وضـو انسـام  یتـا وقتـ، آوردهضا  هحض يكه غسل ح یكسشاخان عكر است،  
اط يـاحتهرطنـد  ،رديـوضو حگ، د حا وضو حاشدخكه حا ییكارها یست برايالػم ن، نداده

كه قبل اػ غسل  كـه قبـل يـا حعد اػ آن وضو هن حگخوستحب است  رد و بهتـر آن اسـت 
 .  دريوضو حگ، اػ غسل

گر آب بـرا . 524 مسأله كـه حتوانـد  یا نباشـد و حـه انـداػه یكـاف وضـو و غسـل یا حاشـد 
كند كـه حـدل اػ وضـوخحا، غسل  كند و بهتـر آن اسـت  گـر فقـط خـّهن نهايتـ، د غسل  د و ا

كاف یبرا كـه وضـو حگ، غسـل نباشـد ۀحاشد و حـه انـداػ یوضو  د خـرد و حايـبهتـر آن اسـت 
گر براخّهن نهايت، حدل اػ غسل ، د حـدل اػ غسـلخـحا ،آب نـدارد اػ آنهـا کخـر يهـ ید و ا

كه حدل اػ وضو نيت كند و بهتر آن است   .  دخّهن نهايز تيّهن 
كـه در احکــام طـالق عكــر  یحيض حـا توضــيطـالق دادن ػن در حـال حــ . 525 مسأله

 ؛ حاطل است، شود یو

ك اّوا گـر ػن در پـا كـه وعنـایبـ یا طـالق ، عكـر شـد «749» وسـألۀآن در  ین دو ظـون 
الػم اســـت حنـــابراین،  .ن طـــالق وحـــّل اشـــکال اســـتیـــاح بـــودن يصـــح، داده شـــود

كه صيش نیاط شود حه اياحت    .طالق دوحاره اضرا شود ۀغيوه 
كـه ػن اػ ظـون حـشاخان عكر است،   كـاّلً پـايحعـد اػ آن  غسـل هرطنـد  ،شـد کض 

ــدن عقــد اػدواحيطــالق او صــح، نکــرده حاشــد ــن و طــه  - ح اســت و در ظوان طــه داج
 .  ستيشرط نض يبودن اػ ح کپا - ووّقت
گــر ػن حگو . 526 مسأله طنانشــه وــورد اّتهــام ، ام شــده کض پــايا اػ حــخــد حاجضــن خــا
كــردخــحا، نباشــد گــر وــورد اّتهــام حاشــد یولــ؛ د حــرف او را قبــول  قبــول حــرف او وحــّل ، ا

 .  ترک نشود در این وورد وراعات وقتضای احتياطاشکال است و 

گــر ػن  . 527 مسأله  اجض ضنــب شــود خــا وّيــت را حعــد اػ ســرد شــدن حــدنش وــّس حــا
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غســل ضناحــت خــا وــّس وّيــت انســام دهــد و ، توانــد در ههــان حــال حــيض وــی، نهاخــد
   .غسل وغكور صحيح است

هــای وســتحبی در حــال حــيض انســام وضــوی وســتحبی و غســل ،طــور ههــين
وحـّل ، ه صحيح بودن غسل ضهعه قبـل اػ پـاک شـدن اػ حـيضالبّت ؛ صحيح است

 . هرطند انسام آن رضاًء اشکال ندارد، حاشد ویاشکال 

 برا کنبودنوقتنهاز حاجضیاحکام
ــرا . 528 مسأله ــأظ ػن رســد و هرگــاه وقــت نهــاػ ف گــر نهــاػ را ت كــه ا ــد  ، نــداػدیر بيحدان

ــ ــحا، شــود یحــاجض و ــدخ ــورًا نهــاػ حصوان ــ د ف ــابر احتيــاط  ن اســتيو ههشن ــر  الػمحن گ ا
 .  شود یحاجض و، نداػدیر بياحتهال دهد طنانشه نهاػ را تأظ

ــر ػن . 529 مسأله گ ــین وقــت نهــاػ حــاجض شــ، ا ــده در ب ــا آن وقــت نهــاػ نصوان ود و ت
كه اػ اّول وقت حه انداػقضا در صورتی الػم است آن نهاػ را ، حاشد گـرفتن  ۀكند  وضـو 

گـــر وظيفـــه گـــر اػ قبـــل وضـــو نداشـــته( و انســـام غســـل )ا اش انســـام غســـلی بـــوده( و  )ا
كتفـا شـود كه در آن تنها حه انسام واضبات ا فرصـت داشـته و آن را ، ظواندن خک نهاػ 

واضــب فرصــت بــرای انســام حنــابر احتيــاط هرطنــد  ،حاشــدحــاجض شــده  ده تــانصوانــ
كــردن لبــاس پــاک و غيــر غصــبی و تعيــین ضهــت  وقــّدوات دخگــر نهــاػ واننــد فــراهن 

   .نبوده حاشد، قبله
كردن بر حسب وظيفـه و پـا ،حنابراین كه وقّدوات نهاػ وانند وضو خا غسل   کػنی 

وهر و آنشه سسده بر آن صحيح اسـت  ۀّي بودن حدن خا لباس و خافتن ضهت قبله و ته
ــدن خــ ۀو وثــل آن را قبــل اػ وقــت انســام داده و اػ اّول وقــت حــه انــداػ نهــاػ بــر  کظوان

كـه هنـوػ نهـاػ را نصوانـده اش حگغرد و حسب وظيفه قضـای ، حـاجض شـوددر حـالی 
گر وقت  ؛آن نهاػ بر او واضب است كه ػن وی ،شده نهاػحلکه ا  کتوانسته خـ در حالی 

ـــدهنهـــ ـــد و نصوان ـــر حســـب وظيفـــه( حصوان ـــا غســـل )ب ـــا وضـــو خ ـــرای  ،اػ ح ـــی وقـــت ب ول
كـافی  كـردن فراهن سـایر شـراخط وثـل خـافتن سـاتر وبـاح خـا پـاک خـا تعيـین ضهـت قبلـه 
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 .  واضب حاخد آن نهاػ را قضا نهاخدحنابر احتياط  ،نبوده
گر ،ن طوريهه  ( ها وضـو بـودخـاش غسـل  فـهيگـر وظا) ا وضـوخـغسـل  ۀوقت حه انداػ ا

آن را  یولــ، ّهن قبــل اػ حــاجض شــدن حصوانــديک نهــاػ حــا تــخــتوانســته  یاّوــا وــ، نداشــته
ــا  كــردن فــراهنطــه وقــت بــرای  - نصوانــده حاشــد كــافی بــوده خ حنــابر  - نــهســایر شــراخط 

 .  دخد آن نهاػ را قضا نهاخحاواضب احتياط 
گـر حـه ضهـت دشاخان عكر است،  كهـيـغ - یگـرخا  ّهنيف ػن تـيـتکل - وقـت یر اػ 

حـا ، توانسـته نهـاػ را قبـل اػ حـاجض شـدن یش ضرر داشته و وـخآب برا وثل آنکه، بوده
سـایر شـراخط فـراهن  نهـودن فـراهنطنانشـه وقـت بـرای ، ّهن حصواند و نصوانده حاشـديت

كـه وقـت بـرای انسـام سـایر شـراخط ؛ حاخد قضای نهاػ را حصواند ،بوده حلکـه در صـورتی 
 .  نهاػ را حصواند ید قضاخاحاضب وحنابر احتياط  ،نيز فراهن نبوده

كند ظواندن نهاػ  ،شاخان توّضه است  و یضخو ور یسالوت اخػن در تند ظواندن و 
كـه  یوـثاًل ػنـ ؛رديـت ظـود را در نظـر حگّي د وضـعخـحا، گـرخد یزهاير سفر و طيسفر و غ اخ

ع ختوانـد نهـاػ را سـر یكـه وـ یو ػنـ اسـت العـاده سـصت او فـوق یتند ظوانـدن نهـاػ بـرا
كدام حا، صواندح كـه غيـر اػ  ،ههشنـين .ندريد حال ظود را در نظر حگخهر  طهـارت ػنـی 

طنانشـه ، بـودهسـایر وقـّدوات بـراخش فـراهن  اػ حدث )وضو خا غسل حسـب وظيفـه(
كـه حـه  قضـای آن در صـورتی واضـب وی، وسافر نباشد و در اّول ظهر نهاػ نصواند شـود 
اش( اػ اّول  حسـب وظيفـه )بـر خا غسل انسام وضووقدار ظواندن طهار ركعت نهاػ حا 

ــه وقــدار  حاشــدســ س حــاجض شــود و طنانشــه وســافر  ،ظهــر حگــغرد گغشــتن وقــت ح
 .  كافی استاش(  حسب وظيفه حا انسام وضو خا غسل )برظواندن دو ركعت نهاػ 

گر ػن در آظر وقت نهـاػ . 531 مسأله غسـل و  ۀشـود و حـه انـداػ کض پـاياػ ظـون حـ، ا
ــدن نهــاػ ــد  - ظوان ــهرطن ــ، وقــت داشــته حاشــد - نک ركعــت آخ ــاط  یحّت ــابر احتي حن
كــردن ســا یكــه وقــت بــرا یواضــب در صــورت ن ضهــت يــیط نهــاػ وثــل تعخر شــرایفــراهن 

گــر نصوانــدخــحا، ا لبــاس پــاک نداشــته حاشــدخــقبلــه   ،د غســل نهــوده و نهــاػ را حصوانــد و ا
 ۀػكـه حـه انـدا یواضب در وقتحنابر احتياط  ،ن حکنيو هه آوردضا  هحآن را  ید قضاخحا
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ک ركعـت خـهرطنـد  - اػ نهـاػ یا قسـهتخـّهن تهـام يتواند حا تـ یاّوا و ،غسل وقت ندارد
وقت برای تحصيل سایر شـراخط  هرطند، حاشد یو یز ضارين، در وقت حصواند -  آن را

 .  كافی نباشد خا تعيین ضهت قبلهخا پاک وثل خافتن ساتر وباح 
گغشــته اػ تنگــشــاخان عكــر اســت،  گــر   ّهنيف ػن تــيــگــر تکلخداػ ضهــت ، وقــت یا

ركعـت نهـاػ را در  کخـهرطنـد  توانـدح و داشـته حاشـد ش ضرر خوثل آنکه آب برا، حاشد
كـردن سـافـر یكه وقت برا یواضب در صورتحنابر احتياط  یحّت  - حصواندوقت  ر یاهن 

گـر نصوانـديد تـخـحا - ضود نداشـته حاشـدوقدوات و كـرده و نهـاػ را حصوانـد و ا د خـحا ،ّهن 
 . آوردضا  هحآن را  یقضا

گـر حصواهـد غسـل  کپا حيض كه در آظر وقت نهاػ اػ ظون یػن . 531 مسأله شـده و ا
گـر تـ، شود یوقت واقع و حعد اػاػ نهاػش  یقسهت ،كند توانـد تهـام  ید وـخـّهن نهاياّوـا ا

 .  د و تهام نهاػ را در وقت حصواندخّهن نهايد تخحا، نهاػ را در وقت حصواند

كـه قبـل اػ نيهـه شـب پـاک شـده نيـز حکـن وـغكور در وـورد ػشاخان عكر است،  نـی 
كه، ضاری است گر ػن وثاًل طنانشه طوری حاشد  پـنذ  ۀفقـط حـه انـداػ ،غسل نهاخد، ا

كهولی  ،داشته حاشدركعت نهاػ تا نيهه شب وقت   ۀتـيّهن نهاخـد حـه انـداػ در صورتی 
توانـد نهـاػ وغـرب و عشـاء را قبـل اػ نيهـه شـب و وـی داشـتههفت ركعـت نهـاػ وقـت 

اش تــيّهن و انســام هــر دو نهــاػ در وقــت )قبــل اػ نيهــه در ایــن صــورت وظيفــه، دحصوانــ
 .  حاشدشب( وی

گر ػن در آظر وقت نهاػ اػ ظون پا . 532 مسأله ّهن و يتـ حّتی بـرای یشود و فرصت کا
ــر او واضــب ن، نداشــته حاشــدوقــت  درركعــت نهــاػ  کخــظوانــدن  ــ؛ ســتينهــاػ ب ه البّت

و ظوانــدن نهــاػ وغــرب و عشــاء  طنانشــه تــا نيهــه شــب فرصــت بــرای غســل خــا تــيّهن
كــه در وســأل، نداشــته حاشــد بیــان ظواهــد  «277» ۀوضــطر وحســوب شــده و حکهــی 

 .  در وورد وی ضاری است، شد
گر ػن حعد اػ پا . 533 مسأله كه برا شک ضيشدن اػ ح کا  ا نـهخـنهاػ وقت دارد  یكند 
كه حههرطند  -  . د نهاػش را حصواندخحا -ركعت آن در وقت ظوانده شود کخ این انداػه 
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گر حه ظ ،ظواندن نهاػ است، ػن ۀفيكه وظ یدر تهام ووارد . 534 مسأله نکـه خال ايـا
 . آوردضا  هحآن نهاػ را  ید قضاخحا، نهاػ نصواند و حعد حفههد وقت داشته، وقت ندارد

، ظوانـدن نهـاػ اسـت واضـبحنـابر احتيـاط  ،ػن ۀفـيكه وظ یدر ووارد ،طور ههين
گر حه ظ حنـابر احتيـاط  ،حعد حفههد وقت داشـته نهاػ نصواند و، نکه وقت نداردخال ايا
 . آوردضا  هحآن نهاػ را  یالػم است قضا واضب

 اجضحیبراوستحباتووکروهات
نهـاػ  حلکـه هـر، پنسگانـه یوستحب است ػن حاجض در وقت نهاػها . 535 مسأله

د و پنبه و دستهال را عوض خنها کظود را اػ ظون پا، اتخدار وثل نهاػ آ واضِب وقت
رو حـه قبلـه ، نهـاػ ید و در ضـاخّهن نهايت، رديتواند وضو حگ یگر نهرد و ايكند و وضو حگ

شـود و ( دار ات سـسدهخـر آيـغ) ا ظوانـدن قـرآنخند و وشغول عكر و دعا و صلوات يحنش
كه در ا كنديتسب ،ن حالیبهتر آن است   .  حات ارحعه را انتصاب 

ه حاشـــد و ههـــراه داشـــتن قـــرآن و خـــكهتـــر اػ هفـــت آهرطنـــد  ظوانـــدن قـــرآن . 536 مسأله
كردن حه حنايقرآن و ن یها ن ظطیقرآن و وا ب ۀياػ حدن حه حاش ییندن ضارسا  ز ظضاب 
گفت - حاجض یبرا، و وانند آن( حنا حستن)  هنيعلـ ی تعالاػ فقها رضوان اهّلل یضهع ۀحه 
و  بــر ػن حــاجض حــرام اســت، واضــب قــرآن ۀات ســسدخــظوانــدن آ یولــ 1؛وکــروه اســت -
كه ساياحت  . دار را هن نصواندسسده ۀهار سورات طخر آیاط وستحب آن است 

 ح ضیاقسامعادتدر
سـه قسـن ، شـود و آن یگفتـه وـ 2«عـادت»، ػنـان یونّظن قاعـدگ ۀحه دور . 537 مسأله
 :  است

                                                           
كهتر است - در فرض ثاحت بودن آن - كراهت ظواندن قرآن برای ػن حاجض. 1  .  حه وعنای ثواب 

كـه در وسـاجل آخنـده عكـر وی در احکـاوی ، كـه عـادت ندارنـد فرق ػنان دارای عادت حـا ػنـانی . 2 ، شـود  اسـت 
گـر عـادت داشـته حاشـد، حـيض اسـت خـا استحاضـه، دانـد  ه ظون دخـده و نهیك وثاًل ػنی  اػ  در حعضـی ، ا

كه حا دخگران وتفاوت است ای  ووارد احکام ویژه  .  دارد 
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هعادت وقت. 1 هر و عذدی  كـه هـن اػ نظـر وقـت حـاجض شـدن و هـن اػ نظـر  یعـادت :ری 
 .  ونّظن است، آن یتعداد روػها

 .  ونّظن است ،كه تنها اػ نظر وقت یعادت :ری  عادت وقت. 2
 .  ونّظن است، ضيح یكه تنها اػ نظر تعداد روػها یعادت :ری  عادت عذد. 3

o قشدنآنیهوشرای انواععادتعدد طوحق 
 :  ه دو نوع استخّ عادت عدد . 538 مسأله

ر ۀی  عادت عذد. 1 كـه دو حـار حـ یوربـوط حـه ػنـ ،ن عـادتیا :تاه  ض شـده و ياسـت 
   .ض اػ نظر تعداد روػها وثل هن هستندين دو حیا

كـه دفعـات ز یوربوط حه ػن ،ن عادتیا :ياقصر ۀی  عادت عذد. 2 ض ياد حـخـاسـت 
 : اند ر را دارا بودهیاػ سه حالت ز یکخها  ضين حیشده است و ا

، شـود یشـتر نهـین بّي حـّد وعـ کخـنـد اػ یب یكـه وـ یظـون، ضيح ۀدر هر دفع .الف
دفعه  کخدر  .ندارد یاعداد آن نظن ثاحت یول، ندیب یشتر اػ هشت روػ ظون نهیوثاًل ب

   ...كند و یگر شش روػ ظون وشاهده وخد ۀدر دفع، ندیب یهفت روػ ظون و
كهتـر نّي حـّد وعـ کخـنـد اػ یب یكـه وـ یظون، ضيح ۀدر هر دفع .ب  وـثالً ، سـتين 

 .  ندیب یكهتر اػ پنذ روػ ظون نه
كن استخن دو حّد زیند بیب یكه و یظون، ضيح ۀدر هر دفع .ج كهتـر ؛ اد و  وـثاًل 
 یولــ، شــود یشــتر اػ هشــت روػ هــن نهــیظــون ب ۀنــد و وشــاهدیب یپــنذ روػ ظــون نهــ اػ

دفعـه شـش روػ ظـون  کخـدر  .ر استيیدر تغ ن دو حدیندارد و ب یاعداد آن نظن ثاحت
گــاه هشــت روػ ظــون  یگــر هفــت روػ ظــون وشــاهده وــخد ۀدر دفعــ، نــدیب یوــ كنــد و 
 .  ندیب یو

ض يالػم اسـت دو حـ، ردیصـورت پـغ «ه تاّوهخّ عادت عدد»نکه خا یبرا . 539 مسأله
كهتــر اػ آنخــنصــف روػ  یک اػ آنهــا حّتــخــ بــوده و هــر یوســاو، در تعــداد روػهــا اػ  ،ا 

   .شتر نباشدیگر بخض ديح
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گر ػن ،نیحنابرا  ا خـم پنذ روػ و نصـف ند و در واه دّو يپنذ روػ در واه اّول ظون بب یا
؛ شـود یهـه تاّوـه وحسـوب نّخـصـاحب عـادت عدد ،نـديظـون بب( م روػک سّو خ) ثل 

گــر در وــاه دّو  صــاحب عــادت  ،نــديظــون بب( ک طهــارم روػخــ) م پــنذ روػ و رحــعحلکــه ا
، یادخـن وقـدار زیـوگر آنکه در عرف حانوان حا وضود ا، شود یه تاّوه وحسوب نهخّ عدد

گــر ز ،نيههشنــ .ض وثــل هــن شــهرده شــوديحــاػ هــن دو حــ كــن حاشــد کانــد، ادهخــا ، و 
 . اشکال ندارد

گـر . حنـابراین، نـدارد یل و آظـر دظـالتشـب اّو ، هدر تحّقق عادت عددخّ  . 541 مسأله ا
كه ػن ظون دخده ولی در خکی اػ آن ، در دو واه وتوالی وساوی حاشد ،تعداد روػهایی 

ــر روػ، دو ــا آظــر را نيــز ظــون ببينــدوقــداری اػ شــب اّو ، هــاعــالوه ب ــاػ هــن عــادت ، ل خ ح
حا هن وتفاوت هرطند تعداد ساعات ظون دخدن دو واه ، شود وی ه تاّوه وحّققعددخّ 
 .  است
كــه در وــاه نصســت وــثالً  تــا پاخــان روػ هفــتن ظــون  وــاه لاػ اعان صــبح روػ اّو  ،ػنــی 
)شــب هنگــام( ظــون دخــده و تــا وــاه  مســّو قبــل اػ اعان صــبح روػ ، مو در وــاه دّو  دخــده

ــان روػ  ــ، اداوــه خافتــه نهــنپاخ هفــت روػ اســت و ههــين طــور  ۀصــاحب عــادت عددّخ
گر ،است حکن ظـون دخـده و در شـب  1مسـّو م اػ اعان صـبح روػ ر وـاه دّو ػن وغكور د ا

 2.ظونریزی وی قطع شده حاشد ،قبل اػ اعان صبح دهن
اسـت ػن دو حـار  یكـاف، ردیصـورت پـغ «تاّوه ۀخّ عادت عدد»نکه خا یبرا . 541 مسأله
كــه اػ نظــر تعــداد روػهــا وثــل هــن حاشــديض ببيحــ صــاحب ، ن صــورتیــكــه در ا نــد 

 ؛ گردد یعادت و

سـت و ين یكـاف دنخـظـون د دو حـار ،«ناقصـه ۀّخـعادت عدد» در وحّقق شدن یول 
اد تکــرار شــود حــه خــز، عكــر شــد «717» وســألۀكــه در  یطــور دن ظــون حــهخــالػم اســت د

كه ا یا گونه كند  ، ناقصـه اسـت ۀخّ عادت عدد ین ػن دارایكه در عرف حانوان صدق 
                                                           

 .  شب هنگام، خا قبل اػ آن. 1

 .  شودضاری وی - هر دو -این حکن در وورد عادت عددّخۀ تاّوه و ناقصه . 2
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گردد حار( 3ا خ 7)، كه عكر شد یطور دن ظون حهخنکه دخوثل ا  . تکرار 

o قشدنعادتوقتیشرا انواعآنوهی طوحق 
حاخـد وقـت دو حـيض در عـرف ، ه صـورت پـغیردبرای آنکه عادت وقتّيـ . 542 مسأله

گر ػنـی ،حنابراین .حانوان وثل هن وحسوب شود م ل اػ ظهـر روػ سـّو در وـاه اّو  - وـثالً  - ا
كهتــرخــک ســّو  ۀم حــه انــداػوــاه ظــون دخــده و در وــاه دّو  زودتــر خــا ، م خــا خــک طهــارم روػ خــا 

گونــه -دیرتــر ظــون حــيض او آغــاػ شــده اســت  كــه ایــن وقــدار تفــاوت در عــرف  حــه  ای 
 .  و تفاوت وغكور تأثيری ندارد شود ه وحّقق ویعادت وقتّي  -حانوان وعهول است 

گـر . حنـابراین، ل و آظـر دظـالتی نـداردشـب اّو ، هدر تحّقق عادت وقتّيـ . 543 مسأله ا
و  تا پاخـان روػ هفـتن ظـون دخـده ل واهدر واه نصست اػ اعان صبح روػ اّو  - وثالً  - ػنی

ل وــاه )شــب هنگــام( ظــون دخــده و تــا پاخــان روػ قبــل اػ اعان صــبح روػ اّو ، مدر وــاه دّو 
 .  ه استصاحب عادت وقتّي ، نهن اداوه خافته

كــه عــادت وقتّيــ . 544 مسأله گــاهی احتــدای عــادت آنــان در وقــت  ،ه دارنــدػنــانی 
، ل وـاه ظـون حـيض ببينـداّو وانند اخنکه ػنـی در دو وـاه وتـوالی اػ روػ ؛ وعّينی است

گـاهی انتهـای عـادت آنـان در و  وتفاوت حاشد، ام حيض در دو واههرطند انتهای اخّ 
ــی در دو وــاه وتــوالی در روػ هشــتن وــاه اػ ظــون ؛ وقــت وعّينــی اســت واننــد اخنکــه ػن
در وـاه  وـثالً ، وتفاوت حاشـد، ام حيض در دو واههرطند احتدای اخّ ، حيض پاک شود
 .  م آن حاشداػ روػ سّو  ،و در واه حعد ل واهنصست اػ روػ اّو 

 یا قهــرخــ یوــاه شهســ، هّيــدر وحّقــق شــدن عــادت وقت «وــاه» ونظــور اػ . 545 مسأله
   .تروػ اس یس حلکه ونظور ،ستين

 یكـاف، ا نباشـدخـه هـن حاشـد ّخـطـه عدد، هّيـدر وحّقـق شـدن عـادت وقت ،نیحنابرا 
م پـس وـاه دّو  ض دريظـون حـ ۀند و آغـاػ وشـاهديض ببياست ػن در دو واه ظون ح

گغشت س كه اض در واه اّو يظون ح ۀروػ اػ آغاػ وشاهد یاػ  ام خّ ل حاشد و فرق ندارد 
ا خـحاشـد  یا قهـرخـ یاػ وـاه شهسـ ینـّي وطـابق حـا روػ وع، ن دو وـاهیدن ػن در اخظون د
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ك ۀحــا دو حــار وشــاهد ین ػنــينباشــد و طنــ عــادت  یدارا، كــه عكــر شــد یتــّي فيظــون حــا 
 .  ه ظواهد شدّي وقت

گر . 546 مسأله ، روػ حاشـد یحـه سـ کخـض نزديظـون حـ ۀوشـاهد یها ػوان یدر ػن ا
، كـه در عـرف حـانوان وعهـول اسـت، نـدیب یروػ ظون وـ 11ا خروػ  92ا خروػ  97وثاًل هر 
كخــن حــال هــن حــا دو حــار دیــدر ا ه وحّقــق ّيــعــادت وقت، ت عكــر شــدهّيــفيدن ظــون حــه 
ض دّوم او ياه و آغـاػ حـض او روػ دهـن آن وـيآغـاػ حـ، لكه در وـاه اّو  وثل آن ،شود یو

عـــادت شـــده و  یدارا، ماػ وـــاه دّو  ین ػنـــيكـــه طنـــ، روػ هشـــتن وـــاه دّوم بـــوده اســـت
   1؛دخل شده عهل نهايتواند اػ واه سّوم حه حعد وطابق عادت تشک یو

 ،روػ است یادتر اػ سخا زخكهتر  ،دن او حه وقدار قابل توّضهخام ظون دخّ كه ا یاّوا ػن
گونه  نکـه هـرخوثـل ا، سـتيوعهـول ن ظـون در عـرف حـانوان ۀوشـاهد ن نـوعیكه ا یا حه 
حــاجض  حــار کخــا پنســاه روػ خــا هــر طهــل خــنــد یب یض وــيظــون حــ، حــار کخــروػ  پــانزده
كخن صورت حا دو حار دیدر ا، شود یو صـاحب عـادت ، ت عكـر شـدهّيـفيدن ظـون حـه 
كخشود و الػم است د یه نهّي وقت ار يحسـ نّي وعـ یػوـان ۀحـا فاصـل، تّيـفيدن ظون حه آن 

گونــه ،تکــرار شــود كــه آن روػهــا یا حــه  كنــد  ػوــان عــادت ، كــه در عــرف حــانوان صــدق 
كه در ا    2.رديگ یههان را عادت ظود در نظر و، ن حالیاوست 

o جوحکنآن  عادتورک 

گر ػن وثالً  . 547 مسأله ، مطهـار روػ و در وـاه سـّو ، مسه روػ و در وـاه دّو ، لدر واه اّو  ا
سـه روػ و در ، در وـاه فـرد، حا این فرض، ػ ظون ببيندطهار رو، سه روػ و در واه طهارم

                                                           
اػ ایـن حـه  طنـين ػنـی . واه حيض او آغاػ شـده اسـت آحان 7 ،رواه و در واه دّوموه 14 ،وثل آنکه در واه اّول. 1

 . آخد  حه حساب وی روػ آغاػ عادت وی ، آعرواه 3حنابراین،  .روػ خکبار است 97عادتش هر ، حعد
كــه هــر طهــل روػ خــ. 2  آغــاػ حــيض او روػ اّول وــاه بــوده و آغــاػ، شــود و در وــاه اّولحــار حــيض وــی کوــثاًل ػنــی 

دفعـات  روػ دهن واه دّوم بـوده و آغـاػ حـيض سـّوم او روػ بیسـتن وـاه سـّوم حاشـد و ایـن اوـر، حيض دّوم او
گونـه وکّرر كـه در عـرفتکرار شـود حـه  ، توانـد در دفعـات حعـِد ظـون دخـدن وی، عـادت او شـهرده شـود، ای 

كــافی ، ر ظــوندو حـا ۀو در تحّقــق عـادت بــرای طنــين ػنـی وشــاهد وطـابق حــا عـادت ظــوخش عهــل نهاخـد
 . نيست
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طهـــار روػ صـــاحب عـــادت نصواهـــد شـــد و عـــادت شـــرعی ورّكـــب ثاحـــت ، وـــاه زوح
كه ، حلکه حکن آن ػن، نيست  ؛ شود عكر وی  حعداً حکن وضطرحه است 

كيفّي   گر دخدن ظون حه  گونـه ،ت وـغكور خـا شـبيه آن حسـيار تکـرار شـودالبّته ا ای حـه 
كه آن روػهاكه در عرف  كند  حاخد ههـان را حـه ، روػهای عادت او است، حانوان صدق 

كيفّي  ،دهد عنوان روػهای عادت قرار كـه  3خـا  7ت وـغكور وثل اخنکه  گـردد  حـار تکـرار 
 . كشدسال طول وی کحدودًا ده واه خا خ

o روینشانه قعادتاز  هایحیضعدمتحق 

، و وـراد اػ تفـاوت دشـووحّقـق نهـی هـاحا تفاوت ظون در نشانه، عادت . 548 مسأله
كه ظون در حعضـی اػ روػهـا حـه نشـانه و در حعضـی اػ روػهـا حـه  1هـای حـيضآن است 

 ؛ های استحاضه حاشدنشانه

كــه حــه  وــثالً پــس   گــر اػ اّو ، بینــدظــون وــی طــور وســتهّر  ػنــی  ل وــاه تــا پــنسن وــاه حــه ا
ــاه نشــانه ــد و در روػهــای دخگــر و ی هــادارای نشــانه شظــون ،هــای حــيض ظــون ببين

هـای حـيض ظـون ل واه تا پنسن واه حه نشـانهاػ اّو  ،م هنو در واه دّو  استحاضه حاشد
ایـن ػن صـاحب ، هـای استحاضـه حاشـددارای نشـانه، مواه دّو  حقّيۀببيند و ظون در 
عــادت نيســت و در ایــن  دارایحلکــه ، شــوده وحســوب نهــیه و عددّخــعــادت وقتّيــ

)صــفات هــا رضــوع حــه نشــانه ،شهنگــام وطلقــًا حکــن او در تعيــین روػهــای حيضــ
ــابراین، حاشــد ویحــيض(  ــن وثــال اػ اّو . حن كــه ظــون دارای در ای ــاه  ــنسن و ــا پ ــاه ت ل و

 .  دهد صفات حيض بوده را حيض قرار وی

o بیچگونگ نرفتنعادتیاز
ــ . 549 مسأله ض عــادت داشــته يطــه در وقــت حــ - داردض عــادت يكــه در حــ یػن
گـر دو ورتبـ - نآا هن در وقت و هـن در عـدد خ، ضيطه در عدد ح ،حاشد  پشـت سـر ۀا

                                                           
 .  عكر شد« 373» های حيض در وسألۀنشانه. 1
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ــاريض ببيحــ گــرخد هــِن  ــا ح، نــد و آن دو ح ــ یهــا ضيوصــالف ح گر خکــدخو وثــل  یقبل
د خـِد پدخـضد ل حـه عـادتین رفتـه و تبـدیاػ بـ ن ػنیـعـادت ا، ن صـورتیدر ا، حاشند
 ؛ شود یض وين دو حیآوده اػ ا

گـاه  ،سـتل تـا پـنسن ااػ اّو  یو ۀّخـه و عددّيـعـادت وقت، كه در هر واه یوثاًل ػن  هـر 
حـه هـن ظـورده و  یو یعـادت قبلـ ،نـديدو واه پشت سر هن اػ دهن تا هفدهن ظون بب

   1.شود یل ویحه عادت هفت روػه اػ دهن تا هفدهن در هر واه تبد
اػ ، )غيــر وهاثــل( ض وصــالفيحــ کخــ ۀحــا وشــاهد، عــادت شــرعی ػن . 551 مسأله

گاه  ،اه استل تا هفتن واػ اّو  یعادت و، كه در هر واه یوثاًل ػن، رود ین نهیب  کخهر 
ظـورد و  یعـادتش حـه هـن نهـ، نـديحار برظالف عادت ظود اػ دهـن تـا پـانزدهن ظـون بب

 .  ل تا هفتن در هر واه ظواهد بودههشنان اػ اّو 
گــاه ػن دو حــار حــ . 551 مسأله كــه حــا عــادت قبلــيض ببيهــر   ،ش وصــالف اســتينــد 
ش اػ يعـادت قبلـ، دنحاش )غير وهاثل( گر وتفاوت خکدخض هن حا يظود آن دو ح یول
 ؛ دخآ یوضطرحه حه حساب و، ن رفته و ػنیب

گـر ، ل تا هفـتن وـاه اسـتاػ اّو  هه و عددخّ قتّي عادت ودارای كه در هر واه  یوثاًل ػن  ا
ل اػ وــاه اّو ، نــديطــور وصتلــف بــرظالف عــادت ظــود ظــون بب دو وــاه پشــت ســر هــن حــه
اش اػ  یادت قبلـن حال عیدر ا، ست و ششنیستن تا بیم اػ بدهن تا پانزدهن و واه دّو 

 2.دخد حه احکام ػن وضطرحه عهل نهاخن رفته و حایب

                                                           
طنانشـه دو ، كه ػن دارای عادت وقتّيه و عددّخه اػ اّول تا پنسن واه اسـت ،شاخان عكر است در وثال فوق. 1

كند عـادت قبلـيش حـاقی اسـت و روػهـای اّول تـا ، واه پشت سر هن اػ اّول واه تا پانزدهن ظون اداوه پیدا 
و روػهـای ششـن تـا پـانزدهن  - های حـيض نباشـدهرطند دارای نشانه - دهدواه را حيض قرار وی پنسن

 .  های حيض حاشدهرطند دارای نشانه ،دهدواه را استحاضه قرار وی

كه ػن دارای عادت وقتّيه و عددّخـه اػ اّول تـا هفـتن وـاه اسـت. 2 طنانشـه دو ، شاخان عكر است در وثال فوق 
ــا ، اػ ده روػ ظــون ببينــد و وــّدت آن وتفــاوت حاشــد بیشــتر ،وــاه پشــت ســر هــن وــثاًل در خــک وــاه اػ اّول ت

كنـد ،و در واه دّوم دواػدهن واه ظون ببيند عـادت قبلـيش حـاقی ، اػ اّول تـا پـانزدهن وـاه ظـون اداوـه پیـدا 
و  - هـای حــيض نباشــدهرطنـد دارای نشــانه - دهــداسـت و روػهــای اّول تـا هفــتن وـاه را حــيض قــرار وـی

 .  های حيض حاشدهرطند دارای نشانه ،دهدروػهای حعد را استحاضه قرار وی
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  یدر کل  حیضووردچندحکن
كه در هر واه خک حار ظون وـی . 552 مسأله كهتـر اػ ، بینـدػنی  طنانشـه ظـون وـغكور 

كنــد  و در ایــن اوــر فرقــی نهی آن حــيض اســت تهــام، سـه روػ و بیشــتر اػ ده روػ نباشــد
ام خا عدد عادت حاشد ظون وغكور وطابق حا اخّ  هاخنک طه؛ نه ػن دارای عادت حاشد خا

كه  و نهخا   .  نههای حيض را داشته حاشد خا نشانه، ظوننيز فرقی ندارد 
گــر  . 553 مسأله كهتــر اػ ســه روػ طنانشــه ظــون اّو ، بينــدبػنــی در وــاه دو حــار ظــون ا ل 

كی بـین آن دو عـالوۀنباشد و وسهـوع دو ظـون حـه  در ایـن ، اػ ده روػ بیشـتر نباشـد، پـا
كــه آن را  شــود وسهــوع دو ظــون خــک حــيض حســاب ویصــورت  كی وســط  و در پــا

كی بین دو ظون» كـه بـر ػن حـاجض حنابر احتياط  ،ناوند وی« پا كارهـایی  واضب حاخـد 
كه بر كارهایی  كرده و   . دهد ػن غير حاجض واضب است را انسام  حرام است را ترک 

كــه ػن دارای عــادشــاخان عكــر اســت،   ــا در حکــن وــغكور فرقــی نيســت  ت حاشــد خ
هـای حـيض را نشـانه، نـهام خـا عـدد عـادت حاشـد خـا ظون وـغكور وطـابق حـا اّخـ، نباشد

 .  داشته حاشد خا نداشته حاشد
گر  . 554 مسأله كهتـر طنانشـه هـر، بينـدبػنی در واه دو حار ظـون ا اػ  خـک اػ دو ظـون 

كی بین آن دو، سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نباشد در ایـن ، ده روػ خـا بیشـتر حاشـد، ولی پا
گانه قرار داده وی كدام اػ آنها حيض ضدا  ؛ شوند صورت هر 

كـه ػن دارای عـادت حاشـد خـا نباشـد ،در حکن وغكور  ظـون رؤخـت ، فرقـی نيسـت 
هـای حـيض را داشـته حاشـد خـا نشـانه، نـهام خـا عـدد عـادت حاشـد خـا شده وطابق حا اّخـ
 .  نداشته حاشد

گر  . 555 مسأله كـه ، شدبايند و دارای عادت نببدر واه دو حار ظون  ػنیا در صـورتی 
كهتر هر كی بـین آن دو خک اػ دو ظون  كهتـر اػ ، اػ سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نباشد و پا

كـه در وسـط پـاک بـوده اػ ده  ۀو هه، ده روػ حاشد كه ظون دخده حـا روػهـایی  روػهایی 
هــای حــيض حاشــد و ظــون طنانشــه خکــی اػ دو ظــون دارای نشــانه، روػ بیشــتر حاشــد
كــه دارای نشــانه، هــای حــيض نباشــددخگـر دارای نشــانه هــای حــيض اســت را ظـونی 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كه فاقد نشـانهحيض قرار وی هـای حـيض اسـت استحاضـه وحسـوب دهد و ظونی 
 ؛ شودوی

گر هر دو ظون دارای نشانه  هـای دو ظون فاقـد نشـانه های حيض حاشند خا هراّوا ا
حســوب م استحاضــه ودهــد و ظــون دّو ل را حــيض قــرار وــیظــون اّو ، حــيض حاشــند

ــد، شــودوــی  .هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت وراعــات وقتضــای احتيــاط را حنهاخ
كه در وورد هر دو ظون كـه بـر ػن حـاجض حـرام اسـت را تـرک  ،حدین صورت  كارهایی 

كـــه بـــر ػن وستحاضـــه واضـــب اســـت را انســـام  كارهـــایی  ظصوصـــًا در ، دهـــد كـــرده و 
كه هر دو ظون نشانه  .  های حيض را نداشته حاشندووردی 

كـهاخان عكر است، ش دارای  خـا ه داردفقـط عـادت عددّخـ حکن وغكور در وورد ػنـی 
ولی در وقـت عـادت ظـون ندخـده و هـر دو ظـون وـغكور را در غيـر  ،است هوقتّي  عادت

   1.شودوی ضاری ،وقت عادت وشاهده نهوده نيز

 اقسامزنانحاجض
 : اند شش قسن ،ػنان حاجض . 556 مسأله
ل    ؛هخّ ه و عددّي عادت وقت یدارا :او 

   ؛هّي عادت وقت یدارا :مدو   
 .  هخّ عادت عدد یدارا :مسى   

ن یـــوحّقـــق شـــدن ا یونگطگـــ؛ حاشـــند یعـــادت وـــ یدارا ػنـــان، ســـه قســـن فـــوق
 .  ها در وساجل قبل عكر شد عادت

دا یــپ یوعّينــعــادت  یولــ ،دهخــكــه طنــد وــاه ظــون د یػنــخعنــی ؛ وضــطرحه :چهههاسم
 .  نکرده است دایپ یا ا عادتش حه هن ظورده و عادت تاػهخنکرده 

 .  اوست دنخاّول ظون د ۀكه دفعخعنی ػنی ؛ وبتدجه :پًدن

                                                           
گر. 1 كـه احکـام ویـژه، ػن دارای عادت وقتّيه و عددّخه خا وقتّيه حاشد و در وقـت عـادت ظـون دخـده ا ای دارد 

 . حعدًا ظواهد آود
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كرده است یػن خعنی؛ هيناس :ششن  .  كه عادت ظود را فراووش 
كداميعادت ن یدارا ،ن سه دستهیا دارند  یاحکاو، ن شش قسنیا اػ ستند و هر 

 .  شود یح آن پرداظته ويكه در وساجل حعد حه توض

o 3.هی عددهوی عادتوقتیدارا
 : اند دو دسته، ه دارندخّ ه و عددّي كه عادت وقت یػنان . 557 مسأله
ل نـد و در وقـت يض ببيظـون حـ وعـّيندر وقـت  ،كه دو وـاه پشـت سـر هـن یػن :او 
نـد و روػ هفـتن يوثاًل دو واه پشت سـر هـن اػ روػ اّول وـاه ظـون بب، شود کهن پا وعّين
كه عادت ح کپا  .  ن ػن اػ اّول واه تا هفتن استیض ايشود 

كه يض ببيظون ح وعّينكه دو واه پشت سر هن در وقت  یػن :مدو   ند و حعد اػ آن 
نـد و تهـام يشـود و دوحـاره ظـون بب کشـتر پـایا بخـروػ  کخـ ،دخـشـتر ظـون دیا بخـسه روػ 
ــكــه ظــون د ییروػهــا ــا روػهــاخ ــا ییده ح ــوده اػ ده روػ ب کكــه در وســط پ  .شــتر نشــودیب
بـوده در هـر دو  کكـه در وسـط پـا ییهـاده و روػخـكـه ظـون د ییروػهـا ۀههـ ،نيههشن
حاشـد و عـادت  یه وـّخـه و عددّيـعادت وقت یدارا، ین ػنيطن، انداػه حاشد کخواه حه 

كه ظون د ییروػها ۀاو حه انداػ  کكـه در وسـط پـا ییروػهـا ۀهينـه حـه ضـه ،دهخـاست 
 ؛ بوده است

گر در دو واه پشت سر   کو سـه روػ پـانـد يم ظـون ببهن اػ روػ اّول وـاه تـا سـّو  وثاًل ا
كنده و شش روػ، ن ػنیعادت ا، نديشود و دوحاره سه روػ ظون بب شود و در سـه  یپرا

ك كــه آن را  یروػ پـا ك»كـه در وســط اسـت  حنـابر احتيــاط  ،ناونــد یوـ «ن دو ظــونیبـ یپـا
كارهــا کكــه بـر حــاجض حــرام اسـت را تــر ییكارهـا، الػم ر حــاجض يــكــه بـر غ ییكـرده و 

گر وقدار روػهاو  1واضب است را انسام دهد شـتر یب ،دهخم ظون دكه در واه دّو  ییاّوا ا
كهتر حاشدخ  .  هخّ ه است نه عددّي عادت وقت ین ػن دارایا، ا 

                                                           
ـــغكور. 1 ـــال و ـــاه بیشـــتر اػ ده روػ ظـــون ب ،در وث ـــک و ـــًا در خ ـــراػ آظـــر ، بينـــدطنانشـــه ػن اّتفاق حکـــن آن در ف

 . عكر ظواهد شد« 772» وسألۀ
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گــر در ، ه داردّخــه و عددّيــكــه عــادت وقت یػنــ . 558 مسأله  عــادتوقــت آغــاػ خــا بــین ا
كــه در عــرف ػنــان  یطــور ،نــديزودتــر ظــون بب، ش اػ آنیا بــخــا دو روػ خــ کخــا خــ ظــوخش
 ،ض را نداشـته حاشـديحـ یها نشـانه، آن ظـون هرطنـد - ضلـو افتـادهند عادتش خحگو

 - 1در اسـتهرار آن بـرای وـّدت سـه روػ داشـته حاشـد شـک خا وثاًل ظون زرد رنگ حاشد
كنــد و طنانشــه حعــد یكــه بــرا ید حــه احکــاوخــحا گفتــه شــد عهــل  حفههــد  اً ػن حــاجض 
كــه  ییهــا د عبادتخــحا، شــود کنکــه قبــل اػ ســه روػ پــاخوثــل ا ،ض نبــودهيحــ ضــا  هحــرا 
گر وقت حاقی است دخقضا نها ،اوردهين   ؛آنها را انسام دهد، و ا

كــه ينکــه آن قــدر زودتــر اػ عــادتش ظــون ببخوثــل ا، ن دو صــورتیــر ايــاّوــا در غ نــد 
ا آنکـه حعـد خـده و خـوقت ظود ظون د ريند در غخحلکه حگو، ند عادتش ضلو افتادهخنگو

گغشت ا كهـشـ یحا س ر طند هر)ام عادتش خّ اػ  تهـام شـدن وقـت حعـد اػ  یدن ػوـان 
ـــــديظـــــون بب، (عـــــادت ـــــه در  - ضيحـــــ یها نشـــــانه یطنانشـــــه آن ظـــــون دارا، ن ك
گفتــه شــد عهــل  انػنــ یكــه بــرا یحــه احکــاو، حاشــد - عكــر شــد «373» وســألۀ حــاجض 
در استهرار آن برای وـّدت سـه روػ داشـته حاشـد و طنانشـه حعـدًا  شکهرطند  ،دخنها

كـه  حاخـد عبادت، کـه قبـل اػ سـه روػ پـاک شـودوثـل اخن ،حفههد حيض نبوده هـایی را 
گر وقت حاقی است آنها را انسام دهد قضا نهاخد ،نياوردهضا  هح  . و ا

گر  ،نيههشن كـه آن  یولـ ،ض نباشـديح یها نشانه یداراظون وغكور ا ػن حدانـد 
كـه سـه روػ  حاخـد آن را حـيض قـرار دهـد، كنـد یدا وـیـظون سه روػ اداوه پ گـر ندانـد  و ا

كارهـاياحت، ا نهخكند  یدا ویاداوه پ كـه هـن  كـه بـر وستحاضـه  ییاط واضب آن است 
كارها  .  دخنها کتر، كه بر حاجض حرام است را ییواضب است را انسام دهد و هن 

 : ه داردخّ ه و عددّي كه عادت وقت یػن . 559 مسأله
گـر ههـ .الف ظـون ، عـادت و طنـد روػ قبـل اػ عـادت و حعـد اػ عـادت یروػهـا ۀا

 ؛ نديبب
                                                           

كـه در وســألۀ ،شـاخان عكـر اســت در ایـن وــورد و وـوارد وشــاحه. 1 ظواهـد آوــد الػم « 344» انسـام عهـل اســتبراء 
 .  شودشاول اواجل دورۀ عادت واهانه نهی ،و وضوب استبراء نيست
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 ؛ نديظون بب، عادت را حا طند روػ قبل اػ عادت یروػها ۀنکه ههخا اخ .ب
 ؛ نديظون بب ،طند روػ حعد اػ عادت اعادت را ح یروػها ۀنکه ههخا اخ .ج

ــو در هــر  ــكــه د ییهــا ظون، ح و ب، الــف ک اػ ســه وــوردخ هــن اػ ده روػ  یرو ،دهخ
كـــه در  - را ضيحـــ یها آن ظـــون نشـــانههرطنـــد  ،ض اســـتيههـــه حـــ، شـــتر نشـــودیب

 .  حاشد  نداشته - عكر شد «373» ۀوسأل
گــر اّوــا فقــط ، شــتر شــودیده اػ ده روػ بخــكــه د ییهــا ظون( ک اػ ســه وــوردخــدر هــر ) ا
ض يحـ یها آن ظـون نشـانههرطنـد  ،ض اسـتيده حخعادت د یكه در روػها یظون

ده استحاضـــه خـــا قبـــل و حعـــد عـــادت دخـــا حعـــد خـــكـــه قبـــل  یحاشـــد و ظـــون  را نداشـــته
ا دو روػ قبــل اػ خــک خــهرطنــد  ض را داشــته حاشــد ويحــ یها نشــانههرطنــد  ،حاشــد یوــ

ا قبــل و حعــد عــادت خــا حعــد خــقبــل  یكــه در روػهــا ییهــا د عبادتخــعــادتش حاشــد و حا
گــر  یحّتــ؛ دخــاورده را قضــا نهايــنضــا  هحــ روػهــای عــادت را حــا طنــد روػ حعــد اػ  ۀػن ههــا

حـا ، كنـد یروػ دهن وشاهده وكه تا  یعادت و ظون یروػها ظونعادت ظون ببيند و 
ــا نشــانهّيــض حاشــد و حقيحــ یها نشــانه هــن تنهــا ظــون  حــاػ، استحاضــه حاشــد یها ه ح
 .  حاشد یه استحاضه وّي ض و حقيح، عادت یروػها
گر هه .د ، طـور وسـتهّر  شـتر حعـد اػ عـادت حـهیا بخـزده روػ يعادت را حا س یروػها ۀا

ـــحق ض اســـت ويعـــادت حـــ یظـــون روػهـــا، نـــديظـــون بب حاشـــد و  یاستحاضـــه وـــ هّي
كحّداقل  تواند ظون حعد اػ ینه كنـديرا حـ( ده روػ) یپا و حاخـد ونتظـر فـرا  ض حسـاب 

 .  رسيدن وقت عادتش حاشد
گر عادت وقت .   ه كه در  یاو اػ نوع دّوو ۀخّ ه و عددّي ا  ،گغشـت «775» وسألۀاست 

كه سه روػ اّو یاو حه ا یوثاًل عادت شرع گونه است  سـ س روػ ، دنـیب یل واه ظون وـن 
ــا ــه وــّدت ســه روػ پ ــا ششــن ح ــا نهــن ظــون وــ اســت کطهــارم ت  ،نــدیب یو حعــد هفــتن ت

ل وــاه تــا پــانزدهن وــثاًل اػ اّو ، نــديشــتر اػ ده روػ وســتهّر ظــون ببیوــاه ب کخــطنانشــه در 
 یض اسـت و در روػهـايم واه و هفـتن تـا نهـن وـاه حـل تا سّو اّو  یها ظون، نديظون بب

كـرده  ییكارها ،واضباط حنابر احتي طهارم تا هفتن كه بر حاجض حـرام اسـت را تـرک 
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كارهــا دهــن تــا  یهــا دهــد و ظون یانســام وــ، كــه بــر وستحاضــه واضــب اســت را ییو 
 .  استحاضه است، پانزدهن واه

 : ه داردخّ ه و عددّي كه عادت وقت یػن . 561 مسأله
گــر وقــدار .الههف نــد و يعــادت را حــا طنــد روػ قبــل اػ عــادت ظــون بب یاػ روػهــا یا

گـــر اػ ده روػ بيههـــه حـــ، شـــتر نشـــودیده روػ ب هـــن اػ یرو ، شـــتر شـــودیض اســـت و ا
ــظــون د، كــه در عــادت ییروػهــا ــا طنــد روػ قبــل اػ خ ــه وقــدار  یكــه رو - آنده ح هــن ح

 .  را استحاضه قرار دهد( احتدا) اّول یض و روػهايح - شودعادت او 
گر وقدار .ب  یو رو نـديعادت را حا طند روػ حعـد اػ عـادت ظـون بب یاػ روػها یا

گـر بيههـه حـ، شتر نشـودیهن اػ ده روػ ب كـه در  یید روػهـاخـحا ،شـتر شـودیض اسـت و ا
ــظــون د، عــادت ــا طنــد روػ حعــد اػ آنخ ــه وقــدار عــادت او شــود یكــه رو، ده ح ، هــن ح

 .  را استحاضه قرار دهد هّي ض و حقيح
كه . 561 مسأله گـر ، ل هـر وـاه دارده هفـت روػ در اّو عددخّ  ۀعادت وقتّي  - وثالً  - ػنی  ا
قبـل اػ اعان  ،ل واه ظون بیینـد و ظـونریزخش در شـب خـاػدهن وـاهعان صبح روػ اّو اػ ا

كه در تهام این وّدت دخده، صبح روػ خاػدهن قطع شود حکـن حـيض را دارد  ،ظونی 
حاشـد و حکـن تسـاوػ ظـون اػ ده شـب خـاػدهن ولحـق حـه ده روػ وـی ،و در این صورت

 ؛ شودروػ در وورد آن ضاری نهی

حکـن تسـاوػ ظـون اػ  ،ظونریزی وی وثاًل تا ظهر روػ خاػدهن اداوه خاحداّوا طنانشه  
ل واه تا پاخـان روػ هفـتن را حـيض ظون اّو . حنابراین، شودده روػ در وورد آن ضاری وی

 .  شودظون تا روػ خاػدهن استحاضه وحسوب وی ۀقرار داده و حقّي 
گــر حعــد اػ آنکــه ســه ر ،ه داردّخــه و عددّيــكــه عــادت وقت یػنــ . 562 مسأله شــتر یا بخــوػ ا
كهتر اػ ده روػ حاشد و ، ن دو ظونیب ۀند و فاصليشود و دوحاره ظون بب کد پاخظون د
شـتر حاشـد یاػ ده روػ ب، بـوده کكه در وسط پـا ییده حا روػهاخكه ظون د ییروػها ۀهه
طنـد صـورت ، شـتر نباشـدیاػ ده روػ ب ییم حه تنهال و دّو اػ دو ظون طرف اّو  کخو هر 
 : دارد
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عادت حاشد و  یدر روػها، اػ آن یا وقدارخده خاّول د ۀكه دفع یتهام ظونآنکه  .1
كه حعد اػ پاظون دّو   ،ن صـورتیـدر ا؛ عـادت نباشـد ینـد در روػهـایب یشـدن وـ کم 

 موگـر آنکـه ظـون دّو ، م را استحاضه قـرار دهـدض و ظون دّو يظون اّول را ح ۀد ههخحا
كــه در ايحــ یها نشــانه ــاػ ظــون دّو  یقســهت، ن صــورتیــض را داشــته حاشــد  كــه ح ه م 
ك عالوۀ ض اسـت و يحـ، شـود یشـتر نهـیهـن اػ ده روػ ب یرو، ن آنهـایب یظون اّول و پا
 : شوددو وثال عكر وی ،در این وورد .حاشد یواستحاضه ، هّي حق

گر عادت ػن :لهثال او    کخـكه  یدر صورت، ت پنذ روػ بودهاػ پنسن تا نهن حه وّد  یا
اػدهن تـا شـانزدهن ظـون خـشـود و اػ روػ  کده و روػ دهـن پـاخواه اػ پنسن تا نهن ظون د

كـه پـنسن تـا  ییهـا ظون، ض را نداشـته حاشـديحـ یها م نشـانهند و ظون طـرف دّو يبب
 ،دهخـاػدهن تـا شـانزدهن دخـ كـه اػ ییهـا ض است و ظونيح ،دهخام عادت دخّ نهن در ا

 .  حاشد یو کحاشد و روػ دهن پا یاستحاضه و
گر عادت :مهثال دو    کخكه  یدر صورت، اػ پنسن تا نهن حه وّدت پنذ روػ بوده یػن ا

اػدهن تـا شـانزدهن ظـون خـشـود و اػ روػ  کده و روػ دهـن پـاخواه اػ پنسن تا نهن ظون د
كه اػ پنسن تا نهـن  ییها ظون، ض را دارا حاشديح یها م نشانهند و ظون طرف دّو يبب
ض يحـ ،دهخـدهن تـا طهـاردهن داػخـ كـه اػ ییهـا ن ظـونيده و ههشنخام عادت دخّ در ا

ك یاستحاضـه وـ، دهخـكـه در پـانزدهن و شـانزدهن د ییها است و ظون  یحاشـد و در پـا
كه آن را  ك»وسط  كارهـاحنـابر احتيـاط  ،ناونـد یوـ «ن دو ظـونیبـ یپـا كـه بـر  ییواضـب 

كارهـا كرده و  ر حـاجض واضـب اسـت انسـام يـكـه بـر غ را ییحاجض حرام است را ترک 
 .  دهد

اػ آن در  یا وقـدارخـم عـادت نباشـد و تهـام ظـون دّو  یاّول در روػهـاآنکه ظون  .2
كـه حا یروػها ض و ظـون اّول را استحاضـه قـرار يم را حـظـون دّو  ۀد ههـخـعادت حاشد 
 .  دهد

گر عادت ػن :هثال  یدر صـورت ،اػدهن تـا پـانزدهن وـاه حـه وـّدت پـنذ روػ بـودهخاػ  یا
اػدهن تـا پـانزدهن خشود و اػ روػ  کپا، نده و روػ دهخواه اػ پنسن تا نهن ظون د کخكه 
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ض اسـت و يحـ، دهخـام عـادت دخّ اػدهن تا پانزدهن در اخكه اػ  ییها ظون، نديظون بب
حاشــد و روػ دهــن هــن  یاستحاضــه وــ، دهخــكــه قبــل اػ آن اػ پــنسن تــا نهــن د ییهــا ظون
 .  است کپا

رقـی نيسـت ف، ( این وسـأله9( و )1در وورد حکن وغكور در حند )شاخان عكر است، 
وطـابق حـا عـدد عـادت ػن حاشـد خـا وطـابق  ،مل خـا ظـون دّو كه تعـداد روػهـای ظـون اّو 

ــه عــدد، دادن ظــون و وعيــار در حــيض قــرار نباشــد . عــادت وراعــات وقــت اســت ن
كه در وقت دخدهحنابراین،  هرطنـد تعـداد روػهـاخش وطـابق حـا ، حـيض اسـت، ظونی 

 .  عدد عادتش نباشد
گــر ، ن صــورتیــدر ا؛ عــادت نباشــد یػهــاآنکــه هــر دو ظــون در رو .3  یدارا یکــخا
كـه صـفات  یظون، ض نباشديح یها نشانه یدارا یگرخض حاشد و ديح یها نشانه
كـــه صـــفات حـــ یض قـــرار دهـــد و ظـــونيحـــ حاشـــد، وی ض را دارايحـــ ، ض نـــدارديرا 

گر هر دو ظون، استحاضه قرار دهد ک خـ  ريا هـخ حاشند ض را دارايح یها نشانه، اّوا ا
 ض و ظـونيل را حـطرف اّو  د ظونخحا، دنض را نداشته حاشيح یها ظون نشانه اػ دو

كه در هر دو ظون ياحتهرطند  ،م را استحاضه قرار دهدطرف دّو  اط وستحب است 
كندياحت  .  ض را نداشته حاشديح یها كه هر دو ظون نشانه یظصوصًا در صورت، اط 

گر عادت ػن :هثال  کخـكـه  یدر صورت، نذ روػ بودهل تا پنسن واه حه وّدت پاػ اّو  یا
 کده و دو روػ پـاخـاػدهن ظـون دخـنـد و اػ روػ هفـتن تـا يعادت ظـون نب یواه در روػها

ض را يصـفات حـ، لطـرف اّو  نـد و ظـونيشود و اػ روػ طهاردهن تـا هسـدهن ظـون بب
كــه اػ روػ  ییهــا ظون، دارا حاشــد ض رايصــفات حــ، منداشــته حاشــد و ظــون طــرف دّو 

اػدهن خــكــه اػ روػ هفــتن تــا  ییهــا ض اســت و ظونيحــ، دهخــن دطهــاردهن تــا هســده
 .  است کزدهن پايدواػدهن و س یحاشد و روػها یده استحاضه وخد

كـه تعـداد روػهـای ظـون اّو  در وورد حکن فوقشاخان عكر است،  ل خـا فرقی نيسـت 
 وطــابق حــا عــدد عــادت ػن حاشــد خــا وطــابق نباشــد و وعيــار در حــيض قــرار ،مظــون دّو 
. حنــابراین، هــای حــيض اســت نــه عــدد عــادتتشــصيص اػ روی نشــانه، ندادن ظــو
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كـــه نشـــانه هرطنـــد تعـــداد ، شـــودحـــيض وحســـوب وـــی، هـــای حـــيض را دارد ظـــونی 
ــه نشــانه ك ــا عــدد عــادتش نباشــد و ظــونی  ــدارد روػهــاخش وطــابق ح هــای حــيض را ن

گــر ؛ هرطنــد تعــداد روػهــاخش وطــابق حــا عــدد عــادتش حاشــد، استحاضــه اســت ــا ا اّو
هرطنـد  ،ل حـيض اسـتظـون اّو ، های حيض وهکن نباشداػ روی نشانه تشصيص

هرطنـد  ،م استحاضـه اسـتتعداد روػهاخش وطابق حا عدد عادتش نباشد و ظون دّو 
 .  تعداد روػهاخش وطابق حا عدد عادتش حاشد

 .  شود یعكر و دو وسألۀ حعددر ، گر وسألهخد یها صورت
گـر ح ،ه داردّخـه و عددّيـكه عادت وقت یػن . 563 مسأله كـه سـه روػ ا شـتر یا بخـعـد اػ آن 
كهتـر اػ ده روػ حاشـد و یب ۀند و فاصليشود و دوحاره ظون بب کد پاخظون د ن دو ظـون 
شـتر حاشـد و یبوده اػ ده روػ ب کكه در وسط پا ییده حا روػهاخكه ظون د ییروػها ۀهه
اداوــــه ) شــــتر نباشــــدیباػ ده روػ  ییحــــه تنهــــا ،مل و دّو اػ دو ظــــون طــــرف اّو  کخــــهــــر 
 : (وسأله قبلهای  تصور

ــر وقــدار .1 گ ــ یم در روػهــااػ ظــون اّول و دّو  یا ــه در  یعــادت حاشــد و ظــون اّول ك
ك ،عادت بوده یروػها كهتـر نباشـد و حـا پـا م اػ ظـون دّو  یوسـط و وقـدار یاػ سـه روػ 

آن وقـدار  ،ن صـورتیـدر ا، شـتر نباشـدیاػ ده روػ ب ،عادت بـوده یكه آن هن در روػها
كه د اػ هر كـه در يض است و احتيح، ام عادت بودهخّ ر ادو ظون  اط واضب آن اسـت 
ك كه آن را  یپا ك»وسط  كارها یو «ن دو ظونیب یپا ر حاجض واضـب يكه بر غ ییناوند 

كارهـا را است اػ  یكنـد و وقـدار کتـر، كـه بـر حـاجض حـرام اسـت را ییانسـام دهـد و 
كه حعد اػ روػهاظون دّو  اػ ظـون اّول  یداراستحاضه است و اّوا وقـ، عادت بوده یم 

كـه عـادتش ضلـو افتـادهخطنانشه عرفـًا حگو ،عادت بوده یكه قبل اػ روػها حکـن ، نـد 
كه ح، ض را دارديح كه حعضـيوگر آن  م اػ ظـون دّو  یض قرار دادن آن حاع  آن شود 

كه در ايا تهام آن اػ ده روػ حخعادت بوده  یكه در روػها ، ن صـورتیـض ظارح شود 
 . حکن استحاضه را دارد

 : شود یسه وثال عكر و ،این حکن در وورد
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گر عادت ػن اػ سّو  :لهثال او    یدر صـورت ،م وـاه تـا دهـن حـه وـّدت هشـت روػ بـودها
نـد عـادتش ضلـو خكـه در عـرف ػنـان حگو یطور، نديواه اػ اّول تا ششن ظون بب کخكه 

اػ اّول تـا كـه  ییهـا ظون، نـديشود و حعد اػ نهن تا پانزدهن ظون بب کدو روػ پاو  افتاده
ده خـاػدهن تـا پـانزدهن دخـكـه اػ  ییهـا ض است و ظونيده حخششن و در نهن و دهن د

ك یاستحاضه و كـه آن را  یحاشـد و در پـا ك»وسـط   حنـابر ،ناونـد یوـ «ن دو ظـونیبـ یپـا
كارهــايــاحت كارهــا ییاط واضــب  كــرده و   كــه بــر ییكــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک 

 . دهد یحاجض واضب است را انسام وريغ
گر عادت ػن اػ دهن تـا هسـدهن وـاه حـه وـّدت نـه روػ بـوده :مهثال دو    یدر صـورت، ا

نــد خكــه در عــرف ػنــان حگو یطــور حــه، نــديوــاه اػ هفــتن تــا طهــاردهن ظــون بب کخــكــه 
، نـــديســتن ظــون ببیاػ هفــدهن تـــا ب، شــود و حعــد کدو روػ پـــاو  عــادتش ضلــو افتــاده

ــا طهــاردهن و در هفــدهن ییهــا ظون ــه اػ نهــن ت ــو هســدهن د ك ض اســت و يحــ، دهخ
كـه روػهــا یرا حاعـ  وـیـز ،ض قـرار داديتـوان روػ هفـتن و هشـتن را هـن حـ ینهـ  یشـود 

گـرددياػ ده روػ حـ، ام عـادتخّ هفدهن و هسدهن واقع در ا كی »و حکـن  ض ظـارح  پـا
 .  وانند وثال اول است «بین دو ظون
گر عادت ػن اػ دهن تا نوػدهن واه حه وّدت ده ر :مهثال سى   كـه  یدر صورت، وػ بودها

نـد عـادتش خكـه در عـرف ػنـان حگو یطـور، نـديواه اػ هفتن تـا طهـاردهن ظـون بب کخ
كـه اػ  ییها ظون، نديستن ظون ببیشود و حعد اػ هفدهن تا ب کو دو روػ پا ضلو افتاده

كـه  ییتـوان روػهـا یض اسـت و نهـيحـ، دهخدهن تا طهاردهن و اػ هفدهن تا نوػدهن د
را یـز ،ض قـرار داديهفـتن تـا نهـن را هـن حـ یروػهـا یعنـخ ،دهخـون دضلوتر اػ عـادت ظـ

كـه روػهـا یووضب و ض يام عـادت اػ ده روػ حـّخـهفـدهن تـا نـوػدهن واقـع در ا یشود 
گردد كی بین دو ظون»و حکن  ظارح   .  ل استوانند وثال اّو  «پا

ــااػ ظــون اّول و دّو  یآنکــه وقــدار .2 آن وقــدار اػ  یولــ، عــادت حاشــد یم در روػه
كه در روػها كهتر حاشد یظون اّول   : ن صورتیدر ا، عادت بوده اػ سه روػ 

كه در اظون اّو  .الف كـه  یوقدار ۀهيحه ضه ،ام عادت واقع شدهخّ ل  اػ ظـون قبـل 
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كـه در  یدر صورت - را ظون سابق ۀد ههخحلکه حا، ض استيح، هن سه روػ شود یرو
ن اوــر یــحــه شــرط آنکــه ا؛ ض قــرار دهــديحــ - نــد عــادتش ضلــو افتــادهخعــرف ػنــان حگو
كه در روػهااػ ظون طرف دّو  یحاع  نشود حعض اػ ده روػ ، ا تهام آنخعادت بوده  یم 

 .  ض ظارح شوديح
كــه در ااػ ظــون طــرف دّو  یوقــدار ،نيههشنــ .ب ض يحــ ام عــادت واقــع شــدهّخــم 
ك حه شرط آنکه وسهوع ظون ،است ض قـرار دادن يحـ ۀحـا والحظـ، ن آنهـایبـ یهـا و پـا

ــه ضــهاّو ظــون طــرف  كهتــراػ ظــون قبــل اػ طــرف اّو  یوقــدار ۀهيل ح كــه  ن وقــدار یل 
كاوــل وــ یعنــخض يحــ استحاضــه ، آن ۀّيــشــتر نشــود و حقیاػ ده روػ ب، كنــد یســه روػ را 

 :  شود یسه وثال عكر و، روشن شدن حکن یبرا. است
كنـون اػ روػ  :لهثال او   گر عادت ػن اػ طهـارم تـا دهـن حـه وـّدت هفـت روػ بـوده و ا ا

، دهخـبوده و اػ روػ هفـتن تـا دواػدهـن ظـون د کده و دو روػ پاخواه تا طهارم ظون د اول
اػدهن خـض قرار دهد و ظـون روػ يل تا طهارم و هفتن تا دهن را حروػ اّو  یها د ظونخحا

ك كارهــاحنــابر احتيــاط  ،وســط یو دواػدهــن استحاضــه اســت و در پــا كــه بــر  ییواضــب 
كارهـا كرده و  ر حـاجض واضـب اسـت را انسـام يـكـه بـر غ ییحاجض حرام است را ترک 

 .  دهد 
كنـون اػ روػ  :مهثال دو   گر عادت ػن اػ طهارم تـا دواػدهـن حـه وـّدت نـه روػ بـوده و ا ا

، دهخـبـوده و اػ روػ هفـتن تـا پـانزدهن ظـون د کده و دو روػ پـاخل واه تا طهارم ظون داّو 
ل قـرار دهـد و ظـون روػ اّو ض ياػدهن را حـخم تا طهارم و هفتن تا روػ دّو  یها د ظونخحا

ــانزدهن یو روػهــا ــا پ ك، دواػدهــن ت ــا ــاط  ،وســط یاستحاضــه اســت و در پ ــابر احتي حن
كارها كارهـا ییواضب  كـرده و  ر حـاجض يـكـه بـر غ ییكه بر حاجض حرام اسـت را تـرک 

را یـز ،ض قـرار دهـديل را حـتواند ظون روػ اّو  ین ػن نهیدهد و ا واضب است را انسام 
كــه در روػهــااػ ظــون طــرف دّو  یشــود قســهت یحاعــ  وــ روػ  یعنــخعــادت بــوده  یم 

 .  ض ظارح شوديح اػ ده روػ، اػدهنخ
كنـون اػ  :مهثال سى   گر عادت ػن اػ پنسن تا دواػدهـن حـه وـّدت هشـت روػ بـوده و ا ا
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اػدهن و دواػدهــن ظــون خــبــوده و روػ  کده و پــنذ روػ پــاخــل وــاه تــا پــنسن ظــون دروػ اّو 
روػ  ض اسـت و ظـونيحـ، اػدهن و دواػدهـنخـتا پنسن و روػ م روػ سّو  یها ظون، دهخد
ك استحاضـه اســت، مل و دّو اّو  كارهــاحنـابر احتيــاط  ،وســط یو در پـا كـه بــر  ییواضـب 

كارها كرده و  انسـام ، ر حـاجض واضـب اسـتيـكه بر غ را ییحاجض حرام است را ترک 
شـود  یا حاعـ  وـریـز ،ض قـرار دهـديم را حل و دّو تواند ظون روػ اّو  ینهن ػن یدهد و ا 

كه در روػهاتهام ظون طرف دّو  اػ ده ، اػدهن و دواػدهـنخـروػ  یعنـخ، عـادت بـوده یم 
 .  ض ظارح شوديح روػ

، حعـد ۀو وسـأل ( این وسـأله9( و )1در وورد حکن وغكور در حند )شاخان عكر است، 
كه تعداد روػهای ظون اّو  وطابق حا عدد عادت ػن حاشـد  ،مل خا ظون دّو فرقی نيست 

نــه عــدد ، وراعــات وقــت اســت، و وعيــار در حــيض قــراردادن ظــون ا وطــابق نباشــدخــ
 .  عادت
كه عادت وقتّي  . 564 مسأله كـه سـه روػ خـا بیشـتر  ،داردعددّخـه ه و ػنی  گـر حعـد اػ آن  ا

كهتـر اػ ده روػ حاشـد و  ۀظون دخد پاک شود و دوحاره ظون ببيند و فاصل بین دو ظـون 
كه در ۀهه كه ظون دخده حا روػهایی  وسط پاک بوده اػ ده روػ بیشتر حاشـد و  روػهایی 

ــــک اػ دو ظــــون طــــرف اّو  ــــه تنهــــایی اػ ده روػ بیشــــتر نباشــــد )اداوــــل و دّو هــــر خ  ۀم ح
 :  دو وسألۀ قبل(های  صورت

ــر نيســت( .1 كهت ــه اػ ســه روػ  ــر تهــام ظــون اّول )ك گ م در و وقــداری اػ ظــون دّو  1ا
كی وسـط و وقـداری اػ  كـه آن هـن در ظـون دّو روػهای عادت حاشد و ظـون اّول حـا پـا م 

 ؛ اػ ده روػ بیشتر نباشد ،روػهای عادت بوده
كــه در اّخــام عــادت بــودهوقــداری اػ ظــون دّو  ل وتهــام ظــون اّو  ،در ایــن صــورت  ، م 

كـه آن را  كی وسـط  كــه در پـا كی بــین دو »حـيض اسـت و احتيـاط واضـب آن اسـت  پـا
كه بر غيـر حـاجض واضـب اسـت را انسـام ،ناوند وی «ظون كارهـایی  كارهایی  دهـد و 

                                                           
كهتـر حاشـد. 1 گـر ظـون اّول اػ سـه روػ  ظـون اّول استحاضـه اسـت و ظـون دّوم حــيض  ،ورتدر ایـن صـ، اّوـا ا

 . شود و این صورت اػ فرض وسأله ظارح استوحسوب وی
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كند و وقداری اػ ظون دّو  كه حعد اػ روػهای عـادت كه بر حاجض حرام است را ترک  م 
 .  استحاضه است، بوده

گـر :هثهال كـه خـک وـاه اػ اّو ، ل تـا هشـتن وـاه بـودهعـادت ػنــی اػ اّو  ا ل تــا در صــورتی 
تن پنسن و ششـن وـاه پـاک حاشـد و وسـّددًا اػ روػ هفـ هایو روػ طهارم واه ظون ببيند

و نيـز ظـون  ل تا طهارم وـاهاّو  هایروػ در این صورت ظون، تا دواػدهن واه ظون ببيند
ه استحاضــه اســت و و حقّيــ شــودهفــتن و هشــتن وــاه حــيض وحســوب وــی هــایروػ

كی روػ كـه بـر غيـر حنابر احتيـاط  ،واه پنسن و ششنهای نسبت حه پا كارهـایی  واضـب 
ــه  ك كارهــایی  ــرک حــاجض واضــب اســت را انســام داده و  ــر حــاجض حــرام اســت را ت ب

 .  كند وی
گر تهام ظون دّو  .2 ل در روػهای عادت حاشد و وقـداری اػ م و وقداری اػ ظون اّو ا

كی وسـط و ظـون  كهتـر نباشـد و حـا پـا كه در روػهـای عـادت بـوده اػ سـه روػ  ظون اّول 
كه آن هن در روػهای عادت بوده اػ ده روػ بیشتر نباشددّو   ؛ م 
كــه در اّخــام عــادت بــودهوقــداری اػ ظــون اّو  م وظــون دّو  تهــام ،در ایــن صــورت  ، ل 

كـه آن را  كی وسـط  كــه در پـا كی بــین دو »حـيض اسـت و احتيـاط واضـب آن اسـت  پـا
كارهـایی ،ناوند وی «ظون كه بر غير حاجض واضب است را انسام دهد و   را كارهایی 

كند و وقداری اػ ظون اّو ، كه بر حاجض حرام است كـه قبـل اػ روػترک  هـای عـادت ل 
كـه عـادتش ضلـو افتـاده، بوده وگـر آنکـه ؛ حکـن حـيض را دارد، طنانشه عرفًا حگوخنـد 

كه حعضی اػ ظون دّو  كه در روػهای عـادت بـوده خـا حيض قرار دادن آن حاع  شود  م 
كه در این صورت، تهام آن  . حکن استحاضه را دارد، اػ ده روػ حيض ظارح شود 
گر :هثال كـه خـک وـاه اػ اّو ، واػدهن واه بـودهعادت ػنی اػ طهارم تا د ا ل در صـورتی 

تا هفتن وـاه ظـون ببينـد و روػ هشـتن وـاه پـاک حاشـد و وسـّددًا اػ روػ نهـن تـا دواػدهـن 
 هـایروػ طهارم تا هفـتن وـاه و نيـز ظـونهای روػ در این صورت ظون، واه ظون ببيند

كـه در وقـت عـادت دخـده ظـون ، بـل عـادتم قروػ سـّو  عـالوۀحـه ، نهن تا دواػدهـن وـاه 
ل و دوم واه استحاضه است و نسبت حـه اّو  هایشود و ظون روػحيض وحسوب وی
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كی روػ هشـــتن  كـــه بـــر غيـــر حـــاجض واضـــب اســـت را انســـام داده و ، وـــاهپـــا كارهـــایی 
 . كندترک وی، كه بر حاجض حرام است را كارهایی

وقـداری  ل در روػهای عادت حاشـد وم و وقداری اػ ظون اّو آنکه تهام ظون دّو  .3
كه در روػهای عادت بوده كهتر حاشد ،اػ ظون اّول   ؛ اػ سه روػ 

كه در اخام عـادت واقـع شـدهم حيض است و ظون اّو ظون دّو  ،در این صورت  ،ل 
حلکــه ، حــيض اســت، كــه روی هــن ســه روػ شــود آن  اػ وقــداری اػ ظــون قبــل عــالوۀحـه 
كــه در عــرف ػنــان حگوخنــد در صــورتی  - را ظــون ســابقاػ  بیشــتر اػ ســه روػ وقــدارحاخــد 

كــه ؛ حــيض قــرار دهــدنيــز  -عــادتش ضلــو افتــاده  حــه شــرط آنکــه ایــن اوــر حاعــ  نشــود 
كــه در روػهــای عــادت بــوده خــا تهــام آنحعضــی اػ ظــون طــرف دّو  اػ ده روػ حــيض ، م 

 .  ظارح شود
گر :لهثال او   كـه خـک وـاه اػ ، عادت ػنی اػ طهارم تا دواػدهن وـاه بـوده ا در صـورتی 

و روػ ششن و هفتن واه پاک حاشد و وسـّددًا اػ روػ هشـتن  پنسن واه ظون ببيند ل تااّو 
هـای روػ طهـارم و پـنسن وـاه و نيـز ظـون ،در ایـن صـورت، تا دواػدهن واه ظـون ببينـد

كه در وقت عادت دخده ظون م قبـل روػ سـّو  عـالوۀحـه ، های روػ هشتن تا دواػدهن واه 
و  ل و دوم وـاه استحاضـه اسـتػ اّو شود و ظـون روظون حيض وحسوب وی، عادت

كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را  كارهــایی  كی روػ ششــن و هفــتن وــاه  نســبت حــه پــا
كارهایی  .  كندترک وی، كه بر حاجض حرام است را انسام داده و 

گر :مدو   هثال كـه خـک وـاه اػ ، عادت ػنی اػ طهارم تا دواػدهن وـاه بـوده ا در صـورتی 
ند و روػ ششن و هفتن واه پاک حاشد و وسـّددًا اػ روػ هشـتن ل تا پنسن واه ظون ببياّو 

هــای روػ طهــارم و پــنسن وــاه و نيــز ظــون ،در ایــن صــورت، تــا خــاػدهن وــاه ظــون ببينــد
كه در وقت عادت دخـدهظون م م و سـّو روػ دّو  عـالوۀحـه ، های روػ هشتن تا خاػدهن واه 

ستحاضـه اسـت و ل وـاه اشـود و ظـون روػ اّو ظـون حـيض وحسـوب وـی، قبل عادت
كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را  كارهــایی  كی روػ ششــن و هفــتن وــاه  نســبت حــه پــا

كارهایی  .  كندترک وی، كه بر حاجض حرام است را انسام داده و 
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گـر در وقـت عـادت، ه داردخّ ه و عددّي كه عادت وقت یػن . 565 مسأله نـد و يظـون نب، ا
ض قــرار يرا حــ د ههــانخــحا، نــديضــش ظــون ببيح یروػهــا تعــدادر آن وقــت حــه يــدر غ
ض را دارا يحـ یها طه نشـانه، ده حاشد طه حعد اػ آنخطه قبل اػ وقت عادت د، دهد
 .  ض را نداشته حاشديح یها ا نشانهخحاشد 

گر در وقت عادت ظـود سـه روػ ، ه داردخّ ه و عددّي كه عادت وقت یػن . 566 مسأله ا خـا
كهتر  یند و تعداد روػهايشتر ظون ببیب  یولـ، اشـدعـادت او ح یشـتر اػ روػهـایا بخـآن 

 یا حعـد اػ آن حـه تعـداد روػهـاخـام عادت در قبل اػ آن خّ ر ايشتر نشود و در غیاػ ده روػ ب
ك، ن دو ظونیند و بيش ظون ببخعادت ظو كـه وقـت و  این وورددر ، فاصله شود یپا

 : طند صورت دارد، عدد حا هن تعارض دارند
ك .1 ن یــدر ا؛ شــتر نشــودیان آنهــا اػ ده روػ بيــو یآنکــه وسهــوع آن دو ظــون حــا پــا

ك یض حســاب وــيحــ کخــوسهــوع دو ظــون  ،صــورت كــه آن را  یشــود و در پــا وســط 
ك» كارهــاحنــابر احتيــاط  ،ناونــد یوــ «ن دو ظــونیبــ یپــا كــه بــر حــاجض حــرام  ییواضــب 

كارها كرده و   .  دهد انسام ، ر حاجض واضب استيكه بر غ را ییاست را ترک 
ك .2 كـدام اػ  ،ن صورتیدر ا؛ دشتر حاشیا بخده روػ ، ان آن دو ظونيو یآنکه پا هر 
گانـــه قـــرار داده وـــيآنهـــا حـــ ا خـــض را دارا حاشـــد يحـــ یها طـــه نشـــانه، شـــوند یض ضدا
 .  ض را نداشته حاشديح یها نشانه
ك .3 كيو یآنکه پا كهتر اػ ده روػ و وسهوع دو ظون حا پـا ، نیدر بـ یان آن دو ظون 
كـه  ید ظـونخـشـود و حا یّدم ووقت بر عدد وق ،ن صورتیدر ا؛ شتر اػ ده روػ حاشدیب را 

ــــت د ــــدر وق ــــرار دهــــد ض يحــــ، دهخ ــــت د یظــــونحکــــن و ق ــــه ظــــارح وق ــــك در ، دهخ
 .  م بیان شدل و دّو صورت اّو  «739» ۀوسأل

o 7.هی عادتوقتیدارا
دو ، حاشـد یوـ وعـّينه دارنـد و اّول عـادت آنـان ّي كه عادت وقت ییها ػن . 567 مسأله
 :  هستند  دسته
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ل نـد و حعـد اػ طنـد يض ببيظون ح وعّينر وقت كه دو واه پشت سر هن د یػن :او 
وــثاًل دو وــاه ، انــداػه نباشــد کخــآن در هــر دو وــاه  یتعــداد روػهــا یولــ ،شــود کروػ پــا

روػ هشـتن اػ ، روػ هفتن و وـاه دوم، واه اّول یند وليروػ اّول واه ظون بب، پشت سر هن
كه ا کظون پا  . دهدض ظود قرار يد روػ اّول واه را عادت حخن ػن حایشود 
ض يشـتر ظـون حـیا بخـسـه روػ  وعـّيندر وقـت  ،كه دو وـاه پشـت سـر هـن یػن :دوم

ــايبب ــد و حعــد پ ــه ظــون بب کن ــد و تهــام روػهــايشــود و دو ورتب ــه ظــون د یین ــا خــك ده ح
آن در وـاه  یتعـداد روػهـا یولـ ،شـتر نشـودیبـوده اػ ده روػ ب کكه در وسـط پـا ییروػها

كهتــر  ه روػ وــاه اّول هشــت روػ و در وــاه دوم نــوــثاًل در ، شــتر اػ وــاه اّول حاشــدیا بخــدوم 
كه اخدر هر دو واه اػ اّول واه ظون د یول ،حاشد د روػ اّول واه را خحا ،ن ػن هنیده حاشد 

كــه ظــون د یاوّخــض ظــود قــرار دهــد و ايروػ اّول عــادت حــ ض اســت و در يحــ، دهخــرا 
كه آن را  یپاك ك»وسط  كارهاط حنابر احتيا ،ناوند یو «ن دو ظونیب یپا كـه  ییواضب 

كارهــا كــرده و  ، ر حــاجض واضــب اســتيــكــه بــر غ را ییبــر حــاجض حــرام اســت را تــرک 
 .  انسام دهد

ـــان . 568 مسأله ـــكـــه عـــادت وقت یػن ـــد و آظـــرّي ـــان  ه دارن دو ، حاشـــد وعـــّينعـــادت آن
 :  اند دسته

ل نـد و حعـد اػ طنـد روػ در وقـت يض ببيكه دو وـاه پشـت سـر هـن ظـون حـ یػن :او 
، انـداػه نباشـد وـثاًل وـاه اّول کخآن در هر دو واه  یاد روػهاتعد یول ،شود کپا وعّين
 ؛ شود کروػ پنسن ظون آغاػ شود و در هر دو واه روػ نهن پا، مم و واه دّو روػ سّو 
 ن قـرار دادنیـض ظـود قـرار دهـد و اثـر ايعادت حـ ید روػ نهن را انتهاخحا ،ن ػنیا 

گر وثاًل در واه دیعادت ا كه ا شتر شود و تا پانزدهن یون اػ ده روػ بگر اّتفاقًا ظخن است 
كـه در اخواه اداوه  كـه ػن حعـد اػ نهـن وـاه تـا پـانزدهن وشـاهده  یظـون، ن صـورتیـاحـد 

 .  استحاضه است، كند یو
 کنـد و حعـد پـايض ببيشتر ظون حـیا بخسه روػ  ،كه دو واه پشت سر هن یػن :دوم

ده خـكـه ظـون د ییم روػهاشود و تها کپا وعّينند و در وقت يشود و دو ورتبه ظون بب
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آن در  یتعــداد روػهــا یولــ ،شــتر نشــودیاػ ده روػ ب ،بــوده کكــه در وســط پــا ییحــا روػهــا
كهتر  ، اّوا وقت انتهـای آن در هـر دو وـاه خکـی حاشـد، شتر اػ واه اّول حاشدیا بخواه دوم 

ن ظـون بوده و اػ هشتن تـا دهـ کده و دو روػ پاخم تا پنسن ظون دوثاًل در واه اّول اػ سّو 
بـوده و اػ هفـتن تـا  کروػ پـا کخـده و خـل تا پـنسن ظـون دم اػ اّو ده است و در واه دّو خد

 ؛ ده استخدهن ظون د
 ن قـرار دادنیـض ظود قرار دهـد و اثـر ايعادت ح ید روػ دهن را انتهاخحا ،ن ػنیا 

گر وثاًل در واه د كه ا زدهن شتر شـود و تـا پـانیگر اّتفاقًا ظون اػ ده روػ بخعادت آن است 
كـه ػن حعـد اػ دهـن وـاه تـا پـانزدهن وشـاهده  یظـون ،ن صـورتیـكـه در ا احدخواه اداوه 

كيحـ، كند استحاضه است و دو ظـون قبـل اػ آن یو حنـابر  ،وسـط یض اسـت و در پـا
كارهااحتياط  كارهـا ییواضب  كـرده و  ر يـكـه بـر غ ییكه بر حاجض حرام است را تـرک 

 .  حاجض واضب است را انسام دهد
گر در ، ه داردّي عادت وقتكه  یػن . 569 مسأله ا دو خـ کخـا خـوقـت عـادت آغاػ خا بـین ا
نـد عـادتش ضلـو خعـرف ػنـان حگو كـه در یطـور حـه ،نـديش اػ آن زودتـر ظـون ببیا بـخروػ 

وــثاًل ظــون زرد رنــگ  ،ض را نداشــته حاشــديحــ یها آن ظــون نشــانههرطنــد  - افتــاده
كـه  ید حـه احکـاوخـحا - در اسـتهرار آن بـرای وـّدت سـه روػ داشـته حاشـد شک خا حاشد
كنـد و طنانشـه حعـد یبرا ن یـوثـل ا، ض نبـودهيحفههـد حـ اً ػن حاجض عكر شـد عهـل 

كه  ییها د عبادتخحا، شود کكه قبل اػ سه روػ پا گـر خـقضـا نها، اوردهيـنضـا  هحرا  د و ا
 .  انسام دهد آنها را، است یوقت حاق

كــه يظــون بب نکــه آن قــدر زودتــر اػ عــادتشخوثــل ا، ن دو صــورتیــر ايــاّوــا در غ نــد 
ا آنکـه حعـد خـده و خـر وقت ظود ظون ديند در غخحلکه حگو ،ند عادتش ضلو افتادهخنگو

گغشت ا كهـ یحا س ر طند هر)ام عادتش خّ اػ  تهـام شـدن وقـت حعـد اػ  یشـدن ػوـان 
حــه حاخــد  ،ض حاشــديحــ یها نشــانه یطنانشــه آن ظــون دارا، نــديظــون بب، (عــادت
در اســتهرار آن  شــکهرطنــد  ،دخــعهــل نها ،حــاجض عكــر شــد انػنــ یكــه بــرا یاحکــاو

وثل اخنکه قبـل  ،برای وّدت سه روػ داشته حاشد و طنانشه حعدًا حفههد حيض نبوده
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كــه  حاخــد عبادت، اػ ســه روػ پــاک شــود گــر وقــت ضــا  هحــهــایی را  نيــاورده قضــا نهاخــد و ا
 . حاقی است آنها را انسام دهد

گر  ،نيههشن كـه آن  یولـ ،باشـدض نيحـ یها نشـانه یداراظون وغكور ا حدانـد 
كـه سـه روػ  حاخد آن را حيض قرار دهد، كند یدا ویظون سه روػ اداوه پ گر نداند  و ا

كارهاياحت، ا نهخكند  یدا ویاداوه پ كه هن  ، كه بر وستحاضـه ییاط الػم آن است 
كارهــا ــه بــر حــاجض را ییواضــب اســت را انســام دهــد و هــن   کتــر، حــرام اســت ك

 .  دخنها
گر در وقت عادت ظود ظـون بب ،ه داردّي تكه عادت وق یػن . 571 مسأله نـد و وقـدار يا
هرطنـد  ،ض حاشـديحـ یها نشـانه یش اػ ده روػ حاشد و ظـون او تنهـا دارایآن ظون ب

اه رنـــگ و يســـ، اػ آن ینکـــه قســـهتخواننـــد ا، درضـــات و وراتـــب آنهـــا وتفـــاوت حاشـــد
رد رنــگ وــثاًل ز، استحاضــه حاشــد یها نشــانه یا تنهــا داراخــره حاشــد يــت قروــز، یقســهت
گر وهکـن اسـت وقـدار خحا - حاشدآن حا هن وتفاوت  یدرضات زردهرطند  - حاشد د ا
تنهــا اػ ، شــاوندخطــه آن ظو، ض قــرار دهــديشــان ظــود را حــخاػ ظو یام عــادت حعضــّخــا

ػنــده ، ا اػ هــر دو طــرف حــه او ونســوب حاشــدخــا وــادر حــه او ونســوب حاشــد خــطــرف پــدر 
 : ریت دو شرط زخحا رعا یول، ا وردهخحاشد 

ل وصـالف حـا وقـدار ، شـاوندخظوآن وقـدار عـادت  اطهينان نداشته حاشـدآنکه  :او 
كـه ظـودش در  اسـت وثل آن ،ضيو وصالفت در وقدار ح 1حاشد یض ظودش ويح

ــّوت وــزاح حاشــد و آن ػن نزد یػوــان ضــوان ــو ق ــه ســّن  کخ كــه وقــدار  یاجســگخح حاشــد 
كن و كـه عـالوه بـر عـادت  یثـل ػنـز ويو ن ن صورتیا عکس اخشود و  یعادت وعهواًل 

ا حــه خــهــن هســت و وــثاًل در هــر وــاه اػ دهــن وــاه  2ناقصــه ۀّخــعــادت عدد یدارا، هّيــوقت
گر در  ین ػنيطن، ا هفت روػخند و یب یوّدت پنذ روػ ظون و شـتر اػ ده روػ یک واه بخا

                                                           
كه خا حداند وقدار عادت آن ػن وصالف حا وقدار حيض ظـودش نيسـت خـا اخنکـه در ایـن اوـر . 1 حه این وعنا 

وخش احتهـــال وعقـــول حدهـــد عـــادت او وصـــالف حـــا عـــادت ظـــ ،حـــه عبـــارت دخگـــر .تردخـــد داشـــته حاشـــد
 .  حاشد نهی

 .  توضيح داده شد« 717» در وسألۀ ،ناقصه ۀعادت عددخّ . 2



    / گانه های سه ظون 

كهتـر اػ پـنذ روػ خاػ ظو یتواند حه عادت حعض ینه ،نديظون بب كه  شـتر اػ یا بخـشانش 
كند، ندیب یروػ ظون و هفت  .  رفتار 
گـــر خوقــدار عــادت آن ػن حــا وقــدار عــادت د اطهينــان نداشــته حاشــدآنکــه  :مدو  
كه داراخظو گر وقـدار تفـاوت حسـ یول ،شرط اّول هستند تفاوت دارد یشانش  كـن يا ار 

كه   .  ندارداشکال ، ياخدحساب نعرفًا حه حاشد 
گر ا  كاریا كه اػ سـه روػ تـا ّي وص، اشدنبوهکن ( شاوندانخظو وراضعه حه) ن  ر است 
كه وناسب وقدار ح یتعداد روػ هر ،ده روػ ض قرار دهـد يآن را ح، ندیب یضش ويرا 

كه هفت روػ قرار دهد البّتـه ؛ نديببكه آن را وناسب ظود  یدر صورت، و بهتر آن است 
كه عكر شد گر ػن دارا، ههان طور  كه  یوانند ػن، هن هست 1ناقصه ۀخّ عادت عدد یا

ــاه اػ اّو  در ــاه هــر و ــل و ــخ ــنذ روػ ظــون و ــه وــّدت پ ــنــد یب یا ح ــ، ا شــش روػخ ــيطن  ین ػن
كهتر اػ پنذ روػ خرا انتصاب نها یتواند عدد ینه كه   .  شتر اػ شش روػ حاشدیا بخد 

كه ػن حا رضوع حه ظو یعدد ،ان عكر استخشا ا حـا انتصـاب عـدد حـه خـشاوندان خرا 
ض يحه شرط آنکه حـا حـ، رديظون در نظر حگ ید اػ احتداخحا، ندخگز یبر و ضيعنوان ح

كـه حـ یید تعـداد روػهـاخحا ،نيههشن .ده روػ فاصله شده حاشد، شيقبل  ض قـراريرا 
 . ظواهد آودحعد  وسألۀكه در  گونه  آن، دهد ووافق حا وقت عادتش حاشد یو

كه عادت وقتّي  . 571 مسأله كه ظون دخـده بیشـتر، ه داردػنی  اػ ده  طنانشه روػهایی 
كــه در  - هــای حــيضانــد اػ روی نشــانهروػ حاشــد و نتو حعــد بیــان  وســألۀحــا توضــيحی 

كــــه، اخــــام حــــيض را وعــــّين نهاخــــد - شــــودوــــی حســــب  - حاخــــد تعــــداد روػهــــایی را 
وطـابق حـا وقـت عـادت ظـوخش لحـاظ نهاخـد و  ،دهـدحيض قرار وـی - «754» ۀوسأل
   .دتواند حيض را در غير وقت عادت ظود قرار ده نهی
گــر احتــ ،حنــابراین  وثــل اخنکــه هــر وــاه اػ روػ اّول  ،دای ػوــان عــادت او وعلــوم حاشــدا

ــا طنانشــه خــک وــاه اػ روػ اّو ، دخــده ظــون وی ــانزدهن وــاه ظــون ببينــد و نتوانــد ح ــا پ ل ت
خعنـی اّول  ،ظـون ۀل وشـاهدحاخـد روػ اّو ، تعـداد آن را وعـّين نهاخـد، های حيض نشانه

                                                           
 .  ههان. 1
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عهــل ، عكــر شــد« 754» ۀدر وســألحــه آنشــه ، وــاه را حــيض قــرار دهــد و در تعــداد روػهــا
ــد و نهی ــرای حــيض را اػ روػهــای حعــد اػ روػ اّو  نهاخ ــده ب ــد عــدد برگزخ  ۀل وشــاهدتوان

   .وثاًل روػ دهن انتصاب نهاخد ،ظون
كه صاحب عـادت وقتّيـ ،ههشنين گر ػنی   ،ه اسـت و آغـاػ آن خـاػدهن وـاه اسـتا
توانـد عـدد برگزخـده  نهی، ل واه تا هسـدهن وـاه ظـون ببينـدخک واه وثاًل اػ اّو  طنانشه

 ؛ ل واه قرار دهدبرای حيض ظوخش را اػ احتدای واه خا ده روػ اّو 
ــه،  گون ــ ههــين  ــه عــادت وقتّي ك ــی  ــوم وی هػن كــه آظــر آن وعل ــثاًل  ای دارد  حاشــد و و

گر در خـک وـاه اػ اّو ، پانزدهن واه است توانـد  نهی ،ل وـاه تـا شـانزدهن وـاه ظـون ببينـدا
عـداد آن را طـوری قـرار دهـد حلکه حاخد ت، روػ دهن واه قرار دهد آظر عادت ظود را وثالً 

 .  وطابق حا انتهای وقت عادتش حاشد، آن كه آظر
گر در وقت عادت ظود ظون بب ،ه داردّي كه عادت وقت یػن . 572 مسأله ند و وقـدار يا
ض را داشـته يحـ یها ظـون او نشـانه ،اػ روػهـا یش اػ ده روػ حاشد و حعضـیآن ظون ب
كــه قســهتیــواننــد ا، ت و وراتــب آنهــا وتفــاوت حاشــددرضــاهرطنــد  - حاشــد اػ آن  ین 
ض را نداشـته يحـ یها روػهـا نشـانه یو حعضـ - ره حاشـديـقروـز ت یاه رنـگ و قسـهتيس

ــا هــن وتفــاوت یدرضــات زردهرطنــد  ،وــثاًل زرد رنــگ حاشــد ،حاشــد  ســهداراى ، آن ح
 :  صورت است

كهتر و ا، ض استيح نۀنشا اكه ح ییروػها .الف  ؛شتر نباشدیػ ده روػ باػ سه روػ 
 . ه را استحاضه قرار دهدّي ض و حقيآن را ح، ن صورتیدر ا

كهتر حاشديح ۀظون حا نشان .ب ض قـرار يآن را حـ ،ن صـورتیدر ا؛ ض اػ سه روػ 
رضـوع حـه ) عكـر شـد «754» وسـألۀكه در  یاػ دو راه یکخآن را حا  یو تعداد روػها داده
روػهـــا در صـــورت  و ل عـــدديـــد و تکهخـــان نهيـــیتع( ا انتصـــاب عـــددخـــشـــاوندان خظو

 .  شود یانسام و، ض استيصفات ح یدارا كه حعد اػ ظون یاػ ظون، اوکان
 یتعـداد روػهـا ،ن صـورتیـدر ا؛ حاشـدشـتر اػ ده روػ یب، ضيحۀ ظون حا نشان .ج 
شـاوندان خرضوع حه ظو) عكر شد «754» وسألۀكه در  یاػ دو راه یکخض ظود را حا يح
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، ضيحـ ۀنشـان یدارا ظـون یرا اػ احتدا د و آن تعداد روػخن نهايیعت( ا انتصاب عددخ
 1.دهد یظون را استحاضه قرار و ۀّي رد و حقيگ یدر نظر و ضيح

نکـه آن خن ایبـ یتفـاوت، «ح» و «ب» و «الـف» صـورت سـهدر هـر  ،ان عكـر اسـتخشا
ل وـاه اش اّو  هّيـكـه عـادت وقت یوـثاًل ػنـ؛ سـتين، ا نباشـدخـروػها وطابق حا وقت حاشد 

گــر اػ اّو  ،اســت  ین ظــون اػ طهــارم تــا نهــن دارایــنــد و ايل وــاه تــا پــانزدهن وــاه ظــون ببا
م ل تـا سـّو اّو  یض قرار دهـد و روػهـايد طهارم تا نهن را حخحا، ض حاشديح یها نشانه

 .  استحاضه است، و دهن تا پانزدهن

كلّ ّي كه عادت وقت یػن . 573 مسأله ن ر آيدر غ یول ،نديظون نب یه دارد و در وقت حه 
كه بيبب یوقت ظون آن  یها ض را حـا نشـانهيشتر اػ ده روػ حاشـد و نتوانـد وقـدار حـیند 
كـه در روػهـا یههانند ػن، ص دهديتشص ده و ظـونش اػ ده خـعـادت ظـون د یاست 
 .  شتر شده استیروػ ب

گر در وقت عادت ظود ظون بب ،ه داردّي كه عادت وقت یػن . 574 مسأله ند و وقـدار يا
كهتـر و اػ يح ۀنشان حاكه  ییروػهاش اػ ده روػ حاشد و یآن ظون ب ض است اػ سـه روػ 
ل طنانشـه اػ اّو ، حاشـد یل وـاه وـه او اّو ّيـكه عـادت وقت یوثاًل ػن - شتر نباشدیده روػ ب

استحاضــه و دوحــاره  ۀســ س طهــار روػ حــا نشــان ،ضيحــ ۀوــاه طهــار روػ ظــون حــا نشــان
دهــد و  یرار وــض قــيفقــط ظــون اّول را حــ - كنــدض وشــاهده يحــ ۀطهــار روػ حــا نشــان

گــر اػ اّو  ،نيههشنــ .ه استحاضــه اســتّيــحق  ،ضيحــ ۀطهــار روػ ظــون حــا نشــان، ل وــاها
فقــط ، نــديض ببيحــ ۀاستحاضــه و دوحــاره طهــار روػ حــا نشــان ۀســ س ده روػ حــا نشــان
كـه دارا ه استحاضــه ّيـدهـد و حق یض قـرار وـيض اسـت حــيصـفات حـ یظـون اّول را 

 .  است
گر ح ،ه داردّي كه عادت وقت یػن . 575 مسأله كه سه روػ ا ، دخـشـتر ظـون دیا بخعد اػ آن 
ــاره ظــون بب کپــا ــ ۀنــد و فاصــليشــود و دوح كهتــر اػ ده روػ حاشــد و ههــیب  ۀن دو ظــون 

                                                           
كاستن اػ ظون دارای نشانه ،حنابراین. 1 كردن و  شـود  آن انسام وی اػ آظر، های حيض در صورت اوکانكن 

 .  شودو اّخام عادت اػ احتدای آن لحاظ وی
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 شـتر حاشـد و هـریبـوده اػ ده روػ ب کكـه در وسـط پـا ییده حا روػهـاخكه ظون د ییروػها
كـه پـ، شتر نشـودیاػ ده روػ ب ییل و دوم حه تنهااػ دو ظون طرف اّو  کخ نذ روػ وثـل آن 

 یدر احکـام واننـد ػنـ، نـديشـود و دوحـاره پـنذ روػ ظـون بب کند و پنذ روػ پـايظون بب
كه عادتش وقت كه در وساجلخّ ه و عددّي است   .  عكر شد« 733 تا 739» ه است 

o 1.هی عادتعددیدارا
ن است دو دسته ّي آن وع یه دارند و تعداد روػهاخّ كه عادت عدد یػنان . 576 مسأله
 :  هستند
ل  ،انـداػه حاشـد کخـض او در دو وـاه پشـت سـر هـن يحـ یداد روػهـاكـه تعـ یػن :او 

ده خـكـه ظـون د یروػ هرطنـد ،ن صـورتیـدر ا ،نباشـد یکـخدن او خـظـون د وقت یول
گر واه اّول اػ روػ اّول تا پـنسن و وـاه دوم اػ ؛ شود یعادت او و اػدهن تـا پـانزدهن خـوثاًل ا
 .  شود یعادت او پنذ روػ و ،نديظون بب
شـتر یا بخـروػ  کخـنـد و يشتر ظـون ببیا بخسه روػ  ،و واه پشت سر هنكه د یػن :دوم

دن ظون در واه اّول حا وـاه دوم فـرق داشـته خند و وقت ديشود و دو ورتبه ظون بب کپا
گر تهام روػها ،ن صورتیدر ا ،حاشد  کكـه در وسـط پـا ییده و روػهـاخـكه ظـون د ییا
تهـام ، انـداػه حاشـد کخـده حه خظون دكه  ییشتر نشود و تعداد روػهایاػ ده روػ ب ،بوده
د در خــحا، واضــبحنــابر احتيــاط  شــود و یض او وــيده عــادت حــخــكــه ظــون د ییروػهــا
كـه پـا یروػها كارهـاياحت ،بـوده کوسط  ر حـاجض واضـب اسـت يـكـه بـر ػن غ ییاطـًا 

كارهـا گـر وـاه اّول اػ روػ ؛ دخـنها کحـرام اسـت تـر كـه بـر حـاجض ییانسام دهد و  وـثاًل ا
شود و دوحاره اػ ششن تا هشـتن حـه وـّدت سـه روػ  کند و دو روػ پايم ظون بباّول تا سّو 
شـود و دوحـاره اػ  کنـد و دو روػ پـايزدهن ظـون ببياػدهن تا سخم اػ ند و واه دّو يظون بب

شــود و در  یاو شــش روػ وــ ۀعددّخــعــادت ، نــديشــانزدهن تــا هســدهن ســه روػ ظــون بب
ك كارهــاحنــابر احتيــاط  ،نیبــ یپــا كــرده و  كــه ییواضــب  بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک 
 .  ر حاجض واضب است را انسام دهديكه بر غ ییكارها
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گر در   نـد و در يشـود و دوحـاره ظـون بب کند و پـايوثاًل سه روػ ظون بب ،واه کخاّوا ا
وسهـوع  ،ند و در هر دو وـاهيشود و دوحاره ظون بب کده و پاخپنذ روػ ظون د، مواه دّو 

كخــا عــادت  ین ػن دارایــا، ن صــورتیــدر ا، هشــت روػ حاشــد ،وســط یام ظــون حــا پــا
كه حکهش حعدًا عكر و یحلکه وضطرحه حساب و، ستيه نخّ عدد  .  شود یشود 

كــه يههــ، ســتيتنهــا دارد و وقــت آن وشــّصص ن ۀّخــكــه عــادت عدد یػنــ . 577 مسأله ن 
كه دارا یظون كرد  دهد و حه  یض قرار ويآن را ح 1،استض يح یها نشانه یرا وشاهده 

در استهرار آن برای وّدت سه روػ داشته  شک هرطند 2،كند یرفتار و احکام ػن حاجض
حاخــد ، وثـل اخنکـه قبــل اػ سـه روػ پـاک شـود ،حاشـد و طنانشـه حعـدًا حفههـد حــيض نبـوده

كه  عبادت  . آنها را انسام دهد ،نياورده قضا نهاخد و اگر وقت حاقی استضا  هحهایی را 

گــر ظــون  ،نيههشنــ  كــه آن  یولــ ،ض نباشــديحــ یها نشــانه یداراوــغكور ا حدانــد 
گـر ندانـد سـه روػ اداوـه حاخد آن را حيض قرار دهد ، كند یدا ویظون سه روػ اداوه پ و ا

كارهــايــاحت، ا نــهخــكنــد  یدا وــیــپ كــه هــن  كــه بــر وستحاضــه را  ییاط واضــب آن اســت 
كارها، واضب است  .  دخنها کتر، كه بر حاجض حرام استرا  ییانسام دهد و هن 

كهتر  ،ه داردخّ عدد كه عادت یػن . 578 مسأله گر  عـادت  یشـتر اػ تعـداد روػهـایا بخا
ـــرار دهـــديتهـــام آن را حـــ، شـــتر نشـــودینـــد و اػ ده روػ بيظـــود ظـــون بب هرطنـــد  ،ض ق

 .  ض را دارا نباشديح یها نشانه

 ۀطنانشه ههـ، شتر شودیاگر ظون او اػ ده روػ ب ،ه داردخّ كه عادت عدد یػن . 579 مسأله
 یضـــور حاشـــد و ظـــون او تنهـــا دارا کخـــاًل وـــث، ده حـــدون نشـــانه بـــودهخـــكـــه د ییهـــا ظون
نکــه خواننــد ا ،درضــات و وراتــب آنهــا وتفــاوت حاشــدهرطنــد  ،ض حاشــديحــ یها نشــانه
استحاضـه  یها نشـانه یا تنهـا داراخـره حاشـد يـت قروـز یاه رنـگ و قسـهتياػ آن سـ یقسهت
وقـع د اػ وخـحا، آن حا هن وتفـاوت حاشـد یدرضات زردهرطند  ،وثاًل زرد رنگ حاشد ،حاشد
  ؛ظون را استحاضه قرار دهد ۀّي ض و حقيح، عادتش یحه تعداد روػها، ظون دنخد

                                                           
 . عكر شد« 373» در وسألۀ ،حيض های  نشانه. 1

كه اػ حيض ساحقش. 2 گغشته حاشدحّداقل  ،حدیهی است فرض وسأله در ووردی است   . ده روػ 
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ــا  گــر ههــاّو ــكــه د ییهــا ظون ۀا ــده خ  ۀحلکــه طنــد روػ اػ آن نشــان، ضــور نباشــد کخ
 : سه صورت دارد، استحاضه داشته حاشد ۀگر نشانخض و طند روػ ديح

عـادت او  یاد روػهـاض را دارد حا تعـديح ۀنشان، كه ظون ییروػها طنانشه .الف
 .  ه را استحاضه قرار دهدّي ض و حقيد آن روػها را حخحا، انداػه حاشد کخ

گــر روػهــا .ب ، شــتر حاشــدیعــادت او ب یض دارد اػ روػهــايحــ ۀكــه ظــون نشــان ییا
ی عـدد عـادت را اػ احتـدا، در ایـن حـال و ض استيعادت ح یروػها ۀفقط حه انداػ

در ایــن  و ه ظــون استحاضــه اســتد و حقّيــدهــ های حــيض قــرار وی دارای نشــانه ظــون
كاســتن  ،حالــت كــردن و  اػ ، در صــورت اوکــانهــای حــيض اػ ظــون دارای نشــانهكــن 
 .  شودام عادت اػ احتدای آن لحاظ ویو اخّ  شود یانسام وآن  آظر

گر روػها .ج كهتـر اسـت یض را دارد اػ روػهـايحـ ۀنشـان، كه ظون ییا  ،عـادت او 
كـه روخد آن روػها را حا طند روػ دخحا ،كهتر اػ سه روػ حاشدهرطند   ۀهـن حـه انـداػ یگـر 

ل در صــورت يــن تکهیــه را استحاضــه قــرار دهــد و اّيــض و حقيشــود حــ یعــادتش وــ
 .رديــگ یض اســت صــورت وــيحــ یها نشــانه یدارا كــه حعــد اػ ظــون یاػ ظــون، اوکــان

كهدر صور وغكور حنابراین،  تـوان وقـت عـادت  یض وـيحـ یها صفات و نشـانه کحا 
 .  نهود وعّينه را خّ ددع

گـر وشـاهد ،پنذ روػه دارد ۀخّ كه وثاًل عادت عدد یػن ،ان عكر استخشا ظـون در  ۀا
كند ویاو استهرار پ گغشـتن ده روػ اػ ظـون دا  دوحـاره  ،ض دارديحـ ۀكـه نشـان یقبـل اػ 

كـه آن هـن نشـانيبب یظون كـه پـنذ روػ ظـون ، ض داشـته حاشـديظـون حـ ۀنـد  وثـل آن 
ض و يد ظـون اّول را حـخـحا، نـدياه ببيزرد و دوحاره پنذ روػ ظون سـ ه روػ ظوناه و نيس

اه و ده روػ يكه پنذ روػ ظـون سـ یو اّوا در صورت 1گر را استحاضه قرار دهدخدو ظون د
كــه داراد ظــون اّول و ظــون ســّو خــحا، نــدياه ببيظــون زرد و دوحــاره پــنذ روػ ظــون ســ  یم 
                                                           

، پـاكی )ده روػ( اػ ظـون اّول فاصـله نشـدهحـّداقل  كـه حـه دليـل آن، اػ طرفـی، زیرا در وـورد ظـون دّوم سـياه. 1
دارد )ســياه  ســانی نشــانۀ خک، طــون ظــون در تهــام پــنذ روػ تــوان تهــام آن را حــيض قــرار داد و اػ طرفــی   نهی
اػ  تـوان در آن قاجـل حـه تبعـيض شـد و حعضـی   نهی، در این وبح  )تشصيص حه وسيلۀ صـفات(، است(

 . دخگر را استحاضه قرار داد آن را حيض و حعضی 
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 .  قرار دهدض و ظون وسط را استحاضه يح است راض يح ۀنشان
كــه . 581 مسأله ــ - وــثالً  - ػنــی  گــر اػ اعان صــبح روػ ، ه هفــت روػ داردعــادت عددّخ ا
ــاػدهن قطــع اّو  ــل اػ اعان صــبح روػ خ ــاػدهن قب ــد و ظــونریزخش در شــب خ ل ظــون بیین

كه در تهام این وّدت دخده حکن حيض را دارد و در ایـن صـورت، شود شـب  ،ظونی 
ون اػ ده روػ در وــورد آن ضــاری حاشــد و حکــن تســاوػ ظــ خــاػدهن ولحــق حــه ده روػ وــی

 ؛ شودنهی

حکـن تسـاوػ ظـون اػ ، اّوا طنانشه ظونریزی وی وثاًل تا ظهر روػ خاػدهن اداوه خاحـد
 .  شوددر وورد آن ضاری وی - قبل بیان شد وسألۀكه توضيح آن در  - ده روػ

كــه در  . 581 مسأله  ۀّخــتوانــد عــادت عدد یػن وــ، شــدعكر «717» وســألۀههــان طــور 
ن شـش و یاو بـ ۀكـه عـادت ناقصـ یوـثاًل ػنـ، حا توّضه حه این نکتـه. شدناقصه داشته حا
 یها توانـد حـا نشـانه ینهـ، شـتر شـودیكه ظونش اػ ده روػ ب یدر صورت، هفت روػ است

گـرفتن عـادت حعضـخـض يح كهتـر اػ ، ا حـه انتصـاب عـددخـشـانش و خاػ ظو یا در نظـر 
ــشــش روػ  ــرار دهــديشــتر اػ هفــت روػ را حــیا بخ ــابرایض ق گــر عــددن، . حن ــا  یا كــه ح را 

توانـد  ین وـورد نهـیـدر ا، پنذ حاشد، آودهحه دست  شاوندانخا ظوخوراضعه حه صفات 
كـه شـش  ینـيقخد وقـدار خـحلکـه حا؛ عادت ظود را پنذ روػ قـرار دهـد اػ عـادت ظـود را 

گر عدديروػ است ح كه حا وراضعه حه صفات  یض قرار دهد و ا حـه  شـاوندانخا ظوخـرا 
توانـد عـادت ظـود را هشـت روػ قـرار  ین وـورد نهـیـدر ا، وػ حاشدهشت ر، آودهدست 
عــدد  یعنــخ ،رود عــادت او حاشــد یكــه احتهــال وــ ین عــددیشــترید بخــحلکــه حا ،دهــد

 .  ض قرار دهديهفت را ح

كه در هر واه دو حار ظون وی . 582 مسأله در ، ه اسـتبیند و دارای عادت عددخّ ػنی 
كه هر كهتر صورتی  كی بـین آن اػ سه روػ و بیشت خک اػ دو ظون  ر اػ ده روػ نباشـد و پـا

كـه در وسـط پـاک  ۀكهتر اػ ده روػ حاشد و هه، دو كه ظون دخده حا روػهـایی  روػهایی 
 : دو صورت دارد، بوده اػ ده روػ بیشتر حاشد

های حيض حاشـد و ظـون دخگـر دارای طنانشه خکی اػ دو ظون دارای نشانه .الف
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كــه دارای نشــان، هــای حــيض نباشــد نشـانه هــای حـيض اســت را حــيض قــرار هظـونی 
كه فاقد نشانه - هرطند وطابق حا عدد عادت نباشد - دهدوی های حـيض و ظونی 

در ایـن  - هرطنـد وطـابق حـا عـدد عـادت حاشـد - شوداست استحاضه وحسوب وی
 : شودوورد دو وثال عكر وی

ــ .1 گــر ػنــی عــادت عددّخ  ل تــا پــنسن وــاه حــهطنانشــه اػ اّو ، اش هفــت روػ حاشــدها
سـ س روػ ششـن و هفـتن پـاک ، هـای حـيض ببينـدوّدت پنذ روػ ظـون دارای نشـانه

هـای حـيض حاشد و اػ روػ هشتن تا طهاردهن حـه وـّدت هفـت روػ ظـون حـدون نشـانه
هشـتن تـا طهـاردهن وـاه دهـد و ظـون ل تا پـنسن وـاه را حـيض قـرار وـیظون اّو ، ببيند

 .  شوداستحاضه وحسوب وی
ــ .2 گــر ػنــی عــادت عددّخ ل تــا هفــتن وــاه حــه طنانشــه اػ اّو ، اش هفــت روػ حاشــدها

سـ س روػ هشـتن و نهـن پـاک ، های حيض ببينـدظون حدون نشانه، وّدت هفت روػ
ــنذ روػ ظــون دارای نشــانه ــه وــّدت پ ــا طهــاردهن ح هــای حــيض حاشــد و اػ روػ دهــن ت

اه دهـد و ظـون دهـن تـا طهـاردهن وـل تا هفتن واه را استحاضه قرار ویظون اّو ، ببيند
 .  شودحيض وحسوب وی

ــا هــردو ظــون دارای نشــانه هــر طنانشــه .ب ــد  هــای حــيض حاشــند خ دو ظــون فاق
هرطنـد وطـابق حـا عـدد  - دهـدل را حيض قـرار وـیظون اّو ، های حيض حاشند نشانه

هرطنـد وطـابق حـا عـدد  - شـودم استحاضـه وحسـوب وـیو ظـون دّو  - عادت نباشد
وراعــات وقتضــای احتيــاط را كــه ت اســآن احتيــاط وســتحب  ولــی - عــادت حاشــد

كــه در وــورد هــر دو ظــونه احــ؛ حنهاخــد كــه بــر ػن حــاجض حــرام  ،یــن صــورت  كارهــایی 
ــر ػن وستحاضــه واضــب اســت را انســام  ــه ب ك كارهــایی  كــرده و  ــرک  ، دهــد اســت را ت

كه هر دو ظون نشانه  .  های حيض را نداشته حاشندظصوصًا در ووردی 
گـر ػنـی عـادت عددّخـ وثالً  ل تـا پـنسن وـاه حـه طنانشـه اػ اّو ، فـت روػ حاشـداش هها

سـ س روػ ششـن و هفـتن پـاک ، هـای حـيض ببينـدوّدت پنذ روػ ظـون حـدون نشـانه
هـای حـيض حاشد و اػ روػ هشتن تا طهاردهن حـه وـّدت هفـت روػ ظـون حـدون نشـانه
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دهـد و ظـون هشـتن تـا طهـاردهن وـاه ل تا پـنسن وـاه را حـيض قـرار وـیظون اّو ، ببيند
ل احتيـاط وسـتحب اسـت نسـبت حـه ظـون اّو هرطند ، شودضه وحسوب ویاستحا

كه بر ػن وستحاضه واضب است را احتياطًا انسام  و نسبت حـه ظـون ، دهد كارهایی 
كارهاییدّو   .  ترک نهاخد، كه بر ػن حاجض حرام است را م احتياط وستحب است 

o 3.وبتدجه
 .  دن اوستخاّول ظون د ۀكه دفع یػن یعنخ ،«وبتدجه» . 583 مسأله

، ض قرار دهـديتواند آن را ح یو یطه ظون ۀنکه حا وشاهدخدر ا ،حکن ػن وبتدجه 
كه عادت عدد یوانند حکن ػن كه در وسأل ۀخّ است   .  عكر شد «755» ۀتنها دارد 

كهتـــر اػ ســـه روػ و بیشـــتر اػ ده روػ  . 584 مسأله كـــه  ـــر ػن وبتدجـــه ظـــونی ببينـــد  گ ا
 ؛ خا نها حاشد را دار 1های حيض نشانه اخنکه طه ،تحيض اس آن ۀهه ،نباشد

ــا بیشــتر ظــون ببينــد طنانشــه اّوــا ســ س در ظــاهر و حــاطن پــاک شــود و  ،ســه روػ خ
كی بــین آن دو بیشــتر اػ ده روػ ، دوحــاره ظــون ببينــد و وسهــوع دو ظــون حــه انضــهام پــا

كی وســطاّخــ، نباشــد كــه ظــون دخــده حــيض اســت و در پــا واضــب حنــابر احتيــاط  ،اوی 
كه بر حاجض حرام است را ت كـه بـر غيـر حـاجض واضـب كارهایی  كارهـایی  كـرده و  رک 

 .  است را انسام دهد

گر ػن وبتدجه ب . 585 مسأله ، دهخـكـه د ییهـا ظون ۀند و ههـيشتر اػ ده روػ ظون ببیا
واننــد  - حاشــددرضــات و وراتــب آنهــا حــا هــن وتفــاوت هرطنــد  - حاشــدک شــکل خــحــه 
 یاه رنـگ و قسـهتياػ آن سـ یقسـهتهرطنـد  ،حاشـد 2ضيحـ یها نکه ههه حا نشـانهخا

هرطنـد  - زرد رنـگ حاشـد یعنـخاستحاضـه  یژگیحا وها  ظون ۀكه هه ا آنخ، قروز حاشد
شـان ظـود را خاػ ظو یکـخعـادت عـدد د خـحا - آن حـا هـن وتفـاوت حاشـد یدرضـات زرد

ا خـتنهـا اػ طـرف پـدر ، شـاوندخآن ظو اخنکـه طـه، ه را استحاضه قـرار دهـدّي ض و حقيح
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ت خـحـا رعاالبّتـه ؛ ورده و طه طه ػنده حاشد ،ا اػ هر دو طرفخوادر حه او ونسوب حاشد 
 :  ریدو شرط ز

ل ض يوقـــدار عـــادت او وصـــالف حـــا وقـــدار حـــ اطهينـــان نداشـــته حاشـــدآنکـــه  :او 
كــه ظــودش در ػوــان ضــوان 1،حاشــد یظــودش وــ و قــّوت وــزاح حاشــد و آن ػن  یوثــل آن 

كن و یاجسگخحه سّن  کخنزد كه وقدار عادت وعهواًل   . شود یحاشد 
گـــر خوقــدار عــادت آن ػن حــا وقــدار عــادت د اطهينــان نداشــته حاشــده آنکــ :مدو  
كه داراخظو گر وقـدار تفـاوت یول ،شرط اّول هستند تفاوت دارد یشانش  كـن يحسـ ا ار 

كه   .  ضرر ندارد، حه حساب نياخدعرفًا حاشد 
گر ا  كاریا اسـت اػ سـه روػ تـا ده  وصّير، نباشدوهکن ( شاوندانخوراضعه حه ظو) ن 
كه وناسب وقدار ح یداد روػهر تع ،روػ ض قـرار دهـد و بهتـر يحـ، نـدیب یضش وـيرا 

كه هفت روػ قرار دهد  .  نديكه آن را وناسب ظود بب یدر صورت البّته؛ آن است 
كه ػنشاخان عكر است،  حا رضوع حـه ظوخشـاوندان خـا حـا انتصـاب  وبتدجه عددی را 
 .  ظر حگيردحاخد اػ احتدای ظون در ن، گزخند بر وی عدد حه عنوان حيض

گر ب . 586 مسأله كه طند روػ آن نشـانيبب یشتر اػ ده روػ ظونیوبتدجه ا ض و يحـ ۀند 
ض دارد يحـ ۀكه نشان یطنانشه ظون، استحاضه را داشته حاشد ۀگر نشانخطند روػ د

ــر اػ ســه روػ و ب ه استحاضــه و حقّيــض اســت يحــ آن ۀههــ، شــتر اػ ده روػ نباشــدیكهت
 ؛ شودوحسوب وی

گر ا یول كندیظون در او استهرار پۀ وشاهد، ن ػنیا گغشـتن ده روػ اػ  و دا  قبل اػ 
كه آن هن نشانيبب یدوحاره ظون ،ض دارديح ۀكه نشان یظون ض داشـته يظون ح ۀند 
كه پنذ روػ ظون سـ، حاشد اه يه روػ ظـون زرد و دوحـاره پـنذ روػ ظـون سـاه و نـيوثل آن 
 یدهد و اّوا در صورت گر را استحاضه قرارخض و دو ظون ديد ظون اّول را حخحا، نديبب

د خــحا، نــدياه ببياه و ده روػ ظــون زرد و دوحــاره پــنذ روػ ظــون ســيكــه پــنذ روػ ظــون ســ
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كـــه داراظـــون اّول و ظـــون ســـّو  و ظـــون وســـط را  ضيحـــ، را ض اســـتيحـــ ۀنشـــان یم 
 .  استحاضه قرار دهد

گر ب ،وبتدجه . 587 مسأله كـه طنـد روػ آن نشـانيبب یشتر اػ ده روػ ظونیا ض يحـ ۀند 
ض دارد يحـ ۀكـه نشـان یظـون یولـ، استحاضه داشته حاشـد ۀآن نشان گرخو طند روػ د

كهتــر حاشــد كــه  یاػ دو راهــ یکــخض قــرار دهــد و عــدد آن را حــا يآن را حــ ،اػ ســه روػ 
ن يـیتع( ا انتصاب عددخشاوندان خرضوع حه ظو) عكر شد «777» وسألۀح آن در يتوض
ــنها ــد و اخ ــه حعــد اػ ظــون یل در صــورت اوکــان اػ ظــونيــن تکهی  یها نشــانه یدارا ك
   .رد نه اػ ظون قبليحگ صورت، ض استيح
گرظــون حــا نشــان ،طــور ههــين  اػ آن را حــا  یقســهت، حاشــدشــتر اػ ده روػ یض بيحــ ۀا
كه توضـياػ هه یکخ عـدد ، در ایـن حـالض قـرار دهـد و يحـ، ح آن عكـر شـدين دو راه 

 ۀگيرد و حقّيـ حيض در نظر وی ۀبرگزخده حه عنوان حيض را اػ احتدای ظون دارای نشان
كاســتن اػ ظــون  ،در ایــن صــورت پــس؛ دهــد ظــون را استحاضــه قــرار وی كــردن و  كــن 

شـود و اخـام عـادت اػ  آن انسـام وی در صورت اوکان اػ آظـر، های حيضدارای نشانه
 .  شوداحتدای آن لحاظ وی

o 7.وضطربه
ــ ،«وضــطرحه» . 588 مسأله كــه بــیش اػ خ ــار ظــون دخــده کخعنــی ػنــی  ولــی عــادت  ،ح

اى  خـا عـادتش اػ بـین رفتـه و عـادت تـاػه 1وقت و نه در عـدد پیـدا نکـردهوعّينی نه در 
   2.پیدا نکرده است

، ض قـرار دهـديتوانـد آن را حـ یوـ یطـه ظـون ۀنکه حـا وشـاهدخحکن ػن وضطرحه در ا 
كه عادت عدد یوانند حکن ػن كه در  ۀخّ است   . شد عكر «755» وسألۀتنها دارد 
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كهتـر  . 589 مسأله كـه   ،اػ سـه روػ و بیشـتر اػ ده روػ نباشـداگر ػن وضطرحه ظونی ببيند 
و طنانشه وی سـه  خا نهرا دارا حاشد  1های حيض نشانه اخنکه طه، آن حيض است ۀهه

س س در ظاهر و حاطن پاک شود و دوحاره ظون ببيند و وسهـوع  ،روػ خا بیشتر ظون ببيند
كـه ظـون اّخـ، بیشـتر اػ ده روػ نباشـد، پاكی بـین آن دو عالوۀدو ظون حه  دخـده حـيض اوی 

كـه بـر حـاجض حـرام اسـت را تـرک  ،واضبحنابر احتياط  است و در پاكی وسط كارهایی 
كارهایی  . انسام دهد، كه بر غير حاجض واضب است را كرده و 

گر ػن وضطرحه ب . 591 مسأله ده خـكـه د ییهـا ظون ۀنـد و ههـيشتر اػ ده روػ ظون ببیا
حکهـش  - كر شـدع «777» ۀوبتدجه در وسأل یكه برا یحاتيحا توض - حاشدضور  کخ

ــا ا، واننــد وبتدجــه اســت كــه رضــوع حــه ظویــح حنــابر احتيــاط  نســاخشــان در اخن تفــاوت 
 ؛ تواضب اس

حـا  - واضـب عـدد عـادت خکـی اػ ظوخشـان ظـود راحنـابر احتيـاط  ،پس طنين ػنـی
كــه در ػن وبتدجــه بیــان شــد ه را استحاضــه قــرار حــيض و حقّيــ - رعاخــت دو شــرطی 

كـار )وراضعـ وی گر ایـن  كـه اػ  ،ه حـه ظوخشـاوندان( وهکـن نيسـتدهد و ا وصّيـر اسـت 
كه وناسـب وقـدار حيضـش وی حـيض قـرار  ،بینـد سه روػ تا ده روػ هر تعداد روػی را 

كه هفت روػ قرار دهد كه آن را وناسب ظود ببيند ،دهد و بهتر آن است   .  در صورتی 
كـه ػن وضـطرحه حـا رضـوع حـه ظوخشـاوندان خـا. الفشاخان عكر اسـت،  حـا  عـددی را 

حـه  ،حاخـد اػ احتـدای ظـون در نظـر حگيـرد، گزخنـد بـر وی انتصاب عدد حـه عنـوان حـيض
 .  شرط آنکه حا حيض قبليش ده روػ فاصله شده حاشد

كـه ػن وضـطرحه ین وطلب در ػوانیا .ب اّوـا ، عـادت نباشـد یاصـاًل دارا ،اسـت 
گر دارا  - شـد عكـر «717» وسـألۀح آن در يكـه توضـ - حاشـده ّخـعدد ۀعـادت ناقصـ یا
رضـوع حـه ) كـه عكـر شـد ییهـاش را طبـق قاعـدهخض ظـويحـ یظواهد روػهـا یو یوقت
كـه حـا  یست عدديز نیضا، دخن نهايیتع، (ا انتصاب عددخشان خظو كنـد  را انتصـاب 

 .  اش ساػگار نباشد عادت ناقصه
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كـه ههـواره بیشـتر اػ هفـت روػ )هشـت خـا نـه خـا ده روػ( ظـون  ،حه عنوان وثـال ػنـی 
نباخد اعداد سه تـا هفـت روػ ، بیش اػ هفت روػ است ارای عادت ناقصهبیند و دوی

كنـد كهتـر اػ شـش روػ )سـه خـا طهـار خـا ، را برای حيضش انتصاب  كـه ههـواره  خـا ػنـی 
كهتـر اػ شـش روػ اسـتپنذ روػ( ظون وی نباخـد اعـداد ، بیند و دارای عـادت ناقصـه 

كـه، شش تا ده روػ را برای حيضش انتصاب نهاخد دارای عـادت ناقصـه اػ هـر  خا ػنـی 
خادی است كهی و ز كه وی، دو طرف  كهتر اػ پنذ روػ وانند اخنکه ههواره ظونی  بیند 
در این حال ضایز نيست اعداد سه خـا طهـار خـا نـه خـا ده ، و بیشتر اػ هشت روػ نيست
 .  روػ را برای حيضش برگزخند

گر ب . 591 مسأله كه طند روػ آن نشايبب یشتر اػ ده روػ ظونیوضطرحه ا ض و يح ۀنند 
 ػن وبتدجـه در وسـاجل یكه بـرا ید حه دستورخحا، استحاضه دارد ۀگر نشانخطند روػ د

گـر دارا دخـعكر شد عهـل نها «775 و 773» كـه  یا نکتـه، حاشـدعـادت ناقصـه  یو ا را 
 .  دخت نهاخرعا ،ان شدیقبل ب وسألۀدر 

o 7.هیناس
ظـود  ا ػوـان عـادتخـوقـدار  ولـی ،عادت داشته كه یػن یعنخ ،«هيناس» . 592 مسأله

كرده استخ    .ا هر دو را فراووش 
كه ، «ناسيه» آن را حـيض  1،های حيض را وشاهده نهود ظون دارای نشانهههين 

در استهرار آن بـرای  شک هرطند 2،كند دهد و حه احکام ػن حاجض رفتار وی قرار وی
وثـل اخنکـه قبـل اػ  ،وّدت سه روػ داشـته حاشـد و طنانشـه حعـدًا حفههـد حـيض نبـوده

كه  حاخد عبادت، پاک شودسه روػ  گـر وقـت حـاقی  ،نياوردهضا  هحهایی را  قضا نهاخد و ا
 . است آنها را انسام دهد

گــر ظــون وــغكور دارای نشــانه ،ههشنــين  كــه آن  ،های حــيض نباشــد ا ولــی حدانــد 
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كـه سـه روػ  حاخـد آن را حـيض قـرار دهـد ،كنـد ظون سه روػ اداوـه پیـدا وی گـر ندانـد  و ا
ـــ اداوـــه پیـــدا وی ـــهكنـــد خ ـــر ، ا ن كـــه ب كارهـــایی را  كـــه هـــن  احتيـــاط واضـــب آن اســـت 

كـه بـر حـاجض حـرام اسـت، وستحاضه واضـب اسـت كارهـایی را  ، انسـام دهـد و هـن 
 ؛ترک نهاخد
كه دارای عادت وقتّي ه ػن ناسيهالبّت  ه بوده و تنهـا عـدد آن را فراوـوش ه و عددخّ ای 

كـه ، داندكرده و وقت عادتش را وی ه دارای عـادت وقتّيـحکن آن ههاننـد ػنـی اسـت 
كه در   .  بیان شد «732» وسألۀاست 

كـرده  . 593 مسأله كـه وقـدار خـا ػوـان عـادت ظـود خـا هـر دو را فراوـوش  گر ػن ناسـيه  ا
ــر اػ ســه روػ و بیشــتر اػ ده روػ نباشــد ،اســت كهت كــه  آن حــيض  ۀههــ ،ظــونی ببينــد 
تر و طنانشه وی سه روػ خـا بیشـ خا نهرا دارا حاشد  1های حيض نشانه اخنکه طه، است

س س در ظاهر و حاطن پاک شود و دوحاره ظون ببيند و وسهوع دو ظـون  ،ظون ببيند
كی بین آن دوعالوۀ  حه كه ظون دخده حيض استاخّ ، بیشتر اػ ده روػ نباشد، پا و  اوی 

كی وسط كرده و حنابر احتياط  ،در پا كه بر حاجض حرام است را ترک  كارهایی  واضب 
 . انسام دهد، استكه بر غير حاجض واضب  را كارهایی

گــر ػن ناســيه  ســه ، اػ ده روػ حگــغرد ظــون وــغكور اداوــه خافتــه وظــون ببينــد و  اّوــا ا
 : صورت دارد

   ؛ه داشته استخّ كه عادت عدد یا هيناس .الف
   ؛ه داشته استّي كه عادت وقت یا هيناس .ب
 .  ه داشته استخّ ه و عددّي كه عادت وقت یا هيناس .ج
 .  شود یدر وساجل حعد عكر و ،خک اػ این ووارد هرحکن  

 هداشتهاستی کهعادتعددایهیناس
گر ػن ب . 594 مسأله آن را  یولـ، ه حاشـدّخـعـادت عدد یند و دارايشتر اػ ده روػ ظون ببیا
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كلّ  كرده حاشد یحه  كه ،فراووش  آن را حـه  یتعـداد روػهـا، هـن یطور اضهـال حه یحّت  طوری 
كهػن حکن طنين ػنی ، آورد یاد نهخ  ؛ عكر شد «775 تا 777» در وساجل وبتدجه را دارد 

گر عدد آن را حه   : دو تفاوت حا ػن وبتدجه دارد ،آوردطور اضهالی حه خاد وی ولی ا
گر تعداد روػها .الف  یعنـخ ،ضين حـيـیگانه در تع سه یها  اريض ظود را حا وعيح یا

كدام شـرعًا وظ) ا انتصاب عددخشان خا وراضعه حه ظوخوراضعه حه صفات ظون  او  فـهيهر 
ــن نهاّي وعــ 1(حاشــد  ــر اػ وقــدار ، ضيحــ یروػهــا تعــداد، دخ ــا اطهينــانكهت ــورد خقــين خ  و

كرده، شود یعادتش و كه عادتش را فراووش  كه عـادتش اػ  ،وثاًل ػنی  ولی وطهجن است 
كهتر نيست و احتهال وی كه نه خا ده روػ حاشـد هشت روػ  توانـد در ایـن وـورد نهـی، دهد 

حلکه حاخد وقدار ، هفت روػ قرار دهد ،تعيین شده ۀگان سهعادت ظود را طبق وعيارهای 
كه عدد هشت است وورد اطهينان  2.حيض قرار دهد، اػ عادت ظود را 

گــر تعــداد روػهــا .ب  ،ضين حــيــیگانــه در تع ســه یهــا  اريض ظــود را حــا وعيحــ یا
كـدام شـرعًا ) ا انتصاب عددخشان خا وراضعه حه ظوخوراضعه حه صفات ظون  یعنخ هر 
خـا  نيقـخوـورد شـتر اػ وقـدار یب، ضيحـ یتعـداد روػهـا و دخـنها وعـّين( حاشـد او  فهيوظ

كرده، عادتش حاشد اطهينان كه عادتش را فراووش  كـه  ،وثاًل ػنی  ولی وطهجن اسـت 
كهتـر اػ آن حاشـدعادتش بیشتر اػ هفت روػ نيست و احتهال وـی كـه عـادتش  ، دهـد 

گانـتواند عـادت ظـود را طبـق وعيار در این وورد نهی هشـت  ،تعيـین شـده ۀهـای سـه 

                                                           
گانـه  سـه هـای   حـه وعيار، كـه الػم اسـت فـرد وقتـی ، شـود  روشـن وی«775 تـا 777»كه اػ وساجل  ،طور ههان. 1

كند صـفات حـيض اسـت )كـه  كـه دارای  ظـونی  خعنـی  ،ظون را در نظر حگيـرداحتدا حاخد صفات ، وراضعه 
كند «373» در وسألۀ گر حه این روش ظون قابل تشصيص نباشـد؛ عكر شد( را حيض حساب  وثـل  ،اّوا ا
كند )حـا توضـيحاتی ، تهام روػها خکسان حاشد آنکه ظوِن  كـه در قسـهت وربوطـه  حاخد حه ظوخشان وراضعه 

ــ ــه ای ــر ح گ ــد تشــصيص دهــدعكــر شــد( و ا ــرد عــددی ، ن روش هــن نتوان ــا حيضــش  ظــود ف كــه وناســب ح را 
كه توضيحات آن در وساجل قبل عكر شد ،بیند  وی كند   .  انتصاب 

كه وطهجن است عاد ،طور ههين. 2 كهتر، تش هفت خا هشت روػ استوثاًل ػنی  طنانشـه اػ ، نه بیشتر و نه 
صـفات استحاضـه را داشــته  ،صـفات حـيض و حقّيـه ،ناّول تـا دواػدهـن وـاه ظـون ببينـد و پــنذ روػ اّول آ

حلکه حاخد اػ اّول تا هفتن وـاه را حـيض قـرار ، تواند عادت ظود را پنذ روػ قرار دهد در این وورد نهی، حاشد
 .  دهد و حقّيه استحاضه است



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كــه احتهــال وــی، قــرار دهــدروػ  خعنــی  ،رود عــادت او حاشــد حلکــه حاخــد بیشــترین عــدد 
 1.عدد هفت را حيض قرار دهد

د حــه حکــن وبتدجــه خــنــدارد و حا یعــدد فراوــوش شــده اثــر، وــغكوردو وــورد  ريــدر غ 
كـــه عـــادتش ب یولـــ، نهاخـــدعهـــل  گـــر ػن احتهـــال دهـــد  شـــده ن يـــیشـــتر اػ عـــدد تعیا

كارهـايـاحت، حاشد یو كـه  تـرک ، كـه بـر حـاجض حـرام اسـترا  ییاط وسـتحب اسـت 
كه  ییكارها كرده و  . انسام دهد، بر وستحاضه واضب استرا 

 هداشتهاستی کهعادتوقتیاهیناس
گر ػن ب . 595 مسأله آن  یولـ ،ه حاشـدّيـعادت وقت یند و دارايشتر اػ ده روػ ظون ببیا
كلّ  كرده حاشد یرا حه  كهطور ،فراووش  اد خـػوـان آن را حـه ، هـن یطـور اضهـال حه یحّت  ی 
كه در وساجلػن حکن طنين ػنی ، آورد ینه ؛ عكـر شـد« 775 تا 777» وبتدجه را دارد 

گـر در تعيـین روػهـای حيضـش حاخـد ، آوردطـور اضهـالی حـه خـاد وـی ػوـان آن را حـه ولی ا
ــ كــه ػوــان وــغكور را ضــزء اّخ ، نــد ظــونهرط، ام عــادتش قــرار دهــدطــوری عهــل نهاخــد 

 .  های حيض را نداشته حاشدنشانه

كه ػوان عادت وقتّي  ،حنابراین كرده ۀواهان ۀػنی  دانـد ولـی وـی ،ظوخش را فراووش 
كهتر اػ سـه روػ اسـت و فعـاًل در ایـن ػوـان هـن ظـون دخـده كه  ضزجـی اػ ، ػوان ظاّصی 

ــا وعيــار اّو  2طنانشــه حصواهــد حســب وظيفــه، او بــوده ۀعــادت وقتّيــ ای ل اػ وعيارهــح
                                                           

كه وطهجن است عادتش هفت خا هشت روػ است ،طور ههين. 1 كهتر، وثاًل ػنی  ه اػ طنانشـ، نه بیشتر و نه 
، ه روػ اّول آن صفات حيض و حقّيه صفات استحاضـه را داشـته حاشـدل تا دواػدهن واه ظون ببيند و ناّو 
اػ اّول تـا هشـتن وـاه را حـيض قـرار دهـد و حلکه حاخـد ، ه روػ قرار دهدتواند عادت ظود را ن ین وورد نهیدر ا

 . حقّيه استحاضه است

كه اػ وساجل   ههان. 2 گانـه  سـه هـای   حـه وعيار، كـه الػم اسـت فـرد وقتـی ، شـود  شـن ویرو« 775 تا 777»طور 
كند صـفات حـيض اسـت )كـه  كـه دارای  ظـونی  خعنـی  ،احتدا حاخد صفات ظون را در نظر حگيـرد، وراضعه 
كندعك «373» در وسألۀ گر حه این روش ظون قابل تشصيص نباشـد. ر شد( را حيض حساب  وثـل  ،اّوا ا

كند )حـا توضـيحاتی ، ن حاشدآنکه ظوِن تهام روػها خکسا كـه در قسـهت وربوطـه  حاخد حه ظوخشان وراضعه 
گر حه این روش هن نتواند تشصيص دهد كه وناسب حا حيضش وی ظود فرد عددی ، عكر شد( و ا بینـد   را 

كه توضيحات آن در وساجل قبل عكر شد كند   . انتصاب 



    / گانه های سه ظون 

ــا وراضعــه حــه نشــانه ،گانــه ســه روػهــای حــيض ظــود را وشــّصص ، هــای ظــونخعنــی ح
كــه نشــانه، نهاخـد  ،هــای حـيض را داراســت و در ایــن ػوــان هــن واقــع شــدهحاخــد ظــونی 

 ؛ حيض قرار دهد
كه نشانه  گر ظونی  تواند آن  نهی، در ػوان وورد نظر نباشد ،های حيض را دارداّوا ا

گروثاًل ، را حيض قرار دهد كنـون ػن ناسيه حداند روػ سّو  ا م واه ضزء عادت او بـوده و ا
دارای  ،ل اػ ظــون وــغكورظــون دخــده و ده روػ اّو  طــور وســتهّر  ل تــا بیســتن وــاه حــهاػ اّو 
توانـد عـادت  نهی، های حيض حاشدم دارای نشانههای استحاضه و ده روػ دّو نشانه

ی فاقد نشانه وحسوب شده و حاخـد حلکه طنين ػن، م واه قرار دهدظود را در ده روػ دّو 
عـددی بـین ، رضوع حه ظوخشاوندان ظوخشاوندان و در صورت عدم اوکان حا رضوع حه

كــه در وســ - ســه روػ تــا ده روػ را بــرای حيضــش  - عكــر شــده« 777» ألۀحــا توضــيحی 
كند گر عدد انتصـاب شـده هفـت ، حه شرط آنکه در ههان ػوان حاشد ،انتصاب  وثاًل ا
ـــا هفـــتن را حـــيض قـــرار وـــیاّو اػ ، روػ حاشـــد ـــا بیســـتن وـــاه ل وـــاه ت دهـــد و اػ هشـــتن ت

 .  شوداستحاضه وحسوب وی
گر ػن ناسيه . 596 مسأله كه ضزجی اػ عادت وقتّي  ،ا  ،ه او حاشد را نداندػوان ظاّصی 
كه ػوان عادت او تنها در قسهتی اػ واه واقع شده ولی حه در ایـن ، طور اضهالی حداند 

كنـدام حيضش را اتواند اخّ  صورت نهی ػن  وـثالً ، ػ روػهای قسهت دخگر واه انتصاب 
كه حهناسيه طنانشـه ، ل وـاه بـودهداند ػوان حيض او در ده روػ اّو طور اضهالی وی ای 

دارای  ،ل اػ ظــون وــغكورظــون دخــده و ده روػ اّو  طــور وســتهّر  اػ اول تــا بیســتن وــاه حــه
حـّق نـدارد ظـون  ،هـای حـيض حاشـدم دارای نشانههای استحاضه و ده روػ دّو نشانه

كه حا رضوع حه ظوخشاوندان خا  م واه را حيض قرار دهد خا نهیده روػ دّو  تواند عددی را 
كـرده حلکـه طنـين ، م وـاه برگزخنـداػ ده روػ دّو ، انتصاب عدد برای حيضـش انتصـاب 

اوندان و در صــورت عــدم ػنــی فاقــد نشــانه وحســوب شــده و حاخــد حــا رضــوع حــه ظوخشــ
كــه در  - عــددی بــین ســه روػ تــا ده روػ را، ندانرضــوع حــه ظوخشــاو اوکــان حــا توضــيحی 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كنـد - عكـر شـده «777» وسألۀ حـه شـرط آنکـه در ههـان ده  ،بـرای حيضـش انتصـاب 
گر عدد انتصاب شده هشت روػ حاشد، ل واه حاشدروػ اّو  ل واه تا هشتن را اػ اّو ، وثاًل ا

 .  ه استحاضه استحيض قرار داده و حقّي 
طـور  ظـون دخـده و حـه طـور وسـتهّر  ل تـا بیسـتن وـاه حـهكـه اػ اّو  وـثاًل ػنـی ،طـور ههـين

ــد وقــت عــادت او در دهــاضهــالی وــی ــودهدّو  ۀدان ــه دهــ، م وــاه ب و روػ اول  ل وــاهاّو  ۀن
توانــد عــادت ظــود را در ده روػ  در ایــن صــورت نهی، دانــدم نهــیدّو  ۀعــادتش را در دهــ

م دّو  ۀهـای آن در دهـی نشـانهو طنانشه تعيین روػهای حيض اػ رو ل واه قرار دهداّو 
وی اػ روػ ، وهکــن نباشــد و عــدد ظوخشــاوندان وی در حــيض وــثاًل هفــت روػ حاشــد

 .  تـــه اسـه استحاضدهد و حقّي ض قرار ویـن واه را حيـتا هفده 1نـخاػده

 هداشتهاستی هوعددی کهعادتوقتیاهیناس

گــر ػن ب ن یــا، ه حاشــدّخــه و عددّيــعــادت وقت ینــد و دارايشــتر اػ ده روػ ظــون ببیا
كه در وساجل حعد حه توض صورت  .  شود یح آن پرداظته ويسه حالت دارد 
گر ػن ب . 597 مسأله ه حاشـد خّ ه و عددّي عادت وقت یند و دارايشتر اػ ده روػ ظون ببیا

كــردهخو وقــت عــادت ظــو ض را يعــدد حــ، اد داردخــعــدد آن را حــه  یولــ ،ش را فراوــوش 
ظـون وراضعـه  یها ن وقـت حـه نشـانهيـیر تعدهد و د یش قرار وخطبق عدد عادت ظو

كــه نشــانه یكنــد و ظــون یوــ ــا توضــيحــ یها را  ــه در  یحيض دارد ح و  727» اجلوســك
گـر حـا نشـانه یض قـرار وـيحـ، ه عكر شدّي راوون عادت وقتیپ، «723 اوکـان ، ها دهـد و ا
حـه  ،دهـد یظـون قـرار وـ ۀن ػوـان وشـاهديلعادتش را اػ اّو ، نباشدض ين ػوان حيیتع

حــّداقل  ،وثـل اخنکـه اػ حـيض قبلـی، ض را اػ آن ػوـان قــرار داديآنکـه حتـوان حـشـرط 
كی )ده روػ( فاصله شده حاشد  پاكیحّداقل  حيضش را حعد اػ فاصله شدنوگرنه ، پا

كه  -  . كند انتصاب وی - شد عكر قبالً حا وراعات احکاوی 

                                                           
كه حيض قرار. 1  .  دادن آن شرعًا وهکن حاشد اّولين ػوانی 



    / گانه های سه ظون 

كــه وــثاًل اػ اّو  ،ههشنــين ــهػنــی  ــا بیســتن وــاه ح ــده و عــدد ظــون د طــور وســتهّر  ل ت خ
كــه هفــت روػ بــوده  كــرده، دخــاد دار حــهعــادتش را  طــور  ولــی حــه ،اّوــا وقــت آن را فراوــوش 

ــد وقــت عــادت او در دهــاضهــالی وــی ــودهدّو  ۀدان ــه ، م وــاه ب ل و روػ اّو  ل وــاهاّو  دهــۀن
توانـد عـادت ظـود را در ده  در ایـن صـورت نهی، دانـدم وـاه نهـیدّو  دهۀعادتش را در 

 دهـۀهـای آن در دهد و طنانشه تعيین روػهای حـيض اػ روی نشـانهل واه قرار روػ اّو 
ه دهــد و حقّيــتــا هفــدهن وــاه را حــيض قــرار وــی 1وی اػ روػ خــاػدهن، م وهکــن نباشــددّو 

 .  استحاضه است
گر ػن ب . 598 مسأله ه حاشـد خّ ه و عددّي عادت وقت یند و دارايشتر اػ ده روػ ظون ببیا

كـردهخو عدد عـادت ظـو ن یـدر ا، داشـته حاشـد ادخـرا حـه وقـت آن  یولـ ،ش را فراوـوش 
كه در ا یظون، صورت  یها نشانههرطند  ،دهد یض قرار ويند حیب یام عادتش وخّ را 
گــر كنــد یض وراضعــه وــيحــ یها ن عــدد حــه نشــانهيــیض را دارا نباشــد و در تعيحــ  و ا

گـر آن  كنـد یش وراضعـه وـخشاوندان ظوخحه ظو، نبودها  ن عدد حا نشانهيیاوکان تع و ا
؛ ض قرار دهـدين سه تا ده روػ است را حیكه ب یر است عددّي وص، نباشدهن وهکن 

كــه ب ــورد  ــه در دو و ــالبّت ــر يهــ ،گغشــت «723» ألۀان آنهــا در وســی  یارهــاياػ وع کخ
 . ندارد یاعتبار( انتصاب عدد، شاوندانخظو، زيیرضوع حه ته) گانه سه

گـــر ػن ب . 599 مسأله ـــد و دارايشـــتر اػ ده روػ ظـــون ببیا ـــعـــادت وقت ین ـــه و عددّي ه ّخ
كرده حاشدخوقت و عدد عادت ظو یول ،حاشد ، ن صـورتیـحکـن در ا، ش را فراووش 

ایـن وسـأله و در ضهن  ولی برای توضيح بیشتر، شود یػ وساجل قبل وعلوم وهرطند ا
 : شودطند وورد بیان وی ،حعد ۀوسأل

گــر  .الههف عــادتش وصــادف بــوده  یكــه ظــون حــا روػهــا ندانــد یطــور اضهــال حــهػن ا
اخنکـه وثـل ) نباشـد هـای حـيضنشـانه ین اػ رويـیقابل تع حيض ظون ا نه وخاست 
ظـــون قـــرار  ۀلـــين ػوـــان وشـــاهدوقـــت عـــادتش را اػ اّو ، (ک ضـــور حاشـــدخـــظـــون  ۀههـــ

                                                           
كه حيض قرار. 1  .  دادن آن شرعًا وهکن حاشد اّولين ػوانی 
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 ین تعـداد روػهـايیو در تع 1حه شرط آنکه حتوان حيض را اػ آن ػوان قرار داد ،دهد وی
ــه ظو گــر وهکــن نبــود كنــدوــیشــاوندانش وراضعــه خآن ح ــ یعــدد ،و ا ــا ده را یب ن ســه ت

ر يهـ ،گغشت« 723» ۀان آنها در وسألیكه ب یالبّته در دو وورد؛ دهد یض قرار ويح
 یاعتبــار( انتصـاب عــدد، شــاوندانخظو، زيیــرضــوع حـه ته) گانــه سـه یارهــاياػ وع کخـ

 . ندارد

گر  .ب كه ظون حا روػهای عادتش وصـادف بـوده اسـت  حهػن ا طور اضهالی نداند 
كــه  ،حاشــد ی حــيضهــايــین اػ روی نشــانهخــا نــه و ظــون قابــل تع وثــل اخنکــه طنــد روػ 
ظـون  ۀحاشـد و حقّيـ حـيضهای دارای نشانه، اػ ده روػ نيست كهتر اػ سه روػ و بیشتر

كــه ، اػ ده روػ تســاوػ نهاخــد آنهــا هــای استحاضــه حاشــد و وسهــوعحــه نشــانه ظــونی را 
ه وحســوب ه استحاضــدهــد و حقّيــحــيض قــرار وــی، هــای حــيض اســتدارای نشــانه

كــه بیــان آنهــا در ؛ شــودوــی هــير خــک اػ ، گغشــت «723» وســألۀالبّتــه در دو وــوردی 
 .  انتصاب عدد( اعتباری ندارد، ظوخشاوندان، گانه )رضوع حه تهيیز وعيارهای سه

گر  .ج كه ػوان  حهػن ا ظون حـا روػهـای عـادتش وصـادف  دخدنطور اضهالی حداند 
كــه نشــا، اســت  ػوــان هــای حــيض را داراســت و درنهدر صــورت اوکــان حاخــد ظــونی 
گر وهکن  حيض قرار دهد ،هن واقع شده وغكور حه ظوخشاوندانش وراضعه ، نباشدو ا
گر آن هن وهکن نيسـت كندوی حاخـد عـددی بـین سـه و ده را انتصـاب نهاخـد و در  ،و ا

كــه در  آنشــه تعيــین وقــت عــادت كــه  ،گغشــت« 723و  727» وســاجلرا  پیراوــون ػنــی 
كرده وراعات ویهعادت وقتّي  گر كنداش را فراووش  طور اضهالی  حه و در تعيین عدد ا

كــه در وســألدو نکتــه حاخــد، آوردعــدد آن را حــه خــاد وــی رعاخــت ، گغشــت «723» ۀای را 
 .  نهاخد

 ح در ضیاستبراءواستظهار
كــه ػن بــرا یعهــل ظاّصــ، «ضياســتبراء اػ ظــون حــ» . 611 مسأله گــاه یاســت  اػ  یآ

                                                           
 .  بیان شد« 723و  727» توضيح آن در وسألۀ. 1
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ن یـا؛ دهـد یا نه انسام وـخض است يا آلوده حه ظون حخنکه آخت حاطن وسرا و اّي وضع
كه ػن دارا یانسام و یاستبراء در وورد  :  دو شرط حاشد یشود 

كه شرعًا حيض وحسوب ویظون .1  . قبل اػ ده روػ در ظاهر قطع شده حاشد، شودی 
ــا اطهينــان نيقــخػن حــاجض  .2 ك خ ــا ــه پ ــاطن وســرا نداشــته حاشــد و احتهــال  یح ح
گر  ،نیحنابرا .وسرا پاک شده است دهد حاطن ییعقال حداند حاطن وسرا ههاننـد ػن ا

حــه  یاػيــن ،ســتين کپــا ا حــاطن وســرا بــرظالف ظــاهر آنخــشــده اســت  کظــاهر آن پــا
 .  حاشد ینهاستبراء 
ت ّي اػ وضــع دحتوانــ ای شــيوهنــدارد و حــه هــر  یواضبــ ت ظــاّص يــفيك ،ن اســتبراءیــا

كسب  یا آلودگخ یحاطن وسرا و پاك كاف طالعاآن حه ظون   ؛ است یكند 
گــر عــادت او طنــ كنــدصــبر  ید و وقــدارخــپنبــه داظــل فــرح نها یوــثاًل قــدر  ن يو ا

كه ظون او برا كوتاه یاست  كـه در  - شـود یض قطع وـين حیدر ب یوّدت  ههشنـان 
گفته شده  یحعض رون یـو حعـد پنبـه را ب كـردهش اػ آن وقدار صـبر ید بخحا - استػنان 

گر سطح پنبـه حـه لّکـ، ا نهخشده  ند آلوده حه ظونيآورد و بب هرطنـد  - یزرد رنگـ ۀپس ا
كوطيحس شود و احکام وربوط حـه آن در  یض وحسوب ويهنوػ ح ،آلوده حاشد - کار 
 .  شود یحعد عكر و ۀوسأل

گر ػن  . 611 مسأله كند اػ حـيض پـاک شـده خـا نـه و اػ روی  شک ده روػ حاجض قبل اػا
طنانشــه در هنگــام غســل ، دواننــد فراووشــی اســتبراء نکــرده و غســل حــيض نهاخــ ،عــغر

  .غسلش صحيح است و الػم نيست آن را اعاده نهاخد، واقعًا اػ حيض پاک بوده
گر ،طور ههين  طنانشـه در هنگـام ، عهـدًا اسـتبراء نکـرده و غسـل حـيض نهاخـد ا

غســلش صــحيح ، غســل واقعــًا اػ حــيض پــاک بــوده و قصــد قرحــت وی وحّقــق شــده
 .  است و الػم نيست آن را اعاده نهاخد

گـــر ػن حـــاجض وـــثاًل در اّو  . 612 مسأله ل وقـــت نهـــاػ اســـتبراء نهاخـــد و ببينـــد ظـــون ا
كـــه در وـــّدت وـــیعقالیـــی طنانشـــه احتهـــال ، حـــيض در حـــاطن حـــاقی اســـت دهـــد 

الػم نيست ضهت استبراء بیـدار حهانـد و ، حاقيهانده اػ وقت نهاػ اػ حيض پاک شود
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گر بیدار حاشد و حتوانـد اسـتبراء نهاخـ؛ تواند حصواحدوی كـه احتهـال ، دولی ا در صـورتی 
 .  الػم است استبراء نهاخد ،دهد اػ حيض پاک شده

گر ػن . 613 مسأله كه اػ حـيض پـاک شـده خـا نـه و  شک ده روػ قبل اػ حاجض ا كند 
حاخـد ، نتوانـد اسـتبراء نهاخـد - 2بیهاری و تارخکی ،1وانند نابینایی - حه ضهت عغری

كـه بـرهرطند احتياط وستحب است ب، حاقی بودن حيض حگغارد بر حنا كارهایی   ین 
كـه  كارهایی  ػن غير حاجض واضب است )اػ ضهله انسام غسل حيض برای نهاػ( و 

كنـد و پـس  ،بر ػن حاجض حرام است ضهع نهاخد كی اػ حيض  تا آنکه اطهينان حه پا
ام وـغكور وصـادف حـا وـاه حاخد غسل حـيض نهاخـد و طنانشـه اّخـ ،اػ حصول اطهينان
 .  ها را نيز انسام دهدػهحاخد قضای رو، وبارک روضان بوده

گر ػن . 614 مسأله كـه در  عقالیـی شـود و احتهـال کقبل اػ ده روػ پا حاجض ا حدهـد 
كنــد و ضــاخــاطــًا انســام دهــد يهــا را احت د عبادتخــا حاخــ، حاشــدحــاطن ظــون   زیا اســتبراء 

گر؛ كند کها را تر ست حدون استبراء عبادتين غسل ، بود کو پا نهودهاستبراء  پس ا
گــرضــا  هحــد را ظــو یهــا و عبادت كــرده انــدک زرد  ظــونحــه هرطنــد  - نبــود کپــا آورد و ا
ــوده  یرنگــ ــ نداشــته حاشــدض عــادت يطنانشــه در حــ - حاشــدآل ــه خ ــ حاشــدا وبتدج ا خ

كند خحا، حاشدعادت او ده روػ  گر قبل اػ ده روػ پـا تاد صبر  گـر ، شـد کا كنـد و ا غسـل 
ــا ــشــد  کســِر ده روػ پ گغشــتخ ــل نهاســِر ده روػ غســ، ا ظــون او اػ ده روػ  د و قبــل اػ خ

اسـتبراء را ، ا قطع شدهخظون در حاطن هست  كند شک هر وقت، شدن ده روػ یس ر
كهتـر اػ ده روػ اسـت ،در آن كه یدهد و حکن صورت یدوحاره انسام و در  ،ػن عـادتش 

 .  شود یحعد عكر و وسألۀ
گــر عــادت ػن  . 615 مسأله گغشــت ، حاشــدكهتــر اػ ده روػ حــاجض ا طنانشــه قبــل اػ 

كنـد و در  یاستبراء و ،ا نهخكه ظون در حاطن قطع شده  حاشد هاشتد شک ام عادتاخّ 
                                                           

كــه نتوانــد در تشــصيص. 1 كهــک حگيــرد خــا ایــن اوــر بــر وی وشــّقت فــوق  در صــورتی  ای العــاده آن اػ دخگــری 
كه وعهواًل قابـل تحّهـل نيسـت )حـرح( خـک اسـت ، ونظـور اػ تـارخکی ،ههشنـين .داشته حاشد  وکـان تار

كه برای فرد  . دسترسی حه روشنایی غير وهکن خا حرضی حاشد، طوری 

كره است ،حکارت ۀاػ این قبيل است ترس اػ اػالۀ پرد. 2 كه حا  . در وورد دظتری 
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وگـر ؛ گـردد یام عـادت سـ رّخـنکـه اخواند تـا ا یو یض بودن حاقيبر ح، یصورت آلودگ
گر کآنکه قبل اػ آن پا ك شـک، ام عـادتّخـشـدن ا یحعد اػ سـ ر شود و ا حـاطن  یدر پـا
 ۀحــه شــکل لّکــهرطنــد  - دبــو یحــاق یآلــودگ طنانشــهكنــد و  یاســتبراء وــ، داشــته حاشــد

 :  دخآ یش ویسه حالت پ - كن رنگ زردظون 
 ،شـود یوـ کا سـِر ده روػ پـاخـكـه حدانـد قبـل اػ تهـام شـدن ده روػ  یدر صـورت .الف
كخنبا كند و تا پا  .  كند یصبر و ید غسل 

گـــر وـــ .ب عـــادت  یظـــون حعـــد اػ روػهـــا، شـــود یوشـــتریبدانـــد ظـــون اػ ده روػ  یا
 . دهد یف وستحاضه را انسام وخغسل نهوده و وظا حنابراین، .استحاضه است

كه آن ظون یدارد و احتهال و شک كه یدر صورت .ج قبل اػ تهام شـدن ده ، دهد 
كه ياحت، شود یروػ قطع و سـ س  ،دخـنها کروػ عبادت را تـر کخاط وستحب است 
ز اســـت در یضـــاهرطنـــد  ،ض نهـــوده و اعهـــال وستحاضـــه را انســـام دهـــديغســـل حـــ
تـا ) روػ کخـشـتر اػ یب، است یت ظون ههشنان حاقّي سبت حه وضعن شک كه یصورت

   .دخنها کعبادت را تر، (كاول شدن ده روػ
 «اســـتظهار» اصـــطالحاً  ،ام عـــادت راّخـــشـــدن ا یعبـــادت پـــس اػ ســـ ر کن تـــریـــا 
 .  ناوند یو

كارهـایسـا تـرک عبـادت و کتـر یحه وعنا ،«استظهار» . 616 مسأله كـه در اسـت  ییر 
 ؛ ت استظهار احکام حاجض را داردو ػن در وّد  حاشد یو ض بر حاجض حراميحال ح

اط وســتحب اســت و يــســت و وراعــات آن احتياصــل عهــل اســتظهار واضــب ن 
انسـام  یاسـتظهار در وـورد؛ رود یحـه شـهار وـ یض احتهالياط در وورد حياحت ینوع
كه ػن دارا یو  : پنذ شرط است یشود 

   ؛ا نباشدخد ه هن حاشّي ظواه عادتش وقت ،ه حاشدخّ عادت عدد یدارا .1
   ؛كهتر اػ ده روػ حاشد یعادت و .2
های حـيض را داشـته نشانه اخنکه طه، نديظون بب شتر اػ وقدار عادت ظودیب .3

   ؛حاشد خا نه



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

   ؛ا نهخگغرد  یام عادت اػ ده روػ وخّ نداند ظون حعد اػ ا .4
كه ظون د یحکن استظهار وصصوص ػن .5 ام عـادت اداوـه خّ پس اػ ا، دن اوخاست 
كـه حکــن  یوشـاهده وـ یام عـادتش ظــونّخـكـه قبـل اػ ا یكنـد و در وـورد ػنــ یوـ دایـپ كنـد 
كــرده و اػ عــادتش بیــســ س ظــون اداوــه پ، حاضــه را داردتاس  یضــار، شــود یشــتر وــیدا 
ام عـادت او اػ ّخـم ال و وـاه دّو ه دارد و در وـاه اّو خّ ه و عددّي كه عادت وقت یوثاًل ػن .ستين

گر ا، تدهن تا پانزدهن واه بوده اس  یولـ ،نـديام عـادت ظـون ببخّ م در ان ػن در واه سّو یا
كنـد و تـا وـاه آین ظون اداوه پیا ض در يام حـّخـشـدن ا ینـده قطـع نشـود پـس اػ سـ رخدا 

ن يطنـ، ا نـهخـكنـد  یدا وـیستن واه اداوه پیاش تا حعد اػ ب یزیػن نداند ظونر، واه طهارم
ــرد ــاه طهــارم را حــ یف ــانزدهن و ــا پ ــيدهــن ت ــرار و ــدهــد و حعــد اػ تهــام شــدن ا یض ق ام ّخ

ــــانزدهن وــــاه در صــــورت یعنــــخ ،عــــادت ــــحا، ت ظــــونّي در وضــــع شــــک پ ف خد وظــــاخ
 .  دخنها کتواند استظهار نهوده و عبادت را تر یوستحاضه را انسام دهد و نه

 ه بانوانینیباحکاملک 
كه دارای عادت است . 617 مسأله  1ام عـادتحعد اػ س ری شـدن اّخـ طنانشه، ػنی 

گغشت ده  هرطنـد  -بینـی داشـته حاشـد  روػ اػ احتدای روػهای عـادتش لّکـهو قبل اػ 
 : دو صورت دارد -های صورتی خا زرد رنگ ظون  لّکه

ر. 1  :  اشذ هستمش  ،  یًی لك 
گر ظـون ، ام عادتخعنی حعد اػ س ری شدن اخّ ، حاشد بینی حه صورت وستهّر  لّکه ا
كاوــل قطــع نشــود و هــر وقــت ػن وضــعّي  حــه ، كنــد ا اوتحــان ویت ظــون در حــاطن رطــور 

 : شود صورتی خا زرد رنگ وی ۀپنبه آلوده حه لّک 

گر لّکه ،در این صورت  شـود  حـيض وحسـوب وی، بینی قبل اػ ده روػ قطع شـود ا
گر حعد اػ ده روػ قطع شود كه بیشتر اػ ده روػ ظـون دخـده، و ا در  ،احکام وربوط حه ػنی 

 .  شودوورد وی ضاری وی
                                                           

كه شرعًا حاخد آن را حيض قرار وی. 1  . داده استونظور اّخاوی است 
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گر ػن دارای عادت  وثالً  كه حعد اػ اخّ ، ه بودهه و عددخّ وقتّي ا  ،ام عـادت دخـدهظونی 
خـاد ه ػن وـغكور شـشـود و طنان استحاضـه وحسـوب وی، ظواه حه شکل لّکه حاشد خـا ز

حه حکن استظهار ، شود خا حعد اػ ده روػ قبل اػ ده روػ قطع وی، بینی وستهّر  نداند لّکه
 .  نهاخد عهل وی، یان شدب« 343و  347» وساجلكه در 
ر .2  : يباشذ  یًی هستمش   لك 

گر لّکه ۀ ػن تنهـا خـک خـا طنـد لّکـ كـه ایـن صـورت حـههرطند  ،نباشد بینی وستهّر  ا
حکـن ایـن صـورت ، ام پاک حاشـداخّ  ۀصورتی خا زرد رنگ ظون وشاهده نهاخد و در حقّي 

 : شود در قالب طند وثال عكر وی
كه عـادت وقتّيـ :لهثال او    ،ل وـاه تـا هفـتن وـاه داردهفـت روػه اػ اّو  ۀه و عددّخـػنی 

ظــون حــيض در ظــاهر و حــاطن قطــع شــود و ػن ، طنانشــه در انتهــای وــّدت هفــت روػ
ظــون ببينـد و قطــع شــود و  ۀػن خـک لّکــ، سـ س در روػ نهــن وــاه، غسـل حــيض نهاخــد

 ۀلّکـ، ظون وشاهده نهاخد و قطع شود ۀفقط خک لّک  ،حعد اػ آن در روػ خاػدهن واه هن
كــه در روػ نهــن د كــه روػ خــاػدهن  ۀو لّکــ شــود حــيض وحســوب وی ،خــدهظــونی  ظــونی 

كی بـین روػ هفـتن تـا نهـن شود استحاضه وحسوب وی ،دخده كی بـین »حکـن  ،و پـا پـا
كــه ػن «دو ظــون ــر حــاجض حــرام حنــابر احتيــاط  ،را دارد  كــه ب كارهــایی  واضــب در آن 

كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را انســام وی كارهــایی  كــرده و  دهــد و  اســت را تــرک 
كی بین روػ نهن تا خاػدهن   .پاكی حقيقی است و ػن حکن ػنان پاک را دارد ،پا

حاخـد  ،در روػ نهـن و قطـع شـدن آن ظـون  ۀلّکـ ۀحعد اػ وشاهد طنين ػنی ،این حنابر 
 ،ظــون روػ خــاػدهن ۀشــود و لّکــ غســل حــيض نهاخــد و پــس اػ آن پــاک وحســوب وی

كه بر طبق احکام آن عهل وی ۀاستحاض  1.ندك قليله است 
                                                           

كه پاک بوده. 1 گرفتـه ۀوػر، طنانشه ػن در روػ هشتن واه  كـه ، واه وبارک روضـان  احتيـاط واضـب آن اسـت 
كــه ػن در آن ظــون حــيض دخــده روػ دهــن و  ۀواضــب اســت و اّوــا روػ ،آن را قضــا نهاخــد و قضــای روػ نهــن 

، و طنانشه فرض شود شوهرش او را در روػ هشتن خا نهن در پاكی بین دو ظـون خاػدهن واه صحيح است
شـود و صـيغۀ طـالق دوحـاره  صـحيح وحسـوب نهی، ضـب ایـن طـالقوااحتيـاط حنـابر ، طالق داده حاشد
گر او را در روػ دهن خا خاػدهن طالق داده ؛ظوانده شود  .  طالق صحيح است، اّوا ا
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كه عـادت وقتّيـ :مهثال دو    ، ل وـاه تـا ششـن وـاه داردشـش روػه اػ اّو  ۀه و عددّخـػنی 
سـ س ، ظون حيض در ظـاهر و حـاطن قطـع شـود، طنانشه در انتهای وّدت شش روػ

، ظــون ببينــد و قطــع شــود ۀخــک لّکــ روػ هــر، نهــن و خــاػدهن، هشــتن، در روػهــای هفــتن
ــ ــ وحســوب وی نهــن حــيض، هشــتن، هفــتن روػهــای ظــون ۀلّک ظــون روػ  ۀشــود و لّک

كی بین آنها نيز اػ وثال اّو  خاػدهن استحاضه است  . شودل روشن ویو حکن پا
كه عادت وقتّيـ :مهثال سى   ، ل وـاه تـا ششـن وـاه داردشـش روػه اػ اّو  ۀه و عددّخـػنی 

سـ س ، ظون حيض در ظـاهر و حـاطن قطـع شـود، طنانشه در انتهای وّدت شش روػ
روػ خک خا دو ساعت خـا نصـف روػ ظـون  هر، نهن و خاػدهن، هشتن ،در روػهای هفتن
شــود و  نهــن حــيض وحســوب وی و هشــتن، ظــون روػهــای هفــتن، ببينــد و قطــع شــود
ــاػدهن ــین آنهــا نيــز اػ وثــال اّو  استحاضــه اســت ،ظــون روػ خ كی ب ــا ل روشــن و حکــن پ

 .  شود وی
كـه دارای عـادت وقتّيـ :هثال چهاسم طنانشـه اػ ، اسـت ل هـر وـاه قهـریه در اّو ػنـی 

ظـون در ظـاهر و حـاطن ، ل واه تا پـنسن وـاه ظـون ببينـد و در انتهـای وـّدت پـنذ روػاّو 
ظـون ببينـد و قطـع شـود و  ۀخک لّک  روػ هر، هفتن ،س س در روػهای ششن، قطع شود

ظـون ، ظـونی حـه صـفات استحاضـه ببينـد طور وسـتهّر  اػ روػ هشتن تا روػ دواػدهن حه
 شـود های ششن و هفتن حيض وحسـوب وـیظون ۀلّک  واه و نيزل تا پنسن روػهای اّو 

كی بـین آنهـا نيـز اػ وثـال اول  و ظون روػ هشتن تا دواػدهن استحاضه است و حکن پا
 .  شودروشن وی

كه دارای عادت وقتّي  :هثال پًدن ل طنانشه اػ اّو ، ل هر واه قهری استه در اّو ػنی 
ظـون در ظـاهر و حـاطن قطـع ، ت پـنذ روػواه تا پنسن واه ظون ببينـد و در انتهـای وـّد 

ظون ببيند و قطع شـود و اػ روػ  ۀخک لّک  روػ هر، هفتن ،س س در روػهای ششن، شود
ظـون روػهـای ، ظـونی حـه صـفات حـيض ببينـد طـور وسـتهّر  هشتن تا روػ دواػدهـن حـه

روػهـای هشـتن تـا  هـای ششـن و هفـتن و نيـز ظـون وسـتهّر ظـون ۀل تا پنسن واه و لّک اّو 
خعنــی ظــون روػ خــاػدهن و دواػدهــن  ،آن ۀو اداوــ شــودوــاه حــيض وحســوب وــیدهــن 
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كی بین آنها نيز اػ وثال اّو  استحاضه است  . شودل روشن ویو حکن پا
كه دارای عادت وقتّي  :هثال ششن طنانشـه خـک ، ل هر وـاه قهـری اسـته در اّو ػنی 

كه اػ دهن وـا حه این ،واه در غير وقت عادت ظوخش ظون ببيند ه تـا پـانزدهن صورت 
ظـون در ظـاهر ، ظونی حه صفات حيض ببيند و در انتهای روػ پانزدهن طور وستهّر  حه

ظون ببينـد  ۀروػ خک لّک  هر، س س در روػهای شانزدهن و هفدهن، و حاطن قطع شود
ــا روػ بیســت و خکــن حــه وســّددًا ظــونی حــه  طــور وســتهّر  و قطــع شــود و اػ روػ هســدهن ت

 ۀظـــون روػهـــای دهـــن تـــا پـــانزدهن وـــاه و لّکـــ، دصـــفات حـــيض خـــا استحاضـــه ببينـــ
شـود و ظـون روػ هسـدهن تـا های شـانزدهن و هفـدهن وـاه حـيض وحسـوب وـی ظون

كی بـین آنهـا نيـز اػ وثـال اّو  روػ بیست و خکن واه استحاضه است ل روشـن و حکـن پـا
 .  شودوی

كه دارای عادت وقتّي  :هثال هفتن  طنانشـه خـک، ل هـر وـاه قهـری اسـته در اّو ػنی 
كه اػ دهن وـاه تـا پـانزدهن  حه این ،ظون ببيند واه در غير وقت عادت ظوخش صورت 

ظـون در ، ظـونی حـه صـفات استحاضـه ببينـد و در انتهـای روػ پـانزدهن طور وستهّر  حه
ظـون  ۀخـک لّکـ روػ هر، س س در روػهای شانزدهن و هفدهن، ظاهر و حاطن قطع شود

ــا روػ  ــد و قطــع شــود و اػ روػ هســدهن ت ــهببين ــه  طــور وســتهّر  بیســت و خکــن ح ظــونی ح
هـای شـانزدهن و ظـون ۀظون روػهای دهن تا پانزدهن واه و لّکـ، صفات حيض ببيند

شـود و ظـون روػ هسـدهن تـا روػ بیسـت و خکـن هفدهن وـاه استحاضـه وحسـوب وـی
كی بـین ظـون واه حيض است پـاكی حقيقـی اسـت و ػن حکـن ػنـان پـاک را  ،هـاو پا

 1.دارد
گر ػن قبل اػ . 618 مسأله كـه در حـاطن کده روػ پا ا د خـحا، سـتيظـون ن شود و حداند 
كنـد و آنهـا را انسـام دهـديظود غسل ح یها عبادت یبرا گهـان داشـته هرطنـد  ض 

كه قبل اػ تهام شدن ده روػ دوحاره ظون و  ؛ ندیب یحاشد 

نان داشـته حاشـد قبـل اػ تهـام شـدن ده روػ دوحـاره ظـون يا اطهخن يقخاّوا طنانشه 
                                                           

 . قابل استفاده است ،اػ آنشه در وتن عكر شده ،های دخگر نيز حکن وثال. 1
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كـن رنـگ ظـون ۀو وشـاهد ینیب حه شکل لّکهد هرطن ،ندیب یو نکـه خوثـل ا یحّتـ) زرد 
كـه عكـر شـد، (دخـن لّکه را ظواهد دیحار ا کخحداند  ك ۀدر فاصـل، ههشنـان  ، نیبـ یپـا
كنـد و عبادتياطًا غسل حـياحت، اط واضبياحت حنابر آورد و ضـا  هحـظـود را  یهـا ض 

 .  دخنها کتر اآنشه بر حاجض حرام است ر

 ضیوساجلوتفرقهح
كـه ظـون اػ  یدر وـوارد ،ض اػ استحاضـهيص ظون حيز و تشصيیدر ته . 619 مسأله
و  1ضيحـ یها نشـانه یظـون دارا، اػ روػها یشرط است حعض، شود یشتر ویده روػ ب
 ســت ظــونياّوــا شــرط ن، را دارا حاشــد 2استحاضــه یها نشــانه، گــر اػ روػهــاخد یحعضــ
ــر حلکــه ، ض را داشــته حاشــديصــفات حــ ۀههــ، ضيحــ یها نشــانه یدارا گ اػ  یکــخا

كاف  ؛ است یصفات را هن داشته حاشد 

گــر حعضــ یولــ  اػ  یض حاشــد و حعضــياػ صــفات حــ یکــخ یظــون دارا ،اػ روػهــا یا
 ین ظــونيطنــ، ض حاشــديا ســه صــفت اػ صــفات حــخــدو  یظــون دارا ،گــرخد یروػهــا

گر حعض، شود یفاقد نشانه وحسوب و كه ا اػ  یحعضـ یاػ روػها ظـون دارا یههشنان 
، ض حاشــديگــر اػ صــفات حــخد یحعضــ یدارا ،گــرخد یر روػهــاض و ديصــفات حــ

 .  حدون نشانه است ین ظونيطن
گر ظون ،گغرد یكه اػ ده روػ و یدر ظون ،نيههشن  ض اسـت يكه حـه صـفت حـ یا

كنده در ضهن ده روػ اّو   .  شود ین ظون حدون نشانه وحسوب ویا، ل حاشدسه روػ پرا
ــ . 611 مسأله ــه دارا یػن ــوده و د یك ــعــادت نب ــاســتهرار پ دن ظــون در اوخ ــرده و ی ك دا 

ـــشـــتر اػ ده روػ ظـــون دیب ـــودن صـــفاتوصتلـــف ده و اػ راه خ ـــحا، ظـــون ب ض را يد حـــخ
كه نشـانيبب یشتر ظونیا بخطنانشه وثاًل سه روػ ، ص دهديتشص ض را دارد و يحـ ۀند 

ــشــتر نشــود و پــس اػ آن ده روػ یاػ ده روػ ب، آن ظــون كــه نشــانيبب یشــتر ظــونیا بخ  ۀنــد 

                                                           
 . عكر شد «373» وسألۀ در، ها خا ههان صفات حيض نشانه. 1

 . شود عكر وی« 317» در وسألۀ ،استحاضه های  هنشان. 2
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نـد و آن يض ببيحـ یها حـه نشـانه یظـون، شـتریا بخـدوحاره سـه روػ استحاضه را دارد و 
وّتصــل حــه و  وســتهّر وشــاهده شــده  یهــا و وسهــوع ظون شــتر نشــودیاػ ده روػ ب، ظــون

كه نشانهخحا، هن حاشد ض قرار دهـد يح، ض داشتهيح یها د ظون اّول و ظون آظر را 
 ؛ استحاضه است، و ظون وسط

ــر ػن دارا گ ــا ا ــعــادت وقت یاّو ــال، حاشــده ّي ــه وقــت عــادتش وــغكو در وث ر رضــوع ح
 ،ض اســتيحــ یها نشــانه یكــه دارا یاػ دو ظــون یکــخطنانشــه . حنــابراین، نهاخــد وــی

فقـط آنشـه ، عـادتش نباشـد یگـر در روػهـاخعادتش حاشد و ظـون د یوطابق حا روػها
 .  حاشد یستحاضه ووطلقًا ا، هّي دهد و حق یض قرار ويحرا ام عادت است خّ در ا

گر . 611 مسأله ض يحعـد حفههـد حـ ،ض قرار دهد و عبادت نکنديطند روػ را حػن  ا
و  دخـقضـا نها را اوردهينضا  هحكه در آن روػها  واضبی یاه د نهاػ و روػهخحا، نبوده است

گهــان ا گــر طنــد روػ را حــه  كنــد، ســتيض نينکــه حــخا ض يحعــد حفههــد حــ و عبــادت 
كـه حاخـد روػه وـی، طنانشه آن روػها، بوده ی قضـا واضـب اسـت، گرفتـهروػهایی بوده 
 . آوردضا  هحآنها را 

ــ . 612 مسأله كــه عــادت واهان ــه ػن را اػ وقــت عــاّد  ۀاســتفاده اػ داروهــایی  ى ظــود ح
 - و غيـر آن حـذ کطـون روػه و وناسـ - براى اتهـام برظـی واضبـات، انداػد عقب وی
كار برای ػن ضرر فوق، ضایز است  1نداشـته حاشـد و وهـن العـاده وشروط حه اخنکه این 

كـه، در اثر استفاده اػ این داروهـاو طنانشه ػن   ،شـراخط حـيض را نـدارد ظـونی ببينـد 
 .  شودشاول آن نهیاحکام حيض ، در اخام عادتش حاشدهرطند 

 نفاس

كــه وــادر  . 613 مسأله ــ یاػ وقتــظــونی  ــب اون ضــزء حّشــه اػ شــکن ياّول ــی ــآ یرون و ــا خ د ت

                                                           
كـرده ،شاخان عكر است. 1 كه اػدواح  گـر حصواهـد حـا اسـتفاده اػ دارو دورۀ حـيض ظـود را افـزاخش دهـد ،ػنی  ، ا

وحـّل اشـکال اسـت و احتيـاط و اضـب ، )نزدخکـی( حاشـد ین اور حه قصد فرار اػ تهکين ظـاصطنانشه ا
 . تدر ترک آن حدون ضلب رضاخت زوح اس
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 هـان بـر آن صـدقخحه شـرط آنکـه ظـون ػا؛ تاس «ظون نفاس»، ندیب یده روػ و ۀفاصل
   .ندخگو یو «ساءْف نَ » كند و ػن را در حال نفاس

كـه حعـد اػ فاصـله  یز ػنيو ن ند نفاس نداردیب یهان ظون نهخكه اػ ػا یػن ،نیحنابرا 
گونـهیب یهان ظون وخاػ ػا یشدن وّدت طوالن ، نـد آن ظـونخگو یكـه عرفـًا نهـ یا ند حـه 

 - نـديببهـان خاػ ػاشـدن ده روػ  ینکه ظون را پس اػ سـ رخوثل ا - هان استخظون ػا
 .  نفاس ندارد

 :  توّضه حه سه نکته الػم است ،ده روػ نفاس ۀدر وحاسب . 614 مسأله
هرطنـد ظـون  ،هـان اسـتخظارح شـده حعـد اػ ػا ظون، ده روػ ۀوحاسب یاحتدا .1

هــن نفــاس  نــوػاد لــين ضــزء حــدناّو  حعــد اػ ظــاهر شــدن هــانخظــارح شــده در هنگــام ػا
 .  ستيوػ نفاس نداظل در ده ر، در شهارش روػها یول ،است
گــر حنــابراین،  .هــانخظــروح ظــون اســت نــه فقــط ػا، ده روػ ۀار در وحاســبيــوع .2 ا

گرددخر اػ ػايظون حا تأظ ده روػ  ۀوحاسـب یػوان ظـارح شـدن ظـون احتـدا، هان ظارح 
 .  است
گـر ػاحنـابراین،  .روػ اسـت، ده روػ نفـاس ۀوحاسب یاحتدا .3 دن ظـون خـهـان و دخا

ضــزء ده روػ نفــاس وحســوب  یولــ، ظــون نفــاس اســتهرطنــد  ،در شــب واقــع شــده
كـــه در  ض اســـتيههاننـــد ده روػ حـــ، ده روػ در نفـــاس ۀگـــردد و روش وحاســـب ینهـــ
 .  عكر شد« 322و  327» اجلوس

نفـــاس ، نـــدیب ین ضـــزء حّشـــه وـــيرون آوـــدن اّولـــیـــكـــه ػن قبـــل اػ ب یظـــون . 615 مسأله
 .  ستين

 یولـ ،لحظه حاشد کخندارد و وهکن است  یوعّينحّداقل  ظون نفاس . 616 مسأله
 .  دخآ یشتر اػ ده روػ نفاس حه حساب نهیب

گر ػن سزار . 617 مسأله كند و نوػاد را اػ شـکن یا  یظـون، او ظـارح سـاػند یا پهلـوخـن 
   1.نفاس است، دخآ یرون وین بیحعد اػ سزار یعيطب یكه اػ وسرا

                                                           
 . ارتباطی حه ظون نفاس ندارد ،اّوا ظون ظارح شده اػ ووضع ضراحی )شکن خا پهلو(. 1
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گر ، ست ظلقت حّشه تهام حاشديالػم ن . 618 مسأله ، ز حاشـديـناتهـام ن ظلقـتحلکه ا
. ظــون ظـــارح شـــده حکـــن نفـــاس را دارد، خـــدعرفـــًا والدت صـــدق نها كـــه یدر صــورت
گرحنابراین،   خـاكـه ظـون حسـته اسـت  «َعَلقـه»خـا  «نطفـه» آنشه سـقط شـده حـه صـورت ا

گوشــت اســت «ْضــغهو» وحســوب ظــون نفــاس ، نــدیب یكــه وــ یظــون، بــوده كــه قطعــه 
 .  شودنهی

كه ط شک گاه هر . 619 مسأله كـه سـقط شـده  یزيـا طخـ، ا نـهخـسـقط شـده  یزيكند 
شـرعًا ظـون ، شـود یكه اػ او ظـارح وـ یكند و ظون یست بررسيم نالػ، ا نهخحّشه است 

 .  شود ینفاس وحسوب نه
گــر . 621 مسأله ، شــتر نشــودین ظــون اػ ده روػ بیــنــد و ايبب یػن نفســاء ظــون واحــد ا
كنـــد و خـــحا، شـــود کپـــس طنانشـــه قبـــل اػ ده روػ پـــا، آن نفـــاس اســـت ۀههـــ د غســـل 

 . آوردضا  هحظود را  یها عبادت
گـــر . 621 مسأله ، ن ظـــون اػ ده روػ حگـــغردیـــنـــد و ايبب یوســـتهّر ػن نفســـاء ظـــون  ا

، هّيـو حق نفـاس، اوعـادت  یروػهـا ۀحـه انـداػ، ه داردّخـض عـادت عدديطنانشه در حـ
 .  استحاضه است

گر اّوا كـرده ۀعادت عددخّ  ا حاخـد عـادت را حـاالترین عـددی فـرض ، ظود را فراووش 
كه احتهال وی كه عادت دارد كند  كسی  ػ حعد اػ رو، دهد و احتياط وستحب است 

كه عـادت نـدارد كسی  كارهـای ، حعـد اػ روػ دهـن تـا روػ هسـدهن ػاخهـان، اػ عادت و 
كه بر نفساء حرام استضا  هحاستحاضه را  كارهایی را  كند، آورد و   ؛ترک 

گراّوا   كـه ،نـدارده عددخّ عادت  ا ، تـا ده روػ، ه اسـتا وضـطرحخـوبتدجـه  واننـد ػنـی 
ش در خشـاوندان ظـوخحه عـادت ظو، ن حالیحاشد و در ا یاستحاضه و، هّي نفاس و حق

خــا حــه تشــصيص ظــون نفــاس اػ ، ش در نفــاسخظــو یا عــادت قبلــخــا نفــاس خــض يحــ
 .  كند یرضوع نههای آن دو استحاضه اػ روی نشانه

ـــر ػن نفســـاء ظـــون وســـتهّر  . 622 مسأله گ ـــن ظـــون اػ ده روػ حگـــغردا ، ی ببينـــد و ای
ای ظـون نفـاس اػ هفـت روػ حاشـد و احتـد وـثالً  وی در حـيض ۀطنانشه عادت عددّخـ
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تـا پاخـان روػ هفـتن را نفـاس قـرار داده و ، اعان صبح خا قبـل اػ آن )شـب هنگـام( حاشـد
كه وی، حعد اػ آن  .  شودبیند استحاضه وحسوب ویظونی 

گر احتدای ظون نفاس حعد اػ اعان صـبح تـا ، حاشـد - صـبح 14وـثاًل سـاعت  - اّوا ا
ـــرار داده و  كـــه وـــی، حعـــد اػ آنههـــين ســـاعت اػ روػ هشـــتن را نفـــاس ق بینـــد ظـــونی 

 .  شوداستحاضه وحسوب وی
گر . 623 مسأله نکـه خوثـل ا ،نـديحار ظـون بب کخشتر اػ یب ،هانخػا دهۀػن نفساء در  ا
كيظــون بب، شــتریا بخــا طهــار ظــون خــا ســه ظــون خــدو ظــون  هــن فــرق  آنهــا نیبــ ینــد و پــا

كوتاه  كه ػوانش  كه ظون د ییطنانشه روػها، حاشد یا طوالنخندارد   ییروػها ده حاخرا 
كهتـر اػ ده روػ حاشـدخـهـن ده روػ  یرو ،بـوده کكه در وسـط پـا كـه  ییهـا تهـام ظون، ا 

كـه آن را  کكـه پـا ییدر روػهـا واضـبحنـابر احتيـاط  و نفـاس اسـت دهخـد ك»بـوده   یپــا
كـــه بـــر ، ناونـــد یوـــ «ن دو ظـــونیبـــ تـــرک نهاخـــد و  را حـــرام اســـت نفســـاءػن كارهـــایی 

كه بر ػن پاک )  .  انسام دهداحتياطًا را  است واضب (غير نفساءكارهایی 
گر ػن نفساء بـ . 624 مسأله ا سـه خـنکـه دو ظـون خوثـل ا ،نـديحـار ظـون بب کخـش اػ یا
دو صــورت ، شــتر شــودین ظــون اػ ده روػ بینــد و آظــريشــتر ببیا بخــا طهــار ظــون خــظــون 
 : دارد

قبــل را  وســألۀن صــورت حکــن یــا، ض نباشــديه در حــّخــعــادت عدد یػن دارا .1
كـــه اػ ده روػ ب اػ ظون یوقـــدار یعنـــخ ،دارد نفـــاس اســـت و در ، شـــود یشـــتر نهـــیهـــا 
نفسـاء حـرام ػن كـه بـر  ییكارهـا واضـبحنـابر احتيـاط  ،هـا وسط آن ظون کپا یروػها
كــرده و رااســت  احتياطــًا را واضــب اســت  (ر نفســاءيــغػن پــاک ) كــه بــر ییكارهــا تــرک 

كه اػ ده روػ ب یانسام دهد و وقدار وحسـوب تحاضـه اس، شـود یشـتر وـیاػ ظون آظر 
 .  شود وی

كــه حــه عــدد  یظــون ن صــورتیــدر ا، ض حاشــديه در حــّخــعــادت عدد یػن دارا .2
عـادتش تـا  یكـه حعـد اػ تعـداد روػهـا یو در وـورد ظـون نفاس اسـت، دهخام عادت دخّ ا

تـرک  نفسـاء حـرام اسـت راػن  كـه بـر ییكارها واضبحنابر احتياط  ،دهخده روػ د اتهام



    / گانه های سه ظون 

كارها  یو ظـون 1انسـام دهـداحتياطـًا ، وستحاضه واضب استػن ر كه برا  ییكرده و 
 .  شودو استحاضه وحسوب وی ستينفاس ن، كند یكه پس اػ روػ دهن وشاهده و

گر ػن  . 625 مسأله شود و احتهـال  کاػ ظون نفاس در ظاهر پانفساء قبل اػ ده روػ ا
كه در حاطن ظون  كند و عبادتيد احتخا حاخ، حاشددهد  ا خـها را انسام دهد  اطًا غسل 

و ض اسـت يههانند استبراء اػ ظـون حـ ،و استبراء اػ ظون نفاس كند «استبراء»د خحا
انسـام هـا را حـدون  عبادتػن ست ين زیو ضا عكر شد «344» وسألۀت استبراء در كيفّي 

 .  كند کاستبراء تر
گر ػن نفساء ب . 626 مسأله كهتـر اػ  - ضيشتر اػ عدد عادتش در حـیا كـه آن عـادت 
ــد ظــوننــد و نديظــون بب - اســتده روػ  ــ، ان ــگــردد  یقبــل اػ ده روػ قطــع و ا اػ ده روػ خ
ــر»حکــن ، گــغرد یوــ ــرا «عبــادت کاســتظهار و ت ههاننــد احکــام اســتظهار ػن  ،او یب

كه در   .  گغشت «343و  347» وساجلحاجض است 
كه  . 627 مسأله ض يط ظـون حـخاػ شـرا یکـخ، بیان شـد «743» وسألۀدر ههان طور 

كه اػ ح كاقحـّد ) ده روػحـّداقل  ،یض قبليآن است   ر وـوردو د گغشـته حاشـد( یل پـا
   .ده روػ پس اػ نفاس حاشدحّداقل  الػم است ،زين حاشد یكه حعد اػ نفاس و یضيح
گر ػنحنابراین،   آن ظـون ، نـديبب یده روػ ظـون ۀحعد اػ تهام شدن نفاس تـا فاصـل ا

 ینکـه در روػهـاخو طـه ا ا نـهخض حاشد يظواه ظون حه صفت ح ، حاشد یاستحاضه و
 . شود یر ويتعب «استحاضه دهۀ»حه ، ن ده روػیو اػ ا ا نهخ عادت حاشد

كه ػن حاولـه قبـل اػ ػاخهـان وـی . 628 مسأله كـه ظونی  بینـد نفـاس نيسـت وظـونی 
گر حدانـد بـر اثـر ػاخهـان  ،بیندوی 2ػن حاوله در حال درد ػاخهان و قبل اػ والدت نوػاد ا

كه  ،حکن ظون ػظن و ضراحت را دارد، است حکن هرطند احتياط وستحب است 
كـه ظـون وـغكور وسـتند حـه ػاخهـان  گـر ندانـد  ظون استحاضه را بـر آن ضـاری نهاخـد و ا

                                                           
كـه بـر ػن نفسـاء ، واضـباحتيـاط حنـابر ، قبـل اػ اتهـام ده روػ ،هـا در روػهای پاک وسـط آن ظون. 1 كارهـایی 

كه بر كارهایی را  كرده و   .  نسام دهداحتياطًا ا، ػن پاک )غير نفساء( واضب است حرام است را ترک 
 . قبل اػ ظاهر شدن اّولين ضزء حدن نوػاد. 2
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ــه قبــل اػ ػاخهــان ــوط ح ــا ظــون ورب طنانشــه شــراخط حــيض را نــدارد ، حاشــد شاســت خ
گر شراخط حيض را دارا حاشد حيض وحسوب وـی استحاضه است هرطنـد  ،شـودو ا

شـدن ده  هفاصـل. حنـابراین، بین حيض وغكور و نفاس واقـع حعـد اػ آن فاصـله نباشـد
اظتصـــاص حـــه نفـــاس و حـــيض حعـــد اػ آن دارد و شـــاول  ،روػ بـــین نفـــاس و حـــيض

 .  شودنهی نآ اػ قبلحيض 
ا خـه هـن حاشـد ّيـوقت نکـهخا طـه - ه داردّخـعـادت عدد، ضيكه در ح یػن . 629 مسأله
گــر حعــد اػ ػا - ه نباشــدّيــوقت ظــون  یدر پــ یپــ، وــاه کخــشــتر اػ یا بخــوــاه  کخــهــان تــا خا
كــه حعــد اػ نفــاس تــا ده روػ  یعــادت او نفــاس اســت و ظــون یروػهــا ۀحــه انــداػ، نــديبب
اش  عـادت واهانـه یه هن داشته حاشد و ظون در روػهـاّي عادت وقت هرطند، ندیب یو

 .  استحاضه است، حاشد

گـر، ست و هفتن آن واه اسـتیستن هر واه تا بیض او اػ بيكه عادت ح یوثاًل ػن   ا
ــاه ػا ــا  ههــان نهــودخروػ دهــن و ــو ت ــاه  کخ ــو ــ، شــتریا بخ ــ یپ ــا روػ ، نــديببظــون  یدر پ ت

كـه  یكه در روػها یظون یحّت  - نفاس و اػ روػ هفدهن تا ده روػ، هفدهن عادت ظود 
گغشـتن ده  یاستحاضه و - ندیب یهفتن است و ست ویستن تا بیاػ ب حاشـد و حعـد اػ 
گر عادت وقت، روػ كه و یو ظون 1ه داشته حاشدّي ا ، عادتش نباشـد یاند در روػهیب یرا 
كه انتظارش  ،عادتش شود ید ونتظر روػهاخحا  شتر طول حکشد ویا بخواه  کخهرطند 

 .  ض حاشديح یها نشانه ین وّدت دارایظون در اهرطند 
گـر اّوا  ، تنهـا اسـت ۀولـی صـاحب عـادت عددّخـ، نـدارده ّيـعـادت وقتػن وـغكور  ا

كـه  م حـيض ظـود را وشـّصص ااّخـ ،بیـان شـد «755» در وسـألۀحاخد وطـابق دسـتوری 
گر نهاخد ض ظـود را طنانشـه وهکـن اسـت يد حـخحا ،اصاًل صاحب عادت نيست و ا

كــه روش آن در يــیآن تع یها حــا نشــانه كنــد  حنــابراین،  2.عكــر شــد «ضيحــ» وبحــ ن 
                                                           

 .  عددّخه حاشد ۀطه اخنکه عادت او فقط وقتّيه حاشد خا اخنکه وقتّي . 1
حعـد اػ سـ ری شـدن اّخـام نفـاس اػ روی  ،استحاضـه ظـون حـيض اػ شاخان عكر است نسبت حه تشصيص. 2

كه وشاهده وینشانه هـای دخگـر و نشـانه حاشـدر رنگ ظـون وـیوالک آن فقط تفاوت د، شودهای ظونی 
 . وعيار در تشصيص نيست ،وانند سوػش و فشار
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كـه حعـد اػ ده روػ استحاضـه وـی شـود و بینـد وـیگاهی حکـن حـه حـيض بـودن ظـونی 
 .  شودواه نهی حکن حه حيض بودن ظون در آن نيز گاهی

كه نکـه خوثـل ا، باشـدوهکـن نهـا ام حيض حـا رضـوع حـه نشـانهتعيین اخّ  در صورتی 
كه ده روػ حعد اػ نفاس و یظون ۀهه وـاه  کخکسان حاشد و خاػ لحاظ رنگ ، ندیب یرا 
ــ ــه ههــخ كنــدیــن صــفت اداوــه پيا طنــد وــاه ح ــحا، دا  اػ  یض حعضــيحــ، د در هــر وــاهخ
ــا توضــشــاوندان ظــود را خظو ــرا، عكــر شــد «حــيض» وبحــ ه در كــ یحيح ش خظــو یب
گــر ا ض قــرار دهــديحــ ــا ظــود  یعــدد، ســتيهــن وهکــن ن ن اوــریــو ا كــه وناســب ح را 
 .  ان شدیب «حيض» وبح ز در يح آن نيد و توضخداند انتصاب نها یو

گر، ه نداردخّ عادت عدد، ضيكه در ح یػن . 631 مسأله ا خـوـاه  کخهان تا خحعد اػ ػا ا
 و م آن استحاضه استػ اّول آن نفاس و ده روػ دّو ده رو، نديواه ظون بب کخشتر اػ یب

ـــا ظـــون ـــ یاّو ـــه حعـــد اػ آن و ـــد وهکـــن اســـت حـــیب یك ــــض حاشـــد و وهکـــن اسين ت ـ
قبـل عكـر شـد  وسـألۀكـه در  یحيد حـه توضـخحا، ضين حيیتع یه حاشد و براـاستحاض
 .  دخعهل نها

  ساءف احکامن
ـــر حـــاجض واضـــب اســـت  . 631 مسأله وـــاه وبـــارک  یهـــا روػه یقضـــا واننـــدآنشـــه ب
 .  حاشد یساء هن واضب وْف بر نَ ، روضان
ر یـحـرام اسـت و وـوارد ز بر نفساء ،«اػ حدن حه ظّط قرآن ییرساندن ضا» . 632 مسأله

 :  حاشد یبر نفساء حرام و ،واضبحنابر احتياط  زين
  1؛و صفات وصصوص او وّس نام ظداوند وتعال .1 
  ؛دارند واضب ۀسسد كه یاتخظواندن آ .2 
  ؛توّقف در وساضد .3 
گــر اػ وســـسد یولـــ ،دخـــظــل شـــدن در وســسد حـــدون آنکـــه عبــور نهادا .4  ر يـــغ) ا

                                                           
كه در وسألۀ، ونظور اػ صفات وصصوص. 1  .  توضيح داده شد «313» وواردی است 
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كنـد( اوبریالحرام و وسسد پ وسسد دِر وسـسد داظـل و  کخـنکـه اػ خوثـل ا ،عبور 
  ؛ندارد یوانع، گر ظارح شودخاػ دِر د

در داظـل و اػ  کخـاػ هرطنـد  ،اوبریـالحرام و وسسد پ وارد شدن حه وسسد .5 
  ؛گر ظارح شودخدر د

   ؛اظل شدن در وسسد برای برداشتن شيجید .6
هرطند در حـال عبـور اػ وسـسد حاشـد خـا ظـودش ، در وسسد یزيگغاشتن ط .7 

  ؛وارد وسسد نشده و اػ بیرون شيجی را در وسسد حگغارد
 .  كّفاره ندارد یول ،حاشد یحرام و كردن حا ػن در حال نفاس یکخنزد . 633 مسأله
 ،طـور ههـين .دحاشـ یحاطل و، كه در حال نفاس است یطالق دادن ػن . 634 مسأله

ك گــر ػن در پــا طــالق داده ، عكــر شــد «749» وســألۀآن در  یكــه وعنــا، ن دو ظــونیبــ یا
 وراعــات وقتضــایحنــابراین،  .ن طــالق وحــّل اشــکال اســتیــح بــودن ايصــح، شــود
كه دوحاره صیحه ا ترک نشوداط ياحت  ؛ طالق اضرا شود ۀغين صورت 

بـوده و در آن حـال  کو پنسن پا ده و روػ طهارمخكه سه روػ ظون نفاس د یوثاًل ػن
ا خـكنـد  یس س در روػ ششن و هفـتن ظـون نفـاس وشـاهده وـ ،طالق داده شده است

كــه حکــن حــه نفــاس بــودن آن  یظــون وشــاهده وــ یا آنکــه در روػ ششــن تنهــا لّکــه كنــد 
   ؛ح بودن طالق او وحّل اشکال استيصح، شود یو

كاّلً پا  طـالق ، غسل نکرده حاشد هرطند، شد کاّوا حعد اػ آنکه ػن اػ ظون نفاس 
 .  ح استياو صح

 استحاضه

اســت و ػن را در  «ظــون استحاضــه»، دشــو یكــه اػ ػن ظــارح وــ ییهــا اػ ظون یکــخ
 .  ندخگو یو «وستحاضه» ،دن ظون استحاضهخووقع د
قروــز روشــن و صــورتی خــا ا خــشــتر اوقــات زرد رنــگ یظــون استحاضــه در ب . 635 مسأله
كهنه و وانده است و حدون يسرد و رق وهکـن  یولـ، دخـآ یرون وـیـفشـار و سـوػش بق و 
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گاه س گرم و غلـيسرد تای خا قهوها خاه ياست    و تـاػه حاشـد و حـا فشـار و سـوػش يره و 
 ؛ دخرون آیب

كثر ا حـدخحّداقل  ،ظون استحاضه  استحاضـه ، ز قبـل اػ حلـوغيـنـدارد و ن یوعّينـا
اســـت و اشـــکال  یســـال قهـــر( 34 ) و در وحّقـــق شـــدن آن حعـــد اػ شـــود یوحّقـــق نهـــ

كـه ػنـان حعـد اػ اياحت ف وستحاضـه عهـل خن سـن هـن حـه وظـایـاط واضـب آن اسـت 
 .  ندخنها

كثله و وتوسيقل :استحاضه سه قسن است . 636 مسأله  .  رهيطه و 
كــه ظــون فقــط رو :لههریقل ۀاستساضهه. 1  ــر  یا پنبــه یآن اســت  ــا ظــود ب كــه ػن ح را 
كند و در آن فرو نرود، دارد یو  .  آلوده 

كـه ظـون در پنبـه فـرو رودآن اس :طرهتىس ۀاستساض. 2   ۀگوشـ کخـدر هرطنـد  ،ت 
 یبـرا حـانوانكـه وعهـواًل  ید و حـه دسـتهالخـايرون نیـپنبـه ب گـرخاػ طرف د یول، آن حاشد
 .  نرسد، حندند یظون وسراخت اػ  یريضلوگ
گرفته  :شهیكث ۀاستساض. 3  كه ظون پنبه را فرا  ا در آن فرو رفتـه و اػ طـرف خآن است 
ــگــر بخد ــرون آی ــهخ ــه وعهــواًل  یدســتهال د و ح ــانوانك ــرا ح ــوگ یب ظــون ســراخت اػ  یريضل
 .  برسد، حندند یو

 شـدهن حانوان عهـل یوعهول در ب شيوۀ، پنبه ۀدر انتصاب انداػشاخان عكر است،  
و  گــردد ویاســتفاده  یر فشــرده و حــه حالــت وعهــوليــغ ۀاػ پنبــ، و در هنگــام اســتعهال
ت ضـغب و وقـدار نفـوعش ّي افت و قاحلكه در ح، ر اػ پنبهيغ یگرخاستفاده اػ ضنس د
كاغـغ یول؛ است یكاف، زيوثل پنبه حاشد ن  یفـخكـه حافـت ظر، ذخـرا یهـا یدستهال 

كـافیـدر ا، عتر اػ پنبـه اسـتخشـتر و سـریت ضغب و نفـوع آن بّي و قاحل داشته  ین وـورد 
گر حه پنب ستين كـه تـأثيـن یگـرخو وـواد د یناظالص، یعيطب ۀو ا در  یريز اضـافه شـده 

 . اشکال ندارد، كر شده نداشته حاشدضهت ع
كه  حه اینت شناسایی نوع استحاضه كيفّي   پنبه را داظل وسرا ػن صورت است 

كهی صبر وی كـرده و نـوع استحاضـه، كندكرده و  اش را وشـّصص سـ س آن را ظـارح 
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كـردهوقدار ؛ نهاخدوی كـه ػن صـبر  دو صـورت ، كنـد سـ س پنبـه را ظـارح وی ،ػوـانی 
 : دارد

حـه  حاخد ،در این صورت؛ طهاش قليله است خا وتوسند استحاضهدانهی ػن .الف
كفاخـــت انـــداػه كـــه وعهـــواًل در عـــرف حـــانوان بـــرای فـــرو رفـــتن ظـــون در پنبـــه  ای حاشـــد 
 ؛ كند وی

كثيــره حاشــدد بــین وتوســوــرّد ، استحاضــه .ب حاخــد وقــدار  ،در ایــن صــورت؛ طه و 
كه وعهواًل دربیشتری ونتظر حهاند حه انداػه عرف حانوان برای نفوع ظـون در پنبـه و  ای 

كــه حــانوان بــرای ضلــوگيری اػ ســراخت ظــون وــی كــافی رســيدن آن حــه دســتهالی  حندنــد 
 ؛دحاش
كه در حاطن برای وّدتی قطع شده البّته  گر ظون استحاضه طوری است  سـ س  ،ا

كرده و حعد پنبـه را بیـرون ، شوددوحاره حاطن آلوده وی ؛ آوردحاخد بیش اػ آن وقدار صبر 
 .  عكر نشده است «ثانيه»خا  «دقيقه»حّد شرعی حه  ،وّدت وغكورولی حه هر حال برای 

گر ظـون  ،حنابراین .حالت فعلی ظون است ،استحاضهنوع والک در  . 637 مسأله ا
 ۀاستحاضــ، حــه حالــت لصتــه شــده حاشــد و در پنبــه فــرو نــرود  وــثالً ظــارح شــده اػ ػن 

ــه وحســوب وــی ــد ،شــود قليل ــه هرطن ك ــر  طــوری حاشــد  گ ــودا ــه نب و رقيــق  هظــون لصت
 ؛ رفت در پنبه فرو وی، بود وی

كه وعهواًل   برای  حانوانههين حکن در وورد رسيدن خا نرسيدن ظون حه دستهالی 
 .  حندند نيز ضاری استضلوگيری اػ سراخت ظون وی

 احکاماستحاضه
هرطنــد  ،رديــوضــو حگ کخــهــر نهــاػ  ید بــراخــحاػن ، لــهيقل ۀدر استحاضــ . 638 مسأله

 یوگـر وـورد - هن حصوانـد وغرب و عشاء را پشت سر ا نهاػخو عصر  حصواهد نهاػ ظهر
كشـ، وستحبحنابر احتياط  و - شود یعكر و «333» وسألۀكه در  ا خـده و يپنبـه را آب 

كند و حا  .  آب حکشد، دهيد ظاهر فرح را طنانشه ظون حه آن رسخعوض 
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وضــو  کخـهــر نهـاػ  ید بـراخـلــه حايقل ۀدانسـته در استحاضـ یكـه نهــ یػنـ . 639 مسأله
نهـاػ عصـرش ، ظوانـده یوضـو وـ کخـرا پشت سر هن حـا  رد و وثاًل نهاػ ظهر و عصريگح

گهرطنــد  ،حاطــل اســت كوتــاه یريــضاهــل قاصــر بــوده و در فرا نکــرده حاشــد و  یوســأله 
كه وقت هست د آن راخحا گغشـته دوحاره ظوانده ،در صورتی  گر وقت  ؛ دخـقضـا نها، و ا

 .  شود عكر وی «333» وسألۀدر كه  یوگر صورت
ـــاط  ،طهوتوســـ ۀدر استحاضـــ . 641 مسأله ـــابر احتي ـــحا، الػمحن ـــراخ ـــر نهـــاػ ید ػن ب  ه
كند و الػم است برا، صبح كـه در يقل ۀاستحاضـ یكارهـا، ظـود ینهاػها یغسل  لـه 
 یطه قبـل اػ نهـاػوتوسـ ۀگـاه استحاضـ و هـر عكر شد را هن انسام دهد «317» وسألۀ
كند و عالوه  نهاػ آن یبرا، دخش آیش پخبرا - وثل نهاػ ظهر - ر اػ نهاػ صبحيغ غسل 

 . له را انسام دهديقل ۀاستحاض یكارها، ظود ینهاػها یگر براخبر آن تا صبح روػ د
گر استحاض . 641 مسأله ن نهاػ صـبح حاصـل یا در بخطه قبل اػ نهاػ صبح وتوس ۀا
گــر عهــدًا  یواضــب بــراحنــابر احتيــاط  دخــحا، شــود كنــد و ا  یا اػ روخــنهــاػ صــبح غســل 
نهاػ ظهـر و عصـر  ید براخحا، الػمحنابر احتياط  ،کندنهاػ صبح غسل ن یبرا یفراووش

كـــه حـــدون غســـل و انســـام وظـــا كنـــد و نهـــاػ صـــبحش  گـــر وستحاضـــه خف دخغســـل 
كهد آن را خحاطل است و حا، ظوانده گـر  حـاقی اسـتوقت  در صورتی  دوحـاره ظوانـده و ا

گغشته قضا نها  1.دخوقت 

گر برا طنين ػنی د قبـل خـاالػم حر احتيـاط حنـاب ،غسل نکنـدنيز نهاػ ظهر و عصر  یا
قطـع شـده حاشـد و نهـاػ  نکـهخا اخـد خـایطـه ظـون ب، دخـغسل نها ءاػ نهاػ وغرب و عشا

كه حـدون غسـل و انسـام وظـا یظهر و عصر گـر ، گـر ظوانـدهخف دخرا  دوحـاره حصوانـد و ا
گغشته  .  دخقضا نها ،وقت 

پنبـه  ،هـر نهـاػ ید ػن براخحا، واضبحنابر احتياط  ،رهيكث ۀدر استحاض . 642 مسأله

                                                           
ــودن نهــاػی . 1 ــر اســت حاطــل ب ــرای  شــاخان عك ــدادهوتوســ ۀآن غســل استحاضــ كــه ػن ب ــی  ،طه را انســام ن ول
وسـأله نيـز  ۀدر وـورد اداوـ ،و ایـن حکـن حاشـد  حنـابر احتيـاط واضـب وی، ده استوظاخف دخگر را انسام دا 

 . ضاری است
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كند   کخـنهـاػ صـبح و  یغسل برا کخا آب حکشد و الػم است خو دستهال را عوض 
ن یآورد و بـضـا  هحـ ءنهـاػ وغـرب و عشـا یغسـل بـرا کخـنهاػ ظهر و عصر و  یغسل برا

گر فاصله بيفاصله ن ءنهاػ ظهر و عصر و وغرب و عشا نهاػ  ید براخحا ،نداػدینداػد و ا
كند ءعصر و عشا  ؛ دوحاره غسل 

كــه یدر صــورت فــوق دوــوار ۀههــ  كــرده و پنبــه در یدر پــ یظــون پــ اســت  حــه  نفــوع 
كه وعهواًل حانوان برای ضلوگيری اػ سراخت ظون ویدستهال    ؛برسد حندندی 
ػوـانی  ۀاّوا طنانشه نفـوع ظـون در پنبـه و رسـيدن آن حـه دسـتهال حـا قـدری فاصـل 
كـه ػن حتوانـد در آن فاصـله غسـل نهـوده و خـک نهـاػ ْت )فَ  ، خـا بیشـتر حصوانـدرت( حاشد 

كافی است فتـرت وـغكور بـرای ، وثل اخنکه خک سـاعت وانـده حـه غـروب، خک غسل 
كرده و حتوانـد عـالوه بـر ظوانـدن نهـاػ ظهـر ۀػن پدخد آخد و وی غسل استحاض ، كثيره 

ــه دســتهال برســد نهاػهــای عصــر و  كــرده و ح ــاره در پنبــه نفــوع  قبــل اػ آنکــه ظــون دوح
برای نهاػهـای عصـر و وغـرب و عشـاء الػم  ،این صورتدر ، را حصواند ءوغرب و عشا

 ؛ نيست غسل دخگری حکند
گر ػن  كثيره نهاخد و وـثاًل نهـاػ ظهـر را حصوانـد و قبـل  ۀغسل استحاضوغكور ولی ا

كـرده و حـه دسـتهال برسـدوسّددًا ، اػ نهاػ عصر خا در بین آن حنـابر  ،ظون در پنبه نفـوع 
، كثيـره را انسـام دهـد ۀاره وظاخف وستحاضـواضب حاخد برای نهاػ عصر دوحاحتياط 
كــرده و خــا آب حکشــد و غســل حنــابر احتيــاط  خعنــی واضــب پنبــه و دســتهال را عــوض 

كتفا حه غسل نهاػ ظهر ننهاخد ۀاستحاض كرده و نهاػ عصر را حصواند و ا  .  كثيره 
كه غسل استحاض ،در هر صورت ، تا وقتـی حعـد اػ غسـل، كثيره انسام داده ۀػنی 

 .  الػم نيست وضو حگيرد، انسام نداده وبطل وضو
كــردن ، شـود یكـه غســل بـر ػن واضــب وـ یدر وـوارد . 643 مسأله گــر طنـد حــار غسـل  ا
كـه وعهـواًل قابـل تحّهـل  حاشـد یادخز یا حاع  سصتخ داشتهقابل توّضه او ضرر  یبرا
   1.دخّهن نهايآن ت یتواند حه ضا یو، )َحَرح( ستين

                                                           
 .  شودوورد سّوم و طهارم اػ ووارد انسام تيّهن عكر وی، توضيح آن در فصل تيّهن. 1
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كـــه حاوتوســـ ۀوستحاضــ . 644 مسأله ، الػمابر احتيـــاط حنـــ رد و هـــنيـــد وضــو حگخـــطه 
كند ره يـكث ۀدر وستحاضـ یولـ؛ رديـآورد و حعـد وضـو حگضا  هحد غسل را اّول خحا، غسل 
كاف كه وضو هن حگياست و احت یكه غسل  گر حصواهد وضـو ، ردياط وستحب است  ا

 .  رديوضو حگ، د قبل اػ غسلخرد حايحگ
، اوــدهيرون نیــظــون در حــاطن اســت و ب یاستحاضــه تــا وقتــ یدر احتــدا . 645 مسأله
گر ب یر احکام استحاضه واضب نهیز سايا وضو و نخغسل  هرطنـد  دخـایرون بیـشود و ا
كـه  یو اػ آن پـس تـا ػوـان دخـواضب است طبق احکام استحاضه عهـل نها، كن حاشد

گـر پنبـه  یدر وحّلـ یولـ ،دخـايرون نیـبهرطند  ،ظون در وسراست كـه ا داظـل را اسـت 
كندف وستحخواضب است حه وظا، شود یكند آلوده حه ظون و  .  اضه عهل 

گر حداند اػ وقت . 646 مسأله  یظـون ،ا غسل شـدهخكه وشغول وضو  یػن وستحاضه ا
ــاػ او ب ــرح هــن نيرون نی ــین استحاضــه( ســتياوــده و در داظــل ف كی ب ــا ــ، )پ ــد  یو توان

كــه ، نــداػدیر بيوانــد حــه تــأظ یوــ کدانــد پــا یوــ كــه یظوانــدن نهــاػ را تــا وقتــ ههشنــان 
كند نخاحدون  یوانػ ۀن فاصلیرا در ا یحعد یتواند نهاػها یو ا وضو خکه دوحاره غسل 
 .  حصواند، رديحگ

گـــر ػن قبـــل اػ وقـــت نهـــاػ . 647 مسأله ـــطه وتوســـ ۀوستحاضـــ ،ا كثخ در ، ره شـــوديـــا 
واضــب اســت غســل ، واقــع نشــود یا ن غســل و نهــاػ فاصــلهیكــه الػم اســت بــ یوــوارد

 ؛ دن وقت نهاػ انسام دهديوربوط حه نهاػ را حعد اػ فرا رس

 وثـل وـّس ظـّط  یگـرخا حـه ضهـت دخـههـان نهـاػ  نـدنظوا یوگر آنکـه غسـل را بـرا
نهــاػ  یوقــت شــرع ،وقــت اعان انســام داده حاشــد و حالفاصــله حعــد اػ آن کخــنزد، قــرآن
گونه ،رسد و نهاػ را حصواند فرا ن غسل و نهاػ فاصله نشده و پشت سر هـن یكه ب یا حه 

گردد گر ب ؛انسام  دن يونتظـر رسـنکـه خوثـل ا ،ن انسـام غسـل و نهـاػ فاصـله شـودیاّوا ا
كــاف یآن غســل بــرا، وقــت نهــاػ شــود دوحــاره  نهــاػ ید بــراخــســت و حاين یظوانــدن نهــاػ 

 1.دخغسل نها
                                                           

كه قباًل عكر شد. 1  . حاشدطه حنابر احتياط الػم ویواضب بودن غسل استحاضۀ وتوس ،ههان طور 
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 و هّيـوویطـه نهـاػ  ،یهـر نهـاػ یػن برا، طهوتوسله و يقل ۀدر وستحاض . 648 مسأله
)واننـد  وسـتحبنهاػ طه  و واضبنهاػ طه ، (طواف)وانند نهاػ  هّي وویر يغنهاػ طه 
دو نهـاػ هرطنـد  ،سـتيز نیوضـو ضـا کخظواندن دو نهاػ حا  و رديد وضو حگخحا، نوافل(

   1؛را پشت سر هن و حدون فاصله حصواند
 کدر ظاهر و حـاطن پـا، نهاػ حعد ینهاػ اّول تا انتها یوضو یوگر آنکه ػن اػ احتدا

كاف کحاشد و پا كـه ظـون در  یػوـان ۀن فاصـلیـدر ا. حنـابراین، سـتين یبودن در ظاهر 
كی بـین استحاضـه( ظاهر و حاطن قطع شده  کخـز اسـت ػن طنـد نهـاػ را حـا یضـا، )پا

   .وضو حصواند
گــر حصواهـد نهــاػ  ،ن طــوريههـ كـه ظوانــده یا هّيــوویا ا خــاطــًا دوحـاره حصوانــد ياحت ،را 

كــه تنهــا ظوانــده اســت یحصواهــد نهــاػ ــد ،را  د تهــام خــحا، دوحــاره حــا ضهاعــت حصوان
كه برا ییكارها كه عكر شدو ،استحاضه عكر شد انسام دهد یرا    ؛گر وورد استثنایی 
طنانشه آنها را حعد اػ نهاػ ، فراووش شده ۀاط و سسديظواندن نهاػ احت یاّوا برا 
كارهايالػم ن، آوردضا  هحفورًا  در  ،سـسدۀ سـهو یاستحاضه را انسام دهـد و بـرا یست 

كارهايالػم ن هر حال  . آوردضا  هحاستحاضه را  یست 
گرا وتوسخله يقل ۀوستحاض . 649 مسأله انسام دهد  یكار، ر اػ نهاػيحصواهد غ طه ا

 قرآن را وـّس  طواف واضب انسام دهد خا وثاًل حصواهد، كه شرط آن وضو داشتن است
گرفتـه طنانشهه البّت  2؛حاخد برای آن وضو حگيرد، كند حنـابر  ایـن حکـن، برای نهاػ وضـو 

گر حصواهـد حعـد اػ نهـاػ وـثاًل قـرآن را . حنابراین، حاشد وی واضباحتياط   ،وـّس نهاخـدا
توانــد حــه واضــب نهــیحنــابر احتيــاط  واضــب حاخــد بــرای آن وضــو حگيــرد وحنــابر احتيــاط 

كتفا نهاخد گرفته ا كه برای نهاػ   ؛ وضویی 

كی در ، وگر آنکه ػن اػ احتـدای وضـوی نهـاػ  در ظـاهر و حـاطن پـاک حاشـد و ایـن پـا

                                                           
كـهطنانشه غسـل روػانـه ،طهر استحاضۀ وتوس. البّته د1 ، را انسـام داده بـر وی الػم اسـتاحتيـاط حنـابر  ای 

 . انسام غسل دخگری الػم نيست

 .  ههان. 2



    / گانه های سه ظون 

سایر اعهـال ، استحاضه اثنای نهاػ و حعد اػ آن نيز استهرار خاحد و حتواند در پاكی بین
ام توانـد بـرای انسـ وی ،در این صورت كه ،قرآن را انسام دهد وانند طواف خا وّس ظّط 

كتفا كارها حه وضوی نهاػ ا  . كند این 

گر ػن  . 651 مسأله گرفتـهوثاًل ا در حـال انسـام نهـاػ ، برای نهاػ خا طواف واضب وضـو 
حعـد اػ انسـام نهـاػ خـا  اّوـا طنانشـه حصواهـد، قرآن را وّس نهاخـد تواند ظّط خا طواف وی

 .واضـــب حاخـــد دوحـــاره وضـــو حگيـــردحنـــابر احتيـــاط  ،قـــرآن را وـــّس نهاخـــد ظـــّط ، طـــواف
ــــواضـــب خـــک وضحنـــابر احتيـــاط  ،قـــرآن تکـــرار وـــّس ظـــّط  بـــرای ،ههشنـــين كـــافی ـ و 

   1.تــنيس
گر حصواهد غيـر اػ نهـاػ ۀوستحاض . 651 مسأله كـه شـرط ، كثيره ا كـاری انسـام دهـد 

كنــد واضــب انســام دهــد خــا ظــّط وــثاًل طــواف  ،آن وضــو داشــتن اســت ، قــرآن را وــّس 
كــه وعهــواًل حــانوان بــرای  كــرده و حــه دســتهالی  طنانشــه ظــون پــی در پــی در پنبــه نفــوع 

كـه بـرای نهـاػ انسـام داده، رسد حندند وی ضلوگيری اػ سراخت ظون وی بـرای ، غسلی 
كار )وثل طواف واضب خا وّس ظّط  كافی است و احتيـاط وسـتحب آن  آن  قرآن( نيز 

كند كه دوحاره غسل  كننـد؛ است  كه حاطل  وضـو اػ او سـر ػده حاشـد  ۀالبّته در صورتی 
كرده حاشد(    ؛حاخد وضو حگيرد، )وثل اخنکه ادرار 

ػوـانی  ۀرسـيدن آن حـه دسـتهال حـا قـدری فاصـل پنبـه و اّوـا طنانشـه نفـوع ظـون در 
كه ػن حتواند در آن فاصله غسل نهاخد و عالوه بر ظوانـْت )فَ  ، هدن نهـاػ یووّيـرت( حاشد 

كافی اسـت و الػم  ،قرآن را نيز انسام دهد طواف واضب خا وّس ظّط  ههان خک غسل 
كار )وثل طواف واضب خا وّس ظّط   ؛ قرآن( غسل دخگری انسام دهد نيست برای آن 

گـر   ولـی قبـل اػ  ،كثيـره نهاخـد و نهـاػ را حصوانـد ۀغسـل استحاضـ طنـين ػنـیولی ا
كـرده و حـه  ظـّط  انسام عهل )طواف واضـب خـا وـّس  قـرآن( وسـّددًا ظـون در پنبـه نفـوع 

كـه بـرای نهـاػ انسـام داده توانـد حـه غسـلواضـب نهـیحنابر احتيـاط  ،دستهال برسد ی 
                                                           

گر ظون استحاضه اػ احتدای وضو در ظاهر و حاطن حه. 1 كی بـین البّته ا استحاضـه(  طور ووّقت قطع شده )پـا
 .  د در پاكی وغكور هرطند حار حصواهد قرآن را وّس نهاخدتوان وی، و این پاكی استهرار داشته حاشد
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كتفا واضـب الػم اسـت بـرای انسـام عهـل وـغكور دوحـاره غسـل حنابر احتيـاط  نهاخد و ا
   1.كثيره نهاخد ۀاستحاض

ه حعــد اػ غســل و طوتوســ ۀو وستحاضــ لــه حعــد اػ وضــويقل ۀوستحاضــ . 652 مسأله
وگـر در دو وـورد ؛ د فـورًا وشـغول نهـاػ شـوندخـحا، ره حعد اػ غسليكث  ۀو وستحاض وضو
گفـتن اعان و اقاوـه قبـل  یول، حه آنها اشاره شد «333و  339» وساجلكه در  ییاستثنا

كـه حـه دليوارده قبل اػ تکب یاػ نهاػ و ظواندن دعاها وسـتحب ، ل وعتبـريـرة االحرام 
 . اشکال ندارد ،شده بودن آن ثاحت

هـر و و ۀيوثل ته، ظواندن نهاػ الػم است انسام شود یكه برا ییكارها ،نيههشن 
ــر آن صــح یزيــط ــه ســسده ب كارهــايك ــه وعهــواًل قبــل اػ نهــاػ انســام  ییح اســت و  ك
توانـد  یاشـکال نـدارد و در نهـاػ هـن وـ، وثل رفـتن حـه وحـّل نهـاػش در ونـزل ،شود یو

 . آوردضا  هحر آن را يغ وستحب وثل قنوت و یكارها
گـر ػن وستحاضـه نهـاػ ،طـور ههين  كـه وعلـوم شـود حاطـل ضـا  هحـ یا  - اسـتآورد 

كننـده حفههـد  یها شـک اػ یکـخد آودن خپد اخاوردن ركن يضا ن هح دليلوثاًل حه  حاطـل 
ا حعـد اػ آن حـدون خـن آن یه حاطـل شـدن نهـاػ در بـطنانشـه وتوّضـ - نهاػش حاطل بوده

شـود و  یاو نهـ یا وضـوخـن اوـر ووضـب حاطـل شـدن غسـل یـا، ه شـودقابـل توّضـ ۀفاصـل
 .  ا وضو حدون فاصله دوحاره حصواندختواند آن نهاػ را حا ههان غسل  یو

گر وظ ،ػن وستحاضه . 653 مسأله كه ویاش ا فهيا ا غسـل و نهـاػ خـان وضـو ين حاشد 
و د دوحـاره وضـخحا، بینداػداش رفتار نکند و فاصله  فهيوطابق وظ یول ،نداػديفاصله ن
كند و حالفاصله وشغول نهاػ شودخگرفته   .  ا غسل 

گــر ظــون استحاضــ . 654 مسأله او  یطنانشــه بــرا، نشــودو قطــع  داشــتهان خــػن ضر ۀا
حـا هرطنـد  ،دخـنها یريرون آوـدن ظـون ضلـوگید تا آظر نهاػ اػ بخحا ،نداشته حاشدضرر 

حنــابر احتيــاط  و گغاشــتن پنبــه و واننــد آن در داظــل وســرا و حســتن آن قســهت حاشــد
                                                           

كه غسل استحاض ،البّته در هر صورت. 1 تـا وقتـی حعـد اػ غسـل وبطـل وضـو انسـام ، كثيره انسام داده ۀػنی 
كه شرط صّحت آن طهارت اػ حدث اصغر است وضو حگيرد، نداده  . الػم نيست برای عهلی 
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گرا غسل انسام شود و خقبل اػ وضو ، اػ ظارح شدن ظون یريضلوگ، واضب  یكوتاه ا
فاصـله  یولـ ،آوردضـا  هحآن را  د دوحارهخحا، ظوانده طنانشه نهاػ، دخرون آیكند و ظون ب

تواند فـورًا حـدون  یشود و و یا غسل نهخحاع  حاطل شدن وضو  ،حاطل ن نهاػیشدن ا
اط يـاحتهرطنـد  ،نهـاػ را دوحـاره حصوانـد، م دهـدانسـا ا غسـل راخـگـر وضـو خکه حار دنخا

كــه دوحــاره وضــو  گــر خســ س نهــاػ را حــار د ،ا غســل را انســام دهــدخــوســتحب آن اســت 
 .  حصواند

 عاستحاضه احکاموعلومنبودننو
گــر ػن ندانــد استحاضــ . 655 مسأله كــدام نــوع اســت ۀا ظواهــد  یكــه وــ یوــوقع، او اػ 

 ؛كنـد یظـود را بررسـ، ت اوکـانالػم است در صـور واضبحنابر احتياط  ،نهاػ حصواند
كهــخــپنبــه داظــل فــرح نها یوــثاًل وقــدار كنــد و ب ید و  كــه یــصــبر  رون آورد و حعــد اػ آن 

كــدام  ۀد استحاضــيــفهه كــه بــرا ییكارهــا، اػ آن ســه قســن اســت کخــاو   قســنآن  یرا 
گــر حدانــد تــا وقتــ یولــ ،دســتور داده شــده انســام دهــد ظواهــد نهــاػ حصوانــد  یكــه وــ یا

 .  كند یتواند ظود را بررس یودن وقت هن يقبل اػ فرا رس، كند یر نهيیاو تغ ۀاستحاض

كــه ػن نصواهــد حــه احت ین حکــن در ػوــانیــاشــاخان عكــر اســت،  اط رفتــار يــاســت 
گـر ػن وـ ،كند  یسـت ظـود را بررسـيالػم ن ،دخـاط عهـل نهايـتوانـد وطـابق حـا احت یاّوا ا
گونـه، طهوتوسـا خـلـه اسـت ياو قل ۀگاه ندانـد استحاضـ وثاًل هر ؛دخنها اطـًا ياحت یا حـه 

كــه هــن وظ یرفتــار وــ طه را وتوســ ۀاستحاضــ ۀفــيلــه و هــن وظيقل ۀاستحاضــ ۀفــيكنــد 
 .  انسام داده حاشد

گر قبل اػ آنکه ظود را بررس ،ػن وستحاضه . 656 مسأله ، كنـد وشـغول نهـاػ شـود یا
ـــه وظ، طنانشـــه هنگـــام نهـــاػ ـــت داشـــته و ح ـــيقصـــد قرح ـــرده ۀف ك ـــثاًل  ؛ظـــود عهـــل  و

ح ينهـاػ او صـح، لـه عهـل نهـودهيقل ۀاستحاض ۀفيبوده و حه وظ لهياش قل استحاضه
گـــر قصـــد قرحـــت نداشـــته  اســـت آنکـــه   وثـــل، اش نبـــوده فـــهيا عهـــل او وطـــابق وظخـــو ا

كرده  لهيقل ۀفيره بوده و حه وظيكث او  ۀاستحاض  .  حاطل است شنهاػ، رفتار 
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گر نتواند ظود را  ،ػن وستحاضه . 657 مسأله  1،واننـد نابینـایی - حه ضهت عـغریا
ف وستحاضــه بــر او واضــب خوظــاحــّداقل  انســام، دخــنها یبررســ - 2بیهــاری، رخکیتــا

گـــر نهـــ وـــثالً ؛ اســـت كارهـــاخـــحا، طهوتوســـا خـــلـــه اســـت ياو قل ۀدانـــد استحاضـــ یا  ید 
گــر نهــ لــه را انســام دهــديقل ۀاستحاضــ ا خــطه اســت وتوســ اش دانــد استحاضــه یو ا

كارهاخحا، رهيكث  ؛ طه را انسام دهداستحاضه وتوس ید 
كداما یول ههـان قسـن رفتـار  ۀفـيد حـه وظخحا ،اػ آن سه قسن بوده کخ گر حداند قباًل 
گـر قـباًل وتوسـ وثالً ، دخنها  ۀفـيحـه وظ حاخـد، ها نـخـلـه شـده يدانـد قل یطه بـوده و انن نهـا

كندوتوس ۀاستحاض  .  طه عهل 

 عاستحاضهییاحکامتغ رنو
گـــر استحاضـــ . 658 مسأله ـــيقل ۀا ر حنـــاب ،طه شـــودوتوســـ حعـــد اػ نهـــاػ صـــبح، ػن ۀل
گــر حعــد اػ نهــاػ ظهــر و عصــر، نهــاػ ظهــر و عصــر یبــراواضــب احتيــاط  كنــد و ا ، غســل 
گـر حعـد خـغسـل نها، نهاػ وغرب و عشاء یبراواضب حنابر احتياط  ،طه شودوتوس د و ا
نهـاػ  یبـراواضـب حنابر احتياط  ،طه اداوه داشته حاشدوتوس ۀاستحاض، ن غسلیاػ ا

 .  دخغسل نها زيحعد ن یصبح روػها
گر است . 659 مسأله ره شـود و حـه يـكث حعد اػ نهاػ صـبح ،ػن ۀطا وتوسخ هليقل ۀحاضا

كه در  ید احکاوخحا، حهاند ین حال حاقیا نسـبت ، شـرح آن عكـر شـد «339» وسألۀرا 
 .  دخت نهاخرعا ءحه نهاػ ظهر و عصر و نهاػ وغرب و عشا

گـــر استحاضـــ . 661 مسأله كثخـــطه وتوســـ، ػن قبـــل اػ نهـــاػ ۀلـــيقل ۀا د خـــحا، ره شـــوديـــا 
گـر استحاضـ ره را انسـام دهـديـكث اخـطه وتوسـ یكارها د خـره شـود حايـكث، طهوتوسـ ۀو ا
 یطه غسـلوتوسـ ۀاستحاضـ یو طنانشـه بـرا ره را انسـام دهـديكث ۀاستحاض یكارها

                                                           
كــه نتوانــد در تشــصيص. 1 كهــک حگيــرد خــا ایــن اوــر بــر وی وشــّقت فــوق آن  در صــورتی  ای العــاده اػ دخگــری 

كــه وعهــواًل قابــل تحّهــل نيســت )حــرح( خــک اســت ، وــراد اػ تــارخکی ،ههشنــين .داشــته حاشــد  وکــان تار
كه برای فرد  . دسترسی حه روشنایی غير وهکن خا حرضی حاشد، طوری 

كره استدر وورد دظ ،پردۀ حکارت ۀاػ ههين قبيل است ترس اػ اػال. 2 كه حا  . تری 
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كنديكث ۀاستحاض ید دوحاره براخده ندارد و حاخفا، كرده حاشد  .  ره غسل 
گر در  . 661 مسأله گـر در  یولـ؛ ح استيغسل صح، ظون قطع نشود، غسل هنگاما ا

 .  رديالػم است غسل را اػ سر حگ، ره شوديكث ،طهوتوس ۀاستحاض ،ن غسلیب
ـــ . 662 مسأله گـــر در ب د نهـــاػ را خـــحا، ره شـــوديـــكث ػن ۀطوتوســـ ۀاستحاضـــ، ن نهـــاػیا

كنــد، رهيــكث ۀاستحاضــ یحشــکند و بــرا را  كثيــره ۀوستحاضــگــر خد وظــاخفو  1غســل 
 ؛ انسام دهد و آن نهاػ را دوحاره حصواند

كه كنـد و يحدل اػ غسل ت حاخد، داشته حاشدنغسل وقت  یبرا البّته در صورتی  ّهن 
گر برا حـال  ههـان انهاػ را نشکند و حـ وستحبحنابر احتياط  ،ز وقت ندارديّهن نيت یا

كند  .  دخنهاقضا الػم است حعد اػ وقت آن را  یول؛ تهام 
ــــه دســــتور استحاضــــ . 663 مسأله گــــر ػن ح ــــلــــه رفتــــار نهايقل ۀا ــــخ ، ن نهــــاػید و در ب

توانـد حـه ظوانـدن ههـان  یواضـب نهـنابر احتيـاط ح ،طه شودله او وتوسيقل ۀاستحاض
كتفا  كنـد یطه رفتـار وـوتوسـ ۀف استحاضخحلکه نهاػ را شکسته و حه وظا ،كند  نهاػ ا

گـــر استحاضـــ و كثیػن در بـــ ۀلـــيقل ۀا  ید نهـــاػ را شکســـته و بـــراخـــحا ،ره شـــوديـــن نهـــاػ 
كارهايكث ۀاستحاض  . آن را انسام دهد یره 

گــر استحاضــ . 664 مسأله ــحا، شــودطه ػن وتوســ ۀريــكث ۀا ــراخ  ۀفــيوظ، نهــاػ اّول ید ب
گــر قبــل اػ نهــاػ ؛ طه را انســام دهــدفــه وتوســيوظ، یحعــد ینهاػهــا یره و بــرايــكث وــثاًل ا

كنـــد و بـــرا ید بـــراخـــحا، طه شـــودوتوســـ، رهيـــكث ۀاستحاضـــ، ظهـــر  ینهـــاػ ظهـــر غســـل 
 ؛ رديفقط وضو حگء عصر و وغرب و عشا ینهاػها

گــر بــرا یولــ  غســل نکنــد و فقــط حــه وقــدار  یفراووشــ یا اػ روخــعهــدًا  ،نهــاػ ظهــر یا
گـر بـرا دخـنهاػ عصر غسـل نها ید براخحا، نهاػ عصر وقت داشته حاشد نهـاػ عصـر  یو ا

كنــد ید بــراخــحا، هــن غســل نکنــد گــر بــرا نهــاػ وغــرب غســل  آن هــن غســل نکنــد و  یو ا
و در  دخـغسـل نها ءنهـاػ عشـا ید بـراخـحا، وقت داشته حاشـد ءفقط حه وقدار نهاػ عشا

                                                           
كه وضـو هـن حگيـرد. 1 كـه در وسـألۀ - ولـی الػم اسـت؛ احتياط وستحب آن است  بیـان « 333» ههـان طـور 

 . وضو را قبل اػ غسل انسام دهد - شد
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كه وطابق وظ یینهاػها ،هر صورت گرد خحا ،فه نصواندهيرا  دوحـاره ، حاقی اسـتوقت  ا
گغشته  .  دخقضا نها، حصواند و طنانشه وقتش 

ــر استحاضــ . 665 مسأله گ ــه شــوديقل، رهيــكث ۀا ــراخــوستحاضــه حا، ل ، نهــاػ اّول ید ب
 . له را انسام دهديقل ۀفيوظ، یحعد ینهاػها یره و برايكث ۀفيوظ

ــر . 666 مسأله گ كــه ػن وستحاضــه  یدر صــورت، لــه شــوديقل، طهوتوســ ۀاستحاضــ ا
گــردديطه را قبــل اػ آنکــه قلوتوســ ۀاستحاضــ یغســل روػانــه بــرا الػم ، انســام داده لــه 

كافخغسل نها، نهاػ اّول یست براين ف خاسـت حـه وظـا یكـاف یعنخ) است ید و وضو 
 .  (دخله رفتار نهايقل ۀاستحاض

 احکامقطعشدنخوناستحاضه
گر ظون استحاضه قبل اػ وقت نهاػ  . 667 مسأله ، د و در وقـت نهـاػ قطـع شـودخـایبا
كــه توضــيح بیشــتر آن در ضــهن  ف وستحاضــه را انســام دهــدخوظــا ،نهــاػ ید بــراخــحا

 . وساجل آخنده ظواهد آود

كّلی اػ ظـون پـاک شـد ۀوستحاض . 668 مسأله كه حه  لـين حاخـد بـرای اّو ، كثيره وقتی 
كند  ؛ نهاػ غسل 

گرالبّت  كـرده و پنبـه دركه ظون پی در پی  حاشدل كثيره اػ قسن اّو  ۀاستحاض ه ا  نفـوع 
كــه وعهــواًل حــانوان بــرای ضلــوگيری اػ ســراخت ظــون ویحــه دســتهال  لــیو ،ســدبر حندنــد ی 

كه حسب وظيفه برای آن غسل نهوده اسـتهرار پیـدا نک وغكور ظون  نـدتا حعد اػ نهاػی 
حـه دسـتهال حـا  نفوع ظون در پنبـه و رسـيدن آنكه  حاشدم كثيره اػ قسن دّو  ۀخا استحاض
گيـردله قدری فاص و ظـون اػ ػوـان شـروع در غسـل سـابق حـه دسـتهال نرسـيده  صـورت 

   ؛حاشدالػم ویحنابر احتياط  وضوب غسل ،صورتاین دو در ، حاشد
كّلــی پــاک شــده، طهوتوســ ۀاّوــا در وستحاضــ  ،الػم نيســت بــرای آنکــه اػ ظــون حــه 

ظـون  طه را قبـل اػ آنکـهوتوس ۀحه شرط آنکه غسل روػانه برای استحاض ،غسل نهاخد
 .  انسام داده حاشد، قطع شود
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كّلــ . 669 مسأله گغشــتن وقــت نهــاػ حــه  كــه قبــل اػ  گــر وستحاضــه حدانــد   کپــا یا
، الػمحنابر احتياط  ،دخآ یظون حند و، ا غسل و ظواندن نهاػخوضو  ۀا حه انداػخشود  یو
كند و نهاػ را در وقتخحا گـر نهـاػ را قبـل اػ آن  کكه پا ید صبر   حصوانـداسـت حصوانـد و ا
و غســل و  وگـر آنکـه در هنگـام نهـاػ؛ سـتين یكــاف - حاشـد حـا وضـو و غسـلهرطنـد  -

كـه در  ینـیب شیقصد قرحت داشته و ظون هن اّتفاقًا در ػوان پ، وضو شـده قطـع نشـود 
 ؛ ستياػ حه دوحاره ظواندن نهاػ نين ،ن صورتیا

گر ػن وستحاضه احتهال  اّوا  گغشتن وقت نهاػ حه حدهدا كّلـ قبل اػ   کپـا یطـور 
ز اسـت نهـاػ را یضـا، دخـآ یا غسل و نهاػ ظواندن ظون حند وخوضو  ۀا حه انداػخد شو یو

گــر در وقــت پــ یولــ ،اش حصوانــد یفــه فعلــيوطــابق وظ حنــابر  ،شــد کشــده پــا ینــیب شیا
 .  د آن را دوحاره حصواندخحا واضباحتياط 

گر حعـد اػ وضـو و غسـل . 671 مسأله ظـون در ظـاهر قطـع شـود و وستحاضـه حدانـد ، ا
گر نهاػ را تأظ كلّ یر بيا كـه وضـو و غسـل  یشود و وقت هن حه وقدار یو کپا ینداػد حه 
ــو نهــاػ را  ــاقضــا  هح ــد یوــ یآورد ح ــحا الػمحنــابر احتيــاط  ،وان ــأظخ نــداػد و یر بيد نهــاػ را ت
كلّ  یووقع گـر در  آورد و نهاػ را حصوانـدضا  هحدوحاره وضو و غسل را ، شد کپا یكه حه  و ا
ّهن يتــ حاخــد، ا وضــو نباشــدخــانســام غســل  یاشــود و فرصــت بــر کنهــاػ پــا وقــت یتنگــ

 .  صواندحنهوده و نهاػ 
گر ظون استحاضه قطع شود . 671 مسأله  : سه صورت دارد، ا

كّلی قطع شده خا ظون حه  كـه  وعلـوم نيسـتخـا  خا قطع شـدن آن ووّقـت اسـت طور 
كّلــی قطــع شــده خــا ووّقــت و در هــر ســه صــورت حــه و  خــا قبــل اػ شــروع در اعهــال ،طــور 

 ؛ خا حعد اػ نهاػ و خا حعد اػ شروع در اعهال شده وظاخف آن ػن قطع
گر ظون استحاضه حهپس   كلّ  ا ، (ا وشـکوکخـطـور ووّقـت و  نـه حـه) قطـع شـود یطور 

ـــل اػ انســـام وظـــا یدر صـــورت ـــه قب ف خواضـــب اســـت وظـــا، ف وستحاضـــه حاشـــدخك
گر استحاضـ، وستحاضه را انسام دهد واضـب اسـت فقـط غسـل ، ره بـودهيـكث ۀوثاًل ا

گرفته و نهـاػ حصوانـد، له بودهيقل ۀگر استحاضو ا دخنها گـر  واضب است فقط وضو  و ا
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طه را قبـل وتوسـ ۀاستحاض یكه غسل روػانه برا یدر صورت، طه بودهوتوس ۀاستحاض
د و وضـو خـغسـل نها، نهـاػ اّول یسـت بـرايالػم ن، اػ آنکـه ظـون قطـع شـود انسـام داده

   ؛است یكاف
گـــر اّوـــا  د خـــحا، حاشـــدنهـــاػ  انخـــحاضـــه و قبـــل اػ پاف وستخحعـــد اػ شـــروع در وظـــا ا
   ؛رديف را اػ سر حگخوظا
گر حعد اػ نهاػ   كـه حـا وضـود  یوگر ػوـان، ستينهاػ واضب ن دوحاره ظواندن، حاشدا
كه احت ،د حه قطع شدن ظونياو اط واضـب اسـت نهـاػ ياقدام حه ظواندن نهاػ نهوده 

 . آوردضا  هحدوحاره ، فخرا حعد اػ انسام وظا
 .  شود در وسألۀ حعد عكر وی ،شدن ووّقت و ووارد وشکوک حکن قطع 

گــر ظــون حــه . 672 مسأله كــه بــرا یا طــور ووّقــت قطــع شــده و حــه انــداػه ا  یپــاک حاشــد 
حنـابر احتيـاط  ،فرصت داشته حاشد، اػ آن نهاػ یقسهتهرطند  ،ف و نهاػخانسام وظا
كه در خحا واضب كاول ظون  و قبـل عكـر شـد را انسـام دهـد  وسـألۀد احکام قطع شدن 
گر كه براين یا فرصت حه انداػه ا ، حاشـد کاػ نهـاػ پـا یف و قسـهتخانسـام وظـا یست 

   ؛ستيواضب ن فخوظا ۀانسام دوحار
گــر ػن ندانــد طــه وقــدار وهلــت دارد و اّوــا ك شــک ا كــه پــا  ۀحــه انــداػ یداشــته حاشــد 
ا خـ، ا نـهخـوانـد  یوـ یحـاق اػ نهـاػ یو قسـهت( حاشـد یاش وـفـهيكدام وظ هر) غسل، وضو
ــ ــهندان كــه قطــع شــدن ظــون ح ــ د  كّل ــاســت  یطــور  در  واضــبحنــابر احتيــاط  ،ا ووّقــتخ

كاول عهل نها حه قطع شدن ظون حه، احکام  .  دخطور 
گر در ب . 673 مسأله كـه در خـایظون استحاضـه حنـد ب، ن نهاػیا د و وستحاضـه ندانـد 

د و حعــد اػ نهــاػ ظــود را خــتهــام نهارضــاًء طنانشــه نهــاػ را ، ا نــهخــحــاطن هــن قطــع شــده 
كّلـ ده و حفههد ظون حهنهو یبررس الػم  واضـبحنـابر احتيـاط  ،قطـع شـده اسـت یطور 

و در وسـعت  ا غسـل انسـام داده و نهـاػ را دوحـاره حصوانـدخاش وضو  فهياست طبق وظ
 . گردد وعّيناش  فهينهوده تا وظ یتواند نهاػ را حشکند و بررس یو وقت

كه ظـونش حـه . 674 مسأله كّلـ ػن وستحاضه حعد اػ آن   یرافقـط بـ، قطـع شـد یطـور 
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كارهــاخــظوانــد حا یكــه وــ ینهــاػ اّولــ ، كــه قــباًل عكــر شــد یحياستحاضــه را حــه توضــ ید 
توانـد  یست فـورًا وشـغول نهـاػ شـود و وـيواضب ن، فخانسام دهد و پس اػ انسام وظا

 . ر انداػديظواندن نهاػ را حه تأظ
گر وستحاضه . 675 مسأله كارها یکخ ،ا ، كنـد کتـر حاشد یكه بر او واضب ورا  ییاػ 

كار استنهاػش حاطل  گر  كه حه احت یو ا  کتر اط واضب بر وستحاضه الػم استيرا 
 .  حاطل است، واضبحنابر احتياط  نهاػش، كرده و نهاػ حصواند

 گروستحاضهیاحکامد
كث) ػن وستحاضــــه . 676 مسأله در وــــورد ، (لــــهيطــــه وتوســــطه و طــــه قل، رهيــــطــــه 
، شا ح بـودن روػهيصـح یسـت بـرايحکن ػن پاک را دارد و الػم ن، ح بودن روػهيصح
 1.دخف وستحاضه عهل نهاخحه وظا

ــرای روػ ،طــور ههــين ــر شــدن ػن وستحاضــه ب ــاه روضــان اشــکال  ۀاضي قضــای و
 ،كه در ایـن صـورت آنکه عقد اضاره اػ وثل وی عرفًا انصراف داشته حاشد وگر؛ ندارد

 .  برای اضير شدن حاخد حه وستأضر اطالع دهد
رون آوـدن ظـون یـباػ  یدار ست در هنگام روػهيبر ػن وستحاضه الػم ن . 677 مسأله
كـه ويـاحتهرطند  ،دخنها یريضلوگ كـه روػه  یدر تهـام روػ یاط وسـتحب آن اسـت 

 .  كند یريرون آودن ظون ضلوگیاػ ب، ش ضرر نداردختواند و برا یكه و یدارد حه وقدار
ــر ػن حعــد اػ نهــاػ عصــر . 678 مسأله گ ــد ا ــا غــروب غســل نکن ، وستحاضــه شــود و ت
 .  ح استيصح اش حدون اشکال روػه

ــواضــب ظــود را  یها كــه غســل یا وستحاضــه . 679 مسأله ــتن او در ، آوردهضــا  هح رف
 شــوهر حــا او یکــخواضــب دارد و نزد ۀكــه ســسد یا هخــوســسد و توّقــف در آن و ظوانــدن آ

كـه بـرا یگـرخد یكارهـاهرطنـد  ،حالل اسـت وثـل عـوض  ،دهـد ینهـاػ انسـام وـ یرا 

                                                           
كه ػن در استحاض. 1 كثيرهوتوس ۀهرطند احتياط وستحب است  ظـود بـرای نهـاػ  ۀهای روػانغسل، طه خا 

 .  را انسام داده حاشد
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كارهــا حــدون غســل یــحلکــه انســام ا، انســام نــداده حاشــد، كــردن پنبــه و دســتهال ز يــنن 
كندياحتهرطند  ،ز استیضا  . اط وستحب است غسل 

گــر ػن در استحاضــ . 681 مسأله ، نهــاػ طه حصواهــد قبــل اػ وقــتا وتوســخــره يــكث ۀا
كــه ســسد یا هخــآ هرطنــد ، اشــکال نــدارد، ا حــه وســسد بــرودخــ واضــب دارد حصوانــد ۀرا 

كــه بــرای انســام آن اط وســتحبيــاحت  ،ن اســت حکــنيههشنــ؛ دخــغســل نها اســت 
 .  كند یکخحا او نزد طنانشه شوهرش حصواهد

 ۀههــ ،اتخــنهــاػ آ ید بــراخــواضــب اســت و حا، ات بــر وستحاضــهخــنهــاػ آ . 681 مسأله
كـه بـرا ییكارها ، هّيـوویگـاه در وقـت نهـاػ  هـرو  انسـام دهـد، ه عكـر شـدّيـووینهـاػ  یرا 
ضـا  هحـحصواهـد هـر دو را پشـت سـر هـن هرطنـد  ،ات بر وستحاضـه واضـب شـودخنهاػ آ
كـه بـرای نهـاػتوا نهی واضبحنابر احتياط  ،آورد كارهـایی  ه یووّيـ ند برای نهاػ آخات حه 

كتفا     1.نهاخدانسام داده ا
گـــر ػن وستحاضـــه حصواهـــد نهـــاػ قضـــا حصوانـــد . 682 مسأله هـــر نهـــاػ  ید بـــراخـــحا، ا
كه برا ییكارها گـاه در وقـت ادای نهـاػ و  آوردضـا  هحادا بر او واضب است  نهاػ یرا  هـر 
قضـا حـه  نهـاػ یتوانـد بـرا ینهـ واضـبحنـابر احتيـاط  ،ه حصواهد نهاػ قضـا حصوانـدیووّي 
ــرا ییكارهــا كنــد نهــاػ یكــه ب كتفــا   ،اط وســتحب اســت ػنيــو احت 2ادا انســام داده ا

وگــر آنکــه وقــت انســام آن ضــيق ؛ گــردد کنــداػد تــا پــایر بيظوانــدن نهــاػ قضــا را تــأظ
كــه حــه بیهــاری وبــتال شــده و وــی، حاشــد ترســد قبــل اػ ظوانــدن نهــاػ قضــا  واننــد ػنــی 
 .  حهيرد

                                                           
كه در وسألۀ ،طهقليله خا وتوس ۀکه در وورد وستحاضحل. 1 حاخـد بـرای هـر نهـاػ  ،شـدبیـان « 337» ههان طور 

 . وضو حگيرد

 .  ههان. 2



 

 حکام اوواتا

و تی غسلوس 
كس . 683 مسأله گر  كنـد یا حدن انسان ورده یا اػ حـدن ظـود را  ییضـا یعنـخ، را وّس 

 :  دخت نهاّي د غسل وّس وخحا دو شرطحا وضود ، حه آن برساند
   ؛ت سرد شده حاشدّي تهام حدن و .الف

 .  م او تهام نشده حاشدا هنوػ غسل سّو خت را غسل نداده حاشند ّي و .ب
كـافرخـت وسلهان حاشد ّي كه و ن آنیب نيست یفرق ،وغكور در حکن بـزرگ حاشـد ، ا 

كوطخ ؛ شـود یو نيـزده شـده يـكـه روح در او دو یا ن سقط شدهيشاول ضن یحّت ؛ کا 
كند  اخنکه طه كنـد يـحا اظت ،یداریبدر  خادر ظواب وّس   یحّتـ ،اريـاظت یا بخـار وـّس 

گر ناظن  كـهّيـا اسـتصوان وخـا دنـدان خـحـه نـاظن  فـردا دنـدان خا ، اػ حـدن ضـدا نشـده ت 
كند و حکن خبرسد حا  .  حعد ظواهد آود وسألۀدر  «وو»د غسل 
گر  . 684 مسأله ا خ تّي و یا حدن ظود را حه ووخ ت برساندّي ظود را حه حدن و یوو ،فردا
 .  ستيت واضب نّي و غسل وّس ، ت برساندّي و یظود را حه وو یوو

 ،سـتيغسـل واضـب ن، كـه تهـام حـدن او سـرد نشـده یا وّس ورده یبرا . 685 مسأله
كه سرد شده وّس نها ییضاند هرط  ؛ دخرا 
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گر دست  یول  كننـده اسـت حـا خكـه سـرا یو رطـوحت یحدن حا تر یر اعضایا ساخا ت 
كنـدیـتهـاس پ م او تهام نشدها هنوػ غسل سّو خاند  كه او را غسل نداده یتّي حدن و ، دا 
كننــده بــوده؛ شــود ینســس و كــه تهــاس حــدون رطوحــت ســراخت   ،نيــز حلکــه در صــورتی 
كه آن را آب حکشداحتياط و  . ستحب است 

گر انسان . 686 مسأله كاواًل تهام شده وـّس نها یتّي و، ا كه سه غسل او  غسـل ، دخـرا 
ــر او واضــب نه هرطنــد در ایــن صــورت انســام غســل وــّس وّيــت وســتحب  ،شــود یب

گــر پــ یولــ ؛اســت كنــد ییضــا ،م تهــام شــودش اػ آنکــه غســل ســّو یا  ،اػ حــدن او را وــّس 
 .  دخت نهاّي د غسل وّس وخحا، ه حاشدم آن ووضع تهام شدغسل سّو هرطند 

گر فـرد . 687 مسأله كنـد یا وان وـردهيـح ،ا  البّتـه؛ شـود یغسـل بـر او واضـب نه، را وـّس 
كننـده اسـت حـا حـدن خكـه سـرا یو رطـوحت یحـدن حـا تـر یر اعضـایا ساخطنانشه دست  ت 

كندیشود تهاس پ یوآن نسس وحسوب وردار كه ای  هوان ورديح  . شود ینسس و، دا 
گر حّش  . 688 مسأله د و حـه هنگـام خـایا بيـوـرده حـه دن ،ده شـدهيـروح در او دو كـه یا ها
كنـدیـا حـاطن حـدن وـادر تهـاس پخـحدنش سرد شده حاشـد و حـا ظـاهر ، شدن ظارح ، دا 
كندّي د غسل وّس وخواضب حاحنابر احتياط  وادر او  .  ت 
گر وادر ورده حاشد و حّش  . 689 مسأله ا حـاطن حـدن وـادر خـه اػ او وتوّلد شود و حا ظـاهر ا
كنــدیــتهــاس پ حنــابر  حــدن وــادر ســرد شــده حاشــد، شــدن ظــارحطنانشــه هنگــام  ،دا 
كندّي غسل وّس و، الػم است فرػند وغكور حعد اػ حلوغ، واضباحتياط   .  ت 

گــر د . 691 مسأله كنــدّيــو، یناحــالغ ۀا حّشــخــوانــه یا ، وانــهیحعــد اػ آنکــه آن د، ت را وــّس 
گـر حّشـ دخـت نهاّيـد غسـل وـّس وخـحا، گردخدحالغ ، ا حّشهخ شده عاقل ز ّيـوه، غناحـال ۀو ا

 .  ح استيغسل او صح، ت انسام دهدّي و حاشد و غسل وّس 
گر اػ حـدن انسـان ػنـده  . 691 مسأله ضـدا  یقسـهت ،انـد كـه غسـلش نـداده یا ا وـردهخـا
الػم ، دخـانسـان آن را وـّس نها، ش اػ آنکه قسـهت ضـدا شـده را غسـل دهنـدیپ شود و

كندّي ست غسل وّس وين گوشت حا  یكه آن قسهت داراهرطند  ،ت  هـن استصوان و 
كه در این صورت  هالبّت ؛ حاشد   ؛كندغسل احتياط وستحب آن است 
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گر  یول را وـّس  آن قطعـات شـتریبا خـههـه ، یكسـقطعه قطعه شده حاشد و ، یتّي وا
 .  ت واضب استّي و غسل وّس ، كند

طـه  ،انـد كه اػ حدن ضدا شـده و آن را غسـل نـداده یوّس استصوان یبرا . 692 مسأله
وـّس  ایـن حکـن در وـوردو  سـتيسـل واضـب نغ، اػ ورده ضدا شده حاشد طـه اػ ػنـده

 .  نيز ضاری است ا ػنده ضدا شده حاشدخكه اػ ورده  یدندان
كفا ،تّيــغســل وــّس و . 693 مسأله ــواننــد غســل ضناحــت اســت و  هــن  ت اػ وضــوخ

 .  كند یو
گـر طنـد و . 694 مسأله كنــد ّيـا  کخــ، دخـت را طنــد حـار وـّس نهاّيـو کخـا خـت را وـّس 

كافيو غسل وّس   .  است یت 
ــرا . 695 مسأله ــه حعــد اػ وــّس  یكســ یب ــوك توّقــف در وســسد و ، غســل نکــرده تّي

و نيــز نزدخکــی حــا ههســر در  نــدارد یوــانع، واضــب داردۀ كــه ســسد ییهــا هخــظوانــدن آ
كرده حاشند اشکال ندارد كه هر دو خا خکی اػ آنها وّيت را وّس  نهاػ  یبرا یول؛ صورتی 

كندخحا، ات قرآن و وانند آنخآ و وّس   .  د غسل 

احکاموحتضر
كــردن شــ . 696 مسأله ــه قبلــه  ــخ ،اســت «رتَضــوْح »كــه  یدواػده اوــاو ۀعيرو ح در  یعن

كوطـخـبـزرگ حاشـد ، ا ػنخـورد حاشد ، حاشد یحال ضان دادن و  ،یبـر هـر وسـلهان، کا 
 ؛ الػم است واضبحنابر احتياط 

كـه  یطـور حـه ،د او را حه پشـت حصواحاننـدخحا اطيحنابر احت، در صورت اوکان یعنخ 
ــه طــرف قبلــه حاشــدخكــف پاهــا اســت و  یننــد ظــوِد وحتضــر راضــو طنانشــه حدا ش ح
كســان، وحتضــر ســت يالػم ن، وانــه نباشــدیا دخــناحــالغ  ۀكــه قاصــر هســتند وثــل حّشــ یاػ 

كــاریــا یبــرا گــرفتن اػ ولــ، ن صــورتیــر ايــرنــد و در غياو اضــاػه حگ ّی اػ ولــ، ن  او  ّی اضــاػه 
 .  الػم است اطيحنابر احت

ــر ظــوِد وحتضــر واضــب ن . 697 مسأله ــه قبلــه شــدن در حــال احتضــار ب  ،ســتيرو ح
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كـه وحتضـر در صـورت اوکـانياحتهرطند  ظـودش را رو حـه ، اط وسـتحب آن اسـت 
 .  دخقبله نها

كـه در  یت را طـورّيـو، ت تهام نشدهّي كه غسل و یبهتر آن است تا وقت . 698 مسأله
 ،حعـد اػ آنکـه غسـلش تهـام شـد یولـ، رو حـه قبلـه حصواحاننـد، گفتـه شـد «323» ۀوسأل

كه او را وثل حالت  .  حصواحانند، ظوانند یػ وكه بر او نها یبهتر آن است 
ر عقاجـد َحّقـه یو سا  ن و اقرار حه دواػده اواميوستحب است شهادت . 699 مسأله

كســـ كـــه حفههـــديتلقـــ یطـــور، كـــه در حـــال ضـــان دادن اســـت یرا حـــه  كننـــد  ز يـــو ن ن 
گفته شد ییزهايوستحب است ط كه  كنند، را   یظوانـدن دعـا و تا وقت ورگ تکرار 

 .  ز وناسب استيله نخعد
كه حفههديحه وحتضر تلق یدعا را طور نیوستحب است ا . 711 مسأله كنند   :  ن 

ْقَبـُل خَ ا َوـْن خ، َك ِوْن طاَعِت  َر ٔي سَي ال یَواْقَبْل ِوّن ، كٔي ِوْن َوعاص َر ٔي الَکث َي ل الّلُهّنَ اْغِفْر » 
ــِن الَکثخَ َر َو ٔي ســَي ال ــْو َع ــْعُف ــاِ ، رِ ٔي ــْل ِوّن ــَو  َر ٔي ســَي ال یْقَب ــُف َعّن ــالَکث یاْع ــ، َر ٔي   َك ؤّنَ

َ
ــَت الَع أ ــّوُ ْن ُف

كلهات فرح را حـه وحتضـر ين و، «ن  ٔي َرح َك نَّ ِ  فَ  ٔی الّلُهّنَ اْرَحْهن، الَغُفورُ  ز وستحب است 
كنند و وـراد اػ آنيتلق  ؤِ ٓلـَه ؤِ ال »: ن دعـا اسـتیـا ،ن 

َ
 ؤِ َه ٓلـؤِ ال ، ُن خُن اْلَکـرٔي  اْلَحلـاهّلُل  اّل

َ
 اهّلُل  اّل

ٓه   ُسْبحاَن اهّلِل ، ُن ياْلَعظ ّيُ اْلَعل  َرّبِ الّسَ
َ
ْبِع َوَرّبِ اعأ ـْبِع ٔي َرضواِت الّسَ ا ِهّنَ َوٓوـٔي ا فـٓوـَو َن الّسَ

 .  «َن ٔي ّبِ اْلعاَلهرَ  ِن َواْلَحْهُد لِِل ٔي َنُهّنَ َوَرّبِ اْلَعْرِش اْلَعظْی بَ 
ــرا . 711 مسأله ــال، راحــت شــدن وحتضــر یوســتحب اســت ب  هــایهن او ســوريدر ح
عـراف و ا ۀارم اػ سـورپنسـاه و طهـ ۀخـو آ یة الکرسـخـس و صاّفات و احزاب و آخٓ  ۀوبارك
 .  حلکه هر طه اػ قرآن وهکن است حصوانند، حقره ۀآظر سور ۀخسه آ

كســـ وســـتحّب  . 712 مسأله كـــه ســـصت ضـــان وـــ یاســـت  گـــر ناراحـــت ، دهـــد یرا  ا
 .  ظوانده ببرند یكه نهاػ و ییحه ضا، شود ینه

گغاشــتن ط . 713 مسأله گغاشــتن وحتضــر و  شــکن او و بــودن  ین رويز ســنگيــتنهــا 
گرخن زحرف ػد نيزضنب و حاجض نزد او و  گغاشـتن ػنـان نـزد اوخاد و  كردن و تنهـا  ، ه 

 .  وکروه است
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تی زویوربوطبهتجهیکل احکام
، ت را ببندنـدّيـهـا و طانـه و  ها و لب  وستحب است طشن، حعد اػ ورگ . 714 مسأله

كننـــد و پارطـــه یدســـت و پـــا گـــر شـــب فـــوت نهـــوده  نداػنـــدیاو ب یرو یا او را دراػ  و ا
كننـدطراغ روش، شدهكه فوت  ییدر ضا، است ن را ياو وـؤون ۀع ضنـاػيیتشـ یو بـرا ن 

كنند و در دفن او عسله نها  ؛ ندخظبر 

گر  یول  كننـد تـا وعلـوم شـودخن حه وردن او ندارند حايقخا گـر ويـو ن د صـبر  ت ػن ّيـز ا
كـه یدفـن را عقـب ب ید حـه قـدرخـحا، حاوله حاشد و حّشه در شکن او ػنده حاشـد نداػنـد 

ل حکــن آن در يو تفصــ رون آورنــد و پهلــو را حدوػنــدیــاو را حشــکافند و طفــل را ب یپهلــو
 . ظواهد آود «797» ۀوسأل

ــن وســلهان . 715 مسأله كفــن و نهــاػ و دف ــوط و  ــد  ،غســل و حن دواػده  ۀعيشــهرطن
كارهـا را یـد اخـت حاّيـو ّی ولـ، او واضب است ّی شرع ّی بر ولدر احتدا ، نباشد یاواو ا خـن 

 .  دخرا وأوور انسام آنها نها یگرخا دخظود انسام دهد 
ت ّيــو دفــن و نهــاػ، حنــوط، كفــن، تّيــاػ غســل و عــنات ّيــز ويــتسه . 716 مسأله

كارهـا را یـا یو طنانشـه شصصـ ت انسام شـودّي و ّی شرع ّی ول ۀواضب است حا اضاػ ن 
 ؛ شود یساقط و ّی اػ ول ،انسام دهد ّی ولۀ حا اضاػ

كفنيكه قصد قرحت وعتبر ن یدر ووارد البّته  طنانشـه  ،حنـوط و دفـن، ست وثل 
سـاقط  ّی اػ ولـ ،انسام دهد یآن ووارد را وطابق حا دستور شرع، ّی ول ۀػحدون اضا یفرد
 ؛ ست دوحاره انسام شوديشود و الػم ن یو

طنانشــه  ،تّيــوثــل غســل و نهــاػ و، كــه قصــد قرحــت وعتبــر اســت یاّوــا در وــوارد 
كاف ّی ول ۀحدون اضاػ یفرد  .  ستين یآنها را انسام دهد 

گر  ،شدطور صرخح حا الػم نيست حه ّی ول ۀاضاػ . 717 مسأله  ،ح حاشـدخر صـريغحلکه ا
كه اضاػه داده، ّی ا عهل ولخوثل آنکه اػ وضهون حرف  ز يـن و كـافی اسـت وعلوم شود 

گر اػ  كه ولینان پيا اطهخن يقخ طریق دخگریا ت توسـط ّيـز ويحه تسه یراض، ّی دا شود 
 .  حاشد یو یكاف، هست یا افرادخفرد 
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كـه در طبقـات  یبـيترتحـه  وارث، ووارد دخگـراوست و در شوهر ، ػن ّی ول . 718 مسأله
حـه ؛ وـردان بـر ػنـان وقـّدم هسـتند، و در هر طبقه حاشد ویت ّي و ّی ول ،ارث ظواهد آود

گر در طبق وعنان یا ( شـود وـی كه حعـدًا عكـر یطخحا وضود شرا) ل وادر و پسراّو  ۀكه وثاًل ا
گـراّوـ، ت حا پسـر اسـتخوال، حاشند  وـادر، نداشـته حاشـد (طخشـرا یدارا) پسـر ،وّيـت ا ا

 ؛ رسد یحعد نه ۀت است و نوحت حه طبقّي و ّی لو

گر  كـدام اػ فاويهـ ،تّيـو اّوا ا كسـخـل و حسـتگانش ووضـود نباشـند يـر  گـر  هـن  یا ا
حاشد و نوحت  وانهیدنکه خوثل ا ،ت را دارا نباشدخوال یت شرعّي صالح ،ووضود است

كن شــرع  كن شــرع  یبــرا یت شــرعخــوال، برســد ن عــادليوــؤونا خــحــه حــا ن يا وــؤونخــحــا
وحسـوب  ّی شـرع ّی حـدون ولـ یتـّي ن ويو طنـ سـتيت ثاحت نّي ز ويدر وورد تسهادل ع
كن شرع و در صـورت عـدم دسترسـی ، شود یو هرطند احتياط وستحب است اػ حا

 .  اػ وؤون عادلی برای تسهيز وّيت اضاػه حگيرند، حه وی

او بـر  یت بر پسرش و ضّد او بر برادرش و عهوّي و در وقّدم بودن پدرشاخان عكر است، 
كــه هــن اػ طــرف پــدر و هــن اػ  یوقــّدم بــودن بــرادر ،نيههشنــ .اشــکال اســت ،اش یــیدا

ا تنها اػ طرف خكه تنها اػ طرف پدر  یبرادر نسبت حه، ت ونسوب استّي طرف وادر حه و
ونسـوب  یكه تنهـا اػ طـرف پـدر حـه و یبرادر م بودنوقّد حاشد و  یونسوب و یوادر حه و

ز وحــّل يــن، ونســوب اســت یه تنهــا اػ طــرف وــادر حــه وكــ یبــرادر نســبت حــه، حاشــد  یوــ
 . نشود کاط ترياحت یوراعات وقتضا ،ین ووارديپس در طن .اشکال است

گر . 719 مسأله ا طنـد خـت طنـد پسـر ّي نکه وخوثل ا ،حاشد ک نفرخش اػ یت بّي و ّی ول ا
گرفتن اػ ، داشته حاشدبرادر  كـافّيـز ويـاػ آنان در تسه یکخاضاػه  هرطنـد  ،اسـت یت 
كه اػ ههاط وستياحت گرفته شودياول ۀحب آن است   .  اء اضاػه 

ا حـا وـأوور خـتوانـد شصصـًا  یكـه نهـ یبیز فـرد غـايـو ن وانهیفرد د، فرد ناحالغ . 711 مسأله
 .  ت والخت ندارندّي در تسهيز و، رديت را حه عهده حگّي ز وياوور تسه یگرخكردن فرد د

 نيوکّلفــ ۀّيــت بــر حقّيــز ويــســاقط اســت و تسه ّی ولــ ۀاضــاػ ،ریــدر وــوارد ز . 711 مسأله
كفا  :  حاشد یو ییواضب 



    / احکام اووات 

كارهــاولــّی شــرعّی  .الههف ا حــا وــأوور خــشصصــًا  ،تّيــز ويــوربــوط حــه تسه یاػ انســام 
  ؛گر اوتناع ورػدخكردن فرد د

گونهخغا، ّی ول .ب گردد حه  حه او وهکن نباشد و در وراتب حعـد  یكه دسترس یا ب 
   ؛ت نباشدّي و یبرا ّی شرع ّی ول ،هن

   ؛ت نباشدّي و یبرا ّی شرع ّی ول ،حعد هن وانه شود و در وراتبید، ّی ول .ج
 .  نداشته حاشد ّی شرع ّی ول، تّي و .د

گر انسان حـه فـرد وع . 712 مسأله كـه آن فـرديوصـ، ّی ر اػ ولـيـغ ینـّي ا كنـد  ظـودش ، ت 
كننده را پس اػ فوتيوص شصصًا فرد كفن نهاخغسل دهد ، ت  ا بـر حـدنش نهـاػ خـد خـا 
كندخحصواند  كـرد یول؛ ستيقبول واضب ن، بر آن شصص، ا او را دفن  گر قبـول  د خـحا ،ا

 .  ندارد ّی ول ۀاضاػاػ حه يد و نخحه آن عهل نها
گر فرد حه شصص وع . 713 مسأله كفـن و نهـاػ و ، ّی ر اػ ولـيـغ ینّي ا نسـبت حـه غسـل و 
كه والّي دفن وص كند  ز يـدار و سرپرسـت اوـر تسهن اوور حا او حاشـد و او عهـدهیت اخت 

كسـخـودش انسـام داده ت را ظـّيـز ويكه آن شصص حتواند تسه یطور ،ت حاشدّي و  یا 
كار ونصوب نهایا یرا برا كـه آن شـصصياحت، دخن  ت را ّي وصـ ،اط واضب آن اسـت 
كنـد، نداشـته حاشـد شـودكه وعهواًل تحّهل نهی العاده فوق یكه سصت یتا وقت ؛ قبـول 
كننـدهيوص نده بودندر حال ػ وینکه خوگر ا  رد كـرده حاشـد و ظبـر ت را رديوصـ، ت 

كننده رسـيهن حه وص كنـدّي وصـ یگـرخده حاشـد و فـرد حتوانـد حـه ديت  ن یـكـه در ا، ت 
 .  ستيقبول بر او واضب ن، صورت
گر . 714 مسأله ت حـه وـن اضـاػه داده ّيـو ّی ا ولـخ، ت هستنّي و ّی ون ول»: دخحگو یكس ا

كفن و دفن و وـن  ،تّي ز ويراضع حه اوور تسه»: دخا حگوخ «ت را انسام دهنّي كه غسل و 
ت در تصـّرف ّيـا وخـ نـان دارنـدياطهخقـين خـا و طنانشه حـه حـرف ا، «حاشن یاو و ّی وص

گفت وردنکه دو خا اخ اوست كردخحا، او شهادت دهند ۀعادل حه   .  د حرف او را قبول 
كس . 715 مسأله گر  كارهـا یا سـت اقـدام يگـران واضـب نخبـر د، ت شـودّيـو یوشغول 
گر او عهل را ن یول؛ ندخنها كاره حگغارديا كنندخحادخگران ، هه   .  د تهام 
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گر انسـان اطه . 716 مسأله كنـد دنـيا كارهـا یگـرخان  واضـب ، ت شـدهّيـو یوشـغول 
كارهاين كندّي و یست حه  گر یول؛ ت اقدام  گهان دارد حاخ شک ا  .  دخد اقدام نهاخا 

كســ . 717 مسأله ــر  گ ــد غســل  یا ــحدان كفــن خ ــا نهــاػ خــا  ت را حاطــل انســام ّيــا دفــن وخ
گهــان  یولــ؛ د دوحــاره انســام دهــدخــحا، انــد داده گــر   شــک اخــ بــودن آن داشــتهحاطــل حــه ا
 .  دخست اقدام نهايالػم ن، ا نهخدرست بوده  شدحا داشته
كــه فــوت شــده طــه وــرد حاشــد یفــرد وســلهان . 718 مسأله ا خــ حاشــد حــالغ، طــه ػن، را 
كننـد و بـر او ، كفـن نهـوده، ت دادهّيـد غسـل وخحا، ر آنيا غخحاشد نوػاد ، ناحالغ حنـوط 
و  قهــری ر شــش ســالیــت زّيــحکــن نهــاػ بــر و). نــدخت ظوانــده و او را دفــن نهاّيــنهــاػ و

 . (شود وی حعدًا عكر ،سقط شده ۀحکام حّش ا
گر  . 719 مسأله ا خـ یطهـار وـاه قهـر ،(كـه در حکـن وسـلهان اسـت)سقط شده  ۀحّش ا

حنـوط ، نهـودهكفـن ، دادهت ّيـغسـل و، افـراد وکّلـف وانندد خحا، داشته حاشدشتر یب
 ؛ نهاخندو دفن  كرده

گــر طهــار وــاه هــن نــدارد ط حنــابر احتيــا ،ســاظتهان حــدنش تهــام شــده یولــ، حلکــه ا
كننـد، ت حدهنـدّيـد او را وثل افراد وکّلف غسـل وخحا، واضب و  نهـودهحنـوط ، كفـن 

كنند    .دفن 
 یگـر بـراخد یهـا ا وحلولخـتـوان در الکـل  نهـی وـغكور را ۀسقط شـد ۀحّش  ،نیحنابرا 
كن دخها  شگاهخش و وانند آن در آػواخنها  .  كرد یگر نگهدارخا اوا

كفن و حنوط و دفن حّش  . 721 مسأله واضـب ، اػ ػنا حاشـدرطند ه ،وسلهان ۀغسل و 
كس كودك یاست و  ا خـطنانشه پدر ، حالغ شده یوانگیوانه بوده و حه حال دید، یكه اػ 

كفــن و دفــن او ههاننــد ، وــادر او وســلهان حاشــند احکــام وســلهانان را دارد و غســل و 
 .  ر وسلهانان استیسا

كــافر و اوالد او حــه عنــوان وشــروع . 721 مسأله كفــن و حنــوط و دفــن فــرد  ت ّي غســل و 
گر حّش  یول، ستيز نیضا كنـد وسـلهان حـه حسـابّي وه، كافر ۀا  ز حاشد و اظهـار اسـالم 
كفن و حنوط و دفن او ههانند ساخآ وی  .  ر وسلهانان استید و غسل و 
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كفن و حنوط و ،در طند وورد . 722 مسأله  :  ستيت واضب نّي غسل و 

كفن و حنوط ندارد، ضنگ ۀد وعركيشه .1 بر او نهاػ ظوانـده شـده و حـا  و غسل و 
كفن نهاخند؛ شود وی دفنها  لباسههان  گر برهنه حاشد حاخد او را   .  البّته ا

كـه وسـلهانان شاخان عكـر اسـت،  كفـن در صـورتی سـاقط اسـت  غسـل و حنـوط و 
كـه فرد در غيـر ؛ َوقـی در حـدن دارد درک نکـرده حاشـندهنـوػ ػنـده اسـت و رَ  را در حالی 

كر ،این صورت كفن نهاخندغسل دادن او واضب است و حاخد وی را حنوط   ؛ ده و 
كــه در ركــاب اوــام وعصــوم «ضهــاد»و  «ضنــگ» ونظــور اػ ــب  ایــن اســت  ــا ناخ خ

گردد ظاّص  در دوران هرطنـد  ،حضرتش حه شهادت برسد خا در دفاع اػ اسالم شهيد 
 .  حاشد غيبت اوام ػوان

غســل و ، ا قصــاص حکشــندخــ( سنگســار) نْضــكــه واضــب اســت او را حــه رَ  یكســ .2
كتاب یحاتيتوضاو حا  كفن و حنوط ، حکـن یقبل اػ اضـرا، تر آوده لوفّص های  كه در 

 حکــن بــر او نهــاػ ظوانــده شــده و دفــن یو پــس اػ اضــرا شــود وــی توســط ظــودش انســام
 . گردد وی

 یطنانشــه طهــار وــاه قهــر ،(كــه در حکــن وســلهان اســت)ســقط شــده  ۀحّشــ .3
كاول نشده حاشد نداشته و ظلقت حنـابر  دارد وت نـّيـغسل و حنوط و نهـاػ و، حدنش 

كنند یس س و و شندیبپ یا د او را در پارطهخحا، واضباحتياط   . را دفن 
كــه اعضــا یدر حعضــ .4 اػ آن ووضــود  یضــدا شــده و حعضــ ،تّيــحــدن و یاػ وــوارد 
كفن و حنوط انسام، ستين كاوليتوض؛ شود نهی غسل و  عكـر  حعد اجلوستر آن در ح 

 .  شود وی
گــر اػ  . 723 مسأله طيــزی حــاقی  ا در حکــن وســلهاناعضــای حــدن وّيــت وســلهان خــا

كه عرفاً  در صـورت اوکـان حاخـد در وـورد آن  ،«حـدن وّيـت اسـت»: حگوخنـدحه آن  حهاند 
كه در تسهيز اووات عكر شده گردد تهام وواردی   : ووارد عیل وانند؛ رعاخت 

كه حدنش ووضود  .الف خـا قسـهتی اػ  كـاوالً سـر و دسـت و پـای او  ولـی ،بـودهوّيتی 
 .  و ضدا اػ حدن ووضود حاشدآنها برخده شده 
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كــه حــدنش ووضــود  .ب خــا قســهتی اػ  كــاوالً ســر و دســت و پــای او  ولــی ،بــودهوّيتــی 
 .  آنها وفقود حاشد

گوشت ووضود حاشدهای وّي  تهام استصوان .ج  .  ت )اسکلت وّيت( حدون 
ــبیشــتر )وْع  .د ــت ووضــود حاشــد ن( اســتصوانَظ ــه شــرط آنکــه در ضــهن  ،های وّي ح

 .  های سينه نيز ووضود حاشد استصوان، تهای وّي  استصوان
س س حدن وی را حـا سرتاسـری و  ،حاخد حدن فرد وغكور را غسل وّيت داد ،حنابراین 

كفن نهود  ؛ پیراهنی و لنگ 
ــا  های پــایینی( )قســهت ســافلاالبّتــه طنانشــه قســهتی اػ   كــه حاخــد آنهــا را ح حــدن 

   .لنگ بپوشانند قسهت حاقيهانده را حاخد حا، لنگ پوشاند ووضود نباشد
گـر تهـام وواضـع سـسده خـا حعضـی اػ آنهـا ووضـود حاشـد ،طـور ههين  حاخـد آنهـا را ، ا

ســ س او را وطــابق دســتور شــرع دفــن  حصواننــدو بــر حــدن او نهــاػ وّيــت  هحنــوط نهــود
 .  نهاخند
گــر  . 724 مسأله طيــزی حــاقی اػ اعضــای حــدن وّيــت وســلهان خــا در حکــن وســلهان ا
كه حعضـی اػ حـدن وّيـت »: حلکـه حگوخنـد، «ت اسـتحدن وّي »عرفًا صدق نکند  حهاند 
 :  «است

خعنــی ســينه و آنشــه وقابــل آن اػ  - قســهت حــاالیی حــدن، وقــدار حاقيهانــده .الههف
 ؛ نهآن عضو دخگری هن حاشد خا  ههراه حاظواه ، حاشد - پشت است

حاخـــد وقـــدار وـــغكور را غســـل وّيـــت داد و آن را حـــا سرتاســـری و  ،در ایـــن صـــورت
كفــن نهــو كــه پوشــش آن حــا لنــگ الػم ؛ دپیراهنــی  حلکــه طنانشــه قســهتی اػ وواضــعی 
كفــن حنــابر احتيــاط  ،اســت ووضــود حاشــد ــا لنــگ نيــز بپوشــانند و  ــد آن را ح واضــب حاخ

گر حعضی اػ وواضع سسده ووضود حاشـد ،طور ههين .نهاخند واضـب حنـابر احتيـاط  ،ا
صواننـد و حعـد اػ س س واضب است بر حـدن او نهـاػ وّيـت ح ،حاخد آنها را حنوط نهاخند

كنند  .  آن الػم است او را وطابق دستور شرع دفن 
 ؛ های قسهت فوقانی حدن حاشد تهام خا وعظن استصوان ،وقدار حاقيهانده .ب
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 . را دارد« الف»حکن صورت  ،واضبحنابر احتياط  ،این صورت
ووضـود  - خعنـی سـينه و آنشـه وقابـل آن اػ پشـت اسـت -قسهت حـاالیی حـدن  .ج

ســر و دســت و پاهــای وّيــت خــا قســهتی اػ آنهــا ووضــود حاشــد  تهــام تنهــا وــثالً  نباشــد و
ــا تنهــا حعضــی اػ  گوشــت حاشــد( خ ــدون  ــا ح گوشــت حاشــد خ ــا  ــغكور ح )ظــواه اعضــای و

های سـينه  هرطند در ضهن آن تعـدادی اػ اسـتصوان، های وّيت پیدا شود استصوان
 ؛ دهن حاش
كفن و حنوط و نهاػ وّيت  ،صورتدر این   حنابر احتيـاط  واضب نيست وغسل و 

 .  س س حاخد آنها را دفن نهاخند ،ای پیشيده واضب آنها را در پارطه
كه وشتهل بـر اسـتصوان نيسـت ووضـود حاشـد تنها قسهت .د  ،هایی اػ حدن وّيت 

 ؛ ددر بین آنها قلب نيز حاشهرطند 
كفــن و حنــوط و نهــاػ وّيــت واضــب نيســت و ،نيــز صــورتدر ایــن   حنــابر  غســل و 
 .  س س حاخد آنها را دفن نهاخند، ای پیشيده واضب آنها را در پارطهياط احت

 تی غسلو

 تی طغسلویشرا
 :  نکهخاػ ضهله ا ،است یطخشرا یت داراّي غسل و . 725 مسأله

 ؛ الص انسام شودغسل حا قصد قرحت و اظ -
آلـوده حـه آنشـه انسـان اػ آن وتنفـر  ،واضـبحنـابر احتيـاط  و حاشـد آب غسل پاک -
 ؛ نباشد - ػظن ثل طرکو -است 
كافور غصب، آب غسل -  ؛ نباشد یسدر و 
 ؛ دن آب نباشدياػ رس یوانع ،غسل یدر اعضا -
 ؛ ت برطرف شودّي حدن و یاػ اعضا ،ن نساستيع -
 ؛ ت نشودّي شدن حدن و یووضب وتالش ،غسل دادن -
 ؛ ت حاشدّي و ّی شرع ّی ول ۀحا اضاػ ،غسل -
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 .  شود حاشد وی عكر اً كه حعد یطخشرا یدارا ،غسل دهنده -
گرفتن برا . 726 مسأله گـر  حـرام اسـت الػمحنابر احتياط  ،تّي غسل دادن و یوزد  و ا
ــرا یكســ ــو، گــرفتن وــزد یب ــا قصــد قرحــت ســاػگار یطــور - را غســل دهــدت ّي  یكــه ح

گــرفتن بــرا یولــ؛ آن غســل حاطــل اســت - نداشــته حاشــد غيــر  یوقــّدوات یكارهــا یوــزد 
 .  ستيحرام ن، رعاخت نظافت حه ضهت غسل واضب وانند شستن حدن وّيت قبل اػ

گر فرد . 727 مسأله كـه اعتقـاد دارد پـاک اسـت غسـل دهـد و حعـد اػ ، ا وّيت را حا آبی 
 .  غسل وّيت حاطل است، غسل وتوّضه شود آب غسل نسس بوده

كــه حــدن وّيــت تــا قبــل اػ پاخــان غســل ســّوم . 728 مسأله در ، نســس اســت اػ آنســایی 
   .نگرددآب غسل نسس  شودهنگام غسل دادن وّيت حاخد دّقت 

گر َغ  ،نابراینح  كـه آبّس ا كاسـه، آن قليـل اسـت ال آب غسل را اػ داظل تشتی   حـا 
كـه لبـ، ریـزدبرداشته و بر حدن وّيت وـی كاسـه حـا حـدن وّيـت تهـاس پیـدا  ۀدر صـورتی 

كشــيده، كنــد ــد ،الػم اســت احتــدا آن را آب  ــل نهاخ ــر  ســ س وارد تشــت آب قلي گ خــا ا
حا تهـاس قسـهت  وراقب حاشد اخدح ،كنددستش حا رطوحت حه حدن وّيت تهاس پیدا 
كاسه خا  .  حاع  نساست آب غسل نگردد، تشت نسس دستش حا آب قليِل درون 

كه ،طور ههين ّسـال در اثـر تهـاس حـا حـدن وّيـت خـا ترّشـح هـای َغ  لباس در صورتی 
كننـده لبـاس آن طنانشه، نسس شده آب حه هنگام غسل هـا دارای رطوحـت سـراخت 

قســهت ، گردخــدن حــدن وّيــت کم شــدن غســل و پــاوراقــب حاشــد پــس اػ تهــا، اســت
ــ كننــده هــا حــا رطوحــت ســراخت لباس نســس كفــن وی تهــاس پیــدا نکنــد  هح و حــدن خــا 

   1.ووضب نسس شدن آن نشود
كنـــد آب غســـل حـــه تهـــام يا اطهخـــن يقـــخحاخـــد  ،فـــرد غســـل دهنـــده . 729 مسأله نـــان 
ــابراین،  .تده اســيت رســّيــحــدن و یاعضــا ــر در اعضــاحن گ ــانعّيــحــدن و یا اػ  یت و
ک، رنــگ، وثــل طســب -آب  دنيرســ ن غســل یا در بــخــد قبــل اػ غســل خــحا حاشــد - ال
گردد دادن  . آن عضو برطرف 

                                                           
 . عكر شده است« 914»در وسألۀ  ،برظی اػ توضيحات وربوط حه این ووضوع. 1
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ــ . 731 مسأله ــر ع گ ــدن و یظــون در اعضــا واننــدن نساســت يا ــح داشــته ت وضــود ّي
ــانع اػ رســو طــوری اســت  حاشــد ــردددن آب وحســوب يكــه و آب  شــودا ووضــب خــ گ
ش اػ یا پـخـبـل اػ غسـل د قخـحا، رديـن نساسـت را حـه ظـود حگيع ۀا وزخا بو خرنگ ، غسل

كـه يـو احت كننـدبرطرف  آن را، آنکه آن ووضع را غسل حدهند اط وسـتحب آن اسـت 
كار انسام شودیت اّي قبل اػ شروع در غسل و  .  ن 

 طفردغسلدهندهیشرا
نظـر  اػه و نيـز بـود 1وسـلهانو  د عاقـلخدهد حا وی ت را غسلّي كه و یكس . 731 مسأله
و ( شـود وـی عكر كه حعداً  یوگر ووارد) شدت حاّي وثل و(   بودنر و وؤنّ وغّك ) تّي ضنس
 - ن غسـلیگـران در بـخو آوـوػش د ییحـا راهنهـاهرطنـد  - وسـاجل غسـل را طور ههين
 ؛ حاشد یدواػده اواو ۀعيش ،واضبحنابر احتياط  حداند و

گر و حـا  هن وغهبفردی حاشد و او را  یدواػده اواو ۀعير شيوسلهان غ، تّي البّته ا
برداشـته  یان دواػده اوـاويعيف اػ شـيـتکل، دهـدسـل غ وی بـر طبـق وـغهب ظودش
ــاره غســل دادن الػم ن شــده و ــاو ۀعيوگــر آنکــه شــ، ســتيدوح ــ، یدواػده او ــو ّی ول ت ّي

كه در ا  .  شود  یف اػ او برداشته نهيتکل، ن صورتیحاشد 
ــــد ػن  یوــــرد نهــــ . 732 مسأله ــــاوحرم را غســــل و توان ــــن ػن  ،نيههشنــــ .ت حدهــــدّي
ظواهـد  «513» ۀكـه در وسـأل یوگـر وـورد؛ دهدت حّي ناوحرم را غسل و تواند ورد ینه
 . آود

گر ش . 733 مسأله غسـل دادن  یبـرا، اسـت تّيـهن ضنس حا و كه یدواػده اواو ۀعيا
؛ دهنــداو را غســل  نباخــدواضــب حنــابر احتيــاط  هــای وّيــت َوحرم، وضــود داشــته حاشــد

 ؛ واهد آودظ« 517و  513» كه در وساجل وواردیوگر 

ــا طنانشــه شــ  ــاو ۀعياّو ــا وو  یدواػده او ــهــن ضــنس ح ــراّي دا یــغســل دادن پ یت ب

                                                           
الحين آوــده ضلــد اّول ونهـاح الصـ« 955» كـه در وسـألۀ تنهــا در خـک وـورد ظــاص ،شـرط وسـلهان بـودن. 1

 . وضود ندارد ،است
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نوحـت حـه  ،ن حـالیـت دهنـد و در اّيـرا غسـل و یتواننـد و یت وـّي وهای  وحرم، نشود
 .  رسد ینه، ت استّي كه هن ضنس حا و یدواػده اواو ۀعير شيط غغسل دادن توس

كـه  های وّيـت حرمَو شاخان عكر است،  وثـل وـادر و  ینسـبهـای  وحرمفرقـی نـدارد 
و در هنگـام غسـل  ا اػدواح وحـرم شـده حاشـندخـر ظـوردن يا آنکـه حـا شـخـظواهر حاشند 

را حــــا  اوحلکــــه  ،را برهنــــه نکننــــد اوبهتــــر اســــت ، وی حــــارمط َو توســــ وتــــوّفٓی  دادن
 .  هاخش غسل دهند لباس

كـه وه یا هتواند دظتـر حّشـ یورد و . 734 مسأله ت دهـد و ػن ّيـغسـل و، سـتيز نّيـرا 
كه وه یا هتواند پسر حّش  یهن و  ،در هـر دو صـورت یول؛ ت دهدّي غسل و ،ستيز نّي را 
كه سّن حّش ياحت  و شـتر نباشـدیبقهـری  ز اػ سـه سـالّيـر وهيـغ ۀاط وستحب آن است 
 .  ا ناوحرم حاشدخد خفرد حه حساب آ ارمحاػ َو  ،زّي ر وهيغ ۀندارد حّش  یفرق

كـه  یفـردهرطنـد  ،ت حدهنـدّيـگر را غسـل وخکـدختوانند  یػن و شوهر و . 735 مسأله
حـه هـن حـا فـوت  ،یػن و شـوهر شـرعنيـز  و ضـود داشـته حاشـدت حاشـد وّي هن ضنس حا و
كــه  یدر حــال ویحــه حــدن  نگــاه طــور حــدن ههســر و ههــين شــوند و لهــس ینــاوحرم نهــ
 .  ندارد یحدون شهوت و قصد لّغت وانع، فوت شده

كردن حه عورت و . 736 مسأله حـرام ( زّيـر وهيـغ ۀر ػن و شـوهر و حّشـيـدر غ) تّي نگاه 
ــرد اػ وحرمهرطنــد  1،اســت ــوهــای  ف كســ ت حاشــدّي ــكــه و یو طنانشــه  ت را غســل ّي

كند، دهد یو كرده، حه عورت او نگاه   ؛ شود  یت حاطل نهّي غسل و یول ،گناه 

كــردن ػن   هرطنــد  ،ز اســتیا شــوهر حــه عــورت هــن در هنگــام غســل ضــاخــاّوــا نگــاه 
كــردن حــه عــورت حّشــ ،نيههشنــ .كراهــت دارد ز یز در حــال غســل ضــاّيــر وهيــغ ۀنگــاه 

 .  است

گر فردی  . 737 مسأله در هنگـام  داشـته حاشـددهـد اطهينـان كه وّيـت را غسـل وـیا

                                                           
حنـابر  ،كـه نزدخـک حـه احـتالم و در ُشـُرف حلـوغ اسـت( ناحـالغیهّيز ُوراهق ). حرام بودن نگاه حه عورت حّشۀ و1

احتيــاط حنــابر ، طنانشــه ههــراه حــا شــهوت و لــّغت نباشــد ،هّيــز غيــر ُوراهــقو در وــورد حّشــۀ و فتــوٓی اســت
 . حاشد واضب وی
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گـر پوشش عـورت وّيـت واضـب نيسـت، افتدغسل نظرش حه عورت وّيت نهی  و اّوـا ا
كـه عـورت وّيـت را ببينـد )در  و در وعرض نداشته حاشداطهينان حه این اور  آن است 

   .دواضب است عورت وّيت را بپوشان 1،غير وهّيز( ۀو حّش  غير ػن و شوهر
كردن عورت وّيت در هنگام غسـل )در غيـر ػن و شـوهر ،طور ههين   ۀو حّشـ لهس 

وگـر آنکـه لهـس وسـتقين ؛ حاشـد حـارم وتـوّفٓی هرطند فـرد اػ َو  ،غير وهّيز( حرام است
 .  نبوده و برای این اور اػ دستکش و وانند آن استفاده شود

گـر و . 738 مسأله كسـّيـا  دو ػن ا هـرخـحـالغ  هـر دو وـرد، دهـد یكـه او را غسـل وـ یت و 
 یولـ؛ برهنه حاشد تّي گر حدن وخد های قسهت، ر اػ عورتيز است غیضا، حالغ حاشند

كه و  . ر لباس غسل داده شودیت اػ زّي بهتر آن است 

كـه هـن  یا ػن حـالغخـز حاشـد و وـرد ّيـناحـالغ وه ۀحّشـ، تّيـكه و یدر صورتاین حکن 
 .  نيز ضاری است را غسل دهد یضنس اوست حصواهد و

 ۀسـت غسـل دهنـده حـالغ حاشـد و طنانشـه حّشـيشـرط ن تّيـدر غسل و . 739 مسأله
 .  است یكاف، ح انسام دهديطور صح ت را حهّي ز حتواند غسل وّي وه

 تواحکاموربوطبهآنی تغسلوی فیک
 :  ل حدهندیب عيحه ترت ،ت را سه غسلّي واضب است و . 741 مسأله

   ؛كه حا سدر وصلوط حاشد یحا آب :لاو  
كافور وصلوط حاشد یحا آب :مدو      ؛كه حا 

 .  حا آب ظالص :مسى   
اط واضب آن است ياحتالبّته ؛ غسل ضناحت است وانند، تّي غسل و . 741 مسأله

 یبـيندهنـد و در غسـل ترت یت را غسـل ارتهاسـّيـو، وهکـن اسـت یبـيكه تا غسل ترت
اػ  قبـلت را ّيـالػم اسـت طـرف راسـت حـدن و یول؛ ستيواالت الػم نوت خرعا، تّي و

 .  ندخطرف ط  حشو
                                                           

 .  ههان. 1
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ــافور  . 742 مسأله ك ــدســدر و  ــه نباخ ــداػه ح ــز یا ان كنــد و خ كــه آب را وضــاف  اد حاشــد 
كه نگو یا د حه انداػهخنبا كن حاشد  كافور حا آب وصلوط شده استخهن     1.ند سدر و 

كــافور  . 743 مسأله گــر ســدر و  ، وســتحبحنــابر احتيــاط  ،دا نشــودیــالػم پحــه انــداػۀ ا
 .  زندیدارند در آب بر یكه حه آن دسترس یوقدار

كافور  . 744 مسأله گر سدر و  غيـر وسـاػ ال آن ـــا استعهخـ، دا نشـودیـنها پخاػ ا یکخا خا
ــه ضــاخــحا واضــبحنــابر احتيــاط  ،حاشــد - وــثاًل غصــبی - كــه وهکــن  ید ح كــدام  هــر 
غسـل ، سـتيكـه وهکـن ن یت اػ غسـلّي ت را حـا آب ظـالص حـه قصـد حـدلّي و، ستين

ّهن يحـار تـ کخـت را ّيـواضـب وحنابر احتياط  ،و عالوه بر انسام سه غسل وغكور حدهند
 .  هن حدهند

گر . 745 مسأله كافور غسل دهند و حـه خنبا، رديدر حال احرام حه یكس ا د او را حا آب 
ــآن حا یضــا ــا آب ظــالص غســل حدهنــدخ ــوده و  نکــه در احــرام حــّذ خوگــر ا؛ د ح ــع ب تهّت

 «ؤفـراد»ا خـ «ِقـران» ا آنکـه در احـرام حـّذ خـ، را تهام نهوده حاشـد یطواف و نهاػش و سع
ــوده و َح  ــكــه در ا، ق را انســام داده حاشــدْلــب ــافورخــحا، و صــورتن دی ك ــا آب  غســل  د ح
 .  دهند

كه در حال ح یكس . 746 مسأله سـت غسـل يالػم ن، ا در حال ضناحت وردهخض يرا 
كاف یت براّي حلکه ههان غسل و؛ ا غسل ضناحت حدهندخض يح  .  است یاو 

حلنـد هرطنـد  ،سـتيز نیضـا واضـبحنـابر احتيـاط  ،طيدن نـاظن وّيـت . 747 مسأله
 .  حاشد

انند ووی سر خا رخش خـا زیـر حغـل خـا زیـر اػ بین بردن ووی حدن وّيت )و ،طور ههين 
كندن خا طيدن خا تراشيدن و وانند آن  .  ستيز نیواضب ضاحنابر احتياط  ،شکن( حا 

گاه و . 748 مسأله سـت او را حعـد يز نیضـا، حاشـد نشدهات ظتنه يت در ػوان حّي هر 
كنند  .  اػ ووت ظتنه 

                                                           
كافور در هر  3تا  3رخصتن حدود ، ق اور وغكوربرای تحّق . 1 كافی است 14گرم سدر خا   .  ليتر آب 
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 ت وستحباتغسلوی 
 : ستشهرده شده احه عنوان وستحبات غسل وّيت  ،ووارد عیل . 749 مسأله

حــه ، دوکــان حلنــدی حگغارنــد و بهتــر اســت انــدكی شــيب حاشــ وّيــت را بــر روی .1
كه طرف سر وّيت حاالتر اػ طرف پاها حاشد گونه  .  ای 

نــه زیــر ، دهنــدحــان و واننــد آن انســام  ســّقف خــا دارای ســاخهدر وکــان و راغســل  .2
 .  آسهان

 .  وثل حالت احتضار حگغارند ،وّيت را رو حه قبله .3
كـــه بـــر غســـل اػ وـــواردیهرطنـــد ، ت وّيـــت را بپوشـــانندعـــور .4 دهنـــده و  حاشـــد 

 1.نگاه حه آن حرام نباشد، حاضرین
كـه وّيـت را  .5 -حلکـه او را حـا لبـاس، در هنگـام غسـل برهنـه نکننـدبهتر آن است 

 .  هاخش غسل دهند
هرطنـد ، پیـراهن وّيـت را اػ ضانـب پاهـا بیـرون آورنـد، حعد اػ تهام شدن غسـل .6

كردن آن حاشدوستلزم  كه پسر بزرگ ه این در صورتیالبّت ؛ پاره  كه  است  حـه  2«َحْبـوه»تر 
كــردن پیــراهن را اضــاػه حدهــد ،او اظتصــاص دارد تــر  پســر بــزرگ و طنانشــه وتــوّفٓی  پــاره 

كــه بــین  ،او حــالغ و رشــيد هســتند ۀنــدارد و ورثــ گرفتــه شــود و در صــورتی  اػ ورثــه اضــاػه 
گرفته شود اػ ولّی شرعّی  ،دفرد ناحالغ خا وسنون حاش ،هورث  .  او اضاػه 

 . های حدن وّيت را آهسته حهالند تا نرم شود انگشتان و َوفصل ،در صورت اوکان .7
 .  حاشد« شکهفت َو »حه وقدار  ،آب غسل .8
سه دفعـه حشـوخند و بهتـر ، های وّيت را پیش اػ هر غسلی تا نصف عراع دست .9

كه در غسل اّو  كافور و در غسـل سـّو در غسل دّو ل حا آب سدر و این است  م حـا م حا آب 
 3.آب ظالص حاشد

                                                           
 . عكر شد« 515و  513»در وساجل  ،حکن نگاه و پوشش عورت وّيت. 1

 . ظواهد آود، فصل ارث ،در ضلد طهارم« َحْبوه»توضيح . 2

 ،ی وّيت در هنگـام غسـلهاغير اػ شستن واضب هنگام غسل وّيت است و دست ،البّته شستن وغكور. 3
 .  حاخد وسّدد غسل داده شود
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و بهتـر  عورتين وّيت را سه دفعـه حـا آب سـدر خـا اشـنان حشـوخند، اػ غسل قبل .11
كــه فــرد غســل دهنــده كــه آن را حــه دســت پیشــدهحــا ليــف خــا پارطــه، ایــن اســت   ،ای 

 .  عورت وّيت را حشوخد
 .  وضو دهند - اػوانند وضوی نه -وّيت را ، پیش اػ غسل .11
كـف سـدر خـا ظطهـی حشـوخند، پیش اػ غسل .12 و وراقـب حاشـند  سر وّيـت را حـا 

گوش وّيت نشود كف وغكور داظل بینی خا   .  كه 
 .  در ضانب راست وّيت حاخستد ،فرد غسل دهنده .13
سـِر وّيـت آغـاػ  غسـل را اػ طـرف راسـت، گانـه سـه هـای غسـلدر هر غسـلی اػ  .14
 .  نهاخند
گانـ، گانـه های سـه كـدام اػ غسـلدر هر  .15 ، غسـل )سـر ۀهـر خـک اػ اعضـای سـه 
 .  ط  حدن( را سه دفعه حشوخند ۀنيه، راست حدن ۀنيه

حلکـه ، دو دست ظود را سه دفعه تـا آرنـذ، فرد غسل دهنده حعد اػ هر غسلی .16
 .  تا شانه حشوخد

ػِن حاولـه  وگـر اخنکـه؛ ل حا ودارا و آراوی شکن وّيت را حهالنـددر دو غسل اّو  .17
كار وکروه است یصورت طنينكه در ، حاشد و طفل در شکن او ورده حاشد  .  این 

وشـغول حـه عكـر ظداونـد وتعـال و اسـتغفار ، فرد غسل دهنـده در حـال غسـل .18
كه وکّرر حگوخـد كـه وتـوّفٓی ؛ «ََ َعْفـَو  ََ َرّبِ َعْفـَو »: حاشد و بهتر این است   خـا در صـورتی 

ُه »: ورد حاشد حگوخد ْقـَت  ََ ّنَ ٓهغا َحَدُن َعْبِد الّلٓ ْظَرْضَت ُرْوَحُه ِوـْن َحَدِنـه َوَفّرَ
َ
اْلُهْؤِوِن َوَقْد أ

گـــر ػن حاشـــد حگوخـــد «ََ َعْفـــَو  ََ َفَعْفـــَو ، َبْیَنُهٓهـــا ـــَدُن أَوِتـــ»: و ا ُهـــّنَ ٓهـــغا َح اْلُهْؤِوَنـــِة  َك الّلٓ
ْقَت َبْیَنُهٓهـا ْظَرْضَت ُرْوَحها ِوْن َحَدِنها َوَفّرَ

َ
كـه ، «ََ َعْفـَو  ََ َعْفـَو فَ ، َوَقْدأ ظصوصـًا در وقتـی 

 .  گرداند حه ضهت غسل دادن اػ خک طرف حه طرف دخگر بر وی، حدن وّيت را
، اطهينــان بیشــتر نســبت حــه رســيدن آب بــر حــدن ضهــت ،فــرد غســل دهنــده .19

كشـيدن طيـزی اػ حـدن وّيـت ؛ حکشـددست بر حدن وّيت  وگـر آنکـه حترسـد حـا دسـت 
كه حه ههـكه در این صو، كنده شود حـدن وّيـت برسـد  ۀرت حه رخصتن آب بر او طوری 
كتفا وی  .  كند ا
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كنند، پاک و وانند آن ۀحدن وّيت را حا حول، غسلپاخان حعد اػ  .21  .  ظشک 
كفــن .21 كفــن نهــودن ، كنــد   طنانشــه فــرد غســل دهنــده حصواهــد وّيــت را  قبــل اػ 

 .  پاهای ظود را تا ػانوها حشوخد
آن را بپوشــاند و حــه ، ببينــد ه عيبــی در حــدن وتــوّفٓی طنانشــه فــرد غســل دهنــد .22

 .  كسی ظبر ندهد

 ت وکروهاتغسلوی 
 : شهرده شده استحه عنوان وکروهات غسل وّيت  ،ووارد عیل . 751 مسأله

البّتــه طنانشــه نــاظن وّيــت حلنــد حاشــد و زیــر آن ؛ نــاظن وّيــت را ظــالل نهاخنــد .1
كه عرفًا اػ ظاهر وحسوب وی كـه وـانع اػ رسـيدن آب شـود وضـود داشـته حاشـد طركی 

كردن طرک الػم ، است بیـان «535» ۀه حا رعاخت آنشه در وسألالبّت ؛ حاشد ویبرطرف 
 .  شد

كنند .2    1.ووی وّيت را شانه 
گــرم شــده غســل درا وّيــت  .3 كــه حــا آتــش  وّيــت حــا  حلکــه غســل دادن، هنــدحــا آبــی 

كراهت دارد گرم   .  وگر در حال اضطرار؛ وطلق آب 
   2.ام غسل حنشانندوّيت را در هنگ .4
 .  ويان دو پای ظود قرار دهد، فرد غسل دهنده وّيت را .5
   3.قدم پاخش را بر روی وّيت حگغارد، فرد غسل دهنده در حال غسل .6
كه وّيت .7 كه طفـل  ػن حاوله، دست واليدن بر شکن وّيت در ووردی  ای حاشد 

 .  در شکن او ورده است

                                                           
ــردد. 1 گ كنــده شــدن وــو  ــه ووضــب  ك كــردن ووهــا در صــورتی  ــر اســت شــانه  كــه در  - شــاخان عك ههــان طــور 

 . واضب ضایز نيستاحتياط حنابر  - عكر شد« 535» وسألۀ

گر این اور ووضب آسيب حه حدن وّيت وی ،البّته. 2  . ضایز نيست ،شودا

گر عرفًا این اور هتک حروت وّيت وحسوب شود ،البّته. 3 گردد، ا  .  حاخد ترک 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

نویت تی ه 
گــر . 751 مسأله ــدا نشــود یــآب پ ا وثــل ؛ داشــته حاشــد یتفاده اػ آب وــانع شــرعا اســخ

گوشت  ینکه ووضب وتالشخا كنده شدن  ت ّيـا اسـتصوان وخـا پوسـت خـشدن حدن و 
 ؛ حاخد تيّهن داده شودوّيت ، گردد

او  - تـيّهن دادن وّيـت اسـت، وظيفـهكه  -طنانشه در این وورد شاخان عكر است، 
كـ ،طـور ههـين .غسـل حاطـل اسـت، را غسل دهنـد شـرعی غسـل  ۀه وظيفـدر وـواردی 
 .  كافی نيستتيّهن دادن وّيت ، حاشد ویدادن وّيت 

 یها د حــا دســتخــحا - شــود یّهن داده وــيت تــّيــكــه و یدر وــوارد -تــيّهن  . 752 مسأله
اط يـاحتهرطنـد  ،تّيـو یها دست  نه، رديدهد صورت حگ یّهن ويت را تّي كه و یكس

كه حـا ، ن دهندهّه يت یها ّهن حا دستيعالوه بر ت در صورت اوکان وستحب آن است 
 .  ّهن حدهنديت هن او را تّي دست و

وسـح پشـت دسـت راسـت وّيـت را بـر وسـح  ،واضـبحنـابر احتيـاط  تيّهن دهنـده 
كـه در صـورت  پشت دست طـ  وّيـت وقـّدم نهاخـد و نيـز احتيـاط واضـب آن اسـت 

كهــک دســت طــ  ظــو، دســت راســت وّيــت را وســح پشــت ،اوکــان خش و وســح حــا 
كهک پشت  . دست راست ظوخش انسام دهد دست ط  وّيت را حا 

كــافی اســت حــه، تــيّهن دادن وّيــت اػ روبـروشـاخان عكــر اســت،  و الػم  طــور وتعــارف 
كننــد و دســت ــرو نيســت وّيــت را حغــل  ــا اػ روب ــه پیشــانی او حکشــند خ هــا را اػ پشــت ح

گغاشته و حه پیشانی او حکشنددست  .  ها را بر عکس )ضرحدری( 

ّهن دادن او يتـ، فـهيو وظ ن نيسـتغسل دادن وّيت وهکكه  یدر ووارد . 753 مسأله
هرطنـد  ،اسـت یكـاف یشـرع ۀفـيت حـه قصـد انسـام وظّيـّهن دادن ويک حار تخ، است
كه وياحت و  گانـه سه یها حدل اػ غسل، ّهن حدهنديت را سه تّي اط وستحب آن است 
 .  ندخالغّوه نها یت وا فّي ن، ّهنياػ سه ت یکخدر 

در فصــل  -ّهن ظــود انســان يكــه در تــ یطخعــالوه بــر شــرا ،تّيــّهن ويدر تــ . 754 مسأله
 : عیل ههشون ووارد؛ ز وضود داردين یگرخط دخنکات و شرا، شدظواهد عكر  - ّهنيت
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ــ  ــ؛ و قصــد قرحــت داشــته حاشــدنّيــت  ،ّهن دهنــدهيت ــّهن دادن ويت ر یپــغ ت اوکــانّي
ّهن يتـ؛ وس حاشندیأد و ويت نااوّي بر غسل دادن و ییا تواناخدا نهودن آب یاػ پ؛ دحاش
ــ ۀاضــاػ حــا ــو ّی شــرع ّی ول ــّي ط غســل دهنــده خشــرا یّهن دهنــده دارايت انســام شــود و ت

كتاب ،طخن شرایک اػ اخح هر يتوض .حاشد  .  تر آوده است لوفّص های  در 

گر دست . 755 مسأله توانـد  وی، ولی ظشک حاشـد ،های فرد تيّهن دهنده وتنّسسا
يجی اّوا در هنگام تيّهن دادن وّيـت الػم اسـت ظـاک تـيّهن خـا شـ؛ وّيت را تيّهن حدهد

 .نسس نشود ،شود كه تيّهن بر آن انسام وی
گــر دســت ،حنــابراین كننــده  ا های تــيّهن دهنــده وتــنّسس و دارای رطوحــت ســراخت 

   .س س وّيت را تيّهن دهد ،های ظود را ظشک نهوده حاخد احتدا دست ،حاشد
كه حدن وّيت نسس است ،ههشنين كه اعضای تـيّهن وّيـت  ،اػ آنسا  در صورتی 

كه اػ ظاک تيّهن و وانند آن بـر دسـت تـيّهن دهنـده وانـدهگرد ، تر حاشد حـه  ،و غباری 
 ،الػم اســت در ایــن صــورت. حنــابراین، شــود هنگــام وســح اعضــای وــغكور نســس وی

 .  اعضای تيّهن وّيت حه هنگام وسح ظشک حاشد

گر در اثر آتش . 756 مسأله اعضـای تـيّهن وّيـت حـاقی ، سوػی خا تصادف و وانند آن ا
ی تـيّهن وّيـت خـا و طنانشـه تنهـا حعضـی اػ اعضـا شـود ط ویتيّهن سـاق، حاشدنهانده 

 .  حاخد ههان را تيّهن دهند، حاشدحاقی  تيّهن قسهتی اػ خک عضو
گـــر در حـــدن وّيـــت . 757 مسأله واننـــد  - وـــانعی اػ رســـيدن آب حـــه ظـــاهر پوســـت، ا
ک و قير ، رنگ، طسب و  برطـرف شـودحاخـد  در صورت اوکان، داشته حاشدوضود  -ال

كردن آن غي گر برطرف   وعهـوالً  كـه داشته حاشـد ای هالعاد خا سصتی فوق بودهر وهکن ا
احتيـاط وسـتحب اسـت عـالوه بـر هرطنـد  ،حاخد تيّهن داده شود، قابل تحّهل نيست

گر وانــظصوص، دــل هن حدهنــت را غساحتياطًا وّي  ،تيّهن ت ع ووضـود در حـدن وّيــــًا ا
كردن آن نيست  -  .  ضزجی حاشد -كه اوکان برطرف 

كه وـانع در اعضـای تـيّهن وّيـعكر است، شاخان  ت آنشه عكر شد در صورتی است 
در  ،و در ایـن فـرض وگرنه واضب است بین تيّهن و غسـل وّيـت ضهـع نهاخنـد ،نباشد
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خــا  واضــب در صــورت اوکــان ههاننــد وضــوحنــابر احتيــاط  ،هنگــام غســل دادن وّيــت
 .  وسح نهاخند، بر وانع ووضود در حدن ويت، غسل ضبيره

تی نوکفاحکام
كه آنها را لنگ و پخت وسلهان را حاّي و . 758 مسأله  یراهن و سرتاسرید حا سه پارطه 

كه آنخكفن نها ،ندخگو یو كفن»را  هاند   .  ناوند  یو «قطعات واضب 
كفن یاصل ۀسه پارط . 759 مسأله  : عبارتند اػ ،وصصوص 

 تهام اطراف حـدن را بپوشـاند، د اػ ناف تا ػانوخحا، واضبحنابر احتياط  ؛«لًگ». 1
كه اػ س و بهتر  .  قدم پا را بپوشاند ینه تا رويآن است 
تهـام حـدن ، د اػ سر شانه تا نصف سـاق پـاخحا، واضبحنابر احتياط  ؛«یشاهًیپ». 2

كه تا رو را بپوشاند گيقدم پا را ن یو بهتر آن است   .  رديز فرا 
كه تهام حدن را بپوشاند یا د حه انداػهخحا ؛«یسشتاسش ». 3 اط واضـب يو احت حاشد 
كــه آن  كــه حســتن دو ســر آن وهکــن حاشــد یطــول حــه قــدر اػ نظــراســت   اػ نظــرو  حاشــد 

كه  یا عرض حه انداػه  .  دخایگر بخطرف د یطرف آن رو کخحاشد 
كـه حـدن نهـا  یطـور ،كفن حا هـن ۀواضب است وسهوع سه پارط . 761 مسأله حاشـد 

اط وسـتحب يـحلکـه احت؛ ان نباشـدخـر آنهـا نهایـت اػ سر تا قـدم پـا اػ زّي نبوده و حدن و
كه هر  كه حـدن و کناػ یحه قدر ییكفن حه تنها ۀاػ سه پارط کخآن است  ت ّيـنباشد 

 .  دا حاشدیر آن پیاػ ز
كفــن حا کخــهــر  . 761 مسأله گـــر . حنــابراین، ه حاشــدتّکــ کخــد خـــاػ قطعــات واضــب  ا
كوطــ یظواهنــد آن را وــثاًل سرتاســر یكــه وــ یا  پارطــه  قــرار دادن، حاشــد کقــرار دهنــد 
كنار آنخد ۀپارط وگـر آنکـه دو ؛ سـتين یكاف - ت را بپوشاندّي هن حدن وكه حا  - گر در 

گونــهخگر وّتصــل نهاخکــدخحــه ، پارطــه را حــا دوظــتن و واننــد آن  کخــكــه عرفــًا  یانــد حــه 
 .  است یكاف ن صورتیكه در ا، ت را بپوشاندّي قطعه وحسوب شود و تهام حدن و

ــحــا حــدن و كفــن ۀن پارطــيتهــاس وســتق . 762 مسأله گــر . حنــابراین، ســتيت الػم نّي ا
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كفــن نها قــرار داده کيپالســت درت را ّيــوحــدن  كــار حــه ظــودیــا، نــدخســ س  ، ظــود ین 
 . اشکال ندارد

ــردن و . 763 مسأله ك كفــن  ــدر  ــت شــرط ن ،تّي ــد  ،ســتيقصــد قرح ــا هرطن وطــابق ح
 .  اط وستحب استياحت

كه در . 764 مسأله كفن  اػ اصـل وـال ، دشـ عكر «572و  577» وساجل وقدار واضب 
كفـــن؛ شـــود وّيـــت برداشـــته وی در حـــدود وعهـــول و  -ز را نيـــ حلکـــه وقـــدار وســـتحب 

گــرفتن شــأن وّيــت، فوتعــار هرطنــد  ،تــوان اػ اصــل وــال او برداشــت وی - حــا در نظــر 
كه بیشتر اػ وقـدار واضـباحتياط وستح كـه حـالغ  ب آن است  كفـن را اػ سـهن وارثـی 

   .نشده خا وسنون خا سفيه است برندارند
كفـــن وی را اػ ثلـــ  وـــال  ،حنـــابراین گـــر وّيـــت وصـــّيت نکـــرده حاشـــد  او بردارنـــد و ا

خــادتر اػ وقــدار فــوق، حصواهنــد اػ اصــل وــال بردارنــد اّوــا ؛ اػ اصــل وــال بردارنــد، نباخــد ز
 . برداشتن وقدار اضافی اػ سهن ورثۀ حالغ و رشيد حا اضاػۀ آنان اشکال ندارد

كـافورسایر وصارح تسهيز و دفن وّي  . 765 مسأله اضـرت ، آب غسـل، ت وثل سدر و 
حـا در ، در حـدود وعهـول ان قبر )ضا قبر( را نيزقيهت وک، ت و حفر قبرحهل و نقل وّي 

گــرفتن شــأن وّيــت وی حــه آن  نســبت هرطنــد ،تــوان اػ اصــل وــال وّيــت برداشــت  نظــر 
 ؛ وصيت نکرده حاشد

گر حصواهند بیشتر اػ قيهت وعهول برای سایر وصارح تسهيز وثـل دفـن وّيـت  اّوا ا
خادی آن را اػ اصل وال بردارند، بپرداػند ورثـۀ حـالغ و رشـيد  شـتن اػ سـهنو بردا نباخد ز
 . اشکال نداردآنان  حا اضاػۀ

گــر وقــدار واضــب خــا وســتحب در حــدود وعهــول و وتعــارف حــا در نظــر  . 766 مسأله ا
كـه اػ اصـل وـال برداشـته وـی كفـن و سـایر وصـارح تسهيـز  ، شـودگرفتن شأن وّيت در 

ــین وصــادیق ، وصــادیق وتعــّددی داشــته حاشــد ــه در ب ك ــاط واضــب آن اســت  احتي
كهفق ،وغكور  . كهترین قيهت را دارد ط ووردی اػ اصل وال برداشته شود 

گر ،حنابراین كفن وثالً  ا  144های وتعارف و وناسب شأن وّيت بین قيهت حاػاری 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كـه، هزار تووان حاشـد 344هزار تووان تا  فقـط  ،اػ اصـل وـال احتيـاط واضـب آن اسـت 
 .  برداشته شود كفن ۀبرای تهّي هزار تووان  144

گر ،ههشنين كـه وتعـارف و وناسـب شـأن وّيـدفـن در حعضـی اػ وکـان ا ت هـایی 
 ۀهزخنـ، نيـاػ حـه پرداظـت وـال داشـته حاشـد، وّسـانی حاشـد و در ضاهـای دخگـر، است
كه وّسانی اسـغير دفن در  كسـر نشـودحنـابر احتيـاط  ،توکانی  ؛ واضـب اػ اصـل وـال 
كـه نيـاػ حـه وّيـت  نـدتوانوـی حا اضاػۀ آنان ،اػ سهن ورثۀ حالغ و رشيده البّت  را در وکـانی 

 .  دفن نهاخند، پرداظت وال است
گر فرد . 767 مسأله حـا در ، كفن خا سایر وصارح تسهيز را در حّد وعهول و وتعارفی ا

گرفتن شأن وّيت حـه تـوان طيـزی اػ اصـل وـال بـرای نهـی، پـرداػدطـور وّسـانی وـی نظر 
 .  كفن خا سایر وصارح تسهيز برداشت

كســی وصــّي  . 768 مسأله گــر  كــرده حاشــد وقــدار وســا كفــن را اػ ثلــ  وــال او ت  تحب 
كرده حاشد ثلـ  وـال را حـه وصـرف ظـود او برسـانند، بردارند ولـی وصـرف ، خا وصّيت 

كرده حاشد، آن را وعّين نکرده حاشد تواننـد  وی، خا فقط وصرف وقداری اػ آن را وعّين 
كفن را    1.اػ ثل  وال او بردارند، بیش اػ وقدار وعهول حاشدهرطند  وقدار وستحب 

او  ها حـخـ وانـه حاشـدیا دخـ ناحالغػن هرطند  ،شوهر است ۀن بر عهدكفن ػ . 769 مسأله
ا خــعقــد ووّقـت بـوده  خـابــوده و اػ ظـود وـال داشــته حاشـد و  یا غنـخـدظـول نشـده حاشــد 

   .كرده است  یناشزه و نافروان بوده و اػ شوهرش اطاعت نه
ــشــاخان عكــر اســت،  گــر ػن را ح  عكــرطــالق  م فصــلطهــارضلــد كــه در ا توضــيحی ا

كفـن او خـشـوهرش حا، رديـاػ تهام شدن عـّده حه قبلحدهند و  یطالق رضع، ودش یو د 
د اػ وـال خشوهر حا ّی ول، وانه حاشدیا دخطنانشه شوهر حالغ نباشد  ،طور ههين .درا حده
 .  كفن ههسرش را حدهد، او

كـه فـوت ػن ههزوـان  ،كفن ػن بر شوهر در واضب بودن . 771 مسأله ا خـشـرط اسـت 
                                                           

گــر وصــّي  ،ههشنــين. 1 كفــنا كــرده واضبــات و وســتحبات  هــر دو را اػ ثلــ  وــالش بردارنــد و ثلــ  وــال ، ت 
كافی حاشد  .  وصيت صحيح است و حاخد وطابق آن عهل شود، وتوّفی برای عهل حه وصاخای او 
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كفن زوضه را نداده حاشدوّس  یگرخد و فرد حعد اػ فوت شوهر نباشد كفن بـر  انًا  و دادن 
   .نداشته حاشد ،شودكه وعهواًل تحّهل نهیالعاده  فوق یسصت زوح
گر شوهر برا ،نیحنابرا  گـرو آػاد خرد يكفن دادن وسبور شود قرض حگ یا ا والش را اػ 

 - سـتيل نكـه وعهـواًل قابـل تحّهـ - یا العـاده فـوق ین اوور بر او سـصتیكند و انسام ا
كار بر او واضب است، نداشته حاشد  ؛ انسام این 
گر ػن وصـ البّته كفـن تهّي ا ت او عهـل ّي ه شـود و حـه وصـّيـت نهـوده اػ وـال ظـودش 
 . شود  یشوهر برداشته و ۀكفن اػ عهد، شود

كسانهرطند  ،ستيشاوندان او واضب نخت بر ظوّي كفن و . 771 مسأله كه  یاػ  حاشد 
 .  بوده استضب بر آنان وا یوصارح او در حال ػندگ

گر و . 772 مسأله كفن نداشته حاشدّي ته یبرا یوال، تّي ا ست برهنـه دفـن يز نیضا، ه 
كننــد، اطيــحلکــه حنــابر احت؛ شـود كفـن  ز اســت یو ضــا بـر وســلهانان واضــب اســت او را 
 .  ندخآن را اػ ػكات وال حساب نها ۀنخهز

كردن حا پارط . 773 مسأله  یگـرخء دیا شخپارطه  هرطند - و وانند آن یغصب ۀكفن 
كفــن و ســتيز نیضــا - شــوددا نیــهــن پ ، حاشــد و صــاحب آن یغصــب، تّيــو طنانشــه 
كــرده حاشــندهرطنــد  رون آورنــدیــد آن را اػ تــنش بخــنباشــد حا یراضــ وگــر در ؛ او را دفــن 
كه  یحعض  .  آوده است تر وفّصلهای  كتاب آن در توضيحووارد 

كردن و . 774 مسأله كـه در  ینساست یداراهرطند  - نسس ۀت حا پارطّي كفن  حاشـد 
كـردن و ،نيههشنـ .ستيز نیضا - عفو استنهاػ وورد   یشـهخابر ۀت حـا پارطـّيـكفـن 
كــردن و ناحــالغ حاشــد ۀا حّشــخــت ػن ّيــوهرطنــد  ،ســتيز نیظــالص ضــا كفــن  ت حــا ّيــو 

در  یولـ ،حاشـد ز نهییضـا واضـبحنـابر احتيـاط  ،سـتكه حا طـال حافتـه شـده ا یا پارطه
 .  اشکال ندارد یحال ناطار

كردن حا پوست وردار . 775 مسأله حلکـه ؛ سـتيز نیضـا، اريـر حـال اظتنسـس د كفن 
كــردن حــا پوســت وــردار وان يــح یا وــوخــكــه اػ پشــن  یا ن حــا پارطــهيو ههشنــ کپــا كفــن 

گوشت ته گـر  یولـ؛ سـتيز نیضا اريدر حال اظت، واضبحنابر احتياط  ،ه شدهّي حرام  ا
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گوشـــت حاشـــديـــكفـــن اػ وـــو و پشـــن ح اط يـــاحتهرطنـــد  ،اشـــکال نـــدارد، وان حـــالل 
كه حا كفن ننهاّي ن دو هن ویا وستحب آن است   .  ندخت را 

كفن و . 776 مسأله  هـر  – نسس شود یگرخا حه نساست دخت حه نساست ظود او ّي اگر 
كفـن خـند خد وقدار نسس را حشوخحا - كه در نهاػ وورد عفو است ینساستطند  ا طنانشـه 
گغاشــتن در قبــر حاشــدهرطنــد  ،شــود ِبُبرنــد  یع نهــخضــا گــر شســتن  حعــد اػ  دن آن خــا برخــو ا

كردن آن وهکن حاشد یدر صورت، تسيوهکن ن  . ندخد عوض نهاخحا، كه عوض 

گر حدن وّيت حه نساست ظـود او خـا حـه نساسـت دخگـری نسـس شـود ههشنين، ، ا
كه در نهاػ وـورد عفـو اسـت كـه تطهيـر ، و حصشـيده شـده هرطند نساستی  در صـورتی 

خـاد  زم وهکـن حاشـد و وسـتل - قابـل تحّهـل نيسـت وعهـوالً كـه  -حدن حـدون وشـّقت ز
 ؛ حاخد حدن را حشوخند، هتک هن نباشد

گغاشتن در قبر حاشـدالبّته    واضـب بـودن، طنانشه نسس شدن حدن وّيت حعد اػ 
 .  حاشد حنابر احتياط الػم وی، تطهير حدن وّيت

گر  . 777 مسأله گـران خد وثـل دخـحا، رديـحه ا عهـره احـرام حسـتهخـحـذ  یكـه بـرا یكسـا
 . كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد

 کفنو ستحبات
كفن شـهرده شـده اسـت  . 778 مسأله اػ  كـه حعضـیووارد عیل حه عنوان وستحبات 
وسـتحبات ؛ كـدام اػ آنهاسـت هـر وصـتّص  ،برظـیوشترک بین وغّكر و وؤّنـ  و  ،آنها
 : عبارتند اػ کوشتر
اف. 1 و بهتـر  شـود پوشـانده ویتهـام حـدن وّيـت  ،حـا ایـن پارطـه : االی سشتاسشی ۀلف 

 ؛ است برد خهانی حاشد
 .  ظصوصًا برای ػنان وستحب است ،ۀ دخگری نيز )لّفافۀ سّوم(افلّف 
كهرحنـد .دوسط وّيت را ببندن حا آن كه است ای پارطه ؛كمش ًذ. 2  ۀزیـر ههـ ،این 

كفن طسبيده حه حدن حسته وی  .  شود قطعات 



    / احکام اووات 

كهر وّيت وی پارطه ؛ساو پیچ. 3 كه آن را دور  هـای حندند و وحکـن بـر ران ای است 
كــه طيــزی اػ دو، ا حــه ػانــو برســدپیشنــد تــ او وی ســ س ، نهاخــان نباشــد، ران طــوری 
وضب خـا  خک آن بهتر است عرض 1.برند پارطه را اػ زیر پا در ضانب راست فرو وی سر

كاواًل بپوشاند بیشتر حاشد و طول آن حه انداػه كه دو ران را حا هن   .  ای حاشد 
 .  ودش كفن حا آن حسته وی ۀدو طرف و ويان ؛ ًذهای كفى. 4

 : قطعات وستحب اظتصاصی وردان و ػنان عبارت است اػ . 779 مسأله

ای  بهتر است حه انداػه و حاشدوی« عهاوه» :قطعۀ هستسب اختصاصی هشداو. الف
كه دور سر وّيت بپیشند و د گـردن وّيـت ردحاشد  نهاخنـد و طـرف  و طـرف آن را اػ زیـر 

)حالــت  راســت را حــه طــرف طــ  ســينه و طــرف طــ  را طــرف راســت ســينه انداػنــد
   .ضرحدری(

 : قطعات هستسب اختصاصی صياو. ب
 .  وقنعه خا روسری برای ػنان حه ضای عهاوه .1 

كه روی پستان سينه .2 را حـه پشـت  های ػن حگغارند و دو طـرف آنحند برای ػنان 
 .  ببندند
كردنوربوط حه  ات دخگروستحّب  . 781 مسأله  : عبارتند اػ وّيت كفن 

كــه عــورتين را بپوشــاند و  طــوری ،غارنــدوقــداری پنبــه وــا بــین پاهــای وّيــت حگ .1
كـه اػ ونافـغ حـدن )وثـل ُدُبـر گر احتهال حدهند  ، ُقُبـل، وقداری حنوط بر آن بپاشند و ا

كنند، دهان( طيزی بیرون آخد، بینی  .  وقداری پنبه داظل آنها 
كفــن ظــوب در ؛ كفــن ورغــوب و ظــوب حاشــد .2 كــه اوــوات حــه  در حــدخ  اســت 

كفنكنند و حا ه وی قياوت حه هن فصر و وباهات  .  شوند ظوب وحشور وی هان 
 .  كفن اػ پنبه حاشد .3
گــر  اػ ایــن حکــن اســتثنا وی «ُبــْرد» البّتــه؛ كفــن ســفيد حاشــد نــه رنگــين .4 كــه ا شــود 

 .  سرد حاشد اشکال ندارد
                                                           

گانه صحيح نيست ،پا ر خک اػ دو رانران پیر بر ه ۀپیشيدن پارط. 1  . حه صورت ضدا
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كه اػ هر شبههکترین و پااػ حالل .5 ه ه شود و تهّيـتهّي ، ای ظالی استترین وال 
 .  غصبی ضایز نيست كفن اػ وال حرام خا

كه در آن نهاػ وی .6  .  حاشد، ظوانده لباس احرام خا لباسی 
كافور بر آن بریزند .7  .  قدری 
حنـا فـداه و نيـز واليـدن آن حـه اسـّيد الشـهداء ارواوـام حسـين حا ترحت حضرت  .8

حعــد اػ شســتن حــا آب فــرات خــا  هــدٓی  ۀخــا ضــرخح ســایر اجّهــ ضــرخح آن حضــرت
 .  وتبّرک شود ،ػوزم

كفن وحتاح حه دوظتن  .9 گر ضایی اػ  كفن حدوػندنز ۀحا رشت، حاشدا  .  های ظوِد 
ـــر حاشـــي .11 كفـــن حّتـــی وثـــل عهاوـــه پارطـــه ۀب اســـن وّيـــت و پـــدرش را ، های 
 ؛ حنوخسند
گر وّيت ورد است  ُفالُن ْبـُن ُفـالن )و حـه ضـای آن نـام فـرد و پـدر او عكـر : حنوخسند ،ا
ْن ال»شــود(  وی

َ
ــَخْشــَهُد أ ــُه َو  َك َشــرخٔ َوْحــَدُه ال  اّل اهّلُل َه ؤِ ِآل ــدًا َرُســْوُل َل ی اهّلُل اهّلِل  َاّنَ ُوَحّهَ   َصــّلَ

َن َو َس َعَلْيِه َوآِلِه َو   ّلَ
َ
ـدًا َوَضْعَفـرًا َوُوْوَسـٓی َوَعلّيـًا أ ّنَ َعلّيـًا و اْلَحَسـَن َواْلُحَسـْيَن َوَعلّيـًا َوُوَحّهَ

ــًا و اْلَحَســَن َو  ــدًا َوَعلّي ــاْلُح َوُوَحّهَ ْوصــياُء َرُســْوِل اهّلِل ّسَ
َ
ْوليــاُء اهّلِل َوأ

َ
  َو َة القــاِجَن أ

َ
تــأ  ی َو ِجّهَ

َ
ّنَ أ

واَب َو اْلَبْعَ  َو   .  «اْلِعقاَب َحّق  الّثَ
گـر وّيـت ػن اسـت ُفالنـُة ِحْنـُت ُفـالن )و حـه ضـای آن نـام فـرد و پـدر او : حنوخسـند ،و ا

 .  ...َتْشَهُد  شود( وی عكر
كبيـر را بـر ، نتهام قـرآن خـا قسـهتی اػ آ .11 دعـای ضوشـن صـغير و دعـای ضوشـن 

 .  كفن حنوخسند
َهب»حدخ  وعروف  .12

َ
كفـن نوشـته  اوام رضا «سلسلة الّغ حا عكر سند آن بـر 

 1.شود
و اقرار حه اواوتشان  اطهار ۀشهادتين و اسهاء اجّه ، بر نگين انگشتر عقيق .13

                                                           
كفعهـی در  113ص ،15حاب ،9ح ،عیىو اخباس الشضاحه . 1 كه ورحـوم  وراضعه شود و نيز نوشتن دعایی 

كرده 174ص ،االهیى و الذسع السصیى البلذ كفن پسندخده است ،آن را عكر   .  رضاًء بر 
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   1.پسندخده است - دحدون قصد ورو - حلکه هر طه نفع در آن حاشد، را حنوخسند
گر البّته   سـّيد الشـهداءاوـام حسـين حضـرت وغكور حـا ترحـت  دعاهای نوشتنا

گـر نباشـد حـا ترحـت سـایر  بهتـر اسـت، نهاخند وصلوط ورّكبحا  حاشد خا قدری ترحت و ا
 .  حنگارند اطهار ۀاجّه 

كــه در تسهيــز وّيــت اػ آن اســتفاده  ،شــصص .14 كــافوری را  كفــن و نيــز ســدر و 
كند، شود وی كـه هـر ؛ قبل اػ ورگ در حال سالوتی آواده  در حدخ  نقـل شـده اسـت 

كنــد كفــنش را وهّيــا  كنــد بــراخش  او را اػ غــافلين ننوخســند، كــس  و هــر ػوــان حــه آن نظــر 
كفن وّيت وؤون وستحب وی ،ههشنين .نوخسندحسنه وی  .  حاشد حغل 

كردن وثل حـال احتضـار .15 كفن  و بهتـر  احاننـدرو حـه قبلـه حصو، وّيت را در وقت 
 .  را وانند حال نهاػ قرار دهند اواست 

كننــده پــا .16 غســل خــا وضــو )حســب وظيفــه( حــا خعنــی  ،اػ َحــَدث حاشــد کكفــن 
 .  حاشد

كرخه . 781 مسأله كـه  قسهت درحاخد قرآن و اسهاء وحتروه  ۀآخات  هایی نوشته شـود 
ػ هایی ا اػ نوشـتن آنهـا در قسـهتشـدن در اوـان حاشـد و حاخـد  اػ نسس شدن خـا آلـوده

كه حعد اػ وتالشی شدن حدن وورد اصاحت نساست واقع وی گردد، شود كفن    .پرهيز 
كــه ع در وحلعبــارات وــغكور نباخــد  ،طــور ههــين كفــن  رفــًا ظــالف ادب و هــایی اػ 

حلکــه در ؛ نوشــته شــود، شــود احتــرام اســت و اهانــت حــه اســهاء وتبّركــه وحســوب وی
رف سر وّيت خا ضلوی پیراهنـی سرتاسری خا برد خهانی اػ ط ۀهایی وثل حاشيقسهت

گر رضا نوشته شود ای حنوخسند و حاالی سينه خـا حـاالی سـر  قرآن و دعاها را بر پارطهًء و ا
 .  وّيت حگغارند نيز وطلوب است

                                                           
 ، ُروَحــهضـّدم وّرام بـن ابـی فـارس قـّدس اهّلل: گوخـد وی سهائلفهحذ العليـه در   اهّلل سـيد بـن طـاووس رحهـة . 1

كه حعد اػ وفاتشوصّي  كه اسهاء اجّهه ،ت نهود  وـن . قـرار دهنـد ،حـّک بـود در دهانش نگين عقيقی 
كـردم هن بر نگي ّبـي َوُوَحّهـد  َنبّيـي َوَعلـّي  واْلَحَسـُن َواْلُحَسـْيُن َوَعلـّي  َوُوَحّهـد  َو اهّللُ »ن عقيق نقـش  َضْعَفـر   َر

تــی َوَوسـٔيَلتاْلُحّسـُة َوُوْوسـٓی َوَعلـّي  َوُوَحّهــد  َوَعلـّي  َواْلَحَســُن َو  كنن آن را حعــد اػ  ت وـیو وصــّي « یاْلقـاِجُن أِجّهَ
گغارند تا ؤن  .  هنگام سؤال آسان شود ، ضواب وَلَکين در قبراهّلل ء شا  ورگ در دهانن 
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 کفن وکروهات
كردنحه عنوان  ،ووارد عیل . 782 مسأله كفن   : شهرده شده است وکروهات 

 .  وثل قيشی آهنی برخده شود ،حا آهن .1
گر وتوّفٓی ؛ داشته حاشد آستين و تکهه .2 كـه در ػوـان حيـات  ولی ا را در پیراهنـی 
كننــد و تکهــه وی كفــن  ــودن آن اشــکال  آســتين، های پیــراهن را حَکننــد پوشــيده  دار ب
كه وقدار واضب را بپوشاند، ندارد  .  ولی الػم است پیراهن وغكور طوری حاشد 
كفــن را وینــز .3 كــه حــا آن  كنــد هــایی  گــر حــا غيــر آب ؛ دوػنــد حــا آب دهــان تــر  ولــی ا

 .  كراهت ندارد ،دهان ورطوب شود
كــردن آن حــا عطــر وکــروه ؛ حصــور داده شــود، كفــن حــا بوهــای ظــوش .4 حلکــه ظوشــبو 
كافور، است كردن آن حا   .  وستحب است، ولی ظوشبو 
كفن .5  .  سياه حاشد، رنگ 
كفن نوشته شود .6  .  حا رنگ سياه بر 
كتان .7 كفن اػ ضنس   .  حاشد - ه وهزوحط ،طه ظالص - پارطه 
 .  بر سر وّيت بپیشند کَن عهاوه را حدون تحت الَح  .8
كثيف حاشد .9  .  كفن 

كردن بهای آن طانه ػده شود .11 كن  كفن برای   .  در ظرخد 
كفن  پارطه .11    1.را حدوػندهای 

 جریده
قـرار دادن دو ضرخـده حـا وّيـت ، اوـوات خکی اػ وستحبات وؤّكـد تسهيـز . 783 مسأله

                                                           
كفن در اداوه ظواهد آود. 1 وتـر و  9خکـی حـا عـرض ، برای هر خک اػ وـرد خـا ػن دو الگـو ،نكه در آ الگوی برش 

هـای عكـر شـده را حـا تناسـب انـدام و هتواننـد انـداػالبّتـه افـراد وـی؛ وتـر اراجـه شـده اسـت 1دخگری حا عرض
خــاد نهاخنــد كــن خــا ز كــه در وســط پیراهنــی بــرای ورود ســر وّيــت  .قاوــت ظــوخش  شــاخان عكــر اســت شــکافی 

در راسـتای دو شـانۀ  ،حلکـه حـه صـورت افقـی؛ سـت حلقـوی خـا عهـودی نباشـدوناسـب ا ،شـوداخساد وـی
 .  وّيت اخساد شود



    / احکام اووات 

كه برگطوب د «ضرخده»؛ است آن حـا  ندقـرار دا .هاخش قطع شـده حاشـدرظت است 
ــالغ - هــر وّيتــی ــا ناح ــالغ خ ــ ، ح ــا وؤّن گن، وــغّكر خ ــا  ــار خ  .هکــار وســتحّب اســتانيکوك
 :  اػ قرار عیل است ،های طوب ضرخدهویژگی

گــر  بهتـر اســت اػ درظــت ظروــا حاشـد .1 اػ طـوب ســدر خــا انــار ، اوکــان نداشــتو ا
گر وهکن نبود حاشد كافی  وگرنه هر طوِب ، طوب بیداػ ، و ا  .  استتری 
كافی نيست کظش طوب .2  .  برای ضرخده 
كـه  بهتر است طول ضرخده حه وقدار خک عراع حاشد .3 و در قطر نيز ضـصين حاشـد 

 .  شود کدیرتر ظش
نـزد ، در طـرف راسـت وّيـت، بهتر است خکی اػ دو ضرخـده را طسـبيده حـه حـدن .4

دخگــر را حــاالی پیــراهن و زیــر  ۀو ضرخــد د تــا هــر ضــا برســداو حگغرانــ 1ۀاســتصوان َتْرُقــَو 
 البّتـه؛ ضا برسـد او قرار دهند تا هر ۀنزد استصوان ترقو، در طرف ط ، كفن سرتاسری

كيفّي دو ضرخده را  وحّقـق  عهـل حـه ایـن وسـتحب، حـا وّيـت در قبـر حگغارنـد تـیحـه هـر 
 .  شود وی

گــاه  .5 ، نشــد قــرار دادها وّيــت حــ، حــه ضهــت فراووشــی خــا نبــودن طــوبضرخــده هــر 
كه خ، حاالی قبر او قرار دهند ضرخده را حاالی سر وّيت و دخگری را نزد پاهـای  کطوری 
 .  او روی قبر قرار دهند

كفـن وـی .6 كه بر حواشـی  نوشـته شـود و ، نوخسـندبهتر است روی دو ضرخده آنشه 
و  کالػم اســـت اػ آلـــوده شـــدن دو ضرخـــده حـــه آنشـــه ووضـــب هتـــ، در ایـــن صـــورت

هرطنـد حـه اخنکـه آن دو را در پنبـه و واننـد آن قـرار  ،احتراوـی اسـت ضلـوگيری شـود بی
 .  دهند
 

                                                           
كه اػ طرفـی، «ترقوه». 1 گردن در سهت راست و ط  است  حـه شـانه و اػ  ،نام دو استصوان حاالی سينه و زیر 

 .  گوخندوی« ترقوتان»حه ضناغ سينه وّتصل است و هر دو را  ،طرف دخگر
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 وطن احکامح 
حــه  یعنـخ؛ كننـد «وطُنـَح »را  اوواضـب اسـت ، تّيـاػ غسـل دادن و  حعـد . 784 مسأله

كــف دســت یشــانیپ كــافور بزننــد یها و ســر ػانوهــا و ســر دو انگشــت بــزرگ پاهــا و   ،او 
كافور در آنها حـاق یه وقدارك یطور كـار یـاهرطنـد  ،حهانـد یاػ  كـافور دن يـوال حـدونن 
 .  حاشد

، نباشــد ید غصــبخــشــود حا یت اســتفاده وــّيــحنــوط و یكــه بــرا یكــافور . 785 مسأله
گـر حـه واسـط بو حاشـد یز تاػه و دارايو ن ده شده و نرم حاشدییسا عطـر ، كهنـه بـودن ۀو ا

كـافیآن اػ ب حنـابر هرطنـد  ،د پـاک حاشـدخـفور حاكـا ،طـور ههـين .سـتين ین رفته حاشد 
 .  ت هن نشودّي واضب حاع  نسس شدن حدن واحتياط 

كـردن و . 786 مسأله ت و قبـل اػ ظوانــدن ّيـّهن ويا تـخـحعـد اػ غســل  حاخـدت ّيـحنـوط 
كـه و وصّيرو  شودانسام  تّي نهاػ و كـردن ّيـهسـتند  كفـن  كفـن یا در بـخـت را قبـل اػ  ن 
 .  ندخوط نهات حنّي قبل اػ ظواندن نهاػ و ،ا حعد اػ آنخكردن 

كــردن قصــد قرحــت . 787 مسأله گــر حنــوط را  ،طــور ههــين .ســتيشــرط ن در حنــوط  ا
 .  است یكاف، انسام دهد - زّي ر وهيطند غ  هر-ناحالغ  ۀحّش 

كـــافور بزننـــدّيـــو ینـــیوســـتحب اســـت حـــه ســـِر ب . 788 مسأله  ،طـــور ههـــين .ت هـــن 
گلویز یگود، نهيس یرو، ها فصلوستحب است َو  و پشت دو دست را  كف پاها، ر 

كافور بزننين  .  دز 
كـه اّو ياحت . 789 مسأله كـافور را حـه پاط وستحب آن است  ، ت حهالنـدّيـو یشـانیل 
كــه يــاحت ،طــور ههــين .ســتينی بــيگــر ترتخد یدر ضاهــا یولــ اط وســتحب آن اســت 

گود ،كافور را حا دست و بهتـر آن  حهالنـد عكـر شـدههـای  كف دست حه وحّل  یحلکه حا 
كافور برا كه وقدار   .  اشدح 1یهفت وثقال حاػار، تّي حنوط و یاست 

گوش وخ ینیا بخطشن  داظل را كافوروکروه است  . 791 مسأله كنندت ّي ا   .  وارد 

                                                           
 .  شودفصل دخات عكر وی ،در ضلد طهارم ،گرم وقدار وثقال حه. 1



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

گر  . 791 مسأله كردن او، رديحه، احرام حسته ها عهرخحذ  یكه برا یكسا ز یضا حنوط 
 .  گغشت «537» ۀكه در وسأل یوگر در دو صورت؛ ستين

  ۀكـه شـوهر او وـرده و هنـوػ عـّد  یو ػنـ برد حه سر ویكه در اعتکاف  یكس . 792 مسأله
كننـدهرطند  ،هوفاتش تهام نشد ، رنـديطنانشـه حه یولـ، حـرام اسـت ظـود را ظوشـبو 

 .  حنوط آنها واضب است
كـــه ويـــاحت . 793 مسأله ـــاط وســـتحب آن اســـت  ـــا ُو ّي ـــو َع  کشـــت را ح ود و نبـــر و ُع
كافور وصلوط ننها آنها ،زيو ن گر ظوشبو نکنندخد یعطرها  .  ندخرا حا 
كـافور  د الشـهداءّي ترحت قبـر حضـرت سـ یوستحب است قدر . 794 مسأله را حـا 
كننـدوصلو كـافور حـه ضاهـاخـحا یولـ، ط  و  شـود نرسـانند یوـ یاحتراوـ  یكـه بـ یید اػ آن 
كــه وقتــخــز ید ترحــت حــه قــدرخــحا ،زيــن كــافور وصلــوط  یاد نباشــد  حــه آن  عرفــاً ، گردخــدحــا 

 .  ندخكافور نگو
كــافور پ . 795 مسأله گــر  حنــوط الػم ، ت حاشــدّيــغســل و ۀا فقــط حــه انــداػخــدا نشــود یــا

كــافور اػ غســل وين هفــت  یحنــوط تهــاو یبــرا یولــ، دخــایاد بخــزت ّيــســت و طنانشــه 
كـه يـاحت یولـ، اصل حنوط واضب اسـت، نباشد كافی عضو اط وسـتحب آن اسـت 

گردد ها قسهتر یبر حنوط سا یشانیحنوط پ  . وقّدم 

و تی نهاز

 ویووارد تواججاستی کهنهاز
و  اسـت در حکن وسلهانكه  یا ا حّشهخ، ت وسلهانّي نهاػ ظواندن بر و . 796 مسأله

 .  واضب است، او تهام شده «یشش سال قهر»
او تهـام  یكه شش سال قهـر یا نهاػ ظواندن بر حّشه، اط واضبيبر احت حنا . 797 مسأله
گـر نهــ الػم اســت، دهيــفهه ینهــاػ را وـ ینشـده ولــ رضــاًء ظوانـدن نهــاػ بــر او ، دهيــفهه یو ا
 . ستيوستحب ن، ا آودهيكه ورده حه دن یا و اّوا نهاػ ظواندن بر حّشه ندارد یوانع
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 ویحطصیشرا تی حبودننهاز
كه عبارتند اػ ،صحيح بودن نهاػ وّيت . 798 مسأله  : طند شرط دارد 

كـردن وخت حاّي نهاػ و :لاو   كفـن  گـر ّيـد حعد اػ غسـل و حنـوط و  ت ظوانـده شـود و ا
ا ندانسـتن خـ یفراووشـ یاػ رو هرطنـد - حصواننـد آنهـا نهـاػن یا در بـخـ، این اوـوراػ  قبل

 .  ستين یكاف - وسأله حاشد
 كـه سـر او حـه طـرف راسـت یطـور ،ت را حـه پشـت حصواحاننـدّيـاست وواضب  :مدو  
 .  حاشدنهاػگزار  او حه طرف ط  یو پانهاػگزار 

گـر و، ش رو حاشـدیپـ قسـهت اػنهـاػگزار  وقابـل ،تّيـو :مسى    ت پشـت سـرّيـپـس ا
   .ستيح نيت صحّي نهاػ و ،حاشدنهاػگزار 
ــ  ــر و ،نيههشن گ ــا ــاػ ونهــ، حاشــدنهــاػگزار  اػ دو طــرف یکــخت در ّي ح يت صــحّي
ــأووو؛ ســتين ــورد و ــيوگــر در و ــه نهــاػ و ین در وقت ــك ــردد و ّي گ ــزار  ــه ضهاعــت برگ ت ح

كــه در ا یها طــوالن صــف كســان ،ن صــورتیــشــود  ــل و ینهــاػ  ــكــه وقاب ، ســتنديت نّي
گــر  ،نيههشنــ .اشــکال نــدارد كنــار هــن ط طنــد ضنــاػه بــودها حــه  - ده شــده حاشــنديــو 

كـه در  ک خـتهـام آنهـا  یفـرد حصواهـد بـرا و - ظواهـد شـدعكـر  «747» وسـألۀتوضيحی 
 .  اشکال ندارد، ها وقابل او قرار ندارند اػ ضناػه ینکه حعضخا، ت حصواندّي نهاػ و

سـتادن در نـزد خكـه صـدق ا ت دور نباشـدّيـاػ و یاحـه انـداػه دخـحانهـاػگزار  :چههاسم
دور بـودن ، گر وّتصـل حاشـندخکـدخها حه   در ضهاعت طنانشه صف یول، ت نکندّي و
كنار هن ط ،طور ههين .اشکال ندارد أوومو گر طند ضناػه بوده و  ده شـده حاشـند و يـا

هـا  اػ ضناػه یاػ حعضـ دور بـودن او، ت حصوانـدّيـک نهاػ وختهام آنها  یفرد حصواهد برا
 . اشکال ندارد

گر و یول؛ نباشد یگرخا وانع دخوار یا دخد پرده خحا ،نهاػگزار ت وّي ن ویب :پًدن ت ّيـا
 .  اشکال ندارد، و وانند آن حاشددر تابوت 
؛ ا حلنـدتر نباشـدخـتـر  سـتاد پَ خـت حـه وقـدار زّيـو یاػ ضـانهـاػگزار  ید ضـاخحا :ششن

 . وصتصر اشکال ندارد یو حلند یپست یول
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كـردن او يت پوشـّيـد عورت وخحا ،در وقت ظواندن نهاػ :هفتن كفـن  گـر  ده حاشـد و ا
، نهـاخا آضـر و واننـد اخـا تصته خلباس ا خه حا پارطهرطند  د عورتش راخحا، ستيوهکن ن
 .  بپوشانند
 ۀعيو حنـابر وشـهور شـ د عاقـل حاشـدخـحا ،ظوانـد یت نهـاػ وـّيـكـه بـر و یكسـ :هشتن
گــر غ یولــ. حاشــد یدواػده اوــاو  یر دواػده اوــاويــكــه غ یتــّي بــر حــدن و یر دواػده اوــاويــا

وگـر ، حصوانـدآن را دوحـاره  یدواػده اوـاو ۀعيسـت شـيالػم ن، ه حاشـداست نهاػ ظوانـد
 .  ت حاشدّي و ّی آنکه ول
 .  د رو حه قبله حاشدخحا، ظواند یت نهاػ وّي كه بر و یكس :يهن

گـر  یولـ، ستاده حصوانـدخت را اّي د نهاػ وخحا ،ظواند یت نهاػ وّي كه بر و یكس :دهن ا
ــد نهــاػ و یكســ ــه حتوان ك ــنباشــد  ــدخت را اّي ــ، ســتاده حصوان ــر او نهــاػ  یو شــود نشســته ب
 .  ظواند

 .  د حا قصد قرحت و اظالص نهاػ را حصواندخحانهاػگزار  :اصدهنی
كنـدّي ت را وعـّيـو - یطور اضهال حههرطند  - تّي ن هنگامر دنهاػگزار  :دواصدهن ؛ ن 

كندّي وثاًل ن ت ّي كه نهاػ و یا در صورتخ («اهّلل یرحًة ؤلقُ » تّي ن ویظوانن بر ا ینهاػ و) ت 
كــه اوــام  یتــّي ظــوانن بــر و ینهــاػ وــ)د خــوــأووم قصــد نها، شــود یحــه ضهاعــت برگــزار وــ

 .  (ضهاعت آن را قصد نهوده است
حــا كــه  یادخــاضــطراب زنهــاػگزار  كــه وعنــان یــحــه ا؛ ت شــودخــاســتقرار رعا :ضدهنیسهه
ــو ســتادن در نهــاػخصــدق ا حنــابر احتيــاط  حلکــه؛ نداشــته حاشــد، ت ناســاػگار اســتّي
كه در ق، واضب  الػم اسـت، حاشـد یر وه وعتبـّي ووی یام نهاػهاياستقرار و آراوش حدن 
 .  ت شودخت رعاّي در نهاػ و

ت ّيـنهـاػ و یرات و دعاهـايـن تکبیبـ، وواالت و پشت سر هـن ظوانـدن :چهاسدهن
ــرعا گــرددخ ــه ،ت  گون ــه  ــ یا ح ــنهــاػ و یو دعاهــا راتيــن تکبیكــه آن قــدر ب ت فاصــله ّي
كه صورت نهاػ ين  . ن برودیاػ بنداػد 

كـار ،تّيـدر نهاػ و :پايضدهن  یدورد خـػنـد حا یرت نهـاػ را حـه هـن وـكـه صـو یاػ هـر 
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كـردن حاخـد واضـبحنابر احتيـاط  حلکه ؛شود پشـت حـه قبلـه ، قهقهـه ػدن، اػ صـحبت 
كلّ  حهكردن  گردديپره یطور   . ز 

ت ظوانـده شـود و حـدون اعن او نهـاػ ّيـو ّی شـرع ّی حـا اعن ولـ ،تّيـنهـاػ و :شايضدهن
 .  قباًل عكر شد ،ویتوضيحات وربوط حه ولّی شرعی و اعن  .ستيح نيت صحّي و

كّي نهاػ و :هفذهن گفته ظواهد شد یتّي فيت حه   .  ظوانده شود ،كه 
ا خـا غسـل خـسـت حـا وضـو يالػم ن، ت حصواندّي ظواهد نهاػ و یكه و یكس . 799 مسأله

 ؛ حاشد کا حدن و لباسش پاخّهن حاشد يت

گر لباس  ت در آن ّيـكـه و یا وکـانخـحاشـد  یغصـبنهاػگزار  وکان اخنهاػگزار  حلکه ا
غصـب  عّلـتغاصـب حـه هرطند  ،ح استيت صحّي نهاػ و، حاشد یارد غصبقرار د

كــه فــرد تهــام وــوارديــو احت گناهکــار اســت  یكــه در نهاػهــا یاط وســتحب آن اســت 
كندخت رعاّي در نهاػ و را گر وعتبر استخد  .  ت 

كهيت شرط نّي در نهاػ و . 811 مسأله  تّيـنهـاػ و. حنـابراین، حالغ حاشـدنهاػگزار  ست 
 .  است یكاف، ظواند یح ويصح طور هاػ را حهكه ن زّي ناحالِغ وه ۀحّش 

گــر و . 811 مسأله كــرده حاشــد شــصص وعّي ت وصــّيــا الػم ، بــر او نهــاػ حصوانــد ینــّي ت 
كـاریـاهرطند  ،رديت اضاػه حگّي و ّی ست آن شصص اػ ولين اّوـا طنانشـه ؛ بهتـر اسـت ن 
كــرده حاشــد ولــّي ت وصــّيــو ت دعــوت ّيــنهــاػ و یرا بــرا ینــّي شــصص وع، او ّی شــرع ّی ت 
 .  رديت اضاػه حگّي و ّی و الػم است آن شصص اػ ول شود یساقط نه ّی ول ۀاضاػ، دخنها

گر حعد اػ نهاػ تا قبل اػ دفن وتوّضـه شـوند نهـاػ و . 812 مسأله د خـحا، ت حاطـل بـودهّيـا
 .  آن را دوحاره حصوانند

گــر و . 813 مسأله حــدون نهــاػ  یا حــه ضهــت عــغرخــ یفراووشــ یا اػ روخــت را عهــدًا ّيــا
كنند ، حاطـل بـوده اسـت، كه بر او ظوانده شده یا حعد اػ دفن وعلوم شود نهاػخ، دفن 

كننـد یست برايز نیضا اط واضـب اسـت يـاحت یولـ؛ نهاػ ظواندن بر او قبرش را نبش 
گفته شدّي نهاػ و یكه برا ییها  رضاًء حا شرط ،دهيضسد او اػ هن ن اش یكه تا وقت ، ت 

 .  بر قبرش نهاػ حصوانند
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 وی فیک تی تخواندننهاز
گــرر داريــت پــنذ تکبّيــنهــاػ و . 814 مسأله ر حــه يــپــنذ تکب، تّيــحعــد اػ ننهــاػگزار  د و ا
كافخحگو عیل بيترت  : است ید 

 »: دخل حگور اّو يحعد اػ تکب .1
َ
 ْشَهُد أ

َ
 ؤِ َه لٓ ؤِ  ْن الأ

َ
  َو اهّلُل  اّل

َ
دًا َرُسوُل أ  .  « اهّلِل  ّنَ ُوَحّهَ

ٍد َو  ٓی الّلُهّنَ َصِلّ َعل»: دخم حگور دّو يحعد اػ تکب .2 ٍد ُوَحّهَ  .  «آِل ُوَحّهَ
 .  «الُهْؤِوناِت َن َو ٔي الّلُهّنَ اْغِفْر ِلْلُهْؤِون»: دخم حگور سّو يحعد اػ تکب .3
گـر و ،ر طهارميحعد اػ تکب .4 ـَغا الَه الّلُهـّنَ اْغِفـْر ِلٓهـ»: دخـت وـرد اسـت حگوّيـا و  «ِت ّيِ

گر ػن است حگو  .  «َتِة ّيِ ِغِه الَه الّلُهّنَ اْغِفْر ِلٓه »: دخا
 .  ستيدعا واضب ن اخعكر  ،ر پنسنيتکباػ حعد  .5

 :  دخل حگور اّو يحعد اػ تکب ،تّي در نهاػ ونهاػگزار  بهتر است
 « 
َ
 ْشَهُد أ

َ
 َلُه َو  َك خٔ َشرَوْحَدُه ال  اهّلُل  اّل ؤِ َه لٓ ؤِ ْن ال أ

َ
 ْشَهُد أ

َ
دًا َعْبـُدُه َوَرُسـوُلُه أ  ، ّنَ ُوَحّهَ

َ
ْرَسـَلُه أ

   .«الّساَعِة  ِی َد خَ َن ْی رًا بَ یٔ رًا َوَنغٔي ِحالَحّقِ َحش
ٍد َو  ٓی الّلُهّنَ َصّلِ َعل»: دخم حگور دّو يحعد اػ تکب  ٍد َوآِل ُوَحّهَ ـٍد  ٓی َعلـ َْ حـارِ ُوَحّهَ ُوَحّهَ

ــدًا َو  ــٍد َواْرَحــْن ُوَحّهَ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ  َك  ،آَل ُوَحّهَ
َ
ْهــَت َعلــَت َو ْي ْفَضــِل وــا َصــلَّ أ  ٓی حاَرْكــَت َوَتَرّحَ

ـــراهؤِ  ـــراهآِل ؤِ َن َو ٔي ْب ـــَن ؤِ ٔي ْب  ٔيـــَضه ٓی َعلـــَوَصـــِلّ ، د  ٔيـــَوس د  ٔيـــَحه َك ّنَ
َ
ـــْنبِع اعأ َن ٔي الُهْرَســـلاِء َو ٔي

ّد  َهَداِء َوالِصّ  .  «َن ٔي اِلحالّصٓ   اِد اهّلِل ِعٓب ِع ٔي َن َوَضهٔي قخٔ َوالّشُ
َن ٔي الُهْســــِلهَن َوالُهْؤِونــــاِت َو ٔي الّلُهــــّنَ اْغِفــــْر ِلْلُهــــْؤِون»: دخــــم حگور ســــّو يــــحعــــد اػ تکب

 ، الُهْســِلهاِت َو 
َ
 ْنُهْن َو اِء ِوــيــْح اعأ

َ
ــ، راِت ْي َنُهْن ِحــاْلَص ْیــبَ ا َو َنٓنــْی اِحْع بَ ٓتــ، ْوــواِت اعأ ُب ٔيــُوس َك ؤّنَ

َعٓو   .  «ر  یٔ ٍء َقدیُكِلّ َش  ٓی َعل َك نَّ ؤِ ، اِت الّدَ
گر و ،ر طهارميحعد اػ تکب اَونا ّدٓ ُقـ ٓی اْلُهَسـّس غا الّلُهـّنَ ِؤّنَ ٓهـ»: دخـت ورد اسـت حگوّي ا

 َو  َك َنَزَل حِ  َك َاَوِت َواْبُن  ََ َواْبُن َعْبِد  ََ َعْبُد 
َ
 اّل ؤِ الّلُهـّنَ ِؤّنـا ال َنْعَلـُن ِوْنـُه ، ُر َوْنـُزوٍل ِحـِه ْي ْنَت َظ أ

ــَظ   رًا َو ْي
َ
ــَت أ ــن أ ْن ــاعل ــِه ِوّن ــ، ِح ــِزْد ف ــنًا َف ــاَن ُوْحِس ك ــّنَ ِؤْن  ــاَن ُوســؤِ ْحســاِنِه َو ؤِ  يالّلُه ك جًا ٔي ْن 

 فــي  ََ َعْلــُه ِعْنــَد الّلُهــّنَ اْض ، اْغِفــْر َلــُه َو  جاِتِه ّي َفَتســاَوْػ َعــْن َســ
َ
 ٓی َعلــَن َواْظُلــْف ٔی ّيــِعلّ  ٓی ْعلــأ

 
َ
 ا خ َك َواْرَحْهُه ِبَرْحَهِت ، َن یٔ الغاِبر فيْهِلِه أ

َ
 .  «َن ٔي ْرَحَن الّراِحهأ
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گــر و یولــ اَة اْلُهَســّسٓ ِغِه الّلُهــّنَ ِؤّنَ ٓهــ»: دخــر طهــارم حگويــحعــد اػ تکب ،ت ػن اســتّيــا
َنْعَلـُن ال الّلُهّنَ ِؤّنـا، ُر َوْنُزوٍل ِحِه ْي َوَاْنَت َظ  َك َنَزَلْت حِ  َك َواْحَنُة َاَوِت  ََ َواَحَنُة َعْبِد  َك اَونا َاَوُت ُقّدٓ 
 رًا َو ْي َظ  ؤاّل ِوْنها 

َ
كاَنْت ُوْحِسَنًة َفِزْد ، ِبها ِوّناعلن أ ْنَت أ كاَنـْت ؤْحسـاِنها َو فـي الّلُهّنَ ؤْن  ِاْن 

ــٔي ُوســ ــْن َس ــْر َلهــاَو  جاِتهاّي َجًة َفَتســاَوْػ َع ــَد ، اْغِف ــّنَ اْضَعْلهــا ِعْن ــي  ََ الّلُه  ف
َ
ــأ ــِعلّ  ٓی ْعل َن و ٔی ّي

  ٓی َعل اْظُلْف 
َ
 ا خ َك َواْرَحْهها ِبَرْحَهِت  َن یاِبراْلٓغ  یْهِلها فِ أ

َ
 .  «َن ٔي ْرَحَن الّراِحهأ

 .  شود تکبير پنسن را حگوخد و نهاػ تهام وی ،حعد
فــراد اظتصـاص حــه ا، ر طهــارم عكـر شــديـكـه حعــد اػ تکب ییدعــاشـاخان عكــر اسـت، 

گفتـه يـحعـد اػ تکب - نيوثـل اطفـال وـؤون -افـراد ناحـالغ  در نهاػ بـر حالغ دارد و ر طهـارم 
بَ »: شود یو

َ
ُهّنَ اْضَعْلُه عِأ ْضراً طًا َو َفَر َوَلنا َسَلفًا َو  ِه خْ َو الّلَ

َ
 . «أ

گاه طند ضنـاػه حاضـر حاشـد و فـرد  . 815 مسأله نهـاػ وّيـت بـر ههـه  خـک حصواهـدهر 
 :  حاشد وش قابل انسام ویحه دو ر اشکال ندارد و، حصواند

ــهنهــاػگزار  هــا را ضلــوی روی ضناػه ۀههــ .الههف گون ــه  ــد ح ــل  حگغارن كــه در وقاب ای 
گيرند )شب ػن هـر دو  يه خک ردخف عهودی( و طنانشه وّيت ورد و وّيـتخکدخگر قرار 

ػن وقابـل  ۀقـرار داده شـود و سـيننهـاػگزار  تـر حـهبهتـر اسـت وـرد نزدخـک، حا هـن حاشـند
 .  شود س س بر آنها خک نهاػ ظوانده وی ،گيرد وسط ورد قرار

كه سِر هر ضناػه را ها را در خک صف ضناػه .ب روبروی نين تنـه ، طوری قرار دهند 
گغارنـد شـبيه پّلـه و )نشيهن سـ س بـر  ،در وسـط صـف حاخسـتدنهـاػگزار  گاه( دخگـری 

تثنيــه ضهــع خــا  ،در دعــای حعــد اػ تکبيــر طهــارم ،و در هــر حــال آنهــا خــک نهــاػ حصوانــد
 .  بودن ضهيرها و وغّكر خا وؤّن  بودن آنها را وراعات نهاخد

 ه و دعاهـای وربـوط حـه آنافتتاحّي  تکبيرهایاعان و اقاوه و  ،تنهاػ وّي  . 816 مسأله
ت حهد و سوره و ركوع و سسود و قنـوت و تشـّهد و سـالم نهاػ وّي  ،ههشنين .را ندارد
  1.ندارد

                                                           
نــا آ»: حعــد اػ تکبيــر پــنسن حگوخــد توانــد رضــاًء در نهــاػ وّيــت وــینهــاػگزار  ولــی. 1 ّحَ ْنيا َحَســَنًة َوِفــي   ِتنــا ِفــيَر الــّدُ

ــار خــا حگوخــداْنِظــَرِة َحَســَنًة َو  ــٍد َو اللَّ : ِقنــا َعــغاَب الّنَ ــٍد ُهــّنَ َصــّلِ َعَلــٓی ُوَحّهَ ُهــ ،آِل ُوَحّهَ ّنَ اْغِفــْر ِلْلُهــْؤِونيَن الّلَ
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نــابر احتيــاط ح ت حــه ضهاعــت ظوانــده شــود وّيــوســتحب اســت نهــاػ و . 817 مسأله
ــنهــاػ و در اوــام ضهاعــت ،واضــب ، وثــل حلــوغ، ط اواوــتختهــام شــرا ید داراخــت حاّي
الػم  یولــ 1،ن وـوارد حاشــدیــر ايـبــودن و غ یدواػده اوـاو ۀعيشــ، ػاده بـودن حــالل، عقـل
 ؛ طنين حاشد اط وستحب استياحتهرطند  ،ست عادل حاشدين

ل يو تشــکاقتــدا  آنشــه در وحّقــق شــدن، ط صــّحت ضهاعــتخدر وــورد شــرا اّوــا
وــأووم اػ اوــام  ۀنکــه فاصــلخوثــل ا ،ت آن الػم اســتخــرعا ،ضهاعــت عرفــًا نقــش دارد

كـه واسـطخن وـأووم حـا وـأووم دیبـ ۀن فاصـليههشنـ وضهاعت  اّتصـال او حـه اوـام  ۀگـر 
 .  اد نباشدخز، ضهاعت است

د خـوـأووم حاشـد حاهرطنـد  ،ظواند یت را حه ضهاعت وّي كه نهاػ و یكس . 818 مسأله
حکــن  آن دعاهــاحــه وقــدار واضــب آن حصوانــد و حــّداقل  آن را هــن یهــارهــا و دعايتکب

كــه حــه ضهاعــت برگــزار وــّيــووی ینهاػهــا ۀحهــد و ســور و در آن تنهــا اوــام  -شــود   یه را 
 . ندارد - ظواند یضهاعت حهد و سوره را و

 و تی وستحباتنهاز
 :  است شهرده شده وستحب ،تّي در نهاػ و ووارد عیل . 819 مسأله

اط الػم آن يــّهن حاشــد و احتيا تــخــا غســل خــت حــا وضــو ّيــر نهــاػ ودنهــاػگزار  آنکـه .1
كه وضـو و غسـل وهکـن نباشـديت یاست در صورت كند  گـر خـ ّهن  كـه ا ا احتهـال حدهـد 

كند حه نهاػ وخرد يوضو حگ  ؛ ت نرسدّي ا غسل 
ت ّيـدن حـه نهـاػ ويرسـ یكه وضو و غسل وهکن است و وقت برا یالبّته در صورت 
 .  دخّهن نهايتواند رضاًء ت یفرد و، است یهن حاق
گـر و .2 كسـخـاوـام ضهاعــت ، ت وــرد اسـتّيـا ، ظوانــد یبـر او نهــاػ وـ ٓی كــه فـراد یا 

                                                                                                                               
ــْف  ،اْلُهْؤِوَنـاِت َو  ّلِ

َ
ُهـّنَ أ ن  ُقُلــوِبِهْن   َن َبـْی   الّلَ ــِة َرُسـوَوَتـَوّفَ ُهــَن  ،ِلَك ي َعَلـٓی ِوّلَ ـغاْغِفـْر َلنـا َو   الّلَ

َ
ْظواِنَنــا اّل یَن َســَبُقْونا ِلِ

غیَن آَوُنو الِحاْلخهاِن َو  َك َرُؤوف  َرحين   ،اَتْسَعْل في ُقُلوِحنا ِغاّلً ِلّلَ نا ِؤّنَ ّحَ ََ   ،َر ُهّنَ َعْفَو ََ  ،الّلَ ُهّنَ َعْفَو   . «الّلَ
كه وأوووين ورد حاشند. 1  .  تواند ػن حاشداوام آنان نهی ،شاخان عكر است در صورتی 
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گر و ستدخوقابل وسط قاوت او حا  .  ستدخاش حا نهيوقابل س ،ت ػن استّي و ا
 .  پا برهنه نهاػ حصواند .3
گوش  دست ،ريدر هر تکب .4 كنـدخها   ها را تا وقابل  گو ،ا صورت حلنـد  كـه  یا نـهحـه 
 . ظواهد آود «1935» وسألۀه در ّي ووی یاالحرام نهاػها رةيدر تکب

گــر حــاد لباســش را حركــت دهــد حــه  یت حــه قــدرّيــاو حــا و ۀفاصــل .5 كــه ا كــن حاشــد 
 .  ضناػه برسد

 .  ت را حه ضهاعت حصواندّي نهاػ و .6
ـــام ضهاعـــت .7 كســـان رهـــايتکب ،او ـــد و  ـــد حصوان ـــا او نهـــاػ  یو دعاهـــا را حلن ـــه ح ك
 .  آهسته حصوانند، ظوانند یو

 .  ستدخعقب اوام حا، نفر حاشد کخوأووم هرطند  ،در ضهاعت .8
كندخن و وؤونات زيت و وؤونّي و یبرا، نهاػگزار .9  .  اد دعا 

الة»: دخسه ورتبه حگو ،ش اػ نهاػ در ضهاعتیپ .11  .  «الّصَ
كه وردم برا یینهاػ را در ضا .11  . روند یوشتر حه آنسا یت بّي نهاػ و یحصوانند 
گر نهاػ و .12 سـتد و در صـف ختنهـا حا، ظوانـد یت را حه ضهاعـت وـّي ػن حاجض ا
 .  ستدخان نانهاػگزار

 و تی وکروهاتنهاز
ــ ،ت در وســاضد وکــروه اســتّيــظوانــدن نهــاػ و . 811 مسأله در وســسد الحــرام  یول
 .  ستيوکروه ن
ت ّيــوکــروه اســت بــر و ،هنيعلــ ی تعــالاػ فقهــا رضــوان اهّلل یحــه نظــر حعضــ . 811 مسأله

ز اســت بــر یضــا. حنــابراین، ســتين وطلــب ثاحــت نیــا یولــ ،ه نهــاػ حصواننــدطنــد ورتبــ
گــر و ت طنــد ورتبــه نهــاػ حصواننــدّيــو حــدون اشــکال ، حاشــد ٓی ت اهــل علــن و تقــوّيــو ا

 .  ستيوکروه ن
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عجنازهییتش
لت آن يو در فضـ وستحب است ٓی وتوفّ  ۀع ضناػيیشركت وردان در تش . 812 مسأله
كـه اػ ضهلـۀ  ،وستحباتی شهرده شده ،برای تشيیع ضناػهنقل شده و  یادخات زخروا

 : آنها ووارد عیل است

ــ .1 ــا در تشــيیع ضنــاػ وــؤونين را اػ وفــات وتــوّفٓی  ،تاوليــاء وّي او  ۀوّطلــع ســاػند ت
 .  حاضر شوند

 .  ينی نباشدجوغكور فاظر و تز ۀای بپوشانند و پارطروی ضناػه را حا پارطه .2
 :  حگوخد ،افتد وقتی نگاه فرد حه ضناػه وی .3
ا » ا ِؤَلْيِه ٓراِضُعـوَن  لِِل ِؤّنٓ ِؤّنٓ ْكَبـُر اهّلُل ، َو

َ
 ، َوَرُسـوُلُه  َوَرُسـوُلُه َوَصـَدَق اهّلُل ٓهـٓغا ٓوـا َوَعـَدَنا اهّلُل ،  أ

ُهّنَ  َػ ِحاْلُقْدَرِة َوَقَهَر اْلِعباَد ِحاْلَهْوِت  اْلَحْهُد لِِل ، هاً ِػْدٓنا ؤخٓهاَنًا َوَتْسلي الّلٓ غي َتَعّزَ
َ
 .  «اّل

كننـده نـدارد ظواندن این دعاان عكر است، شاخ حلکـه ، اظتصاص حـه فـرد تشـيیع 
كه نگاهش حه ضناػه وی هربرای   .  وستحب است ،افتدكسی 
كنند .4  :  ضناػه در وقت برداشتن آن و حهل ضناػه حگوخد ۀحهل 
ِحــــاهّلِل ِحْســــِن اهّلِل » ی اهّلُل  َو ــــٍد  َوَصــــّلَ ــــٍد َوآِل ُوَحّهَ ُهــــ ، َعَلــــٓی ُوَحّهَ ّنَ اْغِفــــْر ِلْلُهــــْؤِونيَن الّلٓ

 .  «َواْلُهْؤِوناِت 
كننده حه دنبال ضناػه .5  .  پیاده راه برود نه سواره ،تشيیع 
كننـد ضناػه را بر شانه .6 وگـر در هنگـام ؛ نـه روی وسـایل نقليـه، های ظود حهـل 

 . ضرورت وثل دوری راه
كنندگان ضناػه .7  .  طهار نفر حاشندحّداقل  ،حهل 
كننده  .8 گوشتشيیع  گوشـه را بـردارد  ۀاػ طهار  كند و هـر طهـار  ضناػه آن را حهل 

گفتــه وی كــار تربیــع  كيفّيــ شــود كــه حــه ایــن  گوشــ طنــينت آن و بهتــر در  كــه اػ   ۀاســت 
كنـد و آن را بـر شـان راسـت ظـود حگـغارد و  ۀضلوی تابوت در طرف راست وّيت شـروع 

گوش كنـدعقب تابوت در طرف راسـت وّيـت را روی شـانه راسـت ظـو ۀحعد   ،د حهـل 
گوش كنـد و  ۀعقب تابوت در طرف ط  وّيـت را روی شـان ۀس س  طـ  ظـود حهـل 
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 .  ط  ظود حهل نهاخد ۀحعد حه ضلوی تابوت برود و سهت ط  وّيت را روی شان
كننده اػ پشت سر ضناػه خا دو طـرف آن راه بـرود .9 نـه ضلـوی آن و پشـت  ،تشيیع 

 .  فضل استاسر راه رفتن 
كننــده ظاشــع .11 ــد و اػ دخــدن ضنــاػه عبــرت  تشــيیع  ــر نهاخ ر و تفّکُ حاشــد و تــدّبُ

كــــه او را حــــه دنيــــا  ۀونزلــــ حگيــــرد و ظــــود را حــــه كنــــد  كنــــد و ظيــــال  آن وّيــــت فــــرض 
 .  پس در فکر آظرت ظود حاشد، اند برگردانده

 . شاخسته است ضناػه حا سرعتی ويانه و وعتدل حركت داده شود .11
ــه وعلــوم حاشــد  صــاحبان عــزا پــا برهنــه راه برونــد خــا .12 ك ــر وضــعی حدهنــد  تغيی

 .  صاحبان وصيبت هستند
كـه فـرد تـا  برای شركت در تشيیع ضنـاػه حـّد وعّينـی نيسـت .13 و بهتـر آن اسـت 

كـرده و در تشـيیع ضنـاػه حضـور داشـته  ،هنگام نهاػ حلکه تا هنگـام دفـن وّيـت صـبر 
 .  حاشد

 :  وکروهات تشيیع ضناػه شهرده شده است اػ ،ووارد عیل . 813 مسأله
كننـــده حصنـــدد خـــافـــر .1 كـــه لهـــو و لعـــب  د تشـــيیع  گـــردد  كـــاری  وشـــغول انســـام 

 . شود وحسوب وی
كننده حه غيـر عكـر و دعـا و اسـتغفار و واننـد آن .2 حّتـی در ، سـصن حگوخـد تشيیع 

كنند كه بر فرد تشيیع   .  سالم نکنند، ضناػه ۀرواخت نقل شده است 
كننده .3  .  ش بزندپای ظوخش خا پشت دست دخگر دست بر ران ،تشيیع 
كننده حگوخد  .4 كنيـد بر وتوّفٓی »تشيیع  كنيـد بـرای او، تـرّحن  حـا او ، طلـب آوـرػش 

كنيد  .  «ودارا 
كننده سواره حاشد .5 البّتـه در هنگـام وراضعـت اػ ؛ وگر حه ضهت عغری ،تشيیع 

 .  سوار بودن وکروه نيست ،تشيیع ضناػه
كننده .6  .  ضلوی ضناػه راه برود ،تشيیع 
 .  سرعت و تند ببرند ضناػه را حا .7
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تی ودفن

 تیواجباتدفنو
كـه یواضبـات ،ا در حکن وسـلهانخت وسلهان ّي دفن و . 814 مسأله حـه  در اداوـه دارد 
 : شود وی پرداظتهها عكر آن

گـودالّي واضب است و .1 ن دفـن يداظـل ػوـ، یت را در صورت اوکـان در حفـره و 
گونه ،كنند گردد و در حال اظتیكه حدن او ز یا حه  ت را ّيـتـوان و یار نهير ظاک پنهان 
 .  ا صندوق دفن نهودخا تابوت خا ساظتهان خدر حنا 

ــواضــب اســت و .2  ــويدر ػوــ یت را طــورّي كــه ب كننــد  ــايرون نیــاو ب ین دفــن  د و خ
 ؛ ت وردم نگرددخّ ووضب اع
گــر و یولــ كســی وضــود نداشــته احــان دفــن شــده و در آنســا یب واننــد یت در وکــانّيــا

كه كردن در ػو، داػ بوی وّيت اعّخت شو حاشد  كـافيدفن  اط يـاحتهرطنـد  ،اسـت ین 
گونــه كــه حــاػ هــن حــه  كــه اػ انتشــار بــو یا وســتحب اســت  رون یــاو حــه ب یدفــن شــود 

 . گردد یريضلوگ
كـه درنـدگان نتواننـد حـدنش را يدر ػو یت را طورّي واضب است و .3 كنند  ن دفن 
كــه ضــانور حــدن او را ب رون آورنــدیــب گــر تــرس آن حاشــد  ا حــا آضــر و د قبــر رخــحا، رون آوردیــو ا

كنن  ؛ دوانند آن وحکن 
گر و یول  كه در آنسا درنده یت در وکانّي ا سـت قبـر يالػم ن، وضود ندارد یا دفن شده 

كه حاػ هن قبرياحتهرطند  ،را وحکن حساػند  . وحکن ساظته شود، اط وستحب است 
كه ضلو یطور ،راست یت را در قبر حه پهلوّي واضب است و .4 دن ح یحصواحانند 
 ؛ رو حه قبله حاشد، او
كه  حلکـه در وـورد ؛ نيز ضاری است ت حدون سر حاشدّي حدن و این حکن در ضایی 

اط واضب آن اسـت ياحت، تّي حدن و یگر اػ اعضاخا هر عضو دختنها  ۀنيا سخسر تنها 
ككه در صورت اوکان حه   .  دفن شود تّي فيههان 
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حدون آنکـه  ،یطوالن وّدت یت در سردظانه و وانند آن براّي و قرار دادن . 815 مسأله
كار تـرک یواضب احنابر احتياط  اشکال دارد و، آن را داشته حاشد یاقتضا یضرورت ن 
 1.شود

كتفا حه اخنکه وّيـت را در سـرداب قـرار داده و درب  ،در وورد دفن وّيت . 816 مسأله ا
حدن وّيت حا تابوت خـا صـندوق و واننـد آن پوشـيده هرطند  ،قفل نهاخندورودی آن را 

 ؛ كافی نيست، حاشد

ــد آن وســدود و حســته شــود  ــا آضــر و وانن ــن ؛ وگــر آنکــه درب ســرداب ح لکــن در ای
ــت دخگــر در آن واردگشــودن درب ســرداب ضهــت  ،صــورت ــابر احتيــاط  كــردن وّي حن

گرددطه این اور ووضب شود حدن وّيت اّو ؛ واضب ضایز نيست  .  خا نه ل نهاخان 
گر دفن و . 817 مسأله او را در ، فـند یتواننـد حـه ضـا یوـ، ن وهکن نباشـديت در ػوّي ا
ط وـــــغكور در خر شـــــرایالبّتـــــه الػم اســـــت ســـــا؛ ا تـــــابوت و واننـــــد آن حگغارنـــــدخـــــحنـــــا 
 .  ندخت نهاخرا رعا «713» ۀوسأل

كس . 818 مسأله گر  كشت یا او  وانـدنشود و   یطنانشه ضسد او فاسد نه، رديحه یدر 
كشــت كننــد تــا حــه ظشــکخــحا، نــدارد یوــانع یدر  ن دفــن يبرســند و او را در ػوــ ید صــبر 
 .  كنند

كشـتخـحا ،غير این صـورتدر  كننـد و پـس اػ  دادهغسـلش  ید در  كفـن  و حنـوط و 
حگغارند و درش را وحکن ببندنـد و حـه ای خا وحفظهره ْه ت او را در ُظ ّي ظواندن نهاػ و

اط يــو احت نداػنــدیا بخــحــه در ش حســته وخحــه پــا ینيز ســنگيــنکــه طخا اخــ نداػنــدیا بخــدر
كـه در صـورت اوکـان گـر وهکـن  نـدخل را انتصـاب نهااّو  ۀشـيو ،وستحب آن است  و ا

كه فورًا طعهیب یید او را در ضاخاست حا  .  وانات نشوديح ۀنداػند 
كــه دشــهن قبــر و . 819 مسأله ــر حترســند  گ رون آورد و یــب ت را حشــکافد و حــدن او راّيــا
طنانشـه وهکـن حاشـد ، ا حـدن او را حسـوػاندخـ گـر او را ِبُبـردخد یا اعضـاخـ ینـیا بخگوش 
 .  نداػندیا بخاو را حه در، شد عكرش یپ وسألۀكه در  ید طورخحا

                                                           
 . ظواهد آود« 713» در وسألۀ ،حکن صورت ضرورت. 1
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ـــداظتن در در . 821 مسأله ـــوصـــارح ان كـــردن قبـــر وخ ـــا و وصـــارح وحکـــن  در  -ت را ّي
 .  ت بردارندّي توانند اػ اصل وال و یو - كه الػم حاشد یصورت

گــر ػن . 821 مسأله  ،طنانشــه پــدر حّشــه، رد و حّشــه در شــکن او وــرده حاشــديــكــافره حه ا
كـه رو ،طـ  ید ػن را در قبـر حـه پهلـوخـحا، وسلهان حاشد  یپشـت حـه قبلـه حصواحاننـد 

كــه در وــورد حّشــه ،وســتحبحنــابر احتيــاط  ایــن حکــنو  حّشــه حــه طــرف قبلــه حاشــد ای 
 .  هنوػ روح در حدنش داظل نشده نيز ضاری است

 یت در ضــاّيــدفــن و. حنــابراین، واضــب اســت وکــان دفــن وبــاح حاشــد . 822 مسأله
 .  حرام است یغصب

كــه  - ینـخوـدارس دا خــه ينيا حسـخـوسـسد  واننــد ینـيت در ػوّيـدفـن و . 823 مسأله
كردن وقف شدهيغ یبرا ا وزاحن ضهـت خكه ووضب ضرر حه وقف  یدر صورت - ر دفن 

 ؛ ستيز نیضا، وقف حاشد

گـــر ووضـــب ضـــرر   ز یواضـــب ضـــاحنـــابر احتيـــاط  ،ا وزاحهـــت هـــن نباشـــدخـــحلکـــه ا
ــرا ییضــا، قبــل اػ وقــف، لنکــه اػ اّو خوگــر ا؛ حاشــد یهن رنــد و اػ يدفــن در نظــر حگ یرا ب

 .  كنند وقف استثنا
كــه  ییواننــد ضــا، حــه او حاشــد یاحتراوــ  یكــه بــ ییدفــن وســلهان در ضــا . 824 مسأله

كروحه و زحاله و  .  حرام است، ا طاه فاضالبخزند یر یظا
كــافر در قبرســتان وســلهانان . 825 مسأله ــار و دفــن  كّف ، دفــن وســلهان در قبرســتان 
 .  ستيز نیضا

ــن و . 826 مسأله ــدف ــردّي ــر و ــه حاعــ  تصــّرف در حــّق  یدر صــورت، گــرخد ۀت در قب ك
ر يـو در غ سـتيز نیضـا، ت حاشـدّيـو کا هتـخ ن نرفتهیكه اػ ب یتّي نبش قبر و اخ یگرخد
كهنه شده و و، ها  ن صورتیا ا قبـر نـبش شـده خـن رفتـه یاػ بـ یت اّولّي طنانشه آن قبر 

 . ندارد یاشکال، حاشد
كس . 827 مسأله گر  د دِر طـاه را خـحا، رون آوردنش وهکـن نباشـدیرد و بيدر طاه حه یا

 .  و قرار دهندببندند و ههان طاه را قبر ا
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گاه وادر حه . 828 مسأله گـر او، رد و حّشه در شکهش ػنده حاشديهر  د ػنـده وانـدن يـا
كوتــاههرطنــد  طفــل كــه بــرا یید فــورًا هــر ضــاخــحا، حاشــد یدر وــّدت  ػنــده وانــدن و  یرا 
و  را حدوػنـد رون آورند و دوحاره آن وحـّل یحشکافند و حّشه را ب، حّشه بهتر است یسالوت

گــر شــکافتن دو  در ، کســان اســتخحّشــه  یػنــده وانــدن و ســالوت یت بــراا طنــد ضهــخــا
   ؛دنخشکافتن انتصاب نها یک اػ آن ضهات را براختوانند هر   یو، ن صورتیا

گر  كه حا شکافتن حدن وادريا اطهخ خقيناّوا ا رد يـو  یطفـل فـورًا وـ، نان حاصل شود 
 .  ستيز نیضا شکافتن حدن وادر، شود  یو ػنده اػ شکن وادر ظارح نه

گــر . 829 مسأله وــادر ظطــر داشــته  یرد و وانــدنش در رحــن بــرايــحّشــه در شــکن وــادر حه ا
كـه او را قطعـه قطعـه  رون آورندین راه او را بیتر  د حه آسانخحا، حاشد و طنانشه ناطـار شـوند 

گر اهل فّن  ۀليد حه وسخحا یول؛ كنند اشکال ندارد  ؛ اورندیرون بیاست او را ب شوهرش ا

گر  اّوا كار توسـا و  رون آوردیـاو را ب، حاشـد كـه اهـل فـّن  یػنـ، نباشـدوهکـن ط او این 
كسـ    یوادر حّشه و كـه بهتـر حتوانـد ا یتواند حـه  كنـد  كـار را انسـام دهـد و حـه یـوراضعـه  ن 

 .  ناوحرم حاشد، آن فردهرطند  ،تر حاشد  حال او وناسب
گــاه اػ حـدن و . 831 مسأله گوشـت خــا پوسـت خــا وـو خــا نـاظن خــا  یزيـت طّيــهـر  واننــد 
كفــن و، دا شــودیــد و قبــل اػ دفــن پضــدا شــده حاشــدنــدان  ت ّيــواضــب اســت آن را در 
گر در هنگام غسلطور  ينو هه ندخو حا او دفن نها 1حگغارند اػ حـدن قطعه خـا ضزجـی  ،ا

گردندخت ضدا شود و در ههان هنگام ّي و واضب اسـت آن ، ا تا قبل اػ دفن وتوّضه آن 
كفن و  ؛ ندخت حگغارند و حا او دفن نهاّي را در 

گر یول  د آن را در خـحا، دا شـودیـت حعـد اػ دفـن پّي ا ضزء ضدا شده اػ حدن وخقطعه  ا
گـر حصواهنـد آن را در قبـر وخـنـد خضـدا دفـن نها ییضا الػم اسـت حـه  ،ت قـرار دهنـدّيـا ا
كه ووضب نبش قبر نباشد یا گونه    .حاشد 

                                                           
كه شرعًا نسس وحسـوب ویر داری  روح طنانشه حصواهند اضزای  ،شاخان عكر است. 1 كفـن وّيـت   ا  شـود در 

گونه ،حگغارند كفن نگردد ای  حاخد حه  كه ووضب نساست  سـراخت  وثاًل در صـورت وضـود تـری ، عهل شود 
كفن حگغارند ،آن را در پالستيک قرار داده، كننده  . س س در 
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ت ّيـكـه حعـد اػ دفـن و یا دنـدانخـا نـاظن خـدفـن وـو  واضـب بـودنشاخان عكر است، 
 .  حاشد یالػم وحنابر احتياط  ،دهدا شیپ

گــر اػ انســان ػنــده عضــوی واننــد دســت خــا پــا ضــدا شــود . 831 مسأله دفــن آن الػ م ، ا
واضـب آن را حنـابر احتيـاط  ،قابـل توّضـه حاشـد، ضـدا شـده ۀحلکه طنانشه قطع، است

گوشـت خـا  ۀولـی دفـن قطعـ؛ نهاخنـدای پیشيده و دفن در پارطه كوطـک اػ پوسـت خـا 
 .  زواجد حدن الػم نيست

گر ناظن  . 832 مسأله  دفـن آن، شـود ضدا  یاػ حدن و، كه ػنده است یا دندان فردخا
 .  حاشد  یوستحب و

 وستحباتدفن
آن  و قبــل و حعــدت ّيــعنــوان وســتحبات هنگــام دفــن وحــه  ،وــوارد عیــل . 833 مسأله

 :  شهرده شده است

كنند یو ۀا تا ارتفاع شانخط قد انسان وتوس ۀقبر را حه انداػ .1  . گود 
گودی، قبرسست در وسط  نيدر ػو .2 كننـد و ويشـب خک  ت را در ّيـه حـه نهـر حفـر 
گغاشــتن ســنگ، قــرار دادهآن  حعــد قبــر را اػ و  ســقف بزننــد بــر آن، دَحــلَ  یها ســ س حــا 
كنند کظا  ؛ پر 
قبـر قـرار دهنـد و در عـرض و  ۀدر طـرف قبلـ یدَحـقبـر لَ  یبـرا، سصت نياّوا در ػو 

كه و یطول حه قدر كـه حتـوان در  یا انداػه و در عهق حه ت در آن حگنسدّي حاشد  حاشـد 
گغاشته و سنگّي س س و، آن نشست قبر در طرف  ۀوارید را در دَح لَ  یها ت را در آن 

كنند کقبله قرار دهند و حعد قبر را اػ ظا  .  پر 
وگــر آنکــه قبرســتان دورتــر اػ ؛ نــدخن قبرســتان دفــن نهایتــر کخــت را در نزدّيــو .3
 یا وـردم بـراخـ، آنسـا دفـن شـده حاشـند وثل آنکه وردوـان ظـوب در، بهتر حاشد یضهت
 .  ا اػ وشاهد وشّرفه حاشدخشتر حه آنسا بروند یاهل قبور ب ۀفاتح
كنندخکدخ کخشاوندان را نزدخقارب و ظوا .4  .  گر دفن 
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كـن نزديػو، قبر یضناػه را در طند ِعراع .5 كـن  ببرنـد  کخـن حگغارند و تا سه ورتبه 
كننـــد ن حگغارنـــد و بردارنـــديو در هـــر ورتبـــه ػوـــ اػ  یکـــخو  و در نوحـــت طهـــارم وارد قبـــر 

كه ویآن ا یها حکهت كند یظود را برا ،تّي ن است   .  ورود حه قبر آواده 
كه سـر او يػو یت را طورّي م وسّو  ۀدر دفع، ورد است تّي طنانشه و .6 ن حگغارند 

گــر و نــدخطهــارم اػ طــرف ســر وارد قبــر نها ۀن قبــر حاشــد و در دفعــییطــرف پــا ت ػن ّيــو ا
كنند قبر حگغارند و حه ۀم طرف قبلسّو  ۀدر دفع ،است  .  پهنا وارد قبر 
كنند، فق و ودارااػ تابوت بردارند و حا رِ  یضناػه را حه آراو .7  .  آهسته وارد قبر 
كردن در قبر پارطه ،ت ػن استّي طنانشه و .8  .  رنديقبر حگ یرو یا در ووقع وارد 
گــر و .9 گــر  یحــرم وــكــه حــا او َو  یكســ ،ت ػن اســتّيــا حاشــد او را در قبــر حگــغارد و ا
 .  شاوندانش او را در قبر حگغارندخظو، نباشد یحروَو 

حا طهارت و سر برهنه و پـا برهنـه حاشـد و اػ ، گغارد یت را در قبر وّي كه و یكس .11
 .  دخایرون بیت اػ قبر بّي و یطرف پا
ــحعــد اػ آنکــه و .11 گغاشــتندَحــت را در لَ ّي كننــد یهــا گــره، د  ــاػ  و بهتــر  كفــن را ح

كفن اػ طرف سر و كنّي است احتدا حند   .  دنت را حاػ 
كفن بّي و تنها صورت .12 گونیت را اػ  حگغارند و  کظا یت را روّي و ۀرون آورده و 
   1.ر سر او حساػندیز کاػ ظا یحالش

كلوظخظشت ظام ، تّي پشت و .13 كه و یا   .  ت حه پشت برنگرددّي حگغارند 
ت در ّيـو یوقابـل رو د الشـهداءّي سـ تحضـر ترحت، ظشت کخ ۀحه انداػ .14

گونــه وحفــوظ  اػ آلــوده شــدن، شــد یت اػ هــن وتالشــّيــو یكــه وقتــ یا قبــر حگغارنــد حــه 
گر وقدار، حهاند  ،را هـن در قبـر قـرار دهنـد د الشـهداءّي س حضرت اػ ترحت یحلکه ا
 .  ده استخپسند

كه ظـاخا سنگ خد را حا ظشت َح لَ  .15  زدیـت نرّيـر وبـ کا وانند آن بپوشانند تا آن 

                                                           
كردن غير صورت. 1 گردن وّيت وحّل اشکال است ،برهنه   .  وانند سر خا 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كـه طیو بهتر ا كنّيـا ظشـت را اػ طـرف سـر وخـدن سـنگ يـن اسـت  گـر  دنـت شـروع  و ا
كن ِگل وحکن   .  د بهتر استنظشت را حا 

بـر قبـر  کحا پشت دسـت ظـا، كه حاضرند یكسان، تّي شاوندان وخر اػ ظويغ .16
 .  «اِضُعْوَن ِه رٓ ْي ا ِالَ ِؤنّٓ َو  ا لِِل ِؤنّٓ  »: ندخزند و حگویبر

گوشه حساػند راقبر  .17 ن حلنـد يا حسـته اػ ػوـخـطهار انگشت حـاػ  ۀو حه انداػ طهار 
 .  كنند

 .  قبر را پهن و وسّطح حساػند یرو .18
ت ّيـسـر و یسند و حاالخحنو یا سنگخا بر لوح خسند خقبر حنو یت را حاالّي اسن و .19

كنند تا اشتباه نشود  .  نصب 
 .  قبر را وحکن حساػند تا زود ظراب نشود .21
كــه قبــل اػ دفــن و ووقــع دفــن و د ییوســتحب اســت دعاهــا .21 دن قبـــر در خــرا 
كتابیـــا، ت نقـــل شـــده حصواننـــدخـــرواهـــای  كتاب آوـــده  تر لوفّصـــهـــای  ن دعاهـــا در 
كـه در اّيـن ويتلقـ یدعـا ،هاآن ۀاػ ضهل. است  ن قسـهت عكـریـت هنگـام دفـن اسـت 
 : شود وی

ت بزنـد و ّيـراسـت و ۀحـه شـاندسـت راسـت را  یفرد ،د را بپوشانندَح نکه لَ قبل اػ آ
حـه گـوش او ببـرد و  کخت حگغارد و دهان را نزدّي ط  و ۀقّوت بر شان ادست ط  را ح

   1:دخحگوسه ورتبه  س س، شّدت حركتش دهد
 یو حـه ضـا «(النُفـ َت ْنـحِ  َة النـا فُ خـ) ا ُفالَن ْبـَن ُفـالنخ( ٔی هَه فْ اِ  ٔی عَه ْس اِ ) ِاْسَهْع ِاْفَهْن » 
گر اسن او وحّهد ، دخت و پدرش را حگوّي اسن و، النحنت فُ  ةالنا فُ خ النالن بن فُ فُ  وثاًل ا

ـَد ْبـَن خـْفَهـْن ِاْسـَهْع اِ »: دخـسـه ورتبـه حگو ،اسـت ّی و اسن پدرش عل گـر ) «َعلـّي ا ُوَحّهَ و ا
 ا فاطهـَة خـ يَههـِافْ  يَهعِاْسـ»: دخسه ورتبه حگو ،است یعل اسن او فاطهه و اسن پدرش

 . («َعلّي َت ِحْن 
 َهْل »: دخن حگوپس اػ آ 

َ
 ) ْنَت أ

َ
ـغ یَعلَ ( ِت نْ أ

َ
ِوـْن ، ِه ْيـَعلَ ( ِتنـاقْ فارَ ) فاَرْقَتنـا ٔی الَعْهِد اّل

                                                           
 .  داظل پرانتز ضاخگزین شود های  قسهت ،كه وّيت ػن است ورتی در ص. 1



    / احکام اووات 

ــٓه  ْن ال َش
َ
ــؤِ اَدِة أ ــراهّلُل  اّل ؤِ َه ٓل ــَدُه ال َش ــُه َو  َك خٔ  َوْح  َل

َ
ــلَّ أ ــدًا َص ــلَ  َع اهّلُل  یّنَ ُوَحّهَ ــُدُه ِه َو ْي ــِه َعْب آِل

بّي َســَوَرُســوُلُه َو  ــُد الّنَ  َو ، َن ٔي ُن الُهْرَســلاتَ َوٓظــَن ٔی ّي
َ
ــّنَ َعلأ ــًا َاوّي َن ٔی ّي ُد اْلَوصــّيِ َن َوَســٔي ُر اْلُهــْؤِونٔي

 َن َو ٔي العــاَله یطاَعَتــُه َعَلــ   َوِاوــام  اْفَتــَرَض اهّلُل 
َ
ِن ْي ْبــَن الُحَســ ّيَ َعلــَن َو ْي الُحَســَســَن َو ّنَ اْلَح أ

ــَد ْبــَن َعلــَو  ــٍد َو َضْعَفــَر ْبــَن وَح َو  ّیٍ ُوَحّهَ َوَحّهــَد ْبــَن َو  ٓی ْبــَن ُوْوســ َعلــّيَ ْعَفــٍر َو ْبــَن َض  یُووَســّهَ
ـــٍد َو  َعلـــّيَ َو  ّیٍ َعلـــ ـــَن َعلـــْبـــَن ُوَحّهَ ـــَة اْلَهْهـــدَو  ّیٍ اْلَحَســـَن ْب  َصـــَلواُت اهّلِل  ّيَ اْلقـــاِجَن اْلُحّسَ
ـــْي َعلَ  ــُة الُهــْؤِون ،ِهْن ـ  اْلَصْلــِق  ی َعَلــَن َوُحَســُذ اهّلِل ٔي َاِجّهَ

َ
 ٔي ْضَهعــأ

َ
ُتــَن َوأ  ) َك ِجّهَ

َ
ُتــأ ــُة ( َك ِجّهَ ِجّهَ

َ
أ

 .  «َاْبرار   ًی ُهد
ت و ّيــاســن و( النُفــ َت ْنــحِ  َة النــا فُ خــ) النبــن ُفــ النُفــ یو حــه ضــا «ا ُفــالَن ْبــَن ُفــالنخــ»

 ؤٓعا »: دخو حعد حگو دخپدرش را حگو
َ
 ) ََ اتأ

َ
حاِن َرُسولَ ( َِ تاأ  ْن ِعْنـِد اهّلِل ِن ِوـْي اْلَهَلکاِن اْلُهَقّرَ

الَو  ٓی َتعــالَو  ََ َتبــارَ 
َ
 َســ) ََ َســأ

َ
ــ( َِ الأ ّحِ ــَر ) َك َعــْن َر ــَعــْن َنبَو ( ِك ّحِ ــبنَ ) َك ّيِ  َك ِنــخٔ َوَعــْن د( ِك ِيّ

ِكتاِحــَو ( ِك ِنــخٔ د)  َعــْن َو ( ِك ِتــلَ ْب قِ ) َك َعــْن ِقْبَلِتــَو ( ِك تاِحــِك ) َك َعــْن 
َ
ِتــأ  ) َك ِجّهَ

َ
َفــال  ،(ِك ِتــّهَ جِ أ

 :  ِههاَضوابِ  يف( يلْو قُ  َو ) ُقْل َو ( ينَز ْح وال تَ  يصافالتَ فَ ) َتْحَزْن الَتَصْف َو 
ـد  َصـلَّ َو  َي ّبـَر   اهّلُل   َن َنبَو   آِلـِه  َو  ِه ْيـَعلَ   اهّلُل  یُوَحّهَ ِكتــابَو  ينـخٔ ْسـالُم دواِل  يّيـَسـّلَ  ياْلُقـْرآُن 
ـــُة ِقْبَلتـــَو   َو  ياْلَکْعَب

َ
ـــوأ ـــُن  َعلـــّيُ َن ٔي ُر الُهـــْؤِونٔي  ْب

َ
ـــأ ـــٍب ِؤوـــاوٓط  ٔی ب ـــُن َعلـــَو  ياِل  ّیٍ اْلَحَســـُن ْب

ــُن َعلــْي َســاْلُح َو  يِؤوــاو ٓی اْلُهْسَتبــ ــه ّیٍ ُن ْب ــْرَحالٔي الّشَ ــَز  َعلــّي  َو  يِؤوــاو َء ُد ِحَک ــدْلٓع ُن اْی َن یٔ اِح
ــَو ِؤوــاوي  ــد  اْلٓب ــَو ِؤوــاوي اِقُر ُوَحّهَ ــر  الّصٓ ــَو ِؤوــاوي اِدُق َضْعَف ــّي  َو ِؤوــاوي اْلکــاِظُن  یُوْوَس  َعل
ٓض  د  اْلَسـواُد َو ِؤواوي ا الّرِ ِؤوـاوي  ّيُ َحَسـُن الَعْسـَکرالْ َو ِؤوـاوي  ياداْلٓهـ َعلـّي  َو ِؤوـاوي ُوَحّهَ
ُة الُهْنَتَظُر َو  تـْي  َعَلـُؤالِء َصَلواُت اهّلِل ٓه ِؤواوي اْلُحّسَ ، ياجُشـَفٓع َو  يقـاَدتَو  ياَدتسـَو  يِهْن َاِجّهَ

 ِبِهْن 
َ
 ِوْن َو  ٓی َتَولّ أ

َ
 ْعداِجِهْن أ

َ
 فِ أ

ُ
أ نْ  یَتَبّرَ  .«انِظَرِة َو ا يالّدُ

الن الن بـن ُفـُفـ یو حه ضا( النفُ  َت ْن حِ  النَة ا فُ خ) «ُفالنا ُفالَن ْبَن خ (يَله)اْع  ُثّنَ اْعَلْن »
 »: دخــو حعــد حگو، دخـــت و پــدرش را حگوّيــاســن و

َ
ّبُ و ٓی َتعــالَو  ََ  َتبـــارَ ّنَ اهّلَل أ  ِنْعــَن الـــّرَ

َ
ّنَ أ

ــدًا َصــلَّ  َن َو   آِلــِه  َو  ِه ْيــَعلَ   اهّلُل  یُوَحّهَ ُســْوُل َو  َســّلَ  ِنْعــَن الّرَ
َ
 ْبــَن  َعلــّيَ ّنَ أ

َ
 اِلــٍب َو ٓط  ٔی بــأ

َ
ْوالَدُه أ

َة ٔي اْلَهْعُصْوو ِجّهَ
َ
ُة  ْی ْثَن ااْل َن اعْأ ِجّهَ

َ
 َو ، َعَشَر ِنْعَن اعْأ

َ
د  َصلَّ ّنَ ٓوا ٓض أ   آِلـِه  َو  ِه ْي َعلَ   اهّلُل  یاَء ِحِه ُوَحّهَ

َن َحــّق  َو   َوَســّلَ
َ
ُشــْوَر  اْلَقْبــِر َحــّق  َواْلَبْعــَ   یٍر ِفــٔيــَنکاَل ُوْنَکــٍر َو ُســٓؤ َحــّق  َو  ّنَ اْلَهــْوَت أ َحــّق  َوالّنُ



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

راَط َحّق  َو   َر اْلُکُتـِب َحـّق  َو ُی اَوَتٓطـزاَن َحـّق  ٔيـاْلهَحّق  َوالِصّ
َ
ـَة َحـّق  َوالّنـاَر َحـّق  َو أ  ّنَ اْلَسّنَ

َ
ّنَ أ

 َو  هأي َب فخْ ة  ال َر َي اَعَة آتالّسٓ 
َ
 .  «اْلُقُبورِ  یْبَعُ  َوْن فِ َی   ّنَ اهّلَل أ

 »: دخس س حگو 
َ
 ) «ا ُفالُن خَفِهْهَت أ

َ
ت را ّيـفـالن اسـن و یو حـه ضـا( ُة ا فالنخِت َفِهْه أ

َتـ»: دخـپـس اػ آن حگو، دخحگو  اهّلُل ( َِ داَهـ) ََ اَهـداِحـِت َو ِحـاْلَقْوِل الّثٓ ( اهّلُل  ِك َتـّبَ ثَ )  اهّلُل  َك َثّبَ
َف اهّلُل ، ٍن ٔي اٍط ُوْسَتقِصٓر  ٓی ِؤل  َن ْی بَ َو ( ِك َن ْی بَ ) َك َن ْی بَ   َعّرَ

َ
 ) َك اجِ ٔي ْولأ

َ
ُوْسـَتَقٍرّ ِوـْن  ٔی ف( ِك اجِ يلْو أ

 الّلُهــّنَ ٓضــ»: دخــپــس حگو «َرْحَهِتــِه 
َ
 و اْصــَعْد ِبُرْوِحــِه ( هــاْي َب ْن َض ) ِه ْيــْرَض َعــْن َضْنَب اِف اعأ

ِه  َك ْي لَ ؤِ ( هاِح ْو ُر بِ ) ها) و َلّقِ  .  «ََ َعْفَو  ََ الّلُهّنَ َعْفَو ، اناً ُبْرٓه  َك ِوْن ( َلّقِ
گر زحان و ك، نباشد یت عربّي و ا گر خد  ۀدفع، ین حه عربيه حعد اػ تلقبهتر آن است 
 .  دهندن ياو را تلق، تّي حه زحان ظود و

كـرده و یو بهتر ا قبر آب بپاشند یت روّي حعد اػ دفن و .22 كـه رو حـه قبلـه  ن است 
كنـد و آب را تـا طـرف پـاّي اػ طرف سر و سـ س دور  ،زدیـت برّيـقبـر و ین پـاییت شروع 

و تکـرار  زدیـوانـده بـر وسـط قبـر بر یػ آب حـاقت برسـد و حعـد هـر طـه اّي حدهد تا حه سر و
 .  ده استخورتبه بر قبر پسند کخهر روػ  ،صتن تا طهل روػخآب ر

و بهتــر  هــا را بــر قبــر حگغارنــد  كــه حاضــرند دســت یكســان، دن آبيحعــد اػ پاشــ .23
كــه رو حــه قبلــه و در ضانــب ســر ویــا كــرده در   ت حاشــند و انگشــتّيــن اســت  هــا را حــاػ 
ت طلـب ّيـو یرا حصواننـد و بـرا «ؤّنـا أنزلنـاه» ۀوباركـ ۀو هفت ورتبه سـورفرو برند  کظا

كننــد و ا  »: ن دعــا را حصواننــدیــآوــرػش 
َ
 1(هــاْي َب َضْن ) ِه ْيــْرَض َعــْن َضْنَب الّلُهــّنَ ضــاِف اعأ

 َو 
َ
ــلَ ؤِ ْصــِعْد أ ــِه ( َحهــاْو ُر ) ُرْوَحــُه  َك ْي هــا) َوَلّقِ ــ( َلّقِ  َو ، ِرْضــواناً  َك ِوْن

َ
ــَرُه أ ــْن ( َرهــاْب قَ ) ْســِکْن َقْب ِو

 الّلُهــّنَ اْرَحــْن ُغْرَحَتــُه : دخــا حگوخــ «ََ ِحــِه َعــْن َرْحَهــِة َوــْن ِســوا( هــأي نُتْغ ) ِه ٔيــوــا ُتْغن َك َرْحَهِتــ
ــُه ( َتهــاحَ ْر ُغ ) ــْس َوْحَشــَتُه ( َتهاَد ْحــَو ) َوِصــْل َوْحَدَت ــُه ( َشــَتهاَوْح ) َوآِن ــْن َرْوَعَت ( َعَتهــاَرْو ) َوآِو
ِفْض َعلَ َو 
َ
 َو  َك ِوْن َرْحَهِت ( هاْي لَ َع ) ِه ْي أ

َ
 َك َسـَعِة ُغْفٓراِنـَو  ََ ِوـْن َبـْرِد َعْفـوِ ( هـاْي لَ ؤِ ) ِه ْيـْسِکْن ِؤلَ أ

كـاَن ( هاُشْر اْح َو ) َواْحُشْرُه  ََ ِبها َعْن َرْحَهِة َوْن ِسٓوا ٔی ْسَتْغنخَ وا  َك َوَرْحَهِت   َتـَواّلُه خَ َوَع َوْن 
 .  (َتَواّلهاخَ )

                                                           
 .  ههان. 1
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كیاشاخان عكر است،  حلکـه در هـر وقـت ، ت دفـن نـداردت اظتصاص حـه وقـّي فين 
كنـدخـرا ز یكه فرد قبر ُوـؤون و طلـب آوـرػش و  «ا أنزلنـاهّنـؤ» ظوانـدن هفـت ورتبـه ،ارت 
 .  ده استخوغكور پسند یظواندن دعا

كـه حگویـحـه ا ،ر شـهادت دهنـديت حه ظّي و یبرا ا پنساه نفرخطهل نفر  .24 : نـدخن 
ُهّنَ ِؤّنا ال َنْعَلُن ِوْنُه » ْنَت ْي َظ  ِؤاّل  )ِوْنها( الّلٓ

َ
  . «ِوّنا )ِبها( ِحِه علن أ رًا َوأ

: انسام شود )در این سه ووضع تلقين وسـتحب اسـت(ن در سه ووضع يتلق .25
گغشــتن و .ب؛ در حــال احتضــار .الههف كــردن قبــر و  .ج؛ ت در قبــرّيــحعــد اػ  حعــد اػ پــر 

 :  ن شرح استیر حدين و وورد اظیرفتن حاضر
كسان  كـرده عيیكـه در تشـ یپس اػ رفتن   ّی وسـتحب اسـت ولـ، انـد ضنـاػه شـركت 
كسخت ّي و كـه در ّيـن ويتلقـ یگـر دعـاخحـار د یبرا، اضاػه دارد ّی كه اػ طرف ول یا  ت را 

كـه در حـال  ت حصوانـدّيـشـود بـر فـراػ قبـر و یهنگام دفن ظوانده وـ و وسـتحب اسـت 
كــه و ســزاوار اســت  نديت حنشــّيــقبــر نــزد ســر و یرو حــه قبلــه حاشــد و طــرف حــاال، نيتلقــ
كـف ظـود حگ کخنزد  دهان را، ظوان نيتلق  ین را حـا صـدايرد و تلقـيـببرد و قبر را حا دو 

 .  حلند حصواند
كه اخدر حد كه حعد اػ دفن ظوانـده وـين تلقی  نقل شده است  حاعـ   ،شـود ین 

كه نک یو  .  رنديت آسان حگّي ت سؤال قبر ن رسند و بر وّي ر و ونکر اػ ويشود 
كنـدّي ظود وه یبرا یكه قبرسته است بر وؤون خشا .26 و  بیهـاریطـه در حـال ، ا 

ــرود و در قبــر قــرآن ، و ســزاوار اســت ظــود یطــه در حــال صــّحت و ســالوت داظــل آن ب
 .  حاشد یوستحب و، ت وؤونّي دفن و ین برايحغل ػو ،نيههشن .حصواند
 . صدقه داده شود ،فنل دت در شب اّو ّي و یبرا .27
كـهينهاػ ل ،تّي و یبرا .28 ز يـل قبـر نا نهـاػ شـب اّو خـآن را نهـاػ وحشـت  لة الـدفن 
ـــده شـــود یوـــ ك، ناونـــد ظوان ـــفيكـــه   ،یوســـتحب یت ظوانـــدن آن در فصـــل نهاػهـــاّي

 .  شود عكر وی «9433» وسألۀ
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 وکروهاتدفن
 :  شهرده شده استحه عنوان وکروهات دفن وّيت  ،ووارد عیل . 834 مسأله

كـردن وّيـت در قبـر حـه .1 گهـانی داظل  كـه ضنـاػه را، طـور نا تـا سـه دفعـه  حـدون آن 
گغشــت كــه توضــيح آن  های  هــای بــزرگ و وحشــتزیــرا قبــر هــول ،حگغارنــد و بردارنــد 

 . داردحسيار 
 .  كه ووضب قساوت دل است ،ط ظوخشان وّيت در قبرظاک رخصتن توس .2
كه وبادا َض  .3 كند و اضر او ضاخع شودَز رفتن پدر داظل قبر فرػند   .  ع 
كردن روی قبر .4 خادتر اػ طها ،حلند   .  ر انگشت حاػز
ب و پشته وانند )قوسحه شکل و ساظتن روی قبر .5  . دار(حّدَ
كردن داظل قبر حه  .6 ؛ و واننـد آن« سـنگ»خا « آضر»خا « طوب درظت ساح»فرش 

ولــی پوشــاندن روی قبــر حــه وــوارد وــغكور اشــکال ، حاشــد کنهنــا، وگــر آنکــه ػوــين قبــر
 . ندارد
كردن و پوشاندن  .7 ِگل قبرپر   . دظو کحه غير ظاآن كاری  خا 
كردن دو وّيت حا هن در خ .8  .  قبر در حال اظتيار کدفن 
نقـل حـه وشـاهد آنکه وگر ؛ ت اػ وکان ورگ او حه شهر دخگر برای دفنانتقال وّي  .9

كـرحال و اوثل انتقال حه نسف ، های وقّدسه و وواضع وحتروهوشّرفه و وکان شـرف خـا 
كــه در نســف دفــن  و در حاشـد هكـاظهين و ســایر قبــور اجّهــ كسـی  رواخــت نقــل شــده 

 .  عغاب قبر و سؤال َوَلکين اػ وی برداشته شود ،شود

احکامتجهیزاوواتوبتالبه گیرداربرخیاز ووانندآنبیهاریوا
گر فرد وبتال حـه بیهـاری وسـری . 835 مسأله گيـردار ا در تسهيـز وی توّضـه ، حهيـرد و وا

 : حه نکات عیل الػم است
كه غسل دادن  .1 و  او حا رعاخـت اصـول بهداشـتی و اسـتفاده اػ وسـاجلدر صورتی 

كار را انسام دهند، حاشدحفاظتی وهکن تسهيزات   ؛ حاخد این 
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گــر ظــوف انتقــال ویــروس حــه غســل دهنــده  اّوــا حاشــد و راهــی بــرای وضــود داشــته ا
سـاػی  هرطنـد حـا تـأظير انـداظتن غسـل تـا ػوـان فـراهن - ظطـر نباشـدغسل دادن بـی

و  و واضــب اســت وّيــت تــيّهن داده شــود غســل الػم نيســت - 1آنتــداركات الػم بــرای 
كه در   های تيّهن دهنده حاشدتيّهن حاخد حا دست ،بیان شد «579» وسألۀههان طور 

كه تيّهن حدون حاجل واننـد دسـتکش ظطـر داشـته حاشـد تـيّهن دادن حـا ، و در صورتی 
 . دستکش و وانند آن اشکال ندارد

گر ظوف انتقال ویروس ح .2 حاشد و راهـی بـرای تـيّهن وضود داشته  ه تيّهن دهندها
ســاػی  حــا تــأظير انــداظتن تــيّهن تــا ػوــان فــراهنهرطنــد  - دادن حــدون ظطــر نيــز نباشــد

شـود و وّيـت را حعـد اػ انسـام غسـل و تـيّهن هـر دو سـاقط وـی - اوکانات الػم برای آن
 .  نهاخندحا ههان حال دفن  ،سایر واضبات تسهيز

گر ػدن حن .3 گانه حه ضهت ظوف انتقال ویروس حـه حنـوط ا وط حه وواضع هفت 
گغشـــت - وهکـــن نيســـت و راهـــی، كننـــده كـــه  كـــردن  - حـــا توضـــيحی  بـــرای حنـــوط 
 .  ی برای آن نيستحنوط ساقط است و ضاخگزخن، ظطر نباشد بی

بیـان  «572» وسـألۀكـه توضـيح آن در  - وصصـوص ۀحا سه پارط واضب است .4
كفــن  كــاوری خــا ی پالســتيکوّيــت را هرطنــد اػ رو - شــد كــه وّيــت در آن قــرار دارد 
گر تکفين وّيت حه نهاخند كاول وهکن نيست و ا كه وهکن  انداػهحه ، طور  است او ای 

كفن نهاخند  .  وانند اخنکه حا سرتاسری تهام حدن وی را بپوشانند ،را 
، عوطـابق دسـتور شـراو را  بر ولّی وّيت الػم است تـا حـّد اوکـانشاخان عكر است، 

وهکـن  - كه عكر شـد هایی صورتهرطند حه  - و طنانشه تسهيز وتوّفٓی  تسهيز نهاخد
حلکـه حاخـد تـا ، دفن وّيت را حـدون اضـرای تسهيـز شـرعی حدهـد ۀتواند اضاػ نهی، حاشد

كه حرح وحسوب نشود  . بر انسام آن اصرار ورػد، حّدی 
كردن وّيت وبتال حه  . 836 مسأله گر تسهيز  گيرداربیهاری وا ، اػ غسـل عـنا سری و وا

                                                           
كــه ووضــب  ،البّتــه تــأظير وــغكور در ایــن وــورد و وــوارد وشــاحه. 1 تــا وقتــی )حســب وــورد( ضــایز خــا الػم اســت 

 . پوسيده خا فاسد شدن ضسد وتوّفٓی و هتک حيثّيت وی نگردد
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وتوّقـف بـر نگـه داشـتن او در  ،نهاػ وّيـت و دفـن وی حـه صـورت شـرعی، حنوط، كفن
كـار اشـکال نـدارد - هرطند برای وّدت نسـبتًا طـوالنی -، سردظانه حاشد حلکـه ، ایـن 
 .  الػم است

گيرداربیهاری ودفن وّيت وبتال حه  . 837 مسأله حه ههراه تـابوت زیر ظاک  سری و وا
كه در آن قرار دارد در صورت اوکـان وّيـت را  حاخدولی ؛ اشکال است بی ،خا صندوقی 

حه پهلوی راست و رو حه قبله درون تابوت خا صندوق حصواحانند و اّوـا سـوػاندن ضسـد 
گيرداروّيت وسلهان وبتال حه     1.ضایز نيست ،بیهاری وا

كـــه بـــرای وحتضـــر خـــا وّيـــت بیـــان  . 838 مسأله برظـــی اػ وســـتحبات خـــا وکروهـــاتی 
كـه دارایه رعاخـت آن نسـبت حـ طنانشـه 2،شده گيـرداربیهـاری و شصصـی   سـری و وا
 .  ترک شود حاخد، و وقوع در ضرر شدخد حاشد بیهاریحا ظوف احتال حه ههراه  ،است

احکاموآدابوراسنتعزیه
 ،دواػده اوـاوی( وسـتحب اسـت ۀت وـؤون )شـيعگرخستن در عزای وّي  . 839 مسأله

گرخه بر وّيت كه در  خاد حلند ن، ولی احتياط وستحب آن است     3.کنندصدا را ز
كردن بر و . 841 مسأله دروغ و  ۀكـه دربردارنـد یتا وقت، غير شعرا حه خت حه شعر ّي نوحه 
ــدارد، نباشــد یگــرخحــرام د ــو»واضــب شــاول حنــابر احتيــاط  و اشــکال ن ــور»و  «لی  «ُثُب
   4.نباشد

                                                           
كاربر ولّی وّيت و سایر افراد وّطلع الػم . 1 كننـد ،است اػ این  و نسـبت حـه دفـن  در صـورت اوکـان وهانعـت 

 .  وّيت طبق ووازین شرع اصرار ورػند

ــا  549» واننــد برظــی اػ وــوارد وــغكور در وســاجل. 2 وــورد « 742» و نيــز وســألۀ «574و  532»و وســاجل « 543ت
تلقــين در وــورد آنشــه نســبت حــه برظــی آداب  وــورد دهــن و خــاػدهن و نيــز« 711» ههشنــين وســألۀ، پــنسن

 . بیست و خکن اػ ههان وسأله عكر شده است

ــرای  حکــن عــزاداری . 3 ــه عــزاداری  ،در ضلــد دّوم وعصــووين ب عكــر  و وســالس وــغهبی  احکــام وربــوط ح
 . شود  وی

ظــدا وــرا ، حهيــرم الهــی ، نــابود شــوم، هــالک شــوم وای ، نــابود شــدم ،هــالک شــدم وای : وثــل اخنکــه حگوخــد. 4
 .  كه شاول نفرین ظوخش و دعا حه هالكت ظوخش حاشد هالتی حکشد و سایر ض
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 یصاحبان عـزا را سـر سـالوت، ا حعد اػ دفنخوستحب است قبل اػ دفن  . 841 مسأله
گفتـه و ابـراػ ههـدريدهند و حه آنـان تسـل  ییباينـد و آنـان را حـه صـبر و شـکخنها یدت 
كنند و ا كيـد  شـترین اور حعد اػ دفـن بیدعوت  گـر وـّدت یولـ، شـده اسـتتأ گغشـته  یا
 .  آن بهتر است کتر، دخآ یادشان وخبت يدادن وص یسر سالوت ۀكه حه واسط

وصصوصًا در ورگ فرػنـد ، شاوندانخوستحب است انسان در ورگ ظو . 842 مسأله
كند ت ّيـو یو بـرا دخـحگو «ِه راِضُعـْوَن ْي لَ ؤِ ّنا ؤِ َو  ؤّنا لِِل » كند یاد وخت را ّي و هر وقت و صبر 

 .  قرآن حصواند
كسيز نیضا، اط واضبيبر احت حنا . 843 مسأله صورت و حدن  یست انسان در ورگ 

كند یظود را حصراشد و وو  .  ز استیحه سر و صورت ػدن ضا یول، ظود را قطع 
ــردن  . 844 مسأله ك ــاره  ــقــه در وــرگ غخپ ــرادري ــدر و ب ــابر اح ،ر پ ز یضــا واضــبتيــاط حن

كه در وصيو احت ستين  .  قه پاره نکندخ ،بت آنان هنياط وستحب آن است 
گر . 845 مسأله احتيـاط وسـتحب اسـت ، وـوی ظـود را حشينـد، تّيـو یػن در عزا ا
كّفاركّفاره و طنانشه ووی ظود  1افطار عهدی واه وبارک روضان بپرداػد ۀای ههانند 

كنـــديصـــورت ظـــود را حصراشـــد و ظـــونرا حَکَنـــد خـــا  كـــه  اط وســـتحبيـــاحت ،ن  اســـت 
كّفار كّفاره كـه  ،این حکـن 2.قسن بپرداػد ۀای ههانند  ا خـ وضـهدر وـرگ زدر وـورد وـردی 
كندخقه خ، شفرػند  .  نيز ضاری است ا لباس ظود را پاره 

كارهــای ظــالف شــرع  ،در وراســن تعزخــه . 846 مسأله الػم اســت اػ اســراف و تبــغیر و 
گردد  . پرهيز 

عـزاداری اطعـام در وراسـن اػ ثلـ  وـالش بـرای  انسـانوستحب اسـت  . 847 مسأله
وصــيت نهاخــد و طنانشــه وّيــت حــه اطعــام اػ ثلــ  وــالش در وراســن عــزاخش  ظــوخش

 .  ت الػم استعهل حه این وصّي ، وصيت نهوده حاشد

                                                           
كند خا شصت روػ روػه حگيرد خا شصت فقير را طعام دهد. 1  .  خعنی خک حنده آػاد 

كه فرد نسـبت حـه سـه وـورد فـوق . 2 كند خا ده فقير را طعام دهد و خا بپوشاند و در صورتی  خعنی خک حنده آػاد 
 .  ػه حگيردسه روػ پی در پی رو، ناتوان حاشد
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غـغا حفرسـتند و غـغا ، وّيـت ۀوستحب است تا سه روػ بـرای اهـل ظانـ . 848 مسأله
   1.ظوردن نزد آنان و در ونزلشان وکروه است

گــردد و اػ  ،وسلــس فاتحــه وناســب اســت وراســن تعزخــه و . 849 مسأله ســاده برگــزار 
كه اػ تحّهل آن حه ػحهت و حرح وی افتند و  تحهيل وصارح سنگين بر صاحبان عزا 

عـالوه بـر اخنکـه ایـن اوـر ونافـات حـا ابـراػ ؛ ظـودداری شـود، غالبًا رضحان شرعی نـدارد
 كـه اػ ضهلـه - و رفـع هـّن و غـّن آنـان ههدردی و فـراهن نهـودن ووضبـات تسـّلی ظـاطر

  .دارد - دستورات دخنی است
ــرم ،حنــابراین ك ــؤونين ســيره و روش حضــرت رســول ا  ۀو اجّهــ وقتضــی اســت و
هاى اظالقی و اسـالوی را سروشـق قـرار دهنـد و حـه اقتصـاد و و راهنهایی طاهرین
كـه اهـل تهّکـن و توانـایی وـالی هسـتند نيـز در  ويانه كسانی  روی عهل نهاخند و حّتی 

ــويا ،ایــن قبيــل وراســن كــه وــتهّکن  هن كســانی  ــا  ــه  نيســتندروى را وراعــات نهاخنــد ت ح
گر ایـن وراسـن بـراى رقاحـت  گرفتار ػحهت نشوند و وصصوصًا ا والحظۀ عرف وعهول 

 .  هرگز ووضب اضر براى ػنده و ورده نصواهد شد ،هاى دنيایی حاشد طشهی و هن
، ســـاده، ســـبک وراســـن تعزخـــه حـــه صـــورت ســـاػی برگـــزاری فرهنـــگ ،در وسهـــوع

كنندگان حـه آ بی الخش و دور اػ تشرخفات و اسراف و تبغیر و توّضه دادن بیشتر شركت 
 . تواند آثار وثبتی برای ضاوعه و اضتهاع حه ههراه آوردورگ و قياوت وی

ارتاهلقبوریز
ارت خـز ین و وؤونـات وسـتحب اسـت و بـرايؤونور وـارت قبـخرفتن حه ز . 851 مسأله

 :  نکهخوثل ا ،عكر شده است یاهل قبور آداب

گـغارد و هفـت ورتبـه سـور یفرد در حال -  ۀكه رو حه قبله است دست ظود را بر قبر 
 ؛ حصواند «ا أنزلناهؤنّ »

                                                           
رعاخت این ادب اسالوی ووضب پیشگيری اػ اخساد ػحهت اضافه بر صـاحبان عـزا  ،در حسياری اػ ووارد. 1

نـوعی تکـرخن  ،عالوه بر اخنکه در حعضی اػ وـوارد، شودهای ورتبط حا آن ویو پرهيز اػ دغدغۀ تأوين هزخنه
 .شودصاحبان عزا وحسوب وی



    / احکام اووات 

 ؛ را حصواند «ديتوح» ۀاػده ورتبه سورخ - 
 ؛ دخرا قراجت نها «لکُو »و  «سخٓ » هایهسورو « آخة الکرسّی » -
 ؛ اػ ظداوند وتعال طلب رحهت و وغفرت برای اووات نهاخد -
 ؛ ر پدر و وادر ظوخش اػ ظداوند وتعال حاضت حصواهدنزد قب -

خـارت اهـل قبـور در روػ دوشـنبه و پـنذشاخان عكـر اسـت،   ظصوصـًا عصـر ،شـنبه ز
  ؛ است صبح شنبه بیشتر سفارش شده طور ههينشنبه و  پنذ
كتاب ،در این ػوينه گرخووارد د   .  تر عكر شده است لوفّص های  در 

نبشقبر
 وانـه حاشـدیا دخـطفـل  هرطند -شکافتن قبر او  یعنخ، نبش قبر وسلهان . 851 مسأله
گــر حــدنش اػ بــ یولــ؛ حــرام اســت - گوشــت و اســتصوانیا  کش ظــاخها ن رفتــه و تهــام 

ت ّيـوگر آنکه نبش قبر ووضب هتک حروت و؛ نبش قبر او اشکال ندارد، شده حاشد
كـه در ا یگـرخا عنـوان حـرام دخـت او خحدون رضـا یگرخا تصّرف در ولک دخ ن یـحاشـد 

 .  ستيز نیضاصورت 
كــردن قبــر اوــام ػاده . 852 مسأله كــه ظــراب  یهــا و شــهدا و علهــا و هــر وــورد  ظــراب 

گغشــته و حدنشـان اػ   ســالهرطنـد  ،شــهرده شــود کهتـ، كـردن قبــر رفتــه  بــینهـا بــر آن 
 .  حرام است، حاشد

 :  ستيحرام ن ،شکافتن قبر در طند وورد . 853 مسأله

ل كه در  ین راضيػو کدفن شده حاشد و وال ین غصبيت در ػوّي آنکه و :او  نشود 
واننـد قطعـه  یتـر وهـن ۀوفسد تّي رون آوردن ویحه شرط آنکه نبش قبر و ب؛ آنسا حهاند

 ؛ ستيز نیوگرنه نبش قبر ضا ،نداشته حاشد قطعه شدن حدن او
ت حاشــد و ظــوِد ّيــحروــت و کكــه ووضــب هتــ ینــبش در وــورد ضــایز بــودنلکــه ح
ن يدر وثــل طنــ و وحــّل اشــکال اســت، ن را غصــب نکــرده حاشــديت هــن آن ػوــّيــو

كـه وخـنها یواضـب بـر غاصـب الػم اسـت والـک را راضـحنابر احتيـاط  ،یوورد ت ّيـد 
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خادتری حه والک حاشدهرطند  ،حهاند ین او حاقيوغكور در ػو    .حا حصشيدن وال ز
ــرشــاخان عكــر اســت،  ۀ وحســوب نشــود و وفســد تّيــهتــک و، طنانشــه نــبش قب

قابــل تحّهــل  وعهــوالً كــه  - یادخــز یســصتووضــب  یولــ ،هــن نداشــته حاشــد یتــر وهــن
 .  وگر بر ظود غاصب؛ ستينبش قبر واضب ن، حاشد - ستين

م كفن  :دو  حاشـد و صـاحب آن  یغصـب، ت دفـن شـدهّي كه حا و یگرخز ديا طخآنکه 
كـه در قبـر حهانـد یراض گـر طيو ههشنـ نشـود  كـه حـه ّيـاػ وـال ظـود و یزيـن اسـت ا ت 
كه آن ط یراض او ۀحا او دفن شده حاشد و ورث، دهياو رس ۀورث  ؛ ز در قبر حهاندينشوند 

گر و یول كه دعا ّي ت وصّي ا كرده حاشد  كننـد و  یا انگشـترخـا قـرآن خـت  را حـا او دفـن 
   .توانند قبر را حشکافند ینه آنهارون آوردن یب یبرا، حاشد حيصحت او ّي وص
ــر اســت،   ــزدر شــاخان عك ــر( ني ــبش قب ــودن ن ــوارد ضــایز ب ــورد دّوم اػ و ــورد )و ــن و  ،ای
 .  حاشد یو یضار، عكر شد اّولكه در وورد  ییتثنااس

م ا حفههنـد خ ا حدون حنوط دفن شده حاشدخكفن   یا بخغسل  ت حدون ّي آنکه و :سى 
ـــوده ـــ غســـلش حاطـــل ب ـــه غخ ـــ كفـــن شـــده روش شـــرعیر يـــا ح ـــه قبلـــه خ ا در قبـــر او را روح

كه شکافتن قبر اند نگغاشته  .  ووضب هتک حروت نگردد ،و این در حالی حاشد 
حصواهنـد حـدن  ،اػ نـبش قبـر حاشـد   تـر نكـه وهـ  یثاحـت شـدن حّقـ یآنکه برا :هاسمچ
 .  ننديت را ببّي و

كّفــار یاحتراوــ  یكــه بــ ییت را در ضــاّيــآنکــه و :پههًدن ا خــ حــه اوســت وثــل قبرســتان 
كروحه و ییضا كثافت و ظا كرده حاشند ،زندیر یكه   .  دفن 

قبــر را ، شــتر اســتیر بت آن اػ شــکافتن قبــّيــكــه اهه یشــرع اوــری یبــرا :ششههن
كرده یا ػنده را اػ شکن ػن حاوله ۀوثاًل حصواهند حّش ، حشکافند رون یـب، اند كه دفنش 
 .  آورند

كنـدّيـحـدن و یا آنکـه حترسـند درنـده :هفتن ا دشـهن خـ ل او را ببـرديا سـخـ ت را پـاره 
 . رون آوردیب

كرده حاشد او را حه وشاهد وشّرفه نقل نهاّي ت وصّي آنکه و :هشتن طنانشـه ، نـدخت 
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ــ، نداشــته حاشــد 1اى فســدهنقــل دادن او و ــعهــدًا  یول در  یا فراووشــخــضهــل  یا اػ روخ
 کووضــب هتــ طنانشــهتواننــد  یوــ ،كــه در ایــن صــورت گــر دفــن شــده حاشــدخد ییضــا

ــه ، نداشــته حاشــد یگــرخد ۀحــروتش نشــود و وفســد ــدنش را ح كــرده و ح قبــر او را نــبش 
 .  نبش و انتقال واضب است رتن صویحلکه در ا، وشّرفه نقل دهندوشاهد 

گر وص كه اوکان انتقال حه وشاهد وشّرفه  یدر صورت ،نهوده پس اػ دفن او تياّوا ا
كننـدخقبر را نبش نها، فراهن شد ن يصـّحت طنـ، ند و او را حـه وشـاهد وشـّرفه ونتقـل 

 .  اشکال استوحّل  یتّي وص

                                                           
ظطرنــاک  گــردد خــا آنکــه وّيــت وبــتال حــه بیهــاری  ســد شــدن حــدن وی وثــل اخنکــه انتقــال وّيــت ووضــب فا. 1

گــردد و راه طــاره بــوده و انتقــال او ووضــب انتشــار آن بیهــاری  ُوســری  ای نيــز بــرای پیشــگيری اػ بــین وــردم 
 . وغكور نباشد ۀوفسد





 

 ّهنیت
نیتانجامووارد ه 

ــورد  ــه ضــاحاخــد  ،در هفــت و ــ وضــو و یح كــرديغســل ت ــن وــوارد .ّهن  در  ،توضــيح ای
 . شود وساجل حعد عكر وی

  نداشتنآب:لوورداو 
گــر انســان در آحــاد . 854 مسأله خــا واننــد طادرنشــينان در بیاحــان اقاوــت ، حاشــد یا

كـه اػ پ ای انـداػه حـه، وضو و غسل آب ۀيته ید براخحا، داشته حاشد كنـد  دا یـضسـتسو 
 .  د شوديشدن آن نااو

گر انسان در ب . 855 مسأله حـه  کخـنزد ید در راه و در ضاهـاخحا، در حال سفر حاشداحان یا
كند و احت كـه طنانشـه ػوـيوحّل توّقفش اػ آب ضستسو  ن آن پسـت و ياط الػم آن است 

 یا در ونطقــه، حاشــددرظتــان راه آن دشــوار  یادخــواننــد ز یگــرخا حــه ضهــت دخــ بــوده حلنــد
گـــرد ظـــود حـــه انـــداػ كـــه در قـــديـــت کخـــپرتـــاب  ۀگردا كهـــان پرتـــاخر  در  1كردنـــد یب وـــن حـــا 

 . دخر ضستسو نهايپرتاب دو ت ۀدر هر طرف حه انداػ ،ن ههواريآب برود و در ػو یضستسو
                                                           

گفتـه شـده  بیشـترین وقـداری ؛ در تعيین وقدار وسافت خـک تيـر اظـتالف اسـت. 1 كـه عراع اسـت  374كـه 
 . حاشد وتر وی 994حدودًا برابر حا 
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گر حعض . 856 مسأله  یدر طرفـ، گر پست و حلنـد حاشـدخاػ اطراف ههوار و حعض د یا
پرتـاب  ۀسـت حـه انـداػيكـه ههـوار ن یو در طرفـ ريـپرتـاب دو ت ۀكه ههوار است حه انـداػ

كنديت کخ در آن طـرف ضسـتسو ، سـتين دارد آب نيقـخكـه  یرفـو در هـر ط ر ضستسو 
 .  ستيالػم ن

ــرايكــه وقــت نهــاػ او تنــگ ن یكســ . 857 مسأله ــته یســت و ب گــر ، وقــت دارد ه آبّي ا
كنـد آب خـكـه حا یدورتـر اػ وقـدار یدر وحّلـ داشته حاشـدنان يا اطهخن يقخ د ضسـتسو 

كه عرفـاً ؛ آب حه آنسا برود ّيۀته ید براخحا، وضود دارد شـصص را  وگر آن قدر دور حاشد 
گهـان  فاقد آب حشهارند گـر   رفـتن حـه آن وحـل، حـه وضـود آب در آنسـا داشـته حاشـدو ا

 .  ستيالػم ن
گفتـ یحلکه و، آب برود یست ظود انسان در ضستسويالػم ن . 858 مسأله  ۀتوانـد حـه 
كرده و حه  یكس كند، نان داردياطه حرفشكه ضستسو  كتفا   . ا

گــر  . 859 مسأله ن يلــا در اّو خــ ظــودســفر  ۀاحتهــال دهــد وــثاًل داظــل حــار و توشــانســان ا
ضسـتسو  ید حه قـدرخحا، دوضود داشته حاشگر آب خا ههراه وسافران دخن راه یوقصد ب
كه حه نبود آب اطهخنها كنديد  كـردن آن نااویا اػ پخ نان  وگـر آنکـه قـباًل در ؛ د شـوديـدا 
كه حعدًا پ یوورد كـه در ایآب وضود نداشته و احتهال برود  ن صـورت یـدا شده حاشـد 

 .  ستينضستسو الػم 
گر  . 861 مسأله دا نکنـد و تـا وقـت یـد و آب پخضستسو نها، اػ وقت نهاػ انسان قبلا

اط وسـتحب آن ياحت، كند یدا ویطنانشه احتهال دهد آب پ، نهاػ ههان ضا حهاند
كه دوحاره در ضستسو  .  آب برود یاست 

گر . 861 مسأله كند و آب پ فرد ا دا نکند و تـا یحعد اػ داظل شدن وقت نهاػ ضستسو 
كــه آب پ، ان ضــا حهانــدگــر در ههــخوقــت نهــاػ د ، شــود یدا وــیــطنانشــه احتهــال دهــد 

كه دوحاره در ضستسوياحت  . آب برود یاط وستحب آن است 
آب  یا ضسـتسوخ ،اػ دػد و درنده حترسدانسان ا خ حاشد تنگاگر وقت نهاػ  . 862 مسأله
كه وعهواًل اوثال او تحّهل نه یحه قدر  . ستيضستسو الػم ن، كنند  یسصت حاشد 
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گر  . 863 مسأله گـر طـوری ، آب نـرود تـا وقـت نهـاػ تنـگ شـود یدر ضسـتسوانسـان ا ا
كـه طنانشـه كـردهيوعصـ، كـرد یدا وـیـرفـت آب پ یوـ حاشد  ّهن ينهـاػش حـا تـ یولـ، ت 

 .  ح استيصح
طنانشــه دنبــال آب نــرود و حــا ، كنــد  یدا نهــیــن دارد آب پيقــخكــه  یكســ . 864 مسأله

گـر ضسـتسو وـيت  حنـابر، شـد یدا وـیـكـرد آب پ یّهن نهـاػ حصوانـد و حعـد اػ نهـاػ حفههـد ا
گرفته و نهاػ را دوحاره حصواند، اطياحت  .  الػم است وضو 

گــر  . 865 مسأله دا شــدن آن یــوس اػ پیدا نکنــد و وــأیــآب پ، حعــد اػ ضســتسوانســان ا
كـرده آب بـوده ییّهن نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ حفههد در ضايشود و حا ت ، كه ضستسو 
 .  ح استينهاػ او صح

گـر حـدون ض، ن دارد وقت نهاػ تنگ اسـتيقخكه  یكس . 866 مسأله ّهن يسـتسو حـا تـا
گغشتن وقت حفههد بـرا قبلنهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ و  ، ضسـتسو وقـت داشـته یاػ 

كه دوحاره نهاػش را حصواندياحت  .  اط واضب آن است 
گــر فــرد وضــو داشــته حاشــد و حدانــد در صــورت . 867 مسأله ظــود را حاطــل  یكــه وضــو  یا
 یشـه حتوانـد وضـوطنان، رديتواند وضو حگ  یا نهخست ياو وهکن ن یآب برا ۀّي ته ،كند

طه قبل اػ وقت حاشد ، دخد آن را حاطل نهاخنبا، واضبحنابر احتياط  ،ظود را نگهدارد
 ؛ تدن وقيو طه حعد اػ فرا رس

كردن فـراهن هرطند  ،كند یکختواند حا ههسر ظود نزد یو البّته  حداند اوکان غسل 
اظتصـاص ، ضـبواحنابر احتيـاط  ،ن حکنیو ا شود  یّهن وياو ت ۀفينصواهد شد و وظ

و اّوا طنانشه حداند  شود  ینه یضنسهای  ر بهرهیدارد و شاول سا( دظول) یکخحه نزد
كاریا، ش وقدور نصواهد بودخّهن هن برايت  .  ستيز نیضا( یکخنزد) ن 

گـر  یا حـه وقـدار غسـل آب دارد و وـخـكه فقط حه وقدار وضـو  یكس . 868 مسأله دانـد ا
صـتن آن حـرام خر، حاشـد دهياػ فـرا رسـطنانشه وقت نه، كند  یدا نهیآب پ، زدیآن را بر
كه يو احت حاشد وی  .  زدیاػ وقت نهاػ هن آن را نر قبلاط واضب آن است 

گر وضو  یدا نهیداند آب پ یكه و یكس . 869 مسأله كند یكند ا  یا آبـخـ ظود را حاطل 
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كـردهيوعصـهرطنــد  ،زدیـكـه دارد بر  هرطنــد ،ح اسـتيّهن صـحينهـاػش حـا تــ اّوــا ،ت 
 .  ز حصواندينهاػ را نآن  یاست قضا اط وستحبياحت

  بهآبیعدمدسترس:موورددو 
گــر . 871 مسأله ــه  انســان ا ــ یریــپ عّلــتح ــاتوانخ ــ، یا ن ا تــرس اػ دػد و ضــانور و واننــد خ

، حــه آب نداشــته حاشــد یدسترســ، كــه آب اػ طــاه حکشــد یا لهيا نداشــتن وســخــ، نهــاخا
كنديد تخحا  .  ّهن 

گر برا . 871 مسأله آنهـا  حاشـدور و وسب حاشدالػم  یلخوسا، رون آوردن آب اػ طاهیب یا
كراخــرا حصــرد  كنــدّيــد آنهــا را تهخــحا، دخــه نهاخــا  قيهــت آن طنــد برابــر وعهــول هرطنــد  ،ه 
گر آب را حه طنديو ههشنحاشد   ؛ هتش حفروشندين برابر قین است ا

گــر ته یولــ كــه نســبت حــه حــال او ضــرر دارد  یپــول وــ یه آنهــا حــه قــدرّيــا  خــاظواهــد 
گ -شـود كه وعهـواًل تحّهـل نهـی -العاده  فوق یدر سصت یشود و وی حاع  ، رديـقـرار 
 .  دخه نهاّي ست ووارد عكر شده را تهيواضب ن

گـر ناطـار شـود بـرا، حـه آب نـدارد یكـه دسترسـ یكس . 872 مسأله ه آب قـرض ّيـته یا
كه نهخداند   یكه و یكس یول ؛دخد قرض نهاخحا، كند گهان دارد  تواند قرض ظـود را   یا 
كنديواضب ن، حدهد  .  ست قرض 

 یكنــــدن طــــاه ســــصت طنانشــــه، حــــه آب نــــدارد یكــــه دسترســــ یكســــ . 873 مسأله
 .  طاه حَکند، آب ۀّي ته ید براخحا، ندارد - شودكه وعهواًل تحّهل نهی - ایالعاده فوق

گــــر د، حــــه آب نــــدارد یكــــه دسترســــ یكســــ . 874 مسأله آب حــــه او  یوقــــدار یگــــرخا
كندخحا، ببصشد كه  یوّنتآنکه  وگر؛ د قبول  وعهواًل قابـل تحّهـل نيسـت داشته حاشد 

 . شصص برود یكه آبرو دطوری حاشا خ

  داشتناستعهالآب:مووردسو  ضرر
گر استعهال آب ووضب ورگ  . 875 مسأله ا خـ یهـاریا اػ اسـتعهال آن بخـ، حاشـد فردا

ــدر او پد یبــيع ــد آخ ــه وی شــود دخ ــل توّضــه ح ــ، و ووضــب ضــرر قاب اش طــول   یهــاریا بخ
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كنــدیــا شــّدت پخــحکشــد  گــ یولــ ؛دخــّهن نهايد تــخــحا، وعالســه شــود یا حــه ســصتخــ، دا  ر ا
كندخوثل ا - كندبرطرف  یطور حتواند ضرر آب را حه گرم  كـار را یـد اخحا - نکه آب را  ن 
كند، كه غسل الػم است یرد و در ووارديحکند و وضو حگ  .  غسل 

گهان نهاخد اطهينانخا ن يقخست يالػم نانسان  . 876 مسأله او ضـرر  یكه آب بـرا خا 
گر احتهال ، دارد كه آب برای او حلکه ا ّهن يد تخحا 1،داردتوّضه  قابلضرر عقالیی دهد 
 .  كند

گر  . 877 مسأله گهـان خـا ا خن يقخ حاانسان ا توضـيحی  احـ - احتهـال ضـرراطهينـان خـا 
كنـد و قبـل اػ نهـاػ حفههـد آب بـرايتـ - قبل عكـر شـد وسألۀكه در  ، ش ضـرر نـداردخّهن 

 ؛ّهن او حاطل استيت
گــر حعــد اػ نهــاػ حفههــداّوــا   وگــر در ؛ دا غســل حصوانــخــد دوحــاره نهــاػ را حــا وضــو خــحا، ا
گهانا غسل در حالت خكه وضو  یصورت ا احتهـال ضـرر ووضـب خ خقين خا اطهينان خا 
كـه ا ضـی(َر )َح  العـاده سـصت لـش فـوقتحّه وعهواًل كه  ،بوده یروح ینگران ن یـحاشـد 

 .  شود  یّهن وياػ ووارد ت ضزء طهاروين وورد ،صورت
غسل  طنانشه، ش ضرر نداردخداشته آب براخا اطهينان ن يقخكه  یكس . 878 مسأله
 وضـو و غسـل او حاطـل اسـت، او ضرر داشته یرد و حعد حفههد آب برايا وضو حگخكند 

كه حا آن وضو  یو نهاػ واضب گـر وقـت هسـت دوحـاره حصوانـد و د خحا، ا غسل ظواندهخرا  ا
گغشته  .  دخقضا نها طنانشه وقت 

 ح(ااستعهالآبیهی تهداشتنالعادهفوقیسخت:ووردچهارم )حر

گر ته . 879 مسأله كـّيـا  ای العـاده فـوق یسـصت انسـان یا اسـتعهال آن بـراخـردن آب ه 
كه وعهواًل تحّهل نه كنديتواند ت یو، )َحَرح( شود  یداشته حاشد  گـر تحّهـل  یولـ؛ ّهن  ا

                                                           
ظــوف  ،و وــالک در ایــن وــورد شــودتعبيــر حــه ظــوف ضــرر خــا تــرس اػ ضــرر وــی ،اػ طنــين احتهــال ضــرری. 1

گـر ،حنــابراین .نـه ظــوف نـوعی، شصصـی اســت گـرفتن ظــوف ضـرر نــدارد حاخـد وضــو  ا فــرد ظـودش اػ وضــو 
 . وحسوب شودهرطند این اور وعهواًل ونشأ ظوف برای اهل عرف ، حگيرد
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كندخرد و يكند و وضو حگ  خقـين ،و در این وورد ح استيوضو و غسل او صح، ا غسل 
كافی نيست  .  خا اطهينان حه حرح الػم است و ترس اػ آن 

 یتشنگترساز:ردپنجنوو
گر . 881 مسأله  حـه تـيّهن و دخـّهن نهايتـ فـرد دخـحا، داػ حاشين حه آب یرفع تشنگ یبرا ا

 : است وورددر دو  ضهت تشنگی

گــر آب را در وضــو  .1 ــآنکــه ا ــا غســل صــرف نهاخ ــحترســد ظــودش فعــاًل  ،دخ ا حعــدًا حــه خ
 شـود یش وخهاریا بخكه حاع  تلف  و آن تشنگی طوری است وبتال ظواهد شد یتشنگ
 . گردد -شود كه وعهواًل تحّهل نهی -ای  هالعاد فوق یسصتوشّقت و  ووضبا خ

كسان - ر ظوديغ اػ تشنگیآنکه  .2 ، ريـآن غهرطنـد  حترسـد - انـد كه حه او واحسته یاػ 
 یػنـدگ اوـور حـه شـرط آنکـه، حاشـد یوانيـا حخنباشد ، كه ضانشان وحترم است یكساناػ 
كــه یــا اػ اخــ، د حاشــدخشــد ۀطــه اػ ضهــت عالقــ ،ت داشــته حاشــدّيــش اههخاو بــرا ن ضهــت 

 ،ت حـال او عرفـًا الػم حاشـدخـرعا نکـهخا اخـ، داشـته حاشـدش خبـرا یتلف شدن او ضرر وـال
گونه ،هخوانند دوست و ههسا كسـر شـأن انسـان كه ترک آن  یا حه  حـه ، گـرددعرفـًا ووضـب 

ك كسر شأنی را تحّهل  كه وعهواًل افراد حاضر نباشند طنين     ؛نندحّدی 
گــر   او  یآنــان بــرا یػنــدگ شــؤونســتند و يكــه حــه او واحســته ن یكســان اػ تشــنگیاّوــا ا
، ن ضهـتیـنـه اػ ا یولـ ،ّهن حاشـديوهکن است حاػ هن وسّوػ تـ ،ندارد حترسد یتّي اهه

كه  ، اسـتّهن يوـورد ششـن اػ وـوارد تـ ضزءحلکه اػ ضهت وضوب حف  ضان وسلهان 
كـه  - فـرد ۀالعـاد فـوق یسـصت ًا ووضـبو وطهجّنـا یتـاب  یا بـخـكـه وـرگ ن ضهت یا اػ اخ

ایــن ســصتی حــه ضهــت نگرانــی هرطنــد  ،ظواهــد شــد - وعهــواًل قابــل تحّهــل نيســت
وــورد طهــارم اػ وــوارد  ضــزء ،ن صــورتیــكــه در ا قلبــی و نــاراحتی روحــی انســان حاشــد

واضـب اسـت آب را در ، ّهن نباشـديک اػ ووارد تخر يه ضزءو طنانشه  حاشد یّهن ويت
 .  دخا غسل وصرف نهاخوضو 

گر  . 881 مسأله كيغانسان ا هـن  یآب نسسـ، ا غسـل داردخـوضـو  یكـه بـرا یر اػ آب پا
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دن حگــغارد و حــا يآشــاو یرا بــرا کد آب پــاخــحا، دن ظــود داشــته حاشــديحــه وقــدار آشــاو
 ؛ ّهن نهاػ حصوانديت

 کتوانـد حـا آب پـا یوـ، كه حـه او وربوطنـد حصواهـد یكسان یطنانشه آب را برا یول 
كه براهرطند  ،دخا غسل نهاخرد يوضو حگ ظـود اػ آب  یرفع تشنگ یآنان وسبور شوند 

كننـــد ـــر نداشـــته حاشـــند؛ نســـس اســـتفاده  ـــان اػ نساســـت آب ظب ـــر آن گ ـــ حلکـــه ا ا اػ خ
را در وضـو و غسـل  کالػم است آب پـا، دن آب نسس اضتناب نداشته حاشنديآشاو

گر آب را برا ،طور ههين .دخاستعهال نها د آب خـحا، حالغ حصواهـدنا ۀا حّش خوانش يح یا
 .  وضو و غسل را انسام دهد کنسس را حه آنان حدهد و حا آب پا

 یاوساویترفوهنیاغسلباتكلیوزاحهتوضو:ووردششن
گــر فــر . 882 مسأله حــه لحــاظ  حــا آن خــا وســاویاػ وضــو خــا غســل تــر  حــه واضــب وهــن دا
ــت اهه ــف حّي كهــی دا، اشــدوکّل ــركــه  شــته حاشــدو آب  گ ــا  ا ــرای وضــو خ غســل آن را ب

و آب را  كنـدحاخـد تـيّهن ، توانـد واضـب وـغكور را انسـام دهـددخگـر نهـی، كنـداستفاده 
 .  استفاده نهاخد برای انسام آن واضب

گــر وســسد نســس شــده و بــرای تطهيــر آن نيــاػ حــه آب دارد و آب  ،حــه عنــوان وثــال ا
گـر آن را صـرف وضـو خـا غسـل نهاخـد كه ا كنـدنهـی، كهی دارد   ،توانـد وسـسد را تطهيـر 

 .  حاخد حا تيّهن نهاػ حصواند و آب را صرف تطهير وسسد نهاخد
كهــخــكــه حــدن  یكســ ،ههشنــين گــر حــا آن  یا لباســش نســس اســت و  كــه ا آب دارد 

كندخرد يوضو حگ كش یبرا، ا غسل  د خـحا، وانـد  ینهـش آب حـاقی ا لباسـخدن حدن يآب 
   2.ّهن نهاػ حصوانديرا آب حکشد و حا ت 1شا لباسخحدن 

                                                           
كـه الػم نيسـت حـدن خـا لبـاس ،البّته این حکن. 1 حاشـد )وسـاجل پـاک نهـاػگزار  وربوط حه غيـر وـواردی اسـت 

كه «1493» لبـاس دخگـری بـرای تعـوخض نداشـته حاشـد و بیـرون آوردن  ،فرد حه حعد( و نيز در صورتی است 
گردد خ ا بیـرون آوردن آن ووضـب ضـرر لباس نيز ووضب برهنه واندن عورت خا آنشه در حکن عورت است 

 .  خا حرح حاشد

كند ،البّته. 2 كه بر آن تيّهن  گر طيزی نداشته حاشد  حاخد آب را حه وصرف وضو خا غسل برسـاند و حـا حـدن خـا ، ا
 . لباس نسس نهاػ حصواند
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كنـد و دخگـر ست، شاخان عكر ا گر فرد در دو وثال فوق حا آب وضو حگيـرد خـا غسـل  ا
 ،ورتکب وعصـيت شـده اسـت، آبی برای تطهير وسسد خا حدن و لباسش حاقی نهاند

 .  وضو خا غسلش صحيح است ولی
گر . 883 مسأله كه اسـتعهال آن حـرام  ،آب وباح داشته حاشد فرد ا ولی داظل ظرفی 
، نداشـته حاشـد یگـرخدآب و ظـرف ، آن ر اػيـغ و حاشـد - وـثاًل غصـبی اسـت - است
گر حا آن آب وضو حگيرد خـا غسـل نهاخـد، دخّهن نهايت، وضو و غسل ید حه ضاخحا ، ولی ا

ورتکـب حـه ضهـت اسـتفاده اػ ظـرف غصـبی هرطنـد ، وضو خا غسلش صحيح است
 .  وعصيت شده است

 وقتکهبود:ووردهفتن
گاه وقت حه قـدر . 884 مسأله گـر  كـن یهر  كـه ا كنـدا خـرد يـوضـو حگفـرد حاشـد  ، غسـل 

كنديد تخحا، شود یحعد اػ وقت ظوانده و، اػ آن یا وقدارختهام نهاػ   .  ّهن 

گر . 885 مسأله فقـط خـک ركعـت اػ  ،وضـو خـا غسـل انسـام دهـد، فرد در تنگی وقـت ا
تواند دو ركعت خا بیشتر اػ ولی طنانشه تيّهن نهاخد وی، شودنهاػش در وقت واقع وی
تـا دو ركعـت خـا بیشـتر اػ نهـاػش در وقـت حاخد تيّهن نهاخـد ، نهاػش را در وقت حصواند

 .  واقع شود
گر  . 886 مسأله كـه وقـت وضـو یر بيتأظ یعهدًا نهاػ را حه قدرانسان ا ا غسـل خـنـداػد 

كردهيوعص، نداشته حاشد اط يـاحتهرطنـد  ،ح اسـتيّهن صـحينهاػ او حـا تـ یول ،ت 
 .  آن نهاػ را حصواند یوستحب است قضا

گر وضو حگ ترسد وی یكس . 887 مسأله كند وقـت خرد يا وانـد  یوـ نهـاػ او یبـراا غسل 
 .  دخّهن نهايد تخحا، ا نهخ

كرده و حعد اػ نهاػ ويوقت ت یتنگ عّلتكه حه  یكس . 888 مسأله وضـو  توانسته یّهن 
ــايــحگ ــ هاػ دســتش رفتــ آب آنکــه رد و نگرفتــه ت ــرا یگــرخا عــغر دخ ــخب در ، آوــدهش یش پ

 ،دخــّهن نهايدوحــاره تــ یحعــد ینهاػهــا ید بــراخــحا، ّهن حاشــدياش تــ فــهيكــه وظ یصــورت
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 .  ّهن ظود را نشکسته حاشديسر نزده و ت یاػ او حدثرطند ه
گر حه واسط، كه آب دارد یكس . 889 مسأله ّهن وشـغول نهـاػ شـود يوقت حا ت یتنگ ۀا
ّهن حاشــد الػم ياش تــ فــهيطنانشــه وظ، كــه داشــته اػ دســتش بــرود ین نهــاػ آبــیو در بــ

كنديدوحاره ت یحعد ینهاػها یست براين كندبهتر است هرطند  ،ّهن   .  طنين 
كـه وـ یگر انسان حـه قـدرا . 891 مسأله كنـد و خـرد يـتوانـد وضـو حگ یوقـت دارد  ا غسـل 

كارهـا كنـد خـحا، اقاوـه و قنـوت حصوانـد واننـدآن  یوسـتحب ینهـاػ را حـدون  ا خــد غسـل 
كارهايوضو حگ گـر حـه انـداػ؛ دآورضـا  هحـآن  یوسـتحب یرد و نهاػ را حدون  سـوره  ۀحلکـه ا

كند خحا ،هن وقت ندارد  .  اػ را حدون سوره حصواندرد و نهيا وضو حگخد غسل 

نیکهتییزهایچ حاستیآنهاصحبره 
 : سه ورحله دارد ،ح استيّهن بر آنها صحيكه ت ییزهايط . 891 مسأله

 حــه حســاب «نيولحــق حــه ػوــ»ا خــ ظــاک واننــد، شــود یده وــيــناو «نيػوــ»آنشــه  .1
گونـه ،واننـد آنفـرش و  یگـرد و غبـار رو وثل، دخآ وی كـه ظـاک نـرم حـه حسـاب  یا حـه 
 ؛ دخآ

  ؛«ِگل» .2 
گرد و غبار دارد یجيش» .3 گرد و غبار آن پنهان اسـت ، «كه  گـر ظـاهر اسـت خـاّوا  ا ا
كه ظاک نرم حه حساب آينای  هحه انداػ  .  دخست 

ــا وقتــشــاخان عكــر اســت،  ــ یت ــر اشــيت نوحــت حــه ، ل وهکــن حاشــداّو  ۀورحلــ یايّهن ب
و  رسـد  یم نهـسـّو  ۀنوحـت حـه ورحلـ ،م وهکن اسـتدّو  ۀو تا ورحل رسد یم نهدّو  ۀورحل
كدام در وساجل حعد عكر ويتوض  .  شود  یح هر 

كلـود و سـنگ صـحخـو ر کظـا رّهن بـيت . 892 مسأله حـه شـرط آنکـه ؛ ح اسـتيگ و 
 ؛ دارا حاشد، شود یآن انسام و برّهن يكه ت یجيش یكه در فصل حعد برارا  یطخشرا

گر ظاياحت البّته  كه ا گـر خز ديـا طانسـان حـ، وهکن حاشد کاط وستحب آن است 
گر ظا ّهن نکنديت كنـد کكه ظا یار نرويحس ۀحا واس، نباشد کو ا ّهن يتـ، بر آن صـدق 
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گــر وهکــن نباشــد نهاخــد گــر وهکــن نباشــد حــا ر، و ا كلــود و ا گ و خــگ و طنانشــه رخــحــا 
 .  دخّهن نهايحا سنگ ت، ود هن نباشدكل

گر و سنگ آهـ رّهن بيت . 893 مسأله كـه در فصـل حعـد  یطخت شـراخـحـا رعا کسنگ 
 .  ح استيصح ،شود یعكر و

كـه  یگـرد و غبـار ربـ زيـآضر و سفال پصتـه و ن، گر و آهک پصته رّهن بيت . 894 مسأله
كـه در نظـر  یطنانشـه حـه قـدر، شـود ینهـا ضهـع وـخفرش و لباس و وانند ا یرو حاشـد 

ق و يـوثـل سـنگ عق یهتـيقهای  سـنگ ،ن طوريو هه دخحه حساب آنرم  کعرف ظا
شـود را دارا  وی صل حعد عكركه در ف یطخن ووارد شرایک اػ اخكه هر  یدر صورت، روػهيف

كه در حال اظتياحتهرطند  ،ح استيصح، حاشد  هـاار حـا آنيـاط وستحب آن است 
 .  ّهن نشوديت

ِگ ید رّهن بيت . 895 مسأله ، شـود یكـه در فصـل حعـد عكـر وـ یطخحا دارا بودن شرا یلوار 
كخـن يّهن بـر ػوـيتـ ،نيههشنـ .ح اسـتيصح ح يدارد صـح یكـه رطوحـت انـدك یا ظـا
كه فرد حا بودن ػوياحتهرطند  ،حاشد یو ، کظشـ کا ظـاخـن ياط وستحب آن است 

 .  ّهن نکنديت کنهنا کا ظاخن يحا ػو
. حاطل اسـت، كند  یصدق نهعرفًا بر آنها  نيكه اسن ػو یجايّهن بر اشيت . 896 مسأله

ــحنــابراین،  گيت ــر  گــليّهن ب پارطــه و واننــد آن ، کيپالســت، شــهيش، اتفلــّز ، هــا  اهــان و 
 .  ستيح نيصح

گر اش . 897 مسأله كلـود خـو ر کظا یعنخ -ّهن است يل تاّو  ۀلرحكه در و یجايا گ و 
گرد و غبار  رد بـخـحا انسـان، دا نشـودیـپ - دخـآ وـی حـه حسـابكه ظاک نرم  یو سنگ و 

ّهن يتـ ،دخـآ یكـه در فصـل حعـد وـ یطخشود حا دارا بودن شرا یده ويناو 1«ِگل»آنشه عرفًا 
   .كند

ِگلشاخان عكر است،  كردن تهام  گونـه، اػ دست برطرف  اػ آن حـه  یزيـه طكـ یا حـه 
كــه طيــحلکــه احت؛ ســتيز نیضــا، ده حاشــديشســبندســت  اػ  یزيــاط واضــب آن اســت 

                                                           
 .  شودناويده وی« طين»آنشه در زحان عربی . 1
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كـه حـه دسـت طسـب یلِگ  گـر آن را پـاک نکنـدكـه  یوگـر وقـدار، نکنـدبرطـرف  دهيرا  ، ا
 .  نهاخد نهیدست صدق  سح حاعرفًا و

ِگل  . 898 مسأله گر  گـرد و خا لباس و وانند اخفرش  ید بر روخحا، دا نشودیپ نيزا كه  نها 
كـه اػ ين یحـه وقـدار یولـ ،آنها نشسـته یا آنکه بر روخ، حاشد یآنها و نیبار در غب سـت 

كنديت، دخحه حساب آ کنظر عرف ظا  .  ّهن 
ـــدن فـــرش و واننـــد آن . 899 مسأله ـــا تکان ـــد ح گـــر حتوان ـــته کظـــا، ا كنـــدّي ن یـــدر ا، ه 
ــ، صــورت ِگــل و شــيت ــر  ــردیّهن ب َگ ِگــل را  ،نيههشنــ .حاطــل اســت، آلــود ء  گــر حتوانــد  ا
ِگـــليتـــ زيـــن صـــورت نیـــدر ا، دخـــه نهاّيـــته کآن ظـــا كنـــد و اػ کظشـــ حاطـــل ، ّهن حـــه 
 .  حاشد یو

گر ه . 911 مسأله فاقـد »فـرد ، دا نشـودیـپ، كـه عكـر شـدای  هگانـ سـه راحـلاػ و کخر يا
ــوَر  ُه كــه نهــاػ در وقــت اػ او ســاقط وــ یده وــيــناو «نْی الّطَ شــود و واضــب اســت  یشــود 
كه طنـياحتهرطند  ،آن را انسام دهد یقضا نهـاػ را  ین فـردياط وستحب آن است 
 . آوردضا  هحآن را  یواضب است حعدًا قضا یول، ّهن در وقت حصوانديحدون ت

كــه شــاخان عكــر اســت،   ضهــتحــه ، اســت و حــا وضــود آب خــا ظــاک 1ُوحــدثكســی 
 حسـب وظيفـه(بـر ، ایتـيّهن )وعهـولی خـا ضبيـره، غسـل، قادر حه انسـام وضـو 2عغری
گـرفتن اػ ناجـبهرطند  كهـک  ای العـاده ایـن اوـر بـر وی وشـّقت فـوقخـا ، حاشـد نهی حا 

ـــل نيســـت )حـــرح( ـــل تحّه ـــه وعهـــواًل قاب ك ـــين شصصـــی ، دارد  ـــ»در حکـــن طن  ُد فاِق
 .  حاشدوی «نْی وَر ُه الَط 

گر برف  ،كه آب ندارد یكس . 911 مسأله  حاشـدطنانشـه وهکـن ، ز داشـته حاشـدخـا خـا
كند و حا آن وضو حگخحا  ؛ دخا غسل نهاخرد يد آن را آب 

گر  اّوا كار ا كـه تـ یزيـط و باشـدنوهکن این  نداشـته ح اسـت يآن صـح بـرّهن يهـن 

                                                           
كه وضو خا غسل خا تيّهن )هر ،«ُوحدث». 1 كسی   . ندارد، حاشد( دام وظيفۀ شصص ویك خعنی 

خاد حدن. 2 كه اػ انسام وضو، وانند ورخضی شدخد خا سوظتگی ز غسل و تـيّهن عـاضز حاشـد خـا انسـام ، طوری 
 .  آن حرضی وحسوب شود
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كـه حـا يـو احت دخـقضا نها، وقت حعد اػنهاػ ظود را  حاخد، حاشد اط وسـتحب آن اسـت 
و  سـر، كنـد و در وضـو حـا رطوحـت دسـت کا غسـل را نهنـاخـوضـو  یاعضـا، زخا خبرف 

گر ا دخپاها را وسح نها ز خـحـا اط وستحب آن است ياحت، نباشدوهکن كار نيز ن یو ا
 یظوانـدن قضـا، نهـاػ را حصوانـد و در هـر دو صـورت، د و در وقـتخـّهن نهايتـ، ا بـرفخ

 .  نهاػ واضب است
گــر  . 912 مسأله كنــديكــه بــر آن تــ نداشــته حاشــد یزيــطانســان ا طنانشــه وهکــن ، ّهن 
 .  دخه نهاّي دن و وانند آن تهخظر اد حخحا، و َحَرضی نيست است

نانجامیآنتبرکهیزیطچیشرا شودویه 
كه در وساجل حعد حه عكر آن، شود  یّهن انسام ويكه بر آن ت یجيش هـا طند شرط دارد 

 :  شود وی پرداظته

  آن،الزمبنابراحتیاط:لشرطاو  بهدستبچسبدوقداریاز
كه انسان بر آن تيّهن وی . 913 مسأله واضب وانند ظاک حنابر احتياط  حاخد ،كند طيزی 
كه روی آن غبار نشسـت و واسه كـه حـا ػدن خـا قـرار دادن ، ههای نرم خا سنگی  طـوری حاشـد 

واضب حنابر احتياط  ،و حعد اػ ػدن دست بر آندست بر آن وقداری اػ آن بر دست حهاند 
كه ههخنبا   .زدیگرد و غبار آن بر ۀ ظاک خاد دست را حه شّدت حتکاند 

گـــر ،نیحنـــابرا كـــه حـــه دســـت  ا خـــگ و واننـــد آن غبـــاری نباشـــد  بـــر روی ســـنگ خـــا ر
كافحنابر احتياط  ا آنتيّهن ح، حشسبد كسـ ستين یواضب  ن سـنگ يكـه تنهـا طنـ یو 

ح يّهن بـر آن صـحيكـه تـ یگـرخز دير طيه، ار دارد و تا آظر وقت نهاػيدر اظت یجيا شخ
ّهن نهــوده و نهــاػ حصوانــد و حعــد اػ يء تــیواضــب حــا آن شــحنــابر احتيــاط  ،اســت نــدارد

  1.آوردضا  هحز ينهاػ را ن یقضا ،وقت و رفع اضطرار
                                                           

گر تنها وی ،شاخان عكر است. 1 كنـد و عـغر فـرد تـا انتهـای   ا ِگـل تـيّهن  وقـت  تواند وثاًل بر سنگ حدون غبار خـا 
كه حا هر دو تيّهن نهاخد، حاشد  نهاػ حاقی ظوانـد   كـه وی نهاػی  ،و در این صورت احتياط واضب آن است 

 . صحيح است
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كه در دست بـوده اػ  یگرد و غبار، یشانیّهن در اثر وسح پيهنگام تگر ا . 914 مسأله
كــف دســت یزيــها ط وســح پشــت دســت ین بــرود و بــرایبــ گــرد و غبــار در   یها حــاق اػ 

كـف دسـت شک اخنهانده حاشد  گرد و غبار در  كه  ن یـدر ا، ا نـهخـوانـده  یها حـاق شود 
ــه ضهــت رعا ــدو وــورد ح ــه دســت یطســبندگ ت شــرطخ ــار ح ــرد و غب ــابر احتيــاط  ،گ حن
 ها را حــه ســ س پشــت دســت ،ها را دوحــاره بــر ظــاک ػده دســتفــرد واضــب الػم اســت 

 .  دخّهن وسح نهايتنّيت 

  کباشد:مشرطدو  پا
در ، ن لزوم پاک بودنیحاشد و ا کد پاخكند حا یّهن ويبر آن ت انسان كه یجيش . 915 مسأله
  .حاشد یضب وواحنابر احتياط  ،دهيء غباردار رسیّهن حه شيكه نوحت حه ت یوورد
گر ،نیحنابرا  وقـت نهـاػ  یح اسـت تـا انتهـايّهن حـه آن صـحيكـه تـ یء پـاكیفرد ش ا
كـه ضـا  هحـآن را  ید قضـاخـحا یولـ؛ ستينهاػ بر او واضب ن، ندارد آورد و بهتـر آن اسـت 

ء غبـاردار یش برّهن يكه نوحت حه ت یوگر در وورد؛ ّهن نهاػ حصوانديز حدون تيدر وقت ن
َگرد آل گر وتنّسس حاشديود رسوثل فرش  كه ا كـه يـاحت، ده حاشد  اط واضـب آن اسـت 

كنديحه آن ت كند و نهاػ حصواند و حعدًا هن آن را قضا   .  ّهن 

  ک،واججبنابراحتیاط:مشرطسو  فباشدیزهونظیعرفًاپا
حنـابر احتيـاط  ،ح استيّهن بر آن صحيكه ت یگرخء دیا شخّهن يظاک ت . 916 مسأله
كخــحا الػم ووضــب تنّفــر اســت  كــه یزيــآلــوده حــه ط یعنــخ؛ دف حاشــيــزه و نظيد عرفــًا پــا
كثيفی وانند  .  نسس وحسوب نشود، آن طيزهرطند  ،های دخگر نباشد زحاله و 

 نباشدیغصب:شرطچهارم
 ید غصـبخـح اسـت حايّهن بـر آن صـحيكـه تـ یگـرخء دیا شخّهن يظاک ت . 917 مسأله
گــر فــرد حــا وضــود اطــالع اػ ا، نباشــد ، كنــد ّهنياســت بــر آن تــ یغصــب کنکــه ظــاخپــس ا

 .  ّهن او حاطل استيت
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گـــر فـــرد در ولـــ؛ تســـيحاطـــل ن یغصـــب یّهن در فضـــايتـــ . 918 مسأله ظـــود  کپـــس ا
ــ  دســت ــه ػو ــد و يهــا را ح ــدون اضــاػهن بزن ــ وارد ح ــه   شــود و دســت یگــرخد کول هــا را ح

كرده استهرطند  ،حاشد یح ويّهن او صحيت، حکشد یشانیپ  .  گناه 
كرده  یدر حال یغصب ءیش برّهن يت . 919 مسأله ، داشته حاشـد ا غفلتخكه فراووش 
گر  یول ؛ح استيصح كنـد غصـب  یزيطانسان ا كنـد و فراوـوش  را ظـودش غصـب 
 .  ستيح نيواضب صححنابر احتياط  ءیّهن او حا آن شيت، كرده

گـر آب و ظـا، اسـت یحبس و ػندان یغصب وحّل كه در  یكس . 911 مسأله آن هـر  کا
ها را  تّهن دسـيهنگـام تـ الػم است یول 1؛ّهن نهاػ حصوانديد حا تخحا، حاشد یدو غصب
گغاشتن دست، ن نزنديحه ػو كتفا نهايها بر ػو حلکه حه   .  دخن ا

 نبرآنصحیکهتیگریءدیباش:شرطپنجن ستوخلوطنباشدیحنیه 
ء یظــاک حــا شــ واننــد ،ح اســتيّهن بــر آن صــحيكــه تــ یزيــالػم اســت ط . 911 مسأله

ء انــدک یوگــر آنکــه آن شــ؛ وصلــوط نباشــد، ســتيح نيّهن بــر آن صــحيكــه تــ یگــرخد
كه     .دخن رفته حه حساب آیعرفًا اػ بحاشد 

گر حا ظا ،نیحنابرا  كاه  یجيش، گخو ر کا كـه تـخوانند  كسـتر طـوب  ّهن حـه آن يا ظا
كنـديتوانـد حـه آن تـ  ینهـ، حاطل اسـت وصلـوط شـود كـاه ؛ ّهن  كسـتر حـه خـوگـر آنکـه  ا ظا

كـه در ظـا یقدر كـه در  ن رفتـه و وسـتهلک وحسـوب شـودیگ اػ بـخـا رخـ کكـن حاشـد 
 .  ح استيگ صحخو ر کآن ظا برّهن يت ،ن صورتیا

 یکهبرآنتیزیگرچیمداحکا شودینوه 
گــود و ظــايّهن بــر ػوــيتــ . 912 مسأله كــه نهــ ن شــورهيه و ػوــضــاّد  کن  آن را  یرو کػار 
گر نه وکروه است، نگرفته گرفته حاشد یرو کو ا  .  حاطل است، آن را 

                                                           
واضـب احتيـاط حنـابر  ،لـزوم تـرک وضـو و غسـل حـا آن آب، نداشته حاشد كه آن آب قيهتی  البّته در صورتی . 1

 . است
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گر . 913 مسأله كـه تـيقخ انسان ا ح اسـت و حـا آن يصـح یزيـّهن حـه طين داشته حاشـد 
كـه حـا آن تـ یینهاػهـا، آن حاطـل بـوده بـرّهن يحعد حفههد تـ، دخّهن نهايت ، ّهن ظوانـدهيرا 
 .  د دوحاره حصواندخحا

وضویتانجامتی فیک نبدلاز اغسلیه 
كارهای عیل انسام شود، ا غسلخّهن حدل اػ وضو يدر ت . 914 مسأله  :  واضب است 

كف دو دست ظود را بر ػوخحافرد  .1 ، ح اسـتين صـحآ بـرّهن يكه ت یزيا طخن يد 
كف حایا ،مالػحنابر احتياط  و ا حگغاردخبزند  كار در دو  گخن   .  رديد حا هن انسام 

 .  شود كف دست شاول انگشتان نيز ویشاخان عكر است، 
حنــابر احتيــاط  نيو ههشنــ یشــانید حــه تهــام پخــش را حاخكــف هــر دو دســت ظــو .2

 یهــا و قســهت حــاالد تــا ابروخــرو یســر وــ یكــه وــو ییاػ ضــا، یشــانیواضــب دو طــرف پ
كه دستيو احت حکشد ینیب كش یها رو  اط وستحب آن است   .  ده شوديابروها هن 

كــف دســ .3 تهــام پشــت دســت راســت را اػ وــر دســت تــا ســر ، ظــود ت طــ حــا 
 .  دخانگشتان وسح نها

كــف دســت راســت .4 تهــام پشــت دســت طــ  را اػ وــر دســت تــا ســر ، ظــود حــا 
 .  دخانگشتان وسح نها

كه فرد اط وستحب آياحت  ا خـن يش را بـر ػوـخظو یها گر دستخک حار دخن است 
ش را حـه خظـو یها ا حگـغارد و پشـت دسـتخبزند  ،ح استيآن صح برّهن يكه ت یزيط
ّهن حـدل اػ يفرق ندارد تـ ،ن ووردیو در ا دخگغشت وسح نها( 3 و 1)  كه در حند یبيترت

   1.ا حدل اػ غسل حاشدخوضو 
ــو یوقــداروســح  . 915 مسأله ــه نز کاػ ن ك ــدانگشــت  ــًا ضــزء  کخ ــاظن اســت و عرف ن

                                                           
گر فرد در تيّهن. 1 ها را حـه  وسـّددًا دسـت، ک و وسـح پیشـانیها حـه ظـا پس اػ ػدن دسـت ،شاخان عكر است ا

كه در حند ) س س پشت دست ،ظاک بزند كـافی اسـت، ( عكر شد3و  1ها را حه صورتی  ؛ وسح نهاخد نيـز 
كه تيّهن وطابق حا آنشه در وتن آوده  .  انسام شود، ولی احتياط وستحب است 
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كـه عرفـًا ضـزء یوقـدار وسـح واضـب اسـت و، شـود  یدسـت وحسـوب وـ پشت  اػ آن 
حنـــابر احتيـــاط  ،شـــک و در صـــورت 1ســـتيالػم ن، شـــود یهـــندســـت شـــهرده  پشـــت
كنــد يقــخنکــه خا ین بــرايههشنــ 2.دخــوســح نها را کوشــکووقــدار  دخــافــرد ح، واضــب ن 

ــحا، نهــوده اســترا وســح ( پشــت دســت) ّهنيوقــدار واضــب در تــ اػ وــر  ید وقــدارخ
 .  دخدست را هن وسح نها

نیحبودنتیطصحیشرا ه 
الػم  ّهنيت آنهــا هنگــام تــخــكــه رعا، حاشــد یوــ یطخشــرا یّهن دارايح بــودن تــيصــح
 : شود یح آنها پرداظته ويو در وساجل حعد حه توض است

  ت:لشرطاو  ننهایتنی  آنیه  قصدقربتواخالصداشتهباشد،دودر
حنــابر احتيــاط  حلکــه ،ها و پشــت دســت یشــانید هنگــام وســح پخــفــرد حا . 916 مسأله

ــواضــب هنگــام ػدن  گغاشــتن دســتخ ــر ػوــها  ا  ــنّيــت  ،نيب ّهن داشــته حاشــد و الػم يت
ا واننـد خـ ییا و ظودنهـاخـحا قصد قرحت و اظالص انسام شود و حا قصـد ر، تّي است ن
 .  آن نباشد

كنـد تـّي وعـ، در نّيـتست يالػم ن انسان . 917 مسأله ا خـحـدل اػ غسـل اسـت ّهن او ين 
اػ  کخـهـر  یا گونـهحـه  حاخـد، ّهن انسـام دهـديتـ د دوخكه حا یدر ووارد یول؛ حدل اػ وضو
كنــدّي آنهــا را وعــ كــه وظخــّهن بــر او واضــب حاشــد و قصــد نهايتــ کخــو طنانشــه  ن   ۀفــيد 

كنديدر تشصهرطند  ،ظود را انسام دهد یفعل  .  ح استيّههش صحيت، ص اشتباه 

  دیتنهایرعاجرایترت:مشرطدو 
كارهــايدر تــ . 918 مسأله گغشــت انســام دهــد و  یبــيآن را حــه ترت یّهن الػم اســت  كــه 

                                                           
كه در لغت عربی  ،حنابراین. 1  . الػم نيست ، شود آن شهرده وی« حاطن»وسح قسهتی اػ دست 

كه ناظن حلند دارد. 2 كسی  كه زیر ناظن واقـع شـده را وسـح نهاخـد خـا ، البّته  الػم نيست سر انگشتان دست 
كوتاه نهاخد، ضهت وسح قسهت زیر ناظن  . آن را 
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واضـب حنـابر احتيـاط  ن وسـح دسـت راسـت و وسـح دسـت طـ یب بـيـوراعات ترت
 .  حاشد یو

  بهپایتیاعضا،واججبنابراحتیاط:مشرطسو  باال نرااز دینوسحنهاییه 
 اهـا ر  و پشـت دسـت یشـانیپ - اط الػميـحنابر احت -در تيّهن د خحا انسان . 919 مسأله

كرده و حـه  دنییوحّل رورا اػ  یشانیوسح پ یعنخ؛ دخن وسح نهاییاػ حاال حه پا وو آغاػ 
را اػ وـر دسـت شــروع ها  وسـح پشـت دســت ،نيههشنـ .دخــظـتن نها یشـانین پییپـا

 1.ان دهدخپاكرده و حه سر انگشتان 

 هنگاموسح:شرطچهارم کهوسحوی،در شدثابتبا،شودعضوی
ــحا، یشــانیپ در هنگــام وســح . 921 مسأله آن  یثاحــت حاشــد و دســت رو یشــانید پخ

كرده و پ ، ها در هنگـام وسـح پشـت دسـت ،نيههشنـ .دخـرا وسح نها یشانیحركت 
كننده روخشود حا یكه وسح و یدست آن حركت نهـوده  ید ثاحت حاشد و دست وسح 

  .و وسح را انسام دهد
گر فرد دست را ثاحت نگه داشته و ،نیحنابرا  وسح حاطـل ، را حه آن حکشد یشانیپ ا
گـر شـاخان عكـر اسـت،  .است كـه  یا دسـتخـ یشـانیپ، كشـد  یكـه دسـت را وـ هنگـاویا
كند یشود وصتصر یوسح و  . اشکال ندارد، حركت 

 دیتنهایوواالترارعا:شرطپنجن
كارهــاخــفــرد حا . 921 مسأله گــر بــيتــ ید  ن آنهــا حــه یّهن را پشــت ســر هــن انســام دهــد و ا
كــه ع یقــدر ن یــدر ا و ّههش حاطــل اســتيتــ، كنــد یّهن وــينــد تــخنگو رفــاً فاصــله دهــد 
 .  ستيّهن حدل اػ غسل نيّهن حدل اػ وضو و تين تیب یفرق ،وورد

                                                           
كــردهطنانشــه فــرد پیشــانی و پشــت دســت. 1 ترتيــب اػ حــاال حــه پــایین در وســح پیشــانی و  ولــی ،هــا را وســح 

ــه ضهــت ندانســتن حکــن رعاخــت نکــردههــپشــت دســت ــابر ، ا را ح ــيّههش صــحيح احتيــاط حن واضــب ت
 . كه در این صورت تيّههش صحيح است، وگر آنکه ضاهل قاصر حاشد، نيست
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 صورتاوکانیتیکارها:شرطششن نرادر خوِدفردانجامدهد،ه 
گـر  انسـام دهـد ار ظـودشيـّهن را در حـال اظتيتـ یكارهـاانسان حاخد  . 922 مسأله و ا

كهيت یا در وسح اعضاخن دهد ّه ياو را ت یگرخد، حدون عغر ّهن يتـ، دخنها کّهن حه او 
 .  حاطل است

گر وظ . 923 مسأله كنديت طور وعهول حه، ییحه تنها نتواندو  حاشدّهن يفرد ت ۀفيا  :  ّهن 

ح يّهن بـر آن صـحيكه تـ یزياو را بر ط یها  رد تا دستيحگ کكه یگرخد اػ دخحا .1
د تــا ظــود او در صــورت او حگــغار یهــا  و دســت یشــانیســ س آنهــا را بــر پ ،اســت بزنــد

كف دو دست را بر پ  .  ها حکشد  و بر پشت دست یشانیاوکان 
گــر روش اّو  .2 ( ونــوب عنــه) او را حــا دســت ظــوِد او، بخــد ناخــحا، ل وهکــن نباشــدا
 1.ّهن دهديت

گــر روش دّو  .3 ــ یشــانیطنانشــه ظــود فــرد حتوانــد پ، ز وهکــن نباشــديــم نا ا پشــت خ
گونــه تــيههــ  اســت  واضــب ،ش را بــر ظــاک حکشــدخها دســت ن یــو در ا دخــّهن نهاين 
 .  رسدحعد نهی ۀورتبنوحت حه  ،صورت

گر روش سّو  .4  بـرّهن يكه تـ یزيدست ظود را حه ط بخد ناخحا ،م هن وهکن نباشدا
و در  حکشـد( ونـوب عنـه) او یهـا  و پشـت دسـت یشـانیح است بزند و حـه پيآن صح

در صــورت  یولــ؛ نــدخّهن نهايت تـّيــن ،الػم هــر دوحنــابر احتيـاط  ،م و طهــارمصـورت دّو 
كافّي ن، مل و سّو اّو   .  است یت ظود وکّلف 

كارهـــا ،دخـــّهن نهايظواهــد تـــ یكـــه وـــ یفــرد . 924 مسأله كــدام اػ  كـــه يتـــ یهـــر  ّهن را 
 ،برای این وسـأله .دريحگ کكه یگرخد در آن اػ دخنبا، انسام دهد ییتواند حه تنها  یو

 : شود طند وثال عكر وی

توانـد آن را حركـت   ینهـ یحه هـير صـورت ته وكه دست راست او شکس یكس .الف
                                                           

كــه تنهــا خکــی اػ ایــن دو اوــر وهکــن حاشــد. 1 . 9 ؛فــرد پیشــانی ظــوخش را ظــود حــه ظــاک حکشــد. 1: در صــورتی 
در  ،و حکـن وـغكور حاخـد وـورد دّوم انسـام شـود، را تـيّهن دهـد های ونـوب عنـه پیشـانی وی ناخب حا دست

 . حاشد ها نيز ضاری وی وورد وسح پشت دست
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كهک دست ط  انسام وـ یشانیوسح پ، دهد  ،سـ س حـا دسـت طـ ، دهـد یرا حا 
 كشد یو حعد اػ آن پشت دست ط ش را بر ظاک و كردهپشت دست راست را وسح 

 .  رسد یب وسح را انسام دهد نهخرد و نايب حگخنکه ناخنوحت حه ا ،ن صورتیو در ا
حركــت  توانــد آن را ینه صــورتر يحــه هــ طــ  او شکســته وكــه دســت  یكســ .ب
كهـک دسـت راسـت انسـام وـ یشانیوسح پ، دهد سـ س پشـت دسـت  ،دهـد یرا حا 

پشت دست ط ش را وسـح  ،و حعد اػ آن حا دست راست كشد یراستش را بر ظاک و
گرفتن نهخنوحت حه نا ،ن صورتیو در ا كند یو  .  رسد یب 

حركـت  توانـد آنهـا را ینه یر صـورتيحـه هـ كـه هـر دو دسـت او شکسـته و یكس .ج
كـار را انسـام وـيههـ، ش را بر ظاک حکشدخظو یشانیتواند پ یو یول ،دهد دهـد و  ین 

گرفتن براخنوحت حه نا ر يها را حـه هـ س س طـون دسـت ،رسد ینه یشانیوسح پ یب 
ّهن ياو را تـ یها ب پشـت دسـتخـنا، كنـدضـا ه حـتوانـد حركـت داده و ضـا  ینه صورت

كـه نایحه ا ،دهد یو گونه  دو دسـت ظـود را بـر ، ّهن دادن ونـوب عنـهيتـنّيـت  ب حـهخـن 
 .  دخس س پشت دو دست ونوب عنه را وسح نها، ظاک ػده

 :  توّضه حه نکات عیل الػم است، در ووارد فوقشاخان عكر است، 
كـه در صـورت اوکـان وسـح  ،در وورد )الف( و )ب( .1 احتياط واضب آن اسـت 

كه وسح آن الػم استپیشانی و دو طرف آن  ، در خـک دفعـه انسـام شـود، حه وقداری 
كــه انگشــت َش  حــه ایــنهرطنــد   ،ســت را اػ طهــار انگشــت دخگــر ضــدا نهــودهصــورت 

كه بین انگشت شست و اشاره  ،( اخسـاد شـود5ای شـبيه عـدد  فاصله )ػاوخه، طوری 
   .اػ حاال حه طرف پایین وسح نهاخدحا آن را  شس س پیشانی و دو طرف

كه در صورت اوکان ،ههشنين كشيدن پشـت دسـت  ،احتياط واضب آن است 
كه ظـاک را فـرو رفتـه و و حه اینهرطند ، بر ظاک در خک دفعه انسام شود ـصورت  ر قّعَ

گود شده قـرار داده و ،كرده  ،آن را بـر ظـاک حکشـد س س پشت دست را بر روی ظاک 
كشيده شود كه پشت دست اػ ور حه طرف سر انگشتان بر ظاک     .طوری 

فــرد پیشــانی و دو  ،واضــب در صــورت اوکــانحنــابر احتيــاط  ،در وــورد )ح( نيــز .2
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كه وسح آن الػم است هرطنـد ، در خک دفعه بر ظـاک حکشـد، طرف آن را حه وقداری 
ـ حه این كه ظـاک را فـرو رفتـه و وقّعَ كـردهصورت  سـ س پیشـانی و دو طـرف آن را بـر  ،ر 

گود شده قرار داده و كـه پیشـانی و دو طـرف  ،اک حکشدآنها را بر ظ روی ظاک  طوری 
كشيده شود، آن اػ رستنگاه وو حه طرف ابروها    .اػ حاال حه طرف پایین بر ظاک 

كــ ،ههشنــين  ه در صــورت اوکــان ناخــب وســح پشــتاحتيــاط واضــب آن اســت 
كهــک دســت ، دسـت راســت ونــوب عنــه را طــ  ظــوخش انســام دهــد و نيــز وســح حــا 

كهک دست پشت  1.راست ظوخش انسام دهد دست ط  ونوب عنه را حا 
كـافی  حـه، تيّهن دادن ونوب عنه اػ روبرو، در تيّهن نياحتی . 925 مسأله طـور وتعـارف 

ها را اػ پشت سِر ونوب عنه حه پیشانی او حکشد خا اػ  است و الػم نيست ناخب دست
گغاشته و حه پیشانی او حکشد روبرو دست  .  ها را بر عکس )ضرحدری( 

 اعضا:شرطهفتن نوانعیتیدر نباشدیه 
گــر در پ . 926 مسأله ، رنــگ، طســبوــثاًل ، حاشــد یهــا وــانع  ا پشــت دســتخــ یشــانیا
ک گر وانع در كف دسـت دخد آن را برطرف نهاخحا، ده حاشدير حه آنها طسبيق، ال هـا   و ا
كنـد، كه حـا قسـهت حـدون وـانع   یدر صورت ،حاشد كـف دسـت صـدق  ، عرفـًا وسـح حـا 
كننده حديو الػم ن بوده یكاف ههان كّل عضو وسح     .ون وانع حاشدست 
كلّ  حه  كنندهيّهن الػم نيدر ت ،یطور  كّل عضو وسح  كّل عضو وسـح شـده را ، ست 

كـّل عضـو حـا حعضـ؛ دخوسح نها گـر وسـح  كننـده انسـام شـود ی اػحلکـه ا  ،عضـو وسـح 
كنــد ــًا صــدق  كــاف، طنانشــه عرف كــف انســام شــده  ــا  گــر . حنــابراین، اســت یوســح ح ا

كـاف - گشتانحدون وسح حا ان -حا دو كف دست  یشانیپ گـردد   یولـ، اسـت یوسـح 

                                                           
كـه در تـيّهن ظـود فـرد ،ههشنين. 1 ، حنـابر فتـوٓی خـا احتيـاط واضـب الػم اسـت رعاخـت آن ،ناخـب شـراخطی را 

را بـر وسـح پشـت ناجـب وسـح پشـت دسـت راسـت  ،واضـباحتيـاط حنـابر  اػ ضهله اخنکـه؛ رعاخت نهاخد
واضب ناجب وسـح را اػ حـاال حـه احتياط حنابر  ،و نيز دست ط  ونوب عنه )شصص وعغور( وقّدم نهاخد

كه پیشانی ونوب عنه را، پایین انسام دهد كنـد  حه این صورت  اػ وحّل روییدن وو حه طرف ابروان وسـح 
 . و دست ونوب عنه را اػ ور دست حه طرف سر انگشتان وسح نهاخد
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كّل پ  .  ها وسح شود  و پشت دست یشانیدر هر صورت الػم است 
كشـــخـــانســـان حا . 927 مسأله انگشـــتر را اػ ، هـــا  دن بـــر پشـــت دســـتيد هنگـــام وســـح 
كننـده اشـکال وضود انگشتر در عض یول ،رون آوردیشود ب  یكه وسح و یدست و وسح 
ا هنگـام خـ کم ػدن دو دسـت بـر ظـاوضود انگشتر در دست حـه هنگـا. حنابراین، ندارد
 . اشکال ندارد یشانیوسح پ
گر پ . 928 مسأله وـو داشـته حاشـد اشـکال  عهولها حه وقدار و  و پشت دست یشانیا
گر وو یول، ندارد  .  د آن را عقب بزندخحا، آوده حاشد یشانیپ یسر رو یا

گر . 929 مسأله هـا   ا پشـت دسـتخها   و كف دست یشانیاحتهال دهد در پ انسان ا
د تــا خــد ضســتسو نهاخــحا، حاشــدحســا احتهــال او در نظــر وــردم  طنانشــه، هســت یوــانع
كند وانعيا اطهخن يقخ  .  ستين ینان 

گر نساست . 931 مسأله  یظـون در رو ۀلصتـ وانند ،شود یكه عرفًا وانع وحسوب و یا
قبـل اػ  ،ّهنيا در هنگـام تـخـّهن يد آن را قبـل اػ تـخـحا، ا پشـت دو دسـت حاشـدخـ یشانیپ

 .  وسح عضو برطرف نهود

 اعضا،کنندهتیسراجاستن:شرطهشتن ننباشدیتیدر ه 
 ّهنيكه حـه ظـاک تـ هن نباشديدر اعضاى ت یّهن الػم است نساستيدر ت . 931 مسأله

 یپـاک بـودن اعضـا اّوـا، كنـد   تخسـرا( ح اسـتيّهن بـر آن صـحيكه تـ یگرخز ديا طخ)
   .ستيّهن شرط نيت

گــر پ ،نیحنــابرا كــف دســت یشــانیا ظشــک  اّوــاوتــنّسس ، هــا  هــا و پشــت دســت  و 
ــ، ن نساســت هــن در آنهــا ووضــود نباشــديشــند و عــحا هرطنــد  ،ح اســتيّهن صــحيت
كه اعضاياحت كلّ  حهّهن يت یاط وستحب آن است   .  حاشد کپا یطور 

نیتگریداحکام ه 
گــر ػدن . 932 مسأله ــ 1كــف دو دســت ا ــر روخ گغاشــتن آنهــا ب ظــاک و واننــد آن و  یا 

                                                           
 . شود شاول انگشتان نيز وی ،دست اػ نظر طولی كف. 1
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كارد خحا، وهکن نباشد یعغر دليلّهن حا آنها حه يت یوسح اعضا دو  حـا پشـتهـا ایـن 
 ؛ انسام شود دست

گر  طور ههين  شـود  یكـه ووضـب وـ حاشـد یرطوحت یوتنّسس و دارا، كف دستا
ت خسـرا - ظـاک و واننـد آن ههشـون - گـردد ویّهن انسـام ينساست حـه آنشـه حـا آن تـ

كـردن وهکـن نباشـدهرطند  اػ آن یريشگیكند و پ حـا  كارهـای تـيّهن دخـحا، حا ظشـک 
   ؛انسام شود دو دستپشت 
كــردن اعضــا  ن نساســت هــن در يّهن وهکــن حاشــد و عــيتــ یاّوــا طنانشــه ظشــک 

نسـس  ،ن حـالیـو در ا شودوعهول آن انسام  ۀويحه ش ّهنيد تخحا، اعضا ووضود نباشد
 .  كند یساد نهخّهن ايدر صّحت ت یاشکال ّهنيت یبودن اعضا

گــر در پ . 933 مسأله  وحــلآن نکــه خوثــل ا ،حاشــد یهــا وــانع  ا پشــت دســتخــ یشــانیا
كـه بـر آن حسـته یگـرخز ديـا طخــو پارطـه  داشـته حاشـد رهيـو ضب دهػظـن بـو حــاػ  نتوانـد   ،را 
 ؛ آن حکشد ید دست را روخحا، كند

گر ضب طور ههين كنـد 1در كف، وانع اخره يا در ، دست حاشد و نتواند آن را برطرف 
كف را فرا نگرفته حاشدك یصورت كـه وـانع ۀهانديوسح را حا حاق ،ه تهام  نـدارد و  یكف 
گرفتــه حاشــدســ كــف را فــرا  كــاف ،الن اســت انســام دهــد و طنانشــه تهــام   یوســح حــا آن 

 .  است
گر  . 934 مسأله ، هـا را وسـح نکنـد  ا پشـت دسـتخـ یشـانیهن اػ پ یوصتصرانسان ا

كــرده خــ وســأله را ندانــد آنکــه اخــ طــه عهــدًا وســح نکنــد، ّهن حاطــل اســتيتــ ا فراوــوش 
كـه حگويست و ههياد هن الػم نخدّقت ز یول ؛حاشد و پشـت  یشـانینـد تهـام پخن قـدر 
 .  است یكاف ،ها وسح شده  دست
گر  . 935 مسأله كردهيقخانسان ا نکـه خا ید براخحا، ن نکند تهام پشت دست را وسح 

كنــديقــخ ن انگشــتان الػم یوســح بــ یولــ، دخــحــاالتر اػ وــر را هــن وســح نها یوقــدار، ن 
 .  ستين

                                                           
كه قباًل عكر شد. 1  . شود شاول انگشتان نيز وی، كف دست ههان طور 
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گــر حدانــد تــا آظــر وقــت عــغر او حــاق، ّهن اســتياش تــ فــهيكــه وظ یكســ . 936 مسأله  یا
ّهن نهـاػ يتوانـد حـا تـ یدر وسـعت وقـت وـ، وس حاشـدیا اػ برطرف شدن آن وـأخد وان یو

 ؛ حصواند

گر حداند تا آظر وقت عغر او یول كند و حا وضو خشود حا یوبرطرف  ا ا غسـل خـد صبر 
گـر اػ برطـرف شـدن آن تـا آظـر وقـت وـأ؛ نهاػ حصوانـد توانـد تـا  ینهـ، وس نباشـدیحلکـه ا

كند وينشده توس یكه وأ یوقت كـه  عقالیـی وگر آنکـه احتهـال؛ نهاػ حصواند ّهن  دهـد 
گر زودتر حا ت  .  نهاػ حصواند - ّهنيحا ت یحّت  - نتواند تا آظر وقت ،ّهن نهاػ نصوانديا

شـدن عـغرش در برطـرف  طنانشـه اػ، ّهن اسـتياش تـ فـهيكـه وظ یكس . 937 مسأله
كنديتواند قبل اػ وقت نهاػ ت یو ،وس حاشدیتهام وقت نهاػ وأ گر و؛ ّهن  دانـد   یحلکه ا

كنـديتـ، توانـد در وقـت نهـاػ  ینداػد نهـیر بيّهن را حه تأظيطنانشه ت واضـب اسـت ، ّهن 
 یا وســتحبخــگــر خكــار واضــب د یكــه بــرا یو در صــورت 1دخــّهن نهايتــ، قبــل اػ وقــت نهــاػ

كند و تا وقت نهاػ عغر او حاقيت  .  ّهن نهاػ حصوانديتواند حا ههان ت یو، حاشد یّهن 
ك یكه نه یكس . 938 مسأله گر حصواهـد عهلـ، ندتواند غسل  كـه بـرا یا آن غسـل  یرا 

كسـخـّهن نهايتـ، د حدل اػ غسلخحا، واضب است انسام دهد توانـد وضـو  یكـه نهـ ید و 
كــه بــرا یرد و حصواهــد عهلــيــحگ د حــدل اػ خــحا، آن وضــو واضــب اســت انســام دهــد یرا 
 .  دخّهن نهايت، وضو

گر برا ،ّهن استياش ت فهيكه وظ یكس . 939 مسأله كنـديتـ یكار یا ّهن و عـغر يتـا تـ، ّهن 
 2.آوردضا  هح، شودا غسل انسام خد حا وضو خكه حارا  ییكارهاتواند  یو، است یاو حاق

در ، ّهن نهـودهينهـاػ تـ یوقت بوده است و بـرا یكه عغرش تنگ یكس ،طور ههين 
 قــرآن را وــّس ، توانــد در ههــان حــال یوــ. حنــابراین، حــال نهــاػ حکــن فــرد طــاهر را دارد

                                                           
گـر حدانـد خـا ، تواند قبل اػ وقت نهاػ تـيّهن نهاخـدواضب نهیاحتياط حنابر  ،و در غير این دو صورت. 1 حلکـه ا

كــه پــس اػ دظــول وقــت تــا آظــر وقــت نهــاػ  كــه  - شــودعــغر او برطــرف وــیاويــد داشــته حاشــد  ههــان طــور 
كند - قبل بیان شد ۀتوضيح آن در وسأل  .  حاخد صبر 

كســی . 2 ــرای  وــثاًل  ــيّهن وی كــه ضنــب اســت و آب ب ــا ت ــد  او ضــرر دارد و نهــاػش را ح ــا وقتــی  وی، ظوان ــد ت توان
 .  حه وسسد خا وشاهد وشّرفه برود، است و تيّههش حاطل نشده عغرش حاقی  
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ا خـاػ حـه وضـو يـو ن انـد ش آودهیكـه حعـد اػ نهـاػ پـ ییكارهـا یرابـ، ّهنين تیا یول ؛دخنها
گر فـرد  ستين یكاف - كند د اػ نهاػ حصواهد قرآن را وّس وثل آنکه حع - غسل دارند و ا

كردهيت دنیا ظوابخت ّي نهاػ و یحا داشتن آب برا كار، ّهن  كـه بـرا یفقط  ّهن يآن تـ یرا 
 .  تواند انسام دهد ینهوده و
گر فـرد حـدل اػ  . 941 مسأله كنـديتـ، غسـل ضناحـتا نهـاػ وضـو  یسـت بـرايالػم ن، ّهن 
گــر تــنيــز رد و يــحگ  - طهوتوســ ۀر اػ غســل استحاضــيــغ - گــرخد یهــا  ّهن حــدل اػ غســليا

اط يــاحت، ن صــورتیــدر اهرطنــد  ،رديــنهــاػ وضــو حگ یســت بــرايالػم ن ،حاشــد هــن
كه وضو هن حگ وستحب گر نتواند وضـو حگ ردياست   هـن حـدل اػ یگـرخّهن ديتـ، رديـو ا
 ؛ دخوضو حنها

گـر يـالػم اسـت وضـو هـن حگ، طهوتوسـ ۀّهن حدل اػ غسل استحاضيدر ت یول  رد و ا
 .  دخهن حدل اػ وضو حنها یگرخّهن ديت، ردينتواند وضو حگ

كنـد  یّهن حدل اػ وضو را هـن حاطـل وـيت، كند یكه وضو را حاطل و یووارد . 941 مسأله
 .  دخنها ین حاطل وّهن حدل اػ غسل را هيت، دخنها یكه غسل را حاطل و یو ووارد
گـر . حنـابراین، شـود یّهن حا برطـرف شـدن عـغر حاطـل وـيت . 942 مسأله  عّلـتحـه فـرد ا

كنــديتــ یگــرخا عــغر دخــنداشــتن آب  ّهن او حاطــل يتــ، حعــد اػ برطــرف شــدن عــغر، ّهن 
 .  شود یو

گــر  . 943 مسأله كــاريتــ، حــدل اػ غســلانســان ا كنــد و حعــد  كــه وضــو را حاطــل  یّهن 
كنـد یػهـانها یطنانشـه بـرا، دخـش آیاو پ یكند برا یو د وضـو خـحا، حعـد نتوانـد غسـل 
كـه تـيو احت رديحگ گـر نهـ ز حکنـديـّهن نياط وستحب آن است  ، رديـتوانـد وضـو حگ  یو ا
كنديت، د حدل اػ آنخحا  .  ّهن 

گـر حعـد ، نهـودهّهن حدل اػ غسل يو ت یا رهياطًا غسل ضبيكه احت یكس . 944 مسأله ا
كنند ،ّهن نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػياػ غسل و ت  وـثاًل ادرار - اػ او سر بزند وضو ۀحاطل 

حاخـد ، اػ نهـاػ حاشـد قبـلث َد و طنانشـه َحـ رديـحعد وضو حگ ینهاػها یبراحاخد  - كند
 .  رديز وضو حگيآن نهاػ ن یبرا



    / تيّهن 

. حنــابراین، اســت 1ها هــا واننــد حکـن تــداظل غســل حکـن تــداظل تيّهن . 945 مسأله
كند یكه نه یكس گر ، تواند غسل   ،ضب حاشـدبر او واوثاًل غسل ضناحت و وّس وّيت ا
كـه حـدل هـريـو احت دخـّهن حـدل اػ آنهـا حنهايتـ کخـز است یضا  اط وسـتحب آن اسـت 
 .  دخّهن نهايت کخ، اػ آنها کخ

گر . 946 مسأله كـرده  یكنـد قسـهت شک ّهنين تیدر ب انسان ا ، ا نـهخـاػ آن را فراوـوش 
گغشته گر  ظود اعتنا نکند شک حه 2،طنانشه اػ وحّل آن  د خـحا، نگغشـتهوحّل آن و ا

 . آوردضا  هحآن قسهت را 
گر . 947 مسأله كـرده يكنـد درسـت تـ شک، حعد اػ وسح دست ط  فرد ا ، ا نـهخـّهن 

الػم اسـت آن ، او در وسح دست طـ  حاشـد شّک  و طنانشه ح استيّهن او صحيت
كند  یوارد عهلـ نکـهخوثـل ا، شده حاشد( فارغ) ّهن ظارحيوگر آنکه عرفًا اػ ت؛ را وسح 

كه شرط آن عهل  .  حاشد ن رفتهیاػ بفًا وواالت ا عرخو  طهارت داشتن است، شده 
كـه حـا تـ یینهاػها انسان بهتر است ،در طند وورد . 948 مسأله قضـا ، ّهن ظوانـدهيرا 
 :  دخنها

كرده و حا ت .1 ّهن نهاػ ظوانـده ياػ استعهال آب ترس داشته و عهدًا ظود را ضنب 
 .  است
كه تا آظر وقت خدانسته  یو .2 گهان داشته  كند و عهـدًا ظـود  یدا نهینهاػ پآب ا 

كرده و حا ت  .  ّهن نهاػ ظوانده استيرا ضنب 
ّهن نهـــاػ يوقـــت حــا تــ یآب نــرود و در تنگــ یعهـــدًا در ضســتسو ،تــا آظــر وقــت .3

گر ضستسو و  .  شد یدا ویكرد آب پ یحصواند و حعد حفههد ا
 .  ّهن نهاػ ظوانده استيحا ت ،ر انداظته و در آظر وقتيعهدًا نهاػ را تأظ .4
گهان داشـخدانسته  یو .5 كـه داشـته یشـود و آبـ یدا نهـیـته آب پا  صتـه و حـا خر، را 
 .  ّهن نهاػ ظوانده استيت

                                                           
كه حا انسام خک غسل خا خک تيّهن حه نّيت ههه تداظل غسل. 1 ها خـا  حقّيـۀ غسـل، خا تيّهن حه این وعنا است 

گانه نيست تيّهن  . ها انسام شده و نياػ حه غسل خا تيّهن ضدا
گــر قســهت وشــکوک را انســام نــداده بــود. 2 كــه ا توانســت وارد آن  شــرعًا نهی، خعنــی وارد ضزجــی اػ تــيّهن شــده 

كرده خا نه، م وسح دست ط وثل اخنکه هنگا، شود كند دست راست خا صورت را وسح   . شک 





 

 ات نهازیّ کلّ 

تآنلتنهازیفض واههی 
كه ظداونـد وّنـان اػ روی لطـف  نهاػ اػ عبادات بزرگ اسالوی و ستون دین است 

كهـال شاخسـت بی در آیـین ، ظـوخش ۀپاخان ظوخش و بـرای تربیـت حشـر و رسـاندن او حـه 
ـــین عبـــادات اســـالم تری  اػ ووقعّيـــت وهتـــاػ و حّســـاس، وقـــّرر فروـــوده اســـت و در ب

 .  برظوردار است
گر  پرطن عبـادات و ترسـين ،نهاػ .بهترین راه ارتباط حا ظداوند وتعال است ،نهاػ 

ــه رســتگاری اســت كــه نفــس را تزكيــه  وهــن ،نهــاػ. راه رســيدن ح ــرین عبــادتی اســت  ت
ك وی كاوـــل ظشـــوع و  قـــا ویارت، هـــالكنـــد و او را حـــه واالتـــرین درضـــات  دهـــد و وظهـــر 
وعنــوی هــر فــرد  ۀشناســناو، نهــاػ حقيقــتدر . وع در برابــر ظداونــد وتعــال اســتظضــ
ا تر اػ آن برای ارتباط ويـان انسـان حـ تر و داجهی ای وحکن هان است و هير وسيلهوسل

 .  وتعال نيست ظداوند
كرخن و رواخات  .  كنند ترسين ویػگزاران نها ای را برای نهاػ و ضاخگاه ویژه، قرآن 

كه يهح البحغردر  كـه در در ضـهن توصـيه اويـر الهـؤونين نقل شده  وـورد  هایی 
كـرم»: بیان فروودند ،نهاػ حه اصحاب داشتند گانـه را حـه نهـر  نهاػهـای پنذ پیاوبر ا
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كه در ضلوی ظانه انسان واقع شده است و انسان روػی پنذ ورتبـه ظـود را  گروی  آب 
كردند، دهد ویدر آن شستشو  كه روػی پنذ ورتبه در نهـر  تشبيه  كسی  و روشن است 
   1.«...واند طيزی اػ آلودگی در او نهی، شستشو دهد آبی ظود را

كه  نهاػ ستون دین است و َوَثل آن ههانند »: فروودند اوام صادقرواخت شده 
كــه ســتون آن پابرضــا حاشــد ــا وقتــی   هــا ثاحــت هــا و طناب ويز، ســتون ظيهــه اســت ت
كــذ شــده و حشــکند كــه ســتون ظيهــه  هــا ثاحــت  هــا و طناب ويز، هســتند و ػوــانی 

   2.«وانند ینه
كــرم كــه رســول ا ای  هــر طيــزی را طهــره»: فروودنــد در حــدخ  نقــل شــده اســت 

كنيــد طهــره و ســيهای ، و طهــره و ســيهای دیــن شــها نهــاػ اســت اســت پــس ســعی 
 3.«دخنتان را ػشت نکنيد

كــرم كــه رســول ا و ويــزان  پیهانــه خــا وػنــه )تــرازو ،نهــاػ»: دنــدفروو رواخــت شــده 
ــاورد، ســنسش( اســت كــس تهــام بی گــغارد دهنــدتهــاوش وــی، هــر  كــن  كــس  ، و هــر 

كه ظداوند وتعال وی كرده است؟درحارۀ  دانيد   4.«كن فروشان طه ناػل 
كـه فروودنـد اػ اوام صادق كـه در روػ قياوـت  ...»: نقـل شـده  نصسـتين عهلـی 

گر آن وـورد قبـول ، شود ظواست ویگرفته و حاػالهی قرار  ۀوورد وحاسب كه ا نهاػ است 
گـر آن رد شـود شـود سایر اعهال نيـز پغیرفتـه وی، واقع شود اعهـال دخگـر نيـز وـردود ، و ا

 5.«گردد وی
كرم كه رسول ا ههانـا ظداونـد وتعـال ، ای احـاعر»: حـه احـاعر فروودنـد رواخت شده 

كـه ، را وحبوب وـن سـاظتهروشنی طشن ورا در نهاػ قرار داده است و آن  ههـان طـور 
گـوارا وــی گرســنه و آب بـرای تشــنه  گرســنه پـس اػ ظــوردن ، حاشـدغـغا بـرای  ههانــا فـرد 
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    / كلّيات نهاػ 

ولـی وـن اػ نهـاػ سـير  ،گـرددغغا سير شده و فرد تشنه پس اػ نوشيدن آب سيراب وـی
 1.«...شومنهی

وتضییعآن سبکشهردننهاز پرهیزاز
ــ اهــل بیــت عصــهت و طهــارت وســلهانان را اػ ســبک ،   حســياریدر احادخ

 .  اند حغر داشته بر، شهردن نهاػ
تر اػ  هــير عهلــی نــزد ظداونــد وحبــوب»: فروودنــد رواخــت شــده اويــر الهــؤونين

كار دنيـایی در وقـت نهـاػ، نهاػ نيست كـه ر شـها، پس هير  ا حـه ظـود وشـغول نسـاػد 
ــرد و فروــود ك ــواوی را ســرػنش  ــرخن( اق ك ــرآن  ــد )در ق ــغیَن »: ظداون ــْن  ْن هــ اّل َصــالِتهن  َع

كـــه غافـــل بـــوده و نســـبت حـــه وقـــت نهاػهـــا ســـهل «ســـاُهوَن  انگـــاری و  خعنـــی آنـــان 
   2.«كردند اعتنایی وی بی
كه اوير الهؤونين  كه سسده رواخت شده  های نهاػش را ظيلـی سـرخع  حه وردی 
گونـه نهـاػ وی»: فروودند ،آورد ویضا  هح ظـوانی؟ آن وـرد عـرض  طنـد وقـت اسـت ایـن 
كــالغ  شصصــی طــون تــو نــزد ظداونــد ههاننــد: حضــرت فروودنــد .ػ فــالن وــّدتا: ردكــ

كه نوک بر ػوين وی گـر حهيـری بـر غيـر آیـین ابوالقاسـن وحّهـد، ندػ است   .ای وـرده ا
كه اػ نهاػش حدػدد: س س فروودند كسی است   3.«دػدترین وردم 

كه ابوحصير وینيز   ( وارد ّم حهيـده )ههسـر اوـام صـادقأبـر »: گوخـدرواخت شده 
گرخست و ؛ تسليت دهن گشتن تا او را حه ظاطر رحلت حضرت صادق پس اخشان 

گرخ گرخستن ۀون نيز اػ  گفت. او  گر اوام صـادق ،ای احا حصير: س س  را در هنگـام  ا
كر، آوــدیحــه شــگفت وــی ،دخــدیار تحــال وــی  هــر: نــددنــد و فروودطشهانشــان را حــاػ 

كني گفـتأ .دكس بین ون و او ظوخشاوندی است ضهع  كـس حـاقی : ّم حهيـده  هـير 
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كـردخن : نـددحـه آنـان نگرخسـت و فروو پـس حضـرتش. نهانـد وگـر اخنکـه او را حاضـر 
كه نهاػ ظود را سبک وی كسی   1.«نصواهد رسيد، شهارد شفاعت وا حه 

اهتهامبهاوقاتنهاز
كه اوير الهؤونين كـه وی  - حکـر حه وحّهد بن ابـی ۀ ظوددر ناو نقل شده  وقتـی 

گهاردنــدرا  ــه  ...»: فروودنــد - حــه حکهرانــی وصــر  نهــاػ را در وقــت وقــّررش حصــوان و ح
كـاری )خـا آسـوده شـدن( آن را ضلـو نيانـداػ )قبـل اػ وقـت نصـوان( و و بی ظاطر فراغت

كـاری آن را اػ وقـتش حـه تـأظير نيانـداػ و حـدان ههـۀ  ...ههشنين حه ضهت اشتغال حـه 
كهكارهاخت تاحع نهاػت وی كسی  نسبت حه غيـر ، كندنهاػ را ضاخع و تباه وی حاشد و 

كننده  2.«...تتر اس نهاػ تباه 
: كه حضـرت فروودنـداست رواخت شده  العظين الحسنی اػ اوام هادیاػ عبد

كه ظداوند وتعال حا ووسی بن عهران» گفت ػوانی  كـرد ووسی، سصن  : عرض 
كه نهاػ را در وقتش ظوانده طيست؟، ظدای ون كس   پاداش آن 

دهن و بهشـتن را ظواسته و حاضتش را حه او وی ،ای ووسی: اوند وتعال فروودظد 
 3.«ساػم بر او وباح وی

كـه پیـاوبر اػ اوام صادق كـرم رواخت شـده  كـه فرػنـد »: فروودنـد ا تـا هنگـاوی 
گریــزان ، ظوانــدگانــه را در وقــت ظــود وــینهاػهــای پــنذ ،آدم شــيطان اػ او ترســان و 

كــه آنهــا ر ،اســت )و ظوانــدن آنهــا را در وقــت وقّررشــان تــرک  كــردا ضــاخع ولــی ههــين 
گناهان بزرگ ویشيطان بر او ضرأت پیدا وی، (ودنه   4.«كشاندكند و او را حه ارتکاب 

كه پیاوبر ظدا اػ اوير الهؤونين ای نيسـت هير حنده»: فروودند رواخت شده 
بـرای او راحتـی  وگـر اخنکـه، ّيـت دهـدهـای ظورشـيد اههات نهـاػ و ضاخگـاهكه حه اوق
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  اػ آتــش را ضــهانت هـا و نســاتها و غــن و انــدوه هنگـام وــرگ و اػ بــین رفـتن پرخشــانی
 1.«...كننوی

كه فروودند اػ اوام صادق نزد وردی اػ اصـحاحش  پیاوبر ظدا»: رواخت شده 
ای ولـک الهـوت )عزراجيـل( حـا وی : و فروودنـد كه در حال احتضار بـود حاضـر شـدند

كه او كن  كـرد .فردی وؤون است ودارا  حشـارت حـاد بـر شـها ای : ولـک الهـوت عـرض 
وـن ضـان فرػنـد  و حـدان ای وحّهـد كـنن ههانا ون حا هر وؤونی وـدارا وـی وحّهد

-در طرفی اػ ونزلشان وـی ،كنند ع ویَز تابی و َض اش بیگيرم و طون ظانوادهآدم را وی

ــوخناخســتن و وــی ــی: گ ــن ب ــرای طيســت؟حه ظــداای ــابی و ضــزع ب ــرفتن  ت گ ســوگند )در 
گنـاهی نشـدهضانش( بر اضلش پیشـی نگرفتـه ، اخـناخـن و وـا در قـبض روح او ورتکـب 

گر برای رضای ظداوند وتعال ضزع نکنيد و صبر نهایید پـاداش داده وـی شـوخد پس ا
گر بی كرده ،تابی و ضزع نهاییدو ا گناه شـدهنافروانی  و حدانيـد بـرای  اخـداخد و ورتکب 

حاػگشـتی پـس اػ حاػگشـتی اسـت )بـرای قـبض روح حـه سـراغ شـها نيـز وا در وـورد شـها 
كــه نــه در شــرق ػوــين و نــه در غــرب آن، ظــواهن آوــد(  ،پــس حترســيد و هوشــيار حاشــيد 

گلـــی )در شــــهر و روســــتا( و طــــه طـــه ظانــــه - ایهـــير اهــــل ظانــــه هــــای ظشــــتی و 
بــه حــه وگــر آنکــه هــر روػ پــنذ ورت، نيســت - هــا(هــای طادرنشــينان )در بیاحــان ظيهــه

كوطک و بزرگ آنان اػ ظودشان داناتراخشان نظر وی گر حصـواهن  هستن كنن و ون حه  و ا
كنن توانایی بر آن ندارمپشه  .  وگر آنکه پروردگارم حه آن اور فرواخد، ای را قبض روح 

ولــک الهــوت حــه وــردم در اوقــات نهاػشــان نظــر : فروودنــد رســول ظــدا ،ســ س
كســانی  وــی گــر آن فــرد اػ  كــه بــر اوقــات نهــاػ وواظبــت وــیكنــد و ا ولــک  ،كننــدحاشــد 

گـواهی حـه  ـد  َرُسـوُل اهّلِل آل ؤٓلـَه ؤاّل اهّلُل »الهوت در هنگام ورگ شهادت و  را حـه او «  َوُوَحّهَ
 2.«نهاخدكند و احليس را اػ او دور ویتلقين وی
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 او  لوقتفضیلتنهاز
خادی حه نهاػ اّول وقت شده است، در رواخات  .  سفارش ز

كـه فروودنـد ػ اوام صـادقا ، ر وقـتل وقـت نهـاػ بـر آظـفضـيلت اّو »: نقـل شـده 
 1.«ههشون فضيلت آظرت بر دنياست

كــه اوــام صــادق لقهــان حــه فرػنــدش »: فروودنــد در حــدخ  نقــل شــده اســت 
كه وقت نهاػ فرا رسيد ،پسر عزیزم ...:گفت حه ظاطر طيـزی آن را حـه تـأظير  ،هنگاوی 

كه نهاػنينداػ و اػ آن آسوده ظاط  2.«...َدْین است، ر شو 
كاظن كـه نهاػهـای واضـب در اّو »: فروودند رواخت شده اوام  ل وقـت و هنگاوی 

 3درظـت آس ۀشـد هبرخـد ۀاػ شـاظ، شـوندحا رعاخت حدود و شراخطش بر پا داشته وی
ل وقـــت وـــداووت پـــس بـــر نهـــاػ اّو ، اش ظوشـــبوتر هســـتندعطـــر و بـــو و تـــاػگی ۀحـــا ههـــ
 4.«ورزخد
در ، حـا عهـران صـابی اػ وتکّلهـان وعـروف وعـروف اوـام رضـا ۀوناظر در اثنای»

كردنـد و  اوـام رضـا .وقـت نهـاػ فـرا رسـيد، حاب توحيـد و ظداشناسـی رو حـه وـأوون 
 .  فروودند وقت نهاػ فرا رسيده است

كـرد كـه قلـبن نـرم و آوـاد ،وـوالی وـن: عهران صابی عرض   ۀضـواب وـرا قطـع نکـن 
پــس اػ  .گــردخنظــوانين و حــاػ وــینهــاػ وــی: فروودنــد اوــام رضــا .پــغیرش شــده اســت

ــۀ نهــاػ ــام رضــا، اقاو ــاظره او ــان ون ــد و در پاخ ــه دادن ــاظره را اداو عهــران صــابی ، ون
كرد و  5.«وسلهان شد شهادتين را بر زحان ضاری 
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    / كلّيات نهاػ 

آنرعایتآدابوووانعقبولینهاز
كـهحاخد توّضـ ، ترسـيده اسـ اػ اهـل بیـت عصـهت ه نهـود بـر اسـاس احـادخثی 

وـانع قبـول شـدن نهـاػ در درگـاه حـق ، اظالق پست و حعضـی اػ اعهـال ػشـت انسـان
كــه دارای ظــوی حســد؛ گــردد تعــالی وی غــرور و اوثــال اخنهــا ، ُعســب، تکّبــر، كســانی 

كــردن، واننــد نافروــانی و آزردن پــدر و وــادر ػشــتیحاشــند خــا ورتکــب اعهــال  ، غيبــت 
، كـــات حاشـــندن ظهـــس و ػنـــداد، ها كننده آشـــاويدن وســـت، ظـــوردن وـــال حـــرام

 ،واضــب اســت نهــاػ را حصواننــدهرطنــد  ،قبــول درگــاه ظداونــد نيســت نهاػشــان وــورد
كننــدگان نهــاػ نيــز وحســوب وی ۀوگرنــه در ػوــر گناهــان نهــاػگزار  و حاخــد ندشــو تــرک  اػ 

كنــدظــود كــه حــه آن آلــوده اســت تــرک  گنــاه و وعصــيتی را   ایــنتــا ، ش توحــه نهاخــد و هــر 
 .  ل قرار حگيردوورد قبو، عبادت وهن

وتوّضـه حاشـد ، نهـاػ سزاوار است انسان نهـاػ را حـا حضـور قلـب حصوانـد و در حـال 
كسی وناضات ویكه حا   .  كند كند و اػ او درظواست وی طه 

كه ثـواب نهـاػ را ،ههشنين كارهایی   وـثالً ؛ نيـاوردضـا  هحـكنـد  كـن وی سزاوار است 
و در ووقـع نهـاػ حـه آسـهان  ػ ناخسـتدظودداری اػ ادرار حـه نهـا آلودگی و در حال ظواب
كه ثو نگاه نکند كارهایی  خاد ویاب نهاػ رو نيز  وـثاًل انگشـتر عقيـق ؛ آوردضا  هحكند  ا ز

كنـد كيزه بپوشـدل ،حه دست  كنـدشـ ،بـاس پـا ه نهـوده و اػ عطـر اسـتفاد ،انه و وسـواک 
 .  ظود را ظوشبو نهاخد

غآواده بلو قبلاز کودکانبراینهاز سازی
كو گـغاری در عقـل و اندخشـه و روح و  اثـر تـرین ػوـانبهترین و وناسـب ،دكیدوران 

حغر هوّخت دخنـی و وـغهبی و ارتبـاط وعنـوی حـا ظداونـد وتعـال در ، روان انسان است
كاشته وی كودكی  كـود حستر  گغشـت ػوـان و رشـد سـّنی  دهـد و ثهـره وـی ،کشود و حـا 

 .  شودوی هاخش استوارتررخشه
فرػنــدان ظــود را اػ ههــان دوران قبــل اػ ، اســت پــدر و وــادرســزاوار ، بــر ایــن اســاس 
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كيفّيـحلوغ حه تـدرخذ حـا اههّيـ ت انسـام آن آشـنا سـاػند و آنـان را حـه ظوانـدن ت نهـاػ و 
كاول برای ظوانـدن نهـاػ ، نهاػ عادت دهند تا پس اػ رسيدن حه سّن تکليف آوادگی 

نقـل شـده  صـادق اػ حضـرت ،و در این ػوينه طور ورّتب داشته حاشند صحيح حه
كــرم كــه پیــاوبر ا حــه نهــاػ  1فرػنــدان ظــود را در ســّن هفــت ســالگی»: فروودنــد اســت 

كنيد  2.«...ظواندن اور 
كودكان نهاػ تهرین در ،ههشنين كيفّيـ، حه  ت وضـو شاخسته است وسـاجل وضـو و 

 . وقارنات و وبطالت نهاػ نيز حه تدرخذ حه آنان خاد داده شود، گرفتن و سایر وقّدوات
وعنای وهّيز در  - ناحالغ وهّيز ۀه برای حّش ظواندن نهاػهای یووّي اخان عكر است، ش
اســت و حــا رعاخــت شــراخط صــّحت حلکــه وســتحب ، وشــروع - بیــان شــد «3» وســألۀ
 .  حاشدصحيح نيز وی، نهاػ

اقسامنهازها
در  .شــود ین وــيوســتحب تقســ یواضــب و نهاػهــا ینهاػهــا ۀحــه دو دســت ،نهاػهــا
و  یوسـتحب یاقسـام نهاػهـا و شـود یواضـب اشـاره وـ یاقسام نهاػهـا حه ،وساجل حعد

 . ظواهد آود یوستحب یدر فصل نهاػها ،احکام وربوط حه آنها

 واججینهازها
 :  است طند وورد  بت اوام عصريواضب در عصر غ ینهاػها . 949 مسأله

   ؛)یووّيه( یروػ شبانه ینهاػها :لاو  
  ؛اتخنهاػ آ :مدو   
   ؛تّي نهاػ و :مسى   

  ؛كعبه ۀنهاػ طواف واضب ظان :چهاسم

                                                           
 . ونظور هفت سال قهری است. 1

 .1، ح134، صحالصالة الحّد الغی یؤور فيه الصبيان ،71حاب، 17ح ،الىسائل هستذس  . 2



    / كلّيات نهاػ 

كه بر پسر بزرگ ینهاػ قضا :پًدن   ؛واضب است، اطيحنابر احت تر پدر 
 . شود یواضب وو وانند آن كه حا اضاره و نغر و قَسن و عهد  ینهاػ :ششن
كـه احکـام آن خـآ وـی ل حه حسـابقسن اّو  یعنخ ،روػانه یاػ نهاػها «نهاػ ضهعه» د 

 .  شود وی حعدًا عكر

 ه(یروزواججشبانهینهازها )یووی 
هـر ، ظهـر و عصـر: پنذ وـورد اسـت )یووّيه( یروػ واضب شبانه ینهاػها . 951 مسأله

 .  دو ركعت، طهار ركعت و صبح، عشاء ؛سه ركعت، وغرب ؛كدام طهار ركعت
گفتـه وـ یطخرا حـا شـرا یطهـار ركعتـ ید نهاػهـاخدر سفر حا . 951 مسأله دو ، شـود یكـه 

 .  ركعت ظواند





 

 وقّدوات نهاز
حـــا  ؛ت قبلـــهخـــارع ؛ت وقـــتخـــرعا: شـــش وـــورد اســـت «وقـــّدوات نهـــاػ» . 952 مسأله
 ؛پـاک بـودن حـدن و لبـاس ؛(حاشـد یفـه فـرد وـيكـدام وظ هـر) ّهن بـودنيا تخوضو ، غسل
 .  ط وکانخت شراخرعا ؛ط لباسخت شراخرعا

كـدام اػ  ،ظواهـد نهـاػ حصوانـد یكه و یكس ،نیحنابرا وقـّدوات را ن یـاطنانشـه هـر 
 .  واندن نهاػ فراهن ساػدد آنها را قبل اػ ظخحا، دارا نباشد

و ۀوقد  وقترعایت:لاو 

  هاوقاتنهازهاییووی
 :  حاشد یو ن شرحیحه ا )یووّيه( گانه واضب پنذ یاوقات نهاػها

o 3.ظهروعصروقتنهاز
ظهـــر »؛ شـــود یآغـــاػ وـــ( زوال) یوقـــت نهـــاػ ظهـــر و عصـــر اػ ظهـــر شـــرع . 953 مسأله
گغشتن نصف فاصل ،«زوال»ا خ «یشرع طلوع آفتاب تا غـروب ن یب یػوان ۀعبارت اػ 

 ؛ آفتاب است

گر طلوع آفتاب در شهر  «94» سـاعت حاوـداد و غـروب آفتـاب «3» سـاعت یوثاًل ا
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سـاعت  «13»، ن طلوع آفتاب تا غروب آفتابیب یػوان ۀفاصل، ن صورتیدر ا، حاشد
كـه نصـف آن  یو گغشـت حنـابراین،  .سـاعت اسـت «5 » حاشد  سـاعت اػ  «5»پـس اػ 

كه ساعت  یظهر شرع، طلوع آفتاب    1.شود  یو( حعد اػ ظهر 1) «11»است 
ــیتع . 954 مسأله ــا اســتفاده اػ  ین ظهــر شــرعي ــن «شــاظص»ح ــغ ز اوکــاني . ر اســتیپ

گــر طــوب حنـابراین،  كـه  یزيــا طخــا ن يراســت در ػوــ، ناونــد یوــ «شــاظص»واننــد آن را 
كه ظورش، ههوار فرو ببرند افتـد و  یآن حـه طـرف وغـرب وـ ۀخد سـاخآ یرون وید بيصبح 
كن وخن سایا، دخآ یحاال و هرطه آفتاب  ؛ شود یه 

كشــورها یاريران و حســیــادر  كهتــر یدر اّول ظهــر شــرعســاخه ، اػ  ظــود  ۀن انــداػیحــه 
گغشت؛ رسد یو كه  د رو يطـه ظورشـ گـردد و هـر یآن حه طـرف وشـرق بـر وـ ۀخسا، ظهر 

كهتـرخكـه سـا یػوـان. حنـابراین، شـود یه حلنـدتر وـخسـا، رود یحه وغرب وـ  ۀن انـداػیه حـه 
ظهــر  شــود ػوــان یوعلــوم وــ، گــغارد یاد شــدن وــخــرو حــه ز حــارهدو ســ س ،رســد  ید وــظــو
 2؛ده استيفرا رس یشرع

ــ  گــاه اػ ونــاطق یدر حعضــ یول ــ ۀخســا، ظهــر هنگــام كــه  كّل ــه  ــ یشــاظص ح ن یاػ ب
كـهیدر ا، شود  یدا ویه دوحاره پخسا، رود و حعد اػ آن یو شـود  یوعلـوم وـ ن وقت اسـت 

 .  ده استيفرا رس یظهر شرع
و در اخنکـه انتهـای  حاشـدانتهـای روػ وـی، پاخان وقت نهـاػ ظهـر و عصـر . 955 مسأله

وحـّل اشــکال اسـت و وراعــات وقتضــای وســأله ، روػ غـروب آفتــاب اسـت خــا وغـرب
 ؛ ترک نشود در این وورد احتياط

                                                           
ويــانی  اػ وواقــع ســال در شــهرهای  حلکــه در حعضــی ؛ نيســت ظهــر شــرعی ، 19ههيشــه ســاعت  ،حنــابراین. 1
ــن و تهــران  ــه قبــل اػ ســاعت  ،ههشــون ق ــد دقيقــه حعــد اػ ســاعت  19طنــد دقيق ــاه طن گ اســت و در  19و 

 . ظهر دیرتر است، غربی و در شهرهای ظهر زودتر ، شرقی شهرهای 
 ،حركــت ظــاهری ظورشــيد اػ دخــد نــاظر ػوينــی و تغيیــر ســاخۀ شــاظص در حــوالی ظهــر ،شــاخان عكــر اســت. 2

ك گونــه، نــد و آهســته اســتحســيار  كــه وــثاًل حلنــد شــدن ســاخۀ شــاظِص  حــه   1ســانتيهتری حــه انــداػۀ  74ای 
 ،حنــابراین .گيــری دقيــق ســاخه اوکــان پــغیر اســت ػهانــدا و ایــن اوــر حــا كشــد ويليهتــر طنــد دقيقــه طــول وی

البّته ، حاشد پغیر وی تشصيص ػوان ظهر شرعی حا استفاده اػ شاظص حعد اػ س ری شدن دقاخقی اوکان
 . حاشد این ػوان در طول اّخام سال وتفاوت وی
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كه ػوان غروب را وی ،حنابراین كـه نهـاػ ظهـر و ، داندفردی  احتيـاط واضـب اسـت 
رشـيد و غـروب آفتـاب حـه تـأظير نينـداػد و در صـورت پنهان شـدن ظو را تا ػوان عصر
   ؛ػوانی بین غروب و وغرب حصواند ۀدر فاصل ،آن را حدون نّيت ادا و قضا، تأظير
د پشـت يدر غروب آفتاب داشـته حاشـد و احتهـال دهـد ظورشـ شک كه یكساّوا 
طـرف وشـرق  یكـه سـرظ یتا وقت، شده حاشد یا درظتان وصفخها  ا ساظتهانخها   كوه
 .  است یحاق براخش وقت، بین نرفتهان است و اػ خهان

گــر انســان . 956 مسأله ؛ حاطــل اســت، نهــاػ عصــر را عهــدًا قبــل اػ نهــاػ ظهــر حصوانــد ا
كـه در ا فرصـتنهـاػ  کخـش اػ ظواندن ینکه اػ آظر وقت بخوگر ا ، صـورتن یـنباشـد 
كس گر  ػ د نهـاخـنهاػ ظهـر او قضـا اسـت و حا، حاشد نهاػ ظهر را نصوانده، ن ووقعیتا ا یا

 ؛ دعصر را حصوان

ــا  كســ اّو گــر  اػ نهــاػ ظهــر  شیاشــتباهًا تهــام نهــاػ عصــر را پــ، ن وقــتیــاػ ا قبــل یا
كــه يعصــرش صــحنهــاػ ، حصوانــد د نهــاػ ظهــر را خــحا، شــده وتوّضــهح اســت و حــال 
كـه حـه نّيـت عصـرنهـاػاط وسـتحب اسـت يـاحت هرطنـد، حصواند نهـاػ ، ظوانـده ی را 
 . آوردضا  هح 1الغّوه یحه قصد وا ف ػنهاطهار ركعت س س ، لحاظ نهودهظهر 

o 7.وغربوعشاء وقتنهاز
ــابر احتيــاط  ،وقــت نهــاػ وغــرب . 957 مسأله ــان واضــبحن كــه ســرظ یاػ ػو  یاســت 

كه حعد اػ غروب آفتاب پ   2؛بین بروداػ ، ه(وشرقّي  ۀرْه )ُح  شود یدا ویطرف وشرق 

                                                           
 . حدون وعّين نهودن آن حه عنوان نهاػ ظهر خا عصر. 1

كـرده اسـت( سـرظی والخـن و  ِن در آسـها ،. حعد اػ غـروب آفتـاب2 كـه ظورشـيد غـروب  افـق شـرقی )وقابـل وحّلـی 
ــایین رنگــی دخــده وی كن شــده و ایــن ســرظی  تر  آســهان تارخــک ،رود تر وــی شــود، پــس اػ آنکــه ظورشــيد كهــی پ

كـن شـدن  گردخده و رنگ آن تندتر وی تر  واضح شود، س س پهنای این نوار سرد رنگ اػ نزدخکی افق، شروع حـه 
در  .آخـد وضـود آوـده و حـاال وی ظاكسـتری حـه  - و در واقع اػ لبـۀ افـق شـرقی تيرگـی ظاّصـی حـه رنـگ آبـی كند وی

طـور  آنکـه سـرظی حـه دهـد تـا  این تيرگی افزاخش خافته و سرظی افق شرقی ضای ظود را حه این تيرگی وی ،نهاخت
كه حه حـاالی سـر خـا حّتـی نزدخـک  ایشود )البّته غالبًا پهنای سرظی حه انداػه كاول تا حاالی سر وحو وی نيست 

 ضا آورد.  هتوان نهاػ وغرب را حدر این هنگام است كه ُحْهرۀ وشرقّيه اػ بین رفته و وی ،آن برسد(
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ــه ــاحت ،البّت ــورد وقتــ یاطي ــرد یبــودن آن در و ــه ف ك ــاب را، اســت  ــان غــروب آفت  ػو
توانــد نهــاػ وغــرب را هنگــام  نهــی واضــبحنــابر احتيــاط  ،ن صــورتیــكــه در ا دانــد وــی

گــر در غــروب آفتــاب حــه  ؛آوردضــا  هحــغــروب آفتــاب  شــدن  یاحتهــال وصفــ عّلــتاّوــا ا
كوه ديشــظور  ٓی حنــابر فتــو، داشــته حاشــد شــک، ا درظتــانخــها  ا ســاظتهانخــهــا  پشــت 
كه حعد  یسرظ نکهختواند قبل اػ ا نهی اػ ، شـود یدا وـیـاػ غروب آفتـاب پطرف وشرق 
 . آوردضا  هحنهاػ وغرب را ، سر انسان حگغرد یحاال

هــه يتــا ن( ر وضــطريــغ) شــصص وصتــار یبــرا ءوقــت نهــاػ وغــرب و عشــا . 958 مسأله
 یكــه اػ رو یكســ یعنــخ ،شــصص وضــطر یدارد و اّوــا بــراداوــه ا( نصــف شــب) شــب
هـه شـب ياػ ن قبـلنهـا نهـاػ را خض و واننـد ايا حـخـ وانـدن ظواب عّلتا حه خ یفراووش
 ؛ اداوه دارد )اعان صبح( تا طلوع فسر ءوقت نهاػ وغرب و عشا، نصوانده

، اسـت الػمن آن دو یب بـيـترت، و عـدم غفلـت در حـال توّضـه، در هر صـورت یول 
آورده شود و طنانشه عهـدًا نهـاػ ضا  هح ءنهاػ عشا س س ،د نهاػ وغربخاحتدا حا یعنخ

 انسـامش اػ وقـدار یبـ نکـهخوگـر ا؛ حاطل اسـت، ودقبل اػ نهاػ وغرب ظوانده ش ءعشا
را  ءن صــورت الػم اســت نهــاػ عشــایــكــه در ا؛ نهانــده حاشــد یحــاق اػ وقــت ءنهــاػ عشــا

 .  قبل اػ نهاػ وغرب حصواند
كس . 959 مسأله گر  اػ نهاػ وغرب حصواند و حعد اػ نهاػ  قبلرا  ءاشتباهًا نهاػ عشا یا

 . آوردضا  هح حعد اػ آند نهاػ وغرب را خح است و حاينهاػش صح، شود توّضهو
كـه  طـور ههـان، )غير وضـطر( برای شصص وصتار ءآظر وقت نهاػ عشا . 961 مسأله
احتيـاط واضـب بـرای وحاسـبۀ نصـف شـب بـین  نصف شب است و حنـابر، عكر شد

 : احتياط رعاخت شود ،دو وقت عیل

 .  حغروب ظورشيد تا اعان صب نصف وّدت ػوان .الف 
 1.قّيه )اعان وغرب( تا اعان صبحاػ بین رفتن حهرۀ وشر نصف وّدت ػوان .ب

                                                           
و طلـوع فسـر  17: 94و اعان وغـرب سـاعت  17سـاعت ، طنانشه غروب آفتاب در شـهری، حه عنوان وثال. 1

است خا سـاعت  91در وورد اخنکه نيهه شب ساعت ، وغكورحا توّضه حه احتياط ، حاوداد حاشد 3ساعت 
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گر فرد اػ رو . 961 مسأله  ،را تـا نصـف شـب نصوانـد ءا عشـاخـنهـاػ وغـرب ، اريـاظت یا
كنـدنّيـت  نکـهخد تا قبل اػ اعان صبح حـدون اخحا، واضبحنابر احتياط  آن ، ادا و قضـا 

 ؛ آوردضا  هحنهاػ را 

گــر وقــت حاق  ــه ا ــا اعان صــبح يالبّت ــده ت ــرا، حاشــد كــنهان وســافر كــه  یكســ یوــثاًل ب
كهتر وقت حاشدخظواندن طهار ركعت  ۀفقط حه انداػ، ستين  واضبحنابر احتياط  ،ا 

اطـًا يد و احتخـالغّوه حصواند و حعدًا نهاػ وغرب را قضا نها یرا حه قصد وا ف ءنهاػ عشا
 .  دخب قضا نهايت ترتخرا هن حه ضهت رعا ءنهاػ عشاگر خحار د

o 1.صبح وقتنهاز
ای رو حـــه حـــاال حركـــت  یده ســـ، شـــرقنزدخـــک اعان صـــبح اػ طـــرف و . 962 مسأله
كه آن را  وی كاِع »كند  كـاعب، گوخند« لفسر اّو »خا « بفسر  كه پس اػ فسـر  نـوار ، ػوانی 

فسـر »خا « فسر صادق»، گردخد يد رنگی حه صورت عرضی در افق شرقی پهنفكاواًل س
   .نهاػ صبح است ل وقتو اّو « مدّو 

   :دو ویژگی الػم است ،برای وحّقق شدن فسر صادق
گسترده شـده .1 كـاوالً  ،آنکه روشنایی و نور  كـه سـياهی افـق را   حـه وقـداری حاشـد 

كننده نهاخان شود شکافته   ؛و وانند رودی هرطند حارخک برای وشاهده 
 .  كاواًل سفيد حاشد ،شده آنکه روشنایی و نور نهاخان .2
كه آفتاب طلوع نهاخد هنگاوینهاػ صبح  آظر وقت اّوا  ضـزء  لـينخعنـی اّو ، است 

گردد  . اػ ظورشيد در افق ههوار آشکار 
هـای وهتـابی و غيـر  فرقـی بـین شـب، در وـورد ػوـان طلـوع فسـرشـاخان عكـر اسـت، 

كـه نـور وهتـاب بـر نـور سـ یده غلبـه در شـب. حنـابراین، وهتابی نيسـت هـای وهتـابی 
گــردد و طنانشــه نــور فســر طــوری ، دارد ــا ســ یده وحســوس  كننــد ت الػم نيســت صــبر 

                                                                                                                               
گــر فــرد عــغری نــدارد؛ احتيــاط رعاخــت شــود، 91: 14 واضــب نهــاػ وغــرب و عشــاء را احتيــاط حنــابر  ،وــثاًل ا

كــه تــا ســاعت  هطــوری حــ گــر؛ تهــام شــود 91ضــا آورد  احتيــاط حنــابر ، نهــاػ را تــا ایــن ســاعت نصوانــده ولــی ا
 . ضا آورد هح 91: 14واضب آن را تا قبل اػ 
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كه بر هرطنـد صـبر ، كـافی اسـت، شـد ظـاهر وی، نور وـاه )وهتـاب( نبـود ،فرض حاشد 
 .  حاشدوی وستحبنهودن وطابق احتياط 

كــــه عــــرض ضغرافيــــایی آنهــــا نزدخــــک حــــه قطــــب . 963 مسأله  حعضــــی اػ ونــــاطقی 
پـــا ،حاشـــد وـــی كشـــورهای شـــهال ارو ت افـــق در آنهـــا حـــه وضـــعّي ، ههشـــون تعـــدادی اػ 
كه گونه ق( و روشـنایی قبـل اػ طلـوع َف روشـنایی پـس اػ غـروب ظورشـيد )َشـ ای است 

 ؛ شوندها حه خکدخگر وّتصل ویق( در حعضی شبلَ ظورشيد )فَ 

كاواًل تارخک ،هادر این شب  شود و پس اػ رسـيدن حـه حـّدی اػ تـارخکی نهی آسهان 
كاسـته وـی آنکـه   تـا شـودتـر وـیشـود و آسـهان روشـن و روشـنحه تدرخذ اػ تارخکی آسـهان 

گونه ونـاطقدر  .كندآفتاب طلوع وی  آغـاػ فسـر صـادق )اعان صـبح( ػوـانی اسـت  ،این 
 . طور وحسوس زخاد شده و در سطح افق گسترده و پهن شود كه روشنایی و نور حه

خـاد شـدن نـوری نيسـت، والک طلوع فسر در ایـن ونـاطقشاخان عكر است،  ، هـر ز
خاد شدن نورحلکه حاخد   .  حا طشن عادی قابل تشصيص حاشد ز

 هزهاییووی تفضیلتنهااوقا
و  نهاػ ظوخش را در وقت فضـيلت آن حصوانـد ،نهاػگزار وستحب است . 964 مسأله

 لتر حـه اّو در ظواندن نهاػ در وقت فضيلت نيز عسله نهاخد و هر طه نهاػش را نزدخک
انتظــار بــرای  واننــدتــری  وگــر آنکــه وــوارد وهــن؛ بهتــر اســت، آوردضــا  هحــوقــت فضــيلت 

 .  آخد پیش، برگزاری نهاػ ضهاعت در وقت فضيلت

گانه   .  در وساجل آخنده ظواهد آود ،شرح اوقات فضيلت نهاػهای پنذ 

o صبح وقتفضیلتنهاز
ــا ػوــانی، وقــت فضــيلت نهــاػ صــبح . 965 مسأله  ۀكــه ســ یداػ اعان صــبح اســت ت
كند و تارخکی در سـهتی اػ افـق  ههۀو ضوانبش و آسهان ، صبح اطراف افق را روشن 

كــه ػوــان وــغكور قبــل و حــاقی نهانــد اػ پیــداخش ســرظی طــرف وشــرق  ظــاهر آن اســت 
 .  حاشدویوشرقّيه( ۀ رْه )ُح 
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o ظهروعصر وقتفضیلتنهاز
تـا ػوـانی و  شـودوقت فضيلت نهاػ ظهر اػ هنگام ظهر شـرعی آغـاػ وـی . 966 مسأله

طهــار هفــتن طــول شــاظص اضــافه  ۀحــه انــداػ 1،شــاظص در هنگــام ظهــر ۀكــه حــه ســاخ
كه نهـاػ نافلـه  دارداداوه ، شود كسی  كـه تـا را وـیو بهتر )حّتی برای  ظوانـد( آن اسـت 

كه حه ساخ دو هفـتن طـول شـاظص اضـافه  ۀحـه انـداػ، شاظص در هنگام ظهـر ۀػوانی 
   2.و آن را اػ ػوان وغكور حه تأظير نينداػد ظوانده حاشد را نهاػ ظهر، شودوی
كـه حـه سـاخویاػ ػوانی آغاػ ، وقت فضيلت نهاػ عصر  شـاظص در هنگـام  ۀشـود 
كـه حـه سـاخ شودفتن طول شاظص اضافه دو ه ۀحه انداػ، ظهر  ۀو تـا وـوقعی اداوـه دارد 

ــداػ، شــاظص در هنگــام ظهــر ــه ان شــش هفــتن طــول شــاظص اضــافه شــود و بهتــر  ۀح
كــه نهــاػ نافلــه را وــی كســی  كــه حــه ســاخ)حّتــی بــرای  كــه تــا ػوــانی   ۀظوانــد( آن اســت 

ػ نهـا، شـودطهـار هفـتن طـول شـاظص اضـافه وـی ۀحـه انـداػ، شاظص در هنگام ظهر
   3.و آن را اػ ػوان وغكور حه تأظير نينداػد ظوانده حاشدعصر را 

                                                           
كــه در شـهرهای ایــران در اّول ظهــر شـرعی. 1 كهتــرین وقــدار ظـود وــی، اػ آنسـا  و اػ  -رســد ســاخۀ شــاظص حـه 

كـه در حعضـی اػ  اّوا؛ وتن وغكور بر این اساس نگارش شده است - رود بین نهی در شهرهایی وانند وّکه 
كّلی اػ بـین وـی، اوقات سال كـافی اسـت سـاخۀ شـاظص  ،رودساخه در هنگام ظهر شرعی حه  در آن روػهـا 

ساخۀ شاظص در هنگـام ظهـر شـرعی در وحاسـبات  ،حنابراین .حه انداػۀ طهار هفتن طول شاظص برسد
گرفته وی، وغكور نسبت حه طنين وواردی در راحطـه حـا وقـت فضـيلت  ،و ههـين وطلـب شودصفر در نظر 
 . نهاػ عصر نيز ضاری است

گر طول شاظص، حه عنوان وثال. 2 كه در ػوين نصب شدها سانتيهتر حاشد و طـول سـاخۀ شـاظص در  54، ی 
كـه حـه انـداػۀ طهـار هفـتن ، سانتيهتر حاشد 14، هنگام ظهر شرعی وقت فضيلت نهاػ ظهر تا ػوانی اسـت 
ــه ســاخ 34طــول شــاظص ) كــه  ۀســانتيهتر( ح  .اضــافه شــود، ســانتيهتر اســت 14شــاظص در هنگــام ظهــر 

 . حاشدانتهای وقت فضيلت نهاػ ظهر وی، سانتيهتر برسد 74اظص حه ش ۀكه طول ساخػوانی ،حنابراین

كــه در ػوــين نصــب شــده اســت، حــه عنــوان وثــال. 3 گــر طــول شاظصــی   ۀســانتيهتر حاشــد و طــول ســاخ 54، ا
كـه وقت فضـيلت نهـاػ عصـر اػ ػوـانی آغـاػ وـی، سانتيهتر حاشد 14، شاظص در هنگام ظهر شرعی شـود 
كـه  ۀسانتيهتر( حه ساخ 94) حه انداػۀ دو هفتن طول شاظص ، سـانتيهتر اسـت 14شاظص در هنگـام ظهـر 

آغاػ وقت فضيلت نهـاػ عصـر ، سانتيهتر برسد 14شاظص حه  ۀكه طول ساخػوانی. حنابراین، اضافه شود
شــاظص در هنگــام ظهــر  ۀســانتيهتر( حــه ســاخ 34كــه حــه انــداػۀ شــش هفــتن طـول شــاظص )و ػوــانی اسـت

گردد 54شاظص  ۀخعنی طول ساخ، اضافه شود  . رسدوقت فضيلت نهاػ عصر حه انتها وی، سانتيهتر 
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، در وـــورد وقـــت فضـــيلت نهـــاػ ظهـــر و عصـــر توضـــيحات وســـألۀ قبـــل . 967 مسأله
گروا )َقْي ( وی  ؛ حاشدوربوط حه غير ػوان شّدت 

گروااّوا در هنگام شّد  توانـد ظوانـدن نهـاػ ظهـر را حـه تـأظير بینـداػد تـا وـیفـرد ، ت 
سـ س ، ظود شاظص اضـافه شـود ۀاظص در هنگام ظهر حه انداػش ۀكه حه ساخػوانی

نهـاػ را در  ،و در ایـن صـورت نهـاػ ظهـر را حصوانـد قابـل توّضـهحدون فاصله شدن ػوان 
   .وقت فضيلت آن ظوانده است

كــه حــه  توانــد ظوانـدن نهــاػ عصــر را حــه تــأظير بینـداػد تــا ػوــانیوــیفــرد ، طــور ههـين
سـ س حـدون ، دو برابـر شـاظص اضـافه شـود ۀداػشـاظص در هنگـام ظهـر حـه انـ ۀسـاخ

نهـاػ عصـر را در  ،و در ایـن صـورت نهاػ عصـر را حصوانـد قابل توّضهفاصله شدن ػوان 
 . وقت فضيلت آن انسام داده است

o وغرب وقتفضیلتنهاز
كــه وســافر نيســت . 968 مسأله اػ اعان  ،وقــت فضــيلت نهــاػ وغــرب بــرای شصصــی 
ق( َف )َشــ «هوغربّیــ ۀرْهــُح »كــه آن را تــا ػوــان اػ بــین رفــتن ســرظی ســهت وغــرب  وغــرب
 ؛ اداوه دارد، ناوند وی

وقــت فضــيلت نهــاػ وغــرب اػ اعان وغــرب تــا خــک طهــارم ، اّوــا نســبت حــه وســافر 
 . كند پیدا وی شب اداوه

o عشاء وقتفضیلتنهاز
اػ هنگام اػ بین رفتن سرظی سهت وغـرب  ،وقت فضيلت نهاػ عشاء . 969 مسأله
 . م شب اداوه داردخک سّو شود و تا  آغاػ ویه( وغربّی  ۀرْه )ُح 

 اوقاتنهازگریداحکام
كه   یو ػوانی انسان . 971 مسأله كند وقت يقختواند وشغول نهاػ شود  ا خـ دهيفرا رسن 
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كـه  یحـه اعان شصصـحـه ظبـر و حلکـه ، ظبـر دهنـد، دو ورد عادل حه داظل شـدن وقـت
نـان يطنانشـه ووضـب اطه، كنـد یوقت را و دنيرس فرادًا وراعات خوکّلف حداند شد

كتفا  یز وينشود   .  نهود توان ا
گــر . 971 مسأله  - ا در ػنــدان بــودنخــ یینــایواننــد ناب - یوــانع شصصــ عّلــتحــه  فــرد ا

د نهــاػ را حــه خــحا، كنــد خــا اطهينــان نيقــخ دن وقــتيفــرا رســنهــاػ حــه  نتوانــد در اّول وقــت
كنـد وقـت يا اطهخن يقخنداػد تا یر بيتأظ حنـابر  ن اسـتيههشنـ .اسـت دهيفـرا رسـنان 

گر ، الػماحتياط  ل ياػ قب یوقت اػ ووانع عهوو دنيفرارسحه  خا اطهينان نيقخوانع اػ ا
 .  نها حاشدخابر و غبار و وانند ا

گـر وقــت نهــاػ حـه قــدر . 972 مسأله اػ  یآوردن حعضــضــا  هحــ سـببكــه حــه  حاشـد كــن یا
ــده وــ یوقــدار، وســتحب نهــاػ یكارهــا ــرد، شــود یاػ آن حعــد اػ وقــت ظوان ــحا ف د آن خ

 ؛ اوردينضا  هحوستحب را 

، شـود  یحعـد اػ وقـت ظوانـده وـ اػ نهـاػ یوقـدار، ظواندن قنوت سببگر حه وثاًل ا 
گر ظواند د قنوت را نصواندخحا كـهينهـاػش صـح یدر صورت ،و ا  کخـحـّداقل  ح اسـت 

 .  ركعت اػ آن در وقت واقع شده حاشد
 د نهـاػ را حـهخـحا، ركعـت نهـاػ وقـت دارد کخـظوانـدن  ۀكه حه انداػ یكس . 973 مسأله
 .  نداػدیر بين وقت تأظید عهدًا نهاػ را تا اخنبا یول ،ادا حصواندنّيت 

گــــر تـــا غـــروب آفتـــاب و پنهـــان شــــدن  ،ســـتيكـــه وســـافر ن یكســـ . 974 مسأله ا
 داشـته حاشـد شـک كـه ا آنخ داشته حاشدپنذ ركعت نهاػ وقت  ۀحه انداػ، ديظورش
كهتـر اػ آنخـپـنذ ركعـت وقـت دارد  ۀحه انداػ ب يـد نهـاػ ظهـر و عصـر را حـه ترتخـحا، ا 
   ؛حصواند
گر  اّوا  عیـل اط واضب است حـه روشياحت، داشته حاشدكهتر اػ پنذ ركعت وقت ا
 :  دخرفتار نها
ــد اطــًا نهــاػ عصــرياحت   ۀســ س نهــاػ ظهــر را در فاصــل، را قبــل اػ نهــاػ ظهــر حصوان
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، بيـت ترتخـرعا سـ س بـرای، آوردضا  هحادا و قضا نّيت  حدون ،غروب تا وغرب یػوان
   1.ا حصواندادا و قضنّيت  دوحاره نهاػ عصر را حدون

گر آفتاب غروب نهوده و تا وغرب حه انـداػ ،طور ههين داشـته پـنذ ركعـت وقـت  ۀا
كهتـرخـپنذ ركعـت وقـت دارد  ۀحه انداػ داشته حاشد شک كه ا آنخ حاشد نهـاػ ظهـر و ، ا 
 ؛ادا و قضـا حصوانـدنّيـت  حـدون ،یػوـان ۀههـان فاصـل رواضـب دحنابر احتيـاط  عصر را
كهتــر وقــت  اّوــا گــر  : دخــرفتــار نها عیــل اط واضــب اســت حــه روشيــاحت ،حاشــدداشــته ا
حعـد نهـاػ ظهـر را ، ادا و قضا حصوانـدنّيت  نهاػ عصر را قبل اػ نهاػ ظهر حدون اطاً ياحت

  2.آوردضا  هحب دوحاره يت ترتخرعانهاػ عصر را هن برای  اطاً يس س احت، قضا نهوده
؛ اسـت یارز ضـيـوسافر ن یبرا، قبل عكر شد وسألۀكه در  یتهام احکاو . 975 مسأله
كـه وـالک در ػوـان حاقیـحا ا ركعـت  نسـا سـهخدر اوغـرب  اخـهانـده تـا غـروب ين تفـاوت 
 . نه پنذ ركعت، تسا

ــداػ ،ســتيكــه وســافر ن یكســ . 976 مسأله ــه ان ــا نصــف شــب ح گــر ت ــنذ  ۀا ظوانــدن پ
ــا آنکــه داشــته حاشــدركعــت نهــاػ وقــت  ظوانــدن پــنذ  ۀحــه انــداػ داشــته حاشــد شــک خ

و  ب حصوانـديـرا حـه ترت ءد نهـاػ وغـرب و عشـاخـحا، كهتـر اػ آنركعت نهاػ وقـت دارد خـا 
گر حه انداػ كهتر وقت خطهار ركعت  ۀا  .  را حصواند ءاحتدا نهاػ عشاد خحا، داشته حاشدا 

گر تا نصف شب حه انداػ یكس . 977 مسأله ظواندن طهار ركعـت  ۀكه وسافر است ا
ظواندن طهـار ركعـت نهـاػ  ۀحه انداػ داشته حاشد شک خا آنکه داشته حاشدنهاػ وقت 

كهتر اػ آن  ؛ دب حصوانيرا حه ترت ءد نهاػ وغرب و عشاخحا، وقت دارد خا 

                                                           
كند ظهراسـت خـا عصـر )وـا فـی  در این صورت ،شاخان عكر است. 1 گر نهاػ اّول را حدون اخنکه تعيین  الغّوـه  ا

حـاػ هــن   ،سـ س در فاصـلۀ بـین غـروب تـا وغـرب نهـاػ دخگـری، اػ ضهـت نـوع نهـاػ( و حـه قصـد ادا ظوانـده
الغّوـه هـن اػ ضهـت نـوع و هـن اػ  اخنکه ظهراست خا عصر و نيز حدون نّيـت ادا و قضـا )وـا فـی  حدون تعيین

 . حه ظواندن سه نهاػ نيست در رعاخت احتياط است و نياػی  كافی ، نظر ادا خا قضا( حصواند
كهتر اػ پنذ ركعت وقت دارد. 2 گر تا وغرب  كند، شاخان عكر است ا ظهـر اسـت  نهاػ اّول را حدون اخنکه نّيت 

هـن اػ ضهـت نـوع و هـن اػ نظـر ادا خـا قضـا بـودن(  ،الغّوـه  فـی خا عصر و حدون نّيت ادا خا قضـا )حـه قصـد وـا
در رعاخـت احتيـاط  كـافی ، الغّوـه اػ ضهـت نـوع( قضـا نهاخـد فـی  را حعـدًا )وـا س س نهاػ دخگـری  ،حصواند

 . حه ظواندن سه نهاػ نيست است و نياػی 
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گر حه انداػ اّوا س س  ،را ظوانده ءاحتدا نهاػ عشاد خحا، سه ركعت نهاػ وقت دارد ۀا
گر تـا  ادا حصواندنّيت  نهاػ وغرب را حه، هانده تا نصف شبيک ركعت حاقخفورًا در  و ا

احتــدا نهــاػ د خــک ركعــت نهــاػ وقــت دارد حاخــ اخــدو ركعــت  ۀنصــف شــب تنهــا حــه انــداػ
 .  را حصواند ءعشا

گاه حّش  . 978 مسأله گردد نیبناحالغ در  ۀهر   ۀكـه حـه انـداػ یدر صورت، وقت نهاػ حالغ 
را حصوانـد و  واضـب اسـت نهـاػ ،شـتر وقـت داشـته حاشـدیا بخک ركعت نهاػ خظواندن 

 یو قبـل اػ سـ ر نهـاػ را ظوانـده حاشـد، دن وقـتيسـر حعـد اػ فـرا، طنانشه قبل اػ حلوغ
گـــردد ـــالغ  ـــدن، شـــدن وقـــت ح ـــاره ظوان اط يـــاحتهرطنـــد  ،ســـتينهـــاػ واضـــب ن دوح
كه آن   . آوردضا  هحرا دوحاره وستحب است 

گــاه انســان عــغر . 979 مسأله گــر حصواهــد در اّو  داشــته حاشــد یهــر  ل وقــت نهــاػ كــه ا
شــدن آن برطــرف  وس اػیطنانشــه وــأ، آوردضــا  هحــّهن يحــا تــ آن را ناطــار اســت، حصوانــد
، شـودنـاتوان ّهن هـن ياػ تـ، ر انداظتن نهـاػيدهد حا تأظعقالیی ا احتهال خ، شدعغر حا

كند و نهاػ حصوانديت، ل وقتتواند در اّو   یو  ؛ ّهن 

گر وـأ یول  كنـد تـا عـغرشخـحا، وس نباشـدیا وس شـود و یا وـأخـشـود برطـرف  د صـبر 
صـبر  یست حـه قـدرينهاػ حصواند و الػم ن، در آظر وقت، نشدبرطرف  طنانشه عغر او

كارهـا كه فقط حتواند  وسـتحبات نهـاػ  یحلکـه بـرا؛ واضـب نهـاػ را انسـام دهـد یكند 
ــن ــه و قنــوتي ــد اعان و اقاو ــ، ز وانن ــر وقــت دارد و گ ــ یا ــد ت ــا آن يتوان ــد و نهــاػ را ح كن ّهن 

  .آوردضا  هحوستحبات 
بیـان ه وربوطـ های در فصـل - ّهنير اػ ووارد تيغ -گر خد یعغرهاكدام اػ  هرحکن  
 .  استشده 

گرفتنختواند حدون   یداند و نه یوساجل نهاػ را نهحعضی اػ كه  یكس . 981 مسأله ، اد 
 وعقـول دانـد و احتهـال یات را نهخات و سهويا شّک خح انسام دهد يطور صح آن را حه

حا حکن الزاوـی وصالفـت اد نگرفتن خ عّلتد و حه خش آیدر نهاػ پ آنهااػ  یکخدهد  یو
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گـرفتن خـ ید بـراخـحا - کب شـودرا ورت یحراووانند اخنکه  -نهاخد  ل نهـاػ را اػ اّو  آنهـااد 
 .  نداػدیر بيوقت تأظ

ــه حعضــی اػ وســاجل نهــاػ را نهی . 981 مسأله ك ــد كســی  ــه او طنانشــه، دان ــح نکــه د آي
كــه  یا نهــاػ وســألهن یبــوشــغول نهــاػ حشــود و در ، آوردضــا  هحــنهــاػ را ، حيطــور صــح حــه

 ؛ ح استينهاػ او صح، دخايش نیداند پ یحکن آن را نه

ــ گــر وســأله ااّو اػ دو  یکــخز اســت حــه یضــا، دخــش آیدانــد پــ یكــه حکــن آن را نهــ یا ا
د و نهاػ را تهـام خعهل نها - او حاشد ۀفيد آنکه وظيحه او - دهد یكه احتهال و یطرف
گر نهاػش حاطل بـودهخحعد اػ نهاػ حا یول ،كند كه ا دوحـاره حصوانـد و ، د وسأله را بپرسد 

گر صح  .  ستيالػم ن دوحاره ظواندن ،ح بودهيا
گر وقت نهاػ وسعت  . 982 مسأله كه ػوـان و طلبکار هن طلب ظود را حاشد  داشتها

، نهاخـــدوطالبـــه  ویاػ ، اداخـــش فـــرا رســـيده و حـــدهکار توانـــایی پرداظـــت آن را دارد
   .حعد نهاػ حصواند، ظود را حدهدحدهی ل اّو  در صورت اوکان حاخد حدهکار
كار واضب د ،طور ينهه  گر  وـثاًل  -فتد یاّتفاق ب آوردضا  هحن را د فورًا آخكه حا یگرخا
كنديل وسسد را تطهد اّو خحا - ند وسسد نسس استيبب  ؛ حعد نهاػ حصواند، ر 

كردهيوعص، نهاػ حصواند اّولعهدًا طنانشه ، در هر دو صورتالبّته  نهاػ  یول ،ت 
 .  ح استياو صح
اػ را حعــد اػ نهــ ءو نهــاػ عشــا د نهــاػ عصــر را حعــد اػ نهــاػ ظهــرخــانســان حا . 983 مسأله
ش اػ یرا پـ ءاػ نهـاػ ظهـر و نهـاػ عشـا عهدًا نهاػ عصر را قبـل طنانشهو  حصواندوغرب 

 ؛ حاطل است، واندنهاػ وغرب حص

گر حه  اّوا نهاػ عصر را قبـل اػ نهـاػ ظهـر و ، ندانستن وسأله و ضهل حه حکن ضهتا
كـــه در خـــادگيری وســـأله ، ظوانـــده نهـــاػ عشـــاء را قبـــل اػ نهـــاػ وغـــرب وی در صـــورتی 

كرده و ضاهل وقّصر كوت واضـب نهـاػ عصـر و عشـای او حاطـل حنابر احتيـاط  ،بودهاهی 
اشـکال نـدارد و نهـاػش صـحيح ، حاشـداست و طنانشه ضاهل قاصـر بـوده و وعـغور 

 .  است
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گر . 984 مسأله سهوًا وشـغول نهـاػ عصـر شـود و در ، اػ ظواندن نهاػ ظهر قبل انسان ا
نّيــت  یعنــخ، هــاػ ظهــر برگردانــدرا حــه ننّيــت  دخــحا، ن نهــاػ وتوّضــه اشــتباه ظــود شــودیبــ

ظـوانن ههـه نهـاػ ظهـر  یام و آنشه را وشغولن و آنشه حعد وـ آنشه تا حال ظوانده»: كند
كـرد یرا حـه زحـان ضـارنّيـت  نیـد اخـنبا یولـ، «حاشد ، سـاػد و حعـد اػ آنکـه نهـاػ را تهـام 

 .  نهاػ عصر را حصواند
گر . 985 مسأله شـود و در  ءعشـاسهوًا وشغول نهـاػ ، اػ ظواندن نهاػ وغرب قبل فرد ا

كردهیب كه اشتباه  را نّيـت  دخـحا، نشه حه ركـوع ركعـت طهـارم نرفتـهطنا، ن نهاػ حفههد 
كند و حعـد نهـاػ عشـا گـر حـه ركـوع  و، را حصوانـد ءحه نهاػ وغرب برگرداند و نهاػ را تهام  ا

كند و  ءنهاػ عشا، ركعت طهارم رفته ، و حعـد اػ آن حاشـد یو حيصح ن نهاػیارا تهام 
 . آوردضا  هحرب را نهاػ وغ
گــر  . 986 مسأله ادش خــن نهــاػ ینهــاػ ظهــر وشــغول نهــاػ شــود و در بــنّيــت  حــهانســان ا

د خـحلکـه حا، را حـه نهـاػ عصـر برگردانـدنّيـت  توانـد  ینهـ، د نهاػ ظهر را ظوانده استخایب
ن يطنـحکـن  ،زيـو در وورد نهاػ وغرب و عشـاء ن نهاػ را حشکند و نهاػ عصر را حصواند

 .  است
گر  . 987 مسأله را حـه نّيـت  و كنـد نهـاػ ظهـر را نصوانـده نيقـخن نهـاػ عصـر یدر بـفرد ا

كه نهـاػ ظهـر را ظوانـدهخایادش بخطنانشه ، نهاػ ظهر برگرداند را حـه نّيـت  توانـد  یوـ، د 
كند  ؛ نهاػ عصر برگرداند و نهاػ را تهام 

كـه یحکن در صورت نیه االبّت   ضـا  هحـظهـر نّيـت  نهـاػ را حـه یاػ اضـزا یحعضـ است 
گرخ داورده حاشين گـر آن  یولـ؛ آوردضـا  هحـ آن را عصرنّيت  حهدوحاره ، آورده ضا هح ا آنکه ا ا

گـر  ،طـور ههـينو  حاطـل اسـت نهاػ او در هـر صـورت، حاشد «ركعت»، ضزء ا خـ «ركـوع»ا
 .  حاطل است، الػمحنابر احتياط  نهاػش، حاشد «ركعت کخدو سسده اػ »

گر  . 988 مسأله د خـحا، ا نـهخـوانـده كنـد نهـاػ ظهـر را ظ شـک ن نهاػ عصریدر بانسان ا
كندنّيت  نهاػ را حه گـر وقـت حـه قـدر یولـ ؛آوردضـا  هحـو حعدًا نهاػ ظهر را  عصر تهام   یا

كــه حعــد اػ تهــام شــدن نهــاػ عصــر  کخــ یان برســد و بــراخــوقــت نهــاػ حــه پا، كــن اســت 
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كند ستيالػم ن، نهانده حاشد یركعت نهاػ هن وقت حاق  .  نهاػ ظهر را قضا 
گر  . 989 مسأله طـه  - ا نـهخـكند نهـاػ وغـرب را ظوانـده  شک ءشانهاػ ع نیبدر فرد ا

كنــد و  ءعشــانّيــت  د حــهخـحا - وارد ركـوع ركعــت طهــارم شــده و طــه نشــده نهــاػ را تهــام 
گر وقت حه قدر یول 1؛دآورضا  هحوغرب را  نهاػ ،حعد كه حعد اػ تهام شدن  یا كن است 
الػم ، حاشـدنهانـده  یركعـت نهـاػ هـن وقـت حـاق کخـشود و حـه وقـدار  وقت تهام ، نهاػ
كندين  .  ست نهاػ وغرب را قضا 

گــر  . 991 مسأله گغشــتن وقــت نهــاػ ظهــر و عصــر حدانــد طهــار ركعــت انســان ا قبــل اػ 
 حاخـد طهـار ركعـت نهـاػ، ولی نداند حه نّيت ظهر ظوانده خا حه نّيت عصر، نهاػ ظوانده

كه بر او  .  واضب است )نّيت وا فی الغّوه( حصواند حه نّيت نهاػی 
گغشتن وقت نهاػ وغرب و عشاء حداند خک نهاػ ظواندهگر قبل اا ،طور ينهه   ،ػ 

حاخــد نهــاػ وغــرب و ، آورده اســتضــا  هحــولــی ندانــد نهــاػ وغــرب ظوانــده خــا نهــاػ عشــاء 
حاخــد نهــاػ ، حاشــدو طنانشــه در وقــت اظتصاصــی عشــاء  را حصوانــد - هــر دو -عشــاء 

 .  ب انسام دهدواضحنابر احتياط  عشاء را حصواند و حعدًا قضای نهاػ وغرب را نيز

گر انسـان نهـاػ . 991 مسأله كـه ظوانـده یا  ن نهـاػیاطـًا دوحـاره حصوانـد و در بـياحت ،را 
كه حا ید نهاػخایادش بخ را حـه آن نهـاػ نّيـت  تواند  ینه، نصوانده اػ آن حصواند قبلد خرا 

گـر ، ظوانـد یاطًا وـيكه فرد نهاػ عصر را احت هنگاویوثاًل ؛ برگرداند د نهـاػ خـایادش بخـا
 .  را حه نهاػ ظهر برگرداندنّيت  تواند ینه، اندهظهر را نصو

ــدن نّيــت . 992 مسأله ــه نهــاػ  برگردان ــه نهــاػ ادا و اػ نهــاػ وســتحب ح اػ نهــاػ قضــا ح
حـه نهـاػ قضـای  حعـدیضـواػ عـدول اػ نهـاػ قضـای  ،طـور ههـين .سـتيز نیواضب ضا
هـر دو نهـاػ قضـا وربـوط حـه ظهـر و عصـر خـک هرطنـد  ،وحّل اشکال اسـت، قبل اػ آن
 .  رب و عشای خک شب حاشدروػ خا وغ

گـر وقـت نهـاػ . 993 مسأله ، ن نهــاػیتوانـد در بـ  یانسـان وـ، ادا وسـعت داشـته حاشـد ا
                                                           

توانـد نهـاػ عصـر را حــه نهـاػ ظهـر خـا نهـاػ عشـا را حـه نهـاػ وغــرب   نهینهـاػگزار  ،قبـل ۀألدر ایـن وسـأله و وسـ. 1
 .  برگرداند
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حلکـه در ؛ را حه نهاػ قضا برگردانـدنّيت ، كه نهاػ قضا بر عّوه دارد دخایادش بخطنانشه 
عـدول اػ نهـاػ ، طنانشه وقت فضيلت نهاػ ادایی وسعت داشـته حاشـد ،این صورت

 ؛ حاشد حب نيز ویوست، ادا حه نهاػ قضا

گـر وشـغول نهـاػ ظهـر  ؛وهکن حاشـد، ه حاخد برگرداندن نّيت حه نهاػ قضاالبّت   وـثاًل ا
كه  در صورتی وی ،است م ركوع ركعـت سـّو  واردتواند نّيت را حه قضای صبح برگرداند 

 .  نشده حاشد

كردن فرد ظواب براى نهاػ اوری پسندخده است . 994 مسأله گـاهی ، بیدار  حـه حلکـه 
كـه ظوابیــدن فــرد اػ روی ، حاشــد الػم وــی، وف واضـباوــر حـه وعــر ضهـت واننـد ضــایی 
كردن فرد ورخض و واننـد آن البّت ؛ انگاری و سبک شهردن نهاػ حاشد سهل گر بیدار  ه ا

 .  براى اقدام حه آن وسّوػ شرعی داشته حاشدحاخد  ،شودووضب اعّخت وی وی

و ۀوقد  قبلهرعایت:مدو 
قبلـه ، حاشـد یوعّظهـه وـ ۀكـه در وّکـ ی تعـالكعبه شّرفها اهّلل ۀوکان ظان . 995 مسأله

ــشــود و حا یوحســوب وــ ــروخ ــد و ههشنــ ید انســان روب ن اســت حکــن يآن نهــاػ حصوان
كه حايدن حخوانند سر بر یگرخد یكارها گخوانات   .  رديد رو حه قبله انسام 

گــر  . 996 مسأله كــه حــا وشــاهده وــ یا  در فاصــله فــردا كعبــه قــرار دارد  توانــد   یاػ ظانــه 
كــه در صــحن وســسد  یشصصــ واننــد، ص دهــديق تشــصيــطــور دق ضهــت قبلــه را حــه

د و خــرا حنها قيــضهــت دقد وراعــات خــحا، نــدیب  یكعبــه را وــ ۀالحــرام قــرار دارد و ظانــ
كن هرطند -در حال نهاػ ، اػ آن یانحراف عهد  .  ستيز نیضا - حه وقدار 

گراّوا   كه ضهـت قبلـ یتّي فرد در ووقع ا ص يرا حـا وشـاهده تشـص یقـيحق ۀقرار دارد 
كعبه دور است یكس وانند، دهد  ینه كـه عرفـًا خحا یطـور طنانشـه، كه اػ وکان  سـتد 
، دخــرا حنها یوراعــات ضهــت قبلــه عرفــ یعنــخ، «ظوانــد یرو حــه قبلــه نهــاػ وــ»: نــدخحگو
ــزار و وســايالػم ن و اســت یكــاف ــا اســتفاده اػ اب ــنهــا  واننــد قبلــه یلخســت ح ــو  GPSا خ ا خ
   ؛احدیرا ب یقيحق ۀق و پرسش ضهت قبليتحق
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كــه ولــی حــه  یا  طنــد درضــه یقــيحق ۀق نهــوده و وّطلــع شــود قبلــيــتحق در صــورتی 
كه قبل وثالً ، ط  انحراف دارد اخسهت راست  درضه حه راست  «17» یقيحق ۀحداند 
هرطنـد  ،ن نهـاػ حصوانـدين حـال رو حـه ضهـت وسـتقیـتواند حا ا  ینه یو، انحراف دارد
 .  ساب آورندحه حن را رو حه قبله يستادن وستقخا، در عرف

نه و شـکن او رو حـه يد سـخـحا، ظوانـد یسـتاده وـخكه نهاػ واضب را ا یكس . 997 مسأله
اط وسـتحب يـو احت اد اػ قبله ونحـرف حاشـدخد زخز نبايحلکه صورت او ن، قبله حاشد

ــا كــه انگشــتان پ ــه حاشــد یآن اســت  ــه قبل ــ .او هــن رو ح ــكــه حا یشصصــ ،نيههشن د خ
؛ نه و شــکن او رو حــه قبلــه حاشــديســ ،نهــاػ هنگــامالػم اســت در ، نشســته نهــاػ حصوانــد
 .  اد اػ قبله ونحرف حاشدخد زخحلکه صورت او هن نبا

د در حــال نهــاػ حــه پهلــو خــحا، توانــد نشســته نهــاػ حصوانــد  یكــه نهــ یكســ . 998 مسأله
كـه ضلـو یطور  یوهکـن اسـت حـه پهلـو یو تـا وقتـ حـدن او رو حـه قبلـه حاشـد یحصواحد 

گـر ا طـ  حصواحـد یوه پهلـم حـالػحنابر احتيـاط  نباخد، راست حصواحد ن دو وهکـن یـو ا
كف پاها یطور حه پشت حصواحد دخحا، نباشد  .  او رو حه قبله حاشد یكه 
آورده شـوند ضـا  هحـد رو حه قبله خحا، فراووش شده ۀاط و سسدينهاػ احت . 999 مسأله

 . شود  آورده ضا  هحز رو حه قبله يسهو ن ۀسسد، وستحبحنابر احتياط  و
كوشــش یــپ ید بــراخــحا، ظواهــد نهــاػ حصوانــد یكــه وــ یكســ . 1111 مسأله كــردن قبلــه  دا 
كـدام طـرف اسـت یـن پيقـخد تا خنها كنـد قبلـه  ، ن اسـتيقـخكـه در حکـن  یزيـا طخـدا 
گـرددخبرا كـه شهادتشـان وسـتند حـه حـّس و وـرد وثـل شـهادت دو ؛ ش حاصـل  عـادل 

 . ص دهديضهت قبله را تشص ،حاشد و بر آن اساس 1آنشه در حکن آن است

 - وـورد اعتهـادوثـل ظبـر دادن فـرد  - یـیعقال ونشـأحاصـل اػ  نانياطه ،طور ههين
گفتار فـرد ؛ است یكاف ن ضهـت يـیكـه اػ اهـل ظبـره در تع )ثقـه( یوـورد اعتهـادحلکه 

 ؛ نان نباشديا اطهخگهان ووضب هرطند  ،استحّست  ،حاشد یقبله و
گر اػ  اّوا گهانخحا ،دخنها وعّيننتواند ضهت قبله را ها  ن راهیاا كه اػ وحـراب  ید حه 

                                                           
 .  شودكه وعهواًل ووضب اطهينان حه ضهت قبله وی ،GPSنهای وعتبر خا  وانند استفاده اػ قبله. 1
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شـود عهـل  یدا ویگر پخد ییعقال یها ا اػ راهخ، نيوؤون یا قبرهاخ، د وسلهانانوسس
گفت یحّت ، دخنها گر اػ  كافرخفاسق  ۀا گهـان ، شناسـد یقبله را و یقواعد عله كه حا یا 

كندیحه قبله پ  .  است یكاف یصورت طنينیدر  ،دا 
ــه دارد یكســ . 1111 مسأله ــه قبل گهــان ح ــو، كــه  گهــان ق ــد  ــر حتوان گ ــر  یا ــپ یت كنــدی ، دا 

گهان ضع  یهن گفتـ؛ دخف ظود عهل نهايتواند حه  گـر وههـان اػ   ظانـه صـاحب ۀوـثاًل ا
گفت اخ گهان حه قبله پوسؤ ۀوسافر اػ  كنـدیـول هتل و وسافرظانه  حتوانـد اػ راه  یولـ، دا 
كنــدیـپ یتــر  یگهـان قــو - نهــا قبلـه - گـر وــثالً خد گفتـیـدر ا، دا   او یآنهــا بــرا ۀن صــورت 

 .  دخرف آنها عهل نهاتواند حه ح یست و نهينحّست 

كـه  ،هالبّت   كـه اػ ضهـت قبلـه ، در وسـألۀ قبـل عكـر شـدههـان طـور  طنانشـه فـردی 
گفتــه وی اعتهــاد نهــودتــوان  وی ،دهــد ثقــه و اػ اهــل ظبــره حاشــد ظبــر وی هرطنــد  ،حــه 

گهان خا اطهينان نشود  .  ووضب 
گــر بــرا . 1112 مسأله كــردن قبلــه وســیــپ یا كــردهخا حــا اخــ، نــدارد یا لهيدا  كوشــش  ، نکــه 
كه احتهال و کخنهاػ ظواندن حه ، رود ینه ینش حه طرفگها دهد قبله اسـت  یطرف 
كه طنانشه وقت نهـاػ وسـعت دارد وستحب اطيو احت حاشد یو یكاف طهـار  ،است 

كهتـر وقـت دارد نهاػ حه طهار طرف حصوانـد  اط وسـتحب اسـت حـهيـاحت ،و طنانشـه 
كه وقت دارد نهاػ را حصواندهرطند   .  طرف 

گر . 1113 مسأله گهـان خـ 1اسـت حکـن آنكـه در  یزيـطاطهينـان خـا ا خـ نيقـخ انسـان ا ا 
كه قبله در یپ كند   .  د حه هر دو طرف نهاػ حصواندخحا، اػ دو طرف است یکخدا 

گــر حصواهــد دو نهــاػ ، حــه طنــد طــرف نهــاػ حصوانــد ظواهــد ویكــه  یكســ . 1114 مسأله ا
كــه وثــل نهــاػ ظهــر و عصــر حا ، ب ظوانــده شــوديــحــه ترت یگــرخحعــد اػ د یکــخد خــحصوانــد 

كه نهاػ اّو اط وياحت م را حعـد نهـاػ دّو ، ل را حه آن طند طـرف حصوانـدستحب آن است 
كند  .  شروع 

                                                           
 . وانند شهادت دو ورد عادل. 1
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حـه قبلـه  1اسـت آنا آنشـه در حکـن خـ خـا اطيهنـان نيقـخكـه نتوانـد  یكسـ . 1115 مسأله
كنــدیــپ گــر حصواهــد غ، دا  كــاريــا كــه حا یر اػ نهــاػ  وــثاًل ، رو حــه قبلــه انســام شــود دخــكنــد 

گهـانخحا، ردرا بُب  یوانيحصواهد سر ح گهـان وهکـن خـعهـل نها د حه  گـر  حـه ، نباشـدد و ا
كه انسام دهد  .  ح استيصح، هرطرف 

كــه اطيــاحت . 1116 مسأله ــ واضــب آن اســت  ــام آن در حــال  ۀداظــل ظان ــر ح كعبــه و ب
ــ؛ نهــاػ واضــب نصواننــد، اريــاظت ــدارد یدر حــال ناطــار یول و در  و اضــطرار اشــکال ن
كعبـه  یاػ فضـا  یزيـحـاالت ط  ۀههـ  د درخـحا، كعبه نهـاػ حصوانـد حامبر فرد كه  یصورت

 .  ستاده نهاػ حصواندخحهاند و ا یوقابل او حاق

گر . 1117 مسأله حفههد نهاػش را پشت حه قبله ظوانده خا حا انحراف حـه حـّد نهاػگزار  ا
كــه ظــّط  - راســت خــا طــ  قبلــه كــه فرضــی قبلــه حــا ظــّط  طــوری  در نهــاػگزار  فرضــی 
خـا بیشـتر اػ حـّد  - آخـد  عهـود بـر هـن حـه حسـاب عرفًا دو ظّط  ،راستای آن نهاػ ظوانده

كـه وقـت نهـاػ نگغشـته، آورده استضا  هح وغكور خـک  ۀحـه انـداػهرطنـد  - در صورتی 
 ؛ حاخد آن را دوحاره حصواند - ركعت وقت حاقی حاشد

گغشـته حاشـد گر وقـت نهـاػ  نسـبت حـه ضهـت قبلـه وـرّدد بـوده و در  طنانشـه، اّوا ا
كرده خا حه ظاطر ندانسـتن وسـأله  خافتن آن سهل كـه ضاهـل وقّصـر انگاری  در وـواردی 
گونه نهاػ ظوانده، شودوحسوب وی  در غير وـوارد وـغكور و قضای آن الػم است، این 

كه حا خقين خـا اطهينـان خـاوانند وو - دو وـرد شـرعی دخگـر وثـل شـهادت حّسـت  ردی 
كه ، عادل گهان در وواردی  گهان اسـتوظيفۀ خا بر اساس  ، شرعی او عهل وطابق حا 

كـه ضاهـل قاصـر خا اػ روی فراوو شی و غفلت خا حـه ظـاطر ندانسـتن وسـأله در وـواردی 
گونه نهاػ ظوانده وحسوب وی  .  قضا الػم نيست - شود این 

گر . 1118 مسأله ولی انحـرافش اػ قبلـه  ،حفههد نهاػش را رو حه قبله نصواندهنهاػگزار  ا
كه در وسأل طنانشـه در انحـراف اػ قبلـه عـغر ، قبـل بیـان شـد ۀكهتر اػ وقداری حاشد 

ــه ظــاطر  واننــد اخنکــه در ضســتسوی ســهت قبلــه ســهل، تهنداشــ ــا ح كــرده خ انگــاری 
                                                           

 .  ههان. 1
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كـــه ضاهـــل وقّصـــر وحســـوب وـــی گونـــه نهـــاػ ندانســـتن وســـأله در وـــواردی  شـــود ایـــن 
گـر وقـت حاخد نهاػ را ، واضبحنابر احتياط  ،ظوانده گر وقت هسـت دوحـاره حصوانـد و ا ا
 ؛ دقضا نهاخ گغشته

گــر وعــغور بــوده واننــد وــوارد عكــ  الػم نيســت نهــاػ را در ، قبــل ۀر شــده در وســألاّوــا ا
نهـاػ اسـت فـورًا رو حـه  بینو طنانشه در  وقت دوحاره حصواند خا حعد اػ وقت قضا نهاخد

كــرده و در حــال حركــت ســ س نهــاػ را  ،قراجــت خــا اعكــار واضــب نهــاػ را نصوانــد، قبلــه 
 .  اداوه دهد و نهاػش صحيح است

و ۀوقد  ث:مسو  د  ح  طهارتاز
ا خــا غســل خــواضــب و وســتحب الػم اســت حــا وضــو  یاػ نهاػهــاک خــهــر  . 1119 مسأله

نهــاػ حاطــل  ،ن صــورتیــر ايــدر غ .انســام شــود( حاشــد یفــرد وــ ۀفــيكــدام وظ هــر) ّهنيتــ
كدام اػ طهارتيو توض است های  در فصـل( ّهنيتـ و غسـل، وضو) گانه سه یها ح هر 

 .  قبل عكر شد

و کبودنبدنولباس:چهارمۀوقد  گزارپا نهاز
كه در فصل حعـد ظواهـد  ییر ووارد استثنايدر غ)نهاػگزار  لباسو  1حدن . 1111 مسأله
كس حاشد کد پاخحا( آود گر  ، ا لبـاس نسـس نهـاػ حصوانـدخـحا حدن  اريدر حال اظت یو ا

 .  نهاػش حاطل است
كس . 1111 مسأله گر  كوتاه یا گ یحه عّلت  دانسـته  ینهـ یشـرع ۀوسأل یريكردن در فرا

نسس است و حـا آن  یته وثاًل وندانس یا نهخا لباس نسس حاطل است و خنهاػ حا حدن 
گغشـته ياحت، نهاػ ظوانده گـر وقـت  كـه نهـاػ را دوحـاره حصوانـد و ا اط واضب آن اسـت 
 ؛ دخقضا نها

گ  گر در فرا كوتـاه یرياّوا ا  ،ا لبـاس نسـس نهـاػ ظوانـدهخـنکـرده و حـا حـدن  یوسأله 
 .  دخا قضا نهاخست نهاػ را دوحاره حصواند يالػم ن
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سـت و حعـد اػ يا لباسـش نسـس نخـدارد حدن  نخا اطهينا نيقخ كه یكس . 1112 مسأله
 .  ح استينهاػش صح، نهاػ حفههد نسس بوده

ضســـتسو و  ،دارد شـــک ا لبـــاس ظـــودخـــبـــودن حـــدن  کكـــه در پـــا یكســـ . 1113 مسأله
نــد و نهــاػ يدر آن نب یزيــد و طخــطنانشــه ضســتسو نها یولــ؛ ســتيق بــر او الػم نيــتحق

 اّوـا؛ ح اسـتيصـحش نهـاػ، ا لباسش نسـس بـودهخحصواند و حعد اػ نهاػ حفههد حدن 
گــر ضســتسو نکــرده حاشــد ــدن  و ا ــحعــد اػ نهــاػ حفههــد ح ــودهخ حنــابر  ،ا لباســش نســس ب

گغشتهخحا، الػماحتياط   .  دخقضا نها، د نهاػش را دوحاره حصواند و طنانشه وقت 
كه فرد  یدر وورد ن حکنیاشاخان عكر است،  ن يقـخا آنشه در حکـن خ)ن يقخاست 

 شـک وگرنـه در صـورت، ش نداشـته حاشـدخاس ظوا لبخحدن  یقبل حه نساست  (است
 .  دخر نهايد آن را تطهخحا، كه قباًل نسس بوده یا لباسخر حدن يدر تطه
گـر در بـ، كه در وسعت وقت وشغول نهـاػ اسـت یكس . 1114 مسأله ن نهـاػ وتوّضـه یا

 : دو صورت دارد، ا لباسش نسس شدهخشود حدن 
هرطنـد  ،سـس شـدهدهـد حعـد اػ شـروع در نهـاػ ن عقالیـی ا احتهـالخـحدانـد  .الف
   .ظوانده حاشد - نساست حا -شدن  توّضهواػ نهاػ را قبل اػ  یقسهت
كشــ ،ن صــورتیــدر ا  كــردن لبــاس خــا لبــاس خــدن حــدن يطنانشــه آب  ــا عــوض  ا خ
ا لبـاس را آب خـحـدن  ن نهـاػیدر ب، ػند ینهاػ را حه هن نه صورت عرفاً ، رون آوردن آنیب

گـر طخـد خـا لباس را عـوض نهاخحکشد  ا آنشـه در حکـن عـورت خـعـورت او  یگـرخز ديـا ا
 ؛ رون آوردیلباس را ب، را پوشانده 1است
كه  یطنانشه طور یول  كارها صورت نهاػ را حه هنیک اػ اخهر حاشد  ا خ، ػند وی ن 

گــر لبــاس را ب ، وانــد یبرهنــه وــعــورت وی خــا آنشــه در حکــن عــورت اســت ، رون آوردیــا
 .  حصواند کا حدن و لباس پاد نهاػ را دوحاره حخحا، اط الػمياحت حنابر

 ؛ ربوط حه قبل اػ شروع در نهاػ استنساست وحداند  .ب
                                                           

كــــه الػم وی قســــهت، ونظــــور. 1 ها را بپوشــــانند و در  حاشــــد ػنــــان هنگــــام نهــــاػ آن قســــهت هایی اســــت 
 . عكر شده است« 1432» وسألۀ
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 کنهـــاػ را دوحـــاره حـــا حـــدن و لبـــاس پـــا، الػمحنـــابر احتيـــاط  حاخـــد ،در ایــن صـــورت 
 .  حصواند
گــر در بــ، وقــت وشــغول نهــاػ اســت یكــه در تنگــ یكســ . 1115 مسأله  نهــاػ وتوّضــه نیا
كش یدر صورت، نسس شده ششود حدن حدن ، ػند ینهاػ را حه هن نه، دن حدنيكه آب 

گر نهاػ را حه هن و را آب حکشد كنـد و نهـاػ او خحا ،ػند یو ا د حا ههان حال نهاػ را تهـام 
 .  ح استيصح

كه فرد حداند  ین وسأله فرقیدر اشاخان عكر است،  كـه پـس خندارد  ا احتهال دهـد 
كــه نساســت حــدنخــ حــدنش نســس شــده، اػ شــروع در نهــاػ قبــل اػ  وربــوط حــه، ا حدانــد 

 .  شروع در نهاػ است
گــر در بــ، وقــت وشــغول نهــاػ اســت یكــه در تنگــ یكســ . 1116 مسأله  وتوّضــهن نهــاػ یا

كش یدر صورت، شود لباسش نسس شده كـردنخـ دنيكه آب  رون آوردن یـا بخـ ا عـوض 
د لبـاس را آب حکشـد خـحا، رون آوردیـتواند لباس را ب یػند و و ینهاػ را حه هن نه، لباس

كندخ گـر طخ، ا عوض  رون آورد و نهـاػ را یـلبـاس را ب ،عـورت او را پوشـانده یگـرخز ديـا ا
كند  ؛ تهام 

گـر ط  ا خــتوانـد آب حکشـد   یعـورت او را ن وشــانده و لبـاس را هـن نهــ یگـرخز ديــاّوـا ا
كند كندخحا، عوض   .  د حا ههان لباس نسس نهاػ را تهام 

كه فرد حداند  ین وسأله فرقیدر اشاخان عكر است،  كـه پـس ا احتهال دهـد خندارد 
كه نساست خنسس شده است  لباسشاػ شروع در نهاػ  وربوط حـه قبـل  لباسا حداند 

 .  اػ شروع در نهاػ است
گر  . 1117 مسأله كنـد حـدن انسان ا ا خـن نهـاػ یا لباسـش نسـس اسـت و در بـخـفراووش 

حنـابر  ،بـوده ییاعتنـا یاههـال و بـ یاو اػ رو یطنانشـه فراووشـ، دخایادش بخحعد اػ آن 
گغشتهد نهاخحا، الػماحتياط  گر وقت   ؛ دخقضا نها ػ را دوحاره حصواند و ا

گر فراووش  ادش خـنبـوده اسـت و حعـد اػ نهـاػ  ییاعتنـا یاههال و ب یاو اػ رو یاّوا ا
گر در  یول؛ ست نهاػ را دوحاره حصوانديالػم ن، دخایب حکهـش  ،دخـایادش بخـنهـاػ  نیبـا
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ــ ــكــه اػ نساســت اطــالع نداشــته  اســت یواننــد وقت ــحــدن  فههــد وــی ن نهــاػیو در ب ا خ
كه در وساجل  .  كر شدع« 1413تا  1413» لباسش نسس شده است 

گر . 1118 مسأله كند و حدن  یجينسس بودن ش ،فرد ا ا لباسـش حـا رطوحـت خرا فراووش 
كه حدن   ین حال فراووشـيو در هه ا لباسش نسس شدهخحه آن برسد و وتوّضه نباشد 

كه آن خایادش بخنهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ ، و عدم توّضه ا خـء نسس بوده و حـدن یشد 
 ؛ ح استينهاػش صح، اند  لباسش هن نسس شده

گـر حـدنش حـا رطوحـت حـه ط البّته  كـرده برسـد و  یزيـا كـه نسـس بـودن آن را فراوـوش 
كـه ظـود را آب حکشـدیـحدون ا كنـد، ن  ا خـ غسـل، و نهـاػ حصوانـد رديـا وضـو حگخـ غسـل 
كه ح یوگر طور؛ و نهاػش حاطل است وضو گـرفتنخـ غسل نهودن احاشد  حـدن ، ا وضـو 
كـر خوثـل ا، نسـس نشـود شـود و آب کز پـاين كنـد  یا ضـارخـنکـه در آب   وضـو اخـغسـل 
 .  رديحگ

گر . 1119 مسأله كـه پـا خـا اطهينـان نيقـخلباس نسس را آب حکشـد و  انسان ا  کكنـد 
ح ينهــاػش صــح، نشــده کشــده اســت و حــا آن نهــاػ حصوانــد و حعــد اػ نهــاػ حفههــد پــا

 .  است
گــر ظــون . 1121 مسأله كــه اػ  خــا اطيهنــان نيقــخنــد و يبب ا لبــاس ظــودخــدر حــدن  یا كنــد 
كــه ظــون پشــه اســت اطهينــانوــثاًل  ،ســتينســس ن یهــا  ظــون طنانشــه حعــد اػ ، كنــد 

كه نه ییها  نهاػ حفههد اػ ظون  .  ح استينهاػش صح، شود حا آن نهاػ ظواند یبوده 
گر  . 1121 مسأله ، حاشـد وی شا لباسـخـكـه در حـدن  یكنـد ظـون خـا اطهينـان نيقـخفرد ا

كــه نهــ یظــون نسســ كنــد ظــون ػظــن و  اطهينــانوــثاًل ، ح اســتياػ حــا آن صــحاســت 
ــُد  ــا آن حاطــل اســت یطنانشــه حعــد اػ نهــاػ حفههــد ظــون، ل اســتَو كــه نهــاػ ح ــوده  ، ب

 .  حاشد یو حينهاػش صح
گـر دو قسـهت . 1122 مسأله كشــ ۀاػ حـدن فــرد نسـس حاشـد و فقــط حـه انـداػ ا دن يآب 

كه و وصّير، اػ آنها آب داشته حاشد یکخ كدام را   ؛ ب حکشدظواهد آ یاست هر 



    / وقّدوات نهاػ 

كـه در  1ا وتعـّدد العنـوانخـ حاشـد دترخا شـدخـشـتر یب یکـخوگر آنکـه نساسـت   حاشـد 
كـه فـرد فقـط  یحکن در وـورد و د آن را آب حکشدخواضب حاحنابر احتياط  ن صورتیا
بــرای  .اســتن طــور يههــ زيــاػ لبــاس نســس حاشــد ن قســهتک لبــاس داشــته و دو خــ

 : شود دو وثال عكر وی ،نهونه
گر نسا .الف گـرحاشـد  قسهت حدن ادرار کخست ا  یلـيفـرد حصواهـد حـا آب قل كـه ا
گــر خد و نساســت قســهت دخد دو حــار آن را حشــوخــار دارد آن را آب حکشــد حايــكــه در اظت

كه ، حدن كشخظون حاشد  كافيک ورتبه آب   دخـفـرد حا ،صورتن یدر ا، است یدن آن 
كه آلوده حه  یواضب قسهتحنابر احتياط   .  دخنهار يتطه، است ادراررا 

گر فرد تنها  .ب ظـون ، آن لبـاسقسـهت ک خـک لباس داشته حاشـد و نساسـت خا
گيح گوسـفند حاشـد و نساسـت قسـهتوان حالل  ظـون ، لبـاسگـر آن خد وشـت وثـل 

كه در لباس یم دارادّو  ظون قسهت، درندگان حاشد وهنـوع نهاػگزار  دو عنوان است 
گوشـت يح یاضزا»م اػ دّو ، «نساست» یکخاست   ،صـورتن یـدر ا؛ «بـودنوان حـرام 
ــفــرد حا ــوده حــه ظــون درنــدگان اســت تطه یواضــب قســهتحنــابر احتيــاط  دخ كــه آل ر يــرا 
 .  دخنها

گر حدن و لباسـش هـر دو نسـس شـود و ، لباس دارد کخكه فقط  یكس . 1123 مسأله ا
كش ۀحه انداػ كـه حـدن یـاط الػم ايـاحت، اػ آنها آب داشته حاشـد یکخدن يآب  ن اسـت 
كش كـه يز نیضـا واضـبحنـابر احتيـاط  اػ حصوانـد وده و حا لباس نسس نهـيرا آب  سـت 

كش  ؛ ده و حا حدن نسس نهاػ حصوانديلباس را آب 

 وثـل آنکـه نساسـت - حاشـددتر خا شـدخـشـتر یكه نساست لبـاس ب یدر صورت یول 
گر فـرد حصواهـد حـا آب قل لباس ادرار حاشد و  ،ار دارد آن را آب حکشـديـكـه در اظت یلـيا

كــه ، نساســت حــدن د وخد دو حــار آن را حشــوخــحا كشــخــظــون حاشــد  دن آن يک ورتبــه آب 
وهنـوع نهـاػگزار  كه در لباس، ر اػ نساستيهن غ یگرخا آنکه عنوان دخ - است یكاف

ن یـدر ا، داػ درنـدگان حاشـ یکخظون ، ست لباسآنکه نسا وثل، داشته حاشد، است
                                                           

 . دارای دو خا طند عنوان. 1
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كدام را و وصّير فردها  صورت  .  ظواهد آب حکشد یاست هر 
ــه غ یكســ . 1124 مسأله ــك ــا انتهــای وقــت نهــاػ یگــرخلبــاس د ،بــاس نســسر اػ لي  ت
هرطنـد احتيـاط  ،ح اسـتيد حـا لبـاس نسـس نهـاػ حصوانـد و نهـاػش صـحخـحا، ندارد

كـه در آوردن آن وهکـن اسـت نهـاػ دخگـری حـدون لبـاس  ،وستحب است در صورتی 
كه در  .  حصواند، آود  ظواهد«1431» وسألۀ حه دستوری 

گــر حدانــد ، كــه فقــط دو لبــاس دارد یكســ . 1125 مسأله اػ آنهــا نســس اســت و  یکــخا
كدام   ،د حـا هـر دو لبـاس نهـاػ حصوانـدخـطنانشـه وقـت دارد حا، اػ آنها اسـت کخنداند 
گر و كدامخظواهد نهاػ ظهر و عصر حصواند حا یوثاًل ا نهـاػ  کخنهاػ ظهر و  کخ، د حا هر 

 ؛ عصر حصواند

گر وقت تنگ است و ه یول  كدام يا  یتربر یگرخاػ نظر نساست و اوثال آن بر در 
كـاف، نداشته حاشد كـدام نهـاػ حصوانـد  اّوـا طنانشـه احتهـال نساسـت ؛ اسـت یحـا هـر 

دتر خا شــدخــشــتر ینساســتش ب ،بــر فــرض نســس بــودنهــا اػ آن یکــخا خــشــتر حاشــد یب یکــخ
كـه در لبـاسيـهـن غ یگـرخا آنکـه عنـوان دخحاشد  وهنـوع اسـت نهـاػگزار  ر اػ نساسـت 

 .  دگر نهاػ حصوانخد در لباس دخحا، داشته حاشد

 ستبدنولباسیکهالزمنیووارد گزار باشدکپانهاز
گر حدن ، عیل در پنذ صورت . 1126 مسأله ش نهـاػ، نسـس حاشـدنهـاػگزار  ا لبـاسخـا
 :  است حيصح

كهتر اػ درهن حاشد .1    ؛نساست حه ظون 
   ؛ل حاشدَو نساست وربوط حه ظون ػظن خا ُد  .2 
كوطک نساست در لباس .3     ؛حاشدنهاػگزار  های 
كه ههراه نساست در .4     ؛است حاشد )وحهول نسس(نهاػگزار  طيزی 
 .  حاشد در حال اضطرار و ناطاری نساست .5 

 : شود وی در وساجل حعد عكر ،ووارد نای شرح
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o 3.درهننجاستبدنیالباسبه کهتراز خون
گــر حــدن  . 1127 مسأله ــا ــه وقــدار نهــاػگزار  ا لبــاسخ ــوده  «كهتــر اػ درهــن»ح ــه ظــون آل ح
 :  نهاػ حصواندر یزط ختواند حا شرا یفرد و، حاشد

حســاب  َشســتحنــد ســر انگشــت  ۀحــه انــداػ «رهــند»، واضــبحنــابر احتيــاط  .الههف
 .  شترینه ب، شود

كهتر اػ درهـن حاشـد. حنابراین، ظالص حاشد، ظون .ب گر ظون  ا خـ کحـا طـر یولـ ،ا
كـه در وسـاجل  - نهـاػ حـا آن، آب و وانند آن وصلوط شده حاشـد اخزرداحه  حـا توضـيحی 

 .  ستيح نيصح - شود حعد عكر وی
ح وطلـب در وسـاجل حعـد يتوضـ) نباشـدض يوثل ظون حـ وهنوع یها  اػ ظون .ج
 . (شود یعكر و

كــه شــراشــاخان عكــر اســت،  كهتــر اػ درهــن  ، حاشــد  یفــوق را دارا وــۀ گانــ ســه طخظــون 
ــاػ هــن حکهــش، آن برطــرف شــود نيطنانشــه عــ ــاق ح ــا آن صــح اســت و یح  حينهــاػ ح

ــا؛ حاشــد یو كهتــر اػ درهــن بــل توّضــه اســتقاز يــنن نکتــه ی  نســس اســت و، كــه ظــون 
 .  ستين شبودن کپا یح بودن نهاػ حا آن حه وعنايصح

گر حدن  . 1128 مسأله حـا رطوحـت و  -دن يرسـ سـبب حـه یولـ ،نباشـد یظون، ا لباسخا
دا یـتهـاس پ کظـون ظشـ ۀتـر حـا لصتـ   نکـه دسـتخوثـل ا ،نسس شود، حه ظون - یتر
كهتــر ا یوقــدارهرطنــد  - دخــنها حــا آن صــحيح  نهــاػ - ػ درهــن حاشــدكــه نســس شــده 

 .  نيست
گر ظون حدن  . 1129 مسأله كهتر اػ درهن حاشد و رطوحتخا كـه حـه  یا لباس  حه آن برسد 

كنـد و آن اطـراف را آلـوده نهاخشـده سـرا یاطراف ووضع ظـون نهـاػ حـا آن حاطـل ، دخـت 
ــه آن رســ یظــون و رطــوحتهرطنــد  ،اســت ــداػ، دهيكــه ح ــه ان ــ؛ درهــن نباشــد ۀح گــر  یول ا

 .  نهاػ ظواندن حا آن اشکال ندارد، ظون برسد و اطراف را آلوده نکند رطوحت فقط حه
گر ظـون . 1131 مسأله كهتـر اػ درهـن حاشـد و نساسـت ، ا لبـاس اسـتخـكـه در حـدن  یا

واضب در حنابر احتياط  یحّت  - زدیآن بر یرو ادرارقطره  کخوثاًل  ،حه آن برسد یگرخد
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صتـه شـده خظـون ر یا لباس هن نرسد و تنها روخپاک حدن های  كه حه قسهت یصورت
 .  ستيح نينهاػ ظواندن حا آن صح - حاشد

كهتـر  یحّت  - حاشدنهاػگزار  ا لباسخكه در حدن  انداػههر ، ضيظون ح . 1131 مسأله
ــاػ  ــا آن حاطــل اســت - ک درهــنخ ــابر احتيــاط  و نهــاػ ح ظــون ، واضــب ظــون نفــاسحن

، ظـون وـردار نسـس، ظون حيوان نسس العـين وثـل ظـون سـگ و ظـوک، استحاضه
كتابی نيز ههين حکن را داردظون حيوان ح كافر غير  گوشت و ظون انسان   . رام 

كافريغ گر وثل ظون حدن انسانخد یها  ظون یول  ا خاو حاشد  ق حه ظودطه وتعلّ ، ر 
گوشـتيـا ظـون حخحاشد  یگرخوتعّلق حه د حـدن و  یدر طنـد ضـاهرطنـد  ،وان حـالل 
ظوانـدن حـا آن اشـکال  نهاػ، كهتر اػ درهن حاشد، هن یكه رو یدر صورت، لباس حاشد

 . ندارد
گــر  . 1132 مسأله كهتــر اػ درهــن خــكــه در حــدن  یدانــد ظــون یوــانســان ا ا لبــاس اوســت 
كه حصش ییها  دهد اػ ظون یاحتهال و یول، حاشد وی ز است حا یضا، ده نشدهيحاشد 

 .  آن ظون نهاػ حصواند
گر ظون . 1133 مسأله ن یـكهتـر اػ درهـن حاشـد و فـرد اػ ا، ا حدن اسـتخكه در لباس  یا

كه آن  كه نهاػ حا آنها صح ییها  اػ ظون، ظونووضوع  اطـالع   یب، حاشد یهح نياست 
كه اػ ظون كـه نهـاػ حـا آنهـا صـح ییهـا  حاشد و نهاػ حصواند و حعد وعلوم شود  ح يبـوده 

   .دست دوحاره نهاػ حصوانيالػم ن، ستين
كهتــر اػ درهــن اســت و نهــاػ  طــور ههــين  كــه ظــون  گــر اعتقــاد داشــته حاشــد  اســت ا

كه حه وقدار درهن  حصواند و حعد دوحـاره  زيـن صـورت نیـدر ا، شـتر بـودهیا بخوعلوم شود 
 .  ستيالػم ن ظواندن نهاػ

گر  . 1134 مسأله نهـاػ حـا  سهيدر نت كه حاشد ویكهتر اػ درهن ، نداند وقدار ظونفرد ا
كــهیا بخــدرهــن  ۀا حــه انــداػخــح اســت يآن صــح ، ســتيح نينهــاػ حــا آن صــح شــتر اســت 

 .  شتر بوده حاشدیا بخدرهن  ۀحه انداػ قبالً وگر آنکه ؛ نهاػ حصواند، ن ظونیتواند حا ا یو
ظــون  کخــ، و حــه پشــت آن برســد رخصتــهآســتر  یكــه حــه لبــاس بــ یظــون . 1135 مسأله



    / وقّدوات نهاػ 

، وحاسـبه نهـود د آن راخـحا شـتر حاشـدیكه وساحت ظون ب یشود و هر طرف یحساب و
ــ ــر پشــت آن ضــدا ظــون یول گ ــحا، شــود یا كــدام را ضــدا حســاب نهــود و در ا دخ ــهــر  ن ی

گــر  ،صـورت كهتـر اػ درهــن حاشــد یرو، لبــاس اسـت یكــه در پشـت و رو یظـونا ، هــن 
گر حه وقدار درهن  است حينهاػ حا آن صح  .  نهاػ حا آن حاطل است، شتر حاشدیا بخو ا

گــر ظــون . 1136 مسأله ا حــه خــزد و حــه آســتر آن برســد و یــكــه آســتر دارد بر یلباســ یرو، ا
كـدام خحا، ر برسدگخا اػ لباس حه لباس دخ، شود یز ظونيلباس ن یزد و رویآستر بر د هر 

گر روپ؛ دخرا ضدا حساب نها كهتر اػ درهن حاشد یس ا وگرنه  ،بوده حينهاػ صح، هن 
 ؛ حاطل است

ظـون حسـاب  کخـكه در نزد عرف  یطور حه ،كه وّتصل حه هن حاشند یوگر در صورت 
كهتـر اػ درهـن حاشـدیوساحتش ب كه یس اگر ظون در طرفپ، شود نهـاػ حـا آن ، شـتر اسـت 
گر حه وقدار درهن  ستا حيصح  . حاشد ینهاػ حا آن حاطل و، حاشد شتریا بخو ا

o 7.خونزخنودولنجاستبدنیالباسبه
گر در حدن  . 1137 مسأله تـا ، ل حاشـدَوـا ُد خـظـون ػظـن و ضراحـت ، نهـاػگزارا لبـاس خـا
 ،نهـاػ حصوانـد ریـزط ختوانـد حـا شـرا  یوـ ل ظـوب نشـدهَوـُد  اخـا ضراحـت خـكه ػظـن  یوقت

 :  تر اػ درهن حاشدشیب آن ظونهرطند 

ػظــن و ضراحــت قابــل توّضــه بــوده و ثبــات و اســتقرار داشــته حاشــد و عرفــًا اػ  .الههف
 .  دخايحه حساب ن یضزج یها  ػظن

 - دخـآ وـی حـه حسـابل َو ا ُد خكه عرفًا تاحع ػظن  - ل و اطراف آنَو ا ُد خظون اػ ػظن  .ب
 .  ت نکرده حاشدخگر سراخد  یحه ضا
كـردهیا - هنيعل ی تعالرضوان اهّلل - اػ فقها یبرظ كـه تطه  ن شرط را هن عكر  ر يـانـد 
كردن لباس آلوده حـه ظـونخحدن  گونـه، ا عوض   یدر نظـر عـرف سـصت كـه حاشـد یا  حـه 
سـت و يثاحـت ن، ن شـرطیـا اّوـا؛ شـود كـه وعهـواًل تحّهـل نهـی العاده داشته حاشـد فوق
ز الػم يـــو ن اط وســـتحب اســـتيـــوطـــابق حـــا احتهرطنـــد  ،حاشـــد  یالػم نهـــ ت آنخـــرعا
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گر حا، ظالص حاشد ین ظونيطنست ين  یهـرَه ا دوا و َو خـا عـرق خا زرداحه خ کطر حلکه ا
گغاشته یكه رو تـوان   یحاػ هن وـ، حاشد كننده وصلوط شده یا وواد ضّد عفونخاند  آن 

 .  حا آن نهاػ ظواند
گــر ظــون . 1138 مسأله ــبر ا ــه زود یو ػظهــ یدگخ شــود و شســتن آن  یظــوب وــ یكــه ح

ا خدرهن  ۀحاشد و حه انداػنهاػگزار  ا لباسخدر حدن ، (یضزج یها  ضراحت) آسان است
 .  نهاػ او حاطل است، شتر حاشدیب

گــر ضــا . 1139 مسأله ــاػ حــدن  ییا ــا ػظــن فاصــله دارد فــرد لبــاس اخ ــحــه ظــون ، كــه ح ا خ
گـر وـثالً . حنـابراین، ست حا آن نهاػ حصوانديز نیضا، نسس شود رطوحت ػظن آرنـذ فـرد  ا

كـف دسـت برسـد  یظون نهـاػ حـا آن  ،شـتر حاشـدیا بخـدرهـن  ۀو حـه انـداػشود و ظون حـه 
   ؛ستيح نيصح
گر وقدار یول  كـه اطـراف ػظـن اسـت حـه ظـون خاػ حدن  یا ا رطوحـت ػظـن خـا لباس 

گـر ػظـن  نـدارد ینهاػ ظواندن حا آن وـانع، نسس شود كـه  حاشـد یقسـهتل در َوـا ُد خـو ا
ــانع اػ ســرا حندنــد وــی وعهــواًل آن را ــه ختــا و حســتن آن الػم ، دآن شــو اطــرافت ظــون ح

 .  اط وستحب استيوطابق حا احتهرطند  ،ستين
گــر اػ بواســ . 1141 مسأله ، نهــا اســتخو واننــد ا ینــیدهــان و ب داظــلكــه  یا ػظهــخــر يا
تواند حا   یو «1415» وسألۀط وغكور در خحا تحّقق شرا، برسد فرد ا لباسخحه حدن  یظون

كه دانين یو فرق آن نهاػ حصواند  .  ا اندرون حاشدخ رون حاشدیر بيبواس ۀست 
ده يو حصشــ دخــآ نهــی حــه حســابل َوــههاننــد ظــون ػظــن و ُد  ظـون دوــاغ . 1141 مسأله
كهتر اػ درهـن و ظـالص حاشـد ،نشده گـر داظـل ب یولـ؛ وگر آنکه   یلـَو ا ُد خـػظـن ، ینـیا
، حاشـد ل را داراَوـط ظـون ػظـن و ُد خن ظون شرایشود و ا  یكه ظون اػ آن ظارح و حاشد
 .  ح استيحده شده و ظواندن نهاػ حا آن صيحصش

گر در حدن ، كه حدنش ػظن است یكس . 1142 مسأله  ۀحـه انـداػ یا لبـاس ظـود ظـونخا
كـه ياحت، گرخا ظون دخند و نداند اػ ػظن است يشتر ببیا بخدرهن  اط واضب آن اسـت 

 .  حا آن نهاػ نصواند
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گر طند ػظن در حدن حاشـد و  . 1143 مسأله كـه  کخـنزد یطـورا ػظـن  کخـهـن حاشـند 
 ؛ اػ ظواندن حا ظون آنها اشکال ندارداند نه ههه ظوب نشده یتا وقت، حساب شود

گر حه قدر یول  كدام  یا كه هر  كـدام ، ػظـن حسـاب شـود کخاػ هن دور حاشند  هـر 
وگـر آنکـه ، حـدن و لبـاس را اػ ظـون آن آب حکشـد، نهـاػ ید بـراخـفـرد حا، كه ظوب شـد

كهتـر اػ درهـن را نخكهتر اػ درهن حاشـد و شـرا كشـيـط ظـون  كـه آب  دن آن يز دارا حاشـد 
 .  ستيم نالػ

o 1.گزارککوچهایلباسنجاست نهاز
گــر لبــاس . 1144 مسأله كــه ، ضــوراب، نيوثــل عــرقشنهــاػگزار  کكوطــ یهــا  ا ــاله  ك
وگــر آنکــه اػ  1؛ح اســتينهــاػ صــح، نســس حاشــد ديشــود حــا آنهــا عــورت را پوشــان ینهــ

كه در اخن وانند سگ يوان نسس العيا حخوردار نسس  ن یـا ظوک درست شده حاشد 
 .  ضب نهاػ در آن حاطل استواحنابر احتياط  ،صورت

كـه حـه دسـت نهـوده  ،نیحنابرا گر فـرد حـا انگشـتر نسـس   یور آالت طـالیـا ػن حـا زخـا
 .  ح استيصح شنهاػ، نسس نهاػ حصواند

o 3.(ههراهگریءدیاشیلباس)وحهولنجسنجاست
گــر شــ . 1145 مسأله نســس د يــكل، تلفــن ههــراه، طــاقو، ء نســس واننــد دســتهالیا
  2.ندارداشکال ، حاشدنهاػگزار  ههراه
گــر لبــاس نسســ، نيههشنــ  حــه  یضــرر ،ههــراه او حاشــد ،دهيآن را ن وشــفــرد كــه ی ا

 ؛ ن را داشته حاشديت پوشاندن عورتّي ن لباس قاحلیاهرطند  ،رساند ینهاػ نه
گونه،  كـه اػ اضـزا( وحهـول نسـس) ء نسـسیههـراه داشـتن شـ ههين   یدر نهـاػ 
گوشـت ير حیان و سـادرنـدگ یا اػ اضـزاخـه شـده ّيـدار وردار نسـس ته روح وانـات حـرام 

                                                           
كننده حه حدن خـا لبـاس. 1 كه نساست آن حا تری سراخت  كـه پـاک بـودن آن نهـاػگزار  البّته حاخد در نظر داشت 

 . در وورد اداوۀ وسأله نيز ضاری است ،و این حکن سراخت نکند، ػم استال
 .  ههان. 2
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وانــــات ير حیدرنــــدگان و ســــا یالبّتــــه در وــــورد اضــــزا؛ ســــاظته شــــده اشــــکال نــــدارد
كه ظون ضهنده دارندگوشت حرام كـه  -نهـاػگزار  ا لبـاسخـاػ آن بر حـدن  یزيد طخنبا ،ی 
ظواهــد  «1453» وســألۀدر  آن ليتفصــ كــه ،حاشــد - ن را دارديت پوشــاندن عــورتّيــقاحل
 . آود

o 7.نج وناچاراستبدنیالباسدر یحالتاضطرار
. ا لبـاس نسـس در حـال اضـطرار اشـکال نـداردخـنهاػ ظوانـدن حـا حـدن  . 1146 مسأله
ـــحنابراخ ــرد ن، ـ ــر ف گ ـــتواناخا ـــيتطه یـ ـــر حـ ـــخدن ـ ــــ ـــخاس ـا لب ـــيا تهـ ـــلب ۀـ ــاـ ـــنداشت کاس پ ه ـ
كه یاػ اهرطند  -دــحاش كـ ای بـراخش العـاده فـوق یسـصت یكـارطنين ن ضهت   هدارد 

در هرطنـد  ،تواند حا ههـان حـال نهـاػ حصوانـد  یو -(حرح) ستيقابل تحّهل ن وعهوالً 
 ؛ وسعت وقت حاشد

وشـروط حـه آن ، هّي ر وورد تقيدر وسعت وقت در غ، ن حالیالبّته نهاػ ظواندن در ا
كه فرد  ا خـتوانـد حـدن   یوـ، وقـت نهـاػ یحاشـد تـا انتهـانداشـته  نـانياطهخقين خـا است 
 د صـبرخـنـه حاوگر ،دخـه نهاّيـنهـاػ ته یبرا کتواند لباس پا  یا وخر نهوده يلباسش را تطه

 .  كند
گر فرد در وواردشاخان عكر است،   ا حـدن نسـس خـكه شرعًا وساػ است حا لبـاس  یا
شــدن  یســ س عــغرش تــا قبــل اػ ســ ر، آوردضــا  هحــرا ل وقــت نهــاػ در اّو ، صوانــدحنهــاػ 

كه ظ یست نهاػيالػم ن، وقت برطرف شود  .  وانده دوحاره حصواندرا 

و گزارلباسطیشرارعایت:پنجنۀوقد  نهاز
كه پنذ شرط آن وشـترک بـنهاػگزار  لباس . 1147 مسأله ن وـردان و یهفت شرط دارد 

 .  حاشد یوردان و وصصوص ،ػنان است و دو شرط آن

 :  ط وشترکخشرا .الف
   ؛حدن را حه وقدار واضب در نهاػ بپوشاند، ا پوششخلباس  .1 
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   ؛حاشد کپا .2
   ؛وباح حاشد، واضبحنابر احتياط  .3 
   ؛وردار نباشد یاػ اضزا .4 
گوشـت ير حیاػ سـا، واضـبحنـابر احتيـاط  حلکـه، درنده وانياػ ح .5  وانـات حـرام 
 .  ز نباشدين

 : وردان یط اظتصاصخشرا .ب
 .  شن ظالص نباشدخلباس ابر .2 ؛لباس طالحاف نباشد .1 

 گزارطوشترکلباسیشرا نهاز

o  نهاز،اپوششیاسلب:لشرطاو  واججدر بپوشاندبدنرابهوقدار
ـــوـــرد حا . 1148 مسأله ن ظـــود را ينـــد عـــورتينب او را  یكســـهرطنـــد  ،د در حـــال نهـــاػخ
كه اػ ناف تا ػانو را هن بپوشاند بپوشاند  .  و بهتر آن است 

، گـردن، سـاق پـا، سـاعد دسـت یتهام حدن حّت ، د در ووقع نهاػخػن حا . 1149 مسأله
كســ یر وکــان ظلــوتدهرطنــد  ،ظــود را بپوشــاند یســر و وــو كــه  حضــور  ینهــاػ حصوانــد 
 :  ستيدر حال نهاػ واضب ن پوشاندن سه قسهت یول 1،ندارد

را  ینکـه روسـرخحـا ا) پوشـاند یوعهواًل آن را نه یكه روسر یصورت حه وقدار .الف
گر  .  نییپاها اػ ور پا حه پا .ج؛ ها اػ ور تا سر انگشتان  دست .ب؛ (بان ػده استیبر 

د خــحا، كنــد وقــدار واضــب را پوشــانده اطهينــانآنکــه ػن  یبــرا شــاخان عكــر اســت،
 ،نيههشنــ .هــا را هــن بپوشــاند  تــر اػ وــر  نییپــا یاػ اطــراف صــورت و وقــدار یوقــدار

 .  پا واضب است ا ورخپوشش ظود ور دست 
ــ . 1151 مسأله گــر دظتــر حّش ــد ۀا ــالغ حصواهــد نهــاػ حصوان پوشــش او در حــال نهــاػ ، ناح

                                                           
كـه پوشـش آن در   در حکـن عـورت وحسـوب وی، تهام حدن ػن حه ضز سه وورِد استثنا شـده. حنابراین، 1 شـود 

 . نهاػ واضب است
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كـهوگـر در سـر و وـ؛ وانند ػن حالغ است گـردن  بـر دظتـر  پوشـش آنهـا در حـال نهـاػ و و 
 .  ستين الػمناحالغ  ۀحّش 

ش را خظــــو ۀر طانـــیـــگــــردن و ز، بـــر ػن حـــالغ الػم اســــت در حـــال نهـــاػ . 1151 مسأله
كــه وعهــواًل روســر ۀاػ طانــ یوقــدارپوشــش  یولــ؛ بپوشــاند بــر  آن را نکــهخحــا ا - یػن 

 .  ستيالػم ن، پوشاند آن را نهی - است ػده بانیگر
، د در ووقـع نهـاػخـواضـب حاحنابر احتياط  -ورد و طه ػن  طه - نهاػگزار . 1152 مسأله
 ؛ ز بپوشاندياػ ظودش ن یحّت ( ر اػ ووارد استثنايغ) حدنش را

گر پ كوتاه حـه تـن دارد يػن لباس آستوثاًل س ا كـه سـاق پـا رايپوشـ یا شـلوارخـن   ده 
كس یپوشاند و حه هنگام نهاػ طادر را طور نهی كه  حـه  یولـ، نـديحـدن او را نب یبپوشد 

اشـکال ، نـديحدنش را بب ۀبرهن یظودش اعضا، ر طادر بردهیعّلت آنکه صورتش را ز
 .  اط واضب در ترک آن استيدارد و احت

 یپـا وـراػ سـت يهـا الػم ن  ظانن، عكر شد« 1432»در وسألۀ بر آنشه  حنا . 1153 مسأله
كــهخــاّوــا حا، ن را در نهــاػ بپوشــانندییش حــه پــاخظــو پــا حــه  پوشــاندن وــر د توّضــه داشــت 
   .ن اػ ورد ناوحرم واضب استییپا

گونــهّي طنانشــه وضــع ،حنــابراین كــه وــرد نــاوحرم حــه قــدم پــا یا  ت حــه   ػن یاســت 
بر ػن ، كند یكه وشغول نهاػ است نگاه و   یدر حال( نییپا حه پا اػ ور یعنخ)نهاػگزار 

نـه ، حاشـد  یحضور نـاوحرم وـ عّلتحکن حه  نیو ا ش را بپوشاندخواضب است قدم پا
گـر . حنـابراین، نهاػ اصل یبرا كـردػن ا اػ نـاوحرم اػ وـر پـا حـه پـایین و قـدم پـا را  هگنـاه 

 .  ستينهاػش حاطل ن، ن وشاند
صــورت و وــر دســت تــا ســر انگشــتان در  یورهــاینــت و زخز پوشــاندن . 1154 مسأله
ـــاوحرو ییدر ضـــا ،نهـــاػ ـــاوحرم حضـــور  حاشـــد یهالػم ن، ســـتين یكـــه ن و طنانشـــه ن
گناهکـار   ػن آن و رم واضـب حاشـدد نـاوحخـآن اػ د پوشاندنحاشد و  داشته را ن وشـاند 
 .  حاشد یوح ينهاػش صح یول، است

 یواضــب و نهاػهــا ین نهاػهــایبــ یفرقــ، در وــورد شــرط بــودن پوشــش . 1155 مسأله



    / وقّدوات نهاػ 

 .  الػم استحنابر احتياط  ،تّي نهاػ و درشرط بودن آن  البّته؛ ستيوستحب ن
د خـحا ،آورد یوـضـا  هحـفراووش شده را  ۀسسد یكه انسان قضا هنگاوی . 1156 مسأله
 ؛ ووقع نهاػ بپوشاند وانندود را ظ

ـــا  اطيـــاحتهرطنـــد  ،ســـتيســـهو واضـــب ن ۀحـــدن در هنگـــام ســـسد پوشـــاندن اّو
كه در ووقع  وستحب    .ز ظود را بپوشاندين سسدۀ سهوآوردن ضا  هحاست 

و ( واضب قـرآن ۀسسد) تالوت ۀحدن در هنگام انسام سسد پوشاندن ،نيههشن 
 .  حاشد یشکر الػم نه ۀسسد

گر انسان ع . 1157 مسأله ولی ؛ نهاػش حاطل است، را ن وشاند 1هدًا در نهاػ عورتشا
گـردد  وتوّضـهعـورتش را ن وشـاند و حعـد اػ نهـاػ ، ا غفلـتخـ یفراووش عّلتحه  طنانشه

 ؛ است حينهاػش صح، دا بودهیكه در نهاػ عورت او پ
ــا گــ اّو ــه ا ــادان، آن را ن وشــانده، ندانســتن وســأله عّلــتر ح او حــه عّلــت  یطنانشــه ن
گكـر یكوتاه د نهـاػش را دوحـاره خـحا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،وسـاجل بـوده یريـدن در فرا
گر، حصواند  .  ح استينهاػش صح، دخضاهل قاصر حه حساب آ ن نبوده ويطن اّوا ا
گــر شصصــ . 1158 مسأله ا آنشــه در حکــن عــورت خــن نهــاػ حفههــد عــورت او یدر بــ یا
نهـاػ را  سـتينن صـورت الػم یـد آن را فـورًا بپوشـاند و در اخـحا، شـده نهاخـان، حاشد وی

ده عـــورت او يـــكـــه فهه یدر حـــال واضـــب آن اســـت اطيـــاحت یولـــ، دوحـــاره حصوانـــد
 .  اوردينضا  هحنهاػ را  یاػ اضزا یزيط، داستیپ

گــر لبــاس در حــال ا . 1159 مسأله ا آنشــه در حکــن عــورت اســت را خــســتادن عــورت خا
، وـثاًل در حـال ركـوع و سـسود ن وشـاند، گـرخوهکـن اسـت در حـال د یولـ، پوشاند یو

، شـود دا یـا آنشـه در حکـن عـورت اسـت پخـظود  ظواهد عورت یكه و یووقعطنانشه 
اط وسـتحب اسـت ياحت یول، ح استيصحش نهاػ، آن را بپوشاند یا لهيحه وس فرد

 .  كه حا آن لباس نهاػ نصواند
                                                           

حکـن ، «1432» در وسـألۀ حدن ػن حه ضز وـوارد اسـتثنا شـده، شاخان عكر است در این وسأله و وساجل حعد. 1
 . عورت را دارد
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ظـود را حـا علـف ، )غير اضطرار( اريتواند در نهاػ در حال اظت  یانسان و . 1161 مسأله
 - كنـد یكه صـدق عنـوان لبـاس نهـ - افته و وانند آنر حيا پشن غخو برگ درظتان و پنبه 

گونه كه نگو یا حه  سـتحب آن اسـت اط ويـاحت یولـ، ند حدنش برهنه اسـتخبپوشاند 
كه عرفًا صدق عنوان لباس نها یكه پوشش او طور    1.دخحاشد 

ِگـل يـت در حـال اظتـــپوشاندن عورت و آنشه در حکن عـورت اس . 1161 مسأله ار حـا 
كه نگواد حاخكه آن قدر ز یدر صورت - ؛ حاشـد یوـ یكـاف - برهنه است فرد ند حدنخشد 
ِگــل  تنهــا یولــ كــردن پوســت حــه  كــافيــا لســن پــاک در حــال اظتخــآغشــته   ،ســتين یار 

ان نبــودن خــنها ید بــراخــحا، پوشــاندن نــدارد یبــرا یزيــكــه ط یدر حــال ناطــارهرطنــد 
كنـد و بپوشـاند، پوست آنها ِگـل و لسـن پـاک و واننـد آن آغشـته   ،سطح پوسـت را حـا 
 .  ان حاشدخحسن آنها نهاهرطند 

گـر  . 1162 مسأله كـه در نهــ یزيـطانســان ا اػ طنانشــه ، اػ ظـود را حــا آن بپوشـاندنــدارد 
ــپ كــردن آن ی ــنااودا  ــاحت، نباشــدد ي ــأظي ــه ت ــه نهــاػ ظــود را ح ك ر ياط واضــب آن اســت 
 ؛ اش نهاػ حصواند فهيوظ طبقدر آظر وقت  ،دا نکردیپ یزيط طنانشهنداػد و یب

گر   نهـاػ  - برهنههرطند  - اش فهيل وقت طبق وظتواند در اّو   یو، دحاش نااويداّوا ا
گــر نهــاػ را در اّو ، ن صــورتیــحصوانــد و در ا ل وقــت حصوانــد و پــس اػ آن اّتفاقــًا عــغرش ا
گردد  .  ست نهاػ را دوحاره حصوانديالػم ن، برطرف 

گـر بـرا، ظواهـد نهـاػ حصوانـد یكه و یكس . 1163 مسأله بـرگ  یپوشـاندن ظـود حّتـ یا
ِگ  كه تا آظر وقت ط دينااول و لسن نداشته حاشد و درظت و علف و  بـرای  یزيحاشد 
كنــدیــپ پوشــاندن ظــود كــه پوشــش  - یكســ داشــته حاشــد نــانيكــه اطه یدر صــورت، دا 

او را  - (نــاظر وحتــرم) حاشــد یاػ او واضــب وــ، ا آنشــه در حکــن عــورت اســتخــعــورت 
 ؛ نهاػ حصواند یاريستاده حا ركوع و سسود اظتخا، ندیب ینه

كـه  ید طـورخـحا، نـدیب یطنانشه احتهال دهد ناظر وحترم او را وـاّوا  نهـاػ حصوانـد 
                                                           

كه صدق عنوان لباس نهاخد. 1 حاخد ظود را در حـال  ،نداشته حاشد، البّته طنانشه فرد دسترسی حه پوششی 
 .  نهاػ حا ووارد وغكور و وانند آن بپوشاند
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گر براخوثل ا؛ ان نباشدخعورت او نها نکـه ظـودش را اػ خا ینکه نشسته نهاػ حصواند و ا
 کرا تـر یاريـسـتادن و ركـوع و سـسود اظتخناطـار شـود ا ،دخـد ناظر وحترم حف  نهاخد

ند و ركوع و سسود را حـا اشـاره انسـام يحنش ،شود یده وخدر هر سه حالت د یعنخ، كند
گر دهد پـس در ، دخـنها کكنـد ههـان را تـر کرا تـر زيـاػ سـه ط یکخ تنها ناطار است و ا
گر ویا كـار وقـّدم  نیـا، ستد و ركوع و سـسود را حـا اشـاره انسـام دهـدختواند حا  ین حال ا

حـار  کخـ، دو حـار نهـاػ حصوانـد وسـتحب اسـت اطين صورت احتیدر اهرطند  ،است
حـار هـن نهـاػ نشسـته حصوانـد و ركـوع و  کخـو  ركوع و سسود یستاده حا اشاره براخنهاػ ا

گــر ا ســسود آن را در حــال نشســته انســام دهــد ده شــدن اســت خــســتادن ووضــب دخو ا
كــه يــو احت ند و ركــوع و ســسود را در حــال نشســته انســام دهــديحنشــ اط الػم آن اســت 

وثـل دو  - حـدن ظـود یاػ اعضـا یحـا حعضـعورت ظود را ، شصص برهنه در حال نهاػ
 .  بپوشاند - ستادهخو دو دست در حال ا رانش در حال نشسته

كیحه ا نهاػشاخان عكر است،  كه در هنگام اضطرار  تّي فين  شود  یآورده وضا  هحرا 
 .  ناوند یو «نهاػ برهنگان»ا خ «انخرنهاػ ع»

o  باشدکپا:مشرطدو 
گــ حاشــد کد پــاخــحانهــاػگزار  لبــاس . 1164 مسأله كســو ا ار حــا لبــاس يــدر حــال اظت یر 

و نيـز اسـتثناجات وربـوط حـه آن ح آن يو توضـ نهـاػش حاطـل اسـت، نسس نهاػ حصواند
 .  شد عكر نهاػگزار پاک بودن حدن و لباس طهارم وبح  ۀوقّدودر 

o  نباشدیغصبواججبنابراحتیاط:مشرطسو 
كــهلباســ . 1165 مسأله ــا آن عــورتنهــاػگزار  ی  اط حنــابر احتيــ ،پوشــاند ین ظــود را وــيح
كس نباشد یغصبد خحا، واضب ا خـحرام است  یدن لباس غصبيداند پوش یكه و یو 

ــاه ريتقصــ ینکــه اػ روخا كوت ــد یو  ــر عهــدًا در آن لبــاس نهــاػ ، حکــن وســأله را ندان گ ا
 ؛ حاطل است واضبحنابر احتياط  نهاػش، حصواند

 نيو ههشنـــ «پوشـــاند ین را نهـــيعـــورت ییكـــه حـــه تنهـــا یكـــوطک یاياشـــ»در  یولـــ 
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ه يـفواننـد َط  ،شـودو وحهول وحسوب وـی «دهيآنها را ن وشنهاػگزار  كه فعالً  یجاياش»
آنهـا عـورت  حتـوان حـاهرطند  - 1شدهگغاشته  بيكه در ض یا لنگخ، ا دستهال بزرگخ
وبـاح ( لبـاس) سـاتر یولـ ،دهيآنها را پوشـنهاػگزار  كه یلباس» طور ههين - ديپوشان را
كــه عــورتیــز یگــرخد  یغصــب، هــاتن صــوریــدر تهــام ا، «پوشــانده حاشــدن را ير آن دارد 

ــه نهــاػ ضــرر ــودن آنهــا ح ــدارد یب ــاحتهرطنــد  ،ن ــر وســتحب اطي ــوارد وــغكور کدر ت  و
 .  است

كــه واضــب اســت در نهــاػ آن را  ییضاهــا، نســبت حــه حــانوانشــاخان عكــر اســت، 
 . ن را دارديحکن عورت، ا ساعد دستخبپوشانند وثل ساق پا 

حکـن نهـاػ  یولـ ،حرام اسـت یباس غصبدن ليداند پوش یكه و یكس . 1166 مسأله
گر عهدًا حا لباس غصب، داند یظواندن حا آن را نه كـه در  یليحه تفص -نهاػ حصواند  یا

 .  حاطل است واضبحنابر احتياط  نهاػش - شد عكرقبل  ۀوسأل
گــر . 1167 مسأله ــاســت  یغصــبش لباســ كــه ندانــد انســان ا ــا آن خ كنــد و ح ا فراوــوش 

كسـ یلـو؛ ح استينهاػش صح، لباس نهاػ حصواند گـر  لبـاس را غصـب ، ظـودش یا
كــرده و حــا آن نهــاػ حصوانــدخــنها كــه غصــب  كنــد  حنــابر احتيــاط  نهــاػش، د و فراوــوش 
 .  حاطل است بواض

گر فرد نداند  . 1168 مسأله كه لباسـخا كند  ن نهـاػ یاسـت و در بـ یغصـبش ا فراووش 
ه در حکــن عــورت اســت را پوشــانده ا آنشــخــعــورت او  یگــرخز ديــطنانشــه ط، حفههــد
كه وواالتیا حدون اخد فورًا توانح حاشد و  حـه هـن  نهـاػ یبـودن اضـزا یدر پـ یپ یعنخ ،ن 
كـار را انسـام دهـد و حایالػم است ا، رون آوردیرا ب یلباس غصب، حصورد د وواظـب خـن 

كه اػ قبله ونحرف نشود  ؛ و در حال حركت عكر نگوخد حاشد 

گر  رونیـبه و ا آنشـه در حکـن عـورت اسـت را ن وشـاندخـعـورت او  یگـرخز ديـط اّوا ا

                                                           
گهشــده ،ههشنــين. 1 كــه وــال  كــردهكســی  ضــو خــا طنانشــه وــال وــغكور ووقــع نهــاػ ظوانــدن )خــا و ،ای را پیــدا 

گـر حسـب وظـاخف شـرعی ، شـودنهـاػش )خـا وضـو و غسـلش( حاطـل نهـی، حاشد« ههراه او»غسل(  حّتـی ا
گهشده رفتار نکند خا قصد داشته حاشد وال را حه صاحبش تحویل ندهد  . وربوط حه وال 
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 یدر صورت، شود یا آنشه در حکن عورت است وخكشف عورت  حاع ، آوردن لباس
 یر غصـبيـد نهاػ را حشکند و حـا لبـاس غخک ركعت وقت داشته حاشد حاخكه حه وقدار 
گـر حـه ا نهاػ حصوانـد رون ـیـاس را در حـال نهـاػ بـــد لبخـحا، ن وقـدار هـن وقـت نـداردیـو ا
انســام عكــر شــد « 1431»كــه در وســألۀ  «نهــاػ برهنگــان»ور نهــاػ را حــه دســت ۀآورد و اداوــ

 .  دهد
كس . 1169 مسأله گر   یدر صـورت، نهاػ حصوانـد یحف  ضانش حا لباس غصب یبرا یا

 یاّوـا اضـطرار فعلـ، تواندح نکهخا اخ، نهاػ حصواند یگرخكه نتواند تا آظر وقت حا لباس د
وثل  - است ودش در گغشته نبودهظ ارياظتسوء  عّلتحه  یدن لباس غصبياو حه پوش

و طنانشــه  ح اســتينهــاػش صــح - نکــه ظــودش لبــاس را غصــب نکــرده حاشــدخا
گغشته بـودهياظتسوء  دليلاو حه  یاضطرار فعل حنـابر احتيـاط  نهـاػش، ار ظودش در 
 ؛ ستيح نيواضب صح

گر برا لیو  هـاػ حصوانـد و حـا آن نوسبـور حاشـد  ،را نبـرد یلباس غصـب، نکه دػدخا یا
ا نگه داشتن آن حه قصد رساندن حـه خ، نهاػ حصواند یگرخلباس د نتواند تا آظر وقت حا

 .  ح استينهاػش صح، ن فرصت حاشديلدر اّو  کوال
گـر فــرد . 1171 مسأله گرفتــه و ظهــس آن رالبــاس را حــا پــول ،ا كــه حــه آن ظهــس تعّلــق   ی 
 : دو صورت دارد، دخنها یدارخنداده ظر

كـاال را در يق یعنـخ، در عّوه حاشد یكلّ  صورتحه  )ثهن( هت وعاولهيق .الف هـت 
 ؛ حدهکار شود هعّو 

شـود و   یفـرد والـک لبـاس وـ صحيح اسـت و 1در هر حالوعاوله ، ن صورتیدر ا
ر يتصّرف در پول ظهـس نـداده و تـأظ عّلتحه  یول؛ ز استیاو ضا یاستفاده اػ آن برا

كــه ید ظهــس پــولخــگناهکــار اســت و حا، در پرداظــت ظهــس آن داده  حــه فروشــنده را 
   2.بپرداػد، است

                                                           
 .  طه فروشنده شيعۀ دواػده اواوی حاشد و طه نباشد. 1

 . شودعكر وی« 595»وسألۀ  ،فصل ظهس ،در ضلد دّوم ،توضيح بیشتر در این وورد. 2
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وعاولـه ( هـتيق) ثهـن یعنـخ ،كه ظهس آن را نداده لباس حصـرد ین پوليحا ع .ب
 1؛حاشد یحه صورت شصص

وعاولــه صــحيح ، حاشــد یدواػده اوــاو ۀعيفروشــنده شــ طنانشــه ،در ایــن صــورت 
و حکــن نهــاػ  2شــود  یپــول را والــک شــده و ظهــس اػ پــول حــه لبــاس ونتقــل وــ اســت و

را  یحکن نهاػ ظواندن در لباس غصب، هسظواندن در آن لباس قبل اػ پرداظت ظ
 3؛دارد
ک خـح بـودن وعاولـه در يصـح، نباشـد یدواػده اوـاو ۀعيفروشنده شـ هشطناناّوا  
كن شرع دارد ۀحه اضاػ یحستگ، آن وشاع پنسن كن شرع اضاػه دهـد؛ حا گر حا حکـن ، ا

( حاشــد یدواػده اوــاو ۀعيفروشــنده شــ) واننــد حالــت قبــل نهــاػ ظوانــدن در آن لبــاس
گــر اضــاػه ندهــد ســتا ــه ، و ا ن یــدر ا و حاشــد یحاطــل وــ، ک پــنسنخــوعاولــه نســبت ح

حـاػ هـن ، ک پـنسن وعاولـهخـطنانشـه فروشـنده حـا وضـود اطـالع اػ حاطـل بـودن ، تحال
گـر  ز اسـتینهاػ ظواندن در آن لباس ضـا، دار در لباس حاشدخف ظرحه تصّر  یراض و ا
حکـن نهـاػ ظوانـدن در ، لبـاس نیـنهاػ ظوانـدن در ا، ت فروشنده وعلوم نباشدخرضا

  .را دارد یلباس غصب

o اجزا:شرطچهارم نباشدیاز وردار
كـه حـه  یكوطک یها لباس ،واضبحنابر احتياط  یحّت  -نهاػگزار  لباس . 1171 مسأله
كـه  یوانيـوـردار ح دار روح ید اػ اضـزاخـحا - دين را پوشـانيتـوان حـا آن عـورت ینهـ ییتنها

گــر رگــش را  یوانيــح)ظــون ضهنــده دارد  نباشــد و  (ضهــد یظــون اػ آن وــ، بُبرنــدكــه ا
وان حــالل يــوــردار ح دار روح اضــزایكــه اػ  یحــا لباســانســان اســت  اط وســتحبيــاحت

                                                           
پـاورقی  ، «131»صفحۀ ، فصل ظهس ،در ضلد دوم، عين )شصصی( در وورد وعاولۀ بر عّوه و بر توضيح. 1

 .شودعكر وی «9»
 .  شودعكر وی« 597»وسألۀ  ،فصل ظهس ،در ضلد دّوم ،توضيح بیشتر در این وورد. 2

 ،در ضلـد دوم ،حـا اضـاػۀ صـاحب لبـاس ،اوی اػ لبـاس وـغكورحکن استفادۀ دخگران اػ شـيعيان دواػده اوـ. 3
 . شودعكر وی« 592»وسألۀ ، فصل ظهس
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   1.نهاػ نصواند، (دار پولک یواه )وانندكه ظون ضهنده ندارد تهّيه شده  یگوشت
گاه . 1172 مسأله گوشـت و پوسـت  یزيط هر   ،كـه روح داشـته اػ وـردار نسـسواننـد 

نهــاػگزار  ههــراه (كنــد یآن را حــا ظــود حهــل وــنهــاػگزار  كــه یزيــط) حــه عنــوان وحهــول
گغاشــته حاشــد و در نهــاػ حهــل  یکيا پالســتخــ ینکــه آن را داظــل قــوطخوثــل ا، حاشــد
 .  ح استينهاػش صح، دخنها

گــر ط . 1173 مسأله كــه روح نــدارد یزيــا گوشــت واننــد وــو و پشــن   ههــراه ،اػ وــردار حــالل 
كردهّي كه اػ آنها ته یا حا لباسخ حاشدنهاػگزار   . ح استينهاػش صح، ند نهاػ حصواندا ه 

گوشتياػ ح شكه طرو ،و وانند آن یكاپشن طرو . 1174 مسأله كه ظـون  یوان حالل 
 یوانيـكـه احتهـال وعقـول داده شـود وربـوط حـه ح یدر صـورت، تهيه شـده ضهنده دارد

كه عحح شرع هرطنـد  ،ز اسـتیحاشد و نهـاػ ظوانـدن حـا آن ضـا یپاک و، شده یاست 
ــــنشان كشـــورهارا د یعحـــح شـــرع یها هـ حاشـــد و  یر اســـالويـــغ یارا نباشـــد و ســـاظت 

كنند ق نکرده يآن تحق یو عدم عحح شرع یعحح شرع ۀنيدر ػو هن آن ۀوسلهان وارد 
 ؛ حاشد

كــه عحــح شــرع یوانيــنــان دارد اػ حيا اطهخــن يقــخ فــرد اّوــا طنانشــه ، نشــده یاســت 
 .  شود ینسس و وردار وحسوب و

و واننــد آن  یکياد پالســتكــه اػ وــو یوصــنوعهــای  نهــاػ ظوانــدن حــا طرم . 1175 مسأله
كنــد  ،نيههشنــ .اشــکال نــدارد، شــود یســاظته وــ گــاه انســان شــک  طــرم  یزيــطكــه هــر 
 . نهاػ ظواندن حا آن اشکال ندارد، ه شدهّي كه اػ وردار ته یعيا طرم طبخاست  یوصنوع

o ح:شرطپنجن س ا،واج جبنابراحتی اطبلکه-درندهوانیاز وان اتح رامیرحیاز
نباشد-زینجهندهدارایخونگوشت

كـه حـه  ههشـون ضـوراب یكوطک یزهايط یحه استثنا)نهاػگزار  لباس . 1176 مسأله
                                                           

گوشـتی تهّيـه شـده  حکن نهاػ حا لباسی . 1 در  -وثـل وـار  -كـه ظـون ضهنـده نـدارد  كه اػ وردار حيـوان حـرام 
 .  شود  شرط پنسن عكر وی
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اػ ، الػمحنـابر احتيـاط  حلکـه - درنـدگان ید اػ اضـزاخـحا( پوشـاند ین را نهيعورت ییتنها
گوشــت وثــل ظرگــوش نيــوطلــق ح اظتصــاص حــه  ،ایــن حکــننباشــد و  - زيــوان حــرام 

كـه دارای ظـون  گوشـتی دارد   یفرقـ حکـن نیـا در و حاشـندضهنـده وـیحيوانات حرام 
 حـدن كـرک وـو، پشـن، واننـد روح یبـ یاضـزا و وانيـح پوسـت وانند دار روح یاضزا نیب
   ست؛ين وانيح

ا خـا عـرق خـ، ا وـدفوعخـو  ادرارد حـه خـنبانهـاػگزار  ز حـدنيـو ن وغكور لباس ،طور ههين
گـر وـو یولـ ،آلوده حاشـد وانيآن ح یا ووهاخر يش گوشـيـح یا كـن و يت حسـوان حـرام  ار 
ــوــثاًل  ،ز حاشــدينــاط ــ کخ ــا دو خ ــر لبــاسيــكوطــک ح یا ســه وــوخ ، حاشــدنهــاػگزار  وان ب

گر ط ،نيههشن .اشکال ندارد گغاشـته و حـا يا پالسـتخ یاػ آنها را وثاًل در قوط یزيا ک 
 . اشکال ندارد، دخظود حهل نها

گــر آب دهــان  . 1177 مسأله ــا ــ ینــیا بخ گوشــت يــاػ ح یگــرخا رطوحــت دخ وان حــرام 
گرحه ، طنانشه تـر حاشـد، حاشدنهاػگزار  ا لباسخبر حدن  - حاشند یكه پاک و - وانند 

گــر ظشــ نهــاػ حاطــل اســت ح ينهــاػ صــح، شــده حاشــدبرطــرف  ن آنيشــده و عــ کو ا
 . است

كس . 1178 مسأله گر وو و عرق و آب دهان  اشکال ، حاشدنهاػگزار  ا لباسخبر حدن  یا
 .  حصواندد و ووم و عسل نهاػ خحا وروار انسان ز استیضا ،نيههشن .ندارد

گر فـرد . 1179 مسأله كـه لبـاس اػ شـک ا گوشـت يـحاضـزای  داشـته حاشـد  وان حـالل 
گوشتخ تهّيه شده كشور اسالو 1،ا حرام  ، یر اسـالويـه شـده حاشـد طـه غّي ته یطه در 

دار  روح یاػ اضـزا، حه شرط آنکه وعلوم نباشد آن لبـاس ،ز است حا آن نهاػ حصواندیضا

                                                           
گر فرد وی وثالً ؛ ووارد شک در حکن نيست، ونظور اػ شک در اخنسا. 1 ُكـرک حـدن ظرگـوش   ا داند لباسـش اػ 

گوشت  نهی ولی  ،تهّيه شده گوشت است خا حرام  شود و   نهی این وسأله شاول وی ، داند ظرگوش حالل 
گوشـت شرعی  ۀحاخد خا احتياط نهاخد خا وسأل گوشت است خـا حـرام  كه ظرگوش حالل   ؛خـاد حگيـرد، آن را 

گــر نهی ــا ا ــد لباســش اػ ظرگــوش   اّو گوســفند )شــک در ووضــوع(دان ــا  ــه شــده خ ایــن وســأله شــاول او ، تهّي
 . شود و ضایز است حا شراخط عكر شده در وسأله حا آن نهاػ حصواند  وی
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در  ،لبـاس آن حـاحکن نهاػ ظواندن  ،ن صورتیكه در ا 1ه شده استّي نسس ته وردار
 .  عكر شدنهاػگزار  لباس طهارمشرط 

 ۀشــود واننــد تکهـــ ینهــاػ ظوانــدن حــا صــدف و آنشــه اػ آن ســاظته وــ . 1181 مسأله
 .  ز استیضا ،یصدف

اط يـــاحتهرطنــد  ،دن پوســت ســـنساب در نهــاػ اشــکال نـــدارديپوشــ . 1181 مسأله
كه حا آن نهاػ نصوانند    2.وستحب آن است 

گر حا لباسـ . 1182 مسأله كـه اػ حخـد دانـ ینهـانسـان كـه  یا كـرده  وان حـرام يـا فراوـوش 
 .  حاشد یوح ينهاػش صح، گوشت است نهاػ حصواند

 گزارلباسیطاختصاصیشرا نهاز

o  گر:اختصاصیلشرطاو  ا گزار لباساوطالبافنباشد،ورداستنهاز
 هـر - ور آالت آنیـدن طـال و زيپوشـ طـور  نـــههيدن لبـاس طـال و يپوش . 1183 مسأله
كـردن  وثل - ندخدر عرف وا حه آن لباس نگوطند  حلقۀ طال خا انگشتر طـال حـه دسـت 
گردنبند ر يصتن ػنسخآو خا  یبـرا، طـال حـه دسـت یحستن سـاعت وشـ خا گردنطال حه و 

 یولـ؛ حرام و نهاػ ظواندن حا آنها حاطل است، ر نهاػيطه در حال نهاػ و طه غ، وردان
طــال در ضلــد  ورآالتیــو شــرح احکــام ز اشــکال نــدارد، ر نهــاػيــػنــان در نهــاػ و غ یبــرا
گناهان  وبح  ،دوم  .  شود یعكر وشناظت حعضی اػ 

كـه تکهـه . 1184 مسأله كـرده  كه دندان طال دارد خا لباسی حه تن  هاخش اػ  نهاػ وردی 
های لبـاس  اط واضـب نباخـد تکهـهيـاحت البّتـه وـرد حنـابر؛ حاطـل نيسـت، حاشدطال وی

                                                           
گاو تهّيه شده خا فيل  وثل آنکه فرد نهی. 1 كه آن حيوان عحـح اسـالوی  ولی  ،داند طرم اػ  نشـده  اطهينان دارد 

 . است
كه نسس وـی اس وغكور اػ اضزای روحوشروط حه آنکه احراػ نشود لب. 2 تهّيـه شـده ، حاشـددار ورداِر سنساب 

كه در این صورت  .  گغشتنهاػگزار  در شرط طهارم لباس ،حکن نهاػ ظواندن در آن ،است 
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ــدان ــا دن ــًا  ظــود خ ــار عرف ك ــه ایــن  ك ــرار دهــد  ــه های ضلــوی ظــوخش را اػ طــال ق خنــت ح ز
 1.آخد حساب وی

كه لباس . 1185 مسأله كند  گر وردی نداند خا فراووش  گردن حند ػنسير، ا حلقـه خـا ، و 
انگشتر او اػ ضنس طال است خا شک داشته حاشد و حا آن نهـاػ حصوانـد و حعـدًا وتوّضـه 

كه اػ ضنس طال بوده  .  نهاػش صحيح است، شود 

ــه عّلــت ندانســتن وســأله ،ههشنــين گــر ح ــا وــوارد وــغكور نهــ، ا در ، ظوانــدهاػ وــیح
ــوده )در ضهــل ظــود وعــغور بــوده( كــه ضاهــل قاصــر ب گغشــته، صــورتی  اش  نهاػهــای 

گــر ضاهــل وقّصــر بــوده )در ضهــل ظــود وعــغور نبــوده(؛ صــحيح اســت نهاػهــای ، اّوــا ا
گر وقت هست گغشته گغشته، اش را حاخد ا گر وقت   .  كند قضا، دوحاره حصواند و ا

o  گر:اختصاصیمشرطدو  ا گزار شنخالصنباشدیلباساوابر،داستورنهاز
د خـحا ،ن را پوشـانديتوان حا آن عـورت  یو ییكه حه تنهانهاػگزار  لباس ورد . 1186 مسأله
 .  وردان حرام است یدن آن برايپوش ،ر نهاػ هنيشن ظالص نباشد و در غخابر

گر تهام آستر لبـاس  . 1187 مسأله دن يپوشـ، شـن ظـالص حاشـدخاػ آن ابر یا وقـدارخـا
 .  حاطل است، ر آنحرام و نهاػ د، ورد یآن برا

گر لباس . 1188 مسأله كه قاحلهای  ا ن را نـدارد وثـل يت پوشـاندن عـورتّي كوطک ورد 
كهــرخــن يطــ ا عــرقخــكــاله  اط يــاحتهرطنــد  ،نهــاػ اشــکال نــدارد، شــن حاشــدخحنــد اػ ابر ا 

كه آنها را در نهاػ ن وشد  .  وستحب است 
اط وسـتحب يـاحت یولـ؛ شـن اشـکال نـداردخلباس حـا ابر یدوػ هيحاش . 1189 مسأله

                                                           
كه حروت استفاده اػ طال برای وردان. 1  :  وربوط حه دو عنوان است ،توضيح وطلب اػ این قرار است 

ل: كـه در خعنی پوشـيدن طـال )واننـد وثـال، عرفًا صدق نهاخد« ُلْبس الَغَهب» عنوان ،در زحان عربی او  هـایی 
 ؛ شودحنابر فتوٓی حرام است و ووضب حطالن نهاػ وی كه این وورد ،عكر شده است(« 1471»وسألۀ 

م: كـردن حـه طـال )واننـد وثـال، عرفـًا صـدق نهاخـد« التـزیین حالـغهب»در زحان عربی عنـوان  دو  خنـت  -خعنـی ز

كــه در وســألۀ هــای ولــی  ،واضــب اســتاحتيــاط حنــابر  كــه حروــت ایــن وــورد ،عكــر شــده اســت(« 1473»ی 
 .  شودووضب حطالن نهاػ نهی
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كــه عــرض  گــر  ،نيههشنــ .نباشــد «طهــار انگشــت حســته»شــتر اػ یآن باســت   ۀتکهــا
كـار رفتـه اػ ابر ییها طانيا قخها  لباس و نز  اشـکال نـدارد، شـن حاشـدخكه در لباس حه 
 .  اد حاشدخزهرطند 

كــه یلباســ . 1191 مسأله ، گــرخز ديــا طخــشــن ظــالص اســت خدانــد اػ ابر ینهــ انســان را 
 .  ز اشکال ندارديز است بپوشد و نهاػ در آن نیضا

اشـکال ، حاشـدنهاػگزار  ب ورديدر ض و وانند آن یشهخدستهال ابرگر ا . 1191 مسأله
 .  كند یندارد و نهاػ را حاطل نه

اشـکال نـدارد و ، ر نهـاػيـػن در نهـاػ و غ یبرا یشهخدن لباس ابريپوش . 1192 مسأله
حـه تـن او نهـوده و نهـاػ پسـر  یشـهختوانـد لبـاس ابر یناحـالغ وـ ۀپسـر حّشـ ّی ول طور  ههين
 .  ح استيصح یشهخناحالغ حا لباس ابر ۀحّش 

 احکاملباسیبرخ گزاراز نهاز
 یوـانع یظـالص و طالحـاف در حـال ناطـار یشـهخدن لبـاس ابريپوشـ . 1193 مسأله
كســيــو ن نــدارد ، نهــا نــداردخر اػ ايــغ یگــرخكــه ناطــار اســت لبــاس بپوشــد و لبــاس د یز 
 .  ها نهاػ حصواند  ن لباسیتواند حا ا  یو

گــر  . 1194 مسأله لبــاس  ،الحــافا طخــظــالص  یشــهخا ابرخــ یر اػ لبــاس غصــبيــغفــرد ا
برهنگــان در  یكــه بــرا ید حــه دســتورخــحا، ســت لبــاس بپوشــدينــدارد و ناطــار ن یگــرخد

 .  نهاػ حصواند، گفته شد «1431» وسألۀ
گر  . 1195 مسأله  یگـرخه شـده لبـاس دّيـوان درنـده تهيـكـه اػ ح یر اػ لباسـيغانسان ا
، حاشــد یدن لبــاس ناطــار حاشــد و تــا آظــر وقــت اضــطرار حــاقيطنانشــه در پوشــ، نــدارد
گـر ناطـار نباشـد  یو  یكـه بـرا ید حـه دسـتورخـحا، توانـد حـا ههـان لبـاس نهـاػ حصوانـد و ا

ــنهــاػ را ، گفتــه شــد «1431» وســألۀبرهنگــان در  گــر غ آوردضــا  هح كــه اػ  یر اػ لباســيــو ا
گوشـتيح طنانشـه ناطـار حـه ، نـدارد یگـرخلبـاس د، ه شـدهّيـته ر درنـدهيـغ وان حرام 
كـه دو اط الػم آيـاحت، دن آن لباس نباشديپوش حـار حـا  کخـ، نهـاػ حصوانـد حـارن اسـت 
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 .  شد عكربرهنگان  یكه برا یگر هن حه دستورخآن لباس و حار د
گــر . 1196 مسأله كــه در نهــاػ یزيــطانســان  ا ، عــورت ظــود را حــا آن بپوشــاند، نــدارد 

كراهرطند  ،دخه نهاّي واضب است ته  ؛ حاشد دنخا ظرخ كردنه خحا 

ــ  گــر ته یول ــا ، شــودكــه وعهــواًل تحّهــل نهــیای العــاده فــوق یه آن ووضــب ســصتّي
گـران بـودن آن و اضحـاف در حـّق خـ یاػ ضهـت فقـر و تنگدسـتهرطند  - گردد  یو  - یو ا 
گفتـه  «1431» وسـألۀبرهنگـان در  یكـه بـرا یتواند حه دستور  یست و ويآن الػم ن ۀيته
ــ ؛نهــاػ حصوانــد، شــد ــا پوشــش فــراهن شــده نهــاػ  هطنانشــه تحّهــل ضــرر نهــود یول و ح
 .  ح استياػش صحنه، صواندح

گر د، كه لباس ندارد یكس . 1197 مسأله ، ه دهـدخـا عارخـلبـاس حـه او ببصشـد  یگـرخا
كــردن آن بــرا كــه وعهــواًل تحّهــل نهــیالعــاده فــوق یاو ســصت یطنانشــه قبــول   شــودای 

كندخحا، نداشته حاشد )حرح( گر عار ؛د قبول  كردن خحلکه ا او  یا طلـب حصشـش بـراخه 
كسخحا، ستين حرضی  .  دخه نهاخا عارخطلب حصشش ، كه لباس دارد ید اػ 
ـــكـــه پارطـــه  یدن لباســـيپوشـــ . 1198 مسأله ـــا رنـــگ خ ـــراخ كـــه  یكســـ یا دوظـــت آن ب

 یحروت و ظـوار کكه ووضب هت یدر صورت، ستيظواهد آن را بپوشد وعهول ن یو
گــر حــا آن لبــاس نهــاػ حصوانــد یولــ؛ تحــرام اســ، او حاشــد فقــط  یپوشــش وهرطنــد  ،ا

 .  ح استينهاػش صح، ههان لباس حاشد
حـرام ، دن لبـاس وردانـه بـر ػنـانيلباس ػنانـه بـر وـردان و پوشـدن يپوش . 1199 مسأله

 ؛ حاشد یهحاطل ن، ست و نهاػ ظواندن حا آنين

و شـهاجل ػن  ّی أت و ػِ يـسـت وـرد ظـود را حـه هيز نیضـا، واضبحنابر احتياط  یول 
 . و شهاجل ورد در آورد ّی أت و ػِ يا ػن ظود را حه هخدر آورد 
 یكـه رو یا لحافخست والفه يالػم ن، دده نهاػ حصوانید ظوابخكه حا یكس . 1111 مسأله
كه بر آن پوشـ یوگر طور؛ حاشدنهاػگزار  ط لباسخشرا یدارا، كشد یظود و دن يحاشد 

كند  .  شدیوثل آنکه آن را دور ظود بپ، صدق 
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 گزاروستحباتووکروهاتلباس نهاز
 :  وستحب شهرده شده است ،نهاػگزار ووارد عیل در لباس . 1111 مسأله

   ؛ک بپوشدَن عهاوه حا تحت الَح ، ورد .1
   ؛طادر بپوشد، عبا و ػن، ورد .2 
   ؛د بپوشديلباس سف .3 
ك .4     ؛ها را بپوشد ن لباسیتر زهيپا
   ؛حدن را حا طند لباس بپوشاند .5 
كند یبوعطر و  .6    1؛ظوش استعهال 

كنديانگشتر عق .7  ؛ق حه دست 
 ،لغ در حـال نهـاػناحـا ۀو دظتـر حّشـ، نییقدم پا اػ ور پا حـه پـا ،ػن در حال نهاػ .8 

 .  سر ظود را بپوشاند
 : وکروه شهرده شده است ،نهاػگزار ووارد عیل در لباس . 1112 مسأله

   2؛اهيدن لباس سيپوش .1 
كثيپوش .2    ؛فيدن لباس 
كــه پــا را ين ضهلــه اســت پوشــیــدن لبــاس تنــگ و اػ ايپوشــ .3  دن ضــوراب تنــگ 

  ؛فشار دهد
كه نسس بودن آن وعلوم نب دن لباس شرابيپوش .4     ؛اشدظوار 
كســيپوشــ .5  حــه شــرط آنکــه نســس  ،كنــد یز نهــيــكــه اػ نساســت پره یدن لبــاس 

   ؛بودن آن وعلوم نباشد
  ؛كه نقش صورت دارد یدن لباسيپوش .6 

                                                           
كه ،در وورد این وستحب. 1 هـای شـيهيایی سـاظته شـده حـه روش فرقی بین عطرهای طبيعی و عطرهایی 

 . نيست
كراهـت آن. 2 كـه  ، طـادر، عبـا ،در فـرض ثاحـت بـودنو  ثاحـت نيسـت پوشيدن لبـاس سـياه اػ وـواردی اسـت 

اســتثنا  اوــام حســين وثــل عــزاداری  ،شــود  كــه تعظــين شــعاجر وحســوب وی ســادات و وــوردی  ۀعهاوــ
 . شود  وی
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كردن انگشتر .7    ؛كه نقش صورت دارد یدست 
   ؛لباس یها کههتحاػ بودن  .8 
 . ردن را ندايت پوشاندن عورتّي كه قاحل یكوطکهای  نسس بودن لباس .9 

وهششن گزاروکانرعایتشرایط:وقد  نهاز
 : هفت شرط دارد ،نهاػگزار وکان . 1113 مسأله

   ؛نباشد یغصب، واضبحنابر احتياط  .1
   ؛استقرار داشته حاشد .2
 ؛كند یرا تهام و احتهال حدهد نهاػ فرد كه حاشد ییضا .3
   ؛انسام واضبات را در آن وحّل داشته حاشد ییتوانا .4
گر نسس است .5   ؛نشودنهاػگزار  نساست لباس و حدن ووضب، ا
  ؛(اط واضبيحنابر احت) نباشدورد  یا وساوخػن ضلوتر وحّل نهاػ  .6
 .  وسّطح حاشد .7

o  نباشدیواججغصببنابراحتیاط:لشرطاو 
فرش و ووكـت و  یروهرطند  ،ظواند ینهاػ و یغصب کكه در ول یكس . 1114 مسأله

كسـيـو ن حاشـد - كه وال ظودش است - نهاختصت و وانند ا كـه در ولـک ظـودش  یز 
 یغصـب، ظوانـد یآن نهاػ وـ یكه بر رو نهاخا تصت و وانند اخش اّوا فر، ظواند ینهاػ و
نهـاػ ظوانـدن  یول؛ نهاػش حاطل است، واضبحنابر احتياط  در هر دو صورت، حاشد
 . ندارد یوانع یهه غصبيو ظ یر سقف غصبیدر ز

 ۀحــدون اضــاػ ،ســتا یگــرخكــه ونفعــت آن وــال د ینهــاػ ظوانــدن در ولکــ . 1115 مسأله
 ؛ است یغصب کدر حکن نهاػ ظواندن در ول، حاشد یوال او و، کول كه ونفعت یكس

گر وال وثالً   در آن وسـتأضر  ۀحـدون اضـاػ ،یگـرخدفـرد ا خـ( ووضر) یا اضاره ۀظان کا
 .  حاطل است، واضبحنابر احتياط  نهاػش، نهاػ حصواند
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كه اػ دنيا رفتـه اسـت وصـّي  . 1116 مسأله گر فردی  و بـرای عهـل حـه  1هـایی داشـتهتا
كرده حاشد شّصصیوصاخای ظوخش وال و ت واننـد اخنکـه وصـّي ، اػ اووالش را تعيین 

تصـّرف ، در ایـن صـورت، اش را در اوـور ظيـر صـرف نهاخنـدكرده تهام ظانه وسـکونی
گـر ونـزل و واننـد آن حاشـد ورثه و دخگران در وال وغكور ضایز نيست و نهـاػ ظوانـدن  ،ا

 ؛ ب حاطل استواضحنابر احتياط  در آن

كه وتـوّفٓی  وگر آنکه نشانه و قرخنۀ اطهينان  اضـاػۀ طنـين  آوری وضود داشته حاشد 
 . تصّرفاتی را در آن تا هنگام عهل حه وصيت داده است

كسر وشاعی اػ اووالش . 1117 مسأله كرده  گر فردی وصيت  را در  - لـ  آنواننـد ث - ا
كــه ههشــونتصــّرفاتی ، اوــوری صــرف نهاخنــد كــن ووضــب  نهــاػ ظوانــدن در ونــزلش 
   2؛در اووالش ندارد ضایز است شود و ونافات حا حّق وتوّفٓی آن نهی شدن ارػش والی

كسـر  آنکه نشانه و قرخنۀ اطهينان وگر آوری حاشـد بـر اخنکـه ظواسـته و وقصـود وی 
قبـل در وـورد آن  ۀحکـن وسـأل ،كـه در ایـن صـورت 3وشاع وعّين اػ عين اوـوالش بـوده

 .  شودضاری وی
گر شصص د، سد نشستهكه در وس یكس . 1118 مسأله كند  یضا یگرخا او را اشغال 

كـرده هرطند  ،حاشد یوح ينهاػش صح، اش در آنسا نهاػ حصواند و حدون اضاػه گنـاه 
 .  است

گر  . 1119 مسأله نهـاػ حصوانـد و حعـد اػ ، اسـت یدانـد غصـب یكـه نهـ ییدر ضاانسان ا
كرده نهاػ حصواند و حعد ا یكه غصب ییا در ضاخ نهاػ حفههد ػ نهـاػ بودن آن را فراووش 

 ؛ ح استينهاػ او صح، دخایادش بخ

گــر  یولــ  كــرده ییكــه ظــودش ضــا یكســا كنــد و در آنســا نهــاػ ، را غصــب  فراوــوش 
 .  حاطل است بواضحنابر احتياط  نهاػش، حصواند

                                                           
 . حا رعاخت شراخط وصيت. 1

 . حّق وتوّفٓی حه صورت شركت در والّيت اووالش بوده و در عين اووال سههی ندارد ،در فرض وغكور. 2

 . طور وشاع عين اووال حه حه صورت شركت در. 3
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گر  . 1111 مسأله ندانـد  یولـ، و تصـّرف در آن حـرام اسـت یغصب ییحداند ضاانسان ا
حنــابر  نهــاػ او، اػ حصوانــداشــکال دارد و در آنســا نهــ یغصــب یدر ضــانهــاػ ظوانــدن كــه 

 .  حاشد یحاطل و واضباحتياط 
ه ّيـنقل ۀليكـه سـوار بـر وسـ   یكه ناطـار اسـت نهـاػ واضـب را در حـال یكس . 1111 مسأله

 یحکـن غصـب، را در آن حـال حصوانـد یکـه حصواهـد نهـاػ وسـتحبنا آخـ، است حصوانـد
، آن یهـا ز طرديـظوانـد و ن یآن نهـاػ وـ یكـه فـرد بـر رو ،آن ین و صندليبودن آن واش
 . را داردنهاػگزار  بودن وکان یحکن غصب

ــا د ین ولکــيكــه در عــ یكســ . 1112 مسأله گــر ســهن او ضــدا  ،اســت کخشــر یگــرخح ا
كنـد و نهـاػ در آن کتوانـد در آن ولـ  یکش نهـخشـر ۀحدون اضاػ، نباشد حنـابر  ،تصـّرف 
   .حاطل است واضباحتياط 

كـه حـا سـایر تواند در ول اث حدون اضاػۀ سایر وارثين نهیخک اػ ورّ  هر ،حنابراین کـی 
كند و در این صورت حنابر احتيـاط  نهاػ در آن ،ورثه در عين آن شرخک است تصّرف 

 .  واضب حاطل است
گر فرد ولکـ . 1113 مسأله را حـا ( وغـاػه و واننـد آن، آپارتهـان، یـیالخونـزل و، نيػوـ) یا

كسـ، دخـنها یدارخـپول ظهس نـداده ظر كـه حـا پـول ظهـس  یاقسـام و احکـام  را دارد 
   1.عكر شد «1454» وسألۀطور وفّصل در  كه حه دهخظر ینداده لباس

گر صاحب ول . 1114 مسأله كـه  ۀاضاػ، زحان حا کا نهاػ ظواندن حدهد و انسان حداند 
ــًا راضــ ــ، ســتين یقلب ــدن در ول  ،ن صــورتیــو در ا حاشــد ینهــز یاو ضــا کنهــاػ ظوان
كه قلبًا راض شک طنانشه  ؛ ح استينهاػ او صح ،ا نهخاست  یداشته حاشد 

گر صاحب ول اّوا كه قلبـًا راضـيقخنهاػ ظواندن ندهد و انسان  ۀاضاػ کا كند   ین 
داشــته  شــک طنانشــه ،ن صــورتیــو در ا حاشــد یوز یضــا در آن نهــاػ ظوانــدن، اســت

كه قلبًا راض  .  ستيز نیاو ضا کنهاػ ظواندن در ول ،ا نهخاست  یحاشد 
                                                           

 ،در ضلـد دوم ،حکن تصّرفات دخگران اػ شـيعيان دواػده اوـاوی در ولـک وـغكور حـا اضـاػۀ صـاحب ولـک. 1
 . شودعكر وی« 592»وسألۀ ، فصل ظهس
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ــه وــردم كــه  یتــّي تصــّرف در اوــوال و . 1115 مسأله طــوری  طنانشــه، دارد یحــدهکارح
كه حـا  - اش ظانـهنهاػ ظوانـدن در  وانند - حاشدونافات نداشته  یحده یاحا اد حاشد 
   .اشکال ندارد، ورثه ۀاضاػ
كــه قــرضخــاو را بپرداػنــد  یحــده طنانشــه ،طــور ههــين  را ش خهــا  ا ضــاون شــوند 
كننــد و طلبکاران هن قبــبپرداػن  دـــحگغارن یاو حـاق یدار حـدهـــحـه وق تـرک واا اػ خد ــول 
گر تصّر  یحّت  - گـرددا  ورثـه ۀحـا اضـاػ، تصـّرف در وـال او - ف ووضب تلف شـدن وـال 

 .  ح استياشکال ندارد و نهاػ هن صح
وشغول ، حه ضز ظهس یر حقوق شرعیا ساخاش حه ػكات   كه عّوه یتّي و . 1116 مسأله

ونافات نداشـته او  یحده یطنانشه حا ادا، یتصّرف در وال و، و حدهکار بوده است
 ؛ اشکال ندارد، ورثه ۀحا اضاػ - اش وثل نهاػ ظواندن در ظانه - حاشد

گر و  كسـان   یدر صـورت، ظهس حدهکار بـوده، تّي اّوا ا كـه اهـل  یكـه اػ  بـوده اسـت 
حکهـش واننـد ، ت حـه پرداظـت ظهـس اوـوالش نهـودهّي ا وصخپرداظت ظهس بوده 
كسـان صورت قبل است گـر اػ  كـه اػ رو یو اّوا ا ا اعتقـاد حـه واضـب خـت يوعصـ یبـوده 
كــه حــدهکار  یت هــن حــه پرداظــت ظهســّي انــد و وصــ  داده  ینهــ ظهــس، نبــودن ظهــس

 یپرداظـــت حـــده، حاشـــند یدواػده اوـــاو ۀعيكـــه شـــ یا  بـــر ورثـــه، اســـت  ننهـــوده ، بـــوده
   .ز استیتصّرف در وا ترک او ضا، آنان یست و برايت واضب نّي و یظهس

گر ورثه حده ،نيههشن كن شـرعخت را بپرداػند ّي و یشرع یا ن ضـاو 1،ا حا قبـول حـا
كه ادا نها  .  ح استيتصّرف در وال او اشکال ندارد و نهاػ هن صح، ندخشوند 

گر و . 1117 مسأله  ناحالغت ّي و ۀاػ ورث یحعض یول ،نداشته حاشد یقرض و حده ،تّي ا
 2آنهـا ّی شـرع ّی ول اػ او حدون اضاػه کتصّرف در ول، ب حاشندخا غاخ خا سفيه وانهیا دخ

ز يــتسه ۀكــه وقّدوــ یصــّرفات وعهــولت یولــ؛ حاشــد ینهز یحــرام اســت و نهــاػ در آن ضــا
 . اشکال ندارد، ت استّي و

                                                           
 .  تواند اضاػه دهد  كه حاكن شرع در آن والخت دارد و وی در وواردی . 1
 . شود عكر وی« َحسر»فصل  ،مدر ضلد سّو  ،توضيحات وربوط حه ولّی شرعی. 2
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كه وثالً  وصّيتن وورد یت در اّي طنانشه وشاخان عكر است،  تا وـّدت  كرده حاشد 
در آنسـا  یا اػ اوـوال وخـ، رديـگ  یصورت وـ یكه در ونزل و یهر رفت و آود ،طهل روػ
ثلـ   تـا حـّد  یتين وصـيطنـ ،ن صـورتیـدر ا، اػ ثل  وال او حاشد ،گردد یوصرف و
 .  ح استيصح

كـه یضا یدر صورت، گرانخد کنهاػ ظواندن در ول . 1118 مسأله ن يقـخانسـان ز اسـت 
   .ت والک داشته حاشدخبر رضا یگرخد یشرعحّست  اخنان يا اطهخ

گـر والـ ،نیحنـابرا  انســام  یا عهلـخـظوانـدن نهــاػ حدهـد  یحًا اضـاػه بـراخآن صــر کا
كه وعلوم حاشد برا  ینهـاػ را بـرا ۀوـثاًل سـّساد، ده اسـتنهاػ ظوانـدن اضـاػه دا یدهد 

كاف یار ويا در اظتخد خپهن نها یو نهاػ ظواندن    .است یگغارد 
گـــر والـــک ،طـــور ههـــين كـــه  یدر تصـــّرف هاضـــاػ ا اضـــاػه در نهـــاػ  عرفـــاً ، اػ آنحدهـــد 

كسخوانند ا، شود یده ويظواندن هن فهه ند و ياو حنشـ کاضاػه حدهد در ول ینکه حه 
كـه حـه نهـاػ ظوانـدن و، اضاػهن یحصواحد و فرد اػ ا ن يههـ، اسـت یهـن راضـ یحفههـد 

كافيصح یوقدار برا  .  حاشد یو یح بودن نهاػ 
 کكـه والـهرطند  ،ز استیع ضايار وسيحس یها  نينهاػ ظواندن در ػو . 1119 مسأله
   .حه نهاػ ظواندن در آنها نباشد یآنها راض کا آنکه والخوانه حاشد و یا دخر و يآنها صغ
حدون اضـاػه ، وار ندارندیكه در و د ییها  نيها و ػو  در حاغ اندتو فرد وی ،طور ههين 
گــر حدانــد والــ، ن صــورتیــدر ا یولــ ،صوانــدحنهــاػ  کوالــ اػ د خــنبا، ســتين یراضــ کا

كنــد گـر والــ نيــزو  تصـّرف  گهـان حــه راضــخــوانـه حاشــد یا دخــ ناحــالغ کا نبــودن او  یا آنکــه 
كـــه در آنهـــا تصـــّرفيـــاحت، داشـــته حاشـــند نکننـــد و در آنســـا نهـــاػ  اط الػم آن اســـت 

 .  نصوانند

o  داشتهباشد:مشرطدو  استقرار
ــواضــب حا یدر نهاػهــانهــاػگزار  وکــان . 1121 مسأله كــه اػ شــّدت  ید طــورخ نباشــد 
حنـابر  حلکـه، شـود یاريـو انسـام ركـوع و سـسود اظتنهـاػگزار  سـتادنخوـانع اػ ا، حركت
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 ؛ د وانع اػ آراوش و سکون حدن او حاشدخنبا، الػماحتياط 

گ البّته  وانند - یین ضايدر طن، گر ناطار حاشدخا ضهت دخوقت  یكه دليلحه فرد ر ا
كــه  ید حــه قــدرخــحا، نهــاػ حصوانــد - و هواپیهــا قطــار، یكشــت، ليــاػ انــواع اتووب یحعضــ

گـر آن وسـا دخـت نهاخـوهکن است اسـتقرار و قبلـه را رعا اػ قبلـه حـه طـرف  هّيـنقل لیو ا
كننــدخد و در هنگــام حركــت و  1بلــه برگــرددفــرد وکّلــف اســت حــه طــرف ق، گــر حركــت 

گـر رعا قراجـت و اعكـار واضـب نهـاػ را نصوانـد، برگشتن حه سهت قبله ت اسـتقبال خـو ا
كهتـر اػ یسـع ،قًا وهکـن نباشـديقبله دق كـه اظـتالف   حـّد راسـت خـا طـ  قبلـه كنـد 
گر ا حاشد گـر  تخـرعا رة االحـرام قبلـه رايـفقـط در تکب ،ن هن وهکـن نباشـدیو ا كنـد و ا
   2.ستيت قبله الػم نخرعا، اوکان نداشته حاشد ن هنیا

، اريـنهـا در حـال اظتخقطـار و واننـد ا، یكشت، لينهاػ ظواندن در اتووب . 1121 مسأله
 ،كننــد یكــه حركــت وــ یدر وقتــ ،نيههشنــ .اشــکال نــدارد، انــد ســتادهخكــه ا یهنگــاو

كه وانع اػ آراوش حدن یطنانشه حه حّد   .  شودنهاػگزار  تکان نداشته حاشند 
گر فرد . 1122 مسأله حركـت  یتواند ب ینه كه نهاخوانند ارول و گ و خاػ ر یا تّ ه یروا
گغشـت - نهاػ حصوانـد، و وانع اػ استقرار و آراوش حدن است حهاند كـه   - حـا توضـيحی 
گونـه؛ حاطل استنهاػش  كـن حاشـد حـه  گـر حركـت  ت خـنهـاػ را حـا رعا دكـه حتوانـ یا اّوا ا
 . شکال نداردا، صواندحاػ ضهله استقرار و آراوش حدن  ،ط آنخشرا

o  کردننهاز:مشرطسو  آنوحلتهام وهکنباشددر
كه  یید در ضاخحا نهاػگزار . 1123 مسأله نهـاػ  ،وهکن حاشد در آن وحـلنهاػ حصواند 
 .  حه اتهام برساندرا 

گر البّته نهـا خت و واننـد اّيـضهع یادخـحاد و حـاران و ز عّلتكه حه  انسان در ضایی ا
كندرد ندانان ياطه نهـاػ را حصوانـد و طنانشـه آن را رضاًء تواند   یو، حتواند نهاػ را تهام 

                                                           
نقلّيه شک نهاخـد  ۀرو حه قبله وشغول نهاػ شود و در اثنای نهاػ حه سبب حركت وسيلنهاػگزار  و طنانشه. 1

كه هنوػ رو حه قبله استحنا وی، كه اػ قبله ونحرف شده است خا نه  . گغارد 
   .شودعكر وی« 1323»در وسألۀ  ،توضيح بیشتر در وورد رعاخت قبله. 2
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گر اطه؛ ح استينهاػش صح، دكنتهام  توانـد نهـاػ  یكـه نهـداشته حاشد نان يحلکه ا
كند كـردن نهـاػ حدهـد فياحتهال ضع یول ،را تهام  نهـاػ را رضـاًء توانـد   یوـ، حه تهـام 
كرد حصواند  .  ح استيصح، و طنانشه اّتفاقًا آن را تهام 
گر  . 1124 مسأله كـه  یر سـقفیـوـثاًل ز -كه واندن در آن حـرام اسـت  ییدر ضاان انسا
كـردههرطنـد  ،نهـاػ حصوانـد - است ظـراب شـود کخنزد  ینهـاػش اشـکال یولـ ،گنـاه 
 . ندارد

آن حـرام اسـت  یسـتادن و نشسـتن روخكـه ا یزيـط ینهاػ ظوانـدن رو . 1125 مسأله
كه اسن ظداوند وتعال بر آن نوشـته شـده ییوثل ضا صـد طنانشـه وـانع اػ ق، اػ فرش 

 .  ستيح نيقرحت شود صح

o آنوحلداشتهباشدییتوانا:شرطچهارم انجامواجباترادر
كـه فـرد نباخـد حـه انـداػهنهـاػگزار  سقف وکان . 1126 مسأله كوتـاه حاشـد  نتوانـد در  ای 

كــه  کكوطــ قــدری د حــه خــنبانهــاػگزار  وکــان طــور ههــينســتد و خآنســا راســت حا حاشــد 
 .  ركوع و سسود نداشته حاشد یضا

ــرد ناطــ . 1127 مسأله گــر ف ــه ییار شــود در ضــاا كــه ح ــد  ــ نهــاػ حصوان كّل ــه  یطــور  ــادر ح ق
گــر توانــا، ســتاده نهــاػ ظوانــدن نباشــدخا ركــوع و  ییالػم اســت نشســته نهــاػ حصوانــد و ا

 .  انسام دهد، سر ۀآنها را حا اشار، ز ندارديسسود را ن
ــــه قبــــر پ كــــردن پشــــت . 1128 مسأله كــــه    یدر صــــورت اطهــــار ۀو اجّهــــ غهبــــریح

 ،ر نهـاػ حـرام اسـتيـدر نهـاػ و غ، آنان وحسـوب شـودو هتک حروت حه  یاحتراو  یب
گر هرطند  كه  نهاػ حصواند فرد در آن حالا ، قصـد قرحـت حاصـل شـوداػ او در صورتی 

 .  نهاػش صحيح است

گراّوا   كردن عرفاً  1،واریددر و ا وضود وانع وثل خاد خز ۀفاصل دليلحه  ا هتک   پشت 

                                                           
كــه روی آن انداظته فاصــله شــدن صــندوق شــرخف و پارطــه ،البّتــه. 1 بــرای برطــرف ، انــد خــا ضــرخح وطّهــر ای 

 . كافی نيست، ادبی شدن بی



    / وقّدوات نهاػ 

قبـر وطّهـر خـا  وـواػیهـاػ ظوانـدن ن ،ههشنـين .اشکال ندارد، ن وحسوب نشوديو توه
كردن حه قبر وطّهر وحسوب نهـی ضرخح وقّدس اشـکال نـدارد و نهـاػ  1شـودكه پشت 
 .  صحيح است

o گروکان:شرطپنجن ا گزار ووججنجاستلباسوبدناونشود،نجساستنهاز
گر وکان . 1129 مسأله كه رطوحـت آن حـه   تر ید طورخنبا، نسس استنهاػگزار  ا حاشد 
كـه در نهـاػ حصشـ ینساسـت آنکـه وگـر؛ رسـدا لبـاس او بخحدن  شـده اسـت و  هديحاشـد 

 ؛ ستيوبطل نهاػ ن

كـه پیشـانی را بـرای سـسده بـر آن وـی  گر طيـزی  نسـس  - هـرُو  اننـدو -گـغارد  ولی ا
كه ظش، حاشد گـر فقـط قسـهتی اػ ؛ نهـاػ حاطـل اسـت، هـن حاشـد کدر صورتی  البّتـه ا

ســـراخت نکنـــد و نهـــاػگزار  نســـس حاشـــد و نساســـت آن حـــه حـــدننهـــاػگزار  هـــرســـطح ُو 
كـه سـسده صـدق نهاخـد بـر قسـهت پـاک ُو  گيـرد اشـکال پیشانی حـه وقـداری  هـر قـرار 

هـر اشـکال نـدارد و ر ُو یـن زيا فـرش و ػوـخـهـر ا پشت ُو خهر ُو  ۀّي اّوا نسس بودن حقو  ندارد
كه وکانياحت  .  اصاًل نسس نباشدنهاػگزار  اط وستحب آن است 

o نخواندیاوساویزنجلوتر،واججبنابراحتیاط:شرطششن وردنهاز
گر ػن و ورد  . 1131 مسأله ، الػمحنـابر احتيـاط  ،وکان نهـاػ حصواننـد کخدر  حصواهندا
كـه  یحـه وقـدارحـّداقل  ،سـتادنخن عقـب ایـسـتد و اختـر اػ وـرد حا  د ػن عقـبخحا حاشـد 
 .  ورد در حال سسده حاشد یدو ػانو یبرابر ضا، او ۀسسد یضا

كه ػن و وـرداظ حکن وغكورشاخان عكر است،  هـر دو نهـاػ ، تصاص حه ػوانی دارد 
گر ، حصوانند هرطنـد  ،ح اسـتيصـح یگـرخنهـاػ د، ظوانـد یاػ آنـان نهـاػ نهـ یکخاّوا ا
 .  ا ضلوتر اػ ورد حاشدخف خرد ػن هن

گــر ػن برابــر و هــن . 1131 مسأله ســتد و حــا هــن وارد نهــاػ خا ضلــوتر اػ وــرد حاخــف وــرد خــرد ا

                                                           
 .وعصووين قسهت حاالی سر خا پایین پای وضسع شرخف حضرات. 1
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د خـهـر دو نفـر حا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،ندخگورة االحرام را حيػوان تکب هن یعنخ، شوند
كه در  یوگر اػ ووارد ،نهاػ را دوحاره حصوانند  . ظواهد آود «1112» وسألۀحاشد 

گر ػن هن . 1132 مسأله زودتـر  یکـخكـه    یدر صـورت، ستدخا ضلوتر اػ ورد حاخف ورد خرد ا
گفتـــهيـــرتـــر تکبیكـــه د ینهـــاػ نفـــر، وشـــغول نهـــاػ شـــود یگـــرخاػ د حنـــابر  ،رة االحـــرام را 

 ؛ حاطل است واضباحتياط 

كه زودتر تکبنهاػ نفر اّو  اّوا گفتهيل  ، ن نهاػیكه حتواند در ب یدر صورت، رة االحرام را 
كند خگر اخن ظود و نفر دیوانند پرده ب یحاجل وثالً  ن اػ نفر يش اػ طهار وتر و نیا بخساد 
ــ 1رديــگــر فاصــله حگخد گــر وــرد اســتخ ــ، ا ا ــ یراه رفتــه و اػ ػن ــل او ، ػن نهــایكــه در ب وقاب

گر ػن استخضلوتر حا، وشغول نهاػ شده ده و اػ آن ورد عقب تـر قـرار عقب آو، ستد و ا
كار را انسام دهـدید اخحا - ح حاشديكه نهاػش صح آن یبرا - رديگ وگرنـه نهـاػ نفـر  ،ن 
گر ا؛ حاطل است واضبحنابر احتياط  ،ل هناّو  كارها اوکانیاّوا ا نهـاػ ، سـتير نیپـغ ن 

 .  ح استيل صحنهاػ نفر اّو ، ن صورتیدهد و در ا  یرا اداوه و

ت خــل رعایــد نکــات عخــســاد حاجــل حاخا اخــدر هنگــام راه رفــتن شــاخان عكــر اســت، 
 : گردد

كــار عرفــًا یــا .ج ؛اػ قبلــه ونحــرف نشــود .ب ؛دخــدر حــال حركــت عكــر نگو .الههف ن 
 .  صورت نهاػ را بر هن نزند

وکان  2ر شروطیساههانند ( شرط ششن)  ن شرطیعكر شده در ا   حکن . 1133 مسأله
ز يـو ضهاعـت و ن ٓی فـراد، ینهـاػ واضـب و وسـتحب، انواع نهاػهـا ۀشاول هه، گزارنهاػ

حــرم و وشــاهد وشــّرفه ، وســسد، ن ونــزلیبــ یو فرقــ شــود  یهــا وــ وکان ۀشــاول ههــ
ــه ا؛ ســتين  ۀوّکــ»ت در ّيــضهع یاســتثنا دارد و آن هنگــام شــلوغ کخــن حکــن یــالبّت

كه رعا «وکّروه  .  ن حکن را ندارندیها ا ر وکانیست و سايالػم ن ن وسألهیت اخاست 
                                                           

؛ شـود  وحاسـبه وی تا وحـّل اخسـتادن دخگـری  اػ وحّل اخستادن خکی  ،طهار وتر و نين بین ػن و ورد ۀفاصل. 1
 . وشغول نهاػ حاشدنهاػگزار  ورد روبرو و ضلوی  ،نهاػگزار كه ػن در صورتی  حّتی 

توانــایی ، واننــد اســتقرار شــراخطی ، شــودكــه در وحــّل ظــود عكــر وــی حــا توضــيحاتی  البّتــه در نهــاػ وســتحبی . 2
 . حاشد  وی استثناجاتی  اخستادن و قبله دارای  



    / وقّدوات نهاػ 

گـر ػن و ؛ شـود  یشاول حال اضطرار نه، (شرط ششن) ن حکنیا . 1134 مسأله وـثاًل ا
كوطک یورد نهاػ هـر دو ، دحاش تنگز يو وقت نهاػ ن   شده یحبس و ػندان یدر وکان 

گر وقت وسعت ؛ ح استينفر صح اػ دو نفر نهاػ حصوانـد  یکخاحتدا ، داشته حاشداّوا ا
م نهــاػش را نفــر دّو ، لو پــس اػ اتهــام نهــاػ نفــر اّو  بینــداػدر ينهــاػش را حــه تــأظ یگــرخو د

كه ػن  .  بینداػدر ينهاػش را حه تأظ، حصواند و بهتر آن است 
. ســتين َوحــرم و نــاوحرم نیبــ یفرقــ( شــرط ششــن) عكــر شــده در حکــن . 1135 مسأله
 لبّتـه حکـنا؛ اسـت یز ضـاريـر وحـارم نیبـرادر و ظـواهر و سـا، در وـورد ػن و شـوهر پس
گــر در صــف نهــاػ ضهاعــت وــردان. حنــابراین، اظتصــاص حــه افــراد حــالغ دارد وــغكور ، ا
 .  اشکال ندارد، وشغول نهاػ حاشد یناحالغ ۀدظتر حّش 

ــه نهــاػ( شــرط ششــن) حکــن عكــر شــده . 1136 مسأله ــدارد و يصــح اظتصــاص ح ح ن
كه عرفًا نهاػ وحسوب و ر اػ يـغ یگـرخاػ ضهـت د، آن نهـاػهرطنـد  شـود  یشاول آنشه 

  .گردد  یز وين، حاطل حاشد( شرط ششن) حکن نیا
گــر وــثاًل ههســر انســان ســهوًا حــدون وضــو وشــغول نهــاػ اســت و شــوهر ،نیحنــابرا  ، ا
كـه در عهدًا  اػ او نهـاػ را  تر عقـب، شـود عكـر وی «1112» وسـألۀحـدون رعاخـت وـواردی 
 .  حاطل است واضبحنابر احتياط  نهاػ ورد هن، ببندد

گر وثاًل  . 1137 مسأله او  یضلو یوتوّضه شود ػن، صواند و پس اػ اتهام نهاػورد نهاػ ح ا
ــ ــا هــن ردخ ــودهخ ــ؛ ح اســتينهــاػ وــرد صــح، ف او وشــغول نهــاػ ب گــر در ب ــا ا ن نهــاػ یاّو

كـه حـهينهـاػش صـح یدر صورت، ه شودــوتوّض  عهـل  «1119» وسـألۀ حيتوضـ ح اسـت 
 .  دخنها

كســ . 1138 مسأله گــر  ۀ وربــوط حــه وحــّل وســأل، یحــه عّلــت ندانســتن حکــن شــرع یا
وسأله  یريادگخكه در   یدر صورت، كرده  یت نهخرا رعا( شرط ششن) ورد و ػن اخستادن
كه عهـدًا ا یحکن فرد، حاشدكرده و ضاهل وقّصر  یكوتاه ت خـن حکـن را رعایـرا دارد 

   ؛حاطل است، واضبحنابر احتياط  خعنی نهاػش نکرده است
گر در   كوتاه یريادگخاّوا ا كـه حـا  ییهـانهاػ، نکرده و ضاهل قاصر است یوسأله  را 
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ا قضـــا خـــســـت آن را دوحـــاره ظوانـــده يالػم ن ح اســـت ويصـــح، ظوانـــده ین ضهلـــيطنـــ
 .  دخنها

گر ب . 1139 مسأله سـتاده و خا ػن ضلـوتر اػ وـرد اخـانـد  ستادهخكه برابر هن ا ین ورد و ػنیا
كـه عرفـًا حاجـل و وـانع وحسـوب  یگـرخز ديـا طخـا پـرده خـوار یـد، ظوانند ینهاػ و حاشـد 
نهـــاػ هـــر دو ، ننـــديگر را ببخهده نباشـــد و حتواننـــد ههـــدوـــانع اػ وشـــاهرطنـــد  ،شـــود
   .ح استيصح

گـر ضـنس حاجـل اػ ش ،نیحنابرا قـد  ۀا آنکـه ارتفـاع آن حـه انـداػخـشـفاف حاشـد  ۀشـيا
كــرده و حــدودًا ای  هوثــل پــرد - آنهــا نباشــد وتــر  کخــكــه عرفــًا ػن و وــرد را اػ هــن ضــدا 

ــه رطنــد ه ،حاشــد  یح وينهــاػ هــر دو صــح - ارتفــاع داشــته حاشــد بهتــر اســت حاجــل ح
كه ورد و ػن یا   گونه  .  را وشاهده نکنند گرخکدخنهاػگزار  حاشد 

گر فاصله ب ،نيههشن ا ػن ضلـوتر خـانـد  سـتادهخكـه برابـر هـن انهـاػگزار  ن وـرد و ػنیا
، عرفــًا دو وکــان وحســوب شــود آنهــا نکــه وحــّل خا اخــحاشــد  1 ش اػ ده عراعیبــ ،ســتادهخا

گـر ػن در حـال نهـاػ عقـبيـنح است و ينهاػ هر دو صح حـه  اقـاّلً  - سـتدختـر اػ وـرد حا  ز ا
نهـاػ هـر  - حاشـدوـرد در حـال سـسده  یدو ػانو یاو برابر ضا ۀسسد یكه ضا یوقدار
 .  ح استيدو صح

o وکان:شرطهفتن گزار حباشدنهاز وسط 
ــنبانهــاػگزار  یشــانیپ یضــا . 1141 مسأله ــا ید اػ ضــاخ ــو و ســر انگشــتان پ ، او یدو ػان

ن وســأله در احکــام یــل ايتفصــ؛ ا حــاالتر حاشــدخــتر  نییت حســته پــاش اػ طهــار انگشــیبــ
 .  شود یو عكرسسده 

 گزارگروکانیاحکامد نهاز
گنـــاه افتـــادن را  ،بـــودن وـــرد و ػن نـــاوحرم در ظلـــوت . 1141 مسأله گـــر احتهـــال حـــه  ا

                                                           
 .  طهار وتر و نين استقریبًا ت ،ده عراع. 1



    / وقّدوات نهاػ 

كه در آنسا نهاػ نصواننديحرام است و احت، حدهند  .  اط وستحب آن است 
حــرام  یقيا ووســخــظواننــد  یوــ ییكــه آواػ غنــا ینهــاػ ظوانــدن در وکــان . 1142 مسأله

 .  حاشد یوت يوعص، گوش دادن حه آن و نواظتن آنهرطند  ،ستيحاطل ن، نواػند یو

 آنهاوستحجییهاوکان خواندندر اوکروهاستیکهنهاز
حــه ظوانــدن نهــاػ در وســسد  یاريدر شــرع وقــّدس اســالم ســفارش حســ . 1143 مسأله

و  غهبـریوسـسد پ، اػ آنوسسد الحرام است و حعـد ، وسسدها ۀشده و بهتر اػ هه
كوفه و وسسد ب، حعد اػ آن وسسد ضاوع هـر شـهر و ، ت الهقدس و حعد اػ آنیوسسد 
 .  وسسد حاػار است، وسسد وحّله و حعد اػ آن، حعد اػ آن

كــه اػ ضهــت  ییػنــان بهتــر اســت نهــاػ ظــود را در ضــا یبــرا . 1144 مسأله حصواننــد 
ا خـه آنسـا ظانـه حاشـد ظـوا، تـر حاشـد وناسـب گرخد یاػ ضاها، وحفوظ بودن اػ ناوحرم

 .  ستين نهاػ واضب و نهاػ وستحب نیب یفرق ،ن حکنیو در ا گرخد یا ضاخوسسد 
گفتــه شــده ، وســتحب اســت نهــاػ ظوانــدن در حــرم اواوــان . 1145 مسأله حلکــه 

كه نهاػ در حـرم وطّهـر حضـرت اوخو روا بهتر اػ وسسد است  نير الهـؤونيـت شده 
 .  ست هزار نهاػ استخبرابر دو
ــدن در ط . 1146 مسأله ــد ضــا وکــروه نهــاػ ظوان ــه  شــهرده شــده اســتن و اػ آن ضهل
 :  است

 . امحّه  .1
 . ن نهکزاريػو .2 
 .  ا نشسته استخستاده خكه ا یوقابل انسان .3 
 .  كه حاػ است یوقابل در .4 
كوطهيه و ظدر ضاّد  .5  كـه وـزاحن عبـور و وـرور ، و وعابر عهووی احان و  در صورتی 

 1.ستحرام ا، حاشد وزاحنو طنانشه  وردم نباشد
                                                           

 .  شودهرطند نهاػ حاطل نهی. 1
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 . وقابل آتش و طراغ .6 
كور .7  كه   .  آتش حاشد ۀدر آش زظانه و هر ضا 
 .  كه وحّل ادرار حاشد یا وقابل طاه و طاله .8 
 .  آن پرده حکشند یوگر آنکه رو، كه روح دارد یزيط ۀعکس و وسّسه یروبرو .9 
نهــاػگزار  یروبــروهرطنــد  ،ضانــدار حاشــد ۀا وسّســهخــكــه عکــس  ییدر ضــا .11 
 .  دنباش
 .  نب در آن حاشدكه ض یاقاتدر  .11 
 .  در قبرستان .15. ن دو قبریب .14. قبر یرو .13. وقابل قبر .12 
گر عغر، در غير وسسد،  وسسد ۀخههسانهاػ ظواندن  .16   .  نداشته حاشد یا

كسـخـظوانـد  یكه در وحّل عبور وردم نهاػ وـ یكس . 1147 مسأله ، اوسـت یروبـرو یا 
گر تسب حگغارد یزيظود ط یوستحب است ضلو  سـهانخا رخـا طـوب خـا عصـا خح يو ا

كتابی كاف خا   .  است یهن حاشد 



 

 وساجد و وشاهد وشّرفه

وسجدولوازمآنیاحکامالزاو
كردن ػو . 1148 مسأله وار وسـسد و آالت و یـحـام و طـرف داظـل د، سقف، نينسس 
حــرام ، هــادرهــا و پنســره واننــدشــود  یاػ حنــاء وســسد وحســوب وــ یكــه ضزجــ یلخوســا
كــس حفههــ اســت كــه نســس شــدهو هــر   ر نهــوده ويــد فــورًا نساســت آن را تطهخــحا، د 
 ؛ كندبرطرف 

ــه كــه طــرف بيــاحت البّت ــرون دیــاط وســتحب آن اســت  وار وســسد را هــن نســس ی
گـر نسـس شـود كـردن طـرف  یولـ ؛سـتيكـردن آن الػم نبرطـرف  ،نکنند و ا گـر نسـس  ا

 یكـردن آن حـه وقـداربرطـرف  حـرام اسـت و ،وسسد حاشـد کوار ووضب هتیرون دیب
 .  حاشد یوالػم ، كه هتک حروت رفع شود

كردن آنشه ضزء شؤون وسسد حسـاب وـ . 1149 مسأله شـود و فعـاًل اػ آن در  ینسس 
كـه در وسـسد  ییرهايا حصـخـهـا  ا ووكتخـهـا  وثـل فرش، وسسد استفاده شده است

 ؛ ر آنها واضب استيحرام و تطه، زان استیكه آو ییها ا پردهخحاشد  یپهن و

فعـاًل در وسـسد وـورد اسـتفاده  یولـ؛ شـود یساب واّوا آنشه ضزء شؤون وسسد ح
ــرار نهــ ــرد و وــثاًل در وصــزن يــگ یق كــردن آن حــرام ، شــود یوــ یا انبــار نگهــدارخ نســس 
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وانـدن نساسـت هتـک حروـت  یوگـر آنکـه حـاق؛ سـتير آن واضـب نيتطه یول ،است
كن شدن ق یا ووضب ضرر والخوحسوب شود  گردديحه آن و   .  هتش 

گـــر فـــرد نتوانـــد وســـسد را . 1151 مسأله ر وســـسد بـــر او واضـــب يـــتطه، دخـــر نهايـــتطه ا
گر حاق یول ؛ستين طنانشـه حدانـد ، حروـت حاشـد کگغاشتن نساست ووضب هت یا
گـر حـه دحنابر احتياط  اخ كـه ا كـار یـاطـالع دهـد ا یگـرخواضب احتهال وعقول حدهـد  ن 

 . د حه او اطالع دهدخحا، رديگ یانسام و
گــر ضــا . 1151 مسأله كــه تطه ییا كنــيــاػ وســسد نســس شــود  ا ظــراب خــدن ر آن حــدون 

كنــدن  یدر صــورت، ســتيكــردن آن وهکــن ن كــردن ضزجــخــكــه  كــن حاشــد  یا ظــراب  ا خــو 
كندن  یا طاره، رفع هتک حروت یآنکه برا كردن حه وقدار قابل توّضـه و خضز  ا ظراب 

ــدخا ظــراب نهاخــد آنســا را حَکننــد خــحا، نباشــد یشــتریب كــردن، ن وحــّل  وگرنــه ظــراب 
   .اشکال است
گر برا ،نيههشن كـردن تهـام آن نباشـدای  هر وسسد طاريتطه یا وثـل ، ضز ظراب 

ِگل و وصالح نسس حنا شده حاشد  ،آن وحّل اشـکال اسـت ضایز بودن، آنکه حا آب و 
واضـب اسـت ظـاهر  یولـ ؛آن را بپرداػنـد یحاػسـاػ ۀنـخحاضر حاشند هز یافرادهرطند 

كش  .  ندخر نهايده و تطهيوسسد را آب 
پـر ، ز اسـتیر ضـايـتطه یسد بـرااػ وسـ یب قسـهتخـكه تصر یدر ووارد . 1152 مسأله
كنده ییكردن ضا كرده ییاند و ساظتن ضا كه  هرطند  ،ستيواضب ن، اند كه ظراب 

گر ط یول، وطابق حا احتياط استحبابی است در ، وانند آضر وسسد نسس شود یزيا
 .  لش حگغارنداّو  یحه ضا تطهيرد حعد اػ خحا، كه وهکن حاشد یصورت

گر حصـ . 1153 مسأله گـر  د آن را آب حکشـندخـحا، دا ووكـت وسـسد نسـس شـوخـر يا و ا
دن وقــدار قابــل خــبر یولــ ؛د آن را بُبرنــدخــحا، نســس بهتــر حاشــد یدن ضــاخــبرفــرض شــود 
كـه تـریـوگـر ا؛ وحـّل اشـکال اسـت، كه ووضب نقص شود یريا تطهختوّضه اػ آن   کن 

كــه حا كــه ضــرر  یوــورد، رفــع هتــک حروــت ید بــراخــآن حاعــ  هتــک حروــت حاشــد  را 
 .  هاخندندارد انتصاب  یكهتر



    / وساضد و وشاهد وشّرفه 

گــر بــ، ن نســس و وتــنّسس حــه وســسديبــردن عــ . 1154 مسأله حــه وســسد  یاحتراوــ یا
گر بـيحلکه احت ؛حرام است، حاشد كه ا ، هـن نباشـد یاحتراوـ  یاط وستحب آن است 
كـه  فـردی شـهرده شـوداػ تواحـع  آنکـه عـين نسـسوگـر ؛ ن نسس را حه وسسد نبرنـديع
 .  حاشد فرد ویلباس  اخكه در حدن  یا ضراحتخوانند ظون ػظن ؛ شود یو وسسد وارد

كردن حرم وعصوو . 1155 مسأله گـر  نينسس  اػ آنهـا نسـس  یکـخحـرام اسـت و ا
 ؛ واضب استش ريتطه، حاشد یاحتراو  یطنانشه نسس واندن آن ب، شود

گر بيحلکه احت  كه ا كننـد يهن نباشد آن را تطه یاحتراو یاط وستحب آن است  ر 
ح خكـه ضـر یقسـهت یعنـخ ،اسـت «ونـّوره ۀوضـر»، وسـأله یدر احتدا «حرم»و ونظور اػ 

گر وسسد نباشند، ها ا صحنخها  ر رواقیو اّوا سا وقّدس و قبر وطّهر در آن قرار دارد ، ا
كردن آنها حرام، در صورت هتک حروت  .  حاشد یر آنها واضب ويو تطه نسس 

كه وسسد را حه طال زياحت . 1156 مسأله اط يـنـت نکننـد و احتخاط واضب آن است 
نـــت خز زيـــوان روح دارد نيـــانســـان و حكـــه وثـــل  یجايوســـتحب اســـت حـــه صـــورت اشـــ

 .  نکنند

ــر وســلهانان  . 1157 مسأله ــر اهــل ، اػ وشــركين عــناورود غي ــا غي ــاب خ كت ــار اهــل  كّف
گــردد ،كتــاب حــه وســسد كــه ووضــب هتــک حروــت خــا نساســت وســسد  ، در صــورتی 

و اضـب وطلقـًا اػ حنـابر احتيـاط  حلکـه؛ ضایز نيسـت و الػم اسـت اػ آن ضلـوگيری شـود
 .  شود ضلوگيریرت اوکان ورود آنان حه وسسد در صو

ن يشـوند و ههشنـ  یسـاظته وـ یسارياسـت یها  نيكه در ػو یوساضد . 1158 مسأله
شـده  كـه وقـف حضـرت رضـا ییهـا  نيوثـل ػوـ) یوقفـ یها  نيكه در ػو یوساضد
حکـن وسـسد را نـدارد و ، شـود  یحنـاء وـ، دارد یت شـرعخـكـه وال یكسـ ۀحا اضاػ( است

 .  شوند یونهاػظانه وحسوب 
كـه بـر وســل و لواػوـــره و وساخــــنسن در و پــفروظت . 1159 مسأله ده ــــف شـــسد وقـــی 
تـا وقتـی  - ظـرف، سرواخشـی، گرواخشـی، ییلواػم روشـنا، كتاب، پرده، وانند فرش -

هرطنـد  ،ضـایز نيسـت، داشـته حاشـدوسـسد وضـود  ههانكه اوکان استفاده اػ آن در 
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كــه بــرای آن وســيله خــا شــی لّيــهاوکــان اســتفادۀ او اّوــا  ،اػ بــین بــرود، هوضــود داشــت ءای 
گونۀ دخگری آن را در وحّل وغكور ح گرفته حتوان حه   ؛ كار 

كــه بــر آن وقــف شــده احتيــاح نداشــته خــا   گــر وــثاًل وســسد حــه فــرش قــدخهی  پــس ا
بـرای ضلـوگيری اػ  - ولـی حتـوان اػ آن فـرش حـه عنـوان پـرده، نياػش برطرف شده حاشـد

گروا كار انسام شود، در ههان وسسد استفاده نهود - سروا و   ؛الػم است این 
گر نياػ وسسد حه اّوا كّلی اػ وسي ا كه براخ لهــطور  گـــش وقــای  ردد ـــف شـده برطـرف 
كه نگه -  - آخـد حسـاب ویه هدر دادن آن ح، گغاردن آن وسيله  داشتن و حاقی  طوری 

كنند، حاخد اػ آن  .  در وسسد دخگری استفاده 

گر وکان وشابهی نبشاخان عكر است،  كه حـه آن شـیء نيـاػ داشـته حاشـدا آن ، اشد 
كــــه وصــــلحت عهــــووی داشــــته حاشــــد واننــــد  ،)َوصــــالح عاّوــــه( را در هــــر وــــوردی 

 1.تکاخا استفاده نهاخند خا ها حسينيه
كنند و حـه ضـای آن ظانـه و واننـد آن حسـاػند خـا  . 1161 مسأله گر وسسدی را غصب  ا

كــه دخگــر حــه آن وســسد نيســت و حــرام ، كــردنش  نســس ، نگوخنــد  طــوری ظــراب شــود 
 .  حاشد تطهير آن واضب نهی

گر وسسد ظراب هن شود . 1161 مسأله تواننـد آن را حفروشـند خـا داظـل ولـک و   نهی، ا
ــه  ــان نهاخنــد و تبــدیل ح ــر ، حســن نهــودناضــاّده و ظياح ــرای ایــن او وســّوػی شــرعی ب

 .  شودوحسوب نهی

ــار  . 1162 مسأله ــه راهحســا آث كــردن وســسد و تبــدیل آن ح ــده پــس اػ ویــران  وثــل ، وان
گرواخشــی و ســنگ و طــوب و آهــن  و وســاجل آن واننــد در و پنســره و لــواػم روشــنایی و 

گر وقف بر وسسد حاشد، سرواخشی گـر  واضب است صـرف وسـسد دخگـرى شـود، ا و ا
كـار وهکـن نباشـد كـه وصـلحت عهـووی داشـته حاشـد )در ، ایـن   صـالحَو هـر وـوردی 

ــه(ع گــردد و هــاوثــل حســينيه اّو ــا وصــرف  ــا فروششــان اػ آ تکاخ ــوان ضــز ح ــر نت گ نهــا و ا
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كــرد كــه خــا - حاخــد وتــوّلی، اســتفاده  آنهــا را  - واننــد او شــرعًا حــّق تصــّرف دارد كســی 
 .  نهاخدحفروشد و صرف وسسد دخگرى 

كه آثار  اّوا  وثل آنکـه اػ ونـافع عـين، آن حاشد کلِو ، واندۀ وسسدحسا در صورتی 
ــر وســسد ظرخــدارى شــده حاشــد وقــف ــار صــرف ، شــده ب واضــب نيســت ظــود ایــن آث
كــهخــا  - حلکــه ضــایز اســت وتــوّلی، رى شــوددخگــ وســسد واننــد او شــرعًا حــّق  كســی 

آنهــا را حفروشــد و بهــاى آنهــا را صــرف وســسد ، دخــد صــورت صــالح در - تصــّرف دارد
كند  .  دخگرى 

كـه  هوانند ودارس و حسينّي ، عام های وقفواندۀ حسا آثار  ۀحکن وغكور درحار هـا 
 .  نيز ضارى است، گيرند ها قرار ویدر راه

كـه تعهيـر آن وهکـن نباشـدا . 1163 مسأله تواننـد  وی ،گر وسسد طوری ظـراب شـود 
كنند و دوحاره حساػند كـه ظـراب نشـده و حـه   حلکه وی، آن را ظراب  توانند وسـسدی را 

كننـد و بـزرگ، دليل احتياح وردم البّتـه در ایـن ؛ تـر حسـاػند   نياػ حه توسـعه دارد ظـراب 
 :  ػوينه توّضه حه طند نکته الػم است

گــر .الههف ــرای توســع ا آن را ظــراب  ۀالػم نباشــد ههــ، وــورد احتيــاح در وســسد ۀب
كتفا شود، كنند كردن حه وقدار الػم ا گر وی؛ حاخد در ظراب  كـه   وثاًل ا ظواهند ػوينی را 

كنند و برداشتن دیوار كنار وسسد است حه كنـار وسسد ولحق  ، بین وسـسد و ػوـين 
، ا ظـراب نهـود و در ایـن حـالوسـسد ر تهـامتـوان   نهی، كافی در توسعه وسسد است
كتفا حه تصرخب دیوار وی  .  شود  ا

ووضب تعطيلی وسسد حه وقدار بیشـتر اػ آنشـه در  ،حاخد تسدخد حنای وسسد .ب
در صـورت تصرخـب حنـای . حنـابراین، ساظت و ساػ اوثال این حنا وعهول است نشـود

كــه ووضــب تعطيلــی بــیش اػ حــّد وعهــول وســس گونــه ســهل هــير، وســسد د انگــاری 
 .  ضایز نيست، شود

كــه هزخنــ .ج ســاظت وســسد در وــّدت  ۀحاخــد خقــين خــا اطهينــان داشــته حاشــند 
ــأوين وصــارح و هزخنــه، حنــابراین .شــود وعهــول تــأوين وی ــر حــه ســبب عــدم ت گ های   ا
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كه وسسد در وّدت وعهول حنا شود، ساظت وسسد كـردن ، ضهانتی نباشد  ظـراب 
 .  ضایز نيست وسسد

كـــه قـــدوت  .د ـــه حســـاب حناهـــایی را  ـــد و ضـــزء ويـــراث فرهنگـــی ح ـــارخصی دارن ت
 .  شود  تصرخب آنها داده نهی ۀاضاػ، آخند  وی

كه قبالً تهام قسهت .  ه پس اػ حاػسـاػی  ،وحدودۀ اصلی وسسد بوده ضزء   هایی 
   .نيز ضزء وحدودۀ اصلی وسسد حاشد

گر حصواهند وتعّلقات وسسد ،حنابراین  یواننـد آحدارظانـه خـا سـروخس بهداشـت - ا
گسترش داده خا وحّل آن را تغيیر دهند - كه قباًل اػ وحدودۀ اصـلی  ، را  نباخد قسهتی 

 1.وسسد بوده را ضزء وتعّلقات آن قرار دهند
ــر اســت،  ــوان وحــدودۀ وســسد شــرعی وقــف شــدهشــاخان عك ــه عن ــه ح ك ، وکــانی 

ــی ضــزء وســسد وحســوب  ــانی آن نيــز حــه تبعّيــت عرف فضــای فوقــانی و قســهت تحت
؛ لحـاظ شـده حاشـد 2آنکـه هنگـام انشـای وقـف ضـزء وتعّلقـات وسـسدوگر  ؛شود وی

وسـسد نيـز  نسـبت حـه ارتفـاع و عهـق وحـدودۀ ، لغا حکن فوق عالوه بر طـول و عـرض
ارتفـاع خـا عهـق طبقـات را طـوری قـرار  ،و الػم اسـت در هنگـام حاػسـاػی  ضاری است

كـه قسـهت تحتـانی خـا فوقـانی وحـدودۀ ت آن قـرار اصـلی وسـسد ضـزء وتعّلقـا  دهند 
 .  نگيرد

گر ،ههشنين طبقۀ ههکـف آن حـه عنـوان وسـسد ، ایآپارتهان دو طبقه - وثالً  - ا
در هنگــام حاػســاػی ، علهيــه وقــف شــده حاشــد ۀو طبقــۀ فوقــانی آن حــه عنــوان ودرســ

كه وتعّلق حه وسسد است ضزء ودرسه قـرار نگيـرد و فضـای ودرسـه ، وسّدد فضایی 
كـه حنـای وـغكور طبقـ حه وسسد ولحق نشود و این حکن در تحتـانی داشـته  ۀصورتی 

 .  كه حه عنوان دخگری وقف شده نيز ضاری است
                                                           

كه زیر ػوين آن نيـز حـه عنـوان وسـسد )وحـدود ،حه عنوان وثال. 1 ، اصـلی وسـسد( وقـف شـده ۀوسسدی را 
گـر ایـن تصّلـف حـه  تبدیل حـه سـروخس بهداشـتی نهـود وين آن رازیر ػ ،توان هنگام حاػساػی وسّددنهی و ا

گرفته  .  حه حالت سابق برگردد م است وحلالػ، هر سبب صورت 

 .نه وحدودۀ اصلی وسسد. 2
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گــر حصواهنــد وتعّلقــات وســسد را تغيیــر دهنــد . 1164 مسأله كــه   وــثالً ، ا قســهتی را 
ــه  كــرده و ح كــن  ــه  ــا اػ آحدارظان ــه ســروخس بهداشــتی نهاخنــد خ ــوده تبــدیل ح ــه ب آحدارظان

كنند خا حه حصش كه ضزءوضوظانه اضافه  اتـاق ظـادم ، وتعّلقـات وسـسد بـوده  هایی 
 ؛ اشکال ندارد، اضافه نهاخند

وسـسد بـرای وتعّلقـات هـر قسـهتی اػ ػوـين و فضـای  ،لّيـهوگر اخنکـه در وقـف او  
واننــد اخنکــه واقــف قســهت وشّصصــی را بــرای  ،وقــف شــده حاشــد عنــوان ظاّصــی

كه در ایـن صـورت 1ظصوص وضوظانۀ وسسد كرده حاشد  تبـدیل آن قسـهت  ،وقف 
 .  آحدارظانه خا عنوان دخگری اػ وتعّلقات وسسد ضایز نيست حه

گر حصشی اػ وتعّلقات وسسد . 1165 مسأله  - خا آحدارظانـه 2وانند حياط وسسد - ا
كننـد ولـی آن قسـهت ؛ اشـکال نـدارد ، را حصواهند حه وحـدودۀ اصـلی وسـسد اضـافه 

كنون حـه وحـدودۀ اصـلی وسـسد اضـافه ضزء   كه قبالً  وتعّلقات وسسد وقف شده و ا
 .  شودوسسد شرعی وحسوب نهی، هشد

گر در وقف اوالبّت  عنـوان  وسـسد بـرایوتعّلقـات قسهتی اػ ػوـين و فضـای  ،لّيهه ا
 ظصــوصواننــد اخنکــه واقــف قســهت وشّصصــی را بــرای  ،وقــف شــده حاشــد ظاّصــی

كـرده حاشـد آحدارظانه خا در ایـن صـورت ، وضوظانۀ وسسد )نـه اسـتفاده دخگـر( وقـف 
كردن آن حه وحدودۀ  .  اصلی وسسد ضایز نيست ولحق 

گر ثاحت شود . 1166 مسأله وقـف ، وتعّلقات وسسد وانند وضوظانه خـا اتـاق ظـادم ا
طنانشــه وصــلحت وســسد ، حاشــد ویولــک ِطْلــق وســسد  حلکــه ،بــر وســسد نيســت

كه حه قصد وسسد وقـف وی ،كنداقتضا  كرد و در صورتی  توان آن را حه وسسد اضافه 
 3.شود حکن وسسد را دارد

گــر وتعّلقــات وســس . 1167 مسأله ظانــه وقــف شــده  واننــد وضــو د حــه عنــوان ظــاصا
                                                           

كاربری دخگر. 1  .نه 
كه وقف حياط حه عنوان . 2  . نبوده است« وحدودۀ اصلی وسسد»فرض آن است 

كـه ولـک ِطْلـق اسـت خـا وقـف بـر ؛ اسـت وعهواًل وتعّلقات وسسد وقـف بـر وسـسد. 3 گـر احـراػ نشـود  البّتـه ا
 . وراعات وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود، وسسد
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كردن آن برای توسع، حاشد وگـر آنکـه در وکـان نزدخـک ، وسسد ضـایز نيسـت ۀظراب 
كـه وضـو ،ای برای وسسد احداث شدهظانه وضو، وسسد ام قـدخن در اّخـ ۀظانـ طـوری 

كــاّلً حــدون اســتفاده حاشــد ــا رعاخــت آنشــه در ضلــد  - در ایــن صــورت، ســال   مطهــارح
، الحــاق ػوــين آن حــه وســسد اشــکال نــدارد - شــودعكــر وــی «212»ألۀ ســفصــل وقــف و

 . ولی حکن وسسد را ندارد
گــر وضــو ،ههشنــين هنگــام تسدخــد حنــا حاخــد حــه ههــان ، ظانــۀ وــغكور ظــراب شــده ا
 احـ، نياػی حه وضوظانه نداشته حاشـدوگر آنکه وسسد ، ظانه ساظته شود عنوان وضو

كه در فوق عكر شد  .  توضيحی 

نســبت حــه حــاػ  ،ؤون وســسد وســاػ اســت در حعضــی اػ وــواردوتــوّلی شــ . 1168 مسأله
 :  بودن درب وسسد وحدودّخت اخساد نهاخد

كـه  ،وصلحت وسسد طنين اوری را اقتضا نهاخد .الف  كـه افـرادی  وانند اوقـاتی 
گـرفتن هزخنـه، كننددر وسسد حضور پیدا وی كـه حاخـد ضهـت ظـادم حا در نظـر  هـایی 

كهـی وحسـوب شـوند خـا اخنکـه  ،شـود وسسد و وانند آن در ایـن وـّدت صـرف تعـداد 
كـه شاخسـت گيرد  ایـن وکـان وقـّدس نيسـت خـا حـاػ بـودن  ۀتصّرفاتی در وسسد صورت 

گيرد  .  درب وسسد ووضب شود اووال وسسد در وعرض سرقت قرار 
نيـاػ حـه ظـادم داشـته ، حاػ بودن درب وسـسد بـرای ػوـان بیشـتر اػ اوقـات نهـاػ .ب
هرطنـد در وقابـل پرداظـت  ،باشـد فـردی را بـرای ایـن اوـربرای وتوّلی وقـدور ن وحاشد 

ــوال وســسد حگهــارد ــی اػ او ــه .اضرت ــر وســتلزم هزخن گ هــای دخگــری ههشنــين اســت ا
 .  كه تأوين آن برای وتوّلی وقدور نيست ،حاشد

توانـد در اػای اسـتفاده اػ ظـود وسـسد )وـثاًل وتوّلی شؤون وسسد نهی . 1169 مسأله
خا ۀضهت اقاو كنـدوسـالس تعزخـه( وبلغـی را در هرطنـد ایـن اوـر در غيـر اوقـات ، فـت 

 ؛ نهاػ انسام شود

گر اوـوالی واننـد فـرشالبّت   وقـف بـر وسـسد حاشـد و  ...كـولر و، حصـاری، ظـروف، ه ا
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كراخه دادن حه افراد و صرف اضاره بهـا بـرای  1ت وقف آنهاكيفّي  كه شاول  طوری است 
كار ضایز است، گرددهای وسسد ویهزخنه    .این 
گــر ا ،ههشنــين  ــه وســسد اهــدا شــده ،وــوالی ولــک وســسد حاشــدا ، حاشــد وــثاًل ح

كراخــه دهــد و درآوــدش را صــرف وتــوّلی وــی توانــد در صــورت وضــود وصــلحت آنهــا را 
شـرط شـده حاشـد اوـوال در ضهن هبه و وانند آن آنکه   وگر؛ های وسسد نهاخدهزخنه

گيــردوــغكور حــه صــورت وّســ كــه  ههشنــان 2؛انی در ظــود وســسد وــورد اســتفاده قــرار 
گـــاػ را در وـــّدت  توانـــد هزخنـــهوتـــوّلی شـــؤون وســـسد وـــی هـــای وصـــرفی آب و بـــرق و 

خافت نهاخد ،برگزاری وسلس تعزخه كنندۀ آن در  .  اػ برگزار 

ووکروهاتوربوطبهوسجدوستحبات
 یتـر و بهتـر  وناسـب یو هر قدر در ضا ساظتن وسسد وستحب است . 1171 مسأله

كـــه وســـلهانان ب كننـــدیحاشـــد  ر يـــتعه ،نيههشنـــ .بهتـــر اســـت، شـــتر اػ آن اســـتفاده 
 .  وستحب است، حاشد یو یحه ظراب کخكه نزد یوسسد

كردن طراغ در آنيته . 1171 مسأله كردن وسسد و روشن  كسـ، ز   یوستحب اسـت و 
كنـد، وسـسد بـرود حه ظواهد یكه و ك وسـتحب اسـت ظـود را ظوشـبو  زه و يو لبـاس پـا

كفــش ظــود را وارســ بپوشــد یهتــيفــاظر و ق كــه نساســت  یو تــه  آن  در یا آلــودگخــكنــد 
 یل پـااّو ، رون آوـدنیـراسـت و ووقـع ب یل پـااّو ، شدن حه وسـسدوارد  هنگامو  نباشد

وســتحب اســت اػ ههــه زودتــر حــه وســسد وارد شــود و اػ  ،نيههشنــ .طــ  را حگــغارد
 . رون برودیرتر بیههه د

 :  هنگام رفتن حه سهت وسسد حگوخد
غي َظ   ِحْسِن اهّلِل »

َ
َخْسـقيِن َو    َفُهَو َیْهدیِن   َلَقنياّل غي ُهَو ُخْطِعُهني َو

َ
َوِرْضـُت َفُهـَو  ِؤعاَو    اّل

غي َو    َخْشفيِن 
َ
ْن َخْغِفَر لي َظطيَجتـي َیـْوَم الـّد َو    ُخهيُتني ُثّنَ ُخْحيیِن اّل

َ
ْطَهُع أ

َ
غي أ

َ
َرّبِ  ، یِن اّل
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 َهْب لي ُحْکهًا َو 
َ
اِلحيَن أ اْضَعْلنـي َو    یَن اَن ِصْدٍق ِفي اْنِظـراْضَعْل لي ِلسَو    ْلِحْقني ِحالّصَ

عيِن  ِة الّنَ بي ِوْن َوَرَثِة َضّنَ
َ
 .  «َواْغِفْر عِأ

 :  هنگام ورود حه وسسد حگوخد

ِؤَلی اهّلِل َو  ِوَن اهّلِل ِحْسِن اهّلِل َوِحاهّلِل َو » هـا لِِل َو ُكّلِ ْسـَهاِء 
َ
ْلـ، َظْيُر اعْأ ُت َعَلـی اهّلِل اَل َحـْوَل َتَوّكَ

 ِحاهّلِل َو 
َ
َة ِؤاّل ُهّنَ َصّلِ ، اَل ُقّوَ

ٍد َو  الّلَ ٍد َوآِل ُوَحّهَ ْبَواَب َرْحَهِتـَعَلی ُوَحّهَ
َ
 َك َتْوَحِتـَو  َك اْفَتْح لي أ

ْبَواَب َوْعصـَيِت َو 
َ
ْغِلْق َعّني أ

َ
ارِ   ِوـْن   اْضَعْلنـيَو  َك أ ـاِر َوَسـاِضِد َو   ََ ُزّوَ ـْن ُخَناضيـَو  ََ ُعّهَ  َك ِوّهَ

َهـاِر َو  ْيـِل َوالّنَ ــغیَن   ِوـَن ِحالّلَ
َ
ضيَن اْدَحـْر َع َو   ْن فـي َصـالِتِهْن ظاِشــُعوَن ُهـ اّل ـْيَطاَن الــّرَ ّنـي الّشَ

ْضَهعيَن َو 
َ
 .  «ُضُنوَد ِؤْحليَس أ

 :  و نيز وناسب است حگوخد
َتـا  ،َك ِبباِحـ  َضـْيُفَك   ِؤٓلهي»

َ
َفَتَسـاَوْػ َعـْن َقبـيِح َوـا َتْعَلـُن  ،ُء  اْلُهسـي ََ َخـا ُوْحِسـُن َقـْد أ

َكرخُن  ََ َد ِوّني ِحَسهيِل َوا ِعْن   .  «َخا 

وسـتحب اسـت دو ركعـت نهـاػ حـه ، شـود یانسان وارد وسسد و یوقت . 1172 مسأله
گــر نهــاػ واضــب  ت و احتــرام وســسد حصوانــدّيــقصــد تح ــو ا هــن  یگــرخا وســتحب دخ
كاف  .  است یحصواند 

وسـتحب ، نـداردنهاػگزار  كه یاد رفتن حه وسسد و رفتن در وسسدخز . 1173 مسأله
 .  است

در وسـسد  ییاعتنـا یبـ یكـه اػ رو یوستحب است انسان حـا شصصـ . 1174 مسأله
كارها حا او وشـورت  یدوست ۀراحط، شود یحاضر نه برقرار نکند و حا او غغا نصورد و در 

 .  رد و حه او ػن ندهدياو نشود و اػ او ػن نگ ۀخنکند و ههسا
كـردن درحـار، دن در وسسدیظواب . 1175 مسأله گر انسان ناطـار نباشـد و صـحبت   ۀا
حت يكه نصـ یو ظواندن شعرد و فروش و وشغول صنعت شدن خا و ظريدن یكارها

   .وکروه است، و وانند آن نباشد
نه را در وســـسد يو اظـــالط ســـ ینـــیآب دهـــان و ب فـــرد وکـــروه اســـت ،طـــور ههـــين

گهشـدهيو ن حاشد ویحرام ، ووارد یحلکه در حعض؛ نداػدیب را طلـب  یا ز وکروه اسـت 
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كند یكند و صدا كردن صدا برا یول؛ ظود را حلند   . دندار یاعان وانع یحلند 
ــه حــه وســسد وکــروه اســت و ههشنــیراه دادن د . 1176 مسأله ن اســت راه دادن يوان
ـــرا  یكـــه وراعـــات حروـــت وســـسد را نهـــ یناحـــالغ ۀحّشـــ  یكنـــد و ووضـــب وزاحهـــت ب

كند  ینکه احتهال وخا اخشود   یونهاػگزاران   ؛ رود وسسد را نسس 

گــاه؛ نــدارد یوــانع ه حــه وســسدراه دادن حّشــ،  صــورت نیــا ريــدر غ اّوــا ، یحلکــه 
كــار پســند داشــتهت ّخــلواو هــا حــه وســسد   هكــه آوــدن حّشــ یوثــل وــورد ،اســت یا  دهخو 

كسـ گـردد  آنـان حـه نهـاػ و وسـسد  یوند  حاع  عالقه نهـا خر و واننـد اياػ و سـیـكـه پ یو 
كه بو  .  وکروه است حه وسسد برود، كند یت وخّ دهانش وردم را اع یظورده 

فه وساجدووشاهدوشر  گرفتندر آنهاگریدیهااستفادهوجا از
واننـد آن ز است در وسسد حه عبـادت و نهـاػ و یضا یهر وسلهان یبرا . 1177 مسأله
كه وناسب وسسد ن، بپرداػد  ؛ ستيوگر آنشه 

كسـ؛ هسـتند یوسـاو وسـسدوسلهانان در استفاده اػ  ۀهه  گـر  ا خـنهـاػ  یبـرا یپـس ا
ظــوب حــه  یهــا  نهــا اػ هــدفخر ايــا ووعظــه و غخــس خا تــدرخــا دعــا خــا قراجــت قــرآن خــعبــادت 

توانـد او را اػ آن  یوزاحهـت حـا او را نـدارد و نهـ حّق  یكس، ردياػ وسسد سبقت حگ ییضا
كندیوکان ب كـه هـدف و غـرض فـرد ین حکـن فرقـیو در ا رون  كـه زودتـر آوـده حـا  ینـدارد 
 ؛ نباشد کا وشترخحاشد  کوشتر، كه حعدًا آوده و قصد استفاده اػ وکان را دارد یفرد
كه هنگام تزاحنالبّته احتهال دار  ر طواف در وکان طواف اػ يعهل طواف بر غ، د 

كارهــا و اســتفادهینهــاػ بــر ســاو  وســسد الحــرام ر وســاضد وقــّدم یحــالل در ســا یهــا  ر 
كه در وثـل اياحت. حنابراین، حاشد گ، ن وـوردیـاط واضب آن است  ، رنـدهيفـرد سـبقت 

 .  دخنها یظال، كه حعدًا آوده یفرد یوکان را برا

كســی در . 1178 مسأله ــر  گ ــراد ا ــدن نهــاػ ف ســبقت  ٓی ضــایی اػ وســسد ضهــت ظوان
بهتـر ، صواهنـد در آنسـا نهـاػ ضهاعـت حصواننـدحفـرد خـا افـراد دخگـری طنانشـه ، حگيرد

كه وی كه ضای دخگـری در وسـسد  ٓی ظواهد نهاػ فراداست فردی  حصواند در صورتی 
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كنــد و دخگــران ر، شــودبــرای او پیــدا وــی ا اػ ضــا را بــرای برگــزاری نهــاػ ضهاعــت ظــالی 
 .  فيض نهاػ ضهاعت وحروم نکند

كه در وکانی اػ وسـسد نشسـته . 1179 مسأله گر فردی  كنـد و ، ا وکـان وـغكور را تـرک 
و  توانــد در آن وکــان حنشــيندشــصص دخگــر وــی، اػ نشســتن در آنســا اعــراض نهاخــد

حــّق اخســاد وزاحهــت حــا آن شــصص را ، حــه آنســا برگــرددوســّددًا طنانشــه فــرد وــغكور 
كندتواند وی را  ندارد و نهی  .  اػ آن وکان بیرون 

ـــواع  . 1181 مسأله گغاشـــتن عالوـــت و نشـــانه در وســـسد ضهـــت نشســـتن و ســـایر ان
ــد -اســتفاده  ــر وکــان صــدق نهاخ گــرفتن ب كــه ســبقت  حــّق اولوّخــت بــرای  - طــوری 

كنـــار ػده و ظـــود اػ وکـــان  كنـــد و فـــرد دخگـــر نهـــی صـــاحب آن اخســـاد وی توانـــد آن را 
   .استفاده نهاخد

كـه وعلـوم حاشـد حـه  شـيجیهـر ، وـت و نشـانهدر صـدق ایـن عالشاخان عكر اسـت، 
گغاشـته شــده گـرفتن بــرای نهـاػ  گغاشــتن  - ضهـت ضـا  كــردن سـّساده خـا  واننـد پهـن 

كتاب خا ختسبيح خا ُو   .  كافی است - دستهال کهر خا 

كه حه درظواست و  ،عالوت و نشانه برای فرد دخگر قرار دادن ههشنين در صورتی 
كــه طلــب نهــودهحــّق  ثاحــت شــدنووضــب  ،حاشــد طلــب او ــردی  ــرای ف شــود و  وی، ب

 .  شودحّق نهی ثاحت شدنووضب ، طنانشه حدون درظواست او بوده
كه در وکانی اػ وسسد نشسـته . 1181 مسأله گر فردی   ،نهاخـد تـرکوکـان وـغكور را ، ا

ای بـرای ظـود در طنانشه عالوت و نشـانه، ولی قصد حاػگشت حه آنسا را داشته حاشد
كنــار ػده و در آنســا بــرای بــرای شــصص دخگــ، آن وکــان قــرار داده ر ضــایز نيســت آن را 

گرفته و حنشيند  ؛ ظود ضا 

كـار حـدون رضـاخت فـرد، ای بـرای ظـود قـرار نـدادهنشـانه طنانشـه در آنسـا اّوا  ایـن 
ظصوصـًا در وـوردی ، سابق وحـّل اشـکال اسـت و احتيـاط واضـب در تـرک آن اسـت

كـردن ّلی خـا تصوانند تسدخد وضو خا  - ضرورتی ضهتكه ظارح شدن وی حه  برطـرف 
   ؛حاشد - نساست
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گر شـصص وـغكور ورتکـب، ولی در هر حال  شـد و حـدون اضـاػه اػ فـرد  وعصـيت ا
او را اػ آن ، برای فرد وـغكور ضـایز نيسـت هنگـام حاػگشـت، در آن وکان نشست قبلی

كند  .  وکان بیرون 
گــر فــرد . 1182 مسأله گــرفتن  عالوــت و نشــانه ،ا ای بــرای ظــود در وســسد ضهــت ضــا 

گـرفتن وکـان را تـرک نهاخـد و قبـل اػ آوـدن او نهـاػ ضهاعـت حگغارد و وثالً   برای وضـو 
ــزار شــود كــه  شــصص دخگــر در صــورتی وی، برگ ــد  ــد در آنســا نهــاػ ضهاعــت حصوان توان

كــه اوکــان اقتــدا حــه اوــام  اطهينــان داشــته حاشــد صــاحب عالوــت و نشــانه تــا وقتــی 
گـر  ،طنين صـورتیگردد و در  برنهی - در ركعات دخگرهرطند  - است ضهاعت حاقی ا

 ؛ حّق سبقت برای او ثاحت نيست، بیاخد حعدصاحب عالوت و نشانه برای نهاػ 

گـر فـرد اطهينـان ا كـه صـاحب عالوـت و نشـانه  دهـدخـا احتهـال  داشـته حاشـدّوا ا
   1.حّق او حاقی است ،برای اقتدا در این ركعت خا ركعات حعد ظواهد آود

گــر فــرد . 1183 مسأله ــا نشــانه ،ا گــرفتن ای بــرای ظــود دعالوــت خ ر وســسد ضهــت ضــا 
گغاشتن نشانه در وسسد و آود طوری  -ود ـــػوان طوالنی فاصله ش، وی نحگغارد و بین 

شـصص دخگـر حـّق  - كه وکان وغكور در آن وـّدت ظـالی و حـدون اسـتفاده حـاقی حهانـد
حگيـرد و ، دارد در آن وکان نهاػ و وانند آن انسام دهـد و آنسـا را قبـل اػ آوـدن فـرد سـابق

كـردهاوـغكور ضـا را  ۀعالوـت و نشـان طنانشه كـه اسـتفاده اػ آنسـا حـدون  ،شـغال  طـوری 
توانـد آن را بـردارد و در ایـن صـورت شـیء وـغكور اوانـت وـی، برداشتن آن وهکن نباشد
شــود و حاخــد آن را حــه صــاحبش برگردانــد و طنانشــه در حفــ  و نــزد وی وحســوب وــی

كوتاهی نکند و تلف شود  ؛ ستضاون ني، نگهداری اػ آن 

كرده و شاخان عكر است،  كه وکان ظود در وسسد را ترک  این حکن در وورد فردی 
گغاشـتهولـی عالوـت و نشـانه ،ا اعـراض نهـودهسـاػ نشستن در آن ، اش را در آنسـا ضـا 
 .  شودنيز ضاری وی

                                                           
كـه در وسـأله ، طنانشه شصص وغكور ورتکب وعصيت شده و ضای وی را اشغال نهاخد ،البّته. 1 حکهـی 

 . شودقبل بیان شد در وورد آن ضاری وی
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كــه در ایــن حصــش عكــر شــد . 1184 مسأله واننــد ، وشــاهد وشــّرفه در ههــۀ احکــاوی 
خارتگاهولی احتهال دارد در ؛ حاشند وساضد وی كـردن و ، ها در هنگام تزاحنز خـارت  ز
خــارت ظوانــدن نهــاػ كارهــا و اســتفاده، ز . حنــابراین، هــای حــالل حاشــدوقــّدم بــر ســایر 
كـار  وراعاتشاخسته است  كـه حـه  گيرنـده  وقتضای احتياط ترک نشود و فـرد سـبقت 

خارت و نها خارت وشغول است ػدخگری غير اػ ز كه حعدًا آو، ز ده و وکان را برای فردی 
خارت دارد ظالی نهاخد خارت خا ظواندن نهاػ ز  .  قصد ز

گر وسـسد را بـرا . 1185 مسأله كننـد و سـ، یظـوان روضـه یا  یاهيطـادر بزننـد و فـرش 
ــد وســسد و واننــد آن در یحکوحنــد و اســباب طــا ــه ا یدر صــورت، ببرن ــك ــه ی كارهــا ح ن 

 . اشکال ندارد، وسسد ضرر نرساند و وانع نهاػ ظواندن نشود
كلّ  حه . 1186 مسأله حروـت  کكـه عرفـًا هتـ در وسـسد ییكارهـاانسـام ػ ا حاخـد یطور 

كارهایاهرطند  ،ز شوديپره، دخآ  یوسسد حه حساب و ؛ ز حاشـدیظـود ضـا یحه ظـود ن 
كـه هتـک وحسـوب نهـی واضـب حاخـدحنـابر احتيـاط  حلکه ولـی  ،شـوداػ انسـام اوـوری 

داننــد اضتنــاب وســسد نهــیو ونزلــت وتــدّخنين اػ اهــل عــرف آن را وناســب حــا شــأن 
هــا و  اػ ورػش یا انســام حعضــخــ یینهايســ یهــا  لنياػ فــ یش حعضــخوثــل نهــا؛ گــردد
 یاػ وسـسد حـه نحـو یقيل است پصش ووسـين قبیدر وسسد و اػ ا ینات ورػشختهر

حنــابر  ،كــه اػ وــوارد فــوق در صــورت هتــک، شــود  یاػ ونــاطق وشــاهده وــ یكـه در حعضــ
   .واضب حاخد اضتناب شودحنابر احتياط  ،و در غير آن فتوٓی 



 

 اقاوهو  اذان
 یواضــب شــبانه روػ یاػ نهاػهــا قبــلوــرد و ػن وســتحب اســت  یبــرا . 1187 مسأله

گفتن اعان و اقاوـه بـراخس س اقاوه حگوو اعان  ،(هّي ووی ینهاػها)  ،یـینهـاػ ادا یند و 
كيد  شتریظصوصًا نهاػ صبح و وغرب ب    .شده استتأ

كيــد  وــردان یگفــتن اعان و اقاوــه بــرا ،نيههشنــ  اط يــاحتحلکــه ؛ شــده یشــتریبتأ
 .  نکنند کتروستحب است وردان اقاوه را 

و  اتخـوثـل نهـاػ آ هّيـوویر يـواضـِب غ ینهاػهـا یبرا گفتن اعان و اقاوه . 1188 مسأله
ولــی قبــل اػ نهــاػ عيــد فطــر و قرحــان در ؛ شــرعی نيســت، نيــز بــرای نهاػهــای وســتحب

كه حه ضهاعت ظوانده شود  .  وستحب است« ةالالّصَ »گفتن سه ورتبه ، صورتی 
، گـران اعـالم شـود وقـت نهـاػ داظـل شـدهخنکه حـه دخا یرابگفتن اعان  . 1189 مسأله
گفتـه ، ناونـد  یوـ «اعان اعـالم»ز اسـت و آن را یضا اعان اعـالم الػم اسـت در اّول وقـت 

 .  ستيت در آن الػم نحقصد قر یول، شود و وؤّعن آن ورد حاشد

گفتناذانواقاوهی فیک ت
ــُر   اهّلُل »: داردســده ضهلــه ياعان ه . 1191 مسأله ْكَب

َ
ــَه »، تبــهطهــار ور «أ ْن ال ِؤٓل

َ
ْشــَهُد أ

َ
 اّل ؤِ أ

 »، «اهّلُل 
َ
ْشَهُد أ

َ
دًا َرُسْوُل اهّلِل أ ـالِة  یَعَلـ َحـّيَ »، « ّنَ ُوَحّهَ َحـّيَ »، «ِح الَفـآل  یَعَلـ َحـّيَ »، «الّصَ
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ْكَبُر   اهّلُل »، «اْلَعَهِل ِر ْي َظ  ٓی َعل
َ
 ؤِ ال ِؤٓلَه »، «أ

َ
 ؛ دو ورتبه کخهر  «اهّلُل  اّل

ْكَبـُر َاهّلُل » دو ورتبه یعنخ، دداراقاوه هفده ضهله  
َ
ال ِؤٓلـَه » ورتبـه کخـل اعان و اػ اّو  « أ

 ؤِ 
َ
كن وـ «اهّلُل  اّل گفـتن یاػ آظر آن   د دو ورتبـهخـحا ،«ِر اْلَعَهـِل ْيـَظ  ٓی َعلـ َحـّيَ » شـود و حعـد اػ 
الُة قٓ َقْد »  .  اضافه نهود «اَوِت الّصَ

ّنَ َعل»های  عبارت . 1191 مسأله
َ
ْشَهُد أ

َ
 » اخ «اهّلِل  َولّيُ ًا ّي أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 «َن ٔي ُر اْلُهـْؤِونٔيـأوَعلّيًا ّنَ أ

 » اخ
َ
ْشَهُد أ

َ
 » اخـ «اهّلِل  َولـّيُ َن َو ٔي ُر اْلُهْؤِونٔي أوَعلّيًا ّنَ أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
 «اهّلِل  َولـّيُ َن ٔي َر اْلُهـْؤِونٔيـأوَعلّيـًا ّنَ أ

ـــه ن ـــد  ،ســـتيضـــزء اعان و اقاو ـــواههرطن گ ـــه وال یشـــهادت و  ـــح ـــارتخ ـــاو) ت و ؤو ر ي
وسـتحب اسـت و  ظـود یظـوده حـ طالـب یبـن ابـ ّی حضرت علـ( ن بودنيالهؤون

كننــد كــرم ۀكاوــل  ظــوب اســت حنــابراین،  .حاشــد یو شــهادت حــه رســالت رســول ا
 » حعد اػ، تّي حدون قصد ضزج

َ
ْشَهُد أ

َ
دًا َرُسْوُل اهّلِل أ گفته شودنّيت  حه « ّنَ ُوَحّهَ  .  قرحت 

ـــرا . 1192 مسأله كســـ یب ـــرد وســـافر و  كـــدایضـــا، كـــه عسلـــه دارد یف م اػ ز اســـت هـــر 
 .  دخک ورتبه حگوخاعان و اقاوه را  یها ضهله

الِة  َحّيَ »تکرار  . 1193 مسأله بیشـتر اػ دو حـار در اعان « ی الَفـالِح َعَلـ َحّيَ »، «َعَلی الّصَ
ـــردم بـــرای نهـــاػ ـــه ضهـــت اضتهـــاع و ـــين ح ـــا ســـایر  ،و ههشن تکـــرار شـــهادتين اعان خ

م در وحــّل اشــکال اســت و احتيــاط الػ، اعان بیشــتر اػ تعــداد عكــر شــده های قســهت
 .  حاشد ویترک آن 

اذانواقاوهۀترجه
ْكَبُر   َاهّلُل » 

َ
كنند   وتعال بزرگ یظدا یعنخ؛ «أ كه او را وصف   .  تر اػ آن است 
ْن » 

َ
ــَهُد أ ْش

َ
ــآل أ ــخ؛ «اهّلُل  اّل ؤِ َه  ِؤٓل كــه ظــدا یشــهادت وــ یعن ســزاوار پرســتش  ییدهــن 

 .  ندارد کخگانه است و شرخكه  ییوگر ظدا ،ستين
ْشــَهُد » 
َ
ّنَ أ

َ
ــدًا َرُســْوُل اهّلِل  أ كــه حضــرت وحّهــد بــن  یشــهادت وــ یعنــخ؛ «ُوَحّهَ دهــن 

 .  غهبر و فرستاده ظداستیپ عبداهّلل
 « 

َ
ْشــَهُد أ

َ
كــه حضــرت  یشــهادت وــ یعنــخ؛ «اهّلِل  ّيُ َن َوَولــٔي ُر اْلُهــْؤِونٔيــأوَعلّيــًا ّنَ أ دهــن 
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 .  ظلق است ۀظدا بر هه ّی ر وؤونان و ولياو یعل
الِة ا یَعلَ  َحّيَ »   .  نهاػ یحشتاب برا یعنخ؛ «لّصَ
 .  یرستگار یحشتاب برا یعنخ؛ «اْلَفالِح  یَعلَ  َحّيَ » 
كه نهاػ استیبهتر یحشتاب برا یعنخ؛ «ِر اْلَعَهِل ْي َظ  ٓی َعلّيَ َح »  كارها   .  ن 
الُة قٓ َقْد »   .  ق نهاػ برپا شديحه تحق یعنخ؛ «اَوِت الّصَ
ــآل »  ــخ؛ «اهّلُل  اّل ؤِ َه  ِؤٓل ــه خكــه  ییوگــر ظــدا ،ســتيســزاوار پرســتش ن ییظــدا یعن گان

 . ندارد کخاست و شر

طاذانواقاوهیشرا
كه در وسـاجل حعـد حـه ب یو یطخشرا یدارا ،نهاػ ۀاقاو اعان و پرداظتـه آن ان یـحاشد 

 .  شود یو

   .عكر شد« 1172» های وربوط حه اعان اعالم در وسألۀ ویژگیشاخان عكر است، 

 م موس  و  لودو  دوازده ۀعیعاق  لوش  ،دی  گویک  هاذانواقاو  هو  یس  ک:ش  رطاو 
اذانواقاوهبرایاواو وردباشد،وردانیباشدودر
ح ياش صــح اقاوــه اعان و یدر صــورت، دخــگو یكــه اعان و اقاوــه وــ یفــرد . 1194 مسأله

كــه عاقــل و شــ گــر بــرا حاشــد یدواػده اوــاو ۀعياســت  نهــاػ ضهاعــت وــردان اعان و  یو ا
   1.ورد حاشد، دخگو یاقاوه و
ـــوغ  ،در اعان . 1195 مسأله ـــريشـــرط نحل گ ـــ انســـان ســـت و ا ـــالغ وه نا ۀاعان حّش ـــح ز را ـّي
تـوان  یوـ، دخـنهاػ ضهاعت اعان حگو یز براّي حالغ وه نا ۀا حّش خد خت نهاخا حکاخود ــحشن

كتفا نهود كتفـا ّيـناحـالغ وهۀ حّشـ ۀتـوان حـه اقاوـ یواضـب نهحنابر احتياط  ولی ،حه آن ا ز ا
  2.كرد

                                                           
گـر ػنـی . 1 حنـابر ، نهـاػ ضهاعـت آنـان اعان و اقاوـه حگوخـد بـرای  ،كـه حـا وـردان وحـرم اسـت شـاخان عكـر اسـت ا

كافی احتياط   . نيست واضب 

كتفا ح. 2  .  شود دخگران در وساجل حعد عكر وی ۀه اعان و اقاوتوضيح ووارد ا
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و اشـکال  یبـ ،نهـاػ ظـودش یز بـراّيـوه حـالغ نا ۀحّشـ ۀقاوـاعان و اشاخان عكر اسـت، 
 .  است یكاف

 تبا:شرطچهارموپنجنوششن ص ورت(وقصدقرب تواخ الص)نی  باش دودر
ک کندوییآنراتع،اشترا دیحبگویآنراصحن

ز يـو ن «اظالص»و  «حا قصد قرحت»د خنهاػ حا ۀاعان و اقاوتهام ضهالت  . 1196 مسأله
 .  ه شودگفت «حيصح یحه عرب»

گر اعان و اقاوه ب ،طور ههين  كـه  «وعـّين»د خـحا ،ن طند نهاػ وشـترک حاشـدیا شـود 
گفته و یبرا كس؛ شود یكدام نهاػ  ، دارد كه قصد ظواندن نهـاػ ادا و نهـاػ قضـا یوثاًل 
كسـخـ كـدام نهـاػ اسـت ید بـراخـگو وـی كه یا كند اعان و اقاوه وعّيند خحا كـه قصـد  یا 

كـدام  ید بـراخـگو وـی كـه یا كنـد اعان و اقاوـه وعـّيند خـنـد حادارد طند نهـاػ قضـا حصوا
 .  نهاػ قضا است

 کندیجرارعایترت:شرطهفتن ت
گفتـه شـودخـاقاوه حا . 1197 مسأله گـر فـرد. حنـابراین، د حعـد اػ اعان  ا خـاقاوـه را عهـدًا ، ا
 وسـتحب نیـا عهـل حـه یبـرا، دخـقبـل اػ اعان حگو، ندانسـتن وسـأله عّلـتا حـه خسهوًا 
 .  دخالػم است آن را دوحاره حعد اػ اعان حگو، (اعان و اقاوه)

گـر فـرد . حنـابراین، ا اقاوه الػم استخن ضهالت اعان یب بيت ترتخرعا . 1198 مسأله ا
 ّیَ َحـ» را قبـل اػ «اْلَفـالِح  یَعَلـ ّیَ َحـ» وـثالً ، دخـب حگويـكلهات اعان و اقاوـه را حـدون ترت

الِة  یَعلَ  وگـر آنکـه ، دخـاره حگوب حـه هـن ظـورده دوحـيكه ترت یید اػ ضاخحا، دخحگو «الّصَ
كه در ایوواالت اػ ب گرفته وخن صورت اعان ین برود   .  شود یا اقاوه اػ سر 

 کندیوواالترارعا:شرطهشتن ت
گـر بـخد زخنبا ،ا اقاوهخاعان  یها ن ضهلهیب . 1199 مسأله ن آنهـا یاد فاصـله شـود و ا

ــه هــن طــوری  -شــتر اػ وعهــول فاصــله انداظتــه شــود یب كــه صــورت اعان و اقاوــه ح
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ــنــد فــرد اعان خو عرفــًا نگوحصــورد   یكــاف یا ن اعان و اقاوــهيطنــ - دخــگو یا اقاوــه وــخ
 .  ستين

ــفــرد حا . 1211 مسأله ــخ ــين اعان و اقاوــه فاصــله نید ب گــر ب ــه قــدرینــداػد و ا  ین آن دو ح
كـه اعانـ گفتـه یفاصله حدهـد  كـه  كـاف یبـرا، ن اقاوـه حسـاب نشـودیـاعان ا، را   ینهـاػ 

وـواالت را حـه هـن ، ظواهد آوـد «1912» وسألۀ كه در یفاصله شدن ووارد یول ؛ستين
گـر بـيو ن ػند ینه كـه اعان و اقاوـ ین اعان و اقاوـه و نهـاػ حـه قـدریز ا آن  ۀفاصـله حدهـد 

 .  ستين یكاف، نهاػ وحسوب نشود

 فرارس:شرطنهن دهباشدیوقتنهاز
گـر عهـدًا يد حعد اػ فرا رسخاعان و اقاوه حا . 1211 مسأله گفتـه شـود و ا ا خـدن وقت نهاػ 
گـر وقـت در  یوگـر در صـورت، حاطـل اسـت، دخش اػ وقت حگویپ، یفراووش یاػ رو كـه ا
كـه در   یحکن حـه صـّحت آن نهـاػ وـ، ن نهاػ فرا رسدیب  «1733و  1731» اجلوسـشـود 

 .  توضيح آن عكر ظواهد شد

 دیستادهبگویاقاوهراا:شرطدهن
ــرا . 1212 مسأله ــفــرد حا، ح بــودن اقاوــه در صــورت اوکــانيصــح یب د آن را در حــال خ

 .  حاشد یام در هنگام اعان وستحب ويت قخاّوا رعا؛ دخحگوستادن خام و ايق

 دیبگوواججباطهارتبنابراحتیاطاقاوهرا:ازدهنیشرط
گفتن اقاوه . 1213 مسأله ا خـوضـو ، حـا غسـلد خحا، واضبحنابر احتياط  فرد در هنگام 

وســتحب ، ن نکتــهیــت اخــاّوــا در اعان رعا؛ حاشــد( اش هســت فــهيكــدام وظ هــر) ّهنيتــ
 .  حاشد یو

 نباشدییاذانواقاوهغنا:وازدهنشرطد
گــــر در اعان و اقاوــــه . 1214 مسأله گونــــه، ا گلــــو حــــه  كــــه غنــــا  یا  صــــدا را در  حگردانــــد 
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اعان و اقاوـه ، كه در وسالس لهو وعهول است یظوان طور آواػ حه یعنخ، وحسوب شود
گر غنا نشودو حاطل حرام ، دخرا حگو  1.حاشد یوکروه و، است و ا

 گزوواردساقطشدناذاناز ارنهاز
كه ، انسانكه  یووارد ۀدر هه . 1215 مسأله نهاػ ) دارند کوقت وشتر کخدو نهاػ را 

گـر بـرا 2،ظوانـد یپشت سر هن و( ءا نهاػ وغرب و نهاػ عشاخظهر و نهاػ عصر  نهـاػ  یا
گفته حاشداّو  ظواه پشت سر هن ظوانـدن دو ، ساقط است یاعان اػ نهاػ حعد، ل اعان 
 ؛ ا آنکه بهتر حاشدخبهتر نباشد  نهاػ

گـر آنهـا را ، (حّسـه  یروػ نهـن وـاه ع) ن نهاػ ظهر و عصـر در روػ عرفـهیضهع ب وثالً   ا
در عرفــات هرطنــد  ،حاشــد یوــوســتحب ، لت نهــاػ ظهــر انســام دهــديدر وقــت فضــ

در وقـــت  د قرحـــانيـــع ین نهـــاػ وغـــرب و عشـــایضهـــع بـــ، ن اســـتينباشـــد و ههشنـــ
 .  حاشد« َوْشَعر الحرام»كه در  یكس یبرا، لت نهاػ عشاءيفض

و حصواهـد  دخـن دو نهـاػ ضهـع نهایبـ، طنانشه فرد در ووارد فوقاخان عكر است، ش
كه اعان نهاػ دّو ياحت، دخم اعان حگونهاػ دّو  یبرا و  گفتهرضاًء م را اط واضب آن است 

م را در دو وـورد اعان نهـاػ دّو ، واضـبحنـابر احتيـاط  حلکـه ؛دخـت نگوّي حه قصـد وشـروع
ـــه و در وشـــعر ال ـــا شـــرا - حـــراموـــغكور در روػ عرف ـــه  یطخح ـــرك ـــدون قصـــد  - شـــد عك ح

 .  دخت و حه عنوان رضاء هن نگوّي وشروع
كـه فاصـلیساقط شدن اعان در ا البّته ان يـو یادخـز ۀن ووارد وشروط حـه آن اسـت 

 .  ب ضرر ندارديفاصله شدن نافله و تعق یول؛ دو نهاػ نباشد

 گزاروواردساقطشدناذانواقاوهاز نهاز
ــرا . 1216 مسأله گــر ب گفتــه حاشــند ،یعتنهــاػ ضهــا یا ــا آن  یكســ، اعان و اقاوــه  كــه ح

                                                           
گناهان» وبح  ،در ضلد دوم ،احکام وربوط حه غنا. 1  . ظواهد آود «شناظت حعضی اػ 

 .  گوخند وی« ضهع بین دو نهاػ»اصطالحًا  ،پشت سر هن ظواندن دو نهاػ را. 2
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اعان و اقاوــه را هرطنــد  ،شــود  یاعان و اقاوــه اػ او ســاقط وــ، ظوانــد یضهاعــت نهــاػ وــ
   .ده حاشدينشن

كه نهاػ ضهاعت بر پا شده حاشد ین ایست بين یفرق ،در این وسأله ا در ُشُرف خن 
سـت ين یفرقـ ،حاشـد کخـنزدنهـاػ ضهاعـت  یكه برگزار یدر صورت زين و حاشد یبرگزار

گـردد واردا وـأووم خـكه اوام وارد ضهاعت شـود   ،ن وـواردیـو حـه هـر حـال در ا ضهاعـت 
نهـاػ ظـود اعان و اقاوـه  یبرا، تّي د حه قصد وشروعخنبانهاػگزار  ،واضبحنابر احتياط 

   1.دخحگو
گر فرد برا . 1217 مسأله ، ند ضهاعت تهام شـدهيظواندن نهاػ حه وسسد برود و بب یا
كـه  یطخحا شـرا -تواند   وی، ت وتفّرق نشدهّي ها حه هن نصورده و ضهع  صفكه  یتا وقت
گفـــتن آن دو  یعنـــخ ،دخـــنهـــاػ ظـــود اعان و اقاوـــه نگو یبـــرا - دخـــآ  یحعـــد وـــ وســـألۀدر 

 ؛ ستيوستحب وؤّكد ن

گر  گـر حصواهـد  دخـار آهسـته حگويبهتر است آن را حسـ، دخصواهد اعان حگوححلکه ا و ا
 .  دخد اعان و اقاوه حگوخنبا، كنداقاوه  یگرخنهاػ ضهاعت د

كــه ، ســاقط شــدن اعان و اقاوــه در وــورد وســألۀ قبــل . 1218 مسأله شــش شــرط دارد 
 : عبارت است اػ

 .  شود یر وسسد نهين حکن شاول غینهاػ ضهاعت در وسسد حاشد و ا :لاو  
گفته حاشند، آن نهاػ یبرا :مدو    .  اعان و اقاوه 

گـــر اوـــ  وـــثالً ؛ حاطـــل نباشـــد، نهـــاػ ضهاعـــت :مسهههى   و  نباشـــدام ضهاعـــت عـــادل ا
 .  شود یاعان و اقاوه ساقط نه، حاشند  داشتهن اور اطالع یز اػ اين نيوأووو

گـر نهـاػ ضهاعـت داظـل ، ضا حاشـد کخو نهاػ ضهاعت در  فردنهاػ  :چهاسم پـس ا
وستحب است اعان و اقاوـه را ، وسسد حاشد و او حصواهد در حام وسسد نهاػ حصواند

 .  دخحگو
                                                           

كسـا، وگر آنکه وارد شـونده بـر ضهاعـت. 1 كـه اقتـدا حـه او صـحيح  نی وـأووم حاشـد و اوـام ضهاعـت اػ  حاشـد 
 .  شود  ساقط نهی ،كه بر ضهاعت وغكور وارد شده گزاری اعان و اقاوه اػ نهاػ ،كه در این حال ،نيست
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گـر نهـاػ ضهاعـت حنـابراین،  .هـر دو ادا حاشـد، فـرد ت و نهـاػنهاػ ضهاعـ :پًدن ا خـا
 ؛ شود  یاعان و اقاوه ساقط نه، قضا حاشد نهاػ، ا هر دوخنهاػ فرد 
هرطنـد  ،ظوانـد اعان اػ او سـاقط شـود ینهاػ وـ ٓی كه فراد یست فرديد نيالبّته حع 
   1.ظواند نهاػ قضا حاشد یكه و ینهاػ

ا هـر دو خـوـثاًل هـر دو نهـاػ ظهـر ، حاشـد کاعت وشتروقت نهاػ او و نهاػ ضه :ششن
 ا بــرخــصوانــد ح ظهــر بــوده و او نهــاػ عصــر ، نکــه نهــاػ ضهاعــتخا اخــ، نهــاػ عصــر حصواننــد

 ؛ عکس
گـــر نهـــاػ ضهاعـــت عصـــر در آظـــر وقـــت ظوانـــده شـــده و صـــف آن نهـــاػ  یها اّوـــا ا

وغـرب  ل وقـت اعاندر اّو  یـیحصواهـد نهـاػ وغـرب ادا فـردحه هـن نصـورده و ، ضهاعت
 .  شود یاعان و اقاوه ساقط نه، حصواند
گــر در شــرط ســّو  . 1219 مسأله  شــک یعنــخ ،كنــد شــک وســأله قبــل یها م اػ شــرطا
ح حـه ينهاػ صح) شود  یحهل بر صّحت و، ا نهخح بوده يكه نهاػ ضهاعت صح 2كند

 ؛ اعان و اقاوه اػ او ساقط است، سهيو در نت( دخآ یحساب و

گر در  یول  عرفًا حه ، ها كند صف شک نکهخا اخند ك شک گرخاػ پنذ شرط د یکخا
كه اعان وياحت، ا نهخهن ظورده  گـر نهـاػ دّو  یولـ، دخحگو اقاوه را اط واضب آن است  م ا

گفته شود اعان و اقاوه دخحا، حه شکل ضهاعت حاشد  .  حه قصد رضاء 
گفته شـده یگرخد ۀكه اعان و اقاو یكس . 1211 مسأله كه برای نهاػ  طـه ، دهيشـن 3،را 

گفتــه حاشــد  ــا او  ــح ظواهــد  یكــه وــ ین آن اعان و اقاوــه و نهــاػیكــه بــ یدر صــورت، نــها خ

                                                           
كــه صــفوف نهــاػ ضهاعــت در وســسد حــه هــن  ،حنــابراین. 1 گــر نهــاػ ضهاعــت ادایــی حاشــد و فــرد در حــالی  ا

و وسـتحب  شـوداعان اػ او سـاقط وـی، ٓی حصوانـدحصواهد در ههان ضا نهاػ قضا را حه شکل فراد، نصورده
 . است برای ظواندن نهاػ قضا اقاوه حگوخد

كــه فــرد حــه دليــل اخنکــه اػ  حلکــه وــواردی ؛ شــک در حکــن وســأله نيســت ،در اخنســا ونظــور اػ شــک. 2 اســت 
 . شک در صحيح بودن آن دارد ،ظصوصّيات نهاػ برگزار شده اطالع نداشته

كه. 3 گفته شده فرقی ندارد نهاػی   .  فرادٓی حاشد خا ضهاعت ،برای آن اعان و اقاوه 
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توانـد حـه   یوـ، دن قصـد نهـاػ داشـتهيشـن یاد فاصله نشده حاشد و اػ احتـداخز، حصواند
كند ۀاعان و اقاو كتفا   ؛ او ا

گر  كه در آن حه شنيدن اعان و اقاوـالبّته ا كتفـا وـی ۀنهاػی  شـود ضهاعـت وـغكور ا
كافی استطنانشه اوام و وأو، حاشد گـر یول ،وم هر دو اعان و اقاوه را شنيده حاشند   ا

   .وورد اشکال است، ده حاشندين شنيا فقط وأوووخده حاشد يفقط اوام اعان را شن
گر فرد قسهت ،نيههشن كـه  ییها ز اسـت ضهلـهیضا، اػ اعان و اقاوه را نشنود یا را 

كتفـا نها یا ن اعان و اقاوــهيد و حـه طنــخــظــود حگو، دهينشـن ب يــحــه شـرط آنکــه ترت ،دخــا
   .آنها وراعات شود یها ن اعان و اقاوه و ضهلهیوعتبر ب

ــ یفرقــ، یگــرخد ۀدن اعان و اقاوــيدر وــورد شــنشــاخان عكــر اســت،  ــه ) ن ســهاعیب ح
گوش دادن) و استهاع( گوش ظوردن  .  ستين( حا قصد 

گــر وــرد . 1211 مسأله ــّغت حشــنود ۀاعان و اقاوــ، ا ــا قصــد ل ت نهــوده و يوعصــ، ػن را ح
كه حـه شـنيحلکه احت ،شود یه اػ او ساقط نهاعان و اقاو دن اعان ياط واضب آن است 

كتفا نکندػن حدون قصد لّغت هن  ۀو اقاو كه قـباًل عكـر شـد ههان - نيههشن .ا  - طور 
آن حـا او  كـه وـردان یػن در نهـاػ ضهـاعت ۀاقاو حه اعان و توان یواضب نهحنابر احتياط 

كتفا نهود، ندهست  حرمَو   .  ا

اذانواقاوهگریاحکامد
گــر . 1212 مسأله گفــتن اقاوــهانســان ا گفتــه  شــک قبــل اػ  كــه اعان  اعان را ، ا نــهخــكنــد 
گر وشغول اقاوـه شـود و یول؛ دخحگو گفتـه  شـک ا كـه اعان  گفـتن اعان الػم ، ا نـهخـكنـد 
 .  ستين

گر فرد در ب . 1213 مسأله كنـد  شـک ،دخـرا حگو یقبل اػ آنکه قسهت، ا اقاوهخن اعان یا
گفته  گفتن آن ید قسهتخحا، ا نهخكه قسهت قبل اػ آن را  كه در  د خـحگو، كـرده شـک را 

گفتن قسهت یول گر در حال  كه آنشه قبل اػ آن اسـت را  شک، ا اقاوهخاػ اعان  یا كند 
 .  ستيگفتن آن الػم ن، ا نهخگفته 
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اقاوهوستحباتاذانو
 .  حه عنوان وستحبات اعان و اقاوه شهرده شده است ،ووارد عیل

كه برا یوستحب است شصص . 1214 مسأله  ،كننـد یو وعّينفتن اعان اعالم گ یرا 
 .  دخحلند حگو یش حلند حاشد و اعان را در ضاخشناس و صدا عادل و وقت

ـــرا - را یگـــرخكـــه اعان د یكســـ . 1215 مسأله ـــاعـــالم  یكـــه ب نهـــاػ ضهاعـــت  یا بـــراخ
كـه وـ یوستحب اسـت هـر قسـهت ،حشنود - دخگو یو كـرده و ، شـنود یرا  آهسـته تکـرار 
كار یكه حه ا، دخحگو    .ندخگو «ت اعانخحکا»ن 

وسـتحب ، دخـگو ینهاػ ضهاعت اقاوـه وـ یكه برا یفردۀ ت اقاوخحکا ،نيههشن
الُة  َقْد » گو كه فرِد اقاوه یسزاوار است هنگاو اّوا، است  شـنونده، دخگو یو «قاَوِت الّصَ
ِدْوهــا َواْضَعْلنــ»: دخــحگو

َ
ِقْههــا َوأ

َ
ــّنَ أ ــْن َظ  يالّلُه ــِو ْهِلهــا يِر صــاِلحْي

َ
و وســتحب بــودن  «أ

 یولـ، سـتياػ اشـکال ن یظـال ،ظوانـد ینهاػ وـ ٓی كه فراد یفرد ۀا اقاوخان ت اعخحکا
 . ندارد یوانعرضاًء ت آن خحکا

كــه صــدای وــؤّعن را وــی . 1216 مسأله كســی  كــه ویوســتحب اســت  ــد شــنود  : گوخ
ْن اَل ِؤٓلــَه ِؤاّل »

َ
ْشــَهُد أ

َ
ّنَ ،  اهّلُل  أ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــدًا َرُســْوُل اهّلِل  أ ْشــَهُد »: حگوخــد « ُوَحّهَ

َ
َنــا أ
َ
 َوأ

َ
ْن ال ِؤٓلــَه ِؤاّل

َ
أ

ــدًا َرُســْوُل اهّلِل اهّلُل  ّنَ ُوَحّهَ
َ
َقــّرَ   َوأ

َ
عــٔيُن ِبٓهــا َوــْن أ

ُ
َبــٓی َوَضَحــَد َوأ

َ
ُكــّلِ َوــْن أ ْكَتفــي ِبٓهــا َعــْن 

َ
أ

 1.«َوَشِهَد 
گفــتن . 1217 مسأله ــا خرو حــه قبلــه حا، وســتحب اســت انســان در ووقــع اعان  ســتد و ح
گوش حگغارخوضو  د و حکشـد خـد و صدا را حلنـد نهاا غسل حاشد و دو انگشت را در دو 
كه یها ن ضهلهیو ب  .  ن آنها حرف نزندیفاصله دهد و ب یاعان 

گفــتن اقاوــه آرام حاشــد و آن را اػ  . 1218 مسأله وســتحب اســت حــدن انســان در ووقــع 
ن یكــه بــ یا حــه انــداػه یولــ؛ آن را حــه هــن نشســباند یهــا د و ضهلــهخــتــر حگو اعان آهســته

 .  اقاوه فاصله ندهد یها هن ضهلیب، دهد یاعان فاصله و یها ضهله
                                                           

 اهّلُل َو : »وستحب اسـت انسـان در هنگـام زوال )آغـاػ ظهـر شـرعی( حگوخـد. 1
َ
 اْلَحْهـُد لِِل ُسـْبحاَن اهّلِل َوآل ِؤلـَه ِؤاّل

ِصْغ َصاِح  غي َلْن َخّتَ
َ
ّلِ َو  َلْن َخُکْن ِك َو َلُه َشرخك  ِفي اْلُهلْ  َلْن َخُکْن َبًة َواَل َوَلدًا َو اّل

ُ
ْرُه َتْکبيراً َلُه َولّي  ِوَن الّغ  . «َكّبِ



    / اعان و اقاوه 

ن صـورت یـانـداػد حـه ین اعان و اقاوـه فاصـله بیبـ فـرد وستحب اسـت . 1219 مسأله
كنـدخـ نديحنشـ یا قـدرخ قدم بردارد کخ كه « ُسـْبحاَن اهّلل» وـثالً د خـا عكـر حگوخـ ا سـسده 

؛ ا دو ركعـت نهـاػ حصوانـدخـبزنـد  یا حرفـخـساكت حاشـد  یا قدرخ ا دعا حصواندخ حگوخد
 .  ستيوستحب ن، نهاػ صبح ۀن و اقاون اعایحرف ػدن ب یول

گر . 1221 مسأله سسده را انتصاب ، برای فاصله انداظتن بین اعان و اقاوهنهاػگزار  ا
خـا  «الً َرّبِ َسَسْدُت َلَك ٓظاِضعًا ٓظاِشـعًا َعلـٔي »: وستحب است در سسده حگوخد ،كند

ْنَت »حگوخد 
َ
 أ
ٓ
بّ آل ِؤٓلَه ِؤاّل  ؛ «َسَسْدُت َلَك ٓظاِضعًا ٓظاِشعاً  ،یَر

كنــدا  ــاّراً »: وســتحب اســت حگوخــد ،گــر نشســتن را انتصــاب  ُهــّنَ اْضَعــْل َقْلبــٔی ٓح  الّلٓ
 ؛ «ُوْسَتَقّراً َقرارًا َو  َك اْضَعْل لي ِعْنَد َقْبِر َنبّيِ َو  َعَهلی ساّراً ِرْػقي ٓداّرًا َو َو 

كند  گر قدم برداشتن را انتصاب  ْسَتْفِتُح َو ِحاهّلِل »: حگوخد ،ا
َ
ی اِحُهَح  أ ٍد َصّلَ  َعَلْيِه هّلُل ّهَ

ْسَتْنِسُح َو 
َ
ُه َوآِلِه أ َتَوّضَ

َ
ٍد َو اللّٓ ، أ ٍد ُهّنَ َصّلِ َعَلٓی ُوَحّهَ  یَواْضَعْلنـي ِبِهـْن َوضٔيهـًا ِفـ ،آِل ُوَحّهَ
ْنٓيا َوانِظَرِة َو  بٔیَن الّدُ  .  «ِوَن اْلُهَقّرَ

 :  نهاػ وغرب حگوخد ۀنيز وستحب است بین اعان و اقاو
ْســـ» 

َ
ـــي أ ُهـــّنَ ِؤّن  الّلَ

َ
ـــاِر َنَهـــارِ  َك ِبِ ْقَبـــاِل َلْيِلـــ َك لُ أ ِؤْدَح ْصـــَواِت َو  َك َوُحُضـــوِر َصـــَلَواتِ  ََ َو

َ
أ

ِجَکِت  َك ُدَعاتِ    ،َك َوَتْسبٔيِح َواَل
َ
ٍد أ ٍد َوآِل ُوَحّهَ ـَو  ،ْن ُتَصّلَي َعلٓی ُوَحّهَ ْن َتُتـوَب َعَلـّيَ ِؤّنَ

َ
 َك أ

حٔيُن  اُب الّرَ ّوٓ ْنَت الّتَ
َ
 .  «أ

 :  صبح حگوخدنهاػ  ۀو بین اعان و اقاو
ْس »

َ
ُهّنَ ِؤّني أ لُ الّلَ
َ
ِؤْدَحاِر َلْيلِ  ََ ِبِ ْقَباِل َنَهارِ  َك أ ْصَواِت ُدَعاِتـ َك ِر َصَلَواتِ ُحُضوَو  َك َو

َ
 َك َوأ

ِجَکِتــَو    ،َك َتْســبيِح َواَل
َ
ــٍد أ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ ــَو  ،ْن ُتَصــّلَي َعلــٓی ُوَحّهَ ْن َتُتــوَب َعَلــّيَ ِؤّنَ

َ
ْنــَت  َك أ

َ
أ

اُب الّرَ  ّوٓ  .  «حٔيُن الّتَ
. حنـابراین، اسـتحانوان وسـتحب وسـتقل  ینهاػ برا ۀگفتن اعان و اقاو. 1221 مسأله

 یعـال ۀشـود نهاػشـان ورتبـ ینهاػ در وـورد حـانوان ووضـب نهـ ینگفتن اعان و اقاوه برا
 ؛ كهال را نداشته حاشد

گفـتن تکب، ز است اػ اعانیحانوان ضا یبرا ،نيههشن  كتفا حـه  ن ير و شـهادتيـتنها ا
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گفتن شهادت حلکه؛ ندخنها كتفا حه  ز اسـت در یحـانوان ضـا یز بـرايو ن ز استیز ضاين نيا
گفــتن  اهّلُل » اقاوــه حــه 

َ
ْن ال، ْكَبــُر  أ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــدًا َعْبــُدُه َوَرُســْوُلُه اّل اهّلُل َه ؤِ ٓلــؤِ  أ ّنَ ُوَحّهَ

َ
كتفــا  « َوأ ا

كه اعان و اقاوه را حههرطند  ،ندخنها كاول حگو بهتر آن است   .  ندخطور 

 ورودبهوساجلنهازۀووقد 
 :  شوند ین ويدگاه حه طهار دسته تقسخک دخاػ  ،وساجل وربوط حه نهاػ . 1222 مسأله

هات يماص. 1 كـه یوساجلونظور اػ آن  ؛هقذ  د قبـل اػ نهـاػ آنهـا را خـحانهـاػگزار  اسـت 
در  ،و احکــام آنهــا «279» وســألۀدر  ،وقــّدوات نهــاػ و عنــاوین تعــداد؛ دخــت نهاخــرعا

گغشته ب    .گردخدان یوساجل 
كه وربوط حه اصـل نهـاػ وـ یوساجلونظور اػ آن ؛ هقاسيات يماص. 2  اػ؛ حاشـد یاست 
واضبـات »ا هـند و حـه آنهسـت واضـب نهـااػ آ برظـی؛ رة االحرام تا سالم نهـاػيو تکبنّيت 
 خـک اػ آنهـا احکـام هـر؛ حاشـند یوکروه وـ، یوستحب و برظ یند و حعضخگو یو «نهاػ

   .شود یعكر و حه ظود در حصش وربوط
شـود  یقبل اػ نهاػ انسام و، اػ وستحبات وربوط حه نهاػ یحعضشاخان عكر است، 

گغشتن آنها اعان و اقاوه است یتر كه وهن ز وربـوط حـه حعـد اػ ين یبرظ و و توضيح آن 
كــه در حصــش حعــد اػ واضبــات نهــاػ ۀب و ســسديــتعق واننــدنهــاػ هســتند  عكــر ، شــکر 

 .  شود یو
كننــد یوســاجل ، ونظــور اػ آن ؛هههبطحت يمههاص. 3 كــه وــوارد حاطــل  نهــاػ را  ۀاســت 
 .  كند یو یوعّرف
كـه احکـام وربـوط حـه یوسـاجل، ونظـور اػ آن ؛ات يمهاصیات و سههى یشك. 4   اسـت 
 . دهد یقرار و ید را وورد بررسخآ یش ویكه در آن پ یینهاػ و سهوهاهای  شک



 

 واجبات نهاز
 : اػده وورد استخواضبات نهاػ  . 1223 مسأله

ْكَبر در اّو ) رة االحراميتکب .3؛ (تادنسخا) اميق .2؛ تّي ن .1
َ
 ؛ (ل نهاػگفتن َاهّلُل أ

 وواالت .11؛ بيترت .11؛ سالم .9؛ تشّهد .8؛ سسود .7؛ ركوع .6؛ عكر .5؛ قراجت .4
 ؛ (نهاػ یبودن اضزا یدر پ یپ)

   1.شود ین ويتقس «ر ركنيركن و غ» ۀواضبات حه دو دست 
ضــا  هحــگــر انســان آنهــا را ا یعنــخ، اســت «ركــن»اػ واضبــات نهــاػ  یحعضــ . 1224 مسأله

گــر ركــن خد یو حعضــ شــود ینهــاػ حاطــل وــ، ا ســهوًا و اشــتباهاً خــعهــدًا حاشــد ، اورديــن
گردد یعنخ ،ستين كن  گر سهوًا و اشتباهًا     .شود ینهاػ حاطل نه، ا

 :  پنذ وورد است «اركان نهاػ» 

   ؛تّي ن .1
   ؛رة االحراميتکب .2 
ام هنگــام يــســتاده حــه ركــوع رفــتن و قخاػ حالــت ا یعنــخ، ام وّتصــل حــه ركــوعيــق .3 

   ؛رة االحراميگفتن تکب

                                                           
... حــه واضــب خــا نشســتن بــین دو ســسده و واننــد اســتقرار در حــال عكرهــای  واضبــاتی  ،شــاخان عكــر اســت. 1

كنـار حقّيـه  اند و در ایـن تقسـين  لحـاظ شـده، شـهرده شـده در وـتن در ضـهن واضبـات عنوان واضباتی  در 
 .  شود  در فصل وربوط حه ظود عكر وی ،و توضيح هر خک اند دهعكر نش
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  ؛ركوع .4 
 .  ركعت کخدو سسده اػ  .5 

كارهایبفرد نکه خا یحه وعنا «وواالت»ن يههشن نـداػد ينهاػ آن قـدر فاصـله ن ین 
گــر . حنــابراین، حاشــد یولحــق حــه اركــان نهــاػ وــ، ن بــرودیكــه صــورت و عنــوان نهــاػ اػ بــ ا

كه حه وسهوع آنها عنوان نهاػ صـدق یفاصله ب یاػ حه وقدارن افعال نهیسهوًا ب نداػد 
 .  نهاػ حاطل است، نکند
. حنـابراین، شود یولحق حه اركان حساب و، «ن دو ركن نهاػیب بيترت»ت خز رعاين 

گـــر وـــثالً  ، ل نهـــاػدر ركعـــت اّو  یفراووشـــ یحعـــد اػ نهـــاػ وتوّضـــه شـــود اػ رونهـــاػگزار  ا
گـر ؛ نهـاػش حاطـل اسـت، ههان ركعت انسام داده آن را قبل اػ ركوع ۀسسد دو حلکـه ا

كه احتدا دو سـسده حاشدل هنوػ در ركعت اّو  را انسـام داده و حعـد ركـوع  و وتوّضه شود 
دوحاره انسـام  ،واضبحنابر احتياط  واضب نهاػش حاطل است وحنابر احتياط  ،نهوده
 .  ستين یكاف، دو سسده حعد اػ ركوع دادن

گــر . 1225 مسأله ــا زر یركنــنهــاػگزار  ا ــاد نهاخ نهــاػ ، حاشــد یكــه عهــد یدر صــورت، دخ
ا خـدر ركـوع  یادخزطنانشه ، اشتباه و سهو حاشد یكه اػ رو یشود و در صورت یحاطل و

 وگرنــه 1،حاشــد یوحاطــل ، الػمحنــابر احتيــاط  نهــاػ، ركعــت حاشــد کخــدر دو ســسده اػ 
   .ستيحاطل ن
كســی ســهوًا و طنســت يركــن ن، یادخــرة االحــرام اػ ضهــت زيــتکب ،نیحنــابرا  انشــه 

صــل حــه ركــوع وّت  یام ركنــيــو ق شــودنهــاػش حاطــل نهــی، دوحــار تکبيــرة االحــرام حگوخــد
 .  ندارد وعنا یادخز ،هننّيت  در؛ تسيحدون اضافه شدن ركوع وهکن ن

كسی حـه  . 1226 مسأله گر  در ، گفتـهدو حـار تکبيـرة االحـرام ، ندانسـتن وسـأله ضهـتا
كــه ضاهــل وقّصــر حاشــد ــد آن را در وقــت اعــاده و نهــاػش حاطــل اســت و حا، صــورتی  خ

                                                           
كرده. 1 گر خک ركعت حه نهاػ اضافه   نهـاػش - وـثاًل نهـاػ سـه ركعتـی را طهـار ركعتـی ظوانـده اسـت - البّته ا

كار غير عهدی حاشد، حنابر فتوٓی حاطل است  . هرطند این 



    / واضبات نهاػ 

گر ضاهل قاصر هن حاشد؛ ظارح وقت قضا نهاخد نهاػ را ، واضبحنابر احتياط  ،حلکه ا
 ؛ ددر وقت اعاده و ظارح وقت قضا نهاخ

گــر فــرد در احتــدای نهــاػ دو تکبيــر  ،البّتــه   احو تنهــا حــه تکبيــر اّول قصــد افتتــ گفتــها
حلکـه حـه تـوّهن ، نگفتهاػ و تکبيرة االحرام م را حه قصد افتتاح نهو تکبير دّو  نهودهنهاػ 

تکبير دخگری هـن واضـب اسـت و اػ اضـزای نهـاػ ، اخنکه در نهاػ غير اػ تکبيرة االحرام
كه نهاػ را حاطل نهی، گفتهاست  خادی عكر است     .كنداین وورد اػ قبيل ز
كـه حـه  ،ههشنين   ،اسـت كـردهندانسـتن حکـن شـرعی ركـن اضـافه  ضهـتكسـی 

كه ضاهل وقّصر حاشد نهـاػش ، دادهركعت دو حار ركوع انسام  وثاًل در خک در صورتی 
گــر ضاهــل قاصــر نيــز حاشــد نهــاػش؛ حاطــل اســت واضــب حاطــل حنــابر احتيــاط  حلکــه ا

 1.حاشد وی

 تی ن.3

اظهـار و  ُكرنش، یكوطک یبرا یعنخ «قرحت»نّيت  د نهاػ را حهخانسان حا. 1227 مسأله
 ؛ آوردضا  هحشگاه ظداوند وتعال یدر پ حندگی

ــرا اػ قلــب ظــود حگغرانــد نّيــت  ســتيالػم ن ،البّتــه ــه زحــان حگوخ ــا وــثاًل ح طهــار » دخ
 .   «اهّلل یرحًة ؤلظوانن قُ  یركعت نهاػ ظهر و

گر  . 1228 مسأله كـه نّيـت  ا در نهـاػ عصـرخـدر نهـاػ ظهـر انسان ا طهـار ركعـت »كنـد 
 یكـاف یولـ؛ حاشـد وـی حاطـل شنهاػ، ا عصرخنکند ظهر است  وعّينو  «ظوانن ینهاػ و
كنـديـیم تعل و نهـاػ عصـر را حـه عنـوان نهـاػ دّو هاػ ظهر را حه عنـوان نهـاػ اّو است ن و  ن 

كسين گـر در وقـت نهـاػ ظهـر حصواهـد ، نهاػ ظهر بر او واضب اسـت یكه وثاًل قضا یز  ا
كـه وـ ید نهـاػخـحا، را حصوانـد یـیا نهـاػ ظهـر اداخـآن نهاػ قضـا   در، ظواهـد حصوانـد  یرا 

 .  كند وعّيننّيت 
گـر در بـ؛ حاشـد یظود حاقنّيت  ل تا آظر نهاػ حهاػ اّو د خانسان حا . 1229 مسأله  نیپـس ا
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گر اػ او بپرسند طه و یطور، نهاػ كه ا نهـاػش ، كنـدوـیندانـد طـه  ؟یكن  یغافل شود 
 .  حاطل است

ــانســان حا . 1231 مسأله ــراخ ــرنش و اظهــار حنــدگی، یكــوطک ید فقــط ب شــگاه یدر پ ُك
كندخرنهاػگزار  پس طنانشه؛ ظداوند وتعال نهاػ حصواند نشان دادن حه  یبرا ینعخ ،ا 

ا هن ظدا و هن خ، وردم حاشد یظواه فقط برا، نهاػش حاطل است، نهاػ حصواند، وردم
 .  رديوردم را در نظر حگ

گر  . 1231 مسأله ، آوردضـا  هحـبـرای غيـر ظـدا  - هرطند انـدک -قسهتی اػ نهاػ را فرد ا
طنانشـه آن ، خا وستحب حاشـد وثـل قنـوت، واضب حاشد وثل حهد، طه آن قسهت
كنــد قصــد غيــر گــر فــردی  وــثالً  ؛نهــاػش حاطــل اســت، ظــدایی حــه تهــام نهــاػ ســراخت  ا

خا  خـایی  قنوت نهاػش را اػ روی ر كـه حـا ظوانـدن قنـوت ر ، حصوانـد و قصـدش آن حاشـد 
كـه  ،نهاػ ظود را حه وردم نشان دهـد نهـاػش حاطـل اسـت خـا حـه اصـل نهـاػ  طرا قصـد ر

كرده است    .سراخت 
كردن در ضز ،طور ههين خا  كـه اػ ضهـت طنانشه ر جی اػ اضـزای نهـاػ طـوری حاشـد 

گـردد حاطل شدندخگری ووضب  نهـاػش را  ۀوثـل آنکـه فـرد ركـوع خـا خـک سـسد، نهاػ 
ــا  خ ــعهــدًا اػ روی ر ــد هرطنــد  -آورد ضــا  هح ــه اصــل نهــاػش ســراخت نکن ــا ح خ  -قصــد ر
گر حصواهد آن را زیرا آنشه انسام داده حاطل وحسوب وی ،نهاػش حاطل است شود و ا

شــود و ایــن اوــر  ووضــب افــزودن ركــوع خــا ســسده وی ،آوردضــا  هحــحــه قصــد قرحــت  دوحــاره
 .  وبطل نهاػ است

گر . 1232 مسأله كـه آن را ههـراه حـا نهـاػ يـغ ییهـایژگـیدر ونهـاػگزار  ا ر اػ اصـل نهـاػ 
كـه ر وـی نهـاػش حاطـل یدر صـورت، دخـا نهاخـدهـد ر وـی انسام حـه  یژگـیا در آن وخـشـود 

 ؛ كندت خاصل نهاػ سرا

گر وثالً   وثـل  یا در وقـت وصصوصـخـوثـل وسـسد  یوصصوصـ یدر ضـااػگزار نه ا
ل ضهاعـت نهـاػ حصوانـد و ا صـف اّو خوثاًل حا ضهاعت  یا حه طرػ وصصوصخل وقت اّو 

گـر ر؛ نهاػش حاطل است، ن اور نشان دادن نهاػش حه وردم حاشدیقصدش اػ ا ا خـاّوـا ا
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 .  استح ينهاػش صح، دخت ننهاخحاشد و حه اصل نهاػ سرا یژگیتنها در و
كارهـــا . 1233 مسأله گــر فـــرد در هنگــام انســـام  عـــالوه بـــر قصــد انســـام اوـــر  ،نهــاػ یا
 یگــرخحـرام دنّيـت  اخـا خـه رزيـكـه آن انگ - زيــن یگـرخد ۀزيـانگ، ػحـه نهـا وتعـال ظداونـد

اش اػ ظوانــدن نهــاػ عــالوه بــر انســام فروــان زهيــوثــل آنکــه انگ، داشــته حاشــد - ســتين
گ، آووػش نهاػ حه فرػندش هن حاشد، ظداوند ( وثـل آوـوػش) ههيضه ۀزين انگیر در اا

 ؛ ح استيصح 1صورت در هرنهاػش  ،قصد قرحت داشته حاشد

ــا ــر در انگ اّو گ ــا در حعضــی اػ  - نهــاػش، قصــد قرحــت نداشــته حاشــد، ههيضــه ۀزي
 .  حاشد یوحاطل  - حنابر فتوٓی ، واضب و در حعضیحنابر احتياط  ها صورت

گر . 1234 مسأله هرطند در ركعات  - اػش رانهاػ تصهين حگيرد نه بیندر نهاػگزار  ا
كـه نهـاػش را اداوـه حدهـد خـا نـه خـا تصـهين  - حعد كرده و رها نهاخد خـا وـرّدد شـود  قطع 

، انسام دهد - اخنکه وتوّضه وبطل بودن آن هستحا  -حگيرد خکی اػ وبطالت نهاػ را 
صـورت  طهـار، لـش برگـرددطنانشه پشيهان شود و قبل اػ ارتکـاب وبطـل حـه نّيـت اّو 

 : دارد

در ایـن صـورت ؛ نهـاػ را انسـام نـداده حاشـد یاػ اضـزا خـک هير ،در آن حال .الف
 .  لش اداوه داده و صحيح استنهاػ را حه نّيت اّو 

حه قصد قرحـت انسـام و حه نّيت ضزء نهاػ  ،حعضی اػ اضزای نهاػ را در آن حال .ب
 .  در این صورت نهاػش صحيح است؛ داده حاشد

قصـد  حـدون ،آنکه ضزء نهـاػ حاشـد نّيتآن حال حه  اػ اضزای نهاػ را در حعضی .ج
كتفا نهاخدانسام داده حاشد  قرحت ؛ در ایـن صـورت نهـاػش حاطـل اسـت ،و حه ههان ا
ــ ــا البّت كــه ح ــا ســسود  ــارۀه اضزایــی واننــد ركــوع خ خــادی وبطــل وحّقــق  انســام دوح آنهــا ز
 .  قابل تدارک نيستند، شود وی

در ، آورده حاشـدضـا  هحـت ون قصـد ضزجّيـاػ اضزای نهاػ را در آن حـال حـد حعضی .د
كثيری وحسوب  حاطل وی شاین وورد در صورتی نهاػ كه عهل وغكور عرفًا فعل  شود 
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كــه صــورت نهــاػ را حــه هــن وــی خــادی آن حــدون قصــد ضزجّيــت هــن وبطــل گــردد  ػنــد خــا ز
 . ركوع برود خا سسده انسام دهد، ضزجّيت وثل آنکه عهدًا حدون نّيت، حاشد

گر . 1235 مسأله وشـغول ظوانـدن  واضـبوعّينـی واننـد نهـاػ حه نّيت نهـاػ ر نهاػگزا ا
دخگـری سـ س سـایر اضـزای نهـاػ را اػ روی غفلـت و اشـتباه حـه نّيـت نهـاػ ، نهاػ شـود
 ،نهاػش بر اساس آنشه احتدا و در اّول نّيت نهوده اسـت، نافله انسام دهدوانند نهاػ 
   .شود و صحيح است وحسوب وی

كــه د ،ن حکــندر ایــ  گــردد خــا حعــد اػ  بــینر فرقــی نيســت  نهــاػ وتوّضــه اشــتباه ظــود 
گر فرد وشغول ظواندن نهاػ صبح شود وثالً ؛ شودنهاػ وتوّضه  پاخان س س اشـتباهًا ، ا

كنــد نافلــ نهــاػ ، صــبح تهــام نهاخــد ۀظوانــد و نهــاػ را حــه نّيــت نافلــ صــبح وی ۀظيــال 
 نهــاػ بــینو طنانشــه در  نهــاػ صــبح وحســوب شــده و صــحيح اســت، ظوانــده شــده

گردد و نهاػ را حه نّيت اّولش خعنی نهـاػ صـبح اداوـه لولتفت اشتباه و غف ت ظوخش 
 .  صحيح ظواهد بود، دهد

 االحرامةریتكب.7

ْكَبر  اهّلُل » گفتن . 1236 مسأله
َ
د در خـحاانسـان واضـب و ركـن اسـت و ، ل هر نهاػدر اّو  «أ

ــآن وــواالت را رعا ــر» حــروفو  «  َاهّلُل » حــروف یعنــخ؛ دخــت نهاخ ْكَب
َ
 و «  هّلُل اَ » ۀكلهــو دو  «أ

ْكَبر»
َ
كلهـه حـه عربـیـد اخـز حايـو ن دخـرا پشت سر هن حگو «أ گفتـه شـود و يصـح ین دو  ح 

گر ترضه  .  ستين یكاف، دخحگو - یفارس  حهوثالً  - یر عربيآن را حه غ ۀا

ــزار نهــاػ . 1237 مسأله كــه تکبيــرة االحــرام را غلــط وــیگ ــدهی  كــه ، ظوان در صــورتی 
ْكَ ـرَاهّلُل »گفتـه  وثـل اخنکـه وی ،م حاشـده و هيأت تکبيرة االحرااشتباه در واّد 

َ
 َاهّلُل »خـا  « أ

ْكــَور
َ
ْكَبــر»خــا  «أ

َ
ْكبــار»خــا  «َالّلــُح أ

َ
و فرقــی بــین ضاهــل قاصــر و  نهــاػش حاطــل اســت، «َاهّلُل أ

 ؛ وقّصر نيست

كلهه حاشـد اّوا گر اشتباه در ؤعراب  كـه حركـت را در هـاء  ،ا ْكَبـر  َاهّلُل »وثـل ایـن 
َ
اػ « أ

كسره تغيیر ویضّهه حه فتحه  ْكَبرَاهّلَل »داده و تکبيرة االحرام را خا 
َ
ْكَبرَاهّلِل »خا  « أ

َ
تلّفـ   « أ
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كه ضاهل وقّصر بوده، كرده وی نهاػش حاطل است ، واضبحنابر احتياط  ،در صورتی 
گر ضاهل قاصر بوده  .  نهاػش صحيح است، و ا

اسـت و تغيیـر  كلهـه تغيیـر حركـت آظـر، در اخنسا وراد اػ اعرابشاخان عكر است، 
كلهــه ه و هيــأت وحســوب در حکــن تغيیــر در وــاّد ، حركــات در حــروف وــا قبــل آظــر 

ــر   َاهّلُل »شــود وثــل اخنکــه تکبيــرة االحــرام را  وــی ْكُب
َ
كــه در ایــن تلّفــ  وــی« أ كــرده اســت 

 .  نهاػش در هر حال حاطل است، صورت
كـهياحت . 1238 مسأله  یزيـرة االحـرام نهـاػ را حـه طيـتکب فـرد اط وستحب آن اسـت 
 - ظوانــد یر وــيــش اػ تکبیكــه پــ ییا حــه دعــاخــوــثاًل حــه اقاوــه  -ظوانــد  یاػ آن وــ قبــلكــه 

 .  نشسباند
گــر . 1239 مسأله ْكَبــراهّلُل » حصواهــدنهــاػگزار  ا

َ
، ظوانــد یكــه حعــد اػ آن وــ یزيــرا حــه ط « أ

ْحٓه اهّلِل   ِحْســِن » وــثاًل حــه ح الــّرَ ــاهّلِل » اخــ «ِن ٔي ِن الــّرَ ــ  َاُعــْوُع ِح ضْي ِوــَن الّشَ ، حشســباند «ِن ٔي طاِن الــّرَ
كن تلّف  نهاخد و حگوخد« ر»طنانشه  ْكَبْر »: را سا

َ
 ؛ كافی است، «َاهّلُل أ

كــهولــی     «ر» بهتــر آن اســت 
َ
 َاهّلُل »: دخــد و حگوخــتلّفــ  نها (ـــُ ) ر را حــا حركــت ضــّههَبــْك أ

ْكَبُر 
َ
كه در نهـاػ واضـبياحتهرطند  ،«أ ْكَبـراهّلُل » اط وستحب آن است 

َ
 یزيـرا حـه ط « أ

 .  ظواند نشسباند یو كه حعد اػ آن
ــد در هنگــام . 1241 مسأله اســتقرار ، واضــب رة االحــرام در نهــاػيــگفــتن تکب حــدن حاخ
گر  و آرام حاشد داشته رة االحـرام را يـتکب، كه حـدنش حركـت دارد یعهدًا در حالفرد و ا
 .  حاطل استنهاػ ، دخحگو

ــرای اخنکــه . 1241 مسأله ــا اطهينــان خقــيننهــاػگزار  ب كــه تکبيــرة االحــرام را در  خ كنــد 
گفتهحال اخستاد گفتن تکبيـرة االحـرام و حعـد ، ن و آراوش حدن  واضب است پیش اػ 
 ؛ ای حاخستداػ آن لحظه

تکبيـرة االحـرام را در حـال  خـا اطهينـان داشـته حاشـدخقين نهاػگزار  طنانشه ،البّته
 .  الػم نيست، قبل و حعد اػ تکبيروک  و درنگ ، گوخد اخستادن و آراوش حدن وی

كــه  یهــد و ســوره و عكــر و دعــا را طــورر و حيــد تکبخــحا نهــاػگزار . 1242 مسأله حصوانــد 
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ن یـات خـآنهـا حـدون رعا یظـوان لـب. حنـابراین، ظـود را حشـنود ۀهـَه ْه َه حّداقل  ظودش
گــر حــه  ســتيح نيصــح شــرط كــرخــ ینيســنگ عّلــتو ا اد خــز یا ســر و صــداخــگــوش  یا 
كه طنانشه وانعخحگو ید طورخحا، شنود ینه  .  حشنود، نباشد ید 

كـرده یـپ یا زحـان او ورضـخـ، الل شـده یشـاودیپ عّلـتكه حـه  یكس . 1243 مسأله دا 
ــه نهــ ــد یك ــرَاهّلُل » توان ْكَب

َ
ــرا حگو « أ ــحا، دخ ــه وــ ید هــر طــورخ ــد حگو  یك ــتوان ــر اصــالً  دخ گ  و ا

كـه وناسـب  یطـور ،آن یر را در قلـب ظـود حگغرانـد و بـرايـد تکبخـد حاخـتوانـد حگو  ینهـ
ــر اهّلل»گفــتن  ْكَب

َ
كنــد «أ ــا انگشــتش اشــاره  گــر وــ حاشــد ح زحــان و لــبش را هــن ، نــدتوا  یو ا
 ؛ حركت دهد

كســ  كســيكــه شــب یطــور د زحــان و لــبش را حــهخــحا ،كــه الل وــادر ػاد اســت یاّوــا   یه 
كه  و  دخـز اشـاره نهايـحركت دهـد و در آن حـال حـا انگشـتش ن، دخگو وی ر رايتکباست 

 .  حاشد یو یز ضاريآن ن یر عكرهایدر وورد قراجت نهاػ و سا ،ن حکنیا
گــر  . 1244 مسأله گفتــه يــتکب كنــد شــک انســانا طنانشــه وشــغول ، ا نــهخــرة االحــرام را 

گفتنخاػ قراجت شده  یزيظواندن ط ُعْوُع حاهّلِل » ا وشغول 
َ
ضْي ِوَن الّشَ  أ كـه  - «ِن ٔي طاِن الـّرَ

گــر  شــک حــه، شــده - وســتحب اســت، گفــتن آن قبــل اػ قراجــت ظــود اعتنــا نکنــد و ا
 ؛ دخرة االحرام را حگويد تکبخحا، نصوانده یزيط

كــــرده و ،طــــور ههــــين گــــر وــــأووم در نهــــاػ ضهاعــــت شــــركت  كــــه  شــــک ا كنــــد 
گفتـه  رةيتکب  یكـه ظـودش را وشـغول عهلـ یدر صـورت، ا نـهخـاالحرام نهاػ ضهاعت را 
كه اػ وظایب  یو  حـه - یوسـتحب ۀفيوظهرطند  - ف وأووم در نهاػ ضهاعت استخند 

نکـه در نهـاػ صـبح و وغـرب و عشـاء وسـتحب اسـت خوثـل ا؛ ظود اعتنا نکنـد شک
كـرده و ، شـنود اوام را وی ۀطنانشه صدای حهد و سور ووموأ حـه قراجـت اوـام سـکوت 

گــوش فــرا دهــد كنــون طنانشــه فــرد؛ ضهاعــت   فــهين وظيانســام ههــ ظــود را وشــغول، ا
كــــه   یوــــ كنــــد و حنــــا  یش اعتنــــا نهــــخظــــو شــــک ن صــــورت حــــهیــــدر ا، نــــديبب گــــغارد 

گفته است رةيتکب  .  االحرام را 

ــــر . 1245 مسأله گ ــــتن تنهــــاػگزار  ا گف ــــرحعــــد اػ  ــــه  شــــک کبي گفت ــــه آنشــــه  ك ــــد  نهاخ
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طنانشــه در حــال رفــتن حــه ركــوع خــا در ركــوع ، االحــرام نهــاػ بــوده خــا تکبيــر ركــوع تکبيــرة
گر هنوػ اخستاده و برای ركوع ظن نشده اسـت  كند ظوخش اعتنا نهی شک حاشد حه و ا
كه تکبيرة االحرام است و ظواندن حهد و حنا وی  . كند سوره را شروع وی گغارد 
گر  . 1246 مسأله گفتن تکبد فرا كه آن را صـح شک رة االحراميحعد اػ  گفتـه يكند  ح 

 .  ظود اعتنا نکند شک حه، ا نهخشده حاشد  یزيطه وشغول ظواندن ط، ا نهخ

 رةاالحرامیوستحباتتكب
 یرهــايو تکب ة االحــرامريــگفــتن تکب هنگــامنهــاػگزار  وســتحب اســت . 1247 مسأله

گوش  دست، ن نهاػیب گفـتن  ا صورت حاال ببردخها   ها را تا وقابل  كه حا  و بهتر آن است 
ْكَبراهّلُل » ۀههز

َ
گفـتندهـا اػ ران پـا ضـ  دست « أ ْكَبـراهّلُل »« اءر» ا شـود و حـا 

َ
هـا حـه   دسـت « أ

گوش  .  نداػدیها را حدون فاصله ب  س س دست، ا صورت برسدخها   وقابل 
ْكَبــر» کخــگفــتن ، افتتــاح نهــاػ یبــرا . 1248 مسأله

َ
گفــتن هفــت  و اســت یكــاف «َاهّلُل أ

ــتکب»كــه آنهــا را  حاشــد یو وســتحب ريــتکب ــرات افتتاحي ــ «هّي ــه نهــاػگزار  ناونــد و یو ح
اط وسـتحب يـاحتهرطنـد  ،دخـنها وـی نهـاػ و ورود حـه نهـاػ را ؤحرامنّيت  وسهوع آنها

كــه احتــدا   ،دخــنهــاػ و ورود حــه نهــاػ حگو ؤحــرامنّيــت  ر حــدونيــشــش تکبرضــاًء آن اســت 
  .رة االحرام قرار دهدير هفتن را تکبيس س تکب

 ینـدارد و شـاول نهاػهـا )یووّيـه( یروػ شـبانه یاظتصاص حه نهاػها ،ن حکنیا 
 .  شود  یهن و یوستحب یگر و نهاػهاخواضب د

دعاهـایی  ظوانـدن ه را حـدونهفت تکبير افتتاحّيـنهاػگزار  ضایز است . 1249 مسأله
ــپشــت ســر هــن ، كــه وارد شــده ل اػ بهتــر آن اســت احتــدا ســه تکبيــر اّو  ولــی؛ آوردضــا  هح
 :  ه را حگوخد و حعد اػ آن این دعا را حصواندحّي افتتا تکبيرات

ْنَت اْلَهِلـ» 
َ
ُهّنَ أ ْنـَت  ،اْلَحـّقُ  ُك الّلٓ

َ
 أ
ٓ
  َفـاْغِفْر  ،يَظَلْهـُت َنْفسـ يِؤّنـ َك ُسـْبحانَ  ،آل ِؤٓلـَه ِؤاّل

ْنَت  ،ي َعْنبٔي ل
َ
 أ
ٓ
ُنوَب ِؤاّل

ُ
ُه آل َخْغِفُر الّغ  .  «ِؤّنَ
 :  حگوخد و این دعا را حصواند ه راعدی تکبيرات افتتاحّي حس س دو تکبير 
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ــ»  ْي ــَدخْ َو  َك َســْعَدخْ َو  َك َلّبَ ــُر فــي َخ ــَو  َك اْلَصْي ــْيَس ِؤَلْي ــُر َل ــَدْخَت  اْلَهْهــدّیُ َو  َك الّشَ ــْن َه  ،َو
 ِوْنـــآلَوْلَســـ
َ
 ِؤَلْيـــ َك أ

ٓ
َرّبَ  َك ُســـْبٓحانَ  ،َتعاَلْيـــَت َتباَرْكـــَت َو  ،َك َحناَنْيـــَو  َك ُســـْبٓحانَ  ،َك ِؤاّل

 .  «اْلَبْيِت 
 :  ه را حگوخد و این دعا حصواندو تکبير آظر تکبيرات افتتاحّي س س د

ــُت َوْضهــ» ْه ْرَض  َي َوّضَ
َ
ــٓهواِت َواعْأ ــَر الّسَ ــغي َفَط ــِب َو  ،ِلّلَ ــاِلَن اْلَغْي ــهاَدِة َحنالٓع ــًا ّشَ يف

َنا ِوَن اْلُهْشِركٔي َو  ،ُوْسِلهاً 
َ
ت، َن ٓوا أ  ،َن اْلٓعاَلهٔي  َرّبِ  ي لِِل َوٓهاتي َوُنُسکي َوَوْحٓياَي َو ِؤّنَ َصآل

ِوْرُت َو  َك ِحٓغلِ َلُه َو  َك خآل َشر
ُ
َنا ِوَن اْلُهْسِلهٔيَن أ

َ
 .  «أ

ضٔي اهّلِل أُعْوُع حِ »س س حعد اػ آن  ْيطاِن الـّرَ حهـد را   ۀحگوخـد و ظوانـدن سـور «ن ِوَن الّشَ
كند  .  شروع 

 :  دخحگو حه قصد رضاء ،تکبيرات افتتاحيهقبل اػ نهاػگزار  ظوب است . 1251 مسأله

 ُن َقْد ُوْحِس  اخ» 
َ
 َقـْد َو  ُء  ياْلُهس ََ تاأ

َ
 ، ِء  يَعـِن اْلُهسـ اَوػَ َتٓسـخَن َاْن َوـْرَت اُلُهْحِسـأ

َ
ْنـَت أ

 اْلُهْحِســُن َو 
َ
ــا الُهســأ ــٍد َو ، ُء  يَن ــٍد َفِبَحــّقِ ُوَحّهَ ــ ،آِل ُوَحّهَ ــٍد َو  ٓی َصــّلِ َعل ــٍد آِل ُوَحّهَ ُوَحّهَ

 ؛ «يِح وا َتْعَلُن ِوّن ٔي اَوْػ َعْن َقبَتٓس َو 

 :  این دعا را حصواندحه قصد رضاء سب است و نيز ونا 
ـُه ِؤَلْيـ» َتَوّضَ

َ
ُهّنَ ِؤّني أ ـٍد َو  َك الّلَ ـٍد َوآِل ُوَحّهَ ُوُهْن ِحُهَحّهَ َقـّدِ

ُ
تی  َخـَدْي   َبـْیَن   أ ُب َو   َصـاَل َتَقـّرَ

َ
أ

ــ ــْن ِؤَلْي ــاْضَعْلنی بِ  ،َك ِبِه ــْن َف ــَرِة َو   ِه ْنيا َواْنِظ ــّدُ بٔیَن َوضيهــًا فــي ال ــّرَ ــَن اْلُهَق ــّيَ  ،ِو ــَت َعَل َوَنْن
ــَعاَدُة َو  ،ِهْن َواَلَخــِت َوَوْعــِرَفِتِهْن َو   َطــاَعِتِهنَفــاْظِتْن لــي حِ  ،ِحَهْعــِرَفِتِهْن  َهــا الّسَ  ،اْظــِتْن لــي ِبَهــاَفِ ّنَ

 .  «ٍء َقدیر   ُكّلِ َشْي   َعَلٓی  َك َفِ نَّ 
 :  و حعد اػ اتهام نهاػ نيز حگوخد

ُهّنَ » ـٍد َو اْضَعْلن الّلَ ُكـّلِ َعافَيـٍة َوَحـاَلء َو ُو  آِل ی َوَع ُوَحّهَ ـٍد فـي 
ـٍد اْض َحّهَ َعْلنـی َوـَع ُوَحّهَ

ـــوًى َو  آِل َو  ـــّلِ َوْث ُك ـــٍد فـــی 
ـــٍب ُوَحّهَ ُه  ،ُوْنَقَل ــــالّلَ ـــْل ّنَ اـــ ــــَوْحَي  ْضَع ـــاُهْن َوَوَهاتـ ــــاَی َوْحَي ی ـ
ْق َبْینــی ي َوَعُهــاْضَعْلنــْن َو ــــَوَهاَتُه  َهــا َواَل ُتَفــّرِ ُكّلِ ــ  ،َبْیــَنُهْن َو ْن ِفــي اْلَهــَواِطِن  ُكــّلِ   َعَلــٓی  َك ِؤّنَ
 .  «ٍء َقدیر   َشْي 
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امیق.1
در صـــورت اوکـــان واضـــب  ،ام در طهـــار قســـهت نهـــاػيـــســـتادن و قخا . 1251 مسأله
 :  است

   ؛رة االحراميگفتن تکب هنگامام در يق .1
كه آن را یام پيق .2     ؛ندخگو یو «ام وّتصل حه ركوعيق»ش اػ ركوع 

  ؛(حات ارحعهيد و سوره و تسبظواندن حه) قراجت هنگامام در يق .3
 . ام حعد اػ ركوعيق .4 
و اّوـا  حاشـد یز وـيـركن نهاػ ن ،نکه واضب استخعالوه بر ا ،مل و دّو ام در وورد اّو يق
كسـ حاشد ینهاّوا ركن نهاػ ، واضب استهرطند  ،م و طهارمام در وورد سّو يق گر   یو ا

 .  ح استينهاػش صح، كند کتر یفراووش یآن را اػ رو
كـه فـرد اػ حالـت «ام وّتصل حه ركوعيق»ور اػ ونظ . 1252 مسأله سـتاده حـه خا آن اسـت 

گر. حنابراین، ركوع برود كند و حعد اػ حهـد و سـوره حنشـنهاػگزار  ا ند و يركوع را فراووش 
كه ركوع نکردهخایادش بخ گـر حـدون  ستاده حه ركوع بـرودخستد و اػ حالت اخد حاخحا، د  و ا
ضـا  هحـام وّتصـل حـه ركـوع را يـطـون ق، ع برگـرددحه ركـو یدگيحه حال ظه، ستدخنکه حاخا
 .  ستين یكاف، اوردهين

كـردن قبـل اػ  یحـه وعنـا ،ام وّتصـل حـه ركـوعيـقشاخان عكر اسـت،   َوکـ  و درنـگ 
 . شتر آن در فصل ركوع ظواهد آودیح بيو توض ستيركوع ن

كـه يـنوع ق طهار ۀهه) ستادهخام واضب ايق یكه برا انسان هنگاوی . 1253 مسأله ام 
را رعاخـت  وـغكور در ایـن وسـأله و وسـاجل حعـدوـوارد  دخـحا ،(عكر شد «1971» وسألۀدر 

 :  نهاخد

  ؛و ضاحسا نشودراه نرود  .1
   ؛ظن نشود یو حه طرفستد خصاف حا .2
   ؛ه نکنديتک ییواضب حه ضاحنابر احتياط  .3
 .  دخآراوش ظود را حف  نهاطهأنينه و واضب حنابر احتياط  .4
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گر ا ،هالبّت   .  اشکال ندارد، و اضطرار حاشد یناطار یواػ رن ووارد یا
ــحا نهــاػگزار . 1254 مسأله ــا را رو ،اميــواضــب در هنگــام قحنــابر احتيــاط  دخ  یهــر دو پ
ظـود را  یتوانـد پـا  ینهواضب حنابر احتياط  وثاًل در حال ظواندن حهد؛ ن حگغارديػو
و  سـتيكـه وشـغول قراجـت ن یدر حـال یولـ؛ بردارد نياػ ػو -ای   برای لحظههرطند  -

ك  حـدن ینيسـت سـنگيالػم ن ،نيههشنـ .نـدارد ین ضهت وـانعیاػ ا ،حاشد یت وسا
گر رو یرونهاػگزار   .  اشکال ندارد، پا هن حاشد کخ یهر دو پا حاشد و ا

گــر پاهــا را ظ، ســتدختوانــد درســت حا  یكــه وــ یكســ . 1255 مسأله كــه  یلــيا حــاػ حگــغارد 
 الػمحتيـاط حنـابر ا حلکـه ؛نهاػش حاطـل اسـت، صدق نکندعرفًا ام بر او يستادن و قخا
كنديستادن و قخاهرطند  ،حگغارد اد حاػخپاها را ز دخنبا  .  ام صدق 

گر . 1256 مسأله هـای  اميق هرطنـد - ستادهخواضب ا اميق یكه برا هنگاوینهاػگزار  ا
ــحــدن را تکــان دهــد  یفراووشــ یاػ رو - یركنــ ــرود  یا قــدرخ ــراه ب ــا ضــا خ ــه ضــا  هح شــود ح
، ظـن شـود یا حـه طرفـخـرف نشـود كه صورت نهاػ حـه هـن نصـورد و اػ قبلـه ونحـ یا گونه

ــ ام و رو حــه قبلــه بــودن ســاػگار حاشــديــكــه حــا صــدق ق طــوری كنــديــتک ییا حــه ضــاخ ، ه 
 . اشکال ندارد

كسـ، نديد حنشـخنبا، ستاده نهاػ حصواندختواند ا  یتا انسان و . 1257 مسأله كـه  یوـثاًل 
ا خـه دهـد يـتک یزيـا وسبـور اسـت حـه طخـكنـد  یحـدنش حركـت وـ، ستادنخا هنگامدر 

ك كنـد  یهـحدنش را  گونـه، شـتر اػ وعهـول حـاػ حگـغاردیش را بخا پاهـاخـكـذ  كـه در  یا حـه 
ــا ــًا ســتادن خن وــوارد ای ــحا، كنــد یصــدق وــعرف ــخ كــه و ــد ا  ید هــر طــور  ســتاده نهــاػ ختوان

 ؛ حصواند

گــر حــه هــ یولــ  ند و نشســته نهــاػ يد راســت حنشــخــحا، ســتدخر صــورت نتوانــد حايا
، (وثــل وــوارد عكــر شــده) یام اضــطراريــق ســتاده حــاخنهــاػ ظوانــدن ا. حنــابراین، حصوانــد

 .  وقّدم بر نهاػ ظواندن نشسته است

ـــد در صـــورت اوکـــان نهـــاػگزار . 1258 مسأله ـــام ،حاخ ـــه در  هـــر طهـــار قي ك واضـــب را 
، گغشت انسام دهد و طنانشه نتوانـد هـر طهـار قيـام را رعاخـت نهاخـد «1971» ۀوسأل



    / واضبات نهاػ 

كدام را وی يام ركنـی بـر رعاخـت رعاخت ق، و در صورت تزاحن تواند حاخد انسام دهد هر 
و در غيـر  هرطنـد قيـام ركنـی اػ نظـر ػوـانی وـؤّظر حاشـد، شـود قيام غير ركنی وقـّدم وی

كـه اػ نظـر ػوـانی ضلـوتر اسـت وقـّدم وی ،این وورد وگـر در ، شـود وطلقًا رعاخت قياوی 
كه رعاخت قيـام ، تزاحن بین رعاخت قيام وّتصل حه ركوع و قيام هنگام تکبيرة االحرام

 :  حنابراین .گردد ه ركوع وقّدم ویوّتصل ح

وقــّدم بــر  ،رعاخــت قيــام وّتصــل حــه ركــوع، هــار قيــامطدر صــورت تــزاحن بــین هــر  -
 ؛ است دخگرقيام سه رعاخت 
در صورت تزاحن بـین قيـام هنگـام تکبيـرة االحـرام و قيـام هنگـام قراجـت و قيـام  -

 ؛ خت دو قيام دخگر استرعاخت قيام هنگام تکبيرة االحرام وقّدم بر رعا، حعد اػ ركوع
كـه اػ ، در صورت تزاحن بین قيام هنگام قراجت حا قيـام حعـد اػ ركـوع -  كـدام را  هـر 

گر اور دایر شود بین رعاخت قيام حعـد  ؛نظر ػوانی وقّدم است حاخد وراعات نهاخد وثاًل ا
 حاخـد قيـام حعـد اػ ركـوع، مركعـت دّو  ۀل و قيام هنگام حهـد و سـوراػ ركوع در ركعت اّو 

گـر اوـر دایـر شـود بـین قيـام هنگـام حهـد و  ،ههشنين .ل را رعاخت نهاخددر ركعت اّو  ا
حاخـد رعاخـت قيـام ، سوره و قيام حعد اػ ركوع و هر دو قيـام وربـوط حـه خـک ركعـت حاشـد

 ؛ هنگام حهد و سوره را وقّدم نهاخد
ــام هنگــام حهــد و ســوره در ركعــت اّو  -  ــین قي ــزاحن ب ــام ، مل و دّو در صــورت ت قي
 ؛ شودل وقّدم ویكعت اّو ر

قيـام ركعـت ، مل و ركعـت دّو تزاحن قيام وّتصل حه ركوع در ركعت اّو  در صورت - 
 . گردد ل وقّدم ویاّو 

گــر نتوانــد  ده نهــاػ حصوانــدیــد ظوابخــنبا، نديتوانــد حنشــ  یتــا انســان وــ . 1259 مسأله و ا
كه وخحا ،نديراست حنش  ؛ نديحنش تواند  ید هر طور 

گــر حــه هــ اّوــا  كــه در احکــام قبلــه ای گونــهد حــه خــحا، نديتوانــد حنشــ  یر صــورت نهــيا
و  حـدنش رو حـه قبلـه حاشـد یكـه ضلـو یطـور ،حه پهلو حصواحد ،گفته شد «227»وسألۀ 
 یحـه پهلـو الػمحنـابر احتيـاط  نباخد ،راست حصواحد یكه وهکن است حه پهلو یتا وقت
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گــر ا طــ  حصواحــد ــحا، ن دو وهکــن نباشــدیــو ا ــه پشــت حصواحــدخ كــف كــ یطــور ،د ح ه 
 .  او رو حه قبله حاشد یپاها

گـر حترسـد حـه ، سـتدختوانـد حا  یكه وـ یكس . 1261 مسأله حـا هرطنـد  - سـتادنخا عّلـتا
حـه او  یقابـل تـوّضه ا ضـررخـض شـود خور - عصا و وانند آن حاشد اخوار یه دادن حه ديتک

توانــد   یوــ، و طنانشــه اػ نشســتن هــن حترســد توانــد نشســته نهــاػ حصوانــد یوــ، برســد
شــدن وقــت در  یحکــن برطــرف شــدن عــغرش قبــل اػ ســ ر و حصوانــدده نهــاػ یــظواب
 . ظواهد آود «1937» ۀوسأل

كه نهاػ اخستاده برای وی ضـرر داردشاخان عكر است،  كـه ضـرر ، فردی  در صـورتی 
ــد كــرده و اخســتاده نهــاػ حصوان كــه ، را تحّهــل  ــه حــّدی نباشــد  طنانشــه ضــرر وــغكور ح

 .  حاشدوحّل اشکال وی وگرنه ،نهاػش صحيح است 1،تحّهلش حرام است
كه ظواندن نهاػ حه صورت اخستاده برای وی وشـّقت فـوق العـاده  ههشنين فردی 

كـه وعهــواًل تحّهــل نهــی طنانشــه حــرح را تحّهــل نهــوده و اخســتاده ، شــود )َحـَرح(دارد 
 .  نهاػش صحيح است، نهاػ حصواند

گـــر . 1261 مسأله ػ كـــه ا یدر صـــورت، ســـتادن نـــاتوان شـــودخن نهـــاػ اػ ایدر بـــنهـــاػگزار  ا
نهـاػ  ۀند و اداوـيد حنشـخحا، د حاشديتا آظر وقت نهاػ نااو شخظو یبرطرف شدن ناتوان
گر را نشسته حصواند نهـاػ را  ۀد حصواحـد و اداوـخحا، شود ناتواناػ نشستن هن نهاػگزار  و ا

ــا رعایــظواب كــه در خــده ح ــ؛ آوردضــا  هحــان شــد یــب «227» ۀألوســت ضهــت قبلــه  ــا  یول ت
گفــتن  دخــواضــب را نگو یاػ عكرهــا یزيــطد خــحا ،حــدنش آرام نگرفتــه  یعكرهــاو حکــن 

  ؛ظواهد آود «1113» وسألۀدر حال حركت در  یوستحب
كــه يا اطهخــدانــد  یاّوــا طنانشــه فــرد وــ   یتــا آظــر وقــت نهــاػ حــاق شينــاتواننــان دارد 
در ، ستاده حصواندختواند نهاػ را وثاًل در حال ا یشدن وقت و یواند و قبل اػ س ر ینه
كــرده و حعــدًا حا ن صــورتیــا در داظــل وقــت  یید نهــاػ را در حــال توانــاخــنهــاػ را قطــع 
 .  ستاده حصواندخا

                                                           
كه ووضب هالكت انسان خـا نقـص اعضـای حـدن وثـل ، ونظور اػ ضرر حرام. 1 كّلی و شدخد است  ضررهای 

 . حاشدقطع پا وی
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گر  ،نيههشن  كه  وعقولنبوده و احتهال  دينااوا تا آظر وقت نهـاػ  شيناتوانحدهد 
ــ ــد  یوــ، شــود یبرطــرف و كرضــاًء توان ــه  ــّي فيآن را ح ــكــه ب یت ــه پای ــان شــد ح ان برســاند و خ

كـاف ینهاػ، واند یاقطنانشه عغرش تا آظر وقت ح گـر عـغرش  اسـت یكه ظوانـده  و ا
 .  د آن را دوحاره حصواندخحا ،برطرف شد

گـر حعـد اػ ظوانـدن ، ظوانـد یاش نشسـته نهـاػ وـ فـهيوظ طبقكه  یكس . 1262 مسأله ا
ســـتد و اػ حـــال خد حاخـــحا، آوردضـــا  هحـــســـتاده خســـتد و ركـــوع را اخحهـــد و ســـوره حتوانـــد حا

گر نتواند ستاده حه ركوع رودخا  . آوردضا  هحركوع را هن نشسته  دخحا ،و ا
گــر در بــ، ظوانــد یاش نشســته نهــاػ وــ فــهيوظ طبــقكــه  یكســ . 1263 مسأله ن نهــاػ یا
ــد حا ــحا، ســتدخحتوان كــه وــ ید وقــدارخ ــد  یرا  ــدخا، توان ــ ،ســتاده حصوان ــدنش آرام  یول ــا ح ت
كهـ؛ واضب را نصوانـد یاػ عكرها یزيد طخحا، نگرفته گـر حدانـد وقـدار  توانـد   یوـ یاّوـا ا

 .  ام وّتصل حه ركوع اظتصاص دهديحه ق آن را دخحا ،ستدخحا
گــر در بــ، ظوانــد یده نهــاػ وــیــاش ظواب فــهيوظ طبــقكــه  یكســ . 1264 مسأله ن نهــاػ یا

كه و ید وقدارخحا ،نديحتواند حنش گر وـيو ن نشسته حصواند، تواند  یرا  سـتد ختوانـد حا  یز ا
كه و ید وقدارخحا اػ  یزيـد طخـتا حدنش آرام نگرفتـه حا یول ،ستاده حصواندخا، تواند  یرا 

كه، اعكار واضب را نصواند گر حداند وقدار  ام يـد آن را حـه قخـحا، سـتدختوانـد حا  یوـ یاّوا ا
 .  وّتصل حه ركوع اظتصاص دهد

ــر . 1265 مسأله گ ــنااوانســان  ا ــد کــه اػ اخن نباشــد دي ســتاده نهــاػ خدر آظــر وقــت احتوان
سـتادن خابر  یینهاػ را حصواند و در آظر وقت قدرت و توانا، ل وقتطنانشه اّو ، حصواند

كندیپ گـر  یولـ؛ آوردضـا  هحد نهاػ را دوحاره خحا، دا  كـه حتوانـد نهـاػ را  ديـنااوا اػ آن حاشـد 
كنـدیـسـتادن پخسـ س قـدرت بـر ا ،نهـاػ را حصوانـد ل وقـتدر اّو و  حصوانـد ستادهخا ، دا 

 .  دوحاره حصواندست نهاػ را يالػم ن

گر  . 1266 مسأله كه طنانشه گونه وضعّيت فرد حها ، حصوانـد نهاػ را نشسـته ای است 
گــرولــی ، ػنــدثی اػ وی ســر نهــیَد شــود و َحــوضــوی او تــا آظــر نهــاػ حفــ  وــی اخســتاده  ا

اوــر بــین دو صــورت وــغكور ونحصــر  طنانشــه، شــود ث اػ وی ظــارح وــیَد َحــ، حصوانــد
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 ؛ حاخد نهاػ را نشسته حصواند تا اػ وی حدث سر نزند، حاشد

گر اّوا نهـاػ را حاخـد كـه خـا  ی استوضعّيتش طور ،ثَد برای وبتال نشدن حه َح  فرد ا
ای انســام دهــد و خــا نهــاػ را نشســته حــا ركــوع و ســسود اخســتاده حــا ركــوع و ســسود اشــاره

 .  ای انسام دهدحاخد نهاػ را اخستاده حا ركوع و سسود اشاره، آوردضا  هحعادی 
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 ؛وقابل ػانو حگغاردها  ران یها را رودست .2
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  ؛پاها را ضلو و عقب نگغارد .5
 ؛روی دو پا بینداػدطور وساوی  سنگينی حدن را حه .6
گـر وـرد اسـت .7 گــر ػن  ک وضـب فاصـله دهـدخـپاهـا را اػ سـه انگشـت حــاػ تـا  ،ا و ا
   ؛پاها را حه هن حشسباند ،است
   .حا ظضوع و ظشوع حاشد .8

قراجت.3
كه احکام آننهاػ اػ واضبات  یکخ . 1268 مسأله  یحه دو حصـش اصـل ،قراجت است 
 : شود ین ويتقس

 . شود یكه در آن حهد و سوره ظوانده و ،م نهاػل و دّو احکام قراجت ركعت اّو  .فلا 
                                                           

كه  در ووردی  ،این حکن. 1 كه در وسألۀ صافاست  رعاخـت شـده ، گغشت« 1971» اخستادن الػم در قيام 
در ایـن حـال وسـتحب ، ظهيـده نيسـت تی سـتاده اسـت و حـدنش حـه سـهكه راسـت اخ وثل فردی ؛ حاشد

گردنش را نيز صاف و راست نگه دارد  . است ستون فقرات و 
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ا حهـد خـحات ارحعـه يكـه در آن تسـب ،م و طهارم نهـاػاحکام قراجت ركعت سّو  .ب
 .  شود یعكر ونده خح احکام وربوط حه آنها در وساجل آيتوضو  شود یظوانده و

 م لودو  احکامقراجترکعتاو 
، لاّو  واضب اسـتسان ان، هّي وویواضب  یم نهاػهال و دّو در ركعت اّو . 1269 مسأله

ــد و ر اػ حهــديــغ یگــرخد ۀســورواضــب حنــابر احتيــاط  ،حهــد و حعــد اػ آن حنــابر  حصوان
ــاط  ــهای  هســور، الػماحتي ــد ســور وــی ك ــل حاشــد و  ۀظوان ــح» ۀســوركاو َاَلــْن » و «ٓی الّضُ
سـوره  کخـ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،در نهـاػ «شخْ ُقـَر » و «لٔيـف» ۀن سـوريو ههشن «َنْشَرْح 

دار در سـسده یها و حکـن ظوانـدن سـوره شـوند  ید و حـا هـن ظوانـده وـشـو یحساب و
 . ظواهد آود «واضب قرآن یها سسده» وبح 
گر وقت نهاػ  . 1271 مسأله كه سوره را نصوانـدخحاشد  تنگا وـثاًل  ،ا انسان ناطار شود 

گر سـوره را حصوانـد كه ا ا آنکـه خـحـه او صـدوه بزنـد  یگـرخز ديـا طخـا درنـده خـدػد ، حترسد 
كه عرفًا ضرورداشته حا یكار حلکـه ، صوانـدتوانـد سـوره را ن  یو، شود یحساب و یشد 

 .  د سوره را حصواندخنبا، اػ ووارد ترس یوقت و در حعض یتنگدر صورت 
گــر  . 1271 مسأله ــه قصــد اانســان ا  اػ نهــاػ اســت ینکــه ظوانــدن آن حصشــخســوره را ح

نهــاػش حاطــل واضــب حنــابر احتيــاط  ،عهــدًا قبــل اػ حهــد حصوانــد ،)قصــد ضزجّيــت(
گر اشتباهًا سوره را قبل اػ حهد حصواند و در ب است د سـوره خـحا، دخـایادش بخـن آن یو ا

كند و حعد اػ ظواندن حهد    1.سوره را اػ احتدا حصواند، را رها 
گر . 1272 مسأله كنـد و  یکـخا خـحهـد و سـوره  ،در نهـاػ واضـبفرد ا اػ آنهـا را فراوـوش 

اط يـاحت و هـداداوـه داسـت و آن را  حيصـحنهـاػش ، حـه ركـوع حفههـد دنيحعد اػ رسـ
 .  سهو انسام دهد ۀوستحب است حعد اػ نهاػ سسد

گــر  . 1273 مسأله حفههــد حهــد و ســوره را ، ركــوع ظــن شــود یبــرا فــرد اػ آنکــه قبــلا

                                                           
كـه در وسـألۀ ،شاخان عكر است. 1 احتيـاط حنـابر  ظوانـدن سـوره حعـد اػ حهـد، بیـان شـد« 1932» ههـان طـور 

 . الػم است، واضب
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گـر حفههـد تنهـا سـوره را نصوانـده را حصوانـد د هـر دوخـحا، نصوانده د فقـط سـوره را خـحا، و ا
 ؛ حصواند

گر حفههد سوره را ظوانده یول  ، ل حهـد و حعـد اػ آند اّو خـاح، اّوا حهد را نصوانـده ،ا
گــر ظــن شــود و پــيــدوحــاره ســوره را حصوانــد و ن ركــوع برســد حفههــد   ش اػ آنکــه حــه حــّد یز ا

 ین دسـتوريسـتد و حـه ههـخد حاخـحا، ا حهد تنهـا را نصوانـدهخ تنها ۀا سورخ حهد و سوره
 1.دخعهل نها، ان شدیكه ب

وســـتحب ، و نهـــاػ صـــبح و ظهـــر و عصـــر روػ ضهعـــهدر نهـــاػ ضهعـــه  . 1274 مسأله
، م حعـد اػ حهـدو در ركعـت دّو  «ضهعـه» ۀسـور، ل حعـد اػ حهـداست فرد در ركعـت اّو 

گـــر وشـــغول  را حصوانـــد «ونـــافقون» ۀســـور ا خـــن دو ســـوره در نهـــاػ ضهعـــه یـــاػ ا یکـــخو ا
ــابر احتيــاط  ،روػ ضهعــه شــود ینهاػهــا كنــد و ســور  ینهــ، واضــبحن ــد آن را رهــا   ۀتوان

 .  ده حاشديحه نصف سوره نرسهرطند  ،را حصواند یگرخد
گر فرد حعد اػ حهد . 1275 مسأله َحـد  ُقـْل ُهـَو اهّلُل » ۀوشغول ظواندن سور ،ا

َ
 ۀا سـورخـ «أ

 خُقْل »
َ
كندآن  تواند  ینه، شود «ها اْلکاِفُرْونّیُ ا أ  ؛ را حصواند یگرخد ۀو سور را رها 

گر فرد قصد ظواندن سـور، روػ ضهعه یدر نهاػ ضهعه و نهاػها یول  و  «ضهعـه» ۀا
، «ونــافقون»و  «ضهعــه» ۀســور یحــه ضــا یفراووشــ یاػ رو وه حاشــد را داشــت «ونــافقون»
َحد  ُقْل ُهَو اهّلُل » ۀاػ دو سور یکخ

َ
 خُقْل » اخ «أ

َ
، را حصوانـد یگـرخد ۀا سـورخـ «هـا اْلکـاِفُرْونّیُ ا أ

كند و سور  یو دن يحعد اػ رسـ هرطند، را حصواند «ونافقون»و  «ضهعه» ۀتواند آن را رها 
 .  حاشد سوره حه نصف

  ُقـْل ُهـَو اهّلُل » ۀعهـدًا سـور ،روػ ضهعه یا نهاػهاخگر فرد در نهاػ ضهعه ا . 1276 مسأله
َحد
َ
 خُقْل » ۀا سورخ «أ

َ
حنـابر  ،ده حاشـديحـه نصـف نرسـهرطند  ،را حصواند «ها اْلکاِفُرْونّیُ ا أ

كند و سور یواضب نهاحتياط   .  را حصواند «ونافقون»و  «ضهعه» ۀتواند رها 
گر . 1277 مسأله َحد  ُقْل ُهَو اهّلُل » ۀر سوريغ، در نهاػ انسان ا

َ
 خُقْل » و «أ

َ
 «هـا اْلکـاِفُرْونّیُ ا أ

كنـد و   یده وـيكـه حـه نصـف سـوره نرسـ   یتـا ػوـان، حصوانـد یگـرخد ۀسور توانـد آن را رهـا 
                                                           

 .  ههان. 1
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حنـابر  ،دن حـه نصـفيو پس اػ رسـ( «1953» وسألۀوگر در ووارد ) حصواند یگرخد ۀسور
كردن آن و ظواندن سور واضباحتياط   .  ستيز نیگر ضاخد ۀرها 

گر انسان  . 1278 مسأله حـه عّلـت وشغول ظواندن سـوره حعـد اػ حهـد شـده اسـت و ا
كوتـاه  ۀولـی فرصـت بـرای ظوانـدن سـور، را تهـام نهاخـدوغكور  ۀتنگی وقت نتواند سور

ــابر احتيــاط  ،دخگــری دارد ــدحن ــرده و ســور الػم حاخ ك ــد ۀآن ســوره را رهــا   ،دخگــر را حصوان
در وـوارد اضـطرار و ناطـاری نيـز ضـاری این حکـن ؛ حه نصف هن رسيده حاشدهرطند 
 .  است

گر انسان  . 1279 مسأله اػ  یوقـدارولـی  ،وشـغول ظوانـدن سـوره حعـد اػ حهـد شـدها
كند كرده تواند  یو، سوره را فراووش  هرطنـد  ،را حصوانـد یگـرخد ۀو سـور آن سوره را رها 
َحـد  ُقـْل ُهـَو اهّلُل » ظوانـده یكـه وـ یا ا سورهخده حاشد يحه نصف هن رس

َ
   اخـ ُقـْل » اخـ «أ

َ
هـا ّیُ أ

َن  كــه، حاشــد «اْلکــاِفُرْو كــه ظوانــده اســت  یوــ ههشنــان  كتفــا ، توانــد حــه ههــان وقــدار  ا
 .  دخنها

ْحٓه ِحْسِن اهّلِل » ن سوره هنگام ظواندنيیتع . 1281 مسأله ح الّرَ  سـت ويالػم ن، «نٔي ِن الـّرَ
ْحٓه ِحْسـِن اهّلِل » تواند احتدا یونهاػگزار  ح الـّرَ  ظـاص ۀركـردن سـو وعـّينرا حـدون  «نٔي ِن الـّرَ
كه و یا س س سوره ،دخحگو  ؛ كند وعّينظواهد حصواند  یرا 

گر  ْحٓه ِحْسـِن اهّلِل » احتـدانهـاػگزار  اّوا ا ح الـّرَ ، دخـحگو ظـاص ۀسـورنّيـت  را حـه «نٔي ِن الـّرَ
كــه آن را يــاحت 1،ر اػ آن را حصوانــديــغ یا طنانشــه حصواهــد ســوره اط واضــب آن اســت 

 .  دخدوحاره حگو
صـبح و وغـرب و نهـاػ  ۀواضب است حهد و سور، اطيحنابر احت بر ورد . 1281 مسأله
   2.را حلند حصواند ءعشا

ــر وــرد و ػن . 1282 مسأله ــابر احت ب ــحن نهــاػ ظهــر و  ۀواضــب اســت حهــد و ســور، اطي

                                                           
كه عدول اػ خک سوره حه سورۀ دخگر شرعًا ضا. 1  . یز استدر وواردی 
گــر در نهــاػ ضهاعــت. 2 حاخــد آن را آهســته ، وظيفــۀ وــأووم ظوانــدن حهــد و ســوره حاشــد ،شــاخان عكــر اســت ا

 .  ورد حاشدنهاػگزار  نهاػ صبح و وغرب و عشاء وهرطند  ،حصواند
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 .  شود یعكر و «1977» ۀكه در وسأل ییحه ضز ووارد استثنا؛ عصر را آهسته حصوانند
ـــحا، واضـــبحنـــابر احتيـــاط  وـــرد . 1283 مسأله  ءد در نهـــاػ صـــبح و وغـــرب و عشـــاخ
كلهات حهد و سورهوواظب ح كه تهام   .  حرف آظر آنها را حلند حصواند یحّت  ،اشد 

ا خــرا حلنــد  ءنهــاػ صــبح و وغــرب و عشــا ۀتوانــد حهــد و ســور  یػن وــ . 1284 مسأله
گر ناوحرم صدا یول؛ آهسته حصواند كه یش را حشنود و ووردخا رساندن صـدا حـه  حاشد 

گــر عهــدًا حلنــد حصوانــخــحا 1،حــرام اســت، نــاوحرم حنــابر  نهــاػش، دد آهســته حصوانــد و ا
 .  حاطل است واضباحتياط 

ْحٓه ِحْسـِن اهّلِل » وستحب است . 1285 مسأله ح الـّرَ نهـاػ ظهـر و  ۀحهـد و سـور «نٔي ِن الـّرَ
نهـاػ ظهـر روػ ضهعـه حلنـد  ۀز وستحب است حهد و سـوريو ن عصر حلند ظوانده شود

د حلنـد ظوانـده خـواضـب حاحنـابر احتيـاط  نهـاػ ضهعـه ۀو اّوـا حهـد و سـور ظوانده شـود
   .شود

 ۀا ظـاهر نشـدن ضـوهرخـظـاهر شـدن ، والک در حلند و آهسـته ظوانـدن . 1286 مسأله
گـر در . حنـابراین، اسـت «ا آهسته بودن اػ نظر عرفخحلند »، حلکه والک، ستيصدا ن ا

صدا  ۀضوهر، ط وردانتوس ءا عشاخا وغرب خنهاػ صبح  ۀهنگام ظواندن حهد و سور
كند یعرف آن را صدا یول، اظهار نشود  .  است یكاف، حلند حساب 

گر  . 1287 مسأله ، د نهاػ را حلند حصواند عهدًا آهسـته حصوانـدخكه حا ییدر ضاانسان ا
واضـب نهـاػش حنـابر احتيـاط  ،د آهسته حصواند عهـدًا حلنـد حصوانـدخكه حا ییا در ضاخ

 ؛ حاطل است

گر اػ رو یول  ن یـو در ا ح اسـتيصـحنهـاػ ، ا ندانسـتن وسـأله حاشـدخ یفراووش یا
كـه یز فرقـيـو ن سـتيّصـر نن ضاهل قاصـر و وقیب یوورد فرق اصـل لـزوم نهـاػگزار  نـدارد 
د خـنهاػ صبح را حا ۀدانسته سور یوثل آنکه نه - دانسته یا آهسته ظواندن را نهخحلند 

 اطــالع ا آهســته ظوانــدنخــحلنــد  اػ وســاجل یحعضــ نســبت حــهنکــه خا اخــ - حلنــد حصوانــد
                                                           

گونـ ،لطيـف و ظرخـف قراجت نهاػش را حـا صـدای  ،وثل اخنکه ػن. 1 هـّيذ شـنونده و كـه وعهـواًل بـرای  ای  هحـه 
 . حصواند، است
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گـر  و نظر عـرف اسـت، ا آهسته بودنخدر حلند  کدانسته وال  ینکه نهخوثل ا ،نداشته ا
كرده سوره ن ظواندن حهد ویدر ب كـه ظوانـده را  یست وقـداريالػم ن، حفههد اشتباه 

 .  اط وستحب استياحت دوحاره ظواندن آن وطابقهرطند  ،دوحاره حصواند
كس . 1288 مسأله گر  ش را حلنـد خشـتر اػ وعهـول صـدایدر ظواندن حهـد و سـوره ب یا
 .  شود  یش حاطل ونهاػ، اد حصواندخوثل آنکه آنها را حا فر، كند

كسيد قراجت نهاػ را صحخانسان حا . 1289 مسأله ر صـورت يكـه حـه هـ یح حصواند و 
كــه وـخــحا، ح حصوانـديســوره حهـد را صــح ۀتوانــد ههـ  ینهـ ، توانــد  ید حـه ههــان صـورت 

كه صح یحصواند حه شرط آنکه وقدار  ؛ قابل توّضه حاشد، ظواند یح ويرا 

گر آن وقدار ناط یول  قـرآن را  ۀّيـاػ حق ید وقـدارخـحا، اضبوحنابر احتياط  ،ز حاشديا
كنديح حصواند حه آن ضهيتواند صح  یكه و گر نه هه  ُسـْبحاَن ) حيد تسـبخـتواند حا یو ا
كنديرا حه آن ضه( اهّلل  ؛ هه 
كس  كلّ   یكه نه یاّوا  سـت يالػم ن، ح حصوانـديسوره حعد اػ حهـد را صـح یتواند حه 
كـه نهـاػ را حـه  اطياحت، و در هر صورت آن حصواند یحه ضا یزيط وستحب آن اسـت 

 . آوردضا  هحضهاعت 
گـر  . 1291 مسأله كلهـات حهــد  یکــخا ، یحرفــ یا حـه ضــاخــد خـنگو ا ســوره را عهــداً خـاػ 
كسره خا فتحه خد خحگو «ػ» اخ «ع»، «ض» ید وثاًل حه ضاخرا حگو یگرخحرف د  ا ضـّههخـا 

ِــ   ـــَـ ) گونه ،ت نکندخحروف را رعا (ــُــ   ــ ، دخـد را نگوخا تشـدخـكه غلط شهرده شود  یا حه 
 .  نهاػ او حاطل است

 ه ظـود راـفـيد وظـكنـ یـد سعــــخد حاـدان ینه یـه ظوحـد را حـه حهـك یـكس . 1291 مسأله
طـه حـا ، انسام دهـد - شود یحعد عكر و ۀكه در وسأل ییها اػ صورت یکخحه  هرطند -
گرفتن خ   ؛شک ا حا تکرار نهاػ در وواردخ، ن حاشد و طه حا اقتدا در ضهاعتيا تلقخاد 

گـر وقـت تنـگ شـده البّتـه كـه صـحيح وـیاػ حهـد وقـداری طنانشـه ، ا ، ظوانـدرا 
كه  كـافی ، صدق قراجت قرآن نهاخدعرفًا وقدار قابل توّضه حاشد  ظواندن ههان وقـدار 

و عرفـًا تواند صـحيح حصوانـد كه ویرا قرآن  ۀوگرنه واضب است وقداری اػ حقّي ، است



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

گ حصواند ،نهاخدصدق قراجت قرآن وی كـافی اسـت حـه ، ر این اور نيـز وقـدور نيسـتو ا
 یولـ، ح اسـتينهـاػش صـحو در ایـن صـورت  ( حگوخـدضای آن تسبيح )ُسْبحاَن اهّلل

ــدر  طنانشــه ــاهخ كوت گــرفتن  گــر وهکــن حاشــد كــرده یاد  ــرا، ا ــرار اػ عقوحــت یب ــحا، ف د خ
 .  نهاػش را حه ضهاعت حصواند

گر فرد فتحه  . 1292 مسأله كسره خا ندانـد  نکـهخا اخرا نداند  یا كلهه (ـــُـ   ـِـ ــ  ـــَـ ) ا ضّههخا 
كلهــه  یكــه شــرع یا گونــهظــود را حــه  ۀفــيد وظخــحا، «ص» ا حــاخــاســت  «س» حــا یا وــثاًل 

كارهای عیل را انسام دهد وثل آنکه ،دهدانسام ، حاشد  : خکی اػ 

كلهه را يطرػ تلّف  صح .الف  .  ردياد حگخح 
 .  نهاػش را حه ضهاعت حصواند .ب
كنــد آنشــه در واقــع صــحیا بخــآن را دو ضــور  .ج ح اســت ضــزء يشــتر حصوانــد و قصــد 

كــه شــکليصــح یدر صــورت كــارن یــه االبّتــ؛ نهــاػ حاشــد كلهــهير صــحيــغ ح اســت  ، ح 
ـنَ ِد اْهـ» دروثـل آنکـه ، شـود شـهردها قـرآن غلـط خـعرفًا عكر غلـط  ، «نٔي قَت ْسـالُه  راَط ا الّصِ

ح آن يكنـد صـح هينـاناطكـه  حصوانـد( ص) ک حار حـاخو ( س) ک حار حاخرا ن ٔي قَت ْس الُه 
 .  ح استين صورت نهاػ او صحیدر ا و را ظوانده است

كـه ههـان خآن را تنها حه  .د ک صـورت حصوانـد و طنانشـه حعـد اػ نهـاػ وعلـوم شـود 
ـــودهيصـــورت صـــح گـــر غلـــو  ح اســـتينهـــاػش صـــح ،ح ب ــــط حاشـا ـــحا ،دـ د آن را در خ

ـــصورت گ یـ ــه در آوــوظتن و فرا ــك ــاه یري كوت ــت  ــرده اســت  یقراج ــك ــددوح ــا ؛ اره حصوان اّو
نهاػ واضـب  دوحاره ظواندنحاشد ، داشته ادخآنشه  یفراووش عّلتن اور حه یطنانشه ا

 .  ستين
كــه قراجــت حهــد و ســور . 1293 مسأله نهــاػ بــر اســاس خکــی اػ  ۀوناســب آن اســت 
هـای  انتصاب قراجتی اػ قراجـت، تر اػ آن گانه حاشد و وناسب های وعروف هفتقراجت

كـه در ػوــا وعـروف هفـت  انتصــاب ولـی؛ ن وعاصـر وعهـول و ورسـوم اسـتگانـه اسـت 
كلهــات نســبت حــه در ػوــان اجّهــه غيــر اػ آنشــه هــاییقراجــت ، حعضــی اػ حــروف و 

 .  ضایز نيست، وعهول و ورسوم بوده است
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 ِك َوِلـ» حـه صـورت «َیـْوِم الـّدٔیِن  ِك َواِلـ»ظوانـدن ، حهـد ۀشرخف ۀدر سور . 1294 مسأله
 ؛ ضایز است« الّدٔیِن  ِم َیْو 

ــــَراَط   ِدَنااْهــــ»ههشنــــين ظوانــــدن   ــــَراَط »حــــه صــــورت « اْلُهْســــَتقٔيَن  الّصِ اْهــــِدَنا الِسّ
ــْيِهْن »و نيــز ظوانــدن ؛ ضــایز اســت« اْلُهْســَتقٔيَن  ْنَعْهــَت َعَل

َ
ــغٔیَن أ

َ
ــه صــورت « ِصــَراَط اّل ح

ْنَعْهَت َعَلْيِهْن »
َ
غٔیَن أ

َ
 ؛ ضایز است« ِسَراَط اّل
َحـد  َوَلـ» ۀآخـ، توحيـد ۀشـرخف ۀُكُفـوًا در سـور» طور ههين 

َ
ُكُفـوًا أ  تـوان را وی« ْن َخُکـْن َلـُه 

تلّفـ   «ُكْفـواً »هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت ، تلّفـ  نهـود «ُكْفـواً »خـا  «ُكْفؤاً »خا  «ُكُفؤاً »
 .  نشود

  موچهارماحکامقراجترکعتسو 
حهـد حصوانـد  کخـتواند فقط   یم و طهارم نهاػ ودر ركعت سّو  نهاػگزار . 1295 مسأله

َواْلَحْهـُد   ُسـْبحاَن اهّلِل »: دخـورتبـه حگو کخـ یعنـخ ،دخـگوحات ارحعه حيورتبه تسب کخا خ
 ؤِ َه ال ِؤلٓ َو  لِِل 

َ
ْكَبُر  َواهّلُل اهّلُل  اّل

َ
كه سه ورتبه تسب « أ  .  دخحات ارحعه حگويو بهتر آن است 

، گـــرخحهـــد و در ركعـــت د، ركعـــت کخـــتوانـــد در   یوـــ انســـانشـــاخان عكـــر اســـت، 
 ؛ حات ارحعه حصوانديدو ركعت تسبو بهتر است در هر  دخحات ارحعه حگويتسب
گفتن تسب یول  گـر حصواهـد آن يحات ارحعه ثاحت نيوستحب بودن دو حار  سـت و ا

 . ندارد یوانع، دخحگو عكر وطلقم حه عنوان دّو  ۀطنانشه در دفع، دخرا دو حار حگو
گـر خـورتبـه حگو کخـحات ارحعه را يد تسبخحا انسان ،وقت یدر تنگ. 1296 مسأله د و ا

 .  دخحگو « ُسْبحاَن اهّلِل » ورتبه کخاست  یكاف، نداردحه وقدار آن هن وقت 
، م و طهارم نهـاػواضب است در ركعت سّو ، اطيحنابر احت بر ورد و ػن . 1297 مسأله
هـر و عصـر و طـه وغـرب و ظطه در نهـاػ  - حات ارحعه را آهسته حصواننديا تسبخحهد 
 ،دنــانا ندانســتن وســأله حلنــد حصوخــ یا فراووشــخــعهــد  یو طنانشــه آن را اػ رو - عشــاء

كه قباًل عكر شد  .  حکن آن ههانند حکن حهد و سوره است 
گر در ركعت سـّو  . 1298 مسأله  ِحْسـِن اهّلِل » سـتيواضـب ن، حهـد حصوانـد، م و طهـارما
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ح ْحٓهِن الّرَ كـه ؛ دخآن را هن آهسته حگو « ِن يالّرَ وگر آنکه وـأووم در نهـاػ ضهاعـت حاشـد 
كـهاط واضـب آيـو احت د حهد را آهسته حصواندخحا، ن صورتیدر ا  ِحْسـِن اهّلِل » ن اسـت 

ح ْحٓهِن الّرَ  .  دخرا هن آهسته حگو « ِن يالّرَ
د در خـحا، ا درسـت حصوانـدخـرد يـاد حگخـحات را يتواند تسب  یكه نه یكس . 1299 مسأله

 .  حهد حصواند، ركعت سوم و طهارم نهاػ
گر . 1311 مسأله نکـه دو ركعـت آظـر نهـاػ خال ايـل نهـاػ حـه ظدر دو ركعـت اّو نهاػگزار  ا
د حهــد و ســوره را خــحا، طنانشــه قبــل اػ ركــوع حفههــد، دخــحات ارحعــه حگويتســب، اســت

گــر حعــد اػ رســ ح ينهــاػش صــح، ا حعــد اػ ركــوع حفههــدخــدن حــه حــّد ركــوع يحصوانــد و ا
 .  است

گــر . 1311 مسأله ل نکــه در دو ركعـــت اّو خال ايــدر دو ركعـــت آظــر نهــاػ حـــه ظنهــاػگزار  ا
گهـان وـخل نهاػ حا اا در دو ركعت اّو خ، است حهد حصواند كعـت آظـر كـرده در دو ر ینکه 
 .  ح استينهاػش صح، طه قبل اػ ركوع حفههد طه حعد اػ آن، است حهد حصواند

گــر . 1312 مسأله ، ظواســت حهــد حصوانــد یا طهــارم وــخــم در ركعــت ســّو نهــاػگزار  ا
، حهـد حـه زحـانش آوـد، حات حصوانـديظواسـت تسـب یا وـخـحات حـه زحـانش آوـد يتسب

كّلـ گـاه نـاظود ريدر ضـه یحّتـ - اػ قصـد نهـاػ بـوده یظـال یطنانشه حه  د آن را خـحا - آ
كند و دوحاره حهد  ؛ حات را حصوانديا تسبخ، رها 

گر ظال یول  كه حه زحانش  یزيوثل آنکه عادتش ظواندن ط ،اػ قصد نبوده یا بوده 
كند و نهاػش صح  یو، آوده  .  ح استيتواند ههان را تهام 

حات ارحعـــه يتســـب، م و طهـــارمكـــه عـــادت دارد در ركعـــت ســـّو  یكســـ . 1313 مسأله
گــر اػ ، حصوانــد فــه وشــغول ظوانــدن يوظ ید و حــه قصــد اداخــعــادت ظــود غفلــت نهاا

 .  حات را حصوانديا تسبخست دوحاره حهد ياست و الػم ن یكاف، حهد شود
، حات ارحعــهيوســتحب اســت فــرد حــه تســب، م و طهــارمدر ركعــت ســّو  . 1314 مسأله

 » دخحات ارحعه حگويوثاًل حعد اػ تسب ،دخاستغفار را اضافه نها
َ
ّبـْسـَتْغِفُر اهّلَل أ  َو  ي َر

َ
ُتـْوُب أ

ُهّنَ اْغِفْر ل» دخا حگوخ «ِه ْي لَ ؤِ   .  «يالّلَ
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گــرشــاخان عكــر اســت،  كــه حهــد  شــک ا طهــارمخــم در ركعــت ســّو نهــاػگزار  ا ا خــكنــد 
گفتـــه حاتيتســـب وـــثاًل  ،دارد شـــک ا آنکـــه در وقـــدار آنشـــه ظوانـــدهخـــا نـــه خـــ ارحعـــه را 
گفته دو حات ارحعه را يداند تسب ینه گفـتن اسـتغفار طنانشـه وشـغول ، حـارسـه ا خـحار 

در تعــــداد  شــــک و نســــبت حــــه حات ارحعــــه را حصوانــــديا تســــبخــــد حهــــد خــــحا، نشــــده
گـغارده و تسـب ،حاتيتسب كهتـر  كاوـل نهايحنـا را بـر عـدد  در وثـال  یعنـخ، دخـحات را 

گفـتن اسـتغفار  و دخگر حگوخحات ديک تسبخگغاشته و  دوحاال حنا را بر  گر در حال  ا خـا
گفتن استغفار و قبل اػ ش یعكر شـده پـ یهاشک اػ یکخركوع  یظن شدن برا حعد اػ 

 .  است یضار، واضبحنابر احتياط  ن حکنيهه، دخآ
گــر  . 1315 مسأله  ا در حــال رفــتن حــه ركــوعخــ، ا طهــارمخــم در ركــوع ركعــت ســّو انســان ا
كـــه حهـــد  شـــک گفـــتن  در شـــک ا آنکـــهخـــا نـــه خـــ گفتـــه حات رايا تســـبخـــكنـــد  تعـــداد 
كنديتسب  .  ده حاشديركوع نرس حّد  حههرطند  ،ظود اعتنا نکند شک حه، حات 

گــر . 1316 مسأله حات يا ظوانــدن تســبخــ، ظوانــدن حهــد و ســوره هنگــامنهــاػگزار  ا
كه اػ حـال آرام بـودن حـدن ظـارح شـود و سـهوًا  یار حه قدرياظت  یب، ارحعه كند  حركت 
اط وسـتحب آن يـاحت، اػ قراجت نهـاػ را در ههـان حـال حصوانـد یقسهت ،ارياظت یا بخ

گرفتن حد كه حعد اػ آرام   .  آنشه را در حال حركت ظوانده دوحاره حصواند، ناست 

 وستحباتووکروهاتقراجتنهاز
ْنَزْلنــاُه فــ» ۀســور، لاّو وســتحب اســت در تهــام نهاػهــا در ركعــت  . 1317 مسأله

َ
 يِؤّنــا أ

َحدُقْل ُهَو اهّلُل » ۀسور، مو در ركعت دّو  «َلِة اْلَقْدرِ ْي لَ 
َ
   1.ظوانده شود « أ

ُقـْل » ۀسور، شبانه روػ کخ یااػ نهاػه کخر يوکروه است انسان در ه . 1318 مسأله
َحدُهَو اهّلُل 
َ
 .  را نصواند « أ
َحدُقْل ُهَو اهّلُل » ۀظواندن سور . 1319 مسأله

َ
 .  وکروه است، نَفس کخحه  « أ

                                                           
گر ظواندن سوره. 1 كـرده حلکه ا ولـی حـه ضهـت فضـيلت ظوانـدن سـورۀ قـدر و توحيـد در  ،ای را در نهاػ قصـد 

 .  شودپاداش هر دو حه وی داده وی، آن سوره را نصوانده و سورۀ قدر و توحيد را حصواند، نهاػ
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َحــدُقــْل ُهــَو اهّلُل » ۀحــه ضــز ســور) یا ســوره . 1311 مسأله
َ
كــه( « أ ل در ركعــت اّو نهــاػگزار  را 

گـر ا اّوـا؛ م حصواندوکروه است در ركعت دّو ، ظوانده  ینهـاػ و، دخـنهاگونـه عهـل   نیـا
َحـدُقْل ُهـَو اهّلُل » ۀسورنهاػگزار  ح است و طنانشهيصح

َ
، را در هـر دو ركعـت حصوانـد « أ

 .  حاشد یوکروه نه
 : شده است قراجت نهاػ وستحب شهردهووارد عیل در  . 1311 مسأله

ـ  َاُعـْوُع ِحـاهّلِل » دخـاػ ظوانـدن حهـد حگو قبـل، لدر ركعت اّو نهاػگزار  .1 طاِن ْي ِوـَن الّشَ
ض  .  دخو بهتر است آن را آهسته حگو «ِن يالّرَ

ْحٓهِن ِحْســـِن اهّلِل » ،م نهـــاػ ظهـــر و عصـــرل و دّو در ركعـــت اّو  .2 ح الـــّرَ را حلنـــد  « ِن يالـــّرَ
 .  دخحگو

 .  حهد و سوره را شهرده حصواند .3
كندخدر آظر هر آ .4  .  حعد نشسباند ۀخآن را حه آ یعنخ ،ه وقف 
 .  ه توّضه داشته حاشدخآ یحه وعنا ،در حال ظواندن حهد و سوره .5
گر نهاػ را حـه ضهاعـت وـ .6 گـر فـراد، ظوانـد یا ٓی حعـد اػ تهـام شـدن حهـد اوـام و ا
   1.«َن ٔي َرّبِ اْلعاَله لِِل  لَحْهُد ا» دخحگو، حعد اػ آنکه حهد ظودش تهام شد، ظواند یو

َحدُقْل ُهَو اهّلُل » ۀحعد اػ ظواندن سور .7
َ
ّبـاهّلُل  َكـٓغِلَك » ا سه ورتبهخا دو خ کخ، « أ  «ي َر

ناَكٓغِلَك اهّلُل » اخ ّحُ  .  دخحگو « َر
كند یكه حعد اػ ظواندن سوره .8 ا قنـوت خـد خـاػ ركـوع را حگو قبلر يحعد تکب، صبر 

 .  را حصواند
نهـاػ حصوانـد  یدر وکـان ،ظوانـد یر اعكـار نهـاػ را وـیكه حهد و سوره و سـا یكس .9

كن پر سر و صدا ش را حشنود و اػ نهاػ ظواندن در اوخظو یكه صدا ا وحّل وػش حاد خا
 .  دخز نهايپره

                                                           
ــُد »گفــتن عكــر . 1 ــرای وــأوووين« َرّبِ اْلعــاَلهٔيَن  لِِل الَحْه ــه صــورت دســته ، ػ اتهــام ســورۀ حهــد اوــامحعــد ا ب ح

كــه در برظــی اػ نهــاػ ضهاعــت آن - ضهعــی و حــا صــدای حلنــد وارد نشــده  - شــودهــا وشــاهده وــیطنــان 
كه اوام ضهاعـت ، است عالوه بر اخنکه وکروه است وأووم اعكار واضب خا وستحب نهاػ را طوری حگوخد 
 . حشنود
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 :  های عیل در نهاػها سفارش شده است قراجت سوره . 1312 مسأله

در نهـاػ  1آنهـا واننـدو « ةقياوال»خا « ةغاشيال»خا « نسانال»خا « أَب َن ال«  ۀقراجت سور .1
 .  صبح
   .آنها در نهاػ ظهر و نهاػ عشاء وانندو « شهسال»خا « علٓی اعأ«  ۀقراجت سور .2
 .  در نهاػ عصر و نهاػ وغرب« تکاثرال»خا « نصرال» ۀقراجت سور .3
م نهاػهـــای در ركعـــت دّو  «ونـــافقين»ل و در ركعـــت اّو  «ضهعـــه»  ۀقراجـــت ســـور .4

 . صبح و ظهر و عصر روػ ضهعه و نهاػ عشای شب ضهعه
ـــت ســـور .5 م نهـــاػ در ركعـــت دّو « توحيـــد» ۀل و ســـوردر ركعـــت اّو  «ضهعـــه»  ۀقراج

 .  عهوغرب شب ضه
م نهــاػ در ركعــت دّو « ةغاشــيال«  ۀل و ســوردر ركعــت اّو « نســانال» ۀقراجــت ســور .6

 .  شنبه صبح دوشنبه و صبح پنذ

کر.7 ذ
 االحرام ركـن رةيعكر تکب، نهاػ ین عكرهایدر ب. است 2«عكر»اػ واضبات نهاػ  یکخ
ر يـغ ...عكـر سـسده و، عكـر ركـوع، سـالم، دتشـّه ، قراجـت واننـدر عكرهـا یحاشـد و سـا وی
 .  حاشند وی ركن

كه هرای  هژیوساجل و ،نهاػ یاػ عكرها یحعض كدام در فصل وربـوط حـه ظـود  دارند 
 ؛ است ان شدهیب

ــا عكرهــا احکــام وشــترك  ــه در ا یاّو ك ــد  ــهــن دارن ــه بی ــه یــن فصــل ح ان آنهــا پرداظت
 .  شود یو

گفــتن تکب هنگــاوی . 1313 مسأله ــكــه انســان در نهــاػ وشــغول  ــتي  رة االحــرام و قراج
                                                           

كــه حــه ونظــور ســوره. 1 كوتــاه بــودن( واننــد ســوره )اػ ضهــت طــوالنی خــا وتوســ دارلحــاظ وقــ هایی اســت  ط خــا 
 . است های وغكور سوره

كه حعضی  ،شاخان عكر است. 2 اػ ، حاشـد اػ احکام این فصل بین اعكار نهاػ و قراجت نهاػ وشترک وی اػ آنسا 
 .  صرف نظر شده و در این وبح  وطرح شده است «قراجت» وبح بیان وستقّل آن در 
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ــا عكــر واضــب ركــوع خــحات ارحعــه يو تســب (حهــد و ســوره) ــا ســسود خ  یر عكرهــایا ســاخ
كـــهدر حاخـــد و  د حـــدنش اســـتقرار داشـــته و آرام حاشـــدخـــحا، واضـــب نهـــاػ اســـت  وقتـــی 

كه یو كهـخـ، ا عقـب بـرودخضلو  یظواهد  ا طـ  حركـت خـحـدن را حـه طـرف راسـت  یا 
 .  دخنگو یزيط، دهد

گر . 1314 مسأله ه در نهـاػ وارد شـده نهاػ را حه قصد آنش یوستحب یعكرهانهاػگزار  ا
كه برای آنها وعّين  آنها را حاخد، دخحگو گفـتن آنهـا حگوخد و، گردخدهدر ووضعی   هنگام 

 .آرام حاشدش د حدنخحا، الػمحنابر احتياط 
گــرشــاخان عكــر اســت،   خــا ا ســسده خــركــوع  ظــن شــدن بــرایدر حــال وــثاًل نهــاػگزار  ا

طنانشـه آن را حـه ، کبيـر حگوخـدت، هنگام سر برداشتن اػ سـسده قبـل اػ اخنکـه حنشـيند
حلکـه صـّحت ؛ سـتيح نيآن عكر صـح، دخاند حگو كه در نهاػ دستور داده یقصد عكر

خـا در حـال نسـيان خـا غفلـت  هوگر آنکه ضاهل قاصر بـود، نهاػش وحّل اشکال است
كار را انسام داده حاشد  .  این 

ِتِه ِحَحْوِل اهّلِل » عكر البّته   َوُقّوَ
َ
 ُقْوُم َو أ

َ
ركعـت  بـرای قيـام د در حـال برظاسـتنخحا را «ْقُعُد أ

 .  دخحگو حعد
ا خــظوانــدن حهــد و ســوره  هنگــامحركــت دادن دســت و انگشــتان در  . 1315 مسأله
است آنها  وستحب اطياحتهرطند  ،ا تشّهد و سالم اشکال نداردخحات ارحعه يتسب

 .  را هن حركت ندهد
ن حکن اظتصـاص حـه یو ا ح حصوانديصح ید نهاػ را حه عربخانسان حا . 1316 مسأله
عكــر ، حات ارحعــهينهــاػ وثــل تســب واضــب یعكرهــاد و ســوره نــدارد و شــاول تهــام حهــ
 .  شود یز ويتشّهد و سالم ن، عكر سسده، ركوع

تفـاوت دارد  یآنها حـا عربـ یكه تلّف  فارس یوورد حروف د درخحا نهاػگزار . 1317 مسأله
كلهـهر وعنـايیـو تلّف  اشتباه آنهـا ووضـب تغ دّقـت ، گـردد وی وعنـا شـدن آن خـا بی ی 

كـه   یوـ «ه حـرفنـ»، ن حـروفیـا؛ دخـح ادا نهايصـح یحـه عربـآنهـا را كـه د خنها حاشـند 
 ؛ (ث، ع، ح، غ، ع، ظ، ط، ض، ص) عبارتند اػ
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كـه عبارتنـد اػ یو فارس ین زحان عربیكه تلّف  آنها وشترک ب یاّوا حروف  ، أ) است 
 نهـاػگزار طنانشه( ی، ه، و، ن، م، ل، ک، ق، ف، ش، س، ػ، ر، د، د، ح، ت، ب، ؤ

ح يتلّفـ  فصـهرطنـد  ،اسـت یكـاف، دخـتلّفـ  نها یحه ههان زحان فارساین حروف را 
 .  تر است آنها وناسب یعرب

كـــه در  كيفّيتـــیقـــًا حـــه يســـت دقيالػم ن، وصـــارح حـــروف نهـــاػشـــاخان عكـــر اســـت، 
كاف؛ گردد رعاخت ان شدهید بختسو یها كتاب كـه اػ تلّفـ  آن  ییاسـت صـدا یحلکه 

كه اػ عرب ییوانند ههان صدا عرفاً ، شود یده ويحرف شن زحانان ووقع تلّفـ    حاشد 
 .  شود یده ويآن حرف شن

حـه ، در عـرفكـه  حاخد طوری حاشد ،عكرهار یظواندن حهد و سوره و سا . 1318 مسأله
گفتن»آن  كند« سصن   ؛ صدق 

گفتن عبارت اسـت اػ صـدا  گـردد و  ییسصن  كـه اػ وصـارح و حلـق دهـان تلّفـ  
صـدا  ۀهـَه ْه دن َه يو شـن را حشنود ظود یداص، ط ساكت حاشدينده طنانشه وحخگو
كــافيــن گونــهيو الػم ن اســت یز  كلهــات یا ســت حــه  كــه تــک تــک  كــه تلّفــ  ر یحصوانــد  ا 
 ؛ ص دهديتشص، كند یو

ــا  كلهــات در عهــن تنهــااّو ــان و لب ،تصــّور  كــاف حــدون آنکــه زح كنــد   یهــا حركــت 
ا اػ حــدون آنکــه صــد( یظــوان لــب) هــا حركــت دادن زحــان و لب ،نيههشنــ .ســتين

 .  حاشد یهن یكاف ،آن ظارح شود عهولوصارح و

 یز ضـاريـن دعاهـاهنگام ظواندن قرآن و ، ر نهاػيدر غ ن حکنیاشاخان عكر است، 
 .  است

گفتهختسو یعلها . 1319 مسأله كلهه د  گر در  واو حاشد و حرف قبـل اػ واو در  یا اند ا
كلهــه ـــ) ضــّهه، آن  كلهــه ههــزه حاشــ( ــُ وثــل ، دداشــته حاشــد و حــرف حعــد اػ واو در آن 
گـــر در  ،نيههشنـــ .آن را حکشـــد یعنـــخ ،د فـــرد آن واو را وـــّد حدهـــدخـــحا، «ُســـْوء» كلهـــه ا
كلهــه «الــف» یا كلهــه ـــ) فتحــه، حاشــد و حــرف قبــل اػ الــف در آن  داشــته حاشــد و ( ــَ

كلهه د فـرد الـف آن خـحا «ةَکـَوآلجِ » اخـ «ضـءء» وثل ،ههزه حاشد حرف حعد اػ الف در آن 
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كليــو ن را حکشــد گــر در  كســره «ی» اػ قبــلحاشــد و حــرف  «ی» یا هــهز ا كلهــه  ( ـــِ ) در آن 
كلهه ههزه حاشد «ی» داشته حاشد و حرف حعد اػ  «ی» د فـردخـحا، «َء يض» وثل، در آن 

گر حعد اػ ا را حا وّد حصواند حاشـد  یحرفـ، ههـزه یحـه ضـا «یواو و الف و » ن حروفیو ا
كن   ؛ ف را حا وّد حصواندن سه حرید فرد اخحاػ هن حا، ددار استخا تشدخكه سا

كشـ اػ حـهيـن ین وـوارديقراجـت در طنـ ح بـودنيحظاهرًا ص یول  دن و يوـّد نـدارد و 
گفته شد رفتار نکند یپس طنانشه حه دستور؛ ستيوّد دادن الػم ن حاػ هـن نهـاػ ، كه 

 ؛ ح استيصح
ــه ــراكــه  «َن ٔي َواَل الّضــءلّ » در وثــل البّت ــه يــن، د و الــفخدرســت ادا شــدن تشــد یب اػ ح

كه الفخحا، حاشد یووّد  یداروق آن را ،   شـودتلّفـ د المختشد و د فرد حه ههان وقدار 
گـر آن را یول، وّد حدهد ـلّ َواَل » ا ـ َواَل » اخـ( حـدون الـف) «َن ٔي الّضَ د خحـدون تشـد) «َن ٔي الالّضٓ

 .  ستيح نيصح، حصواند( الم

كن خــا تنــوین خکــی اػ حــروف  . 1321 مسأله گــر حعــد اػ نــون ســا گيــرد« یرولــون»ا ، قــرار 
 ۀوــثاًل در آخــ؛ هرطنــد احتيــاط وســتحب رعاخــت ادغــام اســت، ام واضــب نيســتادغــ
َحد  »

َ
ُكُفوًا أ خـا در عكـر شـرخف ، ادغـام نهاخـد نون )َو َلْن َخُکْن( را در الم )َلُه(« َوَلْن َخُکْن َلُه 

ــٍد َو اللّ » ــٍد ُهــّنَ َصــّلِ َعَلــٓی ُوَحّهَ ــٍد( را « آِل ُوَحّهَ كــردن  -تنــوین )ُوَحّهَ در صــورت وصــل 
 .  در واو ادغام نهاخد -«حّهدآِل ُو َو »حه « حّهٍد ُو  َعَلٓی »

كلهـه واقـع شـود و ادغـام ولی   گـردد ووضـبطنانشه وورد وغكور در خک  ، اشـتباه 
 .  ادغام ضایز نيست« ِقْنَوان»خا « ِصْنَوان»وثل 

كــه حاعــ  وــی «شــباع حــروفؤ» . 1321 مسأله ــار نهــاػ  شــود حركــت در قراجــت و اعك
گردد گوخش عربدر ووارد ، تبدیل حه حرف  ، زحانـان اشـکال نـدارد شاخع و وتداول در 
 .  احتياط واضب در ترک آن است، اّوا در غير این ووارد

كــهيــاحت . 1322 مسأله ک اػ خــهنگــام ظوانــدن هــر نهــاػگزار  اط وســتحب آن اســت 
   ؛دخوقف حه حركت و وصل حه سکون ننها، نهاػ یعكرها

كــه فــرد «وقــف حــه حركــت» یوعنــا ــِ   )ـَــ  كســره و ضــّهه، فتحــه، آن اســت  ــُ   ـ آظــر  (ـ
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كلهید و بخرا حگو یا كلهه كلهه و  ْحٓه »: دخـوـثاًل حگو؛ حعدش فاصله حدهد ۀن آن  ِن الـّرَ
ح ح» نيو وــ «ِن ٔي الــّرَ ــِ ) كســرهرا  «ِن ٔي الــّرَ : دخــو حگو بینــداػدفاصــله  یقــدر، حدهــد و حعــد (ـ
 ؛ «ِن یٔ الّد  ِم ْو َی  ِک الِ ٓو »

كه فرد فتحه، «وصل حه سکون» یوعنا ــ  ــَـ ) هكسره و ضّه ، آن است  ـِ را  یا كلهـه( ـــُـ ـــ  ــ
كلهــخــنگو كلهــه را حــه  ْحٓه »: دخــوثــل آنکــه حگو ،حعــد حشســباند ۀد و آن  حالــّرَ و  «ْن ٔي ِن الــّرَ
ح» نيو كسره «نٔي الّرَ ف خا در عكـر شـرخـ، دخـرا حگو «نیٔ الّد  ِم ْو َی  ِک الِ ٓو » ندهد و فوراً  (ــِـ ) را 

ْد  ٓی ُهّنَ َصّلِ َعلاللّ ): دخصلواِت تشّهد حگو كن تلّف  نها «دال» و( ُوَحّهَ د را سا د خُوَحّهَ
د) یعنخف صلوات خعكر شر ۀّي و فورًا حق  .  دخرا حگو( َوآِل ُوَحّهَ
گاه حعد اػ تهام شدن . 1323 مسأله كلههخه خآ هر  كه آن آ شک، یا ا  كلهـهخـه خكند    ا 

گفتــه  كــه شــک وــثالً ، ا نــهخــرا درســت     ُقــْل ُهــَو اهّلُل » كنــد 
َ
گفتــه  «َحــدأ  ،ا نــهخــرا درســت 

 ؛ ظود اعتنا نکند کتواند حه ش  یو

گر آن آ یول  كلهه را احتخه خا و  1اشـکال نـدارد، دخـح حگويطـور صـح اطًا دوحاره حـهيا 
گر طند ورتبه هن گر حـه حـّد وسـواس برسـد؛ دختواند طند حار حگو  یو، كند شک ا ، اّوا ا

كــه تکــرار بهتــر اســت تکــرار نکنــد، در وســعت وقــت نهــاػ كــن   ووضــب شــود و در وقــت 
 .  ستيز نیضا، اػ نهاػ حعد اػ وقت ظوانده شود یقسهت

كلهــه . 1324 مسأله گــر انســان  عكرهــای واضــب حهــد و ســوره و خــک اػ  )اػ هــر را یا ا
گرفتــهخــكــه  نهــاػ( ح حدانــد و در نهــاػ ههــان طــور حصوانــد و حعــد حفههــد آن را يصــح، اد 

هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت  2،سـت دوحـاره نهـاػ را حصوانـديالػم ن، غلط ظوانده
 .  ػ را در وقت اعاده و در ظارح وقت قضا نهاخدنها

گرفتن برا . 1325 مسأله حنـابر احتيـاط  ،ر واضبـات نهـاػیاد دادن قراجـت و سـاخ یوزد 
گرفتن برا یول؛ حرام است، واضب  .  حاشد ویز یاد دادن وستحبات آن ضاخ یوزد 

                                                           
كه در وسألۀ تکرار سالم، ستشاخان عكر ا. 1  .  شود عكر وی« 1339» های نهاػ احکام ظاّصی دارد 
كه وعتقد حه صّحت قراجت خا عكر بوده. 2 در خادگيری تلّفـ  صـحيح آن  ،در این حکن فرق ندارد نهاػگزاری 

كرده حاشد خا نه  . كوتاهی 
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ع.7  رکو

كندخعد اػ قراجت حادر هر ركعت ح نهاػگزار . 1326 مسأله كـه در  یطور یعنخ؛ د ركوع 
 .  ظن شود، شود یعكر وعد وساجل ح

 عواحکامآن واجباترکو

o شدنخن 

كــه حتوانــد ســر ههــای  هد حــه انــداػخــظــن شــدن حا . 1327 مسأله هــا اػ انگشــت ۀحاشــد 
حنــابر  ،ػنــان ین وقــدار بــرایــظــن شــدن حــه ا. ضهلــه انگشــت شســت را حــه ػانــو حگــغارد

 .  واضب استاحتياط 
؛ حاشـد د حه قصد ركوع و ظضوع در برابـر پروردگـار وتعـالخظن شدن حا . 1328 مسأله

كار گر حه قصد  ن يػوـ یاػ رو یزيا برداشتن طخ یكشتن ضانور یگر وثاًل براخد یپس ا
ركـوع  یسـتد و دوحـاره بـراخد حاخـحلکـه حا؛ تواند آن را ركوع حه حساب آورد  ینه، ظن شود

 .  شود یاد نشده و نهاػ حاطل نهخركن ز، ن عهلیا ظن شود و حا
گاه فرد ركوع را حه . 1329 مسأله ا راست خوثاًل حه ط  ؛ آوردضا  هحر وعهول يطور غ هر 
؛ سـتين كـافی، او حه ػانـو برسـد یها  دستهرطند  ،اوردیا ػانوها را حه ضلو بخظن شود 

گـر حـه انــداػاّوـا  ، ســر انگشـتان را حـه ػانـو نگــغارد یولـ، ظـن شـودطـور وعهــول  حـهركـوع  ۀا
 . اشکال ندارد

وـثاًل  - گـران فـرق داردخد یاو حـا دسـت و ػانـو یا ػانـوخـكه دست  یكس . 1331 مسأله
كه یليدستش ظ گر  كه ا تر اػ  نییاو پـا یا ػانـوخ، رسد یظن شود حه ػانو و یحلند است 
كه حاخوردم د وعهـول  ۀد حـه انـداػخـحا -ظن شود تا دستش حه ػانو برسد ادخز دخگر است 
 .  ظن شود

كـه صـورتش  ید حـه قـدرخـحا، كنـد یكـه نشسـته ركـوع وـ یكس . 1331 مسأله ظـن شـود 
 یكــه صــورت وقابــل ضــا ای انــداػهحب اســت حــه اط وســتيــو احت وقابــل ػانوهــا برســد

 .  ظن شود، سسده برسد
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گر حعد اػ آنکه  . 1332 مسأله دارد و دو عهـدًا سـر اػ ركـوع بـر، دهيحه حّد ركـوع رسـفرد ا
 .  نهاػش حاطل است، ركوع ظن شود ۀورتبه حه انداػ

o عیق رکو ع)امقبلاز صلبهرکو  (وت 

كــه اػ اركــان نهــاػيــق . 1333 مسأله كــه فــرد اػ  حاشــد آن اســت وــی ام وّتصــل حــه ركــوع 
گـر وـثاًل فـرد حعـد اػ ظوانـدن حهـد و سـوره حـه . حنـابراین، ستاده حه ركـوع بـرودخا حالت ا
الػم اســـت دوحـــاره ، نديحنشـــ یا ن لحظـــهيػوـــ یاػ رو یزيـــوثـــل برداشـــتن ط ضهتـــی

نکـه خو طنانشـه اػ ههـان حـال نشسـته حـدون ا سـتاده ركـوع بـرودخستد و اػ حالت اخحا
 یاام وّتصـل حـه ركـوع حـه وعنـيـقحنـابراین،  .حاطـل اسـتنهـاػش ، ستد حه ركوع برودخحا

 .  ستيوک  و درنگ قبل اػ ركوع ن

o ع کررکو  ذ

كه در حـال خعكر حگو، در ركوعواضب است  نهاػگزار . 1334 مسأله د و بهتر آن است 
ّبــ» ورتبــه کخــا خــ « ُســْبحاَن اهّلِل » ســه ورتبــه، )غيــر اضــطرار( اريــاظت  ِن ٔي اْلَعظــ َي ُســْبحاَن َر
د ظداونـد وتعـال يـن و تهسيكه در آن تعظـ یگفتن هر عكرهرطند  ،دخحگو 1«ِحَحْهِدهَو 

، حاشـد « ُسـْبحاَن اهّلِل »سه  ۀحه انداػد خحا، واضبحنابر احتياط  یول؛ است یكاف، حاشد
ْكَبُر اهّلُل » ا سه ورتبهخ «لِِل  اْلَحْهُد » وثاًل سه ورتبه

َ
 ؛ دخحگو « أ

گفــتن ســا ــا  ــر عكرهــا اػ قبیاّو ــراد، صــلوات، ل اســتغفاري  یعــا و طلــب حاضــت ب
 .  ستين یكاف، ن اػ ظداوند وتعال حه عنوان عكر واضب ركوعيا وؤونخش خظو

ّبـ» توانـد  یكـه نهـ یكسـشاخان عكـر اسـت،  كنـد «ِن ٔي اْلَعظـ َي ُسـْبحاَن َر  ،را ظـوب ادا 
، در وـوارد وـغكور در ایـن وسـأله .دخـرا حگو «ُسْبحاَن اهّلِل » گر وانند سه حارخد ید عكرخحا

و  یا حــال ناطــارخــ تنگــی وقــتو در  ن نهــاػ واضــب و نهــاػ وســتحبی نيســتفرقــی بــی
 .  است یكاف «ُسْبحاَن اهّلِل » کخگفتن ، اضطرار

                                                           
ّبَی »گفتن . 1  . را نيز حگوخد« َو ِحَحْهِده»كه  است و احتياط وستحب است كافی « الَعظين ُسْبحاَن َر
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ت نهـوده و خـواالت را رعاُوـفـرد  .الف: در عكر واضب ركوع شـرط اسـت . 1335 مسأله
وصـارح حـروف و  یعنـخ ،دخـحگو حيصـح یحـه عربـآن را  .ب. دخرا حه دنبال هن حگو آن

 .  كند تختلّف  رعادر هنگام  را حركات

o وآراوشبدن  استقرار

د حـدن ظـود خـوستقّر و آرام حاشـد و نبا، گزارنهاػد حدن خدر حال ركوع حا . 1336 مسأله
كــه اػ حــال آرام بـودن و اســتقرار ظـارح شــود یطـور، اريــرا حـه اظت  یحّتــ؛ حركــت دهـد 

گر عهـدًا ا ستيكه وشغول حه عكر واضب ن یػوان، واضبحنابر احتياط  ن اسـتقرار یـو ا
گــر عكــر را در حــال  یحّتــ؛ حاطــل اســت، واضــبحنــابر احتيــاط  نهــاػ، ت نکنــدخــعارا ر ا

 .  دخاستقرار دوحاره حگو
گــر  . 1337 مسأله كنــديــاظت یدر حــال ركــوع بــانســان ا كــه حــدن اػ طــوری  ،ار حركــت 

كـه در ايـاحت، حال آرام بودن ظارح شـود ن حـال سـکوت نهـوده و یـاط واضـب اسـت 
گــر ســهوًا  دخــعكــر ركــوع را نگو عكــر ، دخــن حــال عكــر ركــوع را حگویــار در ايــا حــدون اظتخــو ا

ــر اهرطنــد  ،ح اســتيصــح ــبهت كــه حعــد اػی ــدن ن اســت  گــرفتن ح ــر را ، آرام  ــاره عك دوح
 ؛ دخحگو

كه یول  گر  كه اػ حال آرام بودن حدن ظارح نشود  یا كند  ا انگشـتان را در خـحركت 
 . ندارد یضرر، حال عكر حركت دهد

گفتن عكر واضـب در ركـوع و  . 1338 مسأله رار و آراوـش حـدن در اسـتقوک  حه وقدار 
گفتن عكر گر . حنابراین، الػم است، واضب حال  ش اػ آنکه حه وقـدار ركـوع ظـن یپفرد ا

گيا حعد اػ رسخشود و حه حّد ركوع برسد  ، رديـدن حـه حـّد ركـوع و قبـل اػ آنکـه حـدن آرام 
 ؛ نهاػش حاطل است، دخواضب ركوع را حگو عهدًا عكر

گر سهوًا و اػ رو اّوا دن حـه حـّد يحعد اػ رس، عكر را در حال عدم استقرار یفراووش یا
گفته اط وستحب است آن ياحتهرطند  ،دخست آن را دوحاره حگويالػم ن، حاشد ركوع 

 .  دوحاره حگوخدرا در حال استقرار 
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گــر  . 1339 مسأله ــرد ا ــف ــر، ش اػ تهــام شــدن عكــر واضــبیپ ، داردعهــدًا ســر اػ ركــوع ب
ع ظارح نشـده حاشـد و عكـر ركـوع را كه اػ حّد ركو یدر صورت یحّت ؛ نهاػش حاطل است

واضـب حنابر احتياط  ،استقرار الػم در ركوع یترک عهد دليلحاػ هن حه ، دخدوحاره حگو
 ؛ نهاػ حاطل است

گر سـهوًا قبـل اػ تهـام شـدن عكـر واضـب سـر بـردارد اّوا  ،و اػ حـّد ركـوع ظـارح شـود ا
   1.ح استينهاػش صح

گـــر  . 1341 مسأله ، رديـــد در ركـــوع آرام حگنتوانـــ، و واننـــد آن یهـــاریب حـــه ســـببفـــرد ا
عكـر واضـب را ، ش اػ آنکه اػ حّد ركـوع ظـارح شـودید پخحا یول؛ ح استينهاػش صح

 ؛ دخحگو

هرطنــد  و «ُســْبحاَن اهّلِل » کخــهرطنــد  - واضــب ه نتوانــد حــه وقــدار عكــرطنانشــاّوــا 
اط وسـتحب يـاحت یول، ستيواضب ن گفتن عكر، در حّد ركوع حهاند - حدون آراوش
كه عك آن را در حال برظاستن حه قصد قرحـت وطلقـه  ۀّي حقهرطند  ،دخر را حگوآن است 

كـه ایحلکه حه ا، ت نکندّي ن ظصوص عكر واضب نهاػ را یعنخ) دخحگو ن عكـر یـن قصـد 
كّلــ حــه دن حــه حــّد يقبــل اػ رســ کــهنخا اخــو ( دخــثــواب اســت حگو یدارا وطلــوب و یطــور 

كندآن را ركوع حه قصد قرحت وطلقه   .  شروع 

o عامبعدیق رکو  از

 ســتد وخراســت حانهــاػگزار  واضــب اســت، حعــد اػ تهــام شــدن عكــر ركــوع . 1341 مسأله
گرفت، واضبحنابر احتياط  گر عهـدًا پـ حه سسده برود، حعد اػ آنکه حدن آرام  ش اػ یو ا

گـر  ،نيههشنـ .نهـاػش حاطـل اسـت، ستادن حه سـسده رودخا حعـد اػ تهـام شـدن عكـر ا
گرفتن حیعهدًا پ یول، دستخاحركوع   واضبحنابر احتياط  ،دن حه سسده برودش اػ آرام 

 .  نهاػش حاطل است

                                                           
گر هنوػ اػ حّد ركوع ظارح نشده است. 1 گفتـه حاشـد، ا كه عكر ركوع را در حـال سـهو  الػم نيسـت ، در صورتی 

 . عكر را دوحاره حگوخد و نهاػش صحيح است
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 عیاحکامد گررکو
گاه نتواند  . 1342 مسأله ه دهـد و يـتک یزيـد حـه طخـحا، ركوع ظن شود ۀحه انداػفرد هر 
كندخاػ حال ا گر وـوقع ستاده ركوع  كـه تک یو ا طـور وعهـول ركـوع  ه داده نتوانـد حـهيـهـن 
گفت یا د حه انداػهخحا، كند  ؛ ظن شود، شود ویه كه عرفًا حه آن ركوع 

گر حـه ا اّوا سـتاده حـا سـر خركـوع در حـال ا ید بـراخـحا، ز نتوانـد ظـن شـوديـن وقـدار نیـا
گــر حـه دخـاشـاره نها كّلــ و ا د ركـوع را نشســته خــحا، سـتادن در نهــاػ عـاضز حاشـدخاػ ا یطـور 
 .  انسام دهد

كنــدختوانــد ا  یكــه نهــ یكســ . 1343 مسأله توانــد در   یركــوع وــ یبــرا یولــ ،ســتاده ركــوع 
 ركـوع حـا سـر اشـاره  یستاده نهـاػ حصوانـد و بـراخد اخحا، شود  ظن  است  كه نشسته   یحال
ــنها  ــو احت دخ ــه نهــاػ دي ك ــوع آن  یگــرخاط وســتحب آن اســت  ــع رك ــد و ووق هــن حصوان

   .ركوع ظن شود یند و برايحنش
اّوـا  ،ای بـوده نهاػ اخستاده حا ركوع اشارهنهاػگزار  ۀطنانشه وظيفشاخان عكر است، 

گر وقت هست حاخد، نهاػهاخش را نشسته ظوانده، ّلت ندانستن وسألهوی حه ع آنها  ا
گغشته دوحاره ظواندهرا  گر وقت   .  قضا نهاخد و ا

كندخركوع حا یكه برا یكس . 1344 مسأله كنـد، د حا سر اشاره  گر نتواند حا سـر اشـاره  ، ا
اػ  ت برظاسـتنّيـد و حـه نخـهـا را بـر هـن حگـغارد و عكـر آن را حگو  ركـوع طشـننّيت  د حهخحا

گر اػ ا كند  ها را حاػ  طشن، ركوع ت ركـوع ّيـد در قلـب ظـود نخـحا، ن هـن نـاتوان اسـتیـو ا
كنـد و عكـر آن  یا وانند آن بـراخحا دست ظود  ،بواضحنابر احتياط  و كند ركـوع اشـاره 
 ؛ دخرا حگو

گر، ن صورت آظریدر ا البّته حـا  تواند در حال نشسـته ركـوع را حـا اشـاره یونهاػگزار  ا
ت در ّيـحـا نكه ركـوع آن ) ستادهخا هن نهاػ را، واضبحنابر احتياط  دخحا، ام دهدانس سر

 حـا كـه ركـوع آن) حصوانـد و هـن نشسـته( حاشـد دسـت و اوثـال آن ۀاشار ههراه حا قلب و
 . آوردضا  هح( شود سر انسام  ااشاره ح

كسی بر اثـر پیـری پشـتش ظهيـده شـده خـا اػ نظـر ظلقـت خـا حـه  . 1345 مسأله گاه  هر 
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در ایـن صـورت ، ی وثل بیهاری حه حـالتی شـبيه ركـوع در آوـده حاشـدا هعارض ضهت
كاوـل راسـت حاخسـتد تواند قبل اػ ركـوع حـه طنانشه وی كـار را  ،طـور  واضـب اسـت ایـن 

گرفتن اػ عصا خا تکيه دادن حه دیوار حاشد، حکند كهک   ؛ هرطند حا 

گر این اّوا كـ حتوانـد ولـی ،نباشدوهکن  كار ا كنـد  كهـر را راسـت  ه حـه ظـن وقـداری 
كردن»عنوان عرفًا ، شدن حعد اػ آن كنـد «ركوع  هرطنـد صـدق ایـن عنـوان در ، صدق 

كه پشتشان ظهيده است  ؛ كار را حکند ههين حاخد، ظصوص افرادی حاشد 
كنـد، طنانشه این وقدار هن وهکـن نيسـت ولی گـر  بـرای ركـوع حـا سـرش اشـاره  و ا
 .  حا طشهانش برای ركوع اشاره نهاخد، تواند نهی

گفـــتن تکبيـــرة االحـــرام خـــا خان عكـــر اســـت، شـــا رعاخـــت راســـت اخســـتادن در حـــال 
 .  حه قدر اوکان واضب است ،ظواندن قراجت نيز بر فرد وغكور

ــر . 1346 مسأله گ ــرد ا ــوع را فراووش ف ــد و  رك ــه ســسده برســد  قبــلكن ــاػ آنکــه ح ادش خ
ســتادن در ههــان حالــت خو طنانشــه حــدون ا ســتد و حعــد حــه ركــوع بــرودخد حاخــحا، دخــایب

 .  ستين یكاف، حه ركوع برود یدگيظه
گر  . 1347 مسأله ، د ركـوع نکـردهخـایادش بخـ، دين رسـيحه ػو یشانیحعد اػ آنکه پفرد ا
پـس اػ ) مدّو  ۀكه در سسد یو در صورت آوردضا  هحستادن خبرگردد و ركوع را حعد اػ ا حاخد

گغاشتآنکه سر بر ُو   .  حاطل است الػمحنابر احتياط  نهاػش، دخایادش بخ( هر 

گر . 1348 مسأله كنـد تـا آنکـه سـر بـر  ت اخستادنراس ،انسان ا حعد اػ ركـوع را فراوـوش 
گغاشته و وشـغول سـسده شـود خـا در حـال رفـتن حـه سـهت سـسده حاشـد و بـرای ُو  هر 

گغشـته حاشـد سسده ظن شده و اػ حـّد  هـر نگغاشـته اسـت ولـی هنـوػ سـر بـر ُو  ،ركـوع 
كـرده كه راست اخسـتادن حعـد اػ ركـوع را فراوـوش  ه داده و نهـاػش را اداوـ، خادش بیاخد 

گـر قبـل اػ سـسده )سـر بـر ، نهاػش صـحيح اسـت هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت ا
گغاشتن( خادش بیاخدُو  س س حـه سـسده  ،حه حالت قيام برگردد و راست حاخستد، هر 
 ؛ رود

گر در سسد اّوا گغاشـت( خـا بـین دو سـسده خـادش ل )پس اػ آنکـه سـر بـر ُو اّو  ۀا هـر 
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كند، بیاخد كـه دوحـاره آن نهـاػ را  و برنگردد و نهاػ را تهام  احتياط وسـتحب آن اسـت 
 .  حصواند

گر در سسد گغشـته قيام بـی کوحّل تدار، م خا حعد اػ آن خادش بیاخددّو  ۀا اشـکال 
او  ۀحاشـــد و طيـــزی بـــر عهـــدنهـــاػش را اداوـــه دهـــد و صـــحيح وـــی. حنـــابراین، اســـت
 .  نيست

 ع وستحباترکو
 :  وستحب شهرده شده است ،ووارد عیل در وورد ركوع . 1349 مسأله

گفـتن  دخـر حگويتکب، ستادهخكه راست ا یقبل اػ رفتن حه ركوع در حال .1 و هنگـام 
گفته شد ،ها را حاال آورددست، تکبير  .  ههانند آنشه در تکبيرة االحرام 

گونه، در ركوع .2 كه پاها صاف شود و پشتش را  یا  ورد ػانوها را حه عقب حدهد حه 
كــف دســت ظــود را رو صــاف نگهــدارد ــاػ و  حگــغارد ػانوهــا یو  انگشــتان دســت را ح

كاســ طــوری ،كنــد ــو را در برگ ۀكــه  ــػان ها را  دســت   ػن، و وســتحب اســت در ركــوع ردي
كهـان یليظود را ظ پشت ػانو حگغارد و ػانوها را حه عقب ندهد و یحاال  یظـن نکنـد و 

كه نش  .  هنگاهش ظاهر شودينساػد 
 .  دهد كف دست راست را زودتر اػ كف دست ط  بر ػانو قرار .3
 .  پشت نگهدارد یگردن را حکشد و وساو .4
كندیبدر حال ركوع  .5 نگـاهش حـه ،و در حـال قيـام حعـد اػ ركوع ن دو قدم را نگاه 

 .  سهت وحّل سسده حاشد

كند و آن را حه عدد فرد ظتن نها .6  .  دخعكر ركوع را تکرار 
 .  صلوات حفرستد، ا حعد اػ آنخاػ عكر  قبل .7
گفتن عكر .8 ُهـّنَ َلـ»: ركوع حگوخـد پیش اػ    َك َلـَرَكْعـُت َو  َك الّلٓ

َ
آَوْنـُت  َك ِحـْسـَلْهُت َو أ

ْلـــُت َو  َك َعَلْيـــَو  ّبـــَتَوّكَ ْنـــَت َر
َ
ي َوَحَصـــري َوَشـــْعري َوَحَشـــر يَســـْهع بـــی وَقلْ  َظَشـــَع َلـــَك  ،يأ
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ْت َو  يِعٓظاوَو  يَعَصبي َو َوَدوي َوُوّص  يَلْحهَو  َقّلَ
َ
َوآل ُوْسـَتْکِبٍر  َغْيَر ُوْسَتْنِکٍف  ،َقَدٓواَي  ُه ٓوا أ

 .  «آل ُوْسَتْحِسرٍ َو 
ــحــدن حگو یدر حــال آراوــ، ســتادخحعــد اػ آنکــه اػ ركــوع برظاســت و راســت ا .9 : دخ
كنـد و نيز 1«ِلَهْن َحِهَدُه   َسِهَع اهّلُل » : خـا آنکـه حگوخـد« َرّبِ اْلعـاَلهٔيَن  لِِل  اْلَحْهـُد »: اضافه 
ــــُد » ــــاَلهٔي  لِِل  اْلَحْه ــــ، َن َرّبِ اْلٓع ْه

َ
ــــُروِت َو أ ــــاِء َو اْلِکْبرَل اْلَسَب ــــِة ٓخ ــــُد  ،اْلَعَظَه َرّبِ  لِِل  اْلَحْه

 .  «اْلعاَلهٔيَن 

 ع وکروهاترکو
كـه وسـاوی  سر سر را حه زیر انداظتن خا ،در ركوع . 1351 مسأله كـردن حـه نحـوی  حلنـد 

 .  وکروه شهرده شده است ،ههشنين ظواندن قرآن ،پشت نباشد

سجده.2
حعـــد اػ ، واضـــب و وســـتحب یهـــاد در هـــر ركعـــت اػ نهاػخـــحا نهـــاػگزار . 1351 مسأله
را حـه قصـد  یشانیپ كه شود یوحّقق و ن طوریا سسده و دو سسده انسام دهد، ركوع

واضبـات و  ؛ن حگـغارديحه شکل وصصـوص بـر ػوـ، شگاه ظداوند وتعالیظضوع در پ
 .  شود وی ر عكریاحکام سسده در وساجل ز

 واجباتسجده

o دادنقسهت  نیگانهبرزوهفتیهاقرار

گغاشــتن نهــاػگزار  واضــب اســت، ســسده در نهــاػل در حــا . 1352 مسأله ــر  عــالوه ب
 ؛ ن حگغارديكف دو دست و دو ػانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر ػو، یشانیپ

، وسـط آن اسـت و آن، واضـبحنـابر احتيـاط  ،در وورد سـسده «یشانیپ»ونظور اػ  
                                                           

گفتن . 1 گفـتن آن؛ در نهـاػ نشسـته ثاحـت نيسـت «ِلَهـْن َحِهـَدُه   َسِهَع اهّللُ »وستحب بودن  رضـاًء وـانعی  ولـی 
 . ندارد
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كشـ یليه وسـتطيشب كـه اػ  در وسـط  1دو ابـرو ین احتـدایبـ یفرضـ دن دو ظـّط ياسـت 
 . دخآ یسر حه دست و یدن ووییتا وحّل رو یشانیپ

در  یشـانیونظـور اػ پ) یشانیتهام پنهاػگزار  ستيواضب ن هدر سسد . 1353 مسأله
گغشت ح اسـت يكه سـسده بـر آن صـح یگرخء دیا شخهر ا ُو خن يرا بر ػو( وسأله قبل 

گر وقدار؛ حگغارد كه سسده بـر آن  یگرخء دیا شخهر ا ُو خن يرا بر ػو یشانیاػ پ یحلکه ا
كه عرفًا صدق سـسده نها، ح استيصح  ۀحـه انـداػهرطنـد  اسـت یكـاف، دخـحگغارد 
كهتر اػ آن حاشدخک حند انگشت خ  .  ا 

ـــدر ســـسده حاانســـان  . 1354 مسأله كـــف دســـتخ ـــه شـــاول انگشـــتان هـــن ) د دو  ك
ــر ػوــ( شــود یوــ كــف  ۀدر صــورت اوکــان ههــ، واضــبحنــابر احتيــاط  ن حگــغارد ويرا ب

 ؛ ن حگغارديدست را بر ػو

گر پشت دسـت  ندارد یپشت دست هن وانع ،و اضطرار یدر حال ناطار یول  و ا
و طنانشـه  ن حگـغارديد ور دست را بر ػوخحا، واضبحنابر احتياط  ،هن وهکن نباشد
كــه وــ، آن را هــن نتوانــد گــر آن هــن وهکــن  ن حگــغارديتوانــد بــر ػوــ  یتــا آرنــذ هــر ضــا را  و ا

كاف، نباشد  .  است یگغاشتن حازو 

دو ػانــوی دو پــا را روی ػوــين حگــغارد و ســسده حاخــد هنگــام در انســان  . 1355 مسأله
كا كــافی اســت؛ الػم نيســت ػانــو بــر ػوــين ســۀگغاشــتن تهــام   ،ی پــااحتــدای ػانــو حلکــه 

كاس  . ساق پا را روی ػوين حگغارد ػانو حه انتهای استصوان ۀخعنی وحّل اّتصال 

الػم  یولـ، ن حگـغارديدو انگشت بزرگ پاها را بر ػوـ فرد دخدر سسده حا . 1356 مسأله
گغاشـتن پشـت ؛ ن حگغارديانگشت بزرگ را بر ػو ست سِر دوين كنـارۀ  یا روخـحلکه  خـا 

كافيدو انگشت بزرگ ن  .  است یز 
گــر . 1357 مسأله ــر ػوــنهــاػگزار  ا ــا ب ــزرگ پ گغاشــتن دو انگشــت ب ــر  ر یســا، نيعــالوه ب
 ؛ اشکال ندارد، ن حگغارديها را هن بر ػو انگشت

پـا را  یا روخـگر پا خد یها ن نگغارد و انگشتياّوا طنانشه انگشت بزرگ پا را بر ػو 
                                                           

كه نزدخک تيغۀ بینی  طرفی ، دو ابرو ونظور اػ احتدای . 1  . قرار دارد اػ ابروان است 
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 نهـاػ حاطـل اسـت، ن نرسـديست حه ػوَش ، حلند بودن ناظن دليلا حه خن حگغارد يبر ػو
كس طنانشـه در ، ن طـور ظوانـدهیـظـود را ا ینهاػهـا ندانسـتن وسـأله عّلـتحـه  كه یو 
كوتاه یريفراگ گر د دوحاره حصواندخحا ر بودهكرده و وقّص  یوسأله  گ و ا وسـأله  یريدر فرا
 .  ح استيكه ظوانده صح یینهاػها ،ضاهل قاصر بوده او سر نزده و اػ یكوتاه

آن را  ۀّيـد حقخـحا، ش قطع شـدهخاػ انگشت شست پا یكه وقدار یكس . 1358 مسأله
گــر ط ن حگــغارديبــر ػوــ كــه  یلــيوانــده ظ طنانشــها خــ، اػ آن نهانــده یزيــو ا كوتــاه اســت 
د خحا واضبياط حنابر احت ،گغاشت یگرخز ديا طخن ير وضه بر ػويتوان آن را حه ه  ینه
گر ه انگشتان را حگغارد ۀّي حق كه اػ  یهر وقدار، ش وضود نداردخدر پاها یر انگشتيو ا

 .  است یكاف، ن حگغارديوانده بر ػو یپا حاق
گـر آن را عهـدًا ، ن حگـغارديرا حه ػوـ یشانیتواند پ  یكه و یكس . 1359 مسأله ا سـهوًا خـا
گـر  یولـ، ن برسـديگـر حـه ػوـخد یضاهاهرطند  ،سسده نکرده است، ن نگغارديحه ػو ا
ــه ػوــ یشــانیپ ــه ػوــخد ین حگــغارد و ســهوًا ضاهــايرا ح ــ، ن نرســانديگــر را ح ــر خ ا ســهوًا عك

 .  ح استيسسده صح، دخنگو
گر . 1361 مسأله كنـديطور غ حه فرد ا ن ينه و شـکن را بـر ػوـيوـثاًل سـ، ر وعهـول سـسده 

كند یا پاها را وقدارخحشسباند  كـرده»: ندخحگوعرفًا طنانشه ، دراػ  نهـاػش ، «سـسده 
گر حگو یول؛ ح استيحص كش»: ندخا نهاػ او حاطـل ، دخو سسده صدق ننها «دهيدراػ 

 .  است

o کرسجده  ذ

كــه در خــعكــر حگو، در ســسدهواضــب اســت  گــزار نهــاػ . 1361 مسأله د و بهتــر آن اســت 
ــ « ُســْبحاَن اهّلِل » ســه ورتبــه، )غيــر اضــطرار(ار يــحــال اظت ــا خ ــُســْبحاَن » ورتبــه کخ ّب  َي َر
ْعل
َ
د ظداونـد يـن و تهسيكه در آن تعظ یگفتن هر عكرهرطند  ،دخحگو 1«ِحَحْهِدهَو  ٓی اعْأ

                                                           
ــَي »گفــتن . 1 ّب ــْبحاَن َر ــٓی  ُس ْعل

َ
كــه  كــافی « اعأ ــِده»اســت و احتيــاط وســتحب اســت  ــز حعــد اػ آن « َو ِحَحْه را ني

 . حگوخد
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 « ُسـْبحاَن اهّلِل »سه  ۀانداػد حه خحا، واضبحنابر احتياط  یول، است یكاف، وتعال حاشد
ْكَبُر اهّلُل » ا سه ورتبهخ «لِِل  اْلَحْهُد » وثاًل سه ورتبه؛ حاشد

َ
   1.دخحگو « أ

گفــتن ســا ــا  ــرا، صــلوات، ل اســتغفاريــاػ قب، ر عكرهــایاّو  یدعــا و طلــب حاضــت ب
كــاف، ن اػ ظداونــد وتعــاليا وــؤونخــش خظــو و  ســتين یحــه عنــوان عكــر واضــب ســسده 
ّبـ» توانـد  یكه نه یكس ْعلـ َی ُسـْبحاَن َر

َ
كنـد «ٓی اعْأ گـر واننـد خد ید عكـرخـحا ،را ظـوب ادا 

 ؛ دخرا حگو «ُسْبحاَن اهّلِل » سه حار
بــین نهــاػ واضــب و نهــاػ فرقــی ، در وــوارد وــغكور در ایــن وســألهشــاخان عكــر اســت، 

 .  وستحبی نيست

 ت نهوده و آنخوواالت را رعا .الف: در عكر واضب سسده شرط است . 1362 مسأله
ــرا حــه دنبــال هــن حگو ــآن را  .ب ؛دخ ــه عرب وصــارح حــروف و  یعنــخ؛ حگوخــدح يصــح یح

 .  ت شودخحركات در هنگام تلّف  رعا
كن و در حال ناطار . 1363 مسأله در  «ُسْبحاَن اهّلِل » کخگفتن ، و اضطرار یدر وقت 

كاف  .  است یسسده 
o بنابراحتیاطندوسجدهوینشستنب مواججنشستنبعداز سجدۀدو 

واضــب اســت راســت ، لاّو  ۀحعــد اػ تهــام شــدن عكــر ســسدنهــاػگزار  . 1364 مسأله
گيحنش  . رد و دوحاره حه سسده روديند تا حدن آرام 

گر . 1365 مسأله كنـد تـا آنکـه حـه سـسداّو  ۀنشستن حعـد اػ سـسد فرد ا  ۀل را فراوـوش 
 ،هـر نگغاشـتهولـی هنـوػ سـر بـر ُو  ،حاشد سسدۀ دّومر حال رفتن حه سهت م رود خا ددّو 

كه راست نشسـتن حعـد اػ سـسد كـردهاّو  ۀخادش بیاخد  نهـاػش را ، اسـت ل را فراوـوش 
گـر قبـل اػ سـر  ،اداوه داده و نهاػش صحيح است هرطند احتيـاط وسـتحب اسـت ا

ردد و راسـت حنشـيند حـه حالـت نشسـته برگـ، خادش بیاخد سسدۀ دّومهر در نهادن بر ُو 
 . برود سسدۀ دّومس س حه 

                                                           
گر در سسده. 1 ّبـ»عكر وصصوص ركوع ، ا را حگوخـد خـا در ركـوع عكـر وصصـوص  «ِحَحْهـِدهَي اْلَعظـيِن َو ُسْبحاَن َر

ْعلٓی َو »سسده 
َ
ّبَي اعأ كتفا نهاخد «ِحَحْهِدهُسْبحاَن َر كافی نيستاحتياط حنابر ، را حگوخد و حدان ا  . واضب 
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كه تشّهد نداردل و ركعت سّو در ركعت اّو  . 1366 مسأله م نهـاػ وثـل ركعـت سـّو ، وی 
كــه، ءظهــر و عصــر و عشــا قــدری ، مدّو  ۀحعــد اػ ســسد فــرد احتيــاط واضــب آن اســت 

كه آن را  بی    ؛ناوند  وی «استراحت ۀضلس»حركت حنشيند و حعد برظيزد 
گـر  كـرد خـادش بیاخـدآن را فراوـ البّتـه ا كنـد و حعـد اػ آنکـه شـروع حـه برظاسـتن  ، وش 
 .  آن واضب نيست کتدار

o وآراوشبدن استقرار
 احــ، حــدن ظــود را دخــآرام حاشــد و نباحاخــد در حــال ســسود نهــاػگزار  حــدن . 1367 مسأله
كــه اػ حــال آرام بــودن ظــارح شــودحركــت  یار طــوريــاظت حنــابر احتيــاط  حّتــی؛ دهــد 

كه وشغول عكر واضب   .  نيستواضب ػوانی 
گفــتن عكــر واضـب در ســ . 1368 مسأله سده و آراوـش حــدن در حــال وکـ  حــه وقـدار 

گر. حنابراین، الػم است، واضب گفتن عكر ن يحـه ػوـ شيشـانیش اػ آنکـه پیپـنهاػگزار  ا
 حاطـل اسـت شنهاػ، دخعهدًا حدون عغر عكر سسده را حگو، رديآرام حگ شبرسد و حدن

گــر پــنيــز و  حاطــل  شنهــاػ، ســسده بــر دارد واضــب عهــدًا ســر اػ ش اػ تهــام شــدن عكــریا
 ؛ شود  یو

كـرده حاشـدیندانستن وسأله ا عّلتطنانشه حه  ،در هر دو وورد یول  ، ن طور عهل 
 .  ح استيكه ضاهل قاصر حاشد نهاػش صح یدر صورت

گر . 1369 مسأله سـهوًا عكـر سـسده را ، ن برسـديحه ػوـ یشانیش اػ آنکه پیپنهاػگزار  ا
كرده اسح، دارداػ آنکه سر اػ سسده بر شید و پخحگو د دوحاره عكـر خحا، تفههد اشتباه 

گــر پ یولــ؛ دخــرا در حــال اســتقرار و آراوــش حگو ده حاشــد و ســهوًا ين رســيحــه ػوــ یشــانیا
وطـابق هرطنـد  ،سـتيتکرار آن در حـال اسـتقرار الػم ن، دخعكر را حگو، ش اػ آراوشیپ

 .  اط وستحب استيحا احت

گر پیش اػ تهـام شـدن عكـر سـسده . 1371 مسأله ، اػ ػوـين بـر داردسـهوًا پیشـانی را ، ا
كنـد کتواند آن را دوحاره حه ػوين حگغارد و حاخد آن را خنهی گـر ؛ سـسده حسـاب  ولـی ا
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 .  حاخد دو ورتبه حه ػوين حگغارد و عكر را حگوخد، ضاهای دخگر را سهوًا اػ ػوين بر دارد

گر . 1371 مسأله گفـتن عكـر نباشـد هرطند -در حال سسده انسان  ا  یکـخ - وشغول 
طنانشــه حــا ، داردبــر نيحــدون عــغر اػ ػوــو عهــدًا ، یشــانیاػ هفــت عضــو را حــه ضــز پ

، ســاػگار نباشــد( عكــر شــد «1135» وســألۀو در ) كــه در ســسده الػم اســت یاســتقرار
اػ ، یشـــــانیو حکـــــن برداشـــــتن پ شـــــود یحاطـــــل وـــــ واضـــــبحنـــــابر احتيـــــاط  نهـــــاػش
 .  شود یووعلوم  «1137» ۀوسأل

گر . 1372 مسأله كه  یدر صورت، كند ا وانند آن سسدهخا ابر خپر  کشتُ  یرونهاػگزار  ا
گر پس اػ آنکـه پ؛ سسده حاطل است، رديآن آرام نگ یحدن رو آن  یرا رو یشـانیحلکه ا
كنـدییحه سهت پا یشانیپ، سسده قرار داد یبرا سـ س ثاحـت شـود و عكـر  ،ن حركـت 

كار استیا کاط واضب تريحاػ هن اشکال دارد و احت، دخرا حگو  ؛ ن 

كـار سـهویا اخ، شدحا کار انديوگر آنکه وقدار حركت حس   .انسـام شـده حاشـد ین 
دهـد و  یها و ركعـات نهـاػ را نشـان وـ كـه تعـداد سـسده ییهرهـاُو سـسده بـر حنابراین، 

ــ یســر رو یوقتــ ــرار و ــگ  یآن ق ــدك، ردي ــ  9 ) در حــدود یان ــريليو(  1 اخ ــا هت ــییپ ، رود  ین و
 . اشکال ندارد، دخگو  یعكر را ونهاػگزار  و شده س س سر ثاحت

o انگشتانشستودوزانونسبتبهیشانیپدنسطحبوهن
ش اػ یاو بـ یػانوهـا و سـر انگشـتان پـا ید اػ ضـاخـحانهاػگزار  یشانیپ یضا . 1373 مسأله

كـه ضـايـحلکـه احت؛ تـر نباشـد نییپـاا خـطهار انگشت حسته حلندتر   یاط واضـب آن اسـت 
 . تر نباشد نییاا پخش اػ طهار انگشت حسته حلندتر یز بيستادنش نخا یاو اػ ضا یشانیپ

گــر ، ب آن درســت وعلــوم نباشــديكــه شــهرطنــد  ،دار  بين شــيدر ػوــ . 1374 مسأله ا
ــا یاػ ضــانهــاػگزار  یشــانیپ یضــا طهــار انگشــت »ش اػ یاو بــ یػانوهــا و انگشــتان پ
 ؛ تسيح نيواضب نهاػش صححنابر احتياط  ،تر حاشد نییاا پخحلندتر  «حسته

گــر ضــايههشنــ  ار ش اػ طهــیبــ، ســتادنشخا یاو اػ ضــا یشــانیپ ین اســت حکــن ا
 .  اظتالف سطح داشته حاشد، انگشت حسته
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گر . 1375 مسأله كـه اػ ضـا یزيـطرا اشـتباهًا بـر  یشـانیپنهاػگزار  ا ػانوهـا و  یحگـغارد 
آن حـه  یطنانشه حلنـد، ش اػ طهار انگشت حسته حلندتر حاشدیاو ب یپا یها انگشت
كه نه یقدر كـه  یجيد سـر را بـر دارد و حـه شـخـحا، نـد در حـال سـسده اسـتخگو یاست 
 . حگغارد، ستيش اػ طهار انگشت حسته نیب آن یحلند

گر نهاػگزار پیشـانی را اشـتباهًا بـر طيـزی حگـغارد . 1376 مسأله كـه اػ ضـای ػانوهـا و  ا
آن حـه  یحلنـد طنانشه، های پای او بیش اػ طهار انگشت حسته حلندتر حاشد انگشت
 : دو صورت دارد، در حال سسده است حگوخندعرفًا كه  حاشد یقدر

توانـد سـر اػ سـسده   یودر این صورت ؛ شود وتوّضهواضب پس اػ انسام عكر  .الف
كند و   ؛ ستيآن الػم ن دوحاره ظواندنبر دارد و نهاػ را تهام 

 یرا اػ رو یشـانید پخـحا ،در ایـن صـورت؛ دوش توّضهقبل اػ انسام عكر واضب و .ب
كهتـر اسـت حکشـد و خـطهـار انگشـت حسـته  ۀآن حه انـداػ یكه حلند یجيش یآن بر رو ا 
كشـ سـتيز نیضـا یشـانیبرداشـتن پ، ن حالیآورد و در اضا  هحواضب را عكر  گـر  دن يو ا
آورد و نهـاػ را تهـام ضا  هحتواند عكر واضب را در ههان حال   یو، وهکن نباشد یشانیپ

 .  وقت وسعت داشته حاشدهرطند  ،ست نهاػ را دوحاره حصوانديكند و الػم ن

o دادن حاستیحکهسجدهبرآنصیزیبرچیشانیپقرار
كـه سـسده بـر آن  یزيـطرا بـر  یشـانیواضب است پ نهاػگزار . 1377 مسأله قـرار دهـد 

گــر نتوانــد حــا پ ،طــور ههــين .ح اســتيشــرعًا صــح اش  فــهيد و وظخــســسده نها یشــانیا
 كـه حکهـش حعـدًا عكـر) ا طانه حاشدخن يگر صورت وثل ضبخدهای  سسده حا قسهت

كه سسده بر آن صحيح  حاخد آن قسهت ،(شود وی  ؛ قرار دهد، است را بر طيزی 

 دو انگشـــت بـــزرگ پـــا، دو ػانـــو، كـــف دو دســـت یعنـــخر وواضـــع ســـسده یاّوـــا ســـا 
كه سسده  یزيست بر طيالػم ن ولی، قرار داده شودن يد بر ػوخحاهرطند  گغاشته شود 
حنـابراین،  ؛سـتين الػم نين آنهـا حـا ػوـيتهـاس وسـتق ،نيههشنـ .ح استيبر آن صح

توانــد حــا ههــان حــال ســسده  یوــ، حــه پــا داردا ضــوراب خــ كــه دســتکش در دســت یفــرد
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كــه عرفــًا دو دســت يد و ههــخــنها ، ن حاشــديػوــ یش روخا دو انگشــت بــزرگ پــاخــن قــدر 
 .  است یكاف

 حاستیکهسجدهبرآنصحیزیطچیشرا
كــه در وســاجل  حاشــد یطخشــراحاخــد دارای  ،شــود یكــه بــر آن ســسده انســام وــ یزيــط

 .  شود وی حعد حه عكر آن پرداظته

o شرط او  کباشدو:ملودو  نباشدیواججغصببنابراحتیاطپا
كـه سـسده  یحه وقدار ،كند یكه فرد بر آن سسده و یگرخز ديا طخهر ُو  . 1378 مسأله

ــحا، ح اســتيبــر آن صــح ــاخ ــ؛ حاشــد کد پ گــر وــثاًل ُو  یول فــرش نســس  یهــر پــاک را روا
ــ، حگــغارد ــا خ ــا یشــانیهــر نســس حاشــد و پطــرف ُو  کخ ــه طــرف پ ــ، آن حگــغارد کرا ح ا خ
را بـــر  یشـــانیطنانشـــه پ، نســـس حاشـــد، یحاشـــد و قســـهت کپـــا، هـــرُو  یاػ رو یتقســـه

 .  اشکال ندارد، قسهت پاک حگغارد
حنـابر احتيـاط  ،دهـد یكه فرد بر آن سـسده انسـام وـ یگرخز ديا طخهر ُو  . 1379 مسأله
گـر. حنـابراین، نباشـد ید وباح بـوده و غصـبخواضب حا  یهـر غصـبعهـدًا بـر ُو نهـاػگزار  ا
كردهيوعص، دخسسده نها  .  واضب نهاػش حاطل استحنابر احتياط  و ت 

o م اش:شرطسو  کهپیاجیاز برآنثابتشودیشانیباشد
كه پ یجيش حاخد ، شود یانسام وبر آن سسده  كه یزيط . 1381 مسأله بـر  یشانیحاشد 

ِگل رق؛ آن وستقّر و ثاحت شود  یرو یشانیكه پ ینرم و سست کق و ظايپس سسده بر 
گـر سـتيح نيصح، رديگ یآن آرام نه ن ییحـه طـرف پـا یقـدر، یشـانیپـس اػ آنکـه پ و ا
كرد  .  شد عكر «1159» وسألۀحکن آن در ، ودثاحت ش، حركت 

گر فرد البّته ِگليغ یگرخء دیش ،ا نداشـته ، شـود نهـی ثاحـتبـر آن  یشانیكه پ یر اػ 
 .  نداػديظود را بر آن ن ینيحگغارد و سنگ ههانظود را بر  یشانید پخحا، حاشد
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o کندباشدایهبهاندازوساحتآن:شرطچهارم کهعرفًاسجدهصدق
ـــهـــر ُو  . 1381 مسأله ـــر رو یشـــانیپ  كـــه یگـــرخد  زيـــطا خ ـــرا  آن یب   گغاشـــته دهســـس یب

كه ، شود یو كـه عرفـًا صـدق سـسده  یا د حـه انـداػهخـحا قـباًل عكـر شـدههان طور  حاشـد 
كهتر اػ آن حاشدخک حند انگشت خ ۀحه انداػ، ن وقداریاهرطند  ،دخنها  .  ا 

ک ضــا ضهــع خــدر ، شــد عكــرقبــل  ۀكــه در وســأل یارســت وقــديالػم ن . 1382 مسأله
كندهحاشد و     .ندارد یبودن آن اشکال پرا
كه اػ هن ضداستيتسب یها  سسده بر دانهحنابراین،   حه شـرط ، حاشد  یو زیضا، ح 

كــه عرفــًا حگو یطــور، رديــگ  یآن قــرار وــ یبــر رو یشــانیآنکــه وسهــوع آنشــه پ نــد خحاشــد 
گرفته است یشانیسسده حا پ  .  انسام 

o کهبرآنسجدهوی:شرطپنجن  کندوانعینباشدبینپیشانیوشیئی

 یگــرخد زيــط، ح اســتيبــر آن صــحســسده و آنشــه  یشــانین پید بــخــحا . 1383 مسأله
 ؛ فاصله نباشد

گر ُو    یگـر روخد یزهـايا طخـا وقنعـه و خا طادر خسر فرد و  یا ووهاخطرک حاشد هر پس ا
گرفته حاشد یشانیپ گونه، را  حـه ، یشـانید و نگـغارد پوسـت پخـسـاب آكه وانع حـه ح یا حه 

تهـاس ، شـود یكـه بـر آن سـسده انسـام وـ یجين حـا شـيطور وستق حه، وقدار واضب سسده
كنــدیــپ ــا وضــود آن حاطــل ایــدر ا، دا   انســام د وــانع قبــل اػخــت و حاســن صــورت ســسده ح

گر وثاًل رنگ ُو  یول؛ سسده برطرف شود كرده حاشد اشکال ندارديیهر تغا  . ر 
گر در سسد . 1384 مسأله هر م ُو دّو  ۀسسد ید براخحا، حشسبد یشانیهر حه پُو ، لاّو  ۀا
   .دخس س بر آن سسده نها ،را بر دارد
 ح است در سسدهياػ آنشه سسده بر آن صح یكه وقدار یدر صورت ،طور  ههين 

گون - حشسبد یشانیاّول حه پ ، یشـانیكه وانع حساب شود و نگغارد پوسـت پای  هحه 
شــود  یكــه بــر آن ســسده انســام وــ یزيــن حــا طيوســتق طــور حــه، حــه وقــدار واضــب ســسده

كندیتهاس پ كند حعد ۀسسد یبراد خحا فرد - دا   .  آن را برطرف 
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o سجدهرعا:ششنشرط تشودیجنسوحل 
، سـنگ، هنگـام سـسده حاخـد پیشـانی را بـر ػوـين وثـل ظـاکنهاػگزار  . 1385 مسأله
كـه اػ ػوـين وی یاشـياخا واسه و  شن و كی انسـان  كی و پوشـا خـد  غيـر ظـورا واننـد  -رو

 .  دهقرار د - طوب و برگ درظتان
ك ییزهــايســسده بــر ط . 1386 مسأله ا خــشــود و ظــام  وــی انســان حســاب یكــه ظــورا
گنــدم)ظورنــد  یآن را وــ ۀپصتــ ا اػ خــد خــن برويطــه اػ ػوــ - (هــا وهيسات و وخســبز، وثــل 
 یعنــخ، شــود وــی كــه پوشــاک انســان حســاب ییزهــايز طيــو ن - ه شــودّيــته گــرخد یضــا
كـه پوشـش اػ آن  ییزهـايط لبـاس( خـاوثـل انـواع ) شـود یوـ دهيپوشـ كه وعهوالً  یزيط
 پارطــه(نــز و ، وثــل پنبــه) فتــه نشــده حاشــدده و حايســخهنــوػ رهرطنــد  ،شــود یوــ هّيــته

 .  ستيح نيصح
، شـــهيشـــود واننـــد ش  ین شـــهرده نهـــيػوـــ یســـسده بـــر آنشـــه اػ اضـــزا . 1387 مسأله
ا وـواد خـشـه يا شخـر فلّزات و آنشـه اػ فلـز یآهن و سا، وس، کلين، نقره، طال، کيپالست
 ؛ ستيح نينها صحخساظته شده است و اوثال ا یکيپالست

كه سسود بر  یگرخد یايبر اش ،یدر ووقع ناطار( رياػ ق ینوع پست) و ِػْفت ريق یول 
 .  حاشند یوقّدم و، ستيح نيآنها صح

كـــردن بـــر بـــرگ درظـــت انگـــور در ػوـــان . 1388 مسأله ف اســـت و يـــكـــه لط یســـسده 
كـردن بـر آن  ،رتن صـویـر ايـدر غ و سـتيز نیضـا، حاشد یظوردن آن وعهول و سـسده 

ــدارد ــو ن اشــکال ن ــر طي ــ ییزهــايز ســسده ب ــه اػ ػو ــيك ــرو ین و ــات يح کد و ظــوراخ وان
كاه و  ،است  .  ح استيصح، ونسهیوثل علف و 

كه بر سطح آب وی . 1389 مسأله گياهانی   .  روخد صحيح نيست سسده بر 

ُگل . 1391 مسأله ك ییها  سسده بر  گـل ُرػين یكه ظورا  یشـهعدان، نخوـر، ستند وثـل 
ك یحلکه سسده بر داروها، ح استينند آن صحو وا د و آن خـرو ین وـيكه اػ ػو یظورا

كرده  گـاو زحـان ، نوشند یضوشانند و آب آن را و یا وخرا َدم  گـل  گـل حنفشـه و  ا خـواننـد 
 .  ح استيز صحين یظته
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 یاػ شهرها وعهول اسـت و در شـهرها یكه ظوردن آن در حعض یاهيگ . 1391 مسأله
گ ییوـردم شـهرهاطنانشـه در نـزد ، سـتيگر وعهول نخد  ضهتـیاه حـه يـكـه ظـوردن آن 

گ، ست هنيوعهول ن  سـتيح نيصح سسده بر آن، دخآ یحه حساب و یاه ظوردنيآن 
 .  حاشد  یح نهيصح، واضبحنابر احتياط  ،نارس ۀويز سسده بر ويو ن

گردو . 1392 مسأله و  سـتيح نيآلو صـح زرد ۀهستپسته و ، فندق، حادام، سسده بر 
 ۀن سـسده بـر هسـتيههشنـ؛ ز اسـتیضـا، اػ وغـز ییسسده بر پوست آنها حعد اػ ضدا

 .  حاشد یو زیظروا ضا
گر کسسده بر سنگ آه . 1393 مسأله گر و آهک پصته و ن ،و سنگ  ِگـيحلکه  ل ز 

كوػ  .  ح استيصح یلِگ  ۀپصته و آضر و 

ـــر  . 1394 مسأله ـــواع ســـسده ب ـــا اشـــيا -ســـيهان ان كـــه ح كـــه اػ ػوـــين جدر صـــورتی  ی 
تـوّضهی وصلـوط  حه وقـدار قابـل، شوند و سسده بر آنها صحيح نيستوحسوب نهی

 .  صحيح است - نباشد

روػه و واننـد آن يـف، قيـوثـل عق یهتـيق یعـيطب یهـا  سسده بر سـنگ . 1395 مسأله
 . اشکال ندارد

واننــد ، ینتــخر زيــو غ ینتــخاػ ز اعــن، ســسده بــر انــواع وصتلــف ســنگ ،ههشنــين
ــاه يد و ســيســف یها ســنگ، ســنگ وروــر ــا ســرد خ ح يگــر صــحخد یهــا رنگ یا داراخ

 .  است
كاغــغ را اػ ط . 1396 مسأله گــر  ح اســت واننــد طــوب و يكــه ســسده بــر آن صــح یزيــا
كرد و ههشن توان یو، ساظته حاشند، كاه گر اػ پنبه يبر آن سسده  كتـان سـاظته خـن ا ا 

گر اػ حر یول 1؛شده حاشد سـسده بـر آن ، شده حاشد نها ساظتهخو وانند ا( شنخابر) ریا
 ؛ ستيح نيصح

كاغغ  كـه وعلـوم حاشـد توان بر آن سـسده   یو یفقط در صورت ،یاّوا دستهال  كـرد 
 .  ح استيكه سسده حه آن صح ساظته شده یجياػ ش

                                                           
كتان در این وورد )كاغغ(. 1  . تثنا شده استاس، عكر شد« 1173» اػ آنشه در وسألۀ، حکن پنبه و 
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گر  . 1397 مسأله گـر دارد حـه خـ حاشـد حيكـه سـسده بـر آن صـح نـدارد یزيطانسان ا ا ا
گرواخسروا  عّلت كنـد  ینهـا نهـخاد و وانند اخز یا  ر و يـسـسده بـر ق، توانـد بـر آن سـسده 

 ؛ ر آنهاستيِػْفت وقّدم بر سسده بر غ

گر سسده بر آنه یول  كـه در حـال خء دیا هر شخد بر لباسش خحا، ا وهکن نباشدا گر 
كـه ياحت یول، دخسسده نها، ستيز نیار سسده بر آن ضاياظت اط وستحب آن است 

 .  گر سسده نکندخد زيطبر ، تا سسده بر لباسش وهکن است
ـــرا . 1398 مسأله ـــر ط یب  د الشـــهداءّي ترحـــت حضـــرت ســـ، زيـــســـسده بهتـــر اػ ه
اه يــگ، گـــــد اػ سنـــــگ و حعـــــسن، کد اػ ظــاـــــعو ح کد اػ آن ظــاـــــو حع 1دـــــحاش یوــ

 .  است

 گرسجدهیاحکامد

گر در ب . 1399 مسأله گـن شـود و ، كنـد یبـر آن سـسده وـنهـاػگزار  كـه یزيط، ن نهاػیا
د حـه خـوقـت حا یدر تنگـ، نداشـته حاشـد، ح اسـتيكـه سـسده بـر آن صـح یگـرخز ديط
گـر وقـت ؛ دخـعهـل نها، گفتـه شـد «1125» وسألۀكه در  یبيترت وسـعت داشـته حلکـه ا

كه حه ترت فهيحاػ هن وظ، حاشد عهل نهـوده  «1125» ۀدر وسألوغكور  بياش آن است 
كنــد و در ا توانــد نهــاػ را حشــکند و   ینهــ واضــبحنــابر احتيــاط  ،ن وــوردیــو نهــاػ را تهــام 

 .  دخهه تهام رها نهاين

گر ش  توانـد عكـر را یح اسـت در اطـراف او حاشـد و وـيكه سسده بر آن صح یجياّوا ا
كـــرده و حـــدون آنکــه رو الػم ، راه رفتـــه و آن را بـــردارد، ظـــود را اػ قبلـــه برگردانــد یقطــع 

كار را انسام دهدیاست ا كـه ا؛ ن  اد خـز یا  ن راه رفـتن و حركـت حـه انـداػهیـحه شرط آن 
كه صورت نهاػ را اػ ب  .  ن ببردینباشد 

                                                           
ظـغ شـده و اكـه حـه قصـد تبـّرک  - حه صورت ُوهر خا غير ُوهر - تيّقن اػ ترحت حضرت اوام حسينقدر و. 1

كه عرفًا ولحق حه قبر وطّهر وـی ،سسده بر آن وستحب است حاشـد و ظاک قبر وقّدس و اطراف آن است 
گرد و غبار روی قبر و اطراف ولحق حه آن حه قصد تبّرک تهّيه شده نيز كه اػ   . کن را داردههين ح ،ظاكی 
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گــر . 1411 مسأله ــر آن صــحيح نهــاػگزار  ا كــه ســسده ب ــر شــيجی  ــدون عــغر ب عهــدًا و ح
 ؛ نهاػش حاطل است، وثل فرش سسده نهاخد ،نيست

گر اّوا كه ظوانده ضهتحه  ا كـه ، ندانستن وسأله در نهاػهایی  پیشانی را بر طيزی 
طنانشه ضاهل وقّصر حاشـد نهـاػش  ،گغاشته است سسده بر آن صحيح نيست وی

گر ضاهل قاصر حاشد حاطل است كه ظوانده صحيح است ،و اّوا ا    1.نهاػهایی 
گـــاه . 1411 مسأله  یزيـــرا بـــر ط یشـــانیدر حـــال ســـسده حفههـــد ســـهوًا پگزار نهـــاػ هـــر 

كه سسده بر آن حاطل است آوردن عكـر واضـب وتوّضـه ضا  هحطنانشه پس اػ ، گغاشته 
 ؛ تواند سر اػ سسده بر دارد و نهاػش را اداوه دهد  یشود و

گر قبل اػ  اّوا  یزيـظـود را حـه ط یشـانید پخـحا، آوردن عكر واضب وتوّضه شـودضا  هحا
 یشـانیو برداشـتن پ آوردضـا  هحـح اسـت حِکشـد و عكـر واضـب را يده بر آن صـحكه سس
كش یول؛ ستيز نیضا گر  تواند عكر واضـب را در ههـان   یوهکن نباشد و یشانیدن پيا
 .  ح استيو نهاػش در هر دو صورت صح آوردضا  هححال 

گر  . 1412 مسأله گغاشـته  یجيشـ یرا رو یشـانیحعد اػ سـسده حفههـد سـهوًا پانسان ا
 .  اشکال ندارد، ر آن حاطل استكه سسده ب

كنـدّيـد تقخـكه انسـان حا ییضا . 1413 مسأله توانـد بـر فـرش و واننـد آن سـسده   یوـ، ه 
گـر  یولـ؛ نـداػدیر بيا نهـاػ را حـه تـأظخـگر برود خد ینهاػ حه ضا یست برايد و الػم نخنها ا

 یطـور، حاشـد یح وـيكـه سـسده بـر آن صـح یزيـا طخـر يحتواند در ههان وکان بر حص
كه و كند   .  دخد بر فرش و وانند آن سسده نهاخنبا، ه نکرده حاشدّي صالفت تقسسده 

گـــر . 1414 مسأله كـــن  کخـــعهـــدًا نهـــاػگزار  ا كنـــدخـــا زخـــســـسده را  نهـــاػش حاطـــل ، اد 
گــر ســهوًا  شــود یوــ اط يــشــود و احت ینهــاػش حاطــل نهــ، كنــد ســسده را اضــافه کخــو ا

كه برا نهـاػگزار  و طنانشـه آوردضـا  هحـ سـسدۀ سـهو، یاضـاف ۀسسد یوستحب است 
كند کخهوًا س كن  كـه  یليتفص، ن صورتیشود و ا ینهاػش حاطل نه، سسده را  دارد 

 . ظواهد آود« 1775تا  1777» وساجلحکن آن در 
                                                           

كه عنوان سسده عرفًا وحّقق شده حاشد. 1  .  فرض وسأله در ووردی است 
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ـــهـــن  یدو ســـسده رو . 1415 مسأله كســـ کخ گـــر   ،در نهـــاػ واضـــب یركـــن اســـت و ا
نهاػش ، كند کركعت هر دو را تر کخدر ، ا ندانستن وسألهخ یفراووش یاػ روهرطند 

 ؛ حاطل است

كه ،الػمحنابر احتياط  این حکن  ركعـت اػ  کخـدو سسده را در نهاػگزار  در ضایی 
كند 1یا ضهل قصورخ یفراووش یرو  .  نيز ضاری است، اضافه 

گــر پ . 1416 مسأله طنانشــه وهکــن ، ســسده حلنــد شــود یار اػ ضــايــاظت  یبــ یشــانیا
، شـود یسـسده حسـاب وـ کخـن یـسسده برسـد و ا ید نگغارد دوحاره حه ضاخحاشد حا

 ؛ ها نخگفته حاشد طه عكر سسده را 

گر نتواند سـر را نگهـدارد و بـ اّوا  ۀسـسد، سـسده برگـردد یار دوحـاره حـه ضـايـاظت    یا
كـه در ورتبـا یا  نهاػ ههان سـسده ضـزء ، اريـاظت یو برگشـتن بـ ل انسـام دادهاّو  ۀسـت 

گر عكـر نگفتـه حاشـد یول؛ ستيسسده ن كـه آن را حگو وسـتحب اطيـاحت، ا ؛ دخـاسـت 
 2.دخحگو حه قصد قرحت وطلقه آن را حلکه، نکه ضزء نهاػ استخنه حه قصد ا البّته

گر در پ . 1417 مسأله ا ػظـن خل َو ُد ( شد عكر«1179» ۀكه در وسأل یایحه وعن) یشانیا
كــه نتوانــد آن را طنانشــه آن ، ن حگــغارديبــر ػوــ، حــدون فشــارهرطنــد  ،و واننــد آن حاشــد 

كنـد یشـانیپسـالن  ید حـا ضـاخحا، را فرا نگرفته حاشد یشانیپ ۀل وثاًل ههَو ُد  و  سـسده 
گر كردن حا ضا یبرا ا كنـد و ُد يػوـ الػم حاشـد یشانیسالن پ یسسده  گـود  ل را در َوـن را 

كـاف یكه بـرا یسالن را حه وقدار یگودال و ضا د خـحا، ن حگـغارديحاشـد بـر ػوـ یسـسده 
كار را انسام دهدیا  .  ن 

گـــر ُد  . 1418 مسأله  «1179» ۀوســـأل  كـــه در ییحـــه وعنـــا) یشـــانیا ػظـــن تهـــام پخـــل َوـــا
دو طـــرف ) یشـــانیپ ۀّيـــد حقخـــحا واضـــبحنـــابر احتيـــاط  ،گرفتـــه حاشـــد  را فـــرا( تگغشـــ
كه و هررا ( اػ دو طرف آن یکخا خ یشانیهانده اػ پيحاق  ؛ حگغارد نيتواند بر ػو  یطور 

                                                           
كه ضاهل در ضهل ظود وعغور حاشد. 1  .  ضهل قصوری این است 

گر در نهاػ ضهاعت پیشانی وأووم بی. شاخان عكر است، 2 ووّظف اسـت  ،اظتيار اػ ضای سسده حلند شودا
كه ػوان  ،حنابر احتياط واضب حـه قصـد وتاحعـت اػ ، برای وتاحعت اػ اوام ضهاعت حاقی حاشددر صورتی 

 .  اوام ضهاعت حه سسده برگردد
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گـر  اط الػم آن اســت يـاحت، ن حگـغارديبـر ػوــ را یشـانیپ ۀهانــديقسـهت حاقنتوانـد  ا
كنـد، كه در صورت اوکان گـر نهـ و حه طانه سسده  كنـد  یا حـه ، توانـد حـه طانـه سـسده 

گـر دخـسـسده نها، ناونـد یوـ «قهيشق»ا خ «نيَضب»كه آن را  یشانیاػ دو طرف پ یکخ  و ا
كار را هنیا كندخد یقسهت اػ اضزا کخحه ، انسام دهد نتواند ن   ؛ گر صورت سسده 

كردن  اّوا طنانشه  وهکـن  - حـا وعالسـههرطنـد  - وضه ريحه ه، صورت حاسسده 
د خـآ  یوـ «1314» ۀكـه در وسـأل یحيا طشـهش حـا توضـخـسسده حا سـر  ید براخحا، اشدنب

كند  .  اشاره 
، ن برسـانديرا بـر ػوـ یشـانیتوانـد پ  ینهـ یولـ ،نديتواند حنش  یكه و یكس . 1419 مسأله

گر حتواند حه كنـدای  انـداػه ا كـه عرفـًا سـسده بـر آن صـدق  د حـه آن وقـدار خـحا، ظـن شـود 
 یوکـان حلنـد یرو، ح اسـتيكـه سـسده بـر آن صـحرا  یگـرخد زيطا خهر ظن شود و ُو 
ها و ػانوها و انگشـتان پـا را در   د كف دستخحا یول؛ را بر آن حگغارد یشانیگغاشته و پ

 ؛ ن حگغارديطور وعهول بر ػو صورت اوکان حه

گر در  البّته كه ُو  یوکان حلند، ن صورتیاا كـه سـسده  یگـرخء دیا شـخـهر نباشد 
كسآن  یرو را ح استيبر آن صح كه وـثاًل ُو  یقرار دهد و  كنـد و هن نباشد  هـر را حلنـد 

كـرده خء دیش اخهر د ُو خحا، نهاخدرد تا آن شصص بر آن سسده يحگ گر را حـا دسـت حلنـد 
 .  دخو بر آن سسده نها

ا خــ، دخـسـسده نهابـر ػوـين حنشـيند و توانــد   ینهـ وضـهر يكـه حـه هـ یكسـ . 1411 مسأله
عرفــًا ســسده صــدق ، آن وقــداربــر  یولــ، ظــن شــود یوقــدارحنشــيند و توانــد   یآنکــه وــ
و طنانشـه  كنـد حـا سـر اشـاره در ههـان حـال اخسـتاده سـسده یبـرا كافی است، نکند

كـار ُو  حتواند بر صندلی نشسته و بر كه روی ويز ضلوی اوسـت سـسده نهاخـد ایـن  هری 
 ؛ است فضلا

د و خـهاها اشاره ن  د حا طشنخحا، حا سر اشاره نهاخدبرای سسده  نتوانداصاًل  اّوا طنانشه
گر حا طشن كنـد  یها هن نه  ا كنـد وّيـد در قلـب نخـحا، تواند اشاره  حنـابر احتيـاط  ت سـسده 

كند و عكر واضب را حگو یحا دست و وانند آن برا، الػم   .دخسسده اشاره 
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كه وظيفه ،حکن وغكور  حـه  - ظوابیـده خـا، نشسـتهاش نهاػ ظواندن در وورد فردی 
 .  ی استنيز ضار ،حاشد وی – پهلو خا پشت

كــه حــه ســبب بیهــاری . 1411 مسأله پیــری و واننــد آن حلنــد شــدن و نشســتن  1،فــردی 
كـه وعهـواًل قابـل تحّهـل  ای العـاده روی ػوين برای او ضرر قابـل توّضـه خـا وشـّقت فـوق

هرطنـد حـا تکيـه دادن حـه  -تواند نهاػ را اخسـتاده حصوانـد ولی وی، نيست )حرح( دارد
گرفتن اػ عصا كهک  كر، دیوار خا  حاخـد  - ایطند حا انسام ركوع و سـسود اشـارهو هر 2وا
ــد و نهــی ــد نهــاػ را نشســتهنهــاػ را اخســتاده حصوان ــد توان ــوع و ، حصوان ــد رك هرطنــد حتوان
 ؛ طور وعهول انسام دهد سسود را در حال نشسته حه

گر فرد وغكور قصد دارد نهاػ ظهر حصواند وثالً  حاخـد تکبيـرة االحـرام و قراجـت را در  ،ا
 - واضــب حــّد ركــوع ظــن شــود ۀتوانــد حــه انــداػآورد و طنانشــه وــیضــا  هحــحــال اخســتاده 

گرفتن اػ عصـاهرطند  كهک  ِكـ، حا  طـور وعهـول ركـوع را  الػم اسـت حـه - و واننـد آن روا
گــر ایــن اوــر وقــدور نيســت حاخــد  ســ س اػ ركــوع ســر برداشــته و حاخســتد، انســام دهــد و ا
 ؛ سر انسام دهد ۀركوع را حا اشار

ــا اشــار دهتوانــد ســسوــی دوســ س بــرای ســس ولــی طنانشــه  ،ســر انســام دهــد ۀرا ح
كـه ا ،نهـاػ را بـر روی ويـز و صـندلی انسـام دهـد ۀوهکن است سـسد فضـل آن اسـت 

كـه روی ويـز قـرار داده سـسده نهاخـدروی صندلی نشسته و بر ُو   ،و در ایـن حـال هری 
گغاشـتن انگشـت بـزرگ پـا بـر روی ػوـين ال  ،ػم نيسـتقرار دادن دو دست روی ويز خا 

 .  احتياط وستحب استهرطند 
ــرای ركعــت دّو  ــرفتن اػ عصــا - مســ س ب گ كهــک  ــا  ــر، هرطنــد ح ك  - و واننــد آن وا

اػ و  آوردوــیضــا  هحــل عكــر شــد م نهــاػ را وشــاحه آنشــه در ركعــت اّو اخســتاده و ركعــت دّو 
كه  حاخـد در صـورت اوکـان  ،نشستن روی ػوين برای وی ضرری خا حرضی استآنسا 

                                                           
كهر. 1  .وانند آرتروػ و دخسک 
گرفتن اػ عصا و وانند آن در وساجل . 2  . عكر شد« 1975و  1971»حکن تکيه دادن حه دیوار و كهک 
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تشـــّهد را درحـــال  ،توانـــدو طنانشـــه نهـــی لی حنشـــيند و تشـــّهد حصوانـــدبـــر روی صـــند
 1.آوردضا  هحاخستاده 

كيفّيــ دهــد و در ت ســابق اداوــه وــیســ س بــرای ركعــت حعــد اخســتاده و نهــاػ را حــه 
و  نشـينددر صورت اوکان روی ػوين وی ،تشّهد و سالم سسده و ركعت طهارم برای
گر وهکن نيست  .  نهاخدیسابق عهل و كيفّيتحه  ،ا

كه وی . 1412 مسأله كتفـا حـه واضبـات آن و هرطنـد حـا فردی  تواند نهـاػ را هرطنـد حـا ا
گرفتن اػ عصا ِك ، كهک  كـه عرفـًا  2ر و وانند آنوا و حاال آوردن وحّل سسده حه وقداری 
ــه 3صــدق ســسود نهاخــد طنانشــه نهــاػ را نشســته خــا روی ، آوردضــا  هحــطــور وعهــول  ح

طنانشـه وقــت هســت دوحــاره حاخــد آن را  صـندلی خــا وخلشــر انســام دهـد حاطــل اســت و
گغشته گر وقت   .  قضا نهاخد، حصواند و ا

توانــد وـی، تشــّهد و سـالم و بـین دو سـسده هنگـامدر نهـاػگزار شـاخان عكـر اسـت،  
كند  . طهار ػانو حنشيند خا پا را روی ػوين دراػ 

كه نهـی . 1413 مسأله كهـک  - توانـد حاخسـتدكسی  هرطنـد حـا تکيـه دادن حـه دیـوار و 
ِك گرفتن اػ  طنانشـه ، او نهـاػ ظوانـدن نشسـته اسـت ۀو وظيفـ - ر و واننـد آنعصا خا وا

كـه عرفـًا وی تواند نهاػ را نشسته روی ػوين حصواند و بـرای سـسود حـه قـدری ظـن شـود 
كـار هرطنـد - صدق سسود نهاخـد  - انسـام شـود گـاه هحـا حـاال آوردن وحـّل سـسد ایـن 

آورده و برای سسود بـر ضا  هحروی صندلی  تواند آن راو نهی حاخد نهاػ را نشسته حصواند
كه روی ويز روبروخش قرار دادهُو   .  سسده نهاخد ،هری 

                                                           
گر وـی. 1 كـه عرفـًا صـدق سـسود توانـد بـرای سـسده و تشـّهد بـر روی ػوـين حنشـينالبّته ا د و سـسده را طـوری 

وگر آنکه حداند طنانشه روی ػوين حنشـيند ، الػم است حنشيند، س س تشّهد حصواند ،نهاخد انسام دهد
 .  تواند برای قيام ركعات حعد برظيزدنهی

خنکـه نهـاػ حه ضهت ا ،های واضب نهاػ اػ روی اظتيارالبّته تکيه دادن حه دیوار خا عصا و وانند آن در قيام. 2
و توضــــيح بیشــــتر آن در  واضــــب ضــــایز نيســــتاحتيــــاط حنــــابر  ،تــــر اســــتظوانــــدن حــــدین شــــيوه آســــان

گـرفتن اػ عصـا و واننـد آن تنهـا بـرای نشسـتن و برظاسـتن در نهـاػ؛ عكر شـد« 1971» وسألۀ كهـک   - اّوـا 
 . اشکال ندارد - اػ روی اظتيارهرطند 

 . ردسانتيهتر حاال آو 94وثاًل وحّل ُوهر را . 3
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گــر انســان ناطــار شــود در ػو . 1414 مسأله ِگــل اســت ینــيا ــد، كــه در آن  ، نهــاػ حصوان
كــه وعهــواًل تحّهــل  - العــاده فــوق یســصتاو  یطنانشــه آلــوده شــدن حــدن و لبــاس بــرا

گر  آوردضا  هحطور وعهول  د را حهد سسده و تشّه خحا، ندارد - شود )حرح(نهی طنين و ا
كنـد و تشـّهد را ا یبرا، ستادهخكه ا یدر حال، دارد یسصت سـتاده خسسده حا سـر اشـاره 

 .  ح استيحصواند و نهاػش صح
كردن برا . 1415 مسأله اػ وردم  یو حعض حاشد یر ظداوند وتعال حرام ويغ یسسده 

گر، گغارند ین ويرا حه ػو یشانیپ كه وقابل قبر اواوان شـکر ظداونـد وتعـال  یبـرا ا
 . اشکال داردنه وگر، ندارد یرادیا، حاشد

 وستحباتسجده
كار برای . 1416 مسأله  :  وستحب شهرده شده است ،سسده درنهاػگزار  طند 

كــاواًل  ،ظوانــد یســتاده نهــاػ وــخكــه ا یكســ .1 حعــد اػ آنکــه ســر اػ ركــوع برداشــت و 
 یبـرا، كاواًل نشسـتظواند حعد اػ آنکه  یكه نشسته نهاػ و یكس، نيستاد و ههشنخا

 .  دخر حگويتکب، رفتن حه سسده
 .  ن حگغارديل ػانوها را حه ػواّو ، ها و ػن  ل دستاّو  ورد، هنگام سسده رفتن .2
 . حگغارد ،ح استيكه سسده بر آن صح یزيا طخهر را بر ُو  ینیب .3
كــف دســت )كــه شــاول انگشــتان نيــز وــی .4  شــود( را حــدون وضــود فاصــل و  دو 

  1.ين حگغاردحاجلی روی ػو
ــه ، در حــال ســسده .5 گــوش حگــغاردانگشــتان دســت را ح ــر   ،هــن حشســباند و براب
 .  كه سر آنها رو حه قبله حاشد یطور

كـه بـین  نگاهش حه سهت نوک )گوشۀ( بینی حاشددر حال سسده  .6 و هنگاوی 
                                                           

كـه فروودنـد اػ اوام صادق. 1 كـه خکـی اػ شـها سـسده وـی: رواخت شده  كـف دسـتش  ،كنـدهنگـاوی  دو 
اويد است ظداوند وتعال غّل و ػنسيرهای ضهنّهی ، شود( را بر ػوين قرار دهد)كف شاول انگشتان وی

گرداند  .  1ح ،173ص، 93حاب، ابواب السسود ،3ح ،رالشیع وسائل .را در روػ قياوت اػ او دور 
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كند ،دو سسده خا حعد اػ آن نشسته قسهت دو ران پـا واقـع  ،)وراد حه داوان ظود نگاه 
 .حاشد( حاالی ػانو وی در

 .  دخعكر سسده را تکرار نها .7
كند، ا هفت ورتبهخا پنذ خوثل سه ، عكر سسده را حه عدد فرد .8  .  ظتن 
ُهــّنَ َلــ»: پــیش اػ شــروع در عكــر ســسده ایــن دعــا را حصوانــد .9  َك ِحــَســَسْدُت َو  َك الّلٓ

ْســَلْهُت َو  َك َلــآَوْنــُت َو 
َ
ْلــُت َو  َك َعَلْيــأ ّبــَتَوّكَ ْنــَت َر

َ
ــغٔي َظَلَقــُه وَشــّقَ َســَسَد َوْضهــ، يأ ي ِلّلَ

ْحَسُن اْلٓصاِلقٔيَن اهّلُل  ََ َتٓبارَ  ،َرّبِ اْلٓعاَلهٔيَن  لِِل اْلَحْهُد ْهَعُه َوَحَصَرُه َو َس 
َ
 .  « أ

كنـــد و اػ ظدا .11 ـــد وتعـــالدر ســـسده دعـــا  ن دعـــا را یـــحاضـــت حصواهـــد و ا ون
 1،َك ِوــْن َفْضــل ليأيــاْرُػْق عَو  ياْرُػْقنــ، َن ٔي ْلُهْعطــا َر ْيــا َظ خــَو  َن ٔي الَهْســُؤْول َر ْيــا َظ خــ»: حصوانــد

كسیبهتر یا» یعنخ «ِن ٔي ُعو اْلَفْضِل اْلَعظ َك نَّ ِ  فَ   یكننـد و ا یكه اػ او درظواسـت وـ ین 
كننــدگانیبهتــر ــه وــن و ظــانواد، ن عطــا  ــده یوــن روػ ۀاػ فضــل ظــودت ح ــه ، ح پــس ح
 .  «یهست یفضل بزرگ یكه تو دارا یدرست

 .  دخاد حگوخح و عكر را زيكند و تسب یطوالنسسده را  .11
كـف پـا یپـا یند و رويبـر ران طـ  حنشـ، حعد اػ سـسده .12 طـ   یراسـت را بـر 

كه ا  .  ناوند  یو «کَتورُّ »ن نوع نشستن را یحگغارد 
گرفت یوقت، حعد اػ هر سسده .13  .  دخر حگويتکب ،نشست و حدنش آرام 
گرفت، لاّو  ۀحعد اػ سسد .14 كه آرام   » حدنش 

َ
بّ  ْسَتْغِفُر اهّلَل أ ُتْوُب َو  يَر

َ
 . دخحگو «ِه ْي لَ ؤِ أ

ُهـّنَ اْغِفـْر لـي َو »: بین دو سسده حگوخـدو  ِضْرنـَو  ياْرَحْهنـالّلٓ
َ
ّنـي ِلٓهـا ؤِ ، اْدَفـْع َعّنـيَو  يأ

ْنَزْلَت ِؤلَ 
َ
 .  « َرّبُ اْلٓعاَلهٔيَن اهّلُل  ََ َتٓبارَ  ،ِوْن َظْيٍر َفقْير   ّيَ أ

 .  ها حگغارد  ران یها را رو  دست، نشستن هنگامدر  .15
ْكَبـراهّلُل »، حدن یدر حال آراو، سسدۀ دّومرفتن حه  یبرا .16

َ
وسـتحب و  دخـحگو « أ

گفــتن تکبيرهــا دســت كنــداســت ووقــع  كــه در تکبيــرة االحــرام  ،هــا را حلنــد  ههشنــان 
 .  گغشت

                                                           
كافی عبارت حه صورت . 1  . آوده است «ِوْن َفْضِلَك اْلواِسِع »در نسصه 
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 .  ها صلوات حفرستد در سسده .17
و حازوها را اػ پهلو ضدا نگـه دارنـد  ن نشسباننديها و شکن را حه ػو  وردان آرنذ .18

 .  گر حشسبانندخکدخحدن را حه  ین حگغارند و اعضايها و شکن را بر ػو  و ػنان آرنذ
هـا را حعـد اػ ػانوهـا   دسـت، ام ركعت حعـديق یحلند شدن برا هنگامدر وردان  .19
 .  دنداربر نياػ ػو

حلکـه حـاػ ، نکـرده انگشتان را وشت، در وقت برظاستن برای قيام ركعت حعد .21
كندو كرده   .  بر ػوين پهن 

كه برای قيام حلند وـی .21 طـور وسـتقين و  شـوند اػ حـال نشسـته حـهػنان هنگاوی 
كهانی حساػند، راست كنند و   .  حلند شوند حدون آنکه ظود را ظن 
ــرا .22 ــحگو، ام ركعــت حعــديــق یدر هنگــام برظاســتن ب ــْوُم ِحَحــْوِل اهّلِل »: دخ ُق

َ
ــِه أ ِت   َوُقّوَ

ْقُعُد َو 
َ
رْ ِحَحْوِل اهّلِل »: دخا حگوخ 1«أ

َ
ْقُعُد َوأ

َ
ُقْوُم َوأ

َ
ِتِه أ ْسُسُد ُع َو َك  َوُقّوَ

َ
  2.«أ

 وکروهاتسجده
 :  وکروه شهرده شده است اورطند  ،در سسده . 1417 مسأله

   3؛قرآن ظواندن در سسده .1
كردن ضافُ  .2  گرد و غبـار یسسده برا یوت  كردن  گـر در اثـر فـوت البّتـ؛ برطرف  ه ا
 .  نهاػ حاطل است مالػحنابر احتياط  ،دخرون آیدو حرف اػ دهان عهدًا ب، كردن
گغاشته و بر نـدارد و حـا ههـان حـال حـه بین دو سسده دست .3 ها را بر ػوين حاقی 
كه حا نشستن بین دو سسده؛ م بروددّو  ۀسسد گونـه ،البّته این در صورتی است  ای  حه 
   .شدونافات نداشته حا، گغشت «1133» وسألۀكه در 

كتاب ،گرخوکروهات د  .  آوده است تر لوفّص های  در 

                                                           
ْقُعــُد ِحَحــْوِل اهّلِل »اســتحباب عكــر . 1

َ
ُقــْوُم َوأ

َ
ِتــِه أ گفــتن آن رضــاًء وــانعی ، در نهــاػ نشســته ثاحــت نيســت«  َوُقّوَ ولــی 

 . ندارد

وم»گفتن عكر . 2  . وارد نشده است ،عت حعدهنگام برظاستن برای قيام رك« خا َحّیُ خا َقّيُ

كهتر است ،كراهت ظواندن قرآن در سسده. 3  . حه وعنای ثواب 
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 واججقرآنۀسجد
واضـب  ۀن قسـهت احکـام سـسدیـوناسب اسـت در ا، پس اػ عكر احکام سسده

 .  ز عكر شودينتالوت(  ۀ)سسدقرآن 
ـــدر هـــر  . 1418 مسأله ْسِن » ۀاػ طهـــار ســـور کخ ـــّنَ  » و «َوال

ْ
ـــَرأ ـــن َتْنز» و «اْق ـــال ـــن » و «لٔی ٓح

گـر انسـان آن را حـه 1سـتدار ا  سـسده ۀخـآ کخ «َسْسده كاوـل حصوانـد  كـه ا گـوش خـطـور  ا 
كنـــد ، هخـــحعـــد اػ تهـــام شـــدن آن آ، دهـــد  ۀســـسد»آن را  وواضـــب اســـت فـــورًا ســـسده 
 ؛ ندخگو  یو «تالوت

گـرالبّته  سـسده ، آوـد ادشخـهـر وقـت  دخـحا، كنـدفراوـوش  آوردن سـسده راضـا  هحـ ا
 بهتـر سـسده نهـودن هرطند ،ستيسسده واضب ن، اريدن حدون اظتيد و در شنخنها
 .  است

گــر فــرد آخــ . 1419 مسأله ؛ شــودتــالوت نيــز وکــّرر وــی ۀســسد، ســسده را تکــرار نهاخــد ۀا
گر آن را دو حار حصواند  . آوردضا  هحتالوت  ۀحاخد دو سسد، وثاًل ا

گر انسان ووقع . 1421 مسأله گوش وـ  سسده ۀخكه آ یا ز آن را يـظـودش ن، دهـد  یدار را 
 . آوردضا  هحتالوت  ۀد دو سسدخحا، حصواند
گـر . حنـابراین، ه اسـتخـوسهـوع آ، تـالوت ۀواضب شـدن سـسدسبب  . 1421 مسأله ا

ــفــرد تهــام آ كــه ظوانــده  یقســهتهرطنــد  ،اػ آن را حصوانــد یه را نصوانــد و تنهــا قســهتخ
 .  شود یتالوت واضب نه ۀسسد، لف  سسود حاشد یدارا

ـــرد آ . 1422 مسأله ـــر ف گ ـــا ـــد  ۀخ ـــط حصوان ـــســـسده را غل ـــط  یآن را اػ شصصـــ اخ ـــه غل ك
گــوش دهــد یوــ ــد  ــه، ظوان گون ــه  ــ یا ح ــه  یكــه عــرف آن را قرآن كــه غلــط ظوانــده شــده ح

 .  تالوت انسام دهد ۀد سسدخحا، حساب آورد
 ۀخـا نگـاه حـه آخـا تصّور آن در عهـن خسسده  ۀختالوت حا نوشتن آ ۀسسد . 1423 مسأله

گوش دادن حه آن واضـب نهـخسسده حدون ظواندن  گـر فـرد تنهـا  ،نيههشنـ .شـود یا  ا
                                                           

ســورۀ ٓحــن ســـسده  ؛17 ۀآخــ ،ســورۀ الــن تنزیــل )ســسده( ؛12 ۀآخــ ،)علــق( ســورۀ اقــرأ ؛39 ۀآخــ ،ســورۀ نســن. 1
 .  15 ۀخ(، آ)فّصلت
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گوش دهدخسسده را حصواند  ۀخآ ۀترضه  .  شود یوت واضب نهتال ۀسسد ،ا 
گر شصص . 1424 مسأله ، دهـد یص نهـيكه قرآن را تشـص یا ها حّش خوانه یا دخظواب  ا

گوش دهد  سسده ۀخآ  ؛ سسده واضب است، دار را حصواند و فرد آن را 

گــر  یولــ  كنــد شــدۀ آن را اػ طریــق دســتگاه پصــش صــدای ضــبطا ســسده ، گــوش 
گر صداين یونیزیا تلوخ ییویست و در پصش راديواضب ن آن قباًل ضبط شـده و قر یز ا
گـر شصصـ یولـ؛ ن حکن را دارديهه، شود  یپصش و ون یـزیا تلوخـو یـسـتگاه رادخدر ا یا

گـوش دهـديطور وستق دار را حصواند و حه  سسده ۀخآ سـسده ، ن پصـش شـود و فـرد آن را 
 .  واضب است

گــر . 1425 مسأله كــه آ یا اػ طهــار ســوره یکــخ ،در نهــاػ واضــبنهــاػگزار  ا ســسده  ۀخــرا 
كار ضایاهرطند  ،عهدًا حصواند، شد عكر «1317» وسألۀدارد و در   یولـ، حاشد یو زین 

تـالوت را  ۀه سـسدشـد و طنانخـسـسده نها، سـسده ۀخـپـس اػ ظوانـدن آ واضب است
كـه آن را دوحـاره  یحاطـل وـ، واضـبحنابر احتياط  نهاػش، آوردضا  هح شـود و الػم اسـت 

كندیوگر ا، حصواند كه سهوًا سسده   ؛ ن 

گــر  البّتــه نهــاػش ، اورد و نهــاػ را اداوــه دهــديــنضــا  هحــتــالوت را عهــدًا  ۀســسدفــرد ا
كرده است سسده کتر عّلت حههرطند  ،ح استيصح  .  گناه 

گر در نهاػ واضب . 1426 مسأله كـه سـسد یا وشغول ظواندن سوره، ا واضـب  ۀشـود 
دار   سـسده ۀخـدن حـه آيش اػ رسـیطنانشـه پـ، طه عهدًا ظوانـده حاشـد طـه سـهواً ، دارد

كنــد و ســورتوانــد ســور  یوــ، حفههــد گــر حعــد اػ ظوانــدن آ حصوانــد یگــرخد ۀه را رهــا   ۀخــو ا
كند، شد عكرش یپ ۀكه در وسأل ید طورخحا، دار حفههد  سسده  .  عهل 
در نهــاػگزار  ز اســت و طنانشــهیســسده در نهــاػ ضــا ۀخــگــوش دادن حــه آ . 1427 مسأله

گوش ســسده  ۀخــآ، حــال نهــاػ گــر در نهــاػ واضــب  ح اســتيصــح نهاػش، دهــد دار را  و ا
 ۀسـسد، د و حعد اػ نهاػخاشاره نها  تالوت  ۀسسد  حه قصد  واضب بر احتياط حنا ،حاشد

 . آوردضا  هحتالوت را حه شکل وعهول 
 :  طند شرط وعتبر است ،واضب قرآن ۀدر سسد . 1428 مسأله



    / واضبات نهاػ 

 .  تالوت حاشد ۀت سسدّي حه ن، نيبر ػو یشانیپ دادن قرار .1
گر وردم د یطور .2  كه ا كردخحگو، دندخحاشد   . ند سسده 
 .  نباشد یتالوت غصب ۀوکان سسد، واضبابر احتياط حن .3 
كـه سـسده بـر آن  یگـرخء دیا شـخـهـر را بـر ُو  یشـانیفـرد پ ،واضـبحنابر احتيـاط  .4 
 .  ح است حگغارديصح
كه فرد در سـسدياحت  ر وواضـع سـسدهیسـا، واضـب قـرآن ۀاط وستحب آن است 

ــ، شــد عكــرنهــاػ  ۀكــه در ســسد یز حــه دســتوريــرا ن( یشــانیر اػ پيــغ)  .ن حگــغاردير ػوــب
كــه در حــال ســسدهيــاحت ،نيههشنــ ــرد اػ  یشــانیپ یضــا، اط وســتحب آن اســت  ف
 .  تر نباشد نییا پاخحلندتر  ،ش اػ طهار انگشت حستهیػانوها و سر انگشتانش ب یضا

ــالوت الػم ن ۀدر ســسد . 1429 مسأله ــا وضــو يت ــســت فــرد ح ــا غســل خ ــخ . ّهن حاشــديا ت
گر فرد ضنب حنابراین،  گـوش دهـددار آخـۀ سـسدها حاجض هن خا واضـب ، را حصوانـد خـا 

 .  بینداػدر يست انسام آن را تأظيز نیآورد و ضاضا  هحتالوت را  ۀاست سسد

و عـورت ظـود  ست فـرد رو حـه قبلـه حاشـديواضب قرآن الػم ن ۀدر سسد . 1431 مسأله
 ؛ سر و حدنش را بپوشاند یوو، ا ػنخرا بپوشاند 

كـه در  یر وواردیز سايو ن حاشد کاو پا یشانیپ یست حدن و ضايالػم ن ،نيههشن
 .  ستيدر لباس او شرط ن، حاشد یشرط ونهاػگزار  لباس

o واججقرآنۀتسجدی فیک
گــاه  . 1431 مسأله ــانســان بــرای هــر  را حــه  یشــانیپ، واضــب قــرآن ۀســسد آوردنضــا  هح

گفـتن عكـر واضـب در  یكاف، دخعكر نگوهرطند  ،ن حگغارديقصد سسده بر ػو است و 
كه حگویا و بهتر تالوت وستحب است ۀدر سسد، سسود نهاػ  :  دخن است 

 ؤِ َه ٓلــال ؤِ »
َ
 ؤِ َه ٓلــال ؤِ ، َحّقــًا َحّقــاً   اهّلُل  اّل

َ
 ؤِ َه ٓلــال ؤِ ، قاً خٔ دَتْصــهانــًا َو خٔ ؤ  اهّلُل  اّل

َ
ــُعُبْود  اهّلُل  اّل ، ِرّقــاً  َو  ًة ّخَ

دًا َو  اخ َك َسَسْدُت لَ   َبـْل ، ْکِبراً ُوْسَت  الال ُوْسَتْنِکفًا َو ، ِرّقاً  َرّبِ َتَعّبُ
َ
 ف  ٔي َضـع ل  ٔيـَعل ْنـا َعْبـد  أ

 .  «ر  ٔي ظاِجف  ُوْسَتس
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و وسـتحب  تشّهد و سالم نـدارد، رة االحراميتکب، واضب قرآن ۀسسد . 1432 مسأله
 .  دخر حگويتکب، تالوت ۀبرداشتن اػ سسد است حعد اػ سر

كه فرد حاخد دو حار خا بیشتر سـسد . 1433 مسأله پـس ، آوردضـا  هحـتـالوت  ۀدر وواردی 
گغاشـتن آن حـه نّيـت سـسدػ ُو برداشـتن پیشـانی ا، لتـالوت اّو  ۀاػ انسام سسد  ۀهـر و 
كافی استتالوت دّو  م حنشـيند خـا سـایر تـالوت دّو  ۀو الػم نيست برای انسام سسد م 

كــار هرطنــد، اعضــای ســسده )غيــر اػ پیشــانی( را نيــز اػ ػوــين بــردارد ــا  ایــن  وطــابق ح
 .  است وستحباحتياط 

o کهووارد ستاوستحجتالوتقرآنۀسجدآوردنجاهبی
 :  است شهرده شده اػده وورد وستحبخدر  ،تالوت ۀانسام سسد . 1434 مسأله

 ؛ (943 ۀخآ) «َن ْو َوَلُه َخْسُسُد » دن حه عبارتيهنگام رس، «عرافاعأ» ۀوبارك  ۀسور 
 ؛ (17 ۀخآ) «صاِل ان َو  ّوِ ُد الُغ حِ » دن حه عبارتيهنگام رس ،«رعدال» ۀوبارك ۀسور
 ؛ (74 ۀخآ) «وَن ُر ؤَو ُی وا  وَن لُ َع ْف خَ َو » دن حه عبارتيهنگام رس، «نحلال» ۀوبارك ۀسور 
 ؛ (142 ۀخآ) «وعاً ُش ن ُظ ُه ُد خٔ زَی َو » دن حه عبارتيهنگام رس، «سراءال» ۀوبارك  ۀسور 
 ؛ (77 ۀخآ) «اً ّي کحُ  دًا ُو ّسَ ُس  اوّرُ َظ َو » دن حه عبارتيهنگام رس، «نخور» ۀوبارك ۀسور 
 ؛ (17 ۀخآ) «شاُء خَ وا  ُل َع ْف خَ » دن حه عبارتيهنگام رس، «حّذ ال» ۀوبارك  ۀسور 
 ؛ (55 ۀخآ) «َر ْي وا الَص لُ َع فْ ؤِ » دن حه عبارتيهنگام رس، «الحّذ » ۀوبارك  ۀسور 
 ؛ (34 ۀخآ) «ُنُفوراً  َوػاَدُهْن » دن حه عبارتيهنگام رس، رقانُف ال» ۀوبارك  ۀسور 
 ؛ (93 ۀخآ) «ِن ٔي ظالَع  ِش ْر الَع  ّبِ رَ » دن حه عبارتيهنگام رس، «نهلال» وباركه   ۀسور 
ِك  ّرَ َظ َو » دن حه عبارتيهنگام رس، «ص» ۀوبارك ۀسور   ؛ (93 ۀخآ) «ناَب أ عًا َو را
 . (91 ۀخآ) «َن ْو ُد ُس ْس خَ  ال» دن حه عبارتيهنگام رس، «نشقاقاال» ۀوبارك  ۀسور 

كــه  كــه در آن عكــر ســسود  ای هخــهــر آ هنگــام رســيدن حــهانســان حلکــه بهتــر آن اســت 
 .  تالوت انسام دهد ۀسسد، حاشد



    / واضبات نهاػ 

دتش.9 ه 
واضـب و وسـتحب و ركعـت  یم تهام نهاػهادر ركعت دّو انسان حاخد  . 1435 مسأله
 ســـسدۀ دّومحعــد اػ ، ءم نهــاػ وغـــرب و ركعــت طهــارم نهـــاػ ظهــر و عصــر و عشـــاســّو 
 ؛ تشّهد حصواند، ند و در حال آرام بودن حدنيحنش

 »: دخحگو یعنخ 
َ
 ْشَهُد أ

َ
 ؤِ ٓلـَه ؤِ  ْن الٓ أ

َ
 َو َلـُه  َك خٔ َشـر َوْحـَدُه الٓ    اهّلُل  اّل

َ
 ْشـَهُد أ

َ
ـداً أ َعْبـُدُه  ّنَ ُوَحّهَ

ٍد َو  ٓی َالّلُهّنَ َصّلِ َعل َرُسْوُلُه َو  ٍد ُوَحّهَ گر حگو ههشنين؛ «آِل ُوَحّهَ  »: دخا
َ
 ْشَهُد أ

َ
 ْن أ

َ
ال ِؤٓلـَه ِؤاّل

داً  اهّلُل  ی اهّلُل َعَلْي  و َاْشَهُد َاّنَ ُوَحّهَ كافين «ُلُه َرُسوَعْبُدُه َو  َوآِلهِه َصّلَ  .  است یز 
 .  تشّهد الػم استظواندن  هندر نهاػ وتر ان عكر است، شاخ
كـه عرفـاً  د هـرخـحا، هنگام تشّهد در صورت اوکان فرد . 1436 مسأله نشسـتن بـر  طـور 
گفــتن عكــر نديحنشــ، كنــد یصــدق وــ آن ــاســتقرار و آراوــش حــدن را رعا، و هنگــام  ت خ
كلهات تشّهد را حه عربيو ن دخنها هـن  كه وعهول است پشت سر یح و طوريصح یز 
حـه عكرهــا و ، تشــّهدهـای  ن عبارتیالبّتـه فاصــله شـدن بــ؛ دخــت وـواالت حگوخــرعاو حـا 
 . كه وارد شده است اشکال ندارد ییدعاها

 د وستحباتتشه 
 :  در حال تشّهد وستحب شهرده شده است ،طند وورد . 1437 مسأله

كف قدم پا یقدم پا یند و رويبر ران ط  حنش .1 كه  یراست را بر  ط  حگغارد 
 .  اوندن یو «کَتَورُّ »آن را 
 .  گر حشسباندخکدخها را حه   ها حگغارد و انگشت  ها را بر ران  دست .2
كند .3    .(حاشد یػانو و یواقع در حاال قسهت دو ران پا ،وراد) حه داوان ظود نگاه 
ُر ْيـَظ َو  لِِل  َواْلَحْهـُد  َوِحـاهّلِل   ِحْسـِن اهّلِل »: دخـا حگوخـ «لِِل  اْلَحْهـُد »: دخش اػ تشّهد حگویپ .4

ْسهاِء 
َ
ْسهاُء الُحْسن َو  َوِحاهّلِل ِحْسِن اهّلِل »: دخا حگوخ «لِِل اعْأ

َ
ها  ٓی اعأ    .«لِِل ُكّلُ

ْل َشفاَعَتُه َو َو »: دخل حگوحعد اػ صلوات در تشّهد اّو  .5  .  «اْرَفْع َدَرَضَتُه َتَقّبَ
 .  س س برظيزد، حگوخد« ُسْبحاَن اهّلِل »هفت ورتبه ، لتشّهد اّو   حعد اػ .6
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ُقـــْوُم ِحَحــْوِل اهّلِل »: دخـــحگو، ام ركعـــت حعــديـــق یهنگــام برظاســـتن بــرا در .7
َ
ِتـــِه أ  َوُقّوَ

ْقُعُد َو 
َ
رْ ِحَحْوِل اهّلِل »: دخا حگوخ «أ

َ
ْقُعُد َوأ

َ
ُقْوُم َوأ

َ
ِتِه أ ْسُسُد ُع َو َك  َوُقّوَ

َ
 . «أ

 .  دو پا را حه هن حشسبانند یها  ران ػنان، هنگام ظواندن تشّهد .8

كـه در ، ا وطابق آنشـه نقـل شـده حصوانـدتشّهد اول و دوم ر . 1438 مسأله گونـه  حـدین 
 :  تشّهد ركعت دوم حگوخد

ْســــٓهاِء َو   َواْلَحْهــــُد لِِل ِحــــاهّلِل  َو ِحْســــِن اهّلِل » 
َ
 اهّلُل ، لِِل َظْيــــُر اعأ

َ
ْن آل ِؤٓلــــَه ِؤاّل

َ
ْشــــَهُد أ

َ
 َوْحــــَدُه أ

ْشــَه َلــُه َو  َك َشــرخٔ  آل 
َ
ــدًا َعْبــُدُه َو أ ّنَ ُوَحّهَ

َ
  ،َرُســوُلُه ُد أ

َ
َنــغْیرًا َبــْیَن َخــَدِی ْرَســَلُه ِحــاْلَحّقِ َحشــيرًا َو أ

اَعِة  نَّ ، الّسٓ
َ
ْشَهُد أ

َ
ّبُ َو  َك أ ُسـْوُل ِنْعَن الّرَ دًا ِنْعـَن الّرَ ّنَ ُوَحّهَ

َ
ـٍد َوآِل اللّٓ ، أ ُهـّنَ َصـّلِ َعَلـٓی ُوَحّهَ

ْل َشٓفاَعَتُه َو  ٍد َوَتَقّبَ  « اْرَفْع َدَرَضَتُه ُوَحّهَ
 .  حگوخد« َرّبِ اْلعاَلهٔيَن  لِِل اْلَحْهُد »خا « لِِل اْلَحْهُد »خا سه ورتبه  و حعد اػ آن دو ورتبه

 :  و در تشّهد ركعت آظر حگوخد س س برای ركعت حعد برظيزد
ْسٓهاِء َو  لِِل  َواْلَحْهُد  َوِحاهّلِل ِحْسِن اهّلِل »

َ
 اهّلُل ، لِِل َظْيُر اعأ

َ
ْن آل ِؤٓلَه ِؤاّل

َ
ْشَهُد أ

َ
 َك َشـرخٔ  َوْحَدُه آل أ

ــُه َو  ْشــَه َل
َ
ــُدُه َو أ ــدًا َعْب ّنَ ُوَحّهَ

َ
 ُد أ

َ
ــاْلَحّقِ َحشــيرًا َو َرُســوُلُه أ ــاَعِة ْرَســَلُه ِح ــَدِی الّسٓ ــْیَن َخ ــغیرًا َب ، َن

ــ ّنَ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ّبُ َو  َك أ ُســوُل ِنْعــَن الــّرَ ــدًا ِنْعــَن الّرَ ّنَ ُوَحّهَ

َ
ــاُت ، أ حّيٓ ــَلٓواُت الٓطــاِهراُت َو  لِِل   الّتَ الّصَ

ٓب  ـاِحٓغ الَطّيِ اِجٓحـاُت الّسٓ كٓيـاُت الٓغادٓخـاُت الّرٓ ا اِعٓهـاُت ٓوـااُت الّزٓ ٓطـاَب َوَػَكـٓی َوَطُهـَر  اُت الّنٓ
ــَص َو  ــِه َوَظُل  اهّلُل ، َصــٓفا َفِلّلٓ

َ
ــَه ِؤاّل ْن آل ِؤٓل

َ
ــَهُد أ ْش

َ
ــرخٔ أ ــَدُه آل َش ــُه َو   َك  َوْح ــَه َل ْش

َ
ــدًا أ ّنَ ُوَحّهَ

َ
ُد أ

رْ َعْبُدُه َو 
َ
ـاَعِة ِحاْلَحّقِ َحشْيرًا َو َسَلُه َرُسْوُلُه أ ْشـَهُد ، َنـغیرًا َبـْیَن َخـَدِی الّسٓ

َ
ّبُ  أ ّبـی ِنْعـَن الـّرَ ّنَ َر

َ
أ

ّنَ َو 
َ
ُســـوُل َو أ ـــدًا ِنْعـــَن الّرَ ـــاَع ُوَحّهَ ّنَ الّسٓ

َ
ْشـــَهُد أ

َ
ْخـــَب فيٓهـــا َو أ ّنَ اهّلَل َة آتَيـــة  آل َر

َ
 َیْبَعـــُ  َوـــْن أ

غی َهٓدانَ  لِِل اْلَحْهُد ، اْلُقُبورِ  ِفي
َ
ْن َهـٓداَنا اهّلُل ا ِلٓهـغا َو اّل

َ
ـا ِلَنْهَتـدَي َلـْو آل أ ُكّنٓ  لِِل اْلَحْهـُد ، ٓوـا 

 .  َرّبِ اْلٓعاَلهٔيَن 
ــٍد َوٓحــارِ اللّٓ   ــٍد َوآِل ُوَحّهَ ْن َعَلــٓی  َْ ُهــّنَ َصــّلِ َعَلــٓی ُوَحّهَ ــٍد َوَســّلِ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ َعَلــٓی ُوَحّهَ
ْن َع   ـٍد َوَتـَرّحَ ـٍد َوآِل ُوَحّهَ ـٍد َو ُوَحّهَ ـٍد َلـٓی ُوَحّهَ ْيَت َوٓحاَرْكـَت َو  ،آِل ُوَحّهَ ْهـَت َتَر َكٓهـا َصـّلَ ّحَ

ــٓراهٔيَن َو  ــٓی ِؤْب ــَعَل ــٓراهٔيَن ِؤّنَ ــٍد اللّٓ ، َحهيــد  َوسٔيــد   َك آِل ِؤْب ــٍد َوآِل ُوَحّهَ ــٓی ُوَحّهَ ُهــّنَ َصــّلِ َعَل
ـغٔیَن َسـَبُقْوٓنا ِحالخٓهـاِن َوآل َواْغِفْر َلٓنا َو 

َ
ٓنـا ِلْظٓواِنَنـا اّل ّحَ ـغْیَن آَوُنـوا َر َتْسَعـْل فـي ُقُلوِحٓنـا ِغـاّلً ِلّلَ
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ُهّنَ َصّلِ َعلَ ، َرُؤْوف  َرحٔين   َك ِؤنَّ 
ِة َو الّلٓ ٍد َواْوُنْن َعَلّيَ ِحاْلَسّنَ ٍد َوآِل ُوَحّهَ ٓعاِفٔنی ِوَن ٓی ُوَحّهَ

ــارِ  ــٍد َواْغِفــْر لِ ، الّنٓ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ ُهــّنَ َصــّلِ َعَلــٓی ُوَحّهَ
ْلُهــْؤِونٔيَن َواْلُهْؤِوٓنــاِت َوِلَهــن َدَظــَل الّلٓ

 َتٓباراً َبْیتی ُوؤِونًا َوآل 
ٓ
اِلهٔيَن ِؤاّل  1.«َتِزِد الّظٓ

سالمنهاز.3
نهـــاػگزار  واضـــب اســـت، در ركعـــت آظـــر تهـــام نهاػهـــا حعـــد اػ تشـــّهد . 1439 مسأله

 .  دخحگو «سالم»
 :  سه عبارت است یدارا «سالم» . 1441 مسأله

الُم َعلَ » .1   .  «َبَركاُتُه َو    َرْحَهُة اهّلِل َو  ّيُ بالّنَ  َهاّیُ اَ  َك ْي الّسَ
الُم َعلَ » .2   .  «َن ٔي اِلح الّص ِعباِد اهّلِل  ٓی َعلَو  ناْي الّسَ
الُم َعلَ » .3   .  «َبَركاُتُه َو   َرْحَهُة اهّلِل ُکْن َو ْي الّسَ
گفـتن آن یسالم واضب   م اسـت وسـالم سـّو ، شـود یاػ نهـاػ ظـارح وـنهـاػگزار  كه حـا 

كنـــد و وقـــدار واضـــب در آنتوانـــد  یوـــنهـــاػگزار  كتفـــا  گفـــتن آن ا ـــالُم » گفـــتن، حـــه  الّسَ
كه ضهلـهيو احت است «ُکْن ْي َعلَ  را حـه آن  «َبَركاُتـُه َو    اهّلِل  َو َرْحَهـُة » اط وستحب آن است 

كند  ؛ اضافه 
كتفا نها یواضب حه سالم دّوم نهحنابر احتياط  اّوا گر؛ دختواند ا سالم نهاػگزار  پس ا

 ؛ آوردضا  هحسالم سّوم را هن  است واضب، اطياحتنابر ح ،دخدّوم را حگو
گفتن آن اػ نهـاػ ظـارح نهـنهاػگزار  ل اػ وستحبات است وسالم اّو  یول  شـود  یحا 

گفتن ا  و حاشـد ویگـر خحعـد اػ تشـّهد و قبـل اػ دو سـالم د، ن سـالِم وسـتحبیـو وحّل 
رفتــار نهــوده  وســتحب اطيــوطــابق حــا احت ،دخــهــر ســه ســالم را حگونهــاػگزار  طنانشــه
 .  است

                                                           
گونــه حگوخــد ،ســ س. 1  الّســآلُم »: حعــد اػ آن ســالم نهــاػ را ایــن 

َ
بــّیُ َوَرْحَهــُة اهّلِل َعَلْيــَك أ َهــا الّنَ ــآل ، َبَرٓكاُتــُه  َو ّیُ ُم الّسَ

ْنبياِء اهّلِل 
َ
آلُم َعَلٓی َضْبِرجٔيَل َووْيٓکاجٔيَل َو ا، ُرُسِلِه  َو َعَلٓی أ بٔیَن لّسَ ِجَکِة اْلُهَقّرَ ـِد ْبـِن َعْبـِد ، اْلَهآل آلُم َعَلٓی ُوَحّهَ الّسَ
باهّلِل  ــٔیَن آلَنبــّيَ حَ  ٓظــاَتِن الّنَ ــآلُم َعَلْيٓنــا َو ّي ــاِلحٔيَن َعَلــٓی ِعٓبــاِد اهّلِل ْعــَدُه َوالّسَ ػ ســالم آظــر نهــا ،و حعــد اػ آن « الّصٓ

الُم َعَلْيُکْن َو »خعنی   . را حگوخد« َبَركاُتُه َو    َرْحَهُة اهّلِل الّسَ
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واننـــد حالـــت تشـــّهد ، د در صـــورت اوکـــان در هنگـــام ســـالمخـــفـــرد حا . 1441 مسأله
گفتن سالم واضب نشسته حاشد كنـدخـاستقرار و آراوش حدن را رعا، و هنگام  و آن  ت 
ــ ــه عرب ــا رعا، كــه وعهــول اســت یح و طــوريصــح یرا ح ــپشــت ســرهن و ح ت وــواالت خ

 .  دخحگو

ــرعاشــاخان عكــر اســت،  حکــن آراوــش در ، م وســتحبت آراوــش نســبت حــه ســالخ
كه در  یوستحب یها عكر  .  عكر شد «1113» وسألۀرا دارد 

گر . 1442 مسأله گفتـه یحصواهـد سـالو، دهـد ینهاػ را سـالم و یوقتنهاػگزار  ا كـه  ، را 
كند یگرخل ديا حه دلخاطًا ياحت ها حـه صـورت عیـل  خک اػ سالم حکن آن در هر، تکرار 
 :  است

لدر وورد  -    1.ست اشکال نداشته حاشديند ين تکرار حعیا ،سحم او 
مدر وــورد  - گــر آن را صــح ،سههحم دو  را تکــرار  اط واضــب اســت آنيــاحت، گفتــه حيا
گفته و نکند گر غلط  گفـتن يصح در شک كه یدر صورت و تکرار آن اشکال ندارد، ا ح 
كلهــ، آن دارد ــر قبــل اػ تهــام شــدن  گ توانــد آن را  وــی، كــرده شــک در آن، وشــکوک ۀا

كلهـاّو ، دخدوحاره حگو گر حعـد اػ تهـام شـدن  گفـتن آن يدر صـح شـک، وشـکوک ۀا ا ح 
 .  تکرار نکند را اط واضب است آنياحت، نهوده
مدر وـورد  - گـر  ،سحم سهى  گفتـه آن را ا قبـل اػ ، بـودن آنح يدر صـح شـک اخـغلـط 

كلهـــ گـــر آن را و  دخـــالػم اســـت آن را دوحـــاره حگو، ش آوـــدهیوشـــکوک پـــ ۀتهـــام شـــدن  ا
گفتــه و  كلهــحعــ، شــک اخــدرســت  تکــرار آن اشــکال ، وشــکوک بــوده ۀد اػ تهــام شــدن 

 .  اط حصوانديوگر آنکه حصواهد نهاػ احت؛ ندارد
كنـد و وـوقع . 1443 مسأله گر سالم نهاػ را فراوـوش  كـه صـورت نهـاػ خـایادش بخـ یا د 

كـه یحه هن نصورده و ورتکب عهلـ و  یطـور عهـد طـه حـه - انسـام آن هـن نشـده حاشـد 

                                                           
گـر، طند برای خـک ورتبـه( گفتن عهدی این سالم در غير ووضع آن وثل قنوت )هر ،شاخان عكر است. 1 حـه  ا

گـر حـه قصـد دعـا حاشـد و حنـابر فتـوٓی ، عنوان تحّيـت حـدون قصـد دعـا حاشـد واضـب ضـایز احتيـاط حنـابر ، ا
 . نيست
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كـردنوثل پ) كند وینهاػ را حاطل  - یسهوطه  د و خـد سـالم را حگوخـحا، (شـت حـه قبلـه 
 .  ح استينهاػش صح

كنـد و وـوقع . 1444 مسأله گر سالم نهاػ را فراوـوش  كـه صـورت نهـاػ خـایادش بخـ یا د 
كـارخـحه هن ظورده  و طـه  یطـور عهـد انسـام آن طـه حـهكـه انسـام داده حاشـد  یا آنکـه 

كردن - كند ینهاػ را حاطل و، یسهو  .  ح استينهاػش صح - وثل پشت حه قبله 

 وستحباتسالم
 :  وستحب شهرده شده است ،در حال سالم كارطند  . 1445 مسأله

 .  كه در تشّهد عكر شد یطور هاستز قرار دادن دينشستن در هنگام سالم و ن .1

كــه فــراد .2 حــا ، مظوانــد و ههشنــين اوــام ضهاعــت در ســالم ســّو  نهــاػ وی ٓی كســی 
كنـد حـ، طشـن خـا بینـی خـا غيـر آنهـا  ۀگوش گونـهحـه طـرف راسـت ظـوخش اشـاره  كـه  ه  ای 
 .  نباشد رو حه قبله بودن ونافات نداشتهحا اش اػ قبله برنگردد و  طهره

كســی نباشــد ،وــأووم در نهــاػ ضهاعــت .3 كــه در ضانــب طــ  او  در ، در صــورتی 
گوش، مسالم سّو  كند، طشن خا بینی خا غير آنها ۀحا  طوری  ،حه طرف راست ظود اشاره 

گر در طـرف  ه قبله بودن ونافات نداشته حاشدحا رو حاش اػ قبله برنگردد و  طهرهكه  و ا
گوشـسـالم سـّو ، ط  او وـأوووی حاشـد   ۀم را خـک حـار دخگـر حگوخـد و در ههـان حـال حـا 

ـــد كن ـــه طـــرف طـــ  ظـــوخش  ـــا اشـــاره ح ـــا غيـــر آنه ـــا بینـــی خ ـــه  ،طشـــن خ ك ـــا طـــوری  ح
 .  بودن ونافات نداشته حاشد قبله حه رو

جیترت.30
گر  . 1446 مسأله اػ حهـد  قبـلوـثاًل سـوره را ، ه هـن بزنـدب نهاػ را حـيعهدًا ترتانسان ا
 .  شود ینهاػش حاطل و، آوردضا  هحش اػ ركوع یا سسود را پخحصواند 

گر  . 1447 مسأله  بواضـ یترتيب را در وورد اضـزا ،ندانستن وسأله ضهتحه انسان ا
كـه ظوانـده رعاخـت نکـرده حاشـد كـه ، نهاػهایی  طنانشـه ضاهـل وقّصـر حاشـد نهـاػی 

 ؛ ظوانده حاطل است
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گر اّوا در ، هـل قاصـر حاشـد و حـه هـن ظـوردن ترتيـب در وـورد غيـر دو ركـن حاشـدضا ا
گغشــته احتــدا ســورهوــثاًل ، ش صــحيح اســت  ایــن صــورت نهــاػ گــر فــرد در نهاػهــای   ،ا
ظوانده خـا تشـّهد را در ركعـت  ظوانده است خا حهد را حعد اػ ركوع وی س س حهد وی

كـه ، كـرده ّدم ویخا صلوات تشّهد را بر شهادتين تشـّهد وقـ ظوانده ل ویاّو  در صـورتی 
   ؛نهاػش صحيح است، ضاهل قاصر حاشد

وثـل اخنکـه احتـدا دو سـسده اػ  ،طنانشه ترتيب بـین دو ركـن را رعاخـت نکـرده ولی
، آورده اسـت وـیضـا  هحـآن ركعـت را  سـ س ركـوع ،داده اسـتخک ركعت را انسام وـی
 .  نهاػش حاطل است

گر  . 1448 مسأله كند و ركن یركنفرد ا وـثاًل ، آوردضا  هححعد اػ آن را  اػ نهاػ را فراووش 
كندیپ  .  حاطل است، واضبحنابر احتياط  نهاػش، دخدو سسده نها، ش اػ آنکه ركوع 

گــر . 1449 مسأله كنــد و ط یركنــ فــرد ا كــه حعــد اػ آن اســت و ركــن  یزيــرا فراوــوش  را 
كندیوثاًل پ، آوردضا  هحست ين ضـا  هحد ركن را خحا، تشّهد حصواند، ش اػ آنکه دو سسده 

 .  ش اػ آن ظوانده دوحاره حصواندیاشتباهًا پ را آورد و آنشه
گــر  . 1451 مسأله كــه ركــن ن یزيــطانســان ا كنــد و ركــن حعــد اػ آن را يرا  ســت فراوــوش 

كنـد و وشـغول ركـوع شـود ،آوردضا  هح ح اسـت و ينهـاػش صـح، وثاًل حهد را فراوـوش 
 . آن را اداوه دهد

گر  . 1451 مسأله كه ركن ن یزيطفرد ا كنـد و طيرا  كـه حعـد اػ آن یزيـست فراوـوش   را 
كنـد و سـوره را حصوانـد ،آوردضـا  هحـسـت ياست و آن هن ركـن ن ، وـثاًل حهـد را فراوـوش 

كرده خحا كه اشتباهًا ضلـوتر ظوانـده یزيط، آورد و حعد اػ آنضا  هحد آنشه را فراووش  ، را 
 .  دوحاره حصواند

گر سسد . 1452 مسأله م را دّو  ۀا سـسدخـ، م اسـتدّو  ۀنکـه سـسدخال ايـل را حـه ظاّو  ۀا
 ۀسـسد نيلـاسـت و اّو  حينهاػش صـح، آوردضا  هح، ل استاّو  ۀنکه سسدخال ايحه ظ

 .  دخآ وی حه حساب، مدّو  ۀاو سسد ۀسسدن يودّو ل و اّو  ۀاو سسد
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وواالت.33
نهاػ وانند ركـوع  یكارها یعنخ ،حصواند «وواالت»د نهاػ را حا خانسان حا . 1453 مسأله

كــه در  ییزهــايآورد و طضــا  هحــو پشــت ســر هــن  یدر پــ یو ســسود و تشــّهد را پــ نهــاػ را 
گـر حـه قـدر پشـت سـر هـن حصوانـد، كـه وعهـول اسـت یطور ظواند حه یو ن آنهـا یبـ یو ا

كه نگویفاصله ب  .  نهاػش حاطل است، ظواند یند نهاػ وخنداػد 
كلهه را طورخد حروف خانسان حا . 1454 مسأله كـه بـر آنخهن حگو پشت سر یک  شـه د 
كلهه، گفته گفتنش را داشته) آن  كندعرفًا ( كه قصد   .  صدق 

كــه خــپشــت ســر هــن حگو ید طــورخــک عكــر را حاخــا خــ هخــک آخــهــات كل ،نيههشنــ  د 
ــآههــان  ــه خ گفتــنش را داشــته) را عكــخ ــر آن( كــه قصــد  گفتــهب ــًا صــ، شــه  . دخــدق نهاعرف

ضــاّر و ، صــفت و ووصــوف، هيــن وضــاف و وضــاف ؤلیت وــواالت بــخــرعاحنــابراین، 
 .  فعل و فاعل و وانند آن الػم است، وبتدا و ظبر، وسرور
گفتـه یطـور - اتخن آیت وواالت وعتبر بخارع ،طور  نيهه   آن سـوره، كـه بـر آنشـه 
كندعرفًا ( كه قصد ظواندنش را داشته)  .  حاشد وی الػم - صدق 

كــه بــرا، حــا توّضــه حــه وطالــب فــوق ک خــ اتخــن آیت وــواالت بــخــرعا یوعلــوم اســت 
كلهـاتیت وـواالت بـخـنسبت حـه رعا یشتریفرصت ب، سوره وضـود  ا عكـرخـه خـک آخـ ن 
كلهــهین طــور اســت وــواالت بــيههــو  دارد ک خــحــروف نســبت حــه وــواالت در  ،ن دو 
 . كلهه

گــر در نهــاػ ســهوًا بــ . 1455 مسأله كلهــاتخــهــا   ن حــرفیا  1(رة االحــراميــحــه ضــز تکب) ا 
ــدریفاصــله ب ــه ق ــداػد و فاصــله ح ــ ین كــه صــورت نهــاػ اػ ب ــرودینباشــد  طنانشــه ، ن ب

كلهـات را حـهخـهـا   د آن حرفخحا، وشغول ركن حعد نشده حاشد ر وعهـول حصوانـد و طـو ا 
گر وشغول ركن  دختکرار نها آن را الػم است، حعد اػ آن ظوانده یزيكه ط یدر صورت و ا

                                                           
ْكَبـراهّللُ »واالت بـین حـروف طنانشه وـ ،اّوا در تکبيرة االحرام. 1

َ
كلهـ « أ كلهـه  «اهّلل» ۀخـا بـین  ْكَبـر»و 

َ
رعاخـت  «أ

گونه ،بینداػدنگردد و بین آنها فاصله  كه  حه  تکبيـر وـغكور ، اػ صورت تکبيرة االحرام بودن ظـارح شـودای 
كتفا نهوده استنهاػگزار  و طنانشه حاشدحاطل وی  .  نهاػش حاطل است ،حه ههان ا
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 . ح است و آن را اداوه دهدينهاػش صح، حعد شده حاشد
هن  وـواالت را حـه  ،بـزرگ یهـا سوره  طول دادن ركوع و سسود و ظواندن . 1456 مسأله
 .  ػند ینه

قنوتنهاز
، ماػ ركـــوع ركعـــت دّو  قبـــل ،واضـــب و وســـتحب یدر تهـــام نهاػهـــا . 1457 مسأله

ــده شــود و  وغــرب و عشــاء و نهــاػ  صــبح و یدر نهاػهــاوســتحب اســت قنــوت ظوان
كيــد  ن وســتحبیــا، ضهعــه اط واضــب آن يــدر نهــاػ َشــْفع احت یولــ؛ دارد یشــتریبتأ

كــه قنــوت را  ــ انســام دهــدرضــاًء اســت  ــا آنکــه و در نهــاػ وْت ــر ح ، حاشــد یركعــت وــ کخ
 ؛ است اػ ركوع وستحب قبلظواندن قنوت 

ل قبـــل اػ ركـــوع و در ركعـــت اّو  یکـــخ كـــه دو قنـــوت وســـتحب دارد، نهـــاػ ضهعـــه 
د فطـر و يـات پنذ قنوت و نهـاػ عخو نهاػ آ حاشد یم حعد اػ ركوع ودر ركعت دّو  یگرخد

عكـر ، خـک فصـل وربـوط حـه هـردر  هـاكه توضيح آن قرحان در دو ركعت طند قنوت دارد
 .  شود وی

و دو دســت را در  دخــر حگويــت تکبقبــل اػ قنــو انســان وســتحب اســت . 1458 مسأله
گفتن تکبير حاال آورده گونـه ،هنگام  كـه در  سـ س پـایین انـداػد حـه   «1935» وسـألۀای 

كند گغشت  .  و حعد دوحاره دو دست را برای ظواندن قنوت حلند 
كـف آنهـا را رو   دست، در قنوت وستحب است . 1459 مسأله هـا را وقابـل صـورت و 

گر را حه هـن خد یها  انگشت، نگشت شستو حه ضز ا هن نگه دارد یحه آسهان و پهلو
كــف دســت حشســباند كنــد  و حــه  حــدون دســت ، واضــبحنــابر احتيــاط  حلکــه؛ هــا نگــاه 
كردن  .  ستيح نيقنوت صح، ضز در وورد ضرورت، حلند 

كه   هنگام قنوت آن قدر حلنددر ها را دستنهاػگزار  وکروه است . 1461 مسأله كند 
نــوت در وقــت پــایین انــداظتن ق پاخــانوکــروه اســت حعــد اػ  ،ههشنــين .اػ ســر حگــغرد

 .  ظود حهالد ۀآنها را بر صورت و سين، هادست
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كـردن در قنـوت نهـاػ . 1461 مسأله د و نهـاػ را اشـکال نـدار، یر زحـان عربـيـحـه غ، دعا 
كه حه غياحتهرطند  ،كند  ینهحاطل   یولـ، دعـا نکنـد یر عربـياط وستحب آن است 
   1.شود  یانسام نه، واضبحنابر احتياط  ،یر زحان عربيقنوت حا دعا حه غ ۀفيوظ

 کخــهرطنـد  دخـرا حگو یا عكـرخـا وناضــات خـهـر دعـا ، در قنـوتانسـان  . 1462 مسأله
كــه یــبهتــر اســت ا و اســت یكــاف، حاشــد «ُســْبحاَن اهّلِل » ده يــناو «حَر َفــ یدعــا»ن دعــا را 
 :  حصواند ،شود یو

ــــؤِ  ال»  ؤِ َه ٓل
َ
ــــ الْ اهّلُل  اّل ــــر ُن ٔي َحل  اهّلُل  ال، ُن خٔ اْلَک

َ
ــــَه ِؤاّل ــــ ِؤٓل ــــْبحاَن اهّلِل ، ُن ٔي َعظــــالْ  ّيُ اْلَعل َرّبِ   ُس

ــٓه  ــْبِع َوَرّبِ الّسَ  واِت الّسَ
َ
ــْبِع َو  َن ٔي َرضــاعأ ــالّسَ ــٓو ــَو  ِهّنَ ٔي ا ف ــا بَ ٓو ــْرِش اْلَعظــَو  َنُهّنَ ْی  ِن ٔي َرّبِ اْلَع

ــْر َلنــا َواْرَحْهنــا »: دخــحعــد اػ آن حگو و بهتــر اســت «َن ٔي َرّبِ اْلعــاَله لِِل  َحْهــُد الْ َو  الّلُهــّنَ اْغِف
 .  «ر  یٔ ٍء َقد یَش  ُكّلِ  ٓی َعلَ  َك ِؤنَّ  ،َواْعُف َعّنا َوعاِفنا

كه در قنوت بین ثنای بر پروردگار وتعال و صلوات بـر وحّهـد و آل  ،بهتر آن است 
و سـزاوار اسـت  وحّهد و دعا برای وؤونين و وؤونات و دعا برای ظودش ضهـع نهاخـد

كرده و آن را حه صلوات ظتن نهاخد خا در قنـوت آوـرػش و ، كه قنوت را حه صلوات آغاػ 
اػ ظداونــــد وتعــــال  ،وغفــــرت و حــــواجذ دنيــــا و آظــــرت ظــــوخش را بــــین دو صــــلوات

 .  درظواست نهاخد
كــردن حــرام اػ ظداونــد وتعــال ضــایز نيســت ،در قنــوت . 1463 مسأله  البّتــه؛ طلــب 

 .  كند دعای حرام نهاػ را حاطل نهی

كـه نهـاػ  یكسـ یبـرا یول؛ وستحب است انسان قنوت را حلند حصواند . 1464 مسأله
گر اوام ضهاعت صدا، ظواند یهاعت ورا حه ض حلنـد ظوانـدن قنـوت ، او را حشـنود یا

وگـر ، و نيز طول دادن قنـوت ظصوصـًا در نهـاػ وتـر وسـتحب اسـت ستيوستحب ن
كه در   . ظواهد آود «1223» وسألۀبرای اوام ضهاعت در وورد ظاّصی 

در ، اعــراب در قنــوتحركــات و ظوانــدن دعــای غلــط اػ نظــر وــاّده خــا  . 1465 مسأله
                                                           

گر در قنوت ،حنابراین. 1 كند ا كتفا  كـه قنـوت را احتياط حنابر ، تنها حه دعای فارسی ا واضب وثـل ایـن اسـت 
 .  ضا نياورده است هح
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ك گونـه ،وعنـا نباشـد ۀه غلط فاحش و تغيیر دهندصورتی  كلهـات ظوانـده  حـه  كـه  ای 
وبطـل نهـاػ وحسـوب  ،شده اػ صدق عنوان عكر خـا قـرآن خـا دعـای غلـط ظـارح نشـود

كه قنوت را حه عربی صحيح حصواند، شود نهی  .  هرطند احتياط وستحب آن است 
گـر  . 1466 مسأله گـر عهـدًا قنـوت نصوانـد قضـا نـداردانسـان ا كنــد و  فراوـوش آن را و ا

و  سـتد و آن را حصوانـدخوستحب است حا، دخایادش بخش اػ آنکه حه حّد ركوع برسد یپ
گر در ركوع   ؛ كند  وستحب است حعد اػ ركوع آن را قضا، دخایادش بخا

گـر در ســسده   ، نهــاػ وسـتحب اســت حعـد اػ سـالم، دخـایادش بخــا حعـد اػ آن خـاّوـا ا
 حـال بهتـر اسـت نیـو در ا ته حاشـدگغشـ یوـّدت طـوالنهرطنـد  ،دخـقنوت را قضا نها

گــر در حــال رفــتن حــه ســهت ســسده  آن را نشســته و رو حــه قبلــه انســام دهــد یقضــا و ا
آن را  یقضـارضـاًء حعـد اػ نهـاػ  حلکـه؛ گـرددد برخـنبا واضبحنابر احتياط  ،دخایادش بخ

 .  انسام دهد

نهازۀترجه

 3.سورهحهدۀترجه
ْحٓه  ِحْسِن اهّلِل »  ح ِن الّرَ كـه  یعاتـ، كـنن حـه نـام ظـدا یاحتدا و» یعنخ ،«ِحْسِن اهّلِل »: «ِن ٔي الّرَ

گونــه نقــصيــضــاوع ضه كهــاالت اســت و اػ هــر  در آن  هــا لو عق حاشــد  یونــّزه وــ، ع 
 .  «رندّي وتح
ْحٓه »  حالّرَ ا شـاول وـؤون يـاست و در دن پاخان یرحهتش واسع و ب» یعنخ ،«ِن ٔي ِن الّرَ

كافر و  .  «ن استينشود و در آظرت وصتّص حه وؤو یو 
كـه  یوصصـوص ظداونـدو حهـد  ءثنـا» یعنـخ ،«َن ٔي َرّبِ اْلعاَله لِِل  ْلَحْهُد اَ »  اسـت 

 .  «ووضودات است ۀهه ۀپرورش دهند
ْحٓه »  حِن َالّرَ گغشت یوعنا ،«ِن ٔي الّرَ  .  آن 
 .  «صاحب اظتيار روػ ضزاستكه  ییعات توانا» یعنخ ،«ِن یٔ ْوِم الّد َی  ِک الِ ٓو » 
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ََ خّٔ ؤ»  ََ َنْسَتعخّٔ ؤَو  َنْعُبُد  ا كهيكن یفقط تو را عبادت و» یعنخ ،«ُن ٔي ا  کن و فقط اػ تو 
 .  «نيظواه یو

ــراَط ِاْهــِدنَ »  كــنخوــا را حــه راه راســت هــدا» یعنــخ ،«َن ٔي اْلُهْســَتق ا الّصِ ن یــكــه آن د) ت 
 .  «(اسالم است

غ» 
َ
 َن یٔ ِصراَط اّل

َ
كسـان» یعنـخ ،«ِهْن ْي ْنَعْهَت َعَلـأ  یا هـت دادهكـه حـه آنـان نع یحـه راه 

ن و حندگان صالح و يقخو شهداء و صّد  غهبرانینان پيغهبران و ضانشیكه آنان پ)
 .  «(هستند ظداوند وتعال ستهخشا
كســـان» یعنـــخ ،«َن ٔي الّ اَل الّضـــَو  ِهْن ْي ِر اْلَهْغُضـــْوِب َعَلـــْيــَغ »  شـــان خكـــه بـــر ا ینــه حـــه راه 

كرده كسان یا غضب  گهراهند یو نه راه آن   .  «كه 

 7.(حدأقلهواهّلل)دیتوحۀورسۀترجه
ح ِحْسِن اهّلِل »  ْحٓهِن الّرَ گغشت یوعنا ،«ِن ٔي الّرَ  .  آن 
  ُقْل ُهَو اهّلُل » 

َ
 .  «گانهخاست  ییظدا، كه ظداوند( وحّهد یا) حگو» یعنخ ،«َحد  أ

َهُد    اهّلُل »  اػونـد ياػ و ههـه حـه او نيـنیكـه اػ تهـام ووضـودات بـ ییظدا» یعنخ ،«الّصَ
   .«هستند
كس» یعنخ ،«ْوَلْد ُی َلْن َو  ِلْد خَ َلْن »   .  «ستين یفرػند ندارد و فرػند 
ُكُفـوًا خَ َلْن َو »   ُکْن َلـُه 

َ
كسـ یهرگـز وشـاحه و وعـادل» یعنـخ ،«َحـد  أ او  یههتـا ینـدارد و 

 .  «ستين

 1.کرهاۀترجه عوسجودوذ کررکو آنهاوستحجاستازکهبعدییذ
بّ »   یب و نقصـيـپروردگار بـزرگ وـن اػ هـر ع» یعنخ ،«ِحَحْهِدهَو  ِن ٔي اْلَعظَي ُسْبحاَن َر
 .  «ش او هستنخو ونّزه است و ون وشغول ستا کپا
ّبَي ُسْبحاَن »  ْعل َر

َ
كس» یعنخ ،«ِحَحْهِدهَو  ٓی اعْأ كه اػ هر  ، حـاالتر اسـت یپروردگار ون 

 .  «ش او هستنخحاشد و ون وشغول ستا  یو ونّزه و کپا یب و نقصياػ هر ع
 .«كند یش وخكه او را ستا یكس یرد ثنایظدا حشنود و بپغ» یعنخ ،« ِلَهْن َحِهَدُه اهّلُل  َسِهَع »  
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 « 
َ
ــَتْغِفُر اهّلَل أ ــي ْس ّب  َو  َر

َ
ــْوُب أ ــلَ ؤِ ُت ــخ ،«ِه ْي ــد یطلــب آوــرػش وــ» یعن كــه  یكــنن اػ ظداون

 .  «نخنها یاو توحه و حاػگشت و یون است و ون حه سو ۀپرورش دهند
 ِتِه  َوُقّوَ ِحَحْوِل اهّلِل » 

َ
 ُقْوُم َو أ

َ
زم و يـظ یاو بروـ ۀوتعـال و قـّو  یظـدا یارخحه » یعنخ ،«ْقُعُد أ

 .  «ننينش یو

 3.قنوتۀترجه
 ؤِ   َه ٓلـــؤِ ال » 

َ
وگـــر  ،ســـزاوار پرســـتش  ییظـــدا  ســـتين» یعنـــخ ،«ُن خٔ اْلَکـــر  ُن ٔي اْلَحلـــ  اهّلُل  اّل

كرم است ییههتا یب یکتاخظداوند   .  «كه صاحب حلن و 
ـــَه »     ال ِؤٓل

َ
وگـــر  ،ســـزاوار پرســـتش ییســـت ظـــداين» یعنـــخ ،«ُن ٔي اْلَعظـــ ّيُ اْلَعلـــ    اهّلُل ِؤاّل

 .  «كه حلند ورتبه و بزرگ است ییههتا یب یکتاخظداوند 
ــْبحاَن اهّلِل »  ــٓه ُس ــْبِع َو  َرّبِ الّسَ َرضــواِت الّسَ

َ
ــْبِع ٔي َرّبِ اعْأ ــخ ،«َن الّسَ ــا» یعن ــّزه  و کپ ون

 .  «ن استيردگار هفت ػوكه پروردگار هفت آسهان و پرو یاست ظداوند
كـه  یزيـپروردگار هـر ط» یعنخ ،«ِن ٔي َرّبِ اْلَعْرِش اْلَعظَنُهّنَ َو ْی ا بَ ٓو َو  ِهّنَ ٔي ا فَوٓو »  اسـت 

 .  «ن آنهاست و پروردگار عرش بزرگ استیها و وا ب  نيها و ػو در آسهان
كـه  یحهـد و ثنـا وصصـوص ظداونـد» یعنـخ ،«َن ٔي اَلهَرّبِ اْلٓعـ لِِل ْلَحْهُد َوا»  اسـت 

 .  «ان استيتهام ضهان ۀپرورش دهند

 7.حاتاربعهیتسبۀترجه
 ؤِ َه ٓلـؤِ ال َو  لِِل   َواْلَحْهـُد اهّلِل  ُسـْبحاَن » 

َ
  َواهّلُل   اهّلُل  اّل

َ
و  کپــا، ظداونـد وتعـال» یعنـخ ،«ْكَبـُر أ

سـزاوار پرسـتش وگـر  ییسـت ظـدايوصصـوص اوسـت و ن، ثنـاء حهد و ونّزه است و
كنندختر است اػ ا رگظداوند وتعال و او بز  .  «نکه او را وصف 

 7.دوسالمنهازۀترجه تشه 
 ، لِِل  َاْلَحْهــُد » 

َ
 ْشــَهُد أ

َ
 ؤِ َه ٓلــؤِ ال  ْن أ

َ
ش خحهــد و ســتا» یعنــخ ،«َلــُه  َك خٔ  َوْحــَدُه ال َشــراهّلُل  اّل
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كـه ظـدا یوصصوص پروردگـار اسـت و شـهادت وـ ، سـتيسـزاوار پرسـتش ن ییدهـن 
 .  «ندارد کخگانه است و شرخكه  ییوگر ظدا
 َو » 
َ
 ُد ْشَه أ

َ
دًا َعْبُدُه َو أ كـه وحّهـد یشهادت وـ» یعنخ ،«َرُسوُلُه ّنَ ُوَحّهَ  ۀحنـد   دهـن 
 .  «اوست ۀظدا و فرستاد

ُهّنَ َصّلِ َعل» 
ٍد َو  ٓی الّلَ ٍد ُوَحّهَ ا رحهـت حفرسـت بـر وحّهـد و خظـدا» یعنخ ،«آِل ُوَحّهَ

 .  «آل وحّهد
ْل َشفاَعَتُه واْرَفْع »  كن شفاعت پ» یعنخ ،«َدَرَضَتُه َوَتَقّبَ آن  ۀرا و درض غهبریقبول 

گردانيرا نزد ظود حلند و رف حضرت  .  «ع 
ــالُم َعلَ اَ »  بــ َهــاّیُ اَ  َك ْيــلّسَ  یدرود و ســالم بــر تــو ا» یعنــخ ،«َبَركاُتــُه  َو َوَرْحَهــُة اهّلِل  ّيُ الّنَ
 .  «و رحهت و بركات ظدا بر تو حاد غهبریپ

الُم َعلَ »  درود و سالم اػ ظداوند وتعـال » یعنخ ،«َن ٔي اِلحالّصٓ   ِعباِد اهّلِل  ٓی لَع َو  ناْي الّسَ
 . «سته اوخو تهام حندگان شانهاػگزاران  بر وا
ـــالُم َعَلـــ»  درود و ســـالم و رحهـــت و بركـــات » یعنـــخ ،«َبركاُتـــُه َو   َوَرْحهـــُة اهّلِل  ُکْن ْي الّسَ

 ،یطــور اضهــال هن دو ســالم حــیــاط وســتحب اســت در ايــاحت و «ظداونــد بــر شــها حــاد
كسان كه وقصود شـرع وقـّد  یقصد سالم بر  ، ن دو سـالمیـس اسـالم اػ ارا داشته حاشد 

دو ولــک راســت و هــا شــود آن وــی ات اســتفادهخــاػ روا یاػ حعضــهرطنــد  ،انــد بــودههــا آن
 .  حاشند وی نيط  و وؤون

باتنهازیتعق
 یعنــخ، بيـوشـغول تعق یوسـتحب اسـت انسـان حعـد اػ نهــاػ وقـدار . 1467 مسأله

ـــــن وستحیــــو اعكــــر و دعــــا و قــــرآن شــــود ظوانــــدن  ـــــحع، بـ ـــــد اػ نهاػهـ ـــــواض یاـ ب ـ
كيد ، ًا صبحــوصصوص نهاػگزار  و در وورد نهاػ صبح وستحب است دارد یشتریبتأ

حعـد اػ نهــاػ تــا طلـوع آفتــاب در وحــّل نهـاػ حنشــيند و وشــغول حـه عكــر ظداونــد وتعــال 
 .  حاشد
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كـار ب نهاػ الػم است وّتصل حه آظر نهاػ حاشديتعق . 1468 مسأله  یو فـرد وشـغول 
اػ  و نشـده حاشـد، سـتيساػگار ن «بيتعق» ب را حه هن ػده و حا صدقيكه صورت تعق

كه حاالت افراد و ػوان و وکان ا خـاضـطرار ، ر وسـافر بـودنيـا غخـاػ نظـر وسـافر  - آن ضا 
كارهـا در حعضـ یبرظـ، وصتلـف اسـت - ا سـالن بـودنخض خور، ار داشتنياظت اػ  یاػ 

كــار در حعضــ یولــ؛ اســتب ســاػگار يــحــاالت حــا صــدق تعق گــر خد حــاالت اػ یههــان 
 ؛ ستيساػگار ن

ب حه هن نصورده و ظواندن عكر و دعـا يصورت تعق، كه وسّلهًا در آن حال یحالت
ـــرآن در آن ـــتعق، و ق ـــي ـــوارد وعهـــول) شـــود یب شـــهرده و ـــو غ یدر و ـــت ر ســـي فر و حال

 و آن وشـغول حاشـد كـه فـرد حـه دعـا و واننـد، حاشد یو حالت نشسته( گرخد یاضطرار
كه تنها نشستن حعد اػ نهاػ حدون ا نکه وشغول دعـا و عكـر و واننـد آن خظاهر آن است 

 .  ستيب نيتعق ،شود
ــده ییدر ههــان ضــانهــاػگزار  بهتــر اســت . 1469 مسأله ــه قبلــه و ، كــه نهــاػ ظوان رو ح

   .بات را حصوانديتعق، ّهن او حاطل شوديش اػ آنکه وضو و غسل و تیپ
 یبهتـر اسـت وـوارد یولـ؛ ظوانـده شـود یربـبات حـه عيست تعقيالػم ن . 1471 مسأله

كتاب بـات نقـل ياػ ضهلـه تعق، نقـل شـده اسـت ظوانـده شـود 1وعتبر دعا یها  كه در 
 : ووارد عیل است شده

ْكَبــراهّلُل » گفــتن ســه ورتبــه .1
َ
ر یكــه وثــل ســا صــورتن یــحــه ا ،حعــد اػ ســالم نهــاػ « أ

گفتن هر تکب، رات نهاػيتکب كنها  دست، ريدر حال  د و تـا وقابـل صـورت حـاال را حلند 
 .  بینداػدن ییگاه آن را پا آن، اوردیب

 اهّلُل »ظواندن دعای  .2
َ
ْنَسَز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبـَدُه  ،َوْحَدُه  َوْحَدُه َوْحَدُه  ،اَل ِؤٓلَه ِؤاّل

َ
َعـّزَ   أ

َ
َوأ

ْحَزاَب َوْحَدُه َو   ُضْنَدُه 
َ
ُخه ،َو َلُه اْلَحْهُد   ُك َفَلُه اْلُهلْ  ،َغَلَب اعْأ ُكـّلِ َو   ٔيـُت ُخْحيي َو ُهـَو َعَلـٓی 

 .  «ٍء َقدیر   َشْي 

                                                           
كتاب   وی ،در این ػوينه. 1  .  عليه وراضعه نهود  تعالی رضوان اهّلل وحّدث قهی  هفاتیر الدًاوتوان حه 
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 و اسـت اح حضـرت ػهـريتسـب، حـه آن شـده یادخـكـه سـفارش ز یباتياػ تعق .3
گفته شودين ترتید حه اخحا ْكَبـُر اهّلُل » ورتبه( 13): ب 

َ
 اْلَحْهـُد » ورتبـه( 11) حعـد اػ آن، « أ

 اْلَحْهـُد » ش اػیرا پـ « ُسـْبحاَن اهّلِل » تـوان یو وـ « ُسْبحاَن اهّلِل » ورتبه( 11) حعد اػ آن، «لِِل 
 .  گفته شود «لِِل  اْلَحْهُد » بهتر است حعد اػ یول، گفت «لِِل 

 ؤِ ٓلـَه ؤِ ال َو  لِِل  اْلَحْهـُد َو   ُسـْبحاَن اهّلِل »خا صـد ورتبـه خا طهل ورتبه  سی ورتبه گفتن .4
َ
 اّل

   اهّلُل َو   اهّلُل 
َ
 .  «ْكَبُر أ

 12 و 17و آخــات  و نيــز ظوانــدن آخــة الکرســی ســورۀ توحيــد، هــدظوانـدن ســورۀ ح .5
   2.سورۀ آل عهران 95 و 93 و آخات 1سورۀ آل عهران

ـــــودن . 1471 مسأله  ظوانـــــدن تســـــبيحات حضـــــرت فاطهـــــه ػهـــــرا وســـــتحب ب
حلکـه ، شـوداظتصاص حه نهاػهای واضب ندارد و شاول نهاػهای وسـتحبی هـن وـی

 3.در غير حال تعقيبات نيز وستحب استآن ظواندن 

كـــه اػ ترحـــت  تســـبيحات حضـــرت ػهـــرابهتـــر اســـت  . 1472 مسأله حـــا تســـبيحی 
 فـرد بهتـر اسـت ،ههشنـين .گفته شـود، است حضرت سّيد الشهداء اوام حسين

 .  حگوخد و نيز استغفار نهاخد«ٓلَه ِؤاّل اهّلُل ال ؤِ »خک حار ، آن پاخانحعد اػ 
گر فـرد در تسـبيحات حضـرت ػهـرا . 1473 مسأله كهتـر و ، عكرهـادر تعـداد  ا بـین 
كــه اػ وحــّل آن ، كنــد شــک بیشــتر كهتــر وی، نگغشــتهدر صــورتی  گــر اػ  گــغارد حنــابر  و ا

                                                           
1 .« 

َ
 َشِهَد اهّلُل أ

َ
ـُه ال ِؤٓلـَه ِؤاّل وُلـوا اْلِعْلـِن قاِجهـًا ِحاْلِقْسـِط ال ِؤٓلـَه ؤِ  ُهـَو َواْلَهالِجَکـُة َو ّنَ

ُ
 أ

َ
 ِؤّنَ الـّدٔیَن  ٭ُهـَو اْلَعزیـُز اْلَحکـيُن  اّل

ْسالُم َو ِعْنَد اهّلِل  وُتوا اْلِکتاَب ِؤاّل ِوْن َحْعِد وا ضاَءُهُن  اْلِ
ُ
غیَن أ

َ
َوْن َخْکُفْر ِحءخـاِت اْلِعْلُن َحْغيًا َبْیَنُهْن َو َوا اْظَتَلَف اّل
 .12-17، آخۀ سورۀ آل عهران«. اهّلِل َفِ ّنَ اهّلَل َسرخُع اْلِحساِب 

ُهّنَ واِلـَك اْلُهْلـِك ُتـ». 2 ـْن َتشـاُء َو َتْنـزِ ْلُهْلـَك َوـْن َتشـاُء َو ْؤِتي اُقِل الّلَ ُتـِغّلُ َوـْن َتشـاُء ّزُ َوـْن َتشـاُء َو ُتِعـُع اْلُهْلـَك ِوّهَ
َك َعلٓی  ََ اْلَصْيُر ِؤّنَ هـاِر َو ُتو ٭ٍء َقدیر   ُكّلِ َشْي   ِبَیِد ْيَل ِفـي الّنَ ْيـِل َو ُتـوِلُذ الّلَ هـاَر ِفـي الّلَ ُح اْلَحـّيَ ِوـَن ُتْصـرِ ِلُذ الّنَ

َت ِوَن اْلَحّيِ َو ُتْصرِ ِت َو اْلَهّيِ   .95-93، آخۀ آل عهران سورۀ«. َتْرُػُق َوْن َتشاُء ِحَغْيِر ِحساٍب ُح اْلَهّيِ
ــا هــارون وکفــوف  اػ اوــام صــادق ،در فضــيلت تســبيحات حضــرت ػهــرا. 3 ــه اح كــه ح رواخــت شــده 

كودكـان ظـود را ههان، ای احا هارون»: فروودند كـه حـه نهـاػ فروـان وـی وا  حـه تسـبيح حضـرت  ،دهـين گونـه 
كــن، كنين نيــز اوــر وــی ػهــرا كنــد زیــرا هــر حنــده؛ پــس بــر ایــن عكــر وــداووت  و  شــقّی ، ای بــر آن وــداووت 
ـاَلِة َو َحـاُب ال، كتاب الصـالة، 1 ح ،فشوع كافی «.شود حصت نهی تيره ْعقيـِب َحْعـَد الّصَ َعاءّتَ  ،131ص، الـّدُ
 .11ح



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

گغشته كه آن را انسام داده است حنا وی، وحّل آن  گر فـرد سـهوًا تعـداد اعكـار  گغارد  و ا
گفته حاشـد خادتر اػ عدد وقّرر شده در شرع  خـاده ، را ز گغاشـته و اػ ز حنـا را بـر عـدد وقـّرر 

 .  كند صرف نظر وی

شکرۀجدس
طــه نهــاػ واضــب و طــه نهــاػ ، حعــد اػ نهــاػنهــاػگزار  تحب اســتوســ . 1474 مسأله

كـه يو ههـ دخنها «شکر ۀسسد»، وستحب كـرده و ن قـدر  را حـه قصـد  یشـانیپسـسده 
ا خـبهتـر اسـت صـد ورتبـه  یولـ ؛هرطند عكـر نگوخـد، است یكاف، ن حگغارديشکر بر ػو
 ؛ دخوحگ «َعْفواً » اخ «ُشْکراً » اخ لِِل ُشْکرًا » ورتبه کخا خسه ورتبه 

كـه پیشـانی را حـه  ،شکر انسام دهد ۀههشنين بهتر است دو سسد  حدین صورت 
گون، ل بر ػوين حگغارداّو  ۀقصد سسد راست خا هـر دو  ۀس س طرف راست پیشانی خا 
گون کرا بر ظا قرار  کرا بر ظا ط  خا هر دو ۀحگغارد و حعد اػ آن طرف ط  پیشانی خا 
ز وسـتحب يـنو  پیشـانی را بـر ػوـين حگـغارد سـسدۀ دّومس س وسّددًا حه قصـد  ،دهد

ضا  هحشکر  ۀسسد، شود یاػ او دور و ییا حالخرسد  یحه انسان و یاست هر وقت نعهت
 . آورد

دو ِعراع دست )اػ آرنذ تا نوک  انسان شکر وستحب است ۀدر سسد . 1475 مسأله
ـــه ػوـــين حشســـباند برداشـــتن اػ  و حعـــد اػ ســـر انگشـــتان دســـت( و ســـينه و شـــکن را ح

سـ س دسـتش را حـه صـورت و ، ظـود را حـا دسـتش وسـح نهاخـد ۀدضای سس ،سسده
 .  ضلوی حدنش حکشد

كــه در ســسديــاحت . 1476 مسأله ــر ُو  یشــانیپ، شــکر ۀاط واضــب آن اســت  ــهــر را ب ا خ
 ،وســتحبحنــابر احتيــاط  و گغاشــته ،ح اســتيكــه ســسده بــر آن صــح یگــرخء دیشــ

گفته شد ۀكه در سسد یگر حدن را حه دستورخد یضاها  .  ن حگغارديبر ػو، نهاػ 

گــر ســبب و عّلتــشــاخان عكــر اســت،  ش آوــد و فــرد یشــکر پــ ۀانســام ســسد یبــرا یا
گونـه  حـا سـرش اشـاره  سـسده یبرا، دخن سسده نهايتوانست بر ػو ینه اش را بـر   كنـد و 



    / واضبات نهاػ 

 . دهد  دهد و شکر ظداوند وتعال را انسام   قرار  1كف دست خا پشت آن

لپیاوبرصلوات برپیاوبروآ

 فضیلتصلوات
كـرخن وـیظدواند  بـّيِ خـا ِؤّنَ اهّلَل َو »: فرواخـدوتعال در قرآن 

وَن َعَلـی الّنَ َوالِجَکَتـُه ُخَصـّلُ
غ
َ
َها اّل ّیُ

َ
وا َعَلْيِه َو أ ُهوا َتْسليهاً یَن آَوُنوا َصّلُ  2.«َسّلِ

كـــه ، فرســـتندظداونـــد و فرشـــتگان او بـــر پیـــاوبر صـــلوات و درود وـــی» كســـانی  ای 
كاول فروان او حاشيد اخهان آوردخد بر او صلوات و درود  3.«فرستيد و تسلين 

كه رسـول ظـدا اػ اوام صادق حـا صـدای حلنـد بـر وـن »: فروودنـد رواخت شده 
كه آن نفاق را اػ بین وی  4.«بردصلوات حفرستيد 
كــه اوــام صــادق دعــا پیوســته در حســاب اســت »: فروودنــد در حــدخ  اســت 

كـه بـر وحّهـد  شـود( تـا آن)وورد قبول واقـع نهـی صـلوات فرسـتاده  و آل وحّهـدگـاه 
 5.«شود

كه فروودند اػ اوام صادق كس وـی»: رواخت شده  ظواهـد اػ ظداونـد وتعـال هر 
كند س س ، آغاػ نهاخد حا صلوات فرستادن بر وحّهد و آل وحّهد ،حاضتی طلب 

زیــرا ؛ صــلوات حفرســتد حــاضتش را حصواهــد و در پاخــان نيــز بــر وحّهــد و آل وحّهــد
كر گغارد خنظداوند وتعال  كه آغاػ و پاخان دعا را بپغیرد و وسط آن را وا ؛ تر اػ آن است 

 6.«وانداػ ظداوند وحسوب نهی ههانا صلوات بر وحّهد و آل وحّهد
تـرین عهلـی  سـنگين»: نقـل شـده اسـت در حدخ  اػ اوام حاقر خـا اوـام صـادق

                                                           
كه قبالً  ههان ،كف دست. 1  .شود  ول انگشتان دست هن ویشا، عكر شد طور 
 .73ۀ آخ ،سورۀ احزاب. 2
گویید سالوی نيکو و شاخسته. 3  .  خا بر او سالم 

 .9ح ،121و  129، ص13حاب، ابواب الغكر ،5 ح ،روسائل الشیع. 4
 .7ح ،21، ص13حاب، ههان. 5
 .11ح ،27، صههان. 6



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

گغاشـته وـی ر و آل صـلوات بـر پیـاوب ،شـود كه روػ قياوـت در تـرازوی سـنسش اعهـال 
   1.«است پیاوبر

كــه فروودنــد اػ اوــام رضــا كــس نهــی»: رواخــت شــده  كّفــارهــر  گناهــانش را  ۀتوانــد 
گناهــان را ؛ صــلوات حفرســتد دد و آل وحّهــحســيار بــر وحّهــ ،بپــرداػد زیــرا صــلوات 

 2.«بردكاواًل اػ بین وی
ـــام صـــادقوار ـــه او ك ـــت شـــده  ـــد خ ـــی: فروودن كـــس و ـــد و آل هـــر  ظواهـــد وحّه
 :  در صلوات بر آنان طنين حگوخد ،وسرور و شادوان نهاخد را وحّهد
ُهـّنَ » ْضــَوَد َوـْن  الّلَ

َ
ْعطــٓی   َخـا أ

َ
َخـا َظْيـَر َوــْن ُسـِجَل َو   أ ْرَحـَن َوـِن اْســُتْرِحَن َو

َ
ُهـّنَ َصــّلِ  ،َخــا أ

الّلَ
ٍد َو  َعلٓی  لٔي ُوَحّهَ ّوَ

َ
ـٍد َو  َصّلِ َعلٓی َن َو آِلِه ِفي اعْأ ـٍد  َصـّلِ َعلـٓی َو  َن ریٔ آِلـِه ِفـي اْنِظـُوَحّهَ ُوَحّهَ

ْعلٓی َو آلِ َو 
َ
ٍد َو  َصّلِ َعلٓی ِه ِفي اْلَهََلِ اعْأ ـدًا َو  ،آِلِه ِفـي اْلُهْرَسـلٔيَن ُوَحّهَ ْعـِط ُوَحّهَ

َ
ُهـّنَ أ آَلـُه الّلَ

ْفَعــَة َو اْلَفضــٔي َلَة َو اْلَوســٔي  ــَرَف َوالّرِ
َرَضــَة اْلَکبٔيــَلَة َوالّشَ ُهــّنَ ِؤّنــي آَوْنــُت حِ  ،َرَة الّدَ ــٍد الّلَ  ُهَحّهَ

َرُه َفاَل َتْحِرْوني َی  َلْن َو 
َ
ِتِه َو أ ني َعلٓی ِوّلَ َخَتُه َواْرُػْقني ُصْحَبَتُه َوَتَوّفَ اْسـِقني ِوـْن ْوَم اْلقَياَوِة ُرْؤ

ّخًا َساِجغًا َهنٔي  َحدًا ِؤنَّ َحْوِضِه َوْشَرحًا َرو
َ
 َحْعَدُه أ

ُ
ْظَهأ
َ
ُهّنَ ِؤّنـي اللَّ  ،ٍء َقدیر   ُكّلِ َشْي   َعلٓی  َك جًا اَل أ

ٍد  ْفني ِفي اْلِسَناِن َوْضَهُه َو  آَوْنُت ِحُهَحّهَ َرُه َفَعّرِ
َ
داً  ،َلْن أ ْغ ُوَحّهَ ُهّنَ َحّلِ

ـًة  الّلَ ِوّنـي َتحّيَ
 3.«َساَلواً َرًة َو َكثٔي 

 احکامصلوات

كــرم کهــر وقــت انســان اســن وبــار . 1477 مسأله واننــد وحّهــد و  حضــرت رســول ا
كنخــ احهــد  ــل وصــط ،آن ضنــاب ۀيــا لقــب و  ا خــد خــرا حگو و ابــو القاســن  ٓی فوث
 .  وستحب است صلوات حفرستد، در نهاػ حاشدهرطند  ،حشنود

كه فرد   كـرمیـپ، وانند رسول اهّلل یكلهاتاین حکن در وقتی   غهبـر ظـدایپ، اوبر ا
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    / واضبات نهاػ 

برگشـت  كـه حـه حضـرتش یريا ضهخحاشد  حضرتش، كه وراد اػ آن، و وانند آن
 .  ری استنيز ضا ا حشنودخد خرا حگو، كند یو

كنخـــا لقــب خـــنوشـــتن اســن  وســتحب اســت فـــرد هنگــام . 1478 مسأله  کوبـــار ۀيــا 
كاوـل حنو صلوات را هن حـه، حضرت رسول ز بهتـر اسـت هـر وقـت آن يـو ن سـدخطـور 

 .  صلوات حفرستد، كند یاد وخرا  حضرت

گاه اسن وبار . 1479 مسأله وستحب است ، وکّرر عكر شود حضرت رسول کهر 
كند كردن صدا حه ص صلوات را وکّرر  وستحب اسـت و  لوات بر حضرتش و حلند 

كه نفاق را اػ بین وی  .  بردرواخت شده 
گـــاه . 1481 مسأله ـــیندر  انســـان هـــر  ، را حشـــنود حضـــرتش کتشـــّهد اســـن وبـــار ب
كه در تشّهد واضب است وی كند، تواند حه صلواتی  كتفا   . ا

كـه  . 1481 مسأله ضـا  هحـبـرای درک فضـيلت صـلوات و فـرد احتياط آن اسـت اسـت 
، و صـلوات حضـرت رسـول کین عكر اسن وبـارب، اور وستحبی در این وورد آوردن

خاد نينداػد گـر در اثنـا، فاصله ز را  حضـرت رسـول کنهـاػ اسـن وبـار اجـتقر یپس ا
كه در اواظـر آن حاشـد و ، صلوات را تا آظر سوره تأظير نينداػد، حگوخد خا حشنود وگر آن 

خاد هفاصل  .  وحسوب نگردد ز
گفـــتن خـــا نوشـــتن صـــلوات بـــر پیـــاوبر  . 1482 مسأله ســـزاوار نيســـت  ،در هنگـــام 

 ؛ آن حضرت ترک شود صلوات بر آل

گفـتن خـا نوشـتن  ،حنابراین  ی اهّلُل »بهتـر اسـت حـه ضـای   َصـَلَواُت اهّلِل »خـا «  َعَلْيـِه َصـّلَ
داللّ »خا « َعَلْيِه  ی اهّلُل »: گفته شود خا نوشـته شـود« ُهّنَ َصّلِ َعلٓی ُوَحّهَ خـا « آِلـِه  َعَلْيـِه َو َصـّلَ
ٍد َو لّ ال»خا « آِلِه ْيِه َو َعلَ  َصَلَواُت اهّلِل » ٍد ُهّنَ َصّلِ َعلٓی ُوَحّهَ  .  «آِل ُوَحّهَ

گاه نام سایر انبيا خا اجّه  . 1483 مسأله صـلوات بـر ،  َعَلـْيِهن عكـر شـوده َصَلَواُت اهّلِل هر 
 .  آنان نيز وستحب است

وکروهاتنهاز
 :  وکروه شهرده شده است ،ل در نهاػیووارد ع . 1484 مسأله



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كه ،در نهاػنهاػگزار  .1 كـه  یطور حه، برگرداندا ط  خطرف راست حه  یصورت را 
 1.ظود را اػ قبله برگردانده است یند روخنگو

وگر وـورد ، دو سوره حصواند، ركعت اػ نهاػ واضب حعد اػ حهد کخدر نهاػگزار  .2
 .  گغشت «1932» وسألۀكه در  ییاستثنا

 .  ا حه طرف راست و ط  حگرداندخها را بر هن حگغارد   در نهاػ طشن .3
 .  كند یش و دست ظود حاػخر حا .4
 .  ش را حسودخناظن ظو .5
گرفته و حسودخحاسن ظوَو  یوو .6  .  ش را حه دندان 
 .  ها را حشکند ا انگشتخد خها را داظل هن نها  انگشت .7
 .  نداػدیرون بیآب دهان را ب .8
 .  رديرا حگ ینیآب ب .9

 .  د حرف نگردديكه ووضب تول یالبّته در صورت؛ اػه حکشديظه .11
 . گر حگغاردخکدخده حه يوّتصل و طسب، اميورد دو قدم پا را در حال ق .11
كتابخا حه قرآن خحه نقش انگشتر  .12 كـه  یگرخء دیا هر شخكه در وقابل اوست  یا 

كندخاو را حه ظود وشغول نها  .  د نگاه 
گفـتن عكـر .13 كسـيشـن یبـرا، ووقع ظواندن حهد و سوره و  سـاكت  یدن حـرف 
 .  شود

كند و در عهن ظوْف   نَ خحد .14  .  دهد بيترت را یويدن راوو شخس 
كار .15  .  ن ببردیكه ظضوع و ظشوع را اػ ب یهر 
كـه  آلـودگی و نيـز  وکروه است انسـان در هنگـام ظـواب . 1485 مسأله حـه  اػيـنػوـانی 
   .نهاػ حصواند، دارد عادرار و ودفودفع 

كتـیهـن در سـا یگـرخوکروهـات د، ایـن وـواردر اػ يـغشاخان عكر است،  طـور  ب حـهر 
 .  شده است عكروفّصل 

                                                           
 .  شودعكر وی« 1325»در وسألۀ  ،حکن برگرداندن صورت اػ قبله. 1
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 ب:لوبطلاو  شرطیکینرفتنیاز نهازهایاز
گر در ب . 1487 مسأله  شـود ینهاػ حاطل و 1،ن برودیآن اػ ب یها  شرطاػ   یکخن نهاػ یا
   .طور وفّصل در قسهت وقّدوات نهاػ عكر شد وساجل آن حه كه
كتفا ویبرای نهونه حه عكر ط ،این قسهتدر    : شود ند وثال ا

گر در بـین نهـاػ )در وسـعت وقـت( لبـاس .1هثال   نسـس شـود و اوکـان نهـاػگزار  ا
حدون حـه هـن ظـوردن وـواالت خـا حـه هـن ظـوردن صـورت  - لباس تطهير خا بیرون آوردن

 . شود نهاػ حاطل وی، وضود نداشته حاشد - اػنه
گر در بین نهاػ )در وسعت وقت( حفههد وکانش .2هثال غصـبی اسـت و اوکـان  ا

 نهـن ظـورد ا حـهخـحدون حه هـن ظـوردن وـواالت  -نهاػ  بین در آن وحلظارح شدن اػ 
 .  شود حاطل وی، الػمحنابر احتياط  نهاػ، حاشد وضود نداشته - هاػصورت ن

كــه نهی نهــاػ را حــا شــراخط الػم  یواضبــات و اضــزا ۀتوانــد حقّيــ در ایــن وــوارد اػ آنســا 
 .  نهاػ حاطل است، آوردضا  هح، وات نهاػ عكر شدكه در قسهت وقّد ، نهاػ

 اغسلیباطلشدنوضو:موبطلدو 
گر  . 1488 مسأله ا غسـل خكه وضو  یعهل، یناطار یا اػ روخ ،ا سهواً خن نهاػ عهدًا یدر با

، حصواحــد اخــا حــاد اػ او ظــارح شــود خــد خــرون آیــاػ او ب وــثاًل ادرار، دخــش آیكنــد پــ یرا حاطــل وــ
حتوانـد در بـین نهـاػ حـدون اػ بـین رفـتن وـواالت خـا حـه هـن هرطنـد  ،شـود نهاػش حاطل وی
 . آوردضا  هحنهاػ را حا طهارت  واضبات ۀوثاًل وضو حگيرد و هه، ظوردن صورت نهاػ

كه  واضب استحنابر احتياط  این حکن در خک صورت ،البّته و آن صورتی است 
خـا ناطـاری آظر نهاػ اػ روی سـهو  ۀپس اػ تهام شدن سسد، حاطل شدن وضو خا غسل

   .حاشد
 یظــوددار آوــدن ادرار و وــدفوع رونیــتوانــد اػ ب  یكــه نهــ یكســشــاخان عكــر اســت، 

                                                           
كــه در ، «قبلــه»و شــرط « طهــارت َحــَدثی)حا وضــو و غســل بــودن(»اػ بــین رفــتن شــرط . 1 ظصوصــّيتی دارد 

گانه  . شود یای عكر و وبطالت ضدا



    / وبطالت نهاػ 

ــ، كنــد گــر در ب ــ ادرارنهــاػ  نیا ــه ، اػ او ظــارح شــود ا وــدفوعخ كــه در  كيفّيتــیطنانشــه ح
گـر در بـيـو ن شـود ینهاػش حاطـل نهـ، دخشد رفتار نها عكراحکام وضو  ن نهـاػ اػ ػن یز ا

كـرده حاشـد یدر صـورت، شودوستحاضه ظون ظارح  ، كـه حـه دسـتور استحاضـه رفتـار 
 .  ح استينهاػش صح

كـه در بـ، ار ظـواحش بـردهيـاظت  یكه ب یكس . 1489 مسأله گـر ندانـد  ن نهـاػ ظـواحش یا
حـه شـرط آنکـه حدانـد آنشـه اػ ، سـت نهـاػش را دوحـاره حصوانـديالػم ن، ا حعـد اػ آنخبرده 
 نکه شصصخوثل ا؛ ند بوده استخػ حگوكه عرفًا آن را نها یا آورده حه انداػهضا  هحنهاػ 
كه یاد وخحه  در نهـاػ در حـال  سـسده را کخـركـوع و ، اميق، رة االحراميتکب، تين آورد 
 . انسام داده است یداریب

گر . 1491 مسأله كه حعد اػ نهاػ  شک ده ویار ظودش ظوابيحداند حه اظت انسان ا كند 
كـه وشـغول نهـاػ اسـت و ظوابخن نهاػ یا در بخبوده   ینهـاػش حـا شـرط ،دهیـادش رفتـه 

 .  ح استيصح، شد عكرش یپ ۀكه در وسأل
گر . 1491 مسأله كه در سـسد شک دار شود ویدر حال سسده اػ ظواب ب فرد ا  ۀكند 

ار ظـواحش يـاظتیا بـخـده یـار ظوابيطه حداند حا اظت، شکر ۀا در سسدخآظر نهاػ است 
 .  ست آن را دوحاره حصوانديد و الػم نخآ وی ح حه حسابينهاػش صح، برده است

وبط عوادبیهارودستیگذاردنعهد:ملسو  هنبهقصدخضو
گر . 1492 مسأله هـن  ینهـاػ رو نیبـها را حـه قصـد ظضـوع و ادب در   دستنهاػگزار  ا
كــار را حــه قصــد آنکــه ضــزء نهــاػ حاشــد انســام دهــد و طــه حــدون ایــطــه ا، حگــغارد ن یــن 
  1؛شود یواضب نهاػش حاطل وحنابر احتياط  ،قصد

كس ،البّته گر  كار را یا یا ، )تشرخع( استن یرا ضزء د ین عهليحه قصد آنکه طنن 
 ین قصـدين عهـل حـدون طنـیـا انسـام حلکـه، ورتکب حرام شـده اسـت، انسام دهد

 .  ستيز نیواضب ضاحنابر احتياط  هن
                                                           

 . ناوندوی« تکفير»این عهل را . 1
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 یگـرخكـار د یا بـراخـه ّيـا تقخـ یا ناطـارخـ یفراووشـ یاػ رو انسان گاه هر . 1493 مسأله
هـن  یهـا را رو  دسـت، د آنوثل ظاراندن دسـت و واننـ، ت ظضوع و ادبخر اػ رعايغ

 . اشکال ندارد، حگغارد

حهدیآویگفتنعهد:وبطلچهارم نبعداز
گر وأووم در نهاػ ضهاعـت عهـدًا در غ . 1494 مسأله حعـد اػ ظوانـدن ، هّيـر حـال تقيـا
در  «نيآوــ» گفــتن حــا و حاطــل شــدن نهــاػ شــود ید نهــاػش حاطــل وــخــحگو «نيآوــ»، حهــد
در حــرام بــودنش طنانشــه حــه رطنــد ه ضواضــب اســتحنــابر احتيــاط  ر وــأووميــوــورد غ
كردن اقصد  گـر آوـ سـتين یشـک، )تشـرخع( انسـام شـود نیـن عهل در دیوارد  ن را يو ا
 . نهاػش اشکال ندارد، دخه حگوّي تق یا اػ روخ سهواً 

قبلهبدونعذربرگشتنوانحراف:وبطلپنجن از
گر . 1495 مسأله ش ا فـهيكـه وظ یطور، اػ قبله برگرداندحدون عغر حدنش را نهاػگزار  ا
كـه عرفـًا نگوخحا ینکه طورخوثل ا -ت نکند خستادن رعاخرو حه قبله ا را در نـد رو خسـتد 

در ، اػ قبلـه ین انحـراف عهـدیـو فـرق نـدارد ا شـود ینهـاػش حاطـل وـ - حه قبله است
فـرق نـدارد وقـدار انحـراف حـه  ،نيههشنـ .ا نباشـدخـا عكـر حاشـد خحال ظواندن قراجت 

 ؛ ا نرسدخبرسد  - درضه( 24)وثاًل  - راست خا ط  قبله حّد 

گر وثاًل پس اػ ظواندن حهد و قبل اػ ظواندن سوره ،حنابراین  كـه عكـر ، ا حه صورتی 
اّوا فورًا برگردد و رو حه قبله اخستاده و حصواهد سوره و ، اػ قبله ونحرف شودعهدًا ، شد
 1.هن نهاػ حاطل است حاػ، نهاػ را رو حه قبله اداوه دهد ۀحقّي 

ــدن . 1496 مسأله ــر ح گ ــه برگــرددگزار نهــاػ ا ــ، اػ قبل ــا یول ــا عــغر ی ــه ح ن انحــراف اػ قبل
ار اػ قبلــه يــاظت یكــه او را بــ یزيــط ســببا حــه خــ، یفراووشــ وثــل آنکــه حــه عّلــت، حاشــد

كند  : دو صورت دارد، اػ قبله برگردد دخحاد شد وانند، ونحرف 
                                                           

 . عكر شد« 1447و  1445»در وساجل  ،توضيح بیشتر در وورد احکام انحراف اػ قبله. 1



    / وبطالت نهاػ 

هـاػ ن ،در این صـورت؛ ا ط  نرسدخاػ قبله حه طرف راست نهاػگزار  انحراف .الف
، نهـاػ برطـرف شـده نیبـكـه عـغرش در  یالػم اسـت در صـورت یولـ؛ حاشد ویح يصح

 .  فورًا حه طرف قبله برگردد
پشـت حــه نهــاػگزار  اخـا طـ  برســد خــاػ قبلــه حـه طــرف راسـت نهـاػگزار  انحـراف .ب

گونهنهاػ در وقت  یطنانشه عغر و ،در این صورت؛ قبله شود كـه  یا برطرف شود حه 
كـار را یـد اخـحا، را در وقت دوحاره حصوانـد - ركعت اػ آن کخهرطند  - حتواند نهاػش ن 
كرده و حـا انحـراف )ص قبيكه در تشص یوثل وقت؛ انسام دهد ش یا بـخـ، (24له اشتباه 

ــا (24)اػ  ــده و دق ــقبــل اػ پا یقخدرضــه نهــاػ ظوان كــهخ ــد وــی ان وقــت  ــحــّداقل  توان ک خ
   ؛وتوّضه اشتباه ظودش شده است ،ركعت را در وقت حصواند

گر حه ا ّواا  گرددرا حعد اػ وقت عغخن وقدار وقت ندارد یا كـه حـا  ینهاػ، ش برطرف 
 .  ح استيآن حال ظوانده صح

گر . 1497 مسأله حدنش حـه طـرف  یول، صورت ظود را اػ قبله برگرداندفقط نهاػگزار  ا
كـه حتوانـد خـگـردن را حـه سـهت طـ   یطنانشه حه حـّد ، قبله حاشد كنـد  كـذ  ا راسـت 
كـه ، دنياػ پشت سرش را بب یوقدار حکن او ههان حکن برگشتن حدن اػ قبله اسـت 

 ؛ قباًل عكر شد

حنــابر احتيــاط  ،اد حاشــدخــعرفــًا ز یولــ ،ن حــّد نباشــدیــانحــراف او حــه ا اّوــا طنانشــه
ــحا، واضــب ــاره حصوانــدد نهــاػش را خ ــه ؛ دوح كهــالبّت گــر وقــدار  كنــد یا كــذ  ، گــردنش را 

كار وکروه استیاهرطند  ،شود ینهاػش حاطل نه  .  ن 

گفتنعهد:لششنوبط نوسخن یتكل 
گــر . 1498 مسأله آن حــرف دو ، بزنــد یگفتــه و حرفــ یعهــدًا در نهــاػ ســصننهــاػگزار  ا

 : صورت دارد

ل حنــابر هرطنــد  - ن صــورتیــدر ا؛ شــتر داشــته حاشــدیا بخــدو حــرف  :صههىست او 
 .  شود ینهازحاطل و - نداشته حاشد وعناػند  یكه و یحرف ،واضباحتياط 
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م  :  هن در دو وورد نهاػ حاطل است ن صورت حاػیدر ا؛ حاشد یک حرفخ :صىست دو 
 یزحـان عربـ ركه د «ِق » وثل؛ داشته حاشد وعناا اوثال آن خآن حرف در لغت  .الف
 .  است «كن ینگهدار» یحه وعنا
كـار رود ییوعنا یبرا اّوا، حاشد وعنایآن حرف ب .ب كسـ، حه  ن نهـاػ یدر بـ یوـثاًل 
كند و او در ضواب تنها حگو را بام الفحرف دّو  یاػ ونهاػگزار  ظواندن  .  «ب» دخسؤال 
گر  یول گفتهك یک حرفخا  1.شود ینهاػ حاطل نه، را نرساند یایر وعنيه ،ه 

گر . 1499 مسأله كلهه نهاػگزار ا كه خحگو یا سهوًا  هرطنـد  ،شـتر داردیا بخحرف  کخد 
كلهه وعنا داشـته حاشـد الػم اسـت ، اطيـحنـابر احت یولـ؛ شـود ینهـاػش حاطـل نهـ، آن 

 .  شود عكر وی  حعداً ح آن يكه توض، آوردضا  هحسهو  ۀهاػ سسدن حعد اػ
كــردن . 1511 مسأله اط الػم يــو احت و آروغ ػدن در نهــاػ اشــکال نــدارد َتَنْحــُنح، ســرفه 

كــه  كلهــه نکشــد و نالـه نکنــد «آه»، ار ظـوديــحـه اظت در نهــاػفـرد آن اسـت  گفــتن   و اّوـا 
گر عهد، نهاخو وانند ا «آه» و «آد»    ؛كند ینهاػ را حاطل و، حاشد یا

گر نهاػگزار در وقام شـکوه حـه پیشـگاه ظداونـد وتعـال ،هالبّت  : حگوخـد خـا وناضـات ا
 ،خـا نالـه نهاخـد حکشـد« آه»خـا  حگوخـد« آه» خـا تنهـا 2«نّنَ َهـَض  نـارِ  ْن ِوـ آْه »خـا « وبینُ ُع  ْن ِو  آْه »

 . اشکال ندارد
گر  . 1511 مسأله    َاهّلُل » وثل یا كلههانسان ا

َ
 قصـد عكـر و حـه را حـه «ُسـْبحاَن اهّلل» اخ «ْكَبرأ

گفتن آنخقرحت حگونّيت  كند، د و در ووقع  را حـه  یزيـنکـه طخحـه قصـد ا، صدا را حلند 
 3.اشکال ندارد، حفههاند یگرخد

كلهـه ،طـور ههين گـر   ،دخـطـور وعهـول حگو قرحـت حـهنّيـت  را حـه قصـد عكـر و حـه یا ا
كه اهرطند  كار سبب ویحداند  كس ین  كه   . داردن یوانع، شود یوتوّضه وطلب یشود 

                                                           
گفتن عهدی وبطل نهاػ وحسوب وی. 1 كه سصن  كـراه خـا اضـطرار واقـع شـود، شوددر وواردی  گـر اػ روی ا ، ا

 . حاشدواضب ویاحتياط حنابر  حطالن نهاػ، طنانشه صورت نهاػ اػ بین نرود

گناهانن»خعنی . 2  .  «آه اػ آتش ضهّنن»خا « آه اػ 

گفتن عكر، نهاػگزار در این وورد. 3 كردن صدا ولی  ،رحت دارد، قصد قدر اصل  رحـت نـدارد و ، قصـد قدر حلند 
 . است حه دخگری  اش فههاندن وطلبی  انگيزه
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گــر  . 1512 مسأله    اهّلُل » وثــل یا كلهــهفــرد ا
َ
كــه یرا حــد «ُســْبحاَن اهّلل» اخــ «ْكَبــرأ ن ضهــت 

كس یزيط گفـتن اصـِل عكـر زهيـد و انگخحفههاند حه قصد عكر حگو یحه  وتوّضـه ، اش در 
 .  ح استيحاػ هن نهاػش صح، حاشد یگرخكردن د

ار واضـب در اعكـ یولـ ،حاشـد یوطلب در وورد عكر وطلـق و نیاشاخان عكر است،  
گــر انگ، ا وســتحب نهــاػخــ ، ن اعــالمیــگــران حاشــد الػم اســت در اخاش اعــالم حــه د زهيــا

ا وســـتحب وحّقـــق خـــقصـــد قرحـــت داشـــته حاشـــد و حـــدون قصـــد قرحـــت عكـــر واضـــب 
 .  شود ینه

گـــر . 1513 مسأله گفـــتن عبـــارتنهـــاػگزار  ا ْكَبـــر  اهّلُل » در 
َ
 یو واننـــد آن بـــرا «اهّلل  اخـــ»، «أ

گونـهاصـاًل ، گـرانخحه د یفههاندن وطلب  یكـه لفـ  را در وعنـا یا  قصـد عكـر نکنـد حـه 
كنــد ياصــل یر وعنــايــغ یگــرخد كــه  یطــور ،ا قصــد هــر دو اوــر را حکنــدخــش اســتعهال 

كـار بـرده حاشـد كلهه نکـه ضاهـل خوگـر ا؛ شـود ینهـاػش حاطـل وـ، را در هـر دو وعنـا حـه 
   1.االحرام حاشد رةير تکبيقاصر و در غ

، واضــب دارد ۀكــه ســسد یا هخــآر اػ طهــار يــغ، ظوانــدن قــرآن در نهــاػ . 1514 مسأله
ــدارد ــدن ، اشــکال ن ــهو حکــن ظوان و  1397» در وســاجل، واضــب در نهــاػ، آن طهــار آخ

 . شودعكر وی« 9422»و حکن ظواندن آن در نهاػ وستحبی در وسألۀ  شدعكر « 1393
كردن در نهاػ اشکال ندارد . 1515 مسأله  انسان است وستحب اطياحت یول 2؛دعا 
 .  دعا نکند یر عربيحه غ

گــر  . 1516 مسأله اطــًا يا احتخــنهــاػ را عهــدًا  یاػ حهــد و ســوره و عكرهــا یقســهتد فــرا
 .  اشکال ندارد، دخطند ورتبه حگو

                                                           
كه در حال نهاػ وتوّضهنهاػ، حه عنوان وثال. 1 حـدون قصـد  طنانشـه ، وتوّضه حّشه اسـت شده ظطری  گزاری 

ْكَبراهّللُ »عبارت ، عكر
َ
گفتن « حگيرخد حّشه را»را در وعنای «  أ ْكَبـراهّللُ »استفاده نهاخد خا آنکه حا 

َ
آن را بـرای «  أ

كه در این صورت« تر است و حّشه را حگيرخد    ظدا بزرگ»دو وعنا   كار برد  آنکـه  وگـر؛ شود  نهاػ حاطل وی، حه 
 .  ضاهل قاصر حاشد

ـــه. 2 ـــد طـــوری  ،البّت كـــردن نباخ ـــ دعـــا  كـــه و كـــه در حاشـــد  ـــار واضـــب نهـــاػ را  ـــت خـــا اعك واالت وعتبـــر در قراج
 . حه هن بزند، عكر شد« 1373» وسألۀ
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 کردن وغیرجوابسالمدادنواحکامسالم نهاز هازندر
كنــد یگــرخد حــه دخــنبا، در حــال نهــاػانســان  . 1517 مسأله گــر د ســالم  حــه او  یگــرخو ا

كند  :  حا رعاخت دو نکته ،را حدهد یو سالم د ضوابخحا، سالم 

كلهـهخـنبا ضـوابنهـاػگزار در  .الف  گـر ؛ دخـرا بـر اصـل سـالم اضـافه نها یا  د  وـثاًل ا
د عهــدًا در ضــواب خــنبانهــاػگزار  ،در وقابــل «ُکْن ْي َســالم  َعَلــ»: دخــحگونهــاػگزار  حــه یفــرد
 .  «َبَركاُته َو َرْحَهُة اهّلِل َو  ْن ْيُک َسالم  َعلَ »: دخحگو
كننــده  .ب  گــر فــرد ســالم  وــثاًل ، عكــر نهاخــد «ســالم» ۀكلهــا حعــد اػ ضــاّر و وســرور را
، سـالم در ضوابنهاػگزار  مالػحنابر احتياط  ،«سالم  َعَلْيُکْن »خا « كسالم  َعَلْي »: حگوخد
كلهرا  «ْن ُک ْي َعلَ » اخ «کْي َعلَ » ۀكلهنباخد   .  دخحگو «سالم» ۀقبل اػ 

كلهــۀ كننــده ضــاّر و وســرور را قبــل اػ  گــر فــرد ســالم  وــثاًل ، هاخــدعكــر ن «ســالم» اّوــا ا
الم»: حگوخد ضـاّر و وسـرور را وقـّدم بـر سـالم خـا وـؤّظر اػ توانـد   نهـاػگزار وی، «َعَلْيُکُن الّسَ

الم»: وثاًل حگوخد، آن عكر نهاخد الُم َعَلْيُکن»خا « َعَلْيُکُن الّسَ  .  «َسالم  َعَلْيُکن»خا « الّسَ
كــه يــاحت ،نيههشنــ   ههــان كــاوالً  ســالم ضــواب ،در نهــاػاط وســتحب آن اســت 
كرده است یطور كه او سالم  گفتـه؛ حاشد  گـر فـرد  در نهـاػگزار  ،«ُکْن ْي َسـالم  َعَلـ»: وـثاًل ا

ــضــواب حگو ــ»: دخ گفتــهو ، »  ُکْن ْي َســالم  َعَل ــرد  ــر ف گ ــ»: ا ــدنهــاػگزار  ،«كَســالم  َعَلْي : حگوخ
گفتهو ، «كَسالم  َعَلْي » گر فرد  الُم َعلَ »: ا ال»: دخحگونهاػگزار  ،«كْي الّسَ  .  «كْي ُم َعلَ الّسَ

گر فرد . 1518 مسأله كردن یا  و حـدون عكـر ییرا حه تنهـا «َسالم» ۀكله، حه قصد سالم 
در نهـاػگزار  و ضـواب سـالم او واضـب اسـت، دخـحگو - «كْيـَعلَ » وانند - ضاّر و وسرور

كلهـ  یوـ، نهاػ حـه عنـوان پاسـز سـالم  خـا اخنکـه، بـردحکـار  ییرا حـه تنهـا «َسـالم» ۀتوانـد 
 .  دخرا اظهار نها «كْي َعلَ » ۀكلهو  دخحگو «كْي َسالم  َعلَ »

گر ػن خا ورد نـاوحرم خـا حّشـۀ ُوهّيـز . 1519 مسأله بیـان « 3» وعنـای ُوهّيـز در وسـألۀ - ا
كندنهاػگزار  حه - شد گـر ػن حـه لفـ   حاخد ضـواب او را حدهـدنهاػگزار  ،سالم  َسـالم  »و ا
كندنهاػگزار  حه ورد« َك َسالم  َعَلي»خا « ْك َعَلي توانـد در ضـواب   وـرد وـینهـاػگزار  ،سالم 

كسره )« ِك َسالم  َعَلي»خا « ْك َسالم  َعَلي»: حگوخد كاف را   .  حدهد ( ِـ  خعنی 
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و وـانعی  حگوخد« قصد تحّيت»ضواب سالم را حه نهاػگزار  واضب است . 1511 مسأله
كـه قصـد دعـا هـن حکنـد كـرده، ندارد  كـه سـالم  كسـی  ، خعنـی اػ ظداونـد وتعـال بـرای 

 .  سالوتی حصواهد
و  دخـفـورًا حگو، ر نهـاػيـرا طه در نهـاػ و طـه در غ د ضواب سالمخانسان حا . 1511 مسأله

گــر عهــدًا  ــا گــر ضــواب  یضــواب ســالم را حــه قــدر یفراووشــ یا اػ روخ كــه ا طــول حدهــد 
د ضـواب خـنبا، طنانشـه در نهـاػ حاشـد، دخـايحه حسـاب نعرفًا ضواب آن سالم ، دخحگو

گر در نهاػ نباشد  .  ستيضواب دادن واضب ن، حدهد و ا
د خـحگو یطـور، ر نهـاػيـرا طـه در نهـاػ و طـه در غ د ضـواب سـالمخفرد حا . 1512 مسأله

كننده حشنود كننده ناشنوا حاشد  یول، كه سالم  گر سالم  كننـده سـالم داده و خا ا سالم 
كــه ضــواب ســالم را حــا اشــاره ، شــود رد عخســر ا واننــد آن حــه او خــطنانشــه وهکــن حاشــد 

گر فههاندن ضواب ضواب دادن الػم است، حفههاند ك و ا ننـده وهکـن سالم حه سالم 
 .  حاشد نهیز الػم ير نهاػ نيو در غ ستيز نیضواب دادن در نهاػ ضا، نباشد
گر و . 1513 مسأله كنـد و وصـاطبيون حه وصاطبیزیا تلوخو یراد یسرا ن ين ظود سـالم 
ضـواب سـالم بـر ، را حشـنوند یسـالم و، ونیـزیا تلوخـو یق رادیاػ طر یر حضوريطور غ حه

اخهيل و وانند آن واضب ، پیاوک ،ضواب سالم ناوه ،ههشنين 1؛ستيآنان واضب ن
 .  نيست

گــر فــرد    یگــرخحــه دخــا ووحایــل  یتهــاس تلفنــدر قالــب خــک ارتبــاط ػنــده واننــد اّوــا ا
كنــد ــه، ســالم  گون ــه  ــه دو طــرف صــدا یا  ح گفتگــوخکــدخ یك ــه هنگــام  ــه، گر را ح طــور  ح

 .  تضواب سالم الػم اس، كنند  یافت وخن دريوستق

گر . 1514 مسأله كـردهيوعصـهرطند  ،ندهد ضواب سالم را عهداً نهاػگزار  ا  یولـ ،ت 
 .  ح استينهاػش صح

كس . 1515 مسأله گر  كند یا حنـابر احتيـاط  وسالم واضـب اسـت  ضواب، غلط سالم 
 ؛ دخح حگويطور صح د ضواب سالم را حهخحا، الػم

                                                           
 . حاشد  حلکه در نهاػ ضایز نهی. 1
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ــ گــر غلــط  ،هالبّت ــًا  طــوریا كــه عرف واضــب  آنضــواب ، ســالم حســاب نشــودحاشــد 
 .  حلکه در حال نهاػ ضایز نيست، نيست
ك . 1516 مسأله ، كنـــد یســـالم وـــ یا شـــوظخـــوســـصره  یكـــه اػ رو یســـضـــواب ســـالم 

   .حلکه در حال نهاػ ضایز نيست، واضب نيست« سالم ِوداع»ههشنين ضواب 
كـه هنگـام ضـدایی اػ هـن  «سـالم وداع»ونظور اػ شاخان عكر است،  سـالوی اسـت 

گفته وـی كـه سـصنران حـه عنـوان  شـودبرای ظداحافظی  و اػ ایـن قبيـل اسـت سـالوی 
 .  گوخد رانی ظوخش ویاعالن پاخان سصن

كسـ . 1517 مسأله گر  كنـد یا حـه عـّده یا آنـان واضـب  ۀضـواب سـالم او بـر ههـ، سـالم 
گــر  یولــ؛ اســت كــه هرطنــد  1،اســت یكــاف، اػ آنــان ضــواب دهــد یکــخا ضــواب دهنــده 

كننده بوده وصاطب  ؛ ز حاشدّي ناحالغ وه ۀحّش ، فرد سالم 

حـه ضهـع ، قـاتوال ۀن لحظـيلـدر اّو ، قبـل اػ شـروع سـصنرانیكـه اػ  یسـصنران وثالً 
شـود و حـه   یگـر وـخد یا وکانخكه وارد وسسد  یا فردخكند   یحاضر در آن وکان سالم و

كـه در اّو یـزیو و تلویراد یسرا وخكند   یضهع حاضر در آن وکان سالم و  ۀن لحظـيلـون 
، وانند آن ووارد دخگرِ د و خنها  یسالم و، ههان وکانن حاضر در يحه وصاطب، والقات

كـــه حــه آنهـــا ســالم شـــده اســتيوصـــاطب ۀر ههــضــواب ســالم او بـــ واضـــب ، ن حاضــر 
گر  یول؛ حاشد وی كـاف یکـخا ن یبـ یفرقـ ،ن حکـنیـدر ا و 2اسـت یاػ آنـان ضـواب دهـد 

 .  ستين «عاً ٔي ُکْن َضهْي َسالم  َعلَ »ا خ «ُکْن ْي َسالم  َعلَ »گفتن 
كس . 1518 مسأله گر  كند و شصص یا حه عّده یا كننده قصد سـالم  یسالم  كه سالم 

ســالم او بــر آن عــّده واضــب  حــاػ هــن ضــواب، نداشــته حاشــد ضــواب حدهــددادن حــه او را 
 .  است

                                                           
كفایی است. 1 گر خکی اػ آنان ضواب سـالم را ح، ضواب سالم در این وورد واضب  كـافی اسـت و خعنی ا دهـد 

كـدام ضـواب سـالم را ندهنـد؛ شودوضوب اػ حقّيه ساقط وی گـر عهـدًا هـير  ههـه ورتکـب وعصـيت ، اّوا ا
 .  اندشده

و فرد نهاػگزار نباخـد ضـواب سـالم  حاشدضواب سالم بر حقّيه )غير نهاػگزار( وستحب وی ،و در این صورت. 2
 .  دهد
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گر فرد حه عّده . 1519 مسأله كس یا ا كند و  ، ن آنهـا وشـغول نهـاػ اسـتیكـه بـ یسالم 
كردن حه او را نداشته و حـه د كننده قصد سالم  كه سالم  كـه وشـغول نهـاػ خحداند  گـران 

كرده اسـتين هرطنـد  ،ضـواب حدهـدد خـنبانهـاػگزار  ن صـورت فـردیـدر ا، ستند سالم 
كه حه آنان سالم شده ضواب سالم را عهدًا خافراد د  .  ندخا سهوًا نگوخگر 
گر فرد حه عّده . 1521 مسأله كسـ یا ا كنـد و   ن آنهـا وشـغول نهـاػ اسـتیكـه بـ یسـالم 
كننده شک كه سالم  كـردن حـه او را هـن داشـته  ،كند  ن یبـد در خـنبا، ا نـهخـقصد سـالم 

گــر حدانــد قصــ ،نيههشنــ .نهــاػ ضــواب حدهــد زودتــر  یگــرخد یولــ ،د او را هــن داشــتها
   1؛واضب نباخد ضواب حدهدحنابر احتياط  ،ضواب سالم را حدهد

گر حداند قصد او را هن داشته و د كه د شک اخ، ضواب ندهد یگرخاّوا ا گران خكند 
 .  دخد ضواب او را حگوخحا، ا نهخاند  ضواحش را داده

گر دو نفر حا هن حه  . 1521 مسأله كنندخکدخا  د هـرخـحا، واضـباحتيـاط حنـابر  ،گر سالم 
 .  را حدهد یگرخضواب سالم د کخ

كـافر عّوـی نباشـند . 1522 مسأله كـه  ، ضواب سالم ورد و ػن غير وسلهان در صورتی 
گــر عّوــی حاشــند كلهــۀ ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،واضــب نيســت و ا ــه  ــ»ح كتفــا « كَعَلْي ا

 .  ودــش

كردن وستحب است  . 1523 مسأله گفتـه شـد و سالم  كـه  ضـواب سـالم ههان طـور 
، «صـبح حصيـر»، «التهـاس دعـا»، «سـالوت حاشـيد»بـاراتی وثـلعولـی ؛ واضب اسـت

ههشنـين تکـان دادن . شـوندو وانند آن ضواب سالم وحسـوب نهـی« ظيلی وهنون»
كافی نيست، سر خا دست كاله و وانند آن برای ضواب سالم   .  برداشتن 

كه . 1524 مسأله كـوطکتر حـه خاده و ایسواره حه پ وستحب است  سـتاده حـه نشسـته و 
كند تر بزرگ گـر ؛ دخـضـواب سـالم را بهتـر اػ سـالم حگو ،ر نهـاػيدر غانسان و  سالم  وـثاًل ا
 .  « َرْحَهُة اهّللَو  ُکْن ْي َعلَ  َسالم  »: دخدر ضواب حگو «ُکْن ْي َسالم  َعلَ »: گفت یكس

                                                           
گر عهدًا ضواب سالم حده ،و در این صورت. 1  .  شودواضب نهاػش حاطل ویاحتياط حنابر ، دا
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(قهقهه)یدنعهدیخند:وبطلهفتن
ــدون اظتهرطنــد  ،كنــد ینهــاػ را حاطــل و، یعهــد «هــه ػدنَق ْه قَ » . 1525 مسأله ــح ار ي
وقـــّدواتش هـــن قهقهـــه ػدن حلکـــه طنانشـــه ؛ حاشـــد یاريـــتش اظتوقـــّدوا یولـــ ،بـــوده
حنــابر  ،حاشــد ینهــاػ حــاق دوحــاره ظوانــدن یكــه وقــت بــرا یدر صــورت، نباشــد یاريــاظت

 حيصـح نهـاػ، نباشـد آن یو طنانشه وقت برا آن را دوحاره حصواند دخحا، الػماحتياط 
   .است

كـه  ۀظنـد، «ههَق ْه قَ »اػ  ونظور دن صـدا و دور دادن آن يكشـ شـاولحلنـد و حـا صـدا 
گلو است و وبطـل ، كـه عرفـًا قهقهـه وحسـوب نشـود یدار صـدا ۀاّوا ظنـد، حاشد یدر 

تبّسن و لبصنـد  ،نيههشن .ز اػ آن استياط وستحب پرهياحتهرطند  ،ستينهاػ ن
 .  حاشد یعهدهرطند  ،كند ینهاػ را حاطل نه

گر . 1526 مسأله گونـه، سهوًا حا صـدا حصنـدد اخصدا حصندد  یعهدًا بنهاػگزار  ا  یا حـه 
 .  نهاػش اشکال ندارد، كه صورت نهاػ حه هن نصورد

گر . 1527 مسأله كنـديیـتغنهـاػگزار  حـال، ظنـده یاػ صـدا یريضلـوگ یبـرا ا وـثاًل ، ر 
واضـب آن اسـت  اطيـنهـاػش اشـکال اسـت و احت حاطل شـدندر ، رنگش سرد شود

 .  را دوحاره حصواند كه نهاػ
گر . 1528 مسأله  حلنـد حصنـدد یاندانستن وسـأله در نهـاػ حـا صـد عّلتحه نهاػگزار  ا

ــد) ــه ضاهــل وقّصــر، (قهقهــه بزن در ندانســتن و  یعنــخ) طنانشــه ضاهــل قاصــر حاشــد ن
ح ينهــاػش صــح ،ز حــه هــن نصــورده حاشــديــو صــورت نهــاػ ن( ضهــل ظــود وعــغور حاشــد

 .  است

دنیبرایعهدۀیگر:وبطلهشتن ایکار
گر . 1529 مسأله حـه  اخـا يـاوـور دن یصـدا بـرا یا بـخـحا صـدا  ،اريعهدًا و حا اظتنهاػگزار  ا
 .  شود یاط واضب نهاػش حاطل وياحت حنابر، كند هخگر یتّي اد آوردن وخ سبب

گر . 1531 مسأله گريحدون اظتنهاػگزار  ا كندخار  گونـه ،ه  گر یا حـه  ه بـر او غالـب و خـكـه 
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گريط كنترل نهاخظو ۀخره شود و نتواند  ، حاشـد یاريـطنانشه وقـّدواتش اظت، دخش را 
گر كردن عهدخحکن  واضب نهاػش حاطـل حنابر احتياط  یعنخ، ار را دارديو حا اظت یه 

 یكــه وقــت بــرا یدر صــورت، نباشــد یاريــحلکــه طنانشــه وقــّدواتش هــن اظت؛ شــود یوــ
گر ینهاػ حاق دوحاره ظواندن حنـابر احتيـاط  ،ه نهـاػ را حصوانـدخـحاشد و فرد حتواند حـدون 

 .  ح استينهاػش صح ،نباشد و اّوا طنانشه وقت آن را دوحاره حصواند دخحا، الػم
گــر . 1531 مسأله گونــه ،ره شــوديــغالــب و طنهــاػگزار  ه بــرخــگر ا گر یا حــه  او قابــل  ۀخــكــه 
كنتـــرل نباشـــد و در تهـــام وقـــت نهـــاػ یريـــگ شیپـــ گر ،و  ه نتوانـــد نهـــاػ خـــضـــز در حـــال 

كتفـا واضبـات نهـاػ حـه انسـام تنهـا، در نهاػهرطند  ،حصواند  ،صـورتن یـدر ا، دخـنها ا
 .  ح استيد نهاػش را حا ههان حال حصواند و صحخحا

گر . 1532 مسأله آظرت  یا براخشوق حه او  یا اػ روخاػ ترس ظداوند وتعال نهاػگزار  ا
كنـــدخـــگر  ین اعهـــال عبـــادیحلکـــه اػ بهتـــر؛ اشـــکال نـــدارد، آهســـته حاشـــد خـــا حلنـــد، ه 

 . شود یوحسوب و
گر . 1533 مسأله تـغّلل  یاػ رو، یويـظواستن حاضت دن یدر وقام دعا برانهاػگزار  ا
گریدر پ یو فروتنــ كنــد و حــاضخــشــگاه ظداونــد وتعــال  اشــکال ، تش را اػ او حصواهــده 

   1.است حيندارد و نهاػش صح
ـــراخـــگر . 1534 مسأله ـــر حضـــرت ســـخوصـــا یه ب ـــاهداء د الّشـــّي ب وارده ب  اهّللعبـــد اح
حـه ، یک شـدن حـه درگـاه الهـخـحـا قصـد قرحـت و نزد ٓی هد ۀر اجّه یا ساخ نيالحس

 .  شودنهی فضل اعهال است و ووضب حاطل شدن نهاػاظودی ظود اػ 

کثانجامفع:وبطلنهن کاریل رابههنبزندیرو کهصورتنهاز
، واننـد آن دن وخـوثـل حـه هـوا پر، كه صورت نهـاػ را حـه هـن بزنـد یكار . 1535 مسأله

                                                           
گر ،طور وثال حه. 1 ورخض خـا رفـع فقـر دعـا نهاخـد و در آن  وانند شفای  اور دنيوی  در قنوت نهاػ برای نهاػگزار  ا

اشکال ندارد ، گرخه نهاخد، در پیشگاه ظداوند وتعال نشان دادن درواندگيش و اظهار فروتنی  حال برای 
 .  شود  و نهاػ حاطل نهی
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ـــدارد عهـــد كنـــد ینهـــاػ را حاطـــل و ـــرق ن ـــ حاشـــد یو ف ـــ، یفراووشـــ یا اػ روخ  نکـــهخا اخ
 .  خا حه سبب ندانستن وسأله حاشد دخش آیپار ياظت یب

ــا دســت . 1536 مسأله ــردن ح ك ــر رو، اشــاره  ــا  یػدن دســت ب ــپ ــراخا دســت دخ  یگــر ب
، كتـاب دعـا اخـن وثـل قـرآن يػوـ یاػ رو یزيـطبرداشـتن ، یگـرخحـه د یزيـفههاندن ط

كردن نوػاد كن برا، یووع ۀكشتن حشر، حغل  هر نهاػ اػ برداشتن ُو  یراه رفتن حه وقدار 
 : ل اشکال نداردیط عخحا شرا ،طاقشه و وانند آن یرو

   ؛صورت نهاػ حه هن نصورد .1
   ؛اػ قبله ونحرف نشودار نهاػگز .2  
   ؛دخنهاػ را نگو یعكرهاقراجت و  ،در حال حركت .3 
 .  دخت نهاخنهاػ را رعا ح بودنيصحط خر شرایوواالت در نهاػ و سا .4 

گر  . 1537 مسأله كـه ین نهـاػ حـه قـدریدر بانسان ا نـد نهـاػ خنگو عرفـاً  سـاكت حهانـد 
 .  شود ینهاػش حاطل و، ظواند یو

گر . 1538 مسأله كـاریدر ب فرد ا  شـک سـاكت شـود و یا وـّدتخـام دهـد انسـ ین نهـاػ 
كـه صـورت نهــاػ حـه هـن ظـورده  ن یــبهتـر ا یولـ، د نهـاػ را دوحــاره حصوانـدخـحا، ا نـهخــكنـد 

كرده كه آن را تهام   . آوردضا  هحس س دوحاره  ،است 

دنیخوردنوآشاو:وبطلدهن
گر فرد در نهاػ طور . 1539 مسأله كه صـورت نهـاػ اػ بـیا بخحصورد  یا  ،ن بـرودیاشاود 
نهـاػش حاطـل  - یفراووشـ یا اػ روخـعهدًا حاشـد  - ظواند یند نهاػ وخنگو كه یطور حه
 ؛ شود یو

گــر طــور  كــه صــورت نهــاػ اػ بــ یاّوــا ا حنــابر  ،حاشــد یطنانشــه عهــد، ن نــرودیحاشــد 
گـر اػ رو یولـ؛ شود و آن را دوحاره حصواند ینهاػ حاطل و، واضباحتياط  و  یفراووشـ یا
 . نهاػش اشکال ندارد، سهو حاشد

گر . 1541 مسأله كـه در دهـان  ییغـغا، ن نهاػیدر بانسان  ا هـا وانـده   دنـدان نیبـ اخـرا 
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كهـيـو ن شـود ینهـاػش حاطـل نهـ، فرو ببرد گـر  نهـا در دهـان خا شـکر و واننـد اخـقنـد  یز ا
كن آب شود و فرو رود كن   . اشکال ندارد، وانده حاشد و در حال نهاػ 

رکعتیهاشکدآودنیپد:ازدهنیوبطل نهازیهاباطلدر
ــرا . 1541 مسأله ــر ب گ ــهای  شــک اػ یکــخ، نهــاػگزار یا كننــده پ ــش آیحاطــل  وثــل ، دخ

ــ یهــا  نکــه در ركعــتخا ــ ینهــاػ دو ركعت ــخ ــد شــک واضــب یا ســه ركعت ــ، نهاخ ا در دو خ
گغاشـتن بـر ُو  یطهـار ركعتـ یل نهاػهـاركعت اّو   شـک، مدّو  ۀهـر در سـسدقبـل اػ سـر 

گردد یحاق یو شّک  د وخنها  .  حاشد ینهاػش حاطل و، وانده و ثاحت 

کردنعهدیادیز:وبطلدوازدهن کن یاسهوییا رکننهاز
گــر . 1542 مسأله ــركــن نهــاػ را عهــدًا  انســان ا كنــد خ كــن  ــا ســهوًا  كــه ركــن  یزيــا طخ را 

كنــد ين كــن  ــد اضــافه نهــاػ را عهــداً  یاػ اضــزا یزيــا طخــســت عهــدًا  نهــاػ حاطــل ، كن
گر ركنـ ،نيههشن .شود یو ه سـهوًا اضـاف، ركعـت کخـا دو سـسده اػ خـرا وثـل ركـوع  یا

رة االحـرام يـكـردن تکباضـافه  و اّوـا 1شـود یحاطـل وـ واضبحنابر احتياط  نهاػش، كند
 .  ستيوبطل نهاػ ن، یطور سهو حه

کل کی یقاعده
گر . 1543 مسأله كـاریكنـد در بـ شـک حعد اػ نهاػ انسان ا كـه نهـاػ را حاطـل  ین نهـاػ 

 .  كندو حه شک ظوخش اعتنا نهی ح استينهاػش صح، ا نهخكند انسام داده  یو

                                                           
گر خک ركعت حه نهاػش اضافه شود هرطند سهواً . 1  .  حنابر فتوٓی حاطل است نهاػ، و ا





 

کردن اجزاشکس کن و زیاد   آن یتن نهاز و 
واججراشکستتوانیوکهیووارد نهاز

؛ سـتيز نیضـا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،اريـشکستن نهاػ واضـب حـا اظت . 1544 مسأله
( وـوارد واضـب یحلکـه در حعضـ) زیضـا، شکستن نهاػ واضـب، اػ ووارد یدر حعض یول

 :  حاشد یو ریزووارد  ،اػ آن ضهله .است

 3.والیریگشیپ ضرر یابدنییاز
ــرا . 1545 مسأله ــ یاػ ضــرر وــال یريحفــ  وــال و ضلــوگ یشکســتن نهــاػ واضــب ب ا خ
گــر حفــ  ضــان ظــودحلکــه ، نــدارداشــکال  یحــدن ــانســان  ا كســخ كــه حفــ  ضــان او  یا 

حـدون شکسـتن نهـاػ ، حاشـد یآن واضـب وـ یكـه نگهـدار یا حفـ  وـالخواضب است 
 .  د نهاػ را حشکندخحا، وهکن نباشد

 7.تاستی اههیداراکهیویادنیینیهرهدفد
 وهننهاػگزار  یبراكه  یويا دنخ ینخهر غرض د یشکستن نهاػ واضب برا . 1546 مسأله
گر نهاػ را نشکند ضررهرطند  ،ندارد اشکالدر وسعت وقت ،است   1.حه او وارد نشود یا

                                                           
كـردن نهـاػ   وی وتوّضه قرار وهّهی  ،در وسعت وقت ،وثاًل فرد در بین نهاػ. 1 كه حا دخگـری داشـته و تهـام  شود 

 .  شود حه آن نرسد  حاع  وی
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 1.پرداختطلجطلبکار
گر  . 1547 مسأله كه فرد ا در وسعت وقت وشغول نهاػ حاشد و طلبکار طلب ظود را 
كنـــد و حـــدهکار توانـــایی پرداظـــت آن را دارد دهيش فـــرا رســـخـــػوـــان ادا ، اػ او وطالبـــه 

ن نهــاػ ینانشــه حتوانــد در بــط. حنــابراین، پرداظــت فــوری آن بــر حــدهکار واضــب اســت
گـــر حـــدون  واضـــب ضـــایز نيســـتحنـــابر احتيـــاط  شکســـتن نهـــاػ، طلـــب او را حدهـــد و ا
و را د نهــاػ را حشــکند و طلــب اخــحا، ســتياو وهکــن ن طلــب پرداظــت، شکســتن نهــاػ

گـر وقـت نهـاػ تنـگ اسـت؛ حدهد و حعـد نهـاػ را حصوانـد كنـد و  ،اّوـا ا حاخـد نهـاػ را تهـام 
 . حعد حدهيش را بپرداػد

 3.کردن)ریتطه ک وسعتوقت(پا وسجددر
گــر  . 1548 مسأله طنانشــه وقــت ، ن نهــاػ حفههــد وســسد نســس اســتیدر بــانســان ا

كندخحا، تنگ حاشد گـر وقـت وسـعت و ا دخـر نهايـس س وسـسد را تطه ،د نهاػ را تهام 
ــدارد و تطه ــه هــن نهــ، ر وســسدي ــد ینهــاػ را ح ــاط  ،ػن ــابر احتي ــد نهــاػ را حن واضــب نباخ
كندين نهاػ تطهیدر ب حلکه وسسد را ،حشکند  ؛ نهاػ را حصواند ۀّي حعد حق و ر 

ــا گــر تطه اّو ــه هــن وــ ر وســسديــا ر يــتطه كــه حعــد اػ نهــاػ یدر صــورت، ػنــد ینهــاػ را ح
حـه حسـاب حروـت وسـسد  کهتـ، ر تا حعـد اػ نهـاػير تطهيوسسد وهکن حاشد و تأظ

گر حعـد اػ ؛ حاشد یو زیضاهرطند  ،ستير واضب نيتطه یشکستن نهاػ برا، دخاين اّوا ا
، ريـر تطهينساسـت در وسـسد و تـأظ واندن یحاقا خر وسسد وهکن نباشد يتطه، نهاػ

ر يـد نهـاػ را حشـکند و وسـسد را تطهخحا، ن حه وسسد وحسوب شوديو توه کعرفًا هت
 .  د و حعد نهاػ را حصواندخنها

 7.تنهاۀااقاویگفتناذانواقاوه
گــر . 1549 مسأله ، ركــوع ظــن شــود ۀش اػ آنکــه حــه انــداػیا پــخــاػ قراجــت  قبــلنهــاػگزار  ا

كه اعان و اقاوه خایادش بخ كردهخد  طنانشه وقت نهـاػ وسـعت ، ا تنها اقاوه را فراووش 
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گـر پـح، گفـتن آنهـا نهـاػ را حشـکند یوستحب است بـرا، دارد ش اػ تهـام شـدن یلکـه ا
كــردهخــایادش بخــنهــاػ  كــه آنهــا را فراوــوش  گفــتن آنهــا نهــاػ را  یوســتحب اســت بــرا، د 
هـر طـه زودتـر در اثنـای ، وراتـب ایـن اسـتحباب حـا هـن وتفـاوت اسـت ،هالبّت ؛ دحشکن

ــد ــادش بیاخ ــا اقاوــه، نهــاػ خ ــدن اعان و اقاوــه خ فضــيلت ، شکســتن نهــاػ ضهــت ظوان
 . بیشتری دارد

 :  شوددر ووارد عیل ضاری نهی اضبوحنابر احتياط  ن حکنیاعكر است،  شاخان
كرده حاشد .1  .  اعان تنها را فراووش 
كرده حاشد حعضی اػ قسهت .2  .  های آنها را فراووش 
كرده حاشد .3  .  حعضی اػ شراخط آنها را فراووش 
كرده حاشد .4 كه آنها را عهدًا ترک   .  ضایی 

كــه  .5 كــرده فراوــآنهــا را ضــایی  لــی اػ ظوانــدن آنهــا و ،بــین نهــاػ خــادش آوــده ووش 
ــه داده ــا وــّردد شــده و نهــاػ را اداو ــده خ گردخ گغشــتن وــّدت قابــل  ونصــرف  و پــس اػ 

گرفته حاشدتصهين حه ظواندن آن ،توضّهی  .  ها 
 .  حاشدنهاػ ضهاعت  .6

 7.وسعتوقتنهازیصحهایشکدآودنیپد حدر
ح در نهـاػ يصـحهای  شـک اػ یکـخ ،كـه در وسـعت وقـت نهـاػ ینهاػگزار . 1551 مسأله

نکـه در خوثـل ا - ثاحـت و پابرضـا شـده اسـت، یو شـّک  و آوـده شیپ شخبرا یطهار ركعت
كه ركعت سّوم است  شک نهاػ ظهر نهـاػ را حشـکند و دوحـاره  توانـد یوـ - ا طهارمخنهوده 

كه و هن، آوردضا  هح ح رفتـار يصـح یها شـک العهل وربوط حهتواند وطابق دستور یطنان 
كه توضخنها  . ح نهاػ ظواهد آوديصح یها شک ح آن در فصليد 

ــكــه حا یكســ . 1551 مسأله گــر نهــاػ را ، حشــکندد نهــاػ را خ كنــدعهــدًا ا هرطنــد  ،تهــام 
كــردهيوعصــ ــ، ت  ــه آن را  وســتحب اطيــاحت واســت  حينهــاػش صــح یول ك اســت 

 .  دوحاره حصواند
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كــه شکســتن  . 1552 مسأله وســتحب اســت نهــاػگزار هنگــام قطــع نهــاػ در وــواردی 
بّیُ َوَرْحَهُة اهّلِل  َك الّسالُم َعَلْي »: حگوخد، واضب است ضایز خا، نهاػ ها الّنَ ّیُ

َ
 .  «َبَركاُته َو أ

کردناجزایکنوز یاد طنهازیتشرایاعدمرعاینهاز
كن  یزيط انسان گاه هر . 1553 مسأله كنـدخا زخاػ واضبات نهاػ را عهدًا  هرطنـد  ،اد 

كـه در  یحياػ حـا توضـنهـ یهـا البّتـه تکـرار عكر؛ اطـل اسـتنهـاػ ح، حرف آن حاشد کخ
 . اشکال ندارد، عكر شد «1191» ۀوسأل

گر . 1554 مسأله كـن  یاػ واضبـات ركنـ یزيـط، ندانستن وسـأله عّلتحه  فرد ا نهـاػ را 
كردن واضبات ركنخو حکن ز حاطل است شنهاػ، كند حه سبب ندانستن وسـأله  یاد 
 ؛ گغشت« 1993»ألۀ وسدر 

كردن واضب غ  كن  ك یر ركنياّوا  گفتـ یسـاػ ضاهـل قاصـر واننـد   یشصصـ ۀكـه حـه 
كـرده و یوعتبر ۀا رسالخ یووّثق نهـاػ را ، رسـاله وعلـوم شـده اخـاو  یحعـدًا ظطـا اعتهـاد 

 ؛ كند یحاطل نه
گر حه  ،نيههشن  ۀحهـد و سـور - ريتقصـ یاػ روهرطنـد  - ندانسـتن وسـأله عّلتا

 نهاػ ظهر و عصـر را حلنـد ۀا حهد و سورخرا آهسته حصواند  ءنهاػ صبح و وغرب و عشا
ا در وسافرت نهـاػ خم و طهارم حلند حصواند حات ارحعه را در ركعت سّو يا تسبخحصواند 

 .  ح استينهاػش صح، حصواند یرا طهار ركعت ءظهر و عصر و عشا
گر در نهاػ واضب حعد اػ رس . 1555 مسأله كه دو سـسدهخایادش بخدن حه ركوع يا  را د 

كردهیاػ ركعت پ  ؛ حاطل است، واضبحنابر احتياط  نهاػش، ش فراووش 

گر  یول  كـرده کخد خایادش بخا ح ينهـاػش صـح ،سسده اػ ركعت قبل را فراوـوش 
  1؛آوردضا  هحسسده را حعد اػ نهاػ  یو واضب است قضا حاشد یو

كـه ا خـ سـسدهبرگـردد و  دخـحا، دخـایادش بخـدن حـه ركـوع يش اػ رسـیپـ اّوا در صورتی 

                                                           
كردن سسدهاحتياط حنابر  و. 1 و توضـيح بیشـتر در حصـش  سسدۀ سهو انسام دهـد، وستحب برای فراووش 

 . شود سسدۀ فراووش شده و سسدۀ سهو عكر وی
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رحعـه را حصوانـد و نهـاػ را حات ايا تسبخزد و حهد و سوره يآورد و برظضا  هحرا ها  سسده
كند و حعد اػ نهاػ سـهو  ۀضـا سـسد  یسـتادن بـخا یبـرا، وسـتحبحنـابر احتيـاط  ،تهام 

 .  دخحنها
گــر . 1556 مسأله گفــتننهــاػگزار  ا ــالُم َعلَ » قبــل اػ  ــ» و «نــايالّسَ ــالُم َعَل ــ «ُکْن يالّسَ ادش خ

ا ضـ هحـرا ها  ا سـسدهخـ د سـسدهخـحا، اوردهيـنضـا  هحركعت آظر را  ۀسسد کخا خ د دوخایب
 .  سالم حدهدنهاػ را  آورد و دوحاره تشّهد حصواند و

گاه حعد اػ سالم نهاػ عهل . 1557 مسأله گر در نهاػ طه عهـدًا و  یهر  كه ا انسام دهد 
ش خا وضـوخـد خـوـثاًل پشـت حـه قبلـه نها - كنـد ینهاػ را حاطل وـ، فتدیطه سهوًا اّتفاق ب

 ۀكـه دو سـسد دخـایادش بخـو حعـد اػ آن عهـل  - ن بـرودیاػ با صورت نهاػ خ ودحاطل ش
گــر  نهــاػش حاطــل اســت، اوردهيــنضــا  هحــركعــت آظــر را  ســسده را  کخــد خــایادش بخــو ا
 حعـد اػ نهـاػ سـسده را  یقضـا واضـب اسـت و حاشد یوح ينهاػش صح ،انسام نداده

  1؛آوردضا  هح
كار لیو گر قبل اػ انسام  نهـاػ را حاطـل ، یانسام شود و طه سـهو یطه عهدكه  یا
ک خـا خـد دو خـحا، اوردهيـنضـا  هحـک سسده اػ ركعت آظـر را خا خو د دخایادش بخ، كند یو

كردهرا  یا سسده  و آورد و دوحاره تشّهد حصواند و سالم نهاػ را حدهـدضا  هح كه فراووش 
گفته است یكه ب یسالو یبرا، واضبحنابر احتياط   .  انسام دهد سسدۀ سهو، ضا 

كــه فـرد  اّوــا، آن وبطــل اسـت یكـه انســام عهـد یحعــد اػ ارتکـاب عهلــ در صـورتی 
كن - ستيآن وبطل ن یانسام سهو گفتن حه وقدار  ا خـک خد خایادش بخ - وثل سصن 

كـرده اسـت ا دو خــک خـد خـحا ،واننـد صــورت قبـل، دو سـسده اػ ركعـت آظـر را فراوــوش 
كرده  یا سسده كه فراووش   و آورد و دوحاره تشّهد حصواند و سالم نهاػ را حدهـدضا  هحرا 

گفتـه اسـت یكـه بـ یسـالو یبـرا بضواحنابر احتياط   .سـهو انسـام دهـد ۀسـسد، ضـا 
گفــتن ســهو یبــرا ،نيههشنــ ضــا  هحــســهو  ۀســسد، واضــبحنــابر احتيــاط  زيــن یســصن 
 . آورد

                                                           
 . ضا آورد هسسدۀ سهو نيز ح، وستحباحتياط حنابر . 1
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گــاه . 1558 مسأله د تشــّهد ركعــت آظــر را خــایادش بخــحعــد اػ ســالم نهــاػ نهــاػگزار  هــر 
 د وآورضــا  هحــســت برگــردد و تشــّهد را يو الػم نح اســت ينهــاػش صــح، اوردهيــنضــا  هحــ
ــ؛ تشــّهد فراوــوش شــده را انســام دهــد یاط وســتحب اســت قضــايــاحت واضــب  یول

ــرا ــو در ا ســهو انســام دهــد ۀســسد، تشــّهد فراوــوش شــده یاســت ب ــی  ین وســأله فرق
كــهين و طــه  یآن طــه عهــد آوردنضــا  هحــكــه  یعهلــ، حعــد اػ ســالم نهــاػنهــاػگزار  ســت 

   1.انسام نداده حاشد اخانسام داده ، استوبطل نهاػ  یسهو
گر . 1559 مسأله شـتر اػ آظـر یا بخـركعـت  کخـد خـایادش بخاػ سالم نهاػ  قبلنهاػگزار  ا

كرده  ید وقدارخحا، نهاػ نصوانده كه فراووش   . آوردضا  هحرا 
گر  . 1561 مسأله كـه خـایادش بخـحعد اػ سـالم نهـاػ فرد ا شـتر اػ آظـر یا بخـركعـت  کخـد 

كار، نهاػ را نصوانده گـر در نهـاػ  یطنانشه  كه ا  یوو طـه سـه یطـه عهـدانسام داده 
كـرده  - كند ینهاػ را حاطل و، فتدیاّتفاق ب ش حاطـل شـده خا وضـوخـوثاًل پشت حه قبلـه 

 ؛ نهاػش حاطل است - ورت نهاػ حه هن ظوردها صخ

كـار اّوا گر  ، كنـد انسـام نـداده ینهـاػ را حاطـل وـ، آن یو سـهو یكـه انسـام عهـد یا
كـرده  ید فـورًا وقـدارخحا كـه فراوـوش  حنـابر احتيـاط  ،یادخـسـالم ز یآورد و بـراضـا  هحـرا 
 .  انسام دهد سسدۀ سهو، الػم

گر . 1561 مسأله ّههش يا تـخـا غسـل خـوضـو ، ا حعد اػ آن حفههدخن نهاػ یدر بنهاػگزار  ا
د نهاػ را دوحاره حا وضـو خحا، ّهن وشغول نهاػ شدهيا تخا غسل خا حدون وضو خحاطل بوده 

گغشته اش یشرع ۀفيوظ طبق ّهنيا تخا غسل خ گر وقت   .  دخهاقضا ن، حصواند و ا
گر . 1562 مسأله د خـحا ،اػ وقـت ظوانـده قبـلحعد اػ نهاػ حفههد تهام نهـاػ را نهاػگزار  ا

گغشته قضا نها گر وقت  كـه بـر ين ین حکـن فرقـیـو در ا دخـآن را دوحاره حصواند و ا سـت 
حـــه  بّینـــهگـــر وثـــل شـــهادت خوعتبـــر د یشـــرعحّســـت  اخـــنـــان يا اطهخـــن يقـــخاســـاس 
ا خـــ یا فراووشـــخـــغفلـــت  یاوـــر اػ رون یـــا اخـــنهـــاػ را ظوانـــده حاشـــد ، وقـــت رســـيدن فـــرا
 .  ا ندانستن وسأله حاشدخ یانگار سهل

                                                           
 . شود  سسده و تشّهد فراووش شده در فصل وربوط حه آن عكر وی سایر احکام قضای . 1
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گر حه  . 1563 مسأله ن انسـا یبـرا «254» وسـألۀان شـده در یـب یشرع یها  اػ راه یکخا
كه وقت  : طند صورت دارد، نهاػ شده و وشغول نهاػ شود ثاحت شود 

ــ .الههف كــرده و هنــوػحفههــد ن نهــاػ یدر ب هرطنــد  ،هوقــت نهــاػ نشــد هــن اشــتباه 
 ؛ درس ینهاػ فرا ووقت ، حعد یاتلحظ

كه وقت  شک ن نهاػیدر ب .ب ظواهـد  نهـاػحعـد وقـت  یلحظـات اخشده  نهاػكند 
 ؛دش

 .  نهاػ حاطل است، در این دو صورت )الف و ب(
حــه  ،دهيوقــت نهــاػ فــرا رســ ،حعــد اػ شــروع او حــه نهــاػ، شــود توّضــهن نهــاػ ویدر بــ .ج
 ؛ ستوقت نهاػ شده ا، دنيووقع فههكه  یا گونه
كه وقت يا اطهخن يقخنهاػ  نیبدر  .د كـه  کشـده و شـ نهـاػنان داشته حاشد  كنـد 

 ؛  ا نهخآنشه اػ نهاػ ظوانده در وقت بوده 
كه در ب . ه  ؛ تده اسيفرا رسوقت ، نهاػ نیحعد اػ نهاػ حفههد 
كه نهاػ را در وقـت ظوانـده خنها شک نهاػ تهام شدنحعد اػ  .و ، ا قبـل اػ وقـتخـد 
 ؛ خا س ری شده حاشد ده حاشديوقت نهاػ فرا رس، شک ه هنگامك یدر حال

 .  نهاػ صحيح است ،و(،   ه، د، در این طهار صورت )ح
گر انسان و . 1564 مسأله كـه حا توّضها ا خـن يقـخوعتبـر وثـل  یق شـرعیـد حـا طرخـنباشد 
طنـد  ، وشغول نهاػ شود و در حال غفلت نهـاػ حصوانـد، وقت دنيفرا رسنان حه ياطه

 : صورت دارد
كه تهام نهـاػ را در وقـت ظوانـده .الف  ،در ایـن صـورت؛ اسـت حعد اػ نهاػ حفههد 

 .  نهاػ صحيح است
كه در ب .ب نهـاػش  ،در ایـن صـورت؛ دهيفـرا رسـن نهـاػ وقـت یحعد اػ نهاػ حفههد 

 .  د دوحاره آن نهاػ را حصواندخحاطل است و حا
كه نهاػ را در وقت ظوانده خنها شک نهاػ تهام شدنحعد اػ  .ج ، قبـل اػ وقـتا خـد 
كــه تهــام نهــاػ را در وقــت ظوانــده خــنها شــک اخــ اػ آن را در وقــت ظوانــده  یا قســهتخــد 
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كه هنگام است در ؛  دوقت نهاػ فرا رسيده حاشـد خـا سـ ری شـده حاشـ، شک در حالی 
 .  حاشد یح ويصحنهاػ  ،این صورت

كه هنوػ وقت  نیبدر  .د  اػنهـوقـت ، حعد یلحظاتهرطند  ،دهيرسنفرا نهاػ حفههد 
 ؛ ظواهد شد

كه  نیبدر  . ه كند  ظواهـد  وقـت نهـاػحعـد  یلحظـات اخـ دهيوقـت فـرا رسـنهاػ شک 
 ؛ شد

 اّوــا، ده اســتيحعــد اػ شــروع او حــه نهــاػ فــرا رســشــود وقــت  توّضــهن نهــاػ ویدر بــ .و
 ؛ است را قبل اػ وقت ظوانده - هرطند اندک -اػ نهاػ  یقسهت

 .  ستحاطل ا نهاػ، و(،   ه، در این سه صورت )د
گر فرد . 1565 مسأله كه وقت نهاػ فرا رس شک ا دن يرسـ فراد يحه او اّوا، ا نهخده يدارد 
 : طند صورت دارد، دخق نهاينهاػ را حصواند و حعد اػ نهاػ تحقرضاًء ، وقت

نهــاػش  در ایــن صــورت؛ آن ظوانــده یحفههــد تهــام نهــاػ را در وقــت شــرع .الههف
   .ح استيصح

 ؛ بل اػ وقت ظواندهاػ آن را ق یا قسهتخحفههد تهام نهاػ  .ب
 ؛ ا قبل اػ آنخنشود نهاػ را در وقت ظوانده  وعلوم .ج

 .  نهاػ حاطل است ، در این دو صورت )ب و ح(



 

 نهاز اتیشّک 
گهـان حـه عنـوان وقّدوـه عكـر  شـک فخـتعر، نهـاػ یهـا  شـک ان احکـامیقبل اػ ب و 

 : شود  یو
و  یطـور وسـاو حـه ،هّي ا طند طرف قضـخن دو ینکه فرد بخعبارت است اػ ا، «شک» 

كه در ركعت دّو خنکه تردخوثل ا؛ د داشته حاشدخبرابر ترد م ا سـّو خم است د داشته حاشد 
 .  ح دهديترض یگرخک طرف را بر دخحاشد و نتواند  یاو وساو یو هر دو طرف برا

د داشــته خــه تردّي ا طنــد طــرف قضــخــن دو ینکــه فــرد بــخعبــارت اســت اػ ا، «گمههاو»
( 14 ) نکـهخوثـل ا؛ شـتر حاشـدیب، گـرخنسـبت حـه وـوارد د ک طـرفخاحتهال  یول؛ حاشد

كـه در ركعـت سـّو  كـه در ( 54 ) م اسـت ودرصد احتهال حدهـد  درصـد احتهـال حدهـد 
كه احتهـال قـو گهـان خدر ا ،(درصـد 54) تـر یركعت طهارم است  ده يـا ظـّن ناوخـنسـا 

   1.شود  یو
 :  نهاػ طند نوع است یها شک 

  ؛(ووردهشت ) كند یكه نهاػ را حاطل و ییهاشک .1
كرد دخكه نبا ییها  شک .2   ؛(شش وورد) حه آنها اعتنا 

                                                           
گغشته. 1 گها، البّته در حسياری اػ وباح   و وـوارد  حاشـد ن خکـی بـوده و تفـاوتی بـین آنهـا نهیحکن شک و 

كه حکن آنها حا  . حکن هر دو بیان شده است، هن فرق دارد كهی 
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گريصح یها  شک .3 كه ا عهـل ، كه عكـر ظواهـد شـد یبر طبق احکاونهاػگزار  ح 
 نهـاػ یهـاشـک وسهـوعحنـابراین،  .(وـورداػده خـ) ظواهـد بـود حينهاػش صـح، دخنها
 .  حاشد  یو وورد «ست و پنذیب»

كننـده و یاهـشـکشاخان عكر است،  در وـورد  یح ههگـيصـح یهـاشـک حاطـل 
ــكــه نبا ییهــاشــک و ســتنهــاػ اهــای  ركعت كــردخ ــه آنهــا اعتنــا  در  شــک شــاول، د ح
 .  حاشد یها و ر ركعتيها و غ ركعت
 اػ اقسـام شـک طه، شود  یساد وخدر ركعات نهاػ ا یشّک  كه یهنگاو . 1566 مسأله
كننده حاشد و طـه اػ اقسـام یهاشک توانـد   ینهـنهـاػگزار  ،حيصـح یهـاشـک حاطل 

كـه   یكنـد تـا در صـورت فکـر یحلکه الػم است قـدر؛ دخعهل نها شک فورًا حه احکام آن
گهان  كنـد، دا نهودینان دست پيا اطهخحه   یا  سـهيطنانشـه حـه نت و بر طبق آن عهـل 

ات عهـل يشـّک  ن صورت حـه احکـامیدر ا، واند یظود حاق د و ههشنان در شّک ينرس
 .  دخنها

کنندهشک هاىباطل
كه نهاػ را حاطل وییهاکش . 1567 مسأله  : ن قرار استیكند اػ ا ی 

ػ انهـو  وثـل نهـاػ صـبح؛ هـاى نهـاػ دو ركعتـی واضـبركعـت ۀدر شهار شک :لاو  
 نهـاػ را حاطـل، اطيـو نهاػ احت هاى نهاػ وستحبركعت ۀدر شهار شک ولی، وسافر
 .  كند نهی

 .  هاى نهاػ سه ركعتیركعت ۀدر شهار شک :مدو  
 .  شتریا بخركعت ظوانده  کخكند  شک ،نهاػ طهار ركعتی در فرد آنکه :مسى  

كنـد دو  شـک، مدّو ۀ سـسد وارد شدن حـهاػ  قبلآنکه در نهاػ طهار ركعتی  :چهاسم
 .  شتریا بخركعت ظوانده 

 .  شتر اػ پنذیا دو و بخ، ن دو و پنذیب شک :پًدن
 .  شتر اػ ششیا سه و بخ، ن سه و ششیب شک :ششن
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اصـاًل ندانـد طنـد ركعـت ظوانـده فـرد كـه  یطـور، هـاػهـاى ندر ركعت شک :هفتن
گـر وثـل خحلکه ضزء ووارد د، ستين یقت وورد وستقلّ يدر حق شک نیه االبّت )؛ است
 .  (حاشد یوشتر یک ركعت و بخن یشک ب

كه ظواهديحه تفص، شتر اػ ششیا طهار و بخ، ن طهار و ششیب شک :هشتن  . آود لی 
گــر  . 1568 مسأله كننــده بــرا یهــاکاػ شــ یکــخا نهــاػگزار  ،دخــش آیانســان پــ یحاطــل 

 ،نهــاػ را حــه هــن بزنــد، شــک ســه و پابرضــا شــدنياوــدن نتيتوانــد پــس اػ حــه دســت ن یوــ
، نهـاػ را حـه هـن نزنـد، او پابرضـا شـد شّک  پس اػ آنکه، وستحبحنابر احتياط هرطند 

كه صورت نهاػ حه هن حصـورد یحلکه حه قدر كند  گهـان  اخـن يقـخدا شـدن یـا اػ پخـ فکر 
 .  شود دياونا

کهنبایهاشک کردیی دبهآنهااعتنا
كه نبایهاشک . 1569 مسأله كرد اػ اخی   :  ن قرار استید حه آنها اعتنا 

كـه وحـّل يدر ط شک :لاو   گغشـته اسـتضـا  هحـ زى   وثـل آنکـه در ركـوع، آوردن آن 
كه حهد را ظوانده  شک  .  ا نهخكند 

 .  حعد اػ سالم نهاػ شک :مدو  
گغشتن وقت نهاػ شک :مسى    .  حعد اػ 

كه ز عنیخ، شکر اليكث شّک  :مچهاس   . كند وی شک ادخكسی 
كـه وـأووم شـهارهـاى نهـاػ در صـورركعـت ۀاوـام در شـهار شـّک  :پًدن آنهـا را  ۀتی 
كه اوام شهار شّک  ،نيههشن .حداند  .  هاى نهاػ را حداندركعت ۀوأووم در صورتی 

 .  اطينهاػ احت و در نهاػهاى وستحّبی شک :ششن

 3.چشک یدر کهوحل  گذشتهاستآزى ن
گــر  . 1571 مسأله ــانســان ا كــه  شــک ن نهــاػیدر ب كارهــا یکــخكنــد  واضــب آن را  یاػ 

كه حهد ظوانده  شک وثالً ، ها نخانسام داده  كـار، ا نهخكند  حاشـد  یطنانشه وشغول 
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كار قبلـكار ن آن یكه ب كـار قبلـ كـه طنانشـه یطـور) اسـت یب شـرعيـترت، یو  را  یآن 
كـار شـودید وشغول اخشرعًا نبا، كرده حاشد کعهدًا تر  ظـود اعتنـا نکنـد شـک حـه، (ن 

گر. حنابراین، (حعد اػ وحل است شک، شک نیا) ، در حـال ظوانـدن سـورهنهـاػگزار  ا
ن یـو در وـورد ا كنـد  یش اعتنا نهـن حال حه شّک یدر ا، ا نهخكند حهد را ظوانده  شک
كه عهلين یفرق ،حکن    ؛ا وقّدوه حاشدخا وستحب خضزء واضب ، حعد ست 
گر  د آنشـه را خـحا، (است و حه اصطالح در وحّل ) وارد عهل حعد نشدهاػگزار نه اّوا ا

گر وثالً ؛ آوردضا  هح، كرده شک كه در انسام آن كه حهد را ظوانده  شک ا در  ،ا نهخكند 
 .  حهد را حصواند دخحا، كه هنوػ وشغول ظواندن سوره نشده است یحال
گـر وارد عهـل حعـد شـده ،نيههشن  ، یقبلـ کضـزء وشـکون عهـل حعـد و یبـ یولـ ،ا
كه در انسام آن شخحا، ستين یب شرعيترت گـر در  وـثالً ، آوردضـا  هحـ كرده کد آنشه را  ا

گفــتن عكــر شــر كــه عكــر واضــب   یوــ شــک ف صــلوات اســت وخســسده وشــغول  كنــد 
گفته  كرده و عكر واضب سسده را حگود حه شّک خحا، ا نهخسسده را  را در یـز ،دخـش اعتنا 

ن عكـر یصلوات حفرسـتد و بـ، د اػ عكر واضب سسدها حعخوستحب است قبل  سسده
 .  ستين یب شرعيترت ،سسده و صلوات

اسـت و شـاول نهـاػ واضـب و  ینهاػهـا ضـار ۀدر ههـ ،شد ن وسأله عكریاآنشه در 
 .  شود  یات و وانند آن وخه و نهاػ آّي ووینهاػ ، نهاػ ادا و نهاػ قضا، نهاػ وستحب

گفــتن تکب یكســ . 1571 مسأله كــه وشــغول  یرد در حــالدا شــک رة االحــراميــكــه در 
 » گفتن
َ
ظـود  شـّک  د حـهخـنبا، ا ظوانـدن قراجـت اسـتخـ «نٔي ضالّرَ  طاِن ْي الّشَ  َن ِو  اهّلِل حِ  وُع ُع أ
 .  دخاعتنا نها

گر  . 1572 مسأله كـه  شـک یا هخـن ظوانـدن آیدر بـهنگام قراجت حهد و سـوره ا كنـد 
كـه اّو  شک ظواند ه را ویخكه آظر آ ا وقتیخ، ا نهخرا ظوانده  قبل ۀخآ ا ظوانـده ل آن ركند 
 .  نکند ظود اعتنا شّک  حه، ا نهخ

گر . 1573 مسأله كه حهد و سوره خنها شک در حال رفتن حه سهت ركوعنهاػگزار  ا د 
گـر در حـال ظوانـدن  ،نيههشنـ .ش اعتنـا نکنـدحـه شـّک ، ا نهختنها را ظوانده  ۀا سورخ ا
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ظـود  شـّک  حـه، ا نـهخـا سوره را ظوانـده خد حهد و سوره خنها شک مقنوت در ركعت دّو 
 .  دخننها اعتنا

گر حعد اػ ركوع  . 1574 مسأله كارهاى واضـب آن شک ا سسودخا كه   واننـد عكـر، كند 
   1.د اعتنا نکندظو شّک  د حهخحا، ا نهخآرام بودن حدن را انسام داده  و

گر . 1575 مسأله كـه ركـوع  شـک رود یكه حه سهت سسده و یدر حالنهاػگزار  ا كنـد 
گر در حاليههشن .ظود اعتنا نکند شّک  د حهخحا، ا نهخكرده  حه سهت سـسده كه  ین ا
كه حعد اػ ركوع ا کرود ش یو    2.ظود اعتنا نکند شّک  حه، ا نهخستاده خكند 

گـــر . 1576 مسأله در ، ا دو ســـسدهخـــســـسده انســـام داده  کخـــكنـــد  شـــکنهـــاػگزار  ا
 ؛ گر انسام دهدخد ۀسسد کخد خحا، است و وارد عهل حعد نشده كه در وحل یصورت

گـــر عهـــل حعـــد و ضـــزء  نیحعـــد اػ وارد شـــدن در عهـــل حعـــد حاشـــد و بـــ، شـــک اّوـــا ا
ا خـنکه وشغول ظواندن تشّهد شده است خوثل ا، حاشد یب شرعيترت، یقبل کوشکو

ظـود اعتنـا نکنـد و  ّک ن صورت حه شیدر ا، ركعت حعد است یدر حال برظاستن برا
 . نهاػ را اداوه دهد

گر در حال برظاستن . 1577 مسأله كه سـسده  شک ا ا خـآورده ضـا  هحـا تشـّهد را خـكند 
 .  عتنا نکندظود ا شّک  د حهخحا، نه

گــر . 1578 مسأله گفــتن صــلوات تشــّه  یدر حــالنهــاػگزار  ا در ، د اســتكــه وشــغول 
گـر  ،نيههشنـ .ظود اعتنا نکند شّک  حه، كند شک ن تشّهديشهادتا نگفتن خگفتن  ا
گفتن سـالم اسـت یدر حال اػ  یا قسـهتخـتشـّهد  ا نصوانـدنخـ در ظوانـدن، كه وشغول 
 .  دخننها ش اعتناخظو شک حه ،كند شک آن

                                                           
گغشــت. 1 كــه  طنانشــه حعــد اػ ركــوع خــا ســسود حدانــد ســهوًا عكــر واضــب ركــوع خــا ســسده را  ،حلکــه ههــان طــور 

گفتن عكر آرام نبوده گغشته است و وحّل  نهاػش صحيح است، نگفته خا حدنش در حال   .  تدارک آن 
گغشـته . 2 گـر نهـاػگزار در حـال رفـتن حـه سـهت سـسده حاشـد و بـرای سـسده ظـن شـده و اػ حـّد ركـوع  حلکه ا

كـرده ،حاشد كه راسـت اخسـتادن حعـد اػ ركـوع را فراوـوش  ، ولی هنوػ سر بر ُوهر نگغاشته است خادش بیاخد 
توضــيح بیشــتر در ایــن  .را تــدارک نهاخــدو الػم نيســت آن  نهــاػش را اداوــه داده و نهــاػش صــحيح اســت

 . عكر شد«1137»در وسألۀ  ،وورد
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گر . 1579 مسأله گفتـه  شکار نهاػگز ا كه سـالم نهـاػ را  طنانشـه وشـغول ، ا نـهخـكند 
انسـام  نـدارد یكـه حـا نهـاػ سـاػگار یا عهلـخـ، گـر شـدهخا وشـغول نهـاػ دخب نهاػ يتعق
گر قبل اػ ا شّک  د حهخحا، داده  دخـد سـالم را حگوخـحا، كنـد شک نهاخظود اعتنا نکند و ا

گر حعد اػ تهام شدن سالم گ شک، و ا كه سالم را درست  ظـود  شـّک  حه، ا نهخفته كند 
 .  نشده حاشد یگرخوشغول عهل دهرطند  ،اعتنا نکند

گــر . 1581 مسأله دانــد  یطنانشــه وــ ،كنــد نهــاػنّيــت  در شــک ن نهــاػیدر بــنهــاػگزار  ا
ظــود اعتنــا  شــّک  حــه، اســت قبلــی یاو نســبت حــه اضــزا شــّک  نهــاػ دارد ونّيــت  فعــالً 

نهــاػ صــبح نّيــت  در شــک كــه یكســ ،حــه عنــوان وثــال .نکــرده و نهــاػش را اداوــه دهــد
نهـاػ صـبح انسـام داده نّيـت  دانـد ركـوع را حـه یكـه در ركـوع اسـت و وـ یدر حال ،كرده
 . ح استين حال نهاػش را اداوه داده و صحیدر ا، است

كـه . 1581 مسأله كـه حهـد ، ظوانـد ده نهـاػ وـییـا ظوابخـنشسـته  كسی  گـر وـوقعی   اخـا
كه س شک ظواند حات ویيتسب  شـّک  د حـهخـحا، نـها خآورده ضا  هحا تشّهد را خسده كند 
گر پ و اعتنا نکند ظود كـه  شـک ،حات شـوديا تسـبخـد ش اػ آنکه وشغول حهـیا كنـد 

 . آوردضا  هحد خحا، ا نهخآورده ضا  هحتشّهد را  اخ سسده
گر  . 1582 مسأله كـه  شکنهاػگزار  فردا ا خـآورده ضـا  هحـهـاى نهـاػ را ركـن کـی اػخكند 
كه حعـد اػ آن اسـت نشـدهو طنانشه، نه كارى  گـر  ؛آوردضـا  هحـرا  د آنخـحا، شغول  وـثاًل ا
كه دو سسده ر شک تشّهد ش اػ ظواندنیپ  و آوردضـا  هحـد خـحا ،ا نـهخـآورده ضـا  هحا كند 

كه آن ركن را خایب ادشخطنانشه حعد  حنـابر  - نهاػش ،اد شدهخطون ركن ز، آوردهضا  هحد 
 .  است حاطل - الػماحتياط 

گر  . 1583 مسأله كه ركن ن كند عهلی شک فردا طنانشـه ، ا نـهخـآورده ضـا  هحست يرا 
كه حعد اػ آن است نشده وشغول گر پـ ؛آوردحسا د آن راخحا، كارى  ش اػ ظوانـدن یوثاًل ا
كه حهد را ظوانده  شک سوره گـر حعـد اػ انسـام آن و  حصوانـد د حهـد راخـحا، ا نـهخـكند  ا
كه آن را خایب ادشخ  .  ح استينهاػش صح، اد نشدهخطون ركن ز، آورده بودضا  هحد 

گر فرد . 1584 مسأله كاری ، ا نهخآورده ضا  هحرا  یكه ركن كند شک ا طنانشه وشغول 



    / شّکيات نهاػ 

وـثاًل وشـغول تشـّهد  ؛ظـود اعتنـا نکنـد شـّک  حاخـد حـه ،كه حعد اػ آن اسـت شـده حاشـد
كـه دو سـسده را   یو شک و است د خـایادش بخـو طنانشـه حعـدًا  ا نـهخـآورده ضـا  هحـكند 

و آنشـه د آن را خـحا ،كـه وشـغول ركـن حعـد نشـده یدر صـورت، اوردهينضا  هحكه آن ركن را 
گـر وشـغول ركـن حعـد شـده ولـی؛ آوردضـا  هححعد اػ آن است را  حنـابر احتيـاط  نهـاػش، ا

   .حاطل است الػم
گـر قبـل اػ ركـوع، حه عنـوان وثـال كـه دو سـسده را خـایادش بخـركعـت حعـد  ا ضـا  هحـد 

گـر در ركـوع  آوردضـا  هحـرا  و آنشـه حعـد اػ آن اسـت د دو سـسدهخـحا، اورده اسـتين ا خـو ا
كه ، دخایادش بخحعد اػ آن   .  حاطل است، شد عكرنهاػش طنان 

گــر . 1585 مسأله كــه ركــن ن یكنــد عهلــ شــکنهــاػگزار  ا ، ا نــهخــآورده ضــا  هحــســت يرا 
كــار ، نکنــد ظــود اعتنــا شــّک  حـه، كــه حعـد اػ آن اســت شــده حاشــد یطنانشـه وشــغول 

كـه حهـد را ظوانـده  شک، كه وشغول ظواندن سوره است یوثاًل ووقع  حـه، ا نـهخـكنـد 
گـر حعـد  ظود اعتنـا نکنـد شک كـه آن را خـایادش بخـو ا كـه  یدر صـورت، اوردهيـنضـا  هحـد 

گـر وشـغول ضـا  هحد آن را و آن طه حعد اػ آن است را خحا، وشغول ركن حعد نشده آورد و ا
 .  ح استينهاػش صح، ركن حعد شده

گـــر ،نیحنـــابرا ـــایادش بخـــ، وـــثاًل در قنـــوت نهـــاػ واضـــبنهـــاػگزار  ا كـــه حهـــد را خ د 
گـر در ركـوع  1د حهـد و سـورهخـحا، واندهنص ح ينهـاػش صـح، دخـایادش بخـرا حصوانـد و ا

 .  است

 7.سالمشک بعداز
گر . 1586 مسأله ضـا  هحـح يطـور صـح كند نهـاػ را حـه شک نهاػ حعد اػ سالمنهاػگزار  ا
ط نهـاػ واننـد خا شـراخـ، نهـاػ حاشـد یهـا وربـوط حـه عـدد ركعت شـک ظواه، ا نهخآورده 

. كنـد یظـود اعتنـا نهـ شـّک  حـه، هـاػ واننـد ركـوع و سـسودن یا اضـزاخـ، قبله و طهـارت

                                                           
ــ. 1 كــه در وســألۀ  ،هالبّت ــنذ ،بیــان شــد« 1932»ههــان طــور  ــدن ســوره حعــد اػ حهــد در نهاػهــای پ ــ ظوان  ۀگان

 . واضب الػم استاحتياط حنابر  ،روػی شبانه
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گرحنابراین،  كرده  شک، حعد اػ سالم نهاػنهاػگزار  ا كنـد رو حـه  شک اخ، ا نهخكند ركوع 
 .  ظود اعتنا نکند شک حه، ا نهخقبله نهاػ ظوانده 

ــ  ــر ،نيههشن گ كنــد ســه ركعــت نهــاػ  شــک نهــاػ وغــرب حعــد اػ ســالمنهــاػگزار  ا
كـه طهـار ركعـت  شک ینهاػ طهار ركعت ا حعد اػ سالمخ، ركعتا طهار خظوانده  كنـد 
   ؛ظود اعتنا نکند شّک  حه، ا پنذ ركعتخظوانده 
گر یول  كاوـل ننهاػگزار  ا كه نهـاػش  حاشـد  ییهـاشـک اػ یو شـّک  سـت ويحداند 

گــر در بــ وــثاًل حعــد اػ ســالم نهــاػ طهــار ، كــرد یآوــد آن را حاطــل وــ وــی شین نهــاػ پــیكــه ا
كه سه ركعت ظوانده  شک، یركعت  ؛ نهاػش حاطل است، ا پنذ ركعتخكند 
گر حعد اػ سالم  گر در بخش آیش پخبرا یشّک  ،اّوا ا كه ا هـای شـک اػ، ن نهـاػ بـودید 
كنـد دو ركعـت  یوثاًل حعد اػ سالم نهاػ طهار ركعت؛ آود وی ح حه حسابيصح شـک 

گر اػ حالـتیدر ا، ا سه ركعتخظوانده  كـارخـشـده ظـارح ننهـاػگزار  ن صورت ا كـه  یا 
حنـابراین،  .ن نهـاػ را داردیحکن بـ، آن وبطل نهاػ است انسام نداده یا سهوخ یعهد
گغاشــته و  یوــ اط يــســ س نهــاػ احت ،آوردضــا  هحــگــر خک ركعــت دخــتوانــد حنــا را بــر ســه 

 . آوردضا  هح سسدۀ سهوواضب حنابر احتياط  ،ضایسالم ب سببظوانده و حه 

 1.وقتشک بعداز
گـر  . 1587 مسأله گغشـتن وقــت نهــاػحفــرد ا ا خــ، ا نــهخــكنــد نهــاػ ظوانـده  شـک، عــد اػ 
ك گهان گر پ؛ ستيظواندن آن الػم ن، ه نصواندهكند  گغشتن وقـتیولی ا  شـک ش اػ 

كــه كــه ظوانــده اســتگهــا هرطنــد، ا نــهخــنهــاػ ظوانــده  كنــد  كنــد  د آن نهــاػ را خــحا، ن 
كثيـر، حصواند  ن صـورت حـهدر ایـ كـه، حاشـد شـکال وگر آنکه در این وورد وسواسـی خـا 
 .  كند ش اعتنا نهیشّک 

گر . 1588 مسأله گغشتن وقـت انسان ا ا خـنـد نهـاػ را درسـت ظوانـده ك شـک، حعد اػ 
 .  ظود اعتنا نکند شک حه، نه

گــر فــرد . 1589 مسأله در وقــت وصصــوص حــه نهــاػ ، كــه نهــاػ عصــرش را نصوانــده یا
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كه نهاػ ظهر را ظوانده خنها شک عصر سـت يد نهاػ عصر را حصوانـد و الػم نخحا، ا نهخد 
 ؛ اػ ظهر را انسام دهدنه یقضا

گر فرد كه نهاػ ظهـر و عصـرش را خدر وقت وصصوص نهاػ عصر شک نها یاّوا ا د 
نهاػ ظهـر  یقضا ،واضبحنابر احتياط  د نهاػ عصر را حصواند وخحا، ا نهخظوانده است 

 . ز انسام دهديرا ن
كــه در ایــن وســأله عكــر شــد   یز ضــاريــدر وــورد نهــاػ وغــرب و عشــاء ن، حکهــی 
   .شود یو

گر  . 1591 مسأله گغشتن وقت نهاػ ظهر و عصر حدانـد طهـار ركعـت نهـاػ فرد ا حعد اػ 
د طهار ركعـت نهـاػ قضـا خحا، عصرنّيت  ا حهخظهر ظوانده نّيت  نداند حه یول، ظوانده

 .  حصواند( الغّوه یت وا فّي ن) واضب است كه بر او ینهاػنّيت  حه
گر . 1591 مسأله گغشتن وقت نهاػ وغرب و عشا فرد ا نهـاػ  کخـحداند تنهـا ، ءحعد اػ 
نهــاػ وغــرب و  ید قضــاخــحا، یا طهــار ركعتــخــظوانــده  یندانــد ســه ركعتــ یولــ ،ظوانــده
 .  هر دو را حصواند، ءعشا

 3.(کندویشکادیکهزیکس)شکالریکث
كه ز یكس «شکر اليكث» . 1592 مسأله  كـه حـال یوقتـ یعنخ؛ كند یو شک ادخاست 
، اننـد او هسـتندهه یپرتـ عواول حـواس ا عدم وضودخكه در وضود  یكسان را حا حال او
 .  كند یو شک شتر اػ وعهولیآن فرد ب، نيكن  یسه وخوقا

كثيوالک در تشص كث  یعرف و، شکر اليص  اظتصـاص ، بـودن شکر اليحاشد و 
كســ كــاف، نــدارد كــردن عــادت او حاشــد شــک ادخــكــه ز یحــه  كــه فــرد در  یحلکــه  اســت 

 دون وثـال حـه عنـوا ،شـکر اليـكث یهـا نهونـهو اػ  حاشـد شـک یادخوعرض عادت حه ز
 : شود وی وورد عكر
گر شصص در حاالت عاد .الف وگـر ، گـغرد  یسه نهاػ پشـت سـر هـن بـر او نهـ، یا
گــر هــن تکــرار خد ۀدو ورتبــ، ن حالــتیــكنــد و ا یوــ شــک اػ آنهــا یکــخدر حــّداقل  آنکــه
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كث عرفاً ، طهارم و حعد اػ آن ّک در ش، شود كنـد و  یصدق ون فرد یبر ا شکر اليعنوان 
كثد طبق احکخحا  .  دخعهل نها شکر اليام 
گــر فــرد، حــه عنــوان وثــال  تنهــا در نهــاػ ، ن ســه نهــاػ صــبح و ظهــر و عصــریدر بــ یا
، ندهخروػ آ نهاػ وغرب و عشاء و صبح یعنخكند و در سه نهاػ حعد اػ آن  شک صبح

 در نهـاػ ظهـر، نـدهخروػ آ د و در سه نهـاػ ظهـر و عصـر و وغـربكن   شک در نهاػ وغرب
گر در نهاػ عشاپس ، كند   شک ، كنـد شـک ا ظهر روػ حعـد اػ آنخا نهاػ صبح خ ءاػ آن ا
 .  كند  یش اعتنا نهخظو شّک  حهحنابراین،  .شود یوحسوب و شکال  ريكث

گـــر شـــصص در حـــاالت عـــادی .ب ـــر او  ســـه نهـــاػ ،ا وعـــّين واننـــد نهـــاػ صـــبح ب
دخگـر  ۀتبدو ور، كند و این حالت وی شک در خکی اػ آنهاحّداقل  گغرد وگر آنکه نهی

كثيــر ال، طهــارم و حعــد اػ آن شــّک  در، هــن تکــرار شــود بــر فــرد وــغكور عرفــًا  شــکعنــوان 
كثير ال صدق وی  .  نهاخد عهل وی شکكند و حه احکام 

گــر فــرد در تعــداد ركعــات خکــی اػ ســه نهــاػ صــبح روػ شــنبه تــا ، حــه عنــوان وثــال  ا
شـنبه تـا پـنذ  سـهدر خکـی اػ سـه نهـاػ صـبح روػ  شـک نهاخـد و حـاػ ایـن شک دوشنبه
وـغكور در خکـی اػ سـه نهـاػ صـبح روػ  شـّک ، ههان هفته پـیش آخـد و پـس اػ آن ۀشنب

گـر در نهـاػ صـبح روػهـای وـثاًل ، هفته حعـد تکـرار شـود ۀضهعه تا خک شنب پـس اػ آن ا
 .  كندظود اعتنا نهی شّک  حه، نهاخد شک شنبه خا طهارشنبه دوشنبه خا سه

گر . 1593 مسأله ، پشـت سـر هـن نهـاػ ا در سـهخكند  شک نهاػ سه حار کخدر  یكس ا
كـاف شـکر اليـكث ین وقدار بـرایا، كند شک حار کخدر هر نهاػ  وگـر ؛ سـتين یشـدن 

كند ویاداوه پ یا  ن اور حه انداػهینکه اخا كث شک دا  كه عرف او را   شکال ريتکرار شود 
 .  دخوحسوب نها

كثيــر ال، غســل و تــيّهن، در وبحــ  وضــو شــکكثيــر ال . 1594 مسأله در  شــکههاننــد 
 ؛ هاػ استوبح  ن

گر شـصصحنابراین،   وگـر آنکـه در ، گـغرد سـه وضـو بـر او نهی، در حـاالت عـادی ا
كه آن را انسـام داده خـا نـه وی شک وثاًل در وسح سر، كند وی شک خکی اػ آنها  و كند 
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كثيـر ، طهـارم و حعـد اػ آن شـّک  در، دخگر هـن تکـرار شـود ۀدو ورتب، این حالت عنـوان 
كثيـر الكنـ بـر ایـن فـرد صـدق وی شکال ؛ نهاخـد در وضـو عهـل وی شـکد و حـه احکـام 

كـه وسـح سـر را انسـام داده اسـت وی نکرده و حناظود اعتنا  شّک  خعنی حه اّوـا ؛ گـغارد 
گر حعدًا وعل كه وسح سر را انسام ندادها نهـاػ واضبـی را  وضوخش حاطل بوده و، وم شود 

گغشت، كه حا آن ظوانده گر وقت   .  ه قضا نهاخدحاخد در وقت دوحاره ظوانده و ا
گـر در  شکر اليكث . 1595 مسأله د خـحا، كنـد شـک نهـاػ یاػ اضـزا یآوردن ضزجـضـا  هحـا

كــه آن را  گــر ؛آوردهضــا  هحــحنــا حگــغارد  كــرده  شــک وــثاًل ا كــه ركــوع  د حنــا خــحا، ا نــهخــكنــد 
كرده است كه ركوع  گر در  حاشد در وحلهرطند  ،حگغارد   شـک یزيـآوردن طضا  هحو ا
كــه نهــاػ را حاطــل وــ كــه نهــاػ صــبح را دو ركعــت  شــک نکــهخل اوثــ، كنــد یكنــد  كنــد 

هرطنـد  ،ح اسـتيگـغارد و نهـاػش صـح یحنا را بر دو ركعـت وـ، ا سه ركعتخظوانده 
 .  هنوػ سالم نهاػ را نداده حاشد

، شک یادخكه ز یطور، كند یو شک ادخوورد نهاػ ز کخكه در  یكس . 1596 مسأله
كث، وــورد فقــط در ههــان، صصــوص آن وــورد وحســوب شــودتنهــا و  شــکلا ريــاحکــام 
حنـابراین،  .شـود  یوحسـوب نهـ شـکر اليـكث، ر وـواردیو در سـا شـود ای او ضـاری ویبر

 ؛ دخد حه دستور آن عهل نهاخحا، كند شک گر نهاػخطنانشه در ووارد د

كس  كـرده یـاو در ا شـّک  یادخـكـه ز یوثاًل  كـه سـسده  گـر ، ا نـهخـن اسـت  در اّتفاقـًا ا
گـر در وحـّل اسـت  یعنـخ؛ دخـرفتـار نهاد حه دستور آن خحا، كند شک آوردن ركوعضا  هح ا

گــر اػ ضــا  هحــد ركــوع را خــحا، و هنــوػ حــه ســهت ســسده نرفتــه ســتادهخنکــه اخوثــل ا آورد و ا
 .  اعتنا نکند ششّک  حه، نکه حه سسده رفتهخوثل ا ،گغشته وحل

 شــک ادخــوــثاًل در نهــاػ ظهــر ز، یشــه در نهــاػ وصصوصــيكــه هه یكســ . 1597 مسأله
 در فقــط، ص آن نهــاػ وحســوب شــودتنهــا وصصــو کشــ یادخــكــه ز یطــور، كنــد یوــ

 شکر اليكث، ر نهاػهایو در سا شود ضاری وی شکال  ريكثبرای او احکام ، نهاػههان 
گر در نهاػ دحنابراین،  .شود  یوحسوب نه د خـحا، كنـد شـک وثاًل در نهـاػ عصـر یگرخا
 .  دخرفتار نها شک حه دستور
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 کشـ ادخـز، ظوانـد ینهـاػ وـ یوصصوصـ یدر ضا یكه فقط وقت یكس . 1598 مسأله
كه در وسأله قبل آود یو گر در غ، كند حه ههان صورت   یر آنسا نهـاػ حصوانـد و شـّک يا
 .  دخعهل نها شک د حه دستورخحا، دخش آیاو پ یبرا

گــر، دانـد وـی را شــکر اليـكث یكـه وعنــا یكسـ . 1599 مسأله كث شـک ا  شــکال ريـكنــد 
 یو فـرد دخـعهل نها شک د حه دستورخشود و حا  یوحسوب نه کر الشيكث، ا نهخشده 
ك ، وـردم برگشـته ینان نکند حـه حـال وعهـوليا اطهخن يقخ یاست تا وقت شکر اليثكه 
 .  ظود اعتنا نکند شّک  د حهخحا

كث . 1611 مسأله ا خــتعــداد ركعــات نهــاػ  یادســ ارخ یســت بــرايواضــب ن شــکر اليــبــر 
هـا را نشـان   ا تعداد سسدهخكه تعداد ركعات نهاػ  یوصصوص یهرهااػ ُو ، آن یكارها
توانــد تعــداد   یحــا آن وــنهــاػگزار  كــه یگــرخد ۀليا وســخــشــتر ا انگخــح يا اػ تســبخــدهــد   یوــ

كنــد، دخــرا حفــ  نها كارهــای نهــاػا خــركعــات  كــار وطــابق حــا یــاهرطنــد  ،اســتفاده  ن 
 .  اط وستحب استياحت

گـر شـ، كنـد یو شک ادخكه ز یكس . 1611 مسأله ا نـه و خـآورده ضـا  هحـرا  یركنـ كنـد کا
كــه آن را خــایادش بخــاعتنــا نکنــد و حعــد  طنانشــه وشــغول ركــن حعــد  ،اوردهيــنضــا  هحــد 

گر وشغول ركن حعـد شـدهضا  هح، حعد اػ آن است را د آن ركن و آنشهخحا، نشده ، آورد و ا
 ؛ حاطل است واضبحنابر احتياط  نهاػش

گر ش  كـرده  کوثاًل ا م دّو  ۀش اػ سـسدیطنانشـه پـ، ا نـه و اعتنـا نکنـدخـكنـد ركـوع 
ــ ــایادش بخ كــه ركــوع نکــردهخ ــحا، د  كنــدخ گــر در ســسد د برگــردد و ركــوع  ــم دّو  ۀو ا ادش خ
 .  حاطل است واضبحنابر احتياط  نهاػش، دخایب

گـر شـ، كنـد یوـ شـک ادخكه ز یكس . 1612 مسأله كـه ركـن ن یزيـكنـد ط کا سـت يرا 
كـه آن را خـایادش بخـا نه و اعتنـا نکنـد و حعـد خآورده ضا  هح طنانشـه اػ ، اوردهيـنضـا  هحـد 

گـر  آوردضـا  هحـ، اػ آن اسـت حعـدرا د آن را و آنشه خحا 1،آوردن آن نگغشتهضا  هح وحّل  و ا
گغشته  ؛ ح استينهاػش صح ،اػ وحّل آن 

                                                           
 . حاشدحه وارد شدن در ركن حعد وی ،وحلاػ گغشتن . 1
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گر در نهاػ واضب وثالً   كه حهد ظوانـده  شک ا طنانشـه ، ا نـه و اعتنـا نکنـدخـكند 
كـه حهـد نصوانـدهخـایادش بخدر قنوت  گـر در ركـوع خـحا، د  د حهـد و سـوره را حصوانـد و ا

 . دهد  یح است و آن را اداوه وينهاػش صح، دخایادش بخ

 7. اوامووأوومشک 
گر اوـام ضهاعـت در شـهار . 1613 مسأله  کوـثاًل شـ، كنـد شـک نهـاػ یهـا  ركعـت ۀا

كه سه ركعت ظواند  گهـاناطهينـان خـا ا خـن يقخطنانشه وأووم ، ا طهار ركعتخ هكند 
كه طهار ركعت ظوانده و حه اوـام حفههانـد طهـار ركعـت ظوانـده اسـت ، داشته حاشد 

كند و ظخاوام حا گـر اوـام يـو ن سـتياط الػم نيـواندن نهاػ احتد نهاػ را تهام  خـا  نيقـخز ا
ــ اطهينــان كــه طنــد ركعــت ظوانــده اســت و وــأووم در شــهارخ گهــان داشــته حاشــد   ۀا 
 1؛دخظود اعتنا ننها شّک  د حهخحا، كند شک نهاػ یها  ركعت

گــر اوــام و وــأووماّوــا  گهــان ،ا  خــا اطهينــان و دخگــری خقــين 2حــه عــدد ركعــات خکــی 
ــد هــرحا، داشــته حاشــد ــه وظيفــ خ ــدام ح ــورد تعــداد ركعــات نهــاػ ظــوخش  ۀك عهــل در و

 ؛ نهاخند

گر در نهاػ طهار ركعتی ظهر وثالً  كه در حـال انسـام آن ، ا گهان دارد ركعتی  وأووم 
كـه ركعـت طهـارم اسـتاست ركعت سّو  بـر وـأووم واضـب ، م است و اوـام خقـين دارد 

عـت دخگـر حصوانـد و در م نهـاػش قـرار دهـد و خـک ركاست ركعت وغكور را ركعـت سـّو 
 .  این حال ضایز نيست وأووم در تعداد ركعات حه اوام وراضعه نهاخد

گر  . 1614 مسأله شـک  هـاد سـسدهادتعـ دواننـ، در افعـال نهـاػ اوام خا وـأوومخکی اػ ا

                                                           
كه تطابق بین ركعات نهاػ اوام و وأووم وعلوم حاشد ،هالبّت . 1 گر وثاًل وـأووم ؛ این حکن در صورتی است  اّوا ا

كــه نهــی كــه ركعــت ســّوم اســت خــا طهــارم و ســبب شــک وی آن اســت  دانــد ركعــت اول نهــاػ شــک دارد 
كـرده خـا ركعــت دّوم د و وــأووم حاخـد حـه شــک ظـوخش اعتنـا نهاخــ ،در ایـن صـورت، ضهاعـت حـه اوـام اقتــدا 

كه آن ركعت را ركعت طهارم وینهی كندتواند حه اوام   .  داند رضوع 

كــه در وســألۀ  ،شـاخان عكــر اســت. 2 حکــن خقــين را ، گهــان در ركعــات نهــاػ ،شــودعكـر وــی« 1311»ههــان طــور 
 . دارد
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كــه در  - داشــته حاشــدنســبت حــه آن خقــين خــا اطهينــان  و دخگــری نهاخــد حــا توضــيحی 
كه شک دارد  - شودضهن وثال عكر وی كدام  كه خقين خا اطهينان دارد هر  حه دخگری 

 .  كندظود اعتنا نهی و حه شّک  نهاخدرضوع وی
كه وی ،حه عنوان وثال كارهای نهاػ اػ اوـام ضهاعـت تبعّيـت  وأوووی  كه در  داند 

كنــد خــک ســسده انســام داده خــا دو ســسده، كــرده و تصّلــف ننهــوده وی گــر شــک  در  ،ا
كه اوام ضهاعت خقين خـا اطهينـان حـه د ظـوخش  نباخـد حـه شـّک ، و سـسده داردحالی 

كند گر وأووم احتهال وی؛ اعتنا  وتاحعـت اػ اوـام را  ،دهـد هرطنـد اػ روی غفلـتاّوا ا
كــرده و وــثاًل ههــان طــور در ســسد اول حــاقی وانــده تــا آنکــه اوــام وارد  ۀدر ســسده تــرک 

 .  ظود اعتنا نهاخد حاخد حه شّک ، دوم شده ۀسسد
گهـانحکن وغكور در وشاخان عكر است،  كه خکی اػ اوام خـا وـأووم  نسـبت  1وردی 

هـا دارد و دخگـری خقـين خـا اطهينـان دارد اػ افعـال نهـاػ واننـد تعـداد سـسدهبرظـی حه 
 .  شودضاری وی ،نيز

 7.وستحبشک نهاز یدر
در تعـداد ركعـات  شـک، شـود یكـه حـه آن اعتنـا نهـ ییهـاشک اػ یکخ . 1615 مسأله

كـــه تفصـــ ینهـــاػ وســـتحب  ،یحکـــام نهـــاػ وســـتحبل احکـــام آن در فصـــل اياســـت 
 . ظواهد آود«9142» ۀوسأل

حیصحهایشک
كـه اػده صورتخ . 1616 مسأله گـر است  نهـاػ طهـار  یهـا  ركعـت ۀدر شـهارنهـاػگزار  ا
 کخـگهـان حـه اطهينـان خـا ا خـن يقـخپـس طنانشـه ، دخـد فکـر نهاخـحا، كند شک یركعت

كردیطرف پ كنـد دخـبر طبق ههان طرف عهـل نها، دا   طنانشـه نـهوگر ،و نهـاػ را تهـام 

                                                           
كــه در وســألۀ  ،شــاخان عكــر اســت. 1 حکــن شــک را ، گهــان در افعــال نهــاػ ،شــودعكــر وــی« 1317»ههــان طــور 

  .دارد
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گفته ظواهد شد عهل نها یید حه دستورهاخگرد پابرضا شک  ؛ دخكه 

سـه هـای شـک» هـااػ آن یو حعضـ «ای هخـدو پاهـای شک» اػده ووردخن یاػ ا یحعض 
 : شود كه در وساجل حعد حه بیان آن پرداظته وی هستند «ای هخپا

  ندووسهیبشک:لوورداو 
ــر . 1617 مسأله گ كنــد دو ركعــت  شــک مدّو  ۀســسد وارد شــدن حــهحعــد اػ نهــاػگزار  ا
كه سه ركعت ظوانده است و  د حناخحا، ا سه ركعتخظوانده  گـر خركعـت د کخحگغارد 

كند و حعد اػ نهاػ آورد ضـا  هحـسـتاده خاط ايركعت نهاػ احت کخ، حصواند و نهاػ را تهام 
كاف واضبحنابر احتياط  و  .  ستين یدو ركعت نشسته 

 ستادهخوثل حال ا ،دخش آیم پدّو  ۀسسدوارد شدن حه قبل اػ ، شک نیطنانشه ا 
 .  نهاػ حاطل است، ن دو سسدهیبخا  لاّو  ۀسسد خا ركوع خا

  ندووچهاریبشک:موورددو 
گــر . 1618 مسأله ــ شــک، مدّو  ۀســسدوارد شــدن حــه حعــد اػ نهــاػگزار  ا ن دو و طهــار یب
ــنها ــحا، دخ كنــد و حعــد اػ نهــاػ دو  د حنــاخ ــده و نهــاػ را تهــام  حگــغارد طهــار ركعــت ظوان

 .  حصواند ستادهخاط ايركعت نهاػ احت

وثــل حــال  - دخــش آیپــ ســسدۀ دّوموارد شــدن حــه قبــل اػ ، شــک نیــطنانشــه ا 
 .  نهاػ حاطل است - ن دو سسدهیب خا لاّو ۀ سسددر  خا ركوعدر  خا ستادهخا

  نسهوچهاریبشک:مووردسو 
گر . 1619 مسأله د خـحا، نهـاػ حاشـد یدر هر ضا، دخن سه و طهار نهایب شکنهاػگزار  ا

كنـدحنا را بر طها ركعـت نهـاػ  کخـر اسـت ّيـو حعـد اػ نهـاػ وص ر حگـغارد و نهـاػ را تهـام 
ــاحت ــا دو ركعــت نهــاػ احتخــ ســتادهخاط اي ــاط نشســته ي ــد  ،آوردضــا  هح اط يــاحتهرطن

 .  دخاط نشسته را انتصاب نهايوستحب است دو ركعت نهاػ احت
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 حالایبشک:ووردچهارم ستادهینسهوپنجدر
گر . 1611 مسأله ند يد حنشـخـحا، دخستاده نهاخدر حال ا، پنذن سه و یب شکنهاػگزار  ا

دو و طهـار عهـل  شـّک  ن حـال حـه دسـتوریو تشّهد حصواند و سالم نهاػ را حدهد و در ا
 ؛ آوردضا  هحستاده خاط ايدو ركعت نهاػ احت یعنخ؛ دخنها

نهـاػ حاطـل  ،دخـش آیدر حال نشسته پ خا حعد اػ ركوع خا در ركوع شک اینطنانشه 
 .  است

 وپنجیبشک:ووردپنجن حالانچهار ستادهیدر
گـــر . 1611 مسأله د خـــحا، دخـــســـتاده نهاخن طهـــار و پـــنذ در حـــال ایبـــ شـــکنهـــاػگزار  ا
ســه و  شــّک  ن حــال حــه دســتوریــو در ا ند و تشــّهد حصوانــد و ســالم نهــاػ را حدهــديحنشــ

ا دو ركعـت خـ سـتادهخاط ايـركعـت نهـاػ احت کخـاست  وصّير یعنخ؛ دخطهار عهل نها
اط وســتحب اســت دو ركعــت نهــاػ يــاحتهرطنــد  ،آوردا ضــ هحــاط نشســته يــنهــاػ احت

 .  دخاط نشسته را انتصاب نهاياحت

 وپنجیبشک:ووردششن حالنشستهنچهار در
گــر . 1612 مسأله ن طهــار و پــنذ یبــ شــک مدّو  ۀســسدوارد شــدن حــه حعــد اػ نهــاػگزار  ا
كنـد و حعـد اػ نهـاػ خحا، دخنها ا ضـ هحـ سـسدۀ سـهود حنا را بر طهار حگغارد و نهاػ را تهام 
كلّ  و حه آورد كهتـر شـ ین حکن در هر ووردیا ،یطور   ،طهـار ركعـت حاشـد کكه طـرف 

كه ظواهد آود آن، است یز ضارين طهار و شش نیب کوثل ش  . طنان 
خـا  لاّو  ۀدر سـسد خـا حعـد اػ ركـوع خـا در ركـوع شـک نیـطنانشـه اشاخان عكر است، 

 .  ػ حاطل استنها، دخش آیم پدّو  ۀسسد وارد شدن حه قبل اػ، ن دو سسدهیب

 وششیبشک:ووردهفتن حالنشستهنچهار در
گــر . 1613 مسأله ن طهــار و شــش یبــ شــک ،ســسدۀ دّوم وارد شــدن حــه حعــد اػنهــاػگزار  ا
كند و حعد اػ نهاػ خحا، دخنها  . آوردضا  هح سسدۀ سهود حنا را بر طهار حگغارد و نهاػ را تهام 
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خـا  حعـد اػ ركـوعخـا  عركوخا در  ستادهخدر حال ا شک نیطنانشه اشاخان عكر است، 
نهــاػ  ،دخــش آیپــ ســسدۀ دّوموارد شــدن حــه قبــل اػ ، ن دو ســسدهیبــخــا  لدر ســسده اّو 
 .  حاطل است

 حالانپنجوششیبشک:ووردهشتن ستادهیدر
گـــر . 1614 مسأله د خـــحا، دخـــســـتاده نهاخن پـــنذ و شـــش در حـــال ایبـــ شـــکنهـــاػگزار  ا
طهـار و پـنذ نشسـته  ند و تشّهد حصواند و سـالم نهـاػ را حدهـد و حـه دسـتور شـّک يحنش

 . آوردضا  هح سسدۀ سهوحعد اػ نهاػ  یعنخ، دخعهل نها

 وندووسهیبشک:ووردنهن چهار
گــر . 1615 مسأله ــه حعــد اػ نهــاػگزار  ا ــ شــک، مدّو  ۀســسدوارد شــدن ح ن دو و ســه و یب

سـتاده خاط ايـد حنا را بر طهار حگغارد و حعد اػ نهاػ دو ركعت نهـاػ احتخحا، دخطهار نها
 . آوردضا  هحاط نشسته يو ركعت نهاػ احتد، و پس اػ آن

 خـا حعـد اػ ركـوع خـا ركوعخا در  ستادهخدر حال ا شک نیطنانشه اشاخان عكر است، 
نهـاػ ، دخـش آیم پـدّو  ۀسـسدوارد شـدن حـه قبـل اػ  خـا ن دو سـسدهیبـخـا  لاّو  ۀدر سسد

 .  حاطل است

 وپنجیبشک:وورددهن حالانسهوچهار ستادهیدر
گر . 1616 مسأله د خـحا، دخـسـتاده نهاخن سه و طهار و پـنذ در حـال ایب شک نهاػگزار ا
دو و ســه و طهــار عهــل  شــّک  ند و تشــّهد حصوانــد و حعــد اػ ســالم نهــاػ حــه دســتوريحنشــ
اط نشسـته يـنهـاػ احت دو ركعـت، ستاده و حعدخاط ايدو ركعت نهاػ احت یعنخ؛ دخنها
 . آوردضا  هح

 وپنجیبشک:ازدهنیوورد حالنشسنسهوچهار تهدر
گر . 1617 مسأله ن سـه و طهـار و یبـ شـک ،مدّو  ۀسـسدوارد شدن حـه پس اػ نهاػگزار  ا
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 یعنـخ، دخـطهـار و پـنذ عهـل نها سـه و طهـار و شـّک  شّک  د حه دستورخحا، دخپنذ نها
 ،آوردضــا  هحــاط نشســته يــا دو ركعــت نهــاػ احتخــ، ســتادهخاط ايــركعــت نهــاػ احت کخــ

  .آوردضا  هح سسدۀ سهوس س 
كلّ  حه  كنـد  شـک سـسدۀ دّوموارد شدن حه پس اػ نهاػگزار  كه یدر هر وورد ،یطور 
كهتر اػ آن و زیب حنـا را بـر طهـار در وسـعت وقـت توانـد  یو، ادتر اػ آنخن طهار ركعت و 

ضهت احتهـال آنکـه اػ طهـار  هن حه یعنخ، را انسام دهد شک هر دو ۀفيحگغارد و وظ
كهتر ظوانده حاشد ش اػ یحتهال آنکه بضهت او هن حه اط حصواند ينهاػ احت، ركعت 

 . آوردضا  هح سسدۀ سهو، حعد اػ آن، آورده حاشدضا  هحطهار ركعت 
 لدر سسده اّو  خا حعد اػ ركوع خا در حال ركوع شک نیطنانشه اشاخان عكر است، 

 .  نهاػ حاطل است، دخش آیپ سسدۀ دّومقبل اػ داظل شدن در ، ن دو سسدهیب خا
سـتاده خسـت اػ حالـت اووّظـف انهـاػگزار  كـه یحيصـح یهاشک در . 1618 مسأله
كـهيـاحت، سـتادهخادر حـال طهـار و پـنذ  شـّک  وثـل، نديحنش  اط وسـتحب آن اسـت 

 .  سهو انسام دهدۀ ضا سسد یام بيق یبرانهاػگزار 

 حیصحهایشکگریاحکامد
گر  . 1619 مسأله طنانشـه وقـت ، دخـش آیانسـان پـ یح بـرايصـح یهـاشـک اػ یکخا

گ كه نتواند نهاػ را اػ سر  حه حلکه الػم است ؛ د نهاػ را حشکندخنبا، ردينهاػ تنگ حاشد 
 ؛ دخشد عهل نها عكركه  یدستور

گر وقت نهاػ وسعت داشته حاشد یول ا خـرد يـتوانـد نهـاػ را حشـکند و اػ سـر حگ  یو، ا
 .  دخرفتار نها کنهاػ را نشکسته و وطابق حا دستور آن ش

گـر شـّک ، ظواند یكه نشسته نهاػ و یكس . 1621 مسأله كـه حا یا  کخـآن  ید بـراخـكنـد 
ركعـت نشسـته  کخـد خـحا، ا دو ركعـت نشسـته حصوانـدخـ سـتادهخاط ايـهاػ احتركعت ن

گر شّک  آوردضا  هح كه حا یو ا ، سـتاده حصوانـدخاط ايـآن دو ركعـت نهـاػ احت ید بـراخكند 
 . آوردضا  هحد دو ركعت نشسته خحا
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گر ووقع ظواندن نهاػ ، اش ظواندن نهاػ نشسته استفهيكه وظ یكس . 1621 مسأله ا
كند، ظواند یستاده وخكه نهاػ را ا یكس ۀفيد حه وظخاح، ستدخاط حتواند حاياحت  .  عهل 

گــر ووقــع ظوانــدن نهــاػ احت، ظوانــد یســتاده نهــاػ وــخكــه ا یكســ . 1622 مسأله اط اػ يــا
كســخــحا، ســتادن نــاتوان شــودخا كــه حکــن آن در  یكــه نهــاػ را نشســته وــ ید وثــل  ظوانــد 

 . آوردضا  هحاط را ينهاػ احت، گفته شد «1394» وسألۀ
گـر  . 1623 مسأله در ، آنهــا واضــب اســت یاط بـرايــكــه نهــاػ احت ییهـاشــک اػ یکــخا
كنــد و حصواهــد اصــل نهــاػ را دوحــاره ، دخــش آینهــاػ پــ طنانشــه انســان نهــاػ را تهــام 
كه نهاػ احتياحت، حصواند اط را حصواند و حـدون ظوانـدن نهـاػ ياط وستحب آن است 
گــر پــ رديــاط نهــاػ را اػ ســر نگيــاحت كــاریو ا د و كنــ یكــه نهــاػ را حاطــل وــ یش اػ انســام 

حنــابر احتيــاط  وــش هــننهــاػ دّو ، نهــاػ را دوحــاره حصوانــد، اطيــحــدون ظوانــدن نهــاػ احت
 ؛ حاطل است، واضب

كار یول  گر حعد اػ انسام  د نهـاػ وشغول ظواندن وسّد ، كند یكه نهاػ را حاطل و یا
گـر وقـت البّتـ) ح اسـتينهاػ دّووـش صـح، شود الػم اسـت حـه دسـتور ، حاشـد تنـگه ا

كند تا نهاػش در وقت قرار حگاط رفتاينهاػ احت  .  (ردير 
كـه خش آیانسان پ یبراكننده حاطل  یهاشک اػ یکخ یوقت . 1624 مسأله د و حداند 

گر حه حالت حعد گهـان پخـخـا اطهينـان ن يقـخاو  یونتقل شود برا یا در ، شـود یدا وـیـا 
 سـت حـا حالـتيز نیضـا، ل نهاػ حاشـداو در دو ركعت اّو  ۀكنندحاطل  ّک كه ش یصورت
گر در حال ركوع؛ داوه دهدنهاػ را ا، شک كـه  شـک وثاًل ا ا خـركعـت ظوانـده  کخـكنـد 
گر سر اػ ركوع بردارد حه یب كه ا گهـان پخـ خـا اطهينـان نيقـخ، طرف کخشتر و حداند  دا یـا 
 ؛ ن حال سر اػ ركوع برداردیست حا ايز نیضا، كند یو

 اخــن يقــختوانــد نهــاػ را اداوــه دهــد تــا   یوــ ،كننــدهحاطــل  یهــاشــک ۀّيــاّوــا در حق 
 .  دا شودیاو پ یگهان برا اطهينان خا

گــر . 1625 مسأله  لوــثاًل اّو ، دخــش آیش پــخبــرا یگــرخد شــّک  ن بــرود ویاػ بــ فــرد شــّک  ا
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كه دو ركعت ظوانده  شک كـه سـه ركعـت ظوانـده  شک حعد، ا سه ركعتخكند  كنـد 
 .  دخم عهل نهادّو  شک د حه دستورخحا، ا طهار ركعتخ

گــر  . 1626 مسأله كــه دو  شــک شــدنا در حــال حلنــد خــســتادن خعــد اػ اانســان حا كنــد 
ــآورده ضــا  هحــســسده را  ــهخ گــر حعــد اػ ســر  ییهــاشــک اػ یکــخو در ههــان ووقــع  ا ن كــه ا
 وـثالً ، دخـش آیاو پ یبرا، حاشد یح ويفتد صحیاّتفاق ب سسدۀ دّومهر در گغاشتن بر ُو 

كه دو ركعت ظوانده  شک دو و ) شـک كه حه دسـتور آن یدر صورت، ا سه ركعتخكند 
كند( سه  ؛ ح استيصح نهاػش، عهل 

اػ  یکخها  در تعداد سسده شک عالوه بر ظواند یكه تشّهد و یطنانشه ووقع یول 
گر، فتدیها اّتفاق بشک آن گر ب ن دو و سه حاشد نهاػش حاطل استیاو ب شّک  ا ن یو ا

 شــک د حــه دسـتورخـح اســت و حاينهــاػش صـح ،ا دو و سـه و طهــار حاشـدخــدو و طهـار 
كند  .  عهل 

گر . 1627 مسأله ش اػ شـروع در یا پـخـ، ه وشـغول ظوانـدن تشـّهد شـودقبل اػ آنک فرد ا
كه  شک، كه تشّهد ندارد ییها  در ركعت، حلند شدن ضـا  هحـا دو سـسده را خـ کخـكند 
گغاشــتن بــر ُو  ییهــاشــک اػ یکــخ هنگــامو در ههــان  ا نــهخــآورده  هــر در كــه حعــد اػ ســر 

 .  حاطل است نهاػ وی، دخش آیش پخبرا، ح استيصح سسدۀ دّوم

گر . 1628 مسأله نهاػ حداند در اضزای قبلی نهاػ وـثاًل بـین ركعـت  اثنای درر نهاػگزا ا
كه فعاًل وشغول ظواندن ركعت حعد خا انسـام عهـل  یحالدر  ،نهوده شک مم و سّو دّو 

كهورّدد طنانشه ، دخگر است  هبـود سـسدۀ دّوم حهشدن وارد وغكور قبل اػ  شّک  شود 
 كـه اػ بـوده سـسدۀ دّوم هوارد شدن حـشود خا حعد اػ های حاطل وحسوب ویشک كه اػ
كـهحنا وی، گرددهای صحيح وحسوب ویشک  وارد شـدن دراو حعـد اػ  شـّک  گـغارد 

كه اػ اقسام سسدۀ دّوم  ؛ حاشدهای صحيح ویشک پدخد آوده 

كــه، حکــن ایــن  نيــز ضــاری  نهــاػ پــیش آخــد اتهــامتردخــد وــغكور حعــد اػ  در صــورتی 
 .  است

گر . 1629 مسأله ن یا بـخـ، ن سـه و طهـاریركـوع بـسـتاده قبـل اػ خا انسـان كـههنگـاوی ا
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كـه خـایادش بخـكنـد و  شـک سـه و طهـار و پـنذ ش را یا دو سـسده اػ ركعـت پــخـ کخـد 
 .  نهاػش حاطل است، اوردهينضا  هح

گر . 1631 مسأله كه در حال نهـاػ فرد ا ش آوـده یاو پـ یبـرا یشـّک ، حعد اػ نهاػ حفههد 
گـر  حصوانـددوحـاره د نهـاػ را خحا، ح بودهيا صحخكننده حاطل  یهاشک نداند اػ یول و ا

كدام صورت یح بوده وليصح یهاشک حداند اػ ز اسـت نهـاػ را یضـا، آن بوده نداند 
د آوـده عهـل خح پديصح یاهشک یتواند حه دستور تهاو  یوهرطند  ،دوحاره حصواند

گـر وقـت البّتـ) سـتيحـه دوحـاره ظوانـدن نهـاػ ن یاػين، ن صورتیو در ا دخنها  تنـگه ا
كهت یكارد خحا، است  . (رد را انسام دهديگ یو یركه وقت 

نهاز گهاندر احکام
وثــل  ،نهــاػهــای  واضــب نســبت حــه ركعت یدر نهاػهــا «گهــان»حکــن  . 1631 مسأله
   .است «نيقخ»حکن 
گر وثاًل در نهاػ صبح  ،نیحنابرا  كه خا وغرب خا ا خـركعت ظوانده  کخا عشاء نداند 

كــه دو ركعــت ظوانــده گهــان داشــته حاشــد  كــه دو یحنــا وــ، دو ركعــت و  ركعــت  گــغارد 
گر در نهاػ طهار ركعت ح استيظوانده است و نهاػش صح كه طهار  یو ا گهان دارد 

 .  اط نداردينهاػ احت، ركعت ظوانده
گهـان نسـبت حـه دو ركعـت اول شاخان عكر است،  كـه  در ایـن حکـن فرقـی نيسـت 

گهان وـغكور ووضـب صـحيح ، نهاػ حاشد خا دو ركعت آظر كه فرقی نيست  ههشنان 
وانند اخنکه نهاػگزار در نهاػ طهار ركعتی در حـال ركـوع ؛ الن آن حاشدبودن نهاػ خا حط

گهــانش حــه ركعــت پــنسن حاشــد كــه در ایــن ، شــک بــین طهــار و پــنذ داشــته حاشــد و 
 .  صورت حاخد نهاػ را دوحاره حصواند

گــر . 1632 مسأله گهــانش حــه اّو ، هــاركعــت ۀدر شــهارنهــاػگزار  ا شــتر یطــرف ب کخــل 
گـر  دخـعهـل نها کد حـه دسـتور شـخـحا، شـود یحعد دو طـرف در نظـر او وسـاو، حاشد و ا
حعــد ، اوسـت حنـا حگـغارد ۀفـيكـه وظ یحاشـد و حـه طرفــ یل دو طـرف در نظـر او وسـاواّو 
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كنديد ههان طرف را حگخحا، گر برودخگهانش حه طرف د  .  رد و نهاػ را تهام 
گهانش حه  یكه نه یكس . 1633 مسأله شـتر یطرف در تعداد ركعـات نهـاػ ب کخداند 
كــه حالــت  یريــو حــه تعب اســت ینظــر او وســاو ا هــر دو طــرف درخــ اســت وــرّدد حاشــد 

گهانخشک است ، او یساد شده براخا كند کد حه دستور شخحا، ا   .  عهل 
گــر . 1634 مسأله كــه در بــنهــاػگزار  ا داشــته  یدخــن نهــاػ حــال تردیحعــد اػ نهــاػ حدانــد 

كه وثاًل دو ركعت ظوانده  گغاشـتهخاست  كـه  یولـ ،ا سـه ركعـت و حنـا را بـر سـه  ندانـد 
سـت يالػم ن، بوده یا هر دو طرف در نظر او وساوخ ه ظواندن سه ركعت بودهگهانش ح
 .  اط را حصواندينهاػ احت

كارهـــا . 1635 مسأله ن یـــدر ا و را دارد شـــک حکـــن( افعـــال نهـــاػ) نهـــاػ یگهـــان در 
 ؛ ستين ین نهاػ واضب و نهاػ وستحبیب یفرق ،حکن

گر كـه دو سـسده انسـام داده در صـورت فرد پس ا اسـت و كـه در وحـّل  یگهان دارد 
كـه بـ گر انسام دهـدخد ۀسسد کخد خحا ،وارد عهل حعد نشده گـر وارد عهـل حعـد  ن یو ا

ا در خـنکـه وشـغول ظوانـدن تشـّهد اسـت خوثـل ا، حاشـد است شـده یب شرعيآنها ترت
كرده است  یركعت حعد است حنا و یحال برظاستن برا كه دو سسده   .  گغارد 

كــردهيــن  گهــان دارد ركــوع  گــر  در وحــّل اســت و وارد عهــل حعــد كــه  یدر صــورت، ز ا
كـه بـ د ركوع را انسام دهدخحا ،نشده گر وارد عهل حعـد  اسـت  یب شـرعيـن آنهـا ترتیو ا

گفتن عكرخوثل ا، شده حاشد ا حـه سـسده خـاسـت  « ِلَهْن َحِهَدهَسِهَع اهّلُل » نکه وشغول 
گهانش اعتنا نه، رفته است كرده است  یكند و حنا و  یحه  كه ركوع   . گغارد 

گر  ،طور نههي   ،طنانشه در سوره داظل شده حاشـد، گهان دارد حهد را نصواندها
گهـــان ننها گـــر در وحـــل ح اســـتيد و نهـــاػش صـــحخـــاعتنـــا حـــه  اســـت و وشـــغول  و ا
 .  د حهد را حصواندخحا ،ظواندن سوره نشده

گهانش حه  یكه نه یكس . 1636 مسأله ا خـ شتر اسـتیطرف در افعال نهاػ ب کخداند 
كند کد حه دستور شخحا، تاس یهر دو طرف در نظر او وساو  .  عهل 

گهـــان در نهاػهـــا شـــک حکـــن . 1637 مسأله  یه و نهاػهـــاّيـــوویواضـــب  یو ســـهو و 
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گــر ،گــر فــرق نــداردخواضــب د كــه  شــک اتخــدر نهــاػ آ انســان وــثاًل ا ركعــت  کخــكنــد 
و  شـود ینهاػش حاطـل وـ، است یاو در نهاػ دو ركعت شّک  طون، ا دو ركعتخظوانده 
گر ب كه دو ركعـت  یول ،دخد نهاخدک ركعت و دو ركعت ترخن یاّوا ا گهان داشته حاشد 

گهان ظود نهاػ را تهام و، ظوانده است  .  دخنها یبر طبق 

احت اطینهاز

 احتی فیک اطیتخواندننهاز
 د فـوراً خـحعـد اػ سـالم نهـاػ حا، اط بر او واضب اسـتيكه نهاػ احت یكس . 1638 مسأله
كند و تکبينهاػ احتنّيت  حهد را حصوانـد تنها د و خاط را حگويرة االحرام نهاػ احتياط 

گـر ؛ آوردضا  هحو حه ركوع برود و دو سسده  اط بـر او واضـب يـركعـت نهـاػ احت کخـپس ا
گر دو ركعت نهاػ احت تشّهد حصواند و سالم دهد، است حعد اػ دو سسده اط بـر او يو ا

آورد و حعـد اػ ضـا  هحگر وثل ركعت اّول خركعت د کخ، حعد اػ دو سسده، واضب است
 .  دتشّهد سالم ده

حنـابر  نهـاػگزار ونـدارد  سـوره و قنـوتاعان و اقاوـه و نيـز ، اطيـنهاػ احت . 1639 مسأله
واضــب حهــد را حنــابر احتيــاط  زيــو ن آن را حــه زحــان آوردنّيــت  دخــواضــب نبااحتيــاط 

كـهيو احت آهسته حصواند آن را هـن  «ِن ٔي حالـّرَ  ِن ٓه ْح الـّرَ  اهّلِل  ِن ْسـحِ » اط وستحب آن است 
 .  دخآهسته حگو

كننـدهقبـل اػ و وّتصل حه اصل نهـاػ  ،اطينهاػ احت . 1641 مسأله  یهـا انسـام حاطـل 
حاطـل اػ  یکـخاط عهـدًا يـن اصل نهاػ و نهـاػ احتیو طنانشه فرد ب شود یظوانده و آن

كـه عهـدی و سـهوی آن وبطـل اسـت را  نهاػ را انسام دهد یها كننده كـاری  خـا سـهوًا 
حــه  انــدتو نهی ســت ويح نيصــح شاطيــواضــب نهــاػ احتحنــابر احتيــاط  ،انســام دهــد

كتفا نها  .  دخظواندن آن ا
گر . 1641 مسأله كـه ظوانـده  یاط حفههـد نهـاػيـش اػ ظوانـدن نهـاػ احتیپـنهاػگزار  ا
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گـر در بـيست نهاػ احتيالػم ن، درست بوده ، اط حفههـديـن نهـاػ احتیاط را حصوانـد و ا
 .  دخست آن را تهام نهايالػم ن

گــر . 1642 مسأله كــه ركعــت، اطيــش اػ ظوانــدن نهــاػ احتیپــنهــاػگزار  ا  یهــا  حفههــد 
كن بودهن كار، هاػش  د آنشـه را اػ خـحا، كند انسـام نـداده یكه نهاػ را حاطل و یطنانشه 

و  دخـحنها سـسدۀ سـهو، الػمحنـابر احتيـاط  ،ضـا  یسالم بـ یبرا و حصواند، نهاػ نصوانده
كار گر  كـرده، كند انسـام داده یكه نهاػ را حاطل و یا د نهـاػ را خـحا، وـثاًل پشـت حـه قبلـه 
 . آوردضا  هحدوحاره 
گر . 1643 مسأله كسـريـحعـد اػ نهـاػ احت انسان ا نهـاػش حـه وقـدار نهـاػ  یاط حفههـد 
گغاشـته ، ن سه و طهاریب ّک در شنهاػگزار  وثاًل طنانشه، اط بودهياحت حنا را بـر طهـار 

ــده حاشــد و حعــد حفههــد نهــاػ را ســه ركعــت  اطيــركعــت نهــاػ احت کخــحاشــد و  ظوان
 .  ح استينهاػش صح، ظوانده
گر . 1644 مسأله كسـرياػ احتحعد اػ ظواندن نه فرد ا كهتـر اػ نهـاػ  یاط حفههـد  نهـاػ 
گغاشـته ، ن دو و طهـاریب شک درنهاػگزار  وثاًل طنانشه، اط بودهياحت حنـا را بـر طهـار 

، حعد حفههد نهاػ را سه ركعـت ظوانـده، اط ظوانده حاشديحاشد و دو ركعت نهاػ احت
 .  د نهاػ را دوحاره حصواندخحا

گر . 1645 مسأله كسريحعد اػ ظواندن نهاػ احتنهاػگزار  ا شـتر ینهاػش ب یاط حفههد 
حنـا را بـر طهـار ، ن سـه و طهـاریبـ شـک درنهـاػگزار  اط بـوده وـثاًل طنانشـهياػ نهاػ احت

حعد حفههد نهاػ را دو ركعـت ، اط ظوانده حاشديركعت نهاػ احت کخگغاشته حاشد و 
، انسـام داده، كنـد یكـه نهـاػ را حاطـل وـ یكـار، اطيطنانشه حعد اػ نهاػ احت، ظوانده
كرده حاشدخند اوان  ؛ د نهاػ را دوحاره حصواندخحا، نکه پشت حه قبله 

كار ،البّته گر  كـه يـاحت، كنـد انسـام نـداده یكه نهاػ را حاطل و یا اط الػم آن اسـت 
كتفــا حــه ضــهيــن صــورت نیــدر ا كــردن يز نهــاػش را دوحــاره حصوانــد و ا ركعــت  کخــهه 

 .  وّتصل حه نهاػ نکند
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گــر  . 1646 مسأله دو ركعــت  كنــد و حعــد اػ ظوانــدن شــک ن دو و ســه و طهــاریبــفــرد ا
ــنهــاػ احت ــ، ســتادهخاط اي ــایادش بخ ــدهخ كــه نهــاػ را دو ركعــت ظوان ســت دو يالػم ن، د 

 .  ز حصواندياط نشسته را نيركعت نهاػ احت
ــر  . 1647 مسأله گ ــرد ا ــف ــوقع شــک ن ســه و طهــاریب ــد و و ــه  یكن ــك ركعــت نهــاػ  کخ
ــد یســتاده را وــخاط ايــاحت ــ ،ظوان ــایادش بخ ــدهخ ــاح، د نهــاػ را ســه ركعــت ظوان د نهــاػ خ
كندياحت ادش خـاط يـنهـاػ احت ركـوعو طنانشه قبـل اػ داظـل شـدن در حـّد  اط را رها 

سـالم  یح اسـت و بـرايطـور وّتصـل حصوانـد و نهـاػش صـح ركعت حه کخ، آوده حاشد
 ؛ دخحنها سسدۀ سهو، الػمحنابر احتياط  ،یادخز

گر پس اػ داظل شدن در حّد ركوع اّوا  د نهـاػ خـحا، ادش آوده حاشدخاط ينهاػ احت ا
ــاره حصوانــد و كتفــا حــه ضــه  یواضــب نهــحنــابر احتيــاط  را دوح كــردن ركعــت يتوانــد ا هه 

 .  دخهانده نهايحاق
گـر . 1648 مسأله كــه دو ركعــت نهــاػ  یكنــد و وــوقع شـک ن دو و ســه و طهــاریبــ فــرد ا
كه نهـاػ را سـه ركعـت ظوانـدهخایادش بخ، ظواند یستاده را وخاط اياحت ر آنشـه يـنظ، د 

 .  است یز ضارينسا نخشد در ا عكرگغشته  ۀدر وسأل
گر  . 1649 مسأله كسرين نهاػ احتیدر بانسان ا كهتر اػ خشتر ینهاػش ب یاط حفههد  ا 
 .  حاشد  یشد و عكر «1335» وسألۀر آنشه در يحکن آن نظ، اط بودهينهاػ احت

گـر، اسـت ینهـاػ اصـل یضزاااط وانند ينهاػ احت . 1651 مسأله در آن نهـاػگزار  پـس ا
د دوحــاره خــشــود و حا یاط حاطــل وــيــاحت نهــاػ، دو ركعــت حصوانــد، ركعــت کخــ یحـه ضــا

   .اصل نهاػ را حصواند
گــر ،طــور ههــين كــن  یعهــدًا ركنــنهــاػگزار  ا ــرا در آن  ــا زخ ــاد نهاخ نهــاػش حاطــل ، دخ

گر سهوًا ركن ،نيههشن .شود یو كن نها یاست حکن ا  د و وحّل تـدارک آن حگـغردخرا 
گر كنـد یاط ركنيدر نهاػ احتنهاػگزار  و ا نهـاػش ، الػمنـابر احتيـاط ح ،را سـهوًا اضـافه 
 .  شود یحاطل و
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 احتشکاحکام نهاز اطیوسهودر
گر . 1651 مسأله كه بر او واضب بـوده  یاطيكند نهاػ احت شک انسان ا آورده ضـا  هحـرا 

گغشــته، ا نــهخــ گــر وقــت دارد ظــود اعتنــا نکنــد شــک حــه، طنانشــه وقــت نهــاػ  در ، و ا
وارد نشـده اسـت و  یگـرخكـار د حـهده و ياد طـول نکشـخـو نهـاػ ز کن شـیكـه بـ یصورت
كـه نهــاػ را حاطـل وـ یكـار گردانـدن اػ قبلـه  د نهــاػ خـحا، كنـد انسـام نـداده یهـن وثـل رو 
 ؛ اط را حصواندياحت

كار اّوا گر  كار دخآورده ضا  هحكند  یكه نهاػ را حاطل و یا ن یا بـخوارد شده  یگرخا در 
كشخاو ز شک نهاػ و  .  حاره حصواندد نهاػ را دوخحا، الػمحنابر احتياط  ،دهياد طول 

گر  . 1652 مسأله طنانشـه طـرف ، كنـد شک اطينهاػ احت یها  ركعت ۀدر شهارفرد ا
گـر طـرف بخحا، كند ینهاػ را حاطل و شک شتریب كهتر حگـغارد و ا ، شـک شـترید حنا را بر 

 ؛ شتر حگغاردید حنا را بر بخحا، كند ینهاػ را حاطل نه

كـه  شـک گرا، اط استيكه وشغول ظواندن دو ركعت نهاػ احت یوثاًل ووقع  كنـد 
د خـحا، كنـد ینهـاػ را حاطـل وـ، شـک شتریطون طرف ب، ا سه ركعتخدو ركعت ظوانده 

گر كه دو ركعت ظوانده و ا كه  شک حنا حگغارد  ، ا دو ركعـتخـركعت ظوانده  کخكند 
كـه دو ركعـت ظوانـده خحا، كند  ینهاػ را حاطل نه شک شتریطون طرف ب د حنـا حگـغارد 

گـر، اسـت یک ركعتـخـاط يـول ظواندن نهاػ احتكه وشغ یهنگاو ،نيههشن .است  ا
كـه  یحنـا وـ، ا دو ركعـتخـک ركعـت ظوانـده خـد خـنها شـک ک ركعـت ظوانــده خـگـغارد 
 .  است

گـر در ، اط استيوشغول نهاػ احت فرد كه یووقع . 1653 مسأله كارهـا یکـخا  آن یاػ 
گغشـته آوردضـا  هحـآن را د خـحا، طنانشه وحـّل آن نگغشـته، كند شک گـر وحّلـش  ، و ا
 ؛ ظود اعتنا نکند کد حه شخحا

گــر  كــه حهــد ظوانــده  شــک وــثاًل ا  آن را دخــحا، طنانشــه حــه ركــوع نرفتــه، ا نــهخــكنــد 
گر حه ركوع رفته در  شـک احکـام. حنـابراین، ظـود اعتنـا نکنـد شـّک  د حـهخحا، حصواند و ا

 .  فعال اصل نهاػ استدر ا شک ههانند احکام اطيفعال نهاػ احتا



    / شّکيات نهاػ 

گــر  . 1654 مسأله كــه  شــک ،اطيــحعــد اػ ســالم نهــاػ احتفــرد ا ا خــضــزاء اػ ا یکــخكنــد 
 .  ظود اعتنا نکند شّک  حه، ا نهخآورده ضا  هحط آن را خشرا

گــر . 1655 مسأله كــن ، ســتينركــن  كــه یزيــطاط يــنهــاػ احت  در  ا ، اد شــودخــا زخــســهوًا 
 .  ندارد سسدۀ سهو

گر  . 1656 مسأله كنـد و در  کخـا ختشّهد ، اطيدر نهاػ احتانسان ا سـسده را فراوـوش 
كـه حعـد اػ سـالم نهـاػاط يـاحت، ظود تـداركش وهکـن نباشـد یضا ، واضـب آن اسـت 

تشـــّهد  یســـت بـــرايالػم ن و ســـتيد الػم نتشـــّه  یقضـــا یولـــ ،دخـــســـسده را قضـــا نها
اط وسـتحب يـانسام آن وطابق حا احتهرطند  ،انسام دهد سسدۀ سهوفراووش شده 

 .  است
گر نهاػ احت . 1657 مسأله ل نهـاػ د اّو خـحا، واضب شـودنهاػگزار  بر سسدۀ سهواط و يا
گـر نهـاػ احت واضـبحنـابر احتيـاط  ن اسـتيو ههشنـ شود آوردهضا  هحاط ياحت اط و يـا
 .  فرد واضب شود سسده بر یقضا





 

 سجدۀ سهو
گر  ٓی د حنابر فتـوخاػ ووارد حا یدر حعض، شود یدر نهاػ دطار سهو و فراووشنهاػگزار  ا

گفته و یاط واضب حه دستوريا احتخ  .  سهو انسام حدهد ۀسسد ،شود یكه حعدًا 

سجدۀسهوووارد
 : آوردضا  هح سسدۀ سهود خحا، حعد اػ سالم نهاػ در دو وورد هاػگزارن . 1658 مسأله

   ؛تشّهد فراووش شده .1
 .  ا آنشه در حکن آن استخن طهار و پنذ یب شک .2 

ــ ــورد حعــد اػ ســالم نهــاػنهــاػگزار  ،نيههشن ــاط  ،در ســه و ــابر احتي ــواضــب حاحن د خ
گفته و یحه دستور سسدۀ سهو  : شود انسام دهد یكه حعدًا 

 .  ضا یكالم ب .1
 .  ضا یسالم ب .2 
كن  یعلن اضهال .3   .  نهاػ یا اضزاخافعال  یاد شدن سهوخا زخحه 
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 بنابرفتو)سجدۀسهووواردالزم (اطواججیااحتیی 

o 3.دفراووششده تشه 
گر . 1659 مسأله كنـد نهـاػگزار  ا اداوـه داشـته  ین فراووشـیـو اتشـّهد نهـاػ را فراوـوش 
كـه حـا شـروع حـه آن شـرعًا نهـاػ نهاػ  یتا آنکه وشغول حصشحاشد  توانـد برگـردد و  یشـود 
وـثاًل ؛ آوردضا  هحسسدۀ سهو ، شود یو عكركه حعدًا  كيفّيتید حه خحا، آوردضا  هحد را تشّه 
گــر كنــد و در ركــوع ، مدر نهــاػ ظهــر در ركعــت دّو نهــاػگزار  ا ظوانــدن تشــّهد را فراوــوش 

واضـب ، د حصوانـدبرگـردد و تشـّه توانـد  یطون نه، دخایادش بخا حعد اػ آن خم ركعت سّو 
 . آوردضا  هح سسدۀ سهواست حعد اػ سالم نهاػ 

كه حا شروع آن شرعًا نتوانـد برگـردد و تشـّه  یقسهتاّوا طنانشه وارد   د اػ نهاػ نشده 
م وتوّضـه ركعـت سـّو  ۀحات ارحعـيدر حال ظواندن تسـبنهاػگزار  نکهخوثل ا، را حصواند

كه تشّهد نصوانده است  یس س بـرا، ند و تشّهد حصوانديد حنشخن حال حایدر ا، شود 
حات ارحعـــه حصوانـــد و نهـــاػ را اداوـــه دهـــد و يم حلنـــد شـــده و دوحـــاره تســـبركعـــت ســـّو 

 .  انسام دهد سسدۀ سهوضا دو  یام بيق یاط وستحب است براياحت

o 7.وپنجشک حکنآناستیابینچهار آنچهدر
گــر . 1661 مسأله ، ســسدۀ دّومد شــدن حــه وارحعــد اػ  یدر نهــاػ طهــار ركعتــنهــاػگزار  ا
كــه طهــار ركعــت ظوانــده  شــک كــه طهــار ركعــت  شــک اخــ، ركعــت ذا پــنخــكنــد  كنــد 
كنـد و   د حناخحا، ا شش ركعتخظوانده  كه طهار ركعت ظوانـده و نهـاػ را تهـام  حگغارد 

 .  انسام دهد سسدۀ سهوواضب است ، حعد اػ سالم نهاػ

o 1.اجیکالمب
گــر . 1661 مسأله كــه عكــر خــحگو یف بزنــد و ســصنســهوًا حــر، ن نهــاػیدر بــنهــاػگزار  ا د 

 عكـركه حعـدًا  كيفّيتیحه  دخحا، واضبحنابر احتياط  ،حعد اػ سالم نهاػ، وحسوب نشود
گـر وکّلـف در  ،حـه عنـوان وثـال .انسـام دهـد سـسدۀ سـهو، شود یو نهـاػ وغـرب  بـینا



    / سسدۀ سهو 

كسـی نکـه نهـاػش تهـام شـده خال ايا حه ظخاشتباهًا  ا خـ»: دخـوـثاًل حگو خـاحـرف بزنـد حـا 
 . آوردضا  هح سسدۀ سهو، نهاػ حعد اػ سالم، واضبحنابر احتياط  دخحا، «نيحس

گر . 1662 مسأله سـهوًا آن را غلـط  یولـ ،ا قـرآن حصوانـدخـا دعـا خحصواهد عكر نهاػگزار  ا
 سـسدۀ سـهو، ظـارح نشـده حاشـد ا قـرآنخـا دعـا خـكـه اػ عنـوان عكـر  یدر صورت، حصواند
گـر ط انسام دهـد سسدۀ سهود خحا، واضبحنابر احتياط  وگرنه ،ستيواضب ن  یزيـو ا

كه سهوًا غلط ظوانده اػ واضبات نهاػ بوده و وحّل تدارک آن هن حـاق د خـحا، اسـت یرا 
   .ح حصوانديطور صح آن را دوحاره حه

كـالم اسـت ینـوعكـه ) حکن سبق لسـانشاخان عكر است،   وثـل آنکـه  ،لغـزش در 
كلهــخــحصواهــد حــرف  كلهــه يــاظت یا بــاّوــ، دخــحگوای  ها  حــه زحــانش  یگــرخا حــرف دخــار 

 .  حکن سهو است، واضبحنابر احتياط  زين( دخایب
گر . 1663 مسأله  کخـاػ  یآن ناشـ ۀو ههـ 1حـرف بزنـد یدر نهـاػ سـهوًا وـّدتنهـاػگزار  ا

ك سـسدۀ سـهوک حـار خـانسـام ، اشتباه و سهو حاشـد حعـد اػ ، كـه ظواهـد آوـد یتـّي فيحـه 
كاف  .  است یسالم نهاػ 

كــردن پ ییصــدا یبــرا . 1664 مسأله واضــب  دۀ ســهوســس، شــود یدا وــیــكــه اػ ســرفه 
گــر  یولــ، ســتين حنــابر احتيــاط  ،دخــحگو «آه» اخــحکشــد  «آه» اخــســهوًا نالــه حکنــد انســان ا

كه در وسألۀ؛ دخنها سسدۀ سهود خحا، واضب  .  عكر شد« 1744» وگر استثنایی 

o 3.جایسالمب
گــر . 1665 مسأله وــثاًل در ركعــت ، د ســالم نهــاػ را حدهــدخــكــه نبا ییدر ضــانهــاػگزار  ا
سـالم  ید بـراخـواضـب حاحنـابر احتيـاط  ،حعد اػ نهـاػ، سالم حدهد اشتباهًا و سهواً ، لاّو 
 .  انسام دهد سسدۀ سهو، ضا یب

گــر . 1666 مسأله ــكــه نبا ییدر ضــانهــاػگزار  ا ــد ســالم نهــاػ را حگوخ ــســهوًا حگو، دخ : دخ
ــالُم َعلَ » ــالُم َعَلــ»: دخــا حگوخــ «نٔي حالِ  الّصــاهّلِل  ِعبــاِد  ٓی َعلــَو  نــاْي الّسَ َو »هرطنــد  ،«ُکْن ْي الّسَ

                                                           
كه صورت نهازحه هن حصورداگرحرف ػدن حه انداػه ،البّته. 1  .  نهاػ حاطل است ،ای طوالنی حاشد 
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 .انسـام دهـد سـسدۀ سـهود خـحا، الػمحنـابر احتيـاط  ،را نگفته حاشد «َبَركاُتُه  َو اهّلِل  َرْحَهُة 
گر دو حرف  ،نيههشن د خـحا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،دخـشـتر اػ سـالم را سـهوًا حگویا بخا

گـر اشـتباهًا حگو یولـ؛ انسام دهد سسدۀ سهو ـالُم َعلَ » دخـا   َك ْيـالّسَ
َ
بـّیُ أ َرْحَهـُة َو  ّيُ َهـا الّنَ

كه ياحت، «َبَركاُتُه َو  اهّلِل   . آوردضا  هح سسدۀ سهواط وستحب آن است 
گــر . 1667 مسأله اشــتباهًا هــر ســه ســالم را ، د ســالم دهــدخــكــه نبا ییدر ضــانهــاػگزار  ا
ك سسدۀ سهوک حار خانسام ، دخحگو  .  است یكاف، كه حعدًا ظواهد آود یتّي فيحه 

o 7.کنیعلناجهال نهازیااجزایافعالیادشدنسهویازیبه
گر . 1668 مسأله كه در نهـاػ  یطور اضهال حهنهاػگزار  ا كـن  یزيـا طخـحداند  را اشـتباهًا 
كـرده و نهـاػ هـن وحکـوم حـه صـّحت حاشـدخـا اشـتباهًا زخـكرده  )صـحيح وحسـوب  اد 
كه اور ورّد یدر ا، شود( كهخ یادخن زید بن حال  د خـواضـب حاحنـابر احتيـاط  ،اسـت یا 

 :  حه عنوان وثال؛ انسام دهد سسدۀ سهو

گر .الف ل سـهوًا تشـّهد ا در ركعـت اّو خـحداند در نهـاػ ظهـر  یطور اضهال حهزار نهاػگ ا
اط واضـب آن ياحت، رحعه را نصواندها حاتيم سهوًا تسبا در ركعت سّو خظوانده است 
كه   1.انسام دهد سسدۀ سهواست 

گر .ب ک خـل سـهوًا ا در ركعـت اّو خـحدانـد در نهـاػ صـبح  یطـور اضهـال حـهنهاػگزار  ا
در ، آورده اســتضــا  هحــســهوًا ســه ســسده ، ما در ركعــت دّو خــســت ســسده انســام داده ا

كـه  یعلـن اضهـالنهاػگزار  ن صورتیا كـرده خـدارد  كـن  ا حـه خـا اػ نهـاػش سـهوًا سـسده 
كرده اسـت  كـه يـن حـال احتیـدر ا ونهاػش سهوًا سسده اضافه  اط واضـب آن اسـت 

 2.انسام دهد سسدۀ سهو

                                                           
كدام اػ این دو وورد. هرطند 1 گر هر   .  سسدۀ سهو واضب نبود، طور وشّصص اّتفاق افتاده بود حه، ا

 .  ههان. 2



    / سسدۀ سهو 

 سجدۀسهواحتیاطوستحجووارد
كـه يـاحت یول؛ ستيواضب ن سسدۀ سهور یدر ووارد ز آن فـرد اط وسـتحب اسـت 
 : را انسام دهد

o 3.جایانشستنبیستادنیا
گر . 1669 مسأله د حهـد و خـكـه حا یوقتـ واننـد - سـتدخد حاخـكـه حا ییدر ضـانهاػگزار  ا
وثــل  - نديد حنشــخــكــه حا یا در وــوقعخــند ياشــتباهًا حنشــ - ات حصوانــدحيا تســبخــســوره 

كــه يــاحت، ســتدخاشــتباهًا حا - ووقــع تشــّهد ضــا  هحــ ســسدۀ ســهواط وســتحب آن اســت 
 . آورد

o 7.فراووششدهۀسجد
گر . 1671 مسأله كند و انهاػگزار  ا ، حاشـد اداوه داشـته ین فراووشیسسده را فراووش 
حـه ؛ آوردضـا  هحـتوانـد برگـردد و سـسده را  نهـی كه شرعاً  اػ نهاػ شود یصشوارد ح یتا وقت

گــر ــكــوع در ر در نهــاػ عصــرنهــاػگزار  عنــوان وثــال ا ــا حعــد اػ آن خ ــایادش بخ كــه خ ــد   کخ
كردهیسسده را اػ ركعت پ  و دخـسسده را قضا نها، د حعد اػ سالم نهاػخحا، ش فراووش 

 . آوردضا  هحز ين سسدۀ سهواط وستحب است ياحت

o 1.یسهویادیهرز
 ادخـكه در نهاػ سـهوًا ز یزيهر ط یبرانهاػگزار  اط وستحب استياحت . 1671 مسأله

 یدا تشــّه خــوثــل آنکــه ســهوًا در نهــاػ ســسده ؛ دهــد انســام ســسدۀ ســهو، كــرده اســت
كند  ر وحـّل يـرا در غ یا آنکه عكرخ قنوت حصواند، كه قنوت ندارد یا در ركعتخ، اضافه 
 .  دخظود حگو

o 3.ینقصسهوهر
كـن  یزيهر ط یبرانهاػگزار  اط وستحب استياحت . 1672 مسأله كه در نهـاػ سـهوًا 
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گغشــته اســت وثــل آنکــه ســهوًا ؛ دهــدانســام  ســسدۀ ســهو، كــرده و وحــّل تــدارک آن 
كـه آن را نصوانـده ـــا حعـد اػ آن حفهخـحات ارحعـه را نصوانـد و در ركـوع يا تسبخد ــحه هد 
 .  است

ــر . 1673 مسأله گ ل نهــاػش ا هــر دو ســسده را در ركعــت اّو خــســسده  کخــنهــاػگزار  ا
كند و  ر يـزد و حهد و سوره و قنوت حصوانـد و تکبيگفته و برظ« ِحَحْوِل اهّلل»عكر فراووش 

 ۀد برگـردد و سـسدخـحا، دخـایادش بخـش اػ رفتن حه ركوِع ركعِت حعـد ید و پخگوركوع را ح
، وسـتحبحنابر احتيـاط  ،آورد و نهاػ را اداوه دهد و حعد اػ نهاػضا  هحفراووش شده را 

ِحَحــْوِل »عكــر  یک حــار بــراخــكــه عبــارت هســتند اػ ، انســام دهــد ســسدۀ ســهوشــش حــار 
ک حـار خـ، سـوره یک حـار بـراخـ، حهـد یک حـار بـراخ، ضا یستادن بخا یک حار براخ، «اهّلل
 . ر ركوعيتکب یک حار براخ و قنوت یبرا

گر در ركعت د  كنـد و قبـل اػ رتشّهد م ّو ا ، دخـایادش بخـكـوع ركعـت حعـد را فراوـوش 
كدام اػ ا یو برا آوردضا  هحد برگردد و آن را خحا كـه  یگـرخد یزهـايضـا و طیستادن بخهر 
 . آوردضا  هح سسدۀ سهووستحب است  اطياحت، انسام داده یادخز

سجدۀسهوتانجامی فیک
كه فرد حعد اػ سالم نهاػ فورًا حه قصـد یا، سسدۀ سهوت ّي فيك . 1674 مسأله ن است 
كه سسده بـر آن  یجيبر ش، الػمحنابر احتياط  را یشانیكند و پ سسدۀ سهونّيت  قرحت
 یورر وواضـع سـسده را حـه دسـتیسا، وستحبحنابر احتياط  ح است حگغارد ويصح

گفتن عكر در آن واضب نيبر ػو، شد عكرنهاػ  ۀكه در سسد هرطند  ،ستين حگغارد و 
كــه در آن عكـر حگويـاحت ، ِحــاهّلِل  َو ِحْسـِن اهّلِل »، دخـد و بهتـر اســت حگوخـاط وسـتحب اسـت 

الُم َعلَ    َك ْي الّسَ
َ
بّيُ  َهاّیُ أ  ؛ «َبَركاُتُه َو   َرْحَهُة اهّلِل َو  الّنَ

ــاره حــه ســسده رود و در ســر اػ ســسده برداشــته ، حعــد  بهتــر ، هــن ســسدۀ دّومو دوح
گفتـه شـد یاست عكر كه  ند و تشـّهد حصوانـد و حعـد اػ تشـّهد سـالم يد و حنشـخـحگو، را 
كتفـا نهایضاهرطند  ،دختواند هر سه سالم را حگو  یدهد و و د و خـز است حـه سـالم آظـر ا



    / سسدۀ سهو 

ــالُم َعَلــ»: دخــحگو را هــن  «َبَركاُتــُه  َو َرْحَهــُة اهّلِل َو » ن اســتیــن حــال بهتــر ایــو در ا «ُکْن ْي الّسَ
كند  .  اضافه 

ــرد قبــل اػ يالػم ن . 1675 مسأله ــتکب، ســسدۀ ســهودر  ســسدۀ اولســت ف ــر حگوي  ،دخ
 .  اط وستحب استيوطابق حا احتهرطند 

ا غسل و رو حه قبله حاشد و عورت ظود را بپوشـاند خست حا وضو يالػم ن ،نيههشن 
 ؛ حاشد کپا، فرد یشانیپ یسر و حدنش را بپوشاند و حدن و ضا یا ػن ووخ

 ههـين .ستيدر لباس او شرط ن، حاشد یشرط ونهاػگزار  كه در لباس یووارد زين
كــافســت و سربرداشــتن اػ ُو ين دو ســسده الػم نیراســت نشســتن بــ ،طــور  ،اســت یهــر 

 .  اط وستحب استين ووارد وطابق حا احتیت اخرعاهرطند 

سجدۀسهوگریاحکامد
ــر . 1676 مسأله گ كــه ووض شــکنهــاػگزار  ا را ورتکــب شــده  ســسدۀ ســهوبــات دارد 
، ا نـهخـبر او واضب شده اسـت  سسدۀ سهو كهكند  یو شک ن سببیا نه و حدخاست 

 . آوردضا  هحست آن را يالػم ن 
گر  . 1677 مسأله دارد آن را  شک یول، بر او واضب شده سسدۀ سهوداند   یوانسان ا

( اػ نهـاػحعـد ) یػوان اقدام فـور است و هنوػ كه در وحل یدر صورت، ا نهخانسام داده 
گـر فاصـله شـده و ػوـان ، آوردضا  هحد آن را خحا، ن نرفته استیانسام آن اػ ب یبرا حلکـه ا

گغشته یاقدام فور كه آن را انسام دهدياحت، انسام آن  هرطنـد  ،اط واضب آن است 
 .  او حعد اػ وقت حاشد کش

دارد طنـد  شـک یولـ، بر او واضب شده سسدۀ سهو داند یكه و یكس . 1678 مسأله
كهترضا  هح، ر او واضب استب سسدۀ سهوحار   .  است یكاف آوردن تعداد 

گــر . 1679 مسأله ســهوًا ســه ســسده ، ســسدۀ ســهوحدانــد در هنگــام انســام نهــاػگزار  ا
كيفّي ، كرده است گغشتحاخد دوحاره حه  كه    .آوردضا  هح سسدۀ سهو، تی 

گر حداند در هنگام انسام  ،ههشنين  وربوط حـه آن  ۀخکی اػ دو سسد سسدۀ سهوا
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خــاد نشــده اســت، هنيــاوردضــا  هحــرا  وــغكور را  ۀحاخــد برگــردد و ســسد، طنانشــه فاصــله ز
كــه  آوردضــا  هحــرا  ســسدۀ ســهوســ س تشــّهد و ســالم  ،انســام دهــد ضــا  هحــو در صــورتی 

خــاد و اػ بــین رفــتن وــواالت وهکــن نباشــد ۀحــه ســبب فاصــل ســسدۀ دّومآوردن  حاخــد ، ز
كيفّي  گغشت تیدوحاره حه   . آوردضا  هح سسدۀ سهو، كه 

گــر . 1681 مسأله ، اورديــنضــا  هحــرا حعــد اػ ســالم نهــاػ عهــدًا  ســسدۀ ســهوهــاػگزار ن ا
كــرده ويوعصــ و طنانشــه  د هــر طــه زودتــر آن را انســام دهــدخــحا، الػمحنــابر احتيــاط  ت 
الػم ، د فـورًا انسـام دهـد و در هـر دو صـورتخـادش آوـد حاخهر وقت ، اوردينضا  هحسهوًا 
 .  ست نهاػ را دوحاره حصواندين



 

 د فراووش شدهسجده و تشّه  یقضا
گــر . 1681 مسأله ــنهــاػگزار  ا كنــد و  کخ ــايادش نخــســسده را فراوــوش  ــا آنکــه وارد خ د ت
كــه حــا شــروع آن یحصشــ ، آوردضــا  هحــتوانــد برگــردد و ســسده را  یشــرعًا نهــ، اػ نهــاػ شــود 
واضــب اســت آن ســسده را فــورًا حعــد اػ ، ركــوع ركعــت حعــد شــده حاشــد وارد نکــهخوثـل ا
   .دخقضا نها، نهاػ

گر شاخان عكر است،  كند و فرد ا  ید تـا آنکـه وارد حصشـخـايادش نختشّهد را فراووش 
كه حـا شـروع آن شـرعاً  نکـه خوثـل ا، آوردضـا  هحـد را توانـد برگـردد و تشـّه  نهـی اػ نهاػ شود 

قضــا ، اط وســتحب اســت آن را حعــد اػ نهــاػيــاحت، ركــوع ركعــت حعــد شــده حاشــدوارد 
 .  دخنها

كرده و حعد  یا سسده . 1682 مسأله كه انسان فراووش  ضـا  هحـآن را  یقضـا، اػ نهاػرا 
بــودن حــدن و لبــاس و رو حــه قبلــه بــودن و  کط نهــاػ واننــد پــاخد تهــام شــراخــحا، آورد یوــ

كخد یها  شرط  .  نهاػ است ۀههانند سسد، ت انسام آنّي فيگر را داشته حاشد و 

 ،نيههشنـ .فراوـوش شـده تشـّهد و سـالم نـدارد ۀسـسد یقضاشاخان عكر است،  
 .  سالم ندارد، حاشد یاط وستحب ويم آن وطابق حا احتكه انسا ییتشّهد قضا

قبـل اػ انسـام و حعـد اػ نهـاػ  حاخـد واضـبحنـابر احتيـاط  قضای سسده . 1683 مسأله
كننده  .  نهاػ انسام شودهای  حاطل 
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گر . 1684 مسأله گـر عهـدًا  یكار، سسده ین سالم نهاػ و قضایبنهاػگزار  ا كـه ا كند 
نهـاػ  - دخـپشـت حـه قبلـه نها وـثالً  - شـود یفتـد نهـاػ حاطـل وـیا سهوًا در نهـاػ اّتفـاق بخ

كه حعد اػ قضاياحتهرطند  ،شود یحاطل نه دوحاره ، سسده یاط وستحب آن است 
 .  نهاػ را حصواند

گــر . 1685 مسأله گغشــت ا كــه  كنــد نهــاػگزار  ههــان طــور  ادش خــو تشــّهد را فراوــوش 
كه حا شروع آن شرعًا نه ید تا آنکه وارد حصشخاين د را توانـد برگـردد و تشـّه  یاػ نهاػ شود 
گـر  آوردضا  هح سسدۀ سهو، تشّهد فراووش شده ید براخحا، آوردضا  هح سـسده را  کخـو ا

كنــد  كــه حــا شــروع آن شــرعاً  ید تــا آنکــه وارد حصشــخــايادش نخــو فراوــوش   اػ نهــاػ شــود 
ــتوانــد برگــردد و ســسده را  نهــی ــرايالػم ن، آوردضــا  هح انســام  ســسدۀ ســهو، آن یســت ب
 .  اط وستحب استيطابق حا احتآن و یبرا سسدۀ سهوانسام هرطند  ،دهد

هـن بـر او  سـسدۀ سـهو، ید و حـه عّلتـخـد سسده را قضـا نهاخكه حا یكس . 1686 مسأله
حعـد ، دخـل سـسده را قضـا نهااّو ، د حعـد اػ نهـاػخحا، واضبحنابر احتياط  ،واضب حاشد
 . آوردضا  هحرا  سسدۀ سهو

گــر . 1687 مسأله كنــدنهــاػگزار  ا ســسده اػ  کخــوــثاًل  ،ســسده را طنــد دفعــه فراوــوش 
هـر دو  یقضـا، د حعد اػ نهاػخحا، دخم فراووش نهاسسده اػ ركعت دّو  کخو  لركعت اّو 
كـه بـرايـو احت، آوردضـا  هحـفراووش شده را  ۀسسد  یفراووشـ یاط وسـتحب آن اسـت 
 . آوردضا  هح سسدۀ سهو، كدام هر

گـــر . 1688 مسأله ســـت يالػم ن، دخـــدو ســـسده اػ دو ركعـــت را فراوـــوش نهانهـــاػگزار  ا
 .  دخنهاترتيب را وراعات ، هنگام قضا

گر ب . 1689 مسأله كـار ین سـالم نهـاػ و قضـایا كـه بـرا یسـسده  سـسدۀ ، آن یكنـد 
ل د اّو خــحا، واضــبحنــابر احتيــاط  ،وثــل آنکــه ســهوًا حــرف بزنــد ،شــود یواضــب وــ ســهو

كنـد و حعـد گفـتن بـ یبـرا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،سسده را قضـا  سـسدۀ ضـا   یسـصن 
 ۀسـسد یاقضـ یبـرا یگـرخد سـسدۀ سـهواط وسـتحب اسـت يو احت آوردضا  هح سهو

 .  فراووش شده هن انسام دهد



    / ...قضای سسده و تشّهد 

گر قضا . 1691 مسأله كند آن را انسام دهـد و  یا سسده بر فرد واضب شود و فراووش 
احتيـاط واضـب آن ، خـادش بیاخـد آنوشغول ظواندن نهاػ وستحبی شود و در اثنـای 

كــه آن را  نهــاػ وســـتحبی را  ۀســـ س اداوــ، اثنـــای نهــاػ انســام دهــددر ههــان اســت 
   ؛وستحبی را حشکند حصواند و الػم نيست نهاػ

گــر وشــغول ظوانــدن نهــاػ واضــب شــده اســت و وقــت آن نهــاػ   ،وســعت دارد اّوــا ا
كـه قضـای سـسده را تـأظير انداظتـه و حعـد اػ نهـاػ انسـام دهـد خـا نهـاػ را  وصّير است 

گـر وقـت آن نهـاػ  شکسته و قضـای سـسده را انسـام دهـد اسـت حاخـد نهـاػ را  تنـگو ا
 . نسام دهدس س قضای سسده را ا ،حصواند
گر  . 1691 مسأله كه     یو یطور اضهال حهفرد ا كـرده خا سسده و خداند  ا تشّهد را فراووش 
كدام  یو نه و  آوردضـا  هحـهـن  سـسدۀ سـهود و خـد سـسده را قضـا نهاخحا، بوده کخداند 
كه تشّهد را نياحت  .  دخقضا نها زياط وستحب آن است 

گـر . 1692 مسأله كــه سـسده  شـک فـردا كـرده خـدارد  واضــب ، ها نـخـا تشـّهد را فراوــوش 
كردهست ين  .  دخنها سسدۀ سهوا خ آنها را قضا 

گر  . 1693 مسأله كرده وانسان ا كه پـ شک حداند سسده را فراووش   ش اػ ركـوعیكند 
كـه آن را قضـا ياحت، ا نهخآورده ضا  هحادش آوده و خركعت حعد  اط وسـتحب آن اسـت 

 .  دخنها
گــر  . 1694 مسأله فراوــوش  ۀســسد یقضــا، كــه حعــد اػ نهــاػ داشــته حاشــد شــک فــردا
حلکـه ؛ دخد سسده را قضا نهاخطنانشه وقت نهاػ نگغشته حا، ا نهخآورده ضا  هحشده را 

گغشته حاشد گر وقت نهاػ هن  كندخواضب حاحنابر احتياط  ،ا  .  د آن را قضا 





 

 نهاز وسافر
 عنـی دوخ، آوردضـا  هحـشکسته ، شرط نهرا حا  ءو عشا و عصر د نهاػ ظهرخحا «وسافر»

 .  ركعت حصواند
وسافرطشکستهشدننهازیشرا

  هشتفرسخشرعی:لشرطاو  کهتراز نباشدسفراو
كهتـــر اػ شــرط اّو  . 1695 مسأله كــه ســـفر او  ل شکســـته شــدن نهـــاػ وســافر آن اســـت 

حـّد وسـافت »، و حـه وسـافت وـغكور كيلووتر( نباشـد 33 هشت فرسز شرعی )تقریباً 
 .  شود گفته وی« شرعی
كـــه رفـــت و برگشـــت او وسهوعـــًا هشـــت فرســـز . 1696 مسأله  33)تقریبـــًا  كســـی 
كهتـر اػ طهـار فرسـز حاشـد  اخـظـواه رفـتن ، اسـت ر(كيلووت د خـحا، ا نباشـدخـبرگشـتنش 

گــر رفــتن ســه فرســز. حنــابراین، نهــاػ را شکســته حصوانــد ا حــه خــ برگشــتن پــنذ فرســز و ا
 ؛ حصواند - عنی دو ركعتیخ - د نهاػ را شکستهخحا، عکس حاشد

كـــه در آن وســـیـــا  ز وسهوعـــًا هشـــت فرســـ، ر رفـــت و برگشـــتين نـــوع وســـافت را 
   1.ناوند  یو «یقيوسافت تلف»، حاشد  یو

                                                           
كه خکی  این حکن وربوط حه ػوانی  ،شاخان عكر است. 1 وثل اقاوـت ده روػ خـا ، سفر های  هكنند  اػ قطع است 
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گر رفت و برگشت  . 1697 مسأله كـه وـی، هشت فرسز حاشـد فردا گـر طـه روػى   رود ا
كه در، د نهاػ را شکسته حصواندخحا، ا شب آن برنگرددخههان روػ  ن یـا ولی بهتر است 

كردهيرت احتصو  .  ز حصوانديتهام ن ،اط 
گر سفر . 1698 مسأله كهتـر حاشـد، ا كـها انسـاخـ، وصتصرى اػ هشـت فرسـز   ن ندانـد 

كنـد  شـک و طنانشـه د نهـاػ را شکسـته حصوانـدخنبا، نها خسفر او هشت فرسز است 
كردن الػم نيتحق، ا نهخهشت فرسز است  شسفركه  د نهـاػش را تهـام خـحا و ستيق 

 .  دخق نهايتحق شک اط وستحب است در صورتياحتهرطند  ،حصواند
گــر فــرد  . 1699 مسأله ظبــر ( رد عــادلدو وــ) بّینــها خــنــان داشــته حاشــد يا اطهخــن يقــخا

كه سفر او هشت فرسز است  ؛ د نهاػ را شکسته حصواندخحا، دهند 

گر  كه سفر انسان هشـت فرسـز اسـت یا شصص ووّثقخ عادل کخاّوا ا ، ظبر دهد 
گفتــ یدر صــورت كنــدیــنــان پيا اطهخــن يقــخاو  ۀكــه انســان حــه  را شکســته  د نهــاػخــحا، دا 
گفتــار اووگر ،حصوانــد  .كاوــل اســت و نهــاػش شــود یوحســوب نهــ یشــرعحّســت  نــه 
گر دو يههشن د خـدو اػ اعتبار ساقط شـده و فـرد حا هر، گر حاشندخکدخبرظالف  هبّینن ا

 .  حصواند شکسته هن اط وستحب است نهاػش راياحتهرطند  ،نهاػ را تهام حصواند
كه  . 1711 مسأله ق یـا حـه طرخـدارد سفر او هشت فرسـز اسـت  نانيا اطهخ نيقخكسی 
گـر نهـاػ را شکسـته ح، هـودهاعتهـاد ن بّینهوثل  یگرخوعتبر د كـه صوانـا د و حعـد حفههـد 

ــحا، هشــت فرســز نبــوده ــد آن را طهــار ركعتــی خ گــر آوردضــا  هح گغشــته و ا قضــا ، وقــت 
 .  دخنها

كه . 1711 مسأله دارد نـان يا اطهخـن يقـخرا داشـته و  یوعّين قصد رفتن حه وحّل  كسی 
كه هشت فرسز هست  شک اخ، ستيظواهد برود هشت فرسز ن كه وی سفرى دارد 

                                                                                                                               
گـر خکـی ؛ پـیش نياخـد در بـین وسـافت تلفيقـی ، عبور اػ وطـن و توّقـف در آن كننـده اّوـا ا سـفر  های  اػ قطـع 

كـه وسـيررفت حـه تنهـایی ، نهـاػ فـرد در وسـير رفـت خـا برگشـت در صـورتی ، پیش بیاخـد خـا  شکسـته اسـت 
« 1512» در شــرط طهــارم وســألۀ ،ل ایــن حکــنو تفصــي هشــت فرســز حاشــد، وســير برگشــت حــه تنهــایی

 . ظواهد آود



    / نهاػ وسافر 

كـه سـفر او هشـتیطنانشـه در بـ، ا نـهخ كهـی اػ راه ، هفرسـز بـود ن راه حفههـد  گـر طـه  ا
گر تهام و د نهاػ را شکسته حصواندخحا، حاقی حاشد ؛ آوردضـا  هحـظوانده دوحاره شکسته  ا
گ گغشته الػم نولی ا  .  دخست قضا نهاير وقت 
گر . 1712 مسأله كه فایب فرد ا كهتر اػ طهار فرسز است ۀصلن دو وحّلی   طنـد، آنها 
كنـد ورتبـه  د نهـاػ را تهــامخــحا، روى هـن رفتــه هشـت فرســز شـودهرطنــد  ،رفـت و آوــد 
 .  حصواند
گر وحّلی دو راه داشـته حاشـد . 1713 مسأله كهتـر اػ هشـت فرسـزراه  کخـ، ا  راه و آن 

كه هشت فرسـز اسـت ، شتر حاشدیا بخگر آن هشت فرسز خد طنانشه انسان اػ راهی 
گ و د نهاػ را شکسته حصواندخحا، آنسا برود حه كه هشت فرسز نر اػ را ، سـت بـرودياهی 
 .  تهام حصواند نهاػ را حاخد

كـه شـصص پـس اػد اػ ضایخاحتداى هشت فرسز را حا . 1714 مسأله كند   ی حساب 
ولـی در ؛ اسـت ا روسـتاخـ و آنسـا غالبـًا آظـر شـهر شـود سا وسافر وحسـوب وـیاػ آن عبور
كب) ار بزرگيػ شهرهاى حسا یحعض  1.ه حاشدوهکن است آظر وحلّ ( رهيحالد 

ــا انتهــای و . 1715 مسأله كــه قصــد دارد حــه شــهر خ ســافت شــرعی بــرای فــرد وســافری 
كـــه وطـــن او نهی ، و قصـــد وانـــدن ده روػ در آنســـا نـــدارد حاشـــد ســـفر نهاخـــد روســـتایی 

 ؛ حاشد آظرین وقصد فرد در آن شهر خا روستا وی

ــردی   ــوان وثــال ف ــه عن ــه وطــن وی در ح ــووتری شــهر وشــهد وی (17)ك ، حاشــد كيل
كـه  نی در شهر وشهد وانند حرم وطّهر اوام رضاطنانشه قصد داشته حاشد حه وکا

نهــاػش در ایــن ســفر شکســته ، وی قــرار دارد بــرود و برگــردد كيلــووتری وطــن (97)در 
كـه در ؛ است گر قصد دارد تنهـا حـه وکـانی در داظـل شـهر وشـهد  كيلـووتری  (94)اّوا ا

 .  نهاػش تهام است، ضا برگردد وطن وی قرار دارد برود و اػ ههان

                                                           
كبيــره. 1 كــه وقتــی فــرد اػ خــک وحّلــ ،وــراد اػ حــالد  عــرف حگوخــد ، رود آن حــه وحّلــه دخگــر وــی ۀشــهرهایی اســت 

وـثاًل ، حنـابر ایـن تعرخـف .حاشـد شصص وغكور حه وسـافرت رفتـه اسـت و وی در آنسـا )وقصـد( وسـافر وی
كبيره نيست و  . شود حّد وسافت شرعی اػ انتهای شهر تهران وحاسبه وی ،ها در وسافرت تهران اػ حالد 
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  :مشرطدو  او  هشتفرسخراداشتهباشدهودنیپقصدسفرلاز
كــه  ینهــاػ وســافر در صــورت . 1716 مسأله هشــت فرســز راه را حدانــد شکســته اســت 
گر حه  - یقيحه شکل وسافت تلفهرطند  - دخهایپ وی كهتـر اػ هشـت ضایپس ا كه  ی 

كنــد كنــد يحعــد اػ رســ و فرســز اســت وســافرت  كــه حــا ضــایدن حــه آنســا قصــد  ی بــرود 
كه آود د خـحا، نداشـتهل قصد هشت فرسز را طون اػ اّو ، شود ه هشت فرسزوقدارى 

 ؛ نهاػ را تهام حصواند

گــر  ســ س حــه  ،بــرود ییحــه ضــا اػ آنســا اخــ ودحصواهــد اػ آنســا هشــت فرســز بــر ولــی ا
ن رفــت و برگشــت یــو وسهــوع ا ظواهــد ده روػ حهانــد برگــردد یكــه وــ یا وکــانخــوطــنش 

 - شـود وـی عكـر كـه حعـداً  - سـفر های كننـدهقطع اػ  یکخن هن یهشت فرسز حاشد و در ب
 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، دخايش نیپ

كه نهـیكس . 1717 مسأله كـردنیـوـثاًل بـراى پ، دانـد سـفرش طنـد فرسـز اسـت ی   دا 
كنـدیـد بـرود تـا آن را پخـدار حادانـد طـه وقـ نهـی و كند اى وسافرت وی گهشده د خـحا، دا 

   ؛نهاػ را تهام حصواند
كه ویضایا خنش ا وططنانشه ت ،ولی در برگشتن  ، ظواهد ده روػ در آنسا حهانـد ی 

 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، شتر حاشدیا بخهشت فرسز 
گــر در بــ ههشنــين، كــه  نیا كنــد  ا خــســ س حــه وطــنش  ،بــرود ییحــه ضــارفــتن قصــد 

وسهوع این رفت و برگشت هشت فرسـز و  ظواهد ده روػ حهاند برگردد یكه و یوکان
كننــدهاػ  یکــخن هــن یدر بــحاشــد و  د نهــاػ را شکســته خــحا، دخــايش نیســفر پــ های قطــع 
 .  حصواند
كـــه خـــوســـافر در صـــورتی حا . 1718 مسأله  ســـفرش حـــه حـــّد د نهـــاػ را شکســـته حصوانـــد 

 ؛ دواحسته نکرده حاش یگرخرا حه اور د یوسافت شرع

كس  كه اػ شهر بپس  گـریـو وـثاًل قصـدش ارود  رون وـییی  كـه ا دا یـق پيـرف ن اسـت 
كـه رفيطهطنانشـه ا، سفر هشت فرسصی بـرود، كند د خـحا، كنـد دا وـییـق پيـنـان دارد 

گر اطه و نهاػ را شکسته حصواند  .  د تهام حصواندخحا، نان ندارديا
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كه قصد هشت فرسز . 1719 مسأله كهـی راه - دارد كسی  گـر طـه در هـر روػ وقـدار   ا
د خـحا ،برسـد( ظواهـد آوـد«1573» لۀش در وسـأخكه وعنـا) ه حّد ترّظصوقتی ح - برود

گـر در هـر روػ وقـدار ؛ واندنهاػ را شکسته حص كهـی راه بـروديحسـولـی ا اط الػم يـاحت، ار 
كه نهاػش را هن تهام آن  .  هن شکسته حصواند و است 

كه در سفر در اظتكس . 1711 مسأله و ظـادم و واننـد ػن و فرػنـد ، گـرى اسـتخار ديـی 
كه عرفًا تاحع وحسوب شوند ػندانی  ...كـه ػن و یفـرد) طنانشه حدانـد سـفر او، طوری 
گـر و د نهـاػ را شکسـته حصوانـدخـز اسـت حاهشت فرسـ( و هستندار ايدر اظت  وندانـد  ا
طـه گر ،ستيدن الػم نيپرس و آوردضا  هحنهاػ را تهام ، دداشته حاش یدر قصد و شک

 .  اط وستحب استيوطابق حا احت
كــــه در ســــفر در اظت . 1711 مسأله گــــر حدانــــد ، گــــرى اســــتخدار يــــكســــی  گهــــان خــــا ا 
كه پ داشته ، كنـد شـود و سـفر نهـی اػ او ضـدا وـی دن حـه طهـار فرسـزيش اػ رسیحاشد 
   .تهام حصواند د نهاػ راخحا
گـر، اسـت یگـرخار ديـكـه در سـفر در اظت یكس ،نيههشن  ا خـداشـته حاشـد  شـک ا

كـه پـ ییاحتهال عقال شـود و سـفر  یدن حـه طهـار فرسـز اػ او ضـدا وـيش اػ رسـیدهد 
كـه احتهـال ن حایاسبب حه  ن شکیاهرطند  ،د نهاػ را تهام حصواندخحا، كند ینه شد 
 یاػ اداوـه وسـافرت بـرا یوـانع، دن حه طهار فرسـزيقبل اػ رس، رين وسیدهد در ب یو
 ؛ دخش آیاو پ
گــر اطه یولــ  كــه قبــل اػ رســيا ، شــود یدن حــه طهــار فرســز اػ او ضــدا نهــينــان دارد 

اثـر نـدارد و ، حاشـد ید وـيـار حعيسـت و حسـيكه وورد انتظار ن یش آود ووانعیاحتهال پ
 .  را شکسته حصواندد نهاػ خحا

 م ب:شرطسو  قصدخودیدر برنگرددنراهاز
كـه در بـین راه اػ قصـد شرط سّو  . 1712 مسأله م شکسته شدن نهاػ وسـافر آن اسـت 

گـر پـیش اػ رســيدن حـه طهــار فرسـز اػ قصـد ظــود برگـردد خــا  ،حنــابراین .ظـود برنگـردد ا
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كه  ورّدد شود كهتـر اسـت پیهودهو وسافتی  هـاػ را حاخـد ن، حا برگشت اػ هشـت فرسـز 
كـه تـا حـه حـال را واضـب حاخـد نهاػهـایی حنـابر احتيـاط  و در فرض وـغكور تهام حصواند

گر ، شکسته ظوانده گغشته قضا نهاخددوحاره حصواند و ا  .  وقت 

ــر  . 1713 مسأله گ ــرد ا ــا برگشــتن هشــت فرســز هــودن وقــدارى اػ ریحعــد اػ پف ــه ح ك اه 
ا خـ حهانـدههانسـا ن داشـته حاشـد يطنانشـه تصـه، وداػ وسافرت ونصرف ش، شود وی

د نهـاػ را تهـام خحا، اشدورّدد ح قصد اقاوت ده روػا در برگشتن و خ روػ برگردد حعد اػ ده
گــر احتهــال  ،ن اســت حکــنيههشنــ .حصوانــد روػ حــدون قصــد در  یدهــد ســعقالیــی ا
 .  واند یآنسا و

ــر . 1714 مسأله گ ــرد ا ــا برگشــتن هشــت فرســز هــودن وقــدارى اػ ریحعــد اػ پ ف ــه ح ك اه 
كـه برگــردد يد و تصــهػ وسـافرت ونصــرف شـوا، شــود وـی ن هــن یو در بـن داشـته حاشــد 
كننده یکخ د نهـاػ را شکسـته خـحا، دخايش نیپ( شود وی عكر كه حعداً ) سفرهای  اػ قطع 

 ؛ حصواند

گر وسافر ،نيههشن دن يش اػ رسـیپ، كند ّی را ط یكه قصد دارد وسافت شرع یا
ن داشـته يها تصـاّوـ، اػ وسـافرت ونصـرف شـود - یوـثاًل سـه فرسـص - حه طهار فرسز

كننــده كــه پــنذ فرســز اســت حــه  یگــرخاػ راه د، ســفرهای  حاشــد حــدون ارتکــاب قطــع 
گونه د نهـاػ را خـكه وسهوع رفت و برگشت هشـت فرسـز حاشـد حا یا وطنش برگردد حه 

 .  شکسته حصواند
گــر  . 1715 مسأله ــرد ا ــراى ف ــب ــه وحّل ــه تنهــا یرفــتن ح ــ ییكــه ح ــه ضــهخ برگشــت  ۀهيا ح

ــد و حعــد اػ، شــود یوهشــت فرســز  كن ــتن وقــدار حركــت  حصواهــد ضــاى ، رى اػ راهف
كـردهاّو  طنانشه اػ وحّل ، گرى برودخد كه حركت  كـه وـیضـایتـا  لی  حـه ظواهـد بـرود  ی 

 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، هشت فرسز حاشد، برگشت ۀهيا حه ضهخ ییتنها
گر پ . 1716 مسأله كـه حق، برسـد ههشت فرسز راحه  فرد ش اػ آنکهیا راه  ۀّيـوـرّدد شـود 
كــه وــرّدد اســت راه نــرود و حعــد تصــهو  ا نــهخــرود را بــ راه را  ۀّيــكــه حقرد يــن حگيدر وــوقعی 
 .  آظر وسافرت نهاػ را شکسته حصواندد تا خحا، برود



    / نهاػ وسافر 

كـه حق، ش اػ آنکه حه هشت فرسز برسـدیگر پا . 1717 مسأله  راه را بـرود ۀّيـوـرّدد شـود 
كــه وــرّدد اســت وقــدارى راه بــرود و حعــد تصــه و ا نــهخــ كــه هشــت يــن حگيدر وــوقعی  رد 

كه رفت و برگشتش هشت فضایا تا خ و گر برودخد فرسز  د تـا آظـرخحا، رسز شودی برود 
 .  وسافرت نهاػ را شکسته حصواند

گر پ . 1718 مسأله كـه حق، ش اػ آنکه حه هشت فرسز برسـدیا راه را بـرود  ۀّيـوـرّدد شـود 
كه ورّدد اسـت وقـدارى راه بـرود و حعـد تصـه و ا نهخ كـه حقيـن حگيدر ووقعی   راه را ۀّيـرد 

كــه حــا ترد یحــه اســتثنابرگشــت  وسهــوع وســافت رفــت وطنانشــه ، بــرود د خــوســافتی 
كهتـر ن و حصواندد نهاػ را تهام خحا، كهتر اػ هشت فرسز حاشد هوده استیپ گر  سـت يا

 .  است نهاػش شکسته

 رس:شرطچهارم دیایشنیپ1سفرۀکنندقطع،دنبههشتفرسخیقبلاز
كــه یش حــه وقصــدخظواهــد اػ وطــن ظــو یكــه وــ یكســ . 1719 مسأله كهتــر اػ  بــرود  در 

د خـحا، د سـ س حـه وطـنش برگـرددخـاسـت و در آنسـا ده روػ اقاوـت نها یهشت فرسـص
 ،تهـام حصوانـد، ر برگشـتيده روػ و در وسـ ّل اقاوـتر رفـتن حـه وحـين وسـینهاػ را در ب
 .  هن هشت فرسز حاشد ۀهير رفت و برگشت حه ضهيوسهوع وسهرطند 

م اوسـت و ز وطـن دّو يكه آنسا ن یظواهد اػ وطنش حه وقصد  یكه و یكس ،نيههشن 
كندقرار دارد  یكهتر اػ هشت فرسص ۀدر فاصل لش س س حه وطن اّو ، برود و در آن توّقف 
تهــام ، لر برگشــت حــه وطــن اّو يم و در وســر رفــتن حــه وطــن دّو يد نهــاػ را در وســخــحا، برگــردد
 . هه هن هشت فرسز حاشدير رفت و برگشت حه ضهيوسهوع وسهرطند  ،حصواند
ا خــر رفــت ينهــاػ فــرد در وســ یتنهــا در صــورت، دو فــرضن یــادر ، ن عكــر اســتاخشــا 

كه وس، برگشت هشـت ، ییر برگشت حه تنهـايا وسخ ییر رفت حه تنهايشکسته است 
   2.شتر حاشدیا بخفرسز 

                                                           
 .  شود طور وفّصل عكر وی حعدًا حه ،های سفر كننده قطع. 1

كســی ، حــه عنــوان وثــال. 2 گــر  كــه در طهــار فرســصی  حصواهــد اػ وطــن ظــوخش حــه وقصــدی  ا قــرار دارد و  بــرود 
كنــد  وی هرطنــد قصــد ، ایــن فــرد، حــه وطــن ظــوخش برگــرددســ س ، ظواهــد در آنســا قصــد اقاوــت ده روػه 
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كه  . 1721 مسأله دن حه هشت فرسـز اػ يسش اػ ریپ دهداحتهال عقالیی ویكسی 
، دخـنها ی قصـد اقاوـت وـیر وحّلـا ده روػ دخـ، كنـد و در آن توّقف وی گغرد وطنش وی

 .  د نهاػ را تهام حصواندخحا
كه وی . 1721 مسأله حگـغرد  دن حه هشت فرسز اػ وطنشيش اػ رسیظواهد پ كسی 
ــ و در آن كنــدتوّق ــ، ف  ــخ ــدا ده روػ در وحّل ــن و، ی حهان ــه ي ك كــه وــرّدد اســت  كســی  در ز 

گر اػ وانـدن ده روػ ، ی حهاندوحلّ  ا ده روػ درخ، وطنش توّقف نهاخد وطـن  در توّقـفا خـا
گــر حاق، د نهــاػ را تهــام حصوانــدخــحــاػ هــن حا، شــود ونصــرف حــه هرطنــد  راه ۀهانــديولــی ا
 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، فرسز حاشد هشتهه برگشت يضه

 حرامسفرنكند:شرطپنجن کار براى
گـر فـرد بـرا. 1722 مسأله كنـدسـ یدػد اخـ یتسـارت ربــووثـل  یكــار حراوـ یا د خــحا، فر 

گــر ظــود ســفرينــههش .نهــاػ را تهــام حصوانــد آنکــه بــراى او  وثــل، حــرام حاشــد ن اســت ا
ر شـوه ۀاضاػ ا ػن حدونخ داشته حاشد - ا نقص عضو استخورگ كه ووضب  - ضررى

كـه بـر او واضـب نباشـد گـر وثـل سـفر حـذ، سفرى بـرود  واضـب  )حّسـة االسـالم( ولـی ا
 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، حاشد

كـــه واضـــب ن . 1723 مسأله گـــر ســـبب اع، ســـتيســـفرى  و  قتَف ناشـــی اػ َشـــ - تّخـــا
گر فرد طن و رام استحاشد ح وادر خاپدر  - دلسوػی كـرده و يبـرود وعصـ ین سـفريا ت 

 .  رديرا تهام حصواند و روػه هن حگ د در آن سفر نهاػخحا

                                                                                                                               
 ؛ نهاػش تهام است، اّوا در وسير رفت و برگشت هن، را دارد پیهودن هشت فرسز تلفيقی 

كســـی   كـــه در هشـــت فرســـصی  قصـــد دارد اػ وطـــن ظـــوخش حـــه وقصـــدی  اّوـــا طنانشـــه  قـــرار دارد و  بـــرود 
كنــد  وی ــه وطــن ظــوخ، ظواهــد در آنســا قصــد اقاوــت ده روػه  در وســير رفــت و ، ایــن فــرد، ش برگــرددســ س ح

 . نهاػش شکسته است، برگشت
كسی  ،ههشنين گر  كه در هفت فرسصی  تصهين داشته حاشد اػ وطن ظوخش حه وقصدی  ا قـرار دارد  برود 

كنـد  و وی كـه نـ ، سـ س حصواهـد اػ وسـيری ظواهـد در آنسـا قصـد اقاوـت ده روػه  حـه ، حاشـد  ه فرسـز ویدخگـر 
و در  نهـاػش شکسـته اسـت، نهـاػش تهـام و در وسـير برگشـت، ایـن فـرد در وسـير رفـت، وطن ظوخش برگردد

 .  تهام است، اش  نهاػ او در وحّل اقاوت ده روػه، حاالت تهاوی 
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كه سفر او حرام ن . 1724 مسأله كار حـرام هـن سـفر نهـی و ستيكسی  گـر، كنـد براى   ا
ــثاًل غ، تی انســام دهــديطــه در ســفر وعصــ كنــد يو ــبــت  ــودروغ حگا خ ــحا، دخ د نهــاػ را خ

 .  حصواند شکسته
كــار واضبــی را تــر . 1725 مسأله گــر بــراى آنکــه  نکــه خا طــه - دخــفرت نهاكنــد وســا کا
كـه ؛ نهـاػش تهـام اسـت - ا نـهخـحاشـد سـفر داشـته  گرى اػخغرض د كسـی  شـرعًا پـس 

گر حتواند ، ده استيش فرارسيد پرداظت حدهيو سررسحدهکار است  را  حـدهی ظـودا
كن ى بـرا حدهـد و در سـفر حـدهی ظـود رانتوانـد طنانشه ، دحدهد و طلبکار هن وطالبه 

   ؛د نهاػ را تهام حصواندخحا، دخوسافرت نها حدهی پرداظتفرار اػ 
گر  كار د ولی ا ، دخـز حنهايـواضـب ن کدر سـفر تـر هرطنـد، گرى اسـتخسفرش براى 
 .  شکسته حصواند د نهاػ راخحا

گــر  . 1726 مسأله ــرا، در ســفروســيلۀ ســوارى فــرد ا  کػ والــى فــرار اغصــبی حاشــد و ب
كرده حاشد  .  د نهاػ را تهام حصواندخحا، كند ن غصبی وسافرتيا در ػوخ وسافرت 

ـــه  . 1727 مسأله كـــه ح گـــر ناطـــار نباشـــد و  ،كنـــد ظـــالن وســـافرت وـــی ههـــراهكســـی  ا
ــه ظــالن در ظلهــش  کكهــ وســافرت او ــوحســوب شــود ح ا ســبب ضــالل و شــوكت و خ

گــر ناطــار حاشــد و د نهــاػ را تهــام حصوانــدخــحا، ت ظــالن شــودخــتقو ات بــراى نســ ثالً ا وــخــ ا
كند  .  نهاػش شکسته است، دادن وظلووی حا او وسافرت 

كرده . 1728 مسأله كه برای وعصيت حه حّد وسافت شرعی سفر  كه اػ  هنگاوی، كسی 
كــه آن برگشــت، گــردد ســفر بــر وــی ظــودش ســفر ، حاخــد نهــاػ را شکســته حصوانــد حــه شــرطی 

و احتيـاط  دو فرق ندارد برگشتن حه تنهایی هشت فرسز حاشد خـا نباشـ وعصيت نباشد
كه توحه نکرده  . نهاػ را هن شکسته و هن تهام حصواند، وستحب است در صورتی 

كــار  ینکــه بــراخوثــل ا - ت اســتيســفر وعصــ كــه ســفر او یكســ . 1729 مسأله انســام 
گر در ب - كند یسفر و یحه حّد وسافت شرع یحراو  ،ت برگـرددين راه اػ قصد وعصیا

ا خـشت اػ آنسا هشت فرسز حاشـد ا وسهوع رفت و برگخ ییراه حه تنها ۀهانديظواه حاق
 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، نباشد
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ــرای وعصــيت ســفر نکــرده . 1731 مسأله ــه ب ك ــار  - كســی  ك ــرای انســام  وثــل اخنکــه ب
كـه حقّيـ -كند وباحی حه حّد وسافت شرعی سفر وی كنـد  گر در بـین راه قصـد  راه را  ۀا

كـه ، حاخد نهاػ را تهـام حصوانـد، برای وعصيت برود شکسـته ظوانـده ولـی نهاػهـایی را 
 .  صحيح است

ـــی . 1731 مسأله ـــه حـــه ســـفر وعصـــيت و ك در صـــورتی نهـــاػش تهـــام ، رودوســـافری 
كــه حروــت در حــّق وی شــرعًا ثاحــت حاشــد وی گــر فــرد بــرای هــدف . حنــابراین، حاشــد  ا

كــه هــدف وــغكور در واقــع حــرام نبــوده  حراوــی حــه وســافرت بــرود ســ س وتوّضــه شــود 
 ؛ حاخد نهاػ را شکسته حصواند ،است

گــر  كــه حــه اعتقــاد او غصــبی اســت وســافرت بــرود وــثاًل ا ، فــرد بــرای ظرخــد ونزلــی 
س س در اثنای وسير خا حعد اػ رسيدن حه وقصد وعلوم شود ونزل وغكور وباح بـوده و 

   .حاخد نهاػ را شکسته حصواند، غصبی نيست
گـر فـرد بـرای هـدف وبـاحی حـه وسـافرت بـرود ،ههشنين كـه ، ا سـ س وعلـوم شـود 

كــه شکســته ظوانــده صــحيح  ،رام بــوده اســتهــدف وــغكور در واقــع حــ نهاػهــایی را 
كـه حـه اعتقـاد او وبـاح بـوده وسـافرت بـرود، است  ،وثل اخنکـه فـرد بـرای ظرخـد ونزلـی 

 .  س س وعلوم شود ونزل وغكور غصبی است

گر هـدف اػ سـفر حـرام حاشـدشاخان عكر است،  ولـی اّتفاقـًا هـدف وـغكور وحّقـق  ،ا
اخنکه فرد برای سرقت اووال وسـلهانی حـه وسـافرت  وثل، نهاػ فرد تهام است ،نگردد

 .  برود و در سفر ووّفق حه سرقت اووال وی نشود

 واج   جس   فرباط   لبن   ابراحتی   اطونباش   دیدله   ویص   یس   فرب   را:ش   رطشش   ن
وحسوبنشود

گر فرد  . 1732 مسأله د يصـ یبـرا یوسافت شرع حه حّد  یگغران لهو و ظوش حه قصدا
نهـاػش در حـال  یول - ستيحرام ن، ظود حه ظودی ن عهلیاهرطند  - و شکار برود

 یشـکار لهـو ه قصـدحه شـرط آنکـه برگشـتن حـ ،رفتن تهام و در برگشتن شکسته است
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 .  ا نباشدخهشت فرسز حاشد  ییو فرق ندارد برگشتن حه تنها نباشد
گــر فــرد بــرا . 1733 مسأله ، اش حــه شــکار رود  ین وصــارح ػنــدگيوعــاش و تــأو ۀيــته یا

ــ .نهــاػش شکســته اســت ــر يههشن گ ــران اســت ا ــكســب و ز یب ــرودخ كــردن وــال ب  ،اد 
كه نهاػ را هن شکسته و هن تهـام ين صورت احتیدر اهرطند  اط وستحب آن است 
 .  حصواند
گر  . 1734 مسأله گردش حه حّد وسافت شرعخحه قصد تفرفرد ا كند یح و  ، وسافرت 

 .  د نهاػ را شکسته حصواندخست و حايسفر او حرام ن
كــه در آن  یروثــل ســف - شــود یكــه عرفــًا حاطــل وحســوب وــ یدر ســفر . 1735 مسأله

ــدارد و در عــرف یــیغــرض و هــدف عقال هــوده و حاطــل وحســوب یب یســفر، وضــود ن
 .  نهاػ شکسته و تهام است نیضهع ب، اط واضبياحت - شود  یو

 کهخان:شرطهفتن کسانی  نباشد،استآنهاههراهشانۀاز
كـه در یاهـنيصحرانشـ وانند، آنهاست شان ههراه ۀكه ظان یافراد . 1736 مسأله ی 

گــــردش  احــــانیب ان و يــــاطرافو  بــــراى ظــــود کآب و ظــــورا ضــــا هــــر و كننــــد وــــیهــــا 
پا كنند وییپ انشانخطهار ن یـدر ا، رونـد گرى وـیخو حعد اػ طندى حه ضاى د وانند دا 
 .  د نهاػ را تهام حصوانندخها حاوسافرت

گر صحرانش . 1737 مسأله گـاه ح دایـن وثاًل براى پيا وانـاتش سـفر يكـردن ونـزل و طرا
كنــد ظانــه ثثــااطــادر و اســباب و طنانشــه حــا ، كنــد كــه صــدق  اش ههــراهش  حاشــد 
نهــاػ را ، طنانشــه ســفر او هشــت فرســز حاشــد گرنــهو ،تهــام حصوانــد نهــاػ را، حاشــد وــی

 .  شکسته حصواند
گــر  . 1738 مسأله ــراى زيصحرانشــا ــارت خــن وــثاًل ب ــ ا حــذخ نهــا خا تســارت و واننــد اخ

كنـــد د نهـــاػ را خـــحا، صـــدق نکنـــد یو عنـــوان ظانـــه حـــه دوش بـــر طنانشـــه، وســـافرت 
كند ندته حصواکسش گر صدق   .  نهاػش تهام است، و ا
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 کثیننبودهوسفرشغلش:شرطهشتن وسافتشرعریز حد  نباشدیالسفردر
 یدر حـّد وسـافت شـرع «ر السـفريكث» اخ «كه شغلش سفر است یكس» . 1739 مسأله
 : شود ین اور در سه وورد وحّقق وید نهاػش را تهام حصواند و اخحا، است

، ظلبــان، شــغل اوســت واننــد راننــده ،یكــه ســفر در حــّد وســافت شــرع یكســ .1
 .  بانيكشت

، شــغل اوســت واننــد وعّلــن ۀوقّدوــ ،یكــه ســفر در حــّد وســافت شــرع یكســ .2
كارگرختاضر ، کپزش كارش در رفت و آود استیكه ب یا   .  ن وطن و وحّل 

اد حـــه خـــز، حختفـــر، یهـــاریوعالســـه ب، ارتخـــر شـــغل وثـــل زيـــغ یكـــه بـــرا یكســـ .3
 . رود یو یوسافت شرع وسافرت در حّد 

گـــر عنـــوان - «مم و ســـّو گـــروه دّو » كنـــد «ر الســـفريـــكث» ا د خـــحا - عرفـــًا بـــر آنـــان صـــدق 
 ؛ كاول حصوانند، نهاػهاخشان را در سفر

كثيالػم ن، «لگروه اّو »اّوا در  گـرحلکـه ؛ نـدخالسـفر حگو  ريست حه او  كـه  یكسـ» در عـرف ا
گفته «شغلش سفر است ك یكس یعنخ، شود وی حه او  كار او سفر  ردن در حّد وسـافت كه 

كاالخكه شغلش حهل وسافر  یاوثل راننده، حاشد یشرع كار یاهرطند  - است و حار ا  ن 
 . نهاػش تهام است، ن عنوانیا عرفی حا صدق - شغل ووّقت او حاشد

تهـام بـودن نهـاػش دو  یبـرا، كه شغلش سـفر اسـت وثـل راننـده یفرد . 1741 مسأله
 :  اور شرط است

گونــه هقابــل توّضــت وــّد  ین شــغل را بــرایــقصــد اداوــه ا .1 كــه  یاداشــته حاشــد حــه 
كار روددر وورد او  «كه شغلش سفر است یكس» عنوان ن يكـه تصـه یاوثل راننده؛ حه 
گونــه، كنــد یراننــدگ یدر حــّد وســافت شــرع یوــّدت قابــل تــوّضه یدارد بــرا كــه  یا حــه 

 . آورد یحه حساب و یعرف او را راننده حّد وسافت شرع
كـه حـه  یحه حّد ، نباشد وعهولادتر اػ وقدار خاش زیغلش ین سفرهایفاصله ب .2

انــواع ســفر وتفــاوت  ه حــهتوّضــ ان فاصــله حــیــو ا دخــضــرر وارد نها یصــدق عنــوان شــغل
 .  است
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كـرحال وـ یهاكه وثاًل تنها شب یا راننده ،نیحنابرا بـرد یضهعه وسـافر اػ نسـف حـه 
، هفتــه در وطــن اســت ۀّيــبــرد و حق یضهعــه وســافر اػ تهــران حــه قــن وــ یها ا فقــط شــبخــ

ن سـفرها شکسـته یـنهـاػش در ا پس، كند یبر او صدق نه یراننده حّد وسافت شرع
 ؛ است

كـرحال  یا اّوا راننده ت پـانزده روػ حـار حـه وـّد  کخـه خا سـورخـكه در هر واه اػ وشهد حـه 
كــارش راننــدگ یصــدق وــ، بــرد یوســافر وــ كــه   واســت  یدر حــّد وســافت شــرع یكنــد 

كاول   .  حاشد یونهاػش 
ـــوان  . 1741 مسأله ـــكثدر صـــدق عن ـــ  ري كســـالّس ـــورد  ـــه وقّد  یفر در و ـــك ، شـــغلش ۀو

 ،(«1512» وسـألۀدر  1و  9وورد ) رود وی اد سفرخر شغلش زيغ یا براخوسافرت است 
 : ن سه شرط نهاػ فرد تهام استیسه اور وعتبر است و حا وضود ا

كار را برایا ۀقصد اداو .1 شـش وـّدت وثـل ؛ داشته حاشـد یوّدت قابل توّضه ین 
  1؛سه واهوّدت هر سال ، شتریا بخدو سال  اخنکه در ػوانا خسال  کخواه اػ 
ن ده روػ در ضـهن دو یـطنـد ا هر) در حال سفر حاشد، ده روػ در هر واهحّداقل  .2
ػوـان  طنـد هـر) سـفر بـرود )در ده روػ وصتلـف(ا ده حـار در هـر وـاه خـ (ا سه سـفر حاشـدخ

   ؛(اعت حاشدطند س، یوسافت شرع او حه حّد  یسفرها
گر عدد سفرها   واضـب در حنـابر احتيـاط  ،حاشـد 2ا خـ 7وسـافرت او  یا روػهـاخـاّوا ا
گــر عــدد ســفرها  ســفرها نهــاػش را هــن شکســته و هــن تهــام حصوانــد ۀههــ  یا روػهــاخــو ا

كهتر حاشدخ( 5 ) وسافرت او در واه  .  نهاػش شکسته است ،ا 
كردنخز) كثرت سفر .3 واضـب حنابر احتيـاط  قبل اػ آنت برسد و ّي حه فعل( اد سفر 

 .  نهاػش را هن تهام و هن شکسته حصواند
                                                           

كاول حه هن پیوسته حاشد و فاصـله شـدن خـک  الػم نيست شش واه اػ خک سال حه ،شاخان عكر است. 1 طور 
انند اخنکه فرد سه واه حسب ضاحط وغكور در وتن حه حّد وسافت و؛ خا دو واه در اثنای آن اشکال ندارد

ســ س خــک خــا دو وــاه در وطــنش حهانــد و وســّددًا ســه وــاه حســب ضــاحط وــغكور حــه حــّد ، وســافرت بــرود
كه در وورد دو سال و بیشتر هر سال سه واه نيز؛ وسافت سفر برود ع و فاصـله شـدن خـک انقطـا، ههشنان 
كثير الّسفر بودن ظارح نهیدر هر سال ا واه بین سه واه  .  كند شکال ندارد و فرد را اػ 
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س حـه حـّد ختدر یكه برا یوثل وعّله) سفر است كارش ۀكه وقّدو یكس ،نیحنابرا
كـه  یوثـل فـرد) رود یر شـغل وسـافرت وـيـغ یكه بـرا یا فردخ( رودیو یوسافت شرع

ا سـه روػ خـقصـد دارد سـه حـار و ( دخـنهایوسـافرت وـ، نغر یادا یارت دارد و براخنغر ز
كــار را بــرایــدر هفتــه در وســافرت حاشــد و ا  یا بــراخــســال  کخــوــّدت شــش وــاه اػ  ین 

حنـابر  ،لاّو  ۀدو هفتـ ین فـرديطنـ، سـه وـاه اداوـه دهـد یسـال، شتریا بخوّدت دو سال 
نهـاػش را هـن شکسـته و هـن تهـام حصوانـد و حعـد اػ آن نهـاػش تهـام ، واضباحتياط 
   1.است

                                                           
كثيــر . 1 كســی  وــالک  خــاد وســافرت  وقّدوــۀ شــغل اوســت خــا بــرای  ،كــه ســفر الســفر شــدن در وــورد  غيــر شــغل ز

كـه عـدد ، رود  وی كـه سـفر عرفـًا عـادت فـرد شـهرده شـود و تحّقـق ایـن وعنـا واحسـته حـه آن اسـت  آن اسـت 
خاد حاشـد فر ویكه س سفرها خا روػهایی  كـه در وسـافرت  حـا لحـاظ اخنکـه تعـداد سـفرها خـا روػهـایی ، كند ز

گونــه وتعــّددی  هــای اســت در ضــهن وسهوعــه كــه حــه  و حعيــد  اســتهرار و اوتــداد هســتند دارای  ای  حاشــد 
كـه دو سـال  ه اػ خـک سـال و خـا بـرای ( وـا3در ضـهن )، ( سـفر34( روػ وسـافرت خـا )34آن )حـّداقل  نيست 

 .  هر سال سه واه حاشد، و بیشتر لی تواو
كـه بـرای  شود و افراد وی وواردی در ضدول عیل حه عنوان نهونه عكر وی ،بر این اساس توانند اػ این ضدول 

گردخده است  حـا وقاخسـه  ،و حکن سایر وـوارد كهک حگيرند در ووارد تردخد عرفی ، تشصيص نظر عرف تنظين 
 .  شود ضدول روشن وی حا ووارد عكر شده در سنسی  و نسبت

( وــاه اػ خــک ســال 3)حــّداقل  ظواهــد كــه وــی فــردی ، طبــق ردخــف ســه در ضــدول عیــل، حــه عنــوان وثــال
( روػ در سـفر حاشـد خـا 7)، هر سال سه واه وسافرت برود و در خک وـاه،  ( سال وتوالی9)  وسافرت برود خا برای

، كه در ایـن وـّدت طوری  حه ،( سفر انسام دهد19د خا )( روػ در سفر حاش19حعد )  ( سفر انسام دهد و در واه7)
( روػ 34در ) ( ســفر 34او حــه ) ( روػ شــود خــا وسهــوع ســفرهای 34)، حــّداقل كــه در ســفر اســت وسهــوع روػهــایی 

كثير الّسفر وحسوب وی طنين فردی ، برسد كاوـل اسـت اػ وصادیق  و حکـن در وـوارد وشـاحه  شود و نهـاػش 
 . طنين است ،نيز

كثــرت ســفر وــورد اشــکال اســت و وراعــات  در حعضــی ن عكــر اســت، شــاخا اػ وــوارد در ضــدول عیــل تحّقــق 
 . احتياط در آن ترک نشود وقتضای 
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گــر فــر . 1742 مسأله كــه در حــّد وســافت ا كــارش  ــین وطــن و وحــّل  دی قصــد دارد ب
كنــد، شــرعی اســت تنهــا بــرای وــّدت ســه وــاه حعــد اػ  و وــثاًل روػ در ويــان رفــت و آوــد 

كيفيـت رفـت و آوـد  س ری شدن وّدت وغكور تصهين حگيرد سه وـاه دخگـر حـه ههـان 
كــه حــه ضــهيه كثــرت ســفر ۀنهاخــد  كــافی در تحّقــق وقــدار الػم در صــدق   وــّدت قبــل 

كثير الّس ، است  .  شود و نهاػش تهام استفر در وورد وی ضاری ویاػ آن پس احکام 
كـه سـيشرط ن، (لگروه اّو ) كه شغلش وسافرت است یكس . 1743 مسأله ه حـار ست 

كند  كـه عنـوان راننـديههـو  تا نهاػش تهام حاشـدوسافرت  و  یحـّد وسـافت شـرعۀ ن 
 ؛ ش تهام استنهاػ، ن سفر حاشديلدر اّو هرطند  ،وانند آن بر او ونطبق شود

كس  كثخسفر است ، شغلش ۀكه وقّدو یاّوا  م و گـروه دّو ) ر شغل استير السفر در غيا 
                                                                                                                               

كثير  السفر ضدول وربوط حه افراد 
كثير السفر عدد روػها خا سفرها در واه  وّدت اضهالی ردخف  حکن 
1 

 واه اػ خک سال 3
 سال و بیشتر 9خا 

 واه 1هر سال 

 دارد و بیشتر 14
 دارد در واه حعد 11در خک واه و  2 9
 دارد در واه حعد 19در خک واه و  7 1
 دارد در واه حعد 11در خک واه و  5 3
 وحّل اشکال در واه حعد 13 در خک واه و 3 7
 وحّل اشکال در واه حعد 17در خک واه و  7 3
 ندارد در واه حعد 13در خک واه و  3 5
 وحّل اشکال در هر واه 2خا  7 7
 ندارد در هر واه 5 2
 ،سـال و بیشـتر 9واه اػ خک سال خـا  7 14

 واه 7/9هر سال 
 وحّل اشکال و بیشتر 14

كهتر 2 11  ندارد و 
 ،سـال و بیشـتر 9واه اػ خک سـال خـا  3 19

 واه 9هر سال 
 وحّل اشکال و بیشتر 19

كهتر 11 11  ندارد و 
ســال و بیشــتر  9خــا  وــاه اػ خــک ســال 1 13

 واه 7/1هر سال 
 وحّل اشکال و بیشتر 17

كهتر 13 17  ندارد و 
ســال و بیشــتر  9وــاه اػ خــک ســال خــا  9 13

 ندارد طند روػ حاشد هر واه 1هر سال 
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كــه گغشــت، (مســّو  كثــرت ســفر او حــه فعل یوقتــ ،ههشنــان  كــه  ت ّيــنهــاػش تهــام اســت 
 . دخن نهاػ شکسته و تهام ضهع نهایب واضبحنابر احتياط  ،و قبل اػ آن برسد

ــ، ننــدهكــه شــغلش وســافرت اســت وثــل را یكســ . 1744 مسأله  ۀا وســافرت وقّدوــخ
وسافرت  ا حذخارت خز یوثاًل برا یگرخكار د یبرا طنانشه، شغل او است وثل وعّلن

واننــد ؛ نــدخحگو «ر الســفريــكث» وگــر آنکــه عرفــًا او را؛ د نهــاػ را شکســته حصوانــدخــحا، كنــد
در سـفر  ینهـاػش حّتـ ،ن صورتیو در ا 1كه داجهًا سه روػ در هفته وسافر است یكس
كاول استخزا خحذ     .ارت و وانند آن 

گر وثاًل راننده ،نيههشن ل ظـود يـاتووب، تهـام اسـت ینهاػش در سفر شغلكه  یا ا
كراخز یرا برا ل ظـود ببـرد و در ضـهن يـارت حـا اتووبخـز یرا بـرا یا ه حدهـد و عـّدهخـارت 

كندخظودش هن ز  .  د نهاػ را تهام حصواندخدر هر حال حا، ارت 
در هـر  در اّخـام حـذهـا  یرسـاندن حـاض یبرا كه یكس یعنخ ،دار َحَهله . 1745 مسأله
سـه وـاه طنانشه سفرش ، در وطنش استو حقّيۀ سال  كند یه وسافرت وحه وّک سال 
كهتـر ، د نهـاػ را تهـام حصوانـدخـحا، خا بیشـتر حاشـد هر سال در گـر سـفرش دو وـاه خـا  اّوـا ا

گر بین این وقدار است، حاشد ن نهـاػ الػم بـیحنابر احتيـاط  ،نهاػش شکسته است و ا
 .  ضهع نهاخد شکسته و نهاػ تهام

كه در  . 1746 مسأله ای  وثـل راننـده، اػ سـال شـغلش وسـافرت اسـت حصشـیكسی 
كراخـه وی دهـد و  كه هر سال فقط در سه واه فصل تاحستان خا ػوسـتان اتووبيـل ظـود را 

كه در آن فصل انسام وی، رود حه حّد وسافت سفر وی نهـاػ را ، دهدحاخد در سفرهایی 
كه هن شکسته و هن تهام حصواندو  تهام حصواند  ؛ احتياط وستحب آن است 

وصتّص حه وقـت وعّينـی اػ سـال ، سفر شغلی فرد در حّد وسافتطنانشه  ،البّته 
كـه ، حاشد در ، ونّظهـی بـرای وسـافرت نداشـته حاشـد ۀام سـال برناوـدر سـایر اّخـطوری 

 .  شکسته استنهاػش ، كه در اوقات دخگر سال دارد ای هسفرهای اّتفاقی و وتفّرق
كه در  . 1747 مسأله كثيـر حصشیكسی  م م و سـّو حـه وعنـای دّو )اسـت  السـفر  اػ سـال 

                                                           
كثير السفر بودن. 1  .  عكر شد« 1531» در وسألۀ ،والک 
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خـاد  (شد عكر «1512» ۀكه در وسأل كه فقط در فصـل بهـار در هـر سـال ز وانند وعّلهی 
كه در آن وـّدت اػ سـال انسـام وـی، كند برای تدرخس سفر وی دهـد حاخد در سفرهایی 

   .را تهام حصواند شنهاػ
گــر ،حنــابراین  كــردن( در حــّد وســافت ا خــاد ســفر  وصــتّص حــه وقــت ، كثــرت ســفر )ز

كــه فــرد در وعــرض ، وعّينــی اػ ســال حاشــد كثيــر الّســفر در اوقــات دخگــر ســال  احکــام 
كــه در وســأل، كثـرت ســفر نيســت ضــاری در وــورد وی حعــد ظواهــد آوــد  ۀحــه توضــيحی 

 .  شود نهی
كوتـاهی واننـد دو خـا سـه هفتـ . 1748 مسأله كه حه استثنای وّدت وعّين  ل اّو  ۀفردی 
كثيــر الســفر اسـت ۀدر حقّيــ، سـال كــه در م و سـّو حــه وعنــای دّو ) سـال   «1512» وســألۀم 

گر خـک سـال اّتفاقـًا در ههـان دو ، وی بر ههين ونوال است ۀساالن ۀو برناو (بیان شد ا
كثير السفر در آن اخّ ، ل سال حه وسافرت برودسه هفته اّو  ام نهاػش تهام است و حکن 

 ؛ نيز ضاری است

طنانشه وّدت وعّين وغكور وانند خـک وـاه حاشـد وحـّل اشـکال اسـت و در  ،هالبّت 
كه در وراعات وقتضای احتياط تـرک نشـود  ،آن وّدت اّتفاقًا حه وسافرت برود  صورتی 

 ؛ حصواند تهامو هن  شکستهحه اخنکه نهاػش را در سفر هن 
گر وّدت وعّين وـغكورلی و  كثيـر السـفر  حکـن، حاشـد خـا بیشـتر دو وـاه خـا سـه وـاه، ا

ــرود  ــه ســفر ب ــًا در وــّدت وــغكور ح ــه آن وــّدت ضــاری نيســت و طنانشــه اّتفاق نســبت ح
 .  نهاػش شکسته است

گرد . 1749 مسأله ا خـ (17)ا وـثاًل خـشـهر  یسه فرسصخا كه وثاًل در دو  یراننده و دوره 
، بـرود یفاقـًا سـفر هشـت فرسـصطنانشـه اتّ ، كنـد یشهر رفـت و آوـد وـ یلووتريك (94)
 .  ه حصواندد نهاػ را شکستخحا

كث یكســ . 1751 مسأله ســه ) شــود یوحســوب وــ یفر در حــّد وســافت شــرعالّســ  ريــكــه 
طـه اػ  - هانـدر وطن ظود حشتر دیا بخطنانشه ده روػ ، («1512» ۀوورد وغكور در وسأل

شــتر یا بخـا حـدون قصــد ده روػ خــشـتر اػ آن را داشــته حاشـد یا بخــاّول قصـد وانـدن ده روػ 
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نهـاػ را ، رود یشـتر وـیا بخـكـه حعـد اػ وانـدن ده روػ  ین سفريلد در اّو خحاػ هن حا - حهاند
گــر  تهــام حصوانــد ا خــ، حــا قصــد - شــتریا بخــطــن ظــود ده روػ ر ويــدر غ طنــين شصصــیو ا
 . ن حکن را دارديحاػ هن هه، حهاند - حدون قصد

كـه وركـب  یكس یعنخ) «ٔی ُوکار»در ظصوص  یول دارد  یا  هيـله نقليا وسـخـاست 
كرا ل يكه اتووب یا  وثل راننده ،كند  یوحسا ا وسافر را ضاخحا آن حار  ودهد   یه وخكه آن را 

كراخــحهــل وســافر  یش را بــراخظــو كــاال  ا شــتر خــكــه اســب  یا طــاروادارخــدهــد   یه وــخــا 
كرا یش را بــراخظــو گــر طنــ( دهــد  یه وــخــانتقــال حــار  اط وســتحب آن يــاحت، ن حاشــديا

كه در اّول  .  شکسته و هن تهام حصواند هن، رود یكه حعد اػ ده روػ و ین سفرياست 
كثير السفر  . 1751 مسأله كه  گر فردی  م )حـه وعنـای دّو  اسـتدر حّد وسافت شـرعی ا
كه در وسألو سّو   ،ای وـّدتی وسـافرت نـرودحـه ضهـت عارضـه 1بیـان شـد(« 1512» ۀم 

طنانشـه وـّدت ، آن را اداوـه دهـد، وـغكور ۀولی قصد دارد حعد اػ برطرف شدن عارض
كهتر  قطع شدن كثيـر السـفر، حاشدسفر سه واه خا  و  حـاقی اسـت اشکال ندارد و حکـن 

كثيــر الســفر ونتفــی وــی ــا بیشــتر حاشــد حکــن  گــر وــّدت وــغكور شــش وــاه خ و در  شــودا
كه وّدت وغكور طهار واه خـا پـنذ وـاه اسـت وحـّل اشـکال اسـت و وراعـات  ،صورتی 

 2.نشود ترکدر وورد آن وقتضای احتياط 
كــه  یدر صــورت، ٔی اركــه شــغل آنهــا وســافرت اســت وثــل ُوکــ یكســان . 1752 مسأله

د نهـاػ را خـحا، شـود یش اػ وقدار وعهول بر آنهـا ووضـب وشـّقت و ظسـتگیوسافرت ب
 . آوردضا  هحشکسته 

ار يـــاظت یظـــود وطنـــ یكنـــد و بـــرا یاحت وـــيكـــه در شـــهرها ســـ یكســـ . 1753 مسأله
 .  نهاػ را تهام حصواند، نکرده

                                                           
حـه حـّد وسـافت شـرعی  - ضـهن دو خـا سـه سـفر هرطنـد در - وانند اخنکه قباًل در طول سال هر وـاه ده روػ. 1

كنون حه سبب بیهاریوی  . رودوّدتی است وسافرت نهی ،رفته و ا

كرده . 2 كثير السفر نبوده و وثاًل قصد  كه فرد ساحقًا  هرطنـد در ضـهن دو  - هـر وـاه ده روػ ،واه 3حکن ووردی 
ای وثــل بیهــاری حــه ســبب عارضــه وــاه اّتفاقــاً  3ولــی در بــین ، حــه حــّد وســافت شــرعی بــرود - خــا ســه ســفر

 . شودفههيده وی« 1531»اػ پاورقی شرط اول اػ وسألۀ  ،فاصله اخساد شده
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گر وـثاًل در شـهر، ستيكه شغلش وسافرت ن یكس . 1754 مسأله  ییا در روسـتاخـ یا
د نهـــاػ را خـــحا، كنـــد یوـــ یدر پـــ یپـــ یهـــاوســـافرت، حهـــل آن یكـــه بـــرادارد  یضنســـ

كث، شکسته حصواند كه وعيوگر آنکه   .  گغشت «1531» لۀار آن در وسأير السفر حاشد 

 وطنحرکتوی:نهنشرط گراز صبرسدا ترخ  کندبهحد 
 «حـّد تـرّظص»حـه كـه  یدر صـورت، كنـد حركت وـی شكه اػ وطن یفرد . 1755 مسأله
كـه يهه و حّد ترّظص اثرى ندارد، ر وطنيو اّوا در غ شود یونهاػش شکسته برسد  ن 
نهـاػش ، ظـارح شـودحه قصد پیهودن وسافت شرعی اقاوت  ّل وح شهر خا روستای اػ

 .  است شکسته
كه اهل شهرضای، «حّد ترّظص» . 1756 مسأله كـه در تواحـع آن حّتـ - ی است  ی آنهـا 
كـه او یـا آن ۀو نشـان نـديبباو را نتواننـد ، دور شدن وسـافر ضهتحه  - هستند ن اسـت 
 .  نديببرا  و تواحع آن اهل شهرنتواند 
كــه حــه وطــنش بروــی . 1757 مسأله  دخــحا، وطــنش نشــده واردتــا وقتــی ، گــردد وســافرى 
 .نـــدارد یاثـــر، صتـــرّظ  دن حـــه حـــّد ين راحطـــه رســـیـــو در ا حصوانـــد شکســـتهنهـــاػ را 
كــه وــی ،نيههشنــ  كــه حــه آن وحــّل  یی حهانــد تــا وقتــهــد َده روػ در وحّلــظوا وســافرى 
 .  است شکستهنهاػش ، دهينرس

كـه  ا روستاخ گاه شهر هر . 1758 مسأله ا خـ، ده شـودخـددور اهـل آن اػ در حلندى حاشـد 
گـر ان قدرىه ح كه ا كهـی دور شـود اهـل آن را نبگود حاشد  اػ اهـالی آن  یفـرد، نـديسـان 

كه وسافرت وی گـر آن شـهر در ػوـ وقتی حه انـداػه، كند شهر  كـه ا  ن ههـوارياى دور شـود 
گـر پسـتی و يـو ن د نهاػ ظود را شکسـته حصوانـدخحا، شد ده نهیخاهلش اػ آنسا د، بود ز ا

 .  دخل را حنهاوعهو ۀد والحظخحا، شتر اػ وعهول حاشدیراه ب حلندى
كشتی  . 1759 مسأله كه در   دن حه حّد تـرّظص حـهيو قبل اػ رس ا قطار نشستهخكسی 
، م حه حّد ترّظص برسـدركوع ركعت سّو ولی قبل اػ ، نهاػ تهام وشغول نهاػ شودنّيت 
گر حعد اػ رس آوردضا  هحد نهاػش را شکسته خاح م و پـس ركعـت سـّو  ركـوعحه حّد  دنيو ا
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ضـا  هحـرا شکسـته  یگـرخد نهـاػ دخـنهاػش را رهـا نهـوده و حا، اػ آن حه حّد ترّظص برسد
كردن نهاػ اّو   .  ستيل الػم نآورد و تهام 

گــر  . 1761 مسأله د نهــاػ را شکســته خــی حادر وحّلــ، ر وعهــولی حاشــديــغ، فــرد یینــایبا
كه صوح نه حـا ، طشن است دن حاخد، و والک دننيشهر را نب آظراهل ، یافراد وعهولاند 

  .ن و ابزاریدورب
گــر حــه عّلــت وػش حــاد خــا طوفــان ،ههشنــين گرفتــه خــا هــوا ، ا گــرد و غبــار فضــا را فــرا 

گـرد و ، آلود است وه گر هوا صـاف و حـدون  كه ا در وکانی حاخد نهاػ را شکسته حصواند 
 .  هل آظر شهر را نبيندغبار و وه حاشد ا

گر  . 1761 مسأله كه حه حّد ترّظص رسـ شک رود كه سفر وی هنگاویفرد ا ا خـده يكند 
 .  را تهام حصواند شد نهاػخحا، نه

كس . 1762 مسأله گر  كه حه حـّد تـرّظص نرسـيا اطهخن يقخ یا  اخـ دهينان داشته حاشد 
كه حه حّد ترّظص رس شک س س وعلـوم ، ا نه و نهاػ را تهام حصواندخده يداشته حاشد 
كــ و در  یطنانشــه هنــوػ وقــت حــاق، بــوده دهيه در وقــت نهــاػ حــه حــّد تــرّظص رســشــود 

گــر در ا د نهــاػش را دوحــاره شکســته حصوانــدخــوســافرت اســت حا ن حــال نهــاػ را یــو ا
ــحا، نصوانــد ــا وظ ید قضــاخ گــر حعــد اػ  آظــر وقــت انســام دهــد ۀفــيآن را وطــابق ح ــا ا و اّو

كرده  .  ستينهاػ واضب ن یقضا، گغشتن وقت حفههد اشتباه 
كسی  . 1763 مسأله گر  كه حه حّد یپ خا اطهينان نيقخا كند  ده و نهـاػ يترّظص رسـ دا 

كه در و آوردضا  هحرا شکسته  ، هده بوديقت نهاػ حه حّد ترّظص نرسس س وعلوم شود 
 ؛ آوردضا  هحد نهاػ را دوحاره خحا

را تهـام د نهـاػ خـحا ،ده حاشـديحـه حـّد تـرّظص نرسـن حال هنـوػ یپس طنانشه در ا 
گغد و حصواند كه اػ حّد ترّظص  گـر  آوردضـا  هحـنهاػ را شکسته  ،شته حاشدر صورتی  و ا

گغشته  . آوردضا  هح آن اش در آظر وقت فهينهاػ را وطابق وظ ،وقت 



    / نهاػ وسافر 

کننده سفریهاقطع
كاوـل شـدن نهـاػ فـرد یكه سفر را قطـع وـ یووارد كـه وسـافر بـوده  یكنـد و ووضـب 

حـه عكـر احکـام آن پرداظتـه  ،جل حعـدوسـادر  .شـوندیده وـيـناو «قواطع سفر»، شود یو
 : شود یو

  )لوورداو  کنندهاز ف:(سفرهایقطع وتوق  وطن)نزول(قصدعبور در
كلّ  حه  :  ن شرح استیاحکام وطن حه ا ،یطور 
o احکاموطن 

 :  حاشدیو ریز ۀگان سه یها وکاناػ  یکخ، «وطن»اػ  ونظور . 1764 مسأله
كــه وعهــواًل یفــرد وــ یلو اقاوتگــاه اصــ اػ آن وقــّر  ونظــور ؛«یوطههى اصههل». 1 حاشــد 

كه پـس اػ توّلـد در آنسـا ػنـدگ كـرده یوـ یوحّل سکونت پدر و وادر و ػادگاه فرد است 
 .  است
خههار». 2 اقاوــت  یكــه انســان بــراونظــور اػ آن وحّلــی اســت  ؛«یمههئدا یوطههى ات 
كرده است و و یداجه  .  عهرش را در آنسا حهاند ۀهانديظواهد حاق یظود انتصاب 

كه انسان وحّل ػندگ ییضا ؛« وطى هىق  ». 3 كارخظود  یرا   یليا تحصـخـ یا وقّر 
كــه هههرطنــد  - ش قــرار داده اســتخظــو  - شــه در آنســا حهانــديقصــد نداشــته حاشــد 

گونه كه عرف او را در آنسا وسافر نگو یاطنانشه حه  گـر ووّقتـًا ده  یطور، ندخحاشد  كه ا
ــروػ  ــدگ یگــرخد یضــا، شــتریا بخ ــرار  یرا وحــّل ػن ــاػ هــن عــرف، دهــدظــود ق وحــّل ، ح

وطـن وحسـوب ، او یآنسا بـرا، ندخحگو( وقّر ووّقت) لاّو  یاش را ضایسکونت و ػندگ
كه آن را یو  .  ناوند یو «وطن ووّقت»ا خ «ووّقت یوطن اّتصاع»شود 

 یدر وکـــان 1،شـــتریا بخـــن يســـال و نـــ کخـــن دارد وـــثاًل يكـــه تصـــه یكســـ ،نیحنـــابرا
                                                           

حکـن وطـن را  ،. اگر وّدت وغكور حدود خک سـال تـا خـک سـال و سـه وـاه حاشـد، آن وکـان در وـوارد تردخـد عرفـی1
حاشـد، وحـّل اشـکال اسـت و ندارد و طنانشه وّدت سکونت بین خک سال و سه واه تا خک سال و شـش وـاه 

 آخد.  در پاورقی حعد وی ،توضيح بیشتر وطلب .وراعات وقتضای احتياط در ووارد تردخد عرفی ترک نشود



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

شتر شهر تهـران یا بخن يسال و ن کخقصد دارد كه  یقه ید وثل دانشسوخسکونت نها
كن حاشــد و روػ  ظــود قــرار دهــد یليرا وقــّر تحصــ و اػ شــنبه تــا طهارشــنبه در تهــران ســا

، لاّو  ۀدر دو هفتـ،  گـردد  بر( شـهر قـن) وطـن ظـوداش حه   شنبه و ضهعه نزد ظانواده  پنذ
نهاػش را هن ، اضبوحنابر احتياط  ،كه قصد اقاوت ده روػ در تهران ندارد یدر صورت

كــه وطــن ووّقــت او  شکســته و هــن تهــام حصوانــد و حعــد اػ آن نهــاػش در شــهر تهــران 
 ؛تهام است، شود  یوحسوب و

گر فرد قصد دارد در وحلّ   كوتـاه، سـتياش ن  یكه وطـن اصـل یاّوا ا  یوـّدت ػوـان 
ــه گون ــه  ــد ح ــدگ یا  حهان ــًا وحــّل ػن ـــو ســکونت او وحس یكــه آن وکــان عرف وب نشــده و ـ

كوتـاهخـوحسـوب نها یوسافر، رف او را در آن وکانع كـه قصـد دارد وـّدت  آنسـا  ید 
وطـــن فـــرد وحســـوب  آن وکـــان، ن صـــورتیـــدر ا، گـــر بـــرودخد یحهانـــد و حعـــد حـــه ضـــا

   1.شود ینه
                                                           

كه برای  نکاتی . 1  :  اػ این قرار است ،حاخد والحظه نهود ،وحّقق شدن وطن ووّقت را 
كن نباشد الف.  در هـر روػ فقـط ، وـّدت طنـد سـال بـرای  كـه قصـد دارد وثاًل فـردی ، وّدت اقاوت فرد در وقّر 

كافی  این وقدار برای ، ساكن حاشد سه خا طهار ساعت در وحّلی   . نيست وحّقق شدن وطن ووّقت 
 . حاصل نشود طوالنی  وسهوع این وّدت در فاصلۀ ػوانی  ب.

گـردد ج.  بـودن حـه وـّدت تحّقـق وطـن ووّقـت و وقـّر ، هر طه عـدد سـاعات در روػ و عـدد روػهـا در وـاه بیشـتر 
گردد كهتر احتياح دارد كهتر  تحّقق وطن ووّقت و وقـّر ، و هر طه عدد ساعات در روػ و عدد روػها در واه 

 . بودن حه وّدت بیشتر احتياح دارد

كـه بـرای  شود و افراد ویوواردی در ضدول عیل حه عنوان نهونه عكر وی، بر این اساس توانند اػ این ضدول 
گردخده استتشصيص نظر عرف تنظ  كهک حگيرند و حکن سایر ووارد حـا وقاخسـه و  در ووارد تردخد عرفی ، ين 

 .  شود شده در ضدول روشن وی حا ووارد عكر سنسی  نسبت
تحصـيل نهاخـد و در هـر وـاه حـه وـدت  حه وـدت سـه سـال در شـهری  طنانشه دانشسویی ، حه عنوان وثال

طـور  در آن شـهر حـه كـه سـکونت وی   طـوری، نش سـاكن حاشـد( روػ دخگر هـن در وطـ17( روػ در آن شهر و )17)
 . شود شهر وغكور وطن ووّقت او وحسوب وی، عیلدر ضدول  9طبق ردخف ، حاشد روػی  شبانه

تحّقق وطن و وقّر ووّقت وورد اشـکال اسـت و وراعـات  ،اػ ووارد ضدول عیل در حعضی شاخان عكر است، 
 . احتياط در وورد آن ترک نشود وقتضای 
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در نــوع دّوم و ســّوم وطــن )وطــن اّتصــاعی داجــن و وطــن اّتصــاعی شــاخان عكــر اســت، 
كه فرد كرده حاشد آن ظودش وستقاّلً ، ووّقت( فرق ندارد  خـا اخنکـه آنسـا حـه  را انتصاب 
گردد، تبعّيت اػ شصص دخگر  ؛ وطن او وحسوب 

گيـری  گر فرػند عرفًا تاحع والدین وحسوب شـود و هنـوػ اسـتقالل در تصـهين  وثاًل ا
طنانشه والدین او شـهر وشـهد ، )طه حالغ و طه ناحالغ( در این ضهت را نداشته حاشد

ــوان وطــن اّتصــاعی داجهــی  ــه عن كن را ح ــرده و در آن ســا ك ــت ظــوخش انتصــاب  ــا ووّق خ
كن شــده نيــز وطــن ، شــوند ــان در وشــهد ســا كــه ههــراه آن ــد  ــرای آن فرػن شــهر وشــهد ب

 . گردد وحسوب وی
ــا شــغل تنهــا وــثاًل  . 1765 مسأله گــر فــرد تصــهين حگيــرد در وکــانی بــرای تحصــيل خ ا

كند و وکان وـغكور وطـن ووّقـت بـرای فـرد وحسـوب نشـود حعـد اػ ، شش واه سکونت 
سـال دخگـر بـرای تحصـيل خـا شـغل در آن  کتصـهين حگيـرد خـ، ن آن وـّدتس ری شد

                                                                                                                               
 :ضدول وربوط حه وطن و وقّر ووّقت

 حکن وقر و وطن ووّقت هاعدد سال عدد روػها در واه عدد ساعات در روػ ردخف
 دارد 7/1 14 - 99 93 1
 دارد 1 17 93 9
 دارد 3   7 - 5 93 1
كهتر 7 3 93 3  ندارد سال و 
 وحّل اشکال سال 7بیشتر اػ  3 93 7
كهتر 5 3 93 3  ندارد سال و 
 وحّل اشکال سال 5بیشتر اػ  3 93 5
 دارد 1 99 19 7
 دارد 7 17 19 2
كهتر 5 3 19 14  ندارد سال و 
 وحّل اشکال سال 5بیشتر اػ  3 19 11
 دارد 3 94 7 19
 دارد 3 99 3 11
 ندارد وطلقاً  14 3- 1 13
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كـــه حـــه ضـــهيه كـــافی در تحّقـــق وقـــدار الػم در صـــدق ، وـــّدت قبـــل ۀوکـــان حهانـــد 
شـود و نهـاػش در اػ آن پـس احکـام وطـن ووّقـت در وـورد وی ضـاری وـی، است وطن

 .  آنسا تهام است
كه  یطور، دهش قرار داخظو یا شغلخ یليرا وقّر تحص یكه وکان یكس . 1766 مسأله

كــه فاصــله آنهــا حــه انــداػینهــاػش در آنســا تهــام اســت و بــ وســافت  ۀن وقــّر و وطــنش 
كن   یوثاًل و، شتر است در رفت و آود حاشدیا بخ یشرع ظواهد طند سـال در آنسـا سـا

ــ ــّر و وطــن اصــلیحاشــد و ب ــّر تحصــ، اش رفــت و آوــد داشــته حاشــد ین وق ــ یليدر وق ا خ
ن وقــّر و یش در هــر وــاه بــخكــه تعــداد ســفرها یتو در صــور نهــاػش تهــام اســت، یشــغل
گرینهاػش ب، سفر حاشد( 14 ) وطن حنـابر  ،سفر است( 2 ) اخ( 7 ) ن راه هن تهام است و ا

گـریدر ب واضباحتياط  كاوـل حصوانـد و ا سـفر ( 5) ن راه نهـاػش را هـن شکسـته و هـن 
ــابراین، ن راه شکســته اســتینهــاػش بــ، اســت ن احکــام وطــ ین وــوارديدر طنــ. حن

كثرت سفر هر دو لحاظ و   1.شود  یووّقت و 
اػ  یگـرخهن قاجـل حـه نـوع ديعلـ ی تعـالاػ فقها عظام رضـوان اهّلل یحعض . 1767 مسأله

 یكــه در وحّلــ یكســ»: انــد  ن وــورد فروــودهیــانــد و در ا  شــده «یوطــن شــرع» وطــن حــه نــام
گر شـش وـاه وّتصـل حـا قصـد اقاوـت در آنسـا حهانـد ،است یونزل وسکون کوال تـا ، ا
پـــس هـــر وقـــت در ، حکـــن وطـــن او را دارد آن وحـــل، آن ونـــزل وـــال اوســـت كـــه یوقتـــ

ــه آنســا برســد ــحا، وســافرت ح ــدخ ــ؛ «د نهــاػ را تهــام حصوان  ســتيثاحــت ن  حکــن نیــا یول
 .  (حاشد وی ٓی ن حکن حنابر فتویثاحت نبودن ا)

                                                           
گر فاصلۀ ػوانی . شاخان عكر است، 1 رفـت و برگشـت ، ( روػ حاشد1ا خ 9بین رفت حه وقّر و برگشت حه وطن ) ا

گر ) شود  عرفًا خک سفر وحسوب وی گـر  شـود  رفت و برگشت عرفًا دو سفر وحسوب وی، ( روػ حاشد7و ا و ا
 دانشـسو خـا وعّلهـی، حـه عنـوان وثـال .احتيـاط در وـورد آن تـرک نشـود وراعات وقتضـای ، طهار روػ حاشد

ــرای وــّدت طــوالنی شــهری  كــاری وقــّر تحصــيلی ، را ب ــا  ــرار وــیخ كــه وطــن ووّقــت وی   طــوری ،دهــداش ق
( 7)، خـک حـار هـن در وـاه وی . گـردد  ( حار صبح حه آنسا رفتـه و عصـر بـر وی7او در هر واه )، وحسوب شود
كــه ایــن ظــود7)، بــین رفــت و برگشــت او ػوــانی  ۀكــه فاصــل   وانــد طــوری  روػ در وقــّر وی عرفــًا ، ( روػ اســت 

در نتيسـه ، شـود  او ده سـفر وی تعـداد سـفرهای  ،در وسهـوعنـابراین، ح .شـود  وعادل دو سـفر وحسـوب وی
كاول وی  . حاشد  نهاػش در بین راه تهام است و در وقّر نيز نهاػش 
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گر فرػندی در وطن پدر و وادرش وتوّلد شود و وّدتی واننـد طهـل روػ  . 1768 مسأله ا
كن حاشـدههر ساخا بیشتر در آن طنانشـه والـدین وی حعـد اػ آن وـّدت ، اه والدخنش سا

كـــه تـــاحع آنـــان وحســـوب  - حــدون آنکـــه اػ وطنشـــان اعـــراض نهاخنـــد حـــه ههـــراه فرػنـــد
ههــان ػادگــاه ، وطــن اصــلی فرػنــد، بــرای ســکونت حــه شــهر دخگــری برونــد - شــود وــی

كــه وطــن آنــان نيســت؛ اوســت گــر فرػنــد در اثنــای ســفر والــدین در شــهری  وتوّلــد  اّوــا ا
 .  شودآن شهر وطن اصلی فرػند وحسوب نهی، شود

و شـش  یوثاًل شش واه در شهر، كند یو یػندگ كه در دو وحل یكس . 1769 مسأله
گــر بيــو ن وطــن اوســت، هــر دو وحــل، وانــد یگــر وــخوــاه در شــهر د را  شــتر اػ دو وحــلیز ا

كــرده حاشــد یػنــدگ یبــرا وثــل ؛ شــود یوحســوب وــ آنهــا وطــن او ۀههــ، ظــود انتصــاب 
كـه خـه شهر عرفًا حه عنوان وطن فـرد حـه حسـاب آنکه سخا د و فـرد در طهـار وـاه اػ سـال 

گرم است در شهر اّو  كه هـوا سـرد اسـت در شـهر  یل سکونت وهوا  كند و در طهار واه 
كن ودّو  كن وسال در شهر سّو  ۀّي شود و در حق یم سا  . گردد یم سا

گـر در آن، كنـد یكه در سفر اػ وطـن ظـود عبـور وـ یوسافر . 1771 مسأله وـّدت  بـرای ا
كنــدفــرود آوــده و  قابــل توّضــه ــزول نهاخــد( توّقــف  ــا خــشــود و حا  یســفرش قطــع وــ، )ن د ت

نهـاػش را تهـام ، آغـاػ نکـرده اسـت یرا حـه حـّد وسـافت شـرع یدخـكـه سـفر ضد  یػوان
 ؛ حصواند

ــا   ــور اػ وطــندر اخنکــه اّو ــف و فــرود آوــدن در آن، عب ــرای وــّدت قابــل  حــدون توّق ب
و وراعـات  وحـّل اشـکال اسـت، ا نهخشود   یو یشرعووضب قطع وسافرت ، والحظه

 .  وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود
 یحـه وقصـد( وشهد وقـّدس) شخقصد دارد اػ وطن ظوكه  یفرد، حه عنوان وثال
در ولـی ، دخـبرود و در آنسا قصـد اقاوـت ده روػ نها، آن قرار دارد یكه در هشت فرسص

و قصــدش آن  داشــته حاشــد قــراروــش ن دّو وطــ، هــودن دو فرســزیپــس اػ پ ريوســ بــین
خـا تـوّقفش انـدک و  در آن نکنـد یاػ آن عبور نهوده و تـوّقف كه در سفر وغكور فقط حاشد

گـر حصواهـد قبـل اػ رسـ، ن حـالیـدر ا، غير قابل والحظه حاشد ، دن حـه وحـّل اقاوـتيا
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كه بياحت، نهاػ حصواند  .  دخن نهاػ شکسته و نهاػ تهام ضهع نهایاط الػم آن است 
رســد و در آنســا توّقــف  ین وســافرت حــه وطــنش وــیكــه در بــ یوســافر . 1771 مسأله

گـر حصواهـد اػ آنسـا  یولـ، د نهـاػ را تهـام حصوانـدخـدر آنسـا هسـت حا یتـا وقتـ، كنـد یو ا
كـه حـه حـّد  یوقتـ، ا وـثاًل طهـار فرسـز بـرود و طهـار فرسـز برگـرددخ، هشت فرسز برود
 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، ترّظص برسد

o وطناحکام  اعراضاز

كند و د . 1772 مسأله گر انسان اػ وطن ظود صرف نظر   یگر نصواهد در آنسا ػنـدگخا
كرده است، شودیكه اػ آنسا ظارح و یػوان، كند    .اػ وطنش اعراض 
 حـه آن وکـان ...ح وختفـر، ارتخـز، رحـن ۀصـل یبـرا هـر وقـت، ػوـاناػ آن ، نیحنابرا 
هرطنـد  ،آنسـا شکسـته اسـتاو حکـن وطـن را نـدارد و نهـاػش در  یآنسـا بـرا، رودیو
كـه ووضـب  یوگـر آنکـه عنـوان؛ ظـود انتصـاب نکـرده حاشـد یهن برا یگرخوطن د، فرد

كث ن یـا بـر، ا قصـد اقاوـت دهـهخا ظانه حه دوش خالسفر   ريتهام شدن نهاػ است وانند 
كه در ا فرد كند   .  د نهاػش را تهام حصواندخحا، ن صورتیصدق 

ــــالک در  . 1773 مسأله ــــدن اػ  یو رو عــــراضؤ»و ــــرد ، «وطــــنگردان ــــه ف ك آن اســــت 
 .  گردد  یبر نهحه آن وکان و سکونت  یػندگ ینده براخنان داشته حاشد در آياطه

 لياػدواح و تحصـ، یت شغلخّ وانند وأوور ضهتیكه اػ وطنش حه  یفردحنابراین،  
طنانشـه احتهـال ، دخـنها  یرا حه عنوان وطـن انتصـاب وـ یگرخشود و شهر د  یظارح و
كه  هقابل توّض  در ، گـردد  یوـ حه وطن سـاحقش بـر یسکونت و ػندگ یبرانده خدر آحدهد 

نهــاػش ، رود  یوــ آن وکــانوحّقــق نشــده اســت و هــر وقــت حــه  اعــراض، ن صــورتیــا
 .  كاول است

كه انسان براى وّدت وحدودالبّت  بـراى  - وانند دو خا سـه سـال - ه در وورد وکانی 
كــافی ، كــار خــا تحصــيل و واننــد آن وطــن ووّقــت ظــوخش قــرار داده بــراى اعــراض اػ آن 
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آنســا را وحــّل  1اســت اػ آنســا ظــارح شــده و قصــد داشــته حاشــد بــراى وــّدت طــوالنی
گـردد، سکونت ظوخش قرار ندهـد گـر دوحـاره حـه آنسـا بـرای سـکونت بـر  كـه ا اػ ، طـورى 

 3.نه استهرار توّطن سابق، آخدحه حساب  2توّطن ضدخد خکنظر عرف 
كه در وـورد انتصـاب وطـن . 1774 مسأله قـدرت اسـتقالل ، و اعـراض اػ آن فرػندانی 

گيری ندارنـد و صـاحب اظتيـار نيسـتند و عرفـًا تـاحع والدخنشـان خـا خکـی اػ  در تصهين
انتصــاب  ۀوســألدر ، طــه حــالغ حاشــند و طــه حــالغ نباشــند، شــوند دو وحســوب وی نآ

 و عهــل تصــهين، در غيــر ایــن صــورت؛ حاشــند تــاحع آنهــا وی، وطــن خــا اعــراض اػ آن
 .  تصاب وطن و اعراض اػ آن استانظودشان والک 

ـــاحع آنـــان شـــهرده وی ،راینبحنـــا كـــه هنـــوػ فرػنـــد ت گـــر والـــدین در ػوـــانی  اػ ، شـــود ا
دخگـر وکـان وـغكور وطـن فرػنـد ، سکونت در وطن ؤعراض نهاخند و اػ آن ظارح شـوند

 .  شود وحسوب نهی
گر والدین اػ وطن وغكور شاخان عكر است،   سـّنی عراض نکنند تا آنکه فرػنـد حـه اا

كه دخگر تاحع والدین نباشد ، شود حاػ هن وکان وغكور وطن فرػند وحسوب وی، برسد 
و طنانشـــه وی اػ آن  وگـــر آنکـــه ظـــوخش وســـتقاًل اػ آن اعـــراض نهـــوده و ظـــارح شـــود

كننـد و اػ آن ظـارح شـونداولی والـدین او  ،اعراض نکند وکـان وـغكور دخگـر ، عـراض 
 .  شود وب ویاّوا وطن فرػند وحس ،وطن والدخنش نيست

كه اػ وطنش حه شهر دخگـری رفتـه و آنسـا را وطـن ظـود قـرار داده  . 1775 مسأله كسی 
وــاه خــا دو وــاه حــه وطــن ســاحقش بــرای ســکونت  کاســت و قصــد دارد هــر ســال فقــط خــ

   4؛در این صورت اعراض وحّقق شده و نهاػش در وطن سابق شکسته است، برگردد
گر قصد دارد حه صورت وستهّر هر سال سه واه  خا بیشتر حه وطن ساحقش بـرای اّوا ا

                                                           
 . الػم نيست قصد اعراض داجن و وادام العهر داشته حاشد. 1
 . انتصاب وطن ضدخد. 2

كـه فـرد آن وکـان را وطـن ووّقـت ظـ ،در این وورد وـّدت. 3 كـه ووضـب ، وخش قـراردادهػوـانی  در وقـدار وـّدتی 
 . وؤّثر است، شودتحّقق اعراض اػ آن وی

 .  وانند اخنکه در آن وکان قصد ده روػ نهاخد ،اخنکه اػ ضهت دخگری نهاػش تهام حاشد وگر. 4
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 .  اعراض وحّقق نيست و نهاػش در وطن سابق تهام است، سکونت برگردد
كه اػ وطن اصليش حه شهر دخگری رفته و آنسا را وطن ظـود قـرار  . 1776 مسأله كسی 

ســال دخگــر خــا اواظــر عهــر  14خــا  94هرطنــد دور وــثاًل  ۀداده اســت و قصــد دارد در آخنــد
در ایـن صـورت ، در آنسـا تـا آظـر عهـر ػنـدگی نهاخـد برگـردد و اصليش وسّددًا حه وطن

 .  تهام است اصلیاعراض وحّقق نشده و نهاػش در وطن 
كـه وطنـی  . 1777 مسأله كرده است و حه دنبال آن است  كه اػ وطنش اعراض  كسی 

كن نشــده، را بــرای ظــوخش برگزخنــد كــه وطنــی را انتصــاب نکــرده و در آن ســا ، تــا وقتــی 
كــ؛ نهـاػش شکسـته اســت ه ووضـب تهــام شـدن نهــاػ اسـت واننــد وگـر آنکــه عنـوانی 

كند، كثير السفر خا ظانه حه دوش خا قصد اقاوت دهه كـه در ایـن ، بر فرد وغكور صدق 
 .  حاخد نهاػش را تهام حصواند، صورت

  کننده)موورددو  قطع اقلقصداقاوت:(سفرهایاز وکانحد  در یدهروز
ــا شــر یكــه قصــد دارد طنــد روػ در وکــان یوســافر . 1778 مسأله  كــه عكــر یطخاحهانــد ح
گــر خکــی اػ ایــن شــراخط نباشــد شــود نهــاػ او تهــام اســت وــی ــا ا قصــد دهــه وحّقــق ، و اّو
 .  توضيح این شراخط در وساجل حعد ظواهد آود؛ شود و حاخد نهاػ را شکسته حصواند نهی

o (قصداقاوتدهه)طقصداقاوتدهروزیشرا

  :لشرطاو  ویتاقاوتود  وحل  اقل،در حد  امپش تس ری نایابودهودهروز
هنباشد

ــا ، كــه قصــد دارد اػ اعان صــبح روػ اّول یوســافر . 1779 مسأله ــانت در  1روػ دهــن پاخ
                                                           

وحـّل اشـکال اسـت و وراعـات وقتضـای احتيـاط در ، غـروب آفتـاب اسـت خـا وغـرب، در اخنکه پاخان روػ. 1
كــه وــی ،حنــابراین. د تــرک نشــودایــن وــور ظواهــد اػ اعان صــبح روػ اّول تــا غــروب آفتــاب روػ دهــن وســافری 

وحّقق شدن قصـد اقاوـت ده روػ در ، كندفقط در وحّل اقاوت حهاند و اقاوتش تا وغرب اداوه پیدا نهی
كه نهاػهاخش را در این وّدت هن شکسته و هـن  وورد وی وحّل اشکال است و احتياط واضب آن است 

 . عكر شد «اوقات نهاػ» وبح در  ،وعنای غروب و وغرب .تهام حصواند
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او وحّقـق شـده و نهـاػش تهـام اسـت و  ۀقصـد دهـ، وحّل اقاوت حضور داشته حاشد
د قصــد خــحا یولــ؛ اػدهن را داشــته حاشــدخــل تــا شــب ســت قصــد وانــدن شــب اّو يالػم ن

گــر قبــل اػ اعان صــبح ،نيههشنــ .ه حاشــدم تــا شــب دهــن را داشــتوانــدن شــب دّو  در  ا
. حنـابراین، روػ دهـن اسـت پاخـان، ده روػ او انتهـای، وارد وحّل اقاوت شـود، لشب اّو 
 .  حاشد ویل وحاسبه اعان صبح روػ اّو   وبدأ

 یدر صــورت ،شــود  یل وارد وحــّل اقاوــت وــكــه پــس اػ اعان صــبح روػ اّو  یوســافر 
كـه   یقصد اقاوت او وحّقق و  .شـتر در وحـّل حهانـدیا بخـسـاعت ( 934 ) حصواهـدشـود 

كه، نیحنابرا گر وسـافر سـاعت  وثالً ؛ شود یل وياػدهن تکهخل اػ روػ روػ اّو  ینقص و  ا
كه حصواهد حعـد  یقصد اقاوت او وحّقق و یدر صورت، شود یصبح وارد شهر 14 شود 

كسـر  یو نه كند کاػدهن آنسا را ترخصبح روػ  14اػ ساعت  ل را روػ اّو  یتوانـد نقـص و 
كندخاػ شب  كاول   .  اػدهن 

كرده ده روػ در وحلّ  یوسافر . 1781 مسأله شدن ده  یحعد اػ س ر، حهاند یكه قصد 
گر حصواهد ب، روػ گـر خد ۀهفتـ کخـوـثاًل حصواهـد ، دخـشتر اػ ده روػ در آنسا اقاوت نهایا

اػ احتـدا هرطنـد  ،د نهـاػش را تهـام حصوانـدخـكـه وسـافرت نکـرده حا یتـا وقتـ، هن حهاند
سـت يالػم ن و در هر صـورت شتر اػ ده روػ را در آن وکان نداشته استید واندن بقص

كند  . دوحاره قصد واندن ده روػ 

كه قصد اقاوت ده روػ وـی . 1781 مسأله گر ػن در هنگاوی  كنـد حـاجض حاشـد و در ا
ـــا ـــین ده روػ پ ـــد، شـــود کب هرطنـــد روػهـــای ، واضـــب اســـت نهـــاػش را تهـــام حصوان

كهتر اػ ده روػ حاشد در تهـام ده روػ حـاجض حاشـد وـاداوی  طنانشـهحلکـه ، حاقيهانده 
ــراخش پــیش نياوــده  حاخــد نهــاػ را تهــام، كــه در وحــّل اقاوــت اســت و ســفر ضدخــدی ب

گــر فــرد ناحــالغ قصــد اقاوــت ده روػ نهاخــد ،ههشنــين .حصوانــد ســ س در بــین ده روػ ، ا
 .  واضب است نهاػش را تهام حصواند، حالغ شود

  یتصه:مشرطدو  پشتسرهنداشتهباشدنواقبرواندینجد  اوتدهروز
كـه ده روػ پشـت سـر هـن در وحّلـيا اطهخن يقخكه  یوسافر . 1782 مسأله  ینان دارد 
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كـه ده روػ  شـک كـه یو اّوـا وسـافر د نهاػ را تهام حصوانـدخدر آن وحّل حا، واند یو دارد 
گهـان دارد ده روػ در آن وحـّل ظواهـد وانـد نهـاػش خـ ا نـهخكند  یاقاوت و یدر وحلّ  ا 
 .  ده روػ هن حهاندهرطند  ،سته استشک

. ار و ؤراده حاشــــــديــــــاظت یســــــت اػ رويقصــــــد اقاوــــــت ده روػ الػم ن . 1783 مسأله
ــابراین،  ــه یوســافرحن ــ  ك ــد  یو ــدان ــيا اطهخ ــان دارد ده روػ در وحّل ــا اظت - ین ــطــه ح ار ي

كاول است، واند یو - اريظودش طه حدون اظت  ؛ نهاػش 

كـهيا اطهخن يقخشده و  یكه ػندان یفرد وسافر ،حه عنوان وثال  بـرظالف   نان دارد 
د نهـاػش را تهـام خـحا، حهاند   یشتر در حبس حاقیا بخروػ  وسبور است ده، اش ظواسته
 .  حصواند
ــ یفــرد وســافر . 1784 مسأله ــ، دارد یكــه قصــد اقاوــت ده روػ در وحّل قصــدش  یول
كــه یگــرخاوــر د حــه واحســته نهــاػش شکســته ، ســتيانســام آن اوــر هــن وعلــوم ن اســت 
   .است
گـر رفـیقصدش ا طنانشه وسافر ،نیحنابرا  كه ا  یا ونـزل ظـوبخـد خـایقش بين است 
كنــدیــپ در آوــدن  یو اػ طرفــ گرنــه قبــل اػ ده روػ حــه وطــنش برگــرددو ،ده روػ حهانــد، دا 
گهــان حــه آن داردخــدارد  شــک ا فــراهن شــدن ونــزل وناســب هــنخــق يــرف د نهــاػ را خــحا، ا 

ا خــن يقــخشــدن ونــزل وناســب ا فــراهن خــق يــاّوــا طنانشــه حــه آوــدن رف؛ شکســته حصوانــد
كاول حصواندخح است و حاياو صح ۀقصد ده، نان داردياطه  .  د نهاػش را 

كـه ، حهانـد ین دارد ده روػ در وحلّ يكه تصه یكس . 1785 مسأله گـر احتهـال حدهـد  ا
و  - یكـار شـغل، وصـارح سـفر یكسـر، یهـاریوثـل ب - دخش آیپ یواندن او وانع یبرا

اّتفاقـًا هرطنـد  ،د نهـاػ را شکسـته حصوانـدخـحا ،آن احتهال اػ نظر عقال قابل توّضه حاشد
كاول هن در آنسا حهاندخايش نیآن وانع پ  .  د و ده روػ 

گر وسافر قصد اقاوـت در وکـان . 1786 مسأله  یولـ ،داشـته حاشـد ینـّي را تـا روػ وع یا
د نهـاػش را خـحا، ا نـهخـشـود  یده روػ وـ، ن وـغكورّي تا روػ وع، نداند اػ ػوان قصد اقاوت

كه هرطند  ،شکسته حصواند  .  ػ بوده استده رو، آن وّدتحعدًا وعلوم شود 
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روضـان وارد واه  روػ بیست و خکناعان صبح  هنگام كه یوسافر، حه عنوان وثال 
 یولــ، د فطــر در وشــهد حهانــديــوشــهد وقــّدس شــده اســت و قصــد دارد تــا شــب ع

 ه روػكـه نـ دانـد ینهـ تن عّلـیـحـه ا و سـت و نـه روػهیا بخروػه است  یس، داند واه ینه
حعــدًا وعلــوم هرطنــد  ،د نهــاػ را شکســته حصوانــدخــحا، ا ده روػخــدر وشــهد ظواهــد وانــد 

كه واه س كرده تا روػ آظر واه یروػه است و اػ ووقع یشود   .  حاشد  یده روػ و ،كه قصد 
گـــر وســـافر قصـــد اقاوـــت در وکـــانی را تـــا روػ وعّينـــی داشـــته حاشـــد و  . 1787 مسأله ا

كه اػ ػوان قصد اقاوـت تـا روػ وعـ حعـدًا  ولـی، شـود ّين وـغكور ده روػ نهیوعتقد حاشد 
كــرده اســت و در واقــع وــّدت وــغكور ده روػ بــوده اســت او  ۀقصــد دهــ، حفههــد اشــتباه 

 .  وحّقق نشده و حاخد نهاػهاخش را شکسته حصواند

ــه عنــوان وثــال گــر ،ح اعان صــبح روػ طهــاردهن وارد وشــهد شــده و قصــد وســافر  ا
كنـد  اّوـا اشـتباهًا ظيـال وی، حه وطن برگـردد م واهداشته حعد اػ پاخان روػ بیست و سّو 

ه روػ در ظواهـد نـ كـه ویوعتقد است حنابراین،  ؛پانزدهن است، روػ ورودش حه وشهد
 ،و قصــد ده روػ او وحّقــق نشــده حاشــد وــینهــاػ طنــين فــردی شکســته ، وشــهد حهانــد

 .  حعدًا حه اشتباه ظود پی ببردهرطند 
كه وثاًل ده روػ  . 1788 مسأله گر وسافر حداند  كنـد یبا خا شتر حه آظر واه وانـده و قصـد 

گــر ندانــد تــا آظــر وــاه  یولــ، د نهــاػ را تهــام حصوانــدخــحا، حهانــد ییكــه تــا آظــر وــاه در ضــا ا
كه تا آظر واه حهاند كند  اػ هرطنـد  ،د نهاػ را شکسته حصوانـدخحا، طقدر وانده و قصد 

كرده تا روػ آظر واه ده روػ حاشد یووقع  .  كه قصد 

  آنجاوجهوعاًویکهیوحل :مشرطسو  بهاندخواهددر اشدکوکانبی،دهروز
 ک روسـتاخـا خـک شـهر خوانند  یظواهد ده روػ در وحلّ  یكه و یوسافر . 1789 مسأله
كــه حصواهــد ده روػ را در ههــان وکــان خــحا یدر صــورت، حهانــد د نهــاػ را تهــام حصوانــد 
گر فرد حصواهد وثاًل در نسف؛ حهاند كوفه، پس ا د خت نهاسه روػ اقاو، هفت روػ و در 

د نهـاػ را در هـر دو خـشـود و حا  یاو وحّقـق نهـ قصـد ده روػ، شـود  یكه وسهوعًا ده روػ وـ
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كــرحن يههــو  وکــان شکســته حصوانــد ــ، حکــن در وــورد تهــران و  ز و یا وشــهد و شــاندخ
 .  است یوانند آن ضار

گر فرد حصواهد در دو روستا ،نيههشن  د خـحا، وساور هن وسهوعـًا ده روػ حهانـد یا
 .  هن حاشند آن دو روستا در حّد ترّظِص هرطند  ،ا شکسته حصواندنهاػ ر

كــه وــی . 1791 مسأله كبيــره وحســوب نهــیفــردی  كــه اػ حــالد  شــود ظواهــد در شــهری 
الػم نيست قصد داشته حاشـد تهـام ده روػ ، ده روػ اقاوت نهاخد، وثل وشهد خا تهران

كـه قصـد  اػ شهر سکونت نهاخد ظاص ۀرا در خک ونطقه خا وحلّ  داشـته و ههين قدر 
گزخنــد ۀحاشــد ده روػ را در آن شــهر هرطنــد در دو خــا طنــد ونطقــ ، وصتلــف آن اقاوــت 

كاول است بین وناطق وغكور در آن شهر بیشتر اػ هشت  ۀو فرق ندارد فاصل نهاػش 
كهتر اػ آن حاشد  .  فرسز حاشد خا 

 خواندن:شرطچهارم یقبلاز چهار قصدخودبرنگرددیرکعتکنهاز ادااز
گــــر وســــا . 1791 مسأله كنــــد ده روػ در وحّلــــا ش اػ یطنانشــــه پــــ، حهانــــد یفر قصــــد 
كـه در خـ، اػ وانـدن ونصـرف شـود 1یـیادا ینهاػ طهـار ركعتـ کخظواندن  ا وـرّدد شـود 

 ؛ د نهاػ را شکسته حصواندخحا، گر برودخد یا حه ضاخآنسا حهاند 

گر حعد اػ ظواندن  یول  ا خـاػ وانـدن ونصـرف شـود ، یـیادا ینهاػ طهـار ركعتـ کخا
وقـدار وانـدن هرطنـد  ،د نهاػ را تهام حصوانـدخكه در آنسا هست حا یتا وقت، شود ورّدد

 .  كهتر اػ ده روػ حاشد

گر وسافر قصـد اقاوـت ده روػ در وکـانی نهاخـد . 1792 مسأله كـه ، ا سـ س در حـالی 
كّلی اػ قصد اقاوت ظوخش غافل است نهاػ طهـار ركعتـی ادایـی حصوانـد و حعـد اػ  حه 

كـافی بـودن نهـاػ وـغكور بـرای وحّقـق شـدن قصـد ، دنهاػ اػ قصد اقاوت ده روػ برگرد

                                                           
ــا ســه ركعتــی وغــرب. 1 ــق قصــد دهــه نيســت ،ظوانــدن نهــاػ دو ركعتــی صــبح خ  ،ههشنــين .كــافی در تحّق

كه حعـدًا وعلـوم شـده حاطـل بـوده ظواندن نهاػ طهار ركعتی قضایی كـافی  ،و نيز نهاػ طهار ركعتی ادایی 
 . حاشدنهی در تحّقق قصد دهه
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كـه در وحـّل وـغكور  و حنابر اقاوت دهه وحّل اشـکال اسـت احتيـاط واضـب در وـّدتی 
 ؛ است بین نهاػ شکسته و تهام ضهع نهاخد

گاه ظوخش نهاػ طهار ركعتی را حه قصد اقاوـت ده البّت   گر فرد در ضهير ناظود آ ه ا
كاول نداشته هرطند حه این اور - روػ ظوانده كافی در تحّقـق قصـد  - التفات و توّضه 

 .  حاشد اقاوت ده روػ وی

ــه هنگــام اعان ظهــر قصــد اقاوــت ده روػ در وکــانی  . 1793 مسأله گــر وســافر وــثاًل ح ا
گغشتن وقت نهاػ ظهر و عصر كه نهاػ طهار ركعتـی ادایـی  شک نهاخد و حعد اػ  كند 

نگـام اػ قصـد اقاوـت و در ههـين ه ظهر و عصر را در وقت ظودش ظوانده است خا نه
كه، ده روػ عدول نهاخد شـود حـه  حعد اػ وقـت وحسـوب وی شّک ، وغكور شّک  اػ آنسا 

كـه نهـاػ ظهـر و عصـر ادایـی را در وقـت آن  ظـوخش اعتنـا نکـرده و حنـا وی شّک  گـغارد 
او وحّقـق شـده و نهاػهـاخش در وـّدت  ۀقصد اقاوـت دهـ. حنابراین، آورده استضا  هح

 .  حاقيهانده تهام است

كنـــد و نهـــاػ طهـــار ركعتـــی ادایـــی را  . 1794 مسأله گـــر وســـافر قصـــد اقاوـــت ده روػ  ا
كنــد  شــک وثــل اخنکــه ،هــای صــحيح پــیش آخــدشــک نهــاػ خکــی اػ بــینحصوانــد و در 
و حعد اػ سالم نهاػ و قبل اػ ظواندن نهـاػ احتيـاط  م است خا ركعت طهارمركعت سّو 

ـــد كن راعـــات تحّقـــق قصـــد دهـــه وحـــّل اشـــکال اســـت و و، اػ قصـــد ده روػ عـــدول 
 ؛ وقتضای احتياط ترک نشود

گر وظيف  فراوـوش شـده  ۀفرد در نهاػ طهار ركعتی ادایی انسام قضای سسد ۀاّوا ا
كنــد ســسدۀ ســهوخــا  ، حاشــد و حعــد اػ ســالم و قبــل اػ انســام آن اػ قصــد ده روػ عــدول 

 .  قصد ده روػ وحّقق شده و نهاػهاخش در وّدت حاقيهانده تهام است

كه قصد اقاوت ده . 1795 مسأله كرده و پس اػ آن خ كسی  خا طند نهـاػ طهـار  کروػ 
ركعتـــی اػ او فـــوت شـــده و قبـــل اػ ظوانـــدن نهـــاػ طهـــار ركعتـــی ادایـــی اػ قصـــد دهـــه 

كـه در حـال قصـد ، نهاػهای حعدش را حاخـد شکسـته حصوانـد، برگشته ولـی نهاػهـایی 
كند  .  دهه اػ او قضا شده حاخد تهام قضا 
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كـرده  ،ههشنين  كه قصد اقاوـت ده روػ  روػ خـا بیشـتر روػه  کو پـس اػ آن خـكسی 
ولـی نهاػهـاخش اػ او فـوت شـده و قبـل اػ ظوانـدن نهـاػ طهـار ركعتـی ادایـی اػ  ،گرفته

كه در حـال قصـد دهـه ولی روػه، تواند روػه حگيرد دخگر نهی، قصد دهه برگشته هایی 
 .  انسام داده صحيح است

كرده ده روػ در وحلّ  یوسافر . 1796 مسأله گر روػه ح، حهاند یكه قصد  رد و حعداػ يگا
ظوانـده  یـیادا ینهـاػ طهـار ركعتـ کخـطنانشـه ، ظهر اػ واندن در آنسا ونصرف شود

ظـود را  ید نهاػهـاخـح اسـت و حايش صـحخهـا كـه در آنسـا هسـت روػه یتا وقتـ، حاشد
گر نهاػ طهار ركعت تهام حصواند د خـواضـب حاحنـابر احتيـاط  ،نصوانده حاشـد ییادا یو ا

كنـــد  ۀروػ ظـــود را  ید نهاػهـــاخـــز انســـام دهـــد و حايـــآن را ن یو قضـــاآن روػش را تهـــام 
 .  رديتواند روػه حگ یحعد هن نه یشکسته حصواند و روػها

كرده ده روػ در وحلّ  یوسافر . 1797 مسأله گر اػ واندن ونصـرف ، حهاند یكه قصد  ا
كه برگشتن او اػ قصد واندن شک شود و  یـیادا ینهـاػ طهـار ركعتـ کخـپس اػ ، كند 
 .  ظود را شکسته حصواند ینهاػها دخحا، ا قبل اػ آنخبوده 

كـرده ده روػ در وحّلـ یوسافر . 1798 مسأله گـر در بـ، حهانـد یكه قصـد   لن نهـاػ اّو یا
د نهاػ خم نشده حاطنانشه وشغول ركعت سّو ، اػ قصد ظود برگردد ییادا یطهار ركعت
گـر يههشنـ .ظود را شکسته حصواند ینهاػها ۀّي د و حقختهام نها یرا دو ركعت ن اسـت ا

كـه حاوشغول ركعت سّو  ند و نهـاػ را شکسـته حـه يد حنشـخـم شده و حه ركوع نرفته حاشـد 
گر حه ركوع رفته حاشد د خـحاطل اسـت و حا، واضبحنابر احتياط  نهاػش، آظر برساند و ا

 .  دوحاره آن را شکسته حصواند

گر وسافر حه نّيت اخنکه نهاػ را شکسـته حصوانـد . 1799 مسأله وشـغول نهـاػ شـود و ، ا
كه در بین حاخـد نهـاػ را طهـار ركعتـی تهـام ، روػ خـا بیشـتر حهانـد ده نهاػ تصهين حگيرد 
 .  نهاخد

ــاحع و در اظتيــار شــصص  . 1811 مسأله ــًا ت كــه عرف ــا ظــادم  ــا ههســر خ ــد خ گــر وــثاًل فرػن ا
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كـه شـصص وـغكور، شوددخگری در سفر و اقاوت وحسوب وی  1اعتقاد داشـته حاشـد 
كـرده خـ شک قصد اقاوت ده روػ نکرده خا كه وی قصد اقاوت دهـه  ، ا نـهداشته حاشد 

گـر در اثنـای اقاوـت در وحـّل  فرد تاحع حاخد نهاػ را شکسته حصواند كـه ، و ا وعلـوم شـود 
ــاػ هــن، قصــد ده روػ داشــته اســت، لشــصص وــغكور اػ اّو  ــاحع فــرد ح حاخــد نهــاػش را  ت
وگــر آنکــه حدانــد خــا اطهينــان داشــته حاشــد حعــد اػ ایــن ده روػ در آن ؛ شکســته حصوانــد
 .  واند وحّل حاقی وی

كســ . 1811 مسأله گـر  كــه عرفـًا تــاحع و در اظتيــار شـصص دخگــری در ســفر و اقاوــت ا ی 
كه شصص وغكور قصد اقاوـت ده روػ نهـوده ، شود وحسوب وی اعتقاد داشته حاشد 

ولی در اثنـای اقاوـت در وحـّل ، است و فرد تاحع خک نهاػ طهار ركعتی ادایی حصواند
كه شصص وـغكور قصـد ده روػ نداشـته كـه فـرد در ایـن صـورت تـا وقتـ، وعلوم شود  ی 

 .  حاخد نهاػش را تهام حصواند، تاحع در آن وکان است

گر  . 1812 مسأله ، حهاننـد یظواهنـد ده روػ در وحّلـ یش وـخنکه رفقاخا اعتقادحه فرد ا
كــه ده روػ در آنسـا حهانـد و حعــد اػ ظوانـدن  كنـد   یــیادا ینهــاػ طهـار ركعتـ کخـقصـد 

كه آن  یتـا وـّدت، دظودش هن اػ واندن ونصرف شـوهرطند  ،اند قصد نکرده انحفههد 
 .  د نهاػ را تهام حصواندخكه در آنسا هست حا

 شرطپنجن: وحل  وسافتشرعاز حنشودونیابییاقاوتبهحد  زقصدیشترخار
ب ینداشتهباشددر بهحد  برودیوسافتشرعندهروز

ـــ یفـــرد . 1813 مسأله ـــا  یكـــه قصـــد اقاوـــت ده روػ در وحّل كـــرده و قصـــد ده روػ او ح
گـر اّتفاقـًا در بـ، پابرضا شده است ییادا یک نهاػ طهار ركعتخظواندن  حـه ، ن ده روػیا

 ،ظـورد  یقصـد ده روػ او حـه هـن وـ، رفته و حـه وحـّل اقاوـت برگـردد یحّد وسافت شرع
كهتـر حاشـد و اػ آن پـس خـسـاعت  کخـوّدت وـثاًل  یرفتن حه حّد وسافت براهرطند  ا 

 ؛ واضب است نهاػش را شکسته حصواند

                                                           
كه فرػند خا ههسرخا ظادم در اظتيار اوست. 1  . شصصی 
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نکــه قصــد داشــته خا اخــده روػ در آن وکــان حهانــد  رديــحگن يوگــر آنکــه دوحــاره تصــه
ن یـكـه در ا، شـتر حهانـدیا بخـاسـت ده روػ  یوسـافت شـرع كـه در حـّد  یحاشد در وحّلـ
 .  در آن وحل تهام است یصورت نهاػ و

گر وسافر حصواهد قصد اقاوت ده روػ در وحّلـ . 1814 مسأله اػ  یولـ، داشـته حاشـد یا
حـه  ن ده روػیدر بـ داشـته حاشـدن يتصـه یـیادا یاحتدا قبل اػ ظواندن نهاػ طهار ركعتـ

دهـد  وـی یـیا احتهـال عقالخـاست برود و برگـردد  یكه در حّد وسافت شرع یوقصد
هرطنـد  ،است بـرود و برگـردد یوسافت شرع كه در حّد  ین ده روػ حه وقصدیكه در ب
شـــود و نهـــاػش  ینهـــ پابرضـــاقصـــد اقاوـــت او ، ن ده روػ حـــه آن وقصـــد هـــن نـــرودیدر بـــ

 .  تشکسته اس
گــر وســافر حصواهــد ب . 1815 مسأله حهانــد و  یوــاه در وحّلــ کخــشــتر اػ ده روػ وــثاًل یا
قصــد اّوــا ، اػ وحــّل اقاوــت ظــارح نشــود، اقاوــت لدر ده روػ اّو  داشــته حاشــدن يتصــه

م ا سـّو خـم دّو  در ده روػ، لشـدن ده روػ اّو  یپـس اػ سـ ر حدهـدخا احتهـال  داشته حاشد
تـا ، برود و حه وحّل اقاوـت برگـردد است یكه در حّد وسافت شرع یاقاوت حه وقصد

كـه وـثاًل روػ پـانزدهن  یاػ وحّل اقاوت ظارح نشده نهاػ او تهام اسـت و هنگـاو یوقت
او حـه هـن  یقصـد اقاوـت شـرع، شـود یظارح و یاػ وحّل اقاوت حه حّد وسافت شرع

ــه وحــّل اقاوــت قبــل برگــردد  ظــورد و نهــاػش شکســته اســت یوــ ــاره ح و طنانشــه دوح
ا خد و حصواهد ده روػ خوگر آنکه دوحاره قصد اقاوت ده روػ نها؛ است نهاػش شکسته

 .  حهاند شتر در آن وحّل یب

 ش  رطشش  ن: او  ب  از ب  رایلقص  دنداش  تهباش  ددر یندهروز ک  هب  اقص  دیتو  د 
گار ساز یاقاوتدهروز حد  کهتراز برودیفتشرعوسانداردبه

گـــر اػ اّو  ،حهانـــد یظواهـــد ده روػ در وحّلـــ یكـــه وـــ یوســـافر . 1816 مسأله قبـــل اػ ، لا
كـه در بـ، یظواندن نهاػ طهار ركعت كـه یقصـد داشـته حاشـد  ن ده روػ حـه اطـراف آنسـا 

كهتـر اسـت بـرود ۀد و فاصـلخـآ یگر حه حساب وـخد یضا عرفاً  گـر ، آن اػ طهـار فرسـز  ا
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كـه  یا وّدت رفتن و آوـدنش حـه انـداػه  -نـدارد  یحـا اقاوـت ده روػ سـاػگار عرفـاً حاشـد 
و طنانشــه  آوردضــا  هحــحاخــد نهــاػ را شکســته  - خــک شــب تهــامروػ خــا وثــل تهــام خــک 
ــــســـاػگاری داشت ــــه حاشـ ــــوث – دـ ــــخل ـ ــــا دو ساعخـــک ـ ــــت در هـ ــــنه – ر روػـ ــــاػ را تهـ ام ـ

   .حصواند
گــر ،طــور ههــين كــه وــثاًل حعــد اػ اعان ظهــریــل قصــدش ااػ اّو  ا اػ وحــّل ، ن حاشــد 

حعـد اػ غـروب آفتـاب و  ینش سـاعتبرگشـتهرطنـد  ،اقاوت ظارح شده س س برگردد
كـه اػ  ین وثـال در صـورتیـو در ا آوردضـا  هحـد نهـاػ را تهـام خـحا، دن شـب حاشـديرسـ فـرا
شــتر اػ یا ســه حــار اشــکال نــدارد و بخــدو  ین اوــر بــرایــتکــرار ا، ل قصــد تکــرار آن را دارداّو 
ن طـــور ظـــارح شـــدن را حـــه یـــل قصـــد دارد او طنانشـــه اػ اّو  وحـــّل اشـــکال اســـت، آن

كه عرفًا حگو یوقدار كند  قصـد اقاوـت ده ، شـتر اقاوـت داردیا بخـنـد در دو ضـا ختکرار 
 .  شود  یروػ وحّقق نه

گر فرد حصواهد وثاًل خک واه در وحّلـی حهانـد و تصـهين دارد در شاخان عكر است،  ا
حــه ، ظــارح نشــود و در ده روػ دّوم خــا ســّوم اقاوــت اػ وحــّل اقاوــت، ده روػ اّول اقاوــت

قصد اقاوت او وحّقق شـده و ، حّد وسافت شرعی رفته و حه وحّل اّول برگردد كهتر اػ
بــرای ، در ده روػ دّوم و خــا ســّوم، ظــروح اػ وحــّل اقاوــتهرطنــد  ،نهــاػش تهــام اســت

گردد كار طند حار هن تکرار   . وّدت خک روػ خا بیشتر حاشد و این 
كــرده ده روػ در وحّلــ یوســافر . 1817 مسأله گــر حعــد اػ ظ، حهانــد یكــه قصــد  وانــدن ا

ــ ــ یــینهــاػ طهــار ركعــت ادا کخ ــ هرطنــد، ا حعــد اػ وانــدن ده روػخ نهــاػ تهــام هــن  کخ
كهتـر اػ طهـار فرسـز اسـت بـرود ییحصواهد حه ضـا، نصوانده حاشد طنـد صـورت ، كـه 

 : ل استیووارد ع ،آنها ۀاػ ضهل .دارد

كهتـر اخـل ظـود برگـردد و در آنسـا ده روػ اقاوـت اّو  قصد دارد دوحاره حـه وحـّل  .1 ػ ا 
 ؛ ده روػ حهاند

و در ( موکــان دّو ) ر رفــت حــه ســهت وقصــد و در وقصــديدر وســ ،ن صــورتیــدر ا
 و د نهاػ را تهـام حصوانـدخل و حعد اػ برگشتن حه آنسا حااقاوت اّو  ر برگشت حه وحّل يوس
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كرده حاشد ( موکان دّو ) كه در وقصد فرق ندارد كهتـر خـقصد اقاوت ده روػ  ا حصواهـد 
 .  ستدخاػ ده روػ حا

س س اػ ههـان ضـا حـه سـفر حـه  ،ده روػ حهاند( موکان دّو ) قصد دارد در وقصد .2
حـه وحـّل  یگردد و برگشـتن و یل بر وحه وحّل اقاوت اّو  ولی، برود یحّد وسافت شرع

كه در طریفقط اػ ا، لاقاوت اّو   ؛ سفرش واقع شده قین ضهت است 
ػ را تهـام حصوانـد و الػم است در رفـتن حـه وقصـد و در وقصـد نهـا ،ن صورتیدر ا 

ـــحعـــد اػ شـــروع در ســـفر ضد . نهـــاػش شکســـته اســـت، د و ظـــارح شـــدن اػ وقصـــدخ
ل ل و در وحـّل اقاوـت اّو ر برگشت حه وحّل اقاوـت اّو يدر وسصورت ن یدر احنابراین، 

 .  د نهاػ را شکسته حصواندخحا، ن سفریب و حعد اػ آن در
سـ س اػ ههـان ضـا حـه  ،دهانكهتر اػ ده روػ ح( موکان دّو ) قصد دارد در وقصد .3

ل فقـط حه وحّل اقاوت اّو  یگردد و برگشتن و یل بر وحه وحّل اقاوت اّو  یول، سفر برود
كه در طریاػ ا  ؛ سفرش واقع شده قین ضهت است 
ر برگشـت حـه يالػم است در رفتن حـه وقصـد و در وقصـد و در وسـ ،ن صورتیدر ا 

نهـاػش را شکسـته ، ن سـفریاػ آن در بـل و حعـد ل و در وحـّل اقاوـت اّو وحّل اقاوت اّو 
 .  حصواند

كـه حـه وحـّل اقاوـت اّو  .4 لـش بـرای وانـدن برگـردد خـا برنگشـته و اػ فرد وـرّدد حاشـد 
ولــی وــرّدد  ،ل برگــرددخــا حصواهــد حــه وحــّل اقاوــت اّو ، ههــان وقصــد حــه وســافرت بــرود
كه ده روػ در آنسا حهاند خا نه  ؛ حاشد 

كـه ، (3) وورد ضفر خک اػ این دودر هر  فرد حاخد نهاػ ظود را تهام حصواند تا ػوانی 
 .  سفر ضدخدی را آغاػ نکند

ــ . 1818 مسأله كــرده ده روػ در وحّل كــه قصــد  ــدوســافرى  ش را خنهاػهــاد خــحا، ی حهان
 ۀنافلـ و آوردضـا  هحـی را هـن وسـتحّب  ۀتواند روػ وی و رديحگ واضب را ۀروػتهام حصواند و 

 .  حصواند را هن ءظهر و عصر و عشا
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  کننده)مووردسو  قطع یسواندن:(سفرهایاز ورد  وکانروز یددر
گــر . 1819 مسأله  وــثاًل در تهــام ســی روػ در، حهانــد ید در وکــانروػ وــرّد  یوســافر ســ ا
گغشتن سی روػ، واندن ورّدد حاشد رفتن و كهی در آنسا حهاند حعد اػ  گر طه وقدار  ، ا
 1.د نهاػ را تهام حصواندخحا

كهتر دخه روػ ظواهد ن یكه و یوسافر . 1811 مسأله گـر حعـد اػ آنکـه ، حهانـد یر وحلّ ا  ا
كهتر در آنسا واندخه روػ ن كهتر حهانـد و ههـخگر خه روػ ددوحاره نحصواهد ، ا  ن طـور تـا يا 
كاوــل شــدن ســ، روػ یســ د نهــاػ را تهــام خــحا، روػ ینهــاػ او شکســته اســت و حعــد اػ 

كههرطند  ،حصواند  .  آنسا حهاند یحصواهد وّدت 
كـه سـخـحا یدر صورت، روػ یوسافر حعد اػ س . 1811 مسأله روػ  ید نهـاػ را تهـام حصوانـد 
گــر وقــدار، ضــا حهانــد کخــرا در  گــر خد یرا در ضــا یو وقــدار ییاػ آن را در ضــا یپــس ا
 ؛ د نهاػ را شکسته حصواندخروػ هن حا یحعد اػ س، حهاند

گر آن دو ضا اػ قب یول كهتـر اسـتيا كـه اػ حـّد وسـافت  ، ل شهر و اطراف آن حاشد 
 .  شود یو یدر وورد آن ضار، شد عكر« 1743» ۀكه در وسأل یليوشاحه تفص

گر وسافر س . 1812 مسأله رد يـن حگيس س تصه، حهاند یحاق ید را در وکانروػ ورّد  یا
كهتر اػ طهار فرسز اػ وحّل  كسـ ین فرديطن، سکونت ظارح شود تا  را دارد  یحکـن 

كـه در  یاحکاوحنابراین،  .وانده است یكه قصد اقاوت دهه نهوده و ده روػ در وکان
 .  شود یو یز ضاريدر وورد او ن، شد عكر «1745» وسألۀ

کنتخییر اوا در حکننهاز
ــــی . 1813 مسأله ــــ وســــافر و ــــد در تهــــام شــــهر وّک ــــهخه و ودتوان ــــه و ن ــــی در  - كوف حّت
 7/11تــا وقــدار  دالشــهداءّي س و در حــرم حضــرت - آنهــا ۀهای توســعه خافتــ قسـهت
كه وههشن، حصواند نهاػش را تهام، اػ اطراف قبر وقدس - باً یتقر - وتر توانـد آن یان 

                                                           
كه در وسألۀ 14وشاحه روش وحاسبۀ  ،روػ 14روش وحاسبۀ . 1  .  عكر شد« 1552» روػ است 
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كــرحال نيحــرم اوــام حســ یهــا ر قســهتیا در ســااّوــ؛ آوردضــا  هحــرا شکســته  ، و شــهر 
كياحت  .  نهاػ را شکسته حصواند هاط واضب است 

وســـــافر . حنـــــابراین، اســـــتهرار دارد «1711»وـــــغكور در وســـــألۀ تصيیـــــر  . 1814 مسأله
   .حصواندنهاػ ظهر را تهام و نهاػ عصر را شکسته  ،های عكر شده تواند در وکان وی
گر حه نّيت نهاػ شکسته وشغول نهاػ شد ضایز است در  ،طور ههين  نهاػ حه  بینا
كنـدنهاػ  گـر حـه نّيـت نهـاػ تهـام وشـغول نهـاػ شـد تهام عـدول  ضـایز اسـت در  ،و نيـز ا
كه وحّل عدول نگغشته حاشد بین كند ،نهاػ در صورتی   .  حه نهاػ شکسته عدول 

ــه ، «1711»تصيیــر وــغكور در وســألۀ  . 1815 مسأله حنــابر  نهــاػ ادا اظتصــاص دارد وح
كن تصيیـــر فـــوت شـــده نهیاحتيـــاط  كـــه در اوـــا . شـــود واضـــب شـــاول نهـــاػ قضـــایی 
كن وغكور نهاػ ظهر خا عصر خا عشاء وسافر قضا شودحنابراین،  گر در خکی اػ اوا حنـابر  ،ا
هرطند هنـوػ در آن وکـان ، واضب قضای نهاػهای وغكور را شکسته حصوانداحتياط 

   .ارح نشده حاشدحاقی بوده و ظ
بـرای وسـافری . حنـابراین، حـه نهـاػ ولحـق نيسـت تصيیر وغكورروػه در  ،ههشنين 

 1.ضایز نيست در این طهار وکان روػه حگيرد ،كه نهاػش شکسته است

وسافر احکامدیگرنهاز
كه وـی . 1816 مسأله گـر در، دد نهـاػ را شکسـته حصوانـخـدانـد وسـافر اسـت و حا كسی   ا

كــه در وســألضــایر طهــار يــغ نهــاػش حاطــل ، شــد عهــدًا تهــام حصوانــد عكــر «1711»ۀ ی 
 .  است

كه وی . 1817 مسأله  طنانشـه، د نهاػ را شکسته حصواندخاست و حاداند وسافر  كسی 
كنــد و حــه ضــای دو ركعــت طهــار ركعــت ، دطــار ســهو شــده و در عــدد ركعــات اشــتباه 

گــر پــس و دوحــاره حصوانـدد نهــاػ را خـحا، شــود هوتوّضــوقـت  نیبــطنانشــه در ، حصوانـد اػ  ا
 .  دخقضا نهاآن را  -واضبحنابر احتياط  - دخحا، شود هوتوّض شت وقت گغ

                                                           
كه در ضلد دّوم. 1  .  شودعكر وی« 911»وسألۀ  ،وگر استثنایی 
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كــه نهــی . 1818 مسأله و اػ اصــل حکــن  د نهــاػ را شکســته حصوانــدخــدانــد حا وســافرى 
 نکـــهخا اخـــ نداشـــته اطـــالع ،یعرفت شـــاوســـ شکســـته ظوانـــدن نهـــاػ در ســـفر حـــه حـــّد 

كــرده بــین تهــام خــا شکســته و تصــّور وــی دانســته واضــب اســت شکســته حصوانــد نهــی
گـر ، اندن نهاػ وصّير اسـتظو و دوحـاره  ح اسـتينهـاػش صـح، تهـام حصوانـدرا  نهـاػا

 .  ستيواضب نحعد اػ اطالع اػ حکن حعد اػ وقت  آن یا قضاخدر وقت  نهاػ ظواندن
ــه یوســافر . 1819 مسأله شکســته حصوانــد و اػ اصــل حکــن  د نهــاػ راخــدانــد حا وــی ك
گــر حعضــ، دارد اطــالع نهاػهــا در ســفر نشکســته ظوانــدوضــوب  ات و ّي ظصوصــاػ  یا

د خــحا یكــرده در ســفر ده فرســصیال وــيــوثــل آنکــه ظ، فروعــات احکــام وســافر را ندانــد
كـرده اقاوـت ده روػ در دو یال وـيـنکـه ظخا اخـ - ینه هشـت فرسـص - اندشکسته حصو

كــرح زیوکــان وثــل وشــهد و شــاند خــا وعتقــد ، حاعــ  تهــام ظوانــدن اســت، خــا تهــران و 
كــه وحــ ّل توّلــد اوســت ولــی اػ آن اعــراض نهــوده نهــاػ بــوده در وطــن آحــاء و اضــدادخش 

 ،ن ندانسـتن تهـام حصوانـد و در وقـت حفههـدیـا دليـلطنانشـه نهـاػ را حـه ، تهام است
گر دوحاره نصواندخواضب حاحنابر احتياط  گر  یول؛ دخقضا نها، د آن را دوحاره حصواند و ا ا

 .  ستيواضب ن بر او آن یحعد اػ وقت حفههد قضا
گـر حـه ، د نهاػ را شکسـته حصوانـدخد حادان وی كه یوسافر . 1821 مسأله اشـتباه  دليـلا

نکــه خوثــل ا، نهــاػ را تهــام حصوانــد، ظــود تّي در وطاحقــت دادن حکــن وســأله حــه وضــع
كهتـر اػ هشـت فرسـز اسـت وّي وقصد وعـ او تا كرده سفر وی اليظ در آن نهـاػش را  ن 
ل فــوق در وثــا یعنــخ، ه اشــتباه ظــود شــودطنانشــه در وقــت وتوّضــ، تهــام ظوانــده ســفر

كه فاصله تا آن وقصد هشت فرسز   د دوحـاره نهـاػ راخـحا، شـتر بـوده اسـتیا بخـحفههد 
گر حعد اػ وقت وتوّض  شکسته حصواند و  .  ستيآن واضب ن یه اشتباهش شود قضاا

گر  . 1821 مسأله كه وسافر است و نهـاػ را تهـام حصوانـد فرد ا كند  ا فراوـوش خـفراووش 
كــه نهــاػ وســافر ، دخــایادش بخــقــت طنانشــه در و، شکســته اســت و تهــام حصوانــد كنــد 

گـر حعـد اػ وقـت  و آوردضـا  هحـد شکسته خحا نهـاػ بـر او واضـب  قضـاى آن، دخـایادش بخـا
 .  ستين



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

كه . 1822 مسأله گـر شکسـته ، را تهـام حصوانـد شد نهـاػخحا كسی   هـر در، آوردضـا  هحـا
كه وسهوع رفت و برگشت آن ؛ صورت نهاػش حاطل است وانند اخنکه فرد در سفری 

اػ را شکسته ظوانده خا اخنکه نهـاػ را در سـفر وعصـيت در وسـير نه ،هفت فرسز بوده
 ؛ ظوانده است شکسته وی و در وقصد رفت

كـه قصـد وانـدن دیـا ،هالبّت   ی داشـته و حـه ضـایه روػ در ن حکـن در وـورد وسـافرى 
 .  است واضبحنابر احتياط  ،نهاػ را شکسته ظوانده، حکن وسأله ضهت ندانستن

گر  . 1823 مسأله كـه خـایادش بخـن نهـاػ یشود و در ب ركعتی وشغول نهاػ طهارفرد ا د 
كه سفر او هشت فرسـز اسـته وتوّض ا خ، وسافر است طنانشـه حـه ركـوع ركعـت ، شود 

كنـدد نهـاػ را دو ركعتـی خـحا، م نرفتـهسّو  گـر ركعـت سـّو  و تهـام  كـرده نهـاػشا  م را تهـام 
گر حه ركوع ركعت سّو  و تحاطل اس حاطل  - واضبحنابر احتياط  - نهاػشز ين، م رفتها
كه حه وقدار ظ است د نهـاػ خـحا، ركعت هن وقت داشـته حاشـد کخواندن و در صورتی 
گر وقت ن و شکسته حصواند را دوحاره ك، ستيا  .  ندنهاػ را شکسته قضا 

گر وسافر حعضی  . 1824 مسأله كـه، ات نهاػ وسـافر را ندانـدّي اػ ظصوصا  وـثاًل ندانـد 
گـر طهـار فرسـز بــرود و طهـا ت ّيــطنانشـه حـه ن، نــدد شکسـته حصواخـر فرسـز برگــردد حاا

د خـحا، م وسأله را حفههداػ ركوع ركعت سّو ش یطهار ركعتی وشغول نهاػ شود و پ نهاػ
كندنهاػ را د گر ركعت سّو  و ركعتی تهام  كرده نهاػش حاطل استو ا گر در  و م را تهام  ا
كـه حـه  و حاطـل اسـت - واضـبحنـابر احتيـاط  - نهـاػش، شود هتوّض ركوع و در صـورتی 
گـر حعـد اػ اّو  و صواندد نهاػ را شکسته حخقت وانده حاشد حاعت هن اػ ورك کخوقدار  ا ا

 .  نهاػ را حصواند یست قضايرد الػم نياد حگخوسأله را ، گغشتن وقت
كه حاوسا . 1825 مسأله گـر ، د نهـاػ را تهـام حصوانـدخفرى  ندانسـتن وسـأله  ضهـتحـه ا
د نهـاػ را خـحا، ن نهاػ وسـأله را حفههـدیود و در بت نهاػ دو ركعتی وشغول نهاػ شّي ن حه

كنــد كــه حعــد اػ تهــام شــدن نهــاػ يــاحت و طهــار ركعتــی تهــام  اط وســتحب آن اســت 
 .  طهار ركعتی حصواند دوحاره آن نهاػ را

كــه نهــاػ نصوانــده . 1826 مسأله گــر پــ، وســافرى   ش اػ تهــام شــدن وقــت حــه وطــنشیا
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كه ویضایا حه خ رسدب  د نهـاػ را تهـام حصوانـدخـحا، ر آنسا حهاندظواهد ده روػ د ی برسد 
كه وسافر ن و گر در ا، ستيكسی  كنـدّو ا  دخـدر سـفر حا، ل وقت نهاػ نصواند و وسافرت 

 .  نهاػ را شکسته حصواند

ــد پــس اػ فــرا رســيدن وقــت نهــاػ فــرد وســافر وی ،البّتــه ــد، توان  ،آن را در ســفر حصوان
گغشتن وقتهرطند  كـه وی، حداند قبل اػ  ظواهـد ده روػ در آنسـا  حـه وطـن خـا وکـانی 
گررس وی، حهاند كند این د و ا الػم نيست پس اػ رسيدن حه وطن خـا ضـایی ، طور عهل 
 .  نهاػش را دوحاره حصواند، ظواهد ده روػ در آنسا حهاند كه وی
كــه حا . 1827 مسأله گــر وســافرى  ــا ــد نهــاػ ظهــرد نهــاػ را شکســخ ــ ته حصوان ــ ا عصــرخ  اخ

 ر ســفر حصواهــديــدر غ هرطنــد، دخــد آن را دو ركعتــی قضــا نهاخــحا، عشــاى او قضــا شــود
كه وسافر ن آوردضا  هحآن را  قضاى كسی  گر اػ  ، ن سه نهاػ قضا شـودیکی اػ اخست يو ا

 .  دخدر سفر حصواهد آن را قضا نها هرطند، دخد طهار ركعتی قضا نهاخحا
، شکســـته یک اػ نهاػهـــاخـــ ب هـــريـــدر تعقوســـتحب اســـت وســـافر  . 1828 مسأله
 ؤِ َه ٓلــؤِ َوال  لِِل  َواْلَحْهــُد  ُســْبحاَن اهّلِل »: دخــورتبــه حگو یســ

َ
  َواهّلُل  اهّلُل  اّل

َ
در  كــهن عكــر یــو ا «ْكَبــُر أ

وســافر در  یبــرا، وســتحب اســت ر وســافريــوســافر و غ یبــرا، واضــب ب هــر نهــاػيــتعق
شــتر ســفارش یب - ظوانــد وــی كــه آنهــا را شکســته - ب نهــاػ ظهــر و عصــر و عشــاءيــتعق
شصت ورتبه  ف راخن عكر شرین سه نهاػ ایب ايوسافر در تعقحلکه بهتر است ، شده
 .  دخحگو





 

 نهاز قضا

 یولـ ،ا آن را ظوانـدهخـظود را در وقـت آن نصوانـده  ۀّي وویكه نهاػ  یكس . 1829 مسأله
 ؛ آوردضا  هحآن را در ظارح وقت  ید قضاخحا، شرعًا حاطل بوده است

گر وقت آن حگغرد  كه ا د نهاػ ظهر حصواند و طنانشه خوکّلف حا 1،وگر نهاػ ضهعه 
 ؛ آوردضا  هحآن را  یقضا، نهاػ ظهر را در وقتش نصواند

 یحّتـ - ف آن را در وقـتش نصوانـدكه وکلّ  یگرخهر نهاػ واضب د یقضا ،طور  ههين
د خـرا حا - حه نغر بر او واضب شده است ینّي كه در وقت وع ینهاػ ،واضبحنابر احتياط 

ــد ــ؛ حصوان ــد و احکــام قضــايــه نهــاػ عالبّت ــان قضــا ندارن ــنهــاػ آ ید فطــر و قرح حعــدًا  اتخ
 . ظواهد آود
 .  ستين ندانستنو غفلت و  یفراووشن عهد و یب یفرق ،حکنن یدر ا

 : ضهله اػ؛ شوند وی استثنا ین حکن افرادیاػ اشاخان عكر است، 
كافر بوده و حعد وسلهان شده است كه  كـه در تهـام وقـت  یكس ،ههشنين .كسی 

ز يـو ن 2هـوش بـوده اسـتیب یاريـر اظتيـا حـه سـبب عاوـل غخـوانـه بـوده یا دخنهاػ ناحالغ 
                                                           

 . ظواهد آود« 9449»آن در وسألۀ كه توضيح ، حاشد  ظهر روػ ضهعه وی وقت نهاػ ضهعه اّول عرفی . 1
گر بیهوشی . 2 ظـود را در اظتيـار پزشـک قـرار  وثـل اخنکـه بـرای عهـل ضراحـی  ،حه اظتيار ظود شصص حاشـد ا

ضـا  هآن نهـاػ را حـ واضـب حاخـد قضـای احتياط حنابر ، در تهام وقت نهاػ بوده است طنانشه بیهوشی ، داده
گــر در قســهتی  آورد ، طــور صــحيح توانســته نهــاػش را در وقــت حــه  كــه وی طــوری  ،اػ وقــت بیهــوش بــوده و ا

كتفا حه واضبات حصواند و نصواندههرطند   .  آن را انسام دهد حاخد قضای  ،حا ا
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 .  ا نفاس بوده استخض يكه در تهام وقت نهاػ در حال ح یػن
نهــاػ نصوانــده  یوســتل يــدلا حــه خــظــواب وانــده ، كــه در تهــام وقــت نهــاػ یاّوــا فــرد

كـه ورتـّد شـده اسـت  ،ههشنـين .آن را انسام دهـد یواضب است قضا، حاشد فـردی 
 .  حاخد نهاػهای دوران ارتدادش را قضا نهاخد

كـه اػ سـایر فـرق اسـالو . 1831 مسأله دواػده اوـاوی  ۀی بـوده و حـه وـغهب شـيعفردی 
خــده وــغهبش انســام داده خــا وطــابق حــا وــغهب  طنانشــه نهاػهــاخش را وطــابق حــا، گرو

گـر وقـت ، آوردضا  هحالػم نيست قضای آنها را ، آوردهضا  هحشيعه حا قصد قرحت  حلکـه ا
 .  آن واضب نيست دوحاره ظواندن، حاقی حاشد

كـــه نهـــاػ قضـــا دارد . 1831 مسأله كوتـــاد در ظواخـــحا، كســـی   ولـــی، هی نکنـــدنـــدن آن 
 ؛ آوردضا  هحست فورًا آن را يواضب ن

ظـود  یقضا یست طنانشه نهاػهايوطهجن ن یش آودیپ دليلكه حه  یكس یول 
ترســد  وــی ض اســت وخوثــل آنکــه وــر، آوردضــا  هحــنــداػد حتوانــد حعــدًا آنهــا را یر بيرا تــأظ
 . آوردضا  هحش را فورًا خقضا ید نهاػهاخحا، رديحه

كه  . 1832 مسأله  .  تواند نهاػ وستحبی حصواند وی، نهاػ قضا داردكسی 

روػ در صـورتی  ظواندن نهاػهای قضـا در هـر وقـت و سـاعت اػ شـبانه . 1833 مسأله
ـــت نهـــاػ ادا ضـــيق ـــه وق ـــابراین، نباشـــد ضـــایز اســـت )تنـــگ( ك ـــد  وی انســـان. حن توان

كه در روػ قضا شده وثـل نهـاػ ظهـر و عصـر ضـا  هحـدر شـب قضـای آن را ، نهاػهایی را 
ــا نهاػهــ آورد كــه در شــب قضــا شــدهخ در روػ قضــا  ءوثــل نهــاػ وغــرب و عشــا ،ایی را 
 1.نهاخد

 ســفروقــت حــه  بــینســ س در ، ل وقــت نهــاػ در وطــن بــودهكــه اّو  فــردی . 1834 مسأله
حاخـد آن ، نصوانـده رفته و تا انتهای وقت نهاػ در سفر بوده و نهاػش را در حضـر و سـفر

 .  را شکسته قضا نهاخد

                                                           
و  1771» وســاجل ،«نهــاػ ضهاعــت»در فصــل  ،حــه ضهاعــت حکــن ظوانــدن نهــاػ قضــا ،شــاخان عكــر اســت. 1

 . ظواهد آود« 1779
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كــه اّو  ،ههشنــين وقــت حــه وطــن  بــینســ س در  ،فر بــودهل وقــت نهــاػ در ســفــردی 
حاخـد ، در آنسا بوده و نهاػش را در سفر و حضر نصوانـده، رسيده و تا انتهای وقت نهاػ

 .  نهاخد آن را تهام قضا
و  حاشــد وی «آظــر وقــت»، وعيــار در شکســته خــا تهــام ظوانــدن نهــاػ قضــا ،حنــابراین 

كندوکّلف حاخد  كه نهاػ اػ او فوت ش والحظه  ده در سفر بوده خا آنکـه در در آظر وقت 
كه در حکن وطن است حه سر وی  .  برده استوطن خا وکانی 

كــه دریوگــر در نهاػهــا، ســتيب الػم نيــه ترتّيــووینهاػهــاى  در قضــاى . 1835 مسأله  ی 
 ؛ شب کخاػ  ءا وغرب و عشاخ، ک روػخاػ  وثل نهاػ ظهر و عصر، ب هستياداى آنها ترت

گر نهاػ ظهر اػ   ا نهاػ وغـرب خ گر قضا شده حاشدخاػ روػ دک روػ و نهاػ عصر خاّوا ا
ن آنهـا الػم یب بـيـت ترتخـرعا، گر قضا شده حاشـدخک شب و نهاػ عشاء اػ شب دخاػ 
 .  ستين

گــر . 1836 مسأله ات را خــه واننــد نهــاػ آّيــوویر يــحصواهــد قضــاى طنــد نهــاػ غ فــرد ا
 الػم، ه را حصوانـدّيـوویر يـو طنـد نهـاػ غه ّيـووینهاػ  کخوثاًل حصواهد قضاى  اخ حصواند

 . آوردضا  هح بيحه ترت ست آنها راين
كه وی . 1837 مسأله  دانـد نهـاػ ولی نهـی، نهاػ طهار ركعتی نصوانده کخداند  كسی 

گــر ، ءا نهــاػ عشــاخــظهــر اســت  ــا ــه ن کخ ــنهــاػ طهــار ركعتــی ح كــه ّي ت قضــاى نهــاػى 
كافی ضا  هحنصوانده  ر ّيـوص ا آهسته ظواندن حهد و سورهخحلند نسبت حه  و استآورد 

 .  آن را آهسته حصواند ۀا ههخحهد و سوره را حلند  ۀتواند هه وی یعنخ، حاشد وی
كــه وــثاًل طنــد نهــاػ صــبح . 1838 مسأله و  ا طنــد نهــاػ ظهــر اػ او قضــا شــدهخــ، كســی 

كـردهخـ دانـد تعداد آنهـا را نهـی كـه سـهدا وـثاًل نهـی، ا فراوـوش  ػ نهـا ذا پـنخـ ا طهـارخـ نـد 
 هرطنـد، كافی اسـت را حصواند وورد خقين خا اطهينان )سه نهاػ(ه وقدار طنانش، ودهب

كــه یــا احتيــاط وســتحب كــه ن اســت  خــا  نيقــخوقــدار وشــکوک را نيــز حصوانــد طــوری 
 در وثال فوق پـنذ نهـاػ حصوانـد. حنابراین، تهام آنها را ظوانده استكه كند  اطهينان
كه طند نهاػ خا وثاًل  كرده  گر فراووش  خـا اطهينـان  نيقخصبح اػ او قضا شده است و ا
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كه ب  .  حصواند اطًا ده نهاػ صبحياحتبهتر است ، ه نهاػ نبودهشتر اػ دیدارد 

كــه بــر عهــده گــر تعــداد نهاػهــای قضــا را  وــثاًل پــنذ نهــاػ  - دانــداش اســت وــیاّوــا ا
ــدانــد طــه تعــداد اػ آنهــا را ولــی نهــی - قضــای صــبح ــد وقــدار ، آورده اســتضــا  هح حاخ

گر . حنابراین، وشکوک را انسام دهد كـه دو خقين خـفرد در وثال وغكور ا ا اطهينـان دارد 
حاخـد سـه ، دارد شـک هـای قضـا را انسـام داده و نسـبت حـه سـه نهـاػ دخگـرنهاػ اػ نهـاػ

 .  نهاػ قضای صبح دخگر حصواند
گر انسا . 1839 مسأله كـه یا نهاػهاخ، ی داردین احتهال دهد نهاػ قضاا ظوانـده ی را 
 . آوردضا  هح قضاى آنها را - اطاً يوستحب است احت - ح نبودهيصح

كه فق . 1841 مسأله كـهیبهتر ا، ش داردینهاػ قضا اػ روػهاى پ کخ طكسی   ن اسـت 
گر وق ل آن را حصوانـد حعـد وشـغول نهـاػ اّو ، رودیلت نهـاػ آن روػ اػ دسـت نهـيت فضـا

گر اػ روػهاى پين و آن روػ شود شـتر اػ ههـان یا بخنهاػ  کخولی ، ش نهاػ قضا نداردیز ا
كــه وقــت فضــ، ده اســتػ او قضــا شــروػ ا ، رودیاػ دســت نهــ ػلت آن نهــايدر صــورتی 
كه نهاػ قضاى آن ایبهتر ا  .  ش اػ نهاػ ادا حصواندین روػ را پست 

گر در ب . 1841 مسأله كه خایادش بخادا ن نهاػ یا  شـتر اػ ههـان روػ اػ اویا بخـنهاػ  کخد 
داشـته طنانشـه وقـت وسـعت ، ش داردینهاػ قضا اػ روػهاى پ کخ ا فقطخ قضا شده
 ز اػ دسـتيـلت نهـاػ آن روػ نيو وقت فض دت را حه نهاػ قضا برگردانّي ن حاشدو وهکن 
كه نیتر ابه، رود نهی كندّي ن است   ؛ ت نهاػ قضا 

گر در نهـاػ ظهـر پـ ،حه عنوان وثال  كـخـایادش بخـم سـّو  ش اػ ركـوع ركعـتیا ه نهـاػ د 
كـه وقـت فضـ، صبح آن روػ وـثاًل قضـا شـده ، ظهـر تنـگ نباشـد لت نهـاػيدر صـورتی 

كند ت را حه نهاػ صبح برگرداند و آنّي ن  ؛ حصواند ظهر را نهاػ س س ،را دو ركعتی تهام 

گر وقت  ، ت را حـه نهـاػ قضـا برگردانـدّيـد نتوانـ ا نهـیخـتنـگ اسـت  اصـل نهـاػولی ا
كـه نهـاػ صـبح را نصوانـدهخایدش باخم نهاػ ظهر وثاًل در ركوع ركعت سّو  گـر - د   طـون ا

كند ّي حصواهد ن كه کخت نهاػ صبح   ت را حـهّيـد نخبان - شود اد ویخركن است ز ركوع 
 .  قضاى صبح برگرداند
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گر ا . 1842 مسأله گغشـته نهاػهـاى قضـا داردا شـتر هـن اػ یا بخـنهـاػ  کخـ و ػ روػهـاى 
 ظواهـد ا نهـیخـ ه براى قضاى تهـام آنهـا وقـت نـداردطنانش، هان روػ اػ او قضا شدهه

 ش اػ نهـــاػ ادایوســـتحب اســـت نهـــاػ قضـــاى آن روػ را پـــ، ههـــه را در آن روػ حصوانـــد
 .  حصواند
گر طه اػ قضـاى نهاػهـاى ظـود  - نسان ػنده استتا ا . 1843 مسأله  - حاشـد نـاتوانا

 .  دختواند نهاػهاى او را قضا نها یگرى نهخد
هــاى وانــدن و عبــادتحــه نهــاػ ظ ز راّيــوهناحــالغ  ۀوســتحب اســت حّشــ . 1844 مسأله

 ،نـدخنهاػهـا هـن وادار نها حلکـه وسـتحب اسـت او را حـه قضـاى 1،گر عـادت دهنـدخد
گونهیا یول كار حه  كه ووضب ناراحتانسام  یا ن  ا عبـادات خاو اػ نهاػ  یزاریو ب یشود 
 .  عكر شد« 3»وعنای وهّيز در وسألۀ ؛ گر نگرددخد

گر . 1845 مسأله  کظوانـدن خـ ۀحـه انـداػ وقت و اػ اّول نهاػ را تأظير بینداػد وکّلف ا
كــه در آن تنهــا حــه انســام واضبــات و رعاخــت وقــّدوات الػم لبــاس  ۀ)اػ قبيــل تهيــ نهــاػ 

هــر و آنشــه ســسده بــر آن صــحيح اســت و ُو  ۀضهــت قبلــه و تهيــو وبــاح و خــافتن  کپــا
گــرفتن خــا غســل كتفــا شــده وضــو  ســ س خکــی اػ عــغرهای وــانع اػ ، حگــغرد كــردن( ا

اظتيـار بیهـوش شـود خـا ػن وثـل اخنکـه وسنـون شـود خـا بـی)تکليـف بـراخش پـیش آخـد 
 ؛ تقضای آن نهاػ بر او واضب اس، (حاجض شود

گر وقت  كه وکّلف وی ،نهاػ فرا رسيدهحلکه ا نهاػ حا وضو خا  کتوانسته خدر حالی 
ولـی وقـت بـرای تحصـيل سـایر شـراخط  ،غسل حسب وظيفه حصواند و نصوانده حاشـد

 (نهــاػگزاربــودن حــدن خــا لبــاس  کوثــل خــافتن ســاتر وبــاح خــا تعيــین ضهــت قبلــه خــا پــا)
كندحنابر احتياط  ،كافی نبوده    .واضب حاخد آن نهاػ را قضا 
گر وق ،ههشنين كـافی نبـوده فرا رسيدهت ا كه وقت برای غسل خـا وضـو   ،در حالی 

نهـاػ حـا تـيّهن حصوانـد و نصوانـده حاشـد )طـه وقـت بــرای  کتوانسـته خـ ولـی وکّلـف وـی
                                                           

كودكان برای نهاػ قبل اػ حلوغ وادهآ»وبح  ، «نهاػكّليات »حه فصل . 1  «روػه»فصـل  ،و نيز ضلد دوم «ساػی 
 .  رضوع شود «3» وسألۀ
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كافی نبوده است( كافی بوده و طه وقت  واضـب حنابر احتياط  ،تحصيل سایر شراخط 
كند  1.حاخد آن نهاػ را قضا 

كنـــد ظوانـــدن نهـــاػ و ســـالوتی و وکّلـــف در تنـــد ظوشـــاخان عكـــر اســـت،   انـــدن و 
كـه  وـثالً ؛ حـال ظـود را حکنـد ۀحاخـد والحظـ، دخگـر اوـورو  رَض و سفر و َح  بیهاری كسـی 

خـاد وتند ظواندن نهاػ برای ا حـا  شـود )حـرح(كـه وعهـواًل تحّهـل نهـی دارد یسصتی ز
كه وی كدام حاخد والحظ، تواند نهاػ را سرخع حصواندكسی     .خدحال ظوخش را نها ۀهر 
كــه غيــر اػ طهــارت اػ َحــ ،ههشنــين ــيّهن حســب َد فــردی  ــا ت ــا غســل خ ث )وضــو خ

طنانشه در وطن حاشـد و در اّول ، سایر وقّدوات نهاػ براخش فراهن است، اش( وظيفه
كـه حـه وقـدار ظوانـدن طهـار قضـای آن در صـورتی واضـب وـی، ظهر نهاػ نصواند شـود 
، اش( اػ اّول ظهـر حگـغرد حسـب وظيفـه)بـر  انسام وضو خا غسل خا تيّهنركعت نهاػ حا 

گــردد و طنانشــه وســافر حاشــد  ســ س خکــی اػ عــغرهای وــانع اػ تکليــف بــر او عــارض 
انســام وضــو خــا غســل خــا تــيّهن )بــر گغشــتن وقــت حــه وقــدار ظوانــدن دو ركعــت نهــاػ حــا 

 .  كافی است حسب وظيفۀ فرد(
گر . 1846 مسأله كـه وـانع اػ تکليـ ،وقـت نهـاػ هرطنـد آظـر آن بیندر  ا ف عـغرهایی 

گردد  وحسوب وی گـردد خـا فـرد ناحـالغ، وثاًل وسنون)شود برطرف  خـا  حـالغ شـود، عاقـل 
هــوش آخـد خــا ػن اػ ظــون حـيض خــا نفــاس ه حــ، هاظتيــار بیهــوش شـد بی  قـبالً كــه  فـردی
كافر کپا ظوانـدن تهـام نهـاػ خـا قسـهتی اػ  ۀطنانشه حـه انـداػ، (وسلهان شود، شود خا 
واضـب اسـت نهـاػ را قضـا ، و نهـاػ را نصوانـدهركعت آن وقت داشته  کهرطند خ، آن

 ؛ نهاخد

كــه حــه  ب بــودنـواضــولــی   فــرد تــيّهن  ۀيفـت وظـــتنگــی وقــ هتـضــقضــا در وــوردی 

                                                           
كـه آب بـراخش ضـرر داشـته و  ،تکليـف فـرد تـيّهن بـوده ،طنانشه اػ ضهت دخگر غير اػ تنگی وقت. 1 وثـل آن 

در صـورتی ، انـدهتوانسته نهاػ را قبل اػ حادث شدن عغرهای وـانع اػ تکليـف حـا تـيّهن حصوانـد و نصو وی
گـر وقـت بـرای تحصـيل  حاخد قضای نهاػ را حصوانـد ،كه وقت برای فراهن نهودن سایر شراخط فراهن بوده و ا

 .  قضای آن نهاػ را انسام دهد حاخد ،حنابر احتياط واضب، سایر شراخط فراهن نبوده



    / نهاػ قضا 

سایر شـراخط وثـل خـافتن سـاتر وبـاح خـا تعيـین ضهـت  فراهن نهودنخا وقت برای  1بوده
 .  حاشد م ویالػحنابر احتياط  ،كافی نبودهنهاػگزار  حدن خا لباس  بودن کقبله خا پا

گر وظيف . 1847 مسأله  اخنکـه واننـد) نهـاػ اضـطراری حاشـد، فـرد تـا آظـر وقـت نهـاػ ۀا
 ،(خـا بـرای ركـوع و سـسده حـا سـر اشـاره نهاخـد حصوانـد طور نشسته خـا ظوابیـده حهرا نهاػ 

ــه وظيفــه ــی وی ح ــده شــرعًا حاطــل  ول ــا طنانشــه ظوان ــد خ ــار نکنــد و نهــاػ نصوان اش رفت
آورد عـغر وی برطـرف شـده  ضـا هحـ ضـای آن راظواهـد ق كـه وی ػوـانیوحسوب شود و 

وثاًل نهـاػ قضـا ، انسام دهد اظتياریوعهول حاخد قضای نهاػ را وطابق حا نهاػ ، حاشد
 .  حصواند و حا ركوع و سسود وعهول را اخستاده

گر فرد فعاًل توانایی انسام وضو خـا غسـل  . 1848 مسأله  داشـته حاشـدو اويـد  نداشـتها
واضـب حنـابر احتيـاط  ،نباشـدبرطرف شـدن آن گردد و وأیوس اػ  عغرش حعدًا برطرف

 ؛ تواند نهاػهای قضای واضب ظود را حا تيّهن حصواندنهی

گر وأیوس اػ تواند نهاػهـای قضـای ظـود را حـا  وی، شدن عغرش حاشدبرطرف  اّوا ا
احتياط واضـب آن اسـت  ،شدبرطرف  ولی طنانشه حعدًا اّتفاقًا عغرش، تيّهن حصواند

 . آوردضا  هح وضو خا غسل حسب وظيفه كه دوحاره آنها را حا

كه  . 1849 مسأله توانـد وـی، ای اسـت نـه تـيّهن وضوی ضبيـره اشهوظيفشرعًا كسی 
هرطنـد حدانـد عـغرش حعـدًا برطـرف ، نهاػهای قضای ظود را حا وضوی ضبيره حصواند

 .  شودوی

كــه حــه  . 1851 مسأله « 1732و  1737»ی غيــر اػ آنشــه در وســاجل عــغر ضهــتكســی 
طنانشــه خقــين خــا اطهينــان ، كاوــل را نــدارد اظتيــاریتوانــایی انســام نهــاػ ، بیــان شــد

كه عغرش حعدًا برطرف وی كـرده و حنابر احتيـاط  ،شود داشته حاشد  واضـب حاخـد صـبر 
گـر خقـين خـا اطهينـان ؛ نهاػهای قضای ظود را حعـد اػ برطـرف شـدن عـغر حصوانـد اّوـا ا

                                                           
گر حـه ضهـت دخگـری وظيفـ. 1 طنانشـه وقـت بـرای  ،داردوثـل اخنکـه آب بـرای او ضـرر  ،فـرد تـيّهن حاشـد ۀاّوا ا

 - هرطنـد خـک ركعـت آن - تيّهن و تحصـيل سـایر شـراخط )در صـورت فـراهن نبـودن آنهـا( و ظوانـدن نهـاػ
 . حاشدحنابر فتوٓی وی ،حاقی بوده است وضوب قضا



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

اػ قضـا را توانـد در ههـان حـال نهـ وی ،شـود كه حعدًا عغرش برطـرف نهی داشته حاشد
گـر؛ دفعليش حصوان ۀوطابق حا وظيف در برطـرف شـدن عـغر داشـته حاشـد  شـک حلکـه ا

 ؛ داش حصوانضایز است در ههان حال نهاػ قضا را وطابق حا وظيفه فعلی

واضـب حنـابر احتيـاط  ،طنانشه عـغرش حعـدًا برطـرف شـود ،ولی در هر دو صورت 
كـه در ایـن وگر آنکه عغرش در و، نهاػ قضا را دوحاره حصواند ورد غير اركان نهـاػ حاشـد 

 .  نيست دوحاره ظوانده شودصورت نهاػ قضای ظوانده شده صحيح است و نياػ 
گــر ،حــه عنــوان وثــال  كــه در زحــانش وی ضهــتوکّلــف حــه  ا عــاضز اػ  ،حاشــد عيبــی 

 داشــته حاشــداطهينــان خقــين خــا و  حاشــد شنهــاػحهــد و ســوره تلّفــ  صــحيح قراجــت 
ضـایز ، داشته حاشدشود خا در برطرف شدن عغر شک  ف نهیعغرش تا آظر عهر برطر

و طنانشـه اّتفاقـًا عـغرش  ش انسـام دهـدفعلّي  ۀوظيف طبقاست نهاػهای قضاخش را 
 ؛ برطرف شد الػم نيست نهاػهای قضا را دوحاره حصواند

كه اػ انسـام ركـوع و سـسود اظتيـاری حـه   عـغری عـاضز اسـت و  ضهـتاّوا وکّلفی 
كه عغرش تا آظر عهر برطرف نهیاطهينان دخقين خا   شود خا در برطرف شدن عـغر ارد 
 وـثالً ، فعلـيش انسـام دهـد ۀوظيفـ طبـق ضـایز اسـت نهاػهـای قضـاخش را، دارد شک

ولـی طنانشـه اّتفاقـًا ، آورد و برای ركوع و سسده حا سر اشاره نهاخدضا  هحآنها را اخستاده 
گردخد كه دوحاره، عغرش برطرف   .  آنها را حصواند احتياط واضب آن است 



 

 ( تر واجب است که بر پسر بزرگ) پدر نهاز قضاى
گر پدر نهاػ ظود را ح . 1851 مسأله شـود بـر  وـی كـه عكـر یطخحـا شـرا ،اورده حاشديضا ن ها

او  یا بــراخـآورد ضـا  هحـواضـب اســت حعـد اػ وـرگش آن را ، اطيـتـرش حنـابر احت پسـر بـزرگ
 .  ردير حگياض

قضاطواججیشرا برپسربیشدننهاز ترزرگپدر

  رو:لشرطاو  رااز نهاز کردهباشدیپدر ترک عذر
ــزرگ ینهــاػ قضــا یدر صــورت . 1852 مسأله ــر پســر ب ــدر ب ــر پ واضــب ، اطيــحنــابر احت، ت

كه پدر آن را اػ رو كـرده یاست  كـرده خوثـل ا، حاشـد عغر تـرک  ا ظـواب خـنکـه فراوـوش 
 حاشدشرعًا حاطل ، ندانستن وسأله ضهتكه ظوانده حه  ییا آنکه نهاػهاخوانده حاشد 

گ یكــه وبــوده  ین در حــالیــو ا كوتــاه یريــدر فرا  ضاهــل قاصــر) حاشــدنکــرده  یوســأله 
 ؛ (حاشد

كــرده  را عهــداً  ییا طنانشــه نهاػهــااّوــ كــه در ای  هندانســتن وســأل حــه عّلــتا خــتــرک 
گ كوتاه یريفرا  .  ستيتر واضب ن آن بر پسر بزرگ یقضا، كرده نهاػش حاطل بوده یآن 

گر . 1853 مسأله نهاػهای پدر  نداندولی ، رش نهاػ قضا داشتهتر حداند پد پسر بزرگ ا
حه سبب عغر وثل فراووشی و ظواب وانـدن فـوت شـده اسـت خـا عهـدًا و حـدون عـغر 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

 .  در این صورت قضای نهاػهای پدر بر او واضب نيست، آنها را نصوانده است

  زوانح:مشرطدو  در باشدراداشتهانجامقضاینهازییتوانا،اتیپدر
گر . 1854 مسأله نهـاػ  ۀفـيحـا عهـل حـه وظهرطنـد  - را نهـاػ یوانسـته قضـات یپدر نه ا
ــوثــل نهــاػ نشســته  یاضــطرار ــا ظوابخ ــه در صــورتیده ی ســتاده نهــاػ خا توانســته نهی ك
آن بــر پســر  یقضــا، فــوت شــده اســت یانســام دهــد و در ههــان حــال نــاتوان - حصوانــد
   1.ستيتر واضب ن بزرگ

كه وبتال حـه آلزاخهـر و فراووشـی  . 1855 مسأله رفـًا وسنـون وحسـوب ولـی ع ،بـودهپدری 
ظوانــده ولــی حاطــل ظوانــده خــا وــیو حــه ضهــت فراووشــی نهــاػش را نهــی گردخــده نهی

كــه حعــدًا ، شــدهوحســوب وــی ــاییدر صــورتی  وثــل اخنکــه  -داشــته  را قضــای آنهــا توان
توانسته پس اػ برطرف شدن عغر آنها را قضا نهاخـد ای بوده و ویآلزاخهر او ووّقت خا دوره

 ؛ تر واضب است واضب قضای نهاػهای وی بر پسر بزرگحنابر احتياط  -و قضا نکرده 

گر  وثـل اخنکـه آلزاخهـر او اػ نـوع حـاّد و  -توانایی اػ قضا نداشته اسـت  حعدًا نيز اّوا ا
 .  تر واضب نيست قضای نهاػهای وغكور بر پسر بزرگ -داجهی بوده است 

  وص:مشرطسو  کهبرای پدر رندیربگیاواجیتنكردهباشد
گر . 1856 مسأله كـه بـراّي ت وصّي و ا كرده حاشـد  طنانشـه ، رنـدير حگيـنهـاػ او اض یت 
كـرده حاشـدّي نکـه اػ ثلـ  وـالش وصـخوثـل ا، ت او نافغ حاشدّي وص تـر  بـر پسـر بـزرگ، ت 

او  یقضـا یظوانـدن نهاػهـا یت بـراّي اسـت وطـابق حـا وصـ الػمست و يقضا واضب ن
 .  رندير حگياض

 انابالغنباشدیوجنون،درترهنگاموفاتپپسربزرگ:شرطچهارم
گر پسر . 1857 مسأله كـه حـالغ  ػوـانی، وانـه حاشـدیا دخـناحـالغ ، تر ووقـع وـرگ پـدر بزرگ ا

                                                           
 . در ههان حالت ظواب اػ دنيا رفته است ،وثل اخنکه نهاػ صبح ظواب وانده و حعد اػ طلوع آفتاب. 1



    / ...پدر )كه بر پسرنهاػ قضاى  

گردخشد   .  دخست نهاػ پدر را قضا نهايبر او واضب ن، دخا عاقل 

 عنباشدشرعًاترپسربزرگ:شرطپنجن ارثبردنوهنو از
گـر پســر بــزرگ . 1858 مسأله وثــل ، ارث اػ اســباب وحــروم شــدن اػ یکــخ عّلـتتــر حــه  ا
 .  ستيواضب نبر او پدر  یقضا یظواندن نهاػها، شرعًا ارث نبرد، قتل پدر

 تروعلومباشدپسربزرگ:شرطششن
كه پسر بزرگ . 1859 مسأله گر وعلوم نباشد  كـدام فـرد اسـت ا نهـاػ پـدر بـر  یقضـا، تـر 
كــدام اػ پســريهــ كــه نهــاػ او را يــاحت یولــ؛ ســتيواضــب ن انر  اط وســتحب آن اســت 
كنند یب  .  انسام آن قرعه بزنند یا براخن ظودشان قسهت 

كــه در هنگــام وفــات و  ین پســریتــر بــزرگ، تــر ونظــور اػ پســر بــزرگ . 1861 مسأله اســت 
پســر  ولــی ،كــه دو پســر دارد یپــدر حــه عنــوان وثــال. حنــابراین، وــرگ پــدر ػنــده حاشــد

كـه  یو گرخپسر د، رديو  یكه پدر و یهنگاو، فوت شده ات پدريترش در حال ح بزرگ
 .  شود  یوحسوب وتر  پسر بزرگ، ػنده است

گــر دو پســر حــا خکــدخگر دو قلــو حاشــند . 1861 مسأله كــه زودتــر وتوّلــد شــده ، ا كســی  آن 
   1.شودتر وحسوب وی پسر بزرگ ،است

قضایاحکامد یگرنهاز پدر
گر پسر بزرگ . 1862 مسأله كه پدرش نهاػ قضا داشته  شک تر ا او  زى بريط، ا نهخدارد 
 .  ستيواضب ن

گر پسر بزرگ . 1863 مسأله كـه  شـک وتر حدانـد پـدرش نهـاػ قضـا داشـته  ا ضـا  هحـكنـد 
 .  دخواضب است آن را قضا نها، اطياحتحنابر  - طخر شرایحا وضود سا - نه اخآورده 

كه وی پسر بزرگ . 1864 مسأله خا طند نهـاػ ، داند اػ پدرش وثاًل طند نهاػ صبحتری 

                                                           
كه نطفۀ دخگری زودتر ونعقد شده حاشدهرطند ف. 1  . رض شود 
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كـرده ظهر اػ روی عغر قضا شده و تعداد آنها را نهی طنانشـه وقـدار ، دانـد خـا فراوـوش 
كافی ا هرطند احتيـاط وسـتحب اسـت حـه قـدری نهـاػ حصوانـد ، ستكهتر را حصواند 

كند تهام آنها را ظوانده است  .  كه خقين خا اطهينان 

اظتصـاص حـه ، تـر پدر بر پسر بزرگ یقضا ینهاػها واضب بودنحکن  . 1865 مسأله
گان ینهاػها) هّي ووی ینهاػها كـه بـر  ییر نهاػهـایو شاول سا ندارد( یروػ شبانه ۀپنذ 

 ؛ شود یز ويا نهاػ طواف نخات خوثل نهاػ آ ،او واضب بوده

 ینهـاػ قضـا زيـن نـغر واضـب شـده و سببكه بر پدر حه  ینهاػ وستحبظواندن اّوا 
كه حه خفرد د ضـا  هآنهـا را حـ یو و گـر بـر پـدر واضـب شـدهخا وـوارد دخـسار ياسـت سـببگر 
 .  ستيگتر واضب نربر پسر بز، اوردهين

گر بر پسر بزرگ . 1866 مسأله الػم  ،شـده حاشـدظوانـدن نهـاػ قضـای پـدر واضـب  ،تـر ا
كوتــاهی و ســهل ،نيســت آنهــا را فــورًا انســام دهــد انگــاری  ولــی نباخــد در ظوانــدن آنهــا 

 .  كند

گر فرد دخگـری غيـر اػ پسـر بـزرگ . 1867 مسأله را تبّرعـًا و  نهاػهـای قضـای وتـوّفٓی ، تـر ا
 .  شودتر ساقط وی صحيح است و انسام آنها اػ پسر بزرگ، طور وسانی انسام دهد حه

گر پسر بزرگ . 1868 مسأله كنـد حهیپـ تر ا م بـر پسـر دّو ، رديـش اػ آنکـه نهـاػ پـدر را قضـا 
 .  ستيزى واضب نيط

 در دخـــحا - ظوانـــد یپـــدرش را وـــ یقضـــا یكـــه نهاػهـــا - تـــر پســـر بـــزرگ . 1869 مسأله
ــا تکلخدر اضــزاء و شــرا و نيــز ات نهــاػخّ ات و ســهويشــّک  نظــر ) ف ظــوديــط آن وطــابق ح

 ینبـودن قضـاا واضب خحلکه در اصل واضب بودن ؛ دخرفتار نها( شخد ظويورضع تقل
 .  ن استين طنیز حکن ايپدر ن ینهاػها

كه پسر بزرگ . 1871 مسأله گر پدر حهيرد در حالی  تـر فاقـد شـراخط  تر ندارد خا پسر بزرگ ا
ــرای وضــوب قضــا حاشــد ــر عهــد، عكــر شــده ب ، دخگــران واننــد دظتــر ۀقضــای نهاػهــا ب

كسـی ر هرطنـد وتـوّفٓی ، واضـب نيسـت بـرادر و ظـواهر وتـوّفٓی ، نـوه، والدین ا غيـر آنـان 
 ؛ نداشته حاشد



    / ...پدر )كه بر پسرنهاػ قضاى  

ــوّفٓی   ــی طنانشــه وت ــزرگ ول ــدارد پســر ب ــر ن ــراد وــغّكر  ،ت احتيــاط وســتحب اســت اف
گـر فـرد وـغّكری  وطابق حا ترتيب طبقـات ارث نهاػهـای قضـای وی را انسـام دهنـد و ا

نهاػهـای قضـای وی را انسـام  ،ػنـان وطـابق حـا طبقـات ارث ،در طبقات ارث نباشد
 .  دهند

اط يـاحتهرطنـد  ،سـتيتـر واضـب ن ر بـزرگوادر بـر پسـ ینهاػها یقضا . 1871 مسأله
گونـه زيـوـادر را ن یقضـا یتر نهاػها وستحب است پسر بزرگ كـه بـرای پـدر عكـر  حـه  ای 

 .  ردير حگيآن اض یا براخانسام دهد ، شد
گر پسـر بـزرگ . 1872 مسأله ا حلنـد خـد در آهسـته خـحا، تـر حصواهـد نهـاػ وـادر را حصوانـد ا

كنــديــظوانــدن حهــد و ســوره حــه تکل نهــاػ  یقضــا ۀهــد و ســورپــس ح، ف ظــود عهــل 
 .  ظواند  یوادرش را حلند و یصبح و وغرب و عشا





 

 نهاز جهاعت

کل  جهاعتیاحکام نهاز
در . نـــده را حـــا ضهاعـــت حصواّيـــوویػهـــاى نها انســـان وســـتحب اســـت . 1873 مسأله
 ٓی رادفضـل اػ نهـاػ فـانذ درضه ست و پیب ،نهاػ حا ضهاعت ات وعتبره وارد استخروا

وســسد و  ۀخظصوصــًا بــراى ههســا، ءعشــارب و وغــ و در نهــاػ صــبح ایــن اوــر و اســت
كه صداى اعان وسسد را    .است شتر سفارش شدهیب، شنود وی كسی 

 ولـی، حصواننـد حـا ضهاعـت ر نهاػهـاى واضـب رایوسـتحب اسـت سـا ،طور ههين
گرفتگـير ظورشـيات در غخآنهاػ و  نهاػ طواف ظواندن واضبحنابر احتياط   ید و وـاه 
   .حاشد یح نهيصح حه ضهاعت

ــا هــن وصتلــف حاشــند ،هشنــينه ــوع ح ــر نهــاػ اوــام و وــأووم در ن گ ــه ضهاعــت ، ا ح
ه حـه نهـاػ آخـات خـا نهـاػ اقتـدای نهـاػ یووّيـ ،حه عنوان وثـال .ظواندن آن وشروع نيست

 .  طواف و بر عکس آن صحيح نيست

كه نهاػ را حا ضهاعت حصواند وستحب است انسان صبر . 1874 مسأله نهـاػ  و كند 
كه وصتصر حصوانند ا و  حاشـد بهتـر وـی، ه آن را طول حدهنـدك ٓی ػ نهاػ فرادضهاعتی را 

كه ز نهاػ ضهاعت اػ نهاػ اّو ين ، ظوانده شـود بهتـر اسـت - عنی تنهاخ - فرادٓی ل وقت 
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در وقــت  فــرادٓی اػ نهــاػ ، لت نهــاػير وقــت فضــيــهــاػ ضهاعــت در غولــی بهتــر بــودن ن
 .  ستيوعلوم ن، لت آنيفض

ــه نهــاػ ضها . 1875 مسأله و  ســتيز نیی ضــاینــااعتعــت اػ روى بــیحاضــر نشــدن ح
كه انسان حدون عغر نهاػ ضهاعت را تريسزاوار ن  .  كند کست 
ــر اوــام  . 1876 مسأله گ ــا ــده فرخضــه ا وــأووم حصواهــد نهــاػخ ــا ضهاعــت ظوان كــه ح  ،را 
 ،نــدارد یوــانع (ثــواب ديــحــه او) رضــاًء  دوحــاره ظوانــدن آن، ضهاعــت حصوانــد دوحــاره حــا
واضـبش را نصوانـده  كه نهـاػ یوأووو یو اقتدا ستيوستحب بودنش ثاحت نهرطند 

حنـابر  یولـ ،نـدارد یرضـاًء وـانع، ظوانـد یوـم نهاػش را حار دّو  یكه برا یحه اوام ضهاعت
كتفا نهایتواند حه ا  یوأووم نه، واضباحتياط     1.دخن نهاػ ا

كــه در نهــاػ حــ . 1877 مسأله كــه ووضــب ه كســی   حاطــل شــدنحــّدى وســواس دارد 
كـه نهـاػ را حـا ضهاعـت حص و شود نهاػش وی اػ وسـواس راحـت ، وانـدفقط در صـورتی 

   2.د نهاػ را حا ضهاعت حصواندخحا، شود وی
گر پدر  . 1878 مسأله كـه نهـاػ را حـا ضهاعـت حصوانـد ا وادر حه فرػند ظـود اوـرخا ، كنـد 
كه نهاػ را حه ضهاعت حصواناط وستحب ياحت    ؛داست 
ـــ  ـــدر  ،هالبّت گـــر اوـــر و نهـــی پ ـــا ـــد حاشـــد یدلســـوػاػ روى  ا وـــادرخ ـــه فرػن  و نســـبت ح

 .  حاشد وی وصالفت نهودن فرػند حرام، ت آنان شودخّ وضب اعوصالفتش و
كه ضهاعت بر . 1879 مسأله كـه نهـاػش را ، شود پا وی وقتی  كسـی  وستحب اسـت 
كه نهـاػ ا و حا ضهاعت حصواندآن را دوحاره ، ظوانده ٓی فراد گر حعد حفههد  لـش حاطـل ّو ا
 .  كافی است م اونهاػ دّو ، بوده

                                                           
كــه وــی ،ههشنــين. 1 وــثاًل اّول در وســسد و حعــد در ودرســه  ،ظواهــد نهــاػش را در دو وکــاناوــام ضهــاعتی 

ــه قصــد نهــاػ ضهاعــت اقتــدا ، حصوانــد ــه او ح ــه نّيــت فــرادٓی در وســسد حصوانــد و وــأوووين ح گــر نهــاػ را ح ا
ــدســ س آن نهــاػ را در ودرســه ، نهاخنــد ــه نّيــت ضهاعــت حصوان وشــروعّيت آن ثاحــت نيســت و حکــن ، ح

 . صورت وغكور در وسأله را دارد

كه در وسألۀ حکهی  ،در ظواندن نهاػ حه ضهاعت. 2   . وراعات نهاخد ،شود  عكر وی« 1729» را 



    / نهاػ ضهاعت 

كه  . 1881 مسأله  كـدام اػ نهاػهـاىهـر ، ظوانـد ه وـیّيـوویاوام ضهاعت نهـاػ ووقعی 
كرد توان ه را ویّي ووی  .  حه او اقتدا 

طــه نهــاػ اوــام ضهاعــت ادا ، تــوان حــا ضهاعــت ظوانــدنهــاػ قضــا را وــی . 1881 مسأله
گر نهاػ قضاى صبح را حـا ، و الػم نيست هر دو خک نهاػ را حصوانند حاشد خا قضا وثاًل ا

  ؛اشکال ندارد، نهاػ ظهر خا عصر اوام حصواند
كـه اوـام ضهاعـت ویالػم اسـت نهـاػ  ،هالبّتـ ظوانـد نهـاػ قضـای حتهــی   قضـایی 
گـر اوـام ضهاعـت قضـاى نهـاػ یووّيـه ظـود. حنابراین، حاشد كـه  ا خـا شـصص دخگـرى را 

كرد وی، ظواند قضا شدن آن نهاػ خقينی حاشد وی ولی طنانشـه نهـاػ ، توان حه او اقتدا 
واضــب احتيــاط حنــابر  اقتــدا حــه او، آورد وــیضــا  هحــظــود خــا شــصص دخگــرى را احتياطــًا 

سـبب ، وگر آنکه نهاػ وأووم هن احتياطی حاشـد و سـبب احتيـاط اوـام؛ ضایز نيست
 ؛ احتياط وأووم نيز حاشد

وثل آنکه هر دو حه عّلـت احتهـال در اشـتباه وشـتركی نسـبت حـه قبلـه در نهـاػ خـا  
كـهبـودن  نسـس خا آنکـه بـرای احتهـال در ظوانند آنها را دوحاره وی، نهاػهای قبل  آبـی 

گرفتهشتركًا و گـر وـأووم و در وثـال 1ظواننـد آن را دوحاره وی انداػ آن وضو  هـای وـغكور ا
، ضهـت خـا ضهـات دخگـری هـن بـرای احتيـاطش حاشـد، عالوه بر ضهت احتيـاط اوـام
ــروثــل اخنکــه احتهــال وــی ــا کدهــد در نهــاػ ركنــی را ت در وکــان غصــبی نهــاػ  كــرده خ

كند، ػتواند در این نها حاػ هن وی، حاشد ظوانده  . حه او اقتدا 
گــرشــاخان عكــر اســت،  اوــام و وــأووم )خــا وــأوووين( بــرای خــک وّيــت نهــاػ قضــای  ا

كــه حــه   و ههــين الػم نيســت ســبب احتيــاط ههــه خکــی حاشــد، ظواننــد احتيــاطی وی

                                                           
گر دو نفر وثاًل شک در صّحت تلف  )ض( در ،ههشنين. 1  داشـته «غير الهغضـوب علـيهن و ال الضـاّلين» ا

كيفّيت دو تلّف  وعلوم نباشد كه احتهال دارد خکی اػ آنها حـرف را صـحيح ، حاشند و خکی بودن  طوری 
كرده حاشد كرده و دخگری غلط ادا  اّوـا ؛ اقتدای خکی حـه دخگـری وحـّل اشـکال اسـت، در این صورت، ادا 

گر كيفّيت اػ هر دو نفر وعلوم حاشـد ا صـّحت ایـن نـوع ولـی هـر دو نفـر شـک در  ،ادای حرف )ض( حه خک 
 . اقتدای آنها حه هن وانعی ندارد، تلّف  داشته حاشند و حصواهند نهاػشان را احتياطًا دوحاره حصوانند
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   1.كافی است، آوردن نهاػهای قضای آن وّيت نهاػ حصوانندضا  هحقصد 
كه نهیو نيز   كه اوـام ضهاعـت ویداند نهاػ   برای وأوووی  ظوانـد قضـای   قضایی 

كــه نهــاػو احتهــال عقالیــی وــی خقينــی اســت خــا قضــای احتيــاطی اوــام قضــای   دهــد 
 .  تحقيق واضب نيست، خقينی است

حنــابر احتيــاط  )خعنــی  ظوانــدنهــاػ قضــای احتيــاطی وــی كــه   وــأوووی . 1882 مسأله
، الػم تيــاط حنــابر اح توانــدنهــی  ، ظوانــد(وــی نهــاػ قضــا  ، واضــب خــا احتيــاط وســتحب 

كــه نهــاػ قضــای ، در صــفوف نهــاػ ضهاعــت حاشــد اّتصــال  ۀواســط كســی  ــرای  وگــر ب
خـــا آنکـــه اوـــام  حاشـــد ظوانـــد و شـــبيه ظـــودش در ضهـــت احتيـــاط ویاحتيـــاطی وـــی

دو وـورد  كـه توضـيح هـر، ضهاعت و وأوووين ههه برای خک وّيت نهاػ قضا حصواننـد
 .  در وسأله قبل بیان شد
كــه ویوــأوووشــاخان عكــر اســت،  دانــد نهــاػ ظواهــد نهــاػ قضــا حصوانــد و نهــی ی 

كه واسط اّتصال او حه اوام ضهاعت هستند نهاػ قضای خقينی است خا نهـاػ  ۀكسانی 
كــه نهــاػولــی احتهــال عقالیــی وــی، قضــای احتيــاطی الػم ، آنــان خقينــی اســت  دهــد 

كند خا در این وورد تحقيق و تفّحص نهاخد  .  نيست اػ آنان سؤال 

كه اػ احتدا وستحب بوده ح یواند نهاػ وستحبت نهی فرد . 1883 مسأله ضهاعـت  هرا 
ولــی نهــاػ ، (واضــب اســتحنــابر احتيــاط  اػ وــوارد ین حکــن در حعضــیــه االبّتــ) حصوانــد
 .حــا ضهاعــت ظوانــد تــوان وــی را - شــود وــی كــه بــراى آوــدن حــاران ظوانــده - استســقاء
كه واضب بوده وی ،نيههشن حـا ضهاعـت ، و حه ضهتی وستحب شـده توان نهاػى را 
كه در ػوان حضور اواميوانند نهاػ ع؛ ظواند ت حه عّلـواضب بوده و  د فطر و قرحان 
 .  حاشد شان وستحب ویخب شدن اخغا

                                                           
شراخط صّحت نهـاػ قضـا نيـز ، الػم است عالوه بر رعاخت سایر شراخط صحيح بودن نهاػ ضهاعت ،البّته. 1

گردد گر وتوّفٓی خک شبانه؛ رعاخت  نهـاػ قضـای ظهـر وّيـت وـغكور  ،ته حاشد و اوامروػ نهاػ قضا داش وثاًل ا
خا اوـام نهـاػ قضـای وغـرب وی و وـأووم نهـاػ ، نهاػ قضای عصر ههان روػ او را حصواند ،را حصواند و وأووم

 . نهاػ وأووم صحيح نيست، قضای عشای ههان شب او را حصواند
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كه اوا . 1884 مسأله گر انسان نداند نهاػى را   ه اسـتّيـوویظواند نهـاػ واضـب  م ویا
كند نهی، ا نهاػ وستحبخ  .  تواند حه او اقتدا 

توسط کار ووموأاحکامخواندنقراجتواذ
 .  گر نهاػ را ظودش حصواندخاعكار د 1،ر اػ حهد و سورهيد غخوأووم حا . 1885 مسأله
گــر وــأووم در ركعــت اّو  . 1886 مسأله  یصــدا ءم نهــاػ صــبح و وغــرب و عشــال و دّو ا

د حهـد و سـوره را خـحا، ص ندهـديكلهات را تشصهرطند  ،اوام را حشنود ۀحهد و سور
گر صدا  ؛ صواندوستحب است حهد و سوره را ح، اوام را نشنود ینصواند و ا

حنـــابر  آن را هـــن «نيحالـــّرَ  ِن ٓه ْح الـــّرَ  اهّلِل  ِن ْســحِ » یآهســـته حصوانـــد حّتـــ د آن راخـــحا یولــ
حلنــد ، ندانســتن وســأله دليــلا حــه خــو طنانشــه ســهوًا  دخــآهســته حگو واضــباحتيــاط 

 .  ح استيحصواند نهاػش صح
گر وأووم حعض . 1887 مسأله كلهـات حهـد و سـور یا توانـد آن  یو، اوـام را حشـنود ۀاػ 
كه نه یوقدار  .  شنود حصواند یرا 

گر وأووم سهوًا حهـد و سـوره را حصوانـد . 1888 مسأله كنـد صـدايـا ظخـ، ا كـه  ییال  را 
اوــام  یســت و حهــد و ســوره را حصوانــد و حعــد حفههــد صــداياوــام ن یشــنود صــدا یو

 .  ح استينهاػش صح، بوده
گــر وــأووم شــ . 1889 مسأله كــه صــدا کا  ییا صــداخــ، ا نــهخــشــنود  یاوــام را و یكنــد 

توانـد حهـد و سـوره را  یو، گـرخشـصص د یا صـداخـم اسـت اوا یحشنود و نداند صدا
 .  حصواند
، واضــبحنــابر احتيــاط  ،نهــاػ ظهــر و عصــر مل و دّو وــأووم در ركعــت اّو  . 1891 مسأله
 .  دخآن عكر حگو ید حهد و سوره را حصواند و وستحب است حه ضاخنبا

گر . 1891 مسأله  ۀوظيفـ، ركعت سّوم خـا طهـارم اوـام حاشـد، ركعت اّول خا دّوم وأووم ا

                                                           
كه وأوومواضب سوره( نيز در حعضی اػ وواحتياط حنابر  البّته ظواندن حهد )و. 1 خک خا طند ركعت دیر ، ارد 

كه در وساجل حعد وی، آوده  . الػم است، آخد حا توضيحاتی 
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 ِن ٓه ْح الـّرَ  اهّلِل  ِن ْسـحِ »آن را آهسته حصواند حّتـی  حاخدو  حهد و سوره استوأووم ظواندن 
ــّرَ  ــد، واضــبحنــابر احتيــاط  آن را هــن« حينال ــه  آهســته حگوخ ــا ح و طنانشــه آن را ســهوًا خ

 .  نهاػش صحيح است، حلند ظوانده حاشد عّلت ندانستن وسأله

جهاعتحبودنیصحطیشرا نهاز
كـه ده  ،ح بـودن نهـاػ ضهاعــتيصـح نـده عكــر خح آن در وسـاجل آيتوضــشـرط دارد 

 .  شود یو

   وأوومقصداقتدابهاوامجهاعتراداشتهباشد:لشرطاو 

كـــه وـــأووم قصـــد اقتـــدا حـــه اوـــام  . 1892 مسأله در صـــّحت ضهاعـــت شـــرط اســـت 
گر انگو  ضهاعت را داشته حاشد تقّرب حـه ظداونـد وتعـال ، در اقتدا حه اوام وأووم ۀزيا

 ؛ است یكاف، حاشد

گــ  ا خــاػ وســواس  ییوثــل رهــا یگــرخد ۀزيــاو حــه اوــام ضهاعــت حــه انگ یر اقتــدااّوــا ا
زه هــن يــن انگیــكــه در ا یدر صــورت، آســان شــدن نهــاػ ظوانــدن بــر او و واننــد آن حاشــد

، زهيـن انگیـحدون قصـد قرحـت در ا ولی؛ ح استيضهاعتش صح، دخقصد قرحت نها
وطــابق حــا  طنانشــههرطنــد  ،ســتيح نيصــح واضــبحنــابر احتيــاط  نهــاػ ضهــاعتش

كرده حاشد ٓی فراد ۀوظيف  .  صحيح است نهاػش ،عهل 

كـــه قصـــد ضهاعـــت  . 1893 مسأله اوـــام ضهاعـــت در نهـــاػ ضهاعـــت الػم نيســـت 
نهـاػ عيـد فطـر و عيـد قرحـان هنگـام  .ب ؛نهـاػ ضهعـه .الهف: وگـر در سـه نهـاػ؛ نهاخد

كه فرد دوحاره حه ضهاعت وی .ج ؛واضب شدن آن خـا  ٓی فـرادآن را   ظواند و قبالً  نهاػی 
 .  استه ضهاعت ظوانده ح

گر . 1894 مسأله ونـد نهاػ ضهاعت بهـره ثواباوام ضهاعت حصواهد اػ فضيلت و  ا
گـرو  حاشـد داشـته تقّرب حـه ظداونـد وتعـال زۀحه انگي شود الػم است قصد ضهاعت  ا

كـه در ایـن  ،دنيـوی حاشـد هـای غرضدخگـری واننـد  ۀاواوت وی حه انگيـز در صـورتی 
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اّوــا حــدون قصــد قرحــت در ؛ يح اســتضهــاعتش صــح، انگيــزه هــن قصــد قرحــت نهاخــد
طنانشه وطـابق حـا ولی ؛ صحيح نيست، واضبحنابر احتياط  ضهاعتش، این انگيزه

 1.صحيح استنهاػش ، عهل نهاخد ٓی فراد ۀوظيف

كــه وشــغول ظوانــدن نهــاػ فــرادنهــاػگزار . 1895 مسأله  بــینتوانــد در ســت نهــیٓی ای 
كــه برگــزار وــی، آن ا حــه ضهاعــت عــدول شــود اقتــدا نهاخــد و نّيــتش رحــه نهــاػ ضهــاعتی 
 .  ل نهاػ حاشدحلکه الػم است قصد اقتدا اػ اّو ، دهد

  کهواس طیوأوومووأوومدنیبونیزناوامووأوومیب:مشرطدو  نو أوومیب هگر
واواماستحاجلینباشد

كـه يط، در شرط دّوم صّحت نهاػ ضهاعت اػ حاجل ونظور . 1896 مسأله زى است 
كند  و 3نهـاخا واننـدو  2واریـا دخـواننـد پـرده ، دن شودخاػ د ظواه وانع، آنها را اػ هن ضدا 

گـر در تهـام ؛ رنگیصاف و ب ۀشيوانند ش، ظواه وانع نشود ا خـنهـاػ هـای  حالتپس ا
كـه واسـطخن وأووم و وأووم دیا بخ وأووم ن اوام ویب، هاآن اػ یحعض ، صـال اسـتاتّ  ۀگـر 
 ؛ ضهاعت حاطل ظواهد شد، اجلی حاشدن حيطن

كوالبّتــ  ههشنــين ، نــدارد وــانعیحــدود خــک وضــب و واننــد آن تــاه ه وضــود حاجــل 
فـاظ و ضلـوگيری اػ ظطـر سـقوط وضود حاجل عهودی در طبقـات فوقـانی حـه عنـوان ِح 

كوتاه حاشد كه ارتفاع آن  و اّوـا وضـود  4وانند حدود خـک وتـر اشـکال نـدارد ،در صورتی 
 .  وحّل اشکال است، فاظحاجل افقی در طبقات فوقانی حه عنوان ِح 

                                                           
 . حاشدبرای وأوووين احکام ضهاعت ضاری وی ،در فرض وغكور. 1

كه دارای ونافغ حاػ بوده. 2 كه بین ويلـه ،البّته حاجل بودن اشياجی  هـای آن فاصـله وثل حعضی اػ اقسام نرده 
 . حاشداضب ویواحتياط حنابر  ،شودساػی صفوف نهاػ ضهاعت استفاده وی ااست و برای ضد

كه ضـزءفاصله شدن خک انسان حا قاوت وتوسحّتی . 3 ضهاعـت نيسـت نهـاػگزاران  ط )اخستاده خا نشسته( 
 .  تواند اػ وصادیق حاجل وحسوب شودوی ،نيز

گــر واننــد دیــوار ســتوقــدار وتعــارف بــرای حفاظــت و پیشــگيری اػ ظطــر ســقوط ا، ونظــور. 4 رتفــع و ، وو اّوــا ا
 .  شودحلند حاشد حاجل وحسوب وی
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در وسـأله حعـد كـه  طنـان، است استثنا شدهوغكور ػن اػ حکن ان عكر است، شاخ 
 . ظواهد آود

گر اوام ضهاعت . 1897 مسأله  ن آن ػن و اوـامیطنانشه بـ، ػن حاشد، ورد و وأووم، ا
او حــه اوــام وّتصــل شــده  ۀكــه وــرد اســت و ػن حــه واســط یگــرخن آن ػن و وــأووم دیا بــخــ

اّوــا احکــام وربــوط حــه  1؛ل نــدارداشــکا، و واننــد آن حاشــد شــهيش، دیــوار، پــرده، اســت
اوـام ضهاعـت و وـأووم هـر دو كـه  یدر وـورد و نيـز ن صفوف ظوِد حـانوانیوضود حاجل ب
 .  حاشد یههانند احکام وضود حاجل در نهاػ ضهاعت وردان و، ػن هستند

گر حعد اػ شـروع حـه نهـاػ . 1898 مسأله كـه یا بـخـ ن وـأووم و اوـامیبـ، ا كسـی  ن وـأووم و 
ضهاعـت ، گـرى حاجـل شـودخز ديـا طخـپـرده ، اسـته اوـام صل حاو وّت  ۀواسطه وأووم ح

حکــن  نیــه اػ االبّتــ؛ دخــعهــل نها ٓی فــراد ۀفــيو الػم اســت وــأووم حــه وظ شــود حاطــل وــی
گغشت  ههشنان  .  نا شده استػن استث، كه 

نهــاػ  ای واننــد عبــور انســانی اػ بــین صــفو لحظــه حاجــل غيــر وســتقّر  . 1899 مسأله
گــر طنــدین نفــر پشــت، ضهاعــت اشــکال نــدارد ســر هــن و حــدون فاصــله اػ بــین  ولــی ا

 .  شوداحکام حاجل ضاری وی، صف نهاػ ضهاعت عبور نهاخند

گر حه  . 1911 مسأله كـه دو  - نه وضـود حاجـل - لصف اّو  بودن یطوالن ضهتا كسـانی 
كننــد وــی، ننــدينب وــام راا، انــد ســتادهخطــرف صــف ا گــر حــه يــو ن تواننــد اقتــدا   عّلــتز ا

كــه دك، گــرخهــاى دکــی اػ صــفخ بــودن یطــوالن انــد صــف  ســتادهخو طــرف آن اســانی 
 .  ندختوانند اقتدا نها وی، ننديد را نبضلوى ظو

گــر صــف . 1911 مسأله ، برســد - حاشــد  یكــه حــاػ وــ - ضهاعــت تــا درِب وســسد یهــا  ا
كـه در داظـل خضلـو ن او و صفیستاده و بخپشت صف ا، كه وقابل درب یوأووو ش 

كسـانيـو ن ح استيصح نهاػش حه ضهاعت، نباشد یحاجل، حاشد یوسسد و كـه  یز 
                                                           

گر وکان وأوووين ػن در طبق ،شاخان عكر است. 1 كـاواًل وسـتقل، ضـدا و و ۀا نعـزل اػ اوـام فوقانی خا ههکـف 
صـحيح بـودن اقتـدا ، خا وأوووين ورد حاشـد و فقـط اػ طریـق حلنـدگو صـدای اوـام ضهاعـت حـه آنـان برسـد

وگرنـه  ،فاصـلۀ الػم در ضهاعـت رعاخـت شـده حاشـد كـه این در صورتی است ،البّته .ل استوحّل اشکا
 . حنابر فتوٓی صحيح نيست اقتدا
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 ؛ حاشد یو ح يصح، كنند نهاػشان حه ضهاعت یپشت سر او اقتدا و

كســان رون درب یــقســهت ب ل شــده دريِل تشــکصــف اّو  در دو طــرف كــه یحلکــه 
نتواننـد هرطند  ،اّتصال حه ضهاعت دارند، گرخاند و اػ ضهت وأووم د ستادهخوسسد ا

كــه داظــل وســسد هســتند یک اػ افــراد صــف ضلــوخــر يهــ ضــود حــه ســبب و، ظــود را 
ــل ــد) حاج ــه ح اســتينهــاػ ضهاعتشــان صــح، ننــديبب( وار وســسدی ــ و ح كّل در  یطــور 

كــه وــأووميشــرط ن، صــّحت نهــاػ ضهاعــت ــحــّداقل  ســت  ــوخ  یک نفــر اػ صــف ضل
كافيش را ببخظو  .  است یند و اّتصال 

كه پشت ستون ا . 1912 مسأله گر اػ طـرف راسـت ، ستادهخكسی   ۀواسـطه ا طـ  حـخـا
طنانشـه اػ طـرف راسـت  یولـ؛ كند تواند اقتدا نهی، صل نباشدگر حه اوام وّت خوأووم د

ک اػ خـر ينتوانـد هـهرطنـد  ،دخـتوانـد اقتـدا نها یا ط  حه اوام اّتصال داشته حاشد وخ
 .  نديظود را بب ین صف ضلويوأووو

 سشرط جاىوأوومبلندترنباشدیجاىا:مو  ستادناواماز
كـه ضـای اخسـتادن اوـام ضهاعـت اػ  . 1913 مسأله در صّحت ضهاعت شرط اسـت 
ــی ، وــأووم حلنــدتر نباشــدضــای  گــرول ــ ســتادن اوــامخا یضــا ا ــه وقــدار ن  یاػ ضــاز ياطح

گــر ػوــيــو ن حلنــدتر حاشــد اشــکال نــداردســتادن وــأووم خا اوــام در  و ب حاشــدين سراشــيز ا
كه كه سراش، ستدخحلندتر است حا طرفی  حاشـد  یو طور اد نباشدخبی آن زيدر صورتی 
 . وانعی ندارد، ندخگو وی حن وسّط يكه حه آن ػو

گر ضاى وأووم حلنـدتر اػ ضـاى اوـام حاشـد . 1914 مسأله گـر حـه ؛ اشـکال نـدارد، ا ولـی ا
كه نگو كردهند اضتخقدرى حلندتر حاشد   .  ستيح نيضهاعت صح، اند هاع 

 اوام:مچهارشرط ستدیانوأوومجلوتراز
نفــر  کخــ، نطــه وــرد حاشــد طــه ػ - ســتدخاحضلــوتر اػ اوــام د خــنباوــأووم  . 1915 مسأله
گر وأوووحلکه  - ا طند نفر حاشندخحاشد  و  داشـته حاشـندوـرد در ضهاعـت حضـور  نيا

كه وساوياحت، حاشندنفر  کخشتر اػ یب سـتند خاوام ضهاعـت نا یاط واضب آن است 
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كه پشت سر اوام حايو احت ستندختر حا  عقب یو وقدار  ؛ ستندخاط وستحب است 

گر وأووم یول  كـه وسـاو، نفـر حاشـد کخـتنها ، ورد ا و  سـتدخاوـام حا یاشـکال نـدارد 
كـه در وکـان ركـوع و سـسده و نشسـتن ظـودش هـن اػ اوــام يـاحت اط وسـتحب اسـت 

 .  ضلوتر نباشد
گر وأووم . 1916 مسأله د خـحا، واضـبحنـابر احتيـاط  ،ورد حاشد، ػن و اوام ضهاعت، ا
كــه ضــا یحــه وقــدارحــّداقل  ن فاصــلهیــســتد و اختــر حا ػن اػ اوــام عقــب وــأووم  یحاشــد 
اط وســتحب يــو احت حاشــداوــام در حــال ســسده  یدو ػانــو یضــا یاو وســاو ۀســسد

گونه كه ػن حه  كه   عقب یا  است  تادن اوـام سـخا یاو پشـت ضـا ۀسـسد وحـّل تر حاشد 
 .  حاشد

گر واسط ،نيههشن حنـابر  ،وـرد اسـت وـأووم، ػن حه اوـام ضهاعـت ماّتصال وأوو ۀا
كـه  یحـه وقـدارحـّداقل  ،سـتدختـر حا ورد عقب د وأووم ػن اػ وأوومخحا، واضباحتياط 

اط يـو احت وـأووم وـرد در حـال سـسده حاشـد یدو ػانـو یضـا یوسـاواو  ۀسسد یضا
كــ گونــهه وســتحب اســت  كــه   عقــب یا  ػن حــه   یاو پشــت ضــا ۀســسد وحــّل تــر حاشــد 

 .  ورد حاشد ادن وأوومستخا
گر اوام و وأووم . 1917 مسأله كـه اوـام يـاحت، هر دو ػن حاشـند، ا اط واضـب آن اسـت 

گـران خاوـام ضلـوتر اػ دسـتند و خف حاخـک ردخـههه در ، لصف اّو  نيضهاعت و وأووو
 .  ستدخنا

گر وأووم . 1918 مسأله سـتد و خوستحب است طرف راست اوام حا، ورد حاشد کخ، ا
گر  كه در طرف راست اوام حا، ػن حاشد کخا حنـابر  یولـ، سـتدخحاػ هن وستحب است 

اوام در  یدو ػانو یضا یػن وساو ۀكه وکان سسد یحه وقدارحّداقل  ،الػماحتياط 
گونـهيو احت ستدختر حا اػ او عقب، حال سسده حاشد كه ػن حه   یا  اط وستحب است 

كه   عقب  .  ستادن اوام حاشدخا یاو پشت ضا ۀسسد وحّل تر حاشد 
گر وأووم . 1919 مسأله وسـتحب ، وـرد و طنـد ػن حاشـند کخـا خػن  کخورد و  کخ، ا

؛ ســتندخا طنــد ػن پشــت ســر اوــام حاخــػن  کخــســتد و خاســت وــرد طــرف راســت اوــام حا
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 عكرقبل  ۀكه در وسأل یحه وقدارحّداقل  ،ن ػنياست وأوووالػم ، اطياحتحنابر  البّته
 .  ستندختر حا  عقبو وأووم ورد اػ اوام ضهاعت ، شد

گــر وــأوووين . 1911 مسأله الػم ، احتيــاطحنــابر  ،طنــد وــرد و خــک خــا طنــد ػن حاشــند، ا
كهی عقـب حلکـه ، تـر اػ وحـّل اخسـتادن اوـام حاشـداست وحّل اخستادن وأوووين ورد 

 ر اوــام ضهاعــت و ػنــان پشــت ســر وــردان حاخســتند ووســتحب اســت وــردان پشــت ســ
كــه حنــابر احتيــاطحــّداقل  تر   حاخــد ػن خــا ػنــان اػ اوــام و وــأوووين وــرد عقــب، وقــداری 

 .  شد عكر «1247» ۀحاخستند در وسأل

گــر نهــاػ ضهاعــت در وســسد الحــرام برگــزار شــود . 1911 مسأله كــه، ا تهــام  در صــورتی 
نهـاػ ضهاعـت دارای سـایر صفوف وأوووين پشت سِر اوـام ضهاعـت تشـکيل شـود و 

ای نهـاػ ضهاعـت حـه شـکل دایـره ۀو اّوـا اقاوـ شراخط صـّحت نيـز حاشـد اشـکال نـدارد
كـه در  وحـّل اشـکال اسـت، كعبهشکل در اطراف  كسـی  بـر  وحـّل اخسـتادنشو نهـاػ 

 . اوام وقّدم شده حاشد اشکال دارد
كـه اوـروػه در وسـسد الحـراشاخان عكر اسـت،  م حـه شـركت در نهاػهـای ضهـاعتی 

شـود حـا رعاخـت شـروط وعتبـر در وـورد نهـاػ پشـت سـر شـصص  ای بر پـا وی شکل دایره
   1.است غير اواوی ضایز

 صالب:نپنجشرط جهاعترعایهانصفیات  تشودینهاز
ــ ۀفاصــل در نهــاػ ضهاعــت . 1912 مسأله ــنبا، ن وــأووم و اوــامیب ــًا زخ ــد عرف ؛ حاشــداد خ

كــه بــيــحلکــه احت ســتادن اوــام خا یاوــأووم و ضــ ۀســسد ین ضــایاط واضــب آن اســت 
 .  فاصله نباشد 2قدم ۀانداػن یتر  شتر اػ بزرگیب

                                                           
كــه فــرد. 1 طــور آهســته  هرطنــد حــه ،حهــد و ســورۀ نهــاػش را ظــودش ،نهــاػگزار اػ ضهلــۀ آن شــروط ایــن اســت 

 . حصواند
و انعقـاد ضهاعـت در صـورت  اشـکال نـدارد« خـک وتـر و بیسـت سـانتيهتر»فاصله شدن حـدود  ،حنابراین. 2

 . وحّل اشکال است، شدن حه وقدار دو وتر و وانند آن فاصله
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ق او یـسـتاده و اػ طرخاو ا یكـه ضلـو یانسـان حـا وـأووو ۀن حکن در وورد فاصليهه 
 ؛ حاشد وی یضار، صل استحه اوام وّت 
كه ضاياحت البّته سـتادن اوـام خا یستادن وـأووم حـا ضـاخا یاط وستحب آن است 

كســخــ ــ، ســتادهخاو ا یكــه ضلــو یا  كــه حــه ســسده  یانســان در حــال حــدن ۀش اػ انــداػیب
 .  فاصله نداشته حاشد، رود یو

گر وأووم اػ سهت ضلو حه اوام وّتصل نباشد . 1913 مسأله كه  یكس ۀحه واسط یول، ا
كــرده حــه اوــام وّتصــل حاشــدخــطــرف راســت  ضــای ن ید فاصــله بــخــنبا، ا طــ  او اقتــدا 
عرفـًا ، ل او حـه اوـام اسـتاّتصـا اسـطۀكـه و یشصصـضـای اخسـتادن وـأووم و اخستادن 

ا خــكــه در طــرف راســت  ین شصصــيد حــا طنــخــحا، الػمحنــابر احتيــاط  حلکــه؛ اد حاشــدخــز
كرده  .  فاصله نداشته حاشد 1قدم ۀانداػن یتر  شتر اػ بزرگیب، ط  او اقتدا 

گر وأووم و . 1914 مسأله گـر حـه اوـام ضهاعـت وّتصـل خن ديق وأووویظواهد اػ طر  یا
ـــه اوـــام ضهاعـــت اػ ســـ، شـــود ـــو و ســـهت راســـت و ســـهت طـــ  اّتصـــال ح هت ضل
ق وـأووم پشـت سـر حـه اوـام ضهاعـت وّتصـل یـتوانـد اػ طر ینه یول، ر استیپغ اوکان
( سـهت طـ  و سهت راسـت، ضلو) ست وأووم اػ سه طرفيالػم ن ،نيههشن .شود

كاف کخحلکه اّتصال اػ  ،حه اوام ضهاعت وّتصل حاشد  .  است یطرف 
گر در و . 1915 مسأله كسـیا بـخـ ن وأووم و اوـامیب، ان نهاػيا كـه وـأووم حـه  ین وـأووم و 
ارتبـاط وـأووم حـا اوـام قطـع ، دخـایش بیاد پـخـز ۀفاصـل، او حه اوام وّتصـل اسـت ۀواسط

گــر ب؛ شــود  یوــ ٓی شــده و نهــاػ فــراد  ،دا شــودیــقــدم بــزرگ فاصــله پ کخــشــتر اػ یحلکــه ا
شـود و   یو ٓی نهاػ وأووم فراد، واضبحنابر احتياط  ،اد صادق نباشدخز ۀفاصلهرطند 

 . اداوه دهد ٓی تواند نهاػش را حه قصد فراد یو
گر ، رة االحرام اواميحعد اػ تکب . 1916 مسأله اّتصـال فـرد  ۀكه واسط صف ضلوافرادی اػ ا

گفتن آنان نزديو تکببوده نهاػ  ۀآواد، حه اوام هستند كـه در صـف  ینهاػگزار، حاشد کخر 
  .فته حاشندر نگيهنوػ تکب، آن افرادهرطند  ،دخر حگويتواند تکب یو، ستادهخحعد ا

                                                           
 .  ههان. 1
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گر وأووم در صف اّو  ،نيههشن   ینير اوام طنانشه وـأووويحعد اػ تکب، ستادهخل اا
گفــتن آنــان نزديــنهــاػ حاشــند و تکب ۀآوــاد، اّتصــال او حــه اوــام هســتند ۀكــه واســط  کخــر 
كـه در هـر دو صـورت يـاحت یولـ؛ دخـر حگويتواند تکب یو، حاشد اط وسـتحب آن اسـت 

ــا تکب كنــد ت گفــتنيــوــأووم صــبر  ــه اوــام ضهاعــت  ۀكــه واســط ینيوــأووو ر  اّتصــال او ح
 .  دخاالحرام را حگو رةيتهام شود س س تکب، هستند
گر نهاػ هه . 1917 مسأله فـرد هسـتند تهـام شـود و فـورًا  یكه در صف ضلـو یكسان ۀا
كــه در صــف  ین افــرادیبــ ۀطنانشــه فاصــل، حــه اوــام اقتــدا نکننــد یگــرخنهــاػ د یبــرا

كســان كــه نهاػشــان تهــام شــده قــرار  یكســانكــه در صــف ضلــوتر اػ  یعقــب هســتند حــا 
 ٓی شــود و نهــاػ آنــان فــراد یاد حاشــد ضهاعــت صــف عقــب حاطــل وــخــعرفــًا ز، دارنــد
 . گردد  یو

گر فاصل ،نيههشن كـه در صـف ضلـو نهاػشـان  یكسـان یولـ ،اد نباشدخوغكور ز ۀا
گونه یتهام شده و قصد اقتدا كـه نند يخـا حنشـسـتند خحا یا  وسّدد حه اوام را ندارند حه 

كـاًل قطـع ، صفوف حه ضهـت وضـود آن حاجـل نیعرفًا حاجل وحسوب شوند و ارتباط ب
 ؛ گردد  یو ٓی شود و نهاػ آنان فراد یضهاعت صف عقب حاطل و، گردد
گـر حاجـل وحسـوب ااّو   شـتر اػ یب یولـ ،سـتياد نخـز هـن عرفـاً  فاصـلهو شـوند  نهـی ا
ح يصــحاضــب وحنــابر احتيــاط  ضهاعــت صــف عقــب ،اســتقــدم  ۀانــداػن یتــر  بــزرگ
 .  حاشد ینه

گر نهاػ هه . 1918 مسأله فـرد هسـتند تهـام شـود و فـورًا  یكه در صف ضلـو یكسان ۀا
 ،قـدم حاشـد ۀانـداػن یتـر  شـتر اػ بـزرگیا بخاد حاشد خعرفًا ز، وغكور ۀاقتدا حکنند و فاصل

ح يواضـب صـححنابر احتيـاط  ضهاعت صف حعد، اد هن وحسوب نگرددخزهرطند 
 .  حاشد ینه

گر واسط . 1919 مسأله طنانشه نداننـد نهـاػ ، ز حاشدّي وه ۀحّش ، ضهاعت اّتصال در ۀا
كـه نهـاػش یـیو احتهـال عقال خا نه او حاطل است تواننـد  یوـ، حاشـدح يصـح حدهنـد 
كنند    .اقتدا 
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گــر در ضهــاعت ،طــور ههــين  كــه ، اســت یدواػده اوــاو ۀعيكــه اوــام آن شــ یا فــردی 
ــردطنانشــه نهــاػ ، حاشــد اػ اهــل تســّنن، اســت اّتصــال ۀواســط ــر طبــق آن ف  وــغهب ب
كنند یو، ح حاشديصح ظودش  .  توانند اقتدا 

ــه وظيفــه . 1921 مسأله ك ــأوووی  ــی 1اش شــرعًا نهــاػ نشســته اســتو ــد واســطو  ۀتوان
و وأوووين دخگر نيز طنانشه احتهال عقالیـی  اّتصال در صفوف نهاػ ضهاعت حاشد
كه نهاػ وی صحيح اسـت كننـد و او را واسـط وی، حدهند  اّتصـال ظـود  ۀتواننـد اقتـدا 

 .  عت قرار دهندحه اوام ضها
ـــر . 1921 مسأله گ ـــد نهـــاػ وـــأووونهـــاػگزار  ا ـــه واســـط ینيحدان اّتصـــال او حـــه اوـــام  ۀك

كنـد ۀتوانـد حـه واسـط ینه، ضهاعت هستند حاطل است گـر  یولـ؛ آنـان حـه اوـام اقتـدا  ا
 .  دختواند اقتدا نها یو، ا نهخح است ينداند نهاػ آنان صح

ن ػن يوووا وـأخـوـأووم  ۀلين ورد حه اوام ضهاعـت حـه وسـيصال وأووواتّ  . 1922 مسأله
 .  ستين یكاف

كـه در آن نهـاػ ضهاعـت برقـرار اسـت حاضـر شـود و  . 1923 مسأله گر فرد در وکـانی  ا
گـــر حصواهـــد حـــه صـــف نهـــاػ  كـــه ا اوـــام را در حـــال ركـــوع ببينـــد و تـــرس داشـــته حاشـــد 

كـه هسـت وی، داردضهاعت ولحق شود اوام سر اػ ركوع بر وی تواند در ههان ضـایی 
س س در حـال ، الحرام را حگوخد و حه ركوع برودحه اوام ضهاعت اقتدا نهاخد و تکبيرة ا

نهــاػ ضهاعــت ولحــق  اػ ركــوع راه رفتــه و ظــود را حــه صــفركــوع خــا در حــال قيــام حعــد 
كرده و ركوع و سسود نهاػش را در ههان ضا انسام دهد سـ س در ، نهاخد خا آنکه صبر 

 ؛ حال اخستادن برای ركعت حعد حه صف نهاػ ضهاعت ولحق شود

وحــّل  ،تن بــین دو ســسده بــرای ولحــق شــدن حــه صــف نهــاػ ضهاعــتاّوــا راه رفــ 
   .اشکال است

                                                           
گــر وظيفــۀ شــرعی فــرد حــه ضهــت عــغری ،شــاخان عكــر اســت. 1 نهــاػ  - واننــد نداشــتن پــا خــا فلــذ بــودن پــا - ا

وحسـوب شـده و حاجـل گزار نهـاػ وخلشر خا صندلی وغكور اػ شؤون، ظواندن روی وخلشر خا صندلی حاشد
 . آخدحه حساب نهی
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كه راه رفتن ضایز استدر وواردشاخان عكر است،  فرق ندارد حه سهت ضلـو خـا ، ی 
عقب خا حه طرف راسـت خـا طـ  حاشـد و الػم نيسـت حـه هنگـام راه رفـتن پـای ظـود را 

كــار وطــابق حــا احتيــاط وســتحب، روی ػوــين حکشــد حکــن  ولــی، اســت هرطنــد ایــن 
كه در عیل ویوغكور دارای شراخطی وی  : آخد حاشد 

 .  در حال راه رفتن اػ قبله ونحرف نشود .الف

ســایر شــراخط نهــاػ ضهاعــت غيــر اػ دوری و فاصــله اػ صــفوف نهــاػ ضهاعــت  .ب
كـه وی، فـراهن حاشــد ظواهــد اقتــدا  وثـل اخنکــه حاجـل و وــانعی نباشـد خــا وـأووم وــغكور 

 . م نباشد خا ضای اخستادن اوام حاالتر اػ وأووم نباشد و وانند آنكند ضلوتر اػ اوا
 .  در حال راه رفتن عكر نگوخد، احتياط واضبحنابر  .ج
خاد نباشد .د كه عرفًا اقتدا صدق نکند خا ووضب شود راه رفتن حه  فاصله آن قدر ز

كـه صـورت و هيــأت  گـردد  كثيـری وحسـوب  سـهت صـف نهـاػ ضهاعـت عرفـًا فعـل 
 .  شودكند و ووضب حطالن آن وحو نهاػ را 

 گرددیرویوتابعتوپ:ششنشرط اوامجهاعتوراعات از
وتاحعـــت و ، در نهـــاػ ضهاعـــت شـــرط اســـت وـــأووم اػ اوـــام ضهاعـــت . 1924 مسأله

 اػ اوـام در وسـاجل حعـد عكـر یرویـر واضب پيغ ح ووارد واضب ويتوضكه  دخنها یرویپ
 .  شود وی

كــه وــأووم . 1925 مسأله االحــرام نهــاػ را رة يــتکب ،در صــّحت ضهاعــت شــرط اســت 
ان خـرة االحـرام را قبـل اػ اوـام حـه پايـد تکبخـنبا ،نيههشن .دخقبل اػ اوام ضهاعت نگو

كه تا تکبيحلکه احت، برساند  .  دخر نگوير اوام تهام نشده تکبياط وستحب آن است 
گر وأووم سهوًا پ. 1926 مسأله ح ينهاػش حـه ضهاعـت صـح، ش اػ اوام سالم دهدیا

گر عهدًا هـن پـ، سالم حدهد ست دوحاره حا اوامياست و الػم ن ش اػ اوـام سـالم یحلکه ا
 .  ح استياشکال ندارد و نهاػش حه ضهاعت صح، دهد

گــر وــأووم غ . 1927 مسأله گــر نهــاػ را قبــل اػ اوــام خد یعكرهــا، رة االحــراميــر اػ تکبيــا
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گر وأووم ا یول، د اشکال نداردخحگو هـا ا حداند اوام طـه وقـت آنخشنود   ین عكرها را ویا
كه پ اطياحت، دخگو یرا و  .  دخش اػ اوام نگویوستحب آن است 

گــر آن خد یكارهــا، شــود یر اػ آنشــه در نهــاػ ظوانــده وــيــد غخــوــأووم حا . 1928 مسأله
كهـخـنشستن و برظاسـتن را حـا اوـام  وانند ركوع و سسود و آورد و ضـا  هحـحعـد اػ اوـام  یا 

گر عهدًا قبل اػ اوام انسام دهـد  كـه وتاحعـت و  یطـور - حعـد اػ اوـام یادخـز ا وـّدتخـا
كـار صـدق نکنـد یرویپ ؛ شـود یضهـاعتش در آن ضـزء حاطـل وـ، انسـام دهـد - در آن 

كــاواًل حاطــل وــحنــابر احتيــاط  حلکــه ــ 1؛شــود یواضــب ضهــاعتش  گــر یول ــه نهــاػگزار  ا ح
نهــاػش ، ظواهــد آوــد «1217» ۀكــه در وســأل یليد حــه تفصــخــعهــل نها ٓی فــراد ۀفــيوظ
 .  ح استيصح

ــ . 1929 مسأله گــر وــأووم ســهوًا پ ــرداردش اػ اوــام ســر اػ ركــوع یا نــان يطنانشــه اطه ،ب
گر برگردد داشته حاشد د حـه ركـوع خـحا الػمحنـابر احتيـاط  ،رسـد وی حه اوام در ركوع، كه ا

كـه ركــن اســت نهــاػ را خـز ،ن صــورتیــبرگـردد و حــا اوــام سـر بــردارد و در ا اد شــدن ركــوع 
 ؛ كند یحاطل نه

گر عهدًا بر نگردد در صورت فوق  یود ولـشـ یحاطـل وـ، اطيـحنـابر احت ضهـاعتش، ا
 ؛ ح استيصحظواهد آود  «1217» وسألۀكه در  یلينهاػش حه تفص

گر حه ركوع برگردد و پ یول   نهـاػش، اوام سر بـردارد، ش اػ آنکه حه ركوع اوام برسدیا
 .  حاطل است واضبحنابر احتياط 

گر . 1931 مسأله  ،نـد اوـام در سـسده اسـتيبـردارد و بباػ سسده اشتباهًا سر  وأووم ا
ــان يطنانشــه اطه ــر اشــدداشــته حن گ ــام كــه ا ــردد در ســسده حــه او ــابر  ،رســد وــی برگ حن
، فتــدین اّتفــاق بیــو طنانشــه در هــر دو ســسده ا د حــه ســسده برگــرددخــحا، الػماحتيــاط 

كه ركن استخز یبرا  .  شود ینهاػ حاطل نه، اد شدن دو سسده 
كه اشتباهًا قبل . 1931 مسأله ه گـاه حـه سـسد هر، اػ اوام سر اػ سسده برداشته كسی 

                                                           
گر وأووم حـه ضهـت ندانسـتن وسـأله. 1 حـا صـدق  ،طنانشـه ضاهـل قاصـر حاشـد، وتاحعـت را رعاخـت نکـرده ،ا

 . حکن ترک وتاحعت عهدی را دارد، اّوا طنانشه ضاهل وقّصر حاشد؛ عرفی اقتدا اشکال ندارد
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نهــاػش ، ســر برداشــته اســت، دن او حــه ســسدهيد اوــام قبــل اػ رســبرگــردد و وعلــوم شــو
گ؛ ح استيصح حنـابر  شنهاػ، فتدیفاق بن اتّ یااػ خک ركعت  دو سسدههر  ر درولی ا

 .  حاطل است واضباحتياط 
گــر وــأووم اشــتباهًا ســر اػ ركــوع  . 1932 مسأله ال يــا حــه ظخــا ســسده بــردارد و ســهوًا خــا

ح يضهاعــت و نهــاػش صــح، گــرددا ســسده برنخــحــه ركــوع ، رســد ینکــه حــه اوــام نهــخا
 .  است

گر وأووم سر اػ سسده بردارد و بب . 1933 مسأله طنانشـه ، ند اوام در سسده اسـتيا
كنـدخحه قصد ا، اوام است سسدۀ اّولنکه خال ايحه ظ حـه سـسده ، نکه حا اوام سسده 

 ؛ دخآ  یاو حه حساب و سسدۀ دّوم، آن سسده، اوام بوده سسدۀ دّومرود و حفههد 

گر حه ظ اّوا  سـسدۀ اّولحـه سـسده رود و حفههـد  اوـام اسـت سسدۀ دّومنکه خال ايا
كند و دوحاره حا اوـام  ید سسده را حه قصد وتاحعت و ههراهخحا، اوام بوده حا اوام تهام 

كــه نهــاػ را حــا ضهاعــت يــاحت، و در هــر صــورت حــه ســسده رود اط وســتحب آن اســت 
كند و دوحاره حصواند  .  تهام 

گــر وــأووم ســهوًا پــ . 1934 مسأله الػم اســت عكــر ركــوع را حــه ، حــه ركــوع رودش اػ اوــام یا
ــدار واضــب حگو ــاط  ســ س، دخــوق ه قصــد پــس اػ آن حــالػم ســر برداشــته و حنــابر احتي
گفــتن عكــر در  ،ن صــورتیــو در ا حــا اوــام ضهاعــت حــه ركــوع رود، یوتاحعــت و ههراهــ

 ؛ است اط وستحبيم احتركوع دّو 

ــ گفــتن عكــر در ركــوع اّو  یول گــر  ــر، لا ضهاعــت در ركــوع  وتاحعــت اوــام کووضــب ت
گـر عكـر را حگو یعنـخ) شود یو سـر برداشـتن و ركـوع حـا اوـام ضهاعـت  یبـرا ید فرصـتخـا
تـا اوـام ضهاعـت حـه ، حهانـد یكند و در حال ركوع حاق کوتاحعت را تر( واند  ینه یحاق

 .  شود او ولحق 
ـــر اســـت،  ـــه وظ یدر وـــوردشـــاخان عك اش ســـر برداشـــتن و وتاحعـــت اػ اوـــام  فـــهيك

ح يواضـــب صـــححنـــابر احتيـــاط  ضهـــاعتش ،گـــر عهـــدًا بـــر نگـــرددا، ضهاعـــت اســـت
   .ح استيصح، ظواهد آود «1217» ۀكه در وسأل یلينهاػش حه تفص یول؛ ستين
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گـر وـأووم برگـردد حـه طيـزی اػ قراجـت اوـام  ،در این حکن  فرقی نيسـت بـین اخنکـه ا
 .  رسد خا نهوی

گر وأووم سهوًا قبل اػ اوام حه سسده برود . 1935 مسأله را حه  سسدهر الػم است عك ،ا
اوـام  اػ یرویـپسـر برداشـته سـ س حـه قصـد ، الػمحنابر احتياط  د وخوقدار واضب حگو

اط يـــن ســـسده احتیـــگفـــتن عكـــر در ا، ن صـــورتیـــو در ا ضهاعـــت حـــه ســـسده بـــرود
 ؛وستحب است

گفتن عكر در  یول گر  وتاحعـت اوـام ضهاعـت در سـسود  کووضـب تـر سـسدۀ اّولا
حهانــد تــا اوــام ضهاعــت حــه او  یحــال ســسده حــاقكنــد و در  کوتاحعــت را تــر، شــود یوــ

 .  شود ولحق 
ـــر اســـت،  ـــه وظ یدر وـــوردشـــاخان عك اش ســـر برداشـــتن و وتاحعـــت اػ اوـــام  فـــهيك

گر عهدًا بر نگردد ؛ سـتيح نيواضـب صـححنابر احتياط  ضهاعتش، ضهاعت است ا
 .  حاشد ویح يصح، ظواهد آود «1217» ۀكه در وسأل یلينهاػش حه تفص یول

گر اوام  . 1936 مسأله كه قنوت ندارد اشتباهًا قنوت حصوانا ا در ركعتـی خ ددر ركعتی 
د قنـوت و تشـّهد را خـوم نباوـأو، اشـتباهًا وشـغول ظوانـدن تشـّهد شـودكه تشّهد نـدارد 

؛ سـتدخسـتادن اوـام حاخش اػ ایا پـخـ، ش اػ اوـام حـه ركـوع رودیتوانـد پـ یولـی نهـ، حصواند
كند تا قنوت و تشّهد اوام تهام شوخحلکه حا  .  نهاػ را حا او حصواند ۀّي د و حقد صبر 
كــرده اســتیا طنــد ركعــت دخــک خــكــه  یكســ . 1937 مسأله در  ،رتــر حــه اوــام اقتــدا 
گـر سـوره  یكه و یصورت كنـد حـه ركـوع اوـام نهـخـداند ا طنانشـه ، رسـد یا قنـوت را تهـام 

حنــابر  حلکــه - ضهــاعتش در آن ضــزء، ا قنــوت را حصوانــد و حــه ركــوع نرســدخــعهــدًا ســوره 
كــاوالً احتيـاط  د خــعهــل نها ٓی فــراد ۀفــيطنانشــه حــه وظ یولـ؛ شــود یحاطــل وــ - واضــب 

 ؛ ح استينهاػش صح

كند يكه اطه یكس اّوا گر سوره را شروع  كـرده تهـام نهاخنان دارد ا گـر شـروع  د حـه خـا ا
كـه يـاحت، اد طـول نکشـدخـكه ز یدر صورت، رسد یركوع اوام و اط وسـتحب آن اسـت 

كند  كرده تهام نهخسوره را شروع  گر شروع  گـر ز یولـ؛ دخـاا ا كـه  یطـور اد طـول حکشـدخـا
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كرده تهـام خحا، كند یاوام و یند وتاحعت و ههراهخنگو د شروع نکند و طنانشه شروع 
حاطـل ظواهـد  كـاوالً  ،واضـبحنابر احتيـاط  حلکه ،وگرنه ضهاعتش در آن ضزء ،دخننها
گر حه توض البّته؛ شد ل عهـ ٓی فـه فـراديظواهـد آوـد حـه وظ «1217» وسـألۀكـه در  یحيا
 .  ح استينهاػش صح، كند

 ب:شرطهفتن یوأوومدر بدونعذر فرادقصدننهاز نكندی 
گر . 1938 مسأله حنـابر  ضهـاعتش، دخنها ٓی ن نهاػ حدون عغر قصد فرادیوأووم در ب ا
 ۀفـيوگـر آنکـه حـه وظ؛ حاشـد ویح ينهاػش صح یول، ستيح نيواضب صحاحتياط 
 ؛ دوحاره حصوانداػ را د نهخحا، واضبحنابر احتياط  كه، عهل نکرده حاشد ٓی فراد

گـــر ط البّتـــه  كـــن و ز یزيـــا كـــه در صـــورت عـــغرخـــرا  كـــرده حاشـــد  نهـــاػ را حاطـــل ، اد 
 ؛ ستيدوحاره ظواندن نهاػ الػم ن، كند ینه
گــر اػ اّو    ،كــردن آن را نداشــته و حهــد وســوره را نصوانــده ٓی ل نهــاػ قصــد فــرادوــثاًل ا
توانـد نهـاػش را  یصورت و نیدر ا، دا شودیش پخبرا ین قصديدر حال ركوع طن یول

كند و ٓی حه قصد فراد كه آن را يالػم ن تهام     .دوحاره حصواندست 
گر وأووم در نهاػ ضهاعت اػ اّو  ،ن است حکنيههشن  كـردن  ٓی ل نهاػ قصد فرادا

كــرده حاشــد و حعــد اػ آن خــز یوتاحعــت و ههراهــ یســسده را بــرا کخــآن را نداشــته و  اد 
گــر وــأووم اػ اّو اّوــ ؛دخــش آیش پــخبــرا ین قصــديطنــ كــردن آن را  ٓی ل نهــاػ قصــد فــرادا ا

حلکـه اصـل ، ضهاعـت، واضـبحنـابر احتيـاط  ،سوره را نصوانده حاشد داشته و حهد و
گ یعنــخ) وگـر آنکـه ضاهــل قاصـر حاشـد؛ حاشــد یح نهينهـاػش صـح وســأله  یريـدر فرا

اضــافه نکــرده ، اػ اوــام ضهاعــت را حــه قصــد وتاحعــت یو ركنــ( نکــرده حاشــد یكوتــاه
كه در ا  .  ست نهاػش را دوحاره حصواندين صورت الػم نیحاشد 

گر وأووم حعد اػ حهـد و سـور . 1939 مسأله ت ّيـن یعـغرت عّلـحـه ، اوـام ضهاعـت ۀا
گر حـدون عـغر حاشـد  یول، ست حهد و سوره را حصوانديالػم ن، كند ٓی فراد ش اػ یا پـخـا

هـد و ح ۀالػم اسـت ههـ، اطيـاحتحنـابر  ،دخـنها ٓی ت فـرادّيـتهام شدن حهـد و سـوره ن
 .  سوره را حصواند
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گر  . 1941 مسأله توانـد دوحـاره  ینهـ، دخـنها ٓی ت فـرادّيـن نهاػ ضهاعـت نیدر بوأووم ا
كنــدّيــن كــه ن بواضــحنــابر احتيــاط  ن اســتيههشنــ؛ ت ضهاعــت  گــر وــرّدد شــود  ت ّيــا

كندين حگيا نه و حعد تصهخكند  ٓی فراد كه نهاػ را حا ضهاعت تهام   .  رد 
گر . 1941 مسأله كه در بـ شک وأووم ا د حنـا خـحا، ا نـهخـكـرده  ٓی فـرادت ّيـن نهـاػ نیكند 

كه ن  .  نکرده است ٓی ت فرادّي حگغارد 
گر نهاػ اوام ضهاعـت تهـام شـود و وـأووم وشـغول تشـّهد  . 1942 مسأله ل ا سـالم اّو خـا
 .  كند ٓی ت فرادّي ست نيالػم ن، حاشد

 حالق:شرطهشتن کندیامیوأوومدر عاوامبهاواقتدا ارکو
ــوــام ام ايــوــأووم در حــال ق در نهــاػ ضهاعــت شــرط اســت . 1943 مسأله ا در ركــوع خ
در  ،دن حـه اوـام ضهاعـتيح وـوارد رسـيو توضـ دخده و حه او اقتدا نهايرس یحه و، اوام

 . شود یوساجل حعد عكر و
گر وأووم ووقع . 1944 مسأله كند و حه ركـوع  یا كه اوام ضهاعت در ركوع است اقتدا 

ركعــت  کخــح اســت و يعكــر اوــام تهــام شــده حاشــد نهــاػش صــحهرطنــد  ،اوــام برســد
 ؛ شود یوحسوب و

گر وأووم اقتدا نها نهاػش حه ، د و حه وقدار ركوع ظن شود و حه ركوع اوام نرسدخاّوا ا
ــ  یو در صــورت شــود  یل نهــيضهاعــت تشــک ــه ركــوع اوــام و ــوده ح  ،رســد یكــه وطهــجن ب
كنــد ٓی توانــد نهــاػش را فــراد یشــود و وــ  یوحســوب وــ ٓی نهــاػش فــراد ــ 1تهــام  ــراخ  یا ب

كنددن حه ركعت حعد نهاػ را شکسته و رهيرس گر وطهجن نبـوده و حـه احتهـال  ا  و اّوا ا
 .  نهاػش حاطل است، دن حه ركوع اقتدا نهودهيرس

گر وأووم ووقع . 1945 مسأله كند و حه وقدار ركوع ظـن  یا كه اوام در ركوع است اقتدا 
كه حه ركوع اوام رس شک شود و دن حـه حـّد يطنانشه شّکش حعد اػ رس، ا نهخده يكند 

                                                           
آن را خــک ركعــت وحســوب نهاخــد و اخنکــه حهــد و ســوره  نهــاػ را اػ ههــان حــال ركــوع اداوــه دهــد و خعنــی . 1

 . اشکال ندارد، نصوانده است
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ر يـو در غ وشغول عكر ركوع نشـده حاشـد هرطند ،ح استيركوع حاشد ضهاعتش صح
كس ،ن صورتیا كه حه ركوع اوام نرس یحکن  كه در وسأليرا دارد   .  عكر شد قبل ۀده 

گر وأووم ووقع . 1946 مسأله كند و پـ یا ش اػ یكه اوام ضهاعت در ركوع است اقتدا 
كاریب، اوام سر اػ ركوع بردارد، ركوع ظن شود ۀآنکه حه انداػ نهـاػ  اخـ ،ر استّي وص ن سه 

كند ٓی رادرا ف  نکه ههراه اوام ضهاعت حه قصد قرحـت وطلقـه حـه سـسده رودخا اخ تهام 
ضــا  هحــ یگــرخد ظــاّص  ۀا ســسدخــوصصــوص نهــاػ  ۀســسده را حــه قصــد ســسد یعنــخ)
كلّ  حهحلکه قصدش ؛ اوردين ر را يـسـتادن تکبخو حعد در حال ا(  حاشداهّلل یلؤ قرحًة  یطور 

گفته ،االحرام و عكر وطلق  رةياػ تکب عناحه قصد  و نهاػ را حه ضهاعـت حصوانـد  دوحاره 
كرده و حشکنديرس یا براخو   .  دن حه ركعت حعد نهاػ را قطع 

گر وأووم . 1947 مسأله كنـد یا بخ ل نهاػاّو  در ا ن حهد و سوره حه اوام ضهاعـت اقتـدا 
طــور ضهاعــت  نهــاػ او حــه، اوــام ســر اػ ركــوع بــردارد، و ســهوًا قبــل اػ آنکــه حــه ركــوع بــرود

 .  ح استيصح
گــر اوــا . 1948 مسأله كــدام ركعــت خم ضهاعــت اا كــه در  ســتاده حاشــد و وــأووم ندانــد 
كنــد یوــ ،اســت د حهــد و ســوره را آهســته حــه خــحا، واضــبحنــابر احتيــاط  و 1توانــد اقتــدا 
ن صـورت نهـاػش حـه ضهاعـت یو در ا ت نهاػ و قراجت قرآن حصواندّي اػ ضزج عناقصد 
كه اوام در ركعت اّو هرطند  ،ح استيصح  .  ده استم بوا دّو خل حعدًا حفههد 

گــر . 1949 مسأله كــرده  شــک ن نهــاػیدر بــ فــرد ا كــه اقتــدا  طنانشــه حــه ، ا نــهخــكنــد 
كردهین پيقخا خنان ياطه ییها نشانه كه اقتدا  كند  د نهـاػ را حـه ضهاعـت تهـام خـحا، دا 
 .  دختهام نها ٓی ت فرادّي د نهاػ را حه نخحا، ن صورتیر ايو در غ كند

گر . 1951 مسأله كند ضهاعت اوام موأووم در ركعت دّو  ا سـت حهـد و يػم نال، اقتدا 
ــد ــ؛ ســوره را حصوان ــام  یول ــا او ــد و احت وســتحب اســت قنــوت و تشــّهد را ح ــحصوان  اطي

كــه   ظيــز و نــين یتســافحــه صــورت ، تشــّهد ینشســتن بــرا ووقــعوــأووم واضــب آن اســت 

                                                           
كهاحتياط حنابر  ،البّته. 1  . فرصت برای ظواندن حهد را دارد ،حّداقل واضب حاخد اطهينان داشته حاشد 



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

را اػ و سـاق پـا ن حگـغارد و ػانوهـا يپـا را حـه ػوـ ۀنيانگشتان دست و سـ یعنخ) 1نديحنش
كهيػو كند ین     .تشّهد را حصواند ینصواهد در حال تسافد هرطن 2(حلند 
زد و حهــد و ســوره را يــد حعــد اػ تشــّهد حــا اوــام ضهاعــت برظخــوــأووم حا ،نيههشنــ 

حاخــد در صــورت اوکــان حهــد را طــوری ســرخع ، احتيــاط الػمحنــابر  و آهســته حصوانــد
كه فرصت ظواندن سوره را داشته حاشد گر براو  حصواند  حهـد را ، سوره وقـت نـدارد یا

كنــد و در ركــوع ظــود را حــه اوــام برســاندت گــر بــرا هــام  حــه  ،تهــام حهــد وقــت نــدارد یو ا
كنــد حــه ركــوع اوــام نهــ یا گونــه ا نهــاػ را خــتوانــد  یوــ، رســد یكــه طنانشــه حهــد را تهــام 
كـرده ، كه وقت دارد ظوانده یا حهد را حه وقدارخد و خنها ٓی فراد سـ س حهـد را قطـع 

كـه نهـاػ يـاحتهرطند  ،اندو ظود را حه ركوع اوام ضهاعت برس اط وسـتحب آن اسـت 
كند ٓی ت فرادّي را حه ن  .  تهام 

گر وأووم  . 1951 مسأله  یم نهـاػ طهـار ركعتـكه اوام ضهاعت در ركعت دّو  هنگاویا
كند كه ركعت سّو د وأووم در ركعت دّو خحا، است اقتدا  حعـد اػ ، م اوام اسـتم نهاػش 
ســ س ، حصوانــد حــدون وســتحبات، ند و تشــّهد را حــه وقــدار واضــبيدو ســسده حنشــ

حات يد تسـبخحا، حات ارحعه وقت ندارديگفتن سه ورتبه تسب یزد و طنانشه برايبرظ
گـر وقـت بـراخورتبه حگو کخارحعه را   ید و در ركوع ظـود را حـه اوـام ضهاعـت برسـاند و ا
حات يحــار تســب کخــحــاػ هــن الػم اســت فــورًا ، حات ارحعــه نباشــديحــار تســب کخــگفــتن 

گــر حــه ركــوع اوــام نرســد وعــغور اســت و ضهــاعتش  ن صــورتیــو در ا ارحعــه را حصوانــد ا
 .  حاشد یوح يصح

گــر اوــام ضهاعــت در ركعــت ســّو  . 1952 مسأله ــم ا ــا طهــارم حاشــد و وــأووم حدانــد خ ا خ
كنــد و حهــد را حصوانــد گــر اقتــدا  كــه ا حنــابر  ،رســد یحــه ركــوع اوــام نهــ، احتهــال حدهــد 

                                                           
گر وأووم عهدًا نشسـتن حـه صـورت تسـافی را تـرک نهاخـد. 1 ولـی  ،صـّحت ضهـاعتش وحـّل اشـکال اسـت، ا

اّوـا تـرک سـهوی آن اشـکال ؛ فـرادٓی عهـل نکـرده حاشـد ۀوگـر آنکـه حـه وظيفـ، نهارش صحيح اسـت اصل
 . ندارد و نهاػش حه ضهاعت صحيح است

كـه دو سـاق پـا ،. آنشه در تحّقق تسافی حنابر احتياط، الػم است نشستن حه صورت نين ظيز است2 و ػانـو  طوری 
 حنابر احتياط كافی نيست.  ،لند كردن نشيهنگاه اػ ػويناػ ػوين برداشته شود و ِصرف ح حه صورت وتعارف
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كند تا اوام حه ركوع برود و حعد اقتدا نخحا، الػماحتياط   .  دخهاد صبر 
گــر وــأووم در حــال ق . 1953 مسأله كنــد ا طهــارمخــم ركعــت ســّو  اميــا د خــحا، اوــام اقتــدا 
گــر بــرا كاوــل را حصوانــد ۀک ســورخــ، الػمحنــابر احتيــاط  حهــد و ، ســوره وقــت نــدارد یو ا

كند و در ركوعخحا  .  ظود را حه اوام ضهاعت برساند، د حهد را تهام 

ــر وــأووم در حــال ق  گ ــا ا ــاّو ــم ركعــت ســّو  امي ــا ا طهــارمخ ــا اطهاو ــه ايم ح نکــه خنــان ح
كنــد، دخــتوانــد حهــد را تهــام نها  یوــ تهــام  یشــود بــرا  پــس اػ اقتــدا وتوّضــه  یولــ ،اقتــدا 

ــه گون ــه  ــدارد ح ــام ضهاعــت  یا حهــد وقــت ن ــوع او ــه رك ــد ح كن ــه طنانشــه آن را تهــام  ك
ســ س آن را ، كــه وقــت دارد ظوانــده یحهــد را حــه وقــدار، ن صــورتیــدر ا، رســد ینهــ

ــدون آ كــرده و ح ــدينکــه حاققطــع  ــه ركــوع اوــام ضهاعــت  ۀهان ــد ظــود را ح حهــد را حصوان
كـه قصـد فـرادیـاط وسـتحب در ايـاحتهرطنـد  ،برساند كـرده و  ٓی ن حالـت آن اسـت 

كند ٓی نهاػ را فراد  .  تهام 
گـــر وـــأووم در حـــال ق . 1954 مسأله م اوـــام ضهاعـــت در نهـــاػ طهـــار ركعـــت ســـّو  اميـــا
كند یركعت كه ركعت دّو  در ركعت طهارم، اقتدا   د حهـد وخـحا، حاشـد  یم وم وأوواوام 

گر برا كاول را حصواند ۀک سورخ الػمحنابر احتياط  د حهـد را خحا، سوره وقت ندارد یو ا
كنــد و در ركــوع گــر بــرا، ظــود را حــه اوــام ضهاعـت برســاند، تهـام  تهــام حهــد وقــت  یو ا

 . شود وی یضار، شد عكركه در وسأله قبل  یحکه، ندارد
گر وأووم حـه ظ . 1955 مسأله ، م اسـتا دّو خـل هاعـت در ركعـت اّو نکـه اوـام ضخال ايـا

كــه در ركعــت ســّو  ــد و حعــد اػ ركــوع حفههــد  ــ، محهــد و ســوره را نصوان ــودهخ ، ا طهــارم ب
گــر وــأووم پــ یولــ؛ ح اســتينهــاػش صــح د حهــد و ســوره را خــحا، ش اػ ركــوع حفههــدیا

گر وقت ندارد حصواند  .  دخعهل نها، شد عكر «1271» وسألۀكه در  یطور، و ا
گر وأووم حه ظ . 1956 مسأله حهـد و ، ا طهارم اسـتخم نکه اوام در ركعت سّو خل اايا

ــد و پــ كــه در ركعــت اّو خــش اػ ركــوع یســوره را حصوان ــل ا حعــد اػ آن حفههــد  ــودها دّو خ ، م ب
گر در ب ح استينهاػش صح كند يالػم ن، ن حهد و سوره حفههدیو ا ست آنها را تهام 

كنــد یدر صــورتو   و 1773» ســاجلو كــه در یوــواردتنهــا در ، كــه حصواهــد آن را تهــام 
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كار را انسام دهدیتواند ا یو، وطرح شده« 1772و  1775  .  ن 
كه وقتـ، ركعت اػ اوام عقب وانده کخكه  یكس . 1957 مسأله اوـام  یبهتر آن است 

انگشـتان  یعنـخ؛ نديحنشـ یحـه حالـت تسـاف، ظوانـد یضهاعت تشّهد ركعت آظر را وـ
كنـد تـا اوـام سـالم دارد و  ن حگغارد و ػانوها را حلند نگهينه پا را حه ػويدست و س صـبر 
گـر در ههـان ضـا حصواهـد قصـد، زديـد و حعـد برظخنهاػ را حگو  یوـانع، دخـنها ٓی فـراد و ا

 . دهد یاداوه و ٓی ندارد و نهاػ را فراد
گر فرد ووقع . 1958 مسأله كه اوام وشغول ظوانـدن تشـّهد آظـر نهـاػ اسـت یا ، برسد 

گفـتن تکبّيـد حعـد اػ نخـحا، طنانشه حصواهد حه ثـواب ضهاعـت برسـد رة االحـرام يـت و 
توانـد تشـّهد را حـه قصـد قرحـت وطلقـه حـا  یو وـ( زين ظينه ن، ینشستن وعهول) نديحنش

تش ّيـحلکـه ن؛ د نهاػ را نداشـته حاشـدقصد ظواندن ظصوص تشّه  یعنخ) اوام حصواند
كلّ  حه، ددر ظواندن تشّه  كـه وـ؛ ( حاشداهّلل یلؤ قرحًة  یطور  توانـد ظوانـدن آن  یههشنان 

كند تا اوام سالم نهـاػ را خواضب نگوحنابر احتياط  سالم را یول؛ دخرا ترک نها د و صبر 
كنــد ّيــن آنکــه دوحــاره نســتد حــدوخحعــد حا، حدهــد حهــد و ، دخــة االحــرام حگوريــا تکبخــت 

 . د و نهاػ را اداوه دهدخل نهاػ ظود وحسوب نهاسوره را حصواند و آن را ركعت اّو 

گـر فـرد حـه ظيـال اخنکـه تشـّه شاخان عكـر اسـت،  د آظـر اوـام ضهاعـت اسـت اقتـدا ا
كـه تشـّهد  كرده و تکبيرة االحرام را حگوخد و حنشيند و حعد اػ اتهام تشّهد ولتفت شـود 

نهـاػش حـه ضهاعـت صـحيح اسـت و آن را اداوـه داده و ، ركعت دّوم اوام بـوده اسـت
 . دهدركعت سّوم اوام را ركعت اول ظود قرار وی

گر  . 1959 مسأله نهـاػ ضهاعـت ، است یوستحبوشغول نهاػ نهاػگزار  كه هنگاویا
كــه طنانشــه نهــاػ وســتحب نیــتــرس ا یوبــر پــا شــود و  كنــد حــه  یداشــته حاشــد  را تهــام 
وسـتحب ، نکندرة االحرام اوام را درک يكه تکب ن وقداریاحه هرطند  ،نرسد ضهاعت 

كــرده  د يــحع صــورتن یــحلکــه در ا؛ و وشــغول نهــاػ ضهاعــت شــوداســت نهــاػ را رهــا 
گفتن اقاين  .  وستحب حاشد، یقطع نهاػ وستحب، وه در نهاػ ضهاعتست حا شروع 

گر ووقع . 1961 مسأله  یا طهـار ركعتـخـ یوشغول نهاػ واضب سه ركعتنهاػگزار كه  یا



    / نهاػ ضهاعت 

 یههـان نهـاػ ینهـاػ ضهاعـت بـرا یطنانشـه برگـزار ،نهاػ ضهاعت بر پا شود، است
كه وسـتحب  ،م نشـدهام ركعت سـّو يق وشغول ظواندن آن است و واردنهاػگزار  حاشد 
دو  یت نهـاػ وسـتحبّيـبرگردانـد و آن را حـه ن ینهـاػ واضـبش را حـه وسـتحبت نّيـ است
كند و ظود را حه ضهاعت برساند یركعت  ؛ تهام 

كــه نهــاػ وســتحبيــن حگيتصــهنّيــت  طنانشــه فــرد حعــد اػ برگردانــدن البّتــه را  یرد 
در ، شـد عكـر ینهـاػ وسـتحب یقبـل بـرا كـه در وسـأله  ینـدارد و حکهـ یوـانع، حشکند
  ؛شود یو یز ضارين ین نهاػ وستحبیوورد ا

گر ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،سـتاده و حـه ركـوع نرفتـهخم اركعـت سـّو  یبرانهاػگزار  اّوا ا
 .  ستيح نيصح یاػ نهاػ واضب حه نهاػ وستحبنّيت  برگرداندن

در وـــورد برگردانـــدن نّيـــت حـــه نهـــاػ  ،توّضـــه حـــه دو نکتـــۀ عیـــلشـــاخان عكـــر اســـت، 
 : وستحبی الػم است

واضـب وثـل نهـاػ صـبح  یشـاول نهـاػ دو ركعتـ ،نّيـت برگرداندن ایز بودنض .الف
 یواضــب حــه نهــاػ دو ركعتــ یاػ نهــاػ دو ركعتــنّيــت  ت برگردانــدنّي شــود و وشــروع  ینهــ

 .  ستيثاحت ن یوستحب
 یطنانشـه فـرد اػ احتـدا حنـا، اػ واضب حه وسـتحبنّيت  برگرداندن ضایز بودن .ب

اط واضـب در تـرک يـوحّل اشـکال اسـت و احت، دبر قطع نهاػ وستحب را داشته حاش
 .  استنّيت  برگرداندن طورن یا

 نزدوأووموع:شرطنهن نباشدی اوامدر
كه . 1961 مسأله ن ّي اوـام را وعـ، تّيـوأووم در هنگام ن در نهاػ ضهاعت شرط است 
گـر ن یكاف ین بودن اضهالّي ست و وعيدانستن اسن او الػم ن یول ،دخنها ت ّيـاسـت و ا

را حـه نّيـت هرطنـد  ح اسـتينهاػش صـح، ن حه اوام ضهاعت حاضركن یكند اقتدا و
 .  اورديزحان ن

گر . 1962 مسأله حه اوام ضهاعت حـه اعتقـاد اخنکـه وـثاًل حسـين اسـت و شـراخط فرد ا
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كــه اوــام ضهاعــت اواوــت را داراســت اقتــدا نهاخــد و حعــد اػ اتهــام نهــاػ  وعلــوم شــود 
دارد و فـرق نـ ضهـاعتش صـحيح اسـت نهـاػ، شصص دخگـری بـوده اسـت، ضهاعت

گـر در اثنـای نهـاػ وتوّضـه شـود ؛ شصص وـغكور عـادل بـوده خـا عـادل نبـوده اسـت اّوـا ا
كـه آن شـصص در نـزد وـأووم عـادل ، اوام ضهاعت شصص دخگری است در صـورتی 

كند ٓی حاخد وأووم نهاػش را فراد، نيست  .  تهام 

اوــام حــه اوــام دخگــر عــدول  کاػ خــ، توانــد در نهــاػ ضهاعــتوــأووم نهــی . 1963 مسأله
كه او را اػ تهـام نهـودن نهـاػش خـا حادثه، لاّو  آنکه برای اواموگر ، نهاخد ای رد حدهد 
 ؛ اواوتش عاضز نهاخد ۀاداو

وثـل اخنکــه وضــوی اوــام حاطـل شــود خــا وتوّضــه شــود بـرای نهــاػ ســهوًا وضــو نگرفتــه  
گرفته اّوا در اعضای وضوی او وانع بوده و وضوخش حاطل بوده ا سـت خـا است خا وضو 

اش تبـدیل حـه نهـاػ نشسـته اخسـتاده نداشـته حاشـد و وظيفـه یی بـر نهـاػآنکه اوام توانا
كه در این صورت كه شراخط وأوووين وی، شود خا اوام بیهوش شود  توانند فرد دخگری 

و  اواوت را داراست حه عنوان اوام ضلـو فرسـتاده و نهـاػ ضهاعـت را حـا او اداوـه دهنـد
كـه حـا او وی نهـاػ ضهاعـت را اداوـه دهنـد اػ ظواهنـد  احتياط وستحب است اوـاوی 

   .بین وأوووين حاشد
گر اوام ضهاعت وسـافر اسـت و نهـاػ او شکسـته اسـت ،ههشنين است حکن   ،ا

م و در این حال بـرای وـأوووين ضـایز اسـت ركعـت سـّو ، ولی نهاػ وأوووين تهام است
 . نهاػ ظود را حا اوام دخگر اداوه دهند، طهارم

گر برای اوام ضهاعت عغری پیش  . 1964 مسأله كه وانع اػ اداوـا نهـاػ حاشـد و  ۀآخد 
نهــاػ وــأوووين ، نهــاػ را رهــا نهاخــد و وــأوووين نصواهنــد حــه اوــام دخگــری اقتــدا نهاخنــد

عهل  آی شود و حاخد وطابق احکام نهاػ فردوحسوب وی ٓی حلکه فراد، شودحاطل نهی
 .  نهاخند



    / نهاػ ضهاعت 

 طاواوتباشدیشرایاوامجهاعتدارا:شرطدهن
كـه یطخشـرا ید داراخـاوـام ضهاعـت حا، ضهاعـتح بـودن نهـاػ يصح یبرا  حاشـد 

 . شود وی ط در وساجل حعد عكرخن شرایا

o  ،لش  رطاو  ،مدو  یدوازدهاو  اوۀعیزادهوش  ح  الل،عاق  ل،ب  الغ:موچه  ارمس  و 
باشد

؛ تناحـالغ صـحيح نيسـ ۀاوام ضهاعت حاخد حالغ حاشد و اقتـدا حـه حّشـ . 1965 مسأله
دارد ضــایز احتهــال هرطنــد  ،كاوــل شــده شقهــرخ كــه ده ســال یا  اقتــدا حــه حّشــهه البّتــ
كار اسـتیا کاط واضب در ترياحت یول ،حاشد ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،ههشنـين .ن 

 .  ستيح نير حالغ صحيافراد غ یر حالغ براياواوت فرد غ

ـــد الّز  . 1966 مسأله ـــه ول ـــه حاشـــد و اقتـــدا ح ـــد وسنـــون و دیوان ـــا اوـــام ضهاعـــت نباخ ن
 .  صحيح نيست نيز ػاده( )ػنا

وأووم در نهـاػ حنابراین،  .دواػده اواوی حاشد ۀشيع اوام ضهاعت حاخد . 1967 مسأله
گــر نهــاػ  حــا اهــل ســّنت الػم اســت حهــد و ســوره را ظــودش هرطنــد آهســته حصوانــد و ا

   .ضهعه را حا آنان ظواند حاخد نهاػ ظهر را هن حصواند
كـافی اػ نهــاػ ، ظوانـده شـود، طنانشـه نهـاػ آنـان قبـل اػ وقـت شـرعی ،طـور ههـين

گـر اعان وغـرب آنهـا قبـل اػ وقـت در فاصـل هالبّتـ؛ واضب نيسـت ػوـانی بـین غـروب  ۀا
ل نهــاػ وغـرب را حــا آنــان در اّو نهــاػگزار  وشــرقّيه( حاشـد و ۀرآفتـاب تــا وغـرب )زوال ُحْهــ

 .  واضب استحنابر احتياط  لزوم دوحاره ظواندن آن در وقت شرعی، وقتشان حصواند

o عادلباشد:شرطپنجن
ر عـادل و يـغ اقتـدا حـه اوـام ضهاعـت اوام ضهاعت حاخد عادل حاشـد و . 1968 مسأله

كسين  ؛ ستيح نيصح، ا نهخست عادل است يكه وعلوم ن یز 

كه فردیا «عدالت» كنـد و  کرا تـر حرام یكارهاواضبات را انسام دهد و ، ن است 
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گفتار و رفتار و اعهـال اسـتآن ُح  ۀنشان حـه شـرط آنکـه انسـان اطـالع اػ ، سن ظاهر در 
اثبات آن در فصل  یها عدالت و راه یكاول وعنا حيو توض ظالف آن نداشته حاشد

 .  عكر شد «5» وسألۀد يتقل

كه ظـودش را عـادل نهـی . 1969 مسأله كـه حـه او اقتـدا  ،دانـدكسی  طنانشـه افـرادی 
كـه در وسـأل - نهاخند وی را عادل حدانندوی توانـد وـی - قبـل عكـر شـد ۀحـه توضـيحی 

ت نيــز در وــورد وی دار شــود و احکــام ضهاعــاواوــت ضهاعــت را بــرای آن افــراد عهــده
ــرار  ،شــودضــاری وــی هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت ظــود را در وعــرض اواوــت ق

 .  ندهد

گر وأووم . 1971 مسأله ولـی احتهـال  ،در عدالت اوام ضهاعـت داشـته حاشـد شک ا
كه اوام عادل استعقالیی  طنانشه رضاًء نهاػ را حه ضهاعت حصواند و حعـد اػ ، دهد 

كــافی اســت و نهــاػش حــه ضهاعــت ، نهــاػ بــراخش عــدالت اوــام ضهاعــت ثاحــت شــود
 ؛ صحيح است

كـه عـدالت اوـام ضهاعـت ثاحـت نشـود اّوا نهـاػش صـحيح نيسـت و ، در صورتی 
 .  حاخد آن را دوحاره حصواند

گر  . 1971 مسأله كنـد انسان ا كـه عـادل وـیشک  حـه  هنـوػ، دانسـته اوـام ضهـاعتی را 
 .  تواند حه او اقتدا نهاخد وی، عدالت ظود حاقی است خا نه

كه هن ٓی دظواندن نهاػ فرا . 1972 مسأله نهـاػ ضهاعـت بـر پـا ، ػوان حا آن در وکانی 
كــه عرفــًا تــوهين و تفسـيق عهلــی حــه اوــام ضهاعــت وحســوب  شـده اســت در صــورتی 

كــه قصــد قرحــت اػ او حاصــل شــودهرطنــد نهــاػ فــرد در ، ضــایز نيســت گــردد ، صــورتی 
 .  صحيح است

o حباشدیصحشقراجت:شرطششن
نهــاػ را حــه  ۀو ســورح حاشــد و حهــد يصــح دخــحا اوــام ضهاعــت قراجــت . 1973 مسأله
 یح است حـه اوـاويكه قراجتش صح یوأووو یاقتداحنابراین،  .ح حصوانديصح یعرب
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ز یضــا - اوــام در عهلــش شــرعًا وعــغور حاشــدهرطنــد  - ســتيح نيكــه قــراجتش صــح
 .  حاشد نهی

گر اوام و وأووم هر دو قراجتشان صح ،نيههشن كلهـهيا آن را كـه  یا  ح نباشـد و در 
كلهـه؛ سـتيح نياقتـدا صـح، نباشند کند وشتركن یاشتباه تلّف  و گـر در   یا  حلکـه ا

اقتــدا  واضــبحنــابر احتيــاط  حــاػ هــن، حاشــند کكننــد وشــتر  یاشــتباه تلّفــ  وــ آن را كــه
 .  حاشد ینه حيصح

در سـت و يح نياش صـح  كه قراجت حهد و سـوره یاقتدا حه اواوشاخان عكر است، 
ظواندن حهـد و سـوره را ، اوام ضهاعتكه  یر وحلّ يدر غ، شرعًا وعغور استاین اور 

نکـه وـأووم در ركـوع ركعـت خوثـل ا؛ رد اشـکال نـدارديـگ  ین حه عهده وـياػ طرف وأووو
گغشـته اسـتخـا طهـارم حـه اوـام اقتـدا نهاخـم ا در ركعت سّو خم دّو  كـه وحـّل قراجـت   .د 

اننـد حات ارحعه و ويا تسبخا تشّهد خا سسود خكه اعكار ركوع  یاقتدا حه اواو ،نيههشن
 . شرعًا وعغور است اشکال ندارددر این اور ظواند و  یآن را در نهاػ غلط و

ــــرد در صــــح . 1974 مسأله ــــر ف گ ــــودن حهــــد و ســــوريا ــــام ضهاعــــت ۀح ب  شــــک او
ظوانــدن حهــد و ، كــه اوــام یتوانــد در وحّلــ  ینهــ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،حاشــد داشــته

حـه  - قبـل اػ ركـوع ما دّو خـل وثل ركعت اّو  - رديگ ین حه عهده ويسوره را اػ طرف وأووو
كه اوام ضهاعت قراجتش صح؛ دخاقتدا نهااو  گر حداند  احتهـال  یح اسـت ولـيالبّته ا

شـود و   ین احتهـال اعتنـا نهـیـحـه ا، سهو و اشتباه قراجت را غلط حصواند یحدهد اػ رو
 .  دختواند حه او اقتدا نها  یو و گردخده قراجتش حهل بر صّحت

گر اوام ضهاعت در  . 1975 مسأله ای را نصوانـد  سـهوًا آخـه ،هـد و سـورهقراجت ح بینا
كــه وــأووم وتوّضــه اشــتباه ، خــا اشــتباه حصوانــد و وتوّضــه ســهو ظــوخش نشــود در صــورتی 

و حنـابر احتيـاط واضـب  دهـد و صـحيح اسـت اداوـه وی ٓی نهـاػش را فـراد ،اوام حشـود
كـردن آنشـه اوـام صـحيح  حاخد وأووم حهد و سوره را اػ احتدا كاوـل  دوحاره حصواند و حه 

كتفا   .  نکند ظوانده ا

گر وأووم هن وتوّضه اشتباه اوام نشود تـا وحـّل تـدار  واننـد  - قراجـت حگـغرد کاّوا ا
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و نهـاػ  نهاػش حه ضهاعت صحيح است - اخنکه در ركوع خا حعد اػ نهاػ ولتفت شود
كه در وحّل تدار  .  در هر حال صحيح است، وتوّضه اشتباه ظوخش نشده کاوام هن 

طهأنينـه و آراوــش ، حهــد و سـوره در حـال قراجـت اوـام ضهاعـت حاخــد . 1976 مسأله
 1،وراعـات نهاخـد - عكر شـد «1971» وسألۀدر  در شراخط قيامكه  ههان طور - حدن را

ط ووم در حـال قراجـت حهـد و سـوره توسـولی رعاخت طهأنينـه و آراوـش حـدن بـرای وـأ
گونـه؛ اوام الػم نيست كـه صـورت  البّته نباخد حركات حدن وأووم حـه  نهـاػ را ای حاشـد 

گردد الػمحه هن بزند خا ووضب ترک وتاحعت   . در نهاػ ضهاعت 

گـــر اوـــام ضهاعـــت قراجـــت نهـــاػش صـــحيح  . 1977 مسأله ولـــی حـــه ضهـــت  ،حاشـــدا
گرفتگی تارهـای صـوتی حنسـره كـه نهاػهـای ۀحهـد و سـور نتوانـداش عغری وانند  ی 

   .اقتدا حه او اشکال ندارد، را حلند حصواندشود وی هحلند ظواند حهد و سورۀ آن
ـــت خـــا  ،ههشنـــين اســـت حکـــن گـــر اوـــام ضهاعـــت اػ روی عـــغری واننـــد غفل ا

نهاػ ظهر و عصرش را حلند حصواند خا حهد و سوره نهاػ صبح  ۀحهد و سور ،فراووشی
 .  و وغرب و عشاء را آهسته حصواند

o صورت:شرطهفتن اوامجهاعتوردباشد،کهوأوومورداستیدر
گر وأووم ورد است اوام او هن حاخد و . 1978 مسأله  یػنان حـه اوـاو یاقتدارد حاشد و ا

 ،وــردان حاشــد یســت اوــام ضهاعــت بــرايز نیاّوــا ػن ضــا؛ كــه ػن اســت اشــکال نــدارد
 .  او حاشندهای  حرمآن وردان اػ َو هرطند 

o بنابراحتیاط:شرطهشتن نشدهباشدیبراوجاریشرعواججحد 
كـرده اسـت یبر او ضـار یشرع حّد كه  یحه اوام ضهاعت . 1979 مسأله  ،شـده و توحـه 

كرد نهیواضب حنابر احتياط   . توان اقتدا 

                                                           
كه توضيح آن در وسألۀ. 1  . شودعكر وی« 1279» وگر آنکه در این اور وعغور حاشد 
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o گروأوومنهازش:شرطنهن ستادهباشدیزنهازشایاوامن،ایستادهاستا
كســ ینهــ، ظوانــد یســتاده نهــاػ وــخكــه ا یكســ . 1981 مسأله ا خــكــه نشســته  یتوانــد حــه 
كند، ظواند یده نهاػ ویظواب توانـد  ینهـ، ظوانـد یكـه نشسـته نهـاػ وـ یكس زيو ن اقتدا 
كس او  ۀفـيكـه وظ یوـأووو یاقتـدا یولـ؛ دخـاقتـدا نها، ظوانـد یده نهاػ وـیكه ظواب یحه 

اشـکال  ،ظوانـد ینهـاػ وـا نشسـته خـسـتاده خكـه ا ینهاػ نشسته اسـت حـه اوـام ضهـاعت
 . ندارد

ــكــه ظواب یكســ . 1981 مسأله ــد یده نهــاػ وی ــابر احتيــاط  ،ظوان ــداحن او  یواضــب اقت
 .  دده حاشیطه نشسته و طه ظواب، ستاده حاشدخاوام ا طه؛ ستيح نيصح

كهـــرش ظهيـــده و ایـــن ظهيـــدگی حـــه حـــّد ركـــوع  . 1982 مسأله كـــه  اوـــام ضهـــاعتی 
كـه صـدق ركـوع وـیرسد و برای ركوع وقدار بیشتری ظن وـی نهی اقتـدا حـه ، كنـدشـود 

   .وی صحيح است
كه حه عّلت عغر شرعی بین دو سسده نيناقتدا  ،ههشنين ظيـز  حه اوام ضهاعتی 

ػوـين حگـغارد خـا فاقـد حعضـی اػ  توانـد حعضـی اػ وواضـع سـسده را بـر خا نهینشيند  وی
 اظتيــاربــی ۀشــْع و رَ  خــا حــه عّلــت بیهــاری اعصــاب دطــار لــرػش وواضــع ســسده اســت
را وربــوط حــه قراجــت خــا اعكــار نهــاػ طهأنينــه آراوــش و توانــد نهــی اعضــای حــدن اســت و

 . اشکال ندارد، رعاخت نهاخد

o باشدیکیووأووماوۀقبل:شرطدهن
سـت حـه اوـام يز نیدر فالن ضهت اسـت ضـاكه اعتقاد دارد قبله  یكس . 1983 مسأله
كـه اعتقـاد دارد قبلـه در ضهـت د یضهاعت كنـد  وگـر آنکـه اظـتالف ؛ گـر اسـتخاقتدا 

كـه در ا کكن و اند، ن دو ضهتیب كه عرفًا ضهاعـت صـادق حاشـد  ن صـورت یـحاشد 
 . اقتدا اشکال ندارد
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o نظروأوومصحشنهاز:ازدهنیشرط حباشدیدر
گر وـأووم حـا اوـام در اضـز . 1984 مسأله اضتهـاد خـا تقليـد  نظـرای نهـاػ و شـراخط آن اػ ا

كـه وـأووم ، اظتالف داشته حاشـند اعتقـاد حـه ، تقليـدخـا  حـه ضهـت اضتهـاددر صـورتی 
در ایـن  1،هرطنـد اوـام را در ایـن اوـر وعـغور حدانـد ،داشته حاشـدنهاػ اوام  بودنحاطل 
كندنهی صورت تالف در كـه اظـ در صـورتی، و ههشنين است حکن تواند حه او اقتدا 

كــه در صــورت ضهــل هــن ووضــب  نهــاػ  حاطــل شــدنووضــوعات و وصــادخقی حاشــد 
 : شودطند وثال عكر وی ،حه عنوان نهونه .شود وی

گر در كف دست اوام وانعی  .الف شود و اوـام حـه   كه حه هير وضه رفع نهی حاشدا
اش   وظيفـه حاشـدعّلت وستهد بودن ظودش خا حه ظـاطر نظـر ورضـع تقليـدش وعتقـد 

ــره  ضــوی ضبيــرهو ــا غســل ضبي ، ولــی وــأووم اػ روی اضتهــاد خــا تقليــد، ای اســت  ای خ
كـه   وـأووم نهی، در این صورت، تيّهن است، اوام ۀوظيف حاشدوعتقد  توانـد حـه اوـاوی 

 .  ظواند اقتدا نهاخد  حا وضو خا غسل ضبيره نهاػ وی
گر وأووم  .ب  ،حدانـدواضـب  ظواندن سوره را حعد اػ حهد خا تقليد اػ روی اضتهادا

و در  ندانـدظوانـدن سـوره را حعـد اػ حهـد واضـب ، حه ضهت اضتهاد خا تقليدولی اوام 
كتفا حه ظواندن حهد  توانـد در حـال قيـام در این صورت وأووم نهی، نهاخدنهاػ تنها ا
م خـا در ركعـت ركعـت دّو  اّوا اقتدا حه این اوام در ركـوع ،و قبل اػ ركوع حه او اقتدا نهاخد

 . ا طهارم اشکال نداردم خسّو 
گر وأووم  .ج گرفتـه حداندا كه اوام حا آن وضو  ولـی اوـام اعتقـاد ، نسـس اسـت، آبی 

كی آب  گـرفتن حـا آب نسـس ،اقتدای حه او ضایز نيست، داشته حاشدحه پا ، زیـرا وضـو 
 .  شود  حّتی در صورت ضهل حه آن هن ووضب حاطل شدن وضو و نهاػ وی

گر وأووم حداند اوام وضو .د توانـد حـه  نهـی، ظود اوام وتوّضه نباشـدهرطند  ،ندارد ا
كند    ؛او اقتدا 

                                                           
 . حاشدنهاػ ظودش صحيح وی، زیرا حه نظر اضتهادی خا تقليدی اوام. 1
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گر حه نظر وأووم توانـد وـی، صحيح حاشدحه ضهت وعغور بودن وی نهاػ اوام  ،اّوا ا
كه ضهل قصوری حه آن حصشـيده شـده اسـت و فـرد حـه ؛ حه او اقتدا نهاخد وثل وواردی 

؛ حاشــدػش صــحيح وــینهــا، شــودضاهــل قاصــر وحســوب وـی، آنکــه در حکــن ضهـت
كـه در ركعـت سـّو  تقليـدخـا  حه ضهت اضتهادوثاًل اوام   ،م و طهـارم نهـاػوعتقـد اسـت 

كتفـا نهـود کضایز است حه خ گفـتن تسـبيحات ارحعـه ا ولـی وـأووم وعتقـد اسـت  ،حـار 
گفته شودتسبيحات ارحعه  حاخد كـه ، در این صورت، سه حار  اقتـدای وـأووم حـه اوـاوی 

 . اشکال ندارد ،گوخدحار وی کتسبيحات را خ
كــه ضهــل حــه آن ،ههشنــين گــر اظــتالف در ووضــوع و وصــداقی حاشــد  ــه ، ا ضــرر ح

گر وأووم وتوّضه شود لباس اوـام نسـس اسـت؛ ػندصّحت نهاػ نهی ولـی اوـام ، وثاًل ا
اقتـدا حـه او اشـکال نـدارد و بـر ، در این حـال، اػ نساست لباسش اطالع نداشته حاشد

 . ام ضهاعت ظبر دهدوأووم هن الػم نيست حه او
گر اوام ضهاعت حه  . 1985 مسأله ا خـّهن يا حـا تـخـا لباس نسس خحا حدن  یعغر عّلتا
كـرد تـوان یو، نهاػ حصواند یا رهيضب یحا وضو گـر نظـر اضتهـادالبّتـ؛ حـه او اقتـدا  ا خـ یه ا
 یقبــل در آن ضــار ۀل وســأليتفصــ ،وــأووم در وــورد آن عــغر فــرق دارد اوــام و یديــتقل
 .  شود وی

o طاوامجهاعتیاگرشریاحکامد
كــه وــأووم بــرای اوــام در نهــاػ ضهاعــت نهــی . 1986 مسأله كــرد  كســی اقتــدا  تــوان حــه 

گر نهاػ ضهاعت تهام شده استالبّت ؛ ضهاعت دخگری است ولی خـک ركعـت خـا  ،ه ا
ــراد، بیشــتر ــه صــورت ف ــدن آن ح ــاقی اســت و وشــغول ظوان  ٓی اػ ركعــات نهــاػ وــأووم ح
 1.توان حه وی اقتدا نهودوی، حاشد

گر  ،ههشنين حـه اوـام  مخـا سـّو  مدر ركعـت دّو ، دو وأووم وثاًل در نهاػ طهار ركعتیا

                                                           
كــه قصــد اقتــدا حــه ركعــات حاقيهانــدۀ وی را دارد. 1 خکــی اػ وــأووین ضهاعــت ســابق  اوــام خــا، هرطنــد فــردی 

 . حاشد
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كرده كـه عقـب، نهاػ ضهاعت پاخانحعد اػ ، اندضهاعتی اقتدا  تـر خکی اػ آن وأوووين 
ــوتراخســتاده وــی ــه وــأووم ضل ــد ح ــد، توان ــت شــراخط  - نهــاػ ۀدر ركعــات حاقيهان ــا رعاخ ح

 .  و طهارم را حه اواوت وی حصواندم و ركعت سّو  اقتدا نهاخد - صّحت نهاػ ضهاعت

گر وأووم حه اعتقـاد ا . 1987 مسأله ط اواوـت را داراسـت حـه او اقتـدا خنکـه اوـام شـراخا
كـه شـرا پاخانكند و حعد اػ  نکـه اوـام عـادل خوثـل ا، ط را دارا نبـوده اسـتخنهاػ حفههد 

كافر بوده خعه نبوده يا شخنبوده  وضـو  یوـثاًل سـهوًا بـ، نهـاػش حاطـل بـوده یا حـه ضهتـخـا 
 .  شود  یح است و ضهاعت وحسوب وينهاػ وأووم صح، هاػ ظواندهن

گـــر اوـــام ب . 1988 مسأله و  ادرار رون آوـــدنیـــاػ ب نتوانـــدكـــه  داشـــته حاشـــد یا یهـــاریا
كـرد تـوان یو، ظوانـدو وطابق وظيفۀ ظود نهاػ وی كند یظوددار ودفوع و  حـه او اقتـدا 

ــيــن ف خوظــاكــه وطــابق  یا  توانــد حــه ػن وستحاضــه یوــ، ســتيكــه وستحاضــه ن یز ػن
كرده  .  دخاقتدا نها، استحاضه رفتار 

كس . 1989 مسأله  .  اوام ضهاعت نشود، دارد یسیا پخكه ورض ظوره  یبهتر است 

 ،حــه اواوــت نهــاػ ضهاعــت اػ دخگــران اســت ولــٓی ا ،اوــام راتــب وســسد . 1991 مسأله
و احتيــاط واضــب در تــرک وزاحهــت حــا  فضــل اػ وی حاشــداشــصص دخگــر هرطنــد 
 .  د در اواوت وقّدم نهاخدفضل را بر ظواشصص ، ولی بهتر است وی؛ اوست

كـه، «اوام راتب»اػ  ونظورشاخان عكر است،  حـه صـورت  در وسـسدی كسی است 
گـر ظهرهـا ؛ ی حاشـددر وقـت ظاّصـ این اور هرطند، اوام ضهاعت است وستهّر  وـثاًل ا

 .  شوداوام ضهاعت وسسد است در ظهر اوام راتب وسسد وحسوب وی

جهاعت وستحباتووکروهاتوربوطبهنهاز
ســتد و اهــل علــن و خوســتحب اســت اوــام ضهاعــت در وســط صــف حا . 1991 مسأله

   1.رنديقرار حگ لدر صف اّو  ٓی كهال و تقو
                                                           

فضــل ا - هفــت وتــری ۀوــثاًل در فاصــل - حعيــد نيســت اخســتادن در صــف اّول نهــاػ ضهاعــت دور اػ اوــام. 1
 - سـه وتـری ۀوـثاًل در فاصـل - حاشد اػ اخنکـه وـأووم در صـّف دّوم خـا سـّوم ضهاعـت نزدخـک حـه اوـام ضهاعـت

 . حاخستد



    / نهاػ ضهاعت 

كسـانیضهاعت ونّظن حاشد و بـ یها  وستحب است صف . 1992 مسأله كـه در  ین 
 .  ف حاشدخک ردخآنان در  ۀفاصله نباشد و شان، اند ستادهخصف ا کخ

گفتن . 1993 مسأله الُة » وستحب است هنگام  زنـد و يبرظ نيوأووو «َقْد قاَوِت الّصَ
 .  نهاػ ضهاعت شوند ۀآواد

ــــأووو . 1994 مسأله ــــام ضهاعــــت حــــال و ــــه اػ د یوســــتحب اســــت او ك گــــران خرا 
كند و قنوت و ركوع و سسود را طـول ندهـدختر است رعا فيضع  ۀوگـر حدانـد ههـ، ت 
كرده یكسان  .  ن اور هستندیل حه ایوا، اند كه حه او اقتدا 

حلنــد كــه  ییوســتحب اســت اوــام ضهاعــت در حهــد و ســوره و عكرهــا . 1995 مسأله
كـه د یظود را حـه قـدر یصدا، ظواند یو كنـد  ش اػ ید بـخـحا یولـ، گـران حشـنوندخحلنـد 

 .  صدا را حلند نکند، انداػه
كســ . 1996 مسأله گــر اوــام در ركــوع حفههــد  كنــد یده و وــيتــاػه رســ یا ، ظواهــد اقتــدا 

حفههـد فـرد هرطند  ،ستدخشه طول حدهد و حعد حايوستحب است ركوع را دو برابر هه
 .  وارد شده است اقتدا یهن برا یگرخد

گـــر در صـــف . 1997 مسأله وکـــروه اســـت انســـان تنهـــا ، ضهاعـــت ضـــا حاشـــد یهـــا  ا
 .  ستدخحا

، طـــه واضـــب و طـــه وســـتحبنهـــاػ را  یوکـــروه اســـت وـــأووم عكرهـــا . 1998 مسأله
كه اوام ضهاعت حشنودخحگو یطور  .  د 

وکــروه ، ظوانـد یرا دو ركعـت وـ ءكـه نهـاػ ظهـر و عصـر و عشـا یوسـافر . 1999 مسأله
كسیاست در ا كنـدسـيكه وسافر ن ین نهاػها حه  كسـ ت اقتـدا  ، سـتيكـه وسـافر ن یو 

   1.دخن نهاػها حه وسافر اقتدا نهایوکروه است در ا

                                                           
ك ،كراهت در این وسأله. 1  .  ن شدن ثواب نهاػ ضهاعت استحه وعنای 





 

 نهاز جهعه
كه ضزء نهاػها یعبادتنهاػ ضهعه  . 2111 مسأله د و خـآ وـی ه حه حسـابّي ووی یاست 

كـه وکّلـیـحـه ا، اسـت یريیواضب تص بت اوام عصريدر ػوان غ ف در روػ ن وعنـا 
كه نهاػ ضهعـه را حصوانـّي ضهعه وص  وضـود داشـتهطش خكـه شـرا یدر صـورت - در است 
 ؛ آوردضا  هحا نهاػ ظهر خ - حاشد

ــه ــرینهــاػ ضهعــه بفضــيلت  ،البّت گ ــرد شــتر اســت و ا ــنهــاػ ضهعــه را  ف ، آوردضــا  هح
 .  ست نهاػ ظهر حصوانديكند و الػم ن یت اػ نهاػ ظهر وخكفا

جهعهی فیک تانجامنهاز
ك . 2111 مسأله  ،حاشـد وـیػ صـبح ت آن واننـد نهـاّي فينهاػ ضهعه دو ركعت است و 
كـه در نهـاػ ضهعـهیـحا ا قبـل اػ نهـاػ  ط اوـام ضهعـهتوسـ ظطبـه دوظوانـدن ، ن تفـاوت 

 .  واضب حلند ظوانده شودحنابر احتياط  ،آن ۀد حهد و سورخو حا الػم است
ل و ل قبـل اػ ركـوع ركعـت اّو قنوت اّو ؛ دو قنوت وستحب است ینهاػ ضهعه دارا

ز وســتحب اســت اوــام ضهعــه در يــو ن حاشــد یوــ مم حعــد اػ ركــوع ركعــت دّو قنــوت دّو 
ونـافقون را  ۀم حعـد اػ حهـد سـورضهعـه و در ركعـت دّو  ۀسـور، ل حعد اػ حهدركعت اّو 
 .  حصواند
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جهعهیشرا طواججشدننهاز
كه  1واضب شدن  .شود وی حه عكر آن پرداظته، در وساجل حعدنهاػ ضهعه طند شرط دارد 

  جهعهفرارس:لشرطاو  شددهبایوقتنهاز
شـود و وقـت   یاعان ظهر آغـاػ وـ یعنخاػ زوال آفتاب ، وقت نهاػ ضهعه . 2112 مسأله
ر يحــه تــأظ، ن وقــتیــاػ انهــاػ ضهعــه گــاه  پــس هــر، اســت «ظهــر یاواجــل عرفــ»آن تنهــا 

  2.آوردضا  هحد نهاػ ظهر را خوقتش تهام شده و حا، انداظته شود
ـــه . 2113 مسأله ـــدن ظطب ـــ  ظوان ـــا پ ـــد  ،ش اػ اعان ظهـــر اشـــکال داردیه ـــپاهرطن ان خ
كـه  یا حـه نهـاػ ضهعـه واضـبحنـابر احتيـاط  وقـت حاشـد ودن يفرا رس هنگامها  ظطبه
كتفـا نهـود ینهـ، ش قبل اػ اعان ظهر شروع شدهخها ظطبه  ۀتنهـا ظطبـهرطنـد  ،تـوان ا
 .  ل قبل اػ اعان ظهر ظوانده شده حاشداّو 

گر ظطبـه . 2114 مسأله كـه وقـت نهـاػ ضهعـه حگـغردا حاخـد ، هـا آن قـدر طـوالنی شـود 
 .  قضا ندارد، و نهاػ ضهعه در ظارح وقت آن ودنهاػ ظهر ظوانده ش

  اقلنیتعدادحاضر:مشرطدو  پنجنفرباشدحد 
حاخـد حّداقل  ،اوام ضهعه ۀتعداد افراد حاضر در نهاػ ضهعه حه ضهيه . 2115 مسأله

گـر. حنـابراین، پنذ نفـر حاشـد كـه  ا اػ آنـان هـن  یکـخپـنذ نفـر اػ وسـلهانان ضهـع نشـوند 
 .  دشو ینهاػ ضهعه واضب نه، اوام حاشد

                                                           
كــه در وســاجل ،واضــب بــودن نهــاػ ضهعــه در عصــر غيبــت و حضــور اوــام. 1 و  9444» حــه وعنــایی اســت 

 . عكر شده است« 9411
گـر ظطبـه، در وورد صـدق اواجـل ظهـر عرفـی. 2 كـه ا كثر  ایـن نکتـه شـاخان توّضـه اسـت  دقيقـه طـول  34ها حـدا

اسـت و ظوانـدن نهـاػ ظهـر الػم  كـافی  ،الشـراخط ظوانـده شـودضـاوع  ۀس س حالفاصله نهاػ ضهع ،حکشد
وـورد احتيـاط  ،دقيقه تا حدود خک سـاعت و رحـع طـول حکشـد 34ها بیشتر اػ  و طنانشه ظطبه حاشد نهی
گـر ظطبـه الػم است نهاػ ظهر نيز ظوانده شود، حنابر احتياط بوده و دقيقـه طـول  57ها بیشـتر اػ حـدود  و ا
كــافی  ،حکشــد و وکّلــف در وــوارد تردخــد  شــود و الػم اســت نهــاػ ظهــر ظوانــده شــود  حســوب نهیو ظــاهرًا 
 . حاشد كافی وی، عهل نهاخد طنانشه وطابق این دستور العهل ػوانی   ،عرفی



    / نهاػ ضهعه 

  طاواوتراداراباشدیشراجهعهاوام:مشرطسو 
كه قباًل عكر شدخط اوام ضهعه ههان شراخشرا . 2116 مسأله ، ط اوام ضهاعت است 
كــه اواوـت افـراد غیـحـا ا و حــدون  سـتيز نیر حـالغ و ػنـان در نهـاػ ضهعــه ضـايــن تفـاوت 

 .  شود ینهاػ ضهعه واضب نه ،ین اواويوضود طن

جهعهیطصحیشرا حبودننهاز
 عــالوه بــر ســه شــرط قبــلالػم اســت ، ح انســام شــودينکــه نهــاػ ضهعــه صــحآ یبــرا
كهخرعا زين یگرخد طخشرا ،(ط واضب شدن نهاػ ضهعهخشرا) در وسـاجل حعـد  ت شود 
 .  شود وی عكر

  شود،نهاز:لشرطاو  بهجهاعتبرگزار
و حاخد حه ضهاعت برگـزار  ستيح نيصح ٓی فراد نهاػ ضهعه حه صورت . 2117 مسأله
گاه وأوو یول، شود توانـد   یوـ، م نهـاػ ضهعـه حـه اوـام برسـدركعـت دّو  م قبل اػ ركـوعهر 
ح ياش صح نهاػ ضهعه، ن حالیحصواند و در ا ٓی گر را فرادخركعت د کخكند و  اقتدا 
 ؛ است

گر در ركوعاّوا  ن یـتوانـد حـه ا ینهـ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،حه اوام برسـد مركعت دّو  ا
كند كتفا   . آوردضا  هحنهاػ ظهر را  كه اط واضب آن استيو احت نهاػ ضهعه ا

  بخواند:مشرطدو  نهاز اوامجهعهدوخطبهقبلاز
در حاخـــد دو ظطبـــه قبـــل اػ نهـــاػ حصوانـــد و واضـــب اســـت اوـــام ضهعـــه  . 2118 مسأله
گفتــه و توصــ یالهــ یحهــد و ثنــا لاّو  ۀظطبــ  کخــد و خــنها یزكــاريو پره ٓی ه حــه تقــويرا 
را  یالهــ یســت حهــد و ثنــاهــن واضــب ا مدّو  ۀكوتــاه اػ قــرآن حصوانــد و در ظطبــ ۀســور
كــرمیآورده و بــر پضــا  هحــ اط يــصــلوات فرســتاده و احت نيوعصــوو ۀو اجّهــ غهبــر ا

كه برا  . كند( طلب آورػش) ن و وؤونات استغفاريوؤون یوستحب آن است 
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كــرمیو صــلوات بـر پ یحهـد الهـ . 2119 مسأله حنــابر  ،نيوعصـوو ۀو اجّهـ غهبـر ا
ه حـه يو توصـ یوثـل ثنـاء الهـ، ر وـواردیحاشد و اّوا در سـا ید حه عربخحا، واضباحتياط 

گــر ب یولــ؛ ســتيظوانــدن الػم ن یعربــ، ٓی تقــو ، را نداننــد ین زحــان عربــیشــتر حاضــریا
كه توصياحت  .  ن حاشدیحه زحان حاضر ٓی ه حه تقوياط الػم آن است 

گــاه ، ســتاده حاشــدخا، واضـب اســت اوــام ضهعــه هنگــام ظطبـه . 2111 مسأله پــس هــر 
 ین دو ظطبـه قـدریز واضب است بيو ن ح نصواهد بوديظطبه را نشسته حصواند صح

ــند و ايحنشــ ت اوــام ضهعــه ظــودش و الػم اســ ف حاشــديــن نشســتن وصتصــر و ظفی
 .  ظطبه را حصواند

  یوسافتب:مشرطسو  کهتراز جهعه کفرسخنباشدیندونهاز
كهتر اػ خ . 2111 مسأله گـر نهـاػ و  1فرسـز حاشـد کوسافت بین دو نهاػ ضهعه نباخد  ا
كهتر ا یگرخد ۀضهع طنانشـه حـا هـن شـروع شـوند ، پـا شـود فرسز بـر کخػ در وسافت 

گــر  شــوند یهــر دو حاطــل وــ ــر اػ د یکــخو ا ــه تکبهرطنــد  - شــروع شــود یگــرخزودت ــح رة ي
گـاه پـس اػ برگـزار یول؛ حاطل ظواهد بود، یوح و دّو يصح، یلاّو  - االحرام حاشد  یهر 

كـه نهـاػ ضهعـ ر وسـافت د، ا وقـّدم بـر آنخـػوـان  هـن یگـرخد ۀنهاػ ضهعه وعلـوم شـود 
 .  واضب نصواهد بود، آوردن نهاػ ظهرضا  هح، فرسز برپا شده بوده کخكهتر اػ 

گـر در خد ۀوانع اػ نهـاػ ضهعـ یدر صورت، پا نهودن نهاػ ضهعه برشاخان عكر است، 
كــه ظــود یوــ وــغكوروســافت  ن یــر ايــو در غ ط حاشــدخراح و ضــاوع الّشــيصــح، شــود 
 .  وانع نصواهد بود، صورت

 جهعهشرانها:شرطچهارم جهاعتراداراباشدیز نهاز طوعتبردر
حـاالتر نبـودن ، اسـت وثـل نبـودن حاجـل الػمكه در نهـاػ ضهاعـت  یطخشرا . 2112 مسأله
 . حاشد شرط ویز ينهاػ ضهعه ن صحيح بودن در، طخشرا ۀّي اوام اػ وأووم و حق یضا

                                                           
كيلووتر»تقریبًا  ،هر فرسز. 1  . است« پنذ و نين 



    / نهاػ ضهعه 

جهعه احکامنهاز
گاه نهاػ ضهعه . 2113 مسأله پـا  ربـ طنانشـه، پـا شـود ط است بـرخشرا یكه دارا یا هر 
ــ اش اوــام كننــده حضــور و شــركت در آن واضــب ، شــان حاشــدخا ظــاّص  ۀنــدخا نهاخ
كه بين وصّيرفرد  یعنخ) است كه ظواسـت خن نهاػ ضهعه یست  كدام را  ا نهاػ ظهر هر 

كنـد گـر نهــاػ خحــه عبـارت د؛ دخـحلکــه الػم اسـت در نهـاػ ضهعــه شـركت نها، انتصـاب 
عكـــر حعـــد  ۀكـــه در وســـأل یاردوگـــر وـــو؛ (اســـت ینـــيیواضـــب تع، ن ػوـــانآضهعـــه در 

 ؛ شود وی

گر برگزاراّو  بـت يوثـل عصـر غ، شـان نباشـدخا نـده ظـاّص خا نهاخـ اوـام، كننـده ا ا
 .  ستين( ینيیتع) حضور و شركت در نهاػ ضهعه واضب، اوام عصر

گاه نهاػ ضهعـه . 2114 مسأله اش  كننـده پـا پـا شـود و بـر ط اسـت بـرخشـرا یكـه دارا یا هر 
گروه واضب ن، دظاّص او حاش ۀندخا نهاخ اوام  : ستيشركت در آن بر طند 

 ؛ ػنان :لاو  
   ؛بردگان :مدو  

كه قصد  یوثل وسافر، اش تهام حاشد فهيكه وظ یوسافرهرطند  ،وسافران :مسى   
 .  استاقاوت ده روػ نهوده 

   ؛ریان و افراد پخنایناب، هارانیب :چهاسم
   ؛حاشد یفرسز شرع ش اػ دویآنان تا وحّل نهاػ ضهعه ب ۀكه فاصل یافراد :پًدن 
د و خشـد یا سـرواخـكـه حضـور آنـان در نهـاػ ضهعـه حـه عّلـت حـاران  یافـراد :ششن 

 .  سصت و دشوار حاشد، وانند آن
گــر نهــاػ  وــی ػنــان و وســافران . 2115 مسأله كننــد و ا تواننــد در نهــاػ ضهعــه شــركت 

ــان ســاقط اســت، ط حاشــدخشــرا یضهعــه دارا ــ؛ نهــاػ ظهــر اػ آن ــه تنهــااّو حــدون ) ییا ح
كننـديـا تکهخـل داده يتوانند نهاػ ضهعـه تشـک نهی (ر وسافرانيا غخ شركت وردان  ۀل 
 .  حاشند( نذ نفرپ) عدد الػم

حه ضهت قصـد اقاوـت ده روػ خـا كه  ین حکن در وورد وسافریاشاخان عكر است،  
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وراعـــات . حنـــابراین، واضـــب اســـتحنـــابر احتيـــاط  ،حاشـــداش تهـــام فـــهيوظغيـــر آن 
 .  اط ترک نشودياحت یوقتضا
حــرف ػدن وکــروه ، كــه اوــام وشــغول ظطبــه ظوانــدن اســت یوهنگــا . 2116 مسأله
گــر حــرف ػدنالبّتــه ؛ حاشــد یوــ گــوش دادن حــه ظطبــه حاشــد، ا حنــابر احتيــاط  ،وــانع اػ 

كه در وسأل، ستيز نیضا، واضب  .  شودحعد عكر وی ۀوگر در وورد استثنایی 
كسـان، واضـبحنـابر احتيـاط  ،گوش دادن حه دو ظطبـه . 2117 مسأله  یكـه وعنـا یبـر 

گـوش ، فههنـد یظطبـه را نهـ یكـه وعنـا یكسـان یول؛ الػم است، فههند یظطبه را و
 .  ستيدادن بر آنان واضب ن

گر يواضب ن، اوام ضهعه ۀحضور در وقت ظطب . 2118 مسأله كـه  یگزار نهاػست و ا
اش   نهــاػ ضهعــه، نهــاػ ضهعــه برســاند ظــود را حــه اصــل، هــا شــركت نکــرده  در ظطبــه

كفايصح  .  كند  یت وخح است و اػ نهاػ ظهر 
بــت اوــام عصــر ارواحنــا ينهــاػ ضهعــه در ػوــان غ، عكــر شــدبــر آنشــه حنــا  . 2119 مسأله
نهـاػ ، یل وقت ظهر شرعز است فرد در اّو یضا، نیاحنابر .ستين ینيیواضب تع، فداه

 .  ظهر را حصواند

ــّی عصــر حضــرت در ػوــان غيبــت  . 2121 مسأله كــه شــركت در نهــاػ ضهعــه  ول
 ،نيســتپــس اػ اعان ضهعــه حــرام ، ظرخــد و فــروش و ســایر وعــاوالت، واضــب نيســت

كه حضور در نهاػ ضهعه بر آنان واضب است ولی در عصر حضور اوام كسانی  ، بر 
كه ونافـات حـا شـركت ، ظرخد و فروش و سایر وعاوالت پس اػ اعان ضهعه در صورتی 

گناهکــار اســت ولــی ، در نهــاػ داشــته حاشــد ــن صــورت هرطنــد  حــرام اســت و در ای
 .  حاشد ویصحيح اش  وعاوله



 

 اتینهاز آ
ظوانــدن ، اػ حــوادث یا رظــداد حعضــخــ یعــيطب یهــا  دهخــاػ پد یقــوع حعضــدر اثــر و

كـه آن را  یبــر فــرد وکّلـف واضــب وــ ینهـاػ  ،ن فصــلیــو ا ناونــد یوـ «اتخــنهــاػ آ»شــود 
 . ط آن داردخان احکام و شرایاظتصاص حه ب

آ اتیوواردواججشدننهاز
كــه خــنهــاػ آ . 2121 مسأله واضــب  در ســه وــورد، عكــر ظواهــد شــدآن حعــدًا  تّيــفيكات 

 : شود یو

  ؛(سوفك) ديگرفتن ظورش :لاو  
 ؛ (سوفظ) گرفتن واه :مدو  
كه طند هر كسيا ظورشخاػ واه  یوقدار  گرفته شود و   .  هن اػ آن نترسد ید 

 .  هن نترسد یكسهرطند  ،واضبحنابر احتياط  ،ػلزله :مسى   
در ، یات آســـهانخـــنهـــا اػ آخاه و ســـرد و واننـــد ايســـ یاّوـــا در رعـــد و بـــرق و حادهـــا 
ن و افتـادن يوانند فرو رفـتن ػوـ ینيدر حوادث ػو نيزشتر وردم حترسند و یكه ب یرتصو

كثر وردم شود كه ووضب ترس ا  .  نشود کات ترخنهاػ آ، وستحبحنابر احتياط  ،كوه 
خــا هــر راه ن يقــخحــا ، شــود وــی اتخــكــه ووضــب نهــاػ آ یوــوارد و اســباب . 2122 مسأله
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كه حاع  اطهينان فرد شود    .گردد وی ثاحت 1لعادورد ا شهادت دو خوعقولی 
گفتـــ ،نیـــبر احنـــا گـــر انســـان حـــه  گـــرفتن ، یقواعـــد علهـــ یكـــه اػ رو یكســـان ۀا ػوـــان 
كه ظورشینان پيا اطهخن يقخدانند  یا واه را وخ ديظورش كند  گرفتـهخـد يدا  د خـحا، ا وـاه 
گر يو ن ات را حصواندخنهاػ آ رد و فـالن يـگ یا وـاه وـخـد يفالن وقت ظورش: ندخحگوآنان ز ا

گفتــ كشــد یوــ وقــدار طــول كنــدیــنــان پيآنــان اطه ۀو انســان حــه  نــان يد حــه اطهخــحا، دا 
 .  دخش عهل نهاخظو

گــر بــرا . 2123 مسأله ، آنهــا واضــب اســت یات بــراخــكــه نهــاػ آ یاػ وــوارد، وکّلــف یا
وـثاًل ؛ ات حصوانـدخـنهـاػ آ کخـاػ آنها  کخهر  ید براخحا، فتدیوورد اّتفاق ب کخشتر اػ یب

گر ظورش  2.ات حصواندخد دو نهاػ آخاح، رد و ػلزله هن حشوديد حگيا
اّتفــاق  یدر هــر وکــان، آنهــا واضــب اســت یات بــراخــكــه نهــاػ آ یوــوارد . 2124 مسأله

 یات حصوانند و بر وردم ضاهـاخد نهاػ آخضا حا فقط وردم ههان، فتد و احساس شودیب
كـه آخد  هـای آن وکانهرطنـد  ،شـود یواضـب نهـ، بـودهاحسـاس ن براخشـان قابـله خـگر 
 .  ک آن حاشندخوساور و نزدا خوّتصل حه آن وکان ، گرخد

گـر عرفـًا ػلزلـ - حّتـی پـس لـرػه - ای طه شدخد و طه ظفيـفهر ػلزله . 2125 مسأله  ۀا
گانه، وستقّلی وحسوب شود  . ای داردنهاػ آخات ضدا

هـای ظفيـف ػوـين را حـا نگـاری وقـوع لـرػش وركـز ػلزلـه طنانشـهشاخان عكر اسـت، 
كنــدعكــر تعــداد آن در ونطقــه كــه در ولــی، ای اعــالم  ، كننــدآنســا ػنــدگی وــی افــرادی 

 .  نهاػ آخات بر آنان واضب نيست 3آنها را احساس نکنند اصالً ، هنگام وقوع ػلزله

آ اتیوقتنهاز
گرفتگـيظورشـ یات بـراخـآغاػ وقت نهـاػ آ . 2126 مسأله گرفتگـخـ ید   ػوـانی، یا وـاه 

                                                           
و بـر  روی حـّس حاشـددهنـد و شهادتشـان اػ شهادت حـه وقـوع سـبب نهـاػ آخـات  ،الػم است دو ورد عادل. 1

گهان نباشد  . اساس حدس و 

گغشت ،هالبّت . 2 كه   . الػم است، واضباحتياط حنابر  ظواندن نهاػ آخات ػلزله ،ههان طور 

 .  قابل احساس برای افراد نباشد ،های وغكورها خا پس لرػهلرػه. 3



    / نهاػ آخات 

كــه ظورشــ گــرفتن وـخــد ياسـت  ا وــاه حــه خــد يكـه ظورشــ یكنــد و تــا ػوــان یا وـاه شــروع حــه 
كـه ظوانـدن نهـاػ آ هر) اداوه دارد، گشتهبرن یعيحالت طب ات را خـطند بهتر آن اسـت 
كه ظورشير نيتأظ یحه قدر كنـدخد ينداػند  كـردن  یولـ؛ (ا واه شروع حه حاػ شـدن  تهـام 
   .ر انداظتيا واه حه تأظخد يتوان تا حعد اػ حاػ شدن ظورش یات را وخنهاػ آ
كـه وقـدارآضـا  هحـ یات را طورختواند نهاػ آ یفرد و ،نیحنابرا  آن در  یاػ احتـدا یورد 

گرفتگــيوقــت وقــوع ظورشــ گرفتگــخــ ید  گــردد یا وــاه  پــس اػ برطــرف  ،آن ۀّيــو حق انســام 
گرفتگيشدن ظورش گرفتگخ ید   .  انسام شود یا واه 

گر  . 2127 مسأله كـه ظورشـیر بيتـأظ یات را حـه قـدرخـظواندن نهـاػ آفرد ا ا خـد ينـداػد 
كند نهـاػ ، تهـام آن حعد اػ حاػ شـدن یول؛ ندارد یت ادا وانعّي ن، واه شروع حه حاػ شدن 

 .  ات قضا حصواندخنهاػ آنّيت  د آن را حهخشود و حا یقضا و
گرفتن ظورش . 2128 مسأله گر وّدت  ا خـركعت نهاػ  کخظواندن  ۀحه انداػ، ا واهخد يا

گــر وــّدت يههشنــ .ادا حصوانــدنّيــت  ات را حــهخــد فــرد نهــاػ آخــحا، كهتــر حاشــد ن اســت ا
ا خــركعــت  کخــظوانــدن  ۀهــاػ را نصوانــد تــا حــه انــداػفــرد ن یولــ ،شــتر حاشــدیگــرفتن آنهــا ب

نّيـت  د حـهخحاػ هن حا، اتخنهاػ آ ن صورتیكه در ا، حه آظر وقت آن وانده حاشد، كهتر
 .  شود  اداظوانده 

گرفته است غـروب نهاخـد . 2129 مسأله كه  گر واه در حالی  نهـاػ آخـات حـه ادای وقـت ، ا
گرفتگی در وناطق دخگ فرد هرطند ،پاخان رسيده كه واه حداند واه  غروب نکـرده هنوػ ری 
گرفتگی نيز ضاری است ،و ههين حکن استقابل وشاهده   . در وورد ظورشيد 

ــوقع . 2131 مسأله ــه یو ــه ػلزل ــد ا، ك ــرق و وانن ــنهــا اتّ خرعــد و ب ــد و انســان  یفــاق و افت
 احتيــاط اط در ػلزلــهيــن احتیــكــه ا) آوردضــا  هحــرده و نهــاػ آخــات را كــ اطيــحصواهــد احت

گـر وقتشـان وسـعت داشـته حاشـد، (حب استوستاحتياط ه ّي و در حق واضب واننـد  ا
 ؛ ات را فورًا حصواندخست نهاػ آيالػم ن، های شدخد و طوالنیطوفان

گر اّوا  یطـورد فـورًا آن را حصوانـد خحا، اػ ووارد ػلزله یاريوثل حس، وقت تنگ حاشد ا
 ؛ ر وحسوب نشوديكه در نظر عرف تأظ
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گر ظواندن نهاػ را حه تأظ البّته ظوانـدن ، حگـغرد «هخـوّتصل حه آ»تا ػوان  اػدبیندر يا
كــه يــاحت یولــ، ســتيات بــر او واضــب نخــنهــاػ آ حعــدًا حــدون آن را اط وســتحب اســت 

   1.ت ادا و قضا حصواندّي ن

آی فیک اتیتخواندننهاز
كــه در هــر ركعــت پــنذ ركــوع دارد و حــه دو خــنهــاػ آ . 2131 مسأله ات دو ركعــت اســت 

 :  شود وی صورت ظوانده

ل سـوره تهـام  کخـحار حهـد و  کخد و خرة االحرام حگويتکب، تّي حعد اػ ن :صىست او 
ســوره تهــام  کخــحــار حهــد و  کخــدوحــاره ، حصوانــد و حــه ركــوع بــرود و ســر اػ ركــوع بــردارد

تا پنذ ورتبه و حعد اػ حلند شدن اػ ركوع پنسن دو  طور  ههينو  حاػ حه ركوع رود، حصواند
آورد و تشّهد حصواند ضا  هح لركعت اّو م را هن وثل و ركعت دّو ، زديد و برظخسسده نها
   2.و سالم دهد

م سـوره را  کخـ یهـا هخـآ، رة االحـرام و ظوانـدن حهـديت و تکبّي حعد اػ ن :صىست دو 
كنــد و  ــنذ قســهت  ــپ ــآ کخ ــه خ ــدیا بخ ــر اػ ؛ شــتر اػ آن را حصوان كهت ــحلکــه  ــآ کخ ــه را نخ ز ي

حنــابر  نيههشنــ. دكاوــل حاشــ ۀد ضهلــخــحا، الػمحنــابر احتيــاط  یولــ؛ توانــد حصوانــد یوــ
كنـداػ اّو ، واضباحتياط  گفـتن، الػمحنـابر احتيـاط  زيـو ن ل سـوره شـروع   ِحْسـِن اهّلِل » حـه 

ح ْحٓهِن الّرَ كتفا نکند ییحه تنها « نٔي الّرَ كـه عكـر  ییهـا یژگـیه حـا وخـپـس اػ ظوانـدن آ و 3ا
                                                           

گغشـت وـثاًل نـين سـاعت خـا خـک سـاعت اػ ػوـان پاخـ ،حنابراین. 1 كه حعـد اػ  كـه كسی  ان ػلزلـه وتوّضـه شـده 
كـردن وقـدار حـداقّلی ػوـان وـغكور حـه ػوان وّتصل حـه آخـه سـ ری شـده اسـت، ػلزله رد داده ؛ ولـی وعلـوم 

كرده خا حه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر و وکّلف وی يّسر نيستدقيقه و تواند در ووارد وشکوک احتياط 
 . وراضعه نهاخد

گر در هر ركعت. 2 كاوـل حصوانـد ای دخگـر( را حـههد و پنذ حار سورۀ توحيد )خا سورهخک حار سورۀ ح ،اّوا ا ، طـور 
كوتـاهی نکـرده حاشـد  ،وگر آنکه ضاهل قاصر حاشـد، حاشدنهاػ آخاتش حاطل وی خعنـی در خـادگيری وسـأله 
 . نهاػش صحيح است، كه در این صورت

گر فرد حه سبب ندانستن وسـأله حعـد اػ ظوانـدن . 3 ْح ِحْسـِن اهّلِل »ا حٔين الـّرَ سـوره در نهـاػ آخـات حـه ركـوع «  ٓهِن الـّرَ
ایــن صــورت نهــاػ  كــه در، وگــر آنکــه ضاهــل قاصــر حاشــد، صــّحت نهــاػش وحــّل اشــکال اســت، رفتــهوــی

 . آخاتش صحيح است
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سـوره م اػ ههـان قسـهت دّو ، نکه حهـد حصوانـدخشد حه ركوع برود و سر بردارد و حدون ا
 .  دخسوره را تهام نها ،ش اػ ركوع پنسنین طور تا پيرا حصواند و حه ركوع برود و هه

ن عهـل يطنـ، قـدر را حصوانـد ۀسور، ظواهد پس اػ حهد یكه و یفرد ،طور وثال حه
 : كند یو

 :  دخگو یو، حهد ۀوبارك ۀرة االحرام و ظواندن سوريت و تکبّي حعد اػ ن 
 نّ ؤِ  ِن ٔي حلّرَ ا ِن ٓه ْح الّرَ  ن اهّلِل ْس حِ » 

َ
 .  «رْد الَق  ِة لَ ْي لَ  يف ناُه لْ َز نْ ا أ

 .  «رْد الَق  ُة لَ ْي وا لَ  َك خٓ رْد وا اَ َو »: دخگو یستد و وخا یاػ آن و حعد، رفتهس س حه ركوع 
  ْن ِوــ ر  ْيــَظ  رِ ْد الَقــ ُة َلــْي لَ »: دخــگو یســتاده و وــخادوحــاره حــه ركــوع رود و حعــد اػ ركــوع 

َ
 ِف ْلــأ

 .  «رٍ ْه َش 
ن ِهـبِّ َر  ِن ْع ِ  هـا ِبـيف وُح الـّرُ َو  ُة َک الجِ َه الْ  ُل ّزَ َن تَ »: دخگو یدارد و و یسر بر و ،حاػ حه ركوع رفته

  ّلِ ُك  ْن ِو 
َ
 . «رٍ ْو أ

 .  «رِ ْس الَف  ِع لَ ْط َو  ٓی ّت َح  َي ه الم  َس »: دخگو یستد و وخا یو وس س حه ركوع رفته 
و ، دو ســـسده نهـــوده، و حعـــد اػ ســـر برداشـــتنرود  یو حعـــد اػ آن حـــه ركـــوع پـــنسن وـــ

و  ظوانـدهتشـّهد ، سـسدۀ دّومآورد و حعد اػ  یوضا  هحل م را هن وثل ركعت اّو كعت دّو ر
كهتــر اػ پــنذ قســهت تقســیز ضــايــو ن دهــد یوــنهــاػ را ســالم  كــه ســوره را حــه  ن يز اســت 

كرد یول؛ دخنها در حـال  یالػم است حهد را قبل اػ ركـوع حعـد، هر وقت سوره را تهام 
 .  سوره شودس س وشغول ظواندن ، ام حصوانديق

گر فرد حصواهد در نهاػ آ :ذیهثال سىسه تىز حا توّضـه حـه ، د را حصوانديتوح ۀات سورخا
گفــتن  ینهــ، واضــبحنــابر احتيــاط  نکــهخا ک خــدر  « نٔي حالــّرَ  ِن ٓه ْح الــّرَ  اهّلِل  ِن ْســحِ » توانــد حــه 

كند قسهت كتفا  كنـديـتوح ۀسور یگرخد ۀويز است حه شیضا، ا حـه  ،د را پـنذ قسـهت 
ن ين طــور تقســیــنکــه ســوره را اخوثــل ا؛ حاشــدكاوــل  ۀضهلــ کخــ، كــه هــر حصــش یا  گونــه
 :  دخنها

حٔين » :لقسم  او   ْحٓهِن الّرَ   اهّلُل  َو ُه  ْل قُ ِحْسِن اهّلِل الّرَ
َ
 . «د  َح أ

 .  «ُد َه الّصَ  هّلُل اَ » :مقسم  دو  
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 .  «ْد لِ خَ  ْن لَ » :مقسم  سى   
 .  «ْد لَ ْو ُی  ْن لَ َو » :قسم  چهاسم 
 وًا ُف ُك  ُه لَ  ْن ُک خَ  ْن لَ َو » :قسم  پًدن 

َ
 .  «د  َح أ

كهتر اػ پنذ قسهت تقسیضا ،طور ههين هـر وقـت سـوره  یولـ؛ دخـن نهايز است حه 
ــرد ك ــديــدر حــال ق یالػم اســت حهــد را قبــل اػ ركــوع حعــد، را تهــام  ســ س ، ام حصوان

 .  وشغول ظواندن سوره شود
گر . 2132 مسأله د و ات پـنذ ورتبـه حهـد و سـوره حصوانـخـركعت اػ نهاػ آ کخدر  فرد ا

كند کخگر خدر ركعت د  . ندارد یوانع، حهد حصواند و سوره را پنذ قسهت 

آیاحکامد اتیگرنهاز
گرفتگــيات ظورشــخــنهــاػ آظوانــدن  . 2133 مسأله گرفتگــ ید  ،  حــه ضهاعــت یو وــاه 

گرفتگـير ظورشـيات در غخواضب نهاػ آحنابر احتياط  یول؛ ضایز است حـه  - ید و وـاه 
 .  حاشد یح نهيصح - ضهاعت

كـه حـه ضهاعـت  در نهاػوأووم  . 2134 مسأله گرفتگـی  گرفتگی و واه  آخاِت ظورشيد 
ركعـت  لـين ركـوعاّو  م خـا درل خـا دّو هـای ركعـت اّو توانـد قبـل اػ ركـوع وی ،شود برگزار وی

ل در هــر ركعــت وحــّل اّوــا اقتــدا حعــد اػ ركــوع اّو ؛ م حــه ضهاعــت اقتــدا نهاخــدل خــا دّو اّو 
 .  آن است کاشکال است و احتياط واضب در تر

گر . 2135 مسأله كه طند ركعت ظوانـده و فکـرش  شک اتخدر نهاػ آار نهاػگز ا كند 
گهان ؛ نهاػ حاطل است، نرسد ییحه ضا گر حه  حه ههان ، برسدن يقخا خنان يا اطهخاّوا ا
 . كند  یعهل و
گر . 2136 مسأله كهتر و شک ها  در عدد ركوعنهاػگزار  ا وگـر در ؛ گغارد  یكند حنا را بر 
كـرده  شـک كه   یصورت او حعـد اػ وحـّل  شـک طنانشـه ،ا پـنذ ركـوعخـكنـد طهـار ركـوع 
گفـتن خوثـل ا، حاشـد ا در ووقـع رفــتن حـه ســهت خـ « ِلَهـْن َحِهــَدُه َســِهَع اهّلُل »نکــه هنگـام 
گـر در ، كند  یظود اعتنا نه شک حه، ن وواردیدر ا، كند شک ا در سسدهخسسده  اّوـا ا
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كـه یركـوع، وحّل است و وارد عهل حعد نشده اسـت  ،ا نـهخـآورده ضـا  هحـدارد  شـک را 
 . آوردضا  هحد خحا

گر در نهاػ آ . 2137 مسأله ا سـسده را فراوـوش خـد خـایش بیپـ سـسدۀ سـهوووارد ات خا
 عكـره ّيـووی ینهاػهـا یكـه بـرا ید حـه ههـان احکـاوخـحا، آن حگغرد کكرده تا وحّل تدار

كلّ  و حه؛ دخعهل نها، شد ن نهـاػ هـن یـه در اّيـووی ینهاػها و سهو شک احکام، یطور 
 .  است یضار

كـن ، ات ركـن اسـتخـنهـاػ آ یهـا  اػ ركوع کخهر  . 2138 مسأله گـر عهـدًا  اد خـا زخـكـه ا
ــ .نهــاػ حاطــل اســت، شــود ــن شــود نهــاػ حاطــل  ،نيههشن ك ــر اشــتباهًا  گ ــا و  حاشــد یو

 .  واضب نهاػ حاطل استحنابر احتياط  ،اد شودخطنانشه سهوًا ز
ات هن خدر نهاػ آ، ا وستحب استخواضب ، هّي ووی یدر نهاػها آنشه . 2139 مسأله
گــر حــا ضهاعــت  ات اعان و اقاوــه نــداردخــنهــاػ آ یولــ؛ حاشــد یا وســتحب وــخــواضــب  و ا

گفتــه شــود، اعان و اقاوــه یبهتــر اســت رضــاًء حــه ضــا، شــود یظوانــده وــ : ســه ورتبــه 
الة» الة» گفتن سه ورتبه، ر ضهاعتيو در غ «الّصَ  .  وارد نشده است «الّصَ

گـــر وکّلـــف حدانـــد ظورشـــ . 2141 مسأله گرفتـــه اســـت و عهـــدًا خـــد يا  یا اػ روخـــا وـــاه 
فـرق و  دخـواضب است آن را قضا نها، ات را نصواند تا وقت آن حگغردخنهاػ آ یفراووش

گرفته حاشد خد يندارد تهام ظورش    .اػ آن یا قسهتخا واه 
گــر تهــام ظورشــشــاخان عكــر اســت،  رد و وکّلــف اػ آن حــاظبر حاشــد و يــا وــاه حگخــد يا

 یقضـا یاد بـرخـحا، واضـبحنابر احتياط  ،درات را نصواند تا ػوان آن حگغخعهدًا نهاػ آ
كند    1.آن غسل 

گـــر تهـــام ظورشـــ . 2141 مسأله گرفتـــه حاشـــد خـــد يا گـــرفتن ، در آن ػوـــانفـــرد و ا وـــاه  اػ 
گـر حصشـ یولـ؛ ات را حصوانـدخـنهاػ آ ید قضاخحا، ظبر نشده حاشد ا واه حاخد يظورش  یا
گرفته حاشد و در آن ػوانيا ظورشخاػ واه  ا وـاه حـاظبر نشـده خد يگرفتن ظورشاػ  فرد، د 
 .  دخات را قضا نهاخنهاػ آ، س اػ آنست پيالػم ن، حاشد

                                                           
كه در وسألۀ . 1  . عكر شد« 392»ههان طور 
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گر عّده . 2142 مسأله گرفتـهخـد يظورشـ ندخحگو یا ا گفتـ، ا وـاه  آنـان  ۀطنانشـه فـرد اػ 
گفتـ یاشصاص، ان آنانيدا نکند و در ویپ ینان شصصيا اطهخن يقخ آنـان شـرعًا ۀ كـه 

ات نصوانـد و خـنباشـد و فـرد نهـاػ آ( كه شهادت دهند) عادلورد وعتبر است وثل دو 
گفتهحعد وعلوم شو گرفته حاشدخد يكه تهام ظورش یدر صورت، اند د راست  د خـحا، ا واه 

گر وقدار یول؛ ات را حصواندخنهاػ آ یقضا گرفته حاشد یا نهـاػ  یظوانـدن قضـا، اػ آن 
 ؛ ستيات بر او واضب نخآ

كــه عــادل بــودن آنــان وعلــوم ن ،ن اســت حکــنيههشنــ  گــر دو نفــر   نــدخســت حگويا
گرفتهخد يظورش كه عادل بودهحعد وعل، ا واه   .  اند وم شود 

آنهــا  ۀطــه ههــ، ات بــر او واضــب اســتخــطنــد نهــاػ آ یكــه قضــا یكســ . 2143 مسأله
گرفتـه و نهـاػ آنهـا را يوـثاًل سـه ورتبـه ظورشـ، وورد بـر او واضـب شـده حاشـد کخ یبرا د 

 یوــثاًل بــرا، ات بــر او واضــب شــده حاشــدخــطنــد وــورد نهــاػ آ یو طــه بــراحاشــد نصوانــده 
گــرفتنيظورشــ گــرفتن و وــاه  ، را نصوانــده حاشــد هــاات بــر او واضــب شــده و آنخــنهــاػ آ د 
كــه بــراّي ســت وعــيالػم ن، ظوانــد یآنهــا را وــ یكــه قضــا یوــوقع كنــد  ــكــدام  ین  اػ  کخ

 .  آنهاست
كــه در وســأل . 2144 مسأله د پــس اػ وقــوع خــوکّلــف حا، عكــر شــد «9414» ۀههــان طــور 
گر حـه  ااّو ؛ ر وحسوب نشوديكه در نظر وردم تأظ یطورات را حصواند خفورًا نهاػ آ ،ػلزله ا
وّتصـل حـه حادثـه ػلزلـه  تا ػوان 1بینداػدر يات ػلزله را حه تأظخظواندن نهاػ آ یليهر دل
اط وسـتحب آن اسـت يـاحتهرطنـد  ،سـتيات بر او واضب نخظواندن نهاػ آ، حگغرد

 .  ت ادا و قضا حصواندّي كه آن را حعدًا حدون ن
گـــر وکّلـــف حفههـــد نهـــاػ آ . 2145 مسأله گرفتگـــيظورشـــ یكـــه بـــرا یاتخـــا ا وـــاه خـــ ید 
گغشته قضا نهاخحا، حاطل بوده، ظوانده یگرفتگ گر وقت  د و خـد آن را دوحاره حصواند و ا

گر انسـان وتوّضـه شـود نهـاػ آ كـه  یدر صـورت، حاطـل بـوده، ػلزلـه ظوانـده یكـه بـرا یاتخـا

                                                           
 . شده حاشدهرطند حه ضهت اخنکه وثاًل در هنگام وقوع ػلزله ظواب بوده و وتوّضه وقوع آن ن. 1



    / نهاػ آخات 

گغشته حاشد سـت يات اػ او ساقط اسـت و الػم نخنهاػ آ، ػوان وّتصل حه حادثه ػلزله 
كـه حعـدًا حـدون نياحتهرطند  ،دآن را دوحاره حصوان ت ادا و قضـا ّيـاط وستحب اسـت 
 .  آن را حصواند

گر در حال ح . 2146 مسأله فـاق ا ػلزلـه اتّ خ، رديا واه حگخد يظورش، ػن ا نفاسخض يا
ح يصــح، ن حــالیــات در اخــســت و ظوانــدن نهــاػ آيات بــر او واضــب نخــنهــاػ آ، فتــدیب
ست رضاًء حعد اط وستحب اياحتهرطند  ،ستيآن هن واضب ن یو قضاحاشد  ینه

گرفتگيات ظورشخنهاػ آ، یاػ پاك گرفتگخ ید  ات ػلزلـه خـو نهـاػ آ دخـرا قضـا نها یا واه 
 .  ت ادا و قضا حصواندّي را حدون ن

گر در وقت نهاػ  . 2147 مسأله طنانشه ، ات هن بر انسان واضب شودخنهاػ آ، هّي وویا
كــدام را احتــدا حصوانــد، داشــته حاشــدهــر دو نهــاػ وقــت  یبــرا گــر ، اشــکال نــدارد، هــر  و ا

گـر وقـت هـر دو تنـگ حاشـد ل آن را حصوانـدد اّو خـحا، اػ آن دو تنگ حاشـد یکخوقت  ، و ا
 .  ه را حصواندّي وویل نهاػ د اّو خحا

گــر . 2148 مسأله ، ات تنــگ اســتخــه حفههــد وقــت نهــاػ آّيــووین نهــاػ یدر بــ انســان ا
ــوویطنانشــه وقــت نهــاػ  ــحا، ه هــن تنــگ حاشــدّي كنــد حعــد نهــاػ آخ ات را خــد آن را تهــام 

گر وقت نهاػ و  حصواند ات و حعـد نهـاػ خـل نهـاػ آآن را حشـکند و اّو ، ه تنگ نباشـدّي وویا
 . آوردضا  هحه را ّي ووی

گر . 2149 مسأله كه وقت نهـاػ خن نهاػ آیدر بانسان  ا ، ه تنـگ اسـتّيـوویات حفههد 
كند وشـغول  یكه نهاػ را حاطل و یات را ناقص حگغارد و حدون انسام عهلخد نهاػ آخحا

كرد ه شود و حعد اػّي ووینهاػ  كـاریپ، آنکه نهاػ را تهام  اطـل كـه نهـاػ را ح یش اػ انسام 
كرده اداوه داده و حصواندخنهاػ آ ۀّي حق، كندوی كه رها   .  ات را اػ ههان ضا 

آیات وستحباتنهاز
 شـهرده شـده وستحب ،در نهاػ آخاتنهاػگزار  رعاخت ووارد عیل برای . 2151 مسأله
 :  است
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گــر فقــط  دهــن قنــوت حصوانــد پــیش اػ ركــوع دّوم و طهــارم و ششــن و هشــتن و .1 و ا
كافی است، پیش اػ ركوع دهن  .  قنوت حصواند نيز 

ــد، پــیش اػ ركــوع و حعــد اػ آن .2 كــه ، تکبيــر حگوخ وگــر حعــد اػ ركــوع پــنسن و دهــن 
 .  «ِلَهْن َحِهَدُه   َع اهّلُل َسِه »: وستحب است حگوخد

ــات نهــاػ  .3 گرآخ كــه  ــا آظــر وــوقعی  گرفتگــی را ت ــا ظورشــيد  گرفتگــی خ ــاه   فتگــیو
گــر ؛ شــود طــول داده و اداوــه دهــدوــیبرطــرف  كــه ، نهــاػگزارولــی ا اوــام ضهاعــت حاشــد 

كرده كه پشت سر او اقتدا  اند حه ػحهت طول دادن نهاػ آخات ووضب شود وأوووينی 
كوتاه و ظفيف برگزار نهاخد، افتند  .  نهاػ را 
گرفتگــی اػ نهــاػ فــارغ شــد .4 كاوــل  ــر قبــل اػ حــاػ شــدن  گ ظــود  در وحــّل نهــاػ، ا

 .  حنشيند و وشغول ظواندن دعا شود خا نهاػ آخات را دوحاره حصواند
ــال، ٓخــس»های بــزرگ وثــل  ســوره .5 ، در نهــاػ آخــات حصوانــد «رِحْســالکهــف و ال، ورّنُ

   1.كاول در هر قياوی وستحب است ۀههشنين ظواندن سور
 .  قراجت )حهد و سوره( طول دهد ۀاػ ركوع و سسود را حه انداػ کهر خ .6
 .  آخات را حلند حصواندنهاػ  ۀحهد و سور .7

 .  نهاػ را زیر آسهان حصواند .8
 .  د حصواندسنهاػ را در وس .9

                                                           
كاول ،البّته. 1  . حهد را نيز حصواند، در این صورت حاخد در هر قيام قبل اػ سورۀ 



 

  یوستحب ینهازها
، یوسـتحب ین نهاػهـایو بـ نـدخگو «نافلـه»اد است و آنها را خز یوستحب ینهاػها

و احکـام وربـوط حـه  شـده اسـت یشـتریبسـفارش  یروػ شـبانه یهـا حه ظوانـدن نافلـه
 . نده ظواهد آودخنها در وساجل آآ

یروزشبانهیهانافله
كـــه  اســـتركعـــت ( 13)، ر روػ ضهعـــهيـــدر غ یروػ شـــبانه یها نافلـــه . 2151 مسأله

 : عبارتند اػ

دو ، وغـرب ۀطهار ركعت نافل، عصر ۀهشت ركعت نافل، ظهر ۀهشت ركعت نافل
 هشـت ركعـت حـه، اػده ركعـتخـن یـاػ ا) شـب ۀاػده ركعت نافلـخعشاء و  ۀركعت نافل

 نهـاػ وتـر ظوانـدهنّيـت  ک ركعـت حـهخع و ْف نهاػ َش نّيت  دو ركعت حه، شب ۀنافلنّيت 
 .  حاشد یصبح و ۀو دو ركعت نافل( شود وی

 کخـ، د نشسته ظوانده شـودخحا، واضبحنابر احتياط  ،ءعشا ۀطون دو ركعت نافل
ركعــت ( 13)ها  نافلــه نیــاهــای  ركعتوسهــوع حنــابراین،  .شــود یركعــت حســاب وــ

 .  حاشد یو



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

طهــار ركعــت اضــافه ، ظهــر و عصــر ۀدر روػ ضهعــه بــر شــانزده ركعــت نافلــالبّتــه 
كل، شود یو  . شود یست ركعت ویب، و در 

 ظوانـده یحـه صـورت دو ركعتـ، نهاػهـاایـن  ۀّي حق، ر اػ نهاػ وتريغشاخان عكر است، 
 .  شود وی

 روزشبانههایوقتنافله

o 3.ظهرۀوقتنافل
ل ظهـر شود و وقت آن اػ اّو  یػ ظهر ظوانده وقبل اػ نها، نهاػ ظهر ۀنافل . 2152 مسأله

 ؛ وقت آن اداوه دارد، كه وهکن حاشد آن را قبل اػ نهاػ ظهر ظواند یاست و تا ووقع

گر شصص یول  دو هفـتن طـول  ۀحه انـداػكه  طورینداػد یر بيظهر را حه تأظ ۀنافل، ا
 قـعوو نیـدر ا، گردداضافه ، هنگام ظهر شرعیشاظص  ۀخساطول  حه، ظود شاظص
كـه یـوگر ا؛ قبل اػ نافله حصواندنهاػ ظهر را بهتر است  ركعـت اػ نافلـه را قبـل اػ  کخـن 

كه در ا كردن نافله، ن صورتیآن ظوانده حاشد   1.استبهتر ، قبل اػ نهاػ ظهر، تهام 

o 7.عصرۀنافلوقت
كـه  یشـود و وقـت آن تـا وـوقع یعصر قبل اػ نهاػ عصر ظوانده وـ ۀنافل . 2153 مسأله

 ؛ اداوه دارد، اػ عصر ظوانده شودوهکن حاشد قبل اػ نه

كــه حــه انــداػنــداػد یر بيعصــر را حــه تــأظ ۀطنانشــه شــصص نافلــ یولــ طهــار  ۀطــوری 
گـردد، شـاظص هنگـام ظهـر شـرعی ۀحه طول سـاخ، هفتن طول ظود شاظص ، اضـافه 

كه نهاػ عصر را قبل اػ نافله حصواندیدر ا ركعـت اػ  کخـنکه خوگر ا؛ ن ووقع بهتر است 
                                                           

كه در ػوين نصب شده، حه عنوان وثال. 1 گر طول شاظصی  ( سـانتيهتر حاشـد و طـول سـاخۀ شـاظص 54 )، ا
ــه انــداػۀ دو هفــتن طــول شــ14 )، در هنگــام ظهــر شــرعی كــه ح ــا ػوــانی     94اظص )( ســانتيهتر حاشــد و فــرد ت

-سـانتيهتر وـی 14شـاظص حـه  ۀشاظص در هنگام ظهر اضافه شود )خعنی طول سـاخ ۀحه ساخ سانتيهتر(

كـه در ، بهتـر اسـت احتـدا نهـاػ ظهـر را حصوانـد، ظواندن نافلۀ ظهر را حه تأظير انـداػد، رسد( وگـر اسـتثنایی 
 . وتن وسأله عكر شده است



    / یوستحب ینهاػها 

كه در انافله را قبل ا كردن نافله قبل اػ ، ن صورتیػ آن ظوانده حاشد   عصـرنهاػ تهام 
 1.است بهتر

ر روػ ضهعــه يــعصــر قبــل اػ اعان ظهــر در غ ۀظهــر و نافلــ ۀظوانــدن نافلــ . 2154 مسأله
، یعــغر عرفــ عّلــتحــه هرطنــد  ،حدانــد حعــد اػ اعاننهــاػگزار  وگــر آنکــه؛ ســتيز نیضــا
 . را انسام دهدها تواند آن یهن

ــ  ــیبهتــر اســت اػ ب ا در روػ ضهعــهاّو دو ركعــت را ، ظهــر و عصــر ۀســت ركعــت نافل
بهتـر اسـت ، و اػ آن هسـده ركعـت را قبـل اػ ظهـر حصوانـد هنگام ظهر و هسده ركعـت

گسترده شدن نـور ظورشـشش ركعت آن اّو  و شـش ركعـت آن هنگـام  ديل روػ هنگام 
 .  گر قبل اػ اعان ظهر ظوانده شودخو شش ركعت د ديحاال آودن ظورش

o 1.وغربۀنافلوقت
كـه  یوغرب حعد اػ تهـام شـدن نهـاػ وغـرب اسـت و تـا ػوـان ۀوقت نافل . 2155 مسأله

 ؛ اداوه دارد، آوردضا  هحدر وقت ، وهکن حاشد آن را پس اػ نهاػ وغرب

گر شصص نافل یول  كـه حعـد اػ  ق(َف )َش  طرف وغرب یكه سرظ یوغرب را تا وقت ۀا
كــردن آفتــاب در آســهان پ بهتــر ، نــداػدیر بيحــه تــأظ ،ن بــرودیاػ بــ، شــود یدا وــیــغــروب 
 .  را حصواند ءاست در آن ووقع احتدا نهاػ عشا

o 3.عشاءۀوقتنافل
تا نصـف شـب  ءحعد اػ تهام شدن نهاػ عشا ره(َتْي )ُو  ءعشا ۀوقت نافل . 2156 مسأله

 .  حالفاصله ظوانده شود ءاست و بهتر است حعد اػ نهاػ عشا

                                                           
كـه در ػوـي، حه عنـوان وثـال. 1 گـر طـول شاظصـی   ۀ( سـانتيهتر حاشـد و طـول سـاخ54 )، ن نصـب شـده اسـتا

ــداػۀ طهــار هفــتن طــول 14 )، شــاظص در هنگــام ظهــر شــرعی ــه ان كــه ح ــا ػوــانی  ــرد ت ( ســانتيهتر حاشــد و ف
 74شـاظص حـه  ۀشاظص در هنگـام ظهـر اضـافه شـود )خعنـی طـول سـاخ ۀسانتيهتر( حه ساخ  34شاظص )

وگـر ، بهتـر اسـت احتـدا نهـاػ عصـر را حصوانـد، أظير انـداػدظوانـدن نافلـۀ عصـر را حـه تـ، رسد(سانتيهتر وی
كه در وتن وسأله عكر شده است  . استثنایی 
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o 7.شجۀوقتنافل
ــاّو  . 2157 مسأله ــابر  ،شــب ۀل وقــت نافل ــاســت و انصــف شــب ، وشــهورحن  ن نظــری
كـه نصـفيد نيحع یول، اط وستحب و بهتر استيوطابق حا احتهرطند  ، شـب ست 

، گـردد ویل شـب آغـاػ اػ اّو ، آن یل وقـت اداو اّو  لت نهاػ شـب حاشـديل وقت فضاّو 
كه در وقت َس  فضلا هرطند و تـا اعان  م آظر شب( ظوانده شـودسّو  ک)خ رَح آن است 
هر طه ظواندن نهاػ شب حـه طلـوع فسـر و اعان  و وقتش اداوه دارد( طلوع فسر) صبح

 . ثواب بیشتری دارد، تر حاشدصبح نزدخک
گر فرد طهار ركعت خا بیشتر اػ نهاػ شب را حصوانـد سـ س وقـت اعان  . 2158 مسأله ا

ـــت ادا و قضـــا  وی، رســـد صـــبح فرا ـــدون نّي ـــده نهـــاػ شـــب را ح ـــد ركعـــات حاقيهان توان
 1.حصواند
گر فرد هنگام طلوع فسر )اعان صبح( اػ ظـ . 2159 مسأله توانـد  وـی، واب بیـدار شـودا

 .  آوردن نهاػ صبح حصواندضا  هحادا و قضا قبل اػ  تهام نهاػ شب را حدون قصد

o 7.صبحۀوقتنافل
حعــد اػ ، شــود و وقــت آن یش اػ نهــاػ صــبح ظوانــده وــیصــبح پــ ۀنافلــ . 2161 مسأله

كه وهکـن اسـت آن  یو تا ػوان حاشد یگغشتن اػ وقت نهاػ شب حه وقدار انسام آن و
 ؛ وقت آن اداوه دارد، آوردضا  هحػ صبح ش اػ نهایرا پ

گر شصص یول  لت نهـاػ ينـداػد تـا وقـت فضـیر بيح را حـه تـأظصـب ۀظواندن نافل، ا
گردد  .  ن ووقع احتدا نهاػ صبح را حصواندیبهتر است در ا، صبح تنگ 

  شجکیفی تخواندننهاز
كــه هشــت ركعــت آنشــب( خــاػده ركعــت وــی ۀنهــاػ شــب )نافلــ . 2161 مسأله  حاشــد 

                                                           
فضـلّيت وقـّدم نهـودن ركعـات حاقيهانـده اػ نهـاػ شـب بـر نهـاػ صـبح وحـّل اشـکال ا ،البّته در این فرض. 1

 . است
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و  «عْف نهـاػ َشــ»حـه نّيــت ، شـب و دو ركعــت آن ۀحــه نّيـت نافلــ، و ركعتـیشـاول طهــار د
و ظوانــدن قنــوت قبــل اػ ركــوع  شــودظوانــده وــی «نهــاػ وتــر»حــه نّيــت ، ركعــت آن کخــ

قنـوت  وسـتحب بـودنولـی ؛ وستحب استشب  ۀهشت ركعت نافلم در ركعت دّو 
در نهـاػ وتـر اسـت و بهتـر  1وـانعی نـداردرضاًء  و ظواندن آنثاحت نيست  نهاػ شفعدر 

ظوانـده  توحيـد ۀسـورنـاس و سـه حـار  ۀق و خـک حـار سـورَلـفَ  ۀخک حار سـور، حعد اػ حهد
 .  وستحب است، آنو ظواندن قنوت در  شود
نهاػ شفع و وتـر را وّتصـل حـه هـن انسـام دهـد حـه  تواند انسان ویشاخان عكر است،  

كيفّيـــ كـــه آن را ههاننـــد نهـــاػ وغـــرب ایـــن  م آن پـــس اػ كعـــت دّو آورد و در رضـــا  هحـــت 
گفـــتن ظوانـــدن تشـــّهد ســـالم ندهـــد و بـــرای ظوانـــدن ركعـــت ســـّو  م برظيـــزد و حـــدون 

ظواندن قنوت ، آورد و در این حالضا  هحم را وانند نهاػ وتر ركعت سّو ، االحرام تکبيرة
 .  م وستحب استشود و ظواندن قنوت در ركعت سّو انسام وی ًء م رضادر ركعت دّو 

 :  ووارد عیل را رضاًء حصواند 2قنوت نهاػ وتر درنهاػگزار  بهتر است . 2162 مسأله
دعـای فـرح وعـروف ، در وقام ثناء تواندیو و آوردضا  هحثنای پروردگار وتعال را  .1

 ؤِ ٓلَه ؤِ ال »: را حصواند
َ
 ال ِؤٓلـَه ؤِ ،  اْلَحلٔيُن اْلَکرٔخُن اهّلُل  اّل

َ
َرّبِ   ُسـْبحاَن اهّلِل ، اْلَعظـٔيُن  ّيُ اْلَعلـ اهّلُل  اّل

ــٓه   الّسَ
َ
ــْبِع و َرّبِ اعأ ــا فــْيِهّنَ َو واِت الّسَ ــْبِع َوَو ــَن َرضــٔيَن الّسَ اْلَعــْرِش اْلَعظــٔيِن  ّبِ رَ ُهّنَ َو َوــا َبْی

 .  «َرّبِ اْلعاَلهٔيَن  لِِل  اْلَحْهُد َو 
و بهتـــر اســـت ایـــن دعـــا را  حفرســـتد دد و آل وحّهـــصـــلوات و درود بـــر وحّهـــ .2
ٍد اللَّ »: حصواند ٍد َو  ُهّنَ َصّلِ َعَلٓی ُوَحّهَ ُهّنَ  ،آِل ُوَحّهَ فـيَهْن  َعاِفَنااْهِدَنا فيَهْن َهَدْخَت َو  الّلَ
ْيَت َو تَ َعاَفْيَت َو 

َ
َنا فيَهْن َتَوّل

َ
ْعَطْيَت َو  ْک َحارِ َوّل

َ
ـَك َتْقضـي  ،ِقَنا َشّرَ َوا َقَضْيَت َلَنا فيَها أ َفِ ّنَ

ُه  ،اَل ُخْقَضٓی َعَلْيَك َو  َنا َو  ،اَدْخَت  َخِعّزُ َوْن َع اَل َخِغّلُ َوْن َواَلْيَت َو   اَل  ِؤّنَ ّحَ   . «َتَعاَلْيَت َتَباَرْكَت َر
كيد فراوان بر .3 كه در رواخات تأ و بهتر است هفتاد  آن شده است استغفار نهاخد 

                                                           
در حعضــی رواخــات ســه حــار حعــد اػ حهــد در هــر ركعــت ســورۀ توحيــد حصوانــد و  ،بهتــر اســت در نهــاػ شــفع. 1

خا آنکه در ركعـت اّول سـورۀ نـاس و در ركعـت دّوم سـورۀ فلـق خـا حـالعکس حصوانـد و  توحيد عكر شده است
كدام رضاًء وطلوب است  . عهل حه هر 

گانه ح. 2  .  ضا آورد هطه آن را وّتصل حه نهاػ شفع نهاخد و طه ضدا
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ْسَتْغِفُر اهّلَل »: ورتبه حگوخد
َ
بّ أ ُتْوُب ِؤَلْيِه َو  ي َر

َ
 «أ

ْسَتْغِفُر »: هفت ورتبه حگوخد .4
َ
غي اهّلَل أ

َ
ْوُم ال ِؤلٓ   اّل  ُهَو اْلَحّيُ اْلَقّيُ

َ
  ُظْلهـي  ِلَسهيِع   َه ِؤاّل

ِؤْسَرافي َعَلی َنْفسي َو  ُتْوُب ِؤَلْيِه َوُضْروي َو
َ
 .  «أ

ــا َصــَنْعُت »: حگوخــد .5 ــْجَس َو ُت َوَظَلْهــُت َنْفســي َوِح
ْ
َســأ
َ
ــَو  ،َرّبِ أ ــا رَ ٓه ــَداَي َخ ّبِ ِغِه َخ

ــا ــَزاًء ِحَه ــَبْت   َض ــَو  ،َكَس ــَع ِغٔه َرَقَب ٓه ــُت تــي َظاِض َتْي
َ
ــا أ ــَدْخَك َو  ،ة  ِلَه ــْیَن َخ ــا َعا َب َن

َ
ــا أ ــْغ  ،َه َفُص

َضا َحّتٓی َتْرَضٓی لَ  ُعْوُد  َك ِلَنْفِسَك ِوْن َنْفسَي الّرِ
َ
 . «اْلُعْتَبٓی اَل أ

 .  «اْلَعْفَو »: ( ورتبه حگوخد144) .6
ّوَ  َك ِؤنَّ  ، ُتْب َعَلّيَ َرّبِ اْغِفْر لي َواْرَحْهني َو »: حگوخد .7 ْنَت الّتَ

َ
حٔي أ  .  « ُن اُب الّرَ

 .  «ِوَن الّنارِ  َك غا َوقاُم اْلعاِجِغ حِ ٓه »: هفت ورتبه حگوخد .8
كند و حه زحان غير .9 : وـثاًل حگوخـد ،عربی هـن اشـکال نـدارد برای طهل وؤون دعا 

   ...ظداوندا فالنی را بیاورػ و
و پـس اػ ظوانـدن قنـوت  اػ وستحبات قنـوت نهـاػ وتـر اسـت قسهتی، ووارد فوق 
 :  ه ركوع رفته و حعد اػ سر برداشتن اػ ركوع وستحب است این دعا را حصواندح

  َك َلـْيَس ِلـٓغلِ ن  َو َعْنُبُه َعظـٔي ف  َو ُشْکُرُه َضعٔي َحَسَناُتُه ِنْعَهة  ِوْنَك َو  َغا َوَقاُم َوْن ٓه » 
َ
 ِؤاّل

ِكَتاحِ  َك َفِ نَّ  ،َك َرْحَهُت َو  َك ِرْفُق  ـاْلُهْنَزِل َعَلٓی نَ  َك ُقْلَت في   عليـه اْلُهْرَسـِل صـّلی اهّلل َك بّيِ
ْيِل واكاُنوا َقلٔي   و آله ْسحاِر ُهـْن َخْسـَتْغِفُرْو َن َو َیْهَسُعْو   اًل ِوَن الّلَ

َ
َوَقـّلَ   ُهُسـوعي  َطـاَل   ،َن ِحاعْأ

َحُر َو ٓه قَياوي َو  ْسَتْغِفُر َغا الّسَ
َ
َنا أ
َ
ًا َواَل َنْفعـًا َواَل اَل َخِسـُد ِلَنْفِسـِه َضـّر ِلُغُنوبي اْسِتْغَفاَر َوْن  ََ أ

 .  «اَل ُنُشوراً َحَياًة َو  اَل َوْوتًا َو 
گرشاخان عكر است،  كتفا حـه ظوانـدن حهـد نهاخـد و سـوره نهاػگزار  ا در نهاػ شب ا

ــا اصــاًل قنــوت نصوانــد ــاه انســام داده خ كوت ــا قنــوت را  نهــاػ شــبش صــحيح ، نصوانــد خ
 .  است

 یروزشبانههایگرنافلهیاحکامد
را  یرا حصوانـد و حعضـ یروػ شـبانههای  اػ نافله یند حعضتوا یانسان و . 2163 مسأله
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كتفا حـه ظوانـدن سـه ركعـت آظـر یو در نهاػ شب و نصواند ع و ْف نهـاػ َشـ یعنـخ، تواند ا
   .كند كتفاا حه ظواندن وترتواند  ویحلکه ، دخوتر نها

كتفا حه ظواندن طهار ركعت یعصر و ۀدر نافل ،طور ههين حلکه دو ركعت ، تواند ا
ل نهــاػ ن هشــت ركعــت اّو يههشنــ، وغــرب ۀظهــر و نافلــ ۀد و اّوــا در وــورد نافلــخــاآن نه
 . آوردضا  هحآن را حه قصد رضاء ، اػ آنها را حصواند یطنانشه حصواهد حعض، شب

 یولـ؛ ظهر و عصر را در سـفر حصوانـد ۀد نافلخنبا، كه وسافر است یفرد . 2164 مسأله
ها  افلهر نیاّوا انسام سا؛ ردندا یوانع، طنانشه حه قصد رضاء ظوانده شودء عشا ۀنافل

 .  شود یصبح در سفر ساقط نه ۀا نافلخوغرب  ۀا نافلخشب  ۀوثل نافل

یوستحبیرنهازهایسا
 :  دان طند دسته یروػ شبانههای  ر اػ نافلهيغ یوستحب ینهاػها . 2165 مسأله

ــ، وثــل وــاه روضــان یظاّصــ هــا در وقــتاػ آن یحعضــ ــراخ وثــل  یســبب ظاّصــ یا ب
وثـل طلـب حـاران ( یت ظاّصـخـغا) یدن حـه اوـر حـه ظصوصـيحه ونظور رسـا خارت و خز

 .  حاشند وی وستحب
ظـاص و  تخـغاا خـسـبب  یا بـراخـست در وقت ظـاص يالػم نها اػ آن گرخد یحعض 
ت ظـاص و خـا غاخـو حـدون سـبب  یرا در هـر وقتـ هـاتـوان آن وـی ظوانده شـوند و ینّي وع
وثــل نهــاػ ضعفــر ، رنــددا یت ظاّصــّيــفيك یبرظــ، ن دســتهیــكــه اػ ا آوردضــا  هحــ ینــّي وع
كخد یو حعض ارّي ط دو حه صورت تنها  یعنخ، ندارند ینّي ت حه ظصوص و وعّي فيگر 

 حـدون سـبب ظـاص ظوانــده یدر هـر وقـت و حّتـ یحـدون دسـتور ظاّصـ، ركعـت نهـاػ
كه حه ا وی گروهیشوند   .  ندخگو یو «یاحتداج یها افلهن»، ن 

 :  شود وی وعروف عكر ظاص و یوستحب ینهونه اػ نهاػها طند ،ن حصشیدر ا

 ل وحشت)الدفنةلینهاز  (نهاز

نهـــاػ )نهـــاػ ليلـــة الـــدفن  دو ركعـــت، ل قبـــرســـزاوار اســـت در شـــب اّو  . 2166 مسأله
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ك ت حصوانندّي و یبرا (وحشت كه در ركعت اّو یت آن اّي فيو  ، ل حعـد اػ حهـدن است 
 م حعـد اػو در ركعـت دّو  1(حقره ۀوبارك ۀسور 975تا  977ات خآ) ّی ة الکرسخورتبه آ کخ

 » ۀده ورتبه سور ،حهد
َ
الّلُهـّنَ َصـّلِ »: نـدخرا حصوانند و حعد اػ سـالم نهـاػ حگو «ناهلْ َز نْ ؤّنا أ

ــٍد َو  ٓی َعلــ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ اســن  ،النُفــ ۀكلهــ یو حــه ضــا 2«َقْبــِر ُفــالن ٓی لــؤِ اْحَعــْ  َثواَبهــا ُوَحّهَ
 .  ندخت را حگوّي و

نقـل  (وحشـتلـدفن )نهـاػ ليلـة انهـاػ  یز بـرايـن یگرخت دّي فيكشاخان عكر است، 
توحيـد  ۀدو ورتبـه سـور، ل حعـد اػ حهـددر ركعـت اّو : حاشـد طور وی اینكه  شده است

  ُهَو اهّلُل  ُقْل »
َ
را حصواننـد و  «تکـاثرال» ۀده ورتبـه سـور، م حعـد اػ حهـدو در ركعت دّو « َحدأ

ـٍد َو »: حعد اػ سالم نهاػ حگوخند ـٍد َو اللهّنَ َصّلِ َعلی ُوَحّهَ ِر َقْبـ لـٓی ؤِ َثواَبهـا  َعـْ  احْ آِل ُوَحّهَ
كلهه فالن 3«ُفالن  .  اسن وّيت را حگوخند، و حه ضای 

گر حصواهند و . 2167 مسأله دفـن او ، گـرخا حـه ضهـت دخـ، ببرنـد یت را حـه شـهر دورّي ا
كيفّي ، فتدیر بيحه تأظ حاخد آن نهاػ را تا شـب ، ليلة الدفنل ظواندن نهاػ ت اّو در وورد 
كيفّيـّو و ا ل قبر او حه تأظير بینداػنداّو  كـه وسـتحب ، مت دّو ا در وـورد  ظـاهر آن اسـت 

 . فوت دارد لين شب حعد اػبودن آن اظتصاص حه اّو 
 ،ظوانــد تــوان ویرا هــر ووقــع اػ شــب  ليلــة الــدفن )نهــاػ وحشــت(نهـاػ  . 2168 مسأله
   4.ظوانده شود ءبهتر است در اّول شب حعد اػ نهاػ عشا یول

گــر . 2169 مسأله ّنــا ؤِ » ۀخــا ســور ســّی ولــی آخــة الکر ،را حصوانــد ليلــة الــدفننهــاػ  انســان ا
 
َ
كهتر اػ وقدار وعّين شده برای آن حصواند و  «ناهلْ َز نْ أ خا قسهتی اػ آنها را سهوًا نصواند خا 

                                                           
َن( )ُهْن فٔيها 975تا آظر آخۀ ندن آخة الکرسی، ظوا. 1  . الػم استاحتياط حنابر ، ظاِلُدْو
گونۀ ، های روایی حعد اػ عكر شرخف صلوات در حعضی اػ نسصه. 2  «َواْحَعْ  َثواَبُهها ِؤلـٓی َقْبـِر ُفـالن»عبارت حه 

 . آوده است

گونـه ، های روایی حعد اػ عكر شـرخف صـلوات در حعضی اػ نسصه. 3 ٓعِلـَك َواْحَعـْ  َثواَبهـا ِالـٓی َقْبـِر »عبـارت حـه 
 . آوده است «الَهّيِت ُفالِن ْبِن ُفالن

كيفّيــت اّول نهــاػ وحشــت و شــب اّول فــوت، ونظــور. 4 كيفّيــت دّوم آن ، شــب اّول دفــن در وــورد  در وــورد 
 . است
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گـردد 1وحّل تدارک آن حگـغرد نهـاػ ، واننـد اخنکـه حعـد اػ نهـاػ وتوّضـه اشـتباه ظـوخش 
كفاخت اػ نهاػ   .  كند نهی ليلة الدفنظوانده شده 

گر فرد وبلغی را برای ظوان . 2171 مسأله كنـد  ليلـة الـدفندن نهـاػ ا حگيـرد و فراوـوش 
در ایــن صــورت بــرای وی ضــایز نيســت ، نهــاػ را در شــب وقــّرر شــده بــرای آن حصوانــد

كند، حدون وراضعه حه صاحب وال  ؛ در آن تصّرف 

وال وـغكور حکـن وسهـول الهالـک ، طنانشه والکش را نشناسد ،در صورت فوق
كنــد  ــد اػ صــاحبش فحــص و ضســتسو  كــه حاخ كــردن را دارد  كــه اػ پیــدا  و در صــورتی 

آن را اػ طرف وی حه فقير دارای شراخط اسـتحقاق صـدقه دهـد ، صاحبش نااويد شد
كن شرع خا نهاخندحنابر احتياط  و  ؛ اخشان اضاػه حگيرد ۀواضب برای صدقه دادن اػ حا

كه والک حه تصّرف در آن وال حا ظواندن دو  ،البّته گر فرد اػ شواهد و قراجن حداند  ا
خــا ظوانــدن قــرآن و اهــداء ثــواب آن حــه وّيــت خــا انســام عهــل دخگــر راضــی  عــت نهــاػرك

كار در وال تصّرف نهاخد وی، است  .  تواند حا انسام این 

 )استسقاء)طلجباران نهاز
كـه بــراى آوـدن حــاران وـی . 2171 مسأله كــه ، ظواننــدنهـاػ استســقاء  دو ركعـت اســت 
قراجـت  آنشه در وـوردنابراین، . حت ظواندن آن وانند نهاػ عيد فطر و قرحان استكيفّي 
گفتـه وـیتعداد تکبيـرات و قنـوت و شـود در وـورد نهـاػ استسـقاء نيـز هـا در نهـاػ عيـد 

 .  ظوانده شود  و بهتر است حا ضهاعت 2ضاری است
ولــی بهتــر ؛ تــوان ظوانــد هــر دعــایی وــی، ی نهــاػ استســقاءهــا در قنــوت . 2172 مسأله

كــه در آن اســت دعــایی ظوانــده  و  لــب حــاران شــده حاشــدط، اػ ظداونــد وتعــال، شــود 
 .  فرستاده شود او و آل صلوات بر پیاوبر، قبل اػ هر دعا

ـــدارد ۀنهـــاػ استســـقاء ســـور . 2173 مسأله ـــر اســـت حعـــد اػ ؛ وصصوصـــی ن ـــی بهت ول

                                                           
 . ظواهد آود« 9145» در وسألۀ «نهاػ وستحبی» فصل گغشتن وحّل تدارک در. 1

 .  رضوع شود« 9117» وسألۀ ،حه فصل نهاػ عيد فطر و قرحان. 2
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 ۀســـور، و در ركعـــت دّوم« شـــهس» ۀســـور، در ركعـــت اّول آن، حهـــد ۀظوانـــدن ســـور
« شـهس» ۀسـور، و در ركعـت دّوم« أعلـٓی » ۀسـور، خا در ركعت اّول را حصوانند« غاشيه»

   .ظوانده شود
 . حهد و سورۀ نهاػ استسقاء وستحب است حلند ظوانده شودشاخان عكر است، 

كه برای نهاػ استسقاء شـهرده شـده . 2174 مسأله اػ قـرار عیـل  ،وستحبات دخگری 
   1:است
 .  م حه صحرا روند و نهاػ حصوانندروػه حگيرند و روػ سّو ، وردم سه روػ .1
 .  انسام شودغسل  ،برای ظواندن نهاػ استسقاء .2
ــدن نهــاػ استســقاء بیــرون وــیروػ ســّو  .3 ــرای ظوان كــه ب ــدوی  ــا  ،رون روػ دوشــنبه خ

 .  ضهعه حاشد
هرطنـد  ،ظوانـده شـود (در وقت نهـاػ عيـد )خعنـی اػ طلـوع آفتـاب تـا اعان ظهـر .4

كافی است  .  ظواندن آن در وقت دخگر نيز 
 .  زیر آسهان ضهع شوند .5
 .  ع و رّقت و درظواست و پا برهنه حاشندحا حال وقار و ظضوع و ظشو .6
پاخان را هن حا ظود ببرند .7 كودكان و طهار كنند  هحّش ، پیران و  ها را اػ وادران ضدا 

خاد شود گرخه و ضّسه ز  2.تا صداى 
كی براى نهاػ .8  .  شودانتصاب ، ضاى نظيف و پا
ــدارد .9 ســه ورتبــه  قبــل اػ نهــاػ بهتــر اســت رضــاًء و  نهــاػ استســقاء اعان و اقاوــه ن
 .  گفته شود« الصالَة »

و عبـاى ظـود را پشـت و  اوام ضهاعت حـه ونبـر رود، وقتی نهاػ حه پاخان رسيد .11
كبراهّلل»صد حار ، و رو حه قبله حا صداى حلند رو بر دوش افکند سـ س رو حـه ، حگوخـد«  أ

                                                           
كه این نهاػ. 1 كـه  در وسـتحبات ، بـراى ضلـب رحهـت پروردگـار وتعـال اسـت، اػ آنسا  آن اوـورى عكـر شـده 

 .  كندرساند و ضلب رحهت پروردگار وتعال وی حالت رّقت و ػارى و نياػ حندگان را وی، ههه

كه حّق حضانت و سرپرستی ،البّته. 2 كسی  كودكان حا اضاػه اػ  گيرد الػم است ضدایی   .  اػ اوست صورت 
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كرده وـردم طـرف   سـ س حـه، حگوخـد« ُسـبحاَن اهّلل» صـد حـار حلنـد، وردم سهت راست 
كرده و صد حار حا صداى حلندط  سـ س پشـت حـه قبلـه، حگوخـد« َه ؤاّل اهّللالؤٓلـ»   روى 

كــرده و صــد حــار حلنــد كــه وــردم هــن حــا « لِِل ُد الَحْهــ»رو حــه وــردم  حگوخــد و وــانعی نــدارد 
كننــد، ایــن اعكــار را حــه دنبــال اوــام ضهاعــت، صــداى حلنــد كــه رحهــت و  ،تکــرار  طرا

 ؛ كند وغفرت را بهتر ضلب وی

حــه دعــا بردارنــد و در پیشــگاه حــّق وتعــال   دســت، گــاه اوــام ضهاعــت و وــردم آن 
كنند ناله و حسيار  ؛ التهاس و دعا 

ههاننـــد نهـــاػ عيـــد فطـــر و قرحـــان دو ظطبـــه حصوانـــد و اػ ، ســـ س اوـــام ضهاعـــت
ــد، ظداونــد وتعــال كنــد و حســيار دعــا نهاخ ــه طلــب حــاران  ــا و بهتــر اســت اػ ظطب و  ه

واننـد آنشـه اػ حضـرت اويـر ، اسـتفاده شـود  نقـل شـده نكه اػ وعصـووي ایادعيه
الهؤونين

و اوام سّساد 1
 .  شده است  نقل 2

 غف لهینهاز
كه بـ یوستحب یاػ نهاػها یکخ «لهيفنهاػ ُغ » . 2175 مسأله ن نهـاػ وغـرب و یاست 
حـــه شـــهار  یروػ شـــبانه یهــا نافلـــهن نهـــاػ اػ یــظـــود ا یولـــ 3،شــود یظوانـــده وـــ ءعشــا
كـه فـرد یآورد حه اضا  هحوغرب  ۀرا حه عنوان نافل توان آن ویهرطند  ،دخآ  ینه ن صـورت 

ك كندنّيت  هر دو نهاػ را حا هن كه   نیله ايت ظواندن نهاػ غفّي فيو   : گونه است 

ْع ؤِ  ْوِن َوَعا الّنــ»: ه را حصواننــدخــن آیــا، ســوره ید حــه ضــاخــحا، حعــد اػ حهــد، لدر ركعــت اّو  
 َعَهَب ُوغاِضبًا َفَظّنَ 
َ
ُلهـاِت  يفـ ٓی َفنـاد ِه ْيـَر َعلَ ْن َلْن َنْقِد أ  الّظُ

َ
  ؤاّل ٓلـَه ؤِ ْن ال أ

َ
 َك ْنـَت ُسـْبحانَ أ

                                                           
َعِن  ْهـُد لِِل اْلَح »ایـن ظطبـه حـا ؛ 11ح ،َصـاَلِة ااِلْسِتْسـَقاِء  ،7 َحـاُب  ،171، ص1 ح ،تهزیب األزكام. 1 َسـاِحِغ الـّنِ

ِح اْلَهّنِ َو   .  شودآغاػ وی «...ُوَفّرِ

ُهـّنَ »ایـن دعـا حـا ؛ «َد اْلَسـْدِب ِعْنـَد ااِلْسِتْسـَقاِء َحْعـ َكاَن ِوـْن ُدَعاِجـِه َو » :سدادیر ۀصسیف. دعای نوػدهن 2 الّلَ
 . شودآغاػ وی «...اْنُشْر َعَلْيَنا َرْحَهَتَك ، َو اْسِقَنا اْلَغْيَ  

حـه دسـتور نهـاػ  ،طنانشه نهاػ غفيله بین نهاػ وغرب و عشاء در وقت فضيلت نهـاػ وغـرب ظوانـده شـود. 3
كـافی  حلکـه ظوانـدن آن بـین نهـاػ وغـرب و عشـاء در، غفيله عهـل شـده اسـت وقـت فضـيلت عشـاء نيـز 

 . است
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 . «َن ياْلُهْؤِون یَكٓغِلَك ُنْنسِوَن الَغِنّ َو  ناُه ْي َنّسَ َفاْسَتَسْبنا َلُه َو  َن ٔي ُكْنُت ِوَن الّظاِله ینّ ؤِ 
َوفــاِتُح  َوِعْنــَدُه »: ه را حصواننــدخــن آیــا، ســوره یحعــد اػ حهــد حــه ضــا، مدر ركعــت دّو  
ال َو  ْعَلُههــاخَ  ؤاّل اْلَبْحــِر َووــا َتْســُقُط ِوــْن َوَرَقــٍة اْلَبــِرّ َو  یْعَلــُن وــا ِفــخَ ُهــَو َو  ؤاّل ْعَلُههــا خَ ِب ال ْيــالَغ 

ٍة ف   ٔی َحّبَ
َ
 ؛ «ٍن ٔي ِكتاٍب ُوب يف ؤاّل اِحٍس خال ْرِض َوال َرْطٍب َو ُظُلهاِت اعْأ

  یّنـؤِ الّلُهّنَ »: ندخدر قنوت حگو 
َ
لُ أ

َ
تـْيـِحَهفـاِتِح الَغ  َك ْسـأ

َ
  ؤاّل ْعَلُههـا خَ ال  ٔی ِب اّل

َ
 ْنـَت أ

َ
ْن أ

ٍد َو  ٓی َعل َی ُتَصلّ  ٍد َوآِل ُوَحّهَ  ُوَحّهَ
َ
َكـ یو حـه ضـا «َكـغاَكـغا َو ي ْن َتْفَعَل بأ ، غاَكـ غا َو كلهـه 

 الّلُهّنَ »: ندخو حعد حگو عكر نهاخندظود را  یها  حاضت
َ
 ٓی القـاِدُر َعلـَو  يِنْعَهتـ ّيُ ْنـَت َولـأ

 فَ  ،يَتْعَلــُن حــاَضت يِلَبتــَط 
َ
لُ أ

َ
ــٍد َو  َك ْســأ ــٍد َعلَ ِحَحــّق ُوَحّهَ ــالُم َلّهــا ْي َعلــَو  ِه ْيــآِل ُوَحّهَ ِهُن الّسَ

 .  های ظود را اػ ظداوند وتعال در ظواست نهاخند  س س حاضت، «يَتها لْي َقَض 

  او  لواهنهاز
 ل هــردر روػ اّو ، ظوانــدن دو ركعــت نهــاػ یوســتحب یاػ ضهلــه نهاػهــا . 2176 مسأله
كه آن را  یو یهرواه ق  .  ناوند یو «ل واهنهاػ اّو »حاشد 

كـهیـت انسام آن حه اّي فيك  گونـه اسـت  حعـد اػ ، ن نهـاػیـل ادر ركعـت اّو نهـاػگزار  ن 
  اهّلُل  َو ُهــ ْل ُقــ»  ۀورتبــه ســور یســ، حهــد

َ
ورتبــه  یســ، م حعــد اػ حهــدو در ركعــت دّو  «دَحــأ

 ا نّ ؤِ » ۀسور
َ
صـدقه حدهـد و  یید و حعد اػ نهاػ حه وقـدار توانـاحصوان «رْد َق الْ  ِة لَ ْي لَ  یف ناُه لْ َز نْ أ
 .  ز استیل واه ضان نهاػ در هر وقت اػ روػ اّو یظواندن ا
 :  وستحب شهرده شده است، ن نهاػیحعد اػ ا ظواندن آخات عیل ،نيههشن

ـــّرَ  اهّلِل  ِن ْســـحِ »  ـــّرَ  ِن ٓه ْح ال ـــَو  ِن ٔي حال ـــ ْن وـــا ِو ـــ ٍة داّحَ   يِف
َ
ـــ َع اّل ؤ ِض رْ اعْأ ـــْع خَ هـــا َو قُ ػْ رِ  اهّلِل  یَل  ُن َل

ُك َع َد ْو َت ْس ُو ها َو ّرَ َق َت ْس ُو   اهّلُل  َك ْس َس ْه خَ  ؤْن َو  ِن ٔي حالّرَ  ِن ٓه ْح الّرَ  اهّلِل  ِن ْس حِ ؛ ٍن يبُو  تاٍب ِك  ِفي ّل  ها 
كاِشــَفــ ٍرّ ُضــحِ   ْن ِوــ شــاُء خَ  ْن َوــ ِه ِحــ ُب ٔي صــخُ ه لِ فْضــلِ  ال راّدَ َفــ رٍ ْيــَص حِ  ََ ْد رِ ُیــ ْن ؤَو  َو  ُهــاّل ؤ ُه َلــ َف ال 
 وــا راً ْســخُ  رٍ ْســُع  َد ْعــحَ  اهّلُل  ُل َع ْس َي َســ ِن ٔي حالــّرَ  ِن ٓه ْح الــّرَ  اهّلِل  ِن ْســحِ  1؛ُن ٔي حالــّرَ  ورُ ُفــالَغ  َو ُهــَو  ِه بــاِد ِع 
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    / یوستحب ینهاػها 

  ُض ِوّ َفــاُ َو  ُل ٔيــكالَو  َن ْعـــنِ َو  نا اهّلُل ُب ْســَح  اهّلِل اّل ِحـــؤِ  َة ّوَ ُقــ ال اهّلُل  شــاَء 
َ
 ر  ٔي صـــحَ  اهّلَل  ّنَ ؤِ  اهّلِل  یَلــؤِ  يرْوـــأ

 اّل ؤِ  َه لٓ ال ؤِ  باِد الِع حِ 
َ
  ِؤّنـي ِبّ رَ  َن ٔي هالِ الّظـ َن ِوـ ُت ْنـُك  ينّ ؤِ  َك حانَ ْب ُس  َت نْ أ

َ
 ْن ِوـ ّيَ َلـؤِ  َت ْلـَز نْ ِلهـا أ

 َو  داً ْر فَ  ينرْ َغ ال تَ  ِبّ رَ  ر  ٔي قفَ  رٍ ْي َظ 
َ
 .  «َن ٔي ثالوارِ  ُر ْي َظ  َت نْ أ

 استخاره نهاز
ــرای طلــب ظيــر اػ  . 2177 مسأله ــه ب ك نهــاػ اســتصاره اػ نهاػهــای وســتحبی اســت 

شـود ظوانده وـی ...وسافرت و، حه اوری وانند اػدواح ظداوند وتعال در هنگام اقدام
طنـد نهونـه اػ آنهـا در عیـل ، های وصتلف در رواخات توصـيه شـده اسـتو حه صورت
 : شودعكر وی

كيفّيت نهاػ استصاره اػ اوام صـادق كـه فروودنـد در  دو ركعـت »: رواخـت شـده 
سـوگند حـه ظـدا هـير پـس  1،نهاػ حصوان و حعد اػ آن اػ ظداوند وتعال طلب ظيـر نهـا

وگـر آنکـه ظداونـد وتعـال بـرای او حتهـًا ظيـر قـرار ، وسلهانی اػ ظدا طلب ظير نکند
 2.«دهدوی

كـه اوـام صـادق كـه فـردی اػ شـها قصـد »: فروودنـد اػ ُوراػم نقل شده  هنگـاوی 
كاری را داشت س س حهد و ثنای ظداوند وتعـال را  ،دو ركعت نهاػ حصواند ،انسام 

َكـاَن ٓهـَغا »: حفرسـتد و حگوخـد وات بـر وحّهـد و آل وحّهـدضا آورد و صـل هح ُهـّنَ ِؤْن  الّلَ
ــُر  ْو
َ
ْرُه لــي َو  اعْأ ــّدِ ــْرُه لــي َوَق ــاَي َفَيّسِ ــرًا لــي فــي دخنــي َوُدْنَي ــَظْي ــَر ٓعِل ــاَن َغْي َك َفاْصــِرْفُه  َك ِؤْن 
 .  «َعّني
ركعـت ای )حعد اػ حهـد( در ایـن دو اػ حضرت پرسيدم طه سوره: گوخدُوراػم وی 

كافی استهر سوره: فروودند نهاػ حصوانن؟ اوام صادق گر ظواستی  ای   ُقـْل ُهـَو »و ا
َحداهّلُل 
َ
ها اْلکاِفُرون»و « أ ّیُ

َ
َحـداهّلُل  ُقـْل ُهـَو »و ظوانـدن  در آن دو ركعت حصوان« ُقْل خٓا أ

َ
« أ

 3.وعادل ظواندن خک سّوم قرآن است
                                                           

ْسَتصٔيُر اهّللَ »: وانند اخنکه حگوخد. 1
َ
 . « ِبَرْحَهِته ظَيَرًة فٔی عافَيةأ

 .1ح ،31ص، 1حاب، ابواب صالة االستصارة و وا خناسبها ،7ح ،وسائل الشیعر. 2
 .5ح ،33و  37ص ههان،. 3
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كه وی كـردم حـه اوـام حـاقر گوخـداػ زراره نقل شده  كـه ظواسـتن : عـرض  هنگـاوی 
در ایـن : فروودنـد اوـام حـاقر .كاری را انسام دهن و قصد استصاره داشتن طه حگـوخن

ســ س در روػ ضهعــه در ، شــنبه را روػه حگيــر شــنبه و پــنر شــنبه و طهــار هنگــام روػ ســه
كرده و حگو  :  وکان نظيفی دو ركعت نهاػ حصوان و حعد اػ اتهام نهاػ رو حه آسهان 

ـــاللَّ » ّنَ
َ
ُلَك ِحأ

َ
ْســـأ
َ
ْنـــَت َعـــاِلُن َعـــاِلُن اْلَغْيـــِب َو  َك ُهـــّنَ ِؤّنـــي أ

َ
حيُن أ ْحَهُن الـــّرَ ـــَهاَدِة الـــّرَ الّشَ

َحـاَط ِحـِه ِعْلُهـ ،اْلَغْيِب 
َ
ْوُر َظْيرًا )لي( فيَهـا أ

َ
َكاَن َهَغا اعْأ ـْرُه لـي َوَحـارِ  َك ِؤْن  لـي فيـِه  َْ َفَيّسِ

َكاَن ٓعلِ َو  ،َواْفَتْح لي ِحِه  َحـاَط ِحـِه ِعْلُهـ َك ِؤْن 
َ
 ،َفاْصـِرْفُه َعّنـي ِحَهـا َتْعَلـُن  َك لـي َشـّرًا فيَهـا أ

ْقضي َو اعلن  اَل َتْعَلُن َو  َك َفِ نَّ 
َ
ْقِدُر َوَتْقضي َواَل أ

َ
ُم اْلُغُيـوِب َوَتْقِدُر َواَل أ ْنَت َعاّلَ

َ
و ایـن دعـا  «أ

 1.نهاییرا صد ورتبه تکرار وی

 ار جعفرطی   نهاز

كـه حـا اػ  نهاػ ضعفر طّيار . 2178 مسأله نهاػهای وستحبی وهّن و ارػشهند است 
گوخنـد و در « نهاػ َحْبـَوه»و « نهاػ تسبيح»سندهای فراوانی نقل شده است و آن را  نيـز 
 .  حّل وشکالت دنيا و آظرت وؤّثر است

 وسهوعًا طهار ركعـت )دو نهـاػ دو ركعتـی( اسـت نهاػ ضعفر طّيار . 2179 مسأله
ــده و  در هــر ركعتــی حهــد و ســورهنهــاػگزار  و ــه وــی، حعــد اػ آنظوان ــانزده ورتب ــد پ : گوخ
ــْبحاَن اهّلِل » ــُد ُس ــَه َو  لِِل  َواْلَحْه  ؤِ  ال ِؤٓل

َ
ــُر اهّلُل  َو اهّلُل  اّل ْكَب

َ
ــر شــرخف )تســبيحات «  أ و ههــين عك

ده  ســسدۀ اّولبرداشــتن اػ ركــوع ده ورتبــه و در  ارحعــه( را در ركــوع ده ورتبــه و پــس اػ سر
 سـسدۀ دّومدر حـال نشسـته ده ورتبـه و در  سـسدۀ اّولورتبه و پس اػ سـر برداشـتن اػ 

. و پــیش اػ برظاســتن ده ورتبــه حگوخــد ســسدۀ دّومده ورتبــه و پــس اػ ســر برداشــتن اػ 
گفته وی57در خک ركعت )حنابراین،   .شود ( ورتبه این عكر شرخف 

ده ورتبـه آظـر تسـبيحات ركعـت ) گـردد وانند ركعت اّول انسام ویم نيز ركعت دّو 
 .(شود و قبل اػ تشّهد و سالم ظوانده وی ۀ دّومسسدم حعد اػ دّو 
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    / یوستحب ینهاػها 

. شــود ل ظوانــده ویهــن وطــابق دو ركعــت اّو  دو ركعــت دخگــر نهــاػ ضعفــر طّيــار
شـود و در  سيصد ورتبـه وی، عدد تسبيحات در وسهوع نهاػ ضعفر طّيارحنابراین، 
 .  ظواندن قنوت وستحب است، م اػ هر دو نهاػركعت دّو 

؛ اسـتهر وقت اػ روػ خـا شـب ضـایز  در ّيارضا آوردن نهاػ ضعفر ط حه . 2181 مسأله
كه آفتاب حـاال آوـده حاشـد و ظوانـدن آن  ،فضل اوقات آن روػ ضهعه استاولی  وقتی 

د است  ۀدر شب نيه  .  شعبان نيز سّنت وؤّكَ
ولـی بهتـر  ،شـرط نيسـت یظاّصـ ۀظوانـدن سـور در نهاػ ضعفر طّيار . 2181 مسأله

و در ركعــت   «العادخــات » ســورۀ مو در ركعــت دّو « الزلزلــة» ســورۀ، لاســت در ركعــت اّو 
 .  ظوانده شود« التوحيد» سورۀو در ركعت طهارم « النصر» سورۀم سّو 

گفــتن عكــر واضــب ركــوع و فــرد ضــایز اســت  . 2182 مسأله در ركــوع و ســسود حــه ضــای 
كتفا نهاخد گفتن تسبيحات وغكور ا كـه  ،سسده حه  هرطند احتياط وسـتحب اسـت 

عكـر ركـوع و سـسود را نيـز ، سدهعالوه بر تسبيحات وصصوص ایـن نهـاػ در ركـوع و سـ
ضـا  هحـتواند عكـر ركـوع و سـسده را قبـل اػ تسـبيحات خـا حعـد اػ آن  وینهاػگزار  و حگوخد
 . آورد

گــاه فــرد عسلــه داشــته حاشــد ضــایز اســت تســبيحات نهــاػ ضعفــر  . 2183 مسأله هــر 
ــرا حعــد اػ نهــاػ  طّيــار گــر ،ههشنــين .آوردضــا  هح ضــایز ، فــرد حاضــت ضــروری دارد ا

كه دو ركعت اػ نهـاػ ضعفـر طّيـار ،بینداػدفاصله است بین دو نهاػ   حدین صورت 
 .  دو ركعت دخگر را انسام دهد، س س دنبال حاضت ظود برود و حعد اػ آن ،را حصواند

گر . 2184 مسأله فراوـوش  اػ نهاػ تسبيحات خا تهام آن را در وحّلی حعضی اػ انسان ا
، حـلحـه ههـان وعـالوه بـر انسـام تسـبيحات وربـوط ، كند و در وحّل دخگر وتغّكر شود

گر حعد اػ نهاػ خـادش  قبلیرضاًء تسبيحات فراووش شده وحّل  را نيز تدارک نهاخد و ا
 .  بیاخد رضاًء تسبيحات فراووش شده را قضا نهاخد

اػ ركعـت طهـارم نهـاػ ضعفـر  سـسدۀ دّومدر  گزار نهاػوستحب است  . 2185 مسأله
 :  حعد اػ تسبيحات حگوخد طّيار
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َف ِحاْلَهْسِد َو ٓقاَر خٓ اْلَو ٓخا َوْن َلِبَس اْلِعّزَ َو »  ْسـبيُح ا َوْن َتَعّطَ َم ِحِه ٓخـا َوـْن آل َخْنَبغـي الّتَ َتَکّرَ
 َلـُه 
ٓ
كــّلَ َشــي، ِؤاّل ْحَصــٓی 

َ
ــْوِل ٓخــا َعا اْلَهــّنِ َواْلَفْضــِل خــا َعا ٍء  ٓخــا َوــْن أ

ْعَهــِة َوالّطَ ِعْلُهــُه ٓخــا َعا الّنِ
ـــْدَرِة َو  لُ  ،اْلَکـــَرِم اْلُق

َ
ْســـأ
َ
ـــِد  َك أ ـــْن َعْرِشـــ ِحَهٓعاِق ـــّزِ ِو ـــَو  َك اْلِع ِكٓتاِح ـــْن  ـــِة ِو ْحَه  َك ِحُهْنَتَهـــی الّرَ

ْعَلــٓی َو  َك ِحاْســِه َو 
َ
ْعَظــِن اعأ

َ
ــاعأ ــِة  َك َكِلٓهاِت اّوَ ْن  ،الّتٓ

َ
ْن  أ

َ
ــٍد َوأ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ ُتَصــّلَي َعَلــٓی ُوَحّهَ

َكٓغا َو  كغا« َكٓغاَتْفَعَل بي  كغا و   .  حصواهدحاضات ظود را اػ ظداوند وتعال  ،و حه ضای 

روػی ادایی  را حه ضای نوافل شبانه تواند نهاػ ضعفر طّياروی انسان . 2186 مسأله
كه نهـاػ را هـن حـه نّيـت نافلـه و هـن حـه نّيـت ؛ خا قضایی وحسوب نهاخد حدین صورت 

گــر حصواهــد هــن نهــاػ شــب حصوانــد و هــن نهــاػ ضعفــر  وــثالً ؛ آوردضــا  هحــ نهــاػ ضعفــر ا
 حــه نّيــت نهــاػ شــب و نهــاػ ن قرحــًة ؤلــی اهّللظــوان نهــاػ وــی: طنــين نّيــت نهاخــد طّيــار

 .  ضعفر طّيار

یوستحبیاحکامنهازها
و طـه  یروػ شـبانههای  طـه نافلـه، یوستحب ینهاػهاتواند  انسان وی . 2187 مسأله

و الػم  توانایی اخسـتاده ظوانـدن آنهـا را داشـته حاشـدهرطند  ،صواندحنشسته  ر آن رايغ
كنــدركعــت حســ کخــهــر دو ركعــت را ، ن حــالیــســت در اين گــر  اب  هــر دو  حصواهــدو ا

كنــد کخــركعــت را  رضــاء نّيــت  حــار دّوم را حــه، واضــبحنــابر احتيــاط  ،ركعــت حســاب 
ــا دو ســالم اســت ۀوــثاًل نافلــ؛ انســام دهــد كــه طهــار ركعــت ح رضــاًء طهــار ، وغــرب را 
كه وسهوعًا هشت ركعت و، گر حا دو سالم هنخركعت د كند   .  شود یحه آن اضافه 

و طـه  یروػ شـبانههای  طـه نافلـه ،یوسـتحب یبهتر است فرد نهاػهـا . 2188 مسأله
د خـحا، واضـبحنـابر احتيـاط  كـه( رهْيـتَ ُو ) ءعشـا ۀحـه ضـز نافلـ ،سـتاده حصوانـدخر آن را ايغ

 .  نشسته ظوانده شود
ـــارا در حـــال اضـــطرار و عـــدم  یوســـتحب ینهاػهـــا . 2189 مسأله ـــوان  یوـــ، ییتوان ت
آورد و ضـا  هحـ( فـرد ۀفـيطبق وظ) ده حه پشتیا ظوابخا ط  خراست  یده حه پهلویظواب
ضـواػ آن ، اريـو اّوـا در حـال اظت شـود یسر انسام و ۀن حال ركوع و سسده حا اشاریدر ا
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كيفّيت رضاًء هرطند  ،وحّل اشکال است  .  اشکال ندارد انسام دادن آن حه این 
 (ءعشـا ۀر اػ نافلـيغ)نهاػ  تواند خک ركعت اػ نهاػ وستحبی انسان وی . 2191 مسأله

ک ركعـت خاػ  قسهتیز است یحلکه ضا؛ آوردضا  هحگر را نشسته خستاده و ركعت دخا را
 .  آن را نشسته انسام دهداػ  قسهتیستاده و خرا ا

گاه  . 2191 مسأله  ،اػ آظر سـوره یرا نشسته حصواند و وقدار ینهاػ وستحبانسان هر 
سـوره را حصوانـد و اػ  ۀهانـديزد و حاقيـسـ س برظ، حگـغارد یه را حـاقخـا دو آخه خآ کخوثاًل 
سـتاده حسـاب شـده و خدر حکن نهـاػ ا، د و نهاػ را اداوه دهدستاده حه ركوع روخحال ا

 . ستاده را داردخثواب نهاػ ا
شـود  یوـ ،نيههشنـ .تـوان در حـال راه رفـتن ظوانـد یرا وـ ینهـاػ وسـتحب . 2192 مسأله

ضــا  هحــو واننــد آن  یكشــت، هــایهواپ، قطــار، نيدر واشــ یرا در حــال ســوار ینهــاػ وســتحب
  .آورد

در حــال نهــاػ و رعاخــت قبلــه ســتقرار حــدن ا فــوق در دو صــورتشــاخان عكــر اســت، 
حــا اوکــان  و دخــنها وــی انســام ركــوع و ســسده حــا ســر اشــاره یبــرانهــاػگزار  و ســتيالػم ن

كافی نيست، اشاره حا سر گفـتن عكـر و نيز اسـتح اشاره حا طشن  ِتـِه ِحَحـْوِل اهّلِل »باب   َوُقّوَ
ُقــْوُم َو 

َ
ْقُعــُد أ

َ
وســتحبی نشســته خــا در حــال راه  در نهــاػ«  ِلَهــْن َحِهــَدُه َســِهَع اهّلُل »و عكــر « أ

گفتن آن رضاًء وانعی ندارد ،رفتن خا سواره ثاحت نيست  .  ولی 

 ،(یراه رفـتن و سـوار) صـورتدو ن یـر ايـدر غ یظواندن نهـاػ وسـتحب یبرا ،البّته
 .  ت شودخرعاقبله د خواضب حاحنابر احتياط 

ب اسـت واض كه ػوان حضور اوام ػوان یینهاػهارعاخت قبله در  . 2193 مسأله
در ػوـان حاضـر  ایـن نهاػهـاهرطنـد  ،الػم اسـت - د قرحـانيـد فطـر و عيـوثل نهاػ ع -

   ؛وستحب حساب شوند
نغر و وانند آن بر فرد واضب شـده  سببكه حه  یوستحب ینهاػها آن دسته اػاّوا  
ت قبلــه در وــورد آن خــرعا، حصواننــد یا ســوارخــطنانشــه آن را در حــال راه رفــتن ، اســت
 .  ستيالػم ن



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

ــدن نهــاػ وســتحب . 2194 مسأله كعبــ یظوان ــه  ــام آن ۀدر ظان ــر ح ــدارد، و ب ، اشــکال ن
 .  دو ركعت نهاػ حصوانند یحلکه وستحب است در داظل ظانه وقابل هر ركن

ولـــی ؛ نيســـت وشـــروع، گفـــتن اعان و اقاوـــه بـــرای نهاػهـــای وســـتحبی . 2195 مسأله
كـه حـا ضهاعـت حصواننـد اسـت  وسـتحب، پیش اػ نهاػ عيد فطـر و قرحـان در صـورتی 

الَة »: گوخندسه ورتبه ح  .  «الّصَ

كه نهی . 2196 مسأله كنـد كسی   ضـایز اسـت نهاػهـای، توانـد وضـو حگيـرد خـا غسـل 

كه وقت وعّين دارد طنانشـه اػ برطـرف  - روػی های شـبانه وانند نافله - وستحبی را 
گـر 1؛حـا تـيّهن حصوانـد، اويـد اسـت شدن عغرش تـا آظـر وقـت آن نهـاػ نـا وـأیوس  ولـی ا
احتيـاط الػم آن ، شـود وـیبرطـرف  ر وقت عـغر اونباشد و احتهال عقالیی دهد تا آظ

كه آنها   ؛نياوردضا  هحل وقت را در اّو  است 
كــه وقــت وعــّين نــدارد در  - واننــد نهــاػ ضعفــر طّيــار - اّوــا نهاػهــای وســتحبی 

كه نهی كند )بر حسـب وظيفـه( صورتی  توانـد حـا  وـیًا وطلقـ، تواند وضو حگيرد خا غسل 
 .  حصواند نهاػ را تيّهن

كه ( نهاػ وحشت)ليلة الدفن وثل نهاػ  یوستحب یاػ نهاػها یحعض . 2197 مسأله
گر، دارد یوصصوص ه خا آخۀسور، حعد اػ حهد حصواهد حه دسـتور آن نهـاػ رفتـار  انسان ا

 ؛ درا حصوان خا آخه د ههان سورهخحا، كند

ــا در نهاػهــا  ــه حعــد اػ حهــد یوســتحب یاّو ــرا یظاّصــ ۀســور ،ك آن وارد نشــده  یب
آن را رهـا ، ن ظواندن سورهیا در بخد خاند ظواندن سوره را ترک نهاتو یونهاػگزار  ،است

كردن بـر فـرد  سببآن نهاػ حه هرطند  ،سوره را نصواند و حه ركوع برود ۀّي نهوده و حق نغر 
 یا طنــد ســوره حعــد اػ حهــد در نهاػهــاخــظوانــدن دو  ،نيههشنــ .واضــب شــده حاشــد

 .  ز استیضا یوستحب

كــه . 2198 مسأله در نهاػهــای وســتحبی واننــد زار نهــاػگ احتيــاط واضــب آن اســت 
                                                           

گر عغر وی تنگی وقت حاشد ،ههشنين. 1 كه فرصت برا ،ا ی وضو خا غسل )حسـب وظيفـه( نداشـته طوری 
 . تواند آن را حا تيّهن حصواندوی ،حاشد
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عـدول ، اػ خک سوره حه سورۀ دخگر پس اػ رسيدن حه نصف آن، روػی های شبانه نافله
گر وشغول ظوانـدن سـور؛ نکند َحـد  ُقـْل ُهـَو اهّلُل » ۀحلکه ا

َ
َن »خـا « أ هـا اْلکـاِفُرْو ّیُ

َ
در « ُقـْل خـا أ

كــه اػ ایــن دو ســو، نهــاػ وســتحبی شــده حاشــد  ۀره حــه ســوراحتيــاط واضــب آن اســت 
 .  هرطند حه نصف سوره نرسيده حاشد، دخگری عدول نکند

نهاػگزار  دار در نهاػ وستحبی ضایز است وهای سسده ظواندن سوره . 2199 مسأله
ســ س نهــاػ را  دادهنهــاػ انسـام  بــینتـالوت را در  ۀســسد، ســسده ۀحعـد اػ ظوانــدن آخـ

كار ضرری حه صحيح بودن و  دهداداوه   .  ػندنهی نهاػ وستحبیاین 

ـــرای وـــردان در وســـاضدظوا . 2111 مسأله  حعيـــد نيســـت نـــدن نهاػهـــای وســـتحبی ب
نهاػهـای  ۀوصفيانـ ضا آوردن حـه ولـی؛ اػ ظواندن آنها در ونزل و واننـد آن حاشـد فضلا

اػ انســام آشــکار آنهــا اســت و حکــن ظوانــدن نهــاػ در وســسد بــرای  فضــلاوســتحبی 
 .  عكر شد «1133» وسألۀحانوان در 

گـــر فـــرد نوافـــل شـــبانه . 2111 مسأله ، وقـــت وعـــّين شـــده بـــرای آن نصوانـــدروػی را در  ا
كـه در حـال ؛ آوردضا  هحوستحب است قضای آن را  البّته قضای نهاػهای وسـتحبی 

كيد ، گردخدهبیهاری اػ انسان فوت   .  نشده استتأ

گر فرد اػ ظوانـدن قضـای شاخان عكر است،   ، روػی نـاتوان حاشـد شـبانه های نافلـها
گرم( طعام صدقه حه فقير حدهد و  574ّد )وستحب است حه اػای هر دو ركعت خک ُو 

گــر  های نافلــهّد طعــام بــرای وســتحب اســت خــک ُوــ ،ایــن وقــدار را هــن نــدارد توانــایی ا
 .  روػانه حه فقير صدقه حدهد های نافلهّد طعام برای شبانه و خک ُو 

و بهتــر آن  وســتحب اســت روػی شــبانه های نافلــه یدر قضــاتعسيــل  . 2112 مسأله
كه قضا  .  آورندضا  هحنوافل روػ را در روػ  یقضا نوافل شب را در شب و یاست 

ر در يتأظ یول؛ حصواند یتواند نهاػ وستحب  یو، كه نهاػ قضا دارد یكس . 2113 مسأله
كوتاه یحه وقدار، واضب یظواندن نهاػ قضا  انسـام آندر  یانگـار و سهل یكه عرفًا 
گردد  .  ستيز نیضا، وحسوب 

اط وســتحب آن يــاحتهرطنــد  ،ز اســتیضــا یشکســتن نهــاػ وســتحب . 2114 مسأله
گر انسـان ظوانـدن نهـاػ  نشکندنهاػ وستحبی را  اريدر حال اظتنهاػگزار  كه است و ا
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طنانشه حـه قصـد وفـای حـه نـغر وشـغول ، را نغر نهاخد - شب ۀوانند نافل - وستحبی
كــه َح وــی، نهــاػ وــغكور شــود ــا ػوــانی  ــد ت ــاره حصوان ــد آن را حشــکند و دوح ــتوان ــغر ْن   ن
كار ظالف احتياط، وحسوب نشود  .  استحبابی است هرطند این 

 وستحبیز نهاز کردناجزادر کن یادو
گر . 2115 مسأله ه وتوّض  ید و وقتخرا سهوًا ترک نها یركن، یدر نهاػ وستحبنهاػگزار  ا

كه شرعاً   وـثالً  1؛شـود ینهـاػش حاطـل وـ، آوردضـا  هحـتواند برگـردد و آن ركـن را  ینه شود 
گر در نافل ۀ وتوّضه شود دو سـسدا حعد اػ سالم نهاػ خهنگام ظواندن تشّهد  ،وغرب ۀا
 .  نهاػش حاطل است، ل را انسام ندادهركعت اّو 

گـــر . 2116 مسأله د نهـــاػش حاطـــل خـــاد نهاخـــســـهوًا ركـــن را ز یدر نهـــاػ وســـتحب فـــرد ا
گر در نافلوثاًل ، شود ینه نهـاػ نافلـه ، ک ركعت سـهوًا دو ركـوع انسـام دهـدخدر ظهر  ۀا

 .  شود یحاطل نه
گر . 2117 مسأله كارها یکخنهاػگزار  ا د خـایادش بخـ ػوـانیكند و  نافله را فراووش یاػ 

كار فراووش شده را انسام دهـد و دوحـاره آن ركـن خحا، كه وشغول ركن حعد اػ آن شده د 
   ؛كند  یرا حاطل نه ینهاػ وستحب، ركن یادخن حال زیآورد و در اضا  هحرا 

گر وثالً  كـه قراجـتخـایادش بخـصبح در ركوع  ۀدر نافلنهاػگزار  ا را ( حهـد و سـوره) د 
د را يـک حـار توحخـ، قـدر ۀحـار سـور یسـ یحه ضـا، ل واهنکه وثاًل در نهاػ اّو خا اخنصوانده 
، ركـوع یادخـز ن حـالیـو در ا د برگردد و آن را حصواند و دوحاره حه ركـوع بـرودخحا، ظوانده

 .  كند ینافله را حاطل نه
گر در نافل ،نيههشن كنـد و در  ۀا د خـایادش بخـ سـسدۀ دّومصـبح ركـوع را فراوـوش 

دو سـسده  یادخـو ز آورد و دوحـاره دو سـسده را انسـام دهـدضا  هحدد و ركوع را د برگرخحا
 .  كند ینافله را حاطل نه

                                                           
كه فرد نهاػگزار در آن وی. 1 كـرده حـ تواند برگـردد و نهاػ وستحبی اػ ضهت وحّلی  كـه سـهوًا تـرک  ضـا  هركنـی را 

كه توضيح آن در وسألۀ، آورد  . شودعكر وی« 9145» حا نهاػ واضب وتفاوت است 
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گر برگشتن و شاخان عكر است،   اد شدن خحاع  ز، آوردن ضزء فراووش شدهضا  هحا
گــر در ركعــت دّو ؛ شــود نهــی ین حکــن ضــاریــا، ركعــت حاشــد كــه خــایادش بخــم وــثاًل ا د 

كـرده اسـت ل راقراجت در ركعت اّو  ، ن صـورتیـرا در ایـز؛ توانـد برگـردد نهـی، فراوـوش 
 .  شود یركعت در نهاػ و یادخووضب ز، انسام قراجت و آنشه حعد اػ آن است

 شک گهاندر کرهاکارهاو وستحبیوذ ینهاز
گر  . 2118 مسأله طنانشـه آن نهـاػ ، ا نـهخـرا ظوانـده  یكند نهاػ وسـتحب شک انسانا

كـه نصوانـده اسـت حنـا، شـته حاشـدن نداّي وقـت وعـ ارّيـوثل نهـاػ ضعفـر ط  .حگـغارد 
گـــر وثـــل نافلـــيههشنـــ ش اػ ین داشـــته حاشـــد و پـــّي وقـــت وعـــ یروػ شـــبانه ۀن اســـت ا

كه آن را  شک، گغشتن وقت  ؛ ا نهخآورده ضا  هحكند 

گغشــتن وقــت آن یولــ  گــر حعــد اػ  كــه نهــاػ را ظوانــده اســت  شــک ا  حــه، ا نــهخــكنــد 
 .  ظود اعتنا نکند شّک 

گر . 2119 مسأله طنانشـه ، كنـد شک ینهاػ وستحب یها  ركعت ۀهاردر شنهاػگزار  ا
كهتـر حگـغارد، كنـد ینهاػ را حاطل وـ، شک شتریطرف ب گـر ،حنـا را بـر  در نهـاػگزار  وـثاًل ا
كه دو ركعت ظوانـده  شک صبح ۀنافل كـه دو ركعـت ، ا سـه ركعـتخـكند  حنـا حگـغارد 

 ؛ است ظوانده

كــه دو  شــک وــثالً ، كنــد ینهــاػ را حاطــل نهــ، شــک شــتریطــرف ب اّوــا طنانشــه كنــد 
كنـد شـک حه هـر طـرف، ركعت کخا خركعت ظوانده  ؛ ح اسـتينهـاػش صـح، عهـل 

گر در نهـاػ وتـر در تعـداد ركعت البّته كـه آن نهـاػ را يـاحت، كنـد شـک هـا ا اط آن اسـت 
 .  دوحاره حصواند

حنـابر احتيـاط  ،نسبت حـه ركعـات یوستحب یدر نهاػها «گهان»حکن  . 2111 مسأله
كهیاحه ؛ است «نيقخ»حکن  واضب وانند كهتـر ير نّي وصنهاػگزار  ن وعنا  ست حنا را بـر 

گهـان ظـوخـواضـب حاحنـابر احتيـاط  حلکـه، شـتر حگـغاردیا بخ كنـدخد حـه  وگـر ؛ ش عهـل 
كننده نهاػ حاشد گهان حاطل   .  آنکه عهل نهودن بر طبق 
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گـر  . 2111 مسأله شــتر یا بخـگهــانش حـه سـه ركعـت ، یدو ركعتـ یدر نهـاػ وسـتحبفـرد ا
گهان ظو، برود گـر در نهـاػ غف؛ ح اسـتيو نهـاػش صـح ش اعتنـا نکنـدخحه  لـه يوـثاًل ا
كــه دو  حدهــدهــن  یــیاحتهــال عقال یولــ، كــه ســه ركعــت ظوانــده داشــته حاشــدگهــان 

كه دو ركعت ظوانده است یو حنا، ركعت ظوانده حاشد  .  گغارد 
گهـان در  شک. 2112 مسأله واننـد نهـاػ واضـب ، ینهـاػ وسـتحب یو عكرهـاكارهـا و 
گــر هنگــامحنــابراین،  .اســت گهــاخــ شــک ا آن ضــزء را ، آن نگغشــته حاشــد اػ وحــّل ، نا 

گر وحّل ضا  هح گغشته حاشد آورد و ا  .  ظود اعتنا نکند شّک  حه، آن 
كار . 2113 مسأله گر در نهاػ نافله  كـه بـرا یا  سـسدۀ سـهو، آن در نهـاػ واضـب یكند 
كه شـرعًا نهـ ید و وارد ضزجخسسده را فراووش نها کخا خ، شود یواضب و توانـد  یشود 

ســسده را  یا قضــاخــ ســسدۀ ســهوســت حعــد اػ نهــاػ يالػم ن، وردآضــا  هحــبرگــردد و آن را 
 . آوردضا  هح

گر فرد در نهاػ وستحب . 2114 مسأله كنـد و خـعكر واضب ركـوع  یا ا سـسده را فراوـوش 
حلکـه نهـاػ را اداوـه ، د برگـرددخـنبا، دخـایادش بخـا سـسده خـحعد اػ سر برداشـتن اػ ركـوع 

  1.انسام دهد سسدۀ سهوست يدهد و الػم ن

                                                           
ــر ا. 1 ــار ،ســتشــاخان عك ــه در  ،در ظصــوص نهــاػ ضعفــر طّي ك فراووشــی تســبيحات حکــن ظاّصــی دارد 

 .  بیان شد« 9473» وسألۀ



 

 و قربان د فطرینهاز ع
د حـا خـواضـب اسـت و حا مد فطـر و قرحـان در ػوـان حضـور اوـاينهاػ ع . 2115 مسأله

كه اوـام و ضهاعت ظوانده شود  و حاشـد وسـتحب وـی، ب هسـتندخـغا در ػوان وا 
 .  ظواند ا فرادٓى ختوان آن را حا ضهاعت  یو

ع قرباندفطرویوقتنهاز
 .  ظهر است د تايآفتاب روػ عطلوع ل اػ اّو  ،د فطر و قرحانيوقت نهاػ ع . 2116 مسأله
و  ا حعد اػ حلند شـدن آفتـاب حصواننـدد قرحان ريوستحب است نهاػ ع . 2117 مسأله
كنندد فطر وستحب است حيدر ع  و ػكات فطـره را هـن عد اػ حلند شدن آفتاب افطار 
 .  د را حصواننديحعد نهاػ ع و 1حدهند

عجاهبتی فیک قرباندفطرویآوردننهاز
 ؛ نهاػ عيد فطر و قرحان دو ركعت است . 2118 مسأله

نهـاػگزار  بهتـر اسـت، ظواندن حهد و سـوره ل حعد اػ تکبيرة االحرام وركعت اّو  در 
حـدون ، قنوت حصواند و حعد اػ تکبير پنسن کخ، حگوخد و ويان هر دو تکبير پنذ تکبير

                                                           
 .  شوددر فصل وربوط حه آن عكر وی ،در ضلد دّوم ،احکام ػكات فطره. 1
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 ؛ آورد و برظيزدضا  هححگوخد و حه ركوع برود و دو سسده  تکبير دخگری، ظواندن قنوت
حگوخد و ويان  بهتر است طهار تکبير، هد و سورهم حعد اػ ظواندن حدر ركعت دّو  

تکبيـر ، حـدون ظوانـدن قنـوت، قنـوت حصوانـد و حعـد اػ تکبيـر طهـارم کهر دو تکبير خ
دو سـسده انسـام دهـد و تشـّهد حصوانـد و ، حگوخد و حه ركوع برود و حعد اػ ركـوع دخگری

 . دهد نهاػ را سالم

پنذ تکبيـر و ، رة االحرام و تکبير ركوعل غير اػ تکبينهاػ عيد در ركعت اّو  ،حنابراین
طهـار تکبيـر و سـه قنـوت ، م غير اػ تکبير ركـوعو در ركعت دّو  طهار قنوت در بین آنها

االحــرام و تکبيــر   تکبيــرة ل غيــر اػهرطنــد ضــایز اســت در ركعــت اّو ، در بــین آنهــا دارد
ر ركـوع حـه سـه تکبيـ م غيـر اػو در ركعـت دّو  و دو قنـوت در بـین آنهـا ركوع حـه سـه تکبيـر

كتفا نهاخد تکبير  .  و دو قنوت در بین آنها ا
حنـابر احتيـاط ، انسـام ایـن سـه تکبيـر و دو قنـوت در هـر ركعـتشاخان عكـر اسـت، 

احتيـاط  حنـابر، گفتن تکبير قبل اػ ركـوع در هـر ركعـت ،ههشنين .الػم است، واضب
 .  نشود کتر، واضب
كــافی ، شــود ظوانــدهد فطــر و قرحــان هــر دعــا و عكــرى يــدر قنــوت نهــاػ ع . 2119 مسأله
 الّلُهــّنَ » ن دعــا را حصوانــدیــانهــاػگزار  ولــی بهتــر اســت؛ اســت

َ
، اِء َوالَعَظَهــِة خــْهــَل الِکْبرأ

 َو 
َ
 َو ، َواْلَسَبُروِت  ْهَل اْلُسوِد أ

َ
ْحَهـِة أ  َو ، ْهَل الَعْفـِو َوالّرَ

َ
ْقـوأ  ، َوالَهْغِفـَرِة  ٓى ْهـَل الّتَ

َ
لُ أ

َ
ِحَحـّقِ  َك ْسـأ

غ، ِم ْو َي َغا الٓه 
َ
ٍد ، داً ٔي ع َن ٔي َتُه ِلْلُهْسِلهَضَعلْ  ياّل ُعْظـرًا  َن لَّ َسـَو  هآِلـ َو  ِه ْيـلَ َع  اهّلُل   یلَّ َص  َوِلُهَحّهَ

 ، داً ٔخــزَو َو 
َ
ــٍد  َعلــٓی  َی لّ ْن ُتَصــأ ــٍد َوآِل ُوَحّهَ  َو ، ُوَحّهَ

َ
 ٍر ْيــُكــّلِ َظ  يفــ يْن ُتــْدِظَلنأ

َ
ِه ٔيــْدَظْلــَت فأ

ــٍد  ــدًا َوآَل ُوَحّهَ  َو ، ُوَحّهَ
َ
ــ يْن ُتْصِرَضنــأ ُك ــْن  ــْو ِو  ٍء ّلِ ُس

َ
ــٍد أ ــدًا َوآَل ُوَحّهَ ــُه ُوَحّهَ ْظَرْضــَت ِوْن

ــَصــَلواُتَك َعلَ  ــؤِ الّلُهــّنَ ، ِهْن ْي ِه َوَعلــْي   یّن
َ
لُ أ

َ
ــَظ  َك ْســأ لَ ْي

َ
ــِه ِعبــاُد  َك َر وــا َســأ ، الّصــاِلُحوَن  ََ ِح

 
َ
ا اْسَتٓع َوأ    1.«وَن ُح الِ الّص  ََ اُد ِعٓب  اَع ِوْنُه ُعوُع ِحَك ِوّهَ

ْن اَل ِؤٓلــ»: صوانــدخــا وناســب اســت ایــن دعــا را ح
َ
ْشــَهُد أ

َ
 اهّلُل أ

َ
َلــُه  َك  َوْحــَدُه اَل َشــرخٔ َه ِؤاّل

ــَه َو  ْش
َ
ــُدُه َو أ ــدًا َعْب ّنَ ُوَحّهَ

َ
ــْوُلُه ُد أ ــّنَ  ،َرُس ُه ــُل اْلُســْوِد  الّلَ ْه

َ
ــِة َوأ ــاِء َواْلَعَظَه ــُل اْلِکْبرخ ْه

َ
ــَت أ ْن

َ
أ
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ْلَطاِن َو  ِة َواْلَسَبُرْوِت َواْلُقْدَرِة َوالّسُ   ،اْلِعّزَ
َ
لُ أ
َ
ـغٓه  يف َك ْسأ

َ
َضَعْلَتـُه ِلْلُهْسـِلهٔيَن  يَغا اْلَيـْوِم اّل

ی اهّلُل عٔي  ٍد َصّلَ لُ  ،َوزخـداً  َعَلْيِه َوآِلـِه ُعْظـرًا َو دًا َوِلُهَحّهَ
َ
ْسـأ
َ
ْن  َك أ

َ
ـٍد َوآِل  أ ُتَصـّلَی َعَلـٓی ُوَحّهَ

ـــٍد َو  ْن ُتَصـــّلَی َعَلـــٓی َوالِجَکِتـــُوَحّهَ
َ
بٔی  َك أ ْنبياِجـــَن َو اْلُهَقـــّرَ

َ
ْن َتْغِفـــَر َلَنـــا اْلُهْرَســـلٔي  َك أ

َ
َن َوأ

ــْؤِونٔي َو  ــاِت َو ِلَسهيــِع اْلُه ــْنُهْن َو اْلُهْســلِ َن َو اْلُهْســِلهٔي َن َواْلُهْؤِوَن ــاِء ِو ْحَي
َ
ــَواِت َهاِت اعْأ ْو

َ
 ،اعْأ

ُهّنَ ِؤنّ  لُ  يالّلَ
َ
ْسأ
َ
لَ  َك أ

َ
ُعـوُع ِحـاْلُهْرَسـُلوَن َو  ََ ِعَبـاُد  َك ِوْن َظْيـِر َوـا َسـأ

َ
َوـا َعـاَع ِحـِه  ِوـْن َشـّرِ  َك أ

ْكَبـُر اهّلُل ، اْلُهْصَلُصوَن  ََ ِعَباُد 
َ
ُكـّلِ َشـ،  أ ُل 

ّوَ
َ
ُكـّلِ ٍء َوآِظـُرُه َو يأ َعـاِلُن َوُوْنَتَهـاُه َو  َشـيٍء َحـدخُع 

ُكّلِ َوَوَعاُدُه َو  َشيٍء ُكّلِ  ُووِر َو  َشيٍء َوصيُر 
ُ
ُر اعْأ ُه َوُوَدّبِ

ُل اْلُقُبـوِر َقاِبـ يَحاِعُ  َوْن فـِؤَلْيِه َوَوَرّدُ
َراِجرِ  اِت ُوْعِلُن الّسَ ْعَهاِل ُوْبِدُئ اْلَصفّيَ

َ
ْكَبُر اهّلُل ، اعْأ

َ
ُد اْلَسَبـُرْوِت ُن اْلَهَلُکـْوِت َشـدخٔ َعظـٔي ،  أ

ُكـْن َفَيُکـوُن   َحّی  اَل َخُهْوُت َداِجن  اَل  ٓها َخُقوُل َلُه  ْورًا َفِ ّنَ
َ
ْكَبـُر اهّلُل ، َیُزْوُل ِؤٓعا َقضٓی أ

َ
َظَشـَعْت ،  أ

  َك لَ 
َ
ْحَصاُر َو  َك َحاَرْت ُدْونَ اْلُوُضوُه َو  َك َعَنْت لَ ْصَواُت َو اعْأ

َ
ْلُسُن َعْن َعَظَهِتـاعْأ

َ
ِت اعْأ  َك َكّلَ

َواصــَو  هــا ِبَیــِد  يالّنَ هــا ِؤَلْيــَوَقــادیٔ َو  ََ ُكّلُ ُكّلِ ُوــوِر 
ُ
اَل َخــِتّنُ ِوْنَهــا َو  ََ هــا َغْيــُر فٔي  ياَل َخْقضــ َك ُر اعْأ

ْكَبُر اهّلُل  ،َك ء  ُدونَ يَش 
َ
َحاَط ِحُکّلِ َش  ، أ

َ
ُكّلَ َو  َك ٍء ِحْفُظ يأ ُكـّلَ َو  ََ ِعّزُ َشيٍء َقَهَر   َشـيٍء َنَفَغ 

ْوُر 
َ
ُكّلُ َو  ََ أ ُكّلُ َو  َك حِ  َشيٍء قاَم  ُكّلُ َو  َك ِلَعَظَهِت  َشيٍء َتَواَضَع  تِ  َشيٍء َعّلَ  اْسَتْسَلَن َو  َك ِلِعّزَ

ُكّلُ  َك ِلُقْدَرتِ  َشيٍء ُكّلُ  ْكَبُر اهّلُل  ،َك ِلُهْلِک  َشيٍء َوَظَضَع 
َ
  1.« أ

گــر . 2121 مسأله كنــد و وحــّل  کخــد يــدر نهــاػ عنهــاػگزار  ا ضــا  هحــ ســسده را فراوــوش 
ـــت حعـــد اػ نهـــاػ آن را الػم اســـ، آوردن آن حگـــغرد ـــ .آوردضـــا  هح ـــارى ،نيههشن ك ـــر  گ  ا

ــد پــیش ــه  آخ ــد ك ــراى آنحاخ ــوویدر نهــاػ  ب الػم اســت دو ، انســام شــود ســسدۀ ســهوه ّي
 .  دخحنها سسدۀ سهو

ــاندر ػوــان حاضــر )ع. 2121 مسأله ــدن نهــاػ عيــد فطــر و قرح ــه ظوان ك ، صــر غيبــت( 
احکـام نافلـه در وـورد ایـن دو  ضـاری شـدن، حاشـدواضب نيست حلکـه وسـتحب وـی

ه البّتـ 2؛نشـود کتر، و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن اشکال استوحّل ، نهاػ
                                                           

 . 99ح ،111، صصالة العيد ،3حاب ،1 ح ،تهزیب األزكام. 1
كرده و در ركوع خادش بیاخد، وی2 تواند برای رعاخت احتياط حنا را بر . وثاًل اگر فرد حهد و سورۀ نهاػ عيد را فراووش 

 ، سكند؛ سـاین حگغارد كه وحّل تدارک حهد و سورۀ فراووش شده، گغشته و رضاًء نهاػ را اداوه داده و تهام 
 ضا آوردن این وستحب )نهاػ عيد(، رضاًء دوحاره حصواند.   حه آن اكتفا نکرده و نهاػ را حه ضهت حه
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گــر نهــاػش ، گــردد وســتقّر  شــک نهاخــد و شــک در تعــداد ركعــات نهــاػ عيــدنهــاػگزار  ا
 .  استحاطل 

گر . 2122 مسأله در ، دخـنها شـک ديـنهـاػ ع یها  ا قنوتخ رهايدر تعداد تکبنهاػگزار  ا
گغشته یصورت گـر در وحـّل اسـت؛ كنـد  یظـود اعتنـا نهـ شّک  حه، كه وحّل آنها  ، اّوـا ا
كهتر و حنا گفتـه  ا قنـوتخـ رهـايو طنانشه حعدًا وعلـوم شـد تکب گغارد  یبر  ، هـا را اضـافه 

 .  شود  ینهاػش حاطل نه

عاحکامب دفطروقربانیهجهاعتخواندننهاز
ــدر ػوــان غا . 2123 مسأله ــودن اوــام خ ــر نهــاػ ع، ػوــانب ب گ ــا ــه ي ــان ح د فطــر و قرح

كـه حعـد اػ آنيــاحت، آورده شـدهضـا  هحـضهاعـت  دو ظطبـه ظوانــده ، اط الػم آن اسـت 
 ؛ شود

و الػم اسـت اوـام نهاػ ضهعه بوده  ۀههانند ظطب، ظطبه ن دویت ظواندن اّي فيك
ــ احکــام ، د فطــريــع ۀو بهتــر اســت در ظطبــ نديحنشــ یبــه انــدكن دو ظطیضهاعــت ب

   .دخرا حگو یاحکام قرحان، د قرحانيع ۀػكات فطره و در ظطب
و حضـور وـأووم  ستيز نین دو ظطبه قبل اػ نهاػ ضایظواندن اشاخان عكر است، 
 .  حاشد ینه ها واضب  در هنگام ظطبه

، ر اػ حهد و سـورهيد غخوأووم حا، گرخنهاػهاى د وانندد هن يدر نهاػ ع . 2124 مسأله
 .  نهاػ را ظودش حصواند یها عكرر یسا

گر وأووم  . 2125 مسأله كه اوام تعدادى اػ تکب ػوانیا گفتيبرسد  حعد اػ آنکه ، هرها را 
كــه حــا اوــام نگفتــهرهــا و قنــوتيد آنشــه اػ تکبخــحا، اوــام حــه ركــوع رفــت ظــودش ، هــا را 

گــر در هــر قنــوت ، حــه ركــوع برســدد و خــحگو ا خــ « لِل ُد ْهــالَح » اخــ «اهّلل حاَن ْب ُســ» حــار کخــو ا
كافی استخحگووانند آن  گـر فرصـت  و د  گـر حـه آن  و دخـرهـا را حگويفقـط تکب، نباشـدا ا

ـــكــافی اس، نباشــدت ـوقــدار هــن فرصــ ـــوتاحعاػ اوــام ت ـ د و حــه ركــوع ــــكن یرویــو پ تـ
 .  رودـح



    / نهاػ عيد فطر و قرحان 

گــر . 2126 مسأله كــه اوــام در ركــوع اســت ديــدر نهــاػ ع فــرد ا توانــد  وــی، وــوقعی برســد 
كند و تکّي ن  . رودبد و حه ركوع خرا حگور ركوع يو تکبل نهاػ ر اّو يبت 

 .وشـــروعّيت دو حـــار ظوانـــدن نهـــاػ عيـــد فطـــر خـــا قرحـــان ثاحـــت نيســـت. 2127 مسأله
كه نهاػ عيد را حه ضهاعت ظوانده ،حنابراین تواند آن را دوحاره حـه نهی، اوام ضهاعتی 

گروه دخگری حصواند  .  ضهاعت برای 

ع دفطروقربانیوستحباتنهاز
كـه در وسـاجل حعـد عكـر برای نه اػ عيد فطر و قرحان اوـوری وسـتحب شـهرده شـده 

 . گردد وی
ولی وستحب است قبل اػ  ،اعان و اقاوه ندارد، نهاػ عيد فطر و قرحان . 2128 مسأله
كه حه ضهاعت برگزار شود، آن الة»سه حار ، در صورتی  اّوا در صورتی ، گفته شود «الّصَ

 .  ثاحت نيست، تحبطنين اوری حه عنوان وس، ظوانده شود ٓی كه فراد

، ّول آنولـی بهتـر اسـت در ركعـت ا؛ وصصوصـی نـدارد ۀد سـورينهاػ ع . 2129 مسأله
 ۀســور، لدر ركعــت اّو  اخــ را حصواننــد «هيغاشــ» ۀســور، مو در ركعــت دّو  «شــهس» ۀســور
 .  ظوانده شود «شهس» ۀسور، مدر ركعت دّو و  «ٓی علأ»

ـــده شـــوددر صـــحرا  ديـــوســـتحب اســـت نهـــاػ ع . 2131 مسأله ـــ؛ ظوان ـــی در وّک ه ول
 .  وستحب است، در وسسد الحرام ظواندن آن

و  د برونـديـهنـه و حـا وقـار حـه نهـاػ عاده و پـا بریـپ، افـرادوستحب اسـت  . 2131 مسأله
كنند اػ قبل  .  د بر سر حگغارنديسف ۀو عهاو نهاػ غسل 

ــرد در نهــاػ ع . 2132 مسأله ــوســتحب اســت ف ــي ــر ػو كنــديد ب و در حــال  ن ســسده 
كنــددســت، رهــايکبگفــتن ت ــد  ــدو حهــد و ســوره را حلنــد حصوا هــا را حلن  نکــهخاطــه  ،ن
 .  نهاػ حصواند ٓی اوام ضهاعت حاشد و طه فرادنهاػگزار 

روػ و حعــد اػ نهــاػ صــبح  د فطــريــاػ نهــاػ وغــرب و عشــاء شــب ع حعــد . 2133 مسأله
   هّلُل اَ »: دخــرهــا را حگوين تکبیــوســتحب اســت ا، د فطــريــنهــاػ ع و حعــد اػد يــع

َ
  اهّلُل ، ْكَبــُر أ
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َ
 ؤِ َه لٓ ؤِ  ال، ْكَبُر أ

َ
   َواهّلُل   اهّلُل  اّل

َ
  اهّلُل ، ُر ْكَب أ

َ
 اهّلُل ، الَحْهُد  لِِل  ْكَبُر َو أ

َ
 .  «اناوا َهٓد  ْكَبُر َعلٓی أ

ل آنها نهـاػ كه اّو  - د قرحان حعد اػ ده نهاػيسان در عوستحب است ان . 2134 مسأله
كـه یرهـايتکب - ه اسـتحّسـ یعآظر آنها نهـاػ صـبح روػ دواػدهـن  يد وظهر روػ ع ی را 
   هّلُل ا»: دخـو حعد اػ آن حگو دخشد حگو عكرش یپ ۀدر وسأل

َ
َهـِة ٔي وـا َرَػَقنـا ِوـْن َبه ْكَبـُر َعلـٓی أ

 
َ
  لــٓی َع  لِِل َوالَحْهــُد ، ْنعــاِم اعأ

َ
گــر ع ؛«ْحالنــاوــا أ وســتحب ، حاشــد نــٓی را در ِو  د قرحــانيــولــی ا

و آظـر آنهـا نهـاػ  ديآنها نهاػ ظهر روػ ع لكه اّو ، حعد اػ پانزده نهاػاین تکبيرها را است 
 .  دخحگو ،استحّسه  یزدهن عيصبح روػ س

كه ياحت . 2135 مسأله  ید ظـودداريـاػ رفتن حه نهـاػ ع حانواناط وستحب آن است 
 .  ستير نیپ اناط براى ػنين احتیولی ا، كنند



 

 ( یر اعهال عبادیسا در نهاز و)ابت ین

 وعناینیابتووواردآن

كه در ػوـان  یگرخد یها  شود نهاػ و عبادت یو، حعد اػ ورگ انسان . 2136 مسأله را 
كـه حـه او ضا  هح یگرخد شصص، اوردهينضا  هحاتش يح نـد و عهـل خگو یوـ «بخـنا»آورد 
 «هْنـَع  نـوب  َو »شـود  یاحـت اػ او انسـام وـيكـه عهـل حـه ن یو فرد ناوند یو «احتين»او را 
 .  شود یده ويناو

كـه ن  ا خـاحـت حـا اضـاره ين، ح اسـتيصـح( یطـور وسـان حـه) یاحـت تبّرعـيههشنان 
حعـد اػ وفـات . حنـابراین، حاشـد یوح يز صـحيـا شرط ضهن عقـد و واننـد آن نخعاله ُض 

كه در ػندگخد یها  نهاػ و عبادت یشود برا یو، انسان  یگـرخد، اوردهيـنضا  هح یگر او 
كننــديــرا اض كــه آنهــا را  یعنــخ، ر   اخــنهــاػ كــه حــه طنــين آورد ضــا  هحــحــه او اضــرت حدهنــد 

 .  شود یگفته و «یساريعبادت است»ا خ «یسارينهاػ است»، عبادتی
واننـد اخنکـه ، ز اسـتیدر واضبـات و وسـتحبات ضـا احت اػ اوـواتين . 2137 مسأله

كــه اػ دنيــا رفتــه نهــاػ قضــا خــا  ،فــرد حــه نياحــت اػ پــدرش خــا وــادرش خــا شــصص دخگــری 
قضا خا وستحبی حگيرد خا حـّذ واضـب خـا وسـتحبی خـا عهـره  ۀوستحبی حصواند خا روػ

كرمضا  هح خ ه هدٓی و قبور اجّه  آورد خا حه نياحت آنها قبر پیاوبر ا  .  ارت نهاخدرا ز
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ـــده در واضبـــات ضـــاين . 2138 مسأله فـــرد وـــورد هرطنـــد  ،ســـتيز نیاحـــت اػ افـــراد ػن
فصـل ضلـد دوم كـه در  یليحـه تفصـ، وگـر در حـذ؛ حاشـد عاضز اػ انسام عهل، احتين

 . ظواهد آود یاحتياحکام وربوط حه حّذ ن، حذ

و  حــذ واننــد، یاػ وســتحبات عبــاد یدر حعضــ، احــت اػ افــراد ػنــدهين . 2139 مسأله
ــه آن و نهــاػ عهــره و طــواف كســ وربــوط ح ــدارد و  یاػ طــرف  كــه در شــهر وّکــه حضــور ن

كـــرمیـــارت قبـــر پخـــز كـــه حعـــد اػ آن ظوانـــده  یارتخـــو نهـــاػ ز و قبـــور اواوـــان اوبر ا
و حـدون رضـاًء  - وسـتحبات ۀههـاحـت اػ افـراد ػنـده در يحلکـه ن؛ ز اسـتیشـود ضـا یو

 .  حاشد یز ویضا - قصد ورود
كـه ين یفرقـ، ز اسـتیده ضـااحت اػ طرف افراد ػنيكه ن یدر ووارد . 2141 مسأله سـت 

. حنـابراین، ا واننـد آن حاشـدخـعاله ا ُض خا حا اضاره خحاشد  یطور وسان و حه یتبّرع، احتين
كارها یانسام حعض یتواند برا یانسان و ارت اػ خـو عهـره و ز وثـل حـذ یوستحب یاػ 

 .  ر شودياض، افت اضرتخدر وقابلطرف ػندگان در 
، حـه وـؤونين و وؤونــات اضبـاتثـواب عهـل در وســتحبات و و یاهـدا . 2141 مسأله
گروهـی، و غيـر ارحـام - ظصوصًا والـدین - ارحام ، وـثاًل شـهدا - حـه صـورت فـردی خـا 
كـار وسـتحب یانسـان وـنيـز و  اسـت وستحبحلکه ، ضایز - علها ا واضـب را خـ یتوانـد 
ــرا ــرا، ظــودش انســام دهــد یب ــواب آن عهــل را ب ــوردگــان  یســ س ث ــدگان هدخ ــا ػن ه خ
 . شود نيز وی حه حضرات وعصووين عهل اهدای ثواب لشاو ،این حکن .دخنها

ا خـوردگـان  ۀكـه بـر عهـد یشـود واضبـات یثواب ووضب نه یاهداشاخان عكر است، 
 .  شود ساقطآنان  ۀاػ عهده و عّو ، ػندگان بوده

کتفابهنیشرا قضایطا نهاز ابتدر
كت وی، نياحتی طنانشـه دارای شـراخط عیـل حاشـد ینهاػ قضا كـرد و تـوان حـه آن ا فـا 
كه نهاػ قضا داشته حاع  وی كسی  گردد ،شود نهاػ اػ عهده و عّوۀ   . ساقط 



    /( ...نياحت )در نهاػ و 

  ،لشرطاو  دو  واج جبنابراحتیاطوعاقلدوازدهاواویوۀشیع،جینا:مموسو 
بالغباشد

دواری ادواػده اواوی و عاقـل حاشـد و طنانشـه ضنـون  ۀناخب حاخد شيع . 2142 مسأله
گاه( داشته حاشد  .  ر وقت ضنون صحيح نيستنياحت وی د، )گاه حه 

ــابر احتيــاط  ناخــب . 2143 مسأله ــالغ حاشــحن ــد ح ــابراین، دواضــب حاخ ــودن. حن ــافی ب  ك
بـرای ظوانـدن نهاػهـای  - شهرطند حـا اعن ولـّي  -ناحالغ وهّيز  ۀاستيسار حّش   نياحت خا

   1.قضای وّيت وحّل اشکال است

 عهلقصدنینا:شرطچهارم  ابتداشتهباشدیجدر

ــنا تــوان حــه عهــل وــی یدر صــورت . 2144 مسأله كــه وخ كتفــا نهــود  احــت يقصــد ن یب ا
انسـام ( تّيـوـثاًل و) ونوب عنـه ۀو پاک شدن عّو شدن عهل را حه قصد فارغ  داشته و
گرحنابراین،  .دهد كنـدخـتنها عهل را انسام داده و ثواحش را حه فرد وورد نظر هد فرد ا ، ه 
 .  ستياحت نيدر ن یكاف

 دیننهای وع-اجهاالًهرچند-ونوبعنهرا،هنگامانجامعهلجینا:شرطپنجن 

حلکـه وـثاًل ؛ سـت اسـن او را حدانـديالػم ن ن ونـوب عنـهيـیتع یبراناخب  . 2145 مسأله
گر كسـنّيت  ا كـه بـرا ینهـاػ وـ یكند اػ طـرف  اسـت و  یكـاف، ام ر شـدهيـاو اض یظـوانن 
 .  اوردیا ناوش را بر زحان بخت را حداند ّي ل آن ويا فاوخست اسن يالػم ن

 گینا:ششنشرط باشدجداشتهیطنابهانجاماصلعهلتوسنانیهرندهاطیج
كــه فــ . 2146 مسأله كتفــا حــه عهــل نيــاحتی آن اســت  رد اطهينــان حــه شــرط ششــن در ا

                                                           
گــر فــرد. 1 كننــده، البّتــه ا گــرفتن بــرای نهاػهــای قضــاخش نهــوده حاشــد و وصــّيت  اػ روی  - وصــّيت حــه اضيــر 

كافی حداند هّيزگرفتن حّشۀ ناحالغ و اضير - اضتهاد خا تقليد هّيـز را صّی ضـایز اسـت حّشـۀ ناحـالغ ورای وب، را 
وگـر آنکـه وصـّيت اػ طنـين وـوردی انصـراف ، حـا اعن ولـّی او اضيـر نهاخـد ،را نيز دارا اسـت كه شراخط دخگر
 .داشته حاشد
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گـر. حنابراین، ط ناخب داشته حاشدانسام اصل عهل توس كـه نهـاػ را خـنا ا ب ظبـر دهـد 
گخــا نااّوــ، آورده اســتضــا  هحــ( تّيــوــثاًل و) اػ طــرف ونــوب عنــه نــان حــه يرنــده اطهيب 

كند نهی ضبواحنابر احتياط  ،هل نداشته حاشدانسام ع كتفا  گفته او ا    1.تواند حه 

 صحجعهلرابهینا:هفتنشرط حانجامدهدیطور
كــه نا وــی و پــاک یبــر یوقتــ( تّيــو وــثالً ) ونــوب عنــه ۀعّوــ . 2147 مسأله ، بخــشــود 

 ؛ ح انسام دهديطور صح عهل را حه

كـه وحـّل احـتالی اوسـت و ،بر این اساس در صـّحت نهـاػ  ناخب حاخد احکـام نهـاػ 
گونــه كــه ندانســتن آنهــا ووضــب  نقــش دارد حــه   گــردد را حدانــد نهــاػ وی حاطــل شــدنای 

اّوـا دانسـتن ؛ این اور حا تعلين و ارشاد دخگری در هنگام انسام هـر عهـل حاشـدهرطند 
كه در نهـاػ وحـّل احـتالی او نيسـت ات خـا يات و سـهوخّ وثـل حعضـی اػ شـّک  ،احکاوی 

 .  وبطالت الػم نيست

گر . 2148 مسأله كـه بـرا یكسـحفههند  ا كـردهيـت اضّيـو ینهاػهـا یرا  عهـل را ، انـد ر 
 .  رندير حگيد دوحاره اضخحا، ا حاطل انسام دادهخاورده ينضا  هح

كـه داشـته حاشـد  شـک یول، آوردهضا  هحنهاػ را ، بخگاه فرد حداند نا هر . 2149 مسأله
 اوح بـودن عهـل يبـر صـح یتوانـد حنـا یوـ، ا نـهخح انسام داده است يطور صح را حه آن

   .حگغارد
كـه اطهينـان داشـته  در وورد استيسار ناخب حاخد شصصی را ،حنابراین  كنند  اضير 

طــور صــحيح  دهــد و احتهــال عقالیــی حدهنــد عهــل را حــه حاشــند عهــل را انســام وــی
 2.دهد انسام وی

ا وستهــد خــد خــحا، ب شــده اســتخــت ناّيــو ینهــاػ قضــا یكــه بــرا یكســ . 2151 مسأله
ا آنکــه عهــل حــه خــ را حصوانــد یاحتيــن یش نهــاػ قضــاخظــو یاضتهــادحاشــد و حــه نظــر 

                                                           
گرفتن برای روػه خا حذدر  ،این حکن. 1  . نيز ضاری است وورد ناخب 

 .  ههان. 2



    /( ...نياحت )در نهاػ و 

كنــديــاحت كــاواًل حدانــديــكــه وــوارد احت یدر صــورت) اط  گــر وستهــد نخــ( اط را  ســت و يا ا
 ید نهاػ را بر طبق فتواخحا، ستياط نيا آشنا حه ووارد احتخد خاط نهايظواهد احت ینه

  .انسام دهد، ح استيد اػ او صحيكه تقل یوستهد
كه نين یفرق ،ن حکنیدر ا  ا شرط ضـهن خعاله ا حه سبب ُض خر حاشد يب اضخاست 
 .  حاشد یطور وّسان و حه یاحت او تبّرعيا نخد خاحت نهاين، عقد

ــا اض . 2151 مسأله گــر ح ــهيــر قيــا كــه عهــل را ح كننــد  ، انســام دهــد یطــور وصصوصــ د 
كيكه اض یطور كننده تنها ههـان  کـه حـدون آن اخـو  حصواهـدت ظـاص اػ عهـل را ّيـفير 
كننــديــق ككــه تنهــ حاشــدوعلــوم ، د  ر يــاض، ظواهنــد یوــاػ او اػ عهــل را  یت ظاّصــّيــفيا 
 ؛ آوردضا  هحههان طور عهل را د خحا

ــار  وــثالً  ــرارداد اضــاره اػ اضيــر ظواســته تســبيحات ارحعــه را ســه ح گــر وســتأضر در ق ا
های صحيح حاشد شک اػ شک هرطند، در تعداد ركعات شک حگوخد خا در صورت
 .  وستأضر رفتار نهاخد ۀق ظواستاضير حاخد وطاب، نهاػ را دوحاره حصواند

كيفّيت حاطل است ،هالبّت  گر اضير حداند عهل حه آن  عقد اضاره ، در این صورت، ا
كـه ، نهـاػ حـا تـيّهن حاشـدتنهـا وثل آنکه ووضـوع عقـد اضـاره ؛ حاشد حاطل وی در حـالی 

 .  وظيفۀ اضير انسام وضو برای نهاػ است

گر حا اض . 2152 مسأله طـور وصصوصـی  را حـهكـه عهـل  نکننـد یا شـرطخـد يـر قير هـيا
د يـورضـع تقل ید و طبـق فتـواخـف ظود رفتـار نهايحه تکلحاخد  در آن عهل، انسام دهد

كندخظو كه اػ وظيو احت ش عهل   او ّی ت و ولّي ظودش و و ۀفياط وستحب آن است 
كه حه احت( تر حاشد وثل پسر بزرگ ّی ول ۀفيوظ، كه انسام نهاػ یدر صورت) كدام  اط يـهر 

ـــه ، اســـت تر نزدخـــک كنـــدههـــان ح گـــر وظ؛ عهـــل  ـــو ۀفـــيوـــثاًل ا گفـــتن ســـه ورتبـــه ّي ت 
ــوده و تکليتســب حات ارحعــه يســه ورتبــه تســب، ورتبــه اســت کخــف او يــحات ارحعــه ب
 .  دخحگو

گر وورد عقد اضاره . 2153 مسأله عهل صحيح در نـزد وّيـت خـا ولـّی او حاشـد و حـا او  ا
 نهـاػ وـثالً ، وستأضر در قرارداد اضاره خعنی، ت ظاّصی اػ عهل شرط نشده حاشدكيفّي 
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كـه ووضـب فـراع عّوـ ، گـردد اػ اضيـر حصواهـد وتـوّفٓی  ۀصحيح در نزد وّيت خا ولـّی او را 
نهـاػ حـه حدانـد وگـر اخنکـه ، دهـد خا ولّی او نهاػ را انسـام  حاخد اضير وطابق حا نظر وتوّفٓی 

ــه در ایــن صــورت؛ حاطــل اســتآن صــورت  گــر اضيــر ،البّت ــه آن اػ  ا كــه ظلــل ح آنشــه را 
 ؛ ترک نهاخد اشکال ندارد، نزد وّيت خا ولّی او حصشيده شدهضاهل قاصر در 

گــر وتــوّفٓی   گفــتن ســه حــار تســبيحات  - اػ روی اضتهــاد خــا تقليــد - خــا ولــّی او وــثاًل ا
و اضيــر حســب اضتهــاد خــا تقليــد ظــوخش )واضــب غيــر ركنــی( ارحعــه را واضــب حدانــد 

كـــافی حدانـــد گفـــتن خـــک حـــار توانـــد حـــوـــیدر فـــرض وســـأله اضيـــر ، گفـــتن خـــک حـــار را  ه 
كتفا نهاخد    1.تسبيحات ارحعه ا

ــر حــا اض . 2154 مسأله گ ــهيــا ــا طــه وقــدار اػ خطــور صــر ر ح كــه نهــاػ را ح ح شــرط نکننــد 
ــحا، وســتحبات آن حصوانــد ــووی یاػ وســتحبات نهاػهــا ید وقــدارخ كــه وعهــول ّي ه را 

كــه حفههانــد  آوری اطهينــان  ۀنشــانقرخنــه خــا وگــر آنکــه ؛ آوردضــا  هحــاســت  ونظــور حاشــد 
وسـتحبات  ۀانسـام ههـ، ونظـورا آنکـه خـسـت يش اػ وقدار واضـب نهـاػ نیب، وستأضر
 .  اػ وستحبات است ینّي تعداد وع، حلکه ونظور؛ ستيه نّي ووی ینهاػهاوعهول 

 انج  امبعض  ،واج  جبن  ابراحتی  اط،جی  نا:ش  رطهش  تن ش  رایاز یکاره  اطویاز
ناتواننباشدیاریاخت نهاز
گر فرد . 2155 مسأله نهاػ نـاتوان  یارياظت یكارهاط و خاػ شرا یاػ انسام حعض كه یا
ضـا  هحـعهـل را  یگـرخاحـت اػ ديحـه ن، و حـدون اضـرت یانوّسـحـه صـورت  یّت ح -ت اس
كرد یاط واضب نهياحت حنابر - آورد كتفا     .توان حه عهل او ا
كسـينوثاًل  ،نیاحنابر  ا خـا حـا حـدن خـا نشسـته خـن ّه يتـ حـا، یعـغر عّلـتكـه حـه  یاحـت 

خــا داجــن ، داش را نــداراصــالح حهــد و ســوره ییا توانــاخــظوانــد  ینهــاػ وــ لبــاس نســس
ــ ــوده و بیَد الَح ــار اػ او  ث ب ــا وــدفوع ظــارح وی ادراراظتي ــا  شــود خ ــا خ ػن وستحاضــه خ

كــه  نقــص عضــو داشــته و خکــی اػ اعضــای ســسده وثــل دســت خــا پــا را نداشــته فــردی 
                                                           

 . اشکال ندارد ،كه ظلل حه آن اػ روی عغر زیرا تسبيحات ارحعه اػ واضبات غير ركنی است. 1



    /( ...نياحت )در نهاػ و 

كافحنابر احتياط  ،حاشد كسـيـاحت و اضين یول؛ ستين یواضب  گـرفتن   ۀفـيكـه وظ یر 
اشـکال ، ظوانـد ینهـاػ وـ یا غسـلخـوضـو  طنـين اسـت و حـا یا رهيـا غسـل ضبخـاو وضو 
 . ندارد

ابتیگرنیاحکامد
ــرد  . 2156 مسأله ــد  ویو ــراتوان ــز وی ػن و ػن یب ــد ني ــرا توان ــرد یب ــدن نهــاػ ، و در ظوان
ف ظـود عهـل يـد حـه تکلخـآهسته ظوانـدن نهـاػ حا خادر حلند ، ناخب شود و ناخب، قضا
احــت را انســام ين یگــرخا حــه عنــوان دخــحاشــد شــده ر يــاض، بخــنا هكــ د و فــرق نــداردخــنها
 .  دهد

وگــر در ؛ ســتيب واضــب نيــت ترتخــرعا، تّيــو ینهاػهــا یدر قضــا . 2157 مسأله
ا نهـاػ وغـرب و خـک روػ خـوثل نهاػ ظهر و عصـر اػ ؛ ب دارديآنها ترت یكه ادا یینهاػها
كه قباًل  کخاػ  ءعشا  ؛ عكر شدشب ههشنان 

گر او را اض یول كرده حايا كه طبق فتوار  كنـد و  ّی ا ولـخـ، تّيـورضـع و یشند  او عهـل 
 .  دخت نهاخب را رعايد ترتخحا، ب را الػم حدانديترت، آن ورضع

گر انسان طند نفر را برا . 2158 مسأله كنديت اضّي و یظواندن نهاػ قضا یا بـر  حنا، ر 
كدام آنها وقت یست برايالػم ن، شد عكر «1717» وسألۀآنشه در  ، دخن نهاّي را وع یهر 
ا نهـاػ خـک روػ خـب دارد وثـل نهـاػ ظهـر و عصـر اػ يـآنهـا ترت یكـه ادا یینهاػهـا وگر در

كـه در ا کخاػ  ءوغرب و عشا ک خـطنانشـه قـرار حاشـد نهـاػ ظهـر را ، ن صـورتیـشب 
ر و نهـاػ يک اضخا نهاػ وغرب را خآورد ضا  هح یگرخر ديههان روػ را اض ر و نهاػ عصرياض
كدام اػ آنهـا وقتـ یالػم است برا، ردآوضا  هح یگرخر ديههان شب را اض یعشا را  یهر 
 .  ت شودخب رعايد تا ترتخن نهاّي وع

گــر وســتأضر ضهــت ظوانــدن نهــاػ قضــا بــرای اضيــر وــّدتی را وشــّصص  . 2159 مسأله ا
ولی اضير در وـّدت وعـّين شـده تهـام نهاػهـا خـا قسـهتی اػ آنهـا را انسـام نـداده  ،نهاخد
كــه آنهــا را حعــد اػ آن وــّدت انســام، حاشــد وگــر آنکــه وســتأضر اعن ، دهــد ضــایز نيســت 
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طـور  حدهد و طنانشه اضير حعد اػ س ری شـدن وـّدت حـدون اعن وسـتأضر نهاػهـا را حـه
ونـوب  ۀولی عّو  ،اضرت نيست وستحّق ، نسبت حه نهاػهای وغكور، صحيح حصواند

 .  شودویو پاک  عنه )وّيت( اػ نهاػ قضا فارغ

كه اضير شده تا نهاػ قضای وّيتی را  . 2161 مسأله گـر سـهوًا نهـاػ را ، ردآوضا  هحكسی  ا
كـه انسـام آنهـاـــات وتعارفــی خا وستحبــط غير ركنــخنسبت حه برظی اػ اضزاء خا شرا  ی 

آورد و وحــّل ضــا  هحــنــاقص ، الػم اســت - عكــر شــد« 9173» ۀحســب آنشــه در وســأل -
ولـی اخنکـه  ،آورده شـده صـحيح اسـتضـا  هحـنهاػ قضای ، حگغرد در نهاػها تدارک آن
 : اضرت حاشد دو صورت داردوستحّق  اضير

آوردن نهــاػ صــحيح خــا بــریء الغّوــه شــدن وّيــت واقــع شــده ضــا  هحــاضــاره بــرای  .1
 ؛ حاشد

 .  حاشد اضير وستحّق تهام اضرت قراردادی وی ،در این صورت
كه وورد اضـاره ظـوِد  ،ط نهاػ واقع شدهخآوردن اضزاء و شراضا  هحاضاره بر  .2 طوری 

 ؛ ط حاشدخاضزاء و شرا
وـثاًل قسـهتی اػ  -طنانشه نقص حه صورت وتعارف و وعهول بـوده  ،این فرضدر 
گفتـه خـا قنـوت را فراوـوش  واضب سـسده را سـهوًا در حـال سـر عكر برداشـتن اػ سـسود 

گـر نقـص بیشـتر اػ وقـدار ؛ حاػ هـن اضيـر وسـتحّق تهـام اضـرت اسـت -كرده حاشد  اّوـا ا
 :  وتعارف حاشد

كاول بودن اضزاء .الف وستأضر فقـط  خعنی، د عهل وورد اضاره حاشدقي، طنانشه 
وــورد اضــاره ، كاوــل یحــدون اضــزا كاوــل را ظواســته اســت و عهــل یدارای اضــزا عهــل
 .  حاشد اضير حاحت آن عهل وستحّق هير وزدی نهی، نبوده

كاوــل بــودن اضــزاء .ب اضــاره صــحيح ، شــرط عهــل وــورد اضــاره حاشــد، طنانشــه 
كــه در ایــن صــورت اضيــر تنهــا ، فســز نهاخــدتوانــد اضــاره را ولــی وســتأضر وــی، اســت

 .  وستحّق اضرت الهثل اعهال انسام داده ظواهد بود
گر تصـرخح خـا نشـانه ،ه در صورت عدم فسزالبّت  كـه اػ آن فههيـده شـود  ا ای حاشـد 



    /( ...نياحت )در نهاػ و 

حه ههان نسـبت اػ اضـرت ، گرفته حصشی اػ اضرت در اػای ههان قسهت اػ عهل قرار
كن وی  1.شود قراردادی 

كس . 2161 مسأله گر  ت را ّيـو یسـال نهاػهـا کخـكـه وـثاًل در وـّدت  كننـدر ياض را یا
داننـد  یكـه وـ یینهاػهـا ید بـراخـحا، رديـش اػ تهـام شـدن سـال حهیپ لی ویو ،حصواند

گــر احتهــال وــيــو ن نــدخر نهايــرا اض یگــرخد، اوردهيــنضــا  هحــ كــه آنهــا را  یز ا ضــا  هحــدهنــد 
 .  رنديحگر يآنها اض ید دوحاره براخواضب حاحنابر احتياط  ،اوردهين

گر فرد . 2162 مسأله كنـديـت اضّيـو یقضا ینهاػها یرا برا یشصص یا طنانشـه ، ر 
كردن نهاػهـا حهیر پياض گرفتـه حاشـد ۀرد و اضـرت ههـيـش اػ تهام  دو صـورت ، آنهـا را 
 : دارد

كـرده حاشـديـكننـده ق ريـضا .الف كـه  یطـور ،ر حصوانـديـتهـام نهاػهـا را ظـود اض 2د 
كننده تنها نهاػياض  ؛ ند را اػ او ظواستهر حصوايكه ظود اض یر 

ن یبـ كننـده ريـر حاطل اسـت و اضياضاره نسبت حه وا حعد فوت اض ،در این صورت
كار وص  :  ر استّي دو 

گغشـته را فسـز نکنـد و وقـدار ۀا آنکه اضارخ كـه در  را یاػ اضـرت قـرارداد یوقدار 
گغشـته ۀا آنکـه اضـارخـ رد ويپس حگ، رديگ یهانده قرار ويحاق یبرابر نهاػها ز يـرا ن وقـدار 
كــرده  كــه اضيــر  3الهثــل تو اضــرفســز  كســر نهــوده و وقــدار  آوردهضــا  هحــوقــداری را 

 .  رديرا پس حگ هاندهيحاق
كرده حاشد تهام نهاػها .ب كننده شرط   یر حصوانـد طـوريـقضا را ظود اض یاضاره 
كننـدهياضكه  آنکـه  یگـرخانسـام نهاػهـا و د یکـخ ،ر ظواسـته اسـتيـز را اػ اضيـدو ط ر 

 ؛ را حصواندها آنر يظود اض
                                                           

حا رعاخـت ، اضزاء كه شاول دوحاره ظواندن نهاػ فاقدطنانشه قرارداد اضاره طوری حاشد  ،شاخان عكر است. 1
كاول وی كـه حـه، بر اضير واضب است در وّدت حاقيهانـده اػ اضـاره، شود اضزای  كاوـل  نهـاػ وـغكور را  طـور 

كار وستحّق تهام اضرت قراردادی وی انسام نشده دوحاره حصواند و  . حاشدحا این 

 .  شودعكر وی «اضاره»فصل  ،در ضلد سّوم ،فرق قيد و شرط و نيز توضيحات بیشتر در وورد وسأله. 2

كار در نزد عرف است، ونظور اػ اضرت الهثل. 3  . ارػش 
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د و اضـــرت الهثـــل خـــتوانـــد اضـــاره را فســـز نها یوـــ كننـــده ريـــاض ،در ایـــن صـــورت 
كــه اض یوقــدار كســر نهــوده و وقــدار حاقضــا  هحــر يــرا  ا آنکــه خــرد يــهانــده را پــس حگيآورده 

ــه اضيحاق یاضــرت الهثــل نهاػهــا اضــاره را فســز نکــرده و ك ــده را  ــداده يــهان ر انســام ن
 .  رديحگ

كننده .ج كه اضيا قخشرط  اضاره   ؛ ر ظودش نهاػها را حصوانديد نکرده حاشد 
اّوـا ؛ رنـدير حگيـهانـده اضيحاق ینهاػهـا یاش اػ وال او برا د ورثهخحا ،در این صورت

گر  ا خـت اػ عهـل ّيـو ۀعّوـسـت و يواضـب ن یزيـاو ط ۀبـر ورثـ، وال نداشته حاشد تّي وا
 .  شود نهی فارغ و پاک، وال

گر اض . 2163 مسأله كردیپ ريا رد و ظـودش هـن نهـاػ يـت حهّيـو ین نهاػهاش اػ تهام 
گـر ط، عكـر شـد كـه در وسـأله قبـل حکهـیحعـد اػ عهـل حـه ، قضا داشته حاشـد اػ  یزيـا

گـرفتن بـرايـت حـه اضّي ت وصـّيـكـه و یدر صـورت، اد آوـدخوال او ز  یقضـا ینهاػهـا یر 
كهتر حاشـدخثل   ۀاو حه انداػ یكرده حاشد و اضرت نهاػها ظودش تهـام  ید بـراخـحا، ا 

 ؛ رندير حگياو اض یهاػهان

ــا  ــ یطنانشــه اضــرت نهاػهــااّو ــیاو ب ــالغ ۀش اػ وقــدار ثلــ  وــالش حاشــد و ورث و  ح
تهـــام  ید بـــراخـــحا، شـــتر اػ ثلـــ  را اضـــاػه حدهنـــدیاػ ســـهن ظودشـــان وقـــدار ب، رشـــيد
گـر اضـاػه ندهنـد رنـدير حگيـاو اض ینهاػها ت را حـه وصـرف نهـاػ او ّيـثلـ  اوـوال و، و ا
 .  برسانند



 

 وقت نهاز ۀدربار وستحدثه وساجل
 ،خک اػ ووارد عیل واضب نيست نهاػ را دوحاره حصواند انسان در هير . 2164 مسأله
 : وطابق احتياط وستحب است، دوحاره ظواندن آنهرطند 

گــر حــه خه دّيــله نقليا وســخــهــا یســ س حــا هواپ ،در شــهر ظــود نهــاػ صــبح را حصوانــد -
كنـد و حـه ضـا كـه هنـوػ فسـر  ییسهت غـرب وسـافرت  و در  ق فـرا نرسـيدهصـادبرسـد 
 .  آنسا حهاند تا فسر صادق فرا رسد

كند و حه شهر - كـه هنـوػ  ینهاػ ظهر را در شهر ظود حصواند س س وسافرت  برسد 
 .داظل شودزوال ظهر نشده است و حهاند تا وقت 

كنـد و حـه شـهر - كـه  ینهاػ وغرب را در شـهر ظـود حصوانـد سـ س وسـافرت  برسـد 
كنـد و وقـت نهـاػ  د غروب نکرده استيهنوػ ظورش و در آنسا حهاند تـا آفتـاب غـروب 

 .  وغرب در آن شهر فرا رسد
گــر شصصــ . 2165 مسأله گغشــته و حــا هواپ یا  ییهــا حــه ضــاینهــاػ نصوانــد تــا وقــت آن 

كه هنوػ وقت  یفـ د نهـاػ را حـه قصـد وـاخـحا - واضـبحنـابر احتيـاط  - حاشد یحاق، برود 
 . حدون قصد ادا و قضا انسام دهد یعنخ، الغّوه

گــر شــصص . 2166 مسأله ــهــا یســوار هواپ ا ــر  یگــرخد ۀليا وســخ كــه ســرعت آن براب شــود 
ــد و وــّدتيســرعت حركــت ػوــ كن گــرِد ػوــ ین حاشــد و اػ شــرق حــه غــرب حركــت  ن يحــه 
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كه در هر بياحت، حشرظد گانـه  پنذ ینهاػها، ست و طهار ساعتیاط واضب آن است 
كندد قضخواه وبارک روضان را حا ۀاّوا روػ؛ آوردضا  هح هت قرحت وطلقّي را حه ن  .  ا 

كــه  عتــًا هــريطب، ن حاشــديهــا دو برابــر ســرعت حركــت ػوــیســرعت هواپ در صــورتی 
گرد ػو کخدواػده ساعت  ست و طهار ساعت دوحـار ید و در بين ظواهد طرظيحار حه 

كـه حـا يـاحت ،در ایـن صـورت؛ فسر و ظهر و غروب ظواهد داشت اط واضـب آن اسـت 
ــس اػ هــر ظهــر ــس اػ هــر وغــربظهــر  ینهاػهــا، هــر فســر نهــاػ صــبح و پ ، و عصــر و پ

  ؛آوردضا  هح را ءوغرب و عشا ینهاػها
گر حا سرعت حاال اّوا گرد ػو ییا كهترخ ن حشرظد و وثاًل هر سه ساعتيحه  حـار  کخ ا 
اط يــاحت و ســتينهــاػ واضــب ن، هنگــام هــر فســر و زوال و غــروب، ن را دور بزنــديػوــ

كه در هـر ب واضب  ینهاػهـا، هوطلقـ ت قرحـتّيـحـه ن، سـت و طهـار سـاعتیآن است 
گانه را  كـه نهـاػ صـبح را ویـحـا ا، آوردضـا  هحپنذ  ان طلـوع فسـر و آفتـاب و يـن والحظـه 

ان وغـرب و يـوغـرب و عشـا را و یان ظهر و غروب و نهاػهايظهر و عصر را و ینهاػها
 . آوردضا  هحهه شب ين

گـر حـا هواپ یروشن و ن وسألهیاػ ا كه ا شـرق گـر اػ وغـرب حـه وخد ۀليا وسـخـهـا یشود 
گانــه را در  پــنذ ید نهاػهــاخــحا، ن اســتيرود و ســرعت آن برابــر ســرعت حركــت ػوــ یوــ

ــاوقــات ظــود  كهتــر اػ ســرعت حركــت ػوــ ،نيههشنــو  آوردضــا  هح گــر ســرعت آن  ن يا
گـر سـرعت آن حسـ، حاشد كـه  یحـه صـورت، ن حاشـديشـتر اػ سـرعت حركـت ػوـیار بياّوا ا
كهترخ سه ساعت وثاًل هر گغشـت، بزنـدن را دور يحار ػوـ کخ ا  ، حکـن وسـأله اػ آنشـه 
 .  شود یروشن و
گــر وکّلــف حــا هواپ . 2167 مسأله كنــد و حصواهــد در آن نهــاػ حصوانــدیا در ، هــا ســفر 
ط را خر شـرایرو حـه قبلـه بـودن و اسـتقرار داشـتن و سـا، كه حتواند حه هنگام نهـاػ یصورت
كندخرعا كـه وقـت داشـته حاشـد و حتوانـد  یوگرنه در صورت، ح استينهاػش صح، ت 
 بواضــحنــابر احتيــاط  ،آوردضــا  هحــط را خشــرا حــا رعاخــتهــا نهــاػ یػ ظــروح اػ هواپپــس ا

   ؛ستيح نيها صحینهاػش در هواپ



   /...دثه درحارۀ وقتوساجل وستح 

گر وقت تنـگ حاشـدا اّو  ن حـال یـهـا حصوانـد و در ایهواپ درواضـب اسـت نهـاػ را ، ا
 ضـز - ت قبلـهخد حدان ضهت نهاػ حصواند و نهاػش حدون رعاخحا، اگر ضهت قبله را حداند

هـا اػ سـهت قبلـه یگـاه هواپ د هرخن وورد حایو در ا ستيح نيصح - ضرورتدر حال 
كند و در هنگـام انحـراف اػ قبلـه، ونحرف شد اػ ظوانـدن قـراءت ، حه سهت قبله رو 

گر نتواند حـه ظـود قبلـه توّضـه دخز نهاينهاػ و اعكار واضب نهاػ پره  ید سـعخـحا، كنـد و ا
كهتر اػ  .  شود قبله ونحرفحّد راست خا ط  اػ  كند 

گر ضهت قبله را نداند اّوا كنـد و در صـورتخـنها ید سـعخـحا، ا  ید تـا آن را وشـّصص 
ضهـت قبلـه  ۀنـيدر ػو یگـرخوعتبـر د یشـرعحّسـت  اخـنـان يا اطهخـن يقـخكه نتواند حه 
كندیدست پ گهان ظود عهـل نها یو، دا  گهـان دخـتواند طبق  گـر نتوانـد  حـه دسـت  و ا
ضـا  هحـ، دهـد قبلـه در آن حاشـد یكـه احتهـال وـ یاست نهاػ را حـه هـر ضهتـ یكاف، آورد
كه نهاػ را در وسعت وقت حـه طهـار ضهـت ياحت هرطند ،آورد اط وستحب آن است 

 .  حصواند
كـه حتوانـد در صـورت یان شد در ووردیآنشه بشاخان عكر است،  شـناظت  اسـت 

ضـز در  را ت قبلـه تـا آظـر وقـت نهـاػخرعا ییكه توانا یو در ووارد رو حه قبله حاشد، قبله
گر اصاًل نتواند قبلـه را  دخرة االحرام را رو حه قبله حگويد تکبخحا، ندارداالحرام  رةيتکب و ا
ســت رو حــه قبلــه يشــود و الػم ن یحــه قبلــه بــودن ســاقط وــ شــرط لــزوم رو، دخــت نهاخــرعا
   1.حاشد

 ۀليحـــه وســـ، ار ظـــوديـــحـــا اظت، ز اســـت انســـان قبـــل اػ وقـــت نهـــاػیضـــا . 2168 مسأله
كندیهواپ ت شـرط رو خـها ناطار حه نهاػ حدون رعایحداند در هواپند هرط ،ها وسافرت 

   2.حه قبله بودن و استقرار ظواهد شد
گــر وکّلــف در ضــا. 2169 مسأله كــه روػ آن شــش وــاه و شــب آن شــش وــاه  ییا حاشــد 
كـه  ین وکـانیتـر کخـنزد ۀد والحظـخـحا، بواضـحنابر احتياط  در وورد نهاػ، حاشد كنـد 

                                                           
 . در فصل وربوط حه آن عكر شد ،توضيحات بیشتر در وورد احکام رعاخت قبله. 1

 . عكر شد« 1194»در وسألۀ  ،ر هواپیها و وانند آنكيفّيت ظواندن نهاػ د. 2



 (1توضيح الهساجل ضاوع )ح

 ینهاػهـا ،هت قرحـت وطلقـّيـو حـه ن روػ دارد شـبانه کخـست و طهـار سـاعت یهر بدر 
 . آوردضا  هحگانه را طبق اوقات آنسا  پنذ

گــر وکّلــف در شــهر شــاخان عكــر اســت،  كــه در هــر ب یا وکــانخــا ســت و طهــار یحاشــد 
ساعت  کخست و سه ساعت و شبش یهرطند روػش ب -دارد  یروػ شبانه، ساعت

 . آوردضا  هحکان نهاػ ههان و یها د نهاػ را در وقتخحا - ا بر عکس حاشدخو 
 
 
 
 
 
 

 


