
 



 



 

 
 



 
 
 
 



 

 فهرست اجهالی
 13 ................................................................................................. روزه

 323 .............................................................................................اعتكاف

 311 ............................................................................................... حج

 361 ........................................................................ از ونكر یاور به وعروف و نه

 219 .............................................................................................خهس

 191 ........................................................................................ زكات وال

 311 .............................................................................. (هی  زكات فطره )فطر

ارات  371 ........................................................................................... كف 

 391 ........................................................................................ احكام قسن

 101 ......................................................................................... احكام نذر

 139 ........................................................................................ احكام عهد

 123 ..................................................... حيوانات( ديحيوانات )ذبح و نحر و ص ۀتذكي

 111 .............................................................................. خوردن و آشاويدن





 

 فهرست تفصیلی

 13 ................................................................................................. روزه

 13 .................................................................... آن تي  فضيلت روػه و اهه

 11 ....................................................................................... پاداش روػه

گرفتن در هوا  13 ................................................................ گرم یپاداش روػه 

 13 ......................................................... ظوار روػه اػ فرد هانخظارح شدن روح ا

گرفتن  13 .............................................................................. حکهت روػه 

 13 .................................................................................. روػه فختعر

 13 ..................................................................... ػهواضب شدن رو طخشرا

ل: حالغ حاشد  13 ............................................................................. شرط او 

 13 ........................................................................... شرط دوم: عاقل حاشد

م: ب  13 ...................................................................... نباشد وشهیشرط سو 

 13 .................... و نفاس پاک حاشد ضيدار ػن است، اػ حشرط طهارم: طنانشه روػه

گرفتن، ضرر   13 ......................... دالعاده نداشته حاشفوق یسصت اخشرط پنسن: روػه 

گرفتن، ونع شرع  13 .................................. نداشته حاشد یگرخد یشرط ششن: روػه 

کسان که رظصت در افطار دارند یشرط هفتن: فرد اػ ضهله   34 ......................... نباشد 

 33 ........................................................................ شرط هشتن: وسافر نباشد

 33 ..................................................................... بودن روػه حيصح طخشرا



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 33 ......................................................................... شرط اول: وسلهان حاشد

م و طهارم: د م و سو   32 ..................................نباشد هوشیب اخوست  اخ وانهیشرط دو 

 32 ...................... و نفاس پاک حاشد ضيدار ػن است، اػ حشرط پنسن: طنانشه روػه

گرفتن ضرر نداشته حاشد  32 .................................................... شرط ششن: روػه 

 31 ........................................................................ شرط هفتن: وسافر نباشد

 31 ....................................................... داشته حاشد حيصح تي  شرط هشتن: ن

 31 ...................................................................... روػه تي  احکام ن

 33 .................................................... روػه واه وبارک روضان تي  احکام ن

 33 ..................................... واه روضان ۀروػ ريغ ني  روػه واضب وع تي  وقت ن

اره ۀن وانند روػي  وع ريواضب غ ۀروػ تي  وقت ن کف   33 ............................. قضا و 

 33 .................................................................... روػه تي  ن گرخاحکام د

 34 ........................................................... دخشرط نهن: وفطرات روػه را ترک نها

 34 ............................................... )وفطرات روػه( کند یکه روػه را حاطل و یاوور

 33 ............................................................................ دني. ظوردن و آشاو3

 33 .......................................................................................... . ِضهاع2

 33 ....................................................................................... . استهناء1

 33 ............... حنابر احتياط اطهار ۀو اجه   اوبری. دروغ حستن حه ظداوند وتعال و پ3

 35................................................. حه حلق حنابر احتياط ظي. رساندن غبار غل3

 34 ........................................................... بر ضناحت تا اعان صبح هاندنيحاق. 3

 33 ............................................. و نفاس تا اعان صبح ضيػن بر ح هاندني. حاق3

کردن 5  35 ........................................................................... هيتنق اخ. إواله 

 35 ....................................................................................... کردن ی. ق3

 34 .......................................................................... احکام وبطالت روػه

 32 ........................................... دار وکروه شهرده شده است روػه یکه برا یووارد

 31 ............................................................................. احکام روػه قضا

 31 ............................................ ستيروػه، واضب ن یکه قضا یاػ ووارد یحعض

 33 ............................................... روػه، واضب است یکه قضا یوارداػ و یحعض

 33............................................................................ قضا ۀروػ گرخاحکام د

ار یووارد کف   33 .................................................... روػه واضب است ۀکه قضا و 

 33 .................................................... روػه، واضب است یکه فقط قضا یووارد

اره  51 ............................................................................... روػه یها کف 
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اره کف   51 ........................................................................... روػه یها اقسام 

ار ۀدست کف  اره:  کف  ل اػ اقسام   51 ................. در واه وبارک روضان یافطار عهد ۀاو 

اره: فد ۀدست کف  م اػ اقسام   53 ................................................ ساالنه خۀدو 

ار ۀدست کف  اره:  کف  م اػ اقسام   53 ............................................... ريتأظ ۀسو 

اره: فد ۀدست کف   33 ............................................... روػانه خۀطهارم اػ اقسام 

ل اػ   33 ............................................................... روػانه خۀووارد فدگروه او 

م اػ ووارد فد  32 ............................................................. روػانه خۀگروه دو 

 31 ............................................................. روػانه خۀگروه سوم اػ ووارد فد

 31 .......................................................... روػانه خۀگروه طهارم اػ ووارد فد

اره روػه گرخاحکام د  33 ........................................................................... کف 

 33 ......... تر واضب است(الػم، بر پسر بزرگ اطيواه روضان پدر )که حنابر احت یقضا ۀاحکام روػ

 33 ............................................................................. احکام روػه وسافر

 33 .................................................................... یوستحب   ۀروػ ژهیاحکام و

 341 .................................................................................... اقسام روػه

 343 .............................................................................. وستحب یها روػه

 343 ................................................................................... حرام یها  روػه

 343 .................................................................................. وکروه یها   روػه

ق  343 ................................................. روػه )وستحب و وکروه( ۀطند حکن وتفر 

 345 .................................................................. ثاحت شدن اول واه یها   راه

 333 ...................................................... وقت روػه ۀطند وسأله وستحدثه درحار

 323 .............................................................................................اعتكاف

 323 ............................................................................ اعتکاف لتيفض

 322 ............................................................ اعتکاف و وقدار ػوان آن یوعنا

 321 .............................................................. بودن اعتکاف حيصح طخشرا

ل تا طهارم: وعتکف، و  ـــــــــــــــ سلهان و عاقل حاشد، اعتکاف را حه قصد قرحت انسامشرط او 
اقل سه روػ حاشد  321 .................................................................... دهد و حد 

 323 ............................................................... شرط پنسن: وعتکف روػه حاشد

 ــــــــــــــ کخـدر وسـسد ضـاوع بـوده و در  اخـو هفتن: اعتکاف در وسـاضد طهارگانـه  شرط ششن
 323 ............................................................................... وسسد انسام شود
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 323 .............. اش شرعًا وعتبر است، حاشد که اضاػه یکس ۀشرط هشتن: اعتکاف حا اضاػ

 ـــــــــــــــــ یحهاند و اػ آن ظارح نشود وگـر در وـوارد یشرط نهن: وعتکف در وکان اعتکاف حاق
 323 .................................................................... است زیکه ظروح، شرعًا ضا

کارها کندکه بر وعتکف حرام است  ییشرط دهن:   325 ................................ را ترک 

 314 ...................................................................... اعتکاف یاحکام قضا

ار کردن اعتکاف ۀکف   313 ................................................................... حاطل 

 313 .......................................................... گرخعدول اػ اعتکاف حه اعتکاف د

 311 ............................................................................................... حج

 311 ................................................................. آن تي  حذ و اهه لتيفض

 313 ............................................................................... حذ یقبول ۀنشان

 313 ....................................................................... انسام حذ حا وال حالل

 313 ......................................... ظداوند وتعال ۀنسبت حه ػاجر ظان گرانخد فخوظا

 313 .............................................................................. وساػات ترک حذ

 315 .................................................................... واضب شدن حذ طخشرا

ق شدن استطاعت طخشرا  313 ................................................................ وحق 

ل: توانا  313 .............................................................. یوال ییشرط او 

م: توانا  331 .............................................................. یحدن ییشرط دو 

م: حاػ بودن راه و ا  331 .............................................. بودن آن هنخشرط سو 

 333 ................................................... شرط طهارم: وسعت داشتن وقت

ت سفر حذ نيتأو ییشرط پنسن: توانا  333 ....................... نفقات ظانواده در ود 

 333 ................... پس اػ حاػگشت اػ حذ یوصارح ػندگ نيتأو ییشرط ششن: توانا

 333 .......................................................... یشرط هفتن: نداشتن حده

 333 ......................................................................... و استطاعت یطلبکار

ف ۀاػ ووارد استقرار حذ بر عو   یحعض  334 ................................................... وکل 

 332 ................................................................................ یاستطاعت حغل

 333 ............................................................................... حذ گرخاحکام د

 333 .......................................................................... یاحتياحکام حذ  ن

 332....................................................................... حه حذ تي  احکام وص
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 361 ........................................................................ از ونكر یبه وعروف و نه اور

 333 ........................................................ اػ ونکر یاور حه وعروف و نه تي  اهه

 333 ..................................................... اػ ونکر یعواقب ترک اور حه وعروف و نه

 335 .......................... اػ ونکر یاور حه وعروف و نه یاله ۀفياقسام وردم در راحطه حا وظ

 333 .................................................................. «ونکر»و « وعروف» یوعنا

 333 ........................................... اػ ونکر یواضب شدن اور حه وعروف و نه طخشرا

وات حاشد ل: وعروف اػ واضبات و ونکر اػ وحر   334 ..................................... شرط او 

م: وعروف و ونکر  333 ........................... حشناسد - یطور اضهالهرطند حه -را  شرط دو 

م: احتهال تأث  333 ......................................... در شصص ظالفکار حدهد ريشرط سو 

 332 ............ وشغول انسام آن حاشد اخشرط طهارم: شصص قصد ارتکاب ونکر را داشته 

 332 ........................ ترک واضب وعغور نباشد اخشرط پنسن: شصص در ارتکاب ونکر 

 ـــــــــــــــحه وقدار یوال اخ ییآبرو اخ یر ضانضر اخاػ ونکر، حرح  یشرط ششن: اور حه وعروف و نه
ه نداشته حاشد  331 ....................................................................... قابل توض 

 333 ......................................................... اػ ونکر یوراتب اور حه وعروف و نه

 333 ................................................... اػ ونکر یه وعروف و نهاور ح گرخاحکام د

گناهان  354 ................................................................................ توحه اػ 

گناهان یشناظت حعض  353 .................................................................. اػ 

گناهان و ونکر یاحکام برظ یليشناظت تفص  353 .......................... ها ها و وعروف اػ 

 353 .................................................................................. یقيغنا و ووس

 331 ............................................................................................. رقص

هه و نقاش  333 ................................................................................ یوسس 

 333 ....................................................................................... یتراششخر

 333 ............................................................................... و قهار یحندشرط

 243 ............................................................ قهار لیوسا ریشطرنذ و سا

 241 .............................................................. ییآػواحصت یهاطيحل

 243 ............................................................................................ بتيغ

 243 .............................................................................................. دروغ

 245 ............................................................................................ تههت

 243 .......................................................................... یقولحد اخظلف وعده 

ب در اوتحانات -ضعل اسناد   234 ............................................................. تقل 
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گناهان زحان و وانند آن گرخد یحعض  233 ........................................................ اػ 

کهانت، فال  233 ............................ زميپنوتي، هیحاػ، شعبدهیسخ، دعانویريگسحر، 

 233 ................. وشترک یابزارها ریو سا یاضتهاع یها، شبکهنترنتخ، ایوساػ یفضا

 233 ....................................................................... وردان یطال برا ورآالتیز

ر و س  235 ................................................................... انيو قل گاريوواد وصد 

 224 .............................................................. و احکام ورتبط حا آن یظواررشوه

 222 ........................................................................... رحن و قطع رحن ۀصل

 221 .............................................................................. نیاطاعت اػ والد

 223 ......................................................................................... استصاره

 223 ........................................................................ یاحکام وسالس وغهب

 212 ................................................................................ ریغد ديسع ديع

قه در وورد حعض ۀطند وسأل  211 ......................... گرخد یها ها و ونکر اػ وعروف یوتفر 

رات نيلفت قوانو وصا تخرعا  213 .......................................................... و وقر 

ل ۀدست  213............................................................................ او 

م ۀدست  213 ............................................................................ دو 

 213 ...........................................................................سوم ۀدست

قه در وورد رعا ۀطند وسأل  213 .......................................... نيقوان تخوتفر 

 219 .............................................................................................خهس

 213 ............................................................... آن تي  اهه فضيلت ظهس و

 233 ................................................................. یطور اضهالووارد ظهس حه

 233 ....................................................... هيو سف ظهس اووال ناحالغ و وسنون

لووارد ظهس حه  232 .................................................................. طور وفص 

کسب3  232 .................................................................. یکسب ريو غ ی. درآود 

 232 .................................................. و احکام وربوط حه آن یسال ظهس

 232 ...............................................................افراد شاغل یسال ظهس

 231 .................................................................. والک شاغل بودن فرد

کسب دارد یفرد شاغل  231 .................................................. که طند نوع 

کسب یافراد  233 ....................... اػ سال است یآنان در وواقع ظاص   یکه درآود 

 233 ...................... انداضاره و وانند آن داده اخکه اووالشان را حه وضارحه  یافراد

فاق یدرآودها  233 ......................................................... افراد شاغل یات 
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 233 ................................................ (ی)ساعت ظهس یسال ظهس انخپا

 233 ............................................................. نيغلشا ريغ یسال ظهس

کرده شخشغل ظو اخسال حاػ نشسته شده  نیکه در ب یفرد شاغل  233 .......... را رها 

 233 ................................... یقرار دادن ظهس یالديو اخ ی، شهسیسال قهر

 233 ...................................................................... یسال ظهس ريیتغ

 235 ..................................................... یسال ظهس دنيشک در فرا رس

 233 ................................................... فرد حا فوت یسال ظهس دنيفرا رس

 233 .......... یسال ظهس دنيقبل اػ فرا رس پرداظت ظهس هنگام حصول درآود، 

ق ظهس و یاووال  233 ...................................شوند و هن ػکاتیکه هن وتعل 

 233 ............................................. که ظهس آنها واضب است ییدرآودها

 232 ................. عدم استثنا اػ پرداظت ظهس و احکام آن اخاػ ووارد استثنا  یبرظ

 232 ................................................................ هخ، عوض ظلع؛ دهخ  وهر

 232 ......................................... حدن یاعضا اخدرآود حاصل اػ فروش ظون 

 232 ...................................................................................... ارث

 233 ...................................................................... وقف و نهاجات آن

 233 ................................... کرده افتخػکات در اخحاحت ظهس  ريکه فق یوال

ارات، رد   ريکه فق یوال کف   233 ....... کرده افتخدر یوظالن، صدقات وستحبحاحت 

 233 ................................................................................. وؤونه

کار( ليوؤونه تحص  233 ............................................ درآود )وؤونه کسب و 

 233 ..................................... (یو ظانوادگ یشصص یوؤونه سال )وؤونه ػندگ

 235 ....................................... اػ شأن شتریب اخحرام  ريوصرف وال در وس

 235 ............................... راد و حکن ووارد وشکوکشأن اف نيیوالک در تع

ق وؤونه  233 ............................................ شک در استفاده اػ وال و تحق 

کاالها هاندهيظهس وقدار حاق  233 ...................................... یوصرف یاػ 

 ـــــــــــــــــشده و وؤونه نشده، هي  سال ته نیکه حا درآود ب یوحاسبه شدن ظهس اووال
 234 .................................................................... «یفعل هتيق»حه 

 234 ................. هشداستفاده ن یکه در وعرض استفاده بوده، ول یظهس اووال

 233 ........................ وانده یقناعت و وانند آن حاق ۀکه حه واسط یظهس وال

 233 ............................ حصشش آن حه ضهت فرار اػ ظهس اخاستفاده اػ وال 

 232 ....................................................... یاو لواػم دوره اءيظهس اش

گرفته انياطراف ارياستفاده در اظت یبرا کيکه حدون تهل یظهس اووال  232 . قرار 
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کسب یشصص ۀکه هن وورد استفاد یاجيظهس اش  232 .............. است یو هن 

کفن  231 .......................................................................... ظهس 

 231 ................................................. انداػ اػدواحو پس هخزيظهس ضه

 233 ............................. انداػ وسکنوسکن و پس یسخظهس ساظت تدر

 233 .. رهن داده شده اخآن، اضاره  دخظر هتيق نيکه حه ضهت تأو یظهس ونزل

 233 .............. ونزل دوم هيکه قباًل وؤونه بوده و اضاره داده شده و ته یظهس ونزل

 233 ....................... که حه صورت وسلوب الهنافع صلح شده یظهس ونزل

 233 ............... انسان در آوده تي  که حا فسز صلح دوحاره حه ولک یظهس وال

 233 ............................................... وعاوله ۀظهس وال در صورت اقال

 235 ................................................................. دولت ۀارانخظهس 

 233 .............................. داده شده هخهد یکه حا انتقال اعتبار یظهس پول

کارت هد  234 .................................................................. هخظهس 

 234 ........................................................................... ههیظهس ب

 232 ................................. یحاػنشستگ یحقوق و وستهر   اخظهس پاداش 

 232 .............................. شودیو نهخهز ارتخکه در حذ و ز یظهس درآود

 231 .......................... که حاحت ثبت نام حذ و عهره داده شده یظهس پول

گ  233 ..... است یو ظانوادگ یکه وورد استفاده شصص یواناتيو ح اهانيظهس 

 233 ................................................................. ظهس فروش وؤونه

 233 .......... حه آن حدون فروش وال احيظهس وال در صورت برطرف شدن احت

کس  233 ............................ دهدیاو را و یوصارح ػندگ یگرخکه د یظهس 

س  س اخصرف درآود در وؤونه حا وضود داشتن وال وصه   233 ...... در حکن وصه 

 233 .............. آن ريغ اخ دخدونزل ض يۀونزل و وانند آن حه وغاػه و ته لیظهس تبد

کردن آنها حا ن س حا درآود و ضدا   235 .................. تي  وصلوط شدن وال وصه 

کار و برظ هخسروا  233 ................................. نيوساجل وربوط حه شاغل یو ابزار 

 233 .......................................... یتوسعه ا خۀو سروا یاساس خۀظهس سروا

کار یظهس وغاػه، وکان تسار کسب و   254 ...................................... و ابزار 

 253 ................................................. یوغاػه و وکان تسار یظهس سرقفل

 253 ................................ واناتيح ریو سا وريظهس وربوط حه پرورش دام و ط

س  هتيق یترق   س در  اخوال وصه  ل ق یترق   -حکن وصه   252 ................. هتيو تنز 

ساره هتيق یترق    252 ............................................................... وال الت 

ساره ريغ هتيق یترق    252 .......................................................... وال الت 
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م یناش هتيق یترق    251 ............................................................... اػ تور 

 253 ............................ که حاحت آن حدهکار است یوال التسارها هتيق یترق  

س ح لیتبد  253 .......... آن تي  ه طال، ولک و وانند آن حه ضهت حفظ والپول وصه 

 253 .......................... یقبل شخپس اػ افزا  آن، ريوال التساره و غ هتيکاهش ق

 253 ............. هتيق یشده حا ترق   هي  ته هخحا پول هد اخ بوده هخکه هد یافروش وؤونه

ک یا نکته س هتيق یظهس ترق   ۀوحاسب تي  فيدر   253 .................... وال وصه 

 253 ............................................... هاندر ساظت و ساػ آپارت هتيق یترق  

 255 ................... وعاوضه شده گرخد ۀکرده و حا وغاػ دایپ هتيق یکه ترق   یا وغاػه

 255 ..... احداث شده هانکاریونزل وؤونه حه پ یکه حا واگغار یظهس واحد آپارتهان

 253 ........................... و وانند آن راتيوغاػه حه ضهت تعه هتيق یظهس ترق  

ػ تسار افتخولک حه ضهت در هتيق یترق    253 ........................ آن یبرا یوسو 

ــس ته نيکــه ػوــ یظهــس ونزلــ ـــ ۀنــخهز یشــده، ولــ هيــو وصــالح آن حــا وــال وصه   ــــــــــــــ
 234 ..................................................... سال بوده نیآن حا درآود ب  ساظت

که بر رو یتن قرآن و اسهاکفن حه ضهت نوش هتيق یترق    234 ................ آن یوتبر 

س  س اخنهاء و رشد وال وصه   234 ......................................... در حکن وصه 

کاش یتسار ۀکه حه ضهت استفاد یظهس درظتان  233 ........... شودیته واػ طوب آن 

 232 ......... است دهينرس یو قسهت دهياػ آن حه ثهر رس یکه قسهت یظهس وحصوالت

 232 ......................................................... ظهس احداث حاغ و حستان

 233 ................................................................... ووات نيظهس ػو

 233 ........................................ یوحاسبات ظهس اريطال و ارػ قرار دادن وع

کس  233 ....................................... ارػ است اخکه شغلش فروش طال  یالف. 

کس  233 .................................. اػ فروش طال و ارػ است ريکه شغلش غ یب. 

 235 .................................. کاال ضهت پرداظت ظهس یگغارهتيق تي  فيک

 233 ............ دهدیانسام و یاػ عهل را حعد اػ سال ظهس یکه قسهت یريظهس اض

 144 ............. (یطند ساله )سال ظهس یدرآود هر سال در قراردادها زانيو ۀوحاسب

 142 ............................................... و سود آن یحانک یگغارهخظهس سروا

 141 ............................................................... ظهس سهام و سود آن

 143 .................................................................. قاعده ضبر )ضبران(

 143....................... استهالک وارد شده بر آنها اختلف  اخضبران ظسارت بر اووال 

س صرف شده در وؤونه  145 ............................................ ضبران وال وصه 

 133 ............. گرخد یکسب ۀاػ رشت یکسب ۀرشت کخضبران ظسارت و وانند آن در 
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 133 ........................................................... کسر ۀقاعد - ها یحدهکار 

 122 ............................................................ هایاحکام حدهکار ریسا

 123 ............................................................................. وطالبات

 123 .................................................................. ظهس پول رهن ونزل

 123 .............................. و وانند آن یليسات فاوضل یهاظهس وربوط حه وام

 123 ............................... ُرحع ۀدستگردان و قاعد اخاحکام وربوط حه وصالحه 

 111 ............................................ احکام وربوط حه وال ظهس داده نشده

ف در وال ظهس نداده  111 .......................................................... تصر 

کن شرع ريوربوط حه ضواػ تأظ طخشرا  113 ............. در پرداظت ظهس حا اضاػه حا

 113 ................................................. پول ظهس نداده نيکاال حا ع دخظر

ه و پرداظت حده دخظر  113 ....................... آن اػ وال ظهس نداده یکاال حالغو 

گغشت سال و  113 .................................... حعد اػ آن حصشش طلب قبل اػ 

ف  کسان اختصر   113 .......................... دهندیکه ظهس نه یاستفاده اػ اووال 

کس  115 ................................................ دهدیکه ظهس نه یشراکت حا 

ف وک گرفته است یدر وال ليتصر  ق   113 ........................... که حه آن ظهس تعل 

 113 ................................................ در پرداظت ظهس رياػ آثار تأظ یبرظ

ت یاووال وشکوک و افرادظهس   133 ........................... اند ظهس نداده یکه ود 

ص نهودن سال ظهس ت یافراد یوشص   133 .................. اند ظهس نداده یکه ود 

تک یاووال افراد یحندنيتقس  132 .... ظهس ۀاند ضهت وحاسبظهس نداده یه ود 

کار  ۀشده در وؤون نهخهز اخظهس اووال تلف   133 ............ یوؤونه ػندگ اخکسب و 

 133 ............ ووارد آن حيحه نسبت احتهال و توض وصالحه ظهس اووال وشکوک

 133 ................................................................ . وال حالل وصلوط حه حرام2

 133 ......................................... صاحب وال حرام و وقدار آن وعلوم نباشد

 133 ............................................... وصرف ظهس حالل وصلوط حه حرام

 132...................... وقدار حرام وعلوم حاشد یصاحب وال حرام وعلوم نباشد، ول

کهتر اػ ظهس است یصاحب وال حرام وعلوم نباشد، ول  132.. اضهااًل حداند وقدار حرام 

 131 اػ ظهس است شتریاضهااًل حداند وقدار حرام ب یولصاحب وال حرام وعلوم نباشد، 

 131 ..................................... وقدار حرام و صاحب وال، هر دو وعلوم حاشد

 131 ........................... صاحب وال وعلوم حاشد یوقدار حرام وعلوم نباشد، ول

 133 ................ وعلوم حاشد یطور اضهالدار حرام وعلوم حاشد و صاحب وال حهوق

 133 .... بوده است شتریکه حعد اػ پرداظت ظهس، وعلوم شود وقدار حرام ب یحکن وورد



    /فهرست تفصيلی  

کهتر بوده است یحکن وورد  133 ..... که حعد اػ پرداظت ظهس، وعلوم شود وقدار حرام 

 133 ..... صدقه اخشدن صاحب وال، حعد اػ پرداظت ظهس حالل وصلوط حه حرام  دایپ

گرفته کهوال حالل وصلوط حه حرام،  ق   133 ............... اػ حاحت درآود حه آن ظهس تعل 

 133 ......... وقف حاشد اخػکات  اخکه وال حرام وصلوط شده حا حالل، ظهس  یوورد

 133 ..................... شصص حاشد ۀدر عو   نیکه حه صورت د یوال حرام، در صورت

 135 ....................................................................................... . وعدن1

گنذ3  . ...........................................................................................134 

 131 ........................................ دخآ یحه دست و اخکه حا فرو رفتن در در ی. ضواهر3

 133 ...................................................................................... هتي. غن3

کافر عو   یني. ػو3  133 .................................................... حصرد اػ وسلهان یکه 

 133 ............................................................................. وصرف ظهس

کسب اضاػه در پرداظت آن ۀدرحار یکل   حاتيتوض  133 .................. وصرف ظهس و 

کردن طلب حاحت سهن سادات  135 .................................................... حساب 

کردن طلب حاحت سهن اوام   ..................................................... 133حساب 

 133 .......................................... یو حدهکار نید یپرداظت سهن اوام ضهت ادا

 134 ............................................................... قصد قرحت در پرداظت ظهس

 134 ....................................... یوال پرداظت« ظهس بودن»اػ  ريعدم لزوم اطالع فق

 134 ................................................ اند که وستحق  سهن سادات یکسان طخشرا

 134 .................................. اػ طرف پدر حاشد ادتشيبوده و س دي  شرط اول: س

 133 ................................................................. ادتياثبات س یهاراه

م: ش  133 ................................................. حاشد یدواػده اواو ۀعيشرط دو 

ک م: اػ فقرا و وسا  133 ......................... حاشد ليابن سب اخ ريفق تامخا اخ نيشرط سو 

ک3  133 ........................................................................ ني. فقرا و وسا

 133 .............................................................. نيو وسک ريفق فختعر

 132 ................................ وصارح سال ۀدر وحاسب یبودن سال قهر اريوع

 132 ..................... کندیو نيکه وصارح سال فرد را تأو یداشتن ونبع درآود

 132 .................... کندینه نيکه وصارح سال فرد را تأو یداشتن ونبع درآود

 132 .................................................... ػايداشتن وال اضافه اػ وقدار ن

 131 ............................................... فروش اخداشتن طلب قابل وصول 

 131 .............................................. فروشقابل  ريغ یداشتن وال اضاف

کهتر اػ ق ۀداشتن وال اضاف  131 ....................... یحاػار هتيقابل فروش حه 
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کسب  133 ...................... یفرد، نسبت حه وصارح سال و یکهتر بودن درآود 

 133 ..................... )در حد  شأن( و وانند آن یعدم لزوم فروش ونزل وسکون

 133 ................................... اػيلواػم وورد ن اخ هينقل ۀليوس اخنداشتن ظانه 

کار اػ رو کسب و   133 ................................................... یتنبل یترک 

 133 ............................................. هنر درآود ػا اخحرفه  یريادگخ ییتوانا

 133 ....................................... أن فردحا ش یوناف یشغل تي  فعال ییتوانا

 133 ............... اػيوورد ن یاػ کسب درآود، حه ضهت نداشتن ابزار شغل یناتوان

 133 .............. علن است ليکه وشغول تحص یکس یاستفاده اػ سهن فقرا برا

گرفتن برا ییتوانا  133 .......................................... وصارح سال یقرض 

 135 .......... وصارح سال ظود نيتأو ییحا وضود توانا ،یاػ پرداظت حده یناتوان

 133 ...................................وصارح سال نياػ پرداظت قرض و تأو یناتوان

 133 ................................................................... اثبات فقر یهاراه

 133 ................................................................... وشکوک بودن فقر

 154 ...............................................................هاشنیاػ حن ريفق تامخ. ا2

 154 ..................................... هاشنی)وسافر در راه وانده( اػ حن لي. ابن سب1

 ـــــــــــــــــ واضـب ووضـب اطيحرام وصرف نکند و حنابر احت ريشرط طهارم: ظهس را در وس
گناه  کار ػشت نشود یو بيترغ اخکهک حه   153 ...................................... بر 

 153 ...... حه فسق نباشدو وتساهر  نهاػ یواضب، شراحصوار، ب اطيشرط پنسن: حنابر احت

فق اطيشرط ششن: حنابر احت  152 ................ ظهس دهنده نباشد ۀالػم، واضب الن 

 152 ......................... اػ ظهس یاتوسعه اخضاجز نبودن پرداظت نفقات واضب 

 151 ................................ ستيظهس ن رينفقات اػ غ نيکه قادر بر تأو یفرد

 151 ................... گرانخنفقات د نيپرداظت ظهس حه واضب النفقه ضهت تأو

 ــــــــــــــــــ شـصص ۀنفقاتش بر عهـد نيتأو تي  که وسؤول یريفق دي  پرداظت ظهس حه س
 153 .............................................................................. است گرخد

که س  153 ..................... است ريفق دي  پرداظت ظهس توسط زوضه حه شوهرش 

 153 ................. که حق  نفقه ندارد یادهي  س ۀپرداظت ظهس حاحت نفقات زوض

 153 ............. او شده یدار سرپرستکه فرد، عهده یريفق دي  پرداظت ظهس حه س

 153 ..................................... پرداظت ظهس حه واضب النفقه حعد اػ وفات

کسر شتریواضب ب اطيشرط هفتن: حنابر احت  153 .. وصارح سال ظهس داده نشود یاػ 

 153 ................................................................ پرداظت ظهس گرخاحکام د

 153 .......................................... حه عنوان ظهس اتيوحسوب نشدن وال
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 153 .......................................... گرخاووال د اخپرداظت ظهس اػ ظود وال 

کردنیطک، انتقال اعتبار قیپرداظت ظهس اػ طر کارت  کارت حه   ، ........... 153 

 155 ............................. وال کخاػ  یقسهت اخاػ اووال  یپرداظت ظهس حصش

 153 ......................... قرار دارد گرخد یروستا اخکه در شهر  یپرداظت ظهس وال

 153 ............................................... گرخد یروستا اخانتقال ظهس حه شهر 

 153 ............................... یظهس و پرداظت وقدار اضاف ۀاشتباه در وحاسب

 134 ............................................... ستين زیدر پرداظت ظهس ضا لهيح

انحه یگرخپرداظت ظهس د  133 ............................................... یطور وس 

 191 ........................................................................................ زكات وال

 131 .......................................................... آن تي  ػکات وال و اهه لتيفض

 133 ............................................................ ات والحفظ اووال حا پرداظت ػک

 133 ...................................................... آنان نیتر ليوردم و حص نیسصاوتهندتر

ک  133 .................................................. پرداظت نکردن ػکات وال فريعقوحت و 

 133 ............................................................................ حکهت ػکات وال

 133 .................................................................... ووارد وضوب ػکات وال

 135 ................................................................................. یسال ػکات

 133 .................................................................. واضب شدن ػکات طخشرا

 133 ........................................................... واضب شدن ػکات یعهوو طخشرا

ق ػکات، دارا ءیشرط اول: ش  133 ................................... والک حاشد یوتعل 

 133 ..... یکل   نیعناو اخضهات  اخ انيحاشد نه اع یقيشرط دوم: والک آن، شصص حق

 344 .......................................... شرط سوم: والک آن، آػاد بوده و برده نباشد

کل   یشصص نيشرط طهارم: وال، ع ه یحاشد نه   344 ............................... در عو 

ف در وال ػکو  343 ...................... ، شرعًا وهنوع نباشدیشرط پنسن: والک اػ تصر 

گندم، ضو، ظروا و انگور )کشهش(  343 ................................................... ػکات 

گندم، ضو، ظروا و انگور )کشهش( یاظتصاص طخشرا ق ػکات حه   342 .................... تعل 

ق ػکات، در ولکشرط او   ت وغکور، در ػوان تعل   342 ................. فرد حاشد تي  ل: غال 

ت وغکور، حه حد  نصاب وع  342 .................................. برسد ني  شرط دوم: غال 

گ ق ػکات حه   341 ................................................ ندم، ضو، ظروا و انگورػوان تعل 

 341 ........................................................................... اقسام ظروا
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 343 ........................................................................... اقسام انگور

ت طهارػوان وض  343 ....................... گانه و احکام وربوط حه آن  وب پرداظت ػکات غال 

ت طهار  343 .................................................................. گانه  وقدار ػکات غال 

ق ػکات  که قبل اػ تعل   345 .................. حعد اػ آن وصرف شده اخػکات غالت طهارگانه 

 343 ........................................................... یوحصول ػکو یها نهخوصارح و هز

ت طهار گرخاحکام د  333 ................................................ گانه  وربوط حه ػکات غال 

 333 ............................. دخآیو دخوصتلف پد یهاکه در ػوان یوحصوالت ػکو

 333 ....................................... دهندیو وهيسال دو حار و کخکه در  یدرظتان

 333 ....................................... یو ۀو ورث یوربوط حه اووال وتوف   ونیػکات و د

ت  331 ........................... ضنس ورغوب و ناورغوب هستند یکه دارا یػکات غال 

ت اػ پو  331 ........................................ گرخاضناس د اخل پرداظت ػکات غال 

ت طهارگانه د غال   333 ............ که ػکات آنها پرداظت شده است یا ػکات نداشتن وسد 

ت طهارگان یووارد ق ػکات حه غال   333 ......................... ستيه شرط نکه در تعل 

 333 ............................................................................. ػکات طال و نقره

ق ػکات حه طال و نقره یاظتصاص طخشرا  333 ................................................. تعل 

م: والک طال و نقره، حالغ و ن ل و دو   333 .............. در تهام سال عاقل حاشد زيشرط او 

م: طال   333 .................................... برسد ني  نقره حه حد  نصاب وع اخشرط سو 

 333 حاشد ذخنقره( بوده و وعاوله حا آن را اخطال  ۀنقره، وسکوک )سک   اخشرط طهارم: طال  

 ــــــــــــــــ - یو اظتصاصـ یعهـوو طخشـرا ریحـا وضـود سـا - یسـال ػکـات کخـشرط پنسن: فرد 
ه طال   335 ......................................................... ره حاشدنق اخوالک سک 

ف نها ه طال و نقره حتواند عرفًا در اووال وغکور تصر   333 ........ دخشرط ششن: والک سک 

ه طال و نقره  333 ..........................................................ػوان پرداظت ػکات سک 

گوسفند گاو و   333 .................................................................. ػکات شتر، 

گوسفند یاظتصاص طخشرا گاو و  ق ػکات حه شتر،   333 ..................................... تعل 

ف داشته حاشد ل: والک حتواند در اووال وغکور عرفًا تصر   333 .................... شرط او 

گــاه وانــاتيشــرط دوم: ح  ـــــــــــــــــ واقــع در دشــت، یعــيطب یهــاوــغکور در تهــام ســال اػ طرا
 324 ......................................................... ندخو وانند آن، طرا نها احانیب

 ــــــــــــــــ - یو اظتصاصــ یعهــوو طخشــرا ریحــا وضــود ســا - یســال ػکــات کخــشــرط ســوم: فــرد 
 323 ......................................................... وغکور حاشد واناتيوالک ح

 322 ........................... وغکور، حه حد  نصاب برسد اتوانيشرط طهارم: تعداد ح

گوسفند گرخاحکام د گاو و   323 ........................................... وربوط حه ػکات شتر، 
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پا  323 ................................................ یػکو انخشراکت طند نفر در طهار

گوسفند گاو و   323 ............................................ ػوان پرداظت ػکات شتر، 

گاو  یبرظ  323 ....... شود یکه حه عنوان ػکات پرداظت و یگوسفند اخاػ اوصاف شتر، 

گوسفند اػ غ گاو و   323 ..........................حا پول اخنصاب  ريپرداظت ػکات شتر، 

پا د طهار  323 ................ که ػکات آنها پرداظت شده است یانخػکات داشتن وسد 

ق ػکات حه شتر  یووارد  323 .................... ستيگوسفند شرط ن اخگاو  اخکه در تعل 

ساره  325 .......................................................................... ػکات وال الت 

ق ػکات حه یاظتصاص طخشرا  325 ............................................. وال التساره تعل 

ساره، حالغ و ن م: والک وال الت  ل و دو   325 ............ در تهام سال عاقل حاشد زيشرط او 

ساره را حه عقد و  323 .................. والک شده حاشد یعاوضشرط سوم: فرد، وال الت 

ساره حه حد  نصاب برسد  323 ...................................... شرط طهارم: وال الت 

گغشته حاشد یسال ػکات کخشرط پنسن:   323 ................................ بر آن وال 

 323 ................. حاشد یشرط ششن: در تهام سال، قصد تسارت حا وال التساره حاق

سـاره در تهـام سـال، حـه انـداػ  ـــــــــــــــــ ، قابـلشـتریب اخـاصـل آن  هـتيق ۀشرط هفتن: وال الت 
 314 .......................................................................... فروش حاشد

ف داشته حاشد ساره عرفًا تصر   314 ................. شرط هشتن: والک حتواند در وال الت 

 314 ................................................ که پرداظت ػکات وستحب است یووارد

 313 ......................................................................... ووارد وصرف ػکات

ک م: فقرا و وسا ل و دو   313 ................................................................ نيوورد او 

 313 ........................................ و احکام وربوط حه آنها نيو وسک ريفق فختعر

 313 ................................... حاحت ػکات وال رياػ فق یحساب نهودن طلبکار

 312 ..................... نبوده ريقشود فیکه حعدًا وعلوم و یػکات پرداظت شده حه فرد

ق ػکات حه وال حه فق  311 ................................... ريپرداظت ػکات قبل اػ تعل 

 311 ............... که ػکات واضب نبوده یدر ووارد یافتخنسبت حه ػکات در ريضهان فق

کارگزاران ػکات نيوورد سوم: عاول  311 ........................................................ و 

کسان  ــــــــــــــــــ وـغهب اخآنان حه اسالم  شخگرا ۀنيػو شانخکه حا دادن ػکات حه ا یوورد طهارم: 
فة قلوبهن( شود یحق  فراهن و  313 .......................................................... )الهؤل 

کردن آنان  حنده یدارخوورد پنسن: ظر  313 .............................................. ها و آػاد 

 313 .............................................................. (نيوورد ششن: حدهکاران )غارو

 313 ......................................................................  اهّلل ليسب یوورد هفتن: ف

ب  313 .............................................. )وسافر در راه وانده( ليوورد هشتن: ابن الس 
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را هيپرداظت ػکات حه فق  315 ...................................................... طخضاوع الش 

 315 ....................................................... اند که وستحق  ػکات یکسان طخشرا

گ  315 ................................... اشدح یدواػده اواو ۀعيش دخحا رندهيشرط اول: ػکات 

گ م: ػکات   313 ............................. حرام وصرف نکند ريػکات را در وس رندهيشرط دو 

م: حنـابر احت که اطيـشرط سـو  گنـاه ــــــواضـب پرداظـت ػکـات  کـار قیتشـو اخـک حـه   ـــــــــــــــــــــ بـر 
 313 .............................................. آن وحسوب نشود ۀرنديگ یو ناپسند برا حيقب

 313 نکند تينبوده و آشکارا وعص نهاػ یظوار و ب واضب شراب اطيشرط طهارم: حنابر احت

گ فقرندهيشرط پنسن: ػکات   313 ............................ ػکات دهنده نباشد ۀ، واضب الن 

 313 .... واضب( اطياػ ػکات )حنابر احت یاتوسعه اخنبودن پرداظت نفقات واضب  زیضا

 334 .................................. ستيػکات ن رينفقات اػ غ نيکه قادر حه تأو یفرد

 334 ....................... گرانخنفقات د نيپرداظت ػکات حه واضب النفقه ضهت تأو

 333 .... است گرخنفقاتش بر عهده شصص د نيتأو تي  که وسؤول یريپرداظت ػکات حه فق

 332 ........................................... شخظو ريپرداظت ػکات زوضه حه شوهر فق

 332 ............................ که حق  نفقه ندارد یات نفقات زوضهپرداظت ػکات حاح

 332 .......................................... یحده یپرداظت ػکات حه فرػند ضهت ادا

 331 .................................... پدر اخاػدواح فرػند  نهخپرداظت ػکات ضهت هز

 331 ....................................... پرداظت ػکات حه واضب النفقه حعد اػ وفات

گ دي  ســ ريــکــه ػکــات دهنــده عــام و غ یشــرط ششــن: در صــورت ـــ ،رنــدهياســت، ػکــات   ـــــــــــــــــ
 331 ......................................................................... نباشد دي  و س یهاشه

 333 ................................................................ اظت ػکاتدپر گرخاحکام د

 333 ............................................................. ػکات و احکام وربوط حه آن تي  ن

کردن ػکات وال ػکو  333 .......................................... و احکام وربوط حه آن یضدا 

 333 ....................................................................... در پرداظت ػکات ريتأظ

 333 ...................................................... تلف شدن ػکات و احکام وربوط حه آن

 335 .............. و احکام وربوط حه آن گرخد یروستا اخروستا حه شهر  اخانتقال ػکات اػ شهر 

 333 ................................................. که ػکات آن پرداظت نشده یوعاوله حا وال

 333 ................................................ که حه عنوان ػکات عزل شده یوعاوله حا وال

 333 ............................. که حه عنوان ػکات عزل شده ینهاجات و ونافع حاصل اػ وال

 334 ....................................................... و درآود حاصل اػ وقف داتخػکات عا

کس  334 ................................................. دهدیکه ػکات والش را نه یشراکت حا 

 333 ........................................................ شخشک در پرداظت ػکات اووال ظو
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 333 .......................................................... ضایز نبودن حيله در پرداظت ػکات

 333 ....................................................... در پرداظت ػکات ريوکالت دادن حه فق

ق ػکات حه وال  333 ...................................... کرده افتخحاحت ػکات در ريکه فق یتعل 

 332 ............ که وال وغکور ػکات است دخحگو ريحه فق ستيهنگام پرداظت ػکات الػم ن

ات و وکروهات ورتبط حا پرداظت ػکات  332 ........................................... وستحب 

 311 .............................................................................. (هی  زكات فطره )فطر

 331 ......................................................... آن تي  ػکات فطره و اهه لتيفض

 333 ................................................... (هخواضب شدن ػکات فطره )فطر طخشرا

 333 .................................................. ستيواضب ن ريپرداظت ػکات فطره بر فق

 333 ............................ شده است ريکه نانصور شصص فق ی  فرد غن حکن ػکات فطره

که ػکات فطره نه یظور شصصکه نان یفرد فهيوظ  333 ....................... پرداػدیاست 

 333 .......................................... ستيشرط ن هانخا اخدر وضوب ػکات فطره اسالم 

 333 ..................................................................... قصد قرحت در ػکات فطره

کسان  333 .............................. بر انسان واضب است شان هخ  که پرداظت فطر یاحکام 

 333 ............................................................................. وههان ۀػکات فطر

 333 ....................................................................... ريکارگر و اض ۀػکات فطر

 335 ............................................................... هایسرحاػان و ػندان ۀػکات فطر

ه ش ۀػکات فطر  335 ......................................................................ظوار ريحش 

 335 ..................................................................... (نيحهل )ضن ۀػکات فطر

 333 .............................................................................. ههسر ۀػکات فطر

 333 ........................................................که فوت شده است یکس ۀػکات فطر

 334 ........................................................................... شدن گرخنانصور فرد د

 334 .................................................... ظور دو نفر است  که نان یردف ۀػکات فطر

 334 ........................................................ ظور بودنووارد وشکوک در صدق نان

 334 ........................................................ پرداظت ػکات فطره یگرفتن برا ليوک

ۀپرداظت فطر  333 ......................................................................... یگرخد خ 

 333 ............................................. شود یکه حاحت ػکات فطره داده و یوال طخشرا

ل: فطر ــرا هخــشــرط او  ــهــر نفــر  یب ک کخ ــدر شــهر  ذخــوعهــول و را یهــایصــاع اػ ظــورا ـــ  اخ ـــــــــــــــ
 333 .................................................................................. حاشد شخروستا

گرفته شده برا م: وقدار صاع در نظر   332 ................ ضنس حاشد کخهر نفر اػ  یشرط دو 
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م: فطر  332 ................................... واضب( اطينباشد )حنابر احت وبيوع هخشرط سو 

گرفتـه شـده بـرا  ــــــــــــــــــــ دـــــوانن یگـرخد ءیــــهـر نفـر حـا ش یشـرط طهـارم: وقـدار صـاع در نظـر 
 332 ........................................................................... ظاک وصلوط نباشد

 332 ....................................................... اػ وال حالل حاشد هخشرط پنسن: فطر

گغاشتن آن اخػکات فطره  یػوان ادا  331 ................................................. کنار 

گغاشتن ػکات فطره ریسا کنار   333 ............................................ احکام وربوط حه 

 333 ............................................ هخفطر نيوستحق طخوصرف ػکات فطره و شرا

 333 ................................................. اظت ػکات فطرهوربوط حه پرد گرخاحکام د

 333 ................................................ تلف شدن ػکات فطره و احکام وربوط حه آن

 334 ........ حه آن و احکام وربوط گرخد یروستا اخروستا حه شهر  اخانتقال ػکات فطره اػ شهر 

 333 ..................................................................... وستحبات ػکات فطره

ارات  371 ........................................................................................... كف 

اره3 کف   331 ........................................................................ یبيترت یها . 

اره2 کف   333 ..................................................................... یريیتص یها . 

اره1 کف  ب اػ تص یها .   333 .................................................. یبيو ترت یريیورک 

اره3 کف   333 ....................................................................... نهي  وع یها . 

اره  333 ............................................................................ ضهع یها کف 

ار کف   333 ............................................................... قتل ۀطند وسأله در وورد 

قه ارات وتفر   333 .............................................................................. کف 

اره ریسا کف   354 ........................................................................... احکام 

اره تي  ن  354 ...................................................................................... کف 

 354 .......................................................................... یدر پ یدو واه پ ۀروػ

اره یحعض اخاػ انسام تهام  یناتوان کف   353 ................................................ اػ ووارد 

اره تي  فيک کف   353 ............................................................... اطعام فقرا ضهت 

اره یوساجل وربوط حه اعطا کف   353 ......................................... لباس حه فقرا حاحت 

اره حه فقرا و وک یاعطا کف   355 ............................................ آن یگرفتن برا ليپول 

اره نيوستحق   طخشرا  353 .................................................................... کف 

ارات کف  قه   334 ...................................................................... وساجل وتفر 
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 391 ........................................................................................ احكام قسن

 331 .................................................................................. اقسام قسن

ق شدن قسن تي  فيک  333 .................................................................. وحق 

 333 .............................................................. ظوردیکه قسن و یکس طخشرا

 333 .................................................. شود یو ادخآن قسن  یکه برا یکار طخشرا

ت ز ه ادخالف. قدرت عهل حه قسن حدون وشق   333 ........................... و ضرر قابل توض 

 333 ................................................................ ب. رضحان داشتن وورد قسن

 335 ...................................................... شوهر اػ وورد قسن اخح. ونع نکردن پدر 

ف اػ عهل حه آن یاحکام وفا  335 ................................................ حه قسن و تصل 

 101 ......................................................................................... احكام نذر

 341 .................................................................................. نغر فختعر

ق شدن نغر تي  فيک  341 .................................................................... وحق 

 343 ................................................................................... اقسام نغر

کننده طخشرا  343 ........................................................................... نغر 

 343 .................................................................... بودن نغر حيصح طخشرا

ت ز ه ادخالف. قدرت عهل حه نغرحدون وشق   343 .............................. و ضرر قابل توض 

 343 .................................................................. ب. رضحان داشتن وورد نغر

 343 ............................................................. شوهر در وورد نغر ههسر ۀاضاػ ح.

ف اػ عهل حه آن یاحکام وفا  334 .................................................. حه نغر و تصل 

 333 ......................................................................... احکام شک در نغر

 139 ........................................................................................ احكام عهد

 123 ..................................................... حيوانات( ديحيوانات )ذبح و نحر و ص ۀتذكي

 323 ..................................................................... واناتيح يۀتغک یوعنا

 323 ............................................................ هستند هيکه قابل تغک یواناتيح

گوشت واناتيح  323 ........................................................................ حالل 

گوشت واناتيح  322 ......................................................................... حرام 
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 323 ............................................................................ هيتغک یها نشانه

گرفتن اػ دست وسلهان3  ..................................................................... 323 

 323 ............................................................... اػار وسلهانانکردن اػ ح هي  . ته2

 323 ...................................................... یاسالو نيدر سرػو ديتول اخ. ساظت 1

 325....................................................................... واناتياحکام عحح ح

 325 ..................................................................................... عحح تي  فيک

 314 ...................................................................................... شراخط عحح

ل: عاحح وسلهان حاشد  314 ....................................................... شرط او 

م: بر  313 ..................................... حاشد یگلو حه قصد عحح شرع دنخشرط دو 

م: عحح حا آهن انسام شود  313 ................................................... شرط سو 

 312................................. له حاشدرو حه قب وانيشرط طهارم: در هنگام عحح ح

 311 ............................... شرط پنسن: هنگام عحح نام ظداوند وتعال عکر شود

 313 ........................ شرط ششن: پس اػ عحح ظون حه وقدار وتعارف ظارح شود

 313 .......................................... هنگام عحح ػنده حاشد وانيشرط هفتن: ح

 313.......................................................................... عحح حا دستگاه

کردن شتر تي  فيک  313 ......................................................................... نحر 

 313 ..................................................... عحح شده واناتي( حني)ضن ۀحکن حش  

 315 .................................................................... واناتيوستحبات عحح ح

 315 ..................................................................... کروهات عحح حيواناتو

 313 .................................................................... وستحب یاحکام قرحان

 333 ...................................................................... واناتيح دياحکام ص

 333 .................................................................. یوحش واناتيح ديالف. ص

 332 ........................................................................ شکار حا سالح

 332 ................................................................... شکار حا سالح طخشرا

کننده» اخ «زيت نوک»شرط اول: سالح شکار   332 ................. حاشد« برنده و پاره 

کننده وسلهان حاشد م: شکار   333 ........................................... شرط دو 

کننده هن م: شکار   333 ............... نام ظداوند وتعال را ببرد ديگام صشرط سو 

 333 ............................. شرط طهارم: حکار بردن سالح حه قصد شکار حاشد

کاف  333 ............... ته حاشدوضود نداش وانيعحح ح یبرا یشرط پنسن: فرصت 

 333 ........................................................... وساجل شکار حا اسلحه ریسا

 333 ............................................................... شکار حا سگ شکارى
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 333 ......................................................... یشکار حا سگ شکار طخاشر

ل: سگ تعل  333 ................................................. حاشد دهخد نيشرط او 

م: سگ حه دستور صاحبش حه سهت شکار برود  333 ...................... شرط دو 

م: ح گرفتن سگ حه وانيشرط سو  گاػ   335 .............................. رديحه سبب 

کس  335 .....وسلهان حاشد فرستد یکه سگ را حه سهت شکار و یشرط طهارم: 

کس  ــــــــــــــــــ ، هنگام فرستادن سگفرستد یشکار و یکه سگ را برا یشرط پنسن: 
 335 ................... قبل اػ آنکه سگ حه شکار برسد نام ظداوند وتعال را ببرد اخ

کاف  335 ........ شکار شده نباشد وانيح یعحح شرع یبرا یشرط ششن: فرصت 

 335 ................................................... یوساجل شکار حا سگ شکار ریسا

 334 ...................................................................... گويها و و یواه ديب. ص

 332 ................................................................................... ولز ديح. ص

 111 .............................................................................. خوردن و آشاويدن

ک  331 ............................................................... (واناتي)ح ها یالف. ظورا

 331......................................................................................... انخ. آبز3

 331 ................................................................. حالل و حرام انخآبز

 333 ........................................... آن يۀتغک اخ یدار بودن واهشک در پولک

گوشت یحرام واه یاضزا  333 .................................................... حالل 

 333 ....................................... گرخد یشده در شکن واه افتخ یظوردن واه

 334 ................................................................... ػنده یظوردن واه

 334 .................................................................. یو تصن واه ارخظاو

 334 .......................................................................... یروغن واه

 334 ........................................................................... یظشکز واناتي. ح2

 334 ....................................................................... یاهل واناتيح

 333 ..................................................................... یوحش واناتيح

 333 ................................................................. وسز شده واناتيح

 332 .............................................................................. ظرگوش

 332 ............................................ کنندیو یػندگ نيکه داظل ػو یواناتيح

 332 ...................................................................................... . پرندگان1

گوشت  332 ................................................................ پرندگان حرام 

گوشت  331 .............................................................. پرندگان حالل 
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گوشت اػ حرام صيتشص یهاراه  333 ........................... گوشت پرندگان حالل 

 333 ............................................................................ تصن پرنده

 333 ..................................................................... ییاخپرندگان در

 333 ............................................................... هاِکْرمولز( و  ري. حشرات )غ3

 333 ...................................................................... واناتياػ احکام ح یبرظ

که ظوردن آن حرام است وانياػ ح ییاضزا گوشت   333 .......................... حالل 

که ظوردن آن وکروه  وانياػ ح ییاضزا  333 وستحب است اطيظالف احت اخحالل گوشت 

گوشت  وانيح یهافرآورده اخظوردن اضزاء   334 ............................ وردار اخحرام 

کسان اخفروش  گوشت ظوک بر   333 ..................... داننديکه آن را حالل و یعرضه 

گوشت بودن ح اخشک در حالل   333 ............................. شده هيتغک وانيحرام 

 332................................................................................ نيؼالت

گوشت و وانيکه ح یووارد گوشت حه سبب آنها حرام   333 ..................... شود یحالل 

 333 ................................................... . عادت حه ظوردن ودفوع انسان3

 333 ..... وانات(يح ریسا ۀواضب حش   اطيظوردن اػ ظوک توسط بزغاله )و حنابر احت ري. ش2

پا ی. وط1  333 ........................................................ انخانسان حا طهار

ه و آنشه ولحق حه آن است ديحکن ظوردن ص  333 ...................................حرم وک 

ک  335 ............................................................ (واناتيح ري)غ ها یب. ظورا

 333 .......................................................................................... . ظون3

اع و آب انگور ضوش وست یزهاي. شراب و ط2  354 ........................... هديکننده و فق 

ک  351 .................... الکل یاندک یدارا یها و داروهایدنيا، آشاوه یظوردن ظورا

ک  353 ............................. والت ۀعصار یدارا یدنيآشاو اخ یظوردن وواد ظورا

 353 ......................................................................... نسس یاياش ری. سا1

ِگل، ظاک، شن،3  353............................................................... زهیرسنگ . 

  .................................... 353نيوعصوو ریو سا نيظوردن ترحت اوام حس

 353 ................................................................................. وضر   یاي. اش3

 353 .................................................................................... . ظباثات3

 353 ............................................................................... گرانخ. اووال د5
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 وزهر

ت آن  فضيلت روزه و اههي 
که اػ آن حه  اػ وهن« روػه»  ۀگانـ عنوان خکی اػ ارکان پـنذترین دستورات الهی است 

ــت اهــل بیــت، حــذ، ػکــات، اســالم )نهــاػ ــرده شــده اســت و اػ روػه و والخ ــام ب ( ن
کرخن درحارۀ آن وی که قرآن   :  فرواخدضهله واضباتی است 

ــْبِلُکْن »  ــغین  ِوــْن ق 
ــی ال   ل  ُکِتــب  ع  هــا  ک  ــياُم  ــْيُکُن الص  ل  ُکِتــب  ع  ُنــوا  ــغین  آو 

ــا ال   ه  ی ُ
 
خــا ي

ل    ع  ُقون  ل  ت    1.«ُکْن ت 

که اخهان آوردخد» کسانی  روػه بر شها نوشته شده است )واضب شده اسـت( ، ای 
که بر پیشينيان قبل اػ شها نوشته شده بود )واضب شده بود( کـه حـا ، ههشنان  شـاخد 

 .  «تقوٰی و پرهيزگار شوخد
ْنِزل  فيِه »

ُ
غي ي

ضان  ال   و  ْهُر ر  ی ِ  ش  ب  ـاِس و 
ـْن و    نـات  ِوـن  اْلُهـدٰى اْلُقْرآُن ُهـدًى ِللن   ه  اْلُفْرقـاِن ف 

ِهد  ِوْن  ُصْهُه و  ش  ْلي  ْهر  ف  لٰی ُکُن الش   ْو ع 
 
رخضًا ي کان  و  ْن  ـر  ُیر  و  ظ 

ُ
ام  ي
خ  
 
ٌة ِوْن ي ِعد   ر  ف 

ف  خـُد اهّلُل ِحُکـُن س 
ة  و   ِلُتْکِهُلوا اْلِعد   ال ُیرخُد ِحُکُن اْلُعْسر  و  ُرواْلُيْسر  و  ب ِ

لٰی ا اِلُتک  ُکْن و    هّلل  ع  دا ْشُکُرون  وا ه  ُکْن ت  ل   ع   2.«ل 
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 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ــراى  ،وــاه روضــان» کــه قــرآن در آن نــاػل شــده بــراى هــداخت حشــر و ب وــاهی اســت 
خاحــد وــاه روضــان را حاخــد آن را روػه  1،راهنهــایی و اوتيــاػ حــق  اػ حاطــل کــه در پــس هــر 

کس ورخض خا در سفر حاشد )حه شهار حدارد هـاى ه است( اػ واهآنشه روػه ظورد ۀو هر 
کــه ظداونــد بــراى شــها حکــن را آســان ظواســته و تکليــف را وشــکل ، دخگــر روػه دارد

کـه  نگرفته کنيـد  کرده و ظدا را حه عظهـت خـاد  و ظواسته تا اخنکه عدد روػه را تکهيل 
که )اػ این نعهت بزرگ( شکرگزار شوخد، شها را هداخت فروود  .  «حاشد 
ــت روػهدر فضــيلت و اهه ــده  خــب حســياری اػ وعصــوويناحاد، ي  گردخ صــادر 

که در عیل حعضی اػ آنها عکر وی  .  شوداست 
کــه آن حضـرت فروودنـدرواخـت وـی زراره اػ اوـام حـاقر دیـن اسـالم بـر پــنذ »: کنـد 

و رســول  روػه و والخــت اهــل بیــت، حــذ، ػکــات، نهــاػ: پاخــه اســتوار شــده اســت
کرم  2.«ستسپری در برابر آتش دوػد ا ،روػه: فروودند ا

کرم که حضرت رسول ا عبادت و نفـس ، دار ظواب روػه»: فروودند رواخت شده 
 3.«تسبيح دارد ثواب ،کشيدن او

که پیاوبر ظدا اػ اوام حاقر ای »:  فروودنـدحـه ضـابر بـن عبـداهّلل رواخت شده است 
اػ  در این واه هر کس روػ آن را روػه حدارد و ضزجی، واه وبارک روضان است، ضابر این واه

شبش را حه عبادت بپرداػد و شکن و شروگاه ظـوخش را پـاک نگـه دارد و زحـانش را حفـظ 
که اػ این واه ظارح وی، کند گناهان ظوخش ظارح وی، شودههان طور   . شوداػ 
کــرد  ــن حــدخب، ای رســول ظــدا: ضــابر عــرض   رســول ظــدا، طــه زیباســت ای
 4.«ای ضابر و طه سصت است رعاخت این شروط: نددفروو
گراوـــی ػ اوـــام صـــادقا ـــدران  کـــرم شـــاناػ پ کـــه رســـول ا ـــه  نقـــل شـــده  ح

گـر آنهـا را انسـام دهيـد »: اصحاب ظود فروودند کـه ا آخا حه شها ظبـر حـدهن اػ اعهـالی 
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    / وػه  ر 

شــودا اصــحاب در پاســز شــيطان حــه انــداػۀ فاصــله وشــرق اػ وغــرب اػ شــها دور وــی
 .  حفروایید: گفتند

گرفتن شيطان ر: فروودند آن حضرت کنـد و دادن سياه )و نااويد( وـی ا رو روػه 
شـکند و طنانشـه وسـلهانان ههـدخگر را بـرای ظـدا پشت او را وی، صدقه در راه ظدا

کننـد کهـک  کارهای نيـک  ایـن اوـور ، دوست داشته حاشند و حه خکدخگر در راه انسام 
کردن او را اػ بین وی ۀاصل و رخش گـردنش را قطـع وـی، و اسـتغفار برد و توحه  د و کنـرگ 

کــه ظداونــد حــه انســان عناخــت فروــوده اســت ػکــاتی هســت و ػکــات ، بــرای هــر نعهتــی 
گرفتن استحدن  1.«ها روػه 

 پاداش روزه 
که پیاوبر روػه بـرای : ظداوند وتعال فرووده است»: نددفروو رواخت شده است 

 2.«دهنون است و پاداش آن را ون ظودم وی
که رسـول ا اػ اوير الهؤونين کـس روػه»: فروودنـد کـرمنقل شده است  او ، هـر 

که حه آن ويل و اشتها دارد کـه ، حاػدارد، را اػ ظوردن غغایی  بـر ظداونـد وتعـال اسـت 
کند و اػ آشاويدنی بهشتی حنوشاند  3.«وی را اػ غغای بهشت سير 

کــرم کــه رســول ا بهشــت دری دارد حــه نــام  ...»: فروودنــد نيــز رواخــت شــده اســت 
که تا روػ ان )سيراب(  خ  داران اػ  ياوت تنهـا بـرای روػهـــدر روػ ق، شـودقياوت حـاػ نهـی ر 
ــاػ وــی ــد ح ــت وحه  ــه ،پــس رضــوان، شــوداو  ــداء وــیظزان ــت : کنــد دار بهشــت ن ای او 

د ان حشتابید وحه  خ  ت ون اػ آن در وارد بهشت وی، حه سوی ر  4.«...شونداو 
که اوام صادق دو شـادی و دار بـرای روػه»: فروودند در حدخب نقل شده است 

 :  ظشنودی است
                                                           

 .2ح ،133و  133ص ،3حاب ،ابواب الصوم الهندوب ،34ح ،هالشيع  وسائل. 1
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 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

)اػ اخنکــه حــه دســتور الهــی عهــل نهــوده  ظشــنودی و ظوشــحالی در ووقــع افطــار .1
  ؛است(

گرفتن پاداش الهی( .2   1.«ظشنودی و ظوشحالی در روػ قياوت )ووقع 

 گرم گرفتن در هوای   پاداش روزه 
کــه اوــام صــادق روػه ، برتــرین ضهــاد»: فروودنــد در حــدخب نقــل شــده اســت 

گرم استگرفتن   2.«در هوای 
که حضـرت صـادق کـه هـوا  هـر»: فروودنـد نيز رواخت شده است  کـس در روػی 
گرم است برای ظدا روػه حگيرد و تشـنه ظداونـد وتعـال هـزار فرشـته بـر او ، شـود حسيار 

که بـر طهـرهوی کشـند و حـه او حشـارت )حـه پـاداش الهـی( اش دسـت نـواػش وـیگهارد 
که دهند و وی ظداونـد وتعـال )وی را وـورد لطـف و عناخـت ، کنـدیافطـار وـ هنگاوی 

ــه او وــی ــرار داده( ح ــو: گوخــدظــوخش ق ــوی ت ــه ، طــه ظــوش اســت راخحــه و ب پــس اػ آن ح
گناهان او را حصشيدم: فرواخدفرشتگان وی که ون  گواه حاشيد   3.«شها 

 خوارخارح شدن روح ایهان از فرد روزه 
که اوام صادق کـه روػۀ خـک روػ اػ »: نددفروو در حدخب نقل شده است  کسـی 

 4.«رودروح اخهان اػ او بیرون وی، واه روضان را )اػ روی عهد( حصورد

 گرفتن  حكهت روزه 
کــه اويــر الهــؤونين روػه را  ...ظداونــد وتعــال»: فروودنــد در حــدخب نقــل شــده 
کرد  5.«...برای آػوودن اظالص حندگان واضب 

                                                           
 .3ح ،133ص ،3حاب، ابواب الصوم الهندوب ،34ح ،هالشيع  وسائل. 1
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    / وػه  ر 

روػه را  ...نــد وتعــالظداو»: اســت طنــين عکــر شــده و در ظطبــۀ حضــرت ػهــرا
کرد  1.«...برای تثبيت اظالص حندگان واضب 

که اوام رضا ت وضوب روػه فروودنـد رواخت شده است  روػه بـرای »:  در وورد عل 
کننـد و حـه نياػونـدی ظـود در  گرسـنگی و تشـنگی را احسـاس  که وردم رنـذ  آن است 

کـه حـه آظرت پی ببرند و فرد روػه گرسـنگی و تشـنگی  ظاشـع و ، رسـداو وـیدار در اثـر 
گــردد و وــأضور و طالــب رضــا و ثــواب ظــدا و اهــل وعرفــت و صــابر وــی، عليــل و فــروتن

 .  شودحدین سبب حه ثواب الهی ناجل وی
گـر آنـان ووضب ظودداری و پرهيز اػ شهوات و پندگو و ووعظه ،حه عالوه آنکه روػه 

کــرده و راهنهــای در دنيــا اســت و اخشــان را در راه انســام تکــاليف الهــی رام و ور خــده  ز
داران( نـاراحتی حاشد و تـا اخنکـه )روػهآنان )در رسيدن حه اضر و پاداش( در آظرت وی

کــه در وضــيق کــه اقتصــادی وــی ۀفقــرا و نياػونــدان را  حاشــند درک نهاخنــد و حقــوقی را 
 2.«هاخشان واضب فرووده است حه اخشان بپرداػندظداوند وتعال در اووال و دارایی

 زهتعریف رو
ــد  . 1 مسأله ل و اظهــار حنــدگی در پیشــگاه ظداون ــغل  ــرای ت کــه انســان ب روػه آن اســت 
گفتــه ویاػ نــ، اػ اعان صــبح تــا وغــرب، وتعــال کــه حعــدًا  ظــودداری ، شــود ه وــوردی 
   3.نهاخد

کـه در ، در وـورد تشـصيص وغـرب )بـرای پاخـان روػه(شاخان عکـر اسـت،  توضـيحی 
ل وســـألۀ  ـــد او  ـــورد نهـــاػ وغـــرب در ضل ـــت وغـــرب در و ـــر شـــد« 333»وق ضـــاری ، عک

 .  حاشد وی

                                                           
وة العبادات ،3ح ،وسائل الشيعه. 1  .22ح ،22ص ،3حاب، ابواب وقد 
 .3ح ،333ص ،13حاب ،2ح ،عيىو أخباس الشضا. 2
ــه. 3 ــت در اقســام وصتلــف روػه تفــاوت ،البت  کــه در ػوــان ني  ــت روػه» وبحــبهــایی دارد  ظواهــد  «احکــام ني 

 . آود



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 شرایط واجج شدن روزه
کـه شـراخط عیـل وضـود داشـته حاشـد . 2 مسأله  ،بر هر انسانی واضب است در صورتی 

 . واه وبارک روضان را روػه حگيرد

 ل  بالغ باشد: شرط او 
ــالغ قبــل اػ اعان  . 3 مسأله گــر حشــۀ ناح ــالغ حاشــد و ا کــه ح ــر فــردی واضــب اســت  روػه ب

گر حعد اػ اعان صـبح حـالغ شـود روػه حگيردحاخد ، حالغ شود، صبح واه روضان روػۀ ، و ا
کــرده حاشــد؛ آن روػ بــر او واضــب نيســت گــر قصــد روػۀ وــاه روضــان  احتيــاط ، ولــی ا

کند که آن را تهام   .  وستحب این است 

کــه حــه هفــت ســال قهــری رســيدند . 4 مسأله بــر  ،وســتحب اســت پســران را هنگــاوی 
که بر ،حسب طاقتشان اور حه روػه نهاخند کهتـر حه این صورت  ت نصف روػ خا  ای ود 

کاوـل پیـدا نهـوده و عـادت حـه  گـرفتن  خا بیشتر اوساک نهاخند تا تـدرخسًا توانـایی روػه 
گرفتن نهاخند  ؛ روػه 

ت وستحب وی  کيفي  ولـی بـرای آنـان  ،حاشـد این اور در وورد دظتران نيز حه ههين 
ی ثاحت نشده است  .  سن  ظاص 

 عاقل باشد: شرط دوم 
که عاقل حاشد روػه بر فردی واضب . 5 مسأله کـه قبـل اػ اعان . حنابراین، است  کسـی 

ت روػه نداشته سپس وسنون شده و حعد اػ اعان وغـرب عاقـل شـده اسـت ، صبح ني 
  ؛نيز الػم نيست قضای آن را انسام دهد  روػۀ آن روػ بر وی واضب نبوده و حعداً 

کنـد  ـت روػه  گر فرد پـیش اػ اعان صـبح ني  ا ا ین روػ سـپس وسنـون شـود و در بـ ،او 
گردد ، و طنانشـه تهـام نکـرد حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام نهاخـد، حنابر احتياط الػم، عاقل 
 . ضا آورد هرا ح قضای آن



    / وػه  ر 

 م  بیهوش نباشد: شرط سو 
گـر فـرد بــی . 6 مسأله ــت الػم در روػه را ا اظتيـار بیهـوش شــود و حـه ایـن دليــل نتوانـد ني 

کــه قبــل ؛ روػه بــر او واضــب نيســت، داشــته حاشــد ــت روػه وــثاًل فــردی  اػ اعان صــبح ني 
، اظتيـار بیهـوش شـده و حعـد اػ اعان وغـرب حـه هـوش آوـده اسـتسپس بـی، نداشته

 .  روػۀ آن روػ بر وی واضب نبوده و حعدًا نيز الػم نيست قضای آن را انسام دهد
کنــد . 7 مسأله ــت روػه  گــر فــرد پــیش اػ اعان صــبح ني  ســپس حــدون اظتيــار بیهــوش ، ا

گـر ، الػمابر احتياط حن ،شود و در بین روػ حه هوش آخد حاخد روػۀ آن روػ را تهام نهاخد و ا
 ؛ ضا آورد هقضای آن را ح، تهام نکرد

کـه بـرای عهـل   وات آن اظتيـاری بـوده )وثـل فـردی  کـه وقـد  ا در وـورد بیهوشـی  او 
کـه   بیهوشی قـرار وی ظود را در اظتيار دکتر، ضراحی دهـد( احتيـاط واضـب آن اسـت 

 . ضا آورد هآن را هن ح روػه را تهام نهوده و قضای

 ک باشد، دار زن است چنانچه روزه: شرط چهارم  از حيض و نفاس پا
کـه حـاجض خـا نفسـاء اسـت روػه واضـب نيسـت . 8 مسأله حـيض خـا هرطنـد  ،بر ػنـی 

و حعـد اػ برطـرف شـدن عـغر واضـب اسـت آنهـا را قضـا  نفاس در قسـهتی اػ روػ حاشـد
 .  نهاخد

 گرفتن: شرط پنجن  عاده نداشته باشدال ضرر یا سختی فوق، روزه 
که روػه بـراخش ضـرر قابـل  . 9 مسأله گهان داشته حاشد  گر انسان خقين خا اطهينان خا  ا

ــل نهــی کــه وعهــواًل تحه  هی دارد )ضــرری  شــود( خــا اخنکــه احتهــال عقالجــی ضــرر تــوض 
کـه طنــين احتهــالی ووضـب تــرس ضــرر بـراخش  واضــب  1،شــودوـغکور را حدهــد طــوری 

 ؛ نيست روػه حگيرد

                                                           
که ونشأ ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،حه عبارتی. 1 و وـالک در ایـن وـورد ظـوف  شـودظوف بـراخش  طوری 

گــر ،حنــابراین .نــه ظــوف نــوعی، شصصــی اســت گــرفتن ظــوف ضــرر نــدارد حاخــد روػه  ا فــرد ظــودش اػ روػه 
 . هرطند این اور وعهواًل ونشأ ظوف برای اهل عرف وحسوب شود، حگيرد



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گر آن ضرر  کت و ورگ خا ضرر شـدخد )ضـرر فـوق حلکه ا (  ووضب هال العـاده و وهـن 
گــرفتن بــرای او حــرام اســت، شــود -وثــل نقــص عضــو  - و در واضــب نبــودن روػه  روػه 

گــردد خــا ووضــب  ــه  کــه روػه ووضــب پیــداخش بیهــاری و ضــرر قابــل توض  فرقــی نيســت 
گردد  . شدخدتر شدن آن خا طوالنی شدن دورۀ دروان آن 

کــه تــاػه  . 11 مسأله طنانشــه روػه ، اند و نيــز افــراد دخگــر حــه ســن  حلــوغ رســيدهدظترانــی 
ـه دارد و ووضـب وـرخض شـدن  گرفتن در واه وبارک روضـان بـرای آنـان ضـرر قابـل توض 

 ؛ شود احکام ورخض در وورد آنان ضاری وی، ترسند ورخض شوند شود خا وی آنان وی
گـرفتن بـرای آنـان ضـرر نـدارد گـر روػه  ا ا ـت طـ، او  والنی بـودن روػ خـا ولـی وـثاًل حـه عل 

گروا ت  کـردن روػه بـرای آنـان سـصتی فـوق، شد  کـه وعهـواًل قابـل  العـاده تهام  ای دارد 
ح( ــر  ــل نيســت )ح  کــه حــه  1طلقــهحاخــد حــه قصــد قرحــت و، تحه  روػه حگيرنــد و هنگــاوی 

خـاد ت ضعف شدخد خا احساس تشـنگی ز اداوـۀ روػۀ وـاه وبـارک روضـان بـر آنـان ، عل 
ــ فــوق ح(العــاده ســصت شــد )ح  حنــابر  ولــی؛ تواننــد آب بیاشــاوند خــا غــغا حصورنــد وی، ر 

کتفـا نهاخنـد، واضـب در ظـوردن و آشـاويدناحتياط  حنـابر  و تنهـا حـه وقـدار ضـرورت ا
کـه روػه را حاطـل ویاحتياط  کـاری  ـۀ روػ اػ انسـام   2،کنـد پرهيـز نهاخنـد واضـب در حقي 
 .  شود وی آنان حاطل ۀروػ، حا ظوردن خا آشاويدن، در هر صورتهرطند 

گر این افراد وی ه ا ، های وعهول و وتعارف برای تقوخـت  توانند حا استفاده اػ راه  البت 
ـت حـدنی در طـی  روػ خـا اسـتراحت بیشـتر وثل سحری و کـاهش فعالي  ی ظـوردن خـا  قـو 

ه و سصتی فوق ح( روػۀ وـاه وبـارک روضـان را  حدون داشتن ضرر قابل توض  ـر  العاده )ح 
 .  کار الػم استانسام این ، حگيرند
که وی . 11 مسأله هی نـدارد کسی   ،دانـد خـا اطهينـان دارد روػه بـرای او ضـرر قابـل تـوض 
کــه خقــين خــا اطهينــان خــا  حاخــد روػه حگيــرد، پزشــک حگوخــد ضــرر داردهرطنــد  کســی  و 

                                                           
ت نکند. 1 کنـد و ق؛ خعنی ظصوص روػۀ واضب را ني  کـار حـهحلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز  طـور  صـدش اػ ایـن 

ی  . رحًة إلی اهّلل حاشدق ،کل 
ه. 2 گر فـرد حـه احتيـاط عهـل نکنـد ،البت  ولـی  ،واضـب ورتکـب وعصـيت شـدهاحتيـاط حنـابر ، در این فرض ا

اره بر او واضب نهی  .  شود کف 



    / وػه  ر 

ـــل  کـــه وعهـــواًل تحه  هی دارد )ضـــرری  کـــه روػه بـــراخش ضـــرر قابـــل تـــوض  گهـــان دارد 
ــا احتهــال عقالیــی ضــرر وــغکور نهی کــه طنــين احتهــالی  را وی شــود( خ دهــد طــوری 

واضــب نيســت ، پزشــک حگوخــد ضــرر نــداردهرطنــد  1،شــود ووضــب تــرس ضــرر بــراخش
 ؛ روػه حگيرد و ضایز است افطار نهاخد

گر ضرر وـورد احتهـال خـا وـورد اطهينـان در حـد  حـرام حاشـد  واضـب اسـت ، حلکه ا
تواند رضاًء روػه حگيرد و  یفرد و، و در غير صورت ضرر حرام روػه نگرفته و افطار نهاخد

ـه نداشـته کـه روػه بـرای او ضـرر قابـل توض  اش صـحيح  روػه، طنانشه حعد وعلوم شـود 
 .  است

گر فرد بیهار در بین روػ واه روضان قبل اػ اعان ظهر . 12 مسأله ظـوب شـود و تـا آن ، ا
که روػه را حاطـل وی، وقت واضـب حاخـد حنـابر احتيـاط  ،کنـد انسـام نـداده حاشـد کاری 

ت روػ کند و آن روػ را روػه حگيردني  روػۀ آن ، ظوب شـود، و طنانشه حعد اػ اعان ظهر ه 
کند  .  روػ بر او واضب نيست و حاخد آن را قضا 

گـردد و حـا  حاعـب نهی، ضررهای ظفيف و وصتصر . 13 مسأله شـود افطـار روػه ضـایز 
گونه ضررها روػه بر فرد واضب است    .وضود این 

ــابراین ــر روػه حاعــب وی ،حن گ ــا شــود وصتصــری  ا ــرد اخســاد شــود خ ــزاح ف ــر در و تغيی
انــدکی دوــای حــدنش افــزاخش خاحــد خــا احســاس ضــعف و سســتی در حــدنش نهاخــد خــا 

گردد کاهش نور طشن حه وقدار وعهول  گونه، حاعب  که خکی دو سـاعت حعـد اػ  حه  ای 
ـی بر کل  گـردد و نيـز سـایر ضـررهای ظفيـفافطار ایـن وـوارد حـه  کـه ، واننـد اخنهـا طـرف 

ـل وی آن پرهيز نهیافراد عاقل اػ  طنـين ، نهاخنـد کنند و عرف وردم وعهواًل آن را تحه 
 .  وواردی عغر شرعی وحسوب نشده و روػه بر این افراد واضب است

 گرفتن: شرط ششن  ونع شرعی دیگری نداشته باشد، روزه 
گر روػه . 14 مسأله کـه وی، ا ـا وی ، ظواهـد روػه حگيـرد ضـرری نـدارد بـر ضـان فـردی  او 

                                                           
که ونشأ ظوف براخش  ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،حه عبارتی. 1  .  شودطوری 
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ـــل ترســـد ضـــرر قابـــل تـــوض   وی کـــه وعهـــواًل تحه  هی حـــه آبـــرو خـــا وـــالش برســـد )ضـــرری 
تـرک روػه و افطـار آن نداشـته  هـير راه وعقـولی ضـز، شود( و برای پیشگيری اػ آن نهی
 . ضا آورد هولی حعدًا حاخد قضای آن را ح، روػه بر او واضب نيست، حاشد

گـــرفتن . 15 مسأله گـــر روػه  کـــه اػ نظـــر اههحاعـــب ، فـــرد ا ـــتاػ بـــین رفـــتن واضبـــی  ، ي 
راهـی غيـر اػ تـرک روػه و ، تـر اػ آن حاشـد و بـرای پیشـگيری اػ آن روػه خـا وهـن ی حـاوساو

 ؛ روػه بر او واضب نيست، افطار آن نباشد

گــرفتن هی بــر ضــان خــا آبــرو خــا وــال فــرد ، او وثــل آنکــه حترســد حــا روػه  ضــرر قابــل تــوض 
که حفظ ضان خا آبرو خا وال آن فرد بر وی شرعًا واضب وی رسد و بـرای ب، حاشد دخگری 

ولـی حعـدًا حاخـد قضـای آن ، ترک روػه و افطار آن نباشـد پیشگيری اػ آن هير راهی ضز
 . ضا آورد هرا ح

 كه رخصت در افطار دارند: شرط هفتن كسانی نباشد   فرد از جهله 
گرفتن واضب نيست . 16 مسأله گروه روػه  حلکه در حعضی اػ ووارد آن ضـایز ، بر طهار 
 :  نيست

که .الف ت پیـری پیرورد و پیر ػنی  گرفتن حه عل  بـرای آنـان وهکـن نيسـت خـا ، روػه 
ل نهی العاده سصتی فوق که وعهواًل تحه   .  شودای دارد 

کـه حـه بیهـاری عطـش وبـتال اسـت .ب توانـد  شـود و نهی خعنـی زخـاد تشـنه وی ،کسی 
کند خا برای او سصتی فوق ل  ل نهیالعاده تشنگی را تحه  که وعهواًل تحه   . شودای دارد 

کــه حــه ظــاطر حهــل  حاولــهػن  .ج ــه، ای  گــرفتن بــرای ظــودش خــا حش  اش ضــرر   روػه 
 . دارد
ــــت شـــير دادن . د کــــه حـــه عل  گــــرفتن بـــرای ظــــودش خـــا نــــوػاد ، ػن شـــيردهی  روػه 

 . شيرظوارش ضرر دارد
گروه در  اره» وبحبتوضيح احکام این طهار  فدخـۀ »، دستۀ طهارم، «های روػه کف 

 .  شود عکر وی« روػانه
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 وسافر نباشد :شرط هشتن 
ــد . 17 مسأله ــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوان کــه حاخ ، وســافری 

کــه نهــاػش را تهــام وی نباخــد روػه حگيــرد کــه شــغلش ، ظوانــد و وســافری  کســی  وثــل 
 .  واضب است در سفر روػه حگيرد، خا سفر او سفر وعصيت است وسافرت

ــر اســت،  ــر وکانشــاخان عک ــد اول، هــای تصيی کــه در ضل فصــل نهــاػ  ،ههــان طــور 
ــه نهــاػ دارد و در روػه ضــاری نيســت، عکــر شــد« 3533»وســافر وســألۀ  و  اظتصــاص ح

 .  شود عکر وی «احکام روػۀ وسافر» وبحبسایر احکام وربوط حه روػۀ وسافر در 

 شرایط صحيح بودن روزه 
طــه قضــای  -بــرای اخنکــه روػۀ وــاه وبــارک روضــان صــحيح حاشــد و نيــاػ حــه قضــا 

ــت عقوحــت  حقيقــی و طــه قضــا حــه ــد انســان دارای شــراخطی ، نداشــته حاشــد -عل  حاخ
ــا را  ــه آنه ک ت روػه»حاشــد  ــد وی« شــراخط صــح  ــر  ناون و در وســاجل حعــد توضــيح آن عک

 . گردد وی

 وسلهان باشد: شرط اول 
ــافر صــحيح نيســت . 18 مسأله ک ــرد  ــافری در روػ وــاه ؛ روػه اػ ف ک ــر شــصص  گ ــه ا البت 
کــ، روضــان ــا آن وقــت  کــه روػه را حاطــل ویوســلهان شــود و اػ اعان صــبح ت کنــد  اری 

ـه تـا آظـر روػ اوسـاک  واضب حاخد حه قصد وا فی حنابر احتياط  ،انسام نداده حاشد الغو 
گـــر اوســـــکنـــد )خعنـــی وـــبطالت روػه را ورتکـــب نش ا ـــــآن روػ را قض، اک نکـــردـــــود( و ا

 .  نهاخد

ــه وعنــای ســاقط شــدن تکليــف( شــرط  . 19 مسأله ــودن روػه )ح اخهــان در صــحيح ب
کـافی اسـت نيست و وسلهان ت روػه  ولـی اخهـان شـرط اسـتحقاق ، بودن برای صـح 

روػه در پیشــگاه الهــی قبــول ، حاشــد و حــدون آن ثــواب و دســتيابی حــه پــاداش الهــی وی
 .  شود نهی
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 م و چهارم م و سو   دیوانه یا وست یا بیهوش نباشد: شرط دو 
کـه ایـن اوـور حاعـب شـود  . 21 مسأله روػه اػ فرد دیوانه خا وست خا بیهوش در صـورتی 

ت الػم در روػه حه درستی اػ وی انسام نگيردن  ؛ حاشد صحيح نهی، ي 

گر فرد  کند، ولی ا ت روػه  سـپس وسـت شـود و در بـین روػ  ،پیش اػ اعان صبح ني 
کنـد و قضـای آن را هـن ، حه هوش آخد کـه روػۀ آن روػ را تهـام  احتياط واضب آن است 

که قبل اػ اعان ضا آورد هح کرد، و حکن فردی  ت روػه  ه سپس بیهوش شده و در بین ني 
 .  عکر شد« 3»در وسألۀ ، روػ عارضۀ وی برطرف شده است

ت روػه نيسـت . 21 مسأله ـۀ ناحـالغ و و روػه حالغ بودن شرط صـح  کـه حش  ـز بـرای ای  هي 
 1.گيرد وشروع و صحيح است ظودش وی

 ک باشد، دار زن است چنانچه روزه: شرط پنجن  از حيض و نفاس پا
حــيض خــا نفــاس هرطنــد  ،حاشــد نهیروػۀ ػن حــاجض خــا نفســاء صــحيح  . 22 مسأله

   .وی در قسهتی اػ روػ حاشد
کـــه حعـــد اػ اعان صـــبح وـــاه وبـــارک روضـــان ،حنـــابراین  وـــثاًل هنگـــام طلـــوع ، ػنـــی 

ههشنـين ػنـی ؛ توانـد آن روػ را روػه حگيـرد نهی، اػ حيض خا نفاس پـاک شـده، آفتاب
گرفته وـثاًل ده دقيقـه حـه طنانشه در عصر روػ واه وبارک روضـان ، که پاک بوده و روػه 

 .  روػۀ آن روػ وی حاطل است، حاجض خا نفساء شده حاشد، غروب آفتاب وانده
گر ػن برای اخنکـه حـيض نشـود و حتوانـد روػه حگيـرد . 23 مسأله قـرص ضلـوگيری اػ  ،ا

ـت اسـتعهال آن کند و حه عل  اش صـحيح  روػه، عـادت نشـود، عادت واهانه وصرف 
 .  است

 گرفتن ضرر نداشته باش: شرط ششن  دروزه 
کــه  . 24 مسأله هی دارد  ــوض  ــل ت ــراخش ضــرر قاب ــه روػه ب ک ــا ســالن  ــرخض خ ــرد و روػه اػ ف

                                                           
ه. 1 ۀ ناحالغ ونياحت ح ،البت  ز در روػهش  لاحتيـاط حنـابر  هي  کـه توضـيح آن در ضلـد او   ،واضـب صـحيح نيسـت 

زوعنای و .عکر شد، «2331»وسألۀ  ل هي  گردخده است« 3»وسألۀ  ،نيز در ضلد او   . بیان 
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ل نهی حـه هرطنـد  ،حاشد صحيح نهی، نهاخند شود و عقال اػ آن پرهيز ویوعهواًل تحه 
 ؛ ورگ وغزی خا نقص عضو نرسد، حد  ضرر حرام وثل ورگ

ه که قباًل عکر شد ،البت  گـر فـرد، حـرام در وورد ضررهای غير، ههان طور  رضـاًء روػه  ا
هی نداشـته اش صـحيح  روػه، حگيرد و حعد وعلـوم شـود روػه بـرای وی ضـرر قابـل تـوض 

 .  است
کـه وعتقـد اسـت روػه بـرای او ضـرر نـدارد . 25 مسأله کسـی  گر  روػه حگيـرد و حعـد اػ ، ا

هی داشــته ــوض  ــل ت ــرای او ضــرر قاب ــد ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،وغــرب حفههــد روػه ب حاخ
 .  رر حه حد  حرام هن نرسدضهرطند  ،ضا آورد هقضای آن را ح

گهـان حـه ضـرر . 26 مسأله گر فردی حا اعتقاد خـا  طـوری  - خـا احتهـال عقالیـی ضـرر، ا
وگـر ؛ اش حاطل اسـتروػه، روػه حگيرد - که طنين احتهالی ووضب ترس براخش شود

ــرای وی ضــرر نداشــته و هنگــام روػه قصــد قرحــت اػ او  ــوم شــود روػه ب آنکــه حعــدًا وعل
 .  اش صحيح است صورت روػه که در این، حاصل شده حاشد

 وسافر نباشد: شرط هفتن 
کــه حاخــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوانــد . 27 مسأله ، وســافری 
کــه نهــاػش را تهــام وی 1اش صــحيح نيســت روػه کــه  ،ظوانــد و وســافری  کســی  وثــل 

 .  حاشد اش صحيح وی روػه، خا سفر او سفر وعصيت است شغلش وسافرت

 ت صحيح داش: شرط هشتن  ته باشدني 
ت روػه حه ل احکام وربوط حه ني   : شود در وساجل عیل عکر وی ،طور وفص 

o ت روزه  احكام ني 
کـه روػه وی . 28 مسأله گيـرد حاخـد آن را حـه قصـد قرحـت انسـام دهـد و در قصـد  فردی 

                                                           
که در وساجل . 1  . ظواهد آود« 233و  235و  233»وگر ووارد استثنایی 
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کنــد ــا روػه حگيــرد. حنــابراین، ظــوخش اظــالص را رعاخــت  خ ــرد اػ روی ر ــر ف گ اش  روػه، ا
 .  حاطل است

فـردا »: خا وـثاًل حگوخـد ت روػه را اػ قلب ظود حگغارندانسان الػم نيست ني   . 29 مسأله
ل و اظهـار حنـدگی در ؛ «گيرم را روػه وی حلکـه ههـين قـدر قصـد داشـته حاشـد بـرای تـغل 

که روػه را حاطل وی کاری  انسـام ، کند پیشگاه ظدواند وتعال اػ اعان صبح تا وغرب 
 .  کافی است، ندهد

کنددابرای آنکه روػه . 31 مسأله ت ر خقين خا اطهينان  اعان صبح تـا وغـرب  تهام ود 
که  1حاخد، را روػه بوده کاری  وقدار اندکی پیش اػ اعان صبح و حعد اػ وغرب اػ انسام 

 .  ظودداری نهاخد، کند روػه را حاطل وی

اظتصـاص ، ای قبـل اػ اعان صـبح واضب بودن اوسـاک لحظـهشاخان عکر است، 
که ػوان دقيق اعان صبح و طلوع فسـر را  و شـاول شصصـی  دانـد ویحه شصصی دارد 

کـــرده خـــا نـــه دانـــد و شـــک ػوـــان اعان صـــبح را نهی کـــه کـــه فســـر صـــادق طلـــوع  ، دارد 
کــه خقــين خــا اطهينــان نکــرده خــا حــه طریــق  نهی شــود و بــر وی واضــب نيســت تــا ػوــانی 

که روػ )طلوع فطرات اضتنـاب فسر( فرا رسيده است اػ ارتکاب و شرعی ثاحت نشده 
 ؛ نهاخد
گــر اوســاک وــغکور را رعاخــت نکنــدنــد وگــر اخنکــه شــصص حدا  ظــوردن خــا ، کــه ا

کــه روػه بــر او واضــب اســت حعــد اػ  آشــاويدن وی وــثاًل هرطنــد در حعضــی اػ روػهــایی 
   ؛که در این صورت رعاخت احتياط وغکور الػم است، شوداعان صبح واقع وی
که شک کسی  ا   فطـرات تـادر هـر حـال حاخـد اػ ارتکـاب و، دارد وغرب شده خا نه او 

که شـب فـرا رسـيده که خقين خا اطهينان نکرده خا حه طریق شرعی ثاحت نشده  ، ػوانی 
 .  اضتناب نهاخد

کنـد و حصواحـد و حعـد اػ وغـرب بیـدار  . 31 مسأله ـت روػه  گر فرد قبل اػ اعان صـبح ني  ا
ــابراین، اش صــحيح اســت روػه، شــود گيــرد در . حن ــرا  ــه تهــام وقــت روػه را ف ک ظــوابی 
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که فرد قبل اػ آن ت، صورتی   . کند اشکالی حه روػه وارد نهی، روػه داشته ني 

 ت روزه واه وبارک روضان  احكام ني 
کند انسان وی . 32 مسأله ت   .  تواند در هر شب اػ واه روضان برای روػۀ فردای آن ني 
ـــه حـــه وـــاه  . 33 مسأله کـــه توض  ـــت روػۀ وـــاه روضـــان بـــرای شصصـــی  آظـــرین وقـــت ني 

حـه ایـن ؛ ح اسـتواضـب هنگـام اعان صـبحنـابر احتيـاط  ،آن دارد ۀروضان بودن و روػ
که اوساک او ههراه حا قصد روػه حاشد ، حاخد هنگام صبح، واضبحنابر احتياط  وعنا 

ت را اػ این ػوان تأظير نينداػد    1.و ني 
کـــه قبـــل اػ اعان صـــبح در روػۀ وـــاه روضـــان . 34 مسأله ـــت روػه ، کســـی  حـــدون ني 

گر قبل اػ ظهر بیدار، ظوابیده است کند ا ت  گـر  حاشد روػۀ او صحيح وی، شود و ني  و ا
ــۀ روػ را حــه قصــد قرحــت وحنــابر احتيــاط  ،حعــد اػ ظهــر بیــدار شــود  2طلقــهواضــب حقي 

کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخد  .  اوساک 
ت روػۀ غير واه روضان  . 35 مسأله گر انسان حداند واه روضان است و عهدًا ني  کند ا

ی - کـه قصـد قرحـت اػ او حاصـل شـده حاشـد حنابر احتياط  حت  وػۀ ر -واضب در صـورتی 
تـی را حـه دليـل ندانسـتن خـا فراووشـی ، شود واه روضان حساب نهی گـر طنـين ني  ولی ا

کافی است، انسام داده حاشد  .  روػۀ واه روضان حساب شده و 
کــه وــاه روضــان اســت و قبــل اػ ظهــر  . 36 مسأله کنــد  ــا فراوــوش  ــد خ گــر انســان ندان ا

ه شود که روػه را حاطل وی، وتوض  کاری  توانـد آن  هین، کنـد انسـام داده حاشـد طنانشه 
کــه روػه را حاطــل ، واضــب تــا وغــربحنــابر احتيــاط  ولــی حاخــد؛ روػ را روػه حگيــرد کــاری 

 ؛ آن روػه را قضا نهاخد، و الػم است حعد اػ واه روضان هن انسام ندهد، کند وی

                                                           
ـت روػه وـاه روضـان را تـا اعان صـبح عهـدًا تـأظير بینـداػد ،ان عکر استشاخ. 1 گـر فـرد ني  و پـس اػ آن قبـل اػ  ا

ت نهاخد ضـا  هواضب حاخد آن روػ را رضاًء روػه حگيرد و قضای آن را نيز حاحتياط حنابر ، ارتکاب وفطرات ني 
ت روػه ورتکب وعصيت  ،واضباحتياط حنابر  و آورد  .  شده استحه ضهت تأظير در ني 

ت نکند. 2 کـار حـه؛ خعنی ظصوص روػۀ واضب را ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 
ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 
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کـه روػه را حاطـل   کـاری  کـه وـاه روضـان اسـت و  ـه شـود  گر حعد اػ اعان ظهـر وتوض  ا
کنـد و حعـد اػ وـاه ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،دکند انسام نداده حاشـ وی ـت روػه  رضـاًء ني 

 ؛ روضان هن آن را قضا نهاخد
کــه روػه را حاطــل وی کــاری  ــه شــود و  گــر قبــل اػ ظهــر وتوض  ــا ا ــداده  او  کنــد انســام ن

کند و روػه، حاشد ت روػه   .  اش صحيح است حاخد ني 
کــدام روػ اػ وــاه ر . 37 مسأله کنــد  ن  ــت ظــود وعــي  وضــان را انســان الػم نيســت در ني 
ص اػ وـاه روضـان روػه حگيـرد و  روػه وی ـت خـک روػ وشـص  کـه حـه ني  گيرد و در صورتی 

کــه آن روػ ــه شــود  روػۀ او صــحيح ، روػ دخگــری اػ وــاه روضــان بــوده اســت، حعــد وتوض 
ل وــاه روػه حگيــرد؛ حاشــد  وی ــت روػ او  م خــا ، وــثاًل طنانشــه فــرد حــه ني  حعــد حفههــد روػ دو 

م واه بوده  .  او صحيح استروػۀ ، سو 

 ن غير روزۀ واه روضان ت روزه واجج وعي   وقت ني 
گــر غيــر اػ روػۀ وــاه روضــان . 38 مسأله ن دخگــری بــر انســان واضــب حاشــد، ا ، روػۀ وعــي 

نی را روػه حگيرد که روػ وعي  کرده حاشد  ت روػۀ وـاه ، وثاًل نغر  ت آن ههانند ني  وقت ني 
ـت آن بـرای شـصص ولتفـ. حنابراین، روضان است حنـابر احتيـاط  ،تآظـرین وقـت ني 

کـه حاخـد هنگـام ، واضـبحنـابر احتيـاط  واضب هنگام اعان صـبح اسـت حـه ایـن وعنـا 
ت را اػ این ػوان تأظير نينداػد، صبح  .  اوساک او ههراه حا قصد روػه حاشد و ني 

کند و قبل اػ ظهـر خـادش  که روػۀ آن روػ بر او واضب است خا فراووش  گر نداند  ا ا او 
کاری ، بیاخد کنـد که روػه را حاطل ویطنانشه  ـت  روػۀ او ، کند انسام نداده حاشد و ني 

گر حعد اػ اعان ظهر خادش بیاخد صحيح است ۀ روػ را حـه ، واضبحنابر احتياط  ،و ا حقي 
کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخدقصد قرحت و  .  طلقه اوساک 

ن اسـت . 39 مسأله که ػوانش وعـي  که قبل اػ اعان صبح در روػۀ واضبی   غيـر، کسی 
ت روػه ظوابیده، اػ روػۀ واه روضان کنـد، حدون ني  ـت  گر قبل اػ ظهر بیدار شود و ني  ، ا

گر حعد اػ ظهر بیدار شود روػۀ او صحيح است ـۀ روػ را حـه حنابر احتياط  ،و ا واضب حقي 
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کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخد، طلقهقصد قرحت و  .  اوساک 

 ن وانند رو ت روزۀ واجج غير وعي  ارهوقت ني  كف   زۀ قضا و 
ت روػۀ واضب . 41 مسأله ن وقت ني  گـر . حنـابراین، تا اعان ظهر حـاقی اسـت، غير وعي  ا

نی وثل روػ اره خا روػ ۀبرای روػه واضب غير وعي  عهـدًا ، قضای واه وبارک روضـان ۀکف 
ت نکند  ؛ اشکال ندارد، تا نزدخک اعان ظهر ني 

ت  گر قبل اػ ني  کـه روػه نگيـرد، حلکه ا خـا تردخـد داشـته حاشـد  تصهين داشـته حاشـد 
کـه روػه را حاطـل وی، که حگيرد خـا نـه کـاری  کنـد انسـام نـداده حاشـد و قبـل اػ   طنانشـه 

کند ت  ـت حعـد اػ اعان ظهـر؛ او صحيح است ۀروػ، اعان ظهر ني  ـا ني  حنـابر احتيـاط  ،او 
کافی نهی  .  حاشد واضب 

ـت . 41 مسأله ت روػۀ نياحتی قضـا اػ وي  اعان  تـا، فـرد وثـل روػۀ قضـای ظـود، وقت ني 
انی و حدون اضرت نيست 1ظهر اداوه دارد  .  و فرقی بین روػۀ استيساری و روػۀ وس 

 ت روزه  احكام دیگر ني 
اره حگيـرد . 42 مسأله کف  گر انسان حصواهد روػۀ قضا خا  ن نهاخـد، ا وـثاًل ؛ حاخـد آن را وعـي 

اره وی کف  که روػۀ قضا خا روػه  کند  ت   ؛ گيرم ني 

کن، ولی در واه روضان  ت  که روػۀ واه روضان ویالػم نيست ني  گر ، گيرم د  حلکه ا
کند ت  روػۀ وـاه روضـان ، نداند واه روضان است خا فراووش نهاخد و روػۀ دخگری را ني 

 .  قصد وفا حه نغر الػم نيست، و در روػۀ نغر و وانند آن شود حساب وی
کردن آن . 43 مسأله ت روػه خا تصهين حه حاطل   : طند صورت دارد، برگشتن اػ ني 

نـی وثـل روػۀ وـاه روضـان حاشـدواض ۀدر روػ .1 ظـود دو ، کـه ایـن صـورت، ب وعي 
 :  قسن است

                                                           
کــه اضيــر. 1 گــر در عقــد اضــاره شــرط شــود  ــت را حــه تــأظير ، اػ اعان صــبح، ولــی ا ــت روػه داشــته حاشــد و ني  ني 

الػم ، بـرای آنکـه حـه وقتضـای عقـد اضـاره عهـل شـود، بـر آن واقـع شـود نينداػد خا آنکـه عقـد اضـاره وبتنـی
ت نهاخد  .  است اػ اعان صبح ني 
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کنـد روػه نباشـد خـا وـ .الف کـه روػه حاشـد خـا نـهقصد  د شـود  گـر  ،در ایـن وـورد 1؛رد  ا
ــت روػه نکنــد ــاره ني  ــا تردخــدی دوح گــر و  اش حاطــل اســت روػه، پــس اػ طنــين قصــد خ ا

کــه رپشــيهان شــده و قبــل اػ انســام و دوحــاره ، کنــد( وػه را حاطــل ویفطــرات )کارهــایی 
کنـد ت روػه  کنـد و حعـدًا قضـای ، ني  کـه روػۀ آن روػ را تهـام  احتيـاط واضـب آن اسـت 

 . ضا آورد هآن را هن ح
کند روػه را حا خکی اػ وفطرات  .ب ه و -قصد   -فطر بودن آن هست حا اخنکه وتوض 
کردن آن وحاط کند خا آنکه در حاطل  د شودل  گـر پشـيهان شـده و ا ،در ایـن صـورت 2؛رد 
کند و حعدًا ، فطر روػه را انسام ندهدو که روػۀ آن روػ را تهام  احتياط واضب آن است 

 . ضا آورد هقضای آن را ح
ن نيسـت ۀدر روػ .2 که وقـت آن وعـي  ـاره خـا روػ ۀوثـل روػ، واضبی  قضـای وـاه  ۀکف 

کـ، وبارک روضان کنـد  گـر فـرد قبـل اػ اعان ظهـر قصـد  کـه رد  ه روػه نباشـد خـا وـا د شـود 
کند خکی اػ وروػه حا ه وفطـر بـودن  -رات روػه را فطشد خا نباشد خا قصد  حا اخنکه وتوض 

که حضا آورد خا و هح -آن هست  د شود  نشـه پشـيهان شـده و قبـل طنا، ضا آورد خا نـه هرد 
کند، فطراتاػ انسام و ت روػه   .  او صحيح است ۀروػ، قبل اػ اعان ظهر دوحاره ني 

که انس . 44 مسأله ل وـاه روضـانروػی را  ، ان شـک دارد آظـر وـاه شـعبان اسـت خـا او 
ک یوم » گرفتن در آن روػ  وی« الش   .  واضب نيست، ناوند و روػه 

گر فرد حصواهد در  . 45 مسأله ـک یوم »ا ـت روػۀ آن روػ ، روػه حگيـرد« الش  کيفي  در وـورد 
 : ووارد عیل ضاری است

ـت روػۀ وـاه روضـان نهاخـد نهی .الف ـت  توانـد ني  گـر عهـدًا ني  کنـدو ا ، وـاه روضـان 
 .  حعدًا وعلوم شود واه روضان بوده استهرطند  ،حاشد اش حاطل وی روػه

ی واه شعبان خا روػۀ قضا خا نغر خا روػۀ واضب دخگـری  وی .ب ت روػۀ وستحب  تواند ني 
گر وعلوم شد واه روضان بوده نهاخد  . شود روػۀ واه روضان وحسوب وی، و حعدًا ا

                                                           
ت قطع»آن را . 1  . ناوندوی« ني 

ت قاطع»آن را . 2  . ناوندوی« ني 
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گـر وـا .ج کند ا ت  گـر وـاه روضـان ، ه روضـان اسـتطنانشه ني  روػۀ وـاه روضـان و ا
ی خا وانند آن حاشد، نيست  .  اش صحيح است روػه، روػۀ قضا خا وستحب 

کـــه فعـــاًل ظداونـــد وتعـــال اػ او ظواســـته .د کنـــد آنشـــه را  گـــر قصـــد  اػ روػۀ  عـــنا - ا
ــی را  خــا حــه، انســام دهــد - واضــب خــا وســتحب کنــد )روػۀ ظاص  ــی قصــد روػه  کل  طــور 

کــافی اســت و روػۀ وــاه روضــان قصــد نکنــ ــوده  د( و حعــدًا وعلــوم شــود وــاه روضــان ب
 . شود وحسوب وی

کــه یــوم  . 46 مسأله گرفتــه فــردی  ــک را روػه  طــه قبــل اػ  -طنانشــه در بــین روػه ، الش 
ــت، اســت  روضــان  حفههــد وــاه -حعــد اػ ظهــر  اعان ظهــر و طــه   روضــان  وــاه  حاخــد فــورًا ني 

 .  نهاخد
گر فرد در یوم  . 47 مسأله ک ا روضـان  حفههد واه   وغرب  نگيرد و حعد اػ اعان  روػه  الش 
 .  واه روضان را حگيرد یوعصيت نکرده و حعدًا حاخد خک روػ روػۀ قضا، بوده

گر فرد در یوم  . 48 مسأله ک روػه نگيرد و در بین روػ حفههد واه وبـارک روضـان  ا الش 
 : سه حالت دارد، است

کــه روػه ر، قبــل اػ اخنکــه حفههــد وــاه روضــان اســت .الففف ، کنــد ا حاطــل ویکــاری 
، واضــبحنــابر احتيــاط  و توانــد آن روػ را روػه حگيــرد نهی، در ایــن صــورت؛ انســام داده

کـه روػه را حاطـل وی کارهایی  کنـد در حاقيهانـده روػ پرهيـز نهاخـد و حاخـد حعـد اػ  حاخد اػ 
کند، واه روضان  .  آن روػ را قضا 

کــه روػه را حاطــل وی .ب ــه شــود وــاه  کنــد انســام نــداده و حعــد اػ کــاری  ظهــر وتوض 
کنـد و حعـد اػ ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،در ایـن صـورت؛ روضان است ـت روػه  رضـاًء ني 

 .  واه روضان هن آن را قضا نهاخد
کــه روػه را حاطــل وی .ج  ــه شــود وــاه  کــاری  کنــد انســام نــداده و قبــل اػ ظهــر وتوض 

کنــد و ر، در ایــن صــورت؛ روضــان اســت ــت وــاه روضــان  اش  وػهواضــب اســت فــورًا ني 
 .  صحيح است
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 وفطرات روزه را ترک نهاید: شرط نهن 
کـه « فطـرات روػهو»خنکـه روػه صـحيح حاشـد حاخـد فـرد برای ا . 49 مسأله )طيزهـایی 

ــد روػه را حاطــل وی ــز طــه و، کنــد( تــرک نهاخ ــا پرهي ــین روػ حاخــد اػ آنه ــه در ب ک فطراتــی 
که شرط صحيح بودن روػه در هنوثل ظوردن و آشاويدن و طه و، نهاخد گـام فطراتی 

وثــل اخنکــه عهـدًا حــا حالــت ضناحــت وارد صــبح وــاه  1،شــود اعان صـبح وحســوب وی
کـه اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـد عهـدًا غسـل را تـا اعان  ۀوبارک روضان نشـود خـا ػنـی 

 .  شود که تفصيل احکام در وساجل حعد عکر وی، صبح تأظير نينداػد

كه روزه را باطل وی  كند )وفطرات روزه(  اووری 
که عبارت است اػ وػه را حاطل ویطند وورد ر . 51 مسأله  : کند 

   ؛ظوردن و آشاويدن :اّول
  ؛ضهاع :دّوم 
   ؛استهناء :سّىم 

کــرم، واضــبحنــابر احتيــاط  :چهففاسم و  دروغ حســتن حــه ظداونــد وتعــال و پیــاوبر ا
   ؛ضانشينان پیاوبر

  ؛واضبحنابر احتياط  رساندن غبار غليظ حه حلق :پًجن 
  ؛تا اعان صبح حاقی واندن بر ضناحت :ششن 
  ؛حاقی واندن ػن بر حيض و نفاس تا اعان صبح :هفتن 
کردن حا اشيای روان :هشتن    ؛إواله 
کردن :يهن    .قی 
 .  شود در وساجل حعد عکر وی، و احکام این ووارد 

                                                           
که روػه ،صحيح بودن روػه. 1 گرفتهحدین وعناست  که  ه قضـا حـه ططه قضای حقيقی و  - نياػ حه قضا، ای 

ت عقوحت  . ندارد - عل 
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 3 .خوردن و آشاويدن 
گــر روػه . 51 مسأله ــه حــه اخنکــه روػه دارد عهــدًا طيــزی حصــورد خــا بیاشــاودا ، دار حــا توض 
، وثـل نـان و آب، طه ظوردن و آشاويدن آن طيز وعهـول حاشـد، شود حاطل وی او ۀروػ

خاد، طه وعهول نباشد کن حاشد طه ز گـر آب ، وثل ظاک و شيره درظت و طه  ـی ا حت 
ـــرد ـــرو ب ـــرده و آن را ف ـــه دهـــان ب ـــاره ح اش حاطـــل  روػه، کهـــی اػ دهـــان بیـــرون آورد و دوح

ــین رفتــه کــه  قــدر انــدک حاشــد وگــر آنکــه آن وقــدار آب آن؛ شــود وی در آب دهــان اػ ب
 .  فرقی بین اقسام روػه نيست ،و در این حکن حساب شود ستهلک()و

که وشغول غغا ظـوردن اسـت حفههـد صـبح شـده . 52 مسأله گر فرد هنگاوی  حاخـد ، ا
اش حاطـــل اســـت و حـــا  روػه، لقهـــه را اػ دهـــان بیـــرون آورد و طنانشـــه عهـــدًا فـــرو ببـــرد

که حعدًا عکر ظواهد شد اره ه، توضيحی   .  شود ن بر او واضب ویکف 
گــر روػه . 53 مسأله کــه بــین دنــدان ا ــده اســت دار طيــزی را  ، عهــدًا فــرو ببــرد، ها وان
 .  شود اش حاطل وی روػه

که وی . 54 مسأله هاخش را  الػم نيست پیش اػ اعان دنـدان، ظواهد روػه حگيرد کسی 
کند خا وسواک بزند کـه بـین دنـدان، ِظالل  گر حداند غغایی  در روػ فـرو ، ها وانـده ولی ا

کند خا وسواک بزند، درو وی  .  حاخد ِظالل 
گر روػه . 55 مسأله شـود و در  اش حاطـل نهی روػه، دار سهوًا طيـزی حصـورد خـا بیاشـاود ا

 .  این حکن فرقی بین اقسام روػه نيست
کـردن ترشـی و واننـد آن در هرطنـد  ،فرو بـردن آب دهـان . 56 مسأله ر  ـت تصـو  حـه عل 

 .  کند روػه را حاطل نهی، دهان ضهع شده حاشد
که حه فضای دهان نرسـيده حاشـد، سر و سينهفرو بردن اظالط  . 57 مسأله ، تا ػوانی 

گــر داظــل فضــای دهــان شــود و آن را فــرو ببــرد؛ اشــکال نــدارد اش   حــاػ هــن روػه، حلکــه ا
که آن را فرو نبردهرطند  ،شود حاطل نهی  .  احتياط وستحب است 

آوپـــول تقـــوختی خـــا ســـرم هرطنـــد  ،کنـــد روػه را حاطـــل نهی، آوپـــول و ِســـُرم . 58 مسأله
 .  شدقندی نهکی حا
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گـوش . 59 مسأله وـزۀ آن حـه هرطنـد  ،کنـد روػه را حاطـل نهی، رخصتن دارو در طشن و 
گـر فـرد دارو را در بینـی بریـزد؛ گلو برسـد ـا ا رسـد خـا نـه و  طنانشـه ندانـد حـه حلـق وی، او 

   .کند روػه را حاطل نهی، قصد رساندن آن حه حلق را هن نداشته حاشد
ــه ضهــت عارضــه . 61 مسأله گــر ح نفــغ و ســوراظی در حــدن اخ ا کــه اػ ای و  ســاد نهاخنــد 

گوارش شود و بـر داظـل شـدن غـغا اػ طریـق  طریق آن آب و غغا وارد وعده و دستگاه 
کند، آن  ؛ شود روػه حاطل وی، عرفًا صدق ظوردن و آشاويدن 

گــر فــرد آب خــا طيــز دخگــر را اػ طریــق بینــی وارد حلــق و وــری نهاخــد کــه ا ، ههشنــان 
 . کند آشاويدن صدق نهوده و روػه را حاطل وی

کـــردن دســـتگاه آندوســـکوپی در وعـــده بـــراى عکســـبردارى . 61 مسأله حـــدون  - وارد 
که وبطل روػه است ههـراه آن داظـل وـری خـا وعـده شـود  روػه را حاطـل - اخنکه طيزى 

 ؛ کندنهی

گر دستگاه حـه ضهـت تسـهيل در وارد شـدن حـه حـدن خـا واننـد آن  ا ا حـه روغـن خـا ، او 
ــا وعــده وــی کــه وارد وــری خ ــی آغشــته شــده  ووضــب حاطــل شــدن روػه ، شــودوــواد طب 

 . گردد وی
که . 62 مسأله گردد و نداند  گر فرد در حال روػه ظون دواغ  کـردن سـر - وثالً  - ا  حلند 

فاقــًا و حــدون قصــد و واننــد آن ووضــب وارد شــدن ظــون حــه حلقــش وــی شــود خــا نــه و ات 
گردد  ؛ اش صحيح استاشکال ندارد و روػه ،ظون وارد حلق 

ــه ــا اطــالع و توض  ــر ح گ ــدا، ولــی ا کنــداق ــار  ک ــه ایــن  کــه وقــدار ظــون ، م ح در صــورتی 
کـه عرفـًا صـدق ظـوردن خـا آشـاويدن نهاخـد وارد هرطنـد  - شده حه حلق طوری حاشـد 
 .  شوداش حاطل ویروػه - کن

کـــه وبـــتال حـــه بیهـــاری ظـــونریزی لثـــه اســـت و وـــی . 63 مسأله دانـــد در حـــال فـــردی 
اســت و  اش صــحيحاشــکال نــدارد و روػه، روداظتيــار فــرو وــی ظــون لثــه بــی، ظــواب

 ؛ بیدار واندن برای پیشگيری اػ فرو رفتن ظون بر وی الػم نيست

ــه وحــض بیــدار شــد  ســتهلک )اػ ن طنانشــه دهــان ظــونی حاشــد و ظــون وولــی ح



    / وػه  ر 

کرده ظون را بیرون بریـزد خـا دهـان را شستشـو ، رفته( وحسوب نشود بین حاخد وراقبت 
گــر آب دهــان دهــد کــه ههــراه حــا ظــون غيــر و و ا هرطنــد حــه  - تســتهلک اســظــود را 

ت فــوق ــل نهــی ضهــت وشــق  کــه وعهــواًل تحه  اش روػه، عهــدًا فــرو ببــرد - شــودالعــاده 
کـه روػه اسـت و آن ؛ شودحاطل وی کنـد  گر ظون حدون اظتيار فرو رود خا فراوـوش  ولی ا
 .  اش صحيح استروػه ،را فرو دهد

عـغر شـرعی بـرای افطـار ، حه تنهـایی، احساس تشنگی خا ضعف داشتن . 64 مسأله
ــر آن حــه ، ســتروػه ني کــه در اث خــاد اســت  گــر تشــنگی خــا ضــعف فــرد حــه قــدری ز ولــی ا

کــه وعهــواًل نهی ــادی بیفتــد  خ کــرد ســصتی ز ــل  ظــوردن روػه اشــکال ، شــود آن را تحه 
 ؛ ندارد

خــد حــه وقــدار احتيــاط واضــب حا ولــی طنــين شصصــی در وــاه وبــارک روضــان حنــابر 
که عکر شـد ح -العاده  آن ضعف خا تشنگی فوق ضرورت و اػ بین رفتن  -ا توضيحاتی 

ــه روػه را حاطــل وی ک کــاری  ــۀ روػ اػ انســام  ــا نهــوده و در حقي  کتف ــد ا ــد، کن ــز نهاخ  ،پرهي
 . شود حا ظوردن خا آشاويدن وی حاطل وی، روػه، در هر صورتهرطند 

کليـه خـا ػظـن وعـده  کـه وـرخض اسـت و وـثاًل وبـتال حـه بیهـاری سـنگ  کسی  ه  البت 
ه دارد و الػم است ضهت دروان خا پیشـگيری  حاشد و روػه برای وی ضرر وی قابل توض 

ت وــرض خــاد آب بیاشــاود خــا غــغا حصــورد، اػ شــد  روػه بــر وی واضــب ، در بــین روػ ز
ـۀ  نيست و آشاويدن آب خا ظوردن غغا براخش ضـایز وی حاشـد و واضـب نيسـت در حقي 

که روػه را حاطل وی کاری   .  ظودداری نهاخد، کند روػ اػ انسام 
کــه فــرد ضوخــدن غــغ . 65 مسأله ــه خــا پرنــده و طشــيدن غــغا و واننــد اخنهــا  ا بــرای حش 

فاقًا فرو بـرودهرطند  ،رسد قصد فرو بردن آن را ندارد و وعهواًل نيز حه حلق نهی روػه ، ات 
که حه حلـق وی؛ کند را حاطل نهی ل حداند  گر انسان اػ او  کـار را عهـدًا  ولی ا رسـد و ایـن 
اره بر او واضب ویاش حاطل شده و قضا و  روػه، انسام دهد  .  شود کف 

خاد برای روػه . 66 مسأله گـر حعـد اػ وضهضـه حصواهـد  دار وکروه اسـت وضهضۀ ز و ا
کــه اػ بیــرون دهــان در هنگــام وضهضــه، آب دهــان را فــرو ببــرد وارد دهــان ، حاخــد آبــی 
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که در آب دهان اػ بین رفته )  و آن -شده  کن نيست   -سـتهلک( حسـاب شـود وقدر 
کـه سـه ورتبـه آب دهـان را بیـرون بریـزدو بهتر آن  را بیرون بریزد حـا خـک هرطنـد  ،است 
 .  اػ دهان ظارح شده حاشد، حار هن آن آب

گر انسان حداند حه ضهـت وضهضـه . 67 مسأله آب  اظتيـار خـا اػ روی فراووشـیبـی، ا
گلوخش وی گـر در ایـن صـورت، شود وارد  کنـد و ا در روػۀ وـاه وبـارک ، نباخـد وضهضـه 

کرد فاقًا آب  ولی ،روضان وضهضه  اش وحل  اشکال  صحيح بودن روػه، فرو نرفتات 
کند و حعدًا قضای آن راحنابر  و است  ؛ ضا آورد هح احتياط واضب روػۀ آن روػ را تهام 

گـــر فـــرد روػه  ـــه ضهـــت وضهضـــه بیحلکـــه ا ـــد ح ، رود اظتيـــار آب فـــرو وـــی دار ندان
ـه حـه اخنکـه روػه اسـت بـرای  کنـد و « رفـع عطـش و تشـنگی»طنانشه حـا توض  وضهضـه 

و تفصـيل ایـن  شود و قضای آن واضب است اش حاطل وی اظتيار آب فرو رود روػه یب
 .  وورد نهن ظواهد آود« 334»وطلب در وسألۀ 

 2 .ِجهاع 
گـاه  فقـط حـه وقـدار ظتنـههرطنـد  ،کنـد ضهاع )آويزش( روػه را حاطـل وی . 68 مسأله

 .  داظل شود و ونی هن بیرون نياخد
کهتــر اػ وقــدار ظتنــه . 69 مسأله گــر  روػه ، هــن بیــرون نياخــد گــاه داظــل شــود و ونــی ا

که ظتنه؛ شود حاطل نهی کهتر اػ وقدار ظتنه، گاه ندارد ولی در وورد شصصی  گر  گـاه  ا
 .  شود اش حاطل وی داظل شود نيز روػه

که حه انـداػ ظتنـه . 71 مسأله کند  گر فرد عهدًا قصد ضهاع نهاخد و شک  گـاه داظـل  ا
گـر فـرد و در هـ شـود وعلـوم وی« 31»حکـن ایـن وسـأله اػ وسـألۀ ، شده خا نـه ر صـورت ا

که روػه را حاطل وی اره بر او واضب نيست، کند انسام نداده حاشد کاری   .  کف 
کــه روػه اســت و ضهــاع نهاخــد . 71 مسأله کنــد  گــر انســان فراوــوش  خــا او را حــه ضهــاع ، ا

کـــه اػ اظتيـــار او ظـــارح شـــود روػ، وسبـــور نهاخنـــد ولـــی ، شـــود او حاطـــل نهی ۀطـــوری 
کنـد خـا اض، طنانشه در بین ضهـاع خـادش بیاخـد بـار اػ او برداشـته شـود و اظتيـار پیـدا 
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گر ظارح نشود روػه حاخد فورًا اػ حال ضهاع ظارح شود  .  اش حاطل است و ا

 1 .استهناء 
گر روػه . 72 مسأله کنـد روػه ا خعنـی اخنکـه  ،اسـتهناء .شـود اش حاطـل وی دار استهناء 

کـه ونـی اػ او بیـرون آخـد، ورد حا ظود خا حـه صـورت دخگـری غيـر اػ ضهـاع کنـد  و  کـاری 
ق شدن این اور در وورد ػنان کاری 1وحق  کـه ووضـب  - غير اػ ضهاع - حا انسام  است 

گردد  .  عکر شد« 312»وسألۀ « ضناحت» وبحبو توضيح آن در ضلد اول  ضناحت آنان 
گر بی . 73 مسأله  .  اش حاطل نيست روػه، اظتيار ونی اػ انسان بیرون آخد ا
گــاه روػه . 74 مسأله گــر در روػ حصواحــد وحــتلن  هــر  کــه ا خعنــی در ، شــود ویدار حدانــد 

حـه سـبب نصوابیـدن حـه هرطنـد  ،ضـایز اسـت حصواحـد، آخـد ظواب ونی اػ او بیـرون وی
گر وحتلن شود  .  شود اش حاطل نهی روػه، ػحهت نيفتد و ا

گـــر روػه . 75 مسأله واضـــب ، دار در حـــال بیـــرون آوـــدن ونـــی اػ ظـــواب بیـــدار شـــود ا
کند  . نيست اػ بیرون آودن آن ضلوگيری 

که وحـتلن شـده روػه . 76 مسأله کنـد وی ،داری  حدانـد حـه سـبب هرطنـد  توانـد ادرار 
کردن  .  آخد ونی اػ وسرا بیرون وی ۀحاقيهاند، ادرار 

که وحـتلن شـده روػه . 77 مسأله گـر حدانـد ونـی در وسـرا وانـده و در صـورتی  ،داری  ا
احتيـاط وسـتحب ، آخـد حعد اػ غسل ونی اػ او بیـرون وی، که قبل اػ غسل ادرار نکند

کند که پیش اػ غسل ادرار    .آن است 
که عهدًا حه قصد بیرون آوـدن ونـی . 78 مسأله وـثاًل حـا ػن ظـود حـاػی و شـوظی ، کسی 

ـه حـه و، کند و ونی اػ او بیرون نياخد کـه توض  گـر ، فطـر بـودن ایـن عهـل داشـتهدر صـورتی  ا
ــت روػه نکنــد کنــد روػۀ او حاطــل اســت، دوحــاره ني  ــت روػه  حنــابر  ،و طنانشــه دوحــاره ني 

کند و قضا هن حنهاخد 2طلقهرحت وروػه را حه قصد قحاخد ، واضباحتياط   .  تهام 
                                                           

 . ناوندوی« استشهاء»که آن را . 1

ت نکند. 2 کـار حـه؛ خعنی ظصوص روػۀ واضب را ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 
ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 
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گر روػه . 79 مسأله دار حدون قصد بیرون آودن ونی وثاًل حـا ػن ظـود حـاػی و شـوظی ا
کـه ونـی اػ او ظـارح نهی، کند هرطنـد  -شـود  طنانشه خقين خا اطهينان داشته حاشـد 

فاقًا ونی بیرون آخد  گر اطهينان ندارد، روػۀ او صحيح است -ات  کـه ، ولی ا در صـورتی 
 .  اش حاطل است روػه، ی اػ او بیرون آخدون

 3 .غ بستن به خداوند وتعال و پیاوبر  بنابر احتياط اطهار ۀو اجه   درو
گر روػه . 81 مسأله گفتن خا نوشتن خا اشـاره و واننـد اخنهـا حـه ظداونـد وتعـال خـا  ا دار حا 

کــرم ــۀ اطهــار پیــاوبر ا طــه در اوــور دخنــی و طــه در اوــور  - عهــدًا نســبتی را خــا اجه 
کــه آن نســبت دروغ حاشــد - یدنيــو گفــتن»فــورًا حگوخــد هرطنــد  ،حدهــد  خــا توحــه « دروغ 
   .حاطل است واضبحنابر احتياط  روػۀ او، کند

کنـد ،حنابراین گر وثاًل در روػۀ واه روضان طنين  واضـب حاخـد روػۀ حنـابر احتيـاط  ،ا
کند و قضای آن را هن حگيرد 1طلقهقصد قرحت وآن روػ را حه     .تهام 

و  در وــورد دروغ حســتن حــه حضــرت ػهــرا، وســتحبحنــابر احتيــاط  نایــن حکــ 
   2.نيز ضاری استسایر پیاوبران و ضانشينان آنان

ــر انخشــا ــر اســت عک گ ــر دار روػه ا ــحگو ظلــوت در را وــغکور دروغ ظب ــ دخ  حضــور در اخ
 و دخـحگو سـصن یفارسـ حـه نکـهخا وثـل - دخـحگو فههـد ینه را آن یوعنا که یا شنونده
ــان یســيانگل وصاطــب ــ زح ــان عــرب اخ ــوده زح ــا و ب  حاطــل اش روػه - نفههــد را آن یوعن

ا شود؛ ینه گر او   دنيشـن وعـرض در اخـ حشـنود فههد یو را وغکور ظبر یوعنا که یکس ا
 -  رديـگ قـرار یو اريـاظت در و شـده ضـبط صـدا کـه یصـورت واننـد - حاشـد یکس نيطن
   .شود یو طلحا - گغشت که یحيتوض حا - واضب اطياحت حنابر اش روػه

گر روػه . 81 مسأله که دليل وعتبری بر راست بودن آن نـدارد ا دار حصواهد ظبری را حگوخد 
وسـتقيهًا حـه  طنانشه آن را حه صورت نقل حگوخد و آن را، داند راست است خا دروغ و نهی

                                                           
 .  ههان. 1
ه. 2 ک اػ ضهلـه حضـرت ػهـرا و وعصـووين دروغ حستن حه ظداوند و پیـاوبر، البت  گناهـان  بيـره اػ 

 . است
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ــرم  ک ــاوبر ا ــۀ اطهــار  پی ــه ،اش صــحيح اســتروػه، نســبت ندهــد و اجه  ــابر  وگرن حن
که در وسألۀ قبل عکر شد اش حهواضب روػهاحتياط   . حاطل است، وعنایی 

گر انسان طيزی را حه اعتقاد اخنکه راسـت اسـت اػ قـول ظداونـد وتعـال  . 82 مسأله ا
کرم  ـۀ اطهـارخا پیاوبر ا کنـد و حعـد حفههـد دروغ بـوده خـا اجه  اش حاطـل  روػه، نقـل 

 .  شود نهی
کــه وی . 83 مسأله گــر فــرد طيــزی را  حــه ظداونــد وتعــال خــا پیــاوبر ، دانــد دروغ اســت ا

ۀ اطهار کرما گفتـه راسـت بـوده خا اجه  که  گـر ، نسبت دهد و حعد حفههد آنشه را  ا
کـار روػه را حاطـل وی کـه ایـن  ه داشته  حاخـد روػه را حـه ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،کنـد توض 

کند و قضای آن را هن حقصد قرحت و  . ضا آورد هطلقه تهام 
کــه دخگــری ســاظته . 84 مسأله ــر انســان دروغــی را  گ ــد ، ا ــه ظداون ــا عهــدًا ح وتعــال خ

کرم ۀ اطهار پیاوبر ا اش حـه وعنـایی  روػه، الػمحنـابر احتيـاط  ،نسبت دهد خا اجه 
کـــه آن دروغ را ؛ شـــود حاطـــل وی، عکـــر شـــد« 54»کـــه در وســـألۀ  کســـی  گـــر اػ قـــول  ولـــی ا

کند ،ساظته گفتۀ وی آن را نقل     1.شوداش حاطل نهیروػه، حدون تأیید 
گــر اػ روػه . 85 مسأله ــا پیــاوب ا کــه آخ انــدا و او  طنــين وطلبــی فروــوده ردار بپرســند 

که در ضواب حاخد حگوخد کـه حاخـد حگوخـد، «حلی»: عهدًا حگوخد، «نه»: ضایی  : خا ضـایی 
کـه در وســألۀ ، واضـبحنـابر احتيــاط  اش روػه، «نـه»: عهـدًا حگوخــد، «حلـی» حـه وعنــایی 
ـۀ اطهـار ،و ایـن حکـن شود حاطل وی، عکر شد« 54»  در وـورد ظداونـد وتعـال خـا اجه 

 .  نيز ضاری است
کـــرم . 86 مسأله گـــر اػ قـــول ظداونـــد وتعـــال خـــا پیـــاوبر ا ـــۀ اطهـــار ا حـــرف  و اجه 

کــه روػه اســت، راســتی را حگوخــد ــد، حعــد در هنگــاوی  گفــتن»: حگوخ ــان  «دروغ  ــه آن ــا ح خ
                                                           

کــرم. 1 گفتــار وی حدهــد و فــرد روػه واننــد اخنکــه شصصــی نســبت دروغــی را حــه پیــاوبر ا دار در وقــام نقــل 
گفتـه اسـت»: حگوخد گـر حعـد اػ نقـل شـود اش حاطـل نهیروػه ،در ایـن وـورد .«آن شصص این طنـين  ـا ا ، او 

گفتـه آنشـه آن»: وـثاًل حگوخـد ،آن را تأییـد هـن حنهاخـد ،شـصص وـغکور وطلب کغب صـحيح و  ،شـصص 
که در وسألۀ  - واضباحتياط حنابر ، «حاشد وطابق حا واقع وی اش حاطـل  روػه - بیان شـد« 54»حه وعنایی 

 . شود وی
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که روػه وی گفتـه»: حگوخد، حاشد دروغی را نسبت حدهد و ووقعی  ام راسـت   آنشـه قـباًل 
کــه در وســألۀ  اش روػه، الػمحنــابر احتيــاط  ،«اســت حاطــل ، عکــر شــد« 54»حــه وعنــایی 
کـه در ایـن صـورت، وگـر آنکـه ونظـورش، شود وی اش   روػه، بیـان حـال ظبـرش حاشـد 

   1.شود  حاطل نهی
 اشـتباه را آن کلهـات اػ یحعضـ اخـ ظوانـد یوـ غلـط را نخکـر قـرآن کـه یفرد . 87 مسأله
ــظ  اػ تخــکاح قصــد کــه یصــورت در حصوانــد قــرآن  روػه حــال در توانــد یوــ کنــد، یوــ تلف 
 نیــا در و حاشــد نداشــته را اســت شــده نــاػل وتعــال ظداونــد طــرف اػ قــًة يحق کــه یقرآنــ

   .است حيصح ،اش روػه صورت

 1 .رساندن غبار غليظ به حلق بنابر احتياط 
، کنـد واضـب روػه را حاطـل ویحنابر احتياط  رساندن غبار غليظ حه حلق . 88 مسأله

که ظوردن آن حالل است وثل آ کـه ، ردطه غبار اػ طيزی حاشد  خا غبـار طيـزی حاشـد 
   .ظوردن آن حرام است وثل ظاک

کــه وــثاًل در روػۀ وــاه وبــارک روضــان غبــار غلــيظ حــه حلقــش روػه ،یناحنــابر داری 
کـرده و  2طلقـهضب حاخـد روػۀ آن روػ را حـه قصـد قرحـت وواحنابر احتياط  ،رسانده تهـام 

ات غبار غليظ در داظل؛ قضای آن را هن حگيرد گر عر  ه ا دهان طـوری ضهـع شـود  البت 
 .  شود روػه حاطل وی ،که فرو بردن آن عرفًا ظوردن وحسوب شود

                                                           
کــرم ســصن دروغــی ، شــب در وسلســی ، وثــل اخنکــه فــردی. 1 حــه ، دهــد و در روػ  نســبت وی را حــه پیــاوبر ا

را  طنـين ســصنی ، آخـا راسـت اسـت دخشـب شـها»: کنـد  اػ او سـؤال وی کـه روػه اسـت شصصـی  هنگـاوی 
زیــرا  ،شــود  اش حاطــل نهیروػه ،در ایــن صــورت .«راســت اســت، حلــی»در پاســز حگوخــد  و وی « اخــدا  گفته

گغشته براخش رد داده اسـت ای   تنها ظبر دادن اػ واقعه، ونظور فرد که در شب  گـر هنگـاوی  است  ـا ا و او 
کرم»: دکن  اػ او سؤال  که روػه است شصصی   راسـت ، اخـد  نسبت داده آخا آنشه دخشب شها حه پیاوبر ا

کـه حـه پیـاوبر، حلی»: و وی در پاسز حگوخد« است خا دروغا در ، «راسـت اسـت، نسـبت دادم سصنی 
که در وسألۀ  - واضباحتياط حنابر ، این فرض  .  شود  اش حاطل وی روػه - بیان شد« 54»حه وعنایی 

ت نکندخعنی ظصوص روػۀ واضب ر. 2 کـار حـه؛ ا ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 
ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 



    / وػه  ر 

که روػه . 89 مسأله کو و وانند اخنهـا اػ  احتياط واضب آن است  دار دود سيگار و تنبا
اػ رســاندن ســایر دودهــای غلــيظ حــه  ،ههشنــين .ســایر دظانيــات را حــه حلــق نرســاند

   .پرهيز نهاخد، واضبحنابر احتياط  ،حلق
کار را انسام دهد ،اینحنابر  گر عهدًا این  آن روػ را  واضب حاخـد روػۀحنابر احتياط  ،ا

کرده و قضای آن را هن حگيرد 1طلقهحه قصد قرحت و  .  تهام 
 .  کند روػه را حاطل نهی، رساندن غبار غير غليظ حه حلق . 91 مسأله
گر در فضای ؛ غليظ حاشدهرطند  ،کند  حصار آب روػه را حاطل نهی . 91 مسأله ه ا البت 

کـه در ایـن صـورت ، دار عهـدًا آن را فـرو دهـدل حـه قطـرات آب شـود و روػهدهان تبـدی
که در آب دهان  وگر آن؛ شود اش حاطل وی  روػه بین رفته حسـاب  اػ، قدر اندک حاشد 
 .  شود

ــت حــاد خــا طوفــان . 92 مسأله گــر حــه عل  کــه ، ا غبــاری غلــيظ پیــدا شــود و طــوری حاشــد 
رسـد و انسـان حـا اخنکـه  یحـه حلـق و، در صورت عـدم وراقبـت، وعهواًل طنين غباری
ه است و وی کند وتوض  حنـابر  ،حه حلـق برسـد وواظبت نکند و آن غبار، تواند وواظبت 

که در وسألۀ  - اش واضب روػهاحتياط  ؛ شـود حاطـل وی - عکر شـد« 55»حا توضيحی 
که در اثر وػش حاد خا طوفان پدخـد وی گرد و غباری  ا الػم نيست اػ  آخـد و پرهيـز اػ آن  او 

 .  پرهيز شود، اًل دشوار و سصت استوعهو
گــر روػه . 93 مسأله ــا وارد حلــق وی ا ــا دود و واننــد اخنه دار وواظبــت نکنــد و غبــار خ
ــه حلــق نهی، شــود ــه ح ک ــان داشــته  ــا اطهين اش صــحيح  روػه، رســد طنانشــه خقــين خ
گهــان وی ،ههشنــين اســت حکــن .اســت گــر  ــه حلــق نهی ا کــه ح ــدین  کــرده  رســد و ح

کـه در ایـن صـورتولی اح ،ضهت وواظبت ننهوده است ، تياط وسـتحب آن اسـت 
 . ضا آورد قضای آن روػه را نيز حه

که روػه است و وواظبت نکند . 94 مسأله کند  گر فرد فراووش  اظتيار غبـار و   خا بی، ا
 .  شود اش حاطل نهی روػه، وانند آن حه حلق او برسد

                                                           
 .  ههان. 1
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گــر دارو را فقــط ، شــود کــه بــرای تنگــی نفــس اســتعهال وی« اســپری آســن» . 95 مسأله ا
خه و شش  .  کند  روػه را حاطل نهی، شود  کند و دارو وارد وری نهی  ها وی وارد ر

 6 .باقيهاندن بر جنابت تا اذان صبح 
که ضنب است . 96 مسأله حاخد قبل اػ اعان صبح واه وبـارک روضـان غسـل ، فردی 

کنــد کنــد خــا طنانشــه وظيفــه ن  ن اســت تــيه  توضــيح احکــام حــاقی وانــدن بــر  .اش تــيه 
 .  شود اجل آخنده عکر ویدر وس ،ضناحت در اقسام وصتلف روػه

گــر فــرد . 97 مسأله گــر  ا ــا ا ــا اعان صــبح غســل نکنــد خ ضنــب عهــدًا در وــاه روضــان ت
ن ننهاخــد وظيفــه ــيه  ن اســت ت ــيه  کنــد و، اش ت ــد روػۀ آن روػ را تهــام  حنــابر احتيــاط  حاخ
ــت قرحــت و، واضــب ســپس حاخــد روػ دخگــری را نيــز روػه ؛ انســام دهــد 1طلقــهآن را حــه ني 

را نيـز حـه آن روػ ، قضـا اسـت خـا عقوحـت، روػۀ آن روػ دخگـرحگيرد و طون وعلوم نيست 
 .   روػه حگيردرحًة إلی اهّللقصد آنشه وظيفۀ اوست ق

حاقی واندن غير عهدی بر ضناحـت تـا اعان صـبح در وـاه وبـارک روضـان  . 98 مسأله
 ؛ اشکال ندارد

که اػ ضناحت ظوخش اطالع نداشته اسـت )ضاهـل حـه ووضـوع بـوده  کسی  نـه ، نيز 
دانسته( طنانشه در بین روػ وـاه وبـارک روضـان خـا حعـد اػ  حت را نهیاخنکه حکن ضنا

گرفتـه اسـت که ضنب بوده و حا حال ضناحـت روػه  ه شود  روػه اش صـحيح ، آن وتوض 
 .  حاشد وی

کــه وی ،ههشنــين دانســته ضنــب اســت و حــا اعتقــاد حــه اخنکــه در اعضــای  کســی 
گرفتـه، حدنش وـانعی نيسـت سـپس در بـین روػ خـا  ،غسـل ضناحـت انسـام داده و روػه 

فاقــًا وــانعی در اعضــای حــدن حــه هنگــام غســل بــوده خــا حــه  کــه ات  ــه شــود  حعــد اػ آن وتوض 
ــت ضهــل حــه ووضــوع( وثــل اخنکــه حفههــد ، غســلش حاطــل بــوده، دليــل دخگــری )حــه عل 

                                                           
ت نکند. 1 کـار حـه؛ خعنی ظصوص روػه واضب را ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 

ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 



    / وػه  ر 

هی داشته خا آب غسل نسس بوده است روػه او صـحيح ، غسل براخش ضرر قابل توض 
گر حا آن حال نهاػ ظوانده، حاشد و قضا نيز ندارد وی  .  نهاػش حاطل است ،ولی ا

کــه وی . 99 مسأله ــاه روضــان را حگيــرد کســی  ــا اعان  هــر، ظواهــد قضــای روػۀ و ــاه ت گ
گـر اػ روی عهـد نباشـد توانـد آن روػ را روػه حگيـرد نهی، صبح عهـدًا ضنـب حهانـد ، و ا

 احتيـاط وسـتحبهرطند  ،واه وبارک روضان حگيرد یروػۀ قضا، تواند در آن روػ وی
که آن روػ را روػۀ قضا نگيرد  .  است 

که وی وثالً   گـر حعـد اػ اعان صـبح ، ظواهد قضای روػۀ واه روضان را حگيرد فردی  ا
ــه شــود وحــتلن شــده و حدانــد قبــل اػ اعان وحــتلن شــده  اػ ظــواب بیــدار شــود و وتوض 

احتيــاط هرطنــد  ،توانــد آن روػ را حــه قصــد قضــای وــاه روضــان روػه حگيــرد وی، اســت
کار است وستحب  .  ترک این 

گــر فــرد ضنــب در غيــر روػۀ وــاه روضــان و قضــای آن  . 111 مسأله هــر روػۀ واضــب خــا  -ا
اشــکال نــدارد و ، عهــدًا تــا اعان صــبح بــر حــال ضناحــت حــاقی حهانــد -وســتحب دخگــر 

 . تواند آن روػ را روػه حگيرد وی
کنـد و حعـد اػ خـک روػ خـادش  . 111 مسأله گر ضنب در واه روضـان غسـل را فراوـوش  ا
گـر حعـد اػ طنـد روػ خـادش بیاخـد وػۀ آن روػ را قضا نهاخـدحاخد ر، بیاخد روػۀ هرطنـد ، و ا

که وی گـر نهی؛ داند ضنب بوده قضا نهاخـدروػی را  دانـد سـه روػ ضنـب بـوده خـا  وـثاًل ا
کند، طهار روػ گـر در ههـان روػ خـادش بیاخـد حاخد روػه سه روػ را قضا  حاخـد روػۀ آن ، و ا

کنــد و احتيــاط واضــب  کــه در آنروػ را تهــام  طلقــه داشــته صــد قرحــت وق، آن اســت 
 ،و ونظور اػ قضا در ایـن وسـأله روػه را نيز حاخد انسام دهد یقضا، حاشد و عالوه بر آن

که در وسألۀ   .  عکر شد« 33»حه وعنایی است 

این حکـن اظتصـاص حـه روػۀ وـاه وبـارک روضـان دارد و شـاول شاخان عکر است، 
 .  شود سایر اقسام روػه نهی

ک . 112 مسأله ولی واضب بـودن روػۀ فـردا خـا روػهـای  ،دانسته ضنب است ه ویکسی 
ل وــاه روضــان ، حعــد در وــاه روضــان را فراوــوش نهــوده کــه فــردا او  کــرده  وــثاًل فراوــوش 
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کـه در ، شـود است و حعـد اػ اعان صـبح ولتفـت واضـب بـودن روػۀ آن روػ وی حکهـی 
گر . حنابراین، شودبیان شد در وورد آن ضاری وی« 35»وسألۀ  فطری انسـام نـداده و وا

حاشــد و قضــا بــر  اش صــحيح وی قبــل اػ ظهــر اســت حاخــد آن روػ را روػه حگيــرد و روػه
 .  عهدۀ او ثاحت نيست

ن وقــت  . 113 مسأله کــدام اػ غســل و تــيه  کــه در شــب وــاه روضــان بــرای هــير  کســی 
ــه دارد کنــد، نــدارد و حــه وقــت نداشــتن هــن توض  گــر ظــود را ضنــب  حکــن حاقيهانــدن ، ا

که در وسألۀ  عهدی بر ضناحت را  .  عکر شد« 33»دارد 
ن اسـت  . 114 مسأله گر فرد حداند وقت برای غسل ندارد و وقت او تنها حـه انـداػۀ تـيه  ا

ن نهاخد کند و در وقت حاقيهانده تيه   .  اش صحيح است روػه، و ظود را ضنب 

ــر اســت،  ــه لحــشــاخان عک ــار  ،ظ حکــن تکليفــیاح ک ــرک ایــن  احتيــاط واضــب در ت
 1.است

کــه در شــب وــاه روضــا . 115 مسأله ــرای غســل داردکســی  ، ن ضنــب اســت و وقــت ب
کنـد و روػه حگيـرد و در ایـن ، طنانشه عهدًا غسل نکند تا وقت تنگ شـود ن  حاخـد تـيه 

 .  حاشد گناهکار ویهرطند  ،اش صحيح است صورت روػه
گر روػه . 116 مسأله کند 2،دار در روػ وحتلن شود ا  .  واضب نيست فورًا غسل 
کــرده . 117 مسأله ــت  کــه وــس  وي  حــه حــدن ويــت  خعنــی ضــایی اػ حــدن ظــود را ،کســی 
ـت وی، رسانده ـت را  روػه حگيـرد، تواند حدون غسل وـس  وي  گـر در حـال روػه هـن وي  و ا

 .  شود روػۀ او حاطل نهی، وس  نهاخد
کــه در شــب وــاه روضــان ضنــب اســت . 118 مسأله طنانشــه حدانــد خــا احتهــال ، کســی 

گـر حصواحـد تـا اعان صـبح بیـدار نهی کـه ا واضـب نباخـد حنـابر احتيـاط  ،شـود عقالیی دهـد 
ل ظوابیدن و دفعات حعد نيست ،و در این حکن نکرده حصواحد غسل  . فرقی بین ورتبه او 

                                                           
کـار اػ نظـر . 1 کـه فتـوٰی حـه ضـواػ آن نيـز وحـل  ، حکـن تکليفـی وحـل  اشـکال اسـتحرام بودن این  ههشنـان 

 . حاشداشکال وی

و حعضـی اػ وـوارد وسـاجل « 31»واننـد وـوارد وسـألۀ  ،اش صـحيح حاشـد ضنـب شـود و روػه خا حه هر طرخقی. 2
 . «33»و  33»



    / وػه  ر 

کــه ضنــب اســت در شــب وــاه روضــان بــرای  . 119 مسأله گــر فــردی  ل»ا عهــدًا ، «حــار او 
 : های وصتلفی دارد حکن روػۀ او صورت، حصواحد و تا اعان صبح بیدار نشود

گر حصواحد قبل اػ اعا .1 که ا شود و  ن صبح بیدار ویخقين خا اطهينان داشته حاشد 
کنـد روػۀ وی  ،در ایـن صـورت؛ حصواحـد، حا تصهين حه اخنکه حعد اػ بیدار شـدن غسـل 

 .  صحيح است
گـر حصواحـد قبـل اػ  .2 کـه ا خقين خا اطهينان داشته حاشد خـا احتهـال عقالیـی دهـد 

کنـد، شود ویاعان صبح بیدار  ، ولی نسبت حـه اخنکـه حعـد اػ بیـدار شـدن حاخـد غسـل 
ه ن  ؛ داشته و غافل حاشدتوض 

کند و ،در این صورت آن را حه قصـد  ،واضبحنابر احتياط  حاخد روػۀ آن روػ را تهام 
کـه در وسـألۀ قرحت و ، عکـر شـد« 33»طلقه انسام دهـد و قضـای آن را نيـز حـه وعنـایی 

 . ضا آورد هح
کــه بیــدار ، اطهينــان حــه بیــدار شــدن نداشــته حاشــد .3 ولــی احتهــال وعقــول دهــد 
کردن حصواحدشود و ح  ؛ ا تصهين بر غسل 

کند و ،در این صورت واضـب آن را حـه قصـد حنابر احتيـاط  حاخد روػۀ آن روػ را تهام 
کــه در حنــابر احتيــاط  طلقــه انســام دهــد وقرحــت و واضــب قضــای آن را نيــز حــه وعنــایی 
 . ضا آورد هح، عکر شد« 33»وسألۀ 

گر حصواحد تا اعان صبح بیدار نهی .4  ؛ شود حداند ا
کـه قبـل اػ اعان صـبح  .5 خقين خا اطهينـان داشـته حاشـد خـا احتهـال وعقـول دهـد 

کند، بیدار شود  ؛ ولی نصواهد حعد اػ بیدار شدن غسل 
کند و، (3 و 3در این دو صورت ) واضـب آن حنابر احتياط  حاخد روػۀ آن روػ را تهام 

ت قرحت و که در وسألۀ  -طلقه انسام دهد و قضا را حه ني   -عکـر شـد « 33»حه وعنایی 
اره بر او واضب وی کف   .  شود و 

کـه قبـل اػ اعان صـبح  .6 خقين خا اطهينـان داشـته حاشـد خـا احتهـال وعقـول دهـد 
کند خا نه ولی، شود بیدار وی که حعد اػ بیدار شدن غسل   ؛ تردخد داشته حاشد 
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 . واضب حکن وورد قبل را داردحنابر احتياط  ،این صورت
گر ضنب در شب وـاه روضـا . 111 مسأله ن حصواحـد و بیـدار شـود و خقـين خـا اطهينـان ا

گـر دوحـاره حصواحـد کـه ا قبـل اػ اعان صـبح بیـدار ، داشته حاشد خا احتهال وعقـول دهـد 
کنـد وی که حعد اػ بیدار شدن غسل  طنانشـه دوحـاره ، شود و تصهين هن داشته حاشد 

آن را حـه ، واضبحنابر احتياط  حاخد آن روػ را روػه حگيرد و، حصواحد و تا اعان بیدار نشود
ــت قرحــت و کــه در وســألۀ . طلقــه انســام دهــدني  ســپس حاخــد روػۀ آن روػ را حــه وعنــایی 

کند، عکر شد« 33»  ؛ قضا 

کـه عکـر شـد  م بیـدار شـده و حـا شـراخطی  کـه اػ ظـواب دو  کسـی  ، حکن وغکور برای 
م حصواحد م( حـه؛ نيز ضاری است، برای ورتبه سو  ه در ایـن صـورت )ظـواب سـو  طـور  البت 

گــر احتهــال عقالیــی بیــدار شــدن وــی م( ا ل )ظــواب دو  ــی و در صــورت او  ــا  ،داده کل  او 
اره هن حدهد، اطهينان حه آن نداشته است کف  که   .  احتياط وستحب است 

گرفتــه اســت . 111 مسأله کــه در آن احــتالم صـــورت  حســـاب « ظــواب اول»، ظــوابی 
گــر. حنــابراین، شــود وی حصواحــد و تــا دوحــاره ، فــرد پــس اػ بیــدار شــدن اػ ظــواب احــتالم ا

کـه در ، قبـل عکـر شـد ۀکـه در وسـأل ههشنان، اعان صبح بیدار نشود حاخـد حـه وعنـایی 
کند، بیان شد« 33»وسألۀ   .  روػۀ آن روػ را قضا 
گر فرد ضنب در شب واه وبـارک روضـان . 112 مسأله حـه دليـل تنگـی وقـت خـا ضـرر ، ا

ن حاشد وظيفه داشتن آب و وانند آن ن نهاخـد، اش تيه  حعـد اػ ولـی ؛ واضـب اسـت تـيه 
ن الػم نيست تا اعان صبح بیدار حهاند و وی  .  تواند حصواحد انسام تيه 

 7 .باقيهاندن زن بر حيض و نفاس تا اذان صبح 
که در شب واه وبارک روضان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـده اسـت  . 113 مسأله ػنی 

کنــد خــا طنانشــه وظيفــه ن  قبــل اػ اعان صــبح وــاه وبــارک روضــان حاخــد غســل  اش تــيه 
کند ن  توضـيح احکـام حاقيهانـدن بـر حـيض خـا نفـاس در اقسـام وصتلـف  و است تيه 

 .  شود روػه در وساجل حعد عکر وی



    / وػه  ر 

گر ػن در شـب وـاه روضـان قبـل اػ اعان صـبح اػ حـيض خـا نفـاس پـاک  . 114 مسأله ا
گر وظيفه ن ننهاخـد شود و عهدًا غسل نکند و ا ن است تيه  روػۀ آن روػ را حاخـد ، اش تيه 

کند و ت قرحت وح واضب آن راحنابر احتياط  تهام  سـپس حاخـد  ،انسام دهـد 1طلقهه ني 
قضــا ، در روػ دخگــری قضــای آن را نيــز حگيــرد و طــون وعلــوم نيســت روػۀ آن روػ دخگــر

 .  طلقه روػه حگيردآن روػ را نيز حه قصد قرحت و، است خا عقوحت است
حاقيهانـدن غيـر عهـدی بـر حـيض خـا نفـاس تـا اعان صـبح در وـاه وبـارک  . 115 مسأله

گـاه ػن در شـب وـاه روضـان پـیش اػ اعان صـبح نابراین، . حروضان اشکال ندارد هـر 
، ولی ظودش حا خقين خا اطهينـان حـه اخنکـه هنـوػ پـاک نشـده، در واقع پاک شده حاشد

ـه شـود وثاًل بین، غسل ننهاخد و پس اػ اعان صبح ْين وتوض  لوع  حاخـد روػه حگيـرد و ، الط 
 .  اش صحيح است روػه

گر ػن ع . 116 مسأله کنـددر روػه قضای واه روضان ا ن را تـرک  حنـابر  ،هدًا غسـل و تـيه 
، و طنانشـــه غيــر عهــدی بـــوده قضــا حگيــرد ۀتوانـــد آن روػ را روػ واضــب نهیاحتيــاط 

 . اشکال ندارد
هــــای واضــــب و  اػ اقســــام روػه، در غيــــر روػۀ وــــاه روضــــان و قضــــای آن . 117 مسأله

کند و تـا اعان صـبح بـر حـيض خـا نفـاس ، وستحب ن را ترک  گر ػن عهدًا غسل و تيه  ا
 . تواند آن روػ را روػه حگيرد هاند اشکال ندارد و ویحاقی ح

گر ػن قبل اػ اعان صبح در وـاه روضـان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـود و  . 118 مسأله ا
ن نهاخـد و در ایـن صـورت ، برای غسل وقت نداشته حاشد حاخد قبل اػ اعان صـبح تـيه 

ــر وقــت وســعت دارد ولــی آب بــرای ػن ضــرر  ،ههشنــين .اش صــحيح اســت روػه گ ا
ن است، شدداشته حا  .  وظيفۀ او تيه 

کــه در شــب وــاه روضــان اػ حــيض خــا نفــاس پــاک شــده . 119 مسأله گــر عهــدًا ، ػنــی  ا
ــا وقــت تنــگ شــود ــد و در ایــن صــورت روػۀ آن روػش ، غســل نکنــد ت ن نهاخ ــيه  ــد ت حاخ

 .  صحيح است
                                                           

ت نکند ۀخعنی ظصوص روػ. 1  کنـد و قصـ؛ واضب را ني  کـار حـهحلکه اػ وبطالت روػه پرهيـز  طـور  دش اػ ایـن 
ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 
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گر ػن نزدخک اعان صبح در واه وبارک روضان اػ حيض خـا نفـاس پـاک  . 121 مسأله ا
ن کدام اػ غسل و تيه   .  اش صحيح است روػه، وقت نداشته حاشد شود و برای هير 

کنــد و  . 121 مسأله گــر ػن در وــاه وبــارک روضــان غســل حــيض خــا نفــاس را فراوــوش  ا
گرفتـه صـحيح اسـت روػه، حعد اػ خـک خـا طنـد روػ خـادش بیاخـد کـه  . حنـابراین، هـایی 

 .  شود شاول غسل حيض خا نفاس نهی، «343»وسألۀ 
گر ػن قبل اػ اعان صبح در واه روضـان اػ حـيض خـا . 122 مسأله ، نفـاس پـاک شـود ا

کــرده و تــا اعان غســل نکنــد و در تنگــی وقــت  کوتــاهی  ولــی حصواحــد و در انســام غســل 
ن هن ننهاخد کنـد و، تيه  ـت ، واضـبحنـابر احتيـاط  حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام  آن را حـه ني 

، عکـر شـد« 333»سـپس روػۀ آن روػ را حـه وعنـایی در وسـألۀ . طلقه انسام دهـدقرحت و
کند  ؛ قضا 

کوتاهی نکندولی   سـه ورتبـه حصواحـد و تـا اعان غسـل نکنـد و در هرطند  ،طنانشه 
کوتـاهی نکنـد کـردن نيـز  ن  کـه . حنـابراین، روػۀ او صـحيح اسـت، تـيه  ـی  احکـام ظاص 
ــرای ظــواب اول و دوم و بیشــتر ــرای، ب ــرد ضنــب بیــان شــد ب ــرد حــاجض و ، ف در وــورد ف

 .  ضاری نيست، نفساء
گر ػن قبل اػ اعان صبح در واه  . 123 مسأله روضان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـود و ا
ن حاشــد وظيفــه کهــی وقــت خــا ضــرر داشــتن آب و واننــد آن تــيه  ــت  واضــب ، اش حــه عل 

کنــد ن  ن الػم نيســت تــا اعان صــبح بیــدار حهانــد و ، اســت تــيه  ولــی حعــد اػ انســام تــيه 
 .  تواند حصواحد وی

کثيره اسـت  . 124 مسأله که در حال استحاضۀ  های ظـود را حـا   غسـلهرطنـد  -ػنی 
گفتــه شــد حــتوضــيح کــه در فصــل احکــام استحاضــه  روػۀ او صــحيح  -ضــا نيــاورد  هی 
که در استحاضۀ وتوس؛ است اش صـحيح  روػه -غسل نکند هرطند  -طه ههشنان 
ــه احتيــاط وســتحب؛ اســت کــه وستحاضــۀ وتوســ البت  کثيــره غســلاســت  های  طه خــا 

 1.روػانه ظود را انسام دهد

                                                           
ت نهاػ الػم وی، ها حاشد و انسام غسل وربوط حه حکن روػه وی ،این احتياط وستحبی. 1  . حاشد برای صح 
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گر . 125 مسأله هػن روػه ا کـه حـيض شـده و ندانـد  دار حعد اػ اعان وغرب وتوض  شـود 
ــوده ــا حعــد اػ اعان وغــرب ب ــین روػ واقــع شــده خ روػۀ آن روػ وی ، آغــاػ حــيض وی در ب

 .  صحيح است
که حاجض بوده حعد اػ اعان صبح واه روضان اػ ظواب بیدار شود و  اگر . 126 مسأله ػنی 
نهاخـد قبـل اػ اعان صـبح اػ حـيض پـاک  تفت شود اػ حيض پاک شده است و شکول

 ؛ روػۀ آن روػ بر وی واضب نيست و حاخد قضای آن را انسام دهد، آنشده خا حعد اػ 

گــر ــا ا گرفتــه شــک نکنــد و حعــد اػ اعان وغــرب شــک او  کــه روػه  ــین روػی   ػن در ب
ـــد اػ آن ـــا حع ـــاک شـــده خ ـــل اػ اعان صـــبح اػ حـــيض پ ـــه قب ک ـــد  روػۀ آن روػ وی ، نهاخ

 .  صحيح است
گر ػن حاجض قبل اػ اعان صبح واه روضان احتهال ع . 127 مسأله کـه اػ ا قالیی دهد 

کـه در ضلـد اول، ظون حـيض پـاک شـده تـی  کيفي   وبحـب ،حاخـد در صـورت اوکـان حـه 
حــدون  ،توانــد در صــورت شــکاء نهاخــد و نهــیبیــان شــد اســتبر« 344»وســألۀ  ،«حــيض»

کـه  استبراء حنا ن حدل اػ غسل حيض  بر حاقی بودن حيض حگغارد و غسل حيض خا تيه 
   .واضب است را ترک نهاخد، ود حه صبحبرای ور، در فرض پاک شدن اػ حيض

طنانشه عهدًا و حدون عغر استبراء را ترک نهاخد و حعـد اػ اعان  ،در صورت وغکور 
کی اػ حـيض حعـد اػ اعان صـبح حاصـل شـده خـا  صبح ظود را پـاک ببينـد و ندانـد پـا

يـز الػم اسـت احتيـاط نهاخـد حـه اخنکـه آن روػ را روػه حگيـرد و قضـای آن را ن، قبل اػ آن
که در وسألۀ  اح - انسام دهد ـارۀ حنابر احتياط  و - عکر شد« 333»توضيحی  کف  واضب 

   .شودحقای عهدی بر حيض نيز بر عهدۀ وی ثاحت وی
 . شودحکن وغکور در وورد ػن نفساء نيز ضاری ویشاخان عکر است،  

کـه در حـاطن گر طنين ػنی توانایی استبراء نداشته خا اطهينـان داشـته  ا ا ا اعان تـ او 
کی اػ صبح اػ حيض پاک نهی شود و حعد اػ اعان صبح ظود را پاک ببيند و ندانـد پـا

کـه در وسـألۀ قبـل بیـان ، حيض حعد اػ اعان صبح حاصل شده خا قبل اػ آن حکهـی 
 . شودشد در وورد وی ضاری وی
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 8 .كردن یا تنقيه  إواله 
کـــردن . 128 مسأله لســـه اػ روی ناطـــاری و بـــرای وعاهرطنـــد  ،حـــا شـــیء روان 1إوالـــه 
 ؛ کند روػه را حاطل وی، حاشد

کردن حا شیء ضاود وثـل شـياف  وگـر آنکـه در ؛ کنـد  روػه را حاطـل نهی، ولی إواله 
ت حرارت حدن، احتدای ورود کنـد و ، حه عل  تبدیل حه واخع روان شـده و حـه داظـل نفـوع 

گر در ههان ا ا گـر  ،ههشنـين .اشـکال نـدارد، ضا وواد  دارویـی آن ضـغب حـدن شـود او  ا
ْهِبل وارد نهاخد روػهػ  .  اش صحيح است ن شیء ضاود خا واخع را در و 

 9 .كردن  قی 
گــاه روػه . 129 مسأله کنــد هــر  حــه دليــل بیهــاری خــا هرطنــد  ،دار عهــدًا قــی )اســتفراغ( 

کار حاشد ت و وانند آن ناطار حه این  ؛ شـود اش حاطل وی روػه، برای نسات اػ وسهووي 
گر سهوًا خا بی کند  ولی ا  .  اش صحيح است روػه، اظتيار قی 

گر فرد در شب . 131 مسأله کـه وی ا ـت ظـوردن آن هنگام طيـزی حصـورد  ، دانـد حـه عل 
 .  اش صحيح است روػه، کند اظتيار قی وی  بی در روػ

گر روػه . 131 مسأله کند ا کردن ظودداری  طنانشه قـی ظـود حـه ظـود ، دار حتواند اػ قی 
گونـه -انسام شده  کـه عرفـًا نگوخنـد فـرد  حه  کـردن، ای   -نهـوده  ظـودش را وادار حـه قـی 

کند و روػه  .  حاشد اش صحيح وی الػم نيست اػ آن ضلوگيری 
گــر ظرده . 132 مسأله ــا اشــيای ریــز دخگــر  ا گلــوی روػه، هــای غــغا خ ــرود در  طنــد ، دار ب

 : صورت دارد

که حه فرو دادن آن حه انداػه .الف گفته نشـود، ای پایین رفته حاشد  در ایـن ؛ ظوردن 
کـــردن بیـــرون آورد و حلکـــه نبا؛ صـــورت الػم نيســـت آن را بیـــرون آورد ـــی  ـــا ق ـــد آن را ح خ

 .  اش صحيح است روػه
کـه در قسـهت .ب فـرو نرفتـه و وسبـور حاشـد خـا آن را ، عکـر شـد« الـف»  حه وقـداری 

                                                           
کردن داروی واخع و وانند آن حه کهک وسيلۀ وصصوص در رودۀ بزرگ انسان است، ونظور. 1  .  داظل 
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 ،حلکه واضب اسـت بیـرون آورد؛ نباخد آن را ببلعد در این صورت؛ ببلعد خا بیرون آورد
کـردن شـودهرطند  کار وسبور حه قی  کـ؛ برای این  کـردن بـرای او وگـر در صـورتی  ه قـی 

ه خادی ، ضرر قابل توض  ـل نيسـت  -خا سصتی ز داشـته حاشـد و  -که وعهواًل قابـل تحه 
کردن(  . شود اش حاطل وی روػه، در هر دو صورت )حلعيدن و قی 

گــر . 133 مسأله انســان ســهوًا طيــزی را فــرو ببــرد و پــیش اػ رســيدن حــه وعــده خــادش  ا
که روػه است گغشته و حه قدر، بیاخد  گـر آن طنانشه اػ حلق  کـه ا ی پایین رفتـه حاشـد 

ـــه آن ظـــوردن نگوخنـــد کنـــد ح الػم نيســـت آن را بیـــرون آورد و روػۀ او ، را داظـــل وعـــده 
 .  صحيح است

ـــر روػه . 134 مسأله گ ـــت آروغ ػدنا ـــه عل  ـــد ح ـــرون وی، دار حدان ـــو بی گل ـــزی اػ  ـــد طي ، آخ
که عرفًا بر آن کند، طنانشه طوری حاشد  کردن صدق  ولـی ؛ نباخد عهدًا آروغ بزند، قی 

گر  . اشکال ندارد، نداند ا
ــد . 135 مسأله ــد و طيــزی در فضــای دهــانش بیاخ ــرد آروغ بزن ــر ف گ ــد آن را بیــرون ، ا حاخ
گر بی بریزد  ،اش صحيح است و طنانشه عهـدًا آن را فـرو ببـرد روػه، اظتيار فرو رود  و ا

   .شود اش حاطل وی واضب روػهحنابر احتياط 
کند ،حنابراین قصد حاخد روػۀ آن روػ را حه ، طنانشه وثاًل در روػۀ واه روضان طنين 
 واضـبحنـابر احتيـاط  ضـا آورد و حاخـد هحه پاخان برده و قضـای آن را هـن حـ 1طلقهقرحت و

اره هن حدهد  .  کف 

گر حا آروغ ػدنشاخان عکر است،  کـه ظـوردن آن حـرام ، ا شـيجی در دهـان فـرد بیاخـد 
که - است گونـه ،اػ صورت غغا بودن ظارح شده وثل ظون خا غغایی  کـه عرفـًا احه  ی 

ههــين حکــن در وــورد آن ضــاری ، و عهــدًا آن را فــرو بــرد - اػ ظباجــب وحســوب شــده
ارۀ ضهع حدهد ولی احتياط وستحب است در این صورت، است  .  کف 

                                                           
ت نکندخعنی ظصوص روػه واضب را . 1 کـار حـه؛ ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 

ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 
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 احكام وبطالت روزه
گر انسان عهـدًا و حـا اظتيـار و حـا اخنکـه حکـن شـرعی را وی . 136 مسأله کـاری ، دانـد ا

  2.شود وی 1ۀ او حاطلروػ، کند انسام دهد که روػه را حاطل وی
ــهگــر انســان خکــی اػ وا . 137 مسأله ، طــور غيــر عهــدی ورتکــب شــود فطــرات روػه را ح

، فراووشــی، بــین ســهو، و در وــوارد غيــر عهــد اش صــحيح اســت اشــکال نــدارد و روػه
 : شود ولی وواردی اػ این حکن استثنا وی؛ غفلت و عدم اظتيار فرقی نيست

گر فرد برای  .الف آب در دهان حگرداند و در حالی  ،«رفع تشنگی و ظنک شدن»ا
کـه در وـورد نهـن اػ وسـألۀ ، اظتيـار فـرو رود آب بی، داند روػه اسـت که وی ههـان طـور 

 .  شود قضای آن روػ بر او واضب وی، شود عکر وی« 334»
گر فـرد در وـاه وبـارک روضـان .ب کنـد و روػه حگيـرد و ، ا غسـل ضناحـت را فراوـوش 

کـه در وسـألۀ ، خادش بیاخد ،حعد اػ سپری شدن خک خا طند روػ عکـر « 343»ههـان طـور 
 . طلقه انسام دهدحاخد قضای آن را حه قصد قرحت و، شد

که در حصش حاقی .ج گر ضنب حا توضيحی  حصواحـد و ، وانـدن بـر ضناحـت عکـر شـد ا
کـرده و، تا صـبح غسـل نکنـد آن را حـه ، احتيـاط واضـبحنـابر  حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام 

کـه در وسـألۀ ، نسام دهدطلقه ات قرحت وني   تـی  عکـر « 33»سـپس روػ دخگـری را حـا ني 
 .  روػه حگيرد، شد

گر انسان ن . 138 مسأله که حعضـی اػ آنشـه حـه عنـوان وا روػه را ، فطـرات عکـر شـدداند 
ـــت ندانســـتن حکـــن حاطـــل وی ، فطـــرطنانشـــه آن و، آن را انســـام دهـــد، کنـــد و حـــه عل 

گـر  اش حاطـل وـیػهدر هر صورت رو، حاشد« ضهاع»خا « آشاويدن»خا « ظوردن» شـود و ا
 : طند صورت دارد، فطرات بودهسایر و

                                                           
کــرم در حعضــی، ایــن حاطــل شــدن. 1 احتيــاط حنــابر  اػ وــوارد وثــل دروغ حســتن بــر ظداونــد وتعــال و پیــاوبر ا

ــواردی حاشــد  واضــب وی ــين و ــ  ،و در طن ــۀ روػ و ــه در حقي  ک ــاط واضــب آن اســت  ــارک روضــاناحتي ، اه وب
 . طلقه حاشداک فرد حه قصد قرحت واوس

ه توضيح حکن در وورد حاطل شدن روػ. 2 کـه عهـدًا تـا اعان صـبح برضناحـت خـا حـيض خـا نفـاس  کسـی  ۀالبت 
 . قباًل عکر شد، وانده حاقی
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ـر  .الف کرده حاشد )که در این صـورت ضاهـل وقص  کوتاهی  گر در خادگيری وسأله  ا
 . شود اش حاطل وی شود( روػه وحسوب وی

کوتـــاهی نکـــرده و هنگـــام انســـام وبطـــل .ب گـــر در خـــادگيری وســـأله  تردخـــد هـــن ، ا
   1.حاشد اش صحيح وی حاشد( روػه ضاهل قاصر وی نداشته است )که در این صورت

ـــرد .ج ـــرای ارتکـــاب آن، فطـــردر هنگـــام انســـام و، طنانشـــه ف ـــت  ،ب شـــرعی حس 
اش حاطـل  شـود( روػه حاشد )که در ایـن صـورت هـن ضاهـل قاصـر وحسـوب وی داشته
 .  شود نهی

گر روػه . 139 مسأله که روػه را حاطل وی ا کارهایی  انسـام دهـد ، کنـد دار سهوًا خکی اػ 
حکـن ، ضـا آورد هعهـدًا دوحـاره خکـی اػ آنهـا را حـ، اش حاطل شـده اعتقاد اخنکه روػهو حه 

 . شود وسألۀ قبل درحارۀ او ضاری وی
گلــوی روػه . 141 مسأله گــر طيــزی حــه زور در  ولــی ، شــود روػۀ او حاطــل نهی، دار بریزنــد ا

کــه روػۀ ظــود را حــه خکــی اػ ســه وــورد  کننــد  گــر وسبــورش  خــا « آشــاويدن»خــا « ظــوردن»ا
کند )« ضهاع» گر غغا نصوری ضرر والی خا ضـانی خـا »: وثاًل حه او حگوخند، کراه(احاطل  ا

، و ظودش اػ روی ناطاری برای ضلوگيری اػ ضرر طيزی حصـورد« ػنين آبرویی حه تو وی
، واضـبحنابر احتياط  ،و در غير آن سه وورد اػ سایر وفطرات نيز شود روػۀ او حاطل وی

کـه افطـار بـر فـرد واضـب وـی و این حکن شود اش حاطل ویروػه ه نيز   ،شـوددر وورد تقي 
 2.ضاری است

کـــه ویروػه . 141 مسأله گلـــوخش وی دار نباخـــد ضـــایی بـــرود  ریزنـــد خـــا  دانـــد طيـــزی در 
                                                           

ولـی  ،دهـد  فطر بودن آن را ویدارد و احتهال و وػه بودِن عهلی فطر رکه شک در و فردی  ،شاخان عکر است. 1
حاخــد آن عهــل را  خعنــی  ،اش احتيــاط اســت وظيفــه، وربــوط حــه آن نيســت حکــن شــرعی  قــادر حــه خــادگيری  

ــا اوکــان احتيــاط ــر وحســوب وی، عهــدًا آن عهــل را انســام دهــد، انســام ندهــد و طنانشــه ح  .شــود  وقص 
 . آخد  ضاهل قاصر حه حساب نهی ،حنابراین

وـاه وبـارک روضـان حاطـل ۀ روػ ،کـراه حـه ظـوردن خـا آشـاويدن خـا ضهـاعا در وـورد تقيـه خـا ،شاخان عکر اسـت. 2
روػ الػم اسـت و حاخـد قضـای آن را  ۀدر صـورت اوکـان در حاقيهانـد، واضـباحتياط حنابر  است و اوساک

، حاخد حه واضب در صورت اوکاناحتياط حنابر  فطراتاػ سایر و ،گانه ووارد سه و غير هن حعدًا انسام دهد
 .  حاخد انسام دهد، واضباحتياط حنابر  طلقه آن روػ را روػه حگيرد و قضای آن را هنوقصد قرحت 
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کنــد وسبــورش وی کــه ظــودش روػۀ ظــود را حاطــل  گــر بــرود و اػ روی ناطــاری  کننــد  و ا
که روػه را حاطل وی کاری  ههشنـين  .شـود روػۀ او حاطـل وی، کند انسام دهـد ظودش 

گلوخش بریزند، الػمحنابر احتياط  است  .  طنانشه طيزی را در 

ــه روػه . 142 مسأله کــه وصــداق هتــک حروــت وــاه وبــارک روضــان  تظــاهر ح ظــواری 
 ؛ هرطند فرد در روػه نگرفتن عغر شرعی داشته حاشد، حاشداست حرام وی

گر وعغور بودن وی در بـین اهـل عـرف اوـر روشـن و آشـکاری حاشـد ه ا واننـد  - البت 
ــل نهــیپی ــه وعهــواًل تحه  ک ــادی  خ ت ز ــه ضهــت وشــق  ــه ح ک کهنســالی  ــرد  شــود روػه رو

ــراخش ضــرر دارد و بیهــارخش عيــان و آشــکار اســت نهــی کــه رزوه ب ــا ورخضــی   - گيــرد خ
کــه تظــاهر ــا ؛ ظــواری عرفــًا وصــداق هتــک نباشــد اشــکال نــدارد وی حــه روػه طــوری  او 

که عغرش آشکار نيست  .  ی ضایز نيستظوار تظاهر حه روػه، برای بیهاری 

كه برای روزه  دار وكروه شهرده شده است وواردی 
 :  دار وکروه شهرده شده و اػ آن ضهله است طند وورد برای روػه . 143 مسأله

کار روػه را حاطل نهی .1 که این  کراهت شدخد ؛ کند فرو بردن تهام سر در آب  ولی 
 .  آن است و احتياط وستحب در ترک  دارد
کـه وـزه خـا بـوی آن حـه حلـق ، کشيدن رخصتن دارو در طشن و سروه  .2  در صـورتی 
 .  برسد

کــه حاعــب ضــعف  .3  ــام رفــتن  گــرفتن و حه  کــاری واننــد ظــون  انســام دادن هــر 
 .  شود وی

که نداند .4  گر حداند حه حلق  و  رسد وی  حلق  حه  دارو در بینی رخصتن در صورتی  ا
 .  ضایز نيست، رسد وی

ــو .5  ــردن ب ــرهــان و  اگي  ک ــی اســتف، عط  ــدارد و ، حــال روػه  اده اػ عطــر درول اشــکال ن
 .  حاشد وکروه نهی

که در حدن است .6   کردن لباسی   .  تر 
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 . نشستن ػن در آب .7 
 .  استعهال شياف .8 
که حه سبب آن اػ دهان ظون بیاخد .9  کاری   .  کشيدن دندان و هر 
کردن حا طوب تر .11   1.وسواک 
 2.کردنآب خا واخع دخگری در دهان ، ضهت  بی .11 
کـه شـهوتش تحرخـک ، اخنکه انسان حدون قصد بیرون آودن ونی .12  کند  کاری 
 .  شود

 احكام روزه قضا

 كه قضای روزه  واجج نيست، بعضی از وواردی 
ف قضای روػه را انسام دهد . 144 مسأله  : در ووارد زیر الػم نيست وکل 

گــر دیوانــه عاقــل شــود .1 کــه دیوانــه بــوده قضــا واضــب نيســت روػه، ا  هــای وقتــی را 
که در وسألۀ  ؛نهاخد  .  عکر شد« 3»وگر وورد استثنایی 
گردخد .2 که فرد حالغ  ام قبل  واضب نيست قضای روػه، هنگاوی  که در اخ  هایی را 

 . ضا آورد هاػ حلوغ نگرفته است ح
کــافر وســلهان شــود .3 گــر  کــافر بــوده قضــا  واضــب نيســت روػه، ا کــه  هــای وقتــی را 
 .  نهاخد
گر فرد بیهوش خا شصصی .4 گردد و اػ حالت بیهوشی خـا  ا ُکها است هوشيار  که در 

ُکهـا حـه سـر وی روػه ،ُکها بیـرون آخـد کـه بیهـوش بـوده خـا در  ـت  هـای روػهـایی را  بـرده و ني 
که در وسألۀ  ؛الػم نيست قضا نهاخد، روػه نداشته  .  عکر شد« 3»وگر وورد استثنایی 

                                                           
گر طوب خا وسواک دا. 1 که در آب دهان وا دار حاخـد فـرد روػه، شودستهلک وحسوب نهیرای رطوحتی حاشد 

که در وسألۀ   .  بیان شد رعاخت نهاخد« 33»حکهی را 

ه. 2 گر انسان حداند حه ضهت وضهض ،البت  گلوخش ویبی، ها کنـد، شود اظتيار آب وارد  کـه ، نباخد وضهضه 
 .  عکر شد« 33»توضيح آن در وسألۀ 
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کــه فــرد وصــالف روػه .5 خــا  انســام داده اســتوطــابق حــا وــغهب ظــوخش ، هــایی را 
ع  کــه قصــد قرحــت اػ او حاصــل شــده  -وطــابق وــغهب تشــي  ضــا آورده  هحــ -در صــورتی 

گردخد، است  .  الػم نيست قضا نهاخد، حعد اػ آنکه شيعۀ دواػده اواوی 
گر فرد حه دليل بیهاری خا حيض خـا نفـاس .6 روػۀ وـاه روضـان را نگيـرد و قبـل اػ ، ا

که حتواند آن روػه کنده گغشت ػوانی  که نگرفته قضا  هـا قضـا  آن روػه، حهيـرد، ایی را 
ـت بیهـاری روػه نگرفتـه و در روػ ؛ ندارند کـه در وـاه وبـارک روضـان حـه عل  وـثاًل پـدری 

هـای او  تر الػم نيسـت قضـای روػه گربر پسر بز، عيد فطر ههان سال اػ دنيا رفته است
 .  را حگيرد

 كه قضای روزه  واجج است، بعضی از وواردی 
ف قضای روػه را حدر وو . 145 مسأله  : ضا آورد هارد زیر واضب است وکل 

ــداده روػه .1 ــت وســتی انســام ن ــه عل  ــه انســان ح ک ــد، ای  ــد قضــا نهاخ ــد، حاخ  هرطن
که حه سبب آن وست شده  .  برای وعالسه و دروان ظورده حاشد، طيزی را 

گردد .2 گردد( و دوحاره وسلهان  کافر شود )ورتد   گر وسلهانی  هـای وقتـی را  روػه، ا
ــی  ،و در ایــن حکــن کــه ورتــد  بــوده حاخــد قضــا نهاخــد فرقــی بــین ورتــد  فطــری و ورتــد  ول 

 .  نيست
گرفتن در آن ضایز نيسـت روػه .3 که روػه  ت سفری  که فرد حه عل  نگرفتـه ، هایی را 
 .  واضب است قضا نهاخد، حعد اػ برطرف شدن عغر، است
کــه فــرد وصــالف انســام نــداده روػه .4 واضــب ، کــه شــيعه شــدحعــد اػ آن، هــایی را 

 .  است قضا نهاخد
کــه ػن حــه ضهــت حــيض خــا نفــاس نگرفتــه روػه .5 حعــد اػ برطــرف شــدن ، هــایی را 
 .  واضب است قضا نهاخد، عغر

که نهی .6 ک  گر فرد در یوم الش  ل وـاه روضـان روػه  ا داند آظر واه شـعبان اسـت خـا او 
 .  ضا آورد هی آن را حواضب است قضا، نگيرد و حعدًا حفههد واه وبارک روضان بوده
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ـه شـود آن  .7 گر فرد حه اعتقـاد اخنکـه روػ عيـد فطـر اسـت روػه نگيـرد و حعـدًا وتوض  ا
 . ضا آورد هواضب است قضای آن روػ را ح، روػ آظر واه وبارک روضان بوده، روػ

گــر انســان روػۀ وــاه روضــان را عهــدًا نگيــرد . 146 مسأله احکــام عیــل در وــورد وی ، ا
 :  حاشد ضاری وی

ًا حه درگاه الهی توحه نهاخد اػ روػهحاخد  .الف  .  ظواری ظوخش ضد 
 . ضا آورد هواضب است قضای آن را ح .ب
ــار .ج کف  کــه در وبحــب  ــا شــراخطی  ــر وی ۀح ــارۀ عهــد وــاه وبــارک ، شــود روػه عک کف 

ظـواری دو وـاه روػه  و واضب است بـرای هـر روػ روػه شود  او ثاحت وی ۀروضان بر عهد
کند، عام حدهدخا حه شصت فقير ط، حگيرد  . خا خک حنده آػاد 

ــ .د ــاه روضــان آخنــده قضــای آن روػه را ح ــا و ــاورد هطنانشــه ت ــاط  ،ضــا ني ــابر احتي حن
ارۀ تأظير حدهد، واضب کف   .  برای هر روػ خک ُود  طعام نيز حاحت 

 احكام دیگر روزۀ قضا 
کــه طنــد روػ روػۀ قضــای وــاه وبــارک روضــان دارد و تعــداد آنهــا را  . 147 مسأله کســی 
کـردهداند خ نهی کـه سـه خـا طهـار خـا پـنذ روػ بـوده وـثاًل نهی، ا فراوـوش  طنانشـه ، دانـد 

کــافی اســت و ، را روػه حگيــرد - در ایــن وثــال ســه روػ - وقــدار وــورد خقــين خــا اطهينــان
 ؛ ضا آورد هکه وشکوک است ح، واضب نيست تعداد بیشتر اػ آن را

که خقين خا  ه احتياط وستحب است حه قدری روػه حگيرد  کند تهام البت  اطهينان 
بهتــر اســت احتياطــًا پــنذ روػ ، در وثــال عکــر شــده. حنــابراین، آنهــا را انســام داده اســت

   1.روػۀ قضا حگيرد
گر انسان تعداد روػه . 148 مسأله که بر عهـدها وـثاًل  - دانـداش اسـت وـیهای قضا را 
ا حاخـد وقـدار وشـکوک ر، ضا آورده اسـت هداند طه تعداد اػ آنها را حولی نهی - پنذ روػ

گر وی. حنابراین، انسام دهد که دو روػ اػ روػه در وثال وغکور ا های قضا را انسـام داند 
                                                           

ارات روػه نيز ضاری است ،شاخان عکر است. 1 کف  اره و نيز  کف   . حکن وغکور در وورد روػۀ 
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 1.حاخد سه روػ دخگر روػۀ قضا حگيرد، داده و نسبت حه سه روػ دخگر شک دارد
گر انسان حه ضهت ع . 149 مسأله که طه  غری طند روػ روػه نگيرد و حعد شکا کند 

که احتهـال ویواضب نيست وقدار بیشت، شدهبرطرف  وقت عغر او دهـد روػه  ری را 
 ؛ نگرفته قضا نهاخد

کــرده و نهی  کــه قبــل اػ وــاه روضــان وســافرت  کســی  ــد عصــر پــنسن وــاه  وــثاًل  دان
روضان اػ سفر برگشـته خـا عصـر ششـن و خـا اخنکـه وـثاًل در اواظـر وـاه روضـان وسـافرت 

کــه شــب بیســت و پــنسن وــاه روضــا کــرده و حعــد اػ وــاه روضــان برگشــته و نهی ن دانــد 
کرده خا شب بیست و ششـن کهتـر خعنـی  در هـر دو صـورت وی، وسافرت  توانـد وقـدار 

م کنــد، پــنذ روػ را )در وثــال دو  کاوــل بــودن وــاه( قضــا  احتيــاط هرطنــد  ،در صــورت 
که وقدار بیشتر خعنی شش روػ را قضا نهاخد  .  وستحب آن است 

گر انسان اػ طند واه روضان روػۀ قضـا داشـته حاشـد . 151 مسأله در  رعاخـت ترتيـب، ا
ل حگيرد اشکال ندارد. حنابراین، قضای آنها الػم نيست که او  کدام را   ؛ .قضای هر 

گر وقت قضای روػۀ واه روضان آظر نسبت حه ػوـان فـرا رسـيدن وـاه روضـان  ولی ا
کن حاشد وثاًل پنذ روػ اػ واه روضان آظـر قضـا داشـته حاشـد و پـنذ روػ هـن حـه ، ضدخد 

ــده حاشــد ــاه روضــان ضدخــد وان ــ، و ل قضــای وــاه احتي کــه او  اط وســتحب آن اســت 
 .  روضان آظر را حگيرد

گر قضای روػ . 151 مسأله ت ۀا ن ، طند واه روضان بر انسان واضب حاشد و در ني  وعـي 
کــه وی نکنــد روػه کــدام وــاه روضــان اســت ای را  قضــای آظــرین ســال ، گيــرد قضــای 

کـارحنـابراین،  .شـود حساب نهی کـه در وسـألۀ قبـل بیـان  - هرطنـد ایـن  حـا توضـيحی 
ارۀ تأظير در ووارد وضوب آن ساقط نهی ،تکليفًا ضایز است - شد کف   .  شود ولی 

کسـی خـک . حنـابراین، واالت الػم نيسـترعاخـت وـ، های قضا در روػه . 152 مسأله گـر  ا
، نگرفتـه -طه حـا عـغر و طـه حـدون عـغر  -هفته پشت سر هن روػۀ واه وبارک روضان را 

 .  ت سر هن انسام دهدپش، واضب نيست هفت روػ روػه را، در هنگام قضای آن
                                                           

 .  ههان. 1
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گرفتـه روػه . 153 مسأله که قضای روػۀ واه روضـان اػ ظـودش دارد و روػۀ قضـا  داری 
گـر وقـت، روػۀ ظود را حاطل نهاخد، تواند قبل اػ اعان ظهر وی، است قضـای روػۀ  ولـی ا

کـن حاشـد وثـل اخنکـه ، واه روضان آظر نسبت حه ػوان فرا رسـيدن وـاه روضـان ضدخـد 
وــاه روضــان ســال قبــل دارد و فقــط هفــت روػ هــن حــه وــاه خــک هفتــه روػۀ قضــا اػ ، فــرد

احتيـاط وسـتحب آن اسـت ، در ایـن صـورت، روضان سال ضدخد حاقی وانده اسـت
 1.که روػۀ ظوخش را حاطل ننهاخد

ا حعد اػ اعان ظهر  ـاره  ۀافطار عهدی روػ، او  کف  قضـای وـاه روضـان ضـایز نيسـت و 
 .  دشوعکر وی« 333»که توضيح آن در وسألۀ ، دارد

گرفته حاشد . 154 مسأله تی را  گر فردی قضای روػۀ وي  احتياط وسـتحب آن اسـت ، ا
 2.که حعد اػ اعان ظهر روػه را حاطل نکند

گرفتـه . 155 مسأله که قضای روػۀ واه روضان ظودش را  گـر حعـد اػ اعان ظهـر ، کسی  ا
، کنـد ظـوخش را حاطـل  ۀروػ« اسـتهناء»خـا « ضهـاع»خـا « آشـاويدن»خا « ظوردن»عهدًا حا 

کـدام خـک ُوـد  طعـام حدهـدواضب است ده فق کنـد خـا حـه هـر  گـر نهی ير را سير   توانـد و ا
 ؛ سه روػ روػه حگيرد

کـه عکـر شـد ه طنانشـه افطـار روػۀ قضـا در حعـد اػ ظهـر حـا وبطالتـی  ـت ، البت  حـه عل 
کـه ضاهـل قاصـر حاشـد، ندانستن وسأله و حکن شرعی حاشـد ـاره بـر او ، در صـورتی  کف 

ـر، واضب نيست گـر ضاهـل وقص  ـی -حاشـد  ولی ا واضـب در وـوردی حنـابر احتيـاط  حت 
اره الػم وی -تردخد نداشته ، که هنگام ارتکاب وبطل کف   .  حاشد پرداظت 

 ار كف  كه قضا و   روزه واجج است ۀوواردی 
کســی روػۀ وــاه روضــان را حــا  . 156 مسأله گــر  خــا « ضهــاع»خــا « آشــاويدن»خــا « ظــوردن»ا

                                                           
که انسـام روػۀ ظصـوص آن روػ  آنشه عکر شد در صورتی  ،شاخان عکر است. 1 ب نـغر و واننـد حـه سـب -است 

کردن روػه، واضب نشده حاشد، بر فرد -آن  ی ، وگرنه افطار و حاػ   . ضایز نيست قبل اػ ظهر حت 
ه. 2 که اتهام روػۀ ههان روػ ،البت  ن  ،این در صورتی است  حه سـبب شـرط ضـهن عقـد اضـاره و واننـد آن وعـي 

کردن روػه وطلقًا ضایز نيست، نشده حاشد  . وگرنه افطار و حاػ 
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کند« حاقی واندن بر ضناحت»خا « استهناء» که عهـدی و حـا اظتيـار در ص 1،حاطل  ورتی 
ــت ناطــاری و اضــطرار خــا  ــاره هــن بــر او ، عــالوه بــر قضــا، کــراه نباشــداحاشــد و حــه عل  کف 

نيــز حکــن « حــاقی وانــدن بــر حــيض و نفــاس»واضــب حنــابر احتيــاط  و شــود واضــب وی
 ؛ ضناحت را دارد

کــه ســایر وــبطالت روػه را عهــدی و حــا اظتيــار ورتکــب شــده وثــل قــی   کســی  ولــی 
کــردن ،کــردن ــه  ــد وتعــال و پیــاوبر ظــدا، إوال ــه ظداون ، و اواوــان دروغ حســتن ح

اره بر او واضب نيست کف  کـه عـالوه بـر  ،پرداظت  هرطند احتياط وستحب آن اسـت 
اره هن حدهد، قضا  .  کف 

کسی خکی اػ ووارد شش . 157 مسأله گر  که در وسأل 2گانه ا ت ، قبل عکر شد ۀرا  حه عل 
که ایـن وـواردد  خعنی نهی، انسام دهد ندانستن وسأله کنـد و  روػه را حاطـل وی، انسته 
 : طند صورت دارد، آن را انسام دهد

کرده )ضاهل وقص   .الف کوتاهی  گيری وسأله  ر وحسـوب شـود( و در هنگـام در فرا
کفاره بر  ،در این صورت؛ داده فطر بودن آن را ویانسام وفطر تردخد داشته و احتهال و

 .  شود  واضب وی، الػمحنابر احتياط  او
گيــری وســأله .ب ــی ، در فرا کوتــاهی نکــرده حاشــد )ضاهــل قاصــر حاشــد( و خــا حت 

ــر حاشــد( کــرده حاشــد )ضاهــل وقص  ــا در هــر دو صــورت، کوتــاهی  در هنگــام انســام ، او 
اره بر او واضب نهی ،در این فرض؛ فطر تردخد نداشته حاشدو  .  شود کف 

ـت  ،در هنگـام ارتکـاب آن، فطربرای انسام و .ج شـته حاشـد )کـه در شـرعی داحس 
ــاره بــر او واضــب  ،در ایــن صــورت؛ آخــد( ایــن وــورد هــن ضاهــل قاصــر حــه حســاب وی کف 

 .  نيست
که این وک ،حنابراین که عقيدۀ قطعی داشته   ،کنـد روػه را حاطـل نهی، فطراتسی 

                                                           
که قباًل عکر شد حه وعنایی  ،واندن بر ضناحت  حاطل شدن در وورد حاقی. 1  .  است 

، حــاقی وانـدن بـر ضناحــت تـا اعان صــبح، اسـتهناء، ضهـاع، آشــاويدن، ظـوردن، گانـه ونظـور اػ وـوارد شــش. 2
 . حاشدحاقی واندن بر حيض خا نفاس تا اعان صبح وی
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وات طنين عقيدههرطند  ـر حاشـد در وقد  گيـری و، ای وقص  فطـرات وثـل اخنکـه در فرا
کرده حاش، روػه اره بر او واضب نيست، دکوتاهی   .  کف 

کـه نهی کسی  کودکـانی ، دانسـته روػه بـر او واضـب اسـت این حکن در وورد  واننـد 
که روػه بر آنان واضب نهی که در اواجل سن  حلوغ هستند و اعتقاد داشته نيـز ، حاشد اند 

 .  ضاری است
کـه وی . 158 مسأله کـه در وسـألۀ  گانـه دانسـته وـوارد شــش  کسـی   1عکـر شــد« 333»ای 
ــر عهــدۀ او واضــب  ولــی نهی ،کنــد ا حاطــل ویروػه ر ــاره ب کف  ــا انســام آنهــا  کــه ح دانســته 
اره اػ او ساقط نهی، شود وی اره حدهد  کف  کف   .  شود و حاخد 

کــه حــا  . 159 مسأله کــاری را انســام دهــد  کســی در حــال روػۀ وــاه وبــارک روضــان  گــر  ا
ء وثـل اسـتهنا -حاشـد  حـرام وی، حه ظـودی ظـود، فطر روػه استنظر اػ اخنکه و صرف

که حرام بودن آن را وی - فطـر بـودن آن را ولی احتهال و، دانسته و این در حالی حاشد 
کــه روػه را حاطــل نهی نهــی ــاره بــر او ، کنــد داده و عقيــده داشــته  کف  در ایــن صــورت نيــز 

 .  شود  واضب نهی

 كه فقط قضای روزه  واجج است، وواردی 
که قباًل حه آنها اشاره  . 161 مسأله فقـط قضـای روػه ، شددر طند وورد غير اػ وواردی 

اره واضب نيست کف   :  بر انسان واضب است و 

کـه در وسـألۀ  .1 عکـر شـد تـا « 334»در شب واه روضان ضنب حاشد و حا توضـيحی 
م بیــدار نشــود ــا ســو  م خ ل اعان صــبح اػ ظــواب دو  کــه در  ،و نيــز ظــواب او  ــه تفصــيلی  ح

 .  عکر شد« 343»وسألۀ 
کند و حا حال ضناحت خک خـا طنـد روػ در واه روضان غسل ضناحت را فراووش  .2

که توضيح آن در وسألۀ   .  عکر شد« 343»روػه حگيرد 
که روػه را حاطل وی .3 کنـد خـا ، کند انسام ندهد کاری  خـا  ت روػه نکنـد خـا ر ولی ني 

                                                           
 .  ههان. 1
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کـه روػه را حاطـل وی کـاری  کنـد  گـر قصـد  که روػه نباشـد و نيـز ا کند  کنـد انسـام  قصد 
ت روػه عکر شد ،ولی آن را انسام ندهد، دهد که قباًل در ني   . حه توضيحی 

کنــد صــبح شــده خــا نــه .4 کــه روػه را ، در وــاه روضــان حــدون اخنکــه تحقيــق  کــاری 
 .  حعد وعلوم شود صبح بوده است، کند انسام دهد حاطل وی

که روػه را حاطـل وی« صبح نشده»: کسی حگوخد .5 کاری  گفتۀ او  کنـد  و انسان حه 
گــر فــرد حــا ، ههشنــين اســت حکــن .ود صــبح بــوده اســتحعــد وعلــوم شــ، دهــد انســام ا

کـه روػه  کاری  که صبح نشده و  اعتهاد حه ساعت خا رادیو و وانند آن اطهينان نهاخد 
 .  حعد وعلوم شود صبح بوده است، کند انسام دهد را حاطل وی

گفتــۀ او خقــين خــا اطهينــان نکنــد« صــبح شــده»: کســی حگوخــد .6 خــا ، و انســان حــه 
کنــد شــوظی ــه روػه را حاطــل  وی ظيــال  ک ــاری  ک کنــد و ظــودش هــن تحقيــق نکنــد و 

 .  حعد وعلوم شود صبح بوده است، دهد کند انسام وی
گفتۀ فرد .7 که حرف او شرعًا براخش حه  ت  دخگری  اشتباه  خا انسان حه، استحس 

کـه حـرف او ـت  وعتقد حاشـد  کنـد، اسـتحس  حعـد وعلـوم شـود وغـرب نبـوده ، افطـار 
 .  است
کنـدخقين خـا ا .8 کـه وغـرب شـده و افطـار  کنـد  حعـد وعلـوم شـود وغـرب ، طهينـان 

تی در آسهان واننـد هـوای ابـری حاشـد ، نبوده است هرطند این اور حه سبب وضود عل 
   1.واضب استحنابر احتياط  قضا، که در این صورت

ــت  .9 ــه عل  کنــد« عطــش و تشــنگی»ح ــد و ، وضهضــه  خعنــی آب در دهــان حگردان
 ؛ اظتيار فرو رود  بی
که روػه است و آب را فرو دهد  کند  گر فراووش  خا حه ضهتی غيـر اػ عطـش و ، ولی ا

که وضهضه در آن وستحب است وانند وضـو کنـد ، تشنگی وثل وواردی  وضهضـه 
گــر روػه ،ههشنــين .قضــا نــدارد، اظتيــار فــرو رود  و بی طيــز دخگــری را در ، دار غيــر آبا

                                                           
گر در هوای ابری  ،شاخان عکر است. 1 فرد حدون حصول خقين خا اطهينان حه اخنکـه وغـرب شـده ، و وانند آنا

کند اره نيز بر وی واضب ویاحتياط حنابر ، حعد وعلوم شود وغرب نبوده، افطار  کف   .  شودالػم 



    / وػه  ر 

کند و بیخا آب داظل ، اظتيار فرو رود دهان ببرد و بی قضـا بـر او ، اظتيار فرو رود  بینی 
 .  واضب نيست

که ووضب تحرخـک شـهوتش ، العبه حا ػنحدون تهاس و و .11 کاری انسام دهد 
کـه قصـد بیـرون  - وانند نگاه حه ههسر خا صحبت حا وی - شود و ایـن در حـالی بـوده 

یــی ولــی احتهــال عقال ،آوــدن ونــی نداشــته و اػ عــادتش نيــز ظــارح شــدن ونــی نبــوده
که این اوروی بیرون آخد و حـا انسـام آن ونـی  حاعب شود ونی حدون اظتيار اػ وی داده 

   .اػ او ظارح شود
گر این اور ههراه حا تهاس حا ػن بودهشاخان عکر است،  واننـد لهـس خـا بوسـيدن  - ا

اره هر دو واضب است - العبهخا و کف   .  قضا و 
ه گـر خقـين خـا اطهينـان دا ،البت  کـه ونـی ظـارح نهـیدر هر صورت ا ولـی  ،شـودشـته 
فاقًا بی اره نداردروػه ،اظتيار ونی بیرون آودهات  کف   . اش صحيح است و قضا و 

کنــد و وــورد احــه ضهــت  .11 ــه افطــار  ــه، کــراهاکــراه خــا اضــطرار خــا تقي  ، اضــطرار و تقي 
ـــه در غ؛ حاشـــد« ضهـــاع»خـــا « آشـــاويدن»خـــا « ظـــوردن» حنـــابر  ،فطـــرات نيـــزيـــر ایـــن والبت 

 .  واضب این حکن )وضوب قضا( ضاری استياط احت
ل»در وسألۀ قبل در  . 161 مسأله حنابر احتيـاط  حاخد فرد آن روػ را روػه حگيرد و« وورد او 
ت قرحت و، واضب سپس حاخد قضای آن را هن حـه قصـد ، انسام دهد 1طلقهآن را حه ني 

ه   . ضا آورد هاػ قضا و عقوحت ح عناوا فی الغو 

م»در  ـــ« وـــورد دو  گـــر در ب ـــرد آن روػ را روػه حگيـــرد وهـــن ا ـــد ف حنـــابر  ین روػ اســـت حاخ
ت قرحت و، واضباحتياط  حاخـد قضـای  ،و در هـر صـورت طلقه انسام دهدآن را حه ني 

ه   .  اػ قضا و عقوحت انسام دهد عناآن را هن حه قصد وا فی الغو 
م»در  که روػ« وورد سو  ـت روػه نکـرده  ۀدر صورتی  گرفتـه خـا در تهـام روػ ني  خایی  خـا ر

کرده روػه نباشد قضـای آن را انسـام دهـد و انسـام  اش حاطل اسـت و حاخـد  روػه، قصد 
                                                           

ت نکند. 1 کـار حـه؛ خعنی ظصوص روػۀ واضب را ني  کنـد و قصـدش اػ ایـن  طـور  حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز 
ی  .  حاشدرحًة إلی اهّللق ،کل 
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کند حاشد فطرات بر او حرام ویو کرده، و طنانشه افطار  روػه  خکی تـرک؛ دو وعصيت 
کردن و در و اره داردو دخگری افطار  کف  که  اره هن بر او واضب وی، فطراتی   ؛ شود  کف 

خا   گر در بین روػ ر ا ا کرده روػه نباشد و حعد پشـيهان شـده خـا قصـد او  کرده خا قصد 
کـــه روػه را حاطـــل وی کـــاری  ولـــی آن را انســـام نـــداده و حعـــد ، کنـــد انســـام دهـــد  کـــرده 

ت روػه نکرده و و پشيهان شده خا اػ فطری هـن ورتکـب نشـده و در بـین احتدای روػ ني 
روػه حگيرد و قضای آن را حاخد رضاًء آن روػ را ، واضبحنابر احتياط  ،روػ پشيهان شده

ر او حـرام بـ، فطـرات در هـر صـورتو ارتکـاب و انسـام دهـد، واضـبحنابر احتيـاط  هن
اره دارداست و در صورت انسام و کف  که  اره هن الػم وی، فطری   . شود  کف 

روػه حاطــل اســت و حاخــد تــا « 334»اػ وســألۀ « وــوارد طهــارم تــا دهــن»در  . 162 مسأله
کند و قضای آن   .  را هن انسام دهدانتهای روػ اوساک 

ــاػدهن»و در   ــورد خ ــه « و ــا « ظــوردن»نســبت ح ــا « آشــاويدن»خ روػه حاطــل « ضهــاع»خ
در صـورت اوکـان الػم اسـت و حاخـد قضـای آن ، واضبحنابر احتياط  است و اوساک

ــر را هــن انســام دهــد ــه اػ ســایر و وــوارد ســه و غي ــابر احتيــاط  ،فطــراتگان واضــب در حن
حنـابر  طلقه آن روػ را روػه حگيرد و قضای آن را هنت وخد حه قصد قرححا، صورت اوکان

 .  انسام دهد، واضباحتياط 
گر انسان شک . 163 مسأله که صـبح شـده خـا نـه ا توانـد  قبـل اػ تحقيـق هـن وی، کند 

که روػه را حاطل وی کـه صـبح بـوده؛ کند انسام دهد کاری  گـر حعـدًا وعلـوم شـود  ، ولی ا
کفاره ندارد، ضا آورد هحاخد قضای آن را ح ا   . او 

گــر در وــاه روضــان . 164 مسأله کــردن حــه افــق بــرای وشــاهدۀ ، ا حعــد اػ تحقيــق )نگــاه 
ــه روػه را حاطــل ، فســر صــادق( ک ــاری  ک ــه صــبح شــده و  ک ــوم نشــود  ــرای انســان وعل ب

اش صـحيح اسـت و قضـا الػم   روػه، حعد وعلوم شود صبح بـوده، کند انسام دهد وی
 .  نيست

و واننـد آن در وـورد ایـن کـه تحقيـق حـه وسـيله سـاعت خـا رادیـو شاخان عکر اسـت، 
کردن حه افق برای وشاهدۀ فسر صادق را ندارد کافی نيست و حکن نگاه   . حکن 
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اره  های روزه كف 

اره ،وبحبدر این  کف   .  شود های روػه پرداظته وی حه بیان احکام وربوط حه 

 اره كف   های روزه اقسام 
اره هــار دســته تقســين تــوان حــه ط  هــای وربــوط حــه روػۀ وــاه وبــارک روضــان را وی کف 
   1.شود که در وساجل حعد حه توضيح آن پرداظته وی، نهود

o اره ۀدست كف  ل از اقسام  ار: او   افطار عهدی در واه وبارک روضان ۀكف 
ارۀ افطار عهدی در وـاه وبـارک . 165 مسأله کـه عهـدًا ، کف  اظتصـاص حـه فـردی دارد 

کــه در وســألۀ  ــا ارتکــاب خکــی اػ وــواردی  طــل نهــوده حا، عکــر شــد« 333»روػۀ ظــود را ح
 .  است

ارۀ افطار عهدی روػۀ واه روضان . 166 مسأله کف  کنـد، در  خـا ، فرد حاخد خـک حنـده آػاد 
گفته وی که حعدًا  کنـد خـا ، دو واه روػه حگيـرد 2شود حه دستوری  خـا شصـت فقيـر را سـير 
کــه تقریبــًا  کــدام خــک ُوــد   گنــدم خــا ضــو خــا نــان و ، اســت« گــرم 334»حــه هــر  طعــام خعنــی 

 .  وانند اخنها حدهد

گر . 167 مسأله کدام اػ سه وورد  ا ارۀ افطار عهدی روػۀ واه روضان انسام هير  کف  در 
کـه وی، عکر شده در وسألۀ قبل برای فرد وهکن نباشد ، توانـد حاخد حه هر تعداد فقيری 

گر آن هن وهکن نيست خک ُود  طعام بپرداػد استغفار نهاخد و احتياط واضب آن ، و ا
کــه در ایــن دو صــورت )صــدقه و اســتغفار( هــر وقــت در آخنــده بــراخش توانــایی ، اســت 

گردخد کاول نهاخد، حاصل  اره را بپرداػد خا آن را   .  کف 

د عهد اػ واه وبار . 168 مسأله ارات وتعد  کف  که  روضان بر عهده دارد و فعاًل  ککسی 
کنـد نـاتوان اسـت اػ اخنکه ههۀ آنها را حه کاول پرداظت  ولـی وـی توانـد در آخنـده  ،طور 

                                                           
ارات روػه. 1 کف  ارات»در فصل  ،توضيحات تکهيلی در وورد احکام   . شودعکر وی «کف 
ار»حه فصل . 2  .  وراضعه شود«3323تا  3335»وساجل  ،«اتکف 
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ارات را بپرداػد کف  کار  ،اًل در طی  طند سال آنها را ادا نهاخدوث، تدرخسًا  الػم است این 
کـه وی ،و در این صورت را انسام دهد خـک ، توانـد نوحت حه اخنکه حه هـر تعـداد فقيـری 

 .  رسدُود  طعام حدهد نهی
کـه فـرد بـرای ههيشـه نـاتوان اسـت و در آخنـده هـن حـه شاخان عکر است،  در فرضـی 

ـارات را بپـرد تدرخذ نهی کف  کـه وـی، اػدتوانـد  خـک ُوـد  ، توانـدحاخـد حـه هـر تعـداد فقيـری 
ــه فقــرا دارد طعــام حدهــد ــن اػ اعطــای آن ح کــه تهک  ــر ، و الػم اســت وقــدار طعــاوی را  ب

کرده که افطار عهدى  کهتر اػ ، تعداد روػهایی  توزخع نهاخد حا رعاخت اخنکه حه هر فقير 
خـع حـه صـورت وـغکو خک ُود  داده نشود کـافی و طنانشـه طعـام حـا توز ـام  ر بـراى تهـام اخ 

کافی نيست استغفار نهاخد ،نباشد که  گر فرد  وثالً ؛ براى وقدارى  ارۀ عهـد وـاه  34ا کف 
ُوــد  طعــام را  144وبــارک روضــان بــر عهــده دارد و فقــط تــا آظــر عهــر توانــایی پرداظــت 

ــارۀ هــر روػ، دارد کف  پــنذ ُوــد  طعــام لحــاظ نهاخــد و هــر ُوــد  را حــه خــک فقيــر ، حاخــد بــرای 
 .  بپرداػد
ارۀ خـک روػ . 169 مسأله کف  که حاخد برای  گـر حـه ، حـه شصـت فقيـر طعـام حدهـد، کسی  ا

شصــت ، توانــد حــه ضــای آنکــه حــه شصــت فقيــر نهی، تهــام شصــت نفــر دسترســی دارد
ــر، طعــام حدهــد کهتــری فقي ــه تعــداد  کــه در وسهــوع ههــان ، ح طعــام بیشــتری حدهــد 

کدام دو ُو ؛ شصت طعام حشود د  طعـام حدهـد و حـه آن وثاًل ضایز نيست حه سی نفر هر 
کند کتفا   ؛ ا

خـک ُوـد   -هرطند ناحالغ حاشـند -تواند برای هر فرد اػ عيال و ظانوادۀ فقير  ولی وی
گـر  -توانـد حـه وکالـت اػ عاجلـه و ظـانواده خـا والخـت بـر آنهـا   حه آن فقير حدهـد و فقيـر وی ا

 ؛ قبول نهاخد - ناحالغ حاشند
گر فرد نتواند شصت نفر فق ه ا کند و وثاًل فقط سی نفر را پیـدا نهاخـدالبت  ، ير را پیدا 

کدام دو ُود  طعـام حدهـد وی گـاه در آخنـده ، واضـبحنـابر احتيـاط  ولـی ،تواند حه هر  هـر 
کرد  .  حه سی نفر فقير دخگر نيز خک ُود  طعام حدهد، توانایی پیدا 

کنـد . 171 مسأله گر فرد روػۀ ظود را حا شیء حرام خا عهـل حـرام حاطـل  آن  طـه ظـود، ا
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خـا حــه ضهتــی حــرام ، ػنــا و اســتهناء، در اصـل حــرام حاشــد وثــل شـراب، خــا عهــل شـیء
ــی و وهــنواننــد ظــوردن غــغای حال، شــده حاشــد کل  ــرای انســان ضــرر  کــه ب دارد و  لــی 

کــردن حــا ههســر ظــود در حــال حــيض کــه توضــيح آن در وســألۀ ، نزدخکــی  ــاره  کف  خــک 
 ؛ کافی است، عکر شد« 333و  333»

کــه آن ا ولــی احتيــاط وســتحب  ــارۀ ضهــع»ســت  خعنــی خــک حنــده آػاد ؛ حدهــد« کف 
کند خا حه هر 1کند گندم خـا  و دو واه روػه حگيرد و شصت فقير را سير  کدام آنها خک ُود  

ارۀ ضهع در فصل ؛ ضو خا نان و وانند اخنها حدهد کف  ارات»توضيح بیشتر در وورد   ،«کف 
 .  شودعکر وی« 3343»وسألۀ 
گــر روػه . 171 مسأله کــرمدار دروغــی را حــه ظ ا عهــدًا نســبت  داونــد وتعــال و پیــاوبر ا
اره ندارد، دهد اره حدهد ،کف  کف  که   .  ولی احتياط وستحب آن است 

گر . 172 مسأله ـاره ویدار در خک روػ واه روضان وروػه ا کف  کـه حاعـب  شـود را  فطراتی 
کنـد، بیش اػ خک حار انسام دهد خعنـی طنـد ، طه اخنکه خکی اػ آنها را طند حـار تکـرار 

استهناء نهاخـد و طـه اخنکـه  ورتبه ضهاع خا طند ورتبه بیاشاود خا طندورتبه حصورد خا 
، وـثاًل آب ظـورد و حعــد ضهـاع خـا اسـتهناء نهاخــد، وصتلـف را انســام دهـد فطـرطنـد و

اره کف  کافی است و الػم نيست  اره برای ههۀ آنها  کف  د حدهدخک   .  های وتعد 

گــر فــرد ــت روػهروػۀ واضــب وــاه روضــان را عهــدًا نگيــ، ههــين طــور ا نداشــته  رد و ني 
حـاػ هـن  -ضهـاع خـا اسـتهناء حاشـد هرطند  -فطر انسام دهد حاشد و در روػ طند حار و

کافی است اره  کف   .  پرداظت خک 
گــر روػه . 173 مسأله کــه روػه ا ــا ػن ظــود  کنــد دار در وــاه روضــان ح ، دار اســت ضهــاع 

کرده حاشداطنانشه ػن را  ار، کراه  کف  ارۀ ، ضبواحنابر احتياط  روػه ظودش و ۀحاخد  کف 
اره واضب نيستادخگری حاحت  کف  گر ػن حـه ضهـاع راضـی ، کراه ػن حدهد و بر ػن  ا ا او 

اره واضب وی، بوده کف  کدام خک   .  شود بر هر 
                                                           

ـر نيسـت ،شاخان عکر اسـت. 1 کـردن حنـده ويس  کـه حـه ضـای آن اسـتغفار ، طـون اوـروػه آػاد  احتيـاط آن اسـت 
 . نهاخد
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گــر ػنــی . 174 مسأله حاحــت افطــار روػۀ ، کــراه نهاخــدادار ظــود را بــر ضهــاع  شــوهر روػه، ا
اره بر او واضب وی کف  ت  ،شودظودش خک  ـارۀ ، وـرد کراهاولی واضب نيست حه عل  کف 
اره واضب نيست، کراه(ا)حالت  دخگری حدهد و در این صورت کف   .  بر شوهر او نيز 

گــر روػه . 175 مسأله کنــد و در بــین اػن ظــود را بــر ضهــاع ، دار در وــاه روضــان ا کــراه 
ــاره واضــب وی، ضهــاع ػن راضــی شــود کف  کــدام خــک  ــد احتيــاط ، شــود بــر هــر  هرطن

اره حدهد کف  که ورد دو   .  وستحب آن است 
گــر  . 176 مسأله کــه ظــواب اســت  دار در وــاه وبــارک روضــان حــا ػن روػه روػها دار ظــود 

اره بر او واضب وی، ضهاع نهاخد کف  ـاره هـن بـر  خک  کف  شود و روػۀ ػن صـحيح اسـت و 
 .  او واضب نيست

گــر وــرد . 177 مسأله کــار اشــوهر ظــود را ، خــا ػن ػن ظــود را، ا کــه غيــر ضهــاع  کنــد  کــراه 
کــه روػه را حاطــل  کــه ووضــب   العبــهويدن خــا وکنــد وثــل ظــوردن و آشــا ویدخگــری  ای 
کـراه طـرف وقابـل ابر هـير خـک اػ آنهـا اػ حاحـت ، ضا آورد هح، شود ظارح شدن ونی وی
ــاره واضــب نيســت ــاره دارد کف  کف  کــه ورتکــب شــده  کــافی اســت ، و طنانشــه وفطــری 

اره افطار عهدی وربوط حه ظود را حدهد  .  کف 
ــا بیهــاری روػه نهی . 178 مسأله ــت وســافرت خ ــه عل  کــه ح ــد ػن  نهی ،گيــرد کســی  توان
کنــدادار ظــود را  روػه گــر او را ، کــراه بــر ضهــاع  ــاره بــر وــرد واضــب ، کــراه نهاخــداولــی ا کف 

 .  نيست
کـرده . 179 مسأله کـه عهـدًا روػۀ ظـود را حاطـل  گـر حعـد اػ اعان ظهـر وسـافرت ، کسی  ا
ـاره سـفر نهاخـد، کند کف  ـاره اػ او سـاقط نهی، خا قبل اػ ظهـر بـرای فـرار اػ  حلکـه ؛ شـود کف 

گر قبل ا اره بر او واضب است، ػ اعان ظهر وسافرتی برای او پیش بیاخد نيزا  .  کف 
گر فردی . 181 مسأله کنـد و حعـد عـغری واننـد حـيض خـا ، ا عهـدًا روػۀ ظـود را حاطـل 

ــرای او پیــدا شــود ــا وــرض ب ــاره حدهــد، نفــاس خ کف  کــه  ، احتيــاط وســتحب آن اســت 
گر حه وسيله  .  ردحيض خا ورضی را حه وضود بیاو، ای وانند دارو وصصوصًا ا

گر انسان شک . 181 مسأله کنـد و طنانشـه  نهی، کند وغرب شـده خـا نـه ا توانـد افطـار 



    / وػه  ر 

حـا ، عالوه بر اخنکـه حاخـد قضـای روػه را انسـام دهـد، در واه وبارک روضان افطار نهاخد
که در وسألۀ  اره هن بر او واضب وی، عکر شد« 333»توضيحی   .  شود کف 

گر روػه . 182 مسأله کـه وی ا کسـی  گفته  گفتـ «وغـرب شـده»: گوخـد دار حه  او شـرعًا  ۀو 
کنــد و حعــد حفههــد وغــرب نبــوده، وعتبــر نيســت کــه وغــرب بــوده  افطــار  کنــد  خــا شــک 
اره بر او واضب وی، است خا نه کف   ؛ شود قضا و 

گفتۀ او  گر وعتقد بوده  ا ا ت  او  اسـت خـا آنکـه حـه طریـق عقالیـی دخگـری بـرای حس 
اره واضب فقط قضا الػم وی، وی اطهينان حاصل شده کف   .  نيست حاشد و 

ل وـاه روضـان اسـت خـا دو وـرد  . 183 مسأله کـه روػ او  کنـد  گر انسـان خقـين خـا اطهينـان  ا
ا وی عهدًا روػۀ ظـود  که روػ اول واه روضان است او  نه شهادت دهند  عادل حه عنوان بی 

کند که آظر واه شعبان بوده، را حاطل  اره بر او واضب نيست، حعد وعلوم شود   . کف 
گر انسـان شـک . 184 مسأله ال )عيـد فطـر( و کنـد آظـر وـاه روضـ ا ل شـو  ان اسـت خـا او 

کنــد ۀعهــدًا روػ ال بــوده، ظــود را حاطــل  ــاره بــر او واضــب ، حعــد وعلــوم شــود اول شــو  کف 
 .  نيست

o اره ۀدست كف  م از اقسام   ساالنه ۀفدی: دو 
ت بیهاری . 185 مسأله گر انسان حه عل  روػۀ واه روضان را نگيرد و بیهاری او تا واه ، ا

گونه، روضان سال حعد طول حکشد ـام سـال نتوانـد روػه حگيـرد  حه  کـه در تهـاوی اخ  ، ای 
کــه نگرفتــه بــر او واضــب نيســت قضــای روػه روػ خــک ُوــد   ولــی حاخــد بــرای هــر ؛ هــایی را 
گندم خا ضو خا نان خـا بـرنذ و واننـد اخنهـا حـه فقيـر حدهـد  ،گرم( طعام 334)تقریبًا  خعنی 
 1.ناوند هن وی« فدخۀ ساالنه»که آن را 

ارۀ وغک . 186 مسأله کف  قبـل اػ فـرا رسـيدن ، ور در وسألۀ قبل )فدخۀ سـاالنه(پرداظت 
گغشـتن ػوـان قضـای روػه -در بـین سـال ، واه روضان سال حعـد صـحيح  2- قبـل اػ 

                                                           
ارات»در فصل  ،راوون احکام فدخۀ ساالنهتوضيح بیشتر پی. 1  .  شودعکر وی «کف 

 . حه عبارتی قبل اػ ػوان واضب شدن فدخه. 2



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 . حلکه الػم است حه وقداری صبر نهاخد تا ػوان قضای روػه حگغرد 1؛نيست

ــاره )فدخــه( اػ وــاه روضــان قبــل حــه عهــده دارد وــثالً  کف  کــه ســی روػ  حــا  توانــد وی، کســی 
ارۀ پانزده روػ را بپـرداػد، اتهام روػ پانزدهن واه شعبان ـارۀ ده روػ حـه ، کف  کف  کـه  کسـی  و نيـز 

ارۀ پنذ روػ را بپرداػد وی، حا اتهام روػ بیست و پنسن واه شعبان، عهدۀ اوست کف   . تواند 

ـــارۀ وـــورد وـــغکور در وســـألۀ  . 187 مسأله کف  )فدخـــۀ ســـاالنه( و « 353»بـــرای پرداظـــت 
کــافی نيســت و الػم ، شــده در وســاجل حعــدی ههــين طــور وــوارد عکــر کــردن فقيــر  ســير 

 .  است خک ُود  طعام را حه عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه وی بپرداػد
که بیهاری وسـتهر  دارد و روػه نهـی . 188 مسأله گر فردی  حـه ضهـت ندانسـتن ، گيـردا
اره روػه، وسأله داش را در سالکف  ا رسـيدن قبـل اػ فـر، حعد اػ وـاه روضـان، های وتعد 

اره )فدخه( پرداظت وـی کف  ـارۀ وـی، کـردهػوان وضوب  کف  توانـد آنشـه را هـر سـال حاحـت 
گغشتهبرای سال خا سال، ورخضی ههان سال پرداظته گـر  اش حساب نهاخدهای  و ا

ـارات ورخضــی سـال کف  کنـون پرداظتــه حـه تعــداد  گغشـته بــوده اســتآنشـه را تــا  ، هــای 
ــارات ســال گغشــته ادا شــده اکف  ــارۀ تنهــا الػم اســ ،و در ایــن صــورت ســتهــای  کف  ت 

 2.پرداظت نهاخد، رسيدن ػوان آن سال اظير را حعد اػ فرا
گر بیهاری انسان طند سال طول حکشد . 189 مسأله حعد اػ آنکه در بین سـال آظـر ، ا

های قبـل   حاخد قضـای وـاه روضـان سـال آظـر را حگيـرد و قضـای روػۀ سـال، ظوب شد
ت بیهاری های   ولـی حاخـد بـرای هـر روػ اػ سـال؛ واضـب نيسـتنگرفتـه بـر او ، که حه عل 

   3.قبل خک ُود  طعام حه فقير حدهد
                                                           

 . ضا آورد هها را حتواند قضای روػههرطند حداند بیهاری او تا واه روضان حعد اداوه دارد و نهی. 1

ــاره ،وشــاحه حکــن وــغکور. 2 کف  کــه  ش را زودتــر اػ ػوــان وضــوب آن هــای تــأظير روػه قضــای ظــوخدر وــورد فــردی 
 . اری استضکرده نيز پرداظت وی

روػه نگرفتـه و قبـل اػ فـرا رسـيدن وـاه روضـان سـال  در پـی  سه سـال پـی ، که حه ضهت بیهاری فردی  وثالً . 3
ل واه رضب، طهارم م اػ  هـای   روػه قضـای ، در ایـن صـورت. او بر طرف شـده بیهاری ، در او  ل و دو  سـال او 
اره )فدخه( پرداظت نهاخد، هر روػ اػ آن دو سال است و حاخد برای  او ساقط م کف  ا نسبت حه سـال سـو  ، و او 

ــد قضــای  ــا قبــل اػ  هــای   روػه کــه قضــای  و در صــورتی  آن ســال را انســام دهــد هــای   روػه حاخ م را ت ســال ســو 
ارۀ تأظير ، ضا آورد هرسيدن واه روضان سال طهارم ح فرا کف  م بـر او واضـب پرداظت فدخه و  حاحت سال سـو 

 . نيست



    / وػه  ر 

گر انسان حـه سـبب بیهـاری وـاه روضـان روػه نگيـرد و بیهـاری او حعـد اػ  . 191 مسأله ا
کنــد و در بــین ههــان ســال قبــل اػ فــرا رســيدن ػوــان ، وــاه روضــان نيــز اســتهرار پیــدا 

ــاره )فدخــه( کف  گغشــت شــش  - 1وضــوب  فــوت  - وــاه اػ وــاه روضــان قبــلوــثاًل حعــد اػ 
اره نداردروػه، نهاخد کف  که نگرفته قضا و   ؛ هایی 

گر ػوـان وـغکور نيـز سـپری شـده  وـثاًل حعـد اػ فـرا رسـيدن وـاه روضـان سـال  ،حلکه ا
ـارۀ روػهروػه، حعد فوت نهاخد کف  که نگرفته قضا ندارد و نسبت حه  اش طنانشـه هایی 

ت حه ادای آنها نهوده گـر وصـيت ست اػ ثواضب ا، وصي  لب والش پرداظـت شـود و ا
 2.نکرده بر ورثۀ وی طيزی واضب نيست

ت عغر دخگری غيـر اػ بیهـاری روػه نگرفتـه حاشـد و عـغر  . 191 مسأله گر انسان حه عل  ا
کنـد و احتيـاط  روػه، او تا وـاه روضـان حعـد حـاقی حهانـد کـه نگرفتـه حاخـد قضـا  هـایی را 

که برای هر روػ خک ُود  طعام حه   .  فقير حدهدواضب آن است 
ت بیهاری . 192 مسأله گر فرد حه عل  ، روػۀ واه روضان را نگيرد و حعد اػ واه روضان، ا

کــه نتوانــد تــا وــاه روضــان حعــد برطــرف  بیهــاری او کنــد  شــود ولــی عــغر دخگــری پیــدا 
که نگرفته قضا نهاخد و حاخد روػه، قضای روػه را حگيرد ، واضـبحنـابر احتيـاط  هایی را 

 ؛ ز حه فقير حدهدبرای هر روػ خک ُود  طعام ني

گر در واه روضان حه ضز بیهاری ،طور ههين  عـغر دخگـری داشـته حاشـد و حعـد اػ ، ا
ـت بیهـاری نتوانـد برطـرف  واه روضان آن عغر شـود و تـا وـاه روضـان سـال حعـد حـه عل 

که نگرفته قضـا نهاخـد و حاخد روػه، روػه حگيرد بـرای هـر ، واضـبحنـابر احتيـاط  هایی را 
 .  نيز حه فقير حدهد روػ خک ُود  طعام

o اره ۀدست كف  م از اقسام  ار: سو   تأخير ۀكف 
ـــت عـــغری روػه نگيـــرد و حعـــد اػ وـــاه  . 193 مسأله گـــر انســـان در وـــاه روضـــان حـــه عل  ا

                                                           
کف  . 1  .  عکر شد« 353» در وسألۀ ،اره حاحت ورخضی وستهر  ػوان واضب شدن 

ی را اػ ســهن ظــوخش  ،هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت ورثــۀ حــالغ رشــيد )غيــر وحســور(. 2 ــارات وتــوف  کف 
 . بپرداػند



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

حاخـد ، شود و تا وـاه روضـان آخنـده عهـدًا قضـای روػه را نگيـردبرطرف  عغر او، روضان
کند و برای هر روػ خک ُود  )تقریبًا  گنـدم خـا ضـو خـا  ،گرم( طعـام 334روػه را قضا  خعنـی 

ـار؛ نان خا بـرنذ و واننـد اخنهـا حـه فقيـر حدهـد کـه حاحـت تـأظير در انسـام روػۀ  ۀکف  وـغکور 
ارۀ تأظير»، قضا است  1.شودناويده وی« کف 

ـارۀ وـغکور در کف  ـارۀ تـأظير( هوسـأل ایـن برای پرداظت  وـوارد عکـر  طـور و ههـين )کف 
کافی ني، شده در وساجل حعدی کردن فقير  ست و الػم اسـت خـک ُوـد  طعـام را حـه سير 

 .  عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه وی بپرداػد
گر انسان در وـاه روضـان حـدون عـغر روػه نگيـرد و تـا وـاه روضـان آخنـده  . 194 مسأله ا

کنـد و، ضـا نيـاورد هعهدًا قضای روػه را هـن حـ ، واضـبحنـابر احتيـاط  حاخـد روػه را قضـا 
ارۀ تأظير حه فقير حدهدبرای هر روػ خک ُود  طعام هن حاحت   .  کف 

که فرد عهدًا روػۀ واه روضان را نگرفتهشاخان عکر است،   حاخد در وواردی ، اػ آنسا 
ارۀ افطار عهدی را نيز بپرداػد، عکر شد« 333»که در وسألۀ   .  کف 

ـــت عـــغری روػه نگيـــرد و حعـــد اػ وـــاه  . 195 مسأله گـــر انســـان در وـــاه روضـــان حـــه عل  ا
قضـای روػه را نگيـرد تـا ، انگـاری روی عهـد خـا سـهلعغر او برطرف شود و اػ ، روضان

قضای روػۀ واه روضان قبل نسبت حه ػوان فرا رسيدن وـاه روضـان ضدخـد  آنکه وقت
گر خک هفته روػۀ قضا اػ واه روضان سال قبـل دارد خـک هفتـه حـه وـاه ، کن حاشد وثاًل ا

کنـد روضان ضدخد حاقی حاشد د قضـا را حعـد حاخـ، و در این فاصلۀ ػوانی نيز عغر پیـدا 
ـارۀ تـأظير حـه فقيـر  شـدن عـغر حگيـردبرطرف  اػ کف  و بـرای هـر روػ خـک ُوـد  طعـام حاحـت 

 .  حدهد
ـــت عـــغری روػه نگيـــرد و حعـــد اػ وـــاه  . 196 مسأله گـــر انســـان در وـــاه روضـــان حـــه عل  ا
کـه  شدنبرطرف  شود و حعد اػبرطرف  عغر او، روضان آن عغر تصـهين داشـته حاشـد 
کند روػه کهـی وقـت، بل اػ آنکه قضا نهاخـدولی ق، های ظود را قضا  حـه وعنـایی  - در 

کند - قبل بیان شد ۀکه در وسأل شـدن برطـرف  حاخد قضا را حعد اػ، عغر دخگری پیدا 
                                                           

ار. 1 کف  ارات»در فصل  ،تأظير ۀتوضيح بیشتر پیراوون   . ودشعکر وی «کف 



    / وػه  ر 

ی -و نيز الػم است  عغر حگيرد گر عغر عرفی بـرای تـأظير در حنابر احتياط  حت  واضب ا
ی هـر روػ خـک ُوـد  بـرا -انسام قضای روػه تا ػوان پدخد آودن عغر ضدخد داشته حاشد 

ارۀ تأظير حه فقير حدهد کف   .  طعام حاحت 

ــاه  . 197 مسأله ــه روػۀ و ک ــوده  ــه ســبب ندانســتن حکــن شــرعی وعتقــد ب ــردی ح ــر ف گ ا
ضــا  ههــا را نيــز تــا ســال حعــد حــروضــان بــر او واضــب نيســت و روػه نگرفتــه و قضــای روػه

که نسبت حـه واضـب بـو الػم است قضای روػه را انسام دهد، نياورده دن و در صورتی 
ارۀ تأظير الػم نيست، بوده ضاهل قاصر، قضای روػه کف   .  پرداظت 

کسـی وـی . 198 مسأله گر  دانسـته تـأظير در انسـام ولـی نهـی ،قضـا دارد ۀدانسـته روػا
ـارۀ تـأظير وـی، روػۀ قضا تا واه روضان سال حعـد کف  ـارۀ ، شـودووضـب ثاحـت شـدن  کف 

 .  شودتأظير اػ وی ساقط نهی

o اره ۀدست كف   روزانه ۀفدی: چهارم از اقسام 
گـروه کــه در ایــن ، بـر طهــار  گــرفتن واضــب ، شـود عکــر ویوبحـب حــا توضـيحی  روػه 

کـه عکـر  .حلکه در حعضی اػ ووارد آن ضایز نيسـت، نيست گـروه حـا شـراخطی  ایـن طهـار 
اره )فدخـۀ روػانـه( پرداظـت نهاخنـد، شودوی کف  و احکـام آن در وسـاجل حعـد عکـر  1حاخد 
 .  شود وی

 ل از ووارد فد  روزانه ۀیگروه او 
گــرفتن حــه ســبب پیــری بــر . 199 مسأله کــه روػه  بــرای وی وهکــن ، پیروــرد خــا پیرػنــی 

ـل نهـیالعاده نيست خا سصتی فوق کـه وعهـواًل تحه  روػه واضـب نيسـت و ، شـودای دارد 
م )سصتی فـوق  گـرم( 334العـاده( حاخـد بـرای هـر روػ خـک ُوـد  طعـام )تقریبـًا  در صورت دو 

   2.حه فقير حدهد گندم خا ضو خا نان و وانند اخنها

                                                           
گروه. 1  .  عکر شد طور اضهالی  حه «شراخط واضب شدن روػه»در وبحب  ،این طهار 
ار. 2  . ناوند وی« فدخۀ روػانه»خا « فدخه» ،وغکور در این وسأله و وساجل حعد را ۀکف 
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اره )فدخه( در وورد وسألۀ قبل و ههين. 211 مسأله کف  کـه  برای پرداظت  طور وواردی 
کافی نيسـت، شود در وساجل حعد عکر وی کردن فقير  و الػم اسـت خـک ُوـد  طعـام  سير 

 .  را حه عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه او حدهد
که حه سبب پیری روػه نگرفته . 211 مسأله روضـان حتوانـد طنانشه حعد اػ وـاه ، کسی 

کــه قضــای روػه، روػه حگيــرد کــه نگرفتــه احتيــاط وســتحب آن اســت  ضــا  هحــ، هــایی را 
 . آورد

کهولت سن   . 212 مسأله که عالوه بر عغر پیری و  وبتال حه ورخضـی ، پیرورد خا پیرػنی 
روػه بــر وی واضــب نيســت و ، حاشــد و روػه بــراخش ضــرر دارد وســتهر  در طــول ســال وی

گــر وــرخض هــن و  الػم نيســت آن را قضــا نهاخــد کــه ا طنانشــه پیــری وی طــوری حاشــد 
کهولـت سـن  سـصتی فـوق ،نبود گرفتن برای وی حـه ضهـت  کـه وعهـواًل العـاده روػه  ای 

ل نهی کافی است و الػم نيست ، شود داشتتحه  پرداظت فدخۀ روػانه ضهت پیری 
گـر اػ انسـام روػه عـاضز و ، ضهت ورخضی فدخـۀ دخگـری بپـرداػد حلکـه در ایـن صـورت ا

 . اصاًل تکليفی حاحت فدخه ندارد، وان حاشدنات

 م از ووارد فدی  روزانه ۀگروه دو 
خــاد تشــنه وی . 213 مسأله کــه ز گــر انســان وبــتال حــه بیهــاری حاشــد  توانــد  شــود و نهی ا

ــوق ــرای او ســصتی ف ــا ب ــد خ کن ــل  ــه وعهــواًل العــاده تشــنگی و عطــش را تحه  ک ای دارد 
ـــــل نهـــــی دوم )ســـــصتی ولـــــی در صـــــورت ، روػه بـــــر او واضـــــب نيســـــت 1،شـــــودتحه 

کـه  حاخد برای هر روػ خک ُود  طعام حه فقير حدهـد، العاده( فوق و فـرد وـغکور در صـورتی 
 .  واضب نيست قضا نهاخد، حعد حتواند روػه حگيرد

ــه ایــن حکــن  کــه  اظتصــاص حــه بیهــاری استســقاء نــدارد و شــاول هــر ،البت  ورضــی 
گـردد ؛ حاشـد  وی نيـز وانند آن حاشد و ووضب احساس عطش و تشنگی شدخد در فـرد 

                                                           
خاد آب حنوشد« استسقاء»وانند اخنکه حه ورض . 1  .  وبتال شده و برای رفع تشنگی ناطار است ز
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ک ا این حکن شاول بیهاران   .  شودو وانند آنکه روػه برای آنان ضرر دارد نهی 1ليویاو 

 روزانه ۀگروه سوم از ووارد فدی 
ــه . 214 مسأله کــه وقــت ػاخهــان او نزدخــک اســت و روػه بــرای ظــودش خــا حش  اش   ػنــی 

رد و نباخــد روػه حگيــ، حلکــه در وــوارد ضــرر حــرام؛ روػه بــر او واضــب نيســت 2،ضــرر دارد
هـایی را  روػه  و در هر دو صورت حاخد حعداً  حاخد برای هر روػ خک ُود  طعام حه فقير حدهد

 .  شود  حه دليل حاولگی اػ او ساقط نهی، روػه یقضا نهاخد و قضا، که نگرفته

( اظتصـاص حـه ػن حاولـه، شاخان عکر است کـه   این حکن )پرداظـت ُوـد  ای دارد 
و شـاول  اخنکه وارد وـاه نهـن حـاولگی شـده اسـت وثل 3وقت ػاخهان او نزدخک است

که ػوان ػاخهان او نزدخک نيست  ػن حاوله  .  شود  نهی، ای 

 روزانه ۀگروه چهارم از ووارد فدی 
ه شير وی . 215 مسأله که حش  کن است ػنی  ه خا داخۀ او حاشـد، دهد و شير او  ، طه وادر حش 

ـه، خا حدون اضـرت شـير دهـد کـه  طنانشـه روػه بـرای ظـودش خـا حش  دهـد ضـرر  شـير ویای 
نباخـد روػه حگيـرد و حاخـد ، حلکه در ووارد ضرر حرام، روػه بر او واضب نيست، داشته حاشد

کـه نگرفتـه حاخـد  روػه، و در هر دو صـورت برای هر روػ خک ُود  طعام حه فقير حدهد هـایی را 
 . شود  روػه حه سبب شير دادن اػ او ساقط نهی یحعدًا قضا نهاخد و قضا

کـه ، واضبحنابر احتياط  ،است شاخان عکر  این حکن اظتصاص حـه وـوردی دارد 
ه ـه ، تنها ههين راه را داشته حاشد، شير دادن حش  گر راه دخگری برای شـير دادن حش  ا ا او 

کننــد، حاشــد خــا حتوانــد اػ شــيرهای ضــاخگزین ، وــثاًل طنــد ػن در شــير دادن او شــرکت 

                                                           
 ســاػ ولــی حـه ضهــت ســنگ ،کننــدایـن بیهــاران احســاس عطـش و تشــنگی شــدخد نهـی ،ســتشـاخان عکــر ا. 1

ک کليه خا احتالی حه ُقلنذ  خاد آب بیاشاوند ،ليه و وانند آنبودن   .  الػم است در طول روػ ز

ه ،در این وسأله و وسألۀ حعد. 2 کـه طنـين احتهـالی ووضـب ظـوف  ،احتهال عقالیی ضرر قابل توض  طوری 
 . فی استکا ،شود)ترس( 

 . ناوند« حاول ُوْقِرب»وی را در لغت عربی . 3
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ػه نگـرفتن بـرای طنـين ػنـی رو واضـبحنـابر احتيـاط  ،کهک حگيـرد، وثل شير ظشک
   ؛ضایز نيست

گر داخـۀ دخگـری غيـر وـادر نباشـد و ظـوردن شـير ظشـک )و واننـد آن( بـرای   ه ا البت 
ـه حاشـد کـه در وـاه، کودک هرطند در آخنده ووضب ضرر قابـل توض  هـای واننـد نـوػادی 

اول شـــيرظوارخش حاشـــد و ظـــوردن شـــير ظشـــک ســـبب شـــود حعـــد اػ وـــاه روضـــان اػ 
ـه داشـته حاشـدظوردن شير وـا در ، در اوتنـاع ورػد و ایـن اوـر بـرای نـوػاد ضـرر قابـل توض 

ل روػه نگرفته و حه ضاخش قضا و فدخه ثاحت وی  .  شود این صورت ههانند حالت او 
گــر ػن ح . 216 مسأله کـــه در وســـاجل ا حـــه  ،عکـــر شـــد« 243و  243»اولـــه خـــا ػن شـــيرده 

پرداظت ، دحه حد  وسافت شرعی واضب نباشد روػه حگير حيض خا سفر ضهت عغر
 .  وی الػم نيست و فقط قضای روػه بر او واضب است فدخه بر

 اره روزه كف   احكام دیگر 
ـارۀ تـأظير خـا  . 217 مسأله کف  که حاخد برای هر روػ خک ُود  طعام حه فقير حه عنوان  کسی 

اره خا فدخۀ طند روػ را حه خک فقير حدهد وی، فدخه حدهد کف   .  تواند 
اره خا فدخه بـر انسـان واضـب شـو . 218 مسأله کف  گر  ، ضـا نيـاورد هد و طنـد سـال آن را حـا

 .  شود طيزی بر آن اضافه نهی
گر فرد قضای روػۀ واه روضان را طند سال حه تأظير بینـداػد ،اینحنابر حاخـد قضـا ، ا

ل ت تأظير در سال او  کـه قـباًل بیـان شـد - را حگيرد و حه عل  بـرای هـر روػ  - حا توضـيحی 
ـا بـرای تـأظ خک ُود  طعام حـه فقيـر حدهـد طيـزی بـر او واضـب ، ير طنـد سـال حعـدیو او 

ر نهی ارۀ تأظير وکر  کف     1.شودنيست و 
اره هانســان نباخــد در حــ . 219 مسأله کف  کوتــاهی و ســهل ضــا آوردن  انگــاری  هــای روػه 
 .  ولی الػم نيست فورًا آنها را انسام دهد، کند

                                                           
پرداظـت خـک ، که خـک روػ روػۀ قضـا داشـته و انسـام آن را پـنذ سـال حـه تـأظير انداظتـه اسـت وثاًل فردی . 1

ت تأظير پـنذ سـاله ارۀ تأظير )خک ُود  طعام( بر او واضب است و الػم نيست حه عل  ـارۀ تـأظير ، کف  کف  پـنذ 
 . بپرداػد
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نـــی را روػه حگيـــرد . 211 مسأله کـــه روػ وعي  کنـــد  گـــر انســـان نـــغر  طنانشـــه در آن روػ ، ا
کنــد عهــدًا روػۀ ظــود ــاره حدهــد، را حاطــل  کف  ــارۀ آن در فصــل  حاخــد  کف  و  «احکــام نــغر»و 

ارات»فصل   .  ظواهد آود «کف 

 تر واجج است( بر پسر بزرگ، الزمبنابر احتياط  قضای واه روضان پدر )كه ۀاحكام روز
حاخــد قضــای روػۀ وــاه  الػمحنــابر احتيــاط  ،تــر پســر بــزرگ، حعــد اػ وــرگ پــدر . 211 مسأله

 ؛ ضا آورد هح، که در فصل )نهاػ قضای پدر( بیان شدروضان او را حا توضيحی 

ه وی وی گـرم( طعـام حـه فقيـر حدهـد  334تواند حه ضای هر روػ خک ُوـد  )تقریبـًا  البت 
ت ؛ بر او واضب نيسـت، های پدر  قضای روػه، که در این صورت ـت وصـي  گـر وي  ولـی ا
کـه بـرای روػه کـافی نيسـت و د، هـاخش اضيـر حگيرنـد کرده  ، ر ایـن صـورتدادن طعـام 

کنند، های قضاخش لب وال او برای روػهحاخد اػ ث    1.فردی را اضير 
گــر پــدر غيــر اػ روػۀ وــاه روضــان . 212 مسأله روػۀ واضــب دخگــری واننــد روػۀ نــغر را ، ا

تـر  قضـای آن بـر پسـر بـزرگ، خا برای قضای روػه اضير شده و نگرفتـه حاشـد نگرفته حاشد
 .  الػم نيست

قضـای روػۀ وـاه ، تـر است پسر بـزرگحعد اػ ورگ وادر احتياط وستحب  . 213 مسأله
کــه در ضلــد اول فصــل )نهــاػ قضــای پــدر( بیــان شــد ضــا  هحــ، روضــان او را حــه تفصــيلی 

 ؛ آورد

کافی است حه ضای هر روػ خک ُوـد  )تقریبـًا  که  گـرم( طعـام حـه فقيـر  334ههشنان 
که برای روػه، حدهد کرده  ت  گر وادر وصي  کافی، هاخش اضير حگيرند ولی ا  دادن طعام 
فــردی را ، هــای قضــاخش  لــب وــال وــادر بــرای روػهحاخــد اػ ث ،و در ایــن صــورت نيســت

کنند  .  اضير 

                                                           
تـر ههاننـد نهـاػ قضـای    روػۀ پدر بـر پسـر بـزرگ ههۀ احکام و شراخط واضب شدن قضای  ،شاخان عکر است. 1
ل، بیشتر حا احکام آن آشنایی  برای ؛ پدر است   .  وراضعه شود، پدر فصل وربوط حه نهاػ قضای ، حه ضلد او 
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 احكام روزه وسافر
کــه حاخــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوانــد . 214 مسأله ، وســافری 

ــرد  ــد روػه حگي ــن حکــن -و طــه روػۀ وســتحب  1طــه روػۀ واضــب حاشــد -نباخ ، و اػ ای
 :  شود ووارد زیر استثنا وی

ع ناتوان است .الف که اػ قرحانی واضب در حذ  تهت  واضب اسـت حـه ضـای ، کسی 
ل آن را در بــین ههــان ســفر حــذ روػه حگيــرد روػه حگيــرد، آن ده روػ  ،کــه حاخــد ســه روػ او 
ــد  ــهرطن ــه وطــن ح ــس اػ برگشــتن ح ــده را پ  .ضــا آورد هوســافر حاشــد و هفــت روػ حاقيهان

کتاب  ،توضيح احکام آن  .  کر شده استع« وناسک حذ»در 
کــه در وناســک حــذ   .ب ــع در وقــوف عرفــات کســی  اػ ، قبــل اػ غــروب آفتــاب، تهت 

ـاره حدهـد، سرػوين عرفات ظارح شود و دوحاره حه عرفات برنگردد کف  و  حاخـد خـک شـتر 
اره را حدهد کف  گر نتواند این  توانـد ایـن هيسـده روػ  روػه حگيـرد و وی حاخد هيسـده روػ ،ا

ـه و خـا در راه برگشـتن و خـا حعـد اػ حاػگشـت حـه وطـن حـرا در ههان حال سـفر د ضـا  هر وک 
کتاب  ،تفصيل احکام آن .آورد  .  عکر شده است« وناسک حذ»در 

که آن را در سـفر خـا آنکـه طـه در  .ج کرده  نی را نغر  ی روػ وعي  که روػۀ وستحب  کسی 
ـــا در ســـفر نباشـــد ـــ، ســـفر حاشـــد خ  احکـــام روػۀ»وبحـــب در  ،توضـــيح آن .ضـــا آورد هح

ی  .  شود عکر وی «وستحب 
که وی .د ره برای طلب حاضت سه روػ روػه حگيـردظواهد در ودخنۀ و وسافری   .نو 

ی»وبحب در  ،توضيح آن  .  شود عکر وی «احکام روػۀ وستحب 
که نهاػش را تهام وی . 215 مسأله کـه شـغلش وسـافرت وسافری  کسی  ، ظواند وثل 

حلکه در وورد روػۀ واضـب ؛ تواند در سفر روػه حگيرد وی، خا سفر او سفر وعصيت است
ن وثل روػۀ واه وبارک روضان حاخد در سفر روػه حگيرد  .  وعي 

، ولـی وسـافرت بـرای فـرار اػ روػه؛ وسافرت در واه روضان اشکال نـدارد . 216 مسأله

                                                           
ارۀ واه روضان. 1 کف   .  وانند روػۀ قضا خا 
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م وـاه روضـان و طـه حعـد اػ آن حاشـد؛ وکروه اسـت گغشـتن بیسـت و سـو  ؛ طـه قبـل اػ 
کراهت دارد حلکه حه ی سفر در واه روضان  کل  هـره خـا حـه خـا ع وگر اخنکه برای حذ، طور 

 .  سبب ضرورتی حاشد
گــر غيــر روػۀ وــاه روضــان . 217 مسأله ن دخگــری بــر انســان واضــب حاشــد ،ا ، روػۀ وعــي 

م اػ روػهای اعتکاف حاشـد طنانشه حا اضاره خا وانند آن واضب شده حاشد ، خا روػ سو 
گــر در ســفر حاشــد نهی کنــد و ا حاخــد طنانشــه وهکــن اســت ، توانــد در آن روػ وســافرت 

که ده روػ در ضایی حهاند و آن روػ را روػه حگيرد کند  کـه  قصد  ی  و حکن روػۀ وستحب 
ی»وبحب در ، حا نغر بر فرد واضب شده  .  شود عکر وی «احکام روػۀ وستحب 

که حه سبب ندانسـتن وسـأله . 218 مسأله گرفتـه )روػه واضـب خـا ، کسی  در سـفر روػه 
گـر حعــد اػ وغــرب  طـل اســتاش حا روػه، وسـتحب( و در بــین روػ وسـأله را فههيــده و ا

ــه صــحيح اســت روػه، وســأله را حفههــد گرفت ــه  ک ــ ای  ــه اصــل وســألۀ و فرق ک ــدارد  ی ن
ـت  ،دانسته روػۀ وسافر را نداند خا اخنکه اصل آن وسأله را وی شرعی نبودن ولـی حـه عل 

ات احکام وسافر گرفته است، ندانستن حعضی اػ ظصوصي     1.در سفر روػه 
که وی . 219 مسأله گـر حـه ضهـت اشـتباه در ، شرعی نيسـت، در سفرداند روػه  فردی  ا

ت ظوخش ظـود را وسـافر ندانـد و روػه حگيـرد و  2،وطاحقت دادن حکن وسأله حا وضعي 
گــردد ــه اشــتباه ظــوخش  کــه ؛ اش صــحيح اســت روػه، حعــد اػ وغــرب وتوض  وثــل فــردی 

گرفتـه اسـت و  کهتـر اػ هشـت فرسـز اسـت و روػه  ن  وعتقد بوده سفر او تا وقصد وعي 
کــه آن فاصــلهحعــد  ــه شــود  ــوده اســت، اػ وغــرب وتوض  ــا بیشــتر ب ــا ؛ هشــت فرســز خ او 

گردد ه   .  اش حاطل است روػه، طنانشه در بین روػ وتوض 
گرفتن برای وسافر  . 221 مسأله کند روػه  کند وسافر است خا فراووش  گر فرد فراووش  ا

ی -حاشد و در سفر روػه حگيرد  حاطل وی که حعـد اػحنابر احتياط  حت   واضب در صورتی 
ه شود   .  حاشد روػۀ او حاطل وی -وغرب وتوض 

                                                           
کسی توضيح بیشتر در وور برای . 1 ات احکام وسافر را نهی د  ل ،دانسته  که ظصوصي  نهـاػ »فصل  ،حه ضلد او 

 .  وراضعه شود« 3533»وسألۀ  های  وثال ،«وسافر

گفته وی. 2  .  شود ضاهل حه ووضوع است  اصطالحًا 
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گر روػه . 221 مسأله حاخـد ، واضـب  حنابر احتيـاط، اػ اعان ظهر وسافرت نهاخد  دار حعد ا
کند ت سـفر نداشـته حاشـد، روػۀ ظود را تهام  گر اػ شب ني  کـه  ظصوصًا ا و در صـورتی 

کند کرده و روػه را تهام   .  قضای آن الػم نيست، حه این احتياط واضب عهل 
گـــر . 222 مسأله کنـــد روػه ا واضـــب حنـــابر احتيـــاط  ،دار قبـــل اػ اعان ظهـــر وســـافرت 
ت سفر داشته حاشد، تواند آن روػ را روػه حگيرد نهی گر اػ شب ني   ؛ ظصوصًا ا

ص  ه نباخد پیش اػ رسيدن حه حد  ترظ  که روػه را حاطـل وی، البت  کنـد  عهدًا عهلی 
کــه در وســألۀ ، انســام دهــد ــا توضــيحی  ــه ح ــر شــد« 333»وگرن ــر او واضــب ک، عک ــاره ب ف 

 .  شود وی

گرفتـه . 223 مسأله که روػۀ واه روضـان  گر فردی  قبـل اػ اعان ظهـر اػ وطـن ظـود حـه  ،ا
ولی پیش اػ رسيدن حه طهار فرسز اػ قصد ظود ونصرف شده و قبل  ،وسافرت برود

که روػه را حاطل وـی 1،اػ اعان ظهر حه وطنش برگردد کاری  ، کنـد انسـام نـدادهطنانشه 
ت روػه نهاخ  ؛دحاخد ني 

که روػه را حاطل وی کاری  گر  ا ا کـه در ، کند انسام دادهاو  احتياط واضب آن اسـت 
فطرات ظـودداری نهاخـد و قضـای روػۀ آن روػ بـر وی واضـب روػ اػ انسام دادن و ۀحقي  

 .  است
گر وسافر در واه روضان قبل اػ اعان ظهر حه وطنش برسد . 224 مسأله خـا حـه ضـایی ، ا

کــه وی کــه روػه را حاطــل وی، انــدظواهــد ده روػ در آنســا حه برســد  کــاری  کنــد  طنانشــه 
و در ایــن صـورت قضــا  حاخــد آن روػ را روػه حگيـرد، واضـبحنـابر احتيــاط  ،انسـام نــداده

 ؛ندارد
که روػه را حاطل وی  کاری  گر  ا ا روػۀ آن روػ بر او واضـب نيسـت ، کند انسام داده او 

کند  . و حاخد آن را قضا 
گر وسافر در واه روضان حعد اػ اع . 225 مسأله خـا حـه ضـایی ، ان ظهر حه وطنش برسـدا

که وی کـه در سـفر خکـی اػ و، ظواهد ده روػ در آنسـا حهانـد برسد  فطـرات را در صـورتی 
                                                           

که وسهوع رفت و برگشت وی. 1  . کهتر اػ هشت فرسز حاشد ،طوری 
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کند   تواند روػهنهی، انسام داده    ؛حگيرد و حاخد آن روػ را قضا 
گــر و کــافی اســت  ،فطــر انســام نــداده اســتا واضــب نيســت آن روػ را روػه حگيــرد و 

گــر روػه حگيــرد؛ ســام دهــدحعــدًا قضــای آن را ان اش  واضــب روػهحنــابر احتيــاط  ،حلکــه ا
کتفا نهاخد حاطل است و نهی  .  تواند حه آن ا

ظـارح شـدن »، والک در شروع سفر قبل اػ اعان ظهر خا حعد اػ اعان ظهـر . 226 مسأله
ص آن، اػ ظود شهر است    .«نه حد  ترظ 

که قبل اػ اعان ظهر اػ وطن ظوخش ظـارح شـده ،حنابراین د اػ اعان ولـی حعـ، کسی 
ض وطن ظارح وی که قبـل اػ ، شود ظهر اػ حد  ترظ  در وورد روػه حکن وسافری را دارد 

 .  ظهر وسافرت رفته است
ـــه وطـــن نيـــز ،ههشنـــين ـــه ، وـــالک، در برگشـــت ح . اســـت« ظـــود شـــهر»رســـيدن ح
گر فردحنابراین،  گونـه، ا کـه ظانـه قبل اػ اعان ظهر حه نزدخکی وطـنش برسـد حـه  های  ای 

گــردد، ه شــودآظــر شــهر دخــد ــی حعــد اػ اعان ظهــر وارد شــهرش  در وــورد روػه حکــن ، ول
که حعد اػ اعان ظهر حه وطن رسيده است  .  وسافری را دارد 

ی  احكام ویژه روزۀ وستحب 
که وبطل روػه انسام نداده . 227 مسأله ـت روػۀ ، کسی  طنانشه در هر وقت اػ روػ ني 

کهی تا انتهای روػ حاشدهرطند  ،وستحبی حکند  ؛ و صحيح استروػۀ ا، فاصله 

گر فرد وی ه ا کرده و حصواهـد در فاصـله   البت  که آفتاب غروب  داند خا وطهجن است 
ت روػۀ وستحبی نهاخد اش  واضـب روػهحنابر احتيـاط  ،بین غروب آفتاب تا وغرب ني 

 .  آخد صحيح حه حساب نهی
که روػه نباشد، در روػۀ وستحب . 228 مسأله کند  گر فرد قصد  د شـود روػه وـ خـا، ا رد 
که روػه را حاطل وی، باشدحاشد خا ن کاری  کند  د شـود خـا وـ، کند انسام دهد خا قصد  رد 

ضا نياورد و قبل اػ پاخان روػ طـه قبـل اػ ظهـر  هفطر را حطنانشه آن و، ضا آورد خا نه هکه ح
کند ت روػه   .  روػۀ او صحيح است، و طه حعد اػ ظهر دوحاره ني 
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کســی روػۀ وســتحبی حگيــرد . 229 مسأله گــر  ، آظــر برســاند واضــب نيســت آن را حــه، ا
کنـد  کند وستحب است دعوت او را قبول  گر برادر وؤونش او را حه غغا دعوت  حلکه ا

 ؛ افطار نهاخد، حعد اػ ظهر حاشدهرطند  ،و در بین روػ

کـه اضاحـت درظواسـت بـرادر وـؤون ضهـت   این حکن وستحبی شاول هر وـوردی 
واننـد اخنکـه ؛ دشـوگردد نيز ویظوردن خا آشاويدن ووضب سرور و ظوشحالی وی وی

کنــد و او حـــه ضهــت تکـــرخن و وههــان خـــارت  شــرحت خـــا ، نـــواػی فــرد بـــرادر دخنــيش را ز
کنــد تــا ووضــب ، شــيرخنی حــه وی تعــارف نهاخــد در ایــن حــال وســتحب اســت افطــار 

گردد  .  دار بودن ظوخش را حه وی اطالع ندهدو بهتر است روػه ظوشحالی او 
ۀ وســتحبی دارد و شــاول روػۀ اظتصــاص حــه روػ حکــن وــغکورشــاخان عکــر اســت، 

اره نهی کف  وانند روػۀ نيـاحتی قضـا خـا وسـتحبی  - و نيز شاول وورد نياحت شود  قضا خا 
ی  .  گرددنهی - برای وتوف 

ی حگيرد وسافر نهی . 231 مسأله به»وگر در ، تواند در سفر روػۀ وستحب  کـه « ودخنۀ طي 
ــرای حاضــت وی ــد ب ی حگيــر در آنســا، ظواســتن توان و احتيــاط  دســه روػ روػۀ وســتحب 

که آن سه روػ    1.روػهای طهارشنبه و پنسشنبه و ضهعه حاشد، واضب است 
کند روػی را  . 231 مسأله گر فرد نغر  ن  -ا ن و طـه غيـر وعـي  ی  -طه وعـي  روػۀ وسـتحب 
کـه نهـاػ در آن شکسـته اسـت حـ نهی، حگيرد وگـر آنکـه ، ضـا آورد هتواند آن را در سفری 

ت نغر ن حاشد و در ني  کـه روػه را در سـفر انسـام دهـد لحاظ ، نغر روػۀ وعي  کرده حاشـد 
 2.روػه حگيرد، خا آنکه طه وسافر حاشد طه وسافر نباشد

کــه نهــاػ در آن شکســته  . 232 مسأله نــی را در ســفری  کنــد روػ غيــر وعي  گــر فــرد نــغر  ا
ی حگيرد ی حگيرد است روػۀ وستحب  نی را روػۀ وستحب  کند روػ غير وعي  اػ  عـنا، خا نغر 

                                                           
گر فرد روػۀ قضای واه روضان حه. 1 ه ا ی وغکور وحل  اشکال است، عهده دارد البت  ت روػۀ وستحب   . صح 
کـه روػۀ قضـای وـاه وبـارک روضـان اػ ظـودش بـر عهـده  ،شاخان عکر است. 2 کسـی  ی بـرای  نغر روػۀ وسـتحب 

که تفصيل آن در وسألۀ ، دارد ی دارد  کـه در ایـن  ،ههشنـين .ظواهـد آوـد «233»احکام ظاص  در وـواردی 
ی شده استوسأله و وساجل حعد حکن حه  ت نغر روػۀ وستحب  که صـيغۀ  ونظور اػ آن ،صح  نغری است 

ت را دارا وی  . حاشد شرعی آن ظوانده شده و سایر شراخط صح 
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کــه نهــاػ در آن شکســته اســتدر ســف اخنکــه در وطــن حاشــد خــا نــغر او صــحيح ، ری 
ی حگيرد نيست و نهی  .  تواند در سفر روػۀ وستحب 

ــغر  ــا طنانشــه فــرد ن کــه نهــاػ در آن تهــام   او  نــی را در ســفری  کــه روػ غيــر وعي  کنــد 
ی حگيـرد 1است نـی را روػۀ وسـتحب  کند روػ غير وعي  ی حگيرد خا نغر   عـنا، روػۀ وستحب 

کـــه نهـــاػ در آن تهـــام اســـت اػ اخنکـــه در وطـــن حاشـــد نـــغر او صـــحيح ، خـــا در ســـفری 
 .  حاخد طبق نغر وغکور عهل نهاخد ،و در هر دو صورت حاشد وی

کـــه نهـــاػ در آن  . 233 مسأله ی در ســـفری  ـــه نـــغر روػۀ وســـتحب  ک ـــۀ وـــواردی  ي  کل  در 
کنـد، حاشد شکسته است ضایز وی ، الػم نيست انسان قبل اػ رفـتن حـه وسـافرت نـغر 

ی حگيردتواند در حال س حلکه وی که در ههان سفر روػۀ وستحب  کند   ؛ فر نيز نغر 

کنـد  گر در بین روػ حصواهد روػۀ ههان روػ را در سـفر نـغر  ت آن وحـل  ، ولی ا صـح 
 .  اشکال است

کـه قصـد اقاوـت ده روػ  . 234 مسأله نی را در وطن خا ضایی  کند روػ وعي  گر فرد نغر  ا
ی حگيرد خا نغرش ،نهوده توانـد در آن  وی، نشود شاول روػه در حال سفر، روػۀ وستحب 

که حا نغر بـر ، روػ حا اظتيار ظود ی  کند و روػۀ وستحب  حه حد  وسافت شرعی وسافرت 
کرده است را نگيرد الػم نيست قصـد اقاوـت ده  و طنانشه در سفر حاشد ظود واضب 

کـــرده و روػه حگيـــرد ـــا ناطـــار نشـــود هرطنـــد  ،روػ  کـــه ت احتيـــاط وســـتحب آن اســـت 
 .  در سفر است قصد اقاوت نهاخدو طنانشه  وسافرت نکند

وحـل  اشـکال ، لحق بودن عهد خا قسن در حکن وغکور حـه نـغروشاخان عکر است، 
احتيـــاط واضـــب فـــرد حنـــابر  ،اســـت و در صـــورت عهـــد خـــا قســـن شـــرعی در ایـــن وـــورد

گر در سفر حاشد نهی احتياط واضب حاخـد قصـد حنابر  ،تواند در آن روػ وسافرت برود و ا
کند  . و آن روػ را روػه حگيرد اقاوت ده روػ 

                                                           
گــرفتن هــن ضــایز وی، ونظــور. 1 کــه نهــاػ در آن تهــام اســت و روػه  کثيــر  ،حاشــد ســفری اســت  واننــد ســفر فــرد 

ــفر ــا؛ الس  کــه فــرد وســافر شــاول اوــاکن تصيیــر نهی او  ولــی  ،هرطنــد ضــایز اســت نهــاػ را تهــام حصوانــد شــود 
 ،«نهــاػ وســافر»فصــل ، و احکــام وربــوط حــه آن در ضلــد اول توضــيح اوــاکن تصيیــر .توانــد روػه حگيــرد نهی

 . عکر شد« 3533تا  3531»وساجل 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

نـــی را روػۀ  . 235 مسأله کــرده روػ وعي  کــه فـــرد حــه صــورت صـــحيح نــغر  در وــواردی 
ی حگيــرد کــه عهــدًا آن روػ را روػه  حاخــد ههــان روػ را روػه حگيــرد، وســتحب  و در صــورتی 

و عــالوه بــر آن واضــب  ضــا آورد هگناهکــار اســت و حاخــد قضــای آن روػ را حعــدًا حــ، نگيــرد
ارۀ شکستن  کف   .  را بپرداػد - شود عکر وی« 3343»که در وسألۀ  - نغراست 

ا طنانشه حه سبب عغر شرعی وثل وسافرت حه حد  وسافت شرعی خا بیهاری   او 
؛ الػم اسـت قضـای آن را حعـدًا انسـام دهـد، شـده را نگيـرد خا حيض خا نفاس روػۀ نـغر

اره ندارد کف   . ولی 
ت عهد خـا قسـن . 236 مسأله گر فرد حا رعاخت شراخط صح  ظداونـد وتعـال عهـد حـا ، ا

ی حگيـرد و حـا ایـن  نـی را روػۀ وسـتحب  کـه روػ وعي  کند خا قسن حه ظداوند وتعال حصـورد 
ی را بـــر ظـــود واضـــب نهاخـــد، عهـــل حاخـــد ههـــان روػ را روػه حگيـــرد و در ، روػۀ وســـتحب 

که عهدًا روػه نگيرد ارۀ شکستن عهـد، صورتی  کف   کـه - گناهکار است و واضب است 
ــارۀ شکســتن قســن - شــودعکــر وــی« 3213 و 3433»در وســاجل  کف  ــا  ـــکــه در وس - خ اجل ـ

ولـی واضـب نيسـت قضـای آن روػه را انسـام ، را بپـرداػد - شـودعکر وـی« 3333و  3343»
 .  دهد

کــــه روػۀ قضـــای وــــاه روضـــان اػ ظــــودش دارد . 237 مسأله توانــــد روػۀ  نهی، کســـی 
کند و روػۀ وستحبی حگيرد 1وستحبی حگيرد کـه بـین  در صورتی، و طنانشه فراووش 

، و طنانشـه قبـل اػ اعان ظهـر اسـت ظـورد روػ خادش بیاخد روػۀ وستحبی او حه هن وی
ــت روػۀ قضــا حنهاخــد وی ــد ني  ــه شــود توان گــر حعــد اػ اعان ظهــر وتوض  حنــابر احتيــاط  ،و ا

ــدواضــب نهــی ــت روػۀ قضــا نهاخ ــد ني  ــد، توان ــادش بیاخ ــر حعــد اػ وغــرب خ گ ــا ا روػۀ ، او 
 .  حاشد اش صحيح وی  وستحبی

کـه نهـی . 238 مسأله دانسـته روػۀ قضـا دارد )ضهـل حـه ووضـوع( طنانشـه روػۀ کسی 
گرفته در وـورد وی  - که در وسألۀ قبل بیـان شـد - حکن صورت فراووشی، وستحبی 

                                                           
کـــه احتهـــال وی. 1 توانـــد روػۀ  وی، ولـــی اطهينـــان حـــه داشـــتن روػۀ قضـــا نـــدارد ،دهـــد روػۀ قضـــا دارد فـــردى 

 . بی حگيردوستح



    / وػه  ر 

کـه نهـی؛ شـودضاری وـی کسـی  ـا  توانـد قضـا اػ ظـودش نهـی ۀدانسـته حـا داشـتن روػ او 
ی حگيرد )ضهل حه حکن( گرفتـهو بین روػ خا حعد اػ  روػۀ وستحب   ،وغـرب وسـأله را خـاد 

 1.اش حاطل استوستحبی روػۀ
که روػۀ قضای دخگـری غيـر اػ قضـای وـاه وبـارک روضـان  . 239 مسأله وثـل  -کسی 

ی حگيرد وی ،بر عهده دارد -قضای روػۀ نغر وعين   .  تواند روػۀ وستحب 
ــاره دارد . 241 مسأله کف  کــه روػۀ  ی حگيــرد وی، کســی   ،ههشنــين .توانــد روػۀ وســتحب 

کــه بــرای حــ ــی اضيــر شــدهضــا آو هکســی  ی ، ردن روػۀ واضــب ويت  طنانشــه روػۀ وســتحب 
ـاره اػ ظـودش دارد حگيرد اشکال نـدارد کف  کـه روػۀ قضـا خـا روػۀ  کسـی  توانـد   وی، و نيـز 

ت انسام دهد ۀروػ انی برای وي   .  قضای استيساری خا وس 
کــه روػۀ قضــای وــاه روضــان بــر عهــده دارد و وی . 241 مسأله ظواهــد نــغر روػۀ   فــردی 

کنــد ی  ن نکنــدد، وســتحب  کــه روػ آن را وعــي  کنــد در ، ر صــورتی  ن  خــا آنکــه آن را وعــي 
کــافی و اوکــان انســام روػۀ قضــا کــه فرصــت  ــغر، حــالی  وضــود داشــته ، قبــل اػ روػۀ ن

ولــی در هـر دو صــورت ضــایز نيسـت روػۀ نــغر را قبــل اػ ؛ نــغرش صـحيح اســت، حاشـد
 ؛ روػۀ قضا انسام دهد

کند و فرصت و  ن  گر نغر روػۀ وعي  ا ا اوکان برای انسـام روػۀ قضـا قبـل اػ انسـام  او 
 .  نغرش حاطل است، روػه نغر وضود نداشته حاشد

 اقسام روزه
؛ روػۀ وســتحب .ب؛ روػۀ واضــب. الففف: حاشــد روػه بــر طهــار قســن وی . 242 مسأله

 . روػۀ وکروه .د؛ روػۀ حرام .ج

که اػ ضهلۀ آنها های واضب دارای اقساوی وی روػه  :  حاشد ووارد زیر وی ،حاشد 
  ؛روػۀ واه وبارک روضان .1

                                                           
ر - ضهل حه حکن ،حنابراین. 1 حکـن فراووشـی را ، در ایـن وـورد - طه اخنکه فرد ضاهل قاصر حاشد و طه وقص 

 . ندارد
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  ؛روػۀ قضا .2 
اره .3  کف    ؛روػۀ 

که حه سبب نغر خا عهد خا قسن واضب شده است روػه .4    ؛ای 
که حه سبب اضير شدن خا شرط ضهن عقد واضب شده است روػه .5  ؛ای 
که توضيح آن در وسألۀ  .6 ع    ؛عکر شد« 233»روػه در عوض قرحانی حذ  تهت 
م اخ   .7  .  ام اعتکافروػۀ روػ سو 

 های وستحج روزه 
کــه حعــدًا عکــر ، روػۀ تهــام روػهــای ســال . 243 مسأله غيــر اػ روػهــای حــرام و وکــروه 
کـه اػ  حاشد وستحب وی، شود وی و برای حعضی اػ روػها بیشـتر سـفارش شـده اسـت 

 :  آن ضهله است

کـه حعـد اػ روػ دهـن  .1 لـی  ل و پنسشنبۀ آظر هر واه قهری و طهارشنبۀ او  پنسشنبۀ او 
و طنانشـه  وسـتحب اسـت قضـا نهاخـد، ضـا نيـاورد هو اگر کسی آنهـا را حـ ری استواه قه

گــرم(  334وسـتحب اسـت بـرای هـر روػ خـک ُوـد  طعـام )تقریبـًا ، اصـاًل نتوانـد روػه حگيـرد
ۀ نقره 3/32گندم خا ضو خا نان و وانند اخنها خا   . )خک درهن( حه فقير حدهد 1نصود سک 

 .  هر واه قهری سيزدهن و طهاردهن و پانزدهن .2
ی حصشی اػ این دو واه .3  .  خک روػ حاشدهرطند  تهام واه رضب و شعبان و حت 
 . روػ عيد نوروػ .4
ال  روػ .5  .  های طهارم تا نهن شو 
 .  قعده  روػ بیست و پنسن و بیست و نهن عی .6
ل عی .7 ه تا روػ نهن عی  روػ او  ـه )روػ عرفـه(  حس  کـه در ؛ حس  وگـر وـورد اسـتثنایی 
 .  شود های وکروه عکر وی روػه

                                                           
ۀ نقــره راخــذ نهی، در ایــن ػوــان. 1 ه حاشــد، حاشــد کــه ســک  و توضــيح بیشــتر در وــورد وقــدار  الػم نيســت ســک 

گرم« درهن»  .  شودعکر وی «دخات»فصل  ،در ضلد طهارم ،حه 



    / وػه  ر 

ه(  عی 35روػ عيد سعيد غدیر ) .8  .  حس 
ه(  عی 23باهله )روػ و .9  .  حس 

م .11 م و هفتن وحر  ل و سو   .  روػ او 
کرم .11  . ربیع األول (33 )روػ ويالد وسعود پیغهبر ا
 . روػ پانزدهن ضهادی األولٰی  .12
کرم .13  .  رضب (23 )روػ وبعب حضرت رسول ا

 های حرام  هروز 
کثر روػه . 244 مسأله  :  حاشند های حرام اػ این قرار وی ا

گرفتن در روػ عيد فطر و عيد قرحان .1  .  روػه 
که انسان نهی .2 ل وـاه روضـان روػی را  ـت ، داند آظر واه شعبان است خـا او  حـه ني 

ل واه وبارک روضان  .  او 
ػ حعــد حــه رو روػ اػ اعان صــبح تــا ســحر وثــل اخنکــه فــرد خــک شــبانه؛ روػۀ وصــال .3

ــت روػه کنــد، روػه حگيــرد، ني  روػه ، خــا دو شــبانه روػ را حــدون اخنکــه دربــین آن افطــار 
م؛ حگيرد کـردن را تـا سـحرگاه شـب حعـد خـا تـا شـب دو  گـر فـرد افطـار  ـت ، ولی ا حـدون ني 

کـه حـدون هرطنـد  ،اشـکال نـدارد، روػه حه تأظير بینداػد احتيـاط وسـتحب آن اسـت 
کردن   .  را تا سحرگاه حه تأظير نينداػدقصد روػه نيز افطار 

ــا روػۀ .4 ی زوضــه خ ن وی  روػۀ وســتحب  ــا روػۀ  - واضــب غيــر وعــي  ــغر خ واننــد روػۀ ن
ن ــا حــق  واضــب بهــره - 1اســتيساری غيــر وعــي  وری ضنســی شــوهرش)حق   طنانشــه ح
 .  اش حاطل استروػه، واضبحنابر احتياط  حرام است و، استهتاع( ناساػگار حاشد
کـه شــوهرحلکـه حکــن وـغکو ی خـا واضــب ، ر در وــوردی  گـرفتن روػۀ وســتحب  ػن را اػ 
ن نهــی نهاخــد واضــب حنــابر احتيــاط  حــا حــق  او ناســاػگار نباشــد نيــزهرطنــد  ،غيــر وعــي 

                                                           
کـه شـوهرش قبـل اػ ظهـر اػ  ،ههشنين است حکن نسبت حه روػۀ قضـای وـاه روضـان ظـودش. 1 در صـورتی 

 .  وی وطالبۀ تهکين نهاخد
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کــه ػن وطلقــًا حــدون اضــاػ ضــاری اســت روػۀ  ،شــوهر ۀو احتيــاط وســتحب آن اســت 
ن نگيرد ی خا واضب غير وعي   .  وستحب 

ی فرػنــد .5 ــت پــدر خــا وــادر شــود و ایــن  در 1،روػۀ وســتحب  کــه ووضــب اعخ  صــورتی 
ــت گــر فرػنــد حــدون اضــاػۀ پــدر خــا وــادر اػ روی دلســوػی حاشــد، اعخ  ی ، و ا روػۀ وســتحب 

ــین روػ کنــد، حگيــرد و در ب ــع شــده و او را نهــی  ــا وــادر وطل  ــدر خ طنانشــه وصالفــت ، پ
ـت ت آنان شود و ایـن اعخ  وصالفـت ، اػ روی دلسـوػی حاشـد، نهودن فرػند ووضب اعخ 

 .  حا آنان حرام است و حاخد افطار نهاخد
گونـه روػه .6  که برای فرد ضرر دارد و آن ضـرر حـه  کـه ووضـب ای  وـرگ خـا  ای اسـت 

قطع خا نقص اعضـا خـا اػ بـین رفـتن برظـی اػ حـواس ، ضرر شدخد ههشون ورگ وغزی
 2.شود وانند نابینایی 
گفتــه شــد غيــر اػ روػه کــه  کــه در ســایر  هــای حــرام دخگــری روػه، هــایی  هــن هســت 

ل عکر شده است کتب حه  .  طور وفص 
 های وكروه   روزه 

 :  حاشد های وکروه اػ این قرار وی حعضی اػ روػه . 245 مسأله

که انسان شک دارد روػ عرفه است خا عيد قرحان .1  .  روػۀ روػی 
ت ضعفر .2  .  ناتوان اػ دعا در روػ عرفه شود، روػه وػۀ روػ عرفه طنانشه حه عل 
گرفت .3 ه سزاوار است در روػ عاشورا انسان حدون قصـد ؛ ن در روػ عاشوراروػه  البت 

کند روػه تا عصر اػ ظوردن و آشاويدن ظود  .  داری 
                                                           

ن ۀدر وــورد روػ ،ایــن حکــن. 1 ن ۀنــغر خــا روػ ۀواننــد روػ - واضــب غيــر وعــي  نيــز ضــاری  - اســتيساری غيــر وعــي 
گر طنين روػه ،حنابراین .است ـت پـدر و وـا ـتای ووضـب اعخ  ، اػ روی دلسـوػی حاشـد، ادر شـود و ایـن اعخ 

 .  و صحيح بودن آن نيز وحل  اشکال است روػۀ وغکور حرام است

که قباًل عکر شد ،شاخان عکر است. 2 گهان داشته حاشـد روػه بـراخش ، ههشنان  گر انسان خقين خا اطهينان خا  ا
ــل نهــی ــه وعهــواًل تحه  ک هی دارد  ــوض  ــل ت ــا احتهــال وعقــولضــرر قاب ــين  شــود خ کــه طن آن را دهــد طــوری 

هرطند ضرر وغکور حه حد  حروت ، حاشد اش صحيح نهی روػه، شوداحتهالی ونشأ ظوف )ترس( براخش
که ووضب هالکت و ورگ ،و ونظور اػ ضرر حرام نرسد قطع خـا نقـص اعضـا و ، ورگ وغزی، ضرری است 

 . وانند آن حاشد
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ی فرػند حدون اعن پدر .4  .حلکه احتياط وستحب ترک آن است، روػۀ وستحب 
ی نــــوه نســــبت حــــه اعن اػ شــــاخان عکــــر اســــت،  ایــــن حکــــن در وــــورد روػۀ وســــتحب 
ی اػ وــادرش نيــز  پــدربزرگش نيــز ضــاری ــرای روػۀ وســتحب  ــد ب اســت و بهتــر اســت فرػن

 1.اضاػه حگيرد
ن وههــان حــدون اضــاػه ويزحــان .5  ــا روػۀ واضــب غيــر وعــي  ی خ حلکــه ؛ روػۀ وســتحب 

گــرفتن ، احتيــاط وســتحب در تــرک آن اســت کــه ويزحــان اػ روػه  ظصوصــًا در صــورتی 
کرده حاشد  .  نهی 

قۀ روزه )وستحج و وكروه  ( چند حكن وتفر 
 - روػه نيسـتندهرطنـد  -برای طند نفر وستحب است در واه روضـان  . 246 مسأله

که روػه را حاطل وی کاری   :  ظودداری نهاخند، کند اػ 

که روػه را حاطل وی :اّول کاری  که در سفر  کند انسام داده حاشـد و قبـل اػ  وسافری 
که وی  .  برسد، ظواهد ده روػ در آنسا حهاند اعان ظهر حه وطنش خا حه ضایی 

کـه وی :ّومد که حعد اػ اعان ظهر حـه وطـنش خـا حـه ضـایی  ظواهـد ده روػ در  وسافری 
 .  برسد، آنسا حهاند

کـه حعـد اػ اعان ظهـر ظـوب شـود :سّىم گـر قبـل اػ اعان ؛ ورخضـی  ههشنـين اسـت ا
کــه روػه را حاطــل وی کــاری  ــا طنانشــه  ظهــر ظــوب شــود و  کنــد انســام داده حاشــد و او 

 .  حاخد روػه حگيرد، واضبتياط حنابر اح ،انسام نداده حاشد
که در بین روػ اػ ظون حيض خا نفاس پاک شود :چهاسم  .  ػنی 

کـه روػه را حاطـل وی :پًجن کـاری  کـه در بـین روػ وسـلهان شـود و قـباًل  کنـد  کافری 
 .  انسام داده حاشد

کــه در روػه نگــرفتن عــغر دارد . 247 مسأله کســی  وکــروه اســت در روػ وــاه ، وســافر و 
کند هاخدروضان نزدخکی )ضهاع( ن کاواًل ظود را سير   .  و در ظوردن و آشاويدن 

                                                           
گر. 1 ت والدین  گرفتن ووضب اعخ  که روػه   . بیان شد «های حرامروػه»ب حدر وب ،ددحکن صورتی 
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کـردن حصوانـد وستحب است روػه . 248 مسأله ولـی ؛ دار نهاػ وغرب را قبل اػ افطار 
کـه نهی خـادی حـه غـغا دارد  کسی ونتظر اوست خا ويل ز گر  توانـد حـا حضـور قلـب نهـاػ  ا

کنـد، حصواند ل افطـار  ـه تـا حـد  اوکـان نهـاػ را در وقـت فضـ؛ بهتر اسـت او  يلت آن البت 
 . ضا آورد هح

 های ثابت شدن اول واه   راه
ل . 249 مسأله  : شود واه قهری حه طهار طيز ثاحت وی هر او 

حاخد حا طشن وعهولی خعنـی طشـن غيـر ، آنکه ظود انسان واه را ببيند و دخدن :اّول
ح حاشـد ، طنانشـه هـالل وـاه حـا طشـن وعهـولی قابـل وشـاهده نباشــد. حنـابراین، وسـل 

   1.کافی نيست دخده شدن آن حا تلسکوپ
                                                           

کـه حـا آن وـاه قهـری  ويقـاتی ، نـزد عـرب «هالل»اػ ػوان قدخن . 1 کـرده و در اوـور وصتلـف ػنـدگی بـوده    را آغـاػ 
کرخن در سورۀ وبارک .ههين اور را تأیید نهود ،اسالم نيز .کردند  ظود حه آن اعتهاد وی  353آخـۀ  ،حقـره ۀقرآن 

ِة ُقْل هی  »: فرواخد  حاره وی در این ِهل  
 
ِن األ ك  ع  ُلون  ْسج  ذ ِ  خ 

الح  اِس و  واقٖيُت ِللن  وـاه اػ تـو  هـای  هاللدرحـارۀ  ؛«و 
 ام ػنـدگی( وـردم و )تعيـین وقـت( حـذبیان اوقات )و تقوخن طبيعی( برای )نظ، آنها: حگو، کنند سؤال وی
 . است

کـه وـردم  سوب ویافراد حشر وح برای  واه خک تقوخن طبيعی  ،در حقيقت  سـواد و   اػ حاسـواد و بی عـناشود 
کننـد و حـدیهی  تواننـد اػ ایـن تقـوخن طبيعـی  وی، اػ ضهان حاشند ای  در هر نقطه اسـت نظـام ػنـدگی  اسـتفاده 

حـه ؛ پـغیر نيسـت اوکـان -تعيـین تـارخز  بـرای  خک وسـيلۀ دقيـق و عهـووی  خعنی  -حشر حدون تقوخن  اضتهاعی  
 . را در اظتيار ههگان قرار داده است این تقوخن ضهانی  ، نظام ػندگی بزرگ برای ههين دليل ظداوند 

که دستورات آن بـر طبـق وقياس اصواًل خکی   قـرار داده  طبيعـی  هـای  اػ اوتياػات قوانين اسالم این است 
گغشـت ػوـان اثـ ای  وسـيله طبيعی  های  زیرا وقياس ،شده کـه در اظتيـار ههگـان قـرار دارد و  بـر آن  ری اسـت 
 ؛ گغارد نهی
ا حه عکس  وقيـاس ، بینين اسـالم حه ههين دليل وی .در اظتيار ههه نيست غير طبيعی  های  وقياس، او 

گــاهی  ــام» گــاهی ، «وضــب» را  گــاهی « گ ــاهی « حنــد انگشــتان »و  گ ، و در وــورد تعيــین وقــت« طــول قاوــت» و 
 .  قرار داده است« دخدن واه»و « هارگغشتن ظورشيد اػ نصف الن  »و  «طلوع فسر»و « غروب آفتاب»

ت ويقات بودن برای  حدیهی   کـه در  دارد )آن - آن هن حه صورت عـام -وردم را  است آنشه صالحي  طنـان 
ح حاشد هالل واهی  ،آخۀ شرخفه آوده است( که قابل رؤخت حا طشن غير وسل  ا هـالل وـاهی ؛ است  کـه تنهـا  او 

ــین و تلســکوپ دخــدن آن اوکــان ــا دورب ــ ح کنــار ػدنپ ــزار غیر اســت و حعــد اػ  ــا طشــن ، آن اب دخگــر قابــل دخــدن ح
ت ندارد ويقات برای ، نباشد وعهولی   . وصتلف قرار داده شده حاشد های  عهوم وردم در ػوان صالحي 

گر ويزان شرعی  که ا که روػۀ پیاوبر ظدا، دخدن حا تلسکوپ حاشد، ههشنان  ۀ  وستلزم آن است  و اجه 
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س قـرار داده  که در روػهای  و سایر اعهالی  ر آنان و حذو عيد فط وعصووين ظاص  اػ سال در شرع وقد 

ام واقعی  در برظی ، شده کـه آن بزرگـواران در وـورد آغـاػ وـاه  آن واقع نشده حاشد اػ حاالت در اخ  و روشن اسـت 
ح  ، قهــری ــر وســل  ــا طشــن غي ــدن ح ــر دخ ــات و نصــوص صــادره اػ و کرده  اعتهــاد وی ب ــد و رواخ  عصــووينان

 . وثل دوربین خا تلسکوپ دارد نهایی  بزرگ انصراف اػ دخدن حا ابزارهای 
ـام راخـذ بـوده ،حه عبارت دخگـر کـه اػ قـدخن االخ  ل وـاه قلهـداد  ،در تقـوخن قـراردادی  شـبی حـه عنـوان شـب او 

که هالل واه پس اػ دو خا سه شب دخده نشـدن )در آظـر هـر وـاه( وی تی برسـ، شده  کـه قابـل حـه حـد  و وـوقعي  د 
ح حاشد تی؛ دخده شدن حا طشن غير وسل  ت و وـوقعي  گرفتن واه در طنين وضـعي  حـد  »بـرای تعيـین خـک ، قرار 

کی ضهت شروع واه قهری برای عهوم وردم حاشد« ػوانی که حتواند وال کـه تعيـین  است  ص  )واننـد حـد  تـرظ 
که وسافر حاخد نهاػ را اػ آنسا شکست ی   .ه حصواند(خک حد  وکانی است برای وحل 

ت رؤخـت حـا ابـزار را پیـدا وی  که واه قاحلي  گر این حد  ػوانی، وقتی حاشد  ـه حـه اخنکـه  روشن است ا کنـد، حـا توض 
ح واقـع وی ق شدن آن، در ووارد زخادی خک شب زودتر اػ ػوان دخده شدن آن حا طشن غير وسل  شـود، عـالوه  وحق 

هـا و اعصـار نصواهـد بـود، وـالک آغـاػ وـاه، طيـزی  و وکان هـا بر اخنکه خک ويزان قابل دسترس بـرای عهـوم ػوان
ۀ وعصووين غير اػ آنشه در بین وردم عصر پیاوبر ظدا حه عنوان تقـوخن وتـداول بـوده ظواهـد شـد و  و اجه 

ــد حگــویین اســالم ــه عهــوم وــردم در آن ػوــان اصــالً  ،حاخ کــه البت  ــدی را وطــرح نهــوده  ــه آن دسترســی   تقــوخن ضدخ ح
آن  اوــری غيــر قابــل پــغیرش اســت؛ حلکــه ظــاهر آخــات شــرخفه و رواخــات و عهــل وعصــوويننداشــتند و ایــن 

که اساس تقوخن وورد تأیید اسالم  ههان تقوخن وتداول در آن اعصار بوده است.  ،است 
ــد و ثبــت  ــزار ضدخ ــا اظتــراع اب کــه ح ح آن اســت  ــا طشــن وســل  خــت ح اػ پیاوــدهای دخگــر وعتبــر دانســتن رؤ

کـه وقتـی  ،رود تـر وـیهای ػوانی وصتلف عقب پغیری در دوره حد  رؤخت ،لرکوردهای تاػۀ رؤخت هال طـوری 
ت ت ابزار نسـووی ضدخـد حـا قاحلي  کيفي  هـایی دخـده  هالل، گيـرد هـای حـاالتر در اظتيـار رصـدگران قـرار وی هـا و 

کــه ســال وی ــات و ویژگی، هــای قبــلشـوند  خــت نداشــتند و وعلــ، هــا هــالل وــاه حـا ههــان وصتص  ــت رؤ وم قاحلي 
ل واهشود در سال وی گغشـته او  دی و حـه تبـع آن روػه و افطـار و اعهـال وـردم حـه اشـتباه و حـه  هـای  هـای وتعـد 

ـت بـوده، تر ضهـت نداشـتن ابـزار قـوی کـه در ، دیرتـر اػ آنشـه در واقعي  گردخـده اسـت و ایـن اوـری اسـت  تعيـین 
ر عقب پغیری هالل حه های اظير رد داده و حد  رؤختسال که وهکـن اسـت در  ،ر رفته استت طور وکر  طوری 
ت رؤخت هاللسال کنون نهـی های حعد حا کشف ابزار ضدخد و قاحلي  که ا ل برظـی ، بینين هایی  وعلـوم شـود او 
کنون ویواه خن حاشد ها زودتر اػ آنشه ا  . پندار

گــر ويــزان، عــالوه بــر نکــات فــوق خــت، ا کــه حــا ابــزار قابــل رؤ تی حاشــد  ، اســت رســيدن وــاه حــه حــد  و وــوقعي 
کرم  ۀ ه استهالل پیاوبر ا کيـد  و ههين طور دٰی و اجه  حـه نـوعی لغـو حـه ، آنـان در رواخـات بـر اسـتهاللتأ

ــزار صــورت  ،آخــد شــهار وی ــا طشــن و حــدون اســتفاده اػ اب کــه ح زیــرا هــدف اػ اســتهالل وعهــول در آن اعصــار 
گر واه دخده شد، گرفته وی که ا گـر آسـهان صـاف بـود و وـاه دخـده  وعلوم شود واه ضدخد آغاػ شـده، آن بوده  و ا
ل وـــاه شـــب حعـــد وی، نشـــد کـــه او  ص شـــود  ـــزان؛ حاشـــد وشـــص  کـــه وقتـــی وي ـــا ، در حـــالی  ـــت ح خ ـــت رؤ قاحلي 

 .کند طيزی را ثاحت نهی ، دخده نشدن آن حا طشن، های قوی حاشد تلسکوپ
کـاظن ،حه عنوان وثال کـه اوـام  کيـد  وعنـای در رواختـی  ـک راتأ گـرفتن یـوم الش  دهنـد  شـرح وی بـر روػه 
که  حه وصاطب ظود تصرخح وی این وضهون را ی حـاقی ، وقتی هوا صاف بوده و هالل دخده نشـده»کنند  شـک 

که فـرد حصواهـد حـه ضهـت درک احتهـالی وـاه روضـان روػه حگيـرد نهی گـر «واند  کـه واضـح اسـت ا ؛ در حـالی 
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نهـایی واننـد  حدیهی است استفاده اػ دوربین خا تلسـکوپ خـا وسـایل و ابـزار بـزرگ
ــت وکــانی هــالل وــاه در آســهان بــرای پیــدا نهــودن و رصــد، آن ؛ اشــکال نــدارد، ووقعي 

گونــه کنــار رود  ولــی حاخــد دخــدن وــاه حــه  گــر دوربــین خــا تلســکوپ  کــه ا حــاػ هــن ، ای حاشــد 
ح( حاشدهالل واه قابل وشاهده ح    1.ا طشن وعهولی )غير وسل 

                                                                                                                               
که هالل حا ابزار قابل رؤخت  ويزان ی حاشد  ح ، حاشداول واه رسيدن واه حه حد  کـه افـراد طشـن وسـل  در ػوـانی 

روػ  احتهـال وـاه روضـان بـودن شـب و ، حـه ِصـرف دخـده نشـدن هـالل حـا طشـن تـوان نهی ، در اظتيار نداشتند
 . پیش رو را ونتفی دانست

هـای دخگـر شـرعی، خـک ويـزان عرفـی و آشـنا بـرای وـردم  حنابراین، رؤخت هالل نيـز ههاننـد حسـياری اػ والک 
ک ولـی رنـگ  ،ه اگر لباس آلوده حه ظون حا آب تطهير شده و عـين ظـون اػ آن برطـرف شـده حاشـداست؛ ههشنان 

کــوطکی  ۀ حســيار  ه، حــا  آن )لــون( حــاقی وانــده حاشــد پــاک اســت و حــاقی وانــدن عر  کــه آن عر  اػ ظــون بــر روی لبــاس 
تـوان   ه اسـت را نهیقابـل وشـاهد حسـيار قـوی  های  قابل وشاهده نبوده و فقط در زیر ويکروسکپ طشن وعهولی 
که آن لباس هنـوػ نسـس اسـت خـا در وبحـب حـد   وعيار برای حقای  نساست لباس وغکور قرار داد و حکن نهود 

که توضيح آن در شرط نهن اػ شراخط شکسته شدن نهاػ وسافر گغشـت، وعيـار، دخـدن حـا طشـن عـادی  ص  ترظ 
ص شهر قرار داد. توان دخدن حا دوربین خا تلسکوپ را ويزان   است و هرگز نهی  در تعيین حد  ترظ 

خـت هـالل فقهـی  حا وبانی  آشنایی  ظوانندگان وحترم برای   ـن لـه در وبحـب رؤ کتـاب   وی، وعظ  تواننـد حـه 
خة الهالل وع يضوحتها، وفق وا يفاده سهاحة السي  »  .  وراضعه نهاخند «د السيستانیيسجلة حول رؤ
کــه وــثالً . 1 ــرای اطــالع اػ رســيدن   ههشنــان  صب )کــه خــک حــد  طبيعــی اســت و در حســياری اػ  حــه حــد  تــرظ 

کردن و دخده نشدن اهـالی آظـر شـهر حـه آن پـی بـرد( ها وی ها و وکان ػوان تـوان حـا تعيـین  وی، توان حا نگاه 
کيلووتر کيلووترشهار وقدار آن حه  کردراحت، ظودرو و ابزاری ههشون     .تر حه آن دست پیدا 

ــرای ســهولت بیشــتر  ،ههــين طــور کــه ب ــات شــرعی  ــوع و غــروب ظورشــيد و ســایر اوق ــین ػوــان طل در تعي
افــزاری و  تـوان اػ وحاســبات نـرم وی، پـغیر اســت طـور طبيعــی اوکـان تشـصيص آنهـا در حســياری اػ اوقـات حــه

 ؛ نسووی استفاده نهود
خـت  ات رؤ خـت  پـغیری وـاه و وعلـوم شـدن شـهرهای هن نيز برای پی بردن حـه ظصوصـي  افـق در وبحـب رؤ

ک که بر اساس وحاسـبات  های رؤخت توان اػ نقشه وی، شود توضيح داده وی« 233»ه در وسألۀ هالل  پغیری 
 .  گيرد استفاده نهود ط نرم افزارها صورت ویو توس

فـرق ، تر حـه وـالک شـرعی روشن شد استفاده اػ تکنولوؼی و ابزار برای دسـتيابی آسـان ،حا این توضيحات
س طيـزی را  کـه در حسـياری اػ  وـالک حکـن شـرعیدارد حا اخنکـه شـرع وقـد  بـرای عهـوم وـردم قـرار داده حاشـد 
   .توان حه آن دست پیدا نهود ووارد فقط حا ابزار و تکنولوؼی وی

گغشـت کـه سـاحقًا  خـت حـا ابـزار ،عالوه بر اخنکه ههـان طـور  کـه شـرع ، وـالک قـرار دادن رؤ حـدین وعناسـت 
کـه عهــوم وــردم بـیش  س طيــزی را وعيـار قــرار داده  حلکــه  ،ســال نـه تنهــا آن را در اظتيـار نداشــتند 3444اػ وقـد 

کنند  اصالً  ر صحيحی هن نسبت حه آن نداشتند تا وثاًل حصواهند احتياط  ۀ  درک و تصو  ه هنوػ هن عـد  و البت 
خادی اػ وردم دسترسی حه آن ندارند  . ز
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ه،  خـاد در آسـهان البت  گر وانعی وثل ابر خا غبار ز کـه  اسـتطنانشـه طـوری  ،حاشـدا
ـًا وـاه حـا طشـن وعهـولی قابـل  گر آن وانع )عارضـی( در آسـهان وضـود نداشـت وطهجن  ا

ل واه ثاحت وی، دخدن بود  .  شود او 
ه :دّوم گفتــ عــد  کــه اػ  حگوخنــد وــاه را حــا ، شــود پیــدا وی آنــان خقــين خــا اطهينــان ۀای 

حـاد افـق دارنـد دخـده که حا آن شهر ات  ح در ههان شهر خا شهرهایی  . اخـن طشن غير وسل 
کـه اػ  که حه وسـيلۀ آن خقـين پیـدا شـود و نيـز هـر راه وعقـولی  ههشنين است هر طيزی 

 .  آن راه اطهينان پیدا شود
گـر ویژگـی ؛ «اخـن ح دخـدهحا طشن غير وسـل   واه را»: دو ورد عادل حگوخند :سّىم ولـی ا

ل واه ثاحت نهی، واه را برظالف خکدخگر حگوخند  ؛ شود او 
ــر انســان  گ ــه اشــتباه آ ،ههشنــين اســت ا ــا اطهينــان ح ــا خقــين خ نهــا داشــته حاشــد خ

 ؛ عارض حاشدشهادت دارای وعارض خا طيزی در حکن و
خـادی اػ وـردم شـهر حـه دنبـال دخـدن وـاه حاشـند )اسـ  گروه ز گر  تهالل نهاخنـد( وثاًل ا

عـای دخـدن وـاه را نکنـد، ولی بیش اػ دو نفر عـادل گروهـی حـه ، کسـی دخگـر اد  خـا آنکـه 
عـای دخـدن  دنبال دخدن واه حاشند )استهالل نهاخند( و دو نفـر عـادل اػ ويـان آنـان اد 

کنند و دخگران نبيننـد کـه در  کـه دو نفـر عـادل دخگـر در ويـان آنهـا حاشـد درحالی، واه 
ل حاشــند و آســهان صــاف  واننــد آن دو عــادل، بینــیل و در تيزدانســتن ضــای هــال او 

ل وــاه حــه ، در ایــن طنــين وــواردی، حاشــد و وــانع احتهــالی اػ دخــدن آن دو نباشــد او 
 .  شود شهادت دو عادل ثاحت نهی

کـه در ایـن صـورت :چهاسم ل هر واه حگـغرد  ؛ شـود وـاه حعـد ثاحـت وی، سی روػ اػ او 
ل ل واه روضان ثاحت وی، واه شعبان حگغرد وثاًل وقتی سی روػ اػ او  شود و خـا وقتـی  او 

ل واه روضان حگغرد ال ثاحت وی، سی روػ اػ او  ل واه شو   . شود او 
ص اػ ثاحت شدن واه . 251 مسأله ل وـاه بـودن ، تحقيق و تفح  کـه او  نسبت حـه روػی 

کـه حـا خکـی اػ راه حاشد الػم نهی، آن وعلوم نيست هـای عکـر شـده  و انسان در صـورتی 
ــراخش ثاحــت نشــده ، ســألۀ قبــلدر و ل وــاه ب ــه  -او  ــا ن کــرده حاشــد خ روػ  -ظــواه تحقيــق 

که در آن قرار داشته حه حساب وی  . آورد وشکوک را ضزء ههان واهی 
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کــه نهی ،حنــابراین ل وــاه  دانــد وــثاًل فــردا روػ ســی کســی  ام وــاه شــعبان اســت خــا او 
را اػ وـــاه شـــعبان حـــه  توانـــد حـــدون اخنکـــه ســـؤال و ضســـتسو نهاخـــد آن روػ وی، روضـــان

گــر نهی ،ههــين طــور .حســاب آورده و روػه نگيــرد ام وــاه روضــان  ســی، دانــد روػ حعــد ا
ال )عيد فطر( ل شو  تواند سؤال و تحقيق ننهوده و در ایـن صـورت حاخـد  وی، است خا او 

ل ، طنانشـه حعـدًا وعلـوم شـود آن روػ ،و در هر خک اػ دو صورت آن روػ را روػه حگيرد او 
گناهی نشده است، دهواه بو  .  فرد ورتکب 

ل واه حه حکن . 251 مسأله حاکن شـرع  وگر اخنکه اػ حکن؛ شود حاکن شرع ثاحت نهی او 
ح )طشـن  اطهينان خا خقين حه دخده شدن وـاه حـا طشـن غيـر، خا ثاحت شدن واه نزد او وسـل 

حاد افق دارند که حا آن شهر ات   . حاصل شود، وعهولی( در ههان شهر خا شهرهایی 
ل واه  . 252 مسأله هين ثاحت نهیاو  گفتـ، شود حا پیشگویی ونس  آنـان  ۀوگر اخنکه اػ 

ح )طشـن وعهـولی( در  برای فرد خقين خا اطهينان حه دخده شدن واه حا طشـن غيـر وسـل 
حاد افق دارند حاصل شود که حا آن شهر ات     1.ههان شهر خا شهرهایی 

کـردن آن . 253 مسأله ، و ههـين طـور نـاػک نبـودن وـاه، حلند بودن وـاه خـا دیـر غـروب 
که شب قبل يل نهیدل ل واه بوده است، شود     2.شب او 

                                                           
کارشناســان وــورد اعتهــاد. حنــابراین، 1  ــين و  ــان اط، طنانشــه ونسه  گفتــۀ آن اػ ، شــود هينــان پیــدا ویکــه اػ 

نــی  ات وــاه در تــارخز وعي  ــی اػ واه -ظصوصــي  ات عکــر  -ها قبــل  هــا خــا ســال حت  اطــالع دهنــد و ظصوصــي 
که فرد ح( قابـل ، شده طوری حاشد  کـه وـاه در ونطقـۀ او حـا طشـن وعهـولی )غيـر وسـل  کنـد  اطهينـان پیـدا 

ل واه برای وی، حا این اطهينان، حاشد رؤخت وی  . ودش ثاحت وی، او 
ل. هرطند 2 کهـی  ،هالل واه در شب او  ت وکـب  کهی داشته )حسيار ناػک بوده( و وـد  گاه درصد روشنایی 

ل، حعد اػ غروب آفتاب دارد دی هن هـالل وـاه شـب او  ا در ووارد وتعد  ـه ، او  حـا درصـد روشـنایِی قابـل توض 
خــاد وــثالً  1خــا  2وــثاًل  ت وکــب ز گــاه بیشــتر( و وــد  اعت حعــد غــروب ظورشــيد و بــیش اػ خــک ســ  درصــد )و 

ی بیشتر اػ این وقدار در آسهان ظاهر وی کـه در شـب قبـلحت  اوکـان رؤخـت ، شود و این در حـالی اسـت 
ــاً  ل وــاه وــی ، ههــان شــب آن وضــود نداشــته و وطهجن  کارشناســی اوــری  حاشــدشــب او  و ایــن اوــر اػ ضهــت 

 . ثاحت و قطعی است
ت وکب و درصد روشنایی واه  ،اػ نظر علهی قارنـۀ وـاه ل حستگی حه عـواولی ههشـون ػوـان وشب او  ود 

کتــب علهــی ووضــود اســت کــه توضــيح آنهــا در  ههــين ؛ و ظورشــيد و نيــز در اوح خــا حضــيض بــودن وــاه دارد 
کاوـل شـدن وـاه در غيـر اػ شـب طهـاردهنعواول حاعب وـی گـاهی   - وـثاًل شـب سـيزدهن خـا پـانزدهن - شـود 

 .  واقع شود
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گر واه  ،ههشنين  م حاشـد دليـل نهی 1داشته حاشد« طوق»ا کـه شـب دو  و نيـز  شـود 
که آن شبکاول بودن واه دليل بر این نهی  .  شب طهاردهن واه حاشد، شود 

خـــت هـــالل حعـــد اػ زوال )اعان ظهـــر( و قبـــل اػ غـــروب حـــا طشـــن غيـــر . 254 مسأله  رؤ
ح دليل است ب که در پیش استوسل   ؛ حاشدشب اول واه وی، ر اخنکه شبی 

ح قابل وشاهده نباشـد ا طنانشه هالل واه حا طشن غير وسل  دخـده شـدن آن حـا ، او 
کافی نيست  2.تلسکوپ 

گــر در شــهری او   . 255 مسأله کــه در افــق حــا آن ، وــاه ثاحــت شــود لا در شــهرهای دخگــر 
حد وی حاد افق داشته حاشـند( شهر وت  ل، حاشند )ات  و ونظـور  شـود اه ثاحـت ویوـ نيـز او 

حاد افق»اػ  ل وـاه دخـده شـود« ات  گـر در شـهر او  که ا گـر ، در اخنسا آن است  م ا در شـهر دو 
گرد و غبار نباشد  .  شود دخده وی، وانعی وانند ابر خا 

 داشـته حاشـد حـا« الػوـهو»در خـک شـهر  وـاه طنانشه دخده شـدن ،حه عبارت دخگر 

گر واه در شهر رؤخت در شهر دخگر )خعنی طوری است  ًا ، دخده شود« الف»که ا وطهجن 
ل وــاه را در شــهر  ، دخــده شــدن وــاه در شــهر الــف، شــود( هــن دخــده وی« ب»در شــهر  او 

ه حه طند نکته وفيد است، برای روشن شدن این اور؛ کند نيز ثاحت وی« ب»  : توض 
ه و خـا حه وقـت اعان آن دو ونطقـ ، الػوه داشتن در وورد رؤخت هالل دو ونطقهو .1

 ؛ وربوط نيست ، ػوان طلوع و غروب ظورشيد در آن دو
کـه اػ نظـر طلـوع و غـروب ظورشـيد و وقـت اعان ، پس وهکـن اسـت در دو شـهری 

هـالل وـاه در خکـی حـه راحتـی دخـده شـود و در دخگـری  ، افق خا قرخـب االفـق هسـتند هن 
گاه اوکان رؤخت در دخگری وضود نداشته حاشد؛ دخده نشود    .حلکه 

خــت هــالل غيــر اػ هن هن ،ابراینحنــ  افــق بــودن در طلــوع و غــروب  افــق بــودن در رؤ
 .  ظورشيد و وقت اعان است

                                                           
 .  ای اػ نور ضعيف وشاهده شودصورت هاله خعنی قسهت پنهان واه حه. 1

ح ،شاخان عکر است. 2 کشـورهای  ،رؤخت هالل در روػ قبل اػ غروب آفتاب حـا طشـن غيـر وسـل  گـاه در برظـی 
ت غــروب ظورشــيد و وقــدار روشــنایی آســهان در آنهــا کــه وضــعي  پــا و آورخکــا  نســبت حــه ســایر ، شــهال ارو

فاق وی  . افتدوناطق وتفاوت است ات 
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حـه  حسـتگی دارد، الػوه داشتن رؤخت هالل در خک شهر نسبت حـه شـهر دخگـرو .2
ر است که در رؤخت هالل وؤث  ت واه در دو ونطقه و سایر اووری   1.ووقعي 

افـزار  اػ حـه وحاسـبات رخاضـی و اسـتفاده اػ نرماػ نظر علهی برای آنکه حدون ني .3
پـی   الػوه بین رؤخت هـالل در خـک شـهر نسـبت حـه دخگـری(حتوان حه اور فوق )وضود و

ی و عهووی وضود دارد حه این شرح، برد کل   :  خک قاعدۀ 
کــه در آن وــاه دخــده شــده» گــر شــهری  کــه وــاه در آن دخــده  ، ا در شــرق شــهری حاشــد 
ل وـاه بـرای آن  ، هر روی خک ظط  عرض ضغرافيایی حاشـندطنانشه آن دو ش ، نشده او 

طند در حسياری اػ وـوارد حـا خکـی دو درضـه اظـتالف در ره  ،«شود شهر غربی ثاحت وی
اول وــاه را بــرای شــهر غربــی ثاحــت ، عــرض ضغرفيــایی نيــز رؤخــت هــالل در شــهر شــرقی

   .کند وی
کــه حســيار حــه هــن نزدخکنــدشــاخان عکــر اســت،  رؤخــت در خــک   غالبــاً  ، در شــهرهایی 

ل واه در دخگری را نيز ثاحت وـی، شهر کـه وـاه در آن دخـده شـده او  کنـد هرطنـد شـهری 

                                                           
ــی  حــه. 1 کل  گغشــت ،طــور  خــت هــالل در هــر ونطقــه پــس اػ  ــوری اػ ضهلــه درصــد ، روػ اػ وــاه 23بــرای رؤ او

ت وکـب هـالل پـس ، ارتفاع هالل نسبت حه ظط  افق، ضصاوت حصش ويانی هالل ، روشنایی هالل ود 
خه ، اػ غروب ظورشيد که اوور فو ، ای واه نسبت حه ظورشيد ضدایی ػاو ر است  ق حا فاصلۀ واه تا ػوين وؤث 

و اوـروػه نتيسـۀ ایـن  قابل دسـتيابی اسـت ، وحاسبات رخاضی )حا درصد ظطای صفر خا نزدخک حه صفر(
 .  گيرد حه راحتی در اظتيار افراد قرار وی، وحاسبات اػ طریق نرم افزارهای وصصوص

خـت ویژگی وقاخسـۀ  ، الػوه بین رؤخت هـالل دو شـهرهای پی بردن حه و خکی اػ راه ل آن پـغیری هـال هـای رؤ
کنيــد هــالل وــاه در حسنــورد دخــده شــده .حاشــد دو شــهر وی خــا غبــار آلــود بــوده و  ولــی در وشــهد هــوا ابــر  ،فــرض 

  حال طنانشه حا وحاسبات نرم افزاری وعلـوم شـود هـالل در حسنـورد وـثالً ؛ ای نداشته است استهالل نتيسه
ت واه در وشـهد3)( درضه ارتفاع و 3) کـه بـیش اػ ) ( درصد روشنایی داشته و ووقعي  ( درضـه 3طـوری اسـت 

خـت در حسنـورد، در این صورت ، ( درصد روشنایی داشته3)ارتفاع و بیش اػ  ل واه در وشهد نيز حا رؤ ثاحـت  او 
 . آخد افق حه حساب وی حسنورد حا وشهد هن ،و حه اصطالح در اخنسا گردد وی
ی حه  کل  گاه هالل در شهری دخده شود )وانند حسنورد در  ،طور  که ویژگیهر  خـت وثال فوق(  پـغیری  های رؤ
رؤخـت  ، واننـد هـن حاشـد ، هـای آن دو تر اػ شهر دخگر )وانند وشهد در وثال فـوق( حاشـد خـا ویژگیضعيف ، آن

ل واه را برای شهر دخگر نيز ثاحت وی، در آن شهر  .  کند او 
کشوری و شهری که ورػها و تقسيهات  گردخد روشن شد  حـاد افـق و عـدم حه هير وضـه  ،اػ آنشه عکر  در ات 

 .  حاشدآن دظيل نهی
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کـه وـاه در آن دخــده ؛ در غـرب شـهر دخگـر قـرار داشـته حاشـد ــه طنانشـه شـهر غربـی  البت 
هـای حسـيار ضـعيفی داشـته و هـالل وـاه در آن شـهر در وـرػ دخـده شـدن و  شده ویژگی

اول واه را بـرای شـهر شـرقی ، رؤخت هالل در شهر غربی،  اشته حاشددخده نشدن قرار د
 .  هرطند حه آن نزدخک حاشد، کندثاحت نهی
فـــاق وـــوارد ،حنـــابراین کثـــر قرخـــب حـــه ات  خـــت هـــالل در وشـــهد در ا ل وـــاه را در ، رؤ او 

ز، قـزوین ، تهـران ،داوغـان ، شـاهرود، سـبزوار، قوطـان، فرخهان ، نيشابور سردشـت ، سـق 
 ؛ کند حت ویثا ...و

ــا در ســایر وــوارد کــه دو شــهر ،او  خــاد در عــرض  واننــد وقتــی  وــورد نظــر اظــتالف ز
 1واقـع شـده حاشـد ضغرافيایی داشته حاشـند خـا اخنکـه شـهر رؤخـت در غـرب شـهر دخگـر
ات رؤخت پغیری هالل دارد ل واه حستگی حه ظصوصي    .ثاحت شدن او 

دو  وه داشتن در رؤخت هاللالػات وغکور در نکتۀ قبل وعلوم شد واػ توضيح .4
و حـه  خک طرفه اسـت ، افق بودن در وسألۀ رؤخت هالل( در حسياری اػ ووارد )هن، شهر

گــر در هــر خــک اػ دو شــهر وــاه دخــده شــود کــه ا در دخگــری نيــز دخــده ، ایــن وعنــا نيســت 
ل وــاه در وــثاًل و؛ شــود وی ــرای ثاحــت شــدن او  الػوــه داشــتن رؤخــت هــالل در وشــهد ب
کندحه ای، تهران ل واه در وشهد را ثاحت  که رؤخت در تهران هن او   2.ن وعنا نيست 

                                                           
که توضيح آن عکر شد. 1  . غير اػ شهرهای حسيار نزدخک حه هن 

که عکـر شـد روشـن وی. 2 ت در توضيحاتی  گغشـتن  حا دق  ل وـاه )پـس اػ  روػ اػ  23شـود وـالک ثاحـت شـدن او 
خـت حاشـد، واه قبل( ف حا طشن قابـل رؤ که هالل واه در شهر ظود وکل  گـر هـالل در شـهر ظـود  ؛ آن است  ا

کــه ابــر خــا غبــار نباشــد وضــود داشــته  خــت بــودن آن در صــورتی  ــف دخــده شــود )خــا اطهينــان حــه قابــل رؤ وکل 
ل واه ثاحت است ، حاشد( کـه ،او  در آن قـرار داشـته ههشنـان حـاقی  فـرد وگرنه ثاحـت نيسـت و حکـن وـاهی 

خاضـی   ،و ایـن و نـرم افـزار و واننـد آن نيسـتاست و نياػی حه بررسی شهر دخگر خا وراضعه حه وحاسبات ر
کــه در ػوان هــا در شــراخط هــای وصتلــف و حســياری اػ وکــان ههــان وعيــار ســهل الوصــول و آســان اســت 

   .طبيعی در دسترس است
که در شـراخط ابـر خـا غبـار  ، بررسی شهرهای دخگر در وورد رؤخت هالل نوعی کهک و راهنها برای آن است 

ــرد ، و واننــد آن ــا نــه حتــوان پــی ب خــت بــوده خ ــف قابــل رؤ ــا هــالل در شــهر ظــود وکل  و وحاســبات و  حــه اخنکــه آخ
ت ضغرافيایی کـه ایـن تحقيـق را  ، استفاده اػ نرم افزار و خا بررسی ووقعي  ـه ضـرورت هـن  ابـزاری اسـت  )کـه البت 

 .  کند ندارد( آسان وی
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کــه در ســال . 256 مسأله ال پیــدا فــردی  گغشــته خقــين حــه اثبــات هــالل وــاه شــو  هــای 
ـه اظـتالف وبـانی در رؤخـت هـالل شـده  کرده و افطار وی وی کنون وتوض  و در نهوده و ا

گغشته ظود شک وورد خقين کرده و احتهال وی های  کـه دهـ و تردخد پیدا  د روػهـایی 
کرده عيد نبوده  ؛ الػم نيست قضای آن روػها را حگيرد، افطار 

کســی حــه اشــتباه بــودن خقــين ظــود  گــر  کنــد، ولــی ا حاخــد قضــای آن  ،اطهينــان پیــدا 
ار، روػها را حگيرد کف  ا پرداظت   .  عهد الػم نيست ۀاو 

کسی ثاحت نشـود و روػه نگيـرد . 257 مسأله ل واه روضان برای  گر او  طنانشـه حعـد ، ا
کــه شــب قبــلثاحــ ل وــاه بــوده، ت شــود  ــاره ، او  کف  ــد روػۀ آن روػ را قضــا نهاخــد ولــی  حاخ

ل وــاه وی؛ نــدارد کــه ههــان روػ او  گــر در بــین روػ ثاحــت شــود  ــه ا حکــن آن در ، حاشــد البت 
 .  عکر شد« 13»وسألۀ 
کـه انسـان نهی . 258 مسأله ال روػی را  ل شـو  حاخــد ، دانـد آظـر وــاه روضـان اسـت خـا او 

گر د، روػه حگيرد ال استولی ا ل شو  که او  کند، ر بین روػ حفههد   . حاخد افطار 

گـــر فـــردی حـــه اعتقـــاد اخنکـــه عيـــد فطـــر اعـــالم شـــده و وظيفـــه . 259 مسأله اش روػه  ا
ـه  وـثاًل در بـین روػ غـغا ظـورده خـا آب بیا، کنـد نگرفتن است افطار  شـاود و حعـد وتوض 

 ،قضـا حگيـردحاخد خـک روػ روػۀ ، عيد فطر نبوده و روػ آظر واه روضان بوده است، شود 
ــار کف  فطــر نانشــه در بــین روػ پــس اػ ارتکــاب وو ط شــود عهــد بــر او واضــب نهی ۀولــی 

ه این ووضوع شود غـرب اػ ظـوردن و آشـاويدن و واضـب حاخـد تـا وحنابر احتياط  ،وتوض 
 .  فطرات پرهيز نهاخدسایر و

که واه . 261 مسأله توانـد وـاه روضـان را اػ هاى سال بر وى وشتبه شـده و نهـیفردى 
کـه تشـصيص واه -ها تشصيص دهد واه ويان سایر هـا بـراخش  وانند شصص ػندانی 

کنــدوهکــن نيســت و نهــی گهــان  - توانــد حــه وــاه روضــان خقــين خــا اطهينــان  حاخــد حــه 
کوشـش تهـام را در حـه دسـت  حاخـد، الػمحنـابر احتيـاط  ظـوخش عهـل نهاخـد و سـعی و 

گهان داشته حاشدآوردن قوی  ؛ ترین 

ــرا ــا طنانشــه هــير راهــی ب ــویاو  گهــان ق ــه  ــر نباشــدی رســيدن ح کــه ، ت در صــورتی 
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گهان قوی اػ آن حـه عنـوان آظـرین راه ، شودتر ویاستفاده اػ قرعه ووضب دستيابی حه 
کـه دسـتيابی حـه کند و در صورتی  گهـان وهکـن نباشـد و احتهـاالت در نـزد  استفاده 

کـه احتهـال وـیحاخـد خکـی اػ وـاه، فرد وساوی حاشد اسـت  دهـد وـاه روضـان هـایی را 
ــر او ، ولــی الػم اســت آن وــاه را در نظــر داشــته حاشــد، روػه حگيــرد پــس طنانشــه حعــدًا ب

گرفته است که روػه  که آن واهی  هـاخش صـحيح روػه، روضـان بـوده وـاه، وعلوم شود 
گرفته است است که روػه  گر ثاحت شود آن واهی  ، روضـان بـوده اسـت حعد اػ وـاه، و ا

ال و عی ــه اســتقعــده رووــثاًل در وــاه شــو  گرفت هــای  تکليفــی بــر او نيســت و روػه، ػه 
 ؛ شودوغکور روػۀ قضای واه روضان وحسوب وی

گرفته  که روػه  گر وعلوم شود آن واهی  بـوده وـثاًل در وـاه  قبل اػ وـاه روضـان، ولی ا
ــه اســت گرفت ــرض روػه، رضــب و شــعبان روػه  ــن ف ــافی نيســت و در ای ک هــای وــغکور 
گـر وـاه  هـای وـاه روضـان را قضـا نهاخـد خـد روػهحا، طنانشه واه روضان سپری شـده و ا
 .  حاخد واه روضان را روػه حگيرد، روضان هنوػ فرا نرسيده است

 وقت روزه دربارۀ  چند وسأله وستحدثه
گر شصص روػه . 261 مسأله کند ا حا ، دار پس اػ وغرب حدون آنکه در شهر ظود افطار 

کــه هنــوػ ظو کنــد و حــه ضــایی برســد  رشــيد غــروب هواپیهــا حــه ســهت غــرب وســافرت 
کنــد، نکــرده احتيــاط هرطنــد  ،واضــب نيســت تــا وغــرب در وکــان ضدخــد اوســاک 

 .  وستحب اوساک است
گر فرد روػه . 262 مسأله اػ شـهر ، دار در واه روضان پس اػ زوال ظورشيد )اعان ظهر(ا

کــه در آن ــه شــهری برســد  کنــد و ح حنــابر احتيــاط  ،هنــوػ وقــت زوال نشــده، ظــود ســفر 
 .  کند و در این صورت قضا بر او واضب نيست واضب حاخد روػۀ آن روػ را تهام

که وظيفه . 263 مسأله کسی  گر  گرفتن در سفر است  ا کثير -اش روػه  ـفر واننـد   - الس 
ــت روػه، پــس اػ طلــوع فســر صــادق )اعان صــبح( در شــهر ظــود اػ طریــق هــوایی ، حــا ني 

که هنوػ فسر صادق طلوع نکرده است کند و حه شهری برسد  تواند تا قبـل اػ  وی، سفر 
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 . فطرات روػه وثل ظوردن و آشاويدن را انسام دهدو، آنسا فسرطلوع 
که وظيفه . 264 مسأله کسی  گر  گرفتن در سفر است  ا کثير -اش روػه  ـفر واننـد   - الس 

که هالل واه وبارک روضان در آن دخده شده کـه ، اػ شهر ظودش  کنـد  حه شهری سـفر 
ر او واضـب روػۀ آن روػ بـ، هنـوػ هـالل در آن دخـده نشـده اسـت، حه دليل اظـتالف افـق

 ؛نيست
ال در آن دخده شده که هالل واه شو  گر در شهری  ا ا کند، او  سپس حه شهری ، عيد 

ــه دليــل اظــتالف افــق ــه ح ک کنــد  ــده نشــده اســت ، ســفر  ــوػ هــالل در آن دخ ــابر  -هن حن
کند و قضـای روػۀ آن روػ را نيـز احتياطـًا  -واضب احتياط  ۀ آن روػ را اوساک  حاخد حقي 

 . ضا آورد هح
گر وک . 265 مسأله کـه وـثاًل روػ آن شـش وـاه و شـب آن ا کن حاشـد  ف در ضایی سا ل 

واضب است خا در واه وبـارک روضـان حـه شـهر دخگـری ، در وورد روػه، شش واه است
که حتواند در آنسا روػه حگيرد خا آنکـه حعـد اػ وـاه وبـارک روضـان حـه شـهر دخگـری ، برود 
که حتواند در آنسا قضای روػه گر ها را انسام دهد برود  ه حـ، اػ هر دو وورد ناتوان حاشد و ا

کــه خــک ُوــد  طعــام وثــل « فدخــه»حدهــد و ونظــور اػ « فدخــه»حاخــد ، ضــای روػه آن اســت 
ت فقير در آورد، ضو، گندم که روػه نگرفته( حه ولکي   . نان را )حه اػای هر روػ 

کـه در هـر بیسـت و طهـار سـاعت . 266 مسأله کن حاشـد  ـف در شـهری سـا گر وکل  ، ا
وػش بیسـت و ســه ســاعت و شــبش خـک ســاعت و خــا بــر ر هرطنــد، روػی دارد شـبانه

ـــن و توانـــایی بـــر او واضـــب اســـت روػۀ وـــاه روضـــان را ، عکـــس حاشـــد در صـــورت تهک 
 ؛ حگيرد

گرسـنگی خـا تشـنگی  ه طنانشه حه ضهت طـوالنی بـودن روػ و احسـاس شـدخد  البت 
گرفتن ت فوق روػه  ـل نيسـالعاده براخش وشق  که وعهـواًل قابـل تحه  ت اى داشته حاشد 
ح( ــر  کــه حــه  1طلقــهواضــب حــه قصــد قرحــت وحنــابر احتيــاط  ،)ح  روػه حگيــرد و هنگــاوی 
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    / وػه  ر 

خــاد ــت ضــعف شــدخد خــا احســاس تشــنگی ز اداوــۀ روػۀ وــاه وبــارک روضــان بــر او ، عل 
حنــابر  ولــی؛ توانــد آب بیاشــاود خــا غــغا حصــورد وی، العــاده ســصت )حرضــی( شــد فــوق

کتفـا نهاخـدتنها حه وقدا، واضب در ظوردن و آشاويدناحتياط  حنـابر  و نيـز ر ضرورت ا
کــه روػه را حاطــل ویاحتيــاط  کــاری  ــۀ روػ اػ انســام   ،کنــد پرهيــز نهاخــد واضــب در حقي 
  ؛شود حاطل وی روػۀ وى، حا ظوردن خا آشاويدن، در هر صورتهرطند 

ــل  کــه وعهــواًل تحه  ــه داشــته )ضــرری  گــرفتن بــرای وی ضــرر قابــل توض  گــر روػه  ــا ا او 
گـرفتن تـرس احـتال حـه بیهـاری داشـته  ورخضيش ویشود( و ووضب نهی شود خا حـا روػه 
کـه روػۀ آن روػ بـر وى واضـب نهی، حاشد اشـد و الػم نيسـت ح حکن فرد ورخض را دارد 

ــین روػ اػ و ــددر ب ــد قضــای روػه را  فطــرات اضتنــاب نهاخ گــر حتوان و طنــين شصصــی ا
ای آن هــن در بــین قضــای آن بــر او واضــب اســت و طنانشــه اػ انســام قضــ، ضــا آورد هحــ

تهليـک خـک ُوـد  طعـام وثـل ، «فدخه»ونظور اػ ؛ بپرداػد« فدخه»حاخد ، سال ناتوان حاشد
که روػه نگرفته( حه فقير، گندم  1.حاشدوی ضو خا نان )حه اػای هر روػ 
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 اعتكاف

 فضيلت اعتكاف
کــه حضــور در وســسد و روػه اػ ارکــان آن « اعتکــاف» عبــادت پــر فضــيلتی اســت 

 .  بیشتر سفارش شده است ،حه انسام آن در واه وبارک روضاناست و نسبت 
که فروودند اػ اوام صادق گاه دهۀ آظر واه روضان فرا وی»: رواخت شده  ، رسيدهر 

ای وــویین برپــا ظيهــه شــد و بــرای حضــرتدر وســسد وعتکــف وــی پیــاوبر ظــدا
کهر وی کردند و آن حضرت وی ت حه    1.«طيدیحست و حستر ظواحش را بروداون هه 

که فروودند نيز اػ اوام صادق ، ضنگ حدر در وـاه روضـان واقـع شـد»: نقل شده 
کـــرم پیـــاوبر و حـــه ضـــای آن در ســـال حعـــد دو دهـــه حـــه  در آن ســـال وعتکـــف نشـــد ا

 2.«خک دهه برای ههان سال و خک دهه حه ضای سال قبل؛ اعتکاف نشست
کـرم اػ اوام صـادق  کـه پیـاوبر ا پـاداش اعتکـاف ده »: فروودنـد رواخـت شـده 

 3.«حاشدو دو عهره وی وعادل دو حذ، روػ واه روضان
تی نبوی   که وسلهانان حه آن فرا ظوانده شده اعتکاف سن  اند و در برظی است 
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 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گغشـــته نيـــز وطـــرح بـــوده اســـت ـــت آن  ،اػ ادخـــان الهـــی  کيفي  ـــات و  هرطنـــد در ضزجي 
ـت ایـاهه ۀهایی وضـود دارد و ایـن ظـود نشـانه دهنـدتفاوت ن قـرآ .ن عبـادت اسـتي 

ِهـــْدنا ِإلـــٰی  ...»: فرواخـــدکـــرخن در ایـــن حـــاره وـــی ع  ْن ط  ِإْبـــراهين  و    و 
 
ْیتـــ   ِإْســـهاعيل  ي ـــرا ب  ِ ه 

ِکفين  و   اْلعا اِجفين  و  ُسوِد ِللط   ِع الس ُ ک      1.«الر ُ
کننـــدگان و » کـــه ظانـــۀ وـــرا بـــرای طـــواف  وـــا ابـــراهين و اســـهاعيل را فروـــان دادخـــن 

کعان  کيزه دارخدوعتکفان و را  . «و ساضدان پا
گریز اػ هوای نفس و فـرار اػ اشـتغاالت دنيـوی در طریـق انـس حـا وعبـود  ،انسان در 

گناهـان حشـوخد نفـس  ۀتوحـه نهاخـد و حـه تزکيـ، نياػوند ظلوتی است تـا ظـود را اػ ػنگـار 
وعتکــف حــا پنــاه آوردن حــه ، کنــدطنــين فرصــتی را فــراهن وــی ۀاعتکــاف ػوينــ. بپــرداػد

گزخدن اػ اوور دنيـوی راه تکاوـل وعنـوی را حـه روی ظـود وسسد و ر گرفتن و دوری  وػه 
 .  ساػداش و نيل حه پاداش الهی را فراهن ویگشاخد و ووضبات قبولی توحهوی

 وعنای اعتكاف و وقدار زوان آن
کــه فــرد در وســسد حــه قصــد قرحــت . 267 مسأله ــف و ، اعتکــاف شــرعًا آن اســت  توق 

ک کند و احتياط وستحب آن است  حـه قصـد انسـام اعهـال عبـادی ، ه اقاوتاقاوت 
کـه حـه وسـيل هـای وسـتحب وی اعتکـاف اػ عبادت؛ وانند نهـاػ خـا دعـا حاشـد  ۀحاشـد 

 .  شود وانند آن واضب وی قسن و، عهد، نغر
کــه  . 268 مسأله ن حصصوصــی نــدارد و هــر ػوــانی در طــول ســال  اعتکــاف وقــت وعــي 

وبــارک  وـاه، و بهتـرین وقـت آن حاشـد اعتکـاف هـن صــحيح وی، روػه صـحيح اسـت
 .  دهۀ آظر واه روضان است ،و بهتر روضان است

اقل ػوــان . 269 مسأله ــه ههــراه دو شــب وســط، اعتکــاف حــد   آن ســه روػ ســه روػ ح
کهتر اػ آن صحيح نيست وی آن هرطنـد  ،ولـی بیشـتر اػ سـه روػ ضـایز اسـت؛ حاشد و 

خادی 2خک روػ خا خک شب خا حصشی اػ خک روػ خا خک شب حاشد، وقدار ز
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    / اعتکاف 

نی نــدارد کــافاعتشــاخان عکــر اســت،  کثروعي  ا گــر فــرد؛ حــد  ــه ا کاوــل ، البت  پــنذ روػ 
گاه فرد دو  واضب هرحنابر احتياط  حلکه؛ حاخد روػ ششن وعتکف حهاند، وعتکف شد

کــرد کــه روػ حعــد را هــن وعتکــف ، روػ حــه اعتکــافش اضــافه  احتيــاط واضــب آن اســت 
گر هشت روػ وعتکف وانـدحنابراین،  .حهاند کـ، ا ه روػ نهـن احتيـاط واضـب آن اسـت 

  ...را هن وعتکف حهاند و ههين طور در وورد روػ دواػدهن و پانزدهن و
کـه حـد   ۀاحتدای وحاسب . 271 مسأله اعان صـبح ، اقل ػوـان اعتکـاف اسـتسه روػ 

ل و انتهای آن    1.اعان وغرب روػ سوم است، واضبحنابر احتياط  روػ او 
ق شدن اعتکاف  کافی نيست، در وحق  تواند حعـد  د نهیخعنی فر؛ سه روػ تلفيقی 

ل وعتکــف شــود اػ اعان صــبح روػ ل را اػ روػ طهــارم ضبــران هرطنــد  ،او  کهبــود روػ او 
ل تا اعان ظهر روػ طهارم در وسسد حهاند، نهاخد  .  وثل اخنکه اػ اعان ظهر روػ او 

 شرایط صحيح بودن اعتكاف
کـــه در ، کـــه اعتکـــاف صـــحيح حاشـــد بـــرای آن الػم اســـت شـــراخطی رعاخـــت شـــود 
 : شود حه صورت وصتصر عکر وی ،وساجل حعد

 ل ترا چهرارم اعتكراف را بره قصرد قربرت ، وسرلهان و عاقرل باشرد، وعتكرف: شررط او 
اقل سه روز باشد  انجام دهد و حد 

کــه اعتکــاف وی . 271 مسأله  ،حاخــد وســلهان و عاقــل حاشــد، کنــد )وعتکــف( کســی 
ۀ و حلوغ شرط نيست و اعتکاف، ولی در اعتکاف ز هن صحيح استحش   .  هي 

ــا پاخــان اعتکــافنيــز الػم ا  کــه در ضلــد اول  ،ســت وعتکــف اػ آغــاػ ت ههــان طــور 
ــر شــد ــت وضــو عک ــت و اظــالص داشــته حاشــد، وبحــب ني  ــه در  قصــد قرح ک و طــوری 

اقل سه روػ وعتکف حاشد، عکر شد« 233»وسألۀ   .  حد 
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ت اعتکاف داشته حاشد ت ولی ؛ هن ني   . آخد  ضزء سه روػ حه حساب نهی، در وحاسبه، این ود 
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 وعتكف روزه باشد: شرط پنجن 
ام اعتکـاف . 272 مسأله کننده حاخد در اخ  کـ ،حنـابراین .  روػه حاشـد، اعتکاف  ه کسـی 
 ؛ اعتکافشان صحيح نيست، ورخض و ػن حاجض و نفساء، تواند روػه حگيرد نهی

ــام اعتکــاف ــه روػه در اخ  حلکــه هــر ؛ وصصــوص اعتکــاف حاشــد الػم نيســت، البت 
ی روػۀ استيساری -ای حاشد  روػه  .  کافی است -وستحبی و قضا ، حت 

کــه وعتکــف روػه اســتشــاخان عکــر اســت،  تی  کــه روػه  هــر، در وــد  را حاطــل کــاری 
 .  شود حاعب حاطل شدن اعتکاف نيز وی، کند وی

 اعتكرراف در وسرراجد چهارگانرره یررا در وسررجد جرراوع برروده و در : شرررط ششررن و هفررتن
 یک وسجد انجام شود

بـــی . 273 مسأله کوفـــه خـــا  اعتکـــاف در وســـسد الحـــرام خـــا وســـسد الن  خـــا وســـسد 
اعتکــاف در وســسد ضــاوع هــر شــهر صــحيح  و نيــز حاشــدوســسد حصــره صــحيح وــی

که اواوت آن وسسد اظتصاص حه فرد غيـر عـادل داشـته حاشـد و؛ است گر در ػوانی 
 .  اعتکاف صحيح نيست، واضبحنابر احتياط  ،که در این هنگام

ــه خــا ونطقــۀ وســسدی اســت ، «وســسد ضــاوع»ونظــور اػ   کــه اظتصــاص حــه وحل 
ــی نداشــته حاشــد و وحــل  اضتهــاع و رفــت و آوــد وــردم ونــاطق و  ظــاص گــروه ظاص  خــا 

ت و  .  صتلف شهر حاشدوحال 

کـه  -وشروع بودن اعتکاف در سـایر وسـاضد  ،شاخان عکر است غيـر اػ وسـاضدی 
؛ اشـکال نـدارد، ولی انسام آن رضاًء و حه اويـد وطلـوب بـودن؛ ثاحت نيست -عکر شد 

ه اســـت کـــه وســـسد نيســـت و وـــثاًل حســـيني  ـــا در ضـــایی  اعتکـــاف عهـــل وشـــروع ، او 
 .  نسام نشودحه قصد رضاء هن احنابراین،  .حاشد نهی

خــک اعتکــاف را . حنــابراین، اعتکــاف حاخــد در خــک وســسد انســام شــود . 274 مسأله
صل حه هن حاشـند، توان در دو وسسد انسام داد نهی وگـر ؛ طه ضدا اػ هن حاشند خا وت 

گونه که عرفًا خک وسسد حساب شوند  حه  صل حاشند   .  ای حه هن وت 
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گــر . 275 مسأله صــبی کننــده بــر فــرش غصــبی در وســسد حنشــيند و اػ غ  اعتکــاف  ا
گاه حاشد بودن فرش کرده، آ کسـی حـه  شـود ولی اعتکافش حاطل نهی ،وعصيت  گـر  و ا

کننده گرفته حاشد و اعتکاف  گرفته و ضا  آن وکـان را اػ او ، وکانی در وسسد سبقت 
گناهکار است  .  ولی اعتکافش صحيح است، حدون رضاختش حگيرد هرطند 

 كه اجازه: شرط هشتن كسی   باشد، وعتبر استاش شرعًا  اعتكاف با اجازۀ 
کــه اضــاػۀ او شــرعًا وعتبــر اســت . 276 مسأله کســی   .حاشــد، اعتکــاف حاخــد حــا اضــاػۀ 

ـف فـرد در وسـسدحنابراین،  که توق  حـدون اضـاػه خـا رضـاخت دخگـری حـرام ، در وواردی 
 ؛ حاشد اعتکاف نيز حاطل وی، است

ـت وثالً  ـت والـدین حاشـد و ایـن اعخ  گر اعتکاف حاعـب اعخ  اػ روی دلسـوػی آنـان ، ا
طنــين ، خــا اخنکــه ػن حــدون اضــاػۀ شــوهر اػ ونــزل ظــارح و وعتکــف شــده حاشــد حاشــد

   1.اعتکافی حاطل است

 وعتكررف در وكرران اعتكرراف برراقی بهانررد و از آن خررارح نشررود وگررر در : شرررط نهررن
كه خروح  شرعًا جایز است، وواردی 

ـــور  . 277 مسأله ـــرای او ـــد و ضـــز ب ـــد در وســـسد حهان ت اعتکـــاف حاخ وعتکـــف در وـــد 
کار ضروری  نشودضروری اػ وسسد ظارح  گر برای   - شـود که در وسأله حعد عکـر وی -و ا

کار الػم است، ظارح شود که برای آن   .  ظارح اػ وسسد نهاند، بیشتر اػ ػوانی 
که ظارح شدن اػ وحل  اعتکـاف بـرای آن ضـایز . 278 مسأله و در حعضـی اػ  وواردی 

 :  حاشد اػ این قرار وی، آنها واضب است

کـــه طـــاره ضـــرورت .1 ـــی )دستشـــویی ؛ ام آن نيســـتای ضـــز انســـ هایی  وثـــل تصل 
 . رفتن(

                                                           
ــف1 گــر توق  صــحيح بــودن ، نــافی حــا حـق  شــوهر حاشــدولــی اعتکــافش و ،حــرام نباشـد، ػن در وســسد . حلکـه ا

 . وحل  اشکال است، اعتکافش حدون اعن شوهر
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 1.غسل ضناحت .2
 2.غسل استحاضه .3 

کـه انسـام  3ادا وضو برای نهاػ واضـب .4 خـا غسـل واضـب غيـر ضناحـت در صـورتی 
 5.حاشد  خا اوکان نداشته 4غسل خا وضو در وسسد وانع داشته

ت، تشيیع ضناػه .8تا  5  6.نهاػ ضهعه، عيادت ورخض، تسهيز وي 
   7.آخد آنشه ضرورت عرفی حه حساب وی هر .9

کــه انســام ، در غيــر وــوارد عکــر شــده کــاری حاشــد  گــر بــرای  ظــارح شــدن اػ وســسد ا
ی، دادن آن بهتر اػ انسام ندادنش حاشد وحـل  اشـکال ، وثل غسل خا وضـوی وسـتحب 

 .  حاشد و احتياط وی

ـــاضش در  . 279 مسأله ـــورد احتي ـــرای آوردن وســـایل و ظـــروح وعتکـــف اػ وســـسد ب
کــه وی ــدت فرضــی  ــرای آوردن آن وســایل وــأوور نهاخ ــرد غيــر وعتکفــی را ب ــد ف ضــایز ، وان

 .  نيست

گر وعتکف . 281 مسأله ، اػ وسـسد ظـارح شـود« 235»برای ووارد وغکور در وسألۀ  ا
                                                           

کـردن وسـسد شـود. 1 گردخـده خـا حاعـب نسـس  کردن ووضب واندن ضنـب در وسـسد  که غسل  ، در وواردی 
 . که در این صورت ظروح اػ وسسد واضب است

گر وستحاضه. 2 ه ا  .  شود  اعتکافش حاطل نهی، انسام ندهد غسل واضبش را، البت 

که وقت قضا وسعت داشـته حاشـد، قضا . ظارح شدن برای وضوی نهاػ واضب3 وحـل  اشـکال ، در صورتی 
 . است

 .  وثاًل حاعب نسس شدن وسسد شود. 4

گر غسل در وسسد وانعی . 5  .  واضب نباخد اػ وسسد ظارح شوداحتياط حنابر ، نداشته و وهکن حاشد ا

که ظارح اػ وحل  اعتکـاف ظار. 6 حنـابر ، شـود برگـزار وی ح شدن فرد وعتکف برای شرکت در نهاػ ضهاعتی 
کسـی ، احتياط واضب ضایز نيست وـه )وسـسد الحـرام( وعتکـف شـده حاشـد وگـر  ـۀ وکر  کـه ، کـه در وک 

کـه وی تواند برای وی ـه  نهـاػ  ظواهـد  نهاػ ضهاعـت خـا فـرادٰی اػ وسـسد ظـارح شـده و در هرضـا اػ شـهر وک 
 . حصواند

وعتکـف ، ضـرورت عرفـی حاشـد، دانشگاه خـا وـدارس، طنانشه وثاًل شرکت در اوتحانات حوػه. حنابراین، 7
ت ظـروضش ؛ اػ وحل  اعتکاف ظارح شود، حا رعاخت سایر شراخط ظروح، تواند برای آن وی ولی نباخد ود 

گردد گونه، طوالنی  که صورت اعتکـاف اػ بـین بـرود حه  ـام اعتکـافطـور وثـ حـه؛ ای  گـر خـک روػ اػ اخ  تـا ، ال ا
 . اشکال ندارد، برای اوتحان ظارح شود، حدود دو ساعت
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ت ظـــروضش طـــوالنی گونه، گردد ولـــی وـــد  ، کـــه صـــورت اعتکـــاف اػ بـــین بـــرود ای حـــه 
کراههرطند  ،اعتکافش حاطل است رورت خـا ضـ، فراووشـی، اضبـار، ظروضش اػ روی إ

 .  اضطرار حاشد
گر وعتکـف . 281 مسأله اػ وحـل  اعتکـاف ، عهـدًا و حـا اظتيـار در غيـر وـوارد وسـاػ، ا

کـه ، شود اعتکافش حاطل وی، ظارح شود کوتاه حاشـد طـوری  ت ظروضش  هرطند ود 
ــرود ــین ن ــت  ،ههشنــين اســت حکــن .صــورت اعتکــاف اػ ب ــه عل  گــر ظــروح وــغکور ح ا

 ؛ فراووشی حاشدندانستن حکن شرعی )ضهل حه حکن( خا اػ روی 

گر حه   ا ا وگـر ؛ شـود اعتکاف وی حاطـل نهی، کراه خا اضبار خا اضطرار ظارح شودااو 
که در وسألۀ   .  عکر شد« 254»در ووردی 

گر ظارح شدن اػ وسسد بر وعتکف واضب حاشـد . 282 مسأله ، ولـی ظـارح نشـود، ا
ا اعتکـافش حاطـل نهی، گناهکار است کـه طلبکـار شـرعًا ؛ شـود او  واننـد اداى حـدهی 

ف بر ظروح اػ وحل  اعتکاف حاشدح    1.ق  وطالبۀ آن را دارد و پرداظت آن وتوق 
که ظارح شدن اػ وسسد وساػ است . 283 مسأله وعتکف نباخد بیش ، در وواردی 

نباخـد در ، در صـورت اوکـان، اػ وقدار نياػ بیرون وسسد حهانـد و در ظـارح اػ وسـسد
 2؛زیر ساخه حنشيند، روػ

کار  گر انسام آن  اشـکال ، شـود تن وعتکف زیـر سـاخه انسـام نهیضز حا نشس، ولی ا
کار و رفـع نيـاػ نباخـد حنشـيندحنابر احتياط  ندارد و وگـر آنکـه ؛ واضب حعد اػ انسام آن 

  ؛ضرورتی پیش آخد
ــه وعتکــف وی کــه ظــارح شــدن اػ وســسد وســاػ اســت البت  زیــر ، توانــد در وــواردی 

 .  احتياط وستحب ترک آن استهرطند  ،ساخه راه برود
الػم ، واضبحنابر احتياط  ،م ظارح شدن اػ وسسد در ووارد وساػدر هنگا . 284 مسأله

                                                           
گر وعتکف ضنب شده حاشد و عهدًا در وحل  اعتکاف حاقی . 1 ه ا انسـام غسـل ضناحـت اػ  حهاند و بـرای  البت 

 .  شود  اعتکافش حاطل وی، وسسد وحل  اعتکاف ظارح نشود
ت نشستن زیر ساخه در ظارح اػ وحـل  اعتکـافحکن وهنو ،شاخان عکر است. 2  ،شـود شـاول شـب نهی ،عي 

 . در شب هوا حارانی حاشدهرطند 
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کوتاه ، وگـر آنکـه انتصـاب وسـير دورتـر؛ ترین وسير در رفت و برگشت انتصاب شود است 
کهتری ظارح اػ وسسد حاشد ت   . که در این صورت حاخد اػ آن راه برود، حاعب شود ود 

ت، تواند اػ آغاػ انسان وی . 285 مسأله  ير اعتکـاف واضـبدر غ، اعتکاف هنگام ني 
ن گر وشکلی پیش آود، وعي  که ا کند  کند، شرط   . اعتکاف را رها 

، در وقت پیش آودن وشکل و وـانع، تواند حا قرار دادن این شرط  وی وی ،حنابراین
م  -اعتکاف را  ی در روػ سو  کند و اشکالی هن ندارد -حت  گر وعتکف شـرط ؛ رها  ا ا او 

ــ تــی حتوان ــیش آوــدن هــير عل  ــدون پ ــدکنــد ح ــاط  ،د اعتکــاف را قطــع نهاخ ــابر احتي حن
 .  آخد واضب طنين شرطی صحيح حه حساب نهی

کـردن اعتکـاف در بـین آن در شـاخان عکـر اسـت،   قـرار دادن ایـن شـرط )شـرط رهـا 
حلکــه ؛ صـورت بـروػ وــانع( حعـد اػ شـروع اعتکــاف خـا قبـل اػ شــروع آن صـحيح نيسـت

ت اعتکاف حاشدحاخد ههزوان و و  .  قارن حا ني 

 كند: دهن شرط كه بر وعتكف حرام است را ترک   كارهایی 
کـه در ، وعتکف . 286 مسأله کارهـایی  برای صحيح بـودن اعتکـافش الػم اسـت اػ 

کارها عبارت هستند. پرهيز نهاخد، شود اداوه عکر وی  :  آن 

 .  بوییدن بوی ظوش .1
 .  ضهاع و آويزش حا ههسر .2 
 . واضب(استهناء و لهس و بوسيدن اػ روی شهوت )حنابر احتياط  .3 
کردن .4   .  وسادله 
 .  ظرخد و فروش .5 

کننـــده اعتکـــاف ، شـــاخان عکـــر اســـت ـــر اخنکـــه حاطـــل  انســـام وـــوارد فـــوق عـــالوه ب
که اعتکاف، حاشد وی ن حاشـد، در صورتی  گـر  فتـوٰی حـرام اسـتحنـابر  ،واضب وعي  و ا

ن نباشــد، اعتکــاف ــۀ وــوارد، واضــب وعــي   ،در وــورد ضهــاع حــاػ هــن حنــابر فتــوٰی و در حقي 
 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط 
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ات»برای وعتکف بوییدن  . 287 مسأله ت ببـرد و طـه  -« عطرخ  طـه اػ بوییـدنش لـغ 
ت نبــرد کــه اػ بوییــدن آن « گياهــان ظوشــبو»ضــایز نيســت و بوییــدن  - لــغ  در صــورتی 
ت وی ت نهی ضایز نيست، برد لغ  گر اػ بوییدن آن لغ   . برد اشکال ندارد و ا

ــر و ظوشــبو اػ ضهلــه صــابون  ۀوــواد شــوخند توانــد اػ وعتکــف وی ،ههشنــين  وعط 
کـه وعهـواًل  ظوشبو استفاده نهاخد ظهير دندان، شاوپو، واخع خا ضاود و در وساضدی 

ولی احساس بوی ؛ استشهام بوی عطر آنان ضایز نيست، ػنند غير وعتکفين عطر وی
 .  ظاهرًا وانعی ندارد و الػم نيست بینی ظود را حگيرد، عطر

که حـه ، ضدال بر سر وساجل دنيوی خا دخنی در حال اعتکاف . 288 مسأله در صورتی 
گــر حــه ؛ حــرام اســت، لت و برتــری حاشــديوقابــل و اظهــار فضــطــرف  بــر قصــد غلبــه ــا ا او 

کـردن ظطـا و اشـتباه طـرف وقابـل برطـرف  قصد اظهار حق  و روشن شدن حقيقت و
ت وعتکف است، والک. حنابراین، حرام نيست، حاشد  .  قصد و ني 

هـر نـوع داد و ، واضـبحنـابر احتيـاط  ظرخد و فروش و، در حال اعتکاف . 289 مسأله
، وعاولۀ انسام شـدههرطند  ،حرام است ...عاوضه وو، وضارحه، ستدی وانند اضاره

   ؛حاشد صحيح وی
کی خا سایر احتياضات اعتکاف  ه وواد ظورا گر وعتکف برای تهي  ه ا ناطار حـه ، البت 

ه آن نداشـ ظرخـد و فـروش اشـکال  1،ته حاشـدظرخد و فروش شود و راه دخگری برای تهي 
 . ندارد

گــر وعتکــف  . 291 مسأله وــات اعتکــاف»ا ــا وضــود اطــالع اػ حکــن « وحر  را عهــدًا و ح
ت ندانستن وسـأله ورتکـب شـود، شرعی انسام دهد ـا در ندانسـتن و ، خا آنکه حه عل  او 

ر حاشد  ؛ شود اعتکافش حاطل وی، ضهل وعغور نبوده و ضاهل وقص 

گر اػ روی فراووشی خا سـه  ـت ندانسـتن وسـأله ورتکـب ولی ا و حاشـد خـا آنکـه حـه عل 
 .  حاشد اعتکافش صحيح وی، آن شده و در ندانستن آن ضاهل قاصر بوده

                                                           
که ایـن ظرخـد و فـروش را حـه وکالـت اػ او انسـام دهـد و . 1 ی شصص غير وعتکفی را نياحد  که حت  حه این وعنا 

ۀ آن اضناس گرفتن اوکان نداشته حاشد، حدون ظرخد، تهي   . وثل هدخه خا قرض 
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 احكام قضای اعتكاف
گــر شــصص وعتکــف . 291 مسأله کــه در ، ا ــا انســام خکــی اػ وبطالتــی  اعتکــافش را ح

کنـد، وساجل پـیش عکـر شـد گـر اعتکـاف واضـب، حاطـل  ن حاشـد ا حنـابر احتيـاط  ،وعـي 
کنـدحا، واضب گـر در اعتکـاف واضـب خـد اعتکـاف را قضـا  ن حاشـد و ا وثـل ، غيـر وعـي 

کنـــد نـــی حاشـــد نـــغر  کـــه ، آنکـــه اعتکـــاف را حـــدون آنکـــه در وقـــت وعي  واضـــب اســـت 
گيرد  ؛ اعتکاف را دوحاره اػ سر 

ا م او  گر در اعتکاف وستحب حاشد و حعد اػ پاخان روػ دو  کند، ا  ،اعتکاف را حاطل 
م واضــب اعتکــافحنــابر احتيــاط  گــر قبــل اػ اتهــام روػ دو  کنــد و ا اعتکــاف ، را قضــا 

کند  . طيزی بر عهدۀ او نيست و قضا ندارد، وستحب را حاطل 

ــر اســت،  گــر طبــق توضــيحات وســألۀ شــاخان عک ــرد وشــروط ، «253»ا اعتکــاف ف
گرفتن ، اعتکاف حا انسام وبطل، حاشد کدام -قضا خا اػ سر   .  الػم نيست -هير 

که وعتکف شده ح . 292 مسأله گر ػنی  م اعتکاف  عد اػا ، حاجض شـود، پاخان روػ دو 
، واضـبحنـابر احتيـاط  واضب است فورًا اػ وسسد ظارح شود و قضای اعتکاف بـر او

   1.وشروط حاشد، «253»وگر آنکه اعتکافش حا توضيحات وسألۀ ؛ حاشد  الػم وی
ولـی نباخـد قضـای آن را ؛ واضب فـوری نيسـت، قضای اعتکاف واضب . 293 مسأله

ــداػد ــأظير ان ی ت ــه حــد  ــه ســهل ح ــاط  انگــاری در ادای واضــب حســاب شــود ک و احتي
کند که آن را فورًا قضا   .  وستحب است 

که حه سبب نغر خا قسن خا عهد . 294 مسأله گر وعتکف در بین اعتکافی  خـا سـپری  ا
ل تـــر( قضـــای  بـــر ولـــی  او )پســـر بـــزرگ، حهيـــرد، واضـــب شـــده اعتکـــاف شـــدن دو روػ او 

کــ ،واضــب نيســت، اعتکــاف ی را هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت  ه اعتکــاف وتــوف 
کند    2.قضا 

                                                           
گــر ػن اػ ،شــاخان عکــر اســت. 1 توانــد نهــی ،شــودحــاجض وــی، اعتکــاف ههــان احتــدا حدانــد در بــین ســه روػ ا

گــر در روػ ســوم  ،و در ایــن فــرض اعتکــافش حاطــل اســت ،و طنانشــه وعتکــف هــن شــود وعتکــف شــود ا
 . قضای آن واضب نيست ،اعتکاف حاجض شود

ت شرعی نهود. 2 ه طنانشه وعتکف در این وورد وصي   .  حاخد وطابق حا وصيت عهل شود، هالبت 



    / اعتکاف 

كردن اعتكاف ارۀ باطل   كف 
گر وعتکف . 295 مسأله کنـد، ا طـه در روػ ، اعتکاف واضب را عهدًا حا ضهاع حاطـل 

ــا شــب ــاره واضــب وی، حاشــد خ ــدارد 1،و در ســایر وــبطالت شــود کف  ــاره ن هرطنــد  ،کف 
اره حدهد کف   .  احتياط وستحب است 

کـردن اعتکـاف در وسـأله قبـل . 296 مسأله ارۀ حاطل  کف  فـرد حاخـد خـک حنـده آػاد ، در 
گفتـه وی کند که حعدًا  خـا شصـت فقيـر را سـير ، دو وـاه روػه حگيـرد 2شـود خا حه دستوری 

که تقریبًا  کند خا حه هر گندم خا ضـو خـا نـان ، است« گرم 334»کدام خک ُود   طعام خعنی 
کدام اػ ووارد وـغکور را نهـی و وانند اخنها حدهد گر هير  ن توانـد انسـام دهـد حکـن آو ا

 .  شودعکر وی« 3323»در وسألۀ 

 عدول از اعتكاف به اعتكاف دیگر
طــه هــر دو واضــب ، عــدول اػ اعتکــاف حــه اعتکــاف دخگــر ضــایز نيســت . 297 مسأله
کـرده حاشـد ،حاشند خـا هـر ، وثل آنکه خکی را حه نغر و دخگری را حه قسن بـر ظـود واضـب 

ود و خـا خکـی بـرای ظـ، خـا خکـی واضـب و دخگـری وسـتحب  حاشـد، دو وستحب  حاشـند
 .  خا هر دو حه نياحت اػ غير حاشد، دخگری حه نياحت خا اضاره برای غير حاشد

                                                           
که وعتکف در اثنای روػ حـا ارتکـاب عهـدی وفطـرات روػه ،هالبت  . 1 ارات روػه در صورتی  کف  ووضـب ، حکن 

ار»وبحب ، «روػه»در فصل ، شودحطالن روػه و حه تبع اعتکاف   .  عکر شد «های روػه هکف 

ارات»حه فصل . 2    .وراضعه شود«3323تا  3335»وساجل  ،«کف 





 

 حج

ت آن فضيلت حج  و اههي 

کـه در آن ترین فرخضه اػ بزرگ« حذ» س اسـالم اسـت  های الهی و شعاجر دین وقـد 
گنسانـده شـده اسـت ۀهر دو ضنب گـر حـذ، فـردی و اضتهـاعی حـه شـکلی نهاخـان  حـه  ا

کاوــل و واقعــی آن انســام شــودصــورت صــحيح و حــا و تــرین ســاػنده، حتــوای دقيــق و 
 .  ساػی است دانشگاه انسان

که اػ پیشواخان وعصوم دی  کـه دیـن ، نقل شده در احادخب وتعد  آوـده اسـت 
ـــه اســـتوار شـــده اســـت ـــنذ پاخ ـــر پ روػه و والخـــت اهـــل ، حـــذ، ػکـــات، نهـــاػ»: اســـالم ب

 ».1بیت
کــرم کــه پیــاوبر ا ای »: روػ غــدیر فروودنــد ۀطبــدر ظ در حــدخب ونقــول اســت 

کهال دین ۀظان، وردم کنيـد و اػ آن وکـانداری و دینظدا را حا  خارت  هـای شناسی ز
گناه حاػ نگردخد س ضز حا توحه و ترک     2.«وقد 
ــام صــادق ــه او ک ــددفروو در نقــل اســت  ــاػارحــذ  و ع»: ن اػ حاػارهــای ، هــره دو ح
                                                           

وــة العبــادات ،3ح ،هالشففيع وسففائل. 1 و ســایر  2 و 3ح ،31ص ،حــاب وضــوب العبــادات الصهــس، ابــواب وقد 
 . احادخب

 .33ص ،ظطبة الغدیر، یوم الغدیر احتساح النبی   ،3ح ،االحتجاج. 2



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

که پیوسته حه حذ  ، اندآظرت در ضـهانت ظداسـت و ظداونـد  رودو عهره وـی کسی 
گــر او را حــاقی نگهــدارد گــر او را حهيرانــداش وــیحــه ظــانواده، ا وارد بهشــتش ، رســاند و ا

 1.«کند وی

در ، انـدضيافت ظداوند وتعـال اسـت و حاضيـان وههانـان ظـدای رحهـان ،حذ
که اوام صادق کـه »: فروودند رواخت نقل شده است  کسـی اسـت  وههان ظداونـد 

ـــو ع حـــذ ـــه ونـــزلش بروـــی، آوردضـــا وـــی ههـــره ح ـــا ح گـــردد وههـــان طنـــين شصصـــی ت
 2.«...ظداست

کــه حضــرت صــادق وارد ، گــزار گــزار و عهــره حــذ»: فروودنــد رواخــت شــده اســت 
گـر طيـزی اػ او حصواهنـد حـه آنـان عطـا ، شوندگان حه پیشگاه ظداونـد وتعـال هسـتند ا

ــد وی ــت وــی، کن کننــد ظداونــد وتعــال اضاح ــر دعــا  گ ــر ا گ شــفاعت نهاخنــد نهاخــد و ا
کنند )و طيزی هـن نصواهنـد( ظداوند وتعال شفاعت آنان را وی گر سکوت  پغیرد و ا

کنـد و در اػای هـر درههـی )کـه در ایـن وسـير  ظداوند وتعال ظود احتدا حه احسـان وی
کرده  3.«شوندهزار هزار درهن عوض داده وی، اند(هزخنه 

اد اػ اوام صادق کـه اوـام سـس  خـد تـا و ع حـذ»: دفروودنـ رواخت شده  هـره برو
تـان تـأوين و تان وسعت خاحد و وصـارح ظـانوادههاختان سالن حهاند و رػق و روػیحدن

حاضی آورزخده است و بهشت بـر او واضـب اسـت و اعهـالش اػ نـو آغـاػ ، کفاخت شود
 4.«واندگردد و ظانواده و والش وحفوظ ویوی

کــه اويــر الهــؤونين ضــا آوردن  هههانــا حــ ...» :فروودنــد در حــدخب ونقــول اســت 
گناهـان و وعاصـی را وحـو وـیفقر و تنگدستی را اػ بـین وـی، هرهو ع حذ کنـد و بـرد و 

 5.«...شود ووضب رفتن حه بهشت وی
                                                           

 .31ح ،233ص ،حاب فضل الحذ  و العهرة و ثوابهها، کتاب الحذ   ،3ح ،کافی فشوع. 1
 .32ح ،353ص ،33حاب، ابواب الهزار و وا خناسبه ،33ح ،وسائل الشيعه. 2
 .33ح ،233ص ،حاب فضل الحذ  و العهرة و ثوابهها، کتاب الحذ   ،3ح ،فشوع کافی. 3
 .3ح ،232ص ،ههان. 4
 .333ص ،ظطبته الهعروفة حالدیباح، حاب وا روی عن اوير الهؤونين عليه السالم ،تحف العمىل. 5



    / حذ 

کــرم کــه پیــاوبر ا خــد»: فروودنــد رواخــت شــده  ، زیــرا حــذ، حــه حــذ  ظانــه ظــدا برو
که آبگناهان را وی  1.«شوخدطرک را وی، شوخد ههشنان 

کــرمنيــز نقــل  کــه پیــاوبر ا خــدو ع پیوســته حــذ»: فروودنــد شــده  ، هــره حــه ضــا آور
گناهان را اػ بین که این دو فقر و  کورویطرا که  گونه  آهنگـری ػنگـار آهـن را اػ  ۀبرند آن 

 2.«برد بین وی

 قبولی حج ۀنشان 
کــرم کــه پیــاوبر ا کــه  نشــانۀ قبــولی حــذ»: فروودنــد رواخــت شــده اســت  آن اســت 

که ،حنده کند ورتکب وی گناهانی را   3.«شده است ترک 

 با وال حالل انجام حج 
کــه اوــام صــادق  حــذ طــون ووســٰی »: فروودنــد در حــدخب نقــل شــده اســت 

گفت ووسٰی  .ضبرجيل ناػل شد ،ضا آورد هح تـی  ...ای ضبرجيـل: حه او  کـه حـا ني  کسـی 
کند طه پاداشی داردا خارت   صادق و والی پاک و حالل این ظانه را ز

طنـين  حـه او حگـو: ظداوند وحـی فروـود، وی ظداوند وتعال حاػگشتضبرجيل حه س 
خقين و شــهداء و صــالحين قــرار اشصصــی را در ولکــوت  علــٰی ههــراه پیــاوبران و صــد 

 4.«دهن و اخنان طه ههراهان ظوبی )برای آن شصص( هستندوی
کـس حـا وـال حـرام حـه حـذ»: رواخـت شـده اسـت هـدٰی  ۀاػ اجه   بـرود هنگـام  هـر 

گفــت يــک  کنن و  حنــده وـــن نــداخت را اضاحــت نهـــی: فرواخــدظداونــد وتعـــال وــی، نلب 
 5.«پغیرم طاعتت را نهی
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 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 خداوند وتعال ۀوظایف دیگران نسبت به زاجر خان 
اداػ اوام صادق که اوام سس  که حـه »: فروودند رواخت شده است  کسانی  ای 

که حه حذ، اخد رهسپار نشده حذ ف شده حه افرادی  ییـد و حـا آنـان اند تبرخک حگووشر 
کنيد و آنان را وورد تعظين و تکـرخن قـرار حدهيـد تـا در اضـر و ثـواب حـا آنـان  ...وصافحه 

 1.«شرخک حاشيد

کــه اوــام صــادق کــرم»: فروودنــد نيــز رواخــت شــده  درحــارۀ  حضــرت رســول ا
ه حاػگشته بودند حا ایـن عبـارات دعـا وـی که اػ وک  ظداونـد اعهـال تـو را : کردنـدکسانی 

گناهانـــت را قبـــول حفرو کنـــد و  کـــردی حـــه تـــو عناخـــت  کـــه ظـــرح  اخـــد و عـــوض آنشـــه را 
 2.«بیاورػد

ــه اوــام ســساد اػ اوــام صــادق ک ــد نقــل شــده  کــه در غيــاب کســ»: فروودن ی 
کندگزار حه ظانواده حذ ی ، اش و اووالش رسيدگی  اضر و پاداشی طون او دارد تـا حـد 

گویی سنگ کرده است که  کعبه را لهس   3.«های 

 ک حجوجازات تر 
کرخن وی  :  فرواخدظداوند وتعال در قرآن 

ـِن  لِِل  و   ...» ْيـِت و  اِس ِحذ ُ اْلب  ی الن   ل  ـبياًل و   ع  ْيـِه س  طاع  ِإل  نـاْسـت  ـِ ن   اهّلل  غ  ـر  ف  ف  ک  ـْن    ٌ و 
هين   ِن اْلعال   4.«ع 

که استطاعت حذ» کسانی  گردخـده ، ظانۀ ظدا را دارند بر  اػ ضانـب ظداونـد الػم 
کــه حـه کفــر ورػنـد )و اػ انســام ایــن  اسـت  کـه  کســانی  کننـد و  انســام ایـن وظيفــه اقــدام 

 .  «نياػ استظداوند اػ ضهانيان بی، وظيفه سرحاػ ػنند(
ــ، دیــن پیشــواخان کــه حــا وضــود اســتطاعت در انســام ایــن  هــدٰی  ۀاجه  کســانی را 

                                                           
 .2ح ،333و  333ص ،33حاب، ابواب آداب السفر إلی الحذ  و غيره ،ههان. 1
 .3ح ،333ص ،ههان. 2
 .3ح ،314ص ،33حاب ،ههان. 3
 .33ۀ آخ ،سورۀ آل عهران. 4



    / حذ 

آور عواقـب تلـز و ظطرنـاک آن  بـر حـغر داشـته و خـاد، کننـدفرخضه الهی وسـاوحه وـی
 .  اندشده

ــــاقر کــــه اوــــام ح ــــت نقــــل شــــده اســــت  ــــد در رواخ در  اويرالهــــؤونين»: فروودن
کـه هـالک ظواهيـد  حـذ  ظانـۀ: وصيتشان طنين فروودند پروردگارتـان را تـرک نکنيـد 

 1.«...شد

کــه اوــام صــادق نيــز اونــد حــه ســبب ههانــا ظد ...»: نــددفروو نقــل شــده اســت 
که حذ کـه حـذعغاب را ا، گزارندوی شيعيانی اػ وا  کنـد و دفـع وـی کننـدنهـی ػ آنان 
گر ههه بر ترک حذ کنند هن ا  2.«شوندههه هالک وی ،دستی 

که اوام صادق که اػ دنيا وی»: نددفروو رواخت شده  رود و حـا وضـود اخنکـه  کسی 
ــانعی ــالش را صــرف حــذاػ ق - و گــر و ــه ا ک نهاخــد اضحــاف در حــق  وی  بيــل نيــاػی 

را نداشــته حاشــد خــا  ود آن توانــایی انســام حــذکــه حــا وضــ یا وحســوب شــود خــا بیهــاری
که وانع اػ انسام حذ ضلوگيری ضـا  هحـذ  ظانـه ظـدا را حـ 3نـدارد - شـود سلطان ظالن 
 4.«روددر هنگام ورگ در ػورۀ یهود خا نصارٰی اػ دنيا وی، نياورد

د بن فضيل وی کـان  فـ »در وورد تفسير آخۀ  کاظن  اػ اوام: گوخدوحه  ـْن  و   ٰهـِغِه   و 
ْعهــٰی 

 
ْعهــٰی ف    ي

 
ِة ي ــبيالً و    ُهــو  ِفــ  اْرِظــر  ــل ُ س  ض 

 
ونظــور : فروودنــد حضــرت .پرســيدم 5«ي
ــا داشــتن  کــه ح )و فــراهن بــودن شــراخط  اوکانــات وــالی بــرای انســام حــذکســی اســت 

ة االسالم را حه تـأظير وی، استطاعت(  اوسـال حـذ: گوخـدانـداػد و )هـر سـال( وـی حس 
 6.«رسدورگ او فرا وی، ه قبل اػ ادای فرخضۀ حذد( تا آنکروروم )و نهیوی

کــاظن کــه اوــام  ــۀ و در حــدخب دخگــر ونقــول اســت  ــْل »در وــورد تفســير آخ ــْل ه  ُق
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 . «بود
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ْعهـاالً 
 
ـرین  ي ْظس 

 
ُجُکْن ِحاأْل ب ِ ـة االسـالم را حـه »: فروودنـد 1«ُنن  کـه حس  کسـانی هسـتند  آنـان 
 2.«ود(کنند )تا اػ دست بر انداػند و اوروػ و فردا ویتأظير وی

 شرایط واجج شدن حج
کــه شــراخطی را دارا حاشــد . 298 مسأله کســی  در تهــام ، حــذ  ظانــۀ ظداونــد وتعــال بــر 

ـُة اسسـالم»شـود و آن را  عهر خک ورتبه واضـب وی آن شـراجط عبارتنـد ؛ ناونـد وی« حس 
 : اػ

 ؛ حالغ حاشد :اّول
گــر  واضــب نيســت حــذ -نزدخــک حــه حلــوغ حاشــدهرطنــد  -پــس بــر فــرد غيــر حــالغ   و ا
ــــالغوحشــــۀ  ــــز ناح ــــش صــــحيح وی، انســــام دهــــد حــــذ، هي  ولــــی ضــــای ، حاشــــد حس 
ة  .  گيرد االسالم را نهی   حس 

 ؛ عاقل حاشد :دّوم
گــر ضنـون فــرد؛ واضـب نيســت حــذ، پـس بــر وسنـون  ـه ا دواری حاشـد و ػوــان ا، البت 

کافی بـرای انسـام وناسـک حـذوتیهوشياری و سال کـه فـراهن  ۀو تهيـ اش  واتی  وقـد 
 ،ضـا آورد هشـود و حاخـد آن را حـبـر او واضـب وـی حـذ، يع نيز حاشـدنيست حاشد و وستط

 .  در سایر اوقات دیوانه حاشدهرطند 

ــر ،ههشنــين  گ ــا ا ــد ػو ــرد وــغکور حدان ــام حــذن ضنــونش ههيشــه وف ــا اخ  صــادف ح
که هوشـيار و سـالن اسـت، است کـه اػ طـرف او ، واضب است در ػوانی  ناخـب حگيـرد 
ام حذ  .  آن انسام دهد  را در اخ 

 .  آػاد بوده و عبد و حنده نباشد :سىم
 : وستطيع حاشد و وستطيع بودن حه طند وورد حستگی دارد :چهاسم

                                                           
کهف. 1  .341 ۀآخ ،سورۀ 
ــۀ ســابق وعنــای بیــان شــده؛ 233ح ،133ص ،1ح ،تفسففيش يففىس النملففيى. 2 ــه و آخ ــر برظــی اػ  ،در ایــن آخ عک

 . وبارکه ندارد وصادیق آخات وبارکه است و ونافات حا عکر وعانی دخگر برای این آخات



    / حذ 

 .  توانایی والی .1
 .  توانایی حدنی .2
 .  حاػ بودن راه و اخهن بودن آن .3
 .  وسعت داشتن وقت .4
ت سفر حذتوانایی تأو .5  .  ين نفقات ظانواده در ود 
 . دگی پس اػ حاػگشت اػ حذوصارح ػن توانایی تأوين .6
 .  نداشتن حدهی .7

 . تفصيل ووارد آن در وساجل آخنده ظواهد آود
که وستطيع نهی . 299 مسأله آن ، بـرای ظـود انسـام دهـد طنانشه حذ، حاشد کسی 
ة االسالم نهی، حذ که حعدًا وسـتطيع شـود؛ کند  کفاخت اػ حس  حاخـد ، پس در صورتی 
 . ضا آورد هرا ح حذ

کــه ظــودش نــا ،ههشنــين گــرفتن ناخــب اســت و وظيفــه توان اػ انســام حــذکســی  اش 
طور  اضير نهاخد خا شصص وغکور حاضر شود حه اگر شصصی را برای نياحت اػ حذ، است

کــار را انســام دهــد ــانی ایــن  کــه حــه نياحــت او حــذ، آن حــذ، وس  کســی  ضــا آورده  هحــ بــرای 
ة االسالم، ولی برای ظوِد شصص ناخب، حاشد کافی وی، است  . کند  نهی کفاخت اػ حس 

 ق شدن استطاعت  شرایط وحق 
o ل  توانایی والی : شرط او 

 توشـۀ سـفر، خعنـی فـرد ؛توانایی والی شـرط اسـت، در واضب شدن حذ . 311 مسأله
کنـد  حذ ـه  کـه حتوانـد آنهـا را تهي  و ورکب سواری )در صورت احتيـاح حـه آن( خـا وـالی 

وثــل  ر حــذهای وــورد نيــاػ در ســف و هزخنــهوصــارح ، تر و حــه تعبيــر روشــن داشــته حاشــد
 ۀاضـار، پوشـاک، آشـاويدنی، ظـوراک، )حهـل و نقـل(1هزخنۀ رفت و برگشـت تـا وطـن

                                                           
گر وی ولی ، در آنسا ساکن شودکه قصد دارد پس اػ حذ،  حل  دخگری خا و. 1 ـی   ا سـاکن شـود  ظواهد در وحل 

، سـکونت در آنسـا نيســت طنانشـه ناطــار بـرای ، کـه هزخنـۀ رفـتن حــه آنسـا بـیش اػ برگشـت تــا وطـن اسـت
کافی  داشتن هزخنۀ برگشت تا وطن برای  ق شدن استطاعت   . است وحق 
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و نيز ورکـب سـواری )در صـورت احتيـاح حـه  و سایر ضرورخات سفر حذوکان اقاوت 
 . آن( را دارا حاشد

که توانایی والی ندارد و وستطيع وحسوب نهی . 311 مسأله واضـب ، شـود شصصی 
کار بپرداػدنيست برای فراهن شدن استطاعت والی اق کسب و   .  دام نهوده و حه 

گاه انسان والی د . 312 مسأله کـافی اسـت  اشته حاشد و نداند بـرای وصـارح حـذهر 
کند، احتياطحنابر  ،خا نه  .  الػم است فحص و تحقيق 

اووال ضروری ػندگی و نيـز اوـوال ، انسان الػم نيست برای رفتن حه حذ . 313 مسأله
که حه آنها عرفًا نياػ دارد و اػ نظر وقدا ـتغير ضروری  کيفي  وناسـب شـأن اوسـت ، ر و 

 .  حفروشد - نه بیشتر اػ شأنش -

هـای وـورد اسـتفاده  کتاب، اثـاث ونـزل، واشـين، فروش ظانۀ وسکونیحنابراین،  
کار، در تحصيل که برای زخنت استفاده وی لباس، ابزار  طنانشـه بـیش اػ ، کند هایی 

 ؛ الػم نيست، انداػۀ نياػ و شأنش نباشد
گر بیش اػ ني ا ا کـه وقـدار اضـافه بـر نيـاػ و شـأن ،اػ و شـأنش حاشـداو  بـرای ، طـوری 

کـردن آن ، کافی حاشد وصارف حذ کـه حـا ضـهيهه  خا آنکه وـال دخگـری داشـته حاشـد 
 . شود وستطيع وحسوب وی، فرد، شود کافی وی

ـه ،ههشنين کـه وـثاًل ونـزل خـا وسـيلۀ نقلي  کـه بیشـتر اػ انـداػۀ نيـاػ و فـردی  ای دارد 
ـ شأن اوست و وی کسـر شـأن وی کـن ارػش ۀتواند آن را حه ونزل خا وسـيلۀ نقلي  کـه  تـری 

کنـد و حـا وقـدار ػاجـد ، هن نيست کـه حـه تنهـایی خـا حـه  -تبـدیل  ضـهيهۀ وـال دخگـری 
 .  شود وستطيع وحسوب وی، برود حه حذ -دارد 

گر قباًل حه والی  ههين   کنون اػ آن بـی ولی ، احتياح داشته طور است ا  ،نيـاػ شـده  ا
ت پیری  ل ظانهی وث  .  حاشد  وورد نياػش نهی زیورآالت وی  ،خا غير آن که حه عل 

گـــاه انســـان وقـــداری  . 314 مسأله کفـــاف هزخنـــۀ حـــذهـــر  کـــه  را  پـــول داشـــته حاشـــد 
خـا بـرای ، اش حه آن نيـاػ داردو نفقات ظود و ظانواده ولی برای تأوين وعاش، دهد وی

ــه، هزخنــۀ اػدواح ثــال آن حــدان احتيــاح داشــته ظرخــد ونــزل خــا اثــاث ونــزل و او، ضهيزخ 



    / حذ 

که ظوف ، حاشد فقيـر و تنگدسـت شـود ، داشته حاشد حا صرف پول در راه حذطوری 
ــ ــول در وســير حــذا وــیخ شــود در ػنــدگی حــه ســصتی و ووضــب وــی دانــد صــرف آن پ

ح( وبـتال  ـر  ل نيست )ح  که وعهواًل قابل تحه  خاد  ت ز  بـر طنـين فـردی حـذ، شـودوشق 
 .  بر او واضب است ورت حذواضب نيست و در غير این ص

ــه وــثالً  ،حنــابراین ــا وســيلۀ نقلي  ــدون داشــتن ونــزل ولکــی خ ــرد ح ــر ف گ ــه ســصتی ، ا ح
ــل اســت وی فــوق کــه وعهــواًل غيــر قابــل تحه  ػوــانی وســتطيع وحســوب ، افتــد العــاده 
ه وی که عالوه بر داشتن پول ونزل خا وسيلۀ نقلي  را هـن داشـته  پول رفتن حـه حـذ، شود 
 .  حاشد

گاه ا . 315 مسأله کـه قيهـت آن هر  حـه هرطنـد  -نسان ونزل قابل فروش داشته حاشـد 
که دار حاشـد و نيـز ونـزل دخگـری نيـز  کافی بـرای وصـارح حـذ -د ضهيهۀ وال دخگری 

که حتواند در آن ػندگی نهاخد ی ووقوفـه ، در اظتيارش حاشد  کـه وتـول  وانند ونزل وقفی 
کســــر شــــأن طنانشــــه ػنــــدگی در آ، آن را ضهــــت ســــکونت در اظتيــــارش قــــرارداده ن 

ح( بـــرای او نباشـــد و در وعـــرض زوال  ـــر  خـــاد )ح  ت ز وحســـوب نشـــده و ووضـــب وشـــق 
و ایــن  بــر او واضــب اســت ایــن صــورت وســتطيع وحســوب شــده و حــذ در 1،نباشــد
 .  حاشدنيز ضاری وی نسبت حه سایر وسایل ػندگی ،حکن

ــر انســان . 316 مسأله گ ــا وســيله، ا گغشــته ولــک خ ــه وســاجل  ــه ح ــا توض  ــه ح ک ، ای دارد 
کـه آن را حـه قيهـت ، حفروشد ت آن را برای رفتن حه حذواضب اس طنانشـه ظرخـداری 

کهتــر اػ ، وضــود نداشــته حاشــد، وعهــول حــاػاری آن حصــرد کــه فــروش آن حــه  در صــورتی 
گـر  بـرود حاخـد آن را حفروشـد و حـه حـذ، بـر حـال فـرد نباشـد 2قيهت وعهـول اضحـاف و ا

 .  فروش آن واضب نيست، اضحاف حاشد
گر فرد و . 317 مسأله که برای هزخنۀ حذقدار واا واننـد اخنکـه  - کافی است لی دارد 

                                                           
ی وقف. 1 که وتول  ت وحـدودی حـه فـرد اضـاػه داده اسـت و ، وثل ووردی  سکونت در ونـزل وقفـی را بـرای وـد 

ت  .  فرد حاخد ونزل وسکونی را تحویل حدهد، پس اػ سپری شدن آن ود 
که عرفاً  ضرر فوق، اضحاف. 2 خاد است   . شود حه حال فرد وحسوب وی وضر    العاده و ز
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اش اػ راه وشـــروع  و وصـــارح ظــود و ظـــانواده - ارث رســـيده خـــا هدخــه داده شـــده حــه او
ــأوين وی ت ت ــر حســب وعهــول حــدون وشــق  وثــل  - ،حاشــد دخگــری )غيــر اػ آن وــال( ب

کفاف وصارضش را وی که  دهد خا شصص دخگری وصـارضش را حـه  اخنکه شغلی دارد 
ه )واننــد ظهــس و ػکــات( ورت وســتهر  تــأوين ویصــ در  کنــد خــا اػ وضوهــات شــرعي 

که شرعًا استحقاق آن را دارد استفاده وی کسـ - کند حالی  گـر آنشـه دارد و نيز  کـه ا ی 
کند را در راه حذ ش حا قبـل آن تفـاوتی نکنـد، صرف  و وـال وـغکور  ػندگی حعد اػ حس 

 .  بر او واضب است حذوستطيع بوده و ، حاشد حه انداػۀ هزخنۀ حذ

که وقداری وال دارد و وال وغکور بـرای تهـام ه . 318 مسأله ف زخنـهفردی  هـای تشـر 
کافی وی اػ طریق ثبت نام ساػوان حذ حه حذ خارت  توانـد حـا ثبـت نـام حاشد و ویو ز

گرفته و حعـد اػ طنـد سـال حـه حـذدر نوحت قر گـردد ار  ف   ۀطنانشـه وی حـه شـيو، وشـر 
ف حه حذ ، آودن وانع دخگری اػ ادای حـذ پیش ا ندارد و انتظارر دخگری توانایی تشر 

ف او فرا وی که نوحت تشر  احتيـاط  در ایـن صـورت حنـابر، رسد نداشته حاشـددر سالی 
ف حه حذالػم است ثبت ن، واضب گيرد ام نهاخد تا در نوحت تشر   .  قرار 

ه  طنانشه فرد وغکور پـس اػ ثبـت نـام حـه فـروش فـيش حـذ  ظـود بـرای تـأوين ،البت 
ــأوين هزخنــه ــرای ت کنــد و وــال دخگــری نيــز ب ــدگيش نيــاػ پیــدا  هــای ضــروری و الػم ػن
گــر آن را صــرف هزخنــه ،هــای وــغکور نداشــته حاشــدهزخنــه کــه ا هــاخش نکنــد حــه طــوری 

ح( وبـتال وـی ـر  ـل نيسـت )ح  کـه وعهـواًل قابـل تحه  خـادی  ت و سـصتی ز در ، شـودوشق 
گغاری فيش حذ  این صورت وی ظود و صـرف وبلـغ آن در ػنـدگيش تواند اقدام حه وا

ه و حذ نهاخد  .  شوداش وستقر  نهی بر عو 
کــه در واضــب شــدن حــذ . 319 مسأله اســتطاعت اػ ، حاشــد شــرط وی، اســتطاعتی 

که در آن است   .نه اػ شهر و وطنش، وکانی است 
ف در شهر ظودش وستطيع نباشد و برای تسـارت خـا غيـر آن حـه ، حنابراین گر وکل  ا

ه بـر کـه حتوانـد حـا آن اػ آنسـا حـه شهر دخگری وثاًل ضـد  ود و در آنسـا وـالی حـه دسـت آورد 
ـــه رود و اعهـــال حـــذو ، را انســـام دهـــد و ســـایر شـــراخط اســـتطاعت را نيـــز دارا حاشـــد ک 
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ــ شــود و حاخــد حــذ وســتطيع وحســوب وی کــه حــذ ضــا آورد هرا ح ــد و در صــورتی   ،نهاخ
ــه رودهرطنــد  کــه حتوانــد اػ وطــن ظــود حــه وک  کنــد  بــر او واضــب  حــذ ،حعــدًا وــالی پیــدا 
 .  نيست

o م  توانایی بدنی : شرط دو 
که شـرط واضـب شـدن حـذتوانایی ح . 311 مسأله حاشـد حـه ایـن وعنـا اسـت  وی دنی 
کـه  سالوت ،که فرد خـادی  ت ز که حتواند حدون وشق  وزاح و توانایی حدنی داشته حاشد 

ه برود و حذعرفًا قابل تحه     ؛ضا آورد هرا ح ل نيست )حرح( حه وک 
که توا کسی  ه  ـا توانـایی حـدنی حـه ضهـت ورخضـی خـا پیـری و  ،نایی وـالی داردالبت  او 

و توضــيح آن در  حاخــد ناجــب حگيــرد، واننــد آن نــدارد و تــا آظــر عهــر اويــد بهبــودی نــدارد
 . ظواهد آود« 132»وسألۀ 

o م  باز بودن راه و ایهن بودن آن: شرط سو 
ــت حاشــد و  . 311 مسأله کــه راه حـاػ و دارای اوني  اسـتطاعت در صــورتی حاصـل اســت 

 ؛ وانعی اػ رفتن نباشد، ر وسيرد

که در راه ،حنابراین  گر راه حسته حاشد خا انسان حترسد  ضان خا اووال خـا آبـروی او اػ ، ا
ت فـوق که در راه حـه وشـق  ـل نيسـت العـاده بین برود خا حداند  کـه وعهـواًل قابـل تحه  ای 

ح(وبتال وی ر  گر حتواند 1؛بر او واضب نيست حذ، شود )ح  احـتال حـه ضـرر حـدون  - ولی ا

                                                           
خــا حاشــد و راه وــغکور پــر وثــل آنکــه راه ونحصــر حــه. 1 اوــن حاشــد و احتهــال  وصــاطره و نــا وســافرت اػ طریــق در

که در وسير ـه شـود خـا آنکـه حدانـد در راه حـه  عقالیی دهد  راه غرق شود خا وبتال حه بیهاری و ضرر قابـل توض 
ت فوق ل نهی وشق  که وعهواًل تحه  ػم صـورت وسـتطيع نيسـت و الکه در ایـن  ،گرددشود وبتال وی العاده 
ف شود نيست حذ  ؛ وشر 

گر طی  وسير  ،هالبت    فقط ضرری خا حرضی حاشد و حعـد اػ ، حرم شدنوغکور قبل اػ رسيدن حه ويقات و وا
ويقـات برسـاند و حتوانـد وناسـک  رسيدن حه ويقات و احـرام وسـير اوـن حاشـد و فـرد حـه هـر صـورت ظـود را حـه

ــودهحــذ  وــغکور صــحيح اســت و طنانشــه ســا ،را انســام دهــد حــذ ــة  ،یر شــراخط اســتطاعت را دارا ب اػ حس 
کفاخت وی  . کنداالسالم 
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ه خا حرح وگـر ؛ حاخـد اػ آن راه بـرود، هرطنـد دورتـر حاشـد ،اػ راه دخگـری بـرود - قابل توض 
که عرفًا حگوخند  .  «حسته است، راه حذ»: آنکه آن راه آن قدر دور و غير وعهولی حاشد 

گر ظـالهی راه را وسـدود نهـوده خـا ووضـب نـااونی راه شـده حاشـد و دفـع  . 312 مسأله ا
راه را حـاػ ، حه او وهکن نباشد و فرد حتوانـد حـا اعطـای وـالی حـه وی ضز حه دادن والی، او

کـار الػم اسـت، بـرود نهاخد و حه سفر حذ ـه حاشـد ،ایـن  ؛ هرطنـد وقـدار وـال قابـل توض 
کـه  1فرد عرفًا إضحاف وحسـوب شـود که پرداظت طنين والی نسبت حه حالوگر آن

 . شودساقط ویاػ او  واضب نيست و وضوب حذ، پرداظت آن، در این صورت

ـــودن حـــذ . 313 مسأله ـــر ػن در واضـــب ب ـــه نســـبت حـــه آســـيب، ب ک ها و  در صـــورتی 
حرم شرط نيست، حوادث احتهالی بر ظودش اخهن حاشد  ؛ ههراه داشتن و 

گر اخهن نباشد ا ا کـه حـا بـودن او بـر ، او  کسی حه ههراه ظـود داشـته حاشـد  الػم است 
کــار فــردی را اضيــر نهاخــدهرطنــد  ،ظــود اخهــن حاشــد ــه ایــن در صــورتی ؛ بــرای ایــن  البت 

که توانایی پرداظت اضرت اضير را داشته حاشد  حـذ، وگرنه در طنين صـورتی، است 
 .  بر او واضب نصواهد بود

o وسعت داشتن وقت: شرط چهارم 
کـه شـرط واضـب شـدن حـذوس . 314 مسأله حـه ایـن وعنـا ، اسـت عت داشـتن وقـت 
که فرد حه وی ه و حانداػۀ س  حاشد     .وقت داشته حاشد، ضا آوردن اعهال حذ هفر حه وک 

کـافی بـرای ادای حـذ طنانشه بـرای فـردی ،حنابراین ، حاصـل شـود توانـایی وـالی 
وات سـفر کـردن حـدون حـرح وقـد  کـافی بـرای فـراهن  ا وقـت  گغرناوـه، او  گـرفتن  ، وثـل 

کـــه فـــراهن نهـــودن  ویـــزا و حلـــيط هواپیهـــا نداشـــته حاشـــد خـــا وقـــت حـــه وقـــداری اســـت 
خادی ههراه ت ز وات سفر حا وشق  ح( وقد  ـر  ـل نيسـت )ح  که وعهواًل قابـل تحه  ، است 

ــر وی واضــب  وســتطيع وحســوب نشــده و انســام حــذ، در ایــن صــورت در آن ســال ب
 ؛ حاشد نهی

                                                           
که عرفًا وضر   ضرر فوق ،إضحاف. 1 خاد است   .  حه حال فرد وحسوب شود العاده و ز
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که در سال خـا سـال  گر خقين خا اطهينان داشته حاشد  سـایر شـروط  ،های حعـد ولی ا
گــــردد توانــــد حــــه حــــذ دارا ظواهــــد بــــود و ویاســــتطاعت را  ف  واضــــب اســــت ، وشــــر 

کنـد در سـال خـا سـال عت والی ظوخش را برای انسـام حـذطااست و  های آخنـده حفـظ 
کــه وی را اػ اســتطاعت وــالی  فی در وــال  ــوع تصــر  در ایــن صــورت الػم اســت اػ هــر ن

 1؛توانایی ضبران آن را ندارد اضتناب نهاخد دخگر، کند و فردظارح وی

گر طنين خقين خا اطهينانی ندارد  ا ا وـالی ظـود را بـرای الػم نيست اسـتطاعت ، او 
کندسال آخنده حفظ نهاخد و وی  . تواند وال را وصرف 

نی  . 315 مسأله ه برود و در وقت وعي  که وستطيع شده حه وک  لی  گر انسان در سال او  ا
ـه را ، اند حه عرفات و وشعر الحرام نرسد که دستور داده طنانشه حرکـت حـه سـهت وک 

ه تــأظير انداظتــه حاشــد و حــ، حــا خقــين خــا اطهينــان حــه اخنکــه حــه وناســک ظواهــد رســيد
فاقًا نرسيده هـای حعـد هـن وسـتطيع شـود و طنانشـه در سـالبر او وسـتقر  نهـی حذ، ات 

   ؛بر او واضب نيست حذ، نباشد
گر حا وضود ع  ا ا ـه ، دم اطهينان حه رسيدن حه وناسک حذاو  حرکت حه سـهت وک 

کـه ، را درک نکرده وناسک حذ، را حه تأظير انداظته و حه سبب این تأظير در صورتی 
خـد حعـدًا شـود و حا بـر او وسـتقر  وی حـذ، توانسته زودتر برود و برسدعغری نداشته و وی

که شده حذ  . ضا آورد هرا ح حه هر ترتيبی 
گر فرد وغکور در سال ،ههشنين بـرود و  توانسته حذ قبل وستطيع بوده و ویهای  ا

ـ در هـر حـال حـذ، وناسک را انسام دهـد و نرفتـه حاشـد و حاخـد در وسـتقر  وـی او ۀبـر عو 
 . ضا آورد هرا ح حذ - هرطند حه ػحهت حاشد - آخنده

o ت سفر حج: شرط پنجن  توانایی تأوين نفقات خانواده در ود 
ــرای حــذ . 316 مسأله ــایی  وســتطيع وحســوب وی انســان در صــورتی ب ــه توان ک شــود 

                                                           
گر حه آن وبلغ برای هزخنه ،هالبت  . 1 گـر وـال  ،هـای ضـروری و الػم ػنـدگيش احتيـاح داشـته حاشـدا کـه ا طـوری 

ــ ،نهاخــد وــغکور را صــرف حــذ ت فــوقح ــل نيســت )حــرح( وبــتال العــاده ه وشــق  کــه وعهــواًل قابــل تحه  ای 
ه و حذ تواند وال را در ػندگيش هزخنه نهاخد که در این صورت وی، شود وی  .  شوداش وستقر  نهی بر عو 
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ت سفر حذنفقات ظانوادهتأوين   ؛ را داشته حاشد اش در ود 

گر ،حنابراین که ظرضـی آنـان بـر  ذانسام ح ا کسانی  ووضب شود فرد نتواند وصارح 
ت سـفر حـذ - 1وثـل زوضـۀ داجهـی و فرػنـدان - او شرعًا واضب اسـت تـأوين  را در وـد 

 .  حاشد بر او واضب نهی فرد وستطيع نبوده و حذ ،در این صورت، نهاخد
گر سفر حذ ،ههشنين کـه نفقـات آنـان بـر  ا کسانی  ووضب شود فرد نتواند وصارح 

کـه پرداظــت  ،ولــی عرفـًا بـر عهـدۀ او بــوده را بپـرداػد، شـرعًا واضـب نيسـت وی طـوری 
ــرای وی ســصتی فــوق ــا ب کســر شــأن او وحســوب شــود خ ــان  کــه  نکــردن نفقــۀ آن العــاده 

ح( داشــته حاشــد ر  ــل نيســت)ح  صــورت نيــز فــرد وســتطيع  در ایــن، وعهــواًل قابــل تحه 
 .  حاشد بر او واضب نهی نبوده و حذ

o گشت از حجتوانای: شرط ششن  ی تأوين وخارح زندگی پس از باز
کـــه حعـــد اػ  ب ویانســـان در صـــورتی بـــرای حـــذ وســـتطيع وحســـو . 317 مسأله شـــود 

کسـب خـا زراعـت خـا اضـارۀ اوـالک و خـا ، برگشتن اػ حذ دارایی خا ونبـع درآوـدی وثـل 
ـــرای تـــأوين وصـــارح ظـــود و ظـــانواده اش بـــر حســـب شـــأن را حرفـــه و شـــغل دخگـــر ب

کـــه حاشـــد و طـــوری  داشـــته گـــر وـــالش را در وســـير حـــذنباشـــد  پـــس اػ  ،ظـــرح نهاخـــد ا
کهـ برگشتن وسبور شود برای تأوين وصارح ػندگی ظود و ظانواده گـرفتن و  کاش حـه 

کند خاد ػندگی  ت ز  ؛ درظواست اػ دخگران رو آورده و حه ػحهت و وشق 

ف   ت وکل  که اگر وضعي  ـت رفـتن والک در اور فوق این است  که حـه عل  طوری حاشد 
تــرس اػ فقــر و تنگدســتی ، کــه دارد در راه حــذرف نهــودن پــول و درآوــدی خــا وصــ حـه حــذ
خا حداند صـرف آن پـول در وسـير ، داشته حاشد اش پس اػ حاػگشت اػ حذ و ظانوادهظود 
که وعهواًل قابل ووضب وی حذ ت زخاد  شود پس اػ حاػگشت در ػندگی حه سصتی و وشق 

ح( وبتال وی ر  ل نيست )ح   . حاشدستطيع نهیطنين فردی و، شودتحه 

                                                           
کــه نفقــۀ آنــان بــر انســان واضــب اســت در ضلــد طهــارم. 1 کســانی  فصــل نفقــات عکــر شــده  ،توضــيح احکــام 

 . است
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کسـب درآوـدش وثالً  که وقت  ـام حـذ، فردی  گـر حـه حـذ، اسـت در اخ  کـه ا  طـوری 
گونـه، برود ای  دخگر پس اػ حاػگشت درآودی نداشته حاشد خا درآودش انـدک حاشـد حـه 

ــدگی ــد هزخنــه ػن ــأوين  کــه نتوان ــام ســال ت ــا حعضــی اػ اخ  ــۀ روػهــای ســال خ اش را در حقي 
   .بر او واضب نيست حذ، نهاخد
کافی است ،ههين طور  ش  که برای وصارف حس  گر فرد وقداری پول دارد  ولـی  ،ا

کســب و إوــرار وعــاش ظــود و ظــانواده، پــول وــغکور اش اســت و قــدرت إوــرار  وســيلۀ 
که وناسب شأنش حاشـد را هـن نـدارد در ایـن صـورت وسـتطيع ، وعاش اػ راه دخگری 

 .  حاشدبر او واضب نهی نبوده و حذ
کـــه وی . 318 مسأله ـــه بـــرود توانـــد ػنـــی  گـــر حعـــد اػ برگشـــتن، وک  اػ ظـــودش اوـــوالی ، ا

رضی او را ندهد و حداند انسـام نداشته حاشد و شوهرش هن وثاًل فقير حاشد و نفقه و ظ
ت فوقووضب وی حذ که وعهواًل غير قابـل  گردد در ػندگی حه حرح )وشق  خاد  العاده ز

گـ کـه فقيـر و تنگدسـت  ل است( وبتال شود خـا تـرس داشـته حاشـد  وسـتطيع ، رددتحه 
 .  بر او واضب نيست حاشد و حذ ینه

o نداشتن بدهی: شرط هفتن 
کـه حـه وقـدار هزخنـ . 319 مسأله گـردد  گر برای انسان وـالی حاصـل  ـا ، حاشـد حـذ ۀا او 

گـر وقـدار حـدهی  بر عهده داشته 1حدهکاری حه اشصاص خا ظهس خا ػکات کـه ا حاشد 
کــافی حــه هزخنــ، برداشــته شــود بــر او  حــذ، ورتدر ایــن صــ، نباشــد حــذ ۀحاقيهانــدۀ آن 

طه اخنکه طلبکار راضی حه تأظير در پرداظت حدهی حاشد و طـه ؛ واضب نصواهد بود
 .  راضی نباشد

فرقـی نيسـت بـین اخنکـه وقـت پرداظـت حـدهی حـه اشـصاص ، در وورد ایـن حکـن 
که اصـاًل عقـال حـه ؛ رسيده حاشد خا نه وگر اخنکه وقت پرداظت حدهی حسيار دور حاشد 
ه نکنند وانند پنساه سالای  وضود طنين حدهی    .توض 

                                                           
ه و در حکن. 1  . اش حاشدوغکور فرقی نيست بین آنکه ظهس خا ػکات در عين وال فرد بوده خا در عو 
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گرفتــه و حعــدًا آن وــال را ،ههشنــين  ل قــرض  حــه دســت  فرقــی نيســت بــین اخنکــه او 
ل آن وال را گرفته حاشدحه دست  آورد خا او  که تقصـيری  ،آورده و حعد قرض  در صورتی 

 .  آوردن آن وال سر نزده حاشدحه دست  اػ او در حدهکار شدنش حعد اػ

که . 321 مسأله گر فرد حدهکار   شود حه حـذهی وستطيع وحسوب نهیحه سبب حد ا
حـه  ،خـا تـرک آن خکسـان حاشـد انسـام حـذ، رفته و حه ويقات برسد و در ووضـع ويقـات

که برای حذضهت اخ ـش را  نکه نتواند وبالغی را  پرداظته پـس حگيـرد و نيـز نتوانـد حق 
خافــت وــال گــغار نهاخــد و انســام فرخضــۀ حــذحــه شــصص دخگــری در اػای در  هزخنــه ی وا

ــانی - ایاضــافه ــرای او  - 1واننــد پرداظــت بهــای قرح ــه حاػگشــت حــه وطــن ب نســبت ح
وسـتطيع وحسـوب شـده و داشـتن حـدهی ، در این صورت فرد وـدیون، حاشد نداشته

کفاخت اػ حسة االسالم وی حاشدوانع اػ استطاعت نهی  .  کندو حذ  وغکور 

که توانایی والی حذ نـدارد . 321 مسأله کسی  گاه  کنـد ، هر  کـافوـالی را قـرض  ی کـه 
کـه توانـایی هرطنـد  -بر او واضب نصواهد شـد  حذ، حاشد حه وصارح سفر حذ حدانـد 
وگــر آنکـه سررسـيد ػوـان پرداظـت قــرض  -اش را در آخنـده داراسـت  پرداظـت حـدهی

که اصاًل عقال حـه وضـود طنـين قـرض و حـدهی ـه نکننـد واننـد  حسيار دور حاشد  ای توض 
بــر او واضــب  وحســوب شــده و حــذيع فــرد وســتط، کــه در ایــن صــورت، پنســاه ســال
 .  ظواهد شد

ــایی وــالی دارد . 322 مسأله کــه توان ــردی  ــر وــورد احتيــاح، ف ، وــثاًل دارای ســرواخۀ غي
که قابل فروش بـوده و قيهـت فـروش آنهـا  اوالک و ػوين های اضافی و وانند آن حاشد 
ف حه حذ ۀکافی برای هزخن گـردد تشر  طنانشـه ، حاشد و در نتيسه وستطيع وحسوب 

کنــد و حصآنهــا را ن واهــد حــا وــال قــرض فروظتــه و بــرای هزخنــۀ ســفر حــذ  ظــوخش قــرض 
ف شود گرفته شده حه حذ ش صحيح وی، وشر  ـة االسـالم  حس  کفاخت اػ حس  حاشد و 

 .  کندوی
که قباًل حذ . 323 مسأله کنـون ظهـس  ۀبر عهد کسی  او ثاحت و وسـتقر  شـده و هـن ا

                                                           
انی بهای قرحانی او را بپرداػد. 1  .  هرطند حه ضهت آنکه فرد دخگری حاضر است حه صورت وس 
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ر در پرداظـت آنهـا حـه ظيالػم اسـت آنهـا را بپـرداػد و تـأ، حاشـد خا ػکات نيز حـدهکار وی
ت سفر حذ  ؛ ضایز نيست عل 

ه  گر وـالی بـرای او فـ ،البت  کـه بـرای ادای هـر دو )حـذا و ظهـس خـا ػکـات(  راهن شـده 
او وراضعه نهـوده و اػ او بـرای تـأظير در پرداظـت  ۀحه حاکن شرع خا نهاخند، کافی نيست
ی را بررسـی نهـوده کند و حاکن شرع خا نهاخنـدۀ او حـال و کسب اضاػه وی، حق  شرعی

که فـرد لـين ف، و در ووردی  ی در ادای حـق  شـرعی در او  رصـت وهکـن پـس اػ قصـد ضـد 
دهـد تـا ادای ظهـس و ػکـات را حـه  حـه او اضـاػه وی، را داشته حاشـد حاػگشت اػ سفر حذ

فــرد حاخــد انســام  ،و در ایــن صــورت انگــاری بپــرداػد تــأظير انداظتــه و حعــدًا حــدون ســهل
ه که بر عو  ی  م نهاخدحس   .  اش وستقر  شده را بر پرداظت حق  شرعی وقد 

 طلبكاری و استطاعت 
گــر انســان شــرعًا طلبکــار حاشــد و بــرا . 324 مسأله ی تــأوين ههــه خــا حصشــی اػ هزخنــۀ ا
ت بـوده خـا طلـب ، حه آن طلب نياػ داشته حاشد حذ طنانشه طلب حال  و حـدون وـد 
ت خافت آن رسيده و حـدهکار توانـایی و تود  ـن وـالی بـرای ادای دار بوده و وقت در هک 

کـه وعهـواًل تحهـل  العـاده و طلب وغکور حدون حرح )سصتی فوق حدهيش داشته ای 
های  حــا وراضعــه حــه دســتگاههرطنــد  -حاشــد  1شــود( قابــل وصــول خــا قابــل تقــاص   نهــی
 .  بر او واضب است وستطيع وحسوب شده و حذ طنين فردی )طلبکار( -دولتی 

که وقت د ،این حکن خافـت آن نرسـيدهدر وورد طلبی  ـا حـدهکار حـا ويـل ظـود  ،ر او 
 .  حاضر حه پرداظت آن حاشد نيز ضاری است، قبل اػ وقت

گر طلب . 325 مسأله ت، ا ت بـوده خـا وـد  خافـت حـال  و حـدون وـد  دار بـوده و وقـت در
ا حدهکار توانـایی پرداظـت نـدارد خـا حـا وضـود توانـایی وـالی، طلب فرا رسيده آن را ، او 

العـاده  حـدون حـرح )سـصتی فـوق 2ی خا تقـاص  اػ اوـوالشپرداػد و اوکان اضبار و نهی

                                                           
 . در ووارد وشروع و وساػ تقاص  . 1

 .  ههان. 2
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ل نهـی کـه فـروظتن وقـدار طلـب حـه ، وهکـن نباشـد (شـودکه وعهواًل تحه  در صـورتی 
حدون اخنکه نسـبت حـه حـال فـرد إضحـاف )وارد آوـدن ضـرر  -کهتر اػ آن وهکن حاشد 
خاد( وحسوب شود ی ها نـهکـافی بـرای تـأوين هزخ، و وبلغ حاصل اػ فـروش طلـب - ز

ف حه حذ  .  بر او واضب است وستطيع وحسوب شده و حذ، فرد طلبکار، حاشد تشر 

ت . 326 مسأله گــر طلــب وــد   و حــدهکار نيــز 1وصــول آن نرســيده سررســيددار بــوده و ا
ر آن را پرداظـت نهی طنانشـه فـروش طلـب حـه وقـدار  ، کنـد قبل اػ رسـيدن ووعـد وقـر 

ــر طلبکــا - کهتــر ــاد( ب خ ــدون اخنکــه اضحــاف )وارد آوــدن ضــرر ز ــرای وی  - ر حاشــدح ب
ــه ــأوين هزخن ــرای ت ــروش ب ــغ ف ــافی حاشــد اوکــان داشــته حاشــد و وبل ک ــرد ، های حــذ  ف

 .  بر او واضب است شود و حذ طلبکار وستطيع وحسوب وی

ـــن وـــالی داشـــته و وی )ػن( تهـــام خـــا حصشـــی اػ  . 327 مسأله کـــه شـــوهرش تهک  ػنـــی 
ف حه حذظوخش ر ۀوهرخ   که حه وقدار هزخنۀ تشر  گرفته خا شو ا  هرش حاضـر است اػ او 

ت ووضـب نهـی را بپرداػد و صرف آن در وسير حـذ حاشد وهر وغکور شـود ػن در وشـق 
ح( واقـع شـودالعاده فوق ـر  ـل نيسـت )ح  که وعهواًل قابل تحه  وسـتطيع وحسـوب ، ای 

 .  بر او واضب است شده و حذ

 ف بعضی از ووارد استقرار حج ۀ وكل   بر ذو 

گــاه حــذ . 328 مسأله کســی واضــب شــده حاشــد هــر  ــا وی ،بــر  ، ضــا آوردن آن هدر حــ او 
را حــه هــر  واضــب اســت حــذ، کنــد تــا اخنکــه اســتطاعتش اػ بــین بــرود اههــال و تــأظير 

که شده ح ت ههراه حاشدهرطند  ،ضا آورد هصورت وشروع     .حا سصتی و وشق 
گرشاخان عکر است،   واضـب اسـت ، حهيـرد ضـا آوردن حـذ هقبل اػ حـ طنين فردی ا

کسـی حعـد اػ فـوتش حـه درا قضا نهاخن حذ، که اػ وا ترک وی ـ و طنانشـه  انی و طـور وس 
کافی ظواهد بود، نهاخد حدون اضرت حه نياحت او حذ  .  صحيح و 

                                                           
کـه در ضـهن قـرارداد تـأظير در پرداظـ ،ونظور. 1 ن حـه نفـع حـدهکار خـا طـرفين طلبی است  ت آن تـا ػوـان وعـي 

 .  شرط شده است
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گر انسان . 329 مسأله کفاف هزخنۀ حذ ا که  ولـی عهـدًا  ،را حنهاخـد والک والی شود 
کنـد که اػ استطاعت والی ظـارح شـود و نتوانـد آن را تـدارک  کند  فی  ، در آن وال تصر 

ص ــرای او وشــص  کــه ســایر شــراخط اســتطاعت را طنانشــه ب دارا بــوده و توانــایی  حاشــد 
گر وال را وصرف نهی، را حا آن وال داشته رفتن حه حذ ، داشـت کـرد و نگـه وـی خعنی ا

ق حه انسام حذ ـۀ او وسـتقر  شـده و واضـب اسـت آن را حـ حـذ 1،شد وی  ووف  ضـا  هدر عو 
ت ههراه حاشد، آورد ا در غير ای و هرطند حا سصتی و وشق  ـ ن صورت حـذاو  او  ۀدر عو 

 .  شود وستقر  نهی
که در وال انسام داده، در هر حالشاخان عکر است،  فی  واننـد آنکـه آن را حـه ، تصر 

 ،صـحيح اسـت، کهتر اػ قيهت واقعی فروظتـه خـا اخنکـه آن را حـدون عـوض حصشـيده
طنانشه انسـام فرخضـۀ حـذ واحسـته حـه ، (در فرض نصست )وستقر  بودن حذهرطند 
ق حه انسام آن نشودآن وال  گونۀ دخگر ووف  ت اػ بـین بـردن اسـتطاعت ، بوده و حه  حه عل 
 .  شود گناهکار وحسوب وی، ظود

ــر انســان وــالی داشــته حا . 331 مسأله گ ــه وقــدار وصــارف و وصــارح حــذا ــه ح ک  شــد 
ولی اطالع اػ آن نداشته خا نسبت حه وضود آن غافـل بـوده خـا آنکـه اػ وضـود وـال ، حاشد

کــه حــا وضــود دانســته خــا فراوــ ولــی نهی، ل نبــودهوــغکور اطــالع داشــته و غافــ کــرده  وش 
غافـل ، ا اخنکه نسبت حه اصل حکن وضوب حذبر او واضب است خ طنين والی حذ

اش اػ  و حعد اػ اخنکه وـال تلـف شـد خـا هزخنـه شـد و اسـتطاعت وـالی اطالع بوده و بی
گردخد، بین رفت ه  گـر در وـورد ضهـل و غفلتـی، وتوض  کـه عکـر شـد  در تهام این وـوارد ا

ر نبوده و شرعًا وعغور حاشد  ؛ شود بر او وستقر  نهی حذ، وقص 

ر حاشد و در هنگام داشتن آن وال گر شرعًا وعغور نبوده و وقص  ا ا اسـت  وعلـوم، او 
ۀ شراخط واضب شدن حذ را داشته و وی ـۀ وی  حذ، برود توانسته حه حذکه حقي  بـر عو 

                                                           
کــه وعلــوم اســت فـرد ههــان ســال حــه سـبب ضــيق وقــت و عــدم فرصــت  ،شـاخان عکــر اســت. 1 حکــن وـوردی 

ف وات تشـر  کردن وقـد  ف شـودنهـی - ویـزا و حلـيط هواپیهـا ۀواننـد تهيـ - کافی برای فراهن  اػ ، توانـد وشـر 
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ت ههـراه ، ا آوردضـ هو واضب است آن را حـ، گردد وستقر  وی هرطنـد حـا سـصتی و وشـق 
 .  حاشد

 استطاعت بذلی 
کــه ههــان، «اســتطاعت» . 331 مسأله حــه  - حــه داشــتن وصــارح و وصــارف حــذ طــور 

کـه در وسـاجل قبـل بیـان شـد ـق وی -توضيحی  غل آنهـا خـا حـه حصشـش خـا حـ، شـود وحق 
ــق وی ط شــصص دخگــرپرداظــت وبلــغ آنهــا توســ کــه آن را  نيــز وحق  اســتطاعت »شــود 

 .  وندنا وی« حغلی

کسی والیحنابراین،   گر  کـه حـا آن حـذ 1ا : بـرود خـا آنکـه حگوخـد را حه انسـان ببصشـد 
خـا آنکـه وـالی در « دهن را وـی ات در طـول ػوـان حـذ نفقۀ ظانواده ظرح سفر حذ  تو و»

کــه وی حــه « بــرو حــذ»: اظتيــارش حگــغارد و حــه او حگوخــد و فــرد اطهينــان داشــته حاشــد 
 وستطيع وحسوب شده و حذ، گيرد را اػ او پس نهی کند خا وال وعدۀ ظود عهل وی
 .  بر او واضب است

ــر وصــارح ســفر حــذ . 332 مسأله گ ــه  ا ــه وک  ک تی  کســی را در وــد  و وصــارح ظــانوادۀ 
نکنند )حلکـه تنهـا  ولی ولِک او، «برو حذ»: گردد حه او حدهند و حگوخند رود و بروی وی

که اطهينان داشته حاشـد ، باح نهاخند(آن را بر او و وـال وـغکور را اػ او پـس در صورتی 
 .  شود بر او واضب وی حذ، گيرند نهی

کســی فقــط هزخنــۀ رفــتن حــه ســفر حــذا . 333 مسأله کنــد و فــرد را حــه فــردی حــ گــر  غل 
کـه در ؛ بر او واضب نيست حذ، را نداشته حاشد هزخنۀ برگشتن اػ حذ ه تفصيلی  البت 

 .  حاشد وی در وورد برگشت حه وطن خا غير آن عکر شد در اخنسا نيز ضاری« 144»وسألۀ 

گر نفقه و وصارح ظانواده ،ههشنين است حکن اش را تا هنگـام برگشـت اػ سـفر  ا
ـی در صـورت نـرفتن حـه  خـا وگر اخنکه ظوِد فرد آن را داشته حاشد؛ ندهد حذ اخنکـه حت 

                                                           
کــافی  وصــارح حــذ کــه بــرای  ، وــالی اســت ونظــور. 1 گــر نيــاػ بــود(  گــر نفقــۀ  حاشــد و رفــت )و برگشــت ا و نيــز ا

ــه انــداػۀ تــأوين نفقــۀ ظــانواده ،اش را نــدارد ظــانواده کــه تفصــيل آن در ؛ اش در طــول ســفر حاشــدآن وــال ح
 .  شودضهن وساجل حعد عکر وی
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فقـه بـر او  اش شـرعًا واضـب خا اخنکـه ظـانواده قدرت تأوين آن را نداشته حاشد، حذ الن 
ــت  ،طنانشــه عرفــًا تــأوين وصــارح آنــان حــا وی حاشــد ،نباشــند و در ایــن صــورت حــه عل 

ــل نهــی، تــأوين نکــردن نفقــه و وصــارح آنــان کــه وعهــواًل تحه  خــادی  ت ز شــود در وشــق 
ح( قرار نگيرد ر   .  )ح 

گــر شصصــی وــال . 334 مسأله کــه حــا آن حــه حــذا واضــب ، بــرود ی حــه انســان ببصشــد 
کند گر حصشنده 1؛است آن را قبول  ا ا گـغار نهاخـد و اظتيـار انتصـاب را حـه ا، او  نسـان وا

ی خا حصشـنده وـال، «نرو ظواهی حه حذ ظواهی حا این وال حه حذ برو و وی وی»: حگوخد
ن و نـه حـه صـور، را ببصشد و در حصشش ناوی اػ حذ ـر بـودن ت ونه حه صورت وعي  صي 

 .  ای واضب نيست قبول طنين هدخه، در هير خک اػ این دو صورت، در  نب  

که توانایی انسام حذ . 335 مسأله و اويـد  را حـه ظـاطر بیهـاری خـا پیـری نـدارد فردی 
که در آخنده حذ حـه  طنانشـه وبلغـی حـه عنـوان حـذ، را ظودش انسام دهـد هن ندارد 

کنــد تــا حــا وبلــغ وــغکور بــرای ظــوخش ناخــب ، وی حــغل شــود واضــب نيســت آن را قبــول 
کرد؛ حگيرد گر قبول  گرفتن بر وی واضب وی، ولی ا  . شودناخب 

وـــانع اػ وســـتطيع شـــدن فـــرد ، کار بـــودنحـــده، در اســـتطاعت حـــغلی . 336 مسأله
ــابراین،  .نيســت کننــدحن ــأوين  ــردی را ت ــر وصــارح حــذ  ف گ ــد  ،ا ــدهکار هرطن ــرد ح آن ف
 .  شود بر او واضب وی حذ، حاشد

ــه ، فــرد 2،وقــت آن حاشــد در طنانشــه رفــتن حــه حــذ وــانع اػ پرداظــت حــدهی  ،البت 
ت حاشـد و طه حدهی حـال  و حـ، شود  بر وی واضب نهی تطيع نبوده و حذوس دون وـد 

ت  .  طه وقت پرداظت آن فرا رسيده حاشد خا هنوػ فرا نرسيده حاشد، دار حاشد طه ود 
که در ، وصارح ػندگی پس اػ حاػگشت اػ حذ توانایی تأوين . 337 مسأله حه وعنایی 

. در اســـتطاعت حـــغلی شـــرط نيســـت، شـــرط ششـــن اػ شـــراخط اســـتطاعت بیـــان شـــد

                                                           
ـت خـا عل  . 1 ت فـوقوگر آنکـه قبـول حصشـش وـغکور حـا ون  ـل آن وشـق  کـه تحه  العـاده داشـته و  تـی ههـراه حاشـد 

 . در این صورت قبول واضب نيست، حرضی است

ف حه حذ ،و حه عبارتی. 2  .  ونافی حا ادای دین در وقتش حاشد تشر 
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گـر وصـارح رفـت و برگشـت و وصـارف ظـاحنابراین،  ـه ا کـه وک  تی  کسـی را در وـد  نوادۀ 
 ،شـود بـر او واضـب وی حـذ، کنـد حه او ببصشند برای اخنکه حذ، گردد رود و بر وی وی

کند نداشته حاشدهرطند  که حتواند حا آن ػندگی     ؛در ووقع برگشتن هن والی 
ـه گــر درآوــد فــرد تن ،البت  ــام حــذا اش در  حاشــد و حـا آن درآوــد وصــارح ػنــدگی هـا در اخ 
ۀ  گر حه حذ، شود روػهای سال خا قسهتی اػ سال تأوين ویحقي  که ا بـرود نتوانـد  طوری 

ــدگی ــد هزخنــه ػن ــأوين نهاخ ــا حعضــی اػ روػهــای ســال را ت ــه ســال خ در ایــن ، اش در حقي 
ــود حــذ، صــورت ــر او واضــب نصواهــد ب کســری وصــارح ، وگــر اخنکــه فــرد حصشــنده؛ ب
ۀ روػهای سال را هن حدهد ػندگی ایـن صـورت وسـتطيع وحسـوب  کـه در، اش در حقي 

 .  بر او واضب ظواهد بود شده و حذ
گـر انســان وـالی داشــته . 338 مسأله کـه وقــداری اػ هزخنــۀ سـفر حــذ ا را تــأوين  حاشــد 
کـل  سـفر حـذک وی کافی بـرای هزخنـۀ  کسـی حـه او حـغل  نباشـد و حاقيهانـده ند و  اش را 

کــه وی توانــایی تــأوين، کنــد و ببصشــد اػ وصــارح ػنــدگی پــس اػ حاػگشــت  در صــورتی 
کــه در شــرط ششــن اػ شــراخط اســتطاعت عکــر شــد، حــذ  ،را داشــته حاشــد حــه وعنــایی 

گـر نداشـته حاشـد شـود بر او واضب وی وستطيع وحسوب شده و حذ بـر وی  حـذ، و ا
 .  شود واضب نهی

که برای حذ . 339 مسأله گر وقداری وال  کسی حدهند و ح ا ا او شـرط کافی است حه 
که در وسير سـفر حـذ کـه وـال را دا کنند  آن هرطنـد  ،ده ظـدوت حنهاخـدحـه شصصـی 
کـردن شـود و قبـ استطاعت حـغلی حـه آن اخسـاد نهی، ظدوت الیق حه حالش حاشد ول 
ف حه حذ  ؛ حاشد بر او واضب نهی آن وال برای تشر 

کنــد و ظــدوت  گــر قبــول  نداشــته حاشــد و  اســک حــذنافــات حــا انســام ونو، ولــی ا
ــد در ضــهن ظــدوت ــ، حتوان اخط اســتطاعت را دارا ضــا آورد و ســایر شــر هحــذ  ظــود را ح

بـر او واضـب  وسـتطيع وحسـوب شـده و حـذ -و هفـتن  اػ ضهله شـرط ششـن -حاشد 
 .  شود وی

کســی اػ ســهن ســبيل اهّلل . 341 مسأله ــه  ــاه ح گ ــه در راه حــذ، هــر  ک ــات داده شــود   ػک
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کن شــرع نيــز حنــابر احتيــاط  ــه حاشــد و حــا صــرف نهاخــد و در ایــن اوــر وصــلحت عاو 
 ؛ شودبر او واضب وی وب شده و حذوستطيع وحس، اضاػۀ آن را حدهد، واضب

گــر حــه او اػ ســهن ســادات ا وی ػکــات داده شــود و حــ، ظهــس خــا اػ ســهن فقــرا، ولــی ا
کـــه آن را در راه حـــذ ـــد شـــرط شـــود  طنـــين شـــرطی صـــحيح نيســـت و ، صـــرف نهاخ

 .  شوداستطاعت حغلی حه آن حاصل نهی

که اػ نظر والی وستطيع نيست . 341 مسأله ف  ظواهـد حـه حـذولـی وـی، فردی  وشـر 
که برای تهام هزخنهطنانشه وا، ددگر کـافی اسـت قـرض نهاخـد و آن را  های حذلی را 

کند خا حه - وثاًل ههسرش - حه شصصی انی وصالحه نهاخـد هبه  وشـروط حـه  ،طور وس 
ف حــه حــذ آنکــه ههســرش ههــان وــال خــا وعــادل آن را حــغل نهاخــد و  حــه وی بــرای تشــر 

ــانی نهاخــد ههســرش نيــز کــه آنشــه در وســاجل در صــو، اقــدام حــه حــغل وس  و  111»رتی 
ـــق حاشـــد« 113و  113 گفتـــه شـــد نيـــز وحق  ـــغلی  وســـتطيع ، در وـــورد اســـتطاعت ح

ة ش اػ حس  کفاخت وی وحسوب شده و حس   .  کنداالسالم 

که والی حه انداػۀ تهام هز ،ههشنين ولـی حـه  ،اػ ظـودش دارد هـای حـذخنـهفردی 
ــه دخگــران وســتطيع نيســت نباشــد وــال وــغکور را طنانشــه الػم ، ضهــت حــدهکاری ح

هبــه خــا  - وــثاًل ههســرش - توانــد آن را حــه شصصــیوــی 1،صــرف ادای حــدهيش نهاخــد
ــانی نهاخــد و ههســرش نيــز وصــالحۀ وشــروط حــه حــغل نهاخــد در ، اقــدام حــه حــغل وس 

کــه آنشــه در وســاجل  گفتــه « 113و  113و  111»صــورتی  در وــورد اســتطاعت حــغلی 
ــق حاشــد کفاخــت وســتطيع وحســوب شــ، شــد نيــز وحق  ــة االســالم  ــش اػ حس  ده و حس 

 .  کندوی

 حج احكام دیگر 

گر فرد حه سـبب رفـتن حـه حـذ . 342 مسأله کـه اػ حـذ وسبـور ا  شـود عهـل واضبـی را 

                                                           
ت. 1 آن فـرا  سررسـيددار بـوده و وثل اخنکه حدهکاران راضی حه تأظير در پرداظت حدهی حاشند خـا حـدهی وـد 

 . دنرسيده حاش
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کــه اضتنــاب اػ آن تــرک نهاخــد، تــر اســت وهــن کــار حراوــی را  ، تــر اســت اػ حــذ وهــن، خــا 
 ؛ نرود تا وسبور حه ترک واضب خا انسام حرام نشود الػم است حذ، انسام دهد

گر در این حال حـه حـذ، ولی در هر دو صورت ب شـود واضـب بـرود و ایـن اوـر حاعـ ا
ـش صـحيح ، گناهکار استهرطند  ،انسام شود، تر خا حرام وهن، ترک تر وهن ـا حس  او 
ة االسالم ظواهد بود، و در صورت دارا بودن سایر شراخط حاشد وی  .  کافی اػ حس 

ــق شــدن شــراخطش وضــوب حــذ . 343 مسأله ــوری»پــس اػ وحق  ــرد  ؛اســت« ف پــس ف
ل استطاعت کسی آن را در سـال اول ، وستطيع حاخد در سال او  گر  آن را انسام دهد و ا

های حعد ههين طـور  نسبت حه سال، انسام نداد حاخد در سال دوم انسام دهد و حکن
 ؛ است

ه اػ که  البت  ف حـه حـذ»آنسا  ت در تشر  خ  حـه ضهـت وضـوب ، بـرای فـرد وسـتطيع فور
حـه تـرک واضـب حـدون عـغر  )تـا وبـادا تـأظير آن ونسـر ،«عقلی است نه وضوب شـرعی

کـه در سـال، شود( نـده های آخ طنانشه فـرد وسـتطيع حدانـد خـا اطهينـان داشـته حاشـد 
هرطنـد  ،آن ضایز اسـت تأظير، را انسام ظواهد داد وانعی پیش نياوده و فرخضۀ حذ

ــا ــأظير اطهينــان نيــز انســام حــذ احتيــاط وســتحب اســت در صــورت خقــين خ ــه ت  را ح
ل استطاعت انسام دهد  1.نينداػد و در ههان سال او 

گــاه ػن . 344 مسأله ــ هــر  ی ح ــا اعن ، ضــا آورد هشــوهردار حصواهــد حــذ  وســتحب  ــد ح حاخ
ۀ طالق رضعی است ،ههشنين است .شوهرش حاشد که در عد   ؛ حکن ػنی 

ه اسـت  گرفتـه و در عـد  که اػ شوهر ظـود طـالق حـاجن  اعن شـوهر در وـورد ، ولی ػنی 
کـه شـوهرش وفـات نهـو و او شـرط نيسـت حذ ۀ وفـات ػنـی  ده نيـز ضـایز اسـت در عـد 
 .  نهاخد حذ

که حذ . 345 مسأله گر فردی  ضـا نيـاورد خـا  هرا درسـت حـ« طواف نسـاء»، انسام داده ا

                                                           
گر فرد وستطيع ،شاخان عکر است. 1 که حعدًا  ا ة االسالم را انسام دهـد و حـا اطهينان نداشته حاشد  حتواند حس 

گنـاه بـزرگ تـرک حـذطنانشه اصاًل حه انسام آن وو، این وضود انسام آن را تأظير بینداػد ق نشود ورتکب   ف 
ق حه  شده است گر حعدًا ووف  ی وحسوب وانسام آن شود وو ا  . شود یتسر 
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کند ه شـود حاخـد اػ ههسـرش اضتنـاب نهـوده، فراووش  گاه وتوض  و طـواف نسـاء را  1هر 
وهکــن نباشــد خــا بــراخش  ولــی طنانشــه برگشــتن بــرای انســام طــواف نســاء؛ ضــا آورد هحــ

ت داشته حاشد که فرد طواف نساء  ،این حکن .تواند ناخب حگيرد وی، وشق  در ووردی 
 .  را عهدًا خا حه سبب ندانستن حکن انسام نداده حاشد نيز ضاری است

ــانوان نيــز شــاخان عکــر اســت،  ــدارد و شــاول ح ــه وــردان ن طــواف نســاء اظتصــاص ح
کتاب و ت شود وی  .  عکر شده است« ذوناسک ح»فصيل احکام آن در 

که اػ طرف دخگری برای حـذ . 346 مسأله  را« طـواف نسـاء»حاخـد ، اضيـر شـده کسی 

گـر طــواف نســاء انسـام ندهــد ضــا آورد هنيـز اػ طــرف او )ونــوب عنـه( حــ اضيــر حاخــد اػ ، و ا
 2.ههسرش اضتناب نهاخد

گــر اضيــر طــواف نســاء را اػ طــرف ظــودش انســام دهــد ،طــور ههــين  نــه اػ طــرف  ،ا
کــه نياحــت اػ  کــافی نيســت و حاخــد ، دار شــدهاو را عهــدهفــردی  طنــين طــواف نســاجی 

 .  وگر آنکه اػ حاب اشتباه در تطبيق حاشد، دوحاره آن را انسام دهد

که استطاعت حذ وستحب . 347 مسأله کسی را   حـه حـذرفتن نـدارد  است انسان 
که اطهينـان دارد حعـداً  حفرستد توانـد قـرض ظـود را ادا  وی  و نيز وستحب است فردی 
کند، رفتن حه حذبرای  ، کند خاد حذ ،ههشنين 3.قرض   .  حاشد رفتن وستحب وی ز

 احكام حج  نيابتی
 :  حاخد دارای شراخط عیل حاشد ،فرد ناجب در حذ  نياحتی . 348 مسأله

 ؛ حالغ حاشد :اّول
                                                           

که ارتکاب آنهـا حـه سـبب  ،وراد اػ آن. 1 بـر وی حـرام شـده « إحـرام»اضتناب اػ اووری نسبت حه ههسر است 
و نيــز نگــاه ههــراه حــا شــهوت در  لهــس حــا شــهوت، العبــه، وایــن اوــور عبارتنــد اػ نزدخکــی حــا ههســر؛ اســت

که ووضب انزال ونی  کـ، شودصورتی  ا نگاه حا شهوت حـه ههسـر در صـورتی   ،ه ووضـب انـزال ونـی نشـوداو 
 . ظالف احتياط وستحب است

 .  ههان. 2

ــی )کــه حــا حــغل خــا قــرض انســام وی. 3 کفاخــت طنــين حس  کفاخــت خــا عــدم  ــه توضــيح  نســبت حــه ، گــردد( البت 
ة  .  در وساجل قبل عکر شد، االسالم حس 
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کنـد و هـیکفاخـت ن 1پس حذ  حشۀ ناحالغ حه نياحت اػ دخگری در وورد حذ  واضـب 
ۀ و ز ناحالغاین حکن در وورد حش  ـۀ ؛ حاشـداحتيـاط واضـب وـی  رحناب، هي  ولـی نياحـت حش 

ش صحيح ویو ز در حذ  وستحبی حا اعن ولي   .  حاشدهي 

کـه وسنـون  :دّوم گـاه( حاشـداعاقل حاشد و در صـورتی  نياحـت وی ، دواری )گـاه حـه 
 .  در وقت ضنون صحيح نيست

  2.شيعۀ دواػده اواوی حاشد :سّىم
 .  در عهل قصد نياحت داشته حاشد :چهاسم

ن نهاخد -اضهااًل هرطند  -ونوب عنه را ، هنگام انسام عهل :پًجن  .  وعي 

گيرن :ششن  .  حاشد ط ناخب داشته ده اطهينان حه انسام اصل عهل توسناخب 

 . طور صحيح انسام دهد عهل را حه :هفتن

ههاننـد آنشـه در « شراخط طهارم تا هفـتن»توضيحات وربوط حه شاخان عکر است، 
ل کتفا حـه نياحـت در نهـاػ قضـافصل نياحت بر، ضلد او  تـا « 2333»وسـاجل ، ای شراخط ا

 .  حاشدوی، عکر شده« 2333»
کــه ناخــب اػ، حنــابر احتيــاط واضــب :هشففتن انســام حعضــی اػ  اػ آغــاػ وعلــوم نباشــد 

گـر طنـين شصصـی حـه؛ ناتوان اسـت اعهال اظتياری حذ ـی ا ـان حلکـه حت  ی و طـور وس 
کت، نهاخــد حــدون اضــرت حــه نياحــت دخگــری حــذ ــش وحــل  اشــکال ا فــا نهــودن حــه حس 

 3.است

                                                           
ة االسالم و غير آن نيست ،فرقی در حذ  واضب. 1  . بین حس 

کافی نبودن حذ2 که ناخب وسلهان غيـر شـيعۀ اثنـا عشـری بـودهدر وو .  را بـر طبـق  ولـی وناسـک حـذ ،ردی 
 . حاشد حنابر احتياط واضب وی، ضا آورد هوغهب اثنا عشری ح

که وعلوم است خکی اػ عغرهای عیل را دارد. 3 توان حه نياحـت وی در نهی، واضباحتياط حنابر ، وثاًل نایبی 
ة کرد وورد حس  کتفا   :  االسالم ا

کند الف.  ظ     ؛توانایی نداشته حاشد تلبيه را صحيح تلف 
   ؛قراجت حهد و سورۀ نهاػ طوافش صحيح نباشد و توانایی اصالح آن را دارا نباشد ب.
   ؛نقص عضو داشته و خکی اػ اعضای سسده برای سسود نهاػ وثل دست خا پا را نداشته حاشد ج.

 .  ن انسام دهدرا در روػ عيد قرحا« روی ضهرۀ عقبه»نتواند ظودش  د. 
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ـه گـر ناخـب حعضـی اػ واضبـات حـذ ،البت  کـه تـرک آنهـا ا هرطنـد حــه  - را تــرک نهاخـد 
واننـد طـواف نسـاء و  - رسـاندضرر نهی حه صحيح بودن اصل حذ - صورت عهدی

   .نياحتش صحيح است - های خاػدهن و دواػدهن واندن در ونا در شب
گر ،ههشنين وـاتکه اػ قبل وعلوم است وفتن نایبی اضير   واننـد - حـرمفـرد و بـر حر 
ظــواه در ایــن اوــر وعــغور حاشــد و ، شــود اشــکال نــداردرا ورتکــب وــی - زیــر ســاخه رفــتن
 1.ظواه نباشد

گر . 349 مسأله فاقاً  ا کـه، ناتوانی بـر ناخـب عـارض شـود، در بین اعهال حذ ات   طـوری 
گونـه را حـه توانایی انسام حعضی اػ وناسک حـذ ـی خـا حـه  کل  س طـور  کـه شـارع وقـد  ای 

ن نهوده نداشته حاشد کـه اػ طـرف  حکن ناخـب در ایـن حـال، وعي  کسـی اسـت  واننـد 
صــحيح و بــرای ، حــذ  ناخــب، در حعضــی اػ وــوارد. حنــابراین، آورد ضــا وــی هحــ ظــود حــذ

کافی ظواهد بود کـه تفصـيل ، حاشـدحذ  وی حاطل وـی، و در حعضی دخگر ونوب عنه 
کتاب   .  ه استعکر شد« وناسک حذ»آن در 

گــر ناخــب  فاقــاً  ،وــثاًل ا  ،زدلفــه پیــدا نکــردقــدرت بــر وقــوف اظتيــاری عرفــه خــا و ات 
ــۀ  وی ــش صــحيح اســت و عو  ــد و حس  ــا نهاخ کتف ــوف اضــطراری در آنهــا ا ــه وق ــد ح توان

کـدام اػ دو وقـوف در عرفـه و وزدلفـ شود ونوب عنه فارغ وی گر قدرت بـر هـير  ا ا  هـو او 
ــش حاطــل وــی، پیــدا نکنــد - هرطنــد وقــوف اضــطراری در آنهــا - شــود و واضــب حس 

 . فرده انسام دهدو ۀعهر، است حا ههان احرام حذ
ه حه حـذ  واضـب بـرای ظـودش  نباخد وشغول، ناخب در سال نياحت . 351 مسأله الغو 
ت عقد اضاره است نه صحيح بودن حذ  ناخب، و این اور 2حاشد    .شرط صح 
که حذ ،حنابراین   طرف دخگری حـه حـذودش واضب است اػ بر ظ طنانشه نایبی 

                                                           
کــه در بــین عهــل حــذ1 فاقــًا عــارض وــی ،. حکــن عــغرهایی  در وســألۀ حعــد  ،شــود و اػ احتــدا وعلــوم نيســتات 

 . ظواهد آود
ه. 2 که وضـوب در حـق  وی شـرعًا ثاحـت حاشـد ،البت  ـا طنانشـه وضـوب ثاحـت نب، این در صورتی است  اشـد او 

که حذ ر نباشد خا ویاین ندانستنبر ظودش واضب است و در  وثل اخنکه ناخب نداند  که  ، وقص  دانسته 
ً غافل شده ،بر او واضب است حذ کال   . نياحت و اضاره هر دو صحيح است، در این صورت، ولی اػ آن 
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که حذ، برود کسی  ۀ   ،شـود حه نياحت او انسـام شـده )ونـوب عنـه( فـارغ و پـاک وی عو 
ن شـــده نهــی کــه در قـــرارداد وعـــي  حلکـــه وســـتحق  ، شـــودولــی ناخـــب وســـتحق  اضرتـــی 

 ؛ الهثل ظواهد بود اضرت
ه  اػ اضرت عکر شده در قرارداد حاشد و اضيـر نيـز  طنانشه اضرت الهثل بیشتر ،البت 
لع بـوده اسـت خـا احتهـال عقالیـی آن را ه نگام انعقاد قرارداد اضاره اػ این وطلب وط 
کـردهوی در ایـن صـورت اضيـر حـق  ، داده و حا این حال اقدام حـه انعقـاد قـرارداد اضـاره 

خافت اضرتی بیشتر اػ اضرت عکر شده در قرارداد را ندارد  . در
که ظود . 351 مسأله ة االسـالم را داشـته توانایی انسام حس  ، فرد وستطيع در صورتی 
ـانی خـا حـا  و حذ  شصص دخگری اػ طرف او حه برود حاخد شصصًا حه حذ، حاشد طور وس 

کافی نيست  .  اضرت 

گرفتن در ح . 352 مسأله  :  واضب است، ذدر طند وورد ناخب 

که وستطيع شده .الف کسی  گر  شود و نااويد حاشـد اػ اخنکـه « وستقر  »بر او  حذ ،ا
ت فوق کـه والعاده حعدًا ظودش حتواند حدون وشق  ـل نهـیای  ح( عهـواًل تحه  ـر  شـود )ح 

 ؛ حاخد دخگری را اػ طرف ظود حه عنوان ناخب حفرستد، ضا آورد هح حذ
 ۀدر ادای فرخضـ، وثل اخنکه فردی حا وضود استطاعت و فراهن بـودن سـایر شـراخط 
حـه دليـل پیـری خـا بیهـاری و ، ضـا نيـاورد و حعـد هکوتاهی نهوده و حـذ  واضـب را حـ حذ
ضـی حاشـد و نا، نتوانـد حـذ نهاخـد خـا انسـام حـذ، وانی و واننـد آننـات ر  اويـد حاشــد اػ ح 

ح ـر  الػم اسـت ، در ایـن صـورت، ضـا آورد هحـ حـذ، اخنکه حعـدًا ظـودش حتوانـد حـدون ح 
 .  دخگری را اػ طرف ظود حه عنوان ناخب حفرستد

گــر در .ب کــه حــه انــداػۀ رفــتن حــذ ا لــی  کــرده و ســایر شــرا ســال او  خط نيــز وــال پیــدا 
کنـد خـا انسـام حه دليل پیری خا بیهاری خ ،فراهن است ا ناتوانی خا وانند آن نتوانـد حـذ 

ـل نهـی حذ که وعهواًل تحه  خادی دارد  ت ز ح(بر وی وشق  ـر  و نااويـد حاشـد اػ  شـود )ح 
ح حذاخنکه  ر  در این صورت حاخد دخگری را اػ ، ضا آورد هح حعدًا ظودش حتواند حدون ح 

 ؛ ان ناخب حفرستدطرف ظود حه عنو



    / حذ 

د ـــی حاشـــطنانشه وال وی تنها حـه انـداػۀ هزخنـۀ حـذ  ويقات ،حلکه در این صورت 
گرفتن بر وی واضب وی  حاػ - نه حلدی -  .  شود هن ناخب 

کـه وسـتطيع بـوده .ج ـۀ او  ضـا نيـاورده و حـذ هولـی حـذ را حـ ،فردی  « وسـتقر  »بـر عو 
کســی را بــرای انســام حــذ  نيــاحتی  ،تــرک او حاخــد اػ وــا، شــده ســپس فــوت نهــوده اســت

کـه آن شـصص ظـودش توانـایی انسـام حـذ را داشـته و حاخـد و فرق ندارد  اضير نهاخند
ــب  را انســام وــی شصصــًا حــذ ــه داشــته ناخ داده و انســام نــداده اســت خــا آنکــه وظيف

 .  ولی حه وظيفۀ ظوخش رفتار نکرده است، حفرستد
گر ناخب اػ طرف  . 353 مسأله که ظودش توانـایی رفـتنا نداشـته و  حـه حـذ شصصی 

کـه شـصص وـغکور در ، ضـا آورد هحـ حـذ، نااويد اػ انسـام آن در آخنـده بـوده در صـورتی 
کنــد ــاقی اســت فــوت  کــه عــغرش ح کفاخــت انســام شــده توســ حــذ، حــالی  ط ناخــب 

 ؛آن شصص در ػوان حيات وستقر  شده حاشد ۀبر عو   هرطند حذ ،کند وی
فاقــًا قبــل اػ فــوت گــر ات  ــا ا کنــد تــا ظــودش  ود و قــدرتشــبرطــرف  عــغر وی، او  پیــدا 

ح حذ ر  که شصصًا در ػوـان توانـایی احتياط واضب آن ، را انسام دهد حدون ح  است 
کـه ، شودبرطرف  عغرش، ناخب حرم شدنو و طنانشه حعد اػ نهاخد حذ بر شصصـی 

هرطنـد  ،نهاخد ده )ونوب عنه( واضب است شصصًا حذنياحت اػ طرف او انسام ش
کند حاخد عهل حذ، واضبحنابر احتياط  ناخب نيز  .  را تهام 

کافی اسـت و انسـان ،در ووارد ضواػ نياحت . 354 مسأله گرفتن اػ ويقات  الػم  ناخب 
 .  نيست اػ شهر ظود ناخب انتصاب نهاخد

کنــدو وــرد وــی توانــد اػ طــرف وــردػن وــی . 355 مسأله و  توانــد اػ طــرف ػن نياحــت 
ــد کنن ــت  ــی رعاخ ــد وظيفــۀ ظودشــان را در طنــين حس  ــدام حاخ ــابراین، هرک گــ. حن ر ػن ا

گر ورد است ضا آورد هوظاخف ػنان را ح ،است  .  وطابق وظاخف وردان رفتار نهاخد ،و ا
که هنوػ حذ . 356 مسأله ُرورة»نرفته است را  کسی  گـرفتن فـرد ، ناونـدوی« ص  ناخـب 
ظواه ناخب خا ونوب عنه وـرد حاشـد خـا ، برای صروره و غير صروره وانعی ندارد، صروره
گرفتن ف ،و در دو وورد ػن حاشد  :  رد صروره بهتر استناخب 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ــة االســالم را ظــودش حــ .الففف کــه عــاضز حاشــد و نتوانــد حس  ولــی  ،ضــا آورد هفــردی 
   ؛حاشد  توانایی والی داشته

که  .ب ۀ او وستقر  شده و فوت شده است حذفردی   .  بر عو 
کنـد و حـا پـول نياحـت وسـتطيع  . 357 مسأله کسی ظود را برای حذ  نيـاحتی اضيـر  گر  ا
که حذ  نياحت، شود د حه ههان سال حاشددر صورتی  م ، ی وقي  حاخد حـذ  نيـاحتی را وقـد 
گـر  حـذ، و طنانشه استطاعتش تا سـال حعـد حـاقی حهانـد نهاخد بـر او واضـب اسـت و ا

 .  واضب نيست، حاقی نهاند

کـه در سـال  د حـه ههـان سـال نباشـد و وطهـجن حاشـد  گر حذ  نياحتی وقي  ا ا های  او 
ل حـذ  نيـاحتی را و، داردحعد توانایی انسام حذ  واضب بـر ظـودش را  کـه او  ـر اسـت  صي 

گر وطهـجن نباشـد، ضا آورد خا حذ  واضب بر عهدۀ ظوخش را انسام دهد هح حاخـد ، ولی ا
م دارد  . انسام حذ  ظوخش را وقد 

ت به حج  احكام وصي 

ـة . 358 مسأله کـه حس  ـه کسی  بـر او وسـتقر  شـده(  حاشـد )حـذاش وـیاالسـالم بـر عو 
کافی حـه هزخنـۀ حـذداش طنانشه ورگش نزدخک شود و والی که  حاخـد ، اسـت ته حاشد 

که اط را اػ طـرف او انسـام ظواهنـد  هينان پیدا نهاخد پـس اػ وفـاتش حـذترتيبی دهد 
ت نهودن حه حذهرط، داد     .در حضور شهود حاشد ند حا وصي 

گر والی نداشته حاشد و احتهال عقالیی ،طور ههين انـًا اػ  ا کـه شصصـی وس  دهد 
 .  ت نهاخدوصي    حاػ هن واضب است  ،را انسام دهد طرفش حذ

ــة االســالم بــر او وســتقر  شــده . 359 مسأله کــه حس  گــر شصصــی  ــه حــذ، ا ــرد و ح  حهي
کرده حاشد ت  د حه ث طنانشه وصيتش را، وصي  اش( نکـرده لب )خک سـوم دارایـیوقي 

 .  واضب است اػ اصل اووالش براخش حذ  نياحتی انسام دهند، حاشد

ـد حـه کرده و آن را وقي  ت  گر وصي  ا ا گـر ث، در ایـن صـورت، لـب هـن نهـودهث او  لـثش ا
گــر ث لــب اظــراح نهاخنـدرا اػ ث واضـب اســت حـذ، حاشــد کـافی حــه وصـارح حــذ لــب و ا



    / حذ 

کهبود را اػ اصل دارایی وی تکهيل نهاخند، کافی حه آن نباشد  .  حاخد 
ۀ وی حاشد . 361 مسأله ة االسالم بر عو  گر فردی حهيرد و حس  ـۀ ، ا برای فارغ شـدن عو 

گــرفتن اػ ويقــ، او کــافی اســتناخــب  ــه تــرین ويقــاتهرطنــد اػ نزدخــک ،ات  هــا حــه وک 
تی داشـته وصـي  ، وگـر در ایـن ظصـوص؛ حاشد و واضب نيست اػ وطـن ناخـب حگيرنـد

که حکن آن در وسأل  .  آخد حعد وی ۀحاشد 
کـرده حاشـد  . 361 مسأله ت  ـۀ وی حاشـد و وصـي  ة االسالم بر عو  گر فردی حهيرد و حس  ا

ولـی وـاػاد بـر اضـرت ، ن ناخـب حگيرنـدواضـب اسـت اػ وطـ، که اػ وطنش ناخب حگيرند
  .شودلب وال پرداظت ویاػ ث، حذ  ويقاتی
گر فرد وغکور فقط وصيت حه حـ ،ههشنين کـه اػ  ذا ن نکـرده  نهـوده و طيـزی وعـي 

گرفته شود کافی است، کسا ناخب  گرفتن اػ ويقات  کـه نشـانه ؛ ناخب  وگـر در صـورتی 
گرفتن اػ وطن و قرخنه که وراد وی ناخب  وثل اخنکه وقداری اػ وـال را ؛ است ای حاشد 
که وناسب حذبرای اض کرده  ن  گرفتن وعي   .  اػ وطن است ير 

ۀ وی حا . 362 مسأله ة االسالم بر عو  که حهيرد و حس  شـد و وـاترک وی حـه وقـدار کسی 
کهبـود هزخنـۀ حـذب، نباشد - هرطند حذ  ويقاتی - هزخنۀ حذ  ر ورثه واضب نيسـت 

ی را انســام دهنــدرا اػ وــال ظــود تکهيــل نهاخنــد تــا حــه وســيل گــر ، ۀ آن حــذ  وتــوف  ولــی ا
ــال ظــود  کاســتی را اػ و ــاری وقــدار  ــرد نيکوک ــا ف ــا رضــاخت ظــوخش خ ــه ح حعضــی اػ ورث

ی ناخب حگيرند 1،بپرداػد  ؛ واضب است برای حذ  وتوف 

ی حـدهی خـا ظهـس خـا ػکـات و واننـد آن خـا ، در غير این صورت  طنانشـه فـرد وتـوف 
گر  وطابق ووازین شرعی در آن ووارد صرف شود وبلغ وغکور، تی داشته حاشدوصي   و ا

 .  نداشته حاشد تهام واترک برای ورثه است
ــۀ وی  . 363 مسأله ــة االســالم بــر عو  کــه حهيــرد و حس  کــافی حــه کســی  حاشــد و ترکــۀ او 

ل وفـات بـرای فـارغ ، حاشد هزخنۀ حذ کـه در ههـان سـال او  احتيـاط واضـب آن اسـت 
گهرطند  ،او اقدام نهاخند ۀشدن عو    ؛ رفتن اػ واترکش حاشدحا اضير 

                                                           
ه بر وؤونين و وؤونات. 1 ۀ او را فارغ نهاخند، ظصوصًا ظوخشاوندانش  البت   . وستحب است عو 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گر در ههان سال اول ا ا گرفتن اػ ويقات وهکن نباشد، او  احتيـاط واضـب ، ناخب 
که اػ وطنش ناخب حگيرند را تا سـال آخنـده حـه تـأظير نينداػنـد  و انسام حذ این است 

گــرفتن اػ ويقــات در ســال حعــد وهکــن اســت کــه ناخــب  و در صــورت  هرطنــد حداننــد 
گــرفتن اػ وطــن ــر حــذ  ويقــاتیاضــر، ناخــب  ــد اػ ســهن وارث وحســور ، ت اضــافه ب نباخ

کسر شود وانند ناحالغ  .  خا وسنون خا سفيه 
ــۀ وی حاشـد . 364 مسأله ــة االســالم بـر عو  کــه حهيـرد و حس  طنانشــه شصصــی ، کسـی 

ــه ــدون اضــرت و ح ــ ح ــانی ح کــافی اســت ضــای او حــذه طــور وس  ــد  و دخگــر واضــب  نهاخ
   .نيست اػ واترکش برای او ناخب حگيرند

ت حه حذا ،ههشنين ی وصي  کـرده حاشـد و شصصـی اػ ث گر وتوف  لب وـال ظـوخش 
اضــب نيســت اػ در ایــن صــورت هــن و، ضــا آورد هرا حــه نياحــت وی حــدون اضــرت حــ حــذ
؛ حــق  ورثــه نصواهــد بــود، لــباػ ث حــذ ۀولــی وعــادل هزخنــ، لــب بــراخش ناخــب حگيرنــدث

ت نزدخک که حه نظر وي   .  تر حاشدحلکه حاخد در اوور ظيری وصرف شود 
گر استقرار حذ . 365 مسأله ـت وعلـوم حاشـد ا ـۀ وي  کـه  ،بر عو  ولـی ورثـه شـک نهاخنـد 

ی حذ  وغکور را انسام داده خا نه و  ضا آورده شـود هح واضب است اػ طرف او حذ، وتوف 
 . گردد هزخنۀ آن اػ اصل واترک ظارح وی

ت حه حذ . 366 مسأله ی وصي  گر وتوف  کـه ونظـور  طنانشه وعلوم، کرده است ا حاشد 
ة االسالم»وی  ه« حس  که بر عو  ی ، اش وستقر  شدهبوده  هزخنۀ آن اػ اصـل دارایـی وتـوف 

که ونظورش غير آن بوده خا در این وورد شک حاشـد شودظارح وی گر وعلوم است  ، و ا
 1.شود وال وی ظارح ویثلب  اػ حذ ۀهزخن

                                                           
نهـا هـره و احکـام شـرعی وربـوط حـه آنایی حـا اقسـام حـذ و عن وحترم بـرای آشـظوانندگا ،شاخان عکر است. 1

کتاب  وی  .  وراضعه نهاخند« وناسک حذ»توانند حه 



 

 اور به وعروف و نهی از ونكر 

ت اور به وعروف و نهی از ونكر  اههي 

ضاخگـاه  ،دستورات اسالوی و واضبات الهی ونکر در ويان اور حه وعروف و نهی اػ
کرخن ویویژه که در این راحطه قرآن   :  فرواخد ای دارد تا آنسا 
ــ»  و  

ُ
ــْنُکْن ي ُکْن ِو ــت  ْل ــِر و  ــِن اْلُهْنک  ــْون  ع  ْنه  خ  ْعُروِف و  ــاْله  ُوُرون  ِح

ْ
ــأ خ  ــِر و  ْي ــی اْلص  ــْدُعون  ِإل  ٌة خ 

وٰلِجك  ُهُن اْلُهْفِلُحون  و  
ُ
 1.«ي

ت اسالوی»  کارهـای نيـک دعـوت  ،الػم است در ويان شها ُاو  گروهی وردم را حـه 
 .  «اندکنند و اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهاخند و آنان رستگاران

اُهْن ِف  » ن   ک   غین  ِإْن و 
ْعُروِف و  ال   ُروا ِحاْله  و 

 
ي کاة  و  ُوا الز   آت  الة  و  قاُووا الص  

 
ْرِض ي

 
ـاأْل ـْوا ع  ه  ِن ن 

ِر و  اْلُهْن  ُوورِ  لِِل ک 
ُ
ُة اأْل  2.«عاِقب 

کـــه طـــون در ػوـــين قـــدرت و ُســـلطه خاحنـــد نهـــاػ بـــر پـــا وـــی» دارنـــد و ػکـــات آنـــان 
دارنـد و عاقبـت اوـور اػ آِن دهنـد و اػ ونکـر حـاػ وـیپرداػند و حـه وعـروف فروـان وـی وی

 .  «ظداوند است
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« 
ْ
ــأ ــاِس ت  ــْت ِللن   ْظِرض 

ُ
ــة  ي و  

ُ
ْيــر  ي ــِر و  ُوُرون  ُکْنــُتْن ظ  ــِن اْلُهْنک  ــْون  ع  ْنه  ت  ْعُروِف و  ُتْؤِوُنــون  ِحــاْله 

 1.«...ِحاهّلِل 
تی هستيد )خا بوده» کـه بـرای وـردم ظـاهر  شها )وسلهانان حقيقی( بهترین او  اخد( 
کنيـد و اخهـان حـه ظداونـد حه وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر عهـل وـی، اند شده

 .  «...وتعال دارخد
کـه اوـام حـاقردر حدخ ههانـا اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ  ...»: فروودنـد ب نقل شده 

 ۀفرخضــ، ایــن فرخضــه. نيکوکــاران اســت ۀراه پیــاوبران و روش صــالحان و شــيو، ونکــر
که واضبات دخگر تنها در ساخ تنهـا ایـن فرخضـه اسـت . گردندآن بر پا وی ۀبزرگی است 

شـود و حقـوق درآودها حالل وـی، وی آنو در پرت 2شودها اون ویراه، که حه واسطۀ آن
گرفته شده حه صـاحبانش بر شـود و اػ شـود و ػوـين آحـاد وـیگردانـده وـی و اووال حه زور 

گرفتـــه وـــی ـــر اســـاس عـــدل( ســـاوان دشـــهنان اســـالم انتقـــام  کارهـــا )ب شـــود و تهـــام 
 3.«...پغیرد وی

که اوير الهؤونين وف و نهـی ِقوام شـرخعت حـه اوـر حـه وعـر»: فروودند رواخت شده 
 4.«پا داشتن حدود الهی است اػ ونکر و بر

کـــه اويـــر الهـــؤونين کـــس ســـه  ...»: فروودنـــد در حـــدخب نقـــل شـــده اســـت  هـــر 
اوـر حـه وعـروف نهاخـد و ظـود حـه آن : دنيا و آظرتش سالن حهانـد ،ظصلت داشته حاشد

کنــد کنــد و ظــود اػ آن حــاػ اخســتد و بــر حــدود الهــی پاســداری و  عهــل  و نهــی اػ ونکــر 
 5.«...حافظت نهاخدو
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    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

 عواقج ترک اور به وعروف و نهی از ونكر 
که پس اػ ضرحت ظوردن توسطنين رو ويرالهؤونينااػ  ط ابن ولسـن اخت شده 

يوـر حـه وعـروف و »: سـفارش فروودنـد حه اوام حسن و اوـام حسـين ، عليهلعاجن اهّلل
ط ،نهی اػ ونکر را ترک ننهایید سـپس . واهنـد شـدظ وگرنه حـدترین افـراد بـر شـها وسـل 

 1.«ولی دعاهای شها وستساب نصواهد شد ،کنيد شها دعا وی
کاظن که اوام  حاخد اور حه وعروف و نهی اػ ونکر »: فروودند در حدخب نقل شده 

کارهاختــان را حــه دســت وــی، وگرنــه حــدترین افــراد ،کنيــد گيرنــد و در ایــن ووقــع ػوــام 
 2.«شودهیولی دعای آنان وستساب ن ،کنندنيکانتان دعا وی

کرم که رسول ا ـت وـن اوـر حـه وعـروف و »: فروودند نيز رواخت شده  که او  تا ػوانی 
کهــک وــی نهــی اػ ونکــر وی کارهــای نيــک و تقــوٰی  در ، نهاخنــدکننــد و حــه خکــدخگر در 

کنند، ظير و ظوبی ظواهند بود که این وظيفه را ترک  برکات اػ ػنـدگی ، ولی هنگاوی 
ط وــی حنــدد و حعضــیآنهــا رظــت بــر وــی شــوند و بــر حعــض دخگــر )حــدان بــر نيکــان( وســل 

 3.«کنند دخگر خار و خاوری در آسهان و ػوين برای ظوخش پیدا نهی
کرم اػ اوام رضا که رسول ا ت»: فروودند رواخت شده  که او  انسام  ،ون ػوانی 

کننـد )خعنـی هـر خـک اػ ادای  وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر را حه ههدخگر حوالـه 
کــرده و حگوخــدوظي ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر شــانه ظــالی  کــه ایــن وظيفــه را : فــۀ اوــر ح

گوار و عغاب الهی حاشند  4.«دخگری حاخد انسام حدهد( حاخد ونتظر حوادث نا
کــه اويــر الهــؤونين اػ اوــام صــادق  ههانــا  ،ای وــردم»: فروودنــد نقــل شــده 

گنـاه توسـظداوند وتعـال عهـوم وـردم را حـه سـب عـغاب  ای ظـاصهط عـد  ب ارتکـاب 
ه هر ،کنــدنهــی گــاه ، گــاه آن عــد  گنــاه و ونکــر را پنهــانی ورتکــب شــوند و عهــوم اػ آن آ
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ه؛ نباشند گر عد  ا ا کننـد و عهـوم وـردم درصـدد تغيیـر آن بـر  ای ظـاصاو  گنـاه  آشـکارا 
کيفــــر ظداونــــد وتعــــال ، در ایــــن صــــورت ،نياخنــــد هــــر دو دســــته ســــزاوار عقوحــــت و 
 1.«دــهستن

 الهی اور به وعروف و نهی از ونكر ۀرابطه با وظيف اقسام وردم در 
که اوير الهؤونين وردم را در راحطه حا انسام وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و  رواخت شده 

 :  حه طهار دسته تقسين نهوده و فروودند، نهی اػ ونکر
ایـن قبيـل ، کننـدظود انکـار وـی ر را حا دست و زحان و دلک  ون ،حعضی اػ افراد .1»

کهال رسانده لتافراد ظص  .  اندهای ظير و نيکو را حه سرحد  
ولــی در عهــل بــرای  ،کننــدظــود انکــار وــی ی اػ افــراد ونکــر را حــا زحــان و دلحعضــ .2

هـای ایـن قبيـل اشـصاص دو ظصـلت اػ ظصـلت، کنندضلوگيری اػ آن اقداوی نهی
ــت عهلــی بــرای ضلــوگيری اػ و ،ظيــر را انســام داده نکــر ولــی خکــی اػ آنهــا )کــه فعالي 

کرده  .  انداست( را ضاخع و تباه 
ولـی حـا زحـان و دسـت ظـود  ،ظود اػ ونکـرات بیزارنـد حعضی اػ افراد تنها در دل .3

تر را ضاخع  این قبيل افراد دو ظصلت شرخف، کنندبرای ضلوگيری اػ ونکر اقدام نهی
کتفا وی  .  کنندکرده و تنها حه خک ظصلت ا

ا زحان و نه حا دسـت ظـوخش اقـدام حـه ضلـوگيری اػ گروهی اػ افراد نه حا دل و نه ح .4
که ویونکر نهی گناهانی  آنـان ، حاشـند( تفاوت ویبینند بیکنند )در برابر ونکرات و 

ـس وـی، های ػنـده هرطند در ظاهر حه نام انسان ف  وردگـان و ، کشـند ولـی در حقيقـتن 
 .  اووات هستند

 ،اور حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر تهام اعهال نيک و ضهاد در راه ظدا در وقاخسه حا 
که در درخای ژرف و عهيـق انداظتـه شـود و ههانـا اوـر  حاشـدوـی، ههشون آب دهانی 

کند و نـه اػ وقـدار رػق و روػی نه يضل )ورگ( را نزدخک وی ،حه وعروف و نهی اػ ونکر
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    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

کن ستهکار است ،کاهد و اػ ههۀ اخنها برتروی    1.«سصن حق  در پیش روی حا
ـه حـه شـراخط آنحه وعروف و نهی اػ ونکر فرخضـه اور ،آری گـر حـا توض  کـه ا ، ای اسـت 

؛ شــفاحصش و داروی دردهـای فــردی و اضتهـاعی اســت ۀنسـص، صـحيح انسـام شــود
ه نشود گر حه شراخط آن توض  ا ا گهراهـی ، گاه حه ضای هداخت و ساػندگی ،او  تصرخـب و 

 . آوردحه حار وی
تصحيح وسير فرد و ضاوعـه در راه رسـيدن  ،هدف اػ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر

کهال و وسير حندگی پروردگار وتعال است که اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر . حه  کسی 
کـه حـا تصـحيح وسـيرطون سوػن ،کندوی قطـار را در رسـيدن حـه وقصـد ، حـانی اسـت 

حان حاخد وسيرها را حشناسد و وقصدها را حدانـد تـا حدون شک سوػن، کندهداخت وی
کنده کـه وـی. ر قطاری را حه وسير صحيح هداخت  ظواهـد اوـر حـه وعـروف و فردی هن 

کند  .  حاخد حا احکام و شراخط این فرخضۀ الهی آشنا حاشد ،نهی اػ ونکر 

 « ونكر»و « وعروف»وعنای 
که عقـل ظـوبی آن را درک وی« وعروف» . 367 مسأله کار نيکی  کنـد و خـا شـرع  خعنی 
س کار حد و ناپسند « رک  ُون»کرده است و  وا را حه ظوب بودن آن راهنهایی، وقد  خعنی 
گـاه  حـد بـودن آن را درک وی، که عقـل س وـا را اػ ناپسـند بـودن آن آ کنـد و خـا شـرع وقـد 

 .  نهوده است

 شرایط واجج شدن اور به وعروف و نهی از ونكر
کــه شــراخط  در صــورتی واضــب وی ،اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر . 368 مسأله شــود 

 :  عیل وضود داشته حاشد

وات )کارهای حرام( حاشد .1  .  وعروف اػ واضبات و ونکر اػ وحر 
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کــه اوــر حـه وعــروف خــا نهـی اػ ونکــر وی .2 هرطنــد  -وعـروف و ونکــر را ، کنــد کسـی 
 .  حشناسد -طور اضهالی  حه

ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر وی .3 ــر ح ــه او ک ــأثير در شــصص ، کنــد کســی  احتهــال ت
 .  ظالفکار حدهد

ونکــر را داشــته حاشــد خــا وشــغول حــه انســام آن قصــد انســام ، شــصص ظالفکــار .4
 .  حاشد
 .  وعغور نباشد، شصص ظالفکار در ارتکاب ونکر خا ترک واضب .5
ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر  .6 کــه اوــر ح کســی  ــرای  ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر ب اوــر ح
ـل نهـیالعاده سصتی فوق، کند وی که وعهواًل تحه  ح( خـا ضـرر ضـانی خـا ای  ـر  شـود )ح 

ه نداشته حاشدآبرویی خ  .  ا والی حه وقدار قابل توض 
 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،توضيح شراخط وغکور

 ل وات باشد: شرط او   وعروف از واجبات و ونكر از وحر 
کـه ، در واضب شدن اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر . 369 مسأله شـرط اسـت وعروفـی 

کـ اػ واضبات )اوور واضب( حاشد و ههين، شود حه آن اور وی ه اػ آن نهـی طـور ونکـری 
وات )اوور حرام( حاشد، شودوی    .اػ ُوحر 

که انسام وعروفشاخان عکر است،  وکـروه ، وسـتحب خـا انسـام ونکـر، در وواردی 
 .  حاشد اور حه وعروف و نهی اػ ونکر وستحب وی، است

ــه در اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر نســبت حــه وســتحبات و وکروهــات الػم ، البت 
که و ت فردی  ـت ، گيرد ورد اور و نهی قرار ویاست شصصي  کـه اعخ  گرفتـه شـود  در نظر 

نباخــــد در اوــــر حــــه وســــتحبات و نهــــی اػ  ،ههشنــــين .نشــــده و حــــه او اهانــــت نگــــردد
خاد سـصت، وکروهات کـه سـبب انزضـار فـرد اػ دیـن و برناوـه ز هـای دخنـی  گيـری شـود 

 . گردد



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

 م  بشناسد -طور اجهالی  بههرچند  -وعروف و ونكر را : شرط دو 
کــه ویک . 371 مسأله کنــد ســی  ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر  ــد ، ظواهــد اوــر ح ــد حدان حاخ

که فرد آن را ترک نهوده کـه فـرد آن را ورتکـب شـده، کاری  کـاری  ، اػ واضبات است خا 
گناهان وی    .حاشد اػ 
کــه وعــروف و ونکــر را نهی ،حنــابراین شناســد و آنهــا را اػ خکــدخگر تشــصيص  کســی 

  گـاهی بـرای اوـرهرطنـد  ،اػ ونکر واضب نيستبر وی اور حه وعروف و نهی ، دهد نهی
ــه ــاد، و نهــی اػ ونکــر وعــروف   ح وــه  خ ــاب وقد  ــرفتن و شــناظت وعــروف و ونکــر اػ ح ، گ

   1.شود واضب وی

 م  احتهال تأثير در شخص خالفكار بدهد: شرط سو 
ــه فــرد . 371 مسأله ک ــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر شــرط اســت  ــر ح  ،در واضــب شــدن او
 ؛ فکار را حدهدعقالیی تأثير در شصص ظال احتهال

گر انسان وی ا ا کـه هرطند  ،داند اور و نهی او اثر ندارد او  وشهور بین فقها آن اسـت 
، ای نـدارد و اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر بـر او واضـب نيسـتوظيفـه در این صـورت

کارهــای ناشاخســت ــاراحتی ظــود را اػ  کراهــت و ن کــه   ۀولــی احتيــاط واضــب آن اســت 
که  گفتار خـا رفتـار خـا نوشـتار و واننـد آن( اظهـار ظالفکار حه هر طوری  وهکن است )حا 

که در او اثر نصواهد داشتهرطند  ،نهاخد  .  حداند 
گر حعضی اػ افراد . 372 مسأله ر واقـع نشـود ، ا کنند و وـؤث  اور حه وعروف و نهی اػ ونکر 

که اور حه وعروف و نهی اػ ونکر آنـان، و حعضی دخگر اػ افراد ، احتهال عقالیی حدهند 
                                                           

ف. 1 گاه وکل  که  خعنـی  ،علن اضهالی حه صـدور وعصـيت اػ دخگـری دارد ،توضيح وطلب اػ این قرار است 
کارهـایی وی گناهـانی را ورتکـب وـیکـه انسـام وـی دانـد شـصص وـغکور در بـین  گنـاه خـا  ولـی ، شـوددهـد 

ــف حــه ســبب ندانســتن حکــن نهی گنــاه اســت وکل  کــدام عهــل وی  ــف حاخــد ، دانــد  در ایــن صــورت وکل 
 ؛ احکام وشکوک وورد احتال را خاد حگيرد تا حتواند شصص وغکور را نهی اػ ونکر نهاخد

گناه اػ آ ف علن اضهالی حه انسام  گر وکل  ا ا کـه احتهـال حـرام او  ن شصص ندارد و وی عهلی انسام داده 
کــه احتهــال واضــب بــودن آن وــی خــادگيری  ،در ایــن صــورت، رود بــودن آن وضــود دارد خــا عهلــی را تــرک نهــوده 

ف حه ضهت نهی اػ ونکر الػم نيست  . حکن وورد وغکور برای وکل 
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ر ح که اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهاخند، اشدوؤث   .  بر آنان واضب است 

 شخص قصد ارتکاب ونكر را داشته یا وشغول انجام آن باشد : شرط چهارم 
گر فرد قصد انسام ونکر خا ترک واضب را داشـته حاشـد خـا آنکـه وشـغول  . 373 مسأله ا

بـرای  و اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر واضـب اسـت، حه انسام ونکر و ترک واضب حاشد
قصـد اسـتهرار و اصـرار بـر  ،واضب شدن اور حه وعروف و نهی اػ ونکر الػم نيسـت فـرد

   .انسام ونکر خا ترک واضب را داشته حاشد
گنــاهی را  ،حنــابراین  طنانشــه انســان اطهينــان داشــته حاشــد شصصــی قصــد دارد 

قبـل  ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نسبت حه وی، ورتکب شود خا واضبی را ترک نهاخد
کــه فــردهرطنــد  ،واضــب اســت، اػ حــه وقــوع پیوســتن عهــل ظــالف لــين حــاری حاشــد   او 

گرفتــه و هنــوػ هــن وشــغول انســـام  گنــاه خــا تــرک واضــب  وــغکور تصــهين بــر ارتکــاب 
 .  وعصيت خا ترک واضب نشده حاشد

گر انسان احتهال حدهد شصصی قصد ارتکاب ونکر خا ترک واضـب را  . 374 مسأله ا
 .  حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست اور، ولی اطهينان ندارد ،دارد

کنـد و  . 375 مسأله کارهای ظالف ظود را تکـرار  طنانشه شصص ظالفکار نصواهد 
 ؛ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست، دوحاره ورتکب آن شود

کـــه شـــصص   ـــه( حدهـــد  گـــر انســـان احتهـــال عقالیـــی )احتهـــال قابـــل توض  حلکـــه ا
کارهــای ظــالف ظــود را تکــر، ظالفکــار کنــدقصــد نــدارد  در ایــن صــورت نيــز اوــر حــه ، ار 

 .  وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست

 شخص در ارتکاب ونكر یا ترک واجج وعذور نباشد: شرط پنجن 
گــر شــصص . 376 مسأله کــه آن ، ا کــار ونکــری را انســام دهــد و اعتقــاد داشــته حاشــد 
کرده و اعتقـاد  حاشد و خا آنکه حلکه وثاًل ُوباح وی، حرام نيست، کار کار واضبی را ترک 

کـــار کـــه آن  طنانشـــه در وـــورد ایـــن ، در ایـــن صـــورت، واضـــب نيســـت، داشـــته حاشـــد 
وثــل ؛ اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر واضــب نيســت، شــرعًا وعــغور حاشــد، اعتقــادش



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

   ؛اخنکه آن شصص در ووضوع اشتباه نهوده خا نظر فقهی ورضع تقليد او طنين حاشد
س هرگ که شارع وقد  کارهایی حاشد  گر ونکر اػ  ه ا  ،ز حـه وقـوع آن راضـی نيسـتالبت 

که ضانش وحترم است کشتن فردی  هرطنـد  ،حاشـد ضلوگيری اػ آن واضب وی، وثل 
ف هن نباشد ی وکل   .  انسام دهنده وعغور حاشد و خا حت 

که ونکر را ورتکب وی . 377 مسأله گر فرد احتهال حدهد شصصی  شود خا واضـب را  ا
ر حال بر عغر نداشـتن طنانشه ظاه، حاشد شرعًا وعغور وی، در وورد آن، کند ترک وی
حـا وضـود سـایر ، اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر، در انسام ونکر خا ترک واضب حاشد، وی

 ؛ واضب است، شراخط آن

گر ظاهر حالی وضود نداشته حاشد خا ظاهر حال بر  ا ا عـغر داشـتن وی در انسـام  او 
   1.اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست، ونکر خا ترک واضب حاشد

 حرح یا ضرر جانی یا آبرویری یرا ورالی بره ، اور به وعروف و نهی از ونكر: رط ششنش
ه نداشته باشد  وقدار قابل توج 

ــه . 378 مسأله گــر ضــرر ضــانی خــا آبرویــی و خــا وــالی حــه وقــدار قابــل توض  شــصص اوــر ، ا
کنــد خــا  کننــده اػ ونکــر خــا افــراد دخگــر اػ وســلهانان را تهدخــد  کننــده حــه وعــروف و نهــی 

ت و سـص ـل نهیووضب وشق  کـه وعهـواًل تحه  اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ، شـود تی شـود 
س؛ ونکر واضب نيست کار وعروف و ونکر حه قـدری نـزد شـارع وقـد  وهـن  ، وگر اخنکه 

که حاخد در راه آن ل نهود ضررها و دشواری، حاشد   .  ها را تحه 

گونه ووارد حه  ی در این  کل  ه فرد خا وسلهانان دخگـر وـی، طور  که وتوض  ، شـود ضرری 
کــه انســام وی ــا ونکــری  کــه تــرک خ اػ نظــر ، شــود( حــا ظــوبی و حــدی آن عهــل )وعروفــی 

                                                           
اسـت و ظـاهر حـال ایـن  ظـواری  غول روػهکه در واه وبارک روضـان در بـین روػ وشـ ضوانی ، حه عنوان وثال. 1

کــه عــغری  ــا در وــورد پیروــردی ؛ حــا وضــود ســایر شــراخط الػم اســت اػ ونکــر وی  نهــی ، نــدارد اســت  کــه در  او 
کــاهش ُحنيــۀ ضســهانی  ظــاهر ، کنــد  گيــرد خــا در بــین روػ افطــار وی  بــرد و روػه نهی  ســر وی حــه کهولــت ســن  و 

اػ ونکـر الػم  نهـی ، حـا احتهـال وعـغور بـودن در طنـين وـوردی حنـابراین،  .حاشـد  حال بر وعغور بودن او وی
 . نيست
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ت وورد آندرصد احتهال و اهه گاهی در صورت ضرر  گردد وقاخسه و بررسی وی، ي  و 
 .  شود وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر ساقط نهی، هن

 وراتج اور به وعروف و نهی از ونكر
 :  دارای وراتب و وراحلی است ،کراور حه وعروف و نهی اػ ون . 379 مسأله

کارهـایی  .1 اظهار انزضار درونی و ناراحتی قلبی اػ ترک وعروف خا انسـام ونکـر حـا 
گناهکار خا سـصن نگفـتن حـا وی خـا تـرک  گرداندن اػ شصص  کردن خا رو  ههشون اظن 

 . رفت و آود و وعاشرت حا او
گفتار حه صورت ووعظـه و ارشـاد و بیـان .2 ر حا زحان و  ثـواب وعـروف و عـغاب  تغک 

گونه کـه دروغ وحسـوب نگـردد ونکر خا حه صورت تهدخد و ترساندن حه  حـا هرطنـد  ،ای 
گناه حاشد که ظالی اػ  کلهات تند و ظشن   .  استفاده اػ 

کتـــک ػدن .3 حـــبس نهـــودن و ، در تنگنـــا قـــرار دادن، اقـــداوات عهلـــی اػ قبيـــل 
کــه ســبب شکســتن خــا ، واننــد آن ی برســد  نقــص عضــو خــا وســروح ولــی نباخــد حــه حــد 

گونـه ،و حـه تعبيـر دخگـر شدن حدن و وانند آن شـود ای حاشـد  اقـداوات عهلـی نباخـد حـه 
گردد  . که ووضب دخه خا قصاص 

که ورتب . 381 مسأله م اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر ۀاػ آنسا  ل و دو  در خـک درضـه ، او 
کــه اوــر حــه وعــروف وی، و ســطح قــرار دارنــد حاخــد  نهاخــد کنــد خــا نهــی اػ ونکــر وی فــردی 

کــه ، احتــدا کنــد  م را اضــرا  ل خــا دو  کهتــر و تــأثير آن بیشــتر»وــوردی اػ ورتبــه او  ــت آن  « اعخ 
ـــا ورتبـــ اســـت گـــاهی الػم اســـت هـــر دو ورتبـــه را انســـام دهـــد و ت ر  ۀو  م وـــؤث  ـــا دو  ل خ او 
م نهی، حاشد وی  .  رسد نوحت حه ورتبه سو 

ر واقع نشد  م وؤث  ل و دو  گر ورتبه او  ا ا م وینوحت حه ور، او  رسـد و وطـابق حـا آن  تبه سو 
ــدام وی ــد اق کــه در انتصــاب ورتبــۀ نهاخ ــداوات  و احتيــاط واضــب آن اســت  م )اق ســو 

کن شرع اضاػه حگيرد  .  عهلی( اػ حا

دارای درضـات ، گانۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر هر خک اػ وراتب سه . 381 مسأله
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ت و ضعف وی گانـهحاشد و الػم است در هر خـک اػ وراتـب سـ وصتلف اػ نظر شد  ، ه 
گـردد و فـرد حاخـد احتـدا در هـر ورتبـه ای را  درضـه، ترتيب بین درضات آن ورتبه وراعات 

گـر نتيسـه نگرفـت کهتر و تأثير آن بیشتر است و ا ت و توهين آن  که اعخ  کند   ،انتصاب 
 .  تر و شدخدتر اقدام نهاخد حه درضات سصت

ــه طنانشــه وی ،این حنــابر  گون ــه  ــوان ح ــه وعــروف و نهــ ت ــر ح کــه ای او ی اػ ونکــر نهــود 
ــت خــا بی ر هــن واقــع شــود ووضــب اعخ  ای  نباخــد اػ درضــه، احتراوــی حــه فــرد نگــردد و وــؤث 

ت خا بی که ووضب اعخ   .  شود احتراوی حه فرد وی استفاده نهود 
که در وسألۀ  . 382 مسأله بـرای اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ، عکر شـد« 133»ههان طور 

که ووضب سرظی خـا ضایز ن، ونکر و پیشگيری اػ وقوع ُضرم خا ونکر يست عهلی شود 
کبودی خا سياهی حدن خا ضراحت خا شکستگی خا قطع خا نقـص عضـو خـا قتـل و واننـد 

گردد  1؛راه دخگری نباشد، برای ضلوگيری اػ آن ونکرهرطند  ،آن 

گر ایـن اقـدام عهـدی   ا طنانشه فردی اقدام حه ووارد فوق نهاخد ضاون است و ا او 
ــوده ــر، ب ــوده  آن ضــاری وی احکــام ضناخــت عهــدی ب گــر اػ روی ظطــا و ســهو ب شــود و ا
 ؛ شود احکام ضناخت ظطایی بر آن ضاری وی، است
که ف  تـر اػ سـرظی  ای وهـن شود وفسده رد ورتکب آن ویوگر آنکه بر ضرم و ونکری 

کـه در ایـن صـورت ۀحقي   و سياهی حدن و بـرای فـرد ، ووارد عکر شده وضود داشته حاشد 
که اػ اوام ضـایز اسـت اقـدام حـه ایـن وـوارد ، اضـاػه دارنـد 2خا ناخـب اخشـان خا افرادی 
که دارد ضاون وحسوب نهی فرد حه ويزان اضاػه، نهاخند و در این حال  .  شود ای 

 نهی از ونكر احكام دیگر اور به وعروف و
وــات الهــی . 383 مسأله حــا فــراهن ، اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر در واضبــات و وحر 

                                                           
ی نهــوده. 1 کــه حــه او تعــد  کســی  کشــتن ،حکــن دفــاع اػ ظــود در برابــر  ، وثــل اخنکــه حــه او هســوم آورده و قصــد 

کردن خا ػدن او را دارد  . شود عکر وی« 3334»وسألۀ  ،«دخات»فصل ، در ضلد طهارم، وسروح 

 .  شودشاول حاکن شرع ضاوع الشراخط نيز وی ،غکورناخب و. 2
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کفایی اس، بودن شراخط آن کننـد و واضب  گر حعضی اػ افراد حه این وظيفه عهل  ت و ا
گــردد ر واقــع  کــه شــراخط را دارا  اػ دخگــران ســاقط وــی، وــؤث  شــود و طنانشــه ههــۀ افــرادی 

گناهکـار و وسـتحق  ، ونکر را ترک نهاخنـد حاشند اور حه وعروف و نهی اػ وی ههـۀ آنـان 
   ؛عقاب ظواهند بود

ـه کــه بــر ههــۀ افــر ،البت  کــار حــرام خــا تــرکاد ضاوعــه الػم اســت  گـر حــا  واضبــی ُوواضــه  ا
کردار و وانند آن بی ،شدند گفتار خا  ابراػ ، تفاوت نباشند و انزضار و ناراحتی ظود را حا 

فين کـه فـرد  در وـواردی هرطنـد  ،واضب عينی است، نهاخند و این وقدار بر ههۀ وکل 
حتی و ابـراػ انزضـار اظهـار نـارا، دهد احتهال تأثير در اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهی

 .  حاشد واضب ویحنابر احتياط  ،قلبی اػ ترک واضب خا ارتکاب حرام
گنـاه . 384 مسأله واننـد پصـش ووسـيقی حـرام در واشـين و وغـاػه حـا  - انسام علنی 

کــه ، حــدحسابی در انظــار وــردم، صــدای حلنــد برپــایی وســالس لهــو و لعــب و عروســی 
ۀ ونکـر و فسـاد در اضتهـاع که ووضب اشـاع - شود شؤون اسالوی در آنها رعاخت نهی

گردخـــده خـــا ضنبـــۀ  س و عـــادی شـــدن وعصـــيت  خـــا شکســـته شـــدن حـــرخن شـــرع وقـــد 
گناه حاعب وی، آووػی دارد حد کيد  شود حروت  کندتأ  ؛ و قبح بیشتری پیدا 

گونه ووارد کيـد  اور حه وعروف و نهی اػ ونکر حا وضود شراخط آن ،در این  بیشـتری تأ
 . دارد

، حلکـه هـدف ؛ نيسـت قرحت الػم   قصد، اػ ونکر نهیو   وعروف  حه اور  در  . 385 مسأله
ه قصـد قرحـت؛ حاشد وی  ضلوگيری اػ حرام  و  حه پا داشتن واضب رسـيدن   ووضـب، البت 

 .  اظروی است الهی و پاداش  حه ثواب  
ــی اػ وــردم  . 386 مسأله واضــب بــودن اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر حــه صــنف ظاص 

افـراد عـادل خـا ، بـر علهـا و غيـر آنـان، نحلکه حـا فـراهن بـودن شـراخط آ؛ اظتصاص ندارد
 .  حاشد وسؤولين حکووتی و وردم واضب وی، ثروتهند خا فقير، فاسق

ــف نســبت حــه ، حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر  اوــر واضــب بــودن  . 387 مسأله بــر هــر وکل 
ت بیشتری است  .  ظانواده و نزدخکان وی دارای اههي 
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گر شصصی در ظانواده و نزدخکان فرد وی ،حنابراین  که نسـبت حـه واضبـات  حاشد ا
ـــه اســـت و آنهـــا را ســـبک  بی ...حســـاب و، ظهـــس، روػه، اػ قبيـــل نهـــاػ، دخنـــی توض 
گوش دادن حه غنـا ، دروغ، غيبت، ها اػ قبيل رحا شهارد خا نسبت حه ارتکاب حرام وی

ــت بیشــتری ، حاشــد حــاک وی وبــاالت و بی بی ...و ووســيقی لهــوی و حــا  -حاخــد حــا اههي 
کارهـای حـرام وی را  -اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر  ۀگانـ وراعات وراتـب سـه ضلـوی 

کارهای واضب و ترک حرام دعوت نهاخد  .  حگيرد و او را حه انسام 
گر . 388 مسأله ضـایز بـودن ، شوند فردی ورتکب حرام خا ترک واضبی وی پدر خا وادر ا

گفتـار خـا رفتـار نـرم و، ط فرػنـدو نهی اػ ونکر نسبت حه آنـان توسـ اور حه وعروف  حـه غيـر 
گردد، ُوالخن  . وحل  اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن رعاخت 

کــه فرػنــد حــا والخهــت و نروــی، بــر ایــن اســاس  والــدین ، احتيــاط واضــب آن اســت 
گفتـار تنـد حـا  کنـد و هـير وقـت حـا ظشـونت و  ظوخش را اور حه وعـروف و نهـی اػ ونکـر 

   1.آنان رفتار ننهاخد
ۀ ناحالغ ضایز . 389 مسأله که تهـام شـراخط زیـر ؛ نيست کتک ػدن حش  وگر در صورتی 

 : وراعات شود

ه .1 ت دخگران خا ضرر رساندن حـه ، حش  کار حراوی را انسام داده حاشد خا سبب اعخ 
 .  آنان شده حاشد

که اػ او اضاػه دارد .2 کسی  ۀ ناحالغ خا  کار را انسام دهد، ولی  شرعی حش   . این 
کـردن و تربیـت حاشـد .3 ی ظـاطر )ظنـک شـدن نـ، ػدن حه قصد ادب  ه بـرای تشـف 
 . دل(

                                                           
گفتــار تنــد و ظشــن  ،اػ ونکــر نســبت حــه والــدین طنانشــه اوــر حــه وعــروف و نهــی  ،شــاخان عکــر اســت. 1 ضــز حــا 

که فـردوهکن نباشد ـد ، احتياط آن است  دارد حـا رعاخـت  کـه در ایـن وـورد فتـوی  اػ وستهـد دخگـری ، وقل 
کــار اوکــان األعلــن فــاألعلن تقليــد نهاخــد و پــغیر  وطــابق حــا نظــر او رفتــار نهاخــد و طنانشــه فــرض شــود ایــن 

ـف بـر اقـدام وی حاشـد طنـين وـوردی اػ وـوارد دوران اوـر بـین ، نباشد و اور حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر وتوق 
که حاخد فرد احتياط نسبی نهاخد ـت  خعنی حا، وحغورین ظواهد بود  گـرفتن درضـۀ احتهـال و اههي  در نظر 

ت و خک طرف را انتصابحتهل و حتهل در هر دو طـرف وضـوب و کند و طنانشه درضۀ احتهال و اههي 
 . شود حروت وساوی خا در حکن وساوی حاشند حکن حه تصيیر وی
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 .  او را بیش اػ سه ضرحه نزند .4
گونه، ػدن .5 که حدن طفل سرد شود حه   .  حلکه آهسته و ظفيف حاشد؛ ای نباشد 
کردن و تربیت .6  .  ػدن حاشد ،تنها راه ادب 

ۀ ناحالغ آووػگار، ظواهر، برادر، وادر، حنابراین ه وگـر اخنکـ؛ حق  ػدن او را ندارند، حش 
کــرده ، حــا وضــود شــروط فــوق کســب اضــاػه  اػ ولــی  شــرعی او )پــدر خــا پــدربزرگ پــدری( 

 .  حاشند
ـۀ  ،ههشنين کبود شدن خا سياه شدن حدن حش  کتک ػدن حاعب سرد شدن خا  گر  ا
ــردد گ ــالغ  ــه دارد، ناح ــ دخ ــدار دخ ــان ، آن ۀو وق ــات بی ــد طهــارم فصــل احکــام دخ در ضل
 .  ظواهد شد

حاشــد و واضــب نيســت  الػم نهیارشــاد ضاهــل در ووضــوعات وحضــه  . 391 مسأله
کــه نســبت حــه ووضــوع کــه  وگــر در وــوارد ظــاص 1؛اطــالع نــدارد را ارشــاد نهــود، کســی 

 :  حاشداػ ضهلۀ آنها ووارد عیل وی، حاشدارشاد ضاهل الػم وی

کـار  .الف س حـه وقـوع آن  کـه وعلـوم حاشـد شـارع وقـد  نسـبت حـه هرطنـد  -وـوردی 
کسـی وثل ا؛ رضاخت ندارد -ضاهِل حه ووضوع  که قتل او حـرام اسـت حـا  کسی  شتباه 

 .  که قتل او ضایز است
کــه ونــدرح در قاعــدۀ تســبيب در حــرام حاشــد .ب وثــل اخنکــه فــرد آب ؛ وــوردی 

نسس خا غغای نسس را برای آشاويدن خا ظوردن در اظتيار فرد ضاهل حه ووضوع قرار 
که وی در وعرض ظوردن خا آشاويدن شیء نسس حاشد، دهد  .  در حالی 
 «احکـام دخگـر نساسـات» وبحـب ،در ضلـد اول ،ضيح بیشتر در این ظصـوصتو
 .  عکر شد« 333»تا « 334»وساجل 

                                                           
که وی، حه عنوان وثال. 1 کـه قبلـه نهـی ،داند حاخد رو حه قبله نهاػ حصواندفردی  حاشـد ولی اشتباهًا حه سـهتی 

کنهاػ وی دانـد ظواند خا نهـیه اطالع ندارد لباسش نسس است و حا لباس وغکور نهاػ ویظواند خا فردی 
که نهی کرده حلقۀداند حلقهػلزله شده خا وردی  که حه دست  کـه نهـیطال وی ای  دانـد روػ حاشد خا فـردی 

لـع اسـت، شودفطرات ویروضان است و ورتکب و کاول واه وبار که اػ ایـن اوـور وط  واضـب ، بر دخگری 
کندنيست  گاه   .  وی را آ
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ــف در وــوردی اطــالع اػ حکــن شــرعی نداشــته حاشــد . 391 مسأله گــر فــرد وکل  وثــل ، ا
گـوش دادن حـه ووسـيقی  آنکه فردی نداند استفاده اػ انگشتر طال بر ورد حرام است خـا 

پـای ػن در وقابـل نـاوحرم واضـب اسـت و حـه لهوی و غنا حرام اسـت خـا پوشـش قـدم 
ت ضهل حه حکـن شـرعی و ندانسـتن وسـاجل وحـل  احـتالخش ایـن وـوارد را رعاخـت ، عل 

 :  خاد دادن حکن شرعی و ارشاد وی واضب است ،حا شراخط عیل، کند نهی

ه )واضب خا حرام( حاشد، آن حکن .1   .  اػ احکام الزاوي 
واننــد حســياری اػ وســاجل نهــاػ و ، حاشــدحکـن وــغکور وحــل  احــتالی فــرد ضاهـل  .2
 . روػه

کـه احتهـال عقالیـی داده شـود وی اػ  .3 آن حکن اػ ووارد اظتالفی در فقه نباشد 
کـه آن وـورد را اػ احکـام الزاويـه )واضـب خـا وستهد ضـاوع الشـراخطی تقليـد وـی نهاخـد 

 .  داندحرام( نهی
که وی .4  1.وی داشته حاشداطالع اػ حکن الزا ،ظواهد ارشاد نهاخدفردی 
 .  احتهال عقالیی تأثير در فرد ضاهل وضود داشته حاشد .5 

ــل نهــیالعــاده خــاد دادن حــه وی ووضــب ســصتی فــوق .6 کــه وعهــواًل تحه  شــود ای 
ح( نباشـــد ـــر  کـــافی نيســـت و بـــرای رفـــع تکليـــف خقـــين خـــا ؛ )ح  ـــه احتهـــال حـــرح  البت 

 .  اطهينان حه حرح الػم است
ــه نباشـدخـاد دادن حـه وی ووضــب ضـر .7 ـه اطهينــان حـه ضــرر الػم ؛ ر قابـل توض  البت 
کافی است، حلکه برای رفع تکليف، نيست  2.ظوف ضرر 

                                                           
گنــاه اػ ضانــب شــصص ضاهــل حــه حکــن دارد. 1 ــف علــن اضهــالی حــه انســام  گــاه وکل  ــه  دانــد  خعنــی وی ،البت 

کــه انســام وی کارهــایی  ــین  ــدون عــغر شــرعی ورتکــب  ، دهــد شــصص وــغکور در ب گناهــانی را ح ــا  گنــاه خ
ف حه سبب ندانستن حکن نهی؛ گردد وی کدام عهل وی وعصيت است ولی وکل  در این صورت  ،داند 

ف حاخد احکام وشکوک وحل  احتال را بیاووػد تا حتواند شصص وغکور را ارشاد ضاهل نهاخد  ؛ وکل 
ف علن اضهالی حه انسام وعصـيت اػ آن شـصص نـدارد و شـصص وـغکور عهلـی انسـام داده  گر وکل  ا ا او 

کــه احتهــال واضــب بــو در ایــن ، رود دن آن وــیکــه احتهــال حــرام بــودن آن وضــود دارد خــا عهلــی را تــرک نهــوده 
ف حه ضهت ارشاد ضاهل الػم نيست  . صورت خادگيری حکن وورد وغکور برای وکل 

کننده حاشد واضب نيست ،حنابراین. 2 گر ارشاد ضاهل ووضب حرح خا ضرر برای فرد ارشاد   . ا



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ـن حکـن وسـأله شاخان عکر است،  که فرد ضاهل درصدد خادگيری و تعل  در وواردی 
ــق شــراخط فــوق - اســت ارشــاد وی گــر حــا  حاشــد الػم وی - حــا تحق  و ههــين طــور اســت ا

گر فرد حـه  1،درصدد خادگيری آن نباشد، حکن وسألهوضود التفات حه ندانستن  حلکه ا
که نسبت حه آن وسأله دارد ت غفلتی  احتهال ثبـوت حکـن الزاوـی در آن وـورد را ، عل 

ت درصدد خـادگيری آن نيسـت نهی خـاد ، الػمحنـابر احتيـاط  حـاػ هـن، دهد و حه این عل 
 .  دادن وسأله حه او واضب است

ــف ۀضهــل نســبت حــه ووضــوعات ُوســتنبط . 392 مسأله حکــن ، وحــل  احــتالی وکل 
که توضيح آن در وسألۀ قبل بیان شد  2.ضهل حه احکام شرعی را دارد 

گناهان  توبه از 
گناهان . 393 مسأله ترین واضبات است و وضوب  ترین اوور و واضب اػ وهن ،توحه اػ 

 3.آن فوری است

گناهـان»، حقيقت توحه گفـتن  وی« پشيهانی اػ  حاشـد و اػ اوـور قلبـی اسـت و تنهـا 
ْست  »
 
کافی نيست «ْغِفُر اهّللي گنـاه الػم اسـت ؛ برای توحه  حلکه در آن پشيهانی حقيقی اػ 

گنــاه ی اػ  ــق شــدن پشــيهانی ضــد  ْغِفُر اهّلل»گفــتن ضهلــۀ ، و حــا وحق  ْســت 
 
 ،الػم نيســت «ي

   .گفتن آن وطابق حا احتياط وستحب استهرطند 
 : ػم استدو اور ال، حاشد ظود را داشته 4«آثار شرعی»، برای اخنکه توحه 

گناه داشته حاشد .الف ی بر عدم حاػگشت حه     ؛فرد تصهين ضد 
                                                           

ــق شــراخط فــوق ،وــراد. 1 کــه حــا تحق  ــر ولتفــت اســت  ی الػم ارشــاد و - اػ ضهلــه احتهــال تــأثير - ضاهــل وقص 
 . است

که نهی. 2 فی  خـتداند تعرخف غنا خا ووسيقی حرام طيست خا نهیوانند وکل  بـرای ثاحـت ، داند ونظـور اػ رؤ
کـافی اسـت، شدن اول واه ح است خا رؤخت حا تلسکوپ نيـز  دانـد درهـن خـا نهـی، رؤخت حا طشن غير وسل 

ات وعتب گهشده( طه وقدار است و ظصوصي   . ر در آن طيستدر حاب دخات خا لقطه )وال 

گناه عقلی وی. 3 ت آن در هنگام ار تکاب  خ  و عقل وا را حـه ضهـت اخهـن وانـدن  حاشد واضب بودن توحه و فور
 . نهاخد حه آن ارشاد وی ،اػ ضرر و عغاب آظرت

 . وانند عدالت. 4
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؛ در صورت اوکـان وطـابق حـا دسـتور شـرع اصـالح نهاخـد ،آنشه را فاسد نهوده .ب
کرده گر نهاػ خا روػه را ترک  گـر حـدهکار اسـت و  ضـا  هحاخد قضای آنهـا را حـ، وثاًل ا آورد خـا ا

 1.حاخد حدهيش را بپرداػد ،کندر وطالبه ویتوانایی پرداظت حدهيش را دارد و طلبکا
گــر فــرد حعــد اػ توحــهشــاخان عکــر اســت،  گنــاه برگــردد، ا نباخــد اػ رحهــت ، حــه ســوی 

 .  حلکه حاخد دوحاره توحه نهاخد، ظداوند وتعال نااويد شود

گناهان   شناخت بعضی از 
وات در شرخعت اسالم عبارتند اػ . 394 مسأله گناهان و وحر    2:حعضی اػ 

کفر ح .1  .  ه ظداوند وتعالشرک و 

 .  نااويدی اػ رحهت ظداوند وتعال .2

ــد وتعــال .3 گناهکــار ظــوخش را اػ عــغاب الهــی و ؛ اوــن اػ وکــر ظداون خعنــی فــرد 
 .  وساػات او در اوان حداند

 .  انکار آنشه ظداوند وتعال ناػل فرووده است .4 

کردن حه غير آنشه ظداوند وتعال ناػل فرووده است .5   .  حکن 
 . عدالتی حه ظداوند وتعال دادنظلن و بینسبت  . 6

حارحـه و ضنـگ حـا اوليـای ظداونـد ودوستی حـا دشـهنان ظداونـد وتعـال و نيـز  .7 
کردن در ػوين  .  وتعال و فساد 

                                                           
گر فرد حه ضهت ترک واضب عادل نباشـد ،حنابراین. 1 کـه تـدارک  ،و اػ آن توحـه نهاخـد ا آنشـه حـدون در وـوردی 

ـن وـالی و وطالبـ - است« واضب فوری»عغر انسام نداده   - طلبکـار ۀوانند ادای دین حـال  در صـورت تهک 
گـر ادای حـدهی وـغکور را عهـدًا حـه تـأظير در صورتی عادل وحسوب وی که فورًا حدهيش را بپـرداػد و ا شود 

ب نهیعادل نيست و اثر شرعی بر توحه ،بینداػد ا ؛ شود اش وترت  کـه تـدارک آنشـه حـدون عـغر او  در ووردی 
کرده  ع»ترک  ـارات روػه - است« واضب ووس  کف  تـأظير در قضـای آنهـا  - وانند قضای نهاػ خا روػه خـا ادای 

که سهل بـر  - واننـد عـدالت - اشکال ندارد و اثر شرعی ،انگاری در ادای واضب وحسوب نشود حه وقداری 
 . شوداش ضاری ویتوحه

گانهتوضيح و تفصيل . 2 های وصتلـف رسـاله عکـر شـده در حصش ،برظی اػ عناوین وغکور در وباحب ضدا
 . است
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کردن آنها .8  .  وانع شدن اػ عکر ظداوند وتعال در وساضد و سعی در ظراب 

ار .9 کف   .  فرار اػ ضنگ وسلهين حا 

کردن وردم  .11  . اػ راه ظداوند وتعالگهراه 

ی حه حدن .11 کل  کردن ضرر   .  وثل نقص عضو خا زوال عقل ،ظودکشی خا وارد 

که ظون او وحترم است .12 کسی  کـودک خـا وسنـون  - کشتن وسلهان و  هرطند 
کهک و اعانت بر - حاشد کلهـه ،این اوـر و نيز  گفـتن  کـه ووضـب هرطنـد حـه  ای حاشـد 

گردد  . وقوع قتل 
کسی ، حا ػدن، حق  تساوػ حه نا .13 کردن و وانند آن نسبت حه وسلهان و  وسروح 

 .  که ظون او وحترم است

 .  سقط ضنين .14

 . دروغ .15
 . قسن دروغ حه ظداوند وتعال .16

 .  گفتار حدون علن و دليل وعتبر .17

و حسـاب و پوشـش و عفـاف اسـالوی و سـایر  ترک عهدی نهاػ و روػه و حذ .18
 .  واضبات الهی

ػ پردا .19 ظت نکردن ػکات و ظهس واضب خا تأظير در پرداظت آن )حدون وسو 
 .  شرعی(
پرداظت نکردن حدهی طلبکار خا تأظير در ادای آن حـا وضـود وطالبـۀ طلبکـار  .21

که در فصل  ،و توانایی والی حدهکار در ادای دین  . شود عکر وی« دین»حا توضيحاتی 

خا در طاعات و عبادات .21  . ر

ت و حدرفتاری حا پدر و وادر و ترک احسان الػم حه آنانعقوق والدی .22  .  ن و اعخ 
 .  عدم رعاخت وظاخف شرعی واضب در قبال فرػندان .23
 .  عدم رعاخت وظاخف شرعی واضب زوضين نسبت حه خکدخگر .24

 . قطع رحن .25 
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 .  وشغول شدن حه لهو حرام وانند غنا و ووسيقی لهوی . 26 

 . قهار حاػی .27  

سـت اػ قبـول پ کهک و ههکاری حا ظالن در ظلهش خـا اوـور حـرام دخگـر و نيـز .28  
ســت حــه وصــلحت عی حاشــد و پــغیرش آن پوگــر آنکــه اصــل عهــل شــر؛ ضانــب آنــان

وسلهين حاشد خا حه قصد احسان حه وـؤونين و دفـع ضـرر اػ آنـان حاشـد خـا آنکـه فـرد در 
 .  کراه( شده حاشداقبول طنين ونصبی وسبور )

 .  هد و نغر و قسن شرعیشکستن ع .29 

ی حا غير وسلهانان ظيانت و پیهان .31   .  شکنی و نقض وعاهده حت 
که(هتک و . 31 سات )وانند قرآن و اساوی وتبر   .قد 

کردن وال و صرف آن در آنشه شاخسته نيست( . 32   .  تبغیر )بیهوده ظرح 

خادتر اػ آنشه شاخسته است( . 33   .  اسراف )صرف وال ز

اع( و سایر وست شرب ظهر .34   .  ها و وشروحات الکلی کننده و آب ضو )فق 

 . ِسحر .35  
 . ِکهانت .36 
 . لواط .37 
 . ػنا .38 

ن .39  کسی حدون بی   .  شرعی ۀنسبت دادن ػنا خا وانند آن حه 

کردن بین ورد و ػن حه ػنا .41   .  خا دو ورد حه لواط(، قٖيادت )ضهع 

کــه در اســتهناء و ظــود ارضــایی و ســای .41  ــا توضــيحی  ر اســتهتاعات ضنســی ح
 .  شود عکر وی« 333»وسألۀ 
 . دوستی و ورتبط شدن حا ناوحرم در ووارد غير وشروع .42
کـه توضـيح آن در ضلـد طهـارم فصـل ؛ نگاه حه ناوحرم خا لهـس حـدن نـاوحرم .43

 .  شود عکر وی« احکام رواحط ػن و ورد و وساجل اضتهاعی آنان»

خافــت دیرکــرد در اػای تــأظير در پرداظــت دیــنرحــا در قــرض خــا وع .44  ، اولــه و در
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گواهی بر عقود  .  های ربوی وعاوالت و وام، ههشنين اضرا خا ثبت خا 

سـکرات اػ وال حرام( وانند بهـای ظهـر و وظوردن ُسْحت )ظوردن و ارتزاق  .45 
کار که آواػ غنایی وی، و اضرت ػن ػنا  .  ظواند اضرت فرد آواػظوان 

 .  گيرد که قاضی برای صدور حکن ویای  رشوه .46 
 . دػدی و سرقت .47 
ف در وـال وسـلهان  .48  ف در وال ختين حه ظلن و ناحق  و نيز غصـب و تصـر  تصر 

 . حدون رضاخت او

ف حه ناحق  در اووال بیت .49    .  الهال تصر 
ٰی  .51 ت شرعی وتوف   .  عهل نکردن حه وصي 

 . غش  در وعاوالت .51 
 . فروشی کن .52 

گوشت و وردار .53   گوشت ظوک و حيوانات حرام   . ظوردن 

گناه بین وؤونين .54  کردن فحشاء و   .  شاخع 

اوی و سصن .55   گردد نه  که ووضب تفرقه بین وؤونين  کردن   . طينی 

کردن حا وسلهان بیش اػ سه روػ .56   1.واضبحنابر احتياط  ،قهر 

 .  واضبحنابر احتياط  ،ظلف وعده .57  

گفتار خا عهل حسد .58    ؛ ههراه حا اظهار اثر آن حا 
ــر آن« حســد» اػ رعایــل اظالقــی و صــفات هرطنــد  ،حــرام نيســت، حــدون اظهــار اث

 .  شود ناپسند وحسوب وی

ر .59   ؛ تکب 
کـه فـرد بـر اثـر ظودحالت نفس« ِکْبر» تـر و برتـر اػ  ظـودش را بـزرگ، پسـندیانی اسـت 

که وستحق  ، دخگران ببيند تی   ؛ آن حاشد حدون داشتن وزخ 
                                                           

داشـته  ای  وفسـده، آن را اقتضـا نهاخـد خـا آنکـه قهـر نکـردن، وگر آنکه وظيفۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر. 1
که وراعات آن اػ نظر شرعی  .  تر حاشد وهن، حاشد 
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گفتار خا رفتارش اظهار و ابراػ نهاخد حرام است ،طنانشه انسان  و حدون  1کبر را حا 
ــر آن حــرام نيســت اػ رعاجــل اظالقــی و صــفات ناپســند حــه حســاب هرطنــد  ،اظهــار اث

 .  آخد وی

گفتن حه وؤون و لعن وی .61   . فحش و ناسزا 

کردن او .61    . اهانت حه وؤون و عليل 

 . اسرار وؤونافشای  .62  

گناهان غير علنی و پنهان وؤون .63   س برای اطالع اػ   . تسس 

کردن حه ضان خا وال خا ِعْرض وسلهان .64    .  ضرر وارد 
کردن حقوق شرعی ههساخگان .65  .  پاخهال 

 . تههت ػدن .66 

 .  غيبت .67 

که وستهد نيست .68  کسی   .  فتوٰی دادن در اوور دخنی برای 
که  حق  و نيزقضاوت حه نا .69 کسی  کردن برای  ت و شراخط شرعی اقضاوت  هلي 

 . آن را ندارد 
ب پس اػ هسرت .71 ر ُ ع   ؛ ت 
کشـور خـا شـهری   که انسـان سـرػوين اسـالوی خـا  ونظور اػ آن در این ػوان آن است 

تواند وعـارف دخنـی و احکـام شـرعی را در آن بیـاووػد و واضبـات الهـی را انسـام  که وی
کشـور خـا شـهری ه دهد و اػ حرام کرده و حـه سـرػوين خـا  ای الهی اضتناب نهاخد را ترک 

کاسـتی پـغیرد کـه دیـن و اخهـانش  گزخنـد  گونـه ،ونتقل شود و در آن اقاوـت  کـه   حـه  ای 
گردد خـا نتوانـد ههـه خـا ، اخهان و اعتقادش حه عقاخد حق کن رنگ  سست و ضعيف و 

که در شرخعت اسـالم حـه آنهـا اوـر شـ گناهـانی را حعضی اػ واضباتی را  ده انسـام دهـد و 
   .که نهی شده ترک نهاخد

کشور غيـر اسـالوی رفتـه اسـت ،حنابراین  که حه  کـه وانـدن او  ،وسلهانی  گـر حدانـد  ا
                                                           

که اظهار آن آثار را آثاری د، در ظاهر نفسانی ۀاین رعخل. 1 ر»ارد   .  گوخند« تکب 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کاسـتی دیـن و اخهـان او و ظـانواده خـا  کشورهای غير اسالوی( حه  کشور )خا سایر  در آن 
ـــا ، شـــود کشـــيده وی، فرػنـــدانش در ســـایر ولـــی ســـکونتش در وـــيهن اســـالوی ظـــود خ

حاخد حـه وـيهن ، گردد اش وی کشورهای اسالوی حاعب حفظ دین و اخهان او و ظانواده
کشورهای اسالوی هسرت نهاخد وی را ، وگر آنکه رفتن حه آنسـا؛ اسالوی ظود خا سایر 

ح و ػحهــت فــوق ــر  ــا ح  ــا  العــاده در ظطــر وــرگ خ ــل نيســت بینــداػد خ کــه قابــل تحه  ای 
کــه حاعــب رفــع ت کــه ووضــب ضــایز ، کليــف شــودضــرورتی پــیش آخــد  ههاننــد ضــرورتی 

و در ایـن فـرض  شـود شدن ظوردن وردار برای حفظ ضان اػ ظطر ورگ و اوثـال آن وی
کند و بیشتر اػ آن ضایز نيست ،هن کتفا   .  حاخد حه حد  الػم و ضرورت ا

 .  شهادت دادن حه ناحق   .71 
که اظهار آن الػم است .72  آن در ضـهن کـه توضـيح ، کتهان شهادت در ضایی 

 . وسألۀ حعد ظواهد آود
کـه  . 395 مسأله فی  گر اػ فرد وکل  ـت شـاهد واقـع شـدن دارداا درظواسـت شـود ، هلي 

احتيـاط واضـب ، خا اقرار خا وانند آن اػ حقوق الناس حاشـد 2خا اخقاع 1که شاهد بر عقد
که قبول نهاخد  ؛ آن است 

ـه داشـته حاشـد خـا  ل شهادت وغکور بـر وی ضـرر قابـل توض  ههـراه حـا  وگر آنکه تحه 
ت فوق ح( حاشد خا وستلزم اوـر حراوـی  وشق  ر  ل نيست )ح  که وعهواًل قابل تحه  العاده 

ــراخش  3،حاشــد ــا ادای شــهادت ب ــر ادای شــهادت نباشــد خ ــادر ب ــا در وقــت احتيــاح ق خ
ضی خا ضرری حاشد ر   4.ح 

گرفتـه شـود ،ههشنين ف بر عقد خا اخقاع خا غير آن شاهد  گر فرد وکل  سـپس اػ او ، ا
که ادای شهادت نهاخدظواس گر بـر عقـد خـا اخقـاع ؛ قبول بر وی الػم است، ته شود  ا ا او 

                                                           
 . اػدواح، وصالحه، اضاره، وانند بیع. 1

 . حدهکار اػ حدهی ۀعو   ءابرا، ُضعاله، وانند طالق. 2

 .  وانند نگاه حه شروگاه برای شاهد بودن بر والدت نوػاد. 3

ـه طـوری  ،و در وورد ضرر در وورد ناتوانی خا حرح خقين خا اطهينان حه آن الػم است. 4 احتهـال ضـرر قابـل توض 
کافی استکه ونشأ ظوف وی  .  شود 
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گرفتـه شـود وگـر ، قبـول واضـب نيسـت، خا اور دخگری شـاهد حاشـد حـدون آنکـه شـاهد 
اوتنــاع اػ ادای  ،کــه در ایــن صــورت آنکــه ظــالن و وظلــوم اػ طــرفين نــزاع را حشناســد

 .  شهادت در خاری وظلوم ضایز نيست
کفایی اسـت 1،این واضب در هر دو ووردکر است، شاخان ع  ـف  واضب  گـر وکل  و ا

کــه  کــه شــصص دخگــری  ــت دارد اقــدام حــه ایــن اوــر وــیاحدانــد  بــر او قبــول ، نهاخــدهلي 
 .  واضب نيست

گناهان و  ها  ها و وعروف ونكر شناخت تفصيلی احكام برخی از 
گناهــان و ،در ایــن حصــش ونکرهــا و نيــز  حــه بیــان احکــام بیشــتری درحــارۀ برظــی اػ 

 : شود ها پرداظته وی تعدادی اػ واضبات و وعروف

 غنا و ووسيقی 
، طـه شـعر -و آن عبارت است اػ سصنان لهـوی  2حاشد حرام وی« غنا» . 396 مسأله

                                                           
ل شهادت و درظواست ادای آن. 1  . درظواست تحه 

ــ، دیــن . پیشــواخان2 کيــد  بــر حروــت غنــا هــدٰی  ۀاجه  آور برظــی  انــد و خــادداشــته و اػ آن بــر حــغر داشــتهتأ
گوار آن شده  :  شودره ویدر عیل حه حعضی اػ رواخات آن اشا، اندعواقب تلز و نا

خاد وی دة بن ز کـرد وردی  .بودم نزد حضرت اوام صادق گوخدوسع  در ، پـدر و وـادرم فـداختان»: عـرض 
ــار(  ــزار ووســيقی شــبيه ت ــا عــود )خکــی اػ اب ــه ح ک ــد  ــان ظواننــده دارن کنيزک ــه ههســاخگان وــن  ک ضــایی هســتن 

ـی حـه دستشـویی وـی، نواػند وی کـه بـرای تصل  کـ گـاهی وی، روم ون هنگاوی  ه بـرای شـنيدن آن نشسـتن شـود 
کار را نکن: فروودند اوام صادق. دهن ظود را طول وی کرد .این  حه ظدا سوگند ون طيـزی : آن ورد عرض 

 .  روم ولی ظود حه آن وسلس نهی ،شنوم )آواػ و آهنگ( وی

که ظداوند وتعـال فروـوده اسـت تو را حه ظدا آخا نشنيده: نددفروو اوام صادق ـْهع  »: ای  ـر  إن  الس   ص  اْلب  و 
ْســُؤوالً و   ْنــُه و  کــان  ع   ُاوٰلِجــك  

 
ُکــُل گــوش و طشــن و دل ،(13 ۀآخــ ،)ســورۀ اســراء ،«اْلُفــؤاد   آنهــا  ۀههــ ، خعنــی ههانــا 

کاری  .  اند( که انسام داده  وسؤول هستند )در برابر 
کرد کتـاب ظـدا را نـه اػ عربـی و نـه اػ عسهـی نشـنيد ،حه ظدا قسن: عرض  ـه ، ام هگوخا هرگز این آخـه اػ  البت 

کرد و استغفار وی کار حاػگشت نصواهن   .  کنن حعد اػ این حه آن 
کن و نهاػ حصوان: نددفروو اوام صادق که وی برو غسل  گنـاه بزرگـی را ورتکـب ، توانیهر وقدار  ههانا 

گـر حـا ههـين حـال اػ دنيـا وی، شدی وی کـن و اػ هـر ؛ رفتـی طه حسيار حال تـو حـد بـود ا ظـدا را حهـد و سـپاس 
کارهــای قبــيح و ػشــت را ، آنشــه در نــزد پروردگــار وکــروه اســت درظواســت توحــه نهــا زیــرا ظداونــد وتعــال ضــز 
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هــــا و آواػهــــای ورســــوم و وعهــــول نــــزد اهــــل لهــــو  ها و لحن کــــه حــــا ســــبک -طــــه نثــــر
حاشـــد و  هیانگيـــز و وحــزون ن و فرقـــی بــین غنــای شـــاد و غنــای غــن شــود وی ظوانــده
ظوانـدن حـا ، ظـوانی ظوانی و ضهع بین تک، طور فرقی بین آواػ غنایی ػن و ورد ههين

 .  استفاده اػ دستگاه صوت و غير آن نيست
کـــدام آواػ عرفـــًا وناســـب حـــا )وعيـــار تشـــصيص ایـــن ووضـــوع شـــاخان عکـــر اســـت، 

کـدام سـبک ظوانـدن عرفـًا در نـزد  کـدام آواػ وناسـب نيسـت خـا  وسالس لهـو اسـت و 
کــدام ســبک ورســوم نيســت(ا ــه، هــل لهــو ورســوم اســت و  ــف   عهــدۀ شــصص  ح وکل 

ف وی وی را تشصيص   حسياری اػ ووارد آن ،تواند حا وراضعه حه عرف وردم حاشد و وکل 
 .دهد

کــه وحتــوا و وــتن غيــر لهــوی دارد . 397 مسأله ولــی ســبک ظوانــدن آن  ،صــداهایی 
 : دو صورت دارد، وناسب حا وسالس لهو است

ــ .الففف ــرآـآن وحت ـــدعــا و عک، نوا ق ـــر حاشـ ــدن آن؛ دـ ــا لح ظوان ـــح ـــغناخ  نـ حــرام  ، یـ
 .  تــاس 

                                                                                                                               
گـغاروکروه و حد نهی کار قبيح و ناشاخسـت را بـرای اهلـش وا کـاری اهلـی دارد، شهارد و  وسفائل  .«ههانـا هـر 

 .3ح ،113ص ،35حاب، ابواب األغسال الهسنونة ،1ح ،الشيعه
که اوام صادقدر حدخب نقل شده ا کـه در آن غنـا حاشـد ظانـه»: فروودند ست  اخهـن اػ وـرگ و . 3: ای 

گهــانی نيســت گوار و نا ــا . «شــوند فرشــتگان وارد آن نهی. 1؛ شــود دعــا در آن وســتساب نهی. 2؛ وصــيبت ن
 .3ح ،141ص ،33حاب، ابواب واخکتسب حه، کتاب التسارة ،33ح ههان،

که فرووــت شــرواخ ادقــاػ اوام ص  .21ح ،143ص ههان،. «شود غنا ووضب نفاق و فقر وی»: دــدنده 
ــه طــه »: پرســيد در حــدخب دخگــر نقــل شــده اســت شصصــی اػ اوــام صــادق وردوــان پســت و فروواخ

کـه شـراب وی: نـددفروو کسانی هستندا آن حضرت  ،344حـاب  ههـان،. «نواػنـدنوشـند و طنبـور وـی آنـان 
 .  33ح ،133 و 133ص

کــه  گــوش فــرا دهــد )در روػ قياوــت(... »: فروودنــد ظدا رســولدر رواخــت نقــل شــده  کــه حــه لهــو   ،کســی 
گوشــش رخصتــه وی ــواب وــا خکتســب حــه ،31ح ،هسففتذسک الىسففائل . «شــود ُســرب وــغاب در   ،54حــاب ، اب

 .33353ح ،222و  223ص
کـه ظداونـد وتعـال در قياوـت وی کـه حـه حهـد و ثنـای وـن »: فرواخـد در حدخب نقـل شـده  ای فرشـتگانی 

کسانی، ول هستيدوشغ گوش  گوش و زحان ظود را اػ غنا حـاػ داشـته صداختان را حه  . «برسـانيد، اند که در دنيا 
 33333ح ،233ص ،35حاب، ههان
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کـه حــا سـبک  دعــا و عکـر(، سـایر سـصنان )غيـر قـرآن .ب لهـوی و لحـن غنــایی  حاشـد 
، ودخحـه و ورثيـه، غـزل اسـالوی، طه شعر حاشد و طه نثر وثـل قصـيده، شود ظوانده وی

 .  ضایز نيست، واضب  احتياط طنين ظواندنی حنابر؛ آويز و وانند آن کلهات حکهت
کـه وحتـوا و وـتن حـاطلی نـدارد و سـبک ظوانـدن آن هـن لهـوی  ،حنابراین صـدایی 

 .  اشکال ندارد، نيست
گـــرفتن بـــرای آن نيـــز حـــرام ، گـــوش دادن حـــه غنـــا . 398 مسأله حـــرام اســـت و اضـــرت 
گيرنده وی گـرفتن و خـاد دادن آن نيـز  ،طـور ههين .شود والک اضرت نهی، حاشد و  خـاد 

 .  ضایز نيست
ی اػ فنون انسانی وی، «ووسيقی» . 399 مسأله هـایی  صـداها و آهنگ، حاشـد و آن فن 

خــک اخســاد وی کــه اػ نــواظتن ابــزار وصصــوص ووز ووســيقی اػ نظــر حکــن  .شــود اســت 
 :  دو نوع است ،شرعی

کـه وناسـب وسـالس لهـو نباشـد ؛هىسيمی حفالل. الف وثـل ووسـيقی ؛ آن اسـت 
کـه در عـ وناسـب حـا وسـالس لهـو ، رفارتش )وارش نظاوی( و طبل و سنذ عزاداری 

 .  شود وحسوب نهی
کــه وناســب وســالس لهــو حاشــد ؛هىسففيمی حففشام. ب خعنــی شــنوندۀ ؛ آن اســت 

کـه اػ ایـن اوـور لـع حاشـد( تشـصيص وی، ووسيقی )ظصوصـًا ػوـانی  کـه ایـن  وط  دهـد 
کار وی  در وسالس   آهنگ    1.رود لهو حه 

وناسـب حـا وسـالس  عرفـاً  ایـن ووضـوع )آخـا ووسـيقی  تشـصيصشاخان عکر اسـت، 
ــه( ــا ن ــه، اهــل لهــو هســت خ ــف وی  عهــدۀ شــصص  ح ــف وی وکل  ــا  حاشــد و وکل  ــد ح توان

فرقــی ، و در ایــن حکــن را تشــصيص دهــد  وراضعــه حــه عــرف وــردم حســياری اػ وــوارد آن
تی تی و غيــر ســن  کالســيک و غيــر ، بــین ووســيقی ایرانــی و غيــر ایرانــی و ووســيقی ســن 

 .  کالسيک و وانند آن نيست
                                                           

، های تلویزیونی و ووسيقی وناسب حا وسـالس فسـادآور شبکه  های تند و طرب آهنگ  ،اػ ضهله ووارد آن. 1
گناه ویهای شبانه و وسالس  پارتی، عيش و نوش، رقص  . حاشد عروسی 
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ــه ووســيقی حــرامگــوش  . 411 مسأله طــه اخنکــه شــنونده در  ،حاشــد حــرام وی، دادن ح
ــه ــا ن ــواظتن ووســيقی حضــور داشــته حاشــد خ ــه صــورت ػنــده و  ،وسلــس ن ووســيقی ح

 های تلویزیـونی داظلـی خـا ظـارضی ضبط شده و اػ شـبکه  وستقين پصش شود خا قبالً 
 .  پصش شود، های پصش خا ووحایل و وانند آن خا سایر دستگاه

کـــه بـــرای هوســـرانی، لـــس لهـــوونظــور اػ وس . 411 مسأله اشـــی و ، وسلســـی اســـت  عي 
ظوشگغرانی آن حا ارتکاب اوـور حـرام وثـل هرطند  ،ظوشگغرانی تشکيل شده است

گـوش دادن . حنابراین، ههراه نباشد اظتالط ناوشروع ػن و ورد، شرب ظهر نواظتن و 
در وسلــس عــادی هرطنــد  ،حــرام اســت، حــه ووســيقی وناســب حــا ایــن نــوع وســالس

گوش داده شودنواظته   . شده خا حه صورت فردی 

ی برای  حه . 412 مسأله کل  گـوش دادن حـه صـدایی  طور  ههـان طـور  - ضـایز حاشـد آنکه 
 : رعاخت طند نکته الػم است - که اػ وساجل قبل استفاده شد

 .  نباشد غنایی ، ظوانده شده آواػ .الف 
 .  وناسب حا وسالس لهو نباشد ،و آهنگ آن ووسيقی  .ب 
کفـر ، و ظالف شرع وطالب ونفی  ،ندن ظوانندهظوا وحتوای  .ج  وثـل دعـوت حـه 
 .  فحشاء و احتغال نباشد، دخنی بی  و

کردن صدا ههراه است نباشد آواػظوانی ، وردان برای  .د  که حا ناػک و لطيف   . ػن 
گوش دادن حه آن ضـایز نيسـت . 413 مسأله که نواظتن ووسيقی لهوی و  ، ههان طور 

گــرفتن بــر نــواظتن ووســيقی حــرام گيرنــده نيــز حــرام وی ،اضــرت  والــک آن ، حاشــد و 
ن آن نيز حرام است نهی  .  شود و تعلين و تعل 

گر فرد در ووردی . 414 مسأله که آواػ غنا ، ا کند  خـا ووسـيقی لهـوی ، است خـا نـه شک 
کــه تعرخــف غنــا و لهــو و ووســيقی لهــوی را وی، اســت خــا غيــر لهــوی کســی  ، دانــد بــرای 

 .  حاشد ولی ظالف احتياط وی؛ شنيدن آن حرام نيست
کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد ههــان، وعيــار حــرام بــودن ووســيقی . 415 مسأله ، طــور 

   .حاشد تناسب آن حا وسالس لهو وی
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کســی حگوخــد ،حنــابراین  گــر  ــی را در وــن اخســاد »: ا ایــن نــوع ووســيقی حالــت ظاص 
ایـن حـرف او وعيـار حـرام خـا حـالل بـودن ، «در ون اثر نـدارد»: خا آنکه حگوخد« کند نهی

ــ؛ ووســيقی نيســت گــاهالبت  کــه  نشــان وی، در شــصص اخســاد حــالتی ظــاص، ه  دهــد 
 .  ولی ههيشه این طور نيست؛ ووسيقی حا وسلس لهو تناسب دارد

کـه در وسـاجل قبـل عکـر شـد ههان . 416 مسأله گـوش دادن حـه غنـا و ووسـيقی  ، طـور 
  1؛وناسب حا وسالس لهو حرام است

گوش ندهـد  گر فرد حه ووسيقی حرام خا غنا  ا ا گوشـش، او  ، حصـورد ولـی آن صـدا حـه 
گوش ظـوردن صـدای ووسـيقی حـرام خـا غنـاحنابراین،  .ورتکب حرام نشده است ، حه 

گـوش فـرا دادن حـه  حه ظودی ظود حرام نيست و طنانشه برای آنکه حصواهد ظود را اػ 
گفـتن عکـر و ، آن صدا حـاػ دارد کتـاب ظوانـدن خـا  الػم حاشـد وشـغول اوـر دخگـری وثـل 
کار را ا، وانند آن حاشد نسام دهد و وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نيز حـا حاخد این 

ق شراخط آن واضب است  .  تحق 

ها و  رسـتوران، آهـن حاػارهـا و سـالن فرودگـاه خـا راه، ها پارک، ها در اتوبوس . 417 مسأله
که وهکن است ووسيقی وناسب حـا وسـالس لهـو پصـش  کز عهووی  ، شـود خا سایر ورا

ــ؛ رفــت و آوــد ضــایز اســت ــی انســان حاخ ـــول گ ـــوش دادن عهد اػ  ــه آن ظــودداری ـ دی ح
گــوش انســان حصــورد دـنهاخــ گــر آهنــگ ووســيقی حــدون قصــد و اظتيــار حــه  اشــکال ، و ا
 . ندارد

ــــا ضشــــن . 418 مسأله ــــه شــــرکت در وســــالس عروســــی خ ــــه در آن برناو ک های  هایی 
طنانشـه فـرد حدانـد خـا ، گردد خا شاول اوور حرام دخگری اسـت   ووسيقی لهوی اضرا وی

که ظودش حه حرام  و واضـب اسـت فـرد در صـورت  ضایز نيسـت، ظواهد افتادحترسد 
حـه وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر حسـب  ،اطالع خا حضور در طنين وسالسـی

گــاه وهکــن اســت تــرک وسلــس خــا حاضــر نشــدن در آن کنــد و  اػ ، شــراخط آن عهــل 
 .  وصادیق نهی اػ ونکر حاشد

                                                           
که در وساجل قبل عکر شد. 1  . حا توضيحی 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

که احتهال اثـر نهـی ،ههشنين  کـه نهـی اػ ونکـر دهـد و وطهـجن اسـتدر صورتی 
گنــاه، واضــبحنــابر احتيــاط  ،تــأثير اســتبــی کراهــت و نــاراحتی ظــود اػ  را  الػم اســت 
گر 1،ای اظهار نهاخد گونه حه توانایی نهی اػ ونکر ندارد و حضـور او عرفـًا ووضـب  حلکه ا

گنــاه و اوضــای ــر  ــان ب ــا تشــویق آن ــان وحســوب وی  تأییــد خ ــار آن حضــور ضــایز ، شــود ک
گوش نکند هرطند صدای، نيست  .  غنا و ووسيقی لهوی را 
کــه  دادن و خــاد خــاد . 419 مسأله کســانی  گــرفتن ووســيقی لهــوی و تشــویق و تسليــل اػ 

گـــروه ،طـــور نواػنـــد و ههـــين ووســـيقی لهـــوی وی طـــرب و ُارکســـتر در هـــای ودعـــوت اػ 
ـــواظتن ووســـيقی لهـــوی  ـــه ن ـــه ح ک ـــر آن در صـــورتی  ـــا ضشـــن و غي وســـالس عروســـی خ

 .  شود اطل وحسوب ویضایز نيست و تروخذ ح، پرداػند وی
کشـورهای اسـالویپصش آهنگ و ووسيقی اػ رادیوها و تلویزیـون . 411 مسأله  ،هـای 

ف است تشصيص فرد، نشانۀ شرعی بر حالل بودن آن نيست و وعيار    .وکل 
گر فـرد ووسـيقی پصـش شـده را عرفـًا وناسـب حـا وسـالس لهـو وـی ،حنابراین  ،دانـدا

ػ  ،ههشنـين .گوش دادن حه آن ضـایز نيسـت اػ نهادهـای قـانونی ووضـب کسـب وسـو 
 .  شودحالل شدن ووسيقی حرام نهی

خــع و تکثيــر ســی، فــروش، ظرخــد . 411 مسأله ــا آواػ غنــایی و  توز دی ووســيقی لهــوی خ
کــه نــوعی تــروخذ و اشــاعۀ ، طــور ارســال آن اػ طریــق فضــای وســاػی و غيــر آن ههــين

 انگيزه بـرای ارتکـابدادن حه صدای حرام( خا سبب ارتکاب آن خا اخساد  حرام )گوش
گناه توس  .  ضایز نيست، شود ط دخگران ویاین 

حـرام اسـت و وعيـار در ، ظرخد و فـروش ابـزار وصصـوص ووسـيقی حـرام . 412 مسأله
   .نظر عرف وردم است، آالت وصصوص ووسيقی حرام

گونـه وسـيله ،حنـابراین  ـت سـاظت آن حـه  کيفي  کـه  کـه وعهـواًل در نــزد  ای  ای اسـت 
ــــداری آن ــــت نگه ــــردم ارػش و عل  اػ آالت ، يقی حــــرام اســــتاســــتفاده در ووســــ، و
                                                           

کراهت و انزضار اػ ارتکاب حرام ونافات داشـته حاشـد ،حنابراین. 1 گر رفتن او حا ابراػ  واضـب احتيـاط حنـابر ، ا
 . نباخد حه آن وسلس برود
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هرطند فرد آن را برای نواظتن ووسيقی ، شود وصصوص ووسيقی لهوی وحسوب وی
ه نکرده حاشد  .  حرام تهي 

 ػنـگ طـه بـی ،دارطه ػنگ -دایره )دف( اػ آالت لهو است و دایره ػدن  . 413 مسأله
 ؛ در وسالس عروسی و غير آن ضایز نيست -

ا ػدن حه وساخلی اػ قبيل سـينی کـه اػ آالت لهـو نيسـتند در  ...شـت وت، قاحلهـه، او 
گر حه، وسالس عروسی و غير آن ولـی ؛ طور وعهولی حاشد حه ظـودی ظـود ضـایز اسـت ا

خــتن ــی )ر ــت ػدن حــه نحــو ظاص  کيفي  گــر  کــه وناســب وســالس لهــو اســت ا ، دار( حاشــد 
 .  و احتياط واضب در ترک آن است اشکال دارد

ــه . 414 مسأله کــه بــرای حــاػی حش  کــرد آالت ووســيقی  در ، ن آنهــا فــراهن شــدهها و آرام 
که ووسيقی حاصل اػ آنها ههان ووسيقی وناسب حا وسالس لهو حاشـد داد ، صورتی 

ف نهی توانند اػ آنها برای نواظتن ووسـيقی  و ستد آنها ضایز نيست و افراد حالغ و وکل 
گوش فرا دهند کنند خا حه ووسيقی لهوی آن     .لهوی استفاده 

ــۀ ناحــالغ بــر  بــر واضــبحنــابر احتيــاط  ،طــور ههــين کــه سرپرســتی و تربیــت حش  کســی 
گــوش دادن حــه غنــا و ووســيقی لهــوی حــاػ ، عهــدۀ اوســت الػم اســت او را اػ نــواظتن و 

 . دارد

 رقص 
رقصيدن ػن در برابر ورد ناوحرم و ههـين طـور رقصـيدن وـرد در برابـر ػن  . 415 مسأله
 ؛ حرام است، ناوحرم

ر رقصـيدن ػن در برابـر ههين طو، رقص ػنان برای ػنان خا رقص وردان برای وردان 
حرم حرم و نيز رقص ورد در برابر ػن و  حاشد و احتيـاط واضـب  وحل  اشکال وی، ورد و 

وعـرض فسـاد نبـوده و ههـراه حـا عهـل حـرام دخگـری هرطنـد  ،در ترک این وـوارد اسـت
   .ههشون نواظتن خا پصش ووسيقی لهوی خا اظتالط ػن و ورد نباشد

که دخگری نباشـد و تـويم حـا  حه تنهایی در رقص ػن برای شوهرش . 416 مسأله ضایی 
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ـا رقـص شـوهر بـرای ػن؛ ضـایز اسـت، اور حرام دخگری نباشـد واضـب حنـابر احتيـاط  او 
 .  ضایز نيست

اصی . 417 مسأله  .  وطلقًا ضایز نيست ،واضبحنابر احتياط  آووػش رق 

 هه و نقاشی  وجس 
که حکن هرهست سه نوع« تصاویر» . 418 مسأله  :  حه شرح عیل است ،خک اػ آنها ند 

گر تصویر .الف گـل وربـوط حـه ووضـودات بـی ا ، حاشـد ...درظـت و، بوتـه، روح وثـل 
اشی آن  هۀ آن - برضسته حاشدهرطند  -نق   .  اشکال ندارد، و نيز ساظتن وسس 

گــر تصــویر .ب اشــی انســان و ، دار حــدون برضســتگی حاشــد ووضــودات روح ا وثــل نق 
کــاوپیوتری احــی عکــس  ــدارد، حيــوان و طر  و  و تصــاویر فتــوگرافی )عکــس( اشــکال ن

 . ههين حکن را دارد ،تصاویر تلویزیونی وعهول در ػوان وا هن
گـــر تصـــاویر .ج ـــه شـــکل و، دار ووضـــودات روح ا ـــن و برضســـته حاشـــد ح وثـــل  -سس 
ه کاوـل -1ضن  و فرشتگان، انسان و حيوان ۀوسس  کاول خا در حکن   2طنانشه تصویر 

رت ســاظت ســاظتن و اضــ، حـه حســاب آخــد 3دار حاشـد خــا تصــویر نــاقص اػ ووضــود روح
، و در حــرام بــودن ســاظت آن فرقــی بــین ســنگ حــرام اســت، احتيــاط الػم حنــابر، آنهــا
 .  کاووا و وانند آن نيست، پارطه، گر، پالستيک، فلز، طوب

هه خا تصویر برضستۀ حعضی اػ اعضای حـدن  . 419 مسأله کـه  -ساظت وسس  طـوری 
گفته نشود گفته شود حعضی، عرفًا حه آن انسان خا حيوان ناقص  اػ اعضـای  حلکه وثاًل 

 . اشکال ندارد، وانند خک سر خا خک پا خا خک دست و وثل آن - حدن اوست

                                                           
 .  غول، دار وثل سيهرغ خا ووضودات ظيالی روح. 1

کاول وانند تصویر در . 2 کسـی ، نشسته تصویر برضستۀ شصصحکن  خا تصویر برضسـتۀ نـين رد اػ انسـان خـا 
 . که دستش را پشت سرش قرار داده است 
هه خا تصویر برضستۀ شصصو ،  دار تصویر ناقص اػ حيوان روح. 3 دست برخده خا پا برخده خـا فـردی  انند وسس 
کــه نقـص حــه ضهـت فقــدان عضـو ،و در ایــن وـورد کـه ســر نـدارد  کـه در حيــات نقشــی فــرق نـدارد  ی حاشــد 

ر است ندارد وثل دست خا پا  . وثل سر حاشد، و خا حه ضهت فقدان آنشه در حيات وؤث 
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هه . 421 مسأله که ساظت وسس  واضب حـرام اسـت )وـورد حنابر احتياط  در وواردی 
ـــروش آنهـــا ، «(335»اػ وســـألۀ « ح» ـــد و ف ـــا صـــرف نظـــر اػ  -ظرخ ـــه ظـــودی ظـــود و ح ح

هرطنـد  ،ز ضـایز اسـتنگهداشـتن آنهـا در ونـزل نيـ؛ اشـکال نـدارد - های دخگـر عنوان
 .  حاشد وکروه وی

های نهاخشــی بــرای  های اســباب حــاػی خــا عروســک ســاظتن عروســک . 421 مسأله
کــار  وانکن، بــری اشــکال حيوانــات گر، کودکــان کــه بــرای نهــاخش لبــاس حــه  هــایی 

ــد وی ِکــت انســان، رون ــه، وا ــون خــا ســایر اشــياء حــه شــکل پاخ ــا تلویزی های  های تلفــن خ
هه را دارند، حيوانات  . حکن وسس 

ـــــه . 422 مسأله گلـــــدوػی اشـــــکال ووضـــــودات روح تک  دار وثـــــل انســـــان و  دوػی و 
گر برضستگی قابـل ، که وقداری برضستگی دارد، حيوانات بر روی پارطه و وانند آن ا
ــه نداشــته حاشــد اشــکال نــدارد ــهه را دارد ،و در غيــر ایــن صــورت توض  و  حکــن وسس 

هۀ دار نيزدوػی اشکال ووضودات روح وروارخد  .  آنها است در حکن ساظتن وسس 
کارظانه . 423 مسأله هه را فرد خا  که سر وسس  کارظانـۀ  ای ساظته در صورتی  و فرد خا 
صل ، دخگر کارظانـۀ کنند خا آنکه ههان فرد خا  حدنش را حساػد و افرادی سر را حه حدن وت 

که حدن را وی وی  کند ،ساػد دو  ـهه ، سر را حه حدن وصل  تصـویر  کـه -ساظت حـدن وسس 
ــر آن صــادق اســتدار  نــاقص اػ ووضــود روح و  حاشــد حــرام وی، احتيــاط الػم حنــابر - ب

کردن سر حه حدن هن ، ولـی سـاظت سـِر تنهـا؛ ضـایز نيسـت، الػمحنـابر احتيـاط  ولحق 
 . اشکال ندارد

گر وصداق هتک حروت وؤون و اهانـت  . 424 مسأله کارخکاتور اشصاص ا کشيدن 
کـار حاشـدهرطنـد  ،حه او حاشد ضـایز نيسـت گـر؛ ظـود شـصص راضـی حـه ایـن  در  ولـی ا

  . اشکال ندارد، هتک و توهين حه حساب نياخد، عرف اوروػ

 تراشی ریش 
کــردن آن . 425 مسأله خــش خــا واشــين  گــر وثــل تراشــيدن حاشــد، تراشــيدن ر حنــابر  ،ا
 .  ضایز نيست، واضباحتياط 
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خـــش و وحاســـنش را  . 426 مسأله ـــۀ ر گـــر فـــرد وـــوی قســـهت طانـــه را نگـــه دارد و حقي  ا
کار  ؛ ستواضب ضایز نيحنابر احتياط  ،حتراشد حاػ هن این 

گونه که روی  حه شرط آنکـه حـه وقـدار ؛ وانعی ندارد، ها روییده ولی تراشيدن وویی 
ــه ــد انگشــت ح ــک حن ــًا طــول خ ــه هــن تقریب صــل ح ــه در ، طــور پیوســته و وت  ک اػ ووهــایی 

گونــه ها بــر روی اســتصوان ِلْحيــه )فــک پــایین( در دو طــرف آن  قســهت طانــه و پــایین 
گـوش )انتهـ، روییده ای اسـتصوان لحيـه( را نتراشـد و حـاقی حگـغارد اػ طانه تا وواػات 

کند آن فرد دارای لحيه و رخش است که عرفًا صدق   .  طوری 
کـه شـصص را ، تراشی والک حرام بودن در رخش . 427 مسأله کـه دخگرانـی  آن اسـت 

گفتگو وی  .  «رخش ندارد»: بینند حگوخند در وسلس تصاطب و 
خــش حــه هــر وســيله . 428 مسأله کــه حاشــد فرقــی نــدارد تراشــيدن ر واشــين  طــه حــا؛ ای 

خـش خـا وـواد شـيهيایی دخگـر و در هـر صـورت، تيغ، برقی حاشد خا دستی حنـابر  ،ظهير ر
 .  واضب ضایز نيستاحتياط 

خــــش را اضــــرت، واضــــبحنــــابر احتيــــاط  ،آراخشــــگر . 429 مسأله والــــک  تراشــــيدن ر
 .  شود نهی

کرده . 431 مسأله که فرد را وسبور حـه تراشـيدن رخـش  انـد و  تراشيدن رخش در وواردی 
کــه فــرد بــرای دروــانت خــا هنگــاراهــی بــرای رهــایی اػ آن نيســ ػم و ال م اضــطرار شــرعی 

خا تـرک تراشـيدن رخـش ووضـب ضـرر ، و ناطار حه تراشيدن رخش حاشد ضطروانند آن و
ت فــوق ــه خــا وشــق  ح(العــاده قابــل توض  ــر  ــل نيســت )ح  کــه وعهــواًل قابــل تحه  ، ای حاشــد 

 ؛ ضایز است

گــر اضــطرار خــا ضــرر خــا حــرح حــا تراشــيدن حصشــی اػ  ــه ا گونــهالبت  خــش حــه  کــه در ر ای 
 .  نباخد تهام آن را حتراشد ،واضبحنابر احتياط  شودعکر شد رفع وی« 323»وسألۀ 
کردن ووی حاالی لب )سبيل( خا تراشيدن آن اشکال نـدارد . 431 مسأله و حلنـد  کوتاه 

که روی لب حاال بیافتد گونه کردن آن حه ولی حـه ظـودی ظـود وکـروه ؛ حرام نيست، ای 
گوشتراشيدن  ،ههشنين .است گردن و پشت   .  ها وانعی نداردووی پشت 
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ػ شـرعی حاشـد . 432 مسأله گر تراشيدن رخش حدون وسو  عـدالت صـاحبش شـرعًا ، ا
تـوان وثاًل نهی؛ شودآثار شرعی عدالت در وورد او ضاری نهی ،حنابراین .حرػ نيستو

کرد خا نهی ، توان حه عنـوان شـاهد در دادگـاه در وـورد قتـلدر نهاػ ضهاعت حه او اقتدا 
 .  شهادت او را قبول نهود ...طالق و ،ػنا

 بندی و قهار شرط 
کـه  ت و حاػیحندی بین دو خا طند طـرف در وسـاحقا شرط . 433 مسأله هـا و وـواردی 
 .  حاشد حرام وی، رد و حاظت و رقاحت وطرح استدر آن ب

که قـرار حگغارنـد برنـده اػ حاػنـده طيـزی حگيـرد، «حندی شرط»ونظور اػ  ، این است 
کـه طه پول حاشد خا شیء دخگ که دارای ارػش والی است خا آنکه حاػنـده عهلـی را  ری 
انی انسام دهد حه، ارػش والی دارد برای برنده  . طور وس 

گــر در وســاحقات ورػشــی وثــل فوتبــال . 434 مسأله هــای ظــانگی و  واليبــال خــا حاػی، ا
کــدام وبلغــی حگغارنــد تــا فــرد خــا تــين برنــده حــا آن پــول بــرای ظودشــان، واننــد آن ، هــر 

کی خا طيز د کنند خا حا پول ضهع شدهظورا ه  ه شده و حه ، خگر تهي  ضایزه و وانند آن تهي 
 .  حکن قهار را داشته و ضایز نيست، فرد خا تين برنده داده شود

کس حاػنـده شـد ،طور ههين که هر  کنند  گر در این ووارد حا هن شرط  فـالن وبلـغ ، ا
کار قهار وحسـوب شـده و ضـایز نهی، حه دخگری حدهد اخنکـه التـزام و وگـر ؛ حاشـد این 

 .  عرفًا صادق نباشد 1،رد و حاظتقرارداد عوض در وقابل بإلزاوی در بین نباشد و 

گر دو نفر در وساحقۀ ورػشی خا حاػی . 435 مسأله کـه ، های ظانگی دخگر ا کنند  شرط 
هـای حـاػی   ها و نـرم افزار خـا آنکـه در حـاػی حـا دسـتگاه، حاػنده وبلغـی را حـه برنـده حدهـد

کـدام حـا که هـر  کنند  کـل  وصـارح ، ػی را ببـاػدشرط  وبلغـی را حـه برنـده حدهـد خـا آنکـه 
کند  .  حکن قهار را داشته و ضایز نيست، حاػی خا بیشتر اػ سهن ظوخش را حساب 

گر طرفين در وساحقات و حاػی . 436 مسأله کننـد و  شرط، هاا حندی را تبدیل حـه نـغر 
                                                           

د حه پرداظت نداند. خعنی حاػنده ظود را و1  . لزم حه پرداظت ندانسته و برنده نيز حاػنده را وتعه 
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کـــردِن عهلـــی حـــه صـــورت شـــرط، صـــيغۀ نـــغر حصواننـــد حندی  نـــغر وـــغکور عرفـــًا نـــغر 
ــدارد حســوب ویو ــه ســبب اخنکــه رضحــان شــرعی ن ــغری ح ونعقــد ، شــود و طنــين ن

 .  واند حندی نيز حه حال ظود حاقی ویشود و حرام بودن شرط نهی
ــــودن شــــرط . 437 مسأله ــــدی در حــــرام ب ــــراد نيســــت، حن ــــین اف ــــی ب ــــابراین، فرق . حن
ظوخشـــاوندان نيـــز ضـــایز ، بـــرادر و ظـــواهر، پـــدر و فرػنـــد، حنـــدی بـــین ػن و شـــوهر شـــرط
 .  نيست
و  نيسـت  فرقی   بین انواع وصتلف وساحقات، حندی حرام بودن شرطدر  . 438 مسأله
، تنــيس روی ويــز، تنــيس، حســکتبال، واليبــال، فوتبــال، وســاحقاتی وثــل شــنا شــاول 
و  شـود وی ...کوهنـوردی و، سـواری دوطرظه، برداری وػنه، قاخقرانی، پرش، دو، کشتی

ْبق»تنها دو وساحقه حه نام   .  ودش استثنا وی« ِرواخه»و « س 

ْبق» . 439 مسأله دوانی خا شترسواری و وساحقه حا حيوانـاتی واننـد  اسب ۀوساحق، «س 
کـــــاربرد دارد آن اســـــت و شـــــاول وســـــاحقه حـــــا انـــــواع واشـــــين کـــــه در ضنـــــگ  ، هایی 

 ؛ شود ها و وانند اخنها نيز وی تانک، هواپیهاهای ضنگی

که شـاول تيرانـداػی حـا انـواع وصتلـف اسـلحه  ۀوساحق، «ِرواخه» و تيرانداػی است 
دوات ضنگی وعهول و وتداول در ضنگ و نيز پرتـاب نيـزه و سـرنيزه و شهشـير حـاػی  ا 

 .  شود وی

انـداػ و شصصـی  ظـود سـوارکار خـا تير بـرای  ،حندی دو طرفه در این دو وساحقه شرط
کـه در وسـاجل حعـد  - حـا رعاخـت شـراخط و احکـام شـرعی ویـژۀ آن ،دهـد  که وساحقه وی

که بر آن شرط حسته شده حالل ویضایز است و پو - شودعکر وی  .  حاشد ل خا طيزی 
ْبق» . 441 مسأله ههانند سایر عقود نياػ حه اخسـاب و قبـول دارد و الػم ، «ِرواخه»خا « س 

گفتار حاشد کـه ایـن وعنـا را برسـاند ، نيست این اخساب و قبول حا  حلکه انسـام عهلـی 
 .  کافی است

کـه ندانسـتن آن ووضـ ،در وساحقۀ سـبق خـا رواخـه . 441 مسأله ب ابهـام و حاخـد ضهـاتی 
گردد، شودساػ بروػ اظتالف وی ػوينه ص   . وشص 



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

در سبق حاخد وسافت وساحقه )احتدا و پاخان آن( و نوع وسـيله خـا حيـوان و  ،حنابراین
که برای وساحقه قرار داده وی گـرددعوضی  ن  انـداػی هـن حاخـد وقـدار  و در تير شود وعي 

ـت اصـاحت آن ، هـدفتعداد اصاحت تيـر حـه ، تعداد پرتاب تير، هدف، وسافت کيفي 
که برای وساحقه، حه هدف ص شودقرار داده وی عوضی   .  شود وشص 

ن وـیشاخان عکر است،  که در وسـاحقۀ سـبق خـا رواخـه وعـي   ،شـودنسبت حه عوضی 
ه حاشد این عوض را حاػنـده حـه فـرد برنـده حدهـد خـا ، فرق ندارد عين حاشد خا دین در عو 
 . ػدشصص دخگری عوض را حه حه وی بپردا

لی . 442 مسأله گر فرد خا تشک  کـه اػ   وساحقات ورػشی، ا کنـد  را حه این صـورت برگـزار 
گرفته و در انتهـا حـه تـين خـا نفـر برنـده ضـایزه دهـد، وساحقه دهندگان طنانشـه ، وبلغی 

که پول وی کـار ضـایز ، دهند آن را در وقابل ضایزۀ احتهـالی حدهنـد فرد خا افرادی  ایـن 
 ؛ نيست

ان  گر وبلغ را وس  ا ا کـه اراجـه وی ی حدهند خـا دراو  صـی  ، شـود وقابـل اوکانـات وشص 
کـه ضـایزه دهنـده اشکال ندارد -نه ضایزۀ احتهالی  -حدهند  ضـایزه را ، و فرقی ندارد 

کند خا اػ وال دخگر ه   .  اػ پول آنها تهي 
ـــر حندی شـــرط . 443 مسأله گران ب ـــ تهاشـــا ـــا تينروی ب هـــا در  رد و حاظـــت حازخکنـــان خ

ی در سبق و - وساحقات ورػشی  1.حاشد حرام وی - رواخه حت 

کن تفرخحی . 444 مسأله که افراد حـا  هایی قرار داده وی دستگاه ،در برظی اػ اوا شود 
کننـد و  پرداظت وبلغی وی کرده و شانس ظـود را اوتحـان  توانند اػ دستگاه استفاده 

کهتـر خـا بیشـتر خـا برابـر حـا وبلـغ  برندۀ ضایزه که ارػش آن ضـایزه وهکـن اسـت  ای شوند 
طنانشه پرداظت وبلغ حه عنـوان اوتحـان شـانس  ،گونه ووارد ر ایند؛ پرداظتی حاشد

   .حکن برد و حاظت والی را دارد و ضایز نيست، و برنده شدن ضایزه حاشد

                                                           
گر ورکز. 1 سات و اشصاص پس ا قات را ههـراه حـا وبلغـی پـول اػ بینی نتيسۀ وساح پیش، ورػشی خا سایر وؤس 

خافت نهوده و تی قهـار وحسـوب شـده و بـرای هـر دو طـرف ، حه برندگان ضایزه دهند وردم در طنين فعـالي 
 . حاشد حرام وی



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کــه پــوخ هــن داشــتهشــاخان عکــر اســت،  احــی شــده  گــر دســتگاه طــوری طر   ،حاشــد ا
 .  ههين حکن در وورد آن ضاری است

سات و نهادهـا اػ افـراد دعـو . 445 مسأله کننـد حـا ارسـال پیـام خـا  ت ویبرظی اػ وؤس 
در ، بینی نتيسۀ برظی وسـاحقات خـا حـدون آن( وانند آن )ههراه حا پاسز سؤال خا پیش

کرده و احتهااًل حه ضایزه قرعه  ؛ خاحند ای دست کشی شرکت 

ــه وــوارد گون کشــی، ایــن  ــرای شــرکت در قرعــه  ــر اػ هزخنــۀ  - وبلغــی، طنانشــه ب غي
خافت نشود - 1وتعارف ارسال پیام   ؛حه ظودی ظود اشکال ندارد، در

گر حا ارسال پیاوک حه ساوانۀ آن نهاد وـثالً   ا ا کسـر اػ ، او  وبلغـی اػ طریـق قـبض خـا 
کسر شود و قصـد فـرد در و حه حساب آن نهاد واریز وی شارؼ خا وانند آن اػ حساب فرد 
ــه آن نهــاد کشــی و دســتيابی حــه ضــایزۀ ، پرداظــت هزخنــۀ وــغکور ح وشــارکت در قرعــه 

ت وغکور نوعی ، الی حاشداحته شـود و رد و حاظـت وـالی و قهـار وحسـوب وـیبـفعالي 
 .  ضایز نيست

کشــی حــه تعــدادی اػ ظرخــداران  ها حــا برگــزاری قرعــه برظــی اػ فروشــگاه . 446 مسأله
کـــه حـــه شـــيوه؛ کننـــد ضـــوایزی اهـــدا وی، وحصـــوالت ظـــوخش گونـــه وـــوارد  های  ایـــن 
خافـت طنانشه در آن برای شرکت در قرع، گردد وصتلفی انسام وی کشـی وبلغـی در ه 

کاال بپرداػد حه ظودی ظود اشـکال  2،نشود و وشتری تهام وبلغ را فقط در اػای ظرخد 
 . ندارد

ص  ظرخــــد و فــــروش حســــته . 447 مسأله کــــاالی ناوشــــص  کــــه حــــاوی  های شانســــی 
ص )واننــد ظــوِد حســته ،حاشــد وی شــیء  خــا 3طنانشــه تهــام وبلــغ در اػای شــیء وشــص 

ـ کــه وطهجن  صـی  نـی ههشـون ظــوراکی وشص  ًا در حسـته ووضــود اسـت( پرداظــت و وعي 
خافت شود    ؛ای صحيح است طنين وعاوله، در

                                                           
 . حاشدکه این هزخنه وربوط حه شرکت وصابرات وی. 1

کشی و ضایزۀ احتهالی داده ،حه عبارت دخگر. 2 گرفته نشود ضزجی اػ ثهن در اػای شرکت در قرعه   . و 

 . اندک حاشدهرطند  دارای ارػش والی ،حا فرض اخنکه ظود حسته. 3
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ص قرار وی کاالی ناوشص  گر وبلغ خا حصشی اػ آن در اػای  ا ا طنـين ظرخـد ، گيـرد او 
ـــه طنانشـــه طـــرفين حـــ؛ و فروشـــی حاطـــل اســـت ضـــای ظرخـــد و فـــروش اػ قـــرارداد ه البت 
کننــد ص آن را در اػای خــات ناخعنــی حســتۀ وــغکور حــا وحتو ،وصــالحه اســتفاده  وشــص 

کنند   . اشکال ندارد، وبلغی وصالحه 
خافـت وبلـغ حـه  در ایـنشاخان عکر اسـت،  کـه پرداظـت و در گونـه وـوارد در صـورتی 
گيـرد، قصد وعاوله نبوده قهـار وحسـوب شـده و ، حلکه در قبال ضایزۀ احتهـالی قـرار 

 .  ضایز نيست

د استحاػی . 448 مسأله که دارای وراحل وتعد  و حـاػی در خـک نوحـت  های آنالخنی 
کانـت(، دارد رسد و نيـاػ حـه اسـتهرارحه پاخان نهی آنهـا در عـرف فـی  طنانشـه اوتيـاػ )ا

 هرطند فرد قصد ظرخد و فروش آن را نداشته حاشد، گيردالسهله وورد وعاوله قرار وی
ــف اســت - و نيــز صــحيح بــودن وعــاوالت آن - گــر  ،در غيــر ایــن صــورت 1،وــورد توق  ا

 .  وی نباشد اشکال نداردحاوی اور حرا
گر وحتوای حاػی . 449 مسأله ک و  - طه آنالیـن و طـه آفالیـن - ا دارای تصـاویر وحـر 

ذ ضنســی بــوده خــا ووضــب سســتی در اعتقــاداتو کــاربر  هــي  خــا تــرک واضبــات شــرعی 
گــردد گــردد ســات وحســوب  ، خــا حــاػی حــا آن عرفــًا وصــداق تــروخذ حاطــل خــا هتــک وقد 

ف ویو  ها ضایز نيست گونه حاػی انسام این  .  حاشدتشصيص ووارد آن حا وکل 

o شطرنج و سایر وسایل قهار 
ـــا ؛ حـــرام اســـت «تصتـــه نـــرد»و « شـــطرنذ»حـــاػی حـــا  . 451 مسأله طـــه اخنکـــه ههـــراه ح
ــدون آن شــرط ــا ح ــرای تفــرخح؛ حنــدی حاشــد خ ــزاخش هــوش و ، ســرگروی، وثــل اخنکــه ب اف
ت کنند، ورػش فکری، دق   .  حاػی 

ق و پاسـور حاػی حا وسایل دخگر، نرد غير اػ شطرنذ و تصته . 451 مسأله ر  ، قهار وثـل و 

                                                           
ف در ایـن. 1 حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن وراضعـه  ،توانـد حـه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـرگونـه وـوارد وـی وکل 

 . نهاخد
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   1.ضایز نيست، الػمحنابر احتياط  ،حندی حرام است و حدون شرط، حندی حا شرط
ــر اػ شــطرنذ و تصتــه . 452 مسأله ــا وســاخلی غي ــاػی ح ــرد و ســایر وســایل قهــار ح در ، ن

که حا شرط کنند صورتی   حه ظودی ظـود، حندی حرام است و حدون شرط ،حندی حاػی 
 . اشکال ندارد

فروش وسایل قهـار و نيـز سـاظت و وـزد سـاظت آنهـا تسارت و ظرخد و  . 453 مسأله
 .  حرام است

؛ حرام و حاطـل اسـت، اضاره دادن وکان حه عنوان حاػی حا وسایل قهار ،طور ههين
گر نهی اػ ونکر و ضلوگيری اػ حاػی حا قهار  لۀ قهـارـن بـردن وسيــراهـی ضـز اػ بیـ، حلکه ا

ــأتش - ــر دادن شــکل و هي ــا تغيی ــد ح ــردن آن واضــب  ،حاشــد نداشــته  - هرطن ــین ب اػ ب
گر وسيلۀ قهار ولک دخگری حاشد؛ حاشد وی ه ا واضـب بـرای اػ بـین حنابر احتياط  ،البت 

گرفته شود، بردن آن کن شرع اضاػه   .  حاخد اػ حا
کــاوپیوتر  حــاػی حــا شــطرنذ و تصتــه . 454 مسأله نــرد و حــاػی حــا ســایر وســایل قهــار حــا 

کـه حـا، طنانشه در وقابل، حندی حدون شرط کنـد طرف دخگری هست  وثـل ، او حـاػی 
گــر طــرف وقابــل حاشــد حــاػی حــا ظــود آن وســایل وی  حنــابر، دســتگاه اســت ظــود، و ا

 .  ضایز نيست، احتياط الػم
که فرد نهی حاػی حا وسيله . 455 مسأله داند در حال حاضر وسيلۀ قهار هسـت  ای 

و  حندی حه ظـودی ظـود اشـکال نـدارد حدون شرط، خا نه و قباًل هن وسيلۀ قهار نبوده
گر قباًل  که در بین وردم اػ ا  «وسيلۀ قهار بودن»وسيلۀ قهار بوده و شک داشته حاشد 

ــه ــا ن کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد، ظــارح شــده خ ــا توضــيحاتی  ــا آن ح ــاػی ح ضــایز  ، ح
 2.نيست

                                                           
ی حه عنوان تفرخح و  - حندی حندی حرام و حدون شرط حاػی حا بیليارد حا شرط. 1 احتيـاط حنـابر  - سـرگرویحت 

 . الػم ضایز نيست

که قباًل عکر شد. 2 ه ههان طور  حـه قصـد ، حندی و طـه حـدون آن طه حا شرط، نرد حاػی حا شطرنذ و تصته، البت 
 . های دخگر حرام استورػش فکری خا انگيزه، سرگروی و تفرخح
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o آزوایی های بخت بليط 

کـــه برظـــی شـــرکت برگـــه، آػوـــایی هـــاى حصـــت حلـــيط . 456 مسأله هـــا و هـــایی اســـت 
ن عرضـه وـی سات آنها را حه وبلـغ وعـي  ـد وـیکوؤس  کشـی حـه  شـوند حـا قرعـه ننـد و وتعه 

کـار وهکـن اسـت حـه ؛ وبالغی حه عنوان ضـایزه بپرداػنـد، برظی اػ صاحبان حليط ایـن 
 :  وضه صورت حگيرد طند

گــرفتن برگــه :اول ــه هنگــام   ۀدر اػای ضــایز، هــا وقصــود اػ حــغل وــال و دادن پــول ح
که در صورت برنده شدن در قرعه   ؛آوردکشی حه دست وی احتهالی حاشد 

و نـوعی قهـار و بـرد و حاظـت  حرام و حاطل است ای طنين وعاوله ،در این صورت
   .شودکل وال حه حاطل وحسوب ویاوالی و 

کســی ایــن عهــل حــرام را ورتکــب شــود و در قرعــه، در فــرض فــوق کشــی  طنانشــه 
گردد که، برنده  سـۀ قرعـه در صورتی  کننـده دولتـی خـا وشـترک در  شرکت خـا وؤس  کشـی 
که حه عنوان ضایزه وی، اسالوی حاشد ىکشورها گيرد در حکـن اوـوال وسهـول  وبلغی 
کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی  کالهال ف در آن وشـروط حـه رضـوع حـه حـا اسـت و ضـواػ تصـر 
 ؛ حاشد وی

گر ا ا ف در آن وـال ضـایز اسـت ، شرکت وغکور ظصوصی حاشـد او  در صـورتی تصـر 
ـی حـا فـرض اخنکـه ح ،که حداند صاحبان وسلهانش داننـد قـرارداد حاطـل بـوده و وی حت 

ف او هستند، حاشد والک ضایزه نهی  .  راضی حه تصر 
ـــه  :دوم کهـــک وـــالی و وشـــارکت در اوـــور ظيرخ  وقصـــود اػ حـــغل وـــال و دادن پـــول 

نـه دســتيابی حـه ضـایزۀ احتهــالی و ، ل( حاشـدپـ، بیهارســتان، )واننـد سـاظتن ودرسـه
 ؛ کسب سود

کـرد ،ضو در ایـن فـر این صورت اشکالی ندارد  کسـی اصـاحت  گـر قرعـه حـه نـام  ، ا
کشـورهاى سـۀ دولتـی خـا وشـترک در  حـا اضـاػۀ ، اسـالوی حاشـد طنانشه شـرکت خـا وؤس 

ف در ضایزه وغکور اشـکالی نـدارد کن شرع خا نهاخندۀ وی تصر  گـر شـرکت خـا  حا ـا ا و او 
ســه کشــورهای غيــر اســالوی حاشــد، وؤس  ف در ، ظصوصــی حاشــد خــا دولتــی در  تصــر 
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کن شرع خا نهاخندۀ وی و وراضعه حه او ندارد ضایزه نياػى  . حه اضاػۀ حا
سه حاشد، وقصود اػ دادن پول :سىم حه این صـورت ، قرض دادن حه شرکت خا وؤس 

ســه قــرض وــی کــه ظرخــدار وبلغــی را وــثالً  دهــد و حــا  بــراى شــش وــاه حــه شــرکت خــا وؤس 
سـه شــرط وــی حــا انســام ، بـر حــاػ پرداظــت اصـل وبلــغ وـغکور کنـد عــالوهشـرکت خــا وؤس 

کشــی ــوان ضــایزه، قرعــه  ــه عن ــرد اصاحـطنانشــه قرعــ، وبلغــی را ح ــام ف ــه ن ـــه ح ــد ـ کن ت 
   ؛بپرداػد
ای حــرام اســت و نــوعی قــرض ربــوى حــه شـــهار  طنــين وعاولــه ،در ایــن صــورت 
که در فصل، رود وی  1.آن بیان ظواهد شد  وگر آنکه اػ ووارد استثنای ضواػ رحا حاشد 

  غيبت 
کـه انسـان عيـب ، ونظـور اػ غيبـت حرام اسـت و، «غيبت» . 457 مسأله ایـن اسـت 

کنـد، پنهانی شيعۀ دواػده اواوی را در غياب و پشـت سـرش طـه حـه ، نـزد دخگـری خـاد 
ت او حاشد و طه حـدون ایـن قصـد گـر حـه قصـد  قصد اهانت و پایین آوردن شصصي  و ا

گناه ورتکب شده است ،عيب وی را اظهار نهاخد، اهانت و توهين  .  دو 
که . 458 مسأله کردن عيب  کـه ، قبل عکر شد ۀدر وسأل خاد  در صورتی غيبت است 

 ؛ غيبت نيست، بیان عيب ظاهر و آشکارحنابراین،  .حاشد« عيب وصفی»

گـــاهی بیـــان عيب  وثـــل اهانـــت و تـــوهين و ، اػ ضهتـــی دخگـــر، هـــای آشـــکار ولـــی 
ت و آػار وؤون، رخصتن آبروی وؤون کردن او و وانند آن، اعخ   .  شود حرام وی، وسصره 

گوخنــده و شــنونده ویا ،ههشنــين  گفــتن توضــيحات  گــر اصــل ووضــوع را  داننــد و 
ص شــود شــود عيــب خــا عيب بیشــتر ووضــب وی کــار ، هــای پنهــان دخگــری وشــص  ایــن 

 .  حرام است
پنهـــان فـــرد در انـــدام او حاشـــد خـــا در  کنـــد عيـــب فرقـــی نهی ،در غيبـــت . 459 مسأله

ــا آنکــه در عهــل ــدانش خ ــا ظان ــب خ س  ــا در ســ ن  ــا اظالقــش حاشــد خ صنان و کرد و رفتــار خ
                                                           

س. 1 ی حا ،وغکور ۀوانند اخنکه شرکت خا وؤس  ار غير عو  کف   .  شدوربوط حه 
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بـین ، و فرقـی در حـرام بـودن غيبـت گفتارش و خا اخنکـه در اوـور دخنـی حاشـد خـا دنيـوی
 .  کناخه و تصرخح نيست

کردن عيب فرقی نهی ،طور ههين  گفتـار حاشـد خـا نوشـتار خـا حـا عهلـی ، کند خاد  حا 
ــا ســر؛ کــه آن عيــب را حفههانــد ــه ، وثــل اشــاره ح ــۀ آن ح ــا اراج حرکــات دســت خــا طشــن خ

غيبـت ، حنـابراین .طریق نهاخش خا ارسال پیام خا صـوت خـا فـيلن و واننـد آندخگری اػ 
گناه زحانی نيست و داونۀ وسيعی دارد  . تنها خک 

کـــه اػ او غيبـــت وی . 461 مسأله حاعـــب وســـاػ شـــدن ، شـــود راضـــی بـــودن شصصـــی 
   .گردد غيبت وی نهی

کـه شـصص غيبـت  ،حنابراین  کننده در هنگـام غيبـت حدانـد  گر شصص غيبت  ا
گفتـــه شـــودشـــونده اػ اخن ـــه دخگـــری  رضـــاخت دارد و ناراحـــت ، کـــه عيـــب پنهـــان او ح

گفتن عيب پنهان او غيبت و حرام است، شود نهی  .  حاػ هن 
ن و وعلوم»فرد غيبت شده حاخد ، در غيبت . 461 مسأله گـر انسـان ، حاشد« وعي  پـس ا
حاشــد و  ترســو وی، ترســو اســت خــا خکــی اػ فرػنــدان حســين، خکــی اػ اهــل شــهر: حگوخــد

کسی استوعلوم نباشد ونظو  ؛ گردد وحسوب نهی   غيبت، ر طه 

گاهی وهکن است اػ ضهت و عنوان دخگری وثل اهانت و تـوهين  سـرػنش ، ولی 
ت وؤون، و تحقير  .  استهزای وؤون حرام حاشد و اعخ 

گفــتن عيــب توســ . 462 مسأله ــر  گ گوخنــدها ــایین، ط  ــری )اػ ضهــت پ آوــدن  هــير اث
ت شصص غيبت شـده خـا عـدم آن( در نظـر شـنونده نداشـته  ایـن اوـر ، حاشـدشصصي 

   .شود ووضب اػ بین رفتن حروت غيبت نهی
وـن ایـن حـرف را نـزد ظـودش »اساسـی نظيـر  حکار بـردن توضيهـات بی ،طور ههين
ــا « گــوخن هــن وی ــا حقيقــت اســت ،ایــن غيبــت نيســت»خ ــا « حلکــه صــفت اوســت خ خ

ـــی اســـت ،غيبـــت نباشـــد» ـــی آدم حصيل ـــرد  ...و «فالن حاعـــب وســـاػ شـــدن غيبـــت ف
ـــابراشـــود نهی ـــن وســـأله غيبـــت شـــصص حـــرام ین، . حن ـــوارد وـــغکور در ای در تهـــام و
 .  حاشد وی
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کــه نهــی اػ ونکــر واضــب اســت . 463 مسأله ضــود نهــی اػ غيبــت هــن حــا و، اػ آنســا 
و احتيـاط وسـتحب اسـت بـر شـنوندۀ غيبـت  1حاشـد واضب وی، نهی اػ ونکر شراخط

حه  ،کند که حه خاری فرد غيبت شده برظيزد و اػ او دفاع نهاخد و آن غيبت را اػ او دفع
کار وفسده نداشته حاشد  .  شرط آنکه این 

کنـد . 464 مسأله گر انسان اػ شيعۀ دواػده اواوی غيبت  گنـاه غيبـت توحـه ، ا حاخـد اػ 
ت طلبيدن اػ شـصص غيبـت شـده  نهاخد و احتياط وستحب است طنانشه حاللي 

کار را انسام دهد خا براخش استغفار نهاخد، پیاودهای حدی ندارد  ؛ این 

که توهين و هتک حروتی را نسبت حـه غيبـت شـونده در ، غيبت حلکه در وواردی 
ــت ظواســتن اػ او، بــر داشــته گــر حاللي  عرفــًا ضبــران هتــک حروــت و تــوهين حــه وی ، ا

گردد کـه وفسـده، حنابر احتياط، وحسوب  اػ ، ای نداشـته حاشـد الػم است در صورتی 
ت حطلبد  .  وی حاللي 

کردن اشـکال نـد ،در طند وورد . 465 مسأله هرطنـد  ،اردپشت سر دخگری صحبت 
 : حعضی اػ ووارد آن عبارت است اػ، غيبت وحسوب شود

گنـاه انسـام وی .1 کـه آشـکارا  پشـت سـر او ، دهـد و اػ آن توحـه ننهـوده اسـت کسـی 
کـرد وی گنـاه علنـی او را نقـل  ـا بیـان عيب؛ توان برای دخگری  هـای پنهـان وی ضـایز  او 

 .  نيست
که حه دخگری ظلن و ستن وی .2 غيبـت ، د ستن دخده و وظلـومبرای فر، کند کسی 

کنـد ؛ او ضایز است کتفـا  که فرد وظلوم تنها حـه وـوردی ا ولی احتياط واضب آن است 
کهک اػ دخگری وی، که غيبت  .  حاشد حه قصد درظواست 

                                                           
کــه در آن غيبــت انســام . 1 گــاه وهکــن اســت تــرک وسلــس خــا حاضــر نشــدن در وسلســی  شــاخان عکــر اســت 

کـه فـرد احتهـال اثـر نهـی ،ههشنـين .اػ وصادیق نهی اػ ونکـر حاشـد، شود وی دهـد و وطهـجن در صـورتی 
که نهی اػ ونکر کراهـت و نـا، واضـباحتيـاط حنـابر ، تـأثير اسـتدر ایـن وـورد بـی است  راحتی الػم اسـت 
گنـاه غيبـت کننـده اظهـار نهاخـد را حـه  ظود اػ  کـه ترغيـب، شـکلی حـه غيبـت  تشـویق و اخسـاد ، ههشنـان 

گناه غيبت ضایز نيست گنـاه ، انگيزه در دخگران برای ارتکاب  کننـده ظـود ورتکـب  هرطنـد فـرد ترغيـب 
 . غيبت نشود
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گــــر شصصــــی در وــــورد اوــــری وثــــل اػدواح وشــــورت حصواهــــد .3 نصــــيحت و ، ا
گـرددایـن اوـر ووضـب آشـکار شـدن عيـهرطنـد  ،راهنهایی او ضـایز اسـت ؛ ب آن فـرد 

کند کتفا    ؛ولی الػم است حه وقدار ضرورت ا
گــر انســان حصواهــد ــا ا نصــيحت و ، وشــاوره فــردی را احتــداًء و حــدون درظواســت او 

گــر او را  ،راهنهــایی نهاخــد کــه حدانــد ا در صــورتی غيبــت دخگــری بــرای او ضــایز اســت 
 . وفسدۀ بزرگی حه وضود ظواهد آود، راهنهایی و ارشاد نکند

گــ .4 گنــاه و ا کــه شــصص غيبــت شــده را اػ  ر وقصــود انســان اػ غيبــت ایــن حاشــد 
کـردن او اػ ونکـر حـه ؛ حاشـد غيبـت او وسـاػ وی، دارد وعصيت حاػ  حـه شـرط آنکـه ونـع 
 .  های وشروع وهکن نباشدسایر روش

گــر .5 گونــه ا کــه تــرس ضــرر رســاندن حــه دیــن در آن وضــود  عهــل فــردی حــه  ای حاشــد 
ـب نشـود، تدر این صـور، داشته حاشد ـا ؛ غيبـت او ضـایز اسـت تـا ضـرر دخنـی وترت  او 

کتفا شود  .  الػم است تنها حه وقدار رفع ضرر دخنی ا
گـواهی آنـان در  .6 کـردن حـه عـدالت شـاهدان و رد   گر غيبت حه ضهـت ایـراد وارد  ا

 .  وقام قضاوت و صدور حکن حاشد اشکال ندارد
گر وقصود اػ غيبت .7 کـه حفـظ او  حفظ شصص غيبت شده اػ ضـرری، ا حاشـد 

 . اشکال ندارد، واضب است اػ واقع شدن در آن ضرر

  غ  درو
گفتن )کغب( حرام وی . 466 مسأله کـه ، حاشد و آن دروغ  ظبر دادن اػ طيزی اسـت 

ت ندارد  . واقعي 

فرقــی نيســت بــین اخنکــه انســان دروغ را حگوخــد خــا  ،در حــرام بــودن دروغ . 467 مسأله
وصاطـب اراجـه دهـد خـا حـا وسـاخلی  آن را حـا زحـان خـا قلـن حـه؛ حنوخسد خا حا اشاره حفههانـد

دروغ تنهـا خـک . حنـابراین، های اضتهـاعی و واننـد آن راخانه و شبکه، نظير تلفن ههراه
کتــاب خــا نوشــته ،طــور ههــين .گنــاه زحــانی نيســت ای دخــده  فرقــی نــدارد آن دروغ را در 

 .  حاشد خا اظتراع ظودش حاشد
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گر فرد ظبـری ظـالف واقـع  . 468 مسأله کـه دهـد و وقصـودش اػ آن ظبـر  ا ایـن حاشـد 
کالم خا رفتار  1،افراد را حصنداند )دروغ حه شوظی( طنانشه اػ قراجن و شواهد وانند نوع 

 ؛ حرام است، شوظی بودن آن وعلوم نباشد، خا حالت فرد

گونـه گر وعلـوم هـن حاشـد حـه  کـه طـرف وقابـل حلکه ا گوخنـده، ای  کـه  ـه شـود  ، وتوض 
ی و حقيقی ندارد  .  حاشد ضایز نهیواضب حنابر احتياط  ،قصد ضد 

کالوی را حدون اخنکـه قصـد ظبـر دادن اػ واقعـه . 469 مسأله گر فرد  ای داشـته حاشـد ا
ـــا حنوخســـد ـــد خ کن ـــان  ـــه - بی ـــاطی ضهل ـــرای تهـــرین ظط  ـــا وثـــل اخنکـــه ب ای حنوخســـد خ

کنــده ضهلــه دانــش کلهــات پرا ای آوــوػی بــرای تهــرین تقوخــت قواعــد دســتور زحــان حــا 
کــه در آنهــا فــرد ق - حســاػد گونــه وــوارد  صــد نــدارد اػ واقــع شــدن وفهــوم و وحتــوای ایــن 

 .  آخددروغ حه حساب نهی، ضهله ظبر دهد

 تههت 

گناهان بزرگ وحسوب وی . 471 مسأله  2.شود تههت ػدن حه وؤون ضایز نيست و اػ 
که فرد گنـاهی را حـه شصصـی  ،تههت آن است  عيب خا سصن ناحق  خـا عهـل نـاروا خـا 

کــه آن شــصص دارای آن نقــص و عيــب ني ،نســبت دهــد ســت خــا آن ســصن در حــالی 
گناه را ورتکب نشده است  .  ناحق  را نگفته خا آن عهل ناروا خا 

فرقــی نيســت بــین اخنکــه تههــت را حگوخــد خــا حنوخســد خــا حــه  ،در حــرام بــودن تههــت
آن را حــا زحــان خــا قلــن حــه وصاطــب اراجــه دهــد خــا حــا وســاخلی نظيــر تلفــن ، اشــاره حفههانــد

 . نند آنهای اضتهاعی و واراخانه و شبکه، ههراه
که فرق نـدارد ایـن نسـبت نـاروا و ظـالف واقـع در حضـور او حاشـد خـا در  ،ههشنان 

گهــان ، غيــاحش ــا اػ روی حــدس و  گيــرد خ گــاهی اػ دروغ بــودن آن صــورت  حــا علــن و آ
 .  حاشد

                                                           
کسـی حگوخـد. 1 کـرده اسـتفالنـی شـها را اوـروػ حـه وههـانی ونـزلش د»: وثل اخنکـه حـه  ه «عـوت  کـه  تـا عـد  ای 

 . اػ این شوظی و وزاح حصندند، بینند رفتن حه ويههانی ویالعهل فرد را ضهت  عکس

 .  شودووضب ثبوت حد  خا تعزیر وی ،حلکه در حعضی اػ ووارد. 2
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که ورتکب تههت شده . 471 مسأله گنـاه ظـود توحـه نهاخـد ،فردی  و احتيـاط  حاخـد اػ 
ـت طلبيـدن اػ شـصص وـ هـام پیاوـدهای حـدی وستحب اسـت طنانشـه حاللي  ورد ات 

کار را انسام دهد ،ندارد  ؛ این 

کـه تههـت  تـوهين و هتـک حروتـی را نسـبت حـه آن شـصص در ، حلکه در وـواردی 
ـــت ظواســـتن اػ او عرفـــًا ضبـــران هتـــک حروـــت و تـــوهين حـــه وی ، برداشـــته گـــر حاللي  ا

گردد کـه وفسـده، حنابر احتياط، وحسوب  اػ ، ای نداشـته حاشـد الػم است در صورتی 
ت حطلبد  .  وی حاللي 

 قولی  خلف وعده یا بد 

که فرد اػ ظلف وعده و عهل نکردن حه وعدۀ  . 472 مسأله احتياط واضب آن است 
 : وگر در ووارد عیل ،اضتناب نهاخد، ظوخش

فـرد وعـدۀ ظـود را  وـثالً ؛ حـه ضهـت عـغر شـرعی حاشـد عهل نکردن حـه وعـده .الف 
کرده و در این فراووشی ر نباشد خا پیش، فراووش  اودی واننـد بیهـاری بـراخش رد وقص 

کــه بــرای فــرد ،داده حاشــد ت ، عهــل حــه آن وعــده، طــوری  غيــر وهکــن حاشــد خــا حــا وشــق 
ح(العاده فوق ر  ل نيست )ح  که وعهواًل قابل تحه   . ای ههراه حاشد 

ـق نشـود .ب کند و آن اور وحق  گـر »: حگوخـد وـثالً ؛ فرد وعدۀ ظود را واحسته حه اوری  ا
گـر حـاران بیاخـد، «آخـنه دخدار شها ویح ،فردا حاران نياخد نـرفتن حـه ، کـه در ایـن صـورت ا
   1.شود ظلف وعده وحسوب نهی، دخدار شصص

که وعده حه نفع وی وی .ج  .  راضی حه ظلف وعده حشود ،حاشد کسی 
گـر فـرد در هنگـام وعـده . 473 مسأله دادن قصـد داشــته حاشـد حـه وعـدۀ ظـود عهــل  ا
حنـابر احتيـاط  دروغ  ایـن وعـدۀ م بـودنو در حرا این نوع وعده دادن حرام است، نکند

                                                           
ت تکـوخنی ظداونـد وتعـال وـی. 1 که فرد وعدۀ ظود را واحسته حه وشـي  وثـل ، کنـدو اػ این قبيل است ووردی 

گـر ظــدا حصواهــد(إْن شــاء اهّلل: گوخــدخنکـه وــیا ی دارد تــا دخــدار فــردا حـه دخــدار شــها وــی ، )ا آخـن و قصــد ضــد 
گفتن  ق بر ظواسـت تکـوخنی ظداونـد وتعـال نهاخـد، و«إْن شاء اهّلل»ظوخش را حا  ـا طنانشـه ؛ عل  إْن شـاء »او 

ک حه نام ظداوند وتعال« اهّلل ن و تبر  کالم، را تنها اػ حاب تيه   . حاشدکافی نهی، کندظوخش عکر وی در 
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 .  ههسر و فرػندان نيست، فرقی بین وعده دادن حه دخگران خا حه ظانواده ،الػم
که اصـل  . 474 مسأله که در وساجل قبل عکر شد در ضایی است  حکن ظلف وعده 
 ؛ عهل وباح خا حاللی حاشد، وعده

گــر اصــل آنشــه وعــده داده شــده حــرام حاشــد ــا ا رض وثــل وعــده بــر پرداظــت قــ ،او 
ــوی ــۀ ابــزار و اوکانــات ضــبط خــا پصــش غنــا خــا ووســيقی حــرام، قهــار حــاػی، رب ، تهي 

، ســکرات و سـقط ضنــين و واننــد آنشــرب ظهـر و و، برگـزاری وسلــس وصـتلط حــرام
 .  حلکه وصالفت حا آن شرعًا واضب است، ای حرام است عهل بر طبق طنين وعده

گردد . 475 مسأله گر ظلف وعده ونطبق بر عناوین حرام دخگری  بر فتوٰی ضـایز حنا، ا
گردد؛ نيست خا قصد تهسـصر و اسـتهزاء ، وثل اخنکه ظلف وعده ووضب اخغاء وؤون 

ت وؤونی شود، وؤونی را داشته خا سبب تضـيیع حـق  شـرعی دخگـری ، خا هتک حيثي 
 .  خا ظالف شرط ضهن عقد حاشد 1شود

گــر وعــده ونطبــق بــر خکــی اػ احکــام الزاوــی شــرعی حاشــد ،ههشنــين رعاخــت آن ، ا
 : وانند ووارد عیل؛ فتوٰی الػم است حنابر

گر فالنی دین شها را نداد»: وانند اخنکه فرد حگوخد، عقد ضهانت ادای دین .1  ،ا
کند« پرداػمون وی  .  و طلبکار هن قبول 

: هزارتووان صدقه حـه فقيـر اوـر نهاخـد و حگوخـد فرد دخگری را حه پرداظت وثاًل ده .2
 .  و وی نيز وبلغ را حه فقير بپرداػد« مپرداػ حعدًا وبلغ آن را حه شها وی»

که نهاػ شب حصواند خـا غيبـت را تـرک  .3 فرد حا ظداوند وتعال عهد شرعی نهاخد 
 .  نهاخد

 ج در اوتحانات - جعل اسناد  تقل 
ْعـــل اســـناد رســـهی . 476 مسأله ـــی، شناســـناوه، ض  ، وـــدارک تحصـــيلی، کـــارت ول 

                                                           
که عقد داجن است. 1  . وثل پرداظت نفقۀ واضب ههسری 
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، گــواهی پزشــکی ،گواهيناوــه، اوراق بهــادار، هــای راخــذ داظلــی خــا ظــارضیاســکناس
ت    .ناوه و وانند آن ضایز نيست وصي 
ـــه عنـــوان وـــدارک و اســـناد حقيقـــی ،ههـــين طـــور  ـــوعی دروغ عهلـــی ، اراجـــۀ آن ح ن

کسب درآود اػ این طریق ناوشروع وی  .  حاشد وحسوب شده و حرام است و نيز 

ب در اوتحانات ودارس . 477 مسأله کـز دانشگاه، تقل   1؛ضـایز نيسـت، ها و سایر ورا
کـه ههکـا ـب حـه ویا فـرد وری و ههيـاری حـههشنان  ـب در رسـاندن تقل  طـه در  - تقل 

انی خافت پول و طه حه صورت وس   .  حاشدنهی ضایز - اػای در
کـرده و بـر اسـاس آن حـه  . 478 مسأله ب  که در برظی اػ اوتحانات ظود تقل  کسی  گر  ا

کـرده، ودرکی قانونی واننـد ليسـانس حـه  حصواهـد، فـوق ليسـانس و دکتـرا دسـت پیـدا 
 : دو صورت دارد ،آن ودرک استصدام شودعنوان دارندۀ 

ـص و عـدم  .الف کننـده فقـط داشـتن وـدرک وـالک بـوده و تصص  بـرای اسـتصدام 
ص فرد نقشی در استصدام وی نداشته حاشد خـافتی ، تصص  در ایـن صـورت حقـوق در

 .  فرد براخش حالل است
کننده ودرک را حـه عنـوان نشـ .ب ػ ا ای بـرای دارا بـودن ويـزان ظـاصانهاستصدام 

کنــد ــص و وهــارت وطالبــه  ــد حــه داشــتن طنــين ، تصص  کــه اســتصدام وی وقي  طــوری 
ــص و وهــارت وــورد نظــر، وهــارتی حاشــد  ،را دارد در ایــن صــورت طنانشــه فــرد تصص 

خافتی براخش حالل است  .  حاشدوگرنه حرام وی، حقوق در

 گناهان زبان و وانند آن  بعضی دیگر از 
گویی حــه وــؤون . 479 مسأله م اســت و دشــنام و ناســزا در حــرا، دشــنام دادن و ناســزا

که وعنای آن حه صورتی صدق وی ی قصد شده حاشد کند   ؛ طور ضد 

                                                           
گرفتن اػ سایرین حاشد خـا اػ راه اسـتفاده اػ وکتوحـات و نوشـته. 1 هـا خـا حـا ارسـال و تبـادل طه اػ طریق کهک 

خـا هـر  فـرد دخگـر وطلب خـا اػ طریـق حـه اشـتباه انـداظتن و اغفـال نـاظرین خـا اوتحـان دادن فـردی حـه ضـای
اػ طریــق فضــای ، فرقــی بــین اوتحانــات حضــوری خــا غيــر حضــوری ،و در ایــن حکــن طریــق دخگــری حاشــد

 . آنالین خا آفالین و غير آن نيست حه صورت ، های اضتهاعیشبکه، وساػی
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ی نباشد و وثاًل حه عنوان شوظی آن را حگوخـد وهکـن اسـت   گر قصد فرد ضد  ولی ا
فرقـــی  ،و در حـــرام بـــودن آن حـــرام حاشـــد، حـــه عنـــوان دخگـــری واننـــد تـــوهين و غيـــر آن

 ؛ شود نيست وی  ه حه او دشنام دادهک بودن فردی  حاضر بودن و غاخب بین
کـه عرفـًا دشـنام بـر آن صـادق اسـت  ،والک تشصيص آن  عرفی است و هـر آنشـه 

 .  حرام نيست، حاشد و ووارد وشکوک حرام وی
هــا  فرقــی بــین انــواع وصتلــف زحان، گوییدر حــرام بــودن دشــنام و ناســزا . 481 مسأله
کـه فـ؛ نيست گر اهل زحـانی را حـه زحـان دخگـر دشـنام دهنـد  ی ا رد دشـنام داده شـده حت 

   .حاػ هن حرام است ،فههد وعنای آن را نهی
وگــــر نســــبت حــــه فــــرد ؛ فرقــــی در حــــرام بــــودن آن بــــین افــــراد نيســــت ،ههشنــــين 

که حه وصالفت شرع پرداظتـه حدعت گونـه ،گغار  کـه شـرع رعاخـت احتـراوش را  حـه  ای 
 .  الػم نداند
و  غ و ناحــالغ نيســتبــین دشــنام دادن حــه حــال در حــرام بــودن آن فرقــی ،طــور ههــين

کارفروــا و ، آوــوػ اســتاد و دانش، بــرادر و ظــواهر، شــوهر ػن و، فرقــی بــین والــدین و فرػنــد
 .  حاشد کارگر و وانند آن نهی

بیــان وعاخــب او و حــدگویی و ، حــرام اســت و ونظــور اػ آن، ِهســاء وــؤون . 481 مسأله
ت اوســت ــه حــه؛ طــه حــه صــورت نثــر حاشــد و طــه حــه صــورت شــعر، وــغو  ــی  البت  کل  طــور 

کار نيکویی نيست ت غير وؤون نيز     .حدگویی و وغو 
گـر وصـلحت عهـووی ایـن اوـر را اقتضـا نهاخـد اشـکال نـدارد و شاخان عکر است،   ا

ت واضـب وی، گاهی در این هنگام ت اػ ؛ شـود حـدگویی و وـغو  واننـد حـدگویی و وـغو 
گراخش پیدا نکنند فرد فاسق حدعت  .  گغار تا وردم حه حدعتش 

شـــاول  ،واضـــبحنـــابر احتيـــاط  اســـت و ایـــن حکــنحـــرام ، لعــن وـــؤون . 482 مسأله
که برظی اػ وعاصی را ورتکب شده خا حعضی اػ واضبات را ترک وـی نهاخـد نيـز وؤونی 

 .  شودوی

کـافر عـنا - وؤون نباخد ظـود را در برابـر اشـصاص دخگـر . 483 مسأله  - اػ وسـلهان خـا 
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ـت و ظـواری فـرد وـؤ. حنابراین، ظوار و عليل ساػد که ووضـب عل  ون اشتغال حه اووری 
 .  شود ضایز نيستوی

ت او، رخصتن آبروی وؤون . 484 مسأله کردن وی حـرام ، اهانت و هتک حيثي  عليل 
که استصفاف وؤون و کوطک شـهردن او، است گـر فقيـر حاشـد - ههشنان   - ظصوصـًا ا

 .  حاشدحرام وی

؛ عــب و وحشــت در او حــرام اســتترســاندن وــؤون حــه نــاحق  و اخســاد ر . 485 مسأله
که ضرر ضانی خا والی خـا آبرویـی حـه  وانند اخنکه فردی حه ناحق  وؤونی را تهدخد نهاخد 

گردداش ویاو خا ظانواده  . رساند و این اور ووضب ظوف و هراس وی 

کالم رکيک . 486 مسأله اشـی هرطند  حرام است، گفتن  گویی و فح  فرد قصد ناسزا
که عرفًا تصرخح حه آن نسبت حه هـر فـردی خـا  حاشد  نداشته کالوی است  و ونظور اػ آن 

 ؛ شود ػشت و قبيح وحسوب وی، هسرنسبت حه غير ه

کسـی ،نوع اول آن  و نـوع  حـرام اسـت - وسـلهان خـا غيـر وسـلهان - نسـبت حـه هـر 
گـر ؛ حاشد نسبت حه غير ههسر ضایز نيست و نسبت حه ههسر ضایز وی ،دوم آن ه ا البت 

کنـــد اػ ضهـــت دشـــنام گویی و دشـــنام حـــه ههســـرش اســـتفاده  حـــرام ، آن را در ناســـزا
 .  حاشد وی

ک . 487 مسأله گر  کسـبۀ وردم فالن شهر آدم»: سی حگوخدا های حدی هسـتند خـا آنکـه 
ـت وـی کسـبه آن حاشـد در  «کننـدفالن شهر وـردم را اعخ  و ونظـورش عهـوم اهـل شـهر خـا 

که حعضی طنين نيستند  ؛ شودگفتار وغکور بهتان و تههت وحسوب وی، حالی 

ا طنانشه ونظورش حعضی اػ آنان حاشد اشکال ندارد کـه در وگر طـوری حگ؛ او  وخـد 
که در این صورت ضایز ، عرف اهانت حه وردم آن شهر خا افراد آن صنف حساب شود

 .  نيست

کــه در آن عهلــی ولطيفــه . 488 مسأله ضــحک حــه فــردی اػ اهــالی شــهر خــا قــوم هــایی 
که وسلهان ی  طنانشه عرفًا اهانت حه وردم آن شهر خـا ، شود اند نسبت داده وی ظاص 

طـه اخنکـه افـراد آن طاخفـه خـا شـهر وقتـی آن ؛ ضـایز نيسـت، افراد آن قوم وحسوب شـود
 .  ناراحت شوند خا نه، لطيفه را حشنوند
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کــه عيــب وحســوب وی . 489 مسأله شــود و حــه آن  وصاطــب قــرار دادن وــؤون حــه لقبــی 
که عرفًا اهانت حه وی شهرده شود ضایز نيست، وعروف شده طه فرد وـغکور ، در صورتی 

 . حاشدبین ػنده و ورده نهی فرقی، و در صورت صدق توهين  حدان راضی حاشد خا نه

کـه اػ بـر وـال شـدنش افشای اسرار وؤون و پرده . 491 مسأله دری نسـبت حـه راػهـایی 
و فرقی در حرام بـودن افشـای اسـرار وـؤون  1حاشدنهی ضایز، نزد دخگران راضی نيست

گفتار ۀبین اراج تصـویر( و ، صـوت، )وـتن ارسـال پیـام، اشاره، نوشتار، آن حه دخگران حا 
   .وانند آن نيست

گفتگو . 491 مسأله حـه ظـودی ظـود اشـکال  ،ضبط وکالهات تلفنی افراد در هنگام 
گرفتـه شـود ولـی پصـش خـا انتشـار آنهـا و حـه ، ندارد و الػم نيست اػ طرف وقابـل اضـاػه 

گر اهانت حه وؤون خا افشای اسرار خا غيبت او خا عنوان حـرام  ،اطالع دخگران رساندن ا
 .  ضایز نيست ،دخگری وحسوب شود

 هيپنوتيزم، بازی شعبده، دعانویسی، گيری فال، كهانت، سحر 
کسـب درآوـد اػ طریـق آن « سحر» . 492 مسأله گـرفتن آن و  )ضادو( و خـاد دادن و خـاد 

 ؛ واضب برای دفع سحر حاشدحنابر احتياط  هرطند ،حرام است

گــاهی ســحر ضهــت دفــع ســحر دخگــر ــه  واننــد ؛ شــودحلکــه واضــب وــی، ضــایز، البت 
حسـتگی حـه ، سحر شده فظ ضان وسلهانتری اػ قبيل ح اخنکه وصلحت شرعی وهن

 .  آن داشته حاشد
کسب درآود اػ طریق آن حرام است« کهانت» . 493 مسأله ظبـر ، ونظـور اػ آن .و نيز 

کـاهن حـه ػعـن ظـوخش که  آن را اػ طریـق ارتبـاط حـا  ،دادن حه اوور غيبی و پنهان است 
کسب نهوده است يان  گفتـار وی ضـایز  ،ههشنين .ضن  کـاهن و تصـدیق  وراضعـه حـه 

 .  نيست
                                                           

ػ شــرعی داشــته حاشــد. 1 کــه اػ نظــر واننــد اخنکــه در تــ ،وگــر آنکــه بــرای ایــن اوــر وســو  زاحن حــا واضــب شــرعی 
ت برابر خا وهن کـه پیشـگيری اػ آن راهـی ضـز افشـای سـر  نداشـته  ،تر اػ افشای سر  است حاشـد اههي  طـوری 

 . حاخد حه وقدار ضرورت حسنده نهود ،حاشد و در این وورد هن
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گر ظبر دادن اػ اوور پنهان ا ا ها و قراجن و شـواهد عقالیـی حاشـد بر اساس نشانه، او 
در صورت خقين خـا اطهينـان حـه صـحيح بـودن آن ، که وعهواًل بر دخگران وصفی است

اػ ، خقينـــی آن حـــه صـــورت ضزوـــی و  ظبـــر دادن اػ ،در غيـــر ایـــن صـــورت .ضـــایز اســـت
ت بوده و ض  .  حاشدایز نهیوصادیق قول حدون علن خا حس 

بینــی و  آخنــه، بینــی کــف، فــال قهــوه، اػ قبيــل فــال فنســان« گيــری فــال» . 494 مسأله
و ظبـر دادن حـه صـورت ضزوـی و خقينـی اػ طریـق ایـن  آنهـا اعتبـار شـرعی نـدارد  اوثال
ت بوده و ضایز نيست، ها شيوه  .  اػ وصادیق قول حدون علن خا حس 

کــه اػ ایــن  ،طــور ههــين  در  ،شــودطریــق حاصــل وــیترتيــب اثــر دادن حــه ظبرهــایی 
ت شرعی خا عقلـی اسـت که اثبات آن نياػوند حس  عـالوه ، حاشـدضـایز نهـی، وواردی 

گـردد و بر اخنکه وراضعه حه این افراد وعهواًل ووضب تضيیع وقت و هدر دادن وال وـی
 .  شودنوعی تروخذ حاطل وحسوب وی ،گاهی نيز

ۀ وعصووين نوشتن دعاهایی . 495 مسأله کتـب وعتبـر نقـل شـده و  که اػ اجه  در 
 . اشکال ندارد، است ووضود 

کتب روایی عکر شده ،طور ههين  که در  ـب آثـار  ،استفاده اػ حرػهایی  حه اويـد ترت 
که برای آن بیان شده اشکال ندارد هـای وشـتهل بـر ولی استفاده اػ طلسن؛ و فواجدی 

 .  آن ضایز نيست سحر و وانند 

کـه عنـوان « حاػی شعبده» . 496 مسأله حراوـی بـر آن ونطبـق در صـورتی حـرام اسـت 
ـت وی خـا  وانند اخنکه ووضب ضرر ،گردد رساندن خـا هتـک حروـت وـؤون خـا آػار و اعخ 

گردد ف در اووال افراد حدون رضاخت آنان   .  حرام نيست ،در غير این صورت؛ تصر 

اوـور غيـر واقعـی ، حندی( عبارت است اػ اخنکه تردست شعبده )تردستی خا طشن
ی این حرفه اػ قبيل سرعت عهل و انسام حرکات سـرخع خـا هارا حا استفاده اػ وهارت

حـه صـورت اوـر واقعـی ، سـاػی اشـياء و اسـتفاده اػ ظطـای دخـد بیننـده وصفـی، پنهان
 . دهداراجه وی

گــاه افــراد اػ ایــن طریــق . 497 مسأله ، هيپنــوتيزم و برقــراری ارتبــاط حــا ضــهير نــاظود آ
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گــردد ضــرر رســاندن حــه واننــد اخنکــه ووضــب  - طنانشــه عنــوان حراوــی بــر آن ونطبــق 
که ضرر رساندن حه وی حرام است گردد   ،در غيـر ایـن صـورت؛ ضـایز نيسـت - فردی 

 . اشکال ندارد

 های اجتهاعی و سایر ابزارهای وشترک شبكه، اینترنت، فضای وجازی 

ـــزار وشـــترکاخنترنـــت و شـــبکه، فضـــای وســـاػی . 498 مسأله  1هـــای اضتهـــاعی اب
گناهـ شوند ووحسوب وی که ػوينۀ احـتال حـه  خـاد و  2ان وصتلـفاػ آنسا  اػ ایـن طریـق ز

خــادی در اســتفاده اػ آن صــورت ، دسترســی حــه آن آســان اســت حاخــد پرهيــز و وراقبــت ز
 .  گيرد
کسـی  - ههشـون سـایر ابزارهـای وشـترک - استفاده و نگهداری اػ این ابـزار  بـرای 

گنـاه گـوش ، هـای آلـوده و وکالهـات حـراماػ نگـاه )يعـن که ظود را نسبت حه ارتکـاب 
گروه، حه غنا و ووسيقی حرامدادن  ت در  هـای ونحـرف و سـایر عنـاوین حـرام( عضوخ 

 3.ضایز است ،و در غير این صورت ضایز نيست ، داند اػ این طریق اخهن نهی
                                                           

گفتــه وــی. 1 ــت اســتفاده در ػوينــابزارهــای وشــترک حــه وســاجلی  کــه قاحلي  ، حــالل و حــرام هــر دو را دارد ۀشــود 
که ارػش کـاربری حـرام آن اسـت طوری  کاربری حالل و هن  حـه  ،اسـتفاده اػ ایـن وسـاجل .آن هن حه ضهت 

حـالل  ۀاسـتفاد ۀتلویزیون و ابزار وانند آن نيز طنانشـه ػوينـ، واهواره ،حنابراین .ظودی ظود اشکال ندارد
گاه حه ل، حاشندابزار وشترک وی، اػ آن وضود داشته حاشد - حا توضيح فوق - و حرام حـاظ شـراخط هرطند 

وساجل وربوط حه وعـاوالت  .وکانی و ػوانی و غير آن وهکن است اػ وساجل وصصوص حرام حه شهار آخد
م عکر وی ،ابزار وشترک  . شوددر ضلد سو 

کـاربر اػ فضـای وسـاػی اسـت. 2 کـه وربـوط حـه اسـتفادۀ ظـود  واتی  گناهان و وحر  کـه در  طه  گناهـانی  و طـه 
دروغ ، اووری اػ قبيل رخصتن آبروی وـؤون؛ آخد حه دخگران برای فرد پیش ویراحطه حا اراجه و ارسال وطالب 

خـدیوهای وحروانـهافشای اسرار و انتشار فایل، و قول حه غير علن ـه و تصـاویر ، هـا و و نشـر اوـور ظـالف تقي 
ک فســاد ــدون حســاب و فســادگغاشــتن عکــس، انگيــز و وحــر  ــه عنــوان شناســۀ شصصــی  هــای ح ــز ح انگي

کـه تعـدادی اػ آنهـا  شبهات دخنی و ووسيقی حرام و ارتباط حرام حا ناوحرم نشر، )پروفایل( و سایر اووری 
 . عکر شد« 133»در وسألۀ 

و ســایر ابزارهــای وشــترک  هــای اضتهــاعیفضــای وســاػی و شــبکه، حکــن اســتفاده اػ اخنترنــت ،حنــابراین. 3
کــه در ورت، بــرای اشــصاص وتفــاوت اســت کــاربرانی  بــۀ اوــن دخنــی و اعتقــادی و اســتفاده اػ آنهــا بــرای 

ـا اسـتفاده اػ آنهـا ، کننـد اشـکال نـدارداظالقی هستند و اػ این ابزارها ظارح اػ وسير شرع استفاده نهی او 
کــه طنـين نيســتند و ظـوف و تــرس انحـراف فکـری کـاربرانی  اظالقـی آنــان اػ ایـن طریــق ، عقيــدتی، بـرای 
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گر فرد ابزارهای فوق نگهـداری آن در  ،دهـد را در اظتيار ظانوادۀ ظوخش قرار وـی 1ا
کـه شـرط وـغکور در وـورد ظـا وضـود داشـته  ،نوادۀ وی هـنظانه در صورتی ضایز است 

 .  حاشد
ــر روح و ضســن  . 499 مسأله ــأثير فضــای وســاػی ب ــه ت ــه ح ــا توض  در وــورد وســألۀ قبــل ح
که تربیت و سرپرستی فرػند حه عهدۀ اوست ، افراد کسی  اػ ضهـت در اظتيـار ، وظيفۀ 

خت آن در ســنين و  کــردن و وـدیر  قـرار نـدادن اوکانــات وربـوط حــه ایـن فضـا خــا وحـدود 
که ترس احـتال گنـاه خـا سسـتی در عقيـده و اظـالق آنـان وضـود داردشراخطی  حسـيار  ،  حـه 

اس و نقش آفرین است  ؛ وهن  و حس 

ت این فضا برای اسـتفاده ت و ظرفي  های آووػشـی و تحصـيلی  حدیهی است قاحلي 
ــر آن هــين و وــدارس ب کنــد ،و توصــيۀ وعل  ؛ نباخــد والــدین را اػ ایــن وظيفــۀ وهــن  غافــل 

هان و یان نيـز عالوه بر اخنکه وعل  آوـوػان  نباخـد ػوينـۀ احـتالی دانشـسوخان و دانـش ،ورب 
کنند گناه را فراهن   .  حه 

 زیورآالت طال برای وردان 
پوشيدن طـال و زیـورآالت آن واننـد انگشـتر طـال خـا حلقـۀ طـال در دسـت  . 511 مسأله

گردن خا حستن ساعت وشی طـال حـه دسـت  گردنبند طال حه  نهودن خا آوخصتن ػنسير و 
طه در نهاػ حاشد طه در غير نهاػ و نهاػ ظواندن حـا  ،رد حرام استبرای و، و وانند آن

 2.حاطل است، آنها

ــابر احتيــاط  وــرد . 511 مسأله ــد تکهــهحن ــدان واضــب نباخ ــا دن های  های لبــاس ظــود خ

                                                                                                                               
گنـاه  ۀوگر آنکه طوری استفاد؛ ضایز نيست ،وضود داشته حاشد که اػ احتالی حه  ظوخش را وحدود نهاخند 

که در این ػوينه ونع قـانونی وضـود داشـته حاشـد؛ و حرام وصون حاشند ه در صورتی  وصالفـت  ۀاضـاػ، البت 
 .  شود حا آن داده نهی

 .  تلویزیون، ووحایل، وانند اخنترنت. 1

ل سایر وساجل وربوط حه نهاػ. 2 گـزارش» وبحب ،ظواندن حا طال در ضلد او   3451»وسـاجل  ،«راخط لباس نهـاػ 
 .  عکر شد« 3453تا 
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کار عرفًا زخنت حه حساب وی - ضلوی ظوخش را اػ طال قرار دهد گـر  - آخـد که این  ـا ا او 
ــدان ــاً  دن کــه عرف ــرار دهــد  خنــت وحســوب نهی  های عقــب را اػ طــال ق اشــکال  ، شــود ز
ه در هر صورت نهاػ حا آن صحيح وی؛ ندارد  .  حاشد البت 

کـه توضـيح آن در وسـاجل قبـل عکـر  . 512 مسأله در حرام بودن استعهال طال برای وردان 
 .ظواه طالی زرد حاشد خا طالی سرد خا طالی سفيد، فرقی بین اقسام آن نيست، شد
کـــه فلـــز  دخگـــری غيـــر اػ طـــال اســـت و حل ،طـــال نبـــوده، پالتـــينشـــاخان عکـــر اســـت،  

  1.استفاده اػ آن برای وردان اشکال ندارد
کـه هيـأت و شـکل آن حـه  ظرخد و فروش حلقه خا انگشتر طـال . 513 مسأله در صـورتی 
کـــه وشـــترک بـــین ػن و وـــرد نيســـت و عرفـــًا وصـــتص  وـــردان شـــهرده  گونـــه ای اســـت 
 .  حرام و حاطل است، شود وی

گر ورد در هنگام ظرخد حلقه خـا انگشـ . 514 مسأله ههسـر خـا  وـثالً  - تر طـال بـرای ػنـیا
 ،آن را لحظه خا لحظاتی اندک در دست نهاخد، گيری و اوتحان برای انداػه - وادرش

ن حه آن نکند که عرفًا صدق پوشش و استعهال طال و تزی   . اشکال ندارد، طوری 

 ر و سيگار و قليان  وواد وخد 
خــان فــوق . 515 مسأله کــه دارای ضــرر و ز ر در صــورتی  العــاده و  اســتعهال وــواد وصــد 

                                                           
ی Au 33ظــالص ) طــالی  الففف.. 1 فلــز دخگــر  آن را حــا وقــداری ، کــن اســت پــغیری  ظشــک حــا انعطاف ( فلــز 

و نسـبت « عيـار»ظـالص را  نسبت طـالی ؛ آن بیشتر شود پغیری  کنند تا استحکام و انعطاف  وصلوط وی
 3ظــالص و  نصــود طــالی  35، در خــک وثقــال آن عيــار خعنــی  35   وــثاًل طــالی. دناونــ  وی« حــار»فلــز دخگــر را 

گر . نصود فلز دخگر وضود دارد گـر . وانـد  رنـگ طـال زرد وی، وثاًل آليـاؼ بـرنذ حاشـد« حار»ا وـثاًل فلـز وـس « حـار»ا
گر   رنگ طال سرد وی، حاشد زرد را حـا  طـالی اوـروػه . شـود  رنگ طـال سـفيد وی، وثاًل نقره حاشد« حار»شود و ا

کننـد و   وصلـوط وی… ( و Ti22( خـا تيتـانين )Ag33وثـل نقـره ) فلـز سـفيد رنگـی  خعنی  ،حار سفيد وقداری 
کـه رنـگ  حاشـد ویزرد  ههان طالی  سفيد طالی  ،حنابراین .آورند  سفيد حه دست وی حه نام طالی  آلياؼی 

کرده است  .  آن تغيیر 
ظشـک ، قـاق ، وثـل نـانقيهـتش اػ طـال بیشـتر، حـا طـال فـرق دارد، سـتکهيـاب ا ( فلـزی Pt35پالتين ) ب. 

حــا . پـغیر شـود کننـد تـا نــرم و انعطاف  وثـل نقـره حــه آن اضـافه وی حـاری ، حاشــد اسـت و بـرش آن وشـکل وی
کارهای  ،پالتين  . ساػند  ظرخف و ناػک وی کارهای  ،سفيد غير ظرخف و حا طالی  وعهواًل 



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

ی حاشد طـه اخنکـه ضـرر حـه دليـل اعتيـاد داجـن حاصـل شـود خـا غيـر ؛ حرام اسـت، وهه 
که وطلقًا ، آن ی نـدارد  -حلکه احتياط واضب آن است  که ضرر وهه  ی در صورتی  حت 
 .  اػ آن پرهيز شود -

تی واننــد ترخــاک، در حکــن فــوق ر ســن  ، حشــيش، هــروجين، فرقــی بــین وــواد وصــد 
ر صنعتی وانند شيشه ضوانا و وواد واری  .  اکستاػی نيست، کراک، کرخستال، وصد 

کــه تــاػه حــه آن رو  کشــيدن ســيگار خــا قليــان خــا ُطُپــق خــا پیــپ بــرای فردی . 516 مسأله
خــان فــوق ،آورده گــر ووضــب ضــرر و ز ــی وثــل نقــص عضــو  ا در هرطنــد  -العــاده و وهه 
 ؛ حرام است ،حاشد -آخنده 

گهـان حـه  وعلوم و خقينی ،اػ اخنکه آن ضرر برای فرد يعن خا وـورد اطهينـان حاشـد خـا 
که طنـين احتهـالی ووضـب  ،ضرر داشته حاشد خا احتهال عقالیی ضرر حدهد طوری 

 .  شود ترس براخش
خان شدخد حاشد گر اخهن اػ ضرر و ز ا ا کهتـر ویهرطند  ،او  کـه  ، کشـد حدین ضهـت 

 .  ولی بهتر ترک آن است ،حرام نيست

کشيدن قلي . 517 مسأله کشيدن )خا  که حه سيگار  ان خا طپـق خـا پیـپ( عـادت کسی 
گــر اداوــه، نهــوده ــی ههشــون  ضــرر فــوق  ووضــب، دادن بــر اســتعهال آن  ا العــاده و وهه 

کار افتادن عضو حاشد کشـيدن و واننـد   حاخد اػ آن دست، نقص خا اػ  بـردارد و سـيگار 
 ؛ را ترک نهاخد آن 

ننـد هها -ووضـب ضـرر دخگـری شـود ،  وگر آنکـه تـرک سـيگار خـا قليـان و واننـد آن
کشيدن خـا شـدخدتر اػ آن خـا آنکـه تـرک سـيگار بـرای او حسـيار  - ضرر حاصل اػ سيگار 

ح(، سصت و دشوار حاشد ر  ل نيست )ح  که وعهواًل قابل تحه  ی   . حه حد 
کن عهووی و اضتهاعات وانند وسـاضد  . 518 مسأله کشيدن در اوا سيگار خا قليان 

کــه ضــرر قابــل توو حســينيه ــه بــرای دخگــران هــا خــا وســاجل نقليــه عهــووی در صــورتی  ض 
 حـدون رضـاخت وی ضـایز ،و در ولـک شصصـی دخگـری نيـز داشته حاشد ضایز نيسـت

 .  حاشدنهی
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 خواری و احكام ورتبط با آن  رشوه 

رشـوه  .ب؛ کـن و قضـاوترشوه در وقام ح .الف: سه قسن است« رشوه» . 519 مسأله
   .رشوه برای رسيدن حه اور وباح و حالل .ج؛ برای رسيدن حه اور حرام

گــرفتنرشــوه دادن  گــاه بــرای رشــوه ، گــاه بــرای هــر دو طــرف، و رشــوه  حــرام اســت و 
گيرنـده، دهنده کـه تفصـيل آن در ، گـرفتن آن حـرام اسـت، حالل است و بـرای رشـوه 

 . وساجل عیل ظواهد آود

کبيـره ، «قضاوت و حکن»ظواری در حاب  رشوه . 511 مسأله گناهـان  وطلقًا حرام و اػ 
، دهنــده رشــوه نــد تــا حــه نفــعکــه حــه قاضــی طيــزی ده رشــوه در حکــن آن اســت؛ اســت

کند هرطنـد حـق  حـا رشـوه دهنـده ، وقابـل را حـه او خـاد دهـدطـرف  بر خا راه غلبه 1حکن 
کند  .  حاشد و قاضی هن حه حق  حکن 

کاروزدتغيیر نام رشوه حه هدخه خشاخان عکر است،  ، قاضـی ا إنعام خا حق  الزحهه خا 
 .  شودووضب رفع حروت آن نهی

گيرنـده خـا واسـطه واسطه شدن د ،ههشنين گـرفتن رشـوه و رسـاندن آن حـه رشـوه  ر 
کردن رشوه خاد  کن خا ز    2.حرام است، شدن در 

گر حق   . 511 مسأله ـْور )ظـالن( قصـد ، ا شرعًا و واقعًا حا رشوه دهنـده حاشـد و قاضـی ض 
کنـد و وـوازین شـرعی را در صـدور حکـن قضـایی  دارد حه حاطل و حـه طـور نـاحق  حکـن 
گـرفتن حکـ، وراعات نکند ، ِن حـه حـق  حسـب وـوازین شـرعی اػ قاضـی ضـورطنانشه 

ف و ونحصر حـه دادن رشـوه حاشـد دادن آن بـرای رشـوه دهنـده  ،در ایـن صـورت، وتوق 
گيرنده  .  گرفتن آن حرام است، ضایز است هرطند برای 

گيرنـده واضـب اسـت ، حـرام اسـت گـرفتن رشـوه  که  در وواردی . 512 مسأله بـر رشـوه 
گر فوت شده حه ورثۀ او بپرداػد توحه نهاخد و رشوه را حه صاحبش برگرداند  ؛ و ا

                                                           
کـه رشـوه. 1 خـا ونفعـت حاشـد واننـد ونـافع ظانـه خـا عهلـی حاشـد واننـد ، ين حاشـد واننـد پـولعـ، فرقی نـدارد 

 .  اخنکه حه عنوان رشوه برای قاضی تعهيرات انسام دهد

که حکهش در وسأل. 2  .  شودحعد بیان وی ۀوگر وورد استثنایی 
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گــر آنهـا را نهی ـا ا کــه اػ پیــدا  او  شناســد حاخـد فحــص و ضسـتسو نهاخــد و در صـورتی 
حاخد وال وغکور ، نهودن صاحب وال و ورثۀ او هرطند در آخنده وأیوس و نااويد حاشد

ــر دارای شــراخط اســتحقاق  ــه فقي ــه عنــوان رد  وظــالن ح را اػ طــرف والــک حقيقــی آن ح
کن شرع اضاػه حگيرد، واضبحنابر احتياط  و دقه دهدص  .  برای صدقه دادن اػ حا

ـــه در عـــرف . 513 مسأله ک ـــوری  ـــاب حکـــن و قضـــاوت، او ـــر ح ـــاح ، در غي ـــا ح رشـــوه خ
کــار ظــالف و ، شــود وحســوب وی کارونــد و واننــد آن بــرای انســام  گــر پرداظــت آن حــه  ا
نيسـت و بـرای ضایز ، حاشد - وانند تضيیع حقوق دخگران و ظلن حه آنان - ناوشروعی
گيرنده، هر دو طرف کننده و   1.ناوشروع است، پرداظت 

کــار اداری ظــود . 514 مسأله بــرای اراجــه  ،کارونــد و واننــد آن حــق  نــدارد در ســاعات 
که  2.وظيفۀ اوست وبلغی اػ ارحاب رضـوع حگيـرد کاری 

کـه راه کاروند اػ وظيفۀ اداری ظوخش  گر آن  ا ا کـار ارحـاب رضـوع حسـب  او  انـداػی 
رات است  کـار ونحصـر حـه دادن رشـ طنانشه راه، سر حاػ ػندوقر  کـار انداػی  وه حاشـد و 

ی، باح حاشددرظواستی حالل و و کـه ، حاطـل و حـاطلی، حدون آنکه حق  حـق  خـا نـوحتی 
که ظالف قـانون اسـت شـود گردد خا ورتکب اوری  دادن ، رعاخت آن الػم است ضاخع 

کننده اشکال ندارد خافت ، رشوه برای پرداظت  گيرنده ضایز هرطند در آن برای رشوه 
 .  نيست

کاروندی در ظـارح وقـت اداری . 515 مسأله گر  بـاح و حاللـی را انسـام دهـد کـار و، ا
ف حه انسام آن حه ـانی نيسـت که ووظ  حـا ، گـرفتن وبلغـی در اػای آن، طور راخگان و وس 

 ؛ رضاخت طرفين اشکال ندارد

که ط کاری را وگر آنکه حا او در ضهن عقد اضاره و وانند آن شرط شده حاشد  نين 
 .  رعاخت آن شرط بر وی الػم است ،که در این فرض، نکند

                                                           
خافــت آن ،شنــينهه. 1 کــه پرداظــت خــا در رات وحســوب وــی، وــواردی  ه داده شــود اضــاػظــالف قــانون خــا وقــر 

 . نشده و وورد رظصت نيست

کنـد زیرا وی وأوور. 2 خافـت ،است حه وـردم اراجـۀ ظـدوات  گـرفتن پـول  حـدون اخنکـه اػ آنـان وبلغـی در کنـد و 
کاروندی دارد  . ونافات حا قرارداد اضاره و 
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 رحن و قطع رحن ۀصل 
هرطنـد  ،حـرام اسـت، و ترک راحطه حا ظوخشاوندان و فاويـل« قطع رحن» . 516 مسأله

کــرده حاشــد، ظــود، آن ظوخشــاوند ظــوار  خــا نهــاػظوان نباشــد خــا شــراب قــباًل قطــع رحــن 
شـد و ووعظـه و ارشـاد و نصـيحت هـن در اعتنـا حا حاشد خا حه برظی اػ احکام دخنی بی

 ؛ او بی اثر حاشد

ه ی اػ صـلۀ رحـن حـا ظوخشـاوند ،البت  گر نوع ظاص  کـار حـرام وی خـا  ،ا ووضـب تأییـد 
گـردد گناه  آن نـوع صـلۀ ، تشویق او بر ارتکاب ونکر شده خا ووضب احتالی ظوِد فرد حه 

ف است حه شيوۀ دخگری صلۀ رحن ضایز نيست  . سام دهدرحن را ان و فرد ووظ 
ـــات  رحـــن روش ۀصـــل . 517 مسأله ـــدار و والق ـــه دخ گون دارد و ونحصـــر ح ـــا گون هـــای 

ارسـال پیـام و ، نگـاری ناوـه، تواند اػ طریق تهاس تلفنی حضوری نيست و انسان وی
اػ هرطنـد  ،حـا واسـطه خـا حـا احسـان حـه ویهرطنـد  ضوخا شدن اػ احـوال فـرد، وانند آن

کـه احتيـاح وـال کهـک وـالی در وـواردی  ، و وـواردی اػ ایـن قبيـل ی داردطریق ارسـال 
 ؛ وظيفۀ صلۀ رحن را انسام دهد

ه گـاه شـيوۀ صـل ،البت  رحـن بـر حسـب اشـصاص و وـوارد حـا هـن  ۀحاخد والحظه شود 
حـه شـيوۀ وعهـول و وتـداول در ههـان « احسـان»کنـد و الػم اسـت در هـر وـورد  فرق وی

گردد گونه؛ وورد رعاخت  ت وورد حه  گاهی ظصوصي  که وثاًل  تنها ضوخا شـدن  ای است 
کـافی نيسـت و  ق شدن صلۀ رحِن واضـب  احوال حا واسطه خا سالم رساندن برای وحق 

 . حاخد این اور اػ طریق دخگر ی انسام شود
کــه صــلۀ رحــن در وــورد آنــان الػم اســت . 518 مسأله ، ونظــور اػ اقــوام و ظوخشــاوندان 

کــه نســبت  ــبی»کســانی هســتند  س  ــردم ظوخشــاوند حــ« ن  ه حــا انســان دارنــد و در بــین و
   .آخند حساب وی

ه، عرف وردم است و عهو، والک در ارحام ،حنابراین  ظالـه و فرػنـدان ، دایی، عه 
کســـانی  های آن وی ترین نهونـــه آنـــان اػ واضـــح ، کـــه تنهـــا حـــه واســـطۀ اػدواح حاشـــند و 

رحــن ، ػن عهــو و واننــد آن، ػن بــرادر، کننــد وثــل بــرادر ػن نســبتی حــه انســان پیــدا وی



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

ــه واســطۀ شــير ظــوردن و  ،ههشنــين .وندشــ انســان وحســوب نهی کــه تنهــا ح کســانی 
 .  آخند رحن انسان حه حساب نهی، کنند رضاع نسبتی حه انسان پیدا وی

  اطاعت از والدین 
کـرخن طنـدین  .هـای وهـن  دخنـی اسـتاػ آووػه ،رعاخت حق  والدین در آخـات قـرآن 

ر  حـــه طـــورعکـــر ایـــن ســـفارش  1،حــار حـــه نيکـــی والـــدین ســـفارش شـــده حـــا عبـــارت وکـــر 
ْیِن إْحساناً » ِحاْلواِلد  خـدن »حالفاصله حعد اػ « و  اور حه عبادت پروردگار و نهی اػ شرک ورز

گــزاری اػ ظداونــد  گــزاری اػ والــدین حــا شــکر ســپاس»و نيــز وقارنــت و ههراهــی  2«حــه او
ر آن در رواخــات اهــل بیــت 3«وتعــال و عکــر وکــر 

ــت دهنــده اهه نشــان 5و دعاهــا 4 ي 
 .  والدین است العادۀ حق   فوق

که وربـوط  ،وظيفۀ واضب فرػند در وقابل پدر و وادر . 519 مسأله کارهایی  نسبت حه 
 : دو اور است ،شود حه ظود آنها وی

ــه آنهــا .1 ــأوين نياػهــای ػندگی، ونظــور اػ آن؛ احســان ح ــالی و ت شــان در  کهــک و
وـر ایـن ا؛ حاشـد های آنها حـه انـداػۀ وعهـول وی و نيز برآوردن ظواسته 6صورت فقر و نياػ

اقل  حاخد کـه طبـع حشـری آن را اقتضـا وی حـه انـداػهحد  ، کنـد و تـرک آن وقـدار ای حاشـد 

                                                           
ْخِه ُحْسناً و  ». 1 ْنسان  ِبواِلد  ا اْسِ ْين 

ص   او  »؛ (5ۀ آخ ،عنکبوت ۀ)سور «...و  ْين  ص   ْخـِه ِإْحسـاناً اْسِ  و   ۀ)سـور...« ْنسان  ِبواِلد 
 .(33ۀ آخ ،احقاف

ْیِن ». 2 ِحاْلواِلد  ْيجًا و  ال ُتْشِرُکوا ِحِه ش  اْعُبُدوا اهّلل  و  ُکـْن »؛ (13ۀ آخ ،ءنسا ۀ)سور...« ِإْحساناً   و  ح ُ م  ر  ـر   ْتـُل وـا ح 
 
ْوا ي عال  ُقْل ت 

 
 
ْيُکْن ي ل   ع 
ْيجًا و  ال   ْیِن ِإْحساناً  ُتْشِرُکوا ِحِه ش  ضـیو  »؛ (333ۀ آخـ ،انعـام ۀ)سور «...ِحاْلواِلد     ق 

 
ـك  ي ح ُ  ر 
 ال  

ْعُبـُدوا ِإال   ـاُه  ت   إخ  
ِکالُه و   ْو 

 
ُدُهها ي ح 

 
ر  ي ك  اْلِکب  ن   ِعْند  ْبُلغ  ا ی  ْیِن ِإْحسانًا ِإو   ْرُهها و  ِحاْلواِلد  ْنه  ال ت  ف   و 

ُ
ُهها ي ُقْل ل  ال ت  ـْو ها ف  ُههـا ق  اًل ُقْل ل 

رخهاً   .(21ۀ آخ ،اسراء ۀ)سور «ک 
ــُه و  ». 3 ْت ل  ه  ــِه ح  ْخ ْنســان  ِبواِلد  ا اْسِ ــْين 

ص   لــیو  ْهنــًا ع  ــُه و  و ُ
ُ
ْهــن  و    ي ِن اْشــُکْر لــ    ِفصــاُلُه فــو 

 
ْيِن ي ــ    و    عــاو  ْخك  ِإل  ــد  ِلواِل

صيرُ   .(33آخه ،لقهان ۀ)سور «اْله 
م. 4  .  رضوع شود« 3133»وسألۀ  ،حه ضلد سو 

 .  دعا برای والدین وراضعه شود، دعای بیست و طهارم ،سجادیه ۀصحيفحه . 5

کــه بــر فرػنــدان واضــب اســت در ضلــد طهــارم. 6  «نفقــات»فصــل  ،تفصــيل احکــام وربــوط حــه نفقــات والــدین 
 . ظواهد آود



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

و ایـن  1آخـد ناسپاسی نسبت حه رفتارهای ظـوب پـدر و وـادر حـا او حـه حسـاب وی عرفاً 
ت وـالی و ضسـهی ه حه وصتلف بـودن حـال پـدر و وـادر اػ نظـر وضـعي  ، احسان حا توض 

ت و، فقير بودن خا فقير نبودن    2.کند ضعف حدنی و وانند آن فرق وی قو 
گفتـار و طـه اػ  ؛ادبی نکردن نسبت حه آنهـا برظورد نيک حا آنان و بی .2 طـه اػ نظـر 

کرده حاشندهرطند  ،ضهت رفتار که در رواخت نقل شده ، والدین حه او ظلن  ههشنان 
گر تو را ػدند»: است  3.«حلکه حگو ظداوند وتعال شها را بیاورػد ،آنها را وران ،ا

نيکــی و احســان حــه والــدین و وعاشــرت نيــک حــا آنــان بیشــتر اػ شــاخان عکــر اســت، 
ـد اسـتوسـتحب و، وقدار واضـب  - ظصوصـًا در حـال ضـعف و پیـری -و حـه آن  ؤک 

کيد  .  فراوان شده و ظصوصًا نسبت حه وادر بیشتر سفارش شده است تأ
که وربـوط حـ . 521 مسأله کارهایی  ه ظـود وظيفۀ فرػند در وقابل پدر و وادر نسبت حه 

که والدین فرد خا خکی اػ آنان اػ او وی فرػند وی ظواهند فالن ضـا نـرود  شود )وثل وقتی 
کـه طنانشـه فرػنـد  کـاری را انسـام دهـد( و طـوری اسـت  کار را انسام ندهد خـا  خا فالن 

کند ت وی، وصالفت   : دو صورت دارد، شوند پدر و وادر خا خکی اػ آنان اعخ 

ت شدن آنان اػ روی .الف  ؛ دلسوػی و شفقت حه حال فرػندشان حاشد اعخ 
بــر فرػنــد حــرام اســت طنــين وصــالفتی را حــا ظواســتۀ آنــان انســام ، در ایــن صــورت

کرده حاشند خا وی را حه انسـام عهلـی  طه اخنکه؛ دهد پدر خا وادر او را اػ آن عهل نهی 
کرده حاشند ت وی ظود  ػ وصالفت او حا ظواستۀخا آنکه فقط ا اور   .  شوند اعخ 
کـه والـدین اػ ایـن ارتبـاط  ،حنابراین گـر فرػنـد حـا دوسـتانی وعاشـرت داشـته حاشـد  ا

بــر فرػنــد تــرک ایــن رفاقــت ، شــوند برنــد و قلبــًا آزرده ظــاطر وی فرػندشــان حــا او رنــذ وی

                                                           
ت نگهداری والدین در دوران پیری و سپردن آنها حـه ظانـۀ سـالهندان ،گاه. 1 کردن اػ وسؤولي  اػ  شانه ظالی 

 . آخدوصادیق ناسپاسی در حق  والدین حه حساب وی

وگـر آنکـه فـرد در تـرک آن شـرعًا وعـغور ، بر فرػنـد واضـب اسـت ،نيکی و احسان حه والدین حه وقدار وغکور. 2
ت فــوق؛ حاشـد ــل نهـی واننـد اخنکــه ووضـب حــرح و وشـق  کــه وعهـواًل تحه  ــه العـاده  شــود خـا ضــرر قابـل توض 

 . اضز و ناتوان حاشدحاشد خا اػ انسام آن ع

 .3ح، حاب البر  حالوالدین، کتاب االخهان و الکفر، اصىل کافی. 3



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

 1.والدین او را اػ این وعاشرت نهی نکرده حاشندهرطند  ،واضب است
ت شدن آنان اػ روی دلسوػی و شـفقت حـه حـ .ب حلکـه ، ال فرػندشـان نباشـداعخ 

شــان را در نظــر  تنهــا وصــلحت ظــود خــا نفــع شصصی ،در اوــر و نهــی نســبت حــه فرػنــد
 ؛ داشته حاشند

ــت ؛ وصالفــت حــا آنــان حــه ظــودی ظــود ضــایز اســت ،در ایــن صــورت  ــه حاخــد دق  البت 
گونـه کـه ظـالف وظيفـۀ وعاشـرت حـه  نهود این وصالفت و نافروانی نباخد حـه  ای حاشـد 

که توضيح آن در وسألوعروف و  گردد   .قبل بیان شد ۀبرظورد نيک حا آنان وحسوب 
ـــت صـــفات حـــد و ظصـــلت . 521 مسأله گـــر والـــدین حـــه عل  های نکوهيـــده و رعایـــل   ا
اطاعـت آنـان واضـب  ،اػ عهـل حـه وعـروف نهـی نهـوده و حـه ونکـر اوـر نهاخنـد، اظالقی
 .  نيست
که پـدر خـا وـادر ظواسـتۀ حراوـی را ا ،طور ههين   ،ظواهنـد ػ او ویدر تهام وواردی 

فرػند نباخد آن را انسام دهد و وصالفت حا آنان وقتی اور حه ترک واضـب الهـی خـا اوـر حـه 
 .  واضب است، نهاخند ارتکاب حرام الهی وی

کـه نهـاػ نصوانـد خـا روػه نگيـرد خـا  ،حنابراین  کننـد  گر پدر و وادر حـه فرػنـد ظـود اوـر  ا
ا حـــا خـــادگيری وســـاجل شـــرعی الػم حســـاب را در وقابـــل ناوحروـــان رعاخـــت نکنـــد و خـــ

کنـــد، فرػندشـــان وصـــالف حاشـــند و طنانشـــه  فرػنـــد نباخـــد ظواســـتۀ آنـــان را اطاعـــت 
ت شوند ت شدنی اثری برای فرػند ندارد ،والدین اػ این حاحت اعخ   2.طنين اعخ 

 :  که آن حضرت فروودند  نقل شده است الهؤونين اػ اوير ،وورد  در این
ْصلُ »  ة  ِله  ْعصٖيِة اْلٰصاِلِق اٰل ٰطاع  اطاعت اػ وصلـوق در وعصـيت ظـالق » ؛«ْوق  فٖی و 

   3.«روا نيست
                                                           

گــر رفاقــت حــا آنــان حاعـب ارتکــاب اوــور ظــالف شــرع شـود. 1 ـه ا کــه  کنــاره، البت  ــی در صــورتی  گيری اػ آنــان حت 
ت والدین نباشد هن واضب است  . حاعب اعخ 

ه در تهام این ووارد وظيفۀ . 2 عکـر « 333»کـه توضـيحش در وسـألۀ « برظورد نيک حا پدر و وـادر احسان و»البت 
 .  الػم است، شد

 .33ح، 34حاب، ابواب صفات القاضی، کتاب القضاء، وسائل الّشيعه. 3
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کــاری حــه فرػنــد اوــر نهاخــد و پــدر نســبت حــه  . 522 مسأله گــر وــادر نســبت حــه انســام  ا
ــالعکس ــا ح کنــد خ کــار نهــی  ــا نهــِی فقــط خکــی اػ آن دو، ههــان  اػ روی  ،طنانشــه اوــر خ

کـه اوـر خـا رعاخـت ، شفقت و دلسوػی حـه حـال فرػنـد حاشـد نـه دخگـری کسـی  ظواسـتۀ 
م وی    ؛حاشدنهيش اػ روی دلسوػی حه حال فرػند است وقد 

گر اور و نهی هر دو اػ روی شفقت و دلسوػی حه حـال فرػنـد حاشـد ا ا کـه ، او  طـوری 
گردد ت هر دو  طنانشـه فرػنـد حتوانـد حـدون ، وصالفت حا آنان ووضب رنسش دل و اعخ 

کــه وعهــوالً العــاده احــتال حــه ســصتی فــوق گونــه ای  ح( حــه  ــر  ــل نيســت )ح  ای قابــل تحه 
ت نشوند کدام اعخ  کـار را انسـام ، رضاخت هر دو را ضلب نهاخد تا هير  الػم است این 

 ؛ دهد
حعيـد نيسـت  1،ولی طنانشه ضلب رضـاخت هـر دو وهکـن نبـوده خـا حرضـی حاشـد

ــت وــادر اضتنــا« حــق  پــدر»بــر « حــق  وــادر» م حاشــد و بــر فرػنــد الػم اســت اػ اعخ  ب وقــد 
 .  نهاخد

ــه در صــورت اوکــان الػم اســت فرػنــد نســبت حــه اطاعــت اػ ظواســتۀ وــادر  ،البت 
ــت نشــدن وــادر کــه عــالوه بــر اعخ  اقل  نســبت حــه اخــغاء پــدر حــه، طــوری عهــل نهاخــد  حــد 

کتفا شود  . وقدار وهکن ا

 استخاره 
استصاره برای رفع تردخـد )حـا  .ب؛ دعایی ۀاستصار .الف: اقساوی دارد« استصاره»
توضـيحات وربـوط حـه ایـن دو نـوع اسـتصاره  ،در وساجل حعد .و تسبيح و غير آن( قرآن

 . گردد عکر وی

کـــه فـــرد اػ ظداونـــد وتعـــال ، «دعـــایی ۀ  اســـتصار» . 523 مسأله نـــوعی اػ دعـــا اســـت 
ـی خـا وطلـق اوـور بـراخش  ظواهد آنشـه ظيـر وی و حـه صـالح اوسـت را در وـورد اوـر ظاص 

 ؛ پیش آورد
                                                           

 . وورد تزاحن دو حق  . 1



    / ونکر اػ ینه و وعروف حه اور 

ــن نــوع اســتصاره در هــر عهــل وشــرو  ــر انســام آن داردای ــه انســان تصــهين ب ک ، عی 
ر و تردخد ندارد  1.وستحب است و اظتصاص حه وورد تحي 

کـه ، استصاره برای رفع تردخد )حا قرآن و تسبيح و غيـر آن( . 524 مسأله عهلـی اسـت 
ر و تردخـد»فرد در  دهـد و اػ حـا قـرآن خـا تسـبيح خـا ُرقعـه و واننـد آن انسـام وـی« ووارد تحي 

 .  نهاخد ظداوند وتعال طلب ظير وی
که راهی بـرای تعيـین  ،این نوع استصاره  وصصوص ووارد حيرت و دو دلی است 

فـرد اػ ، اػ ایـن طریـق تـا، شودوورد صالح و ظير وضود ندارد و حه قصد رضاء انسام وی
 .  گيری و انتصاب رهایی خاخد سرگردانی و دو دلی در تصهين

اه نــدارد و )بــرای رفــع تردخــد( در طنــد وــورد ضاخگــ« ب»نــوع  ۀاســتصار . 525 مسأله
 :  صحيح نيست

کـــه ظـــالف شـــرع اســـت .1 ارتبـــاط ، قطـــع رحـــن، واننـــد ســـقط ضنـــين، وـــواردی 
خافت وام ربوی، ناوشروع  .  ظروح ػن اػ ونزل حدون اعن اػ شوهر، در

ل و پـیش .2
 
وثــل اخنکــه آخـا در اوتحانــات قبــول ؛ گــویی و اطــالع اػ غيـببـرای تفــأ

کارش رووی کسب و  کرده و ظوب ویشود خا ظيرا آخا در آخنده  شود خـا ظيـرا نق پیدا 
آخــا فالنــی او را دوســت دارد خــا نــها آخــا در آخنــده صــاحب اوالد ظواهــد شــد خــا نــهاخا در 

کـردن دػد و قاتـل و واننـد آن کـه وسـيله ،پیدا  ای اػ او سـرقت شـده و حـه  وثـل وـوردی 
که دػد ههين فرد است خا نها فردی وشکوک است و استصاره وی  کند 

 ؛ تحقيق و وشورت و اثبات ظوبی خا حدی عهلحعد اػ  .3
کـــه وـــی ،ههشنـــين ظواهـــد درحـــارۀ آن تصـــهين شاخســـته اســـت انســـان در اوـــوری 

کند ،حگيرد ت  ل و دق  و حا افراد حـا تسرحـه و وـورد اطهينـان وشـورت نهاخـد و اػ  احتدا تأو 
کـه حـا راه که برای تشصيص وصلحت وضود دارد بهـره بـرد و در صـورتی  های عقالیی 
ر او برطرف نشدا کارها تحي   .  طنانشه ظواست استصاره نهاخد ،ین 

                                                           
دعـای  ،سفّجادیه ۀصفحيفدر  دعای استصاره نقل شده اػ حضرت اوـام زیـن العاحـدین ،اػ ضهلۀ آنها. 1

م و  . حاشدیسی و سو 
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کوطـک و ، وسواس در اور استصاره صـحيح نيسـت . 526 مسأله اخنکـه انسـان بـرای 
اش عقـاًل و شـرعًا و عرفـًا روشـن ریز و درشـت اوـور ػنـدگی حـا وضـود آنکـه وظيفـه، گزرب

ل خـا وشـورت وعلـوم وـی ایی آورد و غيـر دعـ ۀرو حـه اسـتصار ،شـوداست خا حا اندکی تأو 
گاه ایـن اوـر ووضـب ؛ حدون انسام استصاره حاضر حه انسام آن نباشد صحيح نيست

کــه بــرای او اســتصاره وــی ــا اخــغاء اطرافيــان خــا اشصاصــی  گيرنــد اتــالف عهــر ظــوخش خ
 .  شود وی

وـوارد عیـل را در هنگـام اسـتصاره وراعـات  ،شاخسته است انسان رضاًء  . 527 مسأله
 :  نهاخد

کـــردن بـــرای ظوانـــدن نهـــاػ اســـتصاره ح، حـــا وضـــو و طهـــارت حاشـــد .1  لکـــه غســـل 
کفاخت وی    ؛کند وستحب است و اػ وضو 

 ؛ رو حه قبله حاشد .2 
 1؛رعاخت احترام قرآن را حنهاخد ،در استصاره حا قرآن .3 
ه و دعا و اقبال الی اهّلل .4   ؛  داشته حاشدحال توض 
 ؛ ضهت استصاره را حصواند دعاهای نقل شده اػ اهل بیت .5 
 ؛ حا وفاد آخات و تفسير آن آشنایی داشته حاشد ،در استصاره حا قرآن .6 
 .  طلب ظير ههراه حا عافيت نهاخد ،اػ ظداوند وتعال .7 

کــه بــرای دخگــران اســتصاره . 528 مسأله کــه  ،کنــدوــی 2فــردی  گفتــاری  الػم اســت اػ 
ت»وصداق   .  شود بپرهيزدوحسوب وی« قول حدون علن خا حس 

کـه  - ولی وصالفت حا استصاره، يستواضب ن 3عهل بر طبق استصاره . 529 مسأله
گرفته    .شودگاهی ووضب نداوت و پشيهانی وی - حا رعاخت شراخط آن صورت 

کــه اســتصاره بــرای رفــع حيــرت و تردخــد اســتشــاخان عکــر اســت،  حعــد اػ ، اػ آنســا 

                                                           
که عرفًا هتک قرآن وحسوب شود. 1 کاری  ه   . ضایز نيست ،البت 

 . حاشد وی« ب»استصارۀ نوع  ،ونظور اػ آن. 2

 .  ههان. 3
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ــين اســتصاره ل ــا او  ــد ح ــدارد، برطــرف شــدن حيــرت و تردخ ــا ن وگــر آنکــه ، تکــرار آن وعن
کـه فـرد وقـداری صـدقه ، کند تغيیرووضوع خا شراخط آن  هرطند حه این صـورت حاشـد 

 .  حدهد

 احكام وجالس وذهبی 
گرخـه  سينه . 531 مسأله  ،شـدخد حاشـدهرطنـد  ،کـردن و سـيلی ػدن حـه صـورت ػنی و 

د الشــهداء ــرای حضــرت ســي  ــاراحتی ب گــر حــه ســبب حــزن و ن اػ وصــادیق  ،حاشــد ا
ع» ــز  ــر آن حضــرت« عــزاداری»و  1«ُحکــاء»و « ض  کــه وســتحب شــو وحســوب وی ب ند 

ب حه درگاه ظداوند وتعال وی وشروط بر اخنکـه ووضـب ضـرر ؛ حاشد بوده و ووضب تقر 
ــین نباشــد 2(العــاده و وهــن   شــدخد )ضــرر فــوق در وــورد عــزای ســایر  ،ایــن حکــن. در ب

 .  نيز ضاری است وعصووين

ـــه اســـت وراســـن عـــزاداری اهـــل بیـــت  د  شـــاخان توض  ظصوصـــًا حضـــرت ســـي 
کوتـاهی تر اػ وهن ،الشهداء ین شعاجر دخنی است و نباخد در اهتهـام حـه برگـزاری آن 
که حفظ وقار و عظهـت و شـکوه قدسـی ایـن وراسـن و  ههشنان ،و در این ػوينه شود

حاخــد اػ  ، رود اػ وظــاخف وــؤونين حــه شــهار وــی بیــت ســایر وســالس وربــوط حــه اهــل
هن عزاداری است اضتناب شود که ووضب و   .  کارهایی 

حاعبـــداهّلل ابـــر حضـــرت « عـــزاداری»ػ وصـــادیق عرفـــی ســـياه پوشـــيدن ا . 531 مسأله
ـۀ هـ الحسين  کـه اوـری وسـتحب بـوده و حـه آن وی دٰی و سـایر اجه  کيـد  حاشـد  تأ

 .  زخادی شده است

ـام وصـيبت اهـل بیـت، شاخسته است وؤونين و وؤونات ،ههشنين ـام  اخ  را اخ 
حــزن اســتفاده  شــان قــرار دهنــد و اػ نهادهــا و وظــاهرحــزن و انــدوه ظــوخش و ظــانواده

ــا حــزن ، و اػ اســتعهال نهادهــا و وظــاهر ســرور اضتنــاب نهاخنــد کننــد کــه شــيعيان ح

                                                           
ت بی: «ضزع». 1  گرخستن: «حکاء» ؛قراری و نا آراویتابی و بیشد 

کار افتادن اعضا خا اػ بین رفتن برظی اػ حواس وثل نابینایی وانند نقص. 2  .  خا اػ 
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 .  گردندشوند و در شادی آنان شاد ویوحزون وی بیت اهل

، کنين نفيـًا و إثباتـًا اظهـارنظر نهـی ،ػنی در وراسـن عـزاداری در وورد قهه . 532 مسأله
ــا رعاخــت تواننــد در ایــن وســأله اػ ورضــع تقليــد ضــاوع ال وــؤونين وی شــراخط دخگــری ح

 .  األعلن فاألعلن تقليد نهاخند

ػنی خا ػنسير ػنی حه ظودی  ها برای سينه برهنه شدن وردان در عزاداری . 533 مسأله
کردن ػنان حه اندام برهنه وردان خا حه تصـاویر وربـوط حـه ؛ ندارد  اشکال 1ظود ولی نگاه 
 .  واضب ضایز نيست  احتياطحنابر  ،آن

که در وورد وداحی و . 534 مسأله گيـرد ورثيـه نکاتی  ـه قـرار  اػ  ،ظـوانی حاخـد وـورد توض 
 :  قرار عیل است

کــه توضــيح آن در وســألۀ  حــه صــورت غنــایی نباشــد )حنــا .1 ــر احتيــاط واضــب(  ب
 .  بیان شد« 133»

ته قول ح، وحتوای آن وشتهل بر دروغ .2 اشعار خـا وطالـب غلـو  ، غير علن خا حس 
 .  نباشد 2آويز

ــت وــداح وحتــوا و ههــين .3 کيفي  ــا ورثيــه یطــور  ووضــب ، ظــوانی و حواشــی آن خ
 .  و وقام شاوز آن بزرگواران نباشد هتک و وهن نسبت حه وسالس اهل بیت

طنانشــه حـا تلطيــف و ترقيــق صـدا خــا واننــد آن ، ظـوانی حــانوان وـداحی خــا ورثيــه .4
که عـادًة ووضـب تهيـیذ شـنونده وـی الػم اسـت اػ رسـاندن ، شـودههراه است طوری 

گرددصدا حه ناوحرم پ  .  رهيز 
اػ بهتــرین و رســاترین وــداخح و  ،وعصــووين ۀشاخســته اســت در وــدح و ورثيــ

که شاول وحتوای صحيح و اقتبـاس اػ آخـات قـرآن و احادخـب اسـت اسـتفاده  وراثی 
 .  شود و دخگران را نيز بر رعاخت این اور تشویق و ترغيب نهاخند

                                                           
 . حا صرف نظر اػ عناوین دخگر. 1
که ػوينهیعلی  الل  ؛ امهیوانند ون حسين الل  . 2 ع را  ۀام  سوء تفاهن خا سوء اسـتفاده نسـبت حـه وکتـب تشـي 

 . نهاخدفراهن وی
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گر سصن خا واقعه . 535 مسأله د وسـتند حاخـ، شـود نسـبت داده وی ای حه وعصـوم ا
   .حاشد حه ونبع صحيحی 

که صدور آن اػ وعصوم ،حنابراین   وشـکوک اسـت و حـه دليـل وعتبـر در وواردی 
کــغب بــودن آن نيــز وعلــوم نيســت ،ثاحــت نشــده ، شــود  نقــل  طنانشــه اػ دخگــری ، ولــی 
کـه اػ او شـنيده، اشکال ندارد کتاب خا شصصـی  نسـبت ،  وانند اخنکه انسان آن را حه 
گفتهطو دهد خا حه کند ر احتهال و اخنکه نقل شده خا     .اند آن را بیان 
ــی حــه کل  کتــب وعتبــر و وقاتــل وــورد  شاخســته اســت سعـــی ،طــور  شود حــا وراضعــه حــه 

احی اػ نوحــه، قبول علها  .  تقن و صحيح استفاده شودهای و ها و ود 

طنانشـــه ونـــافی حـــا شـــأن و وقـــام  ،زحـــان حـــال حـــه صـــورت شـــعر خـــا نثـــر . 536 مسأله
و زحان حـال بـودن  1حاشد وتناسب حا اقتضای حال آن وعصوم نبوده و وعصوم

 . اشکال ندارد ،وعلوم حاشد - حا قراجن و شواهدهرطند  - آن
ــۀ وســالس حســينی و واننــد آن ضــایز ني . 537 مسأله خــا در عــزاداری و اقاو ســت و ر

سـزاوارتر حـه ، نسـبت حـه سـایر شـؤون  الحسـيناهّللشؤون ورتبط حـا حضـرت احـا عبـد
 ؛ سترعاخت قصد قرحت ا

ــه قصــد قرحــت کی( ح ــه حــزن و عــزا )وثــل حالــت تبــا ــا وحســوب ، ولــی تظــاهر ح خ ر
 . حلکه رضحان دارد و وطلوب است، شود نهی

گـــر . 538 مسأله حـــه  اســـتعهال نـــی و واننـــد آن در وســـالس ســـوگواری و عـــزاداری ا
ـت نـواظتن غيـر لهـوی اسـت صورت لهوی حاشد ضایز نيست کيفي  کـه  ، و در وـواردی 
که حـا شـأن و ونزلـ ناسـاػگار حاشـد و  ت عـزاداری و سـوگواری اهـل بیـتدر صورتی 
 .  حاخد اػ آن اضتناب شود، هتک عزاداری وحسوب شود

شاخســته اســت وــؤونين و شــيعيان وصلــص اهــل والء در تــروخذ شــعاجر حســينی و 
که وعهود و وعروف بـین طاجفـ ،برگزاری وراسن عزاداری ـه  ۀطوری  بـر حـق  شـيعۀ اواوي 

                                                           
که ترضهان آن خعنی حال اوام. 1 کلهات خا این اشعار حاشد، وثاًل در آن وقت طوری بوده   . این 
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کـه اػ سـلف صـالح در وـورد عـزاداری اهـل بیـتهاست عهل نهاخند و اػ سـير  ای 
 .  پیروی نهاخند ،رسيده

کــه وعهــواًل ضهــت تشــویق و تأییــد و واننــد اخنهــا  . 539 مسأله کــف ػدن حــه صــورتی 
ا گيرد وانعی نداردانسام وی کـه ،کف ػنی حـه ظـودی ظـود و او   دارای نظـن حـه صـورتی 
سـه و ۀشاخسـت، و وناسب وسالس لهو و لعـب اسـت ظاص کن وقد  ثـل وسـسد و اوـا

ه و نيز گر؛ حاشدنهی وسالس اهل بیت عصهت و طهارت حسيني  ووضـب  حلکه ا
   1.ضایز نيست ،احتراوی حاشدو بی وهن

  عيد سعيد غدیر 
؛ تــرین عيــدهای وســلهانان اســت تــرین و وهــن  عيــد غــدیر خکــی اػ بــزرگ . 541 مسأله

که در این ػوينه نقل شده دی  ترین  این عيد حا فضيلت، حلکه بر اساس رواخات وتعد 
 ؛ حاشد اعياد وی

ه سال  35در طنين روػی ) کـرم 34عی الحس  در آظـرین  هسری قهری( پیـاوبر ا
خــاد وســلهانان در حاػگشــت اػ  ، روػهــای عهــر شــرخف ظــوخش ــت ز در حضــور ضهعي 

 طالـب ابی بن طور رسهی حضرت علی   حه اور ظداوند وتعال حه، آظرین حذ  ظود
وــــوال و سرپرســــت و »طــــور  و ههــــين« صــــلظليفــــه و ضانشــــين حالف»را حــــه عنــــوان 

   2.ونصوب فروودند« اظتيار وردم صاحب
                                                           

ــی در ورا حـه. 1 کل  ــۀ طـاهرینطــور  ـه ،سـن وواليــد اجه  و نيــز خــادآوری  وناســب اســت حـه عکــر وــداجح اجه 
ـــت و والء و در نتيســـه کـــه ووضـــب تشـــدخد وحب  ـــواران  ـــه آن  ،فضـــاجل آن بزرگ تکهيـــل وعرفـــت نســـبت ح

ع ظواهــد شــد پرداظــت حضــرات کــه در طــول تــارخز اســالم و تشــي  شــعار وســلهانان عکــر  ،و اػ آنســا 
ۀ ه ظصوصًا در، است صلوات و وانند آن بوده که حه نام و خاد اجه  لـغا ، شدهبرگزار وی دٰی وسالسی 

تی وثل فرستادن صلوات و واننـد آن  ،وناسب است حه ضای کف ػدن حا ههان شعارهای وغهبی و سن 
ر نهوده و بر شکوه و عظهت این وسالس بیفزایین ر و ونو   .  وسالس و وحافل ظود را وعط 

کرده خات که سصنان پیاوبر اکرم. بر اساس برظی اػ روا2 در ظطبۀ غدیر،  اند، آن حضرت در غدیر را نقل 
فی و نصب اوير الهؤونين  ،و بیان فضاجل فراوان دخگر حضـرت اوـام علـی  بـن ابـی طالـب عالوه بر وعر 

فــی نهــوده و در ظصــوص اوــام عصــر حضــرت وهــدی   خــاػده اوــام حعــد اػ اخشــان ضهــالت  را هــن وعر 
 براػ داشته و برظی وعارف دخگر را نيز بیان فروودند. ای ا ویژه
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ـی داشـته و  بزرگداشت عيد غدیر در سيرۀ وعصووين . 541 مسأله ضاخگـاه ظاص 
ــواران کيــد  آن بزرگ ــایی حاشــکوه ایــن عيــد داشــتهتأ ــه برپ ــادی نســبت ح خ اند و ســزاوار  ز
در  الهـؤونين يـرعالوه بر حاػگویی و انتقال وعارف غـدیر و والخـت او ،است وؤونين

ـام کـه بــرای روػ  ، ایـن اخ  در تعظـين و تکـرخن آن حـا برگـزاری وراسـن و رعاخـت سـایر آدابـی 
 .  اهتهام ورػند، غدیر سفارش شده

که برای عيد غدیر در رواخات نقل شده   : عبارتند اػ، برظی اػ آدابی 
خارت »، «نهاػ»، «غسل»، «روػه»، «حهد و شکر ظداوند وتعال بر نعهت والخت»  ز
عکــر فضــاجل و وناقــب حضــرت »، «دعــا و درظواســت حاضــت» ، «الهــؤونين اويــر
ـد»، «الهؤونين اوير ـد و آل وحه  بیـزاری اػ دشـهنان »، «صـلوات فـراوان بـر وحه 

گفتن»، «اهل بیت کيزه»، «تبرخک و تهنيت  ، «ترین و فـاظرترین لبـاس پوشيدن پا
ــن و لبصنــد »، «عطــر ػدن» ، «دخــد و حاػدخــد» ، «حــه روی وــؤونينســرور و شــادوانی و تبس 
ــه دادن» ــایی ضشــن»، «هدخ ، «دارانافطــاری دادن حــه روػه»، «اطعــام» ، «انفــاق»، «برپ
کهــک حــه » ، «نيکــی و احســان»، «توســعۀ ػنــدگی بــر ظــانواده و بــرادران دخنــی»  انفــاق و 

 .  «برآوردن حواجذ وؤونين»، «نياػوندان

 قه در وورد بعضی از وع ۀچند وسأل  های دیگر ها و ونكر روفوتفر 
ــۀ  بــر پــایی وسلــس عقــد خــا عروســی در روػهــا و شــب . 542 مسأله های شــهادت اجه 

کاروان و راه وعصووين کـه ووضـب هتـک حروـت  ،های شادی انداػی  در صورتی 
ام و وناسبت  .  ضایز نيست، ها شود این اخ 

ــا دخگــری . 543 مسأله ــرای ظــود خ ــد ب ــرفتن ضشــن تول  ــار  ،گ ــا عهــل و رفت ــر ههــراه ح گ ا
ـد ظـود را؛ اشـکال نـدارد، ظالفی نباشـد تی  ،ولـی بهتـر اسـت انسـان هنگـام تول  وـوقعي 

 .  برای وحاسبۀ نفس و اعهال ظوخش قرار دهد

حرام است طـه حـا دسـت حاشـد خـا حـا نگـاه حـه ، استهناء و ظود ارضایی . 544 مسأله
ل و وانند آن اقـدام حـه  ،طـور ههين .و فرقی بین ػن و ورد نيست فيلن خا عکس خا تصي 
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ت ــغ  ــد  - های ضنســی دخگــر ل ــزال ونــی نرســدهرطن ــه اػ طریــق اوــوری  - حــه حــد  ان ک
ذ شـهوت حاصـل وی . حاشـد حـرام وی ، شـود ههشون نگاه حه نـاوحرم خـا تصـاویر وهـي 

ــه اســتهتاعات بــین ػن و شــوهر نســبت حــه خکــدخگر ضــایز اســت هرطنــد ووضــب ، البت 
گردد  . انزال ونی 

د نيست خا تنها . 545 مسأله که سي  کسی  وـادرش  استفاده اػ عالوت سيادت برای 
ده است گـر؛ حاشـد و احتيـاط الػم در تـرک آن اسـت وحـل  اشـکال وی ،سي  فـرد  حلکـه ا

د ، وغکور اور را بر دخگران وشتبه نهاخد و حدین سبب ظود را برظالف واقع د خـا سـي  سي 
فی نهاخد  .  ضایز نيست ،اػ ناحيۀ پدر وعر 

عای ارتباط ظاص . 546 مسأله گر فردی اد  ت  ا غيبـت   در ػوان حا حضرت حس 
ـف، بزرگوار نهاخـدآن   .انـد او را تصـدیق نکـرده و بـر آن ترتيـب آثـار ندهنـددخگـران ووظ 

ــرای ظهــور اوــام ػوــان  تعيــین وقــت ظــاص ،ههشنــين ــه هــير وضــه صــحيح  ب ح
 .  نيست

کــه در رواخــات حــه عنــوا ،طــور ههــين  ــر تطبيــق وقــاخعی  ن عالخــن ظهــور نقــل شــده ب
ن شصص ظاص گ غالبًا وبنی، خا وورد وعي  ـت شـرعی بر حدس و  هان اسـت و حسي 

ــت وی گفتــار حــدون علــن خــا حس  گــاه اػ قبيــل  وــات و  نــدارد و  کــه اػ ضهلــه وحر  حاشــد 
 .  حاشدگناهان وی

  حــه اســن  األعظــن صــاحب الزوــان حضــرت ولــی  اهّلل  عکــر نــام وبــارک . 547 مسأله
د»ظاص  آن حضرت  د بن الحسن العسکری  »خا « وحه  وسـالس و ، در وحافل  «وحه 

که اػ این اور نهی نهوده، ندارد وساوع عهووی اشکال شاول ػوان وعاصـر  ،و رواخاتی 
 .  شودنهی

کــرم . 548 مسأله ـۀ هــ اػ ػوـان حعثــت پیــاوبر ا  ،تــا ػوــان وعاصــر دٰی و عصــر اجه 
نهاػ و شعاجر دخنـی و تبليـغ وعـارف اسـالوی بـوده اسـت و  ۀههواره وسسد پاخگاه اقاو

اسـاس  ،عصـووينحه حضور در آن ترغيب و تشویق شده است و ظانقـاه در نـزد و
   .و ضاخگاهی نداشته است
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گهراهــی و انحـراف فـرد اػ عقاخــد  ،حنـابراین  کـه ووضـب  کنی  حاخـد اػ حضـور در اوــا
وــات  ــۀ شــيعه شــده خــا ووضــب سســتی او در عهــل حــه واضبــات الهــی و تــرک وحر  حق 

 .  شود اضتناب شود وی
کـافر . 549 مسأله ه واننـدخـا فرقـه رفاقت و وعاشرت حـا اشـصاص وسـلهان خـا   هـای ضـال 

ۀ شـيعه شـده خـا ػوينـۀ انحـراف وی را در  گهراهی انسان اػ عقاخد حق  که ووضب  ت  بهاجي 
کــه  آورنـد ضـایز نيسـتاصـول و فـروع دیـن و وـغهب حـه وضـود وـی و شـرکت در ضلسـاتی 

گـر اضتنـاب اػ ووضب وی گيـرد ضـایز نيسـت و ا شود انسان در وعرض احـتال حـه حـرام قـرار 
ف بر قطع ارت، احتال حه حرام کار الػم است، باط حا ضلسات وغکور حاشدوتوق   . این 

طنانشـه  ،شهشيرػنی و وانند آن، ػنی( ُحکس )وشت، های رػویورػش . 551 مسأله
( وانند نقص اعضا نباشـد ووضب ظطر ضانی خا ضرر شدخد )ضرر فوق  ،العاده و وهن 

 .  وگرنه ضایز نيست ،اشکال ندارد

ــرد . 551 مسأله گ ــردم در  ــه صــورت اســکناس در دســت عهــوم و ــه ح ک ــذ  ــول راخ ش پ
ـی اسـت ۀاػ ضهتی نوعی سـرواخ، است لـغا وناسـب اسـت در حفـظ و نگهـداری ؛ ول 

کردن و نوشتن روی اسکناس اشی  ت شود و اػ نق  کردن، هاآن دق  کردن، پاره  ، سوراد 
گــردد کهنگــی  کــردن آنهــا و واننــد آن پرهيــز شــود تــا دیرتــر دطــار اســتهالک و  ؛ وشالــه 

کاهش هزخ ،عالوه بر آن  1.گردد های طاپ اسکناس وینهرعاخت این اور ووضب 

 رات  رعایت و وخالفت قوانين و وقر 
رات  خـک اػ ایـن  حکن لزوم خا عدم لزوم رعاخـت هـر؛ سه دسته است، قوانين و وقر 

 : گردد در وساجل عیل بیان وی، سه دسته

o ل  دستۀ او 
کـــه حـــا صـــرف نظـــر اػ قـــانون بـــودن . 552 مسأله وصالفـــت حـــا آن اػ ، رعاخـــت قـــوانينی 

                                                           
راتی حاشد. 1 گر در این ػوينه قانون و وقر  ف اػ آن اضاػه داده نشده و وورد رظصت نيست، حلکه ا  . تصل 
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برظـی ؛ الػم بوده و وصالفت حا آن ضایز نيسـت، اشکال داردضهت خا ضهات دخگری 
 : اػ این ووارد عبارتند اػ

ف حــه نــاحق  در اوــوال دولتــی - کــه ؛ شــود وی 1آنشــه حاعــب تصــر  ههشــون اوــوری 
اتــالف و ، تضــيیع اوــوال دولتــی، شــویی پــول، بــرداری و اظــتالس کــاله، حاعــب ســرقت

کردن حه آنها ظيانـت در اوانـت ، اػ اوکانات وغکور غير وساػ ۀاستفاد، ظسارت وارد 
کـه  ،ههين طور .شود و وانند آن وی کاوـل در ضـایی  خافـت دسـتهزد  وواردی واننـد در

کار حاضر نشده است، کاروند  .  در تهام وقت در وحل  
 . گردد آنشه ووضب اظتالل در نظام ضاوعه وی -
ی  آنشه ووضب وی -  نيسـت که شـرع حـه واقـع شـدن آن راضـی -شود وفسدۀ وهه 
وثل آنکه حاعب هتک اسالم خا وسلهانان خا وغهب شـيعه و خـا شـيعيان ؛ پیش آخد -

 . گردد
کــه ضــان خــا والشــان وحتــرم اســت - خــان رســيدن حــه افــرادی شــود  ؛ آنشــه ووضــب ز

کــه رعاخــت نکــردن آن ظطــر ضــانی حــرام  واننــد برظــی اػ قــوانين راهنهــایی و راننــدگی 
کــ داشــته ضــرر وــالی حراوــی ، ه حــا رعاخــت نکــردن آنخــا ایــن تــرس وضــود داشــته حاشــد 

 .  اخساد شود
رات - که لزوم رعاخت وقر  وحتوای خک قـرارداد صـحيح شـرعی خـا شـرط ، وواردی 

، وثل اخنکه در ضهن خک قرارداد صلح خا ظرخـد و فـروش؛ شرعی ضهن قرارداد حاشد
کند نی را رعاخت  رات وعي   .  حا طرف وقابل شرط شود وقر 

o م  دستۀ دو 
که والخت شـرعی دارد ،وانينبرظی اػ ق . 553 مسأله ، گاه حا اوضا و تنفيغ وستهدی 

فين الػم شده است گونه قوانين ضایز نيست؛ رعاخت آن بر وکل   2.وصالفت حا این 

                                                           
که اطهينان حه رضاخت صاحب وـال، ههين طور اووال غير دولتی. 1 ف در آن  - در وواردی  نسـبت حـه تصـر 

رات  .  وضود نداشته حاشد - حدون رعاخت وقر 

 . هایی در این وورد در اداوه ظواهد آودوثال. 2
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o دستۀ سوم 
م شاول آن نشود  . 554 مسأله ل و دو  که هير خک اػ ووارد دستۀ او   - ظـود -قوانينی 

 : دو قسن دارد

 : رد عیلههانند ووا؛ قانون وغکور ظالف شرع حاشد .الف
 ضهـــت تـــأظير تأدخـــۀ دیـــن، لـــزم نهـــودن خـــا ولتـــزم شـــدن حـــه پرداظـــت ظســـارتو

   ؛)حدهی(
سـات حـه پوشـش خـا ، لزم نهودن خا ولتزم شدن در برظی اػ نهادهـاو ادارات خـا وؤس 

که شرعًا در وقابل ناوحرم خنتی     ؛حرام است، آراخش خا ز
کســبو کــه حا، لــزم نهــودن وــوضر حــه حــق  پیشــه و  ــرای وســتأضری  حــت ســرقفلی ب
   ؛عوضی نپرداظته است ،وکان
 .  رعاخت طنين قوانينی ضایز نيست 

واننــــد برظــــی اػ قــــوانين ؛ ظــــالف شــــرع نباشــــد - حــــه ظــــودی ظــــود -قــــانون  .ب
کــه رعاخــت نکــردن آن ظطــر ضــانی حــرام خــا ضــرر وــالی حــرام حــه  راهنهــایی و راننــدگی 

 ؛ دنبال ندارد
ــا طنــين قــوانينی اضــاػه داده نهی ولــی ؛ و وــورد رظصــت نيســت شــود وصالفــت ح

تــوان در ایــن وــوارد حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــری حــا رعاخــت األعلــن فــاألعلن  وی
 1.وراضعه نهود

o قه در وورد رعایت قوانين  چند وسألۀ وتفر 

ــأليف . 555 مسأله ــت حــق  طــاپ و ت ــه آن ، رعاخ کشــور نســبت ح ــه در  ک ــواردی  در و
کـه والخـت شـرعی ط وستهـدتوسـ، طنانشـه قـانون فـوق، قانونی وضود داشته حاشـد ی 
 ؛ واضب است، دارد تنفيغ و اوضا شده

طه اخنکه قانونی وضود نداشته خا شاول برظی اػ وـوارد نشـود  -در غير این صورت 
                                                           

گهرکی ضزء ههين دسته حه شهار وی. 1  . رود برظی اػ قوانين والياتی خا 
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کـه والخـت شـرعی داردطه اخنکه قـانون توسـ و کسـی   -اوضـا و تنفيـغ نشـده حاشـد، ط 
ی برای طاپ خا تأليف ثاحت نيست  .  حق  شرعی و وستقل 

ه گـر وـثاًل در ضـهن فـروش ، شـود فههيـده وی« 332»کـه اػ وسـألۀ  ههشنـان ،البت  ا
 .  عهل حه شرط الػم است، های دخگر شرط شده حاشد عدم تکثير خا استفاده، کتاب

ـــه پدخـــد، حکـــن وـــغکور در ایـــن وســـأله  شـــاول وـــواردی اػ قبيـــل حقـــوق وربـــوط ح
ــرم ــدگان ن ــزار و توليــدات صــوتی و تصــویری آورن کپــی، اف ــه  ــود، نســبت ح تصــویر ، دانل

 1.شود نيز وی ...گرفتن و
گـــزارش . 556 مسأله رات ادارات و نهادهـــای اراجـــۀ  هـــای غيـــر واقعـــی و ظـــالف وقـــر 
خافت پول در برابر ساعات ثبت شدۀ اضافه حاحت اضافه، دولتی کـاری  کاری و در که 

کارونــدان ایــن ادارات و نهادهــا ضــایز نيســت و پول ،در آنهــا انســام نشــده هــای  بــرای 
کاروند شاضافه که  خافت آنها نبودهای  گردانده شود ،رعًا وستحق  در  .  حاخد حاػ 
گر فردی حه . 557 مسأله کنتور ا ، کشـی آب نهاخـد لوله، طور غير قانونی و حدون نصب 

راه قــانونی وضــود داشــته و فــرد اوکانــات ، کشــی و اســتفاده اػ آب طنانشــه بــرای لولــه
ــز داشــته حاشــد ــه آن را ني ــوط ح ــغ ورب ف و اســتفادۀ او اػ، پرداظــت وبل آب ضــایز  تصــر 

گاػ و وانند آن نيز ضاری است 2؛نيست  .  این حکن در وورد استفاده اػ برق خا 
 .  حاشد وحل  اشکال وی، نصب غير قانونی پهپ آبشاخان عکر است، 

کشـور غيـر وســلهانی وهـاضرت نهـوده . 558 مسأله کـه حـه  گـر هنگـام صــدور ، کسـی  ا
ــ، ویــزا و واننــد آن کشــور تعه  ــد صــرخح ایــهرطنــد  ،د دادهحــه رعاخــت قــوانين آن  ن تعه 

کنــد، نبــوده و ضــهنی حاشــد ــد ظــوخش عهــل  کــه ؛ حاخــد حــه تعه  وگــر در وــورد قــوانينی 
 .  ظالف شرع حاشد

                                                           
کپی خا استفاده. 1 گر بر اثر طاپ خا تکثير خا  ظسارتی بر پدخد آورنـدۀ آثـاری واننـد ، های غير قانونی وشاحه آن ا

کتاب وار ـا طنانشـه در ضـهن ، شـود ضهان و حدهی برای فرد اخساد نهیشرعًا ، هرطند د آخدنرم افزار و  او 
ف حا وی شرط شده ن در صورت تصل  پرداظـت آن الػم ، عقد شرعی وانند صلح پرداظت ظسارت وعي 

گر  ،ههشنين است حکن .است که توسا کـه والخـت شـرعی دارد در این ػوينه قانونی حاشد  ط وستهـدی 
 .  ه حاشداوضا و تنفيغ شد

ف است، در غير این صورت. 2 ف وی وسأله وورد توق  تواند حه ورضع دخگری حا رعاخت األعلن فـاألعلن و وکل 
 . وراضعه نهاخد



 

 خهس

ت آنهس و اههفضيلت خ  ي 
ــد وتعــال ،«ظهــس» کــه ظداون ــراخض اســالوی اســت  ــرای پیــاوبر  خکــی اػ ف آن را ب
کرم خ ا م حضرت قرار داده است ۀو عر  کرخن در این حاره وی .وکر   :  فرواخدقرآن 
ــ» ِنْهــُتْن ِوــْن ش  هــا غ  ن  

 
ُهــوا ي اْعل  ن    ْ  و 

 
ــأ ِلــِغي اْلُقْربــٰی  لِِل ء  ف  ُســوِل و  ِللر   ــُه و  تــاوٰی   ُظُهس  اْلي    و 

کيِن و   سا اْله  بيِل و   1.«…اْبِن الس  
کسب خا طریق وشروع دخگـر( » که هر طه )اػ راه ضهاد خا  و )اى اهل اخهان( حدانيد 

و  ظهـس آن ظـاص  ظـدا و رسـول ظـدا ،آورخدحه دست  دهحه عنوان غنيهت خا فاخ
و ختيهـــــان و فقيـــــران و در راه ســـــفر وانـــــدگان )اػ ظانـــــدان  ظوخشـــــاوندان رســـــول

 .  «...( استپیاوبر
ـــران وـــی ـــدســـهاعة بـــن وه ـــاظن: گوخ ک ـــام  ـــورد ظهـــس پرســـيدم اػ او آن ، در و

خــاد ،برنــددر هــر آنشــه وــردم فاجــده وــی»: فروودنــد حضــرت ظهــس  ،کــن حاشــد خــا ز
 2.«است
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کــاظن کــه آخــۀ ظهــس را بــر اوــام  گوخــد  حضــرت ، ظوانــدم عهــران بــن ووســی 
، وصصـوص رسـول اوسـت و آنشـه بـرای رسـول اوسـت، آنشه برای ظداست: نددفروو

ظــدا بــر وؤونــان رػقشــان را آســان ، حــه ظــدا قســن: نــددســپس فروو. وصصــوص واســت
کــه اػ هــر پــنذ درهــن رشــان قــرار دهنــد و طهــار خــک درهــن را بــرای پروردگا، کــرده اســت 

کننــد و حاللشــان حاشــد ایــن اػ ســصنان : نــددســپس فروو 1.درهــن را ظــود اســتفاده 
کــه عهــل حــه آن و صــبر بــر آن نهــی کــه  ،کنــدصــعب و وستصــعب واســت  کســی  وگــر 

   2.اوتحان شده حاشد، قلب او برای اخهان
کــه اػ وواليــان اوــام رضــا ــارس  ــار ف کــه خکــی اػ تس  ــه آ نقــل شــده اســت  ــود ح ن ب

ف نهاخـد(درحارۀ  ای نوشت وناوه حضرت ، ظهس اضاػه ظواسـت )تـا در آن تصـر 
 :  حه او در ضواب ناوه نوشتند اوام رضا
کـرخن اسـت،  الرحهن الرحينحسن اهّلل» ظداونـد ضـهانت ، ههانـا ظداونـد واسـع و 

کار ظوب ثواب دهد و در وـورد وصالفـت وسـاػات و عقـاب قـرار داده اسـت ؛ کرده بر 
که ظداوند وتعال فروودهػوا ،وال که اػ راهی   .  انسان برسدحه دست  نی حالل است 

که شها حه وا وی کهـک  ،دهيدظهسی  ـی ضهـت تقوخـت دیـن و آیـین و  ابزار وهه 
ها و دوستان وا )فقرا و نياػونـدان( اسـت و حـا آن آبـروی ظودوـان را در برابـر حه ظانواده

خن )دشهنان( حفـظ که اػ قدرتشان بین دار خـغ ، کنـينوـی آنانی  پـس ظهـس را اػ وـا در
که توانایی دارخد پرداندارخد و حه انداػه کنيـد و ظوخشـتن را اػ دعـاى ظيـرای  وـا  ظت 
 .  وحروم نسازخد

کليـد رػق و حاعــب افـزاخش روػی شــها اسـت و ووضــب  ،ههانـا پرداظـت ظهــس 
گناهانتــان ت( تــان )آظــرای بــرای روػ نيــاػ و تنگدســتیگــردد و عظيـرهوــی پـاک شــدن 

 .  است

                                                           
ک ،حه عبارت دخگر. 1 ـه ظهس )خک پنسن( درآودشان را حعد اػ  سر وؤونه بـرای پروردگارشـان قـرار دهنـد و حقي 

 . را ظود استفاده نهاخند
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    / ظهس 

کــه حــا ظداونــد وتعــال دارد عهــل نهاخــد و  ،وســلهان کــه حــه عهــدی  کســی اســت 
کــه حــا زحــان حگوخــد ،وســلهان کنــد: کســی نيســت  و ؛ وســلهانن و حــا قلــبش وصالفــت 
 1.«السالم

 طور اجهالی  ووارد خهس به
 : شود در طند وورد ظهس واضب وی . 559 مسأله
کسبی و در وواردی هن :اّول ک، درآود    ؛سبدرآود حاصل اػ غير 
   ؛وال حالل وصلوط حه حرام :دّوم

   ؛وعدن :سّىم 
 ؛گنذ :چهاسم 

اصی :پًجن که حا غو  خا ،ضواهری     ؛آخد ویحه دست  خعنی فرو رفتن در در
   ؛غنيهت ضنگ :ششن 
ی اػ وسلهان حصرد، حنابر وشهور :هفتن  کافر عو  که   .  ػوينی 
 . د آوددر ضهن وساجل آخنده ظواه ،تفصيل احکام وربوط حه هر وورد 

 و سفيه خهس اووال نابالغ و وجنون
ــق ظهــس حــه اوــوال وحســوب نهــی« عقــل»و « حلــوغ» . 561 مسأله . شــوداػ شــراخط تعل 

ۀ ناحالغ خا وسنون )دیوانه(حنابراین،  گر حش  کسـب ، ا کسب خا غير  درآود و ونافعی را اػ 
ــۀ او -اػ هــداخا حاشــد هرطنــد  - ــین ســال در وؤون ــک شــود و در ب ، وصــرف نشــود 2وال

ــق ویظهــس حــه  که  واضــب اســت گيــرد و بــر ولــی  شــرعی حشــۀ ناحــالغ خــا وسنــون  آن تعل 
ه خا دیوانه حدهد  ظهس آن    ؛وگر در وورد وسألۀ حعد ،را اػ وال حش 

ه طنانشه ولی  شرعی بر ناحالغ پـس اػ حلـوغ و بـر وسنـون ، آن را پرداظت نکند، البت 
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خاد تکرار وی« وؤونه»ونظور اػ . 2 کـه د هزخنه، شود  که در وساجل ظهس ز و « 333»ر وسـألۀ ها و وصارح اسـت 

 . شود  توضيح آن عکر وی ،وساجل حعد اػ آن
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که ظود، حعد اػ هوشياری و سالوت    .دهدظهس آن را ح، واضب است 
ــق ظهــسشــاخان عکــر اســت،  واننــد ظهــس  - حکــن وــغکور شــاول ســایر وــوارد تعل 
 ؛ شودنيز وی - گنذ، وعدن، حالل وصلوط حه حرام

گــر ،حنــابراین  کنــد فــرد ناحــالغ وعــدنی را اســتصراح نهاخــد ا گنســی پیــدا  خــا حــا  خــا 
خا ضواهر بیرون آورد فرو طنانشـه و  حاخـد ولـی  شـرعی او ظهـس آن را حدهـد، رفتن در در

گر وال حالل وصلـوط  ،ههشنين .ظهسش را حدهد، حاخد ظود او حعد اػ حلوغ ،ندهد ا
که، حه حرام داشته حاشد وال حالل وصلـوط حـه درحارۀ  ولی  شرعی او حاخد حه احکاوی 

گفته وی  .  شود عهل نهاخدحرام 
ۀ ناحالغ و . 561 مسأله گر حش  ـۀ ا کـه وعتقـد اسـت وـال حش  کند  ز اػ وستهدی تقليد  هي 
 . ولی  او حق  پرداظت ظهس وال او را اػ اووال وی ندارد،  هس نداردناحالغ ظ

که  . 562 مسأله گر حه اووال فردی  شود و شرعًا وحسـور اسـت وحسوب وی« سفيه»ا
ق حگيرد  ؛ بر ولی  شرعی او واضب است ظهس آنها را بپرداػد، ظهس تعل 

ــ  کــه وعتقــد اســت وــال وی ظهــس  ،هالبت  کنــد  گــر فــرد ســفيه اػ وستهــدی تقليــد  ا
 . ولی  او حق  پرداظت ظهس وال سفيه را اػ اووال وی ندارد،  ردندا

ل ووارد خهس به  طور وفص 

 3 .كسبی كسبی و غير   درآود 
ق وی که حه آن ظهس تعل  سـال »احتـدا احکـام وربـوط حـه ، گيـرد قبل اػ بیان اووالی 

 .  شود عکر وی« ظهسی

o سال خهسی و احكام وربوط به آن 

 سال خهسی افراد شاغل 
ــن، کشــاورػ، کارونــد، صــنعتگر، کاســب، ل واننــد تــاضرفــرد شــاغ . 563 مسأله ، وعل 



    / ظهس 

گغشــت ، کــارگر کــار»پــس اػ  کســب و  ســال ظهســی وی فــرا ، «خــک ســال اػ شــروع حــه 
خاد وی وی که اػ وصارح سالش ز درآود هرطند  ،آخد بپرداػد رسد و حاخد ظهس آنشه را 

گغشته حاشد که سر سال؛ روػ  کـه وو، حه این وعنا  ضـود بـوده و حاخد ظهـس هـر وـالی را 
کـه در وسـاجل ایـن فصـل  -ها و وصارح( صرف نشـده  در وؤونه )هزخنه حـا توضـيحاتی 

 .  بپرداػد -شود  عکر وی

کــار ، احتــدای ســال ظهســی بــرای شــاغلين ،حنــابراین  کســب و  اولــين روػ شــروع 
کسبشـان است و افراد شاغل نهی گانـه، توانند بـرای هـر ونفعـت و سـود  ای  سـال ضدا

که طند شغل دارند؛ در نظر حگيرند کسانی  ه   «333»حکن وربوط حه آنـان در وسـألۀ  ، البت 
 .  شود عکر وی

 ک شاغل بودن فرد  وال

کسـبی وی  «ظهـس» فصـلوالک شاغل بودن فرد در  . 564 مسأله کـه درآوـد  آن اسـت 
هی حاشد، اش نسبت حه وصارح و وصارف ساليانه، در طول سال  ؛ وقدار قابل توض 

کسبی فرد گر درآود  ایـن ، درصد وصارح و وصارف وی حاشـد «3»اػۀ حه اند، وثاًل ا
کسـبی او ؛ آخد شاغل حه حساب نهی عرفاً ، فرد گـر درآوـد  ا ا درصـد وصـارضش  «23»او 
وراعـات وقتضـای احتيـاط بـین  ،و در ووارد تردخـد عرفـی حاشد شاغل وی عرفاً ، حاشد

 .  شود ترک نشود که در وساجل حعد عکر وی، احکام شاغل و غير شاغل

 كسج دارد فرد شاغلی  كه چند نوع 

ـــر . 565 مسأله گ ـــرد شـــاغل ا ـــاوت داشـــته حاشـــد، ف کســـب وتف ـــوع  ـــد ن ـــد  - طن وانن
، حاشـد که حساب دظـل و ظـرح آنهـا اػ هـن ضـدا وی - کشاورػی، تسارت، کاروندی

کــه درآوــد حاصــل اػ هــر هی حاشــد، رشــته در صــورتی  توانــد بــرای  وی، وقــدار قابــل تــوض 
کسبی هر گانه، رشتۀ   ؛ ای قرار دهد سال ضدا

کارونــدیا  گــر فــرد اػ رشــتۀ  ــا ا هی داشــته - وــثالً  - و  ولــی  ،حاشــد درآوــد قابــل تــوض 
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کشاورػی اندک حاشد تواند بـرای درآوـد حاصـل اػ نهی، درآود وی اػ رشتۀ تسارت خا 
گانـه قـرار دهـد و درآوـد حاصـل اػ آن کشـاورػی سـال ضدا حـا ههـان سـال ، تسارت خـا 

کاروندی لحاظ وی  .  شودظهسی رشتۀ 

کــه رشــتهحکــن وســأل . 566 مسأله کســانی اســت  های وصتلــف  ۀ قبــل وربــوط حــه 
   .کسبی داشته حاشند

ــت تســاری اســت ،حنــابراین  کــه وشــغول حــه نــوعی فعالي  وــثاًل وغــاػۀ پارطــه  ،فــردی 
هی دارد ـــوض  ـــل ت ـــر آن وشـــغول ، فروشـــی دارد و اػ ایـــن راه درآوـــد قاب طنانشـــه عـــالوه ب

ت تساری دخگری نيز شود کفـش فروشـی  ،فعالي  توانـد نهـی، افتتـاح نهاخـدوـثاًل وغـاػه 
ــرای ــد ههــان ســال ظهســی  ب ــه قــرار دهــد و حاخ گان کفــش فروشــی ســال ظهســی ضدا

ــت تســاری لحــاظ  ــرای هــر دو فعالي  ــه پارطــه فروشــی اســت را ب ــوط ح کــه ورب ســاحقش 
 .  نهاخد
ع   ـت زراعـی در وحصـوالت وتنـو  کـه اقـدام حـه فعالي  کشـاورػی  این حکن در وـورد 

گندم  .  نهاخد و اوثال آن نيز ضاری استویحبوحات  و برنذ، وثاًل 

 ی از سال است كسبی آنان در وواقع خاص  كه درآود   افرادی 

ـی اػ سـال وی . 567 مسأله که درآود آنان در وواقع ظاص  واننـد برظـی ، حاشـد کسانی 
کشـاورػان اػ اهل ونبر کسـبی آنهـا در طـول ، و برظی اػ حاغداران و  گـر وسهـوع درآوـد  ا

هی حاشـد ليانۀ خک سال نسبت حه وصارح و وصارف سا شـاغل ، آنها وقدار قابل تـوض 
ــرای هــر درآوــدی شــوند و نهی وحســوب وی ــه، تواننــد ب گان ــرار    ســال ظهســی ضدا ای ق

 .  دهند

 كه اووالشان را به وضاربه یا اجاره و وانند آن داده  اند افرادی 

کاری ندارد . 568 مسأله که ظودش اشتغال حه  کـه آن را ولی سـرواخه ،فردی  ای دارد 
ــه وضــارحه و وا ــوان ســرواخهح ــه عن ــا آن را ح ــد آن داده خ ــالتی وطــابق عقــود  نن ــغاری وک گ

گغاشته که آن را حه اضاره داده و خا ونزل خا وغاػه اسالوی در حانک و وانند آن  ای دارد 
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کســب درآوــد وــی اســت ــه ، کنــدو اػ ایــن راه  طنانشــه درآوــد حاصــل اػ آن قابــل توض 
شــود و حاخــد شــاغل وحســوب وــی - کــه توضــيح آن در وســألۀ قبــل بیــان شــد - حاشــد

 .  احکام ظهسی شاغلين را رعاخت نهاخد

 فاقی افراد شاغل  درآودهای ات 
کـه اػ  افراد شاغل نهی . 569 مسأله فاقی ظود واننـد سـودی  توانند برای درآودهای ات 

کسب شغلی آنها نيست  که وورد  کـه حـه حه دست  ،فروش شیء دخگری  آوده خا وـالی 
گانه، آنان هدخه داده شده  .  ی قرار دهندا سال ضدا

کــه وــثالً  . 571 مسأله کــدام طبـــق   فــردی  کارونــد و بــرای هــر  هــن تــاضر اســت و هــن 
کــه در وســألۀ ضــاحطه ــه دارد، بیــان شــد «333»ای  گان طنانشــه ، ســال ظهســی ضدا

ــر اســت درآوــد و، درآوــد غيــر شــغلی واننــد هدخــه و ضــایزه بــرای وی حاصــل شــود صي 
کارونـــدخش  کـــدام اػ تســـارت خـــا  ولـــی ؛ لحـــاظ نهاخـــدوـــغکور را حـــا ســـال ظهســـی هـــر 

گانه، آن تواند برای  نهی  .  ای قرار دهدسال ظهسی ضدا

 )پایان سال خهسی )ساعت خهسی 

ونظور اػ حه پاخـان رسـيدن سـال ظهسـی بـرای فـرد شـاغل حعـد اػ سـپری  . 571 مسأله
کــه فــرد در آن ســاعت شــروع حــه شــغل ، شــدن خــک ســال فــرا رســيدن ســاعتی اســت 

   1؛ظوخش نهوده است
که آغاػ حه   ـت شـغليش در سـاعت ده صـبح بـوده اسـتوثاًل فردی  حعـد اػ  ،فعالي 

رسـد سال ظهسی او حـه پاخـان وـی، سپری شدن خک سال در ههان ساعت ده صبح
ف نهاخدو نهی  .  هرطند آن روػ تهام نشده حاشد ،تواند در حاقيهاندۀ درآودش تصر 
کـه حسـاب سـال نداشـته . 572 مسأله ـت شـغليش  فرد شـاغلی  و روػ آغـاػ حـه فعالي 

کن شرع خـا وکيـل وی، نيستاصاًل وعلوم  ظهـس اوـوالش ، طنانشه حا وصالحه حا حا

                                                           
 . ناوندوی« ساعت ظهسی»آن را . 1
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سـاعت ، پرداظت ظهس ػوان، تا آن لحظه را وحاسبه و اقدام حه پرداظت آن نهاخد
ســال ، در ههــان ســاعت، شــود و حــا ســپری شــدن خــک ســالظهســی او وحســوب وــی
 .  رسدظهسی وی حه پاخان وی

 سال خهسی غير شاغلين 

کـــه اػ آن وصـــارح افـــراد غيـــر شـــاغل خعنـــی  . 573 مسأله کـــه شـــغلی ندارنـــد  کســـانی 
کهک دولت خا وردم استفاده وی فاقـًا  ػندگيشان را حه دست آورند و اػ  کنند خا آنکـه ات 

که آن فاجده و درآود را، آورند ویحه دست  درآودی حـه  حعد اػ آنکه خک سال اػ ووقعی 
کـه اػ وصـا، حگغرد، اندو والک شده آوردهدست  رح سالشـان حاخد ظهس وقداری را 

ــد و وی ــاد آوــده بپرداػن خ ــرای هــر درآوــد و ســودی ز ــه، تواننــد ب گان ای در نظــر  ســال ضدا
 .  حگيرند

، ػوــان شــروع ســال ظهســی بــرای هــر درآوــد، در وــورد افــراد غيــر شــاغل . 574 مسأله
که والک آن درآود وی  ؛ و نه ػوان تبدیل آن شوند هنگاوی است 

کهـــک فرػنـــدانش ػنـــدگی وـــثالً  کـــه شـــاغل نيســـت و اػ  ظـــوخش را اداره  شصصـــی 
ل وهر واه، کند وی تووان حـه وی  3440444 وبلغ، طنانشه خکی اػ فرػندانش در تارخز او 

ل آعروــاه ، حــا ایــن وبلــغ وقــداری بــرنذ ظرخــداری نهاخــد، هدخــه دهــد و او در تــارخز او 
کــه حــا آنهــا بــرنذ را ، احتــدای ســال ظهســی وربــوط حــه بــرنذ ػوــان والــک شــدن وبلغــی 

ل وهروـاه  -ظرخداری نهوده  حاشـد و نـه ػوـان تبـدیل ایـن وبلـغ حـه بـرنذ  وی -خعنـی او 
ل وهروــاه ســال آخنــده؛ )اول آعروــاه( گــر تــا او  حاخــد ظهــس ، هــا حــاقی حهانــد برنذ، پــس ا

   1.وقدار حاقی وانده را بپرداػد

                                                           
 .ظواهـد آوـد نيـز ضـاری اسـت« 313تـا  312»که احکـام آن در وسـاجل  ،این حکن در وورد ظروح اػ وؤونه. 1

گـر فـرد غيـر شـاغل درآوــدی را در اول فـروردین، حـه عنـوان وثـال رآوـد وــغکور در اول وـاه والـک شـود و حـا د ا
کـه وؤونـه وحسـوب وـی دی کـاالیی  گغشـت سـه خـا ، شـود را ظرخـداری نهاخـدواه ههان سـال  ولـی حعـد اػ 

گغشـت ، دخگر حدان احتياح نداشته حاشد، طهار واه استفاده اػ آن در وؤونه حکن ظروح اػ وؤونه حعـد اػ 
که در وسألۀ   .شودبیان ظواهد شد در وورد آن ضاری وی« 313»سال 



    / ظهس 

کــه درآوــدی . 575 مسأله وقتــی اػ ػوــان ، آوردحــه دســت  فــرد غيــر شــاغل در صــورتی 
ت آن خک سال حگغرد توانـد سی ههان درآود حه پاخان رسـيده و نهـیسال ظه، والکي 

کند خا آن را صرف در وؤونه نهاخد ف  گغشـته هرطنـد  ،در آن درآود تصر  خـک سـاعت 
 .  حاشد

  كرده كه در بین سال باز نشسته شده یا شغل خویش را رها   فرد شاغلی 

گر فرد شاغل در بین سال ظهسی . 576 مسأله حاػنشسته شده خـا شـغل ظـوخش را ، ا
کـار شـودرها نهاخد و بیکا دًا وشغول  گردد و قصد نداشته حاشد وسد  الػم اسـت تـا ، ر 

 ؛ احکام فرد شاغل را وراعات نهاخد، پاخان سال ظهسی وربوط حه شغلش

کــه بیکــار حاشــد و وشــغول شــغل ضدخــدی نشــود ،آن  پــس اػ  احکــام ، در صــورتی 
کـه توانـد بـرای هـر درآوـشـود و وـیوربوط حه فرد غير شاغل در وورد وی ضاری وـی دی 

گانه ،شودوالک وی  .  ای قرار دهدسال ظهسی ضدا

 ن سال خهسیشهسی یا ويالدی قرار داد ،قهری  

قـرار « وـيالدی»خـا « قهـری»خـا « شهسـی»تواند سال ظهسـی را  انسان وی . 577 مسأله
 .  دهد

 تغيیر سال خهسی 

 :  تغيیر دادن ػوان سال ظهسی حه صورت عیل ضایز است . 578 مسأله

گر فرد حصواهد سـال ظهسـی ظـود ر .الف  وـثاًل سـال ظهسـيش ، ا عقـب بینـداػدا
ــرار دهــد ــاه ق ل تيرو ــوده و حصواهــد آن را او  ــروردین ب ل ف ــروردین، او  ل ف ــد او  ظهــس ، حاخ

کند ل سپس حا فرا؛ والش را پرداظت  آود سه وـاه اظيـر   ظهس در تيرواه نيز   رسيدن او 
کار؛ را بپرداػد   کند  سال ظهسی فرد تغيیر وی، حا این 

گر .ب ل ، اش را زودتر قرار دهد سال ظهسی فرد حصواهد ا ل فروردین حه او  وثاًل اػ او 
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ل دی، واه تغيیر دهد دی واه خعنی سه واه زودتر ظهس وسهوع درآودهاخش را  حاخد او 
 .  بپرداػد تا سالش عوض شود

کــافی نيســت بــرایشــاخان عکــر اســت،  ــت تنهــا  . تقــدخن خــا تــأظير ســال ظهســی ني 
گــر فــرد قصــد دارد حنــابراین،  حاخــد درآوــدهایی داشــته  ،زودتــر قــرار دهــد ســالش را وــثالً ا

 .  نهاخد دا ویــدر این صورت سال ظهسی وی تغيیر پی، حاشد و ظهس آن را بپرداػد

که سال ظهسی او قهری است . 579 مسأله ، قبل اػ فـرا رسـيدن سـال قهـری ،کسی 
 .  تغيیر آن حه سال شهسی ضایز است

گر سـال ظهسـی قهـری وی حـه پاخـان رسـيده  ا ا حـه درآوـدهای وـاػادش ظهـس ، او 
گرفته و تأظير ق  توانـد سـال ولـی وـی؛ آن تا فرا رسـيدن سـال شهسـی ضـایز نيسـت تعل 

 .  ظهسی ضدخدش را سال شهسی قرار دهد

 شک در فرا رسيدن سال خهسی 

که درآودهایی را . 581 مسأله ولی هنـوػ آن را صـرف در وؤونـه ، آوردهحه دست  فردی 
گغشت که سال ظهسی بر آن  کـه در اداوـه ظواهـد  - هنکرده و شک دارد  حـا توضـيحی 

آن واضب حاشـد خـا آنکـه هنـوػ سـال ظهسـيش فـرا نرسـيده و   تا پرداظت ظهس - آود
کـه هنـوػ  در این صورت وـی، است صرف آن در وؤونۀ ػندگی ضایز توانـد حنـاء حگـغارد 

 ؛ سال ظهسی بر آن سپری نشده است

کــه حســاب ســال داشــته  ب ســالش وفقــود ولــی دفترطــۀ حســا ،وــثاًل فــرد شــاغلی 
ل وهروــاه ل تيروــاه اســت خــا او  طنانشــه درآوــدی در ، شــده و ندانــد ســال ظهســيش او 

ل وهر ظهس، آورده حاشدحه دست  شهریورواه د ـــتوان آن را بپرداػد و وـی  الػم نيست او 
ل تيرآن را در وؤونۀ ػندگ  .  واه سال آخنده هزخنه نهاخديش تا قبل اػ فرا رسيدن او 
گر فرد ه ا ر وحسوب وی البت  که حساب سال نداشته  ،شود وقص  وانند فرد شاغلی 

انگــاری نهــوده و حــدین ضهــت ػوــان شــروع در  و در وحاســبۀ ظهــس اوــوالش ســهل
شــود را حــه خــاد نــدارد خــا ػوــان  وی وحســوب وــی آغــاػ ســال ظهســی   کــه کســب ظوخش
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ق درآودهاخش را نهـی کن شـرع حـه نسـبت ، دانـدتحق  کـه حـا حـا احتيـاط واضـب اسـت 
 1.احتهال وصالحه نهاخد

 با فوت فردسال خهسی  فرا رسيدن 
گـــر فـــرد درآوـــدی . 581 مسأله وقـــداری اػ ، آورد و در بـــین ســـال حهيـــردحـــه دســـت  ا

که تا ووقع وفات وی صرف در وؤونه شده است ظهس ندارد ولـی واضـب ، درآودش 
کاول شدن سال و  فـورًا پرداظـت شـود، است ظهس درآود حاقيهاندۀ او حدون انتظار 

کفـن و دفـن و وراسـن تـرحين اػ درآوـد حاقيهانـده قابـل وصارح حع د فـوت واننـد هزخنـۀ 
 .  حاشد کسر نهی

کــه عهــدًا ظهــس نهــی کســانی بــوده  ــت اػ  گــر وي  ــه ا ت حــه دادن  البت  داده و وصــي 
 .  پرداظت ظهس درآودهاخش بر ورثه واضب نيست، ظهس هن ننهوده است

  سال خهسیفرا رسيدن  قبل از ، درآودپرداخت خهس هنگام حصول 

ظهـس  ،دوـدسـتش آه تواند در بین سال هر وقـت درآوـدی حـ انسان وی . 582 مسأله
گـر حدانـد ؛ تواند پرداظت ظهس را تا آظر سال حه تأظير بینداػد و وی آن را حدهد ولـی ا

، واضـبحنـابر احتيـاط  ،کنـد آن درآود تـا آظـر سـال حـاقی وانـده و حـه آن نيـاػ پیـدا نهی
   2.حاخد فورًا ظهس آن را حدهد

 كه اووال ق خهس هن ی   زكات و هن شوند ویوتعل 

ـــق  . 583 مسأله ـــه وـــال تعل  ـــح( ح ـــق رح ظهـــس اػ ػوـــان حاصـــل شـــدن درآوـــد )تحق 
انتهـای سـال ظهسـی و بـرای غيـر  ،هرطنـد ػوـان اسـتقرار آن بـرای شـاغلين ،گيرد وی

                                                           
تی ظهس نداده ،توضيح بیشتر در این ظصوص. 1 که ود   . اند ظواهد آوددر وبحب اووال افرادی 

کاال. 2 کار، وغاػه، این حکن در وورد  ـه شـده و وؤونـه وحسـوب ، و واننـد آن، ابزار  کـه حـا درآوـد بـین سـال تهي 
که تا آظر سال ظهسی حاقی وینشده و فرد وی  . نيز ضاری است، واندداند 
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توانــد وــال را قبــل اػ ػوــان و فــرد وــی پــس اػ ســپری شــدن خــک ســال اســت ،شــاغلين
 ؛ وغکور صرف در وؤونه نهاخد

ق ظهس و ػکات هـر دو وـی ،بر این اساس  که وتعل  ػوـان ، شـوندنسبت حه اووالی 
م اســت ــق ػکــات وقــد  ــق ظهــس بــر ػوــان تعل  گــاهی ػوــان اســتقرار ػکــات ، تعل  هرطنــد 

م بر  .  حاشد ػوان استقرار ظهس وی وقد 
گر حه فرد غير شاغلی   واه اػ  33پس اػ سپری شدن ، گوسفند هدخه شود «34»وثاًل ا

ت آنها حا ورود حه واه دواػدهنػوان وا گوسـفندان وـغکور «34»حه ، لکي  حـا  - گوسـفند اػ 
ق شراخط وضوب ػکات ق وی - تحق  گوسفند را حاحت ػکـات ػکات تعل  گيرد و حاخد خک 

ــت بپــرداػد گغشــت دواػده وــاه اػ ػوــان والکي  ــدۀ ، و حعــد اػ  ــرد ظهــس حاقيهان ــد ف حاخ
گوسفند( را در صو که وؤونه وحسوب نشوند بپرداػدگوسفندان )پنساه و نه   1؛رتی 

ا طنانشه در وثال فـوق  گوسـفندان وـغکور  ،او  حـا ورود حـه ، عـدد حاشـد «34»تعـداد 
ق نهی گوسـفندان؛ گيردواه دواػدهن ػکات حه آنها تعل  ظهـس ، زیرا خـک پـنسن وشـاع 

کــه وی شــرعًا والــک اســت حــه حــد   ،حنــابراین .شــودوحســوب وــی گوســفندانی  تعــداد 
گوســفند نهــینصــاب او گغشــت  ،رســدل ػکــات  وــاه اػ ػوــان  32ولــی وی حاخــد حعــد اػ 
ت که وؤونه وحسوب نهی، والکي  گوسفند را   .  بپرداػد، شودظهس طهل 

گــــر فــــرد شــــاغل وــــثاًل  ،ههشنــــين ، وــــاه حــــه انتهــــای ســــال ظهســــيش وانــــده 3ا
کــه، گوســفند را والــک شــود «34» ــه  در صــورتی  ــده و وؤون ــاقی وان گوســفندان وــغکور ح
ــه وــاه  حاخــد ظهــس آنهــا را در ســر ســال ظهســی بپــرداػد ،حســوب نشــوندو ــا ورود ح و ح

گوسفندان ت  ـق شـراخط وضـوب ػکـات - دواػدهن اػ ػوان والکي  حاخـد ػکـات  - حـا تحق 
گوســفندان حاقيهانــده را بپــرداػد «34» ــا طنانشــه در وثــال فــوق؛ گوســفند اػ  تعــداد  ،او 

گوســفند حاحــت ظهــس  «34»ظهســی  و در انتهــای ســال عــدد حاشــد «34»گوســفندان 

                                                           
ــر اســتشــاخ. 1 ــز  ،ان عک ــه ني گوســفندان وــغکور در اثنــای ســال تلــف نشــده و صــرف در وؤون ــد  ــرد حدان ــر ف گ ا

و ، واضـب حاخـد ظهـس آن را فـورًا بپـرداػداحتيـاط حنـابر ، بیـان شـد« 352»حنـابر آنشـه در وسـألۀ ، شود نهی
 . این حکن در وورد اداوۀ وسأله نيز ضاری است



    / ظهس 

گوســـفند بـــوده، داده شـــود کهتـــر اػ حـــد  نصـــاب اول ػکـــات  گوســـفندان  ، حاقيهانـــدۀ 
 .  ػکات ندارند حنابراین

o كه خهس آنها واجج است  درآودهایی 
گغشــته روشــن شــد ههــان . 584 مسأله ــه اػ وســاجل  ک ــه ، طــور  ک درآوــدهای انســان 

 :  حاشد دو نوع وی، پرداظت ظهس آنها الػم است
ــا  های کسففبیدسآهففذ. الففف کــه انســان اػ طریــق تســارت خ و آن تهــام اوــوالی اســت 

کشاورػی کارهـای اسـتصداوی و حقـوق صنعت خا  کـارگری خـا اضـاره دادن  خـا  حگيـری خـا 
آوری  صيد حيوانات درخاػی خا ظشکزی خـا ضهـع خا دخگر ءوغاػه خا وسيله خا شی، ونزل

ــی اػ بیاحان گياهــان داروی ــل  ــاح وث کســبهــا  هــا و ضنگل اشــيای وب ــا  ــه  ،های دخگــر خ ح
تی را ح ۀوثاًل نهاػ و روػهرطند  ،آورددست  گرفته حاشد هوي   .  ضا آورده و اضرتی 
کسـب )شـغل( دسآهذهای غيش کسبی. ب که فرد اػ غيـر  حـه  ،و آن تهام اووالی است 
پـاداش داده شـده خـا ؛ آورددست  که حه او هدخه خا حصشيده شده خا ضـایزه و وثل والی 

که حا وصي      1.ت حه او رسيده استوالی 
طنانشـه تـا آظـر سـال در وؤونـه وصـرف  ،تهـام وـوارد الـف و بشاخان عکـر اسـت، 

خاد بیاخد نشود و اػ وصارح سال فرد و ظانواده  . حاخد ظهس آن داده شود 2،اش ز
کـــه ظهـــس آن را پرداظ . 585 مسأله کـــاالیی  گـــر شصصـــی  ـــه آن  -تـــه اســـت ا کـــه ح

سو» کـه در حکـن و -وخند گ وی« صه  کاالیی را  ـسخا  کـه ، حاشـد وی 3صه  واننـد وـالی 
خافــت، حــه دخگــری اهــدا نهاخــد، حــه او ارث رســيده کــاال پــس اػ در ضــزء درآوــد بــین ، آن 

گيرنــده وحســوب وی ــاقی ، شــود ســال هدخــه  ــا انتهــای ســال ظهســی ح کــه طنانشــه ت
گيرنـــده(، حهانـــد و صـــرف در وؤونـــه نشـــود س آن را ـــــت ظهـــــالػم اس، بـــر او )هدخـــه 

 .  رداػدــبپ

                                                           
ه حه ضز وواردی . 1  . شود  عد استثنا ویکه در وساجل ح البت 

ل و توضيحات بیشتر در وساجل حعد عکر وی احکام وؤونه شدن حه. 2  .  شود  طور وفص 

س حه والی وی. وال در حکن و3 که ظهس ندارد صه   . گوخند 
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o ز ووارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خهس و احكام آنبرخی ا 

 ه  دیه؛ عوض خلع، وهری 
ـــه . 586 مسأله کـــه ػن وی وهرخ  کـــه وـــرد، گيـــرد ای را  عـــوض طـــالق ظلـــع ، و وـــالی را 

خافــت وی خــافتی کنــد در کــه  ای دخه  واننــد - طــه دخــۀ عضــو حاشــد، و نيــز دخــۀ شــرعی در
خافت وی ـی ، قتل( حاشـد ۀ)دخ و طه دخۀ نفس - شود حاحت شکستن دست خا پا در حت 

که سال بر آن حگغرد  . ظهس ندارد، در صورتی 

  درآود حاصل از فروش خون یا اعضای بدن 

ک . 587 مسأله کسی عضوی اػ حـدن ظـود واننـد  گر  کـه عرفـًا نبـود  ليـها اش را حفروشـد 
ثاحت شـدن ظهـس در آن وحـل  اشـکال اسـت و ، حاشد ووضب نقص در حدن وی، آن

 .  وراعات وقتضای احتياط ترک نشود

گــر آنشــه وعاوضــه وــی ــا ا دًا در حــدن توليــد و او  کــه وســد  کنــد اػ قبيــل ظــون حاشــد 
س ــــحاخــد ظه، آخــدشــود و نبــود آن عرفــًا نقــص در حــدن حــه حســاب نهــیضــاخگزین وــی

کـــه تـــا انتهـــای ســـال ظهســـی صـــرف در وؤونـــه نشـــود خـــافتی را در صـــورتی  ، وبلـــغ در
 1.بپرداػد

 ارث 

کـــه انســـان حـــه ارث وی . 588 مسأله کـــه ســـال بـــر آن ، بـــرد آنشـــه را  ـــی در صـــورتی  حت 
 : حا وراعات شروط عیل ظهس ندارد، حگغرد

 .ارث شرعی حاشد و بر اساس قواعـد وعتبـر در وبحـب ارث حـه انسـان برسـد .الف
کــه شــيع ،حنــابراین گــر وســلهانی  وــالی اػ غيــر ایــن راه واننــد  ،دواػده اوــاوی اســت ۀا

                                                           
احکــام »فصــل  ،در ضلــد طهــارم، حکــن شــرعی قطــع اعضــای حــدن انســان و پیونــد آن حــه حــدن فــرد دخگــر. 1

 . ظواهد آود «پزشکی
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شــود و طنانشــه تــا ســر  یآن وــال اػ فواجــد وحســوب وــ، حــه او حــه ارث برســد 1تعصــيب
 .  حاخد ظهس آن را حدهد، حهاند و صرف در وؤونه نگردد سال ظهسی حاقی

ــردن داشــته حاشــد .ب ــع ارث ب ــع آن را  و طنانشــه ارثــی  فــرد توق  کــه توق  ــه او برســد  ح
گـر اػ وصـارح سـالش ، نداشته و اػ غير پدر و فرػند حاشد که ا احتياط واضب آن است 

خاد بیاخد  .  را حدهدظهس آن ارث ، ز
ــه ارث رســيده .ج کــه ح ــه وــالی  ــودن فــرد، ح ــق نگرفتــه ، در ػوــان ػنــده ب ظهــس تعل 
   2.حاشد
ت .د    3.ظهس حدهکار نباشد، وي 

کسـی  . 589 مسأله گر والی حه انسان حه ارث برسد و حداند آن وـال ظهـس داشـته و  ا
ت( وارث وغکور حاخد ظهس ، ظهس آن را نداده ،که این وال اػ او حه ارث رسيده )وي 

کسـی  ،طـور ههين .ل را حدهدآن وا گـر در ظـود آن وـال ظهـس نباشـد و وارث حدانـد  ا
س را اػ وـــال او ـحاخـــد ظهـــ، تـظهـــس حـــدهکار اســـ، کـــه آن وـــال اػ او حـــه ارث رســـيده

 ؛ حدهد
ــت( حــه، ولــی در هــر دو صــورت  کــه وــال اػ او حــه ارث رســيده )وي  کســی  گــر  دادن    ا

کوتـاهی و سـهل ولی عهداً  ،ظهس عقيده نداشته خا عقيده داشته انگـاری  خـا اػ روی 

                                                           
کـه طبـق آناای است راخذ در وغهب وسأله« عصيبت». 1 ن  وـثاًل طنانشـه فـردی فـوت نهاخـد و اػ  ،هل تسن 

ق حه این دظتر وی، وی تنها خک دظتر حهاند به نصف اووال وی وتعل  ص  ق حه ع  حاشد و نصف دخگر وتعل 
ت( وی، )برادر ويت ر وي  ت و برظی اػ حستگان وغک  در طنـين  ،ولی در وـغهب شـيعه؛ حاشدعهوهای وي 
کل ـق حـه دظتـر وـی ۀي  حالتی  ت شرعًا وتعل  ن  ،حـا ایـن توضـيح. حاشـداووال وي  طنانشـه فـردی اػ اهـل تسـن 

کــه  ـت )عصـبه(  فـوت نهاخـد و نصـف اوـوال وی حـه دظتـرش حـه ارث برســد و نصـف دخگـر آن حـه بـرادر وي 
ت وی، برسد حاشدشيعۀ اثنا عشری وی کرده برادر وي  ف  ک نهاخـدتواند در این وال تصر  ولـی  ،و آن را تهل 

کـه صـرف در وؤونـه نگـرددارث وحسوب نهی، این وال در انتهـای سـال حاخـد ظهـس ، شود و در صـورتی 
 .آن را پرداظت نهاخد

 . شود  که در وسألۀ حعد عکر وی وگر وورداستثنایی . 2

 .  ههان. 3
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 3؛ظهس واضب بر او را بپرداػد 2وارث الػم نيست 1،داده ظهس نهی
ـــت وصـــي    گـــر وي  ـــه ا کـــه برعهـــدهالبت  ، اش واضـــب بـــوده تی حـــه پرداظـــت ظهســـی 

ت او عهل شود، حاشد داشته ظهـس  حاخـد تهـام ،و در این صـورت الػم است حه وصي 
کـــه حاخـــد وقـــدهرطنـــد  ،اخنـــدت شـــده را اػ اصـــل وـــال پرداظـــت نهوصـــي   ار ظهســـی 

م( بیشتر حاشد لب والش )خکپرداظت شود اػ ث  .  سو 
گرفتـه . 591 مسأله ـق  گر والی حه انسان حه ارث برسد و حداند حه آن وـال ظهـس تعل   ،ا

ت( که این وال اػ او حه ارث رسيده )وي  کسی  کند  ا شک   ،ظهس آن را داده خـا نـه ،او 
کــه در ، حدهــدالػم اســت ظهــس آن را ، واضــبحنــابر احتيــاط  وگــر اســتثنایی حاشــد 

 .  قبل بیان شد ۀوسأل

کـه ظهـس حـه آن  . 591 مسأله که حه ارث رسـيده اػ وـواردی اسـت  گر انسان نداند والی  ا
ق وی که ظهس ندارد  تعل  ه  -گيرد خا اػ وواردی است  دانـد حـه  و خـا اخنکـه نهی -وثل وهرخ 

که در ػوان ػنده بودن فرد در اوور شصصـی و ظـانوادگی وصـرف و ظهـس  ،شـده یوالی 
گرفته خا نه  ق  داند آن وال حا عـين درآوـد سالگشـت شـده )درآوـدی  وثل اخنکه نهی -تعل 

                                                           
گرفته. 1 ق  که ظهس حه اووالش تعل  ٰی  گر وتوف  ۀ ناحالغ خا وسنون  ،ا این حکن نسبت حه ولی  شـرعی ، حاشدحش 

ـۀ ناحـالغ خـا وسنـون حـه، او ضاری است گـر ولـی  حش   ،دادن ظهـس عقيـده نداشـته خـا عقيـده داشـته   خعنی ا
کوتـاهی و سـهل تی هـن بـر پرداظـت ظهـس انگـاری ظهـس وـال وی را نـداده و وصـي   ولی عهدًا خا اػ روی 

ی حدون دادن ظهس بین ور وغکور نکرده کـه ، ثه تقسين شده استو اووال وتوف  پرداظت ظهس بر وارثی 
( واضـب نيسـت گـر ولـیشيعۀ دواػده اوـاوی اسـت )غيـر ولـی  ـا ا اهـل ظهـس بـوده و حـه ضهـت عـغری  ؛ او 

 . پرداظت ظهس واضب است، وانند غفلت و فراووشی آن ظهس را نپرداظته

ٰی  ،. هرطند در این فرض2 حـا پرداظـت ظهـس وی و بـریء  - ظصوصـًا والـدین - احسـان و نيکـی حـه وـؤون وتـوف 
کار نباخد اػ سهن ورثه ه این  ه نهودن او اوری شاخسته است؛ البت  ۀ ناحالغ خا الغو  ای که وحسور هستند وانند حش 

ٰی نهاخند.  گيرد، حلکه ورثۀ حالغ رشيد اػ سهن ظودشان اقدام حه پرداظت ظهس وتوف   وسنون خا سفيه صورت 

کــه فــرد ظ ،ایــن حکــن. 3 کــرده و حعــدًا حــا وضــود توانــایی وــالیشــاول وــوردی  عهــدًا آن را ، هــس را دســتگردان 
کوتـاهی نهـوده نيـز وـی نپرداظته خا در پرداظت آن سـهل ، و ونظـور اػ وارث در وسـألۀ فـوق شـودانگـاری و 

که شيعۀ دواػده اواوی است  . وارثی است 
ی )که اهل پرداظت ظهس نبوده ،ههشنين گر وال وتوف  ق ظهس حاشد  (ا ت و اػ ثلب وـالش وصـي  وتعل 

کــه شــيعۀ دواػده اوــاوی اســت حدهنــد خــا آن شــیء وــال  نــی  کــرده آن شــیء را حعــد اػ وفــاتش حــه شــصص وعي 
 . پرداظت ظهس آن الػم نيست ت وغکور واضب است و بر وصی  عهل حه وصي  ، شصص وغکور حاشد
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گرفته ق  ده اسـت( ظرخـداری شـده خـا حـا ولی ظهسش پرداظت نشـ ،که ظهس حه آن تعل 
س وال و  . پرداظت ظهس بر وارث الػم نيست ،در این ووارد -صه 

 وقف و نهاجات آن 

گـــر فـــردی ولکـــی را حـــا درآوـــ . 592 مسأله ـــه نهـــوده حاشـــد و قبـــل اػ ا د بـــین ســـال تهي 
بـرای ، اصـل ولـک وقـف شـده، وقـف نهاخـد آن را - حا رعاخـت شـراخط - گغشت سال

گردخده )ووقوف عليهن( که ولک برای آنان وقف  کسانی    ؛ظهس ندارد، واقف و 
گــر وقــف وــغکور بــرای والــک آن غيــر وتعــارف و اػ شــأن او بیشــتر حاشـــد ــه ا ، البت 

که واقف ظهس وقدار بیشتر اػ شأنش را حدهداحتياط واضب آن ا  .  ست 
گر . 593 مسأله نی وثاًل بر اوالد ظود وقـف نهاخـد  ا طـوری  ،فردی ولکی را بر افراد وعي 

، خـا آن را اضـاره دهنـد زراعت و درظتکاری نهاخنـد، که اوالد وساػ حاشند در آن ولک
کـه اػ وصـارح سـال آنـان زحه دسـت  طنانشه اوالد اػ این راه ونفعتی ، خـاد بیاخـدآورنـد 

 .  حاخد ظهسش را حدهند

  كرده كه فقير بابت خهس یا زكات دریافت   والی 

کــه اػ روی اســتحقاق . 594 مسأله ــا ػکــات حــه فقيــر داده ، وــالی  حــه عنــوان ظهــس خ
طنانشـه اػ وصـارح سـالش ، ولی ونافع و درآوـد حاصـل اػ آن؛ ظهس ندارد، شود وی

خاد بیاخد  . ظهس دارد، ز

 ارات كف  كه فقير بابت  كرده ، وظالن رد  ، والی   صدقات وستحبی دریافت 
ــر حاحــت صــدق . 595 مسأله کــه فقي ــا  ۀوــالی را  ــا رد  وظــالن خ ــارات خ کف  واضــب واننــد 

خـاد آوـده کرده و والک شـده و اػ وصـارح سـالش ز خافت  ی در حنـابر  ،صدقات وستحب 
 1.حاخد ظهس آن را حدهد، واضباحتياط 

o  وؤونه 
کسـر هزخنـه . 596 مسأله ؤونـه(  ها و وصـارح سـال ظهس درآودهای انسان پـس اػ  )و 

                                                           
گــر اػ وــالی . 1   ويــوه، انــد کــه حــه او صــدقه داده ی وــثاًل درظتــ ،ببــرد ونفعتــی ، انــد کــه حــه او حاحــت صــدقه داده ا

خاد بیاخد در صورتی ، حدهد  . ظهس دارد حنابر فتوٰی  ،که آن ونفعت اػ وصارح سالش ز
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، تواند درآود بین سال ظود را صرف در وؤونه نهـوده فرد وی. حنابراین، شود واضب وی
ــاقی وی ــه ح ک ــد ســپس ظهــس آنشــه  ــد را پرداظــت نهاخ ــوع وی .وان ــه دو ن  :حاشــد وؤون

 .وؤونۀ سال )وصارح ػنـدگی شصصـی و ظـانوادگی( .ب؛ وؤونۀ تحصيل درآود .الف
 .  شود ر ویدر وساجل حعد عک، توضيح این دو نوع

 )كار كسج و   وؤونه تحصيل درآود )وؤونه 

کــه حــه آن وؤونــۀ « وؤونــۀ تحصــيل درآوــد» . 597 مسأله )وــورد الــف اػ وســألۀ قبــل( 
کـــار خـــا هزخنـــه گفتـــه وی کســـب و  کـــار نيـــز  کســـب و  تهـــاوی ، ونظـــور اػ آن، شـــود های 

کسب درآود انسام وی وصارف و هزخنه که انسان در راه  دهد و در وقابل  هایی است 
 ؛ حاشد وضود ندارد و در حکن وال تلف شده ویآن حدلی 

گرد  ل، حــاربر، واننــد اضــرت شــا واليــات و ، اضــارۀ وغــاػه، نوخســنده و پاســبان، دال 
که وصرف شده و در حکن تلف وحسوب وی  ؛ گردد ساجر وصارضی 

 ،قابل صرف بوده و پس اػ آن در انتهای سال، تهاوی اوور فوق اػ درآود بین سال 
 . شود درآود داده ویظهس حاقيهاندۀ 

گــر هزخنــه ،طــور ههــين  وقــدار ، هــای وــغکور اػ وــال قرضــی پرداظــت شــده حاشــدا
کسر شده و ظهس حاقيهانده پرداظت وی  .  شودحدهی اػ درآود 

کسـب درآوـد بـر ابـزار  ،ههشنين  کـه در راه  کی  اػ این قبيل اسـت نقـص و اسـتهال
ــس( خــا اػ کــار وصه  کــه ظهــس آن داده شــده )ابــزار  ــه  کســبی  وــال ارث و واننــد آن تهي 

کارگاه ،شــود شــده وارد وی ، هــای صــنعتی و وســاجل آن واننــد اســتهالک وارد شــده بــر 
کــه حــا آن حــار خــا وســافر حهــل  وســيلۀ نقليــه، کشــاورػی و غيــره، ابــزارآالت ظيــاطی ای 

 .  شود وی
گر فرد واشينی را حه وبلغ  وثالً  ـس ظرخـداری نهاخـد  34ا  ويليون تووان اػ وـال وصه 

ت خـک سـال حـه وبلـغ  ويليـون تووـان حـه اضـاره دهـد و قيهـت واشـين   3و آن را حه وـد 
، ويليــون تووــان شــده حاشــد 33وــغکور در انتهــای ســال ظهســی حــه ضهــت اســتفاده 
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کـــه اػ اضـــاره دادن واشـــين حـــه دس  3طنانشـــه  ت آوـــده تـــا ـــــويليـــون تووـــان درآوـــدی 
بهـا  ويليون تووـان اػ اضـاره 2 تنها پرداظت ظهس، ای سال ظهسی حاقی حهاندــانته

ـــان دخگـــر 3واضـــب اســـت و  ـــون توو ـــۀ تحصي، ويلي ــــضـــزء وؤون ـــد وحسـ ــــل درآو وب ـ
 .  ودــش وی

 )وؤونه سال )وؤونه زندگی شخصی و خانوادگی 
کــه انســان  . 598 مسأله اش )وؤونــۀ ســال( حــه  در ػنــدگی شصصــی و ظــانوادگی آنشــه 
 :  سه دسته است ،«(333»نهاخد )وورد ب اػ وسألۀ  برد خا وصرف وی وی کار 

، ضـو، گنـدم، وثـل بـرنذ؛ شـود و آنشـه ظـودش وصـرف وی کاالهای هصفشفی. الف
ـــان ـــد و شـــکر، روغـــن، آرد، ن ـــه، طـــای، قن خ ـــات، ادو هـــای ووضـــود در  ظوردنی، حبوح

 .  خصشال و وانند آن
کـه ظـودش حـاقی اسـت و اػ ونـافعش اسـتفاده  کاالهای ثابت و غيفش هصفشفی. ب
ۀ اثاث ونزل وثل فـرش، وانند ظانۀ وسکونی ؛شود وی ي   خصشـال، ظـروف، لبـاس، کل 

ــاغ بــرای اســتراحت و ، وســيلۀ نقليــه، کتــاب، راخانــه، و نيــز زیــور آالت طــالی حــانوان ح
ُگل، گغران اوقات فراغت که ، لوستر، قاب عکس، گلدان، اشيای تزیینی وثل  دکور 

 . وانند آن کند و  فرد اػ آنها در تزیین ونزل استفاده وی
کـه فـرد حـه دخگـران وی ای جفاسی صيفذ یه هضیًه. ج ، دهـد واننـد هـداخا و ضـوایزی 

که حه فقرا وی کـه حـه دخگـران وی، پرداػد صدقاتی  کـه صـرف ، کنـد انفاقاتی  وصـارضی 
ــغیرایی اػ وههانــان وی خــارتی خــا تفرخحــی هزخنــه ، نهاخــد پ کــه در ســفرهای ز وبــالغی 

ارات وی، کند وی کف  که حاحت ادای نغر و  که حاحـت ادای حـدهی  ،دهد وبلغی را  پولی 
که صـرف هزخنـ، کند اش پرداظت وی وربوط حه وصارح ظود و ظانواده اػدواح  ۀوالی 

، کنــد اش وی هــای ظــود و ظــانواده اوالد خــا تحصــيل آنهــا خــا وعالســه و دروــان بیهاری
که وی دخه که حه عنوان غراوت و ظسـارت، دهد ای  دخگـران  وارد شـده حـه اوـوال   والی 
 .  انند آندهد و و وی
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که در این سـه حنـد عکـر شـدکل ه وواردی  ظهـس نـدارد و ، حـا وراعـات پـنذ شـرط، ي 
 :  حاشد فرد اػ پرداظت ظهس آن وعاف وی

ــه شــده .اّول ــین ســال تهي  ــافع ب ــا درآوــد و ون ــر آن ، حاشــد  ح ــه ســال ب ک ــه درآوــدی  ن
 .  گغشته و ظهس آن واضب شده و آن را نداده است

 .  اش حاشد رد و ظانوادهدر حد  وعهول و شأن ف .دّوم
 .  اػ ووارد اسراف و تبغیر و ساجر وصارف حرام نباشد .سّىم

 .  کاال وورد نياػ عرفی فرد در بین سال حاشد، «الف و ب»در وورد  .چهاسم
الػم اســت تــا آظــر ســال وصــرف شــده  ،وثــل آعوقــۀ ونــزل« الــف»در وــورد  .پففًجن

گرفتـه  تا، وثل لباس و لواػم ونزل« ب»حاشند و در وورد  آظـر سـال وـورد اسـتفاده قـرار 
 .  تا آظر سال آن هزخنه انسام شده حاشد، «ح»و در وورد  1حاشد
 وصرف وال در وسير حرام یا بیشتر از شأن □

ه حه وسألۀ قبـل . 599 مسأله گـر وصـرف وؤونـۀ سـال در وسـير حـرام حاشـد خـا  ،حا توض  ا
گردد    2.حاخد ظهس آن داده شود، اسراف و تبغیر وحسوب 

گر و ،ههشنين  ظهـس وقـدار بیشـتر اػ ، صرف غير وعهول و بیشتر اػ شـأن حاشـدا
که وصـرف آن اػ نظـر شـرعی رضحـان داشـته حاشـد؛ شأن را حاخد حدهد ی وواردی   ،حت 
وثـل آنکـه فـرد عهـدۀ درآوـد سـال ظـوخش را  ،غير وتعـارف حاشـد، ولی برای والک آن

واضب حاخـد نابر احتياط ح ، صرف آحادانی وساضد و انفاق برای فقرا نهاخدقرحًة إلی اهّلل
 .  را بپرداػد ظهس وقدار ػاجد بر شأنش

ک در تعيین شأن افراد و حكن ووارد وشكوک □  وال
دی ، وـــالک در تعيـــین شـــأن افـــراد . 611 مسأله عـــرف اســـت و عواوـــل عرفـــی وتعـــد 

ر حاشـد ـت ظـانوادگی ؛ وهکن است در ويزان شؤون عرفی خک فرد وـؤث  اػ ضهلـه ووقعي 

                                                           
که در وساجل حعد. 1  .  شود عکر وی« 343و  341» وساجلوانند  ،وگر آنکه ضزء ووارد استثنایی حاشد 

 . حاشدری ویدر صورت توانایی والی فو ،وضوب پرداظت ظهس در این وورد. 2
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ل بـودنوسر  ، نوع شغل، سطح تحصيالت، فرد ـت ظـانوادگی ههسـر ، د خا وتأه  ووقعي 
ـــت و ونزلـــت اضتهـــاعی، وقـــدار دظـــل و ظـــرح، تعـــداد فرػنـــدان، فـــرد وحـــل  ، ووقعي 

 .  ػوان و وکان، سکونت

ولــی اػ نظــر ، هرطنــد تعيــین شــأن افــراد ووکــول حــه عــرف شــدهشــاخان عکــر اســت، 
کـه هزخنـ  شرعی این ضاحط وشروط حه  رف و تبـغیهـای وـغکور حـه حـد  اسـراهآن اسـت 

 .  نرسد و اػ سایر عناوین حرام نيز نباشد
ف است ،تشصيص ووضوع در ووارد فوق  .  حا شصص وکل 

کــه توضــيح آن در وســألۀ قبــل عکــر شــد . 611 مسأله وســعت داشــته و ، شــأن عرفــی افــراد 
اقل  بــین وقــدار اکثر آنحــد  دی اســت و طنانشــه فــرد دارای وصــا، شــأن و حــد  دیق وتعــد 

کهووضوعي   ۀنهاخد حه صورت شبه شک که ظرخده - وثالً  - ه  ت ، کاالیی  حه لحاظ شأني 
 1؛حاخد ظهس آن )ظهس وقدار وشکوک( را بپرداػد، شود خا نهوؤونۀ وی وحسوب وی

کـه قـبالً  گر طوری اسـت  ه ا کـه اػ شـأنش   البت  در شـأنش بـوده و شـک داشـته حاشـد 
که در شأن وی وی، ظارح شده خا نه کاالیی را دارد   .  حاشد حکن 

ق وؤونهشک در اس □  تفاده از وال و تحق 
ــا  . 612 مسأله کــه ح کــاالیی  گــر فــرد در انتهــای ســال ظهســی شــک داشــته حاشــد اػ  ا

کـرده خافـت  کـاال  2،درآود بین سال ظرخده خا حه صـورت هدخـه در اسـتفاده نهـوده و آن 
وگر اػ وواردی حاشـد ؛ حاخد ظهس آن را بپرداػد، اش شده خا اػ آن استفاده نکرده وؤونه

کاال ا  و 332و  343»وشـاحه آنشـه در وسـاجل ، ػ وؤونۀ وی وحسوب شـودکه ظود وضود 
 . توضيح آن ظواهد آود« 333

كاالهای وصرفی □  خهس وقدار باقيهانده از 
کاالهای وصرفی ػندگی . 613 مسأله گر سر سال اػ  کی - ا ، عطـر، وانند وواد ظورا

                                                           
ق وؤونه ضاری وی. 1  . شود اصل عدم تحق 

گيرنده رسيده است. 2 کاال حه قبض و تحویل هدخه   . حا فرض اخنکه آن 
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، دـوقــــداری اضــــافه وانــــده حاشــــ - دفتــــر و دفترطــــه، لــــواػم شــــوخنده و بهداشــــتی
ظهـــس ، ت و ارػش وـــالی نداشـــته حاشـــدـقيهـــ انده اصـــالً ـحاقيهـــ طنانشـــه وقـــدار

 ؛ ندارد

گر قيهت و ارػشی داشته حاشد  ا ا  : دو صورت دارد  - اندکهرطند  - او 

ه نهاخد و حه تعبيری آنشـه ظرخـداری  فرد نهی .الف کهتر اػ آن وقدار را تهي  توانسته 
کـــه در حـــاػار  تـــرین انـــداػه کـــن ،شـــده اػ نظـــر وقـــدار وـــثاًل ؛ شـــود فروظتـــه ویای اســـت 

که وورد استفاده کوطک  ،در این صـورت؛ اش بوده ظرخده ترین عطر ووضود در حاػار را 
 .  وقدار حاقيهانده ظهس ندارد

کـرده و وقـداری اضـافی  را «الـف»فرد بیشتر اػ وقدار وـغکور در قسـهت  .ب ـه  تهي 
  .وقدار حاقيهانده ظهس دارد ،در این صورت؛ آوده

کــه حــه فــرد هدخــه شــده نيــز ضــاری  ،یــن وســألهحکــن وــغکور در ا در وــورد اشــيایی 
 .  است

ه شده و وؤونه نشده یخهس اووالوحاسبه شدن  □ بره  ،كه با درآود بین سال تهي 
 «قيهت فعلی»

خــاد آوــده و ههــين طــور  . 614 مسأله کــه در انتهــای ســال ز کاالهــای وصــرفی  ظهــس 
که تا انتهای سال وورد استفاده قـرار نگرفتـه و و ؤونـه نشـده و اػ درآوـد اشياء و لواػوی 

گردخده  ؛ حاخد حه قيهت انتهای سال پرداظت شود، بین سال ظرخداری 

کهتر شـدههرطند   گر قيهت آن  ظهـس قيهـت ظرخـد ، احتياط وستحب است ا
 .  را بپرداػد

كه در وعرض استفاده بوده □  ولی استفاده نشده ،خهس اووالی 
ــر  . 615 مسأله کاالهــای وصــرفی و غي ــودن در  کــه در وــورد نيــاػ و اســتفاده ب وصــرفی 

حـــه وعنـــای نيـــاػ عرفـــی و اســـتفاده و ، عکـــر شـــد« 335»شـــرط طهـــارم و پـــنسن وســـألۀ 
که تـا سـر ؛ حاشد استعهال آنها قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی وی کاالیی  پس ظهس 



    / ظهس 

، وـورد نيـاػ عرفـی و در وعـرض اسـتفاده بـودههرطنـد  ،سال وورد استفاده قـرار نگرفتـه
 : ردوگر در دو وو 1؛حاخد پرداظت شود

ــه آن شــیء قبــل اػ وقــت نيــاػ حــه آن .الففف اوــری  ،حســب شــأن عرفــی فــرد ،تهي 
کسر شأن وحسوب شود، وتعارف حاشد ه نکردن آن  که تهي   2.طوری 

ــه آن .ب  ــی ح ــاػ عرف ــۀ آن شــیء در آخنــده در وقــت ني ــا دشــوار و ، تهي  ــر وهکــن خ غي
ل نهی ووضب سصتی فوق که وعهواًل تحه  ح( حاشدالعاده  ر     3.شود )ح 

كه به واسط □  هواند قناعت و وانند آن باقی  ۀخهس والی 
کـه انسـان در عهـل  . 616 مسأله وؤونه خا وصـارح ػنـدگی در وسـاجل ظهـس آن اسـت 

کــردن خــا  ؛دهــد آن را هزخنــه و خــا وــورد اســتفادۀ ظــود قــرار وی گــر حــه دليــل قناعــت  پــس ا
گــرفتن بــر ظــود خــا ظــانواده صــرفه خــاد ، اش ضــویی خــا ســصت  حصشــی اػ درآوــد انســان ز
 4.حاخد ظهس آن را حدهد، اخدبی

 استفاده از وال یا بخشش آن به جهت فرار از خهس □

کتاب . 617 مسأله گر فرد وساجلی وانند  کنـد، ظـرف، فرش، ا ـه   ،سـروخس طـال را تهي 
آنهـا   ولی در طول سال عرفًا وورد احتيـاح وی نباشـد و تنهـا حـه قصـد فـرار اػ ظهـس اػ

 . حاخد ظهس آنها را بپرداػدوساجل وغکور وؤونه وحسوب نشده و ، استفاده نهاخد
گر فرد حا شصصی حه قصد فرار اػ ظهس تبانی نهاخد تـا پـول خـا وسـاجل  ،ههشنين ا

ــه ، وــغکور را قبــل اػ فــرا رســيدن ســال ظهســی حــه وی ببصشــد آنکــه پــس اػ  وشــروط ح

                                                           
ت احتيــاح عرفــی ،حنــابراین. 1 ووضــب وعافيــت اػ ، حــه شــیء حــدون اســتفاده و اســتعهال آن صــرف وعرضــي 

ياػ عرفی حـه آن ووضـب وعافيـت استعهال و استفاده اػ شیء حدون داشتن ن ،ههين طور .ظهس نيست
 .  شودعکر وی« 343»که توضيح آن در وسألۀ ، حاشداػ ظهس نهی

 . حه تعبيری ونافات حا شأن فرد داشته و نوعی عيب و تقصير در عرف اضتهاعی حه حساب آخد. 2

که اصل وضود آن شیء. 3 ی این است  کل  اػ وؤونـۀ  عرفـاً  - هرطند وورد استفاده قرار نگيـرد - وعيار و ضاحط 
ات ولحوظ در آن حه حسب ووارد فرق وی  . کندههين سال وحسوب شود و ظصوصي 

کـه عرفـًا شـأن او نيسـت خـا اسـراف خـا تبـغیر  ،ههين طور. 4 گر فرد تدبیر وعاش نداشـته و وـالش را در اوـوری  ا
 .  حاخد ظهس آن را بپرداػد، شود هزخنه نهاخدوحسوب وی
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دًا حــه وی ببصشــد، ســپری شــدن ســال ظهســی ایــن عهــل ، آن شــصص آنهــا را وســد 
   .شودووضب ساقط شدن ظهس نهی

 ای خهس اشياء و لوازم دوره □
ـه شـده اشياء و لواػم وسهوعـه . 618 مسأله کـه حـا درآوـد بـین سـال تهي  اند و وـورد  ای 

کتــاب لغــت و تفســير خــا حعضــی اػ  واننــد دوره، نيــاػ عرفــی و در حــد  شــأن بــوده هــای 
که در حاػار حه وسهوعه ای فروظتـه  ای و وسهوعه طور دوره های ظروف و لواػم ظانگی 

کــه، رســد تکــی و انفــرادی حــه فــروش نهی طــور و حــه شــود وی در طــول ســال   در صــورتی 
ه هن ظهس ندارد، حعضی اػ آنها وورد استفاده قرار حگيرد   ؛حقي 

گر در وعـرض نيـاػ عرفـی فـرد بـوده  ا ا کـدام وـورد اسـتفاده قـرار  ،او  فاقـًا هـير  ولـی ات 
 . را دارد« 343»حکن وسألۀ ، نگرفته

كه بدون تهليک برای □  گرفتهاستفاده در اختيار اطرافيان قرار  خهس اووالی 

کـرده و حـدون تهليـک . 619 مسأله ـه  گر فرد حا درآود بـین سـال شـيجی را تهي  ضهـت ، ا
زیـورآالت ، واننـد اخنکـه شـوهر، استفادۀ شصصی در اظتيار اطرافيـان ظـود قـرار دهـد

کرده و آن را حدون تهليک برای استفاده در اظتيار ههسرش قرار دهد خا فرد  ه  طال تهي 
کــرده و حــدون تهليــک آن را بــرای وطالعــه در اظتيــار فرػنــدش حگــغاردکتــا ــه  ، بی را تهي 

ت فوق عرفًا اػ شأن فـرد حـه حسـاب آخـد و ضـزء وؤونـ کيفي  ه نهودن آن حه   ۀطنانشه تهي 
 . ظهس ندارد ،وی وحسوب شود

كه هن وورد استفاد □ كسبی است ۀخهس اشياجی    شخصی و هن 

ـ . 611 مسأله کـه حـا درآوـد بـین سـال تهي  کـهاشـيایی  هـن وـورد  ه شـده و طـوری اسـت 
کســبی و شــغلی قــرار وی گيرنــد و  اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی و هــن وــورد اســتفادۀ 

در صـورتی ، ووحایـل و راخانـه، واننـد واشـين، انگيزه در ظرخد آنها هـر دو ضهـت اسـت
ه حاشد که عرفًا ضـزء وؤونـ، که استفادۀ شصصی و ظانوادگی قابل توض  ػنـدگی  ۀطوری 

 ؛ ظهس ندارد، وحسوب شود
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ه  کسـب فـرد حـه حسـاب آخـد ،البت  گر واشين در وثال فوق عرفًا وسيلۀ وربوط حـه   ،ا
گونــه ــه حــه  کــار ظــوخش تهي  کســب و  کــه وعهــواًل افــراد طنــين واشــينی را بــرای غيــر  ای 
کـه بـرای  حه حاخد ظهس وقدار وا، کنند نهی فـاوت قيهـت ایـن واشـين و واشـينی  الت 

 .  شود را بپرداػدو ظانوادگی عرفًا وؤونه وحسوب وی فرد در اوور شصصی ۀاستفاد
 .  در وورد غير واشين نيز ضاری است ،این حکن

گـر اشــيای وـغکور عرفـًا وـاػاد بـر وؤونــۀ ػنـدگی حـه حسـاب آخــدشـاخان عکـر اسـت،   ،ا
حاخـــد ظهـــس تهـــام آن ، وثـــل اخنکـــه وقـــدار اســـتفادۀ شصصـــی انـــدک و نـــاطيز حاشـــد

گردد  . پرداظت 
كفن □  خهس 

ــر . 611 مسأله گــر ف ــین ســالا ــا درآوــد ب ــا انتهــای ســال ، دی ح کــه ت ــه نهــوده  کفنــی تهي 
   1؛آن را بپرداػد حاخد ظهس ، ظهسی وی حاقيهانده

گر ه ا کفـن البت  ه نکـردن  کسـر شـأن فـرد وحسـوب شـود ،تهي  وؤونـه وحسـوب ، عرفـًا 
   .شده و ظهس ندارد

کفــن را حــه عنــوان لبــاس احــرام خــا نهــاػ اســتفاطنانشــه قطعــه ،طــور ههــين ده ای اػ 
وؤونـه ، آن قطعـه 2،تا انتهـای سـال ظهسـی در وعـرض اسـتفاده بـوده نهوده و حعدًا نيز

 . وحسوب شده و ظهس ندارد
 انداز ازدواح خهس جهيزیه و پس □

گر در ونطقه . 612 مسأله ـۀ دظتـرش را در  ا که انسـان ضهيزخ  ای وتعارف طنين حاشد 
د حه سال ه نکردن ضهيزخـه حـه  های وتعد  کند و تهي  ه  حـا ، ایـن صـورتطور تدرخسی تهي 

                                                           
کـه در وسـألۀ  سـال ظهسـی وی فـرا رسـيده، حهيـرد حلکه طنانشه در بـین سـال ظهسـی. 1 « 353»و حکهـی 

 .  شوددر وورد آن ضاری وی، بیان شد

ه طنانشه حعد اػ استفادۀ وغکور در بین سال. 2 « 313»حکـن آن در وسـألۀ ، دخگر وورد احتيـاح نباشـد، البت 
 . شودعکر وی
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ـه هرطنـد  - 1شأن فرد ونافات داشته حاشد اػ ضهـت اخنکـه نتوانـد آن را در وقـتش تهي 
کـه  -کند  گر در بین سال اػ ونافع آن سال وقداری اػ ضهيزخه وـورد احتيـاح را حصـرد  ا

ــک ســال ــه در خ ــۀ آن وقــدار ضهيزخ  ــًا تهي  ــاد نباشــد و عرف خ ضــزء وصــارف ، اػ شــأنش ز
 .  الػم نيست ظهس آن را حدهد، رده شودساليانۀ وتعارف او شه

ــا   گــر اػ درآوــد آن ســال او  ــه تهيــه نهاخــد، ا گغشــت ســال ظهســی ضهيزخ  اػ ، حعــد اػ 
   2.شودپرداظت ظهس وعاف نهی

که توانایی والی داشته و وی ،ههشنين ۀ دظترش را خـک دفعـه  فردی  تواند ضهيزخ 
ه نکردن تدرخسی ضه کند و تهي  گـر ، کسر شأن او نيست، اػدر ههان سال نياػ فراهن  ا

ه نهاخد و سال بر آن حگغرد حاخد ظهس آن را حدهد  .  ضهاػ دظترش را حه تدرخذ تهي 
ه لـواػم وـورد احتيـاح ػنـدگی آخنـده بـرای پسـر نيـز ـۀ  ،حکن تهي  ـۀ ضهيزخ  ههاننـد تهي 

 .  دظتر است

ۀ ضهاػ خا لواػم ػندگی آخنده خاشاخان عکر است،  که برای تهي  تأوين  پول و درآودی 
گغاشته و پس، های وراسن اػدواح هزخنه گـر شـراخط فـوق را ، شود انداػ وی کنار  ـی ا حت 

 .  حاخد ظهسش در انتهای سال ظهسی وحاسبه شود، داشته حاشد
ه و وانند آن . 613 مسأله گر فرد حنا حه ضهتی ههشون قدخهی شدن ضهيزخ  اػ ضهـاػ ، ا

ه که اػ پرداظت ظهسقرار دادن ضهيزخ  وعاف  - اخط وسأله قبلحا لحاظ شر - آن ای 
کـــه وؤونـــه وحســـوب وـــی، بـــوده شـــود ونصـــرف شـــود و آن را در احتياضـــات دخگـــرش 

حکـــن  ،و طنانشـــه آن را حفروشـــد الػم نيســـت ظهـــس آن را بپـــرداػد ،اســـتفاده نهاخـــد
 . گردددر وورد آن ضاری وی - ظواهد آود«311و  312»که در وساجل  - فروش وؤونه

 وسكن ندازا پسخهس ساخت تدریجی وسكن و  □
که اػ درآود بین سال . 614 مسأله وسـکونی در طـی   ۀحه تدرخذ وسـکن و ظانـ ،کسی 

م آهـن ؛ ساػد طند سال برای ظوخش وی ل ػوينی ظرخـده و در سـال دو  وثاًل در سال او 
                                                           

ه نکردن ضهاػ. 1 که تهي   .  اعی وحسوب شودنوعی عيب و ونقصت در عرف اضته ،طوری 

 . ظواهد آود« 323و  323»در وساجل  ،حکن ظهس آن. 2
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ـــه وی حاخـــد در ، ســاػد های حعـــد حــه تــدرخذ حنـــا را وی نهاخــد و در ســال وــورد نيــاػ را تهي 
 ؛ ه در آن سال را پرداظت نهاخدظهس اووال حاقيهاند، انتهای هر سال

گــــر  ــــه ا ــــه ، دار شــــدنتنهــــا راه ظانــــه البت  کــــردن تــــدرخسی آن حاشــــد و تهي  فــــراهن 
ــرای اوثــال آن فــرد وعهــول حاشــد تــدرخسی وات ، اش ب ــراهن نکــردن وقــد  کــه ف طــوری 
ــه ــاهی در حــق  ظــانواده، دار شــدنظان کوت ــرای فــرد و  کســر شــأن و عيــب ب ــًا  اش و عرف
در ایـن صـورت پرداظـت ظهـس ، ه آخنـدۀ آنـان وحسـوب شـودانگاری نسبت حـ سهل

 .  آن الػم نيست
گغاشــتن پــول و پــس کنــار  ــی  ــۀ وســکن در آخنــده ول ــرای تهي  ــداػ آن ب ــر ، ان گ ــی ا حت 

 . ظهس دارد، شراخط فوق را داشته حاشد
كه به جهت تأوين قيهت خرید آن □  شدهیا رهن داده  اجاره ،خهس ونزلی 

گر فرد ظانـه . 615 مسأله بـرای سـکونت ظـودش حصـرد و قسـهتی اػ ای در حـد  شـأن ا
ــۀ ثهــن وعاولــه، وعاولــه را اػ درآوــد بــین ســال بپــرداػد 1ثهــن ، ولــی ضهــت تــأوين حقي 

، تا پس اػ ادای حدهی ونـزل ظـود، وسبور شود آن را اضاره خا رهن و اضارۀ شرعی دهد
گــردد کن  کســر حــدهيش ، حاخــد در انتهــای ســال، در آن ســا ــه را پــس اػ  ظهــس آن ظان

 .  نهاخدپرداظت 
گــر روش فــوق تنهــا راه وعهــول ــه ا  ،دار شــدن بــرای فــرد و اوثــال وی حاشــدظانــه البت 

ــه ــراهن نکــردن ظان کــه ف ــدین صــورت طــوری  ــرد و ، ح ــرای ف کســر شــأن و عيــب ب ــًا  عرف
در ، انگـاری نسـبت حـه آخنـدۀ آنـان وحسـوب شـود اش و سـهلکوتاهی در حق  ظانواده

 .  این صورت پرداظت ظهس آن الػم نيست
كه خ □  وؤونه بوده و اجاره داده شده و تهيه ونزل دوم جهت سكونت  قباًل هس ونزلی 

کـرده و  . 616 مسأله کـه حـا درآوـد بـین سـال ظرخـداری  گر فرد ونـزل وسـکونی ظـود را  ا
گردخــده کن بــوده و وؤونــه وحســوب  نفروظتــه و حــه اضــاره  ،ســال خــا ســاليانی در آن ســا

                                                           
که در حسياری اػ ووارد پول وی، قيهت ، «ثهن»ونظور اػ . 1  . حاشد ارػش و بهای وعاوله است 
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ت بیشـتر بـرای ػنـدگی ظـوخش تر دخگری حا قيهـونزل وسيع، دهد و اػ درآود بین سال
کرده و در ه  کن شود  تهي  ل ظهس ندارد، آن سا  1.ونزل او 

م ا حکن ظهس ونزل دو  کـه حکـن سـه صـورت آن ، های وصتلفی داردصورت، او 
 : شود در عیل عکر وی

کافی بوده .الف ل حه حسب شأن عرفی فرد  حاخـد ظهـس  ،در این صورت؛ ونزل او 
م پرداظت شود  .  ونزل دو 

کوطک بودن وناسـب شـأن عرفـی فـرد نباشـدو .ب  ل حه سبب ضيق و  در ؛ نزل او 
ل های سال ظهسی حـه وقـدار قيهـت فعلـیدر انت ،این صورت م ، ونـزل او  اػ ونـزل دو 

م ظهس ندارد ۀشود و حقي  ظهس الػم وی  .  ونزل دو 
کوطکی وکان نبوده، تبدیل ونزل .ج حلکه عواوـل دخگـری واننـد ، فقط حه ضهت 

ــد ــت ح ــه لحــاظ وحــيط و ههســاخ ووقعي  ــا دوری راه آن اػ  هو ناوناســب آن ونــزل ح ها خ
کار ر در تبدیل بوده اسـت ،وحل   ونـزل ضدخـد )ونـزل دوم( عرفـًا  ،در ایـن صـورت، وؤث 

 .  وؤونه وحسوب شده و ظهس ندارد
كه به صورت وسلوب الهنافع صلح شده  □  خهس ونزلی 

ـــا . 617 مسأله ـــه شـــصص دخگـــری )وـــثاًل ههســـر خ ـــردی ونـــزلش را ح گـــر ف ـــدش(  ا فرػن
وصــالحه نهاخــد حــه شــرط آنکــه ونــافع آن ونــزل وــادام الحيــاة اػ ایــن وصــالحه اســتثنا 
ــا ظــودش حاشــد  کــه صــالح دانســت ح ــه هــر صــورتی  حاشــد و حــق  اســتفاده اػ ونــافع ح

ونزل وغکور وؤونـۀ آن شـصص )ههسـر خـا فرػنـد( وحسـوب ، )صلح وسلوب الهنافع(
کننده، شودنهی ق حـه اوسـت که - هرطند حا اضاػۀ وصالح  در آن  - ونافع ونزل وتعل 

 ؛ سکونت نهاخد

کــه نداشــتن آن ووضــب ، وگــر آنکــه اصــل داشــتن ظانــه بــراى او الػم حاشــد طــوری 
 .  کسر شأنش حاشد

                                                           
خافتی. 1 کـه در وسـألۀ  - اضاره بهای در ضـزء درآوـد سـال انعقـاد قـرارداد  - شـود عکـر وـی« 331»حا توضـيحی 

 . شودیاضاره وحسوب و
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 .  حکن وغکور در این وسأله در سایر اشياء نيز ضاری استشاخان عکر است، 
ت انسان در  □ كه با فسخ صلح دوباره به ولكي   آودهخهس والی 

گـر  . 618 مسأله کـرده و وؤونــه نيســتا ــه  کــه اػ درآوـد بــین سـالش تهي  در ، فــرد وـالی را 
نهاخــد و انســام صــلح وــغکور در حــد   1اثنــای ههــان ســال حــه شصصــی صــلح ظيــاری

گغشــت ســـال ، اش وحســوب شــودشــأن وی بــوده و عرفــًا اػ وؤونـــه طنانشـــه حعــد اػ 
ضدخـد  آن وـال درآوـد سـال، صلح وغکور را فسز نهاخد و وال را پـس حگيـرد، ظهسی

گغشــته( شــودوحســوب وــی و طنانشــه صــرف در وؤونــه نشــود و تــا انتهــای  )نــه ســال 
 . حاخد ظهس آن داده شود ،سال حاقی حهاند
گــر فــرد ــا ا ــس وثــل ارث را حــه شصصــی صــلح ، او  ــا در حکــن وصه  ــس خ وــال وصه 

گغشـت سـال ظهسـی صـلح وـغکور را فسـز نهاخـد و وـال را ، ظياری نهاخـد و حعـد اػ 
 . م نيست ظهس آن را بپرداػدالػ، پس حگيرد

 وعاوله ۀخهس وال در صورت اقال □
گـــر انســـان وعاولـــه . 619 مسأله ســـپس طـــرف ، ای انســـام دهـــد و در آن ســـود نهاخـــدا
کــه  - حــا وضــود آنکــه وعاولــه الػم بــوده و ظيــار فســز نــدارد - وقابــل اػ وی حصواهــد 

کرده ساقط نهی، وعاوله را اقاله نهاخد و وی بپغیرد که  د آن شـود و حاخـظهس سودی 
ــه قبــل اػ فــرا رســيدن ســال ؛ را بپــرداػد ــه حاشــد و اقال وگــر آنکــه اػ شــأنش پــغیرش اقال

گيرد  ؛ ظهسی او صورت 
ػويـنش را حـه نصـف قيهـت حـاػاری حـه ، وانند اخنکه فردی حه دليل احتياح وـالی 

گر ثهن وعاوله را در ووعد ووشروط حه اخ، شصصی حفروشد ر شـده پـس دهـدنکه ا  ،قـر 
ـت وشـکالت ، را داشـته حاشـد )بیـع ظيـاری( حق  فسـز وعاولـه ولـی فروشـنده حـه عل 

ن شـده ثهـن وعاولـه را حـه ظرخـدار پـس دهـد و وعاولـه الػم  ت وعـي  والی نتواند در وـد 

                                                           
کننـده شـرط شـده  وصـالحه ، ونظور اػ آن. 1 کـه در ضـهن آن حـق  فسـز وصـالحه بـرای وصـالحه  ای اسـت 

 . است
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تی شــود کــرده و تقاضــای اقالــ ،و حعــد اػ ســپری شــدن وــد   ۀوی ثهــن وعاولــه را حاضــر 
ا نرسـيده و عرفـًا اػ طنانشه سال ظهسـی ظرخـدار فـر ،در این صورت، وعاوله را نهاخد

ــ ــولی اقال ــغکور حاشــد ۀشــأن وی قب ــع  - و ــوارد بی ــه شــاخد در حســياری اػ و ک ــان  ههشن
که نصيب ظرخدار شـده بپـرداػد - ظياری طنين حاشد ؛ الػم نيست ظهس سودی را 

گر سال ظهسی ظرخدار فـرا ا ا گرفتـه )وسـتقر   او  ـق  رسـيده و ظهـس حـه وـال وـغکور تعل 
 2.شودله ظهس ساقط نهیحا انسام اقا 1،شده( حاشد

 دولت ۀخهس یاران □
که دولت حه حساب حانکی افراد سرپرست ظانوار )حساب خارانه . 621 مسأله هایی 
حه صورت انتقـال اعتبـاری پـول اػ طریـق شـبکه شـتاب  3انداػ خا حساب ضاری( پس

کـه وضـوه وـغکور اػ حسـاب حـانکی حـه صـورت وبلـغ  4،نهاخدحانکی واریز وی تـا ػوـانی 
 ؛ حاشد وشهول ظهس نهی، نقدی برداشت نشده

ــک شــود ــوق برداشــت و تهل  ــر وضــوه ف گ ــا ا ضــزء درآوــد ههــان ســال وحســوب ، او 
وشـهول ظهـس ، شود و طنانشه تا پاخان سال حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد وی

 5.ظواهد بود
که دولت حه حسابخارانه . 621 مسأله حانکی افراد سرپرست ظانوار )حساب  هایی 

                                                           
که ػوين وغکور وؤونۀ ظرخدار وحسوب نهی ،فرض وسأله. 1  .  شوددر ووردی است 

گرفتـه. 2 ـق  کـه حـه آن ظهـس تعل  فات نسبت حه ػوـين وـغکور  کـه ظر ،حکن اقاله و سایر تصر  خـدار در صـورتی 
 .  شودعکر وی« 323»در وسألۀ ، ظهس آن را نپرداػد

ت حساب پس. 3 ت حسـاب ضـاری ، انداػ اػ نظر قانونی واهي  نوعی قرض دادن حه حانک است و غالبًا واهي 
ه حانک حا افتتـاح ایـن نـوع حسـاب؛ نيز طنين است ظـدوات حسـاب ضـاری )واننـد صـدور دسـته  ،البت 

 «هـااحکـام حانـک»فصـل  ،توضيح بیشتر در ضلد طهـارم .گغارد طک( را در اظتيار صاحب حساب وی
 . شودعکر وی

 .  شودحه حساب افراد واریز نهی ،وضوه وغکور حه صورت فيزخکی. 4
ــغ خا ،ههشنــين. 5 ــدون برداشــت وبل ــرد ح ــر ف گ ــراا ــه حســاب  ۀن ــاری آن ح ــال اعتب ــا انتق ــغکور اػ حســاب و ح و

کاالیی برای ظود نها، فروشنده شـود کـاالی وـغکور ضـزء درآوـد آن سـال وحسـوب وـی، خـداقدام حه ظرخد 
 .  وشهول ظهس ظواهد بود، که طنانشه تا پاخان سال حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد
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طنانشه فـرد وکالـت شـرعی حـه حانـک ضهـت ، نهاخدیز ویوار 1(گغاری وکالتی سرواخه
ت اقتصادی وطابق عقود اسـالوی داده الي  ت قراردادهـا را  فع  و احتهـال وعقـول صـح 

ــر اســاس آن 2دهــدوــی نيــز ف ، و ب حانــک در اثنــای ههــان ســال در وضــوه واریــزی تصــر 
ـــه وعـــاوالت و ســـرواخه ـــل نهـــوده اســـت نهـــوده و اقـــدام ح ل وـــا، گـــغاری اػ طـــرف ووک 

   .شود درآود سال وحسوب وی، گغاری شده خا حدل آن  سرواخه
حکـــن ، طنانشـــه تــا پاخـــان ســال حـــاقی حهانــد و صـــرف در وؤونــه نگـــردد ،حنــابراین

کســب و تســارت را دارد و وشــهول ظهــس ظواهــد بــود کــه در ، ســرواخۀ  ــا توضــيحی  ح
  ؛شودعکر وی« 334»وسألۀ 
گــر فــرد وکــالتی حــه حانــک نــداده حاشــد  ــا ا کــن وســألۀ قبــل در وــورد آن ضــاری ح، او 
 .  شود وی

و  333»ها در وسـاجل حکن ظهس سود حانکی این نوع حسابشاخان عکر است، 
 . گردد بیان وی« 335
كه با انتقال اعتباری هدیه داده شده  خهس □  پولی 

گــر فــردی وبلغــی . 622 مسأله ــه  را حــه - خــک ويليــون تووــان وــثالً  - ا ــانی و ح طــور وس 
حـه صـورت  ،ظـوخش حـه حسـاب حـانکی شـصص دخگـر اػ حساب حانکی، عنوان هدخه

حکـن ظهـس آن بـرای  3،کنـدانتقال اعتباری پول اػ طریق شبکه شتاب حانکی واریز 
که در وساجل  گيرنده وانند خارانه است   .  عکر شد  «323و  324»هدخه 

                                                           
ت حساب سرواخه. 1 ت غالبًا واهي  ت خـا حلنـد وـد  ت خا ويـان وـد  کوتاه ود  کشـور ایـران - گغاری حانکی   - در 

کـه سـرواخهحـدین صـو ،نوعی وکالـت دادن حـه حانـک اسـت کنـد تـا وبلـغ واریـز گـغار حانـک را وکيـل وـی رت 
، ظرخـــد دیـــن، )پـــیش فـــروش( ســـلف، وراححـــه،  شــده حـــه حســـاب را در اوـــور وعـــاوالت فـــروش اقســاطی

... و  گــغاری وســتقين ســرواخه،  وســاقات،  وزارعــه،  اضــاره حــه شــرط تهليــک، ُضعالــه،  وضــارحه،  وشــارکت
فصــل  ،توضــيح بیشــتر در ضلــد طهــارم .اســتفاده قــرار دهــدطــور وشــاع حســب ضــواحط قــانونی وــورد  حــه
 . شود عکر وی «هااحکام حانک»
که حانک حه وقتضای عقود اسالوی عهل ویاحتهال عقالیی وی ،حه عبارتی. 2  .  کنددهد 

گيرنده واریز نشود ،وضوه وغکور حه صورت فيزخکیخعنی . 3  .  حه حساب هدخه 
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ــا نســـبت حـــه هدخــه دهنـــده کـــه وضـــه اعتبــاری هدخـــه شـــده، او  ط توســـ، تـــا ػوــانی 
ـک نشـده گيرنده خا وکيل هدخه ، وی حه صورت وبلغ نقدی اػ حساب برداشـت و تهل 

گيرنـــده والـــک آن نبـــوده و وـــال وـــغکور ضـــزء اوـــوال هدخـــه دهنـــده وحســـوب  هدخـــه 
و طنانشـه هدخـۀ وـغکور اػ درآوـد بـین سـال ظهسـی و در حـد  شـأن صـورت  1شود وی

ک، گرفته و در انتهای سال ظهسِی هدخه دهنـده سـر اسـترداد آن وهکـن نبـوده خـا عرفـًا 
 . الػم نيست ظهس آن را بپرداػد، شأن وی حاشد
گيرنـده ،ههشنين گر حصشش در حد  شأن بوده و هدخـه  حـدون برداشـت وبلـغ اػ  2ا

کرده حاشـد، حساب وـثاًل  ،آن را قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی هدخه دهنده وصرف 
کرده حاشد کاالیی ظرخداری   .  پرداظت ظهس آن بر هدخه دهنده الػم نيست، حا آن 

كارت هدیه □  خهس 
کارت هدخه . 623 مسأله گر فردی اقدام حه اهدای  ن ظهـس حکـ، حه دخگری نهاخد 3ا

کــارت گيرنــده وضــه اعتبــاری ووضــود در  ن خارانــه در ــــواننــد حک ،هدخــه بــرای هدخــه 
 .  است«322»وانند وسألۀ ، است و حکن ظهس آن برای هدخه دهنده« 324»وسألۀ 

 خهس بیهه □
کــه اقــدام حــه انعقــاد قــرارداد ب . 624 مسأله حــدین  ،یهــه حــا شــرکت بیهــه نهــودهفــردی 

که بیهه د وـی صورت  نـی )حـق  بیهـه( را نقـدًا خـا حـه صـورت  گغار وتعه  شـود وبلـغ وعي 

                                                           
ه. 1 کننـده هـن وحسـوب نهـیگاه در فـرض وـغکور وضـه ا ،البت  واننـد ، شـودعتبـاری اهـدا شـده ولـک هدخـه 

کـه فـرد حـدون برداشـت وبلـغ نقـدی خارانـه اػ حسـاب  دولتی واریز شـده حـه حسـاب پـس ۀوبلغ خاران انـداػ 
کرده و حه حساب پس، ظود نهـوده و شـصص وـغکور نيـز آن را اػ  انداػ وی واریز آن را حه شصص دخگر اهدا 

گيرنـده  ،در این صورت .تحساب برداشت نکرده اس وضه اعتبـاری وـغکور بـرای هدخـه دهنـده و هدخـه 
 . ظهس ندارد

که هدخه دهنده. 2 گيرنده وی ،فرض وسأله در ضایی است  فی اػ طرف هدخه   . حاشد راضی حه طنين تصر 

ن صادر ویکارتی است حا نام خا بی ،کارت هدخه. 3 که حا وبالغ وعي  حـه دفعـات  تواندشود و دارندۀ آن وینام 
کارت کرده خا هزخنه، دلصواه تا سقف ووضودی  های ظـدوات وـورد اسـتفادۀ ظـوخش را حـا کاال ظرخداری 

کارت نيز فراهن است خافت وبلغ نقدی اػ ووضودی  که اوکان در گاه طوری طراحی شده   . آن بپرداػد و 
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گـر( بپـرداػد و در  طور دخگر( حه شرکت بیهه )بیهـه ساالنه خا حه، فصلی، اقساط )واهانه
ـــد وـــی، وقابـــل آن ص حـــه صـــورت خکســـا خـــا  شـــرکت بیهـــه وتعه  شـــود وبـــالغی وشـــص 
ی که در قـرارداد حـه آن تصـرخح شـده در، وستهر  ق خکی اػ اووری  واننـد  - صورت تحق 
ن حـه ، ظـاص ۀوقـوع حادثـ، حاػنشسـتگی، فوت، بیهاری ضـرر وـالی خـا غيـر وـالی وعـي 
ن شـده بپـرداػد  بیهه که در قرارداد بیهـه وعـي  طنانشـه ایـن نـوع ، گغار خا شصص ثالثی 

وبــالغ ، شــأن فــرد وحســوب شــود بیهــه شــدن اوــری وتعــارف و وعهــول بــوده و عرفــًا اػ
  ؛پرداظتی اػ درآود بین سال حه شرکت بیهه ظهس ندارد

ــه شــصص بیهــه ــرارداد ح ــه حعــدًا شــرکت بیهــه حســب وفــاد ق ک ــالغی  ــا وب ــغار  او  گ
طنانشه وضـوه وـغکور حـه صـورت انتقـال اعتبـاری اػ طریـق شـبکه شـتاب ، پرداػد وی

کـه در وسـاجل نـد خارانـه اسـت حکن آن وان 1،گرددشصص واریز وی حانکی حه حساب
 .  بیان شد  «323و  324»

کـه بیهـهشاخان عکر است،  کسـانی  کـه شـرکت بیهـه حـه  گـغار بـرای حعـد اػ  وبـالغی 
کـــرده وـــی ن  حلکـــه وربـــوط حـــه ، شـــود ارث وحســـوب نهی، پـــرداػدوفـــات ظـــوخش وعـــي 

رات بیهه و توافق بین بیهـه که حسب وقر  گـر  گـغار و بیهـه شصص خا اشصاصی است 
و طنانشه وضوه وغکور حه صورت انتقـال اعتبـاری پـول اػ طریـق  شودآنان داده ویحه 

ننـد خارانـه اسـت حکـن آن وا 2،گرددشصص واریز وی حساب شبکه شتاب حانکی حه
 .  بیان شد «323و  324»که در وساجل 

گــر فــرد اقــدام حــه انعقــاد قــرارداد شــرعی ســرواخه . 625 مسأله گــغاری حــا شــرکت بیهــه  ا
ـت وثاًل شرکت ، نهاخد که طبـق عقـود اسـالوی حـا سـرواخۀ وی فعالي  کند  بیهه را وکيل 

کـه در وسـاجل  حکـن سـرواخه ،در ایـن صـورت، اقتصادی نهاخـد گـغاری حـانکی را دارد 
 . شودحکن آن عکر وی« 333و  333»

گر فرد بیههشاخان عکر است،  ت قرارداد بیهۀ سرواخه ا گغاری فوت  گغار در بین ود 
                                                           

 .شودحه افراد داده نهی ،وبالغ وغکور حه صورت فيزخکیوعهواًل . 1
کشورهاط آن. 2 که وعهول و راخذ در حسياری اػ   . اػ ضهله ایران است ،نان 
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ٰی اسـت ، و سود حاصل اػ آن تا ػوان فوت اصل سرواخۀ وغکور، کند ضزء واترک وتـوف 
ت شــرعی ــه وصــي  ٰی و عهــل ح ــدهی وتــوف  )در صــورت وضــود دیــن و  کــه حعــد اػ ادای ح

ت( وقدار حاقيهانده اث ، حکن ارث را دارد و حسب سهام شـرعی ارث، وصي  بـین ور 
 .  شودوی تقسين

ی بازنشستگی  □  خهس پاداش یا حقوق و وستهر 
ــا . 626 مسأله کــه ح نــی اػ  فــردی  ــا درصــد وعي  صــندوق حاػنشســتگی قــرارداد حســته ت

صـــندوق  ،و در وقابـــل 1اش در دوران ظـــدوت را حـــه صـــندوق حدهـــدحقـــوق واهانـــه
د شده پس اػ حاػنشستگی وبـالغی حاحـت پـاداش حاػنشسـتگی ، حاػنشستگی نيز وتعه 

ی حه حساب وی واریز  - حه صورت انتقال اعتباری - خا حقوق حاػنشستگی و وستهر 
که در وسألۀ ، هاخدن  2.عکر شد « 323»حکن آن وانند قرارداد بیهه است 

كه در حجخهس درآ □  شود و زیارت هزینه وی ودی 

که فرد ظرح سفر حذ . 627 مسأله اػ وصارح سالی ، کند های دخگر وی و زخارت والی را 
کـرده وحسوب وی که در آن سال هزخنـه  گـر سـفر او تـا وقـداری اػ سـال حعـد طـول  شود  و ا

 . حاخد ظهس آن را حدهد، کند در سال حعد اػ درآود سال قبل ظرح ویآنشه ، حکشد

                                                           
کســر و حــه حســاب صــندوق واریــز شــود. 1 نــی اػ حقــوق وی  کــه وبــالغ وعي  کــه قــرض ، حــدین صــورت  طــوری 

و  والک خا اظتياردار آن حاشد و حتواند وضوه وـغکور را بـرای ظـود هزخنـه نهاخـد ،وحسوب نشده و صندوق
د صندوق در قبال   . آن حسب قرارداد فقط پرداظت حقوق و وزاخای دوران حاػنشستگی حاشدتعه 

گر فرض شود قرارداد فـرد حـا صـندوق حاػنشسـتگی. 2 ا ا وشـروط حـه ، نـوعی قـرض دادن حـه صـندوق حاشـد، او 
ی بپـرداػد قـرارداد وـغکور ، آنکه صندوق پس اػ پاخان دوران ظدوت حـه وی حقـوق حاػنشسـتگی و وسـتهر 

، اشــکال نــدارد و در صــورت فــوت ،شــود و طنانشــه قــرض حــدون شــرط بــودهوب وــیربــوی و حــرام وحســ
کــه اػ درآوــد )رحــح( بــین ســال قــرض داده شــده ٰی وحســوب شــده و حاخــد ، وبــالغی  ضــزء وطالبــات وتــوف 

کــه در وســألۀ  وگــر، ظهــس آن پرداظــت شــود بیــان شــد و وــال وــغکور حســب « 353»وــورد اســتثنایی 
کــه صــندوق حاػنشســتگی حــدون شــرط و  رســدوــوازین شــرعی حــه ارث وــی ــا وبلــغ وــاػاد بــر اصــل قــرض  او 

رات  ؛شــود ارث وحســوب نهی، پــرداػد وــی کــه حســب وقــر  حلکــه وربــوط حــه شــصص خــا اشصاصــی اســت 
و طنانشــه وضــوه وــغکور حــه صــورت انتقــال اعتبــاری پــول اػ  شــودصــندوق حاػنشســتگی حــه آنــان داده وــی

که در وسـاجل حکن آن وانند خار، گرددریز ویاشصاص وا حساب طریق شبکه شتاب حانکی حه انه است 
 .  بیان شد« 323و  324»
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كه بابت ثبت نام حجخهس پول □  و عهره داده شده  ی 
حدون انعقاد قرارداد اضـاره  ،هرهخا ع گر فرد حا درآود بین سال برای حذا . 628 مسأله

گرفته و پس اػ سال ظهسی خـا در  خارت قرار  کرده و در نوحت ساػوان حذ  و ز ثبت نام 
ف ویهسال که حذ، شود ای حعد وشر  هـره واضـب بـوده خـا ع در صورتی ظهس ندارد 

ۀ فرد آوـده )وسـتقر  شـده( حاشـد در ؛ و قباًل حا استطاعت خا نغر شرعی و وانند آن بر عو 
ف ،ایــن حالــت گــرفتن ، طنانشــه بــرای تشــر  راه دخگــری ضــز ثبــت نــام و در نوحــت قــرار 

که اػ آن کنـد نداشـته ظ، وضود نداشته حاشد و وال دخگری  هس این پول را پرداظـت 
  1؛وبلغ وغکور ظهس ندارد، حاشد

ا در غير این صورت حاشـد خـا آنکـه سـال اول هـره وسـتحبی خـا ع وثل آنکه حـذ ،او 
خـا  -عی ثاحـت نشـده طور قط او حه ۀبر عو   که هنوػ حذ -استطاعت حذ واضب حاشد 

ـ آنکـه قــباًل حـذ کنـون توا ،او آوــده و نرفتـه ۀبــر عو  نــایی ظرخـد فــيش آػاد را داشــته ولــی ا
ن اػ پرداظت ظهس آن اػ اووال دخگرش داشته حاشد، حاشد پول ثبت نـام در ، خا تهک 

  2.انتهای سال ظهس دارد
گر فرد اػ درآود بـین سـال ظهسـی . 629 مسأله حـا  - اقـدام حـه انعقـاد قـرارداد اضـاره، ا

خـارت خـ حا سـاػوان حـذ - رعاخت شراخط صحيح بودن آن رای ا شـرکت وسـافرتی بـو ز
                                                           

حـه نـام  وکـالتی در حانـکگغاری  سـرواخه و نيـز الحسـنه قـرضانـداػ  حکن وغکور شاول افتتاح حسـاب پـس. 1
ف حه حذ خا عضهت در ن ،ظود فرد گرفتن برای تشر   . شودهره ویوحت قرار 

ــام اػ طر. 2 کــه ثبــت ن ــرارداددر صــورتی  ــودهگغاری  ســرواخه یــق ق حکــن ســود ، وکــالتی و حــه صــورت شــرعی ب
که در وسـأله فـوق عکـر ؛ شودعکر وی« 333»حاصل اػ آن در وسألۀ  گر سود وغکور وشهول شراخطی  ه ا البت 

  ؛آن واضب نيست  پرداظت ظهس، گردد شده
گر ثبت نام حدون شرط سود ا ا ، شـرعی بـودهگغاری  سـرواخه ایو حدون وکالت خا اضاػه دادن حه حانک بـر او 
طنانشــه آن فــرد ســود وــغکور را ، لغــی ســود حــه حســاب فــرد واریــز نهــودهبولــی حانــک حســب قــانون ظــوخش و

خارت آن سود ،الػم نيست ظهس آن را بپرداػد، برداشت ننهاخد خا وعـادلش را  هرطند حداند ساػوان حذ  و ز
کــرد بــرای وی در ســفر حــذ گــر ســود ؛ هزخنــه ظواهــد  ــا ا آن را در ػنــدگی   وــغکور را برداشــت نهاخــد و حصواهــداو 

کشورهای اسالوی است حاخد نصف سود را حـه ، صرف نهاخد که حانک وغکور دولتی خا وشترک در  در صورتی 
ن شيعۀ اثناعشری صدقه دهد و نصف دخگر آن را وی تواند بـرای ظـود در وصـارف حـالل هزخنـه فقرای وتدی 

که قبض و ته ک شودنهاخد و در صورتی   .  شودضزء درآود بین سال وحسوب وی، ل 
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ف حه حذ ن نهاخـد و سـاػوان خـا شـرکت وـغکور فيشـی حاحـت خا ع تشر  هره در ػوان وعـي 
گغشــت ســال ، ولــی حســب نوحــت، آن در اظتيــار وی قــرار دهــد ف پــس اػ  ػوــان تشــر 

در ایــن صــورت حاخــد وی ، شــودهای حعــد واقــع وــی ظهســی فــرد در بــین ســال خــا ســال
ــت طلــب ظــوخش کــه در احتــدای وگــر وــورد اســت؛ را بپــرداػد 1ظهــس والي  ثنایی حاشــد 

 .  که در این صورت پرداظت ظهس طلب وغکور الػم نيست، وسألۀ قبل عکر شده
ــــرای حــــذ . 631 مسأله ــــه ب ک ــــا ع کســــی  ــــین ســــالخ ــــد ب ــــغ ، هــــره اػ درآو ــــثاًل وبل و
گـغاری وکـالتی  الحسنه خا سـرواخه قرض انغار تووان حا افتتاح حساب پس ويليون خک

کــرده و حــه ل حــاظ قــانونی در نوحــت ســاػوان حــذ  و در حانــک حــه نــام ظــودش ثبــت نــام 
گرفتــه اســت ف قــرار  خــارت بــرای تشــر  ــه  2،ز گغشــت طنــد ســال وتوض  طنانشــه حعــد اػ 

کــه الػم بــوده ظهــس ووضــودی حــانکيش را وــی کنــون  رض اخنکــه هــنحــا فــ، دادهشــود  ا
غ ووضـود در حسـاب حـانکيش وـثاًل ـای وبلــــرۀ وی حـه استثنــــخا عه يش حذــاوتياػ ف

کافی است ظه، گردد گغاری وی تووان ارػشويليون  24 س ووضـودی در این صورت 
گغشته بپرداػد فعلی که سال بر آن   ؛ حانکی ظود را 

ه  گر فرد اوتياػ قانونی فـيش حـذ ،البت  خافـت وبلـغ وـثالً هـرهخـا ع ا  اش را در اػای در
حه شصص دخگری حه صورت  - حدون لحاظ ووضودی حانکی ظود - ويليون تووان 24

خافــت وبلغــی انتقــال دهــد شــرعی وبلــغ وــغکور درآوــد بــین ســال انتقــال ، در اػای در
گر صرف در وؤونه نشود ظهس دارد وحسوب وی که ا  . شود 

كه وورد استفاده شخصی و خانوادگی است □ گياهان و حيواناتی   خهس 
که بـرای اسـتفادۀ شصصـی و ظـانوادگی در ونـزل خـا  . 631 مسأله گياهان و حيواناتی 

حکـن ظهـس آنهـا و وحصـول و رشـد آنهـا اػ ایـن قـرار ، دشـو ضای دخگـر نگهـداری وی
 :  است

                                                           
کــه وــثاًل شــش وــاه حعــد اػ ســال ظهســی انســام  ۀهــرد لحــاظ نهاخــد قيهــت ســفر حــذ خــا عخعنــی فــر. 1 وــغکور 

 .  طقدر ارػش دارد، شود حه نرد روػ پرداظت ظهس وی

خارت حسته حاشد ،حدون آنکه قرارداد شرعی اضاره. 2  .  حا ساػوان حذ  و ز
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 ؛ خىد آيها. الف
گياهان  گر حيوانات خا  س نباشد ،ا س خا در حکن وصه  و حا درآود بـین سـال  وصه 

ه شده حاشد طنانشه برای استفادۀ شصصی اػ شير خا تصن ورغ خا پشـن حيـوان خـا ، تهي 
ــا تصــف، ســاخه، شصصــی اػ ويــوه ۀاســتفاد ــا زیبــایی خ گياهــان و خ يۀ هــوای درظتــان و 

کـه ایـن حيوانـات خـا، شود وواردی اػ این قبيل نگهداری وی گياهـان عرفـًا  در صورتی 
   1.وگرنه پرداظت ظهس آنها الػم است، آخد ظهس ندارد وؤونۀ فرد حه حساب وی

 ؛ هحصىل و سشذ آيها. ب
که اػ ظود وال ضدا وی  ، ويـوه، نپشـ، شـير، وانند حشـۀ حيوانـات، شود وحصولی 

شـدن و  های ظشـک آوـاده ضـدا وثـل شـاظه، حاشـد خا آوادۀ ضداساػی وی، تصن ورغ
کــه ســر ســال ظهســی در ، واننــد آن الػم اســت ظهــس آن وقــدار اػ وحصــول خــا رشــد 

گردد ،وؤونه صرف نشده   ؛پرداظت 
صل حه ظود وال است که وت  ا رشدی  وانند طاق شـدن حيـوان خـا بـزرگ شـدن  ،او 

گر آن حيو، نهال گيـاه بـرای اسـتفادا سـاخه و ، ويـوه، تصـن وـرغ، شصصـی اػ شـير ۀان خا 
 ،ظهـــس نـــدارد، آخـــد فـــرد حـــه حســـاب وی ۀشـــود و عرفـــًا وؤونـــ اوثـــال آن نگهـــداری وی

   2.قيهت آن افزاخش خاحدهرطند 
 خهس فروش وؤونه □

کــه انســان در وؤونــۀ ػنــدگيش اػ آن اســتفاده وی . 632 مسأله گـر طيــزی  وثــل  -کنــد  ا
کند -دگی ظانۀ وسکونی خا لواػم ػن ی قيهت پیدا  ـی قيهـت ، ترق  پرداظت ظهس ترق 

گر شـاغل نيسـت گغشت سال ظهسی برای شاغلين خا ا گر حعد اػ   ،واضب نيست و ا
گغشت خک سال آن را حفروشـد ـی قيهـت ، حعد اػ  ـه آن ظهـس نـدارد و ترق  قيهـت اولي 

                                                           
گر وـ. 1 ا ا ـه شـدهاو  ـس تهي  ـس خـا در حکـن وصه  گـر اػ وـال  اصـل آن ظهـس نـدارد ،وارد وـغکور اػ وـال وصه  و ا

ــی در  سالگشـت کل  کـه ثهــن  گرفتــه و ظهسـش پرداظــت نشـده( در حــالی  ــق  کـه ظهــس حـه آن تعل  )وــالی 
ه شده ه بوده تهي   .  کافی است ظهس ثهن پرداظت شود، عو 

گيــاه وؤونــۀ ههــين ســال نب. 2 گــر حيــوان خــا  ــا ا ــه شــده حاشــد اشــداو  ــس تهي  صــل آن، و اػ وــال وصه  ، رشــد وت 
خادی وال وحسوب شود  .  ظهس دارد، طنانشه عرفًا ز
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حــه او رســيده ظهــس  -واننــد هدخــه  -عاوضــه آن شــیء اػ طریــق غيــر و، طنانشــه، آن
  ؛ندارد
گر آن را اػ درآود بین سال و اػ طریق وعاوضـه   ـه  -وثـل ظرخـد و فـروش  -ولی ا تهي 
ی قيهت، کرده گـر تـا آظـر آن سـال  درآود سال فروش وحسـوب وی 1،این ترق  کـه ا شـود 

گردد ،در وؤونه صرف نشود  . حاخد ظهسش پرداظت 

گر . 633 مسأله که انسان در وؤونۀ ػندگيش استفاده وی ا ظانـۀ  واننـد، کند طيزی را 
ل اســتفاده  گغشــت ســال  -وســکونی خــا لــواػم ػنــدگی در ههــان ســال او  خعنــی قبــل اػ 

گـر شـاغل نيسـت گغشـت خـک سـال اػ ،ظهسی بـرای شـاغلين خـا ا حـه دسـت  قبـل اػ 
حفروشــد و قيهــت فــروش آن تــا انتهــای ســال حــاقی حهانــد و صــرف در وؤونــۀ  -آوردنــش 
  .داردواضب ظهس حنابر احتياط  اصل قيهت ضنس، سال نشود
ی قيهت آن ،طور ههين گر آن شیء ، ترق  عاوضـه را اػ درآود بین سال و اػ طریـق وا
ه نهوده گر آن ر، تهي  حنابر احتياط  ،آوردهحه دست  عاوضها اػ طریق غير وحنابر فتوٰی و ا

 . واضب ظهس دارد
 خهس وال در صورت برطرف شدن احتياح به آن بدون فروش وال □

ــین ســا . 634 مسأله گــر فــرد اػ درآوــد ب ــۀ ػنــدگی، لا ــرای وؤون ــداری شــيجی ب اش ظرخ
ۀ وثالً ، نهاخد ، خا شیء وغکور حه وی هدخه داده شـود، ونزل خا فرش خا لباس حصرد  اثاثي 

گر شاغل نيسـت پـس اػ  گغشت سال ظهسی برای شاغلين خا ا که پس اػ  در صورتی 
ــی  احتيــاضش حــه آن حــه، آوردن آن وــالحــه دســت  گغشــت خــک ســال اػ وقــت کل  طــور 

 2؛پرداظت ظهس آن الػم نيست، شود برطرف

ل  گر در بین ههان سـال او  ا ا ـی برطـرف شـود احتيـاضش حـه آن وـال حـه ،او  کل   ،طـور 
 ؛واضب است ظهس آن را بپرداػد، احتياطحنابر 

                                                           
ه. 1 کاهش ارػش پول حکن ویژه ،البت  م و  ی قيهت ناشی اػ تور  که در وسألۀ ترق  و  ظواهد آوـد« 333»ای دارد 

 . ضاری است شود نيزوی این حکن در وورد آنشه در وسألۀ حعد عکر

 . عکر شد «311و  312» وساجلدر ، حکن فروش آن. 2
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ه کـه وـثاًل در حعضـی اػ فصـل ،البت  های سـال  طنانشه آن وـال اػ طيزهـایی اسـت 
کـه بـرای ػوسـتان و هـای  وثل لباس، گيرد وورد استفاده قرار وی ػوسـتانی و تاحسـتانی 

گغاشته وی کنار  گغاشـتن ، پرداظـت ظهـس، شود تاحستان سال حعد  کنـار  ـت  حـه عل 
ت آن  .  الػم نيست، ووق 

كه دیگری وخارح زندگی او را وی □ كسی   دهد خهس 
ــدگی او را وی . 635 مسأله ــه دخگــری تهــام وصــارح ػن ک ــا  کســی  دهــد واننــد ههســر خ
که ظود هن ونب، فرػندان حاخـد ظهـس آن وقـدار اػ ، ع درآودی داشته حاشـددر صورتی 

که در وؤونۀ سالش صرف نکرده بپرداػد    .درآودش را 
گر تهام وصارضش را شوهر خا پدر ویحنابراین،   دهـد و ظـودش طيـزی را در وؤونـۀ  ا

 . الػم است ظهس تهام درآودش را بپرداػد ،سالش صرف نکرده
س یا در سصرف درآود در وؤونه با وجود داشتن وال وخه   □  حكن وخه 

کسـب . 636 مسأله که اػ طریـق  هدخـه و واننـد آن ارحـاح و ، زراعـت، تسـارت، فردی 
که طنانشـه وـال دخگـری هـن ، هنوػ سال ظهسی بر آن سپری نشـده درآودهایی دارد 

ـــس( خـــا پرداظـــت ظهـــس آن واضـــب  کـــه ظهســـش را داده )وـــال وصه  داشـــته حاشـــد 
س( ـس را تواند وال وصه   وی، نيست وانند ارث )در حکن وصه  س خـا در حکـن وصه 

   ؛وصرف نکند و وؤونه و وصارح سال ظود را فقط اػ درآود بین سالش هزخنه نهاخد
ــه کــه او را بــی ،البت  ســی حاشــد  ــا در حکــن وصه  ــس خ ــزد وی وــال وصه  گــر ن نيــاػ اػ ا

کردن درآودش وی که حه او ارث رسيده و بـرای سـکونت او ، نهاخدهزخنه  وانند ونزلی 
کـرده و آن را اػ وؤونـه حـه تو نهی، کافی است ـه  اند اػ درآود بـین سـال ونـزل دخگـری تهي 
کـرده و ظهـس حساب    آورد خا قيهت آن را اػ درآود انتهـای سـال حاحـت وؤونـه اسـتثنا 

 .  آن را نپرداػد
 خهس تبدیل ونزل و وانند آن به وغازه و تهيۀ ونزل جدید یا غير آن با درآود بین سال □

ـــا  . 637 مسأله گـــر فـــردی وـــثاًل ونـــزل خ ـــرای اســـتفادا کـــه ب  ۀواشـــين ســـواری ظـــود را 
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ــۀ وی  ــا انتهــای ســال ظهســی وؤون کــرده و ت ــداری  ــین ســال ظرخ ــا درآوــد ب شصصــی ح
حعد اػ سپری شدن سـال ظهسـی خـا طنـدین سـال حعـد حـه ههـان ، شدهوحسوب وی

کهتر حفروشـد و حـا پـول فـروش  کـار ظـوخش  ۀوغـاػ ،آن قيهت خا  کسـب و  تسـاری بـرای 
دًا وــی 1نــدارد وغــاػۀ وــغکور ظهــس، حصــرد ونــزل ، توانــد اػ درآوــد بــین ســالو وســد 

کـه در بـین سـال وـورد احتيـاضش بـوده و وؤونـۀ  وسکونی خا وسيلۀ نقليه در حـد  شـأن 
ه نهاخد، شودػندگيش وحسوب وی  .  تهي 

ت □ كردن آنها با ني  س با درآود و جدا   وخلوط شدن وال وخه 

س و درآود بین سـال فـرد حـا هـن وص . 638 مسأله گاه وال وصه  لـوط شـده و قابـل هر 
ظــل ، تشــصيص اػ هــن نباشــد واننــد اخنکــه فــرد وسهــوع وــالش را در صــندوق خــا د 

ــت وی اثــری نــدارد، در هنگــام برداشــت اػ عــين ووضــود، حاشــد واحــدی قــرار داده . ني 
گر وال وصلوط شدهحنابراین،  شـود حالنسـبه وـی آنشه برداشـت 2،شرعًا وشاع حاشد، ا

س و درآود  ؛ گرددحساب وی اػ وصه 

گـر وـال وصلـوط شـده ـا ا شـود اػ درآوـد بــین آنشـه برداشـت وـی 3،وشـاع نباشـد، او 
کــه در صــندوق خــا دظــل بــوده  آخــدســال حــه حســاب وــی گــر بــیش اػ وقــدار درآوــدی  و ا

س وحسوب وی، برداشت شود  . گرددوقدار اضافه اػ وال وصه 
س و درآود حه صورت طلب اػ دخگری حاشـد که وال وصه  ين نـه عـ، حکن صورتی 

 .  شود وی در وسألۀ حعد عکر ،وال وصلوط شده

س فرد حه صورت دین بر عهـد . 639 مسأله گر درآود بین سال و وال وصه  دخگـری  ۀا
گيـرد وـال  برای آنکه آنشـه وی، حاشد و طلبکار حصواهد حصشی اػ طلب ظود را حگيرد

                                                           
گر آن را حه بیشتر اػ قيهت ظرخد حفروشد. 1 ا ا ی قيهت در وورد آن ضاری وی، او   . شوداحکام وربوط حه ترق 

کـه نصـف وشـاع آن حـا  ،وانند اخنکه وال ووضود در صندوق خا دظل. 2 کـاالیی حاشـد  وربوط حـه ثهـن فـروش 
ه شده است ارث و نصف دخگرش حا درآود  . بین سال تهي 

کردن اسکناس ،شاخان عکر است. 3 د وصلوط  س حا اسکناسوسر  که درآود اثنای سـال حـه های وصه  هایی 
کــه اسـکناس ،آخــد حسـاب وـی هــا قابـل تشــصيص و شناسـایی اػ هــن هرطنـد ایــن اظـتالط طــوری حاشـد 

 .  شودووضب اشاعه نهی، نباشد
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س حساب شود کـه ، وصه  کننـد  حاخد هـر خـک اػ دو طـرف )طلبکـار و حـدهکار( قصـد 
س طلب وی حاشدکار حاحت ادای دین داده ویآنشه حه طلب  .  شود سهن وصه 

گر طلبکار حصواهد آنشه وی ،ههين طور گيرد درآود حسـاب شـود حاخـد هـر خـک اػ ا
کـه آنشـه حـه طلبکـار حاحـت ادای دیـن داده  کننـد  دو طرف )طلبکار و حدهکار( قصـد 

 1.شود سهن درآود طلب وی حاشدوی

گر فرد حصواهد شاخان عکر است،  سـه خـا حصـش( ا حصشی اػ دین را اػ حانک )خـا وؤس 
کافی اسـت تـا آنشـه  دولتی خا نيهه گيرنده )صاحب حساب(  ت  دولتی حگيرد تنها ني 
س خا سهن درآود طلب وی حاشد، کند برداشت وی    2؛سهن وصه 
گر ا ا تی نکنند او  سـبه ، هر دو خا خکی اػ آن دو طنين ني  خـافتی را حالن  طلبکار وال در
س   3.و درآود حساب نهاخداػ وصه 

o كار و برخی وساجل وربوط به شاغلين  سروایه و ابزار 

 توسعه ای ۀاساسی و سروای ۀخهس سروای 
کسب و وال . 641 مسأله که در عرف حاػار آن را  سرواخۀ  ساره  ـر خـا در »الت  سـرواخۀ وتغي 
 :  نوع است دو، ناوند وی« گردش

کهتـرین وقـدار سـرواخه «سشهایۀ اساسی». الف کـ کـه آن  ه فـرد بـرای اوـور ای اسـت 
طـوری ؛ حـه آن نياػونـد اسـت -وناسب حا آبرو و شأنشـان  -اش  ػندگی ظود و ظانواده

                                                           
ـه طنانشـه فـرد طلبکـار اػ طـرف. 1 خافــت آن را ، حـدهکار البت  کـه تصـهين در وکيــل خـا وـأعون در تعيـین طلبـی 

خافـت وـی، دارد حاشد کـه طلبکـار قصـد نهاخـد آنشـه حاحـت طلـبش در ـس خـا ، کنـدههـين قـدر  سـهن وصه 
 . کافی است، سهن درآود اػ طلبکارخش حاشد

سات دولتی و نيهه دولتی. 2 که اووال وؤس  ل الهالـک را دارد حکـن وسهـو، توضيح وطلب اػ این قرار است 
ـت  ۀدر وسأل ،حنابراین .حاشد و والخت آن حا حاکن شرع ضاوع الشراخط وی وورد نظر الػم اسـت عـالوه بـر ني 

که آنشه صاحب حساب بـر وـی، صاحب حساب ـس خـا وـال ، دارد حاکن شرع نيز اضاػه دهد  وـال وصه 
که این اضاػه حه ی برای وؤونين داده شده درآود وی حاشد  کل   .  ستا  طور 

ـس صـرف در وؤونـه شـده. 3 کـه وـال وصه  در وسـاجل ، حکـن ضبـران آن اػ درآوـد بـین سـال، در تهام وواردی 
س وصرف شده ظواهد آود  . وربوط حه ضبران وال وصه 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کهتـــر اػ آن وقـــدار ، اش ادارۀ اوـــور ػنـــدگی وناســـب حـــا شـــأن ظـــود و ظـــانواده، کـــه حـــا 
ـل نهـی وهکن خا ههراه حا سصتی طاقت غير کـه وعهـواًل تحه  حاشـد و خـا  شـود ویفرسـا 

کسبی وسبور وی  .  که شاخستۀ شأن او نيست وشغول شود شود حه 
ـه شـده حاشـد « سرواخۀ اساسی» کـه اػ درآوـد بـین سـال تهي  نـه اػ وـال  -در صـورتی 

س  س خا در حکن وصه  وؤونه وحسوب نشده و الػم است ظهس آن پرداظته  -وصه 
 ؛ شود

کنون خا در آخندۀ نه طندان دور نتواند ظهس سـرواخۀ اساسـی را   وگر آنکه فرد هن ا
گر ظهس آن را؛ رداػدبپ که ا حـا دسـتگردان و پرداظـت حـه صـورت هرطنـد  حه این وعنا 

ادارۀ اوــور ػنــدگی وناســب حــا شــأن و حــه صــورت ، اقســاط در طــی  طنــد ســال بپــرداػد
ل نهی غير وهکن خا ههراه حا سصتی طاقت، وعهول که وعهواًل تحه  شود بوده خا فرسا 

که شاخست آنکه وسبور وی کسبی   .  او نيست وشغول شود شأن ۀشود حه 
گـر وی؛ پرداظت ظهـس سـرواخه الػم نيسـت ،در این صورت  ـه ا توانـد ظهـس  البت 

ــا اقســاط حدهــد ــه صــورت نقــد خ پرداظــت ههــان وقــدار الػم  ،قســهتی اػ ســرواخه را ح
 .  حاشد وی

و بــرای توســعه و  کــه آن اضــافه بــر ســرواخۀ اساســی بــوده «ای سففشهایه تىسففعه». ب
ت گرفته ویهای اق گسترش فعالي  کار   .  شود تصادی حه 

ــه شــده، ای پرداظــت ظهــس ســرواخه توســعه گــر اػ درآوــد بــین ســال تهي  واضــب ، ا
 .  حاشد وی

 كار، خهس وغازه كسج و   وكان تجاری و ابزار 
که برای  . 641 مسأله کسـب»حکهی  ابـزار »در وسـأله قبـل عکـر شـد در وـورد « سرواخۀ 

کسب هـای تسـاری و سایر وکـانکارظانه ، هتل، پاساؼ، اػ قبيل وغاػه« کار و وسایل 
ـــاری، و اقتصـــادی ـــزار آالت نس  اػی، آهنگـــری، اب ـــز  ـــدگی، ب ـــایی، حافن ، وعهـــاری، حن 

کشــاورػی هــای دســتگاه، وســایل نقليــه بــرای حهــل و نقــل حــار خــا وســافر، وهندســی و 
 .  شودنيز ضاری وی، صنعتی و وانند آن
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 خهس سرقفلی وغازه و وكان تجاری 

ــ . 642 مسأله ــرد در اػای پرداظــت وبلغ ــر ف گ ــین ســالشا ــد ب ــه صــاحب ، ی اػ درآو ح
گـردد، سرقفلی وغاػه خا وکان تساری در ، والک حق  سرقفلی وغاػه خا وکـان تسـاری 

کــه ســرقفلی وــغکور دارای ارػش وــالی حاشــد کــه وعهــواًل ایــن  - صــورتی  ههــان طــور 
کسـب وحسـوب شـده و الػم اسـت ظهـس - طنين است آن  در حکن سرواخه خا ابزار 

کـه قـباًل بیـان شـد - ظهسیحه قيهت انتهای سال  پرداظـت  - حا لحـاظ توضـيحاتی 
 .  شود

 خهس وربوط به پرورش دام و طيور و سایر حيوانات 
گاو . 643 مسأله که حه پرورش  کسانی  وـرغ و ، شتر، گوسفند، داوداران و ورغداران و 

که هدف اػ پرورش این حيوانات، سایر حيوانات وشغول هستند فـروش ، در صورتی 
گوشتشان حا  ؛ هستند« سرواخۀ کسب»حيوانات وغکور در حکن ، شدظود آنها خا 

ــا طنانشــه آن حيوانــات را فقــط ضهــت اســتفاد هــای حاصــل  کســبی اػ فرآورده ۀاو 
کسـب»در حکـن ، دهنـد پشـن و تصـن پـرورش وی، شده اػ آنها وانند شـير « ابـزار آالت 

 1.شوند وحسوب وی

گر داوداری اػ درآود بین سـال . 644 مسأله گوسـف، ا ند خـا حيوانـاتی وثـل طنـد ريس 
کـــرده و حـــا فـــروش  گـــاو کـــه آنهـــا را نگهـــداری  را ظرخـــداری نهاخـــد و قصـــدش آن حاشـــد 

ن اػ فــرآورده آنهــا را نيــز بــرای  هــای لبنــی برظــی اػ آنهــا اوــرار وعــاش نهاخــد و برظــی وعــي 
ــــروش  - اســــتفادۀ شصصــــی و ظــــانوادگی اػ شــــير و وحصــــوالت لبنيشــــان ــــدون ف ح

کـه عرفـًا وؤونـۀ ػنـدگی تعـداد ح، اسـتفاده نهاخـد - وحصوالت وغکور نـی  يوانـات وعي 
ـۀ حيوانـات در حکـن  آخند ظهس ندارد شصصی و ظانوادگی وی حه حساب وی و حقي 

                                                           
ق وی ۀهرطند سرواخ. 1 کار در اصل اخنکه حه آنها ظهس تعل  ولـی ؛ خـک حکـن دارنـد ،گيرد خا نـهکسب و ابزار 

ـس )واننـد و - در برظی اػ احکام ـس خـا در حکـن وصه  کـه اػ وـال وصه  ی قيهـت آنهـا در صـورتی  انند ترق 
ه شده حاشد  . تفاوت دارند - ارث( تهي 
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کار کسب و  که قباًل بیـان شـدوحسوب وی ابزار  وشـهول ، شوند و حا لحاظ توضيحی 
 .  حاشندظهس وی

کــه عرفــًا بــرای اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی وــورد احتيــاح   گــر تعــدادی  ــا ا قــرار او 
گوسـفند حاشـد و آن دو ريس وثالً ، گيرد وی ن نباشـد، دو ريس اػ بین ده ريس  در ، وعـي 

گوسـفند گوسـفند را اسـتثنا نهـوده و حاخـد، این صورت اػ بـین ده ريس  حـا لحـاظ  - دو 
کــه قــباًل بیــان شــد ــه را بپــرداػد - توضــيحی  الػم اســت دو ، احتيــاطحنــابر  و ظهــس حقي 

کــه اســتثنا وــی گوســفندی  گوســفندان  ،نهاخــد ريس  کهتــری نســبت حــه ســایر  قيهــت 
 .  داشته حاشد

o  س س یا در حكن وخه  ی قيهت وال وخه  ل قيهت -ترق  ی و تنز   ترق 

 جاره ی قيهت وال الت   ترق 
کنـد . 645 مسأله ـی قيهـت پیـدا  ـس ترق  س خا درحکـن وصه  گر وال وصه  طنانشـه ، ا
ــرای  ــا نگهــداری شــده»ب ــه خ کســب درآوــد تهي  ــ« تســارت و  گ ــه و  رفتن و اوکــان وعاول

ــی قيهــت حــاػاری، قيهــت آن وضــود داشــته حاشــد در ســر ســال  1،پرداظــت ظهــس ترق 
   2.هرطند آن را نفروظته حاشد، ظهسی واضب است

  ی قيهت غير وال جارهترق   الت 
که برای  . 646 مسأله س  س خا در حکن وصه  گر وال وصه  کسـب درآوـد »ا تسـارت و 

ـه خــا نگهـداری نشــده کنــد، «تهي  ـی قيهــت پیـدا  قيهــت آن دو  حکـن ظهــس ترقـی  ، ترق 
 : صورت دارد

در ایـن صـورت ؛ حه فرد ونتقل شده، «غير وعاوضه وثل ارث»اػ طریق ، وال .الف
                                                           

کاهش ارػش پول. 1 م و  ی قيهت ناشی اػ تور  ه ترق  که در وسألۀ حکن ویژه ،البت  و  ظواهد آوـد« 333»ای دارد 
که در وسأل  . ضاری است شود نيزوی ب( عکر تقسه) ۀ حعداین حکن در وورد غير وال التساره 

 . حاشند  وی  وستثنٰی ، شود که حعدًا عکر وی حا شراخطی « ارػ»و « طال». 2



    / ظهس 

ی پس اػ فروش ظهس ندارد ی قيهت آن حت   . هرطند سال ظهسی بر آن حگغرد، ترق 
که اػ پـدرش ارث بـرده  گر وارثی حاغی  ويليـون تووـان ارػش داشـته و آن را  344وثاًل ا

کنــون ایــن حــاغ حــه قصــد تســارت ن ويليــون تووــان ارػش  244گهــداری نکــرده حاشــد و ا
ـــی پـــس اػ فـــروش حـــاغ الػم  344پرداظـــت ظهـــس ، داشـــته حاشـــد ـــی آن حت  ويليـــون ترق 

 .  نيست
 ؛ حه فرد ونتقل شده، «وعاوضه وثل ظرخد و فروش»وال اػ طریق  .ب
ی قيهت آن ظهس نـدارد، وال تا وقتی فروظته نشده، در این صورت  هرگـاه و  ترق 

ــزاخش قيهــت آن ضــزء درآوــد ســال ، فروظتــه شــد ــدارد و اف ــد آن ظهــس ن قيهــت ظرخ
گر تا سر سال در وؤون که ا حاخد ظهسش پرداظـت ، آن سال صرف نشود ۀفروش است 

 .  شود
گـر فـرد وـالی را اػ طریـق غيـر وعاوضـه حـه دسـت آوردهشاخان عکر اسـت،  واننـد  - ا

سـاره وحسـوب نشـود و وـال - آنکه وال حه او حصشيده شده حاشـد و وؤونـۀ وی نيـز  الت 
که ظهس آن را اػ ظوِد وـال پرداظتـه )حـا پرداظـت ظهـس اػ ظـود ، نباشد در صورتی 
س نهوده حاشد(، آن ی قيهت آن، آن را وصه  ی پس اػ فـروش ظهـس نـدارد، ترق  و ، حت 

کـرده گـر اػ وـال دخگـری ظهـس آن را پرداظـت  آن حکـن اشـيای غيـر « طهـار پـنسن»، ا
 . آن حکن اووال وعاوضی را دارد« خک پنسن» وعاوضی و

 م ی قيهت ناشی از تور   ترق 
ــس  . 647 مسأله ــس خــا در حکــن وصه  کــاالی وصه  کــه افــزاخش قيهــت  در وــواردی 

طنانشه این افـزاخش قيهـت  - که توضيح آن در دو وسألۀ قبل عکر شد - ظهس دارد
م حاشــد يــاط حنــابر احت ثبــوت ظهــس در وــورد آن وحــل  اشــکال اســت و، ناشــی اػ تــور 

ــر آن ضــاری وی ــی قيهــت ب ــه ترق  ــوط ح ــردد واضــب احکــام ورب احتيــاط وــغکور در  و 1گ

                                                           
ف وی ،حنابراین. 1 الشـراخط  وانند سـایر وـوارد احتيـاط واضـب حـه وستهـد ضـاوع،  تواند در این احتياط وکل 

 . دخگری حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد
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گـرفتن نــزول  کـه حـا در نظـر  کـه افـزاخش قيهـت ضـنس حــه وقـداری حاشـد  وـوردی اسـت 
کشـور و پـایین آوـدن قـدرت ظرخـد حـا آن رحـح و سـود بـودنش اػ نظـر ، قيهت نقـد راخـذ 

 .  حرػ نباشدعرف و
گـر تـاضری وـ ،حه عنوان وثـال سـارۀ وصه  ا ت ـــعـدد خصشـال حـه قيه 34س وی ـــال الت 

کشـور، ويليون تووان حاشد 344 کـاهش ارػش پـول  م سه برابری ناشی اػ  در ، ولی در اثر تور 
تووــان  ويليـون 144هـا ســه برابـر خعنـی قيهـت خصشـال، انتهـای سـال ظهسـی ضدخــدش

ـی قيهـت وـال التسـاره، شده حاشد ا( وحـل  هـاش )خصشـالثبوت ظهس نسبت حـه ترق 
کـه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن  اشکال است و در صـورتی 

م ظهــس نــدارد کــه تــور  توانــد در ایــن وــورد اػ وی تقليــد نهاخــد و بــر ایــن وــی، قاجــل حاشــد 
 .  ها را بپرداػداساس الػم نيست ظهس افزاخش قيهت خصشال
م سـه برابـر گر در وثال وغکور حا وضود تور  ا ا سـاره، یاو  اش قيهـت سـرواخه و وـال الت 

ــی وــغکور 34، ويليــون تووــان شــده حاشــد 134، هــا()خصشــال حــا ، ويليــون تووــان اػ ترق 
کـــه در وســـألۀ  رحـــح وحســـوب شـــده و در انتهـــای ســـال ، عکـــر شـــد« 333»توضـــيحی 

کــه عکــر شــد ظهســی ظهــس دارد ويليــون تووــان  244ثبــوت ظهــس در ، و ههــان طــور 
ی  .  ل استوحل  اشکا، دخگر ترق 

کـاال حاعـب  ،حکـن وـغکور در ایـن وسـأله کـه افـزاخش قيهـت  شـاول سـایر وـواردی 
ق ظهس وی  1.گرددوی شود نيزتعل 

 ی قيهت وال التجاره كه بابت آن بدهكار استترق   ای 
کاالیی را حا قرض خا وعاولۀ نسـيه . 648 مسأله گر فرد شیء خا  حـه قصـد تسـارت حـه ، ا

ساره ظرخداری نهاخد و تا   عنوان وال سر سال ظهسـی حـدهيش را پرداظـت نکـرده الت 
کـه ههشنـان در سـر سـال ووضـود اسـت افـزاخش ، حاشد کاالی وـغکور  طنانشه قيهت 

که حه قيهت بیشتر، خافته حاشد ی قيهت ضزء درآود ، قابل فروش حاشد طوری  این ترق 
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کــاال حــه ، گــردد و ظهــس دارد ههــين ســال وحســوب وی هرطنــد اصــل قيهــت ظرخــد 
ت اخنکه فرد حد   ؛ظهس ندارد، هی ظود را تا انتهای سال پرداظت نکرده استعل 

ــه  کــاهش ارػش پــول حاشــد ،البت  م و  ــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ تــور  گــر ترق  ثبــوت ، ا
که توضيح آن در وسأله قبل بیان شد   ؛ظهس در آن وحل  اشکال است 
کـاالی وـغکور را حـا درآوـد و ارحـاح بـین سـال ظرخـده حاشـد گر فـرد  ا ا ه در طنانشـ، او 

م - انتهــای ســال ظهســی قيهــت آن ــزاخش خافتــه حاشــد - هرطنــد بــر اثــر تــور  حاخــد ، اف
 .  بپرداػد ظهس آن را حه قيهت فعلی

 س به طال ت آن حفظولک و وانند آن به جهت ، تبدیل پول وخه   والي 
گر . 649 مسأله ـس ظـوخش را فقـط حـه ضهـت  ا ـس خـا در حکـن وصه  فردی پـول وصه 

ـت آن» کـاالیی  1«حفـظ والي  کـه تبـدیل حـه  ۀ طـال خـا ػوـين نهاخـد در حـالی  واننـد سـک 
ه خـا ػوـين را فروظتـه و در ػنـدگيش هزخنـه نهاخـد حکـن ، طبعًا قصـد دارد حعـدًا آن سـک 

ی قيهت ساليانۀ ساره را ندارد و ترق  کـاال وال الت  گـر آن را حعـدًا حـه  ظهـس نـدارد، آن  و ا
ــد حفروشــد بیشــتر ــ، اػ قيهــت ظرخ ــین ســال ف ــی قيهــت آن درآوــد ب روش وحســوب ترق 
گر تا انتهـای سـال ظهسـی صـرف در وؤونـه نشـود وی که ا الػم اسـت ظهـس آن ، شود 

 ؛ پرداظت شود

ه  که در وسـألۀ  ،البت  ثاحـت شـدن ، بیـان شـد« 333»در این صورت نيز ههان طور 
م اخسـاد شـده حه ظهس در وا که ضهت تـور  فاوتی  تـوان وحـل  اشـکال اسـت و وـی، الت 

 .  راخط دخگر حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهوددر آن حه وستهد ضاوع الش

  پس از افزایش قبلی  و غير آن، وال التجارهكاهش قيهت 
گر فرد ضنسی را برای تسارت )وال . 651 مسأله ساره( ظرخداری نهاخـد و قيهـت   ا الت 

                                                           
کسـب درآوـد )اسـترحاح( نباشـد، خعنی قصـد فـرد اػ تبـدیل وـغکور. 1 کـاال حـه هـدف  حلکـه ، تسـارت حـا عـين 

که ارػش والی داراییش وحفوظ حهاند و قدرت ظرخـدش در اثـر  کـاهش »قصدش آن حاشد  م ناشـی اػ  تـور 
 . کاسته نشود، «ارػش پول
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پرداظــت ، قيهــتش پــایین آخــد، ولــی آن را نفروشــد و در بــین ههــان ســال ،آن حــاال بــرود
که حاال سـاره نيـز  ،و این حکن رفته بر او واضب نيست ظهس وقداری  در غيـر وـال الت 

 .  ضاری است
کــه انســان بــرای تســارت )وــال  . 651 مسأله گــر ضنســی  ســاره( ظرخــداری نهــوده  ا ســر ، الت 

گـرفتن قيهـت آن وضـود داشـته  کند و اوکان وعاولـه و  سال ظهسی افزاخش قيهت پیدا 
ــا حــه اويــد آنکــه قيهــتش حــاالتر رود آن را نفروشــ، حاشــد د و قيهــتش در ســال حعــد پــایین او 
کندحنابر احتياط  ،بیاخد  ؛ واضب حاخد ظهس افزاخش قيهت سر سال قبل را پرداظت 

کـه  گــر ایــن شـراخط بــرای وــالی  کــرده و در  ولـی ا ــه  فــرد آن را ضهــت غيـر تســارت تهي 
کرده تا در سـال خـا ، وؤونۀ سال صرف نشده پیش آخد که ظرخده و عظيره  وثاًل والی را 

کنـد، حعد اػ آن استفاده نهاخد های سال ولـی ، سر سال ظهسـی افـزاخش قيهـت پیـدا 
ظهـس افـزاخش قيهـت ، فرد ظهس آن را نپـرداػد و قيهـتش در سـال حعـد پـایین بیاخـد

   1.کافی است حه قيهت فعلی، سر سال قبل بر او واضب نيست و پرداظت ظهس

 ه شده با ت فروش وؤونه كه هدیه بوده یا با پول هدیه تهي  ی قيهتای   رق 

گر وثالً  . 652 مسأله دهـد و فرػنـد در بـین سـال در آن پدر ونزلی را حه فرػندش هدخه  ا
کن شــود و ظانــه در طــول ســال ضــزء وؤونــۀ وی  گــرددســا طنانشــه حعــد اػ ، وحســوب 

ـی قيهـت حفروشـد، گغشت سال ظهسی خا طندین سال ، فرػنـد ونـزل وـغکور را حـا ترق 
خــافتی حاحــت فــروش ظانــه بــرای فر هرطنــد ســال ، ػنــد ظهــس نــداردقيهــت )ثهــن( در

  2؛ظهسی بر آن حگغرد
گر ا ا پدر پولی را ضهت ظرخد ونزل حه فرػندش هدخه دهد و وی در بـین سـال حـا  او 

ــۀ او وحســوب  کــه در طــول ســال وؤون ــده  ــد حعــد اػ ، شــودآن ونزلــی ظرخ طنانشــه فرػن
ی قيهـت حفروشـد، گغشت سال ظهسی خا طندین سال قيهـت ظرخـد ، ونزل را حا ترق 

                                                           
 . حاشد  گناهکار وی، داظت ظهسحه دليل تأظير در پر. هرطند 1

که ونزل وغکور تا سر سال ،شاخان عکر است. 2 ـس اسـت و حـه، وؤونۀ فرػنـد شـده، اػ آنسا  طـور  در حکـن وصه 
ی این وسأله اػ وصادیق وسألۀ   . حاشد وی «الف»حند « 333»کل 
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ـی قيهـت آن درآوـد سـال  ،آن حگغرد هرطند سال ظهسی بر، آن ظهس ندارد ولی ترق 
 .  بیان شد« 333و  333»که حکن آن در وساجل ، شودفروش وحسوب وی

 ت وحاسب نکته كيفي  س ۀای در  ی قيهت وال وخه   خهس ترق 
کــاالیی را حــا درآوــد بــین ســال . 653 مسأله گــر فــرد  ويليــون تووــان  54وــثاًل حــه وبلــغ  ،ا

کـرده و قيهـت آن در انتهـای سـال  هاخدظرخداری ن ـی قيهـت پیـدا  کاالی وغکور ترق  و 
تووـان حاشـد  ويليون 23تووان شده حاشد و درآود نقدی وی  ويليون 344ظهسی وثاًل 

کاالی وغکور در سال خـا ، ويليون تووان را حاحت ظهس وسهوع بپرداػد 23و  طنانشه 
کنــدســال ــی قيهــت پیــدا  ــی قيهــت وشــهول ظهــس  در وــواردی، هــای حعــد ترق  کــه ترق 
ــرای وحاســب، شــودوــی ــی قيهــت ۀب ــد )، وقــدار ترق  ــر قيهــت ظرخ ــزوده ب ويليــون  54اف

 ؛ شودتووان( لحاظ نهی

ــس شــده ) ويليــون تووــان( اســتثنا شــده و نســبت حــه  344حلکــه احتــدا قيهــت وصه 
ی قيهت ضاری وی  .  شودوبلغ اضافه بر آن احکام ترق 

 ی قيهت در ساخت و س  از آپارتهانترق 

کـه حـا  . 654 مسأله سـی در اظتيـار داشـته  س خا در حکـن وصه  گر انسان اووال وصه  ا
آن  و قصــد داشــته حاشــد حــا قســهت دخگــر اػ  ػوينــی را ظرخــداری نهــوده، آن  حصشــی اػ
 - وثاًل سـه سـال - طند واحد وسکونی آپارتهان در آن ػوين در طی  طند سال، اووال

اقـدام حـه فـروش  - وـثاًل در سـال طهـارم - هـااحداث نهاخد و حعد اػ ساظت آپارتهـان
ی نهاخد، آنها نهاخد کـه قصـد ، طنانشه قيهت ػوين در بین ساظت و ساػ ترق  اػ آنسا 

ی وغکور ظهس ندارد، ها نداشتهفروش ػوين را قبل اػ اتهام ساظت آپارتهان  ؛ ترق 

ــروش آنهــا ــا حعــد اػ ف ــی قيهــت وــغکور، او  ضــزء درآوــد ســال فــروش وحســوب ، ترق 
گر صرف در وؤونه نشود وی که ا  1.ظهس دارد ،شود 

                                                           
ی قيهت. 1 گر ترق  ه ا کـاهش ارػش پـول حاشـد ،البت  م و  کـه در وسـألۀ ای داحکـن ویـژه، ناشـی اػ تـور  « 333»رد 

 . بیان شد
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 كردهوغازه ی قيهت پیدا  كه ترق   (ه شده)طاق زدوعاوضه شده دیگر  ۀبا وغاز و ای 
گــر فــردی وغــاػه . 655 مسأله ــس واننــد ا ــس خــا در حکــن وصه  کــه حــا پــول وصه  اش را 

کرده 1ارث ظرخداری نهوده ی قيهت پیدا  کـه قصـد  ۀحـا وغـاػ، و پس اػ آن ترق  دخگـری 
کسـب اػ آن اسـتفاده نهاخـددارد  کنـد و طـاق بزنـدو، حه عنوان وحل   وغـاػۀ  2،عاوضـه 

 ؛ ضدخد ظهس ندارد

عاوضه وشتهل بر نوعی ارفاق والی حاشـد و فـرد حـدون پرداظـت وبلـغ وگر آنکه و 
کــه در ایــن صــورتاش را حــا وغــاػۀ حــا ارػشوغــاػه، اضـافی کــرده حاشــد  ، تــری وعاوضــه 

ــه وقــدار ــه وــا وغــاػۀ ضدخــد حالنســبه ح ــد ســال وعاوضــه وحســوب  ح التفــاوت اػ درآو
 ؛حاشدواضب وی و پرداظت ظهس وقدار تفاوت اػ آن حه نرد روػ شود وی

فـاوت گر فرد حا پرداظت وا حه الت  ا ا تـری طـاق ػده حـا ارػش ۀاش را حـا وغـاػوغـاػه، او 
کــرده طنانشــه وــا، اسـت ههــان ، حــه التفــاوت را اػ درآوــد بـین ســال ظــوخش پرداظــت 
گــر وــا حکــن ــس پرداظتــه را دارد و ا ــس خــا در حکــن وصه  فــاوت را حــا وــال وصه  ، حــه الت 

   .وغاػۀ وغکور ظهس ندارد
کار  ،این حکن   .  نيز ضاری است - غير اػ وغاػه -در وورد سایر ابزارهای 

  گذاری ونزل وؤونه به پیهانکار احداث شده كه با وا  خهس واحد آپارتهانی 

گر انسان ونزل قدخهی ظوخش  . 656 مسأله که سال خـا سـاليانی در آن سـکونت  - راا
ی قيهت نهودهداشته و وؤونه وحسوب وی ت ترق  حـه پیهانکـاری  - شده و در این ود 

برای ساظت و سـاػ حدهـد و حسـب توافـق وـثاًل نصـف وشـاع اػ ػوـين را حـه پیهانکـار 
ص ،تهليـــک نهاخـــد ات وشـــص  کـــه ، در اػای وـــثاًل دو واحـــد آپارتهـــان حـــا ظصوصـــي 
گغشت سال ظهسی فرد حه وی تحویـل دهـد تـا  پیهانکار آن ن پس اػ  را در ػوان وعي 

                                                           
کرده حاشد. 1  . خا اخنکه وغاػه را حا پول بین سال ظرخده و ظهس وغاػه را پرداظت 
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    / ظهس 

کـه در ػوـان توافـق ارػش ، اػ آن ظودش استفاده نهاخد خـا آن را اضـاره دهـد در صـورتی 
 . ها ظهس نداردآن آپارتهان، نصف ػوين حا دو واحد آپارتهان وغکور برابر حاشد

 ی قيهت وغازه به جهت تعهيرات و وانند آ  نخهس ترق 
کـــه ظهســـش را پرداظـــت  . 657 مسأله گـــر انســـان وغـــاػه و وکـــان تســـاری داشـــته  ا
طنانشــه تغيیراتــی در ، و وغــاػۀ وــغکور را حــه قصــد فــروش نگــه نداشــته حاشــد 1نهــوده

ــا ، کنــدوغــاػه اخســاد  ــا داظلــی آن را ســنگ وروــر نهــوده خ واننــد اخنکــه نهــای بیرونــی خ
، گــردد خش قيهــت وغــاػه ووضــب افــزا، دکوراســيون آن را تغيیــر داده و انســام ایــن اوــور

ی قيهت وغکور طند صورت دارد  : حکن ظهس ترق 

فـرد  ،در ایـن صـورت ؛ تغيیرات وغکور حا درآوـد بـین سـال اخسـاد شـده حاشـد .الف
ی قيهت را در انتهای سال ظهسی بپرداػد  ؛ حاخد ظهس ترق 

س )وثل ارث( انسام شـده .ب  س خا در حکن وصه  ؛ تغيیرات وغکور اػ وال وصه 
ی قيهت وغاػه ظهس ندارد ،ین صورتدر ا  . ترق 

طنانشـه طيـزی اػ  ،در ایـن صـورت؛ تغيیرات وغاػه حا قرض انسام شده حاشد .ج 
گـر قـرض وـغکور  ظهـس نـدارد، وبلغ قرض تا انتهای سال ظهسی پرداظت نشـده و ا

ـس ، وثاًل در بین سال حعد پرداظت شـده ـس خـا در حکـن وصه  طنانشـه حـا وـال وصه 
ی قيهت وغاػه ظهس ندارد ،ادای دین شده کـه حـا درآوـد بـین سـال  ترق  و در صـورتی 
ی قيهت وغکور ظهس دارد، ادای دین شده  . ترق 

 ز تجاری برای آن ی قيهت ولک به جهت دریافت وجو   ترق 
که ظهس وغاػه . 658 مسأله کسی  گر  کرده ا و آن را حه قصـد فـروش  2اش را پرداظت 

کــه وبلغــی را اػ درآوــد، نگـه نداشــته حاشــد ػ  در صــورتی  خافــت وســو  بــین ســال بــرای در
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الػم اســت ظهــس ، خاحــدقيهــت وغــاػه افــزاخش ، نهاخــد و حــدین ســبب تســاری هزخنــه
ی قيهت وغکور را در انتهای سال ظهسی بپرداػد  .  ترق 

 ررس تهيرره شررده كرره زوررين و وصررالح آن بررا وررال وخه   ۀولرری هزینرر ،خهررس ونزلرری 
 ساخت آن با درآود بین سال بوده

گر انسان ونزلی را  . 659 مسأله اش نيست سـاظته و قصـد اضـاره دادن آن  که وؤونها
که ۀ وصالح ساظتهانی وصرفی را اػ  را داشته حاشد و این در حالی حاشد  ي  کل  ػوين و 

کرده ه  س تهي  ا هزخنه، وال وصه  کارگران  او  کی ساظت ونزل وثل اضرت  های استهال
ونــزل  ،رتدر ایــن صــو، و حهــل حــار و واننــد آن را اػ درآوــد بــین ســال پرداظتــه اســت

ق ظهس ویوغکور حه نسبت آن هزخنه  .  حاشد ها وورد تعل 

 كه بر روی آن كفن به جهت نوشتن قرآن و اسهای وتبر  ی قيهت   ترق 

کـرده و آن را حـه  . 661 مسأله ـه  کفـن تهي  ـس  ـس خـا در حکـن وصه  گر فرد حـا وـال وصه  ا
گالب و ػعفران وثالً  کبيـر، قصد فروش نگه نداشته و حا  کرخن و دعای ضوشـن  ر بـ قرآن 

کفـــن ، و ایـــن عهـــل روی آن حنوخســـد طنانشـــه وـــواد ، گـــرددووضـــب افـــزاخش قيهـــت 
ــس بــوده، وصــرفی )گــالب و ػعفــران( ــس خــا در حکــن وصه  ــی قيهــت وــغکور ، وصه  ترق 

 ؛ ظهس ندارد

که وواد وصرفی  ا در صورتی  ـی قيهـت وـغکور در ، اػ درآوـد بـین سـال حاشـد، او  ترق 
 1.ظهس دارد، ظهسی انتهای سال

o سنهاء و ر س یا در حكن وخه   شد وال وخه 

کـه وؤونـه وحسـوب نهـی . 661 مسأله گر فـرد دارای اوـوالی حاشـد  شـود و آن را اػ وـال ا
کـه اػ درآوـد بـین  کـرده خـا در صـورتی  ـه  ـس )واننـد ارث( تهي  س خا در حکن وصه  وصه 

                                                           
کفن وغکور وؤونه وحسوب نشود فرض. 1 که  کـه اػ درآوـد بـین  وسأله در ووردی است  کفـن  و حکـن ظهـس 

ه شده در وسألۀ   . عکر شد« 333»سال تهي 



    / ظهس 

ه نهوده طنانشه ایـن اوـوال دارای نهـاء و رشـد ، ظهس آن را پرداظته حاشد، سال تهي 
، پشــــن، شــــير، حشــــۀ حيوانــــات، به ونفصــــل واننــــد ويــــوهعينــــی ونفصــــل خــــا شــــ

پرداظت ظهـس نهـاء وـغکور ، ضدا شدن و وانند آنها شوند ۀظشک آواد های شاظه
 .  واضب است، در سر سال ظهسی

صل حاشند و ایـن رشـد عرفـًا  ،ههشنين  گر این اووال دارای نهاء و رشد عينی وت  ا
خـادی وـال وحسـوب شـود گوسـفندان خـ - وصداق ز کـه حـه ضهـت ا وـر غواننـد  هـایی 
گوشتشــان نگهــداری وــی ، پرداظــت ظهــس آن در ســر ســال ظهســی - شــودفــروش 

   1.حاشدواضب وی
کــه در وســألۀ قبــل بیــان شــد . 662 مسأله کــه حيوانــاتی واننــد ، حنــابر آنشــه  کســانی 
ــز، گوســفند ، کننــد واضــب اســت ســر ســال ظهســی وــرغ نگهــداری وی، شــتر، گــاو، ب

ـه، پشـن، هـای لبنـیظهس نهاجـات ایـن حيوانـات وثـل فـرآورده ـد شـده حش  هـای وتول 
که اػ وؤونۀ سالشان اضافه آوده را بپرداػند    .آنها 

خــادی وــال  ،ههشنــين کــه عرفــًا وصــداق ز اضــافه وػن ایــن حيوانــات در صــورتی 
گـر ایـن نهاجـات 2ظهـس دارد، سر سـال ظهسـی، حاشد فروظتـه شـده و درآوـد ، و نيـز ا

   3.حاخد ظهس آن پرداظت شود، ه نشودصرف در وؤون، حاصل اػ آن تا انتهای سال

o كه به جهت استفاد كاشته وی ۀخهس درختانی   شود تجاری از چوب آن 
گـر فردی نهال بید . 663 مسأله ـه و حـه ، ا طنار و وانند اخنها را حـا درآوـد بـین سـال تهي 

ســر ســال ظهســی اول حاخــد ظهــس اصــل ، تســاری اػ طــوب آن حکــارد ۀقصــد اســتفاد

                                                           
ـه شـده و وؤونـه وحسـوب وـی. 1 کـه اػ درآوـد بـین سـال تهي  گياهانی  در  ،شـوندحکن نهاء و رشد حيوانات و 
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که اصل این حيوانات  ،تشاخان عکر اس. 3 ظهسشان داده شده حاشد خـا حـا پـول  وطلب وغکور ػوانی است 
ـق ظهـس نباشـند س ظرخداری شـده حاشـند خـا وتعل  کـه حـه ارث رسـيده، وصه  وگرنـه  ،انـدوثـل حيوانـاتی 

که ساحقًا بیان شد - حاخد ظهس آنها هن گردد - حا توضيحاتی   .  پرداظت 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ظهـس نهـو  ، حاخد هـر سـال، های حعدا بپرداػد و در سالها و نهو  و رشد آن سال رنهال
   .و رشد ساالنۀ این درظتان را حدهد

ـــين  ـــر وـــثاًل اػ شـــاظه ،ههشن گ ـــی ا ـــر ســـال و ـــه وعهـــواًل ه ک ، ُبرنـــد هـــای درظـــت 
رد و حه تنهایی خا حـا ونفعـت استفاده خـاد ای ِبب  کسـبش اػ وصـارح سـال او ز هـای دخگـر 
 . نها را بپرداػددر آظر هر سال حاخد ظهس آ، بیاخد

o كه قسهتی از آن به ثهر رسيده و قسهتی نرسيده است تی   خهس وحصوال

ـــا  . 664 مسأله ـــاغی خ گـــر ســـال ظهســـِی فـــرد فـــرا برســـد و قســـهتی اػ وحصـــوالت ح ا
ــه ثهــر نرســيده  ــه ثهــر رســيده حاشــد و حصــش دخگــری اػ وحصــوالت ح کشــاورػی وی ح

که حه ثهر رسيده اػ درآوـد ههـين سـال وحسـوب شـده ، حاشد و طنانشـه وحصوالتی 
رسـد ظهس دارد و آنشه در سال حعد حه ثهر وـی، تا انتهای سال صرف در وؤونه نشود
 ؛ شود اػ درآود سال آخنده وحسوب وی

ــه  کــه در ســال حعــد برداشــت وــی ،البت  ، ولــی ســر ســال ظهســی، شــودوحصــوالتی 
آنها اػ درآوـد اوسـال  قيهت فعلی، ووضودند و ارػش والی دارند هرطند نارس حاشند

 . ظهس دارد، وقدار اضافه بر وؤونه ،حنابراین .شود ساب ویح

o  خهس احداث باغ و بستان 
ـــانی حکـــارد و هـــدف وی  . 665 مسأله ـــد و در آن درظت کن ـــاد  ـــاغی را آح ـــر انســـان ح گ ا

 : سه صورت دارد، نه تسارت حا ظود حاغ، ها و وحصوالت حاغ حاشد تسارت حا ويوه

کـ .الف س آحـاد  س خا در حکن وصه  ، در ایـن صـورت؛ رده اسـتحاغ را حا وال وصه 
 . حاغ ظهس ندارد

گرفتــــه و پرداظــــت نشــــده )وــــال  .ب ــــق  کــــه حــــه آن ظهــــس تعل  حــــاغ را حــــا وــــالی 
کرده است سالگشت ػوـين در  1طنانشـه ثهـن )قيهـت( ،در ایـن صـورت؛ شده( آحاد 

                                                           
که در حسياری اػ وواردارػش و ، قيهت، ونظور اػ ثهن. 1  . حاشد پول وی، بها در وعاوله است 
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کاشته و ثهن سایر ووارد ـی ، وعاولۀ ظرخد آن و ههين طور ثهن آنشه را  کل  حـه صـورت 
ه کافی است ،بوده 1در عو     2.پرداظت ظهس قيهت ظرخد 

کـرده اسـت .ج حاخـد سـر سـال  ،در ایـن صـورت؛ حاغ را حا درآوـد بـین سـال احـداث 
کاشته خا در آن احداث نهوده را ، ظهسی کسـر وصـارح  -ظهس ػوين و آنشه   -پـس اػ 

   3.بپرداػد حه قيهت فعلی
ـــه  اء و ظهـــس نهـــ، فـــرد حاخـــد در ســـر هـــر ســـال ظهســـی ،ســـه صـــورت در هـــر ،البت 

گياهــان ضــدا وی کــه اػ درظتــان و  شــوند وثــل ويــوه و خــا آوــاده ضــدا شــدن  وحصــولی 
گـر عرفـًا  وثل شـاظه، است صـل حـه آنهـا ا های ظشـک آوـاده ضـدا شـدن و نيـز رشـد وت 

خادی وال وحسوب شود را بپرداػد    .وصداق ز
کاشــته  طــه حعــدًا وارد حــاغ وی هــر ،طــور ههــين م  کــه در ســال دو  شــود وثــل درظتــی 

ـس حاشـد  درظـتاػ ، اصل آن درظتهرطند  -ود ش وی گياهـان ظـودرویی  -وصه  و 
کســر ، کــه قصــد حيــاػت آنهــا را داشــته و دارای ارػش وــالی اســت الػم اســت پــس اػ 

 .  وصارح ظهسش پرداظت شود
که حا درآود بین سال ظرخداری شده اسـتشاخان عکر است،  گر ظهس حاغی را  ، ا

ـ ـس ظرخـده حاشـد و حعـد اػ آنبپرداػد خا آنکه حـاغ را حـا وـال وصه  ، س خـا در حکـن وصه 
کند ی قيهت پیدا  ـی قيهـت آن واضـب نهی، حاغ ترق  وگـر ، حاشـد پرداظـت ظهـس ترق 

ـس آن حفروشـد کـه در ایـن صـورت تفـاوت قيهـت ، آنکه حاغ را حه بیش اػ قيهت وصه 
س و قيهت فروش گـر تـا انتهـای سـال ظهسـی  ضزء درآود سال فروش است، وصه  و ا

   4.ه صرف نشود ظهسش واضب استدر وؤون

                                                           
ه. 1 ی در عو  کل   . شودعکر وی «2»پاورقی  ،«131»صفحۀ در ، وعنای وعاولۀ 
که ثهن وعاوله. 2 هـای وصتلفـی  حالت، در غير این صورت وسـأله؛ پول حاشد، این حکن در صورتی است 

 . کند پیدا وی

کـار»حاغ وغکور . 3 کسـب و  کـه در وسـألۀ  شـودوحسـوب وـی «ابزار  در وـورد ظهـس ابـزار « 333»و توضـيحاتی 
کار بیان شد  .  شودضاری وی در این وورد نيز، کسب و 

کاهش ارػش پول. 4 م و  ی قيهت ناشی اػ تور  ه ترق  که در وسألۀ حکن ویژه ،البت   .  بیان شد« 333»ای دارد 
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گر انسان حاغی را  . 666 مسأله کند و هدف وی تسارت حا ظودا حاغ حاشـد و  احداث 
ساره وحسوب وی   وال، طنين حاغی، در این صورت، حصواهد آن را حفروشد شود و  الت 

صـل 1فرد حاخد عالوه بر پرداظت ظهس اصل آن  و ظهـس رشـد و وحصـول ضـدا و وت 
کـه در وسـأل - گغشـت ۀحا توضيحاتی  خـادی قيهـت حـاغ را در  - قبـل  ـی و ز ظهـس ترق 

خافت قيهت آن وضود داشته حاشد در انتهای هـر سـال  که اوکان وعاوله و در صورتی 
   3.آن را نفروظته حاشدهرطند  2،ظهسی حدهد

o خهس زوين ووات 

که  . 667 مسأله وات»فردی  گرفته 4«ػوين و  و  5شـودوالک آن نهی ،در اظتيار او قرار 
ـانی در اظتيـار  6،اء ظهس نداردقبل اػ تحسير خا احي طه ػوين وـغکور حـه صـورت وس 

گغار شده حاشد گرفته و طه در اػای پرداظت وبلغی حه وی وا  ؛ او قرار 

م ه در فرض دو  که حاحت آن پرداظته اػ درآود بـین سـال بـوده ، البت  طنانشه وبلغی 
الػم اســت ظهــس آن ، ســال ظهســی وؤونــه وحســوب نشــود و ػوــين وــغکور در ههــان

 ؛ وبلغ را بپرداػد
گــر فــرد اقــدام حــه تحسيــر ػوــين وــوات حــا ســنگ ــا ا کشــی و واننــد آن  طينــی خــا ػه او 

ت ظهـس حـق  شرعًا صاحب حـق  وحسـوب شـده )حـق  تحسيـر( و الػم اسـ 7،نهاخد

                                                           
در وـورد ظهـس سـرواخۀ « 334»کـه در وسـألۀ  و توضـيحاتی شـودوحسوب وـی« کسب ۀسرواخ»حاغ وغکور . 1

کار بیان شد  .  شودضاری وی در این وورد نيز، کسب و 

ه. 2 کاهش ارػش پول ،البت  م و  ی قيهت ناشی اػ تور  که در وسألۀ حکن ویژه ،ترق   .  بیان شد« 333»ای دارد 

 .  وراضعه شود« 333»حه وسألۀ . 3

که تع« حاألصاله»ػوين ووات  ،ونظور. 4 ماست   .  شودعکر وی« 3135»وسألۀ  ،رخف آن در ضلد سو 

ـت ؛ فـروش )بیـع( ػوـين وـوات صـحيح نيسـت ،شاخان عکر است. 5 کـه وـثاًل سـند قـانونی ولکي  کسـی  ـه  البت 
گغاری آن است وی رات وساػ حه وا تواند در اػای انتقـال سـند حـه نسبت حه ػوين ووات دارد و حسب وقر 

خافت نهاخد، دخگری  . وبلغی را در

ی نهاخد. 6  . هرطند آن را حه قصد فروش نگه داشته و وال التساره وحسوب شود و قيهت آن ترق 

که در ضلد سوم. 7 کردن ػوين»فصل  ،حا توضيحی   . شودعکر وی «های وواتآحاد 
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 1.پرداظت نهاخد، در انتهای سال ظهسِی تحسير ػوين وغکور را حه قيهت فعلی
ــر فــرد ػوــين وــوات  ،ههشنــين اســت حکــن گ ــا ا ــا احــداث حنــاء و ســاظتهان خ را ح

ـ؛ تبدیل آن حه ػوين زراعی خا حاغ احياء نهاخـد گـر ػوـين وـغکور در اثنـای ههـان ،هالبت   ا
 3.ظهس ندارد 2،وؤونۀ فرد وحسوب شود، سال ظهسی

o طال و ارز قرار دادن وعيار وحاسبات خهسی 

 كه شغلش فروش طال یا ارز است. الف  كسی 

که سرواخ . 668 مسأله وانند طـال فـروش خـا  ،قرار داده« ارػ»خا « طال»کسبش را  ۀکسی 
خـان ، ارػ فروش توانـد حـه  وی -کـه در وقـدار ظهـس تـأثير دارد  -برای وحاسبۀ سـود و ز

 :  خک اػ دو روش زیر رفتار نهاخد هر
ـی و  ۀسود و زخان حاصل در سرواخ :سوش اّول طال خا ارػ را حا نقد راخذ حسـنسد و ترق 

 .  حه نقد راخذ لحاظ نهاخدکاهش قيهت طال و ارػ را نسبت 
گر ظهس طال خا ارػ را حدهـد و در سـال حعـد اػ نظـر وػن خـا وقـدار حـه آنهـا  ،حنابراین ا
ــد، اضــافه نشــود ــی نهاخ ــزاخش قيهــت درآوــد وحســوب شــده و ، ولــی قيهــت آن ترق  اف
کاهش 4ظهس دارد کاهش خاحد این  گر قيهت  خان حه حساب وی، و ا  .  آخد ز

                                                           
گــغاری ػوــين وــوات حــه وی در اػای پرداظــت عــوض بــوده ،شــاخان عکــر اســت. 1 گــر وا طنانشــه آن عــوض ، ا

ــس خــا در حکــن کــه اػ درآوــد اثنــای ســال بــوده وصه  ــس )واننــد ارث( بــوده خــا در صــورتی  ظهــس آن ، وصه 
که در احکام قاعد - تواندوی، پرداظت شده حاشد وقدار وال  - شودضبر )ضبران( عکر وی ۀحا توضيحی 

کرده اػ قيهت حق  تحسير ػوين در انتهای سـال که صرف دستيابی حه ػوين ووات  سی را  ظهسـی  وصه 
 . و ظهس حاقيهانده را بپرداػد کسر نهوده

واننــد اخنکــه در ههــان اثنــای ســال ظهســی اقــدام حــه ســاظت ونــزل وســکونی در حــد  شــأن در آن  ،وؤونــه. 2
خســ وکــان نهــوده و در  کــه بــرای ســاظت تدر ن ـی وســکن ضهـــآن ســاکن شــود خــا اػ وصــادیق اســتثنایی 

 . بیان شده حاشد« 333»وسألۀ 

کتـاب  ،هـای وـواتم ظهـس ػوـينبرای آشنایی بیشتر حا احکا. 3 الشاففذ ففی أحکفام خمفر األسبفا  و حـه 
 .  وراضعه شود ،وبحب ظهس األراضی الهوات، الفىائذ

ه. 4 کاهش ارػش پول حکن ویژه ،البت  م و  ی قيهت ناشی اػ تور  که در وسألۀ ترق   .  بیان شد، «333»ای دارد 
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هسود و زخان سر :سوش دّوم ، واخۀ طال را حا ظود طال )وػن آن و در وواردی وثـل سـک 
کنـد خـان را بـر ، تعداد آن( و ارػ را حا ظـود ارػ )تعـداد آن( حسـاب  خعنـی ويـزان سـود و ز

هـــای  حلکـــه وبنـــای وحاســـبات ظـــوخش را در ػوان؛ اســـاس نقـــد راخـــذ لحـــاظ نکنـــد
طـال خـا وقـدار ارػ  وقـدار، حسابرسی وعهول در وعاوالت )روػانـه خـا واهانـه خـا سـاالنه(

  .قرار دهد
گــر ظهــس طــال خــا ارػ را حدهــد و ســال حعــد طــال و ارػ اػ نظــر وػن و عــدد  ،حنــابراین ا
کنــد ،اضــافه نشــود ــی  ظهــس بــر او واضــب ، ولــی قيهــت آنهــا بــر اســاس نقــد راخــذ ترق 

کـن شـود نيست گر قيهت طـال خـا ارػ  توانـد آن را ضـرر حسـاب  نهی ،و در این صورت ا
 .  نهاخد

ۀ طال حه ارػش والی  34فردی  :هنال س خـا در حکـن  344سک  که وصه  ويليون تووان 
کـار ظـود قـرار داده اسـت س اسـت را سـرواخۀ  گـر ایـن فـرد حصواهـد اػ وحاسـبۀ ؛ وصه  ا

کنــد «دومروش » ه قصــد وی، اســتفاده  خــان در ســک  های طــال را بــر اســاس  کنــد ســود و ز
گر سرواخ. حنابراین، تعداد خا وػن لحاظ نهاخد ۀ او در انتهای سال ظهسی حعـد تغيیـر ا

ه 34نکرده و ههان  ۀ طـال حاشـد ولـی ایـن سـک  گـغاری  ويليـون تووـان ارػش  344هـا سک 
ی قيهت وغکور را بپرداػد، شود   .الػم نيست ظهس ترق 

ه ،ههين طور گر تعداد سک  های طالی فرد وغکور در انتهای سال ظهسی حعـد حـه ا
ۀ طــال ههــان  ،عــدد افــزاخش خافتــه حاشــد 33 ويليــون  344ولــی قيهــت ایــن تعــداد ســک 

کهتر حاشد ه اضافه شده را بپرداػد 3حاخد ظهس ، تووان خا   .  عدد سک 
 : چًذ يکته

ه .1  که سک  ه بر اساس تعداد در صورتی ضایز است  عرفًا اػ اشيای ، وحاسبۀ سک 
 .  وثلی و ههانند هن شهرده شود

کسـب وی حاشـد و در وضه نقد طـال فـروش و ارػ فـروش در صـ .2  کـه سـرواخۀ  ورتی 
سـاره )طـال خـا ارػ( وی  طول سال تبدیل حه وال کـه  ،شـود نيـز الت  حکـن طـال و ارػ را دارد 

ــد وی ــان آن را حــا وعيــار طــال و ارػ وحاســبه نهاخ خ ــد ســود و ز کــه ؛ توان ــا وضــه نقــدی  او 
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تواند بـر  گردد را نهی انداػ نگهداری وی کسب وی نيست و وثاًل حه عنوان پس ۀسرواخ
 .  اساس طال خا ارػ وحاسبه نهاخد

کـه وی .3  ه نداشـته  کنون توض  گر فرد تا  توانـد وعيـار را وػن خـا عـدد طـال خـا ارػ قـرار  ا
کند و اػ آن پـس  ،دهد احتدا حاخد ظهس سرواخه را بر اساس قيهت نقد راخذ پرداظت 
کـ - توانـد وعيـار را وػن خـا عـدد های حعـد وی ل در سا قـرار  - ه بیـان شـدحـا توضـيحاتی 
 .  دهد
قسهت )ب( وصصوص طال و ارػ است و شاول سایر اضناس  ۀروش وحاسب .4 
تواننـد وعيــار را وػن بـرنذ خــا  نهی ...بـرنذ فــروش و پارطـه فــروش وحنــابراین،  .شـود نهی

کـــه در وســـأل؛ قـــرار دهنـــد ...وتـــراؼ پارطـــه و ـــه حـــا توضـــيحی  ، شـــود حعـــد عکـــر وی ۀالبت 
  .  سبات ظود را طال خا ارػ در نظر حگيرندتوانند وعيار وحا وی

 كه شغلش غير از فروش طال و ارز است. ب  كسی 
کسب )وال التساره( غير اػ طـال و ارػ  . 669 مسأله که دارای سرواخۀ   حاشـد وـیکسی 

کسـب ظـوخش را بـر حسـب طـال خـا خکـی اػ  و این اوکان براخش فراهن است تـا سـرواخۀ 
ــار - ارػهــای ظــارضی ــورو، درهــن، وثــل دخن ــو، ی کنــد - نآی ــدا  وی، وحاســبه  ــد احت توان

ن    1؛تبدیل نهاخد، وسهوع سرواخۀ ظوخش را حه طال خا آن ارػ وعي 
ن  ،ســـپس کســـب ظـــوخش را بـــر اســـاس طـــال خـــا آن ارػ وعـــي  خـــان ناشـــی اػ  ســـود و ز

کنــد و وبنــای وحاســبات ظــوخش را هــای حسابرســی وعهــول در در ػوــان، حســاب 
ن قـرار دهـد و پـول تسارت )روػانه خا واهانه خا ساالنه( حال نسبه حه طال خا ههان ارػ وعـي 

                                                           
سـاره و سـرواخ. 1 ن در احتـدای  ظـارضی کسـب حـه طـال خـا ارػ  ۀدر تبدیل وال الت  کـه فـرد  کـافی ، اوـر وعـي  اسـت 

ن ارػش وـغکور را حـه شـصص  ۀنهاخـد و وسهـوع سـرواخ گغاری   سرواخۀ ظوخش را بر اساس طال خا آن ارػ وعي 
کنـد و طـرف وقابـل وصـالحه را قبـول  در اػای  دخگری  ـه وی وصـالحه  ن طال خا ارػ در عو  ههان وقدار وعي 
کننـده آن نهاخد اػ شـصص وـورد وصـالحه ، وقـدار اػ طـال خـا ارػ را حـه عنـوان عـوض وصـالحه تا وصـالحه 

گــردد، )ُوتصــالح( اوــوال حــه  صــيغۀ وصــالحه و انتقــال شــرعی  هرطنــد پــس اػ اضــرای  ،شــرعًا طلبکــار 
دًا حــا اضــرای ، ُوتصــالح حــه اػای  ههــان اوــوال را اػ وی ، صــيغۀ وصــالحه حــا رضــاخت و توافــق طــرفين وســد 

گردد که وقدار عوضی   ن شده والک   .  در وصالحه اول وعي 
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خان قرار ندهد خال( را وعيار وحاسبات سود و ز کشور )ر  .  راخذ در 
کنون  طنانشــه فــردی ســال ظهســیشــاخان عکــر اســت،   اش فــرا رســيده اســت و تــا

کــه وی ــه نداشــته اســت  ــد وعيــار را در وــال التســاره توض  ــا خکــی اػ ارػهــای ، توان طــال خ
اش را بر اساس قيهت نقد راخذ پرداظت  احتدا حاخد ظهس سرواخه، دظارضی قرار ده

ن ـس حـه طـال خـا ارػ ظـارضی وعـي  در ، نهاخد و اػ آن حـه حعـد پـس اػ تبـدیل سـرواخه وصه 
توانــد وعيــار را ههــان طــال خــا ارػ ظــارضی وــورد نظــر قــرار دهــد و ســود و  ســاليان حعــد وی

   1.زخان ظوخش را بر اساس آن حسنسد
کسب و وال التساره فرد ش ،این حکن که ضزء سرواخۀ  اول وضه نقد و پول راخسی 

 . گردد حاشد نيز وی وی

o ت قيهت كاال جهت پرداخت خهس كيفي   گذاری 

ــی فــروش و طــه ضزجــی فــروش ،کــاران کاســب . 671 مسأله کل  کــافی اســت در ، طــه 
کاالهــای تســاری )ســرواخه( ظــوخش را فــی حــد  نفســه، انتهــای ســال ــۀ اضنــاس و  ي   2کل 

ک قيهت    ؛نند و ظهس آن را پرداظت نهاخندگغاری 
کــه اضنــاس تســاری حــدون صــرف خــا لحــاظ هزخنــۀ، و ونظــور اػ آن    قيهتــی اســت 

قابــل فــروش ، شــان و حــدون انتظــار بــرای فروششــان حــه قيهــت بیشــتر اضــافی در عرضه
کاال صورت وی، حاشند وی اح  کـافی  ههانند آنشه در هنگام حر  گيـرد و در ایـن شـيوه 

 .  گغاری شود ر وسهوعی و حا هن قيهتطو است اضناس حه

                                                           
کـاالیی، حه عنوان وثال. 1 کننـدۀ  کسـبش )پارطـه و وضـه نقـد( پـس اػ    وارد  کـل  سـرواخۀ  کـه  را در نظـر حگيرخـد 

( نتووـا 03 344ويليـون تووـان حـا احتسـاب هـر درهـن  334هـزار درهـن ) 24وعـادل ، تبدیل حه درهن اوـارات
س وی کنو وی . حاشد  وصه  ی اػ هن ا کـه وبنـای   وی ن قصـد ضـد  کسـبش  نهاخـد  « درهـن»وحاسـبۀ سـرواخه 

که هر درهن اوارات وعادل . حاشد سـاره 340444سر سال آخنده در حالی  اش نيـز   تووـان بـوده و ارػش وـال الت 
ويليـون تووـان سـود  34هـزار درهـن اوـارات وعـادل  3هزار درهن گردخده است، اخشان تنها  23بر حسب درهن، 

 تووـان ويليـون 234ت که حاخد ظهس آن را بپرداػد، هرطند وال التسارۀ وی سر سال بر حسب تووـان، برده اس
 .  ارػش داشته حاشد

که در اداوۀ وسأله عکر وی. 2  .  شودحه ظودی ظود و حا قطع نظر اػ وواردی 
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ه گونـه قيهت ،البت  خـان شـهرده  گغاری نباخد حـه  کـه عرفـًا ضـرر و ز گيـرد  ای صـورت 
کــاال حاشــد و ظهــس را بــر آن ، شــود حلکــه حاخــد قيهــت وناســب حــا ایــن شــيوه اػ عرضــۀ 

کاسب ،و این حکن 1اساس پرداظت نهاخند  .  کاران نيز ضاری است در وورد غير 
کـاالفرد ویاست، شاخان عکر  بـرای تعيـین ، تواند در صورت عدم اطالع اػ قيهـت 

ــه وهــارت در قيهــت ک کارشــناس  ــره و  ــه اهــل ظب ــد وراضعــه  قيهــت آن ح ــغاری دارن گ
کـه نظـر اهـل ، نهاخد ه حاخـد شـصص وـغکور ثقـه و وـورد اعتهـاد حاشـد و در صـورتی  البت 

که بیان شد - گغاری ظبره در قيهت کارشناس خا ، وتفاوت حاشد - حا توضيحی  نظر 
کــه ظبره م وــی کارشناســانی  ــر هســتند وقــد  ــص  شــودت و طنانشــه در وهــارت و تصص 

گـغاری  ويـانگين و حـد  وسـط نظـر آنـان در قيهـت، وانند هن خـا نزدخـک حـه هـن حاشـند
 .  شود والحظه وی

o كه قسهتی از عهل را بعد از سال خهسی انجام وی  دهد خهس اجيری 
کــه وــثاًل  . 671 مسأله گــر فــرد اضيــر شــود  نهــاػ حصوانــد خــا روػه حگيــرد خــا عهلــی دخگــر ا

کـه در سـال انعقـاد قـرارداد اضـاره انسـام ، انسام دهد اضرت وی حه اػای وقدار عهلی 
گــر صــرف در وؤونــه نشــود اػ درآوــد آن ســال وحســوب وی، شــود وی کــه ا ظهــس ، شــود 
کــه در ســاليان حعــد  دارد ــه اػای وقــدار عهلــی اســت  کــه ح و وقــداری اػ وــال االضــاره 

                                                           
تووـان حـا  340444ر وتـری وتـر اػ قـرا 344را حـه وتـراؼ  طـادری  ۀپارطـ   طنـد طاقـه پارطـه فروشـی ، حه عنـوان وثـال. 1

گـرفتن   پارطـه وی . نهـوده اسـت تووـان ظرخـداری  3 4440 4440درآود بین سال ضهعًا حه وبلغ  ها را حـا در نظـر 
ـی ، و نيز سود وورد انتظار کسبی  های   ههۀ هزخنه کل  گونـه  قيهـت . فروشـد  حـه ظرخـداران وی و ضزیـی  حـه دو 

ـی  320444اػ قـرار وتـری  ها حه ظرخـداران  این پارطه فروش ضزیی  کل   330344آن وتـری  تووـان و قيهـت فـروش 
گــر وی ؛ تووــان اســت ــا ا گــرفتن  های   حصواهــد پارطــه او  ظــود را در وعــرض حــراح قــرار دهــد و حــدون در نظــر 

وـغکور را اػ قـرار  های   ظرخـداران پارطـه، نصـفانه حفروشـد، حه قيهت وو سود وورد انتظار کسبی  های   هزخنه
که ظهس را بر اساس قيهت  کافی  وی  برای . نهاخند  وی تووان ظرخداری  330444وتری  تووـان  330444است 

 .  وحاسبه نهاخد
 344×  330444=  3 3440 4440قيهت وشهول ظهس وال التساره 

 3 3440 4440×  %24=  224 4440ظهس وتعلق حه وال التساره 
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   1.شود های حعد وحسوب ویدرآود سال اػ ، شود ام ویانس

o سال در قراردادهای چند ساله )سال خهسی( وحاسبۀ ويزان درآود هر 
ــس خــا در حکــن وصهــس داشــته حاشــد و  . 672 مسأله گــر انســان حــاغ و حســتان وصه  ا

ضــزء درآوــد ، تهــام قيهــت وعاولــه، ويــوه و وحصــوالت آن را بــرای طنــد ســال حفروشــد
که تا سر سـال ظهسـی در وؤونـۀ آن حنابراین،  .شود سال فروش وحسوب وی وقداری 

کسـر شـدهکاهش و ا احتدا، سال صرف نشده ، فـت قيهـت حـاغ و حسـتان وـغکور اػ آن 
 .  شود سپس ظهس حاقيهانده پرداظت وی

کسر ویشاخان عکر است،  که هنگام وحاسبۀ ظهس  گـاهی ، شود کاهش قيهت 
که وحصول و ونافع آن تا طند  و  2سال در اظتيـار دخگـری اسـتحه این ضهت است 

کـه در طـول ایـن طنـد سـال )کـه  گاهی وهکـن اسـت حـه دليـل اسـتهالک هایی حاشـد 
شـود و ضـزء وؤونـۀ تحصـيل  گيـرد( بـر حـاغ وارد وی وحصول در اظتيار ظرخـدار قـرار وی

 . گردد درآود وحسوب وی
گــر . 673 مسأله ــس ظــود را بــرای  3انســان ونــزل خــا وغــاػۀ ا ــس خــا در حکــن وصه  وصه 

کـه قـرارداد اضـاره ونعقـد شـده، بهـا اضـاره، اضاره دهدطند سال  ، ضـزء درآوـد سـالی 
که سر سال ظهسـی صـرف وؤونـه نشـدهحنابراین،  .شود وحسوب وی احتـدا ، وقداری 
کـه در وسـألۀ قبـل -فت قيهت ظانه خا وغاػه کاهش و ا اػ آن  -عکـر شـد  حا توضـيحی 
   .شود سپس ظهس حاقيهانده پرداظت وی ،کسر شده

                                                           
کـه بـر ،حنابراین. 1 گـر اضيـر طيـزی اػ عهلـی را  ای انسـام آن اضـاره شـده در سـال انقعـاد قـرارداد اضـاره انسـام ا

خــافتی در انتهــای آن ســال ظهــس نــدارد ۀوــال االضــار، ندهــد و طنانشــه تهــام عهــل را در اثنــای ســال  در
گـر تـا انتهـای  شـودوـغکور ضـزء درآوـد سـال ضدخـد وحسـوب وـی ۀوال االضار، ضا آورد هظهسی حعد ح کـه ا

 .  الػم است ظهس آن را بپرداػد ،در وؤونه نشود سال ظهسی حاقی حهاند و صرف

گر بر فرض وی. 2 ـت اخنکـه ونـافع ، ظواست در ههين ػوان )انتهای سال ظهسی( حاغ را حفروشـد زیرا ا حـه عل 
کهتری حه فروش وی، حاغ در اظتيار دخگری است حال هرطند نصواهـد آن  پس حه هر؛ رفت حاغ حه قيهت 

ا حاغ هن ،را حفروشد کنون  او  کرده استا ا  . فت قيهت پیدا 

 . خا ووارد دخگر وانند حاغ و حستان خا ػوين زراعی. 3
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گر اضـاره ،اساس بر این  ی ا کـه وـ، بهـا اقسـاطی حاشـد حت  وضر در سـاليان اقسـاطی 
خافت وی کـه حعـد  حه حسـاب وی کند ضزء درآود سال انعقاد قرارداد اضاره حعد در آخـد 

کسر ا که در ساليان قبـل ایـن ا -فت و استهالک اػ  کسـر در صورتی  فـت و اسـتهالک 
 1.فورًا ظهس دارد -نشده 
گر در فرض وسألۀ قبل . 674 مسأله فـت و بها حاحت ا وبلغ استثنا شده اػ درآود اضاره، ا

ت اضاره در اثنای سال صرف در وؤونه شود ظهس ، نقصان قيهت ونزل خا وغاػه در ود 
حعــد اػ ســپری شــدن هــر ســال ، ولــی طنانشــه حــاقی حهانــد و صــرف در وؤونــه نشــود ،نــدارد

ت اضاره ضـزء درآوـد آن ، وعادل نقصان وربوط حه آن سال اػ وبلـغ وـغکور، ظهسی اػ ود 
 ؛ ههان سال نشود ظهس دارد ۀکه اگر صرف در وؤون، سال وحسوب شده

ه  کـه - طنانشه وقدار وغکور برابر حـا اسـتهالک وارد بـر ونـزل خـا وغـاػه در آن سـال ،البت 
ــ در ایــن صــورت وشــهول ظهــس ، حاشــد - شــودتحصــيل درآوــد وحســوب وــی ۀوؤون
 .  حاشدنهی

کـــه ونزلـــی را بـــرای ســـکونت اضـــ . 675 مسأله کـــرده و اػ درآوـــد بـــین ســـال فـــردی  اره 
کـرده تهـام وبلـغ اضـاره، ظهسی طنانشـه در بـین ، بهـا را حـه صـاحب ونـزل پرداظـت 

ت اضاره ت ، سـال ظهسـيش فـرا برسـد، ود  واضـب اسـت ظهـس ونـافع ونـزل در وـد 
 . حاقيهانده اػ اضاره را بپرداػد

                                                           
ه1 که قصد دارد ظانه خا وغاػ ،. البت   - بیـان شـد «333»حسـب آنشـه در وسـألۀ  - ظـود را اضـاره دهـد ۀاگر فردی 

گانـه قـرار دهـد، وساػ حاشد برای درآود حاصل اػ اضارۀ ونزل خا وغاػه د اقـدام حـه ایـن توانـوـی، سالی ضدا
ت قــرارداد اضــارۀ ظــوخش را هــن خــک ســاله قــرار داده و در صــورت تهایــل ســال حــه ســال ، اوــر نهــوده و وــد 

آغـاػ ػوـان قـرارداد ، شروع سال ظهسی وی نسبت حه اضاره دادن ظانه خـا وغـاػه، در نتيسه؛ تهدخد نهاخد
خافــت وی اضــاره اســت و اضــاره کــه هــر وــاه در آخــد و  د ههــان ســال حــه حســاب ویضــزء درآوــ، کنــد بهــایی را 

گر اضاره ه ا  حـا - بهای وغکور تـا انتهـای سـا ل ظهسـی حـاقی حهانـد پرداظت فوری ظهس آن الػم نيست؛ البت 
که در وتن وسأله عکر شد  .  حاخد ظهسش داده شود - لحاظ توضيحی 

کــه در حــا تو - توانــد اقـدام حــه تغيیــر ســال ظهسـی ظــوخش حــه آغــاػ ػوـان اضــارهفــرد وــی ،ههشنـين ضــيحی 
کند ،نهاخد - بیان شد« 335»وسألۀ   .  سپس وطابق آنشه عکر شد عهل 

گر فرد اػ اضاره دادن طند ظانه خا وغاػه ،شاخان عکر است توانـد بـرای هـر ظانـه  نهی، درآود داشته حاشـد، ا
گانه، خا وغاػه  .  ای قرار دهد سال ضدا
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ه  گـر نهـی ،البت  ـه نهاخـدا کـه وگـر حـه ا، توانسـته ونزلـی در حـد  شـأن تهي  یـن صـورت 
کـار را انسـام ندهـد عرفـاً ، تهام اضاره بها را ههان احتدا بپرداػد گر این  که ا کسـر   طوری 

ــر در حــق  ظــوخش و ظــانواده در ، اش وحســوب شــودشــأن وی وحســوب شــده و وقص 
ت حاقيهانده اػ اضاره الػم نيست، این صورت پرداظت ظهس ونافع ونزل  .  در ود 

o د آنگذاری بانکی و سو خهس سروایه 
که وبـالغی اػ درآوـد بـین سـالش را حاحـت . 676 مسأله وکـالتی گغاری  سـرواخه فردی 

حکـن سـرواخۀ ، وـغکورگغاری  سرواخه اصل، پرداػدحه حانک وی، وطابق عقود اسالوی
که حکن آن در وسألۀ  کار را دارد   ۀو حکـن سـود آن در وسـأل بیـان شـد« 334»کسب و 

  ؛شودحعد عکر وی
ه  کـهاور فوق حاخد حه ای ،البت  گـغار حـه حانـک وکالـت شـرعی  سـرواخه ن صورت حاشـد 

طـــور وشـــاع در  داده تـــا وبلـــغ واریـــز شـــده حـــه حســـاب را وطـــابق حـــا عقـــود اســـالوی حـــه
ــت کــه احتهـــال گغاری  ســرواخه هــای اقتصــادیفعالي  نهاخـــد و ایــن در حــالی حاشــد 

ت قراردادها را حدهد  1.وعقول صح 

خــافتی اػ حانــک حاحــت حســاب . 677 مسأله در  ،وکــالتیگــغاری  ســرواخه هــایســود در
که فرد حه حانک وکالت شرعی داده  : طند صورت دارد 2صورتی 

کـه حـه حسـاب واریـز شـده قطعـی حاشـد .الف در ایـن صـورت ضـزء درآوـد ؛ سودی 
 ؛ شودسال حصول آن وحسوب وی

کـرده« علـی الحسـاب»ولـی حانـک وبلغـی ، سود حاصـل نشـده .ب در ؛ پرداظـت 
 ؛ ارد و حکن وال قرض را دارداین صورت وبلغ وغکور فعاًل ظهس ند

حصول سود وشکوک حاشد و وبلغی علی الحساب پرداظـت شـده و تحقيـق  .ج
ر نباشد   3.رت نيز فعاًل ظهس نداردودر این ص؛ در وورد آن آسان و ويس 

                                                           
که حانک )وکيل(حه عبارتی احتهال عقالیی وی. 1  . نهاخده وقتضای عقود اسالوی عهل ویح ،دهد 

که در وسألۀ قبل عکر شد. 2  . حا توضيحی 

ق رحح ،حه اصطالح در طنين ووردی. 3  .  شودو درآود ضاری وی اصل عدم تحق 



    / ظهس 

ـــت حســـاب . 678 مسأله ـــه حانـــک حاح ک ـــالتی پرداظـــت گغاری  ســـرواخه ســـودی  وک
کـه سـود وـغکور اػ حسـاب تـا ػوـانی ، ولی فرد حه حانک وکالـت شـرعی نـداده ،کند وی

 ؛ حاشدوشهول ظهس نهی، حانکی حه صورت وضه نقد برداشت نشده
گــر برداشــت شــود ــا ا کشــورهای اســالوی ، او  طنانشــه حانــک دولتــی خــا وشــترک در 

ـف اسـت  1حاشـدوال برداشـت شـده در حکـن وسهـول الهالـک وـی، حاشد و فـرد ووظ 
ن شـيعه صـدقه دهـد و وسـاػ  ف در نصـف دخگـر نصف آن را حـه فقـرای وتـدی  حـه تصـر 

 ؛ حاشدوی
ف آن شــده( طنانشــه آن را  ،حنــابراین نســبت حــه نصــف وــغکور )کــه وســاػ حــه تصــر 

ــک نهاخــد گــر تــا پاخــان ســال  شــودضــزء درآوــد بــین ســال وحســوب وــی، قــبض و تهل  و ا
 ،در غير این صـورت؛ وشهول ظهس ظواهد بود، حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد

کاالیی ظرخداری نهاخد ظهس ندارد وگر آنکه کاالی وـغکور ، حا آن  که در این حالت 
گــر تــا پاخــان ســال صــرف در وؤونــه نشــودضــزء درآوــد بــین ســال وحســوب وــی  ،شــود و ا

 2.ظهس دارد

o  خهس سهام و سود آن 
ت . 679 مسأله ل آن دســــــته اػ شصصــــــي  ــــــع و تشــــــک  ــــــه اػ تسه  ک ــــــوقی  هــــــای حق

ت وـدیران  شـهطنان 3،هـای سـهاویهاى حقيقی حاصل شده وانند شرکت شصصي 
شرکت ضهت پرداظت ظهس سهام خا سود حاصل اػ سهام )سود شرکت( اػ طـرف 

                                                           
کن شرع وی. 1 ف در آن ونوط حه اضاػه اػ حا گردخـدتصر  کـه در وـتن وسـأله عکـر  حـه ، حاشد و اضاػه حـه صـورتی 

ه الػم است وال در وصارف حالل هزخنه شود ؛عهوم داده شده است  .  البت 

گــر حانــک ظصوصــی بــوده و فــرد وکالــت شــرعی نــداده. 2 شــود و ســود واریــز شــده حــه حســاحش را والــک نهــی، ا
ف در آن که اطهينان داشته حاشـد والکـان واقعـی سـود حـا فـرض حاطـل بـودن  ،تصر  در صورتی ضایز است 

ف وی در سو کـاالیی حصـرد ،د وغکور هستند و در این فـرضقرارداد نيز راضی حه تصر  گـر فـرد حـا آن سـود  ، ا
کاالی وـغکور صـرف در وؤونـه نشـود در انتهـای سـال ظهسـی حاخـد ظهـس ، کاال را والک شده و طنانشه 

 .  آن را بپرداػد

 های سهاوی ظاص. های سهاوی عام و طه شرکت. طه شرکت3



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

تواننــد ظهــس ســهام خــا ســود شــرکت را وــی، ســهاوداران اعن خــا وکالــت داشــته حاشــند
کرده و پرداظـت نهاخنـد کـس حاخـد ظهـس  وگرنـه ،حسب ووازین شرعی وحاسبه  هـر 

 . سهام ظودش خا سود حاصل اػ آن را بپرداػد
ـــا   تاو  ه و واننـــد آنهـــاســـایر شصصـــي  حـــه  ،هـــاى حقـــوقی وثـــل وســـسد و حســـيني 

ق نهی  .  گيرد اووالشان ظهس تعل 
گــر فــرد ســهام ظــود را . 681 مسأله ــس ظرخــدارى  ا ــس خــا در حکــن وصه  اػ وــال وصه 

کــه ، نهاخــد و قصــد تســارت حــا ظــود ســهام را داشــته حاشــد ــی قيهــت آن در صــورتی  ترق 
خافت ثهن آن وهک  1،شـود وحسـوب ویدرآوـد  ن حاشدفروش سهام حه آن قيهت و در

   .آن را هنوػ نفروظته حاشدهرطند 
حاخــد ظهــس درآوــد وــغکور طنانشــه تــا انتهــای ســال ظهســی صــرف در  ،حنــابراین 

 .  پرداظت شود، وؤونه نشده
گــر فــرد ســهام ظــود ر . 681 مسأله ــس ظرخــدارى ا ا ــا در حکــن وصه  ــس خ اػ وــال وصه 

ـی  2،هام نداشـته حاشـدنهاخد و قصد تسارت و سود آوری حا ظرخد و فروش ظـود سـ ترق 
ـی ، ظهـس نـدارد و طنانشـه حـه فـروش برسـد، نرسـد قيهت حـاػاری آن تـا حـه فـروش ترق 

  3؛شود وغکور ضزء درآود سال فروش وحسوب وی
                                                           

ــور  . 1 ــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ ت ــه طنانشــه ترق  کــاهش ارػش پــول حاشــدالبت  کــه در حکــن ویــژه، م و  ای دارد 
 .  بیان شد« 333»وسألۀ 

ل اػ دارایی. 2 که سهام وتشک  توانـد سـهن وشـاع هـا وـیقسـهتی اػ ایـن دارایـی، های وصتلـف اسـتاػ آنسا 
کـه سـهام گـردش شـرکت سـهاوی حاشـد  ـت فرد اػ سرواخه در  دار حـه شـرکت وکالـت خـا اعن در انسـام فعالي 

کــه حکــن آن در وســأله  حکــن ســرواخه و وــال التســاره را ،ایــن حصــش اػ ســهام .دی داده اســتاقتصــا دارد 
خافــت آن نيــز اػ وکيــل ؛ قبــل بیــان شــد ــی( غالبــًا نــاوعلوم اســت و در کــه وقــدار ایــن ســود )ترق  ــه اػ آنســا  البت 

يان شرکت سهاوی( پس اػ فروش وحصوالت شرکت سهاوی تا ووعد پرداظت سـود سـاالنۀ  سـهام )وتول 
ف وکيلسهاودار وی، وهکن نيست ـق ظهـس اسـت  تواند برای آنکه تصر  کـه وتعل  اػ طرف وی در والی 
 ؛ اػ حاکن شرع خا نهاخندۀ وی اضاػه حگيرد، ضایز حاشد

ف وکيــل در وــال ســهام ،شــاخان عکــر اســت ــا احکــام وربــوط حــه تصــر  کــه عقيــده حــه ظهــس نــدارد خ داری 
 . هد آودظوا« 313»در وسألۀ  ،حده نيست ظهس

ــه. 3 کــاهش ارػش پــول حاشــد ،البت  م و  ــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ تــور  کــه در حکــن ویــژه، طنانشــه ترق  ای دارد 
 .  بیان شد« 333»وسألۀ 
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گر در ههان سال و قبل اػ رسيدن سال ظهسی صـرف در وؤونـه شـود ،حنابراین  ، ا
 .  حاخد ظهس آن را بپرداػد وگرنه، ظهس ندارد

گر فرد س . 682 مسأله کـرده اسـتا وؤونـه ، هام ظود را حا درآود اثنای سـال ظرخـداری 
وگـر ؛ شود و حاخد ظهـس آن را حـه قيهـت انتهـای سـال ظهسـی بپـرداػد وحسوب نهی

که در وبحب ظهس سرواخ  1.کسب بیان شد ۀوورد استثنایی 
کـه حـه حصشـی اػ آنهـا در عیـل اشـاره « سود سهام» . 683 مسأله احکام وصتلفی دارد 
 : شودوی

که توسظهس سود شرک .1 خافـت شـده خـا حـه حسـاب وی واریـز ط سـهامت  دار در
 .  حاخد پرداظت شود، گردخده و واػاد بر وؤونه است

که سود .2 دار ولـی سـهام ،حاصل شده، طنانشه نظام والی شرکت طوری است 
گغشـت سـال ظهسـی پرداظـت  تواند در وقت حاضـرنهی آن سـود را حگيـرد و پـس اػ 
ظهـس سـود را حـه قيهـت ، د در انتهای سـال ظهسـیتواندر این صورت وی، شودوی

کنــد هــر وقــت شــرکت آن ســود را داد فعلــی آن را اػ درآوــد و ، آن نقــدًا بپــرداػد خــا صــبر 
   2.ارحاح سال قبل حساب نهوده و ظهس آن را فورًا بپرداػد

کــه وقــداری اػ ســود طنانشــه نظــام وــالی .3 ، حاصــل شــده شــرکت طــوری اســت 
که اػ سـود »حـه عنـوان ، داران حـه شـرکت داده شـدهطرف سهام حسب وکالت خا اعنی 

د خـا هزخنـهگغاری  سـرواخه برای افزاخش سـهام خـا« انباشته کیوسـد   3هـای آتـی اسـتهال
گغاشــته و حــه ســهام، شــرکت ــه وحســوب ، شــود دار داده نهــیکنــار  ســود وــغکور وؤون

  4.نشده و ظهس دارد
                                                           

 .  رضوع شود«334»حه وسألۀ . 1
ه فرد وی. 2 ف وکيل اػ طرف وی البت  ق ظهس است، تواند برای اخنکه تصر  که وتعل  اػ ، ضـایز حاشـد، در والی 

کن ش ف وکيل در وال سهام وی اضاػه حگيرد ۀرع خا نهاخندحا کـه عقيـده حـه و احکام وربوط حه تصر  داری 
 . ظواهد آود« 313»ظهس ندارد خا ظهس حده نيست در وسألۀ 

ــه در صــورت پرداظــت ظهــس. 3 ــس انباشــته شــده صــرف در وؤونــۀ ، البت  طنانشــه در ســال آخنــده ســود وصه 
 - حـا رعاخـت شـراخط ویـژۀ آن - حسب قاعدۀ ضبر )ضبـران(، گردد تحصيل ارحاح و حه دست آوردن درآود
 . حاشد قابل ضبران اػ ارحاح ههان سال وی

که در وبحب ظهس سرواخ. 4  .  بیان شد «334»وسألۀ  ،کسب ۀوگر وورد استثنایی 
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گــر ســود .4 ــه « لــی الحســابع»ولــی شــرکت ســهاوی وبلغــی ، حاصــل نشــده، ا ح
و طنانشـــه حصـــول ســـود  وبلـــغ وـــغکور ظهـــس نـــدارد، داران پرداظـــت نهاخـــدســـهام

ــر نبــوده و وبلغــی علــی الحســاب حــه ســهام داران وشــکوک حاشــد و فحــص اػ آن ويس 
 1.آن فعاًل الػم نيست پرداظت ظهس ، پرداظت شود

o )قاعده جبر )جبران 

 ک وارد شده  بر آنها جبران خسارت بر اووال یا تلف یا استهال
گر فرد شاغل . 684 مسأله که حـا آن تسـارت وی وال التساره و سرواخه ،ا کنـد  ای دارد 

کـرده و در حعضـی ضـرر وی در هنگـام وحاسـبۀ ، نهاخـد و در حعضی اػ وعـاوالت سـود 
طـه سـود و ، تواند وقـدار ضـرر را حـا سـود و درآوـد ههـان سـال ضبـران نهاخـد ظهس وی

در  ،و حکــن ظهــس اصــل ســرواخه ػ آندرآوــد قبــل اػ ضــرر اخســاد شــده حاشــد خــا حعــد ا
  ؛عکر شد« 334»وسألۀ 
ــه  وــثالً  ک ــرد شــاغلی  ــا در حکــن  34ف ــس خ گــردش وصه  ويليــون تووــان ســرواخه در 
س ويليون تووـان ضـرر شـود  34طنانشه در وعاوله حا سرواخۀ وغکور دطار ، دارد 2وصه 
کنـد 34وی حه  و سرواخۀ کاهش پیدا  دًا ولـی در بـین ههـان سـ، ويليون تووان  ال وسـد 

ضـاخگزین ضـرر وارد بـر ، ويليون تووان اػ سود حاصـل 34، ويليون تووان سود نهاخد 24
ويليــون  34ســرواخۀ وــغکور شــده و در انتهــای ســال ظهســی الػم اســت فقــط ظهــس 
که حاقی است و صرف در وؤونه نشده بپرداػد  .  تووان دخگر سود را در صورتی 

گـــر اوـــوال فـــرد شـــاغل در طـــول ســـال تلـــف  . 685 مسأله ـــا دطـــار عيـــب و  3شـــدها خ
کاهش قيهـت وـی که ووضب  کی  کـردن آن اػ درآوـد ، گـردد، شـوداستهال کسـر  حکـن 

 : سال اػ این قرار است

                                                           
ق رحح ضاری وی، حه اصطالح در این وورد. 1  . شوداصل عدم تحق 

 .وانند ارث. 2
س در وؤونهحکن صرف وال وصه  . 3  . در وساجل حعد ظواهد آود ،س خا در حکن وصه 
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ــا وعيــوب شــدن .الففف ــا در 1تلــف شــدن خ ــس خ ســاره و ســرواخۀ وصه  حکــن  وــال الت 
س در اثر حوادثی وثل سرقت حکن ضرر در وعاولـه ، ػلزله و وانند آن، سوػی آتش، وصه 

کسر نهاخد که در وسألۀ قبل عکر شد و فرد ویرا دارد   . تواند آن را اػ درآود ههان سال 
ــس .ب ــس خــا در حکــن وصه  کــار وصه  کســب و ابــزار  ، تلــف خــا اســتهالک وســایل 

کار و در وسـير حـه دسـت آوـدن درآوـد اخسـاد شـده کسب و  حکـن ، طنانشه حه سبب 
کسر وی  .  حاشد ضرر در وعاوله را دارد و اػ درآود آن سال قابل 

س الک و اتلف خا استه .ج س خا در حکن وصه  و  سـرواخهغير فت قيهت اووال وصه 
کســب کســر اػ درآوــد آن ســال ، وثــل ظانــه وســکونی خــا واشــين شصصــی ،ابــزار  قابــل 

 2.نيست
کـار نـدارد . 686 مسأله کـه شـاغل نيسـت و سـرواخۀ تسـاری خـا ابـزار  طنانشـه ، فردی 

س او س خا در حکن وصه   - سکونی خـا واشـين شصصـی ویوانند ظانۀ و - اووال وصه 
کــاهش قيهــت اســت شــود کــه ووضــب  کی  اػ ، تلــف شــده خــا دطــار عيــب خــا اســتهال

کسر نيست  3.درآودهای وی قابل 
ــس  . 687 مسأله ــس خــا در حکــن وصه  ــا غيــر شــاغل( وــال وصه  گــر فــردی )شــاغل خ ا

کنــد و  )واننــد ارث( داشــته و شــصص دخگــری آن را اتــالف نهاخــد خــا بــر آن نقصــی وارد 
ــس ، شــود حاحــت آن طلبکــار ــس خــا در حکــن وصه  کــه عــوض وــال وصه  طلــب وــغکور 
 .  ظهس ندارد، شودوحسوب وی

گر فرد شاغل در خک سـال درآوـد و سـودی نداشـته حاشـد و وقـداری اػ   . 688 مسأله ا
ـــس وی تلـــف شـــود خـــا در وعـــاوالتش ضـــرر نهاخـــد ـــس خـــا در حکـــن وصه  ، وـــال وصه 

کـه در سـال  نهی ضبـران ، بـرد حعـد ویتواند تلف خـا ضـرر آن سـال را اػ درآوـد و سـودی 
 ؛ نهاخد

                                                           
که ووضب اوعيو ،ونظور. 1  . شودفت قيهت وال التساره ویب شدنی است 

ـه خـا  وـی، شودولی طنانشه حه آن شیء نياػ دارد و اػ وؤونه وحسوب وی. 2 توانـد آن را حـا درآوـد بـین سـال تهي 
ق نهیحه درآود وغکو ،و در این صورت تعهير نهاخد  .  گيردر ظهس تعل 

 .  ههان. 3
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ــس فــرد، در ایــن صــورت ،حنــابراین ــس خــا در حکــن وصه  کاســته ، ويــزان وــال وصه 
کاهش وی، شده و در نتيسه  .  خاحد پاخۀ ظهسی او در آن سال 

گــر فــرد شــاغل در بــین ســال ظهســی دطــار ضــرر در وعــاوالت شــود و  . 689 مسأله ا
که درآود وغکور  گردد و شک نهاخد  وربوط حه بین ههـان حعدًا درآودی براخش حاصل 

ــران وــی کســب را ضب ــر ســرواخۀ  کــه ضــرر وارد ب ــه ســال ســال اســت  ــوط ح ــا ورب ــد خ نهاخ
کسـب را اػ آن در این صورت نهی، حاشدظهسی حعد او وی تواند ضرر وارد بـر سـرواخۀ 

کند  .  ضبران 
گر وقداری اػ سود و درآود بـین سـال فـرد )شـاغل خـا غيـر شـاغل( تلـف  . 691 مسأله ا
پرداظـت ظهـس آن ، سيل خا ػلزله اػ بـین بـرود خـا سـرقت شـود وثل اخنکه در اثر، گردد

 .  واضب نيست

  س صرف شده در وؤونه  جبران وال وخه 
ـس ظـود را در  . 691 مسأله ـس خـا در حکـن وصه  گر فـرد شـاغل وقـداری اػ وـال وصه  ا

کنــدوؤونــۀ ػنــدگی ظــانوادگی توانــد در انتهــای ســال ظهســی حــه ههــان  وی، اش ظــرح 
کـرده کـن  ـۀ درآوـد آن سـال را بپـرداػد وقدار اػ درآود آن سال  طـه اخنکـه ، و ظهـس حقي 

  ؛حاشد و طه حعد اػ آن  قبل اػ صرف وال در وؤونه اخساد شده، درآود
گرفته و قيهت آن  وثالً  ق  که حه پول خا آعوقۀ وی ظهس تعل   تووان هزار 344فرد شاغلی 

ول خــا آن پــ، دـطنانشــه در ســال حعــ، بــوده و ظهــس آن را اػ ظــوِد آن وــال داده اســت
س )ــآعوق کـار ظـوخش صـرف  54ۀ وصه  کسـب و  هزار تووان( را در وؤونۀ ظـانوادگی خـا 
اػ ، تووـان اػ درآوـد سـال وی هـزار 244و در انتهای این سال ضدخد وـثاًل حـه انـداػۀ  کند

ـــد ـــاد بیاخ خ ــــپرداظـــت ظه، ظـــرح ســـالش ز واضـــب ، تووـــان اػ آن هـــزار 54س وقـــدار ـ
 .  تــنيس

کـه ظـود ضـنس حـاقی ایـن حشاخان عکر اسـت،  کاالهـای ثاحـت ػنـدگی  کـن شـاول 
گـــر فـــرش ؛ گـــردد شـــود وثـــل اثـــاث ونـــزل نهی وانـــده و اػ ونـــافعش اســـتفاده وی وـــثاًل ا
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کنـد س را در ػنـدگيش اسـتفاده  قيهـتش اػ درآوـد آن سـال  ۀتوانـد حـه انـداػ نهی ،وصه 
 .  کسر نهاخد

گر فرد غير شاغل . 692 مسأله س ظو ،ا س خا در حکن وصه  د را وقداری اػ وال وصه 
کـه هنگـام  را اػ ونـافع و درآوـدی   توانـد آن تنهـا وی، کنـد اش ظرح  در وؤونۀ ظانوادگی

ـس ووضـود بـوده ـس خـا در حکـن وصه  نيـز وحسـوب  2و سالگشـت 1وصرف وـال وصه 
کسر نهاخدنهی ا نهی؛ شود  کـه حعـد اػ  او  تواند وقدار وصرف شده را اػ سـود و درآوـدی 

س پدخد آوده  .  نهاخدکسر ، وصرف وال وصه 

که  :هنال اول س دارد 34فرد غير شاغلی  طنانشه آن را در ، ويليون تووان پول وصه 
کنـد در ، ويليـون تووـان حاشـد 24و درآوـد بـین سـالش  وؤونۀ ػنـدگی ظـانوادگی صـرف 

ـس صـرف شـده نهاخـد و  34تواند صورتی وی ويليون تووان اػ آن را ضاخگزین پول وصه 
کــــه ويليــــون تووــــان  34درآوــــد وــــغکور )خعنــــی  اػ پرداظــــت ظهــــس آن وعــــاف شــــود 

ــت وی بــوده ، ضــاخگزین( ــس قــدخن ووضــود و در ولکي  در هنگــام وصــرف پــول وصه 
 ؛ حاشد

ــس قــدخن را وصـرف نهــوده کــه پـول وصه  گــر ػوـانی  ـا ا درآوـدی نداشــته اســت و  ،او 
توانـد طيزی اػ درآوـد ضدخـد را نهـی، آوردهحه دست  ويليون تووان درآود 24پس اػ آن 
س وصرف شده نهاخدضاخگ  .  زین پول وصه 

کـــر شاغلـــرد غيــف :هنال دّوم  ــــه آعوقـــه حـــی  گرفتــــۀ وی ظهـــ ـق  ــــه و قيهـــس تعل  ت آن ـ
ـس ، تووان بوده و ظهس آن را اػ ظوِد آن وال داده اسـت هزار 344 طنانشـه آن آعوقـۀ وصه 
کند هزار 54) آعوقـه خـا ، ا درآود بین سـالشو ح تووان( را در وؤونۀ ػندگی ظانوادگی صرف 

ــه  کــه تهــام خــا وقــداری اػ آن حــه ارػش  کــاالی وصــرفی دخگــری تهي  تــا  ، تووــان هــزار 54کنــد 
کـه آعوقـه خـا  در صـورتی اػ پرداظـت ظهـس آن وعـاف وی، انتهای سال حاقی حهانـد شـود 

                                                           
 .  هرطند حه صورت طلبکاری اػ دخگران حاشد. 1

گغشته و الػم است ظهس آن  ،ونظور اػ وال سالگشت. 2 ت آن  که خک سال اػ ػوان والکي  درآودی است 
 .  پرداظت شود
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ـس قـدخن ووضـود و ، کاالی وصرفی ضدخد خا ثهن ظرخد آن در هنگام وصـرف آعوقـۀ وصه 
ت وی بوده حاشددر و  ؛ لکي 
گر احتدا آعوقـ  ا ا ـس قـدخن را وصـرف نهـوده ۀاو  کـه حعـد اػ  درآوـدی   سـپس حـا ،وصه 

س قدخن پدخـد آوـده کـاالی وصـرفی ضدخـد را ظرخـداری ، وصرف آعوقۀ وصه  آعوقـه خـا 
که صرف در وؤونه نشـده ، کرده کاالی وصرفی را در صورتی  حاخد ظهس تهام آعوقه خا 

 .  حگغرد بپرداػدو سال ظهسی بر آن 
گر انسان  . 693 مسأله ، حبوحـات، واننـد بـرنذ - کاالهای وصـرفی در وؤونـۀ سـالش ا
س - روغن، شکر کـه قيهـت ظرخداری  1را حا پول وصه  نهاخد و در بین سـال در حـالی 

کاالها افزاخش خافته کـه وی پـول، کنـدآنها را صرف در وؤونـه ، این  ـس را  اػ آنسـا  وصه 
ـس وصـرف شـده را حـا درآوـد ههـان توانـوی، صرف در وؤونه نهوده د وقـدار پـول وصه 

که در دو وسألۀ قبل عکر شد - سال  ؛ ضبران نهاخد - حه تفصيلی 

کــاال رااحتيــاط واضــب نهــیحنــابر  ولــی  کــه  - توانــد وعــادل قيهــت ػوــان وصــرف 
، اػ درآود سال ضدخد استثنا نهاخـد و فقـط قيهـت ػوـان ظرخـد - افزاخش قيهت خافته
گغشت - دخداػ درآود سال ض که   .  حاشدقابل ضبران وی - حه تفصيلی 

گر فـردی  . 694 مسأله ، حبوحـات، واننـد بـرنذ - کاالهـای وصـرفی در وؤونـۀ سـالش ا
ــین ســالش وحســوب وــی 2«اشــيای وثلــی»کــه اػ  - شــکر ــاح ب ــا درآوــد و ارح شــوند را ح

ــد و در انتهــای ســال ظهســی ــداری نهاخ ــه ، ظرخ ــه صــرف در وؤون ک ظهــس وقــداری 
کنـد، طنانشه در بـین سـال حعـد، نشده را بپرداػد کـه ، آنهـا را صـرف در وؤونـه  اػ آنسـا 

س وغکور  حـه  - آنها را حا درآود ههان سال تواند وثلوی، هستند« وثلی»اشيای وصه 
گغشت که   .  ضبران نهاخد - تفصيلی 

گر وثالً  کـرده و  ا ـس  گغشـته وصه  کـه بـرنذ و حبوحـات ونـزلش را سـال  فرد شـاغلی 
ــس دارد و آنهــا را در بــین ســال حعــد صــرف در وؤونــه هــزار تووــا 344وــثاًل  ن آعوقــۀ وصه 

                                                           
س. 1  . وانند ارث ،خا در حکن وصه 

 .  شود عکر وی «2» پاورقی« 133»صفحۀ در « وثلی»توضيح وعنای اشيای . 2



    / ظهس 

ــد وسهــوع درآوــد وی کــرده ــه ، و در انتهــای ســال ظهســی ضدخ ــه ح ــول و آعوق وقــداری پ
هـزار  544آعوقـۀ وـغکور در روػ سـال ظهسـی  طنانشـه وثـل، ويليون تووان حاشد 2قيهت 
کــافی هــزار تووــان و 544اػ پرداظــت ظهــس ، ارػش داشــته حاشــد تووــان عــاف شــده و 

 . هزار تووان را بپرداػد 244ويليون و  3است ظهس 

کـه  . 695 مسأله ـس خـا در حکـن  ،دارای حرفـه و شـغل هسـتند افرادی  گـر وـال وصه  ا
س ظود را صـرف در وؤونـۀ تسـارت و تحصـيل درآوـد نهاخنـد تواننـد آن را حـا  وی، وصه 
صـرف آن وـال در درآود آن سال ضبران نهاخند و فرقی بین آنکه سود و درآود قبـل اػ و

 .  نيست، وؤونه حاصل شده حاشد خا حعد اػ آن

گــر فــرد )شــاغل خــا غيــر شــاغل( در خــک ســال درآوــد و ســودی نداشــته  . 696 مسأله ا
ـس ظـود را در وؤونـۀ ظـانوادگی )خـا   ـس خـا در حکـن وصه  حاشد و وقـداری اػ وـال وصه 

کند کار( ظرح  کسب و  در  تواند وصـارح وـغکور نهی، فرد شاغل در وؤونه ظانوادگی خا 
که در سال حعد وی      1.کسر نهاخد، برد آن سال را اػ درآود و سودی 

ــــروش آن اســــت و ظهــــس  . 697 مسأله ــــرورش دام و ف ــــه شغلشــــان پ ک ــــدارانی  داو
آنهــا را بــرای    حعضــی اػ ،انــد و در بــین ســال هاخشــان را پرداظــت نهودهدام حيوانــات و

ــۀ ظــود ــأوين احتياضــات روػان ــرده و وصــرف وی، ت ک ــح  ــا حعضــی اػ عح ــد خ ــا را  کنن آنه
سشان وی 2،کنند فروظته و پولش را صرف در وؤونه وی توانند نقص وارد بر وال وصه 

ه د شده اػ حيوانات و سایر فرآوردهرا حا حش  های توليدی آنهـا در ههـان سـال های وتول 
   ؛ضبران نهوده و ضاخگزین نهاخند

ه پس گر این نقص برابر حا وسهوع حش  د شـده اػ دام و سـاا هـای یر فـرآوردههای وتول 
 ؛ شوند وی  اػ پرداظت ظهس وعاف، آنها حاشد

 . ها و افراد شاغل نيز ضاری استاین حکن در وورد سایر شغل ،شاخان عکر است 

                                                           
کـــار، شـــاخان عکـــر اســـت ایـــن حکـــن. 1 کســـب و  کـــه در وســـألۀ ، در وـــورد وؤونـــۀ  عکـــر « 335»اســـتثنایی دارد 

 . شود وی

 .  شودشاول صورت تلف شدن خا وردن آنها نيز وی، حکن وغکور در وسأله. 2
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کـه اقتضـای آن شـغل ایـن  برظی اػ افراد در شـغل . 698 مسأله ـت دارنـد  هایی فعالي 
که فرد کـه درآوـد  احتدا وال ظـوخش را صـرف آن شـغل وی، است  ، آننهاخـد در حـالی 

کـه ، آخـد هـای حعـد پدخـد ویدر سال ظهسی حعد خا سـال ـاری وعـدن  ف  واننـد شـغل ح 
ــس ظــوخش را احتــدا صــرف حفــر وعــدن وی کــه درآوــد  ،کنــد فــرد وــال وصه  در حــالی 

ــد وــی ــدوعــدن در ســاليان حعــد پدخ ــس ظــود را صــرف  آخ کــه وــال وصه  کشــاورػی  ــا  خ
کشت وی آواده ک ساػی ػوين برای  اشته و وحصول برداشـت کند و در سال حعد حغر 
س ظود را صرف آوـاده کند وی که وال وصه   ۀکنـد تـا اػ ويـوسـاػی حـاغ وـی خا حاغبانی 

   ؛دهی بهره ببرد ثهره ۀدرظتان حعد اػ رسيدن حه دور
ــراد ایــن ــه اف ــِس وصــرف شــده در ســال قبــل را اػ  وی ،گون تواننــد وقــدار وــال وصه 

که وؤون کـرده و ظهـس  وـغکور بـرای ۀدرآود سال خا ساليان حعد  کسـر  حصـول آن بـوده 
ه را بپرداػند  .  حقي 

کــار  افــراد وــغکور وی ،ههشنــين کســب و  تواننــد نقــص و اســتهالک وارد بــر وســایل 
که آن وسایل ـس وی، ظود را  س خا در حکن وصه  حاشـند و ایـن اسـتهالک در راه  وصه 

ـــه را ، درآوـــد ســـال حعـــد اخســـاد شـــده کـــرده و ظهـــس حقي  کســـر  اػ درآوـــد ســـال ضدخـــد 
 ؛ بپرداػند

گر این افراد ا ا س ظـود را در وؤونـۀ ػنـدگی ظـانوادگی ظـوخش، او  قبـل اػ ، وال وصه 
کرده تواننـد حـه وقـدار وـال  نهی، انـد حصول درآود و فرا رسـيدن سـال ظهسـی صـرف 

س وصرف شده در آن سال کسر نهاخند، وصه   .  اػ درآود سال حعد 
که در انتهای سال ظهسـی ظـود . 699 مسأله ارد و اػ طرفـی درآوـدی د، فرد شاغلی 

ا شراخط قاعد، های ظود )وؤونه( حدهی داشته حاشد برای هزخنه کـه در  ۀاو  کسر حدهی 
فــراهن نباشــد و حــه ایــن ضهــت ظهــس درآوــد آظــر ســال ، شــود عکــر وی« 343»وســألۀ 

 ۀحـدهی ظـود حاحـت وؤونـ، های حعد طنانشه در سال خا سال، ظوخش را پرداظته حاشد
کـه در  وغکور خا وقداری اػ آن را حا ـس دخگـر خـا وـالی  ـس خـا وـال وصه  ههـان وـال وصه 

ــس اسـت بپــرداػد اػ ســود و درآوــد ، آن وقـدار، در انتهــای سـال پرداظــت، حکـن وصه 



    / ظهس 

کسر شده و وی  ؛ پرداػد ظهس حقيۀ درآودش را وی ،ههان سال 

که غير شاغل است ا فردی  گر، او  س خا  ا هنگام پرداظت حدهی وؤونه حا وال وصه 
ــس ، دـطنــد حــه صــورت طلبکــاری( داشــته حاشــ درآوــد ووضــودی )هــر ،در حکــن وصه 

س پرداظته ويليون 34وثاًل  کـه ، تووان قرض ظود حاحت وؤونه را در حالی اػ وال وصه 
ـت وی بـوده اسـت ويليون 34 آن ، تووان درآود بین سال هـن بـراخش ووضـود و در ولکي 

س وحسوب شده و ظ 34درآود )   ؛هس نداردويليون تووان( ضانشين وال وصه 
گر  ا ا ـس او  ـس خـا در حکـن وصه  ، طنين فردی پس اػ پرداظت حدهی حا وـال وصه 

ـس ، این درآود، براخش درآودی حاصل شود ـس خـا در حکـن وصه  ضانشين وال وصه 
ـس وصـرفی حـا آن درآوـد ضبـران  وحسوب نهی ـس خـا در حکـن وصه  شـود و وـال وصه 

 .  شود نهی
گر فردی حه ضهت حدهکاری بـرای وؤونـه . 711 مسأله کسـر  - ا حسـب شـراخط قاعـدۀ 

اػ پرداظــت ظهــس درآوــدش در انتهــای  - شــودعکــر وــی« 343و  343»کــه در وســاجل 
وقـدار وعـاف شـده را ، طنانشه در بـین سـال ظهسـی حعـد، سال ظهسی وعاف شود
گغشته ،صرف در وؤونه نهاخد که حدهی سال  اش حاحت وؤونه را نيز در سال در حالی 

کـه در وسـاجل  ۀحا رعاخت شـراخط قاعـد - ار وغکور راتواند وقدوی، ضاری نپرداػد ضبـر 
 .  اػ درآود سالش ضبران نهاخد - قبل بیان شد

کــه  وــثالً  کــه وؤونــه  344فــرد شــاغلی  ويليــون تووــان حاحــت ظرخــد ونــزل وســکونی 
ويليون تووان نيز در ههان سـال درآوـد داشـته و  344شود حدهکار شده و وحسوب وی

ويليــون تووــان درآوــدش حــه ضهــت  344پرداظــت ظهــس  در انتهــای ســال ظهســی اػ
ت وعـاف شـده اسـت حدهی ظوخش حاحت ونزل وسکونی حه گـر ، طور ووق  ويليـون  344ا

کـــه وؤونـــه ، تووـــان وـــغکور را در بـــین ســـال ظهســـی حعـــد صـــرف ظرخـــد اثـــاث ونـــزل 
ويليـون تووـان  334طنانشه در انتهای سال ظهسی ضـاری ، شود نهاخدوحسوب وی
گغشـــتهدرآوـــد داشـــته  اش حاحـــت ظرخـــد ونـــزل وســـکونی را نيـــز حاشـــد و حـــدهی ســـال 
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ويليـون تووـان  344ويليـون تووـان اػ درآوـد اوسـالش ضـاخگزین  344، پرداظت نکرده حاشد
ويليون تووان  34و الػم است فقط ظهس  وال وعاف شدۀ سال گغشته وحسوب شده

 . را بپرداػد

 كسبی از ر كسبی دیگر جبران خسارت و وانند آن در یک رشتۀ   شتۀ 

کــه در طنــد رشــتۀ تســار . 711 مسأله ــت وی یکســی  وــثاًل حــه شــغل بــرنذ ؛ کنــد فعالي 
 طنانشه ههۀ آنهـا در اوـور تسـارت، روغن فروشی اشتغال دارد، شکر فروشی، فروشی

حد و خکی حاشند - وانند دظل و ظرح و حساب صندوق و سود و زخان - سود و ، وت 
خان آنها برای وحاسبۀ ظهس و طنانشـه اػ خـک رشـته  شـود لحـاظ ویحا هن و خکی ، ز

کنــد دخگــر   توانــد ضــرر خــک رشــته را حــا ســود رشــتۀ وــی، ســود ببــرد و اػ رشــتۀ دخگــر ضــرر 
 1؛ضبران نهاخد

کســب وصتلــف داشــته حاشــد  گــر دو  ــا ، کنــد وــثاًل تســارت و زراعــت وی، ولــی ا خ
کفــش فروشــی کســب وی تســارت اســت و وــثاًل هــن پارطــه فروشــی دارد و هــن  ، اخنکــه 

 ،در ایـن دو صـورت، حاشد تساری اػ هن ضدا  ۀحساب دظل و ظرح این دو رشت ولی
 .  تواند ضرر خکی را حا سود دخگری ضبران نهاخد واضب نهیحنابر احتياط 

کارونـد و  . 712 مسأله کسب دارد وانند اخنکه هن تاضر اسـت و هـن  که دو نوع  فردی 
گانــه کــدام ســال ظهســی ضدا کارو، ای لحــاظ نهــودهبــرای هــر  نــدی طنانشــه حقــوق 

کـه توضـيح آن  - ظوخش را صرف در وؤونۀ تحصيل و حه دسـت آوردن درآوـد تسـارت
کارونــدی، نهاخــد - گغشــت« 333»در وســألۀ  ، الػم اســت در انتهــای ســال ظهســِی 

 ؛ ظهس وبالغ وغکور را بپرداػد

کسـب نهاخـد ،ولی در این صورت  گر فرد اػ راه تسارت درآوـدی در اثنـای سـال   ،ا
کسر نهاخدتواند وعادل آن وی  ؛ را اػ درآود تسارت 

                                                           
که اشتغال حه زراعت در  ،حکن وغکور در ووارد وشاحه نيز ضاری است. 1 طند وحصـول زراعـی وانند فردی 

 . دارد
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گــــر  کارونــــدخش را صــــرف حــــدهی وربــــوط حــــه  3وــــثاًل ا ويليــــون تووــــان اػ حقــــوق 
ــد و در انتهــای ســال ظهســی  اضــاره گردانش نهاخ بهــای وکــان تســاری و حقــوق شــا

حاخـد ظهـس وسهـوع خعنـی ، ويليـون تووـان اػ حقـوقش حاقيهانـده حاشـد 34، کاروندی
پاخــۀ ، د و پـس اػ پرداظـت سـه ويليـون تووـان حاحـت ظهـسويليـون تووـان را بپـرداػ 33

کاروندخش  حال طنانشه در انتهای سال ، ويليون تووان ظواهد بود 3ظهسی شغل 
کسـب نهـوده حاشـد 34وبلغ ، اشظهسی تساری ، ويليون تووان درآود اػ راه تسـارت 
کســر نهــوده ويليــون 3احتــدا وبلــغ  اری ســپس ظهــس حاقيهانــدۀ درآوــد تســ، تووــان را 
 . پرداػد ظوخش را وی

o  كسر ۀقاعد -ها  بدهكاری 
کـه ؛ گـردد حه عنوان وؤونه وحسـوب وی، پرداظت حدهی . 713 مسأله خعنـی وـالی را 

صرف در پرداظت حـدهی ، قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی، انسان اػ درآود بین سال
 1؛ظود آن وال ظهس ندارد، کرده

ل اخســاد شــده خــا در در ههــان ســا فرقــی نيســت بــین اخنکــه حــدهی  ،در ایــن حکــن 
کـه سـال فرقـی  ،ههشنين .قبل های  سال را  پرداظـت حـدهی  قبـل توانـایی  های  نـدارد 

 .  داشته خا نه
گر فرد شاغل تا انتهای سال ظهسيش . 714 مسأله ، حدهی ظود را پرداظـت نکنـد، ا

ــف اســت ظهــس تهــام درآوــد ووضــود در انتهــای ســال را  ، اػ ووضــودی نقــد عــناووظ 
ـــاال ـــ، ک ـــدهی پرداظـــت نهاخـــد و نهی ...اضـــافی و ۀآعوق ـــه ســـبب وضـــود ح ـــد ح اػ ، توان

 ؛ پرداظت ظهس آنها وهانعت ورػد

که در این صورت وگر ق حاشد  اػ پرداظت ظهس درآوـد ، اخنکه شراخط عیل وحق 
 :  وعاف است، حاقيهانده در انتهای سال حه انداػۀ حدهی

                                                           
که ووضود است و وؤونه وحسوب نهـی. 1 ه طنانشه ادای حدهی حاحت والی حاشد  ای احکـام ویـژه ،شـودالبت 

که در وساجل آخنده ظواهد آود  . دارد 
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کار( حاشد .الف کسب و   1.حدهی برای وؤونه )وؤونۀ ػندگی خا وؤونۀ 
ـــق وؤونـــه .ب کـــه اػ 2ػوـــان تحق  پرداظـــت ظهـــس آن  و حصـــول درآوـــد )درآوـــدی 

)هــر دو تقــارن ســالی داشــته  ســال ظهســی ضــاری حاشــد، هــر دو، شــود( عــاف وــیو
   3؛حاشند(
ه  ؛ حاشدوی 5«های غير وستهر  وؤونه»در وورد  4این شرط ،البت 
ــا در وــورد   ــه خــا اثاثيــۀ )وثــل ونــزل وســکونی خــا وســيلۀ نق« هــای وســتهر  وؤونــه»او  لي 

کــه در ســال ، گيــرد(هــای حعــد هــن وــورد اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی قــرار وــیونــزل 
گرفتــه  کــه وؤونــۀ وســتهر  در آن ســال وــورد اســتفاده قــرار  طنانشــه در ســال ظهســی 

ــق شــده( کســر شــود خــا درآوــدش ، )وحق  کــه حاحــت دیــن وؤونــه  درآوــدی نداشــته حاشــد 
                                                           

کار و وانند آن نيست، وعاولۀ نسيه، فرقی بین حدهی ناشی اػ قرض. 1 وبلغـی را قـرض  وثـل اخنکـه، اضرت 
کـاالی تسـارخش را ، اش نهاخد خا حـا آنخنۀ اػدواضش خا نفقات روػانهگرفته و صرف هز هزخنـۀ حهـل و نقـل 

کـرده حاشـد خـا  ه  بپرداػد خا اثاثيۀ وورد احتياح و در حد  شأن ونزلش را حا وال قرضی خا حه صورت نسيه تهي 
کرده کار  که براخش  کارگرانی   .  اند حه آنان حدهکار شودحاحت حقوق 

ق وؤ. 2 کاالهـای  ؛کنـدونه )حدوث و اخسـاد وؤونـه( حـه حسـب وـوارد فـرق وـیػوان تحق  ولـی وعهـواًل در وـورد 
کــاالی وــغکور وصــرف وــی - واننــد وــواد ظــوراکی - وصــرفی کــه  هــای و در وــورد هزخنــه شــودػوــانی اســت 

کار که فـرد وـالش را در وسـير آن هزخنـه، ضاری ػندگی و کسب و  و در وـورد  نهاخـدظـرح وـی، ػوانی است 
ـ؛ حاشـدآغاػ ػوان اسـتفاده اػ آنهـا وـی، های حا دوام )وانند اثاثيۀ ونزل(کاال ـق  ،هالبت  در حعضـی وـوارد تحق 

ف بر استفاده و استعهال نيست  .  عکر شد« 333 و 332و  343»وانند آنشه در وساجل  ،وؤونه وتوق 

ق وؤونه ،حنابراین. 3 گر ػوان تحق  حاخـد ػوـان حصـول ، حاشد وربوط حه سال ظهسی قبل، بر اساس این شرط ا
که اػ پرداظت ظهس گغشـته حاشـد آن وعاف وی درآود )درآودی  و طنانشـه  شود( وربوط حه ههان سال 

ق وؤونه وربوط حه ػوـان حصـول درآوـد هـن وربـوط حـه ههـان دو ، حاشد دو سال قبل وی - وثالً  - وقت تحق 
 ؛ سال قبل حاشد

گر فرد شاغلی دو سال قبل اػدواح نهـوده وثالً  ـه حـه ههسـرش حـدهکار  34و  ا ويليـون تووـان حـه عنـوان وهرخ 
ـــرای دخگـــران انســـام داده، حاشـــد و در ههـــان ســـال کـــه ب کـــاری  ويليـــون تووـــان طلبکـــار حاشـــد و  34، حاحـــت 

، شـود(طلبکاری وغکور را در سال ضاری وصول نهاخد )طلب وغکور ضزء درآود دو سـال قبـل وحسـوب وـی
ــه ههســرش را پرداظــت نکــرده و طلبکــاری وــغکور هــن ووضــود طنانشــه اخشــان تــا انتهــای ســال ضــا ری وهرخ 

 .  عاف ظواهد بود، اػ پرداظت ظهس آن فعاًل وحاشد

که در وسألۀ  ،شاخان عکر است. 4  . بیان ظواهد شد« 343»این شرط استثنای دخگری نيز دارد 
کاالهــای وصــر، ورخضــی ۀوعالســ، وههــانی، واننــد هزخنــۀ ســفر. 5 ــۀ اػدواح خــا  خ  کــه بــین ســال وصــرف وهر فی 

 . شود وی



    / ظهس 

آن را اػ درآوـد ، در صـورت عـدم پرداظـت حـدهیتوانـد وـی، کهتر اػ وقدار حدهی بـوده
کسر نهاخد  1.سال خا ساليان حعد 

کسـب و ، غير وستهر  است، طنانشه وؤونه .ج آن وؤونه حعد اػ شروع در اشتغال و 
 2.اخساد شده حاشد، کار

ق سـه شـرط وـغکور در وـورد شـاغلين ،حنابراین اػ درآوـد ، حـدهی عکـر شـده، حا تحق 
کسر»، این قاعده؛ شود استثنا وی، سال افراد  . نام دارد« قاعدۀ استثنا خا 

گر فرد شاغلی در سال ضاری  ،حه عنوان وثال گرفتـه و آن  34ا ويليون تووـان قـرض 
ـــۀ وـــورد احتيـــاح و در حـــد  شـــأن بـــرای ونـــزلش نهـــوده حاشـــد و در  ـــۀ اثاثي  را صـــرف تهي 

کــه حــدهی ويليــون تووــان درآوــد وــاػاد داشــته حاشــد در حــا 34انتهــای ههــين ســال  لی 
اًل در ایـن صـورت اػ پرداظـت ظهــس درآوـد وـغکور فعــ، پرداظـت نکــرده وـغکور را نيـز

 3.حاشد عاف ویو
که در سـال ضـاری اػدواح نهـوده و حاحـت وهرخـ ،ههشنين ۀ 33 ه،فرد شاغلی   سـک 

غ ـحـه انـداػۀ وبلـ، یـــطنانشـه در انتهـای سـال ظهس، طالی بهار آػادی حـدهکار شـده
ه 33 کـــه وهرخـــۀ ههســـرش را نپرداظتـــهدرآوـــد وـــاػا ســـک  اػ ، د داشـــته حاشـــد در حـــالی 

و فـرق نـدارد درآوـد وـغکور در هنگـام اضـرای  شودعاف ویآن فعاًل و  پرداظت ظهس

                                                           
گــر فــرد شــاغل وــثالً . 1 گرفتــه حاشــد و آن را ضهــت  3ويليــون تووــان حــه صــورت ريســی  344وبلــغ ، ا ســاله قــرض 

کـه وؤونـۀ او وحسـوب وـی طنانشـه درآوـد او در انتهـای ، صـرف نهـوده حاشـد، شـودظرخد ونزل وسـکونی 
گـر درآوـد وی در ، ظهـس آن را بپـرداػدالػم نيسـت ، ويليون تووـان حاشـد 344سال ظهسی اول وبلغ  ولـی ا
ل  پرداظت ظهـس وبلـغ وـغکور الػم نيسـت و حاقيهانـدۀ ، ويليون تووان حاشد 14انتهای سال ظهسی او 

کسر نهاخد حدهی را وی    .تواند اػ درآود سال حعد 
م  ،حنابراین گر درآود وی در انتهای سال ظهسی دو  وبلـغ  پرداظـت ظهـس ایـن، ويليون تووان حاشد 34ا

کسـر وـی 24نيز الػم نيست و وبلـغ  م قابـل  ؛ حاشـدويليـون تووـان حاقيهانـدۀ حـدهی اػ درآوـد سـال ظهسـی سـو 
م نيز وؤونه وی وحسوب شود م و سو  ه الػم است ونزل وغکور در سال دو   .  البت 

ق وؤونه وربوط حه قبل اػ شاغل شدن حاشد. 2 گر ػوان تحق  ا ا کـه حعـد  تواند حدهی وؤونه را اػنهی، او  درآوـدی 
کـه شـاغل نشـده؛ کسر نهاخـد، شوداػ شاغل شدن حاصل وی حکـن افـراد غيـر ، ولـی فـرد وـغکور تـا ػوـانی 

که شراخط ضاری شدن قاعد  . ظواهد آود« 343»کسر برای آنان در وسألۀ  ۀشاغل را دارد 
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 .  آورده حاشدحه دست  ووضود حاشد خا آن را حعد اػ اػدواح در بین سال، عقد اػدواح
که حدهکار است نيز وانند شاغل . 715 مسأله ف اسـت ظ، فرد غير شاغلی  هـس ووظ 

گغشته و تلف خا صـرف در وؤونـه  که خک سال اػ ػوان حاصل شدن آنها  درآودهایی را 
ـــد عـــنا، نشـــده اســـت ـــاال، اػ ووضـــودی نق ـــۀ اضـــافی و، ک ـــد و  ...آعوق را پرداظـــت نهاخ

ت وضود حدهی نهی  ؛ اػ پرداظت ظهس آنها وهانعت ورػد، تواند حه عل 

که در این صورت ق حاشد  ػ پرداظت ظهس درآوـد ا، وگر اخنکه شراخط عیل وحق 
 :  وعاف است، حاقيهانده حه انداػه حدهی

 .  حدهی برای وؤونه حاشد .الف
ــق وؤونــه .ب کــه اػ پرداظــت ظهــس آن وآن درآوــ، در ػوــان تحق  عــاف د )درآوــدی 
   ؛وضود داشته حاشد هرطند حه صورت طلبکاری اػ دخگران حاشد، شود( وی
ه   ؛ حاشدوی« ستهر  های غير ووؤونه»این شرط در وورد  ،البت 
ا در وورد   کـه وؤونـۀ وسـتهر  ، «های وستهر  وؤونه»او  وـورد اسـتفاده  طنانشه وـوقعی 

ق شده( گرفته است )وحق  کسر شـود  ،قرار  که حاحت دین وؤونه  درآودی نداشته حاشد 
کهتر اػ وقدار حدهی بوده ، تواند در صورت عـدم پرداظـت حـدهیوی، خا درآود وغکور 

کسر نهاخدآن را اػ درآود   1.حعد 
ـــق وؤونـــه .ج دواػده وـــاه و بیشـــتر ، اػ ػوـــان حاصـــل شـــدن آن درآوـــد تـــا ػوـــان تحق 

 2.نگغشته حاشد
ـق سـه شـرط وـغکور در غيـر ،حنابراین اػ درآوـد ، حـدهی عکـر شـده، شـاغلين حـا تحق 

 .  شود استثنا وی، افراد غير شاغل
                                                           

گر فرد . 1 گرفتـه حاشـد و آن را ضهـت  3ويليون تووان حـه صـورت ريسـی  34غير شاغل وبلغ وثاًل ا سـاله قـرض 
طنانشــه درآوـد او در هنگــام ، صـرف نهــوده حاشـد، شــودکــه وؤونـۀ او وحســوب وـی ظرخـد ونــزل وسـکونی

ق وؤونـه )وـثاًل سـکونت در ونـزل وسـکونی( وبلـغ  الػم نيسـت ظهـس آن را ، ويليـون تووـان حاشـد 34تحق 
گر درآود وی  ؛اػدبپرد پرداظت ظهس وبلغ وغکور الػم نيست و حاقيهانـدۀ ، ويليون تووان حاشد 14ولی ا

 ؛ کسر نهاخد - های حعدسال خا سالهرطند  - تواند اػ درآودهای حعد حدهيش را وی
ه  کسر درآود ،البت   .  وی وحسوب شود ۀههشنان وؤون ،الػم است ونزل وغکور در ووقع 

گرفته استزیرا درآود وغ. 2 ق  ق وؤونه حه آن ظهس تعل   . کور سالگشت بوده و قبل اػ تحق 
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گر فرد غير شاغلی اػدواح نهـوده و حاحـت وهرخـ وثالً  ه طـالی بهـار آػادی  33 ه،ا سـک 
طنانشه در ػوان حدهکار شدن حه وهرخـه )هنگـام اضـرای صـيغۀ ، حدهکار شده حاشد

کــه دواػده وــاه نيــز بــر آن  33حــه انــداػۀ وبلــغ ، اػدواح( ه درآوــد وــاػاد داشــته حاشــد  ســک 
گــر در هنگــام اضــرای  1شــودعــاف وــیآن فعــاًل و  اػ پرداظــت ظهــس، نگغشــته ــا ا و او 

توانـد اقـدام حـه نهـی، ودی نداشته حاشـد و حعـدًا درآوـد حاصـل شـودصيغۀ اػدواح درآ
ه اػ آن نهاخد کسر  .  حدهی وهرخ 

گر فرد غير شاغل . 716 مسأله ل وهرواه وبلغی را قرض  وثالً  ،ا کند و آن وبلغ را در او 
ــاه صــرف هزخنــهدر احتــدای آعر ــرد وــغکورهــای اػدواضــش و ــا اخنکــه ف ــد خ ل ، نهاخ در او 

ل آعروـاه آن را حـه عنـوان وسـيلۀ ر نسـيه ظرخـداری طـو وهرواه واشينی را حـه کنـد و در او 
کــه در ایــن هنگــام وــی، شصصــی )وؤونــه( اســتفاده نهاخــد توانــد وعــادل وبلــغ قرضــی 

که تا احتدای آعرواه ووضود بوده  ؛ کسر نهاخد، صرف در وؤونه شده را اػ درآودی 

ػوــانی بــین اول  ۀهرطنــد درآوــد وــغکور در اول وهــر وــاه ووضــود نباشــد و در فاصــل 
 .  وهرواه تا اول آعرواه پدخد آوده حاشد

ه حه طند نکته . 717 مسأله کسر الػم است ،توض   : در وورد قاعدۀ 
کســر در وــورد آن ضــاری وی .الففف کــه قاعــدۀ  فرقــی نيســت  ،شــود حــدهی و دخنــی 
ت ت حاشـد ود  ت ،ههشنـين .دار خا حدون وـد  دار ريسـی خـا اقسـاطی  فرقـی نيسـت وـد 
 .  حاشد

کسردر اضرای ق .ب که شصص قصد پرداظت حـدهی ظـود را ، اعدۀ  فرقی نيست 
کسر اػ آن وضود دارد که شراخط  داشته حاشد خا آنکه حدهی را اػ ظـود ، حا وبلغ درآودی 

خا نصواهـد فعـاًل  آن حدهی را پرداظت نهاخد ،حلکه حصواهد حا وبلغی دخگر، وال ندهد
 .  حدهی ظود را پرداظت نهاخد

که حا .ج ، کـاال، فرقـی بـین پـول، شـودحت حدهی وؤونه استثنا وـیدر وورد درآودی 
ت اوست، ولک، آعوقۀ اضافی که در ولکي   .  حاشد نهی، ػوين و وانند آن اػ اشيایی 
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کسر ظود حه ظود ضاری وی .د ه نداشـته و حنابراین،  .گردد قاعدۀ  طنانشه فرد توض 
کـرده اسـ کسر ننهوده و ظهـس اضـافی پرداظـت  آن وبلـغ ، توبلغ حدهی را اػ درآود 

کن شـرع خـا نهاخنـده او؛ شـود ظهس وحسوب نهی آن را حاحـت ، وگـر آنکـه حـا اضـاػۀ حـا
 .  ظهس ساليان آخنده حساب نهاخد

کسـر . 718 مسأله گر فرد طبـق قاعـدۀ  درآوـدش را ، حـه ضهـت داشـتن حـدهی وؤونـه، ا
کــه حــدهی ظــوخش را پرداظــت نکــرده، وعــادل وقــدار حــدهی اســتثنا نهــود ــا وقتــی   ،ت

ــدارد درآوــد اســتثنا شــده، ول حکشــدطنــدین ســال طــهرطنــد  وگــر آنکــه  1؛ظهــس ن
کــه در ایــن صــورت کــه آن را وــال التســاره قــرار داده اســت  کــاال ، کــاالیی حاشــد  اصــل 

ــدارد ــزاخش قيهــت آن، ظهــس ن ــورد اف ــی در و ــال التســاره ، ول ــی قيهــت و احکــام ترق 
 2.شود ضاری وی

کــه اقتضــای آن شــغ برظــی اػ افــراد در شــغل . 719 مسأله ــت دارنــد  ل ایــن هایی فعالي 
که فرد کـه درآوـد آن احتدا والی را صرف آن شغل وی، است  در سـال ، نهاخد در حالی 

کشاورػی خـا ، آخد های حعد پدخد ویظهسی حعد خا سال اری وعدن خا  ف  وانند شغل ح 
که درآودش حعد اػ سال ظهسی حاصل وی  ؛ شودحاغداری 

گونه افراد ب وؤونـۀ تحصـيل طنانشه قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی حـه سـب ،این 
کار( کسب و  حـدهی وـغکور در آن ، حـدهکار شـوند 3،و حه دست آوردن درآود )وصارح 

کـه وؤونـۀ وـغکور بـرای حصـول آن سال اػ درآود سـال ظهسـی حعـد خـا سـال هـای حعـد 
 .  شوداستثنا وی، بوده
گر افـراد وـغکور قبـل اػ فـرا رسـيدن سـال ظهسـی بـرای وؤونـۀ ػنـدگی )وصـارح   ا ا او 

 5طنانشه این حدهی حاحـت وؤونـۀ غيـر وسـتهر  ، حدهکار شوند 4د و ظانواده(ػندگی ظو
                                                           

 .  شود عکر وی« 333»در وسألۀ ، پس اػ ادای حدهی حکن ظهس آن. 1

ی قيهت وال التساره. 2  .  عکر شد «333و  333»در وساجل  ،احکام ترق 

 . بیان شد« 333»در وسألۀ  ،ؤونۀ تحصيل درآودتوضيح و. 3

 . عکر شد  «335»در وسألۀ  ،توضيح وؤونۀ ػندگی ظانوادگی. 4

ه اػدواح، وعالسه ورخضی، وههانی، وانند هزخنۀ سفر. 5  .  وهرخ 



    / ظهس 

توانند حدهی وغکور در آن سال را اػ درآود سال ظهسی حعد خا ساليان حعـد نهی، بوده
توانند حدهيشـان را اػ درآوـد بـین سـال خـا سـاليان حعـد )قبـل اػ ولی وی؛ استثنا نهاخند

ــرا رســيدن ســال ظهســی( ادا نهاخنــد ــه وســتهر  و ا ف ــدهی حاحــت وؤون ــر ایــن ح ــوده 1گ ، ب
توانند حدهی وغکور در آن سال را اػ درآود سال ظهسی حعد خا ساليان حعد استثنا  وی

 2.نهاخند

گر فرد اػ دخگری . 711 مسأله گرفته و پول فـروش آن را صـرف  وثالً  ،ا طال خا یورو قرض 
کـرده حاشـد حـه  طنانشـه قيهـت طـال خـا ارػ در انتهـای سـال ظهسـی نسـبت، در وؤونه 

کـه در وسـاجل  - تواند وی، ػوان قرض افزاخش خافته حاشد کسـر  حا لحاظ شراخط قاعـدۀ 
کسر نهاخد - گغشته بیان شد  .  قيهت طال خا ارػ را در پاخان سال 

ػ درآوـد وقـداری ا، کسـر ۀطنانشه فرد حه دليل داشتن حدهی طبق قاعـد . 711 مسأله
های  خـا سـالپرداظـت حـدهی در سـال ، عاف شـده حاشـدخا تهام درآودش اػ ظهس و
 :  حعد حکهش اػ این قرار است

کـه حـه دليـ .الف گر حـدهی را حـا ههـان وـالی  ل وضـود حـدهی اػ پرداظـت ظهسـش ا
 . تکليفی حاحت ظهس آن ندارد، عاف شده بپرداػدو

کـه حعـد اػ  .ب گر حدهی را فرد شاغل حا درآود سال ضدخد و غير شاغل حا درآودی  ا
ــق وؤونــه عــاف شــده خــا حــدل آن ووضــود طنانشــه وــال و، بپــرداػد، آوــدهحــه دســت  تحق 

                                                           
کـه در ســال. 1 شصصــی و  ۀهـای حعــد هـن وــورد اسـتفادواننـد ونـزل وســکونی خـا وســيلۀ نقليـه خــا اثاثيـۀ ونــزل 

 . گيردی قرار ویظانوادگ

ـاری وعـدن دارد. 2 کـه اشـتغال حـه حف  گر فـردی  کـه وؤونـۀ او ، وثاًل ا حاحـت ظرخـد ونـزل وسـکونی در حـد  شـأن 
طنانشـه در سـال حعـد ، ساله حدهکار شـود 3ويليون تووان حه صورت ريسی  244وبلغ ، شود وحسوب وی

، يـون تووـان وـاػاد داشـته حاشـدويل 244وبلـغ ، در انتهـای سـال ظهسـی، شودکه درآود وعدن حاصل وی
گر درآود وی در آن سال ؛ الػم نيست ظهس آن را بپرداػد پرداظـت ظهـس ، ويليون تووان حاشد 344ولی ا

کســـر نهاخـــدو حاقيهانــدۀ حـــدهی را وـــی وبلــغ وـــغکور الػم نيســـت م(   .توانــد اػ درآوـــد ســـال حعــد )ســـال دو 
م  ،حنابراین گر درآود واػاد وی در انتهای سال دو  پرداظت ظهـس ایـن وبلـغ نيـز ، ويليون تووان حاشد 34ا

کسـر وـی 34و وبلغ  الػم نيست م قابل  ـه؛ حاشـدويليون تووان حاقيهاندۀ حدهی اػ درآود سال سو  الػم  ،البت 
 .  است ونزل وغکور در طول این ساليان وؤونۀ وی وحسوب شود
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گر تا آظـر سـال، این وال خا حدلش 1،حاشد که ا حـاقی وانـده و  2درآود سال ضدخد است 
عــاف شــده خــا حــدلش تلــف خــا و طنانشــه وــال و 4ظهــس دارد 3صــرف در وؤونــه نشــود
گردد  .  تکليفی حاحت ظهس آن ندارد، صرف در وؤونه 

س خـا در .ج گر حدهی را حا وال وصه  ـس بپـرداػد ا عـاف شـده خـا وـال و، حکـن وصه 
ـس بـوده گر ووضود حاشد وثل وـال وصه  که ا س است  گـر  حدلش در حکن وال وصه  و ا

س که وال وصه  تلف خـا صـرف در وؤونـه  ،تلف خا صرف در وؤونه شده وثل آن است 
که احکاوش قباًل عکر شد  .  شده است 

گر حدهی را حا قرض ضدخد بپرداػد .د کـه، ا هنـوػ حـدهی را پرداظـت  وثـل آن اسـت 
 .  نکرده است

کـه فـرد قسـهتی اػ حـدهی ظـوخش را بپـرداػدشاخان عکر است،  احکـام ، در صورتی 
 .  وغکور نسبت حه ههان وقدار ضاری است

o ها  سایر احكام بدهكاری 
کنــد خــا آن را  . 712 مسأله کــه وؤونــه نيســت قــرض  کــاال خــا شــيجی  ــۀ  گــر فــرد بــرای تهي  ا
، کـــه آن حـــدهی را اػ درآوـــد بـــین ســـالشتیدر صـــور، طـــور نســـيه ظرخـــداری نهاخـــد حـــه

کـاال خـا شـیء را حـه قيهـت  ظهـس ، حاخد در انتهـای سـال ظهسـی، پرداظت نهاخد آن 
 ؛ آن بپرداػد فعلی

کـه حاحـت آن حـدهکار اسـت وگر کاال خا شـيجی  در بـین سـال اػ بـین بـرود خـا ، اخنکه 
که در این صورت تکليفی حاحت ظهس ندارد  . صرف در وؤونه شود 

                                                           
کاالیی ظرخداری . 1 کاال ووضود حاشدخعنی آن وال ظودش ووضود است خا وثاًل حا آن   .  کرده و آن 

که قباًل عکر شد ههان . 2 گغشتن دواػده وـاه اػ  ،آظر سال در وورد غير شاغل نسبت حه هر درآود، طور  پس اػ 
ق آن است  . ػوان تحق 

کاال در ػندگی . 3  . وصرف خا استفاده نشود وثاًل پول حاقی حهاند خا 
کاال. 4 پرداظـت  یحاخد ظهس آن حه قيهـت فعلـ ،و وانند آن حاشدولک ، ػوين، آعوقه، طنانشه وورد وغکور 

 .  شود
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گــــر . 713 مسأله حســــتان و وغــــاػه را ضهــــت اســــتفاده در ، فــــرد اشــــيایی واننــــد حــــاغ ا
کـرده خـا حـه صـورت نسـيه ظرخـداری نهاخـد، وؤونه غير ـه  طنانشـه تـا ، حا وـال قـرض تهي 

پرداظـــت ، انتهـــای ســـال ظهســـی هـــير وقـــدار اػ حـــدهی ظـــوخش را ادا نکـــرده حاشـــد
 1.حاشدظهس آن شیء غير وؤونه واضب نهی

کـهشاخان عکر اسـت،  تهـام حـدهی شـیء وـغکور را در سـال آخنـده اػ ، فـرد  هنگـاوی 
وؤونــه ضــزء درآوــد ســال ضدخــد  آن شــیء غيــر، درآوــد ســال ضدخــد پرداظــت نهاخــد

در وؤونـه  صـرف   گـردد و طنانشـه تـا انتهـای سـال ظهسـی حـاقی حهانـد ووحسوب وی
   .بپرداػد ظهس آن را حه قيهت فعلی حاخد، نشود

گــر فــرد قســهتی اػ حــدهيش  ،ههــين طــور کــه حــدهی را ، را ادا نهاخــدا حــه هــر نســبتی 
کرده شـود آن شیء ضزء درآود سال ضدخد وحسـوب وـی، حه ههان نسبت، پرداظت 

که تـا انتهـای سـال حـاقی حهانـد و صـرف در وؤونـه نشـود خـد ظهـس آن حا، و در صورتی 
 2.بپرداػد وقدار را حه قيهت فعلی

                                                           
ه اگر شیء وغکور که حدهی1 ـی قيهـت داشـته، در صـورتی . البت  اش پرداظت نشده، تا انتهـای سـال ظهسـی، ترق 

ــت داشــتن حــدهی، ظهــس نــدارد، ولــی در وــورد افــزاخش  ســاره حاشــد، هرطنــد اصــل آن شــیء حــه عل  کــه وــال الت 
ی قيهت وال التساره ضاری ویقيهت آن، احکام تر  عکر شد. « 333و  333»شود که در وساجل ق 

که شاغل است. 2 کسـب( نهـی ،وثاًل فردی  که وؤونه نيست و نيز وال التسـاره )سـرواخه  حـه ، حاشـدکاالیی را 
گرفته ظرخـداری وـی 32وبلغ  که قرض  کـاالی وـغکور در انتهـای سـال ، کنـدويليون تووان حا پولی  قيهـت 

کـه وی تـا انتهـای سـال ظهسـی خـک طهـارم )، حاشـدتووـان وـی ويليـون 33، فردظهسی  ( %23در حـالی 
شصص وـغکور حاخـد ظهـس . ويليون تووان( را حا درآود بین سال پرداظت نهوده است 1حدهی ظوخش )
که حه شرح عیل وحاسبه وی%23خک طهارم ) کاال را حه قيهت انتهای سال بپرداػد  و سـه طهـارم ، شود( 

کاال33%)  .  حاشدفعاًل وشهول ظهس نهی ( دخگر 
کاال حه قيهت فعلیارػش  33 4440 4440÷  3=  3 4440 4440              والی خک طهارم   

کاال   3 4440 4440×  %24=  544 4440               ظهس خک طهارم 
کاالی وغکور در انتهای سـال ظهسـی حعـد کـه فـرد وـغکور در حـالی  ،گـرددويليـون تووـان وـی 35، قيهت 

کل  حدهی )%34نصف )  ،شـصص وـغکور. ويليون تووان( را حا درآود بین سال حعد پرداظت نهـوده اسـت 3( 
کـه حـه شـرح عیـل وحاسـبه وـی%34حاخد ظهـس نصـف ) کـاال را حـه قيهـت انتهـای سـال حعـد بپـرداػد  شـود و ( 

کاال )  .  حاشدکاال( فعاًل وشهول ظهس نهی %23واحقی 
کا    35 4440 4440÷  2=  3 4440 4440ال حه قيهت فعلی               ارػش والی نصف 

کاال   3 4440 4440×  %24=  3 5440 4440             ظهس نصف 
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گــر فــرد ظانــۀ . 714 مسأله کــه در حــد  شــأن وی وی  ا طــور نســيه  حــهرا  حاشــد وســکونی 
گردد  ظرخداری  کن  کـه طنـين ، نهاخد و در آن ونزل قبل اػ فرا رسيدن سال سا اػ آنسـا 

پرداظـت حـدهی آن حـا درآوـد بـین  1،شـود و ظهـس نـدارد ای وؤونه وحسـوب وی ظانه
 .سال خا سال حعد هن اػ وؤونه ظواهد بود و ظهس ندارد

ایــن ، رداظــت نهاخــدقســهتی اػ حــدهی ظانــه را پ، طنانشــه ســال حعــد ،ههشنــين 
شود و ظهس ندارد و حکن سـایر اشـيای وؤونـه  پرداظت حدهی اػ وؤونه وحسوب وی
 .  ههانند ظانه وسکونی است ،اند که نسيه خا حا قرض ظرخداری شده

o  وطالبات 
که در انتهای سال ظهسی . 715 مسأله که  طلب خا طلب، فردی  هایی اػ وردم دارد 

گــر طلــب وی حــا وطالبــ  2،شــود درآوــد وحســوب وی قابــل وصــول ، ه نهــودن اػ حــدهکارا
حـه ضهـت ارفـاق خـا سـبب دخگـر آن را وطالبـه هرطنـد  ،حاخد ظهس آن را حدهـد، است
 ؛ ننهاخد

گر حا وطالبه هن فعاًل )سر سال ظهسی( وصول نهی  ا ا حکن آن در ضـهن ، شود او 
 : شود وثالی عکر وی

کــاال  بلــغطلبــی در قالــب طــک حــه و، فــردی ســر ســال ظهســی ظــوخش حاحــت فــروش 
که تهام آن 302340444 واه پس  3، شود و تارخز وصول آن درآود وحسوب وی، تووان دارد 

ر استبین دو اور و، طنين فردی سر سال ظهسی؛ حاشد اػ سال ظهسی وی وی  : صي 
که صبر نهاخد و سال آخنده طلب را  :تأخيش دس پشداخت خمر. الف حه این صورت 

                                                                                                                               
کـاالی وـغکور پرداظـت نشـده ،حاشـد شاخان عکر وی کـل  حـدهی  ر شـود تـا  اصـاًل حـه آن ، وهکـن اسـت تصـو 
ــق نهــی ر صــحيح نيســت ،گيــردظهــس تعل  کــاالی وــغکورو شــيو ولــی ایــن تصــو  ، ۀ صــحيح وحاســبۀ ظهــس 

گردخد آن که عکر   .  طنان است 

ه درآودهای . 1 که در وسـاجل  - دخگر فرد هن حاحت دین وؤونه البت  کسر  « 343و  343»حا رعاخت شراخط قاعدۀ 
 . حاشد  عاف ویاػ پرداظت ظهس و - عکر شد

که طلب فرد درآود وحسوب نشود. 2  . شود در وسألۀ حعد عکر وی، حکن صورتی 



    / ظهس 

گغشــته وحســوب نهاخــد و هنگــام آن را ضــزء درآوــد ســال ، کــه وصــول نهــود ظهســی 
خافت طلب کـل  ، حدون اخنکه ونتظـر رسـيدن سـر سـال ظهسـی حعـد شـود، در  ظهـس 

که  302340444  .  پرداظت نهاخد، حاشد هزار تووان وی 234تووان را 
کـه سـر سـال ظهسـی ظـوخش :پشداخت يمفذی خمفر. ب ارػش ، حـه ایـن صـورت 

ت کـــرده و ظهـــس نقـــدی آن طلـــِب وـــد   .نهاخـــد آن را نقـــدًا پرداظـــت  دار را وحاســـبه 
گر ارػش نقدی طلب وغکور خک ويليون  ،حنابراین گـردد و درآوـد نقـدی ا تووان برآورد 

 تووـان 302340444 ظـالص درآوـد وی، هزار تووـان حاشـد 234وی در انتهای سال ظهسی 
کـه ، شودگغاری وی ارػش حـا درآوـد ، شـود هـزار تووـان وی 234او ظهس وسهـوع آن را 
کــه وی طلــب را وصــول نهــ کنــدووضــود پرداظــت وــی نقــدی غ ــــوبل، ودـو ســال آخنــده 

ـــحاشس وــیــــون تووــان اػ طلــب وصه  ــــک ويليــــخ ـــد و وبلـ ه بــر ارػش نقــدی ـغ اضافـــ
که فعالً ، هزار تووان( 234ب )ــطل گـر تـا  ظهس نـدارد  ضزء درآود سال ضدخد است  و ا

حاخـد ظهـس آن نيـز پرداظـت ، نشـود انتهای سال ضدخد حاقی حهاند و صرف در وؤونـه
 . گردد

کـه فـرد« ب»روش شاخان عکـر اسـت،  ظهـس را حـدون ، اظتصـاص حـه ػوـانی دارد 
کــه حصواهـد حعــدًا بپــرداػد پــرداػد طــور نقـدی وی تـأظير و حــه حاخــد اػ روش ، و در صــورتی 

 .  استفاده نهاخد« الف»
، را حدهـدطلـب  فرد حاخد ظهـس ارػش فعلـی، در این روش )روش ب( ،ههشنين

گــر فــرد ظهــس تهــام وضــه طلبکــاری را حنــابراین،  .نــه ظهــس تهــام وضــه طلبکــاری ا
کــرده اســت ضــافه بــر ارػش فعلــیآنشــه ا، بپــرداػد ، طلــب حــه عنــوان ظهــس پرداظــت 

کن شـرع خـا نهاخنـدۀ او ؛ شود ظهس وحسوب نهی وگـر آنکـه بـرای تصـحيح آن حـه حـا
 . حساب آورد اش حه وراضعه نهاخد تا آن را ضزء ظهس سال آخنده

ه است ـۀ وطالبـات  ،شاخان توض  ي  کل  الحسـنه و سـود وعـاوالت  اػ قرض عـناحکـن 
کار و حقوق و وانند آن، نسيه خا سلف  .  فرقی ندارد، اضرت 

گر طلـب فـرد درآوـد حـه حسـاب نياخـد . 716 مسأله سـش را حـه ، ا وثـل آنکـه وـال وصه 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گـر طلبکـاری و آن طلـب پـس اػ وصـول نيـز ظهـس نـدارد، دخگری قرض دهـد ی اػ و ا
س، دخگری کدام حکن ظود را دارد، حاشد هر دو، حاحت درآود و وال وصه   ؛ هر 

گرفتــه )وســتقر    ــق  گغشــته و ظهــس حــه آن تعل  کــه ســال بــر آن  گــر فــرد درآوــدی را  و ا
هرطنـــد قـــرض وـــغکور ، دهـــد الحســـنه قـــرضحـــه شـــيعۀ دواػده اوـــاوی ، شـــده( اســـت

گيرنـده وـی ف نهاخـ صحيح اسـت و قـرض  ولـی بـر قـرض دهنـده  1،دتوانـد در آن تصـر 
کـه در وسـأل قبـل نسـبت حـه وطالبـات  ۀالػم است ظهس آن را فورًا بپرداػد و حکهـی 

 .  شودبیان شد در وورد آن ضاری نهی

 خهس پول رهن ونزل 

کـــــه فـــــرد حاحـــــت رهـــــن ونـــــزل . 717 مسأله حـــــه عنـــــوان ، وغـــــاػه و واننـــــد آن، پـــــولی 
درآوــد بــین طنانشــه اػ ، کنــد ظانه خــا وغــاػه پرداظــت وی حــه صــاحب الحســنه قــرض

عاف اػ ظهس نيست و وانند سـایر وطالبـات اسـت و، سال بوده و سال بر آن حگغرد
 2؛بیان شد« 333»که حکن آن در وسألۀ 

                                                           
و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد )وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس( در  توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه. 1

 . شود عکر وی« 323»وسألۀ 
گر فرد اػ روش ،شاخان عکر است. 2 کندا  :  الػم نيست ظهس وبلغ رهن را بپرداػد، های عیل استفاده 
کاال خا وسيله الف.  که فرد  حـا درآوـد بـین سـال ظرخـده و تـا انتهـای سـال ظهسـی بـرای  ای ههشون واشين را 

گردخـده ت خـک سـال بـرای غيـر شـاغلين( وـورد اسـتفاده قـرارداده و وؤونـۀ وی وحسـوب  ، شاغلين )خا ود 
کـه قيهـت ظرخـد آن وعـاف اػ ظهـس اسـت، حفروشد طنانشـه ههـان وقـدار وعـاف اػ ظهـس را ، اػ آنسـا 

رآوـد ضدخـدش وسـيلۀ نقليـۀ دخگـری در حـد  شـأن ظرخـداری هرطند حا د ،ظهس ندارد، رهن ونزل نهاخد
 ؛ نهاخد

گر وثاًل وبلغ رهن ب.  کـه وناسـب شـأن وی اسـت و قصـد دارد آن را بـرای ، ا خک پنسن قيهت ونزلی اسـت 
کنــد و  توانــد خــک پــنسن وشــاع اػ ونــزل وــغکور را حــا درآوــد بــین ســال حصــردوــی، اســتفادۀ شصصــی اضــاره 
ن حـق  فسـز فروشنده در ضـهن وعاولـه شـر ت وعـي  ط نهاخـد در صـورت رد  ثهـن )قيهـت وعاولـه( در وـد 

کهتـر اضـاره داده شـود در ، وعاوله را دارا حاشد )بیع الصيار( و طهار پنسن وشاع ونزل هن هرطند حه وبلغ 
 ؛ خک پنسن ونزل برای وستأضر وؤونه وحسوب شده و ظهس ندارد، این صورت

ــه ههســر فــرد حــه انــداػۀ و ج.  گــر وهرخ  توانــد آن را قبــل اػ ســپری شــدن ســال ظهســی حــه وــی ،بلــغ رهــن اســتا
کنــد حاحــت رهــن ونــزل  الحســنه قــرضســپس وبلــغ وــغکور را اػ وی ، ههســرش در قبــال وهــر وصــالحه 

خافت نهاخد و در این صورت نيز  . وبلغ وغکور ظهس ندارد ،در



    / ظهس 

کــه حاحــت آن حــدهکار  گيرنــده )صــاحب ونــزل خــا وغــاػه(  ــا پــول رهــن بــرای قــرض  او 
 1.ظهس ندارد ،است

 های جلسات فاويلی و وانند آن خهس وربوط به وام 

کــه در  . 718 مسأله خافــت وام اػ صــندوق فـردی  ــت در ضلســات  الحســنه قــرضفعالي 
کــرده و اػ درآوـــد بــین ســـالش وبــالغی را در هـــر ضلســه حـــه  ،فــاويلی و واننــد شـــرکت 

گغشت سال ظهسـی، اعضای صندوق قرض داده قرعـه حـه نـاوش ، طنانشه حعد اػ 
کرده است خافت  که قسهتی اػ این وام - درآوده و وام در ههان طلبـی اسـت  ،طوری 

حاخـد  - شـودوحسـوب وـی الحسـنه قرضاػ اعضای صندوق داشته و حقيۀ آن که وی 
گغشـته را فـورًا بپـرداػد و وبلـغ قـرض  کـه سـال ظهسـی بـر آن  ظهس وبالغی اػ طلـب 

 .  فعاًل ظهس ندارد
گغشـته  وثالً  ل فـروردین اسـت و در سـال  که سال ظهسـی او او   قسـط 32فرد شاغلی 
کـه قرعـه حـه نـاوش درآوـدههزار تووانی حه اعضا قرض داده و  344  ،اوسال نيز تا وهرواه 
کـرده اسـت 34هزار تووانی قرض داده و وبلغ  344قسط  3 خافـت  ، ويليون تووـان وام در
که اػ اعضا داشته، هزار تووان آن 544ويليون و  3که  اػ این وقـدار ، حاحت طلبی است 

کـــه ســـال ظهســـی بـــ 244ويليـــون و  3حاخـــد ظهـــس  گغشـــته فـــورًا هـــزار تووـــان آن را  ر آن 
ده نيـز درآوـد بـین سـال وی اسـت و ـــهزار تووان اػ طلب وصول ش 344و وبلغ  رداػدـبپ
که فعـاًل ظهـس وحسوب وی الحسنه قرضهزار تووان آن  244ويليون و  5غ ــوبل شود 
 . ندارد

o ُربع  ۀاحكام وربوط به وصالحه یا دستگردان و قاعد 
گـــر فـــرد توانـــایی پرداظـــت نقـــدی و فـــ . 719 مسأله وری ظهـــس را نداشـــته حاشـــد خـــا ا

                                                           
گيرنـده پـول رهـن را وـثالً . 1 گر قـرض  ه ا طنانشـه ، آوردحـه دسـت  ن راه سـودیکنـد و اػ ایـگغاری  سـرواخه البت 

 .  حاخد ظهس آن پرداظت شود، سود وغکور تا انتهای سال ظهسی صرف در وؤونه نشود



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ل نيست که وعهواًل قابل تحه  خادی حاشد  کن شـرع ، پرداظت آن ووضب سصتی ز حا
 -که حه صـورت وشـاع در اوـوال فـرد وضـود دارد  -ظهس را  1خا نهاخندۀ او وساػ است

ــه وبلــغ ــاػاری آن ح ــۀ او وصــالحه 2ح ــغ را دســتگردان 3در عو  ــا آنکــه آن وبل ــا  4خ ــد ت نهاخ
گردد ظهس اػ اووال ف در اووالش ضایز  گردد و تصر  ه او ونتقل   ؛ فرد حه عو 

ه حه توانایی ظود  انگاری و تأظير  حدون سهل، ولی فرد حاخد حدهی ظوخش را حا توض 
گر شصص توانایی پرداظت اقسـاطی ظهـس را داشـته حاشـد بپرداػد حاخـد پـس ، و نيز ا

 .  نهاخد اقساط آن را حدون تأظير پرداظت، اػ وصالحه خا دستگردان

کـه فـرد ویشاخان عکر است،  توانـد ظهـس اوـوالش را فـورًا و حـدون آنکـه حـه  در صورتی 
گردد ت و سصتی زخاد وبتال   . حاشد تأظير در پرداظت ظهس ضایز نهی، بپرداػد، وشق 

                                                           
اظتصـاص حـه اشـصاص ػنـده دارد و شـاول  - حـا شـراخط عکـر شـده - اضاػۀ دستگردان خا وصالحۀ ظهس. 1

ٰی ضهت وهلت و حکن اضاػه بـرای  شوددادن و تأظير در پرداظت آن نهی دستگردان ظهس اووال وتوف 
ی حدون وصالحه و دستگردان در وسألۀ   ،و نيـز شـودعکر وی« 323»تأظير در پرداظت ظهس اووال وتوف 

ــه صــورت  ٰی را ح ــا وصــی  حصواهــد ظهــس وتــوف  گــر وارث خ اػ طریــق انتقــال ، دادن نقــدی و حــدون وهلــتا
کارت( بپرداػد کارت حه   .  شودوی عکر« 533»در وسألۀ  حکن آن، اعتباری )وثل انتقال اخنترنتی خا 

کهتر اػ قيهـت وعهـول و وتعـارف آن صـحيح نيسـت. 2 وـثاًل ؛ وصالحه خا دستگردان ظهس اووال حه وبلغ 
گر وبلغ ظهس اضناس فرد خک ويليون تووان اسـت نهـی و  هـزار تووـان وصـالحه نهـود 344تـوان آن را حـه ا

گغاری اووال در وسألۀ  ت قيهت   . عکر شد« 334»کيفي 

کار حا اضرای وصالحه حا صيغه. 3 وـثاًل ، شـودحـدون نيـاػ حـه دسـتگردان و ضـا حـه ضـایی پـول انسـام وـی ،این 
کـه حـه»: گوخـدحاکن شرع خا نهاخنـدۀ او وـی طـور وشـاع در اوـوال شهاسـت در اػای قيهـت  سـهن ظهـس را 

خال خا تووان است - حاػاری آن ـ - که وبلغ فالن ر کـردم ۀدر عو  هـن ایـن وصـالحه را  و فـرد« شـها وصـالحه 
ــه عــوض آن را ســهن ظهــس حــه فــرد تهليــک وــی ،حــا انســام ایــن وصــالحه .کنــدقبــول وــی شــود و وی در عو 
 . گرددحدهکار وی

کن شــرع خــا وکيــل وی  دســتگردان )ُوــداوره( حــه ایــن شــيوه انســام وی. 4 کــه فــرد ظهــس وــالش را حــه حــا شــود 
کن شـرع  دهدوی الحسنه قرضفرد سپس حاکن شرع خا وکيل وی ههان ظهس را حه  ،دهد وی خا آنکه حـا

کن شـرع خـا  وی الحسـنه قرضخا وکيل وی حه فرد وبلغی  دهـد و او آن وبلـغ را حاحـت ظهـس اوـوالش حـه حـا
کـن بـودن وبلـغ ووضـود نسـبت حـه حـدهی ظهسـی فـرد، دهـد وکيل وی پس وی عهـل   ایـن، گـاه حـه ضهـت 

گرفته حه اوطندین حار تکرار وی ق  ف حهشود تا ظهس تعل  گـردد و فـرد وعـادل آن را  وال وکل  کاوـل ادا  طـور 
ه حدهکار شود    .در عو 

کــافی نيســت ،شــاخان عکــر اســت  ــق دســتگردان )ُوــداوره( دادن طــک  دســتگردان  ،ههشنــين .بــرای تحق 
کافی نهی کارت اعتباری حانکی   . حاشدکردن اػ طریق 



    / ظهس 

کن شــرع خــا نهاخنــدۀ او ظهــس را . 721 مسأله گــر حــا ــۀ فــرد  در   1حــه ههــان وبلــغ  ا عو 
آن ظهس را اػ درآود بین سال ، انشه شصصطن، وصالحه خا آن را دستگردان نهاخد

کند  : دو صورت دارد، حعد پرداظت 

و  2خــا حــدلش ووضــود حاشــد آن وــال خعنــی خــک پــنسن درآوــد ســال قبــل ظــود .الففف 
درآوـد سـال  رحـح و، آن وال خا حدلش ،در این صورت؛ صرف در وؤونه هن نشده حاشد

ی حهانــد و صــرف در و طنانشــه تــا انتهــای ســال ضدخــد حــاق گــردد ضدخــد وحســوب وی
 3.حاخد ظهس آن داده شود، وؤونه نشود

ــا صــرف در وؤونــه شــده حاشــد ظــود .ب در ایــن ؛ آن وــال خــا حــدلش تلــف شــده خ
کنـد اػ وؤونـه  آنشه فرد اػ درآود بـین سـال ضدخـد حاحـت ظهـس پرداظـت وی ،صورت

 .  شود و ظهس ندارد وحسوب وی
ـق حـ، طنانشه فـرد در سـال حعـدشاخان عکر است،  ه پرداظـت حـدهی وربـوط حـه ووف 

ــا وصــالحه نشــود ــنسن وــغکور، دســتگردان خ ــد وحســوب ، خــک پ اػ درآوــد ســال ضدخ
   4.شود و فعاًل ظهس ندارد نهی
ی حه کل  که حدهی وربوط حه دسـتگردان را اػ درآوـد بـین ههـان سـال  ،طور  هر سالی 

کـ، آن خک پنسن، پرداظت نهود االیی درآود آن سال بوده و طنانشه اصل وال )وثاًل 
تلـف خـا در وؤونـه ، که ظهـس وربـوط حـه آن دسـتگردان شـده بـود( در انتهـای آن سـال

   5.الػم است ظهس خک پنسن را بپرداػد، صرف نشود
 ۀطنانشـــه فـــرد حـــه انـــداػ، در حعضـــی اػ وـــوارد هنگـــام وحاســـبۀ ظهـــس . 721 مسأله

                                                           
 . در وسأله قبل بیان شد ،«ههان وبلغ»ونظور اػ . 1

کاال ووضود حاشدخعنی . 2 کرده و آن  کاالیی ظرخداری   .  آن وال ظودش ووضود است خا وثاًل حا آن 

گر حداند وال وغکور تا انتهای سال ظهسی تلف نشده و صرف در وؤونه نهی. 3 کـه  - شودحلکه ا ههان طـور 
ن ســال واضــب حاخــد ظهــس آن را فــورًا حــدون انتظــار فــرا رســيداحتيــاط حنــابر  - عکــر شــد« 352» ۀدر وســأل

   .ظهسی پرداظت نهاخد
ه طنانشه وال وغکور وال. 4 ساره حاشد  البت  ی قيهت آن در وساجل ، الت   .  عکر شد« 333 و 333»حکن ترق 

گــر. 5 حالنســبه وحاســبه ، قســهتی اػ حــدهی وربــوط حــه دســتگردان را اوســال و قســهتی را ســال حعــد بپــرداػد ا
 . شود وی
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س نهی وال حه  آن، پنسن وال را بپرداػد خک کاول وصه   طهـار پـنسن»حلکـه ، شود طور 
س وی« وال  ظهـس خـک پـنسن، شـود سـال حعـد گـاه الػم وی، شود و در این شراخط وصه 

کاول. حاقيهانده را بپرداػد  :  تر حکن اػ این قرار است توضيح 

که فرد حه عنوان ظهس وی   : طند صورت دارد ،پرداػد والی را 

گرفتـه بپـرداػد .الف ق  که حه آن ظهس تعل  ؛ فرد قصد دارد ظهس را اػ ههان والی 
کـــه اػ ههـــان پـــول ویوـــث ـــرنذ دارد و ، ظواهـــد ظهـــس حدهـــد اًل پـــولی دارد  ـــا آنکـــه ب خ
پرداظــــت  ،در ایـــن صــــورت ؛هـــا را اػ ههــــان بـــرنذ بپــــرداػد ظواهـــد ظهــــس برنذ وی
کافی است خک کاول وال  س شدن   .  پنسن برای وصه 

کــه ، آن وــال ظواهــد ظهــس وــال را اػ غيــر فــرد وی .ب ولــی اػ درآوــد ههــان ســال 
کتاب؛ رداظت نهاخدسالگشت شده پ هاخش را حـا پـول درآوـد  وثاًل قصد دارد ظهس 

کـــه آن هـــن سالگشـــت شـــده بپـــرداػد پرداظـــت  ،در ایـــن صـــورت نيـــز؛ ههـــان ســـال 
کتاب خــک ــس شــدن   هــا و درآوــد سالگشــت پــنسن وسهــوع قيهــت  شــده بــرای وصه 

کافی است    1.کاول وال 
س خا  .ج که وصه  ـس فرد قصد دارد ظهس والش را اػ وال دخگری  در حکـن وصه 

طــور  وــال را حــه، در ایــن صــورت هــن پرداظــت خــک پــنسن؛ )واننــد ارث( اســت بپــرداػد
س وی  . کند کاول وصه 

 ؛ ظواهد ظهس والش را اػ درآود بین سال خا ساليان حعد بپرداػد فرد وی .د
گر آن وال خا حدلش تا آظر سال ضدخد تلـف نشـود و در وؤونـه هـن  ،در این صورت ا
کاوــل ، ه نگــرددصــرف خــا اســتفاد ــس  طنانشــه فــرد قصــد داشــته حاشــد وــالش را وصه 

که وال در این سـال ضدخـد  2.بپرداػد« ُرحع»خا « خک طهارم»حاخد ، نهاخد ا در صورتی  او 
                                                           

کتاب. 1 گــر  هــزار تووــان هـن پــول سالگشــت شــده اػ آن ســال  344ارػش داشــته و وی  هــزار تووـان 344هــا  وـثاًل ا
کتاب هزار تووان را برای  344هزار تووان اػ آن  34وی ، دارد کاول  س شدن   .  پرداػد  ها وی ها و پول وصه 

س وی« طهار پنسن آن شیء»، حع(. زیرا در صورت پرداظت ظهس )نه ر2 و خـک پـنسن آن شـیء  گرددوصه 
شــیء  ،حنــابراین .شــود ســال ضدخــد وحســوب وــیدرآوــد  رحــح و، ظهــس اػ درآوــد بــین ســالپــس اػ ادای 

کاول حه حساب نهی س   . آخد وغکور وصه 



    / ظهس 

   ؛کافی است، پرداظت خک پنسن، شود تلف شده خا در وؤونه صرف وی
کــه در انتهــای ســال ظهســی کتاب3344وــثاًل فــرد شــاغلی  هــاخش  )شهســی( حــه 

ق ویظه کتاب وی 3343گيرد و در احتدای سـال ظهسـی  س تعل  هـا را  ظواهـد ظهـس 
ـــک طهـــارم ارػش ، بپـــرداػد 3343اػ درآوـــد ســـال  ـــداػۀ خ ـــه ان ایـــن شـــصص طنانشـــه ح

س شده ها حه کتاب، ها را بپرداػد کتاب کاول وصه   ؛ اند طور 
گــر حــه انــداػۀ خــک پــنسن آنهــا را بپــرداػد ههــين کتاب، طــور ا ل هــا در ســا طنانشــه 
گيـرد و وؤونـه وحسـوب شـود 3343ظهسی  تکليـف ، اػ بین برود خا وـورد اسـتفاده قـرار 

 ؛ دخگری حاحت ظهس آنها ندارد
کتاب  گر  ا ا هـن حـدون اسـتفاده در اظتيـارش حـاقی  3343ها تا آظر سـال ظهسـی  او 
کتاب حاخــد ظهــس 3343ر انتهــای ســال ظهســی د، حهانــد هــا را حــه قيهــت  خــک پــنسن 
 .  بپرداػد فعلی

کاوــل وــال حــه ظــودی ظــود واضــب نيســت و شــاخان عکــر اســت،  ــس نهــودن  وصه 
تواند ظهـس وـالش را اػ درآوـد بـین سـال خـک  فرد ویحنابراین،  .حاشد وی« اظتياری»

کند و در انتهای سال ظهسی طنانشه وـال تلـف خـا در وؤونـه صـرف  پنسن پرداظت 
 .  خک پنسن آن را بپرداػد ظهس، نشود
ه  گر فرد ظهـس ،البت  کنـد ا خـک ، وـالی را اػ درآوـد بـین سـال خـک پـنسن پرداظـت 

کـه در وسـألپنسن آن وال رحـح و درآوـد ضدخـد وی وحسـوب وـی  ۀشـود و ههـان طـور 
طنانشــه حدانــد وــال وــغکور تــا انتهــای ســال ظهســی تلــف نشــده و ، عکــر شــد« 352»

فـرا  واضب حاخد ظهس آن را فـورًا حـدون انتظـارحنابر احتياط  ،شودصرف در وؤونه نهی
 .  رسيدن سال ظهسی پرداظت نهاخد

کســـبی فـــرد شـــاغلی . 722 مسأله ـــت  گـــردش فعالي  گـــر ســـرواخه در  در انتهـــای ســـال ، ا
، و وی حه ضهت ناتوانی اػ پرداظت نقـدی ظهـس، حاشدويليون تووان  34ظهسی وثاًل 

، نهاخـدويليون تووـان دسـتگردان خـا وصـالحه  2آن را حا حاکن شرع خا وکيل وی حه وبلغ 
س وی  در این صورت  ؛ ويليون تووان ظواهد بود 5پاخۀ سرواخۀ وصه 
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ــین ســال آخنــده تســوخه نکــرده  و وسهــوع  حــال طنانشــه وی حــدهی وــغکور را در ب
کسبی او ، حاشـدهـزار تووـان  344ويليـون و  32در انتهای سال ظهسی ضدخد  1سرواخۀ 

س ـــدهی ظهون تووـان( و حــــويلي 5س پارسـال )ـــغ وصه  ـــاحتـدا وبل، ورتـــن صــدر اخ
کسر وی 2) هزار تووـان حاقيهانـدۀ  344ويليون و  2شود و حه ويليون تووان( اػ ووضودی 

ق وی، درآود  2.گيرد ظهس تعل 
گر در فرض وغکور ا ا کسبش را خک طهـارم )ُرحـع( وصـالحه   وی ظهس، او  سرواخۀ 

ۀ پاخـۀ سـرواخ، هـزار تووـان حاحـت ظهـس حـدهکار شـده حاشـد 344ويليـون و  2و  3نهوده
س او  و طنانشـه وی حـدهی وـغکور را در بـین سـال  ظواهـد بـود ويليـون تووـان 34وصه 

د ـی ضدخــــدر انتهـای سـال ظهس 4ی اوـــکسب ۀـــوع سرواخـــضدخد تسـوخه نکـرده و وسه
ال ــــس پارســــغ وصه  ــــاحتــدا وبل، ورتــــدر ایــن ص، دـحاشــهــزار تووــان  344ويليــون و  32
کســر  344ويليــون و  2) ويليــون تووــان( و حــدهی ظهــس 34) هــزار تووــان( اػ ووضــودی 

ــاقی نهــیو درآوــد اضــافه شــودوــی ــرای وی ح ــا واضــب حاشــد ظهــس آن را ای ب ــد ت وان
 5.اوسال بپرداػد

کــه قصــد فــروش آن را نــدارد . 723 مسأله کســبی فــرد شــاغلی  گــر قيهــت وغــاػۀ  در ، ا

                                                           
گغشته داشته. 1  .  حه ضهيهۀ آنشه سال 

هـزار تووـان نيـز حاحـت ظهـس  344ويليون تووـان حاحـت ظهـس سـال قبـل حـدهکار اسـت و  2وی  ،حنابراین. 2
و در  در صـورت توانـایی وـالی حاخـد وبـالغ وـغکور را فـورًا بپـرداػد ،در وسهـوعو  اوسال حاخد پرداظت نهاخـد

ف در سـرواخـــبـودن تص ز ـــت ضاخـــی ضهــی والــصورت عدم تواناخ ال ـــد اوســـس درآوـــحاخـد ظه ،وـغکور ۀر 
ــا نهاخنــد کن شــرع خ ــ ۀ)دو ويليــون و پانصــد هــزار تووــان( را حــا حــا ــا ح ا وی دســتگردان خــا وصــالحه نهاخــد خ

که در وسألۀ  ولـی نسـبت حـه ؛ شـود اضـاػه بـرای تـأظير در پرداظـت ظهـس حگيـردعکر وی« 323»شراخطی 
گغشــته ــا دســتگردان دوحــاره نيســت ،حــدهی ظهســی ســال  ــف اســت  احتيــاح حــه وصــالحه خ و وی ووظ 

ن والی وبالغ وغکور را بپرداػد  . حسب تهک 

 .  در وسألۀ قبل بیان شد« حعقاعدۀ ر». توضيح 3

گغشته داشتهحه ض. 4  .  هيهۀ آنشه سال 

و در صـورت توانـایی وـالی حاخـد فـورًا  هزار تووان حاحت ظهس حدهکار اسـت 344ويليون و  2وی  ،حنابراین. 5
ـف  ،و در صورت عدم توانایی والی آن را بپرداػد احتياح حه وصالحه خـا دسـتگردان دوحـاره نيسـت و ووظ 

ن والی آن را بپرداػد  . است حسب تهک 



    / ظهس 

داظـت و وی حه ضهت نـاتوانی اػ پر حاشدويليون تووان  344انتهای سال ظهسی وثاًل 
کن شرع خا وکيل وی حه وبلغ ، نقدی ظهس ويليون تووان دستگردان خـا  24آن را حا حا
س وحسوب وی« طهار پنسن وغاػه»در این صورت ، نهاخدوصالحه   .  شودوصه 

گر وی حدهی وغکور را در بین سـال آخنـده تسـوخه نکـرده ،حال  و قيهـت وغـاػه در  ا
م   ،در ایــن صــورت اػ حاحــت وغــاػه، حاشــدويليــون تووــان  324انتهــای ســال ظهســی دو 

ق نهی ی قيهت وـغکور ظهـس نـداردظهس ضدخدی حه وی تعل  و طنانشـه  گيرد و ترق 
م وبلــغ  ، س بپــرداػدـويليــون تووــان حاحــت حــدهی ظهــ 24وی اػ درآوــد اثنــای ســال ســو 

کــه قيهــت وغــاػه در  خــک پــنسن وغــاػه درآوــد ســال ســوم وحســوب شــده و در صــورتی 
، گغاری شود ويليون تووان ارػش 34و درآود نقدی اخشان  يليون تووانو 334این سال 

ويليــون تووــان حاحــت  5و حاخــد  حاشــدويليــون تووــان وــی 34وسهــوع درآوــد ســال ســوم 
 .  ظهس بپرداػد

گـــر در فـــرض وـــغکور ـــا ا وغـــاػه را در ســـال اول خـــک طهـــارم )ُرحـــع(   وی ظهـــس، او 
وغـــاػه ، حـــدهکار شـــده حاشـــدويليـــون تووـــان حاحـــت ظهـــس  23و  1وصـــالحه نهـــوده

کاول» س  و طنانشـه قيهـت وغـاػه در سـاليان حعـد افـزاخش  شـودوحسوب وـی« وصه 
ق نهی، خاحد طـه حـدهی ظهسـيش را داده حاشـد ، گيرداػ این حاحت ظهسی حه وی تعل 

 2.خا نداده حاشد

o احكام وربوط به وال خهس داده نشده 

 ف در وال خهس نداده  تصر 
گر وال . 724 مسأله ـق  فردی تا انتهای ا سال ظهسی حاقی حهانـد و ظهـس حـه آن تعل 
که وی ظهس آن را نداده، حگيرد کند تواند  نهی، تا ػوانی  ف  هرطنـد  ،در آن وال تصر 

                                                           
 . بیان شد« 323»در وسألۀ « حعقاعدۀ ر»ضيح . تو1

ه. 2 ف است در صورت توانایی والی ،البت  و در صـورت عـدم توانـایی  حـدهی وـغکور را فـورًا بپـرداػد ،وی ووظ 
ن والی آن را بپرداػد ،والی  .احتياح حه وصالحه خا دستگردان دوحاره نيست و الػم است حسب تهک 
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ــه وقــدار ظهــس قصــد پرداظــت ظهــس را داشــته حاشــد ــا اخنکــه ح ــاقی ، خ اػ آن وــال ح
کنار حگغارد، حگغارد و خا حه وقدار ظهس  ؛ اػ آن وال ضدا نهوده و آن را 

کن شـــرع اضـــاػه حگيـــردولـــی   کـــه بـــرای ایـــن اوـــور اػ حـــا خـــا ظهـــس را ، در صـــورتی 
کند ف نهاخد وی، وصالحه خا دستگردان   .  تواند در آن وال تصر 

که ظهس حدهکار است نهی ،حنابراین کن شـرع کسی  ، تواند حدون وراضعه حـه حـا
ه حگيرد کنـدخعنی ظود را حدهکار اهل ظهس حداند و در آن وـال تصـر   ، آن را حه عو   ف 

کند و آن وـال تلـف شـود ف  کـرده، و طنانشه تصر  ضـاون ، عـالوه بـر اخنکـه وعصـيت 
 .  است و حاخد ظهس آن را حدهد

ــه فات اعتبــاری در ســهن ظــود  ،البت  ــه ســهن -تصــر  ــا  -هــس ظ ن واننــد فــروظتن خ
ف در وــال  وصــالحۀ ســهن کــه ووضــب تصــر  ظــود )طهــار پــنسن وشــاع اػ وــال( طــوری 

گفـتن صـيغۀ ظرخـد و فـروش وثل آنکه فقط آن، نباشد وـانعی نـدارد و ، حفروشـد، را حـا 
کن شرع ندارد  . نياػ حه وصالحه خا دستگردان خا اضاػه اػ حا

 ع كن شر  شرایط وربوط به جواز تأخير در پرداخت خهس با اجازه حا
ـۀ . 725 مسأله گر فرد حصواهد حدون دسـتگردان خـا وصـالحۀ ظهـس در عو  ، ظـوخش ا

ــق ظهــس را وصــرف نهاخــد پرداظــت ظهــس را حــه تــأظير بینــداػد خــا الػم ، اوــوال وتعل 
کســب اضــاػه نهاخــد و در ایــن وــورد کن شــرع خــا وکيــل وی  وــغکور  ۀاضــاػ، اســت اػ حــا

 :  حاشدونوط حه رعاخت نکات عیل وی
را نداشـته خـا اخنکـه حـا  توانـایی پرداظـت فـوری ظهـس در سـر سـال ظهسـی .الف

که وعهوالً  خاد وبتال شود  ت و سصتی ز ل نهیپرداظت آن حه وشق   .  شود تحه 
گرفتـه .ب ق  که ظهس حه آن تعل  گر اووالی  کـاهش قيهـت  ،ا پـس اػ سـال ظهسـی 

کند کنـد، پیدا  و طنانشـه افـزاخش قيهـت پیـدا  ظهس را حه قيهت سر سـال حسـاب 
 .  ظهس را حه قيهت ػوان پرداظت وحاسبه نهاخد، کند

 .  حاشدظهس آن را ضاون ، در صورت تلف شدن وال وشهول ظهس .ج



    / ظهس 

که اووال وشهول ظهس .د ت تأظير داشـته حاشـد، در صورتی  در  1،فواجدی در ود 
 .  حاخد خک پنسن آن فواجد را هن پرداظت نهاخد، ػوان پرداظت ظهس

گرفتـه .  ه ـق  که ظهس حـه آن تعل  کاال خا والی  که  کـه ، در صورتی  اػ اشـياجی اسـت 
ت بهـای )ا حاخـد خـک پـنسن اضـاره، شـوددر عرف حه اضاره داده وـی ضـرت الهثـل( وـد 
کاال را اضاره نداده حاشد، تأظير را نيز پرداظت نهاخد  2.هرطند فرد این 

ــر اســت،  ــا وصــالحشــاخان عک ــأظير و دســتگردان خ کســب اضــاػه در ت ــین   ۀتفــاوت ب
که در صورت دستگردان خا وصالحۀ ظهس  - حـا رعاخـت شـراخط آن - ظهس این است 

کـاهش حـدهکار وـی فرد ههـان وبلـغ دسـتگردان خـا وصـالحه شـده را حاشـد و افـزاخش خـا 
ههشنــين ، قيهــت اوــوال حعــد اػ دســتگردان خــا وصــالحه در وقــدار ظهــس تــأثير نــدارد

ق حه ظود فرد وی، تهام فواجد و ونافع حعد اػ دستگردان خا وصالحه  .  حاشدوتعل 

 كاال با عين پول خهس نداده  خرید 
گر فرد حا عين . 726 مسأله ی حـه فروشـنده خعنـ، ضنسـی را حصـرد 3پـوِل ظهـس نـداده ا
طنانشـه فروشـنده شـيعۀ دواػده اوـاوی ، «ظرم این ضنس را حا ههين پول وی»: حگوخد
ف نهاخد وعاوله صحيح است و فروشنده وی، حاشد  4؛تواند در تهام آن پول تصر 

که ظرخدار حا این پول ظرخده  ق وی، ولی حه ضنسی  ف گيرد و وی ووظ   ظهس تعل 
کاال را حه قيهت فعلی    5.ن بپرداػدآ است ظهس 

                                                           
که ظهس حه آن تعل  . 1 گرفتهوثاًل درظتی  گرفتـه، ق  ق  که ظهس حه آن تعل  گوسفندی  شـير خـا ، ويوه دهد خا اػ 

 .  های لبنی حاصل شودفراورده

م. 2  .  شودعکر وی« 3333»وسألۀ  ،توضيح بیشتر در وورد ضهان ونافع اشياء در ضلد سو 

کـه سـال ظهسـی  درآوـدی ، ونظور اػ وال ظهس نـداده. 3 گغشـته و ظهـس آن پرداظـت نشـد اسـت  ه بـر آن 
 . است

و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد )وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس( در  توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه. 4
 . شودعکر وی« 323»وسألۀ 

گر فروشنده شيعۀ دواػده اواوی . 5 ا ا کن شـرع، نباشد او  پـغیر  اوکـان، تصحيح خک پنسن وعاوله حا اضاػۀ حـا
 . است



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 ه و پرداخت بدهی آن از وال خهس نداده كاال بالذو   خرید 
ه حصـرد و قيهـت )ثهـن( آن را حـدهکار شـود و حعـد اػ  . 727 مسأله گر فرد ضنسی را حه عو  ا
 1،حـال انسـام شـده در هـر  وعاولـۀ، حدهی وغکور را اػ پول ظهـس نـداده بپـرداػد، وعاوله

کـه فروشـنده حـدهی ظرخـدار حـه ، وـاوی حاشـدشـيعۀ دواػده ا، صحيح است و در صـورتی 
ف نهاخــد و فروشــنده وــی فروشــنده ادا شــده  ،و در ایــن صــورت 2توانــد در تهــام پــول تصــر 

ـۀ ظرخـدار ونتقـل وی شـود و ظرخـدار حـه صـاحبان ظهـس وـدیون  ظهس اػ آن پول حـه عو 
که حاخد آن را بپرداػد وی ف نهاخد ظرخدار وی ،ههشنين .شود    3.تواند در تهام ضنس تصر 

 گذشت سال و بعد از آنبخش  ش طلج قبل از 

گر انسان وبلغی را اػ درآود بین سال حـه دخگـری قـرض دهـد و طلبکـار  . 728 مسأله ا
حاشد و حصواهـد طلـب وـغکور را قبـل اػ فـرا رسـيدن سـال ظهسـيش حـه وی ببصشـد و 

ــرا ــد ءوی را اب ــه نهاخ ــًا اػ شــأن وی وحســوب شــود، عو  ، طنانشــه حصشــش وــغکور عرف
  ؛هس آن را بپرداػدوگرنه حاخد ظ، ظهس ندارد

گيرنـده را  گر حصواهد آن را حعد اػ سپری شـدن سـال ظهسـی ببصشـد و قـرض  ا ا او 
ــه نهاخــد ءابــرا گيرنــده شــيعۀ دواػده اوــاوی حاشــد، عو   ءحصشــش و ابــرا، طنانشــه قــرض 

ۀ ودیون صحيح است  6.را بپرداػد 5و قرض دهنده حاخد ظهس طلب وغکور 4عو 
                                                           

 .  ی حاشد و طه نباشدطه فروشنده شيعۀ دواػده اواو. 1

در  ،و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد )وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس( توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه. 2
 . شودعکر وی« 323»وسألۀ 

گــر فروشــنده شــيعۀ دواػده اوــاوی . 3 ظرخــدار حــه انــداػۀ خــک پــنسن پــول حــه فروشــنده وــدیون اســت و  ،نباشــد ا
که شرعًا ضاون ظهس والی   . بپرداػد تواند ظهس آن را اػ وال دخگری  حه فروشنده داده و وی است 

در  ،و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد )وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس( توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه. 4
 .  شود وسألۀ حعد عکر وی

کـه  خعنـی قيهتـی ،طلـب علـیدر این فرض بر قرض دهنده الػم است ظهـس قيهـت ف ،شاخان عکر است. 5
ه ودیون داشته را بپرداػد ءهنگام ابرا  . عو 

ۀ ودیون حاقی وـی، و در غير این صورت. 6 بـر طلبکـار ، وانـد و طنانشـه وی آن را نپـرداػدوقدار ظهس در عو 
 . الػم است ظهس را حدهد



    / ظهس 

 كسا ف یا استفاده از اووال  كه خهس نهیتصر   دهند نی 
گرفتــه . 729 مسأله ــق  ــه آن ظهــس تعل  ــه ح ک ــالی  ــر و گ ــه ، ا ــه ح ک ــا وســلهانی  ــافر خ ک اػ 

که عقيـده حـه ظهـس دارد پرداظت ظهس عقيده ندارد ولـی ظهـس  ،خا اػ وسلهانی 
گيـرد« شـيعۀ دواػده اوـاوی»در اظتيـار  1،دهـد نهی واضـب نيسـت ظهـس آن را ، قـرار 

   .بپرداػد
گــر شـــيعۀ دواػده ،حنــابراین  کـــه ظهــس آن داده نشــده )شـــیء   شــيجی را، اویاوــ ا

ـف حـه  وعاولـه صـحيح وی، سالگشت شـده( ظرخـداری نهاخـد حاشـد و فروشـنده ووظ 
شــود و اػ ایــن ضهــت  حاشــد و ظرخــدار والــک تهــام آن شــیء وی پرداظــت ظهــس وی

  .تکليفی ندارد
که ظهس آن داده نش ،ههشنين  گر والی   یــــح شرعــــهـای صحيراه ده اػ سـایرـــا
حــه شــيعۀ دواػده اوــاوی ونتقــل  - ...خــا 2هدخــه دادن خــا ادای دیــن، واننــد وصــالحه -

ت وی در وی، شود  3.آخد و برای او حالل است آن وال حه ولکي 
گر شيعۀ دواػده اواوی ونزل کـه حـه آن ، ػوين، وغاػه، و نيز ا حاغ خـا وکـان دخگـری را 
گرفتــه اضــاره نهاخــد ــق  ت اضــارۀ وــغکور صــحيح اســ، ظهــس تعل  ت و ونــافع آن در وــد 

ت وی در وی ف در آن برای او حالل استقرارداد اضاره حه ولکي   .  آخد و تصر 
کســی ، وغــاػه، حــاغ، طــور رفــتن حــه ونــزل ههــين کــه وربــوط حــه  هتــل خــا وکــان دخگــر 

که ظهس والش را نهی دهد و استفاده اػ اووال وی )حـا اضـاػه و رضـاخت او( در  است 
کــه انســان وی گرفتــه خــا وــیدانــد حــ حــالی  ــق  کــه ه آن اوــوال ظهــس تعل  دانــد حــا اوــوالی 

                                                           
 .  شيعه خا غير شيعه حاشد ،فرقی ندارد وسلهان وغکور. 1

، اضــاره بهــا، ســلف ۀوعاولــ، نســيه ۀوعاولــ، اوی حاحــت قــرضفرقــی نيســت ادای دیــن حــه شــيعۀ دواػده اوــ. 2
کار خا غير آن حاشد  . اضرت 

گر آن شیء حه شيعۀ دواػده اواوی هدخـه داده شـده خـا آن را حـا درآوـد اثنـای سـال ظـوخش ظرخـداری . 3 ه ا البت 
که طنانشیء وغکور ضزء درآود ههان سال وی )شيعۀ دواػده اواوی( وحسوب وی، کرده حاشد شـه شود 

گـردد و وی حاخـد ظهـس وشـهول ظهـس وـی، تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صـرف در وؤونـه نشـود
 .  آن را بپرداػد
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برای شيعۀ دواػده اواوی ضایز اسـت و ، کند ظهس آن را نداده اػ وههان پغیرایی وی
ۀ ووارد وغکور ي  کل  که ظهس والش را نداده است، در  کسی است   . گناه آن بر عهدۀ 
که ظ ۀحکن وغکور در وورد شيعشاخان عکر است،  هس وـالش را حـه دواػده اواوی 
ـر - ضهت ندانستن حکن نپرداظتـه خـا حـه  - طه ضاهل قاصر حاشد و طـه ضاهـل وقص 

 ،ولـی ایـن حکـن .شـودنيـز ضـاری وـی، فتوای ورضع تقليدش آن وـال ظهـس نداشـته
که اػ روی غفلـت ظهـس وـالش را نپرداظتـه وحـل  اشـکال اسـت و  ،نسبت حه فردی 

کـه ظهـس آن داده نشـده و حـه و حکـن وـا 1وراعـات وقتضـای احتيـاط تـرک نشـود لی 
که در وسألۀ ، رسد ارث وی  2.گغشت« 353»تفصيلی دارد 

 كه خهس نهی كسی  كت با   دهد شرا
گــر . 731 مسأله کــه عقيــده حــه دادن ظهــس نــدارد خــا  ا شــيعۀ دواػده اوــاوی حــا فــردی 

طنانشه وی ظهس سهن وشاع ظـوخش اػ درآوـد را ، ظهس حده نيست شرخک حاشد
وشـاع ظـود اػ درآوـد را نپـرداػد و آن شـرخک در سـال ظهس سهن ، بپرداػد و شرخک او

ف ، کــه ظهــس آن را نــداده بــرای ســرواخۀ شــرکت حگــغارد اػ وــالی ، ظهســی حعــد تصــر 
کـــه ظهـــس درآوـــدش را پرداظـــت نه ـــاوی  ــــشـــيعۀ دواػده او ــــدر وـــال وشت، ودهــ رک ـ

ــز ضــاری  3)وشــاع( اشــکالی نــدارد ــال وضــارحه و واننــد آن ني و ایــن حکــن در وــورد و
 .  ودش وی

                                                           
گــر انســان حدانــد فــردی حــا وضــود اخنکــه اهــل پرداظــت ظهــس اســت و وســاجل ظهــس را  ،حــه عنــوان وثــال. 1 ا

کــرده و حــدین ضهــت ظهســش را نــداد وــی  در ایــن صــورت، هدانــد اػ وضــود خکــی اػ اوــوال ظــوخش غفلــت 
ف انسان در آن وال وحل  اشکال است  . تصر 

کـه حـه ضهـت ندانسـتن حکـن شـرعی ظهـس وـالش را  ،طور ههين. 2 ف اسـت نسـبت حـه فـردی  انسان ووظ 
که شراخط ارشاد ضاهل وضود داشته حاش، دهدنهی گر حـا وضـود اطـالع اػ  او را ارشاد نهاخد، ددر صورتی  و ا

که شراخط نهی اػ ونکر وضـود داشـته حاشـد، هددعهدًا ظهس نهی، حکن شرعی حاخـد او را اػ ، در صورتی 
در فصـل  ،شـراخط ارشـاد ضاهـل طـور شراخط اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر و ههـين؛ نهی نهاخد، این ونکر

 .  کر شدع« اور حه وعروف و نهی اػ ونکر»

 .  ههان. 3
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 گرفته است ق  كه به آن خهس تعل  ف وكيل در والی   تصر 

که عقيده حه ظهس نـدارد خـا ظهـس حـده نيسـت . 731 مسأله گر فردی  کـه ، ا وـالی را 
که شيعۀ دواػده اواوی اسـت قـرار دهـد  گرفته در اظتيار شصصی  ق  حه آن ظهس تعل 

کند تا آن را حفروشد خا اضاره دهد و وی را اضـاره  قبول وکالت وغکور و فروش خـا، وکيل 
گناه ندادن ظهس بر عهد دادن آن وال برای وکيل اشکال ندارد ل است ۀو   1.ووک 

 ثار تأخير در پرداخت خهس  برخی از آ
کــاالی وــغکور تــا انتهــای  . 732 مسأله کــاالیی را حصــرد و  گــر فــرد حــا درآوــد بــین ســال  ا

ــق حگيــرد و وی ظهــس آن را نپــرداػد کــاال در  2ســال وؤونــه نشــود و حــه آن ظهــس تعل  و 
ی قيهت نهاخد و در بین ههان سـال آن را حفروشـد و ثهـن آن، سال ضدخد تـا پاخـان  ترق 

کــه وعاولــه صــحيح حاشــد، ســال ظهســی ضدخــد حــاقی حهانــد خــا حــا اضــاػۀ  3در فرضــی 
کن شرع نسبت حه سهن اهل ظهس صـحيح وحسـوب شـود طنانشـه فـرد وـغکور ، حا

س را ظهـ حاخد ظهس اصـل وـال و تهـام سـود حاصـل اػ سـهن، حصواهد ظهس حدهد
حنـابر احتيـاط  سـهن ظـوخش را نيـز بپـرداػد و الػم است ظهس سـود ،ههشنين .حدهد
کــافی ، تنهــا پرداظــت ظهــس وــال ووضــود در انتهــای ســال ظهســی ضدخــد، واضــب
 .  نيست

ــداری وی وــثالً  ــه قصــد تســارت ظرخ کــاالیی را ح ــین ســال  ــا درآوــد ب ــردی ح ؛ کنــد ف
کــاال ســر ســال ظهســی  کــه ظ 344قيهــت  دهــد و در  هــس آن را نهیهــزار تووــان اســت 
کـــاال  کـــه قيهـــت  شـــود آن را حـــه شـــيعۀ دواػده اوـــاوی  تووـــان ویهـــزار  334ســـال حعـــد 

کنـون فـرد بـرای  ؛وانـد هزار تووـان تـا آظـر سـال ظهسـی حـاقی وی 334فروشد و این  وی ا
 :  پرداظت ظهس حاخد

                                                           
کثـرت احـتال کـه حـه ضهـت ، حاشدوی« 323»لۀ قبل اػ وصادیق وسأ ۀاین وسأله و وسأل ،شاخان عکر است. 1

 . عکر شده است حه عنوان وسألۀ وستقل

گر عغری نداشته حاشد، که در این صورت. 2 گناه شده است، ا  . ورتکب 

که در وسألۀ . 3  .  عکر شد« 323»وانند وواردی 
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 .  هزار تووان حه عنوان ظهس اصل وال بپرداػد 24 .الف
که اػ سه .ب  .  هزار تووان( را نيز بپرداػد 34ن ظهس حه دست آوده )تهام سودی 
کــه  34ظهــس ســود ســهن ظــوخش ) .ج حاشــد را نيــز  هــزار تووــان وی 5هــزار تووــان( 

که در نتيسه که فرد وی، بپرداػد  حنـابر  و گردد هزار تووان وی 15، پرداػد وسهوع والی 
ر انتهــای هــزار تووــان حــه عنــوان ظهــس وــال ووضــود د 14پرداظــت ، واضــباحتيــاط 

 .  کافی نيست، سال ظهسی ضدخد
گر فردی نهال بید . 733 مسأله ظرخـداری ، طنار و وانند اخنها را حا درآود بین سـال، ا

کـه ظهـس آن درظـت ، حکـارد و آن را حه قصد استفادۀ تساری اػ طوحشان در صـورتی 
ل نپـــرداػد و در ســـال حعـــد کـــرده حاشـــد نهـــو  ، را در ســـال او  در انتهـــای ســـال ، )رشـــد( 

ِ  ،ظهسی ضدخد ل و نهـو  آن ظهـس و ظهـس نهـو  سـهن  حاخد ظهس درظت در سال او 
تنهـا پرداظـت ظهـس درظـت ، واضـبحنـابر احتيـاط  ظود در سال ضدخد را بپرداػد و
   .کافی نيست، در انتهای سال ظهسی ضدخد

گـر ػارع حـغری را حـا درآوـد بـین سـالش حصـرد ،ههشنـين  و حـغر وـغکور سالگشــت  ا
ـــ ـــق حگي ـــه آن ظهـــس تعل  ـــداده ردشـــده و ح ـــه ، و وی ظهـــس آن را ن ـــدیل ح حکـــارد و تب

 .  ههين حکن ضاری است، وحصول شود
کـه در عـرف  . 734 مسأله گرفتـه اػ اشـيایی حاشـد  ـق  کـه ظهـس حـه آن تعل  گر شـيجی  ا

طنانشـه فـرد ظهـس آن را  1،تاکسی و وانند آن، وغاػه، شود وثل ظانه اضاره داده وی
کـه پرداظـت ظهـس را  حاخد ، نپرداػد تی  اضاره بهای خک پنسن آن وال را هن حاحت وـد 

 .  آن را حه دخگری اضاره نداده حاشدهرطند  ،بپرداػد، حه تأظير انداظته

گر فرد ونزل خا وغاػه ،ههشنين گرفته است و ظهـس ا ق  که حه آن ظهس تعل  ای را 
کهتر حه وستأضر اضاره دهـد خافـت وبلغـی  هرطنـد - آن را نداده حه وبلغ  حـه ضهـت در

وی ضــاون ظهــس وــا حــه التفــاوت بــین اضــرت  - اػ وســتأضر الحســنه قــرضحاحــت 
 .  حاشدقراردادی و اضرت الهثل وی

                                                           
م. 1    .شودعکر وی« 3333»وسألۀ  ،توضيح بیشتر در وورد ضهان ونافع اشياء در ضلد سو 
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گر  . 735 مسأله ه ظرخداری نهاخد و اػ پول ظهـس   ا ی در عو  کل  کسی شيجی را حا ثهن 
کــه ســال بــر آن  طنانشــه آن ، قيهــتش را بپــرداػد و قيهــت آن حــاال بــرود، گغشــته نــداده 

کشـاورػی خـا وغـاػه، شیء ساره نباشد )وانند اخنکه ػوينـی را بـرای  ای را بـرای وال الت 
ــرای ســکونت ــی را ب ــا ونزل ــد خ ــداری نهاخ کــار ظرخ کنــد( کســب و  ــه  کــافی اســت ، تهي 

 ؛ ظهس را حه قيهت ظرخد وحاسبه نهاخد

گر پول ظهس نداده را حه فروشنده  ا ا که شيعۀ دواػده اواوی است داده و حـ او  ه ای 
گفتــه ، طنانشــه قيهــت آن افــزاخش خاحــد، «ظــرم ایــن ولــک را حــا عــين ایــن پــول وی»: او 

که آن ولک فعاًل ارػش دارد بپرداػد   .حاخد ظهس وقداری را 
کــه قيهــتش افــزاخش خافتــه اســت ،حنــابراین  ــه ، پرداظــت ظهــس وــالی  قيهــت »ح
کافی است« ظرخد  :  حا وضود شراخط عیل 

که حه آن ، ظرخد .الف گرفته و ظهسش پرداظت نشده حاشدحا پولی  ق    ؛ظهس تعل 
ه حاشد، ثهن )قيهت( وعاوله .ب ی در عو     ؛کل 
گردش( نباشد وال ، کاالی ظرخداری شده .ج ساره )سرواخه در     ؛الت 
گر  ا ا سـاره  او  کـاال وـال الت  کاال را حا درآود بین سال ظرخده خا ثهن شصصی بوده خـا 
 .  شود بهوحاس ظهس حاخد حه قيهت فعلی، بوده

o تی خهس نداده كه ود   اند خهس اووال وشكوک و افرادی 

 تی خهس نداده كه ود  ص نهودن سال خهسی افرادی   اندوشخ 
ــــف تعيــــین  . 736 مسأله احتــــدا و انتهــــای ســــال ظهســــی اػ طــــرف شــــصص وکل 
که در وساجل  1؛شود نهی بـرای افـراد شـاغل ، عکـر شـد« 331و  331»حلکه ههان طور 

                                                           
ــه تغيیــر ســال ظهســی. 1 کــه در وســألۀ ،  البت  گــر فــرد  فــرد وهکــن اســت بــرای ، عکــر شــد« 335»ههــان طــور  و ا

ولـــی در  ،ظهســـی ظـــوخش را تغيیـــر داده اســـت ســـال، شـــاغلی حـــا پرداظـــت ظهـــس درآوـــدهای ظـــوخش
ههــان ســال  ۀظهــس وی وبنــای وحاســب ۀبــرای وحاســب، هــای حعــد ظهــس اوــوالش را نــداده اســت ســال

کار، حاشدخافته وی ظهسی تغيیر  .  نه شروع در کسب و 
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کــار لــين روػ شــروع حــه  گغشــت دواػده وــاهاحتــدا، او  ، ی ســال ظهســی اســت و پــس اػ 
م وی ل ظهسيشــان تهــام شــده و وارد ســال دو  کــه  شــوند ســال او  و افــراد غيــر شــاغل 

گانــه قــرار دهنــد وی گغشــت دواػده وــاه اػ ، تواننــد بــرای هــر درآوــدی ســال ضدا پــس اػ 
 .  رسد سال ظهسی آن درآود )رحح( حه پاخان وی، والک شدن هر درآود )رحح(

که حساب سال نداشته و ظهـس نهـی ،ینحنابرا احتـدا سـال ظهسـی ، داده کسی 
ه حه توضـيحات عکـر شـده سـپس ظهـس درآوـدهایی را ، کنـد پیـدا وی، ظود را حا توض 

 .  پرداػد که انتهای هر سال حاقی وانده و صرف در وؤونۀ آن سال نشده وی

 تی خهس نداده تقسين كه ود   خهس ۀاند جهت وحاسب بندی اووال افرادی 
ت درآوـدهایی  . 737 مسأله تی حسـاب سـال نداشـته و در ایـن وـد  گر فرد بـرای وـد  ا

که حا قسهتی اػ این درآود کرده و قسـهتی را ، براخش حاصل شده  اووالی را ظرخداری 
کنــون صــرف هزخنــه کســبش نهــوده اســت و ا قصــد پرداظــت ، های ضــاری ػنــدگی خــا 

 : حکن ظهس اووال وی اػ این قرار است، ظهس اووالش را داشته حاشد

کــرده .الففف ــه  گــر آن اوــوال را حــا درآوــد بــین ســال تهي  وثــل  - طنانشــه وؤونــه بــوده، ا
ـــۀ وســـکونی ـــاث ونـــزل، واشـــين شصصـــی، لبـــاس، ظان و در ههـــان ســـال اػ آن  - اث
کــرده ــق نهی، اســتفاده  گــر وؤونــه نبــوده، گيــرد حــه آنهــا ظهــس تعل  کــار - و ا ، واننــد ابــزار 

ساره وال که ضزء لواػم فعل، الت  حاخد ظهسـش را حـه قيهـت  - ػندگی نيست یوساخلی 
 .  پرداظت نهاخد فعلی

کــرده .ب ــه  ــس وثــل ارث تهي  ــا در حکــن وصه  ــس خ ــا وــال وصه  گــر آن اوــوال را ح ، ا
ی قيهتش ظهس دارد  وگر آنکه وال؛ ظهس ندارد که ترق  ساره حاشد   1.الت 

گر آن اووال را حا درآود )پول( سالگشت شده .ج کرده 2ا کـه در صورت، ظرخداری  ی 

                                                           
که در . 1  . عکر شد« 333و  333» وساجلحا توضيحی 

کـه سـال ظهسـی  پولی ، ونظور اػ درآود سالگشت در این وسأله. 2 شـده و ظهـس حـه آن  بـر آن سـپری  است 
گرفته و فرد ق   .  ظهس آن را نپرداظته است ،تعل 
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ه 1ثهن وعاوله ی در عو  کل  کـافی ، بـوده 2حه صورت  پرداظـت ظهـس حـه قيهـت ظرخـد 
که طنانشـه قيهـت آن افـزاخش خافتـه 3؛است ساره حاشد  کـه  ،وگر آنکه وال الت  طـوری 

خافت ثهن آن وضـود داشـته حاشـد 4اوکان فروش آن حا قيهت بیشتر حاخـد ظهـس ، و در
   ؛حساب نهاخد آن را حه قيهت فعلی

ا   گراو  ـه نصرخـده ا ـی در عو  کل  ای  حلکـه حـه ثهـن شصصـی اػ فروشـنده، آن را حا ثهـن 
کـه قيهـت آن افـزاخش خافتـه حاشـد، که شيعۀ دواػدۀ اوـاوی اسـت ظرخـده ، در صـورتی 

 .  حاشد واضب وی ظهس حه قيهت فعلی اظتدپر
گــر ایــن اوــوال حــا ترکيبــی اػ وــوارد فــوق )وــوارد الــف .د ــه شــده، ب، ا ســهن ، ح( تهي 

                                                           
کــاال در وعاولــه پرداظــت شــده  پــول وــی ،ونظــور اػ ثهــن در ایــن وســأله. 1 کــه حــه عنــوان ارػش و بهــای  حاشــد 

 . است
ـی واقـع شـود وعاوله بـر ثهـن، در برظی اػ وعاوالت وهکن است هنگام انسام آن. 2 ص و ظاص  وـثاًل ، وشـص 

ی را حه فروشنده نشان داده خا آن را حا توضيح براخش شـرح داده و ، ظرخدار هنگام انسام وعاوله پول ظاص 
« شصصـی»شود ثهن وعاوله  گفته وی ،در این ووارد. «ظرم کاالی تو را حا این پول وی»: ده حگوخدحه فروشن
 . است

ا در حسياری اػ ووارد ص واقـع نهی ،او  پـس اػ ، حلکـه ظرخـدار؛ شـود وعاوله بین طرفين بر ثهـن و پـول وشـص 
کـاال ــه، ظرخـد  کـه حـه عهـده و عو  هـزار تووــان  344کــاال را حـه قيهـت وـثاًل ؛ پـرداػد اش آوـده را وی قيهـت وعاولــه 

کرده و وعاوله را بـر  344 ،ظرد )حدون اخنکه هنگام وعاوله وی  هزار تووان حه ظصوصی را برای فروشنده تعيین 
کنـد( 344آن  گرفتـه حـه او وی 344سـپس  ،هزار تووـان واقـع  کـه در نـزد ظـود در نظـر  واننـد ؛ پـرداػد هـزار تووـانی را 

کـرده و حـه فروشـنده ویهزار تووـان پـو 344اخنکه  کشـيدن خـا انتقـال  ل اػ ضيـبش ظـارح  کـارت  دهـد خـا آنکـه حـا 
در ؛ دهـد تـا آن را اػ حانـک وصـول نهاخـد کند خا طک حه او وـیپول را حه حساب فروشنده ونتقل وی ،اعتباری

گفته وی ه»، شود ثهن وعاوله این ووارد  ی در عو   .  است« کل 
که ثهن ،شاخان عکر است ه است در وعاوالتی  ی در عو  کل  فرق ندارد ظرخدار پول را در نـزد ظـودش اػ ، آن 

کرده حاشد خا نه ص  که پرداظت قيهت قبل وشص  در ههان وسلس وعاوله و وثاًل لحظـاتی ، و نيز فرق ندارد 
کـاال حاشـد خـا وقـت دخگـر ـه پـس اػ ظرخـد  مسـلف حکـن ویـژه ۀوعاولـ ،)البت  کـه در ضلـد سـو   وبحـب ،ای دارد 

 .شود(عکر وی «سلف ۀوعاول»
کــه بــر او واضــب بــوده ،حــه عبــارت دخگــر. 3 کــافی اســت ، ظهســی  حــه وــال ظرخــداری شــده ونتقــل نگردخــده و 

گــر ارػش آن پــول ظهــس پــول سالگشــت شــده ــه فروشــنده داده را بپــرداػد و ا کــه حاحــت بهــای وــال ح ، ای 
کـرده -برابـر خـا بیشـتر 24وثـل  -العـاده  کـاهش فـوق، هنگام پرداظت ظهس واضـب احتيـاط حنـابر  ،پیـدا 

 .  حاخد حه وبالغی بیشتر وصالحه شود
ه. 4 کـاهش ارػش پـول حاشـد ،البت  م و  ی قيهت ناشـی اػ تـور  گر ترق  کـه در وسـألۀ حکـن ویـژه، ا « 333»ای دارد 

 . بیان شد



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ص نهوده و نسبت حه هر ووردو هر  .  حاخد حه حکن ههان عهل نهاخد، ورد را وشص 
کـرده . ه ـه  گر وعلوم نباشد این اووال را حا طـه وـالی تهي  حکـن آن در وسـاجل حعـد ، ا

 .  شود عکر وی
گـرشـاخان عکـر اســت،   انــداػ شـده بــرای  پـول پس، پــول نقـد اضــافی، اوــوال وـغکور ا

ک ه اػ درآود بین سال عظيره شـده و سـال ظهسـی بـر وصارح اػدواح و وانند آن حاشد 
 .  حاخد ظهس آنها پرداظت شود، آن سپری شده است

 كار یا وؤونه زندگی ۀوؤون خهس اووال تلف یا هزینه شده در  كسج و 

که هنگام وحاسبۀ ظهس ووضود نيستند و تلف شده . 738 مسأله اند خـا در اووالی 
کار وصرف شده هزخنه کسب و  ، وانند آعوقۀ وصـرف شـده ،اند های ضاری ػندگی خا 

کـه نسـبت حـه دخگـران انسـام شـده خـا وصـارح صـرف  هداخا خا صدقات خا انفاق هـایی 
کـه حاحـت ادای نـغر ، ها شده در پغیرایی وههان خارتی خا تفرخحی خا وبالغی  سفرهای ز

ــه نفقــات ظــود و  ــوط ح کــه حاحــت ادای دیــن ورب ــا وبــالغی  ــارات پرداظتــه شــده خ کف  و 
که صرف هزخنۀ اػدواح فرػندان خا تحصيل آنان خا وعالسـظانواده داده شده خ  ۀا والی 

کــه حــه عنــوان غراوــت و ظســارت وارد شــده بــر اوــوال دخگــران  بیهــاری شــده خــا وــالی 
ساره گـاػ  پرداظت شده خا وال الت  کـه حاحـت آب و بـرق و  که حه سرقت رفته خا پولی  ای 

گردخده و وانند آن انسـام  1ا اػ درآود سالگشـته طنانشه آن هزخنه، و تلفن پرداظت 
   .حاشد فرد ضاون ظهس آن وی، شده حاشد

کـافی اسـت تنهـا حـه ، طنانشه فرد شک در وقـدار آن داشـته حاشـد ،در ووارد فوق 
که خقـين خـا اطهينـان دارد وشـهول ظهـس شـده وگـر آنکـه ؛ ظهـس بپـرداػد، وقداری 

ــر ــف در ایــن ووضــوع وقص  کــه در ایــن صــورت 2وکل  ــا ، واضــبط حنــابر احتيــا حاشــد  ح
                                                           

گرفته و ظهس آن پرداظت نشده است. 1 ق  که حه آن ظهس تعل   . درآودی 

ق ویدانست   که اضهااًل وی وثل فردی . 2 در وحاسبه و ثبـت وقـدار ظهـس  ولی ، گيرده حه اووالش ظهس تعل 
ق حه اووالش را دقيقًا وی کوتاهی  در  انگـاری  حه ضهت سـهل ولی  ،دانسته  نهوده خا آنکه وقدار ظهس وتعل 

 . وقدار ظهس را فراووش نهوده است، ثبت و خادداشت آن
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کن شرع خا نهاخندۀ وی حه نسبت احتهال وصالحه نهاخد  .  حا

  وصالحه خهس اووال وشكوک به نسبت احتهال و توضيح ووارد آن 
کرده و  . 739 مسأله گر فرد والی را قباًل ظرخداری  نداند ، ظهس ۀهنگام وحاسبدر ا

کرده خا حا درآود بین سال ه  ندانـد آن خا آنکه ، آن را حا درآود )پول( سالگشت شده تهي 
ـی در عوـه ظرخـده خـا حـه صـورت شصصـی )حـا عـين پـول( کل  کـه ایـن  ،را حا ثهن  طـوری 

ــه حــه وســألۀ  حاعــب شــود حکــن واضــب بــودن خــا واضــب نبــودن ، «313»تردخــد حــا توض 
بـراخش  هـس حـه قيهـت ظرخـد خـا حـه قيهـت فعلـیخا لـزوم پرداظـت ظ ظهس آن بر وی

ص حاشــد نا ــه نحنــابر احتيــاط  ،وشــص  ــا واضــب حاخــد ح کن شــرع خ ــا حــا ســبت احتهــال ح
 .  شودکه تفصيل آن حا عکر وثال در وساجل حعد بیان وی؛ نهاخندۀ وی وصالحه نهاخد

گــر فــرد وــالی . 741 مسأله را وــثاًل حــه وبلــغ خــک ويليــون تووــان  -غيــر وــال التســاره  -  ا
، آن وـال ظهسی هن وؤونـه نشـود و قيهـت فعلـی که تا انتهای سال 1ظرخداری نهاخد

حاشد ولی نداند آن را حا طه درآودی )درآود سالگشت خا درآود بـین  2ويليون تووان 3
کن شـرع خـا نهاخنـدۀ ، واضـبحنـابر احتيـاط  ،سال( ظرخـداری نهـوده اسـت حاخـد حـا حـا

بــرای وصــالحه حــاالت وصتلفــی احتهــال ؛ نهاخــدوی حــه نســبت احتهــال وصــالحه 
 : شودداده وی

ــه ظرخــ .الففف ــی در عو  کل  گــر حدانــد آن را حــه ثهــن  کــردها ولــی ندانــد حــا درآوــد ، داری 
کن شـرع خـا نهاخنـدۀ ، سالگشت ظرخداری نهوده خا درآود بین سال در این حالت حـا

درصد احتهال ظرخد وال وغکور حا درآوـد بـین سـال و نيـز درآوـد سالگشـت را اػ ، وی
و  درصـد 34اگر نسبت احتهال ظرخد وال وغکور حا درآود بین سـال ؛ نهاخدوی سؤال وی

                                                           
ـــن وســـأله و دو وســـأل. 1 ـــد ،حعـــد ۀدر ای ـــرض شـــدهفروشـــنده و ظرخ ـــاوی ف ـــان ار شـــيعۀ دواػده او ـــد و اػ بی ان

 .  شودنظر وی های دخگر حه ضهت رعاخت اظتصار صرف صورت

م نباشد، در این وسأله و دو وسألۀ حعد. 2 ی قيهت ناشی اػ تور  که ترق  ا ، حکن شرعی در فرضی بیان شده  او 
م حاشــد ــی قيهــت وــغکور حاحــت تــور  گــر ترق  کــه اػ باحکــام ویــژه، ا یــان آن در ایــن رســاله حــه ضهــت ای دارد 

 .  گرددنظر وی اظتصار صرف
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 34درصد وال حه قيهت ظرخد و  34حنابراین ، درصد بیان شود 34ود سالگشت حا درآ
س وی، درصد دخگر آن حه قيهت فعلی  . شودوصه 

  = وبلغ وورد وصالحه 24%({ × 3 4440 4440×  34%( + )3 4440 4440×  34%})
4440 354 ({ =4440 444 01  +4440 344 × })24%  = 

کن شـرع خـا نه، در ایـن هنگـام اخنـدۀ وی ظهـس واقعـی وـال وـغکور را حـه وبلـغ حـا
   1.نهاخداین وصالحه را قبول وی، کند و فرد نيزووان وصالحه ویت 354 4440

گــر حدانــد آن را حــه ثهــن شصصــی ظرخــداری نهــوده .ب ولــی ندانــد آن را حــا درآوــد  ،ا
وـال را پرداظـت  وی حاخد ظهـس قيهـت فعلـی، سالگشت ظرخده خا درآود بین سال

 .نهاخد
 (3 4440 4440×  %24= ) 3 4440 4440   ظهس وال

گر نداند وال وغکور را حه طه صورتی و حا طه درآودی ظرخداری نهوده اسـت .ج  ،ا
 : شود خکی اػ طهار صورت زیر احتهال داده وی، در این حالت

   ؛ثهن شصصی و درآود سالگشت حاشد .1
   ؛ثهن شصصی و درآود بین سال حاشد .2
ی در  .3  کل  ه و درآود بین سال حاشدثهن   ؛عو 
ه و درآود سالگشت حاشد .4  ی در عو  کل   .  ثهن 

و  وـال وـغکور را پرداظـت نهاخـد فعلـیفرد حاخد ظهس قيهت ، در سه صورت اول
کافی است ،در صورت آظر    .پرداظت ظهس قيهت ظرخد 

کن شرع خا نهاخندۀ وی ،حنابراین  درصد احتهال ظرخـد وـال حـه خکـی اػ طهـار ، حا
گــر وی نســبت احتهــال ظرخــد حــا درآوــد بــین ؛ نهاخــدت فــوق را اػ وی ســؤال وــیصــور ا

ــا درآوــد سالگشــت را  34ســال را  ــد ح ــرآورد  34درصــد و نســبت احتهــال ظرخ درصــد ب

                                                           
 :  گرددوبلغ وورد وصالحه اػ فروول زیر وحاسبه وی. 1

کاال حا× )قيهت ظرخد  = وبلغ وورد وصالحه %24 { ×(سالگشتدرآود  نسبت احتهال ظرخد   
کاال حا درآود بین سا× قيهت فعلی )}                             ل( +نسبت احتهال ظرخد 
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ه را ، کند ی در عو  کل  درصد و  54ههشنين نسبت احتهال ظرخد وال وغکور را حا ثهن 
حه حـه طریـق عیـل وحاسـبه وبلـغ وـورد وصـال، درصد بیان نهاخـد 24حا ثهن شصصی 

 . گردد وی
 = وبلغ وورد وصالحه  24%({ × 34%×  24%× 304440444( + )34%×  24%×  304440444+ ) 
4440 333  =4440 3240 1 ×24% ({ =304440444 ×54%  ×34%( + )304440444 ×54%  ×34%) 

کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی ظهـس واقعـی وـال وـغکور را حـه وبلـ، در ایـن هنگـام غ حـا
 1.نهاخداین وصالحه را قبول وی، کند و فرد نيزتووان وصالحه وی 3330444

سـاره وحسـوب وـی . 741 مسأله کـه وـال الت  کـرده  گر انسان والی را ظرخداری  شـود و ا
کسب درآود اػ تووـان آن را حـه وبلـغ خـک ويليـون  وـثالً ، آن بـوده  قصدش فروش وال و 
کــه اوکــان ويليــون تووــا 3، آن وــال ظرخــداری نهــوده و قيهــت فعلــی ن حاشــد طــوری 

سـارۀ وـغکور را حـا طـه ، فروش آن حه این وبلغ وضود داشته حاشد کـه وـال الت  ولی نداند 
کنـون )ػوـان ، درآودی )درآود سالگشت خا درآود بین سال( ظرخـداری نهـوده اسـت ا

 .  آن بپرداػد حاخد ظهس را حه قيهت فعلی، حسابرسی و وحاسبۀ ظهس(

که وؤونه و . 742 مسأله گر فرد والی را  وـثاًل حـه ، شـود واننـد اثـاث ونـزلحسـوب وـیا
ولـی  ،ويليون تووـان حاشـد 3آن  تووان ظرخداری نهوده و قيهت فعلیويليون  3وبلغ 

کــرده  ندانــد آن را حــا طــه درآوــدی )درآوــد سالگشــت خــا درآوــد بــین ســال( ظرخــداری 
کن شـــرع خـــا نهاخنـــدۀ وی حـــه نســـبت احتهـــال ، واضـــبحنـــابر احتيـــاط  ،اســـت حـــا حـــا

 : شودحاالت وصتلفی احتهال داده وی ،برای وصالحه ؛هاخدنوصالحه 

ه ظرخـداری نهـوده .الف ی در عو  کل  ولـی ندانـد آن  ،فرد حداند اثاث ونزل را حه ثهن 

                                                           
 : آخدویحه دست  وبلغ وورد وصالحه اػ فروول زیر. 1

وبلغ وورد وصالحه = 24%×      
کاال حا ثهن شصصی × )قيهت فعلی  کاال حا درآود سالگشت({ × نسبت احتهال ظرخد    نسبت احتهال ظرخد 
کاال حا ثهن شصصی× )قيهت فعلی  کاال حا درآود ×  نسبت احتهال ظرخد   بین سال( +نسبت احتهال ظرخد 
ه × )قيهت ظرخد ی فی الغو  کل  کاال حا ثهن  کاال حا درآود  ×  نسبت احتهال ظرخد   گشت(+ سالنسبت احتهال ظرخد 
کاال حا ثهن × })قيهت فعلی ه نسبت احتهال ظرخد  ی فی الغو  کاال حادرآود بین سال(+  ×  کل    نسبت احتهال ظرخد 
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کن شـرع ، در این حالت؛ را حا درآود سالگشت ظرخداری نهوده خا درآود بین سال حـا
ـــدۀ وی اػ او وـــی ـــا نهاخن ـــاث  خ ـــد اث ـــا درصـــد احتهـــال ظرخ ـــا درآوـــد ظواهـــد ت ـــزل ح ون

ص نهاخد  .  سالگشت و درصد احتهال ظرخد آن حا درآود بین سال را وشص 
ــا درآوــد سالگشــت را  ــد اثــاث ونــزل ح گــر وی احتهــال ظرخ درصــد و احتهــال  34ا

کنـد 34ظرخد اثاث ونزل حا درآوـد بـین سـال را  وبلـغ وـورد وصـالحه حـه ، درصـد بیـان 
 . گرددطریق عیل وحاسبه وی

 = وبلغ وورد وصالحه 24%( × 34%×  3 4440 4440)=  344 4440
کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه  ،در ایــن هنگــام حــا

 1.نهاخداین وصالحه را قبول وی، کند و فرد نيزتووان وصالحه وی 344، 444وبلغ 
ولـی ندانـد آن  ،فرد حداند این اثاث ونزل را حه ثهن شصصـی ظرخـداری نهـوده .ب
کرده خا درآود بین سالرا  طنانشـه فـرد ، در این حالت؛ حا درآود سالگشت ظرخداری 

درصــد و حــا درآوــد بــین  34نســبت احتهــال ظرخــد اثــاث ونــزل حــا درآوــد سالگشــت را 
ــــدرص 34ســـال را  ــــد بیـ ــــکنان ـ ـــ، دـ ــــغ وـــورد وصالحـوبل ـــق عیـــل وحاسبـ ـــه طری ــــه ح ه ـ

 : گردد وی
 = وبلغ وورد وصالحه 24%( × 34%×  3 4440 4440= ) 324 4440

کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه ، در ایــن هنگــام حــا
 2.نهاخداین وصالحه را قبول وی، کند و فرد نيزتووان وصالحه وی 324 4440وبلغ 
حه طه صـورتی و حـا طـه درآوـدی ظرخـداری نهـوده  ،فرد نداند این اثاث ونزل را .ج
 : شود کی اػ طهار صورت زیر احتهال داده ویخ، در این حالت. است

ه حاشد .1  ی در عو  کل     ؛درآود بین سال و ثهن 
   ؛درآود بین سال و ثهن شصصی حاشد .2 

                                                           
 :  گرددتعيین وی حه روش زیر ،وبلغ وورد وصالحه. 1

کاال حا درآود سالگشت( × )قيهت ظرخد            = وبلغ وورد وصالحه %24× نسبت احتهال ظرخد   

گون ،وبلغ وورد وصالحه. 2  :  گرددزیر تعيین وی ۀحه 
کاال حا درآود سالگشت(  ×)قيهت فعلی            = وبلغ وورد وصالحه %24× نسبت احتهال ظرخد   
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ه حاشد .3  ی عو  کل    ؛درآود سالگشت و ثهن 
 .  درآود سالگشت و ثهن شصصی حاشد .4 

ل م پر اثــاث ونــزل وــغکور ظهــس نــدارد، در دو صــورت او  داظــت و در صــورت ســو 
کافی است، ظهس خـد ظهـس بـر اسـاس قيهـت حا ،و در صورت آظر حه قيهت ظرخد 
 ؛ آن پرداظت شود فعلی
که فرد نهی  کـدام صـورت اػ طهـار صـورت فـوق در این حال  داند اثاث ونزل را حا 

کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی، ظرخــداری نهــوده درصــد احتهــال ظرخــد اثــاث ونــزل حــه ، حــا
 ؛ نهاخدوی سؤال وی خکی اػ طهار صورت فوق را اػ
گــر نســبت احتهــال ظرخــد درصــد و نســبت  34اثــاث ونــزل حــا درآوــد بــین ســال را  ا

کنـــد 34احتهـــال ظرخـــد حـــا درآوـــد سالگشـــت را  نســـبت  ،و ههشنـــين درصـــد بـــرآورد 
ـه ـی فـی عو  کل  درصـد  24، درصـد و حـا ثهـن شصصـی 54، احتهال ظرخـد آن را حـا ثهـن 

 . گردد ق عیل وحاسبه ویوبلغ وورد وصالحه حه طری، بیان نهاخد
  وبلغ وورد وصالحه = 24%({ × 34%×  24%× 3 4440 4440( + )34%×  54%×  3 4440 4440}) 

4440 333 ( =4440 3440 3  +4440 354 × )24% = 
کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه ، در ایــن هنگــام حــا

 1.نهاخدنيز این وصالحه را قبول ویکند و فرد تووان وصالحه وی 333 4440وبلغ 
کــاالیی را ضهــت اســتفاده در وؤونــه . 743 مسأله گــر انســان  اش حــا درآوــد بــین ســال  ا

کنـد کـاال در ههـان سـال ، وـثاًل بـرای ونـزلش فرشـی ظرخـده؛ ظرخداری  ولـی ندانـد آن 
گرفتـه، ظرخد ـق نهی، وورد استفاده قـرار  گيـرد خـا  کـه در ایـن صـورت حـه آن ظهـس تعل 

کاال در سـ گرفتـهاخنکه  حاخـد ، کـه در ایـن صـورت، ال ظهسـی حعـد وـورد اسـتفاده قـرار 

                                                           
گون ،وبلغ وورد وصالحه. 1  :گرددزیر وحاسبه وی ۀحه 

= وبلغ وورد وصالحه  24%×      
کاال حا ثهن شصصی× )قيهت فعلی  کاال حا درآود سالگشت({×  نسبت احتهال ظرخد  نسبت احتهال ظرخد   

کلی فی × })قيهت ظرخد کاال حا ثهن  ه نسبت احتهال ظرخد  کاال حا درآود سالگشت(+   ×  الغو  نسبت احتهال ظرخد   
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کاال ظودش خـا حـدلش ووضـود حاشـد، در این حال .ظهسش را بپرداػد حنـابر  ،طنانشه 
ــه نســبت احتهــال وصــالحه ، واضــباحتيــاط  ــا نهاخنــدۀ وی ح کن شــرع خ ــا حــا ــد ح حاخ
 ؛ نهاخد

گر   درصـد  14ظهـس ، شـدهدهد در آن سـال اسـتفاده ن درصد احتهال وی 14وثاًل ا
حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی  ،آن را حاحــت ظهــس حدهــد و حــه ایــن طریــق قيهــت فعلــی
 ؛ وصالحه نهاخد

کـــاال ظـــودش خـــا حـــدلش ووضـــود نباشـــد گـــر  ـــا ا نيـــاػی حـــه پرداظـــت ظهـــس خـــا ، او 
کـه در ایـن صـورت؛ وصالحه نيسـت ـر حاشـد  ـف در ایـن ووضـوع وقص   وگـر آنکـه وکل 
ــا حــ، واضــبحنــابر احتيــاط  ــه نســبت احتهــال وصــالحه ح ــا نهاخنــدۀ وی ح کن شــرع خ ا

 1.نهاخد
گر انسان والی . 744 مسأله را ظرخـداری نهاخـد و آن  - ظانه خا وغـاػه، وانند ػوين - ا

سـاره هـن نباشـد، وال تا انتهای سال ظهسی طنانشـه ندانـد  2،وؤونه نشده و وـال الت 
ـق نهی که حـه آن ظهـس تعل  ـه نهـو، گيـرد وثـل ارث که آن را حا والی  کـه در ایـن ، دهتهي 

کـه در ایـن صـورت کـرده اسـت  ـه  ، صورت ظهس نـدارد خـا حـا درآوـد بـین آن سـال تهي 
گــر وــال وــغکور ظــودش خــا حــدلش ، در ایــن حـال ؛ظهـس آن وــال حاخــد پرداظــت شــود ا

کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،ووضــود اســت حاخــد حــا حــا
 ؛ احتهال وصالحه نهاخد

گر قيهت  درصد احتهـال حدهـد آن  34ويليون تووان حاشد و  344وال وغکور  وثاًل ا
درصد احتهال حدهـد آن را حـا درآوـد بـین ههـان سـال ظرخـده  14ظرخده و ، را حا وال ارث

ويليون تووـان  3که  - ويليون تووان را 14 الػم است ظهس، واضبحنابر احتياط  ،حاشد

                                                           
کــه. 1 کــاالیی را حــا درآوــد بــین ســال ظرخــده خــا حــه وی هدخــه داده شــده و در انتهــای ســال  حکــن وــوردی  فــرد 

 .  شدعکر « 342»در وسألۀ  ،ظهسی در اصل استعهال و استفاده اػ آن شک دارد

کار )سرواخه ثاحت( وحسوب شود. 2 کـه آن را اضـاره وـیوانند ظانه خا وغاػه، هرطند ابزار کسب و   ،دهـدای 
 . آن را نداردولی قصد فروش 
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کـــ ،قـــــو حـــه ایـــن طرخ بپـــرداػد - شـــود وی ه ـــــدۀ وی وصالحـــــشـــرع خـــا نهاخنن ـحـــا حا
 ؛ دــنهاخ وی

کـــاال ظـــودش خـــا حـــدلش ووضـــود نباشـــد گـــر  ـــا ا نيـــاػی حـــه پرداظـــت ظهـــس خـــا  ،او 
ر حاشد؛ وصالحه نيست ف دراین ووضوع وقص   که در این صورت نيـز، وگر آنکه وکل 
ــه نســبت احتهــال وصــالحه ، واضــبحنــابر احتيــاط  ــا نهاخنــدۀ وی ح کن شــرع خ ــا حــا ح

 .  نهاخد

 2 .ل حالل وخلوط به حراموا 
که در وساجل عیل بیان ویاحکام ویژه ،وال حالل وصلوط حه حرام  : شودای دارد 

o صاحج وال حرام و وقدار آن وعلوم نباشد 
کـه انسـان نتوانـد آنهـا را  . 745 مسأله گر وال حالل حا وال حرام طوری وصلوط شود  ا

کـدام وعلـو ،اػ خکدخگر تشصيص دهد و صاحب وال حرام و وقدار آن م نباشـد هير 
خـادتر خـا وسـاوی  کهتر اػ ظهس )خک پنسن آن وال( است خا ز که وقدار حرام  و نداند 

ــا پرداظــت ظهــس آن، آن ــر وی - ح کــه در وســألۀ حعــد عک تــی  کيفي  ــه  حــالل  - گــردد ح
 .  شود وی

o وصرف خهس حالل وخلوط به حرام 

کــه در وســألۀ قبـل عکــر شــد . 746 مسأله حنــابر  ،ظهـس وــال حــالل وصلــوط حـه حــرام 
کسـی ، اػ ظهـس و صـدقه اػ طـرف والـک وـال عـناحاخد حه قصد ، واضباحتياط  حـه 

  .حاشد داده شود که وستحق  ظهس و رد  وظالن هر دو وی
د دارای شـراخط اسـتحقاق و نصـف فرد ویحنابراین،   تواند نصف آن را حه فقير سي 

د حاشــد و ــــطـه سي  ، ت نهاخــدــــاش پرداظ ذ ضـروریـدخگـر را حــه فقيــر بـرای تــأوين حواجــ
کسـب اضـاػه اػ ورضـع، واضـبحنابر احتيـاط  ،و در هر دو صورت طه عام کـار حـا   ایـن 
 .  حاشداعلن 
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o ولی وقدار حرام وعلوم باشد ،صاحج وال حرام وعلوم نباشد 
گر وال حالل حا حرام وصلوط شـود و انسـان وقـدار حـرام را حدانـد . 747 مسأله طـه ، ا

کهتر اػ ظهس )خک پـنسن وـال وـغکور( حاشـد و طـه بیشـتر اػ آن حاشـد ولـی  آن وقدار 
ــه فقيــر دارای شــراخط ، صــاحب آن را نشناســد ــت صــاحبش ح ــه ني  ــد آن وقــدار را ح حاخ
کن شــرع هــن اضــاػه  اســتحقاق صــدقه حدهــد کــه اػ حــا ــاط واضــب آن اســت  و احتي

 .  حگيرد

o كهتر از خهس است ،صاحج وال حرام وعلوم نباشد  ولی اجهااًل بداند وقدار حرام 
گر وال حالل حا وال حرام طو . 748 مسأله کـه انسـان نتوانـد آنهـا را اػ ا ری وصلوط شود 

کهتـر اػ ظهـس )خـک پـنسن  که وقدار حـرام  خکدخگر تشصيص دهد و فرد اضهااًل حداند 
 :  دو صورت دارد،  ولی نتواند صاحب آن وال حرام را حشناسد، حاشد وال وغکور( وی

کوتـاهی ظـود فـرد نباشـد .الف وثـل ، وصلوط شدن وال حـرام حـا حـالل حـه سـبب 
کـافی اسـت  ،در ایـن صـورت؛ ه اشتباهًا آن وـال حـا وـال وی وصلـوط شـده حاشـداخنک

که وی حـه فقيـر دارای شـراخط  ،اش داند حرام است اػ طرف والـک حقيقـیوقداری را 
 .  استحقاق صدقه حدهد

کوتـاهی ظـود فـرد حاشـد، وصلوط شدن وال حرام حـا حـالل .ب در ایـن ؛ حـه سـبب 
کـه ر احتيـاط حنـاب ،عـالوه بـر وقـدار وعلـوم ،صورت واضـب حاخـد وقـدار بیشـتری را هـن 

 ؛ حه فقير دارای شراخط استحقاق صدقه دهد، دهد حرام حاشد احتهال وی
ه  که در این صورت وهکن است پرداظـت عـين وـال حـرام ،البت  حـه فقيـر  1اػ آنسا 

تهـام وـال را حـه حنـابراین،  ،واضب حاشد و اػ طرفی عـين حـرام قابـل تشـصيص نيسـت
کــه وقــدار واقعــی حــرام را صــدقه داده حاشــد و فقيــر هــن حــه دهــ فقيــر وی ــت  د حــه ایــن ني 

خافت وی ت در که حـالل بـوده و وـال ، سپس فقير حا وصالحه، کند ههين ني  وقداری 

                                                           
 .  است که حرام بوده ظوِد ههان والی . 1
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کـرده و بـر وی ظود شصص وی  ،واضـبحنـابر احتيـاط  و گردانـد حاشد را اػ آن وال ضدا 
کن شرع انسام شود پرداظت این صدقه حا اضاػۀ  .  حا

o اجهااًل بداند وقدار حرام بیشتر از خهس است ولی ،صاحج وال حرام وعلوم نباشد 

کـه انسـان نتوانـد آنهـا را  . 749 مسأله گر وال حالل حا وال حرام طوری وصلوط شود  ا
کـــه وقـــدار حـــرام بیشـــتر اػ ظهـــس  اػ خکـــدخگر تشـــصيص دهـــد و فـــرد اضهـــااًل حدانـــد 

کـافی  حکن وسـألۀ قبـل را دارد و، حاشد پنسن وال وغکور( وی )خک پرداظـت ظهـس 
 .  نيست

o هر دو وعلوم باشد ،وقدار حرام و صاحج وال 

ــد و  . 751 مسأله ــا حــرام وصلــوط شــود و انســان وقــدار حــرام را حدان گــر وــال حــالل ح ا
ــا ، صــاحبش را هــن حشناســد ــه صــاحبش حدهــد و تعيــین وــال ح واضــب اســت آن را ح

 .  رضاخت هر دو نفر آنها ظواهد بود

o ال وعلوم باشد ولی صاحج و ،وقدار حرام وعلوم نباشد 

گر وال حالل حا حرام وصلوط شـود و انسـان وقـدار حـرام را ندانـد . 751 مسأله ولـی  ،ا
 طنانشه وهکن حاشد رضاخت صاحبش را حا صلح و واننـد آن، صاحبش را حشناسد

کار را حکند، آوردحه دست   ؛ حاخد این 

که نتوانند خکدخگر را راضی نهاخند  طنانشه وصلوط شدن وـال حـرام ، در صورتی 
کـه وعلـوم اسـت وـال آن شـصص ، الل حه تقصير ظود فرد نباشدحا ح حاخـد وقـداری را 
 ؛ پرداظت بیشتر اػ آن وقدار الػم نيست، حاشد حه او حدهد و در این صورتوی
گر در وصلوط شدن دو وال حـالل و حـرام حـا خکـدخگر  ا ا ـر حاشـد، او  ، ظـودش وقص 

ــر پرداظــت وقــدار وعلــوم کــه ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،عــالوه ب حاخــد وقــدار بیشــتری را 
 .  دهد وال طرف وقابل است نيز حه او حدهد احتهال وی
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که طرفين حـا هـن در تعيـین وقـدار شاخان عکر است،   این وطلب در صورتی است 
ــزاع و وشــاضره نداشــته  کــدام قســهت وــال داده شــود ن کــس اػ  ــا در اخنکــه ســهن هــر  خ

کن شرع بروند تا نزاع ب، حاشند  .  ین آن دو را حل  و فصل نهاخدوگرنه حاخد نزد حا

o طور اجهالی وعلوم باشد وقدار حرام وعلوم باشد و صاحج وال به 
ــوم حاشــد و  . 752 مسأله ــدار حــرام وعل ــا حــرام وصلــوط شــود و وق ــی ح ــال حالل ــر و گ ا

ص بیـرون نيسـت که صـاحب آن اػ طنـد نفـر وشـص  ولـی نتوانـد حفههـد ، انسان حداند 
 ؛ حاخد حه آنها اطالع دهد، خک اػ آنهاست کدام

وــال وــا »: و دخگــران حگوخنــد« وــال وــن اســت»: پــس طنانشــه خکــی اػ آنهــا حگوخــد 
کردند، «نيست  ؛ حه ههان شصص حدهد، خا او را تصدیق 
گر دو نفر خا بیشتر حگوخنـد  طنانشـه حـا وصـالحه و واننـد آن نـزاع ، «وـال واسـت»: ا

کن شرع وراضعه نهاخند، آنها حل  نشود  ؛ حاخد برای فيصلۀ نزاع حه حا
گر ههه اظهار بی  کنند و حاضر حه وصالحه هـن نشـوند ا ظـاهر آن اسـت ، اطالعی 

کن شـرع  شود که صاحب آن وال حه قرعه تعيین وی که حا و احتياط واضب آن است 
ی قرعه حاشد  .  خا وکيل او وتصد 

o كه بعد از پرداخت خهس  وعلوم شود وقدار حرام بیشتر بوده است ،حكن ووردی 
گر فرد ظهـس وـال حـال . 753 مسأله کـه ا ل وصلـوط حـه حـرام را حدهـد و حعـد حفههـد 

که وی، وقدار حرام بیشتر اػ ظهس بوده اػ ، داند اػ ظهس بیشتر بـوده حاخد وقداری را 
 .  حه فقير دارای شراخط استحقاق صدقه حدهد، طرف صاحب آن

o كه بعد از پرداخت خهس كهتر بوده است ،حكن ووردی   وعلوم شود وقدار حرام 
گر فرد ظهـس وـال حـال . 754 مسأله کـه ا ل وصلـوط حـه حـرام را حدهـد و حعـد حفههـد 

کهتر اػ ظهس بوده که اضـافه  واضب نهیحنابر احتياط  ،وقدار حرام  تواند وقداری را 
 .  پس حگيرد، بر وقدار حرام داده است
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o بعد از پرداخت خهس حالل وخلوط به حرام یا صدقه ،پیدا شدن صاحج وال 
گــر انســان ظهــس وــال حــالل وصلــوط حــه حــرام را بپــ . 755 مسأله کــه  رداػدا خــا وــالی 

ــت او صــدقه حدهــد صــاحبش را نهی طنانشــه حعــد اػ آنکــه صــاحبش  ،شناســد حــه ني 
 .  حاخد حه وقدار والش حه او حدهد الػمحنابر احتياط  ،راضی نشود، پیدا شد

o گرفته  كه ،وال حالل وخلوط به حرام ق   از بابت درآود به آن خهس تعل 

کـه وـال حـرام حـا آن وصلـوط شـ . 756 مسأله گر وال حاللی  ـق ، دها ظهـس حـه آن تعل 
ل ،گرفته حاشد که او  ظهس حالل وصلوط حه حرام آن را حـه ، احتياط واضب آن است 

گغشـته بیـان شـد که در وساجل  تی  ـق ،سـپس؛ بپـرداػد، کيفي  ظهـس حـه  حـه سـبب تعل 
ۀ وال حدهد، وال حالل  .  ظهس دخگری هن اػ حقي 

ــرد  وــثالً  گــر ف ــه حــرام 334ا کــه در  هــزار تووــان وــال حــالل وصلــوط ح داشــته حاشــد 
کـه در انتهای سال ظهسی وی حاقی وانـده و در وؤونـه صـرف ن شـده و حـا توضـيحاتی 

ـق حگيـرد، درآود عکر شد حصش ظهس حاخـد احتـدا ، اػ این ضهت هن حه آن ظهـس تعل 
هــزار تووــان  344هــزار تووــان را حاحــت ظهــس حــالل وصلــوط حــه حــرام بپــرداػد و اػ  334

، وــان را حــه عنــوان ظهــس درآوــد پرداظــت نهاخــد و در نتيســههــزار تو 324، حاقيهانــده
 .  واند هزار تووان براخش حاقی وی 354
o كه وال حرام وخلوط شده با حالل  خهس یا زكات یا وقف باشد ، ووردی 

کــه حــا وــال حــالل فــرد وصلــوط شــده اســت . 757 مسأله گــر وــال حراوــی  ظهــس خــا ، ا
ه حــرام حــا دادن در ایــن صــورت وــال وصلــوط حــ، حاشــد خــا ظــاص ػکــات خــا وقــف عــام
 ؛ شود ظهس حالل نهی

کـه والـک آن وعلـوم اسـت  کـه حاخـد بـرای  بـر آن ضـاری وی، حلکه حکن والی  شـود 
کـرده و ، پاک نهودن وال اػ حرام حه ولی  و سرپرست ظهس خا ػکات خـا وقـف وراضعـه 
عهــل نهــوده و وــال حــرام را اػ ، های عکــر شــده در وســاجل قبــل وطــابق حــا خکــی اػ شــيوه

 .  ا نهاخدحالل ضد
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o كه به صورت دین در ذو   ،وال حرام  شخص باشد ۀدر صورتی 
کسی وال حرام حاشد . 758 مسأله ۀ  گر در عو  ـا عـين وـال حـرام ووضـود نباشـد ،ا  1،او 

حلکـــه حکـــن آن حـــه ؛ ضـــای ظهـــس دادن )ظهـــس حـــالل وصلـــوط حـــه حـــرام( نيســـت
 :  صورت عیل است

حاخـد آن ، ناسدضنس و وقدار وال حرام را حداند و صاحبش را حش، طنانشه فرد - 
 ؛ را حه او برگرداند

گر صاحبش را نهی - وثـل  ،ولـی تردخـدش بـین تعـداد وحصـوری حاشـد ،شناسـد ا
ص اسـت کـه اػ ههـۀ ، اخنکه حداند خکـی اػ آن طنـد نفـِر وشـص  احتيـاط واضـب اسـت 

گر رضاخت ههۀ آنان وهکن نباشد آنان رضاخت حطلبد کند، و ا  ؛حاخد حه قرعه عهل 
گــر صــاحب وــال حــرا - حاخــد آن وــال را اػ ، م در بــین تعــداد غيــر وحصــوری حاشــدا

دارای شـراخط اسـتحقاق صـدقه حدهـد و احتيـاط  یضانب صاحب واقعيش حـه فقـرا
کن شــرع حاشــد ــا اضــاػۀ حــا ــه دادن صــدقه ح ک های دخگــر  و صــورت واضــب آن اســت 

 .  آخد در وساجل حعد وی ،وسأله
ــ . 759 مسأله گــر وــال حــرام در عو  ولــی  ،حدانــدکســی حاشــد و ضــنس وــال حــرام را  ۀا

ــر نباشــد  پرداظــت وقــدار، وقــدار آن را ندانــد و در ندانســتن وقــدار وــال حــرام وقص 
اقل   ؛ حاشد کافی وی ،که وعلوم است وال دخگری استحد 

ر حاشد  گر در ندانستن وقدار وال حرام وقص  احتيـاط واضـب اسـت وقـدار  2،ولی ا
   3.بیشتر را حدهد

                                                           
کرده و آن وال در نزدش تلف شود خا آن را اتالف نهاخد ،وانند اخنکه فرد. 1 خـا وـالی ، وال شصصی را غصب 

که اػ راه قهار کرده حاشدحه دست  را  ه ،آورده هزخنه   . اش ضاون آن وال ظواهد بوددر این صورت عو 

ـهوانند اخنکه ف. 2 کرده و عو  اش حـه وقـدار وـال حـرام وـدیون رد وال شصصی را غصب نهوده و آن را وصرف 
کــه حــدهکار شــده وــی ،شــده حاشــد و اػ ههــان احتــدا ولــی طــون وقــدار آن را ، دانســتهوقــدار وــال حراوــی را 

کـرده حاشــد خـا اخنکـه فـرد وـالی را ، خادداشـت نکـرده و ػوـان طـوالنی فاصــله شـده کــه وقـدار آن را فراوـوش 
کـرده و حـدون اقـدام بـرای اطـالع اػ وقـدارش کردن بوده غصـب  کـرده ، قابل شهارش خا وػن  آن را وصـرف 

 . حاشد

ه. 3 گر وقدار حـرام را وی ،البت  کـه نهی، را هـن قـباًل پرداظتـه دانسـته و وبلغـی   ا ـا اػ آنسـا  دانـد طقـدر اػ آن را   او 
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ــه در هــر حــال طنانشــه والــک را حشنا گــر  حاخــد آن وــال را حــه او برگردانــد ،ســدالبت  و ا
ــین تعــداد وحصــوری حاشــد ،شناســد صــاحبش را نهی ــی تردخــدش ب وثــل اخنکــه ، ول

ص است کـه اػ ههـه رضـاخت ، حداند خکی اػ آن طند نفِر وشص  احتياط واضب است 
کند گر رضاخت آنها وهکن نباشد حاخد حه قرعه عهل   ؛ حطلبد و ا

گر صـاحب وـال حـرام در   ا ا حاخـد آن ، بـین تعـداد غيـر وحصـوری نـاوعلوم حاشـداو 
و احتيـاط  دارای شراخط اسـتحقاق صـدقه حدهـد یوال را اػ ضانب صاحبش حه فقرا

کن شرع حاشد که دادن صدقه حا اضاػۀ حا  .  واضب آن است 
ــۀ فــرد حاشـد و وی ضــنس وــال حـرام را ندانــد . 761 مسأله گـر وــال حـرام در عو  ولــی ، ا

که وال حرام اػ  کـه ضـنس ، است 1«اشيای قيهی»حداند  حکـن آن وثـل ضـایی اسـت 
که در وسألۀ قبل بیان شد    .آن را حداند 

گر ضنس وال حرام را نداند . 761 مسأله ه اسـت اػ  ،ا که در عو  ولی حداند وال حراوی 
ــه اســت  وی 2«اشــيای وثلــی» ــا ندانــد آنشــه در عو  ــا « قيهــی»بــوده خــا « وثلــی»حاشــد خ خ

که وهکن حاشد و، وصتلف )اػ هر دو نوع( کـه  در صورتی  ـه خـا سـصتی  ضـرر قابـل توض 
ل نهی ح( نداشـته حاشـدوعهواًل تحه  ـر  کـه ، شود )ح  کنـد  حاخـد هـر طـور شـده اطهينـان 

ه گـر ووضـب  وثـل آنکـه حـا والـک وصـالحه نهاخـد؛ اش اػ حدهی پاک شده استعو  و ا
 . شود حکن اشيای قيهی در وورد آن ضاری وی، ضرر خا حرح حاشد

گر فـرد وـال حـالل وصلـوط حـه حـر . 762 مسأله ام را قبـل اػ پرداظـت ظهـس اتـالف ا

                                                                                                                               
ص وی بــراخش نا  فعلــی ، وقــدار حــدهی داده حاخــد وقــدار بیشــتر را  حنــابر فتــوٰی  ،در ایــن صــورت .حاشــد وشــص 
گر وی؛ حدهد کسی  344داند   وثاًل ا ا نهی ،حدهکار بوده هزار تووان حه  هزار تووـان اػ آن را داده  34داند قباًل  او 
 .  هزار تووان بپرداػد 34در این صورت حاخد ، خا بیشتر

کــه حــه ســب ،«اشــيای قيهــی». 1 اتویژگــی ب اظــتالف دراشــياجی هســتند  افــرادش )ونظــور  هــا و ظصوصــي 
کــه در ضلــب عرضــه و تقاضــا و رغبــت عقــال در آن تــأثير دارد( اتی اســت  قيهــت آن وتفــاوت ، ظصوصــي 

ات آن؛ حاشد وی ه حه ظصوصي  که حا توض   .  کند قيهت انواع وصتلف آن تغيیر وی ،وانند اسب 

ـه حـه ویژگـی ،«اشـيای وثلـی». 2 کـه حـا توض  قيهـت وسـاوی  وعهـوالً ، کسـان و ههاننـدهـای خاشـياجی هسـتند 
کـه در ضلـب عرضـه و تقاضـا و رغبـت عقـال تـأثير دارد اتی  ، دارند و وثل و واننـد آنهـا اػ ضهـت ظصوصـي 

گندم؛ فراوان است  .  برنذ خا حبوحات، ضو، وانند 
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ــۀ وی نســبت حــه وقــدار حــرام وــدیون وــی، نهاخــد شــود و دخگــر ضــای دادن ظهــس عو 
« 333تـا  335»حلکه حاخـد وطـابق حـا وسـاجل ، )ظهس حالل وصلوط حه حرام( نيست

 .  عهل شود

 1 .وعدن 
، ػغــال ســنگ، نفــت، آهــن، وــس، ســرب، نقــره، واننــد طــال« وعــدن» . 763 مسأله
وحســوب « انفــال»اػ ، های دخگــر ضيــوه و وعــدن، گــوگرد، نهــک، ػاح، عقيــق، فيــروػه
 ؛ حاشد و ولک اخشان وی خعنی وال اوام، شود  وی

کسی طيزی اػ آن را  گر  م وسـاجل  - ولی ا کـه در ضلـد سـو  حا توضـيحات و شـراخطی 
کنـد( خـا اسـتصراح نهاخـد - شودعکر وی« 3134و  3133» ، در اظتيـار حگيـرد )حيـاػت 

کند و طنانشه حه حد  نصاب برسدتواند آن را ب وی ک  حاخد ظهس آن را ، رای ظود تهل 
 .  حدهد

ۀ طـــال( « 33»نصـــاب وعـــدن  . 764 مسأله ـــال وعهـــولی طـــالی وســـکوک )ســـک  وثق
کــردن  1؛اســت کــن  ــرد اػ وعــدن بیــرون آورده پــس اػ  کــه ف ــر قيهــت شــيجی را  گ خعنــی ا
ۀ طـال( برسـد« 33»حه ، های استصراح آن هزخنه  ،وثقال وعهولی طالی وسـکوک )سـک 

کســـر وصـــارح حعـــدی آن اػ قبيـــل هزخنـــۀ ظـــالص ســـاػی و  حاخـــد ظهـــس آن را پـــس اػ 
 .  فورًا بپرداػد، تصفيه

کــه فـرد اػ وعــدن اسـتصراح نهــوده اسـت . 765 مسأله طنانشــه قيهــت آن ، شـيجی را 
کســر هزخنــه ۀ « 33»حــه ، های اســتصراح پــس اػ  وثقــال وعهــولی طــالی وســکوک )ســک 

 ؛ واضب نيستپرداظت ظهس آن حه عنوان ظهس وعدن ، طال( نرسد

ه آن شیء ضزء درآود سـال او وحسـوب وی  شـود و ظهـس آن در صـورتی الػم   البت 
که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد  .  است 

                                                           
ۀ طـال( اسـت ،طـالی وسـکوک وثقال شـرعی 24دخنار شرعی )« 24»نصاب وعدن . 1 حنـابر آنشـه  و خعنـی سـک 

که وثقال حاػاری خا صيرفی سه طهـارم آن اسـت وثقـال حـاػاری طـالی وسـکوک « 33»وعـادل  ،گفته شده 
ۀ طال( وی  . شود عکر وی« دخات»فصل  ،در ضلد طهارم« گرم»و توضيح وقدار آن حه  حاشد)سک 
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گـر حـه حـد  ؛ حکـن وعـدن را دارنـد، الػمحنابر احتيـاط  ،گر و آهک . 766 مسأله پـس ا
کسـر هزخ، الػمحنـابر احتيـاط  ،نصاب برسند ظهـس ، های وربوطـه نـهفـرد حاخـد پـس اػ 

کسر وؤونۀ سال )هزخنه  .  های ػندگی شصصی و ظانوادگی( بپرداػد آنها را فورًا حدون 
ــــزی . 767 مسأله کــــه اػ وعــــدن طي ــــیحــــه دســــت  کســــی  حاخــــد وطــــابق حــــا ، آورد و
طـه در ، طـه وعـدن روی ػوـين حاشـد خـا زیـر آن، ظهس آن را فورًا حدهد «331» وسألۀ

که ولک او است که والک نداردخا در ضایی ح ػوينی حاشد   . اشد 
کســر  . 768 مسأله کــه اػ وعــدن بیــرون آورده پــس اػ  ــد قيهــت طيــزی را  گــر فــرد ندان ا
ۀ طال( وی« 33»حه ، های استصراح هزخنه رسـد خـا  وثقال وعهولی طالی وسکوک )سک 
ــه ــردن، ن ک کــه طنانشــه وهکــن حاشــد حــا وػن  ــاط الػم آن اســت  خــا اػ راه دخگــر ، احتي

کند گر وهکن ن قيهت آن را وعلوم   .  ظهس بر او واضب نيست، باشدو ا
گر طند نفر طيزی را اػ وعدن اسـتصراح نهاخنـد . 769 مسأله کسـر ، ا طنانشـه پـس اػ 
ۀ طـال( « 33»قيهت آن حه ، های استصراح هزخنه وثقال وعهولی طالی وسـکوک )سـک 
کدام اػ آنها این وقـدار نباشـد، برسد پرداظـت ، بـر هـر خـک اػ ایـن افـراد، ولی سهن هر 

 ؛ ن ظهس وعدن واضب نيستظهس سهن ظوخش حه عنوا

ا سهن هر فرد ضزء درآود سال او وحسوب وی  شود و ظهـس آن در صـورتی الػم   او 
که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد  .  است 

کــه ولــک دخگــری  . 771 مسأله ــی واقــع شــده اســت  ــه در ػوين ک ــرد اػ وعــدنی  ــر ف گ ا
کـه وشـهور فروـوده، هاخـدشيجی اسـتصراح ن، حاشد حدون اضاػه اػ والک ػوين وی : انـد 
وــال صــاحب ولــک اســت و ظهــس آن حــه عهــدۀ وی ، آخــد ویحــه دســت  آنشــه اػ آن»

 ؛ «حاشد  وی

کــه حــا هــن   ولــی ایــن وطلــب ظــالی اػ اشــکال نيســت و احتيــاط واضــب آن اســت 
کنند و طنانشه حه وصالحه راضی نشوند کن شرع وراضعه نهاخند تـا ، وصالحه  حه حا

  .نزاع را فيصله دهد
کـرده . 771 مسأله گر فرد ظهس آنشه را اػ وعدن اسـتصراح  کـه بیـان  - ا حـا توضـيحی 
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خاد بیاخد - شد س وغکور اػ وصارح سالش ز الػم نيست دوحـاره ، بپرداػد و اووال وصه 
ســود نهاخــد و آن ســود تــا ســر ســال ظهســی ، وگــر آنکــه در آن وــال؛ ظهــس آن را حدهــد

 .  حاقی وانده و صرف در وؤونه نگردد

 3 .گنج 
کــه وصفــی شــده و اػ دســترس افــراد ظــارح « گــنذ» . 772 مسأله وــالی اســت ونقــول 

کــوه خــا دیــوار پنهــان حاشــد و بــودن آن در آنســا ، گردخــده اســت و در ػوــين خــا درظــت خــا 
کـه آن وـال ،و در ایـن وـورد اوری وعهـول و وتعـارف نباشـد طـال و نقـره ، فرقـی نيسـت 

 .  حاشد خا غير آن
گــنذ  . 773 مسأله ـــوثقــال وعهــولی نقــرۀ وسک« 343»نصــاب  ــا وک )ـ ۀ نقــره( و خ ســک 

ۀ طـال( اسـت« 33» گـر قيهـت طيـزی را  1،وثقال وعهولی طالی وسکوک )سـک  خعنـی ا
گــنذ ــه دســت  کــه اػ  گــنذ وــیح کــردن هزخنــۀ اســتصراح  کــن  ــا ، آورد پــس اػ  وســاوی ح

 .  فورًا واضب است، پرداظت ظهس آن، قيهت خکی اػ این دو حاشد
گنذ )والک شـدن آن( . 774 مسأله ک  کـهوشـروط حـه ایـن ، ضایز بودن تهل  اػ  اسـت 

کـه شـرعًا حـدون والـک وحسـوب وی کـه   اووالی حاشد  شـوند خـا والـک آن فـردی حاشـد 
   2.شرعًا وحترم نيست، اووال او
کـه  . 775 مسأله ـی بـوده  کـافر عو  گنذ ولِک وسـلهان خـا  که آن  گنذ حداند  گر خاحندۀ  ا

کنون ػنده هستند ظود او خا ورثه گـنذ را حـه ، در این صورت، اش هن ا طنانشـه حتوانـد 
کار را حکند، اش برساند ورثهاو خا   .  واضب است این 

                                                           
گنذ. 1 گفته شدهحنابر  دخنار شرعی است و« 24»درهن شرعی خا « 244» نصاب  اری حسـب وثقـال حـاػ ،آنشه 

فصـل  ،در ضلـد طهـارم« گـرم»و توضـيح وقـدار آن حـه  حاشـدخا صيرفی برابر حا وقـدار عکـر شـده در وـتن وـی
 . شود عکر وی« دخات»

گنذ. 2 ــک  ـه تهل  کـه ضــزء ويــراث فرهنگــی و آثــار حاسـتانی حــه حســاب وی البت  وــورد ، آخــد هــای حســيار قــدخهی 
وـورد اعتهـاد  ۀرا ضهـت نگهـداری حـه نهـاد وربوطـآنهـا ، شـود و خاحنـدگان رظصت نبوده و اضاػه داده نهی

 . تحویل دهند
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گر نتواند آن والـک )ظـود ا ا گـنذ، فـرد خـا ورثـۀ او( را حشناسـد او  اوـوال  حکـن، بـر آن 
کـه الػم اسـت حـه ضسـتسوی والـک آن بپـرداػد و در   الهالـک ضـاری وی وسهـول شـود 

که اػ خـافتن والـک آن حـه ـی نااويـد شـود صورتی  کل  رای شـراخط دا یآن را حـه فقـرا، طـور 
کن ، واضـبحنابر احتيـاط  استحقاق صدقه دهد و پرداظـت ایـن صـدقه حـا اضـاػۀ حـا
 .  شرع خا نهاخندۀ او حاشد

گــر . 776 مسأله گــنذ عکــر شــده ا گــنذ حدانــد  ــی  ،خاحنــدۀ  کــافر عو  ــا  ولــِک وســلهان خ
که فوت شده  وی حکـن ، الػمحنـابر احتيـاط  ،اند و وارثی را بـرای آن فـرد نشناسـد حاشد 

که وارث ندار  .  شود  بر آن ضاری وی 1دکسی 

ـی وی کـافر عو  گنذ وـغکور ولـِک وسـلهان خـا  که  گنذ حداند  گر خاحندۀ  ه ا حاشـد   البت 
خــاد کرده  هــای حســيار قــدخن ػنــدگی وی کــه در ػوان ووضــب ، انــد و ایــن فاصــلۀ ػوــانی ز

کـــه وضـــود داشـــتن خـــا وضـــود نداشـــتن وارثـــی بـــرای آن در ایـــن  ؛نـــاوعلوم حاشـــد، شـــده 
گن ،صورت ک نهاخد حاشد و وی  ذ را دارا ویاحکام  ، تواند آن را برای ظود بردارد و تهل 

 .  فورًا حدهد، ولی حاخد ظهس آن را حا وضود سایر شراخط
کسی نيست . 777 مسأله که ولک  گر انسان در ػوينی  وات است و ظـود او حـا ، ا خا و 
کنـد، والک شده 2،احياء احکـام عکـر شـده در وسـاجل قبـل در وـورد آن ، گنسی پیدا 
 .  شود  ویضاری 
که اػ دخگری ظرخداری نهوده . 778 مسأله گر فرد در ػوينی  خا اخنکـه آن را حـا اضـاره ، ا

کرده ف  ـی ، و وانند آن تصر  کـافر عو  ـق حـه وسـلهان خـا  که شـرعًا وتعل  کند  گنسی پیدا 
گــر نباشــد کــه ایــن فاصــل، هــای حســيار قــدخن اســت حاشــد وربــوط حــه ػوان خــا ا  ۀطــوری 

خاد که وضـود داشـ، ػوانی ز نـاوعلوم ، تن خـا وضـود نداشـتن وارثـی بـرای آنووضب شده 
ــردارد وی، حاشــد ــرای ظــود ب گــنذ را ب ــد آن  ــا وضــود ســایر ، توان ــد ظهــس آن را ح ــی حاخ ول
 .  فورًا حدهد، شراخط

                                                           
 .  شود عکر وی« ارث»فصل  ،احکام آن در ضلد طهارم. 1

کردن ػوين»فصل  ،های ووات در ضلد سوم وساجل وربوط حه احيای ػوين. 2  .  شود عکر وی «های وواتآحاد 
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گــر ا ــه ا گــنذ وــالالبت  کــه آن  در ، والــک قبلــی ػوــين اســت حتهــال عقالیــی حدهــد 
که آن فرد عو گـن صورتی  ـت اليد بـوده )خعنـی ػوـين وـغکور و نيـز  ذ خـا ضـای آن حـه تبعي 

ف او بوده اسـت(، ػوين کنـد ، حاخـد حـه او اطـالع دهـد، در اظتيار و تصر  عـا  گـر اد  پـس ا
گنذ   ؛ حاخد آن را حه وی تحویل دهد، اوست والکه آن 

عایی نکند  گر طنين اد  کـه قبـل اػ او والـک ػوـين بـوده و عو اليـد ، ولی ا کسـی  حـه 
کــه پــیش اػ او اطــالع دهــد و حــه ههــين ، شــده  وحســوب وی کســانی  ــه تهــام  ترتيــب ح

 ؛ ظبر دهد، اندشده  اند و عو اليد وحسوب وی والک ػوين بوده
کدام اػ آنان ا طنانشه هير  گونه، او  عا نکنند حه  گنذ بـراخش آن را اد  که خاحندۀ  ای 

کـه وسـلهان خـا کـه در ػوان وعلوم نباشد  ـی   آن را، کـرده هـای اظيـر ػنـدگی وی کـافر عو 
کــرده ــک  ، ولــی حاخــد حــا وضــود ســایر شــراخط، توانــد آن را بــرای ظــود بــردارد وی، خــا نــه تهل 

 .  ظهس آن را فورًا حدهد
گر فرد در خک ػوان در وکان . 779 مسأله کـه قيهـت  ا کنـد  گنذ پیدا  دی  های وتعد 

کسر هزخنۀ استصراح ۀ « 343»روی هن ، آنها پس اػ  وثقال وعهولی نقرۀ وسـکوک )سـک 
ۀ طال( حاشد وثقال وعهولی طالی« 33»نقره( خا  حاخد ظهـس آن را فـورًا ، وسکوک )سک 
 ؛ حدهد

گر در ػوان  کنـد ولی ا گـنذ پیـدا  گـر فاصـلۀ ػوـانی بـین آنهـا، های وصتلف  ، پـس ا
خــاد نباشــد خــاد  حاخــد قيهــت ههــۀ آنهــا روی هــن وحاســبه شــود، ز گــر فاصــلۀ ػوــانی ز و ا

گانه وحاسبه وی، حاشد کدام ضدا  . گردد هر 
گنسـی  . 781 مسأله گر دو خا طنـد نفـر  کسـرا کـه قيهـت آن پـس اػ  کننـد  هزخنـۀ  پیـدا 

ۀ نقره( خا « 343»حه ، استصراح وثقال وعهـولی « 33»وثقال وعهولی نقرۀ وسکوک )سک 
ۀ طال( برسد بـر ، ولی سهن هـر خـک اػ آنـان حـه ایـن وقـدار نباشـد، طالی وسکوک )سک 

گــنذ واضــب  رداظــت ظهــس ســهن ظــوخش حــه عنــوان ظهــسپ، خــک اػ ایــن افــراد هــر
 ؛ نيست

ا سهن هر فرد ضزء درآود سال او وحسوب ویا  و ظهـس آن در صـورتی الػم  شود  و 
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که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد  .  است 
کنــد . 781 مسأله گــر انســان حيــوانی را ظرخــداری نهاخــد و در شــکهش وــالی پیــدا  ، ا

که والط د فروشنده خا صاحب قبلی آن اسـت و آن فـر نانشه احتهال عقالیی حدهد 
در اظتيـار ، اسـت )خعنـی حيـوان  بر حيوان و آنشه در شکهش پیدا شده عو اليد بـوده

ف وی بوده(  ؛ حاخد حه آن فرد اطالع دهد، و تصر 

که آن وال  کند  عا  گر اد  گـر  حاخـد آن را حـه وی تحویـل دهـد، اوسـت ولـک، پس ا و ا
عا نکند کـه قبـل اػ او والـک آن وـال بـوده و عو، اد  کسـی  ، شـده  ب ویاليـد وحسـو حـه 

که پـیش اػ او والـک بـوده کسانی  اليـد  انـد و عو اطالع دهد و حه ههين ترتيب حه تهام 
که آن وـال  اند و احتهال عقالیی وی شده  وحسوب وی ظبـر ، آنـان حاشـد ولـک، دهد 

 ؛ دهد
ــرای آن نشناســد  گــر ســرانسام وــالکی ب ــا ا ــه، او  گون ــه  کــه خاحنــد ح ــراخش ، وــال ۀای  ب

کـه وسـل کـه در ػوان هان خـاوعلوم نباشد  ـی  آن را ، کـرده هـای اظيـر ػنـدگی وی کـافر عو 
کـرده خـا ک  گـنذ حاشـد، نـه تهل  حاخـد ظهـس آن را ، طنانشـه آن وـال حـه وقـدار نصـاب 

ــابر احتيــاط  حلکــه، حدهــد ــد ، واضــبحن ــز حاخ گــنذ حاشــد ني ــر اػ نصــاب  کهت طنانشــه 
ه را وی ک نهاخد  ظهس آن را حدهد و حقي   .  تواند برای ظوخش تهل 

ـی پـرورش ، در وورد واهی و وانند آن هن، این حکن  که در وحل  ظاص  در صورتی 
کســـی عهـــده خـــا خـــا  ضـــاری اســـت، دار غـــغای او حاشـــد داده شـــود و  گـــر اػ در ـــا ا و او 

گرفته شده حاشد رودظانه کسی الػم نيست، ای   .  اطالع دادن حه 

 1 .كه با فرو رفتن در دریا  آید ویبه دست  جواهری 
گر فرد حا غ . 782 مسأله اصیا خـا خـا رودظانـه ،و  لؤلـؤ و ، های بـزرگ خعنی فرو رفتن حـه در
ـــ ورضـــان ـــه عهـــل آو ـــه در آب ح ک ـــا ضـــواهر دخگـــری  ــــده و پدخـخ ـــرون آورد  د ویـ ـــد بی ، آخ
کـردن هزخنـ، دنی حاشد خا وعدنیــرویی کـن  حـه ، اسـتصراح ۀطنانشه قيهـت آن پـس اػ 
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ۀ طــال( ظهــس آن را  حاخــد، برســد 1ســه طهــارم وثقــال وعهــولی طــالی وســکوک )ســک 
خا بیرون آورده حاشد خا در طند دفعه، حدهد ـه ایـن اوـر ؛ طه در خک دفعه آن را اػ در البت 

که فاصلۀ ػوانی ويان هر دفعه و دفع خاد نباشد ۀدر صورتی است   ؛ دخگر ز

خاد حاشد ا طنانشه فاصلۀ ػوانی بین دو دفعه ز اصـی ، او  وثل آنکه در دو فصل غو 
کسـر هزخنــۀ اسـتصراحپـس ، کــدام طنانشـه هـر، کنـد حـه قيهــت سـه طهـارم وثقــال ، اػ 

آنشه حا فرو رفتن  پرداظت ظهس آن حه عنوان ظهس، وعهولی طالی وسکوک نرسد
خا  ؛ واضب نيست، آخد  ویحه دست  در در

ه در این صورت و طنانشـه تـا  شـود  آن وال ضـزء درآوـد سـال او وحسـوب وی ،البت 
حاخـد ظهـس آن پرداظـت  ،ؤونـه نگـرددانتهای سال ظهسی حاقی حهانـد و صـرف در و

 .  شود
اصـی بیـرون آورنـد . 783 مسأله گر طنـد نفـر ضـواهری را حـا غو  کسـر ، ا طنانشـه پـس اػ 
قيهـــت آن حـــه ســـه طهـــارم وثقـــال وعهـــولی طـــالی وســـکوک ، های اســـتصراح هزخنـــه
ۀ گــر ســهن هــر، طــال( برســد )ســک  اصــی حــه قيهــت  ا کننــده در غو  خــک اػ افــراد شــرکت 
پرداظـت ، بـر هـر خـک اػ ایـن افـراد، ی وسـکوک نرسـدطهـارم وثقـال وعهـولی طـال سه

خــا ظهــس حــه دســت  ســهِن ظــوخش حــه عنــوان ظهــِس آنشــه حــه واســطۀ فــرو رفــتن در در
 ؛ واضب نيست، آخد  وی

و ظهــس آن در صــورتی  شــود  فــرد ضــزء درآوــد ســال او وحســوب وی ولــی ســهن هــر 
که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگر  .  ددالػم است 

خـا حـه وسـيلۀ اسـبابی ضـواهر بیـرون آورد . 784 مسأله گر فرد حدون فرو رفتن در در حـا ، ا
گغشــته بیــان شــد کــه در وســاجل  پرداظــت ظهــس آن الػم  ،حنــابر احتيــاط ،شــراخطی 

 .  است

                                                           
گفتـه شـده ،نصاب وغکور. 1 کـه حسـب آنشـه  ر حـا سـه طهـارم وثقـال حـاػاری خـا برابـ ،خک دخنار شرعی است 

ۀ طـال( وـی عکـر « دخـات»فصـل  ،در ضلـد طهـارم« گـرم»و وقـدار آن حـه  حاشـدصيرفی طالی وسـکوک )سـک 
 . شود وی
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خا بیرون آورد . 785 مسأله گر انسان حدون قصد اخنکه طيزی اػ در خـا فـرو، ا رود و  حـه در
فاقــًا ضــواهری حــ ــک آن ه ات  ، حاخــد ظهــس آن را حدهــد، را نهاخــددســتش آخــد و قصــد تهل 

ـک هـن نداشـته که قصد تهل  که در صورتی  ظهسـش  ،حلکه احتياط واضب آن است 
 .  را بپرداػد

خا فرو رود و حيوانی را بیرون آورد و در شکن آن ضـواهری  . 786 مسأله گر انسان حه در ا
کنــد خــد ، پیــدا  کــه وعهــواًل در شــکهش وروار طنانشــه آن حيــوان واننــد صــدف حاشــد 
و طنانشــه آن حيــوان  حــه حــد  نصــاب برســد حاخــد ظهــس آن را حدهــد طنانشــه، اســت

فاقًا ضواهر حلعيده حاشد که، ات  حـه حـد  نصـاب نرسـيده هرطنـد  احتياط الػم آن است 
 .  ظهس آن را حدهد، حاشد

کـه حـا فـرو رفـتن « غوص»اوور عیل ضزء ووارد عنوان  . 787 مسأله )ظهـس ضـواهراتی 
خا حه دست وی  :  حاشد آخد( نهی حه در

ـــاهی و - ـــه و ـــا رودظان ـــا خ خ ـــه انســـان اػ در ک ـــات دخگـــری  ـــه و صـــيد  حيوان گرفت ها 
 .  است نهوده

خـــا صـــيد نهـــوده و در شـــکهش لؤلـــؤ خـــا ورضـــان خافتـــه ا وـــاهی - کـــه انســـان اػ در ی 
 .  تــاس

خا بیرون آورده وی - که اػ در خا نبوده  اووالی  که پیداخش آنها در در وثل اخنکه ، شود 
خا غرق شود و صاحبانش  کشـتی کشتی در در که در ويان  آن را رها نهاخند و اووالی را 

که آن اووال را بیرون آورند کسانی   .  باح نهاخندو ،است برای 

گرفته است - خا  کنار در خا خا اػ  که فرد آن را اػ روی آب در  .  ضواهری 

الػم نيست فرد ظهس آن اووال را حه عنوان ظهـِس آنشـه حـه ، در تهاوی ووارد فوق
خـا واسطۀ فرو رفـتن در ولـی ایـن اوـوال ضـزء درآوـد سـال ؛ بپـرداػد، آخـد  ویحـه دسـت  در
که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صـرف در  شود  وی وحسوب وی و در صورتی 

 .  حاشد  پرداظت ظهس آن الػم وی، وؤونه نگردد
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گر فرد در آب فرو برود و وقداری  . 788 مسأله کـه قيهـت آن سـه  1«عنبر»ا بیرون آورد 
ۀ طـال( خـا بیشـتر حاشـدطهارم وثقال وعهولی  حاخـد ظهـس آن را ، طالی وسکوک )سک 

خـا، حلکـه طنانشـه اػ روی آب، فـورًا حدهـد کنـار در حـاػ هـن ههـين ، آوردحـه دسـت  خـا اػ 
 . حکن را دارد

گر . 789 مسأله اصـی ا حـا توضـيحی  - آوردهحـه دسـت  فرد ظهس آنشه را اػ طریق غو 
ـس وـغکور  - که در وساجل قبل بیان شـد خـاد بپـرداػد و اوـوال وصه  اػ وصـارح سـالش ز

سـود نهاخـد و آن ، وگـر آنکـه در آن وـال؛ الػم نيسـت دوحـاره ظهـس آن را حدهـد، بیاخد
 .  سود تا سر سال ظهسی حاقی وانده و صرف در وؤونه نگردد

 6 .غنيهت 
کنند و اووالی را در ضنگ . 791 مسأله ار ضنگ  کف  گر وسلهانان حا  ، آورنـدحه دست  ا

حاخـد ، بوده اسـت نانشه ضهاد حه اور اوامشود و ط گفته وی« غنيهت»، حه آن اووال
که وصصوص حه اوام ـۀ ، اسـت آن اشيایی  کنـار حگغارنـد و ظهـس حقي  اػ غنيهـت 

 ؛ آن را فورًا حدهند

فرقــی ويــان اوــوال ونقــول و اوــوال غيــر ونقــول ، در ثاحــت بــودن ظهــس بــر غنيهــت 
کــه اػ انفــال نيســت ولــی ػوين، نيســت نــد هرط ،وــال عهــوم وســلهين اســت، هــایی 

 .  نباشد ضنگ حه اضاػۀ اوام
گر وسلهانان حـدون اضـاػۀ اوـام . 791 مسأله کننـد ا ـار ضنـگ  کف  ضهـاد هرطنـد  حـا 

گرفتـهت، دفاعی حاشد و اػ آنها غنيهت حگيرند  اوـام انـد وـال هام آنشه حـه غنيهـت 
ی ندارند  .  است و ضنگسوخان در آن حق 

ار است . 792 مسأله کف  طنانشه والکش وحترم الهال حاشد خعنی  ،آنشه در دست 
ی، وسلهان کافر عو  د حاشدخا و، خا   .  احکام غنيهت بر آن ضاری نيست، عاه 

                                                           
که اػ نهنگ عنبرواده ،«عنبر». 1 گـوارش نهنـِگ عنبـر سـاظته ، آخدویحه دست  ای وووی است  در دستگاه 

کسـيده ، شودفع ویشود و اػ راه وصرح خا دهان این حيوان دوی در وساورت هوا و آفتاب در طـول ػوـان ا
ــر تبــدیل وــیشــده و حــه وــاده خــا شــناورند خــا در  .گــرددای حــا بــوی وعط  قطعــات عنبــر وعهــواًل بــر روی آب در
خا کاربرد دارد عنبر در صنعت عطر .آخندویحه دست  سواحل در  . ساػی 
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کـــه وـــالش وحتـــرم  . 793 مسأله کـــافری  برداشـــتن غيـــر قـــانونی و واننـــد آن اػ اوـــوال 
که ظيانت، نيست حـرام ، نقض اوان و شکسـتن پیهـان وحسـوب شـود، در صورتی 
کاری حه آبروی اسالم و وسلهين ضـرحه نزنـدهرطند  ،است وـالی و  فرض شود طنين 

گرفته وی  که اػ این راه  .  حاخد برگردانده شود، واضبحنابر احتياط  ،شود اػ آنان 
کــه وــؤون وی . 794 مسأله گرفتــه و  وشــهور آن اســت  توانــد وــال ناصــبی را بــرای ظــود 

ولی این حکن ظالی اػ اشکال نيست و احتيـاط واضـب در تـرک ؛ ظهسش را بپرداػد
کار است  .  این 

 7 .ی از وسلهان كافر ذو  كه   بخرد زوينی 
ی ػوينی را اػ وسلهان حصرد . 795 مسأله کافر عو  گر  حاخد ظهـس آن را ، حنابر وشهور، ا

ـــا اػ وـــال دخگـــرش حدهـــد حـــه وعنـــای ، ولـــی واضـــب بـــودن ظهـــس، اػ ههـــان ػوـــين خ
 .  در این وورد وحل  اشکال است و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود، وعروفش

 وصرف خهس
 كسج اجازه د ی دربارۀ وصرف خهس و  كل   ر پرداخت آنتوضيحات 

 ؛ شود ظهس حه دو حصش تقسين وی . 796 مسأله

د فقير»است و انسان حاخد آن را حه « سهن سادات»خک قسهت آن   د »خـا ، «سي  سـي 
کـه در سـفر دروانـده شـده»خا حه ، «ختين دی  ـه؛ حدهـد، «سـي  احتيـاط وسـتحب آن  البت 

که سهن سادات را حه وستهد ضاوع راخط داده تا حه وصرف آن برسـاند خـ است  ا حـا الش 
 .  اضاػۀ وی آن را حه وصرف سهن سادات برساند

کــه در ایــن ػوــان« ســهن اوــام»، نصــف دخگــر ظهــس  حاخــد آن را حــه  فــرد، اســت 
کـه او اضـاػه وی راخط حدهـد خـا حـه وصـرفی  و احتيـاط   1دهـد برسـاند وستهد ضاوع الش 

                                                           
کســب اضــا هـن  وــوارد وصـرف ســهن وبـارک اوــامااػ . 1 لـع بــر ضهـات عاوــهاعلــن  ػه اػ ورضـعحـا  رفــع ، و وط 

ن خات ػنــدگی وــؤونين و وؤونــات وتــدی  کــه بــرای وصــارح وــورد نيــاػ ظــوخش  ،ضــرور د و طــه عــام  طــه ســي 
س اسـتدروانده ؛ حاشـدوـی، اند و نيز آنشه ورتبط حا تروخذ و نشر دین و بیان احکـام و وعـارف شـرع وقـد 

ه ورضع دخنی در ػوين هـن  فـاألهن  را نهـوده و در وـواردی اوراعـات  وصارف سهن اوـاماضاػه برای  ۀالبت 
که حه آن درضه اػ اههتر برای هزخنۀ آن وضود دارد وهن که وصرف ت نيست را اضاػه نهی، وصرفی   .  دهدي 
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که آن وستهد ـه )نياػهـای عهـوواعلن  ورضع، الػم آن است  لـع بـر ضهـات عاو  ی و وط 
   1.وؤونين( حاشد

که در وسألۀ قبل عکر شد . 797 مسأله کـه ، توضيح وصرف ظهس  در تهام وواردی 
حـــه اســـتثنای ظهـــس وـــال حـــالل ، حاشـــد ضـــاری وی، ظهـــس در آنهـــا واضـــب اســـت

 ؛ وصلوط حه حرام

حنــابر  ،بـرای پــاک شــدن وـال اػ حــرام، در وـورد حکــن وـال حــالل وصلــوط حـه حــرام
اػ ظهـس حـالل وصلـوط حـه حـرام و  عـناحاخـد ظهـس را حـه قصـد  واضـب فـرداحتياط 

کـه وسـتحق  ظهـس و رد  وظـالن وی، صدقه اػ طرف والـک آن کسـی  حاشـد حدهـد  حـه 
کسب اضـاػه  ،الػمحنابر احتياط  و گغشت« 333»که تفصيل آن در وسألۀ  کار حا  این 

 .  حاشداعلن  اػ ورضع
کــه در وســألۀ  . 798 مسأله ــق شــراخطی  گــر فــرد ظهــس را حــا تحق  بیــان شــد حــا « 333»ا
کن شرع خا وکيل وی وصالحه خا دستگردان نهاخد و ظهس اػ عين وال ونتقـل حـه  حا

ۀ وی شود ين، عو  طـه سـهن سـادات و طـه سـهن  - حاخد برای پرداظـت آن حـه وسـتحق 
کن شرع خا وکيل وی اضاػه حگيرد - اوام  2.اػ حا

 كردن طلج بابت سهن سادات  حساب 

د کســی . 799 مسأله ظــود را حاحــت   بطلــ  ظواهــد طلبکــار اســت و وی  که اػ فقيــر ســي 
 - شــود( عکــر وــی523 و 523»حــا رعاخــت آنشــه در وســاجل  - ســهن ســادات اػ ظهــس

کند کن شرع خا نهاخندۀ او اضـاػه حگيـرد خـا ، واضبحنابر احتياط  ،حساب  حاخد خا اػ حا
حاحــت حــدهی ظــود حــه او ، و حعــدًا وســتحق   3اخنکــه ســهن ســادات را حــه وســتحق  حدهــد

                                                           
 . شود در وسألۀ حعد عکر وی ،توضيح وصرف ظهس وال حالل وصلوط حه حرام. 1

ن له در ووارد وصالحه خا دستگرد. 2 حـا  - حه سادات وستحق  ، ان برای پرداظت سهن سادات اػ ظهسوعظ 
دین ظوخش اضاػه داده - رعاخت شراخط شرعی استحقاق  . اندحه وقل 

ــه هنگــام اعطــای ســهن ســادات حــه وســتحق  3 کــه آن را حاخــد حاحــت ادای دیــن حــه وی نهــی ،. البت  کنــد  توانــد شــرط 
 شود نيز ضاری است. وسأله عکر وی ۀکه در اداو مدر وورد اعطای سهن وبارک اوا ،برگرداند و این حکن
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ــد و وی ــد اػ وســ برگردان گرفتــه و ظــود اػ ضانــب اوتوان ــه عنــوان ، تحق  وکالــت  وــال را ح
کند، سهن سادات خافت   .  قبض نهوده و تحویل حگيرد و حاحت طلبش در

 كردن طلج بابت سهن اوام  حساب 

که اػ فقير . 811 مسأله د و طه عام - کسی  تواند طلب نهی، طلبکار است - طه سي 
کنــد ظـود را حاحــت ســهن وبـارک اوــام گــر وســتحق  ، حســاب  ـی ا نــاتوان اػ ادای  ،حت 

ت وســتحق  حــا قطــع نظــر اػ حــدهی وــغکور 1،حــدهيش حاشــد طــوری  ،وگــر آنکــه وضــعي 
کــه وــورد وصــرف ســهن وبــارک اوــام ــد اخنکــه بــرای نياػهــای  - حاشــد اســت  وانن

کن شـرع خـا  - ضروری ػندگيش دروانده شده است که در ایـن صـورت حـا اضـاػه اػ حـا
کـــه در وســـألۀ  - نهاخنـــدۀ وی توانـــد حـــه وقـــدار وـــی - بیـــان شـــد« 333»حـــا توضـــيحی 

و  حدهــد اســتحقاق شــرعی )واننــد رفــع نيــاػ ضــروری( حــه وی اػ ســهن وبــارک اوــام
 .  تواند آن را حاحت حدهی ظود حه او برگرداندوی ،حعد اػ قبض وستحق  

  پرداخت سهن اوام جهت ادای دین و بدهكاری 
گر حدهکار توانایی والی برای پرداظت حـدهيش را نـدارد . 811 مسأله طلبکـار حاخـد ، ا

گـر ورتکـب وعصـيت شـده و  ،طلبش را نـدارد ۀحه وی وهلت دهد و حق  وطالب ولـی ا
کند کهـک  اػ سهن وبارک اوـام 2تواننددخگران در صورتی وی، وطالبه  حـه حـدهکار 

کــه ایــن اوــر ضــرورت وحســوب شــود )واننــد  نهاخنــد تــا حــدهيش را حــه طلبکــار بپــرداػد 
ه وهلت دادن و صبر نيست و حدهکار را تحـت اخنکه طلبکار حه هير عنوان حاضر ح

ــا ػوينــ، فشــار ــرار داده خ ــت ق ــا هتــک حيثي  ــت خ کــرده اســت  ۀاعخ  ــراهن  حــبس وی را ف
ل آن حرضی حاشد( خا آنکه حا قطع نظر اػ حدهی وغکور که تحه  وی اسـتحقاق ، طوری 

خافـــت ســـهن وبـــارک اوـــام وشـــاحه ، را حـــه ضهـــت دخگـــری داشـــته حاشـــد شـــرعی در
که در  .  قبل بیان شد ۀوسأل توضيحی 

                                                           
ن والی حدهکار. 1 کـرده و حـه وی  ۀطلبکار حق  وطالب، حلکه در صورت عدم تهک  طلبش را ندارد و حاخد صبر 

 .  وهلت دهد تا حعدًا حسب توانایی والی حدهيش را بپرداػد

که در و ،حا کسب اضاػه اػ حاکن شرع خا نهاخندۀ وی. 2  .  بیان شد« 333»سألۀ حا توضيحی 
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  قصد قربت در پرداخت خهس 
واضب در هنگام پرداظت ظهس قصد قرحـت حنابر احتياط  انسان حاخد . 812 مسأله
خعنــی ظهــس را حــه قصــد انســام فروــان ظداونــد و بــرای نزدخــک شــدن حــه او ؛ نهاخــد
طه اخنکه حصواهد آن را حه وستهد خا نهاخندۀ او بپرداػد خا اخنکه حصواهـد آن را ؛ بپرداػد

 .  های وصرف ظهس برساند ودش در ووارد وساػ حه راهظ

گر حدون قصد قرحت ه ا واضب وعصيت حنابر احتياط هرطند  ،ظهس حدهد، البت 
کافی است، نهوده کرده  که پرداظت  ا ظهسی   .  او 

  وال پرداختی  «خهس بودن»عدم لزوم اطالع فقير از 
که وی . 813 مسأله ه فقيـر الػم نيسـت حـ، ظواهد ظهس والش را حه فقير حدهد کسی 

کـه در دل دهد ظهس است اطالع دهد آنشه حه او وی قصـد پرداظـت ، و ههين قدر 
کند در ظاهر حـه عنـوان هرطند  ،کافی است، و ادای ظهس داشته حاشد و فقير قبول 

   1.پیشکش و هدخه آن را بپرداػد

 كه وستحق  سهن سادات كسانی   اند شرایط 
کــه وی ين سـهن ســادات  اداِت اػ ظهـس را حــه آنــان تـوان ســهن ســ در وـورد وســتحق 

که در وساجل حعد بیان وی ،پرداظت نهود  . گردد رعاخت طند شرط وعتبر است 

o د بوده و سيادتش از طرف پدر باشد: شرط اول  سي 
که انسان وی . 814 مسأله دی  کسـی ، حـه او حدهـد تواند سهن سادات اػ ظهس را سي 

کــه نســبت او اػ طــرف پــدر  کــرمعــالی حضــرت رســول ااضــد   -« هاشــن»حــه ، اســت 
خافت ظهس - برسد  .  کافی نيست، و سيادت اػ طرف وادر برای در

                                                           
گـر فـرد وـی ،شاخان عکر اسـت. 1 ظواهـد فعـاًل وـالش را حـه فقيـر قـرض دهـد و در انتهـای سـال ظهسـی حاحـت ا

 .  عکر شد« 544و  333»س حساب نهاخد، حکن آن در وسألۀ ظه
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در ایـــن حکـــن فرقـــی بـــین فقيـــر و ختـــين و وســـافر در راه وانـــده شـــاخان عکـــر اســـت، 
د حاشند، سبيل( نيست و الػم است این افراد )ابن  .  سي 

 های اثبات سيادت  راه 
توانـد حـا  یشود و انسـان و های عیل ثاحت وی خک اػ راه سيادت فرد حا هر . 815 مسأله

کند  : وضود سایر شراخط حه وی ظهس پرداظت 

د بودن فرد حاصل شود -   ؛خقين خا اطهينان حه سي 
کنند ،دو ورد عادل - د بودن فرد را تصدیق     ؛سي 
د اسـت و انسـان خقـين خـا اطهينـان حـه  - کـه سـي  فرد در شهر ظودش وشـهور حاشـد 

 .  ظالف آن نداشته حاشد

کسی حگوخد ،حنابراین گر  دم»: ا وگر آنکه سيادت ؛ شود حه او ظهس داد نهی، «سي 
گردد وی حا خکی اػ راه   1.های فوق ثاحت 

o م  دوازده اواوی باشد ۀشيع: شرط دو 
ســـهن ســـادات اػ ظهـــس حاخـــد حـــه شـــيعۀ دواػده اوـــاوی دارای شـــراخط  . 816 مسأله
ـــاستحق ـــاق داده شـ ـــود و حــه سي  ـ کــه دواػده اوــاوی نيسـ ـــتــوان پرداظنهــی، تــــدی  ت ـ
 . کرد

o مش كين یا ایتام فقير یا ابن سبيل باشد: رط سو   از فقرا و وسا

 3 . كين  فقرا و وسا

 تعریف فقير و وسكين □
که وصارح سال ظود و ظانواده ،«فقير» . 817 مسأله اش را در حـد  شـأن  کسی است 

                                                           
ا سيادت حه راه. 1 کـه برظـی اػ وردوـان عـوام حـه آن اعتـــنهـا ش ی ههشـون ظـوابـــهـای غيـر عقالخاو  اد ـــهدن 

 . شود و اعتباری نداردثاحت نهی، کنند وی
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ة ندارد و اػ تأوين آن ناتوان است کـه اػ فقيـر  ،«وسکين»و  حالفعل و حالقو  کسـی اسـت 
وثل اخنکه نفقـۀ وـورد ؛ تر است اش ناوناسب ت ػندگانیگغراند و وضعي   تر وی سصت

 . اش را هن ندارد احتياح روػانه

 وخارح سال ۀدر وحاسبسال قهری  بودن وعيار □

« سال قهـری»وعيار  - واضبحنابر احتياط  - در وحاسبۀ وصارح سال . 818 مسأله
 .  حاشدػوان اعطای سهن فقرا حه فرد وستحق  وی، و وبدي وحاسبۀ سال است

كه وخارح سال  ونبع داشتن □  كند  را تأوين وی فرددرآودی 
کــه ونبــع درآوــدی دارد واننــد اخنکــه حــا ســرواخۀ . 819 مسأله کســب ظــوخش   کســی 

که آن را اضاره وی تسارت وی دهـد خـا پـولی دارد و آن را حـه وضـارحه  کند خا ولکی دارد 
کشاورػی، داده کـار اداری و غيـر اداری خـا حرفـه و ، حاغبانی، داوداری، خا اشتغال حه 
که ویص تواند وصارح سال ظود را اػ درآود حاصل اػ آن حگغارنـد  نعت و هنری دارد 

ه فقيــر نيســت و نهی، و تــأوين نهاخــد کــه در آن فقــر وعتبــر  تــوان اػ وضوهــات شــرعي  ای 
 .  طيزی حه وی پرداظت نهود، است

 دكن را تأوين نهی فرد وخارح سال كهونبع درآودی  داشتن □
گــر فــرد . 811 مسأله کــ ا ه درآوــد حاصــل اػ آن اػ وصــارح ســالش ونبــع درآوــدی دارد 

کنند فقيـر وحسـوب  ، آن نيست و ونبع درآود دخگری هـن نـدارد ۀکهتر است و تأوين 
ه و وی شــود وی کســری وصــارضش اػ وضوهــات شــرعي  کــه در آن فقــر  تــوان حــه وقــدار  ای 

 .  حه وی پرداظت نهود، وعتبر است حا رعاخت شراخط استحقاق آن

 زر نيااز وقدا داشتن وال اضافه □

کـه حتوانـد آنهـا را  . 811 مسأله گر فرد ولـک خـا سـهام اضـافی و واننـد آن داشـته حاشـد  ا
کـار بیشـتر اػ وقـدار  حفروشد و صرف تأوين وصارح ػندگی اش نهاخد خـا سـرواخه و ابـزار 

کــن ارػش کــار  تــر تبــدیل  احتيــاح و نيــاػ داشــته حاشــد و حتوانــد آنهــا را حــه ســرواخه و ابــزار 
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گونه، کند که سرواخه حه  کـن ارػش ای  کار  تـر نيـز ػنـدگی او را در حـد  شـأن تـأوين  و ابزار 
   .شود در این صورت فقير وحسوب نهی، کند وی

کسری وصارح طنين شصصی اػ وضوهات شرعيه نهی ،حنابراین که  توان برای  ای 
 .  حه وی پرداظت نهود ،در آن فقر وعتبر است

 طلج قابل وصول یا فروش  داشتن □

کــه اػ دخگــری طلبــی . 812 مسأله کــه  فــردی   1توانــدآن فــرا رســيده و وــی سررســيددارد 
ـ کـه وعهـواًل تحه  خـادی  ت ز خافـت ، شـود )حـرح( ل نهـیحدون وشق  آن را اػ حـدهکار در

کسری وصارح سال وی را در حد  شأن تـأوين وـی، نهاخد ، کنـدطنانشه طلب وغکور 
 ؛ فقير نيست

ت که طلب ود  لـی فـرد و ،دار است و فعاًل قابل وصول نيستاین حکن در ضایی 
کسـری وصـارح سـال وی را در وی تواند آن را حـه صـورت نقـد حفروشـد و پـول فـروش آن 

 .  نيز ضاری است، نهاخدحد  شأن تأوين وی
 قابل فروش  غيرداشتن وال اضافی  □

گر فرد وال اضافی . 813 مسأله که پـول فـروش  - وانند ػوين خا وغاػه - ا داشته حاشد 
ــرای وصــارح ســال وی اســت ــافی ب ک ــه ضهتــی ،آن  ــی ح ــا  - ول ــت خ وثــل انحصــار وراث

کسی حاضـر نباشـد آن را ظرخـداری نهاخـد - وشکالت قانونی تـا ، قابل فروش نبوده و 
تــوان بــرای  وی، وقتــی عــغر وی حــاقی اســت و راه دخگــری بــرای تــأوين وعــاش نــدارد

ه که در آن فقر وعتبر است کسری وصارضش اػ وضوهات شرعي  حـا رعاخـت شـراخط  ،ای 
 .  داظت نهودحه وی پر ،استحقاق آن

كهتر از قيهت بازاری  اضافۀ داشتن وال □  قابل فروش به 

گر فرد وال اضافی . 814 مسأله که قابل فروش  - وانند ػوين خا وغاػه - ا داشته حاشد 
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 ؛ شود فقير وحسوب نهی -تر اػ قيهت حاػاری آن  هرطند حه قيهت ارػان -است 

کــه عقــال فقــ  خــاد حاشــد  گــر تفــاوت بــین دو قيهــت حــه قــدری ز ــه ا ط در حــال البت 
فــروش آن واضــب نيســت و تــا وقتــی عــغر ، نهاخنــدضــرورت و اضــطرار حــه آن اقــدام وــی

کســــری  وی، وی حــــاقی اســــت و راه دخگــــری بــــرای تــــأوين وعــــاش نــــدارد تــــوان بــــرای 
ه ـــت شـــراخط  وصـــارضش اػ وضوهـــات شـــرعي  ـــا رعاخ کـــه در آن فقـــر وعتبـــر اســـت ح ای 
 .  استحقاق آن حه وی پرداظت نهود

 ویوخارح سال نسبت به  ،كسبی فرد درآود بودن كهتر □
کـــار وـــورد نيـــاػ  . 815 مسأله کســـب خـــا وســـایل و ابـــزار  گـــر درآوـــد حاصـــل اػ ســـرواخۀ  ا
کهتـر حاشــد و نياػهـای او را تــأوين  صـنعت گر خــا تـاضر و واننــد آن اػ وصـارح ســال وی 
کس شود و وی فقير وحسوب وی طنين شصصی، نکند ش ـری وصارضــتوان تنها برای 

ه   ؛ حه وی پرداظت نهود -رعاخت شراخط استحقاق آن حا  -اػ وضوهات شرعي 

کـــار وـــورد احتيـــاح ظـــود را  الػم نيســـت گونـــه افـــراد ایـــن ،حنـــابراین ســـرواخه و ابـــزار 
کـار و  حلکه وی؛ حفروشند و حه وصرف وصارح ظوخش برسانند توانند آنها را برای اداوـۀ 

 . کسب درآود نگه دارند
 وانند آنو  (در حد  شأن)عدم لزوم فروش ونزل وسكونی  □

کــــه ظــــرح ســــال ظــــود و ظــــانواده . 816 مسأله ــــه، اش را نــــدارد فقيــــری  گــــر ظان ای  ا
که ولک او است و در آن سکونت دارد داشته ، خا وسيلۀ سـواری داشـته حاشـد، حاشد 

بــرای هرطنــد  -طنانشــه در حــد  شــأن او بــوده و عرفــًا وــورد احتيــاح و نيــاػ وی حاشــد 
کســـری وصـــارضش اػ  الػم نيســـت آنهـــا را حفروشـــد و وی - حفـــظ آبـــروخش تـــوان بـــرای 
ه که فقر در آن وعتبر است  وضوهات شرعي  حـه  -حـا رعاخـت شـراخط اسـتحقاق آن  -ای 
 .  وی پرداظت نهود

کـه ، لباس تاحستانی و ػوستانی، ظرف، فرش، اثاث ظانه واشين و سـایر وـواردی 
 . ههين حکن را دارد ،فرد عرفًا حه آنها احتياح دارد نيز
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گر در نزد ف ا ا وـثاًل  ،بیشتر اػ وقدار احتياح عرفـی او ووضـود حاشـد، این اشياء، رداو 
خادی کافی برای برطرف شدن احتياضـات طـول  ،طند واشين داشته حاشد و وقدار ز

 .  شود فقير وحسوب نهی، سال او حاشد
 یا لوازم وورد نياز نقليه ۀوسيل یا خانه نداشتن □

کــه ظانــه خــا وســيلۀ ســواری خــا اثــاث ونــزل . 817 مسأله گــر فــردی   و واننــد آن نــدارد و ا
ـۀ آن ، عـاضز حاشـد - حـه وقدارحـد  شـأن ظـوخش - عرفًا حه آنهـا احتيـاح داشـته و اػ تهي 

ه فقير وحسوب شده و وی کـه فقـر در آن وعتبـر اسـت  تـوان اػ وضوهـات شـرعي  حـا  -ای 
 .  حه وی پرداظت نهود -رعاخت شراخط استحقاق آن 

گر فردی ظانه خا واشين خا وسيله . 818 مسأله که وور ا د احتياح وی است داشـته ای 
کــن قيهــت، حاشــد فــاوت شــود و وقــدار وــا تر اػ آن نيــز نيــاػش بــرآورده وی ولــی حــا   حــه الت 

کـه وقـدار وـا، کافی برای وصارح سال او حاشد ،قيهت وغکور فـاوت  در صورتی  حـه الت 
ـــه حـــد  اســـراف رسي ــــح ــــده و بیشـ ـــرد شـ ــــتر اػ شـــأن ف ــــفقيـــر وحس، شـــود هرده ویـ وب ـ

 .  شود نهی

كارت □ كسج و   از روی تنبلی رک 
کــه وی . 819 مسأله کنــد و وصــارح ظــود و ظــانواده فقيــری  کســب  ــد  ــه  توان اش را تهي 

ه ،کند نهاخد و اػ روی تنبلی اقدام نهی طيـزی حـه وی   ضایز نيست اػ وضوهات شرعي 
   1.پرداظت شود

 زا درآود توانایی یادگيری حرفه یا هنر □

گــر فــرد قــادر حــه خــادگيری صــنعت خــا حرفــه و هنــری . 821 مسأله کــه درآوــد  ا حاشــد 

                                                           
ه. 1 گغشته حاشد ،البت  کارش  گر ػوان کسب و  کـه ، هرطند این اور ناشـی اػ سـوء اظتيـار وی حاشـد، ا طـوری 

ن صــورت در ایــ، فعــاًل وحتــاح حــه وصــارح خــک روػ خــا بیشــتر حاشــد و راهــی بــرای تــأوين آن نداشــته حاشــد
خافــت ســهن فقــرا بــرای وی تــا ػوــان فــرا ــق درآوــد در کــار و تحق  کســب و  حــا رعاخــت ســایر شــراخط  - رســيدن 

 .  ضایز است - استحقاق
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ـف بـر درآوـد حاصـل اػ  حاصل اػ آن حالل است و تـأوين وصـارح الػم ػنـدگيش وتوق 
ولی تا وقتـی ، تواند خادگيری آن شغل را ترک نهاخد واضب نهیحنابر احتياط  ،آن حاشد

گرفتن است کسری وصارضش اػ وضوهات  حلکه قبل اػ آن وی، وشغول خاد  توان برای 
ه کـــه فقـــر در آنشـــرعي  حـــه وی  - حـــا رعاخـــت شـــراخط اســـتحقاق آن - وعتبـــر اســـت ای 

 .  پرداظت نهود

ت شغلی ونافی توانایی □  فردشأن  با فعالي 

کـــه تنهـــا وی . 821 مسأله کـــه حـــا شـــأن او  فـــردی  کـــاری شـــود  کســـب و  توانـــد وشـــغول 
گـر حـه هـر ؛ شـود فقيـر وحسـوب وی، ونافات دارد و ونبع درآود دخگری هن ندارد ولـی ا

کسری وصـارح سـال وی را  ،د و درآود حاصل اػ آندليلی حه شغل وغکور وشغول شو
کند  .  فقير نيست، تأوين 

كسج درآود، به جهت نداشتن ابزار شغلی وورد نياز □  ناتوانی از 

گر فرد قادر بر صنعت . 822 مسأله ولـی وسـایل و ابـزار آالت  ،حرفه خا هنری اسـت، ا
ن بـرای تـوا و وی فقيـر اسـت، وورد احتياح آن را ندارد و ونبع درآوـد دخگـری هـن نـدارد

ه کـــه فقـــر در آن وعتبـــر اســـتکســـری وصـــارضش اػ وضوهـــات شـــرعي  حـــا رعاخـــت  - ای 
 .  حه وی پرداظت نهود - شراخط استحقاق آن

كه وشغول تحصيل علن  □ كسی   استاستفاده از سهن فقرا برای 

که وشغول تحصيل علن اسـت و حـه سـبب اشـتغال حـه تحصـيل  . 823 مسأله کسی 
گــر  اش را در حــد  شــأن نــدارد دهتوانــایی تــأوين وصــارح ســال ظــود و ظــانوا، علــن و ا

کند و وصارح ظـوخش و ظـانواده تحصيل نکند وی کسب  اش  تواند برای وعاش ظود 
، حاشـــد« واضـــب عينـــی»، طنانشـــه تحصـــيل آن علـــن، را در حـــد  شـــأن تـــأوين نهاخـــد

ه وی ـــر اســـت  تـــوان اػ وضوهـــات شـــرعي  کـــه فقـــر در آن وعتب ـــا رعاخـــت شـــراخط  -ای  ح
 ؛ اظت نهودحه وی پرد -استحقاق آن 
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ــــر ایـــن صـدر غيـــ  ـــوان طي نهی، ورتـ ــــت ــــزی اػ وضوهـــات وغکـ ـــه او پرداظـ ــــور ح ت ـ
   1.ودــنه

کــه وشــغول تحصــيل علــن اســت و وی . 824 مسأله دانــد طنانشــه تحصــيل را  کســی 
کنـد پیـدا نهی، هن رها نهاخد که حتواند وصارضش را اػ آن تـأوين  کاری  کنـد  کسب و 

کسـر شـأن بـ کـه  کـار  رای او وحسـوب ویخا حاخد حه شغلی وشغول شود  گـر هـن  شـود خـا ا
گونــه ،شــود خافــت وی ت حــدنی و ضســهانی او حــه  کــه حــه وضــعي  ــی اػ  ای اســت  کل  طــور 

ضــی اســت ر  کــار بــرای او ح  کــار نــاتوان اســت خــا اشــتغال حــه آن  ت  ،انســام  خعنــی وشــق 
ـل نيسـت العاده فوق که وعهـواًل قابـل تحه  ت حـاقی ، ای دارد  کـه ایـن وضـعي  تـا ػوـانی 

توانــد تحصــيل علــن را اداوــه دهــد و فقيــر  وی، ونبــع درآوــد دخگــری هــن نــدارد اســت و
  .شود وحسوب وی
ه ،حنابراین کسری وصارضش اػ وضوهـات شـرعي  کـه فقـر در آن  ضایز است برای  ای 

هرطنـــد  ،حـــه وی پرداظـــت نهـــود -حـــا رعاخـــت شـــراخط اســـتحقاق آن  -وعتبـــر اســـت 
 .  تحصيل آن علن بر او واضب عينی نباشد

گرفتن برای وخارح سالتوا □  نایی قرض 

کــه وصــارح ســال ظــود و ظــانواده . 825 مسأله ــدارد و اػ  فــردی  اش را در حــد  شــأن ن
کنـد و حـا آن هزخنـهولی وی ،تأوين آن ناتوان است هـای ػنـدگيش را تـأوين تواند قرض 

کـــه حتوانـــد قرضـــش را بپـــرداػد فقيـــر شـــرعی ، نهاخــد و در بـــین ســـال نيـــز درآوـــدی دارد 
 ؛ شودوحسوب نهی

گرفتن براخش فراهن نيسـت خـا ایـن اوـر سـصتی فـوقا  گر اوکان قرض  ا ا ای العـاده و 
                                                           

گر تحصيل آن علن. 1 ه ا ه و ونفعت، البت  او اػ سهن  دادن ػکات وال حه، عهووی حاشد دارای وصلحت عاو 
کار؛ نه سهن فقرا ضایز است،  سبيل اهّلل کن شـرع حاشـد و در ، واضبحنابر احتياط  ولی این  حاخد حـا اعن حـا

  .ػکات حدهند  ضایز نيست حه او اػ سهن سبيل اهّلل، غير این صورت
گــر فــرد وــغکور وــورد وصــرف ســهن اوــام ،ههشنــين کــه اشــتغال حــه  ا حاشــد واننــد طالــب علــو م دخنــی 

حــا  تــوان اػ ســهن اوــاموــی، تحصــيل علــوم حــوزوی دارد و بــرای تــأوين نياػهــای ػنــدگيش دروانــده اســت
که در وسألۀ   .  عکر شد حه وی پرداظت نهود« 333»توضيحی 
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ل نهی که وعهواًل قابل تحه  کـه قـرض حگيـرد دارد  ح( خا در صـورتی  ر  توانـایی ، حاشد)ح 
گرفته شده را ندارد تـوان اػ وضوهـات فقير شرعی اسـت و وـی ،حازپرداظت وال قرض 

ه کـــه فقـــر در آن وعتبـــر اســـت شـــرعي  حـــه وی  - ا رعاخـــت شـــراخط اســـتحقاق آنحـــ - ای 
 .  پرداظت نهود

 ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأوين وخارح سال خود □

که وصارح سال ظود و ظانوادۀ ظود را در حد  شأن داراست خا حـا  . 826 مسأله فردی 
که در وساجل قبل عکر شد طنانشـه اػ ػوـان ، توانـد آن را تـأوين نهاخـد وی، توضيحاتی 

کــه سررســيدش ، و وــدیون حاشــد وقــروض، قبــل ِصــرف نــاتوانی اػ پرداظــت حــدهی 
کـه آن فـرد ووضب نهی، رسيده فرا ـی در صـورتی  شـود  شـرعًا فقيـر وحسـوب شـود )حت 

بـرای ، پرداظت نکردن حدهی خا تأظير در آن، که حه دليل فشار طلبکار خا ضهت دخگر
ـل نهـی فرد سصتی فـوق کـه وعهـواًل تحه  آبرویـی  ۀب صـدوشـود خـا حاعـالعـاده داشـته 

   .حاشد(
ه، تــوان حــه طنــين فــردی نهی ،حنــابراین  کــه در آن فقــر وعتبــر  اػ وضوهــات شــرعي  ای 
   1؛هاخش پرداظت نهودحاحت ادای حدهکاری، است

گــر حـدهکاری فــرد بــرای اوـری  ـه ا کـه وــورد نيــاػ و احتيـاح فعلــیالبت  ، اوســت حاشــد 
ـۀ ونـزل، وانند ونزل وسـکونی کـه وـورد اسـتفادۀ وی  وسـيلۀ نقليـه در، اثاثي  حـد  شـأن 

ـــــطنانشــــه اػ پرداظ، اســــت ـــــت حدهــ ـــــی ورحـ ــــاتوان حاشـ ــــه آن ن ـــــوط ح ـــــو، دـ توان اػ  یـ
هـــــوضوه کـــه در آن فقـــر وعتبـــر اســـت ات شـــرعي  هـــاخش حاحـــت ادای حـــدهکاری، ای 

کرد  2.پرداظت 

                                                           
ــودن شــراخط1 ــا دارا ب ــه ح ــان وحســوب وی . البت  کــه ظواهــد آوــد اػ آن ــوان اػ    گــردد و وی غــاِروين )حــدهکاران(  ت

 .  آن حه وی پرداظت نهود حا رعاخت شراخط وربوط حه« سهن غاروين»وال حه عنوان  ػکات

که تلف شده و اػ بـین رفتـه خـا قـباًل وـورد احتيـاضش بـوده. 2 گر حدهيش حاحت شيجی است  ا ا تـوان اػ  نهـی، او 
 .  طيزی حه وی پرداظت نهود، سهن فقرا حاحت ادای حدهی



    / ظهس 

  ناتوانی از پرداخت قرض و تأوين وخارح سال □
که وصارح سـال ظـود و ظـانواده . 827 مسأله کـه  را نـدارد و اش فردی  حـا توضـيحاتی 

غکور شـود و عـالوه بـر آن حـدهی هـن دارد و حـدهی وـ گغشت فقيـر شـرعی وحسـوب وی
کســری  یتنهــا و، حاشــد نهــی 1اوســت حاحــت آنشــه وــورد احتيــاح فعلــی تــوان حــه انــداػۀ 

فق وصـــارح ســـال کـــه واضـــب الن  کســـانی  وب ـــــۀ او وحســـــوربـــوط حـــه نفقـــات وی و 
اػ وضوهــــات ، حــــدون لحــــاظ حــــدهی و قــــرض وی -ش ا وثــــل ظــــانواده -وند ــــــش وی

ه کـــه در آن فقـــر وعتبـــر اســـت  شـــرعي  حـــه وی  -حـــا رعاخـــت شـــراخط اســـتحقاق آن  -ای 
 ؛ پرداظت نهود

ـه وی وی کسـری وصــارح سـال وربــوط حـه نفقــات  البت  کــه حـه انــداػۀ  توانــد وبلغـی را 
کــرده اســت ظــود و ظــانواده خافــت  و  بــرای ادای حــدهی، اش حــدون لحــاظ قرضــش در

ســپس طنانشــه حــاػ هــن بــرای تــأوين وصــارح و نفقــات ســال ، قرضــش وصــرف نهاخــد
کســری وصــارح ســالش حــدون  وی، اش وحتــاح حاشــد ظــود و ظــانواده تــوان حــه انــداػۀ 

ه، لحــاظ حــدهی و قرضــش کــه در آن فقــر وعتبــر اســت اػ وضوهــات شــرعي  ــا دارا  ،ای  ح
 .  بودن سایر شراخط آن حه وی پرداظت نهود

 ت فقرهای اثبا راه □
شـــود و انســـان  هـــای عیـــل ثاحـــت وی خـــک اػ راه فـــرد حـــا هـــر« فقيـــر بـــودن» . 828 مسأله
ــا ســایر  ،توانــد در صــورت فــراهن بــودن ســایر شــراخط اســتحقاق وی حــه وی اػ ظهــس خ

ه که فقر در آن وعتبر استوضوهات شرعي  کند ای   : پرداظت 

 ؛ خقين خا اطهينان حه فقير بودن شصص حاصل شود -

نه( -  .  شهادت حه فقير بودن شصص دهند ،دو ورد عادل )بی 

 بودن فقروشكوک  □

کنـون نيـز وی . 829 مسأله که قـباًل فقيـر بـوده و ا کسی  و شـک در اػ « فقيـرم»: گوخـد حه 
                                                           

 . قبل عکر شد ۀتوضيح آن در وسأل. 1
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ه وی، بین رفتن فقرش حاشـد کـه فقـر در آن تـوان اػ ظهـس خـا سـایر وضوهـات شـرعي  ای 
کرد وعتبر است گفتۀ او خقين خا اطهينان پیدا نشودهرطند  ،پرداظت   ؛ اػ 

که وعلوم نباشد قباًل فقير بوده خا نهولی  تـوان تـا  نهی، واضـبحنابر احتيـاط  ،کسی 
ـت شـرعی دخگـری  که خقين خا اطهينان حه فقرش حاصل نشده خـا اػ طریـق حس  وقتی 

نـــه )شـــهادت دو وـــرد عـــادل( حـــه او اػ ظهـــس خـــا ســـایر ، فقـــر او ثاحـــت نشـــده، وثـــل بی 
ه که فقر در آن وعتبر است پرداوضوهات شرعي   .  ظت نهودای 

که وی . 831 مسأله گفتـۀ او خقـين ، و قباًل فقير نبوده« فقيرم»: گوخد کسی  طنانشـه اػ 
نـه )شـهادت دو وـرد  ـت شـرعی دخگـری وثـل بی  خا اطهينان پیدا نشود خا اػ طریق حس 

ه نهی، عادل( فقر او ثاحت نشود که فقـر توان حه او اػ ظهس خا سایر وضوهات شرعي  ای 
 .  در آن وعتبر است پرداظت نهود

 2 .هاشن ایتام فقير از بنی 
د ختين»خکی اػ وصارف سهن سادات  . 831 مسأله ـۀ ، است و ونظور اػ ختـين« سي  حش 

که پدر ندارد  .  ناحالغی است 

ـــت وی درآخـــد و ولـــی  شـــرعی او )واننـــد ، فقيـــر د ختـــينســـي   و ســـهن  حاخـــد حـــه ولکي 
کن شرع( ن ونصوب اػ طرف حا ض آن را قبول و قـب، پدربزرگ پدری خا وصی  پدر خا قي 

کند  .  نهاخد تا آن را صرف وی 

کـه حـه او ظهــس داده ویشـاخان عکـر اسـت،   د ختيهـی  حاخـد فقيـر شــرعی ، شـود ســي 
کين، حاشد ين ظهس بیان شد که توضيح آن در وبحب فقرا و وسا  .  اػ وستحق 

 1 .هاشن ابن سبيل )وسافر در راه وانده( از بنی 
که ظرضی او تهام شده خا وسيل . 832 مسأله د وسافری  ـه ۀسي  کـار افتـاده  نقلي  اش اػ 

 :  تواند ظهس حگيردوی 1حا وضود شراخط عیل، )ابن سبيل(

                                                           
 . و رعاخت سایر شراخط استحقاق. 1
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   ؛سفر وعصيت نباشد، واضب سفر اوحنابر احتياط  .الف
گـغاری آن حـه فـروش و واننـد آن ظـود را حـه  .ب  کـه حتوانـد حـا وا والی نداشته حاشـد 

 .  وقصد برساند
گـرف .ج خـادی دارد نتواند برای رسيدن حه وقصد قرض حگيرد خا قرض  ت ز تن وشـق 

ح( ر  ل نيست )ح   . که وعهواًل قابل تحه 
کردن خا فروظتن طيـزی و واننـد آن گر حتواند در ضای دخگر حا قرض  وصـارح ، ولی ا

کند کـه حـه آنسـا برسـد، سفر ظود را فراهن   و توانـد ظهـس حگيـرد وی، فقط حـه وقـداری 
ظـرح راه را ، ی در وطن ظودطنانشه حتواند حا فروش خا اضارۀ وال، واضبحنابر احتياط 

کند نباخد ظهس حگيرد ه   .  تهي 
ــده شــده . 833 مسأله کــه در ســفر دروان دی  کــه ، در وــورد ســي  ــودن در شــهری  فقيــر ب

کافی است ظهس حه او داده وی ا نباخد بیشتر ؛ در وطنش فقير نباشدهرطند  ،شود  او 
 .  حه او حدهند، برساند 1اػ آنشه وی را حه وقصدش

o واجرج ووجرج بنابر احتيراط  ر حرام وصرف نکند وخهس را در وسي: شرط چهارم
كار زشت نشود گناه یا ترغيج وی بر    كهک به 

که ظهس را صرف . 834 مسأله کسی  وانند اخنکه  - کند گناه و وعصيت وی  در  حه 
ــه  ــا انگشــتر طــالی وردان ــزار ووســيقی حــرام خ ــا اب ــد وســایل قهــار خ آن را صــرف در ظرخ

 ؛ توان ظهس داد نهی - کند وی

گر پردا کهک حه وعصيت او حاشد خا ووضب تشـویق و ترغيـب حلکه ا ظت ظهس 
گــردد کــار قبــيح و ػشــت  کــه حــه او ظهــس ندهنــد، وی بــر   ،احتيــاط واضــب آن اســت 

 .  آن را صرف در وعصيت ننهاخدهرطند 

o نهاز و وتجاهر به فسق نباشدبی، خوارشراب، واججبنابر احتياط  :شرط پنجن 
کـه عـادل نيسـت خـا عـادل بـودن ا . 835 مسأله دی  تـوان  وی، و نـاوعلوم اسـتحه سـي 

                                                           
گرفتن خا فروظتن والش. 1 که اوکان قرض   . برای تأوين وصارح سفر فراهن است خا ضایی 
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کـه شـراب وی؛ ظهس داد کـه حـه فـردی  ه احتيـاط واضـب آن اسـت  ظـورد خـا نهـاػ  البت 
گنــاه و  نهی ، تســاهر حــه فســق اســتآورد و و ضــا وــی هوعصــيت را آشــکارا حــظوانــد و خــا 

 1.ظهس ندهند

o فقۀ خهس دهنده نباشد، الزمبنابر احتياط  :شرط ششن  واجج الن 

 ای از خهس )بنابر احتياط واجج( ات واجج یا توسعهپرداخت نفق جاجز نبودن 
که زوض . 836 مسأله ده است داجهی ۀفردی  توانـد  واضب نهیحنابر احتياط  ،اش سي 

که بر عهده هرطنـد  ،اش )شوهر( واضب است را اػ ظهس بپرداػد نفقات و وصارضی 
 .  زوضه سایر شراخط استحقاق را دارا حاشد

گــر ،ههشنــين ای غيــر واضــب وی را  ات توســعهشــوهر توانــایی داشــته حاشــد نفقــ ا
انی اػ والش حدهد حه نباخد ظهس ظود را حه ههسـرش ، واضبحنابر احتياط  ،طور وس 

که در طنين نفقاتی صرف نهاخد  .  حدهد 
ده . 837 مسأله د خـا سـي  گر وصارح سي  کـه زوضـۀ انسـان نيسـت بـر انسـان واضـب  ا ای 
شان خا  - حاشد که فقيرند بر اوالد غني  کـه فقيرنـد وانند نفقۀ پدر و وادری  نفقۀ اوالدی 

شـان توانـد ظـوراک و پوشـاک و  انسـان نهی، واضـبحنـابر احتيـاط  - بر پدر و وـادر غني 
ـــراد وـــغکور ســـایر شـــراخط  ،ســـایر نفقـــات واضـــب آنهـــا را اػ ظهـــس حدهـــد هرطنـــد اف

 .  استحقاق را دارا حاشند

گر فرد وغکور توانایی داشته حاشد نفقات توسعه ،ههشنين را  ای غير واضب آنـان ا
کـه در ، احتياط واضب حنابر، وسانًا اػ والش حدهد نباخد ظهس ظود را حه آنـان حدهـد 

 .  طنين نفقاتی صرف نهاخند

                                                           
گردد )شارب الصهر نبودن و...(، حاخد ووارد وغکورشاخان عکر است . 1 ـه .احراػ  گـر وعلـوم اسـت سـاحقًا  ،البت  ا

ق حعدی آن است حه  ووانع وغکور را دارا نبوده و شک فقير یدر تحق   .  شوداعتنا نهی طنين شک 
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 كه قادر بر تأوين نفقات از غير خهس نيست  فردی 
کـــه  . 838 مسأله د فقيـــری را  ـــن و توانـــایی نداشـــته حاشـــد نفقـــات ســـي  گـــر فـــرد تهک  ا

ت تأوين نفقات وی بر عهدۀ اوسـت حدهـد )اػ ان توانـد  وی، فـاق عـاضز حاشـد(وسؤولي 
هرطنـــد ، حـــه وی بپـــرداػد - حـــا رعاخـــت ســـایر شـــراخط اســـتحقاق - ظهـــس ظـــوخش را

کار است  .  احتياط وستحب ترک این 

  دیگرانپرداخت خهس به واجج النفقه جهت تأوين نفقات  
ــر . 839 مسأله ــرادی ب ــأوين نفقــات اف ت ت ــر وســؤولي  گ ــه ظــود  ا ک ــردی حاشــد  عهــدۀ ف

ی آن افـــراد واضـــب النفقـــۀ شـــصص وـــغکور ولـــ ،واضـــب النفقـــۀ شـــصص دخگـــر اســـت
طنانشــه فــرد وــغکور ، وحســوب نشــوند و تــأوين نفقــات آنــان بــر وی واضــب نباشــد

ــراد را نداشــته حاشــد ــأوين نفقــات آن اف ــایی ت ــدآن شــصص وــی، توان ــا رعاخــت  - توان ح
کـــه حـــه وصـــرف آنـــان  - ر شـــراخط اســـتحقاقـــــــساخ ظهســـش را حـــه فـــرد وـــغکور حدهـــد 
   .دــبرسان

 : شودطند وثال عکر وی ،يح حکن وغکورضهت توض

دۀ انسـان :هنال اّول گـر زوضـۀ سـي  کـه اػ شـوهر سـاحقش دارد ، ا سرپرسـتی اوالدی را 
که نفقـۀ اوالد بـر او واضـب اسـتعهده کسی  وصـارح اوالد ، دار حاشد و شوهر سابق خا 

وانــد ت انســان وی، را ندهــد و زوضــه نيــز فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح فرػنــدانش را حدهــد
ده - حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - ظهس ظوخش را اش داده تـا آن حه ههسـر سـي 

که اػ شوهر ساحقش دارد  .  حنهاخد، را صرف نفقات اوالدی 
د حاشـــد و توانـــایی تـــأوين نفقـــات واضـــب ههســـر  :هنفففال دّوم گـــر پـــدر انســـان ســـي  ا

اند ظهـس ظـوخش تو انسان وی، داجهيش )ػن پدر خا ناوادری انسان( را نداشته حاشد
ـــت ســـایر شـــراخط اســـتحقاق - را ـــا رعاخ ـــات  - ح ـــا آن را صـــرف نفق ـــدرش داده ت ـــه پ ح

 .  ههسرش نهاخد

د حاشد و توانایی تـأوين نفقـات واضـب ههسـر  :هنال سّىم طنانشه فرػند انسان سي 
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ــد ظهــس ظــوخش را انســان وی، داجهــيش )عــروس انســان( را نداشــته حاشــد ــا  - توان ح
حــه فرػنــدش داده تــا آن را صــرف نفقــات ههســرش  - اقرعاخــت ســایر شــراخط اســتحق

 .  نهاخد

 ت ترأوين نفقراتش برر عهرد كره وسرؤولي  د فقيرری  شرخص  ۀپرداخت خهرس بره سري 
 دیگر است

فقـــۀ شــصص خـــا اشصاصــی وی . 841 مسأله کـــه واضــب الن  د فقيــری  حاشـــد و آن  ســي 
طنانشـه وطالبـۀ نفقـه اػ آنـان ، شصص خا اشصاص آوادگی دارند نفقۀ وی را بپرداػند

ح( ههراه نباشدحا و ر  ل نيست )ح  که وعهواًل قابل تحه  تی  پرداظت ظهس حـه فـرد ، ن 
 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط  وغکور

گر وسؤ . 841 مسأله د فقيـر بـر عهـدۀ شـصص خـا اشصاصـی وا ت تـأوين نفقـات سـي  لي 
د را حدهنــد خــا نفقــه دادن  ،حاشــد ولــی آن شــصص خــا اشــصاص نتواننــد وصــارح آن ســي 

تی ههراه حا که حهآنان حا ون  ح( خـا حـا وضـود  شد  ـر  ـل اسـت )ح  طور وعهول غير قابل تحه 
ن والی حاضر حه پرداظت نفقۀ وی نباشند و عهدًا اػ آن اوتنـاع ورػنـد تـوان  وی، تهک 

د وغکور طه اخنکه اضبار آنان  ،ظهس داد - حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - حه سي 
 ؛ شدبر پرداظت نفقه حدون حرح وهکن حاشد و طه وهکن نبا

ه  ده ،البت  کـه عقـد داجـن اسـت و شـوهرش حـا وضـود توانـایی اػ پرداظـت ػن سـي  ای 
ت و سـصتی فـوق - طنانشه حتوان، دهد آن را نهی، نفقات واضب العـاده  حـدون وشـق 

ـل نهـی ح(که وعهواًل تحه  ـر  کـرد - شـود )ح  ، وی را بـر پرداظـت نفقـات واضـب اضبـار 
گـر؛ ایز نيسـتواضـب ضـحنـابر احتيـاط  وی پرداظت ظهس حه ـا ا  حـدون - نتـوان وی را او 

ـــه دادن نفقـــات - حـــرح ـــا رعاخـــت ســـایر شـــراخط  - پرداظـــت ظهـــس، وادار نهـــود ح ح
 .  ضایز است - استحقاق
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 د فقير است پرداخت خهس توس كه سي   ط زوجه به شوهرش 
گـــر شـــوهر . 842 مسأله د فقيـــر حاشـــد و توانـــایی پرداظـــت نفقـــات ههســـرش را ، ا ســـي 
 - حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق - ند ظهس والش راتوازوضۀ وی وی، حاشد نداشته

 .  هرطند شوهر ظهس وغکور را صرف نفقات ههسرش نهاخد، حه شوهرش بپرداػد

 ده ۀپرداخت خهس بابت نفقات زوج كه حق  نفقه ندارد سي   ای 

ده . 843 مسأله گـــر وـــرد زوضـــۀ ســـي  ـــت اوســـت و ا کـــه در عقـــد ووق  ای داشـــته حاشـــد 
توانـد ورد وی، نانشه زوضۀ وغکور فقير حاشدط، پرداظت نفقۀ وی بر او واضب نيست

 ؛ حه ههسرش بپرداػد - 1حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - ظهس والش را

که در عقد داجن فرد وی ،این حکن اش ولـی نفقـه، حاشـد و فقيـر اسـت در وورد ػنی 
 ؛ نيز ضاری است، حا شرط ضهن عقد و وانند آن ساقط شده

گر ساقط شدن نفقه حه س  ا ا حکـن وـغکور وحـل  اشـکال ، بب ناشزه بـودن حاشـداو 
 .  و احتياط واضب در ترک پرداظت ظهس حه اوست است

  كه د فقيری   سرپرستی او شدهدار  عهدهفرد، پرداخت خهس به سي 

فقـ . 844 مسأله که واضـب الن  د فقيری را  گر فردی سرپرستی و تأوين وصارح سي  او  ۀا
عی انسام وی حه ،نيست انی و تبر  حـا رعاخـت  - اند ظهس وـالش راتو وی، دهدطور وس 

   .حه وی بپرداػد - 2سایر شراخط استحقاق
د فقير بر آنان واضب نيست ،طور ههين  که نفقات آن سي  توانند وی، افراد دخگری 

د وغکور بپرداػند - حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - ظهس والشان را  .  حه سي 

                                                           
که در وسألۀ  ،ػ ضهلها. 1  .  عکر شد« 534»رعاخت حکهی 

که در وساجل ،هلهاػ ض. 2  . عکر شد« 533و  534»رعاخت حکهی 
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 پرداخت خهس به واجج النفقه بعد از وفات 

گـــــر فـــــرد  . 845 مسأله کـــــه ، حهيـــــرد و ظهـــــس حـــــدهکار حاشـــــدا کســـــانی  طنانشـــــه 
فقۀ او در ػوان حيات بودند واضب د فقير حاشند، الن  توان ظهـس وـغکور را حـا وی، سي 

 .  رعاخت سایر شراخط استحقاق حه آنان پرداظت

o كسری وخارح سال بره وی خهرس داده بنابر احتياط  :شرط هفتن واجج بیشتر از 
 نشود

که بی . 846 مسأله کسری وصـارح خـک سـال حـه خـک احتياط واضب آن است  شتر اػ 
د فقير ه، سي  که در آن فقر وعتبـر اسـت ظهس خا وضوهات شرعي  هرطنـد  ،ندهنـد، ای 
 ؛ دفعه حاشد در خک

ه  گر ظهس خا وضوهات شرعي  کـه در آن فقـر حلکه ا وعتبـر اسـت حـه تـدرخذ حـه  ای را 
ــا حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او و ظــانواده گــردد وی حدهنــد ت اػ آن حنــابر بیشــتر ، اش 

 .  پرداظت نهود -اػ وضوهات وغکور  -توان حه وی  نهی ،فتوٰی 
کـه در وسـألۀ  ههانشاخان عکر است،  حنـابر  ،ونظـور اػ سـال ، عکـر شـد« 545»طـور 

 .  است« سال قهری»واضب احتياط 

که وصارح سـالش را داشـته . 847 مسأله کنـد و ، کسی  گـر وقـداری اػ آن را وصـرف  ا
کــه آنشــه حــاقی وانــده کنــد  ، حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او هســت خــا نــه، حعــد شــک 

ه نهی که فقر در آن وعتبر است حگيرد تواند ظهس خا وضوهات شرعي   .  ای 

 احكام دیگر پرداخت خهس 

o واليات به عنوان خهس  وحسوب نشدن 
ــه عنــوان ظهــس حســاب نهی . 848 مسأله ــه  واليــات ح ــالغی ح ــه وب ک کســی  شــود و 
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ن وقدار را ضزء ظهس خـا ػکـات خـا رد  تواند آ نهی، پرداػد عنوان واليات و وانند آن وی
اره و وانند آن وحاسبه نهاخد کف   ؛ وظالن خا 

ــه  آنشــه اػ درآوــد بــین ســال وعهــول و ورســوم اســت حاحــت واليــات پرداظــت  ،البت 
کـه ظهـس نـدارد ضزء وؤونـه وحسـوب وی، شود وی وربـوط حـه واليـات هرطنـد  ،شـود 
گغشته حاشد سال  .  های 

o اووال دیگر  پرداخت خهس از خود وال یا 
ق  تواند وی  انسان . 849 مسأله که وتعل  حاشد را اػ ههان اوـوال  ظهس وی ظهس اووالی 

که واضب شده است   1؛پول )وضه نقد راخذ( حدهد، حدهد خا حه وقدار قيهت ظهسی 
گر حصواهد ظهس آن اوـوال را اػ ضـنس دخگـری بپـرداػد ا ا وحـل  اشـکال اسـت ، او 

کن شرع خا وکيل ا  .  و حاشدوگر آنکه حا اضاػۀ حا
ـف ظهـس شـيجی را اػ ظـوِد آن وـال بپـرداػد . 851 مسأله گر وکل  کـاال ، ا حاقيهانـدۀ آن 

ــس وحســوب وی ــس دخگــر  ،ههشنــين .شــود وصه  گــر ظهــس شــيجی را اػ وــال وصه  ا
ــس وحســوب وی، بپــرداػد کــاال وصه  کــاال پــس اػ ادای  گــردد تهــام آن  و طنانشــه آن 

ی قيهت نهاخد، ظهس آن ـی قيهـت آن در ، ترق  سـر سـال ظهسـی در حکن ظهس ترق 
 .  عکر شد« 333تا  333»وساجل 

o كردن، انتقال اعتباری، پرداخت خهس از طریق چک كارت   كارت به 
گرفتـــه . 851 مسأله ـــق  کـــه حـــه اوـــوالش تعل  گـــر فـــرد حصواهـــد ظهســـی را  اػ طریـــق  ،ا
اػ شـهاره ، اعتباری خا طک پرداظت نهاخد خا حـه صـورت انتقـال اعتبـاری پـول کارت

                                                           
ه. 1 گونی ، پرداظت ظهس حا نقد راخذ )پول( ،البت  گونـا کـه واحسـته حـه عواوـل  دی اسـت  دارای احکـام وتعـد 

)درآود بـین سـال خـا درآوـد وـاػاد در انتهـای سـال خـا « نوع وال پرداظتی حاحت ظهس» ههشون ،حاشد وی
ــق نهیوــال  کــه حــه آن ظهــس تعل  ــس خــا وــالی  گرفتــه شــده( و  وصه  کــه »گيــرد خــا وــال قــرض  کــاالیی  نــوع 

و  323»های وسـاجل  برای نهونه حه وثال؛ ووضود خا تلف شده(، )وؤونه خا غير وؤونه« وشهول ظهس است
 .  وراضعه شود« 313
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کن شرعحساب حانکی ظوخش حه شهاره حس که حا خا  اب حانکی وستحق  خا حسابی 
کرده واریز نهاخد فی  تواند ظهس را حـا وراضعـه خـا تهـاس تلفنـی و وی، نهاخندۀ وی وعر 

کرده کن شرع خا وکيل وی دستگردان خا وصالحه  ـۀ او ، وانند آن حا حا تـا ظهـس حـه عو 
کن شـرع خـا وکيـل وی، شود کنندۀ ظهس( ونتقل )پرداظت آن را  سپس حـا اعن اػ حـا

کـرده واریـز  فـی  کن شـرع وعر  کـه حـا حا انتقال اعتباری حه حساب وسـتحق  خـا حسـابی 
 2.خا ضهت وصول آن طک حدهد 1نهاخد

کـه ظهـس در عـينحکن وغکور وشاخان عکر است،  اوـوال  ربوط حـه وـوردی اسـت 
گرفتــه اػ بــین رفتــه خــا وصــرف شــده ، فــرد حاشــد ــق  کــه حــه آن ظهــس تعل  گــر شــيجی  ــا ا او 
گردخـــدهحاشـــد و ظ ـــۀ فـــرد ونتقـــل  ـــرای پرداظـــت ظهـــس احتيـــاح حـــه ، هـــس حـــه عو  ب

کن شـرع خـا وکيـل ویحاشد و فرد ویدستگردان خا وصالحه نهی آن را  ،تواند حا اعن حا
 .  اػ طریق انتقال اعتباری پرداظت نهاخد

o پرداخت خهس بخشی از اووال یا قسهتی از یک وال 
کــه اضــزاء آن ونفصــ پرداظــت ظهــس . 852 مسأله ل و ضــدا اػ هــن حصشــی اػ اوــوالی 

ــوده و قابــل تفکيــک وــی ــول، حاشــدب ــا حعضــی اػ لبــاسواننــد حصشــی اػ پ ــا خ ــا ه ــا خ ه
گرفتـهیها کتاب ـق  که ظهس حه ههۀ آنهـا تعل  گـر فـرد وسـاػ حـه ؛ اشـکال نـدارد، ی  ـا ا او 

ۀ اووال وغکور نباشد  .  گناهکار است، تأظير در پرداظت ظهس حقي 
که وت   ا پرداظت ظهس حصشی اػ اووالی  حاشـند )اضـزای آن حـه صل االضـزاء وـیاو 

ــا خــک ظانــه ،هــن پیوســته اســت( نــی اػ خــک قطعــه ػوــين خ وحــل  ، واننــد حصــش وعي 
                                                           

کــه حــه عــين اوــوال ،ههشنــين. 1 گــر وارث خــا وصــی  قصــد داشــته حاشــد ظهســی را  گرفتــه ا ــق  ٰی تعل  حــه  ،وتــوف 
گــرفتن و تــأظير در پرداظــت ،صــورت نقــدی ، اػ طریــق انتقــال اعتبــاری پرداظــت نهاخــد، حــدون وهلــت 

ـۀ وارث خـا وصـی  حاکن شرع خا وکيل وی وی ی را حا وصالحه حـه عو  ق حه اووال وتوف  تواند احتدا ظهس وتعل 
کند  . نتقال اعتباری نهاخدسپس وارث خا وصی  اقدام حه واریز اػ طریق ا، ونتقل 

حـه رسـن اوانـت در اظتيـار وسـتحق   ،طک وعهواًل حاحت حدهی ظهس اووال وورد وصالحه خا دسـتگردان. 2
گغاشـته وـی کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی  گـرددخا حـا گـر طـک  ،حنـابراین .شـود تـا حـا وراضعـه حـه حانـک وصـول  ا

 . واندظهس حاقی ویطک ههشنان حدهکار حه  ۀفرد دهند، حالوحل  حاشد و وصول نشود



    / ظهس 

کن شرع خا وکيل وی حه والحظ؛ اشکال است  .  وصلحتی اضاػه حدهد ۀوگر آنکه حا

o كه در شهر یا روستای دیگر قرار دارد  پرداخت خهس والی 
گر . 853 مسأله گرفته ا ق  که حه آن ظهس تعل  ی غير اػ شهر خا روستای د، والی  ر وحل 

ضـز حـا ، آن وـال را و فـرد توانـایی پرداظـت ظهـس اػ ظـودوحل  سـکونت والـک حاشـد 
کار بر او واضب ، ولی حتواند قيهت آن را فورًا پرداظت نهاخد ،تأظير نداشته حاشد این 

گرفتـه؛ نيست ـق  که حه آن ظهس تعل   ،حلکه تأظير برای پرداظت ظهس اػ ظود والی 
کـه اوکـان دسترسـی حـه وـال فـراهن شـودحه وقـد ولـی حاخـد در ادای ؛ ضـایز اسـت ، اری 
کوتاهی نکند  سهل، ظهس  .  انگاری و 

o انتقال خهس به شهر یا روستای دیگر 
ی خافت نشود . 854 مسأله گاه در شهر خا روستای فرد وستحق  تواند ظهس را  وی، هر 

گر در شهر خا روسـتای ظـودش وسـ؛ حه شهر خا روستای دخگر ببرد در ، تحق  حاشـدحلکه ا
که سهل توانـد ظهـس را  نيـز وی، انگاری در پرداظت ظهـس وحسـوب نشـود صورتی 

 ؛ حه شهر خا روستای دخگر ببرد

ه گر تلـف  تواند وصارح انتقال آن را اػ ظهس بردارد نهی، در هر دو صورت ،البت  و ا
کوتاهی نکرده حاشدهرطند  ،شود  ؛ ضاون است، در نگهداری آن 
گر ظهس را  ا ا اػ والش ضدا نهوده و حا رعاخـت شـراخط حـه وکالـت اػ وسـتحق  خـا  او 

کن شرع خا نهاخندۀ وی آن را قبض نهاخـد ـۀ او بـری و پـاک ، حا ظهسـش ادا شـده و عو 
گر حعد اػ آن، شود وی ش حـه شـهر، و ا دخگـر ببـرد و   این ظهس را حا اضاػه خا دستور وـوکل 

کوتاهی نک، تلف شود که در نگهداری آن   .  ضاون نيست، رده حاشددر صورتی 

o خهس و پرداخت وقدار اضافی ۀاشتباه در وحاسب 
گـــر فـــرد درآوـــدش را در انتهـــای ســـال وحاســـبه نهـــوده و ظهـــس آن را  . 855 مسأله ا

کـرده و اضـافه بـر آنشـه ظهـس حـه ، پرداظت نهاخد سپس حفههد در وحاسـبه اشـتباه 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گرفتـه ـق  کـرد، اووالش تعل  ين دارای شـراخط اسـتحقاق ظهـس پرداظـت  ه حـه وسـتحق 
کـه در سـال آخنـده ، ضایز نيست آنشه را اضافه پرداظت نهوده، است حاحـت ظهسـی 

ــر او واضــب وی ــد ب ــا ؛ شــود حســاب نهاخ کن شــرع خ ــه حــا ــرای اصــالح اوــر ح وگــر آنکــه ب
 1.نهاخندۀ او وراضعه نهاخد

کرده و حه فقير داده حاشـد ،ههشنين گر ظهس را اشتباه حساب  کـه ، ا در صـورتی 
گـر ظـود تواند پس حگيرد وی، آن وال حاقی است ظود آن وـال تلـف شـده و فقيـر  و نيز ا
کرده و اضـافه داده وی که او ظهسش را اشتباه حساب  گـرفتن حـدل آن ، دانسته  پـس 

   2.حاشد ضایز وی

o حيله در پرداخت خهس جایز نيست 
کـه وی . 856 مسأله گـران، ظواهـد ظهـس بپـرداػد کسی  تـر اػ  ضـایز نيسـت ضنسـی را 

کـه حـه قيهت وتعارف حاػاری آن حساب ن هوده و آن را حاحـت ظهـس بپـرداػد خـا وـالی 
گرفته را ارػان ق  تر اػ قيهت وتعارف حـاػاری آن حسـاب نهـوده و پـولش  آن ظهس تعل 

 3.حه آن قيهت راضی شده حاشد، وستحق  هرطند  ،را بپرداػد

کـهشاخان عکـر اسـت،  پرداظـت ظهـس اػ ، عکـر شـد« 533»در وسـألۀ  ههـان طـور 
آنکه این اور  وگر؛ وطلقًا وحل  اشکال است، وضه نقد راخذ(ضنس دخگر غير اػ پول )

کن شرع خا وکيل وی انسام شود  .  حا اضاػۀ حا

                                                           
کن شـرع خـا وکيـل وی وـی. 1 ينحا کـه وسـتحق  ، در ػوـان پرداظـت ظهـس اضـافی حـه آنـان، توانـد در صـورتی 

وقــدار پرداظتــی اضــافه را اػ ظهــس ســال خــا ســاليان حعــد فــرد ، انــددارای شــراخط شــرعی اســتحقاق بــوده
گـر فـرد اشـتباهًا وقـدار اضـافه سـهن سـادات ؛ ونظـور نهاخـد کـه ا د فقيـر دارای اسـتحقاق ههشنـان  حـه سـي 
توانـد وـی، وغکور وورد وصرف سهن اوام نيز بوده طنانشه سهن اوام حدهکار حاشد و وستحق  ، داده حاشد
 .  حاکن شرع خا نهاخندۀ وی آن را حاحت سهن اوام حساب نهاخد ۀحا اضاػ

ـ، حکن وغکور در این وسـأله ،شاخان عکر است کـه ظهـس را حـه دفتـر وعظ  ن لـه داده حاشـند شـاول وـوردی 
 . شود نيز وی

که انسان ظهس والش را حه ظيال اخنکه شصص. 2 وستحق شرعی است حه وی داده و حعد ، حکن ووردی 
که شصص وغکور وستحق نبوده است  .  شودعکر وی« 2»پاورقی  ،«312» صفحۀدر  ،فههيده 

گغاری اضناس در وسألۀ. 3 ت قيهت   . عکر شد« 334» کيفي 



    / ظهس 

که آن را حه  والک نهی . 857 مسأله کند  تواند ظهس را حه وستحق  داده و حا او شرط 
 .  وی برگرداند

o انی پرداخت خهس دیگری به  طور وج 

ـا . 858 مسأله عـی و وس  گر انسان حصواهد اػ وال ظودش حـه صـورت تبر  ظهـس  ،نیا
گرفتــه ، شــصص دخگــری را بپــرداػد ــق  ــه اوــوال شــصص وــغکور تعل  طنانشــه ظهــس ح

ولـــی حـــدون اطـــالع و ، پرداظـــت ظهـــس حـــا درظواســـت وی اشـــکال نـــدارد، حاشـــد
کافی نيست  ؛ درظواست او 

ۀ شصص وغکور حاشد  گر ظهس در عو  ا ا واننـد اخنکـه والـک خـا شـصص دخگـر ، او 
گرفتــه ــق  کــه حــه آن ظهــس تعل  کــرده و ضــاون ظهــس آن  ،شــيجی را  اتــالف خــا وصــرف 

کـرده ، خا والک شده کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی دسـتگردان خـا وصـالحه  ظهس را حـا حـا
ــانی ظهــس اػ طــرف شــصص وــغکور، حاشــد هرطنــد حــدون اطــالع خــا  - پرداظــت وس 

کافی است - درظواست وی  .  اشکال ندارد و 





 

 زكات وال

ت آن  فضيلت زكات وال و اههي 

خعنــی اػ ضهلــه واضبــات قطعــی آیــین  ،اػ ضــرورخات دیــن ،«نهــاػ»واننــد « ػکــات»
کـه در حسـياری اػ آخـاتالم است و اػ نظر اسالم در آن حد اػ اههاس ت اسـت  قـرآن  ،ي 

کرده است کرخن آن را  : قرین نهاػ و ههراه آن عکر 
قيُهوا ال»
 
ي کاة  و  و  آُتوا الز   الة  و  ِکعين  ص   ا ع  الر   ُعوا و   1.«اْرک 

کنندگان رکوع نهاییدو نهاػ » خد و ػکات را بپردازخد و حا رکوع   .  «را حه ضا آور
کرخن در وورد نشانه ،ههشنين  :  فرواخدهای اهل اخهان ویقرآن 

ــون  » ــح  اْلُهْؤِوُن ْفل 
 
ــْد ي ــْن فــ ؛ ق  ــغین  ُه

ــالِتِهْن ظاِشــُعون    ال   ــِو و  ؛ ص  ْغ ــِن الل   ــْن ع  ــغین  ُه
ال  

غین  ُهْن و  ؛ ُوْعِرُضون  
کاِة فاِعُلون  ال    2.«ِللز  

کـه ، حه راستی وؤونان رستگار شدند» که در نهاػشـان ظاشـع هسـتند و آنـان  آنان 
که دستور ػکات را انسام وی گردانند و آنان  کارهای بیهوده روی   .  «دهند اػ لغو و 

که اوام رضا که سـه »: فروودند رواخت شده  کرده  ظداوند وتعال حه سه وورد اور 

                                                           
 .31 ۀخآ ،سورۀ حقره. 1
 .3تا  3آخات  ،سورۀ وؤونون. 2



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کـرده اسـت: نها قرین و ههراه استوورد دخگر حا آ  ،حنـابراین. حه نهاػ و ػکات حا هن اور 
کـــه نهـــاػ وـــی و حـــه  شـــودنهـــاػ وی قبـــول نهـــی، دهـــدظوانـــد ولـــی ػکـــات نهـــیکســـی 

کــه سپاســگزاری ظــود حــا سپاســگزاری اػ پــدر و وــادر حــا هــن اوــر نهــوده  کســی  اســت و 
ــدر و وــادر ــه پ ــه  نکــرده اســتظــدا را شــکرگزاری  ،ظــود شــکرگزار نباشــد نســبت ح و ح

کرده است که صـلۀ رحـن نکنـد ،حنابراین .رعاخت تقوٰی و صلۀ رحن حا هن اور  ، کسی 
 1.«اػ ظداوند وتعال پروا نکرده و تقوای الهی ندارد

که راوی حـه اوـام صـادق کـرد در حدخب نقل شده است  کـدام خـک اػ »: عـرض 
اظت حعـــد اػ شـــن: فضـــل اســـتا حضـــرت فروودنـــدااعهـــال حعـــد اػ شـــناظت ظـــدا 

برابـر ، طيزی وعادل نهاػ نيست و شيجی حعد اػ شناظت ظدا و نهاػ ،ظداوند وتعال
حاشـــد و پـــس اػ آن یارػش ػکـــات نيســـت و حعـــد اػ آن طيـــزی وعـــادل ارػش روػه نهـــ

شــود و آغــاػگر ههــۀ آنهــا وعرفــت و شــناظت وــا وحســوب نهــی شــيجی وعــادل حــذ
 شـناظت وـا اهـل بیـتاست و انتها و ظتن ههۀ آنهـا نيـز وعرفـت و  بیت اهل
   2.«...دحاش وی

که اوير الهـؤونين نيز  ۀواخـ ،ههانـا ػکـات ههـراه نهـاػ ...»: فروودنـد رواخت شده 
ب اهل اسالم حه ظداوند وتعال قرار داده شده است که ػکـات را . حنابراین، تقر  کسی 

ــار ،حــا طيــب ظــاطر بپــرداػد شــود و حاضــب و وــانعی در گناهــان او وحســوب وــی ۀکف 
   3.«...ل آتش دوػد برای او ظواهد بودوقاب

ــدران بزرگوارشــان اػ اوــام صــادق کــه  الهــؤونين  اػ اويــر اػ پ رواخــت شــده 
کـه ػکـات بپـرداػد اػ ُپـل ، ػکـات ُپـل اسـالم اسـت  ...»: فروودنـد پیاوبر ظـدا کسـی 

کندوی که اػ پرداظت آن ظودداری  کسی  حـبس ظواهـد وانـد و  ،قبل اػ ُپل، گغرد و 
 4.«...کند ب پروردگار وتعال را ظاووش ویػکات غض

                                                           
 .34ح ،23ص ،1حاب ، ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،3ح ،الشيعه وسائل. 1
 .23ح ،333ص ،333عی قعده  33وسلس روػ ضهعه ، 13فصل  ،أهالی شيخ طىسی. 2
 .33ح ،33ص ،3حاب، ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،3ح ،وسائل الشيعه. 3
 .33ح ،322ص، الهسلس الثاون عشر، الی شيخ طىسیأه. 4



    / وال ػکات 

 حفظ اووال با پرداخت زكات وال 
کاظن که اوام  حفـظ  ،های ظود را حا دادن ػکـاتدارایی»: فروودند رواخت شده 

 1.«کنيد
کـه رسـول ظـدا  ،بیهـاران ظـود را حـا صـدقه»: فروودنـد نيز در حـدخب نقـل شـده 

کنيد کنيدحف،و اووالتان را حا پرداظت ػکات  وداوا   2.«ظ و بیهه 

 ترین آنانسخاوتهندترین وردم و بخيل 

کـه فروو اػ اوام صادق تـرین وــردم در پیــشگاه  وحبــوب ...»: نـددرواخـت شـده 
کــه  ظداونــد وتعــال سصـــاوتهندترین آنهاســت کســی اســت  ـــرین فــرد  و سصـاوتهـندت

 3.«نورػدػکـات وـالش را حـپرداػد و در وورد واضب والی ظود نسبت حه وؤونين حصل 
کــرم کــه پیــاوبر ا کــه ػکــات واضــب وــالش را »: نــددفروو در حــدخب اســت  کســی 

گرفتــاری کنــدبپــرداػد و بــراى  ههانــا . حصيــل نيســت ،هــاى قــوم و حســتگان ظــود ظــرح 
کــه ػکــات واضــب ظــود را نپــرداػد و در راه رفــع وشــکالت  کســی اســت  حصيــل حقيقــی 

که والش را د کـه شاخسـته قوم و حستگان ظوخش ظرح نکند در حالی  ر ووارد دخگـر ی 
 4.«کند )اهل تبغیر است(نيست ظرح وی

 كيفر پرداخت نکردن زكات وال  عقوبت و 
کـه اوـام صـادق ظداونـد وتعـال حـه ظـاطر شـيعيانی  ...»: فروودنـد رواخت شده 

کـه ػکـات نهـی، پرداػند که ػکات وی کسـانی  گـر ههـه پرداػنـد دفـع وـیحال را اػ  کنـد و ا
کنند  5.«...هالک ظواهند شد ،ػکات را ترک 

                                                           
 .3ح ،33ص ،حاب النوادر، کتاب الزکاة ،3ح ،فشوع الکافی. 1
 .33ح ،33 و 33ص ،3حاب، ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب فيه ،3ح ،وسائل الشيعه. 2
 .3ح ،32ص ،ههان. 3
 .3ح ،13ص ،3حاب ،ههان. 4
 .3ح ،333ص ،حاب إن  اهّلل خدفع حالعاول عن غير العاول، الکفرکتاب االخهان و  ،2ح ،أصىل کافی. 5



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کـرم اػ پدران بزرگوارشان اػ اوام صادق که رسـول ا : فروودنـد رواخت شده 
کــه حــه خکــدخگر ظيانــت » ــت وــن در ظيــر و ظــوبی ظواهنــد بــود تــا هنگــاوی  پیوســته او 

که  ،داری را وراعات نهاخند و ػکات اووال ظود را بپرداػند نکنند و اوانت ولی ووقعی 
گرفتار ظواهند شد، اػ ػننداػ این وظاخف سر ح  1.«حه قحطی و ظشک سالی 

که اوام حـاقر کتـاب رسـول ظـدا»: فروودنـد نيز نقل شده است  کـه  در  خـافتين 
کننـــد ...»: آن حضـــرت فروودنـــد کـــه وـــردم اػ دادن ػکـــات ظـــودداری  ػوـــين ، ػوـــانی 

هـای اسـتفاده، هـا و وعـادنهـا و ويـوهکنـد و اػ زراعـتبرکات ظود را اػ وـردم ونـع وـی
   2.«...آخد نهیحه دست  وطلوب

کـه اوـام صـادق کـه ػکـات پرداظـت  ...»: نـددفروو در حدخب اسـت  هنگـاوی 
 3.«شودفقر و نياػ ظاهر وی ،نشود

گوخد  که فروودند اػ اوام صادق ابو حصير  که اػ پرداظت ػکات »: شنيدم  کسی 
کنــد ــرد و او  ،ظــوددارى  ک ــا ظواهــد  ــه دني وصــداق هنگــام وــرگ تقاضــاى برگشــت ح
ْکـُت »: فرووده ظداست ر  ـُل صـاِلحًا فيهـا ت  ْعه 

 
ی ي ل  ع  ب ِ اْرِضُعوِن ل  ظـداخا وـرا حـه دنيـا  4«ر 

کار شاخسته انسام دهن ،برگردان  5.«اويد است 

 حكهت زكات وال 
ظـــداوند »: در وــورد فرخضــۀ ػکــات طنــين آوــده اســت در ظطبــۀ حضــرت ػهــرا

                                                           
 .3ح ،23ص ،1حاب، ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،3ح ،هالشيع وسائل. 1
 .2ح ،133ص ،حاب فی عقوحات الهعاصی العاضلة، کتاب االخهان و الکفر ،2ح ،أصىل کافی. 2
 .1ح ،335ص، حاب فی تفسير الغنوب ،ههان. 3
ب ِ اْرِضُعــوِن »: 344و  33آخــات  ،رۀ وؤونــونســو. 4 ــْوُت قــال  ر  ُهُن اْله  ــد  ح 

 
ــٰی ِإعا ضــاء  ي ت  ــُل صــاِلحًا  ٭ ح  ْعه 

 
ــ  ي ل  ع  ل 

ک   ْکُت  ر  ٌة ُهو  قاِجُلها و  إِ  ال   فيها ت  ِله  ک  ها  ٌد ِإلٰی ن   ْرػ  راِجِهْن ب  ُثون    ِوْن و  ْوِم ُیْبع  که خکی اػ آنـان را وـرگ فـرا ؛ «ی  تا ػوانی 
کـه اػ وـن سـر ػده حـه دنيـا( حـاػگردان: گوخـد وـی، رسد گناهـان و تقصـيرهایی  ؛ پروردگـارا  وـرا )بـراى ضبـران 

گغاشـته... اويد است حـا آنشـه )اػ وـال و ثـروت )حـه او ظطـاب . ام عهـل صـالحی انسـام دهـن در دنيـا( وا
که( هرگز نصواهد شد کلهه، شود  که )اػ حسـرت( ههـی حگوخـد )و ثهـرى ن این  حصشـد( و در  هـیاى است 

که برانگيصته شوند  .  برابر آنان عالن برػد است تا روػى 

 .33ح ،23 و 23ص ،1حاب، ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب فيه ،3ح ،وسائل الشيعه. 5



    / وال ػکات 

 1.«ش رػق و روػى قرار دادنفس و افزاخ ۀتزکي ضهتػکات را حه  ...وتعال
کاظن که اوام  ػکات برای تأوين قوت تهيدسـتان و »: فروودند در حدخب است 

   2.«های توانگران قرار داده شده است افزاخش دارایی
که اوام صادق هـای ضـل  در دارایـی و ظداوند عز   ...»: فروودند نيز رواخت شده 

که نياػ تهيدستان را توانگران حه انداػه کـردای  ـی واضـب  کند حق  گـر ظداونـد . تأوين  ا
کفاختشـان نهـیوی ر داشـته  که آنشه برای تهيدستان وقر  حـق  بیشـتری ، کنـددانست 

ن شده در وال اغنيا برای واضب وی که حق  وعي  گاه است  کرد )ولی ظداوند وتعال آ
کــافی اســت( کــن بــودن ایــن فرخضــه ؛ فقــرا  پــس ههانــا تهيدســتی فقيــران نــه حــه ســبب 

که توانگران حقوق فقرا را نهی، است )ػکات(  3.«پرداػندحلکه اػ آن روست 

 ووارد وجوب زكات وال
 : ػکات در ده وورد واضب است . 859 مسأله

ْهر( .3؛ ضو .2؛ گندم .1  ؛ انگور )کشهش( .4؛ ظروای ظشک )ت 
ت طهارگانه»، حه این طهار وورد   . شود گفته وی« غال 

 ؛ نقره .6؛ طال .5
ین»، حه این دو وورد  .  شود گفته وی« نقد 

 ؛ گوسفند .9؛ گاو .8؛ شتر .7 
 . شود گفته وی« گانه ينعام سه»، حه این سه وورد 
ساره )حنا .11   ؛ بر احتياط واضب( وال الت 

 .  شود ناويده وی« اووال ػکوی»، گانه این ووارد ده

                                                           
 .لها ونعوها فدک احتساح فاطهة الزهرا، 33ص ،3ح ،االحتجاج. 1
ة الزکاة ،34حاب ،2ح ،علل الششایع. 2  .3ح ،135ص ،عل 
 .2ح ،133ص ،ههان. 3



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 سال زكاتی 
کـه  ػوـانی واضـب وی« طـال و نقـره، گوسـفند، گـاو، شـتر»ػکات در  . 861 مسأله شـود 
کاوــل» ،فــرد ــقوالــک ایــ« خــاػده وــاه  ػکــات نيــز فــراهن  ن اوــوال بــوده و ســایر شــراخط تعل 
ل، حاشــد کنــد و حــه  ولــی او  ســال حعــد را حاخــد پــس اػ تهــام شــدن وــاه دواػدهــن حســاب 

کـه ، تعبيری دخگر کاوـل»آغاػ سـال حعـد وقتـی اسـت  )دواػده وـاه( بـر ایـن « خـک سـال 
 1؛ناوند وی« سال ػکاتی»اووال حگغرد و این سال را 

ــ  ــقاو  کشــهش، ضــو، گنــدم»ػکــات خعنــی  ا در برظــی دخگــر اػ اوــوال وتعل   ،«ظروــا و 
کاول شرط نيست  . و توضيح آن در وساجل آخنده ظواهد آود گغشتن خک سال 

ساره»ػکات  . 861 مسأله کـه فـرد  ػوانی واضب وی، «وال الت  کاوـل»شود  « دواػده وـاه 
ق خـک سـال » ،و حـه تعبيـر دخگـر شدػکات نيز فراهن حا والک آن بوده و سایر شراخط تعل 

گــردد« ػکــاتی ــق، بــر آن ســپری  کــه ســایر شــراخط تعل  ػکــات نيــز وضــود داشــته  در حــالی 
 .  حاشد

نـه سـال شهسـی ، گردد لحاظ وی« سال قهری»بر وبنای « سال ػکاتی» . 862 مسأله
   .خا ويالدی

خـــاػده وـــاه قهـــری « 534»ونظـــور اػ ســـپری شـــدن خـــاػده وـــاه در وســـألۀ ، حنـــابر ایـــن
کـه در ه. حاشد وی که ونظور اػ سپری شـدن دواػده وـاه در وـورد وـال التسـاره  هشنان 

 .  حاشد دواػده واه قهری وی، بیان شد« 533»وسألۀ 

                                                           
ل1 کسی اػ او  گر  م . وثاًل ا گوسفند حاشد 34والک ، واه وحر  ـق ػکـات در  ريس  )حا فرض ضهع بودن شراخط تعل 

ل واه دواػدهـن(حا دخده شدن هالل واه عی، طول خاػده واه( ه )او  گوسـفندان وـغکور ،حس  ـق  حـه  ػکـات تعل 
گوسـفند را حـه عنـوان ػکـات بپـوی لرداػدگيـرد و حاخـد خـک  م سـال  ، اولسـال ػکـاتی حعـد ، ولـی او  وـاه وحـر 

م سال حعد تا اول عی حاشدآخنده وی ل وحر  ق ػکـات  و طنانشه اػ او  ه )حا فرض ضهع بودن شراخط تعل  حس 
گوســـفند حاشـــد 34در طـــول خـــاػده وـــاه( دارای  ـــۀ ســـال حعـــد حـــه حـــا دخـــده شـــدن هـــالل وـــاه عی، ريس  حس 

ق ویوسددًا ػکات ت، گوسفندان وغکور گوسفند را حه عنوان ػکات بپرداػدعل   . گيرد و حاخد خک 



    / وال ػکات 

 شرایط واجج شدن زكات
 : شود حه دو دسته تقسين وی ،شراخط ثبوت خا وضوب ػکات

 ؛ شراخط عهووی ثبوت خا وضوب ػکات .الف
 . شراخط اظتصاصی ثبوت خا وضوب ػکات .ب 

 شرایط عهووی واجج شدن زكات 

o ق: شرط اول  دارای والک باشد، زكات شیء وتعل 
کـه  -حاشـد   وـالکی نداشـته 1شه اووال ػکوینطنا . 863 مسأله گنـدم و ضـویی  وثـل 

کـه در بیاحـان و  حه صورت ظودرو در بیاحان خـا واننـد آن روییـده اسـت گـاو و شـتری  خـا 
کسی حا حياػت خا صيد و واننـد  وانند آن رها بوده و هير صاحب و والکی ندارند و 

  .ػکات ندارد -آن را حه ولک ظوخش در نياورده است ، آن
که هنوػ حه ،طور ههين ـت فـردی در نياوـده  وال ػکوی  وثـل  -طور شـرعی حـه ولکي 

که حه فرد حصشيده شده ػکاتش بر آن فـرد واضـب  -ولی هنوػ آن را قبض نکرده  ،والی 
 .  نيست

o یاشد نه شخص حقيقی با، والک آن: شرط دوم كل   عيان یا جهات یا عناوین 
ــق . 864 مسأله کــه والــک آن در تعل  شــصص خــا ، ػکــات حــه اوــوال ػکــوی شــرط اســت 

 :  در ووارد عیل ػکات واضب نيست. حنابراین، اشصاص حقيقی حاشد

ه، ولِک وسسد، وال ػکوی - فه، حسيني  ظانۀ ظدا )کعبـه( و واننـد ، وشاهد وشر 
 ؛ آن حاشد
وثل ضهـت عـزاداری خـا عـزاداری اوـام  ،حاشد« ضهت»ولِک شرعی  ،ػکوی وال -
کرخن، حسين  ؛ دروان و وعالسۀ بیهاران و وانند آن، آووػش و تعلين قرآن 

                                                           
که در وسألۀ  34ههان  ،اووال ػکوی. 1  . عکر شد« 533»ووردی است 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ـی»ولِک  ،ػکوی وال - کل  دانشـسوخان و ، علهـا، واننـد عنـوان فقـرا ،حاشـد« عنوان 
گــر اوــوال وــغکور توســ؛ واننــد آن ــه ا ی عنــوان حــه ولــِک فــرد خــا افــرادی اػ آنالبت   ط وتــول 

ــق، عنــوان درآخــد اوــوال وــغکور وشــهول ػکــات ، ػکــات حــا ضهــع بــودن ســایر شــراخط تعل 
 .  گردند وی

تشــاخان عکــر اســت،  ل آن دســته اػ شصصــي  ــع و تشــک  کــه اػ تسه  هــای حقــوقی 
ت  طنانشـه دارایـی 1،هـای سـهاویهاى حقيقی حاصل شده واننـد شـرکتشصصي 

ـ، آنها اػ اووال ػکوی حاشد ـق ، ق ػکـاتحا ضهع بودن شراخط تعل  حـه آن اوـوال ػکـات تعل 
گــر 2،گيــردوــی ــا  ا وــدیران شــرکت ضهــت پرداظــت ػکــات اػ طــرف ســهاوداران اعن خ

کـردهوی، وکالت داشته حاشند و  توانند ػکات آنان را حسب وـوازین شـرعی وحاسـبه 
کس حاخد ػکات ظودش را بپرداػد، وگرنه، پرداظت نهاخند  .  هر 

o رده نباشد آزاد بوده و ب، والک آن: شرط سوم 
 .  حاشد وشهول ػکات نهی، حه حد  نصاب برسدهرطند  اووال بردگان . 865 مسأله

o ه، وال: شرط چهارم ی در ذو  كل   عين شخصی باشد نه 
کـه عـين ،وال ػکوی حاخد عين شصصـی حاشـد . 866 مسأله آن در  خعنـی وـالی حاشـد 

ـۀ شصصـی طلبکـار حاشـد. حنـابراین، بیرون ووضود است گـر فـرد وـال ػکـوی را در عو  ، ا
ق ػکات حه شصص وغکور قرض داده و آن را حـه وی تحویـل وثل آنکه آ ن را قبل اػ تعل 
حتوانـــد آن را هرطنـــد  ،پرداظـــت ػکـــات آن طلـــب بـــر وی واضـــب نيســـت، داده حاشـــد
 .  وصول نهاخد

                                                           
ت حقـوقی آنهـا ونحـل  در هـای سـهاوی ظـاص، هـای سـهاوی عـام و طـه شـرکت. طه شـرکت1 کـه شصصـي 

 . شود اشصاص حقيقی وی

ــق ػکــات در. 2 ــه وهکــن اســت شــراخط تعل  کــه حاخــد ػکــات ســهن  ،وــورد برظــی اػ ســهاوداران فــراهن حاشــد البت 
شــراخط وــغکور فــراهن نباشــد و بــر آنــان پرداظــت ػکــات واضــب  ،و در ســهاوداران دخگــر ظــوخش را بپرداػنــد

 . نباشد
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ــق نگرفتــه . 867 مسأله کــه هنــوػ حــه آن ػکــات تعل  گــر فــرد وــالی را  حــه دخگــری قــرض ، ا
ـق، حدهد و آن وال حعد اػ قبض و تحویل در صـورت ضهـع ، ػکـات ،ػکـات شـود وتعل 

گيرنده )حدهکار( است، بودن سایر شراخط ثبوت ػکات  .  بر عهدۀ قرض 

o ف در وال زكوی: شرط پنجن  شرعًا وهنوع نباشد، والک از تصر 
ــت فــرد حاشــد . 868 مسأله گــر وــال ػکــوی در ولکي  ف در آن  ولــی وی شــرعاً ، ا اػ تصــر 

   .شود ػکات بر او واضب نهی، وهنوع حاشد
ــه اوــوالی وحنــابراین،   ــرو( ح ــه رهــن شــرعی )گ ــق ػکــات ح کــه قبــل اػ تعل  اننــد وــالی 

ق ػکات حه آن  گغاشته شده که قبل اػ تعل  حاشـد  حا رعاخت شراخط وقف شـده ، خا والی 
ق نهی - حاشد وقف ظاصهرطند  -    1.گيرد ػکات تعل 

ق ػکات حه آن ،ههين طور  که قبل اػ تعل  ـق حـق  ، حه والی  ت تعل  کن شرع حه عل  حا
ــ ف در آن شــرعًا ونــع ، ه آنطلبکــاران ح کــرده و وــالکش را اػ تصــر  ْســر صــادر  حکــن ح 

 .  شود ػکات واضب نهی ،نهوده
کـه عـين وـال ػکـوی را صـدقه حدهـد . 869 مسأله گر فرد نغر شرعی نهاخد  ایـن نـغر ، ا

واضـــب اســـت در حنـــابراین،  .شـــود ووضـــب ســـاقط شـــدن ػکـــات اػ وـــال وـــغکور نهی
ــه آن ــق ػکــات ح ــغر ، بپــرداػدػکــات را اػ وــال دخگــر ، صــورت تعل  ــه ن ــا وفــای ح ــا آنکــه ح ت

 .  ونافات نداشته حاشد

گندم  خروا و انگور )كشهش( ، جو، زكات 
کــه والــک  در صــورت دارا ، حاشــد وی« انگــور»خــا « ظروــا»خــا « ضــو»خــا « گنــدم»کســی 

کــه در اداوــه  کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد و شــراخط اظتصاصــی  بــودن شــراخط عهــووی 
 .  بپرداػدحاخد ػکات آنها را ، ظواهد آود

                                                           
ه. 1 ـت ووقـوف علـيهن در، وحصوالت و درآود ووقوفه ،البت  آخـد و   طنانشه قبل اػ ػوان وضوب ػکات حـه ولکي 

 . شود الػم وی ، پرداظت ػکات آنها بر ووقوف عليهن، هن وضود داشته حاشدشراخط دخگر 
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 گندم ق زكات به   خروا و انگور )كشهش( ، جو، شرایط اختصاصی تعل 
o ل ت وذكور: شرط او  ق زكات، غال  ت فرد باشد، در زوان تعل   در ولكي 

گندم خا ضو خـا ظروـا خـا انگـور )کشـهش( حاشـد و ػکـات  . 871 مسأله گر فردی والک  ا
ق حگيرد ت او حه آن تعل  ت وـغکور اػ و فرق ندار حاخد ػکاتش را بپرداػد، در ولکي  د والکي 

کشــت و زراعــت حاصــل شــده حاشــد خــا اػ طریــق ظرخــد خــا قبــول حصشــش خــا ارث و  راه 
 ؛ پدخد آوده حاشد، وانند آن

ق ػکات حه آنها  ت وغکور قبل اػ ػوان تعل  گر غال  ا ا ت فرد ظارح شـده و ، او  اػ ولکي 
ق حه ولک فرد دخگری گـردد درآخد و در ولک فرد ضدخد وتعل  ظـت ػکـات پردا، ػکـات 

م حاخد ػکات را بپرداػد ل نيست و والک دو   . آن بر عهدۀ والک او 
o ت وذكور: شرط دوم ن برسد، غال   به حد  نصاب وعي 

گندم . 871 مسأله کـه حـه  ظروا و انگور )کشـهش( وقتـی واضـب وی، ضو، ػکات  شـود 
گفتـــه شــــده تقریبــــًا « صـــاع 144»وقـــدار نصــــاب برســـند و نصــــاب آنهــــا  کــــه  اســــت 

   1.حاشد وی« کيلوگرم 533»
                                                           

کيـل و پیهانـه. 1 ت در رواخات آوده اسـت تعيـین آن حـه وسـيلۀ  های وتـداول در آن  آنشه در وورد نصاب غال 
کيـل و پیهانـه کـه در ػوـان وعاصـر اػ آنهـا اسـتفاده وی ػوان بوده و وقـدار دقيـق آن بـر حسـب  ، شـود هایی 

 . لوم نيستوع
ت  ،ههشنين کـه در ههـۀ غـال  کيل و پیهانه بـر حسـب وػن حـه صـورت خـک ضـاحطه و وعيـار عـام  تطبيق 

گيــرد ــر  ،حاشــد پــغیر نهی اوکــان، وــورد اســتفاده قــرار  ت اػ نظــر ســبکی و ســنگينی )وػن حسهــی( ب زیــرا غــال 
کــه  پیهانــه، حــه عنــوان وثــال؛ حســب طبيعتشــان و عواوــل دخگــر وتفــاوت هســتند ــب  3444ای  ســانتيهتر وکع 

گنــدم پــر نهاخنــد، حســن دارد کــه آن را اػ ضــو پــر نهاخنــد ،طنانشــه آن را اػ  ، وػن آن بیشــتر اػ هنگــاوی اســت 
گر پیهان که ا کننـد وغکور را اػ ظروا حه ۀههشنان  کـه آن را  ،طور غير فشرده پر  کهتـر اػ هنگـاوی اسـت  وػن آن 
گندم پـر نهاخنـد گنـدم در شـکل و ،اػ  حسـن حـا هـن وتفـاوت هسـتند و ونافـغ و فضـاهای ظـالی  زیـرا ظروـا و 

گندم است بیشتر اػ ونافغ و فضاهای ظالی بین دانه، واقع بین ظرواهای ووضود در پیهانه گـاه ؛ های  حلکـه 
وـثاًل ويـزان رطوحـت در خـک  ؛حاشـند های وصتلـف وی افراد خـک نـوع هـن حـا هـن تفـاوت دارنـد و دارای صـنف

 ؛ تبیشتر اػ صنف دخگر اس ،صنف
ـف نتوانـد رسـيدن وحصـول ػکـوی ولی آنشه اور را آسان وی کـه وکل  که هنگـاوی  اش را حـه  کند این است 

ولی حا رسيدن وػن غالت حه وقدار نقل شـده در ، پرداظت ػکات آن واضب نيست، حد  نصاب احراػ نهاخد
گرم( 533) وتن که وال ػکوی حه حد  نصاب رس خقين خا اطهينان حاصل وی ،کيلو   . يده استشود 



    / وال ػکات 

ت طهارگانه . 872 مسأله هنگام ، وعيار در تعيین وقدار نصاب )حسن خا وػن( غال 
ت وغکور حعد اػ ظشک شـدن در وقـت ، اینحنابر .حاشد ظشک شدن آنها وی گر غال  ا

پرداظــت ػکــات آن ، وضــوب پرداظــت ػکــات )کــه ظواهــد آوــد( حــه حــد  نصــاب برســد
 ؛ حاشد واضب وی

که تر و و  گر وحصوالت وغکور در حالی  ا ا رطـوب اسـت حـه حـد  نصـاب رسـيده او 
اػ وقـدار نصـاب ، ولـی حعـد اػ ظشـک شـدن در وقـت وضـوب پرداظـت ػکـات، حاشد

 . ػکات ندارد، کهتر شود

 گندم ق زكات به   خروا و انگور، جو، زوان تعل 
گندم و ضو . 873 مسأله ق ػکات حه  ی ، ػوان تعل  که وحصول حه حـد  هنگاوی است 

کــه عرفــًا حــه آنهــا  گفتــه شــود و ػکــات انگــور و  2«ضــو»و  1«گنــدم»اػ رشــد رســيده حاشــد 
ــه آن  کشــهش وقتــی واضــب وی ــًا ح کــه عرف ــا 3«انگــور»شــود  ــز ػکــات ظرو ، حگوخنــد و ني

که عهنگاوی واضب وی ْهر» زحانان حه آن عرب رفشود   .  )ظروای ظشک( حگوخند« ت 

o اقسام خروا 
 : گيرد ظروا غالبًا حه سه شکل وورد استفاده قرار وی . 874 مسأله

ک .1 ْهـر»ه ظشـک شـده و حـه آن ظروا را در حالی  ، گوخنـد )ظروـای ظشـک( وی« ت 
 .  وورد استفاده قرار دهند

کـــه نـــرم و تـــاػه اســـت و حـــه آن ظروـــا را در حـــا .2 ـــبر»لی  وصـــرف ، گوخنـــد وی« ط 
 .  نهاخند

کــه نــارس وی .3 ــالل»حاشــد و حــه آن  ظروــا را در حــالی  ، گوخنــد وی« کظــار  »خــا « ظ 
کنند  .  استفاده 

                                                           
ه»حه آن  ،زحانان در عرف عرب. 1  .  گفته شود« ِحْنط 

عير»حه آن  ،زحانان در عرف عرب. 2  .  گفته شود« ش 

ب»حه آن  ،زحانان در عرف عرب. 3  .  گفته شود« ِعن 
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ْهــر( حاشــد و حکــن آن در وســاجل قبــل عکــر  شــهول ػکــات ویو ،ظروــای ظشــک )ت 
ب(ػه )رظروای تا .شد گونه؛ حاشد وشهول ػکات نهی ،ط  ا طنانشه حه  کـه  او  ای حاشد 

کـــه ػکـــات آن را ، ظشـــک آن حـــه وقـــدار نصـــاب برســـد احتيـــاط وســـتحب آن اســـت 
 . ػکات ندارد، ظروای نارس )ظالل خا ظارک( ،ههشنين .حدهند

o اقسام انگور 
کل   حه . 875 مسأله  : انگور دو قسن است، یطور 

کشـهش شـدن وی .1 که قابـل  تـوان آن را ظشـک نهـود و اػ  حاشـد و وی انگورهایی 
کرد  ؛ کشهش آن استفاده 
ــق ػکــات، طنــين انگورهــایی ــا فــراهن شــدن تهــاوی شــراخط تعل  وشــهول ػکــات ، ح

 .  هستند
کشـهش شـدن نهی .2 کـه قابـل  کـه تـاػه اسـت  انگورهایی  حاشـد و آن را در حـالی 
گر هن اده ویاستف  ؛ کشهش آن عرفًا قابل استفاده نيست ،ظشک شود  کنند خا ا
 .  ػکات ندارند، طنين انگورهایی 

 ت چهار  گانه و احكام وربوط به آن  زوان وجوب پرداخت زكات غال 
هنگــام تصــفيۀ آنهــا و ، «گنــدم و ضــو»ػوــان وضــوب پرداظــت ػکــات در  . 876 مسأله

کردن دانه کاه و پوسته ضدا  گندم و ضو اػ   .  حاشد ای آنها ویه های 
ــات در  . 877 مسأله ــر(« ظروــای ظشــک»ػوــان وضــوب پرداظــت ػک ْه هنگــاوی ، )ت 

که طيدن و  ْهر( در آن ػوان وتعارف وی آوری ضهعاست     .حاشد ظروای ظشک )ت 
سـپس آن را حـا ، طنانشـه ظروـا را قبـل اػ ظشـک شـدن حشيننـدشاخان عکر است، 

کننـد کـردن زیـر نـور و حـرارت آفتـاب و واننـد آن ظشـک  در ایـن صـورت ػوـان ، پهـن 
کـــه ظشـــک نهوده کـــه ظروـــایی را   ،انـــد وضـــوب پرداظـــت ػکـــات هنگـــاوی اســـت 

 .  آوری نهاخند ضهع
کشــهش  آوری ضهــعهنگــام ، «انگــور»ػوــان وضــوب پرداظــت ػکــات در  . 878 مسأله
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کشــهش شــده، اینحنــابر .آن اســت کــه انگــور بــر روی درظــت تبــدیل حــه  ، در صــورتی 
کشهش را وی که وتعارف است  ػوـان ، نهاخند وی آوری ضهعآن را  طينند و هنگاوی 

 ؛ حاشد وضوب پرداظت ػکات وی

ا طنانشه انگور را قبل اػ کشهش شدن حشينند و حعد اػ طيدن های  آن را حه روش، او 
کننــد کشــهش  ػوــان ، در ایــن صــورت، طبيعــی خــا وصــنوعی ظشــک نهــوده و تبــدیل حــه 

 . حاشد کشهش توليد شده وی آوری ضهعهنگام ، وضوب پرداظت ػکات
ت طهارگانه را بپرداػد . 879 مسأله که حاخد ػکات غال  خا حاخـد اقـدام حـه ، فرد در ػوانی 

ين آن حنهاخـد کنـار  پرداظت ػکات حه وستحق  کـرده و  خـا اخنکـه آن را اػ وـال ظـود ضـدا 
گــر بـرای غــرض عقالیـی پرداظــت ، ػکـات کـردن حگـغارد )عـزل نهاخــد( و حعـد اػ ضــدا ا

که، ػکات را تأظير بینداػد  . ظواهد آود« 3433»توضيح آن در وسألۀ  اشکال ندارد 

کن شــرع وــأوور  . 881 مسأله کــه اػ طــرف حــا  ووقــع، ػکــات اســت آوری ضهــعکســی 

کـــاه و هنگـــام  گنـــدم و ضـــو اػ  ظروـــای ظشـــک و  آوری ضهـــعتصـــفيه و ضداســـاػی 
که ػکات آن واضـب  وی، کشهش گر والک ندهد و والی  کند و ا تواند ػکات را وطالبه 

 .  ا بپرداػدحاخد عوض آن ر، شده اػ بین برود

ا وطالبۀ آن توس  قبل اػ فرا رسيدن ػوان وغکور ضـایز  ،ػکات آوری ضهعط وأوور او 
گرفتــه؛ نيســت ــق  تــش تعل  کــه حــه غال  زودتــر  ،وگــر آنکــه والــک ظــود حصواهــد ػکــاتی را 
 .  بپرداػد

ـــه ػوـــان برداشـــت و  . 881 مسأله گنـــدم ح ـــا ضـــو و  ـــد ت واضـــب نيســـت فـــرد صـــبر نهاخ
ـــا  ـــاه برســـد خ ک گنـــدم و ضـــو اػ  ـــان ضداســـاػی  کشـــهش شـــده و ػو ـــه  انگـــور تبـــدیل ح

ْهــر( اػ نصــل طيــده شــود و آن آوری ضهــع گــاه  آن فــرا برســد خــا ظروــای ظشــک شــده )ت 
  .ػکات را بپرداػد
گرفـت وی ،حنابراین ق  که ػکات حه آن تعل  ههشنـان ، توانـد ػکـات را بپـرداػد ههين 

ا اػ نقــد قيهــت آن ر، کــه ضــایز اســت وقــدار ػکــات را قيهــت نهــوده و حــه عنــوان ػکــات
 .  راخذ حدهد
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ـــق حگيـــرد و فـــرد حصواهـــد ػکـــات آن را قبـــل اػ  . 882 مسأله ـــه انگـــور تعل  گـــر ػکـــات ح ا
ػکـات اػ انگـور وـغکور حـه قـدری حـه وصـرف  طنانشه حـه قصـد، کشهش شدن بپرداػد

گر ظشک شود حه انداػ که ا که بر او واضب است ۀػکات برساند  اشـکال ، ػکاتی حاشد 
کافی وی  .  حاشد ندارد و 

 ت چهار وقدار زكات  گانه  غال 

ت طهارگانه حه طرخقۀ  . 883 مسأله  : آنها حستگی دارد« آبیاری»وقدار ػکات غال 

گندم - گر برای آبیاری  اسـتفاده « آب حاران خا نهـر خـا قنـات»ظروا و انگور اػ ، ضو، ا
استفاده شود )که در آنها آبیـاری نيـاػ « رطوحت ػوين»های وصر اػ  گردد خا وثل زراعت

 ؛ درصد( است 34« )خک دهن»ت آن ػکا ،ندارد( 1حه ِعالح
گر حا  - کن عهق( حه وسيلۀ پهـپ)طاه عهيق خا ني« آب طاه»ا آب ههـان  هه عهيق خا 

که وعهول است آبیاری  ْلو»شود خا حه وسيله طور  و واننـد آن اػ طـاه « تلهبـه»، )سـطل(« د 
، ورتخا رودظانه آب حکشند و زراعت خا وحصول ػکوی را آبیاری نهاخنـد )کـه در ایـن صـ

 . حاشد درصد( وی 3« )خک بیستن»، ػکات آن، آبیاری حا آنها نياػ حه عالح دارد(

ــــنش آب و پهــــپ . 884 مسأله کــــه ػوي ــــاری آن کشــــاورػی  ــــدارد و بــــرای آبی ، آب ن
ليـۀ  ،کند و در شـيوۀ آبیـاری حـا قنـاتقنات را اػ دخگری ظرخداری وی آب نـه والـک او 

کشاورػ اػ عالح طنانشـه وحصـول ، کننـدنهـی - وانند پهپ آب استفاده - آب و نه 
 .  حاشدوی« خک دهن»ػکات آن ، کشاورػ حه حد  نصاب برسد

که ػوينش آب و پهپ . 885 مسأله طـاه  آب، آب ندارد و برای آبیاری آن کشاورػی 
کـرده را اػ دخگری ظرخداری وی ه اػ عـالح اسـتفاده  کند و در این شيوه تنها والک اولي 

خافـت وبلغـی آن را در اظتيـار  کند و درو آب طاه را حا پهپ آب استصراح وی اػای در
کشــاورػ حــه حــد  نصــاب برســد، دهــدقــرار وــی کشــاورػ ػکــات آن ، طنانشــه وحصــول 

 .  حاشدوی« بیستن خک»
                                                           

کهکی وانند پهپ آب، ونظور اػ عالح. 1  . حاشد تلهبه و سطل وی، ابزار و وسایل 
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گنــدم . 886 مسأله ــرای آبیــاری  گــر ب ــاران اســتفاده ، ضــو، ا ظروــا و انگــور هــن اػ آب ح
کـــه عرفـــًا ، گـــردد و هـــن اػ آب طـــاه و واننـــد آن اســـتفاده شـــود طنانشـــه طـــوری حاشـــد 

« خــک بیســتن»، ػکــات آن، «آبیــاری آن حــه وســيله آب طــاه و واننــد آن شــده»: وخنــدحگ
گـــر عرفـــًا حگوخنـــد « خـــک دهـــن»ػکـــاتش ، «آبیــاری حـــا آب نهـــر و حـــاران شــده»: اســت و ا

 ؛ حاشد وی

که عرفـًا وی گر طوری است  ا ا هرطنـد  -« حـه هـر دو طریـق آبیـاری شـده»: گوخنـد او 
 3/3« )سـه طهلـن»ػکـات آن  -روش دخگـر حاشـد آبیاری حه خکـی اػ دو روش بیشـتر اػ 

 .  درصد( است
ـــا انگـــور . 887 مسأله شـــيوۀ آبیـــاری ثهـــرۀ آنهـــا ، وـــالک در آبیـــاری درظتـــان نصـــل خ
ت آبیـاری درظتـان وـغکور در ، خعنی وعيار؛ ها نه ظود درظتان و نهال، حاشد وی کيفي 

که آن درظتان دارای ثهره وی  .  حاشند نه قبل اػ آن ػوانی است 

گ ،حنابراین  ر فرد نهال ظروا خا انگور را حکارد و آنها را حا آب طاه و وانند آن آبیاری ا
آن ، کند تا حه سن  ثهره دهی برسند و پس اػ ظاهر شدن ثهره برای رشـد ثهـرۀ درظتـان

کننـــد، را آبیـــاری ننهاخـــد ػکـــات ، حلکـــه درظتـــان وـــغکور اػ رطوحـــت ػوـــين اســـتفاده 
 .  حاشد وی« خک دهن»آوده حه دست  وحصول

گ . 888 مسأله کـه در عـرف ویا کنـد و ندانـد  وحصـول ػکـوی حـه »: گوخنـد ر فرد شـک 
آبیــاری آن حــا آب حــاران و واننــد آن »: گوخنــد خــا اخنکــه وی، «دو طریــق آبیــاری شــده هــر

درصـد( حـه عنـوان ػکـات  3/3« )سـه طهلـن»پرداظـت ، در این صـورت، «بوده است
 .  کافی است

که در عرف وی . 889 مسأله کند و نداند  گر فرد شک  صول ػکوی حه هر وح»: گوخند ا
آبیــاری ، حــا آب طــاه و دلــو و واننــد آن»: گوخنــد خــا اخنکــه وی، «دو طریــق آبیــاری شــده

کافی است« خک بیستن»پرداظت ، در این صورت، «شده است  .  حه عنوان ػکات 
که در عرف وی . 891 مسأله کند و نداند  گر فرد شک  وحصول ػکوی حا آب »: گوخند ا

گردخــده خــا حــه هــر دو طــاه و واننــد آن آبیــاری شــده خــا حــا آب حــار ان و واننــد آن آبیــاری 
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حـه عنـوان ػکـات « خـک بیسـتن»پرداظـت ، در این صـورت، «طریق آبیاری شده است
 .  کافی است

گنـدم . 891 مسأله گر  ظروـا و انگـور حـا آب حـاران و نهـر آبیـاری شـود و حـا وضـود ، ضـو، ا
ــاران و نهــر ــا آب ح ــا آب طــاه و واننــد آن ندا، آبیــاری ح شــته دخگــر احتيــاح حــه آبیــاری ح

گونــه ،ولــی حــاػ هــن حــا آب طــاه آبیــاری شــود ،حاشــد خــاد شــدن  حــه  کــه آب طــاه حــه ز ای 
کهک نکند  .  است« خک دهن»، ػکات وحصول وغکور ،در این فرض، وحصول 

ــا وضــود  ،ههــين طــور  ــا آب طــاه و واننــد آن آبیــاری شــود و ح گــر وحصــول ػکــوی ح ا
حـا آب نهـر و حـاران و واننـد آن دخگـر احتيـاح حـه آبیـاری ، آبیاری حا آب طـاه و واننـد آن

کهـک ، نباشد خاد شدن وحصـول  ولی حاػ هن حا آب نهر و حاران آبیاری شود و آنها حه ز
 .  است« خک بیستن»در این فرض ػکات وحصول وغکور ، نکنند
کنـد و ههـان فـرد . 892 مسأله گر فردی زراعتی را حا آب طاه و واننـد آن آبیـاری  در ، ا

که نياػ حه آبیـاری حـا آب طـاه نداشتػوين وساور آن نيز زراعتی داشته حا د ـــه حاشـــشد 
گونه - که حا آب طـاه آبیـاری  حه  که تنها اػ رطوحت ػوين وساورش  اسـتفاده ، شـده ای 
کـه حـا آب طـاه آبیـاری  -نهاخد  نهاخد و آن را حا آب طاه آبیاری نهی وی ػکـات زراعتـی 
کــه وســاور آن اســت« خــک بیســتن»، شــده ــابر اح ،و ػکــات زراعتــی  ، واضــبتيــاط حن
 .  حاشد وی« دهن خک»

گندم را حا . 893 مسأله کند و پـس  اگر شصصی زراعتی وثل  آب طاه و وانند آن آبیاری 
که اػ رطوحـت حاقيهانـده در ػوـين اسـتفاده  کشتزار ضو حکارد  گندم در ههان  کردن  اػ درو 

که  در این فرض نيز ػکات، کند و حه آبیاری حا آب طاه نياػی نداشته حاشد گندم  زراعت 
کـه تنهـا اػ رطوحـت حاقيهانـده « خک بیستن»، آب طاه آبیاری شدهحا  و ػکات زراعـت ضـو 

 . حاشد وی« خک دهن»، واضبحنابر احتياط  ،در ػوين استفاده نهوده است

  ق زكات یا بعد از آن وصرف شده كه قبل از تعل   زكات غالت چهارگانه 

گغاشـتن آن اػ انگـور . 894 مسأله کنـار  گر فـرد پـیش اػ پرداظـت ػکـات خـا  ظروـای ، ا
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کـه ػکـات آنهـا واضـب شـده، ظشک گنـدوی  وقـداری اػ ایـن اوـوال را وصـرف ، ضو و 
خــا حــه فقيــر حــه غيــر عنــوان ػکــات ، اش برســاند حــه وصــرف ظــود و ظــانواده وــثالً  - نهاخــد
کرده بپرداػد - حدهد که وصرف   .  حاخد ػکات وقداری را 

گر فرد ظروا . 895 مسأله الل( خا ظروای تاػه )را ب( را قبل اػی نارس )ظ  اخنکه تبدیل  ط 
گيـرد وصـرف نهاخـد ق  ْهر( شود و حه آن ػکات تعل  اخنکـه آن را  وثـل - حه ظروای ظشک )ت 

اش خا وههانانش حصورند خا حه دخگری اهدا نهاخد و آن را تحویـل وی دهـد  ظود خا ظانواده
ــق نهی، حــه ایــن وقــدار - خــا آن را حفروشــد گــر در ولــک او حــاقی هرطنــد  ،گيــرد ػکــات تعل  ا

ْهر( وی، دوانْ  وی  . رسيد شد و حه حد  نصاب وی تبدیل حه ظروای ظشک )ت 
ــر آن صــادق اســت  . 896 مسأله ــب( ب ــام انگــور )ِعن  کــه ن ــرد انگــور را در حــالی  ــر ف گ ا

کند وثل اخنکه آن را ظود خا ظانواده خا وههانانش حصورند خا حـه دخگـری اهـدا ، وصرف 
ــا آن را حفروشــد ــل وی دهــد خ ــد و آن را تحوی ــه ا، نهاخ ک ــاقی ویدر صــورتی  ــر ح ــد و  گ واْن

ــویز وی کشــهش خــا و  حــه ضــهيهۀ هرطنــد  -رســيد  حــه حــد  نصــاب وی، شــد تبــدیل حــه 
 ؛ حاخد ػکات آن را حدهد -وقدار حاقيهانده 

گــر  ــا ا کــه نرســيده و غــ او  کــه حــه آن  وره اســت حــهانگــور را در حــالی  ــب»طــوری  « ِعن 
 .  پرداظت ػکات آن الػم نيست، وصرف نهاخد، نگوخند
گ . 897 مسأله گـــر فـــرد  کنـــدا ، نـــدم خـــا ضـــو را پـــیش اػ وقـــت ظشـــک شـــدن وصـــرف 

ـــداػۀ نصـــاب حاشـــد  ـــه ان ـــه ضـــهيههرطنـــد  -طنانشـــه وػن ظشـــک آنهـــا ح وقـــدار  ۀح
 .  حاخد ػکات آنها را حدهد -حاقيهانده

 های وحصول زكوی  وخارح و هزینه 

بـرای اخنکـه وعلـوم  - تواند هنگـام وحاسـبۀ وحصـول ػکـوی انسان نهی . 898 مسأله
گندم وصارح و هزخنه - هشود حه حد  نصاب رسيده خا ن که برای  ظروا و ، ضو، هایی را 

ق ػکات حه آن خا حعد اػ آن کسـر نهـوده ، انسام داده اسـت، انگور قبل اػ تعل  اػ حاصـل 
 ؛ نصاب نهاخد ۀو حعد والحظ
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، حـه وقـدار نصـاب برسـد، طنانشه وال ػکـوی پـیش اػ والحظـۀ وصـارح ،حنابراین 
 .  حاخد ػکات آن را حدهد

کــه . 899 مسأله ــا ، فــرد حــه وصــرف زراعــت رســانده حــغری را  طــه اػ ظــودش حاشــد خ
کنـد نهی، ظرخده حاشد کسـر  حلکـه ، سـپس والحظـۀ نصـاب حنهاخـد، توانـد اػ حاصـل 

 .  حاخد نصاب را نسبت حه وسهوع وحصول حاصل شده والحظه نهاخد
که دولت اػ ظوِد وال )نه پول آنشه . 911 مسأله آن( تحت عنوان واليات و واننـد  را 
 ؛ کات آن واضب نيستپرداظت ػ، گيرد آن وی

گر حاصل زراعت   کيلوگرم 2»وثاًل ا را حه عنوان « کيلوگرم 344»حاشد و دولت « هزار 
گــر  حاشــد آن واضــب وی« کيلــوگرم 3344»فقــط پرداظــت ػکــات در ، واليــات حگيــرد و ا

ق ػکـات  را حـه « کيلـوگرم 344»حاشـد و دولـت « کيلـوگرم 3444»حاصل زراعت حعد اػ تعل 
گونه -گيرد عنوان واليات ح کهتر حاشـد  حه  که وقدارحاقيهانده اػ حد  نصاب  حـاػ  -ای 

کهتر شدن اػ حد  نصاب « کيلوگرم 344»هن حاخد ػکات حاقيهاندۀ وحصول  را حدهد و 
ق ػکات  .  گردد ووضب ساقط شدن ػکات نهی، حعد اػ تعل 

ـــق ػکـــات بـــرای  وصـــارح و هزخنـــه . 911 مسأله کـــه انســـان قبـــل خـــا حعـــد اػ تعل  هایی را 
کســر نهــوده و  واضــب نهیحنــابر احتيــاط  ،نهاخــد ف ویوحصــول صــر توانــد اػ حاصــل 

ه را  ؛ حدهد فقط ػکات حقي 

ق ػکات  که حعد اػ تعل  ی وصارضی را  هرطنـد  ،برای وقدار ػکات ظـرح نهـوده، حت 
گرفتــه کن شــرع خــا وکيــل او در صــرف آنهــا اضــاػه  ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،حاشــد  اػ حــا

کسر نهاخد نهی  .  تواند 
ق ػکات ویالبت   کـردن خـا طيـدن ه حعد اػ تعل  حـه ، تواند آن وال ػکوی را پـیش اػ درو 

کن شرع خـا وکيـل آنهـا حـه کنـد، طـور وشـاع تحویـل دهـد وستحق  خا حا گـر طنـين  ، کـه ا
ــانی  پــس اػ آن در وصــارح شــرخک وی حاشــند و در ایــن صــورت الػم نيســت آنهــا را وس 

، در ػويــنش تــا وقــت درو خــا ظشــک شــدنتوانــد بــرای وانــدن آنهــا  حلکــه وی؛ دارد  نگــه
 .  اضرت وطالبه نهاخد
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گنـــدم و ضـــو و انگـــور )کشـــهش( و  . 912 مسأله کـــردن و پیهانـــه نهـــودن  اضـــرت وػن 
که فرد برای ػکات وی توانـد اضـرت وـغکور را اػ  حـا ظـود اوسـت و نهی، دهد ظروایی را 

کسر نهاخد  .  ػکات 

 ت چهار  گانه  احكام دیگر وربوط به زكات غال 

o ك  آید های وختلف پدید وی ه در زوانوحصوالت زكوی 
گر ا . 913 مسأله کـه فصـل خـا ػوـانا رسـيدن وحصـوالت آنهـا حـا  نسان در طند وکـان 

گندم خا ضو خا ظروا خا انگور داشته حاشد و ههۀ آنها عرفـًا وحصـول ، خکدخگر فرق دارد
کـه در احتـدا وی، خک سال وحسوب شود نصـاب  ۀحـه انـداػ، رسـد طنانشه وحصولی 

کـه ویحاخد ػکات آ، حاشد ـه را هـر وقـت ن را وـوقعی  حـه دسـت  رسـد حدهـد و ػکـات حقي 
 ؛ ادا نهاخد، آخد وی

گر آنشه در احتدا وی ه ا طنـد اطهينـان داشـته  رسد حه انداػۀ نصاب نباشد )هر البت 
کــه حعـد کـه حـا وحصـولی  نصـاب ظواهـد شـد( حاخــد  ۀآخـد حــه انـداػ ویحـه دسـت  حاشـد 

گر رو، آن برسد ۀکند تا حقي   صبر  ػکـات آن واضـب ، ی هـن حـه وقـدار نصـاب شـودپس ا
گر حه وقدار نصاب نشود  .  ػکات آن واضب نيست، است و ا

o كه در یک سال دو بار ويوه وی  دهند درختانی 
ــا انگــور در خــک ســال دو ورتبــه ثهــره و ويــوه حدهــد . 914 مسأله گــر درظــت ظروــا خ ، ا

کدام حه وقـدار ن، طنانشه روی هن حه وقدار نصاب حاشد صـاب ولی حه تنهایی هير 
 .  ػکات آن واضب است، حنابر احتياط، نباشد

o ی و ورث زكات و  وی  ۀدیون وربوط به اووال وتوف 

گنـدم . 915 مسأله گر حعد اػ آنکه ػکات  والـک آن ، ظروـا و انگـور واضـب شـد، ضـو، ا
 ؛ حاخد ػکات وحصول ػکوی پرداظت شود، حهيرد
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ق ػکـات حـه اوـوال ػکـوی حهيـرد و وـال وـغکور حـه  گر فرد پیش اػ تعل  ورثـه ارث  ولی ا
ق ػکات شود کـه سـهن او حـه انـداػ هر، برسد و در ولِک آنان وتعل  نصـاب  ۀخک اػ ورثه 

 .  حاخد ػکات سهن ظود را حدهد، است
کـه ػکـات حـه ظـوِد آن  . 916 مسأله که شرعًا حدهکار است و وـالی هـن دارد  کسی  گر  ا

گرفتــه اســت ــق  کــه ظــود آن وــال، وــال تعل  حاخــد تهــام  ،ووضــود حاشــد، حهيــرد در حــالی 
که ػکات آن واضـب شـده حدهنـدػکا سـپس حـدهی او را ادا نهاخنـد و در ، ت را اػ والی 

کـن نهی کـل  دارایـی هرطنـد  ،شـود این وورد طيزی اػ سـهن ػکـات  حـدهی او حـه انـداػه 
ی حاشد  ؛ وتوف 

ۀ فرد واضب حاشد  گر ػکات در عو   :  حنابراین .وانند سایر دیون است ،ولی ا

ــۀ وــدیون بــوده ســایر حــدهی طنانشــه وسهــوع حــدهی ػکــات و .الففف کــه در عو  ، ها 
کـــل  دارایـــی او حاشـــد کهتـــر اػ  کـــل  حـــدهی ػکـــات و ســـایر حـــدهی، وســـاوی خـــا  ها  حاخـــد 

 .  پرداظته شود
ۀ ودیون بـوده طنانشه وسهوع حدهی ػکات و سایر حدهی .ب که در عو  بیشـتر  ،ها 

کل  دارایی او حاشد ين ػکـات و سـای، اػ  ر طلبکـاران حـه حاخد دارایی وی را بین وسـتحق 
کــن ویحنــابراین،  .نســبت تقســين نهــود کــه ســهن طلبکــاران  اػ ســهن ، شــود ههشنــان 
 .  شود کن وی، ػکات نيز حه نسبت

گنـدم خـا ضـو خـا ظروـا خـا  . 917 مسأله کـه حـه  که شرعًا حدهکار است و در حـالی  کسی 
ق نگرفته است  : دو صورت دارد ،حهيرد، انگورهای وی هنوػ ػکات تعل 

گيـردپیش اػ آنکه حه  .الف ـق  ت وغکور ػکـات تعل  حـدهی و دیـن او را اػ ، ورثـه، غال 
ی حدهند و حعد اػ آن در ولِک ورثه وال دخگر گيرد، وتوف  ق  ت وغکور تعل  ؛ ػکات حه غال 

کــه سههشــان حــه انــداػۀ نصــاب برســد ،در ایــن صــورت  کــدام اػ ورثــه  حاخــد ػکــات  ،هــر 
 .  حدهد

ــق .ب ت وــغکور پــیش اػ تعل  در ایـــن  ؛ دیــن او را ندهنــد حــدهی و، ػکــات حــه غــال 
ـت فقـط حـه انـداػۀ حـدهی او حاشـد ،صورت واضـب نيسـت ، طنانشـه وسهـوع وـال وي 
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ـت بیشـتر اػ حـدهی او حاشـد گر وـال وي  کـه حـدهی او حـه ، ػکات را حدهند و ا در صـورتی 
ت وــغکور را هــن حــه  گــر حصواهنــد ادا نهاخنــد حاخــد وقــداری اػ غــال  کــه ا قــدری اســت 

ـۀ وـال را حه طلبکار وی آنشه، طلبکار حدهند کـدام اػ ، دهند ػکـات نـدارد و در حقي  هـر 
ـق ػکـات را هـن دارا حاشـد که سـههش حـه انـداػۀ نصـاب شـود و سـایر شـراخط تعل  ، ورثه 

 .  حاخد ػکات سهن ظود را حدهد

o  كه دارای جنس ورغوب و ناورغوب هستند تی   زكات غال 
که ػکات آن . 918 مسأله گندم و ضو و ظروا و انگوری )کشهش(  گر   ،ها واضـب شـدها

ــاورغوب وی ــد دارد )دارای ضــنس ورغــوب و ن احتيــاط واضــب آن ، حاشــد( ظــوب و ح
که فرد ػکات ضنس ظوب را اػ ضنس حد ندهد ولی الػم نيست ػکـات ههـه را ؛ است 

 .  آن بپرداػد تواند ػکات هر قسن را اػ ظود وی حلکه؛ اػ ضنس ظوب حدهد

o ت از پول یا اجناس دیگر  پرداخت زكات غال 
ت اػ ظـودواض . 919 مسأله حلکـه پرداظـت ؛ آن پرداظـت شـود ب نيسـت ػکـات غـال 

کـافی اسـت اسـکناس قيهت آن اػ نقد راخذ )وثل پول و  ولـی پرداظـت قيهـت ؛ ( نيـز 
کاالهـــای دخگـــر وحـــل  اشـــکال اســـت و احتيـــاط واضـــب در تـــرک آن  آن اػ اضنـــاس و 

 .  است
گــر پرداظــت ػکــات . 911 مسأله ــر فــرد واضــب حاشــد ا کشــهش ب ــا  ، ظروــای ظشــک خ
حلکــه طنانشــه وقــدار ػکــات را ، ػکــات آن را اػ ظروــای تــاػه خــا انگــور حدهــد توانــد نهی

گغاری نهاخد و حصواهد وعادل قيهت آن حاحـت قيهـت ، ظروای تاػه خا انگـور، قيهت 
کشـهش خـا ظروـای ظشـک دخگـر حاحـت قيهـت حدهـد نيـز وحـل اشـکال ، آن حدهد خـا 

   .است و احتياط واضب در ترک آن است
ــر ػکــات ان ،ههشنــين گ ــر او واضــب حاشــدا کشــهش  نهی، گــور ب ــد ػکــات آن را  توان

کشهش وغکور اػ عين؛ حدهد ق ػکات پدخد آوده حاشد وگر آنکه   .  ههان انگور وتعل 
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 ت چهارگانه د غال  كه زكات آنها پرداخت شده استزكات نداشتن وجد   ای 
گندم . 911 مسأله گر  که ػکات آنها پرداظـت شـده، ضو، ا ، ظروا و انگوری )کشهش( 

 . دوحاره ػکات ندارد، زد فرد حهاندطند سال هن ن

o  ت چهارگانه شرط نيست ق زكات به غال  كه در تعل   وواردی 
گندم . 912 مسأله گر والک  ۀ ناحالغ خا فـرد وسنـون ، ضو، ا ظروا و انگور )کشهش( حش 

حــه اوــوال وــغکور ، ثبــوت ػکــات در صــورت ضهــع بــودن ســایر شــراخط، خــا ســفيه حاشــد
ق وی واضـب اسـت ، ناحالغ خا فرد وسنون خا سـفيهگيرد و بر ولی  شرعی حشۀ  ػکات تعل 

 .  ػکات وغکور را اػ وال او پرداظت نهاخد

ت وــغکور در تهــام ســال خــا وقــداری اػ آن ،ههشنــين  گــر صــاحب غــال  وســت خــا ، ا
 .  شود ػکات اػ او ساقط نهی، بیهوش حاشد

گنـدم برای ثبوت . 913 مسأله الػم نيسـت ، ظروـا و انگـور )کشـهش(، ضـو، ػکات در 
ت وغکور را داشته حاشدقدرت بر تص، والک ف در غال     .ر 
ت، حنــابراین  ــق ػکــات حــه غــال  گــر در هنگــام تعل  والــک حــه ســبب وــانعی نتوانــد  ،ا

ف نهاخد ق وی، ظودش خا وکيلش در آن تصر  ت وی تعل  و طنانشـه  گيرد ػکات حه غال 
کند کـه غصـب ؛ حاخد ػکات آن را بپرداػد، در آخنده حه آنها دسترسی پیدا  واننـد وـالی 

گن شده و والک آنده خا توسش وکـان آن را ، ط ظالن توقيف شده خا حه سرقت رفته خا 
 .  داند و دسترسی حه آن ندارد نهی

که در وساجل قبل عکر شد . 914 مسأله گنـدم خـا ضـو  ،ههان طور  ق ػکات حـه  برای تعل 
ۀ وغکور در خک وکان حاشد، خا ظروا خا انگور )کشهش(  .  شرط نيست غل 

گر شصصی زراع ،حنابراین  ت خا درظتان ظروـا خـا انگـور در شـهر خـا روسـتایی دارد ا
و آن شصص وثل ههان زراعت خا درظتان را  که وحصول آن حه وقدار نصاب نيست

کــه وحصــول آن نيــز حــه وقــدار نصــاب نيســت ولــی  ،در شــهر خــا روســتای دخگــری دارد 
که هـر دو وحصـول ، رسد وسهوع وحصول هر دو وکان حه حد  نصاب وی در صورتی 
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 .  واضب است ػکات وسهوع پرداظت شود ،وحصول خک سال حه حساب آخد عرفاً 

 زكات طال و نقره
که طال و نقره دارد کـه قـباًل عکـر شـد و ، کسی  در صـورت دارا بـودن شـراخط عهـووی 

که ظواهد آود  . ظوخش را بپرداػد ۀحاخد ػکات طال و نقر، شراخط اظتصاصی 

 ق  زكات به طال و نقره شرایط اختصاصی تعل 

o مش ل و دو   تهام سال عاقل باشد بالغ و نيز در، والک طال و نقره: رط او 
گــر والــک طــال و نقــره . 915 مسأله ــۀ ناحــالغ خــا فــرد دیوانــه ،ا  ۀحــه طــال خــا نقــر، حاشــد 1حش 

ق نهی که فـرد وغکور ػکات تعل  در صـورت ضهـع ، حـالغ خـا عاقـل شـد، گيرد و هنگاوی 
 .  شود حه ػکات آغاػ ویوربوط  سال، اػ آن ػوان، بودن سایر شراخط ثبوت ػکات

گر صاحب طال و نقره در تهام سال خا وقداری اػ آن . 916 مسأله وسـت خـا بیهـوش ، ا
 .  شود ػکات اػ او ساقط نهی، شود

o م ن برسد: شرط سو   طال یا نقره به حد  نصاب وعي 
 : طال دو نصاب دارد . 917 مسأله

 وـغکور دارـــو وق کوک(ــــوثقال شـرعی طـالی وس 24است )« دخنار 24» :يصاب اّول
گفته شده احن - ۀ طـال(  2وعادل پانزده وثقال وعهولی - بر آنشه  طالی وسـکوک )سـک 
 ؛ حاشد وی
ـق ػکـات را هـن ، پس وقتی طال حـه نصـاب وـغکور برسـد  طنانشـه سـایر شـراخط تعل 

                                                           
ی . 1 گر حت  گـر در طـول سـال تنهـا ؛ شـود ػکـات بـر او واضـب نهی، ػ سـال دیوانـه حاشـدا ای  فـرد در دوره ا ـه ا البت 

ت خــک ــرای وــد  ــه شــود ب ــودن ســایر شــراخط ػکــات واضــب  ،ســاعت و واننــد آن دیوان در صــورت ضهــع ب
 . شود وی

 ،در ضلد طهـارم« گرم»و توضيح وقدار آن حه  شودوثقال حاػاری خا صيرفی هن ناويده وی، وثقال وعهولی. 2
 .  گردد عکر وی« دخات»صل ف
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گـر حـه  درصد( را حاحت ػکات حدهد 3/2آن )« خک طهلن»انسان حاخد ، داشته حاشد و ا
   .ػکات آن واضب نيست، این وقدار نرسد

 ورـــغکــکوک( و وقـدار وـــی طـالی وســـوثقـال شرع 3است )« دخنار 3» :يصاب دّوم
گفته شدهحنا بر  - ۀ طال( است 1وعادل  - آنشه   ؛ وثقال وعهولی طالی وسکوک )سک 

گر  حاخـد ػکـات ، وثقـال وعهـولی سـابق اضـافه شـود 33وثقال وعهولی حـه  1خعنی ا
کهتـر اػ  درصـد( حدهـد 3/2« )طهلـنخـک »وثقال وعهـولی را اػ قـرار  35تهام  گـر   1و ا

خـادی  33فقط حاخد ػکات ، وثقال وعهولی اضافه شود وثقـال وعهـولی آن را حدهـد و ز
 ؛ آن ػکات ندارد

گــر ، ههشنــين اســت هــر طــه حــاال رود  حاخــد ، وثقــال وعهــولی اضــافه شــود 1خعنــی ا
کهتــر اضــافه شــود ػکــات تهــام آنهــا را حدهــد گــر  کــه اضــافه ، و ا شــده ػکــات وقــداری 

 . ندارد
 : نقره دو نصاب دارد . 918 مسأله

گفته شـده که حنا« درهن 244» :يصاب اول  1وثقـال وعهـولی« 343»وعـادل  ،بر آنشه 
گر نقـره حـه  که ا ، وثقـال وعهـولی برسـد و شـراخط دخگـر را هـن داشـته حاشـد« 343»است 

گــر حــه ایــن وقــدار  درصــد( را حاحــت ػکــات حدهــد 3/2)آن « خــک طهلــن»انســان حاخــد  و ا
 .  ػکات آن واضب نيست، رسدن

گفتــه شـده کــه حنـا« درهـن 34» :يصففاب دّوم وثقـال وعهــولی « 23»وعــادل  ،بــر آنشـه 
 ؛ است

گر  حاخـد ػکـات ، وثقـال وعهـولی اضـافه شـود« 343»وثقـال وعهـولی حـه « 23»خعنی ا
کهتـر اػ  درصـد( حدهـد 3/2« )خـک طهلـن»وثقال وعهولی را اػ قـرار « 323»تهام  گـر  و ا
وثقال وعهـولی آن را حدهـد و « 343»فقط حاخد ػکات ، وعهولی اضافه شود وثقال« 23»

خادی آن ػکات ندارد  ؛ ز
گر ، ههشنين است هر طه حاال رود  حاخـد  ،وثقال وعهـولی اضـافه شـود« 23»خعنی ا

                                                           
 .  ههان. 1
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کهتـر اضـافه شـود ػکات تهام آنها را حدهـد گـر  کهتـر اػ ، و ا کـه اضـافه شـده و  وقـداری 
 . ػکات ندارد ،وثقال وعهولی است« 23»

گر فرد . 919 مسأله که طال خا نقره حه حد  نصاب رسيده است خـا ، ا شک داشته حاشد 
کندحنابر احتياط  ،نه  .  واضب در صورت اوکان حاخد تحقيق و ضستسو 

که طال خا نقرۀ او حه انداػۀ نصاب است  . 921 مسأله ػکات آن را داده هرطند  -کسی 
کن نشده است و سـایر شـراخط و -حاشد  ل  ضـوب ػکـات نيـز ضهـع تا وقتی اػ نصاب او 
 .  هر سال حاخد ػکات آن را حدهد، حاشد

o  ۀ طرال یرا نقرره( بروده و وعاولره برا آن رایرج ، طال یا نقره: شرط چهارم وسركوک )سرك 
  1باشد

ۀ طال و نقره( راخذ حاشـد . 921 مسأله گر وعاوله حا طال و نقرۀ وسکوک )سک  هرطنـد  ،ا
ه اػ بـین رفتـه گـر اػ رواح افتـاده ولـ، حاخـد ػکـات آن پرداظـت شـود، حاشـد نقش سـک  ی ا

ۀ آن حاقی حاشدهرطند  ،ػکات ندارد، حاشد  .  نقش سک 
ۀ طال و نقره . 922 مسأله کار وی سک  که حانوان برای زخنت حه  کـه ، برند ای  در صـورتی 

ۀ طال و نقره حه عنـوان پـول در وعـاوالت حکـار  ،رواح وعاوله حا آن حاقی حاشد خعنی سک 
 ؛ ستػکات آن واضب ا، حنابر احتياط، شوند گرفته 

گر وعاوله حا آن راخـذ نباشـد  آالت  زیـور ،ههشنـين .ػکـاتش واضـب نيسـت، ولی ا
 . ػکات ندارد، طال و نقرۀ غير وسکوک

گرفتـه  . 923 مسأله کـه طـال و نقـره حـه عنـوان پـول در وعـاوالت حکـار  کنـونی  در ػوان 
کاغغی خـا پول اسکناس و پول، شود نهی کـه اػ غيـر طـال و نقـره وثـل  های  ی  هـای فلـز 

ۀ طال و نقره را ندارد، شود وی نيکل ساظته  . حکن سک 
گانـه حسـاب وی . 924 مسأله کـه هـن حنـابراین،  .شـود نصاب طـال و نقـره ضدا کسـی 

                                                           
که وعهول نيست افراد وعـاوالت ظـوخش را حـا پـولی  اػ این شرط وعلوم وی. 1 کـه اػ ضـنس طـال و  شود اوروػه 

 . ػکات طال و نقره وضود ندارد برای  ووضوعی ، نقره حاشد انسام دهند
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ۀ طال و هن نقره دارد ل نباشـد، سک  کدام آنها حه انداػۀ نصـاب او  گر هير  « 343»وـثاًل ، ا
ۀ نقــره و  ۀ طــال داشــته حاشــد« 33»وثقــال حــاػاری ســک  ػکــات بــر او ، وثقــال حــاػاری ســک 

 .  هر دو حا هن حه حد  نصاب برسدهرطند  ،ضب نيستوا

o برا وجرود سرایر شررایط عهرووی و اختصاصری  -فررد یرک سرال زكراتی : شرط پنجن- 
ه طال یا نقره باشد  والک سك 

ۀ طــال و نقــره در بــین خــاػده وــاه . 925 مسأله گــر ســک  ــا اػ ، ا اػ ولــِک فــرد ظــارح شــود خ
کهتر شـود ۀ طال و نقره  ل سک  گـر حعضـی اػ ؛ نيسـتػکـات بـر او واضـب ، نصاب او  ـا ا او 

ػکــات حــه ، شــراخط حعــد اػ تهــام شــدن وــاه خــاػدهن و ورود حــه وــاه دواػدهــن اػ بــین بــرود
گرفته است ق  ۀ طال خا نقرۀ وغکور تعل   .  سک 

گر فرد در بین خاػده واه . 926 مسأله ۀ طال و نقره، ا که دارد حا شـیء دخگـری  سک  ای را 
کند )عوب نهاخد(  ؛ ر او واضب نيستػکات ب، عوض نهاخد خا آنها را آب 

گـر بـرای فـرار اػ پرداظـت ػکـات  ۀ طـال و  ۀآنهـا را حـا طـال و نقـر ،ولی ا وسـکوک )سـک 
کند ۀ  ،نقره( دخگر عوض  ۀ طـال خـا نقـره عـوض نهاخـد خـا سـک  ۀ طـال را حـا سـک  خعنـی سـک 

ـق ػکـات هـن تـا تهـام شـدن  ۀ نقره خا طال عـوض نهاخـد و سـایر شـراخط تعل  نقره را حا سک 
که ػکاتش را حدهد، اقی حهاندواه خاػدهن ح  .  احتياط واضب آن است 

گر فرد در واه دواػدهن . 927 مسأله ۀ طال و نقره، ا کـه وشـهول ػکـات اسـت را  سک  ای 
کنــد )عوب نهاخــد( کــردن حاخــد ػکــات آنهــا را حدهــد، آب  ، و طنانشــه حــه ســبب عوب 

کـن شـود کـردن بـر او واضـب بــوده ، وػن خـا قيهـت آنهـا  کـه پـیش اػ عوب  حاخـد ػکــاتی را 
 .  بپرداػد
ۀ طــال خــا نقــره . 928 مسأله گــر در ســک  بیشــتر اػ انــداػۀ ، کــه وشــهول ػکــات اســت ای  ا
گــر حــه آن عرفــًا ، ز دخگــری حاشــدفلــ، وعهــول ۀ طــال»ا ۀ نقــره»خــا « ســک  در ، حگوخنــد« ســک 

کــه حــه حــد  نصــاب برســد ػکــاتش واضــب اســت ظالصــش حــه حــد  هرطنــد  ،صــورتی 
 ؛ نصاب نرسد
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گــر حــه آن عرفــًا  ۀ طــال»ولــی ا ۀ نقــره»و « ســک   ،ػکــاتش واضــب نيســت، نگوخنــد« ســک 
 .  ظالصش حه حد  نصاب برسدهرطند 

ۀ طــال خــا نقــره  . 929 مسأله گــر ســک  ، حــه وقــدار وعهــول حــا فلــز دخگــری وصلــوط حاشــد ا
ۀ نقره ۀ طال خا سک  که بیشتر اػ وعهول فلز دخگر دارد طنانشه ػکات آن را اػ سک  خا اػ  ای 

که قيهت آن حه انـداػۀ قيهـت ولی حه قد، طال و نقره حدهد ۀپولی غير اػ سک   ری حاشد 
 .  اشکال ندارد، ػکات واضب بر او حاشد

o ف نهاید : شرط ششن ه طال و نقره بتواند عرفًا در اووال وذكور تصر   والک سك 
گر والک طال خا نقر . 931 مسأله ۀ طال خا نقره( حه سبب وضود وـانع خـا  ۀا وسکوک )سک 

ف  هی نتوانـد در وـالش تصـر  ت قابل تـوض  وثـل آنکـه وـالش حـه ، نهاخـدعاولی برای ود 
گن شده حاشد  .  آن وال ػکات ندارد، سرقت رفته خا غصب شده خا 

 ه طال و نقره  زوان پرداخت زكات سك 
ۀ طال و نقره را حعد اػ تهام شدن واه خـاػدهن . 931 مسأله حـه فقيـر ، فرد حاخد ػکات سک 
ــا اػ وــال ظــود ضــدا نهاخــد و حکــن تــأظير پرداظــت ػکــات حدهــد « 3433»در وســألۀ ، خ
 . هد آودظوا

گوسفند ، زكات شتر  گاو و 

که والک  در صورت دارا بودن شـراخط  ،حاشد وی« گوسفند»خا « گاو»خا « شتر»کسی 
که ظواهد آوـد که قباًل عکر شد و شراخط اظتصاصی  گـاو ، عهووی  حاخـد ػکـات شـتر خـا 

گوسفند ظوخش را بپرداػد  .  خا 

 ق گوسفند ، زكات به شتر شرایط اختصاصی تعل   گاو و 
o ل شرط ف داشته باشد: او   والک بتواند در اووال وذكور عرفًا تصر 

گوســفند . 932 مسأله گــاو خــا  گــر والــک شــتر خــا  ت قابــل ، ا حــه ســبب عــاولی بــرای وــد 
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ف نهاخــد هی نتوانــد در وــالش تصــر  وثــل آنکــه وــالش حــه ســرقت رفتــه خــا غصــب ، تــوض 
گن شده  . آن وال ػکات ندارد، حاشد  شده خا 

o گراه حيوانات وذكور در تهام: شرط دوم ، هرای طبيعری واقرع در دشرتسال از چرا
 1چرا نهایند، بیابان و وانند آن

گاه، شـــتر . 933 مسأله ـــه در طـــول ســـال اػ طرا ک گوســـفندانی  ـــاو و  هـــای طبيعـــی  گ
کـه حيـوان اػ  ػکاتشان واضـب اسـت، کنند  استفاده وی گيـاهی  و فـرق نـدارد علـف و 
شـک حاشـد علف وـغکور ظ، حدون والک حاشد خا دارای والک حاشد ،کند آن طرا وی

   .خا تاػه
که دارای علف ،حنابراین  گر فرد والک ػوينی حاشد  گياهـان ظـودرو اسـت و  ا هـا و 

، در صـورت ضهـع بـودن سـایر شـراخط، کننـد گوسفندانش در طول سال در آن طرا وی
 .  حاخد ػکات آنها را بپرداػد

ــا وقــداری اػ آن . 934 مسأله گوســفند در تهــام ســال خ ــا  ــاو خ گ ــا  گــر شــتر خ  اػ علــف، ا
کاشته شده تغغخه نهاخد طيده شده که  و فرق ندارد علف خـا  ػکات ندارد، خا زراعتی 
و نيــز فرقــی  غصــبی حاشــد خــا وبــاح، والــک حيوانــات حاشــد خــا فــرد دخگــر وــال، زراعــت

 .  ندارد طرخدن حيوان حه اظتيار صاحب حيوان حاشد خا اػ روی ناطاری
گوسـفند در تهـام سـال . 935 مسأله گـاو خـا  گر شـتر خـا  کهـی اػ علـف  ،ا طيـده وقـدار 

کـه عرفـًا حگوخنـد حـه ،شده حصورد خا وقدار اندکی اػ ػارعت وزرعه تغغخه نهاخد : طـوری 
پرداظت ػکـات ، «کند طرا نهوده خا طرا وی، در تهام سال اػ علف بیاحان و وانند آن»

ــی اســت حاشــد آن واضــب وی ــر وــغکور عرف ــزان در تشــصيص او ــر عهــدۀ ظــود  و وي و ب
ف وی  .  حاشدوکل 

گر برای طراند . 936 مسأله گـاه، ن شـترا گوسـفند در وراتـع و طرا هـای طبيعـی گـاو و 
فـرد را وسبـور نهاخنـد تـا پـول خـا وـالی را حـه نـاحق  ، واقع در دشت خـا بیاحـان و واننـد آن

                                                           
گاه. 1 که اػ طرا  . شود گفته وی« اجههس»، کنند های طبيعی استفاده وی حه طنين حيواناتی 



    / وال ػکات 

شود و حاخـد ػکـات آنهـا را در گفته وی« ساجهه»حاػ هن حه حيوانات وغکور عرفًا ، بپرداػد
 .  صورت ضهع بودن سایر شراخط بپرداػد

گر انسان  . 937 مسأله کسـی نکاشـته، برای شـترا کـه  گـاهی را  گوسـفند ظـود طرا  ،گـاو و 
کند   1.واضب است ػکات آنها را بپرداػد، حنابر احتياط، ظرخداری نهاخد خا اضاره 

o بررا وجررود سررایر شرررایط عهررووی و اختصاصرری  -فرررد یررک سررال زكرراتی : شرررط سرروم- 
 والک حيوانات وذكور باشد

گوسفند در صورتی واضـب وـی، ػکات شتر . 938 مسأله کـه انسـان خـاػده  شـود گاو و 
والک حيوانات وغکور حاشـد و سـایر شـراخط عهـووی خـا اظتصاصـی ػکـات ، تهام واه

ت ضهع حاشد    .نيز در طول این ود 
پاخان وغکور در بین خاػده وـاه ،حنابراین  گر طهار وثـل  ،فـرد ظـارح شـوند اػ ولـک، ا

ل ػکات آن حيوان ػکـات بـر ، کهتـر شـود اخنکه آنها را حفروشد خا تعداد آنها اػ نصاب او 
ا اػ بـین رفـتن حعضـی اػ شـراخط؛ او واضب نيست حعـد اػ تهـام شـدن وـاه خـاػدهن و ، او 

گرفتــه و  اثــری نــدارد و، پــس اػ ورود حــه وــاه دواػدهــن ــق  ػکــات حــه حيوانــات وــغکور تعل 
 .  واضب است پرداظت شود

گر فرد پـیش اػ تهـام شـدن وـاه خـاػدهن . 939 مسأله کـه ، ا گوسـفند و شـتری را  گـاو و 
کـار حـه قصـد دا کند و این  رد حا حيوانی اػ ضنس ظودش خا غير ضنس ظودش عوض 

 ؛ ػکات بر او واضب نيست، در این صورت، فرار اػ ػکات نباشد

گر این تعوخض برای فرار اػ ػکات انسام وی ا ا ، وـثاًل حـه قصـد فـرار اػ ػکـات، شود او 
کــه هــر دو ،گوســفند دخگــر حگيــرد 34گوســفند حدهــد و  34 خــک نــوع ، وــورد در صــورتی 

ـق ػکـات  2،ونفعت داشته حاشند گوسفند شيرده حاشند و سایر شراخط تعل  وثاًل هر دو 
                                                           

که در صدق عنوان . 1  . اشکال وضود دارد، نسبت حه طنين ووردی« ساجهه»سبب احتياط آن است 
ض واقــع وی، حــه عبــارت دخگــر. 2 کــه عــوض و وعــو  دارای ارػش اســتعهالی وشــترک ، شــوند حيوانــات وــغکور 

که حه ضهت آن نگهداری وی، حاشند لی حيوانـات وـغکور حـه شوند و ارػش اصـ خعنی ونفعت غالب آنها 
 .  خکسان حاشد، ههان است
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کــه ػکــات آنهــا را ، هــن تــا تهــام شــدن وــاه خــاػدهن حــاقی حهانــد احتيــاط الػم آن اســت 
 .  حدهد

o به حد  نصاب برسد، تعداد حيوانات وذكور: شرط چهارم 
 : دواػده نصاب دارد« شتر» . 941 مسأله
ــدار  شــتر« 3» :اّول ــن وق ــه ای ــا تعــداد شــترها ح گوســفند اســت و ت ــک  ــات آن خ و ػک
 .  ػکات ندارد، نرسد

 .  گوسفند است« 2» شتر و ػکات آن« 34» :دّوم
 .  گوسفند است« 1» شتر و ػکات آن« 33» :سّىم

 .  گوسفند است« 3» شتر و ػکات آن« 24» :چهاسم
 .  گوسفند است« 3» شتر و ػکات آن« 23» :ًجنپ

م شتر« 23» :ششن که داظل سال دو   .  شده حاشد 1و ػکات آن خک شتری است 
م شده حاشد« 13» :هفتن که داظل سال سو   .  شتر و ػکات آن خک شتری است 

کــه داظــل ســال طهــارم شـشــتر و ػکــات آن خــک شــتری اســ« 33» :هشففتن ـــت  ده ـ
 .  حاشد

که داظل سال پنسن شده حاشد« 33» :يهن  .  شتر و ػکات آن خک شتری است 
م شده حاشند« 2» شتر و ػکات آن« 33» :دهن که داظل سال سو   .  شتری است 

کـــه داظـــل ســـال طهـــارم شـــده «2» شـــتر و ػکـــات آن« 33» :یفففاصدهن شـــتری اســـت 
 .  ندــحاش

که حاخـد خـا بـرای هـر « 323» :دواصدهن خـک شـتری ، شـتر« 34»شتر و حاالتر اػ آن است 
م شـده حاشـد و خـا بـرای هـر  کـه داظـل سـال سـو  کـه شـ« 34»حدهد  تر خـک شـتری حدهـد 

کنـد، «34»و « 34»و خــا حـا  داظـل سـال طهــارم شـده حاشـد و در حعضــی  هـر دو حســاب 
کـــه حـــا وـــوارد هـــن و ـــر اســـت  کنـــد واننـــد « 34»خـــا « 34»صي  ولـــی در هـــر ، «244»حســـاب 

                                                           
 . است« سال قهری»، ونظور اػ سال در این وسأله و وساجل حعد. 1
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که طيزی حاقی نهاند، صورت کند  گر طيزی حاقی وی حاخد طوری حساب  اػ ، وانـد خا ا
گـر وثالً ؛ شتر بیشتر نباشد« 3» کـه « 2»، شـتر« 344» حاخـد بـرای، شـتر دارد« 334» ا شـتری 

م شــده، شــتر« 34»داظــل ســال طهــارم شــده و بــرای  کــه داظــل ســال ســو  ، خــک شــتری 
 .  حدهد

کـه ، ػکات وـا بـین دو نصـاب واضـب نيسـت . 941 مسأله گـر تعـداد شـترهایی  پـس ا
کــه  ل  کــه، اســت حگــغرد« 3»دارد اػ نصــاب او  م  ــا حــه نصــاب دو  اســت نرســيده « 34» ت

های حعــد نيــز ههــين  و حکــن در نصــاب شــتر آن را حدهــد« 3»فقــط حاخــد ػکــات ، اشــدح
 .  طور است

 : دو نصاب دارد« گاو» . 942 مسأله
گوســاله« 14» :يصففاب اول کــه ػکــات آن خــک  م شــده   تــا اســت  کــه داظــل ســال دو 

گوســاله نــر حاشــد حاشــد وی کــه آن  گاوهــا حــه  و احتيــاط واضــب اســت  « 14»و تــا تعــداد 
 .  يستػکات واضب ن ،نرسيده

گوســالۀ وــاده« 34» :يصففاب دوم کــه داظــل ســال  اســت و ػکــات آن خــک  ای اســت 
م شده حاشد کـه ، واضب نيست« 34»و « 14»و ػکات وا بین  سو  کسـی  گـاو « 13»وـثاًل 

 .  گاو را حدهد« 14»فقط حاخد ػکات ، دارد
گر اػ   خادتر داشته حاشـد« 34»نيز ا « 34»فقـط حاخـد ػکـات ، نرسـيده« 34»تـا حـه  ،گاو ز

ــه  گــاو را حدهــد ل را دارد« 34»و حعــد اػ آنکــه ح ــر نصــاب او  ــد دو ، رســيد طــون دو براب حاخ
م شده حدهد گوساله که داظل سال دو     .ای 
خـا هـر دو حسـاب ، «34»خـا « 14»حاخد خا بـر اسـاس عـدد ، هر طه حاال رود ،ههشنين 

گفته شد حدهـد که  کـه ولـی حاخـد طـوری حسـاب ؛ کند و ػکات آن را حه دستوری  کنـد 
گـر طيـزی حـاقی وی، طيزی حاقی نهاند گـر ، تـا بیشـتر نباشـد« 3»وانـد اػ  خا ا « 34»وـثاًل ا

کنـــد« 34»و « 14»حاخـــد حـــا ، گـــاو دارد گـــر فقـــط بـــر اســـاس عـــدد ، حســـاب  « 14»طـــون ا
کنـد ـر و، «324»و در حعضـی وـوارد واننـد ، وانـد ػکـات نـداده وی گـاو« 34»، حساب  صي 

 .  است
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 : نصاب دارد 3« گوسفند» . 943 مسأله
گوســفندان حــه « 34» :اول گوســفند اســت و تــا تعــداد  عــدد اســت و ػکــات آن خــک 
 .  ػکات ندارد، نرسيده است« 34»عدد 

 .  حاشد گوسفند وی« 2»است و ػکات آن « 323» :دوم
 .  حاشد گوسفند وی« 1»است و ػکات آن « 243» :سىم

 .  حاشد گوسفند وی« 3»است و ػکات آن « 143» :چهاسم
که حاخد برای هر و « 344» :پًجن گوسفند حدهد« 344»حاالتر اػ آن است   . گوسفند خک 

گوسـفندهای ، ػکات وا بـین دو نصـاب واضـب نيسـت . 944 مسأله گـر تعـداد  پـس ا
کــه  ل  کــه ، اســت بیشــتر حاشــد« 34»کســی اػ نصــاب او  م  اســت « 323»تــا حــه نصــاب دو 

ــات ، نرســيده حاشــد ــات نــدارد« 34»فقــط حاخــد ػک ــادی آن ػک خ و  گوســفند را حدهــد و ز
 .  های حعد نيز ههين طور است حکن در نصاب

شـتر عربـی و ، «شتر»در وورد ػکات ، برای واضب شدن ػکات حيوانات . 945 مسأله
گاوويش و در وورد ػکات ، «گاو»در وورد ػکات ، غير عربی گوسـفند ، «گوسفند»گاو و 

و نر خـا وـاده بـودن حيوانـات هـن  شود خک ضنس وحسوب وی، و بز و ويش و شيشک
 .  فرقی ندارد

 گوسفند، احكام دیگر وربوط به زكات شتر  گاو و 

o كت چند نفر در چهارپایان زكوی  شرا

گوسـفندان شـرخک حاشـند . 946 مسأله گاوهـا خـا  گر طند نفر حا هن در شتران خـا   هـر، ا
ل وربـوط حـه آن حيـوان رسـيده حاشـد که سـههش حـه نصـاب او  حاخـد ػکـات ، کدام آنان 

ل است حدهد کهتر اػ نصاب او  که سهن او  کسی   .  ػکات واضب نيست ،و بر 

o گوسفند، زوان پرداخت زكات شتر  گاو و 

گوسفند را حعد اػ تهام شدن واه خـاػدهن، فرد حاخد ػکات شتر . 947 مسأله حـه ، گاو و 
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و حکــن تــأظير در پرداظــت ػکــات در وســألۀ  خــا اػ وــال ظــود ضــدا نهاخــد، فقيــر حدهــد
 . ظواهد آود« 3433»

o كه به عنوان زك، برخی از اوصاف شتر گوسفندی   شودات پرداخت ویگاو یا 
که حه عنوان . 948 مسأله گـر فـرد در ؛ شود حاخد واده حاشد ػکات داده وی شتری  ولی ا

شـتر نـر سـه ، شـتر وـادۀ دو سـاله نداشـته حاشـد، در بـین شـترانش، وورد نصـاب ششـن
کافی است گر آن را هن نداشته حاشد ساله  کدام و ،و ا ر استدر ظرخد هر   .  صي 

کــه حــه عنــوان ػکــات شــتران خــا  . 949 مسأله گوســفندان پرداظــت گوســفندی  ػکــات 
اقل  حاخد، واضبحنابر احتياط  ،شود وی کـه حـه حد  م شـده حاشـد و بـزی  داظل سال دو 

م شـده حنابر احتياط  ،شود عنوان ػکات آنها پرداظت وی واضب حاخد داظـل سـال سـو 
 .  حاشد

کــه فــرد حاحــت ػکــات وی . 951 مسأله گــر قيهــتش وصتصــری اػ ، دهــد گوســفندی را  ا
کهتــر حاشــ کــه ؛ اشــکال نــدارد، دگوســفندهای دخگــر او  گوســفندی را  ولــی بهتــر اســت 

گوســفندهاخش بیشــتر اســت حدهــد گــاو و شــتر نيــز  قيهــت آن اػ تهــام  و حکــن در وــورد 
 .  ههين طور است

گوسفند وی . 951 مسأله که دارای  گوسـفندان وـاده  ،حاشدکسی  گر تهـام نصـاب اػ  ا
گوســفند نــر بپــرداػدوــی، حاشــد گوســف، توانــد ػکــات را حــا  گــر تهــام نصــاب اػ  ندان نــر و ا
گوسفند واده بپرداػد وی، حاشد  . تواند ػکات را حا 

گوســفند حاشــد ،طــور ههــين ضــایز اســت ػکــات آنهــا را بــز ، طنانشــه تهــام نصــاب 
گر تهام نصاب بز حاشد بپرداػد گوسفند بپرداػد ،و ا    .ضایز است ػکات آنها را 
گـاو وـيش ،این حکن  گاو و  ضـاری يـز نو در وـورد شـتر عربـی و غيـر عربـی  در وورد 
 .  حاشدوی

کــه وــرخض و وعيــوب  . 952 مسأله گوســفند خــا شــترانی حاشــد  گــاو خــا  گــر فــرد دارای  ا
 .  شود و حاخد ػکات آنها را بپرداػد این اور ووضب ساقط شدن ػکات نهی، هستند
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کــه ههـــه وـــرخض خـــا  . 953 مسأله گوســفند خـــا شـــترانی حاشـــد  گـــاو خـــا  گــر فـــرد دارای  ا
 ؛ حدهدتواند ػکات را اػ ظود آنها  وی، وعيوب خا پیر هستند

گـــر ههـــه ســـالن و بی  توانـــد ػکـــات آنهـــا را اػ آن  نهی، عيـــب و ضـــوان حاشـــند ولـــی ا
کــه وــرخض خــا وعيــوب خــا پیــر اســت حدهــد گــر حعضــی اػ آنهــا ســالن و ، حيــوانی  حلکــه ا

و تعــدادی پیــر و تعــدادی  عيــب دخگــر بی ۀای وعيــوب و دســت و دســته حعضــی وــرخض
که برای ػکا، ضوان حاشند عيب و  حيوان سالن و بی، ت آنهااحتياط واضب آن است 
 .  ضوان حدهد

o گوسفند از، پرداخت زكات شتر  غير نصاب یا با پول گاو و 
که حه حد  نصاب رسيده را اػ ظود  ،الػم نيست انسان . 954 مسأله ػکات شترهایی 

کـــافی اســـت، نصـــاب حدهـــد گـــر شـــتر دخگـــری حدهـــد  گـــاو و  ،و ایـــن حکـــن حلکـــه ا در 
   .گوسفند نيز ضاری است

ــر ویو، در پرداظــت ػکــات اػ نصــاب و غيــر آن والــک ،حنــابراین  حلکــه ؛ حاشــد صي 
که حاخـد حاحـت ػکـات بپـرداػد گوسفندی  گاو خا  پـول ، ضایز است وطابق قيهت شتر خا 

گرفتــه بهتــر و هرطنــد  ،حدهــد ــق  کــه حــه آن ػکــات تعل  پرداظــت ػکــات اػ ظــود نصــابی 
 ،ت قيهـتو پرداظت اضناس دخگر حه ضز پـول حاحـ وطابق حا احتياط وستحب است

کافی نيستحنابر احتياط   .  واضب 

گوسفند را حا پـول بپـرداػد . 955 مسأله گاو خا  گر فرد حصواهد ػکات شتر خا  وعيـار در ، ا
ــق ػکــات حــه ، حاشــدقيهــت روػ ادا و پرداظــت ػکــات وــی، قيهــت نــه قيهــت وقــت تعل 

  .حيوانات وغکور
که ػکـات در آن پرداظـت وـی ،ههشنين غيـر شـهری حاشـد ، شـودطنانشه شهری 

گرفتــه اســت کــه ــق  گــغاری، ػکــات در آن حــه حيوانــات تعل  قيهــت  ،وــالک در قيهــت 
که ػکات در آن پرداظت ویشهری وی کـه ػکـات در آن ، شودحاشد  نه قيهت شـهری 

 .  واضب شده است
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o كه زكات آنها پرداخت شده است د چهارپایانی   زكات داشتن وجد 

گـاو . 956 مسأله که حاخد ػکـات  کـه تعـداد تـا ػوـان، گوسـفند و شـتر را حدهـد، کسی  ی 
کهتــر نشــده اســت ل  ، حنــابراین .حاخــد هــر ســال ػکــات بپــرداػد، آنهــا اػ وقــدار نصــاب او 
کـن نشـده و ، طنانشه ػکات آنها را اػ وال دخگرش حدهد تا وقتی شهارۀ آنها اػ نصاب 
گـر اػ ؛ ههـه سـاله حاخـد ػکـات را حدهـد، سایر شـراخط ثبـوت ػکـات نيـز ضهـع حاشـد ـا ا او 

کهتر شوندآنها حدهد و اػ  ظود  ؛ ػکات بر او واضب نيست، نصاب اول 
که   کسی  گر اػ وال دخگرش ػکات آنها را حدهد، گوسفند دارد «34»وثاًل  تا وقتـی ، ا

گوسفندهای او اػ  گوسفند حدهد، کن نشده« 34»که  گر اػ ظـود ههه ساله حاخد خک   و ا
 .  ػکات بر او واضب نيست، نرسيده« 34»تا وقتی حه ، آنها حدهد

o گوسفند شرط نيستووار گاو یا  ق زكات به شتر یا  كه در تعل   دی 
گوسفند، اگر والک شتر . 957 مسأله حـا ، حشۀ ناحالغ خا فرد وسنون خا سـفيه حاشـد، گاو و 

ـق ویحه این اوو، ثبوت ػکات راخطوضود سایر ش شـرعی حشـۀ  گيـرد و بـر ولـی   ال ػکات تعل 
  .پرداظت نهاخدواضب است ػکات را اػ وال او ، ناحالغ خا فرد وسنون خا سفيه

گــر صــاحب آن حيوانــات در تهــام ســال خــا وقــداری اػ آن ،ههشنــين  وســت خــا ، ا
 .  شود ػکات اػ او ساقط نهی، بیهوش شود

ق ػکات حه شتر»: اند وشهور فرووده . 958 مسأله گوسـفند شـرط اسـت ، در تعل  گـاو و 
کارهــایی ، بیکــار حاشــند، حيوانــات وــغکور کــه در  پاخــانی حاشــند  خعنــی اػ ضهلــه طهار

گرفته نهی، آبیاری وانند کار   ؛ «شوند شصن ػدن و وانند آن حه 

ا این حکن وحل  اشکال است و حنابر کـه ، احتياط واضب  او  پاخان وـغکور  حه طهار
کارهایی وانند آبیاری ، حهـل و نقـل حـار و واننـد آن، کوبیـدن ظـرون، شصن ػدن، در 

گرفته وی کار  ق وی، شوند شوند و بیکار وحسوب نهی حه   ؛ گيرد ػکات تعل 
کـه طهـار پاخـان وـغکور بیکارنـد  کنـد  گـر عرفـًا صـدق  ه ا  پرداظـت ػکـات آنهـا، البت 
 .  فتوٰی واضب استحنابر 
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گوســـفند . 959 مسأله ـــا  ـــاو خ گ ـــا  ـــه شـــتر خ ـــق ػکـــات ح ـــرای تعل  ـــن  ،ب شـــرط نيســـت ای
پاخان در خک وکان حاشند    .طهار

گوســفندانی وی ،حنــابراین گــر شصصــی دارای  کنــده  ا کــه در طنــد روســتا پرا حاشــد 
گوســفندان هــر وکــان حــه تنهــایی حــه حــد  نصــاب نهیهســت ولــی وسهــوع  ،رســند ند و 

ــق ، رســند طنــد وکــان حــه حــد  نصــاب وی گوســفندان کــه ســایر شــراخط تعل  در صــورتی 
 . واضب است فرد ػکات وسهوع آنها را بپرداػد، ػکات نيز فراهن حاشد

جاره  زكات وال الت 
که  کسـب»کسی  سـاره و سـرواخۀ  کسـب و ، صـد دارد اػ طریـق آندارد و ق« وـال الت 

کـــه قـــباًل عکـــر شـــد و شـــراخط ، تســـارت نهاخـــد در صـــورت دارا بـــودن شـــراخط عهـــووی 
که ظواهد آود سـاره و سـرواخۀ ، واضبحنابر احتياط  ،اظتصاصی  حاخـد ػکـات وـال الت 

که وقدار آن   .  حاشد درصد( وی 3/2« )خک طهلن»کسب ظوخش را بپرداػد 

 ق  وال التجاره  زكات به شرایط اختصاصی تعل 

o م ل و دو  جاره: شرط او   بالغ و نيز در تهام سال عاقل باشد، والک وال الت 
گــر والــک . 961 مسأله ســاره ا ــۀ ناحــالغ خــا فــرد دیوانــه حاشــد، وــال الت  حــه آن ػکــات ، حش 

ــق نهی کــه فــرد تعل  طنانشــه ســایر شــراخط ثبــوت ، حــالغ خــا عاقــل شــد، گيــرد و هنگــاوی 
 .  شود وربوط حه ػکات آغاػ وی الس، اػ آن ػوان، ػکات وضود داشته حاشد

ـت نيسـتشاخان عکر است،  وـراد  و در ضنون فرقی بین ضنون داجهـی و ضنـون ووق 
ت که فرد در دوره خا دوره، اػ ضنون ووق  گـر ؛ هایی اػ سال دیوانـه حاشـدآن است  ـه ا البت 

ت خک لحظه وسنـون ، حلکه خک ساعت و واننـد آن در طـول سـال، فرد تنها برای ود 
حنـابر  ،وضر  نيسـت و در صـورت ضهـع بـودن سـایر شـراخط ثبـوت ػکـات، نه شودو دیوا

 . حاخد ػکات وال التساره را بپرداػد، واضباحتياط 
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o جاره را به عقد وعاوضی والک شده باشد، فرد: شرط سوم  وال الت 
ســـاره . 961 مسأله ـــال الت  ـــات در و ـــت شـــدن ػک ـــرد ، ثاح ـــه ف ک ـــه آن اســـت  وشـــروط ح
کسبش را االت   وال عاوضه وثل ظرخدن خا وصـالحۀ وعاوضـی ػ طریق وساره و سرواخۀ 

سـاره شاول وال ،و این حکن و وانند آن والک شده حاشد کـه حـه فـرد حصشـيده  الت  ای 
ــانی و حــدون عــوض وصــالحه شــده و واننــد آن  شــده خــا حــه او ارث رســيده خــا حــه او وس 

 .  شود نهی

o جاره به حد  نصاب برسد: شرط چهارم  وال الت 
ق ػکات حه وـ . 962 مسأله کـه حـه حـد  نصـاب برسـددر تعل  سـاره شـرط اسـت  و  ال الت 

ۀ طـال و نقـره وی ساره ههانند نصاب سـک  کـه در وسـاجل نصاب وال الت  و  333» حاشـد 
که وال عکر شد« 335 کسی  ساره و  حاخـد ػکـات آن ، اش حه حد  نصاب وغکور برسد الت 

که وقدارش   .  درصد( است بپرداػد 3/2« )خک طهلن»را 

o گذشته باشدیک سال زك: شرط پنجن  اتی بر آن وال 
ســـاره . 963 مسأله ـــق ػکـــات حـــه وـــال الت  اػ « خـــک ســـال ػکـــاتی»شـــرط اســـت ، در تعل 

گغشـته حاشـد و  که فرد قصد تسارت و ونفعت بردن داشته است بر آن وال  هنگاوی 
کـه وسـألۀ  سـاره ،عکـر شـد« 533»ههان طور  سـپری ، ونظـور اػ سـال ػکـاتی در وـال الت 

کاول قهری»شدن   .  اشدح وی« دواػده واه 

o قصد تجارت با وال التجاره باقی باشد، در تهام سال: شرط ششن 
ــــ . 964 مسأله ســــارهـدر تعل  ارت و ــــــد تســــــت قصــــــشــــرط اس ،ق ػکــــات حــــه وــــال الت 
گـر فـرد در ويـان سـال اػ آن قصـد . حنـابراین، ت بردن در تهام سـال حـاقی حاشـدــونفع ا

ســاره را در وؤونــه نهاخــد  ونصــرف شــود و وــثاًل قصــد صــرف وــال ػکــات واضــب ، الت 
 .  نيست
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o جاره در تهام سال: شرط هفتن قابرل ، به اندازۀ قيهت اصل آن یا بیشرتر، وال الت 
 فروش باشد

ــداػ . 965 مسأله ــه ان ســاره شــرط اســت در تهــام ســال ح ــه وــال الت  ــق ػکــات ح  ۀدر تعل 
ساره )قيهت ظرخد خا قيهت تهام شد ساره( خـا بیشـتر اػ  ۀقيهت اصل وال الت  وال الت 

 .  ظرخدار داشته حاشد قابل فروش بوده و، آن

گر وال ،حنابراین  ساره در قسهتی اػ سال حه وقدار اصـل سـرواخه  ا قابـل فـروش ، الت 
وـثاًل ؛ واضب نيست فـرد ػکـات وـال التسـاره را بپـرداػد، نبوده و ظرخدار نداشته حاشد
سارۀ فرد گر سرواخه و وال الت  ولی در بین سال ، ويليون تووان ارػش داشته حاشد 344، ا

کاسته شده و قيهتش ار  . ػکات ندارد، ويليون تووان شود 34ػش آن 
o ف داشته باشد: شرط هشتن جاره عرفًا تصر   والک بتواند در وال الت 

گر والک . 966 مسأله هی حـه سـبب وضـود وـانع و   وال ا ت قابل تـوض  ساره برای ود  الت 
ــد، عــاولی ف نهاخ ــد در وــالش تصــر  ــًا نتوان ــا ، عرف ــه ســرقت رفتــه خ وثــل آنکــه وــالش ح
گن شدهغص  . آن وال ػکات ندارد، حاشد  ب شده خا 

كه پرداخت زكات وستحج است  وواردی 
کـــه اػ ػوـــين وی حبوحـــات و دانـــه . 967 مسأله کی  خـــد های ظـــورا طـــه حـــا پیهانـــه  1،رو

تع، وـاش، عـدس، لوبیـا، نصـود، واننـد بـرنذ، فروظته شود خا حا وػن نهودن رػن، ر  ، ا 
 ؛ شدحا پرداظت ػکات آن وستحب وی، نسد و وانند اخنهاک

ا در سبزخسات واننـد تـره  و نيـز در  نعنـاع و رخحـان، گشـنيز، اسـفناح، ضعفـری، او 
   2.حاشد پرداظت ػکات وستحب نهی، ظيار و وانند آن، ظربزه، وثل هندوانه

                                                           
گغشت پرداظت ػکات  ،شاخان عکر است. 1 که  واضـب ، در صورت وضود شراخط« ضو»و « گندم»ههان طور 

 . است

ْضراوات»زحانان  . وحصوالتی که در عرف عرب2 شود، ػکات ندارد و اػ ایـن قبيـل اسـت وی ناويده« ُظْضر»خا « ظ 
ضاتی که وعهـواًل در ضـاليز کشـت شـده و در حـاالت عـادی، دوام و حقـاء زخـادی ندارنـد وحصوالت خا صيفی

ا در روییدنی ؛وثل ظربزه، هندوانه، ظيار، گوضه فرنگی، حادنسان و وانند آن کـه دوام و حقـا دارنـد و در او  هـایی 
ت، پرداظت ػکات وستحب وییشراخط عادی، زود فاسد نه  حاشد. شوند وثل برنذ، حبوحات و عر 
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گــر ولــی   . 968 مسأله ــۀ ناحــالغ خــا فــرد وسنــون حــا اوــو ا کــودک شــرعی حش  ــق حــه  ال وتعل 
کنــد، وسنــون ناحــالغ خــا شــصص اســت ػکــات وــال وســتحب ، بــرای آنــان تســارت 

ســـارۀ آ ـــقالت  اػ والشـــان پرداظـــت ، ػکـــات در آن نـــان را در صـــورت وضـــود شـــراخط تعل 
 .  نهاخد

 ووارد وصرف زكات
 :  شود ػکات در هشت وورد صرف وی . 969 مسأله

 م ل و دو  كين: وورد او   فقرا و وسا

o تعریف فقير و وسكين و احكام وربوط به آنها 
در وـورد اسـتحقاق و احکـام وربـوط حـه آنهـا « وسـکين»و « فقيـر»تعرخف  . 971 مسأله

خافـــت ػکـــات کـــه تفصـــيل احکـــام فقهـــی آن در ، اســـت« ظهـــس» فصـــلههاننـــد ، در
 .  بیان شد« وصرف ظهس» وبحب

کسری وصارح خک سـال . 971 مسأله که بیشتر اػ   حـه فقيـر 1احتياط واضب آن است 
گر ػکات را حـه تـدرخذ حـه وی حدهنـد ؛ دفعه حاشد در خکهرطند  ،ػکات ندهند حلکه ا

گـردد سال او و ظانوادهتا حه انداػۀ وصارح خک  تـوان  بیشـتر اػ آن حنـابر فتـوٰی نهی، اش 
 .  حه وی ػکات پرداظت نهود

که وصارح سالش را داشته ،ههشنين کنـد و ، کسی  گـر وقـداری اػ آن را وصـرف  ا
کــه آنشــه حــاقی وانــده کنــد  ، حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او هســت خــا نــه، حعــد شــک 

 .  تواند ػکات حگيرد نهی

o كاری از فقير بابت زكات والحساب نهودن طلب 

که حاخد ػکات حدهد . 972 مسأله گر اػ فقيری طلبکار حاشد، کسی  تواند طلبـی  وی، ا
                                                           

 . است« سال قهری»واضب ، حنابر احتياط ونظور اػ سال . 1
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کــه اػ او دارد حاحــت ػکــات ، در صــورت فــراهن بــودن ســایر شــراخط اســتحقاق ػکــات، را 
کند  .  حساب 

گر فقير حهيرد و وال او حه انداػۀ قرضش نباشد . 973 مسأله توانـد طلبـی  انسـان وی، ا
که اػ او دارد  کنـدرا  گـر وـال او حـه انـداػۀ قرضـش حاشـد و  ؛حاحت ػکـات حسـاب  حلکـه ا

خـا حـه ضهـت دخگـر انسـان نتوانـد طلـب ظـود را حگيـرد و وصـول  ورثه قرض او را ندهنـد
که اػ او دارد نيز وی، نهاخد کند، تواند طلبی را   1.حاحت ػکات حساب 

o كه بعدًا وعلوم وی  شود فقير نبوده  زكات پرداخت شده به فردی 
گ . 974 مسأله کسی فقير است حه او ػکـات وـالش را حدهـدا ، ر انسان حه ظيال اخنکه 

ت ندانستن وسأله حعد حفههد فقير نبوده کـه وی، خا حه عل  کسـی  دانـد فقيـر نيسـت  حـه 
 .  حاشد کافی نهی، ػکات والش را حدهد

کـه حـه او داده حـاقی حاشـد  و  حاخـد اػ او حگيـرد و حـه وسـتحق  حدهـد، پس طنانشه والی 
گر اػ بی گرفته وی، ن رفته حاشدا که آن وال را  انسـان ، دانسته ػکـات اسـت طنانشه کسی 
ــه وســتحق  حدهــد وی ــد عــوض آن را اػ او حگيــرد و ح گــر نهی توان ، دانســته ػکــات اســت و ا
  .تواند طيزی اػ او حگيرد و حاخد اػ وال ظودش عوض ػکات را حه وستحق  حدهد نهی

کـه ػکـات حـه ،ههين طور است حکـن گـر فـردی  وی داده شـده اػ ضهـت دخگـری  ا
 ۀواننـد اخنکـه فـرد وـغکور واضـب النفقـ؛ وورد وصرف ػکـات نباشـد ،غير اػ غنی  بودن

د حاشد د است ،ػکات دهنده بوده خا سي  که ػکات دهنده غير سي   .  در حالی 
که فرد در شناظت فقيـر  ،حکن وغکور در این وسألهشاخان عکر است،   در ووردی 

ـت شـرعی وسـتند بـوده خا شراخط استحقاق آن کـرده خـا حـه حس   ،نيـز فحص و تحقيـق 
   2.واضب ضاری استحنابر احتياط 

                                                           
ارات نهی، شاول ظهس ،این حکن. 1 کف   .  شودرد  وظالن و 

کـه ، شـودایـن حکـن در وـورد ظهـس نيـز ضـاری وـی ،شاخان عکر است. 2 کـه طنانشـه وـالی را  حـا ایـن تفـاوت 
که ههـان عـين را ، حت ظهس داده هنوػ حاقی است الػم نيست عين آن را پس حگيردحا ر است  حلکه وصي 

 . در صورت اوکان پس حگيرد و حه وستحق حدهد خا ظهسش را اػ وال دخگر بپرداػد
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o ق زكات به وال به فقير  پرداخت زكات قبل از تعل 

گيرد . 975 مسأله ق  گر انسان پیش اػ آنکه ػکات حه اووالش تعل  والی حاحت ػکـات ، ا
 ؛ شود ػکات حساب نهی، آن وال، حه فقير حدهد

ا وی  کـه حـه فقيـر داده اػ  -ه ػکـات بـر او واضـب شـد توانـد حعـد اػ آنکـ او  گـر وـالی را  ا
بین نرفته حاشد و آن فقير هن حه فقر ظود حاقی حاشد و سایر شراخط اسـتحقاق ػکـات را 

که حه او داده -دارا حاشد  کند، والی را   .  حاحت ػکات حساب 

o  كه زكات واجج نبوده  ضهان فقير نسبت به زكات دریافتی در وواردی 

گر فقي . 976 مسأله که ویا وـالی حاحـت ػکـات ، داند ػکات بر انسان واضب نشده ری 
 ؛ شود ضاون است و عوض آن را حدهکار وی ،حگيرد و نزد او تلف شود

که ػکات بر انسان واضب وی  گر آن فقير حه فقر ظود حاقی حاشد و ، شود ولی ػوانی  ا
خافــت ػکــات را داشــته حاشــد لــب را توانــد آن ط انســان وی، ســایر شــراخط اســتحقاق در

کند  .  حاحت ػکات حساب 
که نهی . 977 مسأله گر والی حاحت ػکات ، داند ػکات بر انسان واضب نشده فقيری  ا

توانـد عـوض آن را حاحـت ػکـات  ضـاون نيسـت و انسـان نهی، حگيرد و نزد او تلف شود
کند  .  حساب 

 كارگزاران زكات: وورد سوم  عاولين و 

کارگزار ػکات» . 978 مسأله که اػ طرف اوام« عاول و  اجب ظاص  خا ن کسی است 
ــا ناجــب عــام   کن شــرع( حضــرتش خ ــا ػکــات را ، اخشــان )حــا و  آوری ضهــعوــأوور شــده ت

کند و آن را حه اوام خا ناجب اخشان خا فقرا  نگهداری نهاخد و حه حساب آن رسيدگی 
حهـه کارش حه عنوان اضـرت و حـق  الز  ين آن برساند و در إػای  اػ ػکـات حـه  ،و وستحق 

گردد  . او پرداظت 
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ه و وانند آنکه افرادی را بـرای ر است، شاخان عک سات ظيرخ  ػکـات  آوری ضهـعوؤس 
خـا عـام  خـا ناجـب ظـاص توانند ػکات را حدون اضاػۀ اوـام نهی، نهاخند استصدام وی

حهه حه طنين افـرادی ، اخشان در این وورد وصرف نهاخند و حه عنوان اضرت و حق  الز 
کنند  .  پرداظت 

 كره برا دادن: وورد چهارم گررایش آنران بره اسرالم یرا  كسرانی  زكرات بره ایشران زوينرۀ 
فة قلوبهن(  وذهج حق  فراهن وی  شود )الهؤل 

 : شود این سهن در ووارد عیل وصرف وی . 979 مسأله
گر حه آنان ػکات حدهند .الف که ا اری  کننـد خـا  حه دیـن اسـالم رغبـت پیـدا وی، کف 

کهک وی  .  کنند در ضنگ خا غير آن حه وسلهانان 
که اخها .ب کرموسلهانانی  ضعيف ، اند آورده ن آنان حه حعضی اػ آنشه پیاوبر ا

 . گردد ووضب تقوخت اخهانشان وی، است و طنانشه ػکات حه آنان داده شود
کــه اخهــان حــه والخــت و اواوــت حضــرت اويــر الهــؤونين .ج و ســایر  وســلهانانی 
گر حه آنان ػکـات داده شـود هدٰی  ۀاجه   دا حـه والخـت و اواوـت رغبـت پیـ، ندارند و ا
 .  آورند کنند و حه آن اخهان وی وی

 ۀتواننـد ػکـات را حـدون اضـاػ نهی، والک وال ػکوی خا سایر افرادشاخان عکر است، 
کن شــرع( خــا ناخــب ظــاص  حضــرتش خــا ناخــب عــام   اوــام در ایــن وــورد ، اخشــان )حــا

 .  وصرف نهاخند

 كردن آنان  خریداری بنده: وورد پنجن 1ها و آزاد 
 

 غاروين( بدهكاران: وورد ششن(  
که حدهکار است و ضزء  . 981 مسأله حاشد و زیر حار قـرض رفتـه و  وی« غاروين»کسی 
تـوان  وی، وصـارح سـال ظـود را داشـته حاشـدهرطنـد  ،تواند حدهی ظـود را بپـرداػد نهی

                                                           
که این وورد در حال حاضر وحل  احتال نيست. 1  . شود اػ عکر احکام آن صرف نظر وی، اػ آنسا 
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برای پرداظت قرض و دیونش حه وی ػکات داد خا حـدهيش را اػ ػکـات ادا نهـود )وثـل 
کــه در آتــش کشــتی و ، ســيل، ســوػى کســی  هســتی و ، حــوادث طبيعــی دخگــرغــرق 

ر شــده و   دارایــی ظــود را اػ دســت داده ــا آنکــه در تســارت و وعــاوالت وتضــر  اســت خ
 : وشروط حه آنکه آن فرد شراخط عیل را دارا حاشد ،ورشکست شده است(

کرده .الف که قرض   .  در وعصيت ظرح نکرده حاشد ،والی را 
ــابر احتيــاط  .ب ــدهی وی ،واضــبحن ــوده  ح ت ب ــدون وــد  تح ــر وــد  گ ــا ا ــودهخ  ،دار ب

 .  ادای آن فرا رسيده حاشد سررسيد
کند .ج که حدهکار حدهيش را حه تدرخذ حه او ادا  ولی  ،طلبکار اويد نداشته حاشد 

ط حــدهکار حاشــد و او هــن راضــی حــه پرداظــت تــدرخسی حــدهی توســ طنانشــه طلبکــار
ل نهی حتواند حدون سصتی فوق که وعهواًل تحه  ح(العاده  ر  حـدهی ظـوخش را  ،شود )ح 

 .  پرداظت ػکات حه او ضایز نيست، واضبحنابر احتياط  ،حدهد
عــا . حنــابراین، حــدهی وــغکور شــرعًا ثاحــت حاشــد .د کــه اد  کســی  پرداظــت ػکــات حــه 

ــت وعتبــر ؛ ضــایز نيســت ،دارد حــدهکار اســت وگــر آنکــه حــه خقــين خــا اطهينــان خــا حس 
گردد ،دخگر  . حدهکاری او ثاحت 

که حدهکار و غارم . 981 مسأله هرطنـد  ،تواند حدهی ظود را حدهد است و نهی کسی 
گغشـته بـرای  وی 1،نفقات و وصارح او بر انسـان واضـب حاشـد تـوان حـا رعاخـت شـراخط 
ـــه او ػکـــات داد ـــا حـــدهی و قرضـــش را اػ ػکـــات ادا نهـــود، ادای حـــدهی و قرضـــش ح ، خ

گــر انســان اػ شــصص وــغکور  ،ههشنــين .هرطنــد ادای دیــن حــدون اطــالع وی حاشــد ا
توانـــد طلـــبش را حاحـــت ػکـــات  وـــی، اشـــد و اػ طرفـــی ػکـــات حـــدهکار حاشـــدطلبکـــار ح

 .  حساب نهاخد

ــاتوان اػ پرداظــت  . 982 مسأله ــدهکار و غــارم و ن ــه ظــود را ح ک کســی  ــر انســان حــه  گ ا
کــردهحــدهی فــی  حعــد حفههــد ، بــرای ادای قــرض و حــدهيش ػکــات حدهــد، هــاخش وعر 

کرده خا آنکه اصاًل حدهکار نبوده خا طل قبل  - بکار طلبش راقرض را در وعصيت وصرف 
                                                           

که در وسأل ،تواند حه او برای نفقاتش ػکات بپرداػدنهیولی انسان . 1  . شودعکر وی« 333» ۀحا توضيحی 
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شـــصص وـــغکور ضـــاون اســـت و حاخـــد ػکـــات را ، حصشـــيده - اػ ادای دیـــن اػ ػکـــات
 .  برگرداند

گر شصص وغکور ه ا که در فصل حعد بـرای ، البت  شرعًا فقير حاشد و سایر شراخطی را 
گفتــه وی ين ػکــات  کــه حــه او داده انســان وی، دارا حاشــد، شــود وســتحق  ، توانــد آنشــه را 

کندحاحت سهن فقر  .  ا حساب 

 فی سبيل اهّلل: وورد هفتن  
کارهایی ، حاشد که خکی اػ وصارف ػکات وی  «فی سبيل اهّلل»ونظور اػ  . 983 مسأله

کــه نفعــش حــه عهــوم وســلهين وی کــه  رســد وثــل ســاظتن وســسد و ودرســه اســت  ای 
کتاحصانـه شود خا تأسيس بیهارستان تحصيل وی در آن  علوم دخنی  های عهـووی  ها خا 

کتاب هــا و  وــغهبی وفيــد بــرای ضاوعــه خــا نظافــت شــهر و آســفالت راه هــای خــا طــاپ 
آنها و وانند اخنها اػ آنشه وسلهانان حـه آن احتيـاح دارنـد و اػ وصـالح عهـووی  ۀتوسع

 ؛ شود وسلهين وحسوب وی

که وصلحت عهووی ندارد وصرف  ولی نهی  کارهایی  توان این سهن را در اوور خا 
کنندۀ سهنهرطند  ،نهود خافت  خافـت سـهن وـغکور، فرد در کـار را حـدون در ، نتواند آن 

 .  انسام دهد

ــه و واننــد آنشــاخان عکــر اســت،  ســات ظيرخ  حنــابر  ،صــاحبان اوــوال ػکــوی خــا وؤس 
کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی الػم نهیاحتياط  در ایـن وـورد ، توانند ػکات را حـدون اعن حـا

 .  وصرف نهاخند
کتاب دخنـیقرآن خ « سبيل اهّلل»تواند اػ سهن  انسان نهی . 984 مسأله کتـاب دعـا  ا  خـا 

ــد ــار را داشــته و اػ ، حصــرد و وقــف نهاخ ک وگــر آنکــه وصــلحت عهــووی اقتضــای ایــن 
کن شرع خا نهاخندۀ وی  .  الػم اضاػه حگيردحنابر احتياط  ،حا

کـه وـورد  کتاب ،«سبيل اهّلل»تواند اػ سهن  پدر نهی . 985 مسأله های علهـی و دخنـی 
وگـر آنکـه وصـلحت ، قرار دهـداو  ۀاحتياح فرػندش است حصرد و در وعرض استفاد
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کن شـــرع خـــا نهاخنـــدۀ وی کـــار را داشـــته حاشـــد و اػ حـــا حنـــابر  ،عهـــووی اقتضـــای ایـــن 
 .  اضاػه حگيرد الػماحتياط 

ظرخــداری ، حــاغ و حســتان و واننــد آن، ولــک، توانــد اػ ػکــات انســان نهی . 986 مسأله
که وصـارح آنـان بـر او واضـب اسـت، نهاخد و بر اوالد ظود کسانی  تـا  وقـف نهاخـد، خا بر 

 .  وحصول و درآود آن را حه وصرف وصارح ظود برسانند
  و زخارت و وانند اخنهـا اػ سـهن سـبيل اهّلل تواند برای رفتن حه حذ انسان وی . 987 مسأله

گرفته حاشدهرطند  ،ػکات حگيرد  ؛ فقير نباشد خا اخنکه حه وقدار ظرح سالش ػکات 

کــه رفــتن او حــه حــذولــی ایــن اوــ خــارت و واننــد ر در صــورتی اســت  اخنهــا دارای  خــا ز
کن شـرع  الػم اسـت، واضـبحنـابر احتيـاط  و ونفعت و وصلحت عهووی حاشد اػ حـا

گرفته شود  .  خا نهاخندۀ وی برای صرف ػکات در این وورد اضاػه 

 بيل )وسافر در راه وانده( : وورد هشتن  ابن الس 
ـه . 988 مسأله که ظرضی او تهام شده خا وسيلۀ نقلي  کـار افتـاده )ابـن  وسافری  اش اػ 
در وطـن ظـود فقيـر هرطنـد  ،توانـد ػکـات وـال حگيـردا وضود شراخط عیل وـیح، سبيل(
 :  نباشد

 .  سفر وعصيت نباشد، سفر او .الف
گـغاری آن حـه فـروش و واننـد آن ظـود را حـه  .ب  کـه حتوانـد حـا وا والی نداشته حاشـد 

 .  وقصد برساند
خـادی د .ج ت ز گـرفتن وشـق  ارد نتواند برای رسيدن حه وقصد قرض حگيرد خا قرض 

ح( ر  ل نيست )ح    ؛که وعهواًل قابل تحه 
کردن خا فروظتن طيـزی وصـارح سـفر ظـود را  گر حتواند در ضای دخگر حا قرض  ولی ا

کند که حه آنسا برسـد، فراهن  حنـابر احتيـاط  و توانـد ػکـات حگيـرد وی، فقط حه وقداری 
گر حتواند حـا فـروش خـا اضـارۀ وـالی در وطـن ظـود ـه ، واضب ا نباخـد ، کنـدظـرح راه را تهي 

 .  ػکات حگيرد
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گرفتـــه . 989 مسأله کـــه در ســـفر دروانـــده شـــده و ػکـــات  حعـــد اػ آنکـــه حـــه ، وســـافری 
خــاد آوـده حاشــد، وطـنش رســيد گـر طيــزی اػ ػکـات ز طنانشـه نتوانــد آن را حـه دهنــدۀ ، ا
کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حدهــد و اطــالع دهــد وــال وــغکور، ػکــات برســاند ، حاخــد حــه حــا
 .  حاشد ػکات وی

 رایط پرداخت زكات به  فقيه جاوع الش 
الشـراخط  پرداظـت ػکـات حـه فقيـه ضـاوع ،در ػوان غيبت اوام عصر . 991 مسأله

کار وطابق حا احتياط وستحب ویهرطند  ،واضب نيست  ؛ حاشد این 

ه که قباًل عکر شد ههان ،البت  م و طهـارم اػ وصـارف ػکـات ،طور  حنـابر ، در وورد سـو 
اخد ػکات را حه فقيـه ضـاوع الشـراخط فرد ح، واضبحنابر احتياط  ،فتوٰی و در وورد هفتن

 .  تحویل دهد خا اػ فقيه ضاوع الشراخط برای وصرف آن اضاػه حگيرد

كه وستحق  زكات كسانی   اند  شرایط 
که وی ين ػکات  کـه  ،توان ػکات را حه آنان پرداظت نهود وستحق  عالوه بر شـروطی 

گغشت که در وساجل ، ساحقًا   . شود حعد عکر ویحاخد دارای شراخط دخگری نيز حاشند 

 گيرنده باید شيع: شرط اول  دوازده اواوی باشد ۀزكات 
که انسان وـی . 991 مسأله  دواػده ۀحاخـد شـيع، توانـد ػکـات ظـود را حـه او حدهـد کسی 

 1؛اواوی حاشد

کســی را شــيعه حدانــد و حــه او ػکــات حدهــد ،حنــابراین گــر انســان  حعــد وعلــوم شــود ، ا
گـر، حاخـد دوحـاره ػکـات حدهـد، شيعه نبـوده ـی ا کـرده حت  ـت شـرعی  تحقيـق  خـا حـه حس 

کرده حاشد نه( استناد    2.حاخد دوحاره ػکات را بپرداػد، واضبحنابر احتياط  ،)وثل بی 
                                                           

فة قلوبهن( وعتبر نيست ،حدیهی است شرط وغکور. 1  . در وورد طهارم اػ وصارف ػکات )الهؤل 

که هن وغهب و هـن عقيـده حـا  ،شاخان عکر است. 2 کسانی  که شيعه نيست ػکات والش را حه  گر وسلهانی  ا
آنشـه حاحـت ػکـات پرداظـت ، دواػده اواوی شـود ۀطنانشه وستبصر شده و شيع، وی هستند داده حاشد

کـــافی نيســـت و حاخـــد دوحـــاره آن را بپـــرداػد گـــر آن را حـــه شـــيعيان دواػده اوـــاوی دارای شـــراخط ؛ کـــرده  ـــا ا او 
کافی است  .  استحقاق داده حاشد 



    / وال ػکات 

گــر شــيعۀ فقيــر . 992 مسأله ــه حاشــد، ا ــا دیوان ــالغ خ ــۀ ناح ــه ولــی   انســان وی، حش  توانــد ح
دهــد ولــک طفــل خــا دیوانــه حاشــد و  حــه قصــد اخنکــه آنشــه وی ،شــرعی او ػکــات حدهــد

 ؛ خا حه وسيلۀ خک نفر اوين ػکات را حه وصرف طفل خا دیوانه برساند تواند ظودش وی

ــه را نگهــداری  کــه حش  کســی  ــا حــق  حضــانت )سرپرســتی(  ــار ح ک ــد ایــن  ــی نباخ ول
کـه ولـی  شـرعی او اسـت ونافـات داشـته حاشـد و حاخـد وـوقعی  وی کند خا والخت فردی 

کند، رساند که ػکات را حه وصرف آنان وی ت ػکات   . ني 

   گيرنده زكات را در وسير حرام وصرف نکند: مشرط دو  زكات 
 م كررار بنررابر احتيرراط  :شرررط سررو  گنرراه یررا تشررویق بررر  كهررک برره  واجررج پرداخررت زكررات 

گيرندۀ آن وحسوب نشود  قبيح و ناپسند برای 
 نهراز نبروده و آشركارا وعصريت  خوار و بی واجرج شرراببنابر احتيراط  :شرط چهارم

 نکند
م و  . 993 مسأله ين ػکــاتاحکــام وربــوط حــه شــرط دو  م و طهــارم در وــورد وســتحق   ،ســو 

که تفصيل آن در  ههانند وبحب ظهس وی  . بیان شد« وصرف ظهس» وبحبحاشد 

 گيرنده: شرط پنجن فقۀ زكات دهنده نباشد، زكات   واجج الن 

o ای از زكات )بنابر احتياط واجج( پرداخت نفقات واجج یا توسعه جایز نبودن 
کــه وثــل اوالد خــا پــدر و توانــد وصــارح و نفقــات الػ انســان نهی . 994 مسأله کســی را  م 

   .که نفقه و وصارضش بر او واضب است اػ ػکات حدهد ،وادر خا ػن داجهی ظوخش
اتشاخان عکر است،  و نيـز  - هر طه حـاال رونـد - حکن وغکور در وورد اضداد و ضد 

 .  حاشدواضب ویحنابر احتياط  - هر طه پایین آخند - هانوه

فقـۀ او  نباخد ػکات ظود را حه فردی  ،احتياط واضب حنابر ،ههشنين کـه واضـب الن 
ــه در نفقــات توســعه، شــود  وحســوب وی ک ــد ای   حدهــد  ــر واضــبش صــرف نهاخ در  ،غي
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انًا حدهد صورتی   .  که فرد توانایی داشته حاشد آن را اػ والش وس 

که پرداظت ػکـات ه این حکن در ووردی است  گـر ؛ حـه عنـوان فقـر حاشـد، البت  ـا ا او 
غــاِرم و »، وثــل اخنکــه آن فــرد؛ اشــکال نــدارد، حــه عنــوان دخگــری حــه او حدهــدػکــات را 
خافـــت ػکـــات را « ابـــن الســـبيل»خـــا « حـــدهکار حاشـــد و اػ ضهـــت وـــغکور اســـتحقاق در
 .  حاشد داشته

o كه قادر ب  تأوين نفقات از غير زكات نيست هفردی 
ت  . 995 مسأله کــه وســؤولي  کســی را  ــن و توانــایی نداشــته حاشــد نفقــات  گــر فــرد تهک  ا
ــأو ــر عهــدۀ اوســت حدهــد )اػ انفــاق عــاضز حاشــد(ت ــد ػکــات  وی، ين نفقــات وی ب توان

ــا رعاخــت ســایر شــراخط اســتحقاق - ظــوخش را ــرداػد - ح احتيــاط هرطنــد  ،حــه وی بپ
کار است  .  وستحب ترک این 

o  دیگرانپرداخت زكات به واجج النفقه جهت تأوين نفقات 
ــر . 996 مسأله ــرادی ب ــأوين نفقــات اف ت ت ــر وســؤولي  گ ــردی حاشــ ا ــه ظــود عهــدۀ ف ک د 

ولـــی آن افـــراد واضـــب النفقـــۀ شـــصص وـــغکور  ،واضـــب النفقـــۀ شـــصص دخگـــر اســـت
طنانشــه فــرد وــغکور ، وحســوب نشــوند و تــأوين نفقــات آنــان بــر وی واضــب نباشــد

ــراد را نداشــته حاشــد ــأوين نفقــات آن اف ــایی ت ــدآن شــصص وــی، توان ــا رعاخــت  - توان ح
کـــه حـــه وصـــــحده ورـــــػکـــاتش را حـــه فـــرد وغک - ر شـــراخط اســـتحقاقـــــــساخ رف آنـــان ـــــد 
   .دــبرسان

 : شودطند وثال عکر وی ،ضهت توضيح حکن وغکور

گــر فرػنــد انســان فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح ههســر داجهــيش )عــروس  :هنففال اّول ا
 - حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق - تواند ػکات ظوخش راانسان وی، انسان( را بپرداػد

   .فقات ههسرش نهاخدحه پسرش داده تا آن را صرف ن
گـر پـدر انسـان فقيـر حاشـد و نتوانـد وصـارح ههسـر داجهـيش )ػن پـدر خـا  :هنال دّوم ا
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حـا رعاخـت سـایر شـراخط  - توانـد ػکـات ظـوخش را فرػنـد وی، ناوادری انسان( را بپرداػد
 .  حه پدرش داده تا آن را صرف نفقات ههسرش نهاخد - استحقاق

گــر زوضــۀ انســان :هنففال سففّىم کــه اػ شــوهر ســاحقش دارد سرپر، ا ــدانی را  ســتی فرػن
که نفقـۀ اوالد بـر او واضـب اسـت دار حاشدعهده کسی  وصـارح اوالد ، و شوهر سابق خا 

توانــد انســان وــی، را ندهــد و زوضــه نيــز فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح فرػنــدانش را حدهــد
ا صرف حه ههسرش داده تا آن ر - حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - ػکات ظوخش را

 .  نفقات اوالدش اػ شوهر سابق نهاخد

o ت تأوين نفقاتش بر عهده شخص دیگر است كه وسؤولي   پرداخت زكات به فقيری 
که ههسـر داجهـی فـردی اسـت و . 997 مسأله شـوهرش  پرداظت ػکات حه ػن فقيری 

گر شوهرش وی؛ ضایز نيست، پرداػد نفقۀ او را وی  ،تواند نفقۀ ههسرش را حدهد حلکه ا
کـه وعهـواًل  -طنانشه حتوان او را ، ورػد ه اوتناع ویولی اػ پرداظت نفق تی  حدون وشـق 

ل نهی ح( تحه  ر  کرد -شود )ح  کـز  )هر، وسبور حه پرداظت نفقه  طند حـا وراضعـه حـه ورا
 ؛ توان حه طنين ػنی ػکات داد نهی، دولتی و حکووتی(

گــر شــوهر نهی  ــا ا ــایی د او  ــا وضــود اخنکــه توان ــا ح ارد آن را توانــد وصــارح او را حدهــد خ
ضی است نهی ر  کردن او حه پرداظت نفقه اوکان ندارد خا ح  تـوان حـا  وی، دهد و وسبور 

 . رعاخت سایر شراخط استحقاق حه وی ػکات داد

کـه حکـن  - در ووارد دخگر . 998 مسأله که عقد داجن شوهرش اسـت  غير اػ وورد ػنی 
فقـۀ شـصص خـا اشصاصـی حاشـ - آن در وسألۀ قبل بیان شد گـر فقيـری واضـب الن  د و ا

طنانشـه وطالبـۀ ، آن شصص خا اشصاص آوادگی داشـته حاشـند نفقـۀ وی را بپرداػنـد
ح( ههـراه نباشـد ـر  ـل نيسـت )ح  که وعهـواًل قابـل تحه  تی  پرداظـت ، نفقه اػ آنان حا ون 

 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط  ػکات حه فقير وغکور

گر آن شصص خا اشصاص عاضز و ناتوان اػ پرداظـت نفقـۀ وی ا ا حاشـند خـا نفقـه  او 
که حه تی ههراه حاشد  ضی( است خا حـا  دادن آنان حا ون  ر  ل )ح  طور وعهول غير قابل تحه 
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ن والی حاضر حـه تـأوين نفقـات وی نيسـتند و عهـدًا اوتنـاع وـی در ، ورػنـدوضود تهک 
، توان حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق حـه فقيـر وـغکور ػکـات داد وی ،طنين وواردی
 .  آنان بر پرداظت نفقه وهکن حاشد و طه وهکن نباشد طه اخنکه اضبار

o  خویشزوجه به شوهر فقير پرداخت زكات 
ــر وحســوب وی ػن وی . 999 مسأله ــه شــرعًا فقي ک ــه شــوهر ظــود  ــد ح شــود و ســایر  توان

شــوهر ػکــات را صــرف هرطنــد  ،ػکــات حدهــد، شــراخط اســتحقاق ػکــات را دارا اســت
 .  آن ػن نهاخد وصارح ظود

o كه حق  نفقه ندارد وجهپرداخت زكات بابت نفقات ز  ای 

گر فقيـر حاشـد . 1111 مسأله ت شده ا که عقد ووق  حـا  - تواننـد شـوهرش و دخگـران وی، ػنی 
 2.حه او ػکات حدهند - 1رعاخت سایر شراخط استحقاق

کــه در عقــد داجــن فــرد ویشــاخان عکــر اســت،  حاشــد و فقيــر  ایــن حکــن در وــورد ػنــی 
نيــز ضــاری ، دهــــســاقط شد آن ــــد و واننــــن عقــــاش حــا شــرط ضهولــی نفقــه، اســت
 ؛ تــاس
گر ساقط شدن نفقه حه سبب ناشزه بـودن حاشـد  ا ا حکـن وـغکور وحـل  اشـکال ، او 
 .  و احتياط واضب در ترک پرداظت ػکات حه اوست است

o پرداخت زكات به فرزند جهت ادای بدهی 

کـه حـا آن دیـن و حـدهی ظـود را ادا  . 1111 مسأله گر انسان ػکـات را حـه فرػنـدش حدهـد  ا

                                                           
که در وسألۀ  ،اػ ضهله. 1   .عکر شد« 335»رعاخت حکهی 
گـر زوضـ. 2 کـه وصـارح او را حدهـد ۀولی ا کنـد  خـا حـه ضهـت دخگـری ، وـغکور در ضـهن عقـد بـر شـوهرش شـرط 

کـه وصـارح آن ػن را حدهـد، دادن وصارضش بر شوهر واضـب حاشـد تـوان حـه آن ػن ػکـات  نهی، در صـورتی 
 . داد
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خافـت ػکـات را دارا حاشـددر صورت، کند کـه فرػنـد وـغکور اسـتحقاق در وثـل اخنکـه  ،ی 
 . اشکال ندارد، فقير خا غارم حاشد

o پرداخت زكات جهت هزینه ازدواح فرزند یا پدر 
خافـت  پدر وی . 1112 مسأله که احتياح حه اػدواح دارد و اسـتحقاق در تواند حه پسرش 

و  حدهـد تـا ػن حگيـرد ػکـات ظـود را، وثـل اخنکـه فقيـر اسـت ،حاشد ػکات را نيز دارا وی
 .  ههين طور است ،حکن پسر نسبت حه پدر ظوخش نيز

o پرداخت زكات به واجج النفقه بعد از وفات 
گر فرد حهيرد و ػکات حدهکار حاشد . 1113 مسأله که واضب، ا کسانی  فقۀ  طنانشه  الن 

حــا رعاخــت ســایر  - تــوان ػکــات وــغکور راوــی، فقيــر حاشــند، انــداو در ػوــان حيــات بــوده
 .  حه آنان پرداظت نهود - شراخط استحقاق

 د اسررت: شرررط ششررن كرره زكررات دهنررده عررام و غيررر سرري  گيرنررده، در صررورتی  ، زكررات 
د نباشد  هاشهی و سي 

د نهی . 1114 مسأله د حـرام اسـت و سـي  د( بـر فـرد سـي  توانـد اػ  ػکات فرد عام )غيـر سـي 
د ػکات حگيرد حاخـد اضـطرار حـه ، واضبحنابر احتياط  وگر در حال اضطرار و 1،غير سي 

ی ح که نتواند اػ ظهس و سـایر وضوهـاتحد  کنـد و، اشد  حنـابر  وصـارح ظـود را تـأوين 
گـرفتن وصـارح ضـروری ههـان ، واضـباحتياط  در صـورت اوکـان حاخـد در هـر روػ حـه 

کند کتفا  د؛ روػ ا ا شصص سي  د حدهد وی ،او  د خا غير سي   .  تواند ػکاتش را حه فرد سي 

د . 1115 مسأله ن سـهن فقـرا و سـایر وـوارد فرقی بی ،در حرام بودن ػکات فرد عام بر سي 
کـــارگزاران ػکـــات و ســـهن فـــی ســـبيل اهّلل - وصـــرف ػکـــات ـــی ســـهن عـــاولين و   – حت 

                                                           
کــه نســبت او اػ طــرف پــدر. 1 کســی اســت  د  کــرمعــالی حضــرت اضــد   - حــه هاشــن، و وــراد اػ ســي   رســول ا

 . و سيادت اػ طرف وادر ونظور نيست - برسد
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که فرق ندارد ظود فـرد حصواهـد ػکـات را حـ 1؛حاشد نهی ه وسـتحق  بپـرداػد خـا ههشنان 
کار توس کن شرع انسام شوداین   .  ط حا

د . 1116 مسأله د بـر فـرد سـي  ػکـات اظتصـاص حـه وـورد ، حرام بودن ػکات فرد غير سي 
ــابراین، شــود واضــب دارد و شــاول ػکــات وســتحبی نهی کــه پرداظــت . حن در اوــوالی 

د ،ػکات آنها وستحب است حـه ظـودی ، دادن ػکات وسـتحبی فـرد عـام حـه فقيـر سـي 
 .  ظود اشکال ندارد

د است خا نه . 1117 مسأله که وعلوم نيست سي  کسی  گر ؛ توان ػکات داد وی، حه  ولی ا
کند، ظودش عای سيادت  د حـه او ػکـات حدهـد و در ایـن ضایز نيست ، اد  فرد غير سي 
   .شود ػکات اػ او ساقط نهی، حا دادن ػکات حه طنين فردی ،صورت

 .  عکر شد« 543«  های اثبات سيادت در وسألۀ راهشاخان عکر است، 

 اخت زكاتداحكام دیگر پر

 ت زكات و احكام وربوط به آن  ني 
ل و اظهار حنـدگی در خعنی برای تغل   ،انسان حاخد ػکات را حه قصد قرحت . 1118 مسأله

گر حدون قصـد قرحـت خـا حـدون رعاخـت  پیشگاه ظداوند وتعال و حا اظالص بپرداػد و ا
کرده استهرطند  ،کافی است، اظالص حدهد  .  گناه 

گر بر عهدۀ انسان هن ػکات وال و هن ػکـات فطـره واضـب حاشـد . 1119 مسأله حاخـد ، ا
که آنشه را وی کند  ن  ت وعي   ؛ رهدهد ػکات وال است خا ػکات فط در ني 

گنــدم و ضــو گــر وــثاًل ػکــات  هــر دو بــر او واضــب حاشــد و حصواهــد پــولی را حــه ، حلکــه ا
گنـدم اسـت  -اضهااًل هرطند  -عنوان قيهت ػکات حدهد حاخد  که ػکـات  کند  ن  وعي 

گر تنها خک نوع ػکات بر وی واضب حاشد ؛خا ػکات ضو ا ا گنـدم بـر ، او  وثاًل فقط ػکات 
                                                           

ــه. 1 د اػ ووقوفــات عــام و واننــد آنکــه اػ ســهن فــی ســبيل اهّلل ،البت  د ههاننــد غيــر ســي  کــردن فــرد ســي   اســتفاده 
کتاب، هاحسينيه، وانند وساضد - ػکات احداث شده حا رعاخـت شـراخط وقـف  - ها ی وقفیودارس و 

 . اشکال ندارد
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ــ، او واضــب حاشــد گنــدم را قصــد نهاخــدالػم نيســت در ني  کــافی ؛ ت ظــود ػکــات  حلکــه 
ت ػکات واضب بر عهده  .  اش بپرداػد است آن را حه ني 

که ػکات طند وـال بـر او واضـب شـده اسـت . 1111 مسأله گـر وقـداری ػکـات ، کسی  ا
کدام آنهـا را نکنـد ت هير  کـه داده تنهـا ػکـات خکـی اػ ، حدهد و ني  طنانشـه شـيجی را 

کـه  ؛ن وـال پرداظـت شـده اسـتػکات ههـا، تواند حه حساب آخد آنها وی کسـی  وـثاًل 
ه طــال بــر او واضــب اســت گوســفند و ػکــات پــانزده وثقــال ســک  گــر خــک ، ػکــات طهــل  ا

کـــدام آنهـــا را نکنـــد ـــت هـــير  گوســـفندان ، گوســـفند حاحـــت ػکـــات حدهـــد و ني  ػکـــات 
 . شود وحسوب وی

که حه عنوان ػکات پرداظت نهوده است گر شيجی  حتواند ػکـات دو خـا طنـد ، ولی ا
گرددوا پـول و اسـکناس حاحـت ػکـات حدهـد ، وانند اخنکه در وثـال قبـل ،ل وحسوب 

کــدام اػ آنهــا نيســت و وی کــه هن کــدام حــه حســاب آخــد ضــنس هــير  ، توانــد ػکــات هــر 
ػکـات پرداظـت شـده حـه نسـبت »: انـد  تعالی علـيهن فروودهحعضی اػ فقها رضوان اهّلل
ػ اشکال نيست و احتهال دارد ولی این حکن ظالی ا، «شود بین ههۀ آنها تقسين وی

کـــدام حســـاب نشـــود و در ولــک کــه وراعـــات . حنـــابراین، حهانـــد والـــک حاقی اػ هـــير 
 .  وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود

گر فرد . 1111 مسأله که ػکات وال او را حدهـد، ا کند  کـه ػکـات ، کسی را وکيل  وـوقعی 
کـه  را حه آن وکيـل وی کنـد و احتيـاط وسـتحب ایـن اسـت  ـت  ـت او تـا دهـد حاخـد ني  ني 

 .  ػوان رسيدن ػکات حه فقير وستهر  حاشد

 كردن زكات وال زكوی و احكام وربوط به آن  جدا 

گــر فــرد . 1112 مسأله کنــار حگــغارد )عــزل نهاخــد( ػکــات را اػ ظــود، ا توانــد در  وی، وــال 
کند ف  ۀ آن تصر  گر اػ وال دخگرش  حقي  ، کنـار حگـغارد -وطابق حا دسـتور شـرع  -و نيز ا

ف نهاخدتواند در تهام وال  وی  .  تصر 
توانـد  انسـان نهی ،حنـایراین .تبدیل ػکات وال حعد اػ عزل ضایز نيسـت . 1113 مسأله
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گغاشته کنار  که    1.برای ظود بردارد و وال دخگری حه ضای آن حگغارد ،ػکاتی را 

 تأخير در پرداخت زكات 

کــه ػوــان واضــب شــدن پرداظــت ػکــات فــرا برســد . 1114 مسأله فــرد نباخــد ، هنگــاوی 
 ؛ نداػدحدون عغر پرداظت آن را تأظير ا

کنـار حگـغارد )عـزل نهاخـد( گر ػکـات وـال را  ا ا « غـرض عقالیـی»طنانشـه بـرای ، او 
، انگــاری در پرداظــت ػکــات وحســوب نشــود پرداظــت آن را حــه تــأظير انــداػد و ســهل

  .اشکال ندارد
کنار حگغارد و دسترسی حه آن حنابراین،   نی  گر ػکات را برای پرداظت حه فقير وعي  ا

توانـد پرداظـت ػکـات را حـه  وی -وثل اخنکه وسافرت حاشـد  -باشد فقير فعاًل وهکن ن
 . تأظير انداػد

 تلف شدن زكات و احكام وربوط به آن 
کــــرده . 1115 مسأله کــــه ػکــــات وــــالش را اػ اوــــوال ظــــود ضــــدا  طنانشــــه در ، کســــی 

کــرده و حــه ســبب آن ػکــات اػ بــین بــرود کوتــاهی  ضــاون اســت و حاخــد ، نگهــداری آن 
 .  عوض آن را حدهد

کوتاهی نکردها ،ههين طور توانسـته ػکـات را  ولی حا اخنکـه وی، گر در نگهداری آن 
کرده و در این فاصله ػکات اػ بین برود ، حه وستحق  برساند ـی -در رساندن آن تأظير   حت 

کـه بـرای تـأظير ظـود غـرض صـحيحی داشـتهحنابر احتياط  وـثاًل  ،واضـب در صـورتی 
نی را در نظر داشته خا وی  -صـورت تـدرخسی آن را حـه فقـرا برسـاند ظواسته حه  فقير وعي 

   ؛ضاون ػکات است
گر دسترسی حه وستحق  نداشته و پرداظـت ػکـات را بـرای خـافتن وسـتحق  حـه  ا ا او 

کنـد ػکـات اػ بـین بـرود کوتـاهی  ضـاون ، تأظير انداظته و حدون آنکه در نگهداری آن 
 .  نيست

                                                           
 . نکه ضرورت و وصلحتی این اور را اقتضا نهاخد و طنين عهلی ونوط حه اضاػۀ حاکن شرع استوگر آ. 1
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ـــق ػکـــات تلـــف شـــود . 1116 مسأله گـــر شـــيجی اػ اوـــوال ػکـــوی قبـــل اػ تعل  نشـــه طنا، ا
کهتــر حاشــد ــق نهی، حاقيهانــدۀ آن اوــوال اػ حــد  نصــاب  گــر  گيــرد حــه آنهــا ػکــات تعل  و ا

ـق ػکـات نيـز فـراهن حاشـد واضـب ، حاقيهانده حه وقدار نصاب حاشد و سایر شـراخط تعل 
 .  پرداظت شود، است ػکات حصش حاقيهانده

پاخــان ســه . 1117 مسأله ت خــا طهار گــر شــيجی اػ اوــوال ػکــوی واننــد غــال  حعــد اػ  ،گانــه ا
کـرده و عـزل ا گرفت و قبل اػ آنکـه فـرد ػکـات را اػ وـالش ضـدا  ق  خنکه حه آن ػکات تعل 

گـردد، تلف شود ،نهاخد کهتـر  کـه حاقيهانـدۀ اوـوال وـغکور اػ حـد  نصـاب  ، در صورتی 
 : دو صورت دارد

فاق نيفتاده حاشد .الف کوتاهی و تقصير والک ات   ،در این صورت؛ تلف حه سبب 
 .  شودو ػکات حه نسبت تقسين وی وقدار تلف شده بین والک

فــاق افتــاده حاشــد .ب کوتــاهی و تقصــير والــک ات  در ایــن صــورت ؛ تلــف حــه ســبب 
ػکــات وقــدار تلــف شــده را ضــاون اســت و حاخــد ػکــات وسهــوع اوــوال )اوــوال ، والــک

 1؛حاقيهانده و وقدار تلف شده( را بپرداػد
گر حاقيهاندۀ اووال وغکور حه حد  نصاب حاشد  ا ا که تلـف حـه سـبب د، او  ر صورتی 

کـه والک وحسـوب وـی تلف اػ وال، کوتاهی و تقصير والک اتفاق افتاده حاشد شـود 
حلکـه ، فرد حاخد ػکات وسهوع وال ػکوی قبل اػ تلف شـدن را بپـرداػد، در این صورت

فاق نيفتاده حاشـد کوتاهی و تقصير والک ات  گر تلف حه سبب  حنـابر احتيـاط  حـاػ هـن، ا
 . گرددوال والک وحسوب ویتلف اػ ، واضب
گــر فــرد . 1118 مسأله ــراخط حدهــد و  ا کن شــرع ضــاوع الش  ػکــات اوــوال ظــوخش را حــه حــا

                                                           
گر فرد . 1 گندم دخهی داشته حاشد و  3344وثاًل ا گرم  ـق ػکـات و قبـل اػ عـزل و  3444کيلو  گرم آن حعد اػ تعل  کيلو 

گغاشــتن ػکــات حــدون تقصــير تلــف شــده حاشــد گرفتــه قبــل ، کنــار  ــق  حــه ويــزان ، اػ تلــفوقــدار ػکــات تعل 
. حاشـدحاشد و نسبت ػکات حه وسهوع وال ههان خک دهن وـی کيلوگرم وی 334خعنی  ،دهن وسهوع خک

گنــدم تلــف شــده خــک دهــن آنکيلــو 3444اػ  ،حنــابراین گــرم ســهن ػکــات و حــاقی وقــدار  344 خعنــی ،گرم  کيلــو 
گــرم( ســهن والــک وــی 344تلــف شــده )  344، کيلــوگرم ػکــات 334اػ  دتوانــوالــک وــی ،حنــابراین. حاشــدکيلــو 

کسر نهاخد و تنها کيلو گـر تلـف حـه سـبب تقصـير  ،کيلوگرم حاحت ػکات بپرداػد 34گرم اػ سهن ػکات را  ـا ا او 
 . کيلوگرم را حاحت ػکات بپرداػد 334حاخد ههان ، والک بوده



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کـه بـر اوـوال ػکـوی دارد کن شرع حه عنـوان والختـی  ػکـات اػ ، ػکـات را قـبض نهاخـد، حا
کننده سـاقط وی کن ، پـس اػ آنهرطنـد  ،شـود والک و پرداظت  ػکـات در دسـت حـا
گردد خا اشتباهًا حه فر که وستحق  نيست داده شودشرع تلف    1.دی 

  انتقال زكات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احكام وربوط به آن 
کـه فـرد آن را اػ وـال ظـوخش ضـدا  . 1119 مسأله انتقال ػکات وال اػ شهر خـا روسـتایی 

کــه ػکــات را اػ وــال ؛ نهــوده حــه شــهر خــا روســتای دخگــر ضــایز اســت گــر در وکــانی  ولــی ا
 هزخنـۀ انتقـال آن حـه وکـان دخگـر بـر، حق  وضـود داشـته حاشـدوسـت، ظوخش ضدا نهوده
گــردد عهــدۀ والــک وی ــه واســطۀ انتقــال تلــف  ضــاون آن ، حاشــد و طنانشــه ػکــات ح

کن شــرع بــرده حاشــد؛ حاشــد وی کــه در وســأله حعــد  ،وگــر آنکــه حــه اوــر حــا حــه توضــيحی 
 . ظواهد آود

که وی . 1121 مسأله کسی  گر در شهر خا روستای  ی ظواهد ػکات وال حدهـد وسـت ا حق 
ن شده برساند و فـرد آن  که برای آن وعي  نباشد و نتواند ػکات را حه وصرف دخگری هن 

توانـد اػ ػکـات  هزخنـۀ انتقـال آن حـه وکـان دخگـر را وی، را حه ضای دخگری ونتقـل سـاػد
کنـــد و طنانشـــه ػکـــات حـــه علـــت انتقـــال گـــردد، حســـاب  کـــه در ، تلـــف  در صـــورتی 

ــاهی نکــرده حاشــد کوت ــن صــورت نيســت ضــاون، نگهــداری آن  ــر ای ضــاون  ،و در غي
   .است
راخط وکالت  فرد وی، طور ههين  کن شرع ضاوع الش  حگيـرد و ػکـات را حـه تواند اػ حا

کند و حا اضاػۀ او وکالت اػ طرف کن شرع قبض  آن را حه وکان دخگـر ونتقـل سـاػد  ،حا
ســاب توانــد اػ ػکــات ح هزخنــۀ انتقــال آن حــه وکــان دخگــر را وی ،کــه در ایــن صــورت نيــز

گــردد کنــد ــت انتقــال تلــف  کــه در نگهــداری آن ، و طنانشــه ػکــات حــه عل  در صــورتی 
 .  ضاون نيست، کوتاهی نکرده حاشد

                                                           
گــر انســان ظهــ ،ههشنــين .ایــن حکــن در وــورد ػکــات فطــره نيــز ضــاری اســت ،شــاخان عکــر اســت. 1 س را حــه ا

که توضيح آن در وسألۀ   ،عکر شده داده و وی حـه عنـوان والخـت بـر وـال« 333»حاکن شرع ضاوع الشراخط 
گرفته  . شود ضاری وی ،ظهس آن را تحویل 



    / وال ػکات 

  كه زكات آن پرداخت نشده  وعاوله با والی 
گر والک . 1121 مسأله گرفتـه قبـل اػ پرداظـت ػکـات ، ا ـق  که حه آن ػکات تعل  والی را 

گغاشــتن آن حفروشــد کنــار  کــرده، خــا عــزل و  اػ اوــوال هرطنــد  ػکــات راو حاخــد  1گنــاه 
ا در هر حال؛ دخگرش بپرداػد    ؛وعاولۀ وغکور صحيح است ،او 

گرفتـــه حاشـــد کـــه وـــال وـــغکور را تحویـــل  ـــا ظرخـــدار در صـــورتی  طنانشـــه احتهـــال ، او 
که فروشنده قبل اػ وعاولـه ػکـات وـال را داده اسـت ولـی  ؛تکليفـی نـدارد ،عقالیی دهد 

کــه فروشــنده ػکــات آن را نــ گــر حدانــد  و طنانشـــه  2داده واضــب اســت ػکــات را بپــرداػدا
 . را اػ او وطالبه نهاخد تواند وقدار ػکات پرداظتی  وی ،فروشنده او را فرخب داده

 .  که حه دخگری حصشيده شده حاشد ،ههين طور است حکن وال ػکوی

  كه به عنوان زكات عزل شده  وعاوله با والی 
کن شــرع حــا عــين وــالی  . 1122 مسأله گــر فــرد حــدون اضــاػۀ حــا کنــار ا کــه بــرای ػکــات 

کند و ضرر نهاخد کنـد، گغاشته تسارت  کـن  گـر ونفعـت  ،نباخد طيـزی اػ ػکـات  ولـی ا
   3.الػم حاخد آن را حه وستحق  حدهدحنابر احتياط  ،کند

  كه به عنوان زكات عزل شده  نهاجات و ونافع حاصل از والی 
گغاشـته . 1123 مسأله کنار  که فرد  گر اػ ػکاتی   وـثالً ، نهـاء و ونفعتـی حاصـل شـود، ا

ه بیاورد گغاشته بر  که برای ػکات  نهاء و ونفعـت حاصـل شـده در حکـن ، گوسفندی 
 .  ػکات است

                                                           
کــه حــق  فقــرا در آن  ،زیــرا عهــل وــغکور. 1 کــردن دخگــری بــر وــالی  ط  ووضــب تــأظير در پرداظــت ػکــات و وســل 

 . شوداست وی

ه. 2 گر فرو ،البت  کندا  . نيست بر ظرخدار تکليفی ، شنده اػ وال دخگرش ػکات را پرداظت 

گــر فــرد. 3 ــا ا ــه حصــرد و وــال ػکــات را حاحــت حــدهيش - وــثالً  - او  ــی در عو  کل  حــه  کــاالیی را بــرای ظــود حــه ثهــن 
ولی وعاولـه صـحيح اسـت و سـود حاصـل  ،ضاون وال ػکوی است، فروشنده حاحت ثهن وعاوله بپرداػد

 .  شده وال اوست
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 زكات عایدات و درآود حاصل از وقف 
کــه در وســألۀ  . 1124 مسأله گــر عــين ووقوفــه اػ اوــوال  ،عکــر شــد« 535»ههــان طــور  ا

ـق ػکـات حـه آن ، ووقوفـۀ وـغکور، آن را وقـف نهـوده حاشـد، ػکوی حاشد و فـرد قبـل اػ تعل 
 ؛ نداردػکات 

ا عاخدات و درآود حاصل اػ وقف  ق، او   حـه ولـک، ػکات طنانشه قبل اػ ػوان تعل 
ـقشصصی فرد درآخد و وال ػکوی وغکور حه ح ػکـات  د  نصاب بوده و سایر شـراخط تعل 

 . فرد حاخد ػکات آن را بپرداػد، در این صورت، هن فراهن حاشد

گر فردی نصلستانی را بر فرػندان وثالً  گونهاخد )وقف ظاصش وقف نها کـه ( حه  ای 
ــر( ْه کــه نصلســتان براخشــان وقــف شــده ولــک، وحصــول حاصــل اػ آن )ت  ــدانش   فرػن

کـس سـهن او حـه حـد   ،در این صـورت ،حاشد ـق هـر   نصـاب رسـيده و سـایر شـراخط تعل 
 1.حاخد ػکات آن را بپرداػد، ػکات در وورد سههش فراهن حاشد

 كه زكات والش را نهی كسی  كت با   دهد شرا
که ػکات آن واضب شده حا هن حه . 1125 مسأله گر دو نفر در والی  طور وشاع شرخک  ا

حاشــند و خکــی اػ آنهــا ػکــات ســهن ظــود را حدهــد و شــرخک دخگــر ػکــات ســهن ظــود را 
که ػکات قسهت دخگر داده نشده، ندهد تواننـد در وـال وشـترک )وـال  نهی، تا ػوانی 

کنند ف   ؛ وشاع( تصر 

کننـد و هـر   گر وال را تقسـين  کـه ، کـس سـهن ظـوخش را بـرداردولی ا ف فـردی  تصـر 
کـــرده در ســـهن ظـــودش ـــدارد، ػکـــات وـــالش را پرداظـــت  ـــد هرطنـــد  ،اشـــکال ن حدان
 .  دهد شرخکش ػکات سهن ظود را نداده و حعدًا نيز نهی

                                                           
که وقف بر عنوان عام   ،ههشنين. 1 کـه ظروـای آن توسـفقرا شده است )وقف عام( نصلستانی  ط ، تـا ػوـانی 

ی وقف حه فقير تهليک و تحویل داده نشده گر ظروای وـغکور قبـل اػ ػوـان ؛ػکات ندارد، وتول  ـِق  ولی ا تعل 
کـه هنـوػ طيـده نشـد حـه فقـرا حـا رعاخـت ، هػکات حه آن )خعنی قبل اػ ػوـان ظشـک شـدن ظروـا( در حـالی 

گونه ،ووازین شرعی تهليک شود که سهنحه  قهر فقير حه حد  نصاب رسيده و سایر ش ای  ػکـات  راخط تعل 
 . فقير وغکور حاخد ػکات آن را بپرداػد، هن فراهن حاشد



    / وال ػکات 

 شک در پرداخت زكات اووال خویش 
گرفتــه . 1126 مسأله ــق  ــات تعل  ــوالش ػک ــه او ــد ح ــرد حدان ــر ف گ ــد آن را  ،ا کن ــی شــک  ول

کنـون ووضـود اسـت طنانشـه وـال ػکـات، پرداظت نهوده خـا نـه حاخـد ػکـات آن را ، دار ا
گر وال ػکـات حاشد های قبلاو در وورد ػکات سال هرطند شک  ، حدهد کنـون  و ا دار ا
او  هرطنـد شـک  ، حاشـد پرداظت ػکـات بـر او واضـب نهی، ووضود نيست -ظودش  -

 .  در وورد ػکات سال ضاری حاشد

  حيله در پرداخت زكات نبودن جایز 
گرفتن ػکـات فقير نهی . 1127 مسأله کهتـر اػ وقـدار آن صـلح ، تواند پیش اػ  آن را حـه 
گران، کنــد والـــک  ،ههشنـــين .تـــر اػ قيهـــت آن حاحـــت ػکـــات قبـــول نهاخـــد خـــا وـــالی را 
که آن را حه او برگرداند نهی کند   ؛ تواند ػکات را حه وستحق  داده و بر او شرط 

گــرفتن ػکــات قلبــًا راضــی شــو  گــر وســتحق  پــس اػ  کــه آن را حــه او برگردانــد ولــی ا د 
خــادی حــدهکار اســت و فقيــر شــده و نهی، وــانعی نــدارد کــه ػکــات ز کســی  توانــد  وــثاًل 

کــرده ــه  ــه وی ، ػکــات را حدهــد و حــال توح ــر فقيــر راضــی شــود ػکــات او را حگيــرد و ح گ ا
 . اشکال ندارد، ببصشد

 وكالت دادن به فقير در پرداخت زكات 
گر والک . 1128 مسأله که ، ا کند  طنانشـه آن ، ػکـات وـال او را حدهـدفقيری را وکيل 

که ظود آن فقير اػ ػکات  که قصد والک این بوده  ، نداردبرفقير احتهال عقالیی دهد 
کـه  نهی گـر خقـين خـا اطهينـان داشـته حاشـد  تواند طيزی اػ آن را برای ظودش بـردارد و ا

بـرای ظـودش  - حـا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق - تواند وی، قصد والک این نبوده
 .  ن بردارده

  كرده كه فقير بابت زكات دریافت  ق زكات به والی   تعل 

گر فقير . 1129 مسأله سـاره را حاحـت ػکـات ، طـال، گوسفند، گاو، شتر ،ا نقـره و وـال الت 
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ــرای واضــب شــدن ػکــات عکــر شــد طنانشــه شــرط، حگيــرد کــه ب در آنهــا وضــود ، هایی 
 .  حاخد ػکات آنها را حدهد، حاشد  داشته

 كه وال وذكور زكات استهنگام پرداخت زكات الزم ني  ست به فقير بگوید 
که انسان حاحت ػکات وال حه فقيـر وی . 1131 مسأله الػم نيسـت حـه او ، دهـد طيزی را 

کــه ػکــات اســت گــر فقيــر ظسالــت حکشــد، حگوخــد  وســتحب اســت وــال را حــه ، حلکــه ا
 .  قصد ػکات وال حه او داده و ػکات بودنش را اظهار ننهاخد

 ات و وكروهات ورتبط با پرداخت  زكات وستحب 
گوســفند را حــه فقــرای آبروونــد ، ػکــات شــتر، وســتحب اســت فــرد . 1131 مسأله گــاو و 

کهـال را بـر  ظوخشـاوندان ظـود را بـر دخگـران، حدهد و در پرداظت ػکـات و اهـل علـن و 
م حـدارد غير آنان که اهل سؤال و درظواست نيستند بر اهل سؤال وقـد  کسانی  ولـی ؛ و 

 .  هتر حاشداػ ضهت دخگری ب ،وهکن است دادن ػکات حه فقيری
کـه ػکـات را وی . 1132 مسأله دعـا ، گيـرد وسـتحب اسـت بـرای دهنـدۀ ػکـات کسی 
کنند نهاخد خافت  کارگزار ػکات خـا فقيـر ، ػکات ۀو فرق ندارد در فقيه ضاوع الشراخط خا 

کـه ػکـات را حـه عنـوان والخـت ، ين ػکـات حاشـدخا سـایر وسـتحق   حلکـه در وـورد فقيهـی 
خافت وی  .  حاشدوستحب نيز ویاین اور وطابق حا احتياط  ،کند در

گرفتـه  . 1133 مسأله که اػ او  کند ػکاتی را  وکروه است انسان اػ وستحق  درظواست 
گرفتــه حفروشــد؛ حــه او حفروشــد کــه  گــر وســتحق  حصواهــد وــالی را  حعــد اػ تعيــین ، ولــی ا
کــه ػکـات را حــه او داده، قيهـت آن کســی  م ، بهتــر اسـت  در ظرخــدن آن بـر دخگــران وقــد 
 .  نهاخد



 

  زكات فطره )فطرّیه(
ت آن  فضيلت زكات فطره و اههي 

س اســـالم  کـــه ، اســـت« ػکـــات فطـــره»خکـــی اػ واضبـــات شـــرع وقـــد  رواخـــت شـــده 
 :  در ظطبۀ عيد فطر فروودند اويرالهؤونين

کنيــد»  ت پیــاوبر شــها ،ػکــات فطــرۀ ظــود را پرداظــت  و  زیــرا ػکــات فطــره ســن 
کدام اػ شها اػ طرف ه؛ فرخضۀ واضب اػ سوی پروردگار شهاست هۀ ظانواده پس هر 

برای هر فردی اػ آنان خک صـاع ظروـا خـا ، آػاد و حنده، کوطک و بزرگ، ػن و ورد، ظود
 1.«گندم خا ضو بپرداػد

کـه اػ اوـام صـادق گفتـار ظداونـد وتعـال در  در حدخب نقل شده است  درحـارۀ 
ــات  ــٰی »آخ ک  ز  ــْن ت  ــح  و  ْفل 

 
ــْد ي ٰی و  ؛ ق  ــل  ص  ــِه ف  ِ ح  ــر  اْســن  ر 

ک  : رت فروودنــدحضــ، ســؤال شــد 2«ع 
کـه ػکـات فطـره» کسی اسـت  کـرد و حـه صـحرا رفـتونظور  و نهـاػ عيـد  3اش را ظـارح 

 4.«ظواند
                                                           

 .3ح ، 123ص ،3حاب، ابواب ػکاة الفطرة، 3 ح ،هوسائل الشيع. 1
 .33 و 33 آخات، األعلی ۀسور. 2
 .  رضوع شود« 2314»وسألۀ  ،حه ضلد اول .تحب است نهاػ عيد در صحرا ظوانده شودوس. 3

وعنـای عکـر . 3333ح ،334ص، حاب صالة العيـدین، ابواب الصالة و حدودها ،3ح ،هى ال یحضشه الفميه. 4
که در تفسير آخات وبارکه آوده است ،شده  . خکی اػ وعانی است 
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گـــردد و در وـــاه وبـــارک روضـــان وـــی  ۀووضـــب قبـــولی روػ ،پرداظـــت ػکـــات فطـــره
کـــه  حـــدخب اػ اوـــام صـــادق ـــِل روػه اســـتػکـــات فطـــره و»نقـــل شـــده اســـت  ه  ، ک 

کرم ههان که صلوات بر پیاوبر ا  1.«...نهاػ است ۀکنندکاول  طور 
که حـه وکيـل ظـود فروو اػ اوام صادق بـرو و ػکـات فطـرۀ تهـام »: نـددرواخت شده 

کــدام آنهــا را  گــر خــک  کــه ا کــدام را وا وگــغار  ظــانوادۀ وــا و غالوانهــان را بپــرداػ و هــير 
گــغاری وــراد اػ فــوت طيســتا : راوی اػ حضــرت پرســيد، ترســنبــر او اػ فــوت وــی ،وا

 2.«ورگ: حضرت فروودند

 شرایط واجج شدن زكات فطره )فطریه( 
کــه در هنگــام غــروب شــب عيــد فطــر . 1134 مسأله فــی  شــراخط عیــل را دارا  3،بــر وکل 

کــه عرفــًا نــان، حاشــد  کســانی  ظور او در شــب عيــد فطــر  پرداظــت ػکــات فطــرۀ ظــود و 
 :  واضب است 4،شوند وحسوب وی

نـده و عبـد ح .5 ؛فقيـر نباشـد .4 ؛بیهوش نباشـد .3 ؛عاقل حاشد .2 ؛حالغ حاشد .1
 .  نباشد

که حعد اػ غروب شب عيد فطر تا قبل اػ ظهر روػ عيـد  ،این حکن کسانی  در وورد 
خعنـی احتيـاط واضـب آن ، حاشـدواضـب وـیحنـابر احتيـاط  ،انـدظور وی شده فطر نان

که ػکات فطر  5.آنان را بپرداػد ۀاست 
گر پیش اػ غروب شب عيد فطر . 1135 مسأله ، شراخط وضوب برای فرد فراهن شود ،ا

                                                           
 .35ح ،343 و 345ص، 23حاب، 3ح ،األحکام تهزیب. 1
 .3ح ،125ص ،3حاب، ابواب ػکاة الفطرة، 3 ح ،هالشيع وسائل. 2
، آغـاػ شـب عيـد فطـر اسـت و در اخنکـه آغـاػ شـب و پاخـان روػ، شاخان عکر است ػوان وضوب ػکـات فطـره. 3

وراعـات وقتضـای احتيـاط در ایـن  ،حنـابراین .وسأله وحل  اشـکال اسـت، غروب آفتاب است خا وغرب
که در اداوه عکر وی ،وشاحه این حکن .ترک نشود وورد  . شود نيز ضاری است در وساجل دخگری 

 . نهاخدوسکن و وانند آن را در وقت وغکور تأوين وی، آشاويدنی، خعنی نفقه و ظرضی آنان اػ قبيل غغا. 4

کــه حکــن وــغکور. 5 ــه اػ آنســا  وراعــات وقتضــای احتيــاط نســبت حــه طــرفين تــرک ، اســتحنــابر احتيــاط  البت 
 . شودعکر وی« 3431»وشاحه آنشه در وسألۀ ، ودنش
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ــهوثــ گــردد خــا فقيــر، حــالغ شــود خــا دیوانــه، ل آنکــه حش  کــه ، غنــی  شــود، عاقــل  در صــورتی 
ه را دارا حاشد  ،ههـين طـور .حاخد ػکات فطره را بپـرداػد، سایر شراخط واضب شدن فطرخ 

گر این شراخط در فاصـلحنابر احتياط  بـین غـروب شـب عيـد فطـر تـا ظهـر روػ  ۀواضب ا
 ؛ عيد حاصل شود

گــر شــراخط وــغ ــا ا پرداظــت ػکــات فطــره بــر او ، کور حعــد اػ ظهــر روػ عيــد پدخــد آخــداو 
 .  واضب نيست

 پرداخت زكات فطره بر فقير واجج نيست 

کــه فقيــر . 1136 مسأله . پرداظــت ػکــات فطــره بــر او واضــب نيســت، اســت 1کســی 
که وصارح سال ظود و ظانواده، حنابراین کـه  شصصی  اش را ندارد و شغلی هـن نـدارد 

پرداظت ػکات فطره بر او ، اش را اػ آن تأوين نهاخد دهحتواند وصارح سال ظود و ظانوا
 .  حاشد واضب نهی

 كه نانخور شخص فقير شده است  حكن زكات فطره فرد غنی  

گر فـرد غنـی   . 1137 مسأله کـه فقيـر اسـت حاشـد، ا بـر فقيـر وـغکور ، نـان ظـور شصصـی 
پرداظت ػکات فطره واضب نيست و طنانشه فـرد غنـی  دارای شـراخط وضـوب ػکـات 

 .  شود پرداظت ػکات فطره الػم وی، ظود او بر، فطره حاشد

گــر فقيــر وــغکور آن را اػ طــرف ظــودش بپــرداػدشــاخان عکــر اســت،  حنــابر احتيــاط  ،ا
کافی نبوده و حاخد دوحاره آن   2.ا بپرداػدرواضب 

 كه نان كه زكات فطره نهی وظيفه فردی    پردازد خور شخصی است 
که شصص دخگری حاخد فطرخ   . 1138 مسأله  ۀب نيسـت فطرخـواض، او را حدهد ۀکسی 

                                                           
 .  عکر شد« وصرف ظهس» وبحبدر  ،تعرخف فقير. 1

ه. 2 گر ػکات فطره بر فرد غنی  واضب بوده و فقير حا اضـاػه اػ وی ،البت   ،ػکـات فطـره را اػ طـرف او داده حاشـد ،ا
 . کافی است
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گــر آن شــصص فطرخــۀ وی را عهــدًا خــا اػ روی فراووشــی ندهــد، ظــود را حدهــد ، ولــی ا
حنـابر ، بـر ظـود انسـان 1،طنانشه شراخط واضب شـدن ػکـات فطـره وضـود داشـته حاشـد

   .ظوخش را بپرداػد ۀشود فطرخ   واضب وی، احتياط

 در وجوب زكات فطره اسالم یا ایهان شرط نيست 
کـــافر نيـــز ، هدر وضـــوب ػکـــات فطـــر . 1139 مسأله وســـلهان بـــودن شـــرط نيســـت و بـــر 

کـافر حعـد اػ غـروب شـب عيـد فطـر؛ پرداظت آن واضب است ا طنانشـه  وسـلهان ، او 
 ؛ پرداظت ػکات فطره واضب نيست، شود و بر وی ػکات فطره اػ او ساقط وی، شود

کــه شــيعه نبــوده گــر حعــد اػ غــروب شــب عيــد فطــر، ولــی وســلهانی  ، شــيعه شــود، ا
ه اػ او س  .  شود و حاخد آن را بپرداػد اقط نهیفطرخ 

 قصد قربت در زكات فطره 

ل و اظهــار  ،انســان حاخــد ػکــات فطــره را حــه قصــد قرحــت . 1141 مسأله خعنــی بــرای تــغل 
که آن را وی ـت  حندگی در پیشگاه ظداوند وتعال و حا اظالص حدهد و ووقعی  دهد ني 

ه نهاخد  ؛ دادن فطرخ 

گر حدون قصد قرحت خا حدون رعاخت اظالص ه ا کـافی اسـت و ، البت  ه بپـرداػد  فطرخ 
ت نداشتن قصـد قرحـت خـا عـدم رعاخـت هرطند  ،شود ػکات فطره وحسوب وی حه عل 

 .  گناهکار است، اظالص

ه كه پرداخت فطری  كسانی   شان بر انسان واجج است  احكام 
که هنگام غروب شب عيـد فطـر . 1141 مسأله حـالغ و عاقـل حاشـد و بیهـوش و ، فردی 

ــرده نباشــد ــر و ب ــ، فقي ــد فطرخ  ــد فطــر  ۀحاخ ــه در غــروب شــب عي ک کســانی را  ظــودش و 
کند، شوند ظور او وحسوب وی  نان  ؛ پرداظت 

                                                           
 .  عکر شد «ػکات فطره» فصلکه در احتدای  شراخطی . 1
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کـافر، کوطـک حاشـند خـا بـزرگ طه اخنکه آن افـراد دادن نفقـه و ، وسـلهان حاشـند خـا 
ــه ــا ن ــر او واضــب حاشــد خ کن ، ظــرح آنهــا ب ــا در شــهر دخگــر ســا در شــهر ظــود او حاشــند خ

 .  حاشند

 وههان ۀزكات فطر 
ۀ وه . 1142 مسأله که پیش اػ غروب شب عيد فطـر وارد بـر ويزحـان شـده و فطرخ  هانی 
ــان ــًا هرطنــد  -ظور وی  ن ت ــان واضــب اســت، شــود وحســوب وی -ووق  ــر ويزح واننــد  ، ب

کـــه قبـــل اػ غـــروب آفتـــاب وارد ونـــزل ويزحـــان شـــده و شـــب نيـــز در ونـــزل او  وههـــانی 
دار وصـارح او  هواند و ويزحان هن اوکانات رفاهی الػم را براخش فراهن نهوده و عهد وی

 ؛ وههان طيزی نصورد خا حا غغای ظودش افطار نهاخدهرطند  ،شده است

ــرای افطــاری دعــوت شــده و شــب نهی  کــه تنهــا ب ــه وههــانی  ــا ح ــد او  ــان، وان ظور  ن
 .  اش بر عهدۀ ويزحان نيست کند و ػکات فطره صدق نهی

کــه حعــد اػ غــروب آفتــاب در شــب عيــد فطــر خــا قبــل اػ  . 1143 مسأله ــۀ وههــانی  فطرخ 
کــه نــان ،شــود روػ عيــد وارد بــر ويزحــان وی ظهــر بــر ، ظور او وحســوب نشــود در صــورتی 

 ؛ ويزحان واضب نيست

گر نان ا ا حنابر احتيـاط واضـب وراعـات وقتضـای احتيـاط  ،ظور او حساب شود او 
که خکی حا اضاػه دخگری فطرخه را حدهد    1.ترک نشود وانند این 

 كارگر و اجير ۀزكات فطر 
ها و وانند آنها وعهـول و وتعـارف  رستوران، ها ظانه وههان، ها در هتل . 1144 مسأله

                                                           
کــه احتيــاط بــین آنهــا صــورت وی ،ایــن وــوارد در. 1 ل: گيــرد دو طرفــی  ، ويزحــان اســت و طــرف دوم ،طــرف او 

 پرداظت فطرخه را داشته حاشد( ظـودظور فرد دخگری نباشد )و شراخط  طنانشه وههان هنگام غروب نان
گر نان که نان. حاشد  ههان فرد دخگر وی ،ظور دخگری است وههان و ا گر فردی   ،حاشـد وی ظور پدرش پس ا

ــان ــرود و ن ــه وههــانی ب ــان وحســوب شــود حعــد اػ غــروب ح ــان صــورت ، ظور ويزح ــدر و ويزح ــین پ احتيــاط ب
کـه واقعـًا ػکـات فطـره بـر ،شصص وغکور حا اضاػۀ ويزحان وثاًل پدر؛ گيرد وی کسـی  ـت   ۀعهـد فطرخه را حـه ني 

 . پرداػد اوست وی
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ــا وی کارفرو ــر  ــه اضي ک ــانی  کارکن ــه شــده توســ، حاشــند اســت  ــااػ غــغای تهي  کارفرو ، ط 
 ؛ کنند استفاده وی

طنانشــه غــغای اضيــر حــه عنــوان حقــوق خــا حــه عنــوان شــرط ضــهن ، در ایــن وــوارد 
کارفروا غغای اضير را ارف ۀبر عهد، عقد کـه اضيـر حه، اقًا بپرداػدکارفروا نباشد و   طوری 
کارفروا وحسوب شود نان  .  او را حدهد ۀکارفروا حاخد فطرخ  ، ظور 

ا طنانشه غغای اضير ضزء حقـوق )حـق  الزحهـه( او وحسـوب شـود خـا آنکـه در ، او 
کارفروـا عـالوه بـر پرداظـت اضـرت، ضهن عقد اضاره کـه  کارفروا شرط نهاخد  ، اضير حا 

کارفروـا ظور بـودن صدق نان، نيز حدهدحاخد غغای روػانۀ او را  وحـل  ، اضيـر نسـبت حـه 
عکـر « 3431»رعاخت وقتضای احتيـاط نظيـر آنشـه در وسـألۀ حنابراین،  .اشکال است
کارفروا فطرخ  ؛ شد ترک نشود کارفروـا  ۀوانند اخنکه اضير حا اضاػۀ  ظود را حدهد خا اخنکـه 

 . وی را بپرداػد ۀاضير فطرخ   ۀحا اضاػ

 ها ربازان و زندانیس ۀزكات فطر 
کــه  . 1145 مسأله کــه در ظــدوت ســرحاػی هســتند خــا افــرادی  ػکــات فطــرۀ ســرحاػانی 

بــر عهــدۀ دولــت نيســت و در ، کنــد ػنـدانی هســتند و دولــت وصــارح آنــان را تـأوين وی
 .  صورت وضود شراخط بر ظودشان واضب است

 ه شير خوار ۀزكات فطر   بچ 
ــه شــير وی . 1146 مسأله ــا داخ ــه اػ وــادر خ ک ــۀ طفلــی  ــر ، ظــورد فطرخ  ــه ب ک کســی اســت 

گــر وــادر خــا داخــه وصــارح ظــود را اػ اوــوال طفــل ؛ دهــد وصــارح وــادر خــا داخــه را وی ولــی ا
کسی واضب نيست ۀفطرخ، دارد بروی  .  طفل بر 

 حهل )جنين( ۀزكات فطر  
که در رحن وادر قرار دارد . 1147 مسأله وگـر آنکـه قبـل اػ  ،ػکات فطره ندارد، ضنينی 
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ـــد شـــود و نـــان ػکـــات ، کـــه در ایـــن صـــورت ظور وحســـوب شـــود غـــروب آفتـــاب وتول 
 ؛ اش واضب است فطره

ـد شـود و نـان گـر حعـد اػ غـروب آفتـاب در شـب عيـد فطـر وتول  ا ا ظور حـه حسـاب  او 
ــد شــده ۀحاخــد ػکــات فطــر، الػمحنــابر احتيــاط  ،آخــد گــر نــوػاد وتول  ، او پرداظتــه شــود و ا
کســی نباشــد نــان ــوػاد ارث رســيده و نفقــاتش اػ  ،ظور  ــه ن ههــان وثــل اخنکــه اوــوالی ح

کسی واضب نيست، شود اووال تأوين وی ۀ طفل بر   .  فطرخ 

 ههسر  ۀزكات فطر 
گـر فــرد پــیش اػ غــروب شــب . 1148 مسأله کنــد ا گــر آن ػن ، عيــد فطــر حــا ػنــی اػدواح  ا
گــر آن ػن نــان نــان ــۀ او را حدهــد و ا ظور فــرد دخگــری وثــل  ظور او شــهرده شــود حاخــد فطرخ 

ۀ وی بر شـوهرش واضـب نيسـت و بـر ههـ، پدرش حاشد ان شـصص دخگـر واضـب فطرخ 
گـر ػن وی کسـی نباشـد نـان، حاشد و ا ـه، ظور  بـر ظـودش ، اش حـا دارا بـودن شـراخط فطرخ 

   .واضب است
گر فرد ،ههشنين  کند و آن  در شب ،حعد اػ غروب آفتاب ا عيد فطر حا ػنی اػدواح 

رعاخــت وقتضــای احتيــاط نظيــر ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،ظور او شــهرده شــود ػن نــان
 .  ترک نشود ،عکر شد «3431»لۀ آنشه در وسأ

 كه فوت شده است ۀزكات فطر  كسی 
گر فرد پیش اػ غروب شب . 1149 مسأله واضب نيسـت فطرخـۀ او و ، عيد فطر حهيرد ا
گــر حعــد اػ غــروب حهيــرد 1،اش را اػ وــال او حدهنــد ظــانواده : انــد وشــهور فروــوده، ولــی ا

 ؛ «اش را اػ وال او حدهند حاخد فطرخۀ او و ظانواده»

 .  ظالی اػ اشکال نيست و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود، ولی این حکن 

                                                           
ٰی طنانشه نا. 1 ه ظانوادۀ وتوف  کـه عکـر شـدظور شصصی هستن نالبت  پرداظـت ػکـات فطـره بـر  ،د حـا شـراخطی 

 . حاخد ػکات فطره را ظودشان بپرداػند - در صورت دارا بودن شراخط - وگرنه ،آن شصص واضب است
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 خور فرد دیگر شدننان 
گر انسان . 1151 مسأله کسی حاشد و پیش اػ غروب شب نان ا ظور  نان، عيد فطر ظور 

کـه فعـاًل نـان، فرد دخگری شود کسی  ۀ او بر  گـر ؛ واضـب اسـت، ظور او شـده فطرخ  وـثاًل ا
ـ، بـرود شـوهر ۀدظتر پیش اػ غروب آفتاب شب عيد حـه ظانـ او را  ۀحاخـد شـوهرش فطرخ 

 .  حدهد

 كه نان ۀزكات فطر  خور دو نفر است  فردی 

گــر شصصــی نــان . 1151 مسأله ػکــات فطــرۀ او بــر هــر دو نفــر حـــه ، ظــور دو نفــر حاشــدا
که بین آن دو تقسين شود گونه  ؛ واضب است، ای 

ه که خکی اػ آن دو نفر ،البت  ه اػ او سـاقط اسـت سهن، فقير حاشد، در صورتی   ،فطرخ 
سـهن حاخـد شـود و فطرخه اػ شـصص دخگـر سـاقط نهـی سهن ،واضبحنابر احتياط  یول

 ؛ ظوخش اػ فطرخه را بپرداػد
ــا طنانشــه هــر دو نفــر ــه اػ هــر دو نفــر ســاقط اســت و در ایــن ، فقيــر حاشــند، او  فطرخ 

 .  شودػکات فطره حا فراهن بودن شراخط بر ظود فرد واضب وی، صورت

 بودنخور  در صدق نان کووارد وشكو 

که وعلوم نيست . 1152 مسأله وثاًل ػکـات فطـره بـر عهـدۀ ويزحـان  ،در ووارد وشکوک 
کسـی ، است خا وههان ـت  طنانشه خکی اػ آن دو حا اضاػۀ دخگری ػکـات فطـره را حـه ني 

د  ،اوست حدهد ۀعهد که واقعًا ػکات فطره بر کافی است و بـر دخگـری پرداظـت وسـد 
 .  ػکات فطره الػم نيست

 گرفتن برای پرداخت  زكات فطره وكيل 
کـه نـان . 1153 مسأله کسـی را  گر فرد  وکيـل  ،حاشـد ظور اوسـت و در شـهر دخگـری وی ا

که اػ وال آن فرد ۀ واضب بر وی را حدهد ،کند  طنانشه خقين خا اطهينان داشـته ، فطرخ 
ه را وی که فطرخ  ه را بپرداػد، دهد حاشد   . الػم نيست ظودش فطرخ 
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 ۀ دیگری  پرداخت فطری 
ۀ او بر دخ . 1154 مسأله که فطرخ  کسی  گر  ه را حدهد، گری واضب استا ، ظودش فطرخ 

ــه بــر او واضــب شــده کــه فطرخ  کســی  کــه ؛ شــود ســاقط نهی ،اػ  کســی  گــر اػ طــرف  ولــی ا
ه بر او واضب شده حا اضاػۀ او حدهد  .  کند کفاخت وی، فطرخ 

كه بابت زكات فطره داده وی  شودشرایط والی 
کــه حاحــت ػکــات فطــره داده وــی اجل عیــل عکــر کــه در وســ، شــود شــراخطی داردوــالی 

 .  شودوی

 ل كی: شرط او  های وعهول و رایرج در شرهر یرا  فطریه برای هر نفر یک صاع از خورا
 روستایش باشد

 1تقریبـًا  -« طهـار ُوـد  »خـا « خـک صـاع»وقدار ػکـات فطـره بـرای هـر نفـر  . 1155 مسأله
ش 1های وعهول و راخذاػ ظوراکی -کيلوگرم  گنـدم خـا ضـو خـا ظروـا خـا  2،در وحل  وانند 

ــا بــ ــا نــان وــیکشــهش خ گــر حــه ضــای آن  رنذ خ کــه حاخــد حــه وســتحق  داده شــود و ا حاشــد 
 ؛ کافی است ،نيز قيهتش را حدهد

که اػ ظوراکی کـه در شـهر خـا روسـتاخش وعهـول و ولی احتياط الػم آن است  هایی 
کشهش حاشدهرطند  ،راخذ نيست ندهد  .  گندم خا ضو خا ظروا خا 

قيهـت ، کـات فطـرهوالک در پرداظت قيهت خک صاع طعام حاحـت ػ . 1156 مسأله
گغاشــته شــده و عــزل  کنــار  کــه در آن ػکــات فطــره  ــا روســتایی اســت  طعــام در شــهر خ

 ؛ شود وی

کن شــهر وشــهد  وــثالً   کــه ســا کن شــهر تهــران اســت شصصــی را  کــه ســا گــر فــردی  ا
گندم نهاخد گغاشتن و عزل ػکات فطره بر اساس قيهت  کنار  وـالک ، است وکيل در 

                                                           
که ظوردن آنها وتعارف استهای راخذ و قوت شاخع بین اهل شهر خا روستا ویظوراکی ،ونظور. 1  . حاشد 

ه را اػ. 2 که فطرخ  کنار وی شهر خا روستایی   . گغاردوالش 
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گندم در وشهد )شهر و ل( است، کيلقيهت وتعارف   .  نه ووک 

کــه قيهــتش دو برابــر قيهــت وعهــولی آن اســت . 1157 مسأله گــر انســان اػ ضنســی  ، ا
که قيهت آن دو برابـر قيهـت بـرنذ وعهـولی اسـت نصـف صـاع ، وثاًل اػ برنذ ورغوبی 

کافی نيست کفاخت نهی، حدهد  گر آن را حه قصد قيهت فطرخه هن حدهد   .  کند حلکه ا

 م گرفته شد: شرط دو   ه برای هر نفر از یک جنس باشدوقدار صاع در نظر 
گندم و نصف دخگر  انسان نهی . 1158 مسأله تواند نصف صاع را اػ خک ضنس وثاًل 

ه هـن حدهـد ؛ وثاًل برنذ حدهد، آن را اػ ضنسی دخگر گر آن را حه قصد قيهت فطرخ  حلکه ا
 ؛ کافی نيست

که فطرخ    کسی  ، الػم نيست ههه را اػ خک ضنس حدهـد، دهد طند نفر را وی ۀولی 
گندم و فطرخ  وثاًل  ه حعضی را  گر فطرخ   .  کافی است، دخگر را برنذ حدهد یحعض ۀا

 م   فطریه وعيوب نباشد )بنابر احتياط واجج(: شرط سو 
گــر فــرد ػکــات فطــره را اػ شــیء وعيــوب حدهــد . 1159 مسأله واضــب حنــابر احتيــاط  ،ا

 .  کافی نيست

 گرفتره شرده بررای هرر نفرر برا شریء دیگرری واننرد : شرط چهارم وقدار صاع در نظر 
ک وخلوط نباشد  خا

ه وی . 1161 مسأله که فرد برای فطرخ   دهد حاخد حـا ضـنس دخگـر گندم خا شیء دخگری را 
گر وصلوط حاشد طنانشه ظالص آن حه خک صـاع برسـد و ، خا ظاک وصلوط نباشد و ا
کــردن قابــل اســتفاده حاشــد کــردن آن ػحهــت فــوق حــدون ضــدا  العــاده نداشــته  خــا ضــدا 

کن حاش حاشد که قابل اعتنا نباشدخا آنشه وصلوط شده حه قدری   .  اشکال ندارد، د 

 فطریه از وال حالل باشد: شرط پنجن 

هرطنــد  ،اش را اػ وــال حــالل حدهــد انســان حاخــد فطرخــۀ ظــود و ظــانواده . 1161 مسأله
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کرده و آن را اػ راه حرام تـأوين نهـوده  برای تأوين وصارح ظود و ظانواده اش وعصيت 
ه. حنابراین، حاشد گر فرد فطرخ  کافی نيست اش را اػ وال غصبیا  .  بپرداػد 

گذاشتن آن كنار   زوان ادای زكات فطره یا 

کــه قصــد دارد نهــاػ عيــد فطــر را حصوانــد . 1162 مسأله ، واضــبحنــابر احتيــاط  ،کســی 
گغاشـته و حـه وسـتحق   کنـار  ه را پیش اػ نهاػ عيد اػ وـال ظـوخش  و  2حدهـد 1حاخد فطرخ 

گر قصـد ظوانـدن نهـاػ عيـد فطـر را نـدارد ـه ر وی، ا ا تـا قبـل اػ اعان توانـد پرداظـت فطرخ 
   3.حه تأظير بینداػد، ظهر روػ عيد

گغاشته و عزل نهودهشاخان عکر است،  کنار  گر ػکات فطره را اػ والش  تـأظير در ، ا
انگـاری در پرداظـت ػکـات  پرداظت آن طنانشـه بـرای غـرض عقالیـی حاشـد و سـهل

 ؛ اشکال ندارد، وحسوب نشود
گر ػکات فطره را برای پرداظت  ،حنابراین  نـی در وقـت وضـوب ػکـات ا حـه فقيـر وعي 

کنـــار حگـــغارد و دسترســـی حـــه آن فقيـــر فعـــاًل وهکـــن نباشـــد وثـــل اخنکـــه فقيـــر ، فطـــره 
طه قصـد ظوانـدن ؛ تواند پرداظت ػکات فطره را حه تأظير بینداػد وی ،وسافرت حاشد

 .  نهاػ عيد فطر را داشته حاشد و طه نصواهد نهاػ عيد حصواند

ت فطرخه . 1163 مسأله گر انسان حه ني  کنار حگغارد و تـا ظهـر  ،ا وقداری اػ وال ظود را 
ػکـات فطـره سـاقط ، ندهـد 4حه وسـتحق   - طه حا عغر و طه حدون عغر - روػ عيد فطر

   .و الػم است آن را حه وستحق  بپرداػد شودنهی
گر فرد تا اعان ظهر روػ عيد فطـر . 1164 مسأله کنـار هـن نگـغارد، ا ـه را نپـرداػد و   ،فطرخ 

                                                           
کــه بــر وــال ػکــوی دارد. 1 کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی  آن را تحویــل  ،خــا حــه حــا

 . حگيرد

حـه  ،انتقال اعتباری پول )وضه اعتباری( اػ طریق شبکۀ شتاب حـانکی حـه حسـاب وسـتحق   ،. شاخان عکر است2
گونـه بپرداػنـدت و کسانی که قصد دارند ػکات فطـرهکافی در پرداظت ػکات فطره نيستنهایی   ،اشـان را ایـن 
کار را حا خکی اػ شيوهوی  شود انسام دهند. عکر وی« 3434»هایی که در وسألۀ  توانند این 

 . عکر شد« 3413»ػوان وضوب ػکات فطره در وسألۀ . 3

 . خا حاکن شرع خا نهاخندۀ وی. 4
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حـدون ،واضـب حنـابر احتيـاط  و شـوده اػ او ساقط نهـیواضب ػکات فطرحنابر احتياط 
ه ت وا فی الغو  کند حه ني  ت ادا و قضا  ه را حدهد، اخنکه ني   .  فطرخ 

ــد ػکــات فطــر . 1165 مسأله کــه فقيــر شــرعی نيســت و حاخ کــه  ۀفــردی  ظــود و افــرادی 
گــر در شــب تــا ظهــر روػ عيــد وــالی نداشــته حاشــد تــا ، ظــور وی هســتند را بپــرداػد نــان ا

 الػم اسـت در صـورت اوکـان، کنـار حگـغارد خـا حـه وسـتحق  بپـرداػدحاحت ػکـات فطـره 
گرفتن و وانند آنهرطند  کنار حگغارد خا حه وستحق   1حا قرض   ؛ بپرداػد 2ػکات فطره را 

ت فـوق  کار غيـر وهکـن بـوده خـا ههـراه حـا وشـق  کـه وعهـواًل العـاده وگر آنکه این  ای 
ح( حاشد ر  ل نيست )ح   3.قابل تحه 

گر فرد پیش ا . 1166 مسأله ولـی  ،ػکات فطره را حدهد صحيح نيست، ػ واه روضانا
هرطنــد  ،حدهــد 4توانــد ػکــات فطــره را حــه وســتحق   حعــد اػ فــرا رســيدن وــاه روضــان وی

ـه را ندهـد و پرداظـت آن را تـا  که در واه روضان هـن فطرخ  احتياط وستحب آن است 
 . شب عيد فطر حه تأظير انداػد

گر فردشاخان عکر است،  ضان حـه فقيـر قـرض حدهـد و حعـد اػ آنکـه پیش اػ واه رو، ا
ه بر او واضب شد خافت ػکـات فطـره را ، فطرخ  فقير وغکور هنوػ هن شراخط استحقاق در

کند وی ،دارا حاشد  .  تواند طلب ظود را اػ فقير حاحت ػکات فطره حساب 
گر انسان ػکات فطـره . 1167 مسأله قبـل اػ ػوـان وضـوب  ،اش را در بـین وـاه روضـانا

گغاشته و عزل نهاخداػ وال، ()شب عيد فطر کنار  کنـار عزل واقع نهی، ش  شود و وال 
ن در ػکــات نهــی ــه وســتحق  ، گــرددگغاشــته وتعــي  گــر آن را ح بپــرداػد ػکــات  5هرطنــد ا

 .  اش ادا شده استفطره

                                                           
کنار حگـغاردوثل اخنکه اػ شصص دخگر حصواهد ػ. 1 گـر  ،و در ایـن صـورت کات فطره را اػ طرف او بپرداػد خا  ا

ع انسام نداده انی و حه قصد تبر  کار را وس   .  شوداػ وی طلبکار وی ،شصص وغکور این 

 . خا حاکن شرع خا نهاخندۀ وی. 2

ه در این صورت. 3  .  عهل نهاخد« 3433»وطابق حا وسألۀ  ،البت 

کن شــرع خــا نهاخنــ. 4 کــه بــر وــال ػکــوی داردخــا حــه حــا آن را تحویــل  ،دۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی 
 . حگيرد

 .  ههان. 5
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کــرده خــا حــا وــال دخگــرش  ،حنــابراین گــر آن را قبــل اػ رســاندن حــه وســتحق  وصــرف  ا
 . اشکال ندارد، عوض نهاخد

کــه ػکــات . 1168 مسأله قبــل اػ فــرا رســيدن  ،اش را در بــین وــاه روضــانفطــره فــردی 
کـرده طنانشـه هنگـام غـروب آفتـاب وههـان  1،شب عيـد فطـر حـه وسـتحق  پرداظـت 

ــد ــان، شــصص دخگــری حاشــد و حصواهــد شــب را آنســا حهان ــه ن ک ــان  طــوری  ظــور ويزح
بر ويزحان واضب است ػکـات فطـرۀ وی را حدهـد و آنشـه ظـودش قـباًل ، وحسوب شود
کردهحاحت ػکات   .  کندکفاخت اػ ػکات واضب بر عهدۀ ويزحان نهی، پرداظت 

کن اسـت . 1169 مسأله که در شهر دخگـری سـا گر انسان شصصی را  کنـار  ،ا وکيـل در 
ــا هــن اظــتالف افــق ، گغاشــتن ػکــات و عــزل آن نهاخــد ــل و وکيــل ح طنانشــه شــهر ووک 

داشــته و در خکــی وــاه رؤخــت شــود و عيــد فطــر وحســوب شــود و در دخگــری وــاه رؤخــت 
گغاشــتن و عــزل ػکــات فطــره، و روػ آظــر وــاه روضــان حاشــدنشــود  کنــار  ، وــالک بــرای 

ل است  .  نه وکيل، رؤخت شدن هالل در شهر ووک 

گذاشتن زكات فطره كنار   سایر احكام وربوط به 
کـــه قيهـــتش اػ فطرخـــه بیشـــتر اســـت . 1171 مسأله گـــر انســـان وـــالی داشـــته حاشـــد  ، ا

کــه وقــداری اػ آن وــال کنــد  ــت  ــه را ندهــد و ني  حنــابر  ،بــرای فطرخــه حاشــد طنانشــه فطرخ 
کافی نيستاحتياط   2.واضب 

که قصد دارد ػکات فطره . 1171 مسأله کنـار فردی  گنـدم  اش را بر اساس وثاًل قيهـت 
ـه ، حگغارد و عزل نهاخد گندم ضهـت فطرخ  که حاحت قيهت خک صاع  طنانشه وبلغی 

گنـدم وتعـارف در شـهر خـا روسـتا حاشـد، گـغاردکنار وی ، بیشـتر اػ قيهـت بهتـرین نـوع 
ن در ػکات فطره نهـی شودواقع نهی عزل گغاشته وتعي  کنار  گـر هرطنـد  ،گـرددو وال  ا

                                                           
کــه فــرد وــال را. 1 گغاشــته حکــن صــورتی  کنــار  اػ وســألۀ قبــل وعلــوم  ،ولــی حــه وســتحق  نــداده ،در بــین وــاه 

 . شود وی

گغاشتن و عزل وشاع ػکات فطره وحل  اشکال است ،حنابراین. 2  . کنار 
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 .  اش ادا شده استػکات فطره، بپرداػد 1آن را قبل اػ ظهر روػ عيد حه وستحق  
کنار حگـغارد  . 1172 مسأله گندم  که قصد دارد ػکاتش را بر اساس وثاًل قيهت  فردی 

کنار وی، و عزل نهاخد که  گنـدم بیشـتر ، گـغاردطنانشه وبلغی  اػ قيهـت بهتـرین نـوع 
ت نهاخد وتعارف در شهر خا روستا حاشد گنـدم صـدق، و ني  وسـتحبی  ۀواػاد بر قيهت 

گندم  - حاشد کنـار حگـغارد 33هزار تووان حاشـد و وی  34وثاًل خک صاع   - هـزار تووـان 
 : دو صورت دارد

ار هـز 34وـثاًل اسـکناس ، وسـتحبی ضـدا نهاخـد ۀوبلغ ػکات فطـره را اػ صـدق .الف
در ؛ هزار تووانی فقـط حاحـت صـدقه حاشـد 3تووانی فقط حاحت ػکات فطره و اسکناس 

ـا صـدقعـزل ػکـات فطـره صـحيح واقـع وـی ،این صورت ـق  ۀشـود و او  وسـتحبی وحق 
ن نهی ــه وقتــی آن را حــه دســت فقيــر برســاند؛ گــردد نشــده و حــا عــزل وتعــي   ۀصــدق ،البت 

 .  شودوستحبی وحسوب وی
طـور وشـاع اػ وـالش  را اػ صـدقه وسـتحبی ضـدا نکنـد و حـهوبلغ ػکـات فطـره  .ب 

گغاشــته و عــزل نهاخــد ت عــزل وشــاع ػکــات فطــره وحــل   ،در ایــن صــورت؛ کنــار  صــح 
گر وبلغ وـغکور را قبـل ؛ شودواضب عزل واقع نهیحنابر احتياط  اشکال است و ه ا البت 

، الوه بــر آناش ادا شــده اســت و عــػکــات فطــره، بپــرداػد 2اػ ظهــر روػ عيــد حــه وســتحق  
گردخده ۀصدق ق   .  است وستحبی نيز وحق 

کنار حگغارد و عزل  . 1173 مسأله ه را حعد اػ فرا رسيدن ػوان آن اػ والش  گر فرد فطرخ  ا
ـه ؛ تواند آن را برای ظودش بردارد و وال دخگـری را حـه ضـای آن حگـغارد نهی، نهاخد البت 

ــه انســام ایــن عهــل وصــلحتی داشــته حاشــد ک کن  ،در وــواردی  ــا اضــاػۀ حــا ــا ح شــرع خ
 . وی اشکال ندارد ۀنهاخند

ه . 1174 مسأله سات ظيرخ  گر وؤس  ـه ،ا کـه فطرخ  کنـار  ػکات فطـرۀ افـرادی  را اػ والشـان 
                                                           

کــه بــر وــال ػکــوی داردخــ. 1 کن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی  آن را تحویــل  ،ا حــه حــا
 . حگيرد

که در قـبض وـال ػکـوی و صـدقات دارد. 2  ،خا حه حاکن شرع خا نهاخندۀ وی بپرداػد و اخشان حه عنوان والختی 
 . آن را تحویل حگيرد
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ين  آوری ضهـع، اندگغاشته و عزل نهوده نهاخنـد تـا حعـدًا حـه تـدرخذ حـه دسـت وسـتحق 
کننــدتواننــد ػکــاتنهــی، برســانند وگــر آنکــه  1،هــای فطــره را حــه حســاب حــانکی واریــز 

کن شرع است 2اور را اقتضا نهاخدوصلحتی این   3.و طنين عهلی ونوط حه اضاػۀ حا

 وصرف زكات فطره و شرایط وستحقين فطریه
فقــرای شــيعۀ »حاخــد حــه  -فقــط ، واضــبحنــابر احتيــاط  -ػکــات فطــره را  . 1175 مسأله

کرد و در سایر وصارف ػکات وال نهی، «دواػده اواوی  ؛ توان وصرف نهود پرداظت 

ه  گر در شهر خا روس ،البت  کسی نباشدا تواند آن  وی ،تا اػ فقرای شيعۀ دواػده اواوی 
 . نباخد حه ناصبی داده شود، ولی در هر صورت؛ را حه فقرای دخگر وسلهانان حدهد

گــر شــيعۀ فقيــر . 1176 مسأله ــۀ ناحــالغ خــا دیوانــه حاشــد، ا توانــد حــه ولــی   انســان وی، حش 
انه حاشـد و دهد ولک طفل خا دیو حه قصد اخنکه آنشه وی ،شرعی او ػکات فطره حدهد

ػکـات فطـره را حـه وصـرف طفـل خـا دیوانـه  ،تواند ظودش خا حه وسيلۀ خـک نفـر اوـين وی
 ؛ برساند

ــه را نگهــداری  کــه حش  کســی  کــار حــا حــق  حضــانت )سرپرســتی(  ــه نباخــد ایــن  البت 
کـه ولـی  شـرعی او اسـت ونافـات داشـته حاشـد و حاخـد وـوقعی  وی کند خا والخت فردی 

کند، رساند وی که ػکات را حه وصرف آنان ت ػکات فطره   .  ني 
هرطنــد ، حــه وســتحق  بپــرداػد اش را ظــودشتوانــد ػکــات فطــرهفــرد وــی . 1177 مسأله

کن شرع خا نهاخندۀ وی بپـرداػد ااحتياط وستحب و  ه را حه حا که فطرخ  فضل آن است 
 .  خا حا اضاػۀ وی آن را حه وستحق  حدهد

کـه ػکـات فطـره حـه آنـان داده وـی . 1178 مسأله  ،شـودشراخط استحقاق فقرای شيعه 
                                                           

کـه عکـر شـد. 1 کـه پـول در حسـاب  تبـدیل ػکـات ،زیرا ههان طـور  فطـره ضـایز نيسـت و ایـن در حـالی اسـت 
گردش است و حا پول  .  شودها وصلوط شده و وصرف ویهای سایر حساب حانکی در 

 . ها در وعرض سرقت و وانند آن حاشدوانند اخنکه وکان اون و وناسبی برای نگهداری نداشته و فطرخه. 2

ــانکی وســتح. 3 ين وــیبــرای واریــز ػکــات فطــره حــه حســاب ح کــه در وســألۀ تــوان اػ شــيوهق  عکــر « 3434»هــایی 
 .  شود استفاده نهود وی
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ين ػکــات وــال»واننــد شــراخط وــغکور در وــورد  کــه در وســاجل حعــد ، حاشــدوــی« وســتحق 
 . شودطور اضهال عکر وی حه

د نيست . 1179 مسأله که سي  د ػکات فطره حدهـد نهی، کسی  گـر ، تواند حه سي  ـی ا حت 
دی نان د دخگری حدهد نهی 1،ظور او حاشد سي   ؛ تواند فطرخۀ او را حه سي 

د است وی  که سي  ا فردی  د  او  د خـا غيـر سـي  تواند ػکات فطرۀ ظـوخش را حـه فقيـر سـي 
که نان، بپرداػد کسانی  گر  ی ا د  ظور او وحسوب وی حت  شوند و ػکات فطرۀ آنان بـر سـي 

د نباشند، وغکور واضب شده  .  سي 
ـه را در وعصـيت وصـرف وی . 1181 مسأله که فطرخ  کسی  نباخـد ػکـات فطـره ، کنـد حه 

  .داده شود
کهــک حــه  ،اخــد پرداظـت ػکــات فطــره حــه وینب ،واضــبحنــابر احتيــاط  ،ههشنـين 

کار قبيح و ناپسند وحسوب شود  .  گناه خا تشویق بر 
ه حـه او وی . 1181 مسأله که فطرخ  ولـی ههـان ، الػم نيسـت عـادل حاشـد، دهنـد فقيری 

که در ػکات وال عکر شد کـه حـه شـراب، طور  نهـاػ  ظوار و بی احتياط واضب آن اسـت 
که  کسی   .  فطرخه ندهند، تساهر حه فسق استوآورد و  ضا وی هوعصيت را آشکارا حو 

که ػکات فطـره حـه او داده وی . 1182 مسأله فقـۀ ػکـات ، شـود نباخـد فقيری  واضـب الن 
گفته شد دهنده حاشد که  تفصيل احکام این شرط ههانند ػکات وـال  ،و ههان طور 

که در وساجل   .  عکر شد «حه حعد 333»است 
کســری وصــارح خــک ســال . 1183 مسأله کــه بیشــتر اػ  حــه  2احتيــاط واضــب آن اســت 
گــر ػکــات فطــره را حــه ؛ دفعــه حاشــد در خــکهرطنــد  ،ػکــات فطــره ندهنــد، فقيــر حلکــه ا

گـردد تدرخذ حه وی حدهند تا حه انداػۀ وصارح خک سال او و ظانواده  بیشـتر اػ آن، اش 
 .  توان حه وی ػکات فطره پرداظت نهود فتوٰی نهیحنابر 

کهتـــر اػ  . 1184 مسأله کـــه حـــه خـــک فقيـــر  « خـــک صـــاع»احتيـــاط وســـتحب آن اســـت 
                                                           

که وههان فرد است نيز وی شاول نان ،این حکن. 1  .  شودظوری 

 . است« سال قهری»واضب ، حنابر احتياط ونظور اػ سال . 2
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ه ندهند 1بًا )تقری که ضهع شـده، کيلوگرم( فطرخ  ولـی ؛ انـد نرسـد وگر اخنکه حه فقرایی 
ه حه خک فقير حدهند گر طند صاع فطرخ   .  اشکال ندارد، ا

ه . 1185 مسأله سۀ ظيرخ  گر وؤس  کننـد  افرادی را برای ضهع، ا آوری ػکات فطره ارسـال 
درصـد آن   3وـثاًل  ،کردنـد آوری ضهـعهـر وقـدار ػکـات فطـره  ،و حا آنـان قـرارداد ببندنـد
، حـه عنـوان حـق  الزحهـۀ ظـوخش بردارنـد« سـهن العـاولين عليهـا»ػکات فطره را حاحـت 
 1.این عهل ضایز نيست

که انسان حاحت ػکات فطره حه فقير وی . 1186 مسأله الػم نيست حه او ، دهد طيزی را 
که ػکات فطره است گر فقيـر ظسالـت حکشـد، حگوخد  وسـتحب اسـت وـال را ، حلکه ا

 .  او داده و ػکات بودنش را اظهار ننهاخدحه قصد ػکات فطره حه 

ـه حدهـد و حعـد  . 1187 مسأله کسـی فقيـر اسـت حـه او فطرخ  گر انسـان حـه ظيـال اخنکـه  ا
واننـد اخنکــه  ،خـا اػ ضهـت دخگـری دارای شـراخط اسـتحقاق نبـوده، حفههـد فقيـر نبـوده

ــ ــغکور واضــب النفق ــرد و ــوده ۀف ــه دهنــده ب د حاش فطرخ  ـــخــا ســي  ـــد در حالـ ــه ػکــات ـ ک ی 
د استده غيــدهن کـه در وسـألۀ ، ر سي  بیـان « 333»حکن آن وانند ػکـات وـال اسـت 
 .  شد

 احكام دیگر وربوط به پرداخت زكات فطره

 تلف شدن زكات فطره و احكام وربوط به آن 
گغاشــته اػ بــین بــرود . 1188 مسأله کنــار  کــه فــرد حــه عنــوان ػکــات فطــره  گــر وــالی را  ، ا

کــه تف حکــن تلــف شــدن آن ههاننــد تلــف شــدن ػکــات وــال وی صــيل احکــام حاشــد 
 .  بیان شده است« 3433»در وسألۀ ، وربوط حه آن

                                                           
گغشــت. 1 کــه  واضــب يــاط حنــابر احت هســتند و« فقــرای شــيعه»وصــرف ػکــات فطــره فقــط  ،زیــرا ههــان طــور 

کرد« سهن العاولين عليها»توان آن را در سایر وصارف ػکات وال وانند  نهی ـی در ػکـات وـال ؛ هزخنه  حت 
کار ضایز است که این  خـا  خـا ناجـب ظـاص حاخـد تحـت نظـر اوـام« عـاولين»صـرف ػکـات در وـورد  ،هن 

ه طنين اظتياری ندارند ،حنابراین .عام  او صورت حگيرد سات ظيرخ   . وؤس 
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 انتقال زكات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احكام وربوط به آن 
ــا  انتقــال ػکــات فطــره حــه ســوی اوــام . 1189 مسأله ــا ناجــب ظــاص  آن حضــرت خ خ

کن شــرع ناجــب عــام   کــار  فــردهرطنــد  ،ضــایز اســت، اخشــان خعنــی حــا بــرای انســام ایــن 
که در شهر وحـل  سـکونت وسب ور شود آن را حه شهر دخگری ببرد و این در حالی حاشد 

که فطرخه را اػ والش ضدا نهوده است( وستحق  ػکات وضود دارد ی   ؛ فرد )وحل 

ا در غير این وورد  گـر فـرد حتوانـد، او  خـا  در وحـل - هرطنـد حـا ضسـتسو و تحقيـق - ا
کند ـه را حـه ضـای دخگـر  احتياط واضب آن، شهر ظودش وستحق  پیدا  که فطرخ  است 

د  ،ولی طنانشه برده و حه وستحق  رسانده؛ نبرد کافی اسـت و نيـاػ حـه پرداظـت وسـد 
ظـــالف احتيـــاط واضـــب رفتـــار نهـــوده و در ههـــين هرطنـــد  ،حاشـــد ػکـــات فطـــره نهی

گر حه ضای دخگر ببرد و تلف شود، صورت  .  حاخد عوض آن را حدهد، ا
کـه وی ، و شـهر ظـود فـرد وـراد اػ وحـلشاخان عکر اسـت،  شـهر خـا روسـتایی اسـت 

گغاشـته و عـزل ، پس اػ فرا رسـيدن ػوـان وضـوب ػکـات فطـره کنـار  ػکـاتش را در آنسـا 
   .نهوده است
خــارت  ،حنــابراین س بــرای ز کــه اػ شــهر ظــوخش حــه وشــهد وقــد  گــر وســافر خــا ػاجــری  ا

ف شـــده و ػکـــات فطـــره حضـــرت اوـــام رضـــا کوشـــر  نـــار اش را اػ وـــالش در وشـــهد 
ين شــهر وشــهد بپــرداػد و حــه ، گغاشــته کــه آن را حــه وســتحق  احتيــاط واضــب آن اســت 

 .  شهر ظودش خا شهر دخگر انتقال ندهد

گر فرد حصواهد ػکـات فطـره . 1191 مسأله کـه در شـهر خـا روسـتای ا ی  اش را حـه وسـتحق 
 :  های عیل عهل نهاخدتواند حه خکی اػ شيوه وی، دخگر است بپرداػد

کســب وکالــت اػ  اش را اػػکــات فطــره .الففف وــال ظــوخش عــزل و ضــدا نهاخــد و حــا 
کند، وستحق   ک  سـپس عـين ههـان وـال را ، آن را حاحت ػکات فطره اػ طرف وی تهل 

وال وغکور را اػ طرف وستحق  حـه ظـود قـرض  ،براخش ارسال نهاخد خا حه وکالت اػ وی
  1.کند سپس حدهيش حه وستحق  را حه حساب وی واریز، دهد

                                                           
کــردن و نقــل اعتبــاری اػ شــهاره حســاب حــانکی ػکــات ایــن واریــز وــی. 1 کــارت  کــارت حــه  توانــد حــه صــورت 

 .  حه شهاره حساب حانکی وستحق  انسام شود ،دهنده



    /( هخ  فطر) فطره ػکات 

وبلـغ آن را حـه حسـاب حـانکی ، داسـاػی ػکـات فطـره اػ وـالشحدون عـزل و ض .ب
کنــد و وی را وکيــل در قــبض وبلــغ اػ حانــک و عــزل و پرداظــت ػکــات  وســتحق  واریــز 

خافـــت وبلـــغ وـــغکور اػ حانـــک فطـــره اػ طـــرف او نهاخـــد آن را حـــه ، و وســـتحق  پـــس اػ در
کند و حعد برای گغاشته و عزل  کنار  ظـود قبـول و  وکالت اػ طرف او حاحت ػکات فطره 

ک نهاخد  .  تهل 
وی را وکيـل در عـزل و پرداظـت ػکـات ، حدون واریز وبلغ حـه حسـاب وسـتحق   .ج

لش ، وبلغ ػکات فطره را اػ وال ظودش ،فطره نهاخد تا وستحق   حاحت ػکات فطرۀ ووک 
ــک نهاخــد و طــون  کنــد و حعــد بــرای ظــود قبــول و تهل  گغاشــته و عــزل  کنــار  اػ طــرف او 

عــی نبــوده ادای ػکــات اػ طــرف ــانی و تبر  ــل حــه صــورت وس  اػ وی وعــادل آن را ، ووک 
ــل حــدهيش حــه وســتحق  را حــه حســاب حــانکی وی واریــز، شــودطلبکــار وــی  ســپس ووک 

 .  کند
ر شده برای عـزل خـا ادای شاخان عکر است،  این اوور الػم است حا رعاخت وقت وقر 
 1.ػکات فطره انسام شود

 وستحبات زكات فطره
ا وستحب است ػکات ؛ واضب نيست، ره بر فقيرپرداظت ػکات فط . 1191 مسأله او 

گنـدم 1فطره را بپرداػد و طنانشه فقط حه انـداػۀ خـک صـاع )تقریبـًا  و ، نـان، کيلـوگرم( 
ــزد فقيــر ووضــود حاشــد و افــرادی هــن نــان وثــل اعضــای  -ظور او حاشــند  واننــد آن در ن

ــۀ آنــان را هــن حدهــد - اش ظــانواده ــهتوانــد حــه قصــ وی، و حصواهــد فطرخ  آن خــک ، د فطرخ 
صــاع را حــه خکــی اػ آنــان حدهــد و او هــن حــه ههــين قصــد حــه دخگــری حدهــد و ایــن عهــل 

کـه وی، تکرار شـود تـا حـه نفـر آظـر برسـد و بهتـر اسـت نفـر آظـر حـه قصـد ، گيـرد طيـزی را 
ه که اػ ظودشان نباشد، فطرخ  کسی حدهد     ؛حه 

                                                           
ين ظـارح اػ شـهر خـا روسـتا نـدارد و استفاده اػ شـيوه ،شاخان عکر است. 1 هـای وـغکور اظتصـاص حـه وسـتحق 

 .  شودشاول غير آنان نيز وی
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گر خکی اػ آنان صغير خـا دیوانـه حاشـد ه ا گيـرد و  آن را وی، حـه ضـای ویولـی  او ، البت 
ــه قصــد او نگيــرد کــه ح ــی  ، احتيــاط وســتحب آن اســت  ــرای ظــودش ، حلکــه ول آن را ب

گرفتــه حــه عنــوان ػکــات فطــره حــه ، بــرای صــغير خــا دیوانــه، حگيــرد و آنشــه را بــرای ظــود 
 .  دخگری بپرداػد

ظوخشـــان و فاويـــل و ، وســتحب اســـت فــرد در پرداظـــت ػکـــات فطــره . 1192 مسأله
کــه اهــل علــن و دیــن و ههســاخگان فقيــر ظــود ر م دارد و ســزاوار اســت  ا بــر دخگــران وقــد 

م دارد ،فضل را در دادن ػکات فطره  . بر دخگران وقد 



 

 كّفارات
ارات . 1193 مسأله ارات احرام - کف  کف   :  پنذ نوع است - 1غير اػ 

ارۀ ترتيبی .1 ارۀ تصيیرى .2؛ کف  ب اػ تصيیری و ترتيبی .3؛ کف  ارۀ ورک   ؛کف 
نه .4  ارۀ وعي  ارۀ ضهعک .5؛ کف     .ف 
 .  شود توضيح آنها در وساجل حعد بیان وی 

اره. 3  های ترتيبی كف 
اره . 1194 مسأله  : های ترتيبی عبارتند اػ کف 

ـارۀ افطـار عهـدی روػۀ قضـا .الف  کـه  یکف  وـاه روضـان حعـد اػ ظهـر )حـا توضـيحی 
 ؛ شود( عکر وی

ارۀ قتل غير عهد )طه قتل ظطایی حاشد و طه شبه عهد( .ب   2؛کف 
ارۀ ِظ  .ج    3.هارکف 

                                                           
ارات وربوط حه احرامک. 1 کتاب وناسک حذ ،ف   .  بیان شده است در 
 .  شودعکر وی« دخات»فصل  ،تعرخف انواع قتل در ضلد طهارم. 2

تــ: »عبــارت اســت اػ اخنکــه وـردی حــه ههســرش در حضــور دو وــرد عـادل حگوخــد «ِظهـار». 3 ْوض  ْهــِر ز  ظ  ک  ــی    ل  ی ع 
ت ػن ظـوخش را حـه پشـت وـادر خـا ظـواهر خـا خکـی اػ و پشـ ههسرم بر ون ههانند پشت وـادرم حاشـد، « و  اُ 

ـت راخـذ بـوده و ایـن عهـل در  که حه عنوان نوعی طالق در ػوـان ضاهلي  وحارم نسبی ظوخش تشبيه نهاخد 
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اره در این ووارد  کف   .  شود در وساجل حعد بیان وی ،توضيح 
ـــد اػ ظهـــر . 1195 مسأله ـــاه روضـــان ظـــود را حع ـــه روػۀ قضـــاى و ک عهـــدًا حـــا  ،کســـی 

کنـد« استهناء»)ضهاع( خا « نزدخکی»خا « آشاويدن»خا « ظوردن» واضـب اسـت ، افطـار 
که اػ طعام دادن ناتوان حاشد ده فقير را طعام دهد و  ػ روػه حگيـردسـه رو، و در صورتی 

کـه سـه روػ گـرفتن سـه روػ  روػه پـی در پـی حاشـد احتياط وستحب آن اسـت  گـر اػ  و ا
 .  حاخد استغفار نهاخد، روػه ناتوان حاشد

که ورتکب قتل غيـر عهـد شـده . 1196 مسأله ای را در راه واضـب اسـت حنـده، کسی 
کند کردن حنده ناتوان حاشد ظدا آػاد  گر اػ آػاد  کـه دو واه پی در پی حا توضـي 1،و ا حی 
گر اػ آن هن ناتوان حاشد روػه حگيرد، شود حعدًا عکر وی  . حه شصت فقير طعام دهد، و ا

کـه در وسـألۀ . 1197 مسأله ارۀ قتل غيـر عهـد اسـت  کف  ارۀ ِظهار ههانند  قبـل عکـر   کف 
 .  شد

اره. 2  های تخيیری كف 

اره . 1198 مسأله کف  که بر فرد واضب وی در سه وورد  ـارۀ تصيیـری اسـت ، شود ای   .کف 
 : اػ آن ووارد عبارتند

ــا  .الففف کــه خــک روػ اػ وــاه روضــان را عهــدًا ح ــا « ظــوردن»کســی  ــا « آشــاويدن»خ خ
کرده است« حاقی واندن بر ضناحت»خا « استهناء»)ضهاع( خا « نزدخکی»  .  افطار 

واضـب حنـابر احتيـاط  نيـز« حاقی واندن ػن بر حيض خـا نفـاس»در وورد  ،این حکن
 .  ضاری است

رقـی بـین اخنکـه روػۀ وـاه روضـان را حـه حـالل ف ،در حکـن وـغکورشاخان عکر اسـت، 
                                                                                                                               

س اسالم حرام وی گر فرد حصواهد حـا ههسـرش شرع وقد  حاشد و نزدخکی حا ػن حعد اػ ظهار ضایز نيست و ا
کف  ، نزدخکی نهاخد تفصـيل احکـام  .شـود سپس نزدخکی حا وی حالل وـی، ظهار حدهد ۀارالػم است احتدا 

کتاب  ،آن م ،هًهاج الصالحيىدر   .  عکر شده است« ظهار»فصل  ،ضلد سو 
کنيز. 1 که برده و  کردن افراد ػنـدانی، در دسترس نيست در ػوان وعاصر  کردن حنده ساقط است و آػاد  ، آػاد 

کردن حنده را ندارد ارات نيز ضاری است ،این حکن .حکن آػاد  کف   . در سایر ووارد 



ارات      / کف 

کــرده خــا حــرام نيســت هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت در صــورت افطــار حــه  ،افطــار 
ارۀ ضهع»حرام   1.حدهد« کف 

که حا عهد شرعی ظود عهدًا وصالفت نهوده و آن را حشکند .ب  .  کسی 
که اعتکاف واضب ظود را عهـدًا حـا نزدخکـی )ضهـاع( .ج  - هرطنـد در شـب - کسی 

کند  .  که توضيح آن در فصل اعتکاف بیان شد ،حاطل 
کردن خـک  . 1199 مسأله اره در هر خک اػ سه وورد وسألۀ قبل عبارت است اػ آػاد  کف 

گرفتن دو واه پی در پی که حعدًا عکر وی - حنده در راه ظدا خا روػه   - شـود حا توضيحی 
 .  خا طعام دادن حه شصت فقير

اره. 1 ج از تخيیری و ترتيب كف   یهای ورك 
اره . 1111 مسأله ب اػ تصيیری و ترتيبی کف  که عبارتند اػ ،های ورک   : سه وورد دارد 

که حا قسـن شـرعی ظـود عهـدًا وصالفـت نهـوده و آن را شکسـته  .الف  کسی  ارۀ  کف 
   ؛حاشد

ــا نــغر شــرعی ظــود عهــدًا وصالفــت نهــوده و آن را شکســته  .ب کــه ح کســی  ــارۀ  کف 
   2؛حاشد
   3.کفارۀ اخالء .ج

اره در هر خک اػ س . 1111 مسأله کـردن خـک کف  ه وورد وسألۀ قبـل عبـارت اسـت اػ آػاد 
که فرد نسبت حه سـه وـورد  خا پوشاندن آنان حنده خا طعام دادن حه ده فقير و در صورتی 

گرفتن سه روػ روػه ناتوان  حاخد سه روػ پی در پی روػه حگيرد، فوق ناتوان حاشد گر اػ  و ا
 .  حاخد استغفار نهاخد، حاشد

                                                           
اره روػه واه روضان»وبحب ، بیشتر در فصل روػه توضيح. 1  .  بیان شده است« کف 

ارۀ وغکور. 2 ن نيز وی شاول نغر روػۀ وستحبی ،کف   .  شوددر روػ وعي 

کـه حـا وی  )ضهـاع( حـا ههسـر داجهـيش عبارت اسـت اػ اخنکـه وـردی حـه ظـدا قسـن حصـورد نزدخکـی «اخالء». 3
حه ظـاطر ضـرر رسـاندن حـه او تـرک نهاخـد و  ،نزدخکی نهوده را برای ههيشه خا برای بیشتر اػ طهار واه قهری

گر پس اػ آن حا ههسرش نزدخکی نهاخد اره حدهد، ا کف  کتـاب  .حاخد  ضلـد  ،هًهاج الصالحيىتفصـيل آن در 
م  . بیان شده است« اخالء»فصل  ،سو 
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اره. 3 نه كف   های وعي 
نه عبارتند اػکف   . 1112 مسأله  : ارات وعي 

ارۀ .الف ن بر براجت العياع حاهّلل کف   ؛ قس 

ارات وربوط حه روػۀ واه روضان .ب کف     .برظی اػ 
 .  شود در وساجل حعد بیان وی ،توضيح ووارد فوق

که العياع حاهّلل . 1113 مسأله کسی  ارۀ   ظـدا  حه براجت اػ ظداوند وتعال خا پیـاوبرکف 
طعـام  1،ظـورده و حـا قسـهش وصالفـت نهاخـدقسـن  خا دین ظدا خا اواوـان وعصـوم

گر اػ اطعام ده فقير ناتوان حاشد  .  حاخد استغفار نهاخد، دادن حه ده فقير است و ا
فـرد حاخـد  - وـاه وبـارک روضـان اسـت  که وربوط حـه روػۀ - در ووارد عیل . 1114 مسأله

ــًا  - خــک وــد  طعــام ــت او  - گــرم اســت 334کــه تقریب ــه ولکي  ــه فقيــر تحویــل داده و ح ح
کافی نيست درآورد کردن فقير  د سير   :  و وسر 
که روػۀ قضای واه وبـارک روضـان را تـا وـاه روضـان سـال حعـد نگيـرد )حـا  .1 کسی 

که در فصل روػه بیان شد( اره در این وورد؛ توضيحی  ارۀ تأظير»، کف   . نام دارد« کف 
که نهی توانسته روػه حگيرد و بیهارى او تا سـال آخنـده اسـتهرار داشـته .2  ورخضی 

که در فصل روػه بیان شـد( ـاره در ایـن وـورد؛ است )حا توضيحی   2«سـاالنه ۀفدخـ»، کف 
 . نام دارد

گروه )پیروـرد و پیـرػن .3 خـاد تشـنه ، طهار  کـه ز کـه وبـتال حـه بیهـاری اسـت  کسـی 
کـه در فصـل روػه بیـان شـد، شـودوی ـاره در ؛ ػن حاولـه و ػن شـيرده( حـا توضـيحی  کف 

 . ام داردن« فدخۀ روػانه»، این ووارد

اره  های جهع كف 
ارۀ ضهع واضب وی ،در دو وورد عیل . 1115 مسأله  : شود کف 

                                                           
 .  شودعکر وی« 3354»وسألۀ  ،«قسن»در فصل توضيح بیشتر در وورد آن . 1

 .«ورخضی وستهر   ۀفدخ»خا . 2



ارات      / کف 

ــا  ،قتــل وســلهان اػ روى عهــد و ظلــن .الففف کــه قاتــل حــه ظــاطر عفــو خ در صــورتی 
 ؛ پرداظت دخه و وانند آن قصاص نشود

کـه روح در ضنـين  ،و این حکن سقط ضنين وسلهان اػ روی عهد .ب در وـوردی 
توضـــيح آن در ضلـــد طهـــارم فصـــل ؛ الػم اســـتتيـــاط حنـــابر اح ،دويـــده نشـــده حاشـــد

 .  شودبیان وی« احکام سقط ضنين»وبحب ، «احکام پزشکی»
کـردن خـک  . 1116 مسأله اره در هر خک اػ دو وورد وسألۀ قبـل عبـارت اسـت اػ آػاد  کف 

گرفتن و طعام دادن حه شصت فقير حنده در راه ظدا    .و دو واه پی در پی روػه 
ــر نيســتطــون اوــروػه آػاشــاخان عکــر اســت،   کــردن حنــده ويس  احتيــاط واضــب ، د 

که فرد حه ضای آن استغفار نهاخد گر اػ انسام دو واه روػ ،ههشنين .است  پیایی خـا  ۀا
آن اسـتغفار   احتيـاط واضـب اسـت حـه ضـای، طعام دادن حه شصت فقير ناتوان حاشـد

ــراخش وقــدور نباشــد واضــب اســت  ،کنــد و طنانشــه هــير خــک اػ ســه وــورد وــغکور ب
 .  نهاخد استغفار

 ارۀ قتل كف   چند وسأله در وورد 
گر دو خا طند نفر در قتل انسانی شرکت داشته حاشند . 1117 مسأله کـه قتـل ، ا طـوری 

اره بر هر خک اػ آنان واضب است، وستند حه ههه شود  .  کف 

گــر فــردی دو خــا طنــد نفــر را حــه قتــل برســاند ،ههشنــين هرطنــد ایــن اوــر در خــک ، ا
فاق افتد طور هن سانحه حه اره حدهد، ػوان ات  کف   .  واضب است حه تعداد آن افراد 

طـه  - حکن وغکور در این وسأله شاول قتل عهد و قتل غيـر عهـدشاخان عکر است، 
 .  شودوی - قتل ظطایی و طه قتل شبه عهد

که ثاحت شدن دخه حه ضهت  . 1118 مسأله طـوری  ،اسـت 1«تسبيب در قتل»وواردی 
ص بـر اثـر عهـل او ولـی فـوت شـص ،ط وی انسـام شـدهکه عرفـًا صـدق نکنـد قتـل توسـ

اره بر فرد و، واقع شده حاشد ب قتلکف  گـودالی را ؛ شودثاحت نهی سب ِ واننـد اخنکـه فـرد 
                                                           

 . شودعکر وی «دخات»فصل  ،در ضلد طهارم« تسبيب در قتل»توضيح بیشتر در وورد وعنای . 1



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

که براخش پیش آوده در راه حدون نصب عالجن هشدار دهنده خـا  ،حه سبب نياػ عرفی 
فاقًا شصصی در آن افتاده و حهيرد، اخساد حصار دور آن  .  حفر نهاخد و ات 

گــر فــرد حــه قصــ ــا ا کشــتناو  کــه آن را اػ فاصــل - وــثالً  - د  دور وشــاهده  ۀحيــوانی 
، طاهی حفر نهاخد و روی آن را بپوشاند و ووضود وغکور در آن افتاده و حهيـرد ،کند وی

عنـوان قتـل ، حيـوان نبـوده و انسـان بـوده اسـت، سپس وعلوم شـود آنشـه اػ دور دخـده
به بر او واضب وی ارۀ ورت  کف   .  شودظطایی صادق است و 

کشتن انسان بوده و شصص  ،ههشنين  گر حفر طاه و پوشاندن روی آن حه قصد  ا
شـود و در صــورت اػ وصـادیق قتـل عهـد وحسـوب وـی، وـغکور در آن بیافتـد و حهيـرد

ارۀ ضهع بر، عدم قصاص  .  شودفرد واضب وی کف 
گــر قتــل در وــاه . 1119 مسأله ــه، هــای حــرام )عی القعــدها م، عی الحس  رضــب( ، وحــر 

ارۀ قت کف  در ، بر عهـدۀ قاتـل ثاحـت شـود - طه قتل عهد و طه غير عهد - لواقع شود و 
کـــه الػم اســـت وی شصـــت روػ روػه حگيـــرد ـــاره را در ، وـــواردی  کف  واضـــب اســـت روػۀ 

کــافی نيســتو انســام آن در غيــر وــاه هــای حــرام انســام دهــد واه و در ایــن  هــای حــرام 
اره در روػ عيد قرحان وحل  اشکال است و ور ،فرض کف  ت روػۀ  اعـات وقتضـای صح 

 .  احتياط در وورد آن ترک نشود
گر قتلشاخان عکر است،  ه واقع شود ا های حرام ولحـق حه قتل در واه، در حرم وک 

 . گرددوی
گر فرد ناحالغ خا وسنون . 1111 مسأله ـاره بـر وی ثاحـت ، وسلهانی را حه قتل برساند، ا کف 
 .  شودبیان وی« دخات»آن در ضلد طهارم فصل  ۀشود و حکن دخنهی

گر  . 1111 مسأله که ووضب قتل است شرعًا ثاحت شـود ،نسبت حه وسلهانیا ی  ، حد 
 وـأعون اػ طـرف اوـام خـا طنانشه غير اوام، حصنه خا لواطوانند ارتکاب ػنای و

اره بر قاتل واضب است، او را حکشد کف     1.پرداظت 

                                                           
که ورتد  شده و توحه نکرده. 1 ه در وورد قتل وردی  اره بر قاتل وطلقًا واضب نهی، البت   .  شودکف 



ارات      / کف 

قه ارات وتفر   كف 

کنــد خــک خــا طنــد روػ را روػه حگيــرد . 1112 مسأله گـر انســان نــغر  ســپس اػ انســام آن ، ا
کـه بـراى هـر روػ خـک وـد  طعـام حـه فقيـر صـدقه ، ن شودناتوا احتيـاط واضـب آن اسـت 

 .  حدهد خا حه فقيری دو ود  طعام حدهد تا اػ ضانب او روػه حگيرد

که نهاػ عشـاء را نصوانـده حـه ظـواب رود تـا وقـت آن حگـغرد . 1113 مسأله گر فردی   1،ا
 .  احتياط وستحب است روػ حعد را روػه حگيرد

گــر فــردی حــا ػن شــوهردار خــا . 1114 مسأله ۀ رضعــی قــرار دارد ا کــه در عــد  اػدواح ، ػنــی 
و احتيـاط وسـتحب آن اسـت  2اػدواح وغکور حاطل است و حاخد اػ او ضـدا شـود، کند

اره حه فقير بپرداػد 33که حدودًا  کف   .  کيلوگرم آرد )پنذ صاع( حه عنوان 

کنـد . 1115 مسأله گر ورد حا ههسـر ظـود در حـال حـيض نزدخکـی  گناهکـار اسـت و ، ا
کند و ا فاره بپرداػدحاخد استغفار  ک  که حکـن آن در ضلـد اول ، حتياط وستحب است 

 .  عکر شد« 333»وسألۀ  ،«فصل حيض»

ـت . 1116 مسأله گر ػن در عزای وي  احتيـاط وسـتحب اسـت ، وـوی ظـود را حشينـد، ا
اره کف  ارکه  کف  افطـار عهـدی وـاه وبـارک روضـان بپـرداػد و طنانشـه وـوی  ۀای ههانند 

د خا صـورت ظـود را حصراشـد و ظـو ن  کنـدظود را حک  کـه ، نين  احتيـاط وسـتحب اسـت 
اره ارۀ قسن بپرداػدکف  کف   .  ای ههانند 

گــر ،ههشنــين  ــا فرػنــدش ا کنــد، وــرد در وــرگ زوضــه خ ــاره  ــا لبــاس ظــود را پ  ،خقــه خ
اره کف  که  ارۀ قسن بپرداػداحتياط وستحب است  کف   3.ای ههانند 

                                                           
 . شب )وقت اظتياری نهاػ عشاء( بیدار نشودخعنی تا نيهه . 1

ۀ رضعی است در ضلد طهارم. 2 ام عد  که در اخ  عکـر « 323تـا  333»وساجل  ،حکن اػدواح حا ػن شوهردار خا ػنی 
 . شودوی

ل. 3  . عکر شده است« 533تا  531»وساجل ، «احکام اووات»فصل ، توضيح بیشتر این ووارد در ضلد او 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

اره كف   سایر احكام 

 اره كف  ت   ني 
ــاره انســان در هــر . 1117 مسأله کف  حاخــد ، اػ روػه و اطعــام و غيــر آن عــنا ،خــک اػ اقســام 

اره و نيز قصد قرحت داشته حاشد کف  ت   .  ني 

 روزۀ دو واه پی در پی 

ـاره . 1118 مسأله کف  که بر فـرد واضـب اسـت حـه عنـوان  دو وـاه پـی در پـی  ،در وواردی 
که خک واه، )پشت سر هن( روػه حگيرد و خک روػ )خک واه قهری تهام حه  کافی است 

م( ۀاضـــاف را پشـــت ســـر هـــن )حـــدون فاصـــله( روػه حگيـــرد و در ایـــن  خـــک روػ اػ وـــاه دو 
ۀ آن را حه سبب  ،صورت گر حقي   ؛ اشکال ندارد، پی در پی انسام ندهد« عغر عرفی»ا

گر عغر عرفی نداشته حاشد ا ا م را نيز حنابر  ،او  احتياط واضب حاخد حاقيهاندۀ واه دو 
 .  پشت سر هن روػه حگيرد

ــاره دو وــاه پیــاپی . 1119 مسأله کف  کــه روػۀ  کــه ، بــر او واضــب شــده کســی  در صــورتی 
کنــدروػه ل وــاه قهــرى شــروع  کاوــل روػه حگيــرد، هــا را اػ او   ،کــافی اســت دو وــاه قهــری 

   ؛روػ حاشد 23هر خک اػ دو واه هرطند 
ه انسان وی کندتواند روػه البت  اره را در بین واه قهری شروع  کف  ولی طنانشـه ، های 

که پـی در پـی بـودن روػههاى دو واه حه نوعی ضدایی بیبین روػه هـا شـرعًا اػ بـین  فتد 
گر بین روػه 2،حاخد شصت روػ روػه حگيرد 1،نرود هـای دو وـاه ضـدایی نينـداػد و حلکه ا

حـاػ هـن حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد شصـت روػ ، تهام آنها را پشت سـر هـن انسـام دهـد
 .  روػه حگيرد

که وی . 1121 مسأله ـاره حگيـرد کسی  کف  کنـد  نینباخـد ػوـا، ظواهـد دو وـاه روػۀ  شـروع 

                                                           
 .  شودعکر وی« 3323»در وسألۀ  ،توضيح این وطلب. 1

 . در این صورت الػم است سی و خک روػ آن پشت سر هن حاشد. 2



ارات      / کف 

کــه روػۀ آن حــرام  - روػى واننــد عيــد قرحــان، دانــد در بــین خــک وــاه و خــک روػ کــه وــی
   .واقع شده است - حاشدکه روػۀ آن واضب وی - خا وانند واه روضان - است

ارۀ شکستن قسن ،این حکن کف  کـه حاخـد فـرد سـه روػ پشـت  در وورد  و وانند آن نيز 
 .  سر هن روػه حگيرد ضاری است

گر روػه وطلق حاشدا ه ا اره هـن ونطبـق شـود ،لبت  کف  که بر روػۀ  واننـد اخنکـه  ،طوری 
ـاره کف  ـق  کـرده حاشـد روػ اول وـاه رضـب را روػه حگيـرد، قبـل اػ تعل  ای طنـين روػه، نـغر 

ـارهوضر  حه پیاپی بودن روػه کف  اره نيسـت و حـا قصـد روػۀ  کف  ـاره وحسـوب ، های  کف  اػ 
کـرد؛ شودوی گر نغر  ا ا کـه ظداونـد وتعـال حـه وی او  ه حـه ضهـت شـکرگزاری اػ نعهتـی 

ــودن روػه، داده اســت روػ اول وــاه رضــب را روػه حگيــرد ــه پیــاپی ب ــاره  وضــر  ح کف  هــای 
 .  است

گر فرد در بین روػه . 1121 مسأله ارها کف  کـه پـی در پـی بـودن آنهـا الػم اسـتهاى   ،اى 
گرفتـروػه، خک خا طند روػ عهدًا و حدون عـغر روػه نگيـرد کـه  ـاره هـایی  کف  ه حـه عنـوان 

اره را حهشود و حاخد روػهوحسوب نهی کف     ؛طور پیاپی اػ سر حگيرد های 
گر روػه نگرفتن حه ظاطر عغرى وانند   سـفر ضـروری، بیهـارى، اضطرار، کراهاولی ا
هـا تـوالی و پیـاپی بـودن روػه 1،ػن حاشـد خا عارض شدن حيض و نفاس حدون اظتيار

  .ضا آورد هه را حالفاصله حعد اػ برطرف شدن عغر حظورد و حاخد حقي  حه هن نهی
ــاره ،ایــن حکــن کف  ــر فراووشــی اػ  ــر اث ــرد ب کــه ف حعضــی اػ روػهــا را روػه ، در وــواردی 

ت روػۀ دخگرى نهاخد نيز ضاری است  .  نگيرد خا ني 

 اره كف   ناتوانی از انجام تهام یا بعضی از ووارد 
ارۀ ِظهار. 1122 مسأله کف  ارۀ قتل غير عهد و  کف  ـق ناتو، در  انی اػ روػه در صـورتی وحق 
گـردد خـا حاعـب  وی گرفتن برای فرد ضـرر داشـته حاشـد و ووضـب بیهـارى  که روػه  شود 

                                                           
در ایــن وــورد الػم نيســت ػن حــا وصــرف دارو خــا واننــد آن اػ رونــد طبيعــی ظــروح ظــون  ،شــاخان عکــر اســت. 1

کـه حـيض شـو؛ حيض ضلوگيری نهاخد کنـد  کـاری  گر ػن عهدًا حا وصرف دارو خـا واننـد آن  ا ا پیـاپی ، داو 
اره حه هن ویبودن روػه کف   . ظورد و حاخد آنها را اػ سر حگيردهای 
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ت خــافتن بیهــارى خــا طــوالنی شــدن دوران بهبــودى آن شــود حــه انــداػه کــه عرفــًا شــد  اى 
ل نباشد گـرفتن بـر فـرد قابل تحه  ت فـوق ،خـا اخنکـه روػه  العـاده داشـته  سـصتی و وشـق 

که  ح(حاشد  ر  ل نيست )ح   1.وعهواًل قابل تحه 
ـــارۀ قســـن و واننـــد آن . 1123 مسأله کف  نـــاتوانی اػ اطعـــام و پوشـــاندن فقـــرا ػوـــانی ، در 

ق وی ۀ طعام خا پوشاک بـرای فقـرا را نداشـته وحق  که فرد توانایی والی ضهت تهي  شود 
کــه واضــب حاشــد النفقــۀ او  خــا توانــایی وــالی او فقــط حــه انــداػۀ نفقــۀ ظــودش و افــرادی 

که پرداظت آنها الػم است و وانند آن حاشدهستند   .  و ادای دیونی 

ـارهشاخان عکر است،  کف  که فقير وستحق  برای پرداظـت   هـر - حکن فوق در ووردی 
صطند   .  ضاری است ،خافت نشود نيز - حا تحقيق و تفح 

ـارۀ ِظهـار . 1124 مسأله کف  ارۀ قتـل غيـر عهـد خـا  کف  گر فرد در وورد  فعـاًل توانـایی روػه  ،ا
کــه در وســألۀ  - گــرفتن را ــا توضــيحی  ــی اويــد ، نداشــته حاشــد - عکــر شــد« 3322»ح ول
که در آخنده عـغرش برطـرف شـود و حتوانـد روػه حگيـرد داشته الػم نيسـت صـبر ، حاشد 
گـرفتنحلکه وی وی؛ کند خعنـی طعـام دادن حـه فقـرا عهـل  ،تواند حه وظيفۀ حعد اػ روػه 
 .  نهاخد

ـارۀ ش ،ههين طور کف  توانـایی طعـام ، کسـتن قسـن و واننـد آنطنانشه فرد در وـورد 
کـه در وسـألۀ قبـل عکـر شـد - دادن حه فقرا خا پوشـاندن آنـان را نداشـته  - حـا توضـيحی 

که حتواند در آخنده این عهل را انسام دهـد ،حاشد الػم نيسـت  ،ولی اويد داشته حاشد 
کافی است حه وظيف گرفتن عهل نهاخد ،حعد اػ آن ۀصبر نهاخد و   .  خعنی روػه 

کوتـاهی ت  کـه حعـد اػ وـد  گر فرد در هـر خـک اػ وـوارد فـوق حدانـد  ه ا وـثاًل خـک  - البت 
کـه در رتبـۀ حعـد اسـت عهـل توانـد حـه وظيفـهنهی، شودعغرش برطرف وی - هفته ای 
 .  نهاخد

که بر عهـدۀ وی . 1125 مسأله گر فردی  ـارۀ ِظهـار )کـه اػ  ،ا کف  ـارۀ قتـل غيـر عهـد خـا  کف 
اره ــ کف  ــت شــده و ح ــرفتن روػههــای ترتيبــی اســت( ثاح گ ــاتوانی اػ  ــه  ،ه ضهــت ن ــدام ح اق

                                                           
ق اور وغکور. 1 اره نوحت حه اطعام شصت فقير وی، در صورت تحق  کف   . رسدبرای ادای 
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سـپس ، وثاًل سی نفـر فقيـر را طعـام دهـد، وظيفۀ حعد اػ آن )طعام دادن حه فقرا( نهوده
کند گرفتن پیدا  کاول نهاخد، توانایی روػه   .  کافی است اطعام را 

ارۀ شکستن قسن و وانند آن اػ اطعام و پوشاندن فقـرا نـاتوان  ،ههشنين  کف  گر در  ا
گرفتن سه روػ روػه نهاخدحاشد  کـه توانـایی اطعـام خـا پوشـاندن ، و شروع حه  در صورتی 
ل براخش حاصل شود - فقرا کردن روػه - هرطند در اواجل روػ او  کافی استکاول   .  ها 

ـه گــر عهــدًا بــین ســه روػ روػه ،البت  کــه ووضــب شــود پشــت ســر هــن ، ا فاصــله انـداػد 
که بـراخش وقـدور  واضب است هر خک، بودن آنها حه هن حصورد اػ اطعام خا پوشاندن را 

 .  انسام دهد، است
ــاره اعتکــاف نســبت حـه هــر ســه وــورد اػ  . 1126 مسأله کف  ــارۀ عهــد خـا  کف  گـر انســان در  ا

ــاره نـــاتوان حاشــد کف  حاخـــد هســده روػ روػه حگيــرد و احتيـــاط وســتحب اســـت ، وــوارد 
ــاتوانی اػ انســام هســده روػ روػه هــا را پشــت ســر هــن حگيــرد روػه حاخــد ، و در صــورت ن

   .استغفار نهاخد
ـاره  ،ههشنين کف  ـارۀ قتـل غيـر عهـد نسـبت حـه هـر سـه وـورد اػ وـوارد  کف  گر فـرد در  ا
حنابر احتياط واضـب حاخـد هسـده روػ روػه حگيـرد و اسـتغفار هـن نهاخـد و ، ناتوان حاشد

که هسده روػ روػه پشت سر هن حاشد گرفتن هسده  احتياط وستحب است  گر اػ  و ا
کافی است، توان حاشدروػ روػه هن نا  .  تنها استغفار 

ــاره نــاتوان  . 1127 مسأله کف  ــارۀ ِظهــار نســبت حــه هــر ســه وــورد اػ وــوارد  کف  گــر فــرد در  ا
کــه هســده روػ روػه ، حاشــد حاخــد هســده روػ روػه حگيــرد و احتيــاط وســتحب اســت 

ــاتوان حاشــد گــرفتن هســده روػ روػه هــن ن ــر اػ  گ ــودن ، پشــت ســر هــن حاشــد و ا ــافی ب ک
وحـل  اشـکال اسـت و وراعـات وقتضـای احتيـاط در ایـن وـورد استغفار حـه ضـای آن 

 .  ترک نشود

ار . 1128 مسأله کف  گر انسان اػ انسام سه روػ روػه در  ـارۀ  ۀا کف  قسن خا نغر خا اخالء خا در 
 .حاخـــد حـــه ضـــای آن اســـتغفار نهاخـــد ،قضـــای وـــاه روضـــان حعـــد اػ زوال نـــاتوان حاشـــد

کـه  ،ههشنين است حکن ارۀ قسن بر براجت در صورتی  کف  اػ اطعـام ده فقيـر نـاتوان در 
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ــاره  حاشــد کف  ــارۀ عهــد وــاه روضــان نســبت حــه هــر ســه وــورد اػ وــوارد  کف  گــر انســان در  و ا
 .  بیان شد« 335و  333»حکن آن در وساجل ، ناتوان حاشد

 اره كف  ت اطعام فقرا جهت   كيفي 
اره . 1129 مسأله کف  ق وی ،اطعام فقرا حه عنوان   : شودحه دو صورت وحق 

ن  .الف کـه وقدار طعـام وعـي  شـده را حـه فقيـر تحویـل داده و حـه وی تهليـک نهاخـد 
ـه پرداظـت دو وـد  طعـام ، حاشـدگـرم( وـی 334برای هر فقير خک ود  طعام )تقریبًا  البت 

   ؛بهتر و وطابق حا احتياط وستحب است
کـافی  - طعام آواده را برای ظـوردن فقيـر .ب کـه بـرای سـير شـدن وی  حـه وقـداری 
ـق وی، ن وورد حا سير شدن فقيرعرضه نهاخد و در ای - حاشد ـاره وحق  هرطنـد  ،شـود کف 

ل شـب(  بهتر است هر فقير را در دو وعده اػ خک شبانه ل روػ و دخگـرى او  روػ )خکـی او 
 .  سير نهاخد

هـر خـک اػ دو صـورت فـوق در تهـام اقسـام ، در وورد اطعـام فقيـرشاخان عکر است، 
کافی است که در این فصل بیان شد  اراتی  کـه در وسـاجل وگر ؛ کف  و  3343»در وواردی 

که اطعام فقرا الػم است حه صورت تهليـک وـد  طعـام حـه آنـان ، عکر شد « 3333و  3332
کافی نيست کردن فقير حدون تهليک ود  طعام   .  )صورت الف( انسام شود و سير 

نـی . 1131 مسأله که حاخد اطعام نسبت حه تعـداد وعي  اراتی  کف   - وـثاًل شصـت فقيـر - در 
ــر شــده در  الػم، انســام شــود ــه خکــی اػ دو صــورت عک اســت شصــت فقيــر وصتلــف ح

کـافی . حنابراین، قبل اطعام شوند ۀوسأل در وثال وغکور اطعام سی فقيـر در دو نوحـت 
   ؛نيست
تواند حعضـی اػ فقـرا را حـه شـيوۀ )الـف( و حعضـی را حـه شـيوۀ )ب( انسان وی ،هالبت  

 .  اطعام نهاخد، که در وسأله قبل بیان شد
الػم نيسـت فقـرای وـغکور )وـثاًل شصـت فقيـر( در خـک وکـان حضـور  ،ههين طـور

گيرد داشته و اطعام شوند  .  و نيز الػم نيست اطعام آنان در خک ػوان صورت 
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ــاره بــر او واضــب حاشــد . 1131 مسأله کف  کســی طنــد  گــر  توانــد حــه قصــد ادای آنهــا وــی، ا
ـارات وـغکور( حـه خـک فقيـر حدهـد کف  ـ؛ طند وـد  طعـام )حـه تعـداد  کف  کـه  کسـی  ارۀ وـثاًل 

کـدام ، تواند حه شصت نفر فقيـر وی، افطار عهدی دو روػ واه روضان بر عهده دارد هـر 
ار کف  ت ادای   . آن دو روػ بپرداػد ۀدو ود  طعام حه ني 

کـه آوـاده بـرای ظـوردن بـوده و اسـتفاده اػ  1کردن فقرا سير . 1132 مسأله حا هر طعـاوی 
ـق وـی غـغایی سـاده هرطنـد  ،شـودآن برای غالب وردم وعهول و وتعارف حاشـد وحق 

کـه وعهـواًل حـا آنهـا  حاشد کی دخگـری  و بهتر است نان خا برنذ و وانند آن حه ههراه ظورا
ه هر طه غغا بهتر حاشد؛ شود برای اطعام فقير تهيه شودظورده وی  ؛فضل استا ،البت 

ـــاره حـــه صـــورت تهليـــک کف  ـــا در ادای  تحویـــل دادن خـــک وـــد  طعـــام )تقریبـــًا  2،او 
کارون، ذــبرن، وــض، دمــگن، ظروا، انــد نــواننرم( ــگ 334  یـــب ػوينـــسي، اتـــحبوح، یـــوا
  ؛کافی است - طند نپصته حاشد هر -

ـــه ـــارۀ قســـن و آنشـــه در حکـــن آن وی ،البت  کف  احتيـــاط واضـــب آن  3،حاشـــد در وـــورد 
که فقط  گندم»خا « گندم»است  اره حه فقير پرداظت شود« آرد  کف   .  حه عنوان 

کف   . 1133 مسأله که  الػم اسـت  4،شـود اره حه صورت تهليک طعام ادا ویدر وواردی 
کــه حــه خــک فقيــر داده وــی . حنــابراین، فقــط اػ خــک ضــنس حاشــد، شــودخــک وــد  طعــام 

 ؛ توان نصف ود  را برنذ و نصف دخگر آن را نان داد نهی

ه که وشتهل بر اسـتصوان و طربـی  334تهليک خک ود  )تقریبًا  ،البت  گوشت  گرم( 
گوشـت کـه عرفـًا خـک  خـا 5است خا آب  آش خـا عـدس پلـو )بـرنذ طـبز شـده حـا عـدس( 

کافی است  .  غغا وحسوب شود نيز 

                                                           
 . است« 3323»صورت )ب( اػ وسألۀ  ،ونظور. 1

 . است« 3323»صورت )الف( اػ وسألۀ  ،ونظور. 2

 . عکر شد« 3344»که در وسألۀ وواردی است  ،ونظور. 3

 .«3323»صورت )الف( اػ وسألۀ . 4
گوشت آب ،هالبت  . 5  . نباخد بیشتر اػ وقدار وتعارف حاشد ،ووضود در آب 
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ـاره داده وـی . 1134 مسأله کف  گر طند ود  طعام حه خک خا طند فقيـر حاحـت  الػم ، شـودا
های دخگر اػ خک ضنس حاشد هر ود   نيست    ؛طعام حا ود 
ــاره در نظــر حاحــت  ،تــوان خــک وــد  طعــام را اػ بــرنذ و وــد  دخگــر را اػ نــانوــی وــثالً  کف 
 .  گرفت

در خک دفعـه انسـام شـود و ، الػم نيست تهليک خک ود  طعام حه فقير ،ههين طور
ـاره  ،توان وثاًل نصف ود  نان را در خک دفعه و نصف آن را در دفعـۀ دخگـروی کف  حاحـت 

کرد  . حه خک فقير تهليک 
اره حه صورت تهليک طعام ادا وی . 1135 مسأله کف  که  الػم نيسـت ، شود در وواردی 
و حـا ههـان  توانـد آن را حـه دخگـری حدهـد خـا آن را حفروشـد حلکـه وـی؛ ر طعام را حصوردفقي

اره انسام شده است، تهليک و تحویل حه فقير کف   .  وظيفۀ فرد حاحت 
اره حه صورت تهليـک وـد  طعـام حاشـد . 1136 مسأله کف  گر ادای  کبيـر خـا ، ا فرقـی بـین 

کافی استصغير بودن فقرا نيست و پرداظت خک ود  طعام حه هر خک اػ آنا  ؛ ن 

ه در وورد ناحـالغ خـا وسنـون خـا سـفيه الػم اسـت وـد  طعـام را حـه ولـی  شـرعی او  ،البت 
ک نهاخد و تحویل دادن حه ظود ناحـالغ خـا وسنـون خـا  تحویل داده تا آن را برای وی تهل 

کافی نيست  .  سفيه 

گر . 1137 مسأله کـردن فقيـر حاشـد ا اره حه صورت سـير  کف  الػم اسـت هـر دو نفـر ، ادای 
ه 1؛حه ونزلۀ خک فرد حالغ حه حساب آورد صغير را کـه افـراد  ،البت  ایـن حکـن در صـورتی 

کبير در خک اضتهاع حا هن اطعام شوند  .  حاشد حنابر احتياط الػم وی، صغير و 
ـاره . 1138 مسأله کف  کردن افراد ناحالغ خا وسنون خا سـفيه حـه عنـوان  الػم نيسـت ، سير 

که وی تحت حضانت شرعی و س حا اعن ولی  شرعی خا ؛ حاشـد، رپرستی اوستکسی 
ــق حــه اوســت(  کــه حضــانت وتعل  کســی  شــان )حــق  ولــی  خــا  وگــر آنکــه ایــن اوــر حــا حق 

 .  ونافات داشته حاشد
                                                           

کهـی سـن  در وقاخسـه حـا افـراد بزرگسـال. 1 که حـه ظـاطر  کسی است  حـا وقـدار  ،وقصود اػ صغير در این وسأله 
که  ،شودکهتری اػ طعام سير وی ه وحسوب شودطوری   .  وقدار تفاوت آن قابل توض 



ارات      / کف 

 اره كف   وساجل وربوط به اعطای لباس به فقرا بابت 
اره حه فقير داده وی . 1139 مسأله کف  ارۀ قسـن و ولحـق حـه آن( آنشه حاحت  کف  شود )در 

گــرددالػم اســت عرفــًا لبــاس شــهرده شــود و حــه و هرطنــد  ،ی تحویــل داده و تهليــک 
که قباًل اػ آن استفاده شده است  ؛ لباسی حاشد 

ه  کوتـاهی اػ بـین بـرود  ،البت  ت  که حعـد اػ وـد  کهنه نباشد  لباس حاخد طوری پاره خا 
گــردد و کفــش خــا غيــر قابــل اســتفاده  کهرحنــد و ، شــال، عهاوــه، کــاله، ضــوراب، دادن 

کافی نهی  .  حاشدوانند آن 
اعطای خک لباس و ضاوه )واننـد شـلوار خـا پیـراهن( حـه هـر فقيـر عکر است، شاخان 
حلکــه در صــورت ؛ هرطنــد وســتحب اســت حــه هــر فقيــر دو لبــاس حدهــد ،کــافی اســت

 .  حاشداین اور وطابق حا احتياط وستحب نيز وی ،توانایی
که . 1141 مسأله اره حه فقير داده وی در وواردی  کف  فرقـی بـین وـرد و ، شود لباس حاحت 

ۀ خک واهه خـا  ؛ػن نيست کوطک )وانند لباس برای حش  کافی بودن لباس حسيار  ولی 
 .  دو واهه( وحل  اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود

در وــورد ناحــالغ خــا وسنــون خــا ســفيه الػم اســت لبــاس را حــه ولــی  شــاخان عکــر اســت، 
ــرای وی  ــا آن را ب ــد و شــرعی او تحویــل داده ت ــک نهاخ ــه ظــودتهل  ــان  تحویــل دادن ح آن

 .  کافی نيست

اعطای لباس وردانه حه ػن فقيـر خـا لبـاس ػنانـه حـه وـرد فقيـر و نيـز لبـاس  . 1141 مسأله
ــاره کف  کــه اػ ابرخشــن  کــافی نيســت، کوطــک حــه فقيــر بزرگســال حاحــت  و اعطــای لباســی 

حاشد و وراعات وقتضای احتياط در ایـن  ظالص است حه فقير ورد وحل  اشکال وی
   .وورد ترک نشود

کـــافی ، اعطـــای پارطـــه حـــه فقيـــر ضهـــت دوظـــتن لبـــاس . 1142 مسأله ـــاره  کف  حاحـــت 
گر پارطه؛ نيست اطی آن حه فقيـر حدهـد تـا حـا آن لبـاس حـدوػدولی ا ، ای را حا اضرت ظي 

اره قبول نهاخد کف  کـه ؛ اشکال ندارد، سپس آن را حه عنوان  ولی حاخد فرد وطهجن حاشد 
کار را انسام ظواهد داد  . فقير این 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 ك گرفتن برای آناعطای پول  اره به فقرا و وكيل   ف 
ـاره حـه فقيـر بپـرداػد  . 1143 مسأله کف  گر انسان قيهت و پـول طعـام خـا لبـاس را حاحـت  ا

که قـبالً  حلکه حاخد ظود؛ کافی نيست ضهـت ، عکـر شـد  طعام خا لباس را حا توضيحاتی 
اره پرداظت نهاخد  ؛ کف 

ه اره بر عهدۀ اوست ،البت  کف  که  اس را حـه فقيـر داده پول طعام خا لب تواندوی، کسی 
ـارهـــگـاه آن را حاح و آن 1ش حصـردـــس وورد نظر را براخــت اػ طرف او ضنــه وکالــتا ح کف   ت 
کـه ایـن اوـر توسـو  2قبـول نهاخـد - وطابق حا شراخط عکـر شـده - ط فقيـر انسـام تـا وقتـی 

ـاره اػ عهــد، نشـده کف  ـف ۀتکليـف   حاخـد بـرای فــرد. حنـابراین، شــودبرداشـته نهـی، وکل 
که فقير این عهل را انسام داده است  3.ثاحت شود 

ارات والی الػم نيست فرد . 1144 مسأله کف  اره را حـه وسـتحق  حدهـد ،در  کف   ؛ظودش 
 ؛ تواند برای این اور شصصی را وکيل نهاخدحلکه وی

کــه ایــن اوــر توســ  ــاره اػ عهــد، ط وکيــل انســام نشــدهولــی تــا وقتــی  کف   ۀتکليــف 
ف کـه وکيـل ایـن عهـل را  . حنابراین،شود برداشته نهی، وکل  حاخد برای فـرد ثاحـت شـود 

 .  انسام داده است
کـرده اسـت . 1145 مسأله اره را حه وسـتحق  ادا  کف  که  گر وکيل ظبر دهد  ـل ، ا ولـی ووک 

گفتۀ او خقين خا اطهينان نداشته حاشد گفتـۀ او واضب نهـیحنابر احتياط  ،حه  توانـد حـه 
کتفا نهاخد  ؛ ا

اره توسا  کف  گر نسبت حه ادای  ا ا برای فـرد خقـين خـا اطهينـان  ،حه وستحق   ط وکيلو 
ــه ،حاصــل شــود کــه آن را ح ــه ولــی شــک داشــته حاشــد  ــا ن ، طــور صــحيح انســام داده خ

 . تواند حنا بر صحيح بودن عهل او حگغارد وی

                                                           
گــر فقيــر. 1 ــه وــثاًل حصــرد ،ا ــا لبــاس را بــرای ظــود حالغو  ــاره را حاحــت ادای حــدهيش حــه  ،طعــام خ کف  ســپس پــول 

 . کافی نيست، فروشنده حدهد

اره دهنده. 2 کف  که پس اػ ظرخد برای  ـاره حـه عهـدۀ ، حه این صورت  کف  کـه  کسـی  ـاره اػ طـرف  کف  وـال را حاحـت 
کافی است حصورد تا سير شود، اوست  کردن )اشباع(  که سير   .  حه ظود تهليک نهاخد خا در وواردی 

که عهل وغکور را انسام داده است. 3 عا نهاخد  که در وسألۀ ، طنانشه فقير اد  ، شـودعکـر وـی« 3333»حکهی 
 . شوددر وورد آن ضاری وی



ارات      / کف 

گر فردی توس . 1146 مسأله ـارۀ  ط دو خا طند نفرا کف  نی )وانند  ارۀ وعي  کف  وکيل شود تا 
ـــار تـــأظير قضـــای روػه کف  ، ضـــان( را اػ طـــرف آنـــان ادا نهاخـــدوـــاه رو ۀعهـــدی روػ ۀخـــا 

ــدرخذ ــه ت ــراد را ح ــارۀ آن اف کف  ــه فقــرا  ،طنانشــه حصواهــد  ــا طنــد ورحلــه ح وــثاًل طــی  دو خ
ـاراتـــر شراخـــت ساخـعـالوه بـر رعاخـ - واضب الػم اسـتحنابر احتياط  ،بپرداػد کف   - ط 

ـــ ـــاره در هـــر نوح کف  کـــه فعـــاًل تصهي، تـدر هنگـــام ادای  ــــفـــردی را  ـــارـ کف  اش را هن دارد 
ـــبپ ــت ههــان فــرد  - طــور اضهــالی هرطنــد حــه - رداػدـ ــاره را حــه ني  کف  ص نهاخــد و  وشــص 

 ؛ بپرداػد

ن  اره را اػ طرف فرد وعي  کف  کند این  ت  پرداػم خـا وی - وثاًل حسين - وثل اخنکه ني 
ــرده اســت ادا  ک ــرا وکيــل  ــه و ک لــين شصصــی  ــاره را اػ طــرف او  کف  ــن  ــه ای ک ــد  کن ــت  ني 

کــه اػ طــرف ســایر افــراد حــه فقــرا نهــاخن و ههــي وی ــارات حعــدی  کف  ن طــور نســبت حــه 
   .عهل نهاخد، پرداػد وی

اره اػ طـرفش ادا وـی ،حنابراین کف  که  هرطنـد حـه صـورت  - شـودحدون تعيین فردی 
واضب برای هـير خـک اػ آن حنابر احتياط  ،نهاخدآنشه پرداظت وی - تعيین اضهالی

 .  شودافراد وحسوب نهی
ســات ظيرخــه ایــن حکــن نســبت حــهســت، شــاخان عکــر ا کــه اػ طــرف افــراد وؤس  ای 

اراتشـــان وـــی ،وصتلـــف کف  شـــوند و آنهـــا را حـــه تـــدرخذ حـــه دســـت فقـــرا وکيـــل در ادای 
 .  حاشدضاری وی ،رسانند نيز وی

اره كف  ين   شرایط وستحق 

ـاره اسـت - ونظور اػ فقير . 1147 مسأله کف  خافـت  کـه  - که وسـتحق  در فقيـرى اسـت 
ــاره داده  بیــان شــد 1«ظهــس»توضــيح آن در فصــل  کف  کــه حــه وی  و الػم اســت فقيــری 

 ؛ وسلهان حلکه حنابر احتياط واضب شيعۀ دواػده اواوی حاشد، شود وی

ه که شيعۀ دواػده اواوی خافت نشود ،البت  اره حـه وسـلهان ، در صورتی  کف  پرداظت 
                                                           

   .رضوع شود« و حعد اػ آن 543»وساجل « ظهس»حه فصل . 1
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که اػ نظر فکـرى وستضـعف وگـر آنکـه ؛ اشـکال نـدارد، شـودوحسـوب وـی غير شيعه 
 .  حاشد خعنی دشهن اهل بیت ،ناصبی

ــاره را نهی . 1148 مسأله ــاره دهنــده واضــب  کف  کف  ــۀ او بــر فــرد  کــه نفق کســی  ــه  تــوان ح
پرداظــت نهــود )واننــد پــدر و وــادر و فرػنــد و زوضــه داجهــی( و پرداظــت آن حــه ، اســت

 .  فضل حاشداحلکه طه حسا ؛ ضایز است، سایر ظوخشاوندان وستحق  
ـــــدهکار حاشـــــد . 1149 مسأله ـــــاره ح کف  گـــــر فـــــرد حهيـــــرد و  کـــــه ط، ا کســـــانی  نانشـــــه 
فقۀ او در ػوان حيات بودند واضب ـارۀ وـغکور راوـی، فقيرنـد، الن  کف  حـا رعاخـت  - تـوان 

 .  حه آنان پرداظت - سایر شراخط استحقاق

ـــاره را در وعصـــيت وصـــرف وی . 1151 مسأله کف  کـــه  ـــاره حـــه او ، کنـــد کســـی  کف  نباخـــد 
اره حه ویحنابر احتياط  ،ههشنين .حدهند کف  گنـاه  کهـک حـه ،واضب نباخد پرداظت 

کار قبيح و ناپسند وحسوب شود  .  خا تشویق بر 

اره وی . 1151 مسأله کف  که وستحق   حنـابر  ولـی؛ الػم نيست عادل حاشد، حاشد فقيرى 
الة خا شـارب الصهـر که تارک الص  اره حه فقيرى  کف  خـا وتسـاهر حـه فسـق  احتياط واضب 

گناه وی  . کند داده نشوداست و آشکارا 

د نيســت . 1152 مسأله کــه ســي  ــاروــی ،فــردی  کف  د بپــرداػدهتوانــد   ،اش را حــه فقيــر ســي 
د حدهدهرطند  که آن را حه فقير غير سي   .  احتياط وستحب است 

ارات كف  قه   وساجل وتفر 
ــارۀ واضــب . 1153 مسأله کف  کــه عرفــًا وســاوحه و  انــداػه  حــه ،تــأظير در پرداظــت  ای 
ضایز است و احتياط وستحب اسـت در ، انگارى در ادای واضب شهرده نشود سهل

 .  زودتر نسبت حه انسام آن اقدام نهاخدهر طه  ،صورت توانایی

اره بر او واضب شده . 1154 مسأله کف  که  گر فردی  ارۀ نهی ،ظود فقير است، ا کف  تواند 
کــه ، وربــوط حــه ظــودش را بــرای ظــوخش وصــرف نهاخــد حلکــه حاخــد آن را حــه فقيــر دخگــر 

 .  شراخط استحقاق را دارا است بپرداػد



ارات      / کف 

ـــارات . 1155 مسأله کف  ـــالی و طـــه  - نياحـــت اػ اوـــوات در ادای  ـــر وـــالیطـــه و  - غي
ـانی بـوده خـا حـا انسـام اضـاره خـا ُضعالـه و  فرقـی نـدارد نياحـت حـه؛ صحيح است طـور وس 

خافت والی حاشد  .  وانند آن در اػای در

ـــاره( صـــحيح  . 1156 مسأله کف  ـــدنی )روػۀ  ـــارات ح کف  ـــده در وـــورد  ـــراد ػن نياحـــت اػ اف
گر فـر ،نيست ارات والی نيز ا کف  د حـدون هرطند فرد اػ انسام آن ناتوان حاشد و در وورد 

ـاره بـر عهـده کف  کـه  کسی  حنـابر  ،اش ثاحـت شـده وظيفـۀ وی را انسـام دهـددرظواست 
کافی نيستاحتياط   ؛ واضب 

اره  کف  گر در این نوع اػ  ـاره را ، ولی ا کف  فرد حـا اعن خـا درظواسـت او حـه نياحـت اػ وی 
کافی است خافت عوض حاشـد خـا حـه، بپرداػد  ـانی  ظواه این عهل در وقابل در طـور وس 

 .  انسام شود
اره . 1157 مسأله کف  که  گر فردی  بـر او واضـب شـده اػ دنيـا  - طه والی خا غير وـالی - ا
ارۀ وی را ادا نهاخندبر ورثه، برود کف  گر نسـبت حـه پرداظـت  1؛اش واضب نيست  ه ا البت 

کـرده حاشـد ت  ت وی عهـل نهاخنـد و ایـن وصــ، آن وصـي  ت اػ واضـب اسـت حـه وصـي  ي 
ی وحسوب ویث  . شودلب وتوف 

ت بیشتر اػ ثعکر است، شاخان  لـب نيـاػ وقدار اضافه بر ث، لب حاشدطنانشه وصي 
گر در بین ورثه افراد وحسـور؛ حه اضاػۀ ورثه دارد ه ا  - واننـد ناحـالغ خـا دیوانـه خـا سـفيه - البت 

کسر شود، حاشد  .  نباخد اػ سهن االرث آنان طيزى حاحت وقدار واػاد بر ثلب 

                                                           
ن بـوده. 1 ـت وتعـي  اره بـر وي  کف  که روػۀ  ی آن را    پسـر بـزرگ، هرطند احتياط وستحب است در صورتی  تـر وتـوف 

 .  انسام دهد





 

 احكام قسن
حــه بیــان  ،در اداوــه .حســتگی حــه نــوع قســن دارد ،«وردنقســن ظــ»احکــام وربــوط حــه 

ن»اقسام   .  شود و وساجل شرعی آنها پرداظته وی« قس 

 اقسام قسن
گونه است، «قسن» . 1158 مسأله  : سه 

وثـل آنکـه فـرد ؛ آنکه فرد برای اخنکه راستی ظبر ظود را ثاحت نهاخد قسن حصورد .1
 1؛قسن حصورد حدهی ظوخش را پرداظته است

گـر دروغ حاشـد  2طنانشه ظبر وغکور راست حاشد وکـروه ،وورد قسن ظوردن در این  و ا
ت وحسوب شود حرام است واننـد  - حلکه در حعضی اػ ووارد 3؛خا قول حدون علن خا حس 

کبيره وی - قسن دروغ در وقام حل  و فصل وناػعات گناهان   ؛ حاشد ضزء 
ه  گر فرد براى اخنکـه ظـودش ،البت  ، هی نسـات دهـدخـا وـؤون دخگـرى را اػ شـر  ظـال ا

                                                           
 . ناوندوی« خهين اسظبار»خا « قسن اظباری»این نوع قسن را . 1

ن ولی وهکن است حه سـبب عنـاوی ،هرطند قسن صادقانه حه ظودی ظود وکروه است ،شاخان عکر است. 2
ی رضحان پیدا نهاخد، دخگری وانند ووارد ضروری  . کراهت آن اػ بین رفته خا حت 

اره بر عهدۀ  ،قسن وغکور. 3 کف  کـه قسـن ظـوردهووضب ثبوت  ـه؛ شـودنهـی کسـی  ایـن نـوع قسـن در وقـام  ،البت 
ی دارد ،ورافعه و فصل نزاع  .  شود عکر وی « 3433» ۀوسأل ،وانند آنشه در ضلد سوم ،احکام ظاص 
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حلکه طنانشه آن ظالن ضان خـا آبـروی انسـان خـا وـؤون ؛ قسن دروغ حصورد اشکال ندارد
کند  .شود قسن دروغ واضب وی، دخگری را تهدخد 

ـه حـه آن هـن شاخان عکر است،   خـه نهاخـد و توض  در وورد فوق طنانشـه فـرد حتوانـد تور
کند ،داشته حاشد خه  که تور  .  احتياط واضب این است 

ـــهتور» ـــرظالف ظـــاهر لفـــظ اســـت و  ،«خ ـــه ب ک ـــد  کن ـــایی را اراده  ـــی انســـان وعن خعن
کنـد و  ؛اى براى وقصود ظود قرار ندهد نشانه ـت  کسـی را اعخ  گر ظالهی حصواهـد  وثاًل ا

که او را دخده  اىا اػ فرد بپرسد 
کـه اػ « اماو را ندخده»وی در ضواب حگوخد  دقيقـه قبـل او را  3و قصدش این حاشد 

 .  خک ساعت قبل او را دخده حاشدرطند ه ،ندخده است
ظواسـتۀ ظـود  ،آنکه فرد هنگام درظواست اػ دخگری حه انگيـزۀ ضلـب نظـر وی .2

کنــد ــا قســن بیــان  کهــک اػ وــردم ؛ را ههــراه ح وثــل آنکــه ســاجل در هنگــام درظواســت 
کنيد»: حگوخد کهک   ؛ «شها را حه ظدا حه ون 
ت و تکليـف ال 1،طنين قسهی حه ظودی ظود  ـه درظواسـت وسؤولي  زاوـی را وتوض 

 2.کندکننده و درظواست شونده نهی
کيد  آنکه فرد براى .3 که قصد دارد در آخنده انسام دهد خا تـرک نهاخـدتأ کاری   ،بر 

که حعدًا عکر وی - حه نام ظداوند وتعال خا خکی اػ اوصاف او قسـن  - شـود حا توضيحی 
 3؛کند خاد
واضـب اسـت و  - ا بـودن شـراخط شـرعیدر صـورت دار - «قسـن»وفا حـه ایـن نـوع اػ  

کــه حعــد اػ ایــن پیراوــون  ــن»احکــاوی  س  « قســن»وربــوط حــه ایــن نــوع اػ  ،شــودعکــر وــی« ق 
 .  حاشد وی

                                                           
که ساجل حه شصصی  ،حا قطع نظر اػ عناوین دخگر. 1 کـن»: حگوخدوانند هنگاوی  کهـک   «تو را حه ظدا حـه وـن 

کهـک وـالی حـه او دهـد کـرده و وعـدۀ  احتيـاط واضـب اسـت  ،در ایـن صـورت، و شصص وـغکور اضاحـت 
اره، ولی در صورت ظلف وعده؛ ظلف وعده نکند  .  شودای بر عهدۀ وی ثاحت نهیکف 

ا و التهاس، قسن درظواست»قسن را  این نوع. 2    .ناوندوی«خهين الهناشدة»خا « تهن 
 . ناوندوی« خهين العقد»خا « سوگند عقدی»این نوع قسن را  .3
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ق شدن قسن ت وحق   كيفي 
ن» . 1159 مسأله س  ق نهی« ق  ت در قلب وحق  گغراندن ني  حلکـه حاخـد فـرد ، شـودتنها حا 

کند ند در آخنده خک روػ را روػه حه ظدا سوگ»: وانند اخنکه حگوخد؛ آن را حه زحان ضاری 
 ؛«گيرم وی
ه  ـن  ،البت  کـه توانـایی تکل  کسـی  گر حـا اشـاره قسـن حصـورد صـحيح اسـت و  فرد الل ا
کنـد، ندارد گر قسن را حنوخسـد و آن را در قلـبش قصـد  گـر فـردی ؛ کـافی اسـت، ا حلکـه ا

گفـتن دارد نيـز حنـابر احتيـاط  ،حـا نوشـتن و قصـد قلبـی قسـن حصـورد که توانـایی سـصن 
کند  .  واضب حاخد حه آن عهل 

ظـواه فارســی ؛ توانـد صـيغۀ قســن را حـه هـر زحـانی ضــاری سـاػد انسـان وی . 1161 مسأله
گــر وــثاًل حگوخــد؛ حاشــد خــا عربــی خــا غيــر آن  ،«گيــرم خــک روػ روػه وــیواهّلل»: ههــين طــور ا

   .طور صحيح ونعقد شده است قسن حه
ــرای اضــرای صــيغۀ قســن وکيــل انســان نهــی . 1161 مسأله ــد شــصص دخگــری را ب توان
کاری را انسام  ،ههشنين .خدنها که وی  قسن ظوردن برای دخگری حه صورت فضولی 

 . هرطند فرد وغکور حعد اػ اطالع آن را اضاػه دهد، صحيح نيست داده خا ترک نهاخد
ق وی  . 1162 مسأله کـه فـرد حـه خکـی اػ اسـنقسن در صورتی وحق  هـاى ظداونـد شـود 
گفتــه نهــی - وتعــال س او  و « اهّلل»واننــد ؛ دقســن حصــور - شــود کــه حــه غيــر عات وقــد 

که وصصـوص اوسـت، «ظدا» وـورد قسـن قـرار ، خا اخنکه ظداوند را حا صفات و افعالی 
که آسهان»: وثاًل حگوخد؛ دهد کسی     .«ها و ػوين را آفرخدقسن حه آن 

کـار  ،ههين طور که غالبًا برای ظداوند وتعـال حـه  گر حه اسن خا صفتی قسن حصورد  ا
گر حدون تو ،رود وی که ا که ونظـور برداشت وی، ای عکر شودضيح خا نشانهطوری  شود 

قســن ، قســن حصــورد« راػق»و « ظــالق»واننــد اخنکــه حــه ؛ حاشــداػ آن ظداونـد وتعــال وــی
 ؛ طور صحيح ونعقد شده است حه
کـه وقتـی آن اسـن خـا صـفت عکـر وی  گر حه اسن خا صـفتی قسـن حصـورد  ، شـود حلکه ا
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و « ســـهيع»وثــل ، آخــد آن حــه نظــر وـــی ظــدای وتعـــال اػ، فقــط در وقــام قســـن ظــوردن 
 .  حاػ هن قسهش صحيح است ،«حصير»

کـه وقصـود فـرد طور صـحيح ونعقـد وی قسن در صورتی حه . 1163 مسأله قسـن ، شـود 
س ظداوند حاشد گر حگوخدحنابراین،  .ظوردن حه ظود عات وقد  حه عظهت ظداوند »: ا

کـرد»خـا « ...سوگند کـاری را ظـواهن  ت و ضـالل ظداونـد طنـين  ـق  قسـن، «حـه عـز  وحق 
س ظداوند حاشد، وگر آنکه وقصودش اػ قسن ؛شودنهی  .  ظود عات وقد 

کــرم . 1164 مسأله گــر فــرد حــه پیــاوبر ا ــ ا خــا ســایر اوليــاء الهـــی و  اطهــار ۀخــا اجه 
کعبه قسـن حصـورد سات وانند قرآن و  شـود و تکليـف شـرعی بـر وی واضـب نهـی، وقد 

 . حکن قسن ظوردن حه ظداوند وتعال را ندارد
گر فرد قسن ظود  . 1165 مسأله ت ظداوند وتعال ههـراه نهاخـدا  ،را حا ظواست و وشي 

کـه فـردا روػه وـی»: وثاًل حگوخد گـر وقصـودش اػ بیـان ، «ْن شـاء  اهّللإگيـرم حه ظدا قسـن  ا
س ظداوند وتعال حاشـد« إْن شاء  اهّلل» ک ضستن حه نام وقد  طـور صـحيح  قسـن حـه، تبر 

 ؛ ونعقد شده است

گــر وقصــود  ــا ا گــاو  کــه روػه  ت و ظواســت رفتنش را ووی ایــن حاشــد  ــق حــه وشــي  عل 
 .  شودطنين قسهی حاطل است و ونعقد نهی، نهاخد 1ظداوند وتعال

كه قسن وی كسی   خوردشرایط 
کــه قســن وــی . 1166 مسأله ظــورد حاخــد حــالغ و عاقــل حاشــد و حــه اظتيــار و قصــد فــردی 

ـ. حنابراین، ظود قسن حصورد ـز حاشـد خـا وسنـونه ناحـالغ هرطنـد وقسن حش  هرطنـد  - هي 
کــه او را  ،ههشنــين .صــحيح نيســت - ادواری در حــال ضنــونوسنــون  کســی  قســن 

کرده اظتيار قسـن ظـورده خـا حدون قصد خا بی، خا حه ضهت عصبانی شدن، اند وسبور 
 .  صحيح نيست، در حال وستی قسن ظورده

                                                           
ت تکوخنی ظداوند وتعال است ،وقصود. 1  . ظواست و وشي 
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گــر فــرد ســفيه . 1167 مسأله کــه حــه اوــور وــالی وربــوط وــی 1ا وــثاًل ، شــودقســهی حصــورد 
 2.د صحيح نيستقسن حصورد والی را حه فقرا حده

گــر فــرد و ،ههشنــين  ــس )ورشکســته( نســبت حــها ف در آنهــا  فل  کــه اػ تصــر  اوــوالی 
کن شرع ونع شده قسن حصوردتوس ا قسن؛ صحيح نيست، ط حا ظـوردن فـرد سـفيه  او 
س در غير ووارد وغکور صحيح ویو خا  .  حاشدفل 

كه برای آن قسن یاد وی كاری   شود شرایط 
 هقدرت عهل به قسن بدون  .الف ت زیاد و ضرر قابل توج   وشق 

کارى وی . 1168 مسأله کـه انسـام آن انسان نسبت حه  در ػوـانی  - توانـد قسـن حصـورد 
کند ت فـوق - که حاخد حه آن عهل  کـه وعهـواًل غيـر العـاده براخش وقدور بوده و وشق  ای 

ح( وحسوب وی ر  ل )ح  ه قابل تحه   .  نداشته حاشد، شود خا ضرر قابل توض 

 رجحان داشتن وورد قسن  .ب 
کار حرام خا وکروهی را انسام دهد . 1169 مسأله گر فرد قسن حصورد  کار واضب خا ، ا خا 

کند ی را ترک   .  قسن او صحيح نيست، وستحب 
کـار وبـاحی را حـ . 1171 مسأله گر انسان قسـن حصـورد  طنانشـه قصـد وی اػ ، ضـا آورد ها

کار کـه رضحـان شـرعی دارد، وبـاح انسام آن   3.قسـهش صـحيح اسـت، اوـری حاشـد 
کار وباح ،ههشنين گر آن  خـا بـراى شـصص او  حاشـد 4دارای رضحان دنيـوی عقالیـی ا

   .قسهش صحيح و در غير این صورت حاطل است، داشته حاشد 5وصلحتی دنيوى
                                                           

ْسر»فصل  ،وعنای سفيه در ضلد سوم. 1  . شودعکر وی« 3333» وسألۀ «ح 

کـه در دسـت دارد را حـه ، ل وـغکور عـين شصصـی حاشـدفرق ندارد وـا. 2 واننـد اخنکـه قسـن حصـورد انگشـتر ی 
ی حاشد کل   .  هزار تووان صدقه حدهد 344وانند اخنکه قسن حصورد ، فقير صدقه دهد خا حه صورت 

نی حاشـد و قصـدش اػ ظـوردن آن غـغا، وانند اخنکه وورد قسن. 3 گـرفتن بـرای روػه ، ظوردن غغای وعي  ت  قـو 
 . اشدح

کوهوانند اخنکه قسن حصورد ورػش صبحگاهی انسام دهد خا هفته. 4  . نوردی برود ای خک حار حه 

کتـاب، وانند اخنکه قسـن حصـورد بـرای پیشـرفت در شـغل ظـود وثـل پزشـکی. 5 ـی را در کتـاب خـا  هـای ظاص 
کارخش وطالعه نهاخد  . ػوينۀ 
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کار وباحی قسن حصورد نيز ضاری است ،این حکن که فرد برای ترک   .  در ووردی 
گر آنشه فرد در ووردش قسن ظـورده . 1171 مسأله ، رضحـان ظـود را اػ دسـت حدهـد ،ا

ــه آن واضــب ن ـــش نحــل  ویت )قســن وـيســعهــل ح ــاره رضحــان پیــدا هرطنــد  ،ود(ـ دوح
 ؛ دــکن

گر قسـن حصـورد هـر روػ سـاعتی را پیـاده روػۀ وسـتحبی  1روی نهاخـد خـا هـر روػ وثاًل ا
گـردد 2،حگيرد تی این عهل برای او وضر    ،شـودقسـهش حاطـل وـی، طنانشه پس اػ ود 
گرفتن برای در آخنده دوحاره پیادههرطند  کند روی خا روػه     .وی رضحان پیدا 

 ونع نکردن پدر یا شوهر از وورد قسن .ح 
ـــدون اضـــاػه و  . 1172 مسأله ـــدر و قســـن ػن ح ـــدون اضـــاػه و رضـــاخت پ ـــد ح قســـن فرػن

گـر پـدر خـا شـوهر اػ ، صحيح است - 3حا وضود شراخط شرعی آن - رضاخت شوهر ولـی ا
 .  شودقسن ونعقد نهی، قسن ظوردن ونع نهاخند

گر پدر خا شوهر ،ههين طور قسـن ، حطـال نهاخنـداقسـن فـرد را ، ػ قسـن ظـوردنپس ا ا
 .  شودنحل  و حاطل ویو

ــر اســت،  ــر اػ روى  ،ونــع و احطــال در هــر دو صــورتشــاخان عک ــن او ــدارد ای ــی ن فرق
 .  دلسوػى و شفقت حاشد خا نه

ف از عهل به آن  احكام وفای به قسن و تخل 
کـارى را انسـام دهـد . 1173 مسأله گر انسان قسن حصـورد  کـه قسـ، ا ن حاخـد ههـان طـور 

ل وـاه صـدقه حدهـد ؛ظورده حه ضا آورد کـه روػ او  گر قسـن حصـورد  خـا  خـا روػه حگيـرد پس ا

                                                           
که روػۀ آن واضب خا حرام است. 1  . غير اػ روػهایی 

که فرد پیاده. 2 گرفتن را حا خک التزام طوری  کرده حاشد و قسهش و روی روػانه خا روػه  نحـل  حـه بر ظود واضب 
د نگرددقسن  . شود عکر وی« 3335»توضيح وطلب در وسألۀ ؛ های وتعد 

گر شراخط شرعی وضود نداشته حاشد ،حنابراین. 3 که حه وظاخف واضـب ظـود، ا  وانند اخنکه زوضه قسن حصورد 
 . طنين قسهی حاطل است، در وورد شوهرش عهل ننهاخد
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ل واه حصواند خا عزاداران اوام حسين انسـام ، را در روػ عاشـورا اطعـام نهاخـد نهاػ او 
کفاخت نهی    .کند اعهال وغکور قبل اػ آن روػ خا حعد اػ آن 

گـــر فـــرد قســـن حصـــورد وقتـــی ورخضـــش به ،ههـــين طـــور ، بـــود خافـــت صـــدقه حدهـــدا
کافی نيست که حـه  ،ههشنين .پرداظت صدقه قبل اػ بهبودی بیهار  گر قسن حصورد  ا

خارت خکی اػ اواوان خارت حضرت احـا عبـد - ز ف  -  الحسـيناهّللوثاًل حه ز وشـر 
خارت اوام دخگری، شود کافی نيست طنانشه حه ز  .  برود 

که حه ضهت عغر حه قسن ظود عهل نکند . 1174 مسأله ـاره گنـا، فردی  کف  ه نکـرده و 
ــر او واضــب نيســت گــر اػ روى فراووشــی. حنــابراین، ب ــا ، ناطــارى، ا ــا اشــتباه خ غفلــت خ

کســی او را وسبــور حــه وصالفــت حــا قســن  1،حــدون اظتيــار حــه قســن ظــود عهــل نکنــد خــا 
کوتاهی نکـرده حاشـد(، نهاخد گيری وسأله  ـاره بـر ، خا آنکه ضاهل قاصر حاشد )در فرا کف 

 .  او واضب نيست
گر وورد قسن در ووارد فوقان عکر است، شاخ واننـد اخنکـه ، دار اسـتاوری اداوـه، ا

کـرده و وقـداری اػ ػوـان فرد برای عهل حه قسن ظـوخش ػوـانی ن  عهـل حـه قسـن  را وعـي 
کند، حاقی وانده ت حاقيهانده حه قسن عهل  ت ، حاخد در ود  گر قسن ظورده تا وـد  وثاًل ا

خــارت اوــام رضــا طنانشــه اػ روی فراووشــی خکــی اػ ، بــرود خــک ســال هــر ضهعــه حــه ز
خــارت نــرود ضهعــه کنــدنســبت حــه هفتــه، ها حــه ز  .هــای حعــد حاخــد حــه قســن ظــود عهــل 

گر قسن ظورده تا آظـر عهـر سـيگار و قليـان نکشـد ،ههشنين کـه اػ روی ، ا در صـورتی 
کشيدن سيگار خـا قليـان ، فراووشی سيگار خا قليان حکشد قسهش حاطل نشده و حاخد 

 .  نهاخدرا ترک 
که تا آظـر وـاه خـک روػ را روػه حگيـرد . 1175 مسأله گر فرد وثاًل قسن حصورد  طنانشـه ، ا

فاقـًا دطـار بیهـاری شـود و بیهـارخش تـا آظـر وـاه اداوـه  انسام روػه را تـأظير بینـداػد و ات 
کنــد کــه تــأظير وی در انســام روػه ههــراه حــا عــغر بــوده، پیـدا  واننــد اخنکــه  ،در صــورتی 

                                                           
کــه  ،وـثالً . 1 ، نشــود شــوم و حــه واســطۀ وســواس وشــغول نهــاػ وــی ارن وشــغول نهــاػ  فــرد وسواســی قســن حصــورد 

که بی اره ندارد ،اظتيار حه قسهش عهل نکندطنانشه وسواس او طورى حاشد   . کف 
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ـاره بـر او ، آظـر وـاه روػه حگيـرد تواند تاکرده ویفکر وی کف  گنـاه و  قسـهش حاطـل شـده و 
گــر تــأظيرش حــدون عــغر بــوده؛ شــودثاحــت نهــی ــا ا گناهکــار وحســوب شــده و بــر او  ،او 

اره واضب وی  .  شودکف 
که در وسـاجل قبـل عکـر شـد قسـن حصـورد . 1176 مسأله گر انسان حا رعاخت شراخطی  ، ا

ــد  ــف نهاخ ــه قســن تصل  کــه حــدون عــغر اػ عهــل ح ــر وی در صــورتی  گناهکــار اســت و ب
اره»  .  شودواضب وی« کف 

سن»  ف ق  ارۀ تصل  کند خا حه هـر« کف  کند خا ده فقير را سير  که خک حنده آػاد   آن است 
که تقریبًا  کند 1گرم است طعام حدهد 334کدام خک ُود   ه  گـر  2خا براخشان لباس تهي  و ا

ســه روػ پــی در پــی روػه  حاخــد، حاشــد توانــایی انســام هــير خــک اػ ایــن وــوارد را نداشــته
که قسـن ظـورده اسـت انسـام دهـد یولی واضب نيست قضا، حگيرد ـی ، عهلی را  حت 

گر آن عهل روػه خا نهاػ حاشد  3.ا
گر انسان قسن حصورد عهلی را انسام دهد . 1177 مسأله ولی بـرای انسـام آن ػوـانی  ،ا

کـه عرفـًا سـهلوی، را تعيین نکند ی  در  ،انگـاری در انسـام واضـب نباشـد تواند تا حـد 
کند ف اػ عهل حه قسن ػوانی واقـع وـی وفای حه قسن تأظير  کـه آن عهـل را و تصل  شـود 

ت عهرش عهدًا انسام ندهد  ؛ در تهام ود 

ــ  گــر هنگــام قســن ظــوردن ،هالبت  خــاد ظــالف وقصــود وی بــوده، ا حــا ههــين ، تــأظير ز
ق وی ف اػ عهل حه قسن وحق   .  شود وقدار تأظير عهدی نيز تصل 

گــر فــرد قســن حصــو . 1178 مسأله نــی انســام دهــدا ت وعي  کــه عهلــی را در وــد  وــثاًل ، رد 
طنانشـه قصـد وی اػ قسـن ظـوردن ایـن حاشـد ، تهام واه شـعبان اوسـال را روػه حگيـرد

دها و التزام کند که تعه  دی را بر ظود واضب  خـک اػ  خعنی التزام حه روػۀ هـر، های وتعد 
ً ، روػهای واه ـف، لحاظ شده حاشد  وستقال  ، عهـدى در هـر روػ در این صورت حـا تصل 

                                                           
 . حعد اػ آن عکر شد و وساجل« 3312»در وسألۀ  ،ونظور اػ طعام. 1

 .  و وساجل حعد اػ آن عکر شد« 3313»در وسألۀ  ،ونظور اػ لباس. 2

ار. 3 کف  ارات»در فصل  ،قسن ۀتوضيح بیشتر در وورد  گردخد« کف   .  عکر 
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ــار ــف نهــوده بــر او واضــب وــی ۀکف  کــه تصل   ،ههشنــين. شــودقســن حــه تعــداد روػهــایی 
ــده ســاقط نهی ــام حاقيهان ــه اخ  ــد روػهــای دخگــر را نيــز روػه  تکليــف نســبت ح شــود و حاخ

   ؛حگيرد
ــد و التــزام بــوده ــا طنانشــه وقصــودش انعقــاد خــک تعه  ــف ، او  در ایــن فــرض حــا تصل 

لين حارعهدی اػ قسن در ا ـارۀ قسـن بـر او واضـب ، و  کف  قسهش حاطل شـده و فقـط خـک 
ۀ وی  . روػها تکليفی ندارد شود و نسبت حه حقي 
ل خا شاخان عکر است،   که قسهش اػ نوع او  گر فرد پس اػ قسن ظوردن شک نهاخد  ا

م بوده م اػ قسن بر آن ضاری وی، نوع دو   .  شوداحکام نوع دو 
گــر فــرد قســن حصــورد عهلــی را د . 1179 مسأله نــی تــرک نهاخــدا ت وعي  وــثاًل اػ ، ر وــد 

کنـد لـوعين را تـرک  ت خک واه ظوابیدن بـین الط  کـه اػ ، هنگام قسن حه ود  در صـورتی 
ــف نهاخـد حکــن وسـألۀ قبـل در وــورد آن ضـاری وــی، عهـل حـه قســن وـغکور عهـدًا تصل 

 .  شود
گر فردی )العياع حاهّلل  . 1181 مسأله خـا  ( حه براجت اػ ظداوند وتعال خـا پیـاوبر ظـداا
گـر حـه »وثاًل حگوخد ، قسن حصورد دا خا اواوان وعصومدین ظ اػ ظداوند بیزار حاشـن ا
هرطنـد حـا آن وصالفـت  ،شـودطنين قسهی حـرام وحسـوب وـی، «ام وفا ننهاخنوعده
ــارۀ وصصــوص آن را ،و در صــورت وصالفــت نشــود کف  ــارات - حاخــد  کف  ، کــه در فصــل 
 .  بپرداػد - عکر شد« 3341»وسألۀ 





 

 احكام نذر 

 ریف نذرتع
که فرد برای ظداوند وتعال . 1181 مسأله کاری خـا  ،نغر آن است  بر عهدۀ ظود انسام 
که ظواهـد هودن عهلی را قرار داده و حدان وترک ن لتزم شود و طنانشه نغر حا شراخطی 

ف وفای حه آن واضب است، آود ونعقد شود  .  بر وکل 
ــا وکــروه نيســت . 1182 مسأله ــه ظــودی ظــود وســتحب خ کــردن ح ــغر  ــه ؛ ن گــاه ح ــی  ول

ـف اػ عهـل حـه  ضهت اخنکه گنـاه حـه سـبب تصل  فرد ظـود را در وعـرض واقـع شـدن در 
 .  حاشدوکروه وی، دهدقرار وی - انگاری هرطند اػ روی تساوح و سهل - نغر

ق شدن نذر ت وحق   كيفي 
ق نهی . 1183 مسأله ت در قلب وحق  گغراندن ني  حلکـه حاخـد ، شـودنغر شرعی تنها حا 

که در تعرخف نغر عکر شد حـا  - 1حاشـد نام ظداوند وتعـال ویکه وشتهل بر  - وعنایی 
گردد کـه »: وانند اخنکه حگوخد؛ صيغۀ نغر بر زحان ضاری  برای ظدا بر عهدۀ وـن حاشـد 

                                                           
کـه در فصـل قسـن. 1 در  ،بیـان شـد«3332»وسـألۀ  ،عکر سایر اسهاء و صفات ظداوند وتعال نيز حا توضيحی 

کافی است  . صيغۀ نغر 
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گــر ورخضــن شــفا »: خــا حگوخــد 1«خــک روػ روػه حگيــرم کــه ا بــرای ظــدا بــر عهــدۀ وــن حاشــد 
 ؛ «خک روػ روػه حگيرم، خافت

گر نام ظداوند وتعال را بر زحان ضاری نکند  ا ا هرطند در قلب ظود آن را قصد ، او 
کــه روػه حگيــرم»: واننــد اخنکــه حگوخــد، نهاخــد خــا  «بــر عهــدۀ وــن حاشــد خــا بــر وــن اســت 
گـر ورخضـن شـفا خافـت روػه حگيـرم نغر وی»خا « کنن روػه حگيرم نغر وی»: حگوخد ، «کنن ا

ق نهی گر ،ههشنين .شودنغر وحق  خـا  نام اهل بیـت ،حه ضای نام ظداوند وتعال ا
کند ػادگاناوام     ؛شودنغر شرعی ونعقد نهی، را عکر 

گــر حگوخــد ــه ا کــار را انســام دهــن ،ای ظــدا»: البت  کــه فــالن  خــا « بــر عهــدۀ وــن اســت 
کـار را انسـام دهـن ،ظداخا»: حگوخد که فالن  کـه در آن نـام ظداونـد « بر عهدۀ ون است 
کار رفتـه« نادٰی و»حه صورت وتعال  ت طنـين نـغری وحـل  اشـکال اسـ، حه  ت و صـح 

 .  وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود
گــر عــالوه بــر نــام ظداونــد وتعــال . 1184 مسأله هــن در صــيغۀ آن حــا « نــغر»کلهــۀ  ظــود، ا

کردم فالن عهل را انسام دهن»عباراتی وانند  صـحيح بـودن ، عکر شـود 2«براى ظدا نغر 
 .طنين نغری وحل  اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در ایـن وـورد تـرک نشـود

گر حگوخد ،ههشنين است حکن  .  «کنن فالن عهل را انسام دهننغر وی ،ظداخا»: ا
کــافی اســت . 1185 مسأله ظــواه فارســی حاشــد خــا ؛ ظوانــدن صــيغۀ نــغر حــه هــر زحــانی 

گر وثاًل حگوخد که خک روػ روػه حگيرم لِِل »: عربی خا غير آن و نيز ا ی    ل  نغرش صـحيح « ع 
  . است

ضـــرای صـــيغۀ نـــغر وکيـــل توانـــد شـــصص دخگـــری را بـــرای ا انســـان نهی . 1186 مسأله
کـــردن بـــرای دخگـــران حـــه صـــورت فضـــولی صـــحيح نيســـت ،ههشنـــين .نهاخـــد ، نـــغر 

که براخش نغر شده آن را اضاػه دهد کسی   . هرطند 

                                                           
ۀ وـن اسـت خـا بـرای ظـدا بـر ، خا برای ظدا بر عهدۀ ون است. 1 ۀ ون حاشد خا برای ظدا بر عو  خا برای ظدا بر عو 

که خک روػ روػه حگيرم  . ون حاشد خا برای ظدا بر ون است 

 .  کنن خک روػ روػه حگيرم خا برای ظدا بر ون است نغر خک روػ روػهخا براى ظدا نغر وی. 2
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کنـدانسان نهی . 1187 مسأله . حنـابراین، تواند حا نغر برای فرد دخگری تکليف اخسـاد 
کـه شـوهرش اقـدام حـه برپـایی وسلـس ضشـن خـا عـزای اهـل کنـد  گر ػن نغر   بیـت ا

 .  عهل حه طنين نغری بر شوهر واضب نيست، نهاخد

 اقسام نذر 
 : نغر شرعی دو قسن است . 1188 مسأله

بـراى  ،طنانشه ورخض وـن شـفا خافـت»: وثل آنکه فرد حگوخد :«يزس هششوط». الف
که خک واه روػه حگيرم    1.«ظدا بر عهدۀ ون است 

کـه ن»: وثـل آنکـه فـرد حگوخـد 2:«يزس هطلك». ب هـاػ بـراى ظـدا بـر عهـدۀ وـن اسـت 
 .  شودنغر حدون قيد و شرط واقع وی، که در آن 3«شب حصوانن

 :  نغر وشروط دو قسن است . 1189 مسأله
که حه هدف شکر اػ ظدواند وتعال واقع وی .الف  ؛ شود نغری 

ت ، شـودحاخـد آنشـه حـه عنـوان شـرط در نـغر قـرار داده وـی ،در این صورت صـالحي 
گـرحنـابراین،  .گـزاری نسـبت حـه آن وضـود داشـته حاشـد شکر کنـد ا طنانشـه »: فـرد نـغر 

کرخن شود کل  قرآن   نغرش صحيح است« وبلغی را صدقه دهن ،فرػندم حافظ 
کند گر نغر  ا ا وبلغـی را صـدقه  ،طنانشه فرػندم در وساحقۀ شطرنذ برنده شود»: او 

 .  نغرش حاطل است، «دهن
کرده است .ب کاری ونعقد  که فرد آن را حه ونظور حاػداشتن ظود اػ   ؛ نغری 
کـه درظواسـت  ،ن صورتدر ای  حاخد آنشه حه عنوان شرط قرار داده اػ اووری حاشد 

ق نيافتن آن کنـد، پسندخده است، تحق  لـوعين »: واننـد اخنکـه نـغر  گـر عهـدًا بـین الط  ا
   ؛«خک ضزء قرآن حصواند ،حصواحد در آن روػ

                                                           
قنغر وشروط خا و»، غرحه این قسن اػ ن. 1  . شودگفته وی« عل 

 .  نغر حدون قيد و شرط. 2

عینغر و». حه این قسن اػ نغر 3  .  شودگفته وی« طلق خا تبر 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کــه قــباًل حــا آن   کــه طنانشــه حــا خکــی اػ ظوخشــاوندانش  کنــد  گــر طنــين نــغر  ــا ا او 
کــردهظوخشــ کــه قطــع ، صــلۀ رحــن نهاخــد خــک روػ روػه حگيــرد ،اوند قطــع رحــن  اػ آنســا 

 .  نغر وی حاطل ظواهد بود، ارتباط حا حستگان )قطع رحن( شرعًا حرام است
کند طنانشه ورخض او بهبود خاحد خا وسافرش اػ سفر . 1191 مسأله گر فرد نغر  سالن ، ا
کــردن، برگــردد ورخضــش بهبــود  عهلــی را انســام دهــد و حعــد وعلــوم شــود پــیش اػ نــغر 
کردن حه نغر الػم نيست، برگشته است وی سالن اػ سفر خا وسافر، خافته  .  عهل 

كننده  شرایط نذر 
کـه نـغر وـی . 1191 مسأله کنـد حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و حـا اظتيـار و قصـد نـغر فردی 
ــالغ. حنــابراین، نهاخــد ــه ناح ــغر حش  ــا وسنــونهرطنــد و ن ــز حاشــد خ وسنــون هرطنــد  - هي 
کـــه او را وسبـــور  ،ههشنـــين .صـــحيح نيســـت - در حـــال ضنـــون ادواری کســـی  نـــغر 
کـرده خـا  خا حه ضهت عصبانی شدن و وانند آن حـدون قصـد خـا بی اند کرده اظتيـار نـغر 

   .صحيح نيست، در حال وستی نغر نهوده
کردن فرد سفيه و فرد وحکن ن  سغر  کـه در  ،فل  ههاننـد قسـن ظـوردن آن دو اسـت 

 .  بیان شد « 3333»وسألۀ 

 بودن نذر شرایط صحيح

 ه .الف ت زیاد و ضرر قابل توج   قدرت عهل به نذربدون وشق 
کارى وی . 1192 مسأله که انسان نسبت حه  کـه  - انسام آن تواند نغر نهاخد  در ػوانی 

کنــد ت فــوق - حاخــد حــه آن عهــل  کــه وعهــواًل غيــر  العــاده بــراخش وقــدور بــوده و وشــق  ای 
ح( وحسوب وی ر  ل )ح  ه نداش شود قابل تحه     .ته حاشدخا ضرر قابل توض 

کند ،حنابراین  صی اػ قرآن را حفظ  کند سورۀ وشص  گر نغر  ت  ،ا که حه عل  در حالی 
کند روػه حگيرد در حالی  توانایی حفظ آن سوره را ندارد، ضعف شدخد حافظه خا نغر 

گرفتن برای وی ضرر داشته حاشد  .نغر او صحيح نيست، که روػه 



    / نغر احکام 

کرده . 1193 مسأله که انسان نغر  کاری  گر  ولـی  ،بـراخش وقـدور بـودهدر هنگام نغر ، ا
ت فـوق کـه وعهـواًل العـاده ووقع عهل حه نغر عاضز شود خا عهل حه نـغر بـراخش وشـق  ای 

ــل نهــی ــه داشــته حاشــد تحه  کنــد خــا ضــرر قابــل توض  ح( پیــدا  ــر  نــغرش حاطــل ، شــود )ح 
 ؛ شود و عهل حه آن واضب نيست وی

ه کند و اػ انسام آن عاضز شود ،البت  گر فرد نغر روػه  کـه احت، ا ياط واضب آن است 
خـا دو ، طعام حه فقير صدقه دهد - گرم است 334که تقریبًا  - خک ُود  ، حه ضاى هر روػ

که حه ضاى او  . روػه حگيرد، ُود  طعام حه وی حدهد 
گــر . 1194 مسأله کــه دظتــر حــالغ رشــيد ظــود را حــه اػدواح فــرد  - وــثالً  - ا کنــد  پــدر نــغر 

د در آورد کـه  ثاحـت نهـی دظتـر او تکليـف شـرعی این نغر بـرای، سي  کنـد و در صـورتی 
کردن دظتر برای این اور وهکن نباشد  ؛ نغر پدر حاطل است، راضی 

ل نهی  که وعهواًل تحه  خاد  ت ز گر پدر حتواند حدون وشق  ا ا ح(او  ر  رضاخت  ،شود )ح 
کنـد دظتر ظـود بـر وی الػم اسـت حـه نـغر ظـود عهـل  ،را بـرای طنـين اػدواضـی ضلـب 

 .  نهاخد

 وورد نذررجحان داشتن  .ب 

وثل آنکـه فـرد نـغر ؛ شود حاخد رضحان شرعی داشته حاشد آنشه نغر وی . 1195 مسأله
کار حرام خا وکروهی را ترک نهاخد کند   ؛ کند واضب خا وستحبی را انسام دهد خا نغر 

ــا وکروهــی را انســام دهــد ،حنــابراین کــار حــرام خ گــر نــغر نهاخــد  ــا ، ا کــار واضــب خ ــا  خ
کند ی را ترک     .نغر او صحيح نيست، وستحب 

کـار وبـاحی را انسـام دهـد . 1196 مسأله کنـد  گر انسان نغر  طنـين نـغری صـحيح ، ا
کــار اػ نظــر شــرعی بهتــر حاشــد و فــرد حــه قصــد ؛ نيســت وگــر آنکــه حــه ضهتــی انســام آن 

کنـد نـی را حصـورد و قصـدش اػ ، ههان ضهت نغر  واننـد اخنکـه نـغر نهاخـد غـغای وعي 
کــه در ایــن صــورت ، ظــوردن آن غــغا گــرفتن بــرای روػه حاشــد  ت  نــغر او صــحيح قــو 

   .است



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کردن عهل وباحی حـه ضهتـی اػ نظـر شـرعی بهتـر حاشـد و فـرد  ،ههين طور گر ترک  ا
کند ،براى ههان ضهت کار را نغر  وثـل اخنکـه ؛ طنين نـغری صـحيح اسـت، ترک آن 

گناهان کـه ظـوردن غـغای وـورد ، فرد براى تقوخت ارادۀ ظود نسبت حه ترک  نغر نهاخد 
تی ترک  .  نهاخد عالقۀ ظود را برای ود 

کــه رضحــان دارد . 1197 مسأله کنــد عهلــی را  گــر انســان نــغر  ــا ، واننــد نهــاػ - ا روػه خ
ت ظـاص - صدقه کيفي  نـی انسـام دهـد حه  نـغرش صـحيح ، خـا در ػوـان و وکـان وعي 

کنـد ت، است و حاخد حه ههان صورت حه نغر عهل  رضحـان ، طـه اخنکـه آن ظصوصـي 
 2؛خا نه 1داشته حاشد

کرده  گر آنشه نغر  ا ا ت براى انسام عهـلظ ظوِد  ،او  کـه آن  صوصي  حاشـد در حـالی 
ت رضحان نداشته حاشد گـر در ظانـه نهـاػ . حنابراین، شودنغر ونعقد نهی، ظصوصي  ا

که وورد نـغر ، حاشـد« بـودن در ظانـه هنگـام نهـاػ»ویژگـی ، ظواندن را نغر نهاخد طوری 
 .  نغرش حاطل است

کند . 1198 مسأله که رضحان دارد نغر  گر انسان عهلی را  گـام عهـل حـه ولـی در هن، ا
 ؛ نحل  شده و عهل حه آن واضب نيستنغر و، نغر رضحان آن اػ بین برود

نی را روػه حگيرد کند روػ وعي  ، ولی هنگـام فـرا رسـيدن آن روػ ،وانند اخنکه فرد نغر 
که در این صورت عهل حه اخش وروػه بر، حه ضهت بیهاری خا وانند آن ضر  شده حاشد 
 .  نغر بر وی واضب نيست

گــر انســ . 1199 مسأله کنــد عهــل وبــاحی را انســام دهــدا ولــی در هنگــام نــغر ، ان نــغر 
                                                           

کوفه خا روػۀ وسـتحبی پـنذ. 1 کـرده حاشـد خـا اخنکـه فـرد نـغر  وانند اخنکه نهاػ در وسسد  ل وـاه را نـغر  شـنبه او 
خا دورتـر  حضور قلب پیدا وی که حه سبب ظلوت بودنکند نهاػ واضب ظود را در اتاق حصواند  کند خا اػ ر
 .  است و نغر هن براى ههان ضهت حاشد

ــی بــرای روػۀ آن روػ وارد . 2 کنــد روػ خکشــنبه روػه حگيــرد حــا فــرض اخنکــه دســتور ظاص  واننــد اخنکــه فــرد نــغر 
ن وبلغـی را صـدقه دهـدخـخا نغر نها نشده حاشد کـه صـد ،د حـه فقيـر وعـي  قه دادن حـه فقيـر وـغکور در حـالی 

کـه وـورد نـغر نسبت حه سایر فقرا رضحانی نداشته حاشد که نهاػش را در ونزل حصواند طـوری  کند  ، خا نغر 
ــ ــزل آن را ح ــه در ون ک ــی  ــن ویژگ ــا ای ــدن نهــاػ حاشــد ح ــزل ، ضــا آورد هظوان ــدن در ون ــه نهــاػ ظوان ک در حــالی 

 . که در این ووارد نغر صحيح است، رضحانی نداشته حاشد



    / نغر احکام 

که رضحان داشته حاشد در هرطنـد  ،شـودنـغرش ونعقـد نهـی، قصد نکند، غرضی را 
کنـد و انسـاوش بهتـر اػ تـرک آن ، هنگام عهل کـرده شـرعًا رضحـان پیـدا  که نغر  آنشه 

کـه حـه ضهـت اوـر پـدر خـا وـادر؛ گردد ان شـرعی حعـد اػ نـغر رضحـ ،وانند عهـل وبـاحی 
کند  .  پیدا 

گر عهـل وـورد نـغر در هنگـام وفـای حـه نـغر دارای رضحـان حاشـد . 1211 مسأله ولـی  ،ا
نـغرش ، فرد در ووقع نغر اػ رضحان آن اطالع نداشته حاشد و حعـدًا بـراخش وعلـوم شـود

   ؛شود و وفا حه آن واضب نيستونعقد نهی
کــه بیهــار اســت و روػه بــراخش ضــرر دارد روػ نيهــه نــغر نهاخــد ، واننــد اخنکــه فــردی 

فاقًا در واه شعبان اػ بیهاری بهبودی خاحد و حتواند روػه حگيرد  .  شعبان روػه حگيرد و ات 
گـر حـه سـبب نهـی ، شـرط نيسـت، فرػنـد اضاػۀ پـدر و وـادر در نـغر . 1211 مسأله ولـی ا

کـرده نسـبت حـه او رضحـان  کـه نـغر  پدر خا وادر )طـه قبـل اػ نـغر خـا حعـد اػ آن( عهلـی 
آن عهل حـه ظـودی ظـود هرطند  ،شوده خا حاطل وینغرش ونعقد نشد، نداشته حاشد

 1.دارای رضحان حاشد
ــا اػ  . 1212 مسأله کنــد خ ــزار  کنــد در ونــزل شــوهرش وراســن عــزاداری برگ ــغر  گــر ػن ن ا

فات رضــاخت ندهــد، اوــوال وی صــدقه حدهــد ــه ایــن تصــر  ــغر ػن ، طنانشــه شــوهر ح ن
   .حاطل است
که وورد نغر حه ظودی ظود رضحان داش ،این حکن ولی بـر اثـر  ،تهدر سایر وواردی 
 .  وفا حه آن وقدور نباشد نيز ضاری است ،وانع شرعی

 اجازۀ شوهر در وورد نذر ههسر .ح 
گــر ػن حــدون اعن قبلــی خــا اضــاػۀ حعــدى شــوهرش . 1213 مسأله نســبت حــه آنشــه حــا  ،ا

کنـد نـغر وی قبـل اػ هرطنـد  ،نـغرش حاطـل اسـت، حق  استهتاع او ونافات دارد نغر 
   .اػدواح ونعقد شده حاشد

                                                           
کند. 1 گرفتن ونع نهاخند ۀروػ وانند اخنکه فرػند نغر   . وستحبی حگيرد و پدر خا وادرش وی را اػ روػه 
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صحيح بودن نغر ػن نسبت حه اووال ظودش حدون اعن قبلـی خـا اضـاػۀ  ،ههين طور
 ؛ وحل  اشکال بوده و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود، حعدی شوهر

احسـان حـه پـدر و وـادر و  2،صـدقه، ػکـات 1،ولی نغرهای والی ػن نسبت حه حذ 
ارد انسام اوور وغکور و فرقی ند، صلۀ ارحام صحيح است و نياػ حه اضاػه شوهر ندارد

 .  بر ػن واضب حاشد خا وستحب
ه در وورد حذ که حـذ  وسـتحبی انسـام دهـد ، البت  کند  طـور  خـا حـهطنانشه ػن نغر 

انی برای دخگران حذ کـه ونافـات حـا حـق  ، انسام دهد وس  در صـورتی صـحيح اسـت 
 .  واضب شوهرش نداشته حاشد خا اخنکه این نغر حا اضاػۀ وی انسام شود

گر ػ . 1214 مسأله کــه اعن شــوهر الػم اســت نا ــواردی  ــت ، در و ــا رعاخ ــا اعن وی و ح ح
ت کند، سایر شراخط صح  تواند نغر او را حه هن بزند خا او را اػ عهـل  شوهرش نهی، نغر 

 . حه نغر حاػ دارد

ف از عهل به آن  احكام وفای به نذر و تخل 
ــف اػ عهــل حــه آن . 1215 مسأله کــه بــرای قســن در ، در وفــای حــه نــغر و تصل  احکــاوی 
کـه ، شـودعکر شده ضاری وی« 3333»تا « 3331»وساجل  وگـر در وـورد نـغر روػه و نهـاػ 

کـه در وسـاجل حعـد بیـان وـی قضـای ، شـوددر صورت عهل نکردن حه آن حـا توضـيحی 
 ؛ شود واضب وی نغر نيز

کسی عهدًا حه نغر ظود عهل نکند ،حنابراین  گر  ـف ، ا ارۀ تصل  کف  گناهکار است و 
ــت آن شــوداػ نــغر بــر وی واضــب وــی کيفي  ــار ،کــه وقــدار و  کف  ــف اػ قســن  ۀواننــد  تصل 

که در وسألۀ   3.بیان شد« 3333»است 

                                                           
 .  شودص دخگر ویصبرای ظودش و حذ  نياحتی برای ش وغکور شاول حذ حذ  . 1

ق بـر فقـرا نـدارد و شـاول هـر آنشـه قرحـًة الـی اهّلل ۀصدق. 2  ؛گـرددشـود وـی حـغل وـیوغکور اظتصـاص حـه تصـد 
ه خـا وسلـس عـزاداری اوـام حسـين کنـد وـالش را حـه وسـسد خــا حسـيني  حدهـد خــا  واننـد اخنکـه ػن نـغر 

 .  حغل نهاخد الش را در راه ظدا برای انسام حذو

ار. 3 کف  کاول در وورد  ف اػ نغر و احکام وربوط حه آن ۀتوضيحات  ارات»در فصل  ،تصل   . عکر شده است «کف 
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نی را روػه حگيرد . 1216 مسأله کرده روػ وعي  که نغر  طنانشه حـدون عـغر خـا حـه ، فردی 
حاخد قضـای ، آن روػ را روػه نگيرد، خا ورخضی 1ضهت سفر )هر طند سفر غير ضروری(

  2.آن را حه ضا آورد
کــرده . 1217 مسأله کــه نــغر  نــی )وثــل نيهــ ػنــی  ، وــاه رضــب( را روػه حگيــرد ۀروػ وعي 

گــردد ــام حــيض خــا نفــاس وی وصــادف  فاقــًا حــا اخ  واضــب اســت ، طنانشــه آن روػ ات 
 . ضا آورد هقضای آن روػ را ح

کنــد وــثاًل تــا خــک ســال . 1218 مسأله گــر فــرد نــغر  هــر هفتــه روػهــای ضهعــه را روػه  ،ا
ا در روػ ضهعــه عــغری عيــد فطــر خــا قرحــان حاشــد خــ، هــاطنانشــه خکــی اػ ضهعــه، حگيــرد

 . حاخد قضای آن روػ را حه ضا آورد، وانند بیهاری خا سفر خا حيض براخش پیش آخد
کرده نهاػی . 1219 مسأله که نغر  ار - فردی  ن  - وانند نهاػ ضعفر طي  را در وقـت وعـي 

ــ طــه حــه ســبب عــغر واننــد ، طنانشــه آن را در وقــت وــغکور حــه ضــا نيــاورد، ضــا آورد هح
کـه قضـای نهـاػی را ، حدون عغرفراووشی نغر و طه عهدًا و  احتياط واضب آن است 
کرده حه ضا آورد که عهدًا حه نغر ظود وفا نکـرده که نغر  ـف اػ »، و در ووردی  ـارۀ تصل  کف 

 .  شودبر وی واضب وی« نغر

کنــد روػه حگيــرد . 1211 مسأله گــر فــردی نــغر  ن نکنــد ،ا ، ولــی وقــت و وقــدار آن را وعــي 
کافی است    .طنانشه خک روػ روػه حگيرد 

ن نکنــد ،نــينههش  ات آن را وعــي  کنــد نهــاػ حصوانــد و وقــدار و ظصوصــي  گــر نــغر  ، ا
کفاخت وی« وتر»ضا آوردن نهاػ  هخا ح ظواندن خک نهاػ دو رکعتی    .کند برای وفای حه نغر 

ص نکنــد ،ههــين طــور  کنــد صــدقه حدهــد و ضــنس و وقــدار آن را وشــص  گــر نــغر  ، ا
که عرفًا حگوخند صدقه داده کرده است ،طنانشه والی حدهد     .حه نغر ظود عهل 

کارى براى ظداونـد وتعـال حـه ضـا آورد ،ههشنين  کند  گر نغر  انسـام هـر عهلـی ، ا
کافی است روػه، وانند نهاػ  .  خا صدقه برای عهل حه نغر 

                                                           
 .  عکر شد« 213»وسألۀ ، ر فصل روػهتوضيح بیشتر در این وورد د. 1

که حدون عغر حاشد. 2 ار، در صورتی  ف اػ نغر نيز بر وی واضب وی ۀکف   . شودتصل 
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کنــد وــثاًل خــک وــاه روػه حگيــرد . 1211 مسأله گــر انســان نــغر  طنانشــه وقصــودش در ، ا
کنـد حاخد، روػۀ خک واه حه صورت پیاپی بوده ،هنگام نغر ت عهـل  کيفي  در ؛ حه ههان 

کنده حههرطند  - تواند سی روػ راوی ،غير این صورت  .  روػه حگيرد - طور پرا
کرده خکی اػ اواوان. 1212 مسأله که نغر  کند فردی  خارت  برای عهـل حـه نـغر ، را ز

کافی است خارت  خارت انسام دهد و ههان ز وگـر آنکـه ؛ واضب نيست غسل و نهاػ ز
که غسل و نهاػ خارت نيز ضزء نغرش حاشد قصدش آن بوده   .  ز

خـارت خکـی اػ اواوـان . 1213 مسأله نی پیـاده حـه ز کند در ػوان وعي  گر فردی نغر   ا
کــه اػ پیــاده رفــتن در وقــداری اػ راه نــاتوان شــود، بــرود خــا حــذ نســبت حــه ، در صــورتی 

کـه هـر ههان وقدار وی تواند وسير راه را سواره طـی  نهاخـد و احتيـاط واضـب آن اسـت 
ک  .  تواند پیاده بروده ویوقدار اػ راه را 

گر فـرد . 1214 مسأله ت - ا نـی را صـدقه  - حـا رعاخـت شـراخط صـح  کنـد وـال وعي  نـغر 
گغاشـته حـه فقيـر حدهــد، وـثاًل هنگـام نـغر، حدهـد کنـار  کـه  نـی را  کنـد پـول وعي  ، قصـد 
کار دخگری هزخنه نهاخد خا حـه ضـای آننهی هرطنـد  - پـول دخگـری، تواند آن پول را در 

   .دهدحه فقير ح - بیشتر حاشد
ه و التفـات حـه نـغرشاخان عکر است،  که فرد وال وغکور را حا وضود توض  ، در صورتی 

کنــد خــا اتــالف نهاخــد ــف اػ نــغر بــر وی واضــب ، در غيــر وــورد نــغر وصــرف  ــارۀ تصل  کف 
وـال دخگـری را حـه عنـوان عهـل حـه نـغر صـدقه ، ضـای آنه ولی الػم نيسـت حـ، شود وی
 ؛ دهد
گر آن وال حه ظودی ظ  ا ا ود تلف شود خا آن را حه سبب فراووشی و غفلت اػ نـغر او 

کرده خا وصرف نهاخد کننده تکليفی نداردنغرش و، تلف   . نحل  شده و نغر 
گر نغر انسان وشروط حاشد . 1215 مسأله گـر ورخضـش بهبـود  ،ا کنـد ا وثل اخنکـه نـغر 
نــی ،خافــت ــق پیــدا ، را حــه فقيــر صــدقه دهــد وــال وعي  طنانشــه حدانــد شــرط نــغر تحق 
 ؛ شودام وغکور در وسألۀ قبل در وورد آن ضاری ویاحک، کند وی

ق خافتن شرط گر تحق  وعلوم نباشد و نغرش نيز وشتهل بر التزام حه حاقی ، نغر ولی ا
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ت نــغر( نبــوده ف در ، نگــه داشــتن ظــود آن وــال )تــا روشــن شــدن وضــعي  گونــه تصــر  هــر 
 . وال نغر شده وانعی ندارد

نی . 1216 مسأله گر اػ وال وعي  گـ - ا گوسفند خـا  خـا  کـه بـراى صـدقه - او خـا شـتروانند 
پیش اػ آنکه حه وصرف نغر برسد وحصـولی ، است نغر شده  براى خکی اػ اواوان

ه( حه دست آخد کـه ، آن وحصول، ضدای اػ آن وال )وثل شير خا حش  کسـی اسـت  وـال 
کــرده کــه وــال و وحصــول آن را ، آن را نــغر  وگــر آنکــه هنگــام نــغر قصــدش ایــن حاشــد 
 ؛ صدقه دهد

گ  وانند پشن حدن حيوان خا وقـدارى ، ر وحصول اػ وال نغر شده ضدا نباشدولی ا
 .  حاخد حه وصرف نغر برساند، شود که طاق وی

گوسـفند را حـه فقيـر صـدقه حدهـد . 1217 مسأله کند والی واننـد  گر فرد نغر  ولـی آن ، ا
ص نکند طنانشه حعد اػ نغر حه قصد تعيـین آنشـه نـغر  1،گوسفند را هنگام نغر وشص 

گوسفندی را   .احکام وغکور در وساجل قبل را ندارد، کنار حگغارد کرده 
گوســـفند وـــیحنـــابراین،   گوســـفند خـــا فواجـــد آن اســـتفاده نهاخـــد و  توانـــد اػ ظـــود آن 

 .  دخگری را حه عنوان وفای حه نغر صدقه دهد
کــرده . 1218 مسأله کــه نــغر  گــر فــردی  نــی صــدقه دهــد ،ا ، وــالی را حــه شــصص وعي 

کننـده را نسـبت، طنانشه شصص وغکور ـه نهاخـد ءحـه انسـام نـغر بـری فـرد نـغر  ، الغو 
اػ قبول صـدقه  تواندولی وی وی، شود تأثيری ندارد و تکليف در وورد نغر ساقط نهی

که در این صورت نغر حاطل وی کند و حاضر حه پغیرش آن نشود   .  شود ظودداری 
نی را حه فقير صدقه حدهـد . 1219 مسأله کند وقدار وعي  گر انسان نغر  طنانشـه نـغر ، ا

 ،الػم نيســـت آن را اػ اوــوال وی صــدقه دهنـــد، هــل حـــه نــغر حهيــردکننــده پــیش اػ ع
که ورثۀ غيـر وحسـورهرطند  آن وقـدار را اػ سـهن ظـود اػ ، احتياط وستحب آن است 

ت صدقه دهند    ؛طرف وي 

                                                           
ی حاشد. 1 کل   .  نه عين شصصی، وال وغکور حه صورت 
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ه کرده ،البت  ت  کننده در این وورد وصي  گر نغر  حه ضهيهۀ سایر وصاخا  و وصيتش ا
 .  هل شودحاخد وطابق آن ع، لب نباشدبیشتر اػ ث

نـی صـدقه دهـد . 1221 مسأله کنـد وـالی را حــه فقيـر وعي  گـر انسـان نـغر  طنانشــه آن ، ا
 .  اش حدهدالػم نيست آن وال را حه ورثه ،فقير حهيرد

گــر فــرد پــولی را بــراى حــرم خکــی اػ اواوــان. 1221 مسأله کنــد و  خــا اواوزادگــان ا نــغر 
نی را در نظر نداشته حاشد ش حـرم حاخد آن را برای تعهير خا روشـنایی خـا فـر، ضهت وعي 

گــر  ــد و ا ام و واننــد اخنهــا صــرف نهاخ ــا اضــرت ظــد  گرواخشــی و سرواخشــی خ ــا وســایل  خ
ی بی کل  ار نياػوند آن حرم حدهد، نياػ بودوهکن نشد خا آن حرم حه     ؛آن را حه زو 

کرده گر آنشه نغر  ا ا نی حاشد ،او  کـاال ، کاال خا وسيلۀ وعي  کـه حـرم حـه آن  در صورتی 
کـارگيریخا وسيله نياػ نداشـته خـا  کـاال خـا وسـيله  حـه  ، در آن حـرم غيـر وهکـن حاشـدآن 

کـــه عکـــر شـــ - حاخـــد آن را فروظتـــه و بهـــاخش را ه ـــــبـــرای آن حـــرم هزخن - دـحـــا توضـــيحی 
 .  دــنهاخ

گر فرد والی را براى خکی اػ حضرات وعصـووين خـا اوـام ػادگـان . 1222 مسأله خـا  ا
کنـد کـه هن، حعضی اػ علهای پیشـين نـغر  گـام نـغر قصـد حاخـد آن وـال را حـه وصـرفی 

 ؛ کرده برساند

نی را قصد نکرده  ا طنانشه وصرف وعي  کـه وناسـبتی ، او  کنـد  حاخـد طـوری هزخنـه 
کـه بـرای او نـغر شـده داشـته حاشـد حا آن حضـرت ار فقيـر او ، خـا شصصـی  وـثاًل بـر زو 
کند خا در وسـالس عـزا خـا سـایر ضهـاتی ، خا حه وصارف حرم خا وزار وی برساند، صرف 

 .  داشت نام اوست هزخنه نهاخدکه ووضب بزرگ

 احكام شک در نذر

نی عهلی . 1223 مسأله ت وعي  گر فرد برای ود  وثاًل ظواندن نهـاػ شـب خـا تـالوت  - ا
کرخن کرده حاشد - روػانه خک ضزء اػ قرآن  ت وـغکور را ، را حا نغر بر ظود واضب  ولی ود 

کرده ت ، فراووش  وانـد بـرای توـی، سـالواه بوده خـا خـک  3وثاًل نداند نغر وی برای ود 
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اقل  غر حهــعهل حه ن ت وورد خقيحد  کتفـا نهاخــود  ور ـــدر وثـال وغک - دـــن خا اطهينـان ا
ت بیشـتر - واه 3 در ایـن  - هرطند احتياط وستحب است انسـام وـورد نـغر را تـا وـد 

  ،اداوه دهد - وثال تا خک سال
ت وـثاًل خـک سـال عهـل وـغکور را حـا نـغر  گر فرد حداند برای وـد  ا ا بـر ظـود واضـب او 

تی عهل را انسـام داده ،کرده و حه عنوان وفای حه نغر ت حاقيهانـده  ،ود  ولـی ندانـد وـد 
حاخد انسـام وـورد نـغر  - واه 1واه حاقيهانده خا  3وثاًل نداند  - اػ عهل طه وقدار است

ت بیشتر  . اداوه دهد - واه 3در این وثال  - را تا ود 

کنــد و . 1224 مسأله نــی را نــغر  گــر انســان عهــل وعي  نســبت حــه ، حــه ضهــت فراووشــی ا
کــرده  توانــد بــرای عهــل حــه نــغر حــهوــی، بــراخش شــک حاصــل شــود ،وقــدار آنشــه نــغر 

اقل  کتفا نهاخدحد   ؛ وقدار وورد خقين خا اطهينان ا

کنـد وبلـغ وـغکور  نـی را صـدقه دهـد و شـک  کـرده وبلـغ وعي  گر نـغر   هـزار 344وثاًل ا
کـافی اسـتهـ 344پرداظت ، هزار تووان 244تووان بوده خا   .زار تووـان حـه عنـوان صـدقه 
گر در تعداد روػه ،ههشنين کـرده شـک نهاخـد و ندانـد ا کـه نـغر  روػ  34های وسـتحبی 
هرطنــد احتيــاط وســتحب  ،وســتحبی حگيــرد ۀروػ روػ 34کــافی اســت ، روػ 24بــوده خــا 

 .  است وقدار بیشتر را انسام دهد
گــر انســان وقــدار عهــل وــورد نــغر را حدانــد . 1225 مسأله کــرده وــثاًل حد - ا کــه نــغر  انــد 
کـرده  244وبلغ  که نغر  ولـی شـک  - روػ روػه حگيـرد 24هزار تووان صدقه دهد خا حداند 

وقـدار وشـکوک را  ،الػم است برای وفای حه نـغر، کند طه وقدار اػ عهل را انسام داده
 ؛ انسام دهد

کنون   گر نداند تا  هـزار  34 حاخـد، هزار تووـان 334هزار تووان صدقه داده خا  244وثاًل ا
گـر ندانـد  گرفتـه خـا  34تووان دخگر صـدقه حدهـد خـا ا حاخـد بـرای وفـای حـه ، روػ 24روػ روػه 

 .  روػه حگيرد، روػ دخگر 34نغر 

کرده . 1226 مسأله نی را نغر  گر فرد عهل وعي  کـرده طـه  ،ا کند آنشه نغر  ولی فراووش 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کـه  1،عهلی بوده است واننـد اخنکـه ندانـد آن  - حاشـد 2«شـبهۀ وحصـوره»در صورتی 
هـزار  344روػی خـا پرداظـت  های شـبانه روػ روػه بـوده خـا ظوانـدن نافلـه 34گرفتن ، هلع

ــان صــدقه ــا  - توو ــر وهکــن حاشــد خ ــغکور بــراخش غي ــور و طنانشــه انســام حعضــی اػ او
ت فــوق ح( داشــته حاشــد وشــق  ــر  ــل نيســت )ح  ــل تحه  کــه وعهــواًل قاب ــغرش ، العــاده  ن

 ؛ نحل  شده و تکليفی نسبت حه نغر نداردو

کـه احتهـال وـی ،غير این صورت در  ـق حاخد ههـۀ اوـوری را  دهـد نـغرش حـه آن تعل 
 ؛ آورد  گرفته حه ضا

ه  ضـی  ،البت  ر  طنانشه انسام حعضـی اػ اوـور حـه ضـهيهۀ انسـام اوـور دخگـر بـراخش ح 
ضی است تکليف ندارد، حاشد ر  که ح  حاخد اوـوری  ،و در این فرض نسبت حه وقداری 

که احتهال قوی ق نغر حاشددتر وی را  م نهاخد، هد وتعل   .  بر سایر ووارد وقد 
کنــد. 1227 مسأله ــغر  گــر فــرد عهلــی را ن کــرده ،ا ــغر  کنــد آنشــه ن طــه ، ولــی فراوــوش 

کــه  3،عهلــی بــوده اســت توانــد خکــی اػ وــی، حاشــد« شــبهۀ غيــر وحصــوره»در صــورتی 
کــه احتهــال وــی گرفتــه را انســام دهــداوــوری  ــق  کــه حــا  ،دهــد نــغرش حــه آن تعل  طــوری 

 ؛ هينان حه وصالفت حتهی حا نغر براخش حاصل نشودانسام آن اط

ه کـه ضـزء وـوارد شـبهۀ غيـر وحصـوره اسـت  ،البت  طنانشه انسام حعضـی اػ اوـوری 
ضــی حاشــد ر  کــه در  - ههاننــد شــبهۀ وحصــوره، بــراخش غيــر وهکــن خــا ح  حــه توضــيحی 

گغشت  .  نحل  وحسوب شده و تکليفی نسبت حه آن نداردنغرش و - وسألۀ قبل 
گر شصصی . 1228 مسأله کـه آن وـال  ا کند  کند والی را صدقه حدهد و فراووش  نغر 

کرده خا اختام کـه ، را وثاًل برای فقرا نغر  کـافی اسـت آن را حـه ختيهـی  بـرای عهـل حـه نـغر 
   .نياػوند و فقير حاشد بپرداػد

                                                           
خارت است حذ، صدقه، روػه، های وتباین حا هن وانند نهاػونظور اعهال وصتلف و عنوان. 1  . و ز

م  بهۀتوضيح وعنای ش. 2 « 2» پـاورقی ،«331» ۀصـفح ،«دیـن»فصـل ، وحصوره و غير وحصوره در ضلد سو 
 . عکر شده است

خارت است حذ، صدقه، روػه، های وتباین حا هن وانند نهاػاعهال وصتلف و عنوان ،ونظور. 3  . و ز



    / نغر احکام 

د و عــاما - طنانشــه ندانــد وــال را بــرای فقــرا ،ههــين طــور کــرده خــا  - عــن اػ ســي  نــغر 
کرده استفقط برای فقرای سادات  د فقير بپرداػد ،نغر   .  کافی است آن را حه سي 

صــی را . 1229 مسأله کنــد وــال وشص  گــر انســان نــغر  کنــار  - 1ا کــه آن را  واننــد فرشــی 
ن - گغاشته کن ،دــی اهدا نهاخـحه وسسد وعي  کـدام خـــولی فراوـوش   ک اػـــد آن را بـرای 

کرده - وثالً  - که وورد نظرش بوده حا ق، دو وسسد نغر  ص حاخد وسسدی را  رعـه وشـص 
ـه الػم اسـت در تعـداد سـهام قرعـه؛ نهاخد و فرش را حه ههان وسسد اهـدا نهاخـد ، البت 

ت و ضعف لحاظ نهاخد  .  درضۀ احتهال را اػ ضهت قو 

گر فرد وی و وسـسد  داند فرشـی را بـرای خکـی اػ دو وسـسد اويـر الهـؤونينوثاًل ا
کــرده اوــام حســين کــرده ،نــغر  انشــه احتهــال اخنکــه طن، ولــی وــورد نــغر را فراوــوش 

کرده دو برابر وسسد اوام حسين فرش را برای وسسد اوير الهؤونين ، حاشـد نغر 
کاغغهای قرعه را سه عدد انتصاب ویتعداد ُرقعه کند و بر روی دو تا اػ آنها نـام ها خا 

گـر  را وی و بر روی خکی نام وسسد اوـام حسـين وسسد اوير الهؤونين نوخسـد و ا
کاغـــغهای قرعـــه را دو عـــدد انتصـــاب تعـــداد ُرقعـــه، ابـــر اســـتایـــن احتهـــال بر هـــا خـــا 

کاغغ وی  .  نوخسدنام خک وسسد را وی ،نهاخد و بر روی هر ُرقعه خا 
کاغغها را وصلوط نهودهُرقعه ،سپس که قابل حدس و تشـصيص اػ  ،ها خا  طوری 
که در آن ورقوم شد؛ کندو خکی اػ آنها را ظارح وی هن نباشد وـورد ، هنام هر وسسدی 

 .  دهدنغر را حه ههان وسسد وی
کـرده اسـت خـا بـرای  ،ههين طـور ن نـغر  گـر ندانـد وـال وـغکور را بـرای وسـسد وعـي  ا

ن ۀحسيني    .  حکن وغکور ضاری است، وعي 

                                                           
ن. 1  . است« عين شصصی» ،ونظور اػ وال وعي 





 

 احكام عهد
ـد شـود « عهد» . 1231 مسأله که فرد حا ظداوند وتعال پیهـان ببنـدد و وتعه  آن است 

ک کارى را انسام دهد خا ترک نهاخد و عهل  واننـد قسـن خـا نـغر  ،ردن حه عهـد شـرعیکه 
   1.واضب است

ولـی ، در عهد شـرعی هـن واننـد قسـن خـا نـغر حاخـد صـيغه ظوانـده شـود . 1231 مسأله
کافی اسـت حگوخـد؛ الػم نيست صيغۀ آن حه عربی حاشد کنن  حـا ظـدا عهـد وـی»: پس 

کـه فـالن عهـل را انسـام دهـن خـا  حا تو عهد وی ،خا ظداخا کنن خا عهد ظدا بـر وـن اسـت 
   .«هل را ترک نهاخنفالن ع
عهـل حـه ، قلبی حاشد و فرد صيغۀ عهد را نصوانده حاشـد، طنانشه عهد ،حنابراین 

  ؛ هرطند وفای حه آن وطابق حا احتياط وستحب است، آن واضب نيست
گــر حگوخــد ــا ا کــار را انســام دهــنظــداخا قــول وــی»: او  کــه فــالن  عهــد شــرعی « دهــن 
 .  شودوحسوب نهی

دخگــری را بــرای اضــرای صــيغۀ عهــد وکيــل توانــد شــصص  انســان نهی . 1232 مسأله
ــد ــه صــورت فضــولی صــحيح نيســت ،ههشنــين .نهاخ ــرای دخگــران ح ــردن ب ک  ،عهــد 

                                                           
ا ظداونــد وتعــال دارد و شــاول عهــد و پیهــان حــا غيــر اظتصــاص حــه عهــد حــ ،احکــام وــغکور در ایــن فصــل. 1

 .  شودظداوند وتعال نهی



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

که براخش عهد شده آن را اضاػه دهدهرطند   . کسی 
کـه عهـد وـی  . 1233 مسأله کسـی  ت عهـد کنـد و ههـينشـراخط  ، طـور شـراخط صـح 

که در وساجل ههانند قسن وی  ؛ عکر شد« 3332»تا « 3333»حاشد 

ه کـردن حـه وـورد عهـد نهـی نهاخنـد ،البت  کـردن خـا عهـل  گر پدر خا شوهر اػ عهد  در ، ا
که حه سبب نهی و در  شـودعهـد حاطـل وـی، رضحان عهد وغکور اػ بـین بـرود، صورتی 

ونعقد شدن عهد خا حاطل شـدن آن وحـل  اشـکال اسـت و وراعـات  ،غير این صورت
 .  وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود

 :  وع استعهد شرعی دو ن . 1234 مسأله
کنن طنانشـه حا ظداوند وتعال عهد وی»: وثل آنکه فرد حگوخد :عهذ هششوط. الف

در این نوع عهد الػم است حعد اػ آنکه ؛ «خک هفته روػه حگيرم ،ورخض ون شفا خافت
 1.حه وورد عهد عهل نهاخد، حاضت فرد برآورده شد

کـه نهـاػ یحـا ظداونـد وتعـال عهـد وـ»: وثل آنکـه فـرد حگوخـد 2:عهذ هطلك. ب کـنن 
شـود و وفـای حـه آن واضـب حـدون قيـد و شـرط واقـع وـی ،ایـن نـوع عهـد؛ «شب حصوانن

 3.است
کـه در وسـاجل ، احکام این دو نوع عهـد  بیـان « 3353و  3355»ههاننـد نـغر اسـت 
 .  شد

گـر فـرد حـه عهـد شـرعی ظـود عهـدًا عهـل نکنـد . 1235 مسأله کـرده و واضـب ، ا گنـاه 
اره حدهد کف  کنـدخعنـی خـک حنـده در را، است  خـا آنکـه شصـت ، ه ظداونـد وتعـال آػاد 

کدام خک ُود  طعـام بپـرداػد کـه ، خـا دو وـاه پـی در پـی روػه حگيـرد، فقير را سير خا حه هر 
ارات»توضيح آن در فصل   .  عکر شده است« کف 

                                                           
قعهد وشروط خا و»، حه این قسن اػ عهد. 1  .  شودگفته وی« عل 

 .  عهد حدون قيد و شرط. 2

عیعهد و» ،حه این قسن اػ عهد. 3  . شودگفته وی« طلق خا تبر ُ



 

 )ذبح و نحر و صید حیوانات( حیوانات ۀتذكی

 وعنای تذكيۀ حيوانات
ــرای ،«تغکيــه» . 1236 مسأله کــه  عبــارت اســت اػ شــيوۀ شــرعی ب ــات  کشــتن حيوان

  .گرددحالل شدن آنها وی ،ووضب پاک شدن و در حعضی ووارد
ه حه نوع حيوان  ْحر»خا « عحح»حه واسطۀ  ،این اور حا توض  حـا  - 1و غيـر آن« صـيد»خـا « ن 

کـــه تفصـــيل آنحاصـــل وـــی - رعاخـــت شـــراخط هـــر وـــورد در وســـاجل حعـــد عکـــر  ،شـــود 
 . گردد وی

كه قابل تذكيه هستند  حيواناتی 

 گوشت  حيوانات حالل 
گوشت»تهام  . 1237 مسأله پاخان عنا« حيوانات حالل   پرندگان و غير آنهـا، اػ طهار

 ،قابـل تغکيـه هسـتند - طه اهلـی حاشـند خـا وحشـی و طـه ظشـکزی حاشـند خـا آبـزی -
ت تغکيهرطند   .  آنها وتفاوت است ۀکيفي 

                                                           
 .  شودعکر وی« 3121»و « 3233»وانند آنشه در وساجل. 1
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گـــر حيوانـــات وـــغکور ظـــون ضهنـــده داشـــته حاشـــند تغکيـــۀ آن حيوانـــات حاعـــب ، ا
گردخــده و پــاک وحســوب شــوند و طنانشــهشــود  وی ظــون ضهنــده  ظــوردن آنهــا حــالل 

که وردار آنها پاک است، نداشته حاشند گوشـت ، اثر تغکيه، اػ آنسا  فقط حالل شدن 
 .  حاشدآنها وی

کـه عکـر ظواهـد شاخان عکـر اسـت،  گوشـت حـه واسـطۀ عوارضـی  گـر حيـوان حـالل  ا
گوشت شود 1شد کی حـدن حيـوان  ،ثـر تغکيـۀ آنحاػ هن قابل تغکيـه اسـت و ا، حرام  پـا
 .  ولی ظوردن آن حرام است ،است

ــه در وســألۀ قبــل بیــان شــد . 1238 مسأله ک ــراه ،ههــان طــور  ــات  ۀهــای تغکي حيوان
گوشت حا هن وتفاوت است  - طه اهلی حاشند و طه وحشی - این حيوانات، حالل 

کـــه و طنانشـــه حيوانـــات وـــغکور  شـــوندشـــوند تغکيـــه وـــی« عحـــح شـــرعی» در صـــورتی 
نيـز « صيد حا سگ شکاری تعلين دخده»خا « صيد حا سالح» ۀحه وسيل ،دحاشن 2وحشی

   .شوندتغکيه وی
 : شوداػ حکن فوق ووارد عیل استثنا ویشاخان عکر است، 

ْحر»شتر فقط حا  .الف ت نحـر شـتر عکـر ظواهـد شـد - «ن  کيفي  که در   - حا توضيحی 
 . شودتغکيه وی

که در وباحب وربـوط حـه آن حا تو - «صيد»ولز فقط حا ، ويگو، واهی .ب ضيحی 
 .  شوندتغکيه وی - شودعکر وی

 گوشت  حيوانات حرام 
گوشـت»اػ ويان  . 1239 مسأله  ،حاشـدوـوارد عیـل قابـل تغکيـه نهـی« حيوانات حرام 
 :  عحح خا صيد شوندهرطند 

 ؛حيوانات نسس العين )سگ و ظوک ظشکزی( .الف

                                                           
 . عکر شده است« 3151تا  3133»در وساجل  ،این ووارد. 1

 .  شودعکر وی« 3233تا  3231»در وساجل  ،«وحشی»ونظور اػ . 2



    / حيوانات ۀتغکي 

کـه داظـل ػوـين النـه داشـته و ظـون ضهنـده دار .ب کـوطکی  واننـد ؛ نـدحيوانات 
  ؛سوسهار و راسو، ووش ظروا، ووش
و  وورطــــه، سوســــک، وگــــس، واننــــد پشــــه؛ هــــا و حشــــرات )غيــــر ولــــز( کــــرم .ج
  ؛حلزون، ابرخشن کرم

کـــــــه ظـــــــون ضهنـــــــده ندارنـــــــد .د گوشـــــــتی  واننـــــــد وـــــــار و ؛ حيوانـــــــات حـــــــرام 
خایی ، صدف، پولک حدون واهی خایی، اسفنذ در خـایی، ستارۀ در و سـایر ، عروس در

خ  .  ایینروتنان در
گوشت» . 1241 مسأله قابـل  - حه ضز آنشه در وسألۀ قبـل عکـر شـد - «حيوانات حرام 

حيوانــات وســز »و ایــن حکــن شــاول ، حاشــند خــا غيــر آن طــه درنــده ،تغکيــه هســتند
 .  شودظرس و ويهون نيز وی، وانند فيل« شده

گــر حيوانــات وــغکور ظــون ضهنــده داشــته حاشــندشــاخان عکــر اســت،  تغکيــۀ ایــن ، ا
حاشـد و هرطند ظوردن آنها حـرام وـی 1،شود پاک وحسوب شوند حيوانات حاعب وی

کــه وــردار آنهــا پــاک و حــرام وی ، حاشــد طنانشــه ظــون ضهنــده نداشــته حاشــند اػ آنســا 
 . تغکيه اثری ندارد

ــــت تغکيــــه دارنــــد و دارای ظــــون  . 1241 مسأله کــــه قاحلي  گوشــــتی  حيوانــــات حــــرام 
 :  آنها اػ قرار عیل است« تغکيه»های راه، هستند 2ضهنده
گر حيوانات وغکور .الف  ،شـوند« عحح شرعی» - طه اهلی حاشند و طه وحشی - ا

گوشــت عکــر وــی کــه بــرای عحــح حيوانــات حــالل  شــود عحــح خعنــی حــا رعاخــت شــراخطی 
 ؛ آنها حرام است  هرطند ظوردن، حاشندپاک وی، شوند

                                                           
که تغکيه شده حاشند پاک اسـت و انتفـاع اػ  ،حنابراین. 1 طرم توليد شده اػ پوست این حيوانات در صورتی 

ـــرای نگهـــداری آب ـــا ظـــرف ب ـــوان وشـــک خ ـــه عن ـــواع ظـــوراکی، روغـــن، شـــير، آن ح هـــا و عســـل و ســـایر ان
اغی نشده حاشـد، ها اشکال ندارد آشاويدنی ـاغی در ؛ هرطند دح  ولـی احتيـاط وسـتحب اسـت قبـل اػ دح 

گونه ووارد استعهال نشود  . این 

کــه ظــون ضهنــده نــدارد. 2 گوشــتی  کــه بیــان شــد وــردار حيــوان حــرام   ،پــاک اســت و در هــر حــال، ههــان طــور 
 . و تغکيۀ آن اثری ندارد حاشد ظوردن آن حرام وی
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گر حيوانات وغکور وحشی حاشند و حا سـالح  .ب خعنـی حـا  ،شـوند« صـيد شـرعی»ا
گوشـت وحشـی حـا اسـتفاده اػ سـالح رعاخت شراخط که برای صيد حيوانـات حـالل  ی 

 ؛ آنها حرام است  هرطند ظوردن، حاشند پاک وی، شود صيد شوندعکر وی
گـر حيوانـات وـغکور وحشـی حاشـند و حـا سـگ شـکاری تعلـين دخـده صـيد  .ج ا ا او 
گوشــت وحشــی حــا  ،شــوند کــه بــرای شــکار حيوانــات حــالل  خعنــی حــا رعاخــت شــراخطی 
حاشـد  آنها وحل  اشکال وی ۀتغکي، شود شکار شونداده اػ سگ شکاری عکر ویاستف
 . واضب حکن وردار را دارندحنابر احتياط  و

 های تذكيه نشانه
گوشــت . 1242 مسأله گــر اضزایــی واننــد  اػ ، پیــه و دنبــه، طربــی، ضگــر 1،پوســت، ا

گيـرد که قابـل تغکيـه اسـت در اظتيـار انسـان قـرار  کـه آن ، حيوانی  ولـی وعلـوم نباشـد 
شــود و تحقيــق در وــورد آن الػم پــاک وحســوب وــی، يــوان تغکيــه شــده اســت خــا نــهح

هـای تغکيـه وگـر آنکـه دارای خکـی اػ نشـانه، حاشـدولی ظـوردن آنهـا حـرام وـی؛ نيست
 2.حاشد

ــا آن تغکيــ)راه« هــای تغکيــهنشــانه» . 1243 مسأله کــه ح حيــوان ثاحــت  ۀهــای شــرعی 
 :  شود( اػ قرار عیل است وی

 ؛ گرفتن اػ دست وسلهان .1
کردن اػ حاػار وسلهانان .2  ه   ؛ تهي 
اجل حعــد ظواهــد ــــکــه توضــيح آنهــا در وس؛ ســاظت خــا توليــد ســرػوين اســالوی .3 
 . آود

                                                           
اغی شده و اػ آن طرم طبيعی ساظته شده است. 1 که دح  اغی نشده و طه پوستی  که دح   .  طه پوستی 

ـه شـده )وشـکوک التغکيـه( ،شاخان عکر است. 2 کـه اػ طنـين طروـی تهي  ؛ حاشـدصـحيح وـی ،نهاػ حا لباسی 
گو وگر آنکه وعلوم حاشد وربوط حه اضزای روح و در ایـن  شـت دارای ظـون ضهنـده اسـتدار حيـوان حـرام 

توضـيح بیشـتر  .های تغکيـه را دارا حاشـد خـا نداشـته حاشـدحکن فرقی نيست بین اخنکه طرم وغکور نشانه
ل  .  شرط طهارم و پنسن عکر شد، «شراخط لباس نهاػگزار» وبحب، در این وورد در ضلد او 
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 3 .گرفتن از دست وسلهان 
گر انسان طيزی اػ اضزایی وانند گوشت . 1244 مسأله پیـه و ، طربـی، ضگـر 1،پوست، ا
که قابل تغکيه است را اػ ، دنبه ه نهاخد« وسلهان»اػ حيوانی  کـهد ،تهي  وسـلهان  ر حالی 

فی وناسب حا تغکيه در آن انسام دهد گوشـت خـا دنبـه را بـرای  - وغکور تصر  واننـد اخنکـه 
، ظوردن حفروشد خا آن را برای ظوردن وقابل وههان قرار دهد خا طرم طبيعی را برای لباس

 . شودحکن حه تغکيۀ شرعی آن حيوان وی - 2عرضه نهاخد فرش و زیر انداػ
ف گر تصر  گوشـت خـا ، وناسـب حـا تغکيـه نباشـد، وسـلهان در آن ولی ا وثـل اخنکـه 

کنــد خــا وعلــوم نباشــد آن را بــرای ظــوردن انســان ، پیــه را بــرای تغغخــۀ حيوانــات عرضــه 
 - کـه ارتبـاطی حـا تغکيـۀ حيـوان نـدارد - کند خا حه عنـوان ظـوراک حيوانـات عرضه وی
 .  شودنهی در این صورت حکن حه تغکيۀ شرعی آن حيوان، نهاخد عرضه وی

گوشـت . 1245 مسأله گر اضزایی وانند  کـه ، طربـی، پوسـت، ا پیـه و دنبـه اػ حيـوانی 
گيـرد حکـن وـغکور در ، قابل تغکيه است اػ وسلهان غير شـيعه در اظتيـار انسـان قـرار 

رعاخــت ، هرطنــد حــه عقيــدۀ آن وســلهان ،شــودوســألۀ قبــل نســبت حــه آن ضــاری وــی
ون حـــه وقـــدار وتعـــارف اػ ظـــروح ظـــ، وثـــل عکـــر نـــام ظداونـــد وتعـــال - شـــراخط تغکيـــه

گلو، حيوان  .  الػم نباشد - برخدن طهار وسرای 
ه کـه وی شـراخط شـرعی تغکيـه در وـغهب  ،البت  گر خقين خا اطهينان حاصل شـود  ا

 ؛ شودحکن وغکور ضاری نهی، شيعه را رعاخت نکرده
ــا عقيــدۀ اشــتباه  ــت نکــردن آن اػ روی ندانســتن وســأله خ کــه رعاخ ــواردی  ، وگــر و

 3.غکيه حيوان نداشته حاشدضرری حه ت
کـه ظـون ضهنـده شاخان عکـر اسـت،  گوشـتی  گـر وسـلهان وـغکور حيوانـات حـرام  ا

                                                           
اغی شده و . 1 که دح  اغی نشده و طه پوستی  که دح   .  اػ آن طرم طبيعی ساظته شده استطه پوستی 

و آشــاويدنی  عســل و ســایر انــواع ظــوراکی، روغــن، خــا آن را حــه عنــوان وشــک خــا ظــرف بــرای نگهــداری آب. 2
 . عرضه نهاخد

 . شودعکر وی« 3233»توضيح آن در وسألۀ . 3
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ـــد ـــاهی حـــدون پولـــک - ندارن ـــد - وثـــل و ـــين ، را حـــالل حدان طنانشـــه اػ دســـت طن
ــه شــده گوشــت و واننــد آن تهي  کــه احتهــال عقالیــی داده شــود اػ  - وســلهانی  طــوری 
کـه وی عق حنـابر احتيـاط  - يـده حـه حـالل بـودن آن دارد(ههان نوع حرام حاشد )نوعی 

 .  واضب حکن حيوان تغکيه شده را ندارد و حالل بودن آن وحل  اشکال است
کــه عقيــده حــه حــالل بــودن وــاهی حــدون  ،حــه عنــوان وثــال گــر وســلهان غيــر شــيعه  ا

کنسرو واهی را بـرای ظـوردن حفروشـد خـا آن را بـرای ظـوردن وقابـل انسـان ، پولک دارد
کنسـرو وـغکور اػ وـاهی حـدون پولـک ، دقرار ده طنانشه انسان احتهال عقالیی دهد 

ه شده  1.واضب ضایز نيستحنابر احتياط  ظوردن آن، تهي 

 2 .كردن از بازار وسلهانان ه   تهي 
ــــغکور در وســــألۀ  . 1246 مسأله ــــر انســــان شــــيجی اػ اضــــزای و گ را اػ حــــاػار « 3233»ا

ـــه کننـــده و، کنـــد وســـلهانان تهي  علـــوم نباشـــد و طنانشـــه وســـلهان نبـــودن عرضـــه 
فی وناسب حـا تغکيـه در آن انسـام دهـد عرضه وشـاحه آنشـه در وسـألۀ  ،کنندۀ آن تصر 

 2.شودحکن حه تغکيۀ شرعی آن وی، عکر شد« 3233»

کـه  ،طنانشه حاػار وربوط حه وسلهانان غير شيعه استشاخان عکر است،  حکهی 
 .  شوددر وسألۀ قبل بیان شد در وورد آن ضاری وی

 1 . توليد در سرزوين اسالویساخت یا 
کــه در  . 1247 مسأله ۀ اوليــه آنهــا اػ اضزایــی اســت  کــه وــاد  گــر اشــياء و وحصــوالتی  ا
ـه شـده حاشـد، عکر شـد« 3233»وسألۀ  حکـن وسـألۀ قبـل در ، در سـرػوين اسـالوی تهي 

 . شودوورد آن ضاری وی

                                                           
 . ظواهد آود« 3113و  3113»در وساجل  ،در این ظصوص توضيح بیشتر. 1

که برای ظوردن عرضه وـیفرآورده ۀتهي   ،حنابراین. 2 گوشتی  کـه اػ فروشـنده اػ حـاػار وسـلهانان ،شـودهای  ای 
کـه بیـان شـد ،وعلوم نيست وسلهان است خا غير وسلهان  ۀحکـن حـه تغکيـ ،اشکال ندارد و حا توضيحی 

 . شودآن وی
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شـود سرػوين اسالوی شاول شهر و روستای وسلهان نشين وـیشاخان عکر است، 
کنا ـار حاشـندهرطند  ،ن آن شهر خا روستا وسلهان بودهکه غالب سا کف  . تحت سـلطۀ 

ت غير وسلهان بیشتر اػ وسـلهانان خـا وسـاوی حـا آنـان حنابراین،  که ضهعي  در صورتی 
 . حکن سرػوين اسالوی را ندارد، حاشند

گوشـــت . 1248 مسأله ـــۀ آنهـــا  لي ۀ او  ـــاد  ـــه و ک طـــرم ، پوســـت، اشـــياء و وحصـــوالتی 
ط ای حيوانات قابل تغکيـه اسـت و توسـآن اػ اضزپیه و دنبه و وانند ، طربی، طبيعی

ــاػار وســلهانان عرضــه وــی ــا در ح ــا اػ ســرػوين اســالوی آورده شــدهوســلهان خ ، شــود خ
ـار خـا حـاػار آنـان خـا سـرػوين غيـر اسـالوی  طنانشـه وعلـوم اسـت آن وحصـوالت را اػ کف 

کرده ه  کـه در وسـاجل قبـل بیـان شـد - در صـورتی، انـدتهي  تغکيـه  - حـا لحـاظ شـراخطی 
که احتهال عقالیی داده شود پیراوون تغکيه و عحح اسالوی شده وحسوب وی شوند 

 .  آنها تحقيق شده است

کــه در  . 1249 مسأله ۀ اوليــه آنهــا اػ اضزایــی اســت  کــه وــاد  گــر اشــياء و وحصــوالتی  ا
 1،در سـرػوين وسـلهانان روی ػوـين و واننـد آن افتـاده حاشـد، عکر شد« 3233»وسألۀ 

آن  ۀولـی حکـن حـه تغکيـ ،شـوندپـاک وحسـوب وـی، اشدطنانشه شک در تغکيۀ آن ح
کـه در وگر آنکه وعلوم حاشد قباًل دارای خکی اػ نشانه؛ وحل  اشکال است های تغکيه 

 .  وساجل قبل بیان شد بوده است

گوشـــت . 1251 مسأله ۀ اوليـــه آنهـــا  کـــه وـــاد  طـــرم ، پوســـت، اشـــياء و وحصـــوالتی 
ــ، طربــی، طبيعــی ــا ح ــافر خ ک کشــور غيــر پیــه و دنبــه و واننــد آن اســت و اػ  ــا  ــار خ کف  اػار 

وگـر آنکـه وعلـوم حاشـد ؛ حکـن حيـوان تغکيـه نشـده را دارد، اسالوی تهيه شـده اسـت
که در وساجل قبل بیان شد بوده استقباًل دارای خکی اػ نشانه    2.های تغکيه 

                                                           
کنار ظياحان. 1 کرده و آن را در  گغاشتهکوطه و وعبر عه، وانند آنشه افراد اػ آن اعراض   .  اندووی 

کافر حه اخنکه اشياء و وحصوالت وغکور تغکيـ. 2 هـای تغکيـه شـرعی شـده اسـت خـا دارای نشـانه ۀظبر دادن 
کـرده ،است ـه  عا نهاخد آن را اػ وسلهان خا حاػار وسلهانان تهي  کـه ووضـب خقـين ، وثل اخنکه اد  در صـورتی 

کافی نيست  . خا اطهينان نشود 
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 احكام ذبح حيوانات

 ت ذبح  كيفي 

که طهـار عضـو حيـوان حـه 1شيوۀ شرعی سربرخدن حيوان . 1251 مسأله طـور  آن است 
 : و آنها عبارتند اػ برخده شود کاول

س )نای( .1    ؛وسراى تنف 
  ؛وسراى ظوردن و آشاويدن )ِورى( .2
که در دو طرف ورى و نای قرار دارند .4و  3 گردن   .  دو شاهرگ 
س( حــه ، احتيــاط واضــب شــکافتن آنهــاحنــابر  و  کاوــل نــای )وســرای تــنف  خــا برخــدن 

کافی نيست  .  تنهایی 
کـه عحـح حيـوان اػ  طهـار عضـو ػوـانی واقـع وـی برخـدن ایـنشاخان عکر است،  شـود 

کــه واننــد  گلــو  گــردد 2اســت« ُوهــره»قســهت پــایین برآوــدگی زیــر  در غيــر ایــن ؛ انســام 
اػ وحــل  برضســتگی ، زیــرا آغــاػ ایــن دو عضــو، شــوند نــای و وــری قطــع نهــی ،صــورت
گردن خا پـا، حا رعاخت اور وغکور. حنابراین، حاشد وغکور وی یین آن عحح حيوان اػ وسط 
 . وانعی ندارد

کنـد تـا حيـوان حهيـرد و  . 1252 مسأله گر فرد حعضی اػ این طهار عضو را ببـرد و صـبر  ا
کنــد ــۀ آنهــا را قطــع  کــه  3،گيــردعحــح شــرعی صــورت نهــی، حعــد حقي  ولــی در صــورتی 

کـافی ، حاقيهاندۀ طهار عضو را پیش اػ ضـان دادن حيـوان و ضـدایی سـر اػ حـدن ببـرد
 .  است

ــوان را اػ  . 1253 مسأله ــح حي ــرد عح ــر ف گ ــو )ضــوػک( ا گل ــر  ــاالی برآوــدگی زی قســهت ح
                                                           

ت نحر شتر .شود« نحر»که حاخد « شتر»غير اػ . 1  . شودعکر وی« 3233»در وسألۀ  ،کيفي 

کـه اػ غضــروف تشــکيل شـده و حــه آن  ،ونظـور. 2 گــردن خــا حنسـره اســت  گفتــه « ضـوػک»برآوــدگی ضلـوی  نيــز 
 . شودناويده وی« ضوػة»و در لغت عرب  شودوی

کــه . 3 س( در ووقــع ػنــده بــودن حيــوان و حقيــۀ وســار« نــای»در صــورتی  ی حعــد اػ وــوت آن برخــده )وســرای تــنف 
کافی نيست، حنابر احتياط شده  . واضب برای تغکيه 



    / حيوانات ۀتغکي 

ــه شــود و طهــار عضــو را اػ قســهت  ولــی قبــل اػ ضــان دادن ،انســام دهــد حيــوان وتوض 
ق وی، پایین برآودگی قطع نهاخد  ؛ شودعحح شرعی وحق 

که در این صورت  حيـوان قابـل عحـح ، وگر آنکه سر اػ حدن حيوان ضدا شده حاشد 
 .  شودشرعی نيست و وردار وحسوب وی

کـه اػ طهـار عضـو . 1254 مسأله نـد  گوسفند را طـورى حک  گلوى  گرگ  گر وثاًل  طيـزى  ا
گوسفند حرام وی، نهاند س( طيـزى  .شود آن  گر اػ نای )وسرای تـنف  ههشنين است ا
کـه وقـدارى اػ آنهـا آویـزان حـه سـر، نهاند کنـد  گر طهـار عضـو را طـوری قطـع  خـا ، حلکه ا

صل حه حدن گوسفند حنابر احتياط و، حاقی حهاند وت   .  شود اضب حرام ویآن 

گر غير اػ طهار عضو وغکور  ند ولی ا گوسفند ػنـده حاشـد و حـه ، را حک  که  در صورتی 
گفته وی که   .  حاشد حالل و پاک وی، ببرند آن را شود سرِ  دستورى 

ن حعد اػ برخده شدن طهار عضو . 1255 مسأله  - عکر شـد« 3233»که در وسألۀ  - وعي 
کننـد تـا رو کهی صـبر  سـپس ، ح اػ حـدن حيـوان ظـارح شـودحنابر احتياط واضب حاخد 

 ؛ سر حيوان را اػ حدنش ضدا نهاخند

کننـد گر سر حيـوان را عهـدًا قبـل اػ ظـارح شـدن روح ضـدا  ه ا حـه عحـح شـرعی ، البت 
ــاط  هرطنــد، شــود ظللــی وارد نهــی ــابر احتي ــار وعصــيت وحســوب حن ک ــن  واضــب ای

گر ضدا شدن سر اػ روى ولی؛ شود وی اشـکال ، اشـدغفلت خا حه ضهت تيزى طـاقو ح ا
 . ندارد

گردن و نيز قطـع نصـاع حيـوانحنابر احتياط  حکن وغکور  واضب در وورد شکستن 
 .  شودضاری وی - حدن حيوان پیش اػ ظارح شدن روح اػ -

گــردن حيــوان انســام شــود و عحــح اػ  . 1256 مسأله عحــح شــرعی الػم نيســت اػ ضلــوی 
کــافی اســت گــردن )قفــا( نيــز بــرای تغکيــۀ حيــوان  اط هرطنــد ظــالف احتيــ ،پشــت 

 ؛ حاشد وستحب وی

ــه ــا قطــع نصــاع حيــوان شــود ،البت  گــردن خ گــر ایــن عهــل ووضــب شکســتن  حنــابر  ،ا
 .  الػم اػ ضهت حکن تکليفی ضایز نيستاحتياط 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

گر حيوانی سرکش شود خا وثاًل در طاه خا ووضع تنگی بیفتـد و ظـوف  . 1257 مسأله ا
ــت شــرعی عحــح نها کيفي  کــه در آنســا حهيــرد و نتواننــد آن را حــه   1،خنــدو تــرس آن حاشــد 

که حا طاقو ، حدهـد سر نيزه و وانند آن ػظن بزنند و در اثر ػظـن ضـان، هرضاى حدنش را 
 ؛ شود و رو حه قبله بودن حيوان الػم نيست حالل وی

 - شــودکــه بــراى عحــح شــرعی حيوانــات بیــان وــی - ولــی حاخــد تهــام شــراخط دخگــر 
گردد  . رعاخت 

 شرایط ذبح 
 : شودعحح حيوان حاخد حا شراخط عیل انسام  . 1258 مسأله

 ؛ عاحح وسلهان حاشد .1
گلو حه قصد عحح شرعی حاشد .2    ؛ برخدن 

  ؛ عحح حا آهن انسام شود .3
 ؛ در هنگام عحح حيوان رو حه قبله حاشد .4 
  ؛ هنگام عحح نام ظداوند وتعال عکر شود .5 
 ؛ پس اػ عحح ظون حه وقدار وتعارف ظارح شود .6 
 .  حيوان هنگام عحح ػنده حاشد .7 

 . شود يح این ووارد در وساجل حعد عکر ویتوض

o ل  ذابح وسلهان باشد: شرط او 
که سر حيوان را وی . 1259 مسأله طـه وـرد حاشـد و طـه  ،برد حاخد وسلهان حاشد کسی 
ـز ،طور ههين؛ ػن کـه وهي  ۀ ناحالغ وسـلهان در صـورتی  و نيـز آشـنا حـه عهـل عحـح و  2حش 

 .  تواند سر حيوان را ببرد تغکيۀ حيوان حاشد وی

                                                           
کـه در وسـألۀ  ،است« شتر»خا طنانشه حيوان وغکور . 1 تـی  کيفي  ْحـر»شـود عکـر وـی« 3233»نتوانند آن را حا  « ن 

 . نهاخند

ـ ،در این وسأله. 2 گـر حش  کـه شـراخط تغکيـه و ع ۀا ی حاشـد  و غـرض اػ آن  حـحناحـالغ اػ نظـر رشـد فکـری در حـد 
زو»کند الل شدن حيوان( را درک وی)پاک و ح  . شودوحسوب وی« هي 



    / حيوانات ۀتغکي 

کافر هستند وانند ،حنابراین که در حکن  کتابی و افرادی  گـر ، هـاناصـبی کافر غير  ا
ــاک نهــی ــد آن حيــوان حــالل و پ ــرد ، شــود ســر حيــوان را ببرن کتــابی وثــل ف کــافر  حلکــه 
هرطنــد شــراخط عحــح را رعاخــت  - وســيحی خــا یهــودی نيــز طنانشــه ســر حيــوان را ببــرد

 .  شود ینه آن حيوان حنابر احتياط واضب حالل و پاک - نهاخد

o م گلو به قصد ذبح شرعی باشد: شرط دو   بریدن 
که سر حيـوان را وـی . 1261 مسأله بـرد حاخـد حـه قصـد عحـح شـرعی اقـدام حـه ایـن  کسی 

ــ. حنــابراین، عهــل نهاخــد گــر حش  ــز خــا فــرد دیوانــه خــا وســت ســر حيــوان را ببــردۀ غيــر وا ، هي 
   .کافی نيست

گلـوى حيـوان  ،ههشنين  گر فرد براى وقصود دخگرى طـاقو را بـر  حکشـد خـا طـاقو اػ ا
گلوى حيوان دستش بیفتد ق نهی، ناظواسته برخده شود و   .  شودعحح شرعی وحق 

o م  ذبح با آهن انجام شود: شرط سو 
کـارد  1«آهـن»برای عحح شرعی الػم است در صـورت اوکـان اػ  . 1261 مسأله )واننـد 

ات دخگر، خا طاقوی آهنی( استفاده شود    .نه فلز 
که اػ آن  . 1262 مسأله ُکُرم   ،شـودساظته وی« استيل»طاقوی عحح حا آهن وصلوط حا 

کافی نيستحنابر احتياط  ُکـُرم روکـش داده شـده ؛ واضب  گر آهـن حـا  ههشنين است ا
 .  حاشد

گر آهن پیدا نشود . 1263 مسأله که عحح حا استيل انسـام ، ا احتياط واضب آن است 
گر استيل خافت نشود  2،توان حا هـر شـیء تيـزى واننـد شيشـه خـا سـنگ تيـز وی، شود و ا

وثـل در وعـرض تلـف  - هرطنـد ضـرورتی بـرای تعسيـل در عحـح ،دحيوان را عحـح نهـو
 .  وضود نداشته حاشد - بودن حيوان

                                                           
 .  ناويده شود« حدخد»زحانان  آنشه در عرف عرب. 1

ه عحح حا دندان خا ناظن در صورت فقدان آهن و استيل. 2  . وحل  اشکال است ،البت 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

کـه نسـبت حـه آن شـرعًا وعـغور  . 1264 مسأله گر فرد حه واسطۀ فراووشـی خـا ضهـالتی  ا
ت شرعی بـرای تغکيـه ، حا غير وساجل آهنی حيوان را عحـح نهاخـد 1حاشد خا اػ روی حس 

ق وی    ؛شودکافی است و عحح شرعی وحق 
کنـد و حعـد وعلـوم و ثل اخنکه حا اعتقاد حه اخنکـه طـاقو آهنـی اسـت حيـوان را عحـح 

که طاقو غير آهنی بوده است  .  شود 

o در هنگام ذبح حيوان رو به قبله باشد: شرط چهارم 
ـه  حاخد رو حه قبلـه حاشـد، حيوان در هنگام عحح شرعی . 1265 مسأله و ایـن اوـر حـا توض 

ت رو حه قبله بودن حيوان اػ قرار . حنابراین، حاشدوتفاوت وی، حه حاالت حيوان کيفي 
 :  عیل است

گر حيوان .الف حاخـد وحـل  عحـح و شـکن ، راسـت خـا طـپ ظوابیـده حاشـدبرطـرف  ا
ها و صورت آن حيـوان رو حـه قبلـه نيست پاها و دست و الػم، حيوان رو حه قبله حاشد

 .  حاشد
گر حيوان نشسته خا اخستاده حاشد .ب کـه ، ا عرفـًا حگوخنـد رو حاخد طوری قرار حگيـرد 

 .  حه قبله است
گر حيوان حه صـورت آویـزان اػ طـرف سـر خـا پـا عحـح وـی .ج حاخـد  ،شـود )وثـل وـرغ(ا

 .  های ضلوی حدنش )وثل سينه و شکن( رو حه قبله حاشدقسهت
کـه حيـوان را عحـح وـی احتيـاط وسـتحب اسـت ،ههشنين نهاخـد نيـز رو حـه کسـی 
 .  قبله حاشد

که وی . 1266 مسأله گر عهـدًا ، ل عحح حيوان رو حه قبله حاشدداند حاخد در حا کسی  ا
ق نهی، حيوان را رو حه قبله نکند  ؛ شودعحح شرعی وحق 

کند  گر فراووش  خا وعتقد حاشـد  - هرطند اػ روی تقصير - خا وسأله را نداند، ولی ا

                                                           
نــه( خــا تقليــد اػ وستهــد ضــاوع ال. 1 کــافی واننــد شــهادت دو وــرد عــادل )بی  کــه عحــح حــا غيــر آهــن را  شــراخطی 

 . حداند



    / حيوانات ۀتغکي 

کــردن الػم نيســت ــا قبلــه را  - 1های اســالوی واننــد حعضــی اػ فرقــه - کــه رو حــه قبلــه  خ
کنـد و حـه کنـد و حعـد وعلـوم  اشتباه  اعتقـاد اخنکـه حيـوان رو حـه قبلـه اسـت آن را عحـح 

که رو حه قبله نبوده  .  اشکال ندارد، شود 

کـدام طـرف . 1267 مسأله گـر فـرد ندانـد قبلـه  کهـک  - خـا نتوانـد، اسـت ا هرطنـد حـا 
کند - دخگرى هوش و سرکش حاشـد وانند اخنکه حيوان، حيوان را رو حه قبله  خـا در ، ط 

کنــدطــاه خــا طالــۀ عهيقــی افتــا وــثاًل حيــوان در ، ده حاشــد و ناطــار حاشــد آن را عحــح 
گرفته حاشد کند اشکال ندارد در این صورت حه هر، وعرض تلف قرار    .طرف عحح 

گر وقت تنگ بـوده و حترسـد وههشنين است  ـل شـدن بـراى رو حـه قبلـه حکن ا عط 
 .  ووضب ورگ آن شود، کردن حيوان

o ر شودهنگام ذبح نام خداوند وتعال ذك: شرط پنجن 
که وی . 1268 مسأله حاخد هنگام شروع عحح خا در ، ظواهد حيوان را عحح نهاخدفردی 

صــل حــه عحــح وحســوب شــود کــه عرفــًا وت  ــت عحــح شــرعی، ػوــانی  نــام ظداونــد »، حــه ني 
   .را ببرد« وتعال
ــابراین  ــر حگوخــد ،حن گ حِحْســِن اهّلل»: ا ْحٰهِن الــر   ــا «  ين الــر   ــا «  ِحْســِن اهّلل»خ هّلُل »خ ــرا  ْکب 

 
ــا«  ي  خ

ْهُد لِل» کافی است« ال إٰله  إال  اهّلُل »خا  اْلح  گر فقط حگوخد، و وانند آن  خـا »خـا « اهّلل»: حلکه ا
کهال« اهّلل ْحٰهـِن »: ودح و تهسيدی ههراه حاشد خا حگوخد، حدون آنکه حا صفت  ، «خـا ر 
ــا ظــاِلق» ــان« خ ــا ســایر زح ــه فارســی خ ــد وتعــال را ح ــام ظداون ــا ن ــت خ کفاخ ــز  ــد ني هــا حگوخ

و طنانشـه غيـر عاحـح نـام ظداونـد  احتيـاط وسـتحب اسـت ظـالفهرطنـد  ،کند وی
کافی نيست  .  وتعال را ببرد 

گــر فــرد عاحـــح حــدون قصـــد عحــح وــثاًل حـــه ضهــت غـــرض دخگــری نـــام . 1269 مسأله ا
ــد وتعــال را ببــرد ــا اػ روى ، ظداون ــد وتعــال را نبــرد خ ــام ظداون ــا هنگــام عحــح عهــدًا ن خ

                                                           
کــه رو حــه قبلــه بــودن حيــوان را در حــال عحــح شــرط  ،حنــابراین. 1 کــه تــاحع وــغاهبی اســت  گــر فــرد وســلهانی  ا

کـافی اسـت و عحـح ، اقـدام حـه عحـح حيـوان نهاخـد، کنـدو این شرط را رعاخت نهـی دانند نهی بـرای تغکيـه 
ق وی  . شودشرعی وحق 
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ر حاشد و طه - ندانستن وسأله ظداونـد وتعـال را  نـام - ضاهـل قاصـر طه ضاهل وقص 
ق نهی، نبرد  ؛ شودعحح شرعی وحق 

گر اػ روى فراووشی حاشد  احتيـاط وسـتحب اسـت هرطنـد  ،اشـکال نـدارد، ولی ا
 .  هر وقت خادش آود نام ظداوند وتعال را ببرد

گر فرد حصواهد طند ورغ را ههزوان . 1271 مسأله  - 1هـای وتـداولوثاًل حا دستگاه - ا
کافی است« ِحْسِن اهّلل»تن خک حار گف، عحح شرعی نهاخد ت ههۀ آنها   ؛ حه ني 

کنــد  گــر حصواهــد طنــد وــرغ را حــه صــورت پیــاپی عحــح  را حــه « ِحْســِن اهّلل»حاخــد ، ولــی ا
ت آنها حه انـداػه صـل بـودن عرفـی ػوـان عحـح هـر خـک اػ آنهـا حـا ني  کـه وت  کنـد  ای تکـرار 

 .  اخت شودرع - گغشت« 3235»که در وسألۀ  - «ِحْسِن اهّلل»گفتن 

فـاق هـن خـا خکـی پـس اػ دخگـری . 1271 مسأله گر دو نفـر حـه ات  اقـدام حـه عحـح شـرعی  ،ا
ــباًل بیــان شــد( نهاخنــد کــه ق ــه  ، وــثاًل خکــی اػ آن دو، حيــوان )برخــدن اعضــای طهارگان

الػم است هـر خـک اػ آن ، را قطع نهاخد« دو شاهرگ»و دخگری  را برخده« نای»و « وری»
 .  دو نام ظداوند وتعال را ببرد

o پس از ذبح خون به وقدار وتعارف خارح شود: ششن شرط 
که حعد اػ عحح. 1272 مسأله ظون حه انداػۀ وعهـول ، اػ شراخط عحح شرعی این است 

گر در اثر لصته شدن ظون در رگ. حنابراین، اػ حدن حيوان ظارح شود ، هـا و واننـد آنا
کهتر اػ وقدار وتعـارف در نـوع آن حيـوان ح ، اشـدظون بیرون نياخد خا ظون بیرون آوده 

ق نهی  ؛ شودعحح شرعی وحق 

کـه حيـوان پـیش اػ  کـن بـودن ظـون ظـارح شـده اػ ایـن ضهـت حاشـد  گـر   سـر ولـی ا
کرده  . اشکال ندارد، برخدن ظونریزى 

o حيوان هنگام ذبح زنده باشد: شرط هفتن 
که حيوان هنگام عحح ػنده حاشـد . 1273 مسأله هرطنـد در ، اػ شراخط عحح آن است 

                                                           
 . شودعکر وی« 3233»در وسألۀ  ،دستگاهحکن عحح حا . 1



    / حيوانات ۀتغکي 

حيـوان در حـال عحـح  و طنانشـه ػنـده بـودن 1اشـتهای در ُشـُرف وـوت قـرار داثر حادثه
ق وی، وشکوک حاشد که حيوان حعد اػ عحـح حرکتـی در صورتی عحح شرعی وحق  شود 

حرکـت  وثـل اخنکـه پـاى ظـود را حـه ػوـين بزنـد خـا دسـت خـا ُدم خـا طشـن ظـود را، حکنـد
   2.دهد

گر ػنده بودن حيوان وعلـوم حاشـد ،حنابراین عحـح  حرکـت اعضـای حيـوان حعـد اػ، ا
 .  الػم نيست

 ذبح با دستگاه 
گــر حصواهنــد عحــح حيــوان . 1274 مسأله هــای صــنعتی را حــا دســتگاه - وــثاًل وــرغ - ا

گردد، انسام دهند ه شراخط عحح رعاخت  ي  کل   :  ووارد عیل است ،اػ ضهلۀ آنها .حاخد 
   3؛تيغۀ دستگاه اػ ضنس آهن حاشد .1
   ؛حيوان در ووقع عحح رو حه قبله حاشد .2
گــردنطهــار وســرای حيــو .3 کــه در وســألۀ  - ان در ناحيــه  « 3233»حــا توضــيحی 

   ؛برخده شود - گغشت
که عرفًا عحح وستند حه هنگام عحح نام ظداوند وتعال توس در .4 ط فرد وسلهانی 
 .  برده شود ،اوست

کـردن وـرغ طنانشـه راه، حنابراین در عحح وـرغ هـا حـا انـداػی دسـتگاه حعـد اػ آویـزان 
کـه دسـتگاه را روشـن وی، گيردکردن آن صورت وی روشن نـام ، کنـد الػم است فـردی 

که در وسألۀ  - ظداوند وتعال را  .  ببرد - بیان شد« 3234»حا توضيحی 
                                                           

خـده شـدن توسـپرت شـدن اػ حلنـدی، وثل اخنکه حيوان در اثر تصادف. 1 گـرگ و واننـد آن در آسـتان، در  ۀط 
 . ووت حاشد

ا. 2 کاشـف اػ ػنـده بـودن حيـوان در هنگـام عحـح  ،تکان ظوردن غير ارادی اعضای داظلی او  کـه  در صـورتی 
هـا و عضـالت حيـوان هـای حيـوان )ػدن رگ( خـا لـرػش طبيعـی واهيشـهگوانند تکان ظوردن ر - نباشد

کندن پوست حيوان ظاهر وی تی اداوه داردکه حعد اػ سر برخدن و   .  حاشدکافی نهی ،شود و تا ود 
گر تيغۀ دستگاه اػ ضنس. 3 کند نشود ،آهن حاشد ا ، در لبۀ آن اػ روکش الهاس استفاده شود، ولی برای آنکه 

که عحح   . کافی نيست، حه وسيله الهاس انسام شود نه آهنطورى 
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گرفته و حه دستگاه وی کارگر حيوان را  گر دستگاه روشن است و  ا ا تـا پـس ، حندداو 
کـردن حيـوان ، طور ظودکـار عهـل عحـح انسـام پـغیرد اػ آن حه کـه آویـزان  کسـی  حـه حاخـد 

کـه در وسـألۀ  - نام ظدوانـد وتعـال را، دستگاه حه عهدۀ اوست « 3234»حـا توضـيحی 
 .  ببرد - بیان شد

 كردن شتر ت نحر   كيفي 
ْحـر»حاخد حه ضـای عحـح شـرعی « شتر»فقط  ،در بین حيوانات . 1275 مسأله شـود و « ن 

که حا رعاخت شراخط عحح ت آن طنين است  اػ  - «3235»شراخط وغکور در وسألۀ  - کيفي 
گفتن ِحْسِن اهّللضهله رع کـه اػ آهـن و برنـده حاشـد کارد خا طيـز، اخت قبله و  ، دخگـرى را 

گردن و سينه گودى بین  که آن را   در  ه»شتر  کنندوی« ُلب    .  ناوند فرو 

ــه حــه گــر ُلب   کــارد و  شــاخان عکــر اســت ا کــافی نيســت و حاخــد  طــور عرضــی برخــده شــود 
ه فرو برند  .  وانند آن را در ُلب  

گر شتر را . 1276 مسأله گوسـفند و  ا ْحر وانند حيوانات دخگر عحح نهاخند خـا  حه ضای ن 
کنند گاو و وانند اخنها را صحيح نيست و ووضب پاک و حالل شـدن ، وثل شتر نحر 
 ؛ شودگوشت آنها نهی

کنند  گر شتر را عحح  ه ا که سر شتر اػ حـدنش ضـدا نشـده ،البت  هرطنـد  - در صورتی 
کـافی و پـیش اػ  - طهار عضو آن قطع شده حاشـد ظـارح شـدن روح آن را نحـر نهاخنـد 

قابــل نحــر نيســت و ســر و حــدن هــر دو ، ولــی طنانشــه ســر شــتر ضــدا شــده حاشــد؛ اســت
 ؛ وردار و نسس و ظوردن آنها حرام است

کننـد و پـیش اػ ظـارح شـدن روح  گوسفند و وانند اخنهـا را نحـر  گاو خا  گر  سـر ، نيز ا
 .  حاشند وی حالل و پاک، آنها را حه دستور شرعی ببرند

ْحــر شــتر در حــال اخســتاده خــا نشســته خــا حــه پهلــو ظوابیــده . 1277 مسأله حــا رعاخــت ، ن 
 .  است شتر هنگام نحر در حال اخستاده حاشد ولی بهتر ،ضهت قبله ضایز است
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   جنين( حيوانات ذبح شده  ۀحكن بچ( 
کـه در وسـاجل قبـل عکـر  . 1278 مسأله گوشت را حا رعاخت شراخطی  گر حيوان حالل  ا
ـــه را حـــا رعاخـــت ، اى اػ آن بیـــرون آخـــد هعحـــح نهاخنـــد و حشـــۀ ػنـــد، شـــد طنانشـــه آن حش 
کنند، شراخط  1؛پاک و حالل است، عحح شرعی 

کافی برای عحـح نباشـد و حهيـرد  گر آن را عحح شرعی نکنند خا ػوان  نسـس و ، ولی ا
 .  شودحرام وحسوب وی

کـه در وسـاجل قبـل عکـر  . 1279 مسأله گوشت را حا رعاخت شراخطی  گر حيوان حالل  ا
اى اػ شـکهش بیـرون آورنـد حـا وضـود شـراخط عیـل پـاک و  و حشۀ وردهعحح نهاخند  ، شد

 2:حاشدحالل وی

گــر حشــه پــیش اػ آن . حنــابراین، اش ػنــده حاشــدحشــه، در هنگــام عحــح وــادر .الففف  ا
 .  شودحرام وحسوب وی، ورده حاشد

. تـأظير در بیـرون آوردن آن نباشـد، سبب وردن حشۀ حيـوان در شـکن وـادرش .ب
الػم اسـت ، ورت احتهال ػنده بودن حشـۀ حيـوان حعـد اػ عحـح وـادرشدر صحنابراین، 

ت عرفی اقدام حه بیـرون آوردنـش نهـوده تـا در صـورت ػنـده بـودن خ  آن را ، حا رعاخت فور
 .  عحح شرعی نهاخند

کاو .ج  ه  هرطنـد روح ، اشد و وو خا پشن در حـدنش روییـده حاشـدل حظلقت آن حش 
گر ظ؛ در آن دويده نشده حاشد ا ا کاول نشدهاو   .  شودحرام وحسوب وی، لقتش 
کـه شاخان عکر است،  گوشـتی  حکـن وـغکور در ایـن وسـأله شـاول حيوانـات حـرام 

کی آنهـا اسـت ،شود و اثر تغکيـهقابل تغکيه هستند نيز وی ولـی ظـوردن آنهـا حـرام  ،پـا
   .است
ــات وحشــی نيــز وــی ،ایــن حکــن  ــابراین، شــودشــاول صــيد حيوان ــر حيــوان . حن گ ا

ــۀ وــرده - حــا رعاخــت شــراخط آن - وحشــی را اى اػ شــکهش بیــرون  شــکار نهاخنــد و حش 
                                                           

ه شتر»در وورد . 1  .  در وورد وسأله حعد نيز ضاری است ،و این حکن نحر شود، حاخد حه ضای عحح«شتر خا حش 

ق وی ۀضنين حه تغکي ۀتغکي ،در این صورت. 2  . شودوادر وی وحق 
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 .  شودآورند حا وضود شراخط فوق تغکيه شده وحسوب وی

گر اػ شکن حيوان ػنده . 1281 مسأله ۀ وـرده، ا ، آورنـد اى بیـرون آخـد خـا آن را بیـرون حش 
گوشت آن حرام است  .  ظوردن 

  وستحبات ذبح حيوانات 
 : شهرده شده است وستحب 1،اوور عیل در عحح حيوانات . 1281 مسأله

گوسفند و بز .1  دو دست و خک پاى آن را ببندنـد و پـاى دخگـرش را، هنگام عحح 

کننــد ــاو رهــا  گ ــح  ــع عح کننــد، و ووق ــد و ُدم آن را رهــا  ــاخش را ببندن و  طهــار دســت و پ
ْحــر شــتر ــو، هنگــام ن  ــا ػان ــایین ت گــر نشســته حاشــد دو دســت آن را اػ پ ــه ، ا ــا زیــر حغــل ح خ

پاهــ گــر اخســتاده حاشــد پــاى طــپش را ببندنــدخکــدخگر ببندنــد و ؛ اخش را حــاػ حگغارنــد و ا
کنند تا پر و حال بزنند  .  ورغ و سایر پرندگان را حعد اػ عحح رها 

 .  آب ضلوى آن حگغارند، پیش اػ عحح حيوان .2
کننــد و آن را اػ حيــوان پنهــان نهاخنــد و ســعی  .3 کــارد خــا وســيلۀ عحــح را ظــوب تيــز 

تش نشودکنند عحح حيوان سرخع ان  .  سام شود تا اخنکه ووضب اعخ 

  وكروهات ذبح حيوانات 
 :  است وکروه شهرده شده 2،اوور عیل در عحح حيوانات . 1282 مسأله

 .  پوست حيوان را حکنند، قبل اػ ظارح شدن روح .1
که حيواندر و .2 کنند   .  ضنسش آن را ببيند هن کانی حيوان را عحح 
کنند .3  .  در شب عحح 
کننددر روػ ضهعه قبل اػ ظه .4  3.ر عحح 
که پرورش داده است عحح نهاخد ،انسان ظود .5 پایی را   .  طهار

                                                           
 .  خا نحر شتر. 1

 .  ههان. 2

م و طهارم در صورت . 3  . کراهت ندارد ،احتياحوورد سو 
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 احكام قربانی وستحج
کــه توانــایی دارد . 1283 مسأله کســی  کــردن در عيــد قرحــان بــرای  وســتحب ، قرحــانی 

د است  .  وؤک 
حنـابر احتيـاط  حاشـد و« بـز»خـا « گوسـفند»خـا « گـاو»خـا « شـتر»قرحانی حاخد  . 1284 مسأله

کهتر ا، واضب برای قرحانی گاو و بز 3 ػسن  شتر  کاول و در  کاوـل  2اػ  کهتر سال  سـال 
گوسفند کاول نباشد 3کهتر اػ  و در     1.واه 

که برای حيوانات وـغکور در قرحـانی واضـب بیـان شـده ، ولی رعاخت سایر اوصافی 
کـور وی. حنابراین، در قرحانی وستحب الػم نيست ، لنـگ، توان حيوان وعيـوب واننـد 

کـه الغــر اســت را قرحــانی نهــود ،شــاد شکسـته، گـوش برخــده شــده ِصــی  خــا حيــوانی   ،ظ 
کــه حيــوانهرطنــد  ه اســت و وکــرو ســالن و طــاق حاشــد، احتيــاط وســتحب آن اســت 

که ظود  .  فرد آن را پرورش داده است قرحانی حيوانی حاشد 
کــردن پیــدا نکنــد . 1285 مسأله ــانی  ــرای قرح گــر فــرد حيــوانی را ب ــایی ، ا طنانشــه توان

گــر وســتحب اســ، پرداظــت قيهــت آن را دارد ت حــه انــداػۀ قيهــتش صــدقه حدهــد و ا
کافی استپرداظت پایین، ها وصتلف حاشدقيهت  .  ترین قيهت وعهول در حاػار 
اش خکی اػ حيوانات عکر شده  تواند اػ طرف ظود و ظانواده انسان وی . 1286 مسأله

کـافی اسـت ،ههشنين .را قرحانی نهاخد گر طند نفر حـا هـن خـک قرحـانی انسـام دهنـد  ؛ ا
که  خاد حاشدوصصوصًا ػوانی  کن و قيهت آن ز  2.قرحانی 

و در غيـر آن سـرػوين « طهـار روػ»، ػوان انسام قرحانی در سرػوين ونی . 1287 مسأله
کـه قرحـانی در سـرػوين ااحتياط وسـتحب و هرطند  ،است« سه روػ» فضـل آن اسـت 

 .  انسام شود، در ههان سه روػ اول و در غير سرػوين ونی در روػ عيد قرحان، ونی
ــانی قبــل اػ  . 1288 مسأله ــانانســام قرح ــان - روػ عيــد قرح ــی در شــب عيــد قرح  - حت 

                                                           
کافی است ،وحاسبۀ ووارد وغکور. 1  .  حه سال خا واه قهری 

گر فرد اػ ثلب والش وصيت حه انسـام قرحـانی عيـد ؛ انسام قرحانی اػ طرف اووات رضاًء وانعی ندارد. 2 ه ا البت 
تش عهل شود  .  کرده حاشد الػم است وطابق حا وصي 
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کـه قرحـانی در شـبکفاخت اػ قرحانی روػ عيد نهـی هـای کنـد و احتيـاط الػم آن اسـت 
ـــز انســـام نشـــود ـــاػدهن و دواػدهـــن( ني ـــد شـــب خ ـــانی در ؛ وســـط )وانن ـــی انســـام قرح ول

لوعين روػهای وغکور در وسألۀ قبل اشکال ندارد بین  . الط 
اػ طلوع ظورشـيد روػ عيـد قرحـان حـه ، ػوان انسام قرحانیبهترین شاخان عکر است، 

 .  حاشد انداػۀ وقت نهاػ عيد خعنی تا زوال )ظهر( روػ عيد وی
کــــه قرحــــانی وی . 1289 مسأله م آن را بــــرای ظــــود و  وی، کنــــد کســــی  توانــــد خــــک ســــو 
م آن را هدخه حدهد و احتياط وستحب و  اش بردارد و وی ه ظانواد فضـل اتواند خک سو 

که خک سو    .  م آن را نيز حه فقرای وسلهان صدقه حدهدآن است 
کراهـت دارد آن را حـه  . 1291 مسأله وستحب است پوست قرحانی را صـدقه دهنـد و 

که حيوان را عحح وی کسی  اب و   .  قرار دهند کند عنوان اضرت قص 
که براخش عقيقه نشده . 1291 مسأله گر فردی  ظودش خـا شـصص دخگـری اػ طـرف  ،ا

که برای قرحـ - 1وی در عيد قرحان  - گغشـت« 3253»انی در وسـألۀ حا رعاخت شراخطی 
 2.کند کفاخت اػ عقيقه وی، قرحانی نهاخد

که براخش عقيقه نشده ،ههشنين گر فردی  ظودش خـا شـصص دخگـری اػ طـرف  ،ا
طنانشـــه حيـــوان وـــغکور دارای شـــراخط عقيقـــه و ، عقيقـــه نهاخـــد 3وی در عيـــد قرحـــان
ق ویقرحانی ن، عالوه بر اخنکه عقيقه انسام شده، قرحانی هر دو حاشد  .  شوديز وحق 

ْحر حگوخد . 1292 مسأله  :  وستحب است فرد در هنگام انسام عحح خا ن 
ْضهـ   » ْهُت و  ض   نيفـًا و   و  ْرض  ح 

 
اأْل ـهاواِت و  ـر  الس   ط  ـغي ف  نـا ِوـن  اْلُهْشـِرکٖين  ِلل  

 
ِإن   ، وـا ي

ْحيـاي  و   و  ُنُسک  و  الت  و  هـات  ص  هٖين  لِِل و  ب ِ اْلعـال  ـرخ ،ر  ـُه و   ك  ال ش  ِوـْرُت و   ك  ِحـٰغلِ ل 
ُ
نـا ي

 
ي

ُهن   ِوْن ، ِون  اْلُهْسِلهٖين   ُر ِحْسِن اهّلِل و   ك  ل  و   ك  الل   ْکب 
 
ْل ِون   ،اهّلُل ي ب   ق  ُهن   ت   4.«الل  

                                                           
 .  عکر شد« 3253»ه آنکه در وسألۀ در روػ عيد قرحان خا روػهای ولحق ح. 1
گر خک قرحانی اػ طرف طند نفر انسام وی. 2 ه ا کافی نيست، شودالبت   . برای عقيقه اػ طرف ههۀ آنان 

 .  عکر شد« 3253»در روػ عيد قرحان خا روػهای ولحق حه آنکه در وسألۀ . 3
 .3ح ،335ص ،حاب الغحح، 3 ح ،فشوع کافی. 4



    / حيوانات ۀتغکي 

 احكام صيد حيوانات
وـاهی و ويگـو و ولـز ، حيوانـات حـا صـيد اظتصـاص حـه حيوانـات وحشـی ۀتغکي
 1.شودکه احکام آنها در وساجل آخنده عکر وی، دارد

 صيد حيوانات وحشی . الف 

گــروه  . 1293 مسأله شــوند و حــالل تقســين وــی« وحشــی»و « اهلــی»حيوانــات حــه دو 
   .وصصوص حيوانات وحشی است ،شدن حيوان حا صيد و شکار

کـــه انســـان وعهـــواًل حـــدون ، «وحشـــی»ونظـــور اػ   هـــر حيـــوان غيـــر اهلـــی اســـت 
کار بردن ابـزار طاره گيـرد وثـل آهـوتوانـد آن را حـه آسـانی در انهـی، اندخشی و حه  ، ظتيـار 
کوهی کبک ، گوػن  .  و بز 

گـاو ،حنابراین گوشت اهلـی واننـد  شـکار  وـرغ حـا، شـتر، گوسـفند، حيوانات حالل 
کـه در ایـن صـورت در ، وحشی شده حاشـد، وگر اخنکه حيوان اهلی؛ شوند حالل نهی

 .  حکن حيوانات وحشی است
کــه در اصــل وحشــی بــوده واننــد آهــو . 1294 مسأله گــر حيــوانی  کبــوتر ا حــه ســبب ، خــا 

گردد کردن اهلی   .  شود حا شکار حالل نهی، تربیت 
که توانایی فرار خا پرواػ ندارد . 1295 مسأله پاخـان خـا  - حيوان وحشی  ۀ طهار وانند حش 

کـه قـدرت حرکـت نـدارد ضوضۀ پرندگان حـا  - وحشی خـا حيـوان وحشـی ػظهـی شـده 
   .شودشکار حالل نهی

ــابراین  ــوتر وحشــی و ضوضــه ،حن کب ــه طــرف  ــرد ح ــر ف گ ــد و هــر دو اش تيرا ا کن ــداػى  ن
 .  حاشد کبوتر حالل و ضوضه حرام وی، حهيرند

                                                           
ه صيد حيوانات وح. 1 ه»شی ظشکزی البت  واضـب ضـایز حنـابر احتيـاط  «حـرم ودخنـه»فتوٰی و حنابر  «حرم وک 

کــه در ایــن وبحــب عکــر وــی ۀهرطنــد شــراخط تغکيــ ،نيســت  ،ایــن حکــن .شــود رعاخــت شــده حاشــدصــيد 
ــدگی وــی ــه هــن در ظشــکی و هــن در آب ػن ک ــاتی  ــز شــاول حيوان ــات وحشــی دوزخســت( ني کننــد )حيوان

که ؛ شود وی  .  شودنهی - وانند واهی - فقط آبزی هستندولی شاول حيواناتی 
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o  شكار با سالح 

 شرایط شكار با سالح 
گر حيوان. 1296 مسأله گوشت  ا کنند و حهيرد 1«وحشی»حالل   حا، را حا سالح شکار 

 :  حاشدگوشت آن حالل و حدن آن پاک وی، طند شرط
 ؛ کننده حاشد تيز خا برنده و پاره نوک ،سالح شکار .1
 ؛ کننده وسلهان حاشد شکار .2
کننده در هنگام صيد نام ظداوند وتعال را ببرد .3   ؛ شکار 
 ؛ حه قصد شکار حاشد، حکار بردن سالح .4 
کافی برای عحح حيوان وضود نداشته حاشد .5   .  فرصت 

كننده»یا « تيز نوک»سالح شكار : شرط اول □  باشد« برنده و پاره 
کارد . 1297 مسأله هـای ُبرنـده خـا  ظنسـر اػ سـالحشهشير و ، سالح شکار حاخد وانند 
که حدن حيوان را پاره وی، نوک تيز وانند تير و نيزه سالح  ؛ کنداػ وساجلی حاشد 

ــه  کــه ســر در وــورد ســالح ُبرنــده و نيــز ســالح نــوک ،البت  داشــته  2نيزه خــا پیکــانتيــزی 
کافی است، حاشد که حيوان را حکشد   . هرطند آن را وسروح نساػد، ههين 
ا در سالح   که سرنيزه و پیکـان نـدارد وثـل نوکاو  کـه  3،ِوعـراض تيزی  شـرط اسـت 

کند گـر حـدون اخسـاد ضراحـت و بـر اثـر ضـرحه و . حنابراین، حدن حيوان را وسروح و پاره  ا
 .  شودحالل نهی ،سنگينی حيوان را حکشد

کار وی . 1298 مسأله که در صيد حيوان حه  آهـن  الػم نيست اػ ضـنس، رودسالحی 
گر اػ سایر فلز، حاشد کافی استحلکه ا  .  ات حاشد نيز 

                                                           
ـت تغکيـه دارد حـا سـالح. 1 کـه قاحلي  گوشـتی  گر حيـوان حـرام  تغکيـه ، صـيد شـود - حـا رعاخـت شـراخط فـوق - ا

ق وی  . ولی ظوردن آن حرام است ،و اثر آن پاکی حدن حيوان است شودوحق 

کــه بــر ســر تيــر و نيــزه و واننــد آن نصــب . 2 ی نــوک تيــز  ْصــل»کننــد و در لغــت عربــی وــیپیکــان فلــز  ناويــده « ن 
 . شود وی

که دو سر آن نوک تيز و وسط  ،«ِوعراض». 3  . حاشدآن ضصين وی سالح طوبی است 
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گرحيوان حالل . 1299 مسأله ، طنـاب خـا طـوب، تـور، حـه وسـيلۀ دام گوشت وحشـی ا
شــود و ظــوردن آن نيــز  ويلــه و واننــد اخنهــا شــکار شــود و حهيــرد پــاک نهــی، ُگــرػ، ســنگ
   .است حرام
گر حا شیء نوک ،ههشنين  که عرفًا سـالح وحسـوب نهـی ا ، شـود واننـد وـيزتيزى 
ــافتنی ۀويلــ کننــد ،ظــار، طنگــال، ح کبــاب و واننــد آن حيــوان را شــکار  حنــابر  ،ســيز 

کافی نيستاحتياط   .  واضب 

گوشـت حـا تفنـگ شـکار شـود . 1311 مسأله گر حيوان وحشی حالل  کـه  ،ا در صـورتی 
کنــد کــرده و آن را پــاره  هرطنــد  ،و حــالل اســت پــاک، گلولــۀ آن در حــدن حيــوان نفــوع 

کروی شتيز و وصروطی نباشد وانند ساطهه )گلوله، گلولۀ آن  ؛ کل(های 

کند گلوله حدون آنکه در حدن حيوان فرو رود خا آن را وسروح  گر  ا ا در اثر فشـار خـا  ،او 
کـافی اسـت طنانشـه نـوک، حرارت حيـوان را حُکشـد در ؛ تيـز حاشـد بـرای صـيد حيـوان 

کروى شکل - غير این صورت و  ووضـب حـالل ،واضبحنابر احتياط  - وثل ساطهۀ 
 .  شودپاک شدن حيوان نهی

کار ویگلولهر است، شاخان عک که در صيد حيوان حه   رود الػم نيست اػ ضنسای 

کافی است، آهن حاشد گر اػ سایر فلزات حاشد نيز   .  حلکه ا
کار رفتـه . 1311 مسأله که در صيد حيوان حه  گر عالوه بر سالحی  عاوـل دخگـری نيـز  ،ا

کشتن حيوان تأثير داشته حاشد  ؛ شودحيوان حالل نهی، در 

در آب بیفتـد خـا اػ پرتگـاه خـا ، آنکـه حيـوانی تيـر ػده شـد طنانشـه حعـد اػ ،حنابراین 
اصاحت تيـر و افتـادن در  - که حيوان حه سبب هر دو دیوار سقوط نهاخد و انسان حداند

گر، حاشد حالل نهی، ضان داده است - آب خا سقوط اػ حلندى کـه ضـان  حلکه ا نداند 
نيــز حــالل ، اوــل بــودهدادن آن فقــط حــه ســبب اصــاحت تيــر بــوده خــا وســتند حــه هــر دو ع

 ؛ حاشد نهی

ه گر حاد نبـود ،البت  که ا گردد طوری  گر وػش حاد حاعب شتاب تير  تيـر حـدن حيـوان ، ا
گـر تيـر احتـدا  ،ههشنـين .رسيد اشکال نـداردکرد خا اصاًل حه حيوان نهیرا سوراد نهی ا
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کنــد کــرده و حــه شــکار حصــورد و آن را حُکشــد ،حــه ػوــين اصــاحت  کهانــه  حيــوان  ،ســپس 
 .  اک و حالل استپ

م □ كننده وسلهان باشد: شرط دو   شكار 
که شکار وی . 1312 مسأله ؛ طـه وـرد حاشـد و طـه ػن ،کند حاخـد وسـلهان حاشـد کسی 

ۀ ناحالغ وسلهان ،ههين طور ز بودهطنانشه و حش  ت صـيد و تغکيـ 1هي  کيفي   ۀو آشنا حه 
کند وی، حيوان حاشد  .  تواند شکار 

که ،حنابراین کتابی و افرادی  کافر غير  گر  کـافر هسـتند واننـد ا هـا ناصـبی در حکـن 
کتابی وثل فـرد وسـيحی ، آن شکار حالل نيست، را شکار نهاخند حيوانی کافر  حلکه 

کند گر حيوانی را شکار   - هرطند سایر شراخط صـيد را رعاخـت نهاخـد - خا یهودی نيز ا
کافی نيست  .  حنابر احتياط واضب 

م □ كننده هنگام صيد نام خداوند و: شرط سو    تعال را ببردشكار 
که وی . 1313 مسأله حاخـد در هنگـام حـه ، ظواهد حيوان وحشی را شـکار نهاخـدفردی 

کردن حـه هـدف ـت صـيد شـرعی، کار بردن سالح خا قبل اػ برظورد  نـام ظداونـد ، حـه ني 
کسـی  بیـان شـد« 3235»ونظـور اػ نـام ظداونـد وتعـال در وسـألۀ ؛ وتعال را ببرد گـر  و ا
 .  کافی نيست، را ببردکننده نام ظداوند وتعال  غير اػ صيد

گر . 1314 مسأله کننده عهدًا نام ظداوند را نبرد خـا حـه ظـاطر ضهـل حـه حکـن و  شکار ا
کنـد و نـام ؛ شـودآن شکار حرام وی، ندانستن وسأله نام ظدا را نبرد گـر فراوـوش  ولـی ا

 . اشکال ندارد، ظدا را نبرد
 بكار بردن سالح به قصد شكار باشد: شرط چهارم □

ــق  . 1315 مسأله کــار بــردن وــیصــيد شــرعی در صــورتی وحق  کــه فــرد هنگــام حــه  شــود 
ۀ غير و. حنابراین، قصد صيد حيوان را داشته حاشد ،سالح گر حش  ز خا فـرد دیوانـه خـا ا هي 

   .کافی نيست، وست حيوان را شکار نهاخد
                                                           

ز در اخنسا. 1 که درا وشاحه آن ،وعنای وهي   . عکر شد« 2»پاورقی  ،«314» صفحۀ ست 
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گر فرد حدون قصد صيد حيوان ،ههشنين  وـثاًل بـرای تهـرین وهـارت تيرانـداػی ، ا
ص نشــانه کنــد حــه ســهت وکــانی وشــص  کنــدو  گيــری  فاقــًا تيــر حــه حيــوانی اصــاحت  ، ات 

 .  کافی نيست

ــه قصــد شــکار آهــو . 1316 مسأله ــرد ح ــر ف گ ــۀ آهوهــا ، ا گل نــی اػ  ــه ســهت آهــوی وعي  ح
کـرده و آن را حکشـد کند و حه ضای آن تير حـه آهـوی دخگـری اصـاحت  کـافی ، تيرانداػی 

گر عالوه بر آن آهو ،ههشنين .است کـرده و هـر دو را ، ا تير حه آهوی دخگری نيز اصاحت 
 .  حاشندهر دوی آنها پاک و حالل وی، کشدح

کــردن شــاخان عکــر اســت،  اد قصــد صــيد  کــه صــي  شــرط حــالل شــدن صــيد آن اســت 
نی را در نظر نداشته حاشد طور ظاص هرطند حه ،را داشته حاشد 1ضنس آهو  . آهوی وعي 

كافی برای ذبح حيوان وجود نداشته باشد: شرط پنجن □  فرصت 
گر حيوان وحشی . 1317 مسأله سـالح اػ حرکـت حـاػ اخسـتد و توانـایی  بر اثـر اصـاحت ا

کــردن نداشــته حاشــد ــت عرفــی ظــود را حــه ، فــرار  خ  ــا رعاخــت فور الػم اســت شــکارطی ح
گـر ػنـده اسـت وقـت  ،در ایـن صـورت .حيوان برساند طنانشـه حيـوان وـرده حاشـد خـا ا

ـق شـده و حيـوان پـاک و ، کافی برای عحح شرعی آن نداشته نباشد صـيد شـرعی وحق 
الػم است حيوان را عحح  ،طنانشه حه انداػۀ عحح شرعی وقت حاشد ولی؛ حالل است

گر حيوان حهيرد، کند  .  شودحرام و نسس وحسوب وی، در غير این صورت ا

کـافی بـرای عحـح شـرعی حيـوان شاخان عکر است،  طنانشه شـکارطی حدانـد فرصـت 
کار الػم ن، ظود را حا شتاب حه حيوان برساند هرطند، ندارد  . يستاقدام حه این 

 سایر وساجل شكار با اسلحه 
کنند و قتل حيوان عرفًا حه هـر دو نفـر  . 1318 مسأله گر دو نفر حيوان وحشی را شکار  ا

کنـد شـراخط صـيد شـرعی را، وسـتند حاشـد و خکـی اػ آن دو نفـر ولـی دخگـرى  ،رعاخـت 
                                                           

ی نبوده. 1 ی وی حلکه حه ،خعنی قصدش شکار آهوی ظاص  کل  کنـد ظواستهطور  در  ،ههـين حکـن .آهو صـيد 
که قصد فرد صيد ضنس حيوان وحشی بوده نه ظصوص آهو نيز ضاری است  . ووردی 
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آن ، وثاًل خکی اػ آن دو عهدًا نـام ظداونـد وتعـال را در ووقـع صـيد نبـرد، رعاخت نکند
 .  شودحالل نهی حيوان پاک و

ــا ســالح . 1319 مسأله ــر ح گ ــوان  ،شــکار واننــد شهشــير ا ــدن حي حعضــی اػ اعضــاى ح
عضـو قطـع شـده نسـس و ، گوش خا قسهتی اػ سـر ضـدا شـود، پا، دست وحشی وانند
حاقيهانــدۀ حــدن آن ، ولــی طنانشــه آن حيــوان را عحــح شــرعی نهاخنــد، حاشــد حــرام وــی

  ؛شود حيوان پاک و حالل وی
ه گر سالح شکار ،البت  گغشـته - ا حيـوان وحشـی را دو قسـهت  - حا رعاخت شراخط 
کـه ضـان داده خـا حيـوان ػنـده حاشـد کند اد وقتی حـه حيـوان برسـد  ولـی فرصـت  ،و صي 

، هرطنـد وحـل  قطـع، اسـت هـر دو قسـهت حـالل، کافی برای عحح شـرعی آن نباشـد
گردن گرفته حاشد 1گردن حيوان حاشد و برخدن اػ حاالی طهار وسرای   .  صورت 

ا گر حيوان ػنده بوده و حه انداػۀ عحح شرعی وقت حاشد او  که، ا سـر  قسهتی اػ حدن 
گردن ندارد گردن دارد، و  که سر و  گر آن را حه صـورت شـرعی ، حرام و قسهتی اػ حدن  ا
 .  شود حالل و پاک وی، عحح نهاخند

گر حـدون رعاخـت شـراخط صـيد وـثاًل حـا طـوب . 1311 مسأله خـا شـیء ، سـنگ، ويلـه، ا
کردن ح که شکار  کننـد ا آن صحيحدخگرى  قسـهتی اػ ، نيست حيوانی را دو قسـهت 

گردن ندارد نسس و حرام است و قسـهتی که سر و  گـردن دارد حدن  کـه سـر و  ، اػ حـدن 
گر ػنده حاشد و آن را حه صورت شرعی عحح نهاخند  .  شودحالل و پاک وی، ا

o شكار با سگ شكارى 
 شرایط شكار با سگ شكاری 

گـر  . 1311 مسأله گ»حيـوان ، «سـگ شـکارى»ا کنـد 2«وشـت وحشـیحـالل  ، را شـکار 
                                                           

که برخدن آنها در هنگام عحح طهار ،ونظور. 1 که توضـيح آن ، فتوٰی خا احتياطحنابر  عضوی است  الػم است 
 .  عکر شد« 3233»در وسألۀ 

کــه در وســألۀ . 2 گــ ،بیــان شــد«3233»ههــان طــور  ــا ســگ ا ــت تغکيــه دارد ح کــه قاحلي  گوشــتی  ر حيــوان حــرام 
تغکيـۀ آن و حـه تبـع پـاک بـودن حـدن حيـوان وحـل  اشـکال ، صـيد شـود - حا رعاخت شراخط فوق - شکاری
 . فتوٰی حرام استحنابر  و ظوردن آن است



    / حيوانات ۀتغکي 

 : ست اػا که عبارت، بودن و حالل بودن آن حيوان شش شرط دارد پاک
 ؛ سگ تعلين دخده حاشد .1
 ؛ سگ حه دستور صاحبش حه سهت شکار برود .2
گرفتن سگ حهيرد .3 گاػ   ؛ حيوان حه سبب 
که سگ را حه سهت شکار وی .4   ؛ وسلهان حاشد، فرستد کسی 
که سگ را  .5  فرستد در هنگام فرستادن سگ خـا قبـل اػ آنکـه حـه شـکار  ویکسی 
 ؛ نام ظداوند وتعال را ببرد، برسد

کافی برای عحح شرعی حيوان وضود نداشته حاشد .6   .  فرصت 
ل □  سگ تعلين دیده باشد: شرط او 

کــه هــر وقــت آن را بــراى  . 1312 مسأله ســگ شــکاری حاخــد طــورى تربیــت شــده حاشــد 
کنندبرود و هر وقت ا، کردن حفرستند شکار گر پس ؛ حاخستد، ػ رفتنش ضلوگيرى  ولی ا

 . اػ صاحبش اطاعت نکند ضرر ندارد، و دخدن آن اػ نزدخک شدن حه شکار

کـه پـیش اػ . 1313 مسأله گر عـادت سـگ شـکاری ایـن حاشـد  رسـيدن صـاحبش اػ  ا
کرده وی که شکار  اشـکال ، ظـون آن داشـته حاشـد ظورد خـا عـادت حـه ظـوردن حيوانی 

گـر صـاحبش  الػم اسـت، احتيـاط واضـبحنابر  ولی؛ ندارد کـه ا عـادتش طنـين حاشـد 
 .  نکند هانعت و ستيزو ،ظواست حيوان شکار شده را اػ او حگيرد

م □  سگ به دستور صاحبش به سهت شكار برود: شرط دو 
   .سگ شکاری حاخد حه دستور صاحبش حه سهت شکار برود . 1314 مسأله

گر اػ ضانب ظود دنبال شکار بـرود و حيـوانی را ،حنابراین کنـد ا وردن آن ظـ، شـکار 
گـر اػ پـیش ظـود دنبـال شـکار رود و حعـدًا صـاحبش حانـگ ، حيوان حرام است حلکـه ا

کنـد هرطند حه سـبب صـداى، بزند تا زودتر آن را حه شکار برساند  ،صـاحبش شـتاب 
 ؛ احتياط واضب حاخد اػ ظوردن آن شکار اضتناب شودحنابر 
 دارد حـاػوگر آنکه صاحب سگ احتدا سگ شکاری را اػ حرکت حـه سـهت صـيد  
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دًا حه سهت صيد حفرستد، و حعد اػ توق ف  .  آن را وسد 

م □ گرفتن سگ بهيرد: شرط سو  گاز   حيوان به سبج 
که حا شکار سـگ حهيـرد - سبب ورگ حيوان شکار شده . 1315 مسأله  - در صورتی 

گرفتن سگ پیدا شده است گاػ  که اػ     .حاخد اػ ػظهی حاشد 
کند ،حنابراین  گر سگ شکاری شکار را ظفه  ، ر اػ دوخـدن خـا تـرس حهيـردخا شکا، ا

 .  حالل نيست، خا حه سبب افتادن در آب خا سقوط اػ پرتگاه حهيرد
كه سگ را به سهت شكار وی: شرط چهارم □  فرستد وسلهان باشدكسی 

كه سگ را برای شكار وی: شرط پنجن □ هنگرام فرسرتادن سرگ یرا قبرل ، فرستد كسی 
 داز آنکه سگ به شكار برسد نام خداوند وتعال را ببر

كافی برای ذبح شرعی حيوان شكار شده نباشد: شرط ششن □  فرصت 
م وشاحه شراخط، توضيح سه شرط فوق  م و پـنسن( ، شـکار حـا سـالح )شـرط دو  سـو 
 .  حاشد وی

 سایر وساجل شكار با سگ شكاری 
که سگ شکاری را فرستاده . 1316 مسأله که حتوانـد حيـوان را  ،کسی  گر وقتی برسد  ا

ــ، عحــح شــرعی نهاخــد وات آن حــهطنانشــه حــه ســبب تهي  واننــد  - طــور وتعــارف ۀ وقــد 
گلــو ضهــت عحــح ــا وــوی حيــوان اػ  کــردن پشــن خ کــارد و برطــرف  وقــت  - بیــرون آوردن 

 ؛ حالل است، حيوان حهيرد حگغرد و آن

گر وسيله  که حا آن سر حيوان را بُبردولی ا حنـابر ، و حيوان حهيـرد ای ههراه او نباشد 
ــ؛ شــود احتيــاط واضــب حــالل نهــی کــه  در ،هالبت  کنــد  گــر آن حيــوان را رهــا  ایــن حــال ا
گرفتن حکشد گاػ   .  شود حالل وی، سگ آن را حا 

گـاػ  . 1317 مسأله کنـد وـرگ حيـوان شـکار شـده وسـتند حـه ضراحـت و  گر فرد شک  ا
 ؛ کافی نيست، گرفتن سگ بوده خا حه سبب دخگر
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ــ  ــر ،هالبت  ــر اث ــر اخنکــه وــرگ شــکار ب ــی وضــود داشــته حاشــد ب ــاره و نشــانۀ عرف ــر او گ  ا
کافی استضراحت حا گرفتن سگ بوده  گاػ  اطهينـان ، هرطنـد اػ آن نشـانه، صل اػ 
 .  حاصل نشود

گر فردی طند سگ تعلين دخده را حه سهت شکار حفرستد خا طند نفـر  . 1318 مسأله ا
کننـد ، حا هـن خـک خـا طنـد سـگ را حـه دنبـال شـکار حفرسـتند و حـا هـن حيـوان را شـکار 

کـه قـباًل عکـر شـد دارا طنانشه خکی اػ سگ وثـل اخنکـه تربیـت  - نباشـدها شراخطی را 
شـکار  حيـوان - نبـرد شده نباشـد خـا خکـی اػ شـکارطيان عهـدًا نـام ظداونـد وتعـال را

 ؛ شده حرام است

کـه ند حه سـگ خـا سـگعرفًا وست ،وگر اخنکه ورگ حيوان شکار شده هـایی حاشـد 
تأثير در  ،های دخگرآنها و فرستندگان آنها دارای تهام شراخط صيد حاشند و سگ ظود

 .  کشتن حيوان نداشته حاشند
گر فرد حه قصد شکار آهو . 1319 مسأله نـی اػ ، ا سگ شکاری را حـه سـهت آهـوی وعي 

 ،ههشنـين .کافی است، آن سگ آهوی دخگری را شکار نهاخد گلۀ آهوها حفرستد ولی
ــر آن آهــو گــر عــالوه ب ــد، ا ــاک و حــالل ، آهــوی دخگــری را نيــز شــکار نهاخ هــر دوی آنهــا پ

 .  حاشند وی

کـردن شاخان عکر است،  اد قصـد صـيد  کـه صـي  شرط حالل شدن صـيد آن اسـت 
ــــه ،را داشــــته حاشــــد 1ضــــنس آهــــو نــــی را در نظــــر  طــــور ظــــاص هرطنــــد ح آهــــوی وعي 

 .  حاشد نداشته

گـر حــاػ خـا حيــوان دخگــرى غيـر ســگ شــکارى . 1321 مسأله حيـوان وحشــی را شــکار ، ا
کـه حيـوان ػنـده حاشـد و آن را ؛ شودآن شکار حالل نهی، کند وگر آنکه ووقعی برسـند 
که قباًل عکر شد عحح شرعی نهاخند حا  .  شراخطی 

                                                           
ی نبوده. 1 ی وی حلکه حه ،خعنی قصدش شکار آهوی ظاص  کل  کنـدطور  در  ،ههـين حکـن .ظواسته آهو صـيد 

که قصد فرد صيد ضنس حيوان وحشی بوده نه ظصوص آهو نيز ضاری است ـ؛ ووردی  ههـان طـور  ،هالبت 
گوشـت حـا سـگ شـکاری تعلـين دخـده وحـل   ،بیـان شـد«3233»که در وسألۀ  تغکيـۀ حيـوان وحشـی حـرام 
 .  اشکال است
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ــا اســلحۀ غصــبی . 1321 مسأله ــا ســگ شــکاری خ گــر فــردی ح ــا ، ا حيــوان وحشــی را ح
کند  ؛ شود پاک و حالل است و وال ظود او وی شکار، رعاخت شراخط صيد شکار 

ــــه ــــرده ،البت  ک ــــاه  گن ــــن صــــورت عــــالوه بــــر اخنکــــه  حاخــــد اضــــرت وعهــــول ، در ای
 .  ا سگ شکاری را حه صاحبش حدهدخ الهثل( استفاده اػ اسلحه )اضرت

 ها و ويگوصيد واهی. ب 
گر  . 1322 مسأله گوشت»ا و بیـرون  3را ػنـده اػ آب حگيرنـد 2«ويگـو»و  1«واهی حالل 

 ؛ و ظوردن آن حالل است پاک، آب ضان دهد

ـا طنانشـه در آب حهيـرد ؛ حاشـد وـی ولـی ظـوردن آن حـرام ،پـاک اسـتهرطنـد  ،او 
کـه در ایـن صـورت ظـوردنش  4يـریگ وگر اخنکه در وسيلۀ صيد وثـل تـور وـاهی حهيـرد 

 5.هرطند درون آب ورده حاشد ،حالل است
گــر وــاهی اػ آب بیــرون بیفتــد . 1323 مسأله خــا آب ، خــا وــوح آن را بیــرون بینــداػد، ا
حا دست خـا حـه وسـيلۀ ، طنانشه پیش اػ آنکه حهيرد، رود و واهی در ظشکی حهاند فرو

گرفتـه و  در حکـن صـيد وحسـوب شـده و حـالل اسـت، گرفتـه شـود دخگـر گـر قبـل اػ  ا
 .  حاشد وی شدن حهيرد حرام

کشــتی بپــرد خــا در اثــر وــوح آب داظــل آن  . 1324 مسأله گــر وــاهی داظــل قــایق خــا  ا
حـالل ، گرفتـه شـود حـا دسـت خـا حـه وسـيلۀ دخگـر، طنانشه پیش اػ آنکـه حهيـرد، بیفتد
گر قبل اػ آن حهيرد حرام است  ؛ حاشد وی و ا

                                                           
گوشـت بـودن وـاهی. 1 کـه در اداوـه عکـر و احکـاو شـودعکـر وـی« 3113»هـا در وسـألۀ وعيار حالل خـا حـرام  ی 

گوشت است ،شودوی  . در وورد واهی حالل 
 . حاشدههانند احکام صيد واهی وی ،احکام صيد ويگو. 2

ب واهی. 3  . گيری و غير آنگيری خا تور واهیحا دست خا قال 

که داظل آب حا طوب. 4 حصـار  .کننـدظار و وانند آن ضهت صيد واهی درست وی، نی، خا وثل حصاری 
 . شودناويده وی« حظيره» ،ر زحان عربیوغکور د

ب وـاهی ،ههين طور. 5 گر واهی ػنده حا قال  ب اػ آب وـاهی  ،گيـری صـيد شـود ا کـردن قـال  ولـی قبـل اػ ظـارح 
 . حالل است ،حهيرد



    / حيوانات ۀتغکي 

ــه  کشــتی آن حاشــد  ،البت  گــر قصــد صــاحب قــایق خــا  کشــتی وــاهی ا کــه حــا قــایق خــا 
کــه ووضــب شــکار حاشــد را انســام دهــد کارهــایی  کنــد و حعضــی اػ  وثــل آنکــه  ،شــکار 

که ووضب افتـادن  قایق را در وحل  اضتهاع واهيان ػنده قرار دهد و آن را طوری براند 
کــردن وــاهی اػ آب اســت، هــا حــه داظــل آن شــودوــاهی کــار حــه ونزلــه ظــارح  و  ایــن 
که حدین شيا واهی  .  وه صيد شده حالل استی 

اد تـور وـاهی . 1325 مسأله گر صي  کـه  ا گيـری را اػ آب ظـارح نهاخـد و وشـاهده نهاخـد 
ـــرده اســـت ـــاهی داظـــل آن و ـــه تـــور ، و ـــاهی حعـــد اػ ورود ح ـــد و طنانشـــه اضهـــااًل حدان

گـر شـک  ،حالل اسـت، گيری خا پس اػ آن هنگام بیرون آوردن اػ آب ورده واهی ولـی ا
که واهی قبل اػ وارد شدن حه     .ظوردن آن حرام است، خا حعد اػ آن 1تور وردهکند 

اد حــا دســت وــاهی را اػ آب صــيد نهاخــد و ببينــد وــاهی وــرده  ،ههشنــين گــر صــي  ا
کـه وـاهی داظـل آب وـرده خـا پـس اػ بیـرون آوردن اػ آب، است ، طنانشه شک نهاخد 

 2.ظوردن واهی وغکور حرام است

گر واهی حه وسيله . 1326 مسأله گرفتگـی  3اى واننـد سـن   ا ، داظـل آب حهيـردخـا بـرق 
ه طنانشه قبل اػ وردن؛ شودحرام وحسوب وی کنند و بیـرون ، البت  آن را اػ آب ظارح 

 .  حالل است، گيری حهيرد آب خا درون وسيلۀ صيد وانند تور واهی

گــر اســتفاده اػ شــيوۀ وــغکور بــرای صــيد وــاهی ووضــب اػ بــین شــاخان عکــر اســت،  ا
خـادی شـده و نـوعی ضـر خـاػی ز ـی خـا رفتن حيوانات در ر حـه وحـيط زخسـت و ثـروت ول 

گـر ایـن اوـر ظـالف قـانون حاشـد ،ههشنـين .ضـایز نيسـت، عهووی وسلهانان حاشـد ، ا
 .  شوداضاػه داده نهی

                                                           
 . وانند اخنکه در اثر آلودگی آب حه وواد شيهيایی خا سن  ورده است. 1
که ػوان ورود حه. 2 گـرفتن وـاهی اػ آب وعلـوم حاشـد خـا ػوـان وـوت وـاهی در هر دو وثال فرق ندارد  خـا ، تور خـا 

 . آنکه هر دو ناوعلوم حاشند

که در صيد آن اػ سن  استفاده شدهظوردن واهی. 3 ( بـرای  طنانشه ضرر شدخد )ضرر فوق ،ای  العاده و وهـن 
کـه ضـ ،آن حـه دخگـران بـرای ظـوردن ۀعرضـ ،ههشنـين .حدن داشته حاشد ضایز نيست رر قابـل در صـورتی 
ه برای آنان داشته حاشد ی نباشدهرطند  ،توض  کل   . حاشدحدون اطالع دادن حه آنان ضایز نهی ،ضرر 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ــه وــاهی را صــيد وــی . 1327 مسأله ک ــردی  الػم نيســت وســلهان حاشــد و در ، کنــد ف
. حنـابراین، ولی حاخد قصد صـيد داشـته حاشـد، هنگام صيد نام ظداوند وتعال را ببرد

گر حش خـا صـيد نهاخـدۀ غيـر وا ـز وـاهی را اػ آب در خـا حـه  - ظـود - خـا وـاهی، هي  اػ آب در
 .  ظوردن آن حرام است، ساحل بیرون پرخده و حهيرد

ــردی ویشــاخان عکــر اســت،  ــال ف کــه ولــک و و ــاهی  حاشــد( در  وــاهی وهلــوک )و
کواریــوم و واننــد آن، ُتنــگ آب، حــوض گــرفتن آن اػ آب عرفــًا ، آ وــورد صــيد نيســت و 

کــافی اســت آن را اػ آب ظــارح ؛ شــود ناويــده نهــی« صــيد» ولــی بــرای حــالل شــدن آن 
کـرده کـه  ،کرده و بیرون آب حهيرد خا آب ووضود در حوض و وانند آن را تصليه  طـوری 

 .  واهی بیرون آب حهيرد
گر انسان واهی را ػنده اػ آب حگيرد . 1328 مسأله سپس آن را در ههان آب خـا آب ، ا

وگر اخنکه در وسـيلۀ ؛ شوديرد حرام وحسوب ویدخگری رها نهاخد و در داظل آب حه
که در این صورت ظوردنش حالل است صيد وثل تور واهی  .  گيری در آب حهيرد 

 صيد ولخ . ح 
ــال در آورده . 1329 مسأله کــه ح گــر ولصــی را  ــده  1ا ــه وســيلۀ دخگــرى ػن ــا ح ــا دســت خ ح
ــا؛ ظــوردن تهــام اضــزای آن حــالل اســت، حعــد اػ ضــان دادن، حگيرنــد حنــابر احتيــاط  او 
کــه ؛ آن اضتنــاب شــود ۀحاخــد اػ ظــوردن فضــل، بواضــ ــه فضــلۀ داظــل حــدن ولــز  البت 

 .  شود حرام نيستههراه آن ظورده وی
کــه ولــز را ویشــاخان عکــر اســت،  کســی  گيــرد و عکــر نــام ظداونــد  وســلهان بــودن 

گرفتن آن الػم نيست  .  وتعال هنگام 

                                                           
که حال در نياورده خا هنوػ نهی. 1 کند حرام استظوردن ولصی   . تواند پرواػ 



 

 خوردن و آشاویدن
ــــوع تقســــين وــــیظــــوردنی ــــه دو ن ــــه لحــــاظ ضــــنس ح ــــات»: شــــوند هــــا ح و « حيوان

 ظوردن حعضی اػ آنها حالل و حعضی دخگـر حـرام اسـت و احکـام هـر؛ «حيوانات غير»
گانه وطرح وی  . گردد خک حه صورت ضدا

كی. الف  ها )حيوانات( خورا
حشـرات »، «پرنـدگان»، «حيوانـات ظشـکزی»، «آبزخان» ۀحه طهار دست ،حيوانات

کرم  .  شود داوه بیان ویشوند و احکام آنها در ا تقسين وی« هاو 

 3 .آبزیان 

o آبزیان حالل و حرام 
خــاػی حــه ضــز  . 1331 مسأله و  1«دارهــای پولــک واهی»تهــام دوزخســتان و حيوانــات در

گوشت وی 2،«ويگو»    .حاشندحرام 

                                                           
ْلس» ،حه پولک. 1 گفته وی« ف   .  شودنيز 

 . شودناويده وی «Shrimp» حه انگليسیو « روبیان»خا « إربیان»عربی  که در زحان« ويگو». 2



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ک، تهسـاح 1،شـاه ويگـو )الِحسـتر(، اقسام وصتلـف ظرطنـگ ،حنابراین  ، پشـتال
غ، قورحاغــه ػ  خــایی، و  خــایی،  صــدف، اســفنذ در خــایی، حلــزون در عــروس ، ســتارۀ در
خــایی خــایی، در خــایی، شــقایق در خــایی  پا و ســایر نــرم هشــت، هيــدر، توتيــای در تنــان در

گوشت هستند  .  حرام 
ـــاهی ـــا واهیو ـــه دارای شـــبه پولـــک )پولک هـــای حـــدون پولـــک خ ک هـــای  هـــایی 

کــه حــا طشــن وعهــولی و غيــرويک ح قابــل وشــاهده نيســت(و روســکپی  ، هســتند 2ســل 
گوشت وی    .حاشندحرام 

لـب ، وـاهی خـال اسـبی 5،گرحـه وـاهی 4،حادکنـک وـاهی 3،ظـوردن واروـاهی ،حنابراین
ب، نی واهی، لوله واهی ظـار پشـت وـاهی لـب ، ويگـو وـاهی، شيشه وـاهی، واهی ورک 
که حدون پولک هستند، ونقاری  . حرام است ،ظورشيد واهی اقيانوسی و وانند آنها 

گرحـه  8،کوسـه وـاهی 7،وـاهی راوـک 6،فره وـاهی(ظـوردن ُپـو وـاهی )سـ ،ههشنين
کـه دارای شـبه پولـک ، سوس واهی 10،سپر واهی 9،کوسه واهی شـبه سـوس ظالـدار 
 .  حاشدحرام وی 11،هستند

                                                           
عرفـًا اػ ظـانوادۀ  ،شـودناويـده وـی« Lobster»و حـه انگليسـی « يم  الروبیـان»کـه در زحـان عربـی « شاه ويگـو». 1

، ظـوردن انـواع وصتلـف ظرطنـِگ پهـن )ِگـرد( ،حنـابراین .حاشـد هـا اسـت و ظـوردن آن حـرام ویظرطنگ
خــایی )شــاه ويگــوی آب شــور ( و ظرطنــگ دراػ آب شــيرین )شــاه ويگــوی آب شــيرین( ظرطنــگ دراػ در

 . حاشدحرام وی

که حدن حسياری اػ واهيـان غضـروفی واننـد Placiod scalesهای ويکروسکپی )ها خا پولکشبه پولک. 2  )
 .  شوندعرفًا پولک وحسوب نهی ،هارا پوشاندهفره واهی، سهاکوسه واهی

کند، وارواهی زرد. 3  . هی تيز دندانواروا، وارواهی پوػه 

ختونی، حادکنک واهی صاف. 4  .  ایحادکنک واهی قهوه، حادکنک واهی ز

کی  گرحه، اسبله. 5  .  واهی بزرگ  گرحه، واهی ظا

ری. 6 گزنده، پوی پلنگی، پوی ُدم پ  گوش، پوی دوظار، پوی   .  پوی طهار 

کهانی، راوک ظالدار. 7 ط، راوک ظط   . راوک وصط 

، کوسـه نـوک تيـز، کوسـه ببـری، کوسه طانـه سـفيد، کوسه حاله سياه، طاک لبکوسه ، کوسه واهی درنده. 8
گورظری، کوسه سر طکشی، کوسه دراػ دم ب دندان، کوسه  ه، کوسه قال   .ایکوسه ار 

ه. 9 کوسه لک  کوسه عربی، دارگرحه   .  گرحه 

 .  سپر واهی دو پوػه، سپر واهی برقی ایرانی. 10

که بیان شد شبه پولک. 11 کوجيدها هاههان طور   .  شوندوحسوب نهی« پولک و فلس»عرفًا  ،خا پال



    / ظوردن و آشاويدن 

خایی وانند نهنگ ه پستانداران در ي  خایی، دلفين، وال، کل  خـایی، ظوک در ، گـراػ در
گوشــت هســتند خــایی حــرام  کــه ههنــام حيوانــات ظشــکزی  ،شــير در ــی حيوانــاتی  حت 

گوشـــت وـــیحـــال گـــاو آبـــیل  ـــی و  گوشـــت وحســـوب ، حاشـــند وثـــل اســـب آب حـــرام 
   1.شوند وی

هـایی  طنانشه تهام حدن خا قسهتی اػ حـدن آنهـا دارای پولک ،ها واهی . 1331 مسأله
که حا طشن وعهـولی قابـل وشـاهده اسـت ای وثـل حـه ضهـت عارضـههرطنـد  - حاشد 

هـاخش ام پولـکگيـری و واننـد آن تهـ ها خا برظورد آنها حـا تـور وـاهیست بودن پولکس
گوشت هستند - رخصته حاشد گرفته شوند حالل  ظوردن آنهـا  ،و طنانشه ػنده اػ آب 
   2.حالل است
 :  حالل است ،حاشندوی 4که دارای پولک 3ظوردن واهيان عیل ،حنابراین

ــــوور  ر  6،شــــير وــــاهی، )هــــوور وســــقطی 5،طــــالل(، )ه  ــــه زرده، زرده 7،گيــــد  ، حش 
سر ــــــسنگ 10؛انــــــســــرظو واهي؛ يانــــــتــــون واه ۀوادــــــظان اػ 9(فيدــــــلوا ســــــ)ح8اد(ــــــُقب

                                                           
خایی ،شاخان عکر است. 1 کـه احکـام آن در حصـش  حکـن سـایر، پرندگان در عکـر « پرنـدگان»پرنـدگان را دارنـد 

 .  گردد وی

کاول صيد واهی و ويگو در وساجل  ،شاخان عکر است. 2  . عکر شد« 3125تا  3122»احکام 

ــه و  للمغتففشبيى الفمففهاســاوی وــغکور اػ . 3 ــن ل ســ، اطلففر فمهففی هاهيففاو ایففشاوو اســتفتاجات وعظ   ۀوؤس 
ــا ضهعــی اػ اهــل ظبــره و فــن  انتصــاب شــده اســت ووضــوع ــه ضهــت رعاخــت  .شناســی قــن و وشــورت ح ح
کثر ووارد )غير اػ ظانواده تون واهيان( اساوی واهيان حالل در پاورقی عکر شـده و در وـتن ،اظتصار  ،در ا

 . ادۀ واهيان شده استحسنده حه نام ظانو

ْلس» ،حه پولک. 4 گفته وی« ف   .  شودنيز 

 . ایهای شانهدارای فلس. 5

ــا دســتپولــک. 6 ــا تهــاس ح ــف و سســت هســتند و در ػوــان صــيد ح ــن وــاهی ظرخ ــور و واننــد آن ، هــای ای ت
 . ریزند وی

 .  شودزرد حاله نيز ناويده وی. 7

 .  سينه ۀای در ناحيهای دایرهدارای فلس. 8

بیدی .9  .  ایهای دایرهدارای فلس، وعروف حه ُز

کذ پولک، )سرظو وعهولی. 10 سـرظو هشـت ، سـرظو پـنذ ظـط، سرظو ظونی، سرظو طشن درشت، سرظو 
ـــط زرد، ظـــط ا، ســـرظو قهـــوای، ســـرظو حنگـــالی، ســـرظو زرد ظـــال ســـياه، ســـرظو وصط  ســـرظو ، ســـرظو حـــر 

 .  ای واالحاری( دارای فلس شانه
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گــيش   5؛هــاوور واهيــان 4؛شــورخده واهيــان 3؛کفــال واهيــان  2؛کپــور واهيــان  1؛واهيــان
  10؛ُشگ واهيان درخای ظزر 9؛اردک واهيان 8؛ِشهری واهيان 7؛شانک واهيان 6؛واهيان

ان  13.ػاد واهيانآ 12؛پنذ ػاری واهيان 11؛ُشگ واهيان ظليذ فارس و درخای عه 
 14شود.دارای پولک بوده و حالل وحسوب وی« تيالپیا»ههين طور، واهی 

o دار بودن واهی یا تذكيۀ آن شک در پولک 

که پولک دارد خا نه . 1332 مسأله گر واهی وعلوم نباشد  حکن واهی حـدون پولـک ، ا

                                                           
ـطسنگسر ، )سنگسر وعهولی. 1 ـو زرد حالـه، سنگسـر طهـار لکـه، سنگسـر شـش ظـط، ُوصط  گـوش ، ظن  ـو  ظن 

و ليهویی، قروز و ظال سياه، ظن  و ظاکستری(، ظن   .  ای های شانه دارای فلس ظن 

گنده، )کپور وعهولی. 2 خـای ، ظـوار }آوـور{ کپـور علـف، ای }فيتـو فـاگ{کپـور نقـره، کپور سر  وـاهی سـفيد در
 .  ای های دایرهواش واهی( دارای فلس، وس واهی{ای }عرواهی سفيد رودظانه ،ظزر

 .  ایهای دایرهبیاح( دارای فلس، کفال پوػه حارخک، کفال طالیی، )کفال ظاکستری. 3

خده. 4 ـه، ُوشـکو سـياه، وـيش وـاهی ونقـوط، وـيش وـاهی، شبه شورخده طشـن درشـت، )شور دار( ُوشـکو لک 
 .  ایهای دایرهدارای فلس

ختونی ونقوط، ور سياههاو، )هاوور وعهولی. 5 ه ز هـاوور ، هـاوور پـنذ نـواری، ایهاوور ونقوط قهوه، هاوور لک 
 . ایهای شانههاوور ظال نارنسی( دارای فلس، هاوور ظط شکسته، هاوور ظاکی، واالحاری

گـــيش ، گــيش ظـــال ســفيد، گــيش زرد ظـــط، گـــيش طالیــی، گــيش حـــال افشــان، )گــيش دهــان ســـفيد. 6
ــه، درظشــان ــه ســياه، گــيش دراػ حال گــوش ســياه، گــيش حال گــيش شــکن ، گــيش طشــن درشــت، گــيش 
 .  ایهای دایرهحلوا سياه( دارای فلس، گيش ويگویی، گيش ریز، گيش پهن، گيش بزرگ، شياری

ر، سين دندان نها، شانک زرد حاله، )شانک دو نواری. 7  . ایهای شانهُصبيتی( دارای فلس، کوپ 

ــهری وعهــولی. 8 ــز، )ِش گــوش قرو هــای شــهری دم زرد( دارای فلــس، هری دراػ صــورت قهــوه ایشــ، شــهری 
 .  ایشانه

 .  ایهای دایرهدارای فلس، اردک واهی. 9

خای ظزر. 10 کيلکـای ، کيلکـای وعهـولی، شـگ وـاهی وهـاضر، شگ واهی طشن درشـت، )شگ واهی در
 . ایهای دایرهطشن درشت( دارای فلس

کهــان، ســاردین دم ســياه، ســاردین پهلــو طالیــی، )ُصــبور. 11 شهســک ، ســاردین روغنــی، ســاردین رنگــين 
کوطک، بزرگ کوطک( دارای فلس، گواف رشته دار، شهسک   .  ایهای دایرهگواف 

کذ پوػه. 12 ن، پنذ ػاری حاله نـارنسی، پنذ ػاری بزرگ، )پنذ ػاری  پـنذ ػاری ظـال پشـت( ، پـنذ ػاری وـزی 
 .  ایهای دایرهدارای فلس

خای، )واهی آػاد. 13 کهـان و، قزل آال خـا قـزل ظـال قروـز، ظزر واهی آػاد در هـای ( دارای فلـس... قـزل رنگـين 
 .  ایدایره

گروه سوف واهيان ظانوادۀTila pia. واهی تيالپیا )14  حاشد.  ای ویهای شانهسيکليدها بوده و دارای فلس ( اػ 
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کـرده و در . حنابراین، را دارد و ظوردن آن حرام است خا صيد  که واهی را اػ در ادی  صي 
   ؛دار نبودن واهی حگغاردحاخد حنا بر پولک، داشتن آن شک دارد پولک

ــه گــر دو وــرد عــادل شــهادت دهنــد وــاهی دارای پولــک ،البت  ــا ا کــه ح هــایی اســت 
ــه حــس  حاشــد حاشــد و شــهادت آنهــاطشــن وعهــولی قابــل دخــدن وــی وــثاًل ، وســتند ح

 .  شودحت ویپولک داشتن واهی ثا، «اخنها را دخدهحا طشن وعهولی پولک»: حگوخند
دار بـودن آن وشـکوک اسـت کـه پولـک صـيد شـده حکن وـاهیشاخان عکر است، 

 .  شودعکر وی« 3113»های تغکيه است در وسألۀ ولی دارای نشانه
گر واهی ورده . 1333 مسأله که دارای پولک استا گيـرد ،ای   در اظتيـار انسـان قـرار 

، گرفتـه شـده خـا نـهوثاًل ػنده اػ آب  - و شک نهاخد حه صورت شرعی تغکيه شده خا نه
حکـن حـه تغکيـه و  - گيری در آب ورده خا قبل اػ آن وـرده بـوده خا واهی داظل تور واهی

کـه وگر حا وضود خکی اػ اوـارات و نشـانه؛ شودحالل بودن آن نهی هـای شـرعی تغکيـه 
 ۀتوان حکـن حـه تغکيـکه حا وضود آن وی، حعد اػ آن عکر شد و وساجل« 3231» در وسألۀ

 .  نهودشرعی واهی 

گــر تغکيــۀ شــرعی وــاهی حــا خکــی اػ راه . 1334 مسأله کــه در وســألۀ ا و « 3231»هــایی 
کــه فــرد نســبت حــه نــوع وــاهی اػ ، وســاجل حعــد اػ آن بیــان شــد ثاحــت شــود در صــورتی 

گوشـت بـودن آن )پولـک کنـد و شـبهه ضهت حالل خا حرام  دار بـودن و نبـودن( شـک 
گوشت را دارد ،ووضوعی حاشد  ؛ حکن واهی حالل 

کــه وســلهان اســت و ظــوردن وــاهی حــدون پولــک را  ،وثــالحــه عنــوان  گــر ويزحــانی  ا
واهی طبز شده را بـرای ظـوردن در اظتيـار وههـان قراردهـد و وههـان ، داندحرام وی

که واهی وغکور پولک دارد حنا وی، نداند آن واهی پولک دارد خا نه   1.گغارد 
که ثاحت شدن تغکيه  ا در ووردی  حه حالل بـودن وـاهی حکن  ،است« وحل  اشکال»او 

 .  شودکه توضيح آن در وسألۀ حعد عکر وی حاشداشکال وی دار بودن آن وحل  و پولک
                                                           

ــه. 1 کــه ،البت  کــرده  ــه  گــر ويزحــان وــغکور وعلــوم حاشــد وــاهی را اػ وســلهان دخگــری تهي  را وــاهی حــدون پولــک  ا
 .  شودعکر وی« 3113»حکن آن در وسألۀ ، داند حالل وی
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که واهی صيد شده اگر . 1335 مسأله  - که وعلوم نيست پولـک دارد خـا نـه - ایفردی 
کــه وــاهی حــدون پولــک را حــالل  1،دهــدرا در اظتيــار انســان قــرار وــی وســلهانی حاشــد 

کـه شـبه وـاهی 2هـای غيـر شـيعه( خـا حـه عقيـدۀ وی داند )وانند حعضـی اػ فرقـهوی ای 
شـود( هاخش ويکروسـکپی اسـت و حـا طشـن وعهـولی دخـده نهـیداشته )پولک پولک

حکن حه تغکيۀ شرعی و حالل بودن آن وـاهی وحـل  اشـکال اسـت و ، حاشدحالل وی
   3.وراعات وقتضای احتياط ترک نشود

کنندۀ واهی وسلهانی حاشد   ا طنانشه عرضه  که وـاهی حـدون پولـک خـا وـاهی او 
کـه حـا طشـن وعهـولی دخـده نهـیدارای شبه پولک )پولک شـود( را های ويکروسکپی 

در ایـن صـورت ، داند خـا عقيـدۀ وی در ایـن وـورد بـرای انسـان نـاوعلوم حاشـدحرام وی
که در وسـألۀ حعـد عکـر ؛ شودحکن حه تغکيه و حالل بودن آن واهی وی وگر استثنایی 

 4.شودوی
گر  . 1336 مسأله که واهی حدون پولـک خـا دارای شـبه پولـک ا کنندۀ واهی  را عرضه 

کـه پولـکوـاهی، خا عقيدۀ وی در این وورد نـاوعلوم اسـت داند حرام وی دار بـودن ای 
کــرده ــه  را حــالل کــه او طنــين واهيــانی  5آن وشــکوک اســت را اػ وســلهان دخگــری تهي 

که وی در این وو، داند وی رد فحـص و تحقيـق طنانشه انسان احتهال عقالیی دهد 
 ؛ شود حکن حه تغکيه و حالل بودن آن واهی وی، کرده

گــر و ــا ا کننــدۀ وــغکور در ػوينــاو  کــه عرضــه  دار بــودن آن وــاهی پولــک ۀحــرػ حاشــد 

                                                           
کنسرو واهی. 1 استيک واهی خا واهی طبز شده را برای ظوردن حفروشد خـا آن را بـرای ظـوردن ، وانند اخنکه 

 .  وقابل انسان قرار دهد

گونه . 2 که این  کند  کسی تقليد   . داندها را حالل ویواهیفرق ندارد وسلهان وغکور وستهد حاشد خا اػ 
ـت وـاهی حـدون پولـک . 3 ي  کـه قاجـل حـه حل  گر انسان واهی را اػ حـاػار وسـلهانان سـایر وـغاهب )غيـر شـيعه(  ا

ــه نهاخــد کــه حکــن حــه تغکيــه و حــالل بــودن وــاهی ،حنــابراین .حکــن وــغکور ضــاری اســت، هســتند تهي  ای 
 .  وحل  اشکال ظواهد بود ،دار بودن آن وشکوک استپولک

نيـز اشـاره « 3233»هـای تغکيـه در وسـألۀ حکن وغکور در این وسأله حه وناسـبت نشـانه ،شاخان عکر است. 4
 .  شد

 . حا ظرخدن خا غير آن. 5
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حکن حه تغکيۀ شرعی و حالل بودن آن وـاهی وحـل  اشـکال ، فحص و تحقيق نکرده
   .است و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود

گــر فــرد وــاهی پولــک . 1337 مسأله کــافر ببينــد و دار وــردها ای را در اظتيــار شــصص 
گرفتـه شـده خـا درون تـور وـاهيگيری وـرده که واهی وغکور ػنـده اػ آب  هرطنـد  ،حداند 

عـا نهاخـد آن ، و در صورت شـک شودحالل وحسوب وی، داظل آب بوده کـافر اد  گـر  ا
ــه گرفت ــاهیرا ظــودش خــا دخگــران ػنــده اػ آب  ــا داظــل تــور و ــری وــردهانــد خ ــا، گي فی ک

ـــه آن را اػ ؛ نيســـت ک ـــوم حاشـــد  ـــا وعل ـــان شـــود خ ـــۀ وی ووضـــب اطهين گفت وگـــر آنکـــه 
کــرده و وــاهی وــغکور ــه  کــه در وســاجل قبــل بیــان شــد - وســلهانان تهي   - حــا توضــيحی 

 .  های تغکيه حاشددارای نشانه

گر فرد واهی صيد شـده . 1338 مسأله کـافر ببينـد و ندانـد ا ای را در اظتيـار شـصص 
کـه وـاهی وـغکور  حـدون پولـکدار اسـت خـا  واهی وغکور پولک عـا نهاخـد  کـافر اد  و فـرد 

کــافی نيســتپولــک گفتــه وی ووضــب اطهينــان شــود خــا وعلــوم ؛ دار اســت  وگــر آنکــۀ 
کــرده و وــاهی وــغکور ــه  کــه آن را اػ وســلهانان تهي  کــه در وســاجل  - حاشــد  حــا توضــيحی 

 .  های تغکيه حاشددارای نشانه - قبل بیان شد

o گوشت  اجزای حرام واهی حالل 
گوشـــت ضـــایز اســـت ظـــوردن تهـــام اضـــزای وـــاهی . 1339 مسأله ـــا؛ حـــالل  حنـــابر  او 

وگــر آنکــه ظــون و فضــله ؛ واضــب اػ ظــوردن ظــون و فضــلۀ آن اضتنــاب شــوداحتيــاط 
کـــه در ایـــن صـــورت اضتنـــاب اػ آن الػم ، شـــود ههـــراه وـــاهی ظـــورده داظـــل حـــدن حـــه

 .  نيست

o خوردن واهی یافت شده در شكن واهی دیگر 
گــر در شــکن وــاهی پولــک . 1341 مسأله کــه صــيد شــرعی شــده اســتدا وــاهی ، اری 
کـه اػ ظـوردن وـاهی داظـل شـکن ، ای حاشددار وردهپولک احتيـاط واضـب آن اسـت 

 .  اضتناب شود
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o خوردن واهی زنده 

گر واهی ػنده را  ،طور ههين .دار ضایز استپولک ۀظوردن واهی ػند . 1341 مسأله ا
ــیش اػ ضــان دادن حُکشــند ــرون آب پ ــا در بی ــد خ کنن ــان   ،ظــوردنش حــالل اســت، برخ

کــار اســتهرطنــد  گــر وــاهی را بیــرون آب بهتــر تــرک ایــن  کننــد و خــک ، و ا دو قســهت 
کــه ػنــده اســت در آب بیفتــد کــه بیــرون آب ، قســهت آن در حــالی  ظــوردن قســهتی 

 .  هرطند احتياط وستحب اضتناب اػ آن است، وانده ضایز است

o خاویار و تخن واهی 
خــار» . 1342 مسأله ابراین، . حنــحاشــددر حکــن ظــود وــاهی وــی، «تصــن وــاهی»و « ظاو

گوشــت خــار و تصــن وــاهی حــالل  گوشــت، ظاو خــار و تصــن وــاهی حــرام  ، حــالل و ظاو
بر بودن و خا نرم و سست بودن آنها نيستحرام وی ِشن و ِز  .  حاشد و فرقی بین ظ 

کــداويک اػ انــواع  . 1343 مسأله خــار و تصــن وــاهی وربــوط حــه  گــر وعلــوم نباشــد ظاو ا
کـه در بودن آن اػ راهوگر آنکه حالل ؛ حاشدظوردن آن حرام وی، ها استواهی هـایی 
گردد ،بیان شد« 3113تا  3113»وساجل   1.ثاحت 

o روغن واهی 

کـــه وربـــوط حـــه وـــاهی حـــدون پولـــک حاشـــد . 1344 مسأله  ،روغـــن وـــاهی در صـــورتی 
گوشــت نيــز  ظــوردن آن حــرام اســت خــایی حــرام  و روغــن وربــوط حــه ســایر حيوانــات در
 . ههين حکن را دارد

 2 .حيوانات خشكزی 
o حيوانات اهلی 

ــات ظشــکزی اػ ضهلــه ح . 1345 مسأله ــان»يوان پاخ ــه دو دســتۀ « طهار کــه ح هســتند 
 ؛ شوندتقسين وی« وحشی»و « اهلی»

                                                           
کـه حکـن حـه تغکيـه و حـالل بـودن وـاهی و حـالتبع. 1 خـار آن وحـل  اشـکال اسـت ،وواردی نيز  در  ،تصـن و ظاو

 .  عکر شد« 3113و  3113»ضهن وساجل 
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ــان اهلــی ــین طهــار پاخ ــ»، «گوســفند»، اػ ب  - ههــۀ اقســام آنهــا - «شــتر»، «گــاو»، «زب
گوشت است  1«گرحه»و « ظوک»و « سگ»و ، وکروه« قاطر»و « االغ»و « اسب»و  حالل 

گوشت وی  .  حاشدو وانند آن حرام 

o نات وحشیحيوا 

پاخـان وحشـی  . 1346 مسأله ز بـ» ،«قـوخ»، «گـاو وحشـی»، «گـوػن»، «آهـو»اػ بین طهار
گوشت وی«گورظر» و «کوهی  .  حاشدحالل 

کـه  2«درندگان» . 1347 مسأله گوشـت هسـتند و ونظـور اػ آن حيوانـاتی اسـت  حـرام 
گوشتشکار وی که توانـایی و دندان ظوارند و دارای ناظن کنند و  های تيزی هستند 

کردن دارند گـرگ، پلنـگ، ه قوی و نيرووند حاشند وانند شيرظوا، پاره  پلنـگ و  خـا ، یوز
 3.کفتار و شغال، ضعيف حاشند وانند روحاه

o حيوانات وسخ شده 
ســـز شـــده» . 1348 مسأله ظـــرس حـــرام  و فيـــل، ظـــوک، وثـــل ويهـــون 4«حيوانـــات و 

 .  حاشندگوشت وی

                                                           
 .  گرحه، ظوک، سام سگههۀ اق. 1

 . شودناويده وی« ِسباع»حه زحان عربی . 2

گوشت استگ ،ههشنين. 3  . راػ خا ظوک وحشی حرام 

کرخن و رواخات وعصووين. 4 گـروه در قرآن  کـه ظداونـد وتعـال افـراد و  هـایی اػ وـردم را وـواردی عکـر شـده 
وسز نهوده و شـکل ظـاهری آنـان را ، که نافروانی و سرپیشی اػ دستورات الهی نهودند حه ضهت عقوحت

سـورۀ  333تـا  331 آخـات« اصحاب سـبت»ترین ووارد وسز داستان  وعروف .حه اشکال حيوانات در آورد
کـه حـه ظـاطر  .حقـره اسـت ۀسورۀ وبارکـ 33و  33اعراف و آخات  ۀوبارک گروهـی اػ حنـی اسـراجيل بودنـد  آنـان 

گرفتـار شـده و حـه اوـر پرودگـار  ،شنبهنافروانی ظداوند وتعال و صيد وهنوع واهی در روػ  حه عـغاب الهـی 
خنه در آودند  . حه صورت بوز

گردخدند هالک شدند و اػ آنان نسـلی حـاقی نهانـد ،ههين طور که وسز  کـه  نقل شده افرادی  و حيوانـاتی 
کنــون حــه شــکل انســان فقــط شــبيه آنــان هســتند نــه آنکــه اػ نســل آنــان ، شــودهــای وســز شــده وشــاهده وــی ا

که هن شکل انسان .حاشند گوشت حيوانات وغکور  حيوانـات »اند و آنها را های وسز شدهحکهت حروت 
گوشـت آنهـا و نيـز حـه ضهــت  ،ناونـدوـی« حيوانـات وسـز شـده»خـا « وسـود ات  وهکـن اسـت حـه سـبب وضـر 
گناهان سبک نشـهارند حاشد تعظين و بزرگداشت عقوحت الهی ، آوری خاد  تا وردم عغاب الهی را در ارتکاب 

 .  وراضعه شود 353تا  351ص ،213حاب ،2ح ،علل الششایعدر این وورد حه  .و فراووش نکنند
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o خرگوش 

گوشت اسـت و ادرار و فضـل ،«ظرگوش»تهام اقسام  . 1349 مسأله آن نسـس  ۀحرام 
 .  حاشد وی

o كه داخل زوين زندگی ویحيوان  كنند اتی 
کـه غالبـًا داظـل ػوـين ػنـدگی وی» . 1351 مسأله ، وــوش، وثـل وـار؛ «کننـد حيوانـاتی 

ْنُقور(، واروولــــک، سوســــهار ــــه  ْنُقور )س  ــــق   2،)ظارپشــــت( تيغــــی  ضوضــــه، ُبزوســــه 1،س 
گوشت وی ظوکشۀ  .  حاشندهندی و وانند آن حرام 

 1 .پرندگان 
o گوشت  پرندگان حرام 

کــــه واننــــد هــــر پرنــــده . 1351 مسأله کــــرکس  ای  ــــاػ و قرقــــی و  عقــــاب و شــــاهين و ح
گوشت است ،حاشد 3دارای طنگال()« درنده»)الشصور(  ظواه قوی و نيروونـد ، حرام 

کنــد خــا ضــعيف حاشــد و توانــایی شــکار  کــه حتوانــد حــا آن پرنــدگان دخگــر را شــکار  حاشــد 
 .  پرندگان دخگر را نداشته حاشد

ــی« کــالغ»ههــۀ انــواع  . 1352 مسأله گوشــت ، «ػاغ»واضــب حنــابر احتيــاط  و حت  حــرام 
 .  هستند
کــه پــرواػ وــیهــر پرنــده» . 1353 مسأله ــاشواننــد ظ - «ولــی پــر نــدارد ،کنــد ای   - ف 
 .  حاشدگوشت وی حرام

                                                           
کة الروال(؛ نوعی واروولک است. 1 ه  خا سـقنقور وـی، برظی آن را واهی شنزار )س  ولـی  ،ناونـدواهی سهنقور

 . شوداین حيوان واهی نيست و ظزنده وحسوب وی

گوشت است نيزتشی خا سيصور ، ُبزون قره ،ههشنين. 2  . حرام 

که در این نوع طنگال ،ونظور. 3 هـای  طه واننـد عقـاب دارای پنسـه، شودپرندگان وشاهده وی هایی است 
کشتن آن حاشد و طـه واننـد الشـصور پنسـه گرفتن شکار و طعهه و  هـای آن ضـعيف  قوی و نيرووند برای 

 . گرفته و حلند نهاخد بوده و نتواند شکار و طعهه را اػ ػوين
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o گوشت  پرندگان حالل 
 :  حه شرح عیل است 1اساوی برظی اػ پرندگان حالل . 1354 مسأله
کوکوها( 2؛کبوترها( ۀ)ظانواد: سانان کبوتر  4؛سـانان حاقرقره 3؛ کوکوسانانان )ظانواده 

 7،)ظـانواده ُدرناهــا: ســانان ُدرنـا 6؛شــتر وـرغ ســانان 5؛هـا()ظـانواده ورغــابی: ســانان غـاػ
ظـانواده  10،)ظـانواده سـبز قباهـا: سبز قبا سـانان؛ (9هاظانواده ِخلوه 8،هاظانواده هوبره
: ساناســان طــوطی؛ (13هــاظــانواده وــاهی ظــورک 12،ظوارهــا ظــانواده ػنبــور 11،ُهدُهــدها

                                                           
ـن لـه و نيـز  هًهفاج الصفالحيىاساوی وغکور اػ . 1 سـ، اطلفر فمهفی پشيفذ او ایفشاوو اسـتفتاجات وعظ   ۀوؤس 

حــه ضهــت رعاخــت  .ووضــوع شناســی قــن و وشــورت حــا ضهعــی اػ اهــل ظبــره و فــن  انتصــاب شــده اســت
رنـدگان در پاورقی عکر شده و در وـتن حسـنده حـه نـام راسـته و ظـانوادۀ پ« اساوی پرندگان حالل» ،اظتصار

 .  شده است

کـوهی(، کبـوتر وعهـولی الف.. 2 ، قهـری ظـاوری، قهـری ظـانگی، قهـری وعهـولی ب.؛ کبـوتر طـاهی )کبـوتر 
کوا کرخن ج. ؛قهری ناوا کرخن پشت سرد، خا   . فاظته ضنگلی، فاظته ظاوری، فاظته د.؛ خا 

 .  کوکوی شرقی، کوکوی آسيایی، کوکوی تاضدار، کوکوی ظالدار، کوکوی وعهولی. 3

گنـدوی، حاقرقره راه راه، حاقرقره ظالدار، حاقرقره دم دراػ. 4 ، حـاقرقره شـکن حلـوطی، حـاقرقره شـکن سـفيد، حاقرقره 
 .  کوکر شکن سياه

کــل، ورغــابی ســر ســبز الففف.. 5 کا اردک ، اردک نــوک پهــن، اردک ســرحنایی، اردک ســر ســفيد، اردک ســياه 
اردک ســر ، اردک ســياه وصهلــی، اردک ســياه ،اردک دم دراػ، اردک طشــن طالیــی، اردک تاضــدار، وروــری
نســه(، ایاردک ارده، اردک حلــوطی، ســياه ظــوار  اردک وــاهی، ظــوار وعهــولی اردک وــاهی، اردک پیســه )ت 
کلی  ؛گيالر، آنقوت، اردک فيلوش، ظوار سفيد اردک واهی، کا

کلی، ظوتکای هندی ب. کا    ؛ظوتکای ابرو سفيد، ظوتکای 
گردن سياه، غاػ پا زرد، پیشانی سفيدغاػ ، غاػ سفيد طهره، غاػ ج.   ؛عروس غاػ، غاػ ظاکستری، غاػ 
گنگ، قوی فرخادکش، قو د.  . قوی تندرا، قوی 

گردن قروز. 6 گردن آبی، شتر ورغ  گردن سياه و، شتر ورغ   ... شتر ورغ 
 .  درنای سفيد، درنای وعهولی. 7

 . ػنگوله حال، ويش ورغ، هوبره )ُحبارٰی(. 8

کوطک، خلوه آبی، خلوه نوک سبز، خلوه ظالدار ،ِخلوه حنایی. 9  .  خلوه 

اق(. 10 ِقر   .  سبز قبای هندی، سبز قبا )ش 

 .  د )شانه حه سر(هد. ه11

کوطک، ػنبورظوار وعهولی. 12 گلو ظروایی، ػنبورظوار   .  ػنبورظوار 

کوطک. 13  . حلقاواهی ظورک ، واهی ظورک سينه سفيد، واهی ظورک 
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 3،ِسـهره 2،هـای )طلشلـهوتشکل  اػ ظانواده: انسان گنسشک  1؛ ها()ظانواده طوطی
ـــک 4،حلبـــل کـــی، دارظـــزک، دیـــوارظزک، شـــهدظوار 5،هـــا ظـــانواده دم ضنبان ـــال ال ، ح
کـولی 9،توکاهـا 8،هـازرد پـره 7،هـا صـعوه 6،اليکـایی، شـاهرد پری  11،سـارها 10،هـاکهـر 

                                                           
درنده وحسوب نشده و طنگال پرنـدگان شـکاری  ،)این پرنده کاسکو، شاه طوطی، طوطی طوق صورتی. 1

کـه در وسـألۀ  اح حـال ػدن آن بیشـتر اػ صـاف نگـه  ،بیـان شـد را نـدارد و حـه هنگـام پـرواػ« 3133»توضيحی 
هـا وحسـوب طـوطی ۀاػ ظـانواد ،نيـز« وـرغ عشـق» .حاشـد(دان نيـز وـیهـا اسـت و دارای طينـهداشتن حال

 . شودوی

گلو قهوه، طلشله دوگاه حنایی، طلشله دوگاه سفيد، طلشله. 2  ... ای وطلشله 

سـهره ، سـهره صـورتی، سـهره سـبز، سـهره دوگـاه سـفيد، سهره دوگاه زرد، سهره زرد، سهره وعهولیالف. . 3
ُگلــی، ســهره ســينه ســرد، ســهره پیشــانی ســرد، حــال ســرد ســهره ســر ، ســهره ســياه، ســهره ظــاکی، ســهره 

 .سهره نوک قيشی ،سهره نوک بزرگ، سياه
  ؛(...ای وقهوه، ظاکستری، سبز، قروز، قناری)انواع قناری زرد ب.
وونيـای ، وونيـای ولوکـان، وونيـای سـر سـفيد، ضاوه، طاشنی، حنگالی، حلوطی، نواری، فنر )فنر راه راه ج. 

 . (...سه رنگ و

گوش سفيد(، حلبل زیر دم سرد، حلبل هزار دستان. 4  ... ظالدار و حلبل، حلبل ظروا )حلبل 

گلـو پی ب.؛ دم ضنبانک سر زرد، دم ضنبانک زرد، دم ضنبانک ظاکستری، حلقادم ضنبانک  الف.. 5 پت 
ختونیپی، پت شکن نصودیپی، سرد  ... پت ظاکی وپی، پت نوک دراػپی، پت پا دراػپی، پت پشت ز

هه. 6 ْهن   .  البکایی وعروف حه ن 

کوهی. 7  . صعوه ضنگلی، گلو سياه صعوه، صعوه ابرو سفيد، صعوه 

گلو سياه، زرد پره )وعهولی(. 8 کسـتری، زرد پره سر سياه، زرد پره  زرد پـره ، زرد پـره سـر سـفيد، زرد پـره سـر ظا
ختـونی، سر سرد گونـه ، زرد پـره ليهـویی، زرد پـره سـينه زرد، زرد پـره زرد، زرد پـره سـر آبـی، زرد پـره سـر ز پـره 
 ... زرد پره حنایی و، ه راهزرد پره را، زرد پره رد زرد، سفيد

گلو سياه، توکای سياه، توکای حال سرد الف.. 9  .  توکای بزرگ، توکای طوقی، توکای پشت حلوطی، توکای 
 ؛ ایطک بوته، حلقاطک ، طک وعهولی ب.
، طکشــک پشـت ســفيد، طکشــک دم سـفيد، طکشــک سـياه شــکن سـفيد، طکشـک سـياه ســر سـفيد ج.

 ...؛ طکشک پشت حلوطی و، گوش سياهطکشک ، حلقاطکشک ، طکشک دم سرد
کـوهی، دم سـرد پشـت حلـوطی، دم سـرد سـياه، دم سرد وعهولی د. گلـو ، دم طتـری، سـينه سـرد، دم سـرد 

 . آبی
کوهی، طرقه آبی آواػ ظوان، طرقه حنفش . ه  .  طرقه 

کولی بزرگ. 10 کوطک، کهر  کولی  کولی ضنگلی، کهر   . کهر 

 . وينا )ورغ وينا(، سار صورتی، سار. 11
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 6،هـاطکـاوک 5،هـاِسسـک 4،گيرهـا وگـس 3،ليکوهـا 2،هـاگنسشک 1،هاطرد رخسک
کيان 7،هاطشن سنگ  8.سانان وا

، قهـــری، کبـــوتر، قطـــا، تيهـــو، غـــاػ، قـــو، ورغـــابی، پرنـــدگانی واننـــد وـــرغ ،حنـــابراین
، شـتر وـرغ، حلـدرطين، بوقلهـون، کبـک، طکـاوک، سـار، ورغ عشـق، حلبل، گنسشک

ــی طــاووس گوشــت وــی 9حت  ــد و پرســتو ههــه حــالل  کشــتن  ،حاشــند و ُهدُه ــد  هرطن
اق )ســبز قبــا(، اف(پرســتو )ُظطــ، ُهدُهــد )شــانه حــه ســر( ــِقر  د )ســنگ طشــن(، ش  ، ُصــر 

ـــده ـــگُصـــوام )پرن کی رن ـــا آشـــيانه  ،ای ظـــا ـــه بیشـــتر روی درظـــت ظرو ک ـــردن  گ دراػ 
 .  ساػد( وکروه است وی

o گوشت راه گوشت از حرام   های تشخيص پرندگان حالل 
کــه انســان نهــیپرنــده . 1355 مسأله ــا ای  گوشــت اســت خ دانــد ضــزء پرنــدگان حــرام 

گوشت دو صورت دارد  : حالل 

ـت پـرواػ پرنـده بـرای انسـان وعلـوم حاشـد .لفا طنانشـه آن  ،در ایـن صـورت ؛کيفي 
                                                           

طـرد ، طرد رخسـک پـس سـر سـفيد، طرد رخسک سر سياه، طرد رخسک سر آبی، ایطرد رخسک فيروػه. 1
 ... طرد رخسک تورانی و، ضرد رخسک دم دراػ، رسيک پشت حلوطی

گلو زرد، گنسشک ظانگی. 2  ... گنسشک برفی و، گنسشک ظاکی، گنسشک سينه سياه، گنسشک 

 . ی(ليکو تاالبی )ليکو ظوػ، ليکو )وعهولی(. 3

 . حلق حاظتریاگير  وگس، گير راه راه وگس، گير طوق سفيد وگس، گير سينه سرد وگس. 4

ــدار. 5 ــرو ســفيد، سســک ســينه ظال ــرو زرد، سســک اب ، سســک طشــن ســفيد، سســک ســر ســياه، سســک اب
ــو ســفيد گل ختــونی، سســک ســبز، سســک  ، سســک شــکيل )دم دراػ(، سســک راه راه، سســک درظتــی ز
سسـک تـاالبی پـر سـر ، سسک ساوی )ظوش صدا(، سسک ضنبان، سسک دم طتری، سسک دم پهن

 . و صدا

کوتـاه، طکـاوک سـر دم سـياه، طکـاوک شـکن سـياه، طکـاوک سـياه، طکاوک حال سـفيد. 6 ، طکـاوک پنسـه 
کلی، دارطکاوک شاد کا  ... طکاوک هدهدی و، طکاوک طوقی، طکاوک آسهانی، طکاوک 

کسـتری، پیشانی سـفيد سنگ طشن، سنگ طشن دم سرد، سنگ طشن پشت سرد. 7 ، سـنگ طشـن ظا
 ... سنگ طشن تورانی و، سنگ طشن پشت حلوطی، سنگ طشن دم دراػ، سنگ طشن سر حنایی

اح، کبک، ورغ و ظروس، بوقلهون، حلدرطين. 8  .  طاووس، قرقاول، تيهو، ُدر 

که طنگال پرندگان شکاری را ندارد و هنگام پرواػ بیشتر حال وـیطاووس پرنده. 9 کهتـر حـال ػای است  نـد و 
 .  دان و سنگدان و ظار پشت پا استدارد و دارای طينهظود را صاف نگه وی
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کهتــر اػ صــاف نگهداشــتن آن حاشــد، هنگــام پــرواػ  پرنــده گوشــت ، حــال ػدنــش  حــرام 
گـــر حـــال ػدنـــش بـــیش اػ صـــاف 1حاشـــد وـــی گوشـــت ، نگهداشـــتن آن حاشـــد و ا حـــالل 
 2.است

ــت پــرواػ پرنــده .ب طنانشــه آن  ،ر ایــن صــورتد ؛بــرای انســان وعلــوم نباشــد  کيفي 
پشــت پــا»خــا « ســنگدان»خــا « دان طينــه»پرنــده  گــر هــير ، «ظاِر داشــته حاشــد حــالل و ا

 3.کدام اػ اخنها را نداشته حاشد حرام است
کـه حـال ػدن و صـاف نگهداشـتن آن وسـاوی در وورد پرندهشاخان عکر است،   ای 
گـر  حـالل ،را داشـته حاشـد 4طنانشه خکی اػ سه نشانۀ وغکور، است گوشـت اسـت و ا

گوشت وحسـوب ، حنابر احتياط واضب، هير خک اػ سه نشانه را نداشته حاشد حرام 
 .  شودوی

o تخن پرنده 
ـــده . 1356 مسأله ـــده  تصـــن پرن ـــاحع ظـــود پرن ـــدۀ حـــالل . حنـــابراین، اســـت  ت تصـــن پرن
گوشت، گوشت  .  حاشد حرام وی، حالل و تصن پرندۀ حرام 

ــا . 1357 مسأله گوشــت اســت خ کــه وعلــوم نيســت اػ پرنــدۀ حــالل  ــدۀ  تصهــی  اػ پرن
گوشت ، طنانشه خک طرف آن حارخکتر اػ طرف دخگرش حاشد واننـد تصـن وـرغ، حرام 

که هر دو طرفش وساوى و برابر حاشد ظوردن آن ، ظوردن آن حالل است و در صورتی 
 .  حاشدحرام وی

                                                           
 . حاشنددرنده و دارای طنگال وی ،طنين پرندگانی. 1

گوشت اسـتهای ظود را هنگام پرواػ بیشتر صاف نگه ویکه حال ایپرنده ،حنابراین. 2 هرطنـد ، دارد حرام 
 .  ر پشت پا حاشددان خا سنگدان خا ظادارای طينه

گر فـرد نهـی ،حه عنوان وثال. 3 گوشـت « وـرغ عشـق»خـا « طـوطی طـوق صـورتی»خـا « شـاه طـوطی»دانـد ا حـالل 
گوشت کهتـر حـال کنـد ایـن پرنـده هنگـام پـرواػ بیشـتر حـال وـیطنانشه وشاهده وـی، است خا حرام  ػنـد و 
گوشـت بـودن آن وـی، داردظود را صاف نگه وی گـر حکن حه حـالل  ـت پـرواػ ایـن شـود و ا کيفي  اطالعـی اػ 

گوشت وحسوب وی، دارد - وثالً  - دانبیند طينهطنانشه وی، پرنده ندارد  . شودحالل 

 . ظار پشت پا است، سنگدان، دانطينه، ونظور اػ سه نشانه. 4
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o پرندگان دریایی 

ــــدگان عکــــر شــــد . 1358 مسأله کــــه در وســــاجل قبــــل در وــــورد پرن ــــه احکــــاوی  ي  ، کل 
خایی»نداشته و شاول « کزیپرندگان ظش»اظتصاص حه   .  شودنيز وی« پرندگان در

 3 .ِكْرم  ها حشرات )غير ولخ( و 
خانه، ظوردن وورطه . 1359 مسأله ل(، سوسک، وور ، بیـد، کيـک )کـک(، شپش)ُقه 
 .  عنکبوت و وانند آنها حرام است، عقرب

کــــه پــــرواػ وــــی . 1361 مسأله و  پروانــــه، پشــــه، وثــــل ػنبــــور، کننــــدظــــوردن حشــــراتی 
 .  حاشدواضب حرام ویياط حنابر احت ،سنساقک )حه ضز ولز(

ِکْرم . 1361 مسأله کرم 1؛ها حرام استظوردن انواع  ه  کوطک داظل ويوهالبت  ها های 
که حه ههراه ويوه ظورده وی  ؛ اشکالی ندارد، شودو وانند آنها در صورتی 

که در این صورت وگر کردن آن آسان حاشد  اػ  ،واضـبحنـابر احتيـاط  آنکه برطرف 
 .  ظوردنش اضتناب شود

ِکـْرمظوردن فضـل . 1362 مسأله کـه داظـل ويوهوگـر فضـله؛ هـا ضـایز نيسـتۀ  هـایی  ای 
 . که ظوردنش حه ههراه ويوه اشکال ندارد ،و وانند آن طسبيده حاشد  وثل سيب و ظربزه

 برخی از احكام حيوانات 

o كه خوردن آن حرام است گوشت   اجزایی از حيوان حالل 
گوشـــت« طهـــارده وـــورد»ظـــوردن  . 1363 مسأله  ،حـــرام اســـت، اػ حيوانـــات حـــالل 
 :  حيوان تغکيه شده حاشدد هرطن

 2؛فضله .2؛ ظون .1

                                                           
کرم ابرخشن حرام است. 1  . ظوردن ػالو و 

پالـه، پشکل، سرگين. 2 ْوث» در زحـان عربـی؛ وـدفوع، غـاجط، ِپِهـن، ت  حکـن ظـوردن ادرار . شـودناويـده وـی« ر 
 .شودعکر وی« 3133»در وسألۀ  ،)بول(
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ه .3  که آن را ها و عقدهغد  کوطک در حدن حيوان  گوشت»های  « ُدْشـِول»خـا « گرۀ 
  1؛ناوند وی

ه .4  کوطکغد  که حه انداػۀ نصود خا   2؛حاشد تر ویای در وغز سر 
که در ويان ستون فقرات است .5   ؛ ُنصاع )حرام وغز( 
 3؛احتياط واضب( زرد پی )حنابر .6 
فراء )ػهره .7   ؛ دان( کيسۀ ص 
 ؛ طحال )سپرػ( .8 

ه قـرار دارد .9 بي  که در وسط ِعن  گونـه 4،وردوک و سياهی طشن  هـای  شـکل آن در 
 5؛. ..وستطيلی و، هاللی، ایدایره، وصتلف حيوانات وتفاوت است

که ضنين خا حش   .11  شيهه )ووضعی   6؛حيوان در آن قرار دارد( ۀو 
                                                           

گرهاػ آنها تعبير حه غدد خا عقده. 1  ،های لنفاویعقده. نيز شده است (Lymph nodesهای لنفاوی )ها خا 
که در وناطق وصتلف حيوان قـرار دارنـد و انـداػۀ آن گرد تا بیضی شکل دارند  هـا حـا هـن وعهواًل ساظتاری 

ت اصلی این عقدهفع .وتفاوت است کتری ۀتصفي ،هاالي  هـا نقـش ایـن عقـده، هاسـتلنف و حغف حا
گـاو عبـارت هسـتند اػ تـرین عقـده وهـن ،حـه عنـوان نهونـه .کنندصافی را در حدن اخفا وی هـای لنفـاوی در 

ی عقده» گوشی، های لنفاوی فک  گردنـی سـطحی، پشت حلقـی، حنا  کتفـی خـا  پـیش ، ایظاصـره، پـیش 
 . «پس ػانویی خا ُرکبی، ایرانی خا زیر ظاصره

ه هيپوفيز»، «ظرػة الدواغ»، «نصود وغز»اػ آن تعبير حه . 2  . شده است (Hypophysis« )غد 

گـردن آغـاػ شـده و در دو طـرف سـتون فقـرات اداوـه دو رحاط )دو حافت رشته. 3 کـه اػ  کن( و زرد رنگ  ای وترا
گردن»آن را ، دارد  . ناوندنيز وی«ِعْلباوان»خا « پی 

ــه خــا تيتــک حصــش رنــگ دانــه. 4 کــه در ويانــعنبي  وردوــک ، ( قــرار داردPupilآن وردوــک ) ۀدار طشــن اســت 
هــای ط واهيشــهاری اػ حيوانــات انــداػۀ وردوــک توســدر حســي، ورودی وســير نــور حــه داظــل طشــن اســت

گشـاد وـی ت و ضـعف نـور تنـگ و  ـه حـه شـد  ه )سـفيدی ؛ شـودووضود در عنبيـه حـا توض  ـه و نيـز صـلبي  عنبي 
ــی طشــن  ــواره اػ اضــزای درون ــک دی ــه اســت و ههاننــد خ گرفت ــر  ــره طشــن را در ب ک ــه حصــش اعظــن  ک طشــن 

 .  شوندکند( اػ اضزای حرام حيوان وحسوب نهیوحافظت وی

گوشه. 5 ب استوثاًل وردوک طشن بز حه شکل وستطيل افقی حا   . های وحد 

ه»خا « وشيهه». 6 ۀ حيوان )ضنـين( هکيس ،«دانحش  که حش  ا سفت و غشایی است در رحن حيوان  ای ناػک او 
کيســـه را ، کنـــدقـــرار داشـــته و رشـــد وـــی« وـــاخع آونيوتيـــک»در داظـــل آن در  کيســـه »خـــا « کيســـۀ آب»ایـــن 

ۀ ـــکيس؛ ودـــشن ظـارح وـیــه اػ شکــام والدت حا حش  ــکه در هنگ، دــناونوی( Amniotic sac) «آونيوتيک
غشـای ، شـودتشـکيل وـی( Chorion)« کریـون»و  (Amnion« )آونيـون»ػ دو غشـاء و پـرده حـه نـام وـغکور ا

کریـون درونی آونيـون تـرین غشـای دور بیرونـی ،حـا وـاخع آونيوتيـک پـر شـده و ضنـين در آن شـناور اسـت و 
 . شودضنين در رحن وحسوب وی
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ر( .12 1؛وثانه .11 ب( .13؛ نرى )اندام تناسلی وغک  ْرح )اندام تناسلی وؤن   ؛ ف 
که آن را  .14   .  گوخند وی« ُدْنبالن»بیضه 

کــه عکــر شــد 2«پرنــدگان»در وــورد شــاخان عکــر اســت،  ظــوردن ، اػ طهــارده وــوردی 
نسـبت حـه سـایر وـوارد نيـز طنانشـه در پرنـدگان خافـت  اسـت و ظون و فضلۀ آنها حرام

گردد، الػمحنابر احتياط  شود  . حاخد اضتناب 
کــه وشــتهل بــر اضــزاى حــرام وثــل نصــاع . 1364 مسأله ُدشــول اػ ، ظــوردن غــغایی 

گوشت تغکيه شده است ضایز نيست وگر آنکـه در هنگـام طـبز غـغا ؛ حيوان حالل 
گوشت کهی وقدار آن ، وثل آب  که حه ضهت  ات آن در آحگوشت حل  شود طوری  عر 

 .  ستهلک وحسوب شوددر غغا عرفًا اػ بین رفته و و
گوشــت ضـایز نيســت و نيــز ظــوردن ادرار  . 1365 مسأله ظـوردن ادرار حيوانــات حــرام 

گوشت ی ادرار  - حيوانات حالل  ولـی  ،حـرام اسـت - احتياط واضب حنابر« شتر»حت 
هرطنـد  ،بـرای وعالسـه اشـکالی نـدارد« بـز»و « گوسفند»، «گاو»، «شتر»آشاويدن ادرار 

 3.وعالسه ونحصر در ظوردن آنها نباشد

o كه خوردن آن وكروه یا خالف احتياط وستحج است گوشت   اجزایی از حيوان حالل 

گوشــت . 1366 مسأله کــه در وســألۀ  - ظــوردن غيــر اػ اضــزای حــرام اػ حيــوان حــالل 
گوشـــت - قبـــل عکـــر شـــد خـــه ، کبـــد )ضگـــر خـــا ضگـــر ســـياه(، قلـــب، واننـــد  شـــش خـــا ر

هــــا و پوســـــت و غضــــروف، عضــــالت، روده، ســــيرابی )شـــــکهبه(، ســــفيد( )ضگــــر

                                                           
 .  دانپیشاب، وحل  اضتهاع بول. 1

 . بزیطه پرندگان ظشکزی و طه آ. 2

گوشـت ضـایز نيسـت )ایـن حکـن در وـورد واهيـان . 3 گوشت و طـه حـالل  ظوردن فضلۀ حيوانات طه حرام 
گوشت و ولز کـه در وسـاجل ؛ واضـب اسـت(حنابر احتياط  حالل  و  3113و  3123»وگـر وـوارد اسـتثنایی 

 .  عکر شد« 3132



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

ک، حـالل اسـت 1ناستصوا  3هـا و رگ 2هـای قلـبدرخشـه، ليـه )ُقلـوه(هرطنـد ظـوردن 
 .  وکروه است 4هاظصوصًا شاهرگ

کـــه اػ ظـــوردن پوســـت و اســـتصوان  ،طـــور ههـــين ـــاط وســـتحب آن اســـت  احتي
و پوسـت وـرغ و سـایر  پوسـت سـر حه اسـتثنای ،گوشت اضتناب شود حيوانات حالل

کوطک وانندپرندگان و استصوان  .  گنسشک های پرندگان 

o گوشت یا وردار خوردن اجزاء یا فرآورده  های حيوان حرام 

ـــرآورده . 1367 مسأله گوشـــت وثـــل ظـــوردن تهـــام اضـــزاء و ف ـــات حـــرام  هـــای حيوان
 .  تصن و شير و لبنيات آنها حرام است، پیه، ضگر، گوشت

ـف - هرطند شير ههسر خـا وـادر - آشاويدن شير انسان . 1368 مسأله  بـرای فـرد وکل 
 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط 

ــرآوردهظــ . 1369 مسأله ــه وردن تهــام اضــزاء و ف ــه ح ک گوشــت  ــات حــالل  هــای حيوان
کشته شـدهظودی ظود ورده ـی 5،انـد حـرام اسـتاند خا حه غير دستور شرعی  حنـابر  حت 

گردد 6روح آنهاواضب حاخد اػ اضزای بیاحتياط   ؛ نيز اضتناب 

ه شير داظل پسـتان و پنيـر واخـه  ه و بزغالـه و واننـد آالبت  کـه در حـدن بـر  ن قبـل اػ ای 
 ؛ ظور شدن اخساد شده حالل است غغا

کـه پوسـت ،ههشنين گوشـت در صـورتی  رویـین  ۀتصن داظل حدن پرنـدگان حـالل 
گرفته  7.حالل است، هرطند سفت نشده حاشد، آن شکل 

                                                           
کـه ظـوردن ایـن وـوارد ضـرر شـدخد )ضـرر فـوق ،شاخان عکـر اسـت. 1 ( بـرای شـصص ا در صـورتی  لعـاده و وهـن 

 . شوداػ این ضهت ظوردن آنها حرام وی، داشته حاشد

 . شده است «آعان القلب»خا « آعان الفؤاد»تعبير حه  ،که اػ آن. 2

 . شده است« عروق»تعبير حه  ،که اػ آن. 3

 . شده است« اوداح»تعبير حه  ،که اػ آن. 4

 .  هرطند وردار آنها پاک حاشد. 5

 . ناظن، شاد، وانوانند استص. 6

کـرده. 7 کننده حا حدن حيوان وـرده برظـورد  ه طنانشه ظاهر تصن پرنده حا رطوحت سراخت  نسـس اسـت و ، البت 
کشيدن پاک وی که واخع است ،شود و نيز نسبت حه پنيرواخهحا آب  حاخـد ظـاهر آن را ، طنانشه ثاحت نشود 

کرده حشوخند  . نيز عکر شد« 343و  345»وساجل  ،ضلد اولاین حکن در  .که حا حدن حيوان ورده برظورد 



    / ظوردن و آشاويدن 

o كه آن را حالل وی كسانی  گوشت خوک بر   دانندفروش یا عرضه 
گوشت ظوک وطلقًا ضایز نيست . 1371 مسأله توانـد یوسلهان نه. حنابراین، فروش 

که آن را حالل وی کسانی  ار - دانندگوشت ظوک را حه  کف   - وسـيحی خـا غيـر آنـان وانند 
گوشـتی را هرطنـد اػ طریـق غيـر فـروش در حنـابر احتيـاط  حلکه؛ حفروشد واضـب طنـين 

که آن را حالل وی کسانی   1.دانند قرار ندهد اظتيار 

o گوشت بودن حيوان تذكيه شده  شک در حالل یا حرام 
گر تغ . 1371 مسأله کـه در وسـألۀ کيـۀ شـرعی حيـوانی حـا خکـی اػ راها و « 3231»هـایی 

کـه فــرد نســبت حـه حــالل خــا حــرام  ،وسـاجل حعــد اػ آن بیــان شـد ثاحــت شــود در صــورتی 
کنـد و شـبه گوشـت را ، ووضـوعی حاشـد ۀگوشت بـودن آن شـک  حکـن حيـوان حـالل 

گوشـــتی را در اظتيـــار وههـــان قراردهـــ؛ دارد د و وثـــل اخنکـــه ويزحـــان وســـلهان غـــغای 
ق حه طه حيوانی است گوشت طبز شده وتعل     2.وههان نداند 

که ثاحت شـدن تغکيـه شاخان عکر است،  حکـن  ،اسـت« وحـل  اشـکال»در ووردی 
گوشت حيوان نيز وحل    3.حاشداشکال وی حه حالل بودن 

                                                           
گوشت ظوک تهيه شده وقابل وههان وسيحی ،وانند اخنکه فرد. 1 که اػ  برای ظوردن قرار دهد خـا  غغایی را 

که حه بـرای صـرف غـغا  اری  کف  کار است آن را در اظتيار  کشور غربی وشغول  که در رستوران خک  کارگری 
 . دهدقرار ، کنند حه رستوران وراضعه وی

گوشت وغکور. 2 که  گر فرد حداند  ا ا کـانگرو  ،او  افـه خـا پنگـوجن خـا  نـی واننـد ظرگـوش خـا زر  وربوط حـه حيـوان وعي 
حـالل بـودن حنـابر  توانـدنهـی، ولی اػ حکن شرعی آن حيوان اطالع نداشته حاشـد )شـبهۀ حکهـی(، است

ـا ،اعلـن فقيـه .ليـد نهاخـدآن حگغارد و برای اطالع اػ حکن آن حاخد اػ وستهد ضـاوع الشـراخط تق وربـوط  ۀدل 
ت آن حيوان را ب ي  ی بـر حروـت وضـود داشـته  نهاخد و طنانشه دليل عامررسی ویحه حروت خا حل  خا ظاص 

کــه هــير دليــل عــام نهاخــدحکــن حــه حــرام بــودن آن حيــوان وــی ،حاشــد ــی بــر حروــت  و در وــوردی  خــا ظاص 
کرده و، حيوان وغکور خافت نشود  . نهاخدحکن حه حالل بودن آن حيوان وی يصالة الحل  ضاری 

 . عکر شد« 3233»و  «3233»در وساجل  ،توضيح این وطلب. 3
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o تين  ژال

گر  . 1372 مسأله ـه شـده حاشـداػ حافـت 1«ؼالتين»ا گيـاهی تهي  خـا وعلـوم نباشـد  هـای 
ه  گيـاهکه اػ حيوان تهي  حاشـد و تحقيـق در پـاک و ظـوردن آن وطلقـًا ضـایز وـی، شده خا 

 .  این وورد الػم نيست
گر ؼالتين اػ حافت . 1373 مسأله  پوسـت و غضـروف، های حيوانی واننـد اسـتصوانا

کـه اػ حيـوان تغکيـه شـده ، آوده حاشدحه دست  طنانشـه احتهـال عقالیـی داده شـود 
ا ؼالتين وغکور پاک وحسوب وی، فراهن شده هـا و استفاده اػ آن در ظـوراکیشود و او 
 : ها در طند وورد اشکال نداردآشاويدنی

کــه تغکيــۀ شــرعی شــده .1 گوشــتی  ــين اػ حيــوان حــالل  ــد آن ؼالت ــه  انســان حدان ح
گاو تغکيه شده تهيه شده است؛ آوده استدست  که اػ اضزای   .  وثل ؼالتينی 

که در وسألۀ خکی اػ نشانه .2  ،حعد اػ آن بیان شدو وساجل « 3231»های تغکيه را 
 2.داشته حاشد

کـه ؼالتـين اػ اضـزای  ،در فرض وغکور گوشت بودن نـوع حيـوانی  گر حالل خا حرام  ا
 .  بیان شد« 3133» ۀحکن آن در وسأل، آن تهيه شده وعلوم نباشد

کـن و انـدک در ظـوردنی خـا آشـاويدنی اضـحه انداػه .3 کـه عرفـًا اػ بـین ای  افه شـود 
 .  ودستهلک( وحسوب شرفته )و

                                                           
ه. 1 پودر و وانند آن( اسـت ، وزه )حه صورت ورقُترد و بی، رنگغالبًا بی، نيهه شفاف، ای ضاودؼالتين واد 

حـه دسـت  وـاهی، ظـوک، گـاودرون پوسـت و غضـروف و اسـتصوان ضـانوران واننـد « ُکـالؼن»که وعهواًل اػ 
گاهی نيز این فرآورده آخدوی گياهان تهيه ویاػ برظی ضلبک ،و     .شودها و اضزای 
کننده در صناخع غغایی )وانند انواع وصتلف ؼله ،این واده  ، وارواالدهـا، هـاوعهواًل حه عنوان عاول ؼله 

اســی، ی )واننــد داروســاػیتنعصــ، هــا(هــا و شــيرخنیو برظــی آحنبــات هــاظاوــه، هــاحســتنی، هــاپاســتيل ، عک 
کـار وـیگلوله، ساظت ُوهر ؼالتـين را )در  ،حنـابراین .رودهای پینتبال و لواػم آراخشی و بهداشتی( و غير آن حه 

کـرد وصارف ظوراکی( وی ـه  ـت وـواد  توان اػ ونـاحع حـالل خـا حـرام تهي  و حـالل بـودن ؼالتـين حسـتگی حـه واهي 
 . ن داردظام وورد استفاده برای توليد آ

کـه ثاحـت شـدن تغکيـه  ،شاخان عکر است. 2 حکـن حـه حـالل بـودن ؼالتـين  ،اسـت« وحـل  اشـکال»در ووردی 
 . عکر شد« 3233و  3233»وانند آنشه در وساجل ، حاشداشکال وی وغکور نيز وحل  



    / ظوردن و آشاويدن 

 1.شده است« استحاله»وعلوم حاشد  .4
)کـه  2استفاده اػ ؼالتين وـغکور حـه ضـز وـوارد ضـرورت و اضـطرار، در غير ووارد فوق
 ؛ ظواهد آود( ضایز نيست« 3324»توضيح آن در وسألۀ 

ــين اػ اضــزای حيــوان وثــل اســتصوان . 1374 مسأله گــر ؼالت ــه  پوســت و غضــروف، ا ح
 : شود وحسوب وی خک اػ ووارد عیل نسس در هر، آوده حاشددست 

که آن ؼالتين اػ اضزای حيـوان نسـس العـين وثـل ظـوک  .1 اطهينان حاصل شود 
ه شده است  ؛ تهي 

ــين اػ .2 ــان حاصــل شــود آن ؼالت ــل پوســت و غضــروفاضــزای روح اطهين  دار وث
 ؛ حيوان تغکيه نشده )غير نسس العين( تهيه شده است

تغکيـه نشـده )غيـر نسـس  اطهينان حاصل شود آن ؼالتين اػ استصوان حيـوان .3
   .آوده استحه دست  العين( قبل اػ تطهير

ــراهن شــده نســس اســت ــين ف کــه ؼالت ــه  - اســتفاده اػ آن، در ایــن وــوارد  هرطنــد ح
کــن ــدار  ــه ووضــب نساســت آنهــا وــیهــا و آشــاويدنی در ظوراکی - وق ک در ، شــودهــا 

ــه  ک ــت شــود و در صــورت شــک« تحالهاســ»صــورتی ضــایز اســت  ه در اســتحال آن ثاح
 3.شودنسس وحسوب وی ،شدن

ــردار . 1375 مسأله ــدون روح و ــين اػ اعضــای ح ــر ؼالت گ ــر نســس العــين - ا ــل  - غي وث
 ؛ واضب ظوردن آن ضایز نيستحنابر احتياط  ،استصوان تهيه شده

ـــه  گوشـــت ويتـــه نســـس شـــده و قبـــل اػ  طنانشـــه آن عضـــو ،البت  در اثـــر تهـــاس حـــا 
 .  حاشدظوردن آن حرام وی، فناوری تطهير نشده

                                                           
 .  عکر شد« 243»وسألۀ  ،وعنای استحاله در ضلد اول. 1

ــر اســت. 2 کــه اػ اضــزای وــردار ، «انحصــار دروــاناضــطرار و »در وــوارد  ،شــاخان عک ظــوردن فــرآوردۀ ؼالتينــی 
کـه اػ اضـزای وـردار نسـس العـينهبـر فـرآورد، نسس العين تهيـه شـده غير ، تهيـه شـده - وثـل ظـوک - ای 

م است  . وقد 
 . عکر شد«243»وسألۀ  ،وعنای استحاله در ضلد اول. 3
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ـــق اػ . 1376 مسأله ـــوانی  اخنکـــه طـــه فرآورده تحقي ـــين حي کی دارای ؼالت هـــای ظـــورا
 .  این اور آسان حاشدهرطند  ،الػم نيست، حاشد وی

 گوشت وی گوشت به سبج آنها حرام  كه حيوان حالل   شود وواردی 
گوشـت حـه واسـطۀ اوـوری حـرام وـی کـه حعضـی اػ وـوارد آنحيوان حالل  در  ،شـود 

 .  شودوساجل عیل بیان وی
o 3 .ن ودفوع انسانعادت به خورد 

گوشت  . 1377 مسأله پا خا آبزی -حيوان حالل  طنانشـه  - ظواه پرنده حاشد خا طهار
گونه 1حه ظوردن ودفوع انسان کند حه  که حگوخندعادت  غـغای او ، ودفوع انسان»: ای 

گوشت وی 2«شده است گوشـت و تصـن و شـير و تهـام اضـزای آن حرام  شود و ظوردن 
  3.شودحرام وی

ق خافتن اور وغ هی واننـد دو  ،کوربرای تحق  ت ػوان قابـل تـوض  الػم است حيوان ود 
گرحيـوان هـن وـدفوع انسـان  ،حنابراین 4.روػ خا بیشتر تنها غغاخش ودفوع انسان حاشد ا

گوشت نهی، و هن غغای دخگر حصورد اش حـه غيـر وـدفوع  وگـر آنکـه تغغخـه؛ شود حرام 
که در نظر عرف طيزی وحس انسان حه انداػه کن حاشد   .  وب نشودای اندک و 

کــرده اســتشــاخان عکــر اســت،  کــه حــه ظــوردن نساســت انســان عــادت  ، حيــوانی 
ـــت اســـتبراء آن در ضلـــد اول فصـــل  حـــالل وـــی، طنانشـــه اســـتبراء شـــود کيفي  شـــود و 

رات»  .  بیان شد« 233و  233»وساجل  ،«وطه 

                                                           
ادرار و ظـون و  ،ههشنـين .شـودحيوانات نهـیاین حکن اظتصاص حه ودفوع انسان دارد و شاول ودفوع . 1

گوشــت حــا ظــوردن ســایر نساســات ،حنــابراین .ایــن حکــن را نــدارد، ســایر نساســات غيــر  - حيــوان حــالل 
گوشت نهی - ودفوع انسان  .  شودحرام 

ل» ،حيوان وغکور. 2  .  شودناويده وی« ضال 

ل. 3   .عکر شد« 313»وسألۀ  ،حکن عرق حدن طنين حيوانی در ضلد او 
کوتاهی وثاًل خک شبانه. 4 ت  گر حيوان برای ود  ا ا گوشت نهی، روػ او   .  شوداػ ودفوع انسان حصورد حرام 
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o 2 .ۀ سایر ط بزغاله )وشير خوردن از خوک توس  حيوانات( بنابر احتياط واجج بچ 
گر بزغ . 1378 مسأله گوشت بر حدنش بروخد و استصوانش وحکـن ا که  اله حه وقدارى 
 2؛شود حرام وی 1ظود بزغاله و نسلش و ههين طور شيرش، اػ ظوک شير حصورد، شود
گر شير ظوردن  ا ا « اسـتبراء»احتيـاط واضـب حاخـد حنـابر  کهتر اػ آن وقـدار حاشـد، او 

 . گردد اػ آن حالل وی شود و پس
ــــکيفي    ــــاستب»ت ـ ـــیـــن وـــورد آن اسدر ا« راءـ کـــه حيـــوان هفـــ ت روػ شـــير پـــاک ـــــت 
ـــحص ــه شــير نداشــته حاشــدـــ ــاػ ح ــا ضــو و واننــد آن ، ورد و طنانشــه ني هفــت روػ علــف خ

 ؛ حصورد
گوسال حنابر ،حکن وغکور در این وسأله  ه و  ظوار  شير ۀاحتياط واضب نسبت حه بر 
ه گوشت نيز ضاری وی و حش   .  شودهاى دخگر حيوانات حالل 

o 1 .طی انسان با چهارپایانو 

گــر انســان . 1379 مسأله پاخــان وثــل شــتر - پنــاه حــه ظــدا - ا ، گــاو، حــا خکــی اػ طهار
کنـد، اسب، بز، گوسفند گوشـت آن ، هرطنـد ونـی ظـارح نشـود ،قاطر خا االغ نزدخکـی 

حنــابر  شــود وقلــوه و ســيرابی حــرام وــی، واننــد ضگــر، حيــوان و ســایر اضــزای داظلــی آن
 ل پدخد آوده حعد اػ نزدخکی حا حيوان اضتنـاب شـودحاخد اػ شير و نس ،واضباحتياط 
 .  حاشدادرار و ودفوع آن نسس وی ،و نيز

پاخـان )بهـاجن( داشـته و  . 1381 مسأله حکن وغکور در وسألۀ قبل اظتصاص حه طهار
کـه وـرده و حعـد اػ وـرگ حـا آن  شـودشاول سـایر حيوانـات نهـی پـایی  و نيـز شـاول طهار

کــه  شــودنزدخکــی شــده نهــی ــایی  پ ــا آن نزدخکــی شــده دارای حهــل و طنانشــه طهار ح

                                                           
ل. 1  . بیان شد« 342»وسألۀ  ،حکن ادار و ودفوع آن نيز در ضلد او 

گر آشاويدن شير توسشا. 2 گونهخان عکر است ا که عنوان  ط حيوان حه  ـق نشـود« رضـاع»ای حاشد  حکـن ، وحق 
ایـن حکـن  ،طـور ههين .شود و نيز شير ظوردن اػ سگ و حيوانات این حکن را ندارد ر شاولش نهیوغکو

 .  گردد ظوار شدن و پاخان دورۀ شيرظوارگی آنها نهی شاول حيوانات حعد اػ علف
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که قبل اػ نزدخکی پدخد آوده نهی، حاشد  .  شوداین حکن شاول حهلی 

کننده عاقل حاشد خا وسنون عالن حه ووضـوع و حکـن حاشـد خـا ، فرق ندارد نزدخکی 
 ،ههـين طـور .اػ روی اظتيـار اقـدام حـه ایـن عهـل نهاخـد خـا او را وسبـور نهاخنـد، ضاهل

ــحنــابر احتيــاط  ــۀ واضــب فرق ــا حش  ــالغ حاشــد خ کننــده وــرد ح ــرد نزدخکــی  کــه ف ی نيســت 
 1،ناحالغ
ر  ب حاشد خا وغک  که حا او نزدخکی شده وؤن   .  و نيز فرقی نيست حيوانی 

که حا او نزدخکی شده . 1381 مسأله گر حيوانی  که وعهواًل ضهـت  اػ ،ا حيواناتی حاشد 
اػ آن  حاخــد حيــوان را، قــاطر و االغ، شــود وثــل اســباســتفاده وــی« ســواری و حهــل حــار»

کــه ایــن عهــل را  گــر شصصــی  شــهر خــا روســتا بیــرون ببرنــد و در ضــاى دخگــر حفروشــند و ا
الػم است قيهت حيـوان را حـه صـاحبش غراوـت ، انسام داده صاحب حيوان نباشد

   ؛شود پول حاصل اػ فروش حيوان براى ظودش وی ،بپرداػد و در این صورت
که حا او نزدخکی شـده اػ حيوانـا گر حيوانی  ا ا کـه وعهـواًل او  « گوشـت آنهـا»تی حاشـد 

گوسفند گاو، وورد استفاده است وانند  ضهـت  ،خا عـالوه بـر اسـتفاده بـرای تغغخـه بز و 
حاخــد حيــوان را عحــح ، واننــد شــتر، گيــردســواری و حهــل حــار نيــز وــورد اســتفاده قــرار وــی

ــا آن  2،کننــد ــه ح ک کســی  ْحــر شــود( ســپس الشــۀ آن را حســوػانند و  ــر شــتر اســت ن  گ )و ا
ـــردهن ک ـــر صـــاحبش نيســـت، زدخکـــی  گ ـــد قيهـــت آن را، ا ـــه صـــاحبش غراوـــت  3حاخ ح

 4.بپرداػد

                                                           
که ػن حا حيوان نر ،این حکن. 1 کرده نهی - العياع حاهّلل - شاول ووردی   .  شودنزدخکی 

م اسـت ت اوکان بر سایر شيوهعحح حيوان در صور. 2 ولـی ؛ های اػ بین بردن آن وثل سن  دادن و غير آن وقـد 
 .  شرعی رعاخت شود ۀالػم نيست شراخط تغکي

کـه توضـيح آن در وحسـوب وـی« اشيای قيهـی»وعهواًل حيوان اػ . 3 بیـان « 3» پـاورقی ،«133» صـفحۀشـود 
ــا فــرد در شــد و حکــن وــغکور در ایــن وســأله و وســاجل حعــد بــر ایــن اســا اشــيای »س ورقــوم شــده اســت و او 

 . را ضاون است« وثل» ،بیان شد «2» پاورقی ،«133»که توضيح آن در وسألۀ « وثلی

که نطفۀ آن حعد اػ نزدخکی ونعقد شـده نيـز ضـاری اسـت حنابر  ،این حکن. 4 احتياط واضب در وورد نسل او 
ـ؛ وغکور حا اعن والک آن حاشـد الػم است اػ بین بردن نسل حيوان، و برای رعاخت احتياط ـف  ،هالبت  وکل 

 .  تواند در این وورد حه وستهد دخگر حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد وی
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گرفتـه . 1382 مسأله که حا او نزدخکـی صـورت  گر دستيابی حه حيوانی  بـرای اضـرای  ،ا
ف بر ظرخد صوری آن اػ والک حاشد ،احکام وغکور کار الػم است ،وتوق   .  این 

تــی تلـف شــده و شـاخان عکــر اســت،  اػ حيوانــاتی طنانشـه حيــوان وــغکور حـه هــر عل 
که وعهواًل ضهت سواری و حهل حار استفاده وی کـردن ، شودحاشد  نسـبت حـه ظـارح 

کــه ؛ تکليفــی نيســت آن اػ شــهر خــا روســتا و فــروش آن در وکــان دخگــر ولــی در وــواردی 
کــه ضســد حيــوان ووضــود اســت، ســوػاندن آن الػم اســت ــد ســوػانده  ،در صــورتی  حاخ

   .شود
ــا حيــوان  ،در هــر حــال  کــه ح کــردهفــردی  ــرای  ،نزدخکــی  شــرعًا ضــاون قيهــت آن ب

که عکر شد عهل نهاخد 1،حاشدوالکش وی  .  هرطند نتواند حه وظاخفی 
گوشــتش وــورد  . 1383 مسأله کــه وعهــواًل بــرای  گوســفند  گــر انســان حــا حيــوانی وثــل  ا

کنـد و آن حيـوان در بـین حيوانـات دخگـر وشـتبه شـوداستفاده قرار وی  ،گيـرد نزدخکـی 
کــدا کــه وعلــوم نباشـد حــا  در ایــن وـورد حاخــد حــه قيــد ؛ ويک اػ آنهــا نزدخکـی شــدهطـوری 

   2.خکی اػ آنها ظارح شود و احکام وغکور در وورد آن ضاری شود، قرعه

 ه و آنچه ولحق به آن است  حكن خوردن صيد حرم وك 
ه . 1384 مسأله که در حرم وک   - «غيـر ُوحـرم»خـا « ُوحرم»ط توس - ظوردن اػ صيدی 

 ؛ ستبرای ُوحرم و غير ُوحرم حرام ا ،صيد شده
کــه ُوحــرم ، ظــورن اػ صــيد بــرای ُوحــرم ضــایز نيســت ،ههــين طــور کســی  هرطنــد 

                                                           
قيهت ػوـان نزدخکـی حـا حيـوان اسـت و طنانشـه ارػش پـول و نقـد راخـذ تـا هنگـام پرداظـت وبلـغ ، ونظور. 1

کـاهش خافتـه حاشـد کـاهش خافتـه نيـز پرداظتـه شـودالػم اسـت وقـدا، وغکور حه صاحب حيوان  وشـاحه ، ر 
م  . شودعکر وی« 3335»وسألۀ  ،«غصب»فصل  ،آنشه در وورد اشيای قيهی در ضلد سو 

گلــه. 2 گــر  ــر وــثاًل ا گوســفند حاشــد و حــا خکــی اػ آنهــا نزدخکــی شــده و قابــل تشــصيص نبــوده و  24ای وشــتهل ب
کـه در ، کننـدیگلـه را نصـف وـ، نسبت احتهال نيـز در وـورد آنـان وسـاوی حاشـد قرعـه حـه اسـن هـر نصـفی 

قرعه حه اسن هر نصف درآود حاػ ههان را نصف ، ػنندکنند و قرعه ویآن نصف را دوحاره نصف وی، آود
ن شـودکرده و قرعه وی در وـورد سـایر  ،و ایـن حکـن ػنند و ههشنـين تـا حيـوان نزدخکـی شـده حـا قرعـه وعـي 

که در وسألۀ  پاخانی   .  شودوی عکر شد نيز« 3133»طهار
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کــرده حاشــد« ِحــل  »نيســت حيــوان را در  ــه( صــيد  حلکــه ظــوردن اػ ؛ )ظــارح اػ حــرم وک 
کــه توســ ــه( صــيد شــده« ِحــل  »ط ُوحــرم در حيــوانی  بــرای فــرد غيــر  ،)ظــارح اػ حــرم وک 

 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط  ،ُوحرم
کـه  1حيوانـات وحشـی، «صـيد»ونظور اػ کر است، شاخان ع ظشـکری و حيوانـاتی 

حاشد و ایـن حکـن شـاول حيوانـاتی وی 2،کنندهن در ظشکی و هن در آب ػندگی وی
 .  شودنهی - وانند واهی - که فقط آبزی هستند

كی. ب  ها )غير حيوانات( خورا

ــرآورده . 1385 مسأله ــان اشــياء و ف ــوانیاػ وي ــر حي  حعضــی اػ طيزهــا حــرام، هــای غي
که اػ ضهلۀ آنها ووارد عیل استوحسوب وی  : شود 

 ؛ ظون .1
اع و آب انگور ضوشيده .2 کننده و فق   ؛ شراب و طيزهای وست 
 ؛ سایر اشيای نسس .3

 ؛ بر فتوا خا احتياط واضب( گل و ظاک و شن و سنگریزه )حنا .4

 ؛ اشياء وضر   .5

 ؛ ظباجب .6

   .اووال دخگران .7
 . شود ل حعد عکر ویتوضيح این ووارد در وساج

                                                           
 . عکر شد« 3231»در وسألۀ  ،تعرخف حيوان وحشی. 1

 . حيوانات وحشی دوزخست. 2



    / ظوردن و آشاويدن 

 3 . خون 
هایی اػ آن حه نهونه 1؛حرام است - پاک حاشدهرطند  - ظوردن ظون . 1386 مسأله

 : شوددر ووارد عیل اشاره وی
گوشـتی عحـح شـرعی شـود و ظـون  :خىو باليمايذه دس ربيحه .الف گر حيوان حالل  ا

گــردد ظــون حاقيهانــده در اعضــای حــدنش پــاک ، حــه وقــدار وتعــارف اػ حــدنش ظــارح 
گوشـت - هاوگر آنکه در ظوردنی 2؛حاشد ولی ظوردن آن حرام وی ،است اػ  - واننـد آب 

ــین رفتــه و و گوشــتب ــی اػ حافــت  ــًا ضزج ــا آنکــه عرف ضگــر و واننــد آن ، ســتهلک شــود خ
 .  وحسوب شود
گوشــت ،حنــابراین ــه در ، ظــوردن ظــون لصتــۀ ووضــود در  ضگــر و نيــز ظــوردن ظوناح

که عرفًا صدق ظون نهاخد ضایز نيس گر ظون وثاًل هنگـام طـبز غـغا ؛ تصورتی  ولی ا
گـاو کـردن حـا ، خا ضوشاندن قلـن  ـه آب قلـن خـا حعـد اػ طـرد  گوسـفند خـا شـتر ضهـت تهي 

ظـوردن غـغا خـا آب قلـن خـا  ،گوشت عرفًا وستهلک شده و اػ بین رفتـه حـه حسـاب آخـد
کرد  .  وغکور حالل ظواهد بود ۀگوشت طرد 
هــا و واننــد آنکــه عرفــًا تــاحع ظــوردن ظــون انــدک ووضــود در وــویرگ ،ههــين طــور

ص و گوشــت خــا ضگــر و ضــزء حافــت آن وحســوب وــی شــود و دارای وضــود عرفــی وشــص 
گوشت خا ضگر اشکال ندارد، وتهایزی نيست  . حه ههراه 

کـه داظـل تصـن :خىو داخل تخن هشغ یا سایش پشيذ او حالل  ىشت .ب وـرغ  ظونی 
   .حاشد پاک است ولی ظوردن آن حرام وی، حاشدوی
کنند ،حنابراین  ۀ ظون را بردارند خا ظون را در تصن ورغ وصلوط  گر عر  که در آن عرفـًا اػ  ا

هرطند احتياط وسـتحب آن ، ظوردن تصن ورغ وانعی ندارد، ستهلک شودبین رفته و و

                                                           
کــه ظــون ضهنــده نــدارد ،شــاخان عکــر اســت. 1 گوشــت  احتيــاط الػم حــرام  حنــابر، ظــوردن ظــون وــاهی حــالل 

که در وسألۀ؛ حاشد وی  .  عکر شد« 3113»وگر وورد استثنایی 

لتوضيح بیشتر در این وورد در ضلد ا. 2  . عکر شد« 333و  333»وساجل  ،و 
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ۀ ظون در آن حاشد که عر  که اػ ظوردن زردۀ تصن ورغی   1.اضتناب شود، است 
کــه اػ :خففىو لنففه و هايًففذ آو .ج  ،آخــد لثــه و اضــزای داظــل دهــان بیــرون وی ظــونی 
ــردن آن حــرام اســت 2نســس ــرو ب ــا آب د و ف ــر ح گ ــد آن در دهــان و ا ــا غــغا و وانن هــان خ

ستهلک شود فرو بردن آن ضایز است و تطهيـر داظـل دهـان حـا وضهضـه و واننـد آن و
 .  واضب نيست

 2 .اع و آب انگور جوشيده  شراب و چيزهای وست  كننده و فق 
ات دین اسـت و در رواخـات، اويدن شرابحرام بودن آش . 1387 مسأله خ  اػ ، اػ ضرور
کسـی آن را حـالل حدانـد  بزرگ گـر  گناهان شـهرده شـده اسـت و ا کـه  ،ترین  در صـورتی 

که الػوۀ حالل دانستن آن کـرم، ولتفت حاشد  ، حاشـد وی تکغخب رسـالت پیـاوبر ا
کفر  .  شوداو وی حکن حه 

کرخن نسـبت حـه شـراب وـی کـه اخهـان »: رواخـدفظداوند وتعال در قرآن  کسـانی  اى 
ی اػ حصتاها و شراب و قهار و حت ،اخد آورده آػوـایی( پليـد و اػ عهـل   ػالم )نوع ظاص 

ــا رســتگار شــوخد، شــيطانند کنيــد ت ـــشي؛ اػ آنهــا دورى  لۀ ــــد حــه وسيــــظواه طان وــیــ
کنــد و اػ عکــر ظــدا و نهــاػ حــاػ  شــراب و قهــار در ويــان شــها عــداوت و دشــهنی اخســاد 

 3«....دارد
کـــه فروودنـــد  اػ اوـــام صـــادق خشـــۀ حـــدی، شـــراب»رواخـــت شـــده اســـت  هـــا ر

ی است )يم   که شراب وی الصباجب( و سرطشهۀ هر شر  کسی   عقل ظود را اػ ،ظورد و 

گنـاهی حـاک نـدارد و آن را  دهد و در آن ووقع ظدا را نهی دست وی شناسـد و اػ هـير 
کس را نگه نهیورتکب وی و حق  ظوخشان نزدخک را رعاخت دارد  شود و احترام هير 

                                                           
ل. 1  .  وراضعه شود« 333»وسألۀ  ،حه ضلد او 

ولی در سراخت نساست آن حه حدن خا سـایر  ،شودوحسوب وی« نساسات و اعيان نسس»ظون هرطند اػ . 2
ل که در ضلـد او  ت تطهير آن تفصيلی است  کيفي  ـرات»فصـل ، اشياء و  ـر نهـن ،«وطه  برطـرف شـدن » وطه ِ

 . عکر شده است« 231تا  213»وساجل  ،«ستعين نسا

 .34و  33آخات ، هسورۀ واجد. 3
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گردانـد و آن را انسـام  آشـکار روی نهـی هـاىنهاخد و اػ ػشـتیکند و قطع رحن وی نهی
گـر حـه او دسـتور دهـد بـراى ، انسان وست افسارش حه دست شيطان اسـت، دهدوی ا

کسا وی کرد و حه هر   1.«برد ظواهد او را وی حت سسده نهاخد ظواهد 
هــر وســکری )وســت »: فروودنــد کــه رســول ظــدااػ اوــام صــادق رواخــت شــده 

خـــاد آن وســـکر اســـتکننـــده کـــن آن نيـــز حـــرام  ،ای(حـــرام اســـت و آنشـــه ز ظـــوردن 
 2.«است

که رسول ظدا اػ اوام صادق کسـی »: فروودنـد رواخت شده  شـفاعت وـن حـه 
کــوثر وارد ، رســدکــه نهــاػ را ســبک حشــهارد نهــی ــر وــن در حــوض  حــه ظــدا ســوگند او ب

کـه وسـکر وـیشفاعت ؛ شود نهی کسـی  حـه ظـدا سـوگند او بـر ، رسـدنوشـد نهـیون حه 
کوثر وارد نهی    3.«شودون در حوض 

 - طــه ضاوــد و طــه وــاخع - آشــاويدن شــراب انگــور و ســایر وســکرات . 1388 مسأله
که وست نشود و نيز هرطند  ،حاشدحرام وی کن بیاشاود  ـاع»فرد آن قدر  کـه غالبـًا « ُفق 

گرفته وی  ؛ ظوردن آن حرام است ،اػ وستی است شود و ووضب درضۀ ظفيفیاػ ضو 

ی اػ ضو وی  که برای ظواص  طب  ا آب ضو  گوخنـد و وی« واء الشعير»گيرند و حه آن او 
گونه وستی نيست  .  حاشدظوردن آن حالل وی، ووضب هير 

خاد ووضـب وسـتی . 1389 مسأله گر ظوردن خا آشاويدن شيجی حه وقدار ز هرطنـد  - ا
کــه ووضــب تنــاول آن شــیء ، شــود - در حــد  ظيلــی ظفيــف هرطنــد حــه وقــدار انــدک 
 .  وستی نشود حرام است

که در آن شـراب خـا وغغا ظوردن خا آشاويدن اػ  . 1391 مسأله سـکرات سفره خا ويزی 
 ،ههشنـين .هرطند آن غغا و آشاويدنی حالل و وباح حاشـد، حرام است، نوشند وی

 .  حرام است، واضبحنابر احتياط  خا ويزی  نشستن بر سر طنين سفره

                                                           
وة ،23ح ،وسائل الشيعه. 1  .33ح ،133ص ،32حاب ،ابواب األشرحة الهحر 
 .5ح ،134 و 113ص ،33حاب ،ههان. 2
 .33ح ،125ص ،33حاب  ،ههان. 3
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گــر آب انگــور حــه . 1391 مسأله ظــواه حــه ظــودی ظــود ضــوش آخــد خــا حــه  - ضــوش آخــد ا
حنـابر احتيـاط  شود وظوردن آن حرام وی - آفتاب و وانند آن سبب پصتن خا حه سبب

 ؛ آب درون دانۀ انگور نيز حکن آب انگور را دارد ،واضب

ــا غــوره  کشــهش خــا آب آنهــا حکــن آب انگــور را نــدارد، ظروــا، او  گــر . حنــابراین، وــویز و  ا
کننده حاشد؛ پاک و ظوردن آنها حالل است، ضوش بیاخند  1.وگر آنکه وسکر و وست 

م آب انگور . 1392 مسأله  3،گـردد که ووضب حالل شدن آن وی 2تبصير شدن دو سو 
 : شودهای زیر ثاحت ویحه خکی اػ روش

کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده  .1 کنـد  ظود انسان خقين خا اػ راه وعقـول اطهينـان 
 .  است
کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده اسـتدو ورد عادل شهادت دهنـ .2 ـه حاخـد ؛ د  البت 

گهــان ــه حــدس و  ــه حــس  حاشــد ن ــان وســتند ح ظودوــان »: وــثاًل حگوخنــد؛ شــهادت آن
ــده ــر شــده اســت دخ ــه دو قســهت آن تبصي ک ــه « اخن  ــه ح ک ــاط واضــب آن اســت  و احتي

کتفا نشود گردد، شهادت خک ورد عادل ا  . وگر آنکه ووضب اطهينان 
کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده اسـتدر اظتيار وسلهان حاش .3 ؛ د و او ظبـر دهـد 

که آب انگور ضوشيده را قبـل اػ کسانی نباشد  ه حه شرط آنکه وی اػ   تبصيـر شـدن البت 
 .  آشاوندوی، دو قسهت آن

گر آب انگور طه قبـل اػ ضـوش آوـدن و طـه حعـد اػ آن حـا آب وصلـوط  . 1393 مسأله ا
کافی است دو سوم وسهوع آن تبصير ، شود    .شودبرای حالل شدن آن 

م آن بر اثر ضوشاندن غلـيظ شـود  ،حنابراین گر آب انگور قبل اػ تبصير شدن دو سو  ا
تــوان وقــداری آب حــه آن اضــافه وــی، شــودووضــب ســوظتنش وــی، و ضوشــيدن بیشــتر

                                                           
ل. 1 و نيــز فصــل « ظهــر»نهــن  وــورد ،«نساســات»فصــل  ،تفصــيل احکــام وربــوط حــه وــوارد فــوق در ضلــد او 

رات»  .عکر شده است« انقالب»وورد پنسن  ،«وطه 
م اػ حسن آب انگور است. 2  . نه وػن آن، وعيار تبصير شدن دو سو 

ــرات»فصــل  ،برظــی اػ احکــام وــرتبط حــا ایــن ووضــوع در ضلــد اول. 3 عکــر شــده « انقــالب»وــورد پــنسن  ،«وطه 
 . است
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ــا رقيــق شــود ــرای حــالل شــدن آن، کــرد ت م ، کــه در ایــن صــورت ب کــافی اســت دو ســو 
 .  وسهوع آن تبصير شود

گــر آب انگــور ضوشــانده  . 1394 مسأله م آن  ،شــودا ــی قبــل اػ تبصيــر شــدن دو ســو  ول
گردد تـوان بـرای حـالل شـود و وـیالػم حالل نهـیحنابر احتياط  ،تبدیل حه شيرۀ انگور 

که در وسأل  .  عهل نهود، قبل عکر شد ۀشدن آن حه روشی 

کدوى حلوایی . 1395 مسأله گر طيزهایی وانند  سـيب و غيـر آنهـا حـه آب ، گالبی، ا
گـردد، ن تبصيـر شـودانگور ضوشيده قبل اػ آنکه دو سـوم آ کـه آب ، اضـافه  در صـورتی 
کـه  برای حـالل شـدن آنهـا حاخـد ، کندانگور حه داظل این اشياء نفوع وی م آنشـه  دو سـو 

کرده م آب انگـور داظـل ظـرف حـه  تبصير شـود، حه درونشان نفوع  و تبصيـر شـدن دو سـو 
 .  شودووضب حالل شدن آنها نهی ،تنهایی

o كی  و داروهای دارای اندكی الكل ها آشاويدنی، هاخوردن خورا

کـه حـاوی آشـاويدنی، هـاظوردن و آشاويدن ظوراکی . 1396 مسأله هـا و داروهـایی 
کننــده اســت وقــدار انــدکی الکــل کــه عرفــًا اػ بــین رفتــه و وســتهلک ، وســت  طــوری 

 . اشکال ندارد 1،ثاحت نباشد طنانشه نسس بودن الکل آن، شودوحسوب وی

کيفی  وعدوم، ونظور اػ استهالکشاخان عکر است،  ی و  که  شدن عرفی آن اػ نظر 
کار رفته در ظوردنی خا آشاويدنی؛ است که الکل حه  عرفًا اػ بـین رفتـه  ،حه این صورت 

ــه حســاب آخــد ات خــا وولکــول، ح ــت علهــی عر  ــد حــه دق  . هــای آن ووضــود حاشــدهرطن
ــق اســتهالکحنــابراین،  کــار رفتــه در اشــيای ، در تحق  کهــی وقــدار الکــل حــه  ــر  عــالوه ب
ــار الکــل در آنهــا وحســوس نباشــد ،وــغکور کــه آث ، وگرنــه انحــالل وــغکور ،شــرط اســت 

 .  شوداستهالک وحسوب نهی

                                                           
کـه در ضلـد ؛ آوده استحه دست  ػ تقطير شراب انگوروگر آنکه ثاحت شود ا؛ الکل پاک است. 1 ههـان طـور 

 .  عکر شد« 313» وسألۀ ،اول
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o كی یا آشاويدنی  دارای عصارۀ والت خوردن وواد خورا
ـاع( نيسـت و نسـس اػ قبيل آب ضـوی حـرام )ف 1«صارۀ والت ضوع» . 1397 مسأله ق 
 ؛ حاشدنهی

گـاهی بـر اثـر تغيیـرات شـيهيایی در فـن آوری آن  ه  سـکر وحسـوب ای ووـاده 2البت 
که در این صورت ظوردن عصارۀ والت و ظـوردنیوی کـه هـا و آشـاويدنیشود  هـایی 

وگـر آنکـه عصــارۀ وـغکور در آن عرفـًا اػ بــین ؛ دارای عصـارۀ والـت حاشـد ضــایز نيسـت
ــه و وســتهلک وحســوب شــود ــ؛ رفت ــای استه ــان ـتوضــيح وعن الک در وســألۀ قبــل بی

 3.شد

 1 .سایر اشيای نجس 
کـه نسـس شـدهظوردن و آشا . 1398 مسأله وثـل  ،انـدويدن عين نسس و طيزهایی 

س حرام است    4.غغای وتنس 
واننـد  - هرطنـد وربـوط حـه حيـوانی ،ظوردن وردار )ويته( حرام اسـت . 1399 مسأله
کــه ظــون ضهنــده نــدارد و ويتــ - وــاهی ظــوردن  ،ههــين طــور .آن پــاک اســت ۀحاشــد 

خـه و تصـن و پنيـر وا 5شـير داظـل پسـتان ،و اػ ایـن حکـن اضزای حدن وردار حـرام اسـت
که پوسته روی آن تشکيل شده که وربوط  ،هرطند سفت نشده حاشد ورغ  در صورتی 

گوشت حاشد  6.شوداستثنا وی ،حه حيوان حالل 
 - نـاظن، شـاد، واننـد اسـتصوان - اضزای حدون روح وردار حالل گوشت . 1411 مسأله

                                                           
 . طه حه صورت شرحت و واخع حاشد و طه حه صورت پودر و ضاود. 1

توان حه شيوۀ حالل )حدون الکل وسکر( خا شيوۀ حـرام )حـاوی الکـل وسـکر( تهيـه عصارۀ والت ضو را وی. 2
ت توليد آن دارد ،لتکرد و حالل بودن عصارۀ وا کيفي   . حستگی حه 

ر آب ضو نيز ههين حکن را دارد. قرص خا پودر و3  . صه ِ

 . وساجلی در این وورد بیان شده است ،«احکام دخگر نساسات» وبحب ،در ضلد اول. 4

 .  شودووضب نساست آن نهی ،والقات شير وغکور حا قسهت داظلی پستان حيوان ويته. 5

لحکن طهارت خا نس. 6 « 343و  345»وسـاجل  ،اسـت پنيـر واخـه و تصـن وـرغ وربـوط حـه حيـوان ويتـه در ضلـد او 
 . عکر شد
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ولــی ظـوردن آنهـا وحــل   ؛شـوندهرطنـد دارای ظـون ضهنــده حاشـد پـاک وحســوب وـی
 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط  اشکال است و

 3 .ک، ِگل  ریزه سنگ، شن، خا
کلـــود حـــرام اســـت و نيـــز ظـــوردن ظـــاک . 1411 مسأله ِگـــل و  شـــن و ، ظـــوردن انـــواع 

ول(  ؛ حاشد حرام وی، واضبحنابر احتياط  سنگریزه )ر 

کــه ســنگریزه و شــن  )روــل( حــه آن نگوخنــد حــالل  ولــی ظــوردن ســنگ در صــورتی 
( داشته حاشد )فوقوگر آنکه برای حدن ضرر شدخد ؛ است  .  العاده و وهن 

ــرای وعالســۀ بیهــاری . 1412 مسأله ــر آن ب ــل ارونــی و داغســتانی و غي ِگ در  ،ظــوردن 
که دروان ونحصر حه آن حاشد  .  وگرنه ضایز نيست ،اشکال ندارد، صورتی 

گندم و ضو و سایر حبوحات . 1413 مسأله گر ههراه  کـه هنگـام ، ا انـدکی ظـاک حاشـد 
کردن در آن عرفًا اػ بین رفته و وستهلک آرد خا ظهير خا  ظوردن، شودوحسوب وی آرد 

ه شده اشکال ندارد که اػ آن تهي     .نانی 
گـرد و غبـار وضـود  ظوردن ويـوه ،ههشنين و واننـد آنکـه روخـش وقـداری ظـاک خـا 

که وردم نهی کن است   . اشکال ندارد، ظوردگوخند ظاک ویدارد و حه قدری 
که حا آب وصلوط شده . 1414 مسأله ِگل  گر وقدارش حـه قـد، ظاک خا  کـن اسـت ا ری 

گوخنــد ظــوردن آن اشــکال آب وــی، کــه آب را وضــاف نکــرده و وــردم ههشنــان حــه آن
گــر در آب طعــن ظــاک وحســوس حاشــد؛ نــدارد ــه ا احتيــاط وســتحب اســت اػ ، البت 

 .  آشاويدن آن اضتناب شود

o و سایر وعصووين خوردن تربت اوام حسين 
د الشهداء . 1415 مسأله   1:تحا وضود سه شرط ضایز اس ،ظوردن ترحت حضرت سي 

                                                           
د الشـهداء ،شاخان عکر است. 1 س حضـرت سـي  گرفتن ترحـت وقـد  آداب و دعاهـایی ، و ظـوردن آن براى 

کــه تهــام آنهــا ــر حصشــيدن ترحــت وــی  عکــر شــده اســت  ــر اث  توانيــد حــهوــی ،در ایــن وــورد .حاشــدضهــت زودت
ث قهی وراضعه نهایید الجًاو هفاتيح  .  ورحوم وحد 



 (2توضيح الهساجل ضاوع )ح

 ؛ براى شفا ظورده شود .1
 ؛ ط نباشدبیش اػ وقدار خک نصود وتوس .2 

نـه خقين خا اػ راه وعقول اطهينان حاصل شود .3 شـهادت  - دو وـرد عـادل - خـا بی 
ر آن حضـرت که ترحت وربوط حه قبر وطه  کـه  ،حاشـدخـا نزدخـک آن وـی دهند  طـوری 

ـر حدانـد و احتيـاط واضـعرف آن را و کـه اػ ظـوردن ترحـت لحق حه قبر وطه  ب آن اسـت 
گردد  . ظارح اػ وحدودۀ وغکور اضتناب 

ـــرم . 1416 مسأله ک ـــت حضـــرت رســـول ا ـــۀ طـــاهرین ظـــوردن ترح  ،و ســـایر اجه 
 .  واضب ضایز نيستحنابر احتياط  ،براى شفا حاشدهرطند 

فۀ وـــغکور و نيـــز ترحـــت بـــرای اســـتفاده اػ ترحـــت وشـــاهد وشـــر  شـــاخان عکـــر اســـت، 
حــه  «3343»غيــر اػ وحــدودۀ وــغکور در وســألۀ )کــه اػ وکــانی  حضــرت اوــام حســين

طـوری  ،تـوان آن را در وقـدارى اػ آب و واننـد آن حـل  نهاخنـدوـی ،آوده است(دست 
 .  سپس آن را بیاشاوند ،که در آن عرفًا اػ بین رفته و وستهلک وحسوب شود

 1 .  اشيای وضر 
کـت خـا  . 1417 مسأله که ووضـب هال کاری  ظوردن و آشاويدن هر طيزى خا انسام هر 
خان شـدخد )ضـرر فـوقضرر  ( بـرای حـدن شـود و ز نقـص اعضـا خـا اػ  وثـل، العـاده و وهـن 

 2.حرام است 1،بین رفتن حعضی اػ حواس  

کــاری  . 1418 مسأله گــر انســان احتهــال دهــد ظــوردن خــا آشــاويدن طيــزی خــا انســام  ا

                                                           
کـار افتـادگی و فلـذ شـدن آنهـا، ناشنوایی، کوری طشن، اووری وانند ورگ وغزی. 1 اػ ، قطع دست و پا خا اػ 

کليه العـاده و وهـن   ضرر فوق ،ها و وواردی اػ این قبيلبرداشتن رحن خا برخدن تصهدان، کار افتادن هر دو 
 ؛ شودوحسوب وی

ا ِصرف تب و سردرد وصتصر  ت، او  کبـودی ، برخدن وقداری اػ پوست حدن، سرواظوردگی ووق  سرظی خـا 
کلي، خا سياهی پوست که  کسی  کليه برای  توانـد حـا آن اداوـۀ حيـات دخگر او سالن است و وی ۀبرداشتن خک 
 .  شود العاده وحسوب نهی ضرر فوق ،دهد و وانند آن

ر . 2 عکــر  «345تــا  343»در وســاجل  ،عتی خــا طبيعــی و ســيگار و قليــانناػ صــ عــناحکــن اســتعهال وــواد وصــد 
 .  شد



    / ظوردن و آشاويدن 

( دارد بــرای او ضــرر شــدخد )ضــرر فــوق طنانشــه  - هرطنــد در آخنــده - العــاده و وهــن 
که طنين احتهالی ووضب تـرس و  ،ه و عقالیی حاشداحتهال وغکور قابل توض   طوری 

کار حـرام اسـت و الػم نيسـت  1،شودنگرانی  ظوردن و آشاويدن آن شیء خا انسام آن 
 .  خقين خا اطهينان حه ضرر حاصل شود

گوشـت ، سـيب ػوينـی، نصود، ظوردن نان و غغای سوظته وثل برنذ . 1419 مسأله
گاهی در تنور خـا دخـگ خـا روى آتـ، و وانند آن وگـر آنکـه ؛ ضـایز اسـت، سـوػد ش ویکه 

( داشته حاشد برای شصص ضرر شدخد )ضرر فوق  .  العاده و وهن 

 7 .تخباثا 

کــه عرفــًا ضــزء  . 1411 مسأله کــه  - حاشــد« ظباجــب»ظــوردن هــر طيــزی  خعنــی اشــيایی 
کثافــت - اســت طبــع انســان اػ آنهــا وتنفــر   هــاى حــدن و ػظــن انســان و اػ قبيــل طــرک و 

 .  حيوانات و وانند آن حرام است
کــه اػ وســاری داظلــی وارد فضــای دهــان فــ . 1411 مسأله رو بــردن اظــالط ســر و ســينه 
 .  حرام نيست ،شده

 8 .اووال دیگران 

ــان  . 1412 مسأله ف دخگــری حــدون رضــاخت آن ــوع تصــر  ظــوردن اوــوال دخگــران و هــر ن
کــه حـه آن دعــوت »: رواخـت شــده حـرام اســت و اػ اوـام صــادق کــه اػ غـغایی  کسـی 

 2.«ه استاى اػ آتش را ظورد در حقيقت پاره، نشده حصورد

کنـد . 1413 مسأله گر شصصی غغایی را حه انسان تعارف   ،ظـوردن آن ضـایز اسـت، ا
 ؛هرطند اطهينان حه رضاخت قلبی وی وضود نداشته حاشد

که صاحب غغا قلبًا راضی نيسـت گر انسان خقين خا اطهينان داشته حاشد  ، ولی ا

                                                           
که ونشأ ظوف براخش  ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،حه عبارتی. 1  .  شودطوری 

 . 2ح ،234ص ،حاب ون وشی إلی طعام لن خدع إليه ،3ح ،فشوع کافی. 2
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کند  .  تواند اػ آن غغا استفاده نهاخدنهی، هرطند حه زحان ابراػ رضاخت 

o كه در آیخورد كسانی   نور ذكر شده ۀسور ۀوبارك ۀن و آشاويدن از ونزل 

هـا( در ونـزل ها و آشـاويدنیظوردن و آشاويدن وواد غغایی )ظوردنی . 1414 مسأله
کـه  - حدون اضاػۀ آنها - عکر شده 33که در سورۀ وبارکۀ نور آخه  - افراد عیل حا شـراخطی 
 :  ضایز است - ظواهد آود

 ؛ هرطه حاال روند، ربزرگپدر و وادر و پدربزرگ و واد .1 
 ؛ هرطه پایین رود، فرػند و نوه .2
 ؛ برادر و ظواهر .3 
ه .4   ؛ عهو و عه 
   1؛و ظاله  دایی .5 

   .رفيق و دوست .6
ـل ر و در وورد وکيل نسبت حـه ونـزل ودر وورد ػن نسبت حه ونزل شوه ،حکن وغکور وک 

که حفظ ونزل و اوور وربوط حه آن   2.حاشداست نيز ضاری وی را حه او سپرده ظوخش 
 :  حاشددارای شراخط عیل وی ،حکن وغکور در وسألۀ قبل . 1415 مسأله

کــه صــاحب ونــزل راضــی اســت .1 گــر . حنــابراین، انســان احتهــال عقالیــی دهــد  ا
کندنهی، حداند راضی نيست  .  تواند اػ وواد غغایی ونزل استفاده 

هـای وتعـارف یهـا و نوشـيدنشصص فقط اػ غغاها و ويـوه ،الػمحنابر احتياط  .2
کنـــد و اػ ظـــوراکی ـــه وعهـــوهـــا و آشـــاويدنیاســـتفاده  ک گـــران قيهـــت  ـــرای هـــای  اًل ب

 .  پرهيز نهاخد، شودنگهداری وی ها و وواقع ظاصويههانی

                                                           
ـه شـوهر، اهرها( ولـک شـوهر ظـوها و آشاويدنیطنانشه وواد غغایی )ظوردنی. 1 ، خـا شـوهر ظالـه حاشـد، عه 

وگر آنکه استفاده اػ آن را اضـاػه دهنـد خـا رضـاخت آنـان اػ راه وعتبـری ، استفاده اػ آن وحل  اشکال است
 .  وانند خقين خا اطهينان احراػ شود

 . ههان حکن ظوردن و آشاويدن اػ ونزل آنان را دارد ،نهاػ ظواندن در ونزل افراد وغکور. 2



    / ظوردن و آشاويدن 

افـراد « ونـزل»فقـط شـاول آنشـه در  ،«3333»حکن عکـر شـده در وسـألۀ  . 1416 مسأله
   .حاشد وغکور است وی

حاغ و وانند آن طيزی حصورد خـا بیاشـاود  تواند اػ وغاػۀ آنان خاانسان نهی ،حنابراین 
ــدارد و  ــا آشــاويدنی ن کی خ ــۀ وــواد ظــورا ــرای تهي  و نيــز حــق  برداشــتن پــول و واننــد آن ب
فات وغکور نياػ حه اضاػۀ آنان خا احراػ رضاختشان اػ طریق وعتبری وانند خقـين خـا  تصر 

 . اطهينان حه راضی بودن آنان دارد

o ه  حق  الهار 
کنــار . 1417 مسأله گــر انســان اػ  کنــد ا حــا طنــد شــرط  ،درظــت خــا زراعتــی عبــور 
هرطند ظـوردن آن ضـروری ، تواند در ههان وکان اػ ويوه خا وحصول آن حصورد وی

نباشد خا اػ ههان احتدا حه قصد ظوردن ويوه خـا وحصـوالت دخگـر اػ آن وسـير آوـده 
 :  حاشد
و  آســيب، هـا و غيـر آنويـوه، هـای آنهـادرظتـان و شـاظه، ػوـين زراعـی، حـه حـاغ .1

 .  ظسارت وارد نکند
 .  دیوار خا حصار و وانند آن نداشته حاشد، حاغ خا زراعت ،الػمحنابر احتياط  .2
 .  گهان حه نارضاختی والک نداشته حاشد ،الػمحنابر احتياط  .3
ۀ ناحالغ خا دیوانه نباشد، والک آن ،الػمحنابر احتياط  .4  1.فرد وحسور وثل حش 

 ،که در این صورت ارد ويوه خا وحصول را حا ظود ببردانسان حق  ندشاخان عکر است، 
که حه ههراه ظود برده حرام  . حاشد ولی آنشه را ظورده است حالل وی، وقداری را 

ــا ونــزل بیــرون آوــده درظــت ويــوه . 1418 مسأله ــاغ خ کــه شــاظۀ آن اػ دیــوار ح گــر ، اى  ا
 ويـوههرطنـد  ،توانـد اػ ويـوۀ آن حصـورد نهی، انسان نداند صاحبش راضی اسـت خـا نـه

 ؛ در بیرون ونزل خا حاغ روى ػوين رخصته حاشد

                                                           
ـۀ ناحـالغ و وسنـون اسـتالبت  . 1 کـه والـک آن وحسـور واننـد حش  که فرد احتهال دهـد  طنانشـه ، ه در وواردی 

ب نهی، حاشد درصد( 14)وثاًل  احتهال وغکور ورضوح  .  شوداثری بر آن وترت 
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هــای رخصتــه شــده ای حاشــد بــر اخنکــه صــاحبش اػ ويــوهوگــر آنکــه نشــانه و قرخنــه 
کرده خا رضاخت وی اػ راه وعتبر دخگری گردد، اعراض   . احراػ 

که در ظياحان . 1419 مسأله های عهووی ها و پارکخا حاغ هاظوردن اػ ويوۀ درظتانی 
کاشــته شــدههــای ط نهادهــا و حصــشتوســ ــددولتــی  ــع نشــده اســت، ان ــر اػ آن ون گ ، ا

 1.اشکال ندارد

 كه خوردن اشيای حرام  شودجایز وی، وواردی 

کـراه 2ظوردن و آشـاويدن اشـيای حـرام در حـال اضـطرار . 1421 مسأله حـه وقـدار  3خـا ا
کـــه فـــرد غيـــر اػ اســـتفاده اػ حـــرام طـــارۀ دخگـــری  - 4نـــه بیشـــتر - ضـــرورت در صـــورتی 

 5.است ضایز، نداشته حاشد

 : رظی اػ ووارد اضطرار عبارتند اػب 

تی قـرار ؛ ضان ظود شصص خـا فـرد وسـلهان دخگـر در ظطـر حاشـد .1 وـثاًل در وـوقعي 
گر نصـورد که حه ضز غغای حرام طيز دخگری نيست و ا گرسـنگی وـی، گيرد  خـا ، ويـرداػ 

بــراى حفــظ ضنــين خــا ػن شــيرده بــراى حفــظ نــوػادش ناطــار حاشــد غــغای   ػن حاولــه
 .  ردحرام را حصو

گيـرد .2 گرســنگی خــا تشــنگی قــرار  گونــه ،انسـان در وعــرض  کــه وعهــواًل غيــر  حــه  ای 
ح حاشد ر  ل و ووضب ح   .  قابل تحه 

                                                           
کن شــرع وی. 1 ؛ حاشــد اوــوال وــغکور در حکــن وسهــول الهالــک اســت و اســتفاده اػ آنهــا نياػونــد اضــاػه اػ حــا

ه این رات صادر شده است البت   . اضاػه حا رعاخت قوانين و وقر 

اضـطرار  ۀنفقـ، «نفقات»فصل  ،وساجل وربوط حه استفاده اػ اووال دخگران در حال اضطرار در ضلد طهارم. 2
 . شود بیان وی

گر اقدام حه ظوردن خـا آشـاويدن نکنـد. 3 هی اػ اوـوالش حـه ظطـر ، وثل اخنکه ا ضـان خـا آبـرو خـا وقـدار قابـل تـوض 
 .  ای نداشته حاشدافتد و راه طارهوی

گرسنگی ضهت حفظ ضانش. 4 گر حه ضهت  حـه وقـدار سـد  روـق و رفـع ، حه ظوردن وـردار شـده وضطر ،وثاًل ا
 . اضطرار حصورد و ظود را سير نکند

کنــد ورتکــب ، در برظــی اػ وــوارد ،شــاخان عکــر اســت. 5 گــر شــصص تــرک  کــار واضــب اســت و ا اقــدام حــه ایــن 
ف بر ظوردن حرام حاشد، توعصيت شده اس  . وثل اخنکه حفظ ضان وسلهان وتوق 
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کــه وعهــواًل  .3 ــا ضــرر شــدخدی داشــته حاشــد  فــرد تــرس وبــتال شــدن حــه بیهــاری خ
ل نهی  .  شودتحه 

که وع،گردد  خا شدخدتر فرد ورخض حاشد و حترسد بیهارخش طوالنی .4  هواًل طوری 
ل نهی  .  شود تحه 

ــه حاشــد .5 گونــه ،انســان در وقــام تقي  گــرحــه  کــه ا اقــدام حــه ظــوردن خــا آشــاويدن  ای 
هی اػ اووالش حه ظطر وی، نکند  .  افتدضان خا آبرو خا وقدار قابل توض 

يشاخان عکر است،  کل   - غير استفاده اػ حرام -ووارد فوق طنانشه راه دخگری  ۀدر 
گردد فرد، وضود داشته حاشد  . حق  ندارد ورتکب ظوردن خا آشاويدن اشيای حرام 

ــــل  . 1421 مسأله کــــه وعهــــواًل تحه  گــــر انســــان وبــــتال حــــه بیهــــاری شــــدخدی حاشــــد  ا
کــه تــرک ؛ شــراب )ظهــر( ضـایز نيســت ۀدروــان آن حــه وسـيل، شـود نهی وگــر در صـورتی 

گـردد و تنهـا راه دروـان کـت شـصص خـا واننـد آن  آشـاويدن شـراب ، دروان سبب هال
هاهرطند  ،حاشد فـاق نظـر عـد  ن بـرای  ین اور حه سـبب ات  اى اػ پزشـکان حـاعق و وتـدی 

 ؛ فرد ثاحت شود

ت و سـصتی بیهـاری صـبر نهاخـد ،در غير این صـورت حـه ، فـرد بیهـار حاخـد بـر وشـق 
کـه ظداونـد وتعـال حـه ضهـت صـبر او را شـفا و عافيـت  ،حنـده بـر دخنـدارخش این اويد 

 .  عناخت فرواخد

 كرام نان و پرهيز از اس  راف و تضيیع نان و سایر وواد غذاییا
دی ســفارش حــه  . 1422 مسأله حعضــی اػ ؛ شــده اســت« احتــرام نــان»در رواخــات وتعــد 

که در رواخت وغکور است  :  حاشد ووارد عیل وی ، ووارد احترام نان 
 ؛ زیر پا قرار داده نشود .1
گغاشته نشود .2   ؛ زیر ظرف غغا و وانند آن 

 ؛ حا طاقو برخده نشود .3
که آن را استشهام ویههانند ح .4   ؛ کنند استشهام نشوديوانات 
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گغاشتن نان در سفره .5  ؛ ونتظر غغای دخگر نشود، انسان حعد اػ 
گغاشته شودردهحه ظ .6   .  های نان احترام 

کـه تشـصيص آنهـا حـه شاخان عکر اسـت،  احتـرام حـه نـان وصـادیق دخگـری نيـز دارد 
 . نظر عرف حستگی دارد

ــا اشــي . 1423 مسأله کــردن نــان ح ــه  حالــهایی وثــل زوصلــوط  ــًا نــوعی اهانــت ح کــه عرف
کــه وــورد اســتفاده ضــایز نيســت و حاخــد نــان ،شــودنعهــت الهــی وحســوب وــی هــایی 

که در وعرض هتک نباشد ،نيست  . داده شود قرار، در وحل  دخگری 
کـه عرفـًا ووضـب هتـک و  ،ههشنين زیر پا رفتن و لگـد وـال شـدن نـان در صـورتی 

   .ضایز نيست، احتراوی حاشدبی
ز نيسـت و تضــيیع اسـراف و تبـغیر در اســتفاده اػ نـان و وــواد غـغایی ضــای . 1424 مسأله

ه که حـه انـداػه برنذ و غغاهای دخگر، های نانردهها و ظکردن تک  کـه  در صورتی  ای حاشـد 
 ؛ حاشدضایز نهی - برای تغغخۀ حيواناتهرطند  - استفاده اػ آن عرفًا وهکن است

کثيــف و آلــوده   کــن و انــدک خــا  گــر  ــا ا دان خــا وســاری رخصــتن آن در زحالــه، حاشــداو 
کــه عرفــًا اهانــت و بــی هــای پروردگــار وتعــال احتراوــی حــه نعهــتفاضـالب در صــورتی 

 . اشکال ندارد، وحسوب نشود

 ت غذای حالل وپرهيز از حرام  خواری اههي 
کسب و حالل بودن ظـوردنی هـا و پرهيـز اػ هـا و آشـاويدنیدر آیین اسالم حه پاکی 

ت ویژهظواری  حرام کرخن وی 1،ای داده شدهاههي   :  فرواخددر این حاره قرآن 
ــا ِفــ» ُکُلــوا ِوه   ــاُس  ــا الن   ه  ی ُ

 
بــا و  خـا ي ي ِ اًل ط 

ــال  ْرِض ح 
 
ــْي ال  اأْل اِت الش   ِبُعــوا ُظُطــو  ت   ــُه ت  طاِن ِإن  

ُدو ٌ ُوب ُکْن ع  خد و حـه دنبـ 2؛«يٌن ل  کيزه است حصور ال اى وردم اػ آنشه در ػوين حالل و پا
که او دشهن آشکار شهاست  .  شيطان نروخد 

                                                           
م. 1 واتی وعاوالت»فصل  ،حه احتدای ضلد سو   .  وراضعه شود «وباحب وقد 

 .٨٦١ ۀآخ ،هسورۀ حقر. 2
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ُکــــ» ق  ػ  ــــا ر  ُکُلــــوا ِوه   بــــًا و  و   ي ِ ــــالاًل ط  ْنــــُتْن ِحــــِه ُوْؤِوُنــــون  ُن اهّلُل ح 
 
ــــغي ي

ُقــــوا اهّلل  ال   و اػ  1؛«ات  
کيزه نعهــت ــا کــه ظداونــد حــه شــها روػى داده اســت هــاى حــالل و پ خــد و اػ ، اى  حصور

که حه او اخهان   .  بپرهيزخد، دارخد)وصالفت( ظداوندى 

ُســ» ــا الر ُ ه  ی ُ
 
ــاِت و  خــا ي ب  ي ِ

ُکُلــوا ِوــن  الط   لــُل  ُلــون  ع  ْعه  ــ  ِحهــا ت  ــاِلحًا ِإن  ُلــوا ص  اى  2؛«يٌن اْعه 
کيزه ،پیــاوبران کنيــداػ پــا کــار شاخســته  خــد و  کنيــد دانــا کــه وــن حــه آنشــه وــی، هــا حصور
 .  هستن
: حضــرت فروودنــد ،در وــورد ایــن آخــه ســؤال شــد اػ اوــام صــادق کــه شــده نقــل

بات»  3.«رػق و روػی حالل است، ونظور اػ طي 
کـــرم کـــه فروودنــد اػ پیــاوبر ا کـــس طهــل روػ حـــالل حصـــورد »: رواخــت شـــده  هـــر 

 4.«وتعال قلبش را نورانی نهاخد ،ظداوند

کرم که فروودند اػ پیاوبر ا کـس غـغای حـالل حصـورد»: نقل شده  ای فرشـته ،هـر 
کند تا اػ ظوردن فارغ شوداخستد و براخش ا حاالی سرش وی  5.«ستغفار 

قيـان اويـر الهـؤونين که پیشـوای وت  در سفارششـان  در حدخب نقل شده است 
کهيل فروودند کند»: حه  کهيل زحان اػ قلب و دل تراوش  و حيات و قوام قلـب و  6،ای 

کـن قلـب و ضسـهت اػ طـه طيـز تغغخـه وـی، دل حه ظوراک و غغا است کنـد پس نظر 
ــه ــر تغغخ گ ــه ا ــول  ،ت اػ وــال حــالل نباشــداک ــد وتعــال تســبيح و شــکرت را قب ظداون

 7.«کند نهی
کرم که وردی حه پیاوبر ا کـرد رواخت شده  دوسـت دارم  خـا رسـول اهّلل»: عرض 

                                                           
 .55ۀ آخ ،سورۀ واجده. 1
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 .3ح ،231ص، 33حاب، ابواب الهواعظ و الحکن ،33ح ،)طاپ بیروت( االيىاس بحاس. 7
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ـــد، دعـــاخن وســـتساب شـــود گـــردان و حـــرام وارد : حضـــرت فروودن ـــاک  کـــت را پ ظورا
 1.«شکهت نکن

کرم که حه اوير الهؤونين اػ پیاوبر ا کـه  ،خا علی»: فروودند رواخت شده  کسـی 
شـود و گـردد و نفسـش ضـعيف وـیشود و دخـنش فاسـد وـیحرام حصورد دلش تيره وی

کن وی هیظداوند وتعال دعاخش را اضاحت ن  . شودکند و عبادتش 
که اػ لقهه ،خا علی دخنش بر او وشـتبه شـود و دلـش  ،ناک حصورد های شبههکسی 
گردد  . تارخک 
کــه حــالل ح ،خــا علــی صــورد دخــنش و دلــش صــفا خاحــد و اشــک طشــهانش اػ کســی 

گردد و دعاخش وستساب شودظشي    2.«ت پروردگار وتعال ضاری 

 آداب غذا خوردن 
که در اداوـه  ،در وتون دخنی شيعه خادی برای ظوردن و آشاويدن عکر شده  آداب ز

 .  شود حه بیان تعدادی اػ آنها پرداظته وی

o وستحبات غذا خوردن 

برای انسان وستحب شـهرده ، ووقع غغا ظوردنرعاخت آداب عیل در  . 1425 مسأله
 : شده است

 .  ها را حشوخد و آنها را ظشک نکندپیش اػ غغا دست .1
کندحعد اػ غغا نيز دست .2  .  ها را حشوخد و حا دستهال ظشک 
گر .3 بهتر است ظـرف آبـی دور داده شـده و ههـه ، اندضهعی بر سر سفره نشسته ا

ــه ،دستشــان را حشــوخند ک ــدین صــورت  ل ويزحــان )صــاحب غــغا(، پــیش اػ غــغا ح  او 
که طرف راسـت او نشسـته و ههـين طـور تـا برسـد حـه ، دست ظود را حشوخد کسی  حعد 

                                                           
 .3ح ،333ص، 33حاب، ابواب الدعاء ،3ح ،الشيعه وسائل. 1

ق حتنبيه النفس ،3حاب ،3ح ،لئالی األخباس. 2  .1ص ،فی وا ختعل 
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که طرف طپ او نشسته است که طـرف طـپ ويزحـان  ،و حعد اػ غغا کسی  کسی  ل  او 
 .  و ههين طور تا حه ويزحان برسد نشسته دست ظود را حشوخد

 .  و غغا حصوردوتواضعانه حنشيند  ،روی ػوين .4
کنـــــد و حعـــــد اػ ههـــــه  .5 ويزحـــــان پـــــیش اػ وههانـــــان شـــــروع حـــــه غـــــغا ظـــــوردن 
 .  حکشد دست

ل غــغا  .6 حٖينِحْســِن اهّلِل »خــا «  ِحْســِن اهّلل»او  حٰهِن الــر  گــر ســر خــک ســفره «  الــر  حگوخــد و ا
کسـی ، طند نوع غغا حاشد کدام اػ آنها نام ظداوند وتعال را ببـرد و  هنگام ظوردن هر 

کـرده م ظداوندکه نا هـر ووقـع خـادش ، وتعال را هنگام شـروع حـه غـغا ظـوردن فراوـوش 
له وآِظره»: حگوخد، آود لٰی يو   .  «ِحْسِن اهّلِل ع 
که   : عبارتند اػ ،قبل اػ غغا ظوردن رواخت شده است اػ ضهله دعاهایی 

ا ِوــْن الل   » .الففف ــغ  ــك    ُهــن   ه  ن ِ ْضــِلك  و    و  ف  ط  و  ــاِرْک ل   ،اِجــك  ع  ب  اُه و  ف  ْغن  ِ ــو  س  ــا فيــِه و  ــا ن  اْرُػْقن 
فًا ِإع   ل  اُه و  ظ  ْلن  ک 
 
ػ  ا ي ْيِه ر  اح  ِإل 

ْنت  ُرب   ُوْحت  ْحس 
 
أ ُهن   و   ،ْقت  ف  ِکرالل   ا ا ِون  الش   ْلن   .  «ین  اْضع 

ِصُل » .ب ًة ت  ْشُکور  ًة و  ا ِنْعه  ْله  ُهن   اْضع  ِة   الل   ن   ة  اْلس  ا ِنْعه   .  «ِبه 
ك  » .ج ان  ـــا ُســـْبح  ن  ـــت   ل  ْثب 

 
ـــا ي ـــن  و  ْحس 

 
ـــا ي ُهـــن   و  ـــا ُتْعطُســـْب ، الل   ـــر  و  ْکث 

 
ـــا ي ك  و  ان  ـــاح  ، ين 

افُسْب  ا ُتع  ر  و  ْکث 
 
ا ي ك  و  ان  ا اح  ا و  ين  ْين  ل  ْوِسْع ع 

 
ُهن   ي اِء اْلُهْسِلهٖين  لل   ر  لٰی ُفق   . «ع 

نـد وتعـال ظداو ،حعد اػ غغا و ههشنين قبل اػ شروع حـه غـغا ظـوردن و بـین آن .7
کند  .  را حهد 

که در رواخات برای حعد اػ غغا ظوردن نقل شـده  وـوارد عیـل  ،اػ ضهله حهدهایی 
 :  حاشدوی

ْهُد » .الف نلِِل اْلح  ه  ْطع 
 
غي ي

ا ِوْن ِرْػقِ ال   ْول  ِون    ٰهغ  ْيِر ح  ة    و  ِه ِوْن غ   .  «ُقو  
ْهُد » .ب غالِِل اْلح 

اْلب  ل   ِ و  ـر  نا ِفـ  اْلب 
ل  ه  بـاِت  ،ْحـرِ ي ح  ي ِ

نـا ِوـن  الط   ق  ػ  ر  لـٰی و   ،و  نا ع  ـل  ض   ف 
ث ْفضيالً ک  ْلِقِه ت   .  «ير  ِوْن ظ 

ْه » .ج ا و  لِِل ُد اْلح  ْين  ل  ن  ع  ْنع 
 
ي انا و  آو  نا و  د  خ  

 
ي انا و  ف  ک  انا و  ق  س  نا و  ه  ْطع 

 
غي ي

ُل اْلح  ال   ْفض 
 
ْهـِد ي

غي ُخْطِعُن و  لِِل 
ُن ال    .  «اٰل ُخْطع 
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ُهــن  ال» .د ــْرت    ل   ْکث 
 
ْبــت  و    ي ط 

 
ي ار  و  ْعت  و  ح  ْشــب 

 
أ ْخــت  ْکــت  ف  ْرو 

 
ــغيلِِل ْهــُد اْلح  ، ي

ُخْطِعــُن   ال  
ُن  الو    .   «ُخْطع 

ا ِوْنـك  و  » .  ه ُهن   ٰهـغ  ُسـوِلك  الل   ـد  ر  ه   ـ، ِوـْن ُوح  ُهـن   ل  ـد  الْ  ك  الل   ه   ـی ُوح  ل  ِ ع 
ـل  ْهـُد ص  ح 

د  و   ه    .  «آِل ُوح 
 :  ای ويزحان طنين دعا نهاخدههان برو 

ُه » ْير  ْکِثْر ظ 
 
ُهن   ي ُهن   ، الل  ُه و  الل  ْقت  ػ  ُه فٖيها ر  ُه حاِرْک ل  ْر ل  ِس  ْيـرًا و  خ  ل  ِوْنـُه ظ  ْفع  ْن خ 

 
ْعـُه ِحهـا ي ن ِ ق 

ُه  ْيت  ْعط 
 
ْلنا و  ، ي اْضع  ِکرٖین  و  اُه ِون  الشا  .  «إخ 

 .  حا دست راست غغا حصورد .8 
 .  خا بیشتر غغا حصوردحا سه انگشت  .9 
گــر طنــد نفــر ســر خــک ســفره نشســته .11  کســی اػ غــغاى ضلــوى ظــودش ، انــد ا هــر 
 .  حصورد

کوطک بردارد .11  . لقهه را 
 .  غغا را ظوب حسود .12

خاد حنشيند و غغا ظوردن را طول حدهد .13   .  سر سفره ز
 ،های الهـیسعی نهاخد حه ضهت احترام غغا و قدرشناسی نسبت حه نعهت .14

ــه اوــوری  - هرطنــد انــدک - طيــزی اػ غــغا ــد و ایــن وطلــب ح ــاقی نهان ــال اســتفاده ح ح
ق وی  : شودوحق 

کردن اػ الی دندان - حاقيهاندۀ غغا در دهان .الف هـا ظـارح غير اػ آنشه حا ِظالل 
 .  را حصورد - شودوی

 .  ها را حهکد خا حليسدانگشت .ب

 .  کندداظل ظرف غغا را حا ليسيدن و غير آن پاک  .ج
که داظل خا بیرون سفره ویردهوقداری اػ غغا خا ظ .د کـرده  های نان  ریزد را ضهـع 

بـراى پرنـدگان و ، ریـزد ضنگل و وانند آن بهتر است آنشه وی، ولی در بیاحان؛ و حصورد
 . حيوانات حگغارد



    / ظوردن و آشاويدن 

گيـاه ؛ نهاخـد 1فرد حعد اػ غغا ِظالل .15 ـه ظـالل نهـودن حـا طـوب رخحـان )هـر  البت 
 .  و شاظۀ انار و نی و برگ درظت ظروا وکروه شهرده شده استظوشبو( 

ــای طــپ ، حعــد اػ ظــوردن غــغا .16 ــاى راســت را روى پ ــه پشــت دراػ حکشــد و پ ح
 .  بینداػد

ل غغا و آظر آن .17  کهـی سـرکه ، اندکی نهـک حصـورد، در او  ل غـغا و آظـر آن  خـا او 
کهی نهک و آظر ل غغا  کهی سرکه حصورد  بیاشاود خا او     .آن 

 .  حشوخد تهيز، ها و سبزخسات را پیش اػ ظوردنويوه .18
 .  روی نهاخد و قبل اػ سير شدن دست اػ غغا ظوردن حکشد در ظوردن ويانه .19

کــه فروودنــد اػ اوــام صــادق کــه خکــی اػ شــها غــغا  ...»: رواخــت شــده  هنگــاوی 
م شـکن را حـه غــغا اظتصـاص دهـد، ظـورد وـی م را بـرای آشــاويدن، خـک سـو  و  خـک سـو 

کشيدن ظالی نگه دارد س  ف  م دخگر را برای سهولت ن   2.«...خک سو 
ل شب غغا حصورد و در بین روػ خا شب غغا نصورد .21 ل روػ و او   3.او 

o وكروهات غذا خوردن 
 :  برای انسان وکروه شهرده شده است ،در غغا ظوردن اوور عیل . 1426 مسأله

 .  غغا ظوردن در حال سيری .1 
که فروودنـدروا اػ اوام صادق؛ رظوریپ .2 تـرین حـاالت  نزدخـک ...»: خت شده 

که شک ،حنده حه پروردگارش تـرین حـاالت حنـده ش ُپر نيست و وبغوضهوقتی است 
که شکهش ُپر شده است ،حه پروردگارش    4.«ػوانی است 

ــرم ک ــاوبر ا ــه  اػ پی ک ــدنقــل شــده  ــاد  دل»: فروودن خ ــا ظــوردن و آشــاويدن ز هــا را ح

                                                           
 . ها را حا وسواک و طوب ظالل و وانند آن تهيز نهاخدغغاهای حاقيهانده در الحالی دندان. 1

 .3ح ،234ص، 3حاب، ابواب آداب الهاجدة ،23ح ،وسائل الشيعه. 2
ت ندارد. 3 ي  کل  ه حکن وغکور  گاهی عواولی و البت  ـت حـدنی، نـوع فعورخضـی و ضـرر، انند ضعف حـدنو  ، الي 

ت روػ ت غغا و غير آن ووضب افزاخش وعده، طوالنی بودن ود   . شودهای غغایی فرد ویکيفي 
 .3ح ،213ص، 3حاب، ابواب آداب الهاجدة ،23ح ،وسائل الشيعه. 4
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که ز ،نهيرانيد خاد اػ بین ویزیرا ههان طور  هـا نيـز بـر قلـب، رودراعت بر اثر آب دادن ز
 1.«ويرنداثر پرظوری وی

هــا را وگــر آنکــه وضــو حگيــرد خــا صــورت و دســت؛ غــغا ظــوردن در حــال ضناحــت .3
گر تنها دست کند و ا کهتر ویحشوخد و وضهضه  کراهت   .  شودها را حشوخد 

 . ای داغغظوردن غ .4
کردن حه صورت دخگران  .5  .  در هنگام غغا ظوردننگاه 
کردن و دويدن در غغا .6   .  فوت 

ــا دســت طــپ غــغا ظــوردن .7 ــا دو دســت وــغووم ؛ ح ــار ح ــه ظــوردن انگــور و ان البت 
 .  نيست

 .  غغا ظوردن حا دو انگشت .8
کـه حـه اسـتصوان طسـبيده .9  گوشـتی  کردن  کـه اصـاًل طيـزى در آن ، تهيز  طـورى 
 .  نهاند

کندن ويوه .11  که حا پوست   2.شود پوست ظورده وی هایی 
کـاواًل آن را حصـورد .11 گـر وقـدار قابـل ؛ دور انداظتن ويوه پیش اػ آنکه فرد  ـه ا البت 

هی اػ ويوه حاقی وانده حاشد  .  تضيیع آن اسراف و حرام است، توض 

 آداب آب آشاويدن 
که حه تعدادی اػ آنها اشـاره  ،برای آشاويدن آب وستحبات و وکروهاتی عکر شده 

 .  شود وی

                                                           
 .3ح ،234و  243ص، 3حاب، ابواب آداب الهاجدة ،33ح ،هستذسک الىسائل. 1
گر پوسـت ويـوهال. 2 ه ا آلـوده حـه وـواد شـيهيایی و سـهوم دفـع آفـات و وـواد وضـر  دخگـر ، در هنگـام وصـرف بت 

 .  شودحکن وغکور شاول آن نهی ،حاشد
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o وستحبات آب آشاويدن 

بــرای انســان وســتحب ، رعاخــت آداب عیــل در هنگــام آشــاويدن آب . 1427 مسأله
 :  شهرده شده است

 .  طور وکيدن بیاشاود آب را حه .1
 .  در روػ اخستاده آب را بیاشاود .2 

س آب را بیاشاود .3 ف   .  حه سه ن 
 .  اػ روى ويل آب را بیاشاود .4

حٖينِحْسِن اهّلِل »خا «  ِحْسِن اهّلل»پیش اػ آشاويدن آب  .5 ْحٰهِن الر    .  حگوخد«  الر  
را  الحسـين و اهـل بیـت اخشـان  بی عبـداهّللاحضرت ، حعد اػ آشاويدن آب .6

ـــد کن ـــاتالن آن حضـــرت و قـــاتالن اصـــحاب آن بزرگـــوار خـــاد   علـــيهن لعـــاجن اهّلل - و ق
 .  را لعنت نهاخد - يضهعين

 ؛ ل نهاخدحهد ظداوند وتعا، بین آشاويدن آب و حعد اػ آن .7

که برای حعد اػ آشاويدن در رواخات نقل شده   : عبارتند اػ ،و اػ ضهله حهدهایی 

ْهُد » .الف اِء و  ُوْنزِ لِِل اْلح  ـه  اِء ِوـن  الس   ْيـِر ِل اْله  ـاُء ِحْسـِن اهّلِل ظ  ش  ْيـف  خ  ک  ْوـِر 
 
ِف اأْل ِ ـر  ُوص 

اِء  ْسه 
 
 .  «اأْل

ْهُد » .ب قانالِِل اْلح  غي س 
اًء ع  ل   ضاْغحًا و    و 

ُ
ْلُه ِوْلحًا ي ْسع  ْن خ     . «يضًا ِحُغُنوبل 

ْهــُد » .ج افــانلِِل اْلح  ع  ْرضــان  و 
 
أ ْعطــان  ف 

 
ي ْروان  و 

 
ــأ ــقان  ف  ــغي س 

فــان  و  ال   ُهــن   ،  ک  الل  
ْلنــ ــْوِض ُو اْضع  ــاِد ِوــْن ح  ع  ْســقيِه ِفــ  اْله  ــْن ت  ی اهّلل  ِوه   ــد  صــل  ه   ُتْســِعُدُه  عليــه و آلــه و  ح 
ِت ِحُه  ْحه  ِتِه ِبر  ق  اف  اِحهٖين   ك  ر  ن  الر   ْرح 

 
ا ي  .  «خ 

o وكروهات آب آشاويدن 
 :  برای فرد وکروه شهرده شده است ،اوور عیل هنگام آشاويدن آب . 1428 مسأله

خاد آشاويدن آب .1  . ز
 .  آشاويدن آب حعد اػ غغاى طرب .2 
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 .  طور اخستاده آشاويدن آب در شب حه .3
 .  آشاويدن حا دست طپ .4
که دستۀ آن استآشاويد .5 کوػه خا ظرف و طرفی   .  ن اػ ضاى شکستۀ 

کردن و دويدن در آشاويدنیف .6  .  وت 

ــت .7 ــا صــورت و دســت؛ آشــاويدن در حــال ضناح ــرد خ هــا را وگــر آنکــه وضــو حگي
گر تنها دست کند و ا کهتر ویحشوخد و وضهضه  کراهت   .  شودها را حشوخد 

 
 
 
 
 

 

 


