ترجمه جامع
در مسائل عبادات و معامالت و احكام و سنن رشعي

از مصنفات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

خالصه فهرست كتب ترجمه جامع
 ٤مقدمه
 ٣٨كتاب طهارت
 ١٣٠كتاب مناز
 ٢٦٢كتاب روزه
 ٢٨٦كتاب حج و عمره
 ٣٩٤كتاب ا َميان ( ق ََسمها )
 ٤٠٢كتاب نذر و عهد
 ٤١٠كتاب عتق
 ٤١٨كتاب وقف
 ٤٢٢كتاب ُسك ٰني و ُعم ٰري و َحبيس
 ٤٢٦كتاب هبه ( بخشش )
 ٤٣٠كتاب صدقه
 ٤٣٨كتاب مسابقه و ترياندازي
 ٤٤٠كتاب صلح
 ٤٤٤كتاب خمس و انفال
 ٤٥٢كتاب زكوة و صدقات
 ٤٨٢قسمت سوم در مكاسب
 ٤٨٢مقدمه مكاسب
 ٤٩٠كتاب تجارت
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 ٥٣٢كتاب شفعه
 ٥٣٦كتاب رشكت
 ٥٤٢كتاب مضاربه
 ٥٤٦كتاب زراعت و آبياري
 ٥٥٢كتاب اجاره
 ٥٥٨كتاب ُجعاله
 ٥٦٢كتاب احياء موات
 ٥٦٦كتاب صيد
 ٥٧٤كتاب قصايب و ذبح
 ٥٨٠كتاب وكالت
 ٥٨٢كتاب وصايت
 ٥٨٦كتاب وديعه و امانت
 ٥٩٠كتاب عاريه
 ٥٩٢كتاب َدين
 ٦٠٠كتاب رهن
 ٦٠٤كتاب ضامنت و حواله و كفالت
 ٦٠٨كتاب َح ْجر و تَفْليس
 ٦١٢كتاب لُقَطه
 ٦١٨كتاب غصب
 ٦٢٢كتاب مطاعم
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 ٦٣٨كتاب نكاح
 ٦٩٨كتاب استيالد و لحوق اوالد
 ٧١٨كتاب مفارقت و طالق
 ٧٤٢كتاب ُخلع و ُمباراة
 ٧٤٦كتاب ِظهار
 ٧٥٢كتاب مخادم
 ٧٦٠كتاب وصيت
 ٧٧٤كتاب ارث
 ٨٠٦كتاب عادات و نوادر
فهرست ترجمه كتاب مبارك جامع
 ٢سبب تأليف كتاب
 ٤مقدمه و در آن سه مقصد است :
 ٤مقصد اول در بيان مبناي اعتقادات و در آن سه فصل است :
 ٤فصل در تقسيم احكام رشعيه
 ٧فصل در صحت اخبار ثقات
 ١٠فصل در وجوب عمل به اخبار ثقات
 ١٣مقصد دوم در مجميل از اصول عقايد و در آن چهار فصل است :
 ١٣فصل در معرفت خداي سبحانه
 ١٦فصل در معرفت حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله
 ٢٠فصل در معرفت امامت
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 ٢٣فصل در دوستي دوستان و دشمني دشمنان ايشان
 ٢٩مقصد سوم در مقدمه عبادات و در آن سه فصل است :
 ٢٩فصل در مسائل مربوط به مكلَّف
 ٣١فصل در آنچه مربوط به نيت است
 ٣٣فصل در آنچه مربوط به عمل است
 ٣٨كتاب طهارت و در آن پنج باب است :
 ٣٨باب اول در احكام آبهاست و در آن چهار مقصد است :
 ٣٨مقصد اول در آب مطلق است و در آن سه مطلب است :
صفحه ٢٠-
 ٣٨مطلب اول در احكام كليه مربوط به آبها است
 ٣٩مطلب دوم در احكام چاه
 ٤١مطلب سوم در احكام مربوط به آب مطلق
 ٤٣مقصد دوم در آب مضاف و مايعات
 ٤٣مقصد سوم در آب مستعمل
 ٤٥مقصد چهارم در اسئار يعني چيزهاي نيمخورده
 ٤٦باب دوم در وضوء و در آن چهار مقصد است :
 ٤٦مقصد اول در اموري كه وضو را ميشكند يا منيشكند و درآن پنج فصل است :
 ٤٦فصل در اموري كه حدوث آنها موجب وضوء است
 ٤٧فصل در مواقعي كه باوضو بودن مستحب است
 ٤٨فصل در چيزهايئ كه موجب يا ناقض وضو نيستند لكن در وقت حدوث آنها وضو گرفنت
مستحب است
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 ٤٩فصل در احكام كساين كه مبتال به تقطري يا اسهال بوده يا خواجه باشند
 ٥٠فصل در احكام وضوء
 ٥١مقصد دوم در بيان افعال وضوء
 ٥٣مقصد سوم در مستحبات مربوط به وضوء
 ٥٤مقصد چهارم در احكام مربوط به وضوء
 ٥٧باب سوم در احكام مربوط به غسلها و در آن شش مطلب و خامتهايست :
 ٥٧مطلب اول در جنابت و در آن سه مقصد است :
 ٥٨مقصد اول در اموري كه باعث حصول جنابت و وجوب غسل است
 ٥٨مقصد دوم در كيفيت غسل جنابت
 ٦١مقصد سوم در احكام مربوط به جنابت
 ٦٤مطلب دوم در حيض و در آن سه مقصد است :
 ٦٥مقصد اول در شناخنت حيض
صفحه ١٩-
 ٦٨مقصد دوم در غسل حيض
 ٦٩مقصد سوم در احكام مربوط به حيض
 ٧٢مطلب سوم احكام استحاضه
 ٧٥مطلب چهارم احكام نفاس
 ٧٦مطلب پنجم در غسل اموات و در آن هفت مقصد و خامتهاي است :
 ٧٦مقصد اول درباره احتضار
 ٧٨مقصد دوم در كساين كه غسل دادن آنها واجب است و كساين كه واجب نيست
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 ٨٠مقصد سوم در مسائل مربوط به شخص غسل دهنده
 ٨٢مقصد چهارم در كيفيت غسل ميت و در آن سه نوع مسأله و فذلكهايست :
 ٨٢نوع اول در واجبات غسل ميت
 ٨٣نوع دوم در مستحبات غسل ميت
 ٨٤نوع سوم در اعامل مكروهه مربوط به غسل اموات
 ٨٥فذلكه در آداب غسل ميت
 ٨٧مقصد پنجم در كفن كردن و حنوط منودن و در آن چهار نوع مسأله و فذلكهايست :
 ٨٧نوع اول در احكام كفن كردن
 ٨٩نوع دوم در واجبات و مستحبات كفن
 ٩٠نوع سوم در حنوط كردن
 ٩١نوع چهارم در تخضري ميت و گذاشنت جريدتني
 ٩٢فذلكه در كيفيت كفن كردن و حنوط گذاشنت
 ٩٤مقصد ششم در مناز ميت و در آن پنج نوع مسأله است :
 ٩٤نوع اول در كيس كه بر او مناز ميخوانند
 ٩٥نوع دوم در احكام كيس كه بر ميت مناز ميخواند
 ٩٦نوع سوم در كيفيت مناز ميت
 ٩٨نوع چهارم در آنچه در مناز ميت گفته ميشود
صفحه ١٨-
 ٩٩نوع پنجم در احكام مربوط به مناز ميت
 ١٠٠مقصد هفتم در امور مربوط به دفن ميت و در آن چهار نوع مسأله است :
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 ١٠١نوع اول در امور مقدم بر دفن
 ١٠٣نوع دوم در امور مقارن با دفن
 ١٠٦نوع سوم در آداب بعد از دفن
 ١٠٧نوع چهارم در احكام مربوط به دفن
مس ميت
 ١٠٨خامته در غسل ّ
 ١٠٨مطلب ششم در ساير غسلهاي سنتي و در آن سه مقصد و تتمهاي است :
 ١٠٩مقصد اول در غسلهايئ كه در اوقات معني بجا ميآورند و آن سه نوع است :
 ١٠٩نوع اول در غسل روز جمعه
 ١١٠نوع دوم در غسلهاي ماه رمضان
 ١١٠نوع سوم در غسلهاي مع ّينه در ساير ماهها
 ١١١مقصد دوم در غسلهايئ كه به اماكن مخصوصه مربوط ميشود
 ١١١مقصد سوم در غسلهايئ كه متعلق به كارهاست
 ١١٢تتمه در غسل بچهاي كه تازه بدنيا آمده
 ١١٢خامته در احكام مربوط به غسل
 ١١٣باب چهارم در تيمم و در آن چهار مقصد است :
 ١١٣مقصد اول در حااليت كه تيمم در آنها جايز است
 ١١٥مقصد دوم در چيزهايئ كه تيمم بر آنها جايز است يا جايز نيست
 ١١٥مقصد سوم در كيفيت تيمم
 ١١٦مقصد چهارم در احكام مربوط به تيمم
 ١١٨باب پنجم در نجاسات و چگونگي تطهري از آنها و احكام ظرفها و پوستها و در آن چهار مطلب
است :
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 ١١٨مطلب اول در احكام نجاسات
صفحه ١٧-
 ١١٩مطلب دوم در آنچه مربوط به نجاسات ميشود
 ١٢٢مطلب سوم در اسباب تطهري و كيفيت و احكام آن و در آن سه فصل است :
 ١٢٢فصل در اسباب تطهري
 ١٢٤فصل در كيفيت تطهري
 ١٢٥فصل در احكام مربوط به تطهري
 ١٢٧مطلب چهارم در احكام ظروف و پوستها و در آن دو فصل است :
 ١٢٧فصل در احكام مربوط به ظرفها
 ١٢٨فصل در احكام پوستها
 ١٣٠كتاب مناز و در آن ده باب است :
 ١٣٠باب اول در مقدمات و در آن پنج مقصد است :
 ١٣٠مقصد اول در تعداد ركعات منازهاي واجب و مستحب و در آن سه مطلب است :
 ١٣٠مطلب اول در عدد ركعات منازهاي واجب
 ١٣١مطلب دوم در عدد منازهاي سنتي
 ١٣٢مطلب سوم در خالصهاي از احكام مناز
 ١٣٤مقصد دوم در اوقات منازها و در آن سه مطلب است :
 ١٣٤مطلب اول در اوقات منازهاي واجب روزانه و در آن هفت فصل و يك تذنيب است :
 ١٣٤فصل درباره وقت مناز بطور كيل
 ١٣٥فصل در وقت مناز ظهر
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 ١٣٥فصل در وقت مناز عرص
 ١٣٦فصل در وقت مناز مغرب
 ١٣٧فصل در وقت مناز عشاء
 ١٣٧فصل در وقت مناز صبح
 ١٣٨فصل در احكام مربوط به وقت مناز
 ١٤٠تذنيب در مواضعي كه بعقب انداخنت مناز مجاز است
صفحه ١٦-
 ١٤٢مطلب دوم در اوقات ساير منازهاي واجب
 ١٤٣مطلب سوم در اوقات نوافل و در آن سه فصل است :
 ١٤٣فصل در اوقات نوافل يوميه
 ١٤٤فصل در اوقات ساير نوافيل كه در رش ع براي آنها تعيني وقت شده
 ١٤٤فصل در احكام مربوط به اوقات نوافل
 ١٤٧مقصد سوم در قبله و در آن دو مطلب است :
 ١٤٧مطلب اول در بيان قبله و ح ّد آن
 ١٤٨مطلب دوم احكام قبله
 ١٥١مقصد چهارم در لباس منازگزار و در آن دو مطلب و يك خامته است :
 ١٥١مطلب اول در بيان لباس مناز گزار
 ١٥٤مطلب دوم در مستحبات و مكروهات لباس منازگزار و در آن دو فصل است :
 ١٥٤فصل در مستحبات لباس منازگزار
 ١٥٥فصل در مكروهات لباس منازگزار
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 ١٥٧خامته در احكام اشخايص كه عريان هستند
 ١٥٨مقصد پنجم در مكان منازگزار و در آن سه مطلب و يك خامته است :
 ١٥٨مطلب اول در مكان منازگزار و در آن سه فصل است :
 ١٥٨فصل در واجبات مربوط به مكان و محرمات و بعض احكام آن
 ١٥٩فصل در جاهايئ كه مناز در آنها مستحب است
 ١٦٠فصل در آنچه مناز بر آن يا در آن مكروه است
 ١٦٢مطلب دوم در احكام مساجد و در آن سه فصل است
 ١٦٣فصل در مستحبات مربوط به مساجد
 ١٦٤فصل در مكروهات مربوط به مساجد
 ١٦٦فصل در محرمات مساجد
 ١٦٧مطلب سوم در آنچه سجده بر آن جايز است و آنچه جايز نيست
صفحه ١٥-
 ١٦٨خامته در احكام ُسرته و چيزهايئ كه جلو منازگزار واقع ميشود
 ١٧٠باب دوم در افعال مناز و در آن هشت مقصد و يك فذلكه است :
 ١٧٠مقصد اول در اذان و اقامه و در آن چهار مطلب است :
 ١٧٠مطلب اول احكام مؤذن
 ١٧١مطلب دوم در چيزهايئ كه براي آنها اذان و اقامه ميگويند
 ١٧٢مطلب سوم در كيفيت اذان و اقامه
 ١٧٤مطلب چهارم در احكام مربوط به اذان و اقامه
 ١٧٥مقصد دوم در نيت و تكبري و در آن دو مطلب است :
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 ١٧٦مطلب اول در احكام نيت
 ١٧٦مطلب دوم در تكبرية االحرام
 ١٧٨مقصد سوم در قيام
 ١٨٠مقصد چهارم در قرائت و در آن چهار مطلب است :
 ١٨٠مطلب اول درباره قرائت در منازهاي واجب و نوافل
 ١٨٢مطلب دوم در سورههايئ كه در منازها ميخوانند
 ١٨٣مطلب سوم درباره ركعات سوم و چهارم
 ١٨٣مطلب چهارم در احكام مربوط بقرائت
 ١٨٦مقصد پنجم در ركوع
 ١٨٨مقصد ششم در سجود
 ١٩١مقصد هفتم در قنوت
 ١٩٣مقصد هشتم در تشهد و سالم و در آن دو مطلب است :
 ١٩٣مطلب اول در تشهد
 ١٩٤مطلب دوم در سالم
 ١٩٥فذلكه در آداب مناز از افتتاح تا خامته آن
 ١٩٧باب سوم در تعقيب و سجده شكر و در آن دو مقصد است :
صفحه ١٤-
 ١٩٧مقصد اول در تعقيب و در آن دو مطلب است :
 ١٩٧مطلب اول در احكام تعقيب بطور كيل
 ١٩٩مطلب دوم در بعض تعقيبات و احكام مخصوص به هر مناز
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 ٢٠١مقصد دوم در احكام سجده شكر
 ٢٠٢باب چهارم در چيزهايئ كه مناز را ميشكند و احكام شك و سهو و در آن سه مقصد است :
 ٢٠٢مقصد اول در چيزهايئ كه مناز را ميشكند و آنچه ملحق بآنها است و در آن دو مطلب است :
 ٢٠٢مطلب اول در آنچه باعث شكسنت مناز ميشود
 ٢٠٣مطلب دوم در مطالبي كه ملحق به قواطع مناز ميشود
 ٢٠٧مقصد دوم در بيان احكام شك در مناز و در آن دو مطلب است :
 ٢٠٧مطلب اول در شك در ركعات مناز
 ٢٠٩مطلب دوم در شك در افعال مناز
 ٢٠٩مقصد سوم در احكام سهو و در آن دو مطلب است :
 ٢١٠مطلب اول در سهو در اجزاء مناز
 ٢١٢مطلب دوم در احكام دو سجده سهو
 ٢١٤باب پنجم در مناز مسافر و مناز كيس كه ميرتسد و در آن سه مطلب است :
 ٢١٤مطلب اول در بيان رشوط شكسته خواندن مناز
 ٢١٧مطلب دوم در احكام مربوط به مناز مسافر
 ٢١٩مطلب سوم در مناز خوف
 ٢٢١باب ششم در مناز جمعه و عيدين و در آن دو مقصد است :
 ٢٢١مقصد اول در مناز جمعه و در آن سه مطلب است :
 ٢٢١مطلب اول در كساينكه مناز جمعه برآنها واجب است و كساينكه واجب نيست
 ٢٢٢مطلب دوم در كيفيت مناز جمعه
صفحه ١٣-
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 ٢٢٤مطلب سوم در آداب روز جمعه و شب آن
 ٢٢٦مقصد دوم در مناز عيدين و در آن دو مطلب و فذلكهايست :
 ٢٢٦مطلب اول در وجوب و كيفيت مناز عيدين
 ٢٢٨فذلكه در آداب مناز عيد
 ٢٢٨مطلب دوم در احكام مربوط به مناز عيد
 ٢٣١باب هفتم در مناز آيات و در آن دو مطلب و فذلكهايست :
 ٢٣١مطلب اول در وجوب و كيفيت مناز آيات
 ٢٣٢فذلكه در آداب مناز آيات
 ٢٣٣مطلب دوم در احكام مناز آيات
 ٢٣٥باب هشتم در مناز جامعت و در آن چهار مقصد است :
 ٢٣٥مقصد اول در فضيلت و استحباب مناز جامعت و موارد وجوب آن
 ٢٣٧مقصد دوم در امام جامعت
 ٢٤٠مقصد سوم درباره مأمومني
 ٢٤٢مقصد چهارم در احكام مربوط به جامعت
 ٢٤٨باب نهم در قضاي منازهاي فوت شده
 ٢٥١باب دهم در منازهاي سنتي ( مستحب ) و در آن دو مقصد است :
 ٢٥١مقصد اول در منازهاي سنتي كه وقت معني دارند و در آن چهار مطلب است :
 ٢٥١مطلب اول در منازهايئ كه هر سال ميخوانند
 ٢٥٣مطلب دوم در منازي كه هر ماه خوانده ميشود
 ٢٥٣مطلب سوم در بعيض منازهاست كه هر هفته خوانده ميشود
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 ٢٥٦مطلب چهارم در منازهاي سنتي كه هر روز خوانده ميشود
 ٢٥٧مقصد دوم در منازهايئ كه وقت معني ندارند
 ٢٦٢كتاب روزه و در آن پنج باب و خامتهاي است :
 ٢٦٢باب اول در آنچه روزه بآن محقق ميشود و در آن پنج فصل است :
صفحه ١٢-
 ٢٦٢فصل اول در وقت امساك
 ٢٦٥فصل دوم در آنچه روزهدار از آن امساك ميكند و احكام آن و در آن دو مطلب است :
 ٢٦٥مطلب اول در چيزهايئ كه روزهدار از آنها امساك ميكند
 ٢٦٦مطلب دوم در احكام مربوط به امساك
 ٢٦٨فصل سوم در آنچه سزاوار است كه روزهدار از آن امساك كند
 ٢٦٩فصل چهارم در آنچه براي روزهدار مستحب است
 ٢٧٠فصل پنجم در آنچه براي روزهدار مباح است
 ٢٧٢باب دوم در كساين كه روزه گرفنت ايشان صحيح است يا صحيح نيست و در آن سه فصل است
:
 ٢٧٢فصل اول در كيس كه روزه بر او واجب نيست
 ٢٧٣فصل دوم درباره مسافر و مريض و در آن دو مطلب است :
 ٢٧٤مطلب اول درباره روزه مسافر
 ٢٧٥مطلب دوم درباره روزه مريض
 ٢٧٦فصل سوم در كساين كه بواسطه عوارض و پيشآمدها روزه از آنها ساقط ميشود
 ٢٧٧باب سوم در احكام ماه رمضان و در آن چهار مقصد است :
 ٢٧٧مقصد اول در عدد ماه رمضان
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 ٢٨٠مقصد دوم در بعض سنتهاي ماه رمضان
 ٢٨١مقصد سوم در بعض احكام متعلقه مباه رمضان
 ٢٨٣مقصد چهارم در روزه قضاء و احكام آن
 ٢٨٦كتاب حج و عمره و در آن شش مقدمه و سه منسك است :
 ٢٨٦مقدمه اول در وجوب حج و فضيلت آن
 ٢٨٩مقدمه دوم در حج تطوع
 ٢٩٠مقدمه سوم در رشوط وجوب حج
صفحه ١١-
 ٢٩٤مقدمه چهارم در نيابت حج
 ٢٩٩مقدمه پنجم در انواع حج
 ٣٠٤مقدمه ششم در مواقيت
 ٣٠٧منسك اول در عمره متتع و در آن هشت مقصد است :
 ٣٠٨مقصد اول در احرام
 ٣١٥مقصد دوم در اموري كه بايد در احرام ترك شود و در آن پنج مطلب است :
 ٣١٥مطلب اول درباره شكار در حال احرام
 ٣١٨مطلب دوم در مطالبي كه از ارتباط با زنان در حال احرام پيش ميآيد
 ٣١٩مطلب سوم در عطر زدن و نظافت كردن و زينت منودن در حال احرام
 ٣٢١مطلب چهارم در مسائل مربوط به لباس در حال احرام
 ٣٢٦مطلب پنجم در امور متفرقهاي كه در احرام از آنها نهي شده
 ٣٢٧مقصد سوم در كفارات اموري كه نبايد در احرام انجام دهند و در آن دو مطلب است :
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 ٣٢٧مطلب اول در كفارات صيد و در آن چهار فصل است :
 ٣٢٧فصل در مجموعه مخترصي از احكام كفارههاي صيد
 ٣٣١فصل در كفاره شكار وحوش
 ٣٣١فصل در كفارات شكار مرغان
 ٣٣٣فصل در كفاره تخم مرغان
 ( ٣٣٤مطلب دوم ظ ) و در آن سه فصل است :
 ٣٣٤فصل در بدلهاي كفارات
 ٣٣٥فصل در كفارات بهره بردن زن و مرد از يكديگر در حال احرام
 ٣٣٩فصل در بقيه كفارات اموري كه انجام آنها در حال احرام ممنوع است
 ٣٤٢مقصد چهارم در احكام كساين كه بواسطه دير رسيدن يا منع و يا ناتواين حج از ايشان فوت
ميشود
 ٣٤٦مقصد پنجم در آداب دخول حرم
صفحه ١٠-
 ٣٤٩مقصد ششم در طواف و آنچه پس از آن بجا ميآورند
 ٣٦١مقصد هفتم در سعي بني صفا و مروه
 ٣٦٤مقصد هشتم در تقصري در عمره
 ٣٦٥منسك دوم در حج متتع و در آن هشت مقصد است :
 ٣٦٥مقصد اول در احرام براي حج و خارج شدن بسوي مني
 ٣٦٧مقصد دوم در وقوف در عرفات
 ٣٦٩مقصد سوم در وقوف مشعر
 ٣٧١مقصد چهارم در رمي يعني سنگ زدن
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 ٣٧٤مقصد پنجم در ذبح و متعلقات آن و در آن شش فصل است :
 ٣٧٤فصل در كيس كه بايد قرباين كند و كيس كه قرباين بر او نيست
 ٣٧٥فصل در جنس قرباين حج و ساير قرباينها
 ٣٧٧فصل در احكام مربوط به قرباين
 ٣٧٩فصل در آداب ذبح
 ٣٨٢فصل در كيس كه َه ْدي ( يعني قرباين ) منييابد
 ٣٨٤فصل در قرباين عادي روز عيد قربان
 ٣٨٥مقصد ششم در رس تراشيدن و تقصري
 ٣٨٧مقصد هفتم در زيارت خانه كعبه
 ٣٨٩مقصد هشتم در بازگشت از مكه به مني
 ٣٩١منسك سوم در عمره مفرده
 ٣٩٤كتاب ا َميان ( ق ََسمها ) و در آن چهار مقصد است :
 ٣٩٤مقصد اول در مطالبي كه به نفس قسم مربوط ميشود
 ٣٩٥مقصد دوم در رشوط قسم
 ٣٩٧مقصد سوم در آنچه كه بر آن قسم ميخورند
 ٣٩٨مقصد چهارم در كفارات قسم
صفحه ٩-
 ٤٠٢كتاب نذر و عهد و در آن دو مطلب و خامتهاي است :
 ٤٠٢مطلب اول در رشوط نذر و اموري كه نذر بآنها منعقد ميشود
 ٤٠٥مطلب دوم در انواع نذرهايئ كه در اخبار رسيده
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 ٤٠٨خامته در بعض امور ديگر كه مربوط به نذر است
 ٤١٠كتاب َعتْق يعني آزاد كردن بنده و در آن چهار فصل است :
 ٤١٠فصل در فضيلت آزاد كردن بنده
 ٤١٠فصل در رشوط آزاد كردن بنده
 ٤١٣فصل در والء است
 ٤١٤فصل در كيس كه انسان او را آزاد ميكند
 ٤١٨كتاب وقف
 ٤٢٢كتاب سكني و عمري و حبيس
 ٤٢٦كتاب هبه ( بخشش )
 ٤٣٠كتاب صدقه و در آن شش مقصد است :
 ٤٣٠مقصد اول در فضيلت صدقه و رشوط آن است
 ٤٣٢مقصد دوم در كيس كه صدقه ميدهد
 ٤٣٣مقصد سوم در آنچه كه بعنوان صدقه داده ميشود
 ٤٣٤مقصد چهارم در كيس كه باو صدقه ميدهند
 ٤٣٥مقصد پنجم در وقت صدقه
 ٤٣٦مقصد ششم در احكام سؤال يعني در خواست چيزي از ديگران
 ٤٣٨كتاب مسابقه و ترياندازي
 ٤٤٠كتاب صلح
 ٤٤٤كتاب خمس و انفال و در آن چهار فصل است :
 ٤٤٤فصل اول در چيزهايئ كه خمس در آنها واجب است
صفحه | 18

 ٤٤٥فصل دوم در احكام مربوط به خمس
صفحه ٨-
 ٤٤٦فصل سوم در مرصف خمس
 ٤٤٨فصل چهارم در انفال
 ٤٥٢كتاب زكٰوة و صدقات و در آن دو مقصد و يك خامته است :
 ٤٥٢مقصد اول در زكوة اموال و در آن يك مقدمه و چهار باب است :
 ٤٥٢مقدمه در بعض مسائل مربوط به صدقات كه بايد قبل از باقي مسائل ذكر شود
 ٤٥٤باب اول در كيس كه زكوة بر او واجب است
 ٤٥٥باب دوم در چيزهايئ كه در آنها زكوة واجب است و در آن سه مطلب و خامتهاي است :
 ٤٥٥مطلب اول در زكوة انعام يعني چهارپايان و در آن سه فصل است :
 ٤٥٥فصل در زكوة شرت
 ٤٥٧فصل در نصاب گاو و زكوة آن
 ٤٥٨فصل در نصاب گوسفند
 ٤٥٩مطلب دوم در زكوة پول طال و نقره
 ٤٦١مطلب سوم در زكوة محصوالت كشاورزي
 ٤٦٤خامته در بعض امور مربوط به زكوة
 ٤٦٧باب سوم در مصارف زكوة
 ٤٦٩باب چهارم در احكام مربوط به زكوة و صدقات
 ٤٧٣مقصد دوم در زكوة فطره و در آن چهار فصل است :
 ٤٧٣فصل در كيس كه زكوة فطره بر او واجب است
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 ٤٧٤فصل در آنچه بعنوان زكوة فطره داده ميشود
 ٤٧٤فصل در وقت وجوب زكوة فطره
 ٤٧٥فصل در مرصف زكوة فطره
 ٤٧٥خامته در صدقه و در آن دو مطلب است :
 ٤٧٥مطلب اول در اوقات صدقه و احكام انفاق و در آن دو فصل است :
صفحه ٧-
 ٤٧٥فصل در اوقات صدقه
 ٤٧٦فصل در احكام انفاق
 ٤٧٩مطلب دوم در احكام مربوط به فقراء
 ٤٨٢قسمت سوم در مكاسب و آن شامل يك مقدمه و چند كتاب است :
 ٤٨٢مقدمه در احكامي كه شامل همه كسبها ميشود و در آن چهار فصل و خامتهاي است :
 ٤٨٢فصل در واجبات كسبها
 ٤٨٣فصل در محرمات مربوط به كسب
 ٤٨٣فصل در سنتهاي مكاسب
 ٤٨٥فصل در امور مكروهه كسب
 ٤٨٧خامته در چيزهايئ كه باعث غنٰي يا فقر ميشوند
 ٤٩٠كتاب تجارت و در آن ده مقصد است :
 ٤٩٠مقصد اول در آداب تجارت و مقدمات آن و در آن پنج فصل است :
 ٤٩٠فصل در چيزهايئ كه بر تاجر واجب است
 ٤٩١فصل در محرمات تجارت
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 ٤٩٢فصل در سنتهاي تجارت
 ٤٩٤فصل در امور مكروهه مربوط به تجارت
 ٤٩٦فصل در بعض نوادر مربوط به تجارت
 ٤٩٦مقصد دوم در اسباب كسب و در آن يك مقدمه و دو فصل است :
 ٤٩٦مقدمه ( در بعض مسائل كيل مربوط به كسب )
 ٤٩٧فصل در آنچه كسب درآمد با آن حرام است
 ٥٠٠فصل در خريد و فروشهاي مكروه يا جايز
 ٥٠٠مقصد سوم در كيفيت بيع و رشوط آن
 ٥٠٦مقصد چهارم در خيارات
صفحه ٦-
 ٥١٠مقصد پنجم در احكام خريد و فروش و اقسام بيع
 ٥١٤مقصد ششم در بيع سلف و احكام آن
 ٥١٧مقصد هفتم در بيع حيوان
 ٥٢٠مقصد هشتم در فروش محصوالت زراعتي و ميوهها
 ٥٢٢مقصد نهم در رصايف و تبديل پول
 ٥٢٦مقصد دهم در ربا
 ٥٣٢كتاب شفعه و در آن سه فصل است :
 ٥٣٢فصل در چيزهايئ كه در آنها حق شفعه وجود دارد
 ٥٣٣فصل در شفيع يعني كيس كه حق شفعه دارد
 ٥٣٤فصل در احكام شفعه
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 ٥٣٦كتاب رشكت و در آن دو فصل است :
 ٥٣٦فصل در انواع رشكت و احكام مربوط بآن
 ٥٣٨فصل در تقسيم مال مشرتك
 ٥٤٢كتاب مضاربه و در آن دو مقصد است :
 ٥٤٢مقصد اول ( در بعض كليات مربوط به مضاربه )
 ٥٤٣مقصد دوم ( در بعض مسائل مربوط به مضاربه )
 ٥٤٦كتاب زراعت و آبياري و قراردادهاي مربوط بآنها و انواع تقبالت و در آن دو مقصد است :
 ٥٤٦مقصد اول در زراعت و قراردادهاي زراعي
 ٥٤٩مقصد دوم در انواع تقبالت
 ٥٥٢كتاب اجاره و در آن دو مقصد است :
 ٥٥٢مقصد اول در اجاره و رشوط آن
 ٥٥٤مقصد دوم در احكام مربوط به اجاره
 ٥٥٨كتاب ُجعاله
صفحه ٥-
 ٥٦٢كتاب اِحياء موات و در آن دو مقصد است :
 ٥٦٢مقصد اول در احكام زمني
 ٥٦٣مقصد دوم در مطالب مربوط به احياء موات
 ٥٦٦كتاب صيد و در آن چهار فصل است :
 ٥٦٦فصل درباره صيد با حيوانات شكاري
 ٥٦٨فصل در آنچه با اسلحه شكار ميشود
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 ٥٧٠فصل در احكام مربوط به صيد
 ٥٧١فصل در حيوانايت كه كشنت آنها مجاز است يا مجاز نيست
 ٥٧٤كتاب قصايب و ذبح و در آن سه فصل است :
 ٥٧٤فصل درباره كيس كه ذبح و تذكيه ميكند
 ٥٧٥فصل در انواع تذكيه
 ٥٧٦فصل در چگونگي ذبح
 ٥٨٠كتاب وكالت
 ٥٨٢كتاب وصايت
 ٥٨٦كتاب وديعه و امانت
 ٥٩٠كتاب عاريه
 ٥٩٢كتاب َدين و در آن دو مقصد است :
 ٥٩٢مقصد اول درباره دين
 ٥٩٨مقصد دوم در دين عبد
 ٦٠٠كتاب رهن
 ٦٠٤كتاب ضامنت و حواله و كفالت و در آن سه مقصد است :
 ٦٠٤مقصد اول در ضامنت
 ٦٠٥مقصد دوم در كفالت
 ٦٠٦مقصد سوم در حواله
صفحه ٤-
 ٦٠٨كتاب َح ْجر و تَفليس
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 ٦١٢كتاب لُقَطه
 ٦١٨كتاب غصب
 ٦٢٢كتاب مطاعم و در آن پنج مائده است :
 ٦٢٢مائده اول در چيزهايئ كه از خوردن آنها منع شده
 ٦٢٦مائده دوم در حيوانايت كه خوردن آنها حالل يا مكروه است
 ٦٢٨مائده سوم در احكام ساير خوراكيها
 ٦٣١مائده چهارم در مطالبي كه مربوط به خوردن است
 ٦٣٢مائده پنجم در آداب سفره
 ٦٣٨كتاب نكاح و در آن يك مقدمه و هفت مقصد است :
 ٦٣٨مقدمه در مطالبي كه بايد در اول اين كتاب گفته شود و در آن دو فصل است :
 ٦٣٨فصل در مطالبي كه مربوط به نكاح است
 ٦٣٩فصل در مسائيل كه بانواع نكاح حرام مربوط ميشود
 ٦٤١مقصد اول در زنهايئ كه ازدواج با آنها حالل يا حرام است و در آن هفت فصل است :
 ٦٤١فصل در آنچه بواسطه نسب يا رضاع بر مرد حرام ميشود
 ٦٤٣فصل در كساين كه بواسطه ازدواج بر ديگري حرام ميشوند
 ٦٤٥فصل در زناين كه بواسطه همراه شدن با ديگري بر مرد حرام ميشوند
 ٦٤٨فصل در آنچه بواسطه زنا يا انواع نكاح حرام و لواط بر مرد حرام ميشود يا منيشود
 ٦٥٠فصل در عدد مجاز زنان كه بيش از آن بر مرد حرام است
 ٦٥١فصل در آنچه بواسطه كفر و امثال آن حرام ميشود
 ٦٥٣فصل در ساير چيزهايئ كه بسبب آنها از ازدواج منع منودهاند
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 ٦٥٦مقصد دوم در مسائل مربوط به ازدواج و مقدمات آن و در آن پنج فصل است :
 ٦٥٦فصل در مسائل مربوط به انتخاب مردان و زنان
صفحه ٣-
 ٦٥٨فصل در احكام نگاه كردن به زنان
 ٦٦١فصل در عقد
 ٦٦٥فصل در بعض سنتهاي ازدواج
 ٦٦٦فصل در اولياء عقد
 ٦٦٩مقصد سوم درباره َمهرها و اجرت ها و در آن دو فصل است :
 ٦٦٩فصل در حد مهر و تعيني آن
 ٦٧٢فصل در احكام مربوط به مهرها و اجرت ها
 ٦٧٨مقصد چهارم در آداب زفاف و نزدييك
 ٦٨٣مقصد پنجم در مسائل مربوط به زندگي زن و شوهر و درآن چهار فصل است :
 ٦٨٣فصل درباره بعض حقوق در زندگي زناشويئ
 ٦٨٧فصل در تقسيم اوقات مرد
 ٦٨٨فصل در نفقات
 ٦٩٢فصل در نشوز و شقاق
 ٦٩٣مقصد ششم در متعه
 ٦٩٤مقصد هفتم در ازدواج غالمان و كنيزان
 ٦٩٨كتاب استيالد و لحوق اوالد و ملحقات آن و در آن هشت مقصد است :
 ٦٩٨مقصد اول در فضيلت اوالد
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 ٧٠١مقصد دوم در احكام رضاع يعني شريدادن
 ٧٠٢مقصد سوم در بعض اعامل مربوط به روز هفتم تولد طفل
 ٧٠٤مقصد چهارم در عقيقه
 ٧٠٦مقصد پنجم در ختنه پرسان و دخرتان و سوراخ كردن گوش
 ٧٠٧مقصد ششم در نگهداري و تربيت فرزند
 ٧١١مقصد هفتم در تعلق و ملحق شدن اوالد
صفحه ٢-
 ٧١٤مقصد هشتم در نييك به پدر و مادر
 ٧١٨كتاب مفارقت و طالق و در آن پنج مطلب است :
 ٧١٨مطلب اول در انواع فسخ و جدا شدن
 ٧٢٤مطلب دوم در طالق
 ٧٢٩مطلب سوم در اقسام طالق
 ٧٣٢مطلب چهارم در رجوع
 ٧٣٣مطلب پنجم در عده و استرباء و در آن دو فصل است :
 ٧٣٣فصل درباره عده گرفنت زنان
 ٧٤٠فصل در استرباء يعني عده گرفنت كنيزان
 ٧٤٢كتاب ُخلع و مباراة و در آن دو فصل است :
 ٧٤٢فصل در كيفيت خلع و مباراة و رشوط آنها
 ٧٤٤فصل در احكام خلع و مباراة
 ٧٤٦كتاب ِظهار و در آن سه فصل است :
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 ٧٤٦فصل در معني و رشوط ظهار
 ٧٤٧فصل در احكام ظهار
 ٧٤٨فصل در كفارات ظهار
 ٧٥٢كتاب مخادم و در آن دو مقصد است :
 ٧٥٢مقصد اول در مسائل مربوط به بندگان
 ٧٥٧مقصد دوم درباره كنيزاين كه مادر اوالد هستند
 ٧٦٠كتاب وصيت و در آن سه مقصد و يك خامته است :
 ٧٦٠مقصد اول درباره وصيت كننده
 ٧٦٠مقصد دوم درباره وصيت
 ٧٦٩مقصد سوم درباره كساين كه براي آنها وصيت ميشود
 ٧٧١خامته ( در بعض مسائل وصيت )
صفحه ١-
 ٧٧٤كتاب ارث و در آن سه مقدمه و پنج مقصد و يك خامته است :
 ٧٧٤مقدمه اول در بيان خوييش و بستگيهايئ كه باعث ثبوت مرياث ميشود
 ٧٧٨مقدمه دوم در چيزهايئ كه منع از ارث ميكنند يا مانع نيستند
 ٧٨٤مقدمه سوم در خالصهاي از احكام ارث
 ٧٨٨مقصد اول در مرياث طبقه اول كه پدر و مادر و اوالد هستند
 ٧٩٣مقصد دوم در مرياث طبقه دوم كه برادران و خواهران و اجداد هستند
 ٧٩٧مقصد سوم در مرياث طبقه سوم كه عموها و عمهها و خالهها و دائيها هستند
 ٧٩٨مقصد چهارم در ارث بردن بجهت حق والء و در آن سه فصل است :
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 ٧٩٨فصل در حق والء بواسطه آزاد كردن بنده
 ٨٠٠فصل در حق والء از جهت ضامنت جرم و گناه عبد
 ٨٠٠فصل در والء امامت
 ٨٠٠مقصد پنجم در مرياث شوهر و زن
 ٨٠٣خامته در نوادر مرياث
 ٨٠٦كتاب عادات و نوادر
 ٨٠٦باب در عادات و نوادري كه از كتاب طهارت استخراج شده و در آن ده مطلب است :
 ٨٠٦مطلب اول در آداب و احكام خلوت و در آن چهار مقصد است :
 ٨٠٦مقصد اول در واجبات خلوت
 ٨٠٧مقصد دوم در محرمات خلوت
 ٨٠٨مقصد سوم در مستحبات و آداب خلوت
 ٨٠٩مقصد چهارم در مكروهات خلوت و اموري كه از آنها نهي شده
 ٨١٠مطلب دوم در مسواك زدن و احكام آن
 ٨١٢مطلب سوم در احكام و آداب حامم و در آن دو مقصد است :
 ٨١٢مقصد اول در احكام حامم
 ٨١٣مقصد دوم در آداب حامم
صفحه ٠
 ٨١٥مطلب چهارم در تنوير و احكام و آداب آن و در آن دو مقصد است :
 ٨١٥مقصد اول در احكام تنوير
 ٨١٦مقصد دوم در آداب تنوير
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 ٨١٦مطلب پنجم در خضاب و احكام و آداب آن و در آن دو مقصد است :
 ٨١٦مقصد اول در احكام خضاب
 ٨١٧مقصد دوم در آداب خضاب
 ٨١٨مطلب ششم در رسمه
 ٨١٩مطلب هفتم در احكام مو و آداب آن و در آن دو مقصد است :
 ٨١٩مقصد اول در احكام مو
 ٨٢٠مقصد دوم در آداب مربوط به مو
 ٨٢١مطلب هشتم در گرفنت ناخنها و احكام و آداب آن
 ٨٢٢مطلب نهم در طيب يعني بوي خوش و در آن سه فصل است :
 ٨٢٢فصل در احكام طيب بطور كيل
 ٨٢٣فصل در انواع طيب
 ٨٢٣فصل در روغن زدن
 ٨٢٥فصل در باب گلها و رياحني
 ٨٢٥مطلب دهم درباره مرض و احكام آن و در آن چهار مقصد است :
 ٨٢٥مقصد اول در مطالبي كه به مريض مربوط ميشود
 ٨٢٦مقصد دوم در مطالبي كه به مداوا تعلق دارد
 ٨٢٧مقصد سوم در احكام عيادت مريض
 ٨٢٨مقصد چهارم در احكام عزاداري و ماتم و در آن دو نوع مسأله است :
 ٨٢٨نوع اول ( در تعزيت و تسليت گفنت )
 ٨٢٩نوع دوم ( در احكام صاحب مصيبت )
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*****
( مقابله شد )
صفحه ١

جامع
ترجمه كتاب الجامع الحكام الرشايع
از مؤلفات عامل رباين و حكيم صمداين
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماين اعيل الله مقامه
ترجمه زينالعابدين ابراهيمي
صفحه ٢
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني و الصلوة عيل محمد و آله الطاهرين و لعنة الله عيل من نصب لهم ابد
اآلبدين .
و بعد چنني گويد بنده اثيم كريم بن ابراهيم كرماين كه آنچه مرا به تصنيف اين كتاب واداشت آن
بود كه جمعي از برادران كه خدا آنها را از حوادث روزگار مصون بدارد از من خواستند كه چنني
كتايب براي آنها تصنيف منايم  ،و ايشان در زمان استاد عالمه ما رفع الله يف الدارين اعالمه يعني
مرحوم سيد كاظم بن سيد قاسم رشتي اعيل الله مقامه .
معامل دين را با كامل اطمينان و يقني از ايشان ميگرفتند چون آن بزرگوار از جمله كساين بود كه
خداوند درباره آنها فرموده است  :سريوا فيها ليايل و اياما آمنني  .يعني سري كنيد در آنها شبها و
روزهايي را در حاليكه امين هستيد و آن جناب رفع الله شأنه و انار برهانه تجويز منيفرمود كه
ميتي را واسطه بني دو شخص زنده قرار دهند و تقليد ميت را نه بطور ابتدايئ و نه باين صورت كه
بعد از وفات عاملي بر تقليد او باقي مبانند جايز منيدانست پس چون آن بزرگوار به جوار
صفحه ٣
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رحمت پروردگار خود شتافت و اين بنده در احاطه اعدا و دستخوش شدايد و محنتها باقي ماندم
چنانكه شاعر گفته است :
جاورت اعدايئ و جاور ربه

** * **

شتّان بني جواره و جواري

يعني من مجاور اعداء خودم شدم و او مجاور پرورنده خود چقدر فرق است بني جوار او و جوار
من  ،آن برادران از من خواستند كه براي آنها كتايب تصنيف كنم مشتمل بر احكام دين و مطابق
آيات كتاب مبني و سنت حرضت خاتم النبيني و آثار امئه طاهرين عليهم صلوات املصلني و اين بنده
چون بجهات و بواعث گوناگون اين امر را برخود الزم ميديدم با وجود قلت بضاعت خواهش آنها
را اجابت منودم و از خداوند نيز در حاليكه از فضل او اميد خري و توفيق در ابتدا و ختام اين امر
داشتم استخاره كردم و باين تصنيف اقدام منودم و اين كتاب را از هر حكمي كه امئه طاهرين سالم
الله عليهم نص بر آن نفرموده بودند پرياستم و هيچ حكمي كه جامعتي بدون دليل در دين خدا
بآن فتوي داده باشند در آن نگذاشتم و همچنني آنرا از احكامي كه مبقتضاي قياس و استحسانها
صادر ميشود و مصالحي كه وجه آن معلوم نيست و اجتهادات ظني و آرايئ كه بطور بدعت
گذاشتهاند و نظرهايئ كه احداث منودهاند و مطالبي كه مستنبط از قواعد اصوليه و قوانني عاميه و
ظنون عامه و خاصه است بدور نگاهداشتم و رصفاً اكتفا باحكامي كردم كه در اخبار صحيحه و آثار
محكمه بر آنها نص منوده بودند و ديگر چيزي از هواها و رأيها بر آن نيفزودم و هر كس اين كتاب
من بدست او مريسد بداند كه اين كتاب رصف تفسري متون اخبار و نقل معاين آثار است بدون
تحريف و تبديل پس با خيال آسوده و دل آرام به احكام آن عمل كن و اسم آنرا الجامع الحكام
الرشايع گذاشتم و آن مشتمل بر مقدمهاي است و چندين كتاب و خامتهاي .
*****
صفحه ٤
مقدمه
در بيان مطالبي است كه بايد پيش از رشوع مقصود آنها را ذكر منايم تا كسانيكه باين كتاب اعتامد
ميكنند بر بصريت باشند و آن مطالب را مخترص ميگويم چون مبناي اين كتاب بر استدالل نيست و
اگر كيس مرشوح ادله آنها را خواسته باشد به كتاب فصل الخطاب و قواعد و ديگر تصنيفات ما در
اين فن و فن اصول عقايد رجوع منايد و در اين مقدمه سه مقصد عنوان ميكنيم :
مقصد اول
در بيان اصل مدار و پايه و اساس علوم ما است كه عقايد اصليه و فرعيه خود را بر آن بنا نهادهايم
و در اعامل رشعيه خود بر آن جاري ميشويم و در اين مقصد چند فصل است :
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فصل
در تقسيم احكام رشعيه است از جهت صدور آنها از شارع بدان كه قيد } از جهت صدور از شارع {
براي اين است كه عمل خودش موضوع بحث ما نيست و حريف در آن نداريم و حكم خداي
سبحانه هم نيست بلكه آن فقط وقتي حكم است كه صدور آن از شارع مورد مالحظه باشد و از
باب اينكه احكام كه ميگوئيم مقصود اوامر و نواهي شارع است و مصدر از حيث صدور در وقت
صدور امر است و بعد از صدور بآن مصدر ميگوئيم يعني مأمور و منهي و ديگر اسم آن امر يا
نهي نيست و چونكه ما قصدمان تقسيم هامن امر و نهيها بود ولو بر حسب علم مكلفني بآنها ،
قيد از جهت صدور را آورديم پس در اين معني تدبر كن  .مؤلف اعيل الله مقامه .
عليه السالم چه
صفحه ٥
مربوط به اصول باشند و چه فروع چون شارع صلوات الله عليه در هر مسألهاي از اصول يا فروع
حكمي خدايئ و قضايئ رباين دارد كه آن حكم در هر امري عبارت از دعوت به واقع آن امر است
پس بدان كه احكام بريون از دو قسم نيستند :
اول  -احكامي كه فرقه محقه همگي اتفاق بر آنها دارند و اين قسم هامن رضورت است كه ناچار
از پذيرفنت و گرفنت آن هستند و همچنني اخباري كه همگي بر صحت آنها يكزبان بوده و هر
شبههاي را با آنها ميسنجند و هر امري كه حادث ميشود از روي آن اخبار حكم آنرا استنباط ميكنند
كه تخلف از اين اخبار جايز نبوده و دين ورزيدن بآنها واجب است .
و دوم  -احكامي كه در آنها اختالف است و بايد براي رفع اختالف آنها رجوع به خدا و رسول او و
امئه عليهم السالم شود .
 اما رجوع به خدا رجوع به كتاب او است يعني آيهاي كه همگي در معني آن اجامع دارند چونآنچه از كتاب خدا كه در آن اختالف باشد خود محتاج بآنست كه در آن به َحكَمي رجوع شود .
 و اما رجوع به رسول خدا صيل الله عليه و آله عبارت از مراجعه به سنت جامعه آنحرضت استيعني سنتي كه اصحاب در معني آن وحدت نظر دارند  ،نه سنتي كه در آن اختالف دارند كه خو ِد
آنرا بايد با غري آن بسنجند .
 و اما رجوع به امئه عليهم السالم رجوع به طريقه جامعه ايشان است يعني آن طريقهاي كه شيعهايشان متفق بر آنند .
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پس اموري كه در آنها اختالف پيش ميآيد هر كدام از آنها كه منتهي بييك از اين مراجع شد كه
اختاليف در آن نيست براي احدي جايز نيست كه آنرا ترك كند و كيس را منريسد كه از آن تخلف كند
 ،و اما آنچه كه منتهي به ييك از اين مراجع نشد ،
 يا اينست كه از امئه صلوات الله عليهم اجمعني در اين باب اخباري وارد شده يا آنكه وارد نشدهاست .
 اما آنچه كه درباره آن اخبار و آثار رسيده از دو قسم خارج نيست :صفحه ٦
 يا آنكه بدليل روايت اشخاص ثقه حجت قائم شده و باينجهت ديگر عذري منانده . و يا آنكه ثقه آنرا روايت نكرده است . اما آنكه بجهت روايت ثقه دليلش قائم است آنهم از دو نوع بريون نيست : يا اينكه داللت آن بر حرام و يا حالل واضح است كه بايد از آن تبعيت منود . و يا آنكه متشابه است كه در اين وقت واجب است در آن وقوف منايند چرا كه وقوف در نزدشبهات بهرت از فرو رفنت در هلكات است .
 و اما خربي كه ثقه آنرا نقل ننموده و بواسطه آن اقامه حجت نشده نه بصورت نفي و نه اثبات واز كيس كه باو وثوق نداري بتو رسيده آنرا به خدا و رسول خدا واگذار و متسك به چنني خرب و اثري
جايز نيست چونكه توقف در وقت شبهه از فرو رفنت در هالكت بهرت است و شبهه را اصال شبهه
گفتهاند بجهت آنكه شباهت به حق دارد  .و اينها كه عرض شد در مسأله فتوي و بيان حكم است .
اما در مقام عمل مرجع ما در متشابهات اخبار سعه است يعني تو در وسعتي تا وقتي كه امام خود
را مالقات كني حال چه بيان او بتو برسد و چه بعيان با او مالقات منايئ لكن مطالبي كه آن
بزرگواران در آنها سكوت كردهاند و امر و نهيي از ايشان مبا نرسيده  ،نبايد در آنها حكم و فتوايئ
داده شود و بايد در حكم و فتوي از آن ساكت شد و در اين قبيل موارد هنگام عمل اگر مسأله از
اصول باشد بايد در آن توقف كرد و رد بخود آن بزرگواران منود و اگر از مسائل فروع باشد مرجع
فرمايش حرضت صادق است عليه السالم كه فرمودند  :كل يشء لك مطلق حتي يرد فيه نص  ،يعني
همه چيز براي تو آزاد است تا وقتي كه در آن نيص برسد .
و تحقيق بيشرتي پس از اين در باب عمل به اخبار مختلفه بطور اجامل ذكر خواهد شد نيك
درياب و ادله سخنان ما در ساير كتابهاميان ذكر شده اگر چه كه خود اين عرايض كايف بوده و
محتاج دليل خارجي بر اثبات مطلب نيستيم و ان عيل كل حق حقيق ًة و عيل كل صواب نورا ً .
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صفحه ٧
فصل
در صحت و درستي اخباري است كه در كتب ثقات روايت شده  ،و ما بر اين مطلب ادلّه گوناگون
داريم كه در كتابهاي خودمان يعني آن كتابهايئ كه در اين فن نگاشتهايم ذكر منودهايم و بعض آنها
را در اين جا بطور اختصار ميآوريم :
اول  -شك نيست كه روايات متواتره از امئه سالم الله عليهم رسيده است كه بايد روايت ثقه را قبول
منود و در اين احاديث قيد نشده كه ثقه با واسطه يا بدون واسطه روايت كند و امري است كه
بطور مطلق فرمودهاند  .از جمله آنكه امام عليه السالم ميفرمايد  :هيچ يك از دوستان ما معذور
نيستند كه در آنچه ثقات ما از ما روايت ميكنند شك منايند و يا ديگران را به شك بياندازند بتحقيق
رس خود ميگرييم و ايشان را حامل آن ارسار
كه ثقات ما شناخته شدهاند باينكه ما آنها را رشيك ّ
قرار ميدهيم كه به دوستان ما برسانند  .و حرضت حجة عليه السالم ميفرمايند  :اما در حواديث كه
پيش ميآيد رجوع كنيد به راويان حديث ما كه آنها حجت من هستند بر شام و من حجت خداوندم
 .و همچنني اخبار ديگري كه ذكر آنها در فصل الخطاب شده است و شك نيست كه علامي ما
رضوان الله عليهم ثقات و روات هستند و حتي بعض آنها صحت روايات خود را هم تضمني
منودهاند پس ديگر هيچكس عذري ندارد كه در روايات آنها شك كند يا ديگران را بشك بياندازد .
دوم  -تقرير خداي سبحانه و حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله و حجة عليه السالم است بر
مشايخ و علامي شيعه در دعواي ايشان كه مدعي صحت روايات خود هستند و اينكه ميبينيم آن
بزرگواران ايشان را تكذيب نفرمودهاند و امر آنها را باطل ننمودهاند بلكه امر فرمودهاند كه از آنها
بگريند و بر آنها اعتامد كنند بلكه از تخلف از ايشان و عدم اعتامد بر آنها نهي فرمودهاند و بعض
علامء هم كه در روايات اين روات بواسطه شك توقف منودهاند علت توقف آنها قدح در آن علامي
روات و يا قدح و ايراد بر مدعاي آنها نبوده بلكه علت توقف آنها شبهه سابقي است كه در آن
مطلب داشتهاند و كيس كه مبطلبي علم پيدا نكرده بر كيس كه علم بآن مطلب حاصل منوده
صفحه ٨
چه حجتي دارد ؟
سوم  -آنكه مقتضاي سياست ربانيه و حكمت الهي و شفقت نبوي و مراقبت معصومني (ص)
آنست كه حجت از رعيت خود غايب نشود مگر بعد از آنكه آثار درست و اخبار ثابتهاي در ميانه
آنها بجا گذارد كه قائم مقام ايشان باشد تا هر كه در ارحام زنان و اصالب مردان است و پس از
فقدان نبي و غيبت ويل در زماين پا بعامل ميگذارد كه شكوك و شبهات زياد شده ضايع نشود
بخصوص بعد از آنكه خداوند در هفتاد آيه از كتاب خود عمل به ظن را حرام فرموده و حرضت
پيغمرب و امئه عليهم السالم در سنت و آثار متواتره خود آنرا حرام منودهاند و ما اخبار آنرا در فصل
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الخطاب آوردهايم و مسلّم تكليف هم تا روزي كه حساب برپا ميشود باقي است  ،و چنني غفلت و
كوتاهي از يك نفر شخص عادي كه اندك شعوري داشته باشد محال است چه رسد به امام معصوم
كه  :عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم  .يعني رنج و تعب شام بر او سخت و
ناگوار است و بشام عالقه دارد و به مؤمنني رؤوف و رحيم است  .بخصوص بعد از اكامل دين و
امتام نعمت و بعد از آنكه خداوند از اسالم رايض شده در حالتي كه بعد از امئه عليهم السالم جز
همني اخبار چيزي در دست ما نيست و وسيلهاي هم كه بعيض از اخبار را از بعض ديگر متيز دهد
و باعث علم شود و براي تكاليفي كه هست كايف باشد نداريم پس واجب است كه روايات ثقات
همه از حيث صدور از امام صحيح و درست باشند و گر نه نعوذ بالله امئه بايستي كه اغراء بباطل
منوده باشند .
چهارم  -آنكه انسان شهري طبيعت خلق شده و هر يك از افراد برش را خداوند به عميل از اعامل
كه قوام بنيه و نظام معاش آنها بآن اعامل است موكل فرموده چرا كه محال است هر كيس شخصاً
متام اعاميل را كه حيات و زندگي او قائم بآنها است بانجام رساند و بهمني جهت در حكم خود چنني
قرار داده كه هر صاحب عميل در كار خودش امني شمرده شود چون اگر بنا بر امانت هر صاحب
عميل نباشد بايد كه هر كيس شخصا در عرص و زمان خود مشغول به همه كارها شود و ابزار و و
وسائل آن
صفحه ٩
كارها را بشناسد و آنچه را كه در همه اعصار سابقه از اول روزگار تا آن روز  ،گذشته بداند و اين
امر محايل است پس ناچار بايد هر صاحب عميل در عمل خودش امني شمرده شود  .و از بزرگرتين
آن اعامل حفظ اخبار است و حمل آثار از امئه اطهار عليهم السالم بسوي رعيت ايشان در همه
قرون و ازمنه و خداوند براي اين مطلب اقوام ثقهاي خلق فرموده كه آثار را در جميع قرون حمل
منوده به ساير رعيت مريسانند و اين وظيفه و شغل را به نظراي خود تحويل ميدهند و ضامن و
حافظ آنها فرمايش حرضت صادق است عليه السالم كه فرمودند  :زمني خايل منيامند مگر آنكه در
آن امامي است كه هر گاه مؤمنني چيزي افزودند آنها را برگرداند و چون كم كردند متام منايد براي
آنها  .و در مسأله تسديد امام ما رساله جداگانهاي نگاشتهايم و در آن ادلهاي جمع منودهايم كه
پس از آن ديگر شك و ريبي براي كيس منيامند .
پنجم  -آنكه فطرت انساين هر گاه دستخوش تغري و تبدل نشود جبيل و طبيعي او راستگويئ و
تصديق سخن هر خرب دهندهاي است البته مادام كه ملتفت شكوك و شبهات نشود حتي آنكه هر
طفيل را تصديق ميكند ديگر چه رسد بآنكه خرب دهنده كبري باشد و ثقه و مردي باشد عامل و عادل
كه روايت از امام خود ميكند و حالت او آنچنان است كه هر گاه او را با مقراض قطعه قطعه كنند
براي او آسانرت است تا آنكه دروغ بر امام خود ببندد و از طرف ديگر كتاب خود را مينويسد كه در
طول دهرها و سالها مباند و بدست علامء اعالم برسد و خود او بآن عمل ميكند و امر ميكند كه بآن
عمل كنند  ،حال پس از اين تفاصيل براي كيس كه بر فطرت باشد ديگر شيك و ريبي باقي ميامند ؟
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 و باالتر از همه اينها امر معصوم است كه در اخبار متواتره امر فرمودهاند كه اخبار ثقات رابگرييم و از رد قول ثقه نهي فرمودهاند .
 و بعد از آن دليل عقل است كه حكم ميكند بوجوب گرفنت از ثقه و محال بودن غري آن . و فوق همه اين سخنان امر پروردگار عز و جل است به گرفنت از ايشان و رجوعصفحه ١٠
بآنها  .و آيا بعد از همه اين ادله ديگر كيس در اين معني شك ميكند مگر آنكه مبتيل بوسواس
خناس باشد كه در سينههاي مردم وسوسه ميكند و همه اينها منشأ و اصل آن از شبهات عاميه
است كه در رگ و پوست اشخايص كه با اين جامعت مأنوس بودهاند ميدود و در واقع بر خودشان
تنگ ميگريند و دين از اين حرفها وسيعتر است  .پس با قلب آرام و دل خنك اخباري را كه ثقات و
علام صحيح دانسته و از امئه سالم الله عليهم روايت كرده و صحت آنها را تضمني منودهاند بگري و
از شكرگزاران باش و بگو الحمد لله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لوال ان هدانا الله .
فصل
حال هر گاه پس از انصاف و دوري از جور و اعتساف بر تو معلوم شد كه متامي اخباري كه ثقات
در كتب خودشان جمعآوري منوده و آنها را صحيح دانستهاند صدور اين اخبار از معصوم صحيح و
درست است و اين روات در روايت خودشان امني هستند و تشكيك در روايت آنها جايز نيست پس
بدان كه هر گاه خرب صحيحي از آن بزرگواران سالم الله عليهم وارد شد بطوري كه معاريض از آيات
قرآن يعني آيايت كه معني آنها مورد اتفاق است ندارد يا از سنت پيغمرب صيل الله عليه و آله ،
سنتي كه مورد اختالف نباشد  ،و در لحن آن خرب هم چيزي كه داللت بر صدور آن از روي تقيه
باشد نبيني عمل بچنني خربي واجب است و تخلف از آن جايز نيست و واجب نيست كه دنبال
مخالف آن بگردي چون دلييل بر وجوب اين كار نيست  .و اگر چنانچه با آيه مجمع عيل تأويله
يعني آيهاي كه معني آن مورد اتفاق است يا سنتي كه در آن اختالف نيست مخالف بود رد بخود
آن بزرگواران سالم الله عليهم ميشود و خودشان بآنچه كه فرمودهاند داناترند  ،اگر چه كه گامن
منريود كه چنني خربي در كتب اصحاب ما كه صحت روايات خود را تضمني منودهاند نقل شده باشد
لكن خربي كه از روي تقيه صادر شود گاه در كتب اصحاب ديده ميشود پس اگر شخص محصل از
خربي تقيه فهميد عمل بآن منيكند مگر در محل تقيه .
صفحه ١١
و اما هر گاه كه خ ْرب معاريض داشت و خ ِرب معارض هم به ما رسيد پس در تعيني اين مطلب كه
بكدام يك از آندو بايد بگرييم بيست وجه روايت شده :
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ا  -عرض بر كتاب و مقصود از آن عرض بر آيهاي است كه معني آن مورد اتفاق است .
ب  -عرض بر سنت و مراد از آن سنت جامعه غري متفرقه است .
ج  -عرض بر مذهب قوم يعني اهل تسنن و مراد چيزي است كه بر آن اجامع داشته باشند .
د  -عرض بر چيزي كه ايشان بآن مايلرتند يعني حكّام و قضات ايشان .
ه  -عرض بر اخبار ايشان و مراد اخباري است كه همه عامه بر آن اجامع دارند .
و  -ترك چيزي كه شبيه قول عامه باشد و مراد قول مجمع عليه آنهاست .
ز  -عرض بر اخبار سابقه امئه و مراد آن اخباري است كه از تحريف و كذب مصون مانده .
ح  -گرفنت به خربي كه بني اصحاب مجمع عليه است و مراد خربي است كه اتفاق دارند بر عمل
كردن بآن .
ط  -گرفنت به مشهور و منظور از آن روايتي است از آن بزرگواران كه شهرت دارد  ،و ترك شاذ و
نادر .
ي  -گرفنت به خربي كه در آن احتياط است .
يا  -گرفنت خرب احدث يعني خربي كه صدور آن بعد از خرب ديگر صورت گرفته .
يب  -گرفنت محكم و رد كردن متشابه بآن .
يج  -گرفنت ناسخ و ترك منسوخ .
يد  -گرفنت خرب مفرس و رد مجمل بآن .
يه  -گرفنت بروايت شخص عادلرت .
يو  -گرفنت روايت راوي راستگوتر .
يز  -گرفنت بروايت شخص پارساتر .
صفحه ١٢
يح  -گرفنت روايت شخص فقيهتر .
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يط  -گرفنت روايت شخص موثقتر .
ك  -گرفنت به هر كدام از دو روايت كه بخواهد در مقام عمل  ،و حكم نكردن بييك از آندو تا وقتي
كه امام خود را مالقات منايد .
و اينها بيست وجه است كه اخبار متعدده متفرقه درباره آنها رسيده است و به هر سائيل كه
درباره گرفنت به ييك از دو خرب مختلف سؤال منوده به بعض از اين انواع امر فرمودهاند و اين اخبار
خودشان جزو اخبار مختلفه هستند پس اگر كيس بخواهد آنها را بنوعي مرتب كرده و بعقل خود
بعيض را بر بعيض ترجيح دهد كه مسلّم عمل به رأي و گامن منوده و امر همه اخبار بر او مختل
خواهد شد و اگر بخواهد با ترجيح منصويص آنها را مرتب كند و بعيض را بر بعيض ترجيح دهد كه
موسع است و
چيزي در اين مورد نرسيده و وقتي هم كه ترجيح ميرس نشد همه اين اخبار براي تو ّ
از باب تسليم بهر كدام كه خواستي ميگريي بيل بعض از اين اخبار هست كه وجوب گرفنت بآنها
برضورت مذهب ظاهر است مثل گرفنت مبوافق كتاب و گرفنت بآنچه كه موافق سنت است و ترك
خربي كه در آن تقيه باشد در غري محل تقيه و گرفنت به ناسخ و گرفنت محكم و گرفنت مفرس و اما
باقي اين اخبار بعض آنها با ديگري معارض است و اسباب ترجيحي هم نداريم پس بايد كه در آنها
رجوع به اخبار سعه بنامئيم  .بلكه عرض ميكنم كه اخبار سعه به احتياط نزديكرتند و اين در
صوريت است كه نگوئيم گرفنت باخبار سعه واجب است چونكه اگر اخبار سعه را ترك كني جز ظن
چيزي براي تو حاصل منيشود و روايت شده كه  :هر كس شك كند يا گامن برد پس بنا را بر ييك از
اين دو بگذارد عمل او فاسد است هر آينه حجت پروردگار حجت واضحه است  .و روايت شده كه
 :ظن دروغتر از همه دروغها است  .و چون كه عمل به ظن بطور قطع اجامعاً حرام است و ما به
هيچ يك از اين مر ّجحات علم نداريم و جز در موارد كمي قادر بر وقوف بر اين مطالب از روي
علم نيستيم چيزي احوط و اوسع از اين نيست كه علم همه اينها را رد به عامل كنيم عليه السالم و
بهامن قاعده كه از باب
صفحه ١٣
توسعه مبا فرمودهاند بگرييم يعني هامن كه ميفرمايند  :بايّهام اخذت من باب التسليم وسعك ،
يعني از باب تسليم به هر كدام از دو خرب كه گرفتي مختاري و وسعت دارد براي تو  ،هامنطور كه
مرحوم ثقة االسالم محمد بن يعقوب كليني رحمة الله عليه .
در اول كتاب كايف نيز اختيارش همني است بلكه اين از جمله اوامر حرضت حجت عليه السالم است
چرا كه ما كتاب كايف را بسندي عايل به سه واسطه از آن حرضت روايت ميكنيم كه امر فرمودهاند
كه بآن كتاب عمل شود و آن حجت است و در ساير كتب خود بر اين مطلب برهان آوردهايم و هر
كس بخواهد كه بر آن ادله مطلع شود بآن كتب رجوع كند .
مقصد دوم
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در ذكر مجميل از اصول عقايد است كه دين ورزيدن و اعتقاد بآن اصول واجب است و در اين
مقصد چند فصل عنوان ميشود :
فصل
در معرفت خداي سبحانه است
بدانكه قديم آنست كه عدم و نبودن او ممكن نباشد و هر كه نبودن او جايز باشد قديم نيست و
بر او دليل قديم اقامه منيشود چونكه اين سخن محايل است  ،و در حرف محال حجتي نيست و
سؤال از آن جواب ندارد  ،و كيس كه عدم و نبودن او جايز نيست احتياج به دليل ندارد پس واجب
است كه به ثبوت و وجود قديم معتقد باشيم حال چون عاقل ميبيند كه هر چه مشاهده ميناميد
تركيب و تأليف آنها بر وجه حكمت و درستي است و هر يك بديگري احتياج و ارتباط داشته و
بعيض قائم بديگري هستند بقسمي كه اگر بعض آنها نباشند نظام مختل ميشود و قوام ملك باطل
ميشود  ،از مشاهده اين احوال ميفهمد كه هر جزيئ از عامل محتاج بغري است و بخود
صفحه ١٤
برپا نيست و كيس كه بديگري احتياج دارد تا آنطور كه هست باقي مباند مسلّم قديم نيست پس
ناچار بايد يك قدميي باشد كه اين عامل را ايجاد كرده باشد قدميي كه مركب و تأليف شده از اجزاء
نباشد چرا كه اگر اين طور باشد براي باقي ماندن بر آنچه كه هست باجزاء خود محتاج است و اگر
اينطور شد كه مثل ساير خلق حادث ميشود پس :
واجب است اعتقاد باينكه آفريدگار  ،احد و صمدي است كه نزائيده و زائيده نشده و هيچكس
مثل و مانند او نيست چونكه اضداد اين صفات همگي مركب و مؤلَّف هستند .
و واجب است اعتقاد باينكه خداوند در ذات خود احد است پس نه مانندي دارد و نه ضدي و در
صفات خود واحد است فليس كمثله يشء و در افعال خود واحد است پس خالق و رازق و زنده
كننده و مريانندهاي غري او نيست و ساير كارهاي ديگر رجوع آنها بهمني چهار است و اينها اصول
افعالند  .و همچنني در عبادت واحد است باين معني كه هر معبودي از زير عرش او تا زمني هفتم
سفيل باطل و مضمحل است مگر وجه كريم او چرا كه او خود اعز و اجل از آنست كه وصف
كنندگان توصيف كنه جالل او را بكنند يا آنكه دلها به عمق عظمت او راه يابند .
و واجب است اعتقاد باينكه هميشه پروردگا ِر ما بوده است و عل ْم ذات او بوده لكن معلومي با
ذات او نبوده و سمع ذات او بوده لكن مسموعي در ذات او نبوده و برص ذات او بوده در حاليكه
هيچ مبرصي در ذات او نبوده و قدرت ذات او بوده و مقدوري در ذات او نبوده و او زنده دامئي
است كه ابدا ً زايل منيشود و عاديل است كه جور منيكند و همينطور است هر صفتي كه نفي آن از
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خداوند جايز نباشد پس چنني صفايت عني ذاتند بدون آنكه باعث اختالف و تعدد و وجود اجزايئ در
ذات خدا بشود .
و واجب است اعتقاد باينكه هر صفتي كه هم نفي و هم اثبات آن براي خدا ميرس باشد اين صفت
جزو ممكنات است و اليق ذات او نيست بلكه آن ِ ،
صفت فعل پروردگار
صفحه ١٥
است مثل خالق  ،رازق  ،محيي  ،مميت  ،مريد  ،متكلم و هر چه از صفات فعل كه باينها ملحق
شود .
و واجب است اعتقاد داشته باشيم كه هر صفتي كه بر ييك از خاليق جاري شود اليق پروردگار
سبحانه نيست چون هر چه با حادث قرين شود حادث است و در ازيل كه حدث در او راهرب
نيست ممتنع است پس خداوند سبحانه جسم نيست و مثال نيست و ماده و طبيعت نيست و
نفس نيست و روح نيست و عقل نيست و وقتي و مكاين و جهتي و رتبهاي و ك ّم و كيفي و وضع و
اجيل ندارد و مجمل قول آنكه از همجنيس مخلوقات خود منزه و از مشابهت آنچه كه آفريده پاك
و مقدس است .
و واجب است اعتقاد بآنكه خداي سبحانه همه خلق خود را با هر چه كه خواسته هر طور كه
خواسته بطور اخرتاع و بدون ماده و مدت آفريده است و اين خلق پيش از آفريدن او در قدم نه
عيني داشتند و نه بودين و نه ذكري و نه صلوحي نه بوجود و نه بعدم و نه بنفي و نه باثبات بلكه
آنها را بدون آنكه پيشرت مادهاي وجود داشته باشد اخرتاع فرموده و بدون آنكه مثال سابقي باشد
آنها را آفريده و او بعد از آفريدن نسبت به قبل از آفرينش تفاويت نكرده و مقرون و جفت با خلق
خود نشده است .
و واجب است اعتقاد بآنكه هيچ چيز در زمني و آسامن نيست مگر آنكه به خواست يعني مشيت
خداي سبحانه است و باراده او و قدر و قضاء و امضاء و اذن و اجل ( يعني مدت معلوم كردن ) او
و كتاب او  ،و هيچ كس رشيك در كار او نيست .
و واجب است اعتقاد داشته باشيم كه در همه آنچه كه خدا بخواهد و اراده كند و به قدر و قضاء
برسد مادام كه امضاء نشده ميشود كه بدا حاصل شود و چون چيزي را امضا منود ديگر بدايئ
نيست بيل بعد از آن هر چه را كه ميخواهد محو ميكند و هر چه را كه بخواهد باقي ميگذارد و ا ّم
الكتاب نزد او است .
و واجب است اعتقاد بآنكه خداوند همه خلق خود را بطور اختيار خلق فرموده و ايشان در همه
امورشان چه آنچه كه موافق آنها است و چه اموري كه بر رضر آنها است بقدرت پروردگار نگاه
داشته و محفوظند پس بنده محفوظ بدست پروردگار ،
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صفحه ١٦
مختار است باختياري محفوظ  ،بر كاري كه آنهم در حفظ و نگاهداري خداست و نگهداشنت
خداوند بنده را و اختيار و كار او را مثل روح است در جسد و آنچه بندگان را مالك آن قرار داده
مالك واقعي آن خود اوست و قدرت او بر آنچه كه خلق را قادر بر آن قرار داده فائق است و در
واقع قدرت خلق از اوست پس خلق در دست پروردگار سبحانه همچون شاقويل هستند كه در
دست ييك از ما باشد كه اگر پائني رود علت نزول آنست كه ما دست خود را سست كردهايم اما
پائني رونده خودش است و ما همينقدر حاجت او را برآوردهايم و خواهش او را اجابت كردهايم
خداوند ميفرمايد  :ما بآنها ظلم نكرديم اما خودشان به خود ظلم ميكنند آيا آنها كه اعامل سيئه
بجا ميآورند اينطور حساب ميكنند كه بر ما پييش ميگريند  .باري و اگر آن شاقول باال بيايد علت آن
باال كشيدن ماست و باالبرنده ما هستيم پس هر حسنهاي كه بتو برسد از خداست و هر سيئهاي
كه بتو برسد از خود توست و اين مخترصي بود در معرفت خداوند و صفات و افعال او .
فصل
در شناخنت پيغمرب است صيل الله عليه و آله و صفات آن حرضت
بدانكه هر كس در خلق انسان تدبر كند ميفهمد كه او مد ّين الطبع است و نظم و برپايئ امور برش
باجتامع است و اجتامع سبب اختالف ميشود پس در حكمت واجب شده كه در ميان مردم رئييس
قرار داده شود كه در اختالفاتشان باو رجوع كنند و بحق در ميانه آنها قضاوت كند و چيزهايئ را
كه قوام و برپايئ و پابرجا ماندن نظام زندگي ايشان منوط بآن است بآنها ياد دهد و اگر اين رئيس
در ميانه آنها نباشد نظام مختل ميشود و قوام آنها باطل ميشود و خلقتي هم كه قوام نداشته باشد
عبث ميشود و عبث هم از حكيم صادر منيشود .
پس واجب است كه معتقد باشيم خداوند باين حكمت اخالل منيفرمايد و از اين لطف دريغ
منيناميد و چاره نيست جز آنكه كيس از بندگان خويش را برگزيند و همه
صفحه ١٧
خري و رش را باو بياموزد و همه اسباب قوام و اعتدال خلق را باو ياد دهد و تسلط و هيمنهاي باو
بدهد كه در ميان بندگان او سياست منايد و بني آنها قايض بحق باشد و او را از هر خطايئ معصوم
منايد كه اگر معصوم نباشد بر آنها جور ميكند و در نتيجه محتاج به حكم ديگري غري از او خواهند
شد كه مابني آنها قضاوت كند  .و چون ممكن نبود كه اين حاكم بانتخاب مردم معني شود بجهت
آنكه خلق از عصمت و علم اين شخص خرب نداشتند چرا كه اين دو صفت از صفات باطني هستند
واجب شد كه خداوند خودش او را از ميانه خلق انتخاب فرمايد و چون اختيار و انتخاب او از
جانب خدا باشد و جز خود آن رسول  ،خرب دهنده ديگري هم وجود نداشته باشد پس المحاله بايد
آيت تصديقي از
كه عالمت واضحي داشته باشد كه خلق از آن عاجز باشند تا اينكه آن عالمت و ْ
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جانب خدا باشد بر او و چون مصلحتهاي خلق در اول و وسط و آخر اعصار خلقت متفاوت است
معلوم است كه بايد در هر عرصي پيغمربي باشد كه از جانب خداوند حاكم بوده و امر خدا را
بآنها برساند و بني آنها بحق قايض باشد و منيشود كه اين رئيس در همه اعصار يك نفر باشد و باقي
مباند چون حاكم ناچار بايد از جنس مردم باشد تا معلوم شود كه آنچه بر دست او جاري ميشود
خارق عادت است و از عاديّات و كارهاي معمول جنس او نيست و از اين جهت است كه رسل ييك
بعد از ديگري با رشيعتهاي گوناگون آمدند و هر يك مدت خود را گذراندند و از دنيا رفتند .
پس واجب است اعتقاد باينكه همه انبياء و رسل كه آيه يعني نشانه آشكاري از جانب خداوند
آوردند در دعوت خود صادق بودند و از هر عيب و نقيص كه ا ّمتهاي خود را از آنها نهي ميكردند
معصوم و مطهر بودند و اعاميل انجام دادند كه بواسطه آنها خداوند از آنها رايض شد .
و واجب است اعتقاد باينكه حرضت محمد بن عبدالله صيل الله عليه و آله  ،كه از ميانه عرب
برخاست و خوارق عادات آورد و خطاب به امتها ادعا فرمود كه كيس قادر نيست امر او را باطل
منايد و شمشري بر گردن آنها گذارد و آن جامعت از ابطال امر آن
صفحه ١٨
حرضت عاجز شده و ناچار از تسليم باو گرديدند  ،خاتم پيغمربان است و در ميانه رسوالن امر آن
بزرگوار امر تازه و بديعي نبوده و آن حرضت معصوم است و مطهر از هر عيب و نقص و سهو و
نسيان و خطا و عصياين و ذات آن بزرگوار پاكيزه و مولدش طاهر است .
و واجب است اعتقاد باينكه آن بزرگوار اول ما خلق الله است و ارشف آنها  ،هيچ سبقت گريندهاي
بر او سبقت منيگريد و هيچ ملحق شوندهاي باو ملحق منيشود و هيچ طمع كنندهاي در ادراك مقام
آن حرضت طمع منيكند .
و واجب است اعتقاد داشته باشيم كه آن بزرگوار رسول خداوند است بر همه اهل عامل و همه
ماسواي آن حرضت امت او هستند و بايستي كه متدين بدين او و مترشع به رشع آن بزرگوار
باشند .
و بايد معتقد باشيم كه رشيعت آن حرضت آخري رشايع است و تا روز قيامت منسوخ منيشود .
و بايد معتقد باشيم كه هر كس اطاعت آن حرضت را بكند پس بتحقيق كه اطاعت خداوند را
منوده و هر كه عصيان او را بناميد پس بتحقيق كه عصيان خدا را منوده است چون آن حرضت از
هوي سخن منيگويد و سخن او نيست مگر از وحي كه بآن بزرگوار وحي ميشود پس او صادق
مصدق است در همه آنچه كه آورده است از امر توحيد گرفته تا پائنيتر از آن تا برسد به جرميه
يك خراش وارد كردن و باالتر از آن .
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و واجب است اعتقاد باينكه قرآن كه بر زبان آن حرضت جاري شد كالم خداوند است اگر انس و
جن جمع شوند كه مثل آنرا بياورند مثل آنرا نخواهند آورد ولو آنكه بعض آنها ببعض ديگر كمك
منايد و بايد معتقد باشيم كه در قرآن بيان هر چيزي كه بر آن لفظ چيز ميتوان گفت موجود است
پس هيچ تر و خشيك نيست مگر آنكه در قرآن است چرا كه قرآن بعلم خداوند نازل شده و همه
آنچه كه در قرآن است حق است و صدق است و عدل است و ال مب ّدل لكلامته .
و واجب است اعتقاد باينكه جميع آنچه كه پيغمرب صيل الله عليه و آله از آن خرب داده
صفحه ١٩
است از امر رجعت و معاد جسامين و زنده كردن استخوانهاي پوسيده و بهشت برزخ و آتش برزخ
و بهشت آخرت و آتش آخرت و رصاط و ميزان و حرش و نرش و قضاء و منرب وسيله همه اينها حق
است .
و بايد معتقد باشيم كه آن بزرگوار بجسم رشيف خود بآسامنها و سدرة املنتهي عروج فرمود و با
خداوند سخن گفت بنوعي از سخن گفنت .
و واجب است كه اعتقاد داشته باشيم كه آن بزرگوار صيل الله عليه و آله ظاهر و باطن و تأويل و
باطن باطن قرآن را ميداند و بر همه تفاسري آن آگاه است چون قرآن بآن حرضت خطاب شده است
.
و واجب است كه اعتقاد داشته باشيم كه حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله هر چه را كه از
خداوند سبحانه بخواهد خواه از امر دنيا باشد يا آخرت دعاي آن حرضت مستجاب است و خدا باو
عطا ميفرمايد .
و واجب است اعتقاد كنيم كه اين گفته و عقيده كه  :خداوند امر خلق و دين خود را به پيغمرب
صيل الله عليه و آله واگذار منوده است به قسمي كه آن بزرگوار بتنهايئ يا برشاكت يا وكالت خداي
عز و جل يا باذن پروردگار و منقطع از خداي سبحانه يا همراه خداي سبحانه كاري ميكند يا
رشيعتي وضع ميناميد  ،اين رشك به خداي عيل عظيم است و كفر است بآن كيس كه سبع مثاين و
قرآن كريم را نازل فرموده ييك از معاين سبع مثاين سوره حمد است  .م .
پس فقط خداوند است كيس كه خلق و امر در يد او است و رشيعت ها را وضع كرده و او بهرت
ميداند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد .
و واجب است اعتقاد باينكه هر كس بگويد كه محمد صيل الله عليه و آله خدا است يا آنكه بگويد
او قديم است يا مقرتن بخداوند است در ذات او يا شبيه اوست يا همشكل خداوند است يا مثل
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خداي سبحانه است چنني كيس غلو كننده و كافر و خارج از دين اسالم است بلكه قول درست
اينست كه محمد صيل الله عليه و آله
صفحه ٢٠
عبدي است مخلوق و بندهاي است مرزوق و مالك نفع و رضر و موت و حيوة و نشور خود
نيست .
و واجب است اعتقاد باينكه آن حرضت عامل بعلم غيب نيست مگر آنچه كه خداوند سبحانه
خواسته باشد و از علم خود باو تعليم فرموده باشد و علم آن حرضت همواره در زياديت است و
مدد ميجويد و محتاج به مدد خداي سبحانه و زياد كردن اوست و بهيچ وجه از خدا يبنياز نيست
و هر كس كه جز اين بگويد عظمت پروردگار را كوچك شمرده است .
و واجب است اعتقاد باينكه دين ورزيدن بآنچه كه در اسالم و مذهب بحد رضورت رسيده است و
بآنچه از مطالب ديني كه براي نفس مكلف ثابت گرديده واجب است و تخلف از آنها كفر به
خداي عيل عظيم است چرا كه آن تكذيب مطلبي است كه صدور آن از پيغمرب صيل الله عليه و آله
معلوم شده است  .و اين بود مجميل در معرفت پيغمرب صيل الله عليه و آله و صفات آن حرضت .
فصل
در معرفت امامت است
رس وجوب اين مطلب را كه بايد در ميانه خلق رئييس باشد بآن طورها كه ما بآن
بدان كه هر كس ّ
اشاره كرديم دانست و فهميد كه پيغمرب ناچار بايد از دنيا برود بعني هامن ادله ميفهمد كه بعد از
هر پيغمربي تا زماين كه رشيعت او باقي است ناچار بايد در ميانه امت او حاكمي باشد كه
برشيعت او عمل منايد و دين او را حفظ كند و در ميان رعيت او قضاوت منايد و بصفات او
متصف باشد  ،بهامن ادله كه ذكر كرديم .
پس واجب است كه چنني كيس از جانب خداوند اختيار شده باشد و پيغمرب خدا صيل الله عليه و
آله بر اين شخص نص منوده باشد چون مردم منيتوانند عصمت و طهارت و علم را در نزد اهل اين
صفات تشخيص دهند .
پس واجب است كه اعتقاد داشته باشيم كه ويص هر نب ّيي از جانب خداوند سبحانه
صفحه ٢١
اختيار شده و آن پيغمرب بر وصايت او نص منوده است و پريوي آن ويص بعد از آن پيغمرب واجب و
تخلف از او تخلف از خداوند است و رد بر او رد بر خداوند و رد كننده بر خداوند مرشك است .
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و بايد معتقد باشيم كه پيغمرب صيل الله عليه و آله ناچار بايستي كه تا روز قيامت اوصياء متعدد و
معصوم و مطهري داشته باشد و همگي منصوص باشند چون بعد از آن حرضت پيغمربي نيست و
زمني نيز از حجت خايل منيامند و غري شيعه اقرار دارند كه امام آنها معصوم نيست و نيص هم بر او
نشده پس امام آنها بر هدايت نيست و اما شيعه دوازده امامي مسلّم است كه ادعا دارند كه
امامان آنها عليهم السالم از جانب خدا و رسول او تعيني شدهاند و معصوم و مطهرند و امئه آنها
هم همني ادعا را منودهاند و آنها از جمله ذوي القريب بودند كه خدا دوستي آنها را واجب فرموده
و همه اتفاق دارند كه آنها داناتر و پارساتر و پرهيزگارتر و راستگوت ِر امت بودند و خداوند هم آنها
را تصديق فرموده و امر آنها را تقرير منوده و باطل نفرموده با آنكه فرموده است كه خدا مفسد را
از مصلح متيز ميدهد  .و فرموده است كه خداوند كار مفسدين را اصالح منيفرمايد  .و ميفرمايد
بلكه با حق بر باطل ميزنيم تا آنرا از ميان بربد و مقهور كند  .و ميفرمايد خداوند حق را بكلامت
خود غالب ميفرمايد و باطل را باطل ميناميد  .و ميفرمايد كه ساحرها ظفر منييابند  .و ميفرمايد
ساحر هرگز فائز و رستگار منيشود  .و ميفرمايد عادت خدا بر اين نيست كه قومي را بعد از آنكه
هدايت فرمود گمراه منايد تا آنكه براي آنها بيان كند كه از چه چيزي بايد پرهيز كنند  .و همه
ديدند كه خداوند امر ايشان را تقرير و تسديد فرمود و طريقه آنها را باطل نكرد بلكه قوت و نور
و قدرت و هيمنه بآنها عطا فرمود و از ايشان كارهاي خارق العاده ظاهر كرد و آنها را تقويت منود
با آنكه سلطان زمان هر يك از ايشان با امامي كه در آن عرص بود دشمني كرده و همه كوشش خود
را در اطفاء نور او بكار بست و همه آنچه را كه در توان داشت بر ضد امام عرص خود بكار گرفت
و علام ِء اقوام و طوايف و ساحران و كاهنان را گرد آورد كه نور امام را خاموش كند يا بخيال خود
عجز او را آشكار كند
صفحه ٢٢
لكن همگي عاجز شدند و درماندند تا آنكه چون ناچار از قتل آن بزرگواران شدند ايشان را بقتل
رساندند كه ملك آنها برايشان باقي مباند و به گذشت زمانه همواره نور آن بزرگواران در تزايد بوده
و هيچ يك از آحاد امت نتوانست كه احدي از آنها را متهم بقصوري منايد .
و واجب است كه اعتقاد داشته باشيم امام معصومي كه پس از پيغمرب صيل الله عليه و آله با نص
معني شده است عيل است و بعد از او حسن پس حسني پس عيل بن حسني پس محمد بن عيل پس
جعفر بن محمد پس مويس بن جعفر پس عيل بن مويس پس محمد بن عيل پس عيل بن محمد پس
حسن بن عيل پس محمد بن حسن حجت قائم منتظر و آنها امامان راشدين و هدايت يافتگان
معصوم و مطهر و منصوص از جانب خدا و رسول او و متصف به صفات نبي باستثناء نبوت
ميباشند و آن بزرگواران محققاً حفظ كنندگان دين و قضاوت كنندگان بحق در ميانه عاملني و قائم
مقام پيغمرب صيل الله عليه و آله در هر عرص و حيني هستند .
و واجب است اعتقاد بآنكه ايشان بندگاين هستند گرامي داشته شده سبقت بر خدا در گفتار
منيگريند و ايشان بامر خدا عمل ميكنند .
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و واجب است اعتقاد باينكه آن بزرگواران علم قرآن و دين را دارا هستند و در هر چه كه خدا را
بخوانند  ،بواسطه يقني  ،دعاي آنها مستجاب است و از همه انبياء و مرسلني و متامي خلق بعد از
پيغمرب امني صيل الله عليه و عليهم اجمعني ارشف هستند .
و واجب است اعتقاد باينكه آن بزرگواران خدايان و پيغمرباين نيستند و پس از آن ديگر هر فضيلتي
كه در رتبه حدوث ممكن باشد براي آنها ثابت است .
و واجب است اعتقاد باينكه حرضت قائم منتظر زنده است و نخواهد مرد تا وقتي كه جبت و
طاغوت را باطل فرمايد و آنگاه از دنيا خواهد رفت هامنطور كه پيشينيان آن حرضت درگذشتند .
اويل به ملك
و واجب است اعتقاد باينكه رجعت آن بزرگواران حق است و بدنيا رجعت ميناميند و ٰ
و سلطنت ايشان ختم ميشود .
صفحه ٢٣
و واجب است اعتقاد بآنكه هر كس فضل ظاهر ايشان و آنچه را كه خداوند آنان را مخصوص بآن
فرموده منكر شود كافر است و در آتش مخلد است و همچنني ديگر فضائيل كه مربوط بامامت
است .
و واجب است اعتقاد بآنكه هر چه ايشان آوردهاند و از فضائل و مقامات خود بيان فرمودهاند و يا
از رشايع و احكام و اخبار و خرب دادن از وقايع و فتنهها بر زبان آوردهاند همه حق است و راست
و از جانب خدا فرمودهاند و آن بزرگواران سخن منيگويند مگر بالهام .
و واجب است اعتقاد باينكه رضورت مذهب ( يعني آنچه كه همه شيعه بر آن اتفاق دارند ) حق
است و پريوي آن واجب و متخلف از آن بعد از آنكه متدين بدين ايشان شده باشد مرتد و كافر
است و اينكه هر چه بدليل روايت ثقات از آن بزرگواران حجت برآن قائم شد حق است و پريوي
آن واجب و تخلف از آن كفر  .و اين بود مخترصي درباره امامت .
فصل
در دوستي دوستان آن بزرگواران است و برائت از دشمنان ايشان
بدانكه هر كس دانست كه انسان مدين الطبع است و ناچار بايد در ميانه انايس هامنطور كه قبالً
گفتيم رئييس وجود داشته باشد و فهميد كه اخالل باين امر از حكيم صادر منيشود و اينكه حاكم
ناچار بايد مشهود و محسوس باشد كه در ميانه خلق خداوند قائم مقام او بشود در رساندن چون
اگر تصور شود كه مشهود بودن او الزم نيست هامن حاكميت خدا ميتوانست كايف باشد خالصه كه
هر كس اين مطلب را دانست ميفهمد كه خداوند اجل از اين است كه در چنني لطفي كوتاهي
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منايد و باالتر از آن است كه پيغمرب و اوصياء پس از او را مبرياند يا مخفي منايد و بعد حجت را از
بني رعيت او غايب كند و مردمان را مثل چهارپايان كه باختيار خود ميچرند يب رسپرست گذارد
بدون شبان و اشخايص را كه در پشت مردان و ارحام زنان هستند
صفحه ٢٤
ضايع كند و حاكمي در ميانه آنها قرار ندهد كه عامل و امني باشد و از جانب امامشان بآنها مطالب
را برساند و از حجت ايشان بر آنها حديث كند و ما بني آنها بحق قضاوت منايد و تحريف غلو
كنندگان و علم بخود بسنت باطل گويان و تأويل جاهالن را از دين نفي منايد .
پس واجب است اعتقاد بآنكه اين بزرگواران در هر قرين از قرون غيبت و غري آن يك نفر شيعي عامل
اميني را كه قائم مقام ايشان است دارند كه برعيت ايشان تعليم منايد حال يا اين است كه اين
شخص مطاع است و يا غري مطاع و ممكن است كه جمعي او را بشناسند يا آنكه نشناسند هامنطور
كه امامان اين شخص سالم الله عليهم نيز امرشان همني طورها بود و از قرآن آيه ق ٰري و آيه ابواب
و غري آنها داللت دارند بر اينكه چنني كيس الزم است و هست و همچنني از اخبار آنچه در كايف از
حرضت صادق عليه السالم روايت ميكند دليل بر اين مطلب است كه فرمود  :نظر كنيد باين
علمتان كه آنرا از كه ميگرييد هرآينه كه در ميانه ما اهل بيت در هر خلفي عدويل هستند كه
تحريف غلو كنندگان و بخود بسنت اهل باطل و تأويل جهال را از دين ما نفي ميكنند  .و اين عدول
غري از امئه هستند چون كه امام هر عرصي يك نفر است و اينكه فرمودهاند  :فينا  ،يعني در ميانه
ما  ،داللت بر اين دارد كه عدول از اهل بيت هستند هامنطور كه سلامن از اهل بيت است و
همچنني ساير آيات و اخبار و دليل عقل كه يك يك را در محل خودش ذكر كردهايم  ،پس وقتي كه
شخص معتقد شد به وجوب اينكه عاملي بعد از حجت در هر عرصي بايد باشد واجب است كه
معتقد به لزوم دوستي آن علام در هر عرصي هم باشد و همچنني لزوم پريوي ايشان و گرفنت از آنها
و رجوع بآنها و براءت از كساين كه رد بر آنها ميكنند و بر آنها انكار دارند .
و واجب است اعتقاد باينكه هر كس تسليم امر ايشان باشد مؤمن است و رد كننده بر ايشان
مرشك است بدليل فرمايش حرضت صادق عليه السالم در مقبوله عمر بن حنظله كه در كايف روايت
شده است كه ميفرمايد  :پس چون حكم كرد بحكم ما و
صفحه ٢٥
كيس آن حكم را از او نپذيرفت پس هرآينه كه حكم خدا را خوار شمرده و بر ما رد منوده و رد
كننده بر ما رد كننده بر خداوند است و اين دو عمل يعني استخفاف بحكم خدا و رد بر او در حد
رشك بخداوند ميباشند .
و واجب است اعتقاد باينكه هر كس با اين بزرگان عداوت منايد در حايل كه ميداند آنها شيعه آل
محمد عليهم السالم و دوست ايشان هستند ناصب است و دليل اين مطلب فرمايش حرضت صادق
صفحه | 47

است عليه السالم كه در اخبار متعدده بيان فرمودهاند چنانچه شيخ ُح ّر از اصول متعدده اين
مطلب را روايت كرده و جامعتي از علام هم مبضمون اين اخبار فتوي دادهاند و آن فرمايش اين
است كه ميفرمايد  :ناصب كيس نيست كه با ما اهل بيت نصب عداوت و دشمني منايد چرا كه تو
هرگز كيس را منييايب كه بگويد من مبحمد و آل محمد بغض و دشمني دارم و اين است و جز اين
نيست كه ناصب كيس است كه با شام عداوت و دشمني ميكند در حايل كه ميداند كه شام ما را
دوست ميداريد و از شيعيان ما هستيد  ،و به ايببصري فرمودند  :كيس كه اين امر را بر تو رد منايد
مثل كيس است كه رد بر رسول خدا صيل الله عليه و آله منوده است  ،و فرمودند  :سلامن دوستي
او اميان است و انكار او كفر .
و واجب است كه اعتقاد ورزيده شود كه دوستي اين بزرگواران رشط قبول اعامل است چنانكه در
دعاي اعتقاد كه در كتاب مصباح و بلد االمني و مفتاح الفالح در صفت حرضت امرياملؤمنني عليه
السالم روايت شده كه فرمودهاند  :كيس كه وثوق باعامل ندارم اگر چه پاكيزه باشند و آن اعامل را
نجات دهنده خود منيبينم اگر چه نيكو باشند مگر به واليت و امام قرار دادن او و اقرار به
فضيلتهاي او و قبول كردن از حامالن آن فضيلتها و تسليم منودن براي روات آنها و اين فرمايش
مسلّم حرضت صادق است عليه السالم كه در عوامل روايت منوده كه ميفرمايد  :اعتنايئ به ناصب
منيشود خواه مناز بخواند خواه زنا بكند خواه روزه بگريد خواه دزدي بناميد .
و سزاوار است اعتقاد داشته باشيم كه اين شيعيان بعون الله از كباير و ارصار بر صغاير محفوظند
چونكه ايشان بفرمايش حرضت صادق عليه السالم كه نقل شد عادلند و
صفحه ٢٦
دليل ديگر عدالت آنها آنست كه خداوند ميفرمايد  :ان الله اليهدي القوم الظاملني  ،يعني خداوند
جامعت ظلم كنندگان را هدايت منيكند  ،و اين علام هدايت كنندگان خلقند و تا وقتي كه خود
هدايت يافته نباشند هدايت كننده نخواهند بود پس عادلند و مرتكب كباير منيشوند و بر صغاير
ارصار منيكنند .
و واجب است اعتقاد باينكه دوستان ايشان دوستان خداوندند و دشمنان آنها دشمنان خداوند
چنانكه حرضت ابوالحسن عليه السالم فرمود  :هر كس با شيعه ما دشمني بكند پس بتحقيق با ما
دشمني كرده  ،تا آنجا كه ميفرمايد  :هر كس رد بر آنها بكند رد بر خداوند كرده است و هر كس
بآنها بد بگويد بد به خدا گفته است .
و واجب است اعتقاد باينكه هر كس اطاعت اين بزرگان را بناميد اطاعت پروردگار را منوده و هر
كس كه عصيان و رسپيچي از آنها بكند بتحقيق كه عصيان خدا را منوده است و دليل آن فرمايش
حرضت حجت عليه السالم درباره اين بزرگان است كه شيخ حر روايت منوده كه فرمود  :اين است
و جز اين نيست كه آنها حجت من هستند بر شام و من حجت خداوندم  .و اين امر كه ذكر
اتفاقي همه ملل و مذاهب از يهود و نصاري و مجوس است چرا كه هيچ يك از آنها منكر
منوديم
ِ
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اين نيستند كه بعد از درگذشت پيغمرب و وصيشان واجب و الزم است كه از حفظه دينشان تبعيت
كرده و آنها را دوست بدارند و معتقدند كه تسليم بآن اشخاص تسليم از براي پيغمربشان است و
تسليم براي خداست و رد بر آنها رد بر آن پيغمرب و رد بر خداست .
و واجب است اعتقاد داشته باشيم كه در مورد اين بزرگان امر بآن صورت نيست كه فرقه شيعه
بعد از غيبت امامشان باجامع و اختيار خود مردي را باين سمت نصب منايند چونكه هيچ يك از
ايشان نفاق و نصب باطني و فسق نهفته مردم را تشخيص منيدهد و حرضت صادق عليه السالم
فرمودند  :نه هر كس كه اظهار دوستي ما را ميكند مؤمن است  .و در صفت علامء منافقي كه
ظاهرا ً اظهار واليت و برائتي ميكنند فرمودند  :و از جمله ايشان جامعتي هستند كه ناصبند و
منيتوانند كه بر ما عيب بگريند پس بعض از علوم صحيحه ما را ياد ميگريند و بآن وسيله نزد شيعه
ما رياست مييابند و
صفحه ٢٧
ِ
اضعاف اضعاف آنچه كه آموختهاند ،
نصاب ما قدرشان كم ميشود آنوقت بقدر اضعاف و
در پيش ّ
از دروغهايئ كه بر ما ميبندند بر آن مطالب زياد ميكنند چيزهايئ كه ما از آنها بري هستيم و اهل
تسليم از شيعه ما بخيال آنكه اينها از علوم ماست از آن علامي اهل نفاق ميپذيرند پس اين
جامعت گمراه شدند و گمراه كردند و رضر ايشان بر شيعه ما از لشكر يزيد بر حسني بن عيل
عليهام السالم و اصحاب آن حرضت بيشرت است چونكه لشكر يزيد ارواح و اموال ايشان را گرفتند و
آنها كه ارواح و اموالشان سلب شده بود بواسطه آنچه كه از دشمنان بآنها رسيده در نزد خداوند
بهرتين حالتها را دارند و اين علامء سوء ناصب وامنود ميكنند كه دوست ما و دشمن اعداء ما
هستند و شك و شبهه بر ضعفاي شيعه ما وارد كرده آنها را گمراه ميناميند و از حركت در راه
راستي كه به مقصد مريسد بازميدارند  ،تا آخر حديث رشيف  .پس با چنني احوايل براي خلق اختيار
عامل و بزرگ ممكن نيست و منيتوانند هر كس را كه خواستند انتخاب منايند چونكه به بواطن علم
ندارند و اينطور هم منيشود كه شخص خودش را منصوب به مقام قضاوت منايد و علم بخود ببندد
و ادعاي عدالت و امانت منايد چرا كه بقول شاعر :
بلييل
و كل يدعي وصالً ٰ

** * **

و ل ٰييل التق ّر لهم بذاكا

لييل آنها را در اين امر تصديق
لييل را ميناميد در حايل كه ٰ
يعني همه كس ادعاي اتصال و قرابت با ٰ
محق عالمتي داشته باشد كه بآن عالمت از مبطل متيز داده شود و
ندارد  ،پس ناچار بايد كه شخص ّ
آن عالمت عبارت از نشانه و آيت خداي سبحانه و نشانه رسول او و نشانه امئه عليهم السالم است
در كارهاي او و احوال و اقوال او چنانكه خداي سبحانه ميفرمايد  :ان يف ذلك الۤيات للمتوسمني ،
يعني هرآينه كه در آن آيايت است براي متوسمني يعني صاحبان نشانه و عالمت پس ادين رتبهاي كه
چنني شخيص ميشود داشته باشد علم است و حلم و ذكر و فكر و نباهت و نزاهت و حكمت و در
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همه اينها بايستي كه استناد او به كتاب خدا و سنت پيغمرب خدا و آثار امئه عليهم السالم باشد نه
غري اينها از كتابهاي سنيان و يهود و نصاري و مجوس و
صفحه ٢٨
ديگر كفار و مرشكني و مذاهب باطله و آراء فاسده و باالتر رتبهاي كه چنني شخيص ممكن است
داشته باشد بقاء در فناء است و نعيم در شقاء يعني من ّعم بودن در سختي و فقر در غناء و عزت
در ذلت و صرب در بالء و رضا و تسليم و عالوه بر اينها بايد كه از جانب خداي سبحانه تقرير و
تسديد شده باشد چون در واقع دليل تصديق خداي سبحانه تسديد او است بجهت اينكه خداوند
عمل مفسدين را كه اصالح منيفرمايد و تفصيل عالئم اين بزرگان در حديث هامم كه در عالمات
مؤمنني فرمودهاند مذكور است و آن حديث در كايف و نهج البالغه ذكر شده و محال است كه
شخيص منافق باشد و خداوند نفاق او را براي شخص طالب بيان نفرمايد و او را مفتضح نناميد و
اينك اين فرمايش خداي سبحانه است كه فرموده  :الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  ،يعني آنها
كه كوشش و مجاهدت منايند در راه ما هرآينه البته البته آنها را به راههاي خودمان هدايت ميكنيم
 ،و آنها يعني آن بزرگان راه خداي سبحانه هستند چنانكه حرضت صادق عليه السالم فرمودند :
سبيل الله شيعتنا  ،يعني راه خداوند شيعه ما هستند  ،و ما در رساله اي كه بنام الزام النواصب
نوشتهايم اين مطلب را مفصالً بسط دادهايم .
و واجب است اعتقاد داشته باشيم كه خداوند زمني خود را از امثال اين بزرگان در زمان غيبت و ّيل
خايل منيگذارد چونكه اين معني  ،لطفي است كه قوام دين و نظام رشع مبني بآن است و اگر كه
زمني از ايشان خايل شود مردم از دين خدا برگشته و باز هامن حاالت جاهليت سابق خود را پيشه
ميكنند چنانكه حرضت عيل بن محمد عليهام السالم فرمود كه  :اگر اينطور نبود كه بعد از غيبت
قائم شام عليه السالم باقي ميامنند كساين از علامي دعوت كننده بسوي آن حرضت و راهناميئ
كنندگان باو و مدافعني از دين او با سالح ادله خدايئ و كساين كه ضعفاي بندگان خدا را از دامهاي
ابليس و مريدان او و تلههاي نواصب بريون ميآورند ديگر هيچكس باقي منيامند مگر آنكه از دين
خدا مرتد ميشد لكن آنها هستند كساين كه زمام دلهاي ضعفاي شيعه را در دست دارند هامنطور
كه ناخداي كشتي سكان را در دست دارد اين
صفحه ٢٩
جامعت هستند كه نزد خداوند داراي برتري و فضيلت ميباشند .
و اين بود بيان مخترصي در اصول دين برتتيبي كه از نزد پروردگار عامليان نازل شده و پيغمرب امني
و اوالد طاهرين او صلوات الله عليهم اجمعني بآن امر فرمودهاند و تفصيل اين اصول و ادله آنها در
كتابهاي مفصله ما ذكر شده هر كس بخواهد طلب منايد و در اينجا بهمني قدر اكتفا منوديم چرا كه
بيشرت از اين از وضع اين كتاب بريون است و اتكال در آغاز و انجام بر خداست .
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مقصد سوم
در مقدمه عبادات است بطور اختصار و در آن سه فصل است :
فصل
درباره مكلف است و آنچه كه باو مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١در تكليف  ،عقل رشط است پس ديوانه و مرصوع يعني مبتال به رصعي كه غش كرده و كيس
كه به حال اغامء افتاده و غري آنها از كساين كه عقل ندارند تكليفي بر آنها نيست و تكليف هر كس
بر حسب عقل او و ثواب و عقاب او هم بقدر عقل او است .
 - ٢حد و اندازهاي كه در آن انسان را با حدود تا ّمه عقوبت ميناميند و آن حدود را بر او جاري
ميكنند در پرس وقتي است كه محتلِم شود يا بر بدن او مو برويد يا بر عانه او يعني زير شكم او
مو برويد يا آنكه به پانزده سال كامل برسد و در دخرت وقتي است كه نُه ساله شود اگر سن خود را
درست بداند و گر نه وقتي كه حائض شود چون قبل از نه سال حائض منيشود و اما حدي كه
عبادات در آن بر پرس واجب ميشود گفته شده كه داخل شدن در چهارده سال است و در آن وقت
براي او حسنات و سيئات را مينويسند مگر آنكه قبل از اين سن محتلم شود يا مو بر بدن او برويد
و براي دخرت وقت وجوب عبادات وقتي است كه نه ساله شود مگر آنكه قبل از آن حائض شود و
اين ترتيب باحتياط نزديكرت است كه به هر كدام زودتر حاصل شد بگريند .
صفحه ٣٠
 - ٣شخيص كه مطلبي را فراموش كرده تا وقتي كه در حال نسيان است و كيس كه مطلبي را
منيداند تا وقتي كه جاهل بآن مطلب است تكليفي ندارند و همچنني كيس كه مضطر و ناچار از
كاري يا چيزي شده مكلف به خالف آن كار يا آن چيز نيست و همينطور كيس كه طاقت ندارد كه
بتكليفي از تكاليف عمل كند مكلف بآن نيست و همچنني است امر كيس كه با اكراه او را وادار
بانجام مطلبي كه در رشع نهي از آن شده منوده باشند يا او را به ترك مطلبي كه رشع امر بآن
منوده وادار كرده باشند و همينطور تكليفي نيست بر كيس كه خداوند به قضايئ بر او غالب شده
باشد ( يعني طوري براي او پيش آمده كه راه ديگري ندارد ) و نه بر صاحب عذر و نه بر ُم ِ
عرس
يعني تنگدست و نه بر كيس كه در حرج و تنگي گرفتار شده و اين موارد كه ذكر منوديم بعض آنها
شامل بعض ديگر هم ميشود لكن ما نصوص و احاديث را برشمرديم .
 - ٤پرس بچه هنگامي كه به دوازده سال برسد حسنات او باو نفع ميدهد و هنگامي كه بالغ شد
گناهان او را مينويسند .
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 - ٥پرس بچه را بني شش سال و هفت سال بطور مترين امر به مناز ميكنند و وقتي كه نه ساله شود
او را تنبيه ميكنند و روايت شده كه مناز و روزه بر پرس بچه وقتي كه نزديك بلوغ شد واجب
ميشود و اين قول حمل بر شدت تأكيد ميشود و پرس وقتي كه نه ساله شد بجهت مترين اگر
طاقت دارد او را امر به روزه ميناميند بقدري كه طاقت داشته باشد پس اگر خييل تشنه شد افطار
ميكند و وقتي كه نزديك به حد بلوغ شد اگر روزه نگريد از او مؤاخذه ميكنند .
 - ٦واجب است كه مكلَّف آنچه را كه شارع امر فرموده انجام دهد و از هر چه نهي منوده اجتناب
كند پس هر كس بعد از آنكه فريضهاي با دليل بر او مسلم شد آن را ترك كند و انكار آنرا منايد
كافر است و بروايت ثقه حجت بر او متام ميشود و بتحقيق كه حرضت صادق عليه السالم فرمودند
 :هر گاه بواسطه ( روايت ) كيس كه در علم ما مورد وثوق و اطمينان است حجت بر كيس متام شد
و او را تصديق ننمود چنني كيس كافر است  .و از امئه عليهم السالم نقل شده كه فرمودند  :براي
هيچ يك از دوستان ما
صفحه ٣١
ابدا ً عذري نيست كه در آنچه ثقات ما از ما روايت ميكنند شك كنند يا كيس را به شك بياندازند
بتحقيق كه آن ثقات و امناء شناخته شدهاند باينكه ما ايشان را رشيك رس خود قرار ميدهيم و آن
را بواسطه ايشان بدوستان خود مريسانيم .
فصل
در نيت است و آنچه كه به نيت مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١در هر فريضهاي نيت واجب است و همينطور در هر عميل كه قصد از آن تقرب به خداي
سبحانه باشد و نيز در هر چيزي كه در آن اميد اجري باشد چون كه هيچ عميل عمل نيست مگر با
نيت .
 - ٢جايز نيست كه قصد كيس از عمل بدست آوردن چيزي جز رضاي خداي سبحانه باشد چه جلب
منفعتي باشد و چه دفع رضري و خواه از امور دنيا باشد يا از امور آخرت پس هر كس كه قصد
خود را ييك از اين امور قرار دهد مرشك است بيل جايز است كه نيت خود را تحصيل بهشت قرار
دهد از آن جهت كه خانه رضاي خدا است و جايز است كه قصد او دوري از آتش باشد از آن
جهت كه دار غضب خداست يعني باينطور كه هر گاه خداوند آتش را دوست ميداشت و از جنت
نارايض بود او آتش را ميطلبيد و از بهشت دوري ميگزيد هامنطور كه بسياري لذتها را در دنيا ترك
ميكند بجهت آنكه سخط و نارضايتي خدا در آنها است و به بسياري چيزها كه دوست منيدارد عمل
اويل آنست كه خدا را عبادت كنند بدون آنكه چيزي را با
ميكند چونكه رضاي خدا در آنها است و ٰ
او در نظر بگريند چرا كه خداوند اهل و مستحق عبادت است .
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 - ٣كيس كه قصد قربت به پروردگار را نداشته باشد و آن طور كه گفتيم براي خداوند عمل نكند
عبادت او فاسد است و اگر آن عبادت از واجبات بوده واجب است كه آنرا فقط براي خداوند و
بطلب وجه كريم او اعاده منايد .
 - ٤حد كامل در نيت آن است كه همه چيز را جز وجه پروردگار سبحانه فراموش كند
صفحه ٣٢
و ملتفت به غري او نشود هامن طور كه وقت حرف زدن با زيد و توجه باو ملتفت چيزي جز ذات
او منيشود و جز او چيزي را قصد منيكند .
 - ٥واجب است كه مؤمن نيت داشته باشد كه هر چه از فرائض خداوند بر او واجب ميشود ادا
كند و همه اوامر خدا را كه باو مريسد امتثال منايد و بتاممي حدود خداوند يعني احكام و رشايع او
عمل منايد .
 - ٦حرام است نيت اينكه آنچه از اوامر پروردگار بر او وارد ميشود يا از فرايض خداوند كه بر او
واجب ميگردد ترك كند و يا از احكام و حدود خداوند تعدي منايد پس هر كس كه چيزي از اين
امور در نيت او باشد بدون آنكه انكار آن اوامر را بكند بني خود و خداي خود فاسق است و اگر
منكر هم باشد كافر است و علت اين مطلب آن است كه مؤمن به نيت خود مخلد در بهشت
است و كافر به نيت خود مخلد در آتش است و از همني رو براي مؤمن در موقع مرض و بيامري
هامن اعامل صالح را كه در وقت سالمتي مينوشتند مينويسند و براي كافر در وقت مرض هامن
اعامل سيئه را كه در وقت صحت براي او مينوشتند مينويسند .
 - ٧مستحب است قصد انجام همه طاعات و ترك همه مكروهات اگر چه موفق باين كار نشود .
 - ٨حرام است كه خشوع قلب كمرت از خشوع بدن باشد كه اين نفاق است .
 - ٩حرام است ريا كردن در عبادات چرا كه آن رشك به خداست .
 - ١٠وسواس در نيت و عبادت حرام است چون اين كار عبادت شيطان است .
 - ١١هر عميل كه شخص بداند بحد وسواس رسيده واجب است آنرا ترك كند و عمل خود را به حد
اعتدال برگرداند .
 - ١٢هر گاه مكلف شك و سهو او زياد شود و او را از حد اعتدال بريون برد به شك و سهو خود
عمل منيكند و بنا را در عمل بر آن حدي ميگذارد كه درست بجا آورده و كرثت و زياد شدن شك و
سهو از اينجا معلوم ميشود كه در هر سه عميل يك بار شك يا سهو كند يا آنكه خودش اقرار داشته
باشد كه سهو ميكند .
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صفحه ٣٣
 - ١٣حرام است كه در وقت زياد شدن وسواس با عمل مبقتضاي وسوس ْه شيطان را عادت دهند كه
در نفس وسوسه كند .
 - ١٤از خياالت فاسد و حديث نفس در حال عبادت از كيس كه طاقت ترك آنها را ندارد عفو شده
است .
 - ١٥هر كس در مناز سهو او زياد شود هر گاه داخل مسرتاح ميشود بگويد  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو بِاللّٰ ِه ا َ ُعو ُذ
بِاللّٰ ِه ِم َن ال ِّر ْج ِس ال َّنج ِِس الْ َخبۤ ِ
يث الْ ُم ْخب ِِث الشَّ ْيطٰانِ ال َّرجۤي ِم .
فصل
در عمل و متعلقات آن است و در آن مسائيل است :
 - ١حرام است كه در ظاهر نشاط داشته و اظهار اشتياق بعمل منايد در حايل كه در خلوت از عمل
كردن تنبيل و كسالت ميورزد .
 - ٢حرام است كه انسان عمل يعني عبادت خود را بزبان بياورد به قصد آنكه مردم بر عمل او
مطلع شوند و از او بخاطر عمل تعريف كنند .
 - ٣مكروه است بازگو كردن عمل بدون قصد شهرت و اگر دو مرتبه بگويد كراهت آن شديد
ميشود .
 - ٤بايك نيست باينكه شخص از اطالع ديگري بر عمل خود خوشوقت شود البته در صوريت كه براي
اطالع ديگران عمل نكرده باشد .
 - ٥جايز است كه عمل را ظاهر منوده و خوب بانجام رسانند كه ديگري هم اقتدا به عمل آنها
منوده و بعمل و هدايت ترغيب شود البته اين كار وقتي جايز است كه براي خدا باشد و در چنني
صوريت عالوه بر جايز بودن مستحب هم هست .
 - ٦مستحب است كه عبادت را در خلوت بجا آورند .
 - ٧مستحب است كه واجبات را آشكار انجام دهند و مستحبات را پنهان .
 - ٨حرام است آشكارا عبادت كردن بقصد مشهور شدن به عبادت .
 - ٩هر كس عميل بكند باميد اجري كه براي آن عمل دانسته آن اجر باو داده ميشود
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صفحه ٣٤
اگر چه كه ام ْر آن طور كه باو رسيده نباشد .
 - ١٠مستحب است بسيار دوست داشنت عبادت چون رضاي خدا در آن است .
 - ١١مستحب است كوشش در عبادت و اختيار عبادايت كه بر نفس شديدتر باشند مادام كه نرتسد
نفس او خسته و گريزان شود .
 - ١٢مستحب است مداومت بر عمل و معتدل بجا آوردن آن و اقل مدت مداومت دوازده هالل
است آنوقت اگر خواست مشغول به عمل ديگري ميشود .
 - ١٣مكروه است كه عمل خري زياد را بعد از عمل  ،زياد بشامرند و عمل كم را قبل از آن كم
بشامرند .
 - ١٤حرام است كه گناه قلييل را كم بشامرند چه قبل از آن و چه بعد از آن .
 - ١٥واجب است معرتف باشند كه در حق خداوند در عبادت او كوتاهي كردهاند .
 - ١٦حرام است تكرب با عمل و منت گذاردن بر خدا و رسول و امئه عليهم السالم با عميل كه بجا
ميآورد .
 - ١٧بايك نيست كه انسان از انجام حسنه خوشحال شود و بر انجام معصيت محزون گردد و اين از
عالمات اميان است .
 - ١٨مستحب است تقيه باينطور كه در غري وقت رضورت نزد مخالف چنني وامنود كند كه هم
اعتقاد او است .
 - ١٩واجب است تقيه در وقتي كه الزم شود و آن در هر مطلبي است كه فرزند آدم بآن مضطر
شود و تقيه تا ظهور قائم عجل الله فرجه ادامه دارد .
 - ٢٠حرام است ترك تقيه در موقعي كه تقيه الزم است .
 - ٢١محل تقيه جايئ است كه قوم سويئ غالب باشند و حكم و فعل آنها حكم و فعل حق نباشد
پس هر چه كه مؤمن در ميانه آنها انجام دهد از اعاميل كه منتهي به فساد در دين منيشود عيبي
ندارد .
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 - ٢٢مكروه است كه مرد عبادت را بر نفس خود تحميل كند تا جايئ كه نفس از آن دلزده و
گريزان شود .
صفحه ٣٥
 - ٢٣مستحب است ميانهروي در عبادت بطوري كه عمل كند مثل كيس كه اميد دارد كه در پريي
از دنيا رود اما سزاوار است كه پرهيز او از معايص مثل كيس باشد كه گويا فردا از دنيا مريود .
 - ٢٤مستحب است كه هر گاه انسان قصد خريي را منود تا منرصف نشده آن را بجا بياورد و عقب
نياندازد .
 - ٢٥مكروه است كسالت ورزيدن از عبادت .
 - ٢٦هر كس مرتد شود و پس از آن توبه كند هر عميل كه در حال اميان اولش كرده براي او
حساب ميشود .
 - ٢٧مخالف و ناصب هر گاه مبذهب حق گرويدند از اعاميل كه كردهاند جز زكوة چيزي را اعاده
منيكنند و مستحب است كه اگر حج كردهاند حج را نيز اعاده كنند .
 - ٢٨اعامل شخص قبول منيشود مگر به دوستي آل محمد عليهم السالم و امام قرار دادن ايشان و
اقرار بفضائل آنها و پذيرفنت از كساين كه حامل آن فضائل هستند و تسليم براي روايت كنندگان آن
فضيلتها و دوستي دوستان و برائت از دشمنان آن بزرگواران .
 - ٢٩هر كس در ييك از اين امور متوقف باشد يا منكر باشد يا شك كند و يا متحري باشد و بعد از
آن خدا بر او منت گذارد و بآنها اقرار منايد همه اعامل او حساب ميشود و بغري از زكوة چيزي را
اعاده منيكند آن هم در صوريت كه در غري محل خودش داده باشد بجهت اينكه زكوة حق مردم
است .
 - ٣٠هر كس متدين به دين قومي بوده احكام آن دين بر او جاري است و از آن سؤال كرده
ميشود .
اين بود مخترص و مجمل مطالبي كه ما ميخواستيم در اول كتاب بيان منائيم و احكام بطور تفصيل
در ضمن كتاب ان شاء الله تعايل بيان خواهد شد و از خدا توفيق بر امتام ميطلبيم و از او مسألت
دارم كه اين عمل من خالص از براي وجه او باشد كه صاحب جالل و اكرام است و اميدوارم كه
خداوند مرا از خطا و لغزش حفظ فرمايد كه هرآينه
صفحه ٣٦
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او مراقب است و تسديد ميكند و اميدم تنها باوست و از او ميخواهم كه اين كتاب مرا در طول
دهر و تا منتهاي روزگار صدقه جاريهاي قرار دهد و تا روز قيامت با انتفاع هر كيس از آن مبن
ثواب دهد و اين كتاب من از چيزهايئ كه مبرور ماه و سال منقرض ميشوند نباشد و از خداوند
اميد دارم بحق منزلت و مقام بلند محمد و آل كرام آن حرضت كه درودهاي خداوند ملك عالّم بر
ايشان باد كه عمر اين بنده را طوالين فرمايد تا امتام اين كتاب را ببينم و حول و قوهاي نيست مگر
از خداي عيل عظيم و درود خدا بر محمد و آل اطهار او باد و لعنت خدا بر ناصبني آن بزرگواران
ابد اآلباد .
و نخست از كتاب طهارت رشوع ميكنيم چنانكه معمول است و بعد از آن ساير كتابها را ان شاء
الله برتتيبي كه حكمت اقتضا ميكند خواهيم آورد پس رشوع ميكنيم به نوشنت كتابها و ال حول و ال
قوة اال بالله العيل العظيم .
صفحه ٣٧
*****
صفحه ٣٨
كتاب طهارت
و در آن پنج باب است :
باب اول
در احكام آبها است و در اين باب چهار مقصد است :
مقصد اول
در آب مطلق است يعني آب خالص و در آن سه مطلب است :
مطلب اول
درباره آب است بطور كيل و در آن مسائيل است :
 - ١بدانكه خداي سبحانه آب را طهور قرار داده يعني پاك و پاك كننده است و چيزي آن را نجس
منيكند مگر آنچه كه رنگ يا طعم يا بوي آن را تغيري دهد خواه آن آب زياد باشد يا كم  ،جاري
باشد يا راكد از جايئ بجوشد يا غري جوشنده باشد .
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 - ٢سزاوار است كه براي وضو و غسل و رشب از آيب كه بآن نجاستي رسيده پرهيز كنند مگر آنكه
مقدار آن آب در مقابل نجاستي كه بآن رسيده زياد باشد و آب بر نجاست غلبه داشته باشد .
 - ٣آيب كه چارپايان در آن بول منودهاند تا وقتي كه تغيري نكرده و به حد آب مضاف نرسيده سزاوار
است كه از آن پرهيز شود و اگر تغيري منوده و به حد مضاف رسيده تطهري با آن آب جايز نيست .
 - ٤سزاوار است كه در وضو از آيب كه رنگ و طعم آن عوض شده و آيب كه يهودي يا نرصاين دستش
را در آن داخل كرده اجتناب كنند .
صفحه ٣٩
 - ٥سزاوار است از آب باراين كه در راهها مانده بعد از سه روز از قطع شدن باران دوري كنند پس
اگر چيزي از آن به شخص برسد آن را ميشويد و اما آب باراين كه در صحراها مانده اشكايل ندارد .
 - ٦هر گاه مرداري در آب باشد سزاوار نيست از طريف كه نزديك آن است وضو بگريند و از طرف
ديگر آب وضو ميگريند .
 - ٧سزاوار است از آيب كه عقرب در آن افتاده و مرده يا ماري در آن داخل شده و از آن بريون
آمده اجتناب كنند و با آن آب وضو نگريند .
 - ٨سزاوار است از آيب كه مارمولك در آن افتاده اجتناب كنند .
مطلب دوم
در احكام چاه است و در آن مسائيل است :
 - ١آب چاه واسع است چيزي آن را نجس منيكند مگر آنكه بو يا مزه يا رنگ آن بواسطه نجاست
تغيري كند .
 - ٢هر گاه آب چاه بواسطه چيز نجيس تغيري كرد از آن ميكشند تا بو و رنگ و مزه آن برود و آب
پاك شود .
 - ٣جانوري كه خون ندارد اگر در چاه بيفتد اشكايل ندارد .
 - ٤هر گاه سا ّم ابرص كه چلپاسه بزرگي است در چاه بيفتد سزاوار است كه آب چاه را با حركت
دادن دلو بهم بزنند .
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 - ٥سزاوار است كه هر گاه گنجشيك در چاه بيفتد و يا بول بچه از شري باز شدهاي در آن بريزد يا
پوستهاي وزغ از چاه خارج شود يك دلو آب از آن بكشند .
 - ٦هر گاه مرغ و امثال آن يا موش در چاه بيفتد سزاوار است كه دو دلو آب از آن بكشند .
 - ٧و هر گاه چيز كوچيك كه نجس باشد در چاه بيفتد و يا قطرات بول يا خون در آن بريزد و سگ
يا گربه يا چارپا يا خوك و يا مرغ در چاه افتاده و مبريند و يا خوين كه از دماغ ميآيد در آن جاري
شود يا كبوتر يا مرغ كشتهاي در آن بيفتد بايد چند دلو آب
صفحه ٤٠
از چاه بكشند و اين چند دلو را در حديث به لفظ دالء فرمودهاند كه جمع دلو است و حد اقل
معني دالء دو دلو است چنانكه از اهل عصمت عليهم السالم در معني جمع روايت شده كه اقل
جمع دو واحد است .
 - ٨براي افتادن وزغه يعني مارمولك سه دلو ميكشند .
 - ٩و هفت دلو در وقتي كه جنب در چاه برود يا حيواين كه جثه آن در حدود گربه تا گوسفند
است و يا چلپاسه بزرگي در چاه بيفتد و از هم بپاشد و متفسخ شود .
 - ١٠و براي عذره يعني مدفوع ده دلو ميكشند .
 - ١١و اگر قطره خمري در آن بريزد يا ميتي در آن بيفتد يا گوشت خويك و يا مويش كه بدنش از
هم بپاشد بايد بيست دلو بكشند .
 - ١٢و يس دلو كشيدن براي وقتي است كه آب باراين كه در آن بول و عذره و بولهاي چارپايان و
پشكل آنها و فضله سگ باشد در چاه بريزد و يا گوسفندي كه ذبح شده در حايل كه از رگهاي او
خون مرييزد در چاه بيفتد .
 - ١٣و چهل دلو براي وقتي كه مدفوع در چاه افتاده و در آن حل شود .
 - ١٤و هفتاد دلو براي وقتي است كه انساين در آن مبريد .
 - ١٥و صد دلو براي وقتي كه مرداري در آن بيفتد و بگندد .
 - ١٦و براي االغ و شرت بايد يك كر بكشند .
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 - ١٧و اگر گاو و مثل آن در چاه مبريد يا خمر در آن بريزد همه آب چاه را بايد بكشند و هر گاه
آب زياد است و غالب ميشود يك روز تا شب ميكشند عدهاي متصدي ميشوند و دو نفر دو نفر
يك روز تا شب آب ميكشند و در اين اندازهها مقادير بيشرتي هم در هر مورد روايت شده و ما آن
را حمل بر شدت تنظيف منوده و اختصارا ً روايت نكرديم .
 - ١٨اينكه بالوعه يعني گودال يا مجري يا چاه فاضالب به چاه آب نزديك باشد باعث كراهت
منيشود و تا وقتي كه آب چاه تغيري نكرده از آن براي غسل و وضو و رشب برميدارند .
صفحه ٤١
 - ١٩از نظر رعايت پاكيزگي و مصونيت سزاوار است كه بني چاه آب و بالوعه بالوعه ( بضم الم و
فتح عني ) چاه فاضل آب در خانه  .چاهي كه در آن آب باران و آبهاي گنديده ريخته ميشود .
فرهنگ عميد .
فاصلهاي بگذارند باينطور كه هر گاه چاه از نظر جهت جريان آب در باال دست واقع شده و
بالوعه پائني دست است و فضوالت و آب در آن ميامند و نفوذ منيكند كه به چاه آب برسد الاقل
سه ذراع ذراع از آرنج است تا رس انگشتان در حدود نيم مرت يا كمرت  .م .
فاضالب را با چاه آب فاصله بدهند و اگر چاه پائني دست واقع شده و مج ٰري يا گودال فضوالت باال
دست است و كثافات در آن ميامند نُه ذراع فاصله دهند اما اگر فضوالت در بالوعه كم ميامند يا
منيامند ديگر دوري و نزدييك مانعي ندارد و روايت شده در دشت و زمني نرم هفت ذراع و در جاي
كوهستاين پنج ذراع و روايت شده اگر بالوعه باال دست چاه باشد هفت و اگر پائني آن باشد پنج
ذراع در هر طرف كه باشد و اين بسيار است و روايت شده هر گاه بني آن دو يك ذراع باشد اگر
چاه باال دست است اشكايل ندارد اگر چه بخار هم داشته باشد و روايت شده هر گاه چاه نظيفه
در طرف شامل باشد و چاه مسرتاح در جنوب آن اگر بني آنها چند ذراعي باشد رضر منريساند و اگر
بعكس باشد دوازده ذراع و اگر مبحاذات هم باشند نسبت به شامل هفت ذراع ( ظاهرا اين روايت
مربوط به منطقه خايص است  .م ) و روايت شده اگر چاه بطرف مسيل و مجراي آب باشد يعني از
بالوعه بآن نزديكتر باشد ده ذراع فاصله قرار ميدهند و همه اينها براي تنظيف و پاكيزگي است و
اصل هامن است كه در مسأله قبل گفتيم .
مطلب سوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١جايز نيست تطهري تطهري يعني وضو و غسل و شسنت چيزهاي نجس جهت حصول طهارت  .م .
با آب نجس و آيب كه طهارت و نجاست آن مورد شبهه
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صفحه ٤٢
است باين معني كه دو ظرف باشد ييك نجس و ديگري پاك و مشتبه شده باشد كه با هيچكدام
تطهري منيكنند و همچنني رشب آب نجس جايز نيست مگر آنكه كيس ناچار شود .
 - ٢آيب كه غصب شده باشد استعامل آن در هيچ كاري جايز نيست .
 - ٣اگر يقني داشته باشيم كه آيب پاك است به رصف اينكه وهم يا شك يا ظني بربيم كه چيزي در
آن افتاده كه آن را نجس كرده نجس منيشود .
 - ٤اگر بعد از استفاده از آيب انسان ببيند كه چيز نجس كنندهاي در آن است اشكايل ندارد چون
احتامل مريود كه هامن وقت كه آن را ديده يعني بعد از استعامل در آب افتاده باشد .
 - ٥گِل حاصل از باران تا سه روز اگر به جامه برسد مانعي ندارد مگر آنكه بدانند كه بعد از باران
چيزي آن را نجس منوده اما بعد از گذشنت سه روز از باران از آن گل اجتناب ميناميند و به هر چه
برسد آنجا راميشويند و گل باران كه در صحراها است اگر به لباس برسد مانعي ندارد و مناز در آن
در طول زمستان جايز است .
 - ٦هر كس دستش را به لگن يا ظريف كه نجس بوده زده است و قبل از شسنت آنرا داخل ظرف آيب
منوده سه كف از آن آب مرييزد .
 - ٧روايت شده اشكايل ندارد كه با موي خوك ريسامن بسازند و با آن آب از چاه بكشند و با آن
آب وضو بگريند و از آن بياشامند .
 - ٨روايت شده مانعي ندارد كه از پوست خوك دلو بسازند و با آن آب بكشند .
 - ٩اگر موش يا عقرب و امثال آن در آب بيفتد سزاوار است كه سه بار از آن آب بريزند و كم
ريخنت و زياد ريخنت فرق ندارد آنگاه از آن مينوشند و وضو ميگريند .
 - ١٠سزاوار نيست در غسل و وضوء و امور مربوط به تطهري و خمري كردن و شسنت بدن از آيب كه
آفتاب آنرا گرم كرده استفاده كنند چون باعث برص يعني پييس ميشود .
صفحه ٤٣
مقصد دوم
در آب مضاف و مايعات است و در آن مسائيل است :
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ٌ
مضاف اليه آب مضاف آيب
 - ١تطهري يعني وضو و غسل و شسنت چيزهاي نجس با آب مضاف و آب
است كه تا اسم آنرا همراه چيز ديگر بطور اضافه نربند شناخته منيشود مثل آب كدو مثالً و آب
مضاف اليه آيب است كه جسم پايك مثل زعفران بآن افزودهاند  .مصنف اعيل الله مقامه .
مثل گالب و آب كدو و آب زعفران و آب خلوق كه نوعي طيب است و امثال اينها جايز نيست بيل
مگر آنكه چيزي كه بآن اضافه شده بطوري باشد كه آن را از اطالق نياندازد يعني اسم آن هنوز آب
مطلق باشد كه در چنني حالتي آن آب پاك است و پاك كننده و تطهري با آن جايز است .
 - ٢رخصتي روايت شده در غسل كردن با گالب و وضو گرفنت با آن براي مناز .
 - ٣رخصتي روايت شده در خصوص خون كه آن را با آب دهان بشويند .
 - ٤جايز است كه با استفاده از دهان آب بريزد و چيزي كه به لباس او رسيده بشويد .
 - ٥تطهري با هيچيك از مايعات امثال شري و روغن و غري آنها جايز نيست .
 - ٦هر گاه مويش در روغن افتاد و ُمرد اگر روغن جامد است موش را با آنچه كه اطراف آن بوده
بردار و بريون بيانداز و مابقي را بخور و اگر مايع است از آن مخور و براي چراغ استفاده كن و
حكم روغن زيتون هم همني است .
 - ٧هر گاه موش در آبگوشت بيفتد آب آن را ريخته گوشتش را ميشويند و ميخورند .
 - ٨عيبي ندارد چيزي كه خون ندارد در مايعات مبريد .
مقصد سوم
در آب مستعمل است و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١آيب كه مرد با آن وضو گرفته و در ظرف پاكيزهاي است عيبي ندارد كه ديگري آن
صفحه ٤٤
را برداشته و با آن وضو بگريد .
 - ٢مستحب است وضو گرفنت از زيادي وضوي جامعتي از مسلامنان .
 - ٣خوردن آيب كه از وضو زياد آمده اشكايل ندارد و بعيد نيست كه رجحان هم داشته باشد .
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 - ٤آنچه از آيب كه جنب با آن مشغول غسل است ترشح كند و در ظرف يا بلباس بريزد اشكايل
ندارد چه از بدن او ترشح شود و چه از زمني اگر چه كه محل غسل او مسرتاح باشد .
 - ٥آيب كه در حامم از شست و شوي بدنها حاصل ميشود بايك بآن نيست و اگر به لباس يا تن رسيد
آن را منيشويند مگر آنكه گلآلود باشد و بخواهند گل را بشويند .
 - ٦وضو گرفنت با آيب كه با آن رخت شستهاند يا آيب كه جنب با آن غسل كرده و امثال اينها مكروه
است .
 - ٧سزاوار است از آيب كه بول يا نجاست را با آن شستهاند در صورتيكه آن آب تغيريي نكرده
بجهت پاكيزگي اجتناب منايند و اگر تغيري كرده اجتناب از آن واجب است .
 - ٨هر كس از گودايل آب برميدارد كه غسل كند و ميرتسد زيادي آب غسل او دوباره بآن گودال
برگردد سزاوار است كه يك كف آب روي زمني پيش روي خود بريزد و يك كف پشت رسش و كفي
بطرف راست و كفي بطرف چپ آنگاه غسل كند و همچنني هر گاه در چنني محيل وضو ميگريد و
آب آن گودال كم است ترشحي بطرف راست و چپ و پيش روي خود ميكند .
 - ٩از آيب كه جنب با آن غسل كرده و در جايئ جمع شده يا آيب كه شخيص با آن از بول تطهري
منوده سزاوار نيست كه وضو بگريند مگر در وقت رضورت .
 - ١٠وضو گرفنت با آبهاي گرمي كه در كوهها پيدا ميشود و بوي گوگرد ميدهد اشكايل ندارد و شفا
جسنت از آن آبها و چشمه هاي آب گرم كه در كوهها يافت ميشود مكروه است بجهت اينكه گرماي
آنها از انتشار حرارت جهنم است .
صفحه ٤٥
 - ١١بايك نيست كه آب استنجاء يعني آيب كه با آن از نجاست تطهري كردهاند به لباس برسد .
 - ١٢سزاوار نيست انسان عادت خود قرار دهد كه از بقيه آيب كه براي استنجاء استفاده كرده و
دست خود را بدون شسنت در آن داخل ميكرده وضو بگريد .
 - ١٣غسل كردن با آيب كه ديگري در آن غسل منوده سزاوار نيست چون در استعامل آن خوف ابتال
به برص است .
 - ١٤سزاوار است كه از فاضلآب حامم كه در چاهي جمع ميشود دوري كنند پس با آن غسل
نناميند .
مقصد چهارم
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در اسئار است يعني چيزهاي نيمخورده و در آن مسائيل است :
 - ١نيمخورده حيوانات طاهر  ،پاك است و مانعي از آن نيست .
 - ٢سزاوار نيست وضو و غسل و رشب از آيب كه سگ يا خوك از آن خورده و يا مرغي كه در منقار
او نجاستي بوده و آيب كه از نوشيدن يهودي و نرصاين و حرامزاده و مرشك و هر كه مخالف اسالم
باشد مانده است و هر حيواين كه گوشت آن خورده منيشود از جمله حيوان نجاست خوار و حيواين
كه كيس با آن جمع شده است و از همه اينها شديدتر ناصب است پس از آب نيمخور همه اينها
بايد دوري كرد .
 - ٣سزاوار است از آيب كه سگ از آن نوشيده اجتناب كنند مگر آنكه حوض بزرگي باشد كه از آن
آب برميدارند .
 - ٤براي وضو سزاوار است از آيب كه حائض از آن نوشيده استفاده نكنند بخصوص وقتي كه در باب
نظافت مورد اعتامد نباشد و همچنني از زيادي وضوي حائض و آيب كه زن جنب از آن نوشيده و
اين در وقتي است كه زن مورد اعتامد نباشد ( يعني مطمنئ نيستي كه آيا دست آلوده خود را بآن
زده يا نه ) پس از اين آب وضو منيگريي اما هر گاه زن جنب دستهاي خود را قبل از آنكه در آن
ظرف داخل كند شسته باشد
صفحه ٤٦
اشكايل ندارد و نوشيدن از چيزي كه حائض از آن خورده مانعي ندارد .
 - ٥خوردن نيمخورده موش سزاوار نيست و خوب نيست غذايئ را بجهت آنكه گربه از آن خورده
ترك منايند .
باب دوم
در وضوء و احكام آن است و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در موجبات وضو است و چيزهايئ كه آن را ميشكند و چيزهايئ كه آن را منيشكند و در آن چند
فصل است :
فصل
در اموري است كه حدوث آنها موجب وضو است :
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 - ١بول .
 - ٢غايط .
 - ٣خارج شدن باد .
 - ٤خوايب كه بر عقل و گوش انسان غالب شود .
 - ٥استحاضهاي كه در آن خون پنبه را سوراخ منيكند .
پس هر گاه ييك از اين اسباب پديد آمد وضو گرفنت بعد از آنها جهت اموري كه انجام آنها مرشوط
به طهارت است واجب ميشود و اموري كه مرشوط به طهارت هستند دو امرند ييك مناز واجب و
ديگري طواف واجب و وضوء براي امري غري از اين دو باصل رشع واجب نيست بيل در موارد
بسياري كه نص دارد وضو داشنت مستحب است و ذكر آنها خواهد آمد .
صفحه ٤٧
فصل
در شمردن مواقعي است كه مستحب است انسان در آن مواقع با وضو باشد :
 - ١هنگام خواب .
 - ٢براي آماده شدن بجهت مناز قبل از رسيدن وقت آن .
 - ٣براي بجا آوردن بقيه مناسك حج ( غري از طواف واجب ) .
 - ٤براي داخل شدن به مسجد .
 - ٥براي اينكه انسان بر طهارت باشد .
 - ٦براي دست كشيدن بر نوشته كتاب خدا و نوشنت آن بر صفحات و نزديكرت باحتياط آن است كه
وقتي مس قرآن الزم ميشود وضو را ترك نكند .
 - ٧براي نزدييك با زن حامله .
 - ٨براي مناز نافله و بجا آوردن مناز نافله مرشوط به وضو داشنت است .
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 - ٩هنگام مس ورق قرآن و تعليق آن ( يعني وقتي كه چيزي از قرآن را به لباس يا گردن خود
ميآويزند ) .
 - ١٠براي قراءت قرآن .
 - ١١براي مناز بر جنازه .
 - ١٢براي كيس كه ميخواهد ميت را در قربش بگذارد .
و همچنني وضو در بعض موارد براي كم كردن اثر حدث است نه براي رفع آن و يا براي آن است
كه اثر طهارت را بيفزايد و براي نوع اول چند مورد است :
 - ١براي خوابيدن شخص جنب .
 - ٢براي نزدييك مجدد ( قبل از غسل ) چون حرضت صادق عليه السالم براي بازگشت بجامع وضو
ميگرفتند .
 - ٣هر گاه بخواهند بعد از نزدييك با كنيزي با كنيز ديگر نزديك شوند .
 - ٤هر گاه جنب بخواهد چيزي بخورد يا بياشامد .
 - ٥هر گاه حائض بخواهد چيزي بخورد .
صفحه ٤٨
 - ٦مستحب است وضو براي جنب هنگامي كه بخواهد ميت را غسل دهد .
 - ٧كيس كه ميت را غسل داده مستحب است كه چون بخواهد با اهل خود نزديك شود وضو بگريد
.
 - ٨مستحب است كه حائض در وقت هر منازي وضو بگريد و ذكر خدا را بناميد .
و براي نوع دوم يعني افزودن اثر طهارت نيز مواردي است مثل تجديد وضوء و تجديد وضوء براي
مناز مغرب و عشاء و صبح مؤكد است و همچنني در دو وقت سزاوار است وضو داشته باشند :
 - ١وقتي كه كيس ميخواهد حاجتش روا شود كه وضو ميگريد و پي حاجت خود مريود .
 - ٢وقتي كه انسان از سفر ميآيد و بر اهل خانه خود وارد ميشود خوب است كه وضو بگريد تا
ناخوشآيندي نبيند .
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و بعد از آنكه وضو گرفتي چيزي آنرا نقض منيكند مگر آنچه كه ذكر شد باضافه خروج مني و جامع
و حيض و استحاضه و نفاس .
فصل
در چيزهايئ است كه نه موجب وضو هستند و نه شكننده آن جز آنكه وضو گرفنت در وقت حدوث
آنها مستحب است و آنها عبارتند از :
 - ١خارج شدن كرم كدو .
 - ٢خنديدن در مناز .
 - ٣قي كردن .
 - ٤جاري شدن خون از بدن .
 - ٥شعر باطل زياد خواندن و آن در بيشرت از چهار بيت است .
 - ٦ظلم كردن شخص به رفيق و معارش خود .
 - ٧دروغ گفنت بخصوص اگر دروغ بر خدا و رسول و امئه عليهم السالم باشد كه وضو گرفنت بعد از
چنني عميل بسيار مؤكد ميشود .
صفحه ٤٩
 - ٨اينكه مرد از روي شهوت زن را ببوسد .
 - ٩دست ماليدن به فرج زن .
 - ١٠هر گاه دست را بداخل دبر خود بربد يا بباطن احليل خود دست بزند يا آن را بگشايد .
 - ١١هر گاه ببدن سگ دست بكشد .
 - ١٢هر گاه مجويس را مس منايد .
 - ١٣هر گاه بواسطه شهوت يا غري شهوت مذي مذي آيب است كه بواسطه شهوت از آلت مرد
خارج ميشود و جهش ندارد و باعث سستي منيشود .
از او خارج شود .
صفحه | 67

 - ١٤خارج شدن ودي ودي آيب است كه بعد از بول خارج ميشود .
.
 - ١٥خارج شدن رطوبتهاي مشتبه بعد از ادرار و بني اصحاب مشهور است كه هر گاه بعد از بول
استرباء استرباء آن است كه بعد از بول طوري بآلت دست بكشند كه ادرار مانده در مج ٰري خارج
شود .
نكرده و پس از آن چيزي خارج شد وضو واجب است و اگر استرباء كرده واجب نيست و اين
باحتياط نزديكرت است .
 - ١٦اگر فراموش كند بعد از بول تطهري منايد و وضو بگريد  ،تطهري ميكند و وضو را اعاده ميناميد .
فصل
در احكام كساين است كه قطرات بول از آنها دفع ميشود و احكام شخص مبتال به اسهال و خيص
يعني كيس كه خواجه است و در اين فصل مسائيل است :
 - ١واجب است شخيص كه قطرات بول و خون از او دفع ميشود كيسهاي بخود بياويزد و آلت خود
را در آن قرار دهد و سزاوار است كه در آن كيسه پنبه بگذارد و بني دو مناز را بيك اذان و دو اقامه
جمع كند يعني براي مناز اول اذان و اقامه ميگويد
صفحه ٥٠
و براي دومي فقط اقامه ميگويد .
 - ٢كيس كه مبتال به اسهال است اگر در حني مناز حاجت پيدا كند ميتواند كه برود و برگردد و
واجب است كه وضو بگريد و بنا بر هامن جايئ ميگذارد كه مناز را قطع كرده و بقيه را ميخواند .
 - ٣براي شخص خواجهاي كه پشت رس هم رطوبت ميبيند سزاوار است كه يكبار در طول روز بر
خود ترشح منايد و الزم نيست كه وضو بگريد مگر بعد از بول .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس يقني دارد كه وضو گرفته بعد شك كند در اينكه بعد از آن حديث يعني چيزي كه وضو
را باطل ميكند از او رس زده يا نه اين شك وضوي او را منيشكند .
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 - ٢اگر كيس شك كند واحتامل دهد كه امر مبطل وضويئ از او رس زده به رصف اين شك جايز
نيست كه وضو راتجديد كند .
 - ٣داخل شدن در مناز بدون وضو جايز نيست ولو در حال تقيه باشد .
 - ٤گفته شده كه مكروه است بدون وضو دست بر نوشته قرآن بكشند و نزديكرت باحتياط آن است
كه چنني كاري نكنند .
 - ٥نوشنت قرآن بدون وضو مكروه است .
 - ٦آويخنت قرآن ببدن يا لباس و دست ماليدن به نوشته قرآن بدون وضو مكروه است .
 - ٧دست زدن به ورق قرآن بدون وضو جايز است .
 - ٨جايز است كه منازهاي شب و روز همه را بايك وضو بخواند يعني تا وقتي كه محدث نشده .
 - ٩هر كس شك كند كه وضو دارد يا نه وضو ميگريد خواه مطمنئ است كه مبطل از او رس زده اما
شك دارد كه آيا بعد از آن وضو گرفته يا نه و خواه آنكه به هر دو يقني داشته باشد و شك او در
تقدم و تأخر باشد كه آيا وضو پيش از حدث بوده يا بعد از
صفحه ٥١
آن .
 - ١٠منازي كه شخص بدون وضو خوانده بحساب منيآيد چه از روي عمد بوده و چه از روي سهو .
مقصد دوم
در بيان افعال وضو است و چگونگي آن افعال و در اين مقصد چند مسأله است :
 - ١واجب است نيت در وضوء باين طور كه قصد او از وضوء وجه پروردگار باشد نه چيز ديگر .
 - ٢شسنت وجه يعني صورت واجب است و حدود آن از دو طرف جايئ است كه انگشت وسطي و
شست بآن مريسد و از باال محل ُرسنت مو و از پائني چانه است پس دايرهاي كه دو انگشت شست و
وسطي بر آن مرور ميكنند از وجه حساب ميشود و باقي از وجه نيست .
 - ٣واجب است كه از باالي صورت رشوع كنند و بايد از باالي آن بطرف پائني بشويند .
 - ٤واجب است طوري بشويند كه آب كامالً به همه جاي صورت برسد .
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 - ٥نزديكرت باحتياط آن است كه صورت را با دست راست بشويند و اصحاب آن را مستحب
شمردهاند .
 - ٦واجب است شسنت دستها از آرنج تا رس انگشتان .
 - ٧واجب است رشوع كردن از آرنج آنگاه از آرنج بطرف رس انگشتان ميشويند .
 - ٨واجب است دستها را بطور كامل بشويند كه آب به همه جا برسد .
 - ٩واجب است كه اول دست راست را بشويند .
 - ١٠واجب است كه مرد از طرف بريون ساعد خود رشوع به شسنت كند و زن از طرف داخل ساعد
ابتدا منايد .
 - ١١واجب است كه هر گاه چيزي مثل انگشرت يا النگو مانع رسيدن آب به پوست
صفحه ٥٢
باشد آن را جلو و عقب بربند تا آب بزير آن برسد و اگر كيس جابجا كردن انگشرت را فراموش كرد تا
بنامز ايستاد مناز را اعاده منيكند .
 - ١٢واجب است مسح جلوي رس بر روي پوست آن يا موي آن با رطوبت دست كه از شسنت باقي
مانده .
 - ١٣مسح كردن همينقدر كه بآن مسح بگويند كايف است و مسح محل وسيعي واجب نيست نه
براي مردان و نه براي زنان و امر در همه منازها همني طور است مگر مناز صبح كه نزديكرت باحتياط
آن است كه زنها جاي سه انگشت را مسح كنند .
 - ١٤واجب است كه مسح رس با رطوبت دست راست باشد .
 - ١٥جايز است مسح رس از جلو بعقب و يا از عقب به جلو .
 - ١٦واجب است مسح پشت پاها با رطوبت دست .
 - ١٧واجب است مسح پاي راست با دست راست و مسح پاي چپ با دست چپ .
 - ١٨مسح پا در طول و عرض بقدر مس ّٰمي كايف است و وسيع گرفنت محل مسح واجب نيست بيل
در مورد طويل كه مسح ميكنند نزديكرت باحتياط آن است كه متام پشت پا را مسح كنند .
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 - ١٩مسح دو قدم از جلو به عقب و از عقب به جلو بهر دو صورت جايز است .
 - ٢٠اگر جداگانه مسح ميكشد از پاي راست رشوع ميكند و جايز است كه هر دو پا را با هم مسح
منايد .
 - ٢١محل مسح مابني رس انگشتان است و كعب و آن مفصيل است كه زير استخوان ساق است .
 - ٢٢ترتيب بني اعضاء در وضو بايد بهامن صوريت باشد كه خداوند واجب فرموده يعني بايد ابتدا
به شسنت صورت منايند و بعد از آن دست راست و بعد دست چپ بعد مسح رس بعد مسح دو
قدم با هم يا باين طور كه اول پاي راست را مسح كنند و بعد پاي چپ را .
صفحه ٥٣
مقصد سوم
در مستحبات است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است مسح رس با سه انگشت .
 - ٢مستحب است كه مسح قدم را در طول بطور كامل بكشند از رس انگشتان تا كعب بلكه اين
كار باحتياط نزديكرت است ولو آنكه در عرض بقدر مس ٰمي باشد بلكه مستحب است مسح دو قدم
با متام كف دست از رس انگشتان تا كعب يعني تا برابر قوزك پا .
 - ٣مستحب است كه پاها را ييك ييك مسح بكشند .
 - ٤مستحب است كه براي شسنت دست راست دست چپ را در آب فرو برند و آب بردارند و جايز
است دست راست را در آب فرو برده آب بردارند و در دست چپ بريزند .
 - ٥مستحب است از ظريف وضو بگريد كه دست خود را در آن داخل منوده و ازآن آب برميدارد .
 - ٦مستحب است اسباغ وضوء باين ترتيب كه هر عضو را با دو كف آب بشويد و هر كس يقني
نداشته باشد كه يكبار شسنت او را كايف است اجري براي دو بار شسنت ندارد .
 - ٧مستحب است وضو گرفنت با يك ُم ّد آب و مد يك و نيم رطل مدين است و آن دويست و نود و
دو درهم و نيم ميباشد درهم برابر  ٢گرم است .
و روايت شده كه مد وزن دويست و هشتاد درهم است ( مرتجم گويد يك مد معادل  /١٥٣مثقال
صرييف و تقريباً برابر  /٧٠٧گرم است ) .
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 - ٨مستحب است باز گذاردن دو چشم وقت شسنت صورت در وضوء .
 - ٩سزاوار است پيش از آنكه براي وضو دست خود را در ظرف آب فرو برد دستها
صفحه ٥٤
را بشويد اگر از خواب بيدار شده يكبار دست خود را بشويد و همچنني اگر بول كرده يكبار
بشويد و روايت شده از حدث بول و غايط دو بار دست خود را بشويد .
 - ١٠سزاوار است كه قبل از وضوء سه مرتبه مضمضه كند يعني آب در دهان خود بگرداند و سه
مرتبه استنشاق منايد يعني آب در بيني خود بكشد و بعد بريزد .
 - ١١مستحب است بسم الله گفنت براي وضو .
 - ١٢مستحب است هنگامي كه ميخواهد وضو بگريد قبل از دست زدن بآب و وقت مضمضه و
استنشاق و شسنت رو و دست راست و چپ و مسح رس و پاها و هنگام فارغ شدن از وضو دعاهايئ
را كه روايت شده بخواند .
 - ١٣مستحب است خواندن سوره انا انزلناه در اثناي وضو و بعد از آن .
 - ١٤مستحب است در شسنت رو آب را بر صورت بزنند و بپاشند .
 - ١٥مستحب است كه هنگام وضوء اول مسواك بزنند و بدنبال آن وضو بگريند .
مقصد چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس در وضو رعايت ترتيب بني اجزاء را نكند برميگردد و از هر جا كه مخالف ترتيب عمل
كرده بطور صحيح عمل ميكند تا ترتيب وضوي او درست شود و آن قسمتي را كه درست انجام
داده بوده اعاده منيكند پس اگر مثال پيش از شسنت صورت دست راست را شسته بوده برميگردد و
صورت را ميشويد بعد دست راست را ميشويد و اگر چپ را قبل از راست شسته برميگردد و دست
راست را ميشويد بعد دست چپ را ميشويد و بهمني ترتيب در باقي موارد و هر كس از شسنت
دست راست رشوع كند بعد صورت را بشويد آن وقت متذكر شود دست راست را ميشويد و هر
كس دست چپ را پيش از دست راست بشويد بعد دست راست را بشويد آن وقت متذكر شود دو
مرتبه دست چپ را ميشويد و ادامه ميدهد تا آخر وضو و هكذا .
 - ٢هر كس عضوي را فراموش كرد برميگردد بهامن عضو و مابعد آن را اعاده ميكند
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صفحه ٥٥
و اگر در حال مناز متذكر شد برميگردد و بر هامن عضو كه فراموش كرده بوده بنا گذارده وضو
ميگريد و مناز را اعاده ميكند .
 - ٣تقسيم وضو جايز نيست باينطور كه يك عضو را بشويد و باقي را براي وقت ديگر بگذارد و
هرآينه واجب است كه هر عضوي را پس از عضو ديگر بشويد و حد فاصله انداخنت كه مبطل وضو
است اين است كه عضوهايئ كه قبالً شسته خشك شوند اما اگر بدون اينكه فاصله بياندازد خشك
شوند مانعي ندارد و نزديكرت باحتياط آن است كه وضو را اعاده كند .
 - ٤روايت شده هر كس از شسنت جايئ از صورت خود غافل شود بعد بفهمد كه اين قسمت شسته
نشده هر وقت فهميد با رطوبت عضو ديگري از بدن خود كه هنوز از وضو مرطوب است آن
قسمت را تر ميكند و باقي اعضا را اعاده منيكند .
 - ٥هر كس مسح را فراموش كند و بر ريش يا ابرو يا مژههاي او رطوبتي باشد آن رطوبت را گرفته
و با آن مسح ميكشد اما اگر وضوي او خشك شده باشد اعاده ميكند .
 - ٦شسنت آن قسمت از صورت كه مو آن را پوشانده در وضو واجب نيست .
 - ٧جايز نيست مسح كشيدن بر چيزي كه بني دست و پوست رس يا موي رس حائل باشد مگر آنكه
رضوريت پيش آيد مثال جراحتي يا قرحهاي يا شكستگي باشد كه در اين وقت بر روي هامن جبريه
يعني چوبها يا پارچههايئ كه براي معالجه شكستگي بستهاند يا بر روي دوا و پارچه مسح ميكشد .
 - ٨مسح بر كفش و بر روي چيزي كه حاجب باشد جايز نيست و تقيهاي هم ندارد چون ممكن
است آن كار را نكند و پا را بشويد اما هر گاه مضطر شود اشكايل ندارد .
 - ٩جايز است كه ديگري آب در دست وضو گرينده بريزد البته در صوريت كه خود او بشويد و
احوط ترك اين كار است .
 - ١٠جايز نيست كه ديگري در وضو متصدي شسنت اعضا شود مگر رضوريت باشد .
 - ١١دقت بسيار در وضوء مكروه است تا وقتي كه به حد وسواس نرسيده باشد .
صفحه ٥٦
 - ١٢وسواس چه در وضو و چه در غري آن حرام است .
 - ١٣مكروه است كه آب را با شدت بصورت بزنند .
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 - ١٤حرام است سه بار شسنت اعضا چون بدعت است مگر در موضع تقيه كه جايز است .
 - ١٥اگر باران بر بدن كيس ببارد بطوري كه صورت و اعضاء او را بشويد هامن طور كه خودش
براي وضو ميشست و نيت وضو هم بناميد او را كايف است .
 - ١٦كيس كه عضوي از او شكسته هر جا را كه ميرس است ميشويد و چون به جبريهها برسد اگر
باز كردن آنها و شسنت آن قسمت رضر داشته باشد روي هامن جباير را مسح ميكند خواه اين
شكستگي در محل شسنت باشد خواه در محل مسح و اگر جباير يعني پارچههايئ كه شكستگي را با
آنها بستهاند در محل مسح باشند مثال روي قدم واقع شده باشند بر روي آنها دست ميكشد و
همني طور است حكم در قرحهها و جراحتهايئ كه آنها را با پارچه يا دستاميل بستهاند .
زخم باز اطراف آن شسته ميشود و داخل آن را نبايد شست چونكه آن داخل بدن است و
ِ - ١٧
شسنت بواطن الزم نيست .
 - ١٨كيس كه بر اعضاي خود دوايئ ماليده اگر پاك كردن آن ممكن نيست بر روي هامن دست
ميكشد .
 - ١٩وقتي كه شسنت اعضاي سامل ميرس است نبايد عدول به تيمم كنند مگر آنكه از بكار بردن آب
ترس و احتياطي داشته باشند .
 - ٢٠جايز است كه اعضا را بعد از وضو با دستامل خشك منايند اما ترك آن بهرت است .
 - ٢١هر كه پيش از متام كردن وضو در عميل از آن شك كند آن عمل و مابعد آن را اعاده ميكند و
اگر متام كرد وضو را و مشغول به كار ديگري شد ديگر گذشته است و بجهت شك اعاده منيكند و
اگر در مسح رس شك منود و رطوبتي بر ريش خود يافت مستحب است كه بآن رطوبت مسح رس
منايد و دو قدم خود را هم بعد از آن
صفحه ٥٧
مسح ميكند و اگر نيافت مانعي ندارد .
 - ٢٢از بعض اخبار اينطور ظاهر ميشود كه تخليل اصابع در هنگام وضو يعني اينكه انگشتان دو
دست را در هم فرو برند خالف حق است و از عمل اهل سنت است پس نزديكرت باحتياط ترك آن
است بجهت آنكه رشد ( يعني بودن در راه حق ) در مخالفت ايشان است .
 - ٢٣كايف است در شسنت اعضا كه بقدر روغن ماليدن باشد و همني اندازه كه دست تر را بر پوست
بكشند كفايت ميكند .
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 - ٢٤از ظريف كه در آن نقش صورتهايئ باشد يا در آن نقره بكار رفته باشد وضو منيگريند .
 - ٢٥مكروه است كه آب وضو را در چاه مسرتاح بريزند و آنرا در چاه ساير فاضالبها مرييزند .
 - ٢٦وضو گرفنت از بول و غايط و هر حديث در مسجد مكروه است اما اگر حديث كه موجب وضو
شود در مسجد حادث شده در اين صورت وضو ساخنت در مسجد مانعي ندارد .
 - ٢٧رساندن آب به بواطن واجب نيست و شسنت آنها الزم منيباشد .
 - ٢٨ارساف در آب وضو جايز نيست و آن بيشرت از دو مشت براي هر عضو است .
 - ٢٩جايز نيست كه كيس يك مد آب را براي وضو كم بداند .
باب سوم
در احكام مربوط به غسلها است و در آن چند مطلب است :
مطلب اول
در جنابت است و احكامي كه بآن مربوط ميشود و در اين مطلب سه مقصد است :
صفحه ٥٨
مقصد اول
در چيزهايئ است كه جنابت بآنها حاصل ميشود و بواسطه وجود آنها غسل واجب ميگردد و در
اين مقصد مسائيل است :
 - ١جنابت براي مرد و زن به نزدييك در فرج حاصل ميشود در صوريت كه حشفه در فرج پنهان
شود چه انزال صورت بگريد و چه نگريد و چه زن انزال منايد و چه نناميد و نيز جنابت حاصل
ميشود براي مرد از انزال چه نزدييك صورت بگريد و چه نگريد در بيداري باشد يا در خواب چيزي
در خواب ببيند يا نبيند .
 - ٢غسيل براي خروج مذي و بول و غايط و ادخال مني در فرج زن نيست و همچنني غسيل نيست
براي احتالم بدون خروج مني اگر چه كه رطوبتهاي مشتبهي بعد از خواب ببيند و نه از يافنت
رطوبتهاي مشتبه بعد از غسل ولو آنكه قبل از غسل بول هم نكرده باشد اگر چه كه غسل در اينجا
احوط است و غسيل نيست از جامع در غري فرج مگر آنكه باعث انزال آندو شود و نه از خارج
شدن مني از فرج زن بعد از غسل و نه از رسيدن مني به بدن و نه از نزدييك با زن در دبر بدون
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انزال مگر آنكه انزال كنند بنا بروايتي و همچنني غسيل نيست بر گرفنت ناخنها و شارب و تراشيدن
رس .
 - ٣مني در موقع اشتباه به سستي و شهوت و جهندگي شناخته ميشود پس هر چه كه خروجش
همراه با اين صفات نباشد مني نيست مگر آنكه از مرييض باشد كه بجهت ضعف كم كم از او
خارج ميشود و جهندگي ندارد اما مسأله شهوت در خروج مني عالمت معتربي است چه در خواب
باشد چه در بيداري .
 - ٤هر گاه جنابت محقق شود غسل از آن براي مناز واجب و طواف واجب  ،واجب است و در غري
اينها باصل رشع واجب نيست .
مقصد دوم
در كيفيت غسل است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است شسنت رس و گردن .
 - ٢شسنت بقيه بدن هم واجب است و بني دو طرف بدن ترتيبي نيست اگر چه كه
صفحه ٥٩
احتياط در مراعات ترتيب است يعني ابتدا منودن براست .
 - ٣واجب است كه ابتدا به رس منايند .
 - ٤واجب است كه در غسل همه بدن را كام ًال بشويند حتي آنكه جايز نيست بقدر يك مو از بدن
را ترك منايند .
 - ٥كايف است كه گامن غسل كننده اين بشود كه متام بدن را شسته چون علم حاصل كردن باين
مطلب ميرس نيست .
 - ٦اگر يك بار در آب فرو رود كفايت از غسل او ميكند اگر چه كه آرام آرام در آب فرو رود .
 - ٧متابعت در غسل واجب نيست يعني الزم نيست كه شسنت اعضا پشت رس هم و بدون فاصله
نيص نيافتيم بر اينكه بشود قسمتي از رس را بشويند و قسمت ديگر
باشد پس اگر رس را شست ما ّ
را بعد بشويند و يا نيص كه حد اين قسمتها را معني كند و يا نيص بر جواز آنكه قسمتي از بدن را
بشويند و بعد قسمت ديگر را بشويند پس احتياط در اين است كه هر يك از رس و بدن را ديگر
در چند نوبت نشويند و هر كدام را در يك مرتبه بشويند  ،بيل اگر رس را شست بطور كامل و پي
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كار خود رفت و بعد از مديت آمد و بدن را شست جايز است اما اصحاب جواز را بطور مطلق
گفتهاند و دانستي كه نيص ندارد  .منه اعيل الله مقامه .
آنگاه باقي بدن را مديت بعد شست جايز است خواه رس خشك شده باشد خواه نشده باشد .
 - ٨واجب است رساندن آب به بيخ موها و باز كردن موها لكن شسنت آنها واجب نيست .
 - ٩هر گاه مردي در باران بايستد تا آنكه همه بدن او تر شود و نيت غسل داشته باشد اين عمل
از غسل كفايت ميكند .
 - ١٠واجب است چيزي را كه مانع از رسيدن آب به پوست است جلو و عقب بربند مثل انگشرت و
دستبند و النگو و امثال اينها و يا آنكه آن را بريون بياورند .
 - ١١اشكايل ندارد كه بر روي بدن َخلوق باشد كه يك نوع ماده خوشبو است يا
صفحه ٦٠
طيب باشد يا چيز چسبنايك مثل علك رومي و امثال اينها و با بودن آنها غسل ميكند اگر چه كه
بعد از غسل هم اثر آنها باقي باشد .
 - ١٢غسل بر ظاهر جسد است و بر بواطن مثل داخل دهان و بيني و داخل زخم و غري آنها غسيل
نيست مخفي مناند كه از جمله بواطن داخل گوش است آنجا كه بيننده آنرا منيبيند و سوراخي كه
در نرمه گوش و در بيني ميناميند و داخل اليههاي ناف بلكه بسا پيچيدگيهاي گوش اگر پيدا نباشند
و بعيض ببعيض چسبيده باشند و زير ناخنها و اينها همه جزو بواطن هستند و در غسل و وضو
رساندن آب بآنها در هيچ حايل واجب نيست و امثال آنها هم بهمني قسم است  .مؤلف اعيل الله
مقامه .
.
 - ١٣مضمضه و استنشاق قبل از غسل مستحب است .
 - ١٤هر گاه در محيل غسل ميكند كه آب غسل در زير پاي او ميامند و جاري منيشود كه برود و
شخص پاي خود را داخل آن آب گذاشته مستحب است كه پاهاي خود را بعد از آن بشويد .
 - ١٥در غسل همني قدر كايف است كه مس ٰمي بعمل آيد يعني اينكه دست خود را تر كند و بر بدن
بكشد و مثل روغن ماليدن هم كفايت ميكند .
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 - ١٦مستحب است كه به يك صاع آب غسل كند كه شش رطل مدين باشد و نُه رطل عراقي و اين
در وقتي است كه تنها غسل ميكند و اگر همراه عيال خود غسل ميكند پنج مد كايف است سه مد
براي مرد و دو مد براي عيال او .
( مرتجم گويد يك صاع آب قدري كمرت از سه ليرت است و پنج مد حدود سه و نيم ليرت ) .
 - ١٧مستحب است كه قبل از غسل سعي كند كه ادرار منايد و اگر فراموش كرد چيزي بر او نيست
و حتي اگر بعد از غسل بعيض رطوبتهاي مشتبه هم ببيند مانعي ندارد .
 - ١٨مستحب است دعا در وقت غسل بادعيهاي كه روايت شده .
 - ١٩مستحب است قبل از آنكه دست خود را داخل ظرف آب كند بسم الله بگويد .
صفحه ٦١
 - ٢٠مستحب است كه جنب قبل از آنكه دست خود را داخل ظرف آب بناميد آن را بشويد و بهرت
آن است كه تا نصف ذراع خود را بشويد و از آن بهرت آنكه تا آرنج بشويد و اگر فراموش كرد و قبل
از شسنت دست خود را در آب منود و دستش نظيف بود مانعي ندارد اما اگر دستش آلوده به
نجاستي بود و آن را داخل آب منود بايد از آن آب اجتناب كند .
 - ٢١واجب است كه خود شخص متصدي غسل خود باشد و جايز نيست كه بديگري واگذارد مگر
در هنگام رضورت .
 - ٢٢مستحب است كه جنب هنگام غسل سه مرتبه روي رس خود آب بريزد و دو مرتبه بر هر
جانبي از بدنش .
مقصد سوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١عبور جنب از مساجد باستثناء مسجد الحرام و مسجد النبي صيل الله عليه و آله جايز است اما
كراهت دارد .
 - ٢حرام است مرور جنب در مسجد حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله و مسجد الحرام .
 - ٣هر كس در ييك از آن دو مسجد جنب شود واجب است كه تيمم كند و خارج شود .
 - ٤جايز نيست در حال جنابت در هيچ مسجدي توقف كند .
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 - ٥نكاح و بيتوته در حال جنابت در مسجد الرسول صيل الله عليه و آله و مسجد الحرام جايز
نيست مگر براي معصومني عليهم السالم .
 - ٦جايز نيست داخل شدن به خانه پيغمرب و امئه عليهم السالم و داخل شدن بر امام در حال
جنابت .
 - ٧كيس كه در لباس خود مني ببيند غسيل بر او الزم منيشود اگر چه لباس مخصوص باو باشد مگر
آنكه علم پيدا كند كه در حال خواب يا بيداري اين مني از خود او خارج
صفحه ٦٢
شده است .
 - ٨مكروه است كه جنب چيزي را در مسجد بگذارد يا از آنجا بردارد و اين در صوريت است كه
براي برداشنت و گذاشنت ناچار از دخول مسجد باشد و اگر بدون ورود بردارد يا بگذارد كراهتي
ندارد .
 - ٩البته سزاوار نيست كه جنب سكهاي را كه اسم خدا و رسول او صيل الله عليه و آله بر آن نقش
شده مس منايد .
 - ١٠البته سزاوار نيست كه جنب بر نوشته قرآن دست بكشد .
 - ١١دست زدن به ورق قرآن براي جنب با كراهتي جايز است .
 - ١٢آويزان كردن قرآن به بدن براي جنب مكروه است بلكه بنا بر نسخهاي از حديث دست زدن
به بندي كه قرآن را با آن ميآويزد نيز مكروه است .
 - ١٣براي جنب جايز است كه هر قدر بخواهد قرآن بخواند و روايت شده كه عزائم چهار گانه را
نخواند و آنها عبارتند از اِقْ َرأ ب ِْاس ِم َربِّك و النجم و تنزيل السجده و ٰحم السجده و عمل اصحاب بر
نهي از خواندن اين سور است و نخواندن باحتياط نزديكرت است .
 - ١٤خوردن و نوشيدن براي جنب سزاوار نيست مگر بعد از وضو يا مضمضه و شسنت دست و
صورت و اگر نكرد مانعي ندارد جز آنكه بر او خوف پييس و فقر مريود .
 - ١٥مكروه است كه جنب پيش از غسل بر خود روغن مبالد .
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 - ١٦جايز است خضاب بسنت جنب و جنب شدن شخيص كه خضاب بسته و اين جواز همراه با
كراهتي است چون ترس آن هست كه شيطان نزد او حارض شود مگر بعد از آنكه حنا بهر جا كه
بايد برسد برسد يعني اثر خود را بناميد و وقت شسنت و پاك كردن آن باشد .
 - ١٧جايز است كه جنب استعامل نوره بناميد .
 - ١٨جايز است كه انسان در حال جنابت حجامت كند .
صفحه ٦٣
 - ١٩جايز است كه انسان در وقت جنابت حيواين را رس بربد .
 - ٢٠جايز است كه جنب ميت را غسل دهد اما دست خود را ميشويد و وضو ميگريد و كيس كه
ميتي را غسل داده جايز است كه با اهل خود نزديك شود وضو ميگريد و با او جمع ميشود .
 - ٢١جايز است كه جنب هر قدر بخواهد ذكر خدا را بناميد .
 - ٢٢جايز است كه جنب در حال جنابت بخوابد و كراهتي هم دارد مگر آنكه وضو بگريد و بهرت
آن است كه غسل كند و اگر آب نيافت با خاك تيمم ميكند .
 - ٢٣هر غسيل كايف از وضو است چه براي مردان و چه براي زنان مگر غسل استحاضه كه زنان بجا
ميآورند و آن كفايت از وضو منيكند .
 - ٢٤مستحب است وضو قبل از هر غسيل مگر غسل جنابت .
 - ٢٥هر كس غسل را فراموش كند تا آنكه مناز بخواند آن وقت متذكر شود غسل كرده و مناز را
اعاده ميكند .
 - ٢٦روايت شده هر كس غسل جنابت را فراموش كند تا وقتي كه غسل كند براي جمعه پس از آن
متذكر شود آن غسل كفايت از غسل جنابت ميكند .
 - ٢٧هر كس چه مرد و چه زن بعد از طلوع فجر يك غسل بناميد كايف است او را از هر غسيل كه
در آن روز بر او واجب بوده چه غسل مفروض و چه مستحب .
 - ٢٨جامه مرد را جنب منيكند و همچنني مرد جامه را جنب منيناميد .
 - ٢٩غسل كردن در حايل كه انسان لخت باشد در جايئ كه كيس او را منيبيند يا فقط زين كه بر او
حالل است او را ميبيند جايز است .
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 - ٣٠غسل كردن با بدن لخت در زير آسامن مكروه است .
 - ٣١كيس كه غسل خود را تقسيم منود و رس را شست و بعد از آن قبل از شسنت باقي بدن دچار
بروز حديث از قبيل بول يا غايط يا ريح يا مني شد غسل را اعاده ميكند .
 - ٣٢هر كس فراموش كرد كه رس خود را بشويد و باقي بدن را شست بعد متذكر شد چارهاي ندارد
جز اعاده غسل .
صفحه ٦٤
 - ٣٣عرق جنب پاك است و اشكايل در آن نيست و اگر بجايئ برسد شسنت منيخواهد .
 - ٣٤روايت شده هر كس در غسل جنابت ملعهاي از بدن خود را ترك منود و آن را نشُ ست
برميگردد و از هامنجا رشوع كرده غسل را بآخر مريساند و اين در وقتي است كه رطوبتي در بدن
خود نيابد و اگر رطوبتي از غسل مانده باشد آن وقت شخص موضعي را كه آب غسل بآن نرسيده
ببيند با هامن رطوبت آن موضع را مسح ميناميد و اگر مناز خوانده مناز را اعاده ميكند .
 - ٣٥هر كس بعد از فراغ از غسل و هنگامي كه بكار ديگر مشغول شده شك منايد درباره قسمتي
از بدن خود كه آيا آن را شسته يا نه اگر رطوبتي در بدن او مانده با هامن رطوبت آن موضع را
مسح ميكند حتي اگر در مناز باشد و اگر رطوبتي منانده چيزي بر او نيست .
 - ٣٦واجب نيست كه انسان به شخيص كه غسل ميكند اعالم كند كه قسمتي از بدن خود را ترك
منوده و نشُ سته است .
 - ٣٧هر گاه جنبي باشد و ميتي و آب بقدر غسل ييك از آن دو باشد جنب غسل ميكند و ميت را
غسل منيدهند .
 - ٣٨هر كس بعيض اعضاي او شكسته و بر آنها جباير باشد يا مجروح باشد و بر جراحت او
پارچههاي زخمبندي بستهاند يا چيز ديگري كه باز كردن آن باعث رضر است اطراف آن را ميشويد
و بر روي چوبهاي شكستهبندي و پارچههاي زخمبندي يا دواها و يا غري اينها هر چه باشد مسح
ميناميد و اگر اصوالً مطلق استعامل آب براي او مرض است تيمم ميكند .
مطلب دوم
در حيض است و احكام آن و در آن مقاصدي است :
صفحه ٦٥
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مقصد اول
در شناخنت حيض است و در آن مسائيل است :
 - ١خون حيض غالباً تازه و خالص و تريه رنگ و گرم و سوزنده است و براي آن دفعي است بخالف
خون استحاضه كه رسد است و زرد و فاسد .
 - ٢اگر خون حيض با خون بكارت مشتبه شود پنبهاي را داخل كرده قدري صرب ميكنند بعد بآرامي
بريون ميآورند اگر خون گرد پنبه طوق زده است از بكارت است و اگر در پنبه فرو رفته از حيض
است .
 - ٣اگر خون حيض با خون زخم مشتبه شود به پشت خوابيده و پاها را باال ميآورد و انگشتي
راداخل ميناميد اگر خون از جانب راست آمد از حيض است و اگر از چپ آمد از قرحه است و
بعكس اين هم روايت شده و روايت اول نزد من موثقتر است .
 - ٤آنچه دخرت پيش از نُه سال ببيند حيض نيست .
 - ٥هر چه زن بعد از پنجاه سال ببيند حيض نيست و گفته شده مگر آنكه زين از قريش باشد كه
آنها تا شصت سال حائض ميشوند و گفته شده كه در روايت است كه زن نبطي هم مثل قريش
است .
 - ٦زن آبسنت هر گاه خون زرد ببيند يا چيز كمي بقدر يك يا دو نوبت جهش و دفع آنچه ديده از
حيض نيست و اگر در ايام عادت خود يا كمي قبل از آن خون قرمزي ديد آن حيض است و روايت
شده اگر بيست روز بعد از وقت عادتش خون ديد آن حيض نيست .
 - ٧هر گاه حامله كمي قبل از تولد طفل خوين ببيند آن خون نه از حيض است و نه از نفاس .
 - ٨مايع زردي كه زن در ايام حيض ببيند و يا باندازه دو روز قبل از آن از حيض است اما بعد از
ايام حيض از حيض نيست .
 - ٩عادت زنان ممكن است قبل از موعد صورت گريد و ممكن است عقب بيفتد .
 - ١٠هر گاه حائض شدن زن چند سال موقوف شود بعد دوباره چيزي از آن برگردد
صفحه ٦٦
مناز را ترك ميكند تا پاك شود .
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 - ١١حيض در اصل خلقت يكبار در هر ماه است پس همينكه از يك ماه گذشت محل شك است (
يعني شك در حمل يا عارضهاي يا يائسگي و امثال آنها ) .
 - ١٢حيض حد اقل سه روز طول ميكشد و حد اكرث ده روز نه كمرت از سه روز ميشود و نه زيادتر
از ده روز واجب نيست كه آنچه زن بعد از ده روز ببيند منشأ عل ٰيحده داشته باشد و حيض نبودن
آن مبوجب امر شارع است كه اين را از حيض حساب نكنند و احكام حيض را بر آن جاري نناميند .
م.
.
 - ١٣در حيض رشط نيست كه خون ديدن پشت رس هم باشد پس هر چه در ظرف ده روز از اولني
روزي كه خون ديده ببيند آن حيض است سه روز باشد يا بيشرت و آنچه بني خون ديدنها فاصله
بيفتد در آن فواصل پاك است غسل ميكند و مناز ميخواند .
 - ١٤ايام طُهر يعني پايك حد اقل ده روز است پس آنچه كه قبل از آن ده روز ديده اگر در عرض
ايام حيض اويل بوده يعني آن ده روزي كه حيض در آن روزها ممكن بوده آن حيض است و آنچه
بعد از آن ده روز ديده استحاضه است و آنچه كه بعد از ده روز پايك كه پس از ده روز ممكن
براي حيض واقع شده ببيند ( يعني بيست روز بعد از خون ديدن در حيض اول ) از حيض دوم
است كه پيش افتاده .
 - ١٥كيس كه تازه خون ميبيند هر گاه در اين ماه خون ديد و پس از ده روز يا كمرت قطع شد بعد
در ماه ديگر هم در هامن وقت و بهامن تعداد از ايام خون ديد عادت او قرار گرفته و بعد از آن
قرار عادت خود را بر آن ميگذارد .
 - ١٦كيس كه حائض شدن او تازه رشوع شده هر گاه ايام عادت او مختلط گردد و كم و زياد شود
و در هر ماه مديت هم قطع گردد پس هر گاه ايام خون ديدن او در ظرف ده روز كه حد اكرث دوره
حيض است از سه روز كمرت بوده اين حيض نيست و اگر بيشرت از سه روز باشد پس در فرجه آن
ده روز تا آخر وقتي كه خون ميبيند مناز منيخواند و هر گاه پاك شد غسل ميكند و مناز ميخواند
خواه پاك شدن در فرجه آن ده روز باشد
صفحه ٦٧
خواه بعد از آن .
 - ١٧اگر خون ديدن زن چند ماه مستمر شود پس اگر بآن طوري كه رشح داديم داراي عادت معني
بوده در ايام حيض خود از مناز خود داري ميكند و بعد از آن ايام معني مستحاضه است و اگر
عادت او نامرتب باشد بناي كار خود را بر شدت و دگرگوين خون ميگذارد پس هر گاه خون زياد و
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تريه رنگ شد از مناز خودداري ميكند و چون شدت و تريگي برطرف شد مستحاضه است و اگر كه
خون بر يك حالت ماند و تغيري نكرد در هر ماه شش روز يا هفت روز را حيض قرار ميدهد و پس
از آن مستحاضه است  ،و اگر مبتدأه باشد يعني دخرتي كه بتازگي حائض شده و از اويل كه خون
ديده چند ماه خون مستمر بوده در هر ماه شش يا هفت روز را حيض قرار ميدهد كه خدا او را
در آن ايام حائض بداند و بعد از آن مستحاضه است و روايت شده هر گاه زنهاي خويشان او بر
يك قرار حائض ميشوند پريوي آنها را ميناميد و اگر متفق نيستند در ماه اول ده روز حيض ميگريد
و پس از آن در ماههاي ديگر ماهي سه روز حيض ميگريد و بعد از آن سه روز به احكام استحاضه
عمل ميكند .
 - ١٨هر كس عادت مرتبي پيدا نكرده و سه روز يا چهار روز يا پنج روز يا بيشرت خون ميبيند و
چند روزي هم بهامن طورها پاك است و بني دو خون ديدن او ده روز منيشود چنني كيس هر گاه
ديد پاك است مناز ميخواند و هر گاه خون ببيند از مناز خود داري ميكند و تا يس روز بهمني منوال
ادامه ميدهد اگر خون قطع شد كه هيچ و گر نه عمل مستحاضه را بجا ميآورد چنانكه گذشت
يعني نظر ميكند كه چه وقت خون زياد و تريه ميآيد و چه وقت ضعيف و كم رنگ ميشود و بر
مبناي آن عمل باحكام حيض و استحاضه ميكند و اگر كه يكنواخت ميآيد حيض ميگريد چنانكه
گذشت .
 - ١٩كيس كه عادت او كمرت از ده روز بوده اگر خون او قطع نشد مستحب است كه يك روز يا دو
روز يا احتياطاً بيشرت حيض بگريد تا ده روز متام شود آنگاه اگر خون قطع شد مشكيل نيست و گر
نه مستحاضه است و همچنني ميتواند از هامن روزي كه
صفحه ٦٨
ايام معمويل حيض او گذشت استحاضه بگريد .
 - ٢٠مبتدأه كه تازه عادت زنان در او جاري شده از اويل كه خون ميبيند مناز را ترك ميكند اگر
جمعا سه روز خون ديد ولو در ظرف ده روز باشد از حيض است و اگر كمرت شد حيض نبوده و يك
روز يا دو روزي را كه مناز نخوانده قضا ميكند .
 - ٢١واجب است كه چون خون قطع شود حائض استربا منايد باين ترتيب كه كنار ديوار ميايستد و
شكم را بآن ميچسباند و پاي راست يا چپ را باال ميربد و پنبهاي داخل ميناميد و بريون ميآورد اگر
بقدر رس مگيس هم خون سامل تازه بريون آمد پاك نشده و گر نه پاك شده .
 - ٢٢هر گاه زن بعد از غسل يك يا دو قطره خون ببيند و بخواهد كه خون مانده خارج شود كنار
ديوار بايستد مثل زين كه ميخواهد استرباء كند و به زين بگويد كه بني دو ران او را با شدت فشار
دهد كه با اين عمل آنچه در رحم او خون مانده باشد خارج ميشود .
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مقصد دوم
در غسل حيض است و در آن مسائيل است .
 - ١احكام غسل حيض مثل غسل جنابت است بدون تفاوت .
 - ٢مستحب است كه حائض با نُه رطل آب غسل منايد و روايت شده با يك فرق فرق پيامنهاي
است كه در مدينه معمول بوده و حجم آن سه صاع است و بآن ف َرق هم ميگويند بفتح راء و شايد
همني فصيحتر باشد و يا حجم آن شانزده رطل است و يا چهار ربع ( چهار رطل  ،ظ )  .ق .
.
 - ٣براي شسنت رس آيب كه موهاي او را تر كند كايف است .
 - ٤زين كه جنب است اگر حائض شود يك غسل در روزي كه از حيض پاك ميشود براي او كايف
است .
 - ٥باز كردن موها و شسنت آنها براي او واجب نيست .
صفحه ٦٩
 - ٦غسل كردن از حيض براي هر امري كه طهارت در آن رشط باشد واجب است مثل مناز واجب و
غري آن از اموري كه مرشوط به طهارت هستند .
 - ٧حكم زين كه غسل حيض ميكند در مورد جباير و جراحتها و زخمها و غري آنها مثل حكم جنب
است كه احكام آن گذشت .
مقصد سوم
در احكام مربوط به حيض است و در آن مسائيل است :
 - ١حرام است مناز و روزه براي حائض از وقتي كه خون ببيند .
 - ٢بر حائض واجب است كه روزه خود را قضا كند لكن مناز را قضا منيكند .
 - ٣هر گاه زن بعد از رسيدن وقت مناز مبقداري كه فرصت اداي مناز در آن بوده حائض شود و در
آن مدت سستي كرده و مناز نخوانده تا حائض شده وقتي كه پاك شد آن مناز را قضا ميكند .

صفحه | 85

 - ٤هر گاه زن در وقت منازي از منازها پاك شود و در غسل كوتاهي كند تا وقت بگذرد بايد آن
مناز را قضا منايد .
 - ٥هر گاه در ضمن وقت منازي پاك شود و بسوي غسل بشتابد لكن قبل از آنكه غسل كند وقت
بگذرد قضايئ بر او نيست و منازي را كه وقت آن تازه رسيده بجا ميآورد .
 - ٦زن در هر وقت از روز كه خون ببيند اگر روزه دارد افطار ميكند و براي او مستحب است كه تا
شب امساك منايد از خوردن و چون پاك شود بايد آن روز را قضا كند .
 - ٧هر گاه زن در سفر پاك شود و آب بقدر كفايت غسل حارض نباشد لكن همني اندازه هست كه
فرج خود را بشويد  ،ميشويد و تيمم كرده و مناز ميخواند و شوهرش اگر خواست با او جمع
ميشود .
 - ٨نزدييك با حائض در وقت حيض حرام است و هر كس با حائض نزديك شود يك چهارم حد
زناكار كه بيست و پنج تازيانه باشد بر او ميزنند و روايت شده اگر در اول حيض نزدييك كرده يك
چهارم و اگر در آخر آن بوده يك هشتم .
صفحه ٧٠
 - ٩در باب حيض و ع ّده بايد رجوع به خود زن منايند و در آنچه كه ادعا كند او را تصديق ميكنند
و اگر زين باشد كه مورد اتهام است و ادعا ميكند كه در يك ماه سه بار حائض شده از زنهايئ كه با
او خويش و نزديك هستند ميپرسند اگر آنها موافق او شهادت دادند تصديق ميشود و االّ تصديق
منيشود .
 - ١٠هر كس در وقت حيض با عيال خود نزديك شود و بني آنها فرزندي بهم رسد اين طفل بد
هيئت ميشود و احتامل ابتال به جذام و برص در او مريود و دشمن اهل بيت سالم الله عليهم
ميشود مگر آنكه خداوند غري اين را بخواهد .
 - ١١نزديك شدن با حائض در غري فرج مانعي ندارد با هر عضوي كه نزديك شوند و متتع بردن از او
بهر صوريت كه باشد مادام كه از موضع خون اجتناب شود جايز است و روايت شده لبايس ميپوشد
از زير ناف تا زانوها آنگاه شوهر در مافوق اين لباس مختار است و روايت شده پرياهني ميپوشد و
كنار شوهر ميخوابد و بجهت قرائني هر دوي اين روايات حمل بر تقيه ميشوند ( يعني اگر هامن
قسمت اول مسأله رعايت شود كايف است ) .
 - ١٢نزدييك با زن بعد از قطع شدن حيض و قبل از غسل هر گاه فرج خود را بشويد در صوريت كه
مرد يبتاب باشد جايز است و بهرت آن است كه صرب كند تا زن غسل منايد مگر آنكه مرد بر نفس
خود برتسد كه مرتكب حرامي شود .
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 - ١٣كفارهاي نيست بر كيس كه با زن خود در حيض نزدييك كرده پس استغفار ميكند و ديگر چنني
عميل منيكند چونكه نكاح حرامي منوده و عصيان خدا را كرده است و آنچه كه در كفاره اين عمل
روايت شده تقيه است .
 - ١٤مكروه است كه حائض چيزي در مسجد بگذارد يا از آنجا چيزي بردارد و اين كراهت در وقتي
است كه براي برداشنت و گذاشنت ناچار از وارد شدن در مسجد است و اگر بدون ورود باشد
برداشنت و گذاشنت او كراهت ندارد و اين حكم براي ساير مساجد است و دخول حائض به مسجد
الحرام و مسجد حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله حرام است .
صفحه ٧١
 - ١٥زن هر گاه در ييك از دو مسجد حائض شود تيمم كرده و بريون مريود .
 - ١٦عبور از همه مساجد براي او جايز است مگر آن دو مسجد كه حرم هستند و توقف در جميع
مساجد براي حائض حرام است .
 - ١٧حائض هر گاه شنيد كه عزائم يعني آيات سجده واجبه را تالوت ميكنند واجب است بر او كه
سجده منايد .
 - ١٨جايز است كه هر قدر بخواهد از قرآن بخواند و روايت شده باستثناي سورههاي عزائم كه
سجده واجب دارند و عمل اصحاب هم بر همني است و البته دست كشيدن بر نوشته قرآن يا
تعويذي كه نوشته باشند و در آن چيزي از قرآن باشد براي او سزاوار نيست و قرآن را از پشت
جامهاي گرفته و باز ميكند چون دست كشيدن بر ورق و حتي آويزان كردن آن هم براي حائض
مكروه است .
 - ١٩آويزان كردن تعويذ و خواندن آن و همچنني نوشنت آن براي حائض جايز است و نوشنت آن
كراهتي دارد .
 - ٢٠حائض كتابت قرآن منيناميد .
 - ٢١دست كشيدن بر دراهم بيض يعني درهمهاي سفيد دراهم بيض صفت آنها معلوم نشد كه
چه بوده و ممكن است كه بر آنها چيزي از اسامء مقدسه منقوش بوده  .م .
براي حائض جايز است .
 - ٢٢جايز است كه زن حائض آب بدست مرد دهد يا خمره خمره نوعي بافته حصريي كوچك است
كه بر آن سجده مينمودند  .م .
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را باو بدهد كه بر آن سجده كند .
 - ٢٣براي حائض جايز است كه هر قدر بخواهد ذكر خدا منايد .
 - ٢٤مستحب است براي حائض كه در وقت هر منازي هامنطور كه براي مناز وضو ميگرفته وضو
بگريد و در جاي پايك بنشيند روبروي قبله و بقدر طول منازش ذكر خدا بناميد يا قرائت قرآن آنگاه
برخيزد و مشغول كار خود شود .
 - ٢٥بايك نيست به خضاب كردن براي حائض جز آنكه خوف آنست كه شيطان بر او
صفحه ٧٢
غالب شود .
 - ٢٦هر كه مديت حيض او قطع شده خضاب رس منودن براي بازگشت حيض او مفيد است .
 - ٢٧جايز نيست در وقتي كه عادت زن عقب افتاده و احتامل حمل هم وجود دارد باو مد ّر حيض
بخورانند يعني چيزي كه حيضآور است چون ممكن است حامله باشد .
 - ٢٨هر كه گامن بربد يا شك داشته باشد در حيض خود براي گامن و شك حكمي نيست مگر آنكه
يقني كند پس هر كه در مناز بود و گامن كرد كه حائض شده با دست امتحان ميكند اگر چيزي ديد
مناز را قطع ميكند و اگر نديد ادامه ميدهد .
 - ٢٩جايز است كه حائض پرستاري از مريض منايد تا موقعي كه برتسد از اينكه مريض فوت منايد و
در اين وقت بريون ميآيد چونكه مالئكه متأذي ميشوند .
 - ٣٠هر گاه زن در اثناي اعتكاف حائض شود برميگردد و اعتكايف براي او نيست اعتكاف عباديت
است كه براي مديت در مسجد ميامنند و روزه ميگريند و رشوط خايص دارد  .م .
.
 - ٣١سزاوار نيست كه زن در وقت حيض در تارييك شب براي آنكه ببيند حيض مرتفع شده يا نه
بخود نظر منايد چون ممكن است اشتباه كند .
 - ٣٢هر گاه اثر خون حيض در لباس مباند و با شسنت محو نشود با مشق مشق بكرس ميم يا فتح
آن گيل است قرمز رنگ .
آن را ميشويد كه مخلوط شده و برود .
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مطلب سوم
در استحاضه است و احكام آن و در آن مسائيل است :
 - ١خون استحاضه غالباً زرد است و رسد و فاسد .
 - ٢آنچه زن صاحب عادت بعد از ايام حيض خود ببيند و يا زين كه عادت معيني ندارد و صفت
خون او تغيري ميكند بعد از كم شدن شدت و تريگي خون ميبيند و يا
صفحه ٧٣
زين كه عادت معني ندارد لكن خون از او بيك صفت ميآيد و تغيري رنگ منيدهد بعد از ايام حيض
ببيند و همچنني آنچه زين كه تازه حائض شده بعد از ايام حيض ميبيند بطوريكه گذشت همه اينها
از استحاضه است اگر چه زن صاحب عادت مستحب است كه اگر بعد از ايام عادت خود خون
ببيند تا ده روز استظهار منايد يعني تا ده روز از حيض قرار دهد و پس از آن از استحاضه حساب
كند .
 - ٣استحاضه اگر كم باشد باين معني كه خون در پنبه فرو نرود در آن براي هر منازي يك وضو
ميگريند و اگر در پنبه فرو مريود اما از آن رد منيشود يك غسل براي مناز صبح ميناميد و براي هر
مناز وضو ميگريد حتي مناز صبح و اگر خون باندازهاي است كه از پنبه رد ميشود و بر پارچه جاري
ميشود در شبانه روز سه غسل ميناميد ييك وقت مناز صبح و ييك ظهر و عرص و ييك براي مغرب و
عشا و براي هر منازي وضو ميگريد .
 - ٤مستحاضه وقت صبح بخود نظر ميكند اگر خون كم باشد پنبهاي داخل ميكند و خود را محكم
ميبندد و وضو ميگريد و مناز ميخواند و اگر خون در پنبه نفوذ كرده و از آن رد شده باشد يا نشده
باشد غسل ميكند و پنبه را اعاده ميناميد و پنبه كايف گذاشته و خوب ميبندد و وضو گرفته و مناز
ميخواند .
 - ٥و هنگام مناز ظهر و مناز مغرب باز بخود نظر ميكند پس اگر خون كم باشد يا متوسط خود را
محكم ميبندد و براي هر يك از ظهر و عرص  ،و مغرب و عشا وضو ميگريد و مناز ميخواند و اگر
زياد باشد غسل ميكند و پنبه را تجديد كرده خود را خوب ميبندد و براي هر مناز وضو گرفته و
مناز بجا ميآورد .
 - ٦اگر استحاضه قليل پيش از صبح قطع شود بجهت ورود به دوره پايك آنچه بعد از مديت متوجه
شدم اين بود كه تطهريي براي برء يعني رشوع دوره پايك نيست مگر آنكه بعد از غسل يا وضوي
قبيل خوين آمده باشد پس اگر خوين آمده به نسبت قليل يا كثري يا متوسط بودن حكم خودش را
دارد و عمل خاص آن را بجا ميآورد و گر نه احتياجي به تطهري نيست  .منه اعيل الله مقامه .
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وضو
صفحه ٧٤
گرفته مناز ميكند و اگر استحاضه متوسط يا زيادي بوده غسل ميكند و بجهت حصول پايك وضو
گرفته مناز ميخواند .
 - ٧اگر پيش از ظهر يا مغرب استحاضه قليله يا متوسطه قطع شود براي پايك جهت مناز ظهر يا
مغرب وضو ميگريد و اگر استحاضه زياد بوده و قطع شود براي ظهر يا مغرب غسل ميكند و جهت
پايك وضو گرفته و مناز ميخواند .
 - ٨هر گاه مرد بخواهد كه با زن خود در حال استحاضه جمع شود باو ميگويد آنچه الزمه حلّ ّيت
بجا آوردن مناز است انجام دهد بعد با او جمع ميشود .
 - ٩مناز براي مستحاضه حالل نيست مگر بعد از آنكه اعامل موظفه خود را بطوري كه گذشت
بجاي آورد .
 - ١٠مستحاضه ماه رمضان را بجز ايام حيض خود روزه ميگريد .
 - ١١براي زن جايز است كه بعد از وقت حيض خود قبل از متام شدن ده روز از اول حيض عمل
مستحاضه را بجا آورد و جايز است استحاضه گرفنت را عقب بيندازد و تا ده روز از حيض حساب
كند .
 - ١٢طواف خانه براي مستحاضه جايز است و مبسجد ميآيد و حكم او بعد از انجام آنچه كه مناز را
بر او حالل ميكند حكم طاهر است .
 - ١٣روايت شده كه حامله هر گاه بعد از گذشت بيست روز از وقت معيني كه در آن خون
ميديده يعني حساب و ماهي كه براي خود دارد خون ببيند اين خون از رحم و از حيض نيست و
بايد وضو بگريد و پنبه بگذارد و مناز بخواند .
 - ١٤هر گاه حامله خون زردي ببيند مثل خون استحاضه عمل مستحاضه را بجا ميآورد و در كم و
زياد بودن آن نيز حكم او مطابق حكم مستحاضه است .
 - ١٥غسل استحاضه مثل غسل جنابت و حيض است بجهت آنكه سنت را بهامن ترتيب فريضه بجا
ميآورند .
 - ١٦اگر زن غسل استحاضه بجا آورد و جنب هم بوده هامن يك غسل او را كايف است .
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صفحه ٧٥
 - ١٧مستحاضه هر گاه ايام حيض او گذشت بايد براي حيض خود يك غسل بجا آورد و اگر غسل
نكرده تا وقتي كه الزم شد براي استحاضه غسل كند هامن غسل او را كايف است .
 - ١٨زين كه عادت او قرار نگرفته و چند روز خون ميبيند و چند روز پاك است هر گاه بعد از يس
روز خون از او قطع نشود عمل مستحاضه را بجا ميآورد .
مطلب چهارم
در نفاس است و احكام آن و در آن مسائيل است :
 - ١خون نفاس خوين است كه زن بعد از خارج شدن بعض اعضاء طفل ميبيند .
 - ٢حدي براي اقل مدت نفاس نيست و اكرث آن ده روز است .
 - ٣زين كه عادت معني دارد در نفاس خود بقدر ايام حيض از مناز خودداري ميكند .
 - ٤زين كه عادت مرتب و معيني ندارد يا زين كه تازه حائض شده هر گاه در نفاس قبل از گذشنت
ده روز خون از آنها قطع نشود تا ده روز از مناز تقاعد ميورزند .
 - ٥مستحب است زين كه عادت معني دارد هر گاه عادت او كمرت از ده روز است لكن خون نفاس
او در طي آن مدت قطع نشده دو روز يا بيشرت استظهار منايد يعني از مناز تقاعد ورزد تا ده روز
متام شود .
 - ٦اگر خون استمرار پيدا كرد و از ده روز گذشت عمل مستحاضه را بجا ميآورد .
 - ٧هر خوين كه زن هنگام درد زائيدن ببيند نه حيض است و نه نفاس و مناز ميخواند و هر منازي
را كه بجهت فشار درد نتواند بجا آورد بعد از پاك شدن قضا ميكند .
 - ٨زن نفاس دار تا وقتي كه در نفاس است از مناز و روزه خود داري ميكند .
 - ٩زين كه در روز ماه مبارك رمضان وضع حمل منوده و نفاس ببيند آن روز را افطار كرده بعد قضا
ميكند .
 - ١٠غسل نفاس بعد از ده روز واجب است و جايز است كه بعد از گذشنت ايامي معادل عادت
خود غسل كند بدون استظهار .
صفحه ٧٦
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 - ١١هر چه طهارت در آن رشط است مثل مناز و طواف و غري آن دو براي صاحب نفاس جايز
نيست .
 - ١٢اشكايل ندارد كه زن نفاس دار خضاب كند و قرآن بخواند و ذكر خدا منايد هر قدر كه بخواهد
.
 - ١٣هر گاه مرد بخواهد با زن خود جمع شود و او در نفاس است صرب ميكند تا باندازه طول ايام
حيض عادي او بگذرد پس به زن ميگويد غسل كند آنگاه اگر خواست با او جمع ميشود .
 - ١٤هر گاه بعد از نفاس باندازه حد اقل زمان پايك كه ده روز است بگذرد و پس از آن خون ببيند
حائض است و مناز را ترك ميكند .
مطلب پنجم
در غسل اموات است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در اين مطلب هفت مقصد و خامتهاي
است :
مقصد اول
درباره احتضار است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در اين مقصد مسائيل است .
 - ١مستحب است كه انسان ذكر مرگ بسيار منايد و براي آن مستعد و آماده شود .
 - ٢آرزوي دور و دراز داشنت حرام است و سزاوار نيست كه انسان فردا را از عمر خود بشامرد .
 - ٣وصيت كردن براي مسلامن مستحب است و آن حقي است بر گردن او و مستحب است كه
قسمتي از مال خود را در وجوه بر وصيت منايد .
 - ٤آرزوي مرگ در بيامري يا باليئ كه به شخص رسيده سزاوار نيست .
 - ٥متناي مرگ مسلامنان و اوالد ولو دخرت باشد سزاوار نيست .
 - ٦گفته شده مستحب است شخيص را كه در حال احتضار باشد رو بقبله منايند باين طور كه كف
پاهاي او را بطرف قبله قرار دهند و نزديكرت باحتياط آن است كه اين كار
صفحه ٧٧
را ترك نكنند و هر گاه يك نفر متصدي شد و اين خدمت را بجا آورد از ديگران كفايت ميكند .
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 - ٧سزاوار است شهادات را مبحترض تلقني كنند و شهادت به نبوت بجهت آنكه الزمه شهادت بآن
اعرتاف بتوحيد هم هست از شهادت به توحيد كفايت ميكند و سزاوار است كه محترض را بكلامت
فرج تلقني منايند و به دعاهايئ كه در اين باب رسيده .
 - ٨سزاوار است در نزد محترض سوره صافّات را قراءت منايند .
 - ٩سزاوار است كيس را كه جان دادن بر او سخت شده در محل مناز او بگذارند و او را بر مص ّال و
سجادهاش بخوابانند .
 - ١٠سزاوار نيست كه وقت تلقني ميت  ،جنب و حائض حارض باشند .
 - ١١پرستاري حائض از بيامر مانعي ندارد اما همينكه ديد مرگ بيامر نزديك است از او دور شود .
 - ١٢وقتي كه ميت در حال نزع است سزاوار نيست كه احدي باو دست بزند و دست زدن باو مثل
اين است كه كمك كرده باشند زودتر از دنيا برود .
 - ١٣سزاوار است بسنت چشمهاي ميت و بسنت چانه او و پوشاندن بدن او با ساتري .
 - ١٤سزاوار است كه در تجهيز ميت و دفن او عجله كنند شب مرده باشد يا روز و اين در وقتي
است كه شبههاي در كار نباشد يعني موت مسلم باشد .
 - ١٥هر گاه امكان اشتباه باشد واجب است كه تجهيز را بتأخري اندازند تا آنكه ميت تغيري كند يا تا
سه روز و اين كار براي كيس است كه مث ًال غرق شده يا سكته كرده و يا مبتال مبرض بطن بوده يا
زير آوار رفته يا در اثر دود بحال خفگي افتاده .
 - ١٦جايز نيست جنازه را متوقف كنند كه مردم براي او استغفار و طلب رحمت منايند .
 - ١٧سزاوار است كه صاحب جنازه ردا نپوشد و پرياهني پوشيده باشد تا شناخته شود .
صفحه ٧٨
 - ١٨جايز نيست كه انسان در مصيبت ديگري رداي خود را از تن بريون بياورد .
 - ١٩مكروه است كه درباره ميت بگويند  :اِ ْستَأْث َ َر ال ّٰل ُه ِبف ُٰالنٍ  ،يعني فالن كس را خدا بر ديگران
ترجيح داد و نزد خود برد و جايز است كه بگويند  :ف ُٰالنٌ يَ ُجو ُد ِب َنف ِْسهۤ  ،يعني فالن كس به بذل
جان سخي شده و رايض بجان دادن است .
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 - ٢٠هر گاه والدين مرد حيات دارند و مؤمن هستند جايز نيست كه به پرس يا دخرت خود بگويد :
} پدر و مادرم بفداي تو { و اگر بگويد ّ
عاق والدين است .
 - ٢١سزاوار نيست بدون آنكه مصيبتي بكيس رسيده باشد بر هيئت مصيبت زدگان رس و روي خود
را ژوليده و غبار آلوده كند .
 - ٢٢كيس را كه دار زدهاند جايز نيست بيشرت از سه روز بدون تجهيز رها كنند .
 - ٢٣مستحب است از طرف ميت مناز كنند و روزه بگريند و حج منايند و صدقه بدهند و بر و نييك
منايند و دعا كنند و عمل صالح بجا آورند و جايز است در ثواب كاري كه ميكنند دو نفر را رشيك
منايند .
 - ٢٤مستحب است كه در حضور بر جنازه شتاب كنند و براي عرويس و مهامين رفنت آن اندازه
شتاب نداشته باشند و هر وقت جنازهاي باشد و مهامين  ،جنازه را ترجيح دهند .
 - ٢٥سزاوار نيست كه ميت را تنها بگذارند چرا كه شيطان در اندرون او بازي ميكند .
 - ٢٦هر گاه زين كه بچهاي در شكم اوست كه حركت ميكند از دنيا برود شكم او را ميشكافند و
بچه را بريون ميآورند بعد شكم او را ميدوزند .
 - ٢٧هر گاه بچه در شكم مادر مبريد كيس دست خود را داخل منوده و بچه را قطعه قطعه كرده
بريون ميآورد و اگر زنها تسلطي بر اين كار نداشته باشند جايز است كه مرد اين كار را انجام دهد .
مقصد دوم
در كساين كه غسل دادن آنها واجب است و كساين كه واجب نيست غسل دادن آنها و در اين
مقصد مسائيل است :
صفحه ٧٩
 - ١غسل دادن هر ميت مسلامين واجب است جز آنچه كه استثناء شده .
 - ٢غريق را هم غسل ميدهند اما در صورت ترديد در موت او غسل بايد بعد از استرباء باشد باين
طور كه بگذارند تا تغيري كند يا سه روز بگذرد .
 - ٣سقط هر گاه از چهار ماهه كوچكرت باشد با خون خودش در آنجا كه متولد شده بخاك سپرده
ميشود و اگر خلقت او متام شده يعني چهار ماه متام دارد او را غسل ميدهند و كفن منوده و در
لحد ميگذارند .
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 - ٤زن و مردي كه ُمحرم بودهاند غسل دادن آنها مثل غري محرم است جز آنكه طيب نزديك محرم
منيآورند و او را حنوط َحنوط كافور يا بعض مواد معطر ديگر را ميگويند و حنوط منودن در رشع
گذاشنت كافور بر مواضع سجده و بعض اعضاء ميت است و احكام آن در محل خود ميآيد  .م .
منيناميند .
 - ٥شهيد و او كيس است كه در راه خدا يا در جنگ در طاعت پروردگار كشته شده است وقتي كه
مسلامنان در حاليكه هنوز رمقي دارد او را دريابند غسل داده ميشود و كفن كرده ميشود و او را
حنوط ميناميند و بر او مناز ميخوانند اما اگر وقتي كه او را يافتند از دنيا رفته است در جامه هاي
خودش او را كفن ميكنند در حايل كه خون او هم بر بدن او است .
 - ٦اگر كيس كه شهيد شده بر تن او پوستيني باشد يا كفش يا كاله يا عاممه يا كمربند يا شلوار
اينها را بريون ميآورند مگر اينكه خون بآنها رسيده باشد پس هر چه خون بآن رسيده ميگذارند كه
بر تن او مباند و هر چيز بستهاي را كه بر تن او باشد ميگشايند .
 - ٧هر كس در معصيتي كشته شود او را غسل ميدهند و كفن منوده دفن ميناميند .
 - ٨هر كس واجب شود سنگسار كردن او يا كشنت او غسل و حنوط ميناميد و كفن ميپوشد بعد او
را سنگسار ميكنند يا ميكشند و بر شخص سنگسار شده يا مقتول مناز ميخوانند اما آنها را غسل
منيدهند .
 - ٩مسلامن  ،كافر و مرشك و ذمي و ناصب شيعه آلمحمد عليهم السالم و مخالف غري مستضعف
را غسل منيدهد و كفن منيمنايد و دفن منيكند و بر او مناز منيخواند
صفحه ٨٠
و اين اشخاص حرمت و احرتامي ندارند ولو آنكه از خويشان او باشند .
 - ١٠مردي كه در بني عدهاي زن نامحرم از دنيا رفته و يا زين كه در بني جمعي مرد نامحرم از دنيا
رفته آنها را غسل منيدهند و آنها را در جامههاي خود دفن ميكنند .
 - ١١هر كس بر حال جنابت مبريد غسل ميت از غسل جنابت او كفايت ميكند .
 - ١٢اگر بعد از غسل چيزي از ميت ظاهر شد پاك كرده ميشود و غسل را اعاده منيكنند و اگر بعد
از كفن كردن چيزي ظاهر شد و كفن را آلوده كرد آن قسمت از كفن را ميچينند .
 - ١٣هر كس درندگان يا مرغان او را بخورند و استخوانهاي او بدون گوشت باقي مباند او را غسل
ميدهند و كفن ميكنند و بر او مناز خوانده و او را دفن ميناميند .
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مقصد سوم
در مسائل مربوط به شخص غسل دهنده است :
 - ١مسلامن  ،كافر و مرشك و ذمي و ناصب را غسل منيدهد .
 - ٢روايت شده هر كس از مسلامنان در بني جامعتي از مردان نرصاين و زنان مسلامن كه با او
قرابتي ندارند از دنيا برود آن مردان نصاري غسل منوده سپس ميت مسلامن را غسل ميدهند و
همچنني زن مسلامين كه در بني زناين از اهل ذمه و مردان مسلامين كه با او قرابتي ندارند فوت كند
زن ذمي غسل منوده و بعد آن زن مسلامن را غسل ميدهد .
 - ٣هر گاه مرد در بني زنهاي محارم خود فوت كند آن زنها او را غسل ميدهند و بر عورت او
پارچهاي مياندازند و مستحب است كه او را از زير جامهاي غسل دهند .
 - ٤هر گاه زن در بني مرداين كه محرم او هستند فوت كند او را غسل ميدهند و بر عورت او
پارچهاي مياندازند و مستحب است كه از زير جامهاي او را غسل دهند .
 - ٥مرد زن را غسل منيدهد مگر آنكه زين پيدا نشود .
 - ٦هر گاه دخرتي فوت كند و جز مردي كس ديگر حارض نيست اگر كمرت از شش سال دارد مرد او
را ميشويد و اگر بزرگرت است منيشويد و او را دفن ميناميد و زنها
صفحه ٨١
پرس بچه را تا حد سه سال غسل ميدهند .
 - ٧و روايت شده درباره زن كه هر گاه بني مردان نامحرمي فوت كند مواضع تيمم را از بدن او
غسل ميدهند يعني كف دستهاي او را اوالً ميشويند بعد صورت او بعد پشت دستهايش و روايت
شده كه او را تيمم ميدهند و روايت شده كه مواضع وضوي او را ميشويند و روايت شده كه دو
كف دست او را ميشويند و روايت شده كه از پشت جامه بر او آب مرييزند و در كفنهايش او را
ميپيچند و بر او مناز خوانده دفنش ميكند و روايت شده بعض مردان از زير جامه او را غسل
ميدهند و متام اينها حمل بر رخصت و استحباب شده .
 - ٨و روايت شده درباره مردي كه بني زنهاي اجنبي مبريد كه لُنگي تا زانو بر او ميبندند و آب
مرييزند ريختني و نگاه به عورت او منيكنند و با دستهاي خود او را ملس منيمنايند و او را در
كفنهايش ميپيچند از وراء ساتري و به صف ايستاده بر او مناز ميكنند و او را در قربش ميگذارند و
حالل است براي آنها دست زدن به مواضعي از او كه نگاه كردن بآنها در وقت حيات او بر ايشان
حالل بود پس چون به موضعي رسيدند كه اگر زنده بود نگاه بآن منيتوانستند بناميند و مس آن بر
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ايشان جايز نبود در اين موقع آب مرييزند ريختني و اين ترتيبات يعني دست كشيدن بر بعض
مواضع محمول بر استحباب است .
 - ٩شوهر در همه امور به زوجه خود اويل از ديگران است تا وقتي كه او را در قربش بگذارد .
 - ١٠ميشويد ميت را اوالي مردم باو يا هر كس كه او بگويد .
 - ١١غسل دادن ميت بر همه مسلامنان واجب كفايئ است .
 - ١٢مستحب است كه انسان شخصاً متصدي غسل ميت شود و دعا كند براي او بادعيه مرويه .
 - ١٣مستحب است رعايت امانت در غسل ميت باين ترتيب كه هر چه ببيند باحدي نگويد و حد
آن تا وقتي است كه ميت دفن شود ( يعني تا آن وقت هم عيبي ببينند نبايد
صفحه ٨٢
افشا كنند و منحرص بوقت غسل نيست ) .
 - ١٤برمال كردن عيب ميت و آنچه كه اسباب خفت او باشد مكروه است .
 - ١٥حائض و جنب جايز است كه متصدي غسل ميت شوند و هر گاه جنب بخواهد در حال
جنابت ميت را غسل دهد دستهاي خود را ميشويد و وضو ميگريد و ميت را غسل ميدهد .
مقصد چهارم
در كيفيت غسل دادن است و در آن چند مسأله و فذلكهاي است ،
اما مسائل بر سه نوعند :
نوع اول
در واجبات غسل است و شامل چند مسأله است :
 - ١واجب است غسل دادن ميت با سه آب  :آب سدر و آب كافور و آب خالص و اين قول مشهور
است و اگر بگوييم غسيل كه با آب خالص ميدهند واجب و دو تاي ديگر مستحب ميباشند بعيد
نيست .
 - ٢پوشاندن عورت ميت واجب است .
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 - ٣واجب است ترتيب در غسل يعني اينكه اول رس را بشويند بعد طرف راست بعد طرف چپ .
 - ٤رعايت ترتيب در شسنت با آبهاي سه گانه واجب است و بايد اول با آب سدر بشويند و دوم آب
كافور و بعد با آب خالص و اين وجوب مبتني بر آن است كه شسنت با هر سه آب واجب باشد .
 - ٥واجب است كه متامي قسمتهاي بدن ميت را غسل دهند حتي آنكه جاي يك مو را هم نشسته
نگذارند .
 - ٦واجب است كه غاسل هنگام شسنت فرج پارچهاي بر دست خود بپيچد .
 - ٧هر گاه آب پيدا نشود مگر بقدر يك غسل با آب خالص يكبار غسل ميدهند .
صفحه ٨٣
نوع دوم
در مستحبات غسل ميت است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است شسنت دستهاي ميت تا مچ و افضل از آن تا نصف ساعد و از آن بهرت تا آرنجها
است .
 - ٢مستحب است شسنت فرج يعني قُ ُبل و ُدبُر ميت و پاك كردن آن .
 - ٣هر يك از اين پنج موضع يعني دستها و فرجني و رس و طرف راست و طرف چپ از بدن ميت
را مستحب است سه بار بشويند كه جمعا پانزده شسنت ميشود .
 - ٤مستحب است كه در هر شستني كه فرج يا هر يك از دو طرف بدن را غسل ميدهد آب را
قطع نكند تا شسنت آن عضو متام شود .
 - ٥مستحب است كه همراه كافور ذريره قرار دهند كه ماده خوشبويئ است .
 - ٦مستحب است كه هر گاه به نشيمنگاه او مريسند آب زياد بريزند .
 - ٧مستحب است كه مفاصل ميت را با مالميت نرم كنند و اين در صوريت است كه ممكن باشد و
مفاصل خشك نشده باشد .
 - ٨مستحب است كه تا ممكن باشد با ميت با مالميت رفتار منايند .
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 - ٩هنگام شسنت اعضاء ميت مستحب است كه غاسل پارچهاي بدست خود بپيچد و اين در مورد
غري فرج است چرا كه در آن مورد واجب است .
 - ١٠مستحب است كه در وقت غسل بني ميت و آسامن ساتري باشد .
 - ١١مستحب است كه در غسل ميت آب زياد بريزند .
 - ١٢مستحب است در وقت غسل ادعيه مأثوره را بخوانند .
 - ١٣مستحب است گودايل بكنند كه آب غسل در آن جمع شود و ريخنت آب در فاضاليب كه بول و
غايط داخل آن منيشود جايز است اما در چاه مسرتاح جايز نيست .
 - ١٤مستحب است كه بعد از فراغ بر دبر ميت پنبه قرار دهد كه چيزي از او خارج
صفحه ٨٤
نشود .
 - ١٥مستحب است كه در دو شست و شوي اول بر شكم او دست بكشند .
 - ١٦مستحب است خشك كردن ميت بعد از غسل .
 - ١٧مستحب است كه ميت را در جاي غسل رو بقبله بگذارند باين طور كه كف دو پاي او بطرف
قبله باشد .
 - ١٨مستحب است كه در آب سدر و كافور اشنان داخل منايند .
 - ١٩مستحب است كه ميت را از زير پرياهن بشويند .
نوع سوم
در اعامل مكروهه مربوط به غسل اموات است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است كه ميت را بر محل غسل دادن بنشانند .
 - ٢گرفنت ناخنها و تراشيدن زير شكم و چيدن مو و كندن موي زير بغل ميت مكروه است و اگر
چنني كند بايد آنها را همراه ميت دفن منايد .
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 - ٣مكروه است كه با خشونت به موي او دست بكشد چون خوف آن هست كه كنده شود و اگر
مويئ از او ساقط شد بايد همراه او دفن شود .
 - ٤فشاردادن شكم و مفاصل ميت مكروه است .
 - ٥آب غسل را مكروه است كه در مسرتاح رسازير منايند بلكه بايد آن را در فاضالبها بريزند ( يعني
جايئ كه بول و غايط در آن منريود ) .
 - ٦مكروه است گرم كردن آب براي ميت مگر آنكه غسل دهنده خودش از آب رسد بر خود برتسد
كه در چنني وقتي احتياطهايئ را كه براي خود انجام ميدهد براي ميت هم بجا ميآورد .
 - ٧حنوط منودن با مشك مكروه است .
 - ٨مكروه است كه با ميت با خشونت رفتار شود .
 - ٩مكروه است كه ميت را ميان دو پاي خود قرار دهد .
 - ١٠مكروه است كه آب زياد ريخنت در محل نشيمنگاه ميت را ترك كند .
صفحه ٨٥
 - ١١مكروه است كه در غسل سوم بر شكم ميت دست بكشند .
 - ١٢مكروه است قطع كردن آب در وقت شسنت هر يك از اعضاء سه گانه يعني فرج و دو جانب
يعني وقتي رشوع به شسنت هر يك از اين اعضا منود تا پايان آن يكرسه آب بريزد .
 - ١٣مكروه است كه زير ناخنهاي او را پاك كنند .
 - ١٤مكروه است كه در گوشهاي او چيزي بگذارند .
 - ١٥مكروه است كه در گوشها و سوراخهاي بيني او آب داخل كنند .
 - ١٦مكروه است در سوراخهاي بيني ميت چيزي بگذارند و اين در صوريت است كه از جاري شدن
چيزي از بيني او نرتسند و اگر برتسند كه چيزي جاري شود كراهتي ندارد .
فذلكه
در آداب غسل ميت است از اول تا آخر آن برتتيب اعامل و براي سهولت كار در وقت احتياج اين
مخترص را در اينجا جمع منوديم اين فذلكه از كتاب مبارك موجز نقل شده است .
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:
هر گاه ميت مبريد او را بر مغتسل كه تخت يا تختهايست كه تهيه ميشود بگذار و كف پاهاي او را
بقبله بكن و اگر پرياهن دارد دستهاي او را از پرياهن بريون بياور مبالميت و پرياهن را بر عورت او
جمع كن و از طرف پا هم پرياهن را باال بياور تا باالي زانو يا آنكه بر فرج او ساتري بيانداز و
مفاصل او را نرم كن مبالميت و اگر دشوار باشد بگذار بحال خودش و شكم او را مبالميت دست مبال
و ميگويئ  :ا َللّٰ ُه َّم اِنّ ۤي َسلَك ُْت ُح َّب ُم َح َّم ٍد َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ فۤي بَطْ ِنهۤ ف َْاسل ُْك بِهۤ
َسبۤ َيل َر ْح َم ِت َك  ،پس اگر چيزي از شكم او بريون آمد ابتدا ميكني اول دو كف او را ميشويئ پس
فرج او را پاكيزه ميكني و بر دست خود پارچهاي ميپيچي كه فرج او را با دست خود مس نكني
بعد از آن قدري سدر و قدري اشنان ميگريي و واجب هامن سدر است بتنهايئ پس آنها را در ظريف
در آب مرييزي و با دست ميزين تا كف كند و كف آنرا جدا ميكني در ظرف
صفحه ٨٦
ديگر و آب آنرا مرييزي در ظرف آب كه براي غسل مهيا كرده پس مشغول ميشوي بغسل و
دستهاي او را تا بند يا تا نصف ذراع يا تا مرفق سه مرتبه سه مرتبه ميشويئ بعد فرج او را سه مرتبه
ميشويئ پارچه بر دست چپ خود ميپيچي و دست خود را داخل ميكني زير آن پارچه كه بر
عورت او انداخته و ديگري آب مرييزد و تو ميشويئ و آب را قطع نكند تا از غسل فرج فارغ شوي
بعد رس او را با كف سدر ميشويئ و بعد با آب سدر و ابتدا ميكني بطرف راست رس پس رس و ريش
و صورت و گردن او را ميشويئ و بعد طرف چپ را بهمني طور و بهمني قسم سه مرتبه ميشويئ و
گفته شده است كه آب را قطع منيكند تا از غسل رس فارغ شود و مبالغه ميكني در غسل رس بكف
سدر و كوشش ميكني كه آب داخل بيني و گوشهاي او نشود ناخن خود را بر گوش و بيني او
ميگذاري و موي او را بعنف مس منيكني كه چيزي از آن ساقط شود و اگر ساقط شد چيزي آنرا
ضبط ميكني تا اينكه در كفن او بگذاري و اگر رس و ريش او را با خطمي هم بشويئ بايك نيست
بعد او را مبالميت بپهلوي چپ ميخواباين كه پهلوي راست ظاهر شود و ترشح آيب بر سينه و زانوي
او ميكني بعد بآب سدر سه مرتبه او را از قرن رس تا قدمهاي او ميشويئ و ناخن خود را بر گوش و
منخرين او ميگذاري كه آب داخل نشود و آبرا از او قطع منيكني تا آن جانب را متام بشويئ و
مبالميت دست مياميل بر بدن او و پشت و شكم و زير بغلها و ذراع او را دست داخل ميكني و
ميشويئ و ناخنهاي او را خالل مكن و هر گاه بدو ورك او رسيدي آب زيادتر بريز و بپرهيز كه ترك
بكني آنرا بعد برگردان او را بپهلوي راست تا اينكه پهلوي چپ ظاهر شود و هامن قسم كه پهلوي
راست را شستي آنرا بشوي از رس تا قدم او بعد او را به پشت بخوابان و ماليم دست بر شكم او
مبال و اگر چيزي بريون آمد بشوي بعد آن ظريف كه آب سدر داشت خايل ميكني و با آب خالص
ميشويئ و دستهاي خود را تا مرفق ميشويئ بعد آب در ظرف مرييزي و نصف حبه ح ّبه موافق لغت
وزن دو شعريه است و شايد در اين مقام غري از اين مراد باشد  .حاشيه از مرحوم آقاي حاج
زينالعابدين خان (اع) است .
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كافور و
صفحه ٨٧
قدري ذريره يا اشنان اگر باشد مرييزي و واجب هامن كافور است بتنهايئ و كافور را در آب با
دست نرم ميكني بعد دو دست او را بعد فرج او را بعد رس بعد طرف راست بعد طرف چپ بهامن
قسم كه ذكر شد هر يك را سه مرتبه ميشويئ بعد او را به پشت ميخواباين و ديگر شكم او را مسح
منيكني و دو دست خود را تا مرفق ميشويئ و ظرفها را ميشويئ و آب در آنها كرده حركت ميدهي و
بريون مرييزي بعد ظرف را آب خالص كرده بهامن قسم كه ذكر شد غسل ميدهي و در حال غسل
ميگويئ َع ْف َو َك َع ْف َو َك پس همينكه غسل متام شد دستهاي خود را سه مرتبه تا شانه يا تا مرفق
ميشويئ و پاهاي خود را تا زانو ميشويئ بعد ميت را در جامه خوابانيده و خشك ميكني بعد قدري
پنبه ميگريي و قدري حنوط كه كافور باشد بر آن مرييزي و آنرا بر فرج او از پيش و عقب ميگذاري
بعد رانهاي او را بقسمي كه ميآيد ميپيچي و بر تو باد باداء امانت پس خرب مده بآنچه ديدي از او
احدي را بعد كفن ميكني او را بقسمي كه ذكر ميشود پس اين است آداب غسل كه برتتيب جمع
شده بهامن قسم كه در اخبار وارد شده اعاننا الله ملالقات املوت و يف هول املطلع بجاه محمد و آله
الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعني .
مقصد پنجم
در كفن كردن و حنوط منودن است و در اين مقصد چهار نوع مسأله است :
اول
در احكام كفن كردن است و در آن مسائيل است :
 - ١كفن براي ميت واجب است .
 - ٢قيمت كفن از كل مال برداشته ميشود .
 - ٣كفن زن بر عهده شوهر او است .
 - ٤ج ّر و بحث و چانه زدن و سعي در ارزان خريدن كفن مكروه است .
 - ٥مستحب است نيكو كردن كفنها .
صفحه ٨٨
 - ٦مستحب است كه كفن سفيد باشد .
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 - ٧مستحب است كه كفن از پنبه باشد .
 - ٨مكروه است كه كفن از كتان باشد .
 - ٩در پوشش كعبه كفن كردن جايز نيست .
 - ١٠كفن كردن در پارچه سياه مكروه است .
 - ١١جايز نيست كه كفن از ابريشم خالص باشد .
 - ١٢اگر پارچه كفن مخلوط از پنبه و ابريشم باشد و پنبه آن زيادتر باشد مانعي ندارد .
 - ١٣مستحب است كه انسان ت ّربعاً كفن ميت را تهيه منايد .
 - ١٤جايز است كه مخارج كفن كردن ميت از زكوة داده شود اگر عيال ميت فقري باشند وجه زكوة
را به آنها ميدهند كه او را تجهيز و تكفني و دفن و حنوط منايند .
 - ١٥اگر براي ميت فقري دو كفن فراهم شد با ييك كفن كرده ميشود و ديگري را به اهل و عيال او
ميدهند و از آن محل اداي قرض او را منيمنايند .
 - ١٦غسل دهنده بعد از غسل دستها را سه بار تا شانه يا تا آرنج ميشويد و پاها را نيز تا زانوها
شسته آنگاه مشغول به كفن كردن ميشود .
 - ١٧مكروه است عطر زدن به كفن و بخور دادن آن و عطر زدن به ميت و دود خوشبو دادن و
حنوط منودن او با چيزهايئ بغري از كافور .
 - ١٨مكروه است كه پشت رس ميت مجمره و آتش بياورند .
 - ١٩مكروه است كه بر نعش يعني تخت يا تابويت كه ميت را برآن حمل ميكنند حنوط بگذارند .
 - ٢٠مستحب است خوشبو كردن كفن با ذريره و كافور .
 - ٢١مستحب است كه روي كفن بنويسند  } :ف ُٰالنٌ { يَشْ َه ُد ا َ ْن الٰ اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه .
 - ٢٢روايت شده كفني كه حرضت مويس بن جعفر عليهام السالم را در آن كفن كردند و سليامن بن
ايبجعفر آن را تقديم منود متام قرآن بر آن نوشته بود .
 - ٢٣هر گاه از ميت چيزي بريون آمد و كفن را كثيف منود اگر در لحد گذاشتهاند آن
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صفحه ٨٩
موضع را ميچينند و ييك از دو ثوب را بر ديگري طوري ميكشند كه آن موضع از بدن ميت آشكار
نباشد و اگر در قرب نگذاشتهاند كفن را ميشويند .
 - ٢٤مستحب است كه قيمت كفن را از مال پاكيزهاي بدهند .
 - ٢٥مستحب است تهيه كفن و نظر كردن بآن .
 - ٢٦سزاوار نيست پارچهاي كه ميخواهند از آن كفن بربند دكمهاي داشته باشد يا دم آن را تو زده
باشند يا آستني داشته باشد اما اگر لبايس بوده كه پوشيده ميشده آستني و تو زدگي مانعي ندارد و
دكمههاي آن را قطع ميكنند .
رشفها السالم را با ميت در قرب بگذارند و
 - ٢٧مستحب است تربت حرضت سيد الشهداء عيل م ِّ
مستحب است كه آن را با حنوط مخلوط منايند .
 - ٢٨مستحب است كه ميت را در بُرد رسخ رنگي كفن كنند .
 - ٢٩مستحب است كه ميت را در پرياهني كه در آن مناز خوانده و روزه گرفته است و يا در جامه
احرام او كفن منايند .
دوم
در واجبات و مستحبات كفن است و در آن مسائيل است :
 - ١كفن واجب سه جامه است نه كمرت و آنها عبارتند از لُنگ و پرياهن و لفافه .
 - ٢مازاد بر اين سه جامه تا پنج قطعه سنت است و آن دو ييك پارچهاي است به پهناي يك وجب
و روايت شده يك وجب و نيم و طول آن سه ذراع ذراع نزديك نيم مرت است يا كمي كمرت  .م .
و نيم است و ديگري عاممه است و اين دو از كفن واجب حساب منيشوند .
 - ٣آنچه كه در اصل كفن بر سه جامه افزوده شود بدعت است .
 - ٤كفن واجب براي زنها و مردها مثل هم است .
 - ٥مستحب مؤكد است كفن كردن زن به پنج ثوب خاصه اگر تنومند باشد كه يك ِخامر يعني
رسبند و يك لفافه ميافزايند .
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صفحه ٩٠
 - ٦پارچهاي بر پستانهاي زن ميبندند كه آنها را بسينه بچسباند و آن پارچه را در پشت او محكم
ميكنند و اين از كفن نيست و براي زن پنبه بيشرت از مرد ميگذارند و قبل و دبر يعني بني اليتني
ميت را با پنبه و حنوط پر ميكنند و پارچهاي محكم بر آن موضع ميبندند و اين پارچه چيزي
حساب منيشود و آن را ميبندند كه بدن را جمع نگه دارد كه چيزي از ميت خارج نشود و
جامههايئ كه بدن در آنها پيچيده ميشود جزو عدد قطعات كفن حساب ميشوند .
 - ٧و روايت شده كه بردي بر روي ميت مياندازند بدون آنكه او را در آن بپيچند بعد آن را در قرب
زير پهلو و زير گونه او ميگذارند .
سوم
در حنوط كردن است و در آن مسائيل است :
 - ١حنوطي نيست مگر كافور .
 - ٢واجب است ميتي را كه ُمحرم نيست برتتيبي كه ميآيد با كافور حنوط منايند .
 - ٣حنوط مرد و زن يكسان است .
 - ٤از ميت هفت موضع سجده او را حنوط ميگذارند و همچنني رس دماغ و متام مفصلهاي او را از
رس تا قدم و رس و ريش و سينه و فرج و گردن و شانهها و آرنجها و وسط كف دستها همه را
حنوط ميگذارند و روايت شده بر ل ّبه او يعني پائني و جلو گردن در ابتداي سينه و كف پاها و آنجا
كه محل بند كفشها است نيز حنوط ميناميند .
 - ٥مستحب است كه مقدار كافور سيزده و يك سوم درهم باشد كه مبثقال صرييف بنا به معروف
بني فقها هفت مثقال است و اندازه معتدل آن چهار مثقال رشعي است و آن بنا مبعروف سه مثقال
صرييف است و كمرتين مقدار كافور كه براي ميت كايف است يك مثقال است و آن سه ربع صرييف
است كه هجده نخود است و روايت شده يك مثقال و نيم كايف است كه يك مثقال و يك هشتم
مثقال صرييف ميشود .
 - ٦كافور غسل غري از اين كافور حنوط است و همچنني مقداري كه براي خوشبو كردن كفن بكار
مريود نيز غري از اين است و اين مقدار كه ذكر شد فقط براي حنوط
صفحه ٩١
بود .
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 - ٧آنچه كافور كه از مواضع حنوط زياد بيايد بر سينه ميت و در كف دست او مرييزند .
 - ٨هر گاه ميت ُمحرم بوده مثل غري محرم غسل داده ميشود و كفن كرده ميشود جز آنكه عطري
بر او منيزنند و حنوط منيناميند .
 - ٩مستحب است قدري از تربت حرضت سيد الشهداء عليه السالم با حنوط مخلوط كنند .
چهارم
در تخضري ميت و گذاشنت جريدتني است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه دو جريده يعني دو قطعه از شاخههاي خرما كه برگهاي آن را كندهاند
همراه ميت بگذارند .
 - ٢خوب است كه اين دو چوب سبز و تازه باشند .
 - ٣جريده خشك كفايت از سنتي كه قرار داده شده منيكند .
 - ٤مستحب است كه تخضري با چوب شاخه خرما باشد و اگر نباشد چوب سدر كه كُنار ميگويند و
اگر ميرس نشود چوب بيد يا چوب انار .
چوب تر هر درختي كه باشد كايف است .
 - ٥در تخضري يعني شاخه سبز همراه ميت گذاشنت ِ
 - ٦خوب است كه طول چوب خرما يا هر چويب كه ميگذارند يك ذراع باشد يا بقدر طول استخوان
ذراع يعني ساعد يا باندازه يك وجب و با هر يك از اين طولها سنت ادا ميشود .
 - ٧يك جريده هم كفايت از دو جريده ميناميد .
 - ٨روايت شده كه طول هر جريده يعني شاخه خرما بقدر يك وجب است ييك را از محل ترقوه
راست بطرف پائني تا هر جا رسيد چسبيده به پوست ميگذارند و ديگري را از ترقوه چپ تا هر جا
رسيد اما روي پرياهن ميگذارند و روايت شده دو قطعه
صفحه ٩٢
چوب نخل ميگريي هر كدام بقدر يك ذراع ييك را بني دو زانوي ميت بطوريكه نصف آن بطرف
ساق و نيم ديگر بطرف ران باشد ميگذاري بدين معني كه وسط جريده را بر زانوي ميت ميگذاري
و ديگري را زير بغل راست او قرار ميدهي و روايت شده اگر يك جريده ميگذاري بقدر يك ذراع
باشد و از ترقوه در امتداد دست او آن را قرار داده جامه را همراه جريده ميپيچي و روايت شده
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ييك را در محل ترقوه گذارده بپوست متصل ميكني و پرياهن او را بر آن ميكيش و ديگري را در
محل كفل او قرار ميدهي و در يك جريده روايت شده كه روي پرياهن ميگذارند زير تهيگاه در
طرف راست و همه اينها كفايت از سنت ميكند .
 - ٩اگر محل تقيه باشد و جريده گذاشنت بر طبق سنت ميرس نشود آن را در كفن يا قرب ميگذارند
بهر صورت كه ممكن شد .
 - ١٠قرار دادن جريده در قرب بهر صورت كه باشد جايز است .
فذلكه
در كيفيت كفن كردن و حنوط گذاشنت است بطور اختصار اين فذلكه از كتاب مبارك موجز نقل
گرديد .
:
هر گاه ميت را غسل دادي بآن طور كه پيش ذكر شد پس دستهاي خود را تا شانه سه مرتبه بشوي
يا تا مرفق و پاها را تا زانوها و شسنت دستها و پاها براي آب غساله و ترشح غساله ميت است بعد
از آن جامه نظيفي بگري و ميت را خشك كن مبالميت شكم او و پشت او را بعد قدري پنبه بگري و
قدري حنوط بر آن بريز و آنرا بر فرج او از زير پرياهن يا كهنه كه بر عورت او انداخته بودي بگذار
و پنبه ميان اليتني ميگذاري كه از او چيزي بريون نيايد و پنبه را داخل دبر نكن كه حرمت ميت
زنده و مردهاش عيل السواء است بعد پرياهن را پاره ميكني و از پائني پاي او بريون ميآوري و عورت
او را ميپويش بعد لفافه را پهن ميكني طول آن از راست قبله بچپ آن باشد بجهت اينكه
صفحه ٩٣
ميت بعد از غسل هر جا گذارده شود بوضع ملحود گذارده ميشود بعد قدري ذريره و كافور بر
لفافه ميپايش بعد ازار را بر آن پهن ميكني همچنانكه مستنبط از بعض اخبار است و لكن معروف
ميان اصحاب اين است كه پرياهن را روي لفافه پهن كنند و شايد اين اقرب باشد زيرا كه ازار بسنت
زي جاهليت است و قدري ذريره و كافور بر آن بپاش و بايد پرياهن يب تكمه باشد
باالي پرياهن از ّ
و دامن آنرا تو نزنند و آستني نداشته باشد و اگر پرياهن از سابق پوشيده باشد رضر ندارد كه آستني
داشته باشد و تو زده باشد و جلو پرياهن را باال مياندازند و ازار را بنا بر قول اصحاب بر آن پهن
ميكنند و قدري ذريره و كافور بر آن ميپاشند بعد آن خرقه كه عرضش يك وجب يا يك وجب و نيم
است و طولش سه ذراع و نيم بر آن پهن ميكني و قدري ذريره و كافور بر آن ميپايش بعد ميت را
تحنيط ميكني پس كافور را ميسايئ و مواضع سجده و رس بيني و همه مفاصل او را از باالي رس تا
قدم و رس و ريش و سينه و فرج و گردن و شانهها و مرفقها و كف دستها و روايت شده است كه
بر موضع گردنبند از سينه و باطن قدمها و موضع بند نعلني از آن دو بر همه اينها مسح ميكني
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بعد هر چه از كافور زياد بيايد بر سينه و كف دستهاي او مرييزي بعد ميت را مبالميت برميدارند و
بر كفن ميگذارند بهيئت ملحود بعد پنبه ميان اليتني او بر فرج او ميگذارند بعد خرقه بلند را بر
رانهاي او محكم ميبندند كه ميان اليتني و رانهاي او را بهم ضم كند كه چيزي بريون نيايد پس
ميبندند آنرا از تهيگاه تا زانو بعد جريده را آن طور كه گذشت ميگذاري بعد ازار را بنا بر قول
اصحاب بر او ميبندي بعد طرف پرياهن را برميگرداين بر او و بنا بر قول ديگر بعد از برگرداندن
پرياهن ازار ميبندي بعد عاممه بر او ميبندي وسط عاممه را ميگريي و بر رس او ميگذاري و
ميگرداين از دو طرف و زياديت طرف راست را بر چپ و چپ را بر راست مياندازي بر روي سينه و
روايت شده است كه دو طرف عاممه را به پشت بيانداز و پيشاين او را ظاهر كن و مپيچ عاممه را
مثل عاممه اعرايب كه طرفش افتاده نباشد بعد او را در لفافه ميپيچي و بُرد را بر آن مياندازي اگر
بخواهي و روايت شده است كه قدري كافور بر پشت كفن ميپايش و اگر زن باشد او را كفن
صفحه ٩٤
ميكني و حنوط ميكني همچنانكه گذشت غري از اينكه بر دو پستان او خرقه ميبندد كه پستان را
بسينه بچسپاند و بر پشت ميبندد و پنبه براي او بيشرت از مردان ميگذارند و قبل و دبر را پنبه و
حنوط ميگذارند و خرقه را محكم ميبندند و دو لفافه بر او ميپيچند همچنانكه گذشت و كفنها
را بخور منيدهند و آتش نزديك ميت منيكنند و بخور و دود منيدهند و طيبي غري از كافور بر او
منيزنند بجهت اينكه ميت مبنزله محرم است و اما كافور چاره نيست و سنت بر آن جاري شده .
مقصد ششم
در مناز ميت است و در آن چند نوع مسأله است :
نوع اول
در كيس كه بر او مناز ميخوانند و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است مناز بر هر مسلامين ولو آنكه فاسق باشد يا خودكيش كرده باشد يا سنگسار شده
باشد و حساب آنها بر خداوند است .
 - ٢مناز بر كفار جايز نيست ولو آنكه در ذمه اسالم باشند و همچنني جايز نيست مناز بر خوارج و
هر كه ناصب شيعه آل محمد عليهم السالم باشد و نه بر كيس كه امامي را انكار كند و امامي را كه
از نزد خدا نبوده زياد كند و اينها حرمت و احرتامي ندارند .
 - ٣مناز بر مخالفني جايز نيست مگر مستضعفني آنها كه بر آنها مناز خوانده ميشود و حساب آنها
بر خدا است .
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 - ٤گفته شده مناز خواندن براي بچه تا بالغ نشده و حدود بر او جاري نشده واجب نيست و
مشهور آن است كه چون به شش سال رسيده باشد واجب است كه بر او مناز بخوانند و همني
باحتياط نزديكرت است .
 - ٥احتياط در آن است كه براي بچهاي كه شش ساله شده و فهم مناز را منوده مناز بخوانند .
 - ٦هر كس درندگان يا مرغان او را خورده باشند و جز استخوانها چيزي از او منانده بر او مناز
ميخوانند و او را دفن ميكنند .
صفحه ٩٥
 - ٧اگر بعض از اعضاء مرده پيدا شود و قلب در آن باشد بر آن مناز ميخوانند .
 - ٨مستحب است مناز بر عضو كاميل كه از ميت پيدا ميشود .
 - ٩اگر اعضاء ميت متفرق شده باشد آنها را جمع منوده و بر آنها مناز ميخوانند .
 - ١٠شخص عريان كه از دنيا رفته و ساتري براي او يافت منيشود قربي براي او حفر كرده و او را
در لحدش ميگذارند و عورت او را با خشت يا سنگي يا با خاك ميپوشانند آنگاه بر او مناز
ميخوانند .
 - ١١مصلوب يعني كيس كه او را بدار زدهاند از حيث وضع و جهت و ساير حيوث در هر حايل كه
باشد بر او مناز ميخوانند .
نوع دوم
در احكام كيس است كه بر ميت مناز ميخواند و در آن مسائيل است :
 - ١مناز بر ميت بر متام كساين كه از فوت او اطالع پيدا كردهاند واجب است و اگر يكنفر بر آن مناز
گذارد از ديگران ساقط است .
 - ٢اوالي مردم به ميت بر او مناز ميكند يا هر كس را كه بخواهد امر ميكند كه بر او مناز كند و
نقل شده كه ظاهر كالم اصحاب اين است كه تقدم ويل واجب است و اگر ديگري هم مناز كند بايد
باذن او باشد پس ناچار بايد يا ويل خود مناز بخواند يا كيس را بگويد كه او مناز بخواند اما از
حديث بيشرت از رجحان اين مطلب معلوم منيشود و احتياط مخفي نيست .
 - ٣اوالي مردم به ميت اوالي آنهاست مبرياث او چنانكه در مواريث خواهد آمد .
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اويل است تا وقتي كه او را در قرب بگذارد .
 - ٤شوهر به زن خود ٰ
اويل است اگر ويل ميت او را مقدم داشت كه هيچ و گر نه
 - ٥امام از همه مردم به مناز بر جنازه ٰ
غاصب است و تقدم امام چنانكه بعيض خيال كردهاند متوقف بر اذن كيس نيست چونكه او
اويل است .
مبؤمنني از خودشان ٰ
 - ٦اگر در جامعت حارضين شخيص از بني هاشم باشد او سزاوارترين كيس است كه ويل ميتواند او
را مقدم بدارد و پيش رفنت او بدون اجازه ويل ميت سزاوار
صفحه ٩٦
نيست .
 - ٧جايز است كه محدث يعني كيس كه وضو ندارد و جنب و حائض بر ميت مناز بخوانند .
نوع سوم
در كيفيت مناز ميت است و در آن مسائيل است :
 - ١در مناز بر ميت مسلامن واجب است كه پنج تكبري بگويند .
 - ٢گفته شده كه دعاء در بني تكبريها مستحب است و ترك نكردن آن باحتياط نزديكرت است .
 - ٣قراءت و دعاء معيني در مناز ميت نيست جز آنكه به هر مطلبي كه بنظرت رسيد دعا ميكني .
 - ٤ركوع و سجود و سالم دادين در مناز ميت نيست .
 - ٥سزاوار است كه براي هر تكبريي دستهاي خود را بلند كني .
 - ٦مستحب است كه بعد از تكبري اول شهادتني را ادا كنند و بعد از دومي درود بر حرضت پيغمرب
صيل الله عليه و آله ميفرستند و بعد از سومي براي مؤمنني دعا ميكنند و بعد از تكبري چهارم براي
ميت دعا ميناميند و بعد تكبري پنجم را گفته مناز را متام ميكنند .
 - ٧هر گاه از روي تقيه بر مخالف مناز كنند بايد بر رضر او دعا كنند نه بنفع او .
 - ٨هر گاه خواستي بر مصلوب يعني كيس كه بدار زده شده مناز كني اگر روي او بطرف قبله است
تو طرف شانه راست او بايست و اگر پشت او بقبله است طرف شانه چپ او بايست و اگر شانه
چپ او بطرف قبله باشد پس كنار شانه راست او بايست و اگر شانه راست او بطرف قبله است
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كنار شانه چپ او بايست و بهر قسم منحرف باشد از شانههاي او جدا مشو و روي تو بطرف مابني
مرشق و مغرب باشد چون بني مرشق
صفحه ٩٧
و مغرب قبله است اين دستور ظاهرا ً مربوط به جاهاي خايص مثل مدينه يا عراق است و در وقت
بيان امام (ع) سائل بقرائن حاليه توجه داشته است كه مقصود از بني مرشق و مغرب نيمه جنويب
اين تحديد است نه نيمه شاميل و براي بعض بالد مثل مين و امثال آن قبله بني مرشق و مغرب است
لكن در نيمه شاميل و در مورد بالدي كه در رشق يا غرب مكه هستند عمل باين قاعده ميرس
نيست و ظاهرا ً عموميت مطلق ندارد  .م .
و رو به ميت مكن و پشت باو منام .
 - ٩سزاوار است كه ميت را در وقت مناز و غري مناز بعد از غسل دادن هامن طوري بگذارند كه در
قرب ميگذارند .
 - ١٠بر شخص عريان مناز منيخوانند مگر بعد از آنكه او را در لحد بگذارند و عورت او را با
پارچهاي يا خشتي يا سنگ و يا خاك بپوشانند .
 - ١١كيس كه بر ميت مناز ميخواند اگر ميت زن باشد مقابل سينه او ميايستد و اگر مرد باشد
مقابل وسط بدن او ميايستد و روايت شده كه در مناز بر زن مقابل رس او ميايستد و در مناز بر مرد
مقابل سينه او .
 - ١٢مستحب است كه هر گاه محدث باشد براي مناز بر جنازه وضو بگريد و اگر برتسد كه مناز
فوت شود تيمم كرده مناز ميخواند چه جنب باشد و چه نباشد و اگر زن حائض باشد تيمم كرده
مناز ميخواند و از صف جدا شده تنها ميايستد .
 - ١٣مناز بر جنازه با نعل مكروه است اما با چكمه عيبي ندارد .
 - ١٤هر گاه چندين جنازه باشد يك مناز براي همه ميخواند و جنازهها را مرتب ميكند باين طور كه
مرد آزاد را جلو امام ميگذارند بعد نوجوان بعد عبد و بعد از آن زن را در طرف قبله ميگذارد و
روايت شده كه جايز است زن را جلو امام بگذارند و مرد را عقب و روايت شده كه جنازهها را پله
پله قرار ميدهند بطوري كه رس هر يك مقابل كمر ميت سابق باشد و اول مردها را ميگذارند بعد
زنان را بعد كيس كه مناز ميخواند در وسط يعني وسط مردان ميايستد و يك مناز بجا ميآورد و شايد
اگر پله پله نگذارند و هر جنازه را پشت رس ديگري قرار دهند بهرت و باحتياط نزديكرت باشد .
صفحه ٩٨
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 - ١٥سزاوار است كه اولياء ميت فوت او را مبردم خرب دهند بخصوص برادران ميت كه بر جنازه
حارض شوند و بر او مناز كرده و استغفار منايند و شهادت بخري بدهند براي او .
 - ١٦سزاوار است كيس كه مناز ميخواند بعد از مناز از جاي خود حركت نكند تا ببيند كه جنازه را
برداشتهاند و روي دست مردان است .
نوع چهارم
در كيفيت مناز است باختصار و در آن مسائيل است :
 - ١در مناز بر مؤمن است و گذشت كه واجب هامن تكبريها است و بني تكبريها هر دعايئ كه
بنظرت رسيد ميكني و احوط آن است كه دعا را ترك نكنند و در اينجا براي تربك دعايئ را كه روايت
شده ذكر ميكنيم :
چون خواستي بر ميت مناز بخواين و تو ويل او هستي يا مأذون از جانب ويل هستي و ويل تو را
مقدم داشته پس امر كن جنازه را بر هيأت ملحود بگذارند و اگر كفش بپا داري كفشهاي خود را
بريون بياور و اگر ميت زن است مقابل رس او بايست يا مقابل سينه او و اگر مرد است برابر سينه
يا كمر او بايست رو بقبله و دو دست خود را براي تكبري بلند كن و بگو  :ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب  .بعد بگو :
ا َشْ َه ُد ا َ ْن الٰ اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه َو ْح َد ُه ٰال َرشۤ َيك لَ ُه َو ا َنَّ ُم َح َّمدا ً َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َو ا َنَّ الْ َم ْوتَ َح ٌّق َو الْ َج َّن َة َح ٌّق
السا َع َة آتِ َي ٌة ٰال َريْ َب فۤي ٰها َو ا َنَّ اللّٰ َه يَ ْب َعثُ َم ْن ِيف الْ ُق ُبو ِر  .بعد تكبري دوم را بگو
َو الْ َب ْعثَ َح ٌّق َو اَنَّ ّٰ
آل ُم َح َّم ٍد َو بٰار ِْك َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو ِ
آن وقت بگو  :ا َللّٰ ُه َّم َص ِّل َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو ِ
آل ُم َح َّم ٍد َو ا ْر َح ْم ُم َح َّمدا ً َو
َآل ُم َح َّم ٍد اَفْضَ َل ٰما َصلَّيْ َت َو بٰا َرك َْت َو َر ِح ْم َت َو ت َ َر َّح ْم َت َو َسلَّ ْم َت َع ٰيل اِبْ ٰرهۤي َم َو ِ
آل اِبْ ٰرهۤي َم ِيف
ين اِن ََّك َحمۤي ٌد َمجۤي ٌد  .بعد تكبري سوم را بگو آن وقت بگو  :ا َللّٰ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لۤي َو لِ َجمۤيعِ
الْ ٰعالَمۤ َ
اال ْح ٰيا ِء ِم ْن ُه ْم َو االْ َ ْم ٰو ِ
ين َو الْ ُم ْؤ ِم ٰن ِ
ات تٰا ِب ْع بَ ْي َن ٰنا َو بَ ْي َن ُه ْم
ين َو الْ ُم ْسلِ ٰام ِت ْ َ
ات َو الْ ُم ْسلِمۤ َ
الْ ُم ْؤ ِمنۤ َ
ات يٰا ا َ ْر َح َم ال ّٰر ِ
ات َو َو ِ ييل الْ َح َسنٰ ِ
يب ال َّد َع ٰو ِ
بِالْ َخ ْ ٰري ِ
ين  .بعد تكبري چهارم را بگو و
احمۤ َ
ات اِن ََّك ُمجۤ ُ
بسا َح ِت َك َو اَن َْت َخ ْ ُري َمنْ ُزو ٍل بِهۤ
پس از آن بگو  :ا َللّٰ ُه َّم اِنَّ ٰهذٰا َع ْب ُد َك َو ابْ ُن َع ْب ِد َك َو ابْ ُن ا َ َم ِت َك نَ َز َل ٰ
ا َللّٰ ُه َّم اِنّٰا الٰ نَ ْعلَ ُم ِم ْن ُه اِ ّٰال َخ ْرياً َو اَن َْت ا َ ْعلَ ُم بِهۤ ِمنّٰا ا َللّٰ ُه َّم اِنْ كٰانَ ُم ْح ِسناً فَ ِز ْد فۤي اِ ْح ٰسانِهۤ اِ ْح ٰساناً َو
صفحه ٩٩
رش ُه َم َع َم ْن يَتَ َوالّٰ ُه َو يُ ِح يب ُه َو اَبْ ِع ْد ُه ِم َّم ْن يَتَ َ َّربأُ
اِ ْن كٰانَ ُمسۤيئاً فَتَ ٰجا َو ْز َعنْ ُه َو ا ْغ ِف ْر لَنٰا َو لَ ُه ا َللّٰ ُه َّم ا ْح ُ ْ
ين  .بعد تكبري
َو يُ ْب ِغضُ ُه ا َللّٰ ُه َّم اَل ِْح ْق ُه ِبنَ ِب ِّي َك َو َع ِّر ْف بَ ْينَ ُه َو بَ ْينَ ُه َو ا ْر َح ْمنٰا اِذٰا ت َ َوفَّ ْيتَنا يٰا اِلٰ َه الْ ٰعالَمۤ َ
پنجم را ميگويئ و در اين وقت از مناز بريون رفتهاي جز آنكه استحباباً ميگويئ َ :ربَّ ٰنا آتِ ٰنا ِيف ال يدنْ ٰيا
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ٰاب النّٰا ِر و سالم منيدهي  ،و از جاي خود حركت مكن تا جنازه را
َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة َح َسنَ ًة َو ِقنٰا َعذ َ
روي دست مردان ببيني .
ٰاب
 - ٢در مناز بر مستضعف ميگويئ  :ا َللّٰ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِلَّذۤ َ
ين ت ٰابُوا َو ات َّ َب ُعوا َسبۤيل ََك َو ِق ِه ْم َعذ َ
الْ َجحۤ ِيم  .و اگر با تو آشنايئ داشته بطور شفاعت براي او استغفار كن نه بر وجه دوستي .
 - ٣در مناز بر شخص مجهول ميگويئ  :ا َللّٰ ُه َّم اِ َّن ٰه ِذ ِه النَّف َْس اَن َْت ا َ ْح َي ْيتَ ٰها َو اَن َْت ا َ َمتَّ ٰها ا َللّٰ ُه َّم َولِّ ٰها ٰما
رش ٰها َم َع َم ْن اَ َحبَّ ْت .
ت َ َول َّْت َو ا ْح ُ ْ
 - ٤بر مخالف و ناصب مناز مخوان و اگر از روي تقيه خواندي بگو  :اَللّٰ ُه َّم ا َ ْخ ِز َع ْب َد َك فۤي ِع ٰبا ِد َك
َو ب ِٰال ِد َك ا َللّٰ ُه َّم ا َْصلِهۤ ا َشَ َّد نٰار َِك ا َللّٰ ُه َّم ا َ ِذقْ ُه َح َّر َعذٰاب َِك فَاِنَّ ُه كٰانَ يَتَ َو ّٰيل ا َ ْع ٰدا َء َك َو يُ ٰعادۤي ا َ ْولِ ٰيا َء َك َو
يُ ْب ِغ ُض ا َ ْه َل بَ ْي ِت نَ ِب ِّي َك .
 - ٥در مناز بر طفل بگو  :اَللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْ ُه ِ َالبَ َويْ ِه َو لَنٰا َسلَفاً َو فَ َرطاً َو اَ ْجرا ً .
نوع پنجم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١جايز است كه چند مرتبه بر ميت مناز بخوانند .
 - ٢مناز بر ميت بعد از دفن او مانعي ندارد اگر چه كه بر او مناز هم خوانده باشند .
 - ٣مأموم تكبري منيگويد مگر همراه امام و اگر پيش از او گفت اعاده ميكند .
 - ٤اگر مأموم به يك تكبري يا دو تكبري يا سه تكبري يا چهار تكبري از مناز رسيد بقيه تكبريات را پشت
رس هم رو بقبله قضا ميكند و اگر جنازه را برداشته باشند همني طور كه پشت رس جنازه مريود
تكبريات را ميگويد و اگر به هيچ تكبريي نرسيد كنار قرب تكبري ميگويد و اگر وقتي رسيد كه ميت را
دفن كردهاند بر قرب تكبري ميگويد .
 - ٥هر كه رشوع كرد به مناز بر جنازه اي و يك تكبري يا دو تكبري گفت آن وقت جنازه ديگري را هم
پيش روي او گذاشتند كه مناز بخواند بعد از تكبريايت كه گفته
صفحه ١٠٠
پنج تكبري ميگويد براي هر دو جنازه پس صاحبان جنازه اول اگر خواستند صرب ميكنند كه منازگزار
مناز بر جنازه دوم را متام كند و گر نه جنازه خود را بعد از آنكه پنج تكبري بر او گفته شد برميدارند
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و امام مناز را بر جنازه دوم بپايان مريساند يا اگر خواست مناز اويل را متام كرده مناز ديگري براي
دومي ميخواند .
 - ٦جايز است بعد از تكبري اول سوره فاتحة الكتاب را بخوانند كه حمد و دعا است آنگاه بعد از
دومي درود بر پيغمرب صيل الله عليه و آله ميفرستد و بعد از تكبري سوم دعا براي مؤمنني ميكند و
بعد از چهارمي براي ميت دعا ميكند و قراءت معيني در آن نيست و غري از سوره حمد هم از
آنچه كه مشتمل بر تحميد و تسبيح و تهليل و استغفار و دعا باشد ميتوان خواند .
 - ٧سزاوار است كه رس ميت وقتي كه امام رو بقبله ميايستد و بر او مناز ميكند طرف راست او
باشد و پاهاي او طرف چپ و اگر مناز خواند و دانست كه مقلوب بوده اگر دفن نكردهاند مناز را
اعاده ميكند و اگر دفن كردهاند مناز او گذشته و اعاده منيكند .
 - ٨مناز بر جنازه در همه اوقات جايز است مادام كه وقت مناز حارض تنگ نباشد .
 - ٩مناز بر ميت در مسجد جايز است با كراهتي .
 - ١٠بهرتين صفها در مناز بر جنازه صف آخر است .
 - ١١جايز است كه يكنفر تنها بر جنازه مناز بخواند و اگر دو نفر بودند مأموم پشت رس امام
ميايستد و كنار او منيايستد و همچنني اگر بيشرت بودند و اگر دو زن باشند در يك صف ايستاده و
مناز ميخوانند و همچنني هر گاه بيشرت باشند .
 - ١٢جايز است كه زنان براي جنازه بريون روند و براي زن جوان مكروه است .
مقصد هفتم
درباره دفن ميت است يعني اموري كه قبل از آن صورت ميگريد و آنچه كه مقارن آن است و آنچه
كه بعد از آن انجام ميشود و احكامي كه به دفن مربوط ميشود پس مسائل و احكام اين مقصد در
ذيل چهار نوع ذكر ميشود :
صفحه ١٠١
نوع اول
در اموري است كه مقدم بر دفن است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است كه زن و مرد را بر يك تخت حمل كنند .
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 - ٢مستحب است تشييع جنازه و دعا براي ميت .
 - ٣راه رفنت جلو جنازه جايز است و كراهتي هم دارد و در جنازه مخالف اين كراهت زياد ميشود
و نزديكرت باحتياط آن است كه جلوي جنازه راه نروند چه جنازه مؤمن و چه غري او .
 - ٤افضل آن است كه انسان پشت رس جنازه راه رود و راه رفنت در دو طرف آنهم جايز است و
فضيلت دارد .
 - ٥تشييع جنازه مستحب است حتي اگر با جنازه زنهايئ باشند كه فرياد ميكشند يا چيزي از امور
باطله در تشييع جنازه باشد .
 - ٦سوار شدن براي تشييع كننده مكروه است و سزاوار است كه پياده بروند مگر آنكه كيس
معذور باشد .
 - ٧سوار شدن در وقت بازگشت از تشييع جايز است .
 - ٨مستحب است حمل كردن تختي كه ميت بر آن نهاده شده و مستحب است تربيع يعني گرفنت
چهار گوشه آن بهر طور كه ميرس شد .
 - ٩سنت در تربيع در جنازه مؤمن اين است كه اول از دست راست ميت رشوع كند و قامئه تخت
را با دست راست بگريد بعد بعقب رفته قامئه مجاور پاي راست ميت را با دست راست ميگريد بعد
دور زده از پشت جنازه مريود و قامئه مجاور پاي چپ ميت را با دست چپ ميگريد بعد جلو ميآيد
و قامئه مجاور دست چپ ميت را با دست چپ خود ميگريد بعد اگر خواست از جلوي جنازه ميآيد
و دوباره گوشه مجاور دست راست ميت را ميگريد و بهمني ترتيب مثل حركت آسياب از راست به
چپ دور ميزند .
 - ١٠اگر از روي تقيه جنازه مخالف را تربيع كند از دست راست ميت رشوع كرده بعد
صفحه ١٠٢
پاي راست او بعد از طرف جلوي ميت ميآيد و گوشه دست چپ ميت را ميگريد بعد پاي چپ او
و بر جنازه دور منيزند .
 - ١١مستحب است كه نزد جنازه مبانند تا مناز خوانده شود و دفن گردد و به اهل آن تسليت
بگويند ولو آنكه صاحب جنازه پيش از آن تعارف كند و اجازه مراجعت دهد .
 - ١٢تشييع جنازه محتاج اجازهاي نيست .
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 - ١٣مكروه است برگشنت از تشييع مگر بعد از دفن يا اجازه صاحبان جنازه .
 - ١٤مستحب است كه چون جنازه را ببينند و وقتي كه آن را حمل ميكنند ادعيه مأثوره را بخوانند
.
 - ١٥مكروه است كه پشت رس جنازه آتش و مجمره بياورند و به اموات آتش و دودي نزديك كنند
و تعجيل نكنند براي او آتش را .
 - ١٦چراغ روشن كردن در شب جايز است اما نبايد آن را نزديك ميت بگذارند .
 - ١٧خنديدن در حال تشييع مكروه است .
 - ١٨در وقت حضور بر جنازه سزاوار است كه فكر كنند و عربت بگريند و خود را بجاي ميت قرار
دهند و تصور كنند كه از دنيا رفتهاند و تقاضاي برگشنت بدنيا منودهاند و تقاضاي آنها قبول شده و
بدنيا برگشتهاند پس تدارك مافات منايند .
 - ١٩در مصيبت غري  ،تشييع بدون ردا جايز نيست يعني آنكه با پرياهن باشند بر هيئت عزاداران .
 - ٢٠سزاوار است كه صاحب مصيبت ردا نپوشد كه شناخته شود .
 - ٢١مستحب است كيس كه جنازهاي را تشييع كرده ننشيند تا ميت را در قرب بگذارند .
 - ٢٢وقتي كه جنازه عبور ميكند از جلو آن برمنيخيزند .
 - ٢٣جايز نيست كه كيس بگويد جنازه را با مدارا بربيد و نگه داريد كه بر او طلب
صفحه ١٠٣
رحمت منايند اين اشاره به عمل شايعي است كه بر رس هر شارع جنازه را نگه ميدارند و براي او
طلب رحمت ميكنند و علت نهي اين است كه اين كار با تعجيل در تجهيز منافات دارد و باين
جهت نهي كردهاند و فرمودهاند كه گفنت اين سخنان گناه دارد . ١٢ .
.
 - ٢٤مستحب است كه ميت را با رسعت معتديل بربند و طوري نربند كه ميت در تابوت يا بر تخت
به جلو و عقب حركت كند .
 - ٢٥زن جوان خوب نيست كه براي تشييع جنازه خارج شود مگر آنكه پا بسن گذاشته باشد .
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 - ٢٦اگر انسان را به مهامين و حضور بر جنازهاي بخوانند سزاوار است كه جنازه را ترجيح دهد
چونكه آن ياد آخرت است و مهامين ياد دنيا اما اي بسا مهامين كه بر حارض شدن در نزد جنازه
رجحان داشته باشد و آن وقتي است كه مجلس علمي باشد .
نوع دوم
در اموري است كه مقارن با دفن است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه انسان بدست خود حفر قرب منايد .
 - ٢مستحب است دفن كردن در حرم مكه .
 - ٣مستحب است دفن كردن در مشاهد مرشفه .
 - ٤حد حفر قرب تا برابر استخوان ترقوه است كه سه ذراع باشد و عميقتر از آن مكروه است .
 - ٥سزاوار است كه قرب لحد داشته باشد در طرف قبلهاش و اندازه لحد بطوري كه در حديث قرب
حرضت رضا عليه السالم معني شده اين طور است كه گشادي آن دو ذراع و يك وجب باشد و ظاهر
اين است كه اين عدد براي عرض و ارتفاع هر دو است اما طول آن بقدر الزم براي قد ميت است .
 - ٦سزاوار است كه ميت را دو سه ذراع جلوتر از قرب قدري بر زمني بگذارند و
صفحه ١٠٤
يك مرتبه او را وارد قرب نكنند چرا كه قرب ترسهاي بزرگ دارد او را بر زمني ميگذارند بعد كمي
جلوتر ميآورند و قدري صرب ميكنند تا مستعد دخول قرب شود بعد او را لب قرب ميآورند .
اويل باشد
 - ٧جنازه زن را در قبله قرب ميگذارند كه او را از عرض بردارند و هر كه از همه كس باو ٰ
پائني تنه او را ميگريد و جنازه مرد را طرف پاي قرب ميگذارند تا از هامن طرف او را گرفته و بآرامي
و مدارا در قرب بگذارند .
 - ٨اختيار داخل شدن در قرب بدست ويل ميت است اگر خواست يكنفر را ميفرستد و اگر خواست
دو نفر را .
 - ٩مستحب است كه وقت ديدن قرب و گذاشنت ميت كنار قرب و داخل قرب و وارد كردن ميت در قرب
در همه اين اوقات دعاي مأثور آن را بخوانند .
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 - ١٠از هر طرف قرب كه انسان بخواهد وارد ميشود اما وقت بريون آمدن بايد از طرف پا خارج
شود .
 - ١١داخل شدن پدر در قرب پرس مكروه است و سزاوار است كه شوهر در قرب زن داخل شود و
همچنني كيس كه آن زن را در وقت حيوتش ميديده يعني َمحرم او بوده .
 - ١٢كيس كه ميت را در قرب ميگذارد وضو ميگريد .
 - ١٣مكروه است كه با عاممه و كاله و كفش و موزه و طيلسان كه شبيه عبا يا شنل است و يا رداء
داخل قرب شوند .
 - ١٤چكمه در حال رضورت و تقيه مانعي ندارد چون بريون آوردن آن زشت است .
 - ١٥مستحب است كه دكمهها را وقت دخول در قرب باز كنند و سنت بر اين جاري شده .
 - ١٦مرد را از طرف پاي قرب كه باب آن است گرفته و بآرامي بداخل قرب ميآورند و زن را بعرض در
قرب وارد ميكنند چون مكروه است كه پائني تنه او را بلند كنند .
 - ١٧وقتي ميت را ميگريند و هنگامي كه او را در لحد ميگذارند مستحب است كه ادعيه مأثوره و
آية الكريس و سوره هاي مأثوره را بخوانند .
صفحه ١٠٥
 - ١٨سزاوار است كه چون ميت را در لحدش گذاشتند باليش از خاك براي او درست كنند و
كلوخي طرف پشت او بگذارند كه نيفتد و همه بندهاي كفن او را بگشايند و طرف رس كفن را باز
كرده و صورت او را آشكار ميكنند و گونه راست او را بر خاك ميگذارند .
 - ١٩سزاوار است كه شهادتني و اقرار بامئه عليهم السالم با ذكر نام آن بزرگواران را مبيت تلقني كنند
و با دست بر شانه راست او بزنند و دهان را بر گوش او گذارده و تلقني كنند و روايت شده كه
دست چپ خود را بر شانه چپ ميت ميگذارد و بشدت تكان ميدهد بعد بر طبق آنچه كه روايت
شده تلقني ميناميد و دعاي مأثور را ميخواند و اوالي مردم باو در نزد رس او اين اعامل رابجا ميآورد
و دو بار او را تلقني ميكند .
 - ٢٠فرش كردن كف قرب با چوب ساج جايز است و همچنني جايز است كه روي ميت را هم با
چوب ساج بپوشانند .
 - ٢١مستحب است بُردي را كه بر روي ميت انداخته بودند زير پهلو و صورت او بگذارند .
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 - ٢٢مستحب است قدري از تربت حرضت سيد الشهداء را همراه ميت در كفنهاي او و در قربش
بگذارند و اگر خشتي از تربت قرب رشيف آن حرضت را پيش روي او بگذارند مانعي ندارد .
 - ٢٣قرب زن را با پارچهاي ميپوشند كه پشت پرده باشد .
 - ٢٤سزاوار است كه جلوي لحد را با خشت و گل بچينند كه خاك روي ميت نريزد و سوراخها را
بسته و محكم ميكنند و دعاي مأثور در اين وقت را ميخوانند .
 - ٢٥مستحب است كه وقت بريون آمدن از قرب دعاي مأثور را بخوانند .
 - ٢٦مستحب است بعد از آنكه خشتهاي جلوي لحد را مرتب چيد و سوراخها را گرفت هامن خايك
را كه از قرب بريون آورده در قرب بريزد و خاك ديگر نريزد كه بر ميت گران ميآيد .
 - ٢٧مستحب است كه انسان با دست خود خاك بريزد پس قدري خاك را در دست
صفحه ١٠٦
نگه ميدارد بعد مرييزد و بيشرت از سه مشت منيريزد و دعاي مأثور را ميخواند و روايت شده كه
خاك را با پشت دست مرييزد .
 - ٢٨خويشاوند بر قرب خويشاوند خاك منرييزد چون قساوت ميآورد و هر كه قلبش قيس شود از
خداي خود دور ميشود .
نوع سوم
در آداب بعد از دفن است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است صاف كردن قرب و دعاي مأثور را در اين وقت خواندن .
 - ٢مستحب است كه قرب را چهار گوشه كرده بقدر چهار انگشت بسته از زمني باال بياورند .
 - ٣مستحب است كه آب روي قرب بپاشند پس رو بقبله ميايستد و از طرف رس قرب رشوع ميكند به
پاشيدن و قرب را دور ميزند تا دوباره بجاي اول خود برسد و هر چه آب زياد آمد وسط قرب مرييزد .
 - ٤مستحب است تا چهل روز بر قرب آب بپاشند .
 - ٥مستحب است كه دست خود را بر قرب گذارد در طرف رس ميت با پنجههاي باز و كف دست
خود را بر قرب فشار دهد در حايل كه رو بقبله است و دعاي مأثور را خوانده و سوره قدر را نيز
هفت بار بر قرب بخواند .
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 - ٦روايت شده براي كيس كه در مناز حارض نبوده واجب است كه دست بر قرب بكشد .
 - ٧جايز است كه بر قرب آجر بچينند .
 - ٨خايك غري از خاك قرب را مكروه است كه بر آن بريزند چونكه بر ميت سنگيني ميكند .
 - ٩مكروه است كه خاك روي قرب را مثل كوهان باال بياورند و مستحب است كه آن را صاف و
مسطح كنند .
 - ١٠مكروه است گچ كردن و گل كردن قرب و عامرت ساخنت بر آن .
صفحه ١٠٧
 - ١١مستحب است بعد از آنكه مردم رفتند كيس كه اوالي مردم به ميت است رس قرب مباند و با
دست خود خاك را گرفته و ميت را باميان و اركان آن تلقني كند و صداي خود را بلند ميكند كه
براي سؤال قرب ميت كايف باشد .
 - ١٢مكروه است نشسنت بر قرب .
 - ١٣مكروه است خنديدن بني قبور .
 - ١٤مكروه است ساخنت مساجد در نزد قبور .
 - ١٥براي زنها توقف بر رس قرب كراهت دارد .
 - ١٦گام زدن بر قرب جايز بلكه مستحب است .
نوع چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١دفن ميت مسلامن واجب كفايئ است .
 - ٢مستحب است كه انسان شخصا متصدي حفر قرب شود .
 - ٣دفن كافر و مرشك و ناصب براي هيچ كس جايز نيست و حرمت و احرتام ندارد ولو آنكه پدر
كيس باشد .
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 - ٤هر كس در دريا مبريد او را در خمي گذارده رس آن را ميبندند و در دريا مياندازند يا آنكه
سنگي يا چيز ديگري كه سنگني باشد به پاهاي او ميبندند و او را در آب مياندازند .
 - ٥اگر برتسند كه قرب ميتي در خشيك نبش شود و كساين او را بريون بياورند و بسوزانند جايز است
كه چيز سنگيني باو ببندند و در آب بيندازند .
 - ٦هر گاه مسلامين در چاه مسرتاح افتاده و مبريد در صورت امكان او را بريون آورده و غسل داده
و بر او مناز ميخوانند و دفن ميكنند و اگر ممكن نشود آن چاه را تعطيل كرده و قرب قرار ميدهند .
 - ٧گفته شده كه مستحب است ميت را در لحدش به پهلوي راست رو به قبله بخوابانند و نزديكرت
باحتياط آن است كه اين شيوه را در هر حال رعايت منايند .
صفحه ١٠٨
 - ٨حمل ميت بسوي مشاهد مرشفه و حرم مكه و جوار مؤمنني جايز است چه قبل از دفن باشد
و چه بعد از دفن .
خامته
مس ميت است و در آن مسائيل است :
در غسل ّ
 - ١گفته شده كه مستحب است غسل براي كيس كه ميت را غسل داده يا بعد از رسد شدن بآن
دست زده و احوط آن است كه اين غسل را ترك نكنند .
 - ٢كيس كه به ميت در حالتي كه هنوز گرم است قبل از رسد شدن او دست بزند غسيل بر او
نيست .
 - ٣كيس كه بعد از غسل و تطهري ميت باو دست بزند غسيل بر او نيست .
 - ٤بوسيدن ميت قبل از رسد شدن و بعد از غسل مانعي ندارد .
 - ٥هر كس قطعهاي را كه از بدن انساين جدا شده و در آن استخوان است مس منايد بايد غسل
كند .
 - ٦غسيل براي داخل كردن ميت در قرب و حمل كردن او و دست زدن به كفنهاي او نيست .
 - ٧مرده غري انسان دست زدن بآن مانعي ندارد و كيس كه آن را مس كرده غسيل نبايد بكند .
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 - ٨آنچه از انسان كه حيات در آن نرفته مس آن مانعي ندارد و كيس كه آنرا مس كند غسيل بر او
نيست .
 - ٩احكام غسل مس ميت مثل غسل جنابت است .
مطلب ششم
در ساير غسلهاي سنتي است و در آن سه مقصد است :
صفحه ١٠٩
مقصد اول
در غسلهايئ است كه در اوقات معني بجا ميآورند و آنها سه نوعند :
اول
در غسل روز جمعه است و در آن مسائيل است :
 - ١غسل جمعه براي مردان و زنان و اشخاص آزاد و بندگان مستحب مؤكد است .
 - ٢وقت غسل جمعه از طلوع فجر است تا ظهر .
 - ٣هر چه غسل به ظهر نزديكرت باشد فضيلت آن بيشرت است .
 - ٤هر كس پيش از زوال جمعه غسل نكرده آخر روز قضا كند و اگر ميرسنشد روز شنبه قضا كند .
 - ٥ترك قضاي غسل جمعه جايز است .
 - ٦براي زنها رخصت ترك غسل جمعه در سفر داده شده و بنا بر روايتي در غري سفر نيز رخصت
ترك بآنها دادهاند .
 - ٧ترك غسل جمعه در هيچ حال سزاوار نيست مگر آنكه بر خود برتسد يا عذر ديگري داشته
باشد .
 - ٨هر كس آب نيابد مستحب است كه آب بخرد ولو آنكه قوت روز خود را بدهد و گرسنه رس
كند چون در مستحبات چيزي بزرگرت از غسل جمعه نيست و آن متمم نقصهايئ است كه در ايام
هفته در وضوي شخص واقع ميشود .
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 - ٩رخصتي روايت شده كه در ساير ايام هفته هم ميتوان آن را قضا منود .
 - ١٠هر كس غسل جمعه را فراموش كند تا وقتي كه مناز بخواند بعد يادش آيد اگر وقت باقي
است غسل كند و مناز را اعاده منايد و اگر وقت گذشته اعاده ندارد .
 - ١١هر كس عمدا ً غسل جمعه را ترك كند از خداوند طلب غفران منايد و ديگر چنني كاري نكند .
 - ١٢هر كس در سفر باشد و برتسد كه روز جمعه آب كم باشد روز پنجشنبه غسل كند .
صفحه ١١٠
 - ١٣هر كس روز جمعه غسل كرد و پيش از مناز خوابيد غسل را اعاده منيكند .
 - ١٤غسل جمعه مثل ساير غسلهاي واجب و مستحب كفايت از وضو ميكند و هيچ وضويئ
پاكيزهتر از آن نيست .
دوم
در غسلهاي ماه رمضان است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است غسل در شبهاي طاق ( مثل شب اول  ،سوم  ،پنجم و غريه ) .
 - ٢مستحب است غسل مخصوصا در شب اول و روز اول ماه مبارك رمضان .
 - ٣مستحب است غسل مخصوصا در شب نيمه اين ماه و شب هفدهم آن .
 - ٤مستحب است غسل خصوصا در شبهاي سه گانه قدر شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و
سوم .
 - ٥مستحب است غسل خصوصا در شب بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم .
 - ٦روايت شده كه حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در دهه آخر ماه هر شب غسل ميفرمودند
.
 - ٧غسل در ماه رمضان كمي قبل از غروب آفتاب است بعد مناز خوانده و افطار ميكند و روايت
شده كه غسل در اول شب است و آن از هر غسل مستحبي كفايت ميكند تا آخر شب .
سوم
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در غسلهاي معينه در ساير ماهها است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است غسل در شب عيد فطر هنگامي كه آفتاب غروب كند و روايتي هم رسيده است
كه قبل از غروب غسل ميكند .
 - ٢مستحب است غسل در روز فطر .
 - ٣ترك غسل روز عيد فطر مكروه است و هر كه فراموش كند كه غسل منايد تا مناز عيد بخواند
اگر وقت هست غسل كرده و مناز را اعاده ميكند و اگر وقت گذشته اعاده
صفحه ١١١
ندارد و وقت اين غسل بعد از فجر است .
 - ٤مستحب است غسل در روز عيد قربان و ترك آن مكروه است و هر كس غسل را فراموش كند
تا مناز عيد را بجا آورد اگر وقت هست غسل كرده اعاده ميكند و گر نه اعاده منيكند و وقت اين
غسل بعد از فجر است .
 - ٥مستحب است غسل روز ترويه و روز عرفه اگر چه در موقف نباشد .
 - ٦مستحب است غسل نيم ساعت قبل از زوال آفتاب روز غدير خم .
 - ٧مستحب است غسل در شب اول و وسط و آخر ماه رجب .
 - ٨مستحب است غسل در شب نيمه شعبان .
 - ٩مستحب است غسل در روز نوروز .
مقصد دوم
در غسلهايئ است كه به اماكن مخصوصه مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است غسل براي دخول حرم .
 - ٢مستحب است غسل براي ورود مبكه .
 - ٣مستحب است غسل براي ورود به مسجد الحرام .
 - ٤مستحب است غسل براي داخل شدن در خانه خدا .
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 - ٥مستحب است غسل براي ورود مبدينه طيبه .
 - ٦مستحب است غسل براي ورود به مسجد مدينه طيبه .
مقصد سوم
در غسلهايئ است كه متعلق به كارها است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است غسل براي زيارت .
 - ٢مستحب است غسل براي مباهله .
 - ٣مستحب است غسل براي استخاره و طلب حاجات .
 - ٤مستحب است غسل براي احرام .
صفحه ١١٢
 - ٥مستحب است غسل براي زيارت خانه خدا .
 - ٦مستحب است غسل براي استسقا يعني طلب باران .
 - ٧مستحب است غسل براي توبه قبل از توبه .
 - ٨مستحب است غسل براي كيس كه چلپاسهاي را بكشد .
 - ٩مستحب است غسل براي كيس كه مخصوصاً با قصد براي ديدن دار زده رفته و باو نگاه كرده .
 - ١٠مستحب است غسل در وقت قضاء مناز كسوف يعني گرفنت ماه كه عمدا ً آن را ترك كرده و
قرص هم كامالً گرفته بوده و همني طور است امر در گرفنت آفتاب .
 - ١١زن هر گاه براي غري شوهرش عطر زده باشد غسل ميكند مثل غسيل كه براي جنابت ميكند .
 - ١٢مستحب است غسل براي برداشنت تربت .
و غسلها بسيارند و ان شاء الله هر يك در محل خودش خواهد آمد .
تتمه
روايت شده غسل مولود يعني بچهاي كه تازه بدنيا آمده واجب است .
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خامته
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١غسلهايئ كه براي مردان فريضه و يا سنت است بر زنان هم جاري ميشود .
 - ٢جايز است كه چند غسل را در يك غسل بجا آورند پس هر كه در يك روز يك غسل بجاي آورد
او را از هر غسيل كه در آن روز بر او باشد چه واجب و چه سنتي كفايت ميكند ( مث ًال هر گاه
وقت غسل جنابت و جمعه برسد و بخواهد زيارت خانه منايد و عيد هم باشد براي همه اينها يك
غسل بجا ميآورد و البته معلوم است كه امثال غسل جنابت را قبل از حدوث حدث بجا منيآورند ) .
 - ٣روايت شده هر غسيل كفايت از وضو ميكند و هيچ وضويئ پاكيزهتر از غسل
صفحه ١١٣
نيست و احتياط واضح است ظاهرا ً احتياط باين معني است كه به غسل اكتفا نكرده و وضو
بگريند و اين در ماسواي غسل جنابت است چون غسل جنابت نصوص واضحه دارد كه قبل و بعد
از آن وضويئ الزم نيست  .م .
.
 - ٤هر كس بعد از طلوع فجر غسل كند براي آن روز غسل او تا غروب براي او كايف است اگر چه
بخوابد مگر غسل روز غدير كه وقت معني دارد و هر كس در اول شب براي آن شب غسل كند
غسل او تا طلوع فجر او را كايف است اگر چه بخوابد و روايت شده غسل روز تو براي شب تو كايف
است و غسل شب تو براي روز تو كايف است .
 - ٥هر گاه غسل را براي وقت و زماين قرار دادهاند مثل غسل جمعه پس هر زمان كه غسل كند
براي او كايف است خواه بعد از آن محدث شود يا نشود اما اگر غسل براي وارد شدن به مكاين باشد
يا كاري پس هر گاه قبل از آن محدث شود بحديث كه مبطل وضو است غسل او هم نقض ميشود و
نزديكرت باحتياط آن است كه غسل را اعاده كند .
باب چهارم
در تيمم است و احكام آن و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در حااليت است كه تيمم در آنها جايز است و در آن مسائيل است :
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 - ١نبودن آب در سفر و حرض بعد از آنكه در سفر باندازه يك پرتاب تري طلب آب كند و اين در
وقتي است كه زمني ناهموار است و اگر هموار باشد بقدر دو پرتاب تري پس اگر بعد از جستجو تا
اين مسافتها آب پيدا كرد وضو ميگريد و گر نه تيمم ميكند .
 - ٢هر گاه برتسد كه اگر براي طلب آب برود خطري متوجه جان يا مال او شود و پي آب رفنت
واقعا بر او سخت باشد خواه از دزد برتسد يا حيوان درنده يا چيز ديگر در
صفحه ١١٤
اين حالت طلب آب كردن از او برداشته است و بايد تيمم كند .
 - ٣وقتي كه آب در چاه است و وسيله آب كشيدن ندارد الزم نيست كه داخل چاه برود و خداي
آب و خاك ييك است .
 - ٤هر كه بقدر وضويئ آب دارد و جنب است تيمم ميكند و مناز ميخواند .
 - ٥هر كه حديث از او رس زده كه محتاج استنجا نيست و ميخواهد وضو بگريد و قدري آب دارد كه
كفاف وضو را منيكند ولو آنكه حد اقل آب واجب براي وضو را هم بكار برد تيمم ميكند چون وضو
را منيشود تقسيم منود .
 - ٦هر كه در مقابل پرداخت وجه ميتواند آب بيابد واجب است كه بپردازد خواه آب را بقيمت
بدهند يا به چندين برابر قيمت پس آب ميخرد و تيمم منيكند و اين تا وقتي است كه نرتسد كه اگر
از خرجي خود بپردازد عرس و تنگي پيش آيد و اگر خوف آن باشد تيمم ميكند .
 - ٧هر كس روز جمعه يا عرفه در ميان جمعيتي از مخالفني باشد و وضو ندارد و بريون رفنت هم
براي او ميرس نيست تيمم كرده و همراه آنها مناز ميخواند اما بعد كه متفرق شدند مريود و مناز
خود را با وضو اعاده ميكند و دليل تيمم در اين حالت اين است كه بدون طهور داخل مناز منيتوان
شد ولو در حال تقيه باشد .
 - ٨هر كس بيامر بوده و از استعامل آب بر خود ميرتسد يا برتسد كه اگر آب استعامل كند بيامر
شود واجب است كه تيمم منايد .
 - ٩هر كس عمدا ً جنب شود يا آنكه محتلم شود و از استعامل آب بر خود برتسد تيمم ميكند چون
خداوند تنگي در دين قرار نداده .
 - ١٠هر كس آب با خود دارد و ميرتسد كه اگر آب را براي طهارت ( يعني براي غسل يا وضو )
مرصف كرد تشنه شود آب را براي رشب نگاه ميدارد و تيمم ميكند .
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 - ١١هر كس آب پايك همراه دارد و با آب نجيس مشتبه شود هر دو را مرييزد و تيمم ميكند .
صفحه ١١٥
مقصد دوم
در چيزهايئ است كه تيمم بر آنها جايز است يا جايز نيست و در آن مسائيل است :
 - ١جايز است تيمم بر آنچه كه بآن زمني ميگويند خاك باشد يا كلوخ يا سنگ يا غري آنها .
 - ٢جايز است تيمم بگچ و آهك .
 - ٣مكروه است تيمم بر خاك راهها و جايئ كه بر آن گام ميزنند .
 - ٤تيمم بر خاكسرت جايز نيست چون خاكسرت از زمني نيست و از درخت است .
 - ٥واجب است تيمم در وقت نبودن آب بر زمني خشك و اگر مرطوب باشد بر خشك ترين جاي
آن كه بر آن غباري باشد تيمم ميكند و اگر نيافت پي سنگي ميگردد يا چيزهاي زميني سفت و
سخت كه گِل روي آنها نباشد و بر آن تيمم ميكند چون اينها در اصل ِ
خاك ط ّيب بودهاند و اگر
نيافت بر لباس خود يا بر مند زين حيوان خود يا بر ُجل و پاالن آن و يا بر يال حيوان كه هر كدام
غباري بر آنها باشد بر آنها تيمم ميكند و اگر در محيل باشد كه جز ِگل چيزي منييابد بر آن تيمم
كند كه آن خاك طيب است و آب طهور نه چيز ديگر .
 - ٦اگر نيابد مگر برف يا يخ پس اگر ممكن باشد كه در ظريف آن را آب كند يا بر بدن خود مبالد كه
آب شود بطوري كه عضو را بشويد اين كار بر تيمم مقدم است پس برف يا يخ را ذوب كرده و با
آن تطهري ميكند و اگر ذوب كردن ميرس نباشد مخري است بني آنكه برف يا يخ را بر بدن مبالد و
بدن را بآن مرطوب كند و بني تيمم  ،و برف هر گاه بدن او را تر كند از تيمم افضل است .
 - ٧تيمم بر زمني نجس جايز نيست .
مقصد سوم
در كيفيت تيمم است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است در تيمم قصد ( رضاي خدا و اينكه بدل از غسل است يا وضو )
صفحه ١١٦
چنانكه در مقدمه عبادات گذشت .
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 - ٢واجب است يكبار هر دو دست را براي مسحهاي سه گانه بر زمني بزنند .
 - ٣مستحب است كه دو بار دستها را بر زمني بزنند و استحباب در تيمم بدل از غسل مؤكد است .
 - ٤واجب است مسح موضع سجود و آن پيشاين است از محل روئيدن مو تا باالي بيني .
 - ٥گفته شده واجب است مسح دو دست از بيخ انگشتان تا رس انگشتان باستثناء انگشت ابهام
يعني هامن چهار انگشت را مسح كنند كه با دست چپ دست راست را مسح ميكني و با دست
راست دست چپ را از آخر انگشتان ابتدا كرده به رس انگشتان مسح را ختم ميكني و نزديكرت
باحتياط آن است كه از مچ دست مسح كني تا رس انگشتان .
 - ٦جايز است قبل از مسح پيشاين دو مرتبه دستها را پياپي بزمني بزنند و همچنني جايزاست تفريق
آن دو باين ترتيب كه يكبار دست بر زمني زده پيشاين را مسح ميكني و دوباره دست بر زمني زده
دستها را مسح ميكني .
 - ٧واجب است ترتيب باين طور كه اوالً دو كف خود را بر زمني بزند بعد مسح پيشاين كند بعد
مسح دو دست و مسح دست راست را قبل از چپ منودن طريق نجات است و شايد كه تخلف از
آن جايز نباشد .
 - ٨واجب است كه بر پوست مسح كنند نه بر حائيل مگر آنكه رضوريت باشد .
مقصد چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١تيمم در وقتي كه هنوز وقت باقي است و بقدر يك و يا دو پرتاب تري پي آب گشته و نديده
جايز است .
 - ٢مستحب است كه تيمم و مناز را بآخر وقت بياندازند .
صفحه ١١٧
 - ٣هر كس در حال سعه وقت تيمم كرده و مناز بخواند بعد آب بيابد و هنوز وقت باقي است
مستحب است كه تطهري منوده مناز را اعاده كند و اگر وقت گذشته اعادهاي بر او نيست و همچنني
هر كس بعلت رسما تيمم كند و مناز بخواند چون از رسما امين شد مستحب است كه غسل كرده
مناز را اعاده كند .
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 - ٤جايز است كه مناز شب و روز را با يك تيمم بخواند يعني تا زماين كه محدث نشده و آب نيافته
باشد .
 - ٥آنچه با آب مباح ميشود با تيمم هم مباح ميشود چون زمني در وقت رضورت طهور است
هامنطور كه آب وقتي وجود داشته باشد طهور است و طهور يعني پاك و پاك كننده .
 - ٦تيمم با حدوث حدث و يا پيدا شدن آب ميشكند .
 - ٧هر كس تيمم كند و مناز بخواند بعد آب بيابد تيمم او نقض ميشود پس اگر وضو گرفت يا
غسل كرد فبها و اگر نكرد و باز موقع داخل شدن وقت منا ِز بعد فاقد آب شد تيمم را اعاده ميكند
.
 - ٨تيمم به حدث و يافنت آب باطل ميشود حتي اگر بدل از غسل بوده .
 - ٩هر كه طلب آب كند و نيابد و رشوع بنامز منايد آن وقت آب بيابد يا بياورند اگر وقت تنگ
است مناز خود را متام ميكند و قطع منيمنايد و اگر وسعت دارد و اين شخص مناز خود را رشوع
كرده جايز است كه مناز را ادامه دهد و مستحب است كه مناز خود را قطع منوده و تطهري كند و
مناز را از رس گريد خاصه اگر قبل از ركوع باشد و روايت شده كيس كه يك ركعت خوانده باشد آن
وقت آب بياورند مناز را قطع منوده و وضو ميگريد و بنا بر يك ركعت ميگذارد يعني رشوع به
ركعت دوم ميكند .
 - ١٠هر كس بواسطه ضعف يا مرض قادر بر تيمم نيست او را تيمم ميدهند .
 - ١١هر گاه جنب و ميت و محديث در يك جا جمع شدند و آب بقدر ييك از آنها هست جنب
غسل ميكند و محدث تيمم ميناميد و ميت را تيمم داده دفن ميكنند و هر گاه محديث و جنبي
باشند جايز است كه محدث وضو بگريد و جنب تيمم كند و
صفحه ١١٨
هر گاه جنب و ميت جمع شوند جايز است كه جنب تيمم كند و ميت را غسل دهند .
 - ١٢هر گاه كيس كه تيمم كرده آب بيابد و اين در حالتي است كه ميتواند از آن آب وضو بگريد يا
غسل كند و نكند تيمم او شكسته و اگر بجهت تريس يا مريض قادر بر استعامل آب نشد بر تيمم
خود باقي است .
 - ١٣هر گاه مردي در ييك از دو مسجد يعني مسجد الحرام و مسجد الرسول صيل الله عليه و آله
خفته باشد و محتلم شود يا زين باشد و در آنجا حائض شود بر آن دو واجب است كه تيمم كنند تا
بدون تيمم در مسجد مرور نكرده باشند .
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 - ١٤مستحب است كيس كه ميخواهد بخوابد و وضو ندارد تيمم كند .
 - ١٥مستحب است جنب هر گاه بخواهد كه بخوابد و آب براي غسل منييابد تيمم كند .
 - ١٦براي محدث و جنب و حائض مستحب است كه هر گاه جنازهاي بر آنها گذشت و ترسيدند
كه اگر براي غسل يا وضو بروند مناز ميت از آنها فوت شود تيمم منايند .
باب پنجم
در نجاسات است و مطالب مربوط بآن و چگونگي تطهري از نجاسات و احكام ظرفها و پوستها كه
در پي احكام نجاسات ميآيد پس در اين باب چهار مطلب عنوان ميشود :
مطلب اول
در نجاسات است و در آن مسائيل است :
 - ١از جمله نجاسات بول و غائط انسان است بطور مطلق صغري باشد يا كبري و بول و غائط هر
حيواين كه گوشت آن خورده منيشود .
 - ٢مني انسان نجس است و درباره مني حيوان حرام گوشت نيص نيافتيم جز آنكه در خرب مطلقي
از مناز در لبايس كه آلوده به مني است نهي شده و نقل كردهاند كه بر
صفحه ١١٩
نجاست مني حيوان حرامگوشت اجامع شده .
 - ٣خون بطور مطلق ازانسان يا هر حيواين كه داراي خون جاري شونده باشد .
 - ٤مرده آنچه كه داراي خون سائل باشد جز ميت مسلامن كه بعد از غسل پاك است و از جمله
نجاسات قطعهاي است كه از بدن زنده جدا شده باشد و همچنني پوست ميته ولو آنكه دباغي
شود نجس است .
 - ٥سگ و خوك .
 - ٦ناصب و او كيس است كه شيعه را دشمن بدارد در حايل كه ميداند آنها دوست آل محمد
عليهم السالم هستند و از دشمنان آن بزرگواران تربي ميناميند و از جمله نصاب آن عده از امت
هستند كه با شيعه اثناعرشي از روي جحد و انكار مخالف باشند و همچنني مرشكني نجس ميباشند
و اجامعايت نقل كردهاند بر نجاست كفار كه از جمله آنها يهود و نصاري و مجوس باشند چون
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بعض آنها مرشك و بعيض كافرند و همچنني هر كس از مسلمني كه يك رضوري از رضوريات اسالم را
منكر شود و هر كس از اهل اين مذهب كه يك رضوري از رضوريات آن را انكار منايد .
 - ٧هر مايع مست كنندهاي نجس است .
 - ٨عرق حيوان نجاستخوار نجس است .
مطلب دوم
در آنچه كه مربوط به نجاسات ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١هر چيزي پاك است تا آنكه بنجاست آن علم پيدا كني و چون علم پيدا كردي آن وقت نجس
ميشود .
 - ٢هر چيز خشيك زيك است ( يعني نجيس كه خشك باشد جاي ديگر را نجس منيكند ) .
 - ٣گفته شده اگر چيزي نجس شده هر گاه عني نجاست را از آن زايل منودند ديگر چيزي را نجس
منيكند اما احتياط در اين است كه از آن اجتناب كنند ( يعني اگر با
صفحه ١٢٠
رطوبت بآن دست زدند تطهري منايند ) .
 - ٤حجام هر گاه طفل صغريي نباشد در پاك كردن موضع نجاست امني شمرده ميشود .
 - ٥واجب نيست كه ديگري را از نجاست جامهاش مطلع منايند يا مث ًال اگر جايئ از بدنش را در
غسل نشُ ست الزم نيست كه حتامً باو بگويند يا اگر شخص جامهاي دارد و نجس است و ديگري آن
را عاريه خواست اعالم نجاست جامه باو واجب نيست .
 - ٦هر كس بديگري امر كند كه لباس او را بشويد و بعد از شسنت قبل از آنكه در آن دقت كند آن
را پوشيده و مناز كند و بعد از مناز دقت كند و ببيند كه هنوز بقاياي نجاست بر آن است مناز خود
را اعاده ميكند و اگر خودش آنرا شسته باشد اعاده منيكند .
 - ٧هر عضوي كه شسنت آن واجب شود ظاهر آن را ميشويند و بر بواطن مثل داخل دهان و بيني
و گوش و چشم و داخل زخم  ،شستني نيست .
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 - ٨هر گاه لباس يا تن آدمي نجس شود اگر جاي آن را شناخت ميشويد و گر نه مواضعي را كه
احتامل ميدهد نجس باشد ميشويد و باقي را ترك ميكند و اگر امر بر او مشتبه شد و در متام لباس
يا تن شك منود كل آن را ميشويد .
 - ٩هر گاه به لباس مذي برسد يا گامن كند كه جنابت بآن رسيده يا مويش با بدن تر از روي آن
گذشته و رد آن معلوم نشود يا سگ يا خويك كه بدنش خشك است با آن لباس متايس پيدا كند يا
بول شرت يا گوسفندي بآن برسد يا شيك بناميد كه شايد بول چهارپايئ بآن لباس رسيده در همه اين
موارد مستحب است كه ترشح آيب بر آن جامه بناميد .
 - ١٠پيغمرب و امئه عليهم السالم طاهر و مطهرند و ميت ايشان و آنچه كه از آنها بروز كند پاك
است و آن بزرگواران بساير مردم قياس منيشوند .
 - ١١گفته شده آنچه از مرغان بريون آيد غري از خون مانعي ندارد چه از مرغاين باشد كه گوشت
آنها خورده ميشود و چه غري آن و مكروه است از ميانه آنها مس بول
صفحه ١٢١
خفاش و فضله ماكيان و احتياط واضح است .
 - ١٢آنچه از حيوان مأكول اللحم بريون آيد جز خون مانعي ندارد و بهرت است كه از بول اسب و
اسرت و االغ اجتناب شود .
 - ١٣بايك نيست به آنچه از انسان خارج شود جز چهار نجس كه بول و غايط و خون و مني باشد .
 - ١٤بايك نيست به مشك و خون ماهي و پشه و كك و بهرت آنست كه خون پشه را بشويند .
 - ١٥ميت هر گاه خشك باشد مس آن مانعي ندارد و مستحب است كه موضع تالقي را بشويند .
 - ١٦آنچه از حيوان كه حيوة در آن حلول نكرده بعد از مردنش هم مس آن مانعي ندارد و پاك
است مثل مو و استخوان و سم و ناخن و شاخ و كرك و پشم و پر و تخم هر گاه پوست كلفت آن
تشكيل شده و مايهپنري و دندان و شري و آغوز چه از حيوان ميته باشد چه از حيوان ذبح شده
حالل گوشت باشد يا حرام گوشت كه اينها چون حيوة در آنها نبوده نجس نيستند .
 - ١٧پوست يعني نافه مشك بايك بآن نيست و هر گاه منيداند كه آيا تذكيه شده يا نه از آن تنزه
منايد ( يعني مث ًال دست مرطوب بآن نزند ) .
 - ١٨كندن ثؤلول يعني باصطالح ستارهاي كه روي پوست پيدا ميشود در مناز و غري مناز اشكايل
ندارد .
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 - ١٩ميته آنچه كه خون ندارد بايك بآن نيست .
 - ٢٠لبايس كه كفار ميدوزند پاك است و همچنني آنچه كه بايشان عاريه دهي و پس بگريي و
مستحب است كه آن را بشويئ يا همني اندازه از باب تنظيف ترشح آيب بآن ميكني .
 - ٢١هر كس دست يا بدن او با رطوبت با بدن اهل كتاب متاس پيدا كند آنجايئ را كه با آنها متاس
پيدا كرده ميشويد و مستحب است كه هر گاه با دست خشك با آنها
صفحه ١٢٢
دست دهد دست خود را بشويد يا دست خود را بر خاك مبالد و خوب است كه اگر با آنها دست
ميدهد از پشت جامه دست دهد .
 - ٢٢مستحب است هر گاه با دست خشك با ناصبي دست دهد دست خود را بشويد .
 - ٢٣مستحب است اثر پاي موش را اگر با رطوبت بر روي لباس راه رفته باشد بشويند و آن
قسمت از غذا را كه موش بوئيده دور بياندازند و باقي را اگر خواستند بخورند و همچنني غذايئ كه
سگ آن را بوئيده .
 - ٢٤مستحب است كه هر گاه دست به روباه و خرگوش يا حيوان سبعي بزند چه مرده باشند و
چه زنده دست خود را بشويد .
 - ٢٥مستحب است شسنت شري دخرت هر گاه بلباس رسيده باشد و شري دخرت يعني شري مادري كه
دخرت زائيده است .
 - ٢٦مستحب است هر گاه ناخن يا موي خود را با وسيله آهني كوتاه كند موضع چيدن را با آب
مسح منايد .
 - ٢٧زين كه بچه داري ميكند اگر يك لباس دارد و بچهاش بر آن بول ميكند لباس خود را روزي
يكبار ميشويد .
 - ٢٨گِل نايش از باران پاك است و مستحب است كه بعد از سه روز بهر چه رسيد آن را بشويند .
مطلب سوم
در اسباب تطهري است و كيفيت و احكام آن و در اين مطلب چند فصل است :
فصل
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در اسباب تطهري است و مطالب مربوط بآن و در آن مسائيل است :
 - ١آب پاك است  ،و پاك كننده است و يشء را از هر نجاستي پاك ميكند مرشوط بآنكه بر طبق
موازين رشعي با آن شسته شود و پاك كننده انسان از هر حديث نيز هست چنانكه قبالً گذشت .
صفحه ١٢٣
 - ٢زمني خشك و پاك  ،خاك و ريگ و سنگ ريزه و احجار آن همه طهورند كف پا و كف آنچه را
كه با آن گام زده شود بر زمني اعم از نعل و كفش و غري آنها همه را با راه رفنت بر آن و ماليده
شدن بآن پاك ميكند تا آنكه عني نجاست برطرف شود و همچنني بعض زمني پاك كننده بعض ديگر
نيز هست و پاك ميكند كف كفشهاي چويب را و ته چويب را كه شخص اقطع از آن استفاده ميكند
يعني كسيكه پاي او قطع شده و بجاي آن چويب قرار داده و ته عصا و چويب كه شخص بيامر و
ضعيف بدست ميگريد و ظريف را كه سگ بآن زبان زده باشد و همچنني پاك ميكند اثر غائط را از
محل دفع در بدن انسان و در نبودن آب  ،پاك كننده از حدث است چنانكه گذشت و هر چه از
نجاسات را كه بخشكاند و اثر آن را بربد چه از بدن باشد و چه غري آن پاك ميكند و باعث ميشود
كه رسايت به جاي ديگر نكند .
 - ٣هر نجيس كه استحاله يعني از حال خود بگردد و تبديل به چيز ديگر شود مثل سگي كه در
منكزار به منك بدل شود  .م .
شود يا منقلب گردد مثل رشايب كه رسكه شود  .م .
ولو بتدبريي باشد يا منتقل به طاهري شود مثل خون انسان كه در شكم پشه برود  .م .
كه بطور مطلق حكم آن طهارت است و طوري شود كه اسم طاهر بر آن صدق كند و اسم نجس از
آن سلب شود يا آنچه استربا شود بطوريكه در محل خودش ذكر خواهد شد يا مرشك و كافر هر گاه
اسالم آورند همه اينها پاكند .
 - ٤خمريي كه با آب نجس گرفته باشند خورده منيشود و آن را دفن ميكنند يا بكيس كه خوردن
گوشت ميته را حالل ميداند فروخته ميشود و اگر قطره خمري يا نبيذي يا خون يا آبجو در آن
بچكد به يهود و نصاري فروخته ميشود چون آنها رشب اين چيزها را حالل ميدانند و روايت شده
در باب ديگي كه در آن گوشت زياد و آبگوشت است و خون در آن چكيده كه آتش آن خون را
ميخورد .
 - ٥آفتاب چيزهايئ را كه بر آنها ميتابد تطهري حقيقي منيكند بلكه آن را تزكيه ميكند بطوري كه
نجاست آن رسايت به چيز ديگري منيكند .
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 - ٦روايت شده در خصوص خون كه جايز است آن را با بزاق بشويند و در شسنت
صفحه ١٢٤
يشء ناپاك اشكايل ندارد كه آب را در دهان نگاه داشته و بر روي چيزي كه ميخواهند بشويند
بريزند .
فصل
در كيفيت تطهري است و در آن مسائيل است :
 - ١اگر بول به لباس يا بدن برسد اگر در طشت ميشويند بايد دو بار آن را بشويند و اگر آب جاري
باشد يكبار و رخصتي هم رسيده كه در هر حال يكبار بشويند كايف است .
 - ٢بويل كه بجايئ رسيده باشد در تطهري محتاج ماليدن نيست چون كه آن چريك نيست بلكه آيب
است .
 - ٣و روايت شده كه بعد از دو بار شسنت آن پارچه يا جامه را ميفشارند .
 - ٤تطهري بول طفل اينطور است كه كمي آب بر آن جا كه بول رسيده مرييزند و ميفشارند و اين
در صوريت است كه طفل غذا منيخورد و اگر باو غذا ميدهند بطور عادي شسته ميشود و مستحب
است كه بول طفل را بطور متعارف بشويند خواه خوراك ميخورد و خواه منيخورد و حكم پرس و
دخرت مثل هم است .
 - ٥فرش و يا رختخوايب كه كلفت هستند روي آنها را ميشويند و بجانب ديگر ترشح آيب ميكنند و
اين تا وقتي است كه نجاست بطرف ديگر نفوذ نكرده و گر نه هر دو طرف را ميشويند و مستحب
است كه بر رختخواب يا فرش آب بريزند تا از جانب ديگر خارج شود .
 - ٦هر گاه سگ يا خوك با رطوبت بلباس يا بدن متاس حاصل منايند محل تالقي را ميشويند .
 - ٧ظرف را از زبان زدن سگ يكبار با خاك ميشويند بعد با آب و روايت شده بعد از شسنت با خاك
دو مرتبه با آب ميشويند بعد خشك ميكنند و روايت شده كه هفت بار ميشويند و عمل بر يكبار
شسنت با خاك و دو بار با آب است كه سه مرتبه ميشود .
 - ٨هر گاه خوك از ظريف آب بخورد يا موش در آن مبريد هفت مرتبه آنرا ميشويند و جايز است كه
به سه مرتبه اكتفا كنند .
صفحه ١٢٥
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 - ٩واجب هامن برطرف كردن عني نجس است و اگر رنگ يا بوي آن باقي ماند مانعي ندارد .
 - ١٠ظرف را از ديگر نجاسات سه بار ميشويند .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است كه براي مناز نجاست را از لباس و بدن پاك كنند كم باشد يا زياد مگر آنچه كه
استثنا شده .
 - ٢استثنا ميشود از نجاسات نقطههاي خون مادام كه مجموع آنها رويهم بقدر سطح يك درهم
نشود و روايت شده تا باندازه ديناري بشود و در بودن نقطههاي خون بر روي بدن روايت شده
بقدر يك نخود برسد ازاله واجب نيست و شايد اختاليف هم در اينها نيست و اين در صوريت است
كه خون حيض نباشد يا خون كس ديگري بطور مطلق نباشد .
 - ٣استثنا شده از آن خونِ جراحتها و قرحهها پس مناز ميخواند بهامن صورت كه هست تا وقتي
كه مندمل يعني قرشي روي آن ببندد  .م .
شود و ببندد و مستحب است كه روزي يك مرتبه آن خون را بشويند و اگر خون با چرك مخلوط
است يا آنكه فقط چرك غليظي است مستحب است كه آن را روزي دو بار صبح و شام بشويند .
 - ٤و استثنا ميشود از آنها نجس بودن چيزي كه مناز در آن بتنهايئ متام نيست مثل كفش و جوراب
و بند شلوار و كاله و كيسهاي كه بيامر براي منع رسيدن قطرات بول به لباس و بدن ميبندد و
رسپايئ و آنچه شبيه اينها باشد .
 - ٥و استثنا ميشود از آن هر گاه يك لباس داشته باشد و آنهم نجس باشد و آب براي شسنت آن
ندارد كه در هامن لباس مناز ميخواند و ميتواند كه آن را بريون آورده عريان مناز بخواند .
صفحه ١٢٦
 - ٦هر كس عمدا در لباس نجيس مناز بخواند در حايل كه ميتواند آن را تطهري كند و نجاست هم
طوري نيست كه معفو بوده و مناز با آن جايز باشد بايد مناز را اعاده كند خواه وقت باقي باشد
خواه گذشته باشد .
 - ٧هر كس ندانسته يا از روي فرامويش در لباس نجيس مناز بخواند مناز او گذشته و اگر در ضمن
مناز نجاست را ببيند اگر بتواند آن جامه را مياندازد يا آن را پاك ميكند و گر نه متام ميكند و در
همه اين صورتها مستحب است كه اعاده كند .
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 - ٨هر كس در لباس خود نجاستي ببيند و قبل از مناز به لباس خود نگاه نكرده بوده مستحب
است كه مناز را اعاده كند و اگر قبل از مناز نظر كرده و چيزي نديده بوده و بعد از مناز ديده
چيزي بر او نيست و همني طور كيس كه قبل از مناز نجاست را ديده و در شسنت آن كوتاهي كرده
مستحب است كه مناز را اعاده كند بخصوص اگر وقت باقي است و احتياط واضح است .
جنب از حرام در آن عرق كرده پيش از شسنت آن و اگر جنابت
 - ٩مكروه است مناز در جامهاي كه ِ
از راه حالل بوده مانعي ندارد و مس بدن جنب و حائض و عرق آن دو مانعي ندارد .
 - ١٠مستحب است شسنت جامهاي كه حائض از اول عادت خود تا آخر آن را پوشيده و همني طور
مستحب است ترشح كردن بر جامهاي كه جنب در آن عرق كرده و اينها در صوريت است كه شيك
در دل او پيدا شود كه آيا پاك هستند يا نه .
 - ١١هر كس دو جامه دارد كه ييك از آنها نجس است و با هم مشتبه شوند در هر دو مناز
ميخواند ييك پس از ديگري .
 - ١٢مناز در جامههاي يهود و نصاري مكروه است و نيز در لبايس كه از نرصاين خريده و هنوز آن
را نشُ سته و مستحب است شسنت جامههايئ كه اهل كتاب يعني يهود و نصاري ميدوزند .
 - ١٣مكروه است در يك كاسه با مجويس غذايئ را كه خشك و جامد است بخورند و با او بر يك
رختخواب بخوابند و با او دست بدهند و از طعام او بخورند و او را بر
صفحه ١٢٧
تشك و محل سجده خود بنشانند .
 - ١٤اگر شخص اهل كتاب دست خود را بشويد مانعي ندارد كه همراه مسلامن غذا بخورد و
اشكايل ندارد كه خدمتكار نرصاين هر گاه دستهاي خود را بشويد خدمت منايد مادام كه با دست
مرطوب به چيزي كه مسلامن ميخورد دست نزند .
مطلب چهارم
در احكام ظروف و پوستها است و در آن دو فصل است :
فصل
در احكام مربوط به ظرفها است و در آن مسائيل است :
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 - ١مستحب است دوري كردن از ظرفهاي اهل ذمه مگر آنكه ناچار از استعامل آنها شود كه در
اين وقت آنها را ميشويد و بكار ميربد .
 - ٢ظريف را كه نجس شده بايد سه بار بشويند .
 - ٣ظريف را كه خوك از آن آب خورده يا موش در آن مرده هفت بار ميشويند و به سه مرتبه هم
ميشود اكتفا منود .
 - ٤ظريف را كه سگ بآن دهن زده اول با خاك شسته و بعد دو مرتبه با آب ميشويند .
 - ٥خوردن و نوشيدن از ظرف طال و نقره و بكار بردن آن ظروف حرام است .
 - ٦مكروه است اكل و رشب از ظريف كه نقره كاري شده و اگر از آن نوشيد دهان خود را بر جايئ
كه نقره است منيگذارد و مستحب است كه آن نقره را بكنند .
 - ٧ساير لوازم غري از ظرف اشكايل ندارد كه از نقره باشد .
 - ٨مكروه است نگهداشنت تختي كه در آن طال باشد اما آب طال مانعي ندارد .
 - ٩سوار شدن بر زيني كه به نقره اندود شده مكروه است و مستحب است كه اگر ممكن باشد آن
را بكنند و اگر نتوانست مانعي ندارد كه سوار شود .
 - ١٠ظروف مرشكني اگر نجاست آنها معلوم نباشد اجتناب از آنها مستحب است .
 - ١١مستحب است از ظرفهايئ كه از سنگهاي كوه سناباد تراشيده ميشود تهيه منوده
صفحه ١٢٨
و در آنها غذا طبخ كنند چونكه آنها مباركند .
 - ١٢مستحب است استعامل قدحهاي شامي و ظروف سفالني و استعامل سفالهاي مرصي مكروه
است .
 - ١٣مكروه است استعامل ظرويف كه براي نگهداري رشاب استعامل شده مانند قرع ( يعني پوست
كدو كه بصورت ظريف براي مايعات استعامل ميشود ) و همچنني ظروف قرياندود و كوزهها و نقري (
كه ظرف خايص بوده كه در چوب حفرهاي ميكندند و در آن نبيذ ميانداختند ) و بايك نيست بآنچه
كه خمر در آن نفوذ منيكند هر گاه سه مرتبه آن را بشويند و خوب در آن دست مبالند .
فصل
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در احكام پوستهاست و آنچه كه ملحق بآنها است و در آن مسائيل است :
 - ١از پوستها استعامل منيشود مگر آنچه كه حيوان آن در حال زنده بودن پاك بوده و بعد تذكيه
شده باشد و اين در صوريت است كه خود شخص آن را بعمل آورده باشد .
 - ٢هر چه از بازار مسلمني خريداري شود پوست باشد يا غري آن پاك است مگر وقتي كه علم به
نجاست آن پيدا كني اگر چه كه در بازار مسلمني از غري مسلم خريده بايش و واجب نيست كه
انسان سؤال كند جز آنكه مستحب است اگر از مرشكني ميخري بپريس و احتياط واضح است .
 - ٣هر كه در راه سفرهاي بيابد كه در آن گوشت و پنري و چيزهاي ديگر باشد بنا را بر پاك بودن
آنها ميگذارد و آن اطعمه قيمت ميشود و آنها را ميخورند و اگر صاحبش آمد قيمت آن را باو
ميپردازند وجه ذكر مسأله در احكام جلود امكان چرمي بودن سفره است  .م .
.
 - ٤هر چه در آن حالل و حرام هر دو هست آن براي تو حالل است تا وقتي كه بداين كه آن چيز
عينا خودش حرام است و از آن اجتناب منايئ .
 - ٥پوستي كه با فضله سگ آن را مريسانند در آن پوست مناز خوانده منيشود و اما
صفحه ١٢٩
آنچه كه در بول خيسانده شود بعد از شسنت ميشود در آن مناز خواند .
 - ٦از پوستي كه آن را از كيس خريدهاند كه معتقد است پوست حيوان مرده با دباغي پاك ميشود
تنزه ميكنند يعني در آنچه كه طهارت در آن رشط باشد بكار منيربند و با رطوبت مس منيناميند .
 - ٧پوست ميته با دباغي پاك منيشود و از آن استفاده نبايد كرد و مناز در آن جايز نيست حتي اگر
بند نعلني از آن ساخته باشند .
و در اينجا بآخر مطالب و احكامي رسيديم كه ميخواستم در كتاب طهارت جمع منايم و در پي اين
كتاب كتاب مناز خواهد آمد ان شاء الله و تأليف اين كتاب در شب سهشنبه هجدهم ماه جامدي
االويل از ماههاي سال هزار و دويست و شصت بانجام رسيد بر دست مؤلف آن كريم بن ابراهيم
كرماين كه خداوند بر هر دوي آنها ببخشايد و امر او را ختم به خري منايد بحق ساداتش كه سالم
خدا بر آنها باد حامدا ً مصلياً مستغفرا ً .
***
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متام شد ترجمه كتاب طهارت از كتاب مبارك جامع در روز پنجم ماه رمضان املبارك سنه ١٤١٠
هجري قمري عيل مهاجرها آالف التحية و الثناء .
*****
صفحه ١٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب مناز
و در آن ده باب است :
باب اول
در مقدمات است و در آن پنج مقصد است :
مقصد اول
در تعداد ركعات منازهاي واجب و مستحب است و مجميل از احكام آنها كه در ضمن سه مطلب
بيان ميشود :
مطلب اول
در شامره ركعات منازهاي واجب است كه در طي مسائيل ذكر ميشود :
 - ١منازهاي يوميه واجب هستند و شامره ركعات اين منازها در حرض در هر شبانه روز هفده
ركعت است  ،چهار ركعت براي ظهر و چهار ركعت براي عرص و سه ركعت براي مغرب و چهار
ركعت براي عشاء و دو ركعت براي صبح و در سفر منازهاي يوميه يازده ركعت ميشود كه از هر
چهار ركعتي دو ركعت كم ميشود .
 - ٢مناز جمعه واجب است و آن دو ركعت است بعد از دو خطبه .
 - ٣مناز عيدين ( عيد فطر و قربان ) واجب است و مناز عيد دو ركعت است به دوازده تكبري ،
هفت تكبري در ركعت اول و پنج تكبري در ركعت دوم برشوطي كه رشح آن
صفحه ١٣١
خواهد آمد .
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 - ٤مناز آيات واجب است و آن دو ركعت است با ده ركوع پنج ركوع در ركعت اول و پنج ركوع
در ركعت دوم برتتيبي كه در جاي خود خواهد آمد .
 و اما مناز ميت ركوع و سجودي ندارد بلكه دعا و شفاعت است و از اين باب نيست . و اما منازي كه نذر كرده باشند بخوانند و امثال آن باصل رشع واجب نبوده و خصوصيتي نداردكه ذكر شود .
مطلب دوم
در عدد منازهاي سنتي است و آنها بر دو قسمند منازهايئ كه هميشگي است و مرتب خوانده
ميشوند و منازهايئ كه مرتب خوانده منيشوند و اين نوع دوم هم بر دو قسم است ييك منازهايئ كه
وقت معيني دارند و ديگر منازهايئ كه وقت معيني ندارند و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١منازهاي سنتي راتبه در حرض عددشان دو برابر منازهاي واجب است و توزيع آنها باين ترتيب
است كه هشت ركعت در وقت زوال خوانده ميشود و بآن مناز ا ّوابني ميگويند يعني توبه كنندگان
و هشت ركعت قبل از عرص خوانده ميشود و بآن مناز خاشعني ميگويند يعني فروتنان و چهار
ركعت بعد از مغرب خوانده ميشود و بآن مناز ذاكرين ميگويند يعني آنها كه ياد ميكنند و دو
ركعت بعد از عشاء نشسته ميخوانند كه جمعاً يك ركعت حساب ميشود و نام آن مناز شاكرين
است يعني شكر گزاران و هشت ركعت بعد از نصف شب ميخوانند و نام آن مناز خائفني است
يعني آنها كه ميرتسند و سه ركعت بعد از آن ميخوانند بنام مناز راغبني يعني آنها كه رغبت و ميل
دارند و دو ركعت هم براي وقت فجر است كه مناز حامدين گفته ميشود يعني شكر گزاران كه
جمعا يس و چهار ركعت ميشود و مناز اوابني و خاشعني يعني نافله زوال و عرص در سفر ساقط
ميشوند .
 - ٢نوافيل كه وقت معني دارند بسيارند بعض آنها در هر سال تكرار ميشود و بعيض در هر ماه و
بعيض در هر هفته و بعيض در هر روز و ان شاء الله در باب خودشان ذكر
صفحه ١٣٢
آنها ميآيد .
 - ٣نوافيل هم كه وقت معني ندارند جدا بسيارند و در باب جداگانهاي انشاء الله تعايل خواهند
آمد .
مطلب سوم
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در خالصهاي از احكام مناز است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در اين مطلب هم مسائيل
است :
 - ١خداوند مناز را در كتاب خود فريضه قرار داده و پيغمرب صيل الله عليه و آله آن را باين اقسام
چهار گانه سنت فرموده است پس اين چهار نوع  ،سنت در فريضه هستند .
 - ٢حرام است حقري شمردن و سهل انگاري در امر مناز و ضايع كردن آن .
 - ٣واجب است برپا داشنت مناز و محافظت آن و درست بجا آوردن اركان آن برتتيبي كه در رشع
رسيده است خاصه مناز وسطٰي كه مناز ظهر است .
 - ٤كيس كه از روي انكار يا استخفاف امر خدا و پيغمرب صيل الله عليه و آله مناز را ترك كند كافر
است .
 - ٥مناز بعد از معرفت بهرتين وسيله تقرب بخدا است و آن سبب نزدييك بخدا است از براي هر
پرهيزكاري .
 - ٦مستحب مؤكد است كه نوافل يوميه را بجا آورند حتي آنكه ترك كننده آنها را عايص شمردهاند
.
 - ٧افضل نوافل مناز فجر است بعد ركعت وتر بعد دو ركعت زوال بعد نوافل مغرب بعد مناز شب
بعد نوافل روز .
 - ٨جايز است وقتي كه انسان دچار هم و غم است و قلبش اقبال ندارد نافله نخواند .
 - ٩هر گاه مديت نافله نخواند و نوافل زيادي بر گردن او افتاد و قضا كردن آنها بر او سنگني شد
آنها را رها ميكند و از نو همت ميگامرد .
 - ١٠مستحب است كه چون نافلهاي فوت شود قضا منايند و اگر نتوانست براي هر دو ركعت يك
مد صدقه بدهد و اگر نتوانست از هر چهار ركعت و اگر نتوانست يك مد
صفحه ١٣٣
از نوافل روز و يك مد از نوافل شب و قضا منودن بهرت است .
 - ١١هر كس قضاء نوافل زيادي برايش جمع شود و از بس زيادند نداند كه چقدر بايد قضا كند
پس مناز بخواند تا وقتي كه از زيادي آنها نداند چقدر خوانده يا آنكه سعي كند تخميني دست
بياورد و بهرت آن است كه مناز بخواند تا وقتيكه گامن كند بيشرت از حد الزم خوانده است .
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 - ١٢هر كس نوافل يوميه او فوت شود بدليل آنكه مشغول طلب معيشتي بوده كه چارهاي از آن
نيست يا پي حاجت برادر مؤمني بوده چيزي بر او نيست و اگر مشغوليت او به جمع دنيا او را از
مناز باز داشته بايد قضا كند و گر نه خدا را مالقات ميكند در حايل كه رسول خدا صيل الله عليه و
آله را خفيف و خوار شمرده و حرمت آن بزرگوار را نگاه نداشته است .
 - ١٣نافله هر گاه بجهت بيامري فوت شود قضاي آن تأكيدي ندارد و اگر قضا كند خريي است كه
بجا ميآورد و اگر نكند چيزي بر او نيست .
 - ١٤جايز است كه در مناز خاشعني يعني نافله عرص اكتفا به شش ركعت منايند و در مناز ذاكرين
يعني نافله مغرب اكتفا به دو ركعت كنند و مناز وتريه را ترك منايند .
 - ١٥نوافل دو ركعت دو ركعت خوانده ميشوند مگر مناز اعرايب و مناز وتر .
 - ١٦جايز است كه مناز وتر را با فاصله بخوانند باين طور كه بعد از دو ركعت سالم داده آن وقت
اگر خواست آب ميخورد و صحبت ميكند و نكاح ميناميد و كاري دارد انجام ميدهد يا وضوي خود
را تجديد ميكند آن وقت ميايستد و وتر را بطور مفرد بجا ميآورد و جايز است كه متصل بخواند
هر سه ركعت را با يك سالم .
 - ١٧تخفيف مناز واجب و طول دادن نافله از عبادت است و پيغمرب صيل الله عليه و آله منازش از
همه كس مخترصتر و متامتر بود .
 - ١٨جايز است كه نوافل را بطور مطلق ترك كنند و البته كراهت شديد دارد زيرا كه هر كس خدا
را مالقات كند و منازهاي پنجگانه واجب خود را بجا آورده باشد ديگر درباره باقي از او سؤال
منيكنند اما حرف در قبول شدن منازهاي واجب است .
صفحه ١٣٤
 - ١٩مستحب است كه بر اداي نوافل مواظبت منايند كه هر چه از واجب ناقص مانده و فاسد
شده بوسيله نوافل متام بشود .
 - ٢٠هر كس بعد از داخل شدن وقت ظهر مسافرت كند مناز اوابني و خاشعني را ميخواند .
 - ٢١هر كس در سفر نافلههاي شب از او فوت شد قضا ميكند ولو در روز باشد و نافلههاي روز را
كه در سفر منيخواند قضا منيكند .
 - ٢٢مستحب است مداومت بخصوص بر نافله مغرب و نافله شب و وتريه چه در سفر و چه در
حرض و مداومت بر مناز اوابني در حرض .
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 - ٢٣مداومت بر ترك نوافل جايز نيست .
مقصد دوم
در اوقات منازها است و در آن سه مطلب است :
مطلب اول
در اوقات منازهاي واجب روزانه است و در اين مطلب هفت فصل و يك تذنيب است :
فصل
درباره وقت است بطور كيل :
 - ١هر منازي دو وقت دارد ييك اول و ديگري آخر  ،وقت اول اختياري است و وقت دوم اضطراري
و كيس نبايد وقت آخر را وقت قرار دهد مگر آنكه بيامري يا عذري داشته باشد و وقت دوم مال
كيس است كه مشغول بوده يا فراموش كرده يا سهو منوده يا خواب بوده يا عذري از اين قبيل
داشته .
 - ٢اول وقت رضوان خداست و آخر آن عفو خدا و عفو نيست مگر از گناهي و فضل اول وقت بر
آخر آن مثل فضل آخرت است بر دنيا .
 - ٣مناز روز تا غايب شدن آفتاب و مناز شب تا طلوع فجر فوت منيشود و مناز فجر
صفحه ١٣٥
وقتي فوت ميشود كه آفتاب طالع شود و اين اوقات براي مضطر و عليل است و كيس كه فراموش
كرده .
 - ٤كيس نبايد منازي بخواند مگر در وقت آن .
 - ٥مستحب است كه چون وقت مناز رسيد بدون تأخري مشغول مناز شوند چون انسان منيداند كه
چه پيش ميآيد .
 - ٦مستحب است مداومت بر مناز خواندن در اول وقت .
 - ٧مكروه است بدون عذر مناز را از اول وقت عقب بياندازند .
 - ٨مستحب است كه در مسجد بانتظار مناز بنشينند .
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فصل
در وقت ظهر است و در آن مسائيل است :
 - ١اول وقت ظهر زوال آفتاب است و براي تعيني آن چويب بطول يك ذراع و چهار انگشت ( حدود
 ٦٠سانتيمرت ) برميداري و چهار انگشت آن را در زمني فرو ميكني و سايه آن را نگاه ميكني تا وقتي
كه سايه به كمرتين اندازه برسد و بعد رشوع به زياد شدن بكند و همني وقت زوال آفتاب است .
 - ٢آخر وقت مطلق مناز ظهر انديك قبل از غروب شمس است باندازه خواندن مناز عرص .
 - ٣وقت اختياري مناز ظهر از اول زوال است تا وقتي كه سايه هر چيزي باندازه طول خود آن چيز
شود و مقصود سايهاي است كه عالوه بر سايه وقت زوال حاصل شود .
 - ٤وقت اضطراري مناز ظهر بعد از آن است تا كمي مانده به غروب آفتاب يعني بقدر خواندن
مناز عرص .
 - ٥از اول زوال تا وقتي كه طول سايه باندازه دو قدم زياد شود فسحه و فرجهاي است و نافلهگزار
ميتواند كه مناز واجب را تا آن وقت عقب بياندازد .
فصل
در وقت عرص است و در آن مسائيل است :
صفحه ١٣٦
 - ١وقت عرص بعد از گذشنت مقدار اداي ظهر از اول زوال است و بني ظهر و عرص حد معرويف
نيست .
 - ٢آخر وقت مطلق عرص غروب آفتاب است .
 - ٣وقت اختياري مناز عرص از بعد از اداي ظهر است تا وقتي كه سايه هر چيز دو برابر آن شود و
منظور مقدار افزوده سايه بر اندازه زوال است نه كل آن .
 - ٤وقت اضطراري عرص بعد از اين وقت است تا غروب .
 - ٥بعد از اداء ظهر تا موقعي كه سايه باندازه چهار قدم از وقت ظهر زياد شود فسحه و مهلتي
است كه مانعي ندارد نافلهگزار فريضه عرص را در آن بتأخري اندازد .
فصل
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در وقت مغرب است و در آن مسائيل است :
 - ١اول وقت مناز مغرب غروب آفتاب است كه عبارت از غايب شدن آن در افق باشد از چشم
ناظر البته در وقتي كه حائيل نباشد و عالمت اين مطلب رفنت قرمزي از طرف مرشق است و باال
آمدن سياهي و مستحب است كه مناز مغرب را تا وقتي كه قرمزي از باالي رس بگذرد بتأخري اندازند
.
 - ٢آخر وقت مغرب بطور مطلق كمي به نصف شب مانده است يعني باندازه اداي مناز عشاء و
عالمت نيمه شب آن است كه ستارههايئ كه اول شب طلوع منوده بودند رسازير شوند يعني رشوع
به نزول منايند و روايت شده كه چون شب نصف شود سفيدي بشكل عمودي از آهن در وسط
آسامن ظاهر ميشود و دنيا را روشن ميكند و ساعتي هست و مريود .
 - ٣وقت اختياري مغرب از موقع غروب آفتاب است تا برطرف شدن قرمزي از جانب مغرب يا پيدا
شدن ستارگان .
 - ٤وقت اضطراري مغرب بعد از وقت اختياري است تا وقتي كه باندازه اداي مناز عشاء به نصف
شب مانده باشد .
 - ٥رخصتي روايت شده براي كيس كه خواب بوده يا فراموش منوده يا ناچار بوده و
صفحه ١٣٧
همچنني زين كه حائض بوده و بعد از نصف شب پاك شده كه اينها ميتوانند مناز مغرب را بعد از
نصف شب بخوانند و براي اين اشخاص وقت مغرب تا كمي مانده به فجر امتداد دارد يعني تا
وقتي كه بقدر اداي مناز عشاء بفجر مانده باشد .
 - ٦وقت مغرب مثل ظهر و عرص فسحهاي ندارد و وقت آن غروب آفتاب است چون قبل از آن
نافلهاي نبايد بخوانند بيل مستحب است كمي آن را عقب بياندازند .
فصل
در وقت عشاء است و در آن مسائيل است :
 - ١اول وقت عشاء هنگامي است كه بقدر اداي مناز مغرب از غروب گذشته باشد .
 - ٢آخر وقت مطلق عشاء نصف شب است .
 - ٣وقت اختياري عشاء از بعد از مناز مغرب است تا ثلث شب .
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 - ٤وقت اضطراري عشاء بعد از آن است تا نصف شب .
 - ٥رخصتي روايت شده براي كيس كه خواب بوده و بعد از نصف شب بيدار شود و كيس كه
فراموش كرده و شخص ناچار و حائيض كه بعد از نيمه شب پاك شود كه اينها ميتوانند مناز عشاء را
تا طلوع فجر بخوانند .
 - ٦بعد از اداي مناز مغرب تا وقتي كه شفق يعني روشني قرمز رنگ غروب كند وسعت و فسحهاي
است براي اداء عشاء چون قبل از آن نافله مغرب را ميخوانند .
فصل
در وقت مناز صبح است و در آن مسائيل است :
 - ١وقت مناز صبح طلوع فجر است و آن سفيدي است كه بعرض افق روشن ميشود نه آن سفيدي
كه بطور عمود بوسط آسامن ميآيد .
 - ٢آخر وقت مطلق مناز صبح طلوع آفتاب است .
 - ٣وقت اختياري آن تا وقتي است كه هوا خوب روشن شود .
 - ٤وقت اضطراري مناز صبح بعد از آن است تا طلوع آفتاب .
 - ٥از اول ظاهر شدن فجر كه در عرض افق پيدا ميشود وقت فضيلت است تا آنكه
صفحه ١٣٨
خوب روشن شود .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١مناز مستحب را در وقت مناز واجب نبايد بجا آورد و مقصود از وقت در اينجا وقتي است كه
آن كيس كه با او مناز ميكني مشغول باقامه شود پس هر گاه اقامه را رشوع كرد براي هيچكس از
آنها كه اقتدا باو منودهاند سزاوار نيست كه مناز نافله بخوانند و اما در غري اين محل ميتواين نافله
بخواين تا وقتي كه خوف از دست رفنت وقت فضيلت فريضه باشد كه در اين موقع ديگر نافله
خواندن سبب تقرب نيست .
 - ٢كيس كه منازهاي فوت شده بر گردن او است مانعي ندارد كه مناز را اول وقت بخواند .
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 - ٣هر كس بقدر يك ركعت از آخر وقت را درك كند همه مناز را درك منوده خواه واجب باشد
خواه نافله .
 - ٤هر گاه به تصور آنكه وقت داخل شده مناز را رشوع كني و هنوز در واقع وقت مناز نشده
است و موقعي كه در حال مناز هستي وقت مناز داخل شود ترا كايف است .
 - ٥نزديكرت باحتياط آن است كه تا وقتي انسان بطور رشعي يا حقيقي يقني به رسيدن وقت نكرده
مناز را رشوع نكند .
 - ٦جايز است كه در باب اوقات مناز باذان مؤذنني اقتدا شود چون آنها امناي مؤمنني هستند بر
منازهاي آنها مگر آنكه مؤذن خائن باشد و او را امتحان كرده بايش كه رس وقت اذان منيگويد .
 - ٧هر گاه هوا ابر باشد جايز است در موقعي كه خروس سه بار بخواند مناز بخوانند يا وقتي كه
خروسها صدا بلند ميكنند و بيكديگر جواب ميدهند و اين در صوريت است كه با خواندن آنها انسان
گامن بدخول وقت بربد .
 - ٨هر گاه خداوند آفتاب را از بندگان پنهان منايد مجازند كه مناز را عقب بياندازند تا يقني كنند كه
ظهر شده .
صفحه ١٣٩
 - ٩روز ابري نيست كه وقت ظهر در آن پنهان شود بر مردم مگر آنكه امام عليه السالم حكم
ميفرمايد كه آفتاب خود را ظاهر كند تا حجت بر اهل هر قريهاي متام شود كه چه كيس اهتامم به
مناز دارد و چه كيس آن را ضايع ميكند مگر آنكه در پارهاي از روزها بجهت عقوبت بر مردم آن را
پنهان منايد .
 - ١٠مستحب است كه چون ظهر شود دعايئ را كه براي اين وقت رسيده بخوانند .
 - ١١جايز است بني دو مناز را جمع كنند به ترك نافله و اگر بني دو مناز نافله بخوانند اين ديگر
اسمش جمع بني دو مناز نيست .
 - ١٢هر كس يب وقت مناز بخواند مناز را اعاده ميكند اگر چه كه بعد از فراغت بفهمد كه يب وقت
خوانده .
 - ١٣جايز نيست كه بجهت طلب فضيلت مناز مغرب را بتأخري اندازند تا وقتي كه ستارهها ظاهر
شوند .
 - ١٤جايز نيست كه عمداً مناز صبح را عقب بياندازند تا ستارگان ناپديد گردند .
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 - ١٥هر كس مناز عرص را عقب بياندازد تا آفتاب زرد شود َموتور است يعني در بهشت اهل و مايل
ندارد .
 - ١٦هر كس مناز عرص را عمدا ً بگذارد تا وقتي كه سايه از اول زوال شش قدم زياد شود و عذري
نداشته باشد مناز خود را ضايع كرده .
 - ١٧هر كس بني دو مناز را جمع منايد مبطلوب خود خواهد رسيد .
 - ١٨مكروه است خوابيدن قبل از مناز عشاء و صحبت داشنت بعد از آن .
 - ١٩مناز مسافر در وقت زوال آفتاب است چون قبل از آن نافله ندارد و ميتواند آن را تا وقت مناز
شخص حارض يا آخر ِ
وقت فضيلت عقب بياندازد كه بني دو مناز را جمع منايد .
 - ٢٠جايز است پيمودن سايه آفتاب با قدم براي تعيني ظهر .
 - ٢١آنچه در تعيني وقت وظيفه تو است مرشق و مغرب خود تو است و جستجو كردن و از كوه
باال رفنت براي معرفت طلوع و غروب الزم نيست .
صفحه ١٤٠
 - ٢٢مستحب است كه ستارهاي را در آسامن ببيند و مناز مغرب را رشوع كند .
 - ٢٣اشخايص كه در خانهها هستند و بواسطه ديوارها منيتوانند غروب قرص را ببينند مغرب را
وقتي بجا ميآورند كه ستارگان يف الجمله ظاهر شوند و عشاء را در موقعي ميخوانند كه خوب
ظاهر شوند .
 - ٢٤هر كس مناز ظهر را فراموش كرد تا وقت مخصوص به عرص رسيد يعني مقدار خواندن چهار
ركعت بغروب مانده مناز عرص راميخواند بعد ظهر را قضا ميكند و هر كس مغرب را نخواند تا
وقت خاص عشاء رسيد يعني بقدر چهار ركعت مانده به نصف شب براي صاحبان عذر يا بقدر
چهار ركعت مانده به فجر براي مضطرين و كساين كه بآنها رخصت داده شده  ،چنني كيس عشا را
ميخواند و بعد از آن مغرب را قضا ميكند .
 - ٢٥مستحب است نشسنت در مسجد براي انتظار وقت مناز .
 - ٢٦پنج مناز است كه در هر وقتي ميتوان بجا آورد  ،منازي كه از تو فوت شده كه هر گاه يادت
آمد ادا ميكني و دو ركعت مناز طواف و مناز احرام و مناز كسوف و مناز ميت .
تذنيب
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در جاهايئ است كه بطور خاص اجازه فرمودهاند مناز را از اول وقت آن بعقب بياندازند و اين
اجازه در مواردي است :
 - ١كيس كه از عرفات برميگردد مجاز است مناز را تا رسيدن به مزدلفه بعقب بياندازد اگر چه يك
ربع يا يك ثلث شب بگذرد .
 - ٢كيس كه نافله ميخواند ظهر و عرص را بقدر اداي نافله عقب مياندازد .
 - ٣مستحاضه ظهر و مغرب را تا آخر وقت هر يك عقب مياندازد كه بني دو مناز را با يك غسل
جمع كند و شايد كه اذن تأخري باميد پاك شدن باشد و بهر صورت مستحب است و مستحاضه جايز
است هنگامي كه عمل الزم براي مستحاضه را انجام ميدهد در اول وقت مناز كند و جايز است كه
ظهر را بتأخري انداخته و عرص را از آخر
صفحه ١٤١
وقت آن جلوتر بخواند و مغرب را بتأخري انداخته و عشا را از آخر وقت جلوتر بخواند .
 - ٤عقب انداخنت مناز مغرب تا وقتي كه قرمزي كه باالي شب در مرشق ظاهر ميشود از باالي رس
برطرف شود .
 - ٥كيس كه مشغول قضاي مناز فوت شده است مناز حارض را بتأخري مياندازد تا از قضا فارغ شود .
 - ٦جايز است تأخري مناز صبح براي كيس كه چهار ركعت از نافله شب را خوانده و دفع ًة متوجه
شده كه صبح طالع گرديده است يعني اينكه نافله رامتام كرده بعد صبح را بجا ميآورد .
 - ٧جايز است كيس كه بخواندن مناز شب عادت دارد و يك شب اين مناز از او فوت شود مناز صبح
را بتأخري بياندازد تا مناز شب را بخواند .
 - ٨جايز است كه روزهدار هر گاه نفس او با او منازعه ميكند مناز را به بعد از افطار بياندازد و
همچنني وقتي كه كيس در آنجا است و منتظر اوست كه با هم افطار كنند .
 - ٩كيس كه گامن بدخول وقت دارد جايز است كه مناز را بتأخري بياندازد تا يقني منايد .
 - ١٠كيس كه احساس دفع بول و يا غايط دارد تخليه ميناميد و بعد مناز ميكند .
 - ١١كيس كه آب پيدا منيكند مناز را تا آخر وقت بتأخري انداخته آنگاه تيمم ميكند .
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 - ١٢كيس كه از سفر ميآيد مادام كه نرتسد منازش قضا شود بتأخري مياندازد تا مبنزل رسيده و متام
بخواند .
 - ١٣كيس كه مبتال بسلس البول يا اسهال باشد مثل مستحاضه ظهر و مغرب را براي پايك عقب
مياندازد ( و اين در سلس براي آنست كه خود را پاك و متيز كند و شخص مبتال به اسهال باميد
بهبود بتأخري مياندازد ) .
 - ١٤جايز است بتأخري انداخنت مناز براي كسانيكه عذر دارند تا وقتي كه عذر آنها برطرف شود .
صفحه ١٤٢
 - ١٥جايز است كه امام مناز را بعقب بياندازد تا با مردم مناز بخواند .
 - ١٦هر گاه تأخري مناز براي منازگزار بجهتي آسانتر و ميرستر باشد جايز است مغرب را تا ربع شب
عقب بياندازد .
 - ١٧جايز است در تابستان براي آنكه هوا خنكتر شود مناز ظهر و عرص را بتأخري اندازند تا آنكه
سايه هر چيزي ( براي ظهر ) بقدر مثل آن و ( براي عرص ) بقدر دو مثل آن زياد شود .
 - ١٨جايز است شخص لخت مناز را بتأخري اندازد براي آنكه جامهاي بيابد .
 - ١٩بطور مطلق تقديم و تأخري مناز را در وقت اجازه فرمودهاند و براي فراموشكار و مريض و
زمنيگري و مسافر و كيس كه بخواب افتاده رخصت دادهاند كه بتأخري بياندازند .
مطلب دوم
در اوقات ساير منازهاي واجب است و در آن مسائيل است :
 - ١اول وقت مناز جمعه زوال آفتاب است و آخر آن وقتي است كه سايه افزوده به دو قدم مريسد
و وقت عرص روز جمعه وقت ظهر ساير ايام است .
 - ٢اول وقت مناز عيدين يعني عيد فطر و عيد قربان طلوع آفتاب است پس چون آفتاب طالع
شود مهيا شده و بريون مريوند و مناز ميخوانند و حدي براي آخر آن معني نشده .
 - ٣اول وقت مناز خسوف و كسوف وقتي است كه قرص تاريك ميشود پس مناز را رشوع ميكند و
اگر مناز قبل از روشن شدن قرص متام شد در صوريت كه بخواهد دوباره ميخواند و اگر قبل از متام
شدن مناز قرص روشن شد مناز را ادامه ميدهد تا متام كند .
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 - ٤اول وقت مناز خوفهاي آسامين و ظلمت و باد و ترس و غري اينها وقت حادث شدن آنها است
پس هر گاه ييك از آنها باو رسيد مناز ميخواند تا وقتي كه آرام بگريند و وقت مناز براي زلزله وقت
زلزله است كه تا حادث شد به مناز پناه بربند و ظاهر اين
صفحه ١٤٣
است كه اين امور اسباب وجوب مناز هستند نه اوقات آن جز آنكه بعد از حادث شدن سبب
مسبب يعني مناز را هم در پي آن ميآورند .
 - ٥اول وقت قضاي مناز فوت شده وقتي است كه انسان بياد بياورد كه مناز او فوت شده پس
مادام كه از فوت مناز حارض نرتسد قضا را بجا ميآورد و جايز است كه مناز حارض را اول بخواند بعد
قضا را بجا آورد بلكه اين كار مستحب است و كيس كه مناز قضا دارد ميتواند مناز مستحب بخواند
بخصوص وقتي كه وقت نافله تنگ باشد و برتسد كه از دست برود .
مطلب سوم
در اوقات نوافل است و در آن سه فصل است :
فصل
در اوقات منازهاي رواتب است يعني نوافل يوميه و در آن چند مسأله است :
 - ١وقت نافله ظهر از زوال آفتاب است تا وقتي كه سايه افزوده دو قدم شود ( يعني وقتي از دو
قدم گذشت وقت نافله ظهر گذشته ) .
 - ٢وقت نافله عرص از بعد از فريضه ظهر است تا وقتي كه سايه افزوده چهار قدم شود .
 - ٣وقت نافله مغرب بعد از مناز مغرب است و براي آخر آن نيص نرسيده و سزاوار نيست كه
آنقدر آن را عقب بياندازند كه خواندن عشاء به وقت مضطرين و صاحبان عذر بيفتد .
 - ٤وقت مناز وتريه بعد از عشاء است و آخري ندارد .
 - ٥وقت مناز شب بعد از نصف شب است تا كمي به فجر مانده يعني بقدري كه وقت براي اداي
مناز وتر و نافله فجر مانده باشد .
 - ٦وقت مناز وتر بعد از مناز شب است و بهرتين اوقات آن فجر اول است كه هامن صبح كاذب
باشد .
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 - ٧وقت مناز فجر بعد از وتر است و محبوبرتين اوقات آن يك ششم آخر شب است و ميتواين تا
وقتي كه روشني صبح به باالي رس تو برسد آن را بجا آوري مادام كه
صفحه ١٤٤
مؤذن قد قامت الصلوة نگفته باشد .
فصل
در اوقات ساير نافلهها است كه در رشع براي آنها تعيني وقت شده و احتياج به تفصييل ندارد
چون هر منازي كه بطور مطلق در روزي يا شبي فرموده باشند كه خواندن آن خوب است در هر
موقع از آن روز يا شب كه خوانده شود كايف است مگر در وقتي كه رضر به مناز واجب برساند كه
در چنني وقتي آن نافله باعث قربت نيست و هر منازي كه فرمودهاند اداي آن در ساعت معيني
خوب است هامن وقت آن مناز است و اوقات اين نوافل در ابواب خودشان در موقع ذكر آنها
خواهد آمد .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١نافله مثل هديه است كه هر وقت آورده شد قبول ميشود جز آنكه بجا آوردن نافلهها در
اوقات خودشان افضل است .
 - ٢تا روز باقي است نوافل روز فوت منيشوند و تا شب باقي است نوافل شب فوت منيگردند .
 - ٣هر وقت كه سايه افزوده بر سايه ظهر دو قدم شد و هنوز از نافله ظهر چيزي نخواندهاي اول
مناز واجب را بخوان و همچنني هر گاه هنوز نافله عرص را رشوع نكردهاي و سايه به چهار قدم
رسيد ابتدا به فريضه بنام .
 - ٤جايز است نافله خواندن تا وقتي كه نرتسند وقت فريضه از دست برود .
 - ٥مستحب است كيس كه تنها مناز ميخواند اول فريضه خود را بخواند كه فريضه  ،فضلِ اول وقت
را داشته باشد .
 - ٦اگر يك ركعت از نافله زوال را خوانده باشد كه طول سايه اضايف به دو قدم برسد هشت ركعت
را متام ميكند و همچنني هر گاه يك ركعت ازنوافل عرص را خوانده باشد و طول سايه چهار قدم
شود هشت ركعت را متام ميكند .
صفحه | 154

 - ٧اشكايل ندارد كه مناز شب را از اول تا آخر شب در هر وقت آن بخوانند جز آنكه
صفحه ١٤٥
افضل آن است كه بعد از نصف شب موقع زوال آن بخوانند .
 - ٨مستحب است كه مناز شب را جدا كنند يعني آنكه اول چهار ركعت بخوانند بعد از مديت چهار
ركعت ديگر و بعد از مديت سه ركعت بعد را بخوانند بعد دو ركعت نافله قريب فجر را بخوانند .
 - ٩مكروه است كه مرد  ،آخر شب برخيزد و مناز خود را يك دفعه بخواند و بخوابد .
 - ١٠جايز است در تابستان كه شبها كوتاه است مناز شب را اول شب بجا آورند و يا جواين كه
خواب او زياد است و يا مسافري كه از رسما يا جنابت ميرتسد مناز را اول شب بخواند .
 - ١١مناز شب را قضا كنند بهرت از آن است كه آن را اول شب بخوانند و اين دستور را براي آن
فرمودهاند كه نخواستهاند عادت شود اما اگر ميداند كه قضا از او فوت ميشود اول شب بخواند .
 - ١٢هر كس همت به قضاي منازهاي شب منايد موفق ميشود كه در دل شب برخيزد .
 - ١٣هر كس چهار ركعت از مناز شب را خواند و ترسيد كه صبح ناگهان طالع شود ميتواند مناز وتر
را بخواند و ركعات مانده را بعد بخواند .
 - ١٤جايز است گهگاه وقتي كه انسان بيدار شود و صبح طالع شده و مناز شب او فوت شده باشد
مناز شب را بعد از فجر بخواند يعني تا وقتي كه مناز صبح به آخر وقت فضيلت خودش بيفتد و آن
را بيش از اين عقب منياندازد و اين كار را هم عادت خود قرار ندهد .
 - ١٥هر كس قبل از فجر بيدار شود و برتسد كه صبح طالع شود وتر و دو ركعت فجر را ميخواند .
 - ١٦جايز است كه انسان دو ركعت بعد از عشا بخواند پس اگر پيش از فجر برخاست مناز شب را
خوانده و وتر را بجا ميآورد و اگر قبل از فجر برنخاست بعد يك ركعت ميخواند و آن دو ركعت را
كه بعد از عشاء خوانده بود شفع حساب ميكند .
صفحه ١٤٦
 - ١٧هر كس گامن كند كه طلوع فجر نزديك است و وتر و دو ركعت فجر را بخواند بعد نگاه كند
و ببيند شب باقي است شش ركعت بآن دو ركعت ميافزايد و دو ركعت فجر را اعاده ميكند و وتر
او بجاي خود حساب ميشود و اگر وتر را از ترس طلوع ناگهاين صبح بجا آورده ميتواند يك ركعت
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به وتر اضافه كند كه بشود دو ركعت و بعد تتمه مناز شب را بجا ميآورد و بعد مناز وتر را ميخواند
.
 - ١٨جايز است خوابيدن بعد از مناز شب با كراهتي .
 - ١٩نافله خواندن در هيچ وقتي مكروه نيست خواه بطور ابتدايئ باشد و خواه آنكه آن نافله
سببي داشته باشد يعني نافله معيني باشد مگر بعد از فجر قبل از طلوع آفتاب و بعد از مناز عرص
كه نافله بدون سبب در اين دو وقت كراهت دارد .
 - ٢٠بهرتين موقع قضاء نوافلِ شب شب است و قضاء نوافل روز در روز و قضاي نوافل شب در
روز جايز است و بهرتين ساعات قضاء مناز شب آخر شب است .
 - ٢١هر كس بخواهد مناز شب را زود بخواند بعد از گذشنت ثلث اول شب بخواند كه آن ييك از دو
وقت است و قضاء منودن افضل است .
رس مخزون آل محمد عليهم السالم است كه قضاي مناز شب را بعد از مناز صبح و عرص بجا
 - ٢٢از ِّ
آورند .
 - ٢٣هر كس چهار ركعت از نافله شب را خواند آن رامتام كند خواه فجر طالع شده باشد يا نشده
باشد .
 - ٢٤مناز شب در موقع زوال شب كه نيمه آن باشد افضل از اول و آخر شب است و اگر از مناز در
زوال شب عاجز شد جايز است كه در اول شب بخواند يا آخر آن .
 - ٢٥وقتي كه يك ثلث از شب باقي مانده سفيدي از جانب مرشق ظاهر ميشود و دنيا را روشن
ميكند و مديت هست و مريود و تاريك ميشود بعد صبح صادق از مرشق طلوع ميكند .
 - ٢٦هر كس آخر شب برخيزد و برتسد كه صبح شود در مناز فقط حمد را ميخواند بدون سوره و
تعجيل ميكند .
صفحه ١٤٧
 - ٢٧هر كس كمي قبل از صبح برخيزد و مناز وتر و دو ركعت فجر را بجا آورد ثواب مناز شب را
بر او مينويسند .
 - ٢٨تا وقتي كه به طلوع صبح شك دارد مناز شب را به نيت ادا بجا ميآورد .
مقصد سوم
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در قبله است و احكام آن و در آن دو مطلب است :
مطلب اول
در بيان قبله و حد آن است و در آن مسائيل است :
 - ١قبله بطور مطلق كعبه است .
 - ٢كعبه  ،قبله اهل مسجد است و مسجد  ،قبله مكه است و مكه  ،قبله اهل حرم و حرم  ،قبله
دنيا است و هر يك از آنها بدليل آنكه مشتمل بر كعبه ميباشد براي مادون خود قبله است .
 - ٣كعبه قبله است از زمني هفتم سفيل تا آسامن پس منازگزار بطرف آن مناز ميگزارد چه در چاهي
باشد و چه بر فراز كوهي .
ِ - ٤حجر اسمعيل از كعبه نيست و ذرهاي از كعبه در آن نيست .
 - ٥روايت شده حد قبله مابني مرشق و مغرب است كه متاماً قبله است و من باين روايت فتوي
منيدهم مگر در مورد كسيكه در حال سهو چنني خوانده باشد نه به عمد چنانكه احكام آن ميآيد .
 - ٦روايت شده َجدي َجدي ستارهاي است نزديك قطب شامل آسامن و در فاريس غالباً بآن ستاره
قطبي ميگويند  .م .
را در پشت رس خود بگذار و مناز بخوان و شك نيست كه اين در بالد رشقي شاميل است و روايت
شده در راه حج جدي را بني دو كتف خود قرار بده و در مثل بالد ما يعني كرمان و اطراف آن
جدي را بر كتف راست قرار
صفحه ١٤٨
ميدهند .
 - ٧از اخبار اينطور استنباط ميشود كه امر قبله وسعت دارد و محتاج به علم نجوم و هيأت و
تكلفهاي شاقه كه ذكر كردهاند نيست و قاعده بر اين است كه در شهرهاي دور مناز را بطرف قبله
يعني جهتي كه عرفاً قبله ميشناسند بجا آورند اما كيس كه خانه را ميبيند رو بعني آن ميناميد .
 - ٨مستحب است كه قدري به سمت چپ قبله ميل كنند و اصحاب ترصيح منودهاند كه اين عمل
مخصوص اهل عراق است و بعيد هم نيست .
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 - ٩هر كس بر بام كعبه باشد قبله او آسامن است به پشت ميخوابد و چشم خود را بسوي آسامن
ميگشايد و در دل خود بيت املعمور را قصد ميكند و قرائت ميناميد و با بسنت چشمهاي خود
ركوع و سجود ميكند و براي رس برداشنت از ركوع و سجود چشمهاي خود را ميگشايد و داخل
خانه كعبه هم همينطور مناز ميخواند و روايتي شده است كه به چهار طرف آن مناز ميخواند .
 - ١٠مناز فريضه خواندن در داخل كعبه مكروه است و نافله خواندن مانعي ندارد .
مطلب دوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١رو بقبله كردن در مناز  ،واجب است پس منازي نيست مگر بطرف قبله .
 - ٢سزاوار است كه كف دو پاي ميت را در وقت احتضار بطرف قبله منايند و نزديكرت باحتياط آن
است كه اين كار را ترك نكنند .
 - ٣مستحب است وقتي كه ميت را غسل ميدهند او را مثل محترض بگذارند كه پايش بطرف قبله
باشد .
 - ٤واجب است وقتي كه بر ميت مناز ميخوانند رو بقبله ايستاده باشند و همني طور در هر مناز
واجبي بايد رو بقبله باشند .
 - ٥سزاوار است كه ميت را در قرب رو بقبله بگذارند پس او را به پهلوي راست رو بقبله قرار
ميدهند و احوط اين است كه اين كار ترك نشود .
صفحه ١٤٩
 - ٦در حالل بودن حيواين كه آن را ذبح ميكنند رشط است كه وقت ذبح رو بقبله باشند چنانكه
احكام آن خواهد آمد .
 - ٧رو بقبله بودن رشط صحت مناز نافله نيست چه در سفر باشد و چه در حرض متوقف باشند يا
در حال راه رفنت يا سواره يا در محمل نه در وقت رشوع نافله و نه در غري آن و احتياط در كيس
كه مستقر است يعني در حركت نيست روشن است ( يعني بايد احتياطاً رو بقبله بكند ) .
 - ٨مستحب است كه وقتي انسان در محمل باشد در رشوع مناز رو بقبله كند و وقتي كه راه مريود
در افتتاح رو بقبله منايد بعد بهر طرف كه مريود هامن طور قرائت ميكند و باز در وقت ركوع و
سجود رو بقبله كند و ركوع و سجود منايد و برخيزد و براه خود ادامه دهد .
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 - ٩نافله خواندن بر روي چارپا و در حال راه رفنت جايز است چه در سفر باشد و چه در حرض و
كيس كه در حال سفر نيست افضل آن است كه روي زمني مناز بخواند .
 - ١٠هر كس بسوي غري قبله مناز خواند و در اثناء مناز دانست كه رو بقبله نيست اگر روي او
بسمت بني مرشق و مغرب بوده و پشت او به قبله نبوده مبحض آنكه دانست رو را ميگرداند
بطرف قبله اما اگر پشت او بقبله بوده بايد مناز را قطع كند و از نو بطرف قبله بخواند .
 - ١١هر كس مناز خواند و بعد فهميد كه قدري بطرف راست يا چپ منحرف بوده مناز او گذشته
است و اگر فهميد كه پشت به قبله بوده هر گاه وقت باقي است اعاده ميكند و اگر وقت گذشته
چيزي بر او نيست جز آنكه قضاي آن مستحب است .
 - ١٢هر گاه عالمات قبله مخفي باشد واجب است كه انسان براي يافنت آن كوشش و جستجو منايد
.
 - ١٣هر گاه منيداند قبله كدام است كايف است او را كه كوشش خود را بناميد يعني هر گاه
منيتواند علم حاصل كند به جهت قبله سعي خود را ميكند و به هر جهتي كه ظن او غالب شد آن
را قبله قرار ميدهد و از او پذيرفته است .
صفحه ١٥٠
 - ١٤كور هر گاه بطريف غري از قبله مناز خواند اگر وقت باقي باشد اعاده ميكند و گر نه منيكند .
 - ١٥شخيص كه حريان است و منيداند قبله از كدام طرف است به هر جهتي كه رو كرد از او
پذيرفته ميشود و مستحب است كه در چنني حالتي به چهار جهت مناز بخواند كه يقيناً ييك از
منازها بسوي قبله باشد .
 - ١٦هر كس پشت به قبله منايد سعي و كوشش او در يافنت قبله بيهوده بوده چون حاصل اجتهاد
و جستجو منيشود كه جهتي باشد پشت به قبله .
 - ١٧جايز است كه كور در باب قبله از بينا تقليد كند .
 - ١٨شخيص كه در امر قبله متحري است هر گاه بطريف مناز خواند بعد خطاي او معلوم شد اگر
وقت فوت نشده اعاده ميكند .
 - ١٩مناز واجب را در حال اختيار بر روي چارپا منيخوانند اما اگر شخص مريض باشد و نتواند فرود
آيد حيوان را رو بقبله واميدارد و سواره مناز ميخواند .
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 - ٢٠كيس كه از چيزي خوف دارد اگر توانست تكبري اول مناز واجب را رو بقبله ميگويد بعد به هر
طرف كه ميخواهد مريود و اين كار را در اضطرار شديد و در آخر وقت بناميد .
 - ٢١كيس كه در كشتي مناز ميخواند رو بقبله ميكند و پاها را جفت منيكند بلكه كمي از هم
فاصله ميدهد و آنها را موازي هم ميگذارد و مهام امكن سعي ميكند كه اگر كشتي تغيري جهت داد
او جهت خود را بطرف قبله اصالح منايد و اگر منيتواند رو بقبله باشد به هر جهتي كه كشتي او را
ميربد مناز بخواند .
 - ٢٢در كشتي هر گاه انسان قبله را منيداند بايد براي يافنت آن سعي و جستجو كند تا مظنهاي
حاصل شود و اگر نشد بطرف رس كشتي مناز ميخواند .
 - ٢٣كيس كه در كشتي نافله بجا ميآورد بطرف رس كشتي مناز ميكند .
 - ٢٤هر گاه كشتي دچار باد و طوفان شود بقسمي كه باد كشتي را ميگرداند و شخص منازگزار
منيتواند همزمان با انحراف آن بطرف قبله بپيچد بطرف سينه كشتي ( يعني
صفحه ١٥١
بطرف جلو آن ) مناز ميخواند .
 - ٢٥جايز نيست هنگام بول يا غايط رو بقبله منايند .
 - ٢٦پيغمرب صيل الله عليه و آله از آب دهان انداخنت بطرف قبله و جامع رو بقبله و پشت بآن
نهي فرمودند .
مقصد چهارم
در لباس منازگزار است و احكام آن و در اين مقصد دو مطلب و يك خامته است :
مطلب اول
در بيان لباس منازگزار است و در آن مسائيل است :
 - ١سرت عورت براي مردان و زنان در مناز و غري مناز واجب است و عورت قبل و دبر است يعني
جلو و عقب .
 - ٢واجب است كه زن در مناز آنچه را كه پرياهن بلند ميپوشاند بپوشد ( يعني همه بدن را
بپوشاند ) بجز صورت و دو كف دست و دو قدم و مو كه پوشاندن اينها واجب نيست و احتياط
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آن است كه گردن را هم بپوشاند و رخصتي روايت شده كه زنها ميتوانند با رس بدون حجاب مناز
بخوانند ( يعني در جايئ كه ناظر غري محرمي نيست ) .
 - ٣كنيز ولو آنكه مادر بچه باشد واجب نيست كه رس و گردن خود را بپوشد خواه مدبّره باشد يا
مكات َبهاي كه موالي او با او رشط كرده باشد در باب آزادي و كنيزان مختارند كه رس و گردن را
بپوشند يا نپوشند .
 - ٤زن آزاد و كنيزي كه بعض او آزاد شده با رس پوشيده مناز ميخوانند .
 - ٥اگر مردي مناز كند و عورتش پيدا باشد و خودش منيداند اعاده ندارد و مناز او متام است .
 - ٦در حد عورت روايت شده كه عورت بني ناف و زانو است و اين حمل بر استحباب ميشود (
يعني پوشاندن اين قسمتها مستحب است ) .
صفحه ١٥٢
 - ٧در پوست مردار ولو بند كفش باشد مناز جايز نيست ولو آنكه هفتاد بار دباغي شود و اين در
صوريت است كه علم داشته باشيم پوست مردار است اما اگر امر ذبح حيوان و در نتيجه پاك بودن
آن پوست مجهول باشد ميتوان در آن مناز خواند مثل آنچه كه در بازارهاي مسلمني خريداري
ميشود يا پوستي كه انسان در جايئ پيدا كند و احتياط راه نجات است ( يعني احتياطاً در پوستي
كه علم به پاك بودن آن ندارد مناز نخواند ) .
 - ٨مناز در آن اعضا از بدن مردار كه حيات داخل آنها نشده جايز است .
 - ٩جايز نيست مناز خواندن در پوست حيواين كه گوشت آن خورده منيشود و همچنني در لبايس كه
آلوده به بول يا فضله آن باشد اگر چه كه آن را ذبح منوده باشند و نقل كردهاند كه بر حرمت مناز
در مو و پشم و كرك و پر چنني حيواين اجامع شده و من در حرمت مناز در اين چهار تأميل دارم اما
ساير اجزاء بجز مواردي كه استثنا شده مناز در آنها جايز نيست .
 - ١٠رخصتي رسيده است كه مناز در لبايس كه از مو و پر و كرك و پشم حيوان ( حرام گوشت )
درست شده هر گاه متصل به پوست نيست جايز است و اگر ادعاي اجامع در اين مطلب نبود ما
هم حكم باين رخصت مينموديم .
 - ١١مناز در پوست خز و كرك آن جايز است ولو آنكه مخلوط با ابريشم باشد و همچنني در كرك
خز مخلوط با كرك خرگوش چنانكه گفته شده اما احتياط آن است كه از كرك خز مخلوط با كرك
خرگوش اجتناب شود .
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 - ١٢گفته شده كه مناز در كرك سنجاب و حواصل و سمور و فنك و روباه و خرگوش جايز است و
راه احتياط واضح است ( يعني احتياطاً پرهيز كنند ) .
 - ١٣اشكايل ندارد كه موي انسان و ناخن و آب دهن او يا چرك او بر جامه باشد و در آن مناز
بخواند .
 - ١٤مناز در لباس نازيك كه بدن از پشت آن پيدا است حالل نيست .
 - ١٥مناز در ابريشم خالص براي مردان و زنان جايز نيست اما اگر تار يا پود آن پنبه يا
صفحه ١٥٣
كتان باشد يا چيزي با آن مخلوط باشد اشكايل ندارد .
 - ١٦بايك نيست كه جامه منازگزار تار آن يا دكمه آن و يا نقش آن از ابريشم باشد .
 - ١٧ابريشم و كج حكم آنها ييك است ظاهر اينست كه به محصول لطيفتر ابريشم ميگويند و ق ّز
يا كج در خلوص و لطافت از ابريشم پائنيتر است  .م .
.
 - ١٨جايز است مناز در جامهاي كه اليه آن از كج باشد .
 - ١٩جامهاي كه در آن بتنهايئ منيشود مناز خواند عيبي ندارد كه از ابريشم باشد اما پوشيدن آن در
مناز كراهت دارد .
 - ٢٠جايز نيست مناز در طال براي مردان اما براي زنان عيبي ندارد و جايز است هر گاه دندان
سست شود آن را با طال محكم كنند .
 - ٢١مناز در ملبوس آهني جايز نيست اما حمل آهن در مناز كراهت دارد مگر آنكه پوشيده باشد .
 - ٢٢مناز با بَطيط بطيط نوعي چكمه است  .م .
كه ساق پا را منيپوشاند اشكايل ندارد .
 - ٢٣مناز در لباس نجس جايز نيست مگر آنكه نقطههايئ از خون باشد آنهم در صوريت كه جمع
مساحت آنها بقدر درهمي نباشد و اين جواز در خون خود شخص است نه خون غري و يا خون
حيض و از خون زخمها و جراحتها كه هنوز نبسته عفو منودهاند و همچنني از كيس كه غري از لباس
نجس لبايس منييابد نيز عفو كردهاند .
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 - ٢٤آنچه بتنهايئ مناز در آن متام نيست مثل كفش و جوراب و بند شلوار و كاله و كيسهاي كه
شخص َسلِس سلس يعني كسيكه مبتال بسلس البول است كه بول او قطره قطره مرييزد و اختيار
كايف ندارد .
ميبندد و نعلني و امثال آنها هر گاه نجس باشد مناز در آن جايز است و احكام مناز در جامه نجس
در كتاب طهارت در قسمت نجاسات گذشت .
صفحه ١٥٤
مطلب دوم
در مستحبات و مكروهات لباس منازگزار است و در آن دو فصل است :
فصل
در مستحبات لباس مصيل است و در آن مسائيل است :
 - ١از سنت است كه با نعلني عريب مناز بخوانند هر گاه پاك باشد و آن بهرت موضعي است كه در
مناز بر روي آن ميايستند .
 - ٢مستحب است كه مرد در مناز از زانو تا سينه يا از پائنيتر از زانو تا باالي سينه خود را بپوشد .
 - ٣هر گاه فقط يك شلوار بر تن دارد يا لنگي يا پرياهني مستحب است كه چيزي بر شانه خود
بياندازد ولو ريسامين باشد يا شمشريي و يا كامين كه اينها هم مبنزله چيزي است كه بر شانه
مياندازد .
 - ٤بطور مطلق مستحب است كه مرد در دو جامه مناز بخواند و يك جامه هم اگر كلفت باشد
كايف است .
 - ٥زن مستحب است كه در سه جامه مناز بخواند پرياهني و چارقدي و چادري و اگر جز چادري
ندارد خود را در آن ميپيچد و رسش را ميپوشاند و اگر در چنني حالتي پاهايش بريون بود مانعي
ندارد و اگر از پهنا كفايت او را نكند از قد آن را بخود ميپيچد .
 - ٦مستحب است كه در مناز جامه كلفت خشن بپوشند به نشانه آنكه پيش روي جبار خود را
پست و ذليل منودهاند و جهت ديگر آن است كه محتاج مالحظه لباس خود نباشند كه حواسشان
پيش آن باشد و جهت ديگر آن است كه در حال خدمت هستند و اين دستور براي غري جمعه و
اعياد است چون در آنها مستحب است براي مناز آن لباس را بپوشد كه بجهت زينت است .
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 - ٧مستحب است در مناز انگشرتي بپوشند كه نگني آن عقيق يا جزع مياين باشد .
 - ٨مستحب است در وقت مناز لباسهاي متعدد در بر داشته باشند چون در وقت مناز
صفحه ١٥٥
هر چه در بر انسان است تسبيح ميكند .
 - ٩مستحب است كيس كه لخت و عريان است و لباس ندارد مناز را تا آخر وقت عقب بياندازد و
سعي در يافنت لباس بناميد و هر گاه لباس يافت مناز ميكند .
 - ١٠مستحب است كه براي مناز خود را خوشبو منايند .
 - ١١مستحب است كه شخص عريان اگر شمشريي دارد هامن را براي مناز ببندد چرا كه آن مبنزله
ييك از دو جامه است .
 - ١٢مستحب است كه در وقت مناز عاممه و شلوار داشته باشد .
فصل
در مكروهات لباس است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است مناز با لباس سياه بجز عاممه و كفش و عبا .
 - ٢مكروه است مناز در جامهاي كه آن را با گل كافشه گل كافشه زرد رنگ است .
رنگ كرده باشند يا با زعفران  ،و آنچه با قرمز قرمز حرشه قرمز رنگي است كه در رنگرزي از آن
استفاده ميشود  .م .
رنگ شده باشد مانعي ندارد .
 - ٣مكروه است در مناز ازار را روي پرياهن بياورند ( و ازار جامهاي است مثل لنگ كه به كمر
ميبستند و اينطور ازار پوشيدن از عادات زمان جاهليت است ) و همچنني توشح هم در مناز
مكروه است ( و آن پوشيدن جامهاي است كه آن را از زير بغل راست رد كنند و بر شانه چپ
بياندازند ) چه روي پرياهن باشد و چه زير آن و پوشيدن ردا بر روي وشاح هم در مناز مكروه است
و كيس كه توشح منوده امامت جامعت منيناميد .
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 - ٤كيس كه روي زمني مناز ميخواند مكروه است كه لثام داشته باشد ( يعني جلو دهان يا دهان و
بيني خود را با چيزي بسته باشد ) اما بر روي چارپا اگر طوري لثام بسته باشد كه صداي خود را
ميشنود مانعي ندارد لكن باز كردن آن افضل است و همچنني
صفحه ١٥٦
زن در مناز اگر روي او گشوده باشد افضل از آن است كه نقاب بسته باشد و فقط پيشاين او باز
باشد .
 - ٥مناز در جامهاي كه آن را به شخص رشاب خوار و كيس كه ماهي ِج ّري قسمي از مارماهي است
و بآن حنكليس هم ميگويند و خوردن آن حرام است  .م .
ميخورد عاريه داده باشند قبل از شسنت آن مكروه است .
 - ٦مكروه است كه زنها خلخال صدادار ببندند و اما بدون صدا مانعي ندارد .
 - ٧مناز در جامهاي كه جنب از حرام در آن عرق كرده باشد قبل از شسنت آن مكروه است .
 - ٨مناز در جامههاي يهود و نصاري مكروه است و همني طور در لبايس كه از نرصاين خريده و
هنوز آن را نشُ سته است .
 - ٩مكروه است مناز در لبايس كه نقش صورت دارد و اگر صورت را تغيري دهد كه از آن حالت
بيفتد مانعي ندارد .
 - ١٠مكروه است مناز با انگشرتي كه بر آن صوريت نقش شده و همچنني با درهمهاي سياه كه نقش
صورت داشته باشد ( يعني مثالً هر گاه به لباس او دوخته باشد ) مگر آنكه پوشيده و پنهان باشند
و آنها را طوري قرار ندهد كه بني او و قبله واقع شوند و در پشت رس خود قرار دهد .
 - ١١مكروه است مرد در حايل كه پشت او مكشوف است يا فقط يك جامه بر تن دارد امامت كند
تا وقتيكه لباس ديگري هم بپوشد مثل ردايئ يا چيز ديگري .
 - ١٢امامت جامعت با شمشري مكروه است .
 - ١٣زن يا مردي كه خضاب بسته مناز خواندن او در اين حالت مكروه است .
 - ١٤با دكمههاي باز مناز خواندن كراهت دارد چون اين از عمل قوم لوط است .
 - ١٥مكروه است زن بدون زينت مناز بخواند .
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 - ١٦مكروه است مناز در عاممه يب تحت الحنك .
 - ١٧خوب نيست مناز در حايل كه دبهاي از پوست االغ همراه دارد يا نعلني او از
صفحه ١٥٧
پوست االغ باشد يا همراه او مرغي باشد مگر آنكه برتسد كه مرغ بگريزد .
 - ١٨مكروه است مناز در پوستي كه آن را از كيس خريده كه پوست مرده را پس از دباغي حالل
ميداند يعني وقتيكه امر آن پوست بر او مشتبه باشد .
 - ١٩مكروه است مناز با مندييل ( دستاري ) كه ديگري از آن استفاده ميكند و در لباس زين كه
متهم است به عدم رعايت پايك و نجيس و زين كه منيداين مراعات ميكند يا نه .
 - ٢٠سدل يعني روي دوش انداخنت ردا بر روي ازار بدون پرياهن مكروه است اما بر روي پرياهن و
جبهها اشكايل ندارد و گفتهاند كه سدل آن است كه وسط ردا را بر رس گذاشته دو طرف آن را رها
كنند ( يعني بر روي شانه بيندازند ) .
 - ٢١هر گاه نافه مشيك همراه دارد و منيداند كه آيا حيوان آن تذكيه شده يا نه مناز با آن مكروه
است .
خامته
در احكام اشخايص است كه عريان هستند و در آن مسائيل است :
 - ١عريان اگر چيزي يافت كه خود را با آن بپوشد مثل گياهي يا چيز ديگر هامن را ساتر ميكند و
مناز ميخواند .
 - ٢روايت شده اگر عريان گودايل يافت داخل آن ميشود و با ركوع و سجود مناز ميخواند .
 - ٣هر گاه شخص عريان ساتري نيافت كه عورت خود را بپوشد دست بر پيش خود ميگذارد و
پشت او با رانها مستور است و بطور اشاره مناز ميخواند يعني ميايستد و با رس اشاره ميكند و خم
منيشود در وقتي كه كيس او را منيبيند يا بطور مطلق ( يعني خواه در آنجا كيس باشد يا نباشد ) و
يا اگر كيس او را ميبيند نشسته ميخواند و اشاره ميناميد و اگر كيس هم او را نبيند ميتواند نشسته
بخواند و با اشاره و بهر صورت ركوع و سجود منيكند كه عقب او آشكار شود .
 - ٤زن اگر عريان است بهرت آن است كه نشسته مناز كند و با رس بعالمت ركوع و
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صفحه ١٥٨
سجود اشاره منايد ( يعني قدري رس را خم ميكند و باز باال ميآورد ) .
 - ٥شخص عريان هر گاه لباس نجس يافت و اسباب شسنت آن فراهم نيست مخري است بني
پوشيدن جامه نجس يا عريان مناز خواندن .
 - ٦اشخاص عريان بجامعت هم مانعي ندارد كه مناز كنند همه مينشينند و امام كمي جلوتر از
بقيه مينشيند بطوري كه زانوهاي او جلوتر از ديگران باشد و روايت شده امام با اشاره مناز ميكند
و قوم ركوع منوده و بطور عادي رس بسجده ميگذارند .
 - ٧عريان اگر كيس او را منيبيند ايستاده مناز ميكند و گر نه مستحب است كه نشسته بخواند .
 - ٨عريان هر گاه شمشريي يافت آن را به گردن مياندازد .
 - ٩مكروه است كه شخص عريان پيش از آخر وقت مناز كند و بايد در پي يافنت لباس باشد .
 - ١٠در اخبار چيزي نيافتيم كه داللت كند بر آنكه پوشش براي مناز است ولو آنكه خوف بينندهاي
نباشد .
مقصد پنجم
در مكان منازگزار است و آنچه كه متعلق بآن است و در آن سه مطلب و يك خامته است :
مطلب اول
مصلۤي است و در آن سه فصل است :
در مكان ّ
فصل
در واجبات مربوط به مكان است و محرمات و پارهاي از احكام آن و در اين فصل مسائيل است :
 - ١مناز در جاي غصبي قبول منيشود .
 - ٢مناز در آب و گِل جايز نيست و اگر مبتال بآن دو شد افتتاح مناز ميكند و ركوع
صفحه ١٥٩
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ميناميد و براي سجده اشاره ميكند و تشهد را ايستاده ميخواند و حد گل كه سجده بر آن منيشود
كرد آن است كه پيشاين در آن فرو رود و بر زمني قرار نگريد .
 - ٣جايز نيست در وقتي كه مناز انسان ضايع ميشود براي تجارت روي آب برود و اگر چنني كرد و
با اشاره مناز خواند مستحب است كه آن مناز را قضا كند .
 - ٤مناز خواندن در خانه هاي مجوس و معابد نصاري و يهود مانعي ندارد و مستحب است كه
ترشح آيب بر زمني بكند و مناز بخواند .
 - ٥مناز بر تختي كه بني دو نخل آويخته شده اگر مسطح باشد مانعي ندارد .
 - ٦مناز بر روي تخت مانعي ندارد .
 - ٧مناز در خانه كيس كه حجامت ميكند مانعي ندارد و همچنني مناز بر حصريي كه روي آن
مجامعت ميشود اگر چيزي بآن نرسيده رضري ندارد .
 - ٨امام وقتي مناز خود را متام كرد اگر بخواهد دو ركعت مناز براي خود بخواند در آن محل كه مناز
ميخوانده منيخواند و قدري جابجا ميشود .
 - ٩مرد در مناز خود از جايئ كه ايستاده عقب منيآيد اما اگر بخواهد بطرف قبله جلو برود مانعي
ندارد و هنگام راه رفنت قراءت منيكند .
 - ١٠مناز بر چيزي كه پيشاين روي آن قرار منيگريد جايز نيست مثل خرمن گندم يا جو يا كاه و
امثال اينها .
 - ١١همه جاي زمني سجده گاه است و مناز بر آن جايز است مگر مواضعي كه استثنا شده .
فصل
در جاهايئ است كه مناز در آنها مستحب است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است مناز در مسجد مطلقاً .
 - ٢مستحب است كه در مسجد در جاهاي مختلف آن مناز بخوانند .
 - ٣مناز در مسجد مستحب است اگر چه در مسجد فرادي باشد و در جاي ديگر جامعت برپا باشد
.
صفحه ١٦٠
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 - ٤مستحب است اطاقي را در خانه مسجد قرار داده و در آن مناز كنند .
 - ٥مناز در پارهاي جاها بطور خاص استحباب دارد از جمله مسجد الحرام و مسجد مدينه و كوفه
و حرم حرضت سيد الشهداء عليه السالم و بيت املقدس و مساجدي كه در كوفه هستند يعني
مسجد غني و بني ظفر و مسجد سهله و مسجدي كه در حمراء است و مسجد جعفي و مسجد
َخيف در ِم ٰني و در خانه حرضت امرياملؤمنني و حرضت فاطمه عليهام السالم و در مسجد قُبا و
مسجد غدير خم و مساجدي كه بني دو حرم مكه و مدينه است و مسجد براثا در كنار بغداد و در
جاهايئ كه حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله ترشيف داشتهاند .
 - ٦بهرتين جاهاي مسجد الحرام حطيم است كه بني حجر االسود و د ِر خانه كعبه است بعد از آن
نزد مقام ابراهيم بعد در ِحجر بعد هر جا بخانه نزديكرت است و روايت شده كه ِحجر از مقام
ابراهيم افضل است و مقام مابني ركن شامي و د ِر خانه است و روايت شده كه مقام ابراهيم در
نزد حطيم بوده و ييك از دو روايت حمل بر آن ميشود كه مصيل آنجا بوده و بعد از مقام بهرتين
جاي مناز پشت مقام است كه محل فعيل مقام باشد .
 - ٧مستحب است كه زن در پوشيدهترين جاي خانه خود مناز كند و مناز زنان در پستوي اطاق بهرت
از اطاق است و در اطاق بهرت از صحن خانه .
 - ٨هر كس پييش بگريد به جايئ در اماكن مرشفه آن روز و آن شب او بآن مكان سزاوارتر از ديگران
است .
فصل
در آنچه كه مناز بر آن و يا در آن مكروه است و در اين فصل مسائيل است :
 - ١مناز در جاي نجس خشيك كه عني نجاست در آنجا باقي نيست تا شسته نشده مكروه است .
 - ٢مناز در حامم نظيف مكروه است و در حامم غري نظيف جايز نيست .
 - ٣مناز در اطاقهايئ كه جهت قضاي حاجت است مكروه است اما اگر خاك در
صفحه ١٦١
آنجا بريزند و آن را پاكيزه كنند كراهت رفع ميشود بلكه بعد از آن جايز است كه آن را مسجد
كنند چون اجزاء زمني يكديگر را پاك ميكنند .
 - ٤مكروه است مناز در منزلگاه شرت و اسب و قاطر و االغ  ،و در منزل شرت هر گاه برتسد كه اگر
جاي ديگر برود متاع او ضايع شود كراهت ندارد پس براي مناز آن محل را جارو ميكند و آيب ميپاشد
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و مناز در جاي نگهداري گوسفند و گاو و منازيل كه مردم فرود ميآيند و اطراق ميكنند مانعي ندارد
و اگر آيب بپاشد بهرت است يا آنكه بر روي جامهاي مناز ميكند .
 - ٥مكروه است مناز در زمني مورچه زار .
 - ٦مناز در مجاري آب و وسط رودخانهها مكروه است و مناز جامعت در رودخانه خواندن
كراهتش بيشرت از فرادي است .
 - ٧مناز در وسط راه مكروه است خواه جاي عبور باشد خواه نباشد بلكه بايد مناز را بر طرف
راست يا چپ راه بخوانند و بر كنارههاي راه كه خارج راه است و در حد فاصل جادهها و مناز در
بطن راه مكروه است .
 - ٨مكروه است مناز بر زمني شوره زار در وقتي كه زمني صاف نرمي پيدا ميشود .
 - ٩مناز بر برف مكروه است و اگر زميني پيدا نكرد جامه خود را پهن ميكند و بر آن مناز ميخواند
و تا بشود بر چيز ديگري سجده كرد جايز نيست كه بر برف سجده كند .
 - ١٠مناز در پارهاي جاها مابني دو حرم مكروه است و اول آنها بيداء است كه در فاصله يك مييل
ذوالحليفه است بطرف مكه و منتهي ميشود به لشكرگاه پيغمرب صيل الله عليه و آله و بآن
ذاتالجيش ميگويند و ذوالحليفه ميقات اهل مدينه است در شش مييل آن و محل دوم
ذاتالصالصل است و سوم وادي شقره چونكه اينها منازل جن است و چهارم وادي ضجنان بجهت
آنكه از اوديه جهنم است و هر كه در بيداء باشد و برتسد كه مناز فريضه از او فوت شود از منت
اصيل راه دور شود و مناز بخواند .
 - ١١مناز روي قرب و بسوي قرب و بني قبور مكروه است مگر آنكه از هر طرف ده ذراع
صفحه ١٦٢
با قربها فاصله داشته باشد و اما قبور امئه عليهم السالم بايد مناز در پشت رس آنها خوانده شود
چونكه آنها امامند زنده باشند يا مرده و بر امام پييش نبايد گرفت و مساوي او هم نبايد ايستاد .
 - ١٢مناز واجب خواندن در داخل كعبه مكروه است اما نافله عيبي ندارد .
 - ١٣مناز بر حصريهاي يهود و نصاري كه در خانههاي خود بر روي آن مينشينند مكروه است .
 - ١٤مناز در اطاقي كه در آن خمر يا هر مسكري باشد يا عكس صوريت و يا مجسمهاي باشد مكروه
است و در مورد عكس و مجسمه كراهت مناز به پوشاندن آنها برطرف ميشود يا شكسنت و يا تغيري
دادن و قطع رسهاي آنها و ماليدن مركب يا رنگ بر آن عكسها و كراهت كم ميشود هر گاه متثال
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در ييك از دو طرف منازگزار يا پشت رس او باشد يا زير پا يا باالي رس او و يا آنكه آن متثال يك چشم
داشته باشد و كراهت شديد ميشود هر گاه در طرف قبله باشد .
 - ١٥مكروه است مناز در اطاقي كه در آن سگ باشد يا اطاقي كه در آن بول ميكنند يا در آن ظريف
باشد كه در آن بول ميناميند بلكه اصوالً در خانهاي كه در آن سگ باشد مناز منيخوانند مگر آنكه
سگ شكاري باشد و در جايئ باشد كه در آن را بستهاند .
 - ١٦مكروه است مناز در اطاقي كه در آن جنب باشد يا مجويس اما يهودي و نرصاين رضري ندارد
كه در اطاق باشند و كيس مناز بخواند .
 - ١٧مكروه است مناز بر خرمن گندم كه بر آن گِل ماليدهاند و بر قت ( يعني يونجه ) ق َّت ظاهرا ً
هم مبعني يونجه است و هم دانهاي بياباين كه اعراب باديه آنرا آرد كرده و ميخورند  .م .
و كاه و جو .
مطلب دوم
در احكام مساجد است و در آن سه فصل است :
صفحه ١٦٣
فصل
در مستحبات است و در آن چند مسأله است :
 - ١مستحب است مسجد ساخنت ولو كوچك باشد و جايز است كه عبادتگاههاي يهود و نصاري را
خراب كرده مسجد بسازند و همچنني جايئ كه مسرتاح بوده ميشود آن را تبديل به مسجد كرد باين
ترتيب كه خاك مرييزند تا آنجا را بپوشاند بعد آن را مسجد قرار ميدهند .
 - ٢مستحب است كه مسجد را چوب پوش كنند باين قسم كه پايههايئ نصب كنند و بر روي آنها
چوبهاي ديگر گذاشته و علف و گياه بريزند .
 - ٣مستحب است كه مساجد را بدون رشفه بسازند .
 - ٤مستحب است كه بر در مساجد جاي وضو گرفنت بسازند .
 - ٥مستحب است كه هر هفت روز يكبار مسجد را با بوهاي خوش بخور دهند .
 - ٦مستحب است چراغ روشن كردن در مساجد .
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 - ٧مستحب است جارو كردن مساجد و بريون بردن خاكروبه بخصوص روز پنجشنبه و شب جمعه
.
 - ٨مستحب است وضو گرفنت براي داخل شدن در مسجد و نشسنت در آن .
 - ٩مستحب است كفش خود را وقت رسيدن به د ِر مسجد مالحظه كنند كه پاك است يا نه .
 - ١٠مستحب است دعا در وقت ورود و خروج .
 - ١١مستحب است كه قبل از ديگران مبسجد بيايند و بعد از ديگران بروند .
 - ١٢مستحب است كه در وقت دخول به مسجد پاي راست را پيش گذارند و وقت خروج پاي چپ
را .
 - ١٣مستحب است كه مبساجد آمد و رفت كنند .
 - ١٤مستحب است كه پياده مبسجد بروند و خود را به جلو متاميل منوده و تند گام بردارند .
صفحه ١٦٤
 - ١٥مستحب است وقتي كه داخل مسجد ميشوند دو ركعت مناز بجهت تحيه مسجد بجا آورند .
 - ١٦مستحب است اگر شپيش در تن خود ديد آن را بياندازد و يا در زير سنگها آن را دفن كند يا
آن را در گوشه لباس بپيچد تا بريون رود و بياندازد .
 - ١٧مستحب است نجاستي را هم كه رسايت به مساجد منيكند به مسجد نياورند .
فصل
در مكروهات مربوط به مساجد است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است كه براي مسجد رشفه بسازند .
 - ٢مكروه است ساخنت محراب در مساجد ( و قصد از آن ظاهرا ً محرابهايئ است كه جبارين در
داخل مسجد بصورت اطاقيك ميساختهاند نه محرابهايئ كه در ديوار قبله مسجد ميسازند ) .
 - ٣مكروه است كه مسجد را راه قرار دهند و بدون بجا آوردن مناز تحيه مسجد از آن بگذرند .
 - ٤مكروه است كه در مسجد براي گم شده ندا دهند .
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 - ٥خريد و فروش در مسجد مكروه است .
 - ٦قضاوت و اجراي حدود در مسجد مكروه است .
 - ٧صدا بلند كردن در مسجد مكروه است .
 - ٨شعر خواندن در مسجد مكروه است .
 - ٩آب دهان و بيني انداخنت در مسجد مكروه است و كفاره بزاق در مسجد دفن كردن آن است و
اگر طوري هست كه چاره ندارد و در حال مناز است بطرف چپ آب دهان بياندازد يا زير پاي خود
و اگر در مناز نيست البته بطرف قبله نياندازد و مستحب است كه براي بزرگداشت مسجد آب
دهان را فرو بربند و بريون نياندازند .
 - ١٠در مسجد الحرام و مسجد حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله خوابيدن مكروه است و در
باقي مساجد جايز است .
صفحه ١٦٥
 - ١١مكروه است كيس مبسجد برود در حايل كه بواسطه خوردن چيزهاي بدبو دهان او بوي بد
دارد .
 - ١٢مكروه است صنعتگري در مسجد .
 - ١٣مكروه است برهنه كردن شمشري و آويخنت آن در قبله مسجد .
 - ١٤مكروه است سالح آويخنت در مسجد اكرب ( ظاهرا ً مقصود مسجد الحرام است ) .
 - ١٥مكروه است آشكار كردن ناف و ران و زانو در مسجد چون اين اعضا در مسجد جزو عورت
بحساب ميآيند .
 - ١٦مكروه است پراندن سنگ ريزه در مسجد .
 - ١٧مكروه است عجمي سخن گفنت در مساجد .
 - ١٨مكروه است كه همسايه مسجد بدون عذري همچون تر شدن نعلني بواسطه باران و امثال آن
از عذرها مبسجد حارض نشود و حد همسايگي مسجد چهل خانه است از هر طرف و هر كس از
همسايگان مسجد مناز در مسجد را ترك كند سزاوار نيست كه كيس با او هم خوراك شود يا
مشاورهاي با او بناميد يا زن باو بدهد و زن بگريد و مجاورت منايد و اگر ترك مسجد كردن اين
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قبيل اشخاص به حد خوار و سبك شمردن سنت رسيد خانه هاي آنها را با هيزم بر رس آنها آتش
ميزنند .
 - ١٩مكروه است تعطيل مسجد .
 - ٢٠بعد از آنكه صداي اذان بلند شد بريون رفنت از مسجد مكروه است تا در آن مناز بخواند مگر
نيت برگشنت داشته باشد .
 - ٢١قصه گفنت در مسجد مكروه است .
 - ٢٢ذكر دنيا و لغو گفنت و فرو رفنت در باطل در مسجد مكروه است .
 - ٢٣صورت كشيدن در مساجد مكروه است و جايز است كه در قبله آن قرآن و ذكر خدا بنويسند
يا با گچ و رنگها نقش منايند .
 - ٢٤ساخنت منارههاي طويل براي مسجد مكروه است مگر آنكه باندازه بام مسجد
صفحه ١٦٦
باال رود .
 - ٢٥مكروه است ساخنت مقصوره براي مسجد ( و آن ظاهرا اطاق كوچيك بوده كه در مسجد
ميساختهاند و امام درآن ميايستاده و آن غري اين محرابهاست كه در ديوار مسجد ميسازند ) .
 - ٢٦گِل كردن سقفهاي مساجد عمومي مكروه است اما مسجدي كه در خانه است گل كردن
سقف آن مانعي ندارد .
 - ٢٧مكروه است كه اجازه دهند مجانني و بچهها به مسجد بيايند و اين به حرمت شبيهتر است .
 - ٢٨مكروه است مناز در مساجد سقف دار و ايستادن در آنها و در زمان غيبت عفو منودهاند .
فصل
در محرمات مساجد است و در آن مسائيل است :
 - ١مجامعت و خوابيدن در حال جنابت براي غري معصومني عليهم السالم در مسجد الحرام و
مسجد النبي (ص) حرام است .
 - ٢حرام است در مسجد انجام هر كاري كه مانع عبادت و ذكر اسم خدا در آن بشود .
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 - ٣در حال جنابت و حيض توقف در مساجد حرام است .
 - ٤مرور جنب و حائض در مسجد الحرام و مسجد النبي (ص) حرام است مگر در آن مساجد
جنب يا حائض شوند كه تيمم منوده و بريون مريوند .
 - ٥تبديل منودن مسجد و تغيري آن حرام است مگر آنكه تغيري براي وسيع كردن باشد كه آن جايز
است و مسجدي كه در منزل قرار ميدهند اين حكم را ندارد و جايز است كه آن را تبديل به چيز
ديگر كنند .
 - ٦خارج كردن اجزاء مسجد از مسجد حرام است پس اگر كيس چيزي را خارج كرد بايد بآنجا يا به
مسجد ديگري برگرداند .
 - ٧نجس كردن مسجد حرام است .
صفحه ١٦٧
مطلب سوم
در آنچه كه سجده بر آن جايز است و آنچه كه جايز نيست و در آن مسائيل است :
 - ١سجده نبايد كرد مگر بر زمني يا آنچه كه از زمني روئيده بجز خوردنيها و پوشيدنيها مثل پنبه و
كتان .
 - ٢جايز است سجده بر كاغذ مگر آنكه چيزي روي آن نوشته باشد كه مكروه است .
 - ٣سجده بر پنبه و كتان جايز نيست .
 - ٤سجده بر چيزي كه از مو بافته شده و بر فرش و لباس در حال تقيه مانعي ندارد .
 - ٥هر كس بخواهد بر زمني سجده كند و زمني بسيار گرم باشد و برتسد كه باو آسيبي برسد بر
لباس خود سجده كند و اگر ميرس نباشد بر پشت دست خود سجده كند كه آنهم ييك از
سجدهگاهها است و اين عمل البته بعد از اضطرار است .
 - ٦در حال سجده جايز است كه ساير اعضا بجز پيشاين را بر آنچه سجده بر آن صحيح نيست
بگذارند .

صفحه | 175

 - ٧سجده بر خمره مستحب است و آن قطعه حصري كوچيك بوده كه از برگ خرما ميبافتند و بر
آن سجده مينمودند و اگر بندهاي چرمي در آن كشيده باشند بطوري كه پيشاين بر آنها واقع
ميشود سجده بر آنها جايز نيست .
 - ٨سجده بر قري و قفر ( كه نوعي قري است و يا بقري كهنه ميگويند ) و بر گچ و آهك جايز است
چون همه اينها از زمني هستند .
 - ٩سجده بر خاكسرت جايز نيست چون منشأ آن نبات است نه زمني و همني طور بر ساروج نبايد
سجده كرد چون خاكسرت دارد .
 - ١٠مناز خواندن بر بوريا و حصري ُجلَّد خرما و هر نبايت كه از زمني مريويد اگر چه تر باشد و بر
ثيل ( يعني َمرغ كه گياهي است از گندميان و بند بند است و بسا به چمن هم اطالق شود ) و غري
آن از گياهان جايز است مگر ميوه و هر چه كه انسان آن را ميخورد و ميآشامد يا ميپوشد .
 - ١١سجده بر زمني از سجده بر نبات محبوبرت و بهرت است .
صفحه ١٦٨
 - ١٢بهرتين چيزي كه بر آن سجده ميشود تربت حسني عليه السالم است چه بصورت خاك باشد و
چه مهر .
 - ١٣سجده بر طال و نقره جايز نيست .
 - ١٤سجده بر برف جايز نيست مگر آنكه كيس مضطر شود كه آن را صاف ميكند و بر آن سجده
ميكند .
 - ١٥سجده بر منك جايز نيست .
 - ١٦گفته شده كه سجده بر جاي نجس هر گاه بني او و زمني نجاستي كه جسمي دارد حائل نباشد
جايز است و جواز مادامي است كه تر و مرسي نباشد و عني آن باقي نباشد و نقل اجامع كردهاند
كه جايز نيست و همني باحتياط نزديكرت و به حق شبيهتر است .
 - ١٧سجده بر جايئ كه پيشاين روي آن قرار منيگريد جايز نيست مثل تشك و ِگل و شوره زار نرم و
امثال آنها .
 - ١٨سجده بر قرب جايز نيست اگر چه از قبور امئه عليهم السالم باشد چه در نافله و چه در مناز
واجب يا زيارت و اگر بخواهد تعظيم و احرتام منايد گونه راست خود را بر قرب گذارد .
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 - ١٩سجده بر بادبزن جايز است و بر شاخه چوب مكروه است .
خامته
در احكام سرته است و چيزهايئ كه جلو منازگزار واقع ميشود و مطالبي كه مربوط بآن است و در
آن مسائيل است :
 - ١مكروه است كه در مناز زن جلوتر از مرد بايستد بلكه تساوي آن دو هم مكروه است و كراهت
زايل ميشود در وقتي كه بني آن دو ده ذراع فاصله باشد و اين طور بهرت هم هست و اگر ممكن
نشد بقدري كه نتوان از بني آنها گام برداشت و عبور كرد و اگر نشد همني كه بقدر يك ذراع
عقبتر بايستد و گر نه كمي كمرت و گر نه يك وجب و اگر اينهم ميرس نبود بقدري كه مرد
سينهاش جلوتر باشد و اگر بني آن دو ديواري يا
صفحه ١٦٩
حاجزي باشد چه بلند باشد بطوري كه يكديگر را نبينند و چه كوتاه باشد و همديگر را ببينند
ديگر كراهتي ندارد و همني طور اگر زن پشت رس مرد باشد كراهت زايل ميشود ولو آنكه رسش به
لباس مرد برسد و اگر وقت موسع باشد و محل طوري است كه زن بايد جلوتر يا مساوي بايستد
بدون فاصله  ،صرب كند تا مرد مناز بخواند بعد او بخواند و هيچيك از اين حاالت در مكه كراهت
ندارد .
 - ٢مناز خواندن در حايل كه فضله آدمي پيش روي انسان باشد مكروه است .
 - ٣مناز بطرف آتش و قندييل كه در آن آتش است مكروه است و اگر در باال آويزان باشد بدتر
است و همني طور است چراغ و اين كراهت براي اوالد بت پرستان بيشرت است و مانعي ندارد كه
پيش روي او عطر سوز ميس باشد كه خاموش است .
 - ٤مناز بطرف صورتها مكروه است و كراهت آن براي اوالد بت پرستان بيشرت ميشود و مستحب
است كه پارچهاي روي آن بياندازند اگر موجود باشد يا آنكه ييك از معالجايت را كه قبالً در قسمت
مكان مصلۤي گذشت معمول دارند .
 - ٥مكروه است مناز بطرف ديواري كه از مسرتاحي نم ميدهد مگر آنكه آن را با چيزي بپوشانند .
 - ٦مناز بطرف شمشري و آهن مكروه است چونكه قبله امن است .

صفحه | 177

 - ٧مناز رو بقرب مكروه است مگر قبور معصومني عليهم السالم كه مناز در نزد آنها در پشت رس آنها
است و بر امام تقدم منيجويند و مساوي او هم منيايستند و او در حال حيوة و مامت احرتامش
تفاوت منيكند .
 - ٨مناز بسوي قرآن گشوده مكروه است و اگر در جلد باشد رضر ندارد .
 - ٩مكروه است مناز در حايل كه پيش روي او مردي ايستاده باشد و اگر زين جلوي او ايستاده باشد
يا نشسته باشد يا سگي يا االغي جلوي او باشد با چيزي ُسرته قرار ميدهد .
 - ١٠مستحب است كه منازگزار براي آنچه جلوي او است و همچنني بني خود و عابر سرته بگذارد
مثل عصايئ يا كومه خايك يا جهاز شرتي يا سنگي يا تريي و اقل سرته
صفحه ١٧٠
اين است كه خطي روي زمني بكشد .
 - ١١كمرت فاصلهاي كه بني تو و ديوار قبله ميشود باشد بقدر جاي خوابيدن بزي است و اكرث آن
بقدر جاي بسنت اسبي .
 - ١٢چيزهايئ كه از پيش روي مسلامن بگذرند مناز او را قطع منيكنند .
 - ١٣مناز بطرف درخت انگور و نخل باردار عيبي ندارد و همچنني بسوي گِل و مرغ و چوبهايئ كه
بر آنها رخت پهن كردهاند و بطرف سري و پياز و ظرف كوچيك كه در آن عطري باشد و زين كه
نشسته يا خوابيده منعي ندارد و اين موارد را ذكر كرديم چون سؤال شده بود و معصومني عليهم
السالم جواب فرموده بودند و گر نه خصوصيتي در اين چيزها نيست .
باب دوم
در افعال مناز است و در آن هشت مقصد است :
مقصد اول
در اذان و اقامه است و احكام آن دو و در آن چهار مطلب است :
مطلب اول
در مؤذن است و آنچه كه باو مربوط ميشود و در اين مطلب مسائيل است :

صفحه | 178

 - ١رشط است در مؤذن كه اهل معرفت باشد يعني شيعه اثناعرشي باشد و اگر شيعه دوازده
امامي نباشد و اذان گفنت را بداند و اذان بگويد اذان و اقامه او جايز نيست و منيشود باو اقتدا كرد
.
 - ٢مستحب است كه مؤذن از نيكان قوم باشد .
 - ٣جايز نيست كه بجهت يبرغبتي اذان را به گردن ضعفا بياندازند .
 - ٤پرسبچهاي كه هنوز محتلم نشده مانعي ندارد اذان بگويد .
 - ٥مستحب است كه براي اذان صدا را بلند كنند نه بآن اندازه كه خود را به تعب
صفحه ١٧١
اندازند و آهستهترين صدايئ كه با آن اذان ميگويند آن قدر است كه خود شخص بشنود .
 - ٦مستحب است كه الف و هاء را واضح بگويند .
 - ٧مستحب است كه هر كس در ميانه قوم فصيحتر است اذان بگويد .
 - ٨مستحب است كه مؤذن هر گاه بخواهد اذان بگويد وضو داشته باشد .
 - ٩مستحب است كه مؤذن ايستاده اذان بگويد .
 - ١٠مستحب است كه روي ديوار اذان بگويد يا روي زمني  ،و مناره بدعت است .
 - ١١مستحب مؤكد است كه در وقت گفنت شهادت مؤذن رو بقبله باشد .
 - ١٢مستحب است كه مؤذن دو انگشت خود را در گوشش بگذارد .
 - ١٣اجرت گرفنت براي اذان حرام است .
 - ١٤مستحب مؤكد است كه هنگام اقامه وضو داشته باشند .
 - ١٥مستحب مؤكد است كه در وقت اقامه گفنت بايستند .
 - ١٦مستحب مؤكد است كه در وقت اقامه رو بقبله باشند .
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 - ١٧اذان و اقامه براي زنها تأكيدي ندارد و كايف است كه بگويند  :ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب ا َشْ َه ُد اَ ْن الٰ اِلٰ َه اِ َّال اللّٰ ُه َو
ا َ َّن ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
ول اللّٰ ِه  ،بعد مناز ميخوانند و شهادت گفنت بتنهايئ براي آنها كايف است .
مطلب دوم
در چيزهايئ است كه براي آنها اذان و اقامه ميگويند و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١اذان و اقامه مستحب است براي مردان و زنان در هر مناز خواه ادا باشد خواه قضا يا اعاده .
 - ٢اقامه مستحب مؤكد است و براي مردان در هيچ حايل ترك آن سزاوار نيست .
 - ٣مستحب است اذان گفنت وقتي كه شخص  ،غول بنظرش زياد آيد ( و غول به نوعي از جن
اطالق ميشود كه تغيري رنگ و حالت ميدهد ) .
 - ٤هر كس بدخلق شود در گوش او اذان بگويند .
صفحه ١٧٢
 - ٥مستحب است اذان براي عالج بيامري و كمي اوالد .
 - ٦مستحب است اذان گفنت براي طرد شيطان و براي حفظ بچهها و همچنني مستحب است كه
در گوش طفل اذان بگويند .
 - ٧هر كس اذان و اقامه را فراموش كرد تا داخل مناز شد ميتواند كه بگذرد و مستحب است كه
برگردد و اگر پيش از ركوع يادش آيد استحباب برگشنت بيشرت است و اگر بعد از مناز يادش آمد
اعاده منيكند .
 - ٨رخصت داده شده به كيس كه قضا بجا ميآورد كه در اويل اذان و اقامه بگويد و در باقي اكتفا
به اقامه منايد .
 - ٩در مناز عرص روز عرفه رخصت دادهاند كه اذان را ترك منايند و همچنني در عشاء شبي كه در
مزدلفه است چون آن دو با ظهر و مغرب جمع ميشوند .
 - ١٠اذان سوم روز جمعه بدعت است و ظاهر اين است كه مقصود از آن اذان عرص است .
 - ١١كيس كه به جامعتي رسيده كه مناز خواندهاند اما صفوف آنها متفرق نشده مرخص است كه
باذان و اقامه آنها مناز بخواند .
مطلب سوم
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در كيفيت اذان است و آنچه بآن مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١عدد فصلهاي اذان هجده فصل است كه معروف و مشهور است و روايت شده كه فصول اذان
دو تا دو تا است و روايت شده كه بيست فصل است و بعد از دو تكبري آخر دو تكبري ديگر هم
دارد و روايت شده هفده فصل است كه يك ال اله اال الله بگويند و به همه اين اقسام ميتوان گفت
.
 - ٢عدد فصلهاي اقامه بنا بر معروف هفده فصل است و روايت شده كه فصول اقامه دو تا دو تا
است و روايت شده ييك ييك است و روايت شده كه بيست فصل است كه دو تكبري بعد از دو تكبري
اول زياد كنند و روايت شده بيست و دو فصل است كه تكبريات آخر را هم چهار تكبري بگويند و
همه اينها ان شاء الله موسع است .
صفحه ١٧٣
 - ٣فصول اذان ا َللّٰ ُه اَكْ َرب است و ا َشْ َه ُد ا َنْ الٰ اِلٰ َه اِ َّال اللّٰه و ا َشْ َه ُد اَنَّ ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
ول اللّٰه و َح َّي َع َيل
الصلٰوة و َح َّي َع َيل الْف َٰالح و َح َّي َع ٰيل َخ ْ ِري الْ َع َمل و اَللّٰ ُه اَك َْرب و الٰ اِلٰ َه اِالَّ اللّٰه و در اقامه قَ ْد قٰا َم ِت
َّ
الصلٰوة زياد ميشود .
َّ
 - ٤شهادت به واليت خودش بطور مطلق بعد از ذكر توحيد و رسالت مستحب است پس شهادت
بدهد كه آن حرضت امري مؤمنان است يعني بگويد  :ا َشْ َه ُد ا َ َّن َعلِ ّياً اَمۤي ُرالْ ُم ْؤ ِمنۤين .
 - ٥هر گاه عذري يا عجلهاي باشد يا شخص در حال سفر باشد اذان را كوتاه ميكند يعني طاق
طاق ميگويد و همچنني اقامه را در سفر كوتاه ميكنند .
 - ٦يك اقامه بگويد و فصول آن را دو تا دو تا گفته باشد بهرت است از اذان و اقامه اي كه قرص
كرده باشد يعني طاق طاق گفته باشد .
 - ٧اگر فصول اقامه را هر كدام يك بار ميگويد اذان را ترك نكند .
 - ٨در عبارات اذان ترتيب رشط است پس اگر اشتباهاً عباريت را زودتر گفت بآن جا كه سهو كرده
برميگردد و عبارت صحيح را ميگويد اگر چه كه بعد از فراغت از اقامه يادش بيايد و رخصت
دادهاند هنگامي كه در اقامه بايش و متوجه شوي كه در اذان سهو كردهاي كه بگذري و اگر شخص
فراموش كند ذكر چيزي از اقامه را برميگردد به جايئ كه خطا كرده و عبارت الزم را ذكر ميكند و
ادامه ميدهد و اگر بعد از ركعتي يادش آمد برمنيگردد و منازش را ادامه ميدهد .
 - ٩اكتفا به اقامه در هر جا جايز است و بخصوص وقتي كه در خانه در خلوت مناز ميخواند و
همچنني جايز است براي جامعت وقتي كه منتظر كيس نيستند .
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 - ١٠مستحب است آخر هر فصل از اذان و اقامه را وقف منايند .
 - ١١مستحب است الف و هاء را واضح بگويند .
 - ١٢مستحب است كه اذان را آرام و اقامه را تند بگويند .
 - ١٣مستحب است كه بني اذان و اقامه را به نشستني فاصله بيندازد و در حال نشسنت دعاي
مأثور را بخواند يا با دو ركعت مناز فاصله بيندازد يا بكالمي يا تسبيحي و اقل
صفحه ١٧٤
آن اين است كه الحمد لله بگويد يا سجدهاي بناميد و نشسنت بني اذان و اقامه مغرب تأكيدي
ندارد و فاصله انداخنت بني آن دو به نفَيس هم كايف است و از سنت است كه بني اذان و اقامه در
مناز ظهر و عرص نافله بخوانند و براي فاصله انداخنت هر گاه تنها است كايف است كه با پاي راست
يك گام بطرف قبله برود .
 - ١٤هر كه يادش رفت بني اذان و اقامه فاصله بياندازد تا اقامه گفت يا مناز را رشوع كرد چيزي بر
او نيست اما عمدا ً مجاز نيست كه اين فاصله را ترك كند .
 - ١٥در اذان ترجيع و تر ّدد و تثويب نيست ( و معني همه اينها تكرار است يعني فصول اذان را
بيشرت از آنچه فرمودهاند نبايد مكرر منود ) و همچنني عبارت الصلوة خري من النوم در اذان نيست .
 - ١٦هر گاه امام عبارت شهادت يا حي عيل الصلوة يا حي عيل الفالح را دو يا سه بار يا بيشرت
تكرار كرد به نيت آنكه جامعت جمع شوند مانعي ندارد .
 - ١٧اذان را بايد طوري گفت كه خود انسان بشنود و آهستهتر از آن كايف نيست .
 - ١٨مرييض كه منيتواند حرف بزند در دل خود اذان و اقامه ميگويد .
مطلب چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١اذاين نيست مگر بعد از داخل شدن وقت .
 - ٢در اذان صبح رخصت دادهاند كه انديك قبل از صبح گفته شود براي بيدار كردن اما سنت آن
است كه همزمان با طلوع فجر اذان بگويند .
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 - ٣مستحب است در هر حايل كه هستند اذان را همراه مؤذن حكايت كنند ( يعني تكرار منايند )
ولو در مسرتاح باشند .
 - ٤در ضمن اقامه حرف زدن مكروه است و بعد از قد قامت الصلوة كراهتش بيشرت است و
همچنني در مناز جامعت بر امام و اهل مسجد هر دو كراهت سخن گفنت بعد از قد قامت الصلوة
بيشرت است و هر گاه كيس سخن بگويد اقامه را اعاده ميكند .
 - ٥حرف زدن در مناز صبح بني اذان و اقامه مكروه است .
صفحه ١٧٥
 - ٦جايز است اكتفا به اذان و اقامه غري هر گاه انسان بشنود آن را و اگر امام شنيد و حرف نزده
با هامن اذان و اقامه با جامعت مناز ميخواند .
 - ٧هر گاه مؤذن چيزي از اذان را كم گفت و تو ميخواستي با اذان او مناز بخواين آنچه را كم گفته
خودت متام كن .
 - ٨هر كس در اذان حديث از او رس زند آن اذان او را كايف است اما اگر در اثناي اقامه رس زند بايد
وضو گرفته اقامه را اعاده منايد .
 - ٩هر كس پشت رس مخالف مناز ميخواند در دل خود اذان و اقامه بگويد و اگر برتسد كه به
ركوع نرسد دو بار قد قامت الصلوة و دو بار الله اكرب و يك بار ال اله اال الله بگويد و همراه آنها
داخل مناز شود .
 - ١٠جايز است اعتامد كردن در وقت به اذان مؤذنني مگر آنكه مؤذن خائن باشد و او را امتحان
كرده بايش .
 - ١١هر كس اذان و اقامه گفته باشد كه تنها مناز بخواند بعد ديگري بيايد و بخواهد با او
بجامعت بخواند اذان و اقامه را اعاده ميكند .
 - ١٢جايز است كه امام اذان بگويد و ديگري اقامه و عكس اين هم مانعي ندارد .
 - ١٣وقتي كه مؤذن گفت قد قامت الصلوة قوم رس پا ميايستند اگر امام آنها آمد خوب است و گر
نه دست ييك از قوم را ميگريند و او را مقدم ميناميند .
 - ١٤هر گاه كيس كه با او مناز ميكني رشوع به اقامه منود ديگر مناز مستحب نبايد خواند .
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 - ١٥هر كس بواسطه خليل مناز خود را اعاده كرده اذان و اقامه را هم اعاده ميكند آنگاه مناز
ميخواند .
مقصد دوم
در نيت است و تكبري و در آن دو مطلب است :
صفحه ١٧٦
مطلب اول
در نيت است و در آن مسائيل است :
 - ١مناز و هيچ عبادت ديگري جايز نيست مگر براي خداي سبحانه و بطلب رضاي او  ،طلب رضايئ
كه آنهم براي خدا باشد نه براي منفعت بنده .
 - ٢هر كس براي غري خداي سبحانه بندگي كند عمل او پذيرفته نيست اگر چه براي طلب بهشت
باشد يا ترس از آتش و همني طور است كيس كه عمل ميكند تا مردم ببينند و بشنوند .
 - ٣بناي مناز بر هامن است كه رشوع شده پس اگر نيت مناز واجب داشت و سهوا ً گامن كرد كه
نافله است يا به نافله ايستاد و گامنش بآن رفت كه واجب ميخواند در هر دو صورت منازش هامن
است كه بآن نيت افتتاح منوده .
 - ٤هر كس مناز جمعه را با قل هو الله احد خواند دو ركعت را متام منوده و مناز را از نو ميخواند
با سوره جمعه .
 - ٥هر كس يك ركعت از مناز واجب خود خوانده و مي بيند كه امام عاديل آمد آن مناز را دو
ركعت تطوع قرار ميدهد ( يعني مناز سنتي و غري واجب ) و مناز را با امام از نو ميخواند .
 - ٦هر كس مناز عرص ميخواند و در ضمن آن يادش آيد كه مناز ظهر نكرده همني را مناز ظهر قرار
ميدهد كه از او فوت شده بود و عرص را بعد از آن ميخواند .
مطلب دوم
در تكبرية االحرام است و مسائيل كه بآن مربوط ميشود و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١تكبرية االحرام سنت در فريضه است و مناز بدون تكبرية االحرام منيشود .
 - ٢هر كس تكبرية االحرام را عمداً يا سهوا ً ترك كند مناز را اعاده ميكند .
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 - ٣و رخصتي روايت شده در كيس كه آن را سهوا ً ترك كرده و نيت داشته كه تكبري بگويد  ،كه
بگذرد و در روايتي است كه تا ركوع نكرده برگردد و تكبري بگويد و اگر
صفحه ١٧٧
بعد از ركوع يادش آمد در جاي تكبريي كه در حال ايستاده ميگويند آن تكبري را ميگويد و اگر
براي ركوع تكبري بگويد هامن او را كفايت ميكند و اگر بعد از مناز يادش آمد تكبري را قضا كند و
ظاهر از كالم شيخ صدوق اين است كه باين روايت عمل مينموده  .و شاهد باطل نبودن مناز در
صورت ترك تكبري از روي سهو اين است كه سنت فريضه را نقض منيكند و اين اصيل است كه نص
بآن رسيده است لكن احتياط هامن است كه ما اول گفتيم ( يعني اينكه اگر ترك كرد در هر حال
اعاده كند ) .
 - ٤مستحب است كه مناز را به سه تكبري افتتاح منايد يا پنج تا و هفت تكبري افضل است .
 - ٥هر گاه كيس بعجله آمد در حايل كه امام ركوع ميناميد يك تكبري او را براي دخول در مناز و
ركوع منودن كايف است .
 - ٦هر كس مناز ايستاده براي او واجب است حكامً بايد تكبري را هم ايستاده بگويد و هر كس مناز
نشسته بر او واجب است بايد تكبري را هم نشسته بگويد .
 - ٧مستحب است كه امام تكبري افتتاح را بلند بگويد و مأموم آهسته و براي امام جايز است كه
همه تكبريها را بلند بگويد و استحباب آن هم بعيد نيست .
 - ٨مستحب است كه قبل از تكبريها و در ميان آنها دعايئ را كه وارد شده است بخوانند .
 - ٩مستحب است كه براي گفنت هر تكبريي دستها را باال بياورند و درباره مأموم و كيس كه تنها
مناز ميخواند تأكيدي ندارد .
 - ١٠حد باال آوردن دستها تا برابر گلوي انسان است و از گوشها دستها را باالتر نربد و كف دست را
رو بقبله نگه ميدارد و انگشتها را بهم ميچسباند و روايت شده كه انگشتها را بجز انگشت شَ ْست
بهم ميچسباند .
 - ١١مستحب است تسبيحايت را كه وارد شده بعد از تكبريات افتتاح مناز بگويند .
صفحه ١٧٨
مقصد سوم
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در قيام است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است ايستادن در مناز و هر كس پشت خود را در مناز راست نكند منازي براي او نيست .
 - ٢جايز است كه بديوار مسجد تكيه كنند و دست را بر آن گذارند و در وقت برخاسنت از آن ياري
بگريند و از طرف راست يا چپ بديوار يا عصا تكيه كنند بدون آنكه بيامري داشته باشند جز آنكه
تكيه كردن براي غري مريض مكروه است .
 - ٣جايز است كه تكيه بر يك پا كنند و وزن خود را روي يك پا بيندازند و كراهتي هم دارد .
 - ٤سزاوار است كه در وقت قيام بني دو قدم را باندازه يك وجب فاصله گذارند يا كمرت و آن يعني
فاصله گذاشنت مستحب است .
 - ٥مستحب است كه انگشتان پا در حال قيام رو بقبله باشند ( يعني آنكه بغل پاها را موازي با
هم بگذارند نه آنكه پاشنهها را بچسبانند و جلوي پا را فاصله دهند ) .
 - ٦مستحب است كه در قيام دستها را روي رانها بگذارند بطور آويخته يعني باال نياورند و
انگشتهاي دست بايد بسته باشند .
 - ٧زن دستهاي خود را بر سينههاي خود ميگذارد و بني دو قدم خود فاصله منيگذارد و آنها را بهم
ميچسباند .
 - ٨مستحب است كه نگاه انسان در حال قيام به محل سجده او باشد .
 - ٩مستحب است معتدل ايستادن .
 - ١٠مكروه است كه رس را به راست و چپ بگرداند .
 - ١١اگر فراموش كرد و نشسته مناز را افتتاح منود بدون بيامري مناز را قطع ميكند و برميخيزد و
ايستاده افتتاح مناز ميناميد و اعتنايئ به افتتاح اول منيكند .
 - ١٢كيس كه منيتواند برخيزد مينشيند و هر وقت قوت پيدا كرد بايد ايستاده بخواند و تا وقتي
كه بتواند ايستاده با كمك عصا يا ديوار يا در حايل كه پشت خود را بديوار
صفحه ١٧٩
تكيه داده مناز بخواند منينشيند .
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 - ١٣مريض نشسته مناز ميخواند وقتي كه باندازه طول مدت مناز خواندنِ ايستاده  ،نتواند راه برود
.
 - ١٤حد مريض كه عاجز در آن نشسته ميخواند به خود او واگذار شده چون انسان به نفس خود
بصري است .
 - ١٥جايز است كه كيس جهت مداوا به پشت خوابيده باشد و بهامن حالت مناز كند و اين در
صوريت است كه مرض او جز به خوابيدن به پشت مداوا منيشود .
 - ١٦هر كس نشسته مناز ميخواند جايز است كه چهار زانو بنشيند يا پاها را دراز كند و هيچ يك
مانعي ندارد .
 - ١٧هر كس منيتواند بنشيند خوابيده به پهلوي راست مناز ميكند و اگر نتوانست به پهلوي چپ و
اگر نتوانست به پشت ميخوابد و صورت را مثل محترض رو بقبله ميكند و با امياء مناز ميخواند و
براي سجود بيشرت از ركوع رس را پائني ميآورد .
 - ١٨هر كس منيتواند ركوع و سجود كند با رس اشاره ميكند و اگر نتواند با چشم خود اشاره ميكند
.
 - ١٩هر كس بجاي سجده اشاره ميكند مستحب است چيزي را كه بر آن سجده ميكند باال بياورد و
كيس كه نه اشاره ميتواند كرد و نه ميتواند بنشيند  ،چيزي را كه سجده بر آن جايز است براي او
باال ميآورند و بر پيشاين او ميگذارند .
 - ٢٠جايز است بدون بيامري نافله را نشسته بخوانند .
 - ٢١جايز است كه هر ركعت نشسته را مساوي يك ركعت ايستاده حساب كنند جز آنكه مستحب
است در نافله دو ركعت نشسته را يك ركعت ايستاده بشامرند اما مناز واجب هر ركعت نشسته
يك ركعت حساب ميشود و اگر كيس كه نشسته ميخواند چيزي از سوره باقي گذاشته و برخيزد و
آن را متام كند بعد ركوع كند مناز او ايستاده حساب خواهد شد .
 - ٢٢كيس كه در كشتي است اگر بتواند ايستاده مناز ميخواند اگر چه كه پشت خود را
صفحه ١٨٠
خم بگريد و اگر نتواند مينشيند و واجب نيست كه براي مناز در ساحل پياده شوند ولو آنكه
كشتي روي رودخانه باشد .
مقصد چهارم
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در قرائت است و در آن چهار مطلب است :
مطلب اول
درباره قرائت در منازهاي واجب و نوافل است و در آن مسائيل است :
واجب واجب است لكن در صحت نوافل رشط نيست هر
 - ١خواندن سوره حمد در منازهاي
ْ
نافلهاي كه باشد چنانكه روايت شده در كيس كه عجله دارد كايف است كه در قراءت نافله سه بار
تسبيح بگويد و در ركوع و سجود هر كدام يك بار .
 - ٢بسم الله الرحمن الرحيم جزيئ از سوره حمد است و ادعاي اجامع كردهاند كه جزيئ از سوره
هم هست و خرب بخالف آن است و كار نزد ما آسان است ( يعني بسم الله ميگوئيم و سوره
ميخوانيم اعم از آنكه جزء باشد يا نباشد ) .
 - ٣در منازهاي واجب و نوافل بطور كيل قرائت از روي قرآن جايز است اما قرآن را جلوي خود
منيگذارد كه باعث نقص در مناز ميشود .
 - ٤هر كس مسلامن شده و هنوز منيتواند درست قرائت كند كايف است كه با الله اكرب و سبحان
الله گفنت مناز بخواند .
 - ٥مستحب است كه در فرائض و نوافل بعد از حمد يك سوره كامل بخوانند و احتياط واضح
است ( يعني احتياطاً متام سوره را بخوانند ) .
 - ٦كمرت از يك سوره خواندن و همچنني بيشرت از يك سوره خواندن هر دو مكروه است .
 - ٧جايز است كه در منازهاي واجب و نافله اكتفا به حمد منايند .
 - ٨جايز است كه بجاي سوره يك آيه يا چند آيه بخوانند .
 - ٩واجب نيست كه آيات سوره را برتتيب بخوانند .
صفحه ١٨١
 - ١٠جايز است كه سوره را دو قسمت كرده و هر قسمت را در يك ركعت بخوانند .
 - ١١مانعي ندارد كه هر گاه آيهاي را فراموش كرد باقي را ترك كند و با هامن اندازه كه خوانده
ركوع منايد يا آنكه قسمتي را كه فراموش كرده رها كند و از مابعد آن هر چه يادش هست ميخواند
.
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 - ١٢گُنگ كايف است او را در قرائت كه زبان خود را حركت دهد و با انگشت خود اشاره منايد و
عجم و كيس كه منيتواند به رواين بعريب سخن بگويد توقع از آنها باندازه توقع از عامل فصيح نيست
و بدرستي كه شخص عجمي با هامن زبان عجمي خود قرآن ميخواند و مالئكه آن را به عربيتي كه
دارد باال ميربند .
 - ١٣گفته شده مستحب مؤكد است كه در مناز صبح بلند قراءت كنند و همچنني در دو ركعت اول
مغرب و دو ركعت اول عشاء و مناز ظهر روز جمعه چه در سفر و چه در حرض و چه با جامعت و
چه فرادي بلكه همني قول باحتياط نزديكرت است و عمل هم بر همني است و گفته شده جايز
است كه منازهاي جهوريه را عمدا ً آهسته بخوانند و همچنني منازهاي اخفايت را عمدا ً بلند بخوانند
جز آنكه اين كار نقيص است در مناز و اعاده در صورت عمد بودن مستحب است و بهر صورت
احتياط در اين است كه خالف اين دستور كه در اول مسأله ذكر شد نكنند و اگر كردند اعاده منايند
.
 - ١٤جايز نيست كه در مناز صدا را خييل بلند كنند و نه آنقدر آهسته بخوانند كه خود نشنوند و
بني اين دو حد بايد قرائت وسطي را برگزينند .
 - ١٥در حال تقيه جايز است كه زبان خود را حركت ندهد و در ذهن خود بخواند .
 - ١٦زنها نبايد بلند بخوانند مگر آنكه امام باشند كه در اين وقت صدا را باندازهاي كه قراءت
شنيده شود بلند ميناميند .
 - ١٧انسان در تشهد خواندن و گفنت عبارات ركوع و سجود و قنوت مخري است كه آهسته بخواند
يا بلند .
 - ١٨سنت در نوافل اين است كه نوافل شب را بلند و نوافل روز را آهسته بخوانند .
 - ١٩مستحب است كه بعد از قراءت كمي سكوت كنند .
صفحه ١٨٢
مطلب دوم
در سورههايئ است كه در منازها ميخوانند و در آن مسائيل است :
 - ١در مورد منازهاي واجب در باب سورههايئ كه در آنها خوانده ميشود روايات زيادي رسيده و
همه آنها موسع است و ما بعض آن روايات را ذكر ميكنيم پس در مناز صبح سوره ع ّم و غاشية و
اعيل و شمس و غاشية و امثال آن و در عرص
قيٰمة و اشباه آنها را ميخوانند و در ظهر و عشاء سوره ٰ
و مغرب قل هو الله احد و نرص و زلزلة و امثال آنها .
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 - ٢افضل سوره ها در واجبات سوره قدر و قل هو الله است و هر كس سورهاي را كه خواندن آن
ثواب دارد ترك منوده و اين دو سوره را بخواند بجهت فضيل كه دارند ثواب آنچه كه قراءت كرده و
ثواب سورههايئ كه ترك منوده هر دو را باو ميدهند و اگر اين دو سوره را ميخواند در ركعت اول
قدر را بخواند كه آن نسبت پيغمرب (ص) و اهل بيت آن حرضت است تا روز قيامت ( يعني تعريف
و توصيف آنها است ) و در ركعت دوم قل هو الله بخواند كه آن نسبت خداوند است و صفت او .
اعيل را ميخوانند و در صبح جمعه جمعه و توحيد ( يعني قل
 - ٣در شب جمعه سوره جمعه و ٰ
هو الله احد ) و در مناز جمعه جمعه و منافقون و فرمودهاند كه اين دو سوره را در مناز جمعه
بخوانند لكن در حد وجوب نيست و روايت شده در عشاء شب جمعه و مناز صبح آن و مناز جمعه
و عرص كه در همه آنها سوره جمعه و منافقون خوانده ميشود و روايت شده بر هر مؤمني از
شيعه ما واجب است كه شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربك االعيل بخواند و ظهر جمعه
سوره جمعه و منافقني و غري اين هم روايت شده و عمل به همه اين روايات وسعت دارد .
 - ٤مستحب است در مناز صبح دوشنبه و پنجشنبه در ركعت اول سوره انسان و در ركعت دوم
سوره غاشيه بخوانند .
 - ٥مستحب است كه در نوافل ظهر در ركعت اول حمد و جحد و در باقي ركعات حمد و توحيد
بخوانند و در نوافل عرص هم حمد و توحيد و در نوافل مغرب ركعت
صفحه ١٨٣
اول حمد و جحد و در ركعت دوم حمد و اخالص و دو ركعت آخر را با هر سورهاي كه خواستي يا
با حمد و توحيد ميخواين و در مناز شب دو ركعت اول با حمد و يس مرتبه توحيد در هر ركعت و
چهار ركعت وسط را بقاعده مناز جعفر و دو ركعت آخر را با سوره ملك و دهر و مناز شفع را با سه
مرتبه توحيد در هر ركعت و وتر را با سه توحيد و مع ّوذتني و نافله فجر را با جحد و توحيد
ميخواين سوره جحد يعني سوره ق ُْل يٰا اَيي َها الْكٰا ِف ُرون و توحيد و اخالص هر دو اسم سوره ق ُْل ُه َو
اللّٰ ُه ا َ َحد هستند و ُمع َّوذتني ق ُْل ا َ ُعو ُذ ِب َر ِّب النّٰاس و ق ُْل ا َ ُعو ُذ ِب َر ِّب الْ َفلَق و سوره ُملك سوره تَبٰا َر َك
الَّذۤي ِب َي ِد ِه الْ ُملْك و سوره دهر يعني سوره َه ْل ا َٰيت َع َيل ْ ِ
االن ْٰسان و رشح مناز جعفر در منازهاي غري
موقته خواهد آمد  .م .
.
مطلب سوم
درباره ركعات سوم و چهارم است و در آن مسائيل است :
 - ١منازگزار در ركعت سوم و چهارم مخري است كه تسبيح بگويد يا قراءت منايد .
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 - ٢قراءت در اين دو ركعت از تسبيح بهرت است .
 - ٣مريض و كيس كه سهو زياد ميكند بجاي قراءت تسبيح را اختيار ميكند .
 - ٤امام در اين دو ركعت حمد ميخواند و مأمومني تسبيح ميگويند يا آنكه او تسبيح ميگويد و هر
كه پشت رس او است قراءت ميكند .
 - ٥در دو ركعت آخر مطلق تسبيح براي تو كايف است و مستحب است كه سه بار تسبيح بگويئ و
ميگويئ  :سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا تسبيح و حمد و استغفار ميگويئ يا تسبيحات اربعه
را يكبار يا سه بار ميگويئ يا آنكه سه بار ميگويئ سبحان الله و الحمد الله و ال اله اال الله و بخواهي
كامل شود همني را نُه بار ميگويئ يا آنكه ميگويئ الحمد لله و سبحان الله و الله اكرب و همه اينها
موسع است .
مطلب چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
صفحه ١٨٤
 - ١گفته شده كه مكروه است در يك ركعت از مناز واجب دو سوره بخوانند و باحتياط نزديكرت آن
است كه چنني كاري نكنند و مستحب است كه حق هر سورهاي را ادا منوده و ركوع و سجود آنرا
بجا آورند و در نافله خواندن دو سوره مانعي ندارد .
 - ٢گفته شده كه خواندن آيات سجده واجبه در منازهاي واجب جايز است و كراهتي هم دارد و
بهرت آن است كه نخوانند و هر وقت سورهاي ميخوانند كه آيه سجده دارد هر گاه بآن آيه رسيدند
نخوانند و ركوع كنند يا اگر خواستند غري آن را بخوانند و قراءت آيه سجده مكروه است .
 - ٣هر گاه كيس در مناز آيه سجده خواند سجده كند و اگر در وسط سوره بوده برخيزد و باقي را
بخواند بعد ركوع منايد و اگر در آخر سوره بوده برميخيزد و سوره الحمد را مجددا ميخواند و بعد
ركوع ميناميد كه ركوع او پس از قرائتي باشد .
 - ٤هر گاه به كيس از مخالفني اقتدا كرده كه در وقت خواندن آيات عزائم يعني سجدههاي واجبه
سجده منيكند او هم از باب تقيه سجده نكرده و اشارهاي ميكند .
 - ٥مستحب است قبل از قراءت استعاذه منايند و چون بسم الله الرحمن الرحيم گفتي مانعي
السمۤيعِ الْ َعلۤ ِيم ِم َن
ندارد كه استعاذه نكني و در استعاذه بهرت آن است كه بگوئيد  :ا َ ُعو ُذ بِاللّٰ ِه َّ
الشَّ ْيطٰانِ ال َّرجۤيم .
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 - ٦گفته شده مستحب است كه امام استعاذه را بلند بگويد و مأموم آهسته و عمل بر اين است
كه همه آهسته بگويند .
 - ٧بطور مطلق مستحب مؤكد است كه بسم الله الرحمن الرحيم را بلند بگويند .
 - ٨مستحب است ترتيل در قرائت باين نحو كه بآرامي بخواين و سعي كني كه صداي تو خوب
باشد و هر جا الزم است وقف كني و حروف را درست ادا كني و مثل شعر رسيع و پيوسته نخواين
و كلامت را با فاصله و جدا جدا هم ادا نكني .
 - ٩هر كس بخواهد هنگام قراءت چند قدم بطرف جلو برود وقت راه رفنت قراءت نكند تا وقتي
كه برسد بآن جايئ كه ميخواسته آن وقت قراءت كند .
 - ١٠جايز است كه وقت قراءت سكوت كند كه حرف كيس را بشنود و اين عمل
صفحه ١٨٥
مكروه است و باعث نقص در مناز است .
 - ١١گفنت آنچه ذكر خدا يا رسول او صيل الله عليه و آله باشد يا سخن گفنت با خدا در مناز مانعي
ندارد .
 - ١٢جايز است آيهاي را كه در آن تخويف است يا هر آيهاي را مكرر كنند و گريه منايند .
 - ١٣گفته شده بعد از فراغت از قراءت  ،آمني گفنت مكروه است چه امام بايش و چه مأموم و چه
تنها  ،و بيشرت بنظر مريسد كه حرام باشد نه مكروه .
 - ١٤سوره الض ٰحي و املنرشح يك سوره هستند و همچنني املتر كيف و أليالف پس اگر خواستي
سوره متامي در مناز بخواين هر دو را بخوان و بني آنها فاصله نيانداز و روايت شده كه انفال و براءة
هم يك سوره هستند .
 - ١٥جايز است از سورهاي به سوره ديگر عدول كنند و از سوره جحد و قل هو الله عدول كردن
مكروه است مگر در جمعه باشد و بآن دو رشوع كرده باشد كه عدول ميكند و جمعه و منافقون
ميخواند يا آنرا بدو ركعت متام كرده و دوباره رشوع ميكند با جمعه و مستحب است كه اگر نصف
سوره را خوانده برنگردد و اين استحباب در وقتي كه دو ثلث سورهاي را خوانده تأكيدش بيشرت
است .
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 - ١٦هر كس نصف سورهاي را خواند و باقي يادش نيامد و بسوره ديگر پرداخت و وقتي آن را متام
كرد قبل از ركوع آنچه فراموش منوده بود يادش آمد رضري ندارد و با هامنكه خوانده ركوع ميكند
.
 - ١٧دو سوره الناس و الفلق از قرآن هستند و قراءت آنها در مناز واجب جايز است .
 - ١٨مكروه است قل هو الله را يك نفس بخوانند .
 - ١٩مكروه است كه در طول يك روز قل هو الله در مناز نخوانند .
 - ٢٠هر كس در سورهاي غلط كرد قل هو الله بخواند و ركوع كند .
 - ٢١پشت رس مخالف كه مناز ميكني كايف است كه در دلت قراءت كني .
 - ٢٢هر كس جمعه را با سورهاي غري از جمعه و منافقون خواند مناز را اعاده ميكند
صفحه ١٨٦
چه در سفر چه در حرض .
مقصد پنجم
در ركوع است و در آن مسائيل است :
 - ١ركوع واجبي از واجبات مناز است .
 - ٢واجب است تا اندازهاي خم بشوند كه رس انگشتان به زانوها برسد .
 - ٣واجب است قرار گرفنت و سكون در حال ركوع ( يعني بالفاصله بعد از خم شدن رس را باال
نياورند ) .
 - ٤ذكر بطور مطلق در ركوع واجب است .
 - ٥مستحب است كه در ركوع پشت خود را صاف بگريند و همچنني در غري ركوع در همه حاالت
مناز بايد پشت صاف باشد و قوز و خميده نباشد .
 - ٦واجب است رس برداشنت از ركوع پس جايز نيست كه بدون قد راست كردن از ركوع به سجده
بروند .
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 - ٧واجب است كه بعد از ركوع راست و معتدل بايستند بطوري كه مفاصل به جاي اول خود
برگردد .
 - ٨مستحب است وقتيكه ميخواهند ركوع كنند در حايل كه راست ايستادهاند دستها را باال بياورند
و تكبري بگويند .
 - ٩مستحب است بعد از رس برداشنت از ركوع و پيش از گفنت سمع الله ملن حمده دستها را باال
بربند و تكبري بگويند .
 - ١٠مستحب است كه در ركوع انگشتها را از هم باز كنند و دستها را با زانوها پر كنند .
 - ١١مستحب است كه ركوع كننده پشت را صاف بگريد بطوري كه اگر قطره روغني بر پشت او
بريزند بعلت صايف پشت  ،آن قطره به هيچ طرف مايل نشود و مستحب است كه زانوها را در
ركوع خوب بطرف عقب بدهند .
 - ١٢مستحب است كه در ركوع گردن را بكشند و رس را پائني نياندازند .
صفحه ١٨٧
 - ١٣مستحب است كه انسان در حال ركوع نظر به مابني دو قدم خود بناميد و يا چشمها را
ببندد .
 - ١٤مستحب است كه فاصله دو پا در ركوع بقدر يك وجب باشد و پاها برابر هم باشند و جلو و
عقب نباشند .
 - ١٥مستحب است كه پس از رس برداشنت از ركوع و ايستادن َس ِم َع الل ُه لِ َم ْن َح ِم َده و ذكر مأثور را
بگويد .
 - ١٦مستحب است سمع الله ملن حمده را بلند بگويند .
 - ١٧مستحب است كه مأموم بجاي َس ْم َعلَه سمع الله ملن حمده .
آهسته بگويد  :اَلْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َر ِّب الْ ٰعالَمۤين .
 - ١٨مستحب است صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد در ركوع و سجود و ميشود كه بهامن
اكتفا شود چون كه آن تهليل و تكبري و تسبيح است .
 - ١٩مستحب است كه ركوع و سجود را طول دهند .
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 - ٢٠جايز است كه در ركوع به يكبار ذكر بطور مطلق اكتفا كنند و سنت در ذكر ركوع سه بار
است و فضيلت در هفت مرتبه است و هر چه ازاين بيشرت شود فضيلت آن بيشرت است .
 - ٢١مستحب است كه در ركوع دعاي مأثور را بخوانند .
 - ٢٢قراءت يعني خواندن آيات قرآن در ركوع مكروه است .
 - ٢٣مستحب است كه ذكر انسان در ركوع ُسبْ ٰحانَ َر ِّ َيب الْ َعظۤ ِيم َو ِب َح ْم ِده باشد .
 - ٢٤جايز است كه در ركوع دست را بجهت حاجتي از روي زانو بردارند و دوباره بگذارند و صرب
كردن بهرت است .
 - ٢٥كيس كه تنها مناز ميخواند جايز است ذكر ركوع را بلند يا آهسته بخواند اما امام مستحب
است كه بلند بخواند و مأموم مستحب است كه آهسته بخواند .
 - ٢٦مكروه است كه ذكر ركوع را از سه مرتبه كمرت بگويند .
 - ٢٧مستحب است كه هنگام ركوع  ،گذاردن دست راست بر زانوي راست قبل از
صفحه ١٨٨
گذاشنت دست چپ بر زانوي چپ باشد يعني اول دست راست را بر زانو بگذارند بعد دست چپ
را .
 - ٢٨زن كه ركوع ميكند دست را باالي زانو ميگذارد روي رانها كه زياد خم نشود و نشيمنگاه او
باال نرود .
مقصد ششم
در سجود است و در آن مسائيل است :
 - ١در هر ركعت مناز يك سجده فريضه است و سجده دوم سنت در فريضه است و هر دو در هر
ركعت واجبند .
 - ٢واجب است كه سجده بر اعضاء هفت گانه باشد يعني اينكه پيشاين و دو دست و دو زانو و
دو انگشت ابهام پا در حال سجده روي زمني باشد .
 - ٣بيني بر زمني نهادن در سجده سنت است .
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 - ٤در اعضايئ كه ذكر شد مسمي كفايت ميكند پس از پيشاين مقدار رس انگشتي هم بر زمني باشد
كايف است و همني طور در باقي .
 - ٥واجب است كه مواضع مذكور در سجده درست بر زمني قرار گريد و شخص در حال سجده آرام
و سكون گريد بعد رس بردارد .
 - ٦بايك نيست كه محل سجده بقدر كلفتي آجري باال يا پائني باشد يا باندازهاي كه عرفاً از اسم
سجده كننده بريون نرود .
 - ٧هر كس پيشاين او در سجده بر جاي ناهمواري واقع شد رس را برمنيدارد بلكه پيشاين را بر زمني
ميكشد تا بر جاي هموار واقع شود و برداشنت رس و دوباره گذاشنت هم جايز است و همينطور
جايز است كه براي پيدا كردن چيزي كه بر آن سجده كند رس را بردارد البته مادام كه صاف ننشيند
.
االعيل و بحمده .
 - ٨مطلق ذكر در سجود واجب است و مستحب است كه بگويند  :سبحان ريب ٰ
صفحه ١٨٩
 - ٩قراءت آيات در سجده مكروه است .
 - ١٠مستحب است كه با تسبيح و تحميد و متجيد و دعاهاي وارده سجود را طول دهند .
 - ١١واجب است كه بعد از سجده اول رس را برداشته و ساكن بنشينند و همني طور بعد از سجده
دوم چون درست نشسنت بعد از سجده واجب است .
 - ١٢مستحب است تكبري قبل از سجده وقتي كه راست ايستاده و بعد از رس برداشنت از آن و
همچنني وقتي كه براي بار دوم ميخواهد سجده كند و همچنني در رس برداشنت از سجده دوم .
 - ١٣مستحب است كه چون براي سجده فرود ميآيد اول دستها را بر زمني گذارد بعد زانوها را .
 - ١٤مستحب است كه در سجود آرنجها را از زمني بلند كند و مثل دو بال باز نگه دارد و بر زمني
گذاشنت ساعدها و بر روي زانو و ران قرار دادن آنها در سجده مكروه است .
 - ١٥مستحب است كه كف دستها را بر زمني گذارند نه بر چيز ديگر و دو دست را قدري از هم
فاصله ميدهد و قدري بطرف خود ميآورد اما نه آن اندازه كه متصل به زانوها شود .
 - ١٦مستحب است كه در وقت سجود انگشتها بهم چسبيده باشد و دست را رو بقبله بگذارند .
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 - ١٧مستحب است سجده كردن بر تربت حسيني  ،و سالم بر آن بزرگواري كه رشافت اين تربت از
اوست .
 - ١٨براي زن مستحب است كه هر گاه موي او قسمتي از پيشاين را پوشانده وقت سجده مو را
عقب بزند .
 - ١٩مستحب است كه در حال سجود به بيني خود نگاه كنند و بني دو سجده نظر به دامن خود
بناميند .
صفحه ١٩٠
 - ٢٠مستحب است كه محل سجده و محل ايستادن در يك سطح باشد .
 - ٢١مستحب است در سجده دستها را برابر صورت و شانهها بگذارند و كراهت دارد كه آنها را
بزانوها بچسبانند يا نزديك صورت جلو زانوها بگذارند بلكه بايد آنها را كمي از صورت و زانو
فاصله دهند .
 - ٢٢مستحب است كه در مناز متاميل به چپ بنشينند ( يعني قدمها را از طرف راست بدن بريون
گذارند ) و بطرف راست نشسنت بطور مطلق در مناز مكروه است .
 - ٢٣مستحب است كه بني دو سجده دعاي مأثور را بخوانند و سزاوار است كه بگويند استغفر الله
ريب و اتوب اليه .
 - ٢٤مستحب است كه چون بخواهد از زمني برخيزد تكيه بر دستها بناميد و بر خالف وقت نشسنت
در موقع برخاسنت اول زانوها را بلند ميكند بعد دستها را .
 - ٢٥مستحب است در وقت سجود و موقع برخاسنت تكبري بگويند يا دعاي مأثور را بخوانند .
 - ٢٦اشكايل ندارد كه رس را از سجده بلند كنند و بدون آنكه دستها را از زمني بردارند دوباره سجده
كنند لكن اين كار مكروه است .
 - ٢٧زن بر دو كفل خود مينشيند و مثل مرد منينشيند و چون بخواهد براي سجده فرود آيد اول
مينشيند و دو زانوي خود را قبل از دستها بر زمني ميگذارد و در حال سجده خود را بزمني
ميچسباند و در وقت نشسنت رانها را بهم ميچسباند و زانوها را از زمني بلند ميكند و هنگام
برخاسنت راست برميخيزد و اول نشيمنگاه خود را بلند منيكند و در سجده خود را جمع ميكند و دو
ساعد خود را بر زمني فرش ميكند .

صفحه | 197

 - ٢٨اگر در سجده جايئ از بدن او بخارد و بر او سخت شود اشكايل ندارد كه دست خود را از زمني
بردارد و بدن خود را بخاراند اما اگر صرب كند تا از سجده فارغ شود بهرت است .
 - ٢٩مكروه است كه بر پيشاين انسان اثر سجود نباشد .
 - ٣٠هر كس پيشاين او دميل داشته باشد حفرهاي حفر ميكند و در حال سجده دمل
صفحه ١٩١
را در آن قرار ميدهد كه پيشاين او بر زمني واقع شود و اگر ميرس نشود بر ابروي راست خود
سجده ميكند و اگر نتواند بر ابروي چپ و اگر اينطور هم نتوانست بر چانه خود سجده ميكند .
 - ٣١وقتي كه انسان كنار ديگري مناز ميكند سزاوار نيست كه براي تنظيف جاي سجده را پف كند
چون ممكن است باعث اذيت او شود .
 - ٣٢جايز است هر گاه در مناز خاك به پيشاين انسان بچسبد بر پيشاين خود دست بكشد و جايز
است صاف كردن ريگها براي سجده و برداشنت سنگ ريزه از پيشاين هر گاه بر آن بچسبد .
 - ٣٣مكروه است كه بني دو سجده دست را از زمني برندارند .
 - ٣٤سجده براي غري خداي سبحانه جايز نيست .
مقصد هفتم
در قنوت است و در آن مسائيل است :
 - ١گفته شده كه قنوت سنت واجبي است در هر فريضه و رشط است در هر نافله و نزديكرت
باحتياط آن است كه آن را ترك نكنند .
 - ٢جايز است ترك قنوت در حال تقيه و هامن باال آوردن دستها در چنني وقتي كفايت از قنوت
ميناميد و اگر ترسيد كه دست را باال بياورد سه مرتبه بگويد بسم الله الرحمن الرحيم .
 - ٣جاي قنوت در هر منازي در ركعت دوم است قبل از ركوع و بعد از قرائت .
 - ٤قنوت در مناز جمعه در هر دو ركعت است در ركعت اول قبل از ركوع و بعد از قراءت و در
ركعت دوم بعد از ركوع خوانده ميشود .
 - ٥كمرت ذكري كه در قنوت كايف است سه تسبيح است .
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 - ٦در قنوت ذكري كه بنا باشد حتامً آن را بگويند نيست و هر چه را كه خداوند بر زبانت جاري
كرد ميگويئ .
صفحه ١٩٢
 - ٧در قنوت روز جمعه و غري جمعه مستحب است هامن ادعيه و عبارايت را بخوانند كه در اخبار
روايت شده .
 - ٨در قنوت مناز وتر مستحب است كه هفتاد بار استغفار كنند و سيصد مرتبه ال َعفْو بگويند و
هفت مرتبه بگويند ٰ :هذٰا َمقٰا ُم الْ ٰعا ِئ ِذ ب َِك ِم َن النّٰا ِر و مستحب است كه با دست راست عدد را
بشامرند و دست چپ را براي قنوت برابر صورت بياورند يا آنكه در زير لباس دست را باال بياورند .
 - ٩مستحب است كه قنوت را بلند بخوانند .
 - ١٠مستحب است كه در نوافل شب و روز بعد از قنوت وقتي كه ميخواهد دست را پائني بياورد
آن را بر رس و صورت بكشد و در فريضه چنني منيكند بلكه در فريضه دو كف دست را بر سينه
گذاشته بآرامي پائني ميآورد تا برابر زانوها و تكبري گفته و ركوع ميناميد .
 - ١١مكروه است كه در مناز واجب دستها را براي قنوت آنقدر باال بربند كه از رس بگذرد .
 - ١٢مستحب است كه قنوت را در غري مناز جامعت طول دهند .
 - ١٣جايز است كه در قنوت دشمن را نفرين كنند و اسم او را بربند .
 - ١٤مستحب است كه در قنوت امئه را به تعبريي كه شامل همه آنها بشود اسم بربند نه ييك ييك .
 - ١٥در قنوت هر لفظي را كه براي مناجات و مكامله با پروردگار خود اختيار كردي مانعي ندارد .
 - ١٦در قنوت منازهاي فريضه دعا كردن مستحب است و در وتر استغفار .
 - ١٧مستحب است تكبري گفنت قبل از قنوت .
 - ١٨رخصتي روايت شده كه در غري تقيه هم ميشود قنوت را ترك كرد .
صفحه ١٩٣
مقصد هشتم
در تشهد و سالم است و در اين مقصد دو مطلب خواهد آمد :
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مطلب اول
در تشهد است و در آن مسائيل است :
 - ١تشهد سنت در فريضه است .
 - ٢واجب در تشهد دو شهادت است و احتياطاً صلوات را هم بايد ذكر منود .
 - ٣در مناز دو ركعتي يكبار و در غري آن دو بار واجب است باندازهاي كه براي ذكر تشهد الزم
است بنشينند .
 - ٤مستحب است تشهد را هامنطور كه روايت شده بخوانند و آن اينطور است  :ا َشْ َه ُد اَ ْن ٰال اِلٰ َه اِ َّال
اللّٰ ُه َو ْح َد ُه ٰال َرشۤ َيك لَ ُه َو ا َشْ َه ُد ا َنَّ ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ا َللّٰ ُه َّم َص ِّل َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد .
 - ٥مستحب است بسم الله و حمد گفنت قبل از تشهد و ذكر بعد از آن بهامن الفاظ كه رسيده
است .
 - ٦وقتي كه انسان رس از سجده آخر بردارد مناز او متام شده چون سجده آخر مناز است و روايت
شده اگر بعد از رس برداشنت حديث از او صادر شد منازش باطل نيست لكن وضو ميگريد و در جاي
نظيفي نشسته و تشهد ميخواند و سالم ميدهد و چيزي بر او نيست و احتياط راه نجات است
يعني در هيچ حال نبايد تشهد را ترك كرد و روايت شده كه اگر كيس بعد از سجده خون دماغ شود
برخاسته و بيني خود را ميشويد و برميگردد و منازش را متام ميكند .
 - ٧مستحب است كه در حال تشهد متورك بنشينند ( يعني روي كفل چپ نشسته پا را از طرف
راست بدن بريون آورند ) .
 - ٨مكروه است اقعاء در حال تشهد ( و آن مثل نشسنت سگ است كه دستها را روي زمني بگذارند
).
 - ٩مستحب است كه در تشهد نظر بدامن خود بناميند .
صفحه ١٩٤
 - ١٠مستحب است كه زن در حال تشهد رانها را بهم بچسباند و زانوها را از زمني بلند كند .
 - ١١جايز است كه در حال تقيه تشهد را ايستاده بخوانند يعني اگر تقيه انسان را ناچار از قيام
منود انديك مينشيند و برميخيزد و ايستاده تشهد ميخواند .
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 - ١٢جايز نيست كه در تشهد بگويند تبارك اسمك و تعايل جدك .
 - ١٣سالم دادن در تشهد اول جايز نيست ( يعني در منازهايئ كه دو ركعتي نيستند ) .
 - ١٤مستحب است كه چون در ركعت دوم بعد از تشهد برخيزند بگويند ِ :ب َح ْو ِل اللّٰ ِه َو قُ َّوتِهۤ
اَقُو ُم َو اَقْ ُعد  ،يا آنكه بگويند  :ا َللّٰ ُه اَك َْرب .
 - ١٥مستحب است وقتي كه مردان ميخواهند از تشهد برخيزند تكيه بر دو كف خود بناميند و
زنها خود را راست از زمني بلند منوده و كفل خود را باال نربند .
 - ١٦انسان مخري است كه تشهد را بلند بخواند يا آهسته .
مطلب دوم
در سالم است و در آن مسائيل است :
 - ١سالم درمنازهاي واجب بعد از تشهد آخر سنت در فريضه است .
َلس ٰال ُم َعلَ ْي ٰنا َو َع ٰيل ِع ٰبا ِد اللّٰ ِه
 - ٢سالم دادن با گفنت ييك از اين دو عبارت حاصل ميشود يا گفنت  :ا َّ
َلس ٰال ُم َعلَ ْي ُك ْم  ،و مستحب است كه عبارت َ :و َر ْح َم ُة اللّٰ ِه َو بَ َركٰات ُه  ،را هم بر
ّٰ
الصالِحۤين  ،و يا به  :ا َّ
آن بيفزايند .
َلس ٰال ُم َعلَ ْي َك اَيي َها النَّب يِي  ،يا با سالم بر امئه انسان از مناز خارج منيشود .
 - ٣با گفنت  :ا َّ
الصالِحۤين  ،را اختيار كرده و
َلس ٰال ُم َعلَيْ ٰنا َو َع ٰيل ِعبٰا ِد اللّٰ ِه ّٰ
 - ٤مستحب است كه امام اگر عبارت  :ا َّ
مقدم داشته بعد از آن رو بقبله سالم دهد يا بطرف راست مثل كيس كه تنها مناز ميخواند .
 - ٥مستحب است كه مأموم در هر حال بطرف قبله و بطرف راست سالم دهد و اگر كيس در
طرف چپ اوست بطرف چپ هم سالم دهد .
 - ٦كيس كه تنها مناز ميخواند وقتي بطرف راست سالم ميدهد هر دو ملك راست و
صفحه ١٩٥
چپ را قصد ميكند و ملك سمت راست را اختصاص به سالم ميدهد چون او اعامل نيك را
مينويسد و با بيني خود بطرف او اشاره ميكند و امام وقتي بطرف راست سالم ميدهد قصد او دو
ملك و مأمومني هستند و با چشم خود اشاره ميكند و مأموم سالمي كه بطرف پيش رو ميدهد به
نيت جواب سالم امام و دو ملك او است و سالمي كه بطرف راست ميدهد بقصد دو ملك خودش
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است و هر كس كه در سمت راست او است و سالمي كه بطرف چپ ميدهد به نيت دو ملك خود
است و هر كس كه در طرف چپ او است و كيس كه در طرف چپ او كيس نيست بطرف چپ
سالم منيدهد مگر آنكه طرف راست او ديوار باشد و در طرف چپ او كيس باشد كه در اين وقت
بطرف چپ سالم ميدهد .
الصالِحۤين  ،و بعد از آن
َلس ٰال ُم َعلَ ْي ٰنا َو َع ٰيل ِع ٰبا ِد اللّٰ ِه ّٰ
 - ٧مستحب است كه در سالم بگويند  :ا َّ
َلس ٰال ُم َعلَ ْيكُم .
بگويند  :ا َّ
 - ٨واجب نيست كه در سالم دادن نيت خروج از مناز بناميند و هر كس سالم داد از مناز بريون
رفته خواه نيت كرده باشد يا نكرده باشد .
فذلكه
در آداب مناز است از ابتدا تا خامته آن بطور خالصه اين ترجمه از كتاب مبارك موجز نقل شد  .م .
:
هر گاه داخل شد بر تو وقت و تو جامع رشايط مناز بايش چنانچه گذشت در كتاب طهارت و در
اينجا در مقدمات پس برخيز و اذان بگو و بلند كن باذان صداي خود را و الف و هاء را ظاهر و
فصيح بگو و دو انگشت خود را در گوشها بگذار و حروف اذان را جزم كن كه از هم جدا شود و
شمرده بگو پس همينكه اذان گفتي فاصله بگذار ميان آن و اقامه بنشستني يا بدو ركعت مناز يا
بكالمي يا تسبيحي همچنانكه گذشت بعد برخيز و اقامه بگو رو بقبله و فصول اقامه را جزم كن و
تندتر از اذان بگو بعد افتتاح مناز كن بسه تكبري يا پنج يا هفت در حايل كه ايستاده رو بقبله و
انگشتان پاها نيز رو
صفحه ١٩٦
بقبله باشد و ميان دو قدم را بقدر يك وجب يا كمتر فاصله بگذار و دستها را بر رانها رها كن و
انگشتان دست بهم ضم باشد و نظر مبوضع سجود كن و صلب خودت را راست بگري و معتدل
بايست پس همينكه تكبري گفتي دستها را با تكبري بلند كن تا نحر خود و از گوشها مگذران و كف
دستها را بقبله كن و انگشتان را بهم ضم منا و دعاي مأثور را در خالل تكبريات و بعد از افتتاح
بخوان بعد استعاذه بكن و حمد بخوان و بسم الله را جهر كن و قرائت را شمرده بكن بعد يك
سوره كامل بخوان و جهر كن قرائت را در منازهاي شب و اخفات كن در مناز نهار بعد قلييل ساكت
ميشوي و دستها را بتكبري بلند ميكني و تكبري ميگويئ بعد ركوع ميكني و خم ميشوي تا اينكه رس
انگشتان بزانو برسد اقالً و دست راست را بر زانوي راست پيش از چپ ميگذاري و در حال ركوع
مطمنئ و ساكن ميشوي و پشت خود را مستقيم ميگريي و كامن منيكني و كفها را از زانو پر ميكني
و انگشتان را از هم ميگشايئ و پشت خود را مستوي ميگريي و گردن را ميكيش و نظر مبيان دو
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قدم ميكني مادام كه راكع هستي يا چشمها را بهم ميگذاري و فاصله ميان دو قدم را يك وجب
قرار ميدهي ذكر ميكني خداوند را بهر چه باشد يا بآنچه روايت شده و همينكه فارغ شدي از ذكر
رس را بلند ميكني و راست و معتدل ميايستي تا مفاصل بجاهاي خود برگردد و تكبري بگو و دو
دست را بلند كن بتكبري بعد بگو  :سمع الله ملن حمده  ،بعد تكبري بگو براي سجود و دستها را
بتكبري بلند كن و رو بسجده برو و دستها را پيش از زانوها بزمني بگذار و سجده بكن بر هفت
موضع پيشاين و دو دست و دو زانو و دو انگشت ابهام پا و بيني را بخاك مبال و دو ذراع را مثل
بال بگري و بزمني فرش مكن و بر زانوها و رانها مگذار و بسط كن آنها را بسط كردين و قبض كن در
برداشنت قبض كردين و انگشتان را بهم ضم كن و دو دست را برابر صورت و شانهها بگذار و بزانوها
مچسپان و نزديك صورت مگذار و جلو زانوها بگذار و قدري منحرف كن و نظرت به بيني باشد و
انگشتان را رو بقبله بگذار و در سجود مطمنئ و ساكن باش و ذكر خداوند را بكن هر چه بخواهي
يا بآنچه روايت شده و بعد از فراغ رس بردار و بنشني متورك بطرف
صفحه ١٩٧
چپ و دست را از زمني بردار و بگو الله اكرب و دو دست را بتكبري بلند كن بعد استغفار كن و
دومرتبه تكبري بگو و دستها را بتكبري بلند كن و ميان دو سجده نظرت در دامنت باشد و دومرتبه
سجده كن هامن قسم و بلند شو هامن قسم و بنشني هامنطور بعد برميخيزي بركعت دويم و بعد
از آنكه برخواستي و راست ايستادي قراءت ميكني و بعد از قراءت تكبري ميگويئ و دستها را بتكبري
بلند ميكني بعد دستها را بقنوت بلند ميكني و انگشتان را بهم ضم ميكني و قنوت ميخواين بهر چه
ميرس شود يا مبأثور بعد دستها را رها ميكني و تكبري ميگويئ و دستها را بلند ميكني بتكبري براي
ركوع و ركوع و سجود ميكني چنانكه گذشت بعد متورك مينشيني و تشهد ميخواين هر چه باشد
يا بآنچه روايت شده و نظرت در حال تشهد در دامنت باشد و انگشتانت بهم ضم باشد بعد سالم
ميدهي و مخريي در تشهد و ركوع و سجود و قنوت ميان جهر و اخفات مگر اينكه قنوت را بلند
بخواين بهرت است و سمع الله ملن حمده را جهر بكن و جهر در مناز را بصداي بلند مكن و اخفات
باندازه كه نشنوي مكن و ميانه اين دو را اختيار كن .
باب سوم
در تعقيب و سجده شكر است و در آن دو مقصد داريم :
مقصد اول
در تعقيب است و در آن دو مطلب است :
مطلب اول
در احكام تعقيب است بطور كيل و در اين مطلب مسائيل است :
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 - ١تعقيب بعد از منازهاي فريضه و نافله مستحب مؤكد است و سنت بآن جاري شده .
 - ٢روايت شده هر چه به مناز رضر برساند به تعقيب هم رضر مريساند .
صفحه ١٩٨
 - ٣رخصت فرمودهاند هر كس كار دارد در حايل كه تعقيبات خود را ميخواند پي كار خود برود
البته مادام كه وضو دارد .
 - ٤مستحب است كه بعد از مناز دستها را بلند كرده و باالي رس بربند .
 - ٥مستحب است كه بعد از مناز واجب سه تكبري بگويند و دعاي مأثور را بخوانند .
 - ٦مستحب است كه تسبيح حرضت فاطمه زهرا عليها السالم را بعد از مناز ذكر منايند و آن را
وظيفه قرار دادهاند و كيفيت آن اين است كه يس و چهار بار الله اكرب بگويئ و يس و سه بار الحمد
لله و يس و سه بار سبحان الله .
 - ٧مستحب است كه بعد از اين تسبيح بگويئ ال اله اال الله و استغفار منايئ .
 - ٨مستحب است كه تسبيح حرضت فاطمه را قبل از آنكه پاهاي خود را جابجا كند بخواند و
مستحب است كه آن را به بچهها ياد دهند .
 - ٩هر كس در تكبري اشتباه كرد و از يس و چهار گذشت برميگردد به يس و سه و بنا بر آن ميگذارد
( يعني يك تكبري ديگر ميگويد ) و اگر در الحمد لله گفنت اشتباه كرد و از شصت و هفت گذشت
بنا را بر شصت و شش ميگذارد ( يعني بر يس و دو و يك الحمد لله ديگر ميگويد و بعد مشغول
به ذكر سبحان الله ميشود ) و اگر در سبحان الله گفنت از صد گذشت ( يعني بيشرت از يس و سه
سبحان الله گفت ) چيزي بر او نيست .
 - ١٠هر گاه در تسبيح حرضت فاطمه عليها السالم شك كردي بنا را بر يقني بگذار ( يعني بنا را بر
عددي بگذار كه اطمينان داري ذكر كردهاي ) و روايت شده كه اعاده كن .
 - ١١مستحب است كه تسبيح را پشت رس هم بخوانند و قطع نكنند .
 - ١٢مستحب است كه ِمسباح ( يعني باصطالح تسبيح ) از تربت حرضت سيد الشهداء باشد و
سالم خدا بر كيس كه باعث رشافت آن تربت است .
 - ١٣مستحب است كه عدد دانههاي تسبيح بعدد تكبريات باشد چون مؤمن بايد پنج چيز با خود
داشته باشد مسواك و شانه و سجاده و سبحهاي كه يس و چهار دانه داشته باشد و انگشرت عقيقي .
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صفحه ١٩٩
 - ١٤مستحب است كه بعد از هر مناز تسبيحات اربعه را يس يا چهل مرتبه بگويند و آنها عبارتند
از ُس ْب ٰحانَ اللّٰ ِه َو الْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َو الٰ اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه َو اللّٰ ُه اَك َْرب .
 - ١٥مستحب است كه از مناز برنخيزد مگر به لعن بني اميه و چهار نفر از مردان و چهار نفر از
زنان .
 - ١٦مستحب است كه بعد از هر منازي از خداوند طلب بهشت منايند و از آتش باو پناه برند و بر
محمد و آل محمد صلوات الله عليهم صلوات بفرستند و بعبارايت كه در اخبار رسيده دعا و استغفار
منايند و آن روايات ج ّدا ً زيادند و كتب اصحاب شكر الله مساعيهم متكفل نقل آن ادعيه هست و
كمرت چيزي كه ترا در دعاي بعد از فريضه كايف است اين است كه بگويئ  :ا َللّٰ ُه َّم اِنّ ۤي ا َْسأَل َُك ِم ْن
رش ا َ ٰحاطَ بِهۤ ِعلْ ُم َك ا َللّٰ ُه َّم اِنّ ۤي ا َْسأَل َُك ٰعا ِف َيتَ َك
ك ُِّل َخ ْ ٍري اَ ٰحاطَ بِهۤ ِعلْ ُم َك َو ا َ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن ك ُِّل َ ر
ٰاب ْاآل ِخ َر ِة .
فۤي ا ُ ُمورۤي كُلِّ ٰها َو ا َ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن ِخ ْز ِي ال يدنْ ٰيا َو َعذ ِ
 - ١٧مستحب است خواندن آية الكريس و سورهها و آيات زيادي كه در كتب اصحاب ذكر آنها
آمده است .
 - ١٨جايز است عمل كردن به كتبي كه اصحاب در سنن و ادعيه و مستحبات نوشتهاند البته كتبي
كه براي عمل نوشتهاند نه كتبي كه براي ِرصف روايت و ضبط اخبار متفرقه نوشتهاند .
 - ١٩وقتي كه مناز را متام كرده و برميخيزي و ميخواهي رو بسمت ديگر كني بطرف راست برگرد .
مطلب دوم
در بعض تعقيبات و احكام مخصوص به هر منازي است و در آن چند مسأله است :
 - ١مستحب است كه بعد از مناز ظهر و عرص به ادعيه وارده در اخبار دعا منايند .
 - ٢مستحب است كه بعد از مناز عرص هفتاد مرتبه استغفار منايند و سوره انا انزلناه را ده مرتبه
بخوانند .
 - ٣مستحب است بعد از مناز عرص ساعتي براي دعا بنشينند .
صفحه ٢٠٠
 - ٤مستحب است بعد از مغرب و عشا بادعيه وارده دعا منايند .
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 - ٥مكروه است سخن گفنت در بني چهار ركعت نافلهاي كه بعد از مغرب ميخوانند .
 - ٦مستحب است ترك سخن در تعقيب مناز مغرب بخصوصه .
 - ٧مستحب است تعقيب بعد از مناز صبح باينكه هفت بار بگويد  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه ال َّر ْح ٰمنِ ال َّرحۤ ِيم الٰ
يل الْ َعظۤ ِيم  ،و خواندن اين تعقيب بعد از مغرب هم استحباب دارد .
َح ْو َل َو ٰال قُ َّو َة اِ ّٰال بِاللّٰ ِه الْ َع ِ ِّ
 - ٨مستحب است كه بعد از مناز صبح صد مرتبه بر محمد و آل محمد عليهم السالم صلوات
بفرستند و هفتاد مرتبه هم استغفار منايند .
 - ٩مستحب است كه در تعقيب مناز صبح ادعيهاي را كه در كتب مربوطه روايت شده بخوانند .
 - ١٠مستحب است كه بعد از مناز صبح بنشينند تا آفتاب طالع شود .
 - ١١خوابيدن بعد از صبح و قبل از طلوع فجر مكروه است .
 - ١٢از سنتهاي اكيده كه نبايد آنها را ترك منود تهليالت و تعويذايت است كه بايد قبل از طلوع
آفتاب و قبل از غروب آن بخوانند پس ده مرتبه ميگويئ  :الٰ اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه َو ْح َد ُه الٰ َرشۤ َيك لَ ُه لَ ُه
يش ٍء قَدۤي ٌر  .و ده
الْ ُمل ُْك َو لَ ُه الْ َح ْم ُد يُ ْحۤيي َو يُمۤ ُ
يت َو ُه َو َح ٌّي ٰال َ ُميوتُ ِب َي ِد ِه الْ َخ ْ ُري َو ُه َو َع ٰيل ك ُِّل َ ْ
السمۤيعِ الْ َعلۤ ِيم ِم ْن َه َم ٰز ِ
رضونِ
مرتبه ميگويئ  :ا َ ُعو ُذ بِاللّٰ ِه َّ
ات الشَّ ٰياطۤينِ َو ا َ ُعو ُذ ب َِك َر ِّب ا َ ْن يَ ْح ُ ُ
السمۤيعِ الْ َعلۤ ِيم .
السمۤي ُع الْ َعلۤي ُم  .و اقل تعويذ اين است كه بگويئ  :ا َ ُعو ُذ بِاللّٰ ِه َّ
اِ َّن اللّٰ َه ُه َو َّ
 - ١٣هر كس تهليل و تعويذ مذكور را پيش از طلوع و غروب آفتاب فراموش كرد آنها را قضا كند
هامنطور كه مناز خود را قضا ميكند كه بتحقيق روايت شده كه اينها بر هر مسلامين واجب هستند
.
 - ١٤صبح و عرص سه مرتبه بگو  :ا َللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْنۤي فۤي ِد ْر ِع َك الْ َحصۤينَ ِة الَّتۤي ت َ ْج َع ُل فۤي ٰها
َم ْن ت ُرۤي ُد  ،و چون صبح كني بگو  :اَبْتَ ِدئُ يَ ْومۤي ٰهذٰا بَ ْ َني يَ َد ْي نِ ْس ٰيانۤي َو َع َجلَتۤي ب ِْس ِم اللّٰ ِه
َو ٰما شٰ ا َء اللّٰ ُه  ،كه چون چنني كردي ترا كفايت ميكند از هر چه كه در آن روز فراموش كني و
صفحه ٢٠١
همچنني بروايات ديگر و دعاهايئ كه در كتب موضوعه براي عمل به سنتها روايت كردهاند به همه
آنها عمل كن كه حق است .
مقصد دوم
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در احكام سجده شكر است و در آن مسائيل است :
 - ١سجده شكر در هر نعمتي مستحب مؤكد است و بعد از فرايض پنجگانه تأكيد دارد و بآن
جربان نقص فريضه ميشود .
 - ٢مستحب است كه سجده شكر را طول دهند .
 - ٣مستحب است كه دو گونه را بر خاك مبايل و دو ذراع را بر زمني فرش كني و استخوان وسط
سينه و سينه و شكم را بزمني بچسباين .
 - ٤مستحب است كه در اين سجده شكر كني باين طور كه صد بار بگويئ شكرا ً شكراً و اگر
خواستي بگو عفوا ً عفوا ً و اقل آن اين است كه سه بار بگويئ شكراً لله .
 - ٥مستحب است كه در سجود بعبارات مأثوره دعا كنند و گونه خود را بر خاك گذارند .
 - ٦مستحب است كه چون متذكر نعمتي شد گونه خود را براي شكر پروردگار بر خاك بگذارد و
اگر سوار است پياده شود و گونه بر خاك بگذارد و اگر بجهت خوف شهرت منيتواند پياده شود
گونه را بر قربوس زين بگذارد و اگر نتوانست گونه را بر كف دست خود بگذارد آنگاه خدا را بر
آنچه كه باو انعام فرموده حمد كند و اگر در ميان جمعيت است دست را بر پائني شكم خود
بگذارد و بجهت تواضع براي خداوند خم شود و چنني بناميد كه مثالً دردي در شكم او بوده و
اينطور بهرت است از آنكه عمل او آشكار باشد .
 - ٧مستحب است كه هر نعمت تازهاي كه خدا ميدهد براي آن سجده شكر بسيار بجا آورند هر
نعمتي كه باشد .
 - ٨مستحب است كه بر موضع سجده دست بكشند و دست را بر صورت و بهر جا از
صفحه ٢٠٢
بدن كه مريسد مبالند و دعاء مأثور را بخوانند .
باب چهارم
در چيزهايئ است كه مناز را ميشكند و مطالبي كه ملحق بآن است و احكام شك و سهو پس در اين
باب سه مقصد است :
مقصد اول
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در چيزهايئ است كه مناز را ميشكند و آنچه ملحق بآنها است و در اين مقصد دو مطلب است :
مطلب اول
در بيان چيزهايئ است كه سبب شكسنت مناز است و در آن مسائيل است :
 - ١بعد از آنكه تكبرية االحرام گفتند ديگر جايز نيست كه مناز را قطع كنند مگر آنكه رضوريت پيش
بيايد .
 - ٢هر كس غالم گريخته خود را ببيند يا كيس را كه از او طلبكار است و دارد مريود يا ماري كه از
آن بر نفس خود ميرتسد يا كيس كه كيسه يا متاع خود را فراموش كرده و ميرتسد كه گم شود يا از
بني برود يا چارپاي او رشارت ميكند يا رها شده و ميرتسد كه بگريزد يا او را بزحمت بياندازد و
امثال اين امور از چيزهايئ كه انسان را ناچار ميكند بايك نيست كه مناز خود را بشكند يا بامري كه
پيش آمده بپردازد و آن را اصالح كند و حاجت خود را بانجام رساند و اگر كاري كه باعث قطع مناز
باشد از او رس نزده از هامنجا ادامه دهد و اگر مناز را قطع كرده آن را از رس ميگريد .
 - ٣و روايت شده هر كس در حال مناز ببيند كه بچهاي بطرف آتش ميخزد يا گوسفندي وارد اطاق
ميشود و االۤن است كه چيزي را از بني بربد منرصف شود و جلو آن امر را بگريد و تا سخن نگفته
بنا بر هامنجا ميگذارد كه متوقف كرده بود .
 - ٤داخل مناز شدن بدون وضو جايز نيست ولو در حال تقيه .
صفحه ٢٠٣
 - ٥هر كس در اثناء مناز خواب رود يا مدفوعي از او دفع شود يا بول منايد يا بادي از او خارج
شود وضوي او شكسته و مناز او قطع شده چه عمداً محدث شده باشد و چه سهوا ً و چه باختيار
بوده و چه بدون اختيار .
 - ٦روايت شده هر كس بعد از رس برداشنت از سجده آخر محدث شود اين حدث مناز او را باطل
منيكند و در تشهد ذكر آن گذشت .
 - ٧هر كس در مناز عمدا ً سخني سواي ذكر و دعا گفت مناز او شكسته و اگر از روي نسيان يا سهو
يا ندانسته سخن گفت يا به گامن آنكه منازش متام شده آن سخن گفنت منازش را منيشكند .
 - ٨روايت شده هر كس در مناز ناله كند بتحقيق سخن گفته و حمل بر كراهت و پيدا شدن نقص
در مناز شده است .
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 - ٩روايت شده هر كس در مناز ياد كيس آمد كه از او فوت شده و گريه كرد منازش فاسد است و
اگر گريه او بياد بهشت يا جهنم بوده آن بهرتين كارها است و گريه بياد ميت در مناز حمل بر
كراهت و نقص شده .
 - ١٠هر كس در مناز به قهقهه بخندد يب شك منازش شكسته است اما تبسم مناز را منيشكند .
 - ١١رو گرداندن از قبله مناز را ميشكند اگر بكيل رو گردانده باشد اما اگر قدر كمي رو گردانده
باشد باعث شكسنت نيست اما بر مناز نقص وارد ميآورد .
 - ١٢جز چيزهايئ كه در اخبار بآنها ترصيح شده چيز ديگري مناز را منيشكند .
مطلب دوم
در مطالبي است كه ملحق به قواطع مناز ميشود و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١جايز نيست كه در مناز دست بسته بايستند يعني ييك از دستها يا ساعدها را روي ديگري قرار
دهند و اين عمل مناز را باطل منيكند لكن گناه است و باعث نقص در مناز ميشود .
 - ٢واجب است كه هر گاه انسان در مناز باشد و كيس باو سالم كند جواب سالم او را
صفحه ٢٠٤
بدهد و بهامن لفظ كه بر او سالم كردهاند جواب ميدهد .
 - ٣اگر باو بگويند سالم يا سالماً و مثالً عليك يا عليكم نگفتهاند بايد بهامن لفظي كه سالم كردهاند
جواب دهد نه بيشرت .
 - ٤سالم كردن بر كيس كه در حال مناز است جايز است و كراهت ندارد .
 - ٥هر گاه شخيص در مناز عطسه كرد بگويد الحمد لله و صلوات بر پيغمرب صيل الله عليه و آله
بفرستد و اگر برادرت عطسه كرد و تو در مناز بايش بگو الحمد لله و صيل الله عيل النبي و آله ولو
آنكه برادرت از تو فاصلهاي داشته باشد .
 - ٦جايز است كه اگر كيس عطسه كرد منازگزار او را دعا كند يعني بگويد يَ ْر َح ُم َك اللّٰ ُه و امثال اين
دعاء و اگر در مناز عطسه كرد و كيس او را دعا كرد در جواب دعا كند براي او مثال ميگويد يَ ْغ ِف ُر
اللّٰ ُه ل ََك َو يَ ْر َح ُم َك چون اين نوع سخن ذكر و دعاست و مانعي ندارد .
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 - ٧روايت شده جايز است كه مرد هر گاه در مناز است و كاري و مطلبي دارد با رس يا دست اشاره
كند و زن هر گاه كاري دارد دستها را بهم بزند يا دست را بر پا يا جاي ديگر بزند كه ديگري را
متوجه كند .
 - ٨روايت شده جايز است كه براي متوجه كردن ديگري و اعالم چيزي باو رسفه كنند و اگر كاري
دارند سبحان الله بگويند و زن اگر كاري دارد بر ران خود بزند و اگر خفتهاي را بخواهند بيدار
كنند بديوار بزنند يا سبحان الله بگويند يا صدا را بلند كنند .
 - ٩روايت شده اگر در مناز كيس خون دماغ شود جايز است كه هر گاه آب طرف راست يا چپ يا
پشت رس است بدون رو گرداندن از قبله برود و دماغ خود را بشويد و اگر آب پيدا نكند تا از قبله
رو بگرداند بايد بعد مناز خود را اعاده كند و حكم قي هم همني طور است .
 - ١٠روايت شده كه قطع ستارهاي كه روي بدن ميزند و كندن خرده گوشتي از زخم و انداخنت آن
و كندن دندان در صوريت كه خوف جاري شدن خون نباشد در مناز جايز است .
صفحه ٢٠٥
 - ١١روايت شده جايز است كه ريگي بطرف كيس بياندازد كه رو بآنسو كند يا سنگي به سگ يا
غري آن بزند و اين باعث قطع مناز او نيست .
 - ١٢روايت شده كه جايز است در مناز ساكت شود كه حريف را بشنود .
 - ١٣روايت شده جايز است كه قراءت و قنوت و تشهد را هر گاه غلط خوانده تكرار كند يا براي
عربت گرفنت از معاين آنها مكررمنايد و جايز است كه قدري سكوت كند كه آنچه فراموش كرده
يادش بيايد .
 - ١٤روايت شده جايز است كشنت عقرب و مار و افعي در اثناي مناز و مار هر گاه به يك قدمي او
رسيد متعرض كشنت او ميشود و گر نه متعرض منيشود و همچنني جايز است كشنت پشه و كيك و
شپش و مگس و جايز است انداخنت شپش و دفن آن در زير ريگها و گذاشنت چيزي مثل سنگي بر
آن كه بريون نيايد يا آنكه آن را در گوشه جامه ميپيچد تا از مناز فارغ شود .
 - ١٥روايت شده كه جايز است در حال مناز كنيز محرم خود را كه از كنار او ميگذرد بگريد و در
كنار خودش وادارد كه با او مناز كند .
 - ١٦روايت شده جايز است كيس كه ميخواهد روزه بگريد و ميرتسد كه ناگهان صبح شود در مناز
وتر آب بنوشد و جايز است كه دو يا سه گام برود و آب بردارد و آنقدري كه ميخواهد بنوشد و
اصحاب جواز نوشيدن در مناز را اختصاص به مناز وتر دادهاند چون نص در آن وارد شده و بنظر
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من در غري مناز وتر هم مانعي ندارد چون نيص كه مانع از آن باشد نديدهايم و چيزي كه نص ندارد
مطلق است يعني انسان در آن اختيار دارد و احتياط در هامن است كه اصحاب گفتهاند .
 - ١٧روايت شده جايز است كه زن در مناز بچه خود را بردارد و در تشهد يا غري آن او را شري داده
و ساكت كند .
 - ١٨روايت شده كه دست كشيدن به عورت در مناز جايز است و اگر كيس عورت خود را مس كند
باعث قطع مناز منيشود .
 - ١٩روايت شده جايز است كه چيزي را در مناز از لباس خود برتاشد يا بدن خود را
صفحه ٢٠٦
بخاراند يا اگر چيزي الي دندان او رفته و اذيت ميكند آن را خالل منايد يا عضوي از بدن خود را
فشار دهد يا دست را بآب دهان تر كند .
 - ٢٠روايت شده جايز است كه در مناز دو گام يا سه گام پيش برود و با دست يا پا نعلني را پيش
بياورد .
 - ٢١جايز است شمردن آيات با دست و صاف كردن ريگها براي سجده و پاك كردن خاك از صورت
و مرتب كردن لباس .
 - ٢٢حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در مسجد نخامه يعني آب بيني مشاهده فرمودند و
چوب خوشه خرمايئ برداشته بطرف آن رفتند و آن را تراشيدند و قهق ٰري برگشتند و مناز را ادامه
دادند و از اين عمل ده مسأله معلوم ميشود :
اول  -آنكه جايز است كه در مناز به غري محل سجده نظر كنند .
دوم  -آنكه مستحب است كه نخامه را از مسجد برتاشند .
سوم  -استحباب اين كار ولو در حال مناز .
چهارم  -جواز راه رفنت در مناز .
پنجم  -جواز برداشنت چوب خوشه خرما يا چيزي از زمني و انداخنت آن پس از رفع حاجت .
ششم  -جواز حركت دادن دست در مناز بقدر تراشيدن چيزي .
هفتم  -لزوم بازگشنت بطور قهق ٰري به جاي مناز در وقتي كه برميگردد .
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هشتم  -استحباب بازگشت به جاي اول .
نهم  -جواز ادامه دادن مناز و عدم احتياج به اعاده .
دهم  -آنكه انجام طاعت در اثناي مناز منافايت با مناز ندارد .
 - ٢٣مكروه است بسنت چشم در مناز مگر در حال ركوع .
 - ٢٤مكروه است مناز در وقتي كه انسان احساس دفع بول و غايط ميناميد و اين تا وقتي است كه
رضر به مناز نرسد و اگر برسد مناز خواندن با اين حالت جايز نيست و همچنني مناز خواندن با
كفيش كه تنگ است مكروه است .
صفحه ٢٠٧
 - ٢٥مكروه است كه در مناز با دست و رس و ريش بازي كنند و در دل خياالت بناميند و دهان
دره منايند يا خميازه بكشند ( يعني كش و قوس روند كه متدد اعصاب شود ) و جلوي دهان يا
صورت را با لثام ببندند و در مناز عجله منايند و يا وقتي نشستهاند بر قدمها بنشينند و دستها را
جلوي خود روي زمني بگذارند مثل نشسنت سگ يا در سجده دو ذراع را بر زمني فرش كنند يا
انگشتان را بشكنند يا كسالت منايند و حايل شبيه چرت داشته باشند بدون خواب رفنت يا سنگيني
منايند يعني كندي كنند يا انگشتان را در هم فروبرند يا آب بيني را بگريند يا آب دهان بيندازند و
اينكه در ايستادن تورك منايند يعني دستها را بجهت خستگي از قيام بر دو كفل بگذارند يا تكيه بر
يك پا منايند و با ريگها بازي كنند مگر آنكه براي سجده آنها را صاف كنند و مكروه است كه اگر در
حال راه رفنت مناز ميكنند شرت برانند و در خلقت زين كه محرم آنها است تأمل منايند و اما زين كه
نامحرم باشد كه جايز نيست و همچنني رو بطرف راست و چپ كردن كراهت دارد و مناز كردن در
حايل كه شخص شياف با خود برداشته و همني طور مكروه است ناخن و موي ريش را با دندان
قطع كردن و به انگشرت نگاه كردن و به قرآن نظر منودن مثل كيس كه ميخواهد بخواند و مكروه
است مناز در حايل باشد كه مرد موي خود را باالي رس جمع كرده باشد كه اگر كيس در اين حال مناز
بخواند اعاده ميكند .
مقصد دوم
در بيان احكام شك در مناز است و در طي دو مطلب بيان ميشود :
مطلب اول
در شك در ركعات است و در آن مسائيل است :
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 - ١گفته شده هر كس در مناز در هر ركعتي كه باشد در عدد ركعات شك كند جايز است كه بنا را
بر عدد كمرت بگذارد چون كه بآن عدد يقني دارد اما هر گاه متذكر شد كه زياد خوانده اعاده ميكند
و جايز است كه بنا بر اكرث بگذارد يعني بر عدد بيشرت البته در
صفحه ٢٠٨
صوريت كه اين عدد زياده از ركعات مناز نشود مثالً شك بني چهار و پنج نباشد كه بنا بر پنج منيتوان
گذارد و مثل شك بني سه و چهار باشد كه بنا بر چهار ميگذارد و بعد مناز احتياطي بجا ميآورد و
اين شخص هر گاه بعد متذكر شود كه درست و متام خوانده اعاده منيكند و مستحب است كه هر
گاه كيس در مناز دو ركعتي يا دو ركعت اول از چهار ركعتي يا سه ركعتي شك منود اعاده كند و اين
استحباب قوت دارد اگر چه كه مشهور وجوب اعاده مناز است در اين صورتها و اين اعاده باحتياط
نزديكرت است و نبايد ترك شود .
 - ٢در وقت بنا گذاشنت بر اكرث كيفيت مناز احتياط آن است كه بعد از سالم دادن بعدد ركعايت كه
احتامل ميدهد كم خوانده باشد مناز ميخواند يعني اگر احتامل ميدهد كه يك ركعت كم خوانده
يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته ميخواند كه يك ركعت حساب ميشود و اگر احتامل ميدهد
دو ركعت كم خوانده دو ركعت ايستاده ميخواند و براي احتامل سه ركعت بنا بر آنچه كه گفتهاند
دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته ميخواند و مناز احتياط مثل ساير منازها است .
 - ٣در مناز احتياط ديگر سهوي نيست پس اگر در آن شك كرد يا سهو منود چيزي بر او نيست .
 - ٤هر كس بني اينكه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت شك كند سالم ميدهد و دو سجده سهو
بجا ميآورد و هر كس بني سه و پنج شك كند بنا بر يقني ميگذارد يعني بر اقل و مناز را متام ميكند
آن وقت دو سجده سهو بجا ميآورد يا بنا را بر چهار ميگذارد و متام ميكند بعد دو ركعت مناز
احتياط نشسته بجا ميآورد .
 - ٥هر كس در عدد ركعات شك كند بعد گامن او بعدد كمرت برود بهامن گامن عمل ميكند و مناز
احتياطي هم ندارد و اگر گامن او به بيشرت رفت عمل بهامن بيشرت ميناميد و دو سجده سهو بجا
ميآورد .
 - ٦هر كس حالتي پيدا كند كه نداند چقدر مناز خوانده و وهم او هم بعددي نرود مناز را اعاده
ميكند .
صفحه ٢٠٩
 - ٧هر كس در سه چيز پياپي مثالً سه مناز شك كند او كثري السهو است و همني طور كيس كه در
سه چيز پياپي شك منيكند اما عرفاً زياد شك ميكند و خودش اقرار دارد كه سهوش زياد است و از
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حد عادي بيشرت است چنني كساين نبايد ابدا ً به سهو و شك خود اعتنا كنند و بنا را بر هامن قدر
صحيح يقيني ميگذارند كه عمل خايص هم برايشان الزم نباشد و بهمني طور عمل ميكنند تا وقتي
كه شيطان ايشان را واگذارد .
 - ٨اگر مأموم حفظ منوده و امام شك يا سهو كند بشك و سهو خود اعتنا منيكند و بيقني مأموم
ميگريد و اگر امام حفظ منوده مأموم اعتنا به شك و سهو خود منيكند و بيقني او ميگريد .
 - ٩به شيك كه بعد از متام شدن مناز عارض شود اعتنا منيكنند .
 - ١٠به شك در نافله اعتنا منيكنند و مستحب است كه بنا بر اقل بگذارند .
مطلب دوم
در شك در افعال است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه در چيزي از افعال مناز شك كردي كه آيا آن عمل رابجا آوردهاي يا نه اگر از محل آن
نگذشتهاي بجا آور و اگر از آن گذشته و مشغول فعل ديگري از افعال مناز شدهاي اعتنا مكن و
همني طور اگر بعد از متام شدن مناز شك كردي كه فالن فعل را بجا آوردي يا نه اعتنايئ باين شك
منيكني .
 - ٢هر كس گامن برد كه فعيل از افعال مناز را انجام داده اما يقني نكند ميگذرد و مناز خود را
ادامه ميدهد و بعد دو سجده سهو بجا ميآورد .
 - ٣هر كس شك او زياد شده هر گاه شك كرد مناز خود را ادامه ميدهد و اعتنا به شك منيكند .
مقصد سوم
در احكام سهو است و در آن دو مطلب ذكر ميشود :
صفحه ٢١٠
مطلب اول
در سهو در اجزاء مناز است و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١هر كس اذان و اقامه را فراموش كرد تا تكبري گفت ميگذرد و واجب نيست كه اعاده كند بيل
مستحب است كه هر گاه اذان و اقامه را از ياد برد و در مناز بيادش آمد اعاده كند و تأكيد اعاده
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در وقتي كه قبل از ركوع انسان يادش بيايد زياد ميشود و از آن مؤكدتر آنكه قبل از قراءت بياد
آورد و هر گاه اعاده كند با اذان و اقامه اعاده ميكند .
 - ٢هر كس در اذان سهو كند و عباريت را جلوتر يا عقبتر ذكر كند برميگردد بهامن عباريت كه
مقدم بوده و اشتباهاً در آخر ذكر شده بود و از آنجا تا آخر اذان را ميگويد و اگر بياد آورد كه در
اذان سهو شده و در اقامه بود به اقامه ادامه ميدهد و چيزي بر او نيست و روايت شده كه
برميگردد بآن عبارت از اذان و مابعد آن را ميگويد و اگر ذكر عباريت از اقامه را فراموش كرد
برميگردد بهامن عبارت كه فراموش كرده و از آنجا تا آخر اقامه را ميگويد .
 - ٣هر كس فراموش كند كه بني اذان و اقامه فاصله بيندازد چيزي بر او نيست و لكن عمداً بدون
فاصله اذان و اقامه نگويد .
 - ٤مشهوري كه روايت هم دارد اين است كه هر كس تكبرية االفتتاح را فراموش كرد منازش باطل
است و اعاده ميكند و رخصتي روايت شده در باب كيس كه فراموش منوده  ،كه هر گاه نيت تكبري
داشته و فراموش كرده بگذرد و به مناز ادامه دهد و اين البته بعد از وارد شدن به مناز است و در
روايتي است كه اگر ركوع ننموده برگردد يعني دوباره از تكبري رشوع كند و اگر بعد از ركوع متذكر
شد در محلِ تكبريِ ايستادهاي آن تكبري را ميگويد و اگر براي ركوع تكبري گويد هامن از او كفايت
ميكند و اگر بعد از مناز ياد آورد مناز را قضا ميكند و ظاهر از كالم صدوق اين است كه بهمني
روايت عمل مينموده و دور هم نيست .
 - ٥هر كس عمدا ً قراءت را ترك كند مناز او باطل است و هر كس فراموش كرد و قبل از ركوع
يادش آمد قراءت ميكند و اگر بعد از ركوع بياد آورد چيزي بر او نيست و
صفحه ٢١١
مناز را ادامه ميدهد و اگر خواندن سوره حمد را در همه منازش فراموش كرد منازش صحيح است و
بعد از مناز آنچه را كه از او فوت شده قضا ميكند چه از يك ركعت باشد و چه از دو ركعت .
 - ٦هر كس در بلند خواندن و آهسته خواندن سهو كند يا ندانسته رعايت اين دو مطلب را نكند
چيزي بر او نيست و اگر عمدا ً مخالفت كند مناز را اعاده ميكند .
 - ٧روايت شده هر كس سهوا ً ركوع را ترك كند تا وقتي كه دو سجده بجاي آورد آن دو سجده را
رها ميكند و ركوع ميكند بعد سجود ميناميد آن وقت مناز را ادامه ميدهد و اگر بعد از متام شدن
مناز يادش آمد برميخيزد و يك ركعت ديگر مناز ميخواند و آن دو سجده زائد بحساب منيآيند و راه
احتياط روشن است و مخفي نيست ( يعني احتياطاً مناز را اعاده ميكند ) .
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 - ٨هر كس عمدا ً ذكر ركوع و سجود را ترك كند مناز او باطل است و هر كس اين دو ذكر را
فراموش كند لكن قبل از رس برداشنت بياد آورد ذكر ميكند و اگر بعد از آن يادش آمد مناز را ادامه
ميدهد و بعد از مناز ذكر را قضا ميكند .
 - ٩هر كس عمدا ً دو سجده را ترك كند منازش باطل است و اگر فراموش كند و پيش از ركوع بياد
آورد آن دو را بجا ميآورد و اگر بعد از ركوع يادش آمد اعاده ميكند و اگر بگوئيم ركوعي را كه يب
وقت منوده بياندازد هامن طور كه در مسأله ركوع ( مسأله ) ٧گذشت وجهي دارد جز آنكه اين كار
خالف احتياط در دين است و احتياط در اعاده است .
 - ١٠هر كس در مناز واجب خود يك ركعت زياد بخواند آن مناز را بحساب نياورده و اعاده ميكند
و روايت شده در كيس كه پنج ركعت خوانده كه اگر در ركعت چهارم بقدر تشهد نشسته است مناز
او متام است .
 - ١١هر كس در ركعات نافله زياد كرده باشد زائد را مياندازد و مينشيند و تشهد خوانده و سالم
ميدهد .
 - ١٢هر كس يك سجده را فراموش كند و قبل از ركوع بياد آورد واجب است كه آن
صفحه ٢١٢
سجده را بجا آورد و اگر بعد از ركوع يادش آمد ادامه ميدهد و بعد از سالم سجده را قضا ميكند
و همينطور هر گاه بعد از سالم يادش آيد هر وقت كه باشد آنچه را كه فوت شده بجا ميآورد .
 - ١٣هر كس تشهد اول را فراموش كند و پيش از ركوع بياد آورد آنرا ادا ميكند و اگر بعد از ركوع
يادش آمد ميگذرد و بعد از مناز قضا ميكند و هر كس تشهد دوم را سهوا ً نخواند و قبل از متام
كردن مناز يادش آمد ميخواند و اگر بعد از انرصاف از مناز يادش آمد تشهد را قضا ميكند .
 - ١٤هر كس در مناز وتر تشهد را فراموش كرد تا داخل ركعت سوم شد و ركوع منود آن وقت
يادش آمد جايز است كه برگردد به تشهد بخالف مناز واجب .
 - ١٥هر كس سهوا ً در غري موضع تسليم سالم دهد و قبل از آنكه عميل منايف اعامل مناز بكند
متذكر اين نقيصه بشود يا بعد از آنكه عميل غري از اعامل مناز انجام داد متذكر شود لكن آن عمل
از اعاميل نباشد كه اگر آن را سهوا ً هم كيس بجاي آورد منازش باطل است مثل پشت كردن بقبله
بلكه از قبيل حرف زدن باشد كه سهوي آن مبطل نيست در اين صورتها سالمي را كه داده رها
ميكند و دنباله مناز را متام ميكند .
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 - ١٦هر كس در قسمتي از مناز خود سهو كرد آنچه را كه از او فوت شده عينا بعد از مناز قضا
ميكند .
مطلب دوم
در احكام دو سجده سهو است و در آن مسائيل است :
 - ١در سجده سهو واجب هامن دو سجده است بدون تكبري و تسبيح و ذكر و تشهد و سالم و
احتياط در آن است كه ذكر مأثور را ترك نناميند .
 - ٢مستحب است كه امام وقتي ميخواهد سجده سهو بجا آورد براي متوجه كردن كساين كه پشت
رس او هستند قبل از سجود و بعد از آن الله اكرب بگويد .
 - ٣گفته شده مستحب است كه ذكر مأثور را در دو سجده سهو بگويند و آن اين است  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه
َو بِاللّٰ ِه ا َللّٰ ُه َّم َص ِّل َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد  .و يا اين ذكر كه بگويند  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو
صفحه ٢١٣
َلس ٰال ُم َعلَ ْي َك اَيي َها النَّب يِي َو َر ْح َم ُة اللّٰ ِه َو بَ َركٰات ُ ُه  ،و نزديكرت باحتياط آن است كه نوع ذكر را ترك
بِاللّٰ ِه ا َّ
نكنند .
 - ٤وقت دو سجده سهو يا بعد از سالم است يا قبل از آن و اگر فراموش كرد هر وقت يادش آمد
آن دو را بجا ميآورد .
 - ٥سهوي در سجدههاي سهو نيست يعني اگر شك كرد كه يك سجده كرده يا دو سجده اعتنايئ به
شك منيكند و بنا را بر آن ميگذارد كه هر دو سجده را بجا آورده .
 - ٦روايت شده كه سجده سهو براي كيس واجب است كه منيداند در مناز خود زياد كرده يا كم اما
كيس كه ميداند اشتباه او چه بوده و آن را تصحيح كرده يا قضا منوده ديگر سجده هاي سهو را
نبايد بجا آورد و راه نجات آن است كه هر گاه در مناز حرف بزند از روي فرامويش دو سجده سهو
بجا آورد و همني طور هر گاه شك كند بني سه و چهار و ظن او بيشرت بطرف چهار رود و هر گاه
شك منود بني دو و چهار و بنا بر كمرت گذاشت و هر گاه سهوا ً تشهد نخواند و بعد از گذشنت از
محل يادش آمد و هر گاه سهوا ً سجده را فراموش كرد و بعد از گذشنت از محل آن بياد آورد و هر
گاه در موضع ايستادن بنشيند يا برعكس يا در محل تسبيح قراءت كند و بالعكس و هر گاه نداند
كه در مناز خود چيزي زياد كرده يا كم و در شك بني چهار و پنج كه در همه اين موارد راه نجات
آن است كه دو سجده سهو بجا آورد .
 - ٧مستحب است كه براي هر زياده و نقصاين كه در مناز واقع شود دو سجده سهو بجا آورند .
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 - ٨اگر مأموم حفظ منوده امام اعتنايئ به سهو خود منيكند و اگر امام حفظ كرده مأموم اعتنا به
سهو مقصود از نفي سهو در اينجا نفي شك است و عمل كردن مبوجب آن نه سهو مبعني زياده و
نقيصه  .حاشيه از مرحوم آقاي حاج زينالعابدين خان (اع) است .
خود منيكند ( يعني هر كدام سهو منودند لكن ديدند كه ديگري متوجه بوده و حفظ منوده و به
قول يا عمل اشاره ميكند كه صحيح اين طور است بايد سهو كننده تبعيت آن را بناميد كه حفظ
كرده و سهو او با حفظ طرف ديگر اعتباري
صفحه ٢١٤
ندارد كه بخواهد باحكام سهو عمل كند بلكه هامنوقت خطا را اصالح ميكند ) و اعتنايئ به سهو
در نافله نيست و همچنني در عميل كه براي متاميت مناز ميكنند مثل مناز احتياط و سجده سهو كه
در همه اين موارد در صورت سهو اعتنا منيكند و ميگذرد و فرض را بر صحت ميگذارد .
 - ٩مأموم هر گاه پشت رس امام سهو منايد نبايد سجدههاي سهو را بجا آورد ولو آنكه از اول مناز تا
آخر آن سهوا ً هيچ نگفته باشد نه تكبريي و نه تسبيحي و نه تشهد و نه قراءيت چون امام متكفل
همه اين امور هست مگر تكبرية االحرام چرا كه منازي نيست مگر به افتتاح .
 - ١٠هر كس مناز وتر بخواند بعد يادش آيد دو ركعت از مناز شب را فراموش كرده آن دو ركعت را
ميخواند بعد دوباره وتر ميخواند .
 - ١١كيس كه ميرتسد شك كند مستحب است كه مناز را تخفيف دهد ( يعني از مستحبات آن كم
كند ) .
 - ١٢روايت شده كيس كه مناز ظهر را خواند و رشوع به مناز عرص كرد و چون دو ركعت از عرص
بجا آورد يقني منود كه از مناز ظهر فقط دو ركعت خوانده پس اگر بني دو مناز عميل كرده كه باعث
قطع مناز است هر دو را اعاده ميكند و اگر نكرده اين دو ركعت آخري را كه بجا آورده بجاي تتمه
مناز ظهر قرار ميدهد و از آن دو ركعتي كه بعنوان مناز عرص بجا آورده بود رصف نظر ميكند و بعد
از آن مناز عرص ميخواند .
باب پنجم
در مناز مسافر است و مناز كيس كه ميرتسد و در آن سه مطلب است :
مطلب اول
در بيان رشوط قرص است يعني مناز شكسته خواندن و مطالبي كه مربوط بآن ميشود و در اين
مطلب مسائيل است :
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صفحه ٢١٥
 - ١هامن طور كه در حرض واجب است كه مناز را متام بخوانند واجب است كه در سفر مناز را
بشكنند .
 - ٢هر كس در سفر بدون اطالع از مسأله مناز را متام خوانده اعادهاي بر او نيست .
 - ٣واجب است تقصري يعني شكسنت مناز هنگامي كه مسافت مسافرت به دو بريد برسد يعني
هشت فرسخ بشود كه عبارت از بيست و چهار ميل است و آن مسافتي است كه قطار شرتان در
يك روز ميپياميد نه مسافتي كه اسرت و چارپاي رسيع السري ميپياميند ( بريد بيست و چهار
كيلومرت است و مسافت رشعي سفر  ٤٨كيلومرت است ) .
 - ٤مسافتي كه در رشع معترب است دو بريد است چه فقط رفنت اينقدر شود يا رفنت و برگشنت كه
يك بريد بروند و يك بريد برگردند چه هامن روز كه مريوند برگردند و چه آنكه روز ديگري برگردند
و اين تا وقتي است كه سفر را قاطعي قطع نكند مث ًال در بني راه بوطن خودش نرسد يا در جايئ
قصد اقامت نكند .
 - ٥هر كس سفر كند و در زميني قصد اقامت ده روز بناميد سفر او قطع ميشود و مثل اشخايص
كه مسافر نيستند بايد مناز متام بخواند و همچنني هر كس در زميني يك ماه در حال ترديد مباند كه
هر روز ميگويد يا فردا مريوم يا پسفردا چنني كيس مناز خود را شكسته ميخواند و چون يك ماه يا
يس روز گذشت بعد از آن مثل كيس كه حارض آن واليت است متام ميخواند ولو آنكه يك مناز فقط
مانده باشد و بعد سفر كند .
 - ٦هر كس در اثناء سفر به وطن خود برسد سفرش قطع ميشود و متام ميخواند و منظور از وطن
هر منزيل است كه آن را براي خود وطن ميگريد و در آن اقامت ميكند يا آنكه عرفاً گفته ميشود
آنجا وطن او است از موالي خود برادرم اجل الله شأنه در مورد كيس كه وارد بلدي ميشود كه وطن
اوست و هنوز وارد خانه خود نشده و مث ًال در خانه برادرش است و ميخواهد پس از آن بخانه رود
سؤال منودم كه آيا در خانه برادرش متام ميخواند يا قرص ميكند فرمودند قرص ميكند  .زينالعابدين
فرزند مصنف (اع) .
.
صفحه ٢١٦
 - ٧هر كس در سفر به ملك يا زمني خود برسد و در آن محل منزيل كه در آن اقامت كند نداشته
باشد مختار است كه مناز را قرص منوده و روزه را افطار كند يا متام بخواند و روزه بگريد ولو آنكه در
آنجا فقط يك درخت نخل داشته باشد .
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 - ٨براي آنكه شكسنت مناز واجب شود رشط است كه سفر سف ِر معصيت نباشد كه اگر سفر حرام
باشد بايد مناز را متام بخواند و روزه بگريد و همني طور است هر كس براي شكار برود چون كه آن
حق نيست بيل در صوريت كه براي تهيه قوت خود يا خانوادهاش به شكار رود قرص و افطار ميكند .
 - ٩هر كس برادر خود را مشايعت كند قرص و افطار ميكند و شكسنت مناز و روزه و مشايعت برادر
منودن بهرت است از روزه گرفنت و مناز متام خواندن و حق برادر را ترك منودن .
ُ - ١٠مكاري ( يعني چارپادار ) و شرتدار و مالّح و چاپار و چوپان و مأمور جمعآوري خراج و
تاجري كه در تجارت خود دوره ميگردد و از بازاري به بازاري مريود و بدوي يعني بياباننشيني كه
در كوچ و حركت است همه اينها اگر سفر كسب و شغل آنها است بايد متام بخوانند و همني طور
هر كس سفر شغل و كسب او است و معروف بآن است .
ُ - ١١مكاري ( يعني كيس كه چارپا دارد و كرايه ميدهد و همراه چارپايان سفر ميكند ) هر گاه كه
ده روز يا بيشرت در منزل خود يا در جاي ديگري با قصد وقوف ده روز يا بدون آن مباند فقط در
سفري كه بعد از اين اقامت ميكند منازش شكسته است و در سفرهاي ديگري كه پس از آن ميناميد
متام ميخواند  .و هر گاه مكاري و شرتدار از سري معمول خود رسيعرت حركت كنند قرص منايند و
روايت شده بني دو منزل مناز را قرص ميكنند و در منزل متام ميخوانند .
 - ١٢مسافر از وقتي كه از منزل خود خارج شود شكسته ميخواند تا برگردد مبنزل و حد تر ّخص
يعني حدي كه به مسافر رخصت دادهاند كه چون بعد از حركت بآنجا رسد افطار كند آنقدري
است كه خانه و اهل بيت او از چشمش پنهان شوند نه آن
صفحه ٢١٧
اندازه كه عامرات شهر را نبيند چونكه اگر بنا بر اين باشد حد درستي منيتوان براي آن تعيني كرد
مگر باجتهادات .
 - ١٣سفر زميني و دريايئ فرقي با هم ندارند و از حيث مسافت حكم آنها ييك است .
 - ١٤كيس كه او را باكراه به سفري بربند حكم او مثل كيس است كه خودش باختيار رفته باشد بيل
جز در صورتيكه اسري باشد و نيت ادامه سفر نداشته باشد و هر آن در صدد گريخنت است و عزم
رفنت هشت فرسخ ندارد كه در اين حالت قرص منيكند .
مطلب دوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
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 - ١قرص در سفر بر كيس واجب است كه علم دارد بايد در سفر قرص كرد و متذكر است اما كيس
كه منيداند يا كيس كه يادش رفته و قرص ننموده چيزي بر او نيست .
 - ٢هر گاه كيس كه جاهل به مسأله است در سفر متام بخواند يا وقت اقامت در اثناي سفر
ندانسته قرص منايد اعادهاي بر او نيست .
 - ٣كيس كه فراموش كرده و در سفر مناز را متام خوانده اگر تا وقت باقي است يادش آيد اعاده
كند و اگر وقت گذشته اعادهاي ندارد .
 - ٤هر كس ندانسته مناز مغرب را در سفر قرص كند قضا و اعادهاي بر او نيست .
 - ٥هر منازي كه قرص ميشود نافله ندارد و هر مناز متامي نافله خود را دارد و مناز شب در سفر
قرص منيشود .
 - ٦دو ركعت مناز نشسته كه بعد از عشا ميخوانند جزو پنجاه ركعت نيستند و در سفر و حرض
قرص منيشوند .
 - ٧هر كس قصد ده روز كند بعد نيت كند كه قبل از انقضاي آن ده روز راهي سفر شود اگر اين
تغيري تصميم او بعد از آن است كه يك مناز را متام خوانده بقيه منازها را هم تا وقتي كه در محل
اقامت خود باشد متام ميخواند اما اگر قبل از آنكه منازي بخواند بفكر سفري افتاد مختار است اگر
نيت ده روز منيكند مناز او قرص است و اگر
صفحه ٢١٨
نيت كرد كه ده روز مباند درست ميخواند و هر كس در وسط مناز قصد ده روز كرد متام ميخواند
و هر كس در وسط مناز از اقامت ده روز منرصف شد اگر قبل از ركعت سوم است قرص ميكند و
اگر داخل در ركعت سوم شده متام ميكند و بعد بجهت احتياط در دين مناز را بطور شكسته اعاده
ميكند .
 - ٨واجب نيست منزيل كه شخص وطن خود قرار داده ملك او باشد بلكه منزل يعني جايئ كه در
آنجا اقامت منوده ولو آنكه كيس باو اجازه اقامت داده و منزيل در اختيار او گذاشته باشد .
 - ٩هر كس سفر كند و در ضمن سفر به ملك يا دهي كه دارد برسد در آنجا بني قرص و امتام مخري
است و در غري ملك خودش در سفر واجب است كه قرص كند .
 - ١٠هر كس بقصد مالقات پادشاه ستمكاري سفر كند و نيت او حق نباشد بايد مناز را متام بخواند
و روزه بگريد و سفر او حق نيست .
صفحه | 221

 - ١١مسافر در حرم خدا و حرم پيغمرب او و حرم امري املؤمنني و حرم حرضت سيد الشهداء صلوات
الله عليهم مختار است اگر خواست قرص ميكند و اگر خواست متام و فضيلت در امتام است و مناز
بسيار خواندن در آنها  ،و حرم خداوند يك بريد است در يك بريد يعني دوازده ميل در دوازده ميل
و حرم حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله نيز بهامن اندازه است يعني يك بريد در يك بريد و آن
مابني دو سنگستان مدينه واقع است يعني رسزميني كه سنگستانهايئ با سنگهاي سياه و درشت آن
را در ميان گرفته و حد آن از ظل عائر است تا ظل وعري ( عائر و وعري دو كوه هستند در خارج
شهر مدينه ) و حرم حرضت امرياملؤمنني عليه السالم كوفه است و مضافات اطراف آن تا نجف و
حرم حرضت سيدالشهداء عليه السالم پنج فرسخ در پنج فرسخ است از چهار طرف قرب .
 - ١٢مستحب است كه مسافر در نزد قرب حرضت امام حسني عليه السالم و در مكه و مدينه و
مشاهدي كه حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله ترشيف داشتهاند و در مسجد كوفه منازهاي
سنتي بجا آورد .
صفحه ٢١٩
 - ١٣هر كس در حرض باشد و وقت مناز برسد و مناز نخواند تا سفر كند مناز او قرص است و هر
كس در سفر باشد و وقت مناز برسد و مناز نخواند تا وارد بر اهل خود شود مناز متام ميخواند .
 - ١٤مستحب مؤكد است كه بعد از هر منازي كه شكسته ميخوانند يس مرتبه تسبيحات چهار گانه
را ذكر كنند كه باعث متاميت مناز است .
 - ١٥هر كس قصد مسافت يعني هشت فرسخ ندارد لكن كمكم بقدر مسافت سري كند مناز را متام
ميخواند اما در بازگشت اگر نيت دارد به شهر و منزل خود برگردد ميشكند .
 - ١٦هر كس نيت هشت فرسخ دارد لكن بعد از چهار فرسخ سري قصدش عوض شود در برگشنت
مناز او شكسته است و اگر نرسيده به چهار فرسخ نيت او عوض شود در بازگشت درست ميخواند و
واجب نيست كه آنچه در رفنت قرص كرده اعاده كند جز آنكه مستحب است .
مطلب سوم
در مناز ترس است و امثال آن و در آن مسائيل است :
 - ١خائف يعني كيس كه در حال ترس است واجب است كه مناز را قرص كند در سفر باشد يا حرض
.
 - ٢مستحب است مناز جامعت براي خائفني و كيفيت آن چنني وارد شده است كه امام ميايستد و
عده اي از اصحاب او ميآيند و پشت رس او ميايستند و عدهاي در مقابل دشمن ميايستند پس
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امام با آنها كه پشت رس او هستند يك ركعت ميخواند پس برميخيزد و آنها هم برميخيزند و امام
هامن طور ميايستد لكن مأمومني او ركعت ديگري خوانده سالم ميدهند و مريوند و بجاي ياران
خود پيش روي دشمن ميايستند و آنعده كه جلوي دشمن بودند ميآيند پشت رس امام و امام
ركعت دوم خود را با آنها ميخواند و مينشيند و آنها برخاسته ركعت ديگري ميخوانند آن وقت
امام
صفحه ٢٢٠
سالم ميدهد مناز را و امام و اين مأمومني با يك تسليم مناز را متام ميكنند و در مغرب هم بهمني
صورت است و امام ميتواند با دسته اول يك يا دو ركعت بخواند و با دسته دوم باقي مناز را
ميخواند .
 - ٣هر كس از دزدي يا درندهاي يا دشمني برتسد واجب است كه هر طور براي او ميرس و ممكن
است مناز بخواند ولو بطور اشاره ولو بر پشت حيوان باشد يا روي او بطريف غري از قبله باشد و بر
مند زين تيمم ميكند يا بر يال حيوان و چنني كيس بايد صرب كند و آخر وقت مناز بخواند و هنگام
تكبرية االحرام اگر توانست رو بقبله ميكند بعد ميگردد بطريف كه بدليل ترسش ميخواهد آنطرف را
ببيند و مراقب باشد و تا ميرس شود سعي ميكند روي او بقبله باشد .
 - ٤در حال جنگ و حمله بدشمن و حااليت كه طرفني مخاصمه سعي در حمله بيكديگر و عقب
راندن ديگري ميكنند براي هر منازي كايف است كه دو تكبري بگويند جز مغرب كه سه تكبري ميگويند
و اين تكبريها بجاي همه واجبات مناز است و البته اين در وقتي است كه نتواند باشاره مناز بخواند
و گر نه در حال جنگ و حمله تكبري ميگويد و با اشاره مناز ميخواند و روي او بهر طرف كه هست
مانعي ندارد .
 - ٥واجب است كه اسري هر طور براي او ممكن است مناز بخواند ولو باشاره .
 - ٦كيس كه در گِل مانده و يا در آب افتاده و مرشف به غرق است بطور امكان مناز ميخواند و در
فرائض آنچه را كه نتوانند انجام دهند از آنها برداشته است و جز در سفر يا خوف تقصري منيكنند .
 - ٧كيس كه مأمور است در مقابل دشمن بايستد و حركت نكند و مراقب باشد مناز را با اشاره بر
پشت حيوان بجا ميآورد و براي تكبري اول اگر توانست رو بقبله ميكند ويل ديگر بعد بطرف قبله
منيگردد و روي او بهامن طريف است كه روي حيوان اوست و آنچه از واجبات مناز را كه توانست
بجا ميآورد .
 - ٨خائف اختيار دارد كه روي حيوان با قراءت حمد و سوره مناز كند يا روي زمني با قراءت حمد
تنها و اين در صورت امكان است و ترتيب اول بهرت است .
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صفحه ٢٢١
باب ششم
در مناز جمعه و عيدين است و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در مناز جمعه است و در آن سه مطلب است :
مطلب اول
در كساين است كه مناز جمعه بر آنها واجب است و كساين كه بر آنها واجب نيست و در آن
مسائيل است :
 - ١مناز جمعه بر همه مردم واجب است مگر ده گروه صغري و كبري ( يعني كيس كه بواسطه كرب
سن معذور است ) و مجنون و مسافر و غالم و زن و مريض و نابينا و كيس كه فاصله او تا محل
برپايئ مناز جمعه بيشرت از دو فرسخ باشد و كيس كه بجهت خوف يا علت ديگري عذر دارد .
 - ٢بايك نيست كه مناز جمعه را در وقت باران ترك كنند .
 - ٣اهل دهات هر گاه كيس را داشته باشند كه خطبه بخواند جمع ميشوند هر گاه الاقل پنج نفر
باشند و گر نه چهار ركعت ميخوانند ( يعني مناز ظهر عادي ) .
 - ٤غالم و زن و مسافر هر گاه حارض باشند در محل مناز  ،ديگر رخصت از آنها ساقط است و بايد
مناز جمعه بخوانند لكن اگر در محل نباشند بآنها اجازه داده شده كه حارض نشوند .
 - ٥بر امام است كه اشخايص را كه بجهت َدين يعني بدهي زنداين هستند به مناز جمعه و عيد
بفرستد و كيس را همراه آنها ميفرستد كه پس از امتام مناز آنها را به زندان بازگرداند .
 - ٦مناز جمعه و خطبه خواندن بر كمرت از پنج نفر كه ييك امام و چهار مأموم باشد نيست و براي
پنج نفر هم مستحب است و از مناز واجب كفايت ميكند و چون هفت نفر از مسلمني جمع شوند
كه ييك امام باشد واجب ميشود و منشأ عدد هفت از آنجا
صفحه ٢٢٢
است كه امام است و قايض او و كيس كه ادعاي حقي دارد و كيس كه بر او ادعا شده و دو شاهد
و كيس كه پيش روي امام حد ميزند بعد اين عدد درباره غري آنها جاري شده .
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 - ٧مناز جمعه مخصوص بامام مسلمني است كه معصوم و مطهر است يا كيس كه بطور خاص از
طرف ايشان نصب شود اما وقتي كه هيچكدام نباشند مستحب است و هر گاه امامي داشته باشند
كه خطبه بخواند از مناز فريضه كفايت ميكند .
 - ٨بني دو مناز جمعه واجب است كه سه ميل فاصله باشد (  ٦كيلومرت ) پس هر گاه فاصله آنها
يك فرسخ است دو جامعت جداگانه مناز ميخوانند و اگر كمرت است بايد جمع شوند و با يك امام
مناز بخوانند .
مطلب دوم
در كيفيت مناز جمعه است و در آن مسائيل است :
 - ١در مناز جمعه دو خطبه واجب است و بايد مشتمل بر حمد پروردگار و ثناي او باشند و در
خطبه اول امام وصيت به تقواي خداوند ميكند و بعد يك سوره كوچك از قرآن ميخواند و
مينشيند و بعد برميخيزد و حمد و ثناي خدا را بجا ميآورد و درود بر محمد و آلمحمد و امئه
مسلمني (ع) ميفرستد و براي مردان و زنان مؤمن استغفار ميكند و هر چه كه امري ميخواهد بگويد
از حوائج و امتام حجتها و ترساندن مردم و دعاء و امر و نهيهايئ كه ميخواهد مبردم اعالم كند و
صالح و فساد ايشان را بگويد همه اينها را در خطبه دوم ميگويد و خطبه اول مخصوص به ثناي
خداوند و متجيد و تقديس او است عز و جل .
 - ٢اويل آن است كه در خطبه اكتفا بهامن عبارات مأثور منايند .
 - ٣واجب است كه خطيب ايستاده خطبه بخواند و بني دو خطبه بنشيند نشستني كه در آن سخن
نگويد همني اندازه كه بني دو خطبه فاصلهاي بيفتد بقدر خواندن يك سوره قل هو الله احد .
 - ٤وقت رشوع خطبه اول زوال آفتاب است پس چون آفتاب ازسمت الرأس زايل
صفحه ٢٢٣
شد خطيب برخاسته خطبه ميخواند و پائني ميآيد و بدون فاصله مناز ميخواند چرا كه وقت آن
تنگ است و وقت مناز از زوال آفتاب است تا گذشنت ساعتي .
 - ٥سزاوار است كه امام برد مياين يا عدين و عاممه بپوشد و بر كامين يا عصايئ تكيه دهد .
 - ٦واجب است كه خطبه قبل از مناز باشد .
 - ٧از سنت است كه چون امام بر منرب صعود كند وقتي كه رو مبردم كرد سالم كند .
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 - ٨حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله وقتي كه براي مناز جمعه بريون ترشيف ميآوردند روي منرب
مينشستند تا مؤذنني از اذان فارغ شوند .
 - ٩وقتي كه امام روز جمعه خطبه ميخواند تا از خطبه فارغ نشده سزاوار نيست كه كيس حرف
بزند پس چون خطبه خواند مردم ميتوانند كه سخن بگويند تا وقتي كه مناز رشوع شود .
 - ١٠مادام كه امام خطبه ميخواند سزاوار نيست كه مردم رو باين طرف و آن طرف منايند مگر
هامن اندازه كه در مناز جايز است .
 - ١١وقتي كه امام خطبه ميخواند سزاوار نيست كيس مناز بخواند مگر آنكه يك ركعت خوانده
باشد آن وقت امام براي خطبه برخيزد كه در اين وقت يك ركعت اضافه ميكند و متام ميناميد .
 - ١٢وقتي كه امام خطبه ميخواند او قبله مأمومني است و مأمومني قبله او پس سزاوار است كه
امام رو بايشان كند و ايشان رو بامام منايند .
 - ١٣مناز جمعه مثل ساير منازها است جز آنكه دو قنوت دارد ييك در ركعت اول پيش از ركوع و
بعد از قراءت و ييك در ركعت دوم بعد از ركوع .
 - ١٤هر كس بامام برسد قبل از آنكه ركوع دوم را بجا آورده باشد به مناز جمعه رسيده و اگر بعد
از ركوع آخر رسيد مناز او چهار ركعت است مثل ظهر .
 - ١٥هر كس به خطبه نرسيد مناز جمعه را ميخواند و براي او كايف است .
 - ١٦هر كس جامعت بر او فشار آورد و در كنار ديواري يا ستوين قرار گريد و نتواند با
صفحه ٢٢٤
امام ركوع و سجود منايد تا وقتي كه جامعت رس بردارند مانعي ندارد كه پس از آنها ركوع و
سجود كرده و بعد ملحق به بقيه شود .
 - ١٧هر كس همراه امام تكبري گفت و ركوع كرد و فشار جمعيت مانع از سجده او باشد و مردم
براي ركعت دوم برخاستند و او هم همراه مردم برخاست و در ركعت دوم نتوانست ركوع كند و
سجده را بجا آورد بايد نيت كند كه اين دو سجده براي ركعت اول او باشد و چون امام سالم داد
برميخيزد و يك ركعت ديگر ميخواند و دو سجده بجا ميآورد بعد تشهد خوانده سالم ميدهد و اگر
نيت نكرده باشد كه دو سجده او متعلق به ركعت اول باشد كايف نيست و بايد دو سجده بجا آورد
و نيت كند كه آن دو متعلق به ركعت اولند و بعد يك ركعت كامل بخواند .
 - ١٨اذان سوم روز جمعه بدعت است و بنظر مريسد كه منظور از آن اذان عرص است .
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مطلب سوم
در آداب روز جمعه است و شب آن و در آن مسائيل است :
 - ١روز جمعه افضل اعياد و بهرتين روزها است حسنات در آن بطور مضاعف حساب ميشوند و
سيئات در آن محو ميگردند و درجات انسان در آن باال مريود و شب آن هم مثل آن است .
 - ٢مستحب است بيدار بودن شب جمعه براي عبادت .
 - ٣هر كس بخواهد عمل خريي انجام دهد مستحب است كه آن را روز جمعه بجا آورد .
 - ٤مستحب است كه در روز جمعه زود مبسجد روند يعني در وقتي بروند كه آفتاب باندازه طول
نيزهاي باال آمده باشد و اگر ماه رمضان است زودتر از اين بروند .
 - ٥مستحب است كه روز پنجشنبه براي جمعه مهيا شوند كه وقت در اين روز تنگ است و آفتاب
ركودي در آن ندارد .
 - ٦مستحب است كه در روز جمعه و شب جمعه منازهايئ را كه ترغيب فرمودهاند بجا آورند .
صفحه ٢٢٥
 - ٧نوافل جمعه بيست ركعت است در روز جمعه و در هر وقت روز كه باشد خوانده ميشود و
افضل آن است كه شش ركعت را صبح زود بخوانند و شش ركعت را كمي بعد از آن و شش ركعت
را كمي بعد و دو ركعت در وقت زوال و توزيع اين نوافل بطورهاي ديگر هم روايت شده .
 - ٨مستحب است كه شب جمعه و روز جمعه دعاهاي وارده در آن را بخوانند و صلوات بر محمد
و آلمحمد (ع) بفرستند .
 - ٩مستحب است كه هر روز جمعه هزار بار صلوات بر محمد و آلمحمد (ص) بفرستند و در
باقي روزها روزي صد صلوات و صلوات مخصويص كه روايت شده و وقت آن بعد از مناز عرص روز
جمعه است .
ِ
ساعت استجابت دعا است و
 - ١٠هر گاه وقت غروب نصف قرص آفتاب پنهان شود اين ساعت
همني طور وقتي كه خطيب از خطبهها فارغ ميشود تا زماين كه مردم صفها را راست كنند براي
مناز و همچنني آخر روز تا غروب آفتاب و در وقت ظهر هنگام زوال آفتاب .
 - ١١مستحب است كه بعد از مناز صبح روز جمعه سوره الرحمن بخوانند و چون به آيات  :فَ ِبأَ ِّي
ِيش ٍء ِم ْن آالٰ ۤئِ َك َر ِّب اُكَذ ُِّب  ،و مستحب
ٰآالۤ ِء َربِّك ُٰام ت ُ َك ِّذبٰانِ برسند بعد از هر يك بگويند ٰ :ال ب َ ْ
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است كه سوره كهف و بني ارسائيل و طواسني سه گانه و سوره صۤ را در هر شب جمعه و سوره
نساء را روز جمعه بخوانند و همچنني در روز جمعه سوره اعراف و هود و كهف و صافات را
بخوانند و اعاميل را كه در اين روز بآنها ترغيب شده بجا آورند و آن اعامل بسيارند و در جاي خود
ذكر شدهاند .
 - ١٢روز جمعه و شب آن شعر خواندن مكروه است اگر چه كه شعر حق باشد .
 - ١٣پيش از مناز روز جمعه سفر مكروه است اما بعد از آن جايز است و بآن بركت ميجويند .
 - ١٤مستحب است كه روز جمعه رس را با خطمي بشويند و شارب و ناخنها را بگريند و دعاهاي
وارده را بخوانند .
صفحه ٢٢٦
 - ١٥هر كس ناخنهاي او كوتاه است و گرفنت الزم ندارد همني قدر سوهاين بآنها بزند .
 - ١٦عطر زدن روز جمعه مستحب است .
 - ١٧حجامت روز جمعه مكروه است .
 - ١٨تنوير روز جمعه كراهت ندارد بلكه مستحب است .
 - ١٩مستحب است كه روز جمعه زينت كنند و غسل منايند و ريش را شانه بزنند و پاكيزهترين
لباسهاي خود را بپوشند و هيأت مرتبي داشته باشند .
 - ٢٠براي زنان هم از پري و جوان مستحب است كه در جمعه عطر بزنند و زينت كنند هامن طور
كه براي مردان استحباب دارد .
 - ٢١مستحب است كه در هر روز جمعه براي اهل خانه ميوه و گوشتي بياورند كه آنها از آمدن
جمعه خوشحال باشند .
 - ٢٢مستحب است كه انسان روز جمعه و شب آن با عيال خود جمع شود و اين صدقهاي است از
تو بر او .
 - ٢٣مستحب است روزه گرفنت در روز جمعه و زيارت قبور و صدقه دادن .
مقصد دوم
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در مناز عيدين است و در آن دو مطلب است :
مطلب اول
در وجوب و كيفيت آن است و در آن مسائيل است :
 - ١مناز عيدين سنتي است واجب .
 - ٢در روز عيد فطر و قربان منازي نيست مگر با امام معصوم مثل جمعه .
 - ٣مناز عيدين بر مسافر و زن و مريض واجب نيست .
 - ٤وقتي كه جامعت هفت نفر باشند كه ييك امام است مناز واجب ميشود و وقتي پنج نفر شوند
مستحب ميشود .
صفحه ٢٢٧
 - ٥مناز عيدين بر همه كس واجب است مگر آنان كه استثنا شدهاند .
 - ٦مستحب است كه در غيبت امام در عيدين انسان غسل كند و عطر بزند و تنها در خانه خودش
مناز عيد بخواند .
 - ٧در مناز عيدين اذان و اقامه نيست لكن سه مرتبه ندا ميدهند الصلوة و اذان آن طلوع آفتاب
است و بعد از طلوع آن مردم بريون مريوند و قبل و بعد از آن منازي نيست .
مصيل در مسجد حرضت پيغمرب صيل
 - ٨بطور خاص در مدينه مستحب است كه قبل از رفنت به ٰ
الله عليه و آله دو ركعت مناز بخوانند .
 - ٩مناز عيد دوازده تكبري دارد يك تكبري براي افتتاح است بعد قراءت ميكني بعد شش تكبري
ميگويئ و بني آن شش تكبري پنج قنوت ميخواين و بعد از تكبري ششم ركوع ميكني و چون رس از
ركوع برداشتي سجده ميكني و برميخيزي و قراءت ميكني و در اين ركعت پنج تكبري ميگويئ و بني
هر دو تكبري قنوت ميخواين و با گفنت تكبري پنجم ركوع ميكني و براي هر تكبري دستهاي خود را باال
ميآوري و در عدد تكبريها روايات ديگري هم شده و صداي خود را پائني ميآوري همني اندازه كه
شخص كنار تو بشنود .
 - ١٠مستحب است كه در مناز عيد سوره شمس و غاشيه و اشباه آنها را بخوانند .
 - ١١مستحب است كه با هر تكبري دستها را باال بربند .
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 - ١٢مستحب است بعد از مناز دو خطبه بخوانند مثل خطبههاي جمعه و كمي بني دو خطبه
مينشيند .
 - ١٣مستحب است كه خطيب روز عيد برد بپوشد و عاممه ببندد چه در زمستان باشد و چه در
تابستان و پرياهن هم پوشيده باشد و بر َع َنزه يعني نيزه عصا مانندي كه در انتهاي آن رسنيزه آهني
داشته باشد تكيه دهد .
 - ١٤توقف براي استامع دو خطبه واجب نيست هر كس خواست ميامند و گوش ميدهد و هر
كس خواست برود مريود و مانعي ندارد .
صفحه ٢٢٨
 - ١٥مستحب است كه منرب منربي باشد كه آن را جابجا نكنند و براي امام چيزي از گِل ميسازند
كه بر آن ايستاده و خطبه ميخواند بعد پائني ميآيد .
فذلكه
هر گاه كيس بخواهد مناز عيد بخواند رو بقبله كرده ميگويد الصلوة الصلوة الصلوة بعد با تكبرية
االفتتاح مناز را رشوع ميكند آن وقت الحمد ميخواند با سوره شمس يا سورهاي شبيه بآن بعد تكبري
گفته دستها را براي تكبري باال ميآورد بعد قنوت ميخواند هر چه بخواهد بعبارات نيكو و اگر
خواست از قنوتهاي مأثور ميخواند بعد دوباره ميگويد الله اكرب و دستها را براي تكبري باال ميآورد
بعد قنوت ميخواند و براي بار سوم دستها را باال آورده تكبري ميگويد و دوباره قنوت ميخواند و باز
دستها را باال آورده تكبري چهارم را ميگويد و قنوت ميخواند آنگاه براي مرتبه پنجم دستها را باال
برده تكبري ميگويد بعد قنوت ميخواند آنگاه تكبري ميگويد براي ركوع و دستها را هم وقت تكبري
باال ميربد بعد ركوع ميكند و رس برميدارد بعد به سجده رفته دو سجده بجا ميآورد و برميخيزد و
حمد و سوره غاشيه يا شبيه بآن را ميخواند بعد دستها را باال برده تكبري ميگويد و قنوت ميخواند و
دوباره دستها را باال برده تكبري ميگويد و قنوت ميخواند بعد دستها را باال برده تكبري سوم را
ميگويد بعد قنوت ميخواند بعد دستها را باال برده تكبري چهارم را ميگويد و قنوت ميخواند آن وقت
براي ركوع تكبري ميگويد و دستها را هم براي تكبري باال ميربد بعد ركوع كرده و دو سجده بجا
ميآورد و تشهد ميخواند و سالم ميدهد و اگر امام است بعد از مناز خطبه ميخواند .
مطلب دوم
در احكام است و درآن مسائيل است :
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 - ١هر گاه عيد روز جمعه باشد و مردم براي عيد حارض شوند اگر منازلشان دور است مخري
هستند كه براي جمعه حارض شوند يا نشوند و سزاوار است كه امام بآنها كه براي مناز عيد آمدهاند
اذن دهد كه بروند و تا ظهر براي مناز جمعه نايستند .
صفحه ٢٢٩
 - ٢رخصتي روايت شده در جايئ كه امامي آنجا نيست چون آفتاب باال آمد مردم مناز را بجامعت
بخوانند و احوط آن است كه فرادي بخوانند و بجامعت نخوانند چون مناز عيدي نيست مگر با
امام عادل .
 - ٣هر كس روز عيد مناز را بجامعت همراه امام بجا نياورد مناز عيد از او فوت شده و قضايئ هم
ندارد .
 - ٤مستحب است كساين كه ميتوانند روز عيد بصحرا روند و بر روي زمني مناز بخوانند .
 - ٥مناز عيد در مسجد مسقف و در خانه مكروه است .
 - ٦مكروه است مناز در روز عيد بر روي فرش يا بوريا يا خمره چيز كوچيك بوده از حصري كه بر آن
سجده مينمودهاند  .م .
يا حصري .
 - ٧مناز عيد براي مسافر مستحب است مگر براي كيس كه روز عيد قربان در م ٰني است .
 - ٨مناز عيد را در همه شهرها ميخوانند مگر روز قربان در منٰي كه در آنجا در روز عيد مناز عيد و
تكبريي نيست .
 - ٩رخصت داده شده براي زنهاي جوان و پريزنان كه در عيدين براي مناز بريون روند و اين رخصت
بجهت آن بوده كه خدا رزقي بآنها نصيب فرمايد .
 - ١٠بر زنها واجب نيست كه براي مناز در عيدين بريون روند اما اگر رفتند مناز ميخوانند .
 - ١١مستحب است احياء شب عيد .
 - ١٢مستحب است كه در اين دو عيد غسل منايند و عطر استعامل كنند و زينت منايند .
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 - ١٣روز عيد فطر چيزي بخور و بريون برو و روز عيد قربان چيزي مخور تا امام مناز را متام كند و
آنوقت از هدي و قرباين خود بخوري و اگر قوت نداشتي كه صرب كني معذوري و اين مستحب
است .
صفحه ٢٣٠
 - ١٤مستحب است كه انسان در روز عيد فطر با تربت حرضت سيدالشهداء عليه السالم و خرما
افطار منايد و اگر اشخايص نزد او بودند بآنها نيز همنيها را بخوراند .
 - ١٥هرگاه پيش از ظهر هالل شوال مسلم شد امام امر بافطار آن روز ميكند و با مردم مناز
ميخواند و اگر بعد از زوال امر هالل مسلم شد امر ميكند كه مردم افطار كنند لكن مناز را روز بعد
ميخواند .
 - ١٦كيفيت بريون رفنت براي مناز عيد اينطور است كه امام هنگام طلوع آفتاب غسل ميكند و
عاممه سفيدي از جنس پنبه ميبندد و يك طرف آن را بر سينه مياندازد و طرف ديگر را به پشت
رس مابني دو كتف و پائني شلوار را قدري باال ميزند و همراهان را هم امر ميكند كه چنني كنند بعد
ُعكّازي بدست ميگريد و آن نيزه كوتاهي است بعد همراه قوم پابرهنه بريون مريود در حاليكه
شلوار را تا نصف ساق باال زده و دامن جامه خود را نيز جمع منوده پس چون براه افتد رس را
بطرف آسامن ميگريد و چهار تكبري ميگويد و چون بدر خانه رسيد ميگويد  :اَللّٰ ُه اَك َ ُْرب ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب اَللّٰ ُه
اَك َ ُْرب ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب َع ٰيل ٰما َه ٰدانٰا ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب َع ٰيل ٰما َر َزقَ ٰنا ِم ْن بَهۤ َمي ِة االْ َنْ ٰع ِام َو الْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َع ٰيل ٰما اَبْ ٰالنٰا  ،و
جامعت هم همني را با صداي بلند ميگويند و مريود و در هر ده قدم ميايستد و سه تكبري ميگويد
.
 - ١٧مستحب است از غري راهي كه رفتهاند مبنزل برگردند .
 - ١٨هرگاه خواستي در روز عيد سفر بروي و در حايل كه هنوز داخل شهري صبح طالع شد بريون
مرو تا براي مناز عيد حارض شوي .
 - ١٩مستحب مؤكد است كه در عيد فطر بطور مأثور بعد از پنج مناز تكبري بگويئ و اويل آنها مناز
مغرب شب فطر است و آخري آنها مناز عرص روز عيد فطر و طريقه آن اين است كه ميگويئ  :ا َللّٰ ُه
اَك َ ُْرب ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب ٰال اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه َو اللّٰ ُه اَك َ ُْرب َو لِلّٰ ِه الْ َح ْم ُد ا َللّٰ ُه اَك َ ُْرب َع ٰيل ٰما َه ٰدانٰا َو الْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َع ٰيل ٰما اَبْ ٰالنٰا .
 - ٢٠تكبري مذكور بعد از پانزده مناز در عيد قربان در منٰي مستحب مؤكد است و اول آن منازها
مناز ظهر روز نحر است يعني روز عيد قربان تا مناز صبح روز چهارم و روايت شده هر كس در منٰي
مباند و ظهر و عرص را بخواند بعد از آن دو نيز تكبري
صفحه ٢٣١
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ميگويد و در ساير شهرها در پي ده مناز كه اويل آنها مناز ظهر عيد قربان است و آخري آنها مناز
صبح روز سوم و در اين تكبري يعني تكبري عيد قربان اضافه ميكنند َ :و اللّٰ ُه اَك َ ُْرب َع ٰيل ٰما َر َزقَنٰا ِم ْن
بَهۤميَ ِة االَنْ ٰع ِام .
 - ٢١هر كس اين تكبريها را فراموش كند چيزي بر گردن او نيست .
 - ٢٢گفنت اين تكبريات در عقب منازهاي نافله نيز مستحب است .
 - ٢٣زنها هم بايد تكبري بگويند اما بلند منيگويند .
 - ٢٤مستحب است كه در تكبري قدري دستها را باال بياورند يا حركت دهند .
 - ٢٥تكبريات را هر قدر بخواهد تكرار ميكند چون اندازه معني واجبي ندارد .
باب هفتم
در مناز آيات است و در آن دو مطلب است :
مطلب اول
در واجب بودن مناز آيات است و كيفيت آن و در آن مسائيل است :
 - ١مناز آيات براي گرفنت ماه و آفتاب و زلزلهها و بادها و ظلمتها و ترسها و متام وقايع آسامين كه
باعث ترس و خوف شود واجب است .
 - ٢وجوب مناز آيات براي زن و مرد يكسان است .
 - ٣مناز آيات ده ركعت است و چهار سجده دارد و هر ركعت آن قرائت دارد .
 - ٤در هر ركعت زوج مثل دوم  ،چهارم و ششم و هكذا بايد قنوت بخوانند .
 - ٥هر كس در هر ركعت يك سوره متام بخواند بايد حمد را تكرار كند و اگر يك سوره را در پنج
ركعت تقسيم كند حمد را فقط در ركعت اول از هر پنج ركعت ميخواند .
 - ٦از هر ركوعي كه رس برميدارد ميگويد الله اكرب مگر ركعت پنجم و دهم كه سمع الله ملن
حمده ميگويد .
صفحه ٢٣٢
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 - ٧مستحب است مناز آيات را طول دهند و سورههايئ مثل يٰس و نور و كهف و ِحجر و انبياء و
اشباه آنها را بخوانند و ركوع و سجود را هم مثل قراءت طول ميدهند و هر كس يٰس و اشباه آن را
منيتواند خوب بخواند در هر ركعت شصت آيه بخواند و سوره حمد را هم در هر ركعت اعاده
نكند .
 - ٨مستحب است كه قنوت را بقدر قراءت و ركوع طول دهند .
 - ٩در گرفنت آفتاب مستحب است كه مناز را بيشرت از ساير آيات طول دهند چون آن از ديگر آيات
شديدتر است .
 - ١٠مستحب است كه در مناز آيات بلند قراءت منايند .
 - ١١مستحب است كه مناز آيات را در محيل بخوانند كه باز باشد و خانه و عامرتْ شخص منازگزار
را نپوشد .
 - ١٢مستحب است مناز آيات را در مساجد بخوانند .
 - ١٣مستحب است مناز آيات را بجامعت بخوانند خاصه اگر متام قرص بگريد .
فذلكه
هر گاه آيتي ظاهر شد مبادرت به مناز كن و تكبري بگو و حمد و سوره بخوان يا اگر تقسيم ميكني
قسمتي از سوره را بخوان بعد تكبري بگو و ركوع اول را بجا بياور و رس بردار و تكبري بگو و اگر در
ركعت اول سوره متامي خواندهاي حمد را دوباره بخوان و اگر سوره متامي نخواندهاي فقط قسمتي
از سوره را بخوان و تكبري بگو و قنوت بخوان بعد تكبري بگو و ركوع دوم را بجا بياور و قراءت تو
مثل ركعت قبل است بعد تكبري بگو و ركوع سوم را بجا آور و رس بردار و تكبري بگو و مثل پيش
قراءت كن بعد تكبري بگو و قنوت بخوان بعد تكبري بگو و ركوع چهارم را بجا آور و رس بردار و
قراءت كن و تكبري بگو و ركوع پنجم را بجاي آور و چون از اين ركوع رس برداشتي بگو سمع الله
ملن حمده الله اكرب و دو سجده بجا آور و برخيز و حمد و يك سوره متام يا قسمتي از يك سوره را
بخوان هامن طور كه در ركعت اول انجام دادي بعد
صفحه ٢٣٣
تكبري بگو و قنوت بخوان و در اين پنج ركعت آخر هم در ركعات فرد قنوت ميخواين كه با
احتساب ركعات قبل ششم و هشتم و دهم ميشود و بعد از قنوت تكبري ميگويئ و ركوع اول را بجا
ميآوري و رس برميداري و تكبري ميگويئ و مثل پيش قراءت ميكني و تكبري ميگويئ و ركوع دوم را
بجا آورده رس برميداري و تكبري ميگويئ و قراءت ميكني مثل پيش و تكبري گفته قنوت ميخواين و
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تكبري گفته و ركوع سوم را بجا ميآوري و رس برميداري و تكبري ميگويئ و قراءت ميناميئ مثل گذشته
بعد تكبري ميگويئ و ركوع چهارم را بجا ميآوري بعد رس برميداري و تكبري گفته مثل قبل قراءت
ميكني و دوباره تكبري ميگويئ و قنوت ميخواين و تكبري ميگويئ و ركوع پنجم را بجا ميآوري و رس
برداشته ميگويئ سمع الله ملن حمده الله اكرب و سجده ميكني و تشهد خوانده و سالم ميدهي كه
باين ترتيب پنج قنوت خواندهاي دو قنوت در پنج ركعت اول و سه قنوت در پنج ركعت دوم .
مطلب دوم
در احكام مناز آيات است و در آن مسائيل است :
 - ١مناز كسوف را در وقت كسوف و همني طور مناز ساير آيات را در وقتي كه ظاهر شوند ميخواين
.
 - ٢هر گاه آيتي ظاهر شود مادام كه ترس از فوت مناز واجب نيست مناز آيات ميخوانند و اگر مناز
آيات را رشوع كند و برتسد كه مناز واجبش فوت شود مناز آيات را قطع كند و فريضه را رشوع منايد
و متام كند بعد از هر جا كه مناز آيات را قطع كرده بود از هامنجا پي ميگريد و بقيه مناز را ميخواند
.
 - ٣هر گاه وقت مناز آيات و مناز روزانه با هم فرا رسد اول مناز يوميه را بجا ميآورد بعد مناز آيات
ميخواند و اگر وقت مناز آيات با وقت نافله جمع شد اول مناز آيات ميخواند بعد نافله .
 - ٤هر گاه آفتاب يا ماه بگريد و شخص خرب نشود تا منجيل شوند بعد مطلع شود اگر
صفحه ٢٣٤
متام قرص گرفته بوده قضا ميكند و گر نه منيكند .
 - ٥هر كس بداند كه آفتاب يا ماه گرفته و فراموش كند يا سستي منايد و مناز نخواند بايد قضا كند
خواه متام قرص گرفته باشد يا بعض آن .
 - ٦هر گاه ماه بگريد و شخص بيدار شود و از مناز كسالت ورزد مستحب است كه فرداي آن روز
غسل كند و مناز را قضا منايد و قضا بر او واجب است .
 - ٧هر گاه ماه يا آفتاب بگريد و تو بر مركب سوار بايش بطوري كه منيتواين پياده شوي هامن طور
كه بر مركب سوار هستي مناز كن .
 - ٨مستحب است كه هر گاه مناز كسوف ( يعني گرفنت ماه و آفتاب ) را قبل از باز شدن قرص متام
كرده اعاده كند و ميشود كه بنشيند و دعا منايد تا وقتي كه قرص منجيل شود .
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 - ٩هر گاه قبل از متام شدن مناز قرص منجيل شد باقي مناز را متام ميكند .
 - ١٠در وقتي كه زلزله زياد ميشود مستحب است كه مردم چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه
بگريند و روز جمعه غسل كنند و لباس نظيف بپوشند و بريون روند و دعا منايند .
 - ١١مستحب است كه بعد از مناز زلزله در سجده دعاي وارده را بخوانند .
 - ١٢هر گاه در روي باد تكبري بگويند آنرا برميگرداند و فرو مينشاند .
 - ١٣مستحب است كه هنگام وزيدن بادها دعاء مأثور را بخوانند .
 - ١٤فحش دادن و بد گفنت به بادها و كوهها و ساعتها و ايام و شبها و دنيا جايز نيست .
 - ١٥سزاوار است كه در اول فصل رسما خود را از آن بپوشانند و در آخر آن نپوشانند چرا كه رسما
با بدنها هامن ميكند كه با درختان ميكند اولش ميسوزاند و آخرش برگ ميآورد .
صفحه ٢٣٥
باب هشتم
در مناز جامعت است و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در فضيلت مناز جامعت است و استحباب آن و مواردي كه مناز جامعت واجب است و در آن
مسائيل است :
 - ١در مناز جامعت فضل عظيم و ثواب بزرگي است و بيست و چهار درجه از منازي كه تنها
خوانده شود افضل است و كيس كه بطرف مناز جامعت قدم برميدارد با هر قدمي هفتاد هزار
حسنه براي او مينويسند و بهمني اندازه نيز درجات او باال مريود و اگر در اين حال مبريد خداوند
هفتاد هزار ملك را موكل ميكند كه در قرب او را عيادت كنند و باو بشارت دهند و در تنهايئ مونس
او باشند و اين مالئكه تا روزي كه مبعوث شود براي او استغفار ميكنند .
 - ٢هر كس مناز جامعت را بجهت يبمييل بآن و يبمييل بجامعت مسلامنان بدون علت ترك كند
منازي براي او نيست .
 - ٣هر كس از همسايگان مسجد كه مبسجد حارض نشود منازي براي او نيست مگر آنكه مريض
باشد يا مشغول باشد يا عذري داشته باشد .
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 - ٤هر كس در خانه مناز ميخواند و رغبت به جامعت مسلمني ندارد غيبت او جايز است كه
بگويند منيآيد و هر كس به حضور در جامعت مسلمني يب رغبت است بر مسلامنان واجب است كه
غيبت او را بناميند و بگويند كه حارض منيشود و عدالت چنني كيس در بني مسلمني ساقط است و
كناره گريي از او واجب و هر گاه بامام مسلمني عرضه داشتند كه مبسجد حارض منيشود او را
ميرتساند و بر حذر ميدارد آن وقت اگر حارض شد بجامعت مسلمني كه هيچ و گر نه امام خانه او
را بر رسش خواهد سوخت .
 - ٥مستحب است كه كور هم بجامعت مسلمني حارض شود ولو باين طور كه از
صفحه ٢٣٦
خانهاش ريسامين ببندد تا مسجد .
 - ٦هر كس هر پنج مناز را بجامعت ميخواند سزاوار است كه هر گامن خريي را باو بربند .
 - ٧مستحب است اختيار كردن جامعت ولو آنكه امام ناچار شود از اول وقت ديرتر مناز بخواند تا
همراه مردم خوانده باشد .
 - ٨مناز مستحب را بجامعت منيخوانند و اين بدعت است و هر بدعتي گمراهي است مگر مواردي
كه استثنا شده و خواهد آمد .
 - ٩جامعت در مناز جمعه و عيدين واجب است و در ساير منازها واجب نيست .
 - ١٠مستحب مؤكد است كه در جامعت مخالفني حارض شوند و هر كس همراه ايشان در صف
اول مناز بخواند مثل كيس است كه پشت رس رسول خدا صيل الله عليه و آله در صف اول مناز
خوانده باشد و براي كيس كه با آنها مناز كند بعدد مخالفني او گناه ميآمرزند اما اقتدا بآنها نبايد كرد
.
 - ١١مستحب است كه مناز خود را در وقتش در خانه يا مسجد خود بجا آورده بعد همراه آنها
بجهت تقيه مناز كند يا اول همراه آنها بخواند بعد دوباره براي خود بخواند .
 - ١٢مناز همراه مخالفني بدون وضو جايز نيست و همراه آنها تكبري منيگويد كه با آنها داخل مناز
شود اما وامنود ميكند كه تكبري ميگويد و ركوع و سجود ميناميد .
 - ١٣هر كس مبتال بآن شود كه با آنها مناز كند و نتواند تنها مناز بخواند بدون اقتداء بآنها همراه
آنها مناز ميكند و اذان و اقامه گفته و تكبري ميگويد و براي خود قراءت ميكند ولو آنكه طوري
بخواند كه صدايش بگوش خودش هم نرسد و كايف است كه در دلش بخواند و اگر امام در قراءت
از او پيش افتاد كايف است كه مأموم فقط حمد بخواند و بدون خواندن سوره ركوع كند و اگر امام
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پيش از آنكه مأموم حمد بخواند قراءت را متام كرد مأموم قراءت را ترك كرده و با او ركوع ميكند و
اگر مأموم پيش از امام از قراءت فارغ شد يك آيه را نگه ميدارد و به متجيد و ثناي پروردگار
صفحه ٢٣٧
ميپردازد تا امام از قراءت فارغ شود آن وقت مأموم آيه باقي مانده را ميخواند و ركوع ميكند و
ميتواند سوره را متام كرده متجيد خدا منايد تا امام بآخر برساند و اگر امام بلند ميخواند مأموم براي
قراءت او سكوت منيكند و براي خود قراءت ميكند چه قراءت امام را بشنود چه نشنود و اگر بامام
آنها برسد در حايل كه او در ركوع است و مجال اذان و اقامه گفنت و قراءت نيست تكبري ميگويد و
با آنها داخل مناز ميشود و اين از افضل ركعات اوست .
 - ١٤كمرت عددي كه جامعت با آن منعقد ميشود يك مرد و يك زن است و دو نفر و باالتر از آن
جامعت است و بچه هر گاه طرف راست مرد بايستد و رعايت صف را بناميد مناز باتفاق او
جامعت محسوب ميشود و مرييض كه طرف راست مناز گزار نشسته مناز با او جامعت است و
مؤمن بتنهايئ حجت است و مؤمن بتنهايئ جامعت است اما وقتي كه تنهاست نيت جامعت منيكند
بلكه از حيث اثر جامعت است .
مقصد دوم
در امام است و در آن مسائيل است :
 - ١جايز نيست كه بچه نابالغ امام جامعت شود و اگر شد مناز او درست و مناز آنها كه باو اقتدا
كردهاند فاسد است .
 - ٢واجب است كه امام مرد باشد يعني براي امامت بر مردان پس امامت زن بر مردان جايز
نيست و امامت مرد بر زنان جايز است .
 - ٣امامت زن بر زنان در مناز واجب كراهت شديد دارد و اگر زن امامت كرد در صف وسط آنها
اويل از او
ميايستد و زنان ديگر از راست و چپ او ميايستند و همچنني در مناز ميت هر گاه كيس ٰ
نباشد بهمني ترتيب ميايستد و مناز ميكند و در نافله امامت زن جايز است و مكروه نيست و اين
ييك از موارد استثنايئ است كه نافله را ميشود بجامعت خواند پس مناز نافله بجامعت براي زنها
جايز است و زن در نافله ميتواند به شوهر خود اقتدا كند .
صفحه ٢٣٨
 - ٤رشط است كه امام مؤمن باشد و دوست ذوي القرباي پيغمرب صيل الله عليهم اجمعني و
دوست شيعه آنها باشد و در عقايد پريوي عقايد آنها را بناميد و اگر دوستان در اصول عقايد
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مختلف شدند پس انسان بايد پشت رس كيس مناز بخواند كه به دين او وثوق داشته باشد و اعتنايئ
به منازي كه پشت رس ناصبني شيعه محمد و آل محمد (ص) خوانده شود منيشود و پشت رس او
مناز فرادي ميخوانند و مناز پشت رس مخالف مذهب و واقفي و كساين كه درباره امئه و حرضت
پيغمرب صيل الله عليه و آله غلو ميكنند و پشت رس كيس كه او را منيشنايس و كيس كه تو او را كافر
ميداين يا او ترا تكفري ميكند و كيس كه قدر خدا را تكذيب ميكند و كساين كه خدا را جسم ميدانند
و قائلني به جرب و منكرين فضائل آل محمد عليهم السالم و كيس كه در اصول عقايد خود عقيدهاي
خالف كتاب و سنت دارد و كيس كه در اصول عقايد به آراء يهود و نصاري و مجوس و عامه عمياء
و ديگر فرق تشيع غري از فرقه محقه معتقد است صحيح نيست و به منازي كه در پشت رس هر يك
از اين طوايف خوانده شود اعتنايئ منيشود .
 - ٥رشط است كه امام عادل باشد پس اعتنايئ منيشود به منازي كه پشت رس فاجر خوانده شود و
كيس كه آشكارا مرتكب فسق ميشود و از گناهان روگردان نيست و عايص بر پدر و مادر و شارب
خمر و نبيذ است اگر چه كه دوستي هم داشته باشد  ،و عدالت مرد آن است كه او را به حيا و
عفاف يعني خود داري از محرمات بشناسند و باينكه شكم و فرج و دست و زبان را از حرام حفظ
ميكند و همچنني شناخته ميشود عادل باجتناب از گناهان كبريهاي كه خدا بر آنها وعده آتش داده
و دليل همه اين صفات آن است كه همه عيوب خود را پوشيده بدارد تا بر مسلمني تفتيش لغزشها
و عيوب باطني او حرام و پاك دانسنت و عادل دانسنت او بر آنها واجب شود و از عدالت است كه
در فكر منازهاي پنج گانه باشد و مواظبت بر آنها منايد و در اوقات آنها بجامعت مسلمني حارض
شود و از مصالي مسلمني غايب نشود مگر گرفتاري داشته باشد و اگر از محله و قبيله او بپرسند
كه اين شخص چطور كيس است بگويند ما جز
صفحه ٢٣٩
خويب از او نديدهايم و چون با مردم معامله كند بر آنها ظلم نكند و چون سخن گويد دروغ نگويد
و چون وعده كند خلف نكند و وقتي اين رشوط در كيس جمع شد او عاديل است كه شهادت او
جايز است و پشت رس او ميتوان مناز خواند و مناز خواندن پشت رس شخص مجهول جايز نيست .
 - ٦مناز خواندن پشت رس ولد الزنا و مجنون و مرتد و شخص ختنه نشده جايز نيست مگر آنكه
كيس ختنه را بجهت خوف بر سالمتي ترك كرده باشد .
 - ٧مناز پشت رس كيس كه مبتال به جذام يا برص است مكروه است و همچنني پشت رس اعرايب (
يعني بياباين كه معرفتي ندارد و اين كراهت براي مأمومي است كه خودش مهاجر باشد يعني اهل
معرفت شده باشد ) و همني طور مكروه است اقتدا به كيس كه حد بر او جاري شده و از گناه
خود توبه كرده است .
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 - ٨كيس كه خودش ميداند حرام زاده است يا مرتد است و يا اعرايب است كه فهم و معرفتي ندارد
يا حد بر او جاري شده يا ختنه نشده يا مبتال به جذام و برص است سزاوار نيست كه امامت بر
جامعت منايد .
 - ٩هر گاه نابينا قراءت و فقه و فضل او از ديگران بهرت باشد بايك نيست كه امامت كند برشط
آنكه او را رو بقبله وادارند .
 - ١٠بايك نيست به امامت عبد هر گاه از همه قوم فقيهتر و عادلرت باشد و مردم به امامت او
رايض باشند .
 - ١١كيس كه در زنجري است مكروه است كه امام اشخاص آزاد باشد و كيس كه فلج است امامت او
بر اشخاص سامل كراهت دارد .
 - ١٢مكروه است امامت كيس كه تيمم كرده بر اشخايص كه وضو دارند .
 - ١٣امامت كيس كه قوم از او خوششان منيآيد و اجازه امامت باو ندادهاند مكروه است .
 - ١٤بر صاحب خانه در منزل او مقدم شدن مكروه است و همچنني تقدم بر كيس كه رياست و
سلطاين دارد در محل رياست او و اين كراهت مربوط بوقتي است كه در
صفحه ٢٤٠
اين اشخاص رشائط امامت باشد و گر نه كه امامت آنها جايز نيست .
 - ١٥مستحب است كيس را كه بهرت قراءت ميكند مقدم بدارند و اگر از اين حيث رجحاين نبود
كيس را كه سابقه معرفتش طوالينتر است و باز اگر رجحاين نبود كيس را كه سنش بيشرت است
مقدم بدارند و بعد از او كيس كه صباحت دارد و خورشو است و پس از او كيس را كه عاملرت و
فقيهتر است .
 - ١٦سزاوار نيست كه نشسته براي اشخايص كه ايستادهاند امامت كند و عكس آن مانعي ندارد .
 - ١٧مكروه است كه شخص حارض بر مسافر امامت كند يا مسافر بر حارض .
 - ١٨سزاوار نيست كيس كه علم او كمرت است بر قومي امامت كند كه در ميانه آنها شخيص باشد
كه علم او يا معرفت او از اين شخص بيشرت باشد و چنني كاري باعث آن است كه امر اين جامعت
تا قيامت رو به پستي و خواري رود .
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 - ١٩امامت مسافر براي اشخاص حارض مكروه است و همچنني امامت حارض براي مسافر پس اگر
انسان مبتال باين امر شد و امامت بر اشخاص حارض منود پس از امتام دو ركعت سالم دهد آنگاه
دست ييك از مأمومني را گرفته مقدم بدارد و او بر آنها امامت كند اما مسافر هر گاه با امام حارض
مناز خواند اگر خواست دو ركعت اول را ظهر و دو ركعت دوم را عرص قرار دهد يا دو ركعت دوم
را نافله قرار دهد و همني طور دو ركعت اول مناز عرص را نافله قرار داده مناز عرص خود را با دو
ركعت آخر مناز عرص امام ميخواند و مسافري كه بعد از دو ركعت اول سالم ميدهد مستحب است
كه تا امام سالم نداده محل خود را ترك نكند .
مقصد سوم
درباره مأمومني است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه مأموم يك نفر است طرف راست امام ميايستد ولو بچهاي باشد يا مرييض و اگر مريض
قادر بر ايستادن نباشد طرف راست امام مينشيند و اگر مأمومني از يك
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نفر بيشرت شدند پشت رس امام ميايستند .
 - ٢زن چه يك نفر باشد و چه بيشرت صف حساب ميشود و پشت رس امام ميايستد جز آنكه اگر
يكنفر است پشت رس و قدري بطرف راست ميايستد نه درست پشت رس او و مقابل پا يا زانوي
امام سجده ميكند .
 - ٣و اگر يك مرد يا يك پرسبچه باشد و يك زن يا چند زن مرد يا پرس بچه در سمت راست امام
ميايستند و زن پشت رس او .
 - ٤اگر مأمومني زنان و مرداين باشند مردان پشت رس امام و زنها پشت رس مردها ميايستند و همني
طور وقتي كه پرسبچههاي غري بالغي باشند يا بندههايئ باشند پشت رس امام ميايستند و زنان
پشت رس آنها ميايستند .
 - ٥جايز است كه مردها طرف راست امام بايستند اگر چه كه متعدد باشند .
 - ٦اگر امام متوجه نبوده و كيس آمده و در طرف چپ او ايستاده و اقتدا منوده بعد امام توجه
منوده مستحب است كه او را بطرف راست خود هدايت كند .
 - ٧بايك نيست كه بني ستونها صف ببندند .
 - ٨بني امام و مأموم جايز نيست كه حاييل باشد يا ديواري مگر آنكه جا تنگ باشد .
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 - ٩اگر جاي امام از جاي زنها پائينرت باشد جايز است كه با وجود حائيل مثل ديوار و شبه آن زنها
باو اقتدا كنند .
 - ١٠بايك نيست كه هر گاه جا تنگ است امام در طاق بايستد يعني در صوريت كه اين كار باعث
شود جا وسيعرت گردد .
مام آنها
 - ١١هر گاه قومي مناز بخوانند بطوري كه بني آنها و امام از يك قدم بيشرت باشد آن امام ا ِ
نيست و همني طور است فاصله بني دو صف كه نبايد از يك گام بيشرت باشد ولو بقدر يك وجب و
فاصله بني امام و مأموم و بني دو صف بايد باندازهاي باشد كه سجده كننده در حال سجده جا
ميگريد .
 - ١٢سزاوار است كه صفها متام و پر و متصل بهم باشند پس هر گاه صفوف متصل ايستادند و در
وقت نشسنت جا تنگ شد اشكايل ندارد كه قدري جلو و عقب بروند يا
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در وقتي كه صف در هر حالتي تنگ باشد مانعي ندارد كه انديك منحرف شوند و اگر ديد كه جا
تنگ است بايك نيست كه برود در صف عقب يا اگر صف جلو جا دارد جلو برود .
 - ١٣مستحب است كه فاصله صفها مساوي باشند و شانهها در يك خط قرار گريند كه شيطان بر
آنها غالب نشود .
 - ١٤جايز نيست ايستادن در عيكل و آن آنست كه كيس يبمييل كند و در صف نايستد و تنها
پشت رس صفوف بايستد مگر آنكه صف آخر پر شده باشد كه در اين وقت مقابل امام ميايستد .
 - ١٥مستحب است كه جاي ايستادن امام و مأموم در يك سطح باشد و اگر مساوي نيست امام در
جاي پائينرت بايستد و جايز است كه مأموم از امام باالتر باشد ولو بقدر سكويئ يا بامي باشد و اگر
زمني مسطح باشد جز آنكه شيبي دارد كه جاي امام باالتر از مأموم واقع ميشود مانعي ندارد اما
اينكه امام بر سكويئ بايستد جايز نيست مگر آنكه ارتفاع آن خييل كم باشد مثال يك انگشت يا
كمي بيشرت يا كمرت كه اينقدرها مانعي ندارد .
 - ١٦بهرتين صفها صف اول است و بهرتين جاي صف اول جايئ است كه بامام نزديكرت است و
فضل طرف راست صفها بر طرف چپ مثل فضل جامعت است بر مناز تنها .
 - ١٧بايد كساين كه نزديك امام ميايستند اشخاص عاقلرت و عاملرت باشند كه اگر امام فراموش كرد
چيزي را يا درماند تذكر دهند و اصالح منايند .
 - ١٨بهرتين صفها در مناز صف اول است و در مناز ميت صف آخر .
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مقصد چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است مأموم در افعال مناز تابع امام باشد .
صفحه ٢٤٣
 - ٢هر كس رس از سجده برداشت در حايل كه امام هنوز در سجده است دوباره سجده ميكند .
 - ٣هر كس قبل از رس برداشنت امام از ركوع رس از ركوع بردارد دوباره ركوع ميكند .
 - ٤هر كس قبل از امام ركوع منايد بايد رس از ركوع بردارد و دوباره همراه امام ركوع كند .
 - ٥امام از مناز مأموم جز قراءت كه بعهده اوست ضامن چيزي نيست .
 - ٦هر گاه دو نفر مناز خواندند و بعد از مناز هر يك از آنها بگويد كه من امام تو بودم مناز هر دو
متام است و اگر هر يك بگويد من بتو اقتدا ميكردم مناز هر دو باطل است و از نو ميخوانند .
 - ٧وقتي مؤذن قد قامت الصلوة گفت مردم برميخيزند اگر امام آنها حارض است كه مناز ميخوانند
و اگر نيست ديگري را مقدم ميناميند .
 - ٨پشت رس امامي كه بامامت او رايض هستي قراءت جايز نيست چه قراءت او را بشنوي و چه
نشنوي بيل مگر آنكه منازي باشد كه امام بلند ميخواند اما مأموم هيچ از صداي امام منيشنود و
حتي كلامت مبهمهاي هم بگوش او منريسد كه در اين حال استحباباً قراءت ميكند .
 - ٩واجب است كه چون امام قراءت ميكند و مأموم ميشنود ساكت باشد و مستحب است كه در
دل خود تسبيح بگويد .
 - ١٠مستحب است كه مأموم در حال قراءت امام در وقتي كه آهسته ميخواند تسبيح بگويد و دعا
كند و اعوذ بالله بگويد و حمد خدا كند و صلوات بر پيغمرب او و آل آن حرضت عليهم السالم
بفرستد .
 - ١١در دو ركعت آخر امام قراءت ميكند و آنها كه پشت رس او هستند تسبيح ميگويند يا امام
تسبيح ميگويد و مأمومني قراءت ميكنند اما آنكه هر دو در دو ركعت آخر قراءت منايند اگر چه
جايز است اما نزديكرت باحتياط آن است كه ترك شود .
 - ١٢هر كس پشت رس امام قراءت كرد و قبل از او فارغ شد متجيد و ثناي خدا را
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صفحه ٢٤٤
بناميد تا امام فارغ شود يا يك آيه را نگهدارد و متجيد و ثناي خدا را بناميد تا امام فارغ شود آن
وقت يك آيه را بخواند و ركوع كند .
 - ١٣كيس كه مناز واجب ميخواند جايز است بديگري كه او هم مناز واجب ميخواند اقتدا كند خواه
دو مناز فريضه ييك باشند مثال هر دو ظهر باشند و خواه ييك نباشند و اشكايل ندارد كه ييك ادا
بخواند و ييك قضا .
 - ١٤هر كس تنها مناز خوانده و بعد به جامعتي برسد مستحب است كه همراه جامعت اعاده كند
چه در وقت باشد و چه در خارج وقت مقصود خارج وقت فضيلت است نه خارج وقت مطلق  .م
.
و همچنني هر كس به جامعتي برسد و قبالً خودش با جامعتي مناز خوانده بوده چه امام بوده و
چه مأموم مستحب است كه با جامعت جديد اعاده كند .
 - ١٥هر كس مناز را رشوع كرد و در همني وقت ديد كه جامعتي برپا ميشود مناز خود را مستحب
قرار ميدهد و در ركعت دوم سالم ميدهد و همراه امام از نو مناز ميخواند .
 - ١٦هر كس جامعتي را درك كرد كه منازشان بآخر رسيده رخصت دارد كه بدون اذان و اقامه بنامز
ايستد .
 - ١٧مناز جامعت به هر جا رسيده باشد ميتوان بآن ملحق شد و اقتدا كرد جز آنكه اگر قبل از
ركوع بامام رسيد يا در حني ركوع آن ركعت براي او حساب ميشود و اگر بعد از ركوع رسيد حساب
منيشود و ميتواند سجدهها را بجا آورد لكن اول مناز خود را بعد از برخاسنت امام از سجدهها قرار
ميدهد .
 - ١٨هر كس بعد از آنكه امام رس از ركوع برداشت بنامز برسد همراه او سجده ميكند و همراه او
تشهد ميخواند پس اگر برخاست با او برميخيزد و اينجا را اول مناز خود قرار ميدهد و اگر امام سالم
داد او برخاسته مناز خود را متام ميكند و هر كس وقتي كه امام در سجود است بجامعت رسيد صرب
ميكند تا او رس بردارد و اگر امام نشست همراه او مينشيند و اگر برخاست همراه او مناز ميخواند
و رخصتي هم رسيده كه
صفحه ٢٤٥
همراه او سجده كنند و هر كس بامام برسد و او در حال تشهد است مينشيند و همراه او تشهد
ميخواند اگر سالم داد مأموم برميخيزد و اگر برخاست مأموم هم با او برميخيزد .
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 - ١٩مستحب است كه هر گاه كيس ميآيد كه ملحق شود امام ركوع خود را دو برابر طول دهد .
 - ٢٠مكروه است كه امام بعد از مناز از جاي خود برخيزد تا وقتي كه متام كساين كه چيزي از مناز
از آنها فوت شده آن قسمت را بجا آورند و مستحب است كه صرب كند تا فارغ شوند بعد هر وقت
خواست برميخيزد .
 - ٢١مكروه است كه امام بعد از سالم بنافله برخيزد در حايل كه ميداند هستند كساين كه دير
رسيدهاند و هنوز مناز خود را متام نكردهاند و صرب ميكند تا متام كنند .
 - ٢٢سزاوار است كه امام همه كالم خود را به مأموم بشنواند و سزاوار نيست كه مأموم چيزي از
كالم خود را بامام بشنواند .
 - ٢٣هر كس بر جامعتي امامت كرد و فقط براي خود دعا منود بآنها خيانت كرده .
 - ٢٤مستحب است امام طوري مناز بخواند كه ضعيفرتين مأمومني او قوت داشته باشند كه همراه
او بخوانند .
 - ٢٥مأموم اگر تكبري ركوع امام را درك نكرده مكروه است كه وارد مناز شود .
 - ٢٦هر كس به نيت ملحق شدن بجامعت ميآيد و قوم در حال ركوعند و او ميرتسد كه رس بردارند
پيش از رسيدن بآنها ركوع منوده و در حال ركوع ميآيد تا برسد .
 - ٢٧هر كس به قسمتي از اول مناز امام نرسيد به هر جا كه رسيده آنجا را اول مناز خود قرار
ميدهد و اول مناز خود را مثل ركعات آخر قرار منيدهد كه قراءت نكند پس اگر به ركعت سوم يا
چهارم امام رسيده در دو ركعت اول خود قراءت ميكند و اگر به ركعت دوم رسيده آن ركعت را
قراءت منيكند و به قراءت امام گوش ميدهد و در ركعت دوم خود كه سوم امام است قراءت ميكند
.
 - ٢٨هر كس به جايئ از مناز رسيده كه بايد برخيزد لكن وقت تشهد امام است همراه
صفحه ٢٤٦
امام تشهد ميخواند و اين كار بركت دارد و مستحب است كه در چنني حايل نيمخيز بنشيند (
يعني دستها را روي زمني گذارده و قدري دنبال خود را از زمني دور ميكند ) و البته تشهد مناز خود
را هم وقتي كه موقع آن رسيد ميخواند .
 - ٢٩هر كس به ركعت دوم رسيد همراه امام قنوت ميخواند و در مناز صبح روايت شده كه اين
قنوت او را كفايت ميكند و قنوت ديگري در ركعت بعد الزم ندارد .
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 - ٣٠هر كس امام يك ركعت از او جلوتر باشد بعد او امامرا باشتباه بيندازد تا آنكه امام پنج ركعت
بخواند آن ركعت را مأموم فرادي ميخواند و اعتنا به وهم امام منيكند .
 - ٣١هر كس از روي سهو همراه امام ركوع نكرد تا وقتي كه امام به سجده رفت ركوع ميكند و
سجده ميناميد و ملحق بامام ميشود .
 - ٣٢هر كس سهوا ً قبل از امام سالم دهد چيزي بر او نيست و اگر از روي عمد بعلتي يا بدون
علت هم چنني كند چيزي بر او نيست .
 - ٣٣هر كس بعد از رشوع مناز پشت رس امام در گفتار سهو كند و ذكر و تسبيح و تشهد و دعايئ
نخواند جز هامن كه ركوع و سجودي كرده مناز او گذشته است و چيزي بر او نيست .
 - ٣٤اگر امام در ضمن مناز محدث شود منرصف ميشود و ديگري را واميدارد كه مناز را با مردم متام
كند و اگر او كيس را مقدم نكرد ييك از آنان پيش برود و مابقي را متام كند و همني طور در وقتي
كه مسافر امام حارضين شده وقتي سالم داد يكنفر از مأمومني را مقدم ميدارد و او در باقي مناز
امامت ميكند و بهمني ترتيب هر گاه امام در اثناي مناز فوت شود بعض مأمومني جلو ميايستد و
ميت را به پشت رسشان منتقل ميكنند و در لزوم عدالت اين شخص كه به نيابت امام مناز را متام
ميكند دو وجه است و نزديكرت باحتياط آن است كه عادل باشد .
 - ٣٥اگر كيس كه او را نايب قرار دادهاند دير رسيده باشد وقتي كه بآخر مناز مردم رسيد با دست
به چپ و راست اشاره ميكند كه سالم دهند آن وقت خود برخاسته
صفحه ٢٤٧
منازش را متام ميكند .
 - ٣٦اگر كيس كه امام او را به نيابت واداشت دير رسيده و منيداند جامعت چند ركعت خواندهاند
با آنها مناز ميخواند و هر گاه خطا كند مث ًال در جلوس براي تشهد پشت رسيها سبحان الله ميگويند
كه متوجه شود و مث ًال صرب كند لكن بناي عمل او بر مناز خودش است .
 - ٣٧مكروه است كه امام كيس را كه باقامه نرسيده نايب قرار دهد .
 - ٣٨هر كس با قومي مناز خواند بعد فهميد كه جنب بوده يا وضو نداشته خودش بايد اعاده كند
اما بر مأمومني اعادهاي نيست اگر چه بآنها بگويد كه وضو نداشته و بر او واجب نيست كه
مبأمومني بگويد و اين اعالم از او برداشته است .
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 - ٣٩هر كس بر قومي امامت كرد بعد فهميدند كه او مثالً يهودي بوده يا تكذيب قدر خدا را
ميكرده مأمومني نبايد اعاده كنند مگر آنكه جامعت پيش از مناز اين مطلب را دانسته و معذلك با
او مناز كرده باشند كه در چنني صوريت همه منازهايئ را كه پشت رس او خواندهاند اعاده ميكنند .
 - ٤٠هر كس با جامعتي مناز خواند و بعد دانست كه بطريف غري از قبله امامت مينموده اعادهاي
بر مأمومني نيست .
 - ٤١هر كس با قومي مناز كند و نيت مناز نداشته باشد گناه كرده و مناز قوم براي آنها كايف است .
 - ٤٢مناز جامعت در كشتي مانعي ندارد و ايستاده ميخوانند و اگر نشد نشسته ميخوانند و امام
جلو مردان ميايستد و زنها پشت رس ايشان و اگر كشتي دچار موج شود زنها مينشينند و مردها
مناز ميكنند و اشكايل ندارد كه زنها روبروي مردان باشند و اگر كشتي در رودخانهاي مريود مثل
دجله يا فرات جامعت بر آن مكروه است چون در ميان رودخانه مناز جامعت منيخوانند .
 - ٤٣وقتي كه امام منازش را متام كرد هر كس خواست برميخيزد و مريود و نبايد كيس بدليل آنكه
امام مشغول تعقيب است تعقيب بخواند و وقتي كه امام بعد از مناز
صفحه ٢٤٨
نشسته هر كس خواست مناز كند مناز ميكند .
 - ٤٤هر گاه امام مناز خود را متام كرد و خواست دو ركعت مناز ديگر بهر عنواين بخواند در آن
موضع كه قبالً مناز ميخوانده منيخواند و قدري جابجا ميشود كه در موضع ديگري هم مناز خوانده
باشد .
باب نهم
در قضاي منازهاي فوت شده است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس بدون وضو مناز بخواند و بعد از وقت متذكر شود مناز را قضا ميكند .
وقت فوت شد آنرا قضا ميكند .
 - ٢هر كس مناز را فراموش كرد يا خوابيد تا ْ
 - ٣منازهايئ كه در زمان طفوليت پيش از تكليف فوت شده يا در ايام ديوانگي و يا در زمان كفر
اصيل كه هنوز شخص اسالم نياورده بوده نخوانده يا منازهايئ كه زن در حيض و نفاس نخوانده
است و يا منازهايئ كه كيس خوانده باشد در وقتي كه ناصب بوده هيچيك از اينها قضا ندارد .
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 - ٤كيس كه بحال اغام افتاده و منازي از او فوت شده قضا ندارد مگر در وقت مناز بحال عادي
برگردد و اگر مناز فوت شد قضاء آن مستحب است و مؤكدتر از آن قضاي سه روز است كه در اغام
باشد و مؤكدتر از آن قضاء مناز يك روز است كه در حال اغام بوده .
 - ٥هر كس منازهايئ بر گردن او باشد و بخواهد قضا كند يك اذان ميگويد بعد براي هر منازي يك
اقامه ميگويد تا بآخر برسد .
 - ٦هر كس منازي از او فوت شود و در وقت مناز ديگري بياد آورد مناز فوت شده را ميخواند بعد
منازي را كه وقت آن حارض است بجا ميآورد و اين تا وقتي است كه نرتسد وقت مناز حارض بگذرد و
اگر برتسد اول مناز حارض را ميخواند بعد فائته را و بعيد نيست كه مقدم داشنت مناز حارض اويل
باشد چون انسان منيداند كه چه پيش ميآيد و ممكن است كه هر دو مناز از او فوت شود .
صفحه ٢٤٩
 - ٧قضا در هر وقتي جايز است مادام كه وقت مناز حارض تنگ نباشد .
 - ٨كيس كه مناز واجب بر ذمه دارد جايز است كه نافله بخواند .
 - ٩مستحب است قضاي نوافل و در صورت عجز مستحب است كه صدقه بدهند از هر دو ركعت
به يك مد گندم و اگر از عهده برنيامد هر چهار ركعت به يك مد و اگر نتوانست از نافلههاي روز
براي هر روز يك مد بدهد و براي نوافل شب يك مد .
 - ١٠هر كس ييك از پنج مناز او فوت شده و منيداند كدام يك بوده يك مناز دو ركعتي ميخواند
براي صبح و يك سه ركعتي براي مغرب و يك چهار ركعتي براي سه مناز ديگر .
 - ١١هر كس منازهاي متعددي از او فوت شود اگر ترتيب را ميداند با مراعات ترتيب قضا ميكند .
 - ١٢هر كس در سفر مناز شكستهاي از او فوت شود آن را شكسته قضا ميكند ولو در حرض باشد و
هر كه مناز متامي از او فوت شود متام قضا ميكند ولو در حال سفر باشد .
 - ١٣هر كه در سفر است و وقت منازي بر او داخل شود و مناز نخواند و تا وقت باقي است به
منزل خود برسد و در منزل مناز او فوت شود يا در حرض وقت مناز داخل شود و نخواند تا سفر كند
در وقت و منازش فوت شود آنچه بر ذمه او قرار گرفته قضا ميكند و آن حالتي است كه مناز از او
فوت شده ( يعني آخر وقت اگر در سفر بوده شكسته قضا ميكند و اگر حارض بوده متام ) .
 - ١٤مستحب است كه همه عبادات را قربة ايل الله از طرف ميت هر كيس بجا آورد و اگر ميت
مردي است بر ويل او واجب است كه آنچه مناز فوت شده دارد بجا آورد و هر گاه مرد مسلامن
عاريف بطور تربع و هديه آن منازها را از جانب ميت بجا آورد براي ويل كايف است .
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 - ١٥روايت شده كه مناز و صدقه و روزه و حج از طرف زنده هم جايز است .
 - ١٦هر گاه چيزي كه از ميت فوت شده خدا بر او واجب نكرده بوده از جانب او قضا
صفحه ٢٥٠
عالمهام اعيل الله مقامه در بعض رسائل خود
منيكنند چون قضا فرع ادا است مرحوم والد ّ
ميفرمايد هر كس منازهايئ از او فوت شده و منيداند چند مناز است كوشيش ميكند و هر چه را كه
يقني دارد بر ذمه او بوده قضا ميكند و در مورد آنچه كه شك دارد بعد از خروج وقت آن چيزي بر
او نيست و در روزه هم همينطور است و در مناز اگر ترتيب منازهاي فوت شده را منيداند هر طور
ميرس شد ميخواند و هر طور خواست تا آنكه منازهاي فوت شده يقيني را بجا آورد بدون مالحظه
ترتيب چون ترتيب را فراموش كرده و مردم تا منيدانند در وسعتند  .زينالعابدين بن كريم (اع) .
مثل روزه ماه مبارك رمضان كه از مرييض فوت شود و قبل از بهبودي از دنيا برود  .م .
( يعني هر گاه مكلف باصل آن نبوده مسلامً فرع هم بر او الزم نبوده است ) .
 - ١٧ول ّيي كه از طرف ميت قضا ميكند اوالي مردم مبرياث اوست از مردان و اگر متعدد بودند هر
كس بزرگرت است و ميت اگر مردي است  ،كه اشكايل در آن نيست لكن اگر زين است نزديكرت
باحتياط آن است كه ويل از جانب او قضا كند و هر گاه ويل يا غري او قربة ايل الله از جانب آن زن
قضا كردند جايز است و سخن در وجوب است كه محرز نيست .
 - ١٨هر گاه ميت ول ّيي از مردان ندارد هر كس از زنها كه ويل او است از جانب او منازهاي او را
قضا ميكند .
 - ١٩قضاي مناز واجب در حال سواري جايز نيست .
 - ٢٠در قضا كردن  ،هر ركعت بجاي يك ركعت است ولو آنكه مناز را در جايئ بخوانند كه ثواب
مناز در آنجا مضاعف است .
 - ٢١قضاي مناز وتر در هر موقع جايز است و آن را هامن طور وتر يك ركعتي قضا ميكند و در يك
شب ميتوان منازهاي وتر متعدد ولو بيست مناز وتر را قضا كرد و روايت شده بطور خاص در مورد
عيد فطر و قربان كه وتر شب خود را قضا منيكني تا وقتي كه مناز ظهر را بجا آوري و روايت شده
كه هر گاه وتر را بعد از ظهر روزي كه در شب آن فوت شده قضا كرد يا بعد از آن وقت بطور
شفع قضا ميكند يعني يك ركعت
صفحه ٢٥١
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بر آن ميافزايد .
باب دهم
در منازهاي سنتي است ( يعني منازهاي مستحب ) و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در منازهاي سنتي است كه وقت معني دارند و در اين مقصد مطالبي است :
مطلب اول
در منازهايئ است كه هر سال ميخوانند و اين منازها بسيارند و بعض آنها را ذكر ميكنيم :
 - ١از جمله آن منازها نوافل ماه رمضان است كه هزار ركعت است كه در بيست شب اول ماه هر
شب بيست ركعت ميخوانند  ،هشت ركعت بعد از مغرب و دوازده ركعت بعد از عشاء و در شب
نوزدهم صد ركعت ميافزايند و در دهه آخر هر شب يس ركعت ميخوانند دوازده ركعت بعد از
مغرب و نافله آن و هجده ركعت بعد از عشاء و در شب بيست و يكم صد ركعت بر نوافل
موظف آن اضافه ميكنند و همچنني صد ركعت هم در شب بيست و سوم بر نوافل موظف آن
ميافزايند پس اين ميشود هزار ركعت و توزيع آنها بقسمي است كه دانستي .
 - ٢مناز شب فطر دو ركعت است در ركعت اول بعد از حمد هزار بار سوره قل هو الله و در
دومي بعد از حمد يكبار آن سوره را ميخواين و بعد از اين دو ركعت بعبارايت كه رسيده دعا كن .
 - ٣و ديگر مناز حرضت فاطمه عليها السالم است كه بنا بر روايتي در روز اول ذيحجه خوانده
ميشود و مستحب است و در اين روز حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله آن حرضت را براي
حرضت امري عليه السالم تزويج فرمودند و روايت شده كه در روز ششم بوده و اين مناز دو ركعت
است در ركعت اول بعد از حمد صد بار سوره
صفحه ٢٥٢
قدر را ميخوانند و در دومي صد بار قل هو الله بعد از حمد خوانده ميشود و روايت شده كه اين
مناز چهار ركعت است در هر ركعت حمد و پنجاه قل هو الله ميخوانند .
 - ٤مناز غدير كه هجدهم ذيحجه باشد دو ركعت است كه نيم ساعت قبل از زوال خوانده ميشود
در هر ركعت بعد از حمد ده بار قل هو الله ميخوانند و ده بار آية الكريس و ده بار سوره قدر .
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 - ٥مناز روز مباهله كه بيست و چهارم ذي حجه است و گفته شده كه بيست و پنجم آن ماه است
دو ركعت است مثل مناز روز غدير .
 - ٦مناز روز عاشورا چهار ركعت است در اويل حمد و قل يا ايها الكافرون و در دومي حمد و قل
هو الله و در سومي حمد و احزاب و در چهارمي حمد و منافقني يا هر چه ميرس شد بعد سالم
ميدهد و رو را بطرف قرب حسني عليه السالم ميناميد و بهامن طور كه در روايت نقل شده بر آن
حرضت سالم ميدهد .
 - ٧و ديگر مناز نيمه رجب است كه دوازده ركعت است .
 - ٨مناز نافله رجب يس ركعت است ده ركعت در دهه اول و ده ركعت در دهه دوم و ده ركعت
در دهه سوم در هر ركعت بعد از حمد سه مرتبه قل هو الله و سه مرتبه قل يا ايها الكافرون
ميخوانند و بعد از آن بدعايئ كه نقل شده دعا ميكنند .
 - ٩مناز شب مبعث دوازده ركعت است هر موقع شب كه خواستي بخوان و در هر ركعت حمد و
قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله احد هر يك را چهار بار بخوان و بعد از
فراغ اذكاري را كه روايت شده ذكر كن .
 - ١٠مناز روز مبعث كه بيست و هفتم ماه رجب باشد دوازده ركعت است در هر ركعت حمد
ميخوانند و سورهاي و بعد از فراغ  ،ادعيه منقوله را ميخواين و به هامن ترتيب كه نقل شده دعا
ميكني .
 - ١١مناز نيمه شعبان چهار ركعت است در هر ركعت حمد ميخواين و صد قل هو الله و چون متام
شد دعاي وارده را ميخواين .
 - ١٢مناز روز آخر ذيحجة دو ركعت است در اويل بعد از حمد ده بار قل هو الله و در
صفحه ٢٥٣
دومي حمد و ده بار آية الكريس را ميخواين و بعد از سالم دعاي وارده را ميخواين .
 - ١٣مناز روز اول محرم دو ركعت است هر طور خواستي بخوان و بعد از آن دعاي مأثور را بخوان
.
 - ١٤مناز دهه اول ذيحجه باين ترتيب است كه هر شب بني مغرب و عشاء دو ركعت ميخواين و
ين لَيْلَ ًة  . . .تا :
ويس ث َ لٰثۤ َ
در هر ركعت حمد ميخواين و قل هو الله يكمرتبه و آيه َ :و ٰوا َع ْدنٰا ُم ٰ
الْ ُمف ِْسدۤين .
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و منازهاي وارده براي روزهاي مختلف هر ماهي بسيارند و بايد آنها را در مظانشان در كتب
اصحاب جستجو كرد و اينقدر را در اينجا ذكر كرديم تا كتاب ما بكيل خايل از آنها نباشد .
مطلب دوم
در منازي است كه هر ماه خوانده ميشود :
و آن دو ركعت است در روز اول هر ماه در ركعت اول حمد ميخوانند و بعدد ايام ماه قل هو الله
احد و در ركعت دوم بعد از حمد قدر را بعدد ايام ماه ميخوانند بعد به هر چه ميرس شد صدقه
ميدهند و سالمت متام آن ماه را با آن صدقه ميخرند و بعد از اين مناز دعايئ را كه رسيده ميخوانند
.
مطلب سوم
در بعيض منازهاست كه هر هفته خوانده ميشود :
 - ١در روز شنبه چهار ركعت ميخوانند كه در هر ركعت حمد و قل هو الله و آية الكريس هر كدام
يك مرتبه خوانده ميشود .
 - ٢شب يكشنبه چهار ركعت مناز دارد در هر ركعت يك حمد ميخوانند و يازده بار آية الكريس .
 - ٣در روز يكشنبه چهار ركعت مناز ميخوانند در هر ركعت حمد و آيه آخر سوره بقرة  :لِلّٰ ِه ٰما ِيف
الس ٰم ٰو ِ
اال ْر ِض  . . .تا آخر سوره و چون مناز را متام كرد آية
ات َو ٰما ِيف ْ َ
َّ
صفحه ٢٥٤
الكريس را ميخواند و صلوات بر پيغمرب صيل الله عليه و آله ميفرستد و يهود و نصاري را صد مرتبه
لعن ميكند و حاجات خود را از خدا ميطلبد .
 - ٤شب دوشنبه دو ركعت مناز دارد در هر ركعت پانزده حمد ميخواند و پانزده بار سوره فلق و
پانزده بار سوره ناس و چون از مناز فارغ شد پانزده بار آية الكريس را ميخواند .
 - ٥روز دوشنبه بعد از باال آمدن روز چهار ركعت مناز دارد در هر ركعت حمد و قل هو الله و قل
اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هر كدام يكبار .
 - ٦شب سهشنبه دو ركعت مناز دارد در ركعت اول يكبار حمد و صد بار سوره قدر و در دومي يك
بار حمد و هفت بار قل هو الله خوانده ميشود .
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 - ٧روز سهشنبه شش ركعت مناز دارد در هر ركعت حمد و آيه َ :و آ َم َن ال َّر ُس ُ
ول  . . .تا آخر آن و
سوره زلزله هر كدام را يك مرتبه ميخواين .
الس ٰام ُء انْشَ قَّت و چون به آيه
 - ٨شب چهارشنبه چهار ركعت مناز دارد در هر ركعت حمد و اِذَا َّ
سجده رسد سجده ميكند .
 - ٩روز چهارشنبه چهار ركعت مناز دارد در هر ركعت حمد و قل هو الله و قدر هر كدام يكبار
خوانده ميشود .
 - ١٠شب پنجشنبه دو ركعت مناز دارد بني مغرب و عشا در هر ركعت صد بار حمد خوانده
ميشود و يكبار هم روايت شده و بعد پنج بار آية الكريس و چهار قل را هر كدام پانزده بار
ميخوانند و بعد از مناز پانزده بار استغفار منوده ثواب آن را براي پدر و مادر قرار ميدهند .
 - ١١روز پنجشنبه ده ركعت مناز دارد در هر ركعت يك حمد و ده قل هو الله ميخواين .
 - ١٢شب جمعه دو ركعت مناز دارد در هر ركعت يك حمد و يك آية الكريس و پانزده قل هو الله
و در آخر مناز هزار بار ميگويد اللهم صل عيل محمد و آل محمد .
 - ١٣روز جمعه دو ركعت مناز دارد در هر ركعت چهار حمد و سه آية الكريس و سه
صفحه ٢٥٥
قل هو الله و سه بار آخر سوره حرش از آنجا كه ميفرمايد  :لَ ْو اَنْ َزلْ ٰنا ٰهذَا الْ ُق ْرآنَ  . . .تا آخر  ،بعد
دعا ميكند بطوريكه در روايت رسيده .
 - ١٤شب شنبه دو ركعت مناز دارد در هر يك بعد از حمد سوره اعيل و آية الكريس و قدر را
ميخواين .
و براي روزها و شبهاي هفته روايات ديگري هم رسيده كه هر كس طالب باشد در مظان آنها
جستجو منايد .
 - ١٥مناز هديه كه روز جمعه هشت ركعت مناز ميخوانند و چهار ركعت را بحرضت پيغمرب صيل
الله عليه و آله و چهار ركعت را بحرضت فاطمه عليها السالم هديه ميكنند و روز شنبه چهار ركعت
ميخوانند و بحرضت امري املؤمنني عليه السالم هديه ميكنند و بعد بهمني صورت يكشنبه به حرضت
امام حسن عليه السالم و دوشنبه به حرضت امام حسني عليه السالم و سهشنبه به حرضت سجاد
عليه السالم و چهارشنبه به حرضت باقر عليه السالم و پنجشنبه به حرضت صادق عليه السالم و در
روز جمعه چهار ركعت به حرضت رسول صيل الله عليه و آله و چهار ركعت به حرضت فاطمه
عليها السالم و چهار ركعت در روز شنبه به حرضت مويس بن جعفر عليه السالم و همني طور در
صفحه | 253

يك شنبه چهار ركعت به حرضت رضا عليه السالم و در دوشنبه چهار ركعت به حرضت جواد عليه
السالم و در سهشنبه چهار ركعت به حرضت هادي عليه السالم و در چهارشنبه چهار ركعت به
حرضت عسكري عليه السالم و در پنجشنبه چهار ركعت به حرضت صاحب الزمان عليه السالم
الس ٰال ُم َو اِلَيْ َك
الس ٰال ُم َو ِم ْن َك َّ
هديه ميكنند و بني هر دو ركعت از اين منازها ميگويئ  :ا َللّٰ ُه َّم اَن َْت َّ
ِالس ٰال ِم ا َللّٰ ُه َّم اِنَّ ٰه ِذ ِه ال َّركَ ٰع ِ
ات َه ِديَّ ٌة ِم ّنۤي اِ ٰيل َولِ ِّي َك }
الس ٰال ُم َح ِّي ٰنا َربَّ ٰنا ِم ْن َك ب َّ
يَ ُعو ُد ( يَ ْر ِج ُع  .خل ) َّ
فالن { ف ََص ِّل َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو بَلِّ ْغ ُه اِيّٰا ٰها َو ا َ ْع ِطنۤي اَفْضَ َل ا َ َملۤي َو َر ٰجائۤي فۤ َيك َو
فۤي َر ُسولِ َك َصل ٰوت َُك َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ  .و بعد هر دعايئ كه خواستي ميكني .
و منازهاي ايام هفته بسيارند و در كتب ادعيه و مستحبات ضبط شده هر كس بخواهد در مظان
آنها طلب كند .
صفحه ٢٥٦
مطلب چهارم
در منازهايئ است كه هر روز خوانده ميشود و اين منازها بسيارند و بعض آنها را در اينجا ذكر
ميكنيم :
 - ١مناز شب كه هشت ركعت است و سنتي است كه تأكيد بسيار دارد و به چندين كيفيت ممكن
است ادا شود ييك اينكه دو ركعت اول را با يك حمد و يس قل هو الله بخوانند و سالم دهند بعد
چهار ركعت وسط را بطريق مناز جعفر ميخوانند كه رشح آن خواهد آمد بعد دو ركعت باقي را
ميخوانند ركعت اول را با حمد و سوره ملك و دومي را با حمد و َه ْل ا َٰيت َع َيل االْ ِن ْٰسان و احكام و
اوقات اين مناز قب ًال گذشت و بني هر دو ركعت دعاهاي وارده را ميخوانند .
 - ٢مناز وتر سه ركعت است و گاه به دو ركعت اول آن شفع ميگويند و به ركعت سوم وتر و
كيفيايت دارد از جمله اينكه هر ركعت مناز شفع را با حمد و سه قل هو الله بخواين و ركعت وتر را
با حمد و سه قل هو الله و دو سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هر كدام يك بار و
در قنوت و بعد از آن دعاهايئ را كه وارد شده ميخوانند كه در جاي خود مذكورند و ما بذكر آن
ادعيه طول كالم منيدهيم .
 - ٣مناز فجر دو ركعت است در ركعت اول حمد و جحد و در ركعت دوم حمد و قل هو الله
ميخوانند .
 - ٤مناز ا ّوابني كه نافله ظهر باشد هشت ركعت است كه قبل از فريضه ميخوانند اويل را با حمد و
جحد و باقي را با حمد و قل هو الله و بعد از شش ركعت از اين هشت ركعت اذان ظهر را بگو
بعد با دو ركعت آخر بني اذان و اقامه خود فاصله بينداز .
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 - ٥مناز نافله عرص هشت ركعت است كه قبل از مناز عرص ميخواين در هر ركعت حمد و قل هو
الله بخوان و بعد از شش ركعت اذان مناز عرصت را بگو و بني اذان و اقامه مناز عرص به دو ركعت
آخر نافله فاصله بينداز .
 - ٦نافله مغرب چهار ركعت است بعد از مغرب ركعت اول را با حمد و جحد بخوان و باقي را با
حمد و قل هو الله و بني مناز مغرب و نافله آن سخن مگو و همني طور بني
صفحه ٢٥٧
چهار ركعت نافله .
 - ٧مناز ُوت َريه دو ركعت نشسته است بعد از عشاء ركعت اول آن را با حمد و واقعه و دومي را با
حمد و قل هو الله بخوان .
 - ٨مناز غفيله دو ركعت است بعد از مغرب ركعت اول را با حمد و آيه َ :و ذَا النيونِ اِ ْذ َذ َه َب
ُمغ ِ
ٰاضباً  . . .تا آخر آيه بخوان و ركعت دوم را با حمد و آيه َ :و ِعنْ َد ُه َمفٰاتِ ُح الْ َغ ْي ِب الٰ يَ ْعلَ ُم ٰها اِالّٰ ُه َو .
 . .تا آخر آيه و قنوت مأثور را ميخواين و آخر وقت مناز غفيله رفنت قرمزي طرف مغرب است و اگر
فوت شد قضايئ ندارد .
 - ٩دو ركعت مناز هم براي بني مغرب و عشاء وارد شده كه در اويل يكبار حمد و سيزده بار سوره
زلزله را ميخواين و در دومي يكبار حمد و پانزده بار قل هو الله هر كس ماهي يكبار اين مناز را
بخواند از جمله متقني است و اگر در هر سال يكبار بخواند از محسنني است و اگر هر جمعه يكبار
بخواند از مصلني است و اگر هر شب بخواند در بهشت در جوار رسول الله است و ثواب آن را جز
خدا كيس منيداند .
 - ١٠براي قبل از ظهر هر روز نيز چهار ركعت مناز رسيده كه هر ركعت را با حمد و بيست و پنج
مرتبه انا انزلناه ميخوانند .
 - ١١دوازده ركعت مناز هم براي هر روز وارد شده كه هر طور خواست بخواند .
 - ١٢چهار ركعت هم براي وقت زوال هر روز است كه در هر ركعت حمد و آية الكريس ميخوانند
.
مقصد دوم
در منازهايئ است كه وقت معني ندارند و اين منازها ج ّدا ً زيادند و ما بعض آنها را در اينجا ذكر
ميكنيم :
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 - ١مناز حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله دو ركعت است كه در هر ركعت حمد و پانزده بار
سوره قدر را ميخوانند و در ركوعهاي آن نيز پانزده بار سوره قدر را ميخوانند و چون رس از ركوع
برداري باز پانزده بار قدر را ميخواين و در سجود نيز
صفحه ٢٥٨
پانزده بار و پس از رس برداشنت از سجده باز پانزده بار و در سجده دوم هر ركعت هم پانزده بار
و در رس برداشنت از سجده دوم هم پانزده بار و چون سالم دادي دعايئ را كه نقل شده ميخواين و
متام ميكني در حايل كه بني تو و خدا گناهي كه آن را نبخشيده باشد وجود ندارد .
 - ٢مناز جعفر چهار ركعت است در ركعت اول سوره حمد و زلزله ميخوانند و در ركعت دوم حمد
و عاديات و در سومي حمد و نرص و در چهارمي حمد و قل هو الله و پس از هر قرائتي پانزده
مرتبه ُس ْب ٰحانَ اللّٰ ِه َو الْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َو ٰال اِلٰ َه اِالَّ اللّٰ ُه َو اللّٰ ُه اَك َ ُْرب خوانده ميشود و در هر خم شدن براي
ركوع يا سجود و در هر رس برداشنت از ركوع يا سجود ده مرتبه اين تسبيحات چهارگانه را ذكر
ميكني و روايت شده كه در آن سوره توحيد و سوره قل يا ايها الكافرون ميخوانند و غري اين هم
روايت شده و بعد از مناز دعا ميكند بدعاي مأثور و افضل اوقات مناز جعفر اول روز است در روز
جمعه بعد در هر روزي كه خواستي و هر وقتي از شب يا روز و روايت شده كه قنوت در ركعت
دوم قبل از ركوع است و در ركعت چهارم بعد از ركوع و اگر در سفر هم خواستي بخواين بخوان
در محمل بايش يا روي زمني و اگر خواستي آن را از نوافل خود قرار بده و اگر مانعي برسد و دو
ركعت بخواين و پي كاري بروي بعد دو ركعت ديگر را بخواين آنهم مانعي ندارد و در شب نيمه
شعبان خواندن آن مستحب است و اگر امري انسان را بعجله وادارد ميتواند مناز جعفر را بدون
تسبيحات بخواند و بعد در حايل كه پي كار خود است تسبيحات را قضا كند و اگر در حالتي در
تسبيح سهو منود و نگفت و در حال ديگر بياد آورد آنچه را كه فوت شده در هامن حالتي از مناز
كه يادش آمده ذكر ميكند .
 - ٣مناز استسقاء يعني طلب باران هم مثل مناز عيد كه گذشت دو ركعت است امام از شهر بريون
مريود بسوي جاي پاكيزهاي در بيابان در حاليكه سكينه و وقار و خشوع و مسكنت از براي خدا
دارد و مردم نيز با او بريون مريوند پس حمد و متجيد خدا را بجا آورده و بر او ثنا ميگويد و بسيار
دعا ميكند و تسبيح و تهليل و تكبري فراوان
صفحه ٢٥٩
ميگويد و مثل مناز عيد دو ركعت بدون اذان و اقامه ميخواند و چون دعا و مسألت و ارصار در
طلب كند صداي خود را بلند ميكند و چون مناز را سالم داد باالي منرب مريود و جامه خود را پشت
و رو ميكند يعني طرفريا كه بر شانه راست بوده بر شانه چپ مياندازد و طريف را كه بر شانه چپ
بوده بر راست و صد تكبري ميگويد رو بقبله با صداي بلند بعد رو مبردمي كه در طرف راست او
هستند ميكند و صد تسبيح با صداي بلند ميگويد بعد رو مبردمي كه در سمت چپ او هستند
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كرده و صد بار با صداي بلند ال اله اال الله ميگويد بعد رو مبردم ميكند و يكصد بار خدا را حمد
ميكند سپس دستها را باال برده دعا ميكند مردم هم دعا ميكنند و خطبه ميخواند و امام روز
دوشنبهاي كه شنبه و يكشنبه و آن روز را روزه گرفته بريون مريود و مبردم امر ميكند كه آن ايام را
روزه داشته باشند و منرب را هم بريون ميآورند و راه رفنت او بايد مثل ميش در عيدين باشد و
مؤذنني جلوي او راه روند با عصاهاي نيزه مانند كه انتهاي آنها آهني است .
 - ٤ديگر مناز استخاره است و انواع آن زياد است از جمله آنكه شش ورقه كاغذ برداري و روي
همه مينوييس ب ِْس ِم اللّٰ ِه ال َّر ْح ٰمنِ ال َّرحۤ ِيم ِخ َ َري ٌة ِم َن اللّٰ ِه الْ َعزۤي ِز الْ َحكۤ ِيم لِفالن بن فالنة و بر روي
سه تاي آنها اِفْ َع ْل بنويس و روي سه تا ٰالتَ ْف َع ْل و زير جامناز خود بگذار و دو ركعت مناز كن و بعد
از آن سجده منوده در سجده صد بار بگو  :ا َْستَخۤي ُر اللّٰ َه ِب َر ْح َم ِتهۤ ِخ َ َري ًة فۤي ٰعا ِف َي ٍة  ،بعد راست
رس ِم ْن َك َو ٰعا ِف َي ٍة  ،بعد
بنشني و بگو  :اَللّٰ ُه َّم ِخ ْر لۤي َو ا ْخ َ ْرت لۤي فۤي َجمۤيعِ ا ُ ُمورۤي فۤي يُ ْ ٍ
با دست ورقهها را بهم بزن و آنها را مخلوط كن و ييك ييك بريون بياور تا وقتي كه سه تا از يك
جنس مثال اِفْ َع ْل بريون آيد و بآن عمل كن و طريق ديگر آن است كه حاجت خود را نيت كني و دو
ورقه بنوييس روي ييك ٰال و روي ديگري نَ َع ْم بعد آن دو كاغذ را در دو گلوله ِگيل ميپيچي و دو
ركعت مناز ميخواين بعد آنها را زير پاي خود ميگذاري و ميگويئ  :يٰا ا َللّٰ ُه اِنّ ۤي ا ُشٰ ا ِو ُر َك فۤي
يل مبِ ٰا فۤي ِه َص ٰال ٌح َو ُح ْس ُن ٰعا ِقبَ ٍة  ،بعد ييك را
َرش َع َ َّ
ا َ ْمرۤي ٰهذٰا َو اَن َْت َخ ْ ُري ُم ْستَشٰ ا ٍر َو ُمشۤي ٍر فَا ِ ْ
بريون آورده مبقتضاي آن عمل ميكني .
صفحه ٢٦٠
و منازهايئ كه وقت معيني ندارند بسيارند و ما ت ّربكاً و براي آنكه كتاب ما از ذكر آنها خايل نباشد
باين قدر اكتفا كرديم .
و اين آخر كتاب مناز است كه تأليف آن در ششم ماه محرم الحرام سال هزار و دويست و شصت و
يك بانجام رسيد در حايل كه خدا را حمد ميكنم و بر او درود ميفرستم و از او بخشش ميخواهم و
مسألت ميناميم كه مرا از لغزش نگاه دارد .
فارغ شد از تأليف اين كتاب مؤلف و كاتب آن كريم فرزند ابراهيم باميد آنكه خدا از جرائم هر دو
عفو فرمايد .
صفحه ٢٦١
*****
صفحه ٢٦٢
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني و صيل الله عيل محمد و آله الطاهرين و لعنة الله عيل اعدائهم اجمعني .
كتاب روزه
از كتاب جامع تأليف بنده اثيم كريم بن ابرهيم عفا الله عن جرامئهام و در اين كتاب پنج باب
است و خامتهاي :
باب اول
در آنچه كه روزه بآن محقق ميشود و آنچه كه ملحق باين باب است و در آن پنج فصل است :
فصل اول
در وقت امساك است و متعلقات آن و در آن مسائيل است :
 - ١اول وقت خودداري از چيزهايئ كه روزه را ميشكند طلوع فجر دوم است يعني صبح صادق و
آن سفيدي است كه بر پهناي افق ظاهر ميشود نه آن سفيدي كه قبل از صبح صادق رو به آسامن
باال مريود .
 - ٢آخر وقت خودداري از مفطرات غروب آفتاب است و غروب آفتاب را از رفنت قرمزي از افق
مرشق ميفهميم و باال آمدن سياهي .
 - ٣استعامل متام مفطرات از غروب آفتاب تا طلوع فجر دوم جايز است .
صفحه ٢٦٣
 - ٤هر كس در شب ماه رمضان قبل از آنكه ببيند آيا فجر طالع شده يا نه مفطري استعامل منود و
بعد معلوم شد كه فجر طالع شده بوده بايد آن روزه را قضا منايد .
 - ٥هر كس در شب ماه رمضان بافق نظر كرد و چنني ديد كه فجر طالع نشده و مفطري استعامل
منود بعد معلوم شد كه صبح شده بوده چيزي بر او نيست .
 - ٦هر كس زن را در اينكه هنوز شب باقي است تصديق منوده مفطري بكار برد بعد معلوم شود
كه دروغ گفته بوده آن روزه را قضا ميكند .
 - ٧هر كس گامن كرد شخيص كه ميگويد فجر طالع شده دروغ ميگويد و خورد بعد معلوم شد كه
راست ميگفته روزه را متام ميكند و بعد آن را قضا ميناميد .
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 - ٨هر گاه دو نفر به فجر نگاه كنند و ييك از آن دو يقني به طلوع فجر منايد و ديگري يقني نكند
كيس كه يقني كرده از استعامل مفطر خودداري ميكند و آنكه هنوز شك دارد مكلف به خود داري
نيست .
 - ٩در شب ماه مبارك و غري اين ماه تا وقتي كه انسان شك در طلوع فجر دارد جايز است كه
چيزي بخورد تا وقتي كه شك او زايل شود و به صبح يقني كند .
 - ١٠مستحب است كه در ماه مبارك رمضان احتياط كنند و سحري را وقتي بخورند كه هنوز شيك
بطلوع صبح حاصل نشده .
 - ١١هر كس در غري ماه رمضان بعد از طلوع فجر سحري بخورد آن روز را افطار ميكند .
 - ١٢هر كس گامن كند غروب است و افطار كند و بواسطه مانعي قادر به تحصيل علم نبوده بعد
معلوم شود كه آفتاب هنوز غروب نكرده از مفطر خودداري ميكند و روزه را متام ميناميد و چيزي
بر او نيست و روايت شده كه قضا ميكند لكن آن روايت حمل بر تقيه يا استحباب ميشود .
 - ١٣مستحب است احتياط منودن و افطار را بتأخري انداخنت تا وقتي كه قرمزي كه باالي سياهي
شب است برود ( اين قرمزي وقت غروب در افق مرشق ديده ميشود و بآن ُحمره مرشقيه ميگويند
).
صفحه ٢٦٤
 - ١٤پس از آنكه قرمزي از باالي رس بگذرد افطار براي شخص روزهدار واجب است .
 - ١٥هر گاه شهر رمضان داخل شد در دل بطور كيل نيت ميكند كه در ايام ماه از مفطرات خود
داري منايد يعني عزم ميكند هامن طور كه خدا واجب كرده روزه بگريد .
 - ١٦هر كه شب قصد نكرده فردا روزه بگريد و چون صبح شود بخواهد كه جهت قضاي ماه
رمضان يا نذر غري معيني يا بطور مستحب روزه بگريد مانعي ندارد حتي اگر كمي قبل از غروب
عزم بر روزه منايد و تا آن وقت چيزي كه روزه را بشكند از او رس نزده روزه ميگريد .
 - ١٧درباره روزه بطور كيل روايت شده كه ميتواند بعد از باال آمدن روز هم قصد روزه منايد و
نهايت باال آمدن روز تا ظهر است .
 - ١٨روزهدار در قضاء ماه مبارك رمضان تا وقت ظهر ميتواند منرصف شده افطار كند مگر آنكه از
شب نيت روزه كرده باشد كه در اين صورت افطار كردن مكروه است و اما بعد از زوال ديگر نبايد
افطار كند .
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 - ١٩اگر روزه تطوع باشد تا غروب آفتاب اختيار دارد كه افطار كند جز آنكه بعد از ظهر بطور كيل
افطار مكروه است و همچنني پيش از ظهر نيز اگر از شب نيت روزه كرده افطار كراهت دارد .
 - ٢٠هر كه بر گردن او نذر غري معيني باشد ( يعني روزي را كه بايد روزه بگريد مشخص نكرده ) و
چون تصميم بروزه بگريد و رشوع به امساك كند بعيض از دوستانش نزد او بيايند و او آنها را براي
رصف غذا نگاه دارد جايز است كه خود نيز افطار كرده همراه آنها غذا بخورد .
 - ٢١كيس كه روزه مستحب گرفته مستحب است كه در نزد برادرش افطار منوده و باو چيزي
نگويد .
صفحه ٢٦٥
فصل دوم
در چيزهايئ است كه روزهدار از آنها خودداري ميكند و احكامي كه بآنها مربوط ميشود و در اين
فصل دو مطلب است :
مطلب اول
در چيزهايئ است كه شخص روزهدار از آنها امساك ميكند و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١واجب است كه شخص روزهدار از خوردن و آشاميدن چيزهايئ كه عاد ًة خورده و آشاميده
ميشود خودداري كند اما چيزهايئ كه عاد ًة جزو خوردين و آشاميدين حساب منيشوند نزديكرت
باحتياط آن است كه از آنها هم اجتناب شود .
 - ٢واجب است خودداري از نزدييك در قبل زن اما در دبر در صورتيكه انزال نشود نيص نديديم
جز آنكه نقل اجامع منودهاند كه روزه زن و مرد هر دو ميشكند و درباره زن روايت شده كه
نزدييك با او در دبر روزه او را منيشكند و موجب غسيل هم براي او منيشود اما اگر مرد انزال كند
هر گاه در دبر زن باشد تحت مالعبه ميافتد چنانچه احكام آن خواهد آمد و اگر در دبر غالم يا
بهيمهاي باشد آنهم در نزد اصحاب همني طور است و خاليف در اين باب نقل نشده .
 - ٣واجب است كه روزهدار از انزال بوسيله مالعبه و بازي كردن با اهل خود  ،خودداري كند و
روايت شده هر گاه مردي در ماه رمضان خود را بزنش بچسباند و انزال منايد چيزي بر او نيست و
براي آنكه حرمت حديث را نگاه داشته و آن را رد نكرده باشند بعيض حمل بر استفهام انكاري
كردهاند .
 - ٤واجب است كه روزهدار و غري روزهدار از دروغ گفنت بر خدا و رسول او و امئه عليهم السالم و
از غيبت و ظلم و نظر كردن مكرر به نامحرم خودداري كنند .
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 - ٥روايت شده كه زن در ماه رمضان هر گاه شب از حيض خود پاك شد بعد در غسل كردن تنبيل
منود تا صبح شد بايد آن روز را قضا كند .
 - ٦و روايت شده كه مستحاضه هر گاه بعض غسلهاي خود را انجام نداد روزهاش را
صفحه ٢٦٦
قضا ميكند .
 - ٧احتياط در آن است كه عمدا ً قي نكنند اما اگر يباختيار آمد اشكايل ندارد و همچنني احوط آن
است كه كامالً در آب فرو نروند و با مايعي تنقيه نناميند .
مطلب دوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس يك روز از ماه رمضان را متعمدا ً افطار كند هم بايد آن روز را قضا منايد و هم كفاره
بدهد و كفاره او آزاد كردن بندهاي است يا روزه دو ماه پشت رس هم يا اطعام شصت مسكني كه
به هر مسكيني يك مد گندم ميدهد .
 - ٢هر كس از اين سه كار عاجز بود هجده روز روزه ميگريد يا هر قدر كه برايش مقدور بود
صدقه ميدهد و اگر اين كار هم براي او مقدور نبود از خداوند استغفار ميناميد چون استغفا ْر
كفاره كيس است كه منيتواند كفاره عمل خود را بجا آورد .
 - ٣هر كس در ماه رمضان با چيز حرامي افطار كند بايد سه كفاره بدهد ( يعني بندهاي آزاد كرده
و شصت روز پياپي روزه بگريد و شصت مسكني را اطعام منايد ) و هر كه با حاليل افطار كند يك
كفاره ميدهد .
 - ٤هر كه در ييك از روزهاي ماه رمضان با زين بحالل يا حرام ده مرتبه نزديك شود بايد ده كفاره
بدهد براي هر مرتبه يك كفاره اما اگر فقط اكل و رشب منوده كفاره يك روز را ميدهد .
 - ٥هر كه عمداً در ماه رمضان روزه خود را بخورد بعد سفر كند كفاره از او ساقط منيشود .
 - ٦هر كه بزور در ماه رمضان زوجه خود را وادار به جامع كند در حايل كه زن مطاوعه منيكرده
بايد دو كفاره بدهد و نصف حد را كه پنجاه تازيانه باشد بر او ميزنند و اگر زن هم موافقت
داشته و اطاعت منوده هر دو بايد كفاره بدهند و بر هر يك ربع حد زده ميشود .
 - ٧هر كه مشغول قضاي روزه ماه رمضان است و پيش از ظهر با زن خود نزدييك كند
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صفحه ٢٦٧
چيزي بر او نيست و اگر بعد از زوال چنني كند بايد كفاره بدهد باين ترتيب كه به ده مسكني
صدقه دهد بهر كدام يك مد گندم و اگر نتوانست بدل آن روز كه افطار كرده چون بر گردن او
هست روزهاي ميگريد و سه روز هم عالوه بر آن بعنوان كفاره روزه ميگريد و در كفاره رخصتي هم
روايت شده و روايت شده بر گردن اوست مثل آنچه كه بر گردن جامع كننده در ماه رمضان است
و اين روايت حمل بر استحباب ميشود و بر اينكه نوعاً اين كار كفاره دارد .
 - ٨كيس كه در حال روزه غيبت برادر خود را بناميد يا دروغ بر خدا و رسول او و امئه عليهم
السالم ببندد مستحب است كه روزه خود را قضا منايد و احوط آن است كه در مورد دروغ هر گاه
عمدي بوده قضا را ترك نكند .
 - ٩هر گاه روزهدار عميل بناميد كه منايف روزه است هر گاه منيدانسته كه اين كار روزه او را
ميشكند چيزي بر او نيست .
 - ١٠هر گاه كيس از روي فرامويش عميل منايف روزه بجا آورد چيزي بر او نيست خواه در روزه
مستحب باشد خواه غري آن .
 - ١١كيس كه بعلت مالعبه با زن انزال كرده كفارهاي كه بر گردن اوست مثل كفاره كيس است كه
جامع منوده خواه در ماه رمضان باشد و خواه در قضاي آن .
 - ١٢هر كس براي غري وضوي فريضه مضمضه كند و آب از گلوي او پائني رود احتياطاً آن روز را
قضا ميكند .
 - ١٣مستحب است كيس كه عمدا ً بطور كامل در آب فرو رفته روزه را قضا كند .
 - ١٤مستحب است كيس كه كنيز خود را ملس منوده و مذي از او خارج شده روزه را قضا كند .
 - ١٥كيس كه عمدا ً قي كرده سزاوار است كه احتياطاً روزه را قضا كند اما كيس كه يباختيار قي منود
چيزي بر او نيست .
صفحه ٢٦٨
فصل سوم
در چيزهايئ است كه سزاوار است روزهدار از آنها امساك منايد و در اين فصل مسائيل است :
 - ١مكروه است جويدن علك صمغ درختي است كه آنرا ميجوند  .م .
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در حال روزه .
 - ٢مكروه است كه روزهدار چيزي را بچشد .
 - ٣مكروه است زيادهروي در مضمضه و استنشاق براي روزهدار .
 - ٤مكروه است تنقيه با مايع و احتياط مخفي نيست اما با جامد ( شياف ) جايز است و كراهتي
ندارد .
 - ٥مكروه است انفيه كشيدن براي صائم .
 - ٦مكروه است كه مرد جوان دست بنت زن مبالد و با او بازي كند چون بيم آن هست كه انزال
منايد .
 - ٧مكروه است كه جوان پرشهوت زن را ببوسد .
 - ٨مكروه است رسمه كشيدن براي روزهدار هر گاه برتسد كه در رس او داخل شود و اين كراهت
شديد ميشود در وقتي كه طعم رسمه را در حلق خود حس كند يا رسمه مشك داشته باشد .
 - ٩مكروه است كه روزهدار ذَرور ( يعني دواي خشك ) در چشم بريزد .
 - ١٠مكروه است مسواك كردن با چوب تر .
 - ١١حجامت براي روزهدار اگر ترس ضعف كردن باشد مكروه است و گر نه مانعي ندارد و براي
ح ّجام مكروه است كه در حال روزه حجامت كند .
 - ١٢بوئيدن گل و ريحان بخصوص نرگس مكروه است .
 - ١٣مكروه است كه صائم خود را با مشك خوشبو كند .
 - ١٤لذت بردن براي صائم مكروه است .
صفحه ٢٦٩
 - ١٥پوشيدن لباس تر براي صائم مكروه است .
 - ١٦مكروه است در آب رفنت و مكث كردن در آن براي زن و براي مرد اشكايل ندارد .
 - ١٧مكروه است كه متام بدن را در آب فرو بربند و احتياط راه نجات است .
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 - ١٨شعر خواندن در ماه رمضان در شب و روز مكروه است و درباره مرثيه رخصتي روايت شده .
 - ١٩مكروه است مكيدن هسته خرما .
 - ٢٠اگر روزهدار از ضعف برتسد مكروه است كه حامم رود .
 - ٢١مكروه است كه خود را بر زن خوبرو عرضه منايد .
 - ٢٢مكروه است خارج منودن خون از بدن براي روزهدار ولو بكندن دندان باشد .
 - ٢٣مكروه است كه بعد از مضمضه آب دهان را فرو برد تا آنكه سه بار آب دهان را بريون بريزد
و روايت شده يكبار .
 - ٢٤كيس كه محتلم شده خواب او در روز  ،قبل از غسل مكروه است .
 - ٢٥مكروه است جدال و تندي و كجخلقي و قسم خوردن در روزه .
فصل چهارم
در چيزهايئ است كه براي روزهدار مستحب است و در آن مسائيل است :
 - ١روزه سنتي را مستحب است كه پنهان كنند مگر كيس سؤال كند كه در اين وقت نبايد دروغ
گفت .
 - ٢مستحب است مسواك كردن با مسواك خشك .
 - ٣مستحب است عطر زدن بخصوص اول روز و آن هديه روزهدار است .
 - ٤مستحب است قيلوله ( يعني خوابيدن قبل از ظهر ) .
 - ٥مستحب است افطاري دادن به روزهدار هنگام غروب با هر چه ميرس شود خاصه در ماه
رمضان .
 - ٦مستحب است وقت افطار كردن و سحري خوردن و غري آن ادعيه مأثوره را
صفحه ٢٧٠
بخوانند و وقتي كه ميخواهند افطار و سحري بخورند سوره قدر را بخوانند .
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 - ٧مستحب است اول مناز بخوانند بعد افطار كنند مگر آنكه بعض برادران شخص منتظر او باشند
يا طاقتش كم شده باشد .
 - ٨مستحب است افطار كردن با حلوا و رطب و آب بخصوص آب گرم و خرما و شكر و مويز و
شري و سويق سويق ظاهرا ً گندم يا جوي است برشته كه آنرا كوبيده و دانههاي درشت آنرا با الك
گرفتهاند  .م .
.
 - ٩مستحب است سحري خوردن خاصه در ماه رمضان و افضل در سحري خرما است و مويز و
سويق و آب .
 - ١٠مستحب است كيس كه روزه سنتي دارد هر گاه برادرش او را دعوت بخوردن چيزي كرد افطار
كند ولو نزديك غروب باشد و روزه را از او پنهان ميكند .
 - ١١مستحب است ترجيح دادن افطار در نزد برادر بر متام كردن روزه چون آن افضل است .
 - ١٢مستحب است كه همه اعضا را از آنچه خدا دوست منيدارد باز دارند .
 - ١٣مستحب است كه ظلم و ناداين و بدي اشخاص را نسبت بخود متحمل شوند .
 - ١٤مستحب است فحش بدگويان را تحمل كرده بگويد من روزه دارم سالم بر تو  ،من مثل تو
فحش منيدهم .
فصل پنجم
در چيزهايئ است كه براي روزهدار مباح است و در آنها نص رسيده و در اين فصل مسائيل است :
 - ١جايز است كه مرد در آب برود و در آن مكث منايد .
 - ٢جايز است بر رس آب بريزند و خود را با جامه خنك كنند و بر حصري زير پا آب بزنند و با بادزن
بر خود ترشح كنند .
صفحه ٢٧١
 - ٣جايز است شياف گذاشنت .
 - ٤جايز است حجامت اگر ترس ضعف نباشد .
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 - ٥جايز است حامم رفنت اگر از ضعف نرتسد .
 - ٦جايز است ريخنت دوا و روغن در گوش .
 - ٧جايز است مضمضه و استنشاق اگر در آنها مبالغه نكند .
 - ٨رسمه كشيدن تا طعم آن در حلق احساس نشود يا در رسمه مشك نباشد جايز است .
 - ٩بايك نيست به داخل شدن دخنه دخنه دود خوشبويئ است كه براي معطر كردن از آن استفاده
ميشود  .م .
و غبار در حلق .
 - ١٠بايك نيست كه مرد زبان زن خود را مبكد يا زن زبان مرد را .
 - ١١بايك نيست كه شخص دخرت خود را ببوسد اگر چه كه از آب دهن طفل بدون تعمد بگلوي او
داخل شود .
 - ١٢مانعي ندارد كه خوراك را براي بچه بجوند يا خوراك مرغ را در دهان گذاشته و از دهان مبرغ
بخورانند برشط آنكه چيزي را فرو نربند .
 - ١٣بايك نيست به فرو بردن خلط سينه يا بيني .
 - ١٤بايك نيست باينكه مگس وارد حلق شود .
 - ١٥مكيدن انگشرت مانعي ندارد .
 - ١٦كندن موي زير بغل اشكايل ندارد .
 - ١٧در صورت احتياج چشيدن آبگوشت مانعي ندارد .
 - ١٨چيزي را كه ميجود تا عني غذا بگلو نرسيده حس كردن مزه آن در گلو مانعي ندارد .
 - ١٩اشكايل ندارد كه بواسطه آروغ يا حالتي شبيه بآن چيزي كه از معده باال آمده از حلق وارد
دهان گردد و مانعي ندارد كه دوباره آن را فرو بربد .
 - ٢٠جايز است كه روزهدار آب در دهان خود نگاه دارد و از دهان بر روي چيزي كه
صفحه ٢٧٢
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ميشويد بريزد .
 - ٢١فرو بردن اخالط بيني و سينه جايز است چه از دماغ او نازل شده باشد و چه از سينه او
خارج شده باشد  ،روي زبان رسيده باشد يا نرسيده باشد .
 - ٢٢اشكايل ندارد كيس كه صبح جنب بيدار شده روزه مستحب بگريد و روايت شده كه اين روز را
براي قضاي ماه رمضان روزه منيگريد و روز ديگري را براي آن روزه ميگريد و روايت شده كه بطور
مطلق روزه اين روز جايز است .
 - ٢٣كيس كه در شبي از ماه رمضان جنب شده و تا طلوع فجر نتوانسته غسل كند اشكايل ندارد
كه بعد از صبح غسل كند و آن روز را روزه ميگريد .
 - ٢٤اشكايل ندارد كه مسواك خود را با آب تر كند بعد آن را تكان دهد تا آيب در آن مناند و مسواك
كند .
 - ٢٥جايز است كه در وقت تقيه يا ترس افطار كنند و روايت شده كه بايد آن روزه را قضا منايد .
باب دوم
درباره كساين است كه روزه ايشان صحيح است و كساين كه روزه گرفنت آنها صحيح نيست و در اين
باب سه فصل است :
فصل اول
در كيس كه وجوب روزه شامل او منيشود و آنچه كه متعلق باين مطلب است و در اين فصل
مسائيل است :
 - ١بچه تا بالغ نشده روزه بر او واجب نيست .
 - ٢تا وقتي كه ديوانه حال جنون او باقي باشد روزه بر او واجب نيست .
 - ٣هر گاه كيس كه بحال اغامء افتاده متام شب و روزي را در حال اغامء باشد روزه بر
صفحه ٢٧٣
او واجب نيست هر گاه قدري از روزه را گرفت و بحال اغام افتاد قضا بر او واجب نيست اما اگر
اغامء همه روز را شامل شد واجب است قضا كند  .منه اعيل الله مقامه .
.
صفحه | 267

 - ٤قضا بر كيس كه بحال اغامء افتاده بوده واجب نيست بلكه مستحب است .
 - ٥مستحب است كه چون پرس بچه نه ساله شود او را مترين روزه بدهند متام روز يا هر قدر كه
طاقت دارد ولو بعض روز باشد و يا در هر سني كه ديدند طاقت دارد يا در وقتي كه نزديك بلوغ
او است و واجب است كه هنگام بلوغ او را ملزم منايند كه روزه بگريد .
 - ٦مستحب است كه هر گاه پرس بچه طاقت سه روز روزه را دارد باو تأكيد كنند كه روزه بگريد .
 - ٧روزه حائض درست نيست ولو كمي قبل از غروب حائض شود يا بعد از فجر پاك شود و واجب
است كه روزه آن ايام را قضا كند .
 - ٨زن حامله اگر روزه دارد و قبل از افطار وضع حمل منايد نُفَساء است و روزه او صحيح نيست و
واجب است كه بعد قضا منايد .
 - ٩مستحاضه روزه او درست است و عمل مستحاضه را بجا ميآورد و روزه ميگريد مگر ايامي را كه
در آنها حائض ميشده كه آنها را بعد قضا ميناميد .
 - ١٠مستحب است كه حائض هر گاه در اثناي روز پاك شد از استعامل مفطرات خود داري كند و
اين كار بر او واجب نيست و واجب است بر او قضا كردن .
 - ١١مستحب است كه هر گاه بعد از زوال ظهر حائض شد باقي روز را از مفطر امساك كند .
فصل دوم
در مسافر و مريض است و در آن دو مطلب است :
صفحه ٢٧٤
مطلب اول
در مسافر است و در آن مسائيل است :
 - ١روزه ماه رمضان در سفر جايز نيست و بر مسافر واجب است كه در ايام ديگري آن روزه را
بگريد .
 - ٢روزه در سفر بطور مطلق جايز نيست چه روزه سنتي و چه غري آن مگر آنچه كه استثناء شده .
 - ٣جايز است كه روزه سه روزي را كه بدل از قرباين در حج بر ذمه او قرار گرفته در سفر بگريد .
صفحه | 268

 - ٤و همچنني جايز است در سفر گرفنت هجده روز  ،روزه كفاره براي كيس كه عمدا ً قبل از غروب
از عرفات برگردد و نتواند فديه بدهد و فديه او شرتي است كه روز عيد قربان نحر ميكند .
 - ٥روزه كفاره شكار در حرم هنگام سفر جايز است .
 - ٦روزه كفاره تراشيدن رس بعلت اذيت مو در حال احرام را جايز است كه در سفر بگريند .
 - ٧جايز است روزه اعتكاف در مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد مداين هر گاه در سفر
اعتكاف منايد .
 - ٨جايز است روزه سه روز در حال سفر در مدينة الرسول صيل الله عليه و آله كه ترتيب خاص
دارد و براي طلب حاجتي روزه ميگريند .
 - ٩هر كه نذر كند روز معيني را روزه بگريد و سفري براي او پيش بيايد افطار كرده قضا ميناميد
اين قضا مستحب است  .منه اعيل الله مقامه .
و رخصتي روايت شده اين رخصت حمل بر تقيه ميشود  .منه اعيل الله مقامه .
كه روزه نذري در سفر جايز است هر گاه كه اين مطلب را در نذر خود نيت كرده باشد .
 - ١٠هر كه پيش از ظهر از سفر خود برگردد و در خارج استعامل مفطر ننموده بوده
صفحه ٢٧٥
روزه ميگريد .
 - ١١هر كه در بريون افطار منوده بوده يا بعد از زوال وارد شود بقيه روز را امساك ميكند و اين
حكم بجهت ادب است و واجب نيست .
 - ١٢در هر وقت روز كه كيس سفر كند افطار ميكند چون افطار كردن و قرص از هم جدا منيشوند
.
 - ١٣هر كس در سفر روزه بگريد و حال آنكه ميداند افطار واجب است روزه او كفايت منيكند .
 - ١٤هر كه در سفر روزه بگريد در حاليكه منيدانسته از روزه در سفر نهي شده روزه او كفايت
ميكند .
 - ١٥جامع براي مسافر در وقت روز در ماه رمضان كراهت شديد دارد .
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 - ١٦مستحب است كه در روز ماه رمضان در سفر نخورد مگر بقدر قوت و نياشامد كه سرياب
شود كه اقتدا بامئه عليهم السالم منوده باشد .
 - ١٧سفر در ماه رمضان پيش از شب بيست و سوم مكروه است و بعد از آن مكروه نيست مگر
آنكه قبل از بيست و سوم رضوريت پيش آيد يا عازم مكه شود يا به جنگي در راه خدا برود يا بسوي
مايل كه ميرتسد از ميان برود يا برادري كه ميرتسد هالك شود يا براي مشايعت برادري كه مسافر
است يا استقبال برادري كه ميآيد .
 - ١٨رشايط افطار در سفر بعينها هامن رشايط شكسنت مناز در سفر است و در كتاب مناز رشح آن
گذشت .
مطلب دوم
در مريض است و در اين مطلب مسائيل است :
 - ١روزه مريض صحيح نيست و حدي براي مرض نيست و مرييض كه روزه نگرفته بايد در ايام
ديگري قضا منايد .
 - ٢مريض خودش مورد اعتامد است و كار را بخودش واگذاشتهاند اگر بر خود ترسيد افطار ميكند
و اگر ديد قوه دارد روزه ميگريد .
صفحه ٢٧٦
 - ٣هر چه روزه بآن رضر برساند افطار بجهت آن واجب است حتي آنكه اگر چشمش ناراحتي
داشته باشد و روزه باعث شود كه ديد شب او مختل شود افطار ميكند .
 - ٤هر كس برتسد كه بواسطه روزه به مريض مبتال شود روزه او صحيح نيست .
 - ٥هر كس بواسطه مريض در اول روز افطار كند بعد قوت بگريد امر شده كه باقي روز را امساك
كند و اين امر براي تعليم ادب است و واجب نيست .
 - ٦هر كه پيش از ظهر بيامري او رفع شود مشهور آن است كه روزه ميگريد و نيص در اين مورد
نيست و احتياط واضح است .
 - ٧هر كه در حال مرض با آنكه برايش رضر دارد روزه بگريد بايد آن روزه را قضا كند .
فصل سوم
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در كيس است كه بواسطه عارضهاي روزه از او ساقط ميشود و در اين فصل مسائيل است :
 - ١پريمرد و پريزن هر گاه روزه براي آنها سخت شود افطار ميكنند و فديه ميدهند بابت هر روز
يك ُمد گندم و قضايئ بر آنها نيست اين يك مد را چنانكه در خربي وارد شده به هر مسكني يك مد
ميدهند  .زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
.
 - ٢كيس كه مبتال به عطش است اگر عطش او مريض است كه بر او وارد شده و اميد دارد كه مثل
ديگر امراض برطرف شود مثل مريض است و اگر اميد بهبودي ندارد مثل پريمرد و پريزن عمل
ميكند .
 - ٣هر كس در اثناي روزه تشنه شود بطوريكه بر جان خود برتسد بقدر رفع آن حالت آب ميخورد
و چيزي بر او نيست .
 - ٤حاملهاي كه نزديك وضع حمل او است اگر بر جان خود يا بچه برتسد بايد افطار
صفحه ٢٧٧
كند و قضا منايد و از هر روز يك مد گندم فديه دهد .
 - ٥زين كه بچه شري ميدهد و شري او كم است اگر از روزه گرفنت بر خود يا بچه برتسد اگر ميتواند
دايه ميگريد و گر نه افطار ميكند و شري ميدهد و از بابت هر روز يك مد گندم فديه ميدهد و بعد
قضا ميناميد .
 - ٦روزه مستحب براي زن بدون اجازه شوهرش جايز نيست .
 - ٧روزه مستحب فرزند بدون اجازه والدين جايز نيست .
 - ٨جايز نيست كه عبد بدون اجازه موالي خود روزه مستحبي بگريد .
 - ٩روزه مهامن بدون اذن صاحب خانه مكروه است .
 - ١٠روزه صاحب خانه بدون اذن مهامن مكروه است .
 - ١١كيس كه قضاي ماه رمضان بر گردن او است جايز نيست كه روزه سنتي يعني مستحب بگريد .
باب سوم
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در احكام ماه رمضان است و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در عدد ماه رمضان است و مطالبي كه مربوط بآن ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١به رضورت اسالم روزه ماه رمضان واجب است .
 - ٢هر كس روزه ماه رمضان را منكر شود و افطار آن را حالل بداند بر امام است كه او را بكشد .
 - ٣هر كس بدون آنكه خوردن روزه را حالل بداند روزه خود را افطار كند تا دو بار او را تعزير
ميكنند و در مرتبه سوم او را ميكشند .
 - ٤ماه رمضان هرگز از يس روز كمرت منيشود و اين قول موافق استنباط جمعي از علام است از
جمله شيخ صدوق و برادرش حسني بن عيل بن الحسني و ايبمحمد
صفحه ٢٧٨
ٰهرون بن مويس و السيد ايبمحمد الحسيني و جعفر بن محمد بن قولويه و ابنايبعقيل و كراجيك
در ييك از دو قول خودش و شيخ مفيد در ملحالربهان و در آن كتاب ميگويد كه اجامع اماميه در
اين عرص بر همني است و ابنبابويه ذكر ميكند كه اين مذهب خواص شيعه است و اهل بصريت
ايشان و ظاهر از عبارت صاحب مجمع هم اين است كه قائل بهمني قول است و ما رساله مفصيل
بخصوص در اين باب نوشتهايم و آثار و اقوال علامي اخيار را در آن ذكر كردهايم و آن ادله
باندازهاي است كه شخص صاحب انصاف را كايف است .
 - ٥روايات زيادي وارد شده كه يك ماه متام است و يك ماه ناقص و دليل عقل هم مؤيد آن روايات
است جز آنكه مشهور مابني علام خالف اين است و بر حسب ادله فقهيه هم اظهر هامن قول
مشهور است و بناي عمل بر رؤيت است يعني ديدن ماه حتي در ماه رمضان پس بايد با رؤيت
روزه بگريند و با رؤيت افطار منايند و اگر بني دو رؤيت يس روز شد كه هيچ و گر نه يك روز قضا
ميكند چون نقصان ماه دليل بر آن است كه هالل در شب اول ماه بجهتي پنهان مانده و ديده
نشده .
 - ٦هر كه يوم الشك از ماه شعبان يا روز آخر آن را روزه گرفت يوم الشك از ماه شعبان روزي
است كه احتامل برود از ماه رمضان باشد لكن در شب قبل آن هالل رؤيت نشده و مقصود از روز
آخر شعبان روزي است كه در غروب آن هالل ماه رمضان ديده شود  .م .
آنگاه بر حسب رؤيت ماه رمضان ناقص شد هامن روزه كه گرفته او را كايف است و قضايئ بر او
نيست چون آنچه واجب بود بعينه بر هامن روز خودش واقع شده .
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 - ٧هر كه يوم الشك را به نيت ماه رمضان روزه بگريد خطا كرده و اگر معلوم شد كه از ماه رمضان
بوده براي او از ماه رمضان حساب منيشود بخالف آنكه به نيت ماه شعبان روزه بگريد كه اگر از ماه
شعبان بود براي او از شعبان حساب ميشود و اگر از ماه رمضان بود از ماه رمضان حساب ميشود .
 - ٨هر كس در ماه رمضان يك روز يا چند روز يا يك ماه را بقصد انجام طاعتي
صفحه ٢٧٩
استحباباً روزه بگريد و نداند كه ماه رمضان است بعد بفهمد كه در ماه رمضان روزه ميگرفته هامن
روزهها كه گرفته براي آن ايام او را كايف است .
 - ٩ثابت شدن هالل ماه رمضان و ساير ماهها برؤيت است كه ماه را ببينند و به شايع شدين كه
باعث علم عادي شود و به گذشنت يس روز از شعبان اگر پيش از يس روز ماه ديده نشود و همچنني
ثابت ميشود به شهادت دو نفر عادل كه از بريون شهر ميآيند و در آسامن شهر علتي است اما
وقتي در آسامن شهر مانعي نيست و غري از آن دو در بلد اسالم كيس ماه را نديده با آنكه جمعي
بطلب ماه نظر ميكردهاند و آن دو نفر هم ميگويند در داخل شهر ديدهايم مورد اتهامند و از آنها
قبول منيشود و اگر طوري باشند كه هيچ احتامل خالف گفنت در آنها منريود و از گفته آنها علم
عادي حاصل ميشود شهادت آنها را قبول ميكنند و شهادت زنها در هالل ماه رمضان جايز نيست .
 - ١٠هر گاه دو نفر عادل نزد اهل شهري شهادت دهند كه از وقتي كه هالل را رؤيت كردهاند يس
روز روزه گرفتهاند هالل ثابت ميشود .
 - ١١حكم متام شهرها در هالل ييك است پس هر گاه در شهري رؤيت كردند و در شهر ديگر آن
رؤيت با شهادت شهود ثابت شد قول آنها قبول ميشود و بآن عمل ميكنند .
 - ١٢اعتباري به قول منجمني كه بگويند ديده ميشود نيست و گرفنت بقول آنها جايز نيست .
 - ١٣اتكاء بر قول مخالفني در باب هالل جايز نيست مگر وقت تقيه كه در اين هنگام در روزه و
فطر و اض ٰحي و غري اينها بقول ايشان عمل ميكند اما اگر بنا بگفته آنها يك روز از ماه رمضان را
افطار كرده آن روز را قضا ميكند .
 - ١٤مستحب است كه روز پنجم از روزي را كه سال قبل روزه گرفتهاند روزه بگريند و همچنني
روزه روز شصتم از هالل ماه رجب به نيت شعبان البته در صوريت كه هالل رؤيت نشده باشد .
 - ١٥اين حاالت كه در شب اول  ،هالل قبل از رفنت روشنايئ غايب شود و در شب
صفحه ٢٨٠
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دوم بعد از رفنت آن يا در شب دوم طوق بياندازد و در شب سوم سايه رس در نور ماه معلوم شود
امور كيل نيستند بلكه در ماههاي تام و ناقص تغيري ميكنند و منيشود باين چيزها اعتامد كرد .
 - ١٦روايت شده هر گاه هالل قبل از زوال ديده شود مربوط به شب قبل است و هر گاه بعد از
زوال ديده شود از شب آيت حساب ميشود و اين نيز امر كيل نيست بلكه بسا وقتي كه ماه قبل يس
روز باشد قبل از زوال ديده شود يعني بسا آن روز هم از ماه رمضان باشد نه شوال .
 - ١٧هر كه اسري باشد و تاريخ ايام را فراموش كند و كيس را پيدا نكند كه بتواند از او بپرسد و از
رؤيت هم خربي ندارد كوشش ميكند و ماهي را ترجيح ميدهد و يس روز روزه ميگريد بعد هر گاه
كيس را يافت كه بپرسد ميپرسد اگر ماهي كه روزه گرفته قبل از ماه رمضان بوده كايف نيست و اگر
خود ماه رمضان بوده كه موفق بر آن شده و اگر بعد از آن بوده از او پذيرفته است .
مقصد دوم
در بعض سنتهاي ماه رمضان است و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است كه انسان در ماه رمضان سعي در حفظ فرج و زبان خود منايد و متذكر باشد كه
نظرش بحرام نيفتد و كيس را اذيت نناميد .
 - ٢سزاوار است كه در ماه رمضان دعا و استغفار زياد منوده و سعي بسيار در عبادت و برخاسنت
در شب جهت عبادت بناميند .
 - ٣سزاوار است كه انسان تا بتواند سخن نگويد مگر به دعا و تسبيح و استغفار و تكبري .
 - ٤سزاوار است كه در عبادت كوشش كنند خاصه در دهه آخر ماه .
 - ٥سزاوار است كه ُخلق خود را خوش منايند و غيظ خود را فرو برند و صله رحم منايند و در راه
خدا انفاق كنند و ترحم بر ايتام منوده بآنها كمك كنند .
صفحه ٢٨١
 - ٦سزاوار است كه در اين ماه روزهداران را افطار دهند اگر چه به نصف خرمايئ باشد يا رشبت
آيب .
 - ٧سزاوار است كه در اين ماه قرآن و مناز زياد بخوانند .
 - ٨سزاوار است كه در ماه مبارك وقت رؤيت هالل ماه و در شبها و روزها و هنگام افطار و
سحري خوردن ادعيه وارده را بخوانند .
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 - ٩مستحب است كه مرد در شب اول ماه مبارك با زوجه خود جمع شود .
 - ١٠مستحب است كه در ليايل قدر سعي بسيار در عبادت و مناز و دعاء بناميند .
 - ١١مستحب است قراءت عنكبوت و روم در شب بيست و سوم و هزار مرتبه سوره قدر را
خواندن و تفاصيل اعامل و غسلها و دعاها و منازها در كتب اصحاب كه در اين فن نوشته شده
مذكور است هر كس بخواهد بآن كتب رجوع منايد و اينجا محل بيان آن نيست .
مقصد سوم
در بعض احكام متعلقه مباه رمضان است و در آن مسائيل است :
 - ١رمضان اسمي است از اسمهاي خداي سبحانه و آن يا جامد است و يا آنكه مشتق است و معني
آن } سوزنده { است يعني گناهان را ميسوزاند و ميپوشاند چون رمض به شدت حرارت ميگويند و
بنا بر اين نبايد بگويند رمضان آمد و رمضان رفت و نگوئيد كه اين رمضان است بلكه در همه اين
موارد بايد بگويند ماه رمضان هامن طور كه خدا فرموده پس هر كه بگويد رمضان تصدق ميدهد
و روزه ميگريد بجهت كفاره .
 - ٢هر كه در ماه رمضان مسلامن شود و ايامي از ما ْه گذشته باشد واجب نيست كه آن ايام و
روزي را كه در آن مسلامن شده قضا كند مگر آنكه قبل از فجر مسلامن شده كه آن روز و مابعد
آن را روزه ميگريد .
 - ٣جايز است به كيس كه در ماه مبارك بدون موجبي افطار ميكند غذا دهند و اين در
صفحه ٢٨٢
وقتي است كه تو محتاج به كار اين شخص هستي مثال دروگر است و بدون خوراك دادن كار
منيكند و تو هم ندهي نزد ديگري مريود كه او خوراك ميدهد .
 - ٤شب قدر شب بيست و سوم است و مستحب است احياء شب نيمه شعبان و شب نوزدهم و
بيست و يكم ماه رمضان چون در شب نيمه شعبان اراده به امور تعلق ميگريد يعني كارهايئ كه
بايد در ضمن سال واقع شود و در شب نوزدهم ماه رمضان قدر متعلق بآنها ميشود و التقاي
جمعان است خدمت حرضت صادق عليه السالم عرض شد معني يلتقي الجمعان چيست فرمودند
جمع ميكند خدا در آن شب آنچه را كه اراده فرموده مقدم بدارد و بعقب بياندازد و اراده منايد و
قضا فرمايد  .مرتجم .
و در شب بيست و يكم قضاء متعلق به چيزها ميشود و هر امر محكمي معني ميشود و در شب
بيست و سوم بطور اجامل امضاء ميشود و در عرض سال بطور تفصيل ظاهر ميشود و چون اول
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تعني و مشخص شدن امور در نيمه شعبان بود احياء شب آن مستحب است و در آنچه كه در آن
اراده فرموده احتامل بدا هست و چون در شب نوزدهم آنچه در نيمه شعبان اراده فرموده مقدر
ميشود و ملتقاي جمعان است و خداوند بتقدير خود امور را در اين شب جمع ميناميد احياء آن
نيز مستحب شده و در مقدرات آن نيز احتامل بدا هست و در شب بيست و يكم آنچه در شب
نوزدهم مقدر شده قضا بر آن جاري ميشود و هر امر محكمي از امر محكم ديگر مشخص ميشود
و مع ذلك در آن هم بدا هست واز اين رو دعوت باحياء آن منودهاند و اما شب بيست و سوم
امور در آن امضاء ميشود و البته بدايئ در آن نيست و بهمني جهت ترغيب فرمودهاند كه در اين
شب بيشرت سعي در عبادت شود و ترغيب و تشويق بر عبادت شبهاي قبل از آن را باين اميد
منودهاند كه هر بدي كه ثبت شده محو شود و اينجا محل توضيح بيشرت براي اين مطلب نيست .
 - ٥هر گاه شبهاي قدر بواسطه آنكه رؤيت نشده و ايام ماه بدقت معلوم نيست مشتبه شود
اعامل شبهاي قدر را قرب ًة ايل الله در همه شبهايئ كه مورد شبهه هستند احتياطاً انجام ميدهند تا
آنها را از دست نداده باشند .
صفحه ٢٨٣
مقصد چهارم
در روزه قضاء است و احكام آن و در اين مقصد نيز مسائيل است :
 - ١صغري چون بالغ شود قضاي روزههايئ كه در ايام صغر نگرفته بر گردن او نيست .
 - ٢قضاء روزههايئ كه مجنون در حال جنون نگرفته بعد از عاقل شدن بر گردن او نيست .
 - ٣كيس كه به حال اغامء افتاده آنچه از ايام اغامء او كه در ماه رمضان بوده و طبعاً روزه نداشته
قضا ندارد .
 - ٤هر گاه كافر مسلامن شود قضاي روزههايئ كه در كفر نگرفته بر گردن او نيست .
 - ٥ناصب هر گاه بصريت پيدا كند آنچه كه در دين خود مبقتضاي آن دين روزه گرفته قضا ندارد .
 - ٦حائض و زن نفاسدار بعد از پاك شدن و بريون رفنت از ماه رمضان روزههاي خود را قضا
ميكنند .
 - ٧مريض هر گاه مرضش رفع شود و مسافر چون سفرش متام شود و اقامت كند روزه خود را قضا
ميكند .
 - ٨روايت شده مستحاضهاي كه غسلهاي الزم را ترك كرده روزه را قضا ميكند .
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 - ٩هر كس بواسطه بيامري و يا در مورد زنان بعلت خون ديدن از حيض و نفاس نتواند روزه ماه
رمضان را بگريد و پيش از بهبودي و يا پاك شدن فوت شود از جانب او قضا منيكنند .
 - ١٠هر كس بعلت بيامري ماه رمضان را نتواند روزه بگريد و بيامري او تا ماه رمضان ديگر مستمر
شود بايد از هر روز يك مد گندم به مسكيني فديه بدهد و قضايئ بر او نيست و اگر در اثناي سال
بهبود يافت و در قضا سستي كرد تا ماه رمضان ديگر رسيد بايد هم قضا كند و هم فديه بدهد .
 - ١١هر كه در ماه رمضان مسافر باشد و تا ماه رمضان آينده اقامت نكرده بسفر ادامه دهد از
بابت هر روز يك مد گندم تصدق ميدهد و قضايئ بر او نيست و همني طور
صفحه ٢٨٤
است در مورد هر عذري كه پيش آيد و خدا بر او غالب شود يك عذر باشد يا عذرهاي پياپي پيدا
شود در دو ماه رمضان باشد يا بيشرت پس اگر عذر او بني دو ماه رمضان زايل شد و در قضا سستي
كرد هم تصدق ميدهد و هم قضا ميكند .
 - ١٢قضاي ماه مبارك رمضان را ميشود متفرق گرفت اما پشت رس هم افضل است .
 - ١٣هر كه قضاي ماه رمضان بر گردن او است روزه مستحب گرفنت برايش جايز نيست .
 - ١٤هر كه در ماه رمضان بواسطه مريض افطار كرد و قبل از آنكه بتواند قضا كند درگذشت چيزي
بر او نيست اما اگر بعد از مرض بهبود يافت و توانست قضا منايد اما قضا ننمود و از دنيا رفت در
آن دو روايت و دو قول است ييك آنكه و ّيل او از جانب او روزه بگريد و ديگر آنكه از مال او بابت
هر روز يك مد گندم تصدق دهند و اگر مايل ندارد و ّيل او از جانب او روزه ميگريد و هر دو روايت
در حديث است و هر دو مشهورند و مشهور نزد متأخرين قول اول است و شهرت متقدمني در
قول ثاين و وسيله ترجيحي هم در بني نيست پس مكلف اختيار دارد به هر يك از دو قول كه
بخواهد عمل كند .
 - ١٥كيس كه از جانب ميت قضا ميكند مردي است كه از همه كس مبرياث ميت اويل باشد و اگر
مردي نبود هر كس از زنان مبرياث او اويل باشد و اگر دو ويل دارد مثالً وارث او دو برادرش باشند
كه ارث مساوي ميربند  .م .
هر كدام بزرگرتند و روايت شده كه افضل اهل بيت او از جانب او قضا ميكند و روايت شده هر
كه از اهل بيت او كه بخواهد قضا ميكند از جانب او .
 - ١٦روايت شده هر كس در ماه رمضان مسافرت كند و مبريد در ماه رمضان يا قبل از اقامت كردن
يا بعد از آن از جانب او قضا ميكنند و سفر مثل مرض نيست .
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 - ١٧زن هر گاه بجهت مرض يا خون افطار كرد و بعد متمكن از قضا شد اما روزه نگرفت تا
درگذشت از جانب او قضا ميكنند و اگر امكان قضا براي او پيدا نشد و فوت كرد قضا الزم نيست
بخالف سفر كه در هر حال از جانب او قضا ميناميند .
صفحه ٢٨٥
 - ١٨روايت شده هر گاه مردي فوت كند و بعلتي بر گردن او روزه دو ماه پياپي باشد از بابت ماه
اول تصدق ميدهند و ماه دوم را قضا ميكنند .
 - ١٩تأخري قضاي ماه رمضان تا هر ماهي كه خواسته باشد ( يعني تا قبل از ماه رمضان ديگر )
جايز است و در دهه اول ذيحجه دو روايت است كه در ييك اجازه دادهاند و در ديگري نهي شده
و عمل بر جواز و رخصت است .
و چون كتاب باينجا رسيد سفر به مشهد حرضت رضا عليه السالم پيش آمد و قلب مجتمع و فرصتي
مناند كه دو باب آخر را در ساير اقسام روزه واجب و مستحب بنويسم پس كالم را بهمني اندازه كه
ميرس شد قطع منودم و الحمد لله اوالً و آخرا ً و صيل الله عيل محمد و آله الطاهرين و لعنة الله
عيل اعدائهم اجمعني .
متام شد در عرص روز شنبه هشتم ماه رجب از ماههاي سال . ١٢٦١
***
متام شد ترجمه اين كتاب مبارك در دهم ماه مبارك ١٤١٠
*****
صفحه ٢٨٦
كتاب حج و عمره
اين كتاب شامل شش مقدمه و سه منسك است و در هر يك از مناسك نيز چند مقصد و خامتهاي
ذكر ميشود :
مقدمه اول
در وجوب حج است و فضيلت آن و در اين مقدمه مسائيل است :
 - ١حج بر هر شخص بالغ آزادي كه مستطيع باشد واجب است .
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 - ٢اگر رشايط جمع شود ترك حج حرام است .
 - ٣عقب انداخنت حج حرام است و هر كه موكول بآينده كند تا مبريد خداوند او را يهودي يا نرصاين
مبعوث ميناميد .
 - ٤اداي مناسك مناسك يعني عبادات و آن جمع منسك است مبعني عبادت يا طريق و روش
عبادت و مناسك حج يعني عبادايت كه در حج بجا ميآورند  .م .
حج ثواب عظيم و اجر فراوان دارد .
 - ٥حج باعث آن ميشود كه انسان مستغني شود و صحت بدن و وسعت رزق پيدا كند و خرج
عيال او كم نيايد و اهل و مال او محفوظ مباند .
 - ٦حج از مناز و روزه بهرت است و در حج  ،مناز هست ويل در مناز حج نيست .
 - ٧اگر انسان مال زياد داشته باشد حج منودن براي او از صدقه دادن بهرت است و اگر كم داشته
باشد صدقه بدهد .
 - ٨حج منودن از آزاد كردن هفتاد هزار بنده بهرت است .
 - ٩هيچ چيز معادل حج نيست  ،يك درهم كه در حج خرج كني از دو هزارهزار درهم كه جاي
ديگر در راه خدا خرج كني بهرت است و هر گاه امام ظاهري نباشد كه
صفحه ٢٨٧
در خدمت او جهاد كنند حج افضل از جهاد است .
 - ١٠مستحب است به اهل و مال كيس كه بحج رفته رسيدگي كنند .
 - ١١حج براي كيس كه رشايط در او جمع شود در همه عمر يك مرتبه واجب است .
 - ١٢حج براي همه مردم واجب است لكن هر كس عذري دارد خدا عذر او را قبول ميكند .
 - ١٣حج براي صاحبان مكنت و توانايئ همه ساله مستحب است و نوع حج كردن بر همه
مسلامنان در همه سالها واجب كفايئ است و تعطيل آن جايز نيست .
 - ١٤اگر مردم حج را تعطيل منايند بر امام واجب است آنها را مجبور منايد كه حج كنند چه
بخواهند و چه نخواهند .
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 - ١٥هر كس نذر كرده كه پياده به خانه خدا رود و قيد ديگري در نذر او نيست پس در حجة
االسالم يعني حج واجب خود پياده رود يا در حجي كه به نيابت ديگري مريود در هر حال او را
كايف است .
 - ١٦هر كس نذر كرده پياده به خانه خدا رود منتهاي پياده روي او رسيدن به خانه است و هر كه
نذر كرده پياده حج كند تا رمي جمره بايد پياده باشد و روايت شده تا رس تراشيدن  ،بعد جايز
است كه سواره به زيارت خانه رود و روايت شده كه پياده روي او هنگام بازگشت از عرفات
منقطع ميشود .
 - ١٧هر كه نذر كند كه پياده حج منايد و بجايئ رسد كه بايد از آب عبور كنند در ِمعرب يعني وسيله
عبور از آب ميايستد تا به ساحل رسد .
 - ١٨هر كه نذر پياده رفنت دارد و در جايئ از راه عاجز شود سوار ميشود و چيزي بر او نيست جز
آنكه اگر مال دارد مستحب است كه شرتي را سوق دهد كه ذبح منايد .
 - ١٩هر كه در راه حج واجب خود فوت كند اگر در حرم از دنيا رفته هامن قدر كه بجا آورده از
حج واجبي كه بر گردن او بوده كفايت ميكند اما اگر هنوز به حرم نرسيده بوده و ّيل او از طرف او
قضا ميكند و اگر مايل باقي گذارد براي حج او ميگذارند و اگر
صفحه ٢٨٨
چيزي ماند هر گاه مديون نباشد مال ورثه است ظاهر از زواياي اخبار كه بني اصحاب هم همني
مشهور است اينست كه اين حكم كيس است كه بواسطه اهامل  ،حج بر ذمه او مستقر شده اما
كيس كه در هامن سال اول استطاعت بسوي حج رود و در راه فوت كند از او قضا منيناميند و دليل
اين معني رساله حرضت عيل بن محمد عسكري عليه السالم است كه در آن از حرضت صادق عليه
السالم نقل منودهاند كه پنج چيز است كه رشط تكليف است از جمله مهلت در وقت و فرمود هر
گاه ييك از آن رشايط را بنده نداشته باشد آن عمل بر او نيست و در حديث قضاء روزه از طرف زين
كه در ماه رمضان مريض شده و در شوال فوت منوده پيش از آنكه بهبود يابد فرمودند از جانب او
قضا منيكنند و چطور قضا ميشود چيزي كه خدا بر گردن او قرار نداده  .پس تدبر كن .
زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
 ،اما اگر در سفر حج مستحب از دنيا رفته و مايل از او باقي مانده پس از اداي دين و وصيت مال
متعلق به ورثه است .
 - ٢٠هر كس حج واجب خود را بجا نياورده باشد و از دنيا برود و مايل از او مباند از كل مال بقدر
حج برداشته و به شخيص كه حج نرفته و خودش هم مايل ندارد كه حج كند ميدهند تا از جانب او
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حج منايد و اگر وصيت كرده باشد كه شخص خايص از طرف او حج كند هامن شخص را از طرف او
ميفرستند .
 - ٢١هر كس حج بر او واجب شود و نرود تا مبريد و وصيت بحج هم نكند بقدر يك حج ميقايت از
مال او خارج ميكنند ( يعني حجي كه از ميقات كيس از طرف او بجا آورد نه از شهر خودش ) و
اگر وصيت به حجي منود پس از هر جا مال او اجازه دهد از طرف او حجي انجام ميشود و اگر
وصيت كرد كه حج ميقايت از طرف او بجا آورند يك حجه ميقايت از مال او خارج ميكنند .
حج يك
 - ٢٢هر كس نذر كرده كيس را بحج بفرستد و قبل از اداي نذر فوت كند از ثلث او براي ِّ
نفر برميدارند .
 - ٢٣هر گاه كيس قربة ايل الله از طرف ميتي حج كند يا كيس را به حج بفرستد و بر گردن آن ميت
هم حجي باشد همني براي او كايف است .
 - ٢٤كيس كه حج نرفته و مايل هم ندارد و بنيابت از طرف ديگري حج كند آنرا براي
صفحه ٢٨٩
او حج واجب مينويسند تا مستطيع شود پس چون مستطيع شد بايد خودش حج كند .
 - ٢٥شخص كارگر و كيس كه مال كرايه داده و تاجر و شرتدار و كيس كه بدون قصد حج از مكه
ميگذشته و ميبيند كه مردم براي حج بريون مريوند و او هم با آنها حج كند حج همگي اينها
درست است و كفايت از حج واجب آنها ميكند .
 - ٢٦مخالف هر گاه معرفت پيدا كند و قبال بر حسب مذهب خود حج منوده بوده هامن كفايت
از حج واجب او ميكند و اعادهاي بطور وجوب بر گردن او نيست اگر چه كه مستحب است .
مقدمه دوم
در حج تطوع است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه تطوعا يعني قربة ايل الله حج كنند ولو آنكه بقرض كردن باشد ولو آنكه قبل
از آن هم مديون بوده و حج رفنت سبب آن است كه َدين زودتر ادا شود اما اگر مايل ندارد كه از
محل آن دين را بپردازد قرض منيكند .
 - ٢مستحب است كه تاجر هر سودي كه ميربد قدري از آن را كنار بگذارد براي خرج حج كه در
وقت حج كار او آسان باشد .
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 - ٣ارساف جايز نيست مگر در حج يا عمره و مقصود از ارساف در اينجا اينست كه از حد ميانه
بيشرت خرج كنند نه ارسايف كه به بدن رضر برساند و مال را تلف كند .
 - ٤مستحب است كه پي در پي حج و عمره بجاي آورند كه اين دو  ،فقر و گناهان را از بني ميربند
و مرگ بد را دور ميكنند .
 - ٥مستحب است اِدمان يعني استمرار بر حج و عمره كه هر كس مستمرا ً اين دو را بجا آورد مبتال
به فقر و تب منيشود و مال و اوالد او زياد ميشود و ادمان به يك سال در ميان حج منودن محقق
ميشود بلكه باين ثابت ميشود كه هر وقت مايل يافت برود بلكه ثابت ميشود باينكه سه سال
متوايل حج كند و بعد از آن موفق شود يا نشود .
 - ٦مستحب است كه هر سال حج كنند ولو آنكه خوراكشان فقط نان و منك باشد .
صفحه ٢٩٠
 - ٧مكروه است كيس كه قدرت دارد چهار سال يا پنج سال حج را ترك كند .
 - ٨مستحب است كه انسان بني دو حج در تدارك حج آينده باشد .
 - ٩مستحب است نيت كنند كه باز هم حج منايند و اين نيت باعث طول عمر است و مكروه است
كه عزم برگشنت نناميند و اين كار باعث نزديك شدن اجل ميشود و عذاب را نزديك ميكند .
 - ١٠موفق نشدن بر حج و محرومي از آن بعلت گناهي است كه از شخص رس زده پس بايد از
خدا طلب مغفرت كند .
 - ١١مستحب است پياده حج رفنت و پا برهنه رفنت اگر براي انسان رضري نداشته باشد و اگر رضر
داشته باشد خدا نيازي بآن ندارد پس سوار شود و اگر پياده رفت از باب تأيس باشد نه از باب
خست و رصفه جويئ در مال و اگر سوار شد  ،سوار شدن او هم از باب تأيس به سنت باشد نه از
باب تكرب و اگر كه سواره قوت بر دعا و عبادتش بيشرت است و زودتر مريسد سوار ميشود .
 - ١٢مكروه است كه هر گاه از كيس براي حج مشورت كردند اشاره بتعويق حج منايد و بگويد
امسال مرو .
 - ١٣هر كس هر سه روز يكبار سوره حج را بخواند هامن سال حج روزي او شود و هر كس هر
روز بر قراءت سوره ع ّم مداومت كند هامن سال حج روزي او شود و هر كس در يك نشسنت هزار
بار ما شاء الله بگويد هامن سال حج منايد و اگر ننمود خدا عمر او را طوالين ميكند تا روزي او
شود .
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 - ١٤مستحب است مؤمنني را به حج بربند .
 - ١٥فرزند مستحباً حج منيكند مگر باجازه پدر و مادر و بامر آنها و اگر بدون اذن آنها برود عاق
پدر و مادر است .
مقدمه سوم
در رشوط وجوب حج است و در اين مقدمه هم مسائيل است :
صفحه ٢٩١
 - ١در وجوب حج بالغ و عاقل بودن رشط است .
 - ٢هر گاه بچه در بچگي حج كند بعد بالغ شود ِحجة االسالم بر گردن اوست .
 - ٣بچه را حج ميربند هر گاه دندان بريون آورده و او را محرم ميناميند و اين كار براي ويل او
مستحب است .
 - ٤آزاد بودن رشط است پس بر مملوك حج و عمره واجب نيست .
 - ٥مستحب است كه آقا بنده خود را حج بربد و براي مملوك ثواب حج مينويسند .
 - ٦هر گاه بنده را حج بردند و بعد آزاد كردند بايد خودش دوباره حج كند .
 - ٧هر گاه آقا به بنده خود اجازه حج داد ديگر هر چه در احرام بنده باو برسد بر عهده آقاست
اما اگر اذن نداده چيزي بعهده او نيست لكن بنده چون مال ندارد با روزه كفاره ميدهد .
 - ٨هر گاه آقايئ به بنده خود اجازه داد كه ُمحرم شود بعد او را در ييك از دو موقف ( يعني در
عرفات يا مشعر ) آزاد كرد حج او صحيح است و از او كايف است اما اگر از دو موقف گذشتند و
هنوز عبد است حج از او فوت شده پس اين حج را متام كرده و بعدا ً حج واجب خود را بجا ميآورد
.
 - ٩كنيزي كه از آقاي خود فرزند دارد و بعد از آقا فوت كند و بجهت فرزند آزاد شده باشد جايز
است كه از جانب او حج منايند .
 - ١٠در وجوب حج براي زن رشط نيست كه حتامً كيس كه باو محرم است يا شوهرش همراه او
باشند بلكه جايز است كه همراه مردم صالحي كه ثقه باشند و آنها را بر خود امني بداند حج كند و
حج كردن او همراه غري محارم در صوريت كه خودش زن مأمونهاي باشد مانعي ندارد .
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 - ١١اگر شوهر به زن اجازه حج ندهد اطاعت او بر زن الزم نيست حج ميكند ولو بر خالف ميل
او باشد اما شوهر در صوريت كه بخواهد ميتواند از حج غري واجب زن را منع كند يا منع كند كه
همراه فالن جامعت نرود و همراه جمع ديگري برود .
 - ١٢زين كه طالق داده شده در زمان عده ميتواند حج واجب خود را بجا آورد اما
صفحه ٢٩٢
كيس كه شوهرش او را طالق رجعي ( يعني قابل برگشت ) داده حج مستحب منيكند تا عده او
منقيض شود مگر آنكه با رضايت و طيب نفس شوهر باشد .
 - ١٣زين كه شوهرش مرده حج مستحب بجا ميآورد و مانعي براي او نيست .
 - ١٤رشط است در حج كه مرد ختنه شده باشد پس اگر كيس مسلامن شود و ختنه نشده باشد تا
ختنه نكرده حج منيكند و واجب است كه اول ختنه منايد بعد حج كند .
 - ١٥استطاعت براي حج رشط است و آن اين است كه مايل داشته باشد كه براي مخارج اشخايص
كه نفقه آنها بر عهده اوست بگذارد و خرج رفنت و برگشنت را هم داشته باشد و در بازگشت هم
چيزي داشته باشد كه كفايت او و عيالش را بناميد مثالً مليك داشته باشد كه عايدي آن خرج سال
او و آنها را بدهد يا كسبي داشته باشد كه حاصلش هر ساله كفايت ايشان را ميكند يا خانه و
مستغيل كه مث ًال از اجاره عايدي داشته باشد يا غري اينها  ،آنگاه ديگر اگر بقدر پياده رفنت هم
استطاعت داشته باشد پياده مريود و داشنت مال سواري رشط نيست و استطاعت سفر كردن از شهر
خودش هم رشط نيست بلكه از هر شهري كه در آن بود و در آن جا باوصايف كه ذكر شد استطاعت
پيدا كرد حج ميكند .
 - ١٦هر كس اسباب استطاعت را بطوري كه گذشت بر او عرضه منايند اما او حج نكند گناهكار و
تارك حج است و نبايد حيا كند و حج نناميد ولو آنكه بنا باشد بر االغ گوش و دم بريدهاي سوار
شود يا بعض راه را سواره و بعيض را پياده برود .
 - ١٧كيس كه حجي باو عرضه كنند يعني به خرج ديگري حج كند مستحب است كه وقتي خودش
وسعتي پيدا كرد مجددا حج منايد .
 - ١٨قرض داشنت در صوريت كه طلبخواهان تا مراجعت صرب ميكنند مانع حج نيست يا در وقتي كه
بدهي مدت دار است و وقت آن نرسيده يا مال اضايف دارد كه حج ميكند و دين را هم از آن محل
ميپردازد بلكه اگر چيزي بجا ميگذارد كه بعد قرض خود را از آن محل بدهد جايز است كه قرض
كند و حج برود .
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 - ١٩حج را براي ازدواج منودن ترك منيكنند كه مال موجود را رصف تزويج منايند
صفحه ٢٩٣
بلكه بايد اول حج كنند و ازدواج را عقب بياندازند .
 - ٢٠پدر جايز است كه از مال فرزند صغري بردارد و حج منايد و بعد كه برگشت باو برميگرداند .
 - ٢١هر كه فوت شود و تركه او فقط بقدر نفقه حج باشد مستطيع نبوده است و از جانب او حج
منيكنند و مال را به ورثه او ميدهند .
 - ٢٢هر كس تكلف كند و بدون استطاعت ِحجههاي متعدد بجا آورد بعد مستطيع شود حجة
االسالم بر او واجب است زيرا خداي عز و جل خواسته است كه مال را در راه او انفاق كنند .
 - ٢٣در وجوب حج بر شخص رشط است كه بدن او سامل باشد و قدرت رفنت داشته باشد .
 - ٢٤هر كه از نظر مايل مستطيع شود لكن مسن است و قادر بر سواري نيست يا مريض است و
منيتواند خارج شود و اين حالت در سال اول استطاعت مايل او باشد چنني كيس مستطيع نيست .
 - ٢٥مرييض كه مال دارد مستحب است ديگري را از جانب خود به حج بفرستد .
 - ٢٦هر كس از نظر مايل مستطيع بوده و از حيث بدن هم سامل باشد و مانعي هم نداشته باشد و
حج نكند و امروز و فردا منايد تا مريض شود يا پري شود و قادر بر رفنت نباشد واجب است كيس را
بفرستد كه از جانب او حج منايد .
 - ٢٧خرج كردن مال حرام در حج جايز نيست و حج چنني كيس پذيرفته منيشود و او را ندا ميكنند
كه ال لبيك و ال سعديك اگر چه كه ظاهرا ً تكليف از او ساقط شده .
 - ٢٨سزاوار است در راه حج خرج زياد نكنند كه بر نفس سخت نيايد و مكروه است كه آنقدر
خرج بكنند كه نفس ملول شود اگر چه كه شخص مالدار جايز است كه بيشرت از حد ميانه خرج
كند .
 - ٢٩مستحب است كه حاجيان از سفر حج هديه بياورند و روايت شده كه سوغات حاجيان جزو
مخارج آنها است .
صفحه ٢٩٤
مقدمه چهارم
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در نيابت حج است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس از جانب ديگري حج كند نُه قسمت از ثواب متعلق به نايب است و يك قسمت مال
منوب عنه و روايت شده ده قسمت مال نايب است و ييك متعلق به منوب عنه .
ٌ
 - ٢هر كه از جانب ديگري حج ميكند تا پايان طواف واجب رشيكند و از آن به بعد هر عميل كه
نايب انجام ميدهد مال خودش است .
 - ٣هر كس مخارج يك حجه را به پنج نفر واگذارد و بگويد ييك از شام با اين مال حج كند و آنها
مال را مبردي از خودشان بدهند و او از جانب صاحب مال حج كند همگي در اجر رشيكند و ثواب
حج مال كيس است كه حج منوده و رسما و گرما كشيده .
 - ٤مستحب است حج گزاردن از جانب معصومني صلوات الله عليهم اجمعني .
 - ٥مستحب است كه نزديكان و دوستان را به حج و عمره بفرستند .
 - ٦مستحب است حج كردن از جانب برادران مؤمنني چه زنده باشند و چه مرده .
 - ٧هر كس از جانب جناب عبداملطلب و عبدالله و آمنه و فاطمه بنت اسد طواف منوده و دو
ركعت مناز پس از هر طواف بجا آورد بعد دعا كند مايل را كه نزد ديگري دارد خدا باو برگرداند
خداوند حاجت او را برميآورد .
 - ٨جايز است غري را در ثواب حج مستحب رشيك منايند ولو آنكه هزار نفر باشد .
 - ٩مستحب است طواف كردن از جانب معصومني عليهم السالم .
 - ١٠كيس كه خودش در مكه حارض است طواف از جانب او جايز نيست اما كيس كه ده ميل يا
زيادتر فاصله دارد طواف از جانب او مانعي ندارد .
 - ١١مستحب است كه چون اعامل خود را بجا آورد هفت شوط طواف كرده و دو ركعت مناز
بخواند و بگويد  :ا َللّٰ ُه َّم اِنَّ ٰهذَا الطَّ ٰو َاف َو ٰهات ْ َِني ال َّركْ َعتَ ْ ِني َع ْن ا َبۤي َو َع ْن ا ُ ّمۤي َو َع ْن َز ْو َجتۤي
َو َع ْن َولَدۤي َو َع ْن ٰحا َّمتۤي َو َع ْن َجمۤيعِ ا َ ْهلِ بَلَدۤي ُح ِّر ِه ْم َو َع ْب ِد ِه ْم َو اَبْ َي ِض ِه ْم َو
صفحه ٢٩٥
ا َْس َو ِد ِه ْم  ،يعني خدايا اين طواف و اين دو ركعت از جانب پدرم و مادرم باشد و همرسم و اوالدم
و خواص نزديكانم و همه اهل بلدم آزاد آنها و بنده ايشان سفيد آنها و سياهشان  ،و چون چنني
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كند هر گاه بخواهد به هر كدام از آنها بگويد از جانب تو طواف كردم و دو ركعت مناز خواندم
راست گفته است .
 - ١٢هر كس ميخواهد از طرف ديگري طواف كند بعد از انجام مناسك خود طواف كند .
 - ١٣هر كه بخواهد از طرف پدرش حج مفردي بجا آورد يعني بدون عمره لكن حج متتع بجا آورد
عمره متعلق بخود اوست و حج از جانب پدر است .
 - ١٤كيس كه حج مستحبي را قربة ايل الله انجام ميدهد ميتواند بعد از فراغ ثواب آنرا بكيس هديه
كند و همچنني ميتواند بعد از فراغ ديگري را در ثواب رشيك منايد .
 - ١٥مرد و زن هر دو ميتوانند نايب زن يا مردي شوند اما زين كه حج نكرده نيابت منيكند .
 - ١٦واجب است كه نايب  ،شخص حج نكرده مستطيعي نباشد چون اگر چنني باشد واجب است
كه براي خود حج منايد .
 - ١٧نيابت مردي كه خودش حج نرفته مكروه است چون آنطور كه بايد بر فقه حج مطلع نيست .
 - ١٨مستحب است كه مرد از جانب مرد حج كند و زن از جانب زن .
 - ١٩جايز است كه هر گاه كيس وصيت منود كه ويص مرداين را از جانب او بحج بفرستد خود ويص
از جانب وصيت كننده حج كند .
 - ٢٠هر كس منيداند آيا پدرش حج منوده يا نه از جانب او حج ميكند اگر نرفته بوده اين حج او را
كايف است و اگر رفته بوده اين حج نافلهاي ميشود براي او .
 - ٢١حج منودن از طرف ناصب جايز نيست و در مورد پدر ولو آنكه ناصب بوده رخصت دادهاند
كه از جانب او حج كنند اگر چه نفعي بحال او ندارد لكن بنا بر روايتي كه رسيده عذاب او قدري
تخفيف مييابد .
صفحه ٢٩٦
 - ٢٢مستحب است كه مرد شخص ديگري را از طرف خود حج بفرستد باين طريق كه او را مجهز
منايد و روانه كند و نقل ميكنند كه در يك سال شمردند و معلوم شد كه پانصد و پنجاه نفر به
نيابت عيل بن يقطني كه از اصحاب حرضت كاظم عليه السالم بود حج ميكردند و بتفاوت حاالت از
نهصد دينار تا ده هزار دينار به هر يك داده بود .
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 - ٢٣هر كس وصيت كرده كه حج واجب او را از جانبش ادا كنند از اصل مال برميدارند بر حسب
مايل كه دارد اگر مالدار بوده از شهر خودش و گر نه از هر جا كه مال وفا كند و آن مقداري كه
اضافه بر خرج حج ميقايت براي نيابت حج آن متويف از ماترك برميدارند نبايد از ثلث مال او تجاوز
كند .
 - ٢٤هر كس در راه فوت شود و وصيت كند كه از جانب او حج منايند از مال او بقدر حج از
هامن موضع كه فوت شده خارج ميكنند .
 - ٢٥هر كس به حج مستحبي وصيت منايد از ثلث او برميدارند بسته مبقدار ثلث .
 - ٢٦هر كس وصيت كند كه از طرف او حج مستحب بجا آورند و عددي ذكر نكند كه چند مرتبه
تا مايل باقي باشد از جانب او حج ميكنند ( و اين از ثلث مال است ) .
 - ٢٧هر كس وصيت كند كه حج واجب از طرف او بجا آورند نزديكرت باحتياط آنست كه بقدر
حجي از ميقات از اصل مال او بردارند و باقي را از ثلث او و جايز است كه نايبي از نزديك ميقات
براي او بگريند .
 - ٢٨هر كس مايل بكيس بدهد كه از طرف او از كوفه به حج رود لكن او از برصه برود هر گاه متام
مناسك را بجاي آورد از منوب عنه كفايت ميكند اگر چه كه نايب بعلت خاليف كه در امر اجاره
منوده خطاكار است .
 - ٢٩هر كس مايل باو بدهند كه برود و حج مفردي بجا آورد و او حج متتع بجا آورد جايز است
چون تخلف بطرف نوع بهرت منوده .
 - ٣٠هر كس مايل بكيس بدهد براي حجي و رشط نكند كه حتامً خود آن شخص حج كند براي
دريافت كننده مال جايز است كه آن را بديگري بدهد و بعيد نيست كه
صفحه ٢٩٧
در صورت رشط هم حج اين شخص دوم كايف باشد چونكه او المحاله از جانب صاحب مال حج
منوده نهايت آنكه اجري اويل عصيان كرده و مشغول الذمه است .
 - ٣١هر كس مايل بكيس بدهد كه از طرف او حج منايد و او از طرف خودش حج كند حج براي
اويل حساب ميشود .
 - ٣٢هر كس مايل براي حج باو دادند و حج منود و قدري زياد آورد آن وجه مال خودش است و
بصاحب مال پس منيدهد .
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 - ٣٣جايز نيست كه يك نفر در يك سال دو حج از جانب دو نفر بگريد .
 - ٣٤روايت شده كيس كه حجهاي را نيابت منود و در راه دزد او را زد و نتوانست ادامه سفر دهد
بعد اتفاق افتاد كه حجه اي باو نيابت دادند و او قبول كرد و حج منود براي اويل و دومي هر دو
محسوب است و قائل شدن باين معني در نزد من بعيد نيست چون كيس كه حجي قبول كند و
مال را تلف منايد و تنگدست باشد بطوري كه هيچ چاره براي حج رفنت منييابد براي كيس كه باو
نيابت داده بوده حجهاي حساب ميكنند و اگر خود اين نايب  ،حجي رفته بوده از او گرفته ميشود
و باين شخص كه او را نايب منوده بود ميدهند و اين شخص كه صحبت ما درباره او است غري از
اين چارهاي نداشته پس براي هر دو حساب ميشود .
 - ٣٥هر كس مايل نزد او وديعه باشد و صاحب آن فوت شود و شخص امانتدار بداند كه او حج
ننموده از طرف او حج ميكند و بقيه را به ورثه ميدهد .
 - ٣٦اسم بردن كيس كه انسان به نيابت او حج ميكند مستحب است و مستحب است كه بگويد :
ا َللّٰ ُه َّم ٰما ا َٰصابَنۤي فۤي َسفَرۤي ٰهذٰا ِم ْن ت َ َع ٍب ا َ ْو بَ ٰال ٍء ا َ ْو شَ َع ٍث فَآ ِج ْر } ف ُٰالناً { فۤي ِه َو آ ِج ْرنۤي
فۤي قَضٰ ائۤي .
 - ٣٧مستحب است كه اسم منوب عنه را مخصوصاً وقت ذبح قرباين ذكر كنند .
 - ٣٨هر كس خطا كرد و اسم منوب عنه را اشتباه گفت اشكايل ندارد و مدار بر نيت است .
 - ٣٩هر كس از طرف ديگري حج ميكند يك قرباين كه از طرف منوب عنه ميناميد
صفحه ٢٩٨
كايف است و الزم نيست كه ييك هم از جانب خودش قرباين كند .
 - ٤٠هر كس نيابتي قبول كرد بعد از دنيا رفت و چيزي باقي نگذاشت اگر حجي رفته بوده از او
ميگريند و به منوب عنه ميدهند و اگر نرفته صاحب مال ثواب حج را ميربد و از او كايف است .
 - ٤١هر كس نيابتي گرفت و فوت شد و مايل باقي نگذاشت از منوب عنه كايف است و اگر مايل
باقي گذاشت آن را از تركه او برميدارند .
 - ٤٢هر كس نيابت حجي گرفت بعد در حج عميل منود كه الزم باشد سال آينده حج كند يا كفاره
دهد حج او براي منوب عنه متام است و جرميه نايب بر عهده خودش است .
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 - ٤٣هر كس نيابت حجي گرفت و حركت كرد و در راه يا در مكه مرد از منوب عنه كايف است اما
اگر مايل باقي گذاشته اجرت حجي از مال او برميدارند و ديگري را از طرف منوب عنه حج
ميفرستند و اگر چيزي نگذاشته از منوب عنه كايف است .
 - ٤٤هر كس مايل بگريد كه به نيابت غ ْري حج كند و حج نكند تا تنگدست شود و نتواند مبكه رود
از صاحب مال كايف است و ويص را تكليف منيكنند كه حجه ديگري از مال او خارج كند .
 - ٤٥هر كه باو مايل بدهند و بگويند اگر خواستي حج كن و اگر خواستي انفاق كن و او انفاق
منايد مانعي ندارد .
 - ٤٦جايز است از طرف كيس كه حج نكرده لكن بگردن او بوده قربة ايل الله حج كنند و همچنني
هر عمل خريي .
 - ٤٧هر كس وصيت كند كه مرد معيني از جانب او حج كند البد بايد هامن شخص از جانب او
حج منايد .
 - ٤٨رشط است كه نايب مؤمن باشد و امني و عارف بفقه حج و مشغول الذمة نباشد كه در هامن
سال براي ديگري حج منايد و خودش هم در آن سال مستطيع نباشد كه واجب باشد براي خود حج
منايد .
صفحه ٢٩٩
مقدمه پنجم
در انواع حج است و در آن مسائيل است :
 - ١حج كنندگان بر سه نوعند كيس كه حج مفرد يعني بدون عمره بجا ميآورد و همراه خود هدي
يعني قرباين بطرف مكه ميربد و كيس كه حج مفرد بجا ميآورد و قرباين همراه منيربد و كيس كه حج
متتع يعني عمره و حج متصل بجا ميآورد و نوع اول را قران گويند چون شخص حج منودن و قرباين
را قرين منوده و دومي را حج مفرد گويند چونكه آن حج مفردي است كه عمره و قرباين ندارد و
سومي را حج متتع گويند چون بعد از عمره از احرام خود ُمحل ميشود و تا وقت حج بآنچه كه
برايش حالل ميشود متمتع ميگردد .
 - ٢كيس كه حج مفرد بجا ميآورد از ميقات محرم ميشود باحرام حج و تلبيه ميگويد بعد بعرفات
مريود و وقوف كرده مبشعر مريود و شب را آنجا ميامند بعد به م ٰني ميآيد و جمره قص ٰوي را رمي
ميكند كه آخري باشد بعد تقصري ميناميد و به مكه ميآيد و طواف خانه ميناميد و سعي صفا و
مروه بجا ميآورد و طواف نساء ميكند و محل ميشود از هر چيز و به منٰي برگشته ايام ترشيق (
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يعني يازدهم دوازدهم و سيزدهم ذيحجه را ) در منٰي ميامند و جمرهها را رمي ميكند و هر وقت
خواست آنجا را ترك ميكند .
 - ٣اما قارن يعني كيس كه حج قران بجا ميآورد اعامل او مثل مفرد است جز آنكه همراه خود
قرباين سوق ميدهد .
 - ٤اما كيس كه حج متتع بجا ميآورد از ميقات محرم ميشود و تلبيه ميگويد تا مبكه برسد پس
طواف و سعي و تقصري كرده از احرام محل ميشود و تا روز ترويه يعني هشتم بر هامن حالت
ميامند بعد از مكه محرم ميشود و تلبيه ميگويد و در عرفات و مشعر وقوف كرده به م ٰني ميآيد و
جمره عقبه را سنگ ميزند و قرباين خود را ذبح كرده تقصري ميكند و مبكه رفته طواف ميكند و
سعي ميناميد و بعد طواف نساء ميكند و از احرام خارج شده هر چه كه بر او حرام شده بود حالل
ميشود بعد مب ٰني برگشته
صفحه ٣٠٠
ايام ترشيق را ميامند و جمرهها را سنگ ميزند و هر وقت خواست مريود و احكام همه مفصل
خواهد آمد ان شاء الله .
 - ٥كيس كه خانواده او ساكن در جوار مسجد الحرام نيستند واجب بر او حج متتع است و بر اهل
مسجد حج افراد و قران واجب است .
 - ٦متتع از قران افضل است و قران از اِفراد .
 - ٧عدول از حج متتع به مفرد جايز نيست مگر آنكه عذري باشد از قبيل مرض يا پريي .
 - ٨هر كه طواف و سعي منود محل ميشود چه بخواهد و چه نخواهد مفرد باشد يا حج متتع بجا
آورد اما كيس كه قارن است يعني قرباين سوق ميدهد با طواف و سعي محل منيشود تا وقتي كه
هدي يعني قرباين مبحل خود برسد .
ميك هر گاه از مكه دور باشد بعد برگردد و بييك از مواقيت برسد حج متتع بجا ميآورد .
 - ٩شخص ّ
 - ١٠عدول از اِفراد به متتع معني ندارد مگر آنكه شخص عذري داشته باشد يعني اگر از اهل آفاق
بود و حج مفرد منود بجهت عذري و طواف و سعي كرد بعد عذر زايل شد جايز است كه عدول به
متتع منايد و گر نه اهل رسزمينهاي دور اص ًال جايز نيست كه حج مفرد بجا آورند و چيزي كه از اول
امر براي آنها قرار دادهاند هامن حج متتع است .

صفحه | 291

 - ١١كيس كه مجاور مكه است هر گاه پنج ماه يا بيشرت در مكه ماند مخري است كه حج مفرد
بناميد يا حج متتع و چون دو سال در آنجا مباند واجب او بدل به قران و افراد ميشود مثل اهل
مكه و ديگر حج متتع بجا منيآورد .
 - ١٢هر كس اهيل در مكه دارد و اهيل در عراق عمل او موافق اهل واليتي است كه غالباً در آنجا
است .
 - ١٣مجاور هر گاه اراده حج متتع منايد بخارج حرم مريود مث ًال به تنعيم يا جعرانه يا حديبيه و
امثال آنها و محرم شده تلبيه ميگويد و باحرام عمره وارد شده عمره
صفحه ٣٠١
ميگذارد و محل ميشود تا وقت حج بعد از مكه براي حج محرم ميشود .
 - ١٤حج در ماههاي معلومي است شوال و ذيقعده و ذيحجه .
 - ١٥هر كس در غري ماههاي حج عمره بجا آورد عمره او عمره مفردهاي است اگر خواست قبل از
حج به واليت خود برميگردد و اگر نخواست برمنيگردد و اگر ماند و حج كرد حجه او مفرده است و
هر كس در ماههاي حج عمره گزارد و تا وقت حج مباند عمره او عمره متتع است و بعد از آن حج
ميناميد و اگر قصد داشته قبل از حج كردن ببالد خود برگردد عمره او مفرده است و هر كس در
غري ماههاي حج عمرهاي بجا آورد و تا ماههاي حج مباند و قصد متتع منايد از حرم بريون رفته از
ييك از مواقيت محرم ميشود براي متتع بعد محل شده و ميامند تا حج منايد .
 - ١٦عمره متتع و حج آن واجب است كه در يك سال باشند پس هر كس عمره متتع بجا آورد نبايد
از مكه خارج شود تا در وقت حج محرم براي حج شود و پيش از حج منودن خروج از مكه براي او
مكروه است .
 - ١٧هر كس در ماههاي حج عمره متتع بجا آورد و احتياج پيدا كند كه از مكه خارج شود پس
براي حج محرم ميشود و از مكه بريون مريود و اگر وقت واسع باشد تلبيه گويان مبكه برميگردد و
همراه مردم به م ٰني خارج ميشود و گرنه از بريون مكه به م ٰني يا عرفات مريود .
 - ١٨كيس كه حج متتع بجا ميآورد هر گاه حاجتي پيدا كند كه ناچار از خروج شود جايز است در
حايل كه ُم ِح ّل است بريون رود و ُم ِح ّل وارد شود و اين برشطي است كه بازگشت او در هامن ماهي
باشد كه در آن ماه عمره بجا آورده اما اگر در ماه ديگري مبكه برگردد بايد باحرام عمره برگردد
چون هر ماهي عمرهاي دارد .
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 - ١٩روايت شده كيس كه حج متتع بجا ميآورد هر گاه ُم ِح ّل از مكه بريون رفت اگر در ماهي كه
خارج شده برگشت ُم ِح ّل برميگردد و اگر در ماه ديگري برگشت با احرام برميگردد و بعيد نيست
كه اين در وقتي باشد كه خروج او بدون فاصله بعد از محل شدن باشد و ماهي كه بريون رفته
هامن ماهي باشد كه در آن عمره بجا آورده .
صفحه ٣٠٢
 - ٢٠كيس كه داخل مكه ميشود تا ظهر روز عرفه يعني روز نهم ذيحجه ميتواند حج متتع بجا
آورد و يا تا وقتي كه بتواند بعرفات برسد و اگر در وقتي وارد مكه شد كه ميرتسد موقفني يعني
عرفات و مشعر را از دست بدهد از متتع عدول به حج منوده بدون عمره گذاردن به عرفات مريود
كه حج را بجا آورد .
 - ٢١هر گاه كيس روز ترويه كه هشتم ذيحجه باشد وارد مكه شد مخري است كه عمره بجا آورد و
محل شود و باز محرم شود و بسوي منٰي برود و يا آنكه عدول از متتع به حج منايد و وقت اختياري
عرفات و مشعر را درك منايد .
 - ٢٢زن هر گاه قبل از محرم شدن حائض شد و همينطور در حال حيض آمد تا وارد مكه شد پس
اگر تا پيش از ظهر روز ترويه يعني هشتم پاك شد به عمره متتع خود رسيده و اگر بعد از ظهر روز
هشتم پاك شد مخري است كه از حج متتع عدول منوده حج مفردي بجا آورد يا حج متتع كند يعني
عمره بجا آورد و بعد حج منايد اما اگر پاك نشد مخري است كه از عمره عدول منايد يا آنكه تا پايان
شب عرفه يعني تا صبح روز عرفه صرب كند اگر پاك شد عمره بگزارد و گر نه حج مفرد بجا آورد .
 - ٢٣هر گاه زن پاك بود و محرم شد بعد حائض گشت همه مناسك را بغري از طواف بجا ميآورد و
طواف را قضا ميكند .
 - ٢٤روايت شده درباره زن كه هر گاه با احرام متتع آمد و قبل از طواف حائض شد و پاك نشد تا
وقتي كه بطرف عرفات خارج شد حجه او بدل به مفرده ميشود و بر او است كه خوين بريزد كه آن
قرباين اوست و قرباين محمول بر استحباب است .
 - ٢٥هر گاه زن در اثناء طواف حائض شد اگر از نصف نگذشته بريون مريود و بعد طواف را از اول
آن قضا ميكند و اگر از نصف گذشته بريون مريود و مقدار و محل را بذهن ميسپارد و بعد از پاك
شدن تتمه را بجا ميآورد .
 - ٢٦هر كس نيت منايد كه حج و عمره مقروين بجا آورد و عمره را بعد از حج بگذارد ميتواند
عدول كرده و حج متتع بجا آورد .
 - ٢٧هر كس حج مفرد بجا آورد و طواف كند و سعي منايد  ،تا وقتي كه بعد از طواف
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صفحه ٣٠٣
و سعي تلبيه نگفته ميتواند آن را بدل به متتع منايد و اگر لبيك گفت ديگر منيتواند متتع بجا آورد .
 - ٢٨هر كس روز عرفه بر او داخل شود و او هنوز به مكه نرسيده و ميخواهد حج متتع بجا آورد
تلبيه عمره متتع را قطع كرده و بعد از مناز صبح اِهالل به حج ميكند به تلبيه و بعرفات مريود و با
مردم وقوف ميكند و همه مناسك را بجا آورده و در مكه ميامند تا عمره ماه محرم را بجا آورد و
چيزي بر او نيست .
 - ٢٩هر كس اهل او از حارضين در مسجدالحرام هستند يا حج مفرد بجا ميآورد يا قران و حد
حضور چهل و هشت ميل است از هر طرف ( تقريباً  ٩٦كيلومرت ) .
 - ٣٠هر كس هدي يعني قرباين همراه خود سوق دهد و حج قران بجا آورد سزاوار است كه هدي
را اگر شرت است اِشعار كند و بعد از احرام تقليد منايد و اگر گاو يا گوسفند است تقليد منايد و طرز
اشعار آن است كه آن را رو بقبله مينشاند و طرف چپ آن ميايستد و از طرف راست آن با آهني
به كوهان او رضبهاي ميزند كه خون جاري شود و ميگويد  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه ا َللّٰ ُه َّم ِم ْن َك َو ل ََك اَللّٰ ُه َّم ت َ َق َّب ْل
ِم ّنۤي  ،بعد تقليد ميكند آنرا يعني يك لنگه از نعلني كهنهاي كه در آن مناز خوانده باشد بگردن
آن ميآويزد .
 - ٣١سه چيز باعث رشوع احرام هستند تلبيه و اشعار و تقليد پس هر كدام از اينها را كه كيس بجا
آورد محرم شده .
 - ٣٢هر گاه شرتان زياد باشند آنها را ميخواباند و بني دو تا ايستاده و ييك را در حايل كه طرف
راست او ايستاده و ديگري را در حايل كه طرف چپ او ايستاده اشعار ميكند .
 - ٣٣كيس كه قرباين همراه ميربد جايز است كه آن را اشعار و تقليد نكند و به تلبيه اكتفا كند .
 - ٣٤هر كس از ميقات محرم شده و بطرف مكه برود آنگاه قبل از ورود به حرم شرتي بخرد و
اشعار و تقليد منوده و آن را سوق دهد جايز است اما اگر پيش از رسيدن به ميقات بخرد بايد از
هامن ميقات اشعار يا تقليد كند و سوق دهد .
صفحه ٣٠٤
 - ٣٥هر گاه طفل را حج ميربد از محل فخ لباس او را بريون آورده لباس احرام ميپوشاند و اگر
نرتسيد بر او از ُجحفه يا بطنمر يا عرج آنگاه او را از هر چه كه محرم بايد دوري كند دور ميدارد
و براي حج هم روز ترويه كه هشتم باشد از مكه لباس احرام بر او ميپوشاند و آنچه محرم بجا
ميآورد براي او هم انجام ميدهد و باو امر ميكند كه لبيك بگويد و اگر خوب منيتواند بگويد از
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طرف او ميگويند بعد او را طواف و سعي ميدهند و در عرفات و مشعر متوقف ميناميند و از
طرفش سنگ ميزنند و ذبح ميناميند يا مرد كارد را در دست او گذاشته دستش را ميگريد و ذبح
ميكند و همه مناسك را بهمني طورها با او بجا ميآورند و اگر وسعت آنكه ذبح از طرف او بشود
نداشته باشد و ّيل او از طرفش روزه ميگريد و اگر صيدي را كشت بر گردن پدر اوست و هراينه طفل
را وقتي براي حج ميربند كه دندان بريون آورده باشد .
مقدمه ششم
در مواقيت است و در آن مسائيل است :
 - ١خداي سبحانه بعد از آنكه زمني مكه را حرمي براي خود قرار داد و حرام فرمود كه بدون احرام
وارد آن شوند در اطراف آن چند ميقات قرار داد كه از آن جاها محرم شوند پس براي اهل مدينه و
كساين كه از راه مدينه به مكه مريوند مسجد شجره را قرار داد و بآن ذوال ُحلَيفة هم ميگويند و در
شش مييل مدينه است ( حدود دوازده كيلومرت ) و براي اهل شام و اهل مغرب ُج ْحفه را قرار داد و
آن قريهاي است كه سيل آنرا برده است و از ذوالحليفه مبكه نزديكرت است و هشتاد و دو ميل (
حدود  ١٦٤كيلومرت ) تا مكه فاصله دارد و براي اهل مين يلملم را قرار داد كه كوهي است و براي
اهل طائف قرناملنازل كه قريهاي يا مسيل رودي است نزديك طائف و ميقات اهل عراق و نجد را
عقيق قرار داد كه مسييل است معروف .
 - ٢هر كس خانه او از اين ميقاتها مبكه نزديكرت است از خانه خود محرم ميشود و هامن ميقات
اوست .
صفحه ٣٠٥
 - ٣هر كس بقصد مكه مريود و نيت دارد كه از راه ييك از اين مواقيت برود چون بييك از آنها رسد
واجب است كه محرم شود .
 - ٤پيش از اين ميقاتها بطرف خارج حرم احرامي نيست و بعد از گذشنت از آنها يعني بطرف
مكه هم احرامي نيست كه از جاي نزديكرت محرم شوند .
 - ٥اول وادي عقيق بطرف عراق مسلخ است و آخر آن عقبه غمره و روايت شده اول آن
بريدالبعث است كه شش ميل از مسلخ بطرف عراق مريود و معني اين روايت را ما منيدانيم و خود
اويل هستند بآن و اما ذاتعرق كه از غمره مبكه نزديكرت است از جاهايئ كه پيغمرب صيل الله عليه
و آله ميقات قرار دادهاند نيست .
 - ٦محرم شدن از اول عقيق يعني مسلخ بهرت از آخر آنست و جايز است عقب انداخنت احرام تا
غمره .
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 - ٧كايف است كه هر گاه منيشنايس از مردم و عربهاي بياباين بپريس كه عقيق كجاست .
 - ٨محل محرم شدن در ذوالحليفه هامن مسجد است ( يعني مسجد شجره ) و بر ساختامن
مسجد افزودهاند و هامن كه قديم بوده معترب است و اين سقفها جديد است و از مسجد نيست .
 - ٩هر كس بر ذو الحليفه بگذرد و مريض باشد و يا جايئ از بدن او دردي داشته باشد يا عليل و يا
ضعيف باشد جايز است كه محرم شدن را تا جحفه بتأخري بياندازد .
 - ١٠جايز است كه هر گاه شخص بر جان خود ميرتسد محرم شدن را تا رسيدن به حرم عقب
بيندازد .
 - ١١جايز است كيس كه بر عقيق ميگذرد احرام را از باب تقيه يا علتي تا ذاتعرق عقب بياندازد
و اگر توانست از مسلخ محرم ميشود و لباس عادي ميپوشد و در دل خود تلبيه ميگويد بعد وقتي
كه به ميقات آنها رسيد احرام را ظاهر ميكند .
 - ١٢رخصت دادهاند به كيس كه يك ماه در مدينه مانده حال ميخواهد مبكه برود و از راه
ذيالحليفه هم نرود كه در رس شش مييل ( حدود  ١٢كيلومرتي ) مقابل
صفحه ٣٠٦
ذو الحليفه محرم شود و روايت شده در ذوالحليفة محرم ميشود بعد از هر راهي كه خواست
مريود و در روايتي نهي كردهاند كه هر گاه وارد مدينه شدند از جاي ديگر محرم شوند و همني
اويل است اما در غري ذيالحليفه رخصتي نيست پس هر كس از راه هر ميقايت
باحتياط نزديكرت و ٰ
آمد بايد از هامنجا محرم شود و از آنجا بدون احرام نگذرد و بعد از رسيدن مبيقايت از راه ميقات
ديگر نرود كه از آنجا محرم شود .
 - ١٣ميقات كودكان اگر نگراين براي آنها نباشد مثل مردان است و گر نه آنها را تا جحفه ميآورند و
اگر تريس داشتند تا بطنمر و اگر باز ترسيدند تا عرج و اگر ترسيدند تا برئفخ ميآيند و از آنجا آنها را
محرم ميناميند و از مكه نيز آنها را باحرام حج محرم ميكنند .
 - ١٤ميقات حج متتع مكه است و بهرتين جاها براي محرم شدن مسجد است و افضل جاي آن نزد
مقام ابرهيم است يا ِحجر اسمعيل (ع) .
 - ١٥احر ِام قبل از ميقات احرام نيست پس اگر كيس محرم شد و با زنان نزديك شد يا شكاري كرد
چيزي بر او نيست .

صفحه | 296

 - ١٦هر كس نيت عمره ماه رجب منايد و برتسد كه اگر صرب كند تا از ميقات محرم شود ماه رجب
بگذرد جايز است كه قبل از ميقات محرم شود كه عمره رجب را درك منايد و اين كار براي او
فضيلتش بيشرت است چون عمره رجب فضيلتي دارد كه غري آن ندارد .
 - ١٧هر كس ندانسته در ميقات محرم نشد و از آن گذشت بعد فهميد برميگردد به ميقات رسزمني
خود و محرم ميشود و اگر به ميقات ديگري رفت از آنجا محرم ميشود و اگر ترسيد كه وقت فوت
شود و از ميقات گذشته و به حرم نرسيده هر جا هست محرم ميشود و اگر داخل حرم شده بود و
توانست كه بريون رود از حرم بريون مريود و اگر نتوانست از هامنجا محرم ميشود و حكم كيس كه
احرام را فراموش كرده نيز همني است .
 - ١٨هر كس محرم شدن با تلبيه را فراموش كرده و بعد از متام شدن مناسك يادش
صفحه ٣٠٧
بيايد هامن نيت او را كايف است اگر چه اهالل ننموده ( يعني احرام را با لبيك گفنت آغاز نكرده ) .
 - ١٩هر كس در ميقات به حال اغام افتد و شعور نكند مردي از جانب او محرم ميشود ( يعني از
طرف او مناز خوانده و تلبيه ميگويد ) .
 - ٢٠هر كس احرام براي حج را فراموش كرد تا بعرفات آمد و آن وقت يادش آمد ميگويد  :ا َللّٰ ُه َّم
َع ٰيل كِتٰاب َِك َو ُسنَّ ِة نَ ِب ِّي َك َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ  ،و احرام او متام است .
 - ٢١هر كس ندانست كه بايد روز ترويه محرم شود تا همه مناسك را بجا آورد و به شهر خود
برگشت حج او متام است .
 - ٢٢هر كس عصيان منوده عمدا ً احرام را ترك كند به ميقات زمني خود بازگشته و محرم ميشود .
 - ٢٣هر كس مقيم مكه باشد و بخواهد حج متتع كند اگر خواست مريود بجايئ كه ميقات رسزمني
اوست يا از حرم بريون رفته بييك از مواقيت مريود كه يك شب يا دو شب با مكه فاصله داشته باشد
و پس از عمر ْه حج خود را از مكه آغاز ميكند و اگر خواست كه حج مفرد بجا آورد بريون مريود به
جعرانه يا حديبيه .
 - ٢٤هر كس مكه باشد و بخواهد كه عمره بگذارد به تنعيم يا جعرانه يا حديبيه يا عسفان و امثال
آنها مريود و از آنجا محرم ميشود .
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 - ٢٥هر كس كمرت از پنج ماه مجاور مكه شود حكم او مثل حكم واليتهاي ديگر است و اگر پنج
ماه بيشرت مباند تا دو سال مختار است كه حج مفرد بجا آورد يا متتع و متتع افضل است و اگر دو
سال يا بيشرت مانده است حكم او مثل حكم اهل مكه است و متتع بر او واجب نيست .
منسك اول
در عمره متتع است و در آن چند مقصد است :
صفحه ٣٠٨
مقصد اول
در احرام است و در آن مسائيل است :
 - ١كيس كه حج و عمره بر او واجب شده واجب است كه از ميقات هر يك محرم شود .
 - ٢جواز دخول حرم براي عمره يا حج منوط به احرام است پس نبايد داخل حرم شوند مگر با
احرام براي حج يا عمره يا هر دوي آنها يعني براي حج متتع .
 - ٣در حج و عمره غري واجب هم احرام رشط است .
 - ٤كيس كه عازم حج است مستحب است كه در ماههاي حج موي رس و ريش را بلند بگذارد و در
ده روز آخر شوال تأكيد اين كار زيادتر است و مؤكدتر از آن در ذيقعده است و در ماهي كه
ميخواهد در آن عمره بجاي آورد بلكه از يك ماه قبل از آن نيز گذاشنت موي رس و ريش مستحب
است .
 - ٥جايز است كمي قبل از احرام شارب را بزنند و ناخن بگريند و تنوير كنند و پشت رس قسمت
باالي گردن را برتاشند و حجامت منوده و مسواك كنند .
 - ٦كوتاه كردن مو قبل از احرام جايز است .
 - ٧هر كس ندانسته در مكه بعد از محل شدن از احر ِام عمره رس خود را برتاشد چيزي بر او
نيست و اگر بيشرت از يس روز باحرام حج مانده عمداً هم برتاشد چيزي بر او نيست و اگر كمرت از
يس روز باحرام حج مانده باشد مستحب است كه خوين بريزد .
 - ٨مستحب است آماده شدن براي احرام به سرتدن موي بغل و تراشيدن زير شكم و تنوير و گرفنت
ناخنها و چيدن شارب و مسواك زدن و با هر كدام كه رشوع كردي مانعي ندارد و هر گاه شخص در
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مدينه اين امور را انجام دهد وقت حج ديگر تنوير منيكند و موي بغل را منيكند و چيزي از اين
قبيل را انجام منيدهد .
 - ٩غسل احرام  ،مستحب مؤكد است و همچنني پوشيدن دو جامه احرام بعد از غسل .
 - ١٠اگر انسان برتسد كه در ذوالحليفه آب كمياب باشد جايز است كه در مدينه غسل كند و
مستحب است كه اگر در ذوالحليفه آب بود غسل را اعاده كند .
صفحه ٣٠٩
 - ١١هر كس پيش از طلوع فجر غسل كند بعد در آن روز محرم شود آن غسل مادام كه نشكسته
باشد براي او كايف است و همچنني اگر اول شب غسل كرد و آخر شب محرم شد غسل او براي او
كايف است .
 - ١٢هر كس غسل كند بعد ييك از حدثهايئ كه مبطل وضو است از او رس بزند مستحب است كه
غسل را اعاده كند .
 - ١٣هر كس براي احرام غسل كند بعد لبايس بپوشد يا چيزي بخورد كه سزاوار نيست يا چيزي بر
رس خود ببندد استحباباً غسل را اعاده ميكند .
 - ١٤هر كه براي احرام غسل كند بعد با دستاميل رس را مسح منايد يا ناخنهاي خود را بگريد غسل را
اعاده منيكند .
 - ١٥هر كس آب براي غسل نيافت تيمم ميكند .
 - ١٦هر كس غسل احرام بجا آورده و مناز كند و دعاي مأثور را بخواند بعد از اموري كه براي
محرم جايز نيست چيزي مرتكب شود تا تلبيه نگفته چيزي بر او نيست چون احرام با تلبيه محقق
ميشود .
 - ١٧هر كس يب غسل و مناز محرم شود احرام را تجديد ميكند .
 - ١٨مستحب است كه بعد از مناز واجب محرم شوند خاص ًة مناز ظهر و يا بعد از نافله احرام .
 - ١٩مستحب است كه براي احرام شش ركعت يا چهار ركعت يا دو ركعت مناز بخوانند كه در اول
آنها توجه ميكند و سوره قل هو الله و قل يا ايها الكافرون را در آنها ميخواند و اگر وقت مناز
فريضهاي باشد اول ركعات مناز احرام را ميخواند بعد مناز فريضه را بجا آورده آنگاه محرم ميشود .
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 - ٢٠مناز نافله يعني مناز احرام را در هر وقتي ميتوان خواند و اگر تقيه داشت بعد از عرص
منيخواند و تا مغرب ميامند و آنوقت آنرا ميخواند .
 - ٢١هر گاه منازش را متام كرد حمد و ثناي خدا را بجا ميآورد و درود بر پيغمرب او صيل الله عليه و
آله ميفرستد و بعبارات مأثوره دعا ميكند .
صفحه ٣١٠
 - ٢٢نيت احرام واجب است و آن قصد بسيط قلبي است و مستحب است كه با زبان دعاي مأثور
را بخواند .
 - ٢٣اگر نيت حج يا عمره نداشته باشد كلاميت كه ميگويد يباثر است .
ِ - ٢٤رص ِف در دل داشنت مقصود كايف است ولو آنكه اهالل به حج يا عمره نناميد ( يعني بلند لبيك
نگويد ) .
 - ٢٥هر كس روز ترويه ( يعني هشتم ذيحجه ) نيت حج داشته باشد و سهواً بخيال عمره باشد و
ذكر عمره منايد و لبيك بلند بگويد چيزي بر او نيست اهالل را اعاده ميكند ( و اهالل يعني آغاز
حج يا عمره با گفنت لبيك ) .
 - ٢٦هر كس محرم شود براي حج يا عمره بعد عريض عارض او شود محل ميشود و چيزي بر او
نيست جز آنكه مستحب است كه وقت احرام با پروردگار خود رشط كند كه هر جا خدا بواسطه
مانعي او را از ادامه مناسك باز داشت ُمحل منايد ( يعني رخصت دهد كه احرام خود را بشكند ) و
پس از اين رشط تلبيه را رشوع كند .
 - ٢٧هر كس مانعي عارض او شد و او را از احرام محل منود چيزي بر او نيست و اگر براي حج
واجب خود آمده بوده بايد سال ديگر بيايد و فرقي منيكند كه رشطي كه گذشت منوده باشد يا
ننموده باشد .
 - ٢٨كيس كه حج قران ميگذارد اگر محصور و ممنوع از حج شود قرباين خود را ميفرستد و اگر اين
حج حجة االسالم او بوده سال بعد حج ميكند رشط كرده باشد يا نكرده باشد و اگر حج واجب او
نيست حجي بر گردن او نيست .
 - ٢٩سزاوار است براي مرد كه بعد از غسل براي احرام دو جامه بپوشد كه ييك را ردا قرار ميدهد و
ديگري را ازار ( يعني لُنگ ) .
 - ٣٠جايز است غسل كردن در مدينه و پوشيدن دو جامه احرام در آنجا .
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 - ٣١سزاوار است كه در احرام اين دو جامه را بپوشند خواه در حج باشد و خواه در عمره .
 - ٣٢جايز است كه دو جامه احرام از بُرد سبز باشد .
صفحه ٣١١
 - ٣٣هر لبايس كه در آن مناز ميكني مانعي ندارد كه در آن محرم شوي .
 - ٣٤زن و مرد هيچكدام در لبايس كه از ابريشم خالص است محرم منيشوند و اين كار براي مرد
حرام است و براي زن مكروه .
 - ٣٥مستحب است احرام در جامه پنبهاي .
 - ٣٦جايز است كه محرم براي حفظ از رسما و گرما اگر خواست بيشرت از دو جامه بپوشد برشط
آنكه طاهر باشند .
 - ٣٧جايز است كه هر گاه لباس محرم كثيف شد آنرا عوض كند اما وقتي كه داخل مكه شد هامن
دو جامهاي را كه در آنها محرم شده بود بپوشد .
 - ٣٨فروخنت دو جامه احرام مكروه است .
 - ٣٩جايز است كه هر گاه چيزي به لباس احرام برسد آنرا بشويند .
 - ٤٠مانعي ندارد كه محرم خز بپوشد و آن جامهاي بوده كه از كرك خز و ابريشم ميبافتهاند شبيه
پارچههاي شايل كه امروزه هست .
 - ٤١جايز است كه زنها در لباس خودشان محرم شوند اما روبند منيزنند و دستكش منيپوشند و
حرير براي آنها مكروه است .
 - ٤٢لبايس كه با زعفران و ورس رنگ شده اگر بو نداشته باشد براي زنان مكروه است و اگر داشته
باشد جايز نيست .
 - ٤٣تلبيه براي احرام واجب است و آن اهالل به حج است و سبب انعقاد آن  ،و احرام در واقع
هامن است چون آنچه حرام ميشود بر انسان بعد از تلبيه ميشود و نيت امر باطني است مثل نيت
مناز و تلبيه مثل تكبرية االحرام است .
 - ٤٤اِشعار نيز موجب احرام است و آن عالمتدار كردن شرتان است به شكافنت كوهان آنها و
همچنني تقليد نيز موجب احرام است و تقليد يعني آويزان كردن كفيش بگردن شرتان و اگر گاو يا
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گوسفندي براي قرباين بربد آنها را تقليد ميكند كه گذشت پس هر يك از اين سه يعني تلبيه و
اشعار و تقليد موجب احرامند .
 - ٤٥هر گاه شرت را اشعار كرد يا قرباين را تقليد منود احرام واقع شده اگر چه تلبيه
صفحه ٣١٢
نگفته باشد اما اگر اشعار يا تقليد كرد واجب است كه بعد از آنها تلبيه بگويد و اگر اول تلبيه
گفت و محرم شد و حج او قران بود اشعار يا تقليد براي او مستحب است .
 - ٤٦هر گاه از ذيالحليفه محرم شد اگر سواره است در بيداء تلبيه ميگويد و اگر پياده است در
مسجد و جايز است كه پس از حركت وقتي كه مشغول سري شد تلبيه بگويد خواه سواره باشد يا
پياده .
 - ٤٧هر كس از غمره يا بريدالبعث محرم شود مناز و دعا ميخواند و تلبيه ميگويد و اگر خواست
كمي راه مريود بعد تلبيه ميگويد يا وقتي كه مشغول سري شد تلبيه ميگويد .
 - ٤٨هر كه روز ترويه ( يعني هشتم ذيحجة ) محرم شود خارج ميشود به ردم و تلبيه براي حج
ميگويد و روايت شده هر گاه شعب الدرب را در طرف راست خود و عقبه را در طرف چپ خود
گذاردي تلبيه بگو براي حج .
 - ٤٩جايز است تلبيه گفنت از پشت مقام و افضل آن است كه برود تا برسد به رقطاء و پيش از
رسيدن به ابطح تلبيه ميگويد و روايت شده اگر پياده هستي نزد مقام لبيك بگو و اگر سوارهاي هر
گاه شرتت از زمني برخاست .
 - ٥٠در متتع چون به ميل بيداء رسيدي سزاوار است كه بلند تلبيه بگويئ و در حج وقتي كه به
سوي ابطح بريون رفتي و تلبيه بلند گفنت بر زنها نيست .
 - ٥١شخص گنگ براي تلبيه در دل نيت ميكند و زبان را حركت ميدهد و با انگشت اشاره ميكند .
 - ٥٢تلبيه گفنت در حال جنابت و وضو نداشنت و در هر حايل جايز است .
 - ٥٣واجب در تلبيه چهار لبيك است و ميگويئ  :لَ َّب ْي َك ال ّٰل ُه َّم لَ َّب ْي َك لَ َّب ْي َك الٰ َرشۤ َيك ل ََك لَ َّب ْي َك  ،و
نزديكرت باحتياط آنست كه بعد از آن اين عبارت را هم بگويئ  :اِنَّ الْ َح ْم َد َو ال ِّن ْع َم َة َو الْ ُمل َْك ل ََك ٰال
َرشۤ َيك ل ََك .
 - ٥٤مستحب است كه مكرر بگويئ  :لَ َّب ْي َك ذَا الْ َم ٰعا ِر ِج لَ َّب ْي َك .
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 - ٥٥و تلبيه بعبارات بيشرتي هم روايت شده و روايت هم شده است كه اينها را مردم
صفحه ٣١٣
افزودهاند .
 - ٥٦مستحب است كه هر گاه به سواري برخوردند يا بر تيل يا پشتهاي باال رفتند يا به درهاي
رسازير شدند تلبيه را تكرار كنند و همچنني آخر شب و در عقب منازهاي واجب و نوافل و هر
وقت شرت مسافر برميخيزد و چون از خواب بيدار شود و در سحرها و در روز تا زوال آفتاب .
 - ٥٧مستحب است كه در حال احرام هفتاد بار تلبيه بگويند .
 - ٥٨شخيص كه عمره متتع بجا ميآورد هر گاه خانههاي مكه را ديد تلبيه را قطع ميكند و روايت
شده هر گاه وارد خانههاي مكه شد و روايت شده وقتي كه داخل حرم شد و حد خانههاي مكه كه
قبالً بوده عقبه مدينني ( مدنيني ظ ) بوده و مردم بعد از آن ساختامنهاي جديد كردهاند پس تلبيه
را قطع كن و الله اكرب بگو و ال اله اال الله و الحمد لله و به هر لفظ كه توانستي ثناي خدا را بجا
آور .
 - ٥٩هر كس از حوايل مكه مثل جعرانه و شجره محرم شود تلبيه را در عروش مكه قطع ميكند (
يعني وقتي كه به بيوت مكه رسيد ) و منظور از آن ذيطوي است .
 - ٦٠كيس كه حج بجا ميآورد تلبيه را ظهر روز عرفه ( يعني نهم ذيحجه ) قطع ميكند .
 - ٦١عمره گزار تلبيه را وقتي قطع ميكند كه نظر به كعبه منايد و روايت شده وقتي كه نظر به
مسجد الحرام كرد و روايت شده وقتي كه نظر بخانههاي مكه منود و روايت شده وقتي كه باول
حرم رسيد و شايد اين دو روايت آخر براي كساين باشد كه از آفاق دور ميآيند و دو روايت اول كه
قريب به يكديگر نيز هستند براي عمره گزار از اهل مكه باشد چنانكه خربي هم اين معني را تأييد
ميكند .
 - ٦٢داخل شدن مبكه بدون احرام جايز نيست و همينطور گذشنت از ميقاتها در وقتي كه قصد
ورود مبكه دارد بدون احرام جايز نيست مگر آنكه مريض باشد بطوري كه قادر بر احرام نيست كه
بچنني كيس رخصت دادهاند كه محرم نشود و روايت شده كه مردي از طرف او محرم ميشود .
 - ٦٣براي هيزمكش و كساين كه بوته از بيابان بريده و ميآورند و در نسخهاي از
صفحه ٣١٤
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حديث به كساين كه جنيس از جاهاي ديگر ميآورند و ميفروشند رخصت دادهاند كه بدون احرام
داخل شوند و همينطور كيس كه در هامن ماهي كه عمره بجا آورده از مكه بريون رود و در هامن
ماه برگردد و كيس كه اماليك حوايل مكه دارد و بآنجا مريود رخصت دادهاند كه بدون احرام برگردند
.
 - ٦٤طريقه احرام حج اين است كه شخص براي احرام مهيا شود و شارب و ناخنهاي خود را كوتاه
كند و زير شكم را اگر مو دارد تنوير منايد و موي بغل را بسرتد و غسل كند و دو جامه احرام خود
را بپوشد و پا برهنه وارد مسجدالحرام شود با سكينه و وقار بعد شش ركعت يا دو ركعت مناز در
كنار مقام ابرهيم يا در حجر اسمعيل ميخواند و بعد مينشيند تا ظهر شود آنگاه مناز واجب را
خوانده دعا ميكند بعباريت كه روايت شده بعد محرم ميشود براي حج و چون به فضاي نزديك ردم
رسيد تلبيه ميگويد و چون مرشف به ابطح شد صدا به تلبيه بلند ميكند و افضل آنست كه مناز
ظهر را در منٰي بخواند .
 - ٦٥هر كس سهوا ً پيش از تقصري خود از احرام متتع محرم به حج شود از خداي عز و جل طلب
مغفرت ميكند و عمره او متام است و مستحب است كه خوين بريزد و اگر عمداً قبل از تقصري محرم
به حج شود گناه كرده و عمره متتعي ندارد و در اين وقت محرم براي حج است .
 - ٦٦حائض غسل منوده و پنبه و پارچههاي الزم را در موضع دم محكم ميكند و لبايس زير لباس
احرام خود ميپوشد و چون مبيقات رسيد محرم ميشود و مناز منيخواند و داخل مسجد منيشود و رو
بقبله كرده بدون مناز حج را رشوع ميكند و تلبيه ميگويد و روايت شده لباس احرام را شبها بريون
آورده روزها ميپوشد تا وقتي كه پاك شود و زن نفاس دار هم همينطور عمل ميكند .
 - ٦٧هر كس در ميقات بحال اغام افتد مردي از جانب او محرم ميشود .
صفحه ٣١٥
مقصد دوم
در اموري است كه بايد در احرام ترك شود و متعلقات آن امور و در آن مطالبي است :
مطلب اول
در شكار است و در آن مسائيل است :
 - ١صيدي كه داخل حرم باشد شكار آن براي محرم و غري محرم حرام است چه آن صيد از حرم
باشد و چه از بريون داخل حرم شده باشد و حرم دوازده ميل در دوازده ميل است ( هر ميل تقريباً
دو كيلومرت است ) .
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 - ٢شكار حيوانات ب ّري براي محرم حرام است و همچنني نشان دادن آن به شكارچي و راهناميئ او
و بسنت دري بر روي آن صيد و اذيت كردن و رم دادن و كشنت و خوردن آن كه متام اين امور براي
محرم حرام است .
 - ٣محرم جايز نيست از صيدي كه ديگري در خشيك شكار كرده بخورد .
 - ٤هر گاه انسان نيت و عزم حج منود و با تلبيه قصد خود را متام كرد ديگر شكار كردن و ساير
اموري كه واجب است محرم ترك آن امور را بناميد همگي بر او حرام ميشوند .
 - ٥تخم و جوجه مرغي كه صيد آن جايز نيست براي محرم حرام است .
 - ٦خوردن گوشت شكار براي محرم جايز نيست اگر چه غري محرمي بريون حرم صيد منوده و
هامنجا ذبح كرده باشد و خوردن آن شكار براي محل يعني كيس كه محرم نيست جايز است .
 - ٧هر گاه محرمي يا غري محرمي در حرم حيواين را ذبح منود آن ميته است و خوردن آن براي
محرم و غري محرم حرام است و هر گاه محل بريون حرم ذبح كرد و آن در بريون حرم شكار شده
بود براي محرم حرام است و براي غري محرم حالل است .
 - ٨هر گاه محرم در حرم حيواين را ذبح منود سزاوار است كه آن را دفن كند و جايز
صفحه ٣١٦
نيست كه آن را بياندازد و برود .
 - ٩صيد كبوتر حرم ولو از حرم بريون آمده باشد جايز نيست .
 - ١٠خوردن صيد حرم براي محرم و غري محرم جايز نيست اگر چه ديگري شكار كرده باشد و اگر
چه كه در ِح ّل ذبح كرده باشد و به حرم آورده باشد .
 - ١١خريدن شكار در حرم جايز نيست مگر آنكه ذبح شده باشد و در بريون حرم آن را ذبح كرده
باشند و جزو صيد حرم نباشد كه در اين صورت براي غري محرم مانعي نيست .
 - ١٢محرم هر گاه شكاري را رس بربد نه محرم ميتواند از آن بخورد و نه محل و آن مبنزله مردار
است .
 - ١٣محل يعني غري محرم هم جايز نيست در حرم شكار را ذبح كند و شكار او مرداري است كه
نه محرم و نه محل هيچكدام از آن منيخورند .
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 - ١٤در حرم كشنت سباع الطري ( يعني مرغهايئ كه به مرغ يا حيوان ديگر حمله كرده آن را شكار
ميكنند ) هر گاه كبوترهاي حرم را بزنند جايز است .
 - ١٥خريدن يوزپلنگ در حرم و بريون بردن آن از آنجا مانعي ندارد .
 - ١٦هر حيوان س ُبع ( يعني وحيش و درندهاي ) كه اسري تو بود و آن را وارد حرم كردي ميتواين از
حرم خارج كني .
 - ١٧ملخ جزو صيد خشيك است اگر چه كه پيدايش آن از دريا باشد و خوردن آن و كشنت آن از
روي عمد جايز نيست .
 - ١٨محرم به ملخ صدمه منيزند و از كنار آن ميگذرد اما هر گاه در راه باشد و چاره نيابد و آنرا
بكشد چيزي بر او نيست .
 - ١٩مرغي كه صيد آن جايز نيست آنست كه بني زمني و آسامن ميپرد و ميتواند بال خود را صاف
بگريد اما آنكه منيتواند بال را صاف گرفته پرواز كند مثل مرغ خانگي و امثال آن جزو صيدي كه
كفارهاي براي آن الزم باشد محسوب منيشوند .
 - ٢٠مرغهايئ را كه ميتوانند بال خود را صاف بگريند و پرواز كنند منيتواين از حرم
صفحه ٣١٧
خارج كني و اگر منيتواند كه بال خود را صاف بگريد بريون بردن آن مانعي ندارد و آن مبنزله مرغ
خانگي است .
 - ٢١صيد دريا براي محرم حالل است بنا بر اين مانعي ندارد كه محرم جزو توشه خود ماهي تازه
يا منك سود داشته باشد .
 - ٢٢هر مرغي كه در دريا تخم ميگذارد و جوجه ميكند دريايئ است و آنچه كه در خشيك تخم
ميگذارد و جوجه ميكند بّري است و مدار بر تخم و جوجه است .
 - ٢٣آنچه هم در خشيك و هم در دريا زيست كند سزاوار نيست كه محرم آنرا بكشد پس اگر
كشت بايد جزاي آنرا بدهد .
 - ٢٤مانعي ندارد كه محرم از مشكهايئ كه از پوست شكار ساختهاند آب بخورد .
 - ٢٥هر كس محرم شود و تلبيه نگفته باشد و در بريون حرم صيدي بناميد تا تلبيه نگفته كفارهاي
بر او نيست چون عقد احرام با تلبيه متام ميشود .
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 - ٢٦اشكايل ندارد كه مرد محرم شود و در منزل او نزد خانواده او صيدي مثالً مرغي باشد كه صيد
شده و براي اهل او مستحب است كه در اوقات احرام او تا روز عيد قربان متعرض آن مرغ نشوند
.
 - ٢٧مرد هر گاه شكاري با خود دارد محرم منيشود تا آنرا از ملك خود خارج كند .
 - ٢٨هر گاه گوشت شكاري همراه محرم در توشه او باشد اگر خودش صيد نكرده باشد مانعي
ندارد .
 - ٢٩هر صيدي را كه زنده وارد حرم كردي كشنت و نگهداشنت آن براي تو حرام است .
 - ٣٠هر كس مرغ پر چيدهاي را داخل حرم منود يا در حرم چنني مرغي باو هديه كردند پرهاي بال
آنرا ميكند و خوراك مرتبي باو ميدهد تا پر دربياورد بعد آن را رها ميكند و اگر نتواند توقف كند
ميتواند آنرا نزد مرد مسلامين يا زين امانت بگذارد و بسپرد كه هر گاه پر آن بلند شد رهايش سازند
و هر مرغي كه ميتواند بال خود را صاف بگريد هر گاه به حرم داخل كرده شد به مأمن خود آمده
پس آنرا رها كن .
صفحه ٣١٨
 - ٣١انداخنت شپش از جامه و بدن براي محرم مكروه است .
 - ٣٢كشنت شپش براي محرم جايز نيست و اگر او را آزار دهد مياندازد آن را .
 - ٣٣انداخنت قراد ( كه شپش شرت يا ديگر حيوانات است ) و حلمه ( كه كرم پوست است ) از لباس
و بدن مانعي ندارد .
 - ٣٤اشكايل ندارد كه قراد را از شرت بياندازند و اما حلمه مكروه است چون آن از خود اوست .
 - ٣٥جايز است كه محرم پشه و كك را هر گاه اذيت ميكنند بكشد .
 - ٣٦هر گاه محرم ناچار شد كه يا گوشت شكار بخورد يا ميته صيد را ميخورد و فدا ميدهد .
مطلب دوم
در مطالبي است كه از ارتباط با زنان پيش ميآيد و در آن مسائيل است :
 - ١مانعي ندارد كه محرم بعد از محرم شدن و پيش از آنكه تلبيه بگويد با زن خود جمع شود .
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 - ٢نزدييك با زنان براي محرم حرام است بلكه در رشايطي باعث باطل شدن حج او ميشود چنانكه
خواهد آمد .
 - ٣حرام است كه در حال احرام زن اجازه دهد مرد با او نزدييك كند .
 - ٤بوسيدن زن براي محرم جايز نيست چه از روي شهوت باشد و چه بدون شهوت .
 - ٥جايز نيست كه محرم با شهوت دست ببدن زن بزند .
 - ٦مانعي ندارد كه محرم به زن خود نگاه كند .
 - ٧بايك نيست كه مرد بدون شهوت دست به بدن زن خود بزند يا همراه او باشد يا او را بخود
بچسباند و از محمل پائني آورد .
 - ٨جايز نيست كه محرم ازدواج كند .
 - ٩جايز نيست كه محرم عقد ازدواج ببندد و اگر زين باشد جايز نيست كه خود را براي كيس
تزويج كند و اگر محرم ازدواج منود يا شخص غري محرمي را بواسطه حق
صفحه ٣١٩
واليت تزويج منود آن ازدواج باطل است .
 - ١٠جايز نيست كه محرم شاهد عقد نكاحي باشد يا زين را خواستگاري كند .
 - ١١شخص غري محرم جايز نيست كه محرمي را عقد كند در حايل كه ميداند اين كار براي او حالل
نيست .
 - ١٢جايز نيست كه زن ُمحيل خود را بعقد ُمحرمي درآورد .
 - ١٣محرم هر گاه بداند كه ازدواج او حرام است و معذلك ازدواج منايد بني او و زن را تفريق
ميكنند و بعد از آن همواره براي يكديگر حرام خواهند بود .
 - ١٤اشكايل ندارد محرم كنيز بخرد يا بفروشد .
 - ١٥طالق دادن محرم مانعي ندارد .
مطلب سوم
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در عطر زدن و نظافت كردن و زينت منودن است و در آن مسائيل است :
 - ١چهار نوع طيب است كه استعامل آنها براي محرم حرام ميباشد ييك مشك و ييك عنرب و ييك
زعفران و ديگري ورس ( و آن گياهي است كه براي رنگ كردن بكار مريود ) و در روايتي بجاي
ورس عود را فرمودهاند .
 - ٢استعامل طيب و در بيني ريخنت آن در حال رضورت مانعي ندارد .
 - ٣استعامل روغنهايئ كه جزو طيب و عطر نيستند براي محرم حرامست .
 - ٤دست زدن به ديگر انواع طيب در احرام مكروه است .
 - ٥حرام است كه در احرام از چهار طيب مذكور بجهت معطر كردن در غذا بريزند .
 - ٦معطر كردن غذا با ديگر عطرها هم در احرام مكروه است .
 - ٧مستحب است كه محرم چون بوي عطري مبشام او رسد بيني خود را بگريد .
 - ٨مكروه است كه از بوي بد دماغ خود را بگريند .
 - ٩مداوا با روغن زيتون و امثال آن مانعي ندارد .
 - ١٠براي محرم مكروه است كه گل و گياه معطر را ببويد و از آن لذت بربد .
صفحه ٣٢٠
 - ١١هر گاه دو جامه احرام پهلوي جامههايئ بوده كه بآنها بوي خوش دادهاند و از آن جامهها بو
گرفته آنها را پهن ميكنند كه بوي آنها برود .
 - ١٢دست زدن به زعفران جايز نيست چه در غذا باشد يا جامهاي را با آن رنگ كرده باشند و چه
با روغني يا چيز ديگري مخلوط شده باشد .
 - ١٣زن هم مثل مرد جايز نيست كه به طيب دست بزند .
 - ١٤استشامم بوهاي خويش كه عطارهاي بني صفا و مروه دارند مانعي ندارد و بيني را بشنيدن آن
بوها منيگريند .
 - ١٥خلوق كعبه خلوق نوعي عطر است كه معموالً زعفران دارد بلكه بيشرت آن زعفران است .
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مانعي از آن نيست اگر چه در آن زعفران باشد و جامه بآن آلوده شود و در خلوق قرب نيز چنني
وارد شده كه مانعي ندارد و بعض فقها تفسري كردهاند كه مقصود خلوق قرب حرضت پيغمرب صيل
الله عليه و آله است .
 - ١٦شسنت عطر از جامه مانعي ندارد اگر چه كه بدست او برسد .
 - ١٧بوئيدن اِ ِ
ذخر گياهي است خوشبو از نوع گندميان و بآن كاه مكه هم ميگويند .
و قيصوم مشك چوپان .
و خزامي الله .
و شيح درمنه .
و امثال آنها از گياهاين كه بطور خودرو در بيابانها مريويد مانعي ندارد و مكروه ريحاين است كه
آنرا كاشتهاند .
 - ١٨خوردن بالنگ با آنكه معطر است و همچنني سيب و ميوه كُنار ( يعني درخت سدر ) و هر
ميوهاي كه خوشبو است مانعي ندارد .
 - ١٩شسنت دست با اشناين كه در آن چيز معطري باشد مكروه است ( و اشنان گياهي است كه با
آن دست يا لباس را ميشويند ) .
 - ٢٠خضاب دست با حنا مكروه است و براي زن نيز كراهت دارد ولو آنكه از خوف شقاق باشد و
پيش از احرام خضاب منوده باشد .
 - ٢١بكار بردن روغن سليخه ( كه روغن ميوه كال درخت بان است ) وقت محرم شدن مانعي
ندارد و همچنني بعد از غسل و روغن بطور مطلق بعد از غسل و محرم
صفحه ٣٢١
شدن پيش از تلبيه مانعي ندارد البته در صوريت كه در آن غاليه نباشد و آن عطري است كه از
مواد معطر تركيب ميشود يا روغني نباشد كه در آن مشك و عنرب مخلوط كرده باشند .
 - ٢٢سزاوار نيست كه لباس را براي احرام جهت بوي خوش بخور بدهند .
 - ٢٣اشكايل ندارد كه زن رسمه بكشد و استعامل روغن منايد و بعد از اين كارها غسل احرام منايد .
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 - ٢٤رسمه اگر صربي باشد كه زعفران و ورس و مشك و عنرب در آن نيست مانعي ندارد و باقي
مواد معطر مانعي ندارد كه در رسمه باشد اما بجهت زينت در احرام نبايد رسمه بكشند .
 - ٢٥زن محرمه همه رسمهها را بكار ميربد مگر رسمه سياه يا رسمهاي كه معطر شده باشد كه اين
دو را براي زينت استعامل منيكند .
 - ٢٦نه زن و نه مرد رسمه سياه منيكشند مگر آنكه بيامري داشته باشند و رسمه فارس مانعي ندارد
كه انزروت باشد ( و آن ظاهرا ً نوعي صمغ است ) و همچنني رسمه خوالن كه از حضض گياهيست
بياباين و گرمسريي از تريه بادمجانيان و به آن صمغ كاج هم گفته ميشود .
و صرب و دواهاي ديگر ميسازند .
 - ٢٧كيس كه چشم او نابينا شده و ترك رسمه باو رضر ميزند رسمه ميكشد و جايز است كه
پارچهاي بر روي چشم نهاده و آنرا به پشت رس ببندد البته اگر ترك اين كار برايش رضر دارد .
 - ٢٨بطور كيل زينت كردن در حال احرام جايز نيست حتي آنكه در آينه نگاه منيكند چون اينهم
زينت است .
مطلب چهارم
در مسائل مربوط به لباس است :
 - ١براي محرم پوشيدن طيلسان مانعي ندارد ( و آن لبايس است شبيه عبا يا شنل كه بر
صفحه ٣٢٢
دوش ميانداختهاند و معموالً سبز بوده ) و اگر چه كه دكمه داشته باشد اما دكمههاي آنرا
منيبندد .
 - ٢محرم هر لبايس را ميپوشد مگر لبايس كه بعنوان پرياهن استفاده ميشود ( يعني لبايس كه در
جوف آن داخل ميشوند ) يا دكمههاي آنرا مياندازند و اگر محتاج شد به لبايس كه دكمه دارد آنرا
رسازير كرده بر شانه مياندازد .
 - ٣محرم هر گاه جنابت به لباس او برسد منيپوشد آنرا تا بشويد و از اين آلودگي لباس بر احرام او
نقيص وارد منيشود .
 - ٤مانعي ندارد كه محرم لباس ديگري غري از دو جامه احرام خود نيز همراه آنها بپوشد اگر پاك
باشد .
صفحه | 311

 - ٥احرام در جامه چرك مكروه است اما اگر در حال احرام كثيف شد آنرا بخاطر چرك شدن
منيشويد و شسنت براي وقتي است كه لباس نجس شود .
 - ٦جايز است كه اگر محرم لنگ ندارد شلوار بپوشد و اگر نعلني ندارد كفش بپوشد اما روي كفش
را ميشكافد .
 - ٧مكروه است كه زن يا مرد در جامهاي كه ساده نباشد و عالمت و نقش داشته باشد محرم شوند
.
 - ٨احرام در لبايس كه با مشق رنگ شده مانعي ندارد ( و مشق گِيل است قرمز رنگ ) .
 - ٩احرام در لباس قرمز پر رنگ مكروه است .
 - ١٠پوشيدن لباسهاي رنگ شده در حال احرام مانعي ندارد اما اگر سبب شهرت ميشود محرم
شدن در آنها جايز نيست .
 - ١١مكروه است احرام در لبايس كه تار آن ابريشم باشد .
 - ١٢لبايس كه با زعفران رنگ شده باشد و آنرا شسته باشند و بوي آن نيز رفته باشد محرم شدن در
آن مانعي ندارد .
 - ١٣زن در حال احرام زينت منيپوشد و جامههايئ كه با زعفران و ورس رنگ شده منيپوشد و لباس
رو يا چادري كه آسرت آن زرد باشد و بو نداشته باشد مانعي ندارد .
صفحه ٣٢٣
 - ١٤هر رنگي كه لباس را با آن رنگ منوده باشند وقتي كه لباس شسته شود و عطري بر آن مناند
محرم شدن در آن اشكايل ندارد .
 - ١٥محرم هر گاه ردايئ ردا به لباس گشادي ميگويند كه روي لباسها ميپوشند مثل عبا يا جبه .
نداشته باشد قبا ميپوشد اما آنرا پشت و رو ميكند يعني داخل آنرا رو قرار ميدهد و دستها را در
آستني منيكند و روايت شده آنرا رسازير ميناميد و باالي آنرا پائني قرار ميدهد .
 - ١٦جايز است كه اگر ردا ندارد پرياهن را بر شانه بياندازد .
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 - ١٧محرم پرياهن را در بر منيكند و اگر پوشيد آنرا ميشكافد و از پائني پا بريون ميآورد و اگر محرم
شده و پرياهنش در بر او بوده آنرا بريون ميآورد و منيشكافد ( ظاهرا ً مقصود پرياهنهايئ است كه
جلوي آنها بسته است نه پرياهنهاي كوتاه امروز كه جلو آنها باز است و دكمه دارد ) .
 - ١٨محرم ميتواند عاممه را بر شكم ببندد و كراهتي هم دارد و اگر خواست ببندد بر جاي لنگ
يعني بر كمر ميبندد و تا روي سينه باال منيربد .
 - ١٩مانعي ندارد كه زن محرم شلوار بپوشد .
 - ٢٠هر گاه محرم ناچار شد جايز است كه جوراب بپوشد .
 - ٢١جايز نيست كه لنگ را بگردن گره بزنند يا بر كمر بلكه بايد يك طرف را روي طرف ديگر
گذاشته و آنرا برگردانند اما اگر كوتاه باشد و محرم برتسد كه زير آن برمال شود مانعي ندارد كه گره
بزند .
 - ٢٢جايز نيست كه چون گره زدن جايز نبوده بند شلوار يا چيز ديگري را بجاي آن بر لنگ ببندند
.
 - ٢٣جايز است كه محرم كمربندي را كه نفقه او در آن است بر كمر ببندد كه از آن خاطرجمع
باشد و همچنني جايز است كه هميان ببندد يعني آنرا بنحوي بكمر محكم كند .
 - ٢٤محرم بجهت فضيلت مانعي ندارد كه انگشرت بپوشد اما براي زينت منيپوشد .
صفحه ٣٢٤
 - ٢٥زن محرم ميتواند انگشرت طال بپوشد .
 - ٢٦جايز است در وقت ترس از دشمن يا دزد سالح بپوشند .
 - ٢٧احرام زن در صورت اوست پس نبايد نقاب بزند بلكه پارچهاي از باالي رس تا باالي بيني
مياندازد بطوري كه بتواند ببيند و رخصت دادهاند كه تا دهان يا چانه يا زير گلو هم در حال
سواري و سفر آنرا پائني بياورد .
 - ٢٨زن صورت خود را با بادزن منيپوشد و دستش را جلوي آفتاب ساتر منيكند .
 - ٢٩زن محرم زيور بجهت زينت منيپوشد و همچنني گوشواره و گردن بندي كه پيداست براي
زينت منيپوشد .
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 - ٣٠پوشيدن هر زيوري براي زن محرم مكروه است اگر چه زيوري باشد كه قبل از احرام با او
بوده و اگر پوشيد آنرا براي مردها آشكار منيكند .
 - ٣١زن محرم دستكش بدست منيكند .
 - ٣٢زن محرم مكروه است كه روبند ببندد و لباس رنگ شده با زعفران و ورس استعامل كند .
 - ٣٣پوشيدن حرير و فرند ( كه نوعي پارچه است و ظاهرا ً در فاريس پرند ميگويند ) براي زن
محرم مكروه است و مانعي ندارد پارچهاي كه عالمت و نقش دارد بپوشد .
 - ٣٤اشكايل ندارد كه زن محرم زير لباس خود غالله بپوشد ( و آن جامهاي است كه در وقت حيض
يا غري آن زير لباس ميپوشند ) .
 - ٣٥احتباء براي محرم بخصوص در مسجد الحرام مكروه است ( و آن نشستني است كه زانوها را
باال آورند و دستها را دور پاها بياندازند و يا آنكه عاممهاي يا ريسامين بر دور پاها تا پشت رس
ميانداختهاند كه حالت تكيهاي داشته باشد ) .
 - ٣٦محرم در وقت خواب يا وقتي كه گرد و خاك است صورت خود را ميپوشد و همچنني از مگس
و اين پوشيدن تا باالي پيشاين است ( يعني تا محل موي رس ) و زن مانعي ندارد كه وقت خواب
متام روي خود را بپوشاند ( يعني ساتر را طوري بياندازد كه رس و صورت او را كامالً بپوشاند ) .
صفحه ٣٢٥
 - ٣٧جايز نيست كه محرم رس خود را بپوشاند .
 - ٣٨مكروه است كه مرد محرم متام صورت خود را بپوشاند .
 - ٣٩محرم وقتي وضو گرفت جايز است كه روي خود را با دستامل خشك كند .
 - ٤٠مستحب است كه محرم در سايه و منزل مناند و در آفتاب باشد .
 - ٤١اشكايل ندارد كه محرم وقتي رسدرد است دستاميل يا پارچهاي بر رس ببندد .
 - ٤٢اشكايل ندارد كه وقتي محرم آب ميآورد بند مشك را بر رس بياندازد .
 - ٤٣محرم جايز نيست كه رس خود را در آب فرو برد .
 - ٤٤مكروه است كه محرم در رختخواب زرد بخوابد يا متكاي زرد و ظاهر اين است كه مقصود
رختخواب و باليش است كه با زعفران يا ورس رنگ شده باشد .
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 - ٤٥در حال سري زير سايهبان بودن براي محرم جايز نيست مگر آنكه رضوريت پيش آيد .
 - ٤٦براي زنها جايز است كه در محمل سقف دار بنشينند و براي بچهها هم مانعي ندارد .
 - ٤٧در وقتي كه در منزل پياده شدهاند مانعي ندارد كه سايباين بگريند و در سايه باشند .
 - ٤٨محرم با جامه و پارچهاي خود را از آفتاب منيپوشد مگر رضوريت باشد و مانعي ندارد كه بعض
بدن را ببعض ديگر بپوشاند .
 - ٤٩مكروه است كه بدون رضورت خود را با چويب يا با دست از آفتاب بپوشانند و مانعي ندارد
كه وقت راه رفنت در سايه محمل واقع شود البته نه بقصد آنكه سايبان گرفته و در سايه راه برود .
 - ٥٠اشكايل ندارد كه در حال احرام در محميل سوار شوند كه چوبها و دو حاجب آن را
برنداشتهاند .
 - ٥١مريض مانعي ندارد كه سايه بر رس بياندازد اما شخص همراه او در سايه سري منيكند .
صفحه ٣٢٦
مطلب پنجم
در امور متفرقهاي است كه از آنها نهي شده و متعلقات اين امور و در آن مسائيل است :
 - ١حجامت براي محرم مكروه است مگر رضوريت برسد كه در اين وقت مانعي ندارد و وقتي
حجامت كرد جاي آن را منيرتاشد و موي آنرا منيچيند .
 - ٢محرم هر گاه مريض شد مهام امكن با دواهايئ مداوا ميكند كه استعامل آنها براي محرم جايز
است .
 - ٣جايز است كه دمل را بفشارد و بر آن پارچهاي ببندد و همچنني جايز است كه پارچه بر زخم
ببندد .
 - ٤جايز است كه براي حفظ از باد پنبه در گوش بگذارند .
 - ٥گشودن رس دانهاي كه بر بدن زده و جراحتي كه چرك دارد جايز است .
 - ٦در حج جامع و دروغ گفنت و سب كردن جايز نيست و همچنني گفنت الٰ َواللّٰ ِه و بَ ٰيل َواللّٰ ِه كه
اگر دروغ باشد يكبار هم نبايد بگويد و اگر راست باشد سه بار گفنت آن جايز نيست .
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 - ٧اشكايل ندارد كه براي اكرام برادر بگويد ترا بخدا اين كار را مكن يا قسم بخدا كه من اين كار را
ميكنم .
 - ٨مكروه است كه اشخاص محرم با هم كشتي بگريند .
 - ٩اشكايل ندارد كه محرم غالم را تنبيه كند و تا ده رضبه شالق بيشرت منيزند .
 - ١٠جايز نيست محرم بطور عمد رس خود را برتاشد .
 - ١١هر گاه محرم بخواهد رس خود را بخاراند با رس انگشتان ميخاراند بطوريكه خون نشود و مويئ
را منيكند و جانوري را عمدا ً منيكشد مگر آنكه مبتال به جرب باشد كه مانعي ندارد آنرا بخاراند ولو
آنكه خون بيايد .
 - ١٢مسواك زدن مانعي ندارد ولو آنكه خون بيايد و سعي ميكند كه خون نيايد .
 - ١٣خالل كردن دندان در احرام مانعي ندارد .
صفحه ٣٢٧
 - ١٤هر گاه دندان اذيت ميكند كشيدن آن مانعي ندارد ولو آنكه خون جاري شود .
 - ١٥غسل كردن و آب بر رس ريخنت مانعي ندارد و اگر بر رس خود دوايئ گذاشته و با صمغي مث ًال
موي خود را چسبانده باشد آب بر رس منرييزد مگر وقتي كه جنب شود .
 - ١٦حامم رفنت براي محرم جايز است لكن كراهت دارد و وقتي كه حامم مريود دلك منيكند ( كه
بدن خود را دست بكشد و مبالد و بفشارد ) .
 - ١٧محرم قبل از تقصري رس خود را با خطمي منيشويد .
 - ١٨محرم موي محل را كوتاه منيكند .
 - ١٩محرم ناخنهاي خود را منيگريد مگر آنكه او را اذيت كند .
 - ٢٠محرم براي دابه خود برگ و گياه در بريون حرم ميچيند و هر چه بخواهد از بوته و درختان
قطع ميكند اما در حرم اين كارها را نبايد انجام دهد .
 - ٢١محرم تا پايان احرام خود منيتواند در جواب كيس كه او را صدا كند لبيك بگويد و هر وقت
ميخواهد جواب دهد ميگويد يا سعد .
صفحه | 316

 - ٢٢محرم هر گاه فوت كند صورت او را ميپوشانند و آنچه با غري محرم ميكنند با او هم هامن را
ميكنند جز آنكه چيز خوشبويئ باو نزديك منيكنند .
مقصد سوم
در كفارات ارتكاب كارهايئ است كه نبايد در احرام انجام دهند و در آن مطالبي است :
مطلب اول
در كفارات صيد است و در آن چند فصل است :
فصل
در مجموعه مخترصي از احكام كفارههاي صيد است و در آن مسائيل است :
صفحه ٣٢٨
 - ١شكار در خشيك و راهناميئ براي شكار و اشاره بآن براي محرم حالل نيست و اگر چنني كند
بايد فديه بدهد .
 - ٢در شكار كردن فديه واجب است چه از روي عمد شكار كرده باشد و چه بدون عمد .
 - ٣آنچه را كه خودت با پا لگد كني يا شرت تو گام بر آن گذارد فديه آن بگردن تو است .
 - ٤شخص محل هر گاه در حرم صيد كند بايد يك فديه بدهد .
 - ٥محرم هر گاه بريون حرم صيد كند يك فديه ميدهد و اگر در حرم شكار كرد فديه او دو برابر
ميشود بجهت محرم بودن و شكار در حرم .
 - ٦هر گاه محرم به شكاري تري انداخت و بدو شكار اصابت كرد دو كفاره ميدهد .
 - ٧در شكار عمد و خطا يكسان است و فرق آن دو اين ميشود كه عمد گناه و بازي كردن با دين
هم هست .
 - ٨هر گاه جامعت محرمي با هم صيدي را شكار كردند يا آنرا خوردند بايد هر ييك براي خودش
كفاره بدهد .
 - ٩هر گاه دو محرم به صيدي تري انداختند و ييك از دو تري اصابت كرد بايد هر دو كفاره بدهند و
همچنني اگر هر دو تري اصابت كند .
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 - ١٠بنده هر كفارهاي از صيد يا غري صيد بر او الزم شود اگر احرامش باجازه مويل بوده بايد كفاره
را مواليش بدهد و اگر نبوده چيزي بر موال نيست .
 - ١١هر گاه محل بايش و بني تو و حرم يك بريد فاصله است سزاوار نيست كه شكار كني و اگر
صيد كردي بايد جزاء آنرا بدهي و ظاهر اين است كه اين جزا دادن مستحب باشد و اگر چشم
شكار را بريون آوردي يا آنرا كور كردي يا شاخ آن را شكستي يا آنرا مجروح منودي صدقهاي ميدهي
.
 - ١٢مكروه است وقتي كه در حل بقصد حرم مريوند شكار كنند .
 - ١٣هر گاه غري محرمي در بريون حرم به صيدي تري انداخت و اصابت كرد لكن
صفحه ٣٢٩
شكار رفت تا به حرم رسيد گوشت آن حرام است مثل گوشت مردار و بر شكارچي چيزي نيست .
 - ١٤هر گاه شكارچي به شكاري كه بسوي حرم مريود تري انداخته و آنرا بكشد مستحب است كه
فديه بدهد .
 - ١٥هر گاه غري محرمي در حرم صيدي را شكار كند كه آن صيد بريون حرم است و آنرا بكشد بايد
جزا دهد چون صدمه از جانب حرم به شكار رسيده .
 - ١٦هر گاه شخص در بريون حرم به صيدي برخورد و در كنار حرم آنرا ببندد و صيد با هامن
ريسامن كه بسته بوده برود تا داخل حرم شود و ريسامن هنوز در گردن اوست و آن مرد ندانسته
آنرا كشيده و از حرم بريون برد و خودش در بريون حرم باشد بايد فديه بدهد و گوشت آن هم
حرام است .
 - ١٧هر كه آهويئ يا مرغي صيد كرده داخل حرم كند و آهو در حرم مبريد پس اگر وقتي آنرا داخل
حرم منوده آزاد كرده چيزي بر او نيست اما اگر آنرا نگه داشته تا تلف شده فديه ميدهد .
 - ١٨هر گاه محرم در بريون حرم يك شاخ غزايل را بشكند ربع قيمت غزال فديه ميدهد و اگر دو
شاخ آنرا بشكند نصف قيمت را ميدهد و اگر بزند و چشمهاي آنرا بدر آورد يا كور كند متام قيمت
و اگر ييك از دستهاي آنرا بشكند نصف قيمت و اگر ييك از دو پاي آنرا بشكند نيز نصف قيمت و
اگر آنرا بكشد متام قيمت آنرا ميدهد و اگر اين كارها را در حرم بكند بايد قرباين ذبح كند و اين
جرميهها را هم برتتيبي كه گذشت بتناسب جرم بدهد .
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 - ١٩هر گاه محرم دست آهويئ را بشكند بطوري كه ديگر آهو نچرد بايد گوسفندي قرباين كند و
اگر دست يا پاي آنرا بشكند و حيوان بهبود يابد و شخص آنرا رها كند و ببيند كه مشغول چرا شده
يك ربع فديه را ميدهد .
 - ٢٠اگر دست يا پاي آهويئ را شكست يا آنرا مجروح كرد و رفت و نفهميد كه چطور شده مرده يا
نه بايد فديه آنرا بدهد .
صفحه ٣٣٠
 - ٢١محرم هر گاه به شكاري تري انداخت و بدست آن خورد و لنگ شد پس اگر بر دستش راه
رفت و چريد و شخص هم ناظر است چيزي بر او نيست و اگر صيد رفت و دست خود را باال
گرفته و اين شخص ندانست كه نتيجه تري او چه شده بايد فديه بدهد .
 - ٢٢هر كس مرغي را از مكه بريون برد آنرا مبكه برميگرداند و اگر مرد مطابق قيمت آن صدقه
ميدهد و گوسفندي هم بايد بكشد چون مرغ را بريون برده و هر كه كبوتراين را به مكه آورد و
بريون برد در حايل كه كبوترها سامل و رس حال باشند از بابت هر كدام يك گوسفند ميكشد .
 - ٢٣هر گاه در غري حرم شكاري صيد شد و آنرا كيس در وقتي كه زنده است داخل حرم منود
خوردنش حرام است و نگهداري و فروش آن هم حرام است اما اگر در بريون حرم ذبح شده بعد
آنرا داخل حرم آوردهاند غري محرمني مانعي ندارد كه از آن بخورند .
 - ٢٤هر كس در مكه پرنده يا آهوي ذبح شدهاي برايش هديه آورند و آنرا بخورد بايد قيمت آنرا
بدهد .
 - ٢٥اگر محرم در حرم مرغي شكار كند و آنرا بر زمني زده و با اين زدن آنرا بكشد بايد سه برابر
فديه دهد ييك براي محرم بودن و ييك براي حرم و ييك براي كوچك شمردن صيد .
 - ٢٦جزاء صيد با تفاوت صيد و حال احرام و غري آن و بودن در حرم يا نبودن تغيري ميكند و
حداكرث به قرباين كردن شرتي مريسد و از آن بيشرت منيشود چون آن بزرگرتين قرباين و جزاء است .
 - ٢٧محرم هر چند دفعه كه بخطا مرتكب صيد شود براي هر مرتبه كفارهاي ميدهد اما اگر عمدا ً
مرتكب شد يكبار كفاره ميدهد و براي دفعات عمدي بعدي كفارهاي نيست چون كفارههاي دنيا
كفايت او را منيكند و خداوند در آخرت از او انتقام ميگريد .
صفحه ٣٣١
 - ٢٨هر كس مرغي از حرم را بكشد فديه ميدهد و نبايد آنرا بياندازد و برود كه اگر بياندازد بايد
يك كفاره ديگر هم بدهد بلكه بايد آنرا دفن منايد .
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فصل
در كفاره شكار وحوش است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس گورخري را شكار كند يا شبيه بآن بايد گاوي ذبح كند .
 - ٢هر كس گاو وحيش شكار كند بايد گاوي ذبح كند .
 - ٣هر كس آهويئ شكار كند بر اوست كه گوسفندي قرباين كند .
 - ٤هر كس غري اين وحويش را كه ذكر شد شكار كند قيمت آن را ميدهد .
 - ٥هر كس از حرم آهويئ بگريد و آنرا بدوشد و از شري آن بخورد بر اوست خوين و جزايئ كه در
حرم ميدهد بقدر قيمت آن شري .
 - ٦هر كس در حال احرام از گوشت شكاري كه منيداند چيست بخورد بايد گوسفندي ذبح كند .
 - ٧هر كس در حرم شريي بكشد بايد قوچي ذبح كند .
 - ٨هر گاه محرم روباه يا خرگويش بكشد بر اوست كه گوسفندي ذبح كند و آن را صدقه بدهد .
 - ٩هر كس يربوعي را بكشد ( و آن شبيه مويش است كه دستهاي كوتاه و پاهاي بلند دارد ) يا
خارپشتي يا سوسامري بايد بزغالهاي ذبح كند .
 - ١٠هر كس مارموليك را شكار كند بايد يك مشت گندم بدهد .
فصل
در كفارات شكار مرغان است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس شرتمرغي شكار كند بايد شرتي ذبح كند .
 - ٢هر كس قطا ( كه مرغي است باندازه كبوتر ) يا كبوتر يا كبگي يا د ّراجي يا غري اينها
صفحه ٣٣٢
از مرغهاي بزرگ را شكار كند بايد گوسفندي ذبح كند .
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 - ٣هر كس قنربه يعني هوديكاله يا صعوه ( كه پرندهاي است شبيه گنجشك و كوچكرت از آن ) يا
گنجشيك را بكشد بر اوست كه يك مد گندم بدهد و روايت شده كه بايد قيمت آنرا بدهد و شايد
يك مد گندم هامن قيمت آن بوده .
 - ٤هر كس جوجه مرغي غري از جوجه شرتمرغ را بكشد بر اوست كه بره از شري باز شدهاي ذبح
كند .
 - ٥هر كس مرغي غري از اينها كه ذكر شد شكار كند بايد قيمت آنرا بدهد .
 - ٦هر كس در حايل كه محرم شده اما هنوز داخل حرم نگرديده از اين پرندگان كه ذكر شد بكشد
هامن كفارايت كه ذكر شد ميدهد و اگر كيس در حرم ييك از اينها را بكشد اگر خودش محرم نيست
قيمت آنرا ميدهد و اگر محرم است كفاره را بنحوي كه گذشت ميدهد و عالوه بر آن قيمت آن را
هم ميدهد بجهت حرمت حرم و اين تا وقتي است كه كفاره كمرت از شرت باشد لكن اگر شرتي بر او
واجب شد ديگر قيمت شكار را عالوه بر شرت منيدهد .
 - ٧هر گاه محرم ملخي را كشت يك مشت گندم تصدق ميدهد و روايت شده خرمايئ و روايت
شده چند دانه خرما ميدهد و اگر زياد كشته باشد گوسفندي ميكشد .
 - ٨هر كس ملخي شكار كند و آنرا بخورد بايد خوين بريزد .
 - ٩آنچه را كه تو لگد كني يا شرتت لگد كند بايد كفاره آنرا بدهي .
 - ١٠هر گاه محرم از روي خطا زنبوري را بكشد چيزي بر او نيست و اگر عمداً بكشد قدري گندم
ميدهد و اين تا وقتي است كه زنبور كاري باو نداشته باشد لكن اگر زنبور قصد او را منوده آنرا
ميكشد و چيزي بر او نيست .
 - ١١هر گاه جامعتي آتيش بيفروزند و بدون آنكه قصدي داشته باشند صيدي در آن بيفتد همگي
رويهم يك فديه ميدهند و اگر بهمني نيت آتيش درست كرده باشند بايد هر كدام يك گوسفند ذبح
كنند .
صفحه ٣٣٣
 - ١٢هر كس در حال احرام در را بروي كبوتري از كبوتران حرم ببندد بايد گوسفندي ذبح كند و
اگر محرم نباشد قيمت آنرا ميدهد .
 - ١٣قيمت كبوتر يك درهم است درهم تقريباً  ٢گرم نقره است .
و جوجه آن نيم درهم و تخم ربع درهم .
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 - ١٤اگر كبوتران حرم را رم دادي و آنها رفتند و برگشتند بايد گوسفندي ذبح كني و اگر برنگشتند
براي هر كدام يك گوسفند ذبح ميكني .
 - ١٥هر كس پرهاي بال كبوتري از كبوتران حرم را بكند يا يك پر آنرا بايد به مسكيني صدقهاي
بدهد و با هامن دستي ميدهد كه پر را كنده .
 - ١٦هر كس مرغي براي او بياورند كه بال آن را چيدهاند ته پرها را ميكند و بآن خوراك خوب
ميدهد تا بالهاي آن رشد كند آنوقت آنرا رها ميكند و اگر مرغي با بالهاي سامل براي او آوردند هامن
وقت آنرا رها ميكند .
 - ١٧قيمت صيد حرم و حيواين كه از حرم بريون بربند و مبريد صدقه داده ميشود و روايت شده در
مورد قيمت كبوتر كه آنرا صدقه دهد يا به كبوتران حرم دانه دهد و روايت شده در قيمت مرغ كه
بر گردن كيس واقع ميشود با آن كبوتران حرم را خوراك بدهد .
فصل
در كفاره تخم مرغان است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس به تخم هاي شرتمرغي برخورد و آنها را بشكند و از آنها جوجههايئ بريون آيد كه
حركت ميكنند بايد براي هر جوجه  ،شرت جواين ذبح بكند .
 - ٢هر كس به تخمهاي شرتمرغي برخورد و با دست يا پاي خود آنها را بشكند يا حيوان او آنها را
بشكند بايد بعدد تخمها شرت نر بر شرتهاي ماده بكشد و هر چه تلقيح شد و سامل ماند و نتيجه
داد َهدي بيت الله است كه بايد به كعبه برسد و در تخمهاي شرتمرغ روايت شده كه گوسفندي
ذبح بكنند و براي آن تخمها كه جوجه متحرك
صفحه ٣٣٤
در آنها بوده فحل شرتان را بر مادهها بكشند چنانچه گذشت و هامن روايت اول مناسبتر است و
ممكن است كه لفظ اصابت يعني برخوردن به تخمها را حمل بر خوردن آنها كنند و جوجه متحرك
معني آن  ،او ِل دميده شدن روح در آن باشد .
 - ٣هر گاه غري ُمحرمي تخم شرتمرغي را براي محرمي بخرد و محرم آنرا بخورد شخص ُمحل كه
خريده بايد برابر قيمت آن جزا بدهد هر تخم يك درهم و محرمي كه خورده براي هر تخم
گوسفندي ذبح ميكند .
 - ٤اگر تخم قطايي را كيس شكسته هر گاه در آن جوجه تامي باشد كه حركت ميكند بايد گوسفند
كمسني بدهد .
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 - ٥اگر جوجه تام حركتداري در تخم هاي قطا نبود بايد بزهاي نر را در ميان مادههايئ بهامن
تعداد رها كنند و بعدد تخمها اين عمل را تكرار كنند هر چه نتيجه شد هدي بيت الله است و
روايت شده هر كه به تخم قطايي برخورد شرت مادهاي كه داخل سال دوم شده نحر ميكند و اين
معني حمل بر خوردن آن تخم ميشود .
 - ٦در مورد تخمهاي كبوتران هر گاه در آنها جوجههاي كامل باشد كه حركت دارند براي هر
جوجه يك گوسفند ميدهد و بره و بزغاله هم كايف است و اگر جوجه تام در آنها نيست پس
بقيمت آنها بپول نقره دانه براي كبوتران حرم ميخرد و قيمت آن براي هر تخم يك درهم است .
 - ٧تخمهاي ديگري كه ذكر آنها در اينجا نشد هر گاه كيس آنها را بردارد يا صدمه زند قيمت آنها را
ميدهد .
( مطلب دوم ظ )
فصل
در بدلهاي كفارات است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كه شرتي بر او واجب شد اگر خواست هامنرا قرباين ميكند و اگر خواست آنرا
صفحه ٣٣٥
تقويم منوده قيمت آنرا گندم ميخرد و بفقرا صدقه ميدهد و به هر مسكيني يك مد ميدهد و اگر
به شصت مسكني داد بهامن اكتفا ميكند و زياده بر آن را منيدهد و اگر كمرت هم شد بهامن اكتفا
ميكند و اگر خواست بجهت هر يك مد يك روز روزه ميگريد .
 - ٢هر كه كفاره شكاري بر عهده او باشد در حدي كه قرباين كردن گاوي بر او الزم شده اگر
خواست هامن را قرباين ميكند و ميتواند آنرا قيمت كند و پول آنرا گندم بخرد و به هر مسكيني يك
مد بدهد و همچنني ميتواند بازاء هر يك مد يك روز روزه بگريد .
 - ٣هر كه گوسفندي بر ذمه اوست اگر خواست قرباين ميكند و گر نه آنرا قيمت كرده پول آنرا
گندم خريده بفقرا ميدهد بهر يك يك مد و اگر خواست سه روز روزه ميگريد و ميتواند بازاء هر مد
يك روز روزه بگريد .
فصل
در كفارات بهره بردن زن و مرد از يكديگر در حال احرام و مطالب مربوط بآنست و در آن مسائيل
است :
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 - ١هر گاه غري محرمي زين را براي محرمي تزويج منود در حاليكه هر دو ميدانند كه ازدواج براي
محرم حرام است بايد هر كدام از آنها شرتي قرباين كنند و زن اگر محرمه بوده بايد شرتي قرباين
كند و اگر نبوده چيزي بر او نيست مگر آنكه خرب داشته كيس كه با او ازدواج ميكند محرم است
پس اگر ميدانسته و معذلك زن او شده بايد شرتي قرباين كند .
 - ٢هر گاه مرد ندانسته يا سهوا ً يا از روي فرامويش با اهل خود نزدييك كرد چيزي بر او نيست و
نزد خدا استغفار ميكند و ديگر چنني كاري منيكند .
 - ٣هر كه در حال احرام عاملاً با زن خود نزديك شد شرتي كه كوهان بزرگ دارد ذبح ميكند و اگر
از عهدهاش برنيايد شصت فقري را طعام ميدهد به هر كدام يك مد
صفحه ٣٣٦
گندم و اگر نتوانست هجده روز روزه ميگريد و روايت شده كه سزاوار است دوستان او پول كفاره
يعني شرت را برايش جمع كنند كه حج او ضايع نشود .
 - ٤هر كس زوجه خود را كه منيخواهد با او جمع شود وادار بجامع كند بايد دو شرت ذبح بكند و
اگر او را وادار نكرده هر كدام بايد يك شرت نحر كنند .
 - ٥هر كس پيش از مشعر با زن خود جمع شود بر اوست شرتي و بايد سال آينده هم حج منايد .
 - ٦هر كس عمدا ً در احرام مجامعت كند بني او و زنش تفريق ميناميند يعني نفر سومي را بني آنها
قرار ميدهند از جايئ كه هستند تا مبكه برسند و روايت شده تا وقتي كه قرباين به َم ِح ّل خود برسد
و حمل بر استحباب شده و روايت شده تا انجام مناسك و روايت شده تا برگشنت بآن محل و اين
دو هم مستحبند و احوط  ،و سال ديگر هم كه بجهت جرميه حج ميناميند وقتي بآنجا رسيدند بني
آنها را جدا ميكنند تا از احرام بريون آيند و چون ُمحل شدند ديگر منع از آنها منقيض شده و
روايت شده تفريق تا برگشنت بهامن جاي اول است و اينهم محمول بر استحباب است و اگر از راه
ديگر برگشتند چيزي بر آنها نيست و بعد از انجام مناسك با هم همراه ميشوند .
 - ٧هر كس خودش محرم نيست و با زن خود كه بدون اذن او محرم شده يا در وقتي غري از وقتي
كه او اجازه داده محرم شده جامع منايد چيزي بر او نيست و اگر باو امر كرده كه محرم شود و
محرم شده آنوقت مرد با او جمع شده اگر وسعتي دارد بايد شرتي ذبح بكند و اگر خواست گاوي يا
گوسفندي و اگر تنگدست است گوسفندي ذبح بكند يا روزهاي ميگريد يا صدقهاي ميدهد .
 - ٨هر كس عمره مفرده بجا ميآورد و پيش از آنكه از طواف و سعي فارغ شود با زن خود جمع
شود بايد شرتي ذبح بكند و عمره او هم باطل است و بايد تا ماه آينده مباند و به ييك از مواقيت
رفته محرم شود و عمره بجا آورد .
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 - ٩كيس كه حج متتع بجا ميآورد هر گاه طواف و سعي منود بعد پيش از تقصري با اهل خود جمع
شد بايد شرتي يا گاوي ذبح بكند و اگر زن خود را قبل از آنكه تقصري كرده
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از موي رس خود بچيند بوسيد بايد خوين بريزد واگر جاهل بوده چيزي بر او نيست .
 - ١٠هر كس بعد از وقوف در مشعر عاملا مجامعت منود بايد شرتي نحر كند و حج سال آينده بر
او نيست و اگر از روي جهالت كرده چيزي بر او نيست .
 - ١١هر گاه مرد محل شد و زن هنوز محرم است و مرد با او نزدييك كرد بر گردن زن است نحر
شرتي كه قيمت آنرا بايد شوهرش بدهد .
 - ١٢هر كس روز عيد قربان بواسطه شهويت كه بر او عارض شده با زن خود جمع شد بر اوست
شرتي و اگر بغري شهوت بوده گاوي يا گوسفندي ذبح ميكند .
 - ١٣هر كس پنج دور از طواف نساء را بجا آورد بعد با زن خود جمع شد غسل ميكند و برميگردد
و دو دور طواف ميكند و نزد خدا استغفار منوده و ديگر چنني كاري منيكند و اگر سه دور طواف
بجا آورده و بعد جامع كرده حج او باطل است و بر اوست كه شرتي بكشد و غسل ميكند و
برميگردد و هفت دور طواف ميكند .
 - ١٤هر كس چهار شوط از سعي صفا و مروه را بجا آورد بعد جامع منود غسل ميكند و برميگردد
و سه شوط ديگر سعي ميكند و از خدا طلب مغفرت ميناميد و چيزي بر او نيست .
 - ١٥هر كس قبل از طواف نساء جامع كند بر اوست شرت فربهاي و اگر ندانسته چنني كرده چيزي
بر او نيست .
 - ١٦روايت شده هر كس قبل از طواف نساء مجامعت كند و مالدار است شرتي ذبح بكند و اگر
وسع متوسط دارد گاوي و اگر فقري است گوسفندي .
 - ١٧هر كس در حال احرام با زن خود در غري فرج نزدييك منود بايد شرتي ذبح بكند و حج سال
آينده بر گردن او نيست .
 - ١٨هر كه در حال احرام با زن خود مالعبه منوده تا مني از او خارج شد بر اوست كفاره جامع .
 - ١٩هر كس به غري اهل خود نگاه كند و انزال منايد بايد شرتي بدهد يا گاوي و اگر نيافت
گوسفندي و روايت شده اگر وسعش مريسد شرتي و اگر وسط است گاوي و
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صفحه ٣٣٨
اگر فقري است گوسفندي ذبح ميكند .
 - ٢٠هر كس در احرام با شهوت زن خود را ببوسد بايد شرتي بدهد و اگر بدون شهوت ببوسد
گوسفندي ميدهد و هر كس بعد از طواف نساء پيش از آنكه زنش طواف نساء بجا آورد او را
ببوسد بايد خوين بريزد و بر زن چيزي نيست .
 - ٢١هر كس در احرام به زن خود نظر كند و مني يا مذي از او خارج شود چيزي بر او نيست
غسل كرده و نزد خداوند استغفار ميناميد .
 - ٢٢هر كس در حال احرام زن خود را بدون شهويت حمل منايد پس مني يا مذي از او خارج شود
چيزي بر او نيست و اگر با شهوت حمل منايد يا بدن او را مس منايد و مني يا مذي از او خارج
شود بر اوست كه خوين بريزد و هر كس با شهوت بزن خود نظر كند يا با شهوت او را از محمل
پائني آورد و انزال منايد بايد شرتي نحر كند .
 - ٢٣هر كس بدون شهوت بزن خود دست بزند يا مجاور و مالصق او بنشيند چيزي بر او نيست و
همينطور هر كس كه زن خود را از محمل پائني بياورد و بدون آنكه چنني قصدي داشته باشد انزال
منايد چيزي بر او نيست .
 - ٢٤هر كس زن خود را با شهوت حمل منايد بر اوست كه خوين بريزد خواه مني يا مذي از او
خارج شود و خواه نشود .
 - ٢٥هر گاه زن و مردي عمره متتع بجا آورند و زن تقصري كند و مرد قبل از تقصري زن را ببوسد
خوين مرييزد و اگر هر دو هنوز تقصري ننمودهاند هر كدام خوين مرييزند .
 - ٢٦مانعي ندارد كه مرد مادر خود را از روي مهرباين و رحمت ببوسد .
 - ٢٧هر كس بعد از تراشيدن رس و پيش از طواف به فرج زن خود يا كنيزش نگاه كند چيزي بر او
نيست .
 - ٢٨هر كس در حال احرام باشد و زن صاحب جاميل را براي او توصيف كنند يا آنكه گوش بدهد
به صداي كيس كه در حال مجامعت است يا به صداي زين گوش فرا دهد و انزال منايد چيزي بر او
نيست .
 - ٢٩هر كس با آلت خود بازي كند تا مني از او خارج شود بايد كفاره جامع بدهد و
صفحه ٣٣٩
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سال آينده هم حج منايد .
 - ٣٠هر گاه زن مناسك را در حال حيض بجا آورد و به شوهر خود نگويد كه حائض است و
شوهرش بعد از مناسك با او جمع شود بايد آن زن شرتي كفاره بدهد و سال ديگر حج منايد و بر
شوهرش كفارهاي نيست .
فصل
در بقيه كفارات اموري است كه در احرام منع از آنها منودهاند و در اين فصل مسائيل است :
 - ١در هر موردي كه از حج خود خارج شوي بايد خوين بجهت آن بريزي .
 - ٢در فسوق كه دروغ گفنت است و سب كردن و مفاخره جز استغفار كفارهاي نيست و مستحب
است كه گاوي ذبح بكند و روايت شده مشتي گندم و روايت شده چيزي كه با آن صدقه دهد .
 - ٣هر كس جدال كند و مقصود گفنت ٰال َو اللّٰ ِه و بَ ٰيل َو اللّٰ ِه است يعني نه قسم بخدا و بيل قسم
بخدا و يكبار يا دو بار بگويد و راست هم بگويد چيزي بر او نيست و اگر سه بار بگويد و راست
باشد گوسفندي ذبح بكند و اگر بدروغ يكبار چنني قسمي بخورد بايد گوسفندي ذبح بكند و اگر
دو بار شد بايد گاوي ذبح كند و اگر سه مرتبه شد بايد شرتي نحر منايد .
 - ٤اگر دو نفر محرم بقصد قتل يكديگر با هم زد و خورد كنند هر كدام بايد يك قرباين بناميند .
 - ٥اگر محرم محتاج چند نوع لباس شد ميپوشد و براي هر نوع لباس فديهاي ميدهد .
 - ٦هر كس از روي فرامويش يا ندانسته در احرام لبايس پوشيد كه پوشيدن آن سزاوار نيست چيزي
بر او نيست و هر كس متعمدا ً پوشيد بايد خوين بريزد .
 - ٧هر كس عمدا ً پرياهن بپوشد بايد خوين بريزد .
 - ٨هر كس فراموش كرده و رس را بپوشاند قناع را از رس برميدارد و لبيك ميگويد و
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چيزي بر او نيست .
 - ٩هر كس قبل از تلبيه لبايس پوشيد از رس آنرا بريون ميآورد و غسل را اعاده ميكند و چيزي بر او
نيست و هر كس بعد از تلبيه بپوشد آنرا از پا بريون ميآورد و بايد گوسفندي ذبح كند .
 - ١٠هر كس بقصد زينت در آينه نگاه كند بايد لبيك بگويد .
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 - ١١هر كس بدون علت يا بجهت اذيت آفتاب يا باران بر رس خود سايبان بگريد بايد گوسفندي
ذبح بكند و هر كس سايبان بگريد بجهت شقيقه كه درد نيمه رس باشد براي هر روز يك مد گندم
صدقه ميدهد .
 - ١٢هر كس در حج و عمره سايبان بگريد دو خون مرييزد .
 - ١٣هر كس عمدا از غذايئ بخورد كه ييك از چهار طيب در آن باشد بايد خوين بريزد و اگر از روي
فرامويش بوده چيزي بر او نيست و از خدا استغفار منوده و بسوي او توبه ميناميد .
 - ١٤هر كس در احرام از روي فرامويش دست به طيب بزند دست خود را شسته و تلبيه ميگويد .
 - ١٥هر كس دست خود را با اشناين كه در آن طيب است بشويد بجهت اين كار بايد صدقهاي
بدهد .
 - ١٦هر كس در حال احرام در خواب باشد و دست او به طيب برسد وقتي بيدار شد آنرا ميشويد
و كفارهاي ندارد .
 - ١٧هر گاه غري محرمي روغن معطر بر بدن محرمي مبالد در حاليكه محرم منيدانسته كه در اين
روغن طيب است آنرا ميشويد و چيزي بر او نيست .
 - ١٨هر كس روغن بر خود مبالد نزد خدا استغفار ميكند و نزديكرت به احتياط آن است كه خون
گوسفندي را بريزد و هر كس در احرام از روي نسيان طعامي بخورد كه خوردن آن براي محرم
سزاوار نيست چيزي بر او نيست و اگر تعمد كند بايد گوسفندي قرباين منايد .
صفحه ٣٤١
 - ١٩محرم هر گاه از دشمن برتسد و سالح بر تن منايد چيزي بر او نيست .
 - ٢٠هر كس بواسطه مريض يا ناراحتي كه در رس او هست يا بجهت شپش رس خود را برتاشد يا
بايد بجهت فديه سه روز روزه بگريد و يا بر شش مسكني صدقه دهد به هر مسكيني دو ُمد ( كمرت
از  /١كيلو  ،حدود  ١٤١٦گرم ) يا نُسيك و آن گوسفندي است كه قرباين ميكند و از آن منيخورد و
همه آنرا مبساكني ميدهد و روايت شده خودش ميخورد و اطعام هم ميكند و در صدقه هم روايت
شده به هر مسكيني دو م ّد خرما و روايت شده يك مد خرما ميدهد و روايت شد صدقه به ده
مسكني كه آنها را باطعام سري كند و به هر يك از اين روايات ميتواين عمل كني .
 - ٢١محرم هر گاه ريش خود را مس منود و مويئ از آن افتاد يك كف گندم اطعام ميكند و روايت
شده دو كف و روايت شده يك مد گندم و روايت شده يك كف گندم يا سويق و همه اينها
مستحبند .
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 - ٢٢هر كه در حال احرام زياد دست بريش خود بكشد و موهايئ از آن ساقط شود وقتي كه احرام
او متام شد يك درهم خرما ميخرد و صدقه ميدهد .
 - ٢٣هر كس وضو گرفت و مويئ از ريش او جدا شد چيزي بر او نيست .
 - ٢٤هر كس از روي فرامويش يا سهو يا جهالت موي زير بغل خود را كند چيزي بر او نيست و اگر
عمدا ً بكند خوين بايد بريزد و روايت شده كه به سه مسكني طعام ميدهد .
 - ٢٥هر كس ناخني از ناخنهاي خود را در حال احرام بگريد يك مد گندم ميدهد تا به ده ناخن
برسد و اگر به ده تا رسيد خوين مرييزد و روايت شده براي هر ناخن كفي گندم تا به پنج تا برسد و
چون پنج ناخن شود خوين مرييزد و تا ده تا نيز كفاره هامن است .
 - ٢٦هر كس ناخنهاي دستها و پاهاي خود را در يك نشست بگريد خوين مرييزد و اگر در دو
مجلس باشد دو خون بر گردن اوست .
 - ٢٧هر كس از بلندي ناخنهاي خود در اذيت باشد آنها را كوتاه ميكند و براي هر
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ناخن يك مشت گندم اطعام ميكند .
 - ٢٨هر كس بفتواي مردي ناخني را بگريد و آنرا مجروح كند و خون جاري شود چون جاهل بوده
چيزي بر او نيست اما مفتي بايد گوسفندي ذبح بكند .
 - ٢٩هر كس دندان خود را بكشد بايد خوين بريزد .
 - ٣٠هر كس شپيش بكشد فديه ندارد جز آنكه مستحب است در عوض اين كار با دست خود
اطعامي بكند .
 - ٣١هر گاه شپش را از بدن خود دور كرد و آنرا انداخت بجاي آن طعامي صدقه ميدهد .
 - ٣٢هر گاه محرمي رس خود را خاراند و شپيش از آن افتاد يك كف گندم صدقه ميدهد و محتاج
نيست كه آنرا بجاي خود برگرداند .
 - ٣٣هر كس از شاخههاي درخت اراك كه در مكه است قطع كند بايد قيمت آنرا صدقه بدهد و
در كندن درخت روايت شده گاوي ذبح ميكند و گوشت آن را به مساكني صدقه ميدهد .
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 - ٣٤هر كس خواست از مكه خارج شود يك درهم خرما ميخرد و صدقه ميدهد براي كفاره كارهايئ
كه در احرام خود كرده و نفهميده و اين كار را هم در عمره ميكند و هم در حج و هم وقتي كه
وارد مدينه ميشود .
مقصد چهارم
در كساين است كه حج از آنها فوت ميشود يا بواسطه مانعي يا حرصي گرفتار ميشوند و يا بجهتي
عاجز شده و منيتوانند مبكه برسند و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١هر كس بقصد حج متتع برود و روز عيد قربان مبكه برسد تلبيه را وقت ورود به مكه قطع
ميكند و تا گذشنت ايام تَرشيق سه رو ِز بعد از عيد قربان يعني  ١١و  ١٢و  ١٣ذيحجه .
محرم ميامند پس آنرا عمرهاي قرار ميدهد و طواف و سعي ميكند و رس خود را ميرتاشد و اگر
هدي رانده آنرا ذبح ميكند و نزد
صفحه ٣٤٣
اهلش باز ميگردد آنگاه اگر اين اولني سال استطاعت او بوده چيزي بر او نيست و اگر حج بر ذمه
او ثابت بوده سال آينده حج ميكند به هر نوع حجي كه بر گردنش بوده و اگر قبالً حجة االسالم را
بجا آورده بوده و اين مرتبه حج مستحبي بجا ميآورده مستحب است كه سال ديگر حج كند و عيل
اي حال در سال ديگر هم بايد از هامنجا كه اين مرتبه محرم شده بود محرم شود .
 - ٢هر كس وقت احرام رشط كند و بگويد كه اگر حج نشد عمرهاي باشد و حج از او فوت شود با
انجام عمره از احرام خارج ميشود و هر كه رشط نكند بايد سال آينده حج منايد كه نيت او بامتام
رسد بطوريكه تفصيل آن گذشت .
 - ٣و در باب كساين كه حج از آنها فوت شده روايت شده كه هر يك گوسفندي ذبح ميكنند و
محل ميشوند و اگر برگشتند بايد سال آتيه حج كنند و اگر تا آخر ايام ترشيق ( يعني يازدهم و
دوازدهم و سيزدهم ذيحجه ) در مكه ماندند بعد به ييك از ميقاتهاي اهل مكه رفته و از آنجا
محرم شدند و عمره بجا آوردند ديگر حج سال آينده بر گردن آنها نيست .
 - ٤هر كس بقصد حج متتع يا قران يا افراد كه ترتيب آنها قبالً ذكر شده حركت كند بعد بواسطه
مريض نتواند براه خود ادامه دهد و از حج بازماند هدي يعني قرباين خود را ميفرستد و در سال
آينده برتتيبي كه بر ذمه او بوده حج ميكند .
 - ٥هر گاه شخص بواسطه مرض از رفنت بازماند هدي خود را ميفرستد پس چون حالش بهرت شد و
در خود سبيك يافت اگر گامن ميكند كه به حاجيان مريسد مريود و اگر قبل از آنكه قرباين او ذبح
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شود به مكه رسيد بر احرام ميامند تا همه مناسك را بجا آورد و هدي خود را قرباين كند و چيزي بر
او نيست و اگر وقتي وارد مكه شد كه قرباين او را ذبح منوده بودند بايد سال آينده حج و عمره
بجا آورد .
 - ٦هر كس سلطاين متعرض او شود و در روز عرفه قبل از آنكه در عرفات وقوف كند او را بظلم
بگريد و حبس منايد و روز عيد قربان رها كند به مردم ملحق ميشود و در مشعر توقف ميكند بعد
مريود به م ٰني و سنگ ميزند و ذبح ميكند و رس ميرتاشد و
صفحه ٣٤٤
چيزي بر او نيست و اگر روز نَفر او را رها كرد او مصدود از حج است يعني مانع حج او شدهاند
پس اگر بقصد حج متتع آمده بوده بايد طواف و سعي كرده رس برتاشد و گوسفندي ذبح كند و اگر
براي حج مفرد آمده بوده چيزي بر او نيست .
 - ٧هر گاه مرد بواسطه مرض از سفر بازماند و قرباين خود را بفرستد بر احرام ميامند تا وقتي كه
هدي به َم ِح ّل خود برسد ( يعني به وقت ذبح ) و اگر از بلندي مو ناراحت است و هنوز روز نحر
نرسيده در هامن جا كه از رفنت وامانده گوسفندي ذبح ميكند يا سه روز روزه ميگريد يا به شش
مسكني به هر يك نيم صاع صدقه ميدهد ( صاع قدري كمرت از يك من است  ،حدود  ٢٨٣١گرم ) .
 - ٨محصور ( يعني كيس كه بواسطه مرض از رفنت بازمانده ) جايز است كه هامنجا شرتي نحر كند
و از احرام بريون آيد و برگردد .
 - ٩هر كس مصدود شود ( يعني در راه سفر دشمن يا سلطان و امثال آنها او را از حج بازدارد )
هدي خود را نحر ميكند و تقصري كرده و محل ميشود و رس تراشيدن بر او واجب نيست و محصور
( كه بجهت مرض در راه متوقف شده ) بايد تقصري كند .
 - ١٠هر كس بقصد عمره سفر كند و بدنهاي سوق دهد پس بواسطه مرض از رفنت مباند جايز است
كه در هامنجا بدنه را نحر كند و رس را برتاشد و بازگردد .
 - ١١محصور اگر هدي منرياند قيمت گوسفندي را به مكه ميفرستد و اگر ندارد روزه ميگريد .
 - ١٢مصدود ( يعني كيس كه قهرا ً مانع ادامه سفر او شدهاند ) چون برگردد زن بر او حالل است و
محصور ولو آنكه قصد عمره داشته زن براي او حالل نيست تا برود و عمره يا حج خود را بجا
آورده و طواف نساء بناميد .
 - ١٣محصور هر گاه قرباين خود را بفرستد محرم ميامند و با رفقاي خود روزي را وعده ميگذارد و
چون آن روز رسيد در هامنجا كه هست ُمحل ميشود پس اگر ُمحل شد و با زنان نزدييك كرد بعد
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رفقاي او برگشته درهمهاي او را باو پس دادند دوباره هديي ميفرستد و از زنان دوري ميكند تا
هدي به َم ِح ّل خود برسد .
صفحه ٣٤٥
َ - ١٤م ِح ّل هدي كه گفته شد در حج روز عيد قربان است ( يعني دهم ذيحجه ) اما در عمره
روزي است كه رفقاي شخيص كه از رفنت مانده است همراه قرباين او وارد مكه ميشوند .
 - ١٥كيس كه بواسطه مرض از ادامه سفر مانده است اگر خواست بعد از آنكه قرباين خود را
فرستاد يا نحر كرد و محل شد برميگردد و اگر خواست هامنجا ميامند تا عمره بگزارد يا در سال
آتيه حج منايد .
 - ١٦روايت شده كيس كه ساق پايش بشكند محل ميشود و زن و لباس و عطر همه بر او حالل
است .
 - ١٧كيس كه قرباين خود را مرياند اگر مريض شد و از حركت ماند بر احرام باقي ميامند تا هدي به
َم ِح ّل خود برسد بعد ُم ِحل ميشود و اگر ِحجة االسالم او بوده با زنان نزدييك منيكند تا در سال آينده
مناسك حج را بجا آورد اما اگر حج مستحب بوده قرباين را نحر ميكند و از هر چيز كه محرم شده
بود محل ميشود و اگر خواست سال آينده حج ميكند و اگر نخواست منيكند و كيس كه دشمن يا
سلطان يا دزدان او را مانع شدهاند امرش در حج واجب و مستحب مساوي است نحر ميكند و
تقصري ميناميد و محل ميشود از هر چه كه محرم شده بوده .
 - ١٨مستحب است كيس كه بجهت عدم استطاعت منيتواند حج برود قرباين به مكه بفرستد بعد
واجب است كه از هر چه محرم خود داري ميكند خود داري كند يعني از روزي كه با دوستان خود
وعده ميگذارد كه اشعار منايند تا وقتي كه هدي به موقع ذبح خود برسد بر حسب وعدهاي كه
گذارده آنوقت از احرام بريون ميآيد و اگر آن اشخاص خالف وعده منايند چيزي بر اين شخص
نيست .
 - ١٩هر كس هدي بفرستد اما بجهت تقيه نتواند محرم شود گاوي ذبح ميكند و لباس خود را
ميپوشد .
 - ٢٠مستحب است كه انسان قيمت قرباين را مبكه بفرستد و بيك نفر از حاجيان بگويد كه هفت
دور از طرف او طواف كرده و از جانب او ذبح منايد پس چون روز
صفحه ٣٤٦
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عرفه شود لباس خود را ميپوشد و مبسجد ميآيد و تا غروب مشغول به دعا ميشود كه براي او
ثواب حجي مينويسند و اين شخص احرام بر او واجب نيست .
مقصد پنجم
در آداب دخول حرم است و مسائيل كه بآن مربوط ميشود :
 - ١مستحب است براي مرد كه چون به حرم رسد فرود آيد و غسل كند و دو كفش خود را بدو
دست بگريد و پابرهنه داخل حرم شود و ساعتي در حرم راه رود و همچنني براي زنها مستحب
است كه غسل كنند .
 - ٢وقتي كه داخل حرم ميشوي ميتواين از برئ ميمون يا فخ غسل كني و اگر بتأخري انداختي در
منزلت در مكه غسل كن .
 - ٣مستحب است كه انسان وقت داخل شدن به حرم قدري از گياه اِ ِ
ذخر بجود كه دهان او
خوشبو شود .
 - ٤مستحب است غسل براي دخول مكه .
 - ٥هر كه براي دخول به مكه غسل كند و بخواب رود غسل را اعاده ميكند .
 - ٦هر كس از راه مدينه ميآيد مستحب است كه از باالي مكه وارد شود از عقبه مدنيني و از پائني
مكه خارج شود از ذيطوي .
 - ٧مستحب است كه با سكينه و تواضع و بدون تكرب و تجرب وارد مكه شوند و لباسهاي كهنه خود
را ( بجهت تواضع ) بپوشند .
 - ٨از سنت است كه از باب بنيشيبه وارد مسجد شوند و آن بعد از وسعت دادن مسجد معني
نيست .
 - ٩سزاوار است هر وقت ميخواهند به كعبه نزديك شوند مسواك زده باشند .
 - ١٠واجب است كه از چيدن گياه و شاخه درختان حرم و شكار در آنجا اجتناب شود حتي اذيت
كردن و رم دادن و داللت و راهناميئ بسوي صيد و حبس آن و از گياه آن اذخر را استثناء كردهاند و
دو چوب محاله كه آن وسيله كشيدن آب از چاه
صفحه ٣٤٧
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است و همچنني آنچه خودت كاشته بايش در ملك خودت مثل نخل و درخت ميوه كه اينها نيز
مستثني هستند .
 - ١١جايز است كه شرت را در حرم رها كنند تا هر چه بخواهد بخورد .
 - ١٢اگر درختي باشد كه تنه آن در حرم و شاخه آن در حل باشد كندن شاخه آن نيز حرام است و
اگر بعكس آن هم باشد تنه و شاخه آن هر دو حرام است .
 - ١٣هر كس داخل حرم شود در امان است اگر چه در خارج حرم جنايت كرده باشد پس اگر كيس
بريون حرم كيس را بكشد و داخل حرم شود او را منيكشند لكن طعام و آب هم منيدهند و با او
سخن منيگويند و معامله منيكنند و اذيت هم منيمنايند تا از حرم خارج شود آنوقت قصاص بر او
جاري شود .
 - ١٤هر كس حرمت حرم را مراعات نكرده در آنجا مرتكب قتل يا رسقت شود حد را با ذلت بر او
جاري ميكنند چون حرمت حرم را ناديده گرفته .
 - ١٥مطالبه از بدهكار در حرم جايز نيست بلكه سالم هم بر او منيكنند و او را منيرتسانند تا از حرم
بريون رود .
 - ١٦جايز نيست كه در حرم سالح آشكار ببندند اما داخل بار آنها باشد مانعي ندارد .
 - ١٧شعر خواندن در حرم مكروه است ولو آنكه شعر حقي باشد .
 - ١٨مستحب است هر چه را كه باعث اذيت و مزاحمت است از راه مكه دور منايند ( چه آنكه
چيز كثيف و ناپايك را از راه دور كنند يا آزار و اذيتي را برطرف منايند ) .
 - ١٩هر كس در حرم دفن شود از فزع اكرب در امان است از مردم نيك باشد يا فاجر .
 - ٢٠مكروه است كه قبل از خواندن مناز ظهر از حرم بريون روند .
 - ٢١سكونت در مكه سزاوار نيست چون ترس آن است كه ظلمي از شخص ظاهر شود كه در آن
الحاد باشد يعني هتك حرمت خانه خدا حتي اگر خادم خود را در آنجا بزين ترس آنست كه ملحد
شوي يعني ترك حرمت و احرتام خانه را منوده بايش اگر چه از طريف اقامت در مكه و خوابيدن در
آن فضيلت دارد  ،و ماندن در مكه قلب را قيس ميكند و اگر انسان مناند و برگردد شوقش براي
بازگشت مبكه بيشرت
صفحه ٣٤٨
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ميشود .
 - ٢٢مستحب است كه قبل از حج بسوي مكه شتاب كنند .
 - ٢٣سزاوار است كه مكه را احرتام كنند چون خدا آنرا دوست ميدارد .
 - ٢٤ثواب تسبيح و ختم قرآن و روزه در مكه مضاعف ميشود .
 - ٢٥سزاوار است كه در ِحجر اسمعيل زياد مناز بخوانند و سعي كن زير ناودان بايستي و آنجا
بسيار دعا كن و در حجر در طريف كه مجاور خانه است بفاصله دو ذراع از خانه بايست و مناز كن
و افضل بقعه روي زمني بعد از كربال حطيم است و آن بني در خانه كعبه و حجر االسود است پس
در آنجا مناز كن و بعد از آن مناز در ِحجر فضيلت دارد و بعد از آن بني ركن شامي و د ِر خانه و
بعد از آن پشت مقام يعني جايئ كه االۤن هست و هر چه نزديكرت بخانه باشد افضل است .
 - ٢٦اجاره دادن خانههاي مكه و درب گذاشنت براي آنها ( كه آن ابواب را بر روي حاجيان ببندند )
جايز نيست و جايز نيست كه حاجيان را از اقامت در آن خانهها منع منايند .
 - ٢٧هر كس در مسجدالحرام احداث منايد ( يعني قضاي حاجت كند ) بشدت بر رس او ميزنند و
هر كس در كعبه چنني عمل قبيحي بكند او را ميكشند .
 - ٢٨احرتام كعبه واجب است .
 - ٢٩جايز نيست كه از مسجد و كعبه خاك و ريگ بردارند .
 - ٣٠هر كس براي كعبه دراهمي را وصيت كند يا نذر منايد يا هديه كند آن وجه را بكساين
ميدهند كه قاصد خانه خدا بودهاند و مال يا راحله آنها از بني رفته است .
 - ٣١جايز است تربك جسنت به پوش كعبه و گرفنت آن از خدام و حاجبان و استفاده از آن اما م ّيت
را با آن كفن منيكنند .
 - ٣٢جايز نيست زيورهاي كعبه را كه در زمان حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله هم بوده
بردارند و واجب است هامنطور كه هست آنها را باقي بگذارند چنانچه پيغمرب صيل الله عليه و آله
هم آنها را گذاشتند كه در جاي خود باشد .
صفحه ٣٤٩
 - ٣٣هديه دادن به كعبه مستحب نيست چون به خدام مريسد نه مساكني .
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 - ٣٤مستحب است آويخنت به پردههاي كعبه و دعا منودن .
 - ٣٥مستحب است نظر كردن به كعبه و آن كفاره خطاها است .
 - ٣٦مكروه است كه در مسجد الحرام روبروي كعبه بطور احتباء بنشينند ( يعني زانوها را باال
آورده دستها را دور پاها حلقه كنند ) .
 - ٣٧براي هيچ كس سزاوار نيست كه بلند كند بنايئ را باالتر از كعبه .
 - ٣٨مستحب است نوشيدن از آب زمزم و آن براي هر امري كه نوشيده شود خوبست و مستحب
است وقت نوشيدن دعايي را كه وارد شده بخوانند .
مقصد ششم
در طواف است و آنچه كه پس از آن بجا ميآورند و در آن مسائيل است :
 - ١طواف در حج و عمره واجب است .
 - ٢هر كس طواف را عمداً ترك كند بايد كفاره بدهد و برگردد و طواف منايد و همچنني هر كس از
روي جهالت آنرا ترك كند بايد برگشته و طواف كند و شرتي هم نحر منايد .
 - ٣هر كس طواف فريضه را فراموش كرد تا به بالد خود برگشت و با زنها نزديك شد قرباين
ميفرستد اگر طواف را در حج ترك منوده در حج ميفرستد و اگر در عمره بوده در عمرهاي ميفرستد
و كيس را وكيل ميكند تا طوايف را كه ترك منوده آن شخص بجا آورد .
 - ٤طواف نساء را در عمره تنها و حج افراد و قران و حج متتع ناچار بايد انجام دهند اما عمره
متتع يعني عمرهاي كه متصل به حج انجام ميدهند طواف نساء ندارد و با تقصري منودن  ،زن بر
شخص حالل ميشود بدون آنكه طواف نساء بجا آورد .
 - ٥طواف نساء بر زنها و مردها و خواجگان و پريزنان واجب است .
 - ٦هر كس طواف نساء را فراموش كرد تا نزد اهل خود برگشت زن بر او حالل نيست
صفحه ٣٥٠
تا زيارت خانه كند و اگر از دنيا رفت و ّيل او يا ديگري از جانبش قضا ميكند و مكروه است كه تا
زنده است نايب بگريد و اگر حج نكرد و نتوانست نايب ميگريد و بهر صورت بايد بدنهاي بني صفا
و مروه نحر كند .
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 - ٧هر گاه زن طواف نكرد تا به منٰي برگشت طواف نساء را هنگام زيارت خانه ميكند .
 - ٨هر كه در طواف نساء از نصف گذشت و فراموش كرد كه باقي طواف را بجا آورد و بواليت
خود برگشت كيس را امر ميكند كه از طرف او طواف كند و اگر بيشرت از نصف طواف را انجام داده
ميتواند با زنها نزدييك كند .
 - ٩رخصتي روايت شده در اكتفا به طواف وداع يعني هر گاه طواف نساء را فراموش كرد و طواف
وداع بجا آورد همني طواف براي او طواف نساء محسوب شود .
 - ١٠جايز نيست كيس لخت باشد و طواف خانه منايد .
 - ١١مكروه است كه حول كعبه بُرطُله بپوشند ( و آن قسمي كاله است كه يهود ميپوشيدهاند ) .
 - ١٢زن با نقاب طواف منيكند .
 - ١٣واجب است كه طواف كننده در طواف واجب با وضو باشد اما اگر طواف نافله است بدون
وضو هم جايز است نهايت بعد از طواف وضو گرفته مناز ميخواند .
 - ١٤هر كس بدون وضو طواف واجب بجا آورد وضو ميگريد و اعاده ميكند .
 - ١٥هر كس جنب باشد و در ضمن طواف متذكر شود كه جنب است طواف را قطع ميكند و بآن
مقدار طوايف كه كرده اعتنا منيكند .
 - ١٦هر كه در طواف محدث شود يعني وضوي او باطل شود بريون رفته وضو ميگريد و برميگردد
و اگر از نصف گذشته بوده بقيه طواف را بجا ميآورد و اگر كمرت از نصف بوده اعاده ميكند .
 - ١٧هر گاه زن همه مناسك را در حال حيض بجا آورد و بعد از آن شوهرش بدون علم و اطالع با
او نزديك شود بايد زن سال آينده شرت يا گاوي براي قرباين سوق دهد
صفحه ٣٥١
و حج منايد و بر شوهر چيزي نيست .
 - ١٨زين كه حج متتع بجا ميآورد هر گاه در ميقات پاك باشد محرم ميشود و اگر بعد از احرام
حائض شد مبكه ميآيد و صرب ميكند اگر پاك شد طواف و سعي و تقصري ميكند و محل ميشود و اگر
تا روز ترويه پاك نشد غسل ميكند و پنبه ميگذارد بعد سعي صفا و مروه ميناميد و به م ٰني مريود
پس چون مناسك را بجا آورد و زيارت خانه منود يك طواف بجا ميآورد براي عمرهاش بعد يك طواف
براي حج خود ميناميد بعد بريون رفته سعي ميناميد و چون اين امور را بانجام رساند ديگر هر
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چيزي كه براي محرم پس از محل شدن حالل ميشد بر او حالل ميشود مگر همخوايب شوهر و چون
طواف نساء را هم بجا آورد نزدييك با شوهر هم بر او حالل ميشود .
 - ١٩زين كه حج متتع بر او واجب است هر گاه در ميقات حائض بوده بدون مناز محرم ميشود و
غسل ميكند و پنبه و پارچه ميگذارد و لباس احرام خود را ميپوشد و با احرام وارد مكه ميشود و
نزديك مسجد الحرام منيشود پس اگر تا وقت ادراك عرفات پاك شد طواف و سعي و تقصري منوده
محل ميشود و گر نه اين را حجه مفردهاي قرار ميدهد و عمره را بعد بجا ميآورد و خالصه آنكه
اگر پيش از ظهر روز ترويه كه هشتم ذيحجه باشد پاك شود حج متتع بجا ميآورد اما اگر بعد از
ظهر پاك شد تا آخر شب عرفه يعني تا فجر عرفه مخري است كه حج متتع بجا آورد يا مفرد پس اگر
پاك شد تا آخر شب عرفه يعني تا صبح نهم باختيار خود عمل ميكند و اگر نشد بايد حج مفرد بجا
آورد .
 - ٢٠هر گاه زن در وقت احرام حج حائض باشد از خانه خود در مكه محرم شده و در مواقف
يعني عرفات و مشعر و م ٰني وقوف ميكند و تا پاك نشده زيارت خانه خدا منيكند و وقتي پاك شد
طواف و سعي كرده و بعد طواف نساء را بجا ميآورد .
 - ٢١هر گاه زن هنگام طواف حائض شود از مسجد بريون مريود و محيل را كه در طواف بآن
رسيده بود بخاطر ميسپارد و براي خروج و راه رفنت در مسجد هم تيمم ميكند و چون پاك شود
هر چند دور طواف كه مانده بود بجا ميآورد و روايت شده كه
صفحه ٣٥٢
اگر پيش از آنكه از نصف بگذرد حائض شده بعد از پاك شدن از اول اعاده ميكند و شايد همني
موافقرت و باحتياط نزديكرت باشد و حكم اول سهلرت است .
 - ٢٢اگر زن طواف منايد و قبل از مناز خواندن حائض شود وقتي پاك شد مناز را قضاء ميكند .
 - ٢٣زن هر گاه همه مناسك را بجا آورد جز طواف نساء را و حائض شد اين طواف را وقتي پاك
شد بجا ميآورد .
 - ٢٤هر گاه زن در اثناء طواف نساء حائض شود بهامن ترتيب كه گذشت بريون ميآيد و چون پاك
شد قضا ميكند اما اگر بعد از گذشنت از نصف حائض شد ميتواند كه ديگر براي قضا مناند و به بالد
خود برود .
 - ٢٥هر گاه زن قبل از طواف نساء حائض شود و شرتدار او صرب نكند كه او پاك شود ارصار و
شكايت ميكند ( يعني از ديگران كمك ميگريد كه ارصار بر ماندن منايند ) و اگر نتوانست كه او را
وادار به توقف كند مريود و حج او متام است .
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 - ٢٦مستحاضه پنبه و پارچههاي الزم را ميگذارد و طواف كرده مناز ميخواند اما داخل خانه
منيشود .
 - ٢٧هر كه در اثناء طواف در لباس خود خوين ببيند يا خون دماغ شود موضع را بذهن سپرده
مريود و خون را ميشويد و برميگردد و ادامه ميدهد .
 - ٢٨هر كه با لبايس كه بر آن خوين بوده طواف كند آن طواف او را كايف است اما براي مناز بايد آن
جامه را بريون آورد و لباس پاك بپوشد .
 - ٢٩در طواف رشط است كه مرد ختنه شده باشد پس نبايد كيس طواف كند مگر آنكه ختنه شده
باشد اما زين كه خفض يعني ختنه نشده طواف او مانعي ندارد .
 - ٣٠كيس كه مبتال به اسهال است يا جايئ از بدن او شكسته يا مريض است هر گاه قادر بر طواف
نباشد تا آخر وقت صرب ميكند آنوقت اگر توانست طواف ميكند و گر نه بايد ديگري او را طواف
دهد و اگر ممكن نشد كيس از طرف او طواف ميكند .
 - ٣١اگر دراثناء طواف عريض بر شخص عارض شود و كسالتي پيدا كند بريون
صفحه ٣٥٣
مريود از طواف و اگر از نصف نگذشته بوده بعد متام طواف را اعاده ميكند و اگر گذشته بوده
مابقي را بجا ميآورد .
 - ٣٢مريض هر گاه ديگران او را طواف ميدهند هر وقت به ركن مياين برسند او را بر زمني
ميگذارند كه زمني را با دست خود مس منايد بعد او را برميدارند و ادامه ميدهند .
 - ٣٣اگر ممكن باشد مرييض كه ديگران او را در طواف حمل ميكنند طوري بربند كه پاهاي او زمني
را مس منايد اينطور ميربند .
 - ٣٤جايز است مريض را در محمل بگذارند و طواف دهند .
 - ٣٥مرييض كه مرض بر او غالب است و منيشود او را طواف داد و كيس كه به حال اغام افتاده
كيس ديگر از جانب آنها طواف ميكند .
 - ٣٦هر كه در بني طواف مريض شود اگر سه شوط طواف كرده و منيتواند متام كند يكروز يا دو
روز صرب ميكند اگر مرض رفع شد برميگردد و هفت دور طواف ميكند و اگر مرض او بطول انجاميد
كيس را امر ميكند كه از طرف او هفت دور طواف كند و خود دو ركعت مناز ميخواند و از طرف او
سعي ميناميند و ديگر از احرام خارج شده است .
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 - ٣٧كيس كه مريض ندارد جايز نيست كه در محمل طواف كند اما زن جايز است كه با پاي خود
طواف كند و در وقت استالم اركان هر گاه بعلت ازدحام نخواهد يا نتواند خودش پيش برود
ديگري او را حمل كرده و جلو بربد تا استالم كند و بعد دوباره او را بر زمني بگذارد كه با پاي خود
ادامه طواف دهد .
 - ٣٨هر كه در حال طواف دادن ديگري خودش هم نيت طواف براي خود داشته باشد براي هر دو
حساب ميشود .
 - ٣٩جايز است سواره طواف كنند و چهار ركن را با ِمحجن استالم كرده آنرا ببوسد و محجن عصايئ
است كه دستگريه آن قويس است .
 - ٤٠بچهها را طواف ميدهند و از طرف آنها سنگ ميزنند .
صفحه ٣٥٤
 - ٤١هر كس روز عرفه در عرفات بدنيا آيد طواف بر او نيست .
 - ٤٢قرآن خواندن در حال طواف از ذكر بهرت است و اگر بآيه سجده رسيد با رس بطرف كعبه اشاره
ميكند و صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم فرستادن از همه چيز بهرت است و در طواف
دعاهاي وارده را ميخوانند .
 - ٤٣در طواف واجب سخن گفنت مكروه است مگر دعا و قراءت قرآن و ذكر و صلوات اما در
طواف مستحب مانعي ندارد كه بربادر خود سالم كند و از امر دنيا يا آخرت با او سخن بگويد .
 - ٤٤حرف زدن طواف را باطل منيكند و خواندن شعري كه عيبي نداشته باشد و همينطور خنديدن
و آب خوردن .
 - ٤٥هر كه قبل از طواف رشوع به سعي منايد سعي را رها كرده مريود و طواف كرده برميگردد و
سعي ميكند و اگر سعي دوم از او فوت شد و نتوانست بايد خوين بريزد .
 - ٤٦هر كس چند دور طواف كند و فراموش كند كه متام منايد آنگاه سعي كند و در اثناء سعي
يادش آيد كه طواف را متام نكرده برگشته بقيه طواف را بجا ميآورد بعد برميگردد و بقيه سعي را
متام ميكند .
 - ٤٧اشكايل ندارد كه پريمرد و مريض و زين كه ميرتسد حائض شود و معلول و كساين كه كار و
گرفتاري دارند در حج متتع طواف و سعي را جلو بيندازند يعني قبل از رفنت به منٰي بعد از آنكه
براي حج محرم شدند طواف و سعي ميكنند و زن اگر از حيض ميرتسد قبل از روز ترويه يعني قبل
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از هشتم هم ميتواند براي حج محرم شود و طواف و سعي بناميد و مناسك را بعد از آن در حال
حيض بجا آورد .
 - ٤٨كيس كه حج مفرد يا قران بجا ميآورد ميتواند قبل از خروج بسوي م ٰني طواف و سعي منايد يا
بگذارد براي بعد از م ٰني اما طواف نساء را بعد از متام شدن اعامل حج بجا ميآورد .
 - ٤٩هر كس بعد از طواف حج و پيش از سعي طواف نساء منود رضري ندارد بعد از آن سعي
ميكند و حج او بآخر رسيده جز آنكه وقت سعي را قبل از طواف نساء قرار
صفحه ٣٥٥
دادهاند .
 - ٥٠محل طواف بني مقام ابرهيم (ع) و خانه خداست يعني از هر طرف خانه بقدر فاصله خانه تا
مقام محل طواف است و در طواف نبايد از مقام بگذرند يعني نبايد مقام را داخل دايره طواف
خود انداخته و از پشت آن بروند مگر آنكه بواسطه ازدحام چارهاي نباشد .
ِ - ٥١ح ْجر اسمعيل (ع) از خانه نيست بلكه آنجا مقربه مادر حرضت اسمعيل است و چند تن از
پيامربان و حرضت اسمعيل و دخرتان آن حرضت اما بايد آنرا داخل دايره طواف قرار داده از پشت
آن طواف منايند و هر كه طواف را كوتاه كرده از بني حجر و خانه برود آن دور از طواف خود را
اعاده ميكند .
 - ٥٢طواف را واجب است كه از مقابل َح َجر االسود رشوع منايند و به هامنجا خامته دهند و از
ركن َح َجر در جهت ركن شامي و پس از آن ركن مغريب و بعد مياين طواف ميكنند و به ركن َح َجر
ختم ميناميند و در دورهاي بعد نيز بهمني ترتيب و ادعيه وارده را مقابل حجر االسود و اركان
ميخوانند .
و حرفهايئ كه گفتهاند در رشوع طواف كه بايد قسمتهاي مقدم بدن برابر اول جزء از حجر االسود
باشد و اعاميل كه از اين قبيل ميناميند نايش از وسواس شديد است و اصيل هم ندارد و همني
اندازه بايد عرفاً از مقابل حجر االسود طواف خود را رشوع كني و همچنني اينكه ميگويند كتف
چپ بايد دامئا بسمت خانه باشد و هيچ از آن تجاوز نكند ما مأخذ و اصل آنرا نديدهايم و همه
اينها وسواس است و مسلم است كه طواف سواره جايز است و در حال رضورت ميشود كه شخيص
بر پشت ديگري حمل شود و او را طواف دهند و طواف براي حامل و محمول هر دو حساب
ميشود يا در محمل طواف كند و در هيچ يك از اين حاالت اين دقتها كه گفتهاند ممكن نيست .
 - ٥٣طواف هفت شوط است و هر شوط يك دور كه از حجر االسود رشوع ميشود و به حجر
االسود ختم ميشود .
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صفحه ٣٥٦
 - ٥٤جايز است كه انسان اكتفا به شمردن همراه خود بناميد هامنطور كه در مناز جامعت در
تعداد ركعات به شمردن امام اكتفا ميكند .
 - ٥٥هر گاه سه نفر با هم طواف كنند و همگي دورها را بشمرند و ييك بگويد بحساب من هفت
دور شده و ديگري بگويد بحساب من شش دور و سومي بگويد پنج دور پس اگر هر كدام به
عددي كه اظهار ميكند علم دارد بناي كار خود را بر هامن عدد بگذارد و اگر همگي شك كردند
بايد طواف را اعاده كنند .
 - ٥٦هر كس چند دور كم طواف كرده باشد و بعد از انجام سعي متوجه شود اگر چهار دور يا
بيشرت طواف كرده بوده كرسي را متام ميكند و اگر كمرت از چهار دور طواف منوده اعاده ميكند و
اگر طواف را بكيل فراموش كرد و بعد از انجام سعي يادش آمد هم طواف و هم سعي را برتتيب
اعاده ميكند .
 - ٥٧هر كس كمرت از يك دور كامل از هفت دور طواف تجاوز منود آن زيادي را قطع كرده هفت
دور را حساب ميكند و اگر يك دور متام اضافه بر هفت دور طواف كرد شش دور ديگر باين دور
اضافه ميكند و بايد چهار ركعت مناز بخواند اما طواف دوم را فريضه قرار ميدهد و مناز آنرا پشت
رس آن طواف ميخواند و خارج ميشود و سعي ميكند و برميگردد به محل مقام و دو ركعت مناز
مستحبي براي طواف اولش ميخواند و اگر خواست طواف اويل را ملغي ميكند و براي آن منازي
منيخواند .
 - ٥٨هر كس طواف منود و شك كرد كه هفت دور طواف كرده يا كمرت اگر هنوز در محل طواف
است بناي خود را بر يقني ميگذارد ( يعني هر قدر يقني دارد هامن را مبنٰي قرار داده كرسي طواف
را بجا ميآورد ) و اعاده منودن افضل است اما اگر بكار ديگري پرداخته و بعد شك كند كه آيا هفت
دور طواف كرده يا كمرت بنا را بر اين ميگذارد كه درست طواف كرده .
 - ٥٩هر كه شك كند كه هفت دور طواف كرده يا بيشرت بنا را بر كمرت ميگذارد .
 - ٦٠هنگام شك در طواف نافله اگر خواست بنا بر اقل ميگذارد و اگر خواست بر اكرث .
صفحه ٣٥٧
 - ٦١هر كه شك كند در شش و هفت و هشت اعاده ميكند تا عدد را درست حفظ منايد .
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 - ٦٢دو طواف واجب و مستحب يا دو طواف مستحب را اختيارا ً منيتوان بدون فاصله انجام داد
بطوريكه منازهاي هر دو طواف را بعد از طواف دوم بجا آورند بلكه بايد بني دو طواف را با مناز
طواف فاصله بيندازند .
 - ٦٣هر كه در بني طواف خود وارد خانه كعبه شود بايد طواف را تجديد منايد و از اول بجا آورد .
 - ٦٤هر كس يك يا دو دور طواف كرده بعد با شخيص كه كاري و حاجتي دارد بريون رود اگر
طواف نافله بوده بنا بر هامن قدري ميگذارد كه طواف كرده بوده و اگر طواف واجب باشد اعاده
ميكند و در اينصورت هم اگر بعد از گذشنت از نصف قطع منوده بنا بر هامن جايئ ميگذارد كه
قطع كرده .
 - ٦٥جايز است كه طواف را قطع كنند و عيادت مريض منايند پس برميگردد و بنا ميگذارد بر جايئ
كه بوده و قطع طواف براي انجام كار شخيص يا كار ديگري هم جايز است اما در طواف نافله بنا
بر هامن مقدار كه طواف كرده بوده ميگذارد و در فريضه فقط در صوريت كه از نصف گذشته
بوده ميتواند بقيه دورها را طواف كند و اال بايد اعاده منايد .
 - ٦٦هر كس در حال طواف واجب است و وقت مناز واجب برسد طواف را قطع كرده فريضه را
بجا ميآورد و برميگردد و باقيامنده طواف خود را متام ميكند .
 - ٦٧هر كه در حال طواف باشد و برتسد كه مناز وتر از او فوت شود قطع ميكند و وتر را بجا
ميآورد و برميگردد و باقي طواف را انجام ميدهد .
 - ٦٨هر كس در طواف خسته شد مينشيند و اسرتاحت ميكند بعد برخاسته و ادامه ميدهد .
 - ٦٩در طواف تند رفنت و يواش رفنت هر دو جايز است و بهرت آنست كه بطور ميانه راه بروند نه
تند و نه آهسته .
صفحه ٣٥٨
 - ٧٠مستحب است بوسيدن حجر االسود و استالم استالم حجر يعني مسح و دست ماليدن به
سنگ .
آن با دست و اگر بجهت ازدحام يا خوف اذيت كيس يا بواسطه ضعف نتوانست از دور بآن اشاره
ميكند و دعاي مأثور را ميخواند .
 - ٧١سزاوار است كيس كه طواف غري واجب بجا ميآورد استالم را ترك كند تا به كيس كه طواف
واجب ميكند فرصت دهد و مانع او نشود .
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 - ٧٢كيس كه دست او قطع شده با هامن محل قطع استالم حجر ميناميد و اگر از مرفق قطع شده
با دست چپ استالم ميكند .
 - ٧٣روايت شده استالم ركن آن است كه شكم خود را بآن بچسباين و مسح آن است كه دست بر
آن بكيش و شايد كه استالم باين معني براي ساير اركان است ( نه ركن َح َجر ) .
 - ٧٤استالم حجر و داخل شدن به خانه و هروله در بني صفا و مروه بر زنان نيست .
 - ٧٥مستحب است كه به متع ّوذ ( يعني مستجار ) خود را بچسبانند و دعايئ هم دارد كه بايد
بخوانند و آن پشت خانه است بازاء د ِر خانه و مستحب است استالم ركن مياين .
 - ٧٦استالم هر چهار ركن مستحب است لكن استالم ركن حجر و ركن مياين تأكيدش بيشرت است .
 - ٧٧مستحب است كه در كنار ركن مياين و حجر دعاي مأثور را بخوانند .
ِ
طواف واجب واجب است و وقت اين مناز بعد از
 - ٧٨خواندن دو ركعت مناز طواف بعد از
فراغت از طواف است در هر ساعتي كه باشد .
 - ٧٩واجب است كه دو ركعت مناز طواف واجب را پشت مقام بخوانند اما در طواف نساء و
طواف نافله دو ركعت مناز آنها را در مسجد ميخوانند هر جا كه بخواهند بلكه اگر طواف نافله
است دو ركعت مناز آنرا در هر جاي مكه ميتوان بجا آورد .
 - ٨٠هر كس دو ركعت طواف فريضه را در جايئ غري از پشت مقام بخواند بايد آن
صفحه ٣٥٩
دو ركعت را در پشت مقام اعاده كند .
 - ٨١مستحب است كه در ركعت اول سوره قل هو الله احد و در دوم قل يا ايها الكافرون را
بخوانند .
 - ٨٢مناز طواف را بجهت خستگي منيتوان نشسته خواند .
 - ٨٣هر كس از روي جهالت مناز طواف واجب را نخواند تا طواف ديگري بجا آورد چيزي بر او
نيست .
 - ٨٤هر كه مناز طواف را نخواند تا سعي كند بعد در اثناء سعي يادش آيد كه مناز نخوانده اگر
بخواهد جاي خود را در سعي بخاطر ميسپارد و به مسجد برميگردد و پشت مقام مناز ميخواند بعد
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بريون مريود و سعي خود را بني صفا و مروه متام ميكند و اگر بخواهد ميتواند سعي را بآخر برساند
بعد به مسجد ميآيد و مناز خود را ميخواند .
 - ٨٥هر كس دو ركعت طواف را فراموش كند تا از مكه بريون رود اگر مسافت كمي رفته برگردد و
مناز خود را بجا آورد يا بديگري امر كند كه از طرف او مناز بخواند و اگر اين شخص فوت كند ويل
او يا شخيص از مسلامنان از طرف او قضا ميكند .
 - ٨٦هر كه طواف نساء بكند و مناز آنرا فراموش كند تا وارد م ٰني شود آن دو ركعت را در م ٰني بجا
ميآورد .
 - ٨٧هر كه دو ركعت طواف را از ياد بربد يا جاهل به وجوب آن باشد و هنوز در مكه است هر
وقت دانست در نزد مقام ابرهيم آن دو ركعت را ميخواند ولو بعد از چند روز باشد .
 - ٨٨مستحب است طواف نافله بجا آوردن در وقت ظهر با رس و پاي برهنه و قدمهاي خود را
كوتاه برميدارد و چشمها را پائني مياندازد مثل اينكه ميخواهد آنها را ببندد و در هر طوايف ح َجر را
ملس ميكند بدون آنكه احدي را اذيت كند و ذكر خدا را از زبان خود قطع منيكند .
 - ٨٩بطور مطلق طواف منودن بجهت طاعت مستحب است .
 - ٩٠رسول خدا صيل الله عليه و آله در شبانه روز ده اسبوع طواف ميفرمود ( يعني ده
صفحه ٣٦٠
طواف كه هر كدام هفت دور است ) سه اسبوع او ِل شب و سه تا در آخر شب و دو طواف وقتي
كه صبح مينمود و دو طواف بعد از ظهر و بني آنها اسرتاحت ميفرمود .
 - ٩١براي مؤمن مستحب است كه سيصد و شصت اسبوع طواف كند و اگر نتوانست سيصد و
شصت دور كه پنجاه و يك طواف كامل و سه دور اضافه ميشود اما روايت شده كه چهار دور ديگر
عالوه ميكند كه طوايف كامل شود و اگر اين اندازه هم نتوانست هر قدر توانست بجا ميآورد .
 - ٩٢مستحب است طواف در دهه اول ذيحجه .
 - ٩٣كيس كه يكسال است در مكه مجاور شده طواف براي او از مناز افضل است و كيس كه دو
سال است مجاور شده فضيلت مناز و طواف براي او مساوي است و كيس كه سه سال ماندگار مكه
شده مناز از طواف براي او افضل است .
 - ٩٤يك طواف قبل از حج از هفتاد طواف بعد از حج افضل است .
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 - ٩٥عمرهگزار بعد از سعي طواف منيكند تا تقصري منايد .
 - ٩٦كيس كه حج مفرد يا قران بجا ميآورد و طواف و سعي منود تلبيه ميگويد و ميتواند هر چه
بخواهد طواف مستحب بجا آورد اما هر طوايف كه كرد تلبيه ميگويد و اين تجديد احرام اوست تا
خارج شود به م ٰني .
 - ٩٧هر كه محرم شود براي حج ميتواند تطوعاً طواف خانه منايد و احرام او به طواف نقض
منيشود و چون طواف و مناز كردي مستحب است كه نزد حجر االسود آمده آنرا ببويس و ملس منايئ .
 - ٩٨مستحب است كه بعد از طواف و پيش از رفنت به صفا از آب زمزم بنوشند .
 - ٩٩مستحب است كه انسان خودش آب بكشد و بنوشد و بر قسمتي از بدن و رس خود بريزد و
دعاي مأثور را بخواند و دو بار در چاه زمزم نظر كند .
 - ١٠٠مستحب است كه وقتي برادري براي طواف مريود متاع او را حفظ كنند و اين كار اجر
عظيمي دارد .
صفحه ٣٦١
مقصد هفتم
در سعي بني صفا و مروه است و مطالبي كه در پي آن ميآيد و در اين مقصد هم مسائيل است :
 - ١سعي بني صفا و مروه واجبي است از واجبات حج .
 - ٢هر گاه انسان از طواف و مناز خود فارغ شد سزاوار است از دري كه مقابل حجر االسود است
از مسجد بريون رود .
 - ٣جايز است كه در وقت خستگي يا گرما سعي را تا شب عقب بياندازند تا وقتي كه رفع خستگي
شود يا هوا خنك شود و عمدا ً سعي را براي روز بعد نبايد بگذارند .
 - ٤در سعي رشط نيست كه وضو داشته باشند اما اگر وضو داشته باشند فضيلت آن بيشرت است .
 - ٥حائض  ،هم جايز است كه سعي كند هم عقب بيندازد تا پاك شود و اين بهرت است و اگر در
اثناي سعي حائض شد سعي خود را متام ميكند .
 - ٦هر كه در اثناي سعي محدث شود ( يعني وضوي او از دست برود ) سعي خود را متام ميكند .
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 - ٧سزاوار است كه اول به صفا بروند و بر آن باال روند و رو به ركن مياين منايند و در روايتي رو
بركن ح َجر كنند و نظر بخانه كعبه كنند و حمد و ثنا و دعا بجا آورند و آنرا طول دهند و همچنني
وقتي كه به مروه رسيدند بر آن هم توقف كنند هامنطور كه بر صفا وقوف منودند و بهمني ترتيب
هر وقت به صفا يا مروه مريسند قدري وقوف كنند كه اين كار مال انسان را زياد ميكند .
 - ٨واجب است رشوع كردن از صفا و ختم كردن مبروه و آنچه بعيض گفتهاند كه در رفنت بايد ران
را به صفا چسباند و انگشتان را مبروه و در برگشنت برعكس و اينكه پا را بر صفا بكشند همه اين
حرفها از وسواس است و سعي سواره و در محمل هم جايز است كه اين امور در آن فرض منيشود
و مدار بر عرف است كه عرفاً گفته شود بني صفا و مروه سعي منوده .
صفحه ٣٦٢
 - ٩سعي هفت شوط است و رفنت يك شوط و برگشنت يك شوط حساب ميشود و چون به محل
هر َوله برسد بني دو مناره قدمها را كشيده و بلند برميدارد .
 - ١٠سزاوار است كه در سعي ادعيه مأثوره را بخوانند .
 - ١١سزاوار است كه با سكينه و وقار و تذكر سعي منايند .
 - ١٢هر كس عوض آنكه از صفا رشوع كند از مروه رشوع كرد اويل را مياندازد و از دومي حساب
ميكند .
 - ١٣اگر شخيص نُه دور سعي بني صفا و مروه انجام داد بنا را بر اين ميگذارد كه يك دور سعي
كرده و شش دور ديگر سعي ميناميد و اگر هشت دور سعي كرد اين هشت را مياندازد و از نو بنا
ميگذارد و هفت دور سعي ميكند و روايت شده اگر عمدي نبوده ييك را رها ميكند و هفت دور را
حساب ميناميد و روايت شده شش دور به هشتمي اضافه ميناميد لكن غري اين روايات كه اول ذكر
شد مناسبرت است .
 - ١٤روايت شده در كيس كه ندانسته رفت و برگشت را روي هم يك شوط بگريد و در عمل
چهارده دور سعي كند مانعي ندارد هفت تاي اول سعي واجب اوست و باقي چيزي حساب
منيشود .
 - ١٥روايت شده هر كس عمدا ً زيادتر سعي كند اعاده ميكند .
 - ١٦هر كس شش دور سعي بجا آورد و مبنزل برگردد و گامن كند هفت دور سعي منوده و
ناخنهاي خود را بگريد و ُمحل شود بعد متذكر شود كه شش شوط سعي منوده برميگردد و يك
شوط ديگر سعي ميكند و بايد خون گاوي را بريزد و اگر حفظ نكرده و منيداند شش دور سعي
صفحه | 347

كرده يا بيشرت يا كمرت و تقصري كند بايد مجددا سعي منايد و گاوي هم ذبح منايد لكن اين در صوريت
است كه قبل از آنكه مشغول بكار ديگري شود شك منايد و از جمله اشتغال به تقصري است كه بايد
شك قبل از آن حاصل شود و گر نه بعد از آن اعتنايئ به شك او يا شك ديگري درباره او نيست و
اگر پيش از تقصري علم پيدا كند كه سعي او متام نشده به محل سعي برميگردد و متام ميكند .
صفحه ٣٦٣
 - ١٧هر كس عمدا ً سعي را ترك كند بايد سال آينده حج منايد .
 - ١٨هر كس سعي را فراموش كند به محل سعي برميگردد و سعي ميكند ولو آنكه از مكه هم
خارج شده باشد و اگر نزد اهل خود برگشته كيس از جانب او سعي را بجا ميآورد .
 - ١٩هر كس هروله بني صفا و مروه را انجام ندهد چيزي بر او نيست .
 - ٢٠هر كس در محل هروله سهو و غفلت كند و مثالً حال چريت بر او عارض شود و توجهش به
جلو نباشد و برود تا متام قسمت خاص هروله يا بعض آنرا بپياميد وقتي كه به خود آمد ميايستد و
عقب عقب برميگردد تا به ابتداي محل هروله برسد آنوقت سعي ميناميد ( يعني هروله ميكند ) .
 - ٢١هروله بر زنان نيست .
 - ٢٢هر كس خسته شود و بخواهد بر صفا يا مروه يا بني آن دو اسرتاحت منايد مانعي ندارد .
 - ٢٣سعي سواره و در محمل هم جايز است اما راه رفنت افضل است .
 - ٢٤كيس كه سوار است در محل هروله تند مرياند .
 - ٢٥زين كه سوار است در هر دور پائني صفا و مروه ميايستد تا خانه را ببيند .
 - ٢٦هر كه در حال سعي باشد و وقت مناز برسد مناز ميخواند و برميگردد و هر گاه انسان
بخواهد سعي منايد و وقت مناز برسد اول مناز ميخواند بعد سعي ميكند .
 - ٢٧هر كس سه يا چهار دور سعي بجا آورد بعد رفيقي او را صدا كند و كاري با او داشته باشد يا
او را به طعامي بخواند جايز است كه او را اجابت كند و روايت شده حق خدا را ادا كند دوسترت
ميدارم تا اداي حق رفيقش و شايد مورد اين فرمايش در وقتي است كه برادري كه صدا ميكند الزام
منيكند يا آنكه رفيق از عرض مردمان عادي است و گر نه حق برادر مؤمن بسيار بسيار بزرگ است
و خدا يبنياز است .
صفحه ٣٦٤
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مقصد هشتم
در تقصري در عمره است و در آن مسائيل است :
 - ١تقصري براي عمرهگزار بعد از فراغت از سعي واجب است .
 - ٢كيس كه تقصري ميكند از موهاي اطراف رس يا ريش يا شارب كوتاه ميكند و ناخنهاي خود را
ميگريد و قدري از آنها را هم منيگريد و براي حج خود ميگذارد .
 - ٣هر گاه عمرهگزار تقصري منود هر چه از آن محرم شده بود بر او حالل ميشود و عمره او متام
است .
 - ٤تقصري جايز است ولو آنكه با ِمشْ قَص باشد ( كه پيكان عرييض بوده ) و يا با دندان خود مويئ يا
ناخني را قطع كند .
 - ٥در تقصري همني اندازه كه مساميئ بعمل آيد كايف است .
 - ٦زن براي تقصري عمره بقدر يك بند انگشت از موي خود ميچيند .
 - ٧در عمره متتع رس تراشيدن واجب نيست .
 - ٨هر كس قبل از تقصري رس خود را برتاشد بايد خوين بريزد و چون روز نحر بخواهد رس خود را
برتاشد تيغ را همني قدر بر رس خود ميكشد .
 - ٩كيس كه تقصري كرد اگر بخواهد با زنان نزديك شود ميشود و اگر خواست بعد از تقصري رس
خود را ميرتاشد اما اگر تا احرام حج كمرت از يس روز مانده رس را منيرتاشد چون براي احرام حج بايد
موي رس رابگذارند بلند شود .
 - ١٠هر كس محرم به عمره بوده و تقصري را فراموش كند تا رشوع به حج منايد از خدا استغفار
ميكند و چيزي بر او نيست اما مستحب است كه خوين بريزد .
 - ١١هر كس عمره مفردهاي بجا آورد مخري است كه رس برتاشد يا تقصري كند و مستحب است كه
تراشيدن رس را انتخاب كند و بر زنان رس تراشيدن نيست بلكه آنها از موهاي خود قدري ميچينند
.
 - ١٢هر كه حج مفرد بجا ميآورد و فراموش كند كه مفرد است و تقصري كند ( يعني قبل از رفنت به
مواقف و رمي تقصري منايد ) بعد يادش آيد چيزي بر او نيست وقتي كه مناز
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صفحه ٣٦٥
خواند تلبيه را تجديد ميكند .
 - ١٣كيس كه عمره متتع بجا ميآورد كه بدنبال آن حج كند وقتي محل شد سزاوار است كه پرياهن
نپوشد و شبيه محرمني باشد همچنني براي اهل مكه سزاوار است كه شبيه به محرمني در ايام حج
غبار آلوده و گرد آلوده باشند و خوب است كه سلطان آنها را وادارد كه بر اين هيأت باشند .
 - ١٤جايز است كه ح ّجام متصدي تقصري انسان شود و اگر خواست كه جهت تقصري از اطراف رس
خود بچيند اول از موي پيشاين بچيند .
 - ١٥سزاوار نيست كه عمرهگزار يعني كيس كه عمره متتع بجا ميآورد بعد از امتام مناسك و محل
شدن از مكه خارج شود چون عمره به حج مرتبط است و صرب ميكند تا حج منايد مگر در صورتيكه
بداند حج از او فوت منيشود پس اگر دانست و بريون رفت و هامن ماه كه بريون رفته به مكه
برگشت بدون احرام وارد مكه ميشود و اگر در ماه ديگري برگشت با احرام وارد ميشود يعني قبل
از خروج محرم ميشود براي حج و بريون مريود و بر احرام خود ميامند تا دوباره داخل مكه شده و
حج منايد .
منسك دوم
در حج متتع است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن چند مقصد است :
مقصد اول
در احرام براي حج و خارج شدن بسوي م ٰني است اصل سنت بر آنست كه از طريق م ٰني بعرفات
بروند لكن امروزه ميرس نيست و از طريق ديگر بعرفات مريوند .
و در آن مسائيل است :
 - ١احرام براي حج متتع واجب است به هامن صوريت كه براي عمره واجب بود .
 - ٢مستحب است محرم شدن در روز ترويه ( يعني هشتم ذيحجه ) هنگام ظهر .
صفحه ٣٦٦
 - ٣جايز است كه قبل از زوال يا بعد از زوال محرم شوند و در روز هشتم از طلوع فجر تا غروب
ميتوان محرم شد .
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 - ٤اجازه دادهاند كه تا سه روز قبل از روز ترويه احرام را مقدم بدارند بخصوص هر گاه پريمرد
مسني باشد يا مرييض يا كيس كه از فشار جمعيت و ازدحام ترس و احتياط دارد .
 - ٥امام يعني امري الحاج مناز ظهر روز ترويه را در م ٰني در مسجد َخيف ميخواند و مناز ظهر روز
نَفْر ( يعني سيزدهم ) را در مسجد الحرام بجا ميآورد .
 - ٦امام وقتي حركت كرد ديگر سزاوار نيست كه توقف كند ولو براي كسيكه از حيوان خود افتاده
باشد و وقتي از عرفات حركت كرد ديگر منيايستد تا به مزدلفه برسد ( يعني به مشعر ) .
 - ٧از اهل مكه كيس وايل موسم منيشود .
 - ٨ساير مردم ( يعني غري امري الحاج ) ميتوانند روز ترويه در مسجد الحرام مناز بخوانند و بعد از
آن محرم شوند يا محرم شده بروند در منٰي يا هر جا ميرس شد مناز بخوانند .
 - ٩چون روز ترويه فرا رسد مستحب است كه براي احرام غسل كني و دو جامه احرام خود را
بپويش و پا برهنه بسوي مسجد روي و بر تو باد كه با سكينه و وقار بايش و وقتي به مسجد رسيدي
دو ركعت مناز در نزد مقام ابرهيم عليه السالم يا در ِحجر بخوان و بنشني تا ظهر شود و مناز ظهر را
بجا آور و دعاي مأثور را بعد از آن بخوان آن وقت براي حج محرم ميشوي و سعي در سكينه و
وقار بنام و ميتواين منازهاي پنجگانه واجب خود را از ظهر روز ترويه ( كه هشتم باشد ) تا فجر
روز عرفه ( كه نهم باشد ) همه را در م ٰني بخواين .
 - ١٠هر كس براي حج محرم شود ميتواند شب عرفه را در مكه مباند تا وقتي كه بتواند در منٰي
صبح كند يا آنكه در عرفات مبردم برسد .
 - ١١هر گاه مناز واجب خود را در مسجد ميخواين ميتواين بعد از مناز ظهر محرم
صفحه ٣٦٧
شوي يا بعد از مناز عرص .
 - ١٢امام بعد از طلوع آفتاب روز عرفه از م ٰني خارج ميشود و براي مردم كه بار و راحله دارند
جايز است كه بعد از مناز صبح حركت كنند و پيادگان ميتوانند زودتر حركت كنند و در راه عرفات
مناز بخوانند .
 - ١٣تا آفتاب طلوع نكرده از وادي ُم َح ّرس منيگذرند .
 - ١٤هر گاه در م ٰني جمعيت زياد شد و جا تنگ شد باال مريوند تا وادي محرس .
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 - ١٥چون بخواهي محرم شوي براي توست كه از مسجد محرم شوي و در مسجد الحرام تلبيه
ميگويئ و بهرت است كه در دل تلبيه بگويئ و وقتي بريون آمدي تا بجايئ رسيدي كه شعبالدرب
طرف راست تو بود و عقبه در طرف چپ تو با صداي بلند براي حج تلبيه بگو و روايت شده افضل
از آن اينست كه تا به رقطاء نريس تلبيه براي حج نگويئ و قبل از رسيدن به ابطح لبيك ميگويئ و
روايت شده اگر پياده هستي در كنار مقام لبيك بگو و اگر سوارهاي هر گاه شرتت تو را از زمني بلند
كرد و چون به ردم رسيدي و مرشف بر ابطح شدي صداي خود را به تلبيه بلند كن تا به م ٰني بريس
و تلبيه را قطع مكن مگر در ظهر روز عرفه .
مقصد دوم
در وقوف در عرفات است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است كه در روز عرفه ( يعني نهم ذيحجه ) بعد از زوال تا غروب آفتاب در عرفات
وقوف منايند و هر كس عمدا وقوف در عرفات را ترك كند حج او باطل است .
 - ٢سزاوار است كه خيمههاي خود را در منَ ِره بزنند و آن بطن َع َرنه است نرسيده به موقف و آنجا
موقف نيست و حدود موقف بطن عرنه و ذياملجاز است پس خيمههاي خود را بريون موقف
ميزند و صرب ميكند تا زوال آفتاب بعد بطرف موقف راه مريود و در موقف در پائني تپهها و كوهها
وقوف ميكند و وقوف در تحت اراك
صفحه ٣٦٨
كه موضعي است در عرنه جايز نيست و هر كس آنجا وقوف كند حجي براي او نيست .
 - ٣هر گاه ظهر روز عرفه فرا رسيد تلبيه را قطع ميكني و غسل منوده مناز ظهر و عرص را با يك
اذان و دو اقامه بجا ميآوري كه فرصت براي دعا داشته بايش چون روز عرفه روز دعاء است و
مسألت  ،بعد بسوي موقف مريوي .
 - ٤مستحب است كه در طرف چپ جبل وقوف كنند و بهرتين موقف دامنه كوه است .
 - ٥هر گاه جا در عرفه تنگ شود بسوي كوه باال مريوند .
 - ٦مستحب است كه هر جاي موقف كه خايل بود آنجا بايستي و با خود و راحله و مامليك خود
آن جا را پر كني .
 - ٧جايز است كه سواره وقوف كنند .
 - ٨مستحب است كه تا غروب در حاليكه مشغول بذكر و دعا هستي وقوف كني .
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 - ٩مستحب است كه با غسل و وضو وقوف كني و اگر غسل تو نقض شد وضو ميگريي .
 - ١٠هر كس بقصد حج آمده و بعد از غروب عرفه به مكه يا عرفات برسد پس اگر برايش ميرس
است كه بعرفات بيايد و در هامن شب انديك توقف كند و در مشعر به مردم ملحق شود قبل از
آنكه آنها از مشعر به م ٰني بروند حج را درك منوده و اگر وقوف در عرفات برايش ميرس نشد پس
قبل از طلوع آفتاب به مشعر رسيد و در مشعر وقوف كرد حج او متام است و اگر به مشعر هم
نرسيد حج از او فوت شده و آنرا عمره مفردهاي قرار دهد و سال ديگر حج منايد .
 - ١١هر كس هر دو موقف ( يعني عرفات و مشعر ) از او فوت شود و پيش از طلوع آفتاب روز
عيد قربان به مشعر نرسد مستحب است كه عدول به عمره منايد و سال آينده حج كند و به چنني
كيس رخصت هم دادهاند كه تا زوال روز عيد هم ميتواند كه انديك در مشعر وقوف كند و در م ٰني
مبردم ملحق شود و حج براي او حساب ميشود و
صفحه ٣٦٩
او را كايف است .
 - ١٢هر گاه پيش از طلوع فجر عرفات را درك منود و انديك آنجا وقوف كرد بعد خارج شد به
مشعر و وقتي رسيد كه مردم رفتهاند كمي در مشعر وقوف ميكند و در م ٰني ملحق بآنها ميشود و
چيزي بر او نيست و حج او متام است .
 - ١٣اول وقت بريون رفنت از عرفات موقعي است كه آفتاب غروب كرده و قرمزي از طرف مرشق
برود .
 - ١٤هر كس ندانسته پيش از غروب آفتاب از عرفات بريون رود چيزي بر او نيست و هر كس
عمدا ً برود بايد روز عيد شرتي نحر كند و اگر نتواند هجده روز در مكه يا در راه يا وقتي به منزل
خود رسيد روزه ميگريد و روايت شده بايد خوين هم بريزد .
 - ١٥مستحب است زينت منودن پس از غروب روز عرفه .
مقصد سوم
در وقوف به مشعر است و متعلقات آن و در آن مسائيل است :
 - ١چون آفتاب روز عرفه غروب كرد همراه مردم برو و اگر از ازدحام احتياط كردي انديك بعد از
آنها برو با سكينه و وقار و نزد خدا استغفار كن و چون به تل قرمز كه در طرف راست راه است
رسيدي دعاي مأثور را بخوان و مبادا كه تند براين و مبادا كه ضعيفي زير دست و پاي تو برود و بر
تو باد كه آرام و ماليم بايش .
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 - ٢مستحب است كه بر َمأز َمني مرور كنند و در آنجا توقف منوده بول منايند چون كه آن موضعي
است كه در آنجا بت ميپرستيدهاند .
 - ٣وقوف در مشعر واجب است .
 - ٤سزاوار است كه مناز مغرب و عشا را در ُج َمع بجا آورند ( يعني در مشعر ) اگر چه كه بگذرد
از شب آنچه بگذرد .
 - ٥مستحب است كه بني مغرب و عشاء را بيك اذان و دو اقامه جمع كنند و نافله را بعد از آن دو
بجا آورند .
صفحه ٣٧٠
 - ٦جايز است كه چون در عرفات غروب كردي مناز مغرب را هامنجا بخواين يا در راه بخواين و
عشا را بتأخري مياندازي تا مبزدلفه بريس .
 - ٧جايز است كه مغرب و عشا را در مزدلفه بجا آورند و بني آن دو چهار ركعت نافله مغرب را
بخوانند .
 - ٨مستحب است كه در بطن وادي در طرف راست راه نزديك مشعر فرود آيند و كسيكه قبالً حج
ننموده مستحب است كه با پاي خود بر زمني مشعر گام زند .
 - ٩حد مشعر ( از طرف مرشق ) بني مأزمني و كوه است ( و از آن طرف ) تا حوضهاي ُم َح ّرس .
 - ١٠هر گاه مشعر براي مردم تنگ شود بر مأزمني باال مريوند .
 - ١١چون صبح روز عيد قربان شود با وضو باش و در مشعر نزديك كوه يا هر جا خواستي تا
طلوع آفتاب وقوف كن بعد حركت كن بسوي منٰي و رخصتي روايت شده كه چون كوه ثبري روشن
محرس تجاوز
شد و جاي پاها و رد سم حيوانات را ديدي ميتواين بروي اما تا آفتاب نزده از وادي ّ
مكن .
 - ١٢امام در مشعر توقف ميكند تا آفتاب رس زند و باقي مردم اگر خواستند تعجيل ميكنند و اگر
خواستند عقبتر مريوند .
 - ١٣هر كه ندانسته پيش از طلوع فجر از مشعر بريون رود چيزي بر او نيست و اگر عاملاً و عامدا ً
خارج شود خون گوسفندي را مرييزد و روايت شده هر كس پيش از آنكه آفتاب بر كوه ثبري بزند از
مشعر بريون رود بايد گوسفندي ذبح كند .
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 - ١٤به زنان و ضعفا رخصت داده شده كه در شب از مشعر حركت كنند و وقوف شب براي آنها
كايف است .
 - ١٥كيس كه بجهتي خويف دارد جايز است كه شب از مشعر به م ٰني برود .
 - ١٦هر كس از عرفات به منٰي رود برميگردد و كمي در مشعر توقف ميكند ولو بعد از طلوع
آفتاب باشد بعد به م ٰني برميگردد .
 - ١٧جاهل و عاجز اگر بقدر منازي هم در مشعر وقوف كرده باشند براي آنها كايف
صفحه ٣٧١
است بلكه بقدر ذكري پس اگر شرتدار توقف نكرد و راه را در پيش گرفت و شخص را به م ٰني برد
اگر در مشعر مناز خوانده يا ذكر خدا منوده او را كايف است .
 - ١٨هر كس جاهل به مسأله بود و در مشعر وقوف نكرد و موقعي فهميد كه وقت گذشته بود
چيزي بر او نيست .
 - ١٩هر كس همراه مردم از عرفات بريون آمد و در مشعر عمدا ً همراه آنها توقف نكرد و به م ٰني
رفت بايد شرتي ذبح كند و اگر حج از او فوت شد ( يعني برنگشت كه در مشعر وقويف بكند ) بايد
سال آينده حج كند .
 - ٢٠واجب است كه ريگهاي رمي جمرات را از حرم بردارند و بهرتين جاها براي اين كار مزدلفه
است ( يعني مشعر ) و از مسجدي ريگ برمنيدارند و همچنني ريگي را كه ديگري با آن رمي كرده
برمنيدارند .
 - ٢١سزاوار است كه سنگهاي نقطهدار رسمهاي بردارد و اندازه آنها بقدر رس انگشت باشد و سنگ
سخت و سياه و سفيد و قرمز كراهت دارد و سنگها را نبايد بشكنند .
 - ٢٢چون بر وادي ُم َح ّرس بگذري و آن وادي بزرگي است بني مشعر و مني و به مني نزديكرت است
تا مشعر در آن بقدر صد ذراع قدري تند راه برو تا از آن بگذري يا شرت خود را تند كن و دعاي
مأثور را بخوان .
 - ٢٣هر كس از وادي محرس بگذرد و سعي در آن نكند يعني قدري تندتر و بطور هروله راه نرود
برميگردد كه سعي منايد و اگر منيداند وادي محرس كجا است از مردم ميپرسد .
مقصد چهارم
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در َر ْمي است يعني سنگ زدن و در آن مسائيل است :
 - ١حج اكرب وقوف در عرفه است و رمي جمرات .
 - ٢روايت شده كيس كه رمي جمرات را ترك كند زن بر او حالل نيست و بايد سال
صفحه ٣٧٢
آينده حج كند .
 - ٣رمي جمرات از سنتهاي رسول خداست صيل الله عليه و آله .
 - ٤ترتيب واجبي بني رمي و ذبح و رس تراشيدن در مني نيست جز آنكه رس ترايش قبل از ذبح
مكروه است و اگر تراشيد باز بعد از ذبح تيغ را بر رسش ميكشد .
 - ٥سزاوار است وقتي كه در ايام ترشيق يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم به جمرات سنگ
اويل ميزنند بعد ُوسطٰي بعد قُص ٰوي و اگر
ميزنند رعايت ترتيب بني آنها را بناميند پس اول به جمره ٰ
اويل را آخر زد ) مريود وسطٰي و قص ٰوي را دوباره رمي ميكند .
برعكس زد ( و ٰ
 - ٦هر كس متوجه نشد كه ترتيب را وارونه منوده و وقتي يادش آمد روز گذشته بود فردا قضا
ميكند .
 - ٧مستحب است كه براي سنگ زدن به جمرات وضو داشته باشند .
 - ٨مستحب است كه براي رمي پياده بسوي جمرات بروند .
 - ٩مستحب است كه براي رمي جمره قص ٰوي روبروي آن بايستند و از طرف گودي بآن سنگ بزنند
و از طرف باالي آن سنگ مزن و فاصله تو با آن بقدر ده يا پانزده ذراع باشد ( چهار يا شش مرت ) و
هفت سنگ بآن ميزين .
 - ١٠مستحب است قبل از سنگ زدن در وسط وادي رو بقبله بايستي و دعاي مأثور را بخواين و
سنگها در دست تو باشد بعد از طرف روبرو بآن سنگ ميزين ( يعني پشت تو بقبله باشد و روي تو
بطرف جمره ) و با هر سنگ تكبري ميگويئ و در آنجا توقف منيكني .
اويل رشوع كن و از طرف
اويل وقوف منايند و از جمره ٰ
 - ١١مستحب است كه نزد جمره وسطٰي و ٰ
چپ آن آنرا رمي منا ( يعني جنوب آن  .م ) و هر جمره را طرف راست خود قرار ميدهي و از طرف
ميل ( مسيل  .خ ) رمي ميكني و دعاي مأثور را ميخواين و به همينطور دومي را رمي ميكني .
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 - ١٢مستحب است كه سنگ را بر بطن انگشت شَ ست گذارده و با ناخن انگشت
صفحه ٣٧٣
سبابه آنرا بزين بطور دفع ( يعني بحركت سبابه پرتاب كني نه حركت ساعد و بازو ) و هر سنگي
باندازه رس انگشتي باشد .
 - ١٣مستحب است كه ريگهاي رمي را با دست چپ بگريند و با دست راست بزنند .
 - ١٤اگر سواره رمي ميكني و سنگ در محمل افتاد ييك ديگر عوض آن بزن و اگر سنگ تو به شرتي
يا انساين خورد و از آنجا بر جمره افتاد ترا كايف است .
 - ١٥رمي جمرات سواره جايز است .
 - ١٦مستحب است كه رمي را در هر روزي كه باشد وقت ظهر بناميند .
 - ١٧وقت رمي در روز عيد قربان از طلوع آفتاب است تا غروب آن .
 - ١٨رخصت داده شده براي شرتچرانها هر گاه شب برسند و خائف و بندگان و هيزمكشان و
مقروض و مريض كه در شب رمي كنند اما غري آنها در شب رمي منيكنند .
 - ١٩هر كه روز عيد قربان عريض عارض او شد و رمي نكرد تا آفتاب غروب منود وقتي صبح شد دو
بار رمي ميكند يكبار اول صبح براي قضاي ديروز و يكبار وقت ظهر براي آن روز .
 - ٢٠هر كس يك روز رمي جمرهاي را فراموش كرد روز بعد قضا ميكند .
 - ٢١روز نحر ( يعني روز عيد قربان ) فقط جمره عقبه را رمي ميكنند و در ساير ايام ترشيق هر
سه را هر روز رمي ميكنند .
 - ٢٢مرييض كه منيتواند رمي كند و كيس كه در حال اغامء است و كيس كه جايئ از او شكسته است
و طفل كه منيتوانند رمي كنند از طرف آنها رمي ميشود و اگر بشود كه مريض را بربند نزديك جمره
و آنوقت ديگري از طرف او سنگ بزند ميربند .
 - ٢٣هر كه رمي جمرات را فراموش كند تا مبكه آيد به منٰي برگشته رمي ميكند و اگر از مكه رفت
و اين عمل از او فوت شد چيزي بر او نيست اما اگر توانست سال آينده ميآيد و رمي ميكند و گر
نه كيس را وكيل ميكند كه از طرف او رمي منايد و اگر فوت منود ويل او از طرفش رمي ميكند .
صفحه ٣٧٤
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اويل هفت سنگ كامل نزد و به دو تاي ديگر هر يك هفت سنگ زد اگر به
 - ٢٤هر كس به جمره ٰ
اويل سه سنگ زده همه را اعاده ميكند اما اگر چهار سنگ زده هامن را مبنٰي قرار داده سه تاي
ديگر به اويل ميزند و همني كايف است و هر كه باويل كامل بزند و بدومي كم زده باشد پس اگر سه
تا زده يا كمرت دومي و اويل را اعاده ميكند ( دومي و سومي را اعاده ميكند و ديگر اويل را اعاده
منيكند  .ظ ) و اگر چهار سنگ زده بنا را بر آن ميگذارد و سه سنگ ديگر بدومي ميزند و اعاده
منيكند و هر كس به دو تاي اويل درست زده و به سومي كم زده آنرا كامل ميكند و هر چه كم زده
ميزند .
 - ٢٥هر كس يك سنگ در دستش زياد آيد و معلوم باشد كه به يك جمره كم زده اما منيداند كدام
است به هر جمره يك سنگ ميزند .
 - ٢٦هر كس برود براي رمي و يك سنگ از دستش بيفتد و نفهمد آنكه افتاده كدام يك از سنگهاي
روي زمني است يك سنگ از زير پاي خود برميدارد اما از سنگهايئ كه دور جمرات افتاده يعني بآنها
زدهاند برمنيدارد .
مقصد پنجم
در ذبح است و متعلقات آن و در آن شش فصل است :
فصل
در كيس كه بايد قرباين كند و كيس كه قرباين بر او نيست و در آن مسائيل است :
 - ١كيس كه حج متتع بجا ميآورد قرباين كردن برايش واجب است .
 - ٢هر كس در ماه رجب يا غري آن عمره بجا آورد و در مكه مباند تا ماههاي حج برسد آنگاه حج
متتع بجا آورد بايد قرباين كند اما اگر عمره متتع نگذارد و حج مفرد بجا آورد قرباين بر او نيست .
 - ٣كيس كه حج مفرد بجا ميآورد هدي و قرباين بر او نيست .
 - ٤هر كس از طرف مادر خود عمره متتع بجا آورد و از طرف پدر حج منايد اگر ذبح كند براي او
بهرت است و اگر هم ذبح نكرد چيزي بر او نيست .
صفحه ٣٧٥
 - ٥هر كس مبملوك خود امر كرد متمتع به عمره شود بسوي حج پس اگر مويل خواست از طرف
او ذبح ميكند و اگر خواست او را امر ميكند بدل قرباين روزه بگريد و بر عبد قرباين نيست .
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 - ٦هر كس بچهاي را به حج بربد اگر قرباين يافت از طرف او ذبح ميكند و گر نه ويل بچه از طرف
او روزه ميگريد و اگر كيس كه بچه را حج برده يك قرباين پيدا كند بهرت است كه آنرا از طرف بچه
ذبح بكند و خودش عوض قرباين كردن روزه بگريد .
 - ٧قارن ( يعني كيس كه حج قران ميگزارد ) قرباين همراه خود مرياند و به همني سوق دادن قرباين
از كيس كه حج مفرد ميگزارد ممتاز ميشود .
فصل
در جنس قرباين حج و ساير قربانيها است و در آن مسائيل است :
 - ١بهرتين قرباين شرت است و متوسط آن گاو و آخرش گوسفند است .
 - ٢در م ٰني فقط ميش و بز اهيل قرباين ميشود نه كوهي و شرت عراب قرباين ميشود نه بخايت و
بخايت شرت خراساين است و عراب غري آن و همينطور گاو اهيل قرباين ميشود نه كوهي .
َ - ٣ه ْدي ( يعني اهداء قرباين ) از شعائر خداست و مستحب است كه آنرا بزرگ دارند پس بهرت
است كه شرتي باشد و گر نه گاوي و گر نه قوچ نر چاقي و گر نه ميشينهاي كه بيضه آنرا نرم
كردهاند و گر نه بز نري و گر نه هر چه ميرس شد .
 - ٤كفايت ميكند در قرباين گاوميش .
 - ٥بهرتين قرباين از شرت و گاو  ،ماده آنهاست و بهرتين قرباين از گوسفند  ،نر آن است .
 - ٦از ميشينه آنكه بني شش ماه تا يكسال داشته باشد كايف است و از بزينه آنكه داخل سال دوم (
سوم  .ظ ) شده باشد و كمرت از آن كفايت منيكند و گاو هر سني كه داشته باشد عيبي ندارد و شرت
آنكه داخل در سال ششم شده باشد كفايت ميكند .
 - ٧مكروه است حيواين را كه در خانه نگهداشته و علف دادهاند قرباين كنند .
 - ٨مكروه است حيواين را كه قبل از دهه اول ذيحجه خريدهاند قرباين كنند .
صفحه ٣٧٦
 - ٩مستحب است كه حيوان چاق و رس حال را براي قرباين انتخاب كنند .
 - ١٠مكروه است كه حيوان َخيص را قرباين كنند پس اگر قوچي كيس بخرد بعد ببيند كه بخته است
و بيضه آن را قطع كردهاند گوسفند ديگري عوض آن بخرد چون اين ناقص است .
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 - ١١قوچ چاق از ماده بهرت است و ماده از بخته بهرت است و همينطور ميش ماده چاقي باشد از
بخته بهرت است و قوچ از ميشينهاي كه بيضه آنرا نرم كردهاند بهرت است و بز نر بهرت از ميش ماده
است و ميش ماده از بز ماده بهرت است و مرضوض كه ظاهرا گوسفندي است كه بيضه آنرا كوبيده
و نرم كردهاند از ميش ماده بهرت است و ميشينه نر از موجوء كه بيضه آنرا نرم كردهاند بهرت است و
موجوء از ميش ماده بهرت است و روايت شده كه ميش ماده بطور كيل از بز بهرت است .
 - ١٢سزاوار است كه قرباين چاق باشد و گردههاي آن پيه داشته باشد و هر كه بتصور آنكه چاق
است بخرد خواه چاق از كار بريون آيد يا الغر او را كايف است و اگر به نيت آنكه الغر باشد بخرد
بعد چاق از كار درآمد او را كايف است و اگر الغر از كار درآمد كايف نيست .
 - ١٣مستحب است كه قرباين شاخ داشته باشد و رنگ آن سفيد آميخته به سياه باشد يا سياه و نر
باشد و دور چشمها و پاهاي او سياه باشد و حوايل مخرج و محل بول او هم سياه باشد و دور
دهان او هم سياه باشد و چشمها و گوشهاي بزرگ داشته باشد .
 - ١٤مستحب است قرباين كردن به قرباين كه تعريف شده ( يعني در عرفات و ساير مواقف آنرا
نگاه داشتهاند ) و به خرب دادن فروشنده اكتفا ميشود .
 - ١٥قرباين كردن گوسفند لَنگ كه لنگي آن واضح است مكروه است و همچنني اعوري كه عيب
يك چشم آن ظاهر باشد و َخرماء ( يعني گوسفندي كه پره بيني آن پاره شده يا گوش آن سوراخ
باشد ) و در نسخهاي َجرباء ضبط شده ( يعني آنكه جرب دارد ) و همينطور آنكه دماغ يا گوش او
بريده شده و قطع گرديده يا شاخ آن شكسته باشد يا گوشش پاره شده باشد و يا آنكه جلو يا عقب
گوشش بريده و آويخته
صفحه ٣٧٧
باشد و شكاف در گوش و بيني آن باشد مكروه است و سوراخ در جايئ كه عالمت ميزنند اشكايل
ندارد و تا قسمتي از عضو قطع نشده مانعي ندارد و گوسفند پريي هم كه دندانهاي آن ريخته
بالمانع است و اگر شاخ داخيل گوسفند شكسته باشد مكروه است قرباين كردن آن اما اگر فقط
شاخ بريوين شكسته آنهم مانعي ندارد .
 - ١٦بطور مطلق از قرباين كردن گوسفند ناقص در هدي واجب نهي فرمودهاند اما در قرباين عادي
در غري حج كه هدي واجبي نباشد كفايت ميكند .
 - ١٧هر كس قرباين جهت حج بخرد بعد عيبي براي آن آشكار شود اگر قيمت آنرا پرداخته از او
كفايت ميكند و اگر نپرداخته پس ميدهد و حيوان ديگري ميخرد و از خيار عيب با رشوطي كه
دارد ميتواند استفاده كند و بآن دليل پس بدهد .
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 - ١٨چانه زدن در خريد گوسفند قرباين كراهت دارد .
 - ١٩هر كه گوسفندي بخرد بعد بخواهد گوسفند چاقرتي قرباين كند دومي را ميخرد بعد اويل را
ميفروشد .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه كيس قرباين بخرد و آن حيوان در راه عاجز و درمانده شود يا هالك گردد اگر آن قرباين
قسمي يا جزاء صيدي در حرم بوده و امثال اينها بجاي آن
بر او واجب بوده مثالً نذري داشته يا َ
ييك ديگر ميخرد و اگر واجب نبوده چيزي بر او نيست .
 - ٢هر كس بطور تطوع قرباين براند و آن قرباين از پا درآيد چيزي بر او نيست و آنرا نحر ميكند و
نعل تقليد را كه بر گردن حيوان انداخته بود برميدارد و در خون او فرو ميربد و آنرا بر صفحه
كوهان شرت ميزند يا كاغذي مينويسد كه اين هدي است و بر روي آن ميگذارد كه هر كس بر آن
گذشت بداند صدقه است و از آن بخورد و بر او واجب نيست كه بدل آن شرت ديگري قرباين كند
اما اگر كفاره صيدي بوده يا نذري و از پا درآمده عيناً بهامن صورت عمل ميكند لكن بايد بدل آن
ييك ديگر بخرد .
 - ٣هر گاه هدي داخل حرم شد بعد از پا درآمد ديگر بر صاحبش واجب نيست كه
صفحه ٣٧٨
بدل آن هدي ديگري تهيه كند خواه مستحب باشد و خواه غري آن .
 - ٤روايت شده هر گاه هدي را در عرفات با خود برد و نگاهداشت و بعد از آن هدي گم شد او را
كايف است .
 - ٥هر كس هدي واجبي فرستاد و آن هدي در راه قبل از رسيدن مبحل قرباين هالك شد و آن
شخص وسعت ندارد كه هدي ديگري بفرستد خدا عذر او را ميپذيرد مگر آنكه بداند اگر از كيس
درخواست كند باو خواهد داد .
 - ٦هر كس براي حج متتع خود هديي بخرد و بخانه آورد و آنرا ببندد بعد آن حيوان رها شود و
هالك گردد يا رسقت شود مستحب است كه ييك ديگر بجاي آن تهيه كند مگر آنكه توانايئ نداشته
باشد و اگر بديل تهيه نكرد چيزي بر او نيست .
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 - ٧هر كس هدي براند و در راه بآن مريض برسد يا چشمش بر اثر حادثهاي كور گردد يا كنده شود
و عاجز و عليل گردد لكن در حاليكه زنده است به محل قرباين برسد آنرا ذبح ميكند و او را كايف
است .
 - ٨هدي واجب هر گاه در راه بشكند يا از بني برود فروش آن مكروه است و اگر فروخت بايد
قيمت آنرا صدقه دهد و حيوان ديگري هدي منايد .
 - ٩هر كه شرتي بخرد لكن آن شرت قبل از اشعار و تقليد گم شود و پيدا نشود تا وقتي آن شخص
به منٰي رفته شرتي نحر كند بعد آنرا پيدا كند آن شرت مال اوست هر كار كه بخواهد با آن ميكند اما
اگر آنرا اشعار كرده و بعد از آن گم شده و بعد پيدا شده آنرا نحر ميكند .
 - ١٠هر كه قوچي بخرد و آنرا گم كند و قوچ ديگري بخرد بعد اويل را پيدا كند پس اگر هر دو
سامل و رس پا هستند اويل را ذبح ميكند و دومي را ميفروشد و يا اگر بخواهد آنرا هم ذبح ميكند و
اگر دومي را ذبح كرده بعد اويل را يافته آنرا هم ذبح ميكند .
 - ١١هر كس هديي خريد و آنرا نحر منود و مردي بر آن گذشت و هدي را شناخت كه مال او
بوده و گم شده و دو نفر هم شهادت دادند كه همينطور است گوشت آن مال مدعي است اما
بعنوان قرباين كفايت از هيچكدام منيكند .
صفحه ٣٧٩
 - ١٢هر كه هدي گم شدهاي يافت و آنرا گرفت و در منٰي نحر كرد از صاحب آن كفايت ميكند و
اگر در غري منٰي نحر كرد كفايت از صاحب آن منيكند .
 - ١٣هر كه هدي گم شدهاي يافت روز نحر و روز دوم و سوم آنرا تعريف ميكند اگر كيس آنرا
نشناخت پس از غروب روز سوم از طرف صاحبش آنرا ذبح ميكند و عالمت ميگذارد كه معلوم
باشد قرباين بوده است .
 - ١٤هر كس شرتي سوق دهد و آن شرت بچه بزايد هم شرت و هم بچه را نحر ميكند و اگر آن هدي
هدي واجبي باشد و پس از نتاج تلف شود عوض آن و بچهاش هر دو بايد هدي بخرد .
ِ
 - ١٥جايز است كيس كه هدي را مرياند اگر محتاج شود آنرا سوار شود اما بر آن فشار منيآورد و آنرا
بتعب منياندازد و همچنني اگر ديگري از راه رفنت خسته شده جايز است كه او را سوار كند .
 - ١٦جايز است شرت هدي را بدوشند و بنوشند و بنوشانند اما متام شري را منيدوشند .
 - ١٧وقتيكه هدي فراوان و تهيه آن ممكن است يك هدي از يكنفر كفايت ميكند اما وقتي قرباين
كمياب باشد و گران ييك از چند نفر كفايت ميكند ولو هفتاد نفر باشند .
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 - ١٨در شهرها كه قرباين ميكنند يك قرباين از جامعتي كفايت ميكند پس مرد ميتواند يك قرباين از
طرف خود و اهل خانهاش بناميد .
فصل
در آداب ذبح است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه شخصاً متصدي ذبح شوند .
 - ٢مستحب است كه زن شاهد ذبح قرباين خود باشد و اگر كيس نيست كه از طرف او ذبح كند
خودش براي خود ذبح ميكند .
 - ٣بچه وقتي بخواهد ذبح كند كارد را در دستش ميگذارند و مردي دو دست او را ميگريد و ذبح
ميكند .
صفحه ٣٨٠
 - ٤زن هر گاه عجله دارد ميتواند ديگري را وكيل كند كه از طرف او ذبح منايد چنانچه در وقوف
مشعر گذشت ( كه زنها ميتوانند پيش از فجر از مشعر به منٰي رفته رمي كنند و بزيارت خانه روند
و در باب ذبح بديگري وكالت دهند ) .
 - ٥واجب است كه در ذبح رشايط آنرا رعايت كنند و مستحب است كه دعاي مأثور را بخوانند .
 - ٦هر گاه ذبح كننده اشتباه كرد و اسم صاحب قرباين را باسم ديگري ذكر كرد بنا بر نيت اوست
و همچنني اگر اسم صاحب قرباين را فراموش كند و به نيت او ذبح كند كايف است .
منوب عنه ميكند او را كايف است لكن
 - ٧كسيكه به نيابت ديگري حج ميكند يك قرباين كه براي ٌ
اگر خواست براي خودش هم ذبح ميكند .
 - ٨طريقه نحر آنست كه شرت را رو بقبله نگاه ميداري در حاليكه ايستاده و دو دست او را از ُخ ّف
تا زانو ميبندي يا دست چپ او را عقال ميكني بعد طرف دست راست او ميايستي و بسم الله
گفته دعاي مأثور را ميخواين بعد با كارد رضبتي به ل ّبه او ميزين ( كه زير گردن و باالي سينه است
و محل نحر ) و كارد را بريون ميآوري و وقتي افتاد محل ذبح را بدست خود ميربي و رخصتي هم
روايت شده كه شرت را در حايل كه نشسته نحر كنند .
 - ٩نحر قرباين در م ٰني در چهار روز ممكن است و در غري منٰي سه روز و مانعي ندارد هر گاه
شخص خوف و احتياطي دارد شب عيد قربان نحر كند .
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 - ١٠هدي واجب را فقط در م ٰني ميشود نحر كرد و اگر غري واجب باشد در مكه نحر منايند و اگر
شرت را اِشعار و تقليد كرده بايد در مني نحر كند .
 - ١١هر كس در عمره بدنهاي سوق داده آنرا در مكه نحر ميناميد .
 - ١٢كفارهاي كه بر گردن عمره گزار و حج كننده واقع ميشود در مكه ذبح ميشود و اگر عقب
بياندازد در م ٰني نحر ميكند و بهرت است كه تعجيل منوده در هامن مكه ذبح بكنند .
صفحه ٣٨١
 - ١٣كفارهاي كه در حج بر گردن كيس قرار ميگريد در م ٰني نحر ميشود .
 - ١٤حاجي كه حج متتع ميگزارد واجب است كه چيزي از قرباين خود بخورد اما ساير آنچه ذبح
ميكند بجهت جزاء و كفاره و نذر و قسم و هدي مستحب اگر خواست قدري از آنها ميخورد و گر
نه منيخورد و بهرت آن است كه از قرباين كه با آن نقص حج را جربان ميكند نخورد .
 - ١٥هر چه از قرباين پس از خوردن صاحب آن مباند دو قسمت ميشود و آن دو را به قانع و مع ّرت
ميدهد و قانع كيس است كه هر چه براي او فرستادي قانع است قطعهاي باشد يا بيشرت و خلقش
تنگ منيشود و رو ترش منيكند و دهان را از غضب به يكسو منيگشايد و معرت كيس است كه بر تو
ميگذرد و سؤال منيكند .
 - ١٦اشكايل ندارد كه گوشتهاي قرباين را بعد از سه روز از مني بريون بربند و ذخريه منايند .
 - ١٧كيس كه كفاره قسم بر گردن اوست قرباين كه در اض ٰحي ميكند كفايت از آن كفاره منيكند .
 - ١٨بريون بردن گوشت هدي از م ٰني جايز نيست بلكه واجب آنست كه بخورند و اطعام كنند اما
چيزهايئ كه از آن انتفاعي حاصل ميشود مثل كوهان كه براي دوا بربند يا پوست كه خورده منيشود
بردن آن منعي ندارد .
 - ١٩جايز است خريدن گوشت از م ٰني و بريون بردن آن بخانه بجهت قوت .
 - ٢٠حاجي از قرباين خود زاد و توشه منيگريد و ميتواند ايامي كه در م ٰني هست از آن بخورد .
 - ٢١پوستهاي قرباين و جل آنها را اجرت ج ّزار قرار منيدهند بلكه آنها را صدقه ميدهند و رخصتي
رسيده پوست قرباين را به كيس بدهند كه پوست آنرا كنده .
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 - ٢٢مكروه است كه پوست قرباين را صاحب آن تبديل به مشك منايد مگر آنكه معادل قيمت آن
صدقه دهد و اجازه دادهاند كه پوست را براي خود بردارد يا از آن جامنازي بسازد و در خانه بر
روي آن مناز كند و صدقه دادن آن فضيلتش بيشرت است .
صفحه ٣٨٢
فصل
در كيس است كه هدي منييابد و در آن مسائيل است :
 - ١كيس كه هدي پيدا منيكند و آن اندازه مال ندارد كه قيمت آنرا بپردازد بايد يك روز قبل از
ترويه و روز ترويه و روز عرفه را روزه بگريد پس اگر قبل از ترويه نگرفت بگذارد روزه را براي بعد
از ايام ترشيق ( يعني بعد از سيزدهم ) و اگر شرتدار براي او صرب نكرد روز حصبه را روزه بگريد كه
نَفْر آخر است يعني سيزدهم و دو روز بعد از آن را و اگر در مكه مباند در دهه آخر ذيحجه آن
سه روزه را بگريد و اگر از او فوت شد اگر خواست در راه ميگريد و گر نه وقتي كه نزد اهلش
برگشت ده روز آنجا روزه بگريد .
 - ٢هر كس هدي نيابد و بخواهد سه روز روزه خود را جلو بيندازد و قبل از هشتم روزه بگريد در
دهه اول ذيحجه ميتواند .
 - ٣روزه اين سه روز بايد پشت رس هم باشد و همينطور هفت روز ديگر آن كه بعد از بازگشت
در واليت خودش ميگريد و بني سه روز و هفت روز را تفريق ميكند و رخصتي هم رسيده كه ده
روز را يكجا بگريد .
 - ٤هر گاه شخص نزد اهل خود برگشت و روزه نگرفته و هديي پيدا كند و ممكن باشد كه در
ذيحجه ذبح شود آنرا ميفرستد كه در ذيحجه از طرف او ذبح كنند .
 - ٥رخصتي رسيده براي كيس كه هدي پيدا منيكند كه تا روز عيد قربان صرب كند و اگر تا آن وقت
پيدا نكرد او از كساين است كه هدي نيافته .
 - ٦انسان لباسهاي آبرومند خود را براي خريد قرباين منيفروشد اگر در حد توان خود قرباين پيدا
كرد ذبح ميكند و گر نه روزه ميگريد .
 - ٧هر كس بعلت عارضهاي يا فرامويش يا جهل روزه سه روز را در ماه ذيحجه نگرفت تا ماه محرم
رسيد بر اوست كه گوسفندي در م ٰني ذبح كند و روزهاي ديگر الزم نيست كه بگريد .
 - ٨هر كس حج متتع منود و هدي نيافت و سه روز روزه گرفت و پيش از آنكه هفت روز ديگر را
روزه بگريد از دنيا رفت بر گردن و ّيل او نيست كه از جانبش روزه بگريد .
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صفحه ٣٨٣
 - ٩هر كه حج متتع منود و هدي نيافت و قبل از روزه گرفنت از دنيا رفت و ّيل او بايد از طرفش
روزه بگريد .
 - ١٠بچه هر گاه هدي براي او پيدا نشد ويل او از طرفش روزه ميگريد .
 - ١١هر كس قيمت را حارض دارد اما قرباين پيدا منيكند كه بخرد پول را نزد كيس از اهل مكه
ميگذارد و امر ميكند كه تا ذيحجه باقي است از جانب او بخرد و ذبح كند و اگر ذيحجه گذشت
و نيافت سال آينده بخرد .
 - ١٢هر كس تا روز نفر ( يعني سيزدهم ) مايل كه با آن قرباين كند نيافت و روزه سه روز را هم
نگرفت بعد قيمت قرباين را پيدا كرد قرباين منيكند و بايد روزه بگريد .
 - ١٣هر كس بقدر قيمت عادله قرباين پول دارد اما قرباين گران شود و او قادر بر خريد نباشد بعد
از ايام ترشيق ( يعني بعد از سيزدهم ) روزه ميگريد .
 - ١٤هر كه سه روز روزه گرفت بعد روزي كه از م ٰني خارج ميشود قرباين يافت روزه او برايش
كايف است و ميتواند قرباين خريده ذبح كند و روزه خود را نافله قرار دهد .
 - ١٥روزه هفت روز كه بعد از بازگشت مبنزل بايد بگريد چارهاي از آن نيست و منيتوان آنرا تبديل
به صدقه منود پس اگر توانست روزه ميگريد و اگر قادر نبود صرب ميكند تا وقتي كه بتواند و روزه
بگريد .
 - ١٦هر كس سه روز در مكه روزه گرفت و بعد تصميم گرفت هامنجا مباند صرب ميكند تا وقتي كه
بقاعده تصور كند اهل بالد او بواليت رسيدهاند آنوقت روزه ميگريد و نيز ميتواند كه هفت روز
روزه خود را بعد از يك ماه رشوع كرده و بگريد .
 - ١٧هر كه قبل از روز ترويه ( يعني هشتم ) روزه نگرفت بر او نيست كه روز ترويه و عرفه را
روزه بگريد و اگر از روي جهالت گرفت ميتواند روز عيد را هم روزه بگريد كه سه روز پي در پي
شود .
 - ١٨هر كس بجهت فديه نحر شرتي بر او الزم شد لكن نتوانست و نيافت ذبح هفت گوسفند او
را كايف است و اگر نتوانست هجده روز در مكه يا در خانه خودش روزه ميگريد .
صفحه ٣٨٤
فصل
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در قرباين ( عادي روز عيد قربان ) است و در آن مسائيل است :
 - ١سنت مؤكده است كه انسان براي خود قرباين منايد .
 - ٢مستحب است قرباين كردن براي خانواده .
 - ٣هر كس قرباين نيابد معذور است و چيزي بر او نيست .
 - ٤از طرف بچهاي كه در شكم است قرباين منيكنند .
 - ٥جايز است قرباين از طرف حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله بسم الله  -عيل (ع) هر سال از
طرف پيغمرب (ص) قوچي قرباين ميفرمودند و در وقت ذبح ميفرمودند  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو َّج ْه ُت َو ْجه َِي
الس ٰم ٰو ِ
ين اِنَّ َصل ٰوتۤي َو ن ُُسكۤي
ات َو االْ َ ْر َض َحنۤيفاً ُم ْسلِامً َو ٰما اَنَا ِم َن الْ ُم ْ ِ
رشكۤ َ
لِلَّذۤي فَطَ َر َّ
ين ا َللّٰ ُه َّم ِمنْ َك َو ل ََك ا َللّٰ ُه َّم ٰهذٰا َع ْن نَ ِب ِّي َك  ،و حرضت امري عليه
اي َو َم ٰامتۤي لِلّٰ ِه َر ِّب الْ ٰعالَمۤ َ
َو َم ْح ٰي َ
السالم ميفرمايد قرباين كن آنچه را كه وارد سال دوم شده باشد يا بزرگرت از آن و قرباين بخر كه
گوشها و چشمهاي آن سامل باشد پس وقتي خواستي آنرا ذبح كني رو به قبله كن و بگو َ :و َّج ْه ُت
الس ٰم ٰو ِ
ين اِنَّ َصل ٰوتۤي َو
ات َو االْ َ ْر َض َحنۤيفاً ُم ْس ِلامً َو ٰما اَنَا ِم َن الْ ُم ْ ِ
رشكۤ َ
َو ْجه َِي لِلَّذۤي فَطَ َر َّ
ين ٰال َرشۤ َيك لَ ُه َو ِب ٰذلِ َك ا ُ ِم ْرتُ َو اَنَا ِم َن
اي َو َم ٰامتۤي لِلّٰ ِه َر ِّب الْ ٰعالَمۤ َ
ن ُُسكۤي َو َم ْح ٰي َ
ين ا َللّٰ ُه َّم ِمنْ َك َو ل ََك ا َللّٰ ُه َّم ت َ َق َّب ْل ِم ّنۤي ب ِْس ِم اللّٰ ِه الَّذۤي الٰ اِلٰ َه اِالّٰ ُه َو َو اللّٰ ُه اَك َ ُْرب َو َص َّيل
الْ ُم ْسلِمۤ َ
اللّٰ ُه َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو َع ٰيل ا َ ْهلِ بَ ْي ِتهۤ  ،آنگاه بخور و بخوران  .اصل حاشيه از مرحوم آقاي حاج
زينالعابدين خان است كه ترجمه آن در اينجا ذكر شده .
.
 - ٦هرگاه قربانيها كمكم گران شوند تا جايئ كه انسان نتواند قرباين كند قيمت اول و وسط و آخر
را جمع كرده قسمت بر سه ميناميد و آن را صدقه ميدهد .
 - ٧جايز است كه در عيد قربان قوچي از طرف خود و اهل بيتش قرباين كند .
 - ٨قرباين ميكند قوچي املح ( قوچي كه پشمهاي آن سفيد آميخته به سياه باشد ) و شاخدار و نر
و چاق پس اگر قوچ چاقي پيدا نكرد بز نري يا ميشينه يا بزي كه بيضه آنرا نرم كردهاند و اگر
نيافت ميش مادهاي كه چاق باشد قرباين ميكند .
 - ٩سزاوار است كه قرباين ث َني باشد ( يعني داخل در سال دوم شده باشد ) يا بزرگرت از آن .
صفحه ٣٨٥
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 - ١٠سزاوار است كه دو گوش و دو چشم آنرا مالحظه منايند كه عيبي نداشته باشد .
 - ١١قدري از قرباين را خورده و باقي را به قانع و ُم ْع َ ّرت ميدهند ( و معرت كيس است كه بر تو
ميگذرد و سؤال منيكند ) و اهداء به همسايگان اگر مسكني باشند مانعي ندارد پس قدري براي آنها
ميفرستد و قدري به ساير مساكني ميدهد .
 - ١٢مستحب است كيس كه پول قرباين را ندارد قرض كند و قرباين منايد .
 - ١٣مستحب است كه وقت ذبح دعاي مأثور را بخوانند و بسياري از احكام قرباين در فصول قبل
گذشت .
مقصد ششم
در رس تراشيدن و تقصري است و متعلقات آن دو و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١از سنت است كه حاجيان اعم از اينكه حج مفرد يا قران يا متتع بجا آورند و همچنني كيس كه
عمره مفرده ميگذارد بعد از ذبح كيس كه عمره مفرده ميگزارد نيز ممكن است قرباين سوق دهد و
ذبح كند  .م .
رس برتاشند يا آنكه تقصري كنند ( يعني مو يا ناخن خود را كوتاه كنند ) و تراشيدن رس افضل است .
 - ٢براي كيس كه براي اولني بار حج ميكند سزاوار است كه رس را برتاشد اگر چه رسش زخمهايئ
داشته باشد اما كيس كه قبالً حج كرده بني رس تراشيدن و تقصري مخري است .
 - ٣كيس كه موهاي خود را چسبانده باشد با صمغ يا شبه آن يا تابيده باشد و فتيله كرده باشد يا
اويل است و تأكيدش بيشرت است و روايت شده كه بر
پشت رس جمع كرده باشد رس ترايش براي او ٰ
چنني كيس رس تراشيدن واجب است .
 - ٤سزاوار است كه رس را روز نحر در م ٰني برتاشد بعد ناخنهاي خود را گرفته و شارب خود را نيز
كوتاه ميكند و از اطراف ريش هم قدري كوتاه منوده و غسل ميكند .
 - ٥هر كس قرباين خود را خريده و براي ذبح دست و پاي آن را بسته و در كنار منزلگاه يا خانه
خود نهاده و قيمت آنرا پرداخته و آن قرباين باو تعلق گرفته ميتوان
صفحه ٣٨٦
درباره او گفت كه هدي او ِ
مبحل خودش رسيده پس اگر دوست داشت كه قبل از ذبح رس برتاشد
ميرتاشد .
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 - ٦هر كس پيش از ذبح رس برتاشد تيغ را مجددا بر رس خود مرور ميدهد و چيزي بر او نيست
لكن ديگر اين كار را نكند .
 - ٧چون خواستي رس خود را برتايش رو بقبله كن واز پيش رس رشوع منا از كنار دو استخوان
برجسته در برابر گوشها و دعا كن مبأثور و موي خود را در م ٰني دفن كن .
 - ٨سزاوار نيست كه قبل از رس ترايش زيارت خانه منايند مگر آنكه از روي فرامويش باشد .
 - ٩هر كه قبل از رس تراشيدن زيارت خانه كند با آنكه ميداند اين كار براي او سزاوار نيست
مستحب است كه خون گوسفندي را بريزد .
 - ١٠هر كه پيش از تقصري زيارت خانه كند و طواف و سعي منايد مانعي ندارد تقصري ميكند و
طواف حج را دوباره بجا ميآورد و سعي ميناميد بعد طواف نساء رابجا ميآورد بعد ديگر هر چيزي
كه براي او حرام شده بود حالل ميشود .
 - ١١هر كه فراموش كند كه از موي خود كوتاه كند يا رس را برتاشد تا از منٰي بريون رود مبني
برميگردد تا موي خود را با تراشيدن يا كوتاه كردن در منٰي بريزد و نيز ميتواند در راه يا هر جا
باشد رس را برتاشد لكن در غري م ٰني كراهت دارد كه موي خود را بريزد .
 - ١٢مستحب است كه مو را در منٰي در چادر خود دفن كند .
 - ١٣مكروه است كه مو را از منٰي خارج كنند و هر كه بريون برد بر او است كه به منٰي برگرداند .
 - ١٤هر كس در مكه رس خود را برتاشد موي خود را به م ٰني برميگرداند .
 - ١٥هر كس از روي سهو بعد از عمره متتع قبل از تقصري رس را برتاشد بايد خوين بريزد و چون روز
نحر شود و هنگام حلق باز تيغ را بر رس مرور ميدهد .
 - ١٦كيس كه رسش مو ندارد تيغ را بر رس مرور ميدهد .
 - ١٧كيس كه حج مفرد بجا ميآورد و بعد از ورود مبكه طواف كرده و سهوا ً تقصري
صفحه ٣٨٧
منايد و بعد از تقصري يادش آيد كه مفرد است چيزي بر او نيست هر وقت كه مناز خواند از نو
تلبيه بگويد .
 - ١٨هر كس هدي مرياند رس را بعد از قرباين كردن ميرتاشد .
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 - ١٩جايز است رس ترايش را تا وقت خروج از مكه عقب بياندازند يعني اگر تقصري را اختيار
منودهاند .
 - ٢٠هر كس روز عيد قربان رس تراشيد از هر چه كه با احرام بر او حرام شده بود محل ميگردد
مگر زنان و چون طواف نساء منايد همه چيز بر او حالل ميشود .
 - ٢١مكروه است كه قبل از طواف زيارت و سعي لباس بپوشند و رس را بپوشانند و عطر بزنند و
زعفران بخورند و دوست داشتهاند كه طواف و سعي را در لباس محرمني و به هيأت آنها انجام
دهند .
 - ٢٢كيس كه رس تراشيده و محل شده صيد حرمي بر او حرام است اگر چه كه احكام صيد احرامي
ديگر از او برداشته شده باشد .
 - ٢٣بايك نيست كه ( بعد از رس تراشيدن ) حناي بدون عطر بر رس مبالند .
 - ٢٤كراهت لباس پوشيدن و عطر زدن بعد از رس تراشيدن براي كسيكه حج متتع ميگزارد بيشرت
است تا كيس كه حج مفرد بجا ميآورد .
 - ٢٥روايت شده كراهت عطر زدن تا پيش از طواف نساء است .
 - ٢٦رس تراشيدن بر زنها نيست و كايف است براي آنها كه از موي خود قدري بچينند .
 - ٢٧روايت شده كيس كه در نفْر اول از م ٰني بريون رود ( يعني بعد از زوال روز دوازدهم )
منيتواند تا قبل از نفْر مردم يعني زوال سيزدهم شكار كند .
مقصد هفتم
در زيارت خانه است و متعلقات آن و در آن مسائيل است :
 - ١چون در روز عيد قربان از اعامل م ٰني فارغ شدي غسل كن و به مكه برو و خانه خدا را زيارت
كن .
 - ٢غسل براي زنها مستحب است هامنطور كه براي مردان مستحب است .
صفحه ٣٨٨
 - ٣چون غسل زيارت كني مادام كه آنرا با حديث كه وضو را ميشكند نقض نكردهاي ميتواين زيارت
خانه منايئ و اگر محدث شدي و غسل تو شكست غسل را اعاده ميكني .
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 - ٤چون غسل كردي مستحب است كه ناخن بگريي و از شارب و اطراف ريش خود كوتاه منايئ .
 - ٥مستحب است زيارت خانه در روز نحر و براي كسيكه حج متتع ميكند تأكيد دارد و جايز است
كه زيارت را عقب بياندازند تا بعد از ايام ترشيق اما مرد تا طواف نساء بجا نياورده زن بر او حالل
نيست و تا طواف زيارت نكرده استعامل طيب براي او مكروه است .
 - ٦چون روز عيد به در مسجد رسيدي آنجا ميايستي و دعاي مأثور را ميخواين بعد ميآيئ كنار حجر
االسود و بر آن دست مياميل و آنرا ميبويس و اگر نتوانستي همني اندازه دست را بر آن بكش و
دست خود را ببوس و اگر اين كار هم مقدور نبود رو بآن كن و تكبري بگو و دعاي مأثور را بخوان .
 - ٧طريقه طواف زيارت آن است كه هفت دور برتتيبي كه گذشت بر خانه طواف كني و اين
طواف واجب است بعد در نزد مقام ابرهيم (ع) دو ركعت مناز بخوان و در آنها سوره قل هو الله
احد و قل يا ايها الكافرون را ميخواين بعد برگرد و اگر توانستي حجر را ببوس و رو بآن كن و تكبري
بگو و برو بطرف صفا كه سعي كني .
 - ٨بعد از طواف خانه واجب است برتتيبي كه قب ًال گفته شد هفت دور بني صفا و مروه سعي كنند
و از صفا رشوع ميكني و به مروه ختم ميناميئ و چون سعي را بآخر رساندي از هر چه محرم شده
بودي محل ميشوي بجز زن .
 - ٩چون از سعي فارغ شدي به مسجد برگرد و طوايف بجا آور و اين طواف طواف نساء است و
بعد از آن دو ركعت مناز نزد مقام ابرهيم بخوان و در اين وقت ديگر هر چه بواسطه احرام بر تو
حرام شده بود حالل ميشود و از متام اعامل حج فارغ شدهاي .
صفحه ٣٨٩
 - ١٠مردي كه براي مرتبه اول حج ميكند مستحب است كه وارد خانه شود و دخول در خانه براي
زنان الزم نيست لكن اگر داخل بشوند فضيلت دارد .
 - ١١مستحب است غسل براي دخول به كعبه .
 - ١٢با كفش وارد خانه مشو و آب دهان و مخاط در آن نيانداز و چون داخل شوي دعاي مأثور را
بخوان و سعي كن بني دو ستون بر سنگ مرمر قرمز مناز كني و اگر نتوانستي پائنيتر از آن و به هر
زاويه خانه برو و دعاي مأثور را بخوان و اگر نتوانستي رو به هر زاويه بكن و هر دعايئ كه
خواستي بنام و اگر توانستي در هر زاويه دو ركعت مناز بجا آور .
 - ١٣مناز واجب را مكروه است كه در خانه كعبه بخواين اما نافله مانعي ندارد و احكام آن در
كتاب مناز گذشت .
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 - ١٤مستحاضه طواف خانه ميكند و مناز ميخواند اما داخل خانه منيشود .
 - ١٥جايز نيست كه مرشك داخل خانه شود .
مقصد هشتم
در بازگشت به منٰي است و اعامل آن و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه ليايل ترشيق را در م ٰني بيتوته منايند و آنها عبارتند از شبهاي يازدهم و
دوازدهم و سيزدهم ذيحجه .
 - ٢هر كس روز براي زيارت خانه از م ٰني خارج شد و زيارت كرد و بعد خواب بر او غالب گشت و
صبح در مكه بيدار شد بايد خوين بريزد و نزد خدا استغفار كند و ديگر اين كار را نكند .
 - ٣اگر چنني كيس در طول شب در مكه مشغول عبادت پروردگار بوده چيزي بر او نيست .
 - ٤اگر از مكه برگردد و از عقبه َم َدن ّيني بگذرد و بخوابد يعني بريون م ٰني چيزي بر او نيست لكن
مستحب است كه گوسفندي ذبح كند .
 - ٥اگر قبل از غروب يا اول شب از م ٰني براي زيارت مبكه رود بايد صبح به م ٰني
صفحه ٣٩٠
برگشته باشد يا از مكه خارج شده باشد كه اگر در مكه صبح كند بايد صدقهاي بدهد يا خوين
بريزد .
 - ٦اگر بعد از نصف شب از م ٰني بريون آمد رضري ندارد كه در غري منٰي صبح كند .
 - ٧مكروه است كه قبل از طلوع فجر شبانه از م ٰني به مكه روند .
 - ٨جايز است زيارت كردن در ايام ترشيق يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم لكن ماندن در منٰي
افضل است .
 - ٩امام روز نَفْر ثاين ( يعني سيزدهم ) مناز ظهر را در مكه ميخواند پس بايد قبل از زوال از م ٰني
حركت كند .
 - ١٠مردم ميتوانند در صوريت كه از رفث و فسوق و جدال و صيد و آنچه كه خدا در احرام بر آنها
حرام فرموده بود اجتناب كرده باشند روز دوازدهم منٰي را ترك كنند كه اين نَفْر اول است در
اصطالح و هر كه در نفر اول از منٰي بريون رفت از صيد و شكار اجتناب ميكند تا مردم در نفر ثاين
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كه سيزدهم است از منٰي بريون روند و چون كيس خواست در نفر اول خارج شود بعد از زوال
دوازدهم خارج ميشود و نيز ميتواند كه پيش از زوال خارج شود وقتيكه روز بلند شد جمرات را
رمي ميكند و بريون مريود اگر چه كه اين كار مكروه است .
 - ١١هر كس در م ٰني بود تا شب سيزدهم فرا رسيد از م ٰني بريون منريود و هامنجا ميخوابد .
 - ١٢هر كس تا سيزدهم بريون رفنت از منٰي را عقب انداخت ديگر تفاوت منيكند كه قبل از زوال
خارج شود يا بعد از زوال .
 - ١٣جايز است كه مرد بارهاي خود را در روز نفر اول قبل از ظهر جلو بفرستد و خود بعد از زوال
بريون رود يا مباند تا وقت نفر ثاين يعني روز سيزدهم خارج شود .
 - ١٤افضل آنست كه بعد از بريون رفنت از م ٰني به مكه برنگردند .
 - ١٥مستحب است وقتي به حصباء رسيد فرود آيد و بر پشت بخوابد و قدري اسرتاحت كند بعد
هر جا خواست برود و اين عمل اسمش تحصيب است و حصباء
صفحه ٣٩١
هامن بطحاء است .
 - ١٦مستحب است وداع خانه در وقتي كه ميخواهد از مكه برود پس هفت دور براي وداع طواف
ميكند و اگر توانست ركن مياين و حجر االسود را در هر دور استالم ميكند و گر نه در دور اول و
آخر استالم حجر و ركن مياين ميناميد و اگر نتوانست چيزي بر او نيست بعد نزد مستجار مريود و
بهامن صورت كه در طواف ذكر شد و در روايت رسيده عمل ميكند بعد ميآيد كنار زمزم و از آن
مينوشد و بر بدن خود منرييزد و در حاليكه دعاي مأثور را ميخواند بريون مريود و چون به در
مسجد رسيد به سجده ميافتد و بعد خارج ميشود .
 - ١٧هر كس وداع خانه را فراموش كرد يا مانعي رسيد و موفق بر وداع نشد چيزي بر او نيست .
منسك سوم
در عمره مفرده است ( يعني عمرهاي كه متصل به حج نيست ) و در آن مسائيل است :
 - ١عمره مثل حج براي بندگان فريضه است .
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 - ٢هر كس حج مفرد بجا آورد بر او واجب است كه عمره مفردي هم بجا آورد و هر كس آن دو
را مقرون بهم منايد يعني متمتع به عمره شود بسوي حج ( يعني حج متتع بجا آورد ) همني عمره
متتع او را كايف است ( و عمره واجب خود را بجا آورده ) .
 - ٣مستحب است كه مكررا ً قرب ًة ايل الله عمره بجا آورند .
 - ٤سال دوازده ماه است و در هر ماه عمرهاي قرار داده شده ديگر هر وقت از ماه كه ميرس شد
و افضل عمرهها عمره ماه رجب است .
 - ٥هر كس يك شبانه روز از ماه رجب مانده محرم شود عمره او رجبيه است اگر چه كه اعامل
عمره را در ماه ديگر بجا آورد .
 - ٦مانعي ندارد كه در ماههاي حج  ،عمره مفرده بجا آورند .
 - ٧هر كس در ماههاي حج يعني شوال و ذيقعده و ذيحجه عمره مفرده بگذارد و مباند تا وقت
حج سزاوار است كه همراه مردم حج مفردي بجا آورد و اگر روزي كه
صفحه ٣٩٢
عمره گذارده نيت متتع كرده او متمتع است ( يعني حج متتع بجا ميآورد ) و همينطور اگر در نظر
او بوده روزي كه عمره بجا آورده كه بعد از عمره در مكه مباند تا وقت حج و حج منايد چنني كيس
هم اگر مباند و حج منايد حج متتع بجا ميآورد .
 - ٨در ايام ترشيق عمرهاي نيست پس اگر مردي روز نحر يا در ايام ترشيق وارد شود منيتواند عمره
بجا آورد بلكه محرم ميامند تا ايام ترشيق بگذرد و بعد از آن يعني روز چهاردهم ميتواند طواف و
سعي كرده و محل شود و اگر حج بر گردن او بوده بايد سال آينده حج كند .
 - ٩هر كس حج مفرد بجا آورد و بآخر رساند و رس برتاشد ميتواند عمره بجا آورد ولو آنكه در
ذيحجه باشد .
 - ١٠طريقه عمره اينطور است كه از ييك از ميقاتهاي آفاقيه محرم شود ( يعني ميقاتهاي معيني كه
براي وارد شوندگان از هر طريف قرار داده شده ) يا اگر بني ميقات و مكه منزل دارد از منزل خودش
محرم ميشود يا از ميقاتهايئ كه اطراف حرم هست پس مريود تا وقتي كه به مسجد برسد آنگاه
طواف ميكند و نزد مقام مناز طواف را ميخواند بعد بريون مريود و بني صفا و مروه سعي ميناميد
بعد تقصري ميكند يا رس ميرتاشد بعد برميگردد به خانه خدا و طواف نساء بجا ميآورد و در اين
وقت از هر چه كه محرم شده بود محل ميشود و اگر قرباين رانده است در مكه در محل جزوره
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كه بني صفا و مروه است آنرا ذبح ميكند و احكام هر يك از اعامل عمره در ضمن مباحث و مناسك
سابقه گذشت و ميتواين كه بآنها رجوع كني .
متام شد كتاب حج از كتب جامع بر دست مصنف آن پنج روز مانده از ماه ربيع الثاين از ماههاي
سال هزار و دويست و هشتاد و شش حامداً مصلّياً مستغفرا ً .
***
متام شد ترجمه كتاب حج از كتاب مبارك جامع در ماه ربيعاالول سنه  ١٤١٢هجري قمري و صيل
الله عيل محمد و آله الطيبني الطاهرين و لعنة الله عيل اعدائهم اجمعني .
صفحه ٣٩٣
*****
صفحه ٣٩٤
كتاب ا َميان ( ق ََسمها )
و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در مطالبي است كه به خود قسم مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس قسم ياد كند بر انجام كاري كه از حيث دين يا دنيا داراي رجحان و مزيتي باشد بر
عهده اوست كه آن كار را انجام دهد .
 - ٢هر كس قسم بخورد كاري را انجام دهد كه از جهت دين يا دنيا كار خوب و درستي نيست
قسم او منعقد نشده و انجام آن كار بر گردن او نيست .
 - ٣هر كس قسم ياد كند بر انجام يا ترك عميل كه نه راجح است و نه مرجوح ( يعني نه حسني
دارد و نه عيبي ) اين قسم چيزي نيست ( كه عمل بآن واجب باشد ) لكن عمل كردن بآن احوط
است .
 - ٤جايز است كه مرد بدروغ براي خالص شدن مرد مسلامين يا نجات مال او از شخص متعدي كه
تعدي بآن مسلامن ميكند قسم بخورد و چنني قسمي اجر هم دارد .
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 - ٥هر كس براي چيزي سوگند ياد كند آنوقت متوجه شود كه خالف آن از جهت دين يا دنيا بهرت
است بر خالف قسم خود هامن بهرت را انجام ميدهد .
 - ٦هر كس بدروغ قسمي بخورد كه باعث شود بظلم مال مسلامين گرفته شود يا حق آن مسلامن
را باو ندهند پس اين قسم قسم غموس است كه موجب دخول در آتش ميشود و از كباير است .
 - ٧قسم به خدا خوردن اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و بدتر از آن زياد
قسم خوردن است .
 - ٨قسم غموس خانهها را خايل ميكند و نسل را قطع ميكند و باعث فقر در اوالد
صفحه ٣٩٥
شخص و رفنت بجهنم ميشود و تا چهل شب انتظار مريود كه عقوبتهاي اين عمل واقع شود .
 - ٩جايز است كه انسان از روي تقيه براي نجات دادن خود و مالش يا براي نجات برادرش يا مال
او قسم بخورد پس اگر ديدي كه فايده دارد بدروغ قسم بخور و اگر ندارد مخور .
 - ١٠هر كس براي او قسم به خدا خوردند بايد رايض شود و گر نه او از خدا نيست ( يعني معتقد
باو منيباشد ) .
 - ١١گفنت َعلِ َم اللّٰ ُه و ا َللّٰ ُه يَ ْعلَ ُم يعني خدا دانست يا خدا ميداند در قول دروغ جايز نيست .
 - ١٢سزاوار است اجالل پروردگار باين طريق كه رضر بكند و قسم نخورد در حايل كه صرب ميكند و
در بيشرت از يس درهم اجازه دادهاند كه قسم بخورد .
 - ١٣مستحب است كه براي اجالل پروردگار شخص منكر را قسم ندهند .
مقصد دوم
در رشوط قسم است و در آن مسائيل است :
 - ١وقتي كه والدين حارض باشند بچه قسم منيخورد قسم بچه وقتي كه والدين او حارض باشند جز
با اجازه آنها منعقد منيشود و قسم مملوك جز باذن موال و قسم زن جز باذن شوهرش منعقد
منيشود  .اصل حاشيه از مرحوم آقاي حاج زينالعابدين خان (اع) است كه در اينجا ترجمه آن ذكر
شده .
.
صفحه | 376

مويل حارض است بر مملوك قسمي نيست .
 - ٢وقتي كه ٰ
 - ٣وقتي كه شوهر حارض باشد بر زن قسمي نيست .
 - ٤قسم به غري خدا جايز نيست و هر قسمي كه بغري خدا باشد از قدمهاي شيطان است ( يعني
بالقاء اوست ) .
صفحه ٣٩٦
 - ٥جايز است قسم به خداي قرآن لكن بييك از سورههاي آن نبايد قسم بخورد .
 - ٦اگر شخص بگويد كه قسم ميخورم يا سوگند ياد ميكنم اعتباري ندارد مگر آنكه بگويد قسم
بخدا .
 - ٧مكروه است قسم باينكه بگويد نه به جان تو و جان فالين و نقل شده از امئه عليهم السالم
قسم خوردن باين الفاظ كه فرمودهاند  :بجان تو و بحق تو و قسم به قرابت من با رسول خدا و
قسم به خانه خدا .
 - ٨قسمي كه بغري خدا باشد منعقد منيشود پس اگر قسم به غري خدا خورد بدون قصد عقد قسم
و قصدش فقط تشديد و تأكيد بود يا تكريم اين كار لغوي است و قسم خوردن بغري خدا هر گاه
واقعا مقصود او قسم خوردن باشد حرام است .
 - ٩جايز نيست قسم خوردن باينكه از اهل بيت عليهم السالم بري باشد .
 - ١٠جايز نيست كه بگويد اگر چنني نكنم يهودي باشم يا نرصاين باشم .
 - ١١قسمي كه در حال غضب خورده باشد يا به اجبار سلطان و يا آنكه ديگر مردم او را بزور
وادار كرده باشند قسم نيست .
 - ١٢هيچ قسمي منعقد منيشود مگر آنكه ذكر خدا در آن باشد مثالً اگر بگويد بر گردن من چنني
باشد يا اگر چنني كنم زنم مطلقه باشد يا بندهام آزاد باشد يا غري اين دو از بيانايت كه ذكر خدا در
آنها نيست قسم او منعقد منيشود .
 - ١٣جايز است به ظامل بگويند قسم بخور كه از حول و قوه خداوند بري بايش و باين نحو ميگويد
كه اگر دروغگو باشد از حول و قوه پروردگار بري بوده و ملتجي به حول و قوه خودش باشد .
 - ١٤قسم منيخورد شخص مگر از روي علم نه وقتي كه فقط شك يا ظني برده است .
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 - ١٥بناي قسم بر امري است كه در دل است و بر نيتي كه مظلوم دارد نه بر نيت ظامل پس اگر
قسم خورنده مظلوم باشد بنا بر نيت او است و اگر قسم دهنده مظلوم باشد بنا بر نيت او است .
صفحه ٣٩٧
مقصد سوم
در اموري است كه بر آن قسم ميخورند و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس قسم بخورد براي امري در زمان گذشته اگر راست باشد مشكيل نيست و االّ دروغي
است كه گفته پس بايد از خداوند طلب بخشش كند .
 - ٢مكروه است كه بازار كاال و تجارت خود را با قسمهاي راست گرم منايد .
 - ٣سزاوار است چيزي كه قسم ميخورد كه آنرا انجام دهد از جهت دين يا دنيا رجحاين داشته باشد
و چيزي كه قسم ميخورد كه انجام ندهد از نظر دين و يا دنيا مرجوحيت و عيبي داشته باشد و
كاري كه نه حسني دارد و نه عيبي ارزش قسم خوردن ندارد .
 - ٤جايز نيست كه انسان بر انجام گناهي قسم ياد كند مث ًال قسم بخورد كه قطع رحم منايد ( يعني
نييك به خويشاوندان را ترك كند ) يا حرامي را حالل كند يا حاليل را حرام منايد .
 - ٥هر كس قسم بخورد كه ديگر چيزي براي اهل خود نخرد پس بخرد براي آنها ولو آنكه كس
ديگري را هم داشته باشد كه خريد منايد .
 - ٦جايز نيست قسم خوردن بر ترك طيبات و ترك اموري كه حالل هستند مثالً قسم بخورد كه
نكاح نكند يا هميشه روزه بگريد يا نخوابد .
 - ٧هر كس قسم بخورد كه پياده به حج برود آنوقت نتواند سواره مريود و قرباين همراه خود ميربد
.
 - ٨هر كس قسم بخورد كه بنده خود را بزند اگر او را عفو كند به تقوي نزديكرت است .
 - ٩هر كس براي طلبكار خود قسم بخورد كه از شهر خارج نشود مگر با اطالع او آنگاه از رضري
برتسد  ،خارج شود و چيزي بر گردن او نيست .
 - ١٠هر گاه زين به مردي وصيت كند و مايل را باو بسپارد و بگويد كه اين مال متعلق بفالن مرد
است و اين زن راستگو و درستكار باشد پس ويص ميتواند براي وارث قسم بخورد كه شام چيزي
پيش من نداريد لكن اگر زن راستگو و درستكار نباشد
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صفحه ٣٩٨
ويص قسم منيخورد و حق آن زن از مالش باندازه ثلث است كه وصيت كند .
 - ١١جايز است با قسم دروغ انسان به حق خود برسد .
قسم از القاءات شيطان
 - ١٢هر كس قسم بخورد و بگويد كه فرزند خود را رس خواهد بريد اين َ
است .
 - ١٣جايز است قسم خوردن بدروغ براي خالص كردن مسلامين يا براي نجات دادن مال او .
 - ١٤هر كس قسم بخورد كه به كنيزي كه متعلق به ديگري است دست نخواهد زد آن وقت آن
كنيز بارث باو برسد مانعي از مس او نيست .
 - ١٥هر كس بعوض مال خودش كه ظاملي آنرا گرفته مايل از ظامل بدستش افتاد براي او جايز است
قسم بخورد كه چيزي نزد من نداري .
 - ١٦سزاوار است كه در قسم ان شاء الله بگويند پس اگر هامن وقت ان شاء الله گفت براي
شكسنت قسم كفارهاي ندارد و اگر فراموش كرد ميتواند از آن وقت تا چهل روز هر وقت متذكر شد
ان شاء الله بگويد .
 - ١٧هر كس قسم خورد و ان شاء الله نگفت خدا او را مبتال ميكند باينكه خالف آنرا انجام دهد و
قسم خود را بشكند .
 - ١٨مستحب است كه قسم برادر ديني را هر گاه آن قسم از نظر دين اشكايل ندارد بپذيرند و
تصديق كنند .
مقصد چهارم
در كفارات است و مطالبي كه متعلق بآنها ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه بهرت از قسم خود ديدي قسم را رها كن و چيزي بر تو نيست و هامن پرداخنت به ام ِر
بهرت كفاره قسم تو است .
 - ٢هر كس قسم بخورد كه هر گاه كنيز خود را به سفر بربد بر گردن او باشد كه بندهاي آزاد كند
كه قيمت آن صد دينار باشد به سفر بردن آن كنيز حرام نيست لكن هر گاه او
صفحه ٣٩٩
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را برد بايد بندهاي كه صد دينار قيمت داشته باشد آزاد كند .
 - ٣كيس كه قسم بخورد كنيز خود را نفروشد و باو حاجت دارد و نگهداشنت او هم فايده دارد بايد
به قسم خود وفا كند .
 - ٤كيس كه به غري خدا قسم بخورد كفارهاي بر او نيست .
 - ٥هر كس به برادر ديني خود بگويد ٰال ا ََب ل ََك يعني يب پدر شوي يا الٰ ا ُ َّم ل ََك يعني يب مادر شوي
بايد چيزي صدقه بدهد و هر كه بگويد نه قسم بجان پدرم كفاره اين قول اين است كه بگويد
اشهد ان ال اله اال الله .
 - ٦هر كس برادر خود را قسم بدهد كه بخور اما او نخورد بر قسم دهنده چيزي نيست .
 - ٧هر كس قسم بخورد بر انجام عمل خويب يا بر ترك عمل بدي و قسم خود را بشكند بايد كفاره
بدهد .
 - ٨هر كس قسم بخورد عميل را بانجام رساند كه نه در آن خريي است و نه رشي آنگاه قسم خود
را بشكند چيزي بر او نيست .
 - ٩روايت شده درباره كيس كه قسم بخورد به بري بودن از دين خدا يا به براءت از خدا و پيغمرب
او پس بشكند آن سوگند را  ،در مورد اول كفاره او اين است كه سه روز روزه بگريد يا آنكه به ده
نفر مسكني صدقه بدهد و در مورد دوم ده مسكني را اطعام ميكند و بهر نفر يك مد يعني نزديك
يك چارك گندم ميدهد مد تقريباً  ٧٠٧گرم است .
و از خداوند طلب مغفرت ميكند و اين هر دو حمل بر استحباب ميشوند .
 - ١٠كفاره بعد از شكسنت قسم است .
 - ١١كفاره قسم اطعام ده نفر مسكني است باندازه متوسط طعامي كه باهل خود ميدهد يا
پوشاندن ده نفر مسكني است يا آزاد كردن يك بنده هر كدام را انتخاب كرد عيبي ندارد و كيس كه
هيچيك از اين سه براي او ممكن نشد سه روز روزه بگريد و هر كس اين كار را هم نتوانست انجام
دهد از خداوند طلب مغفرت كند .
صفحه ٤٠٠
 - ١٢اطعام هر مسكني با يك مد گندم است و يا يك مد باضافه يك حفنه آرد ( و حفنه دو دست
پر است ) و پوشاندن مسكني به دو جامه است و روايت شده يك ثوب و شايد كه دو جامه در
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زمستان باشد و يك جامه در تابستان يا يك جامه در وقتي است كه كلفت باشد و دو تا وقتي است
كه نازك باشد .
 - ١٣اگر پيدا نكرد مگر پنج فقري را مثالً  ،دو روز بآنها طعام ميدهد و مانعي ندارد كه از نزديكان
او باشند .
 - ١٤به بچهها و زنها هم اگر طعام بدهد كايف است و روايت شده هر دو نفر بچه را يك نفر بزرگ
حساب ميكند و شايد اين در بچهاي است كه از بزرگ كمرت ميخورد و گر نه بسا بچهاي كه از
بزرگ بيشرت ميخورد .
 - ١٥اطعام كساين كه بر واليت و دوستي آل محمدند از طعام دادن به ضعفاء بهرت است .
 - ١٦جايز نيست كه در كفارات غالم كور و مبتال به جذام و ابلهي را كه عقلش ناقص است آزاد
كنند و همينطور است غالم بيامر زمني گري اما بندهاي كه دست او چالق باشد يا پايش لنگ باشد
مانعي ندارد .
 - ١٧جايز است كه بندهاي كه آزاد ميكنند بچه خردسايل باشد .
 - ١٨كفايت منيكند در كفاره آزاد كردن بنده مدبَّر ( مدبر بندهاي است كه موالي او باو ميگويد
پس از مردن من تو آزادي ) پس از موت شخيص كه آزاد كردن بر عهده او بوده بيل مگر آنكه در
حيوة خودش از تدبري عدول كرده باشد .
 - ١٩كفايت ميكند آزاد كردن بندهاي كه گريخته مادام كه از مرگ او اطالع نداشته باشد .
 - ٢٠هر گاه انسان چيزي بيشرت از قوت عيال خود ندارد او از كساين است كه منيتواند اطعام كند و
بپوشاند و بنده آزاد كند پس بر او است روزه گرفنت .
 - ٢١روزه سه روز پشت رس هم است و جدا جدا منيگريند .
 - ٢٢كيس كه از همه انواع كفاره عاجز باشد پيش خدا استغفار ميكند .
صفحه ٤٠١
 - ٢٣هر گاه مملوك ( يعني بندهاي كه در ملك كيس است ) قسم خود را بشكند بايد روزه بگريد .
*****
صفحه ٤٠٢
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كتاب نذر و عهد
و در آن دو مطلب است و خامتهاي :
مطلب اول
در رشوط نذر است و اموري كه نذر بآنها منعقد ميشود و مطالبي كه متعلق به نذر است و در آن
مسائيل است :
 - ١مكروه است كه انسان با نذر يا عهد و يا قسم و يا غري اينها چيزي را بر خود واجب منايد .
يل كذا و
 - ٢انعقاد نذر و واجب شدن چيزي كه شخص نذر كرده است باين است كه بگويد لِلّٰ ِه َع َ َّ
كذا يعني براي خداست بر گردن من كه چنني و چنان كنم حال چه آنرا معلق به رشطي هم بكند و
چه نكند .
 - ٣هر گاه كيس بگويد بر عهده من است كه چنني كنم و نگويد براي خدا چيزي بر او واجب
منيشود مگر آنكه به مؤمني وعده دهد كه از باب وفاي به عهد انجام آن كار بر او واجب است .
 - ٤هر كه بگويد براي خداوند است بر گردن من نذري و چيز معيني را اسم نربد مثل روزه يا
صدقه يا غري اينها چيزي بر او واجب نشده اما مستحب است كه دو ركعت مناز بخواند يا شش روز
و يا يك روز روزه بگريد يا يك قرص نان و يا كفي گندم تصدق بدهد .
 - ٥انسان بالتزام مشغول الذمه ديگري منيشود مثالً بشخيص بگويد اگر براي تو چنني نكردم كذا و
كذا نزد من داري  ،و اين مادامي است كه قصد او وعده نباشد .
 - ٦در معصيت منيتوان نذر كرد مثل اينكه كيس نذر كند كه اگر توانستم رشايب بخورم مثالً آن وقت
بشكرانه آن فالن عمل را براي خدا بجا ميآورم .
صفحه ٤٠٣
 - ٧هر چه از نظر دين يا دنيا در آن منفعتي براي تو باشد ِح ْنث در قسم بر تو در آن نيست (
باين معني كه هر گاه از نذر و عهد خود عدول كردي و بجاي آن عمل ديگري كردي كه براي تو از
نظر دين يا دنيا منفعتي دارد يعني انجام آن نافعتر از كاري است كه نذر كرده بودي يا قسم
خورده بودي  ،در عدول از امر اول و پرداخنت به كار دوم گناهي نكردهاي و مؤاخذهاي از تو
منيشود ) .
 - ٨چيزي كه انسان نذر منوده و بر خود الزم كرده اگر طاعتي باشد وفاي بآن واجب است و اگر
معصيتي باشد واجب است ترك آن معصيت و پرداخنت به طاعت .
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 - ٩مسلم است كه با نذر كردن هامن چيزي كه انسان نذر كرده بر او واجب ميشود و رشط آن بر
ذمه او واقع منيشود مثالً كيس كه بگويد اگر مناز خواندم براي خدا است بر گردن من روزه يك روز
باين نذر آن مناز بر او الزم و واجب منيشود و فقط در صورت وفاء برشط و مناز خواندن آن روزه بر
او واجب ميشود .
 - ١٠هر كس نذر كرده باشد كه كنيز خود را نفروشد لكن بقيمت او محتاج شود ميفروشد آنرا جز
آنكه وفا كردن بآن نذر مستحب است .
 - ١١جايز نيست كه با نذر كردن نفس خود را از طاعتي گريزان كند مثالً بگويد اگر صله رحم
منودم براي خدا باشد بر گردن من كه پياده به خانه خدا بروم و همني طور است شكر خدا در
معصيت مثل اينكه بگويد اگر كشنت مرد مسلامين براي من مقدر شد بر گردن من باشد كه براي
خدا بجهت شكر فالن قدر صدقه بدهم و اين جايز نيست .
 - ١٢كيس كه نذر كند فرزند خود را قرباين منايد نذر او منعقد نشده جز آنكه سزاوار است قوچ
فربهي ذبح كند و گوشت آنرا به مساكني صدقه دهد .
 - ١٣هر كه نذر كند كه چيزي براي اهل خانه خود به نسيه نخرد آنگاه به مشقت بيفتند بايد به
نسيه بخرد و چيزي بر او نيست .
 - ١٤هر كس نذر كند كه ازدواج نكند و رسيّه يعني كنيزي براي خود اختيار نكند چيزي بر گردن
او نيست و همني طور است زين كه نذر كند كه بعد از شوهر خود هرگز
صفحه ٤٠٤
ازدواج نكند .
 - ١٥هر كس بخواهد زن بگريد و زن بگويد باين رشط با تو ازدواج ميكنم كه بر خود بگذاري از
براي خداوند كه مرا طالق ندهي و بر رس من زن ديگر نگريي و آن مرد همني عهد را بناميد بايد
برشطي كه با زن منوده وفا كند چونكه مؤمنني پاي رشط خود ايستادهاند .
 - ١٦هر كس نذر كند هديهاي ( بدرگاه خداوند ) بدهد كه قادر بر اهداء آن نيست و مالك آن
منيباشد چيزي بر گردن او نيست لكن اگر چيزي كه نذر كرده در ملك او باشد مثالً غالم يا كنيز
خود را نذر كرده آن را ميفروشد و با قيمت آن طۤيب ميخرد و كعبه را با آن معطر ميكند و اگر
چيزي كه نذر كرده مال سواري باشد چيزي بر گردن او نيست .
 - ١٧هر كه چيزي بريون طاقت خود نذر كرده باشد چيزي بر او نيست مگر مبقداري كه ميتواند و
اين از اموري است كه بايد در آن از خداوند استغفار كرده و ديگر چنني كاري نكند .
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 - ١٨هر كس نذر كند از روي غضبي كه قهرا ً او را وادار به نذر كرده چيزي بر او نيست و
همينطور است نذر در امري كه سزاوار است در آن نيت شكر داشته باشند و كيس نيت شكر نكند
و از روي غضبي آن نذر را بناميد ( يعني در حال عصبانيت امري را بر خود الزم كند ) چيزي بر او
نيست .
 - ١٩مكروه است كه انسان بسبب نذر يا غري آن چيزي را بر خود واجب كند .
 - ٢٠جايز است نذر كردن بدون اينكه رشطي در ميان بگذارند .
 - ٢١جايز است نذر بجهت دفع بالء بعنوان شكر .
 - ٢٢هر كس نذري بكند و رشطي قرار دهد بعد بفهمد كه قبل از نذر كردن او آن رشط صورت
پذيرفته بوده چيزي بر گردن او نيست .
 - ٢٣جايز نيست كه زن بدون اذن شوهر نذر كند ولو آنكه از مال خودش باشد .
 - ٢٤با بودن والدين فرزند منيتواند نذري بكند مگر باجازه آنها .
صفحه ٤٠٥
 - ٢٥مملوك منيتواند نذر كند مگر باجازه آقاي خود .
مطلب دوم
در انواع نذرهايئ است كه در اخبار رسيده و در آن مسائيل است :
 - ١هر كس نذر كند كه روز معيني از ايام هفته را روزه بگريد و آن روز منطبق بر عيد فطر يا عيد
قربان يا ايام ترشيق ( كه يازدهم و دوازدهم و سيزدهم از ذيحجه است ) گردد يا در آن سفري
برايش پيش آيد يا مريض شود آنروز را افطار كرده و يك روز بازاء هر روز كه افطار كرده استحباباً
قضا ميكند .
 - ٢هر كه نذر كند ايام معيني را روزه بگريد و چون بعض آن ايام را بگريد مريض شود آنچه را كه
گرفته حساب ميكند و براي باقي بازاء هر روز يك مد كمرت از يك چارك  ،حدود  ٧٠٧گرم .
به فقريي ميدهد و روايت شده به كيس كه از جانب او روزه بگريد در هر روز دو مد ميدهد .
 - ٣هر كس نذر كند روز خايص از هفته را روزه بگريد و برايش سفري پيش آيد افطار ميكند و قضا
منيناميد .
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 - ٤هر كه نذر كند كه يك ماه پشت رس هم روزه بگريد و چون پانزده روزه را گرفت مانعي پيش
آيد باقي را قضا ميكند و اگر كمرت از پانزده روز گرفته بوده از او پذيرفته منيشود تا وقتي كه يك
ماه متام روزه بگريد .
 - ٥زن هر گاه نذر كند دو ماه پياپي روزه بگريد روزه ميگريد و ايام عادت خود را بعد قضا ميكند و
از او پذيرفته است .
 - ٦هر گاه مردي نذر كند دو ماه پشت رس هم روزه بگريد پس ايامي چند را صائم باشد آنگاه چند
روز مريض شود بنا را بر هامن عددي ميگذارد كه گرفته بوده كم بوده يا زياد .
 - ٧روايت شده در كيس كه نذر كرده يك سال روزه بگريد و نتوانسته كه يك ماه
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متام و قدري از ماه ديگر را روزه ميگريد آن وقت مانعي ندارد كه روزه را قطع كند .
 - ٨هر كس نذر كند روزه يك ماه را و قيد خايص مثل پشت رس هم بودن و امثال آن قرار ندهد
براي او جايز است كه در اثناء روزه گرفنت افطار كند و بعد عدد را كامل منايد و روايت شده كيس
كه نذر كند زماين چند روزه بگريد پنج ماه روزه ميگريد يا در نذر خود گفته باشد حيني روزه ميگريم
يعني مديت بايد شش ماه روزه بگريد .
 - ٩هر كه بر خود گذاشت كه يك ماه در شهر معيني روزه بگريد و نگفت براي خدا پس قسمتي از
آن ماه را روزه گرفت و مسافرت كرد باقي را در شهر ديگر ميگريد .
 - ١٠هر كه نذر كند تا قيام قائم روزه بگريد و عارف باشد دامئا روزه ميگريد مگر ايام سفر و مرض
و ايام ترشيق ( يعني يازدهم  ،دوازدهم و سيزدهم ذيحجه ) و عيدين ( يعني عيد فطر و اض ٰحي
) كه اين ايام را افطار ميكند .
 - ١١هر كه نذر كند پياده حج كند پياده مريود آنگاه اگر عاجز شد سوار ميشود و چيزي بر او
نيست بيل مستحب است بدنهاي همراه بربد شرت ماده يا گاو مادهاي .
 - ١٢هر كه نذر كند پياده به بيت الله الحرام برود پس مانعي عارض او شود مستحب است بقدر
آنچه كه ميبايستي در سفر حج خرج كند صدقه دهد .
 - ١٣هر كس نذر كند پياده حج منايد راه رفنت او به رمي جمره متام ميشود و در روايتي رسيده
است وقتي كه جمره عقبه را رمي كرد و رس را تراشيد و روايت شده وقتي كه از عرفات بريون رفتي
و عمل بر همني آخري است .
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 - ١٤هر كه نذر كند پياده بخانه خدا رود و از آيب بوسيله ِمعرب ( يعني وسيله عبور از رودخانه )
بگذرد در آن ِمعرب ميايستد تا از آب رد شود .
 - ١٥هر كه نذر كند پياده حج منايد پس آن حج را به نيابت از ديگري بجاي آورد و پياده برود
براي او كايف است .
 - ١٦هر كه نذر كند اگر پرسي پيدا كرد او را بحج بفرستد يا از جانب او حج برود وفاي به نذر بر
او واجب است .
 - ١٧هر كه نذر كند كه اگر پرس او به سن بلوغ رسيد از طرف او حج كند يا او را حج
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بفرستد و بعد از آن اين پدر از دنيا برود و پرس بسن بلوغ برسد از محل تركه پدر خود حج ميكند
.
 - ١٨هر كه نذر كرده باشد كه قبل از ميقات محرم شود بايد باين عهد كه با خدا كرده وفا كند .
 - ١٩هر گاه زن نذر كند كه چهار دست و پا طواف كند هفت دور براي دستها و هفت دور براي
پاهاي خود بطور عادي طواف ميكند .
 - ٢٠هر كه نذر كند گندم يا گوشتي را بعنوان هدي ( براي خانه خدا ) بربد چيزي بر گردن او واقع
نشده چونكه هدي هامن بدنه يعني شرت يا گاو زنده است نه گندم و گوشت .
 - ٢١هر كه نذر كند هدي بربد ( براي خانه خدا ) بايد بدنهاي بربد شرت مادهاي كه آنرا تقليد و
اشعار ميكند و در عرفه با آن وقوف ميناميد و هر كه جزوري شرت نر يا مادهاي كه پنج سال را متام
كرده و وارد شش سال شده  .م .
نذر كند هر جا كه خواست آنرا نحر ميكند و هر كس بدنهاي نذر كند كه در كوفه آنرا بجهت شكر
نحر كند بايد در هامنجا نحر كند و اگر اسم شهري را نربده روبروي كعبه هامنجا كه محل نحر
شرتان است آنرا نحر ميكند .
 - ٢٢كيس كه نذر كند مال بسياري صدقه دهد هشتاد درهم صدقه ميدهد .
 - ٢٣هر كه مايل را نذر كند براي خدا آن مال از آن امام است .
 - ٢٤هر كه نذر كند چند درهم صدقه دهد هامن درهمها را ميدهد و آنها را تبديل بدينار منيكند .
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 - ٢٥هر كس در ايام غيبت نذر كند كه مرابطه منايد ( يعني برود در مرز مملكت اسالم و مرزباين
كند ) هر مبلغي را كه براي خرج اين عمل نيت كرده بود در امور ب ّر خرج ميكند چونكه مرابطه
حقي نيست مگر آنكه سلطان يا اعوان او شنيده باشند كه چنني نذري كرده كه در اين حالت به
نذر خود وفا ميكند .
 - ٢٦هر كس نذر كند كه متعه نگريد خوب است كه متعهاي بگريد تا جزو نذر كنندگان
صفحه ٤٠٨
در معصيت نباشد .
 - ٢٧هر كس آزاد كردن بندهاي را بر خود قرار دهد آنگاه بنده شل و لنگي را آزاد كند اگر اين
بنده از آنها باشد كه فروخته ميشود و بواسطه مرض آزاد كردن او الزم نشده از نذر كننده كفايت
ميكند .
 - ٢٨هر كه نذري بكند بعد خالف آن انجام دهد يعني چيزي را كه بر خود الزم منوده انجام ندهد
اگر وقت آن عمل را معني ننموده بوده چيزي بر او نيست هر وقت ممكن شد وفا ميكند و اگر
وقتي داشته و گذشته بايد كفاره بدهد به كفاره قسم و آن اين است كه يا بندهاي آزاد كند يا ده
مسكني را اطعام منايد يا بآنها لباس بدهد و هر كس اينها را نيافت سه روز روزه ميگريد و روايت
شده درباره كيس كه بر خود بگذارد براي خداوند كه مرتكب حرامي نشود آنوقت آن حرام را
مرتكب شود بايد بندهاي آزاد كند يا دو ماه پياپي روزه بگريد يا شصت مسكني را غذا دهد  .و شايد
كه اين عقوبت ارتكاب حرام باشد بعد از حرام كردن پروردگار و همچنني تأكيد اين شخص بر
حرمت كه آنرا با نذر خود مؤكد منوده و روايت شده در كيس كه روزه روز نذر را افطار كند بايد
دو ماه پشت رس هم روزه بگريد و عمل بر هامن حكم اول است ( كه در اول مسأله ذكر شد ) .
خامته
و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است وفاي به عهد هامنطور كه وفاي به نذر واجب است .
 - ٢هر كه با خدا عهد كند كه متام آنچه را كه مالك است صدقه دهد جايز است كه كم كم قيمت
آن اموال را صدقه دهد .
 - ٣كفاره خالف عهد منودن آزاد كردن بندهاي است يا روزه دو ماه پياپي يا اطعام شصت نفر
مسكني .
 - ٤واجب است كه مؤمن به معاهده خود يا رشطي كه با كيس ميكند يا وعدهاي كه با
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صفحه ٤٠٩
كيس ميگذارد وفا كند و هر كس بخواهد كه از اين مشكل نجات يابد در عهد و رشط و وعده ان
شاء الله بگويد و گر نه امر در عهدي كه ان شاء الله نگفته است بسيار سخت است .
*****
صفحه ٤١٠
كتاب عتق
يعني آزاد كردن بنده و در آن چهار فصل است :
فصل
در فضل آزاد كردن است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است آزاد كردن بنده مؤمن پس هر كس مؤمني را آزاد كند خداوند بعوض هر عضو
كه آزاد شده عضوي از شخص آزاد كننده را از آتش آزاد ميكند و هر كس مؤمنهاي را آزاد كند به
هر دو عضوي يك عضو او را خدا از آتش آزاد ميكند .
 - ٢هنگامي كه زندگي مؤمنني در وسعت و راحت است آزاد كردن بنده از صدقه افضل است و در
غري اين صورت فروخنت بنده و صدقه دادن قيمت او بفقراء مسلمني افضل است .
 - ٣مستحب است آزاد كردن بنده در شب عيد فطر .
 - ٤مستحب است آزاد كردن بنده در روز عرفه و خاصة بعد از غروب عرفه .
 - ٥مستحب است وصيت به آزاد كردن مملوك .
 - ٦مستحب است آزاد كردن در وقتي كه مالك در حال موت است .
 - ٧اگر انسان بخواهد كه مملوك مريض را آزاد كند هر گاه در حال مرض است آزاد كردن افضل
است و هر گاه به حال احتضار رسيده نگهداشنت او در ملكيت بهرت است .
فصل
در رشوط آزاد كردن بنده است و در آن مسائيل است :
صفحه | 388

 - ١تا كيس مالك بندهاي نباشد منيتواند او را آزاد كند و آزاد كردن او بدون مالكيت
صفحه ٤١١
باطل است .
 - ٢جايز است كه ولد  ،امولد ( يعني مادر خود ) را آزاد كند اگر چه صغري باشد .
 - ٣آزاد كردين نيست مگر با نيت آزاد كردن .
 - ٤آزاد كردين نيست مگر باينكه بگويد كه فالن بنده آزاد است .
 - ٥پرس بچه وقتي كه به ده سال برسد جايز است كه بنده خود را آزاد كند .
 - ٦موله ( يعني كيس كه از شدت شوق و خوشحايل و يا حزن حال خود را منيفهمد ) منيتواند بنده
آزاد كند .
 - ٧شخص مست منيتواند بنده آزاد كند .
 - ٨كيس كه او را بزور وادار كرده باشند آزاد كردن او صحيح نيست .
 - ٩كيس كه براي دفع رضر ظاملي به بندگان خود بگويد شام آزاد هستيد چيزي بر گردن او نيست
و باين كالم رضري بر او وارد منيآيد .
 - ١٠روايت شده كه جايز است پدر  ،مملوك پرس را آزاد كند و ظاهر ( از روايت ) اين است كه
پدر مملوك را قيمت كرده و براي خود برداشته بوده آن وقت از جانب خودش او را آزاد كرده .
 - ١١روايت شده كه زن با بودن شوهرش اختياري در آزاد كردن بنده و صدقه دادن و تدبري ( به
قراردادي گفته ميشود كه مالك با مملوك ميگذارد و مبوجب آن مملوك پس از فوت موال آزاد
ميشود ) و در بخشيدن و نذر كردن از مال خودش ندارد مگر باجازه شوهر بجز درباره زكوة دادن
و كمك به والدين خودش يا صله خويشاوندان و روايت حمل بر كر ِ
اهت ترصف او در مال خودش
بدون اجازه شوهرش ميشود .
 - ١٢در آزاد كردن همني بس است كه به بنده خود بگويد تو آزادي .
 - ١٣آزاد كردين نيست مگر آنكه بقصد وجه خداي تعايل باشد .
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 - ١٤اگر شخيص بگويد كه هر گاه بقصد طلب اوالد با فالن كنيز نزديك شدم بعد از نزدييك آزاد
است  ،اگر با او جمع شد ديگر آن زن آزاد است و بهمني صورت اگر بگويد خدايا اگر از پرسم مرض
يا گرفتاري را برطرف كردي فالن كنيز آزاد است يا
صفحه ٤١٢
بگويد اگر قبل از اينكه حج منايم داماد شدم غالم من آزاد است و قبل از حج ازدواج كند يا به
بندگان خود بگويد هر كدام از شام كه يك آيه از كتاب خدا به من ياد دهد آزاد است آن وقت ييك
از آنها باو ياد دهد و هكذا هر آزاد كردين كه معلق به رشطي يا چيزي گردد و آن رشط صورت
پذيرد بنده آزاد است و بايد او را رها كنند و بگويند كه آزادي .
 - ١٥صورت نوشنت نامه آزادي كه از حرضت صادق عليه السالم روايت شده اين طور است  :اين
مكتوب رشح آزاد كردن جعفر بن محمد است آزاد منود فالن غالم خود را براي وجه پروردگار و
قصد او از اين كار اين نيست كه باو پاداش دهند يا شكر عمل او را بجا آورند آزاد منود باين رشط
كه مناز بخواند و زكوة بدهد و حج خانه را بجاي آورد و ماه رمضان را روزه بگريد و دوستان خدا را
دوست بدارد و از دشمنان خدا تربي كند شاهد بودند فالن و فالن و فالن  ،سه نفر .
 - ١٦هر كس هنگام مردن زبانش بند آمده باشد و در اين وقت از او بپرسند آيا فالن بنده خود را
آزاد منودي و او با رس اشاره كند كه بيل جايز است .
 - ١٧آزاد كردن به نوشنت جايز نيست و هنگامي واقع ميشود كه با زبان خود بگويد .
 - ١٨هر كس بنده خود را آزاد كند مرشوط بآنكه چند سال معني باو خدمت كند انجام آن خدمت
بر بنده آزاد شده واجب است .
 - ١٩هر كس كنيز خود را آزاد كند برشط آنكه كنيز چند سال معني براي او كار كند آنگاه اين كنيز
فرار منايد و آن شخص بعد از آن سالهاي معني او را بيابد منيتواند مبقدار آن سالها از او مطالبه
خدمت منايد .
 - ٢٠جايز است كه شخص غالم خود را آزاد كند باين رشط كه غالم با كنيز او ازدواج كند و رشط
كند كه اگر بر رس آن زن زين يا كنيزي گرفتي كه با او جمع شوي بايد صد دينار بدهي و اگر ندهي
بحال بندگي و رقّيّت برگردي .
 - ٢١رضري ندارد كيس به مملوك خود بگويد اي برادر يا اي فرزند و باين حرف مملوك آزاد منيشود
.
صفحه ٤١٣
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 - ٢٢جايز نيست كه آزاد شده را بعد از آزادي به بندگي برگردانند در وقتي كه رشطي هم در كار
نبوده .
فصل
در والء است ( يعني حق آزاد كننده عبد در مرياث او و مسئوليتي كه در قبال جرائم او دارد ) و
در آن مسائيل است :
 - ١بنده مرد از او است  ،از طينت او آفريده شده و حق والء بنده از آن كيس است كه او را آزاد
كرده .
 - ٢كيس كه آزاد شده هر گاه فوت منود والء او به زنهايئ كه وارث آزاد كننده هستند منريسد و
بتحقيق كه حق والء از آن مردان است .
 - ٣هر كه فوت كند و وصيت بآزاد كردن بندهاي كرده باشد آنگاه ييك از اوالد او از مال ميت
بندهاي بخرد و آزاد كند اگر آزاد كردن بنده براي ميت بجهتي واجب بوده آن بنده آزاد شده سائبه
مويل ندارد ) و اگر مستحب بوده پس والء او از آنِ همه وراث مرد است .
است ( يعني ٰ
مويل
مويل ندارد ) هر گاه كيس از مسلمني را براي خود ٰ
 - ٤سائبه ( يعني بنده آزاد شدهاي كه ٰ
مويل نگرفت امام
گرفت و آن شخص جرائم و اعامل او را ضامن شد موالي او ميشود و اگر كيس را ٰ
مسلمني و ّيل او است .
 - ٥هر گاه زن بندهاي آزاد كرد والء از آن اوست اما اگر از دنيا رفت والء به َع َصبه ( يعني منسوبني
پدري او ) و اوالد پدرش مريسد ( نه اوالد خودش ) .
 - ٦پدر والء را به سوي آزاد كننده خود ميكشاند باين معني كه هر گاه كنيزي باشد كه اوالدي دارد
و مالك او  ،او را آزاد كند و پدر آن اوالد بنده است كيس كه آن كنيز را آزاد كرده موالي آنها است (
يعني آزاد كننده مادر آنها هر گاه وارث ديگري نباشد از آنها ارث ميربد  .م ) آن وقت اگر مثالً تو
پدر آنها را خريدي و آزاد كردي تو موالي او و موالي اوالد او ميشوي پس پدر والء اوالد خود را
بطرف آزاد كننده خود كشيده
صفحه ٤١٤
اما هر گاه زن آزاد شدهاي باشد كه بعد از آزاد شدن اوالدي پيدا كرده آنها با جمع بودن رشوط
آزادند و والء آنها به موالي مادرشان منريسد پس هر كه پدر آنها را آزاد كند والء را بخود منتقل
منيمنايد و آزاد كننده اين غالم ويل آن فرزندان نيست .
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 - ٧جايز نيست كه فروشنده غالم رشط كند كه هر وقت او را آزاد كردند والء آن مملوك از آن وي
باشد .
 - ٨هر گاه بندهاي مايل به كيس بدهد كه با آن مال او را از آقايش بخرد سزاوار نيست كه متام
قيمت را از مال بنده بپردازد و به صاحب غالم خرب ندهد اما اگر قدري ولو يك درهم بر پول او
بيفزايد و اين غالم را از آن آقا بخرد جايز است و والء او متعلق به خريدار است .
 - ٩والء همچون نسب امري است كه در تار و پود شخص رسشته است نه فروخته ميشود و نه
ميشود آنرا هبه كرد .
 - ١٠هر كس بندهاي را آزاد كرد و گفت جرم و گناه او بعهده من نيست و دو نفر شاهد هم بر
مويل ميگريد پس اگر
اين مطلب گرفت اين شخص آزاد شده سائبه است هر كس را كه خواست ٰ
مويل گرفت او موالي جريره اين شخص است يعني ضامن جرائم و اعامل او است
كيس را براي خود ٰ
.
فصل
در كيس است كه انسان او را آزاد ميكند و در اين فصل مسائيل است :
 - ١مستحب است آزاد كردن بنده صالح .
 - ٢مستحب است آزاد كردن بنده رشور در وقتي كه او را كتك زدهاند .
 - ٣سزاوار است بندهاي را آزاد منايند كه ميتواند از عهده امور خود برآيد و پريمرد مسن هر گاه
كفايت امر خود را ميكند آزاد كردن او افضل از آزاد كردن جواين است كه مايل ندارد .
صفحه ٤١٥
 - ٤مانعي ندارد كه طفل را آزاد كنند .
 - ٥بندهاي كه رشب خمر ميكند و اعامل زشت بجا ميآورد فروخنت او از آزاد كردنش بهرت است .
 - ٦آزاد كردن ولد الزنا مانعي ندارد .
 - ٧آزاد منيكنند مگر بنده مؤمن را .
 - ٨اگر مؤمني نبود اشكايل ندارد كه مستضعف را آزاد كنند و اما ناصب و مرشك و كافر و منافق
آزاد كرده منيشوند .
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 - ٩هر گاه بندهاي باشد متعلق به دو مرد و ييك از آن دو  ،نصف مربوط به خود را آزاد كند  ،اين
كار فساد است و رضر برشكاء زدن پس اگر مالدار است قيمت بنده را در روزي كه سهم خود را
آزاد كرده تقويم ميكند و سهم رشيك خود را اين شخص آزاد كننده بر عهده گرفته ميپردازد كه متام
عبد آزاد شود و اگر براي او ممكن نبود و تنگ دست يا عاجز بود يا بدون قصد رضر زدن ندانسته
اين كار را كرده بود يا بهر جهتي كه بوده بنده مطابق نصف قيمت خود بقيمت روزي كه آزاد
شده براي مالك خود كار ميكند كه بازاء قيمت او باشد و اين در صوريت است كه هر دو بخواهند
و گر نه مالك اين نصف با بنده در باب خدمت او يك نوع قراري ميگذارد و توافقي ميناميد .
 - ١٠اگر رشيك آزاد كننده قصد رضر زدن داشته باشد و خودش هم تنگ دست است حق آزاد
كردن سهم خود را ندارد .
 - ١١هر گاه آنكه بعض او آزاد شده كنيزي باشد مكروه است كه با او قرار گذارند كه بنوبت براي
خود و مالكش خدمت منايد و بايد او را به كار بفرستند تا قيمت آن قسمت را كه آزاد نشده بياورد
و آزاد شود .
 - ١٢هر كس قسمتي از مملوك خود را آزاد كند در مورد قسمت باقي مانده از او ميخواهد كه
برود و كار كند و قيمت سهم آزاد نشده را بياورد تا آزاد شود .
وصيت ِ
ثلث بنده خود را آزاد كند از بنده ميخواهند كه نسبت به دو
 - ١٣هر كس با
ْ
صفحه ٤١٦
ثلث باقيامنده برود و كار كند و قيمت را بياورد و طلب مالكني را بدهد و آزاد شود و هر گاه
بنده بخواهد ميتواند با ورثه قرار بگذارد كه براي خود و براي آنها بنوبت كار كند .
 - ١٤مستحب است بنده آزاد كرده خود را كه عاجز است متكفل شوند و نفقه دهند تا وقتي كه
ديگر حاجتي بآنها نداشته باشد .
 - ١٥هر كس كنيزي بخرد و قبل از پرداخت قيمت او را آزاد كرده و با او ازدواج كند و سپس از
دنيا برود پس اگر مايل دارد كه قيمت او را از آن بدهند ميدهند و گر نه مبالك اول برميگردد اگر
بچهاي هم پيدا كرده باشد آن بچه هم مال مالك اول است .
 - ١٦هر كس بگويد هر چه مملوك از قديم داشتم آزادند آن بندگاين كه شش ماه قبل و پيشرت از
آن خريده بوده آزادند .
 - ١٧هر كه نذر كند اول فرزندي را كه كنيز او بياورد آزاد كند پس آن زن دو قلو بزايد هر دو
آزادند .
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 - ١٨هر كه نذر كند و بگويد اول مملويك را كه مالك شدم آزاد ميكنم آنگاه هفت مملوك با هم
ارث بربد بقيد قرعه ييك از آنها را آزاد ميكند .
 - ١٩هر كه مملويك را آزاد كند و امر بنوعي مشتبه شود مملوك مورد نظر را با قرعه تعيني ميكنند
.
 - ٢٠هر كس مديون باشد و هنگام فوت مملويك را آزاد كند اگر قيمت آن بنده دو برابر َدين باشد
يك ششم او آزاد ميشود و بايد بازاء باقي كار كند تا قيمت تأديه شود و اگر قيمت او كمرت از دو
برابر باشد عتق صحيح نيست و عبد را ميفروشند و دين را ميدهند و باقي مال ورثه است .
 - ٢١هر گاه ييك از ورثه درباره آزادي بندهاي شهادت دهد و شخص مورد قبويل هم باشد حاجت
به دليل و شاهد ندارد و شهادت او در عتق نافذ است و از بنده ميخواهند كه نسبت به سهم باقي
ورثه كار كند و قيمت را بآنها بدهد .
 - ٢٢هر كه نسبت به كنيز خود چنني اظهار كند كه روزي كه با او جمع شوم آزاد است
صفحه ٤١٧
آنوقت او را بكيس بفروشد بعد دوباره بخرد بايك نيست كه با او جمع شود و چيزي هم بر عهده
او نيست .
 - ٢٣هر كه مملوك مايل باو بدهد كه او را از صاحبش خريده و آزاد كند خوب نيست چنني عميل
بكند .
 - ٢٤هر كس بنده خود را ارزانتر از قيمت بفروشد كه خريدار او را آزاد كند و اين عبد به صاحب
اول خود بگويد  :فالن قدر بتو بدهكارم ( يعني فالن قدر پيش من داري )  ،جايز نيست كه اين
مال را از او بگريد مگر آنكه بدون تكليف و اجبار بدهد و اگر نداد بايد او را رها كند .
 - ٢٥هر كه كنيز حاملهاي را آزاد كند لكن آنچه را كه در شكم او است استثناء كند يعني آزاد نكند
استثناء او جايز نيست و كنيز و آنچه در شكم او است هر دو آزادند .
*****
صفحه ٤١٨
كتاب وقف
و در آن مسائيل است :
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 - ١روايت شده كه بعد از مردن شخص اجري باو منريسد مگر بواسطه سه چيز ييك آنكه صدقه
جاريهاي در حيوة خود قرار دهد كه بعد از مردن او هم جاري باشد و سنت نيكويئ قرار دهد كه
بعد از موت او بآن عمل شود يا فرزند صالحي كه براي او دعا كند .
 - ٢هر گاه پرسبچهاي به سني برسد كه تعقل ميكند وقف او جايز است .
 - ٣رشط است در وقف كه نيت واقف وجه خداي سبحانه باشد .
 - ٤رشط است در وقف كه آنرا از خود بكيل منقطع منايد پس وقف بر خود نبايد كرد نه بتنهايئ و
نه بطوري كه وقف بر خود و غري خود منايد .
 - ٥هر كس وقف كند و رشط كند كه اگر محتاج بآن شدم خودم سزاوارتر بآن باشم اگر از دنيا
رفت آنچه كه وقف كرده برميگردد و از مرياث او حساب ميشود .
 - ٦هر گاه كيس چيزي را بر طايفهاي وقف منود آنگاه با رضايت ايشان از آن منتفع شد مانعي
ندارد .
 - ٧رشط است در وقف كه آنرا به ناظر يا حاكم تسليم منايند پس هر گاه به قبض نداد و مرد جزو
ارث اوست .
 - ٨كيس كه چيزي را وقف بر فرزندان صغري خود كرده باشد قبض يعني تحويل گرفنت خود او از
قبض ايشان كفايت ميكند .
 - ٩وقف تا وقتي كه قبض نشده در اختيار صاحب آن است ( يعني ميتواند منرصف شود ) .
 - ١٠هر كس كه چيزي را وقف بر فرزندان خود بناميد بعد بخواهد ديگري را هم در زمره موقوف
عليهم قرار دهد پس اگر تحويل آنها نداده يعني اقباض ننموده هر كه را
صفحه ٤١٩
خواست بهر طوري كه خواست ميافزايد و اگر چنانچه اقباض منوده ديگر منيتواند چنني كاري بكند
مگر در وقف رشط كرده باشد كه مثالً هر فرزند جديدي كه براي او متولد شود او هم مثل آنها
است كه براي آنها وقف منوده .
 - ١١وقف ممكن است مؤبد يعني دامئي باشد و ممكن است كه غري مؤبد باشد جز آنكه مؤبد در
طول ازمنه مستمر است و غري مؤبد بعد از مديت كه براي آن معني ميكنند اگر واقف زنده باشد به
خود او برميگردد و اگر از دنيا رفته به ورثه مريسد و ظاهر اين است كه همني كه شخص واقف از
دنيا رفت به ورثه برميگردد .
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 - ١٢موقوفات و نحوه عمل و ترصف در آنها بايد به هامن طوري باشد كه واقفني در وقف مقرر
منودهاند .
 - ١٣بايك نيست كه ازمنافع موقوفايت كه وقف بر فقراء شده به فقراي بنيهاشم بدهند .
 - ١٤ويص منيتواند كه ثلث ميت را وقف بر فقراء منايد كه هميشه براي آنها جريان داشته باشد
بلكه ثلث را بر طبق وصيت تنفيذ ميناميد .
 - ١٥روايت شده كه وقف بر مساجد جايز نيست چونكه مجوس بر آتشكدهها وقف منودند و اين
كار تشبه بآنها است پس هر كه ميخواهد وقف كند بر مسلمني وقف كند و رشط ميكند كه منافع
را در فالن مسجدشان رصف منايند .
 - ١٦هر گاه بطور يقني معلوم باشد كه مليك وقف است اما مرصف آن معلوم نيست عايدات آن را
مبؤمنني صدقه ميدهند .
 - ١٧قيم وقف يعني متويل هامن كيس است كه واقف او را قيم قرار داده پس بر او است كه
قيمومت را بدست بگريد و موقوفه را تعمري كند و خراج و مخارج آنرا از محل عايدات بر طبق
رشوط وقف بدهد و هر چه باقي ماند براي مواردي كه بر آنها وقف شده قرار دهد و غري او را
منريسد كه بانجام اين امور بپردازد .
 - ١٨جايز است وقف كردن ملك مشاع و ملك غري مقبوض كه آنرا هنوز تحويل نگرفتهاند اگر چه
مقدار آنرا هم نداند .
صفحه ٤٢٠
 - ١٩جايز نيست انرصاف و رجوع از وقف بعد از وقف كردن و تحويل دادن .
 - ٢٠در هيچ حايل از احوال فروش وقف جايز نيست مگر آنكه وقفي باشد كه اقباض در آن صورت
نگرفته پس بخواهد كه آنرا بفروشد و قيمت را به كساين كه بر آنها وقف شده بود بدهد .
 - ٢١جايز است كه مرصف وقف را انواع طاعات قرار دهند و اموري كه قصد از آنها وجه الله و
سبيل الله باشد .
 - ٢٢رشوط وقف هامنها هستند كه واقف رشط ميكند مرشوط بآنكه بر خالف كتاب خدا رشط
نناميد .
 - ٢٣جايز است واقف رشط كند كه مال  ،وقف بر اين اشخاص است مادام كه بر صفت خايص
باشند و هر گاه از آن صفت خارج شدند به غري ايشان داده شود .
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 - ٢٤وقف صيغه و لفظ مخصوص ندارد جز آنكه رويهاي كه در صدر اول بوده اين بوده كه لفظ
صدقه و وقف بكار ميبردهاند .
 - ٢٥هر كس وقف كند بر جامعتي مثل بنيمتيم مث ًال و آنها متفرق در بالد باشند واجب نيست كه
پي همه آنها بگردند بلكه هامنها كه آن در شهر هستند كايف است و ظاهر اين است كه جستجوي
اشخايص هم كه در هامن شهر هستند واجب نيست بلكه كايف است كه به يكنفر از آنها برساند اما
احوط آن است كه در صورت امكان آنهايئ را كه در شهرند بيابد و بآنها بدهد .
 - ٢٦هر كه وقف كند بر همسايگان خود ترتيب هامن خواهد بود كه نيت كرده اگر چه كه حد
همسايگي در رشع از هر جانب چهل منزل است و در وقفها بايد بهامن صوريت عمل شود كه
واقفني قرار دادهاند .
 - ٢٧جايز نيست وقف بر مقاصد و منظورهايئ كه معصيت پروردگارند چرا كه با معصيت به
خداوند تقرب جسته منيشود .
 - ٢٨هر گاه كيس وقف كند بر اوالد  ،اوالد صلبي او و اوالد اوالد او ذكورا ً و اناثاً همگي جزو
موقوف عليهم هستند .
صفحه ٤٢١
*****
صفحه ٤٢٢
كتاب سك ٰني و عم ٰري و حبيس
و در آن مسائيل است :
 - ١رشط است در كيس كه چيزي را به ُسك ٰني سكُنيآن است كه محيل را براي سكونت بدون مدت
يا مبدت معلومي بكيس ميدهند  .م .
يا ُعم ٰري ُعم ٰري آن است كه محيل را براي مدت عمر كيس به او بدهند كه سكونت كند  .م .
ميدهد كه محجور نباشد همچون طفل و مجنون و سفيه و رشط است كه ترصف او در مال جايز
باشد .
 - ٢جايز است كه براي سكني وقتي معني نكند مثل اينكه بگويد اين خانه را به سكناي تو دادم و
ميشود كه وقتي تعيني كنند .
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 - ٣هر گاه مدت اسكان  ،عمر شخيص باشد كه به سكني ميدهد يا عمر كيس كه به سكناي او
ميدهند باين اسكان ُعم ٰري هم ميگويند .
 - ٤جايز است كه شخص خانه خود را به سكناي مردي بدهد مبدت عمر ساكن و باين ترتيب كه
پس از او باختيار اوالد او باشد يك پشت يا دو پشت يا هر قدر كه بخواهد بهر ترتيبي كه رشط
كند .
 - ٥سكني چه مدت آن معني شده باشد و چه نشده باشد عقد الزمي است جز آنكه هر گاه مدت
آن معني نشده هر وقت صاحب خانه بخواهد بعد از آنكه مسامي سكونت بعمل آمده باشد
ميتواند ساكن را اخراج كند اما در صورت تعيني مدت منيتواند او را اخراج كند مگر بعد از مدت
معني .
 - ٦معروف اين است كه سكني قبل از قبض يعني قبل از تحويل گرفنت عقد الزمي نيست و دلييل
جز اجامعي كه ادعا كردهاند براي آن منيدانم بيل هر گاه براي صدقه داده باشند ممكن است اما
بعد از قبض مسلامً الزم است .
صفحه ٤٢٣
 - ٧هر گاه كيس مدت سكني را تا آخر عمر خود قرار داد پس سكونت مبدت عمر سكني دهنده
حق شخص ساكن است پس اگر سكني دهنده فوت منايد خانه به ورثه او برميگردد و اگر ساكن در
حيوة سكني دهنده از دنيا رفت پس ورثه او تا پايان عمر سكني دهنده حق سكونت دارند .
 - ٨هر گاه مدت را در سكني مدت عمر سكونت كننده قرار دهند پس چون شخص ساكن از دنيا
برود خانه به سكني دهنده برميگردد و اگر سكني دهنده قبل از ساكن از دنيا رفت ساكن تا آخر
عمر خود حق سكونت دارد .
 - ٩هر گاه خانه براي سكونت مردي و سكونت پشت بعدي او قرار داده شد و آن وقت سكونت
كننده درگذشت هامن طور كه رشط شده اوالد او در خانه سكونت ميكنند .
 - ١٠هر گاه حبس حبس يعني اينكه مايل را مخصوص به امر خايص منايند مثالً غالم را براي شش
ماه مخصوص خدمت زيد قرار دهند  .م .
منايد كنيز خود را براي انساين كه خدمت او را بكند پس كنيز از آن او است بهامن ترتيبي كه گفته
و تا هامن مديت كه معلوم منوده است .
 - ١١هر كس غالم مدبَّر ُم َدبَّر بندهاي است كه مواليش با او رشط ميكند كه چون من از دنيا رفتم
تو آزادي  .م .
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خود را حبس بر شخيص بكند پس غالم بگريزد و و ّيل فوت كند آن وقت شخيص كه غالم محبوس بر
خدمت او بوده آن غالم را پيدا كند منيتواند او را بخدمت بگريد چون آزاد شده .
 - ١٢هر كه غالمي يا خانهاي را حبس منايد بر شخيص بدون تعيني مدت و حبس كننده از دنيا برود
مال حبس شده به ورثه حبس كننده برميگردد .
 - ١٣آنچه كه به سكني و يا عمري داده شده ملك كيس كه آنرا براي سكونت او قرار دادهاند
نيست پس جايز نيست كه ملك را بفروشد يا بارث بدهد بلكه رصفاً هامن منفعت مخصوصه آن
مال متعلق باوست .
 - ١٤هر گاه صاحب خانه در حايل كه خانه خود را به سكني داده آن را بفروشد جايز
صفحه ٤٢٤
است و فروش  ،سكني را نقض منيكند و آنرا باين رشط ميفروشد كه خريدار تا انقضاي سكني مالك
منفعت خانه نباشد  .و اصحاب بواسطه اختالف انظار در اين مسأله فروع زيادي ذكر كردهاند كه
اويل هستند .
خود بآنها ٰ
صفحه ٤٢٥
*****
صفحه ٤٢٦
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب هبه ( بخشش )
و در آن مسائيل است :
 - ١هبه جايز است و الزم منيباشد عقد الزم آن است كه طرفني حق فسخ آن را ندارند مگر در آنچه
استثنا شده باشد بخالف جايز  .م .
موهوب له ( يعني
يعني هبه كننده ميتواند منرصف شود و رجوع منايد مگر در موارد خايص و
ٌ
كيس كه چيزي را باو بخشيدهاند ) ميتواند كه آنرا برگرداند و هبه لفظ خايص مثل ديگر موارد
ندارد .
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 - ٢رشط است كه هبه كننده اهليت ترصف در مال را داشته باشد از متييز و عقل و اختيار ( يعني
بحد متييز رسيده باشد و حد متييز نزديك ده سال است و عاقل باشد و اختيار هبه را هم داشته
باشد ) .
 - ٣هبه پرسبچه هر گاه در راه حق و بطور صحيح باشد اگر چنانچه ده سال دارد يا بحد متييز
رسيده جايز است .
 - ٤زن منيتواند بدون اجازه شوهرش مال خود را ببخشد مگر در نييك به والدين و يا صله
خويشاوندان خود .
 - ٥در صحت هبه قبض ( يعني تحويل گرفنت طرف مقابل ) رشط نيست و به رصف قبض تنها هم
} الزم { منيشود .
 - ٦هر كيس مايل را ببخشد و قصد او از هبه وجه پروردگار باشد هبه او } الزم { ميشود و ديگر
منيتواند كه منرصف شود و پس بگريد و اگر قصد او اين نبوده ميتواند رجوع
صفحه ٤٢٧
كند .
 - ٧هر كه مايل را ببخشد و تحويل نداده باشد اگر خواست بخشش را بجا ميآورد و مال را ميدهد
و اگر نخواست منرصف ميشود مگر آنكه مال را به پرس صغري خود داده باشد كه محتاج اقباض
يعني تحويل دادن نيست و تحويل گرفنت خود او كايف از قبض پرسش است و حاجتي به نيت قبض
از جانب صغري هم ندارد .
 - ٨هر گاه كيس مايل داشته باشد و مال پيش كس ديگري باشد ( يعني آن ديگري باين شخص
بدهكار باشد ) آن وقت صاحب مال  ،مال را به پرس صغري خود هبه كند قبل از آنكه مال را از
بدهكار بگريد پس در چنني وقتي ميتواند از هبه خود برگردد و آنرا بديگري ببخشد چونكه هنوز
تحويل نداده بوده .
 - ٩هر گاه مايل داشته باشد بر ذمه مردي و آن مال را به پرس خود ببخشد بعد دو مرتبه آنرا به
هامن بدهكار ببخشد اين عمل جايز بوده و محتاج بآن نيست كه هبه اول را فسخ كند .
 - ١٠هر گاه مايل نزد كيس داشته باشد و آن مال را بآن شخص ببخشد ديگر منيتواند از بخشش
خود منرصف شود .
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 - ١١هر گاه كيس كه باو چيزي بخشيده شده به شخص هبه كننده چيزي در عوض بدهد كه هامن
قدر ميارزد شخص هبه كننده اول ديگر منيتواند كه از هبه خود برگردد حتي اگر رشط عوض هم
نكرده باشد .
 - ١٢هر كس جاريهاي هديه كند برشط آنكه متقابالً باو چيزي هديه شود پس باو هديهاي ندهند
موهوب له يعني آنكه كنيز را باو بخشيده بودند منيتواند با او
ميتواند از بخشش خود برگردد و
ٌ
نزديك شود و اگر ِ
رشط عوض نشده باشد ميتواند با او نزدييك كند .
 - ١٣هر گاه كيس كه باو چيزي بخشيدهاند از خويشاوندان ( واهب ) باشد و مال باو تحويل داده
شده باشد هبه كننده حق رجوع ندارد .
 - ١٤اگر انسان به زن يا شوهر خود چيزي بخشيده منيتواند از بخشش خود برگردد .
صفحه ٤٢٨
 - ١٥هر گاه چيزي كه بخشيده شده عيناً موجود باشد جايز است كه رجوع منوده و آنرا پس
بگريند لكن هر گاه از بني رفته باشد يا تغيري داده شده باشد ديگر منيتوان آنرا پس گرفت .
 - ١٦هر گاه به كنيز خود كه مادر فرزند او هم هست چيزي هبه كند جايز است كه از هبه خود
برگردد اگر چه كه آن زن بدش آيد چون مملوك مالك چيزي منيشود .
 - ١٧بطور كيل برگشنت از بخشش و هبه مكروه است و روايت شده كيس كه چيزي ببخشد و پس
بگريد مثل كيس است كه قي منايد و باز آن را بخورد .
 - ١٨روايت شده در كيس كه براي فرار از زكوة مايل را ببخشد و رشط كند كه باز پس ميگريد كه
هبه او قبول است و گذشته و رشط او فاسد است ( يعني منيتواند پس بگريد ) .
 - ١٩هبه مال مشاع جايز است .
 - ٢٠اگر هبه كننده قبل از تحويل دادن مايل كه بخشيده فوت كند هبه باطل است و مال جزو
مرياث او است .
صفحه ٤٢٩
*****
صفحه ٤٣٠
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كتاب صدقه
و در آن شش مقصد است :
مقصد اول
در فضيلت صدقه است و رشوط آن و در آن مسائيل است :
 - ١صدقه مرگ بد را دفع ميكند .
 - ٢صدقه در روز قيامت بر رس مؤمن سايه مياندازد .
 - ٣صدقه مال و روزي را زياد ميكند .
 - ٤صدقه بال را دفع ميكند .
 - ٥صدقه فقر را ميربد .
 - ٦با صدقه دادن انجام هر خريي براي انسان ميرس و آسان ميشود .
 - ٧صدقه عمر را طوالين ميكند .
 - ٨صدقه قرض را ادا ميكند و بركت ميآورد .
 - ٩صدقه پس از درگذشت انسان باوالد او نفع مريساند .
 - ١٠صدقه پيش از آنكه در دست بنده واقع شود در دست خدا واقع ميشود .
 - ١١مستحب است كه هر گاه صدقه دهد و آنرا در دست سائل گذارد آنرا برگرداند و ببوسد و
ببويد و دوباره در دست سائل گذارد .
 - ١٢مستحب است كه هر گاه صدقهاي داد دست خود را ببوسد چرا كه چيزي كه آن دست داده
در دست خدا واقع شده .
 - ١٣رشط است در صدقه دادن قصد قربت بپروردگار .
 - ١٤صدقه } الزم { منيشود مگر بعد از تحويل مگر آنكه بفرزندان صغار خود بدهد كه قبض او
قبض آنها است ( يعني هبه بآنها قابل رجوع نيست ) .
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صفحه ٤٣١
 - ١٥مستحب است صدقه ولو به نصف خرمايئ باشد و هر كه نيابد پس به كلمه طيبهاي كه
ميگويد .
 - ١٦مستحب است صدقه دادن بقدر استطاعت و توانايئ .
 - ١٧روايت شده بهرتين صدقه صدقه دادن از روي غني و يبنيازي است ( يعني از فضل و زيادي
مال ) و نيز روايت شده كه بهرتين صدقه هامن است كه شخص فقري تا حد طاقت و توان خود
ميدهد و ممكن است كه دو روايت را باينطور جمع منود كه منظور از غنٰي غناي نفس است و
اينكه نبايد صدقه دادن شخص ناتوان به حد اخالل به واجبايت كه خدا بر او قرار داده برسد مثالً
حفظ رمق كه خداوند واجب فرموده يا دادن خرج كساين كه نفقه آنها بر او واجب است .
 - ١٨جايز است كه انسان هر گاه اداي دين براي او ميرس باشد قرض كند و صدقه دهد .
 - ١٩مستحب است كه انسان خرج اهل خانهاي از مسلمني را بعهده بگريد .
 - ٢٠مستحب است كه صدقه مستحب را بطور مخفي و زكوة واجب را عالنيه بدهند .
 - ٢١مستحب است كه وقت دادن صدقه  ،خود را از سائل بپوشاين تا سائل با ديدن تو خوار نشود
.
 - ٢٢مانعي ندارد كه مرد قوت روز خود را صدقه بدهد كه اين كار مرگ بد را از او دور ميكند .
 - ٢٣با صدقه ظلم از شخيص كه ظلم و جور بر او بسيار است دفع ميشود .
 - ٢٤جايز نيست مالمت كيس كه صدقه ميدهد .
 - ٢٥هر كس بعد از صدقه بر كيس منت گذا َرد يا كيس را اذيت كند صدقه او باطل است .
 - ٢٦جايز نيست كه صدقه را پس بگريند .
 - ٢٧هر كس صدقهاي را برداشت و برد كه بسائيل بدهد لكن او را نيافت ديگر آنرا جزو مال خود
منيناميد بلكه نگه ميدارد كه به سائل ديگري بدهد .
صفحه ٤٣٢
 - ٢٨جايز نيست كسيكه صدقهاي داده آنرا بخرد يا خواهش كند كه آن صدقه را شخيص كه گرفته
باو ببخشد اما اگر ديگري آنرا خريد و به صدقه دهنده داد اشكايل ندارد .
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 - ٢٩مانعي ندارد صدقهاي كه انسان داده است بصورت ارث باو برگردد .
 - ٣٠هر كه كنيزي بفرزندان صغري خود صدقه دهد جايز است كه آنرا به قيمت عادله قيمت منوده
و خود را بآن مبلغ بدهكار حساب كند آنگاه با آن كنيز نزديك شود .
مقصد دوم
در كيس است كه صدقه ميدهد و در آن مسائيل است :
 - ١صدقه آنهايئ كه از ترصف در مال ممنوع ميباشند مثل طفيل كه به حد متييز حد متييز قبل از
بلوغ است و آن سني است كه طفل يف الجمله شعوري پيدا كرده كه بني درست و غلط عادي را
فرق ميگذارد و آن قريب به ده سالگي است  .م .
مويل .
نرسيده و مجنون و سفيه و بنده جايز نيست مگر باذن ويل و ٰ
 - ٢جايز است صدقه پرس بچهاي كه بحد متييز رسيده كه ده ساله است يا حتي كمرت از ده ساله
در صورتيكه باهلش بدهد و بتواند قصد قربت بخداوند منايد .
 - ٣زن منيتواند كه از مال خودش صدقه دهد جز با اجازه شوهرش مگر آنكه به پدر و مادرش كمك
كند يا صله رحم منايد .
 - ٤مستحب است كه از طرف طفل صدقه بدهند و باو امر كنند كه بدست خود قطعه ناين يا
مشتي از هر متاعي و يا چيزي صدقه بدهد اگر چه كم باشد و پدرش نيت ميكند كه اين صدقه
براي وجه پروردگار باشد .
 - ٥مستحب است صدقه از طرف بيامر و مداواي مريض با صدقه چونكه هيچ چيز بيشرت از صدقه
به مريض نفع منيدهد و مستحب است كه بدست خود بدهد و از سائل بخواهد كه براي او دعا
كند .
صفحه ٤٣٣
 - ٦اگر انسان با دست خودش صدقه دهد از مرگ بد مصون ميامند .
 - ٧مستحب است كه انسان در گرفنت صدقه و رساندن به مسكني واسطه شود و اجر او هم
مساوي اجر صدقه دهنده است حتي اگر چهل هزار نفر صدقه را دست بدست كنند تا به مسكني
برسد همگي اجرشان مثل صدقه دهنده است .
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 - ٨هر كه مايل باو بدهند كه در ميان اشخاص محتاج تقسيم كند و خودش عائلهاي داشته باشد
كه محتاج هستند جايز است كه بدون اذن خاص بآنها بدهد اما براي خودش در صورت احتياج هم
برمنيدارد مگر با اجازه صاحب مال .
 - ٩مستحب است كه هر گاه انسان خودش منيتواند به فقري كمك كند از آبروي خود مايه بگذارد و
در نزد صاحب مايل واسطه شود كه چيزي به فقري بدهد .
مقصد سوم
در چيزي است كه آن را بعنوان صدقه ميدهند و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است كه مال از راهي كه خدا حالل فرموده بدست آمده باشد .
 - ٢صدقه دادن به مال حرام از قبيل مايل كه از راه خيانت يا دزدي و نادرستي يا ربا و امثال اينها
بدست آمده باشد جايز نيست .
 - ٣صدقه درست نيست مگر آنكه از كسب پايك باشد .
 - ٤مستحب است كه از آنچه دوست ميدارند صدقه دهند .
 - ٥هر گاه حرام با حالل مخلوط شود بطوري كه متييز حالل و حر ِام آن از هم ميرس نشود و
صاحب حرام را هم نشناسد و مقدار آن را هم نداند خمس آن يعني يك پنجم آن را خارج ميكند
آنوقت جايز است كه هر قدر خواست از باقي آن مال صدقه دهد .
 - ٦اطعام مستحب است و رزق را زياد ميكند .
 - ٧مستحب است آب دادن و خنك كردن جگر تشنه و اين بهرتين صدقات است .
صفحه ٤٣٤
مقصد چهارم
در كيس است كه باو صدقه ميدهند :
 - ١سزاوار نيست كه مر ِد سائل را بهنگام شب رد كنند .
 - ٢سزاوار است كه سائل را گرامي بدارند باينكه بآساين چيزي باو بدهند و يا بطور خويب او را رد
كنند .
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 - ٣سزاوار نيست كه سؤال سائل را قطع كنند .
 - ٤سزاوار است كه چيزي به سائل بدهند ولو آنكه ُسم سوختهاي باشد .
 - ٥سزاوار نيست كه در جواب سائل ساكت شوند يا بايد چيزي باو بدهند يا بگويند خدا ميدهد .
 - ٦سزاوار است كه به سائل چيزي عطا كنند ولو آنكه بر پشت اسبي سوار باشد .
 - ٧هر كه در يك روز سه نفر را اطعام كند حق آن روز خود را داده و ديگر اگر خواست بيشرت
ميدهد و گر نه رد ميكند .
 - ٨سزاوار است كه انسان اشخاص سائل را بجويد ( و بآنها كمك كند ) و از راهي برود كه در آن
به فقرا بر خورد .
 - ٩مستحب است كه از سائل بخواهد كه براي او دعا كند چون دعاي سائل در حق كيس كه چيزي
باو ميدهد مستجاب است و سزاوار است كه در دادن صدقه انديك مكث كنند تا دعا كند .
 - ١٠مستحب است كه به قانع شاكر مادام كه قانع است و شكر ميكند عطا منايند .
 - ١١جايز نيست از قرباين كه براي خداوند ميناميند به غري مسلم صدقه دهند و صدقه زكوة را
جايز نيست كه به غري مسلامن بدهند و جايز است كه صدقهاي كه غري زكوة باشد باهل ذمه
بدهند اگر محتاج باشند .
 - ١٢صدقه دادن به مستضعفني اهل تسنن جايز است .
 - ١٣جايز نيست كه صدقه به ناصبيان و كافران بدهند .
 - ١٤جايز است كه به شخص مجهول الحال صدقه بدهند .
صفحه ٤٣٥
 - ١٥جايز است صدقه دادن به بچهها و زنها و اشخاص بيامر زمنيگري و ضعفا و پريمردان از اهل
بيابانها و دهات و هر كس كه دل تو براي او برحم آيد اما گداهاي گردن كلفت نه .
 - ١٦جايز است صدقه دادن باشخايص كه بر رس راه نشستهاند و تو حال آنها را منيداين و دلت براي
آنها برحم آيد .
 - ١٧مستحب است صدقه دادن به فقراء شيعه .
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مقصد پنجم
در وقت صدقه است و در آن مسائيل است :
 - ١صدقه هنگام احتامل بالء باعث دفع بال ميشود .
 - ٢سزاوار است وقتي كه احتامل تلف شدن مال را ميدهند براي حفظ آن صدقه دهند .
 - ٣بهرتين صدقه آن است كه در وقت صحت و سالمت موقعي كه مال خود را دوست ميداري و
اميد بزنده ماندن داري و از فقر ميرتيس بدهي .
 - ٤مستحب است كه انسان هر روز صدقه بدهد .
 - ٥مستحب است كه صبح زود صدقه بدهند كه اين كار نحوست روز را ميربد .
 - ٦مستحب است كه شب و روز را براي دفع بالهايئ كه در آنها وارد ميشود با صدقه رشوع كنند و
صدقه شب غضب خدا را خاموش ميكند و گناه را محو ميناميد و حساب را آسان ميكند و صدقه
روز باعث ميشود كه مال و عمر انسان زياد شود .
 - ٧مستحب است كه شبانگاه صدقه را جهت فقراء حمل منايند .
 - ٨مستحب است صدقه دادن روز جمعه .
 - ٩مستحب است صدقه دادن در شب جمعه و روز جمعه افضل است .
 - ١٠مستحب است كه در ماه رجب هر روز يك قرص نان صدقه دهند .
 - ١١مستحب است صدقه در روز عرفه و رد نكردن سائل در آن روز .
صفحه ٤٣٦
 - ١٢مستحب است صدقه در ماه رمضان .
 - ١٣مستحب است صدقه در ماه شعبان .
 - ١٤مستحب است صدقه در روز غدير .
مقصد ششم
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در سؤال سؤال يعني خواهش و درخواست مال يا چيزي از ديگران  .م .
است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است يبنياز بودن از مردم و يأس از آنچه در دست ايشان است .
 - ٢سؤال يعني درخواست چيزي بدون آنكه شخص محتاج بآن باشد جايز نيست .
 - ٣سؤال در وقت حاجت مكروه است .
 - ٤هر كه بدون حاجت سؤال كند فقري ميشود .
 - ٥روايت شده هر كس از مردم سؤال منايد در حايل كه قوت روز خود را دارد از مرسفني است و
هر كس از مردم درخواست و سؤال منايد و حال آنكه قوت سه روز خود را داشته باشد خدا را
مالقات ميكند روزي كه مالقات ميكند در حايل كه بر صورت او گوشت نيست .
 - ٦سزاوار است كه انسان مطلقاً سؤال و خواهش را ترك كند حتي آنكه نگويد اين چيزي كه از
دست من افتاد مبن بده .
 - ٧روايت شده هر كس از ما بخواهد باو ميدهيم و هر كس يبنيازي پيشه كند خدا او را غني
ميكند .
 - ٨سؤال و درخواست از مؤمنني سزاوار نيست چونكه اگر ايشان بواسطه عذري عطا ننمودند و
سائل بر ايشان غضب منود اميانش سلب ميشود .
 - ٩شيعه از اعداء چيزي درخواست منيكند ولو آنكه از گرسنگي مبريد .
 - ١٠مكروه است سؤال در مجالس چونكه باعث ميشود اشخاص به بخل نسبت داده
صفحه ٤٣٧
شوند .
 - ١١مكروه است سؤال در روز عرفه .
 - ١٢سؤال به وجه خدا و وجه امئه عليهم السالم جايز نيست ( يعني اينكه آنها را سبب گدايئ قرار
دهد و مثالً بگويد براي رضاي خدا يا امئه يا در راه خدا يا امامان يا بخاطر آنان چيزي بده ) .
 - ١٣مستحب است كه فقر را از مردم بپوشند و اظهار يبنيازي منايند .
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 - ١٤جايز نيست كه از حاجت و نداري خود در نزد كافر شك ٰوي برند چرا كه اين شكايت از
خداوند است  ،لكن هر كس نزد مؤمني شكايت كند به خداوند شكايت منوده است .
 - ١٥درخواست و سؤال جايز نيست مگر در سه مورد  :در خوين فجيع و دردناك يا َديني ثقيل و
سنگني يا فقري كه همه مال انسان را گرفته است .
 - ١٦سؤال بكف جايز نيست اما اگر چيزي بتو رسيد قبول كن .
*****
صفحه ٤٣٨
كتاب مسابقه و ترياندازي
و در آن مسائيل است :
 - ١جايز است مسابقه دادن با اسبها .
 - ٢جايز است مسابقه با شرتان .
 - ٣جايز است قرار دادن جايزه سبقت براي كسانيكه مطابق رشط برنده شدهاند .
 - ٤جايز است كه جايزه و حق سبقت را طوري قرار دهند كه نفر مقدم و الحق بطور مساوي
چيزي برنده شوند و بتحقيق كه رسول خدا صيل الله عليه و آله به نفر اول و دوم و سوم هر كدام
يك خوشه خرما دادند .
 - ٥تربيت كردن اسب جايز است .
 - ٦تري اندازي مستحب است .
 - ٧جايز است جايزه قرار دادن در مسابقه تري اندازي براي برنده .
 - ٨جايز نيست كه در ساير مغالبات مغالبه هر نوع مسابقه است كه براي غلبه كردن بر ديگري
صورت گريد  .م .
براي برنده چيزي قرار دهند و رشط بندي كنند چرا كه اين قامر است .
 - ٩مغالبه با كشتي گرفنت و خط نوشنت و مسابقه دو گذاردن بطور حالل مانعي ندارد و پرداخنت
به ساير مغالبات نيز بدون اينكه چيزي برد و باخت و رشط بندي شود اشكايل ندارد .
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 - ١٠ديگر مغالبات بعلت آنكه جزو لهو حساب ميشوند مكروه بوده و مالئكه از آنها گريزانند .
صفحه ٤٣٩
*****
صفحه ٤٤٠
كتاب صلح
و در آن مسائيل است :
 - ١صلح در بني مسلمني امري جايز است مگر آنكه صلحي باشد كه حرامي را حالل كند يا حاليل را
حرام منايد يعني اينكه جايز نيست كه با كيس برتك فريضهاي از فرايض خدا يا كار حرامي كه خدا
آنرا حرام فرموده يا تجاوز از حدي از حدود الٰهي مصالحه كنند و جايز است مصالحه به چيزي كه
خداوند به بندگان اجازه فرموده كه بكنند يا نكنند .
 - ٢صلح در وقتي كه دو طرف جاهل به مطلب باشند يا هر دو عامل بآن باشند جايز است اما در
مستحق عليه يعني كيس كه ديگري بر او حق دارد
وقتي كه صاحب حق جاهل به موضوع است و
ٌ
عامل بآن باشد جايز نيست تا وقتي كه او را از حق خودش مطلع منايد .
 - ٣هر گاه شخيص از تو طلبكار باشد و از دنيا برود و تو بدون آنكه بگويئ اصل بدهي چقدر است
مببلغ كمرتي با ورثه او صلح كني آنچه كه ورثه دريافت كردهاند مال ايشان است و باقيامنده مال
ميت است و روز قيامت از تو مؤاخذه ميكند و اين صلح صحيح نيست تا وقتي كه بآنها خرب دهي
كه اصل بدهي تو چقدر بوده .
 - ٤هر گاه مردي نزد تو حقي داشته باشد و براي او فتوا و حكم مسأله را چنني بيان كنند كه حقي
ندارد و تو مببلغي با او مصالحه كني و او هم ترا حالل منايد اين كار جايز نيست تا وقتي كه باو
بگويئ كه حقي دارد آنگاه بعد از اطالع اگر با تو مصالحه كرد جايز است .
 - ٥هر گاه مردي از مرد ديگري ضامنتي منود بعد با آن كيس كه نزد او ضامنت كرده بود مببلغي
مصالحه كرد  ،جز هامن قدري كه مصالحه كرده منيتواند چيز بيشرتي از شخيص كه از جانب او
ضامنت منوده بگريد .
صفحه ٤٤١
 - ٦جايز است كه دو نفر رشيك صلح منايند باين طور كه ييك از آنها رسمايه خود را بگريد و برود
و سود يا زيان هر دو متعلق به رشيك ديگر باشد .
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 - ٧هر گاه شخص بدهكاري باشد و طلبكار او بيايد و بگويد از پويل كه نزد تو دارم اين قدر نقد
بده و بقيه مال خودت باشد يا آنكه بگويد اين مبلغ نقد بده و من وقت رس رسيد را عقب
مياندازم جايز است .
 - ٨هر كس مال يتيمهايئ نزد او باشد و آن ايتام از دنيا بروند و وارث آنها بيايد و بخواهد كه بعض
مال را بگريد و بعيض را ببخشد و آن شخص را از آنچه كه بوده بريء الذمه كند جايز است .
 - ٩هر كس وصيت كند كه ديني بر عهده اوست و ( طلبكاري را اسم نربد و معني نكند ) آنگاه
بعد از او مدعيهايئ بيايند و شاهد بياورند يا قسم بخورند ( كه طلبكارند ) جايز است كه با مدعيان
مصالحه شود و ذمه ميت را بري منايند .
 - ١٠هر گاه گندمي به آسيابان بدهي كه بازاء دراهمي آنرا براي تو آرد كند پس او گندم را آرد كند
و تو با او اين طور مصالحه كني كه چند درهم و قدري از آرد باو بدهي اين مصالحه جايز است
اگر چه كه آسيابان قيمت آن مقدار آرد را كه باو ميدهي نسنجد و معلوم نكند .
 - ١١هر گاه دو نفر مدعي مالكيت شرتي بودند و هر كدام ب ّينه بينه اع ّم از شاهد است و مبعني
دليل كامل و كايف است  .م .
آوردند بني آنها را صلح ميدهند باينكه شرت متعلق به هر دو باشد .
 - ١٢هر گاه دو مرد باشند كه دو درهم دارند و ييك ميگويد دو درهم مال من است و ديگري
ميگويد مال هر دوي ماست كيس كه ميگويد رشيك هستم بايد يك درهم و نيم را به ديگري
واگذارد و نيم درهم مال او است .
 - ١٣هر گاه جامهاي براي شخيص خريداري شد به مثالً يس درهم و براي ديگري جامهاي خريداري
شد به بيست درهم آن وقت دو جامه مشتبه شدند و متييز آندو ممكن نشد هر دو فروخته
ميشوند و سه پنجم قيمت را به صاحب يس درهم و دو
صفحه ٤٤٢
پنجم را به صاحب بيست درهم ميدهند .
 - ١٤هر كس شخيص دو دينار باو بسپارد و شخص ديگر يك دينار  ،و مخلوط شوند و يك دينار از
مجموع سپرده ضايع شود به صاحب دو دينار يك دينار ميدهد و دينار دوم را بني آن دو قسمت
ميكند .
 - ١٥صلح منودن چيزي كه خداوند ييك از دو طرف صلح را مخصوص بآن فرموده جايز نيست مثالً
حق پدري و برادري و شوهري و والء و حق رجوع و امثال اينها را منيتوان مصالحه منود چون اينها
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اموري هستند كه خداوند آنها را باينطور قرار داده و منتقل به ديگري منيشوند اما چيزهايئ كه
خداوند انتقال آن را اجازه داده مثل مالكيت مثالً جايز است كه آن را مال املصالحه قرار دهند .
صفحه ٤٤٣
*****
صفحه ٤٤٤
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب خمس و انفال
از كتب جامع از تصنيفات بنده اثيم كريم بن ابراهيم است و مشتمل بر چهار فصل ميباشد :
فصل اول
در چيزهايئ است كه خمس در آنها واجب است و مطالبي كه مناسب اين فصل ميباشد و در آن
مسائيل است :
 - ١خمس فريضهاي از اصول واجبات اسالم است و هر كس آن را انكار منايد كافر ميشود .
 - ٢خمس كرامتي است كه خداوند باوالد عبداملطلب فرموده و ايشان را از اوساخ و چرك اموال
مسلمني منزه گردانيده و باين واسطه آنها را از ديگر مسلامنان ممتاز فرموده است .
 - ٣واجب است خمس در غنيمتهايئ كه هنگام جهاد از دار الحرب منتقل شده ( يعني از بالد
كفار و مرشكني ) و اين در جهادي است كه مسلامنان با اجازه امام با كفار منوده باشند كه آنها
اسالم آورده و شهادت به توحيد و نبوت دهند و اگر بدون اذن امام جنگ كرده باشند متام غنائم
بدست آمده متعلق بامام است .
 - ٤همچنني واجب است خمس در معادن فلزات و منك و گوگرد و نفت و سنگهاي قيمتي و امثال
آنها .
صفحه ٤٤٥
 - ٥واجب است خمس در گنج هر كجا باشد و روايت شده كه اگر گنج در خانههاي مكه يافت
شود اوصاف آن را تعريف ميناميند اگر اهل خانه آنرا شناختند بآنها ميدهد و گر نه آن را تصدق
ميدهد و اگر در غري آن خانهها پيدا شد و خانه اهيل دارد اگر آنرا شناختند بآنها رد ميكند .
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 - ٦واجب است خمس در آنچه كه از دريا بريون ميآورند چه با غوايص باشد و چه با غري آن .
 - ٧واجب است خمس در آنچه زياد بيايد از خرج شخص و خرج عيال و مخارج مربوط به ملك و
حرفه و كسب او و خراج سلطان خواه آن مال از ربح تجارت باشد يا زراعت و يا صنعتها و هدايا و
جوائز يا محصويل كه چيده باشد و جمع كرده باشد و جميع آنچه شخص بدست آورد كم باشد يا
زياد و همچنني امتعهاي كه دست بياورد حتي آنكه اگر در شكم حيوان مايل يافته باشد و بصاحب
اولش بگويد و او نشناسد يا در شكم ماهي چيزي بيابد و اما خمس مرياث آنچه به نص روايت
شده در اريث است كه تصور آن را منيكرده و از غري پدر يا پرس باشد اما عمومات كتاب و سنت
شامل آن ميشود و عمل هم بر هامن عمومات است .
 - ٨واجب است خمس در مال ناصب هر گاه انسان آن را بگريد .
 - ٩واجب است خمس در مايل كه وقت كسب آن مال چشم را بر هم گذاشته باشد و حالل آن با
حرامش مخلوط شده و شناخته منيشود و خمس دادن براي حالل شدن در صوريت است كه صاحب
مال حرام شناخته نشود .
 - ١٠زميني كه ذمي از مسلامن ميخرد خمس قيمت آن را از او ميگريند .
فصل دوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١اگر كيس اجري شود كه مببلغي از طرف ديگري حج منايد و حج كند و قدري از آن مال را زياد
آورد دادن خمس آن مال واجب نيست .
صفحه ٤٤٦
 - ٢اگر صاحب خمس بكيس هديه دهد آن هديه ديگر خمس ندارد .
 - ٣در معدن و گنج و غوايص خمس را بعد از وضع مخارج آن ميدهند و در صنايع و برداشت
محصول و منافع و عايدات زراعي و غري زراعي بعد از وضع خرج خودش و خرج آن كسب و خراج
سلطان  ،خمس ميدهد .
 - ٤گنجي كه كيس پيدا كند زكوة ندارد ولو زياد باشد .
 - ٥آنچه سلطان باسم خمس ميگريد از بابت خمس او حساب ميشود .
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 - ٦حالل نيست كه كيس از خمس چيزي بخرد تا وقتيكه حق صاحب خمس باو برسد ( يعني از
خميس كه خارج منوده و جدا كرده است ) .
 - ٧در اخبار مستفيضه وارد شده ناصب كيس نيست كه نصب عداوت بر ما اهل بيت منايد چون
تو هرگز كيس را منييايب كه بگويد من دشمن محمد و آلمحمد هستم اما ناصب كيس است كه با
شام دشمني كند در حايل كه ميداند شام دوست ما هستيد و از شيعه ما ميباشيد .
 - ٨خمس در همه مال يك دفعه است ( يعني مايل كه خمس آن را يكبار دادند دو مرتبه خمس
ندارد ) .
 - ٩در تعلق خمس به معدن رشط است آنچه بريون آمده به بيست دينار برسد و مستحب است
وقتي كه قيمت به يك دينار رسيد خمس آن را خارج كنند .
 - ١٠در تعلق خمس به گنج رشط است كه باندازهاي باشد كه زكوة در آن واجب است و تا بآن
حد نرسيده خمس ندارد .
 - ١١آنچه از دريا بريون ميآورند اگر قيمت آن بيك دينار رسيد خمس دارد .
 - ١٢در باقي چيزهايئ كه خمس در آنها واجب است حد نصايب مبا نرسيده .
فصل سوم
در مرصف خمس است و در آن مسائيل است :
 - ١جميع خمس مال خداوند سبحانه است بعد از آن مال رسول اوست صيل الله عليه
صفحه ٤٤٧
و آله و بعد از آن حرضت مال امامان عليهم السالم و رصف هر امري كه بخواهند ميفرمايند .
 - ٢در حكم ظاهر خمس را بر شش سهم تقسيم فرمودهاند سه سهم آن متعلق بامام عليه السالم
است كه سهم خدا باشد و سهم رسول او صيل الله عليه و آله و سهم ذويالقريب و نصف ديگر را
كه ُعرش اصل مال است براي ساير بنيهاشم يعني فقراء ايشان قرار دادهاند چنانكه براي فقراي غري
سادات هم عرش قرار دادهاند .
 - ٣عرشي كه مال فقراء بنيهاشم است سه قسمت ميشود يك قسمت مال ايتام آنهاست و يك
قسمت مال مساكني آنها كه يتيم نيستند و يك قسمت مال ابنسبيل آنهاست هر گاه در آن محل
كه سفرشان منقطع شده و آنجا ماندهاند فقري باشند .
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 - ٤جايز نيست كه يك طايفه را باين عرش اختصاص دهند بلكه واجب است مال را توزيع منايند و
دلييل نيافتيم كه الزم باشد متام مال را به حارضين بدهند .
 - ٥بنيهاشم كساين هستند كه از طرف پدر و مادر يا تنها مادر به هاشم نسب مريسانند اما به
كساين از آنها خمس مريسد كه از طرف پدر منسوب به هاشم باشند كه اين جامعت زكوة بر آنها
حرام و گرفنت خمس براي آنها جايز است .
 - ٦وايل ( يعني امام ) خمس را بني ارباب سهام مطابق كتاب و سنت قسمت ميكند بقدري كه در
آن سال مستغني شوند و اگر چيزي زياد آمد متعلق به وايل است و اگر از مستغني كردن آنها عاجز
شد يا مال كم آمد بر وايل است كه از نزد خود بقدري كه يبنياز شوند بآنها بدهد .
 - ٧امام مختار است اگر بخواهد مال را تقسيم بفرمايد ميتواند و اگر بخواهد همه آن را بيك نفر
هم بدهد مانعي براي او نيست .
 - ٨واجب است خمس گرينده مؤمن باشد چون خداي سبحانه اموال آلمحمد و اموال شيعه ايشان
را بر دشمنان آنها حرام فرموده .
 - ٩همه انواع خمس را بر سهام قسمت ميكنند مگر خمس مال مختلط بحرام كه آن صدقه است
از باب رد مظامل و از باب خمس بنيهاشم نيست و اگر آن را به بنيهاشم
صفحه ٤٤٨
تصدق داد بني دو حق را جمع منوده و مرصيف براي خمس زميني كه ذمي از مسلامن ميخرد نديدم
و اگر به فقراء شيعه بدهد مانعي ندارد و احتياط در اين است كه آنرا به بنيهاشم ندهند .
 - ١٠جوا ِز دادن خمس به اوالد مطّلب ثابت نشده مطلب برادر هاشم است  .زينالعابدين بن
كريم .
عبداملطّلب فرزند هاشم بود و هاشم جز او پرسي نداشت و همه ذريه هاشم فرزند عبداملطلب
هستند پس بني بني هاشم و بني عبداملطلب فرقي نيست  .زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
.
 - ١١اخبار در باب خمس در زمان غيبت با هم اختالف دارند و علامي اخيار هم در اين مطلب
چهارده قول مختلف دارند و احتياط پوشيده نيست .
فصل چهارم
صفحه | 415

در انفال است و در آن مسائيل است :
 - ١اين است و جز اين نيست كه متام زمني متعلق بامام است عليه السالم و هديهاي است كه
خداي سبحانه باو داده و هيچ يك از مردم رشكتي در آن ندارند .
 - ٢چيزي از زمني براي كيس حالل نيست مگر از هامن راهي حاصل شود كه امام عليه السالم براي
او حالل فرموده .
 - ٣براي دشمنان آل محمد عليهم السالم ترصف در زمني و منفعت بردن از آن چه در اكل و رشب
باشد و چه هر نوع استفادهاي حرام است .
 - ٤براي شيعه ايشان بر حسب اذين كه دادهاند ترصف در زمني و انتفاع از آن جايز است .
 - ٥هر گاه چيزي از زمني در يد ييك از شيعه ايشان باشد و بهر نحو از انحاء از يد او خارج شود
بامام كه مالك آن بوده برميگردد بعد براي غري آن شخص باز جايز است كه بر حسب اذن امام در
آن ترصف منايد .
صفحه ٤٤٩
 - ٦اگر شيعي چيزي را از ترصف كفار خارج كند اگر بدون اجازه امام بوده مال امام است و گر نه
تا حدي كه اذن دادهاند مال اوست و بعض جزئيات در مورد انفال هست كه نص هم درباره آنها
فرمودهاند برشحي كه ميآيد :
 - ٧زميني كه بآن لشكر كيش نشده و وايل بدون قتال مالك آن شده چه اهل آن جالي وطن كرده
باشند و چه بدست خود داده باشند و رفته باشند يا با آنها در مورد آن زمني مصالحهاي شده باشد
.
 - ٨زمينهاي موات خواه اهيل داشته و متام شدهاند يا اصالً صاحبي نداشته يا صاحبي داشته كه
احيا كرده و بعد ترك منوده تا خراب شده همه مال امام است و براي من در متلك بارث يا غري ارث
بدون احياء هم نظري است .
 - ٩رس كوهها و كف رودخانهها و بيشهها نيز جزو اموال امام است .
 - ١٠آنچه پادشاهان كافر چنانچه اصحاب نيز با همني قيد ذكر كردهاند براي خود انتخاب منودهاند
و آنچه مبردم به تيول ميدهند مال امام است و ميتوان گفت كه خالصجات پادشاهان اسالم هم
حكمش همني است چون آنها به ملكيت در آنها ترصف منيكنند بلكه ترصفشان از اين باب است كه
اين امالك خالصه و مخصوص شاهان است پس چون استيالي ايشان از آن امالك زايل شد بامام
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عليه السالم برميگردد و در اخبار قيد ملوك خايص نيست بيل اين مطلب ثابت است كه غصب بايد
برگردد .
 - ١١آنچه امام بخواهد از غنائم جنگ پيش از قسمت براي خود انتخاب ميكند مثل حيوان مرغويب
يا جاريهاي و امثال اينها .
 - ١٢غنيمت لشكري كه بدون اجازه امام جنگ كردهاند مال امام است .
 - ١٣مرياث كيس كه مرده و وارث ندارد مال امام است .
 - ١٤معادن در هر جا كه باشد متعلق بامام است جز آنكه به شيعه خود اجازه دادهاند كه از آنها
اكتساب منوده و از چهار پنجم آنچه برميدارند استفاده بربند كه ا َنصباء آنها باشد و خمس آن را
بدهند و همچنني از ساير منافع و آنچه در يد آنها است .
صفحه ٤٥٠
 - ١٥رودهاي هشت گانه مال امام است و آنها عبارتند از سيحان و جيحان كه نهر بلخ باشد و
خشوع كه نهر شاش شاش شهري است در ماوراء النهر  .منه اعيل الله مقامه .
است و مهران در قاموس آمده كه نهر مهران بكرس در سند است  .منه اعيل الله مقامه .
كه نهر هند است و نيل مرص و دجله و فرات خرب را باين صورت يافتيم و در عدد اشتباهي از
راويان شده  .منه اعيل الله مقامه .
كه هر چه را آبياري كنند يا از آنها آب بربند همه مال امام است .
 - ١٦دريايئ كه گرد دنيا را فرا گرفته كه افسيكون افسيكون مع ّرب اسفيدگون است و آن بحر ابيض
است  .حاشيه از مرحوم آقاي حاج زينالعابدين خان (اع) است .
باشد بلكه همه درياها چنانكه بعض محدثني روايت كردهاند متعلق بامام است .
 - ١٧در زمان غيبت مال خود را براي شيعه خود حالل فرمودهاند و منت ايشان را است و الحمد
لله رب العاملني و صيل الله عيل محمد و آله الطاهرين .
متام شد تأليف اين كتاب در صبح روز يكشنبه يازدهم ماه شعبان از ماههاي سال هزار و دويست
و هفتاد و يك حامدا ً مصلياً مستغفرا ً .
صفحه ٤٥١
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*****
صفحه ٤٥٢
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب زكٰوة و صدقات
از كتب جامع از مصنفات بنده اثيم كريم بن ابراهيم و اين كتاب شامل دو مقصد است و يك
خامته :
مقصد اول
در زكوة اموال است و در ضمن يك مقدمه و چهار باب بيان ميشود :
مقدمه
در مسائيل كه مربوط به صدقات است و بايد قبل از باقي مسائل ذكر شود و در آن مسائيل است :
 - ١زكوة فريضهاي است از فرائض خدا .
 - ٢هر كس زكوة را ندهد عقوبت ميشود و در دولت حق گردن او را ميزنند .
 - ٣كيس كه زكوة ندهد و ندادن را حالل بداند كافر به خداي عظيم و مرتد از اسالم است .
 - ٤زكوة دو زكوة است ييك زكوة ظاهري كه همني زكوة معروف است و ييك باطني و آن اين است
كه اگر تو چيزي داري و برادر مؤمن تو بآن محتاجتر است او را بر خود ترجيح دهي و منع نناميئ .
 - ٥واجب است كه انسان در دادن زكوة و ساير حقوق واجب مايل سخي باشد .
صفحه ٤٥٣
 - ٦بخل در پرداخت حقوق واجب مايل حرام است .
 - ٧مستحب مؤكد است كه انسان بقدر طاقت و وسعي كه دارد حق معلومي را در مال خود قرار
دهد و اگر خواست هر روز يا در هر هفته يا در هر ماه آن را به سائل و محروم بدهد و بر اين
كار مداومت منايد و محروم كيس است كه عقل او اشكايل ندارد و لكن رزق او وسعت ندارد و
كماقبال است و در خريد و فروش نفعي منيربد و يا با اين مال به خويشاوندي كمك كند يا
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دستگريي از ضعيفي بكند و يا زحمتي از كيس بردارد يا بربادر ديني كمك كند يا در گرفتاري و
مصيبتي كه بآن برادر مريسد رصف منايد .
 - ٨مكروه است منع ماعون و ماعون قريض است كه ميدهي و متاعي است كه عاريه ميدهي و
نييك كه بجا ميآوري و در صورتيكه عاريه گرينده متاع را از بني ميربد و ميشكند اگر باو عاريه
ندادند و منع منودند مانعي ندارد .
 - ٩مستحب مؤكد است صله خويشان و صله همسايه مسلامن ولو آنكه آن خويشاوند در باطن
عداوت داشته باشد .
 - ١٠مستحب است قرض الحسنه مبؤمن دادن .
 - ١١مستحب است خوراندن طعام به مسكني و يتيم و اسري در حايل كه بآن غذا عالقه دارد .
 - ١٢مستحب است انفاق در شب و روز بطور پنهان و آشكارا .
 - ١٣اگر كيس زكوة واجب خود را بدهد ديگر خدا از هيچ صدقهاي از او سؤال منيكند و زكوة
وجوب و لزوم هر صدقهاي را نسخ كرده .
 - ١٤هيچ مايل در دريا و خشيك ضايع نشده مگر برتك زكوة .
 - ١٥هر كس آنچه را خدا بر او واجب كرده پرداخت منايد از سخيترين مردم است و بخيل كيس
است كه در آنچه خدا فريضه قرار داده بخل ميكند ولو آنكه در ساير جاها تبذير و ولخرجي كند .
صفحه ٤٥٤
باب اول
در كيس است كه زكوة بر او واجب است و در آن مسائيل است :
 - ١زكوة بر شخص بالغ واجب است پس مال يتيم ولو آنكه و ّيل او با آن تجارت كند زكوة ندارد و
مشهور اين است كه زكوة در مال يتيم اگر با آن تجارت ميكند مستحب است .
 - ٢رشط است كه عاقل باشد و اگر ديوانه باشد قلم از او برداشته است و اگر ويل او با مال او
تجارت ميكند مشهور اين است كه در اين وقت زكوة دادن مستحب است .
 - ٣هر گاه يتيم بالغ شد زكويت بابت گذشته منيدهد .
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 - ٤آزاد بودن  ،در پرداخت زكوة رشط است پس اگر مملويك باشد كه مايل دارد يا آقاي او چيزي باو
بخشيده يا مكاتب است ( كه با او قراري گذاشتهاند كه كار كند و مبلغي بدهد و آزاد شود ) زكوة
بر او واجب نيست .
 - ٥قدرت بر ترصف در مال در زكوة دادن رشط است پس در مايل كه از ميان رفته يا مفقود شده
يا غصب شده يا مايل كه فعالً حارض و در يد او يا يد وكيل او نيست زكوة واجب نيست پس اگر
مايل چندين سال غايب باشد بعد به يد صاحبش برگردد مستحب است كه زكوة يكسال آن را
بدهند و اگر عمدا ً آن مال را ترك ميكند مستحب است كه براي متام سالهايئ كه گذشته زكوة بدهد
.
 - ٦بر َدين يعني طلب زكويت نيست و اگر خودش پس منيگريد مستحب است و حكم وديعه هم
همني است .
 - ٧واجب است كه قرض گرينده اگر يكسال مال را بحال خود گذاشته زكوة آن را بدهد .
 - ٨اگر متاعي را بقيمتي بفروشد و رشط كند كه خريدار زكوة يكسال يا چند سال آن را كه بدهكار
است بپردازد زكوة بر گردن خريدار است و از فروشنده برداشته شده .
 - ٩اگر قرض دهنده استحباباً زكوة را از جانب قرض گرينده قبول كرد جايز است .
 - ١٠هر كه بر گردن او َديني است يا َمهري و فعالً در دست او موجود نيست زكويت بر
صفحه ٤٥٥
آن نيست .
 - ١١هر كه امانتي پيش او باشد زكوة آن بر گردن او نيست ولو آنكه باآن تجارت كند و روايت
شده اگر آن را بكار انداختي بايد زكوة آن را بدهي و اگر بآن دست نزدي زكويت بر تو نيست .
 - ١٢هر گاه مردي مايل دارد و آن را بگذارد تا سال بر آن بگردد زكوة آن را ميدهد ولو آنكه هامن
مبلغ يا بيشرت قرض داشته باشد .
 - ١٣هر كس نفقهاي نزد خانواده خود گذاشته باشد اگر خودش حارض است بايد زكوة آن را بدهد
و اگر غايب است نه .
ُ - ١٤مزارع و ُمساقي رجوع شود به كتاب مزارعه و مساقاة .
واجب است از سهم خود كه با رشايط آن بدست ايشان ميآيد زكوة بدهند .
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 - ١٥هر كس بر گردن او زكويت باشد و از دنيا برود بدهي زكوة او مثل ساير ديون از كل مال
برداشته ميشود .
باب دوم
در چيزهايئ است كه در آنها زكوة واجب است و آنها بر سه نوع تقسيم ميشوند  :چارپايان  ،طال و
نقره  ،و غالت پس در اين باب سه مطلب است و خامتهاي  :مطلب اول
در زكوة انعام است و در آن سه فصل است :
فصل
در زكوة شرت است و در آن مسائيل است :
 - ١در كمرت از پنج شرت زك ٰويت نيست .
 - ٢چون به پنج شرت رسيد براي آنها يك گوسفند ميدهد تا وقتي كه به ده شرت برسد و
صفحه ٤٥٦
چون به ده تا رسيد دو گوسفند ميدهد تا وقتي كه به پانزده شرت برسد و چون به پانزده رسيد سه
گوسفند ميدهد تا بيست تا و در بيست شرت چهار گوسفند ميدهد تا به بيست وپنج برسد و در
بيست و پنج شرت پنج گوسفند ميدهد و همينكه به بيست و شش شرت رسيد براي زكوة آنها
بنتمخايض ميدهد ( و آن شرت مادهاي است كه وارد سال دوم شده ) و اگر چنني شرتي ندارد
ابنلبوين ( و آن شرت نري است كه پا بسال سوم گذارده باشد ) تا آنكه شرتهاي او به يس و شش
برسد و چون به يس و شش رسيد بنتلبوين ميدهد ( و آن شرت مادهاي است كه پا به سال سوم
گذاشته ) تا به چهل و شش شرت برسد و در چهل و شش شرت ِ ،حقّهاي ميدهد ( و آن ماده شرتي
است كه پا به چهار سال گذاشته و قابل سواري باشد ) تا وقتي كه شرتهاي او به شصت و يك برسد
و چون به شصت و يك شرت رسيد جذعهاي ميدهد ( و آن شرت مادهاي است كه پا به پنج سال
گذاشته ) تا برسد به هفتاد و شش شرت و چون به هفتاد و شش شرت رسيد دو شرت ماده كه پا بسال
سوم گذاشتهاند ميدهد تا برسد به نود و يك شرت و چون به نود و يك شرت رسيد دو شرت ماده كه پا
بسال چهارم گذاشتهاند ميدهد تا برسد به صد و بيست و يك شرت و چون به صد و بيست و يك
شرت رسيد بازاء هر پنجاه تا يك شرت ماده كه وارد سال چهارم شده يا باين ترتيب كه در هر چهل تا
يك شرت ماده كه پا بسال سوم گذاشته ميدهد .
 - ٣بدان كه بنتمخاض شرت مادهاي است كه وارد سال دوم شده و بنتلبون مادهاي است كه
داخل سال سوم شده و ِحقّه مادهاي است كه داخل در سال چهارم شده و حقه گفتهاند چون
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مستحق آن شده كه بر پشتش سوار شوند و جذعه مادهاي است كه وارد سال پنجم شده و اين
ترتيبي است كه از اهل لغت نقل شده و بناء فقها نيز بر همني است .
 - ٤مالك در انتخاب آنچه براي زكوة ميدهد هر گاه صفت واجب را دارا باشند مختار است .
 - ٥هر كه شرتان او به حد نصاب رسيدهاند و شرتي با اين اوصاف كه ذكر كرديم
صفحه ٤٥٧
ندارد كه زكوة بدهد اگر آنچه ميدهد كوچكتر از حدي است كه بر او واجب است دو گوسفند يا
بيست درهم همراه آن ميدهد و اگر بزرگرت دارد از عامل صدقات دو گوسفند يا بيست درهم
ميگريد جز آنكه هر كس بنتمخايض ( يعني شرت مادهاي كه وارد سال دوم شده ) ندارد و شرت نر پا
به سه سال دارد آن را ميدهد و چيزي منيگريد .
 - ٦شرت بُختي در مورد زكوة مثل عريب است .
 - ٧شرتان كوچك تا يكساله نشدهاند زك ٰويت از بابت آنها منيدهند .
فصل
در نصاب گاو است و زكوة آن و در آن مسائيل است :
 - ١در كمرت از يس گاو چيزي نيست .
 - ٢هر گاه به يس گاو رسيد يك گاو كه پا به دو سال گذاشته ميدهد و بنا به قول مشهور ماده هم
باشد مانعي ندارد تا به چهل گاو برسد و چون به چهل رسيد ماده گاوي كه پا به سه سال گذاشته
ميدهد .
 - ٣يس و چهل دو نصاب هستند كه تعداد گاوها را با ييك از آن دو و يا هر دو با هم ميسنجند اگر
عدد گاوها كامالً بر آنها قسمت شد كه خوب است و اگر نشد باقي معف ّو است پس مثالً در شصت
گاو كه قابل قسمت بر يس هستند دو گاو ميدهد كه پا به دو سال گذاشتهاند ( و به چنني گاوي
تبيع ميگويند ) و در هشتاد كه دو چهل است دو ماده گاو پا به سه سال ميدهد ( كه مسنه
ميگويند ) و در هفتاد  ،يك گاو پا به دو سال و يك ماده گاو پا به سه سال ميدهد كه يك يس و يك
چهل باشد و در هفتاد و پنج گاو هم هامن دو تا را ميدهد و پنج گاو مانده زكوة ندارد .
 - ٤تبيع گاوي است كه وارد سال دوم شده و تبيعه ماده آن است و مسنه گاو مادهاي است كه
داخل سال سوم شده و اين تعريفها از اهل لغت است و بناي فقها نيز بر همني است .
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 - ٥احكام گاوميش از حيث زكوة مثل گاو است .
صفحه ٤٥٨
فصل
در نصاب گوسفند است و در آن مسائيل است :
 - ١در كمرت ازچهل گوسفند چيزي نيست .
 - ٢چون گوسفند به چهل عدد رسيد زكوة آن يك گوسفند است تا به صد و بيست و يك گوسفند
برسد كه در آن دو گوسفند است و همني طور ميامند تا برسد به دويست و يك گوسفند كه در آن
سه گوسفند است تا به سيصد و يك برسد كه در آن چهار گوسفند است تا برسد به چهارصد
گوسفند و چون به چهارصد رسيد به تعداد صدها نگاه ميكنند و براي هر صد گوسفند ييك ميدهد
و آنچه باقي مانده و به صد نرسيده زكوة ندارد .
 - ٣گفته شده كه عامل زكوة گوسفند پري و معيوب و يك چشم را منيگريد همچنني گوسفندي كه
بواسطه مرض الغر شده يا جايئ از او شكسته باشد اما همه اينها در تعيني نصاب بشامره ميآيند و
روايت شده گوسفند اكوله را براي زكوة منيگريند و آن گوسفند بزرگي است كه در گله است و
همني طور گوسفندي كه بچه دارد و نه قوچ نر گله و نه پري و نه معيوب مگر آنكه عامل بخواهد
و كوچك و بزرگ گوسفندان را در تعيني عدد ميشامرد .
 - ٤گوسفندي كه براي خوردن چاق كردهاند و نر گله ( كه براي جفتگريي است ) زكوة ندارد و
درباره گوسفندي كه دو بچه گوسفند را شري ميدهد و گوسفندي كه براي شري دادن نگاه داشتهاند
نيز همني طور روايت شده كه در آنها زكوة نيست .
 - ٥هر گوسفندي كه يك سال متام نزد صاحبش نبوده زكوة ندارد و چون يك سال بر آن گذشت
زكوة آن واجب ميشود .
 - ٦جايز است كه به مستحقني زكوة  ،قيمت آنچه را كه بر انسان واجب شده بدهد چه از چارپا
باشد و چه غالت و چه طال و نقره و اگر براي مستحقني بهرت ميبيند جامه بدهد و يا گندم و
روايت شده در باب دادن درهم از بابت زكوة گندم و جو و طال كه آنچه ميرس شد ميدهد چه از
خود آن جنس و چه قيمت آن .
صفحه ٤٥٩
 - ٧سال در عرف و لغت دوازده ماه كامل است اما روايت شده همينكه ماه دوازدهم داخل شد
سال بر آن مال گشته و از اصحاب كيس مخالفت رصيحي با اين روايت ننموده .
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 - ٨در تعلق زكوة رشط است كه در طول سايل كه گوسفند را نگاه داشتهاند در بيابان و مرتع
چريده باشد .
 - ٩بچه گوسفند هر گاه از روز تولدش يكسال بگذرد زكوة دارد .
 - ١٠در حيوانايت كه كار ميكنند يا بآنها در منزل علف ميدهند زك ٰويت نيست و روايت شده شرتهايئ
كه كار ميكنند زكوة دارند و اين روايت حمل بر استحباب شده .
 - ١١مال هيچ كس با مال كس ديگر منضم منيشود كه از مجموع  ،زكوة خارج شود .
 - ١٢اگر كيس مايل را كه زكوة داشته بفروشد از خريدار مطالبه زكوة ميشود و خريدار پي
فروشنده اول رفته از او مطالبه ميكند يا آنكه فروشنده خود زكوة را ميدهد .
 - ١٣مال مجتمعي را نبايد متفرق كنند و مال متفرق را ( كه مثالً از دو جنس است يا مال دو نفر
) بنا نيست روي هم بريزند و موايش را نبايد براي فرار از زكوة از آيب به آب ديگر كوچ دهند .
 - ١٤هر كس شرت يا گاو يا گوسفند يا متاعي داشته باشد و سال بر آن بگذرد پس شرتان يا گاوها و
گوسفندان مبريند يا متاع او بسوزد اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست .
مطلب دوم
در زكوة پول طال و نقره است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه طال به بيست مثقال مثقال رشعي سه چهارم مثقال صرييف و معادل  ٣گرم است و آن
برابر يك دينار است .
رسيد زكوة آن نيم مثقال است يعني يك چهلم بعد هر گاه چهار مثقال بر آن افزوده شد يك دهم
مثقال يعني باز يك چهلم بر زكوة افزوده ميشود و همني طور هر چهار مثقايل كه افزوده شود يك
دهم دينار زكوة دارد .
صفحه ٤٦٠
 - ٢نقره هر گاه به دويست درهم درهم  ٠دينار و معادل  ٢گرم است .
برسد پنج درهم زكوة دارد يعني يك چهلم و چون چهل درهم بر دويست اضافه شود جمعا شش
درهم ميدهد و بازاء هر چهل درهم كه زياد شود يك درهم ميدهد .
 - ٣رشط است كه مال با نصاب كامل در نزد صاحبش يك سال مباند و حركت نكند .
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 - ٤رشط است كه منقوش و مسكوك باشد پس اگر شمش يا زيوري باشد يا قطعه طالي خامي يا
قطعه طال يا نقرهاي كه ذوب كرده و ريختهاند زكوة ندارد و زكوة زيور عاريه دادن آن است .
 - ٥هر كدام از نقدين يعني طال و نقره حد نصاب مخصوص خودشان را دارند و براي تكميل
نصاب ييك با ديگري جمع منيشود و آنچه بني دو نصاب واقع ميشود زكوة ندارد .
 - ٦سكه مغشوش تا وقتي كه نقرهاي كه در آن است به حد نصاب نرسد زكوة ندارد و اگر معلوم
است كه به حد نصاب رسيده اما مقدار آن را منيداند آن را ذوب ميكند و زكوة آن را خارج ميناميد
.
 - ٧مايل كه با آن كار منيكنند و زير و رو منيشود بايد هر سال زكوة آن را بدهند مگر آنكه آن را
ذوب منايند .
 - ٨هر كس مال را بجهت فرار از زكوة تبديل به زينت كند يا آن را به شمش مبدل كند يا مليك يا
خانهاي با آن بخرد اگر اين كارها پيش از گذشنت يك سال بر آن مال باشد چيزي بر او نيست و اگر
بعد از سال باشد بايد زكوة آن را بدهد و همني طور كيس كه پيش از سال براي فرار از زكوة  ،مال
را هبه كند چيزي بر او نيست اما اگر بعد از سال باشد بايد زكوة آن را بدهد .
 - ٩جايز است قيمت زكوة طال را با درهم بدهند يا لباس يا گندم و روايت شده در زكوة گندم و
جو و طال كه هر طور ميرس شد ( يعني يا قيمت يا از عني جنس ) زكوة را خارج ميكنند .
صفحه ٤٦١
مطلب سوم
در زكوة محصوالت كشاورزي است و در آن مسائيل است :
 - ١زكوة فقط در محصوالت چهار گانه كه گندم و جو و خرما و مويز باشد واجب است الغري .
 - ٢گفته شده زكوة در متام چيزهايئ كه كيل ميشوند مستحب است .
 - ٣در زكوة محصوالت رسيدن به حد نصاب نصاب  ١٨٤ ٢٧٥مثقال صرييف است  .نصاب بوزن تربيز
كه من باشد و عبارت از  ٦٧٢مثقال است دويست و هفتاد و چهار من و يك هشتم من باضافه
نصف يك هشتم و ربع يك هشتم ميشود .
رشط است و آن حد پنج وسق وسق  ٣٦ ٨٥٥مثقال است .
است و وسق شصت صاع صاع بوزن صرييف  ٦١٤و يك چهارم مثقال است .
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و صاع چهار مد است مد  ١٥٣و نيم باضافه يك شانزدهم مثقال صرييف است .
و يا شش رطل مدين رطل مدين  ١٠٢و يك چهارم و يك هشتم مثقال صرييف است .
يا نُه رطل عراقي رطل عراقي  ٦٨و يك چهارم مثقال صرييف است .
مرتجم گويد وزن مثقال صرييف بر حسب گرم بنا بر اصح و معروف  ٤گرم است و عليهذا نصاب كه
برابر  ١٨٤ ٢٧٥مثقال است  ٨٤٩كيلوگرم ميشود و نيز هر صاع برابر  ٢٨٣٠گرم و هر م ّد مساوي
 ٧٠٧گرم است و اينكه در اداي فطريه و كفاره صاع را سه كيلوگرم و م ّد را يك چارك يعني  ٧٥٠گرم
حساب ميكنند از باب سهولت و تقريب است و گر نه قدر واجب هامن است كه ذكر شد .
.
 - ٤رطل مدين صد و نود و پنج درهم است و رطل عراقي يكصد و يس درهم پس صاع هزار و صد
و هفتاد درهم است و مد دويست و نود و دو درهم و نيم .
 - ٥معروف بني اصحاب اين است كه درهم شش دانَق است و دانق هشت دانه جو متوسط پس
درهم چهل و هشت دانه جو است كه نيم دينار ميشود باضافه خمس دينار و دينار يك و سه
هفتم درهم است پس دينار شصت و هشت و چهار هفتم جو
صفحه ٤٦٢
است .
 - ٦وقت تعلق زكوة هامن وقتي است كه اسم صدق ميكند اما گندم و جو كه معلوم است و اما
خرما ظاهر آنچه كه از اهل لغت نقل شده مثل مويز است يعني تا خشك نشده اسم آن خرما
نيست و هر گاه انگور را تخمني زدند اگر مويز آن به نصاب مريسد زكوة آن را بريون ميكنند اينطور
روايت كردهاند .
 - ٧در هر يك از محصوالت چهار گانه نصاب خاص آن را بايد مراعات منايند بنا بر اين صنفي را با
صنف ديگر رويهم حساب منيكنند و در معرفت نصاب تخمني كايف است .
 - ٨زكوة بر كيس واجب است كه پيش از صدق اسم مالك زراعت شده و تا وقت بدست آمدن
حاصل در ملك او باشد .
 - ٩آنچه با آب جاري آب داده شود يا زميني باشد مرتفع كه در سال يكبار در آن باران ميآيد يا
زراعت ديم  ،زكوة همه اينها يك دهم محصول است و آنچه با دلو و ريسامن و حيوانات آب كش
آبياري شود زكوة آن نيم عرش محصول است ( يعني پنج در صد ) .
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 - ١٠اگر زراعتي با هر دو نوع آبياري شود اگر دو نوع مساوي هستند نصف محصول مبأخذ ده در
صد و نصف ديگر مبأخذ پنج در صد زكوة دارد و اگر يك يا دو آب در اثناء آب كشيدن از چاه از
آب جاري استفاده شده مبأخذ پنج در صد زكوة دارد .
 - ١١هزينهها و اجرت كارگران و رسكاران و نگهبانان و غري ايشان از حاصل كم ميشود بعد در
باقي نظر ميكنند اگر به نصاب رسيده زكوة آن را ميدهند و گر نه چيزي بر آن نيست بذر از
هزينههاي زراعت حساب منيشود چنانكه پدر بزرگوارم در فتاوي خود ترصيح فرموده و ما در
رساله جداگانهاي ثابت منودهايم  .زينالعابدين بن كريم .
.
 - ١٢خراج سلطان و مقاسمه سهمي از محصول كه سالطني معني ميكرده و ميگرفتهاند  .م .
او نيز از محصول كم ميشود و زكوة آن بر زارع نيست
صفحه ٤٦٣
و اگر باقي بعد از قسمت بحد نصاب رسيده باشد زكوة دارد .
 - ١٣تعدي سالطني بر زارعني اگر بصوريت است كه از عني حاصل برميدارند زكوة آن بر زارع نيست
اما اگر از غري حاصل برميدارند لكن از بابت زراعت است اگر چنانچه بعد از آن است كه جنس
زكوي بدست زارع رسيده آن هم ظاهرا ً زكوة ندارد اما اگر قبل از آنكه حاصل بدست او برسد
ميگريند ظلمي است كه بر او رفته و بايد بعدا ً زكوة آنچه را كه بدست او مريسد بدهد و اين مسأله
منصوصه نيست و ما آن را از كليات استنباط منوده و در اينجا ثبت منوديم چون مورد احتياج بود .
 - ١٤هزينهها را از وسط مال برميدارند بعد مالك و مزارع و مساقي هر كدام بتنهايئ در سهم
خودشان مالحظه ميكنند اگر به نصاب رسيده زكوة آن را ميدهند .
 - ١٥جايز نيست كه جنس بد را عوض زكوة جنس خوب بريون كنند .
 - ١٦جايز است آنچه بايد زكوة بدهند به قيمت آن لباس بدهند يا گندم .
 - ١٧بعد از آنكه انسان زكوة محصوالت خود را داد چيزي بر او نيست مگر چيزي از خرج سال او
زياد بيايد كه بايد خمس آن را بدهد .
 - ١٨هر گاه مزرعهاي حاصل آن فروخته منيشود و خورده ميشود زكوة ندارد .
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 - ١٩خرماي معافاره و امجعرور ( كه دو نوع خرماي پست و دقل هستند ) بر درخت ترك ميشود
و آنها را داخل حساب منيآورند و همچنني ييك دو خوشه جهت نگهبان كه بابت اجرت او معني
كردهاند داخل در حساب منيشود .
 - ٢٠هر گاه شخص زكوة زراعت يا خرماي خود را داد ديگر چيزي از بابت آنها بر او نيست ولو
آنكه هزار سال مباند آنگاه اگر حاصل را تبديل به مايل منود كه زكوة دارد و سال بر آن گذشت زكوة
آن را ميدهد .
 - ٢١مستحب است صدقه دادن بر تهيدستاين كه وقت درو و ضبط حاصل ميآيند بهر يك مشتي و
دستهاي ميدهد و اين غري از زكوة است .
 - ٢٢مكروه است بريدن خوشه خرما و درو و بذرپايش در شب چون قانع و مع ّرت منيآيند كه چيزي
بگريند ( و قانع آنست كه بهر چه دادي قناعت ميكند و معرت كيس
صفحه ٤٦٤
است كه بر تو ميگذرد و درخواست كمك منيكند ) .
 - ٢٣مكروه است رد سائل وقت ضبط حاصل و اگر به سه نفر داد جايز است كه نفر بعد را رد كند
.
 - ٢٤در درو و بريدن حاصل ارساف است با دو كف صدقه بدهند .
 - ٢٥عابر جايز است كه از محصوالت بخورد و نبايد چيزي را خراب كند يا چيزي را با خود بربد و
مستحب است كه در ديوارها رخنه بگذارند كه عابر بتواند داخل شود .
خامته
و در آن مسائيل است :
 - ١مايل كه با آن تجارت ميكنند و در حال داد و ستد است زكوة ندارد و مشهور آنست كه زكوة
دادن از چنني مايل مستحب است .
 - ٢مستحب است زكوة دادن از ماديانهايئ كه در مراتع ميچرند و از اسبهاي غري نجيب  ،از بابت
هر اسب عريب ( يعني نجيب ) دو دينار و از بابت هر اسب غري عريب ( يعني غري نجيب كه يابو
ميگويند ) يك دينار ميدهد .
 - ٣رشط است در زكوة گذشنت سال و چراي در بيابان و ماده بودن .
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 - ٤زكوة زينت آالت عاريه دادن آنها است .
 - ٥مايل كه چند سال غايب باشد چون برگردد مستحب است كه براي يكسا ِل آن زكوة دهند .
 - ٦سبزيها و بقوالت و آنچه كه در يك روز خراب ميشود زكوة ندارد مگر آنكه فروخته شود و بر
مايل كه در بهاي آنها ميگريند يكسال بگذرد .
 - ٧روايت شده آنچه كيل شود زكوة دارد و بعض از ايشان هم باين روايت عمل كردهاند .
 - ٨در جواهر و اشباه آنها زكويت نيست و همچنني در قطعات ذوب شده نقره زكوة نيست .
 - ٩روايت شده كه مال التجاره زكوة دارد برشط آنكه در طول سال همواره مال را
صفحه ٤٦٥
بقيمت خريد يا بيشرت از او بخرند و اگر ارزانرت از خريد ميخرند زكوة ندارد مگر آنكه بفروشد و
پول طال و نقره بگريد و بر آن پول سال بگردد و اگر چند سال مال التجارة پيش او ماند و قيمت آن
همواره كمرت از خريد بود زكوة يك سال آنرا ميدهد و اين حمل بر استحباب شده و بنظر من
شبيهتر به واقع آنست كه اين روايت بر تقيه حمل شود .
 - ١٠تجارت با مايل كه صاحب آن زكوة آن را نداده جايز نيست و براي عامل تجارت كايف است كه
صاحب مال بگويد كه زكوة آن را خودش ميدهد .
 - ١١در غالم و كنيز زكويت نيست مگر آنكه يكسال بر آن بگذرد پس يك صاع خرما ميدهد ( ظاهرا ً
مقصود فطره اوست ) و اگر آن را بفروشد در قيمت آن زكويت نيست مگر آنكه سال بر آن بگذرد .
 - ١٢در باب دستور العمل عامل صدقات روايت شده كه  :برو و بر تو باد به رعايت تقواي خداوند
وحده ال رشيك له و دنياي خود را بر آخرت ترجيح مده و چيزي كه تو را امني آن قرار دادهاند
حفظ كن و حق خدا را در آن مراعات منا تا وقتي كه مبنزل فالن طايفه بريس و چون بآنجا رسيدي
بر رس آب ايشان فرود بيا نه آنكه به خانههاي آنها بروي بعد با سكينه و وقار برو تا به جامعت
ايشان بريس و بر آنها سالم كن و بگو  :اي بندگان خدا مرا و ّيل خدا بسوي شام فرستاده كه حقي را
كه خدا در اموال شام دارد بستانم آيا از حق خدا چيزي در اموال شام هست كه به ويل خدا بدهيد
پس اگر كيس بتو گفت نه باو رجوع مكن و اگر كيس گفت بيل همراه او برو بدون آنكه او را
برتساين يا وعده و وعيد بدهي مگر به نييك و چون مبحل مال او بريس بدون اذن او مداخله مكن
چون بيشرت اين مال متعلق باوست و بگو اي بنده خدا اجازه ميدهي كه داخل بشوم بر اين مال تو
پس اگر اجازه داد باز بطور تسلط و با عنف داخل مشو آنگاه مال را دو قسمت كن و بگو ييك را
او بردارد و هر كدام را برداشت تو متعرض مشو آن وقت باقي را دو قسمت كن و او را مختار كن
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كه هر كدام را ميخواهد انتخاب كند و اعرتايض مكن و بهمني ترتيب ادامه بده تا آنكه باقي مانده
باندازهاي باشد كه حق
صفحه ٤٦٦
خدا از آن بريون آيد و چون باين مرحله رسيد حق خدا را از آن بردار و اگر از تو خواست كه
تقسيم را بهم بزند و دوباره قسمت شود قبول كن و آنها را مخلوط كن و مثل دفعه اول تقسيم
كن تا حق خدا را كه در مال اوست بگريي و چون گرفتي موكل بر آنها مكن مگر شخص خريخواه
ماليم اميني كه از عهده حفظ برميآيد و با عنف با آنها رفتار منيكند و پس از آن هر چه كه نزد تو
جمع شد از هر واليتي بسوي ما روانه كن كه مطابق امر خدا بهر كس كه بايد بدهيم  ،پس چون
فرستاده تو با اموال روانه شد باو بسپار كه بني هيچ شرت ماده و بچه او مانع نشود و جدايئ
نياندازد و شري او را ندوشد كه رضر به بچه او بزند و آنها را با سواري خسته نكند و بني آنها در
سواري بعدل رفتار كند و بهر آيب كه مريسد آنها را وارد بر آن آب كند كه بنوشند و آنها را در ساعايت
كه اسرتاحت ميكنند و عرصها كه آنها را ميدوشد از زمني علفزار خارج نكند و بر پشت جادههاي
يب علوفه نربد و هر چه بتواند با آنها مالميت كند تا باذن خداي سبحانه چاق و فربه و بدون آنكه
خسته و مانده شوند بدست ما برسند كه باذن خدا بر طبق كتاب او و سنت پيغمرب او بني دوستان
او قسمت كنيم كه اين طور عمل كردن اجر تو را بيشرت و هدايت و رشد تو را نزديكرت ميكند و تو
و آن اموال و كوشش تو و خريخواهي تو از براي آنكه تو را فرستاده و تو در اطاعت امر او حركت
كردهاي همگي محل نظر خداوند هستيد و هراينه رسول خدا صيل الله عليه و آله فرمودند هر گاه
خداوند ببيند كه ييك از دوستان او در اطاعت و خريخواهي پروردگار و امام خودش نفس خود را
اعيل مبعني محل و مكان باال و كنايه از
اعيل رفيق ٰ
بسختي واداشته بپاداش اين عمل او را در رفيق ٰ
بهشت است  .م .
با ما قرار ميدهد .
 - ١٣آنچه سلطان بعنوان زكوة و خمس ميگريد نزد خداوند بحساب ميآيد و اعاده ندارد و ظاهر
اين است كه ماليايت كه سالطني شيعه ميگريند از همني باب بوده آنگاه تعدي غالب آمده و زياد
شده است تا رسيده است بجايئ كه رسيده و خداوند داناتر است .
صفحه ٤٦٧
باب سوم
در مصارف زكوة است و در آن مسائيل است :
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 - ١از جمله مستحقني زكوة فقرا و مساكني هستند و فقري كيس است كه بالحاح و ارصار سؤال
منيكند و مسكني از او بدحالتر است و سؤال ميكند و ديگر از مستحقني زكوة مردان و زنان و
اطفايل هستند كه ناخوشيهاي مزمن دارند و مدتهاي زياد مبتال هستند برشط آنكه غني نباشند .
 - ٢غني كيس است كه زكوة بر او واجب است اما اگر عيالبار است و آن اندازه مال كه داشته و
بحد نصاب رسيده بوده كفاف آنها را منيدهد از بابت فقري كه بواسطه رسپرستي ايشان دارد زكوة
قبول ميناميد و روايت شده كه زكوة مال خود را براي وسعت و رفاه اهل و عيال خود رصف ميكند
و قدري از آن را هم بديگري ميدهد .
 - ٣هر گاه زكوة را بفقريي ميدهند جايز است آنقدر بدهند كه بآن مستغني شود و اندازه معلومي
ندارد .
 - ٤هر كس ميگويد فقري است از او ميپذيرند و الزم نيست كه او را تكليف به قسم خوردن منايند
چنانكه بعيض اينطور گامن كردهاند .
 - ٥خانه و كنيز و مال سواري و خادم دليل غ ٰني شمرده منيشوند و هر كس سالح و وسيله جنگ
دارد و فقري است ميفروشد و خرج عيال خود ميكند .
 - ٦هر كس ندانسته به غري مستحق زكوة دهد بعد متوجه شود ضامن است تا باهل آن بدهد و
ميتواند از آن شخص پس بگريد .
 - ٧هر كس قبل از متام شدن سال در زكوة دادن عجله كند و قبل از متام شدن سال شخيص كه باو
زكوة داده زندگيش وسعت پيدا كند يا مرتد بشود بايد زكوة دهنده زكوة را اعاده كند .
 - ٨اگر فقري از قبول زكوة خجالت ميكشد مال را باو ميدهند و منيگويند زكوة است .
 - ٩از جمله مصارف زكوة عاملني زكوة هستند كه امام بهر نحوي كه صالح بداند بآنها ميدهد .
صفحه ٤٦٨
 - ١٠بنيهاشم را عامل صدقات منيناميند .
 - ١١از جمله مصارف زكوة مؤلف ٌة قلوبهم هستند كه ظاهرا اقرار به يگانگي خداوند و اقرار به
پيغمرب كردهاند اما قلباً معرفت باو پيدا نكردهاند و در اين مطلب شك دارند و امام بآنها از زكوة
ميدهد تا بر اميان ثابت شوند .
 - ١٢امروزه جز به شيعهاي كه عارف و مق ّر بحق امئه اطهار است زكوة منيدهند .
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 - ١٣از جمله مصارف رقاب است و آنها كساين هستند كه كفارهاي بر گردن آنها مانده مثالً در قتل
خطا يا ِظهار رجوع شود بكتاب ظهار .
قسم يا قتل صيد حرم و چيزي ندارند كه كفاره خود را بدهند و مؤمن هم هستند و
يا كفاره َ
همچنني مكات َب ( يعني غالمي كه با او قرار گذاشتهاند كار كند و مبلغي بدهد و آزاد شود ) در
صوريت كه عاجز شده باشد از انجام تعهد  ،ميشود از زكوة چيزي باو بدهند .
 - ١٤هر گاه بندگاين باشند عارف كه تحت فشار و سختي واقع شدهاند جايز است كه از مال زكوة
آنها را بخرند و آزاد كنند .
 - ١٥از جمله مصارف زكوة بدهكاران هستند و مقصود از آنها كساين است كه زير بار قرويض
هستند كه آنها را بدون ارساف و فساد در طاعت پروردگار رصف كرده باشند .
 - ١٦هر گاه از فقريي طلبكار بايش مانعي ندارد كه مال زكوة را عوض َدين او براي خود برداري و
از او نگريي برشط آنكه آن فقري بقدر ادامه زندگي تنخواهي يا متاعي يا خانهاي يا كسب و كاري
داشته باشد ( و گر نه عالوه بر آنكه نبايد مال زكوة را عوض بدهي او بردارند بايد باو زكوة بدهند
كه گذران منايد و وصول بدهي ميامند براي وقت وسعت ) .
 - ١٧ممكن است كه با زكوة َدين ميت را چه واجب النفقه آنها باشد و چه نباشد بپردازند .
 - ١٨ييك از مصارف سبيل الله است كه وجوه ب ّر باشد يعني نييك و آنچه سبب قربت
صفحه ٤٦٩
و نزدييك بخداوند است و اين در موقعي است كه انجام آن امور خري و ب ّر جز از راه دادن مال
زكوة براي شخص مقدور نباشد .
 - ١٩و از جمله مصارف ابنسبيل است و او كيس است كه در طاعت خداوند مشغول به سفر است
و دزد او را ميزند و مالش مريود پس بر امام است كه از مال صدقات او را به وطن خود بازگرداند .
باب چهارم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١رشط است كيس كه باو صدقه ميدهند ناصب نباشد .
 - ٢واجب است كه زكوة گرينده از اهل واليت يعني شيعه باشد و معرفت بامامان داشته باشد و
معروف به واليت باشد .
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 - ٣جايز است كه به اوالد مؤمنني بعد از فوت آنها از زكوة بدهند تا بحد بلوغ برسند .
 - ٤كيس كه بايد زكوة بدهد جايز نيست كه از سهم فقرا و مساكني به اشخايص بدهد كه نفقه آنها
بر او واجب است و آنها پدر و مادر هستند يا جد پدري و مادري يا اوالد و نوهها و زوجه و
مملوك .
 - ٥هر گاه كيس خرج او را پدرش يا عمويش يا برادرش ميدهد جايز است هر گاه آنها كم ميدهند
از زكوة باو بدهند كه وسعتي پيدا كند .
 - ٦ظاهرا ً جايز است به اشخاص واجب النفقه از سهم غارمني يعني بدهكاران و سبيل الله و رقاب
منظور مؤمنيني است كه كفارايت در قتل خطا يا ظهار يا قسم و يا قتل صيد در حرم بر آنها الزم
شده و از عهده آن برمنيآيند  .م .
و عاملني زكوة و غري اينها اگر مصداق آن باشند بدهند و احتياط پوشيده نيست .
 - ٧جايز است به اشخايص كه واجب النفقه انسان هستند از سهم سبيل الله بدهد كه زندگي آنها
وسعتي پيدا كند .
صفحه ٤٧٠
 - ٨كيس كه زكوة ميگريد واجب است كه از بنيهاشم نباشد .
 - ٩دادن صدقه مستحب به بنيهاشم حالل است و هر نييك و خريي صدقه است .
 - ١٠هر گاه كيس از بنيهاشم مضطر شود كه از صدقه واجب يعني زكوة بگريد از باب اكل ميته
جايز است كه باو بدهند .
 - ١١جايز است كه بعض بنيهاشم ببعيض ديگر صدقه بدهند .
 - ١٢روايت شده هر كس مادر او هاشمي باشد و پدر او از ساير مردم صدقه بر او حالل است و
گرفنت خمس براي او جايز نيست .
 - ١٣صدقه بر بندگان آزاد شده بنيهاشم حالل است .
 - ١٤در زمان غيبت  ،مالك مال كه ميخواهد زكوة بدهد خود يا وكيلش متصدي تقسيم سهام زكوة
ميشوند خواه فقيه باشد خواه نباشد و در زمان ظهور حق البته امر و حكم با امام است .
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 - ١٥وسعت دادن زكوة بني اصناف مستحقني واجب نيست ( يعني واجب نيست بني همه اصناف
تقسيم شود ) .
 - ١٦مستحب است كه به بعيض بيشرت از بعض ديگر بدهند مثالً كيس كه درخواست منيكند يا
متدينتر است يا عاقلرت و يا فقيهتر يا با انسان قوم و خويش است باو بيشرت بدهند .
 - ١٧مستحب است كه از اموال زكوة  ،حيوانات را به فقراء متجملني بدهند ( كه حفظ ظاهر
ميكنند و اظهار فقر منيمنايند ) و باقي را بسايرين .
 - ١٨واجب است زكوة در وقتي كه سال بر مال بگذرد و اجازه رسيده كه جلوتر يا عقبتر بدهند
مثالً اول سال ميدهد يا كمرت ميدهد و تا پنج ماه اگر بخواهد تأخري مياندازد و باحتياط نزديكرت آن
است كه اگر قبالً داد به نيت قرض دادن ( به بيتاملال ) باشد تا رس سال كه بحساب زكوة بيايد .
 - ١٩زكوة را مانعي ندارد كه به شهر ديگر بفرستند اما اگر در شهر خودش مستحقي باشد و باو
ندهد و بجاي ديگر بفرستد و تلف شود ضامن است .
صفحه ٤٧١
 - ٢٠مستحب است كه چون سال منقيض شد زكوة را خارج كنند اگر چه مستحق آن را نيابند و
اگر زكوة را بريون كرد بدون قصد شخص خايص يا به نيت كيس آنگاه مال تلف شد چه مال را ارسال
كرده باشد و چه هنوز نفرستاده باشد ذمه او بري است .
 - ٢١اگر با مايل كه بايد زكوة آن را بدهد تجارت كرد زكوة  ،سهم سود خود را ميگريد اما زياين بر او
نيست و اگر زكوة را از اصل مال جدا كرد و با آن تجارت منود اگر رضر شد ضامن است و سود
متعلق به زكوة ميباشد .
 - ٢٢اگر كيس فوت كند و زك ٰويت بر گردن او بوده از اصل مال او برميدارند .
 - ٢٣سزاوار نيست كه به فقري كمرت از پنج درهم زكوة بدهند .
 - ٢٤كيس كه باو مايل دادهاند كه در ميان محتاجني قسمت كند جايز است كه اگر محتاج است
خود و عيالش را هم مثل ييك از آنها فرض كرده براي خود هم بردارد و اين اجازه در صوريت است
كه در كالم شخيص كه مال را داده قرينهاي بر اين مطلب نباشد كه اين مال مختص ديگران است و
اگر چنني قرينهاي باشد نبايد بدون اذن صاحب مال از آن بردارد .
 - ٢٥هر كه زكوة مال خود را بغري اهلش دهد واجب است كه مرتبه ديگر زكوة دهد و روايت
شده هر گاه سعي خود را منوده باشد و بتصور اهليت داده ذمهاش بري است اما اگر سعي و
كوشيش براي يافنت اهل زكوة نكرده مشغول الذمه است .
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 - ٢٦روايت شده هر كس رسمايهاي دارد كه با آن تجارت ميكند و سود آن كفايت خرج سالش را
منيكند جايز است زكوة بگريد .
 - ٢٧و روايت شده در كيس كه عايدي مخترصي دارد كه كفايت عيال او را منيكند خودش از زكوة
منيخورد لكن براي عيال خود كه مال كفايت ايشان را منيكند ميگريد .
 - ٢٨هر عميل كه شخص در حال نصب و گمراهي انجام داده و بعد از آن خداوند بر او منت
گذاشته و امر واليت را باو شناسانده اجر آن اعامل باو مريسد مگر زكوة كه بايد اعاده كند چون آن
را بغري اشخايص كه بايد بدهد داده است .
صفحه ٤٧٢
 - ٢٩اگر در شهر كيس از اهل واليت نباشد زكوة را ميفرستد بجايئ كه آنها هستند و اگر كيس را
نيافت كه زكوة را با او نزد ايشان بفرستد روايت شده بكيس ميدهد كه نصبي نداشته باشد و
روايت شده چهار سال مال را نگه ميدارد اگر ميرس شد بآنها برساند مريساند و گر نه آنرا در
كيسههايئ كرده در دريا مرييزد .
 - ٣٠اهل زكوة مستضعفني شيعه هستند اما كيس كه بصريت او قوي بوده و واليت او بواسطه
دوستي دوستان آلمحمد عليهم السالم نيكو و معرفت او بجهت برائت از دشمنان آن بزرگواران
خوب باشد آن برادر ديني است و از برادر پدري و مادري به شخص نزديكرت است و از آلمحمد
عليهم السالم است و همه ايشان مثل جسد واحدي هستند و زكوة دادن به ايشان شايسته نيست
و بايد آنها را باالتر از اين بدانند بلكه ايشان سزاوار ب ّر و نييك هستند و بايد ايشان را از چرك اموال
منزه داشت .
 - ٣١روايت شده هر كس فوت شود و زك ٰويت بر عهده اوست و تركهاي داشته باشد كه اگر مبرصف
زكوة برسد باعث ميشود كه ورثه يبچيز شوند ورثه زكوة را خارج ميكنند و بر خود قسمت
ميناميند و چيزي از آنرا هم بديگري ميدهند و روايت شده همه زكوة را به خويشان خود مده و
بعيض را بآنها و بعيض را بساير مسلمني بده و روايت شده كه جايز است همه آن را در اهل خانه
خود قرار دهد و روايت شده كه اقربا افضل از ديگرانند .
 - ٣٢به مؤمن سه هزار و ده هزار ميدهند و به فاجر كمي .
 - ٣٣هر كه نيت كند زكوة را به مستحق معيني بدهد جايز است كه قبل از دادن بآن شخص از
تصميم خود عدول كند و بديگري بدهد .
 - ٣٤مستحب است كيس كه باو صدقهاي ميسپارند كه در مستحقني قسمت كند قبول منايد و اين
كار اجر دارد .
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 - ٣٥جايز است زكوة را به فرزند غالمي بدهند برشط آنكه آن فرزند آزاد باشد .
 - ٣٦هر كس بقدر گذران زندگي دارد و قريض هم دارد دين را با آنچه دارد ميدهد و صدقه قبول
ميكند .
صفحه ٤٧٣
 - ٣٧جايز است كه قبل از حلول وقت زكوة به مؤمن قرض دهند بعد بحساب زكوة آورند .
 - ٣٨آنچه را كه خداوند واجب فرموده علني بودن آن از پنهان داشتنش بهرت است و آنچه مستحب
است و تطوع در خفا باشد افضل است تا آشكار و هر گاه مردي زكوة مال خود را بر شانه خود
حمل كند و بربد و عالنيه قسمت كند خوب كاري كرده است .
 - ٣٩صدقهاي كه نيت در آن نباشد خريي در آن نيست .
 - ٤٠كيس كه بر او زكوة گرفنت واجب شود و نگريد مثل كيس است كه زكوة دادن بر او واجب شود
و ندهد .
مقصد دوم
در زكوة فطره است و در آن چهار فصل است :
فصل
در كيس است كه زكوة فطره بر او واجب است :
 - ١بر يتيم زك ٰويت نيست .
 - ٢غالم مكات َب اگر جزو عيال موال نيست فطره را خودش بايد بدهد .
 - ٣هر كس زكوة گرفنت براي او حالل است زكوة فطره دادن بر او واجب نيست .
 - ٤براي فقري مستحب است كه فطره خود را به اهل و عيال خود دهد و آنها بني خودشان دست
بدست كنند .
 - ٥هر مكلفي بايد از جانب هر يك از عائله خود كه در ماه رمضان در خانه او هستند فطره
بدهد اگر چه در آنوقت حارض نباشند و جايز است كه اگر خودش هم ميخواهد جايئ برود بآنها
امر كند از جانب او زكوة را خارج كنند طفل هر گاه شب فطر بدنيا آمد روايت شده فطرهاي از
طرف او منيدهند و روايت شده هر گاه تا پيش از ظهر روز عيد فطر بدنيا آمد از طرف او
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ميپردازند و اگر بعد از ظهر متولد شد منيدهند و شايد روايت اول قويتر باشد و الله العامل .
زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
.
صفحه ٤٧٤
 - ٦هر كس در ماه رمضان مسلامن شود بايد فطره بدهد و اگر بعد از متام شدن ماه مسلامن شود
چيزي بر او نيست .
 - ٧موال بايد از جانب بنده فطريه دهد و اين در صوريت است كه يك بنده كامل را مالك باشد ولو
از دو عبد از هر كدام نصف آن را مالك باشد .
فصل
در بيان چيزي است كه بايد بعنوان زكوة فطره بدهند و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است كه فطره را از قوت غالب شهر خود بدهند .
 - ٢خرما بهرت چيزي است كه در زكوة فطره ميدهند .
 - ٣جايز است كه پول آن را بدهند .
 - ٤مقدار فطره يك صاع است و گذشت كه آن هزار و صد و هفتاد درهم است نزديك يك من و
برابر  ٦١٤مثقال و ربع مثقال صرييف كه حدود  ٢٨٣١گرم است  .م .
.
فصل
در وقت وجوب زكوة فطره است و در آن مسائيل است :
 - ١فطره با ادراك آخرين جزء ماه رمضان واجب ميشود .
 - ٢آخر وقت خارج كردن فطره مناز عيد است پس اگر ندادي تا وقت مناز داخل شد آن ديگر
صدقه است و فطره نيست .
 - ٣رخصت دادهاند از اول تا آخر ماه رمضان هر وقت بخواهد فطره را خارج كند .
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 - ٤هر كس پيش از مناز عيد فطره را جدا كرد كه مستحقي بيابد رضر ندارد كه تا بعد از مناز مباند
.
 - ٥اگر قبل از مناز عيد زكوة را از ضامن خود خارج كرد بريء الذمه است و گر نه ضامن است تا
آنكه آن را بصاحبانش برساند .
صفحه ٤٧٥
فصل
در مرصف زكوة فطره است و در آن مسائيل است
 - ١فطريه را به فقري عارف ميدهند .
 - ٢جايز نيست كمرت از زكوة يك نفر بيك فقري بدهند و اگر زياد باشد به چند نفر بدهند بهرت
است .
 - ٣اين زكوة مخصوص اهل واليت است و اگر نيافت بضعفا بدهد و به غري ايشان منيدهد .
 - ٤مالك مال ميتواند زكوة را در زمان غيبت  ،خودش تقسيم منوده و باهلش برساند و در زمان
حضور  ،حكم و امر با امام است .
خامته
در صدقه است و در آن دو مطلب است :
مطلب اول
و در آن دو فصل است :
فصل
در اوقات صدقه است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است صبح زود صدقه دهند .
 - ٢مستحب است روز و شب را با صدقه رشوع كنند .
 - ٣مستحب است صدقه دادن در شب .
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 - ٤مستحب است صدقه در روز جمعه و عرفه و در ماه رمضان .
 - ٥مستحب است كه هر روز ولو قدر كمي باشد انفاق منايند .
 - ٦مكروه است كه سائل مرد را در شب رد كنند .
صفحه ٤٧٦
فصل
در احكام انفاق است و در آن مسائيل است :
 - ١صدقه دادن در حال غنٰي و فقر هر دو تأكيد دارد اگر چه قرض هم داشته باشد .
 - ٢مستحب است كه انسان اهل بيتي از مسلامنان را متكفل شود كه بآنها غذا و لباس دهد و
نگذارد محتاج مردم شوند و پيش آنها رو بياندازند .
 - ٣مستحب است كه با تصدق مريضها را معالجه كنند ( يعني جهت شفاي آنها صدقه بدهند ) .
 - ٤مستحب است كه از طرف بچه صدقه دهند و باو امر كنند بدست خودش صدقه دهد اگر چه
كم باشد .
 - ٥مستحب است كه انسان بدست خود صدقه دهد بخصوص اگر مريض باشد .
 - ٦مستحب است زياد صدقه دادن تا حدي كه بگويد ديگر ارساف كردم در حاليكه ارساف نكرده .
 - ٧مستحب است صدقه ولو آنكه كم باشد ولو بيك خرما ولو باينكه قرض كند و صدقه دهد و هر
كار خري و خويب كه نسبت بكيس بكنند صدقه است خواه نسبت به غني باشد خواه فقريي .
 - ٨مستحب است صدقه دادن در خفا .
 - ٩مستحب است صدقه دادن در حال صحت و آن از صدقه در وقت مرض بهرت است .
 - ١٠مستحب است خنك كردن جگر سوخته ولو از حيواين باشد و يا از نرصاين در وقت رضورت
شديد .
 - ١١مستحب است صدقه دادن به ِ
رحم ولو آنكه در باطن دشمن باشد حتي آنكه روايت شده هر
كس خويشاوند محتاج دارد صدقه دادن او به غري  ،صدقه نيست .
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 - ١٢جايز نيست صدقه دادن بكيس كه نسبت به چيزي از حق عداوت ميورزد يا دعوت به باطيل
ميكند و جايز است كه به مجهول الحال بدهند و بكيس كه دلشان براي او برحم آيد .
صفحه ٤٧٧
 - ١٣مستحب است بكيس كه درخواست ميكند چيزي بدهند ولو آنكه بر پشت اسبي سوار باشد .
 - ١٤مكروه است كه مانع سؤال سائل شوند و نگذارند حرف خود را بزند و اگر اين نبود كه گداها
دروغ ميگويند رد كننده آنها رستگار منيشد .
 - ١٥جايز است رد سائل بعد از آنكه به سه نفر چيزي داده باشد و هر كه به سه نفر سائل چيزي
داد حق روزش را ادا كرده .
 - ١٦برگرداندن صدقه جايز نيست و هر كس صدقهاي خارج كرد كه به سائل بدهد و ديد كه او
رفته آن را به سائل ديگر بدهد و مبال خود برنگرداند .
 - ١٧در صدقه پرسبچه روايت شده كه هر گاه به اهلش داده مانعي ندارد .
 - ١٨هر گاه چيزي به سائل دادي از او بخواه كه براي تو دعا كند كه درباره تو مستجاب ميشود و
درباره خودش مستجاب منيشود چون سائلني دروغ ميگويند .
 - ١٩هر گاه وجه خريي هفتاد دست بگردد همه آنها مأجورند بدون آنكه از اجر صاحب آن چيزي
كم بشود و روايت شده اگر چهل هزار انسان آنرا دست بدست كنند تا به مسكني برسد براي همه
آنها اجر كامل هست .
 - ٢٠سزاوار است كه مؤمن با برادر خود مواساة كند ( يعني مال خود را با او نصف كند ) بلكه او
را بر خود ترجيح دهد و بيش از نصف باو بدهد ولو در تنگدستي باشد و خدمت حرضت باقر
عليه السالم عرض شد كه شيعه در نزد ما بسيارند فرمودند آيا غني آنها دستگريي فقريشان را ميكند
و نيكوكار آنها از گناهكارشان درميگذرد و با هم مواساة ميكنند عرض شد نه فرمودند اينها شيعه
نيستند شيعه آن است كه اين كارها را بكند و فرمودند آيا هيچكدام از شام نزد برادرش مريود كه
دست در جيب او بكند و حاجت خود را بردارد و او هم مانع نشود عرض شد در بني خودمان باين
صفت منيشناسيم فرمودند پس در اين صورت چيزي نيست عرض شد پس هالك ميشوند فرمودند
اين قوم هنوز عقل بآنها داده نشده .
 - ٢١سزاوار است كه از عائله خود رشوع كنند بعد هر كه نزديكرت است و بهمني
صفحه ٤٧٨
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ترتيب األقرب فاألقرب صدقه دهند .
 - ٢٢مستحب است دستي را كه بآن صدقه ميدهي ببويس و صدقه را پس گرفته ببويس و ببويئ
آنگاه آنرا در دست سائل بگذاري و دست سائل را ببويس .
 - ٢٣منت گذاشنت بعد از صدقه و احسان جايز نيست .
 - ٢٤جايز نيست كيس را كه چيزي ميبخشد مالمت كنند .
 - ٢٥مستحب است ابتدا به صدقه كردن ( قبل از سؤال ) و زياد صدقه دادن .
 - ٢٦مستحب است كه انسان در وقت صدقه دادن خود را از سائلني بپوشاند كه ذليل نشوند .
 - ٢٧بهرتين صدقه صدقهاي است كه از روي غنٰي باشد ( يعني خرج عائله خود را بدهد و از آنچه
زياد آيد صدقه دهد ) و از عيال خود رشوع كن و بده و دست باال ( دهنده ) بهرت از پائني است و
خدا كيس را بجهت داشنت و خرج كردن بقدر كفاف مالمت منيكند ( كه چرا بيشرت ندارد كه صدقه
دهد ) و بهرتين صدقه آنست كه از فاضل نعمت باشد ( بعد از مخارج الزم ) صدقه از روي غ ٰني
يعني از فاضل آنچه كه او و عيال او را مستغني ميكند  ،برادرم روحي فداه از پدر بزرگوار عالّمهام
اينطور نقل منوده  .و عرض ميكنم كه باين معني آن فرمايش كه فرمودهاند  :صدقة تكون عن فضل
الكف  ،تفسري ميشود يعني با توانايئ و داشنت نعمت باشد و كفاف در رزق آنقدر است كه انسان
ّ
را از رجوع مبردم بازدارد و يبنياز كند و آنكه فرمودهاند دست باال بهرت از پائني است مراد از آن
اينست كه مرد هر گاه آنچه دارد ببخشد تا خود را فقري كند محتاج سؤال ميشود و در دست پائني
خريي نيست و اين منافايت با فرمايش امام (ع) كه فرمودند  :افضل الصدقة جهد املقل  ،ندارد چون
ممكن است كه مقصود از آن جهد در طلب حالل باشد كه خود و عيالش را از گدايئ بازدارد و ابتدا
به عيال منودن و مقدم داشنت آنها هم صدقه است يا مراد آنست كه افضل صدقات كوشش شخص
يبچيز است در كسب مال و پس از آن صدقه دادن ولو مبقدار كم ولو به نصف خرمايئ باشد .
زينالعابدين بن كريم ( اعيل الله مقامهام ) .
.
 - ٢٨هر كس چيزي نيافت كه با آن صدقه بدهد به آبرو و جاه و منزلت خود تصدق
صفحه ٤٧٩
دهد ( يعني با استفاده از منزلت خود كاري براي كيس بكند ) .
 - ٢٩مستحب است صدقه با پاكيزهتر اموال و صدقه دادن با مال حرام جايز نيست .
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 - ٣٠مستحب است اطعام طعام و صدقه دادن با بهرتين چيزهايئ كه خودش دوست ميدارد .
 - ٣١بهرتين صدقه خنك كردن جگر داغ است و آب دادن بانسان يا حيواين .
 - ٣٢روايت شده هر كس نتوانست پيشكيش براي ما بياورد براي فقراء شيعه ما پيشكش برد و
روايت شده براي صالحني از دوستان ما بربد كه با اين كار ثواب پيشكيش به ما باو داده ميشود و
هر كس نتوانست ما را زيارت كند صلحاء اخوان ما را زيارت كند و در روايتي فرمودند صلحاء از
دوستان ما را  ،كه ثواب زيارت ما بر او نوشته ميشود .
مطلب دوم
در باب فقراء است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است يبنياز بودن از مردم و ترك طلب حوائج از آنها و مأيوس بودن از آنچه در دست
مردم است .
 - ٢هر كس شكايت حاجتي را مبؤمن بكند شكايت بخدا برده و هر كس شكايت بكافري بكند از
خدا شكايت كرده .
 - ٣سؤال و درخواست حالل نيست مگر در ييك از اين سه موضع :
اول  :خوين كه اتفاق افتاده باشد و از پرداخت ديه عاجز باشد ،
دوم  :قرض شديدي كه بر گردن شخص مانده و چاره ندارد ،
سوم  :فقر شديد .
 - ٤حاجات امانتي هستند از خدا در سينه بندگان هر كس آنها را پنهان كند براي او عبادت
مينويسند و مبادا كه همه احوال خود را براي مردم بگويئ كه نزد آنها خوار و كمقدر ميشوي .
 - ٥مكروه است سؤال و طلب حاجت در مجالس و آن باعث ميشود كه اشخاص را
صفحه ٤٨٠
به بخل نسبت دهند .
 - ٦سؤال كردن و درخواست با احتياج هم مكروه است در هر امري كه باشد .
 - ٧سؤال بدون حاجت حرام است .
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متام شد كتاب زكوة بر دست مصنف آن كريم بن ابراهيم در شب دوشنبه بيست و هشتم ماه
ذيالقعده از ماههاي سال  ١٢٦٥حامدا ً مصلياً مستغفرا ً .
***
متام شد ترجمه در هجدهم ماه مبارك ١٤١٠
صفحه ٤٨١
*****
صفحه ٤٨٢
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سالم عيل عباده الذين اصطفي .
و بعد چنني گويد بنده مسكني كريم بن ابراهيم كه اين قسمت سوم از كتاب الجامع يف الرشايع
است كه آن را در باب مكاسب مينويسم و اين قسمت شامل يك مقدمه و چند كتاب است :
مقدمه
در احكامي است كه شامل همه كسبها ميشود و در آن چهار فصل و خامتهاي است :
فصل
در واجبات كسبها است و در آن مسائيل است :
 - ١طلب رزق حالل در وقت رضورت واجب است .
 - ٢واجب است كه شخص براي تأمني نفقه عائلهاي كه مسؤول نفقه آنها است كار و زحمتكيش
منايد مگر آنكه مايل داشته باشد كه خرج آنها را بدهد .
 - ٣واجب در طلب روزي آن است كه بطلب آن بپردازند ولو به جارو كردن جلوي در خانه و آب
پاشيدن آن و پهن كردن فريش باشد يا گشودن در دكان و گسرتدن فرش خود و گذاشنت ترازو و كوزه
آبش .
 - ٤واجب است كه انسان در احكام كاري كه بوسيله آن كسب ميكند و بآن اشتغال دارد تفقه منايد
( يعني احكام رشعي آنها را بداند ) .
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 - ٥واجب است كه از مال حرام روگردان بوده و از آن اجتناب منايد .
صفحه ٤٨٣
فصل
در محرمات مربوط به كسب است و در آن مسائيل است :
 - ١ترك دنيا براي آخرت و ترك آخرت براي دنيا جايز نيست .
 - ٢جايز نيست كه انسان طلب روزي را ترك كند تا مبهلكه بيفتد .
 - ٣جايز نيست كسب كردن با حرام .
 - ٤خرج كردن مال حرام جايز نيست ولو آنكه در طاعات باشد و معامله با مال حرام جايز نيست .
 - ٥جايز نيست كه انسان ك َّل بر مردم باشد .
 - ٦جايز نيست كه شخص عائله تحت رسپرستي خود را ضايع كند .
 - ٧جايز نيست خوردن زياده از حد و خريدن زياده از حد و پوشيدن و خرج كردن زياده از حد تا
حدي كه محتاج به تقاضا و سؤال شود و همه اينها ارساف است .
 - ٨ضايع كردن و از بني بردن مال جايز نيست .
فصل
در سنتهاي مكاسب است و در آن مسائيل است :
 - ١عبادت هفتاد جزء است و افضل همه آنها طلب حالل است .
 - ٢سزاوار است كه هر گاه تنگدست شد در پي طلب رزق بريون رود و خود و عيال خود را
مغموم نكند .
 - ٣سزاوار است استعانت به دنيا براي دين .
 - ٤سزاوار است كه انسان دوست بدارد كه از راه حالل مال جمع منايد تا بآن آبروي خود را حفظ
كند و َدين خود را بدهد و به خويشان خود كمك منايد و آن را در طاعات رصف منايد .
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 - ٥سزاوار است كه انسان در طلب روزي بطلب مجميل اكتفا منايد و طلب او براي امور زندگي از
شخص بيكار ضايع روزگار بيشرت باشد و از طلب مردمان حريص كه
صفحه ٤٨٤
به دنياي خود رايض و مطمنئ هستند كمرت باشد و سزاوار است كه انسان خود را از درجه اشخاص
يبهمت و ضعيف باالتر بربد و آنچه را كه چارهاي از آن نيست تهيه منايد .
 - ٦سزاوار است كه انسان براي دنياي خود طوري عمل كند كه گويا هميشه زنده است و براي
آخرت خود طوري عمل كند كه گويا فردا ميمريد اين عبارت كه فرمودهاند انسان براي دنياي خود
طوري عمل كند كه گويا هميشه زنده است دو معني دارد ييك اينكه كار دنيا اگر امروز انجام نشد
اهميتي ندارد روز ديگري انجام ميدهي و فرض كن كه هميشه هستي و فرصت هست و معني
ديگر آنكه كاري را كه در دنيا ميكني آن را متقن و محكم بكن كه تا هستي از آن منتفع شوي و
پس از تو هم ديگران از آن نفع بربند و خداوند كار متقن و محكم را دوست ميدارد  .م .
.
 - ٧سزاوار است كه انسان براي احتياجات عائله خود كار كند و زحمت بكشد و آنها را رسپرستي
كند .
 - ٨سزاوار است به غربت رفنت براي طلب روزي .
 - ٩سزاوار است كه صبح زود پي حاجات بروند و قدمهاي رسيع بردارند .
 - ١٠سزاوار است كه در كارهاي بزرگ مثل خريد ملك و بنده و شرت و اشباه اين امور كه پيش
ميآيد خود انسان شخصاً متصدي شود .
 - ١١سزاوار است كه انسان اظهار يبنيازي كند ولو بقرض كردن باشد .
 - ١٢سزاوار است رسيدگي به معاش و مرمت آن .
 - ١٣سزاوار است رسيدگي به مال و اصالح آن و اين كار از اميان است .
 - ١٤سزاوار است ميانهروي و باندازه خرج كردن و مداراي در معيشت .
 - ١٥سزاوار است ذخريه كردن قوت سال .
 - ١٦سزاوار است كه براي نان خانه گندم بخرند نه آرد و نان .
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 - ١٧خوب است كه انسان كارها را تجربه كند و ببيند كه روزي او در چيست و به هامن كار
بپردازد .
صفحه ٤٨٥
 - ١٨سزاوار است كه هر چه از انبار برميدارند آن را كيل يا وزن كنند چرا كه بركت در چيزي است
كه سنجيده شود .
 - ١٩سزاوار است كه در معامله مدتدار نوشتهاي بنويسند و هر گاه از كيس طلبي داري بگو كه
بنويسد فالن فرزند فالن بخط خود نوشت و خدا را بر خود شاهد گرفت و كفي بالله شهيدا تا آخر
مطلب و اگر چنني كردي قرض ادا ميشود در حيوة او باشد يا بعد از مامتش .
 - ٢٠سزاوار است كه وقتي انسان وسعت زيادي ندارد وضع معيشت خود را از برادران پوشيده
بدارد .
 - ٢١سزاوار است كه در روز طلب حوائج بناميند چرا كه خداوند حيا را در چشمها گذارده .
 - ٢٢سزاوار است كه هر گاه از راهي دنبال كاري رفت از راه ديگر برگردد كه باعث زياديت رزق او
ميشود .
 - ٢٣سزاوار است كه انسان بدست خود كار انجام دهد ولو به بيل زدن باشد يا چيزي بر رس خود
حمل منايد .
 - ٢٤سزاوار است كه بر بدهكاري بدهكار شاهد بگريند .
 - ٢٥سزاوار است خدمت خانه براي مرد و زن .
 - ٢٦سزاوار است كه هنگام طلب رزق دعا منايند .
 - ٢٧سزاوار است كه طلب خري خري مبعني خويب است و مبعني مطلق مال هم هست  .م .
را در نزد اشخاص خوشرو و خوشصورت بناميند .
فصل
در امور مكروهه كسب است و در اين فصل مسائيل است :
 - ١ترك طلب رزق از طريق حالل مكروه است .
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صفحه ٤٨٦
 - ٢حرص بر جمع كردن مال مكروه است .
 - ٣مكروه است كه انسان با ترك كسب خود را فقري و يبچيز منايد .
 - ٤زياد خوابيدن و بيكاري مكروه است .
 - ٥كسالت ورزيدن از كار دنيا مكروه است و هر كس در كار دنياي خود كسالت و تنبيل ميكند
در كار آخرت كسالت و تنبيل او بيشرت است .
 - ٦مكروه است كه انسان افرسده و دلتنگ باشد و هر كس چنني باشد حق مطالب و كارها را ادا
منيكند .
 - ٧مكروه است تكيه بر آرزوها كردن كه آرزو رسمايه احمقان است و ارشف متولها ترك آرزوها
است .
 - ٨براي مرد مسلامين كه صاحب رشافت و بزرگي و دين است مكروه است كه كارهاي كوچك را
خود انجام دهد مثل اينكه سبزي يا ماهي را از بازار به خانه بربد كه اين باعث ميشود ديگران بر
او جرأت پيدا كنند .
 - ٩مكروه است ترك ميانهروي در زندگاين .
 - ١٠مكروه است خريدن آرد و از آن بدتر خريدن نان است چون خريدن آرد ذلت است و خريدن
نان فقر و از تلخيهاي زندگي نان بازار خوردن است .
 - ١١مكروه است شمردن نان .
 - ١٢مكروه است خريد از شخيص كه بخت و اقبال ندارد چونكه در معامله با او بركت نيست .
 - ١٣مكروه است مخالطه و معارشت با كيس كه نشو و مناي او در خري نبوده و مكروه است
معامله با او و همچنني قرض كردن از شخص نو دولت تازه بدوران رسيده كراهت دارد .
 - ١٤مكروه است معامله با ذوي العاهات ( يعني اشخاص مش ّوه الخلقه ) كه آنها از همه كس
ظاملترند .
 - ١٥مكروه است معامله با اكراد .
صفحه ٤٨٧
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 - ١٦مكروه است كمك گرفنت از مجويس ولو به گرفنت پاي گوسفند جهت ذبح باشد .
 - ١٧مكروه است معارشت و مخالطه با شخص سفله چونكه سفله كارش منتهي به خري منيشود و
سفله به كيس ميگويند كه باك ندارد چه بگويد و چه درباره او بگويند و همچنني كيس كه طنبور
ميزند و كيس كه از احسان مرسور منيشود و اگر باو بدي كردند بدش منيآيد و اينها همه جزو سفله
محسوب ميشوند .
 - ١٨مكروه است كه رزق قليل را كم بشامرند كه اگر چنني كنند از زياد آن محروم ميشوند .
 - ١٩مكروه است كه شخص شكايت داشته باشد كه سود منيربم .
 - ٢٠مكروه است مكث و توقف در مرص و طلب رزق در آنجا اشكايل ندارد اما توقف را طوالين
منيكند .
 - ٢١نهي فرمودهاند از اينكه كنيزاين را كه حرفه و صنعتي ندارند براي كسب و كار بريون بفرستند
و همچنني نهي شده است از پي كسب فرستادن پرسبچه كوچيك كه كار يدي را منيتواند بخويب
انجام دهد .
خامته
در چيزهايئ است كه باعث غنٰي يا فقر ميشوند :
اما چيزهايئ كه باعث غ ٰني ميشوند از جمله جمع بني دو مناز است ( يعني ظهر و عرص و مغرب و
عشاء ) و اينكه بعد از مناز صبح و مناز عرص ساعتي به تعقيب مشغول شوند  ،و صله رحم  ،و
جارو كردن جلو در خانه  ،و مواساة با برادر ديني  ،و صبح زود بطلب روزي رفنت  ،و استغفار
منودن  ،و امانتداري كردن  ،و حق گفنت  ،و به اذان مؤذن جواب دادن  ،و در مسرتاح سخن نگفنت
 ،و ترك حرص و شكر كيس كه نعمت داده  ،و پرهيز از قسم دروغ  ،و دست شسنت قبل از طعام و
خوردن چيزي كه از سفره ميافتد و روزي يس مرتبه تسبيح گفنت  ،و مهامين دادن  ،و ميانهروي
كردن  ،و قبل از
صفحه ٤٨٨
غروب آفتاب چراغ روشن كردن و جارو كردن خانهها و شسنت ظرفها و اينكه در وقت ورود بخانه
َلس ٰال ُم َعلَ ْينٰا ِم ْن
بر اهل خود سالم منايد ميگويد السالم عليكم و اگر در خانه كيس نيست ميگويد  :ا َّ
َربِّنٰا  ،يعني سالم بر ما از پرورنده ما و هر گاه وارد خانه ميشود قل هو الله احد را بخواند  ،و چون
از راهي برود از راه ديگري برگردد كه اينها همه باعث غنٰي ميشوند .
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و اما كارهايئ كه باعث فقر ميشوند  :از جمله اين كه تار عنكبوت را در خانه پاك نكنند و در حامم
ادرار منايند و در حال جنابت غذا بخورند و با چوب درخت گز خالل منايند و ايستاده شانه بزنند و
آشغال و خاكروبه را بگذارند در اطاق مباند و قسم دروغ بخورند ( كه باعث شود حق مسلامين از
بني برود ) و همچنني زنا و اظهار حرص و خوابيدن بني مغرب و عشا و خواب قبل از طلوع آفتاب
و اعتياد به دروغگويئ و بسيار گوش دادن به غنا و رد كردن سائل مرد در شب و ترك ميانهروي در
معيشت و قطع رحم و فحش دادن به برادر مسلامن و زياد خوابيدن و كسل بودن و عجز و
ارساف كه همه اينها باعث فقر ميشوند .
صفحه ٤٨٩
*****
صفحه ٤٩٠
كتاب تجارت
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول
در آداب تجارت است و مقدمات آن و در آن چند فصل است :
فصل
در چيزهايئ است كه بر تاجر واجب است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است تفقه در مسائل تجارت قبل از اقدام بآن و گر نه انسان در ربا و ساير محرمات
خواهد افتاد .
 - ٢واجب است اجتناب از ربوا و ديگر محرمات .
 - ٣واجب است راست گفنت و دوري از كذب .
 - ٤واجب است كه حق مردم را بدهد و بقدر حق خود بستاند .
 - ٥واجب است كه از ظلم دوري كند .
 - ٦واجب است كه در كيل و وزن كردن صحت عمل داشته باشد .
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 - ٧واجب است كه هر گاه بدهكار تنگدست مايل ندارد كه بدهي خود را بدهد باو مهلت دهند .
 - ٨واجب است كه در دادن جنس نيت داشته باشد كه درست بدهد پس با چنني نيتي اگر احياناً
هم ندانسته كم داد از اهل صحت و درستي بوده اما اگر نيت كم دادن داشته باشد اگر اتفاقاً
درست هم بدهد جزو كمفروشان است و كيس كه ترازو بدست ميگريد و نيت ميكند كه درست و
دقيق براي خودش وزن كند قدري زياد ميكشد و كيس كه براي دادن بديگري وزن ميكند و نيت
ميكند كه درست و باندازه بدهد
صفحه ٤٩١
كم ميدهد حرضت صادق عليه السالم فرمودند وفاي به كيل منيشود مگر وقتي كه قدري زياد
بدهد  .م .
.
فصل
در محرمات است و در آن مسائيل است :
 - ١ربا حرام است و آن از هفتاد مرتبه زنا با محارم در بيت الله الحرام بدتر است .
 - ٢حرام است كه در خريد و فروش دروغ بگويند و رأس املال يعني قيمت خريد را بدروغ مبلغي
خالف واقع اظهار كنند .
 - ٣حرام است خدعه منودن و گول زدن مسلامين كه به تو اطمينان منوده و امرش را بتو واگذاشته .
 - ٤حرام است رضر رساندن به مسلامنان .
 - ٥حرام است كه در معامله قسم دروغ بخورند .
 - ٦حرام است كم دادن در موقع كيل و وزن كردن و حرام است دزديدن از ذراع در وقت اندازه
گرفنت .
 - ٧حرام است خريد و فروش با كيس كه او را عمدا ً مضطر به خريد يا فروش كرده باشند .
 - ٨حرام است تقلب در كاالها و قيمتها حتي آب در شري كردن و پنبه كهنه در كاله گذاشنت بدون
اعالم به خريدار و مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد بقسمي كه جنس خوب جنس بد را
بپوشاند و آب زدن بر خرماي كهنه كه تازه بنظر آيد .
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 - ٩حرام است ظلم و خيانت در اموال مسلمني .
 - ١٠هر كس به ديگري امر كند كه چيزي براي او بخرد و آن ِ
شخص مأمور خودش از آن متاع
داشته باشد و متاع او از آنچه كه در بازار يافت ميشود مرغوبرت هم باشد براي اين شخص جايز
نيست كه از متاع خود باو بدهد بلكه هامنطور كه باو امر شده از
صفحه ٤٩٢
ديگري ميخرد بيل مگر آنكه بداند كه او را متهم منيكنند و در اين صورت به ارزانرتين قيمتي كه
در بازار ميتواند متاع را براي آن شخص بخرد حساب ميكند .
 - ١١هر كس بديگري امر كند كه متاعي را براي او بفروشد جايز نيست كه اين شخص مأمور چيزي
از آن مال را براي خود بخرد ولو آنكه از قيمتي كه ديگران ميخرند گرانرت بخرد .
 - ١٢حرام است سود گرفنت از كيس كه باو وعده ميدهد كه باو خوب خواهد فروخت .
 - ١٣تخفيف گرفنت با نارضايتي و نزاع بعد از معامله حرام است .
 - ١٤حرام است داخل شدن در معامله مسلم بعد از ترايض طرفني معامله اما اگر فروشنده به
پيشنهاد مشرتي رايض نشد و خريدار ديگري طلب كرد مانعي ندارد .
 - ١٥نَ ْجش حرام است و آن اين است كه يب آنكه طالب و خريدار باشد قيمت را باال بربد كه
ديگري را گرفتار آن قيمت منايد .
 - ١٦تدليس با مسلمني يعني تقلب و چيزي را طور ديگري نشان دادن و پوشيدن عيبها و گول زدن
مردم و مكر با آنها حرام است .
 - ١٧حرام است وعده امروز و فردا دادن و وفا نكردن مگر اينكه هنگام وعده ان شاء الله بگويد .
فصل
در سنتهاي مربوط به تجارت است و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است پي تجارت رفنت و نُه دهم رزق در تجارت است و يك جزء باقي در گوسفند .
 - ٢سزاوار است كه در همه خريد و فروشها قبالً دعا و استخاره منايد .
 - ٣سزاوار است كه انسان از سهولت و آساين بركت بجويد باين ترتيب كه سهل البيع باشد يعني
آسان بخرد و آسان بفروشد و پرداخت و دريافت او سهل و آسان باشد .
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صفحه ٤٩٣
 - ٤سزاوار است كه تاجر با خريداران روابط خوب و نزديك داشته باشد باين ترتيب كه با حسن
خلق بآنها نزديك شود و با بدزباين و اخالق تند آنها را فرار ندهد و تاجر بايد حليم باشد .
 - ٥هر گاه معامله نقدي نباشد كه يف املجلس بدهند و بگريند سزاوار است كه شاهد بگريند .
 - ٦سزاوار است كه با صدقه مال را محافظت منايند چرا كه صدقه مال را حفظ ميكند و مانع از
ميان رفنت و ضايع شدن آن ميشود .
 - ٧سهل و آسان گرفنت در معامله نوعي سود بردن است .
 - ٨سزاوار است در خريد و فروش بدرستي و نييك عمل منايند .
 - ٩سزاوار است كه هر گاه كيس از خريد يا فروش خود پشيامن شد و درخواست فسخ معامله را
منود آن خريد يا فروش را اقاله كنند ( يعني فسخ بناميند ) .
 - ١٠سزاوار است كه تاجر با مشرتيان به مساوات رفتار كند يعني به همه به يك قيمت بفروشد .
 - ١١سزاوار است چانه زدن و تخفيف گرفنت و آن دلچسبتر است مگر آنكه در خريد قرباين و
كفن و بنده و كرايه راه مكه و حوائج حج باشد و سزاوار است كه انسان مواظب باشد كه مغبون
نشود .
 - ١٢هر كس بتو ديناري بدهد كه باو درهمهايئ بدهي و امر را بخود تو واگذارد كه هر طور دادي
مورد قبول او باشد و تو هم دراهمي داري پس به ارزانرتين قيمتي كه ممكن است برايش پيدا كني
باو بده نه به ارزانرتين قيمتي كه معموالً ميفرويش .
 - ١٣سزاوار است كه سود را رد نكنند و باول كيس كه با قيمتي ميخرد كه سودي دارد بفروشند .
 - ١٤سزاوار است خريدن براي تجارت ولو گران باشد چرا كه رزق با خريد نازل ميشود .
اعيل بخرد و بفروشد و جنس پست نه بخرد و نه
 - ١٥سزاوار است كه انسان متاع ٰ
صفحه ٤٩٤
بفروشد .
 - ١٦سزاوار است كم قسم خوردن در معامله .
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فصل
در امور مكروهه مربوط به تجارت است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است ترك تجارت و آن باعث كم شدن عقل ميشود و انسان را در چشم مردم يبقدر
ميناميد ظاهرا ً مسأله در مورد كساين است كه قبالً تجارت مينمودهاند نه آنكه تجارت تكليف همه
مردم باشد مگر آنكه تجارت را مبعني مطلق كسب و كار بگرييم كه ترك آن براي هيچكس سزاوار
نيست  .م .
.
 - ٢اقدام به تجارت بدون علم و اطالع از آن سزاوار نيست .
 - ٣در بازار بجهت تجارت منينشيند مگر كيس كه امر خريد و فروش را تعقل ميكند .
 - ٤قسم خوردن بجهت خريد و فروش مكروه است و همچنني مكروه است زياد گفنت نه بخدا و
قسمي بفروشند و خدا را رسمايه معامله خود قرار
قسمي بخرند و به َ
بيل قسم بخدا و اينكه به َ
دهند .
 - ٥كتامن عيب كاال مكروه است .
 - ٦مكروه است كه در وقت فروخنت جنس از آن تعريف بناميند و در موقع خريد مذمت كنند .
 - ٧معامله نسيه بدون شاهد گرفنت مكروه است .
 - ٨فروش جنس در جاهايئ كه سايه است و نور كم است هر گاه بيم آن برود كه جنس نامرغويب را
مرغوب ببينند و بخرند مكروه است و اگر در اين حالت غش و تقلبي صورت گريد حرام است .
 - ٩روايت شده سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است مگر آنكه بيش از صد درهم بخرد
صفحه ٤٩٥
كه در اين صورت باندازه قوت روز از او سود ميگريد و اگر چنانچه براي تجارت ميخرد از او سود
ميتوان گرفت و روايت شده كه اين مطلب مربوط به وقت ظهور حق است .
 - ١٠مكروه است شخيص كه اهل واليتي است براي شخيص كه اهل بيابان است جنس بفروشد و
خوب است كه بندگان خدا را واگذارند تا بعيض را بواسطه بعيض رزق دهد بيل مگر آنكه شخص
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وارد از شخص حارض مصلحت اندييش كند و از او كمك بخواهد و مشورت كند كه در اين صورت
باو خيانت نكرده و كمك ميناميد .
 - ١١پيغمرب صيل الله عليه و آله عرضه كاال و معامله را در مابني طلوع فجر تا طلوع آفتاب منع
فرمودند .
 - ١٢سزاوار نيست كيس كه درست بامر كيل آشنا نيست متصدي كيل شود .
 - ١٣سزاوار نيست كه بريون شهر جلو بار بروند و سزاوار نيست خريدن و خوردن آنچه كه باين
طور خريداري شده و حد تلقي يعني پيشواز بار رفنت كمرت از چهار فرسخ است پس اگر به چهار
فرسخ رسيد ديگر اين وارد كردن جنس از بريون شهر است و اشكايل ندارد .
 - ١٤سزاوار نيست كه قبل از همه به بازار رفته و بعد از ديگران برگردند .
 - ١٥سزاوار نيست كه براي تجارت به رسزميني بروند كه خوف آن باشد كه در آنجا نقيص بر مناز
انسان وارد آيد .
 - ١٦سفر دريا كردن براي تجارت مكروه است و با اين عمل انسان دين خود را در معرض از بني
رفنت قرار ميدهد .
 - ١٧خداوند ابا فرموده كه محل تجارت مؤمن را در مكه قرار دهد پس بريون مكه معامله و
تجارت كند .
 - ١٨فريب دادن و گول زدن مردم در امور معيشت ايشان مكروه است .
 - ١٩مكروه است كه تجار با هم قرار بگذارند كه با سود يك دينار در هر دينار بفروشند اما آنچه
كه اتفاقاً سود ميربند اشكايل ندارد ولو آنكه از هر درهم ده درهم
صفحه ٤٩٦
سود بربند .
فصل
در بعض نوادر است و در آن مسائيل است :
 - ١بازار مسلمني مثل مسجد آنها است پس هر كس زودتر جايئ را گرفت او بآن مكان از ديگري
سزاوارتر است .
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 - ٢حجرههاي عمومي بازار كرايهاي ندارند .
 - ٣از سعادت مرد ييك اين است كه محل تجارت او در بالد خودش باشد و معارشين او نيكان
باشند .
 - ٤مرد قدبلند هر گاه جامه كوتاه را نشَ سته بفروشد تقلب بحساب مني آيد .
مقصد دوم
در اسباب كسب است و در آن يك مقدمه و دو فصل است :
مقدمه
و در آن مسائيل است :
 - ١آنچه بندگان خدا بآن امر شدهاند و مورد احتياج آنهاست و ناچار از آنند از كارهاي درست و
صحيحي كه قوام و برپايئ آنها بسته بآن است يعني اموري كه چيز ديگري در برپا داشنت مردم
جانشني آن منيشود از خوردينها و نوشيدنيها و پوشيدنيها و امور مربوط به نكاح و آنچه را كه
مالك ميشوند و آنچه را كه استعامل ميكنند از كليه منافعي كه غري آن ام ِر ايشان را اصالح منيكند و
هر چيزي كه از جهتي از جهات مصلحت آنها در آن باشد خريد و فروش و نگهداري و استعامل و
هبه و عاريه آن حالل است .
و اما موارد حرام خريد و فروش عبارت از اموري است كه باعث فساد ميشود از قبيل
صفحه ٤٩٧
چيزهايئ كه خوردن يا نوشيدن يا كسب يا نكاح يا مالكيت يا نگهداري يا هبه و يا عاريه آنها در
رشع نهي شده يا امري كه وجهي از وجوه فساد در آن باشد مثل بيع ربا و امثال آن و خريد و
فروش آالت لهو و يا آنچه كه از آن نهي شده از چيزهايئ كه سبب تقرب به غري خداوند بوده يا
باعث تقويت كفر و رشك يا سبب سستي حق ميشوند كه همه اينها حرامند .
 - ٢هر كس مال مؤمني را بحرام بخورد دوست آلمحمد عليهم السالم نيست و كسب حرام آثارش
در اوالد انسان ظاهر ميشود .
 - ٣هر چيزي كه در آن حاليل و حرامي باشد پس آن همواره براي تو حالل است تا وقتي كه حرام
را عيناً بشنايس و آن را ترك كني و مثل آن اين است كه مثالً در متاع بازار كاالي مرسوقه حرامي
باشد و خريد از بازار در چنني وقتي براي تو جايز است تا وقتي كه آن مال دزدي را بعينه بشنايس
و از خريد آن اجتناب كني .
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 - ٤هر كس مال حرامي در دست او باشد و با عني آن مال متاعي بخرد آن متاع حالل نيست و اگر
بقيمتي غري معني آن مال را خريد ( و نگفت قيمت را از چه مايل ميپردازد ) و بعد آن مال حرام را
بعنوان قيمت داد دو گناه مرتكب شده ييك گناه اكتساب مال حرام كه اوالً مرتكب شده و ديگر
گناه دادن آن مال به غري مالك آن و عالوه بر اينها قيمت را نيز بفروشنده بدهكار است كه بايد از
محل حالل باو بپردازد .
فصل
در چيزهايئ است كه تحصيل درآمد با آنها حرام است و در اين فصل مسائيل است :
 - ١روغن زيتون و روغن هنگامي كه بصورت مايع باشند و مويش در آنها افتاده و مرده باشد يا
سگ از آنها رشب منوده باشد فروش آنها بدون خرب دادن به خريدار جايز نيست اما اگر اين مطلب
را باو خرب دهد جايز است پس براي استفاده در چراغ يا ساير منافعي كه طهارت در آنها رشط
نيست فروخته ميشود اما فروش اين روغنها براي اموري كه استفاده از چنني روغني در آنها حالل
نيست جايز منيباشد .
صفحه ٤٩٨
 - ٢فروش ميته ( يعني حيواين كه مرده ) و همچنني فروش گوشت حالل مخلوط با ميته به
مسلامن جايز نيست و جايز است كه آنرا به كيس كه ميته را حالل ميداند بفروشند بيل مگر آنكه
مسلامن براي غذا دادن به سگ يا گربه و امثال آنها بخرد .
 - ٣خمريي كه با آب نجس خمري شده فروش آن به مسلامن جايز نيست و آن را بكيس كه ميته را
مسلم آنرا براي منفعتي كه طهارت در آن رشط نيست خواسته
حالل ميشمرد ميفروشد مگر آنكه ْ
باشد مثل غذا دادن به سگ و امثال آن .
 - ٤فروش مدفوع جايز نيست مگر براي استفاده بعنوان كود زراعتي .
 - ٥خريد و فروش خمر براي رشب جايز نيست اما اگر آنرا بخرد براي تبديل به رسكه مانعي ندارد .
 - ٦خريد و فروش آب جو جايز نيست .
 - ٧سگي كه بدردي منيخورد بيع آن جايز نيست اما سگ شكاري و سگ گله و سگ نگهبان فروش
آنها مانعي ندارد .
 - ٨بيع خوك جايز نيست اما اگر نرصاين خمري يا خويك به نسيه فروخته باشد و قبل از وصول
قيمت مسلامن شود گرفنت آن پول براي او جايز است و همچنني اگر شخص ذمي ذ ّمي به آن عده
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از يهود و نصا ٰري گفته ميشود كه در مملكت مسلمني مقيم بوده و در ذمه اسالم قرار گرفتهاند  .م
.
درهمهايئ بتو بدهكار باشد و خمري يا خويك بفروشد و قيمت را گرفته و طلب تو را بدهد براي تو
مانعي ندارد و بطور مطلق ( يعني بدون قيد مسلامن يا غري مسلامن ) هم روايت شده كه پويل كه
گرفته ( يعني از فروش خمر يا خوك ) براي طلبكاران حالل است .
 - ٩بيع ميمون جايز نيست مگر آنكه مثالً بجهت استفاده از بعض اجزاء او براي مداوا باشد .
 - ١٠بيع ِج ّري يكنوع ماهي شبيه مارماهي است و بآن حنكليس هم ميگويند  .م .
و مارماهي و زمار زمار يك نوع ماهي است كه بر روي پشت خارهايئ دارد  .م .
( سه نوع ماهي حرام هستند ) براي خوردن جايز
صفحه ٤٩٩
نيست مگر آنكه براي آنها فايدهاي فرض شود مثل گرفنت روغن آنها براي كِشتي و امثال اين امور .
 - ١١خريد و فروش كنيزهاي آوازه خوان براي غناء جايز نيست لكن اگر رصفاً براي تجارت بخرد
اشكايل ندارد .
 - ١٢در حال جنگ و فتنه فروخنت اسلحه و زين اسب به دشمنان دين جايز نيست .
 - ١٣فروخنت چوب براي ساخنت بربط كه از آالت موسيقي است و همچنني جهت ساخنت صليب
جايز نيست اما فروخنت آن وقتي كه بنام اين مقاصد نباشد مانعي ندارد .
 - ١٤خريد و فروش مصحف ( قرآن ) جايز نيست و هرآينه كه كاغذ و چرم و زينت و آنچه كه از
كار دست در آن است خريده ميشود .
 - ١٥خريد و فروش خاك قرب حرضت امام حسني عليه السالم جايز نيست و روايت شده هر كس
بخرد يا بفروشد گوشت حسني عليه السالم را خريد و فروش كرده است .
 - ١٦احتكار هنگامي كه اهل شهر احتياج دارند و باين واسطه بآنها رضر مريسد حرام است و همني
طور است احتكار كاال براي گران شدن و حد آن در وقت فراواين چهل روز است و در شدت و
سختي سه روز و به محتكر امر ميكنند كه آنچه دارد ببازار بياورد و قيمت براي او تعيني منيكنند و
اگر در قيمت اجحاف منود امر ميشود بقيمتي بفروشد كه اجحاف به طرفني نشود و احتكار در
گندم است و جو و روغن و روغن زيتون و خرما و مويز و فرقي ندارد كه غله محتكر از زراعت
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خود او باشد يا براي تجارت خريده باشد و جمع كردن و احتكار وقتي كه در شهر گندمي هست
كه فروخته ميشود و كفايت مردم را ميكند مانعي ندارد و احتكار حرام در وقتي است كه مردم
محتاج به آن باشند و محتكر بآنها نفروشد و همچنني حرام است كه شخص چيزي غري از اين
اجناس نام برده را كه مؤمنني محتاج بآن باشند بقصد ارضار آنها منع كند در حايل كه خودش هم
محتاج بآن نيست .
صفحه ٥٠٠
فصل
در خريد و فروشهايئ است كه مكروه و يا جايز ميباشند و در آن مسائيل است :
 - ١فروش آب انگور بصورت نقدي جايز است و تأخري دريافت قيمت آن تا وقتي كه نزد مشرتي
خمر شود كراهت دارد و فروش آن به كيس كه آن را مآالً بدل به خمر ميناميد اشكايل ندارد اما
فروش آن براي اين كه آنرا بدل به خمر كنند جايز نيست و حرام است .
 - ٢خريد و فروش گربه جايز است .
 - ٣معامله يوزپلنگ و مرغهاي شكاري اشكايل ندارد .
 - ٤خريد و فروش پوست حيوانات س ُبع و ماهيهايئ كه گوشت آنها خورده منيشود و پوستهاي
حيوانات مرده و پوست اسرت و االغ مانعي ندارد .
 - ٥خريدن استخوانهاي فيل مانعي ندارد و جايز است كه از آنها شانه درست كنند .
 - ٦نهيي روايت شده از خريد و فروش روغن گاوميش با آنكه در خوردن آن اذن رسيده است .
 - ٧فروش ولد الزنا مكروه است و قيمت او مال دلچسبي منيشود .
 - ٨روايت شده هر كس معيشت او تنگ شود كوچك بخرد وقتي كه بزرگ شد بفروشد .
مقصد سوم
در كيفيت بيع است و رشوط آن و در آن مسائيل است :
 - ١پرسبچهاي كه بحد بلوغ نرسيده خريد و فروش او بطور مستقل در اموال خودش جايز نيست
اما اگر با اجازه ويل يا قيم او باشد اشكايل ندارد و همني طور وقتي كه با اجازه مالك متاع جنس
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بفروشد يا با اجازه كيس كه خريد براي او مجاز است بخرد چه در حضور آنها باشد و چه در غياب
آنها و اين در صوريت است كه اين پرسبچه مورد اعتامد باشد .
صفحه ٥٠١
 - ٢ديوانه و سفيه جايز نيست كه مال خود را بفروشند و مجاز به خريد چيزي هم نيستند مگر
باذن ويل و قيم .
 - ٣كسيكه وايل بر شخص مديون است مال او را ميفروشد چه حارض باشد و چه غايب و همني
طور فقيه امالك و خانههاي اشخايص را كه در پرداخت بدهي خود امروز و فردا ميكنند براي اداي
دين ميفروشد و حقوقي را كه مردم دارند بآنها رد ميكند و همني طور است در مورد يتيمهايئ كه
ويل ندارند .
 - ٤ويل و قيم يتيم ميتوانند مال او را بفروشند و براي او بخرند .
 - ٥هر گاه يتيم ويل و يا قيم ندارد خريد و فروش اشخاص عادل براي او جايز است .
 - ٦خريد جايز نيست مگر از مالك يا كيس كه مالك او را امر به فروش كرده و يا در حالتي كه
رضايت مالك معلوم باشد .
 - ٧اگر كيس از غري مالك بخرد و مالك بعد از شنيدن قبول نكند پس خريدي ننموده و اگر اجازه
داد آن خريد درست است .
 - ٨هر كس چيزي را كه مالك است و چيزي را كه مالك نيست با هم فروخت فروش آنچه كه مالك
آن بوده درست است و چيزي كه مالك نبوده بيع آن متوقف باجازه مالك است .
 - ٩بيع كيس كه باكراه او را به خريد يا فروش وادار كردهاند صحيح نيست .
 - ١٠رشوط صحت بيع عبارتند از  :رضايت طرفني  ،تعيني مورد معامله  ،و قيمت به كيل يا وزن يا
عدد يا ذرع و مساحت بطوري كه امر مجهويل باقي مناند و همچنني بعض رشوط ديگر كه ان شاء
الله خواهد آمد .
 - ١١هر چيزي كه معامله آن به كيل است بطوري كه مقدار آن جز با كيل معلوم منيشود واجب
است كه كيل شود و هر چه كه مقدار آن جز با وزن معلوم منيشود واجب است وزن كردن آن و
هر چه به شمردن مقدارش معلوم ميشود واجب است شمردن آن و هر چه اندازه آن جز به تعيني
مساحت معلوم منيشود واجب است كه مساحي شود تا آنكه طرفني بر بصريت باشند بيل مگر آنكه
مثل خانهاي يا بستاين يا
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صفحه ٥٠٢
لباس دوختهاي يا قطعه جامهاي يا دستاميل باشد يا چيزي كه عرفاً از كم و زياد آن چشم ميپوشند
كه در اين موارد به ديدن آن اكتفا ميشود .
 - ١٢هر گاه مقدار چيزي كه عادتاً كيل ميشود با وزن تعيني شود يا چيزي كه وزن ميشود كيل
كرده شود يا چيزي كه معموالً عددي معامله ميشود كيل شود اشكايل ندارد .
 - ١٣جايز نيست كيل كردن با كييل كه خريدار آن را منيشناسد و مقدار آن برايش مجهول است .
 - ١٤تفاويت كه بسبب كيل يا وزن حاصل ميشود و انديك زياد ميشود يا جزيئ كم ميشود اشكايل
ندارد و بخشوده است اما اگر مثالً در عدد كيلها اشتباه كرد بايد اصالح كند .
 - ١٥جايز است كه به تصديق قول فروشنده وقتي كه ميگويد كيل كردهام يا وزن منودهام اكتفا
كنند اما وقتي كه خريدار بخواهد آن جنس را بديگري بفروشد بايستي كه كيل يا وزن منايد .
 - ١٦اگر تو مشغول كيل كردن گندمي هستي كه براي خود بخري و مردي آنجا شاهد كار تو هست
و تو بعد از كيل گندم را بآن شخص بفرويش بدون كيل كردن ثانوي اين بيع جايز است .
 - ١٧هر گاه گندمي خريدي و قبل از تحويل بديگري فروختي و اين خريدار ثانوي وكيل خود را
فرستاد تا هنگام تحويل گرفنت تو از فروشنده اول شاهد كيل باشد جايز است .
 - ١٨هر كس حال و حوصله شمردن گردو را نداشته باشد پس بعد از آنكه يك كيل را شمرد باقي را
كيل كند و بهمني طور محاسبه منايد جايز است .
 - ١٩هر كس كااليئ را كه در جوالهايئ باشد بخرد و آنها را وزن كند و قدر معيني بابت وزن جوالها
از مجموع وزن كم كند و دو طرف باين مطلب ترايض منايند اشكايل ندارد .
صفحه ٥٠٣
 - ٢٠بايك نيست به فروش آب كوزه و َمشك بدون كيل و وزن .
 - ٢١جايز است خريدن كاه و فروش آن پس از خريد قبل از آنكه كوبيده شود باين طور كه كاه
هر كر گندم را بقيمت معني بخرد پس گندم را كيل ميكنند و بر مبناي آن قيمت كاه را حساب
ميكنند .
 - ٢٢فروش بذر ( كاشته شده ) بقيمت جايز است و به كييل كه صاحبش كرده بوده اكتفا ميشود .

صفحه | 460

 - ٢٣خريد و فروش محصول روي درخت ِ
برصف ديدن جايز است چنانكه ان شاء الله ذكر خواهد
شد .
 - ٢٤جايز است خريد و فروش يونجه و حنا يك درو يا چند درو و يك َخرطه َخ ْرطه آن است كه
دستشان را در طول شاخه برگدار طوري بكشند كه برگها چيده شود و در اينجا ظاهرا ً مقصود
چيدن برگها است بهر نحو كه باشد  .م .
يا چند خرطه و همينطور بيع برگي كه روي درخت هست يك خرطه يا چند خرطه .
 - ٢٥جايز است كه محصول زراعت را در حايل كه هنوز سبز است براي مرصف علوفه بفروشند .
 - ٢٦هر كس زميني را با حدود معني بخرد و بطور خالصه در معامله ذكر شود كه جميع حقوق آن
زمني جزو معامله است هر چه در آن زمني باشد از زراعت و نخل و درخت يا غري آن داخل در
معامله است .
 - ٢٧هر كس جنيس را بخرد به چند درهم پس اگر جنس و وزن درهمها را معني كرده باشد بنا بر
هامن است كه معني شده و گر نه بايد بحساب درهمهاي رايج بني مردم كه معروف آنها است عمل
شود .
 - ٢٨خريد و فروش به درهمهاي رايج بني مردم به عدد جايز است و كم بودن يك يا دو نخود در
وزن آنها در وقتي كه آن پول رايج است اشكال ندارد و اما در آنچه كه با وزن آن را معامله ميكنند
مثل دينار كه پول طال باشد جايز نيست مسكوك ناقيص
صفحه ٥٠٤
بدهند تا وقتي كه كمبود آن را به طرف معامله بگويند .
 - ٢٩جايز نيست كه بگويد اين جنس را بتو فروختم به يك دينار و يك درهم كم چرا كه دينار
ممكن است قيمت آن مطابق يك درهم بشود و ميتواند بگويد يك دينار و ثلثي كم يا ربعي كم يا
هر جزيئ از آن .
 - ٣٠جايز نيست كه زراعت و كِشته زميني را به گندمي از هامن زمني بخرند .
 - ٣١جايز است كه شري چهارپايان را مبدت يك ماه يا دو ماه يا هر قدر بخواهند بفروشند اما هر
گاه بخواهد شريي كه در پستان آنها است بفروشد يك باديه شري ميدوشد و بخريدار ميگويد اين
شريي كه در باديه است و آنچه را كه در پستان اين حيوانات است باين قيمت از من بخر .
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 - ٣٢جايز است كه شخص گوسفندان خود را يكساله يا بيشرت به مبلغ معلومي به چوپان بدهد كه
براي هر گوسفند فالن مبلغ بدهد و شريها و پشمهاي گوسفندان يا هر چه را كه قرار گذاشتند
متعلق به چوپان باشد اما اگر براي چوپان شريي يا روغني تعيني منود كه بدهد بايد از اين
گوسفندان نباشد مگر آنكه پستانهاي آنها به شري آمده باشد و جايز نيست كه گاو و گوسفندهايئ را
دست كيس بدهد باين قرار كه او هر ساله از شري و بچهاي آنها فالن قدر باو بدهد .
 - ٣٣هر گاه شخص بيشهزارهايئ داشته باشد و در آنها ماهي باشد فروش ماهي آنها براي او جايز
است باينطور كه بقدر كفي ماهي ميگريد و آنچه را كه در دست دارد بانضامم آنچه كه در
بيشهزارها است بقيمتي ميفروشد و تور صياد را قبل از صيد ماهي نبايد خريد كه مثالً بگويد تور
را بيانداز هر چه صيد شد باين مبلغ مال من .
 - ٣٤اشكايل ندارد كه پشم ميشهايئ را بانضامم بچههايئ كه در شكم آنها است بخرند لكن خريد و
معاوضه آنچه كه در اصالب و ارحام است جايز نيست .
 - ٣٥هر كس بخواهد كه غالم يا كنيز گريختهاي را در حاليكه فراري است بخرد پس متاعي يا
چيزي هم بانضامم آن از فروشنده بخرد .
 - ٣٦اگر سهامي باشد بني جامعتي  ،شخص سهم يك نفر از آنها را قبل از آنكه
صفحه ٥٠٥
معلوم شود سهم او در كجا واقع شده منيخرد و اگر كيس چنني كند يعني قبل از تعيني بخرد وقتي
كه سهم معني شود بني قبول و فسخ مخري است .
 - ٣٧مكروه است كه انسان سهم خود از قنات را به رشب دهد ( يعني نوبت آب خود را بفروشد )
و اجازه دادهاند كه آن را به همسايه يا برادر قرض دهد و از فروش آب سيلبند نهي شده و اجازه
دادهاند كه آنرا به همسايه قرض دهند و مسلامنان در آب و مرتع رشيك هستند .
 - ٣٨خريد چيزي كه وقف است جايز نيست .
 - ٣٩فروش چيزي كه صاحب آن را منيشناسد جايز نيست .
 - ٤٠خريد و فروش مال خمس جايز نيست مگر با صاحب آن معامله شود .
 - ٤١فروش خاك معدن وقتي كه در آن طال باشد جايز است و احكام آن خواهد آمد .
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 - ٤٢اگر شخص چراگاهي دارد در زميني كه متعلق بخود او است ميتواند كه آن را براي چهارپايان
خود حفظ كند و بديگري اجازه استفاده ندهد و ميتواند آن را بفروشد لكن اگر زمني مال او نيست
منيتواند ديگران را منع كند يا آن را بفروشد .
 - ٤٣جايز است فروش يك نخل يا فروش مزرعه و مستثني منودن چند نخل و در اين صورت
صاحب يك يا چند نخل حق آمد و رفت دارد و بقدر طول برگهاي نخل از آن زمني حق اوست يا بر
حسب قراري كه فروخته و نگاه داشته .
 - ٤٤هر كس خانهاي يا اطاقي بخرد هامن اندازه كه در معامله ذكر شده و نام بردهاند و يا داخل
در بيع اوست متعلق باو ميباشد .
 - ٤٥هر كس نخيل را تلقيح شده بفروشد مثر آن متعلق بكيس است كه تلقيح منوده و باصطالح بو
داده است مگر آنكه خريدار طور ديگري رشط كرده باشد .
 - ٤٦هر كس مقدار معيني از جنس موجود در انباري را بخرد پس آن انبار دچار آتشسوزي شود و
باندازه هامن مقدار كه آن شخص خريده بود باقي مباند آن جنس متعلق به خريدار است .
صفحه ٥٠٦
 - ٤٧جايز است چشيدن چيزهايئ كه معموالً چشيده ميشوند هنگامي كه قصد خريد آنها را دارد .
 - ٤٨جايز است رؤيت چيزي كه انسان آن را ميخرد و خريدن چيزي كه آن را نديده مكروه است .
 - ٤٩ارايض بر چهار قسمند :
 زميني كه با جنگ فتح شده كه اگر داير و آباد است در دست وايل است و منافع آن را در حوائجعامه رصف ميكند و اگر خراب و غري داير است جزو انفال است .
 و اما انفال كيس آن را متلك منيكند مگر باذن امام و بواسطه منتي كه بر شيعه خود گذاردهاندبايشان اجازه متلك فرمودهاند .
 و اما زميني كه اهل آن از روي اطاعت اسالم آوردهاند آن زمني متعلق به خود آنها است و اگرزمني آباد و داير است فروش آن براي آنها جايز است و اگر باير است جزو انفال ميباشد .
 و اما ارض صلح با داير و آبا ِد آن هامنطور معامله ميشود كه با اهل آنها مصالحه صورت گرفتهاست و بائ ِر آن ارايض  ،از انفال است و احكام آن در جهاد آمده .
مقصد چهارم
صفحه | 463

در خيارات است يعني اختيار فسخ در معامالت و احكام مربوط به خيار و مطالبي كه ملحق بآن
ميشود و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١طرفني معامله تا وقتي كه از هم جدا نشدهاند مخري هستند و هر يك از آنها ميتوانند معامله را
فسخ يا تقرير منايند و همينكه جدا شدند ديگر خياري نيست و اگر ييك از آنها برخيزد و چند قدم
برود و برگردد معامله قطعي ميشود .
 - ٢خيار در مورد حيوان براي خريدار و فروشنده از وقت معامله مبدت سه روز باقي است و اگر
كنيزي را شخص بخرد و او را ببوسد يا ملس منايد يا به جايئ از بدن او نظر كند كه بر ديگران حرام
است ديگر خيار منقيض شده و بيع الزم ميشود و اگر مورد
صفحه ٥٠٧
معامله حيواين باشد و خريدار سم آن را برتاشد و كوتاه كند يا آن را نعل منايد يا چند فرسخ بر
پشت آن سوار شود خريد او قطعي ميشود ( يعني اختيار فسخ ندارد ) .
 - ٣اگر حيوان يا كنيز در ظرف سه روز بعد از معامله مبريد يا حادثهاي براي آنها حادث شود
خريدار به خداوند قسم ميخورد كه او رايض بآن امر نبوده آنگاه فروشنده قيمت را باو برگردانده و
خسارت را از مال خود متحمل ميشود .
 - ٤هر گاه شخيص تقلب كند و شرت يا گوسفند را ندوشد كه پرشري بنظر آيد خريدار اختيار دارد كه
در صورت متايل آن را پس دهد و قيمت شري او را ميپردازد و روايت شده بابت هر روز يك مد (
تقريبا  /٧٠٧گرم ) و روايت شده كه آن را پس ميدهد و همراه آن يك صاع خرما ( حدود  ٢٨٣١گرم
) ميدهد .
 - ٥هر كس چيزي را بخرد كه يك روزه خراب ميشود از قبيل سبزي و خربزه و ميوه هر گاه تا شب
قيمت را آورد كه هيچ و گر نه معامله او صورت نگرفته و حقي ندارد .
 - ٦هر كس چيزي بخرد و آن را نزد فروشنده بگذارد تا سه روز و قيمت را نپردازد معامله را متام
نكرده و حقي ندارد .
 - ٧در مورد كنيز روايت شده كه هر گاه خريدار در ظرف يك ماه قيمت را پرداخت معامله متام
است و گر نه معامله او انجام نشده و حقي ندارد .
 - ٨هر كس چيزي را پيش خريد كند پس وقت آن بگذرد و فروشنده متاع را باو ندهد خريدار
اختيار دارد كه اصل پول خود را پس بگريد يا آنكه به فروشنده مهلت دهد .

صفحه | 464

 - ٩هر كس متاعي را بخرد و آن را نزد فروشنده بگذارد و از او تحويل نگريد آنگاه متاع به رسقت
رود اين متاع مرسوقه از مال فروشنده بوده است و اگر فروشنده تحويل دهد و خريدار مال را بربد
آن وقت تلف شود خريدار ضامن قيمت است .
 - ١٠هر كس در معامله رشط كند كه خيار تا چند روز معني باقي باشد كه اگر تا آن روز قيمت را
برگرداند اختيار فسخ داشته باشد يا بطور مطلق ايامي را معني كند بر طبق هامن رشط عمل
ميشود و اگر بگويد اين متاع را بتو ميفروشم و اگر تا يكسال ديگر
صفحه ٥٠٨
پولش را آوردم و دادم دوباره آن را مبن بده و طرف هم قبول كند فروشنده بر طبق همني رشط
حق دارد و رشط خيار براي خريدار و فروشنده بهر صوريت كه بخواهند رشط كنند جايز است .
 - ١١اگر در ايام رشط از آن مال سودي حاصل شود مال خريدار است و اگر تلف هم بشود از مال
او تلف شده .
 - ١٢هر رشطي جايز است مگر رشطي كه مخالف باشد با وضع الهي كه در دين خود قرار داده اما
آنچه كه خدا بنده را در آن مختار فرموده رشط منودن آن اشكايل ندارد پس اگر كنيزي فروخت و
رشط كرد كه نه آن را ببخشد و نه هبه كند و نه بارث گذارد رشط نبخشيدن و نفروخنت جايز است
و رشط بارث نگذاشنت جايز نيست .
 - ١٣هر كس زميني را بدون ديدن بخرد آن وقت برود و زمني را ببيند خيار رؤيت دارد ( يعني بعد
از ديدن اگر نخواست فسخ ميكند ) و هر كس سهم يك نفر از سهامداراين را بخرد و سهام آنها
مشاع باشد پس قسمت كنند هنگامي كه سهم اين شخص فروشنده معلوم شد خريدار در فسخ يا
قبول بيع مخري است .
 - ١٤هر كس زميني را با حدود معني بخرد بنا بر آنكه مساحت اين زمني بر حسب جريب مث ًال
فالن قدر است بعد معلوم شود كه كمرت است اگر بخواهد تفاوت قيمت را پس ميگريد و زمني را
برميدارد و اگر نخواست معامله را فسخ كرده متام پول خود را ميگريد و اگر فروشنده مجاور آن
زمني زمينهايئ داشته باشد بقدر كمبود زمني از زمينهاي فروشنده ميگريند و در اين صورت بيع براي
خريدار الزم ميشود و بايد قيمت را بدهد و بهمه رشوط بيع عمل كند .
 - ١٥هر كس چيزي بخرد بعد عيبي براي آن ظاهر شود عيبي كه وقت معامله براي اين شخص
بيان ننمودهاند و فروشنده هم رشط نكرده باشد كه هر عيبي در جنس پيدا شود بعهده من نيست
پس در چنني وقتي خريدار مختار است اگر خواست پس ميدهد و قيمت را ميگريد و اگر خواست
مال را برميدارد و تفاوت قيمت را از بابت عيب ميگريد و هر گاه كه عيب در بعض امتعه
خريداري شده باشد و بخواهد كه آن
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صفحه ٥٠٩
امتعه را بفروشنده پس بدهد ميتواند و اگر خواست آنها را برميدارد و تفاوت قيمت را ميگريد .
 - ١٦هر كس مايل بخرد و در آن ترصف كند و تغيريي بدهد بعد عيبي در آن بيابد معامله ديگر
گذشته است و ميتواند كه بقدر عيب طلب خسارت كند .
 - ١٧هر چه كه زائد بر اصل خلقت باشد يا كمرت از اصل خلقت باشد عيب است .
 - ١٨هر گاه كيس كنيزي يا غالمي بخرد آنگاه تا يكسال اگر در او جنون يا جذام يا برص يا قرن پيدا
شد ( كه قوز و برآمدگي استخوان سينه باشد يا عارضه لحمي يا استخواين در فرج زن كه مانع
دخول گردد ) آن غالم يا كنيز برگردانده ميشود و از خرب ظاهر ميشود كه گريخنت هم حكمش
همني است يعني معامله فسخ ميشود و اين در صوريت است كه به دليل مسلم معلوم شود كه در
نزد صاحب اولش هم گريزپا بوده و گر نه فروشنده در فرار عبد تعهدي ندارد .
 - ١٩هر كس كنيزي بخرد و ببيند كه حائض منيشود و حال آنكه امثال او حائض ميشوند و اين
حائض نشدن از حمل نباشد او را به فروشنده برميگرداند .
 - ٢٠هر كس كنيزي بخرد و با او جمع شود و بعد از آن عيبي از او ظاهر شود برگردانده منيشود
لكن خريدار تفاوت قيمت معيوب و سامل را ميگريد و اگر بعد از نزدييك ببيند كه حامله است اگر
قبالً هم زائيده بوده او را همراه يك بيستم قيمت او به فروشنده پس ميدهد و اگر حمل اول
اوست باضافه يك دهم قيمت او را پس ميدهد .
 - ٢١هر كس كنيزي بخرد بنا بر آنكه اين كنيز باكره است بعد معلوم شود كه باكره نيست پس اگر
علم پيدا كرد باينكه در وقت خريد باكره نبوده تفاوت قيمت را مطالبه ميكند و اگر علم پيدا نكرد
كه هيچ چونكه بكارت گاهي بواسطه پريدن از روي مانعي يا افتادين يا مريض و امثال اين چيزها از
ميان مريود .
 - ٢٢هر كس خرمايئ بخرد و ببيند كه زير آن خرماي پست گذاشته بودند آن را برميگرداند و از اين
جهت مكروه است كه روي خرما را با نوع بهرتي بپوشانند و
صفحه ٥١٠
هر كس روغني بخرد و از داخل آن قدري رب بريون آيد پس هموزن رب بايد روغن بگريد و هر
كس روغن زيتوين بخرد كه در آن ُدردي باشد پس اگر ميدانسته كه ُدردي دارد برمنيگرداند و اگر
منيدانسته پس ميدهد .
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 - ٢٣اگر فروشنده گفت عيب بر گردن من نيست و خاليص جست و مال را با هر عيبي كه احياناً
داشته باشد فروخت يا عيب را بيان كرد و مشرتي شنيد و خريد ديگر خياري ندارد و در غري اين
صورت ( يعني اگر فروشنده تربي از عيب نكرد و عيبي را هم بيان ننمود بطوريكه خريدار بر آن
واقف شود ) اگر خريدار پس از خريد در مال تغيريي داد و بعد در آن عيبي يافت و خواست كه
بجهت عيب پس بدهد اختيار فسخ ندارد و گر نه ميتواند فسخ كند .
مقصد پنجم
در احكام خريد و فروش است و اقسام بيع و در آن مسائيل است :
 - ١بيع مرابحه مانعي ندارد و آن اين است كه كاال را بر پايه قيمت خريد صاحب آن بخري مثالً به
اينطور كه بازاء هر ده تومان خريد او يازده تومان يا دوازده تومان يا قدر معني ديگري بدهي .
 - ٢هر كس كنيزي بخرد و با او نزدييك كند جايز است كه او را بطور مرابحه بفروشد .
 - ٣هر كس كااليئ را نسيه بخرد منيتواند آن را به بيع مرابحه بفروشد مگر آن كه او هم نسيه
بفروشد بطوري كه وقت دريافت قيمت آن قبل از وقت پرداخت مثن معامله اول نباشد و بايد به
خريدار بگويد كه مدتدار خريده و اگر بطور مرابحه فروخت و باو خرب نداد كه خريدش نسيه
بوده خريدار جديد ميتواند قيمت را هامن وقتي بپردازد كه اين فروشنده مثن خريد خود را به
فروشنده اول ميپردازد و اين فروشنده دوم هم اگر از خريدار ميرتسد و به او اطمينان ندارد كه تا
موعد پرداخت خودش به اويل صرب كند ميتواند چيزي از اين خريدار دوم گرو بردارد .
صفحه ٥١١
 - ٤هر كس متاعي بخرد با درهمهايئ كه ارزش و برابري آنها با حد متداول مطابق نيست و
كمبودي دارد و مقدار كمبود را بر پويل كه ميدهد اضافه كند ( مث ًال قيمت را باو ده درهم گفتهاند
اما چون درهمهاي او سبك بوده بابت تفاوت برابري وجهي عالوه برده درهم بدهد ) در چنني
حالتي براي او جايز نيست كه مال خريداري شده را مبرابحه بفروشد مگر آنكه از اين رصف يعني
تفاوت قيمت تبديل خريدار را مطلع كند كه در معامله مرابحه ارزش حقيقي كاال را بداند و پول
اضايف ندهد اما اگر بيع بطور مساومه باشد ( يعني بگويد اين جنس را باين قيمت بتو ميفروشم )
ميتواند كه به خريدار جريان رصف را خرب ندهد .
 - ٥هر كس چيزي بخرد و قيمت را بدينار معني كند جايز است كه با فروشنده رشط كند كه بجاي
هر دينار قدر معيني درهم بدهد و بهر نحو كه خواست كيفيت رشط را معني ميكند .
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 - ٦بيع مرابحه مكروه است و بهرت آن است كه بيع به مساومه صورت گريد و بايك نيست كه قبالً
بحث كنند و چانه بزنند و مثالً به سود ده يك يا ده دو توافق كنند و بعد بطور مساومه معامله
كنند ( يعني بطور يكجا فروشنده بگويد اين متاع را باين قيمت فروختم و او هم بخرد ) .
 - ٧چيزي كه نزد شخص موجود نباشد آن را به بيع مرابحه منيفروشد كه بعد بخرد و باو بدهد  ،اما
هرطور كه خواست با طرف معامله صحبت ميكند و چانه ميزنند تا توافق شود بعد مبساومه
ميفروشد و اگر ندارد ميخرد و بخريدار ميدهد .
 - ٨اگر در مورد قيمت رشط نكرده باشند كه نقد باشد يا نسيه بايد قيمت نقدا ً داده شود .
 - ٩مكروه است كه در معامله نسيه مدت را از سه سال بيشرت قرار دهند بلكه خود سه سال هم
كراهت دارد .
 - ١٠معامله با دو رشط جايز نيست مثل اينكه بگويد فروختم نقد باين مبلغ و نسيه
صفحه ٥١٢
معني يا نقد باشد يا نسيه و منيتوان با ذكر آن دو
باين مبلغ منظور اينست كه معامله بايد بطور ّ
قيمت معامله را متام كرد و گر نه گفتگو در باب دو نرخ نقد و نسيه در خارج معامله اشكايل ندارد
.م.
.
 - ١١جايز نيست كه چيزي را نقد يا نسيه بكيس بفروشد و رشط كند كه آن را كمرت از قيمت آن از
او بخرد و اين ربا است و اگر بدون رشط فروخت و معامله انجام شد آن وقت بعد از آن متاع را با
اختيار طرفني بقيمت كمرتي خريد جايز است .
 - ١٢هر گاه درهمهايئ از كيس طلب داشته بايش و او بطور نسيه متاعي را بقيمتي بيشرت از بدهي
كه دارد از تو بخرد آنگاه آن را بتو بهامن قيمت كه بدهكار است بفروشد جايز است لكن تو بدليل
طلبت آن مال را كه بيشرت از طلب تو است بدون انجام بيع از او منيگريي و بايد حتامً معامله انجام
گريد .
 - ١٣هر كس تو متاعي از او طلب داشته بايش نبايد كه آن را به نسيه به او بفرويش اما نقد
بفرويش جايز است .
 - ١٤مانعي ندارد كه تو چيزي را كه موجود نداري در صوريت كه پيدا ميشود و براي تو ممكن
است كه بخري و به خريدار بدهي بطور حال بفرويش اما اگر پيدا منيشود بطور مدتدار بفروش .
صفحه | 468

 - ١٥جايز نيست كه َدين سابقي را به َدين سابق ديگر بفروشند اما آنچه كه بواسطه همني معامله
دين ميشود اشكايل ندارد مثَل نوع اول اين است كه زيد صد تومان دو ماهه به تو بدهكار است و
 ٩٠تومان يك ماهه از عمرو طلبكار ميباشد تو بگويئ  ٩٠تومان طلب تو از عمرو را خريدم به بهاي
صد تومان بدهي كه به من داري  ،و مثَل نوع دوم آنكه تو از زيد صد تومان ميخواهي زيد بتو
بگويد اين صد تومان را از من گندم بخر بطور سلف كه مثالً دو ماه ديگر تحويل دهم كه در اينجا
مثن بواسطه بيع َ ،دين شده است و دين سابقي با دين سابقي معامله نشده و اين صورت جايز
است  .مرتجم .
.
 - ١٦اگر شخيص بتو بگويد متاعي را براي من نقدي بخر و من بطور نسيه بتو بيشرت
صفحه ٥١٣
ميدهم براي تو جايز نيست كه از بابت مدت بيش از آنچه خريدهاي از او بگريي چون كه اين ربا
است بيل مگر آنكه براي خودت نقد بخري و بطور نسيه مببلغ باالتري بفرويش .
 - ١٧اگر متاعي را كه نه كيل ميشود و نه وزن به كيس فروختي پس خريدار رفت و پيش از آنكه
قيمت را بتو بدهد و تو جنس را باو بدهي آنرا با سود فروخت اين كار جايز است و سود مال او
است برشط آنكه ظرف سه روز قيمت را بتو بدهد .
 - ١٨فروش متاعي كه تحويل گرفته نشده اگر كيل و وزين در آن معمول نباشد مكروه است و اگر
كيل و وزن ميخواهد كراهت فروش آن پيش از قبض شديدتر است و مكروه است كه در معامله به
خريدار بگويد خودت برو و كيل و وزن كن و تحويل بگري و اگر بفروشد بعد خريدار را وكيل كند
در تحويل گرفنت متاع كراهت آن كمرت ميشود و همينطور اگر خريدار كيس را وكيل كند كه برود و
در كيل شاهد باشد كراهت اين بيع كم ميشود .
 - ١٩اگر دو نفر بخواهند مقداري دينار بدهند و درهم بخرند و ييك به رفيقش بگويد تو از جانب
من بپرداز و او هم بپردازد بعد بخواهد كه سهم رفيق خود را با سودي بخرد جايز است .
 - ٢٠هر كس كاالهايئ را روي هم در يك معامله بخرد آنگاه هر يك از اين امتعه را قيمت كند
بنحوي كه جمع قيمت مطابق خريد او شود منيتواند كه ييك از اين امتعه را بطور مرابحه با قيمتي
كه خودش روي آن گذاشته بفروشد تا وقتي كه مبشرتي بگويد كه اجناس را چگونه قيمت كرده .
 - ٢١اقاله ( فسخ معامله ) با كم كردن قيمت جايز نيست پس اگر فروشنده جاهل به مسأله بود و
پول كمرتي داده مال را پس گرفت و بعد آنرا بقيمت باالتري فروخت مازاد را به خريدار اول
برميگرداند .
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 - ٢٢هر كس بتو بگويد لبايس براي من بخر به يك دينار و تو بخري و قيمت را بدهي جايز نيست
كه چيزي بر آن بيفزايئ و سودي بربي و باو خرب ندهي و اگر چنانچه
صفحه ٥١٤
خريد را در مرحله اول براي خودت بانجام رساندي مكروه است كه از او سودي بگريي .
 - ٢٣مكروه است كه شخص متاعي بخرد براي تجارت و رشط كند كه رضر بر عهده فروشنده باشد
.
 - ٢٤بايك نيست باينكه قدري از طلب مدتدار خود كم كرده باقي را زودتر بگريند .
 - ٢٥جايز است كه چيزي را باضعاف قيمت آن بفروشند و اين در صوريت است كه مشرتي بداند
كه اين قيمت منيارزد و اسم اين عمل مغبون كردن نيست .
 - ٢٦جايز است كه شخص چند درهم بكيس قرض دهد آن وقت چيزي را بقيمتي بيشرت از آنچه
ميارزد باو بفروشد البته اگر در قرض رشطي نكرده باشند .
 - ٢٧بايك نيست كه انسان جامهاي به دالل بدهد و بگويد مثالً ده درهم بفروش و هر چه بيشرت
فروختي مال خودت اما دالل به بيع مرابحه نبايد آن جامه را بفروشد .
 - ٢٨مكروه است كه دالل چيزي از صاحبان كاال بگريد كه از آنها جنس را براي مردم بخرد .
 - ٢٩جايز است با كراهتي كه دالل ضامنت مال اشخاص را بناميد ( يعني از جانب آنها بفروشد و
سود و يا عدم رضر را مث ًال ضامنت كند ) و براي او جايز است كه اجريت از آنها بگريد كه براي آنها
كاال را بفروشد .
 - ٣٠هر گاه كاالهايئ نزد كيس آوردند متعلق به اقوام متفاويت تا براي آنها بفروشد و بني آن كاالها
فرق هست جايز نيست كه آنها را در يك معامله واحد به يكنفر بفروشد .
مقصد ششم
در سلف است و احكام آن و در آن مسائيل است :
صفحه ٥١٥
 - ١پيش خريد و پيش فروش كاال جايز است هر گاه كه در مورد متاع متاع بطور عموم مبعني كاال
ميآيد اما گاه مبعني خصوص آنچه گسرتده ميشود استعامل ميشود مثل فرش  .م .
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طول و عرض و در حيوان سن و در چيزهايئ كه كيل و وزن ميشوند كيل و وزن و جنس آنها را
رشح دهد و مدت را هم معلوم ميكند .
 - ٢پيش فروش باين نحو كه بگويد وقت درو يا كوبيدن خرمن تحويل ميدهم درست نيست چون
اين اوقات وقت دقيقي نيستند .
 - ٣پيش فروش كردن هر گاه با تضمني فروشنده باشد اشكايل ندارد ولو آنكه خودش نداشته باشد .
 - ٤اشكايل ندارد كه چيزي را كه وزن ميشود بدهند و به سلف كاالي كيل شدين را در عوض بردارند
و همچنني برعكس آن مكيل را بدهند و موزون را به سلف بردارند .
 - ٥روايت شده كه از پيش خريد روغن زيتون در مقابل روغن و پيش خريد روغن در مقابل روغن
زيتون نهي منودهاند .
 - ٦اگر درهمهايئ نزد كيس داشته بايش اشكال ندارد كه آنها را بابت پيش خريد گندمي از او قرار
بدهي .
 - ٧هر گاه تحويل دادن متاعي كه معامله سلف بر آن صورت گرفته در موعد متعذر شود اگر
خريدار بخواهد پول خود را پس ميگريد يا مهلت ميدهد و اگر فروشنده بعض متاع را نتوانست
بدهد خريدار ميتواند پول هامن قسمت را پس بگريد و قيمت روز را از او منيگريد مگر اينكه رايض
باشد .
 - ٨اگر كيس كه به سلف فروخته و نتوانسته بتعهد خود در تحويل كاال عمل كند امتعه ديگري
داشته باشد جايز است كيس كه سلف ميخرد آن امتعه را بخرد و بابت قيمت هامن جنس را كه
بسلف خريده و تحويل نگرفته بود حساب كند بر حسب توافقي كه دو طرف ميكنند .
 - ٩هر كه چيزي به نسيه بفروشد و در وقت پرداخت خريدار از اداي قيمت عاجز
صفحه ٥١٦
شود مكروه است كه عيناً هامن طور و بهامن قيمت كه فروخته بود متاع را از او بخرد و روايت
شده كه اشكايل ندارد  ،اين شخص دراهمي دارد هر چه بخواهد با آنها ميخرد و روايت شده در
كيس كه پول گوسفندهايئ را بدهكار است هر گاه بگويد اين گوسفندها را ميفروشم بتو به
درهمهايئ كه پيش من داري و آن شخص هم رايض شود اشكايل ندارد و روايت شده در قيمت گندم
هر گاه در موعد پرداخت خريدار پول ندارد بقيمت روز از او گندم بگري .
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 - ١٠هر كس متاعي را بطور نسيه بفروشد و مال را تحويل ندهد آن وقت بيايد پيش خريدار و
بگويد اين متاع را كه از من خريدهاي بخودم بفروش و فالن مبلغ براي من كم كن و از طلبي كه از
تو دارم بردار و اين مطلب با ترايض طرفني باشد اشكايل ندارد .
 - ١١هر كس گندمي بسلف بخرد و چون وقت تحويل برسد صاحب گندم درهمهايئ نزد او بفرستد
و بگويد براي خودت گندمي بخر كه به حق خودت بريس سزاوار آن است كه اين خريدار سلف
شخص ديگري را متصدي قرار دهد و خودش همراه او باشد تا بقدر حق او خريده و باو بدهد و
خود آن خريدا ِر اول متصدي اين خريد منيشود و در روايتي در مورد كيس كه چند با ِر رطب يا خرما
بسلف فروخته است و دينارهايئ پيش طالب يعني خريدار ميفرستد و ميگويد بخر و حق خود را
بردار فرمودهاند  } :هر گاه او را امني بداند اشكايل ندارد { يعني هر گاه مطلوب طالب را امني
بداند مانعي ندارد كه پول بفرستد و او خودش بخرد .
 - ١٢هر كس از كيس درهمهايئ طلب داشته باشد و باو بگويد براي من لبايس بخر و بفروش و
قيمت را وصول كن هر چه رضر كردي بگردن من ( يعني تفاوت قيمت خريد نسيه و فروش نقد را
از بدهي تو كم ميكنم آنچه را نقد گرفتي بابت بدهي خود بياور ) اگر ترايض منايند اشكايل ندارد .
 - ١٣هر كس گندم قريه معيني را عيناً بسلف بخرد پس اگر حاصل بدست آمد كه مال او است و
اگر دست نيامد َديني است بر گردن فروشنده و اگر فروشنده ده معيني را
صفحه ٥١٧
اسم نربده باشد از هر جا كه خواست ميدهد .
 - ١٤هر كس متاعي بر عهده او باشد كه بايد بكيس بدهد بعد با رضايت و طۤيب نفس طرفني
كمرت بدهد يا بيشرت بدهد مانعي ندارد .
مقصد هفتم
در بيع حيوان است و در آن مسائيل است :
 - ١بايك نيست به خريدن مرشكني و نكاح ايشان .
 - ٢مجوس هر گاه بر مسلمني خروج كنند اسري كردن ايشان حالل است .
 - ٣بايك نيست به رسقت مرشكني و عقيم منودن و خريدن آنها .
 - ٤خريدن بنده در بازار مسلمني اشكايل ندارد و اگر كه ادعاي ح ّريت بناميد پس اگر دلييل آورد
بآن عمل ميشود و اال اعتنايئ به ادعاي او منيشود .
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 - ٥هر گاه كنيزي رسقت شده باشد خريدن آن جايز نيست و اگر از زمني صلح ( يعني زميني كه
اهل آن با مسلمني صلح منودهاند ) دزديده شود خريدن آن جايز نيست و اگر خريد بايد آن را
بفروشنده رد كند پس اگر فروشنده را نيافت و وارث او را هم پيدا نكرد از كنيز ميخواهد كه بازاء
قيمت خود كار كند تا قيمت او پرداخت شود .
 - ٦خريدن بنده از اهل ذمه هر گاه كه آن بندگان خود اعرتاف به بندگي براي اهل ذمه دارند
اشكايل ندارد .
 - ٧مدبَّر ( يعني كيس كه آقاي او گفته است كه هر گاه از دنيا رفت اين بنده آزاد شود ) بندهاي
است در يد مواليش كه صاحب او اگر خواست او را ميفروشد و اگر خواست خدمت او را ميفروشد
و اگر او را نفروخته باشد چون آقاي او از دنيا برود او از محل ثلث آقايش آزاد ميشود و زن مدبّره
هر گاه اوالدي آورد آنها همه مبنزله خود آن مدبره هستند .
 - ٨لقيط ( يعني بچه رسراهي ) در دار اسالم آزاد است او را منيفروشند و منيبخشند .
 - ٩خريد و فروش ولد الزنا مانعي ندارد و اشكايل ندارد كه كار و خدمتي باو رجوع
صفحه ٥١٨
منايند .
 - ١٠جايز است كه از اهل رشك دخرتان و زنان ايشان را خريداري كنند اما خريد اوالد اهل ذمه از
ايشان جايز نيست .
 - ١١نقل شده است كه اجامع شده بر اينكه فروش كنيزي كه از آقاي خود اوالد دارد جز در
مواردي كه استثناء شده جايز نيست اما آنچه كه روايت شده اين است كه امولد كنيزي است كه
فروخته ميشود و بارث گذاشته ميشود و ميتوان او را بخشيد و حكم او حكم كنيز است .
 - ١٢هر گاه مردي َديني از بابت قيمت ام ولدي كه دارد بر گردنش باشد آن امولد براي پرداخت
قيمت خودش فروخته ميشود .
 - ١٣بعض اصحاب در مواردي بيع امولد ( كنيزي كه از آقا فرزند دارد ) را اجازه دادهاند و آن
موارد از اين قرارند :
 هر گاه خويشاوند نزديك اين زن كه آزاد است فوت كند او را ميفروشند تا آزاد شود و ارث بربد واين در حيوة آقاي او است .
 هر گاه َدين موال همه تركه او را شامل شود .صفحه | 473

 هر گاه جنايت و جرمي نسبت بغري موالي خود مرتكب شود فروخته ميشود كه قيمت او را بابتجرميه بدهند و يا آنكه خود او را ميدهند .
 و هر گاه كه حامله شدن او بعد از آين باشد كه آقاي او او را گرو گذاشته و بعد مفلس شده و ياحمل او در وقت خيار فروشنده صورت گرفته باشد .
 و هر گاه كه مويل از نفقه دادن باو ناتوان شود . و هر گاه كه ماترك ميت منحرص باو باشد كه در اين وقت فروخته ميشود كه قيمت كفن ميتداده شود .
 و هر گاه كه قبل از آقاي خود مسلامن شود و آقاي او كافر باشد . و هر گاه فرزند او قاتل موال باشد و يا كافر باشد . و هر گاه كه موالي ذمي او از ذمه خارج شود و اين امولد اموال او را مالك شود .صفحه ٥١٩
 و هر گاه به رسزميني رود كه مسلمني با اهل آن در جنگ هستند بعد از آنجا به كنيزي گرفتهشود .
 و هر گاه كه ِمكاتب مرشوطي باشد و قرار مكاتبه آن غالم با مواليش فسخ شود .
غالم
ِ
ملك ِ
 و هر گاه آقاي او قبل از آن جمع شدن كه سبب آبستني او شده رشط كرده باشد كه وجهالضامين را از محل قيمت او بپردازد .
صاحب
 و هر گاه پدر و يا جد او مسلامن شوند و آن زن ديوانه يا صغريه باشد پس بعد از بلو ْغِ
كافر او قبل از آنكه اين كنيز از ملك او بريون رود با او نزديك شده باشد نزدييك كه سبب حصول
ولد بوده كه درچنني وقتي فروخنت او جايز است .
و از آنجايئ كه نيص از كتاب و سنت بر حرمت فروش امولد نبوده بلكه كتاب و سنت بعكس آن
گواهي ميدهند و مستند قائلني نيز اجامعات منقولهاي بوده و عامه هم قائل به كراهت هستند
جواز فروش امولد در مواضع مذكوره بالمانع است .
 - ١٤هر كس كنيزي بخرد برشط آنكه او را نفروشد و نبخشد اگر با اهل او يعني صاحبان او رشط
كرده بعهد خود وفا ميكند اما رشط اينكه بارث گذاشته نشود جايز نيست .
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 - ١٥هر كس با ديگري در كنيزي مشاركت كند و با او رشط منايد كه اگر فروختيم و سود برديم
نصف ربح يا بهر نسبتي از آن تو باشد و اگر رضر كرديم چيزي از رضر بر عهده تو نباشد جايز
است .
 - ١٦هر كس از كيس بندهاي بخرد و آن شخص دو غالم داشته باشد و به خريدار بگويد هر دو را
برب هر كدام را پسنديدي بردار و ديگري را برگردان و قيمت را هم دريافت كرده باشد و مشرتي
هم هر دو را بربد آن وقت ييك از دو غالم قبل از انتخاب از نزد خريدار فرار كند غالم موجود را به
فروشنده ميدهد و نصف قيمتي را كه داده پس ميگريد آنگاه اگر غالم پيدا شد هر كدام از دو غالم
را كه خواست برميدارد و نصف قيمت را كه گرفته بود برميگرداند و اگر پيدا نشد  ،خسارت فراري
صفحه ٥٢٠
مشرتكاً بني خريدار و فروشنده است .
 - ١٧هر گاه دو مرد مملوك اجازه داشته باشند كه با مال خودشان تجارت كنند و اين دو مرد با
هم منازعه و ج ّر و بحث و دعوا كنند و هر يك از آنها بدود و نزد صاحب مملوك ديگر رفته او را
از صاحبش بخرد پس برگردند و هر يك يقه ديگري را بگريد و بگويد كه تو بنده من هستي بني آن
دو چنني حكم ميشود كه طول راه را ذرع ميكنند و حكم ميكنند آنكه راه نزديكرتي رفته زودتر
خريده و اگر راه هر دو تا محل خريد مساوي باشد حكم بر قرعه ميناميند .
 - ١٨هر گاه بنده به موالي خود بگويد مرا بفروش فالن قدر مال بتو ميدهم پس اگر آن وقت مايل
داشته بر عهده اوست و بايد بدهد و اگر نداشته بعد از آزاد شدن چيزي بر گردن او نيست .
 - ١٩هر گاه كيس شرتي بخرد و فروشنده پوست و كله آن را استثناء كند اگر آن را نحر كرد اينها
مال فروشنده ميباشند و اگر فروخت بقدر همينها فروشنده اول با او رشيك است و هر گاه دو نفر
در شرتي رشيك باشند و قيمت شرت زياده شود سهم هر يك به نسبت پويل است كه اول دادهاند .
مقصد هشتم
در فروش محصوالت زراعتي و ميوهها است و در آن مسائيل است :
 - ١فروش كِشته هنگامي كه هنوز سبز است بجهت علوفه قبل از آنكه خوشه بياورد اشكايل ندارد
اما وقتي كه خوشه آورد مرصف آن بعنوان علوفه جايز نيست .
 - ٢خريد دانه قبل از آنكه ببندد جايز نيست مگر آنكه اصل گياه را همراه خوشه بخري .
 - ٣هر كس محصول سبز را براي علوفه بخرد جايز نيست كه آن را بگذارد تا خوشه بياورد مگر
برضاي صاحبان آن .
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 - ٤بايك نيست به فروش يونجه و حنا و برگ درخت يك درو يا دو درو و يا بيشرت و
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يك يا چند َخرطه كه جدا كردن برگها باشد با كشيدن دست بطول ساقه و اين فروش در صوريت
جايز است كه حاصل براي درو و چيدنِ اول موجود باشد .
 - ٥هر كس نخلهايئ را بخرد بجهت استفاده از كنده و تنههاي آنها پس براي بريدن آنها نيايد تا
موسمي كه نخلها مثر دهند مثر مال او است و اگر صاحب نخلها بامر خريدار آبياري و توجه از آنها
منوده باشد حق خدمت خود را ميگريد .
 - ٦هر كس مثر نخيل را با اصل آن بخرد در حايل كه مثر موجودي ندارد جايز است .
 - ٧هر كس نخلهايئ را كه تلقيح شدهاند بفروشد مثره مال او است مگر آنكه خريدار رشط كرده
باشد كه مثر مال او باشد .
 - ٨فروش ميوهها قبل از تك ّون و پيدا شدن آنها جايز نيست چه محصول يك سال باشد و چه
بيشرت مگر چيزي همراه آنها بفروشد مثالً اصل گياه را همراه آنها بفروشد يا سبزي و يونجه يا برگ
و امثال اينها را اما وقتي كه ميوه بوجود آمد و قيمتي پيدا كرد ميشود براي يك سال يا چند سال آن
را فروخت .
 - ٩فروش ميوهها قبل از آنكه قابل خوردن شود بطور يك ساله مكروه است اما بيشرت از آن اشكايل
ندارد .
 - ١٠هر گاه در بستاين ميوههاي مختلف باشد فروش آنها قبل از پيدايش مثر بتنهايئ جايز نيست
اما با ضميمه جايز است مثل اينكه از بعض آنها چيزي دست آمده باشد يا چيز ديگري را با آن
محصوالت ضميمه كرده بفروشند .
 - ١١جايز است كه محصول را بفروشند و قدري از آن را براي خود استثنا كنند و نفروشند .
 - ١٢هر كس محصويل را بخرد و قيمت را ندهد و محصول را تحويل نگريد و قيمت را ضامنت كند
( يعني آن را معني منوده و بر عهده بگريد ) ميتواند آن را به شخص ديگري با سود بفروشد .
 - ١٣جايز نيست كه مثر نخل را مبقداري خرما از هامن نخلها بفروشند و همچنني جايز نيست كه
خوشهها را بدانههايئ از هامن خوشهها بفروشند اما با خرما و دانهاي
صفحه ٥٢٢
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كه مقدار آن معلوم و خريدار ضامن پرداخت آن است عيبي ندارد .
 - ١٤فروش مثر نخيل كه شخص در منزل ديگري دارد يا نخيل كه مثر آنرا در آن سال باو بخشيدهاند
و گرفنت خرمايئ غري از آن در بهاي مثر جايز است .
 - ١٥اشكايل ندارد كه زراعتي را كه خوشه آورده و رسيده به گندمي ديگر يا به درهمهايئ بخرد و
همچنني هر گاه حبوب كِشته شدهاي را خريد با پول بخرد نه هامن جنس دانه مگر آنكه هامن
قدر كه ميگريد بدهد مثل مبثل .
مقصد نهم
در رصايف و تبديل پول است و در آن مسائيل است :
 - ١دراهم نقره را با دراهم نقره و طال را با طال با وزن مساوي تبديل ميكنند كيس كه زياد بدهد و
كيس كه زياد بگريد در آتشند و آن مقدار اضايف كه رد و بدل شده هامن رباي حرام است .
 - ٢اشكايل ندارد كه طال را بفروشند و در بهاي آن با تفاضل نقره بگريند .
 - ٣هر گاه بخواهد دراهمي درهم پول نقره است  .م .
را با درهمهاي ديگري معاوضه كند و بني آنها تفاضيل هست همراه آن دراهم كه تعداد آنها كمرت
است چيزي از جنس ديگر قرار ميدهد مث ًال يك درهم و يك قطعه رسب را با دو درهم معامله
ميكند و جايز نيست كه يك درهم را با يك درهم و يك قطعه رسب عوض كند و هزار و يك درهم
را جايز است كه مثالً با هزار درهم و دو دينار دينار پول طال است  .م .
عوض كند و همني طور جايز است كه مملويك را همراه مال او بازاء مايل بدهند .
 - ٤هر گاه شخص درهمهاي مرغويب داشته باشد و بخواهد با مقدار بيشرتي درهم نامرغوب عوض
كند هر گاه درهمهاي خود را تبديل به دينار كند و آن وقت با آن دينار درهمها را بخرد جايز است
.
صفحه ٥٢٣
 - ٥هر گاه بخواهد چيزي را كه با طال يا نقره زينت داده شده بفروشد اگر ممكن باشد كه بدون
صدمه زدن بآن طال يا نقره را جدا كرده و وزن كند با جنس خودش يعني طال يا نقره بهامن اندازه
معامله ميكند يا با جنس ديگري  ،و آن يشء را هم كه طال و نقره را از آن جدا كرده به هر نوع
مثن كه خواست ميفروشد اما اگر جدا كردن آن طال و يا نقره از آن يشء ميرس نيست پس اگر
معامله با پويل ميكند كه همجنس اين زينت و زيور است نقدي كه ميدهد قدري بيشرت از اين طال
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يا نقره باشد كه بعض از آن بازاء آن طال يا نقره و باقي در بهاي آن شيئي كه زينت بآن متصل بوده
باشد و هر گاه كاالي ديگري هم بضميمه آن در معامله باشد بهرت است و اگر بخواهد كه بنسيه
بخرد  ،پويل را كه بازاء آن زينت ميدهد اگر از جنس آن است نقد بدهد و چيزي كه بازاء باقي
ميدهد نسيه بدهد و اگر بعنوان قيمت گندمي يا متاعي ميدهد نسيه بودن آن مانعي ندارد .
 - ٦هر گاه نقرهاي را بنقره يا طاليئ را با طال ميخرد جايز نيست كه چيزي منضم بييك از آندو باشد
حتي اگر رسمهداين را با وزن مساوي آن از طال يا نقره بخرد و در آن قدري رسمه باشد ديني بر
گردن او ميامند تا در قيامت پس دهد .
 - ٧جايز نيست چيزي را كه با نقره زينت شده با نقرهاي كه وزن آن كمرت از اين زينت است بخرند
.
 - ٨خاك دكان زرگر هر گاه در آن براده نقره و طال و آهن و غري آنها است فروخته ميشود و بازاي
آن گندم ميگريند و آن را صدقه ميدهند و ثواب آن صدقه يا مال آن زرگر است يا مال مشرتيان كه
صاحب آن فلزات بودهاند اما خاك معدن در حايل كه يك جنس در آن است فروش آن و گرفنت
قيمتي از غري جنس آن مانعي ندارد .
 - ٩رسيب كه در آن نقره باشد وقتي كه اسم رسب بر آن غالب است فروش آن به پول نقره مانعي
ندارد و اگر پول نقره مث ًال مغشوش به رسب باشد فروش آن پول و گرفنت نقرهاي هموزن آن در
صورت علم خريدار باينكه سكهها داخيل دارد جايز است كه در اين حالت نقره خالص اضايف بازاء
غش است يعني فلز ديگري كه جزو نقره
صفحه ٥٢٤
ميباشد و خريدار ميتواند بجاي اين نوع معامله نقره را با غري نقره بخرد .
 - ١٠هر گاه شيئي باشد از طال و نقره فروش آن باينطور كه مطابق مجموع وزن آن دو طال و نقره
بگريند جايز است تا آنكه نقره قيمت طال باشد و طال قيمت نقره و فروش اين يشء با نقرهاي بيشرت
از آنچه كه در خود آن است يا طاليئ بيشرت از طاليئ كه در آن است نيز جايز است .
 - ١١پرداخت درهمهاي غري خالص در صوريت كه در شهر رايج باشند جايز است و در غري اين
صورت بايد به كساين كه پرداخت ميكند اطالع دهد .
 - ١٢جايز است كه انسان پول خوب را با مغشوش و پست را با مرغوب با وزن مساوي تبديل كند
.
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 - ١٣جايز است كه وقتي درهم يا ديناري را انسان بقرض گرفته در وقت اداي دين مرغوبرت و
زيادتر بدهد چه از حيث وزن چه عدد در صوريت كه رشط نشده باشد و چنني رشطي در ضمن
معامله جايز نيست .
 - ١٤نقره را با نقره بدون اضافه وزن مطابقِ هم بطور نقد و بدون مدت معامله ميكنند و اما طال
را با نقره و نقره را با طال هر طور كه شخص بخواهد از حيث وزن و مدت معامله ميكند جز آنكه
اجتناب از نسيه بجهت ترس از كراهت باحتياط نزديكرت است .
 - ١٥هر كس نزد كيس درهمهايئ دارد جايز است كه بجاي آنها دينار بگريد و بالعكس .
ِ
برعكس آن با
 - ١٦هر گاه نزد رصايف درهمهايئ داشته بايش و باو بگويئ آنها را تبديل به دينار كن يا
نسبت تبدييل كه معني است و به حساب من نزد خودت نگهدار مانعي ندارد .
 - ١٧اگر شخيص درهمهايئ آورد و تو آنها را بقيمت دينارهاي معيني خريدي و يك كيسه كه در آن
دينارهاي زيادي است باو دادي و گفتي اينقدر از اين دينارها قيمت درهمهاي تو است پس كيسه
را گرفت و بتو برگرداند و گفت بحساب من نزد
صفحه ٥٢٥
خودت نگهدار معامله صحيح است اگر چه كه درهمها را نسنجيده و عيار عيار كردن تعيني
مرغوبيت و ميزان خلوص طال و نقره يا ساير فلزات است  .م .
نكرده بايش و اگر بعد با آن دينارها درهمهايئ خريدي اشكايل ندارد ولو آنكه دينارها را عيار نكرده
بايش .
 - ١٨هر گاه مردي درهمهايئ را فروخت و در عوض آن دينار گرفت و تو دينار را وزن كردي و
دادي و درهمها را هم بوزن گرفتي بعد ديدي كه دراهم او مرغوب نبوده و غش دارند و خواستي
آنها را باو برگرداين اين كار را بيشرت از يك يا دو روز بتأخري ميانداز .
 - ١٩هر كس مقداري درهم مسكوك نزد رصاف آورده و با آنها دينار خريد و رصاف بيش از حق او
برايش دينار وزن كرد و داد آنگاه بجاي طاليئ كه اضافه داده چند درهم از او بخرد جايز است .
 - ٢٠اگر كيسهاي برصاف بدهي كه در آن مقدار زيادي درهم است و بگويئ صد درهم از اين
كيسه را به ده دينار از آنچه كه در اين كيسه توست ميفروشم جايز است اگر چه كه پول را وزن
نكرده و مرغوبيت جنس را نسنجيده باشيد و بعد نزد هم ميآئيد و مرغوبيت را ميسنجيد و وزن
ميكنيد .
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 - ٢١جايز است كه كااليئ را با دينار بخري و رشط كني كه مسكوك نقره بدهي هر دينار بفالن قدر
اگر چه كه آن قدر معادل نرخ تبديل در بازار نباشد .
 - ٢٢هر گاه از شخيص درهمهايئ طلب داري پس آن دراهم از رواج بيفتد و بني مردم معامله نشود
تو مثل آن دراهم را عيناً يا مطابق قيمت امروز آنها را از او طلبكاري .
 - ٢٣هر كه از كيس دينارهايئ طلبكار باشد بعد كم كم از او درهم بگريد و حساب هم نكنند آنگاه
وقتي كه ميخواهند حساب كنند ارزش طال در مقابل نقره تغيري كرده باشد درهمها را به نرخ روزي
كه گرفته حساب ميكنند نه بقيمت روز محاسبه و اگر درهم نگرفته باشد هامن اندازه دينار كه
داده بود طلبكار است .
صفحه ٥٢٦
 - ٢٤اشكايل ندارد كه شخص در شهري درهمهايئ قرض دهد و در شهر ديگر بگريد چه ايرنا رشط
كرده باشند و چه نكرده باشند و هر گاه خواست درهمها را بشهر ديگر بفرستد و آنها را به شخيص
كه ميربد قرض داد كه او وقتي بآنجا رسيد به گرينده بدهد مانعي ندارد .
 - ٢٥هر گاه دو نفر در خريد دينارهايئ رشيك شدند و ييك از آن دو بديگري گفت تو از جانب من
بپرداز بعد تصميم گرفت كه سهم رشيك خود را با سودي بخرد مانعي ندارد .
 - ٢٦رشط خيار در معامله مسكوك نقره مانعي ندارد .
مقصد دهم
در ربا است و در آن مسائيل است :
 - ١ربا حرام است و حرمت آن بسيار شديد است حتي آنكه يك درهم ربا گرفنت در نزد خداوند از
هفتاد بار زنا با َمح َرم در بيت الله الحرام شديدتر است و آن ُسحت ُس ْحت به درآمدهاي حرام از
قبيل رشوه و قيمت خمر و ميته و امثال آنها گفته ميشود و در بسياري موارد بر درآمدهاي حرامي
اطالق ميشود كه براي آن صورت حاليل درست كرده باشند  .م .
است و از كبايري است كه خداوند مبرتكب آن وعده آتش داده و در همه رشيعتها حرام بوده .
 - ٢هر كس اين امر را سبك بشامرد يا در اجتناب از آن سستي كند كافر است نعوذ بالله و گردن
او را ميزنند .
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 - ٣اين است و جز اين نيست كه ربا حرام شده بجهت آنكه مردم از اقدام به صنايع مفيد و
تجارتها و حاجايت كه دارند مثل اقدام به ورود آنچه بخاطر منافع و كارهايشان الزم است كه از
جاي ديگر وارد كنند  ،خودداري نناميند و اكتفا به ربا خوردن نكنند
صفحه ٥٢٧
كه از ساير امور باز مبانند و در ربا فساد است و ظلم و فناء اموال و ناداين و از راه باطل خوردن .
 - ٤لعنت فرمودند حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در ربا  ،ربا را و رباخوار را و فروشنده و
خريدار و نويسنده و دو شاهد معامله ربوي را و روايت شده رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و
دو شاهد آن در گناه مساوي هستند .
 - ٥هر كس نداند ربا حرام است پس ربا بخورد آن وقت نهي باو برسد آنچه گذشته مال اوست و
برگرداندن بر او واجب نيست و اگر هنوز طلبي از مردم بابت ربح يعني ربا دارد مطالبه آن جايز
نيست و آن را براي ايشان ميگذارد و همني طور وقتي كه مايل ارث بربد از كيس كه منيدانسته ربا
حرام است و ربا ميگرفته .
 - ٦هر كس بعد از آنكه برايش مسلم شود كه ربا حرام است ربا بگريد بعد متذكر شده توبه كند
واجب است كه هر چه از ربا در مالش هست عيناً يا مطابق آن را به صاحبان مال رد كند و اگر
آنها را نشناسد آن را صدقه ميدهد و اگر با مال او مخلوط شده باشد بقسمي كه حالل و حرام آن
را نشناسد خمس آن را خارج ميكند و باقي براي او حالل است .
 - ٧بني پدر و فرزند او ربايئ نيست و همچنني بني عبد و موالي او و شوهر و زوجه او و بني
مسلامن و كساين كه با مسلمني در جنگ هستند و بني مسلامن و ذمي و بني مسلامن و نواصب و
خمس آنچه را كه شخص از آنها ميگريد بامام عليه السالم ميدهد .
 - ٨ربا نيست مگر در آنچه كه كيل يا وزن ميشود در صوريت كه از يك جنس باشند پس يك درهم
بدهي و دو درهم بگريي يا يك پيامنه گندم بدهي و دو پيامنه بگريي چه نقد باشد و چه نسيه
جايز نيست اما تفاضل در شمردينها و چيزهايئ كه ذرع ميشوند اشكايل ندارد .
 - ٩مناط در چيزهايئ كه كيل و يا وزن ميشوند عمل عامه مردم است نه عادت جامعت خايص مثالً
اگر جامعتي باشند كه گوشت و گردو را كيل ميكنند عمل آنها
صفحه ٥٢٨
مناط نيست چونكه اصل در گوشت اين است كه بوزن معامله شود و گردو را عاد ًة بعدد معامله
ميكنند .
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 - ١٠چيزي كه شمردين است معامله آن با تفاضل ( يك طرف ) چه دست بدست باشد چه نسيه
مانعي ندارد .
 - ١١در پول طال و نقره هر گاه درهم را با درهم معامله ميكنند تفاضل يعني زياد بودن وزن يك
طرف جايز نيست كه مث ًال پنج مثقال نقره را با شش مثقال نقره عوض كنند  ،و بايد نقد باشد نه
نسيه و اگر معامله درهم با دينار باشد هرطور كه خواستي معامله كني جايز است نقد يا نسيه و
بعيد نيست كه نسيه مكروه باشد و فروش طال و نقره وقتي كه در بهاي آنها امتعه غري طال و نقره
ميدهند چه نقد و چه نسيه مانعي ندارد .
 - ١٢در دو متاع كه هر دو با كيل يا وزن معامله ميشوند هر گاه جنس آنها متفاوت باشد مثل
معامله گندم با ارزن يا پنبه با كتان هر گاه نقدي معامله شوند جايز است كه ييك از ديگري بيشرت
باشد اما اگر معامله نسيه باشد تفاضل مكروه است .
 - ١٣معامله جنيس كه كيل ميشود با جنيس كه وزن ميشود بهر صوريت كه خواسته بايش بطور نقد
يا نسيه جايز است .
 - ١٤معامله جنيس كه وزن يا كيل ميشود با آنچه كه شمرده ميشود نقد يا نسيه بهر طور كه
بخواهند جايز است .
 - ١٥آنچه كه اصل آن وزن يا كيل ميشود و چيزي از آن حاصل شود كه نه وزن ميشود و نه كيل
فروش آن متاعي كه حاصل شده با تفاضل بطور دست بدست مانعي ندارد و اگر جنس ييك باشد
بطور نسيه مكروه است مثل پنبه و كتان و ابريشم و امثال آنها كه خودشان وزن ميشوند و رشته
آنها هم وزن ميشود اما پارچهاي كه از آنها بافته ميشود وزن منيشود بلكه با ذراع اندازهگريي
ميشود پس تفاضل در معامله يك جامه پنبهاي با دو جامه پنبهاي بطور نقد مانعي ندارد و بطور
نسيه مكروه است اما اگر جنس دو متاع در معامله مختلف باشد مثل معامله يك جامه پنبهاي با
دو جامه كتان چه نقد و چه نسيه مانعي ندارد و مانعي نيست كه رشته را در بهاي جامه بدهند
اگر چه كه رشته
صفحه ٥٢٩
وزنش بيشرت باشد .
 - ١٦معامله يك حيوان با دو حيوان اشكايل ندارد چه نقد و چه نسيه و خواه از يك نوع باشند و
خواه نباشند .
 - ١٧معامله حيوان با متاع هر گاه كه بطور دست بدست باشد مانعي ندارد و اما در نسيه  ،نسيه
دادن متاع مانعي ندارد اما نسيه دادن حيوان مكروه است و معامله حيواين با حيواين و درهمي  ،يا
صفحه | 482

معامله يك حيوان با حيواين باضافه متاعي بالمانع است و نقد دادن حيوان و نسيه دادن درهم و يا
متاع در اين نوع معامله اشكايل ندارد اما عكس آن مكروه است و روايت شده معامله يك خانه با
دو خانه و يك جريب زمني با دو جريب بطور دست بدست اشكايل ندارد اما بطور نسيه مكروه
است و در اين روايت احتامل تقيه مريود .
 - ١٨در صوريت كه دو كاال از يك نوع باشند هر گاه كيس تر را با خشك معامله منايد مثالً رطب را
با خرما و انگور را با مويز چنني معاملهاي بطور نسيه جايز نيست و بايد بطور نقد و مثل مبثل
معامله كند يعني هموزن .
 - ١٩گندم با سويق سويق گندم يا جو پركوب است و گاه به كوبيده و نيمپخته يا بوداده و برشته
هم ميگويند  .م .
با وزن مساوي و گندم با آرد با وزن مساوي معامله ميشوند و همچنني جو با گندم با وزن مساوي
معامله ميشود چون از يك جنس هستند و بهمني جهت در بعض مناطق وقتي كه زراعت ميكنند
جو منقلب به گندم ميشود و كنجد را با روغن بطور مساوي معامله ميكنند و شريه را با انگور
بتساوي و سويق با آرد بطور مساوي معامله ميشود و زياديت ييك از دو طرف بر ديگري در معامله
جايز نيست چونكه از اصل واحدي هستند اما اگر دو اصل مختلف شد مثل گندم با كنجد در
معامله دست بدست و بدون مدت زياديت ييك بر ديگري مانعي ندارد اما در نسيه مكروه است .
 - ٢٠فروش حيوان و گرفنت گوشت در بهاي آن اشكايل ندارد و روايت شده كه مكروه است و اين
روايت حمل بر تقيه ميشود .
صفحه ٥٣٠
 - ٢١اگر گندمي از كيس طلب داشته بايش هر گاه بهامن كيل جو يا خرما در عوض آن بگريي
مانعي ندارد .
 - ٢٢جايز نيست فروش مكيل يا موزون مرغوب بازاء دو برابر آنها از جنس نامرغوب مثالً خرماي
بد بازاء خرماي بهرتي و مويز بد در بهاي مويز بهرتي پس فروش دو واحد در ازاء يك واحد جايز
نيست .
 - ٢٣هر گاه تو نزد شخيص جنيس داشته بايش از اجنايس كه ربا در آنها ممكن است و موقع پس
دادن بتو بيش از اصل مال بدهد اگر رشطي نشده باشد مانعي ندارد و بايك نيست كه هديهاي
براي مردي بربي باميد آنكه در عوض چيز بيشرتي بتو بدهد .
 - ٢٤براي تخلص از ربا مانعي ندارد كه يك درهم و يك قطعه مس را به دو درهم بدهد يا آنكه
چند درهم و يك دينار را بدرهمهايئ بيشرت از قيمت آنها بدهد .
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صفحه ٥٣١
*****
صفحه ٥٣٢
كتاب شفعه شُ فعه حقي است كه هر يك از دو رشيك در مال مشاع دارند كه هر گاه ييك از آن دو
بخواهد مال را بفروشد بايد اول بر ديگري عرضه كند و اگر بدون اطالع رشيك بفروشد رشيك حق
دارد كه هامن قيمت را بدهد و مال را متلك كند  .م .

و در آن سه فصل است :
فصل
در چيزهايئ است كه در آنها حق شفعه وجود دارد و در اين فصل مسائيل است :
 - ١حق شفعه در همه چيز ثابت است خواه ملك باشد يا بنده يا حيوان و يا متاع .
 - ٢حق شفعه مخصوص بيع است و در ساير معامالت وجود ندارد .
 - ٣چيزي كه بني رشكا قسمت شده باشد حق شفعهاي در آن وجود ندارد و حق شفعه فقط در
مواردي است كه مال بطور مشاع بني دو رشيك باشد .
 - ٤هر گاه حياطي باشد كه در آن دو خانه است و راه ورود آن دو خانه ييك بوده و از همني
حياط است و صاحب ييك از آندو خانه خود را بفروشد يعني خانه تنها را بدون راه پس خودش يا
خريدار اين راه را ميبندند و از طرف ديگر راهي بخارج باز ميكنند و صاحب خانه دوم حق
شفعهاي در اين معامله ندارد اما اگر اين كار عميل نشد و خريدار جز از راه همني حياط راهي
نيافت و فروشنده خواست كه خانه را با راه باو بفروشد در چنني وقتي رشيك او در مورد راه بطور
اصالت و در مورد خانه نيز حق شفعه دارد .
 - ٥در ثبوت حق شفعه واجب است كه مال را بپول بفروشند چرا كه اگر معامله با بنده باشد و يا
متاع و يا پارچه كتان يا پنبه و يا جواهر كيس در اين معامله حق شفعه ندارد .
صفحه ٥٣٣
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 - ٦هر كس زين بگريد و مهر او را اطاقي قرار دهد در خانهاي كه دارد و در آن خانه كساين رشيك
هستند اين كار براي آن مرد و آن زن جايز است و هيچكدام از رشكاء در چنني حالتي حق شفعهاي
ندارند كه بگويند بايد اول اطاق را بر ما عرضه كني .
 - ٧هر گاه دو رشيك خانهاي داشته باشند و ييك از آن دو در غيبت رشيك خود سهم خودش را
بفروشد آن وقت سيل بيايد و عامرت را خراب كند پس رشيك غايب برگردد و مطالبه حق شفعه
بكند بايد باندازه خريد و فرويش كه صورت گرفته بخريدار بپردازد و از بابت خراب شدن خانه
چيزي از قيمت براي او كم منيشود .
فصل
در شفيع است يعني كيس كه حق شفعه دارد و در آن مسائيل است :
 - ١يهودي و نرصاين و مخالف حق شفعه ندارند .
 - ٢شفعهاي نيست مگر براي رشيك بالفعل در صوريت كه يكنفر باشد و مال با او قسمت نشده
باشد و اگر رشكاء سه نفر شدند هيچكدام حق شفعه ندارند .
 - ٣همسايه حق شفعه ندارد و اين حق مخصوص رشيك است .
 - ٤هر گاه كيس كه داراي حق شفعه است مبريد حق شفعه او بارث منريسد .
 - ٥در شفعه نه بايستي كه رضري بزنند نه قبول رضري بناميند و شفعه حق شخص شفيع يعني
صاحب شفعه است بر عهده فروشنده و خريدار اما بر عهده فروشنده است هنگامي كه اقدام
بفروش منايد پس در اين موقع رشيك او به خريدن سهم وي از ديگران سزاوارتر است و بايع
منيتواند بفروشد مگر آنكه بر رشيك خود عرضه منايد  ،اگر او خريد كه خريده و گر نه به خريدار
ديگر مريسد و چون ديگري خريد حق شفعه رشيك باطل ميشود و همچنني شفعه حق شفيع است
بر عهده خريدار باين نحو كه هر گاه بدون اطالع او فروخته شده هر گاه مطالبه حق شفعه خود
را منايد خريدار منيتواند از دادن حق او خودداري كند .
 - ٦هر گاه فروشنده بر رشيك خود كه حق شفعه دارد عرضه منود و گفت كه قصد
صفحه ٥٣٤
فروش دارد اما او اعراض كرد يا گفت هر چه خريدي و فروختي خداوند براي تو مبارك گرداند يا
گفت بيا قسمت كنيم حق شفعه او ديگر باطل است .

صفحه | 485

 - ٧هر گاه مردي بخواهد كه در مورد زميني از حق شفعه خود استفاده كند ( يعني سهم رشيك را
بخرد ) و برود كه پول بياورد لكن متاع خود را نتواند تبديل به نقد كند و مال هم با او باشد در
شهر سه روز پاي او صرب ميكنند اگر مال را آورد كه هيچ و گر نه شفعه ندارد و شفعه او باطل
شده و اگر بعد از آنكه مطالبه حق شفعه خود را كرد مهلت بخواهد كه از شهر ديگري مال را
بياورد بقدر مدت مسافرت مردي بآنجا و برگشنت او باضافه سه روز باو مهلت ميدهند اگر آورد كه
ميخرد و گر نه حق شفعهاي ندارد و اگر بگويد مال در شهر دوري است و انتظار كشيدن تا وقتي
كه او پول را بياورد باعث رضر خريدار است در چنني حالتي حق شفعه ندارد .
 - ٨واجب است كه شفيع قادر بر پرداخت قيمت باشد بهر صوريت كه باشد ( يعني بنحوي مال را
بپردازد ) نه آنكه امروز و فردا كند كه باعث رضر شود .
 - ٩ويص قيم بر يتيم مبنزله پدر اوست اگر ميل داشته باشد براي يتيم از حق شفعه او استفاده
ميكند .
 - ١٠غايب هم مثل حارض حق شفعه دارد .
فصل
در احكام شفعه است و در آن مسائيل است :
 - ١ظاهر از اخبار اين است كه شفيع ( يعني دارنده حق شفعه ) ميتواند متام مايل را كه رشيك او
فروخته بگريد و دلييل بر اينكه بعض آن را ميگريد نيست .
 - ٢گرفنت حق شفعه وقت معيني ندارد پس هر موقع كه شفيع مطالبه كرد جايز است مگر اينكه
بقصد رضر رساندن دير مطالبه كند كه جايز نيست .
 - ٣شفعه حقي است براي رشييك كه تقسيم نكرده و مال بني او و رشيك ديگر مشاع است و در
اين حالت هر گاه رشيك او بخواهد بفروشد او به خريدن سزاوارتر
صفحه ٥٣٥
است چه وقت اراده فروش باشد چه در حني آن و چه بعد از آن پس اگر هنوز در دست فروشنده
است از او ميخرد و اگر بكيس فروخته و در دست آن خريدار است از او ميگريد .
 - ٤چيزي كه دارنده حق شفعه بايد به خريدار بپردازد هامن قيمت است و ساير هزينههايئ كه
مشرتي متحمل شده دخيل به شفيع ندارد .
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 - ٥هر گاه مال بطور مدتدار فروخته شده شفيع هم ميتواند هامنطور بپردازد و هر گاه نقد
فروخته شده شفيع هم بايد نقد بدهد .
 - ٦براي استفاده از حق شفعه صيغه مخصويص نيست و محتاج بيع و صلح و امثال آن نيست و
بهر لفظي كه گفتند مانعي ندارد .
 - ٧رشييك كه ميخواهد سهم خود را بفروشد بايد بر رشيك ديگر كه حق شفعه دارد عرضه كند
احق است و تا عرضه نكرده نبايد بفروشد و اگر عرضه بر رشيك نكرد و فروخت فروش
چونكه او ّ
او باطل و حرام نيست نهايت آنكه شفيع حق خود را از مشرتي ميگريد چونكه حق او در عني مال
است و ظاهرا ً نهي از فروش قبل از عرضه نهي تأديبي است و بجهت اداي حق نه نهي تحريم كه
باعث بطالن معامله شود و اغلب اين احكام نص خاص ندارند بلكه اينها فروع آن اصويل هستند كه
معصومني صلوات الله عليهم اجمعني مبا القاء فرمودهاند .
*****
صفحه ٥٣٦
كتاب رشكت
و در آن دو فصل است :
فصل
در انواع رشكت است و احكام مربوط به رشكت و در آن مسائيل است :
 - ١رشكت در همه اموال و دارائيها جايز است و رشط است مايل كه در آن با كيس رشيك ميشوند
ييك باشد پس اگر دو مال باشد و هر كدام مختص ييك از دو نفر و هر يك بطور استقالل از ييك
استفاده كند اين رشكت نيست و همچنني در يشء واحدي كه متشكل از اجزايئ است نيز رشكت
ميرس است آنرا قيمت ميكنند و هر يك از رشكا صاحب بعض آن اجزاء ميشود مثل آنكه چند نفر
در حيواين رشيك باشند و يك نفر رس و پوست آن را مالك باشد و ديگري باقي اعضا را اين صورت
مالكيت هم رشكت است اگر چه كه در جزء جزء آن حيوان رشيك نيستند .
 - ٢از اموري كه رشكت در مال بآن محقق ميشود ييك ممزوج شدين است كه نشود بعد از آن
هيچيك از دو مال را تشخيص داد و اگر باين حد نرسد يا ممزوج نشدند و با آنها يشء واحدي
خريده شد در آن يشء واحد رشكت مسلم است اگر چه كه در آنچه بعنوان قيمت پرداختهاند
بواسطه عدم امتزاج رشكت محقق نشده بود .
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 - ٣و محقق ميشود رشكت به عقد يا امتزاج يا حيازت ( يعني ضميمه كردن و جمع منودن مايل يا
دارا شدن مايل ) يا ارث و گاه رشكت در عني مال است و گاه در منفعت و گاه در حقوق .
 - ٤هر گاه رشكت صورت گرفت و با مال تجارت شد سود بني دو رشيك و رضر بر گردن آن دو
است به نسبت رسمايه مگر آنكه رشط كنند ييك بيشرت بربد كه در اين صورت بايد طبق رشط عمل
شود اگر چه كيس كه بيشرت ميربد بيشرت كار نكرده باشد .
صفحه ٥٣٧
 - ٥هيچيك از دو رشيك حق ندارد بدون اجازه رشيك ديگر با مال مشرتك كار كند و در آن ترصف
منايد و در صورت اذن هم بهامن ترتيب كه رشيك اجازه داده ميتوان در مال ترصف منود و اگر
چنانچه بدون اذن رشيك در مال دخل و ترصف كرد و خساريت به مال رسيد ضامن است و بايد
خسارت را بدهد .
 - ٦سزاوار است انسان با كيس رشيك شود كه رزق باو رو كرده چون او به غني شدن و رو كردن
بخت سزاوارتر است و رشكت با شخص يباقبال بركت ندارد .
 - ٧سزاوار نيست كه مرد مسلامن با ذمي رشيك شود و باو رسمايه منيدهد كه برود و كار كند و
وديعه نزد او منيگذارد و با او دوست نزديك و يگانه منيشود مگر آنكه تجارت حارضي باشد كه
مسلامن خود حارض و ناظر بر آن تجارت است كه در اين صورت مانعي ندارد .
 - ٨هر گاه كيس چيزي بخرد و به مردي بگويد از طرف من پول بده و در سود با هم رشيك
هستيم و آن مرد هم از جانب او بپردازد اين دو نفر در اين مال رشيك هستند اگر سود كرد مال
آن دو و اگر رضر شد بر عهده هر دو است و اگر نگفت در سود رشيك هستيم بايد پويل را كه آن
مرد داده باو بپردازد و سود و زيان هم مال خودش است .
 - ٩اگر شخيص در كنيزي با مردي كه صاحب آن است رشيك شود و صاحب كنيز بگويد اگر در
فروش سود برديم نصف سود مال تو و اگر رضر كرديم بر تو چيزي نيست و اين رشط با رضايت
باشد اشكايل ندارد .
 - ١٠هر گاه ييك از دو رشيك به رشيك خود خيانت كرد و رشيك جريان را فهميد جايز نيست كه
او هم متقابالً بدون خرب دادن از مال رشيك بردارد و هامن طور كه او خيانت كرده اين هم به
رشيك خود خيانت كند .
 - ١١نزدييك كردن با كنيزي كه ديگري در آن رشيك است جايز نيست .
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 - ١٢جايز است كيس حيواين بخرد و ديگري در پوست و كله آن رشيك شود بعد اگر در آن سود
بردند سهم هر كدام بحسب حقي است كه در حيوان داشته .
صفحه ٥٣٨
 - ١٣جايز است كه انسان كارگر غري مسلامن را رشيك كند مث ًال او گاو بدهد و بذر و زمني و كارگر
رسيدگي و آبياري كند و كارهاي مربوط به زراعت را انجام دهد و بعد از آنكه حق سلطان را دادند
مثالً ثلث مال كارگر باشد و باقي مال آن شخص .
 - ١٤هر كس صد جريب از زميني را كه زراعت ميكند كاشته باشد آن وقت مردي نزد او بيايد و
بگويد نصف بذر و نفقه خود را از من بگري و مرا رشيك كن اگر زارع بخواهد جايز است .
 - ١٥ترصف و گرفنت مقداري از راه مشرتك جايز نيست ولو آنكه رضر به راه نرسد .
 - ١٦مسلامنان در منك و آتش و آب و مرتع رشيكند مگر آنكه در حوزه مالكيت مسلامين باشد كه
متعلق به خود اوست .
 - ١٧جايز نيست كه ايوان خانه ( بالكن ) در معرب عمومي جلو بيايد و يا آنكه فاضالب و آب
ناودان را در كوچه رها كنند و رضر رساندن به راه عبور مسلامنان بهر نحو باشد جايز نيست .
 - ١٨هر گاه دو نفر هر دو مدعي مالكيت ديواري از جنس ين باشند كه بني دو خانه واقع شده آن
ديوار متعلق بكيس است كه ريسامنها بطرف او آمده و گره خورده و اين قضاويت است كه همه
كس آنرا ميپذيرند .
 - ١٩هر كس نخلهاي در باغ ديگري داشته باشد هر گاه بصاحب اين باغ رضر مريساند ولو به وارد
شدن بدون اجازه باشد و ديدن بعض اهل خانه به حالتي كه صاحب باغ ميل ندارد اهل او را
آنطور ببينند صاحب باغ ميتواند نخله او را بكند و پيش او بيندازد .
فصل
در تقسيم مال مشرتك است و در آن مسائيل است :
 - ١قسمت امر حقي است و واجب است كه در تقسيم سهم هر كس را به نسبتي كه رشيك است
بطور عادالنه بدهند و غري از اين سزاوار نيست .
صفحه ٥٣٩
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 - ٢هر گاه سهام مساوي باشند يا مساوي نبوده و رشكا توافق منودند كه هر يك سهمي را بردارند
ديگر محتاج قرعه نيست و اگر در سهام منازعه شد يا ترايض صورت نگرفت براي سهام قرعه
ميكشند پس اسمها را روي كاغذهايئ مينويسند و سهام را هم بعالمتي مشخص كرده و براي هر
سهمي كاغذي بريون ميآورند يا سهام را مينويسند بعد اسم ييك ييك را ميگويند و كاغذي را
برميدارند تا سهم هر يك مشخص شود .
 - ٣هر گاه دو رشيك باشند كه مايل دارند و بعض آن طلب است و بعض آن عني موجودي است و
بخواهند با هم قسمت منايند پس مال موجود و بستانكاري را تقسيم كنند آنوقت ييك از آنها سهم
طلب خود را وصول كند و سهم ديگري سوخت شود پس اگر رشط كرده باشند كه هر گاه ييك
سوخت شد خسارت بگردن هامن صاحب سهم است و رايض بآن شده باشند آنكه وصول كرده
چيزي بدهكار نيست و اگر رشط نكرده باشند حق رشيك خود را از آنچه وصول كرده ميدهد و مال
او را منيربد .
 - ٤هر گاه دو رشيك در مايل رشكت دارند كه بعض آن مال در دست ايشان است و بعض آن پيش
آنها نيست و نزد شخص يا اشخاص ديگري است آنگاه مايل را كه در دست دارند قسمت كنند و هر
كدام از آن دو  ،سهم خود را از مال غايب كه در نزد ديگري است حواله دهد و ييك وصول شود و
ديگري نشود پس هر چه كه دريافت شده مشرتك بني هر دو است و هر چه از دست رفته آن هم
مشرتك بني هر دو است .
 - ٥هر گاه دو مرد در پيش خريد متاعي رشيك شوند جايز است كه قبل از دريافت آن را قسمت
كنند و هر گاه ييك سهم خود را دريافت كرد و ديگري نكرد و مالش از دست رفت آنكه دريافت
كرده در صورتيكه قبالً رشط كرده باشند چيزي به رشيك ديگر بدهكار نيست .
 - ٦جايز است كه دو رشيك باين طور تفريق كنند كه ييك اصل پول خود را بگريد و سود و زيان را
بديگري واگذارد و اين در وقتي است كه با ترايض چنني رشطي
صفحه ٥٤٠
بناميند .
 - ٧هر گاه دو نفر در مايل رشيك باشند و حق آنها مشخص نباشد و بخواهند تقسيم كنند هيچ
راهي جز صلح و ترايض ندارند .
 - ٨هر گاه كيس بدهكار باشد و از اداي حق طلبكاران رس باز زند پس مال او متعلق به طلبكاران
است و آنها در آن مال رشيك ميباشند و از آن مال بقدر طلبي كه دارند بني آنها تقسيم ميشود و
اگر مال وفا ننمود به نسبت سهم آنها بينشان قسمت ميشود .
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صفحه ٥٤١
*****
صفحه ٥٤٢
كتاب مضاربه
و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه كيس مايل بديگري بدهد كه با آن كار كند و سود بني آن دو مشرتك و زيان بعهده مالك
باشد اين عمل را مضاربه يا ِقراض مينامند و اگر پويل بدهد و بگويد كار كن بعد پول را به من
برگردان و سود و زيان هر دو مال خودت باشد اسم اين عمل قرض است و اگر پويل داد كه كار كند
و زيان متعلق به صاحب مال باشد و سود مال آنكه كار كرده اين عمل را بضاعت ميگويند .
 - ٢در اين معامله و ساير معامالت از شارع عقد خايص نرسيده كه بالفاظ مخصوصهاي معامله
كنند پس آنچه كه دليل بر قرار مضاربه باشد  ،مثل صحبتي يا عميل يا نوشتهاي كه رضايت دو
طرف و قصد آنها از آن معلوم شود در اين باب كايف است و معروف آن است كه مضاربه عقدي
است جايز و الزم منيباشد و بعيد هم نيست چونكه وكالتي است و مالك ميتواند هر وقت بخواهد
و اراده كند ديگري را از ترصف در مال خودش منع منايد .
 - ٣در مضاربه ميتوان با طرف مضاربه رشوطي از قبيل نحوه عمل و زمان و مكان و غري آنها قائل
شد پس اگر عامل بر خالف رشط عمل كند و مال تلف شود ضامن است و اگر رضري نرسد سود
بني آن دو است .
 - ٤مخارج عامل مضاربه در سفر از كل مال برداشته ميشود اما وقتي كه وارد شهر خودش شد هر
چه بپردازد از سهم خودش است .
 - ٥هر كس مال مضاربهاي بدست او باشد و از دنيا برود اگر گفته باشد كه اين مال
صفحه ٥٤٣
متعلق بفالن كس است آنرا بصاحبش رد ميكنند و اگر نگفته باشد و وصيت هم نكرده باشد همه
طلبكاران او در مال رشيكند .
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مقصد دوم
و در آن مسائيل است :
 - ١مضاربه بايد با مال معني موجودي صورت گريد و با َدين درست نيست ( مثل اينكه طلبي از
كيس داشته بايش و بگويئ آن مال مبضاربه نزد تو باشد ) .
 - ٢مال مضاربه ميشود كه پول باشد و ميشود كاال باشد چونكه اخبار آن مطلق است ( يعني
اختصايص بهيچ يك ندارد ) .
 - ٣سود مطابق رشط تقسيم ميشود پس اگر قرار آنها بر نصف بوده نصف و اگر بر ثلث و ربع و
امثال آن بوده بهامن طوري كه رشط منودهاند عمل ميكنند .
 - ٤از رضر چيزي بر گردن عامل نيست و سود بر طبق رشط تقسيم ميشود .
 - ٥اگر مضارب ( يعني عامل ) كاالهايئ خريد و در بعيض سود برد و در بعيض رضر كرد نظر
ميكنند كه چند در صد در سود رشيك بوده به هامن نسبت از رضر را حساب كرده و از سهم سود
او كم ميناميند مثالً اگر كيس صد تومان به كيس مبضاربه دهد و بگويد كه سود را نصف ميكنيم
بعد مضارب با هشتاد تومان جنيس بخرد و بفروشد و ده تومان سود بربد و با بيست تومانِ باقي
جنس ديگري بخرد و بفروشد و دو تومان رضر كند بجاي آنكه بگوئيم سهم عامل از سود نصف
است و پنج تومان ميربد و رضري هم بعهده او نيست ميگوئيم چون سهم او از سود نصف است
باندازه نصف از رضر كه يك تومان ميشود از سود او كم كرده چهار تومان باو ميدهيم نه پنج
تومان  .م .
و سود وسيلهاي براي حفظ رسمايه است .
 - ٦سود بني عامل و مالك مشاع است .
 - ٧اگر عامل ندانسته پدر خود را كه عبد است با رسمايه مضاربه بخرد آن عبد را قيمت ميكنند
اگر سود كرده باشد در خريد او ولو بقدر يك درهم عبد بآن واسطه
صفحه ٥٤٤
آزاد است و بايد براي پرداخت مال صاحب رسمايه آن عبد را به كار وادارند تا حق صاحب مال
پرداخت شود .
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 - ٨جايز است كه انسان بيشرت مال را بصورت قرض و باقي را بصورت مضاربه بديگري بدهد و
رشط كند كه مجموع سود حاصل از مضاربه و سود حاصل از مايل كه بقرض داده بني آن دو
قسمت شود .
 - ٩جايز است كه عامل از سهم خود قدري به سهم مالك بيفزايد كه پول را از دست او نگريد .
 - ١٠هر گاه كيس مايل را مبضاربه گرفت حالل نيست كه با نرخ كمرتي كار را بديگري واگذارد
باينطور كه مثالً شخيص با مالك مضاربه كند به نصف سود آنگاه برود و رسمايه را دست ديگري
بدهد به ربع سود و خود از وسط يك چهارم بربد .
 - ١١هر گاه مضارب امني باشد و تفريط نكرده باشد در صورت تلف شدن مال و يا دزديده شدن
نبايد غرامت بدهد و همني طور است در مستبضع ( يعني كيس كه رسمايهاي باو دادهاند كه كار
كند و سود مال خودش باشد و زيان بر صاحب مال ) .
 - ١٢هر گاه مالك از عامل ضامنت خواست و عامل هم تضمني منود مالك جز رسمايهاش حقي
ندارد و از سود چيزي منيربد .
 - ١٣جايز است كه انسان شخيص را ويص قرار دهد و باو اجازه مضاربه با مال اوالد خود را بدهد
باين صورت كه در سود با آن اوالد رشيك باشد .
 - ١٤هر گاه شخيص غري از پدر يتيم مال يتيم را مبضاربه بكيس داده باشد سود متعلق به يتيم و
ضامن بر عهده كيس است كه پول را داده .
صفحه ٥٤٥
*****
صفحه ٥٤٦
كتاب زراعت و آبياري
و قراردادهاي مربوط بآنها و انواع تقبالت
و در اين كتاب دو مقصد است :
مقصد اول
در زراعت و قراردادهاي زراعي است :
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 - ١مستحب است زراعت و درختكاري و آن دو حاللترين و پاكيزهترين اعامل هستند و كيمياي
اكرب زراعت است .
 - ٢مستحب است آبياري درخت طلح درخت موز و يا درخت ام غيالن  .م .
و درخت سدر ( كه در فاريس كُنار ميگويند ) و بهرتين مال بعد از گاو  ،نخل است هر كس نخل را
بفروشد پول آن همچون خاكسرتي است كه آنرا در وقت باد و طوفان بر رس كوه بلندي بگذارند و
باد بر آن بشدت بوزد مگر آنكه بفروشد و دوباره بجاي آن بخرد .
 - ٣مستحب است بيل زدن و اصالح و تعمري زمينها و اذيت كشيدن مرد بحرارت آفتاب در طلب
معيشت و كار كردن با دست .
 - ٤سزاوار است كه در نهالكاري قبل از آنكه خاك بريزند در گوده آب بريزند كه از كرم زدن امين
باشد .
 - ٥هر كس بخواهد نخل را تلقيح كند و نخل او طوري است كه بار منيگريد خوب است كه از
ماهيهاي خشك كوچك بگريد و آنها را نه زبر و نه نرم بكوبد و در هر خوشهاي قدري بپاشد و باقي
را در كيسه پاكيزهاي بريزد و در ميان نخل قرار دهد كه
صفحه ٥٤٧
اين كار باذن خدا نفع ميدهد و هر كس بخواهد كه خرماي نخل او نيكو شود خرمايئ را كه رنگ
گردانده و از حالت نارس بودن خارج شده و نزديك است كه رطب شود بكارد كه مثر آن خوب
ميشود .
 - ٦قطع نخل و درختان مثمر و درخت سدر مكروه است و اگر سدر در بياباين باشد كراهت قطع
آن شديدتر است .
 - ٧در مزارعه  ،حاصل بني متزارعني يعني دو طرف مزارعه مشاع و مشرتك است برتتيبي كه رشط
كردهاند حال يا نصف است يا ثلث و يا ربع يا غري اينها و اگر رشط كنند كه آنچه پيشرس شد
متعلق به مالك باشد و آنچه ديرتر رسيد متعلق به عامل يا برعكس جايز است اما اين قرار مزارعه
نيست بلكه تربع زمني و يا كار است و از قبيل آنست كه مثالً رشط شود متام حاصل متعلق به مالك
باشد كه اين تربع و بخشيدن كار است باو و يا رشط شود كه متام حاصل متعلق به عامل باشد كه
اين تربع و در اختيار گذاشنت زمني است .
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 - ٨زمني را در مقابل مقدار معيني گندم از خود آن زمني به مزارعه منيدهند لكن به نصف و ثلث
و ربع و غري آن ميدهند ( يعني مثالً ميگويد نصف گندمي كه در اين زمني حاصل شد ازبابت حق
مزارعه متعلق به تو باشد و قرار وزين از گندم آن زمني منيگذارند ) .
 - ٩قرار مزارعه را باين صورت منيگذارند كه مث ًال بگويند يك ثلث حاصل براي بذر و يك ثلث براي
گاو و يك ثلث براي زمني باشد بجهت ترس از ربا و هرآينه كه حرف و سخن چيزي را حالل ميكند
و يا حرام ميناميد .
 - ١٠مزارعه عقدي است الزم  ،فسخ منيشود مگر به اينكه طرفني واگذارند يا به ساير اسبايب كه
باعث فسخ ميشوند منقطع گردد .
 - ١١بايك نيست كه خراج را از حاصل استثنا منوده بعد بقيه را مطابق رشط قسمت كنند .
 - ١٢در مزارعه جايز است كه سنوات معيني را قرار بگذارند و جايز است كه مدت
صفحه ٥٤٨
مزارعه را تا بدست آمدن محصول و يا درو و يا وقت بريدن خوشههاي خرما قرار دهند و بدون
تعيني مدت يا مشخص بودن عرف آن بني مزارع و مالك مزارعه صحيح نيست .
 - ١٣جايز است مزارعه مسلامن با مرشك با كراهتي و بر عهده هر كدام از آنها است آنچه كه رشط
كردهاند .
 - ١٤جايز است كه مزارع خود با ديگري مزارعه منايد و يا ديگري را رشيك كند .
 - ١٥جايز است كه شخص زمني را از مالك مببلغ معني اجاره كرده و آن را بديگري بهر قيمت و هر
نحو كه خواست به مزارعه دهد .
 - ١٦خراج زمني بر مالك است و كار بر عهده عامل و جايز است كه مالك با عامل رشط كند كه
خراج بر عهده تو خواه كم شود خواه زياد و اگر با عامل رشط نكرد و سلطان بر خراج كارگران و
زارعني افزود و از آنها گرفت غرامت بر مالك است نه عامل .
 - ١٧هر گاه سهم هر يك از دو طرف به حد نصاب رسيد زكوة خود را ميدهد .
 - ١٨هر كس براي او معني كردند كه محصول معيني را بكارد و او چيز ديگر كاشت و به زمني رضر
رساند بايد جرميه آن را بدهد .
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 - ١٩هر گاه زميني باشد كه در آن آيب و نخيل و اناري و ميوهاي هست پس صاحب آن مبردي
بگويد اين زمني را از اين آب آبياري و تعمري و رسيدگي كن و هر چه خداي عز و جل از آن بريون
آورد نصف آن مال تو باشد و نصف مال من اين كار جايز است و باين عمل مساقاة ميگويند .
 - ٢٠هر كس مردي را با قرار مزارعه بر رس زمني خود گذاشت كه آن را آباد كند لكن مزارع زمني را
خراب كرد بايد خسارت مالك را بدهد .
صفحه ٥٤٩
مقصد دوم
در انواع تقبالت است و در آن مسائيل است :
 - ١قباله آن است كه بروي و زمني خرايب را از صاحبان آن قبول كني مبدت بيست سال يا كمرت و
بيشرت پس آن را آباد كني و خراج آن را بپردازي .
 - ٢زمني را با گندمي معني از هامن زمني يا جو و غري آن قباله منيكنند و جايز است كه آن را به
گندم معيني بطور مطلق يا چيز ديگر تقبل كني ( يعني قيد نكني كه فالن مقدار و حتامً هم از
همني زمني ميدهم ) .
 - ٣جايز است كه زمني را به مردي بدهي باين قرار كه طي سالهاي معيني آن را آباد كند .
 - ٤هر گاه برزگر تقبل كرد و ضامنت منود كه در قبال هر جريب كه مساحي كنند و بدست او
بدهند وزن معيني از جنس بپردازد مانعي ندارد اگر چه كم بياورد و رضر كند يا زياد شود و فايده
بربد .
 - ٥اگر حاصل نخل را براي رشيك تو يا كيس كه با او قرار مساقات داري تخمني زدند و او حصه تو
را بآن قيمت تقبل كرد باين ترتيب كه اگر كمرت شد بعهده خودش و اگر بيشرت هم شد مال خودش
جايز است .
 - ٦سزاوار است كه تخمني وقت رسيدن ميوه باشد كه َغ َرري الزم نيايد  ( .بيع غرر يعني بيع چيزي
كه در دست انسان نيست مثل فروش مرغ در هوا ) .
 - ٧قباله كردن زمني با درهم و دينار مانعي ندارد .
 - ٨جايز است زمني را بكيس بدهي باين قرار كه خراج آن را بدهد و هر چه زياد آمد بخورد يا قدر
معلومي بتو بدهد و روايت شده كه اگر بگويد  } :كُلْ ٰها َو أَ ِّد َخ ٰرا َج ٰها { يعني بخور و خراجش را ادا
كن اشكايل ندارد و اگر خواستند كه زمني را پس بگريند ميگريند .
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 - ٩اگر در زمني كارگران غري مسلامين باشند كه صاحبان زمني آنها را در آنجا اسكان دادهاند و تو
زمني را از صاحب آن تقبل منودي كارگران داخل در قباله تو نيستند و
صفحه ٥٥٠
منيتواين كرايه خانههاي آنها را بگريي يا آنها را بريون كني و جزيه رسشامر بستاين و اين امور داخل
در عمل قباله نيست بيل ممكن است كه زمني را با كارگران آن از سلطان قباله منايند .
 - ١٠جايز نيست كه مسلامنان را بدون اجرت به عملگي بگريند و سزاوار است كه به كشاورزان
نييك كنند .
 - ١١جايز است بكار گرفنت كارگران و زارعني بدون مزد اگر با آنها رشط كرده بايش ( كه مثالً هر
كس در اين ملك ماند بايد فالن قدر بدهد يا كار كند ) و قبل از رشط با آنها منيتواين چيزي از آنها
بگريي اگر چه كه شبيه قاعده مسلمي باشد نزد همه كه هر كس مقيم فالن ده شد اين قدر از او
ميگريند .
 - ١٢جايز است وارد شدن بر اهل خراج ( يعني كساين كه با آنها قراري گذاشته كه ملك اورا زراعت
منايند ) سه روز و بر مسلم وارد منيشوند مگر باذن او .
صفحه ٥٥١
*****
صفحه ٥٥٢
كتاب اجاره
و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در اجاره است و رشوط آن و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١اجاره بدليل كتاب و سنت امري است مرشوع .
 - ٢اجاره عقدي است الزم و وفاي بآن واجب است و فسخ منيشود مگر به واگذاشنت طرفني يا بييك
از اسبايب كه موجب فسخ است و خواهد آمد .
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 - ٣فروش باعث نقض اجاره و سكني منيشود پس خريدار اگر خرب داشته صرب ميكند تا مدت اجاره
رس آيد و اگر خرب نداشته معامله باطل است چون چيزي را فروخته كه در دست او نيست و
منيتواند تحويل دهد .
 - ٤اجاره به موت هر يك از موجر يا مستأجر باطل ميشود و اگر اجاره براي شري دادن طفل بوده
مبوت شريخوار نيز اجاره باطل ميشود .
 - ٥جايز است كه چهارپا را كرايه كند كه تا مكان معيني با آن برود و رشط كند كه اگر از آن جاي
معني بگذرد فالن قدر بيشرت بدهد .
 - ٦هر كس مسكني را اجاره كند كه دري به اطاق يا خانه ديگر دارد كه زن نامحرمي در آن است
و آن زن رايض نشود كه در را مسدود منايند از آن محل مريود چون ترس آن هست كه شيطان بر او
غالب شود .
 - ٧جايز نيست كه از مسلامن بدون اجرت كار بكشند .
 - ٨جايز نيست كه كارگر را قبل از تعيني اجرت بكار وادارند .
 - ٩مستأجر يعني استخدام كننده ضامن پرداخت مزد كارگر است تا وقتي كه بپردازد مگر آنكه
كارگر از او خواسته باشد كه مزد او را دست ديگري بدهد و او هم رايض
صفحه ٥٥٣
شده باشد كه اگر اينطور گفت و صاحب كار هم مزد را بكيس كه او گفته سپرد حقش نزد هامن
كس است كه مال را باو دادهاند .
 - ١٠اجرت كارگر را وقتي كه از كار فارغ شد ميدهند و سزاوار است كه تا عرق او خشك نشده
مزدش را بپردازند .
 - ١١حرام است كه از پرداخت اجرت اجري خودداري كنند .
 - ١٢جايز است كه مزد كارگر را درهم و دينار و يا اجناس مثل گندم و جو و غري آنها و يا كااليئ و
يا نفقه و خرج او قرار دهند .
 - ١٣هر كس كارگري استخدام كرد و مزد او را گندم يا پنبه يا غري آنها قرار داد و بعد قيمت آن
متاع تغيري كرد براي كارگر بقيمت هامن روزي كه با او قرار گذاشته حساب ميكند .
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 - ١٤مكروه است كه انسان خود را كالً و بطوريكه اجاره شامل همه اوقات و احوال او شود اجري
كيس قرار دهد .
 - ١٥جايز است كه انسان در مقابل مزد معيني اجري اين كار شود كه قافلهها را بدرقه كند و
محافظت منايد .
 - ١٦اجرت گرفنت براي اذان گفنت جايز نيست .
 - ١٧جايز نيست اجرت گرفنت براي امامت مناز جامعت .
 - ١٨روايت شده هر كس روزهاي نذر كند و نتواند بگريد براي هر روز دو مد بكيس ميدهد كه از
طرف او روزه بگريد .
 - ١٩جايز است كه انسان حج را به نيابت ديگري بصورت اجاره بجا آورد .
 - ٢٠جايز است اجرت گرفنت براي زيارت به نيابت ديگري .
 - ٢١جايز است اجرت گرفنت براي ياد دادن قرآن و غري قرآن و بعيد نيست كه مكروه باشد و
همچنني بعيد نيست كراهت آنچه كه بجهت تعليم به كيس هديه شود و رشط اجرت در تعليم
مكروه است و سزاوار است كه انسان به نيت طلب اجر و صدقه دادن چيزي ياد دهد .
صفحه ٥٥٤
 - ٢٢بايك نيست كه انسان اجري شود براي كتابت قرآن ( يعني باستخدام كيس درآيد بجهت نوشنت
قرآن ) .
 - ٢٣گرفنت رشوه براي تعليم فقه جايز نيست .
 - ٢٤بايك نيست كه واسطه و دالل اجرت معيني بگريد هر گاه هر روزه براي كيس خريد ميكند .
 - ٢٥هر كس فرزند خود را براي كارگري نزد كيس بفرستد براي مدت معيني آنگاه ديگري بيايد و
بگويد او را نزد من بفرست بيشرت ميدهم واجب است مادام كه فرزند او در اين كار مريض يا
ضعيف نشده با شخص اول وفا كند .
 - ٢٦هر كس غالم خود را باجاره ديگري دهد و غالم به مستأجر خسارت وارد كند موالي او ضامن
است اما عبد را بكار واميدارند تا خسارت داده شود و اگر عاجز شد و نتوانست بر او و موالي او
هيچيك چيزي نيست و اگر مويل عبد را اجاره داد و اجرت خود را گرفت آنگاه غالم گريخت مويل

صفحه | 499

ضامن بقيه مدت است كه اجاره آن را گرفته و غالمش كار نكرده است و هر گاه غالم خود متصدي
اجاره دادن خود است حالل نيست كه با مستأجر رشط كند كه چيزي هم بخود او بدهد .
 - ٢٧حيوان نر را كه براي جفتگريي ميدهند اشكايل ندارد كه بصورت اجاره باشد ( يعني در قبال
آن چيزي بگريند ) .
مقصد دوم
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١هر كه شخيص را اجري كند براي درست كردن و اصالح چيزي لكن اجري آن چيز را خراب كند
ضامن است .
 - ٢آنچه در دست صنعتگران تلف شود بدون آنكه گناهي داشته باشند اگر صنعتگر امني باشد او
را تصديق ميكنند و اگر متهم باشد قسم ميخورد يا دليل ميآورد كه بدون سهلانگاري تلف شده و
در غري اين صورت بايد از عهده خسارت برآيد .
صفحه ٥٥٥
 - ٣اگر با صنعتگر رشط كند كه در فالن موقع كار را تحويل دهد اما صنعتگر در آن وقت تحويل
نداد و بعد از آن مال تلف شد صنعتگر ضامن است .
 - ٤چهارپادار هر گاه مال نزد او تلف شود اگر امني باشد چيزي بر عهده او نيست و گر نه ضامن
است يا آنكه دليل و شاهد ميآورد كه چاره نداشته و حكم حاملها و باربران هم مثل صنعتگران
است اگر مال وقتي كه همراه آنها است تلف شد هر گاه امني شمرده شوند نبايد خسارت بدهند و
اگر متهم شوند بايد دليل و شاهد بياورند يا قسم بخورند و اگر چنني نكنند بايد خسارت بدهند .
 - ٥هر گاه مال يا جامه در حامم گم شود صاحب حامم ضامن نيست .
 - ٦مكروه است از كسيكه با اجريت براي اشخاص جنس ميفروشد بخواهند كه ضامن تلف شود
مگر آنكه خودش رايض باشد .
 - ٧دايه و قابله امني شمرده ميشوند .
 - ٨هر گاه دايه بچه را بدست كيس بدهد و او بچه را بربد و ديگر نياورد دايه بايد ديه بدهد يا
آنكه بچه را بياورد .
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 - ٩هر كس شخيص را اجري كند كه تا فالن روز معني او را به بازار برساند اما آن ُمكاري در وقت
معني او را نرساند واجب است كه با هم صلح كنند ( يعني صاحب كار نگويد چون رس وقت
نرساندي و خالف رشط كردي هيچ حقي نداري و او هم نگويد كه متام مزد را بايد بدهي و بايد
بنحوي صلح كنند ) .
 - ١٠هر كس چهارپايئ كرايه كرد كه تا روز معيني او را به بازار برساند و رشط كرد كه اگر توقفي
پيش آمد و تأخري شد براي هر روز فالن مبلغ از كرايه كم ميكند رشط جايز است مادام كه ميزان
كم كردن همه كرايه را شامل نشود .
 - ١١هر كس چهارپايئ كرايه كند كه او را به محل معيني بربد و در راه از پا بيفتد بصاحب مال
كرايهاي معادل هامن قدر راه كه با مال او رفته ميدهد .
 - ١٢هر گاه مستأجر چارپا كوتاهي نكرده باشد و چارپا تلف شود يا عيب كند غرامتي بر عهده او
نيست و اگر امني باشد خساريت نبايد بدهد و گر نه بايد اقامه دليل كند كه
صفحه ٥٥٦
تفريط ننموده و اگر نياورد بايد خسارت بدهد .
 - ١٣هر كس اجري شود كه چاهي بكند بعمق ده قامت پس كمرت بكند اجرت را پنجاه و پنج
قسمت ميكنند و براي قامت اول ييك از آن قسمتها و براي دوم دو تا و براي سوم سه تا ميدهند و
بهمني ترتيب تا هر چند قامت كه حفر كرده .
 - ١٤هر كس اجري كيس شده جايز نيست براي ديگري كار كند مگر باذن اويل .
 - ١٥هر كس كاري را با مزد معني تقبل كند جايز نيست كه آنرا بقباله ديگري بدهد مببلغ كمرتي
مگر آنكه در آن كار خودش هم كميك بكند يا براي كيس كه از او تقبل منوده كاري انجام دهد .
 - ١٦هر كس زميني يا خانهاي يا آسيايب يا انباري را اجاره كند يا اجريي باجرت معيني بگريد جايز
نيست كه اينها را بقيمت بيشرت بديگري اجاره دهد مگر آنكه در آنها عميل منوده باشد يا رضر و
خساريت از بابت آنها داده باشد .
 - ١٧هر كس خانهاي را به ده درهم اجاره كند و در دو ثلث آن بنشيند و ثلث ديگر را به ده
درهم اجاره دهد جايز است اما بقيمت بيشرتي اجاره منيدهد .
 - ١٨جايز است كه زمني را به صد دينار كرايه كند و نصف آن را به نود و پنج دينار بديگري كرايه
دهد .
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 - ١٩اشكايل ندارد كه ديگري را در چيزي كه اجاره كرده رشيك كند و با رشيك رشط كند كه سهم
اجاره خود را بدهد و هر چه از كسب سود بردند بني آن دو باشد .
 - ٢٠اگر بر روي آيب آسيايب باشد و آن آب در بعض ايام سال قطع ميشود جايز است كه بيشرت
اجاره را در هامن ماههايئ قرار دهد كه آب در آسياب جاري است .
 - ٢١جايز است كه اجاره زمني نقد باشد و يا مقدار معيني گندم باشد اما در مقابل گندم آن زمني
يا زمني معني ديگري اجاره منيدهد .
 - ٢٢ظاهر اين است كه هر چيزي را براي آنچه كه عرفاً منفعت حساب ميشود ميتوان اجاره داد
مثل اجاره درخت براي مثر آن و زن براي شري دادن و گوسفند براي اينكه از شري آن استفاده كنند .
صفحه ٥٥٧
 - ٢٣استخدام زن براي شري دادن وقتي كه شوهرش اكراه داشته باشد جايز نيست و شري دادن او
بدون اجازه شوهرش جايز نيست .
 - ٢٤هر كس در زميني كه اجاره كرده بدون اجازه بنايئ بسازد آن بنا را جمع ميكنند و زمني را
تحويل صاحب آن ميدهند و اگر در آن درخت غرس كند پس اگر با اجازه صاحب زمني بوده قيمت
درختان را صاحب زمني ميدهد و اشجار متعلق باو ميشوند و اگر بدون مشورت صاحب زمني بوده
بايد كرايه زمني را بدهد و درختها مال خود او است آنها را ميكند و هر جا كه خواست ميربد .
 - ٢٥جايز نيست كه چيزي را جهت امر حرامي اجاره دهند .
 - ٢٦هر گاه سلطاين بر ماليات زميني كه اجاره داده شده بيفزايد آن افزوده بر عهده صاحب زمني
است .
*****
صفحه ٥٥٨
كتاب جعاله
و در آن مسائيل است :
 - ١جعاله امري است جايز و مقصود از آن اين است كه صاحب مال براي شخيص كه عمل يف
الجمله معيني را در مورد مال بانجام رساند چيزي و اجري قرار دهد مثل اينكه بگويد هر كس فالن
بنده مرا به من بازگرداند نزد من فالن مبلغ دارد .
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 - ٢مالك ميتواند بعد از آنكه چنني جعالهاي قرار داد منرصف شده و مردم را از ترصف در مال
خود منع منايد پس اگر منع كرد ديگر براي كيس جايز نيست كه در مال ترصف كند و بعد از آن
ديگر چيزي هم بر عهده مالك نيست و اگر بعد از آنكه مالك جعالهاي قرار داد شخيص آمد و
قدري از آن كار را بانجام رساند بعد مالك او را از ترصف در آن باز داشت بايد اجرة املثل عامل را
بدهد و حق او را منيربد و اگر كار را هامن طور كه مالك در اول گفته بانجام رسانده باشد هامن
جعالهاي را كه قرار داده بود باو ميدهد و اما عامل ميتواند در هر حال فسخ كند و حقي ندارد
مگر بعد از پايان كار .
 - ٣قرار دادن چيزي بعنوان جعاله براي هر عمل حاليل كه منفعتي داشته باشد صحيح است .
 - ٤تعيني متام حدود عمل واجب نيست و تعيني جعاله هم با دقت كامل واجب منيباشد پس جايز
است كه براي زراعت زمني جعاله قرار دهند كه هر كس كاشت ربع حاصل مال او باشد مث ًال يا
بنده فراري را هر كس آورد نصف آن مال آورنده باشد يا مال گم شده را هر كس پيدا كرد قسمتي
از آن متعلق باو باشد و هكذا و اگر لفظ مبهمي گفت بايد مطابق عرف هامن چيزي را كه اسم
برده بدهد مثالً جامهاي يا خانهاي يا خرج يك روز و امثال اينها هر چه گفته چونكه عامل بنا بر
مفهوم عريف آن پاداش اقدام بآن عمل منوده .
صفحه ٥٥٩
 - ٥كيس كه جعالهاي قرار ميدهد رشط است كه سفيه و صغري نباشد و اما عامل اگر رشط خايص
نكرده باشند هر كه باشد خوب است و گر نه همه اشخايص كه براي آنها جعاله قرار دادهاند
ميتوانند اقدام كنند .
 - ٦هر كس قبل از قرار دادن جعاله از طرف مالك  ،گم شده يا فراري را يافت بايد آن را به
صاحب آن رد كند چونكه مسلامن مال مسلامن را باو رد ميكند .
 - ٧اگر عاملني متعدد شدند در اجرت رشيك ميباشند و اگر صاحب كار براي هر كس كه كار او را
انجام دهد پادايش قرار دهد بعد چند نفر با هم كار را بانجام رسانند بايد به هر كدام از آنها از
جعاله بتناسب  ،اجرت كاري را كه كردهاند بدهد چون هيچيك از آنها بتنهايئ كار را بانجام نرسانده
كه متام جعاله باو برسد .
 - ٨اگر براي برگرداندن فراري يا گم شدهاي پادايش قرار دادند كه او را از راه دور بازگردانند و
عامل او را از جاي نزدييك پيدا كرد و برگرداند اجريت بتناسب راه نزديك ميگريد اما اگر از شهر
دورتري او را آورد چيزي عالوه بر آن منيگريد و ما اين احكام را بدليل آن ذكر كرديم كه اينها از
فرمايشات معصومني صلوات الله عليهم مستفاد ميشود كه فرمودهاند هر كس مثالً اينطور عمل
كند حق او چنني است .
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 - ٩جعاله براي خوردن جايز نيست كه مث ًال بگويد اگر اين قدر خوردي اين مبلغ بتو ميدهم .
 - ١٠جايز است كه صاحب حامم مبلغي را قرار دهد و بگويد هر كس داخل اين حامم شود بايد
اين قدر بپردازد .
 - ١١گرفنت جعل براي فصد جايز است ( جعل يعني پاداش و مزدي كه كيس براي كاري قرار ميدهد
).
 - ١٢گرفنت جعل براي حجامت جايز است و رشط براي ح ّجام كراهت دارد نه براي حجامت شونده
و سزاوار است كه اگر حيوان آبكش دارد اجرت حجامت را رصف علف آن منايد .
 - ١٣گرفنت پادايش كه براي برگرداندن فراري و گم شده قرار دادهاند جايز است .
صفحه ٥٦٠
 - ١٤اجرت عزاداري براي ميت مكروه است و نائحه ( يعني زين كه در فوت كيس گريه و زاري و
عزاداري ميكند ) رشط اجرت منيكند و اگر چيزي باو دادند ميگريد و كسب خود را باين حالل
ميكند كه يك دست خود را بر دست ديگر ميزند .
 - ١٥گرفنت جعل ( يعني عوض و پاداش ) براي زين كه دخرتبچهها را خفض ( يعني ختنه ) ميكند و
مشّ اطه مشاطه يعني كيس كه مو را شانه ميزند و مرتب ميكند  .م .
مانعي ندارد مادام كه مشاطه براي اجرت رشط نكند .
 - ١٦گرفنت جعل يعني پاداش براي زن آوازهخوان جايز نيست هامن طور كه دادن جعل باو هم
جايز نيست .
 - ١٧هر كس گم شدهاي را پيدا كند و نيت كند كه براي يافنت آن جعل يعني پاداش معني را بگريد
لكن آن مال در دست او تلف شود ضامن است و اگر مالك جعيل يعني پادايش براي كاري قرار داد
و عامل در باب آن گناه و تقصريي كرد كه منجر به خسارت شد ضامن است و اگر ديگري بر او
غالب شده باشد بدون آنكه اين شخص عامل تعدي يا تفريطي كرده باشد اداء خساريت بر گردن او
نيست و اگر امني است كه تصديق او را ميكنند و اگر متهم بود هر گاه دليل آورد كه بدون
كوتاهي در دست او تلف شده تصديق ميكني و اال او را قسم ميدهي و اگر قسم خورد چيزي بر
گردن او نيست .
 - ١٨جايز است كه دالل جهت خريد براي تو پاداش مع ّيني بگريد .
 - ١٩جايز است دريافت پاداش معني براي تعليم كاري .
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 - ٢٠جايز است كه جهت ساخنت دوا براي مردم حق العمل مع ّيني بگريد .
 - ٢١جايز است كه انسان رشوهاي ( يعني چيزي يا وجهي ) بكيس بدهد تا او از محل سكناي خود
برخيزد و اين شخص در آنجا سكونت كند .
 - ٢٢قرار دادن جايزه براي مسابقه جايز است .
 - ٢٣جايز است كه جعل ( يعني پاداش عامل ) را سود معامله كاال قرار دهند باين طور كه بگويد
متاعي براي من بخر و سود حاصل از معامله آن بني من و تو باشد .
صفحه ٥٦١
 - ٢٤مكروه است كه دالل از فروشنده سودي براي خودش بگريد كه براي ديگران از او خريد منايد
.
 - ٢٥عطايايئ كه قايض از وايل حق ميگريد كه از مردم يبنياز باشد اشكايل ندارد و رزق خوردن از
سلطان جور و از مردم و رشوه گرفنت از آنها براي او حرام است .
حل ِسحر ( يعني ابطال آن ) مانعي ندارد لكن براي عقد آن ( يعني سحر
 - ٢٦گرفنت اجرت براي ّ
كردن ) جايز نيست .
*****
صفحه ٥٦٢
كتاب احياء موات
و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در احكام زمني است و در آن مسائيل است :
 - ١بدان كه زمني مال خداي عز و جل است و رشييك ندارد و آن را بهر يك از بندگان خود كه
بخواهد بارث ميدهد و اوالً آن را بخليفه خود آدم عليه السالم بارث واگذارده و پس از او به
برگزيدگاين كه خدا آنها را برگزيد و بعد از حرضت آدم در زمني خليفه قرار داد رسيده تا آنكه آن را
به پيغمرب ما حرضت محمد صيل الله عليه و آله بارث داد و بعد از آن بزرگوار به خلفاي پس از او
و امروز همه زمني و آنچه بر روي آن است و آنچه كه از آن بريون آورده ميشود همه متعلق به
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حرضت بقية الله است كه اميدواريم خداوند فرج و ظهور دولت او را تعجيل فرمايد و ديگر براي
هر كيس آن اندازه از زمني مباح است كه آن بزرگوار براي او مباح فرموده باشد .
 - ٢آنچه را كه امام عليه السالم در احكام عمومي براي مردم مباح فرموده براي آنها مباح است
چنانچه روايت شده  :نيست براي مرد مگر آنچه كه نفس امام او بآن رايض باشد و باقي ( يعني
آنچه تحت عمومات مباحه واقع منيشود ) بر هامن حالت كه بوده باقي است ( يعني متعلق به
امام است ) مثل زمينهايئ كه در آنها جنگي صورت نگرفته و خوين ريخته نشده و با خيل و ركاب
يعني با لشكر بر آن نتاختهاند و قومي كه با آنها مصالحه شده و خود بدست خود زميني دادهاند
و ارايض غري آباد يا كف رودخانهها و معادن و بيشهها و قطايع ملوك ( يعني اماليك كه ملوك آنها
را بازاء مبلغي باختيار اشخاص ميگذاشتند و در جنگ يا به هر جهتي در يد مسلمني واقع شده ) و
هر زميني كه متام ساكنني آن هالك شدهاند يا جالي وطن كردهاند يا تركه كيس كه مرده و
صفحه ٥٦٣
وارث و موال ندارد و غنيمتهاي قومي كه بدون اذن امام جنگ كردهاند و فرات و دجله و نيل مرص
و مهران كه نهر هند است و نهر بلخ كه بآن جيحان گويند و خشوع كه نهر شاش است در ماوراء
النهر و سيحان كه نهري است در شام و دريايئ كه محيط بر دنيا است و نخبه غنائم و رس كوهها
كه همه متعلق بامام است عليه السالم .
 - ٣هر كس زمني موايت را احياء كرد آن زمني مال او است .
 - ٤هر گاه زميني باشد كه اهيل دارد و بدون جهتي آن را ترك كردهاند تا خراب شده هر كس آن را
آباد كند مبقتضاي اخبار آن زمني متعلق باو است و گفته شده كه او اويل بآن زمني است و حق و
طسق صاحب زمني را باو ميدهد و غري اين هم گفتهاند و احتياط مخفي نيست .
 - ٥هر زميني كه غري شيعه آن را مترصف باشند براي آنها حرام است و كسب ايشان هم از آن
حرام است و چون قائم عليه السالم قيام فرمايد از ايشان ميگريد و آنها را با خفت و خواري از آن
بريون ميكند .
 - ٦هر كس نهر جديدي حفر كند كه ديگري قبالً براي آن اقدامي نكرده آن نهر مال اوست .
 - ٧ارايض كه امروزه در يد اهل ذمه است يا چيزي از آن را آباد كردهاند حكم ميشود كه مال
آنهاست و خريدن از آنها جايز است .
 - ٨روايتي رسيده و معني آن اين است كه هر كس زميني را سه سال متوايل بدون هيچ نوع علتي
معطل بگذارد از دست او ميگريند و به ديگري ميدهند و خداي سبحانه زمني را وقف بر بندگان
خود قرار داده است .
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مقصد دوم
در مطالبي است كه مربوط به احياء موات ميشود و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١هر كس قنايت حفر كند و پس از او ديگري بيايد و بخواهد كنار آن قنات قنايت حفر منايد مادام
كه دومي باويل رضر نرساند و آب آن را كم نكند مانعي ندارد و اگر
صفحه ٥٦٤
قنات دوم باويل رضر برساند صاحب قنات اول ميتواند در صورت متايل مانع او شود و اگر اويل
بدومي رضر مريساند صاحب قنات دوم منيتواند نسبت به صاحب قنات اول اعرتاض منايد .
 - ٢اگر دو قنات مجاور هم باشند و صاحب ييك بخواهد قنات خود را كفبرداري كرده و گودتر
منايد اگر اين كار به قنات ديگر رضر مريساند جايز نيست .
 - ٣حريم نخل طول برگهاي آن است .
 - ٤حريم دو چاهي كه شرت را از آنها آب ميدهند چهل ذراع است ( حدود بيست مرت ) .
 - ٥حريم مابني چاهي كه از آن آب ميكشند با چاه ديگري مشابه آن چهل ذراع است ( حدود
بيست مرت ) .
 - ٦راهي كه در آن اختالف شده حد آن هفت ذراع است و روايت شده هر گاه در هفت ذراع و
چهار ذراع اختالف كردهاند پنج ذراع باشد مقصود از راه راهي است كه در بيابانها باشد و دو
طرف آن مورد متلك واقع شود و در آن اختالف كنند نه كوچهها و خيابانها كه حد آنها وسعت
مابني دو جانب معني آنهاست يعني ديوارها  .زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
.
 - ٧حريم مسجد چهل ذراع است .
 - ٨حريم چاه آيب كه كهنه است پنجاه ذراع است .
 - ٩حريم چاهي كه تازه احداث شده بيست و پنج ذراع است .
 - ١٠روايت شده كه حريم زراعت ششصد ذراع است .
 - ١١حريم مؤمن در تابستان باندازه طول دو دست گشوده است از رس انگشتان يك دست تا رس
انگشتان دست ديگر و روايت شده بقدر استخوان ساعد دست .
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 - ١٢هر گاه كيس نهري دارد و ديگري بر روي آن آسيايب داشته باشد و صاحب نهر بخواهد آب
خود را به نهر ديگري بگرداند و آسياب را تعطيل كند و به برادر خود رضر برساند اين كار براي او
حالل نيست .
صفحه ٥٦٥
 - ١٣مسلامنان در آب رودخانه و آتش و مرتع و منك رشيك ميباشند .
 - ١٤نهي شده از فروش زيادي آب رودخانهها و سيلها كه ديگر احتياجي بآن نداري و همچنني از
فروش آنچه از مرتع زياد آمده نيز منع شده است .
 - ١٥جايز است كه آب زيادي را به برادر خود عاريه دهد و وقت ديگري از او آب بگريد .
 - ١٦حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در مورد رودخانهاي كه بنيقريظه داشتند و بآن
واديمهزور ميگفتند اين طور قضاوت فرمودند كه در قريه باالدست براي زراعت بقدري كه آب به
بند كفش مريسد بگريند و براي نخل تا قوزك پا و در روايتي تا ساق پا و شايد هر دو يك معني
ميدهد اگر منظور پائني ساق پا باشد آن وقت آب را رها ميكنند براي قريه بعدي و هكذا تا باغات
بآخر رسد و آب متام شود .
 - ١٧هر گاه مرتعي باشد كه مبلكيت كيس درآمده ( مثالً آيب روي آن برده است يا بنحوي آنرا احيا
منوده ) فروش آن براي مالك جايز است .
 - ١٨فروش بنجاله محصواليت كه درو شده مثل گندم يا جو و غري آنها جايز است .
*****
صفحه ٥٦٦
كتاب صيد
و در آن چند فصل است :
فصل
درباره صيد با حيوانات شكاري است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١مرغي كه شكار ميشود آنست كه ميتواند پرواز كند و بني زمني و آسامن طريان منايد پس جوجه
مرغ مث ًال و يا بوقلمون شكار بحساب منيآيند .
صفحه | 508

 - ٢پي شكار رفنت قلب را غافل و تباه ميكند و باعث پيدا شدن نفاق ميشود و سفر شكار لهو
است و سري حقي نيست مگر آنكه براي طلب روزي باشد .
 - ٣صيد با سگهاي شكاري يعني تعليم ديده جايز است .
 - ٤خوردن چيزي كه با سگهاي تعليم ديده صيد ميشود جايز است حتي اگر سگ صيد را بكشد و
از آن بخورد .
 - ٥سگهاي كردي و سلوقي ( تازي ) در موضوع جواز صيد با آنها فرقي با هم ندارند جز آنكه
خوردن صيد سگ سياه يكرنگ كراهت دارد .
 - ٦رشط نيست كه سگ قبالً تعليم ديده باشد و اگر در هامن وقت شكار او را تعليم بدهند و
بفرستند كه صيد كند جايز است .
 - ٧هر گاه سگ يا سگهاي تعليم ديدهاي را براي صيد فرستادي بعد سگ تعليم نديدهاي با آنها
همراه شد از صيد آنها منيخوري چون منيداين كه سگهاي تعليم ديده آن را كشتهاند يا اين سگ كه
تعليم نديده مگر وقتي بآن بريس كه صيد زنده است و آنرا ذبح منايئ .
 - ٨واجب است وقت فرستادن سگ براي صيد بسم الله بگويند .
صفحه ٥٦٧
 - ٩هر كس وقت فرستادن سگ بسم الله گفنت را فراموش كرد خوردن صيد آن جايز است و اگر
كيس عمدا ً ترك كرد از صيدي كه سگ آن را كشته نبايد بخورد مگر اينكه به ذبح آن برسد .
 - ١٠بسم الله گفنت كس ديگري غري از آنكه سگ را براي صيد ميفرستد كايف نيست .
 - ١١صيد مجويس و نصاراي عرب هر گاه شكار را زنده به تو بدهند و تو رس بربي مانعي ندارد اما
اگر شكار را مرده به تو دادند مخور چونكه بسم الله گفنت وقت فرستادن حيوان رشط است .
 - ١٢اگر سگ يب آنكه تو او را بفرستي از دست تو بگريزد و برود و شكار كند از آن شكار مخور
مگر به ذبح آن بريس .
 - ١٣جايز است كه مسلامن سگ تعليم ديده شخص مجويس را بگريد و مجددا ً بآن تعليم ميدهد و
بسم الله گفته براي صيد رها ميكند .
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 - ١٤اگر سگ را فرستادي و شكار كرد هر گاه پيش از آنكه تو بريس شكار را كشت يا تو خود
گذاشتي كه آنرا بكشد خوردن آن حالل است و اگر زنده بدست تو رسيد ناچار بايد آن را ذبح كني
.
 - ١٥اگر سگ همه شكار را بخورد و فقط قسمت كوچيك را باقي گذارد خوردن آن حالل است .
 - ١٦هر كس سگ را رها كرد و سگ رفت و شكار كرد و نزد شكارچي آمد در حايل كه شكار زنده
است اما شكارچي كارد ندارد سگ را بحال خود ميگذارد كه شكار را بكشد كه اين كار مبنزله تذكيه
است و اما اگر شكار را زنده از سگ گرفت تا آن را ذبح نكرده از آن منيخورد .
 - ١٧از صيد سگ خورده ميشود وقتي كه پيش روي تو صيد كند اما اگر رفت و غايب شد بعد
صيدي آورد خورده منيشود مگر آنكه وقتي كه ميآورد زنده باشد و تو آنرا تذكيه يعني ذبح منايئ .
 - ١٨خوردن صيد يوزپلنگ جايز نيست مگر آنكه به ذبح آن بريس .
صفحه ٥٦٨
 - ١٩صيد قوش و بازهاي شكاري و هر حيواين غري از سگ حالل نيست ( يعني اگر حيوان شكار را
كشته باشد و تو به ذبح آن نريس ) .
فصل
درباره چيزهايئ است كه با اسلحه شكار ميشوند و در آن مسائيل است :
 - ١شكار با هر سالحي جايز است و اگر در وقت زدن بسم الله گفته باشد و سالح او شكار را بقتل
برساند خوردن آن حالل است سالح در لغت به اسباب جنگ ميگويند و از جمله تفنگ معروف در
اين زمانهاست و خوردن صيدي كه تفنگ آنرا بكشد هر گاه نام خدا را ذكر كرده بايش مانعي ندارد
 .زينالعابدين بن كريم .
.
 - ٢اگر با سالح شكار را بزند و آن را گم كند بعد پيدا منايد و شكار مرده باشد اگر دانست كه سالح
او شكار را كشته نه چيز ديگر خوردن آن حالل است .
 - ٣اگر صيدي شكار شد و مردم آن را قبل از آنكه مبريد قسمت كردند اشكايل ندارد .
 - ٤اشكايل ندارد كه دو نفر بطرف شكار تري بياندازند در صوريت كه هر دو بسم الله بگويند .
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 - ٥اگر كيس شكاري را بزند بطوريكه عضوي از آن جدا كند از آن عضو جدا شده منيخورند و باقي
را ميخورند و اگر سالح شكار را بدو نيم كرد هر دو قسمت خورده ميشود و اگر آن را به دو
قسمت مختلف تقسيم كرد آن قسمت كه رس در آن واقع شده خورده ميشود و طرف دم را ترك
ميكنند و روايت شده كه قطعه كوچك را بيانداز و قطعه بزرگ را بخور .
 - ٦اگر تريي كه نوك آن پيكان دارد نداشته بايش و چوب تريي داشته بايش و با هامن بزين و شكار
را بكيش اگر بسم الله بر آن گفتهاي خوردنش حالل است اگر چه نوك
صفحه ٥٦٩
آهني نداشته و اگر شكارچي تري پيكاندار دارد شكار كردن او با ِمعراض و آنچه پيكان ندارد مكروه
است ( و معراض آن تريي بوده كه وسط آن كلفت بوده و به عرض اصابت مينموده نه با نوك ) .
 - ٧هر كه بزند و بعد از آن شك كند كه بسم الله گفته يا نه خوردن چيزي كه زده حالل است .
 - ٨هر كس شكاري بيابد كه مرده و در بدن آن تريي است و منيداند چه كيس آنرا كشته از آن
منيخورد .
 - ٩هر كس شكاري را صيد كند و تري بدن شكار را شكافته از جانب ديگر بريون رود خوردن آن
اشكايل ندارد .
 - ١٠اگر تري انداختي و شكار در آب افتاد يا از باالي كوه افتاد و مرد آن را مخور .
 - ١١هر كس به صيدي تري بزند و آن روي ديواري و يا كوهي باشد و تري در بدن او فرو رود و مبريد
خوردن آن مانعي ندارد و اگر از تري انداخنت تو در آب بيفتد و رسش توي آب باشد و مبريد از آن
مخور و اگر رسش از آب بريون باشد و مبريد از آن بخور .
 - ١٢آنچه بوسيله گلولههاي گيل كه از كامنهايي پرتاب ميكردهاند و يا سنگ كشته شود خورده
منيشود .
 - ١٣هر كس با دام حيواين صيد كند آن را ذبح ميكند و ميخورد پس اگر عضوي از آن در تله قطع
شود آن عضو ميت است و باقي اگر زنده باشد آن را ذبح كرده ميخورد .
 - ١٤ماهي كه قبل از بريون آوردن دام در آن مبريد مكروه است .
 - ١٥صيد ماهي از دريا و غري دريا جايز است و صيد آن هامن گرفنت آن است اگر چه بسم الله
نگفته باشد .
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صفحه ٥٧٠
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است زدن شكار با چيزي كه از جثه آن شكار بزرگرت باشد .
 - ٢هر كس مرغي را صيد كند كه قدرت پرواز دارد آن صيد مال او است .
 - ٣شكار كبوتر در داخل شهرها مكروه است .
 - ٤اگر مرغي را صيد كند در حايل كه ميداند مال كيست آن را بصاحبش برميگرداند .
 - ٥هر كس مرغي را صيد كند بعد كيس كه اين شكارچي او را شخص درستي ميداند بيايد و آن را
مطالبه كند يعني بگويد كه اين مرغ مال او بوده آن را باو ميدهد .
 - ٦هر كه مرغي را كه قدرت پرواز داشته در آبادي يا خرابه يا شهري يا بياباين شكار كند و كيس را
نشناسد كه پي آن بگردد شكار مال خود او است .
 - ٧هر كس مرغي را ديد و با چشم آن را تعقيب كرد تا ديد كه بر درختي نشست آن وقت مرد
ديگري آمد و آن را گرفت سهم چشم هامن است كه ديده و سهم دست هامن كه گرفته .
 - ٨اگر مرغي كه ميخواهي آن را ذبح كني فرار كرد يا از دستت گريخت آن را با تري بزن وقتي كه
افتاد رسش را برب مثل شكار .
 - ٩گرفنت جوجهها از النه آنها سزاوار نيست و اينست و جز اين نيست كه مرغ تا نپريده در
النهاش در ذمه خداوند است .
 - ١٠اگر چنانچه انسان مرغي را در النهاش با تري بزند و تري به مرغ و جوجههاي آن بخورد مرغ
خورده ميشود و جوجهها را منيخورند و علت اين امر آن است كه جوجهها تا پرواز نكردهاند صيد
نيستند چون با دست ميشود آنها را گرفت و مرغ وقتي صيد است كه پرواز كند .
 - ١١ماهي گرفنت قبل از مناز در روز جمعه مكروه است .
 - ١٢تا وقتي كه جوجهها پر درنياوردهاند مكروه است كه كيس در النه آنها برساغ آنها برود و
همچنني مكروه است كه كيس در وقت خواب مرغ برساغ آن رود و
صفحه ٥٧١
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منظور از وقت خواب او متام شب است .
فصل
در حيوانايت است كه كشنت آنها را اجازه دادهاند و آنچه كه از كشنت آن نهي شده است و در آن
مسائيل است :
 - ١كشنت پرستو مكروه است اگر چه كه خوردن آن حالل است .
 - ٢هر مرغي كه بخواهد به جوار شام پناه آورد مستحب است كه پناهش بدهيد .
 - ٣از كشنت شش چيز نهي شده است  :زنبور عسل  ،مورچه  ،قورباغه  ،رصد پرندهاي است كه رس
بزرگ شكم سفيد و پشت سبز دارد و مرغان كوچك را شكار ميكند در بعض لغات شريگنجشك
نوشتهاند  .م .
هدهد و پرستو و در روايتي از كشنت صوام و هوديكاله هم منع شده و در مورد هوديكاله كه
قنربه باشد از خوردن آن و دشنام دادن بآن و بازي كردن بچهها با آن نيز نهي شده است و
همچنني نهي فرمودهاند از كشنت داركوب .
 - ٤پنج چيز است كه به كشنت آن امر فرمودهاند  :كالغ و حدأة كه نوعي باز شكاري است و مار و
عقرب و سگ گرينده و سگ سياه يكرنگ .
 - ٥خوردن كبوتر حرم مكروه است ولو آنكه در حل صيد شده باشد ( يعني بريون حرم ) .
 - ٦روايت شده كثيفترين گناهان سه چيز است و از جمله آن سه چيز كشنت بهائم است ( و
بهائم بر غري درندگان و طيور اطالق ميشود ) .
 - ٧كشنت گربه جايز نيست .
 - ٨هر كس سگ شكاري يا سگ گله يا سگ نگهبان يا باز شكاري را بكشد بايد غرامت آن را
بپردازد .
 - ٩جايز است كه مورچههاي ريز و يا درشت را بكشند چه اذيت كرده باشند و چه
صفحه ٥٧٢
نكرده باشند لكن اين جواز كراهتي هم دارد .
 - ١٠كشنت شپش مانعي ندارد چه در حرم باشد و چه در غري حرم .
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ُ - ١١محرم و غري ُمحرم جايز است كه اگر پشه يا كك ايشان را اذيت كند آن را بكشند .
 - ١٢هر كس در منزل خود ماري ببيند آن را منيكشد تا آنكه چهار مرتبه آن را ببيند پس اگر بار
چهارم آن را ديد ميتواند آن را بكشد و اگر در راهي ماري ديد آن را ميكشد و همچنني هر ماري
كه در بيابان ببيند مگر جانّ ( كه نوعي مار است كه در شنزار زندگي ميكند و گفته شده كه آزاري
ندارد ) و از كشنت مارهايئ كه ساكن در منازل هستند نهي شده است .
 - ١٣درباره وزغ يعني چلپاسه و سوسامرهاي كوچك روايت شده كه آن رجس است و حيواين است
كه مسخ شده پس چون آن را كشتي غسل كن .
 - ١٤هر حيواين كه قصد حمله بتو را منود آن را بكش .
صفحه ٥٧٣
*****
صفحه ٥٧٤
كتاب قصايب و ذبح
و در آن چند فصل است :
فصل
درباره كيس است كه ذبح و تذكيه ميناميد و در آن مسائيل است :
 - ١از قصايب نهي شده است چرا كه قصاب رس ميربد تا وقتي كه رحم از دل او مريود .
 - ٢در مورد حيوان ذبح شده جز مسلامن بكيس ديگر اعتامد و اطمينان منيشود .
 - ٣قصابها مورد اعتامدند پس گوشت را از بازار مسلمني ميخرند و درباره آن سؤال منيمنايند .
 - ٤هر گاه پرسبچه قوه رس بريدن داشت و بسم الله گفت و ذبح كرد و تو هم ناظر بودي ذبيحه
او حالل است .
 - ٥آنچه زن مسلامن ذبح كند حالل است همراه با كراهتي و كراهت مربوط به عمل ذبح از
جانب زن ميباشد نه گوشت حيواين كه ذبح منوده .
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 - ٦شخص خيص ( يعني كيس كه بيضههاي او قطع شده يا داراي علتي هستند ) رس بريدن براي او
مانعي ندارد .
 - ٧كور هر گاه او را بطرف قبله وادارند مانعي ندارد كه ذبح منايد .
 - ٨مانعي ندارد كه مرد در حال جنابت حيواين را ذبح كند .
 - ٩اشكايل ندارد كه شخص ختنه نشده حيوان را رس بربد .
 - ١٠ذبح حرامزاده ولو آنكه معروف بحرامزادگي هم باشد اشكايل ندارد .
 - ١١آنچه اهل كتاب رس بربند حالل نيست ولو آنكه اسم خدا را بربند و تو هم حارض بايش .
 - ١٢ذبيحه ناصبيان و غري مستضعفني از مخالفني وقتي كه تقيهاي نباشد حالل نيست
صفحه ٥٧٥
اما در جايئ كه تقيه داشته بايش اشكايل ندارد .
 - ١٣آنچه اهل غلو و جربي مذهبان و هر كس كه مخالف شيعه دوازده امامي است ذبح كنند
حالل نيست مگر در وقت رضورت و ناچاري .
 - ١٤ذبايح كفار از هر نوع كه باشند حالل نيست .
فصل
در انواع تذكيه تذكيه يعني نحر يا ذبح يا هر عميل كه بر طبق رشع براي كشنت حيوان انجام
ميدهند تا پاك شود  .م .
است و در آن مسائيل است :
 - ١تذكيه شرت نحر كردن آن است .
 - ٢تذكيه غري شرت ذبح او است از محل ذبح آن .
 - ٣هر گاه ذبيحه سختي كند و مانع ذبح شود عرقوب آن را ميزنند يعني آن را پي ميكنند و اگر
نتوانستند هر طور كه حيوان وحيش را حالل ميكنند با او هم هامن معامله را ميكنند .
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 - ٤هر گاه حيوان اهيل در چاهي مثالً سقوط كرد از هر كجا كه ميرس شد ذبح يا نحر ميشود و بر
آن بسم الله ميگويند .
 - ٥هر گاه شرتي يا غري شرتي فرار كند و براي ذبح متكني منيكند آنگاه او را بزنند و بيفتد پس اگر
در حايل كه حيوة دارد بآن رسيدند آن را ذبح ميكنند .
 - ٦هر گاه مادر را تذكيه منودند و در شكم او بچهاي است هر گاه خلقت آن متام است و از جمله
اينكه مو و كرك بريون آورده باشد و در شكم مادر مبريد خوردن آن مانعي ندارد و اگر زنده باشد آن
را ذبح كن اما اگر قبل از اينكه آن را ذبح كني مبريد آن را مخور .
 - ٧تذكيه ملخ گرفنت آن است و اگر كيس آن را مرده پيدا كند آنرا نخورد .
صفحه ٥٧٦
 - ٨تذكيه ماهي اين است كه آن را زنده از آب يا غري آب بگريي ( مثالً بخشيك افتاده باشد و هنوز
زنده باشد يا ماهي باشد كه در خشيك هم زيست كند ) .
فصل
در چگونگي ذبح است و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است كيس كه ذبح يا نحر ميكند حيوان را رو بقبله منايد .
 - ٢هر گاه جاهل بآن باشد كه بايد ذبيحه را رو بقبله منايد و بطرف ديگر ذبح كند مانعي ندارد .
 - ٣هر گاه فراموش كرد كه آن را رو بقبله كند يا در توجيه بطرف قبله اشتباه منود اشكايل ندارد .
 - ٤واجب است كه شخص براي ذبح حيوان بسم الله بگويد .
 - ٥اگر ذبح كننده بسم الله گفنت را فراموش كند و مسلامن باشد اشكايل ندارد .
 - ٦اگر ذبح كرد و فراموش كرد كه بسم الله بگويد هر وقت يادش آمد بگويد و ميگويد  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه
َع ٰيل ا َ َّولِهۤ َو ِ
آخرِهۤ در صيد روايت شده كه هر گاه صياد فراموش كرد بسم الله بگويد حكم آن
مثل ذبيحه است در وقتي كه فراموش كند اسم خدا را ذكر كند و مانعي از آن نيست  .اصل حاشيه
از مرحوم آقاي حاج زينالعابدين خان كرماين است و در اينجا ترجمه آن ذكر شده .
.
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 - ٧اگر سبحان الله بگويد يا الله اكرب يا ال اله اال الله يا الحمد لله اشكايل ندارد و همه اينها از
اسمهاي خدا هستند .
 - ٨روايت شده كه صلوات فرستادن بر حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در حال ذبح واجب
است .
 - ٩در موقع اختيار ذبح جز با آهن جايز نيست و چيزي كه با غري آهن ذبح شده خورده منيشود .
صفحه ٥٧٧
 - ١٠هر گاه وسيله آهني نباشد ذبح بآنچه كه رگها و حلقوم را قطع كند جايز است .
 - ١١در حال اختيار محل نحر شرت ل ّبه است كه زير گلو باشد و محل ذبح حلقوم است .
 - ١٢هر گاه حيواين كه ميخواهي آن را ذبح كني سختي كند با او هامن معامله را ميكني كه با
شكار ميكنند .
 - ١٣هر گاه حيوان در جايئ سقوط كند كه محل نحر و ذبح آن در دسرتس نيست از هر عضوي كه
ممكن بود آن را ذبح ميكنند .
 - ١٤واجب در ذبح قطع رگها و حلقوم است .
 - ١٥رس را از قفا منيربند و كارد را زير حلقوم فرو منيربند كه از آنجا بطرف بريون ذبح كنند .
 - ١٦سنت در ذبح مرغ اين است آن را رس بربند و رها كنند و اگر گوسفندي را بخواهي ذبح كني
پشم يا موي آن را بگري و دست و پا را نگاه مدار و اما گاو  ،آن را پابند ميزنند و دم آن را آزاد
ميگذارند و اما شرت دستهاي آن را تا ميكنند و به زير بغلش ميبندند و دو پاي آن را آزاد
ميگذارند و در حايل كه در طرف راست آن ايستادهاند نحر ميكنند و روايت شده كه براي نحر شرت
دست چپ آن را عقال ميكنند و طرف دست راست ميايستند و ميگويند  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو اللّٰ ُه اَك َ ُْرب
ا َللّٰ ُه َّم ٰهذٰا ِم ْن َك َو ل ََك ا َللّٰ ُه َّم ت َ َق َّب ْل ِم ّنۤي  ،آن وقت كارد را در لُ ّبه او ميزند و با دست خود كارد را
بريون ميآورد و چون شرت افتاد جاي ذبح را با دست خود ميربد و روايت شده كه براي ذبح آن را
عقال ميكند اگر خواست ايستاده و اگر خواست آنرا مينشاند .
 - ١٧اگر مرغي از دست تو رها شد و تو ميخواهي كه آن را ذبح كني يا گريخت و نتوانستي آنرا
بگريي آن را با تري بزن پس چون افتاد مثل شكار آن را ذبح كن .
 - ١٨قطع كردن رس حيواين كه آن را ذبح ميكني تا وقتي كه منرده سزاوار نيست و همچنني گردن را
تا رسد نشده منيشكنند .
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 - ١٩هر كس ذبح كند و كارد بر او سبقت گريد و رس را قطع منايد اشكايل ندارد اما عمدا ً اين كار را
منيكند .
صفحه ٥٧٨
 - ٢٠واجب است كه ذبيحه قبل از ذبح زنده باشد و عالمت حيوة آن است كه دم آن حركت كند
يا چشم آن بهم بخورد يا پا را حركت دهد يا گوش خود را تكان دهد اما عالمايت كه بعد از تذكيه
مورد اعتبارند آمدن خون است بطور عادي مثل آن كه از حيوان زندهاي كه ذبح ميشود خون بريون
ميآيد يا حركت كردن حيوان در وقت ذبح بطوري كه معلوم شود كه صدمه ذبح را حس ميكند و
اين دو عالمت الزمه يكديگرند و اما موقوذة حالل نيست و آن حيواين است كه از بابت بيامري
طوري شده كه ابدا ً حركت ندارد .
 - ٢١هر گاه ذبح كردي آن وقت حيوان در آب يا آتش يا گودايل افتاد يا از مرتفعي سقوط كرد و
مرد پس اگر ذبح را خوب بانجام رسانده بايش اشكايل ندارد .
 - ٢٢پوست كردن حيوان قبل از آنكه مبريد جايز نيست و خوردن چنني حيواين حالل منيباشد .
 - ٢٣ذبح و خون ريخنت روز جمعه قبل از مناز مكروه است مگر آنكه رضوريت باشد .
 - ٢٤رس بريدن در شب تا طلوع فجر مكروه است و اگر برتسد كه حيوان تلف شود آنرا ذبح ميكند
.
 - ٢٥رس بريدن گوسفندي كه انسان خودش پروار كرده مكروه است .
 - ٢٦گوسفند را پيش روي گوسفند و شرت را برابر شرت در حايل كه نظر ميكنند نبايد ذبح كنند .
 - ٢٧هر كس در گوشت بدمد از آلمحمد عليهم السالم نيست .
 - ٢٨صيد ماهي بدون بسم الله گفنت اشكايل ندارد .
 - ٢٩مانعي ندارد كه مجويس و يهودي ماهي را از آب بگريند و زنده بتو بدهند يا آنكه تو ببيني
كه از آب بريون ميآورند و در غري اين صورت بقول آنها اعتباري نيست و امني شمرده منيشوند .
 - ٣٠ماهي اگر زنده از آب بريون آورده شود آنگاه دوباره به آب برگردد و در آب
صفحه ٥٧٩
مبريد حالل نيست .
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 - ٣١ماهي كه مرده و روي آب آمده حالل نيست .
 - ٣٢هر گاه آب در زمني فرو رود ماهي كه بعد از فرو رفنت آن باقي مانده هر گاه مرده حالل
نيست .
 - ٣٣هر گاه ماهي را از آيب يا زميني گرفتي در حايل كه خود را حركت ميدهد و بالهها و دم خود
را تكان ميدهد و چشم او بهم ميخورد ذك ّيه است ( يعني خوردن آن حالل است ) .
 - ٣٤هر گاه توري در آب نصب كردي و ماهي در آن افتاد و مرد اشكايل ندارد خواه تو آنجا بايش
خواه نبايش جز آنكه چيزي كه در تور مرده مكروه است .
 - ٣٥هر كس ماهي صيد كند و در جوف آن ماهي ديگري باشد اگر فلس دارند هر دو خورده
ميشوند و روايت شده كه آن ماهي كه در شكم اويل است خورده منيشود و محمول بر كراهت
است .
 - ٣٦اگر ماهي يافتي و ندانستي كه آيا ذكيه است يعني بطريق رشعي صيد شده يا نه آن را در
آب بيانداز پس اگر به پشت روي آب آمد ذكيه نيست و اگر پشت او باال بود ذكيه است و معذلك
آن را مخور .
 - ٣٧ملخ هر گاه زنده از زميني يا آيب گرفته شود هامن گرفنت تذكيه آنست و ملخي را كه از آب
گرفتهاند ميگذارند تا خودش مبريد .
 - ٣٨هر گاه به ملخهاي مردهاي برخوردي از آنها مخور .
 - ٣٩هر گاه ملخ در زمني صحرا كار باشد و آن زمني آتش بگريد و ملخهايئ كه در آنند كباب شوند
آنها را منيخورند اما اگر كيس ملخها را زنده گرفت و كباب كرد خوردن آنها مانعي ندارد .
*****
صفحه ٥٨٠
كتاب وكالت
و در آن مسائيل است :
 - ١نقض وكالت براي هر يك از دو طرف جايز است .
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 - ٢در وكيل كردن شخيص عبارت بخصوص الزم نيست بلكه كايف است كه مث ًال بگويد بخر و بفروش
و فالن زن را براي من عقد كن و زن مرا طالق بده و امثال اينها .
 - ٣جايز است شخيص را كه در جاي ديگري است با نوشته يا فرستادن قاصد وكيل كنند و همني كه
وكيل كار را انجام دهد يا تصميم بانجام آن بگريد مبنزله قبول وكالت است .
 - ٤در وكالت تنجيز رشط نيست ( كه وكالت براي عمل فوري باشد ) بلكه ميشود بگويد فردا فالن
چيز را براي من بفروش يا وقتي به فالن شهر رسيدي بفروش يا زن مرا هر گاه پاك شد طالق بده .
 - ٥هر كس مردي را وكيل كند كه كاري را بانجام رساند وكالت او ثابت است و عمل او درست
است تا وقتي كه موكل باو اعالم كند كه معزول است هامنطور كه وكالت را باو اعالم كرده بود .
 - ٦اگر موكل بدون خرب وكيل دو شاهد بگريد و او را عزل كند و باو اعالم نناميد اين وكيل عزل
نشده و عمل او صحيح است .
 - ٧اگر موكل به وكيل بگويد من بتو گفتهام كه معزويل و وكيل بگويد مبن نگفتهاي موكل بايد
دليل بياورد كه مراتب عزل را به وكيل اعالم كرده بوده و اگر دلييل نبود و موكل خواست كه وكيل
قسم بخورد او را قسم ميدهد .
مميض است ( يعني صحيح و مورد قبول است ) اگر چه كه موكل
 - ٨عمل وكيل بعد از توكيل ٰ
بدون اعالم باو او را عزل كرده باشد و خواه موكل عمل وكيل را بپسندد و خواه نپسندد عمل او
نافذ است و در قضيه اعالم عزل به وكيل همني اندازه كايف است
صفحه ٥٨١
كه شخص ثقهاي باو بگويد كه موكل تو را عزل كرده .
 - ٩رشوه دادن به وكيل سلطان براي آنكه ظلم نكند جايز است اما اگر باو رشوه دهد براي آنكه
خيانت كند نه .
 - ١٠وكالت دادن در همه معامالت حالل جايز است .
 - ١١مدعي وكالت وقتي كه معرتيض ندارد الزم نيست دليل بياورد پس همه اموري را كه در آن باو
وكالت دادهاند بانجام مريساند .
*****
صفحه ٥٨٢
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كتاب وصايت
و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است كه ويص امني باشد .
 - ٢جايز نيست كه انسان به صغري وصيت كند مگر آنكه كبريي را باو منضم كند .
 - ٣جايز نيست كيس به مجنون و يا سفيه وصيت كند .
 - ٤جايز نيست كه انسان به كيس كه رشب خمر ميكند وصيت منايد .
 - ٥هر گاه به صغري و كبريي وصيت منود كبري وصيت را تنفيذ ميكند تا وقتي كه صغري بالغ شود و
چون بحد ادراك رسيد منيتواند باعاميل كه كبري انجام داده رايض نشود مگر آنكه كبري در وصيت
تغيري و تبدييل صورت داده باشد .
 - ٦هر گاه وصيت كننده بدو نفر وصيت منود هيچيك از آن دو منيتواند كه بتنهايئ اقدام بعمل
منايد و نيز منيتوانند كه مال را بدو قسمت كرده و هر يك در يك قسمت مستقل شوند .
 - ٧اگر شخيص به كيس كه در واليت حارض است وصيت كرد آن شخص مخري است كه قبول كند يا
رد منايد و رد او در صوريت است كه براي وصيت كننده ممكن باشد كه بديگري وصيت كند .
 - ٨هر گاه به شخص حارضي وصيت منود در وقتي كه وصيت كننده كس ديگري را هم ندارد كه
باو وصيت كند ويص نبايد در چنني حايل امر وصايت را رد كند پس قبول ميناميد .
 - ٩هر گاه كيس به شخص غايبي وصيت كند و قبل از آنكه ويص باو بگويد كه من حارض به قبول
وصايت نيستم آن شخص از دنيا برود ويص بايد قبول كند و منيتواند كه رد او را بناميد .
 - ١٠هر گاه كيس به فرزند خود وصيت كرد فرزند منيتواند از قبول امتناع منايد .
صفحه ٥٨٣
 - ١١وصيت به زن در صوريت كه رشيده باشد و قادر بر انفاذ وصيت جايز است اما اگر سفيه باشد
جايز نيست .
 - ١٢جايز است كه شخص به زين و طفل صغريي با هم وصيت كند .
 - ١٣هر كس به دو نفر باالتفاق وصيت منود و ييك از آن دو ادعاي طلبي از ميت را دارد اگر
ديگري طلب او را تصديق منيكند منيتواند از آنچه در دست خودش است بردارد .
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 - ١٤هر كس به مردي وصيت منود و اين شخص از ميت طلبكار است و دليل و شاهدي هم ندارد
جايز است از آنچه كه در دست اوست با رعايت رشوط اقتصاص اقتصاص يعني گرفنت قصاص و
جرميه گناه .
مال خود را اخذ منايد .
 - ١٥هر گاه ويص بني خود و خدا ميداند كه ميت به كيس بدهكار است و دليل و شاهدي هم در
بني نيست جايز است كه آن را ادا كند و خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد .
 - ١٦هر گاه شخيص به كيس وصيت منود و درگذشت و ويص بعض آنچه را كه او گفته بود انجام
داد و خود نيز از دنيا رفت جايز است كه در وقت فرا رسيدن موت بديگري وصيت كند كه آنچه را
اويل وصيت كرده او بانجام رساند و اين در وقتي است كه اجازه وصيت كردن در آن كار را داشته
باشد و بايد امني باشد و هر چه كه مويص اول باو امر منوده هامن را انجام دهد .
 - ١٧هر گاه وصيت كننده بويص امر كند كه با اوالد صغري او در مال ايشان مضاربه منايد جايز
است كه با آنها مضاربه كند و هر چه مويص گفته از سود برميدارد و آنچه كه قرار داده به صغار
بدهد ميدهد و گرفت و گري و ضامنتي بر عهده او نيست .
 - ١٨هر كه از دنيا برود و وصيت نكند پس و ّيل بر كل امام است عليه السالم و در غيبت او آن
فقيه كه جامع رشايط فتوي است كه او حجت امام است پس هر كس را تعيني كرد كه ويص ميت
باشد او ويص است و غري چنني كيس واليتي بر مردم ندارد و
صفحه ٥٨٤
اشخاص عادل داراي چنني حقي نيستند مگر از باب حفظ مال مسلامن از تلف شدن و اداي
حقوق مؤمنني كه در وقت رضورت و نبودن فقيه  ،عدول چنني وظيفهاي را بانجام مريسانند .
صفحه ٥٨٥
*****
صفحه ٥٨٦
كتاب وديعه و امانت
و در آن مسائيل است :
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 - ١وديعه از هر دو جانب امري جايز است ( يعني قابل برگشت است ) و عقد خايص مثل ساير
موارد ندارد .
 - ٢واجب است كه هر گاه صاحبان امانتها امانات خود را خواستند آنها را بايشان رد منايند .
 - ٣اداي امانت به نيكوكار و فاجر و مؤمن و ناصب واجب است .
 - ٤خيانت در چيزي كه انسان را در آن امني شمردهاند حرام است .
 - ٥كيس كه باو وديعهاي دادهاند مورد اعتامد است و نسبت خيانت و تفريط و تجاوز باو دادن يب
آنكه چيزي از او ديده باشند جايز نيست .
 - ٦هر گاه وديعه از طرف كيس كه مال نزد او امانت است تضمني نشده باشد و تلف شود كيس
كه امانت پيش او بوده مسئول نيست .
 - ٧كيس كه مال نزد او وديعه است اگر اظهار كند مال از بني رفته سخن او را ميپذيرند و نبايد
قسم بخورد اگر چه كه ثقه هم نباشد مگر آنكه تجربه داشته بايش كه خائن است و او را باين
صفت شناخته بايش .
 - ٨امني گرفنت كيس كه معروف به خيانت است سزاوار نيست و هر كس غري اميني را امني بگريد
خدا ضامن حفظ مال او نيست چون خداي عز و جل او را از امانت سپردن به چنني كيس نهي
فرموده است .
 - ٩امني گرفنت سفهاء بر مال سزاوار نيست و سفيهتر از همه ايشان كيس است كه رشاب مينوشد
پس هر كه شارب خمري را امني گرفت بر امانتي و مالش از دست رفت پيش خدا اجري ندارد و
بجاي آن هم مايل باو منيدهد .
 - ١٠هر كه بر امانتي امني شمرده شود و آن را بربد در زندان محبوس ميشود و آنچه
صفحه ٥٨٧
از مال او يافت شود فروخته ميشود خواه خودش حارض باشد يا غائب .
 - ١١هر كه بخواهد اصالحي در مال امانتي انجام دهد و آنرا خراب كند ضامين بر گردن او نيست
چونكه قصد اصالح داشته .
 - ١٢هر كس چيزي بامانت بكيس داد و گفت آن را در منزل خود بگذارد يا نگفت و آن شخص
امانت را در منزل همسايه گذارد و امانت از ميان رفت ضامن است .
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 - ١٣روايت شده كيس كه امانتي نزد او باشد چيزي از آن را بدون اذن صاحبش برمنيدارد مگر آنكه
داشته باشد كه بجاي آن بگذارد يا ديگري ضامنت او را كرده باشد و هنگام برداشنت هم كيس را
شاهد بگريد و اين حكم حمل بر آن ميشود كه اجازه مخصوص نگرفته اما ميداند كه صاحب مال
رايض است يا ميداند كه اين كار به مصلحت مال نزديكرت است و جلوي تلف شدن آن را ميگريد و
اين جواز بجهت آنست كه ذمه و تعهد غني مال را از نگهداري در مخازن بهرت حفظ ميكند .
 - ١٤حفظ وديعه بجهت صيانت و نگهداري مال مسلامن واجب است .
 - ١٥هر گاه مردي به مرد ديگر گفت هزار درهم از تو طلبكارم و ديگري جواب داد طلبكار نيستي
بلكه امانت توست در نزد من در اينجا قول قول صاحب مال است همراه با قسم او و مدعي
امانت بودن مال بايد دليل بياورد كه اين مال امانت است پس چون اقامه بينه منود كه وديعه
است و مال تلف شده باشد خسارت بر گردن او نيست چون امانتدار امني شمرده ميشود .
 - ١٦هر گاه امانت رشعي در دست كيس واقع شد و بدون كوتاهي از بني رفت آن شخص ضامن
نيست .
 - ١٧هر گاه كيس شرت گريختهاي را بگريد و آن را ببندد پس ريسامن بگردن او بپيچد و خفه شود
خساريت بر عهده اين شخص نيست چون قصد اصالح داشته .
 - ١٨هر گاه دزد مايل را نزد شخيص امانت بگذارد و او ميداند كه اين مال دزدي است در صوريت
كه بتواند جايز نيست آن را بدزد پس بدهد و در صورت امكان بايد آن را بصاحبانش برگرداند و
اگر آنها را نشناسد اين مال در حكم لقطه است يعني
صفحه ٥٨٨
مايل كه كيس در جايئ پيدا كرده و بايد يكسال آن را تعريف كند و وصف آن را بگويد آن وقت اگر
صاحبش آمد مال را باو ميدهد و گر نه آنرا صدقه ميدهد بعد اگر صاحب مال آمد او را مخري
ميكند بني غرامت گرفنت و يا اينكه اجر صدقه مال او باشد .
 - ١٩هر گاه صاحب امانت امانت خود را طلب كرد واجب است كه آن را پس دهند يا اگر از اول
وديعه مديت معلوم كرده بود و گفته بود تا فالن روز نزد تو باشد بعد از انقضاي مدت بايد آن را
بصاحبش پس بدهد .
 - ٢٠حفظ مال بر عهده امانت گرينده بقدري است كه تعهد و قبول منوده اما گسرتدن و پيچيدن و
جابجا كردن و آنچه كه محتاج به زحمت و خرج فوق تعهد است بر گردن شخص امانت نگهدار
نيست پس اگر صاحب مال اين كارها را انجام نداد و مال تلف شد يا خراب شد خساريت بر گردن
امانت نگهدار نيست .
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 - ٢١حفظ و تفريط يعني كوتاهي در رشع تعريف مشخيص ندارند و اين دو مطلب موكول بعرف
ميباشند پس اگر كيس مال را هامن طور كه اشخاص عاقل مال خود را نگهداري ميكنند نگاه داشت
حفظ كرده است و اگر طوري نگهداري كند كه ُعقال از اين طور نگهداري در مورد اموال خودشان
پرهيز ميكنند  ،تفريط و كوتاهي منوده .
صفحه ٥٨٩
*****
صفحه ٥٩٠
كتاب عاريه
و در آن مسائيل است :
 - ١عاريه عقدي است جايز هر گاه صاحب آن خواست آن را پس ميگريد .
 - ٢منع ماعون از كيس كه تقاضاي عاريه گرفنت آن را دارد سزاوار نيست و ماعون لوازم و اسباب
خانه است يعني چيزهايئ كه مورد احتياج واقع ميشود .
 - ٣هر گاه عاريه گرينده كيس است كه اسباب را ميشكند و خراب ميكند ندادن باو مانعي ندارد .
 - ٤اگر مال تلف شود عاريه گرينده ضامن نيست و الزم نيست كه قسم بخورد كه مثالً خوب حفظ
كرده يا تقصريي نكرده و مادام كه از او خيانت نديدهاند متهم كردن او هم جايز نيست .
 - ٥هر گاه در وقت عاريه دادن رشط كرده باشد كه هر گاه مال تلف شود عاريه گرينده ضامن
است اگر تلف شود بايد جربان كند و اگر رشط نشده چيزي بر گردن او نيست .
 - ٦طال و نقره در دست عاريه گرينده ضامنت شده هستند خواه صاحب آنها رشط كرده باشد كه
در صورت تلف بايد طرف مقابل خسارت بدهد و خواه رشط نكرده باشد بيل اگر عاريه گرينده
رشط كرده باشد كه در صورت تلف او ضامن نيست چيزي نبايد بدهد .
 - ٧براي زن جايز نيست كه فرج خود را عاريه دهد و براي موالي كنيز جايز نيست كه فرج كنيز
خود را عاريه دهد بيل مگر مقصود از آن تحليل باشد يعني آن كنيز را بر كيس حالل كند .
 - ٨هر گاه چيزي از شخيص كه صاحب مال نيست بعاريه گرفته شد و از بني رفت عاريه گرينده
ضامن پرداخت خسارت است .
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 - ٩هر كس چيزي را عاريه گرفت و بدون اذن آن را نزد ديگري گرو گذاشت آنگاه
صفحه ٥٩١
صاحب مال از گرو بودن مال خود مطلع شد اگر خواست مال خود را ميگريد و مرتهن يعني كيس
كه مال نزد او گرو بود مال خود را از گروگذار مطالبه ميكند .
*****
صفحه ٥٩٢
كتاب َدين
و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
درباره َدين است و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١تا زماين كه انسان راهي دارد كه قرض نكند قرض كردن مكروه است و قرض باعث ذلت روز و
تشويش شب است و قضايئ در دنيا دارد و قضايئ يعني پس دادين در آخرت و رسول خدا صيل الله
عليه و آله فرمودند  :پناه ميربم به خدا از كفر و قرض  ،و آن را در رديف كفر شمردند .
 - ٢سزاوار است كه انسان در اداي دين خود اهتامم منايد و يباهميت شمردن آن مكروه است .
 - ٣انسان نبايد قرض كند مگر آنكه چيزي داشته باشد كه كفايت پس دادن قرض را بكند يا اگر
حارض ندارد امكان پس دادن براي او وجود داشته باشد و حتي اگر بنا باشد كه دور خانههاي مردم
بگردد و يك لقمه و دو لقمه و يك خرما و دو خرما جمع كند بهرت از آنست كه بدون محل
بازپرداخت قرض كند مگر اينكه وليي داشته باشد كه پس از او قرض او را ادا ميكند .
 - ٤وام گرفنت در وقت احتياج جايز است و فايدهاي كه َدين دارد اين است كه شخص را از طغيان
بازميدارد .
 - ٥قرض بايب است از ابواب رزق پس هر كس طلب رزق از راه حالل منود و چيزي بدست نياورد
باتكاء بر خدا و رسول قرض كند .
 - ٦جايز است كه انسان قرض كند و حج منايد .
 - ٧جايز است كه شخص براي ازدواج قرض كند .
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صفحه ٥٩٣
 - ٨جايز است براي صدقه دادن قرض منايد .
 - ٩جايز است كه بعد از بيست روز كه تنوير نكرده براي تنوير قرض كند .
 - ١٠هر گناهي را كشته شدن در راه خدا كفاره ميشود مگر َدين را كه هيچ كفارهاي جز اداي آن
يا بخشيدن صاحب حق ندارد .
 - ١١هر گاه شخيص جزيئ مايل بقدر زندگي دارد و مقروض هم هست از همني كه در دست اوست
قرض خود را ميدهد و صدقه قبول ميكند .
 - ١٢واجب است كه نيت مرد اين باشد كه دين خود را ادا كند و گر نه مبنزله سارق است .
 - ١٣مستحب است قرض دادن مبؤمن و آن بهرت از صدقه است و ثواب قرض دادن به مؤمن هجده
برابر است و ثواب صدقه ده برابر .
 - ١٤امروز و فردا كردن و حق مردم را نگاه داشنت و ندادن حرام است و هر كس كه در اداي حق
صاحب حقي مامطله و امروز و فردا كند براي هر روزش گناه يك عشّ ار را بر او مينويسند ( عشّ ار
كيس بوده كه از طرف سالطني و حكام از كاالهاي مردم عرشيّه ميگرفته و تقريبا معادل كلمه
گمركچي است ) .
 - ١٥واجب است كه به بدهكار تنگدست مهلت دهند تا اداي دين برايش ميرس شود .
 - ١٦در َدين خانه و خادم فروخته منيشود بلكه لبايس كه با آن مناز ميخواند و در ميانه مردم راه
مريود و لباس اشخايص كه كسوه آنها بر عهده او است نيز فروخته منيشود بيل مگر آنكه از آن
البسه بيش از اندازه حاجت خود داشته باشد .
 - ١٧سزاوار است كه طلبكار را رايض كنند يا طلب او را بدهند و يا با زبان نرم و مالميت او را
رايض منايند .
 - ١٨اداي قرض كساين كه يبچيز شدهاند بر عهده وايل است كه از بيت املال ادا ميكند و اين در
صوريت است كه در طاعت خدا خرج كرده باشند و در غري اين صورت اداي دين آنها بر امام وايل
نيست و همچنني پرداخت مهرهاي زنان از طرف شوهران كه َدين آنها به زنان است بعهده امام
وايل منيباشد .
صفحه ٥٩٤
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 - ١٩هر كس مبريد طلبهاي مدتداري كه از مردم دارد ّ
حال ميشود و همچنني بدهيهاي
مدتداري كه دارد همگي ّ
حال ميشوند ( يعني مبوت او مدتهايئ كه قرار داده شده بود رسميآيد ) .
 - ٢٠اول چيزي كه از مال ميت برميدارند خرج كفن اوست بعد از آن ديني كه بر گردن اوست و
بعد از آن وصيت او آنگاه حقوق ورثه را بآنها ميدهند و وارث قبل از اداي دين حق ترصيف در مال
ندارند مگر آنكه دين را بر عهده بگريند و ضامنت كنند آن وقت مال متعلق بآنها ميشود .
 - ٢١هر گاه كيس فوت كند و ديني بر گردن او باشد و شخيص نزد طلبكاران پرداخت بدهي او را
تضمني كند ذمه ميت بري ميشود .
 - ٢٢هر گاه از كيس درهمها و يا دينارها و يا كااليئ طلب داري و هنگام پس دادن باختيار خودش
بهرت از آنچه بدهكار بود داد گرفنت آن براي تو جايز است البته اگر رشطي بني شام نبوده و اگر
كمرت از بدهي خود داد و تو هم رايض بودي آنهم اشكايل ندارد .
 - ٢٣اگر چيزهايئ مثل نان يا گردو قرض كردي و در وقت پس دادن كوچكرت يا بزرگرت دادي اشكايل
ندارد .
 - ٢٤هر كس از شخيص طلبي دارد و رسرسيد پرداخت وقت معيني است آنگاه اين شخص طلبكار
به بدهكار بگويد از آنچه كه نزد تو دارم اين مبلغ نقد بده باقي را ميبخشم يا بگويد قسمتي را
نقد بده و براي پرداخت بقيه مال مدت را زياد ميكنم مادام كه چيزي بر اصل پول افزوده نشده
اشكايل ندارد .
 - ٢٥هر كس به شخص غايبي بدهكار است واجب است نيت داشته باشد كه طلب او را بدهد و
واجب است كه در صدد يافنت او برآيد و مال او را بدهد پس اگر چنانچه كه مفقود شده باشد و
اين بدهكار از يافنت او مأيوس شود براي او حالل است كه آن مال را جزو مال خود قرار دهد پس
اگر طالبي روزي آمد باو ميدهد و وصيت هم ميكند كه اگر صاحب آن آمد باو بدهند و ميتواند
كه آن مال را صدقه بدهد و يا آن را حفظ
صفحه ٥٩٥
منوده و وصيت ميكند كه اين مال متعلق بفالن است و يا ميتواند آن را جزو مال خود قرار دهد و
در آن ترصف كند و كمكم آن را صدقه بدهد .
 - ٢٦هر گاه مردي كشته شود و بدهكار باشد و مايل هم نداشته باشد پس اگر ورثه قصاص را
اختيار كردند ( يعني گفتند قاتل را بكشيد ) كه بايد طلب طلبكاران را ضامنت كنند و روايت شده
كه چنني كيس َدين او بر امام است و اگر ورثه چيزي نداشته باشند كه ضامنت دين را بكنند امام از
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بيت املال از سهم غارمني ( يعني بدهكاران ) ادا ميكند و اگر ديه را اختيار كردند رصف در َدين
مقتول ميشود و اگر ورثه  ،دم مقتول را به قاتل بخشيدند ضامن طلب طلبكارانند .
 - ٢٧هر گاه پدر بدهكار باشد جايز است كه از مال فرزند خود بردارد و َدين خود را با آن پرداخت
منايد و اگر پدر فوت شود هر گاه چيزي باقي نگذارده براي پرس مستحب است كه دين پدر را ادا
منايد .
 - ٢٨مستحب است كه ميت را از َديني كه داشته حالل كنند و به هر درهمي كه كيس حالل كند
خداوند ده درهم باو خواهد داد .
 - ٢٩زيادهروي كردن طلبكار در طلبخواهي مكروه است و بدي كردن است و راه و رسم
طلبخواهي اين است كه نزد بدهكار زياد بنشيند و ساكت باشد .
 - ٣٠مطالبه طلبكار در حرم هر گاه در بريون حرم قرض داده جايز نيست اما اگر در حرم قرض
داده مطالبه در حرم مانعي ندارد .
 - ٣١هر كس بدهي دارد و مايل دارد كه بقدر كفايت بدهكاري ميشود و قدري هم بيشرت است
پس اگر وقت پرداخت اين دين رسيده اداي آن و وفاي به رشط در هامن وقت واجب است حتي
اگر طلبكار مطالبه نكند و اگر در پرداخت كوتاهي كند بايستي كه با اذن و رضاي صاحب مال
باشد اما اگر مايل كه دارد بقدر اداي دين نيست يا مساوي آن است در اين صورت نيز بايد آن را
بپردازد يا با اجازه و رضايت عقب مياندازد و مانعي ندارد كه در چنني حالتي بعض از مالش را خود
بخورد و قسمتي را به طلبكاران بدهد و تنگدست كيس نيست كه اص ًال چيزي ندارد بلكه معرس و
صفحه ٥٩٦
تنگدست جايز است كه خانه و كنيز داشته باشد و همچنني چيزي كه بخورد و زندگي كند جز
آنكه امور او قدري براي او سخت شده .
 - ٣٢قرض دادن برشط آنكه بيشرت بگريند جايز نيست و اين رباي محض است .
 - ٣٣هر كس از ديگري طلبكار باشد و نتواند از او وصول منايد و از آن شخص مايل بدست اين
طلبكار بيفتد ولو بنحو امانت باشد يا باو داده باشد كه رصف در امور ب ّر منايد و براي او ممكن
نشده باشد جايز است كه از باب تقاص از آن مال بردارد و حتي اگر كه مديون بني خودش و
طلبكار قسم خورده باشد كه بدهكار نيست اما اگر او را قسم داد و نزد قايض قسم خورد بعد از
آن از او تقاص منيكند و تقاص از امانت مكروه است و اگر بخواهي از امانت بعنوان تقاص برداري
بايد بگويئ  :خدايا من اين مال را از روي ظلم و خيانت برمنيدارم و بدرستي كه اين را در عوض مال
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خود كه از من گرفته است برميدارم و چيزي بر آن منيافزايم  ،و اگر مديون او را قسم داد بعد از
گفنت اين عبارت قسم هم براي او ميتواند بخورد ( كه مثالً در امانت او خيانت نكرده ) .
 - ٣٤هر كس از كيس طلبكار است و بجاي طلب او رشايب باو داد ميگريد و آن را تبديل به رسكه
ميكند و اشكايل ندارد .
 - ٣٥هر كس از مردي طلبكار باشد و مديون رشايب يا خويك بفروشد و قيمت را باو بدهد در صوريت
كه طلبكار منيدانسته كه بدهكار آنها را بحرام فروخته و پول آنرا باو داده گرفنت اين مال جايز است
اما فروشنده اگر آنها را بكيس فروخته كه مينوشد و ميخورد كه كار حرامي كرده و اگر طلبكار اين
مطلب را بداند اين پول را از او منيگريد .
 - ٣٦مكروه است كه انسان در خانه بدهكار خود فرود آيد و در آنجا منزل كند و اگر بر او وارد
شد از طعام و رشاب او منيخورد و به چارپاي خود از علف او منيدهد و اگر چيزي از اين كارها را
بانجام رساند بيش از سه روز ادامه ندهد .
 - ٣٧قبول هديه از مديون براي طلبكار مكروه است و رشط گرفنت عيني زياده بر اصل مال جايز
نيست و همچنني رشط منفعتي زياده بر مال مثل اينكه حيوان او را
صفحه ٥٩٧
سوار شود اما انتفاع از بدهكار با رضايت او يب آنكه رشطي كرده باشد مانعي ندارد .
 - ٣٨قرض گرينده مال را مالك ميشود اگر چه كه در آن ترصف نناميد .
 - ٣٩قرض عقدي است الزم و رشط مدت در آن جايز است .
 - ٤٠تقسيم َدين مشرتك صحيح نيست بلكه هر چه بدست آيد بني دو رشيك است و هر چه تلف
بشود هم بني آن دو است حتي اگر تقسيم هم بكنند باز بهمني صورت است و چنني حيلهاي كه
هر يك از رشكاء سهم طلبكاري خود را به رشيكش حواله دهد كه او برود و بگريد جايز نيست و
صلح به آنچه بر ذمه اشخاص است مانعي ندارد .
 - ٤١فروش آنچه كه قبالً َدين بوده بازاي آنچه كه آنهم قبالً َدين بوده صحيح نيست رجوع شود به
حاشيه صفحه . ٥١٢
.
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 - ٤٢هر كس از شخيص طلبكار باشد و ديگري طلب او از مديون را مبتاع كمي بخرد آنگاه برود و
از بدهكار مطالبه منايد بيش از آنچه كه بصاحب دين داده بود باو منريسد و ذمه شخص بدهكار
نسبت به بقيه مال بري است .
 - ٤٣هر گاه گرو گرينده  ،رهن ( يعني گروي شخص ) را پس ندهد خود داري از پرداخت دين
جايز است .
 - ٤٤خود داري از قرض دادن منك و آتش و خمري و نان مكروه است .
 - ٤٥مستحب است كه بر قرض شاهد بگريند .
 - ٤٦هر گاه مؤمن چارهاي نداشته باشد جز آنكه براي معيشت الزم خود از تو قرض كند و تو هم
ميتواين باو قرض دهي بدون آنكه رضري بر تو وارد آيد قرض دادن بر تو واجب و امتناع ازقرض
دادن بر تو حرام است .
 - ٤٧هر گاه مردي متاعي خريد و تو از جانب او ضامنت كردي ( يعني گفتي پولش بر عهده من )
آن وقت دراهم را آورد ميگريي و مال تو است و آن مبلغ كه نزد فروشنده متاع ضامن شدهاي بر
گردن توست و از هر مايل كه خواستي باو ميدهي .
صفحه ٥٩٨
مقصد دوم
در َدين عبد است و در آن مسائيل است :
 - ١عبد منيتواند چيزي بر ذمه بگريد و نه قرض كند و نه اقرار منايد و نه بگريد و نه بدهد مگر
باجازه موالي خود .
 - ٢هر گاه آقا به بنده خود اجازه نداد كه قرض كند و او يباجازه قرض كرد ديني بر گردن موال
نيست و قرض دهنده منيتواند از موالي عبد مطالبه طلب خود را بناميد يا آنكه عبد را بكار در
جايئ وادارد تا از مزد او دين ادا شود پس اگر موالي اين عبد او را آزاد كرد بعد از آزادي از بنده
مطالبه ميكند يا اگر موال اذن داد كه كار كند و بدهي را بدهد كار ميكند و ميپردازد .
 - ٣عبد منيتواند براي موال يا براي خودش قرض كند و اگر باو اجازه قرض كردن دادهاند ظاهرا ً اين
اجازه بجهت آنست كه عادت در تجارت بر قرض دادن و قرض گرفنت جاري شده پس در اين حالت
يعني در صورت اذن بر تجارت دين او بگردن موالست و اگر مال او نزد مردم ضايع شد آن هم بر
گردن موال است .
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 - ٤اگر بنده در حاليكه موالي او باو اجازه تجارت داده قرض بكند آنگاه موال او را بفروشد يا
نفروشد در هر دو حالت دين بر گردن موالي او است .
صفحه ٥٩٩
*****
صفحه ٦٠٠
كتاب رهن
و در آن مسائيل است :
 - ١در فروش نسيه وثيقه و ضامن خواسنت جايز است .
 - ٢جايز است گرو گرفنت در پيش خريد در مورد حيوان و گندم .
 - ٣رهن يعني گرو يا وثيقه گذاشنت و گرفنت  ،براي هر َديني كه بر عهده كيس واقع شود جايز
است .
 - ٤وثيقه گرفنت از مؤمن مكروه است .
 - ٥وثيقه و رهن آنست كه تحويل گرفته شده باشد .
 - ٦وثيقه گذاشنت مال ديگري جز با اجازه او جايز نيست پس هر كس مال ديگري را گرو بگذارد
مال به صاحب مال برگردانده ميشود .
 - ٧هر كس چيزي را به رهن نزد كيس بگذارد بعد غايب شود جايز نيست كه مال او را بدون اجازه
او براي اداي ديني كه دارد بفروشند و صرب ميكنند تا برگردد و اگر طوري است كه شخص منيداند
اين مال را چه كيس نزد او برهن گذاشته و از شناخنت او هم مأيوس شود مال را ميفروشد و اگر
قيمت مساوي مال او يا كمرت شد آن را برميدارد و اگر بيشرت شد آنچه را كه زياد آمده نگه ميدارد
تا صاحب آن بيايد .
 - ٨هر كس مبريد و كاالهايئ بجا بگذارد و معلوم نيست كه آن امتعه متعلق به چه كيس هستند و
در گرو چه مبلغي باو سپرده شدهاند حكم اين امتعه مثل مال خود ميت است .
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 - ٩هر كس وثيقهاي نزد او باشد پس ضايع شود يا از بني برود خسارت بر مال راهن وارد آمده و
بايد طلب شخيص را كه وثيقه نزد او بوده بپردازد و اگر مرتهن در نگهداري آن كوتاهي كرده تا مال
از ميان رفته ضامن است .
 - ١٠هر گاه قسمتي از رهن از بني برود قسمت ديگر رهن كه باقي مانده وثيقه مال
صفحه ٦٠١
مرتهن است .
 - ١١هر گاه راهن وثيقهاي را كه خود نزد مرتهن سپرده از او عاريه بگريد و آن وثيقه نزد او تلف
شود خسارت بر عهده خود او است كه صاحب رهن است و مال شخص مرتهن كه بازاء وثيقه نزد
راهن بوده از بني منريود يعني بايد مال را پس بدهد .
 - ١٢هر گاه رهن درآمدي دارد متعلق به صاحب آن رهن است و اگر مرتهن آن درآمد را تحصيل
ميكند آن را بجاي پويل كه به راهن داده حساب ميكند و از آن كم ميكند و هر گاه از اين طريق
متام پويل را كه داده پس گرفت وثيقه راهن را باو رد ميكند .
 - ١٣جايز است كه مرتهن از رهن با اجازه راهن استفاده كند و كراهتي هم دارد .
 - ١٤هر كس كنيزي را به رهن يعني وثيقه بدهد و رسيدن بآن كنيز برايش ميرس باشد جايز است
كه با او نزدييك كند .
 - ١٥مال سواري هر گاه در رهن است مرتهن آن را سوار ميشود و كيس كه سوار آن ميشود بايد
نفقه آن را هم بدهد و شري حيوان مرهون نوشيده ميشود و هر كه شري را ميخورد بايد نفقه آن را
هم بدهد اما اگر گرو گذارنده خرج آن را ميدهد مرتهن نه ميتواند آن را سوار شود و نه شري آن را
بخورد .
 - ١٦هر كس وثيقهاي نزد او است ميتواند آن را از راهن بخرد .
 - ١٧هر گاه كيس كه به جمعي بدهكار است مفلس شود و نزد بعض آنها اجناس گرويئ داشته
باشد و نزد بعيض نداشته باشد و از دنيا برود و آنچه دارد كفايت دين او را نكند آنچه بجا گذاشته
چه در رهن باشد و چه نباشد متاماً بني طلبكاران قسمت ميشود .
 - ١٨هر كس از ميتي طلبكار بوده و دليل و شاهدي ندارد اما وثيقهاي در دست اوست و ميرتسد
ورثه طلب او را منكر شوند ميتواند از آنچه كه نزد او وثيقه است مال خود را بردارد و اگر چيزي
زياد آمد به ورثه بدهد و اگر اقرار كرده بآنچه كه در نزد او است آن را ميگريند و بر ادعايئ كه دارد
بينه يعني دليل و حجت طلب ميكنند و بعد از
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صفحه ٦٠٢
قسم حق او را ميدهند و اگر دليل و حجت نياورد و ورثه هم منكر هستند ميتواند از آنها بخواهد
كه قسم علم بخورند يعني قسم بخورند به خدا كه آنها منيدانند و علم ندارند كه اين شخص بر
ميت آنها حقي دارد .
صفحه ٦٠٣
*****
صفحه ٦٠٤
كتاب ضامنت و حواله و كفالت
و در اين كتاب سه مقصد است :
مقصد اول
در ضامن است و در آن مسائيل است :
 - ١در ضامن رشط است كه جزو اشخاص محجور نباشد مثالً طفل و ديوانه و سفيه و مملوك
منيتوانند ضامن كيس باشند .
 - ٢در ضامنت رضايت كيس كه نزد او از كيس ضامنت ميشود يا كيس كه از جانب او ضامنت
ميكنند رشط نيست .
 - ٣رشط نيست كه ضامنت كننده مضمونٌ عنه و مضمونٌ له را بتفصيل بشناسد .
 - ٤اگر ضامن از جانب شخيص بدهي او را ضامنت كرد ذمه آن شخص از حقي كه صاحب حق
داشته مربا است و از اين به بعد كيس كه ضامنت او را كردهاند مشغول الذمه ضامن است .
 - ٥اگر ضامن به نيت خري و قربة ايل الله از جانب شخص زنده يا مردهاي ضامنت كرد حقي بر
گردن كيس كه ضامن او شده ندارد .
 - ٦اگر مضمون له بداند كه ضامن مايل ندارد باز هم ضامنت صحيح است .
 - ٧جايز است كه ضامن ضامنت مدتداري بكند مثالً بگويد تا وقت حصول فالن عايدي  ،بلكه
هيچ ضامنتي نيست مگر آنكه مدتدار است ولو مدت كمي باشد .
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 - ٨هر گاه ميتي از كيس طلبكار بوده و ييك از وراث رضايت بقيه را ضامن شود ذمه مديون
فيامبني او و خداوند بري است .
 - ٩هر گاه مادر مايل داشته باشد جايز است بدهي مردي را كه به طفل او بدهكار است باو
ببخشد و حالل كند و او ضامن جلب رضايت فرزند است اما اگر مايل ندارد
صفحه ٦٠٥
كه باو بدهد يا نتواند بنحوي او را رايض كند چنني كاري براي او جايز نيست .
 - ١٠پدر ميتواند بدهكار فرزند خود را ببخشد و اگر پدر قبل از آن فرزند از دنيا رفت بدهكار در
ِح ّل است ( يعني چيزي بگردن او نيست ) .
 - ١١هر كس مايل را از طرف كيس ضامنت كرد بعد با مضمون له يعني كيس كه نزد او ضامنت
منوده با مبلغ كمرتي مصالحه منود منيتواند از مضمون عنه غري از مبلغي كه در مصالحه داده چيزي
مطالبه كند .
 - ١٢هر گاه ضامنت بخواهش مضمون عنه صورت گرفته ضامن نبايستي كه در نهايت متحمل
خسارت و غرامتي شود بلكه تحمل خسارت و غرامت بر عهده مضمون عنه است .
و اصحاب در اين كتاب فروع زيادي ذكر كردهاند كه همه آنها بدون نص خاص است و باختالف
انظار ممكن است كه تحت عمومات عاليه متعددي قرار گريند و همه آنها ظنوين هستند كه ما آنها
را حالل منيشامريم پس خودشان بآنچه بيان كردهاند داناترند .
مقصد دوم
در كفالت است و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است بر عهده گرفنت كفالتها .
 - ٢در فروش نسيه كفيل خواسنت و طلب وثيقه جايز است .
 - ٣هر كس حارض كردن شخيص را متكفل شد اگر رس موقع او را آورد كه هيچ و گر نه او را حبس
ميكنند تا شخيص را كه تكفل كرده حارض كند .
 - ٤هر كس متكفل شود شخيص را حارض منايد و تكفل كند كه خو ِد او را ميآورد آن وقت بگويد
اگر او را نياوردم فالن قدر درهم بر گردن من باشد چنني كيس متعهد آوردن هامن شخص است و
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بعد از كفالت ضامين بر گردن او نيست و هر كس بگويد فالن قدر درهم بر گردن من باشد اگر او
را نياورم او ضامن است به ضامنت مرشوط
صفحه ٦٠٦
اگر آورد كه آورده و گر نه ضامن پرداخت دراهم است .
 - ٥هر كس عمدا ً كيس را بكشد و او را باولياء مقتول بسپارند پس جامعتي بريزند و او را از دست
اولياء مقتول خالص كنند آن جامعت را حبس ميكنند تا قاتل را بياورند پس هر گاه قاتل مبريد در
حايل كه آنها در حبس هستند بايد دستجمعي ديه را به اولياء مقتول بپردازند .
 - ٦در حد كفالتي نيست ( يعني منيشود حد را بر كفيل جاري كرد ) .
مقصد سوم
در حواله است و در آن مسائيل است :
 - ١حواله دادن اشخاص محجور مثل طفل و مجنون و سفيه و مملوك جايز نيست .
 - ٢در حواله رضايت حواله دهنده و كيس كه حواله را باو ميدهند رشط است اما رضايت ٌ
محال
عليه كه حواله را بر رس او دادهاند رشط نيست .
 - ٣رشط نيست كه شخيص كه بر رس او حواله ميدهند به حواله دهنده بدهكار باشد و حواله
دادن بر رس كيس كه بريء الذمه است و بدهي ندارد جايز است .
 - ٤اگر محال عليه يعني كيس كه بر رس او حواله دادهاند در وقت حواله دادن مال داشته باشد
بعد يبپول شود دارنده حواله ديگر به حواله دهنده رجوع منيكند .
 - ٥اگر بعد از حواله دادن معلوم شد كه محال عليه ُم ِ
عرس ( يعني يبپول ) بوده است دارنده
حواله به حواله دهنده رجوع ميكند .
 - ٦هر گاه مردي دينارهايئ از كيس طلبكار باشد و بر رس او چند دينار حواله دهد جايز است كه
در صورت رضايت ٌ
محال عليه با آن حواله بجاي دينار درهم بگريد  .و علامء در اينجا بحسب
اختالف نظرهايئ كه داشتهاند فروعي ذكر كردهاند كه ما احتياجي بآنها نداريم و خود بآنچه
گفتهاند داناترند .
صفحه ٦٠٧
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*****
صفحه ٦٠٨
كتاب َح ْجر و تَفليس َح ْجر مبعني منع است و در اينجا مقصود از آن منع از ترصف در اموال است
و ت َفليس يعني كيس را در عداد اشخاص مفلس و يبچيز قرار دادن و حكم منودن بافالس او  .م .

و در آن مسائيل است :
 - ١پرسبچه و دخرتبچه تا قبل از رسيدن به حد ادراك از ترصف در اموال خودشان منع ميشوند و
حد ادراك پرس متام شدن سيزده سال و وارد شدن در چهارده است و حد ادراك دخرتبچه متام شدن
نه سال و ورود به ده سالگي است .
 - ٢سفيه محجور است يعني از ترصف در مال او را بازميدارند و او كيس است كه مال را از بني
ميربد و در آن جاها كه ُعقال اموالشان را رصف ميكنند مال را رصف منيكند و مناط در تعيني
سفاهت عرف است پس و ّيل شخص سفيه مال را بدست او منيدهد تا عقل پيدا كند و مال را فاسد
و ضايع نكند .
 - ٣در افساد مال فرقي نيست بني اينكه بر خالف رويه معمول اشخاص عاقل عمل كند يا مال را
رصف در معصيتها و لهو و لعب منايد و يا بپردازد و عطا كند و ببخشد يا در صدقات و طاعات
رصف كند بطوري كه خود و اشخاص واجب النفقه خود را فقري كند پس هر يك از اين كارها را كه
انجام داد و از طريقهاي كه رشع دعوت بآن كرده بريون رفت و داخل در ارساف و تبذير و تضييع
شد اين شخص سفيه و از شيمه و عادت عاقالن خارج است و سزاوار است كه او را محجور منايند
چون مال خدا را فاسد و ضايع ميكند .
 - ٤مجنون را ممنوع از ترصف در مال ميكنند تا افاقه حاصل كند يا جنونش برطرف شود .
 - ٥وصيت كننده از وصيت به بيش از ثلث منع شده و وصيت او در بيشرت از ثلث نافذ
صفحه ٦٠٩
نيست مگر بتأييد ورثه .
 - ٦عبد در آنچه كه بدست آورد محجور است و مال او متعلق مبوال است و خود مالك چيزي
منيشود .
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 - ٧مكاتب مرشوط بندهاي كه با او قرار گذاشتهاند كه كار كند و فالن مبلغ تا فالن موعد بياورد و
آزاد شود  .م .
محجور است تا متام تعهد خود را بپردازد پس در حقيقت مالك چيزي منيشود و در آنچه كه بدست
آورد و تحصيل منايد منيتواند ترصف كند .
 - ٨بدهكار هر گاه مامطله ميكند و از اداي دين رس باز ميزند و طلب طلبكاران را منيدهد امام او
را گرفته و حبس ميناميد و مال او را بني طلبكاران قسمت ميكند اگر چيزي زياد آمد به خود او
ميدهد و اگر مال مساوي طلب طلبكاران بود حق آنها را كامل ميدهد و اگر كم آمد به نسبت
حصهها تقسيم ميكند و آنچه از احكام حجر و رشوط و فروع آن ذكر كردهاند خايل از نص است و
دخيل مبا ندارد .
 - ٩مديون از اكل و رشب و ساير ترصفات خود كه با اقتصاد ( يعني ميانهروي ) انجام ميدهد منع
منيشود جز آنكه هر گاه طلبكاران مطالبه طلب خود را كردند و مامطله منود ( يعني امروز و فردا
كرد ) و جواب درستي نداد و آنها نزد حاكم مرافعه منودند حاكم او را حبس ميكند و مال او را
قسمت ميناميد .
 - ١٠هر كس از كيس كه مفلس شده طلبكار است و جامعت ديگري هم از آن مفلس طلب دارند
و جامعت بدفعات حقوق خود را از او گرفتهاند و اينك مفلس شده اين شخص طلبكار بايد رجوع
بآن بدهكار منايد و آن بدهكار هم رجوع به جامعت طلبكاران كرده و سهم اين يك نفر را از آنها
گرفته باو ميدهد .
 - ١١هر گاه مديون فوت كند و تركه او كفاف قرض او را منيدهد ماترك بني طلبكاران به نسبت
سهام آنها قسمت ميشود و اگر كيس از طلبكاران عني مال خود را يافت آن را برميدارد و طلبكاران
آن را تقسيم منيكنند و همچنني هر گاه بدهكار زنده باشد و طلبكاري عني مال خود را ديد آن را
برميدارد و طلبكاران ديگر نبايد با
صفحه ٦١٠
او به نسبت حصه خود رشيك شوند .
 - ١٢بدهكاري كه از پرداخت دين خود رس باز زده و بدهي خود را منيدهد حبس ميشود و درباره
اموال و حال او تجسس ميكنند اگر مفلس و يبچيز است او را رها ميكنند و اگر طلبكاران بخواهند
او را بكاري وادارند كه از او ساخته است واميدارند و اگر براي او ممكن نباشد كه كاري كند او را
رها ميكنند و مطالبه از چنني كيس حالل نيست و اگر مايل داشته باشد بني طلبكاران بقدر حقوق
آنها يا به نسبت حقوقي كه دارند تقسيم ميشود .
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صفحه ٦١١
*****
صفحه ٦١٢
كتاب لقطه
و در آن مسائيل است :
 - ١برداشنت لقطه يعني شيئي كه در جايئ پيدا ميشود مكروه است چونكه آن گم شده مؤمن است
و آن لهيبي است از آتش جهنم .
 - ٢گم شده را بدون توصيف و تعريف براي مردم منيخورند مگر گمراهان .
 - ٣فقري و غني حكم آنها در برداشنت شيئي كه در جايئ پيدا ميكنند يكسان است .
 - ٤لقطه حرم كراهت برداشنت آن از ساير بالد شديدتر است پس نه بآن دست ميزنند و نه پا تا
وقتي كه صاحبش بيايد و آن رابردارد .
 - ٥هر كس كنيزي بيابد نزدييك با او برايش حالل نيست بيل هر گاه خرج او را داد اگر دانست كه
مملوك است جايز است بهامن مبلغ كه خرج او كرده او را بفروشد و اين در صوريت است كه
صاحب او را نيابد .
 - ٦هر كس غالمي را يافته او را همراه خود بربد و غالم از او بگريزد در گريخنت عبد تعهدي و
خساريت بر گردن او واقع منيشود و اگر صاحب غالم با او بنزاع پرداخت التقاط كننده قسم ميخورد
به خدايئ كه جز او خدايئ نيست كه او جامه آن غالم را از تن او بريون نياورده و چيزي از آنچه با
او بوده برنداشته و او را نفروخته و در مورد بازگرداندن او به صاحبش سهلانگاري نكرده پس اگر
قسم خورد ضامن چيزي نيست .
 - ٧طفيل كه او را در جايئ گذاردهاند و كيس او را يافته آزاد است و چون بزرگ شود اگر بخواهد
هامن كس را كه يابنده اوست و او را بزرگ كرده و ّيل خود ميگريد و گر نه خرجي را كه او منوده
است باو ميدهد و مريود و هر كس را خواست ويل ميگريد و اگر چيزي ندارد كه بدهد آنچه كه
يابنده خرج او كرده صدقهاي ميشود كه باو داده .
 - ٨پرس يا دخرتي كه در جايئ پيدا شدهاند و كيس آنها را برداشته خريد و فروش
صفحه ٦١٣
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منيشوند چونكه آنها آزادند و تو ميتواين در مقابل نفقهاي كه بآنها دادهاي اگر چيزي ندارند كه بتو
بدهند از آنها كار و خدمت بخواهي .
 - ٩هر كس در محيل كه بيم تلف مريود گوسفندي پيدا كند جايز است كه آن را برداشته و متلك
منايد و اين عمل كراهت دارد اما سه روز تعريف و توصيف آن را ميناميد در هامن حدود كه آن را
يافته پس اگر شناخته شد آن را بصاحبش رد ميكند و گر نه آن را ميخورد و او ضامن است كه هر
گاه صاحب آن آمد قيمت گوسفند را باو بپردازد .
 - ١٠هر كس شرتي بيابد اگر در چراگاهي است گرفنت آن براي او جايز نيست .
 - ١١هر كس چهارپايئ را در محيل كه آب و مرتع و امنيت است بگذارد آن چارپا مال اوست هر
وقت خواست آن را ميگريد لكن اگر آن را در محيل كه ضايع ميشود ول كرد جايئ كه آب و مرتع
نيست آن چارپا متعلق به كيس است كه آن را احيا كند و همچنني اگر صاحبان آن آن را رها كرده
باشند يا از علف و نفقه آن عاجز مانده باشند آن چارپا متعلق به كيس است كه آن را احيا كند .
 - ١٢هر كس در بياباين به مال يا شرتي برخورد كه از رفنت بازمانده و هامنجا ايستاده است و
صاحبش آن را رها كرده است چون دنبال او راه منيآمده پس اگر ديگري آن را بگريد و بآن رسيدگي
كند و نفقه بدهد تا از حالت درماندگي و از مردن نجات يابد آن شرت متعلق باوست و صاحب اول
آن حقي بر شرت ندارد و آن براي يابنده مثل مايل است كه بر او حالل كرده باشند .
 - ١٣هر گاه سفرهاي در راهي يافت شود گسرتده و در آن گوشت يا نان يا پنري يا تخم مرغهايئ
باشد و كاردي هم در آن باشد محتويات آن را قيمت منوده آنها را ميخورند چونكه اين چيزها فاسد
شدين هستند و منيشود آنها را نگاه داشت بعد از آن بايد آن مال را توصيف و تعريف كنند و اگر
طالب آن آمد قيمت را باو ميدهند و سفرهاي كه اين امتعه در آن بوده و همچنني كارد را نگه
ميدارند كه پيدا شدن آنها را اعالم و تعريف منايند .
صفحه ٦١٤
 - ١٤لقطه حرم يكسال تعريف و توصيف ميشود اگر صاحبش پيدا شد كه باو رد ميشود و گر نه
آن را صدقه ميدهند .
 - ١٥اگر در حرم ديناري بدون نقش پيدا شد به يابنده آن اجازه داده شده كه بدون تعريف و
توصيف براي ديگران آن را متلك كند .
 - ١٦هر كه در خانهاي از خانههاي مكه مايل را كه دفن شده بيابد درباره آن از اهل خانه سؤال
ميكند اگر آن را شناختند بآنها ميدهد و گر نه آن را صدقه ميدهد .
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 - ١٧هر كس در خانه خود چيزي پيدا كند اگر ديگري هم بآن خانه آمد و رفت ميكرده اين مال
لقطهاي است كه يكسال تعريف و توصيف ميشود اگر شناخته شد كه به صاحبش رد ميشود و گر
نه در صورت متايل آن را متلك ميكند و اگر هيچ كس داخل خانه او منيشده آن مال رزقي است كه
خدا باو داده و همني طور است كيس كه در صندوق خود چيزي پيدا كند اگر ديگري هم بآن
صندوق دست ميزده اين لقطهاي است و گر نه آن رزقي است كه خدا براي او فرستاده .
 - ١٨هر كس مايل را پيدا كند در خانهاي كه مسكوين است و اهيل دارد آن مال را بر ايشان تعريف
ميكند اگر شناختند آن را بايشان ميدهد و اگر غري آن اشخاص كيس بآن خانه آمد و رفت ميكرده
براي او هم تعريف ميكند اگر شناخت كه مال اوست و گر نه خود آن را متلك ميناميد و اما اگر
خانه خرابه و غري مسكوين است مايل كه پيدا شده متعلق به يابنده است و روايت شده در كيس كه
دراهمي در خرابهاي بيابد كه آنها را تعريف منايد اگر كيس پيدا شد كه آنها را شناخت كه مال
اوست و اال خودش از آنها برخوردار ميشود و شك نيست كه اين تعريف كردن در خرابهاي كه
محل آمد و رفت و در مجاورت خانههاي مسكوين است بهرت و باحتياط نزديكرت است .
 - ١٩هر كس مايل پيدا بكند از يك درهم كمرت آن مال متعلق بخودش است و تعريف منيكند هر
كجا كه باشد .
 - ٢٠هر كس شرتي يا گاوي بخرد و چون آن را ذبح كند در شكمش كيسهاي بيابد كه در آن
درهمها يا دينارها و يا جواهري است اشياء يافت شده را براي فروشنده
صفحه ٦١٥
توصيف ميكند اگر نتوانست بشناسد آن يشء مال اوست خدا باو روزي داده .
 - ٢١هر كس ماهي بخرد و در شكم آن مايل پيدا كند رزقي است كه خدا داده و مال خودش است
.
 - ٢٢هر گاه كشتياي با محموله آن غرق شود هر چه از كاالهاي آن را دريا بساحل بيندازد متعلق
بصاحبان آن است و ايشان بآن مال سزاوارترند و هر چه كه صاحبان آن از آن مأيوس شده و آن را
ترك منودند و مردم با غوايص بريون آوردند آنچه كه بريون آمده متعلق بكيس است كه غوايص منوده
و بريون آورده است .
 - ٢٣برداشنت عصا يا چويب كه بآن جوال را ميبندند ( در كرمان كِالك ميگويند ) يا ميخ چويب و
ريسامن و يا پابند و امثال اينها كه داراي اهميت چنداين نيستند و هر گاه گم بشوند صاحب آنها
دنبال آنها منيگردد مانعي ندارد و اما مثل نعلني و ظرف پوستي و شالق هر گاه در جايئ ديده شود
نبايد بآن دست بزنند و اگر آن را بردارند لقطه است .
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 - ٢٤هرچه دزد نزد تو وديعه بگذارد در حايل كه ميداين مال مردم است آن را به دزد پس مده و
اگر صاحبان آن را شناختي بآنها بده و گر نه در دست تو مبنزله لقطه است كه يكسال تعريف و
توصيف ميكني اگر بصاحب آن برخوردي كه هيچ و گر نه آن را صدقه ميدهي آنگاه اگر بعد از آن
صاحبش آمد او را مخري ميكني بني اينكه اجر صدقه مال او باشد يا آنكه غرامت او را بدهي و اجر
مال تو باشد .
 - ٢٥لقطه بطور مطلق واجب است كه يكسال تعريف شود اگر صاحبش آمد آن را باو ميدهند و
گر نه يابنده در صورت متايل آن را متلك منوده جزو مال خود قرار ميدهد و اگر خواست آن را
صدقه ميدهد و اگر كيس كه در طلب آن است آمد او ضامن پس دادن است و هنگامي كه براي
مال خود وصيت ميكند اين مطلب را هم ذكر ميكند و معني تعريف يكسال اين است كه عرفاً
بگويند يكسال است كه فالنكس اين مال پيدا شده را تعريف ميكند و در رشع تعريف و توضيحي
براي كيفيت تعريف لقطه نيست .
صفحه ٦١٦
 - ٢٦اگر نيت كرده باشد كه بعد از تعريف هر گاه صاحب مال پيدا نشد آنرا صدقه بدهد واجب
نيست كه فورا ً بعد از تعريف اقدام به صدقه دادن مال منايد .
 - ٢٧سزاوار است كه تعريف در مجامع عمومي باشد .
 - ٢٨هر گاه رفيق راهي داشته بايش و از تو جدا شود و ببيني كه قدري از متاع او پيش تو مانده و
آن شخص را منيشنايس و شهر و واليت او را منيداين قيمت آن متاع را بشيعيان صدقه بده .
 - ٢٩هر كس در حرم مايل پيدا كند تعريف ميكند اگر كيس كه در پي آن باشد يافت نشد آن را به
خانواده مسلامين صدقه ميدهد .
 - ٣٠هر كس در حرم ديناري بيابد و پس از آن ديناري ديگر و آنگاه دينار ديگري اگر آنها را
تعريف كرد و كيس را نيافت كه بشناسد در صوريت كه محتاج باشد سومي را صدقه ميدهد و اگر
غني است همه را صدقه ميدهد .
 - ٣١مملوك خودش مالك چيزي منيشود پس لقطه را برمنيدارد و اگر كه برداشت مالك او يك سال
آن مال را تعريف ميكند اگر طالب آن آمد مال را باو ميدهد و گر نه در مال او ميامند پس اگر
فوت كرد ورثه او آن را نگاه ميدارند اگرطالب آن يشء آمد باو ميدهند و گر نه جزو اموال ايشان
ميشود و متعلق بآنها است .
صفحه ٦١٧
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*****
صفحه ٦١٨
كتاب غصب
و در آن مسائيل است :
 - ١براي احدي حالل نيست كه در مال غري بدون اذن او ترصف منايد .
 - ٢جايز نيست كه به همسايه خيانت منوده و به زمني او تجاوز كنند و آنرا بناحق بگريند ولو بقدر
يك وجب باشد .
 - ٣مال هيچ شخص مؤمني بدون اجازه او بر ديگري حالل نيست .
 - ٤هرچه كه صاحبش آنرا رها كرده و از آن اعراض كند در واقع آنرا براي هر كس كه بآن دست
يابد مباح منوده مثالً كيس كه مايل يا شرتي را در بياباين بيابد كه از پا افتاده و مانده شده و
صاحبش آن را رها كرده و پي آن نيامده و اين يابنده آن را بگريد و مواظبت منايد و خوراك دهد تا
از درماندگي و مردن نجات يابد آن حيوان متعلق باو است و صاحب اول راهي بآن ندارد و اين
مبنزله مايل است كه باين شخص اجازه داده باشند كه آنرا براي خود بردارد .
 - ٥هيچ منازي در لباس و يا مكان غصبي قبول منيشود و همني طور حج و ديگر طاعات هر گاه با
مال حرام باشد قبول منيشود .
 - ٦روايت شده چهار چيز در چهار چيز جايز منيباشد  :مايل كه از خيانت حاصل شود و مايل كه از
ترصف غري مجاز در غنائم و خراج بدست آيد و اموال مرسوقه و اموال حاصله از ربوا كه رصف اين
اموال در حج و عمره و جهاد و صدقه جايز نيست .
 - ٧خريدن مال مرسوقه و مايل كه بخيانت تحصيل شده هر گاه آنرا شناختي جايز نيست .
 - ٨خريدن از عاميل كه به مردم ظلم ميكنند هر گاه نداين جنيس كه ميخري عيناً مال حرامي است
اشكايل ندارد .
 - ٩غصب برگردانده ميشود هر جا كه باشد و حاكم حكم ميكند كه آن را برگردانند و
صفحه ٦١٩
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اگر عني مال تلف شود حكم ميكند كه مثل آن يا قيمت آن را بطوري كه صاحب آن رايض شود باو
برگردانند .
 - ١٠هر كس مال دزدي نزد او پيدا شود آن مال را بالعوض از او ميگريند آنگاه اگر اقامه دليل و
شاهد منود كه فالنكس مبن فروخته براي دريافت قيمت بايد بآن شخص رجوع كند و اگر نتوانست
كه ثابت كند زيان را متحمل ميشود .
 - ١١هر كس مال ديگري را تصاحب كند واجب است كه آن مال را بصاحبش رد منايد .
 - ١٢هر كس به كيس ظلم كند و موفق بر جربان نشود نزد خداوند استغفار منايد كه استغفار كفاره
آن ميشود .
 - ١٣نجايت نيست براي كيس كه متويل امر بالد و عباد ميشود تا آنكه حق هر ذيحقي را باو رد كند
.
 - ١٤خوردن مال يتيم از روي ظلم جايز نيست .
 - ١٥غاصب را حبس ميكنند تا مال مغصوب را پس بدهد و همينطور كيس كه مال يتيم را از روي
ظلم خورده حبس ميشود تا عوض آن را به يتيم بدهد و همينطور هر كس كه بر امانتي او را امني
بشمرند و او امانت را بخورد حبس ميشود تا عوض را بدهد و اگر چيزي از مال او را يافتند
ميفروشند و عوض را برميدارند خواه آن شخص حارض باشد خواه نباشد .
 - ١٦هر كس كنيزي را غصب منوده و اوالد دار منايد كنيز و ولد را بصاحب آن برميگرداند و
همچنني عوض انتفاع از خدمت و شري و استفاده از كنيز را به صاحب او ميپردازد .
 - ١٧هر كس چارپايئ كرايه كرد كه تا محل خايص برود و از آن اندازه بيشرت رفت كرايه راهي كه
بيشرت از قرارداد پيموده بر گردن اوست .
 - ١٨هر كس چارپايئ را كه غصب كرده علف دهد طلبي از صاحب مال ندارد .
 - ١٩هر گاه شخيص چارپايئ كرايه كرد كه تا محل معيني برود و از آن محل گذشت
صفحه ٦٢٠
آنگاه مال هالك شد بايد قيمت چارپا را برنخ روزي كه خالف رشط كرده و از محل معني گذشته
بپردازد .
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 - ٢٠هر كس چارپايئ را براي رفنت مبحيل كرايه كرد و از آن جا گذشت پس چارپا دچار شكستگي
شد يا از زحمت بار زخم و قرحه پيدا كرد بايد روزي كه آن را پس ميدهد ما به التفاوت قيمت
حال صحت و عيب را نيز بصاحبش بپردازد .
 - ٢١هر گاه در قيمت نزاع كنند حكم در اين مورد اين است كه صاحب چارپا شهودي بياورد كه
قيمت آن چنني و چنان بوده يا صاحب چارپا قسم ميخورد و پرداخت تفاوت قيمت بر مستأجر
الزم ميشود و اگر صاحب چارپا قسم را به مستأجر واگذار كرد كه او قسم بخورد و مستأجر بر
نرخي كه خودش ميگويد قسم خورد بايد هامن را بپردازد .
 - ٢٢هر كس بر عليه او از روي ظلم و جور قضاويت شد و حكمي صادر گرديد و او ندانست كه
اين حكم موافق حق نيست و به خيال آنكه حكم صحيح همني است با طرف دعواي خود مصالحه
منود اين مصالحه قابل اعتنا نيست و اگر بعد از حصول علم به حق خودش مصالحه منود مصالحه
او حق است و درست .
 - ٢٣هر كه در زمني غري  ،زراعت يا غرس درخت منايد صاحب زمني حق دارد كرايه زمني خود را
بگريد و زارع يا غارس اگر بخواهد زراعت و اشجار خود را ميكند و بجاي ديگر ميربد و يا آنكه
صاحب زمني آنها را ميخرد و خرجكرد او را حساب ميكند يا كرايه زمني خود را گرفته اجازه ميدهد
كه تا موقع معيني با توافق طرفني آن زرع و غرس باقي باشد و حكم ساخنت بنا در زمني غري هم
همينطور است .
 - ٢٤ابطال و از بني بردن حق هيچ مسلامين و بردن حق او جايز نيست و واجب است كه حق
مسلامن را زنده كنند .
 - ٢٥مسلامن خودش به مال خود سزاوارتر است تا ديگري و هر كجا آن را يافت برميدارد .
 - ٢٦جايز نيست كه مسلامن را بدون مزد بكار وادارند .
صفحه ٦٢١
 - ٢٧در هيچ امري نبايد با مسلامن با غلظت و تندي و درشتي رفتار منايند .
 - ٢٨هر كس بيشرت از حق و مزد خود درخواست كند از حق تجاوز منوده .
و اين مسائل مواردي است كه در آنها نص وارد شده و اصحاب فروع بسياري ذكر كردهاند كه چون
خايل از نص است و من علمي بآنچه كه نص در آن وارد نشده ندارم از ذكر آنها اعراض منودم و
حول و قوهاي نيست مگر از خداوند  ،پروردگارا تو منزهي ما علمي نداريم جز آنچه كه تو مبا
تعليم فرمودي بدرستيكه اين تو هستي كه عليم و حكيمي .
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*****
صفحه ٦٢٢
كتاب مطاعم
و در آن چند مائده است :
مائده اول
در چيزهايئ است كه از خوردن آنها منع شده و در آن مسائيل است :
 - ١ميته حرام است و آن هر حيواين است كه مبرگ عادي خود مرده باشد و از ميته حساب ميشود
حيواين كه ريسامن او بر گردنش تابيده بطوري كه منجر مبردن آن شده و حيواين كه شدت بيامري
او را طوري انداخته كه ديگر حركتي ندارد و حيواين كه از جاي بلندي سقوط كرده يا در چاه افتاده
و مرده و حيواين كه حيوان ديگر باو شاخ زده و او را كشته است و حيواين كه درندهاي بآن حمله
كرده و چيزي از آن خورده و آن حيوان مرده است كه همه اينها خوردنشان حرام است .
 - ٢ملحق مبيته است حيواين كه بتپرستان بر ن ُُصب قرباين كنند كه سنگي است يا بتي چون اسم
خدا را وقت ذبح آن نربدهاند بلكه اگر براي بتان هم نباشد و اسم خدا را بر آن نربده باشند ملحق
به ميته است .
 - ٣حيوانايت كه مسخ شدهاند حرامند و آنها عبارتند از  :خوك  ،ميمون  ،موش  ،چلپاسه  ،خرگوش ،
سگ  ،و وبر كه نوعي خرگوش كوهي است كه سم دارد و گوش و دم آن كوتاه است و  ،ورل كه
سوسامر بزرگي است و ج ّري كه يكنوع ماهي است كه اعضايئ شبيه سبيل دارد و بآن اسبييل هم
ميگويند و ماهي زمري كه بالههاي سهپرهاي دارد و داراي سه خار در پشت و يك خار در زير شكم
است  ،و مارماهي و فيل و خرس و عقرب و عنكبوت و دعموص كه كرمي است سياه و در جايئ كه
آب فرو رفته پيدا ميشود و بآن چمچهليزك يا كفچهليزك ميگويند  ،و وطواط  ،و زهره كه نوعي
دواب بحر است و
ماهي است و سهيل كه آنهم چنانچه از خربي ظاهر است از ّ
صفحه ٦٢٣
خارپشت و طاووس و گرگ و سوسامر و زنبور و خفاش و پشه و شپش و عنقا اينها حيوانايت
هستند كه درباره آنها نص رسيده و گر نه بنا بر آنچه روايت شده حيوانات مسخ شده بسيارند .
 - ٤حيوانات سبع و درنده حرامند و سبع هر حيواين است كه نيش بلند دارد يا هر مرغي كه
ِمخلب دارد يعني پنجههايئ كه با آن شكار را ميگريد و او را مجروح ميكند چون اين درندگان
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مردارخوارند و از جمله سباع گربه است و خز و آن حيواين است كه در خشيك ميچرد و در آب
منزل ميكند .
 - ٥خوردن سنجاب و فَ َنك ( كه نوعي روباه كوچك است ) و سمور و لكلك حالل نيست .
 - ٦حرام است خوردن آنچه كه زهر داشته باشد و به بدن رضر برساند .
 - ٧در بني مرغان ِسباع ( يعني درندگان ) از آنها حرامند و همچنني مرغهايئ كه سنگدان و
چينهدان و سيخ پشت پا نداشته باشند و اگر ييك از اينها را داشته باشد حالل است و همچنني
مرغاين كه بيشرت پرواز آنها با بالهاي باز بدون پر زدن صورت ميگريد حرامند .
 - ٨گوشت همه انواع كالغ حرام است .
 - ٩حكم تخم مرغ تابع مرغي است كه آن تخم را گذاشته و اگر تخمي باشد و معلوم نباشد كه
تخم چه مرغي است اگر دو طرف آن با هم فرق دارد و قرينه نيست خورده ميشود و اين در مورد
تخم مرغ يك اصل است و روايت شده تخم خروسهاي آيب حالل نيست .
 - ١٠مرغهاي آيب سبع نيستند ولو آنكه ماهي بخورند پس آنها هم هر گاه سنگدان يا چينهدان يا
سيخ پشت پا داشته باشند حالل هستند .
رصد ( كه
 - ١١حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله نهي فرمودهاند از كشنت زنبور عسل و مورچه و ُ َ
مرغ شكاري كوچيك است از گنجشك بزرگرت و رس بزرگي دارد با سينه سفيد و پشت سبز ) و
هدهد و پرستو و َوبْر كه شبيه موشهاي خرمايئ كوهي
صفحه ٦٢٤
است .
 - ١٢از ماهياين كه حرام هستند ج ّري است بآن حنكليس نيز ميگويند و توضيح آن گذشت  .م .
و مارماهي و زمري و زهو ( و آن نوعي ماهي است كه فلس ندارد ) و هر ماهي كه فلس نداشته
باشد و روايت شده در مورد ماهي كه آنچه اندازه دو طرفش يعني دم و رس او اختالف دارد بخور
چون فلسهاي ماهي ممكن است به سائيده شدن به جايئ ريخته باشد .
 - ١٣ماهيهايئ كه آب فرو رفته و در خشيك مانده و مردهاند يا ماهياين كه مردهاند و بعد دريا آنها
را بريون انداخته يا روي آب آمدهاند درحايل كه مردهاند حرامند .
 - ١٤آنچه كه در درياست و زميني آن حرام است خوردن آن حرام ميباشد .
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 - ١٥ماهي كه ماري آن را بلعيده و دوباره زنده بريون انداخته و پوست آن كنده شده خورده
منيشود اما اگر پوست آن كنده نشده خوردن آن مانعي ندارد .
 - ١٦اگر ماهي ماهي ديگر را بخورد و باز بريون بياندازد و اين ماهي فلس داشته باشد خورده
ميشود و روايت شده چيزي كه در شكم ماهي است خورده منيشود چون طعمه اوست .
 - ١٧هر كس ماهي پيدا كند و نداند آيا پاك است يا نه آن را در آب مياندازد اگر روي آب آمد و
شكمش باال بود ذكيه نيست و اگر پشتش بطرف باال بود ذكيه است و هر كه گوشتي بيابد كه
منيداند تذكيه شده يا ميته است آن را روي آتش مياندازد اگر منقبض شد معلوم ميشود ذبح شده
بوده و اگر سست شد و وارفت ميته است .
 - ١٨هر گاه ج ّري ( كه يك نوع ماهي است شبيه به مارماهي ) همراه با ماهي حاليل به سيخ باشد
( مقصود سيخهايئ است كه بطور عمودي كنار آتش ميگذارند ) آنچه باالي جري است خورده
ميشود و آنچه از آب جري بر روي آن جاري شده دور انداخته ميشود و همني طور است طحال كه
هر گاه سوراخ شده يا شكافته شده باشد و از آب آن بر روي چيزي جاري شود آن را منيخورند .
 - ١٩خوردن حرشات االرض حالل نيست و آنها حرشايت هستند كه در سوراخهاي
صفحه ٦٢٥
زمني زندگي ميكنند .
 - ٢٠هر گاه برهاي شري خويك را بخورد آن را ميبندند و هفت روز غذاي پاكيزه ميدهند بعد
گوشت آن را ميخورند و اگر بزي باشد كه با شري خوك مادهاي تغذيه كند تا بزرگ شود آنگاه در
گلهاي با مادهاي جفت شود و بچه بياورد آنچه شناخته شود كه از نسل اوست از آن اجتناب
ميشود و آنچه كه شناخته نشد حالل است .
 - ٢١گوشت حيوان نجاستخوار و شري آن اگر صاحب شري باشد و تخم تخمگذار آن حرام است و
اگر غري از نجاست خوراك ديگري هم ميخورده اشكايل ندارد و ظاهر اين است كه نجاستخوار
بودن حيوان به هر نجاستي كه باشد محقق ميشود .
 - ٢٢حيوان نجاستخوار را با چند روز كه غذاي پاكيزه باو ميدهند پاك ميكنند و اين عمل را
استربا ميگويند پس شرت نجاستخوار را چهل روز استربا ميكنند و گاو را يس روز و روايت شده
بيست روز و گوسفند را هفت روز و روايت شده ده روز و روايت شده چهارده روز و مرغايب
نجاستخوار را سه روز و در روايتي پنج روز و در روايتي شش روز و بروايتي هفت روز استربا
ميكنند و مرغ را يك روز تا شب و روايت شده سه روز و ماهي نجاستخوار را يك روز و يك شب
غذاي پاكيزه ميدهند تا پاك شود .
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 - ٢٣هر گاه گوسفندي بول بخورد آن وقت آن را ذبح كنند آنچه در شكم اوست شسته ميشود و
ديگر عيبي ندارد و همچنني هر گاه نجاست خورده باشد مادام كه جالّله نشده باشد ( يعني عادت
به خوردن نجاست پيدا نكرده باشد ) كه آن غذاي او شده باشد .
 - ٢٤هر گاه گوسفندي خمر بنوشد تا مست شود بعد در هامن حال ذبح شود آنچه در شكم
اوست خورده منيشود .
 - ٢٥حيواين كه با او جمع ميشدهاند نه گوشت آن حالل است و نه شري آن و اگر شناخته شود آن
را ذبح ميكنند و ميسوزانند و اگر شناخته نشود گله را نصف كرده قرعه مياندازند و همني طور
ادامه ميدهند تا ييك خارج شود .
صفحه ٦٢٦
 - ٢٦از حيوان ذبح شده نُه چيز حرام است  :خون  ،طحال  ،دنبالن و آلت حيوان نر و مثانه و
زَهره و رحم و مدفوع و مو .
 - ٢٧يازده چيز در ذبيحه مكروه است  :نخاع  ،غدد ُ ،سم  ،شاخ  ،فرج  ،گوشهاي قلب  ،و آن
پيهاي زرد رنگ ( كه از پشت و گردن ميگذرد ) و پوست و استخوان و سياهي چشمها و دانهاي
كه در مغز رس است .
 - ٢٨مغز استخوان خوردنش مانعي ندارد و در روايت ضعيفي آمده كه مكروه است .
 - ٢٩هر گاه قطعهاي از دنبه گوسفند زنده قطع شود ميته است و حرام .
 - ٣٠هر كس مضطر و ناچار شود كه چيزي از محرمات را بخورد بقدر رفع رضورت جايز است و
در قرآن جواز براي غري باغي و عادي وارد شده و روايت شده كه عادي سارق است و باغي كيس
است كه دنبال صيد مريود پس بر آن دو در حال اضطرار مثل وقت اختيار حرام است چون سفر
آنها باطل است و از آن نهي شده و در طريق عصيان مضطر شدهاند پس بر آنها حرام شده كه آنها
را از معصيت منع منايند و روايت شده غري باغي يعني بغي و ظلم كننده بر امام مسلمني و عادي
يعني كسيكه با معصيت  ،تعدي از طريق اهل حق ميكند و شايد اين بجهت آن باشد كه بر امثال
ايشان خوردن هر حاليل حرام است چه برسد به حرام .
مائده دوم
در آنچه كه خورده ميشود از ميانه حيوانات ولو آنكه مكروه باشد و مطالبي كه متعلق بآن است و
در آن مسائيل است :
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 - ١زوجهاي هشت گانه حالل هستند و آنها عبارتند از نر و ماده گوسفند ميشينه اهيل و نر و
ماده وحيش آن و نر و ماده بزينه اهيل و نر و ماده وحيش آن و نر و ماده گاو اهيل و نر و ماده
وحيش آن و نر و ماده شرت عراب كه غري خراساين را ميگويند و نر و ماده شرت بخايت يعني خراساين .
 - ٢از ذبح اسب و اسرت و االغ بخاطر آنكه مورد استفاده سواري و باربري هستند نهي
صفحه ٦٢٧
شده و گر نه خوردن گوشت آنها مانعي ندارد پس ذبح منيشوند مگر هنگام رضورت .
 - ٣گوشت كبوتر پرپا حالل است .
 - ٤گوشت گورخر حالل است ( در منت يحمور آمده و يحمور بر گوزن هم اطالق ميشود ) .
 - ٥گوشت حيوان نر در موسم جفتگريي كه ميل به ماده منوده مكروه است .
 - ٦گوشت بزغالهاي كه از زين شري ميخورد منعي ندارد و شري دادن زن ببزغاله مكروه است .
 - ٧شري حيوان مرده و مايه پنري آن و اگر مرغ است تخم آن و آغوز و مو و پشم و كرك و شاخ و
دندان نيش و سم و پر و هر چيزي كه مريويد و هر چه از آن حيوان كه حيوة در آن نبوده پاك
است .
 - ٨هر گاه چيزي از اينها كه ذكر شد از حيوان مرده كنده شود آن را ميشويند و پاك است و اگر
چيده شود احتياجي به شسنت ندارد .
 - ٩پرهايئ كه از مرغ و دم طاووس ميكنند و موهايئ كه از يال اسب و دم آن كنده باشند و
استخوانهاي فيل كه در وقت حيات يا بعد از مردن آن قطع شود اشكايل در آنها نيست .
 - ١٠در اموري كه طهارت در آنها رشط است از پوست ميته نبايد استفاده كنند اما در غري آن امور
مانعي ندارد لكن اصوالً استعامل پوست ميته ( يعني حيواين كه تذكيه نشده ) كراهتي دارد .
 - ١١درباره سقنقور با آنكه مخلب يعني پنجه و دم دارد روايت شده هر گاه فلس داشته باشد
مانعي از آن نيست .
 - ١٢خوردن ماهيهاي كنعت و ابالمي و طرباين و طمر مانعي ندارد .
 - ١٣ميگو حالل است .
 - ١٤هر حيوان دريايئ كه زميني آن خورده ميشود خوردن آن جايز است .
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صفحه ٦٢٨
مائده سوم
در ساير خوراكيها است و پارهاي مسائل متعلقه بآنها و در آن مسائيل است :
 - ١جايز نيست خوردن طعام اهل ذمه ( يعني آن جامعت از يهود و نصا ٰري كه در بالد مسلمني در
ذمه اسالم قرار گرفتهاند ) و خوردن آنچه كه با رطوبت با آن متاس پيدا كردهاند لكن خوردن حبوب
و ميوههاي آنها اشكايل ندارد .
 - ٢همغذا شدن با اهل ذمه هر گاه دست مرطوب خود را به غذا ميزنند يا غذا مرطوب است
جايز نيست .
 - ٣خوردن گوشت بحريه مانعي ندارد و آن شرتي است كه بچه آورده باشد و بچه او هم بچه
آورده باشد و همچنني شرتي كه ده بار زائيده و شرتي كه در يك شكم دو بچه زائيده و شرت نري كه
براي جفتگريي استفاده ميشود و در خوردن هيچكدام از اينها اشكايل نيست .
 - ٤خوردن از سفرهاي كه بر آن رشاب مينوشند جايز نيست اما اگر بر رس آن سفره رشاب نوشيدند
و بعد از آن كاسه غذايئ آوردند خوردن آن غذا بر رس آن سفره مانعي ندارد و همچنني مانعي ندارد
كه همراه كسيكه با تو همغذا شده خمري باشد و بر رس آن سفره ننوشد و همچنني سفرهاي كه
خمر بر روي آن ريخته لكن خشك است بايك بآن نيست .
 - ٥خوردن چيز نجس جايز نيست .
 - ٦هر گاه فضله موش در آرد باشد آن را همراه آردي كه بآن چسبيده برداشته دور مرييزند و اگر
آن آرد خمري شده هر جا فضله موش ديده شد آن قطعه را دور مرييزند .
 - ٧هر گاه موش در روغن يا روغن زيتون بيفتد اگر روغن جامد است موش و روغن اطراف را
برداشته بريون مرييزند و همني طور در تريد ( يعني غذايئ كه ناين در آن خرد كردهاند و امثال آن )
و اگر روغن مايعي باشد براي چراغ از آن استفاده ميكنند و اگر خواستي از آن صابون ميسازي اما
لباس را بعد از شسنت با اين صابون با آب ميشويئ .
صفحه ٦٢٩
 - ٨خوردن آنچه كه زهر دارد جايز نيست .
 - ٩خوردن انواع مار و الك پشت و خرچنگ و گوشت صدف و قورباغه حرام است .
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 - ١٠هر گاه مويش در ديگ بيفتد و مبريد آبگوشت آن را ريخته و گوشت آن را شسته و ميخورند .
 - ١١هر گاه خوين در ديگ بريزد و پخته شود روايت شده كه آن غذا خورده ميشود و آتش خون
را ميخورد .
 - ١٢هر گاه گوشت خويك بر روي گندمي گذاشته شده و آب زير گوشت در گندم نفوذ كرده اگر
شسنت گندم ممكن باشد آن را ميشويند و ميخورند و گر نه براي بذر استفاده كرده و آن را ميكارند
.
 - ١٣بايك نيست به ريخنت َعذَره در مزارع .
 - ١٤اگر موش در روغن يا روغن زيتون افتاده و زنده بريون آيد بايك به آن روغن نيست .
 - ١٥هر گاه موش از نان بخورد سزاوار است دور آن جايئ را كه خورده دور بريزند و عيبي در بقيه
آن نان نيست .
 - ١٦هر گاه سگ از نان بخورد جايئ كه دهنش بآن خورده مياندازند و باقي را ميخورند .
 - ١٧در نيمخور گربه اشكايل نيست چه غذا باشد و چه مايعي .
 - ١٨مگس كه در غذا ميافتد بايك بآن نيست .
 - ١٩روايت شده در عظايه ( كه نوعي سوسامر كوچك است ) هر گاه در شري بيفتد آن شري حرام
است و روايتي رسيده كه اين حيوان زهر دارد .
 - ٢٠نهي فرمودهاند از خوردن چيزي كه مورچه با دهان و دست و پا حمل ميكند .
 - ٢١هر گاه گوشت ميته با گوشت حيواين كه ذبح شده مخلوط شود آن را به كيس كه ميته را
حالل ميشامرد ميفروشد و از پول آن استفاده ميكند .
صفحه ٦٣٠
 - ٢٢هر كس در راه سفرهاي پيدا كند و در آن گوشت و نان و پنري و تخم مرغي باشد يا چيزي كه
بر اثر ماندن خراب ميشود و دوام ندارد آن اغذيه را قيمت منوده و ميخورد اگر چه نداند كه آيا
سفره متعلق به مسلامين است يا مجويس آنگاه اگر كيس بطلب آن سفره آمد قيمت غذاها را باو
ميپردازد .
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 - ٢٣خوردن غذا از خانه پدران و مادران و برادران و خواهران و عموها و عمهها و دايئها و
خالهها يا موكيل كه كليد خانه خود را بانسان سپرده يا از خانه دوست جايز است پس چه حارض
باشند و چه غايب اجازه داده باشند يا چيزي نگفته باشند از غذاي آنها ميتواند بخورد و صدقه
دادن و اطعام هم براي او جايز است و به چيزهايئ كه بر اثر ماندن خراب منيشود تعدي منيناميد و
امثال ميوه و سبزيها را ميخورد .
 - ٢٤هر گاه عابري بر بستاين عبور كند كه ديوار و حصاري كه مانع از ورود باشد ندارد ميتواند
بقدري كه ميل داشته باشد از مثرات آن بخورد اما چيزي با خود برمنيدارد كه بربد و چيزي را خراب
منيكند اما اگر ديوار و در دارد بدون اجازه وارد منيشود .
 - ٢٥هر گاه حرامي با حالل مخلوط شود و شناخته نشود پس آن حالل است تا وقتي كه حرام را
عيناً بشنايس و از آن اجتناب كني اين حكم مربوط به وقتي است كه فرض جدا منودن حالل از
حرام ممكن باشد مثل واحدها و دانههايئ كه مخلوط شده باشند و اگر امتزاجي شده باشد كه هر
چه از آن مرصف شود يقيناً متضمن حرام هم هست استفاده از آن حالل نيست و اين حكم
منحرص به خوردنيها نيست  .زين .
.
اين حكم مربوط به وقتي است كه فرض جدا منودن حالل از حرام ممكن باشد مثل واحدها و
دانههايئ كه مخلوط شده باشند و اگر امتزاجي شده باشد كه هر چه از آن مرصف شود يقيناً
متضمن حرام هم هست استفاده از آن حالل نيست و اين حكم منحرص به خوردنيها نيست  .زين .
اين حكم مربوط به وقتي است كه فرض جدا منودن حالل از حرام ممكن باشد مثل واحدها و
دانههايئ كه مخلوط شده باشند و اگر امتزاجي شده باشد كه هر چه از آن مرصف شود يقيناً
متضمن حرام هم هست استفاده از آن حالل نيست و اين حكم منحرص به خوردنيها نيست  .زين .
اين حكم مربوط به وقتي است كه فرض جدا منودن حالل از حرام ممكن باشد مثل واحدها و
دانههايئ كه مخلوط شده باشند و اگر امتزاجي شده باشد كه هر چه از آن مرصف شود يقيناً
متضمن حرام هم هست استفاده از آن حالل نيست و اين حكم منحرص به خوردنيها نيست  .زين .
 - ٢٦خوردن گِل حرام است مثل حرمت مردار و گوشت خوك .
 - ٢٧جايز است خوردن ِگل ارمني براي كيس كه جايئ از او شكسته است و يا مبتال به مرض بطن
شده .
 - ٢٨تربت قرب مطهر حرضت سيد الشهداء عليه السالم شفاست و جايز است كه از آن بردارند و
باندازه كمرت از يك نخود از آن تربت بخورند البته بجهت شفا نه
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صفحه ٦٣١
بشهوت خوردن خاك .
مائده چهارم
در مطالبي است كه مربوط به خوردن است و در آن مسائيل است :
 - ١خداوند فرزند آدم را اجوف يعني ميان تهي خلق فرموده و ناچار از خوردن و نوشيدن است .
 - ٢زياد خوردن مكروه است و سزاوار است كه يك سوم شكم را براي خوراك قرار دهند و يك سوم
براي آب و يك سوم را براي نفس .
 - ٣خوردن تا حد سريي مكروه است و همچنني خوردن بعد از سريي كه آن باعث بيامري برص
ميشود .
 - ٤مستحب است كه تا انسان گرسنه نشده نخورد .
 - ٥مكروه است آروق زدن رو به آسامن .
 - ٦مستحب است كه پس از آروق زدن حمد خدا را بناميند .
 - ٧مستحب است كم غذا بخورند .
 - ٨مؤمن باشتهاي اهل و عيال خود ميخورد و منافق به شهوت خودش .
 - ٩مستحب است كه هر گاه خداوند وسعت داد انسان بر خانواده خود وسعت دهد و هر گاه
خدا تنگ گرفت او هم تنگ بگريد .
 - ١٠خوب است كه صبحانه را زود بخورند .
 - ١١سزاوار است كه به غذاي صبح و غذاي شام اكتفا كنند و بني آنها چيزي نخورند .
 - ١٢شام خوردن انبياء در اول شب بعد از وقت مناز عشاء بوده .
 - ١٣سزاوار نيست كه شام را ترك كنند چون ترك آن باعث خرايب بدن و پريي ميشود پس بايد شام
بخورند ولو بيك لقمه نان باشد يا يك رشبت آب .
 - ١٤ترك شام بخصوص شب شنبه و شب يكشنبه سزاوار نيست .
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 - ١٥مستحب است كه چون مرد ِسنّي از او گذشت شب را نخوابد مگر آنكه غذايئ
صفحه ٦٣٢
خورده باشد و اين كار خواب او را آرام ميكند و بوي دهان را نيكو ميناميد .
 - ١٦سزاوار است براي مؤمن كه از خانه خود بريون نرود مگر آنكه طعامي بخورد كه اين بر عزت
او ميافزايد خصوصاً اگر در پي حاجتي مريود سزاوار است قطعه ناين با منك بخورد كه حاجت او
آسانرت برآورده ميشود .
 - ١٧مكروه است كه در بازار چيزي بخورند .
 - ١٨سزاوار است كه انسان در غذا خوردن تواضع داشته باشد باين نحو كه به غذاي پستتري
اكتفا منايد .
 - ١٩مكروه است كه انسان خود را درطعام و لباس به عجم شبيه منايد .
 - ٢٠خوردن گوشت خام سزاوار نيست .
 - ٢١غذا خوردن در حال جنابت باعث فقر ميشود و ترس برص در آن مريود و اگر جنب بخواهد
غذا بخورد دست خود را ميشويد و مضمضه ميكند و صورت را هم ميشويد آن وقت غذا ميخورد و
آب مينوشد و يا آنكه قبل از خوردن وضو ميگريد .
 - ٢٢خوب است كه طلع يعني خوشههاي تازه باز شده و مغز نخل را همراه خرما بخورند .
 - ٢٣هر گاه در اول وقت مناز غذا حارض شد اول غذا ميخورند و اگر بيم فوت مناز باشد اول مناز
ميخوانند .
 - ٢٤بدگويئ و مذمت غذا در هيچ حايل سزاوار نيست اگر انسان خوشش آمد ميخورد و اگر او را
خوش نيامد منيخورد .
 - ٢٥كفران نعمت است كه شخص بگويد فالن غذا را خوردم و به من رضر زد .
مائده پنجم
در آداب سفره است و در آن مسائيل است :
 - ١چهار چيز در سفره واجب است اول شناخنت آنچه ميخورد دوم رايض بودن بآن سوم بسم الله
گفنت چهارم شكر .
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صفحه ٦٣٣
 - ٢چهار چيز است كه از سنتهاي سفرهاند شسنت دست پيش از غذا و متاميل به چپ نشسنت و با
سه انگشت خوردن و ليسيدن انگشتان .
 - ٣چهار چيز است كه از باب تأديب فرمودهاند  :ييك خوردن از آنچه كه نزديك انسان است و ييك
كوچك گرفنت لقمه و ييك خوب جويدن غذا و ييك كم نگاه كردن بصورت اشخاص در وقت خوردن .
 - ٤سزاوار است كه هنگام خوردن كفش را بريون بياورند .
 - ٥دست شسنت قبل از غذا فقر را ميربد و در آخر غذا باعث برطرف شدن نگراين و تشويش است
و هر دو عمر را زياد ميكنند .
 - ٦پيش از غذا كه دست ميشويند آن را با دستامل خشك منيكنند و بعد از غذا كه دست را
شستند با دستامل خشك ميكنند .
 - ٧سزاوار نيست كه در وقت غذا خوردن دستامل را روي لباس خود پهن كنند چون كه اين از
عادت عجم است .
 - ٨مستحب است كه در رس سفره سبزي بگذارند و آن باعث طرد شيطان است .
 - ٩گام نهادن بر سفره كفران نعمت است .
 - ١٠مستحب است كه در اول غذا بگويند  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو الْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َر ِّب الْ ٰعالَمۤين  ،و در آخر آن
بگويند  :اَللّٰ ُه َّم ٰهذٰا ِم ْن َك َو ِم ْن َر ُسولِ َك َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ .
 - ١١مستحب است بسم الله گفنت در اول غذا و حمد بجا آوردن در آخر آن و بلند كردن صدا در
وقتي كه حمد ميگويد و دعا كردن بادعيه وارده .
 - ١٢مستحب است كه براي هر لقمهاي و هر نوع غذاي جديدي بسم الله بگويند كه مبتال به
ت َ َخمه نشوند .
 - ١٣مستحب است كه هر گاه در وسط غذا صحبت منود بسم الله را اعاده كند .
 - ١٤هر كس فراموش كرد بسم الله بگويد هر وقت يادش آمد بگويد  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َع ٰيل ا َ َّولِهۤ َو
ِ
آخرِهۤ .
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 - ١٥مستحب است رشوع كردن غذا با منك و متام كردن با منك يا رسكه .
صفحه ٦٣٤
 - ١٦مستحب است خوردن بر روي زمني .
 - ١٧خوردن در حال تكيه و در حايل كه شخص برو خوابيده باشد مكروه است .
 - ١٨جايز است كه هنگام خوردن دست را روي زمني بگذارند و اگر تكيه ميكند بر دست چپ
تكيه منايد .
 - ١٩مكروه است وقت خوردن يك پا را بر روي پاي ديگر بگذارند و يا چار زانو بنشينند .
 - ٢٠جايز است كه در حال راه رفنت چيزي بخورند و در اين كار كراهتي است .
 - ٢١خوردن و آشاميدن با دست چپ مكروه است و همچنني مكروه است كه با دست چپ چيزي
را گرفته و بخورند يا با دو دست بخورند باستثناء انگور و انار .
 - ٢٢با دو انگشت خوردن مكروه است و بايد با سه انگشت و يا بيشرت بخورند .
 - ٢٣سزاوار است كه او ِل گرسنگي را با نانِ تنها برطرف كنند بعد گوشت بخورند .
 - ٢٤مكروه است كه نان را با كارد قطع كنند مگر وقتي كه نان تنها ميخورند و خورش نداشته
باشند .
 - ٢٥جايز نيست كه پا روي نان بگذارند .
 - ٢٦سزاوار است كه نان را بطرف باال بشكنند .
 - ٢٧بو كردن نان مكروه است .
 - ٢٨سزاوار است تخمري خمري يعني باصطالح بگذارند تا وربيايد .
 - ٢٩سزاوار است كه نانها را كوچك بپزند .
 - ٣٠نان را زير كاسه منيگذارند .
 - ٣١سزاوار نيست كه بر رس سفره گوشت را با كارد بربند .
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 - ٣٢مكروه است كه استخوان را بكيل از گوشت پاك كنند .
 - ٣٣سزاوار است غذاي داغ را بگذارند تا خنك شود .
 - ٣٤مكروه است دميدن در غذا و نوشيدين .
 - ٣٥سزاوار است كه از باالي ثريد رشوع بخوردن نكنند و ثريد يعني تريد .
صفحه ٦٣٥
 - ٣٦سزاوار است كه مدت خوردن را طوالين كنند .
 - ٣٧سزاوار نيست كه ميوه را نيمخور كرده بريون بياندازند .
 - ٣٨مكروه است كه ميوهها را دو تا دو تا بخورند مگر باذن كيس كه همراه انسان ميخورد و اگر
تنها باشد مانعي ندارد .
 - ٣٩انگور را سزاوار است كه دو حبه دو حبه بخورند و دانه دانه خوردن خوشگوارتر است .
 - ٤٠هر گاه خرما بخورند خوب است كه هسته را پشت دست انداخته بعد بريون بياندازند .
 - ٤١سزاوار است مكيدن انگشتان در آخر غذا و پاك كردن كاسه .
 - ٤٢هر كس در خانه خودش غذا ميخورد غذايئ را كه مرييزد بردارد و اگر در صحرا يا بريون بلد
است آن را براي پرندگان و سباع بگذارد .
 - ٤٣سزاوار است هر گاه كيس قطعه ناين يافت آن را برداشته و بخورد و اگر در جاي متيزي نبود
بشويد و بخورد .
 - ٤٤مكروه است دستي را كه قدري از غذا هنوز بآن چسبيده با دستامل پاك كنند .
 - ٤٥مستحب است هنگامي كه بعد از غذا دست را ميشويند قبل از خشك كردن با دستامل دست
را بر صورت و دو چشم و دو ابرو و رس بكشند و بعبارات مأثوره دعا كنند .
 - ٤٦سزاوار است دست و روي بچه را وقتي كه چرب ميشود بشويند .
 - ٤٧سزاوار است بعد از غذا دست را بشويند تا بوي غذا متام شود .
 - ٤٨سزاوار است كه بعد از غذا دندان را خالل كنند .
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 - ٤٩خالل منودن با چوب انار و مورد و ين و برگ نخل و چوب گز و شاخه ريحان يعني گل و
گياهان معطر خوب نيست .
 - ٥٠غذايئ كه اطراف لثه مباند خوردنش جايز است اما آنچه كه بني دندانها مانده بريون انداخته
ميشود .
صفحه ٦٣٦
 - ٥١سزاوار است كه بعد از غذا به پشت بخوابند و پاي راست را روي پاي چپ بگذارند .
 - ٥٢سزاوار نيست كه دستاميل كه دست و دهان را با آن پاك كردهاند و چرب شده است بگذارند
كه در اطاق مباند چرا كه آن مأواي شيطان است .
صفحه ٦٣٧
*****
صفحه ٦٣٨
كتاب نكاح
اين كتاب شامل يك مقدمه و چند مقصد است :
مقدمه
در مطالبي است كه بايد در اول اين كتاب گفته شود و در اين مقدمه دو فصل است :
فصل
در مطالبي است كه مربوط به نكاح است و در آن مسائيل است :
 - ١نكاح مستحب مؤكد است و باعث افزودن جمعيت امت ميشود و سنگني كردن زمني به گوينده
ال اله اال الله و محبت خداي عز و جل و وسعت رزق و پريوي سنت و احراز نصف دين و باعث
پايك و زياد شدن ثواب اعامل است .
 - ٢عزب بودن پستي است و صفت بيشرت اهل آتش است .
 - ٣مستحب است دوست داشنت زنان و آن از اخالق پيغمربان است .
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 - ٤زنان متعدد داشنت ارساف نيست .
 - ٥زياد نزدييك منودن از اخالق انبياء است و امري مستحب است اگر چه كمرت نزدييك كردن باعث
طول عمر ميشود .
 - ٦هر كس بواسطه تنگدستي نتوانست زن بگريد موي بدن خود را بلند بگذارد و مداومت بر روزه
منايد .
 - ٧رهبانيت و ترك ازدواج جايز نيست .
 - ٨هر كس از ترس فقر و درماندگي ازدواج نكند به خداوند گامن بد برده است .
 - ٩هر كس مبتال به فقر شود پس ازدواج منايد .
صفحه ٦٣٩
 - ١٠مستحب است دخرتان را زود شوهر دهند حتي آنكه سزاوار است رشوع عادت آنها در خانه
شوهران باشد .
 - ١١هر گاه كودكان را در طفوليت براي هم تزويج منايند بعيد است كه با هم الفت بگريند .
 - ١٢مكروه است براي زنها كه ازدواج را ترك منوده و خود را بدون شوهر گذارند .
 - ١٣مستحب است عزبها را تزويج منايند .
 - ١٤مستحب است بني دو نفر وساطت كنند تا بلكه خداوند بني آنها را جمع فرمايد .
 - ١٥حرام است كه باعث جدا شدن زن و شوهر گردند .
فصل
در مسائيل است كه بانواع نكاح حرام مربوط ميشود :
 - ١واجب است عفت و خودداري از حرام و هر كس نسبت بنواميس ديگران عفيف باشد ديگران
هم نسبت باو مرتكب خالف و حرام منيشوند .
 - ٢واجب است پرهيز از محارم .
 - ٣خيال زنا كردن مكروه است .
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 - ٤شيوع زنا باعث زياد شدن مرگ ناگهاين ميشود .
 - ٥در زنا پنج خصلت است آبرو را ميربد و انسان را فقري ميكند و عمر را كوتاه ميناميد و خدا را (
ظ ) به سخط ميآورد و آدمي را در آتش مخلد ميكند و پناه ميربيم بخداوند از آتش و در زنا
بديهاي بسيار است .
 - ٦هر گاه صغري زنا كند او را حد ميزنند به كمرت از حد كبري و هر گاه صغريه زنا كند او را هم حد
ميزنند به كمرت از حد كبريه .
 - ٧زنا با غالم و كنيز جايز نيست .
 - ٨زنا با زن يهودي و نرصاين و مجويس جايز نيست .
 - ٩جايز نيست نزدييك در دبر زين كه بر مرد حرام است .
صفحه ٦٤٠
 - ١٠اگر كيس با َمحرم خود زنا كند عذاب او شديدتر ميشود .
 - ١١شديد ميشود حرمت زنا هر گاه مرد با عنف به زن تجاوز كند و گناه خودش و آن زن هر دو
بر گردن او است .
 - ١٢جايز نيست كه كيس ماء را در رحم زين كه بر او حرام است بريزد .
 - ١٣هر عضوي كه از زن نامحرمي بهرهمند شود زاين است پس زناي چشم نگاه به نامحرم است و
زناي دهان بوسه است و بهمني ترتيب .
 - ١٤هر گاه زين از جاي خود برخيزد تا جاي او گرم است نبايد مردي رس جاي او بنشيند .
 - ١٥هرچه كه مرد با آن انزال ماء خود را بناميد چه حيواين باشد و چه بوسيله ماليدن يا آنكه بر
روي زن نامحرمي خود را حركت دهد ولو از پشت جامه باشد زنا است .
 - ١٦جايز نيست كه بكارت بكر را بوسيله دست يا چيز ديگري زايل كنند .
 - ١٧نزدييك با زن حائض در قُ ُبل يعني پيش رو جايز نيست .
 - ١٨نزدييك با زن نفاسدار در قبل جايز نيست تا پاك شود .
 - ١٩نزدييك براي زن و مرد روزهدار جايز نيست .
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 - ٢٠جامع و ازدواج براي كيس كه در حال احرام است جايز نيست .
 - ٢١جايز نيست كيس كه در حال اعتكاف است با اهل خود نزديك شود .
 - ٢٢دياثت جايز نيست و ديوث كيس است كه زن او زنا ميكند و او هم اطالع دارد .
 - ٢٣ق ّوادي حرام است و قواد كيس است كه زنها را بحرام براي مردان ميآورد .
 - ٢٤لواط حرام است و مخنث و مؤنث ( يعني كساين كه حركات و حاالت زنانه دارند و مردان را
به خود ميخوانند كه با آنها لواط منايند ) هر دو ملعونند .
 - ٢٥حرام است كه مرد با پرسبچهاي در يك لحاف بخوابد .
 - ٢٦روايت شده كه لواط پرداخنت به غري دبر است و جمع شدن در دبر كفر است .
 - ٢٧جايز نيست كه پرسبچهاي را با شهوت ببوسند .
 - ٢٨خوابيدن مردي با مرد ديگر در يك لحاف جايز نيست بيل مگر آنكه هر يك
صفحه ٦٤١
پايجامه خود را در بر داشته باشد .
 - ٢٩خوابيدن زن با زن ديگر در يك لحاف جايز نيست مگر آنكه بني آنها جامهاي حايل باشد مثل
دامن مثالً .
 - ٣٠سحق حرام است و ملعونه است و ملعونه است زين كه رو باشد و زين كه زير باشد و اين
عمل زناي اكرب است .
 - ٣١جمع شدن با حيوانات جايز نيست .
 - ٣٢خضخضه يعني استمناء با دست حرام است و از جمله فواحش محسوب ميشود .
مقصد اول
در زنهايئ كه ازدواج با آنها براي مرد حالل و يا حرام است و در اين مقصد فصويل است :
فصل
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در آنچه كه بواسطه نسب يا رضاع حرام ميشود و در اين فصل مسائيل است :
 - ١زناين كه بالذات براي مرد حرامند عبارتند از مادران و دخرتان و خواهران و عمهها و خالهها و
دخرتان برادر و دخرتان خواهر و اما خواه ِر خواهر مثل خواهر ا ِيب خواهر امي زيد مثالً  .م .
ازدواج با او مكروه است .
 - ٢آنچه كه بواسطه نسب حرام است از رضاع يعني همشري بودن هم حرام ميشود خواه در
اشخاص آزاد باشد و خواه در كنيز و غالم بنا بر اين هر گاه بچهاي از زين شري خورد داخل در اوالد
آن زن ميشود يعني اوالدي كه از همني شوهرش دارد كه شري از اوست پس حكم او مثل ييك از آنها
است و همه نسبها و خويشاونديهاي آنها را
صفحه ٦٤٢
دارد و رضاع به كساين كه از طبقه اين طفل باالتر باشند مثل پدر يا مادر نسبي او يا همرديف او
باشند مثل خواهر و برادران نسبي او تعلق منيگريد .
 - ٣هر گاه مردي داماد شود آنچه كه بواسطه نسب از دامادي براي او حرام ميشد از رضاع هم
حرام ميشود مثالً هر گاه شخص با زين ازدواج كند مادر رضاعي آن زن هم بر او حرام ميشود و
همينطور دخرت رضاعي و خواهر رضاعي و هكذا و اين دو باب كه در اين دو مسأله ذكر شد در
موضوع رضاع دو اصل هستند .
 - ٤نهي شده كه پدر طفيل كه از زين شري خورده باشد با اوالد مشرتك آن زن و شوهرش كه شري از
نكاح او بوده ازدواج كند .
 - ٥هر گاه زين با شريي كه از جمع شدن با مردي براي او پيدا شده پرسبچهاي را شري دهد و آن
مرد زن ديگري داشته باشد و آن زن با شري حاصل از جمع شدن با او دخرتبچهاي را شري دهد
ازدواج اين دو بچه جايز نيست چونكه آن دو از شري حاصل از يك مرد خورده و خواهر و برادر
شدهاند و اگر زين از شري حاصل از دو مرد دو طفل را شري بدهد بني آن دو طفل رضاعي نيست و
ازدواج آن دو حالل است .
 - ٦شري اگر چه حاصل از يك مرد باشد اما بايد طفل از پستان يك زن بطور كامل خورده باشد پس
اگر مردي دو زن داشت و طفل نصف شري را از ييك و باقي را از ديگري خورد رضاع صورت نگرفته
و بر كيس حرام منيشود .
 - ٧رضاع ناچار بايد در ضمن دو سال شريخواري طفل باشد و اگر شري خوردن بچه بعد از گرفته
شدن از شري يعني بعد از دو سالگي باشد باعث حرمت منيشود .
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 - ٨شري خوردين كه باعث حرمت ميشود آن است كه باعث پيدايش گوشت و خون شود و استخوان
را محكم كند و اين اصل است .
 - ٩در روايات در باب زمان شري دادين كه باعث حرمت است و تعداد دفعات شري دادن اختالف
زيادي هست اما حدي كه شيك در آن نيست دو سال است كه همه مسلمني بر آن اتفاق دارند اما
مشهور بني متأخرين پانزده مرتبه شري دادن پياپي است كه در فاصله بني آنها زن ديگري بچه را شري
نداده باشد و يا شري دادن يك روز و يك
صفحه ٦٤٣
شب است كه باين نحو نيز روايتي رسيده .
 - ١٠و رشط است كه طفل از پستان شري خورده باشد و اگر در ظريف بدوشند و باو بدهند باعث
حرمت منيشود .
 - ١١و رشط است كه شري بعد از تولد بچهاي باشد نه هر گاه جاري شد .
 - ١٢اگر معلوم است كه شري خوردين بوده اما مقدار آن معلوم نيست رضري منريساند و زن هر گاه
ادعاي رضاع منايد پذيرفته منيشود .
 - ١٣نهي شده كه زن بر رس عمه و خاله رضاعي خود ازدواج كند ( يعني زنِ شوهر آنها بشود ) .
 - ١٤نهي شده از اينكه مرد با دخرت و يا مادر رضاعي كيس كه با او زنا كرده ازدواج كند .
 - ١٥درباره شري دادن به بزغاله روايت شده كه عمل مكروهي است اما بايك بآن نيست .
فصل
در مورد كساين است كه بواسطه ازدواج بر ديگري حرام ميشوند و در اين فصل مسائيل است :
 - ١هر كه با زين ازدواج كند آن زن بر پدر و پرس او حرام ميشود .
 - ٢هر كس با زين ازدواج كند مادر و جده آن زن بطور مطلق بر او حرام ميشوند اما دخرت آن زن
در صوريت بر او حرام ميشود كه مرد با مادر او جمع شود و اگر دخرت كنيز هم بوده و مرد او را
خريده باشد معذلك اگر با مادر جمع شده دخرت بر او حرام است و تفاويت نيست در اينكه تولد
دخرتها قبل از جمع شدن مرد با مادر آنها باشد يا بعد از آن .
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 - ٣هر كس با زن شوهرداري ازدواج كند اگر ميدانسته كه اين زن شوهر دارد براي او حرام مؤبد
است و اگر منيدانسته كه شوهر دارد در صوريت حرام مؤبد ميشود كه با او
صفحه ٦٤٤
جمع شده باشد و اگر مرد بر خود حالل شمرده و نزدييك كرده مهر زن را ميدهد و شوهر زن تا
انقضاء عده نبايد با او نزدييك كند و در مورد مردي كه منيدانسته زن شوهر دارد و با او ازدواج
كرده روايت شده كه فرمودهاند دوست منيدارم براي او كه با آن زن ازدواج كند تا وقتي كه آن زن
با شوهري غري از او نكاح منايد .
 - ٤هر كس با زن شوهرداري ازدواج كرده باشد و كار به مرافعه در نزد امام نرسد بر گردن اوست
كه پنج صاع آرد صدقه دهد .
 - ٥هر كس شوهرش مفقود شود يا خرب فوت او را بياورند و او ازدواج كند بعد شوهرش بيايد و او
را طالق بدهد براي هر دوي آنها يك عده مبدت سه ماه ميگريد .
 - ٦اگر دو مرد با دو زن ازدواج كنند و ندانسته هر يك با زن ديگري جمع شود هر يك از دو زن
براي جمع شدن با مردي كه باو نزديك شده عده ميگريد بعد هر كدام نزد شوهر خود مريوند .
 - /٦هر كس در عده زين با او ازدواج كند در حايل كه ميدانسته او در عده است چه با او نزدييك
بكند و چه نكند زن براي او حرام مؤبد است و نيز اگر با او ازدواج كند و جمع شود براي او حرام
مؤبد است چه علم داشته و چه نداشته و اگر ندانسته با زن عدهدار ازدواج كرد و با او نزدييك
نكرد حرام مؤبد منيشود .
 - ٧جايز نيست در حايل كه زن عده دارد پنهاين با او وعده بگذارند ( يعني بطور رصيح با او در
باب ازدواج صحبت كنند ) اما باشاره و كنايه مانعي ندارد كه به طرز صحيح و مناسبي اظهار متايل
منايند .
 - ٨هر گاه مرد مسلامين مادرش قبل از ازدواج با پدرش زن شخص ديگري بوده و زن همشويئ
داشته مكروه است كه اين مرد مسلامن با آن زن ازدواج كند .
 - ٩هر كس زن خود را طالق دهد و آن زن با ديگري ازدواج كرده اوالدي پيدا كند جايز است كه
اوالد شوهر اول او يعني اوالدي كه از زن ديگري داشته باشد با اوالدي كه اين زن از مرد ديگري
پيدا كرده ازدواج كنند و اگر اوالد اين زن قبل از ازدواج او با اين مرد متولد شده باشند امر آسانرت
ميشود يعني قب ًال از مرد ديگري اوالد داشته باشد
صفحه ٦٤٥
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بعد زن اين مرد شود و اين مرد اوالدي از زن ديگر دارد اوالد اين زن و مرد ميتوانند با هم ازدواج
كنند .
 - ١٠هر كس كنيزي داشته باشد و با او جمع شود يا آنكه با شهوت خود را باو مشغول منايد يا با
شهوت به جايئ از او نظر كند كه براي غري او نظر كردن بآن حالل نيست اين كنيز براي پرس و پدر
اين مرد حرام ميشود اما اگر بدون شهوت باو دست زده يا نظر منوده حرام منيشود .
 - ١١هر گاه كيس كنيزي داشته باشد پس پدرش از روي شهوت دستش را بر بدن او بگذارد يا با
شهوت بر جايئ از او كه نظر كردن بآن حرام است نظر كند مكروه است كه اين پرس با آن كنيز
جمع شود .
 - ١٢كنيز پرس بر پدر حرام نيست و كنيز پدر بر پرس حرام منيباشد و مبحض مالك شدن ييك بدون
نزدييك كردن بر ديگري حرام منيشود .
 - ١٣هر كس با كنيزي جمع شود مادر و دخرتان كنيز براي او حرام ميشوند و بر اين مطلب ادعاي
اتفاق منودهاند و در اينجا دو روايت رسيده و در ييك از آن دو است كه مادر زين كه بدليل مالكيت
با او نزدييك شده و در ديگري است كه دخرت چنني زين حالل هستند و كنيز حكمش مثل آزاد
نيست  .و اگر نبود كه چنني اتفاقي بر من ْع اظهار ميشود عمل باين دو حديث دور از واقع منينمود
.
فصل
در آنچه كه بواسطه اجتامع و همراه شدن با ديگري بر شخص حرام ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١جايز نيست كه دو خواهر را با هم در عقد نكاح داشته باشند .
 - ٢هر كس زين دارد جايز نيست كه خواهر او را متعه بگريد .
 - ٣هر كس در يك عقد با دو خواهر ازدواج كند هر كدام را كه بخواهد نگاه ميدارد و ديگري را
رها ميكند .
صفحه ٦٤٦
 - ٤هر كس با زين ازدواج كند بعد ندانسته با خواهر او هم ازدواج كند بني او و زن دوم را تفريق
ميكنند و تا عده دومي رس نيامده به اويل نزديك منيشود و همني طور عمل ميشود هر گاه ندانسته
با مادر زن خود ازدواج كند و اگر آن مادر زن پرسي از وي بياورد آن بچه پرس او و برادر زن او
است .
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 - ٥هر كس متعهاي داشته باشد به خواهر او متمتع منيشود و روايت شده كه هر گاه مدت صيغه
خواهر اول متام شد تا وقتي كه در عده باشد متتع به خواهر ديگر حالل نيست و روايت شده كه
جايز است و عمل بر همني جواز است .
 - ٦هر گاه كيس زين را طالق رجعي داده جايز نيست در مدت عده او با خواهرش ازدواج كند اما
اگر طالق بائن باشد در زماين كه زن در عده است يعني در عده بائنهاي كه زن از وابستگي
بشوهرش آزاد شده و مرد حق رجوعي باو ندارد ميتواند با خواهر او ازدواج كند .
 - ٧روايت شده هر گاه در شبي كه مرد ازدواج ميكند خواهر زن او تدليس منايد و بجاي خواهر
خود پهلوي مرد آمده و مرد هم با او نزدييك كند بعد معلوم شود كه اين شخص خواهر زن بوده و
خود را بجاي زن قلمداد منوده در چنني وقتي مرد با زن خود كه با او ازدواج كرده تا انقضاي عده
آن خواهر كه تدليس كرده بود نزديك منيشود و هنگامي كه عده رسآمد زن نزد شوهر خود ميآيد .
 - ٨اشكايل ندارد كه دو خواهر را كيس مالك باشد اما جايز نيست كه با دو خواهر در يك زمان
نزدييك كند .
 - ٩هر كس دو كنيز داشته باشد كه خواهر يكديگرند و با ييك نزديك شود هر گاه بعد از نزدييك با
او از روي علم و اطالع بر حرمت با ديگري نزديك شود هر دو خواهر تا وقتي كه باالجتامع در ملك
او باشند بر او حرامند پس اگر اويل را بخواهد و دومي را بدون قصد رجوع به اويل بفروشد يا
دومي مبريد اويل براي او حالل است و اگر دومي را بخواهد و با او نزديك نشده يا نزديك شده باشد
اويل را بفروشد و هر گاه با دومي بعد از نزدييك با اويل ندانسته نزديك شده باشد كنيز اول بر او
حرام
صفحه ٦٤٧
منيشود .
 - ١٠هر كس دو كنيز داشته باشد كه با هم خواهر باشند و با ييك در فرج نزديك شود جايز است
كه از ديگري از غري فرج متمتع شود چنانكه از حائض متمتع ميشوند .
 - ١١جايز نيست با برادر زاده زن بر رس عمهاش ازدواج كنند و همچنني با خواهر زاده وقتي كه
خاله او زن انسان است مگر آنكه آن عمه يا خاله رايض باشند و اگر كيس بدون رضايت آن دو چنني
كند نكاح او باطل است اما عكس اين صورت يعني اينكه با داشنت برادر زاده و يا خواهر زاده عمه
و يا خاله را بر رس آنها بگريند جايز است .
 - ١٢مكروه است كه در يك زمان دو زن از اوالد حرضت فاطمه عليها السالم داشته باشند .
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 - ١٣جايز نيست كه اگر كيس قبالً زن آزادي داشته بر رس او با كنيزي ازدواج كند اما اگر كنيزي
برضوريت قبل از زن آزاد در نكاح او بوده اگر زن آزاد رايض باشد ميشود او را بر رس كنيز بگريند و
اگر زن آزادي گرفت و آن زن منيداند كه قبالً كنيزي در نكاح مرد بوده و بعد خرب شود اگر بخواهد
ميامند و گر نه مريود و رفتنش طالق او است و چون از خانه شوهر خارج شود سه ماه يا سه قرء
عده ميگريد يعني تا وقتي كه از حيض سوم بعد از آن طهر پاك شود بعد اگر خواست ازدواج ميكند
و اگر مرد با او نزديك شده و زن هم مهر را گرفته مهر او كه شوهر بجهت حليت نكاح با او
پرداخته مال اوست و مرد را در اين حالت دوازده و نيم تازيانه كه يك هشتم حد زاين است بجهت
تأديب ميزنند و چنني مردي خود را خوار و خفيف منوده است .
 - ١٤هر كس در يك عقد با زن آزاد و كنيزي با هم ازدواج كند نكاح زن آزاد جايز است و آنچه كه
بعنوان مهر معلوم شده مال او است و اما نكاح كنيز باطل است و بني آن مرد و آن كنيز را تفريق
ميكنند .
 - ١٥جايز است متعه گرفنت كنيز ( كنيز شخص ديگر ) با اجازه زن آزاد هر گاه زن آزادي دارد .
 - ١٦هر گاه زوجه شخيص كنيزي داشته باشد و او را براي شوهر خود حالل كند مرد
صفحه ٦٤٨
ميتواند با او نزديك شود .
 - ١٧هر كس با زين ازدواج كرده ميتواند در صوريت كه پدر زن او امولدي داشته باشد ( يعني
كنيزي كه از او فرزند دارد ) با آن امولد ازدواج منايد و همچنني مانعي ندارد با زناين كه زنِ پدر زن
او بودهاند بجز مادر زن خود ازدواج منايد .
 - ١٨جايز نيست كه بر رس زن مسلامن با ذميهاي نكاح دائم منايد يا بطور متتع با او نكاح كند پس
اگر كيس چنني كرد و زن مسلامن رايض نشد بني مرد و آن زن ذمي را جدا ميكنند و يك هشتم حد
زناكار كه دوازده و نيم رضبه شالق باشد به مرد ميزنند و اگر زن او رايض شد حد را ميزنند لكن
آنها را از هم جدا منيكنند .
فصل
در مواردي است كه بواسطه زنا يا انواع نكاح حرام و لواط ممكن است زن بر مرد حرام شود و يا
نشود و در اين فصل مسائيل است :
 - ١هر كس با زين زنا كند ازدواج با آن زن يا دخرت يا مادر او برايش جايز است لكن ازدواج با دخرت
او كراهت دارد .
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 - ٢هر كس زن داشته باشد و با مادر زن خود يا دخرت آن زن و يا خواهر او زنا كند زنش بر او
حرام منيشود .
 - ٣هر كس با خاله يا عمه خود زنا كرده باشد دخرتان آن دو بر او حرامند .
 - ٤هر كس با زين فجور منايد يا باو دست مبالد يا از روي شهوت باو مشغول شود مث ًال به پس و
پيش او دست مبالد آن زن بر پدر و پرس او حرام ميشود .
 - ٥هر كس با زن شوهرداري زنا كند آن زن تا ابد بر او حرام است .
 - ٦هر كس با زن پدر خود يا كنيز مدخوله او زنا كند آن زن بر پدرش حرام منيشود .
 - ٧هر گاه مرد با كنيز پدرش يعني كنيزي كه پدر او با او نزدييك نكرده جمع شود و يا با زن پدر
قبل از جمع شدن پدر با او نزدييك كند آن زن بر پدرش حرام ميشود .
 - ٨هر گاه كيس با زين زنا كند بعد بخواهد با او ازدواج منايد بعد از متام شدن عده زن
صفحه ٦٤٩
و توبه كردن هر دو از آن عمل جايز است سؤال  :هر كس با باكرهاي زنا كند و آن زن از اين زنا
حامله شود و مرد بخواهد با او ازدواج كند آيا در حال حمل ازدواج با او جايز است يا تا وضع
حمل صرب ميكند ؟ جواب  :احوط آنست كه تا وضع حمل صرب كند تا رحم او پاك شود و احتياط
در امر فروج مطلوب است  .اين مسأله را از آقاي حاج محمدكريم خان پرسيدم و اينطور جواب
فرمودند  ( .حاشيه منقول از مرحوم آقامحمدباقر خراساين رحمه الله است ) .
.
 - ٩جايز نيست با زين كه مشهور به زنا است ازدواج كنند مگر بعد از آنكه توبه كرده باشد .
 - ١٠هر كس زين دارد كه با او نزدييك منوده و آن زن زنا كند زناي او او را بر مرد حرام منيكند و
همچنني هر گاه زين زنا كند جايز است كه ديگري غري از زاين با آن زن ازدواج كند و اگر ازدواج منود
در مراقبت او بكوشد كه از بابت اوالد خاطرجمع بشود و همچنني جايز است كه زن فاجره را كيس
متعه بگريد و هر كس زين بگريد و قبل از دخول خود او يا زنش زنا كنند آن زن بر او حرام منيشود .
 - ١١هر كس به حرام به زين نظر كند يا با او بحرام مالعبه منايد هر گاه نزدييك نكرده باشد ميتواند
با دخرت آن زن ازدواج كند .

صفحه | 569

 - ١٢ازدواج با زين كه حرامزاده است مانعي ندارد اما طلب اوالد از او منيكند و هرآينه طلب اوالد
از او مكروه است بجهت ترس از آنكه ننگي براي بچه باشد .
 - ١٣هر كس با زين ازدواج غري حاليل انجام دهد دخرت آن زن براي او حالل است و اگر زين دارد و
از روي اشتباهي با مادر آن زن يا دخرت او يا خواهرش ازدواج منود زنش بر او حرام منيشود .
 - ١٤هر كس با پرسبچهاي لواط كند و ادخال منايد خواهر و مادر و دخرت آن پرس بر او حرام
ميشوند و اين در صوريت است كه لواط در سابق بوده اما اگر بعد از ازدواج با ييك از آنها باشد
حرام حالل را حرام منيكند و دخرت هيچكدام از آنها براي پرس ديگري حالل نيست .
صفحه ٦٥٠
فصل
در عدد مجاز زناين است كه مرد ميتواند داشته باشد و بيش از آن بر او حرام است و در اين فصل
مسائيل است :
 - ١جايز است كه مرد چهار زن دامئي داشته باشد و بيشرت از اين براي او جايز نيست .
 - ٢غالم ميتواند با دو زن آزاد ازدواج كند نه بيشرت و يا آنكه با چهار كنيز ازدواج منايد .
 - ٣هر كس در يك عقد با پنج زن ازدواج كند هر كدام را كه بخواهد رها ميكند و چهار تاي باقي
را نگاه ميدارد .
 - ٤هر كس سه زن داشته باشد بعد در يك عقد نكاح بر رس آنها دو زن بگريد نكاح آن زين كه اول
اسم او را برده صحيح است و ديگري باطل است پس اگر با ييك نزدييك كرد آنگاه فوت شد اگر اين
زن هامن بوده كه در عقد اول اسم او برده شده بود ارث ميربد و بايد عده بگريد و اگر با ديگري
نزديك شده بود اريث ندارد و بايد عده بگريد چرا كه نكاح او باطل بوده .
 - ٥هر كس چهار زن داشته باشد و ييك را طالق رجعي بدهد ( يعني طالقي كه حق رجوع در عده
براي او محفوظ است ) جايز نيست كه تا انقضاي عده زن مطلقه با ديگري ازدواج كند و اگر ييك
از آن زنان غري مدخوله باشد يعني با او نزدييك ننموده باشد و او را طالق دهد يا ييك از آن زنان
فوت شود جايز است كه هر وقت خواست زن ديگر بگريد و اگر در زمان عده رجعيه زن مطلقهاي
كه ييك از چهار زن بوده مرد با زن ديگري ازدواج كرد و با او نزدييك منود بني آن دو تفريق ميشود
و بايد مهر را مرد براي حليت فرج باو بدهد و زن عده ميگريد و اگر نزدييك ننموده مهر و ع ّده
ندارد بعد اگر پس از گذشنت عده آن مطلقه مرد بخواهد با اين زن ازدواج ميكند و هر كس غايب
است و ييك از چهار زن خود را طالق بدهد بعد از نه ماه ميتواند زن ديگر بگريد .
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 - ٦هر گاه مجويس مسلامن شود و بيش از چهار زن داشته باشد و آن زنها هم همراه
صفحه ٦٥١
او مسلامن شوند چهار تا را نگاه ميدارد و زياده بر آن را طالق ميدهد .
 - ٧براي مرد جايز است بهر تعداد كه بخواهد از زنان آزاد متعه بگريد و هر قدر كه بخواهد با
كنيزاين كه مالك آنها است نزديك شود .
 - ٨بنده ميتواند باذن موالي خود متعه بگريد هر چند تا كه بخواهد و اگر مويل باو اذن دهد كه
يك كنيز يا چند كنيز معني از مال خود بخرد و آنها را رسيّه خود قرار دهد چنني ميكند .
فصل
در آنچه كه بواسطه كفر و امثال آن حرام ميشود و مطالبي كه باين موضوع مربوط است و در اين
فصل مسائيل است :
 - ١حالل نيست ازدواج با كفار .
 - ٢جايز است كه مرد مؤمن با اهل كتاب يعني يهودي و نرصاين و مجويس ازدواج كند لكن اين كار
بسيار مكروه است بجهت آنكه ترس اين هست كه اوالد او يهودي يا نرصاين يا مجويس شوند و
نزديكرت به احتياط آن است كه با زن مجويس ازدواج نكند .
 - ٣هر گاه مرد ميتواند زن مسلامين پيدا كند سزاوار نيست كه با اهل كتاب ازدواج كند بلكه كنيز
مؤمنهاي از آنها بهرت است و اگر با زين از اهل كتاب ازدواج كرد بايد او را از رشب خمر و خوردن
گوشت خوك منع كند و نگذارد كه اوالدش گول او را بخورند و به مذهب او متاميل شوند .
 - ٤اگر شخص با زين از اهل كتاب ازدواج كند پس زن كمعقيل بگريد نه زين كه دشمن باشد و منكر
حق .
 - ٥جايز است متعه گرفنت زنهاي يهودي و مسيحي و مجويس و در مجويس كراهتي است .
 - ٦هر گاه زن يا شوهر مسلامن شود و پس از او ديگري داخل اسالم شود آنها بر
صفحه ٦٥٢
ازدواج خود باقي هستند و هر گاه زن مسلامن شد و شوهر تا انقضاي عده زن اسالم نياورد نكاح
آنها باطل است بعد اگر شوهر او را خواست بايد مجددا ً با او ازدواج جديدي بناميد ( يعني در
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صوريت كه مرد بعد از عده زن مسلامن شود و گر نه ازدواج زن مسلامن با غري مسلامن جايز نيست
 .م ) و روايت شده در وقتي كه زن مسلامن شود و مرد مسلامن نشود اين مرد زن خود را از دار
اسالم بريون منيربد و روزها نزد او ميآيد نه شبها .
 - ٧نكاح زن مجويس كراهتش از نكاح دو خواهر او يعني زن يهودي و نرصاين بيشرت است .
 - ٨هر گاه كيس كنيز ذميهاي اهل ذ ّمه بآن عده از يهود و نصا ٰري ميگويند كه در بالد اسالم بآنها
اجازه داده شده كه با رشوطي بر مذهب خود زيست كنند  .م .
را مالك باشد جايز است كه با او جمع شود .
 - ٩با زن نرصاين و يهودي بر رس زن مسلامن ازدواج نبايد كرد و عكس آن جايز است و زن مسلامن
از قسمت يعني اوقايت كه شوهر با او است دو ثلث دارد و زن ذميه يك ثلث و حكم كنيز هم
همني طور است .
 - ١٠اهل ذمه مبنزله كنيزانند بلكه ايشان بندگان امامند پس دو تا از آنها را همراه كنيزي منيگريد (
چون براي شخص آزاد ازدواج دائم با دو كنيز جايز است نه بيشرت  .م ) .
 - ١١هر گاه مرد زين ذمي دارد و بر رس او زن مسلامين بگريد و اين زن نداند كه مرد زن ذميهاي
داشته و مرد با او نزديك شود آنچه كه زن گرفته ( يعني بعنوان مهر ) مال او است آنگاه اگر
خواست نزد آن مرد ميامند و اگر خواست پيش اهل خود برود مريود و ع ّده ميگريد از روزي كه
خارج شده سه حيض يا سه ماه و پس از آن براي شوهر ديگري حالل است و اگر مرد در عده زن
مسلامن ذميه را طالق داد ميتواند آن زن را برگرداند .
 - ١٢هر گاه ذميه قبل از آنكه شوهر ذمي او با او جمع شود اسالم بياورد نكاح آنها
صفحه ٦٥٣
باطل است و مهري ندارد و عدهاي هم بر او نيست و روايت شده كه هر گاه شوهر از قبول اسالم
امتناع منود نصف صداق زن را باو ميدهد .
نصاب جايز نيست چه به زن دادن بآنها باشد و چه به زن گرفنت از آنها مگر در حال
 - ١٣ازدواج با ّ
تقيه .
 - ١٤جايز است زن گرفنت از گمراهان يعني مستضعفني از عامه و با زنهاي صاف و ساده آنها
ازدواج ميكند و زن دادن بآنها جايز نيست .
فصل
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در ساير چيزهايئ است كه بسبب آنها از ازدواج منع منودهاند و در اين فصل مسائيل است :
 - ١اعرايب كه معرفت به سنت و حجت ندارد جايز نيست با زن مهاجري ازدواج كند يعني با زين
كه مسلامن و صاحب ديانت شده  ،و او را از دار هجرت ( يعني معرفت ) بريون برد كه بعد از
هجرت از جهالت و ناداين باز اعرايب شود مثل او و آنچه آموخته بود از يادش برود .
ُ - ٢محرم ازدواج منيكند و شخص محل را براي كيس عقد منيكند و هر گاه از روي علم در حال
احرام ازدواج كرد آن زن هرگز برايش حالل منيشود و اگر از روي جهل به حكم بوده اگر خواستند
بعد از احرام نزد يكديگر مريوند و اگر شخص در حال احرام كيس را براي ديگري تزويج كند يا خود
ازدواج منايد نكاح او باطل است .
 - ٣هر كس با زوجه خود با رشوطي كه هست مالعنه كند بني آن دو تفريق ميشود و ديگر هرگز
آن زن برايش حالل نيست .
 - ٤هر كس زن خود را متهم به زنا منايد و آن زن گنگ باشد و نتواند جواب دهد بني آندو تفريق
ميشود و ديگر هرگز آن زن بر او حالل نيست و اگر زين شوهر خود را قذف منايد يعني متهم به زنا
كند و آن شوهر كر باشد بني آندو تفريق ميشود و ديگر هرگز آن زن براي آن مرد حالل نيست .
صفحه ٦٥٤
 - ٥هر كس با دخرتي كه كمرت از نُه سال دارد نزدييك كند آن دخرت براي او حرام مؤبد ميشود و
اگر او را معيوب منايد بايد ديه بدهد يا او را نگهداري منوده و تا پايان عمر او خرج او را بدهد .
 - ٦حالل نيست ازدواج با زين كه بر خالف سنت طالق داده شده چون او در واقع شوهر دارد و
اگر كيس از اهل تسنن بطور مذهب خودش طالق بدهد در حايل كه آن نوع طالق را شيعه جايز
منيدانند رضري ندارد  ،بآنچه كه خودش بر خود الزم كرده او را ملزم ميكنند  ،و روايت شده در
كيس كه زن خود را بر خالف سنت سه مرتبه طالق داده كه هر گاه مردي بخواهد با آن زن ازدواج
كند صرب ميكند تا آن زن حائض شود و بعد پاك شود آنگاه در حالتي كه دو شاهد با خود دارد نزد
شوهر آن زن مريود و ميپرسد آيا اين زن را طالق دادهاي اگر گفت بيل سه ماه آن زن را بحال خود
ميگذارد بعد براي خود خواستگاري ميكند و روايت شده كه اين كار را بعد از انقضاي عده زن در
نزد شوهرش ميناميد و اگر طالق دهنده از اهل سنت است اين عمل يعني رفنت نزد شوهر و
پرسيدن از او بعد از انقضاي عده حمل بر استحباب ميشود .
 - ٧ازدواج شخص با قابله ( يعني قابلهاي كه او را از مادر گرفته ) و با دخرت او جايز است و اگر
بواسطه بعيض مطالب كه در اخبار روايت شده چنني ازدواجي نكند بهرت است .
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 - ٨زن شخص گم شده ازدواج منيكند تا خرب فوت شوهر يا خرب طالق دادن او را بياورند يا خرب
دهند كه به اهل رشك ملحق شده و اگر زن بداند كه شوهرش در رسزميني است همواره منتظر او
ميامند تا خرب موت يا طالق او برسد و اگر نداند كه در كدام رسزمني است و نامهاي و خربي هم از
او نرسد نزد امام ميآيد و امام او را امر ميفرمايد كه چهار سال منتظر مباند پس از نواحي مختلف
جوياي حال او ميشوند اگر تا چهار سال خربي نيامد امام و ّيل شوهر مفقود را ميخواند و ميگويد آيا
اين گم شده مايل دارد اگر دارد خرج آن زن را از آن مال ميدهند تا موضوع حيات و موت شوهر
مفقود دانسته شود و اگر مفقود مايل نداشته به ويل او ميگويند خرج اين زن را بده اگر
صفحه ٦٥٥
قبول كرد تا وقتي كه خرج او را ميدهد زن منيتواند ازدواج كند و اگر از پرداخت نفقه رس باز زد
وايل او را مجبور ميكند كه زن را در حال طهر طالق دهد و زن عده ميگريد پس اگر شوهر در عده
آمد و ميل داشت رجوع ميكند و اگر نيامد تا عده منقيض شد ديگر او هم مثل ييك از خواستگاران
است و اگر مفقود ويل ندارد حاكم زن را طالق ميدهد و ع ّده او چهار ماه و ده روز است .
 - ٩ازدواج با كنيز براي كيس كه متويل دارد و از تنگدستي منيرتسد جايز نيست .
 - ١٠نزدييك با كنيز خريداري شده قبل از استرباء استرباء يعني آنكه با كنيز نزدييك نكنند تا عدم
حمل مسلم شود  .م .
جايز نيست پس اگر فروشنده استرباء منوده كه هيچ و اگر خريدار منيداند كه استرباء شده يا نه و يا
ميداند كه نشده بايد خودش استرباء منايد و اگر كنيز در ملك زين يا بچه صغريي بوده و از آنها
خريده استرباء ندارد و همني طور اگر كنيز در سني است كه بواسطه كوچيك احتامل آبستني در او
منريود يا در سن يائسگي است استرباء ندارد و اگر وقتي كه كنيز را خريد حائض باشد و بعد نزد او
پاك شود استرباء صورت گرفته .
 - ١١نزدييك با كنيز مشرتك بدون اجازه رشكاء جايز نيست و اگر نزدييك منود تعزير ميشود و بچه را
باو ميدهند و قيمت كنيز را به حد اكرث از او ميگريند .
 - ١٢ارث بردن نكاح حالل نيست يعني اينكه وارث منيتواند زوجه ارث دهنده را بدليل ارث بزين
بگريد .
 - ١٣شغار در اسالم نيست و آن اين طور است كه دادن زين را به كيس مهر ديگري قرار دهند مثالً
بگويد خواهرت را مبن بده و مهر او اين باشد كه من خواهرم را بعقد تو دربياورم .
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 - ١٤حالل نيست كه مرد با زين كه سه بار طالق داده قبل از اينكه آن زن با مرد ديگري ازدواج كند
و مطلقه شود ازدواج منايد و يا با زين كه نُه مرتبه او را طالق داده و هر بار عده نگه داشته ازدواج
كند كه اين زن براي او حرام مؤبد است .
 - ١٥حالل نيست ازدواج با كنيزي كه دو بار او را طالق داده باشد .
صفحه ٦٥٦
 - ١٦ازدواج مرد مريض جايز است پس اگر با زن نزديك شد كه هيچ و اال اگر قبل از نزدييك فوت
شد نكاح باطل است و زن مهر و مريايث ندارد .
مقصد دوم
در مسائل مربوط به ازدواج است و مقدمات آن و در اين مقصد چند فصل است :
فصل
در مسائل مربوط به انتخاب مردان و زنان است :
 - ١مردان مؤمن و زنان مؤمنه هر يك همتاي ديگري هستند و مسلِم همتاي مسلِمه است و
روايت شده كه مرد وقتي كفو و همتاست كه عفيف باشد و چيزي هم داشته باشد ( كه بتواند
ازدواج كند ) .
 - ٢روايت شده هر گاه كيس نزد شام بخواستگاري آمد كه از اخالق و دين او رضايت داريد باو زن
بدهيد كه اگر ندهيد فتنه و فساد بزرگي در زمني ميشود و بهرتين مردان مرد پرهيزكار پاك
سخاومتندي است كه پدر و مادر خوب و نجيب داشته باشد و با پدر و مادر خود به نييك رفتار
منايد و زحمت عيال خود را بر گردن ديگري نياندازد  .و بدترين مردان مردي است كه بهتان ميزند
و افرتا ميبندد و بخيل است و فحش ميدهد و تنها ميخورد و چيزي به كيس منيدهد و اهل خود را
كتك ميزند و زحمت خانواده خود را بر دوش ديگران مياندازد و ّ
عاق والدين است .
 - ٣روايت شده هر كس دخرت خود را بكيس بدهد كه شارب خمر است بتحقيق كه حق
خويشاوندي را درباره او بجا نياورده .
 - ٤مكروه است زن دادن به شخص بدخلق .
 - ٥مكروه است زن دادن به مخنث ( يعني كيس كه بر هيأت زنان سلوك منوده مردان را به خود
ميخواند ) .
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 - ٦بهرتين زنها زين است كه فرزند زياد ميآورد و مهربان و عفيف است و در خانواده
صفحه ٦٥٧
خود عزيز و نزد شوهر خود مطيع و تسليم باشد و چون با شوهر خود باشد روي خود را باز كند
و خود را از غري شوهر بپوشد سخن شوهر را گوش دهد و امر او را اطاعت منايد و چون با شوهر
تنها شود تقاضاي مرد را برآورد لكن آن گونه كه مرد خود را سهل و زود بر زن عرضه ميكند او خود
را بآن رسعت تسليم نكند و كارها را آسان بگريد و نرمخو باشد و بسهولت و بطور موافقت در امور
جاري شود و چون شوهرش غضب كند نخوابد و قرار و آرام نگريد تا شوهرش از او رايض شود و هر
گاه شوهرش غايب باشد در نبودن او حفظ الغيب او را بناميد و خوشبو باشد و دستپخت خويب
داشته باشد و چنان باشد كه امساك و انفاق او مطابق رشع باشد  ،عفيف باشد و ميل به شوهر
داشته باشد و خوشرو باشد و َمهر او كم باشد و چون شوهر او وارد منزل شود از او استقبال منايد
و چون بريون رود او را مشايعت كند و چون غمگني شود او را تسيل دهد و باوفا و باتدبري و باحيا
و خوشاخالق باشد و فسادي در او نباشد و در خانواده خويب پرورش يافته باشد و كيس باشد كه
بشود با برادران و عموها و دائيهاي او زندگي كرد و بهرتين زنها زنان قريش هستند .
 - ٧بدترين زنان زين است كه در خانواده خودش ذليل باشد و بخواهد كه نزد شوهر خود را عزيز
و بزرگ و محرتم بدارد و نازا باشد و كينهورز باشد و از اعامل قبيح روگردان نباشد و چون شوهرش
غايب شود حجاب را ترك كند و چون بيايد خود را بپوشد حرف شوهر را نشنود و امرش را اطاعت
نكند و چون شوهر با او تنها شود خود را از او منع منايد و بد ادايئ كند و عذر شوهر را نپذيرد و
گناه او را نبخشد كثيف باشد و لجوج و رسكش و از آنها نباشد كه منزلشان شناخته است و عالنيه
اجانب به خانه آنها رفت و آمد ميكنند و لخت و يبحجاب ميباشند و دين نداشته باشد و پي فتنه
باشد و متاميل به شهوات و شتابان بسوي لذات و حالل شامرنده محرمات .
 - ٨روايت شده كه با زن شهربه و لهربه و نهربه و هيدره و لفوت ازدواج مكن اما شهربه ظاهرا ً زين
است كه زياد گريه ميكند و اشك مرييزد در نسخه اصل الذرفاء خوانده ميشود كه معني مناسبرتي
براي آن نفهميدم اما در جلد  ١٠٣بحار در حديث پيغمرب (ص) الزرقاء نقل منوده كه معني آن
صاحب چشم زرقاء است  .م .
و بد و زشت ميگويد و لهربه زن قدبلند الغر است و نهربه قدكوتاه بدشكل است و هيدره پريزين
است كه روزگارش گذشته و لفوت آن است كه از غري تو اوالد دارد .
صفحه ٦٥٨
 - ٩سزاوار است ازدواج با زين كه گندمگون باشد و چشمهاي نيكو داشته باشد و نشيمنگاه او
بزرگ باشد و ميانقامت باشد و ل ّبه او كه جاي قرار گرفنت گردنبند است نيكو باشد و استخوانهاي
قوزك پاي او در زير گوشت پنهان باشد ( يعني مچ پاي او گوشت داشته باشد ) و صاحب جامل و
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خندهرو باشد و از سعادت مرد اين است كه چون پرده از روي زن بردارد او را سفيدرو بيابد و
هنگامي كه قصد ازدواج دارند و درباره زين از كيس ميپرسند بايد هامنطور كه از چهره و رخسار او
ميپرسند درباره موي او هم سؤال كنند .
 - ١٠سزاوار است ازدواج با باكره چرا كه دهان او پاكيزهتر است و رحم او جاذبتر و شري او بيشرت
و رحم او نرمتر است و خوب است كه زن اوالد بسيار بياورد ولو آنكه زشت باشد و زنان زشت
بيشرت اوالد ميآورند و زن نازا ميمنت ندارد .
 - ١١سزاوار است كه با زن بجهت دين او ازدواج كنند نه آنكه در پي مال و جامل باشند ولو آنكه
زن يبديني باشد و نبايد با زين براي فخر و رياء و سمعه ازدواج كنند و هر كه چنني كند خداوند از
اين ازدواج بر او منيافزايد مگر ذلت و حقارت و در آخرت او را عذاب ميكند .
 - ١٢مكروه است نكاح زنگي و خوز و اهل سند و هند و قندهار و نبطي و كرد و همچنني مكروه
است ازدواج با زن احمق و ديوانه و يكچشم نجيب منيشود و همچنني ازرقي كه مثل نگني باشد
چشم او و زين كه در سند بدنيا آمده .
 - ١٣اشكايل ندارد كه غري هاشمي با زن هاشمي ازدواج كند .
 - ١٤سزاوار نيست زن دادن به كيس كه پدرش بر زبان پيغمرب صيل الله عليه و آله لعن شده باشد
.
فصل
در نگاه كردن به زنان است و مطالبي كه مربوط بآن ميشود و در اين فصل مسائيل است :
صفحه ٦٥٩
 - ١جايز است انسان به زين كه قصد ازدواج با او را دارد نظر منايد و جايز است نگاه كردن
بصورت و معاصم او كه جاي النگو باشد بر روي ساعد و در او با تأمل نظر ميكند و به خلقت و
موي او بدون قصد تلذذ نظر ميكند و زن جامه نازكتري ميپوشد و دامن را بر كمر محكم منوده
پائنيتنه را ميپوشاند و مرد باو نظر ميناميد .
 - ٢جايز نيست كه از روي عمد به نامحرم نظر كنند و روايت شده نگاه اول مال تو است و نگاه
دوم بر عليه تو است و مال تو نيست و در نگاه سوم هالك است .
 - ٣استثناء ميشود از اين حكم نگاه كردن به صورت و دو دست ( يعني از مچ تا رس انگشتها ) و
دو قدم و رسمه و انگشرت از زينت هاي ظاهره و هر زينتي كه بريون ِخامر يعني رسانداز است يا
پائنيتر از جايئ است كه النگو ميبندند .
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 - ٤و همچنني مستثني از اين حكم هستند زنهايئ كه وقت نكاح ايشان گذشته كه براي آنها جايز
است چادر خود را بردارند و اگر كنيزي باشد جايز است كه خامر خود را بردارد اما زينت آشكاري
منيكند و اگر اين كار را نكند بهرت است .
 - ٥اشكايل ندارد كه زن زينت خود را پيش روي كساين كه خداوند اسم برده آشكار كند در آن آيه
ين زۤينَتَ ُه َّن اِ ّٰال لِ ُب ُعولَ ِته َِّن اَ ْو آبٰاۤئِه َِّن ا َ ْو آبٰاۤ ِء بُ ُعولَ ِته َِّن اَ ْو اَبْنٰاۤئِ ِه َّن ا َ ْو
كه ميفرمايد َ :و ٰاليُ ْبدۤ َ
اَبْ ٰناۤ ِء بُ ُعولَ ِته َِّن ا َ ْو اِ ْخ ٰوانِه َِّن ا َ ْو بَنۤي اِ ْخ ٰوانِه َِّن ا َ ْو بَنۤي ا َ َخ ٰواتِه َِّن ا َ ْو نِ ٰساۤئِه َِّن ا َ ْو ٰما َملَك َْت ا ْ َٰميانُ ُه َّن
ين لَ ْميَظْ َه ُروا َع ٰيل َع ْو ٰر ِ
ات النِّ ٰساۤ ِء  .و ترجمه
ُويل ْاالِ ْربَ ِة ِم َن ال ِّر ٰجا ِل ا َ ِو الطِّفْلِ الَّذۤ َ
ا َ ِو التّٰابِعۤ َ
ين غ ْ َِري ا ِ
آيه رشيفه اين است كه ميفرمايد  :آشكار نكنند زنها زينت خود را مگر براي شوهران خود يا پدران
خود يا پدران شوهرهاي خود يا پرسان خود و يا پرسان شوهران خود يا برادران يا پرسان برادران
خود يا پرسان خواهران خود و يا زنان خودشان يعني زنان مؤمنه يا در نزد غالماين كه مالك آنها
هستند يا خادمي كه فهمي ندارد و محتاج زن نيست يا پيش روي بچههايئ كه هنوز بر عورتهاي
زنان مطلع نشدهاند  ،و نيز مانعي ندارد زينتي را كه بريون خامر يعني رسانداز و پائنيتر از محل
بسنت النگو در دو دست و پائنيتر از ساعد باشد در برابر اجانب آشكار كند و غري اويل االربة كه در
آيه آمده تفسري به شخص احمق شده كه احتياج به ويل و
صفحه ٦٦٠
رسپرست دارد و با زنها نزديك منيشود .
 - ٦سزاوار نيست كه مردان به پشت رس زنها از پشت لباس آنها نگاه كنند چرا كه ترس آن هست
كه ديگران هم بهمني طور به زنهاي آنها نظر كنند .
 - ٧مانعي ندارد كه مرد به متام بدن همرس خود نظر كند .
 - ٨حرمتي براي زنان اهل ذمه نيست و بايك نيست كه مرد مسلامن به موها و دستها و رس آنها
نگاه كند .
 - ٩اشكايل ندارد نظر كردن به رسهاي اعراب يعني سكّان بيابانها و اهل سواد يعني روستاها كه رس
را منيپوشند و زن ديوانه و هر كس كه او را از يبحجايب نهي ميكنند و گوش منيدهد .
 - ١٠زن مسلامن سزاوار نيست كه پيش روي زن يهودي و نرصاين بدون حجاب باشد .
 - ١١جايز نيست كه زن نامحرمي را براي مردي توصيف كنند تا آنكه مفتون او شود و نعوذ بالله با
او مرتكب خاليف شود و از اين قبيل هستند شعرا وقتي كه زن معني مشخيص را توصيف ميكنند .
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 - ١٢خوب نيست كه زن در خلوت با مرد بنشيند و سزاوار نيست كه مرد در جايئ بخوابد كه
صداي نفس زن نامحرمي را ميشنود .
 - ١٣مصافحه يعني دست دادن با زن نامحرم و فرشدن و نگاه داشنت دست او جايز نيست و
دست دادن با او از پشت لباس مانعي ندارد و بهرت آن است كه اصالً با محارم هم دست ندهند
مگر از پشت لباس و زن وقتي كه لباس رنگني پوشيده بديدن برادر خود نرود .
 - ١٤شوخي و مزاح كردن با نامحرم جايز نيست .
 - ١٥سزاوار نيست كه زن نزد نامحرم بيش از پنج كلمه آنهم صحبتي كه الزم است سخن بگويد
مگر آنكه رضوريت پيش بيايد .
 - ١٦مكروه است مناقشه با زنان ( مناقشه يعني جر و بحث و لج و لجبازي ) .
صفحه ٦٦١
 - ١٧جايز است با كراهتي كه زن پيش روي بنده خود يبحجاب باشد و آن عبد به ساق و موي او
نظر كند .
 - ١٨براي زن جايز نيست كه پيش روي خواجهاي كه غالم او نيست يبحجاب باشد .
 - ١٩مكروه است كه مردان بر زنهاي نامحرم بدون اجازه اولياء آنها وارد شوند .
 - ٢٠جايز نيست كه زن به نامحرم نظر كند و چشم خود را از او پر منايد ولو آنكه آن نامحرم مرد
كوري باشد .
 - ٢١جايز است كه در وقت اضطرار مرد زن نامحرم را معالجه كند و باو نظر منايد و همچنني
بالعكس .
 - ٢٢جايز نيست كه در راه يا در بازار زنها داخل مردها حركت كنند و به يكديگر برخورد منايند و
زن به مناز عيدين و جمعه منريود مگر مسن باشد و منت راه مال زنها نيست و آنها بايد از كنار
ديوار و كنار راه حركت كنند .
فصل
در عقد است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در اين فصل مسائيل است :
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 - ١براي خواستگاري و عقد خطبه خواندن مستحب است و اقل خطبه آن است كه حمد خدا را
بجا آورد و كايف است كه بگويد  :اَلْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه َو َص َّيل اللّٰ ُه َع ٰيل ُم َح َّم ٍد َو آلِهۤ َو ن َْستَ ْغ ِف ُر اللّٰ َه .
 - ٢سزاوار است كه انسان هنگامي كه قصد ازدواج دارد بگويد  :اَقْ َر ْرتُ بِالْمۤيثٰاقِ الَّذۤي اَ َخ َذ اللّٰ ُه
اِ ْم ٰس ٌاك مبِ َ ْع ُر ٍ
يح ِباِ ْح ٰسانٍ  ،يعني اقرار منودم به عهدي كه خدا گرفته است كه يا زن خود
وف ا َ ْو ت َْرسۤ ٌ
را بطور خويب نگه دارم يا آنكه با نييك او را رها سازم .
 - ٣در الفاظ عقد نكاح روايت شده كه بگويند َ :ز َّو ْجتُ َك ٰها َع ٰيل كذا  ،و َ :ز َّو ْج ُت ٰه ِذ ِه الْ ٰجا ِريَ َة ِم ْن
ٰهذَا الْغ ُٰال ِم بِكذا  ،يعني اين دخرت را بعقد تو بريون آوردم باين مهر  ،يا اين دخرت را بعقد اين پرس
بريون آوردم باين مهر  ،و هر گاه زن ميگويد بگويد َ :ز َّو ْجتُ َك نَفْسۤي بِكذا  ،يعني خود را براي تو
تزويج منودم باين مهر و روايت شده كه حرضت
صفحه ٦٦٢
يل الرضا عليه السالم در عقد دخرت مأمون كه براي خودشان تزويج منودند
ابوجعفر محمد بن ع ٍ
فرمودند  :هذا امري املؤمنني زوجني ابنته عيل ما فرض الله  ،يعني اينك امري املؤمنني دخرت خود را بر
آن وجه كه خداوند قرار داده براي من تزويج منود  .آن وقت اندازه مهر را ذكر فرمود بعد فرمود
اي امري املؤمنني آيا تزويج كردي براي من گفت بله فرمود قبول كردم و رايض شدم .
 - ٤بخشيدن فرج و عاريه دادن آن و حالل منودن آن براي زن آزاد جايز نيست .
 - ٥سكوت بكر دليل رضايت اوست بلكه سكوت غري باكره هم دليل رضاي اوست و همچنني
مويل در وقتي كه قدرت منع كردن دارد لكن منع منيكند و برش وجه دارد دليل رضايت
سكوت ٰ
است .
 - ٦هر كس در وقت عقد با زن خود رشط كند كه اگر بر رس تو زن گرفتم يا با كنيزي جمع شدم يا
از تو كناره گرفتم در چنني صوريت تو مطلّقه هستي رشط او باطل است نكاح ميكند و رسيّه ميگريد
آنچه بخواهد .
 - ٧هر كس با زن خود رشطي بكند كه مطابق كتاب خداست بايد به رشط خود وفا كند .
 - ٨اگر مرد اين رشط زن را پذيرفت كه امر جامع و طالق در دست زن باشد رشط باطل است .
 - ٩اگر در ازدواجي رشط شود كه اگر تا فالن وقت معني شوهر مهر زن را داد آن زن زنِ اوست و
اگر تا آن وقت مهر را نياورد ديگر راهي باو ندارد رشط او باطل است و امر نزدييك با زنش باختيار
اوست .
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 - ١٠جايز است كه با زن خود رشط كند كه من روز نزد تو منيآيم يا شب نزد تو منيآيم يا اينكه
قسمتي نداري ( يعني اينكه مثالً اوقات معيني از هفته متعلق بتو نيست ) يا رشط كند كه نفقه تو
فالن قدر معني است .
 - ١١جايز نيست كه در عقد رشط شود كه مرد براي پدر زن كار كند و آن كار را مهر زن قرار دهد
اما اگر كار كردن مهر آن زن نباشد و رشط خارجي باشد اشكايل ندارد .
صفحه ٦٦٣
 - ١٢و هر كس در وقت عقد با او رشط شود كه در فرج نزدييك نكند برشط خود وفا كند و اگر
بعد زن اجازه داد مانعي ندارد .
 - ١٣هر كس در وقت عقد با او رشط شد كه زن را از شهر او بريون نربد بايد باين رشط وفا كند .
 - ١٤مانعي ندارد كه با زن رشط كند كه هر وقت خواست با او جمع شود و ماهانه نفقه معلومي
باو بدهد .
 - ١٥هر كس بغالم خود بگويد تو را آزاد كردم باين رشط كه دخرتم را براي تو تزويج كنم و اگر تو
بر رس او زن گرفتي يا كنيزي گرفتي صد دينار بدهي و بهمني قاعده او را آزاد كند و او كنيزي بگريد
يا ازدواج كند بايد برشط خود وفا كند .
 - ١٦هر كس زين بگريد به مهر صد دينار مثالً و رشط كند كه زن همراه او ببالد او برود و اگر نيامد
مهر او پنجاه دينار باشد پس اگر مرد بخواهد او را ببالد رشك بربد رشطي كه با زن خود داشته باطل
است و زن هامن صد دينار را مثالً ميگريد و اگر خواست به بالد اسالم برود رشط او پابرجاست و
زن را خارج منيكند تا مهر او را بدهد يا زن رايض شود كه نگريد .
 - ١٧هر كس زين بگريد باين رشط كه هيچيك از زن و شوهر از هم ارث نربند اين رشط جايز نيست
.
 - ١٨جايز است كه در يك عقد چند زن بگريد با مهرهاي متفاوت .
 - ١٩هر كس در يك عقد يك زن آزاد و دو كنيز را بگريد نكاح زن آزاد جايز و نكاح آن دو كنيز
باطل است و بني او و آن دو تفريق ميشود .
 - ٢٠هر كس در يك عقد پنج زن بگريد هر كدام را كه خواست رها ميكند و چهار تاي ديگر را نگاه
ميدارد و عقد پيش از آنكه ييك را رها كند متوقف است تا وقتي كه به سنت برگردد .
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 - ٢١هر كس سه زن داشته باشد و دو زن ديگر در يك عقد بگريد و با ييك از آن دو نزديك شود آن
گاه از دنيا برود اگر با آن زين نزديك شده باشد كه در وقت عقد اول
صفحه ٦٦٤
نام او را برده نكاح با آن زن جايز بوده و ارث ميربد و عده نگه ميدارد و اگر با زين كه نام او را
بعد از نام اويل برده جمع شده بود نكاح باطل است و زن ارث ندارد اما بايد عده نگه دارد .
 - ٢٢هر كس دخرتاين دارد و ييك از آنها را بدون اسم بردن بعقد كيس درآورد اگر شوهر همه آنها
را ديده بوده و معذلك رايض شده كه يك دخرت غري مشخص از دخرتان او را بگريد پس در اين وقت
حرف ِ
حرف پدر است و پدر بني خودش و خداوند بايد هامن دخرتي را بدهد كه وقت عقد نيت
كرده و اگر شوهر همه را نديده نكاح باطل و مجهول است .
 - ٢٣هر كس موقع عقد خطا كند و دخرت را اشتباهاً بنام ديگري ذكر كند رضري ندارد و اشكايل
پيش منيآورد .
 - ٢٤اگر در ازدواج يا طالق اسم دخرت را منيداند او را با نشانهاي مشخص كند .
 - ٢٥ازدواجي كه از روي مزاح و بدون قصد صورت گريد اعتنايئ بآن نيست اما هر گاه زين خود را
براي تو تزويج منود بعد گامن كردي كه شايد مزاح ميكند رضري براي تو ندارد .
 - ٢٦ازدواج ب ّينهاي بينه يعني دليل كايف و كامل و اع ّم از شاهد و انواع ادله است  .م .
الزم ندارد و واجب نيست كه زن و ّيل داشته باشد و براي او جايز است كه خودش خود را تزويج
منايد هر كجا كه باشد بيل داشنت ويل مستحب است يعني اينكه زن امر خود را به مردي بسپارد
چون مرد به حال مردان بصريتر است .
 - ٢٧اگر انسان در واقع شدن عقد شك كند عقد مشكوك را درست منيشامرد تا وقتي دلش آرام
گريد و يقني كند كه عقد صحيح بوده .
 - ٢٨شخص مست طالق دادن و بنده آزاد كردن و ازدواج او جايز نيست و روايت شده كه هر گاه
زن مست باشد و خود را بعقد كيس درآورد بعد مستي از رسش بپرد و به ازدواجي كه واقع شده
رضايت دهد جايز است و بر آن نكاح باقي ميامند .
صفحه ٦٦٥
 - ٢٩مريض ميتواند ازدواج كند و اگر ازدواج كرد و نزدييك منود نكاح صحيح است و اگر قبل از
نزدييك فوت منود نكاح باطل است .
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 - ٣٠بدان كه اركان عقد متعه اين است كه با زن ازدواج كني با مهر معني مبدت معني و ساير
رشطهايئ كه در نصوص آمده براي اين است كه زن در دلش نگذرد كه شايد اين نكاح حرامي است
و مطلب براي او خايل از ابهام شود .
 - ٣١گرفنت شهود براي متعه واجب نيست و علت اينكه در بعض اخبار فرمودهاند شاهد بگريند
اين است كه زن خيالش راحت باشد و گامن نكند كه اين ازدواج حاليل نيست .
 - ٣٢جايز است كه زن به صيغه متتع براي مدت يك ماه كه ابتداي آن هنگام عقد نباشد ازدواج
كند و اگر ذكري از ابتداي مدت نشد ابتداي مدت وقت عقد است .
 - ٣٣جايز است كه انسان كنيز خود را براي غالمش تزويج كند و ميگويد آن كنيز را بعقد تو
درآوردم و مستحب است كه چيزي بآن كنيز بدهد .
 - ٣٤جايز است كه انسان كنيز خود را براي برادر مؤمن خود حالل كند بعباريت يا به هر نحو عميل
كه حالل كردن را برساند .
 - ٣٥جايز است كه انسان كنيز خود را براي غالم خود حالل كند و جايز است كه به غالم اجازه
دهد كه از مال او كنيزهايئ بخرد و نزدييك با آنها را هم براي او حالل منايد .
فصل
در بعض سنتهاي ازدواج است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است هنگامي كه قصد ازدواج دارند دو ركعت مناز بجا آورند و دعاي مأثور را بخوانند
.
 - ٢سزاوار است ازدواج در شب چون خداوند شب را وقت آرامش و راحتي قرار داده .
صفحه ٦٦٦
 - ٣تزويج در ساعتي كه هوا گرمست سزاوار نيست چون سبب فراق ميشود .
 - ٤تزويج در وقتي كه قمر در عقرب است سزاوار نيست و ازدواج در آن عاقبت خوش ندارد .
 - ٥تزويج در ماه شوال مكروه نيست .
 - ٦مستحب است در وقت تزويج وليمه بدهند و يك روز يا دو روز كايف است و بيشرت از اين ريا و
سمعه است و خوب است كه اطعام در روز باشد و عروس را شب به خانه شوهر بربند .
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 - ٧خوب است كه در ازدواج تهنيت بگويند و بگويند به خري و بركت .
فصل
در اولياء عقد است و در آن مسائيل است :
اويل بايشان است پس هر كه را
 - ١امام معصوم و ّيل همه مؤمنني است و او از خود مؤمنني ٰ
بخواهد براي هر كس كه بخواهد عقد ميناميد .
 - ٢حاكم رشعي كه بطور خاص يا بطور عام از قبل امام منصوب شده باشد و ّيل امور عامهاي است
كه ويل ندارد از جمله واليت صغار و سفها و مجانني پس او هر گاه خري و مصلحت دخرت صغريي را
كه ويل ندارد در اين ببيند كه او را بعقد كيس درآورد ميتواند چنني كند .
 - ٣پدر و جد دو و ّيل بچه صغري هستند و جايز است كه او را بعقد كيس درآورند چه پرس باشد چه
دخرت و آن دو صغري كه توسط پدر يا جد بعقد هم درآمدهاند بعد از آنكه كبري شدند اختيار فسخ
نكاح را ندارند و در واليت جد زنده بودن پدر رشط نيست .
 - ٤پدر و جد و ّيل دخرت كبريه باكره هستند و دخرت تا پدرش حيات دارد با بودن او اختياري ندارد .
 - ٥مستحب است كه ويل از دخرت كبريه باكره خود اجازه بگريد و سكوت دخرت دليل
صفحه ٦٦٧
قبول اوست و علت اين اجازه گرفنت آن است كه خود دخرت هم بر خودش حقي دارد .
 - ٦زن غري باكره اگر تحت قيمومت كيس قرار داده نشد اختيارش دست خودش است و خودش
مالك امر خود است پس اگر بخواهد بدون ويل و شهود بازدواج كيس درميآيد و اگر بخواهد خود را
تحت واليت كيس قرار ميدهد .
 - ٧جد ميتواند دخرتِ پرس خود را براي كيس تزويج كند در حايل كه پرسش هم حيوة داشته باشد و
چندان رايض نباشد و پدر ميتواند دخرت خود را بكيس بدهد اگر چه جد چندان رايض نباشد و اگر
مسأله بني آن دو به جر و بحث كشيد در صوريت كه جد قصد رضر زدن نداشته باشد مطابق نظر او
عمل ميكنند .
اويل است و
 - ٨اگر پدر و جد هر يك دخرت را براي كيس تزويج منودند پس آنكه اول تزويج منوده ٰ
اويل است .
اگر هر دو در يك وقت تزويج منودهاند جد ٰ
 - ٩پرس كبري جايز است كه با هر كس خواست ازدواج كند اگر چه كه پدرش آن زن را نخواهد .
صفحه | 584

 - ١٠غري از پدر و جد براي برادر يا مادر يا عمو يا غري آنها بطور اصالت واليتي بر طفل نيست .
 - ١١هر گاه زن برادر بزرگش را وكيل منود و آن برادر او را بعقد مردي درآورد و در حايل كه زن
هنوز خرب ندارد برادر كوچكرت بطور فضويل خواهر را بعقد كيس درآورد و زن هم رضايت داد و مرد
با او نزديك شد و حامله شد بعد شوهر شاهد آورد زن را از مرد جدا ميكنند تا وقتي كه وضع
حمل كند و اين زن دو مهر دارد ييك از مرد اول بواسطه عقد و ييك از دومي بدليل آنچه كه براي
حليت فرج ميپردازد و بعد خودش نزد اويل مريود و بچه را به پدرش ميدهند .
 - ١٢روايت شده مردي كه مادرش در غيبت او او را داماد كند آن نكاح جايز است لكن آن مرد اگر
خواست نكاح را قبول ميكند و گر نه قبول منيكند و اگر قبول نكرد مادرش بايد مهر را بدهد .
صفحه ٦٦٨
 - ١٣هر گاه زين دو برادر داشته باشد و برادر بزرگرت در شهري خواهر خود را بعقد كيس درآورد و
اويل آن است كه زن اويل را
برادر كوچكرت در واليت ديگر و هر دو عقد بطور فضويل باشد پس ٰ
اختيار كند مگر آنكه بدومي رضايت داده و او هم با وي نزديك شده باشد كه در اين صورت زن
اوست و نكاح او جايز است .
ويص از طرف پدر از كساين است كه عقد نكاح در دست او است و ميتواند باعتبار وصايت و
ِّ - ١٤
رسپرستي و رسيدگي بامور دخرت صغري كه توسط پدر دخرت باو واگذار شده آن دخرت را براي كيس
عقد كند .
 - ١٥غالم و كنيز هيچ اختياري نسبت بامور خودشان ندارند و صاحب آنها ويل آنها است بهر طور
كه خواست نسبت به ازدواج آنها عمل ميناميد .
 - ١٦زن بالغ اگر بخواهد واليت خود را به مردي ميدهد كه بهر طور صالح دانست او را بعقد
كيس درآورد و ويل ميتواند به ديگري براي تزويج آن زن توليت دهد .
 - ١٧هر كس مبردي امر كند كه زين از اهل برصه از بنيمتيم مثالً براي او بگريد بعد او زين از اهل
كوفه از بنيمتيم براي او بگريد مخالفت امر او را منوده است و مأمور بايد نصف مهر را به كسان
زن بدهد و عدهاي هم ندارد و بني آن دو مريايث نيست .
 - ١٨هر كس به مردي امر كند كه زين را براي او عقد كند و بعد از عقد كردن او انكار كند و
بگويد كه من نگفته بودم اگر مأمور دليل و حجتي دارد كه آن شخص او را مأمور منوده بوده كه
اين زن را برايش تزويج كند مهر بگردن امر كننده است و اگر بينهاي ندارد خود مأمور بايد مهر را
به كسان زن بدهد و مريايث بني آن دو نيست و عدهاي هم بر گردن او نيست و اگر مهري براي او
قرار داده بوده زن نصف مهر را ميربد و اگر مهري معني نشده بوده زن چيزي منيگريد و در حكم
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واقع براي آمر واجب است كه زن را طالق دهد و در حكم ظاهر زن ميتواند ازدواج كند و گناهي
بر او نيست .
 - ١٩هر كس به مردي امر كند كه در شهري براي او زين بگريد و آن شخص كه مأمور شده برود و
زن را براي او تزويج منوده برگردد و ببيند شخص امر كننده از دنيا رفته در
صفحه ٦٦٩
چنني وقتي مأمور تحقيق ميكند كه آيا آن شخص قبل از عقد نكاح فوت شده يا بعد از آن اگر قبالً
فوت شده نه او و نه مأمور چيزي بدهكار نيستند و زن ارث منيربد و نكاح باطل بوده و اگر بعد از
عقد فوت منوده مهر در مرياث او است و زن نصف مهر را ميربد و وارث هم هست و ع ّده هم
نگاه ميدارد .
 - ٢٠اگر زين مردي را وكيل كند كه او را عروس منايد و وكيل او را براي خود عقد كند اين عمل
جايز نيست زن را از او منتزع منوده و از باب تنبيه توي رس آمنرد ميزنند .
 - ٢١جايز نيست كه زن مردي را وكيل كند كه او را براي خودش عقد منايد اگر چه كه بيوه باشد و
واجب است كه كيس غري از شوهر را وكيل منايد .
 - ٢٢عقد فضويل جايز است لكن موقوف بآن است كه طرفني آن را قبول منايند .
 - ٢٣زن درباره خودش مورد تصديق است اگر گفت مانعي ندارم و ميتوانم ازدواج منايم از او دليل
و شاهد منيخواهند .
 - ٢٤جايز است كه در عقد ازدواج صغريي را وكيل منايند .
 - ٢٥در امر ازدواج بايستي كه احتياط تام بناميند چون اوالد از آن حاصل ميشود بنا بر اين نبايد
كه بهيچوجه بناي كار را بر شبهات بگذارند يا به رصف توهم و گامين اكتفا كنند .
مقصد سوم
درباره مهرها و اجرتها است و در آن چند فصل است :
فصل
در حد مهر است و تعيني آن و در آن مسائيل است :
 - ١خوب نيست كه نكاحي بدون مهر صورت گريد .
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 - ٢جايز نيست كه زين خود را به مردي ببخشد و اين مطلب فقط بطور خاص در مورد رسول خدا
صيل الله عليه و آله جايز بود .
صفحه ٦٧٠
 - ٣هر كس از روي ظلم از پرداخت مهر زن خود امتناع كند عند الله زناكار است .
 - ٤سزاوارترين رشطها به وفا كردن آن است كه مهر و اجريت را كه در نكاح رشط كرده در برابر
حليت نكاح زن بپردازد .
 - ٥هر كس زين بگريد و نيت نداشته باشد كه مهر او را بدهد او در نزد خدا زناكار و مبنزله سارق
است .
 - ٦امام ديون مؤمنني را از جانب آنها ميپردازد بجز مهر زنها را .
 - ٧مهر آن چيزي است كه طرفني بآن رضايت دهند كم باشد يا زياد در متعه باشد يا عقد دائم و
كمرت چيزي كه در مهر كايف است يك متثال قند است جز آنكه مكروه است مهر شبيه مهر زن فاجره
شود و از ده درهم كمرت باشد .
 - ٨مستحب است تأيس به حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله و اكتفا منودن به مهر السنه كه
عبارت از پانصد درهم است كه بوزن امروز ما دويست و شصت و دو و نيم مثقال صرييف است (
تقريباً معادل  ١٢١٠گرم ) .
 - ٩جايز است كه مهر از مهر السنة بيشرت باشد .
 - ١٠مستحب است كه مهر كم باشد و خرج ازدواج نيز زياد نشود .
 - ١١هر كس در پنهاين مهري قرار گذاشت و بيش از آن را اظهار منود بنا بر هامن است كه در
پنهاين قرار گذاشته است .
 - ١٢جايز است مهر را تعليم قدري از قرآن قرار دهند و همچنني جايز است نكاح به يك درهم يا
يك مشت گندم .
 - ١٣هر گاه كيس از اهل ذمه يا از كفاري كه با مسلمني در جنگ هستند با زين ازدواج كند و مهر
او را مقداري رشاب قرار دهد يا خوكهايئ بعد هر دو مسلامن شوند ازدواج آنها حالل و جايز است
اما وقتي مسلامن شدند حرام است كه چيزي از آن مهرها را به زنان خود بدهند و بايد قيمت آنها
را بپردازند .
صفحه | 587

 - ١٤هر كس با زين ازدواج كرد و مهر را خادمي قرار داد يا اطاقي يا خانهاي و بطور مطلق گفت و
معني نكرد آنچه بايد بدهد حد متوسط چيزي است كه ذكر كرده .
صفحه ٦٧١
 - ١٥جايز است كه مرد مهر زن را اين قرار دهد كه مديت براي او كار كند و البته بايد براي خود
زن باشد نه براي پدر او چون مهر عوض نزدييك است .
 - ١٦هر كس كنيزي بخرد و بعد در بهاي آن مال دزدي بدهد يا صداقي براي او قرار دهد و هنگام
پرداخت از اموال مرسوقه صداق بدهد فرج براي او حالل است و پيآمد و وبال آن مال بر گردن
اوست اما اگر عيناً بآن مال بخرد يا مهر را از عني آن مال دزدي قرار دهد پس خريي نيست در
چيزي كه اصل آن حرام بوده اما نكاح دلييل بر فساد آن نيست و هرآينه مهر به حرمت مال فاسد
ميشود .
 - ١٧جايز است كه بعض مهر را نقد قرار بدهد و باقي را نسيه ولو آنكه بگويد بقيه را وقتي كه از
دنيا رفتم بربد يا اگر او را طالق دادم .
 - ١٨مستحب است كه زن قبل از آنكه با شوهر خود نزدييك كند مهر خود را بجهت ثواب باو
صدقه منايد ( يعني بجهت ثواب باو ببخشد ) و اين فضلش بيشرت از آن است كه بعد از نزدييك باو
تصدق دهد .
 - ١٩جايز است كه كيس عقد ببندد و اسم مهر را نياورد و اگر قبل از دخول در چنني حالتي او را
طالق دهد مهري ندارد و اگر طالق بعد از دخول باشد بجهت طلب حليت نزدييك با آن زن بايد در
حدود مهر خويشان زن باو بدهد .
 - ٢٠هر كس با زين ازدواج كند و مهري معني نكند و در خطبه عقد بگويند َ :ع ٰيل كِتٰا ِب اللّٰ ِه َو ُس َّن ِة
نَ ِب ِّيهۤ  ،بايد مهر السنة باو بدهد و همچنني اگر خواست كه مهري را تعيني كند اما سهو كرد و
چيزي ذكر ننمود مهر زن مهر السنة است .
 - ٢١هر كس ازدواج كند و مهري تعيني نناميد و قبل از دخول طالق دهد زن مهري ندارد جز آنكه
چيزي باو ميدهد غني بقدر خودش و تنگدست بقدر خودش و آنچه در اخبار است و كتاب خدا
نيز شاهد بر آن است اين است كه به هر مطلقهاي متعهاي ميدهند جز مختلعه توضيح خلع در
كتاب خلع ميآيد .
( و متعه چيزي است كه به زن مطلقه ميدهند ) .
 - ٢٢متعه طالق حدي ندارد جز آنكه روايت شده غني خانه و خادم متعه ميدهد و
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صفحه ٦٧٢
متوسط لباس ميدهد و فقري درهمي و انگشرتي .
 - ٢٣هر كس با زين ازدواج كرد و قرار گذاشت كه مهر بحكم زن باشد نبايد حكم او از مهرهاي
آلمحمد عليهم السالم كه پانصد درهم نقره است تجاوز كند ( حدود  ١٢١٠گرم ) .
 - ٢٤هر كس با زين ازدواج منود و قرار گذاشت كه مهر بحكم او باشد و قبل از نزدييك با آن زن
درگذشت به زن متعهاي ميدهند و ارث هم ميربد اما مهر ندارد و اگر مرد او را طالق داد زن نبايد
حكم كند كه مرد مهرش را بيشرت از مهر السنة بدهد .
 - ٢٥هر كس تعيني مهر زنش را بخودش واگذاشتند مهر زن خود را از مهر زنان خويشاوند خود
كمرت نكند و او را هم ملحق به خويشان خود بناميد .
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است هر كس ميخواهد براي مرتبه اول با زن خود نزديك شود چيزي باو بدهد چه از
مهر او باشد و چه هديهاي غري از آن و حد و اندازهاي ندارد و منيتواند وقتي كه مهر او را داد آنچه
را كه اول داده بود پس بگريد .
 - ٢هر كس ازدواج كند و قبل از آنكه چيزي به زن بدهد با او نزدييك كند اين امر صدمه به مهر
منيزند و زن ميتواند مهر را در موقعش مطالبه كند .
 - ٣متام مهر وقتي بر ذمه مرد قرار ميگريد كه نزدييك در فرج صورت گريد و همني كه دو موضع
ختنه بهم رسيد نزدييك صورت گرفته لكن برصف اينكه زن و مرد با هم خلوت كنند نزدييك محقق
منيشود و متام مهر تعلق منيگريد .
 - ٤هر كس با دخرت باكرهاي يا دخرتي كه بجهت نقيص راه جلوي او بسته است ازدواج كند و بعد
از خلوت كردن طالق دهد و زن ادعا كند كه مرد نزدييك كرده زنها باو نظر ميكنند اگر بكر باشد
نصف مهر باو مريسد .
 - ٥هر گاه مرد بگويد با اين زن نزدييك نكردم يا زن بگويد مرد با من نزدييك نكرد
صفحه ٦٧٣
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روايت شده كه اين دو را تصديق منيكنند چون مرد ميخواهد مهر را ندهد و زن ميخواهد بگويد
عده بر من نيست و ظاهر اين است كه اين در مرد و زين است كه متهم باشند نه در كساين كه
راستگو هستند .
 - ٦اگر مهري قرار داد و قبل از نزدييك زن را طالق داد بايد نصف مهري را كه قرار داده به زن
بدهد .
 - ٧اگر مهري قرار داد و قبل از نزدييك درگذشت زن نصف مهر را دارد و همچنني اگر زن قبل از
نزدييك درگذشت ورثه او نصف مهر را طلبكارند .
 - ٨روايت شده هر كه قبل از نزدييك طالق دهد و بستاين ( يعني محصورهاي كه در آن درخت و
زراعت است ) مهر منوده باشد و آن بستان در فاصله عقد و طالق در دست خود او بوده و
حاصيل داشته نصف محصول و نصف مزرعه را به زن ميدهد و ممكن است كه متلك نصف
محصول بدليل رسيدگي است كه در مزرعه منوده .
 - ٩هر كس ازدواج كند و مهر را گوسفنداين قرار دهد و قبل از دخول طالق دهد و در اين وقت
گوسفندان زائيده باشند پس اگر گوسفندان در نزد خود او حامله شده بودند نصف آنها و نصف
اوالد رابه زن ميدهد و اگر نزد زن حامله شدهاند نصف گوسفندان را ميگريد و اوالد متعلق به زن
ميباشند و حكم اين مسأله در مورد كنيز و غالم هم همني طور است .
 - ١٠هر كس با زين ازدواج كند و مهر را غالم بچهاي قرار دهد و آن غالم نزد زن بزرگ شود و
شوهر قبل از دخول زن را طالق دهد زن بايد نصف قيمت غالم را به نرخ روزي كه شوهر آن را باو
داده به مرد بپردازد و ديگر توجه باينكه قيمت امروز او كمرت شده يا بيشرت منيكند .
 - ١١هر كس ازدواج كرده و مهر را غالمي قرار دهد با كنيزي كه زن آن غالم است و هر دو در
ملك او بودهاند و آندو را نزد زن بفرستد و زن آن غالم در نزد زوجه آن مرد فوت كند بعد مرد زن
را قبل از نزدييك طالق دهد پس اگر روزي كه آن كنيز را جزو مهر قرار داده او را قيمت كرده بوده
دومي را قيمتي ميگذارند بعد نظر ميكنند كه
صفحه ٦٧٤
قيمت اين غالم با قيمت اويل مهر كه قيمت هر دو در آن زمان بوده چقدر فرق دارد و زن آن
مبلغ را باضافه غالم به مرد رد ميكند بعد مرد نصف آنچه را كه دريافت كرده به زن برميگرداند .
 - ١٢هر كس با زين ازدواج منايد و مهر او را هزار درهم قرار دهد و بازاء آن غالم گريختهاي و
بردي بدهد اين مرد اگر قبل از نزدييك زن را طالق دهد زن پانصد درهم باو ميدهد و برد و غالم
مال خودش است .
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 - ١٣هر كس زين بگريد مبهر هزار درهم و هزار درهم را باو بدهد بعد زن پانصد درهم آن را باو
ببخشد و باو برگرداند آنوقت مرد قبل از نزدييك زن را طالق دهد زن بايد پانصد درهم باقي را هم
به مرد برگرداند .
 - ١٤هر كس زين بگريد مبهر هزار درهم و زن متام آن را به شوهر هبه كند بعد شوهر قبل از
دخول او را طالق دهد زن بايد پانصد درهم ديگر غري از آن هزار درهم به مرد بدهد .
 - ١٥هر كس كنيز خود را آزاد كند و با او ازدواج منوده آزادي او را مهر او قرار دهد بعد پيش از
نزدييك او را طالق دهد بازاء نصف قيمت خود كه بدهكار است براي مرد كار ميكند اگر قيمت را
پرداخت آزاد است و گر نه نصف او به بندگي برميگردد و يك روز براي خودش كار ميكند و يك
روز براي مرد و اگر فرزندي داشته باشد كه نصف قيمت او را بدهد آزاد ميشود .
 - ١٦هر كس با زين ازدواج منايد و مهر او را مدبّرهاي قرار دهد ( يعني كنيزي كه با آن كنيز قرار
گذاشته كه پس از فوت او كنيز آزاد شود ) بعد زن خود را پيش از نزدييك طالق دهد نصف اين
كنيز مدبره متعلق به زن است و نصف او متعلق به مرد و اگر كنيز از دنيا رفت نصف ارث او مال
مرد است و نصف ديگر مال زن .
 - ١٧زن ميتواند در صوريت كه قبل از دخول طالق داده شود نصف مهر را كه باو مريسد به شوهر
ببخشد و پدر يا جد او يا كيس كه زن امر خود را بدست او داده چه دور باشد چه نزديك نيز
ميتوانند نصف مهر را ببخشند .
صفحه ٦٧٥
 - ١٨كيس كه براي غالم خود زن آزادي بگريد به مهر معيني و قبل از نزدييك غالم را بفروشد نصف
مهري را كه قرار داده بود از محل قيمت غالم كه دريافت منوده به زن ميدهد چون اين مبنزله
ديني است كه غالم به اذن آقاي خود گرفته باشد .
 - ١٩هر كس دخرت خود را عروس كند و مهر او را از شوهرش بگريد و بعد فوت منايد پس اگر
دخرتش او را وكيل كرده بوده كه مهر او را از شوهرش بگريد ديگر منيتواند از شوهر مطالبه منايد و
اگر او را وكيل نكرده بوده ميتواند از شوهر مطالبه كند و شوهر در اين مورد رجوع به ورثه پدر
زن ميناميد مگر آنكه دخرت در آن وقت طفيل در دامان پدر بوده كه در اين حالت براي پدر جايز
بوده كه از جانب او صداقش را بگريد .
 - ٢٠اگر انسان در حال بيامري ازدواج منوده و نزدييك منايد نكاح او صحيح است اما اگر نزدييك
نكرد تا در حال مرض فوت منود نكاح او باطل است و زن مهر و مريايث ندارد .
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 - ٢١هر گاه مردي ندانسته با زين در عده او ازدواج كرد و با او نزديك شد ديگر ازدواج با آن زن
هرگز براي او جايز نيست و به جهت طلب حليت مرد براي نزدييك كه منوده بايد مهر او را بدهد
اما اگر نزدييك نكرده مهري ندارد و آنچه باو داده مطالبه ميكند .
 - ٢٢هر گاه زنِ آزادي خود را براي غالمي تزويج كند بدون آنكه از موايل او اذن گرفته باشد فرج
خود را مباح كرده و مهري ندارد .
 - ٢٣هر كس زن او برود و به كفار ملحق شود و او زن ديگري بگريد بر عهده امام است كه مهر
آن زن را كه رفته باين مرد بدهد .
 - ٢٤هر كس پرس صغري خود را داماد كند اگر پرس مايل داشته باشد مهر بعهده اوست و اگر
نداشته باشد پدر ضامن است چه در وقت عقد ضامنت كرده باشد چه نكرده باشد و اگر پرس مايل
داشته باشد و با وجود اين پدر هم ضامن شده پرداخت مهر بعهده پدر است .
صفحه ٦٧٦
} در اصل كتاب بعد از مسأله  ٢٤مسأله  ٢٦آمده است {
 - ٢٦هر كس در غيبت او مادرش او را داماد كند نكاح جايز است لكن اگر خواست ميپذيرد و گر
نه ترك ميكند و روايت شده كه اگر نپذيرفت مهر بعهده مادرش است .
 - ٢٧جايز است كه زن مهر را از جانب شوهر ضامنت كند و آنرا از مال خودش قرار دهد و ديگر
از مرد چيزي نگريد .
 - ٢٨جايز است كه بعض مؤمنني مهر را از جانب داماد ( به نيت انجام كار خري ) بپردازند و جايز
است كه اين مطلب در عقد رشط شود كه مث ًال زيد قبول كرده كه اين قدر بابت مهر بدهد آن
وقت كيس كه تقبل منوده مال را به داماد ميدهد و او هم به زن ميدهد .
 - ٢٩هر كس با دخرتي ازدواج كند و گفته باشند كه باكره است بعد معلوم شود كه بكر نبوده مهر
او را كمرت ميدهد .
 - ٣٠هر كس مورد تدليس واقع شود و زين را كه عيبي دارد باو بدهند و با او نزدييك كند و بعد
متوجه عيب شود بابت طلب حليتي كه جهت نزدييك ميناميد بايد مهر او را بدهد آنگاه به كيس
كه او را فريب داده مراجعه ميناميد و آنچه به زن داده از او مطالبه ميكند و اگر با زن نزدييك
نكرده مهري ندارد و اگر و ّيل زن تدليس نكرده و واقع امر را منيدانسته چيزي بر گردن او نيست و
اگر زن خودش امر را مخفي منوده و خود را بدون عيب وامنود كرده او را به اهلش برميگردانند و
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مهري ندارد و روايت شده زن را برميگرداند و آنچه از مهر نزد او يافت شود از او ميگريد و اگر هم
چيزي نزد او پيدا نشد چيزي بر او نيست .
 - ٣١هر كس عمدا ً با زين كه عيبي دارد ازدواج منود بايد مهر او را بدهد .
 - ٣٢اگر غالمي بادعاي حريت با زن آزادي ازدواج منود بعد زن دانست كه او غالمي است اگر
خواست پيش او ميامند و اگر نخواست منيامند و اگر با او جمع شده زن مهر خود را ميگريد و اگر
نشده چيزي به زن منريسد و اگر زن دانست كه مرد غالم است و بعد از آن مرد با او نزدييك كرد
معلوم ميشود كه زن رضايت داده و ديگر
صفحه ٦٧٧
اختيار با مرد است و زن منيتواند به ميل خود از او مفارقت منايد .
 - ٣٣هر كس خود را صحيح قلمداد منايد و در واقع عنني يعني ناتوان باشد بايد مهر را بدهد و هر
كس از نزدييك با زنها عاجز باشد و بعد از مديت كه امام باو مهلت ميدهد توفيق نيابد و بني او و
زن تفريق شود بايد نصف مهر را بدهد .
َ - ٣٤خيص يعني كيس كه بيضههاي او قطع شده هر گاه دخول منايد بايد مهر را كامل بدهد .
 - ٣٥در اجرت متعه هر چه دو طرف ترايض منايند كايف است كم باشد يا زياد ولو آنكه يك مشت
گندم باشد يا يك رشبت آب .
 - ٣٦هر گاه زين كه مرد متمتع باو ميشود از ايامي كه در متعه مرد بوده چند روز را نزد او نيايد
جايز است كه مرد به هامن نسبت مقداري از اجرت او را نگاه دارد مگر ايام حيض كه متعلق به
خود زن است .
 - ٣٧اگر معلوم شد زين كه مرد به او متمتع ميشود بجهتي در عقد شوهري ديگر است پس هر چه
كه زن از اين مرد گرفته مال خودش است بجهت طلب حليتي كه مرد براي مقاربت با او ميناميد و
اگر چيزي از اجرت مانده است آن را به زن منيدهد و اگر زن از روي علم و عمد با آنكه در عقد
كيس بوده صيغه اين شخص شده مرد چيزي باو منيدهد .
 - ٣٨هر كس زين را متعه گرفت و زن مهر خود را باو بخشيد بعد آن مرد قبل از دخول او را رها
منود زن نصف مهر را به مرد بدهكار است .
 - ٣٩جايز است كه انسان متعهاي بگريد و قرار بگذارد كه هر چه داد قبول باشد اما بايد حتامً
چيزي باو بدهد .
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 - ٤٠هر كه زن آزادي را به عنف ترصف كند بايد صداق او را بدهد و هر كس به كنيز بكري تجاوز
كند بايد يك دهم قيمت او را بپردازد .
 - ٤١زناكار صداقي نبايد بدهد و زانيه مهري طلبكار نيست .
صفحه ٦٧٨
مقصد چهارم
در آداب زفاف و نزدييك است و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است كه زفاف يعني بردن عروس به خانه شوهر در شب باشد .
 - ٢سزاوار است كه اطعام و مهامين ازدواج در روز باشد .
 - ٣سزاوار است كه عروس در شب زفاف كه او را بخانه شوهر ميربند بر مركب سوار شود .
 - ٤سزاوار است كه در عروسكشان تكبري بگويند .
 - ٥نزدييك با زنان در شب چهارشنبه خوب نيست .
 - ٦خوب است كه چون عروس وارد اطاق شد و نشست مرد كفشهاي او را از پايش بريون بياورد و
پاهاي او را بشويد و آب آن را از در خانه تا انتهاي آن بريزد و در اين كار منافع زيادي است .
 - ٧سزاوار است كه قبل از نزدييك با زن مالعبه منايند تا او هم مشتاق به مرد شود هامنطور كه
مرد مشتاق باو است .
 - ٨مكروه است كه مثل طيور با عجله با زن نزدييك كنند بلكه بايد مرد مكثي بكند و صربي بناميد
تا حاجت زن برآورده شود .
 - ٩مكروه است كه انسان وقتي اراده جامع دارد زن را به عجله وادارد و با رسعت و بدون مقدمه
نزدييك منايد چون زنها حوائجي دارند .
 - ١٠اگر مرد بخواهد جلوي زن را ببوسد مانعي ندارد .
 - ١١جامع رو بقبله و پشت به قبله خوب نيست ( يعني رس يا پا نبايد بطرف قبله باشد ) .
 - ١٢جامع بر روي جادهاي كه از آن عبور ميشود خوب نيست .
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 - ١٣در حالتي كه تو لخت هستي و زن تو هم لخت است نزدييك مكن اما اگر جامه از روي تو
افتاد اشكايل ندارد .
 - ١٤در كشتي نزدييك مكن .
 - ١٥اشكايل ندارد كه شخص با كنيز خود در آب نزدييك كند .
صفحه ٦٧٩
 - ١٦نزدييك كردن در حامم مانعي ندارد .
 - ١٧هنگامي كه زن حائض است نزدييك با او جايز نيست .
 - ١٨هر كس با زن خود در حيض جمع شود بايد از خداوند طلب مغفرت منايد چون عصيان خدا
را منوده .
 - ١٩روايت شده براي نزدييك در حيض كه در اول آن يك دينار و در وسط آن نصف دينار و در
آخر آن ربع دينار كفاره بدهند و غري اين هم روايت شده .
 - ٢٠و روايت شده هر كس در اول ايام حيض زنش با او در فرج نزدييك كند بايد يك دينار صدقه
دهد و ربع حد زناكار را كه بيست و پنج شالق است باو ميزنند و اگر در آخر ايام حيض چنني كرده
باشد بايد نيم دينار صدقه بدهد و دوازده و نيم رضبه شالق باو ميزنند .
 - ٢١روايت شده اگر با كنيز خود در حيض نزديك شدي بايد سه مد گندم صدقه بدهي ( حدود
 ٢١٢٣گرم ) .
 - ٢٢مرد در وقت حيض از هر جاي بدن زن ميتواند بهرهمند شود بجز عني فرج .
 - ٢٣سزاوار است كه حائض وقتي ميخواهد كنار مرد بخوابد پرياهني پوشيده باشد .
 - ٢٤سزاوار است كه زن در حيض شلواري تا زانوها و تا زير ناف بپوشد و مرد در مافوق آن مختار
است .
 - ٢٥خوب نيست كه مرد بعد از متام شدن حيض زن قبل از غسل با او جمع شود مگر آنكه شَ بِق
باشد يعني حريص بر نزدييك باشد كه در چنني وقتي اگر بخواهد به زن ميگويد كه فرج خود را
بشويد و با او نزدييك ميكند .
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 - ٢٦هر گاه زن در حال اعتكاف حائض شود و از مسجد بريون رود بعد پاك شود سزاوار نيست كه
شوهر با او جمع شود تا وقتي كه به مسجد برگشته اعتكاف خود را بجا آورد .
 - ٢٧در حال نفاس يعني ايام معني بعد از زاميان نزدييك با زن جايز نيست تا وقتي كه پاك شود و
غسل كند و اگر بعد از پاك شدن و قبل از غسل با او جمع شد اشكايل
صفحه ٦٨٠
ندارد .
 - ٢٨مرد يا زين كه خضاب بستهاند در حايل كه خضاب بر بدن آنها است نبايد نزدييك كنند و جنب
خضاب منيبندد .
 - ٢٩پيش روي زن آزاد با زن آزاد ديگر نزدييك مكن اما نزدييك با كنيزان پيش روي كنيزان مانعي
ندارد .
 - ٣٠اشكايل ندارد كه مرد بني دو زن آزاد يا بني دو كنيز بخوابد .
 - ٣١وقتي كه در اطاق بچهاي بيدار است و زن و مرد را ميبيند و صحبت و صداي نفس آنها را
ميشنود سزاوار نيست كه پيش روي او نزدييك كنند چرا كه چنني بچهاي هرگز رستگار منيشود اگر
پرس باشد زناكار شود و اگر دخرت باشد زانيه گردد و اگر از اين نزدييك فرزندي پيدا كنند در فسق و
فجور شهره آفاق شود .
 - ٣٢سزاوار است كه انسان هر گاه بخواهد با زن خود نزدييك كند در را ببندد و پردهها را بياندازد
و خدمه را خارج كند .
 - ٣٣سه چيز است كه باعث انهدام بدن ميشود و بسا انسان را بكشد ييك با شكم پر حامم رفنت و
ديگر با شكم پر نزدييك منودن و سوم نكاح با پري زنان .
 - ٣٤حالل نيست كيس بطور عمد در مسجد جنب شود .
 - ٣٥مكروه است كه در سفر وقتي كه آب پيدا منيشود كيس با اهل خود نزدييك كند .
 - ٣٦مكروه است وقتي كه مرد محتلم شده پيش از غسل جنابت با زن خود نزدييك منايد .
 - ٣٧سزاوار است هر گاه بخواهد با زن آبسنت نزديك شود وضو داشته باشد .
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 - ٣٨هر گاه مرد با كنيز خود جمع شود و بعد بخواهد با كنيز ديگر جمع شود وضو ميگريد و
همينطور هر گاه يكبار با زن خود جمع شد و خواست مرتبه ديگر جمع شود وضو ميگريد هامن
طور كه براي مناز وضو ميگريد .
 - ٣٩مانعي ندارد كه جنب ميت را غسل دهد دست خود را ميشويد و وضو ميگريد آنگاه ميت را
غسل ميدهد و ممكن است كه شخص ميتي را غسل دهد بعد با عيال
صفحه ٦٨١
خود جمع شود و براي نزدييك با زن وضو ميگريد آنگاه با او جمع ميشود و يك غسل براي دست
زدن به ميت و نزدييك با زن كايف است .
 - ٤٠خوب نيست كه انسان بشهوت زن شخص ديگري با زن خود نزدييك كند .
 - ٤١هر كس جنب است و با زن خود در رختخواب خوابيده قرآن نخواند .
 - ٤٢خوب نيست كه زن و مرد بعد از نزدييك با يك پارچه خود را پاك كنند بلكه خوب است كه
هر يك از پارچه جداگانه استفاده كنند .
 - ٤٣جامع ايستاده خوب نيست .
 - ٤٤جامع روي سقف عامرتها خوب نيست .
 - ٤٥در اول شبي كه انسان براي سفر خارج شده خوب نيست كه جامع منايد و همني طور در
شبي كه ميخواهد در آن شب سفر برود و اگر سفر بيشرت از سه روز و سه شب نباشد جامع در آن
سزاوار نيست .
 - ٤٦نزدييك در ساعت اول شب خوب نيست .
 - ٤٧خوب نيست كه انسان با انگشرتي كه ذكر خدا يا چيزي از قرآن بر آن نوشته شده نزدييك
منايد .
 - ٤٨زياد حرف زدن هنگام جامع خوب نيست بلكه اصالً خوب نيست كه در اين حال سخن
بگويند ولو وقت بهم رسيدن آلت زن و مرد كه هنوز دخول صورت نگرفته .
 - ٤٩مكروه است نظر كردن به فرج زن بخصوص وقت نزدييك و بخصوص نظر كردن بداخل فرج .
 - ٥٠جامع در محاق ماه محاق ماه در شبهاي آخر ماه است كه ماه ديده منيشود  .م .
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مكروه است .
 - ٥١جامع در شب اول ماه و شب وسط يعني شب پانزدهم و شب آخر ماه مكروه است .
 - ٥٢مستحب است كه انسان در شب اول ماه مبارك با زن خود نزدييك منايد .
صفحه ٦٨٢
 - ٥٣از طلوع فجر تا طلوع آفتاب نزدييك مكروه است و همچنني از غروب آفتاب تا غايب شدن
روشنايئ .
 - ٥٤نزدييك كردن در روز كسوف آفتاب و شب كسوف ماه و در روز يا شبي كه در آنها بادهاي
سياه و رسخ و زرد بوزد يا زلزله شود مكروه است .
 - ٥٥جامع در بعد از ظهر مكروه است .
 - ٥٦شب عيد فطر و شب عيد قربان جامع كراهت دارد .
 - ٥٧نزدييك در زير درختي كه ميوه دارد مكروه است .
 - ٥٨در زير نور آفتاب جامع منودن كراهت دارد مگر آنكه ساتري آويزان كنيد كه شام را از آن
بپوشاند .
 - ٥٩جامع در بني اذان و اقامه مكروه است .
 - ٦٠جامع در شب نيمه شعبان مكروه است .
 - ٦١مكروه است نزدييك در زير آسامن .
 - ٦٢مستحب است جامع در شب دوشنبه و شب سهشنبه و شب پنجشنبه و روز پنجشنبه وقت
ظهر و شب جمعه و در شب جمعه بعد از عشاء آخر و روز جمعه .
 - ٦٣جايز است كه انسان با كنيز با عضوي از اعضاء خود مالعبه منايد اما با يشء خارجي كه غري از
بدن است جايز نيست .
 - ٦٤سزاوار است كه هر كس به زن خورشويئ نظر منوده و او را خوش آمده با عيال خود جمع
شود و اگر زن نداشته باشد دو ركعت مناز كند و حمد خدا را بسيار بجاي آورد و بر پيغمرب صيل
الله عليه و آله صلوات بفرستد آنگاه از خدا بخواهد كه بفضل خود عيايل نصيب او فرمايد .
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 - ٦٥سزاوار نيست كه انسان زنهايئ را كه با آنها نكاح منيكند جمع منايد و ترك نزدييك با زن جوان
بيشرت از چهار ماه جايز نيست مگر آنكه زنْ خودش اجازه دهد .
 - ٦٦عزل از زن آزاد مانعي ندارد ولو آنكه زن مايل نباشد ( و عزل آن است كه با زن نزديك شوند
و چون وقت انزال شود آلت را خارج منايند كه اوالد بهم نرسد ) و اين
صفحه ٦٨٣
كار كراهتي دارد لكن اگر با اجازه زن باشد يا در وقت ازدواج با زن رشط كرده باشد كراهت آن
برطرف ميشود و عزل از زين كه بچه منيزايد و زن مسن و زن سليطه و فحاش و زين كه به بچه خود
شري منيدهد و همچنني از كنيز مكروه نيست .
 - ٦٧جايز نيست كه با دخرت قبل از نه سالگي نزدييك كنند و اگر كيس دخول منود آن دخرت براي او
حرام ابدي ميشود و اگر صدمه و عيبي باين واسطه بر او وارد شود مرد ضامن است و بايد ديه او
را بپردازد يا نفقه و مستمري دامئي تا وقت فوت آن دخرت برايش قرار دهد .
 - ٦٨جايز نيست وقتي كه زن حامله است يا بچه شري ميدهد از جامع با مرد رس باز زند يا اگر او
مايل است مرد بعذر حاملگي او يا بچه شري دادن از نزدييك خود داري كند و هيچيك نبايد باين
جهات در باب جامع بديگري رضر برساند .
 - ٦٩نزدييك با زن در دبر مكروه است و شخص صاحب مروت اين كار را منيكند .
 - ٧٠خوب است كه عروس را در هفتهاي كه عرويس كرده از لبنيات و رسكه و گشنيز و سيب ترش
منع منايند .
مقصد پنجم
در مسائل مربوط به زندگي زن و شوهر است و در آن دو فصل است :
فصل
درباره بعض حقوق است و در آن مسائيل است :
 - ١روايت شده كه زن را مالك و متصدي اموري كه از محدوده نفس خود او خارج است قرار مده
و او را بيشرت از حدي كه صالح حالش هست اكرام مكن ممكن است عبارت  :التعد بكرامتها نفسها
 ،باين معني باشد كه اكرام زن بايد محدود به خودش باشد باين معني كه اگر خواهيش دارد براي
خودش باشد نه آنكه شفيع ديگران شود  .م .
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و
صفحه ٦٨٤
فرمودهاند او را محفوظ و پوشيده بدار كه چشم او به ناصوايب نيفتد و با پوشاندن او مانع از آن
بشو كه صدمهاي باو برسد و او را باين طمع مينداز كه نزد تو شفيع و واسطه ديگري شود چون
كيس كه زن نزد تو شفاعت او را كرده باو مايل ميشود و همه قوه نكاح خود را مرصوف او مكن و
بقيهاي باقي بگذار ( كه ضعف و ناتواين از تو نبيند ) و در هر حال با او مدارا و خورشفتاري كن
كه زندگي تو توأم با آسودگي باشد .
 - ٢روايت شده بهرتين شام كيس است كه با اهل بيت خود بهرت رفتار كند و روايت شده كه عيال
شخص ارساي او هستند و خداوند كساين رابيشرت دوست ميدارد كه با اسريان خود بهرت رفتار كنند و
روايت شده هر كس خداوند باو نعمتي كرامت فرمايد بر ارساي خود وسعت دهد كه اگر نكند
نزديك است كه آن نعمت متام شود .
 - ٣ملعون است و ملعون است هر كس عائله خود را ضايع كند .
 - ٤در معني نييك با زوجه روايت شده كه بايد او را سري كند و بپوشاند و اگر جهالتي كرد بر او
ببخشد .
 - ٥خالف جوامنردي است كه مرد در شهري كه زن او آنجا است در خانه ديگري بخوابد .
 - ٦روايت شده كه زن لعبتي است هر كس اختيار منود نبايد آن را ضايع كند .
 - ٧روايت شده كه مثل زن مثل دنده كج است اگر آن را همني طور كه هست پذيرفتي از آن سود
ميربي و متمتع ميشوي و اگر بخواهي آن را صاف كني ميشكند .
 - ٨مستحب است كه بر خلق زن بداخالق صرب كنند .
 - ٩روايت شده كه در هيچ حال اطاعت زنان را نكنيد و وظيفه امانتداري مال را بايشان نسپاريد
و تدبري امور خانواده را بايشان وانگذاريد .
 - ١٠اگر زن مايل داشت و با طيب نفس بتو داد استفاده از آن مال براي تو حالل است لكن نبايد
با آن مال كنيزي بخري كه با او نزديك شوي .
 - ١١زن با بودن شوهرش اختياري در امر آزاد كردن بنده و صدقه دادن و تدبري امور و رسيدگي و
توجه بآنها و هبه كردن و نذر منودن از مال خود ندارد مگر با اجازه
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صفحه ٦٨٥
شوهر جز در مورد حج يا زكوة يا نييك به والدين يا صله ارحام خودش .
 - ١٢جايز نيست كه زن بدون اجازه شوهر چيزي از مال او را ببخشد مگر غذايئ كه ميداند
شوهرش رايض است كه در اين مورد رخصت داده شده .
 - ١٣خوب است كه با زنان مشورت منوده و عكس آن عمل كنند كه اطاعت ايشان ندامت است و
در عمل بخالف رأي آنها بركت .
 - ١٤روايت شده در كار درستي هم كه از شام بخواهند رسپيچي كنيد پيش از آنكه امر منكري از
شام بخواهند و از بدهاي آنها بخدا پناه بريد و از خوبان ايشان بر حذر باشيد .
 - ١٥روايت شده هر مردي كه تدبري او بدست زنش باشد ملعون است .
 - ١٦روايت شده كه آنها را در غرفهها ننشانند و كتابت بآنها نياموزند و بآنها ريسندگي و سوره
نور را ياد دهيد و سوره يوسف را بآنها نياموزيد و آن را براي ايشان نخوانيد كه در آن فتنههاست .
 - ١٧روايت شده حب عيل عليه السالم را بآنها ياد دهيد و بگذاريد كماطالع باشند .
 - ١٨واجب است امر كردن زن بكار صحيح و نهي او از كار منكَر اگر قبول منود خوب است و گر
نه تو وظيفه خود را انجام دادهاي .
 - ١٩روايت شده كه زنان را بر زين سوار نكنيد كه آنها را بر فجور تهييج منائيد و اول زين كه در
اسالم بر زين سوار شد دخرت اويل بود .
 - ٢٠روايت شده كه اي گروه مردان زنهاي خود را در خانه نگاه داريد و براي زنها بهرت آن است كه
مردان را نبينند و مردان هم ايشان را نبينند .
 - ٢١روايت شده كه غريت از اميان است و خداوند خوار كند هر كس از مؤمنان را كه غريت منيكند
و خدا لعنت كند يبغريت را و در جايئ كه غريت الزم نيست نبايد غريت كنند كه اين كار باعث
ميشود زن خوب و سامل بد شود لكن بايد كار زنان را محكم منود پس اگر عيبي ديدي زود صغري و
كبري را رسزنش كن و در عتاب خطاب تو متوجه يبتقصري باشد كه گناه بزرگ جلوه كند و تحمل
عتاب تو نيز هموار گردد .
صفحه ٦٨٦
 - ٢٢روايت شده كه در حالل غرييت نيست .
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 - ٢٣روايت شده كه غريت زن كفر است و غريت مرد اميان و غريت زنها حسد است و حسد اصل
كفر است زنها وقتي كه غريت كردند غضب ميكنند و چون غضب منودند كافر ميشوند مگر اهل
تسليم از ايشان .
 - ٢٤روايت شده از جمله حقوقي كه مرد بر زن دارد اين است كه زن اطاعت او را بناميد و
رسپيچي از امر او نكند و از خانه شوهر يب اذن او صدقه ندهد و بدون اجازه شوهر روزه مستحب
نگريد و خود را از او منع نكند ولو آنكه بر جهاز شرت سوار باشد و بدون اجازه او از خانه خارج
نشود كه اگر يب اذن او بريون رود مالئكه آسامن و زمني و مالئكه غضب و رحمت او را لعن كنند تا
بخانه برگردد و بايد كه زن بهرتين عطر خود را استعامل كند و بهرتين جامه خود را بپوشد و
بهرتين زينت خود را بكار برد و خود را صبح و شام بر شوهر عرضه كند و اگر مرد حاجتي داشته
باشد اجابت منايد و هيچ شبي در حايل كه شوهر بر او غضبناك است نخوابد اگر چه كه در آن
مطلب حق با مرد نباشد .
 - ٢٥مستحب است براي زن كه خدمت شوهر و خانه او را بناميد .
 - ٢٦جايز نيست كه زن عطر بزند و از خانه خارج شود و نهي شده از اين كه براي غري شوهر خود
زينت كند و روايت شده كه براي زن حالل نيست كه بخوابد تا وقتي كه خود را بر شوهر عرضه
منايد باين ترتيب كه جامه خود را بريون ميآورد و با مرد در لحاف او وارد ميشود و خود را باو
ميچسباند .
 - ٢٧روايت شده هر كس براي غري شوهر خود عطر استعامل كند خداوند منازي از او منيپذيرد تا
از آن عطر غسل كند چنانكه از جنابت غسل ميكند و سزاوار نيست كه زن وقتي كه ميخواهد از
منزل بريون رود لباس خود را بخور خوشبو بدهد .
 - ٢٨روايت شده زين كه بر شوهر خود غضب كرده تا شوهر از او رايض نشود عايص محسوب
ميشود و زين كه شوهر او بر او غضبناك است هيچ عميل از اعامل او باال منريود و جايز نيست كه
مرد از روي ظلم زن خود را اذيت كند و همني طور جايز
صفحه ٦٨٧
نيست كه زن شوهر خود را آزار دهد و هر كدام كه چنني كنند خدا از آنها حسنهاي را قبول
نخواهد كرد تا وقتي كه ديگري از او رايض شود .
 - ٢٩جايز نيست كه زن براي شوهر خود سحر و جادو منايد ولو براي آن باشد كه محبت او را
بخود زياد منايد .
 - ٣٠روايت شده خطاب بزنان كه منازتان را طول ندهيد كه شوهر را معطل كرده و مانع او شويد .
صفحه | 602

 - ٣١سزاوار نيست كه زن خود را بدون زينت بگذارد و خوب است زينتي داشته باشد ولو
گردنبندي باشد و خوب نيست كه دست خود را بدون خضاب بگذارد ولو آنكه حنايئ بر آن ماليده
باشد اگر چه كه مسنه باشد و اگر شوهر نابينا باشد زينت زن براي او عطر و خضاب است .
 - ٣٢سزاوار است كه مردها خود را براي زنان آراسته و خوش هيأت منايند .
 - ٣٣نهي شده از اينكه زنها موهاي خود را باالي رس بطور برجسته دسته كنند و يا يك دسته مو را
بگذارند و باقي را كوتاه كنند و يا موها را مثل چرت بر پيشاين ريخته و انتهاي آنها را بچينند و بر
كف دست با خضاب نقش بكشند .
 - ٣٤مكروه است كه زن موي زن ديگري را مبوهاي خود وصل كند .
 - ٣٥جايز است كه زن موهاي صورت خود را بكند و روايت شده كه خدا لعنت كند زين را كه بر
بدن خود خالكويب كند و زين را كه شغل او خالكويب است .
 - ٣٦نهي شدهاند زنها در هنگام مصائب از لطمه بصورت زدن و خراشيدن گونه و كندن مو و يقه
دريدن و جامه سياه پوشيدن و موها را باز و آويخته رها كردن و ندا به واويال رس دادن و در
قربستان آمد و رفت كردن و پريشان كردن موها .
فصل
در تقسيم اوقات مرد بني زنان او است و متعلقات آن و در آن مسائيل است :
 - ١زن در هر چهار شب يك شب حق دارد كه مرد همبسرت او باشد پس اگر يك زن
صفحه ٦٨٨
است يك شب حق او است و سه شب حق مرد است كه هر جا بخواهد مريود و اگر دو زن باشند
آنها دو شب دارند و مرد دو شب و اگر سه زن باشند زنها سه شب دارند و مرد يك شب براي خود
دارد و اگر چهار زن باشند هر كدام يك شب دارند و مرد براي خود ديگر حقي ندارد و نبايد از آنها
كناره بگريد و جاي ديگر برود .
 - ٢مردي كه چهار زن دارد حق ندارد كه شب تنها بخوابد مگر باذن صاحب آن شب و اگر بعض
شبها متعلق بخودش باشد ميتواند در آن شبها هر كدام را كه خواست فضيلت دهد و نزد او برود .
 - ٣اگر اتفاق افتاد كه زن آزادي با كنيزي در عقد نكاح مردي بودند زن آزاد دو شب و كنيز يك
شب سهم دارند .
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 - ٤همچنني اگر زين از اهل كتاب با زن مسلامين در عقد مردي بودند زن مسلامن دو شب و زن
كتابيه يك شب سهم دارد .
 - ٥زين كه مرد تازه با او ازدواج كرده چه باكره بوده و چه نبوده سه شب را باو اختصاص ميدهد و
در باكره هفت شب هم رخصت داده شده و روايت شده كه حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله
هفت شب را به زينب اختصاص دادند و باكره هم نبود .
 - ٦متعه سهم و قسمتي ندارد .
فصل
در نفقات است و در آن مسائيل است :
 - ١وجوهي كه انسان در آنها رصف مال ميناميد بيست و چهار وجه است :
 هفت مورد آن مخصوص نفس خود او است و عبارتند از طعام و رشاب و لباس و زناشويئ وخدمه و پرداخت او در احتياجات خود از قبيل مسكن يا آاليت كه بوسيله آنها مرمت يا حمل يا
حفظ كاالي خود را ميناميد .
 و پنج مورد آن مربوط به اشخايص است كه وجوباً بايد نفقه آنها را بدهد كه عبارتندصفحه ٦٨٩
از اوالد و پدر و مادر و همرس و كنيز و غالم او و اين خرج در تنگدستي و گشاد دستي هر دو بر
ذمه اوست .
 و سه مورد از وجوه خرج در ديوين است كه واجب ميباشند و عبارتند از زكوة كه خمس هم ازآن شمرده ميشود و مخارج حج و جهاد .
 و پنج مورد از مخارج در صلههاست و عبارتند از وقف منودن و صله خويشان و صله مؤمنني ودر وجوه ب ّر و صدقه بطور مستحب خرج منودن و آزاد كردن بنده .
 و چهار مورد از مخارج در معروف است يعني كار نيك و عبارتند از پرداخت بدهي و عاريه دادنو قرض دادن و پذيرايئ از مهامن .
 - ٢روايت شده كه نفقه يتيم را از نزديكرتين خويشاوند او ميگريند هامنطور كه ارث آن يتيم هم
باو مريسد .
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 - ٣روايت شده هر كس مملويك را كه از عهده كاري برمنيآيد آزاد كند بايد نفقه او را بدهد تا وقتي
كه مملوك نيازي باو نداشته باشد .
 - ٤بهرتين خرجها مايل است كه انسان براي مخارج پدر و مادرش ميدهد بعد آنچه كه خرج خود و
عيال خود ميناميد بعد مايل كه به خويشان فقري خود بدهد بعد همسايگان بعد مايل كه در راه
خدا ميدهد و آن كماجر ترين خرجها و نفقات مذكور است .
 - ٥دادن نفقه و لباس و مسكن به زن دامئي واجب است .
 - ٦حد انفاق به زن آن است كه سد جوع او را بناميد و عورت او را بپوشاند و روايت شده كه بايد
يك روز در ميان روغن بدهد و سه روز يك بار گوشت و در هر شش ماه رنگ بعض اخوان ميگفت
كه مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعيل الله مقامه فرمودند آنچه من ميفهمم مقصود از صبغ
يعني رنگ در اينجا خضاب است  .حاشيه از مرحوم آقاي حاج زينالعابدين خان (اع) است .
و در هرسال چهار جامه به زن خود ميدهد دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان و
سزاوار نيست كه خانه خود را از روغن رس و رسكه و روغن زيتون
صفحه ٦٩٠
خايل بگذارد و براي هر كس از اهل خانه سهم او را به كيل و وزن تعيني ميكند و بقدر م ّد از قوت
و غذا ميدهد و او اگر خواست خودش استفاده ميكند و گر نه ميبخشد يا صدقه ميدهد و هر
ميوهاي كه فراوان شد بايد از آن به عيال خود بخوراند و چون عيد آيد بايد خوراك بيشرتي بآنها
بدهد و سزاوار است كه مؤمن در زمستان از قوت عيال كم كرده و بر هيزم و وسيله گرم كردن آنها
بيفزايد .
 - ٧خرج بايد متناسب با وسع شخص باشد هر گاه خدا وسعت داد او هم بايد وسعت دهد و هر
گاه خدا كم كرد او هم كم ميكند و از آنطور كه خدا خواسته تجاوز منيكند .
 - ٨ملعون و ملعون است هر كس زحمت خود را بر دوش مردم بياندازد ملعون و ملعون است هر
كس اهل و عيال خود را ضايع بگذارد و بآنها رسيدگي نكند .
 - ٩مؤمن به شوق و رغبتي كه اهل و عيال او به غذا دارند غذا ميخورد و منافق اهل او به شهوت
او ميخورند .
 - ١٠مستحب است كه بر اهل و عيال وسعت دهند و احتياجات آنها را بتامم و كامل برآورند .
 - ١١مستحب است كه چون عيال شخص ميلشان بگوشت شديد شود براي آنها گوشت بخرد .
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 - ١٢مستحب است ميانهروي در معيشت .
 - ١٣ارساف در خرج حرام است مگر در حج يا عمره باشد و در چيزي كه باعث اصالح بدن است
ارسايف نيست و هرآينه ارساف در چيزي است كه مال را از بني ميربد و به بدن رضر مريساند و در
حديث از جمله اموري كه ارساف است بريون انداخنت هسته خرما را شمردهاند چون مرصيف دارد و
يا ريخنت زيادي آيب كه نوشيدهاي .
 - ١٤روايت شده تنگ گرفنت در خرج آن است كه نان و منك بخوري در حايل كه توانايئ غري آن را
هم داري و اعتدال در خوردن نان است و گوشت و شري و رسكه و روغن يكبار اين و يكبار آن .
صفحه ٦٩١
 - ١٥هر كس زين داشته باشد و باو لباس ندهد كه عورت او پوشيده مباند و خورايك ندهد كه
حفظ بنيه او بشود حق است بر امام كه بني آن دو را تفريق منايد .
بدهي
 - ١٦هر گاه شوهر معرس يعني تنگدست باشد و نتواند حد واجب نفقه را بپردازد  ،بجهت
ِ
نفقه او را حبس منيكنند و انّ مع العرس يرسا .
 - ١٧مستحب است كه در نفقه و لباس بني زنها عدالت كنند اگر چه كه برتري دادن هم جايز
است لكن كراهت دارد و در مورد كنيزان تفضيل بعيض بر بعض مانعي ندارد .
 - ١٨ناشزه كه بر شوهر خود رسكيش منوده نفقه و لبايس ندارد و همچنني زين كه بدون اجازه
شوهر از خانه او خارج شده تا برنگشته نفقه و لبايس ندارد .
 - ١٩دادن مخارج زن مطلقه آبسنت تا زمان وضع حمل واجب است .
 - ٢٠پرداخت مخارج زين كه به طالق رجعي طالق داده شده واجب است طالق رجعي آنست كه
حق رجوع در آن براي مرد محفوظ باشد  .م .
.
 - ٢١زين كه او را طالق بائن دادهاند طالق بائن آنست كه پس از آن حق رجوعي براي مرد نيست .
م.
نفقه ندارد مگر آنكه حامله باشد .
 - ٢٢زين كه شوهرش مرده نفقه ندارد ولو حامله باشد .
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 - ٢٣زين كه به طالق ُخلع ر  .ك  - .خلع و مبارات .
مطلّقه شده حق سكني و نفقه ندارد .
 - ٢٤متعه نفقه ندارد .
 - ٢٥اگر پدر و مادر فقري باشند نفقه دادن به ايشان واجب است .
 - ٢٦اگر فرزند مايل نداشته باشد واجب است باو انفاق كنند .
 - ٢٧روايت شده كه شخص را مجبور ميكنند نفقه صغريي را كه بالقوه وارث اوست بدهد مثل
برادر يا پرس برادر و درباره يتيم روايت شده كه نفقه او را از نزديكرتين شخص در خانواده او
ميگريند هامن طور كه مرياث آن يتيم هم اگر فوت كند به آن خويشاوند مريسد .
صفحه ٦٩٢
 - ٢٨مستحب است كه انسان به خويشاوندان محتاج خود انفاق منايد .
فصل
در نشوز و شقاق است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه مرد حقوق واجبي كه زن بر او دارد ترك كند اسم آن مرد ناشز است و اگر زن ترك
حقوق واجبه شوهر رابناميد ناشزه است و اگر هر دو مراعات حقوق يكديگر را ترك منودند نام اين
عمل شقاق است .
 - ٢هر گاه مرد از اداي حقوق زن رس بتابد يا زن برتسد كه مرد از خواسته او رو بگرداند و مصالحه
كند با مرد كه در قبال رعايت حق او چيزي از خرجي يا قسمت خود از ايام را مبرد ببخشد جايز
است و مانعي ندارد .
 - ٣اگر زن بناي رسپيچي و عصيان گذاشت او را نصيحت ميكنند اگر قبول كرد كه خوب است و
گر نه مرد در بسرت از او كناره ميگريد و پشت باو ميكند اگر به حق برگشت كه هيچ و گر نه با
چوب مسواك و امثال آن او را ميزند نه زدين كه باو صدمه بزند و او را اذيت كند و نفقهاي ندارد تا
وقتي كه به راه درست برگردد .
 - ٤اگر بني زن و شوهر شقاق و اختالف واقع شد و هر دو بر يكديگر تندي و غضب كردند و قادر
بر اصالح امر نشدند نزد حاكم به مرافعه مريوند و حاكم يكنفر از خويشان مرد را حكم قرار
ميدهد باختيار خود مرد و يكنفر را هم از خويشان زن باختيار خود او حكم ميكند و آندو بآنها
صفحه | 607

اختيار ميدهند كه اگر حكمني تصميم به تفريق گرفتند تفريق كنند و اگر خواستند جمع منايند  ،و
دو حكم با زن و شوهر مشورت ميكنند چون اصل حق مربوط به آن دو است پس حكم مرد با او
خلوت كرده اصل مطلب را جويا شده و ميپرسد كه رضايت او در چه صورت حاصل ميشود و همني
طور حكم زن با او صحبت ميكند تا بفهمد رضايت او در چه صورت حاصل ميشود بعد دو حكم با
هم مالقات منوده با هم عهد بر صداقت ميكنند و هر يك به طرف خود قصد و مطلب زن و شوهر
را ميگويند و با نيت اصالح هر چه كه خداوند
صفحه ٦٩٣
به قلب و زبان آنها انداخت حكم ميكنند  .و ديگر هر حكمي كه در حق آن زن و شوهر بناميند
نافذ است حال يا بنحوي ُحكم به آشتي ميكنند و يا َحكمي كه از طرف شوهر است زن را طالق
ميدهد .
مقصد ششم
در متعه است و متعلقات آن و در آن مسائيل است :
 - ١متعه گرفنت زنان مستحب است و در آن فضل عظيمي است .
 - ٢متتع به بيشرت از چهار زن جايز است چونكه آنها را درقبال اجرت ميگريند .
 - ٣جايز است جمع منودن هر تعداد متعه با زنان دائم چون اينها در عداد آن زنان بحساب منيآيند
.
 - ٤واجب است كه وقت تقيه از متعه گرفنت خودداري كنند .
 - ٥سزاوار است كه از زنهاي عفيف و امني و مؤمنه متعه بگريند .
 - ٦متتع به زن يهودي و نرصاين مانعي ندارد .
 - ٧زن در امر خودش مورد تصديق است پس اگر در بياباين به زين برخوردي و گفت شوهر ندارم
ميتواين با او ازدواج كني و تفتيش از امر او الزم نيست .
 - ٨متعه گرفنت زين كه از بنيهاشم است مانعي ندارد .
 - ٩متعه گرفنت باكره مانعي ندارد .
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 - ١٠متعه گرفنت دخرت صغري جز با اجازه و ّيل او جايز نيست و نزدييك كردن با او در قبل جايز
نيست .
 - ١١هامن طور كه مرد در صوريت كه ميتواند با زن آزاد ازدواج كند نبايد با كنيزي ازدواج كند
وقتي كه ميتواند زن آزاد بگريد نبايد به كنيز متمتع شود .
 - ١٢كيس كه ازدواج با زنان آزاد در وسع او نيست مانعي ندارد كه از كنيزان با اذن صاحبان آنها
متعه بگريد و اگر كنيز مال زين است بدون اذن صاحب آن نبايد باو متمتع شوند .
 - ١٣متتع به زنان اهل ذمه مانعي ندارد و جايز نيست كه ايشان را بر رس زن آزاد بدون
صفحه ٦٩٤
اجازه او صيغه بگريند اما اگر اذن و رضايت داد مانعي ندارد .
 - ١٤زن زناكار تا توبه نكرده نبايد او را متعه بگريند و اگر توبه كرد مانعي ندارد .
 - ١٥هر كس زين را براي مديت متعه گرفت بعد خواست بر مدت بيفزايد پس يا مدت مانده را باو
ميبخشد و بعد براي مديت كه ميخواهد با اجر معني او را متعه ميگريد و يا آنكه در ضمن هامن
مدت اويل او را با اجر معلوم تا زمان معلوم جديدي صيغه ميكند اما آغاز مدت متتع مجدد را از
حني عقد قرار منيدهد بلكه اول آن را آخر مدت عقد قبيل قرار ميدهد و همچنني بدون عقد جديد
بر مدت منيافزايد زيرا كه دو رشط در يك رشط ميشود و جايز نيست .
 - ١٦يك مرد ميتواند بدفعات زياد هر چه بخواهد يك زن معني را متعه بگريد .
 - ١٧غري شوهر منيتواند در عده زن  ،او را متعه بگريد .
 - ١٨اگر زين كه او را متعه گرفتهاند اقرار به زنا كند و مبرد بگويد كمي قبل از آنكه نزد تو بيايم زنا
كردهام سزاوار نيست كه مرد تا پايان عدهاش با او نزديك شود .
مقصد هفتم
در ازدواج غالمان و كنيزان است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه براي متتع كنيزي بگريند كه اوالد داشته چرا كه در ارحام آنها بركت است .
 - ٢هر كس كنيزي بخرد تا وقتي كه معامله قطعي نشده و جزو مال او نگرديده و آن را از
صاحبش تحويل نگرفته با او نزديك نشود .
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 - ٣مكروه است ازدواج با كنيزي كه از زنا متولد شده و اگر چنني كنيزي داشته باشد نزدييك با او
مانعي ندارد اما در نزدييك قبل از انزال از او جدا ميشود كه حامله نشود و خود داري از نزدييك با
چنني كنيزي بهرت است .
 - ٤اگر كنيزي خريد كه حاللزاده نيست و از او خوشش آمد ببيند مالك مادر آن كنيز كيست و از
او بخواهد شخيص را كه با مادر اين كنيز زنا كرده بحل منايد كه هر گاه آن كنيز فرزندي آورد بچه
او طيب باشد .
صفحه ٦٩٥
 - ٥نزدييك با كنيز مشرتك كه قسمتي از آن در ملك ديگري است جايز نيست مگر آنكه ييك از
آندو فرج او را براي رشيك خود حالل منايد .
 - ٦هر گاه كنيزي باشد كه قسمتي از او بنده و قسمتي آزاد شده است نزدييك با او بدليل حق
مالكيت جايز نيست و همني طور به حالل كردن خود كنيز هم منيشود با او جمع شد بيل ميشود
ايام را به نسبت كنيز و آزاد بودن تقسيم كرد پس اگر مثالً نصف او آزاد است و نصف ديگر بنده
يك روز مال خودش است و يك روز مال موال و اگر موال بخواهد در روزي كه مال كنيز است باو
متمتع شود جايز است و در مقابل چيزي باو ميدهد كم يا زياد .
 - ٧هر گاه دو نفر كنيزي داشته باشند و او را بعقد مردي درآورند آنگاه مرد سهم ييك از آن دو
نفر را بخرد زن بر او حرام است چون بيع او طالق اوست مگر آنكه سهم هر دو را بخرد .
 - ٨نزدييك با كنيز مدبّره ( يعني كنيزي كه مالك او گفته است بعد از فوتش آزاد شود ) مانعي
ندارد و اگر كنيزي در ملك دو نفر باشد و هر دو با او قرار تدبري گذاشته باشند بعد ييك از آن دو
نزدييك با او را براي رشيك خود حالل كند حالل است و هر كدام از رشكاء كه مبريند نصف او آزاد
ميشود و رشيك ديگر حق نزدييك با او را ندارد مگر آنكه كل او آزاد شود و بعد برضايت او با او
ازدواج كند .
 - ٩نزدييك با كنيزي كه با او قرار مكاتبه گذاشتهاند و قسمتي از مكاتبه را پرداخته و بر حسب آن
مقدار آزاد شده جايز نيست .
 - ١٠نزدييك با كني ِز كنيز مانعي ندارد .
 - ١١نزدييك با كنيز زوجه جايز نيست مگر آنكه حالل كند و همچنني خدمت او به شوهر صاحبش
بايد با اجازه صاحب او باشد .
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 - ١٢پدر ميتواند كنيز پرس رابراي خود قيمت منوده و شاهد بگريد و با او جمع شود اين جواز در
صوريت است كه پرس قبالً با كنيز جمع نشده باشد  .م .
.
صفحه ٦٩٦
 - ١٣نزدييك با كنيز ديگران بحرام جايز نيست و اگر كيس چنني كند نزد آقاي او مريود و باو خرب
ميدهد و خواهش ميكند كه او را بحل كند و گر نه خدا را مالقات ميكند در حايل كه زاين و خائن
است .
 - ١٤جايز است كه زن مرد مرشيك را از او بخرند و با او جمع شوند .
 - ١٥هر گاه كيس كنيزي بخرد و قيمت او را نقد ندهد بعد مال حرامي را در بهاي او بدهد نزدييك
با كنيز براي او حالل است لكن تبعات ترصف در آن مال بر گردن او است .
 - ١٦نزدييك با كنيزي كه از مسلامين دزديده شده جايز نيست .
 - ١٧هر گاه مردي كه غايب است كنيز او بگامن اينكه مرده با شخيص ازدواج كند بعد صاحب
كنيز بيايد كنيز و بچه او مال آن شخص است مگر آنكه بابت قيمت بچه مبلغي كه بآن رايض شود
بگريد و او را به پدرش واگذارد .
 - ١٨جايز است كه مرد با كنيز خود ازدواج كند و آزاد كردن او را مهر او قرار دهد ميگويد } تو را
به زين گرفتم و آزادي تو را مهر تو قرار دادم { و احتياطاً بعد از آن با لفظ جديدي هم ميگويد كه
تو را آزاد كردم و اگر بگويد } تو را آزاد كردم و مهر تو را آزادي تو قرار دادم { زن آزاد ميشود لكن
ديگر مختار است كه زن اين مرد بشود يا نشود .
 - ١٩هر كس كنيز خود را به زوجيت غالمش يا كس ديگري درآورد نبايد ديگر بعورت آن كنيز نظر
كند و آن كنيز هم مجاز نيست كه بعورت صاحبش نظر كند و روايت شده كه مقصود از عورت در
اينجا بني ناف و زانو است .
 - ٢٠روايت شده كه هر گاه مردي كنيزي داشته باشد و با او نزدييك نكند و او را براي مردي كه با
او نزديك شود تزويج نناميد و اين كنيز مرتكب فجوري شود مثل گناه كنيز را بر صاحبش مينويسند
و روايت شده هر كس كنيزي گرفت هر چهل روز يكبار با او جمع شود .
 - ٢١جايز است كه انسان كنيز خود را براي غالمش تزويج كند .
صفحه ٦٩٧
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 - ٢٢مملوك جايز است كه دو زن آزاد بگريد يا چهار كنيز چنانكه مرد آزاد هم ميتواند با چهار زن
آزاد يا دو كنيز ازدواج كند و البته اين به عقد ازدواج دائم است لكن به حالل كردن چه مرد آزاد و
چه مملوك ميتوانند با هر تعداد كه برايشان حالل كنند جمع شوند .
 - ٢٣براي بنده  ،آزاد كردن و تزويج و عطاء و طالق و هيچ نوع ترصيف جايز نيست مگر باذن موال
پس اگر بدون اجازه موال ازدواج كرد ازدواج او عقد الزمي نشده اگر سيد بخواهد اجازه ميدهد و
اگر نخواست بني آن دو را تفريق ميكند .
 - ٢٤هرگاه كنيزي بدون اذن آقايش خود را براي كيس تزويج منود نكاح او فاسد است .
 - ٢٥زن منيتواند كه بغالم خود اذن دهد كه با او جمع شود و اگر چنني كند به هر دو نفر حد
ميزنند و بعد از آن براي همه مسلمني حرام ميشود كه غالم بالغ باين زن بفروشند .
 - ٢٦هر گاه مردي كنيزي داشته باشد كه از او اوالد داشته لكن بچه او مرده و اين كنيز را براي
غالم خود تزويج منايد و بعد آن مرد از دنيا برود پس از مردن او زن اختياري ندارد كه زن آن غالم
مباند بلكه كنيزي است متعلق به ورثه .
 - ٢٧مرد ميتواند كنيز خود را براي برادرش حالل كند و زن هم ميتواند كنيز خود را براي شوهر يا
پرس يا پدر خود حالل منايد .
 - ٢٨جايز است كه مرد كنيز خود را براي غالمش حالل منايد كه غالم با او جمع شود .
 - ٢٩زن آزاد جايز نيست كه فرج خود را براي كيس حالل كند يا آن را هبه منايد يا عاريه دهد و
اگر مرد فرج كنيز خود را به برادرش عاريه دهد اگر مبعناي حالل كردن باشد جايز است .
 - ٣٠حالل كردن بر طبق دستوري است كه صاحب كنيز ميدهد پس اگر براي مردي ماسواي فرج را
حالل كرد نزدييك در فرج براي او حالل نيست و جز آنچه كه حالل كرده چيزي حالل منيشود مثال
ممكن است فقط بوسيدن را حالل كرده باشد اما اگر فرج را حالل كرد ديگر غري آن هم براي آن
مرد حالل است .
*****
صفحه ٦٩٨
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب استيالد استيالد يعني طلب اوالد منودن  .م .
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و لحوق اوالد مقصود تعلق و ملحق شدن فرزند به والدين است و چگونگي نسبت او بآنها در
وقتي كه شك و شبههاي پيدا شود  .م .
و ملحقات آن
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول
در فضيلت اوالد است و مطالبي كه بآن ملحق ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است سنگني كردن زمني به گوينده ال اله اال الله .
 - ٢اوالد مسلمني در نزد پروردگار معني و معلومند بعيض شفاعت ميكنند و بعيض مورد شفاعت
واقع ميشوند .
 - ٣مستحب است زياد منودن اوالد بجهت آنكه پيغمرب صيل الله عليه و آله فرداي قيامت از جهت
كرثت آنها بر امتها مباهات منايد .
 - ٤از سعادت مؤمن اين است كه فرزند صالح داشته باشد و فرزندي داشته باشد كه شبيه او باشد
و باو كمك منايد .
 - ٥مرض طفل براي گناهان پدر و مادر كفاره ميشود .
صفحه ٦٩٩
 - ٦سزاوار است زياد منودن اوالد ولو آنكه انسان تنگدست باشد و هرآينه خداوند رزق آنها را
ميدهد .
 - ٧هر كس خرج دو دخرت يا دو خواهر خود يا دو عمه يا دو خالهاش را بدهد آن دو بني او و
آتش حجاب ميشوند .
 - ٨چه خوب اوالدي هستند دخرتان مورد لطف و مهرند و به كارها و امور منزل رسيدگي ميكنند و
باعث انس و باعث بركتند و لباس و موي رس را از حرشات موذي پاك ميناميند .
 - ٩دخرتها حسناتند و پرسها نعمت براي حسنات بانسان ثواب ميدهند و نعمت را ميپرسند كه
چگونه با آن معامله منودي .
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 - ١٠سزاوار نيست كه انسان از دخرت داشنت بدش آيد چرا كه دخرت را زمني نگاه ميدارد و آسامن بر
او سايه مياندازد و حفظ ميكند و خدا روزي ميدهد و دخرتان مانند گيل هستند كه انسان ميبويد .
 - ١١جايز نيست كيس آرزوي مرگ دخرتش را بناميد .
 - ١٢اقل مدت حاملگي شش ماه است و اكرث آن نه ماه و اگر زن در ايام حاملگي خون خالص
ببيند ممكن است بتعداد آن روزها ايام حمل او بيشرت شود .
 - ١٣زن هر گاه در ايام حمل بِه بخورد فرزند او خوشصورت و خوشبو و خوشرنگ ميشود .
 - ١٤هر گاه حامله كندر بخورد عقل طفل زياد ميشود اگر پرس باشد شجاع و عامل و باهوش
ميشود و اگر دخرت باشد نشيمنگاه او بزرگ ميشود و نزد شوهر مقرب و محرتم ميشود و
خوشخلق و خوشسيام ميشود .
 - ١٥سزاوار است كه زنان را در وقت تولد طفل از اطاق بريون بفرستند كه زن اول كيس نباشد كه
بعورت طفل نظر ميكند .
 - ١٦قابله امني است .
 - ١٧براي رحم چهار جهت است كه در هر يك ماء جاري شود فرزند به هامن طرف
صفحه ٧٠٠
شبيه ميشود و هر جهتي هم بيشرت از يك اوالد از آن حاصل نشود پس منتهاي امكان چهار فرزند
است مقصود بيان حكم غالب در حاالت طبيعي و عادي است  .م .
و آن چهار جهت ييك براي پدر طفل است و دومي مادرش و سومي از جهت عمو و عمه و
چهارمي جهت خاله و دايئها .
 - ١٨زين كه وضع حمل منوده پيش از هر چيز بايد رطب بخورد و اگر فصل رطب نيست هفت
دانه خرما بخورد كه باعث حليم شدن فرزند است .
 - ١٩سزاوار است كه از سامل و كامل بودن طفل بپرسند و اول از پرس و دخرت بودن آن سؤال نكنند
و اگر خلقت او كامل است بگويند  :اَلْ َح ْم ُد لِلّٰ ِه الَّذۤي لَ ْميَ ْخل ُْق ِم ّنۤي َخلْقاً ُمشَ َّوهاً  ،يعني حمد
خدايئ را كه از من خلق غري معتديل نيافريد .
 - ٢٠مستحب است كه طفل را در قنداق سفيد ببندند و مكروه است كه در قنداق زرد ببندند .
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 - ٢١هر كه خدا باو فرزندي داد روز والدت در گوش راست او اذان بگويد مثل اذان مناز و در
گوش چپ او اقامه بگويد كه اين عمل باعث حفظ از شيطان رجيم است .
 - ٢٢سزاوار است كه هر كس خدا باو فرزندي داد باندازه يك عدس جاوشري بگريد و در آب حل
كند و در بيني طفل بچكاند دو قطره در بيني راست و يك قطره در بيني چپ و قبل از آنكه ناف
او قطع شود برتتيبي كه گذشت در گوشهاي او اذان و اقامه ميگويند كه مبتال به مرض امالصبيان
نشود .
 - ٢٣سزاوار است كه كام طفل را با خرما بردارند يا با آب فرات يا آب باران يا با تربت حرضت امام
حسني عليه السالم كه امان است و يا با عسل .
 - ٢٤سزاوار است كه در وقت تولد طفل سه نوبت اطعام منايند .
 - ٢٥هر گاه به مرد در تولد پرسي تهنيت ميگويئ بگو  :بٰا َر َك اللّٰ ُه ل ََك فۤي ِه َب ِتهۤ َو بَلَّ َغ ُه ا َشُ َّد ُه َو
َر َزق ََك ِب َّر ُه  ،و تهنيت گفنت در روز هفتم است .
صفحه ٧٠١
مقصد دوم
در احكام رضاع است يعني شري دادن و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه مادر فرزند خود را شري دهد و براي اين كار باو اجر بزرگي ميدهند .
 - ٢براي بچه هيچ شريي بهرت و پربركتتر از شري مادر نيست .
 - ٣زن آزاد را مجبور به شري دادن فرزندش منيكنند اما كنيزي كه مادر بچه است ميشود او را اجبار
منود كه به بچه شري بدهد .
 - ٤پدر اگر زين را بيابد كه باجرت معيني حارض است بچه را شري بدهد و مادر بچه بگويد من بچه
را شري منيدهم مگر باجرت بيشرتي پدر ميتواند بچه را از مادر بگريد لكن اگر بگذارد كه نزد مادرش
باشد براي بچه بهرت است و با او رفتار مالميرتي ميشود .
 - ٥اجرت شري دادن را پدر بايد بدهد و اگر بچه پدر ندارد پس از محل اريث كه بچه از پدر يا مادر
ميربد باو شري ميدهند  ،و اگر مادر بچه را به مستخدمه خود بدهد كه او به بچه شري دهد باز حق
دارد مطابق اجريت كه ديگري براي اين كار ميگريد مطالبه كند .
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 - ٦شري دادن كامل دو سال متام است اما مقدار واجب آن بيست و يك ماه است و شري دادن بيشرت
از دو سال حرام نيست .
 - ٧مستحب است كه از دو پستان به بچه شري بدهند و از يك پستان دادن مكروه است چون ييك
رشاب است و ييك طعام .
 - ٨مستحب است كه زن خوشرويئ را براي شري دادن انتخاب كنند و زن زشت و بدقيافه را براي
شري دادن نياورند چون شري سبب رسايت است ( يعني صفات را منتقل ميكند ) .
 - ٩مكروه است كه زن احمق و ابله و زين را كه چشمش ضعيف است و غالبا اشك ميزند براي شري
دادن بچه استخدام كنند .
 - ١٠مكروه است كه زن فاجره و ديوانه بچه را شري دهند و شريِ زن يهودي و نرصاين از شري ولد
الزنا بهرت است .
صفحه ٧٠٢
 - ١١هر گاه كنيزي زنا كرده باشد و موالي او مرد فاجر را حالل منايد در شري آن زن اشكايل نيست
.
 - ١٢شريِ زن زناكار و شري دخرت او مكروه است .
 - ١٣زن مجويس را براي شري دادن استخدام منيكنند مگر اضطراري پيش آيد و زن يهودي و نرصاين
را مانعي ندارد كه براي شري دادن بياورند اما او را از رشب خمر و گوشت خوك منع ميكنند و
قدغن ميناميند كه بچه را به خانه خود نربند .
 - ١٤شري دادن زن يهودي و نرصاين از شري دادن زين كه ناصب باشد بهرت است .
 - ١٥جايز نيست كه زن بدون اجازه شوهرش بچه ديگري را شري دهد .
 - ١٦دايه امني شمرده ميشود پس اگر فرزند تو را چند سال برد و بعد آورد و تو و مادر بچه او را
نشناختيد در اين جا بايد دايه را تصديق منود اما اگر بچه را نياورد و اظهار كرد كه او را به دايه
ديگري سپرده پس يا بايد ديه بدهد يا بچه را بياورد .
مقصد سوم
در بعض اعامل مربوط به روز هفتم تولد طفل است و در آن مسائيل است :
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 - ١سنتهاي روز هفتم عبارتند از نامگذاري و رس تراشيدن و عقيقه و اطعام همسايگان و دادن ربع
گوسفند عقيقه به قابله و ختنه كردن و صدقه دادن بوزن موي طفل با طال يا نقره نه با دراهم و
به رس بچه خلوق خلوق نوعي طيب است كه عمده اجزاء آن زعفران است  .م .
يا زعفران ماليدن خلوق نوعي طيب است كه عمده اجزاء آن زعفران است  .م .
خلوق نوعي طيب است كه عمده اجزاء آن زعفران است  .م  .خلوق نوعي طيب است كه عمده
اجزاء آن زعفران است  .م .
و ترتيبي در اين كارها الزم نيست بغري از رس تراشيدن كه قبل از ذبح است .
 - ٢مستحب است كه طفل را قبل از تولد اسم بگذارند و اگر منيدانند كه دخرت است يا پرس اسمي
كه مناسب هر دو باشد بگذارند مثل زائده و طلحه و عنبسه و حمزه .
 - ٣مستحب است كيس كه اوالدي در راه دارد نيت كند كه اسم او را محمد بگذارد يا عيل آن وقت
اگر وفا منود و آن اسم را گذاشت خداوند در او بركت قرار ميدهد و اگر
صفحه ٧٠٣
نگذاشت اختيار با خداوند است .
 - ٤مستحب است كه انسان براي فرزند خود اسم خوب بگذارد و او را تربيت نيكو بناميد و او را
در جاي خوب و مناسب بگذارد .
 - ٥مستحب است كه هر گاه اسم كيس يا بلدي در بني مردم بجهتي زشت باشد آن را تغيري دهند .
 - ٦مستحب است كه اسمهاي پيغمربان را انتخاب كنند و راستترين اسمها آن است كه داللت بر
بندگي بكند .
 - ٧مستحب است كه هر كس سه يا چهار پرس خدا باو بدهد ال اقل اسم ييك را محمد بگذارد .
 - ٨مستحب است كيس را كه نامش محمد است اكرام كنند و در مجلس براي او جا باز كنند و او
را در مشورت داخل كنند و مكروه است كه با تررشويئ با او برخورد منايند يا سخن زشتي بگويند يا
او را بزنند يا باو بدي منايند .
 - ٩اسم دشمنان را مكروه است بر رس طفل بگذارند .
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 - ١٠مستحب است نامگذاري به احمد و عيل و حسن و حسني و حمزه و جعفر و طالب و
عبدالله و اگر دخرت باشد فاطمه و اگر اسم دخرت را فاطمه گذاردند نبايد او را سب و لعن كنند و
نبايد او را بزنند .
 - ١١روايت شده بهرتين اسمها عبدالله است و عبدالرحمن و حارثه و هامم و بدترين اسمها رضار
است و مرة و حرب و ظامل و نهي فرمودهاند كه حكم و حكيم و خالد و مالك و حارث اسم
بگذارند و اجازه نفرمودهاند كيس يٰس اسم بگذارد .
 - ١٢مستحب است كه در كوديك به بچه كنيه بدهند و منع فرمودهاند از اينكه ايبعييس و
ايبالحكم و ايبمالك كنيه بگذارند و همني طور ايبالقاسم در وقتي كه اسم بچه محمد باشد و
ايبمرة و ايبالحارث .
 - ١٣لقب بر رس مردم گذاشنت براي اهانت جايز نيست و به مؤمن نبايد كنيهاي بدهند كه از آن
بدش ميآيد .
صفحه ٧٠٤
 - ١٤مستحب است كه روز هفتم رس مولود را برتاشند و بوزن موها طال يا نقره صدقه دهند و از
درهم نهي فرمودهاند و رخصتي هم رسيده و سنت نقره و طالي خالص است .
 - ١٥اگر هفت روز گذشت ديگر رس تراشيدن لزوم ندارد .
 - ١٦مستحب است بعد از آنكه رس بچه را تراشيدند بر آن خلوق مبالند كه نوعي طيب است و
روايت شده كه زعفران مبالند .
مقصد چهارم
در عقيقه است و در آن مسائيل است :
 - ١عقيقه سنتي است كه بر انجام آن تأكيد شده و وقت آن روز هفتم است و پدر و مادر يا جد
بايد از جانب فرزند عقيقه منايند .
 - ٢هر گاه مولودي بدنيا آمد و قبل از ظهر روز هفتم از دنيا رفت براي او عقيقه منيكنند و اگر
بعد از ظهر فوت شد عقيقه ميكنند چون هر مولودي در گرو عقيقه خود است .
 - ٣هر گاه پدر غني است براي بچه خود عقيقه ميكند و اگر فقري است هر وقت وسعتي پيدا كرد
عقيقه ميكند و اگر تا آخر عمر نتوانست چيزي بر او نيست .
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 - ٤هر گاه انسان بزرگ شود و نداند كه آيا پدرش براي او عقيقه كرده يا نه مستحب است كه
براي خودش عقيقه منايد .
 - ٥وقت عقيقه روز هفتم است و اگر هفتم گذشت ديگر عقيقه منيكنند مقصود اين نيست كه
ديگر نبايد از طرف آن طفل قرباين كنند بلكه اگر بعد از هفتم قرباين منودند نامش عقيقه نيست
لكن عمل خويب است چنانكه از مسائل قبل معلوم است .
.
 - ٦جايز نيست كه قيمت عقيقه را صدقه دهند و واجب است كه ذبح منايند .
 - ٧عقيقه پرس و دخرت مثل هم است جز آنكه مستحب است كه براي پرس ذبيحه نر
صفحه ٧٠٥
ذبح كنند و براي دخرت ماده و روايت شده كه براي پرس دو تا ذبح كنند و براي دخرت ييك و كفايت
ميكند در عقيقه گوسفند و گاو يا شرت و روايت شده قوچي و اگر پيدا نشد هر چه كه در قرباين
كفايت ميكند براي عقيقه هم كايف است .
 - ٨عقيقه گوسفندي است كه گوشت داشته باشد و هر نوع گوسفندي قبول است و مثل هدي و
قرباين نيست كه الزم باشد عالمات خايص را در نظر بگريند و ( نوعاً ) بهرتين قرباين چاقرتين آن
است .
 - ٩مستحب است كه گوسفندان متعددي براي عقيقه ذبح كنند .
 - ١٠مستحب است كه ديگران تربع كنند و قيمت عقيقه كيس را بدهند .
 - ١١مستحب است كه وقت عقيقه دعايئ از ادعيه وارده را بخوانند در فصل الخطاب است كه
حرضت صادق عليه السالم فرمودند وقتي ميخواهي عقيقه كني بگو  :ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو بِاللّٰ ِه ا َللّٰ ُه َّم
َعقۤي َق ٌة َع ْن } فالن { لَ ْح ُم ٰها ِبلَ ْح ِمهۤ َو َد ُم ٰها ِب َد ِمهۤ َو َعظْ ُم ٰها ِب َعظْ ِمهۤ ا َللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْ ُه َوقٰا ًء الل ُم َح َّم ٍد
َص َّيل اللّٰ ُه َعلَيْ ِه َو آلِهۤ  ،عرض ميكنم دعاهاي وارده زياد است و اين مخترصتر از همه است .
زينالعابدين بن املصنف اعيل الله مقامه .
.
در فصل الخطاب است كه حرضت صادق عليه السالم فرمودند وقتي ميخواهي عقيقه كني بگو :
ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو بِاللّٰ ِه اَللّٰ ُه َّم َعقۤي َق ٌة َع ْن } فالن { لَ ْح ُم ٰها ِبلَ ْح ِمهۤ َو َد ُم ٰها ِب َد ِمهۤ َو َعظْ ُم ٰها ِب َعظْ ِمهۤ
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ا َللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْ ُه َوقٰا ًء الل ُم َح َّم ٍد َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ  ،عرض ميكنم دعاهاي وارده زياد است و اين
مخترصتر از همه است  .زينالعابدين بن املصنف اعيل الله مقامه .
در فصل الخطاب است كه حرضت صادق عليه السالم فرمودند وقتي ميخواهي عقيقه كني بگو :
ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو بِاللّٰ ِه اَللّٰ ُه َّم َعقۤي َق ٌة َع ْن } فالن { لَ ْح ُم ٰها ِبلَ ْح ِمهۤ َو َد ُم ٰها ِب َد ِمهۤ َو َعظْ ُم ٰها ِب َعظْ ِمهۤ
ا َللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْ ُه َوقٰا ًء الل ُم َح َّم ٍد َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ  ،عرض ميكنم دعاهاي وارده زياد است و اين
مخترصتر از همه است  .زينالعابدين بن املصنف اعيل الله مقامه .
در فصل الخطاب است كه حرضت صادق عليه السالم فرمودند وقتي ميخواهي عقيقه كني بگو :
ب ِْس ِم اللّٰ ِه َو بِاللّٰ ِه اَللّٰ ُه َّم َعقۤي َق ٌة َع ْن } فالن { لَ ْح ُم ٰها ِبلَ ْح ِمهۤ َو َد ُم ٰها ِب َد ِمهۤ َو َعظْ ُم ٰها ِب َعظْ ِمهۤ
ا َللّٰ ُه َّم ا ْج َعلْ ُه َوقٰا ًء الل ُم َح َّم ٍد َص َّيل اللّٰ ُه َعلَ ْي ِه َو آلِهۤ  ،عرض ميكنم دعاهاي وارده زياد است و اين
مخترصتر از همه است  .زينالعابدين بن املصنف اعيل الله مقامه .
 - ١٢جايز نيست كه خون عقيقه را به رس بچه مبالند .
 - ١٣مستحب است كه يك ران ذبيحه عقيقه را همراه يك دينار بقابله بدهند و روايت شده كه
ربع ذبيحه را بدهند و روايت شده كه يك ثلث آن را بدهند و اگر قابلهاي نباشد باختيار مادر است
به هر كس خواست ميدهد و اگر قابله يهودي باشد و از ذبيحه مسلامنها منيخورد ربع قيمت
قوچي را باو ميدهند و اگر قابله جزو عيال مرد باشد چيزي از ذبيحه را باو منيدهند .
 - ١٤اين است و جز اين نيست كه عقيقه گوسفندي است كه آنرا ذبح ميكني تا از گوشتش
استفاده شود پس چون آن را ذبح كردند مانعي ندارد كه استخوان آن را بشكنند و گوشت آن را
بربند و بعد از ذبح هر چه خواستي با آن ميكني و روايتي هم رسيده كه استخوان آن را منيشكنند .
 - ١٥بهرتين چيزي كه عقيقه را با آن ميپزند آب است و منك .
صفحه ٧٠٦
 - ١٦براي مادر طفل كراهت شديد دارد كه از گوشت عقيقه بخورد پس اگر از آن بخورد بچه را
شري منيدهد و براي ديگران غري از مادر بچه خوردن آن جايز است و در مورد خوردن پدر از عقيقه
نيز كراهتي هست بلكه خوردن ساير عائله مرد هم كراهتي دارد و عقيقه را پخته و به ده مسلامن
اطعام ميناميند و اگر به جامعت بيشرتي هم بدهند بهرت است و جايز است كه گوشت خام آن را
بني همسايگان محتاج يا مؤمنني محتاج تقسيم كنند .
 - ١٧اگر پدر براي فرزند عقيقه نكرد لكن از جانب او قرباين منود يا طفل وقتي كه بزرگ شد
خودش از جانب خود قرباين منود او را كايف است .
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مقصد پنجم
در ختنه پرسان و دخرتان است و سوراخ كردن گوش و در آن مسائيل است :
 - ١ختنه سنتي است واجب و زمني از بول شخص ختنه نكرده تا چهل صباح نجس ميامند .
 - ٢مستحب است كه روز هفتم طفل را ختنه كنند چون گوشت او در آن وقت رسيعرت رشد ميكند
.
 - ٣اگر مسلامين نباشد كه ختنه كند يهودي هم ختنه كند جايز است و سنت نبايد ترك شود .
 - ٤جايز است كه ختنه را از روز هفتم عقبتر انجام دهند اما هامن روز هفتم افضل است .
 - ٥هر گاه مردي مسلامن ميشود بايد ختنه شود ولو هشتاد ساله باشد .
 - ٦هر كس ختنه شده بدنيا آيد همني قدر تيغي بر موضع ختنه ميكشند كه سنت انجام گرفته
باشد و از دين حنيف پريوي شده باشد .
 - ٧هر كه او را ختنه كنند و دوباره بر او گوشت برويد دو مرتبه بايد او را ختنه كنند چرا كه زمني
از بول شخص ختنه نشده نزد خدا ضجه ميكند .
صفحه ٧٠٧
 - ٨مستحب است در وقت ختنه دعاء مأثور را بخوانند .
 - ٩خفض يعني ختنه دخرت مستحب است لكن نبايد زياده روي كنند و متام زائده را قطع كنند
بلكه جزء كوچيك از آن را قطع ميكنند .
 - ١٠دخرت را خفض منيكنند مگر بعد از هفت سالگي و آن باعث تكريم زنان است و چه چيز بهرت
از آنچه كه باعث تكريم شود و خفض باعث ميشود كه صورت زن نوراين شود و قرب و منزلت او
نزد شوهر زياد شود .
 - ١١مستحب است كه گوش مولود را در روز هفتم سوراخ كنند و سوراخ در گوش راست در نرمه
گوش است و در گوش چپ در باالي گوش پس گوشواره را به گوش راست ميناميند و شَ نْف را
بگوش چپ ( شنف نوعي گوشواره است كه به باالي گوش ميآويزند ) .
 - ١٢مكروه است كه تيغ را زير رس مولود بگذارند بلكه مكروه است كه به طفل چيزي كه در آن
آهن باشد بپوشانند هر چه باشد .
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مقصد ششم
در نگهداري و تربيت فرزند است و در آن مسائيل است :
 - ١پدر و مادر هر دو نسبت به فرزند حق دارند و حق بزرگرت از آن پدر است چون فرزند را خدا
باو داده و مادر طفل حق كوچكرت را دارد پس مادام كه طفل شري ميخورد و مادر بهامن اجرت كه
ديگري شري ميدهد و يا به اجرت كمرتي بچه را شري دهد او به بچه سزاوارتر است و اگر ديگري به
اجرت كمرتي شري داد پس پدر اختيار دارد كه بچه را بگريد و بكيس بسپارد كه به اجرت كمرت او را
شري دهد .
اويل به طفل است .
اويل است به طفل و اگر مادر مبريد جد ٰ
 - ٢اگر پدر مبريد مادر از اقوام پدري ٰ
 - ٣در مورد زن مطلّقه روايت شده تا ازدواج نكرده او به بچه سزاوارتر است و در روايتي تا وقتي
كه طفل هفت ساله شود آنگاه بعد از هفت سال اگر پدر بخواهد
صفحه ٧٠٨
ميگذارد كه نزد مادر باشد و گر نه او را ميگريد و منافايت هم ندارد چرا كه اگر زن قبل از هفت
سالگي بچه ازدواج كرد پدر سزاوارتر باو است و اگر ازدواج نكرد منتهاي حق او تا هفت سالگي
بچه است .
 - ٤هر گاه زن آزاد با بندهاي ازدواج كرد و اوالدي پيدا شد حق آن زن بر اوالد بعلت آزاد بودن
بيشرت است از آن غالم و اگر چه طالق داده شود و با ديگري ازدواج كند و اگر آن غالم آزاد شود آن
وقت حق او بدليل پدر بودن بيشرت ميشود .
 - ٥حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله در مورد دخرت حمزه حكم فرمودند كه تحت رسپرستي
خالهاش باشد و فرمودند  :خاله هم مادر است .
 - ٦مستحب است كه با كودك تصايب كنند يعني مثل كودكان با او رفتار كرده و يا سخن بگويند .
 - ٧بچه را هفت سال پرورش ميدهند و هفت سال ادب ميآموزند و هفت سال از او خدمت
ميخواهند و روايت شده تا هفت سال آقا است و هفت سال بنده است و هفت سال وزير پس اگر
بعد از آن از اخالق و سلوك او رايض بودي كه خوب است و گر نه او را تنبيه ميكني و پيش خدا
معذوري و روايت شده بگذار پرست هفت سال بازي كند و هفت سال هم او را مالزم خودت قرار
بده اگر صالح شد كه خوب است و گر نه خريي در او نيست .
 - ٨روايت شده كه چون پرسبچه سه ساله شد باو ميگويند كه هفت مرتبه بگويد ال اله اال الله
بعد او را رها ميكنند تا سن او سه سال و هفت ماه و بيست روز شود و باو ميگويند هفت بار
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بگو محمد رسول الله صيل الله عليه و آله و بعد او را واميگذارند تا چهار سالش متام شود بعد
ميگويند كه هفت مرتبه بگو صيل الله عيل محمد و آل محمد بعد واميگذارند او را تا پنج ساله
شود آن وقت دست چپ و راست او را باو ياد ميدهند پس وقتي اين را دانست روي او را به قبله
ميكنند و ميگويند سجده كن بعد واميگذارند او را تا شش ساله شود و چون شش ساله شد مناز باو
ميآموزند و ركوع و سجود ياد ميدهند تا هفت سالش متام شود آن وقت باو ميگويند صورت و
صفحه ٧٠٩
دو دست خود را بشوي و چون شست ميگويند مناز كن بعد ميگذارند او را تا نه سالگي و چون نه
ساله شد وضو باو ياد ميدهند و او را در صورت لزوم براي ياد گرفنت وضو تنبيه ميكنند و مناز باو
تعليم ميكنند و اگر تنبيه الزم باشد تنبيه ميكنند پس چون وضو و مناز را ياد گرفت خدا بر والدين
او ميآمرزد .
 - ٩مستحب است بوسيدن طفل و خوشحال كردن او و تأديب او و ياد دادن قرآن باو و گرامي
داشنت او .
 - ١٠زدن بچه براي تأديب پنج يا شش رضبه جايز است .
 - ١١مستحب است كه شنا و ترياندازي به بچه ياد دهند .
 - ١٢مستحب است كه احاديث آلمحمد عليهم السالم را به بچه بياموزند قبل از آنكه به علوم
عامه و مخالفني برخورد و از علوم آنها بياموزد .
 - ١٣پرس بچه وقتي كه به حد مردان رسيد و محتلم شد بالغ است و مدار بر همني مطلب است و
آن اصل است در بلوغ و اول وقت امكان بلوغ متام شدن سيزده سال است و ورود به چهارده پس
اگر محتلم نشد نظر به سن او ميكنند كه چه وقت داخل چهارده ميشود و اگر سن او معلوم
نيست مناط روئيدن مو در زير شكم است و بلوغ دخرت بچه به حيض است و مدار بر آن است و
اول وقت امكان حيض متام شدن نه سال و ورود به ده است پس اگر حائض نشد از روي سن عمل
ميكند يعني نه سال متام .
 - ١٤پرسبچهها و دخرتبچهها را در ده سالگي از هم جدا ميكنند .
 - ١٥از حق فرزند اين است كه پدر او مادرش را بسيار مورد توجه و عنايت قرار دهد و اسم خويب
بر او بگذارد و هر چه كه در وسع او بوده و انجام داده از او بپذيرد و آنچه نتوانسته از او عفو
كند تكليف فوق طاقت باو نكند و او را طوري بار نياورد كه اعامل بد و زشت بناميد و از حق
اوست كه او را خوب تربيت كنند و دوست بدارند و بر او ببخشند و بوعده خود با او وفا كنند و
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با او نييك منايند پس اگر پرس باشد او را پاكيزه نگه ميدارند و دين و قرآن و نوشنت و شنا باو
ميآموزند و چون بالغ شد براي او زن
صفحه ٧١٠
ميگريند و اگر دخرت باشد سوره نور را باو ياد ميدهند و سوره يوسف را ياد منيدهند و دخرت را در
باالخانه منزل منيدهند و هر چه زودتر او را بخانه شوهر ميفرستند .
 - ١٦مستحب است بوسيدن طفل .
 - ١٧وقتي كه دخرت شش ساله شد ديگر خوب نيست كه مرد او را روي پاي خود بنشاند و بهرت آن
است كه دخرت پنج ساله را هم دورتر بنشانند و زن هم امور دخرت شش ساله را از قبيل تطهري و
تنظيف و امثال آن متصدي نشود .
 - ١٨هر گاه دخرتي كه مبرد محرم نيست شش ساله شد ديگر سزاوار نيست كه مرد او را ببوسد و
همني طور است پرسبچه كه نبايد دخرت شش ساله را ببوسد و پرس وقتي هفت ساله شد زنان را
منيبوسد .
 - ١٩جايز است كه بعض زنها يا اوالد را بر بعيض برتري دهند و سزاوار است كه هر گاه ييك را در
حضور ديگري ببوسند بني آنها مواسات كنند و ديگري را هم ببوسند .
 - ٢٠جايز نيست كه مرد از مال فرزندش بردارد مگر احتياجي پيش آيد كه چاره نباشد و خداوند
فساد را دوست منيدارد و اگر فرزند كنيزي داشته باشد پدر ميتواند او را قيمت كرده اعالن كند و
شاهد بگريد و با او نكاح منايد و براي پدر جايز است كه اگر فقري است از مال فرزندش حج منايد و
بقدر خرجي كه مطابق عرف الزم دارد از مال پرس بردارد .
 - ٢١جايز نيست كه مادر وقتي كه خودش غني باشد از مال پرسش بردارد مگر به قرض و با اجازه
خود پرس يا با اجازه پدر .
 - ٢٢پرس جايز نيست كه چيزي از مال پدر بردارد مگر باجازه او و يا در صورت اضطرار و در
اضطرار هم بقدري كه عرفاً صحيح است برميدارد .
 - ٢٣گريه طفل ال اله اال الله است تا وقتي كه هفت ساله شود و چون از هفت گذشت گريه او
استغفار براي والدين است تا وقتي كه به سني برسد كه حدود بر او جاري شود و از آن ببعد
كارهاي نيك او براي والدين است لكن گناهان او بر گردن آنها نيست و
صفحه ٧١١
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بيامري طفل كفاره گناهان پدر و مادر است .
 - ٢٤روايت شده وقتي بچههاي شام گريه ميكنند آنها را نزنيد چون گريه آنها چهار ماه شهادت ال
اله اال الله است و چهار ماه صلوات بر پيغمرب است و آل آن حرضت سالم الله عليهم و چهار ماه
دعا براي والدين .
 - ٢٥هر كس دارويئ طلب منوده و فرزند خود را بآن معالجه كند و طفل فوت كند چيزي بر او
نيست .
 - ٢٦سزاوار است كه چون طفل چهار ماهه شود هر ماه او را در نُقره حجامت كنند ( و نقره
گودي پشت رس است در باالي گردن ) و اين كار لعاب او را خشك ميكند و حرارت را از رس و
جسد او پائني ميآورد .
 - ٢٧در بچههايئ كه دوقلو متولد ميشوند آنكه آخر بدنيا ميآيد بزرگرت است چون مادر اول باو
حامله شده و دومي مانع شده كه او زودتر بدنيا آيد .
مقصد هفتم
در تعلق و ملحق شدن اوالد است و در آن مسائيل است :
 - ١جايز نيست فرزندي را كه زن آزاد در رشايط عادي و صحيح بدنيا آورده بدليل آنكه شبيه به
پدر و مادر و اقارب نيست نفي كنند و از خود ندانند .
 - ٢جايز نيست كه فرزند متعه را مبحض تهمتي از خود نفي منايند ولو آنكه در وقت انزال خود را
از او جدا كرده باشند مگر در صوريت باشد كه رشايط صحت انتساب جمع نباشد .
 - ٣فرزند كنيز را جايز نيست كه از خود نفي كنند مگر وقتي كه رشايط صحت انتساب موجود
نباشد .
 - ٤هر گاه ازاله بكارت ننموده باشد لكن بر فرج انزال منوده و بچهاي پيدا شده بچه ملحق مبرد
است .
 - ٥روايت شده كه بخداي عظيم كافر شده هر كس َح َسبي را از خود نفي كند اگر چه
صفحه ٧١٢
كه جزيئ باشد ( و مقصود از حسب در اينجا نسب است ) .
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 - ٦اگر مرد به زن شك منود و بقواعدي كه هست مالعنه منودند و پدر فرزندي را كه متولد شد
نفي منود ديگر آن بچه منسوب به مرد نيست و او را به مادرش نسبت ميدهند و جايز نيست كه
او را پرس زانيه صدا كنند و اگر بعد از مالعنه مرد او را از خود دانست مبرد نسبت داده ميشود .
 - ٧اگر يك ساعت هم پدر فرزند را پذيرفت و اقرار داشت ديگر هرگز اين بچه از او نفي منيشود .
 - ٨هر كس فرزند زن يهودي يا نرصاين را كه متعه او است يا فرزند كنيز خود را نفي منود اين زنها
مكلف به لعان نيستند .
 - ٩اقل مدت حاملگي شش ماه و اكرث آن نه ماه است پس هر فرزندي كه قبل از شش ماه از وقت
نزدييك متولد شده ملحق مبرد منيشود و نيز فرزندي كه بعد از نه ماه از نزدييك بدنيا آمده ملحق
مبرد نيست مگر تأخري بقدر ايامي باشد كه زن در حاملگي خون خالص ديده .
 - ١٠هر گاه مرد دخول ننموده و با زن نزديك نشده و بر فرج او هم انزال نكرده باشد و معذلك
زن فرزندي بياورد بچه ملحق باين مرد نيست .
 - ١١هر گاه مرد بيش از نه ماه بعد از نزدييك با زن غائب باشد آنگاه زن حامله شود بچه ملحق
بآن مرد منيشود و هر گاه سفر و غيبت مرد معروف شده باشد اگر زن بگويد مرد آمده و او را
حامله منوده و برگشته حرف او پذيرفته نيست .
 - ١٢هر كس بعد از طالق زن خود چند ماه با او مباند و باو نگويد كه او را طالق داده و زن
فرزندي بياورد بچه مال مرد است و حرف او در نفي بچه پذيرفته نيست .
 - ١٣هر گاه غالم يب اجازه مويل ازدواج كند و زنش فرزندي بياورد فرزند متعلق به مويل است و هر
گاه كنيز بادعاي اينكه آزاد است بدون اذن مويل خود را براي كيس تزويج منايد و فرزندي بياورد آن
بچه متعلق به مويل است اما پدر قيمت بچه را ميدهد و او را ميگريد و اگر پدر مايل ندارد بازاء
قيمت براي موالي كنيز كار ميكند و
صفحه ٧١٣
اگر ابا كرد بر امام است كه از جانب او بدهد و بچه را آزاد كند .
 - ١٤هر كس كنيزي را به عنف غصب كند و او را حامله منايد فرزند متعلق به صاحب كنيز است .
 - ١٥هر كس كنيز مرسوقه يا مغصوبهاي را بخرد و او را اوالد دار منايد بچه مال صاحب كنيز است
اما پدر بچه قيمت بچه را ميدهد و فرزند خود را ميگريد و قيمت انتفاعي را هم كه برده به موالي
كنيز ميدهد و مريود و پويل را كه براي بچه و مادرش داده از كيس كه كنيز غري را باو فروخته بود
ميگريد .
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 - ١٦فرزند شبهه و زنا در نسب منسوب به پدرشان ميباشند .
 - ١٧هر كه با زين جمع شود و در فرج انزال منايد پس زن با هامن حرارت كه دارد برخيزد و با
كنيزي سحق منايد و نطفه به فرج كنيز رسايت كند و حامله شود فرزند متعلق به صاحب نطفه
است .
 - ١٨هر گاه ييك از والدين آزاد باشد اگر رشط كرده باشند بچه آزاد است و گر نه در آن دو روايت
رسيده و نزديكرت باحتياط آن است كه طرف آزاد قيمت بچه را به موالي طرف ديگر كه غالم يا كنيز
است بدهد و او بچه را آزاد كند .
 - ١٩فرزند كنيزي كه او را براي كيس حالل منودهاند بني آن كنيز و بني آن شخص است كه آزاد بوده
و بر آزاد است كه قيمت كنيز را به موالي او داده و كنيز را آزاد كند .
 - ٢٠هر گاه كنيزي يب اذن مواليش با شخص آزادي ازدواج كند در حايل كه شخص آزاد هم از
مطلب اطالع دارد پس در اين حالت فرزند متعلق به موالست و براي زناكار سنگ است اما اگر
شخص آزاد از مطلب مطلع نبوده و زن مطلع بوده زناكار است و بچه او بني او و مرد است و مرد
آزاد قيمت را ميدهد و بچه خود را ميگريد و اگر شخص متقلبي اين زن را آزاد وامنود كرده بوده
قيمت بچه را او بايد بدهد .
 - ٢١هر كس با كنيز خود جمع شود و ديگري هم در هامن طهر يعني قبل از حائض شدن با آن
كنيز نزدييك منايد فرزند متعلق به صاحب كنيز است و حق زناكار سنگ است .
صفحه ٧١٤
 - ٢٢هر كس با زين ازدواج كند كه امني و مورد اعتامد نيست و آن زن حامله شود فرزند متعلق
مبردي است كه با او ازدواج منوده .
 - ٢٣هر گاه كساين كه در مالكيت كنيزي با هم رشيكند در يك طهر با او جمع شوند و فرزندي
حاصل شود قرعه ميكشند و قرعه به هر كس افتاد بچه متعلق باوست و سهم سايرين را از قيمت
طفل و جاريه ضامن ميشود كه بپردازد چون كنيز مادر فرزند او شده است .
 - ٢٤هر گاه مردي كنيزي داشته باشد و با او نزديك شود بعد او را بدون استربا بفروشد يعني صرب
نكند كه وضعيت حمل يا عدم حمل روشن شود آنگاه خريدار هم بدون استربا در هامن طهر با او
نزدييك كند و حال طفل مشتبه شود طفل متعلق بكيس است كه كنيز نزد او است و بايد صرب كند
چون پيغمرب صيل الله عليه و آله فرمودند بچه متعلق به ِفراش است ( يعني جاي خواب مادرش ) ،
و اين در صوريت است كه امكان تعلق طفل باين مرد وجود داشته باشد يعني وضع حمل شش ماه
يا بيشرت بعد از آمدن او نزد اين شخص باشد و گر نه بچه متعلق به شخص سابق است .
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 - ٢٥هر كس با زين يا كنيزي كه متعلق به قومي است زنا كند بعد او را بخرد يا با او ازدواج كند و
قبل از شش ماه از ازدواج يا خريد و نزدييك زن فرزندي بياورد آن طفل ملحق باين مرد منيشود و
سهم زناكار سنگ است .
 - ٢٦طفل در مسلامن شدن تابع پدر است پس چون پدر مسلامن شود اوالد را هم بسوي اسالم
ميآورد آن وقت هر فرزندي از فرزندان او كه بالغ شود باسالم دعوت ميشود و اگر خود داري منايد
حكم او قتل است اما فرزند هر گاه مسلامن شود والدين را بسوي اسالم منيكشد .
مقصد هشتم
در نييك به پدر و مادر است و در اين مقصد مسائيل است :
 - ١واجب است كه فرزند در مسائيل كه خداوند نهي از آنها ننموده از پدر خود
صفحه ٧١٥
اطاعت كند .
 - ٢واجب است كه به پدر و مادر نييك كنند خواه نيكوكار باشند و خواه فاجر و يا مخالف .
 - ٣هر گاه والدين امر به معصيت منايند اطاعت آنها جايز نيست .
 - ٤سزاوار است اطاعت پدر و مادر اگر چه ترا امر كنند كه اهل و مال خود را رها كني .
 - ٥سزاوار است احسان به پدر و مادر باين طور كه با آنها به نييك معارشت كني و طوري سلوك
نكني كه اگر حاجتي داشته باشند بنا باشد از تو خواهش كنند اگر چه كه خودشان مستغني باشند
( يعني آنكه در رفع حاجت آنها قبل از آنكه بگويند پيش قدم شوي ) .
 - ٦حرام است ا ُف گفنت بايشان ( و آن كمرتين اظهار ناراحتي و كراهت است ) و همچنني حرام
است از خود راندن آنها و تندي بايشان و اگر پدر و مادر ترا زدند براي آنها استغفار كن .
 - ٧سزاوار است كه نگاهت را از روي آنها بسمت ديگر جز با مهرباين و مالميت نگرداين .
 - ٨خوب نيست كه دستت را باالتر از دست ايشان بربي و يا صدايت را از صداي ايشان بلندتر
منايئ .
 - ٩جايز است كه براي آنها دعا كني اگر چه حق را نشناسند و جايز است كه از طرف آنها صدقه
بدهي .
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 - ١٠سزاوار است كه به مادر دو برابر پدر نييك كنند چون او ضعيفرت است .
 - ١١از حقوق پدر آن است كه او را بنام او نخوانند و مقدم بر او راه نروند و در جائيكه
نشستهاند تكيه بر دست او ندهند و قبل از او ننشينند و كاري نكنند كه ديگران به پدر آنها فحش
و بد بگويند و از حق پدر و مادر است كه فرزند َدين آنها را ادا كند و اگر پدرش غالم قومي است
او را بخرد و آزاد منايد و از جانب والدين مناز بخواند خواه زنده باشند خواه مرده و از جانب آنها
صدقه دهد و حج رود و روزه بگريد .
صفحه ٧١٦
 - ١٢نگاه كردن به پدر و مادر عبادت است همچنانكه نظر به كعبه عبادت است و نظر به قرآن
عبادت است و نظر به رخسار عامل عبادت است و نظر كردن بآلمحمد عليهم السالم عبادت است .
 - ١٣عقوق والدين يعني رسپيچي از ايشان و مخالفت و خوار شمردن آنها گناه كبريه است .
 - ١٤كمرتين حد عاق آن است كه به پدر و مادر ا ُف بگويد يا با نگاه تند بآنها نظر كند و باالترين
حد عقوق كشنت پدر و مادر است .
 - ١٥هر كس به پدر و مادر خود نگاه غضبآلود كند در حايل كه آنها باو ظلم كردهاند خداوند
مناز او را قبول منيكند .
 - ١٦هر كس پدر و مادر خودش زنده باشند و به پرس يا دخرت خود بگويد پدر و مادرم بفداي تو
اين عقوق است اما اگر از دنيا رفتهاند مانعي ندارد .
صفحه ٧١٧
*****
صفحه ٧١٨
كتاب مفارقت و طالق
در اين كتاب پنج مطلب عنوان ميشود :
مطلب اول
در انواع فسخ و جدا شدن است و در آن مسائيل است :
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 - ١هر گاه مردي با دخرت شريخواري عقد ازدواج ببندد و زوجه آن مرد باين طفل شري بدهد نكاح
هر دو باطل است و اگر كنيزي داشته باشد كه از او فرزند دارد و آن كنيز باين طفل شري دهد
ازدواج او با طفل باطل است و با اين كنيز هم ديگر نبايد جمع شود چون اين كنيز مادر زن
رضاعي او است .
 - ٢هر كس با دخرت صغريي ازدواج كند و زن او باين دخرت شري بدهد بعد زن ديگر او هم باين
بچه شري بدهد آن صغري و زين كه اول به بچه شري داده بر مرد حرام ميشوند و زن دوم او بر او
حرام منيشود چونكه او دخرت رضاعي شوهر خود را شري داده .
 - ٣هر كس در يك عقد با پنج زن ازدواج كند هر كدام را كه بخواهد رها ميكند و چهار زن را نگه
ميدارد .
 - ٤هر كس مرتد شود و از اسالم رو بگرداند و بآنچه بر حرضت پيغمرب صيل الله عليه و آله نازل
شده كافر گردد بعد از آنكه بر فطرت اسالم بوده يعني مسلامن بدنيا آمده بوده توبهاي براي او
نيست و قتل او واجب است و زن او از او جدا ميشود و ماترك او را بر اوالد و ورثه تقسيم ميكنند
و زنش باندازه زين كه شوهرش مرده عده ميگريد .
 - ٥زوجه كافر هر گاه مسلامن شود سه ماه يا تا سه حيض عده ميگريد و چون عدهاش متام شد زن
هر كس كه خواست ميشود و هر گاه شوهر زين كه اهل كتاب است مسلامن شد بر نكاح خود با
آن زن باقي است .
 - ٦هر گاه بنده از آقايان خود بگريزد و زوجهاي داشته باشد از آن زن هم جدا شده
صفحه ٧١٩
چون گريخنت بنده طالق زن او هم هست و اگر برگشت و زن هنوز در عده بود و آن عبد
خواست رجوع ميناميد .
 - ٧هر كس با زين ازدواج كرد و قبل از نزدييك متوجه شد كه برص دارد يا مبتيل به جذام است يا
جنون دارد يا فرج او مسدود است يا كچل است يا مرض و دردي دارد كه قوه و بنيه او را گرفته
اگر خواست او را برميگرداند و مهري هم ندارد و اگر نزديك شد و بعد دانست اگر خواست او را
برگرداند برميگرداند و مهر او را بايد بجهت حليت فرج بدهد اما اگر قبل از نزدييك عيب را دانست
بعد نزدييك كرد ديگر زن اوست و منيتواند او را پس بدهد مگر آنكه طالق بدهد .
 - ٨زن يا مردي كه بعد از نكاح معلوم شود حد بر آنها جاري شده برگردانده منيشوند .
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 - ٩هر گاه كيس تدليس منايد و زانيهاي را براي مردي تزويج كند و مرد با او جمع شود بعد از حال
زن باخرب گردد و بخواهد مهري را كه داده از شخص تدليس كننده بگريد ميگريد و مهري كه زن
گرفته براي حليت طلبيدن مرد است كه با او نزدييك كرده و مال اوست و مرد مختار است كه زن را
نگاه دارد يا برگرداند .
 - ١٠اگر مردي با زين ازدواج كند و پيش از نزدييك زن برود و زنا كند بني آن دو را تفريق منوده و
حد را جاري ميكنند و مهري هم باو منيدهند .
 - ١١هر كس كنيزي رابعنوان باكره تزويج كند بعد معلوم شود كه بكر نبوده بني آنها تفريق
منيشود اما مهرش را با توجه به تفاوت مهر بكر و ث ّيب كم ميكنند .
 - ١٢هر كس با دخرتِ زن آزادي ازدواج كند و پدر آن دخرت  ،دخرت كنيزي را باطاق او داخل كند آن
زن را برميگرداند و اگر با او جمع شده مهري را كه قرار داده براي طلب حليت فرج ميپردازد و
دخرت زن آزاد را با مهر جديدي كه پدر دخرت ميدهد ميگريد و روايت شده با دومي نزديك منيشود
مگر بعد از عده اويل و پدرش را كه چنني عميل مرتكب شده براي عقوبت شالق ميزنند .
 - ١٣هر گاه زن يك چشم باشد او را پس منيفرستند .
 - ١٤هر گاه قبل از جمع شدن عيبي از زن آشكار شد و و ّيل خود را هم گول زده بود و
صفحه ٧٢٠
او مطلع از امر او نبود مهر را از زن ميگريند و بر ويل او چيزي نيست .
 - ١٥عيوب پوشيده زنها كه مردان بر آن مطلع نيستند به شهادت زنان ثابت ميشود .
 - ١٦هر گاه غالمي زن آزادي را گول زد و گفت آزادم و با او نكاح كرد بعد زن فهميد كه او غالمي
است اگر زن بخواهد بني آن دو را جدا ميكنند و اگر با او نزدييك كرده بايد مهر را بدهد و اگر
جمع نشده به زن چيزي منيدهند و اگر بعد از آنكه زن دانست كه اين مرد غالم است با او جمع
شده ديگر اختيارش با آن مرد است .
 - ١٧شوهر را بدليل حامقت پس منيفرستند .
 - ١٨اگر شوهر دستتنگ است بحدي كه خرجي زن را منيتواند بدهد حكم ميشود كه طالق دهد
.
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 - ١٩اگر شوهر دچار جنون شود بحدي كه وقت منازها را تشخيص منيدهد زن ميتواند در صورت
متايل خود را از او جدا كند اما اگر بآن درجه نيست و اوقات مناز را ميشناسد بايد زن صربكند و
باليئ است كه باو رسيده .
 - ٢٠جايز است كه خواجه يعني كيس كه مردي ندارد با زين ازدواج كند و اگر او را طالق داد هر
گاه زن از او لذت برده و او هم از زن لذت برده زن بايد عده بگريد و اگر طالق داد چيزي از مهر
را پس منيگريد .
 - ٢١هر گاه كيس كه از نظر جنيس ناتوان است تدليس كند و خود را مرد عادي جلوه دهد و زن
بگريد هر گاه دخول ننموده اگر زن بخواهد بني آن دو تفريق ميشود و نصف مهر را به زن ميدهند
و عده هم ندارد و اگر دخويل انجام داده زن مهر كامل ميربد و اگر بعد از علم و اطالع رايض شد
بآن مرد ديگر منيتواند از همرسي او ابا كند .
 - ٢٢هر گاه مرد با زين ازدواج منود و يك مرتبه با او نزديك شد و بعد مبتال به ناتواين شد زن
اختيار فسخ ندارد و بايد صرب كند و باليئ است كه باو رسيده .
 - ٢٣هر گاه بعد از ازدواج معلوم شد كه مرد ناتوان است و هنوز دخول ننموده از روزي كه نزد
قايض آمدهاند يك سال باو مهلت داده ميشود كه معالجه كند پس اگر معالجه شد و توانست كه
نزدييك كند كه هيچ و گر نه بني او و زن تفريق ميشود و زن
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نصف مهر را ميربد و اگر زن رايض شد كه با وصف ناتواين نزد او مباند و بعد از آن دوباره خواست
از اختيار خود استفاده كند منيتواند و بعد از رايض شدن ديگر اختياري ندارد .
 - ٢٤هر گاه مرد با زنها جمع ميشود لكن با زن خايص منيتواند جمع شود آن زن اختيار فسخ ندارد
.
 - ٢٥هر گاه مرد ناتواين به تدليس زين بگريد بايد مهر را بدهد و بني آن دو تفريق ميشود .
 - ٢٦اگر زن بگويد مرد ناتوان است و مرد ادعاي دخول دارد واقع امر را اينطور معلوم ميكنند كه
زن قدري زعفران در فرج داخل ميكند بعد مرد را امر ميكنند كه دخول منايد بعد ذكر خود را
ميشويد اگر آب زرد رنگ از شستشو حاصل شد راست گفته .
 - ٢٧اگر مرد با زين كه قب ًال شوهر داشته يعني بكر نبوده ازدواج كرد و زن ادعا منود كه مرد با او
مقاربت نكرده پس قول مرد را با قسم او تصديق ميكنند چون زن مدعي است و او بايد ب ّينه
بياورد ( يعني دليل و شاهد ) و منيتواند و اگر مرد ميگويد كه دخول براي او ممكن است با زعفران
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و امثال آن بطوري كه گذشت ميسنجند و اگر زن باكره باشد اين مطلب را زنها ميتوانند بفهمند
پس زنان مورد اعتامدي نظر ميكنند و چون نظر بدهند كه دخرت باكره است يكسال به مرد مهلت
ميدهند اگر موفق بر وصال شد كه هيچ و گر نه آن دو را از هم جدا ميكنند و زن نصف مهر را
ميگريد و عدهاي هم بر او نيست .
 - ٢٨از عالئم ناتواين جنيس اين است كه آلت مرد در آب رسد سست شود و در خرب ديگري است
كه سه روز باو ماهي تازه ميدهند بعد ميگويند بر خاكسرت ادرار كن اگر خاكسرت را سوراخ كرد
ناتوان محسوب منيشود و گر نه ناتوان است .
 - ٢٩هر گاه مرد باين ادعا كه از بني فالن است ازدواج كرد و زن هم بهمني اعتبار با او تزويج منود
بعد معلوم شد كه از آن طايفه نيست اگر زن بخواهد ازدواج را فسخ
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ميكند .
 - ٣٠هر گاه مرد ادعا كرد كه چارپا فروش است و بهمني اعتبار باو زن دادند بعد معلوم شد گربه
ميفروشد فسخي در كار نيست چون گربه هم چارپايئ است .
 - ٣١هر كه با زين ازدواج كرد و قبل از نزدييك با او با كيس زنا كرد او را حد ميزنند و تا يكسال بني
آن دو تفريق ميشود و در آن مدت از شهر هم تبعيدش ميكنند .
 - ٣٢هر گاه كنيز تو زن غالمت باشد حال بازدواج يا به هر نوع تحلييل و تو بخواهي كه بني آن دو
را تفريق منايئ به غالم ميگويئ از زن خود جدا شو و باو نزديك مشو بعد زن را از او جدا نگاه
ميداري تا حائض شود و پاك شود آنگاه اگر خواستي با او نزديك ميشوي بعد اگر خواستي ميتواين
بگذاري كه حائض شود و پاك شود و دوباره او را به غالم برگرداين و اگر عبد فرار منوده و حارض
نباشد اين مطلب را به كنيز ميگويئ باو ميگويئ كه از غالم دور باش كه بني تو و او را تفريق منودم
و عده بگري پس چهل و پنج روز عده ميگريد بعد با او جمع ميشوي و اگر غالم با اين كنيز نزدييك
مبعني دخول انجام نداده عده ندارد .
 - ٣٣هر كس كنيزي بخرد كه شوهري دارد فروش آن زن مبنزله طالق او بوده بعد خريدار اگر
بخواهد آنها را از هم جدا ميكند و اگر نه آنها را ميگذارد كه بر هامن حال ازدواجشان باشند .
 - ٣٤هر كس كنيزي بخرد كه شوهري داشته باشد آزاد يا بنده اگر خواست مدت الزم را براي پايك
او صرب كرده و با او نكاح ميكند چون فروش او طالق او بوده .
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 - ٣٥هر كس كنيزي بخرد كه شوهر دارد و او را بر نكاح شوهرش تقرير كند ديگر بعد از آنكه
نكاح آنها را تقرير كرد منيتواند آنها را از هم جدا كند .
 - ٣٦هر كس غالمي بخرد كه كنيزي يا زن آزادي زوجه او است مختار است كه آنها را از هم جدا يا
ازدواج آنها را تقرير كند و اگر تقرير منود ديگر منيتواند آنها را از هم جدا كند .
 - ٣٧هر كس كنيز خود را به نكاح شخص آزادي يا بنكاح غالم خودش درآورد بعد
صفحه ٧٢٣
كنيز را آزاد كند كنيز مختار است كه شوهر را براي خود نگاه دارد يا از او جدا شود .
 - ٣٨اگر كنيز خود را كه زن غالم توست آزاد كني و غالم را هم آزاد كني بني آنها نكاحي نيست
مگر بعقد جديد .
 - ٣٩هر گاه شخص آزادي با كنيزي ازدواج كرد و بعد آن كنيز را صاحبان او آزاد كردند اختيار
نكاحش بدست خود اوست .
 - ٤٠هر گاه غالمي با زن آزادي ازدواج كرد و سپس آزاد شد زن اختيار فسخي ندارد .
 - ٤١هر گاه شخيص كنيزي را كه از او اوالد دارد بتزويج غالم خود درآورد بعد غالم را آزاد كرد كنيز
اختيار فسخي ندارد .
 - ٤٢هر گاه مرد كنيز خود را بتزويج عبدي يا حري در آورد اختيار دارد كه كنيز را از آن مرد جدا
كند و هر گاه غالم خود را بعقد زن آزادي يا كنيزي در آورد طالق بدست موال است و او ميتواند
آنها را از هم جدا كند و عبد قدريت ندارد .
 - ٤٣هر گاه كنيزي بادعاي ح ّريت بعقد مردي درآمد پس اگر خودش اين مكر و تدليس را منوده
آنچه از مهر كه نزد او يافت شود مرد از او ميگريد و او را به موالي او برميگرداند و اگر وليي داشته
و او تدليس كرده مرد به آن شخص مراجعه ميكند و آنچه آن زن گرفته از او ميگريد و او رابه
صاحبش برميگردانند و اگر باكره بوده و مرد با او نزديك شده صاحبان كنيز يك دهم قيمت او را از
آن مرد ميگريند و اگر باكره نبوده نيم عرش ميگريند .
 - ٤٤زن هر گاه زوجه غالمي باشد و او را ارث برده مالك شود و آزاد منايد در صوريت كه مايل
بادامه زندگي باشند بايد نكاح را تجديد منايند .
 - ٤٥هر گاه زن شوهر خود را بارث برده و مالك او شود ديگر در بني آنها نكاحي نيست .
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 - ٤٦هر گاه دو نفر مرد در كنيزي رشيك باشند و او را بعقد مردي درآورند بعد آن مرد سهم ييك
از آن دو را بخرد نكاح باطل ميشود چون فروش كنيز طالق اوست .
صفحه ٧٢٤
مطلب دوم
در طالق است و در آن مسائيل است :
 - ١براي زن كراهت شديد دارد كه يبجهت از شوهرش طالق بخواهد .
 - ٢خداوند از مردان ذ ّواق و زنان ذ ّواقه بدش ميآيد و ذواق كيس است كه شرييني اوليه زن را
چشيده و او را رها ميكند و خالصه كالم آنكه خداوند دوست منيدارد كه پياپي و برسعت نكاح
منوده و طالق دهند .
 - ٣از چيزهايئ كه خدا حالل منوده هيچيك نزد او بدتر از طالق نيست .
 - ٤جايز است مردي را كه زياد طالق ميدهد هر گاه بخواستگاري آيد رد كنند و اگر مرد مخالف و
ناصب باشد واجب است كه سعي كنند خود را از او خالص منايند .
 - ٥دعاي مرد بر عليه زن در حايل كه ميتواند او را طالق دهد و مهر او را بدهد لكن او را رها
منيكند مستجاب منيشود .
 - ٦اگر زن ناصب باشد واجب است كه از او جدا شوند .
 - ٧هر كس بر خالف سنت طالق دهد او را به سنت برميگردانند اگر ابا كرد پشت او را بدرد
ميآورند يعني شالق ميزنند اگر براه آمد كه خوب است و گر نه شمشري .
 - ٨طالق بدست مرد است پس اگر كيس در نكاح خود رشط كند كه جامع و طالق بدست زن باشد
مخالفت سنت كرده و حق را بدست غري اهلش داده و رشط او باطل است .
 - ٩بنده جز باذن مويل حق ازدواج و طالقي ندارد .
 - ١٠غري بالغ اگر طالق دهد هر گاه عاقل باشد بحدي كه طالق و حدود آنرا درك ميكند و بر طبق
سنت طالق دهد جايز است .
 - ١١طالق پدر از طرف فرزند صغري خود جايز نيست .
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 - ١٢طالق دادن مرد ديوانه جايز نيست و و ّيل او اگر قصد طالق كند او مبنزله امام است و طالق
دادن آن ويل از طرف ديوانه جايز است .
 - ١٣شخص كمعقل مانعي ندارد كه طالق دهد و روايت شده ناقص العقل چون
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بخواهد طالق دهد قناعي بر روي زن خود مياندازد و نشان ميدهد كه زن بر او حرام شده ( يعني
وقتيكه بواسطه ناداين منيتواند عبارايت بگويد و از قصد خود در مورد طالق تعبري بياورد باو تعليم
ميكنند كه اين عمل را بناميد ) .
 - ١٤طالق كيس كه ناخواسته او را وادار بطالق بر خالف طريقهاي كه خداوند حكم كرده منودهاند
جايز نيست و كيس كه قصد طالق ندارد و رصفاً براي دفع رشي يا مدارا با زن ديگري اسم طالقي
ميربد طالق او طالق نيست .
 - ١٥طالق دادن مرد مريض مكروه است بخصوص اگر بقصد رضر رساندن باشد .
 - ١٦جايز است كيس را وكيل منايند براي طالق اگر چه كه وكيل شدن براي طالق بدون شك مكروه
است .
 - ١٧كيس كه گم شده زن او طالق داده منيشود و اگر به وايل رجوع كند چهار سال مهلت قرار
ميدهد آنگاه به ناحيهاي كه مرد در آن گم شده مينويسد و از حالش جويا ميشود اگر خربي از
حيات او دادند زن صرب ميكند و اگر گفتند كه مرده و مرگ او ثابت شد زن عده وفات ميگريد و
اگر تا آخر چهار سال خربي از او دست نيامد وايل ويل شوهر مفقود را احضار ميكند و ميگويد خرج
اين زن را بده تا مرده يا زنده بودن شوهرش معلوم شود و اگر شوهر مايل نداشته باشد هر گاه ويل
خودش خرج او را داد كه هيچ و اگر نداد وايل او را مجبور ميكند كه زن را طالق دهد پس اگر در
عده شوهرش آمد و رجوع كرد كه هيچ و اگر رجوع نكرد و يا عده متام شده بود براي شوهران
ديگر حالل است و روايت شده كه اگر مرد ويل نداشته باشد زن را وايل طالق ميدهد و زن چهار
ماه و ده روز عده ميگريد .
 - ١٨ظاهر اين است كه طالق مثل ساير عقود و ايقاعات لفظ مخصويص ندارد پس منحرص باين
نيست كه به زن بگويد تو طالق طالق انشاء است و در فاريس لفظي براي آن نداريم و معموالً با
الفاظي كه بني اِخبار و انشاء مشرتك است از آن تعبري ميآورند مث ًال ميگويند طالق دادم يا اين زن
مطلّقه است و براي رفع اين ابهام در منت از هامن كلمه طالق استفاده شد كه اصطالح اصيل رشع
است  .م .
هستي يا بگويد فالن زن طالق است يا
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صفحه ٧٢٦
او طالق است و جايز است كه به زن بگويد عده بگري و قصد طالق داشته باشد بيل طالق باَمثال
اين كلامت واقع منيشود كه مثالً بگويد تو بر من حرامي يا بائنهاي يعني از من جدايئ يا ت ّبهاي
يعني منقطعي از من يا بريئه و يا خل ّيه هستي كه مفهوم جدا بودن را مريسانند چون نص وارد
شده است كه اينها باعث طالق نيست و نيز باين علت كه اينها معاين مختلفي ميتوانند داشته
باشند و خصوص طالق از آنها بطور قطع فهميده منيشود .
 - ١٩هر طالقي به هر زباين كه باشد طالق است .
 - ٢٠اگر از شوهر بپرسند كه آيا زن خود را طالق دادهاي و بگويد بيل و اين سؤال و جواب در ييك
از نوبتهاي پايك زن باشد كه در آن مرد نزدييك با او ننموده و دو شاهد هم حارض باشند در صوريت
كه اراده طالق داشته طالق با همني لفظ واقع شده است .
 - ٢١طالق با نوشنت صورت منيگريد مگر آنكه رضوريت باشد مث ًال مرد الل باشد يا در سفر باشد و در
حايل كه اراده طالق دارد بخط خود مطلب را بنويسد ( مث ًال بنويسد فالن زن من طالق است ) .
 - ٢٢از شخص گنگ طالق باين ترتيب هم واقع ميشود كه مقنعه زن را برسش بياندازد بقصد طالق
و از او كناره گريد .
 - ٢٣هر كس در امر طالق رشطي بر خالف كتاب خدا بكند اعتنايئ بآن رشط منيشود مث ًال به زن
بگويد اگر بر رس تو زن گرفتم يا نزد تو نخوابيدم يا بر رس تو كنيزي اختيار كردم تو طالق هستي .
 - ٢٤قسم به طالق جايز نيست كه مثالً بگويد و الله زنم طالق است اگر اين كار را نكنم .
 - ٢٥هيچ طالقي جايز نيست مگر آنكه بعد از نكاح باشد پس منيتوان گفت هر زين كه بعد از اين
بگريم مطلقه باشد .
 - ٢٦واجب است زين را كه طالق ميدهند معني كنند ولو بعالمتي و در طالق قصد
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طالق دادن رشط است پس اگر طالق دهد و قصد طالق نداشته باشد اين عمل طالق نيست .
 - ٢٧واجب است كه طالق هنگام پايك زن باشد پايك كه در آن با شوهر نزدييك نكرده باشد و اگر
غري از اين باشد طالق واقع منيشود .
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 - ٢٨كيس كه احتامل حمل در او مريود از هنگام نزدييك سه ماه باو مهلت ميدهند و بعد او را
طالق ميدهند .
 - ٢٩پنج نفر هستند كه در همه حايل ميتوان آنها را طالق داد دخرت صغري و زين كه با او دخول
ننمودهاند و كيس كه از حيض يائسه شده و حاملهاي كه حمل او آشكار است و زين كه شوهرش
غايب است يعني در واليت ديگر است و نزد او نيست .
 - ٣٠شخص غايب همرس خود را بعد از سه ماه از نزدييك ميتواند طالق دهد اما اگر حارض است
اگر چه سالها نزدييك نكرده باشد بايد در وقت پايك طالق دهد .
 - ٣١هر كس زن خود را در وقتي كه غايب است طالق دهد بعد برگردد و چند ماه با زن زندگي
كند و باو نگويد كه او را طالق داده و پس از آن زن ادعاي حاملگي كند و مرد بگويد من تو را
طالق داده بودم فرزند منسوب مبرد است و حرف او را منيپذيرند .
 - ٣٢هر كس در شهر زين دارد لكن آن زن در منزل خويشان خودش است و مرد بخواهد او را
طالق دهد اما منيتواند او را مالقات كند و بپرسد كه پاك است يا حائض بعد از سه ماه از نزدييك او
را طالق ميدهد و در مورد زين كه از ترس طالق حيض خود را پنهان ميكند نيز بهمني ترتيب عمل
ميشود .
 - ٣٣زن حامله را در هر حايل طالق ميدهند ولو در حيض باشد .
 - ٣٤در طالق شاهد گرفنت دو نفر شاهد عادل واجب است و شاهد شدن زنها در طالق جايز
نيست .
 - ٣٥سزاوار است كه آن دو شاهد  ،زن را بشناسند ولو بطور اجامل باشد .
 - ٣٦واجب است دو شاهد طالق هر دو در يك مجلس شاهد طالق باشند كه اگر
صفحه ٧٢٨
جداگانه شاهد باشند جايز نيست .
 - ٣٧واجب نيست طالق دهنده به دو شاهد بگويد شاهد باشيد بلكه همني اندازه كه طالق را
بشنوند بدون آنكه بگويند شام شاهد باشيد كايف است .
 - ٣٨جايز است كه نزد دو شاهد دو زن را با يك لفظ طالق دهد و در حايل كه شاهدها بشنوند
بگويد اين دو زن من طالقند ( يعني اين دو زن را طالق دادم ) .
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 - ٣٩شاهد كيس كه در يك مجلس سه طالق ميدهد مشو .
 - ٤٠هر كس در يك لفظ سه طالق دهد مث ًال بگويد فالنه طالق است به سه طالق اين طالق واقع
منيشود .
 - ٤١هر كس بگويد آن زن طالق است آن زن طالق است آن زن طالق است لفظ اول درست و يك
طالق محسوب ميشود و دو تاي ديگر بيجا است .
 - ٤٢هر كس بگويد فالن زن طالق است بعد بگويد باو رجوع كردم بعد بگويد او طالق است
دوباره بگويد باو رجوع كردم و باز بگويد او طالق است بائن منيشود كه ديگر بر او حرام باشد و
سه طالق واقع نشده بلكه يك طالق واقع شده و زن هم زن اوست چون بعد از طالق رجوع كرده
و ازدواج با آن زن براي كيس جايز نيست مگر بعد از طالقي با رشوط صحيحه .
 - ٤٣هر گاه مخالف مبذهب خودش زن خود را سه طالق گفته مبذهب خودش بر او حكم ميكنند
و ميشود با زوجه او نكاح منود اگر چه خالف كتاب و سنت هم عمل منوده است .
 - ٤٤مستحب است كيس كه ميخواهد با زين ازدواج كند كه شخص مخالف بر خالف دستور كتاب و
سنت او را طالق داده دو شاهد در وقت پايك زن نزد آن شخص بربد و باو بگويد آيا زنت را طالق
دادهاي و چون بگويد بيل سه ماه صرب كند بعد او را براي خود خواستگاري كند .
 - ٤٥طالق به تخيري جايز نيست و آن مخصوص پيغمرب صيل الله عليه و آله بوده ( و معني تخيري
مخري كند و مثالً بگويد مخريي كه زن من بايش يا
اين است كه مرد زن را ّ
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نبايش و اين كار بدون طالق دادن درست نيست ) .
 - ٤٦متعه بدون طالق جدا ميشود اينكه فرمودهاند متعه بدون طالق جدا ميشود اع ّم از آن است
كه مدت رسآيد يا مرد بعض مدت را باو ببخشد چنانكه از بعض اخبار هم ظاهر است و الزمه اين
مطلب آن است كه حاجتي به جمع شدن رشايط طالق نيست  .زينالعابدين ( اعيل الله مقامه ) .
.
 - ٤٧فرار غالم طالق زن اوست .
 - ٤٨هر گاه كنيز شوهر دارد فروش او طالق اوست اما اگر خريدار ازدواج او را تقرير منود او با
شوهرش بر هامن ازدواج اول خود ميامنند .
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مطلب سوم
در اقسام طالق است و در آن مسائيل است :
 - ١دخرت صغري و زن يائسه و زين كه مرد با او نزدييك ننموده طالقشان بائن است يعني بعد از
طالق جدا ميشوند و شوهرهاي آنها حق رجوع ندارند و عدهاي هم نبايد بگريند .
 - ٢خلع و مبارات كه از انواع طالق هستند بائن بوده و شوهر پس از جدا شدن بطريق خلع و
مباراة حق رجوع به زن را ندارد .
 - ٣هر كس زن را سه نوبت بطالق عده يا بطالق سنت طالق دهد زن بعد از طالق سوم بائنه
ميشود و شوهر حق رجوع باو را ندارد .
 - ٤كنيز را هر گاه دو مرتبه طالق دادند بائن ميشود و ديگر آن مرد منيتواند با او ازدواج كند تا
وقتي كه با شوهر ديگري ازدواج منايد .
 - ٥هر كس زن خود را يكبار يا دو بار طالق دهد و مشمول مواردي كه ذكر شد نباشد ميتواند به
زن رجوع منايد .
 - ٦طالقي كه در ايام عده آن شوهر حق رجوع به همرس خود را دارد طالق رجعي
صفحه ٧٣٠
گفته ميشود و اگر اين حق را نداشته باشد طالق را بائن ميگويند .
 - ٧اگر مرد سه بار زن را طالق داد و بعد از طالق اول و دوم رجوع كرد و نزدييك منود اسم اين
طالق عده است و اگر سه مرتبه طالق داد لكن در عده رجوع نكرد و بعد از آن هر بار تجديد
نكاح منود اسم اين عمل طالق سنت است و اين نوع موسعتر و عادالنهتر و بهرت از قسم ديگر
است .
 - ٨هر كس بطالق عده سه طالق داد بعد از طالق سوم زن بر او حرام ميشود تا وقتي كه با شوهر
ديگري ازدواج كند و پس از آن اگر شوهر دوم او را طالق سنت داد يعني تا انقضاي عده رجوع
نكرد و اويل دوباره با او ازدواج كرد و باز سه بار بطالق عده او را طالق داد بار ديگر بعد از طالق
سوم زن بر مرد حرام ميشود تا با شوهر ديگر ازدواج كند آنگاه اگر اين شوهر جديد او را بطالق
سنت طالق داد و اويل باز با او ازدواج كرد و مثل دو مرتبه قبل سه بار او را طالق داد ديگر زن
براي او حرام مؤبد ميشود .

صفحه | 640

 - ٩هر كس بطالق سنت سه طالق داد زن بعد از سومي بر او حرام ميشود تا با شوهر ديگر
ازدواج منايد پس اگر زن شخص ديگري شد و آن مرد او را به طالق سنت طالق داد و شوهر اول او
را گرفت و دوباره بطالق سنت سه طالق داد باز بر او حرام ميشود تا زن مرد ديگري شود پس اگر
با مرد ديگري ازدواج كرد و آن مرد هم او را بطالق سنت طالق داد و اويل با او ازدواج كرده و
بطالق سنت سه بار طالق داد زن بر او حرام مؤبد منيشود بلكه هر گاه زن بعد از اين طالق كه
طالق نهم باشد با غري او ازدواج كرد و طالق داده شد باز براي او يعني شوهر اويل حالل است .
 - ١٠هر گاه زن بعد از هر طالقي با شخيص غري شوهر اول ازدواج كند اين ازدواج با غري  ،طالق
اويل را از بني برده كأن مليكن ميناميد و ييك از سه طالق بحساب منيآيد .
 - ١١سه طالق پياپي زن را بر شوهر حرام ميكند تا با مرد ديگري ازدواج كند حال هر نوع طالقي
باشد بائن باشد يا رجعي در عده رجوع كند يا نكند .
صفحه ٧٣١
 - ١٢در باب محلل ( يعني شخيص كه بعد از سه طالق با زن ازدواج ميكند ) رشط است كه
ازدواج دائم بناميد پس متليك يعني بخشيدن كنيز مثالً يا متتع يعني نكاح منقطع باعث حليت
منيشوند و همچنني دخول رشط است تا مرد از زن لذت بربد و زن از مرد پس خواجه منيتواند محلل
باشد و نيز رشط است كه مرد بالغ باشد و مانعي ندارد كه غالم باشد .
 - ١٣روايت شده كه فرمودهاند خدا لعنت كند محلل را و مردي كه پس از ازدواج محلل و طالق او
زن بر او حالل ميشود و ظاهر اينست كه منظور از محلل بكرس الم اول كيس است كه بدون قصد
زن گرفنت ازدواج ميكند و رصفا اين عمل را بجهت حالل منودن زن براي مرد ديگري انجام ميدهد .
 - ١٤هر كس سه بار زن خود را طالق داد آنگاه بعد از مديت تصميم گرفت كه با او ازدواج كند و
باو گفت زن شخيص بشو تا براي من حالل شوي و زن گفت با شخص ديگري ازدواج كرده و جدا
شده اگر مورد وثوق باشد و او را متهم منيكني سخن او را قبول كن .
 - ١٥كيس كه ميخواهد زن حامله را طالق دهد مستحب است كه يك طالق بدهد و صرب كند تا
وضع حمل كند و بائن شود و ميتواند كه در عده رجوع منايد يعني پيش از وضع حمل پس اگر
رجوع كرد و دوباره خواست طالق دهد نزدييك كند و صرب كند تا يك ماه بگذرد آنوقت براي مرتبه
دوم طالق دهد پس اگر نظرش عوض شد و دوباره رجوع كرد و نزدييك منود و دوباره خواست
طالق دهد بعد از يك ماه طالق ميدهد و ديگر اين زن براي او حالل نيست تا با مرد ديگري
ازدواج كند .
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 - ١٦تعداد دفعات طالق بسته به زنان است اگر زن آزاد باشد سه مرتبه ميشود او را طالق داد ولو
آنكه شوهرش غالم باشد و اگر كنيز باشد دو بار ميتوان او را طالق داد اگر چه زنِ مرد آزادي باشد
.
 - ١٧هر گاه كنيز دو بار طالق داده شد و بعد موالي او با او نزديك شد اين نزدييك براي حليت
ازدواج با شوهر اول كايف نيست تا زنِ مرد ديگري شود .
صفحه ٧٣٢
 - ١٨اگر كنيز بعد از آنكه دو بار يا يك بار طالق داده شد آزاد گرديد آزادي طالق را از ميان منيربد
( و دفعات طالق بجاي خود محفوظند ) و همينطور است حكم در وقتي كه زن و شوهر هر دو
بنده بوده و آزاد شوند .
 - ١٩هر كس كنيزي زن او باشد و دو بار او را طالق دهد بعد او را بخرد نزدييك با او برايش حالل
نيست .
 - ٢٠هر گاه آقايئ دو بار كنيز خود را از غالم خود جدا كند و بعد از مدت الزم براي پاك شدن با
آن كنيز جمع شود اين كنيز براي آن غالم حالل منيشود مگر بواسطه شخص محليل .
 - ٢١متعه مثل ازدواج دائم نيست و بعد از مرتبه سوم حرام منيشود بلكه مرد ميتواند هر چند
دفعه كه بخواهد به زين متمتع شود .
 - ٢٢مرد مرشك هر گاه زن مرشكه خود را در ايام رشك طالق داده آن طالق ييك از سه طالق
محسوب منيشود و مسلامن شدن آنرا از ميان ميربد .
مطلب چهارم
در رجوع است و در آن مسائيل است :
 - ١تا وقتي كه زن در عده رجعي است شوهر به نزدييك با زن خود سزاوارتر است و احكام آن
خواهد آمد .
 - ٢شوهر در حيض سوم به زن خود سزاوارتر است كه بعقد جديد با او ازدواج كند تا وقتي كه
پاك شود و روايت شده تا يك سال و روايت شده تا شش ماه .
 - ٣سزاوار است كه رجوع به نيت نگهداشنت باشد اما اگر بقصد نگهداشنت نباشد رضر رساندن
است و مكروه است .
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 - ٤سزاوار است كه براي رجوع شاهد بگريند .
 - ٥رجوع موكول به عرف است پس هر چه اسمش رجوع باشد رجوع است .
 - ٦اگر مرد در وقت عده رجعي با زن خود نزديك شود اين رجوع است و كمرت
صفحه ٧٣٣
چيزي كه رجوع بآن ثابت ميشود اين است كه زن را در عده ببوسد يا منكر طالق شود يعني
بگويد طالق ندادهام .
 - ٧شخص يبشعوري كه از بيان مطلب عاجز است هر گاه بخواهد طالق دهد مقنعهاي بر رس
زنش مياندازد و نشان ميدهد كه اين زن ديگر بر من حرام است و چون بخواهد رجوع كند قناع از
رس او برميدارد بنشانه اينكه زن بر او حالل شده .
 - ٨هر كس بعد از عده ادعا كرد كه رجوع كرده بوده در حايل كه زن عروس شده و مرد هم
بينهاي بينه يعني دليل كامل و اع ّم از شاهد يا هر نوع دليل ديگري است .
بر عليه او ندارد راهي به زن نخواهد داشت و اگر قبل از ازدواج به زن رسيد خواستگاري از
خواستگاران است اما اگر بينهاي داشته باشد او به زن سزاوارتر است .
 - ٩در نكاح متتع رجوعي نيست .
مطلب پنجم
در عده است و استرباء يعني عده گرفنت كنيزان و در آن دو فصل است :
فصل
در عده است و در آن مسائيل است :
 - ١زين كه بفسخ نكاح از شوهر جدا شده اگر دخول با او صورت نگرفته بوده عده ندارد و اگر
دخول صورت پذيرفته بايد مثل زن مطلقه عده بگريد .
 - ٢زين كه با او دخول صورت نگرفته عده ندارد و اگر بخواهد هامن ساعت ازدواج ميكند .
 - ٣زن شخص ِعنّني يعني ناتوان هر گاه ازدواج را فسخ منود و مرد دخول نكرده باشد عده ندارد .
صفحه ٧٣٤
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 - ٤دخرت صغري عده ندارد اگر چه كه بر خالف رشع باو دخول منوده باشند .
 - ٥يائسه عده ندارد اگر چه با او نزدييك شده باشد و حد يائسگي بطور مطلق پنجاه سال قمري
است .
 - ٦زناين كه با خلع يا مبارات از شوهر جدا شدهاند بائن هستند ( يعني شوهر حق رجوع بآنها را
ندارد ) و مثل زن مطلقه عده ميگريند .
 - ٧طالق زين كه مرد بايالء ايالء يعني آنكه مرد قسم بخورد كه مثالً با زنش نزديك نشود و اين عهد
بايد براي بيشرت از چهار ماه باشد و چهار ماه مهلت دارد كه يا برگردد از آن سخن و يا طالق بدهد
و احكامي دارد كه در جاي خود مذكور است  .م .
از او جدا شده رجعي است و مثل مطلقه عده ميگريد .
 - ٨طالق و ع ّده بستگي به زن دارد يعني وقتي زن آزاد باشد طالق و ع ّده او مثل زنان آزاد است
اگر چه كه همرس غالمي باشد و اگر كنيز باشد طالق و ع ّده او مثل كنيزان است ولو آنكه همرس
شخص آزادي باشد .
 - ٩هر گاه زن آزاد حيض مرتبي دارد و ماهي يكبار حائض ميشود عده او سه قُرء است مبعني سه
يك طالق ييك از آن سه است در حديث در مورد زين كه طالق داده شده و بعد از
دوره پايك كه پا ِ
وضع حمل و پاك شدن حالت او طوري است كه مادام كه بچه خود را شري ميدهد خون منيبيند
وارد شده كه عده او سه ماه است  .و از اين ظاهر ميشود كه مطلقه بعد از پاك شدن از نفاس
بايد عده بگريد پس تدبر كن  .زينالعابدين بن كريم (اع) .
.
 - ١٠زين كه حيض مرتب دارد هنگامي كه اولني قطره از حيض سوم را ببيند از عده خارج ميشود
اما تا از اين حيض پاك نشده شوهرش باو سزاوارتر است يعني اگر بخواهد با عقد جديد با او
ازدواج ميكند لكن وقتي كه از اين حيض پاك شد شوهر هم مثل ييك از خواستگاران ديگر است .
 - ١١هر گاه زن خون سوم را قبل از ده روز از روزي كه خون ديده ببيند اين از خون دوم است و
شوهر به رجوع باو سزاوارتر از ديگري است و اگر بعد از ده روز از
صفحه ٧٣٥
روزي كه پاك شده ببيند آن حيض سوم است و باول قطره آن بائن ميشود ( يعني براي ازدواج او
با شوهر عقد جديدي الزم است ) .
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 - ١٢مكروه است كه زن در حيض سوم با غري شوهر خود ازدواج كند و اگر ازدواج كرد جايز نيست
كه در آن ايام مرد با او نزدييك كند .
 - ١٣كيس كه از روي ايام طهر عده ميگريد اگر يكبار حائض شد بعد يائسه گشت عده را تا دو ماه
ديگر ميگريد آنوقت ديگر بائنه است .
 - ١٤زن در حيض و پايك و حمل مورد تصديق است اما اگر ادعا كرد كه در يك ماه سه بار حائض
شده و زنهايئ از نزديكان او هم شهادت دادند كه عادت او همينطور بوده تصديق ميشود و گر نه
از او منيپذيرند چون اين خالف عادت زنان است  ،مسأله باين صورت كه گذشت روايت شده و
علام هم همينطور گفتهاند و براي من در اين معني بواسطه روايات ديگري كه رسيده اشكايل است
و نزديكرت باحتياط آنست كه از روي حساب ماه عده بگريد يعني سه ماه .
 - ١٥زين كه استحاضه غري مرتب دارد و ايام او قراري ندارد و بر عادت معيني مستقر منيشود و از
روي زياد شدن و كم شدن خون هم منيتواند وقت عادت خود را معني كند سه ماه عده ميگريد .
 - ١٦كيس كه تازه حائض شده و مستمرا ً خون ميبيند بر طبق عادت زنهاي نزديك خود عده
ميگريد و اگر آنها هر كدام عاديت جدا داشته باشند از روي ماه حساب ميكند نه حيض .
 - ١٧كيس كه عادت معيني ندارد ولو باينكه بنحوي وقت عادت او از غري آن شناخته شود و از
روي عادت نزديكان او هم منيشود وقت عادت او را معني كرد بر حسب ماه عده ميگريد و اگر در
ماه چند دفعه خون تغيري ميكند در اينكه سه طهر عده بگريد در نزد من اشكايل است و احوط
آنست كه از روي ماه بگريد .
 - ١٨كيس كه حيض او مورد ريب شده يعني كيس كه يك ماه گذشته و حائض نشده عده او سه
ماه است .
صفحه ٧٣٦
 - ١٩كيس كه سه ماه يكبار حائض ميشود يا بيشرت و مستحاضه و كيس كه هنوز به حد حيض
نرسيده و كيس كه يكبار حائض ميشود و يكبار منيشود و كيس كه طمعي در فرزند ندارد و كيس كه
حيض او مرتفع شده و گامنش اينست كه يائسه نشده و كيس كه از حيض نامرتبي زردي ميبيند
همه اينها سه ماه عده ميگريند .
 - ٢٠خداوند براي زنها حدي قرار داده كه ماهي يكبار حائض شوند پس اگر از ماه گذشت محل
ريبه است .
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 - ٢١هر گاه مردي كه از اهل خود غايب است زنش را طالق داد هر گاه زن بشهادت دو نفر عادل
يا غري آنها وقت طالق خود را دانست از آن روز عده ميگريد و اگر ندانست كه طالق او در چه روز
و چه ماهي بوده از روزي كه خرب باو رسيد عده ميگريد .
 - ٢٢اگر مطلقه از طالق خود خرب نشد مگر بعد از عده هر وقت كه خرب باو رسيد ميتواند ازدواج
كند و ع ّده او گذشته است .
 - ٢٣كيس كه شوهرش فوت شده بايد از روزي كه خرب باو مريسد عده بگريد چون بايد مشغول به
ِحداد باشد ( و حداد يعني عزاداري و ماتم و ترك زينت ) .
 - ٢٤حامله هر گاه طالق داده شد عده او تا وضع حمل است .
 - ٢٥كيس كه دوقلو ميزايد با زائيدن اويل بائن ميشود اما تا دومي را نزائيده براي شوهران حالل
نيست .
 - ٢٦آنچه كه بطور مسلم طفل باشد و زن از آن فارغ شود عده او بآن متام ميشود اگر چه كه
هنوز در مرحله مضغه يا عظام يا غري اينها باشد .
 - ٢٧هر گاه زن طالق داده شد و حيض او قطع شد عده او سه ماه است و اگر در اين سه ماه
حميل آشكار شد مدت عده او تا وضع حمل است و اگر ادعاي حاملگي داشت نه ماه صرب ميكنند
اگر حميل باشد وضع ميشود چون حداكرث مدت حمل نه ماه است و اگر وضع حمل نكرد و آثار
حمل هم آشكار نبود شك نيست كه حامله نبوده و روايتي رسيده كه حاصل آن اينست كه اگر
وضع حمل نكرد و معذلك ميگويد
صفحه ٧٣٧
حاملهام سه ماه ديگر صرب ميكنند اگر حميل بوده معلوم ميشود .
 - ٢٨هر گاه زين باشد كه حائض ميشود و بجهتي حيض او قطع شده و در همني وقت او را طالق
دهند و شك در حاملگي كند نُه ماه صرب ميكند اگر حميل باشد وضع حمل ميشود و اگر نباشد شك
برطرف ميشود و روايت شده كه اگر با وجود اين شك منايد سه ماه عده ميگريد و بعد بائن است .
 - ٢٩زين كه وضع حمل كرده جايز است كه در حال نفاس ازدواج كند اما شوهرش منيتواند تا پاك
نشده با او جمع شود .
 - ٣٠هر گاه زين طالق رجعي داده شد و شوهرش در وقت عده فوت شد عده زين را ميگريد كه
شوهرش فوت شده .
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 - ٣١زين كه با او جامع نشده هر گاه شوهرش فوت كند عده وفات ميگريد كه چهار ماه و ده روز
است .
 - ٣٢حاملهاي كه شوهرش فوت شود بآن مدت كه طوالينتر است عده ميگريد چون بايد حداد
بگريد و اگر چنانچه پيش از ماههاي عده وضع حمل كرد و ازدواج منود و مرد با او جمع شد بني آن
دو تفريق ميشود و هر چه از عده اويل مانده ميگريد و ع ّده دومي هم از جدا شدن از شوهر دوم
ميگريد و اگر مرد با او جمع نشده باشد عدهاي براي جدايئ از مرد دوم منيگريد و چون عده شوهر
اول را بانجام رساند دومي خواستگاري است از خواستگاران .
 - ٣٣هر زين كه قبل از متام شدن عدهاش ازدواج كند و شوهر با او جمع شود اگر عده الزم براي
دومي مدتش از باقيامنده عده اويل بيشرت است يك عده ميگريد از وقت دخول دومي و اگر كمرت
است آنچه از عده اول مانده بود متام ميكند .
 - ٣٤كنيز از مرگ آقاي خود چهار ماه و ده روز عده ميگريد .
 - ٣٥هر گاه خرب مرگ شوهر را بزن دادند و ع ّده گرفت و بعد ازدواج كرد بعد شوهر اولش آمد و
او را طالق داد و شوهر دوم هم مفارقت منود يك عده ميگريد و اگر شوهر اول مفارقت نكرد يك
عده ميگريد و نزد شوهر اول برميگردد .
صفحه ٧٣٨
 - ٣٦مطلقه رجعي از خانه شوهر بريون منريود مگر باجازه او تا وقتي كه عده او متام شود و براي
شوهر جايز نيست كه او را بريون كند يا او را اذيت منايد كه در تنگنا واقع شود .
 - ٣٧هر گاه مرد خرج زن مطلقه رجعي خود را ندهد و زن محتاج تحصيل خرجي شود هر گاه
خداوند صدق قول او را بداند جايز است كه از منزل بريون رود .
 - ٣٨زن مطلقه رجعي هر گاه بخواهد براي ديدن اقوامش برود بعد از نصف شب مريود و در
شب برميگردد و در غري خانه شوهر شب منيخوابد و در روز از خانه بريون منريود .
 - ٣٩هر گاه از مطلقه رجعي فاحشه آشكاري رس زند ( يعني عمل زشت و بسيار قبيحي ) بريون
كردن او براي شوهر جايز ميشود و اينطور تفسري شده كه مثالً خانواده شوهرش را اذيت كند و در
بعض اخبار تفسري به زنا منودهاند كه در اين صورت اخراج ميشود و بر او حد جاري ميكنند و در
بعض اخبار تفسري به سحق شده .
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 - ٤٠اشكايل ندارد كه مطلقه رجعي زينت كند و زينت خود را براي شوهر آشكار منايد شايد خدا
تقديري پيش آورد پس ميتواند كه رسمه بكشد و خضاب كند و لباس الوان بپوشد با قصد و نيت
خوب و خود را بشوهر نشان دهد و بدون اجازه بر او وارد شود .
 - ٤١زن مطلقه رجعي حج مستحب بجا منيآورد مگر با اجازه شوهر اما حج واجب مانعي ندارد .
 - ٤٢زين كه شوهرش فوت شده باشد بايد چهار ماه و ده شب حداد بگريد و در مدت حداد رسمه
منيكشد و عطر منيزند و براي زينت از رنگها استفاده منيكند اما اگر رضوريت داشته باشد مانعي
ندارد .
 - ٤٣زين كه مشغول به حداد است در غري خانه خود بيتوته منيكند مگر رضوريت باشد و براي اداء
حقوق و در راه خدا از خانه بريون مريود شب باشد يا روز و بهرت آن است كه بعد از ظهر بريون
رود و عرص برگردد و ميتواند منزل خود را تغيري دهد .
صفحه ٧٣٩
 - ٤٤اقارب و نزديكان متويف سه روز حداد ميگريند .
 - ٤٥كنيزان حداد منيگريند .
 - ٤٦متعه هر گاه چند روز در نزد مرد متويف بوده حداد ميگريد اما اگر يك ساعت يا يك روز يا دو
روز بوده حداد منيگريد .
 - ٤٧دخرت صغري و مجنونه قلم از آنها برداشته است پس تكليف به حداد منيشوند .
 - ٤٨هر گاه نكاح به شبههاي صورت پذيرد و مرد از زن مفارقت منايد زن مثل زن مطلقه عده
ميگريد .
 - ٤٩هر گاه مرد با فسخ نكاح از زن جدا شد مثل مطلقه عده ميگريد .
 - ٥٠عده متعه ( يعني زين كه به نكاح موقت با مردي ازدواج منوده ) يك حيض و يك پايك متام
است كه دو قرء باشد .
 - ٥١متعهاي كه شوهرش فوت شده چهار ماه و ده شب عده ميگريد مثل زن دائم و اگر چند روز
نزد آن مرد بوده حداد ميگريد .
 - ٥٢عده كنيز دو قرء است و پايان آن داخل شدن در حيض دوم است پس اين هم يك حيض و
يك طهر كامل ميشود و ايام قبل از حيض بجاي نوبت پايك حساب منيشود .
صفحه | 648

 - ٥٣كنيزي كه شوهرش فوت شده عده او چهار ماه و ده شب است .
 - ٥٤هر گاه آقايئ با كنيز خود نزديك شد بعد او را آزاد كرد عده او باندازه زن آزادي است كه از
طالق شوهر خود عده ميگريد يعني سه قرء كه سه طهر باشد يا سه ماه .
 - ٥٥هر كس كنيز خود را تدبري منود ( يعني آزادي او را برشوطي موكول به بعد از فوت خود منود
) و از دنيا رفت كنيز چهار ماه و ده روز بعد از فوت او عده ميگريد .
 - ٥٦هر كس كنيز خود را كه با او جمع شده آزاد كرد و زن عده گرفت و موالي او در وقت عده
درگذشت سه ماه يا سه طهر عده ميگريد .
 - ٥٧هر گاه كيس كنيزي را كه زنش بوده طالق رجعي داد بعد آن كنيز آزاد شد درباره
صفحه ٧٤٠
او دو روايت است ييك آنكه عده كنيز را بگريد و ديگري آنكه عده زن آزاد را و روايت شده كه هر
گاه دو بار طالق داده شده باشد بعد آزاد شود بايد عده كنيز را بگريد .
 - ٥٨زناكار از آب فجور يك حيض و يك طهر كامل براي استرباء عده ميگريد كه معلوم شود حميل
دارد يا نه بتحقيق كه امر به استربا در وقتي وارد شده كه بخواهد با او ازدواج كند ولو آنكه آن مرد
خودش با زن فجور كرده باشد  .زينالعابدين بن كريم .
.
 - ٥٩زن از دخول مرد خيص ( يعني كيس كه بيضههاي او قطع شده ) بايد عده بگريد .
 - ٦٠كيس كه از اسالم مرتد شود زن او مثل زن مطلقه عده ميگريد و بائنه است و مرد در صورت
توبه منيتواند باو رجوع كند اما با ازدواج جديد ميتواند با او ازدواج كند و عدهاي هم الزم نيست
كه نگاه دارد و اگر مرتد مرد يا كشته شد عده وفات ميگريد .
 - ٦١كنيز مرد نرصاين كه صاحب او از او اوالد دارد هر گاه مسلامن شود عده او عده زن آزاد
مطلقه است و مرد مسلامن ميتواند بعد از آن با او ازدواج كند .
 - ٦٢هر گاه نرصاين زن نرصاين خود را طالق دهد و مسلامن بخواهد با آن زن ازدواج كند باندازه
عده كنيزي صرب ميكند و اگر زن بعد از طالق اسالم آورد بايد باندازه زن آزاد عده بگريد و اگر مرد
نرصاين فوت شد و مسلامين خواست زن نرصانيه او را بگريد چهار ماه و ده روز صرب ميكند .
فصل
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در استرباء است و در آن مسائيل است :
 - ١فروشنده كنيز بايد كنيز خود را كه با او نزدييك شده هنگامي كه ميخواهد بفروشد استرباء منايد
و اگر فروشنده استرباء ننموده بايد خريدار استربا كند و استربا مبعني نزديك نشدن با كنيز است تا
مدت معيني و رشح آن ميآيد .
 - ٢اگر فروشنده ثقه باشد و بگويد استربا منوده كايف است و اگر ثقه نباشد
صفحه ٧٤١
منيپذيرند .
 - ٣اگر كنيز باكره باشد يا مال زين باشد يا بحد بلوغ نرسيده باشد احتياج به استربا ندارد .
 - ٤هر گاه فروشنده ثقه باشد و بگويد با كنيز نزدييك نشده حاجت به استربا نيست و همچنني هر
گاه وقت خريد پاك باشد و فروشنده بگويد يك حيض نزد او بوده و او هم با كنيز جمع نشده و
نزديكرت باحتياط آنست كه يك حيض ديگر هم استربا منايند ( يعني با او جمع نشوند ) .
 - ٥صغريه و يائسه استربايئ ندارند .
 - ٦هر كس بخواهد كنيز خود را بر كيس حالل كند بايد او را دو حيض استربا كند و همچنني وقتي
كه مدت حالل كردن رسآمد دوباره او را استربا ميمنايد .
 - ٧اسريان بايد استربا شوند .
 - ٨هر كس كنيزي بخرد و آزاد كند آن كنيز نبايد براي او عدهاي بگريد .
 - ٩حد استرباء بنا بر احتياط دو حيض است و معروف آنست كه يك حيض است و اين سخن
مطابق قول اهل تسنن است و اگر زن حائض منيشود چهل و پنج روز .
 - ١٠هر گاه كنيز بواسطه عاريض حائض نشد و شك آبستني هم وجود نداشت بعد از مدت استربا
صاحبش با او جمع ميشود .
 - ١١كنيزي كه وقت خريد آبسنت بوده همه چيز او براي آقايش حالل است جز فرج .
 - ١٢هر كس با كنيزي كه از غري او حامله است جمع شود بايد بچه را آزاد كند و چيزي از مال
خود بآن بچه بدهد .
*****
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صفحه ٧٤٢
بسم الله تعايل
كتاب ُخلع و ُمباراة
و در آن دو فصل است :
فصل
در كيفيت خلع و مباراة و رشوط آنهاست و در آن مسائيل است :
 - ١خلع واقع ميشود باينكه زن از شوهر خود بدش آيد پس فدا ميدهد بجهت خاليص نفس خود
مايل را از روي رضايت و با رضاي شوهر و شوهر مال را گرفته او را رها ميكند كه هر چه ميخواهد
بكند و مباراة باين واقع ميشود كه زن و شوهر هر دو از يكديگر بدشان آيد كه در اين حال زن
قدري از مهر خودش را ميدهد و شوهر او را رها ميكند و بهمني قرار از هم جدا ميشوند .
 - ٢برصف آنكه زن از مرد بدش آيد و حارض باشد مايل فدا بدهد خلع بر شوهر واجب منيشود و
اگر نخواهد مخالعه منيكند .
 - ٣در خلع و مباراة صيغه و لفظ خايص نيست بلكه چنانكه گفتيم هر گاه زن از شوهر بدش آمد
يا ييك از زن و شوهر ديگري را مكروه داشت و با رضايت طرفني زن مايل را فدا داد و شوهر از او
اعراض كرده و او را ترك منود با او مخالعه و مباراة منوده و محتاج به كاري بيش از اين نيستند .
 - ٤بعد از خلع و مباراة بطوريكه گذشت الزم نيست كه طالقي داده شود و در مفارقت و جدايئ
بهامن كه ذكر كرديم اكتفا ميشود .
صفحه ٧٤٣
 - ٥خلع خودش طالقي است و ييك از سه طالق محسوب ميشود .
 - ٦طالق بذل و فديه كه آنرا قسمي از خلع و مباراة ميشامرند و در بالد ما شهرت يافته تا جايئ كه
كمرت طالقي بغري آن واقع ميشود در اخبار و آثار اثر و ذكري از آن نيست و زوجه باين طالق بائن
منيشود چرا كه اگر خلع است چرا آنرا قسمي از خلع ميشمرند و چرا رشوط خلع در آن رعايت
منيگردد و اگر خلع نيست كه هامن طالق معروف است .
 - ٧آنچه در طالق دهنده رشط بود در خالع هم رشط است كه بايد عاقل باشد و قصد خلع داشته
باشد و از روي اختيار اقدام منايد .
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 - ٨خلع بايد در وقت پايك زن صورت گريد پايك كه در آن با او نزدييك نشده باشد .
 - ٩رشط است كه زن از شوهر بدش آيد .
 - ١٠رشط است كه خلع در حضور دو شاهد عادل صورت گريد .
 - ١١بهمني كه زن رسكيش منايد و از شوهر اطاعت نكند و از مرد بدش آيد اكتفا ميشود اگر چه
بزبان نگفته باشد و به نظر مريسد مطالبي كه در اخبار ذكر شده از باب مثل است .
 - ١٢واجب است كه اظهار كراهتي كه زن از شوهر ميكند از احساس خودش باشد نه اينكه ديگري
باو ياد داده باشد يا قصد ارضاري داشته باشد يا باكراه او را وادار كرده باشند سخناين ّ
دال بر
كراهت از شوهر بگويد .
 - ١٣در خلع براي شوهر جايز است كه همه مهر را بگريد و قدري هم عالوه از مال زن بستاند اما
در مباراة از مال او چيزي منيگريد لكن متام مهر را بگريد جايز است با كراهتي و در كمرت از مهر
اشكايل نيست و به زن ميگويد اگر در آنچه كه بخشيدي رجوع كردي يعني از بخشش آن منرصف
شدي من حق رجوع دارم .
 - ١٤مختلعه متعه ندارد ( و متعه وسائل يا مال يا چيزهايئ است كه مرد بعد از جدايئ به زن
ميبخشد ) .
صفحه ٧٤٤
فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١خلع بنفسه طالقي است كه ييك از سه طالق حساب ميشود .
 - ٢طالق خلع بائن است و شوهر در آن حق رجوع ندارد مگر وقتي كه زن از آنچه بخشيده
منرصف شود كه اگر زن رجوع كرد خلع رجعي ميشود و تا وقتي كه در عده است شوهر ميتواند
باو رجوع كند .
 - ٣خلع حالل نيست تا وقتي كه زن خود خواستار خلع بشود بدون اينكه مرد او را باكراه وادار
منوده باشد .
 - ٤سزاوار است كه در خلع هم مثل مباراة با زن رشط كند كه اگر از بخشيش كه كردي منرصف
شدي و آنرا پس گرفتي من حق رجوع دارم .
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 - ٥طالق مباراة بائن است و شوهر حق رجوعي به زن ندارد مگر آنكه زن از بذيل كه كرده برگردد
كه در اين وقت مرد مايل را كه زن داده پس ميدهد و پس از آن حق رجوع دارد .
 - ٦جايز نيست كه زن را در فشار و تنگنا بگذارند تا عوض آن چيزي و فديهاي بدهد و از آن
سختگريي معاف شود مگر آنكه مرتكب فحشاي آشكار شود كه آن عصيان خداي عز و جل است
و در اين وقت جايز است كه خييل سخت بگريند و او را تحت فشار قرار دهند .
 - ٧حرام است كه زن اسباب خلع را فراهم كند و باعث خلع شود و حرام است كه مرد زن را آزار
و اذيت كند تا براي خاليص فديهاي بدهد .
 - ٨عده مختلعه مثل عده زن مطلقه است يا سه طهر يا سه ماه عده ميگريد .
 - ٩روايت شده كه مختلعه بر شوهر حالل منيشود تا از آنچه كه هنگام خلع گفته توبه كند ( يعني
اگر مرد رجوع كند رصف رجوع كايف نيست و توبه هم الزم است ) .
 - ١٠زين كه به خلع يا مباراة از شوهر جدا شده اگر شوهرش در وقت عده او مبريد اريث منيربد .
صفحه ٧٤٥
 - ١١طالق مباراة هم طالقي است كه ييك از سه طالق حساب ميشود .
*****
صفحه ٧٤٦
كتاب ِظهار
و در آن سه فصل است :
فصل
در معني و رشوط ظهار است و در آن مسائيل است :
 - ١ظهار اينست كه مرد به زن خود بگويد تو براي من مثل پشت مادرم هستي ( يعني مبنزله
مادرم هستي ) يا عباريت كه قائم مقام اين عبارت باشد چنانكه ميآيد .
 - ٢ظهار حرام است چونكه آن قول منكَر و دروغي است .
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 - ٣رشايط وقوع ظهار و طالق ييك است يعني بايد در طهري كه در آن مواقعه نشده و در حضور
دو شاهد صورت گريد .
 - ٤زين كه از او مظاهره منودهاند بايد زن آزاد دائم باشد .
 - ٥ظهار بايد در طهري باشد كه در آن نزدييك نكردهاند .
 - ٦ظهار بايد در نزد دو شاهد عادل باشد .
 - ٧ظهار نبايد بدنبال قسمي كه خوردهاند يا در حال اكراه و يا در حال غضب صورت گريد .
 - ٨كيس كه مايل به مظاهره نبوده و وادار بآن شده سخن او اثري ندارد .
 - ٩بدون قصد و اراده ظهار ظهاري صورت منيگريد مثل طالق پس جايز نيست كه آنرا مبنزله قسمي
قرار دهند و مثالً بگويند اگر چنني كاري كردم زن من براي من مثل مادرم باشد .
 - ١٠مظاهره اختصايص به نام بردن مادر ندارد پس اگر با تشبيه بييك از محارم خود مظاهره منود
و قصد ظهار و تحريم داشت ظهار واقع ميشود .
صفحه ٧٤٧
 - ١١و نيز الزم نيست كه حتامً در ظهار كلمه ظَهر در ِظهار معمول اين بوده كه به زن ميگفتهاند
يل كَظَ ْه ِر ا ُ ّمۤي  ،يعني تو براي من مثل پشت مادرم هستي  .م .
 :اَن ِْت َع َ َّ
را بكار برند كه به معني پشت است پس اگر به عضوي از ييك از محارم خود تشبيه منود ظهار واقع
شده اما متامي زوجه را بيك عضو از محارم تشبيه ميكنند كه اگر عضوي از زن را به عضوي از
محارم تشبيه كند مث ًال بگويد دست تو مثل دست مادرم است يا چشم تو مثل چشم مادرم است
ظهار واقع منيشود بلكه ناچار بايد بگويد تو خودت نزد من مثل پشت مادرم هستي يا ساير الفاظي
كه در روايات رسيده مثل اينكه بگويد تو بر من حرامي هامن طور كه پشت مادرم حرام است و تو
نزد من چون پشت مادرم هستي .
 - ١٢قبل از ازدواج ظهاري نيست و منيتوان مثالً گفت كه هر زين كه بگريم بر من حرام است مثل
مادرم و باين لفظ ظهار واقع منيشود .
 - ١٣مرد منيتواند با زين كه با او نزدييك نكرده مظاهره منايد .
 - ١٤ظهار بقصد رايض كردن غري بطوري كه مقصود از آن عمل ظهار و تحريم زوجه نباشد صورت
منيگريد .
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فصل
در احكام است و در آن مسائيل است :
 - ١غالم هر گاه مظاهره كند ظهار واقع ميشود لكن بايد يكامه روزه بگريد چون او مالك چيزي
نيست تا آزاد شود پس بايد روزه بگريد اما نصف شخص آزاد روزه ميگريد .
 - ٢با كنيز مظاهره منيشود .
 - ٣هر كس با زن خود مظاهره منايد بعد او را طالق دهد ظهار باطل شده و تا وقتي كه زنش در
عده باشد ميتواند رجوع كند اما اگر رجوع كرد هامن كفارهاي كه بر مظاهره
صفحه ٧٤٨
كننده واجب بود بر او هم واجب ميشود چون طالق رجعي حكم زوجيت را بكيل از بني منيربد اما
هر گاه زن را تا پايان عده رها كرد و رجوع ننمود و بعد از عده به عقد جديد با او ازدواج كرد
كفارهاي نبايد بدهد .
 - ٤هر كس چند بار با زن خود مظاهره كند براي هر مرتبه بايد كفارهاي بدهد .
 - ٥هر كس با چند زن متعدد مظاهره كند براي هر كدام بايد كفارهاي بدهد .
 - ٦هر كس با زن خود مظاهره منود و بعد خواست با او نزدييك كند كفاره ظهار خود را ميدهد
بعد نزدييك ميكند و اگر پيش از كفاره دادن با او جمع شد يك كفاره براي ظهار و يك كفاره براي
نزدييك قبل از كفاره ميدهد و اگر چند بار با زن جمع شد به تعداد دفعات بايد كفاره بدهد .
 - ٧اگر مرد با همرس خود مظاهره منود و از ترس كفاره با او جمع نشد پس اگر چيزي ندارد و
منيتواند كفاره بدهد وايل او را مجبور به كفاره منيكند و اگر ميتواند بدهد امام بايد او را مجبور كند
.
 - ٨هر كس با زن خود مظاهره كرد و از ترس كفاره با او جمع نشد سه ماه او را به حال خود
ميگذارند اگر برگشت كه هيچ و گر نه او را نگاه ميدارند تا از او بپرسند آيا زنت را ميخواهي يا
طالق ميدهي اگر از ظهار برگشت منود و كفاره داد كه چيزي بر او نيست و اگر يك طالق داد حق
رجوع دارد اما اگر رجوع كرد و خواست نزدييك كند بايد كفاره بدهد .
 - ٩هر كس با يك عبارت با همرس خود ايالء و مظاهره منود يك كفاره بر او است .
 - ١٠هيچ طالقي به معني ظهار واقع منيشود و هيچ ظهاري به معني طالق نيست .
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 - ١١هر گاه زن بگويد شوهرم بر من چون پشت مادرم است چيزي بر آن دو نيست .
فصل
در كفارات ظهار است و در آن مسائيل است :
 - ١كفاره ظهار آنست كه قبل از نزديك شدن بندهاي آزاد كنند و هر كس مايل نيابد
صفحه ٧٤٩
كه بندهاي آزاد كند دو ماه پشت رس هم قبل از نزدييك روزه بگريد و هر كه بواسطه مرض يا ابتالء
به عطش نتواند روزه بگريد شصت مسكني را طعام بدهد .
 - ٢مملوك هر گاه مظاهره منود آزاد كردن بنده و اطعامي بر گردن او نيست و رصفاً بايد يكامه
روزه بگريد .
 - ٣در آزاد كردن بنده آزاد كردن طفيل كه در اسالم متولد شده كافيست .
 - ٤آزاد كردن بنده مدبّر در كفاره ظهار كايف نيست ( و مدبر كيس است كه با او قرار گذاشتهاند
مويل آزاد باشد ) .
بعد از فوت ٰ
 - ٥آزاد كردن بنده فراري تا وقتي كه خرب مردن او را نداشته باشند مانعي ندارد .
 - ٦در ظهار آزاد كردن كنيزي كه از او بچه دارند كافيست .
 - ٧اگر براي كفاره روزه ميگريد جايز نيست متفرق بگريد و بايد پشت رس هم باشد .
 - ٨كيس كه مظاهره منوده و يك ماه روزه را متام كرده و از ماه دوم هم يك روز گرفته ديگر
روزههاي او متصل شده است پس اگر خواست بقيه را متفرق ميگريد .
 - ٩هر كس در ماه شعبان مظاهره منود صرب ميكند تا روزه ماه رمضان را بگريد آنوقت دو ماه
پياپي روزه ميگريد .
 - ١٠مظاهره كننده هر گاه يك ماه روزه گرفت و مريض شد تا هامنجا حساب را نگاه ميدارد كه
بعد بگريد اگر چه از ماه دوم هيچ روزه نگرفته باشد و مستحب است كه در اينصورت ماه اول را
اعاده منايد اما اگر از ماه دوم يك روز هم گرفته باشد چيزي بر او نيست .
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 - ١١هر گاه در ظهار بعلت فقدان بندهاي كه آزاد كند يكامه يا كمرت روزه بگريد بعد مايل بدست
آورد به آزاد كردن بنده بازميگردد اما اگر يك ماه و يك روز روزه گرفته و پس از آن مال بيابد هامن
ترتيبي را كه رشوع كرده بود متام ميكند .
 - ١٢مقدار اطعام در كفاره ظهار براي هر مسكيني دو مد قرار داده شده .
 - ١٣هر كس از انواع كفاره عاجز بود هجده روز روزه ميگريد براي هر ده مسكني سه روز و اگر از
عهده اين هم برنيامد پيش خدا استغفار ميكند از قول خالف و دروغي
صفحه ٧٥٠
كه گفته و نيت ميكند كه ديگر چنني كاري نكند بعد نزدييك ميكند و اگر روزي از روزها چيزي
بدست آورد كه كفاره بدهد ميدهد اگر چه كه صدقه بگريد و خود و عيالش را به نيت كفاره اطعام
كند و روايت شده كه اين كفايت منيكند و آندو را از هم جدا ميكنند .
صفحه ٧٥١
*****
صفحه ٧٥٢
كتاب مخادم
و در آن سه (كذا) مقصد است :
مقصد اول
در داشنت بندگان است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١اشكايل ندارد كه مرد به كنيزي كه ميخواهد آنرا بخرد نگاه كند به محاسن بدن و دو ساق او
نظر ميكند و باو دست ميزند لكن بعورت او نگاه منيكند .
 - ٢سزاوار نيست كسيكه قصد خريد ندارد متعرض كنيزان بشود و بآنها نظر كند اما هنگام خريد
مانعي ندارد اگر چه مذي از او خارج شود .
 - ٣خريدن زشتي و عيب سزاوار نيست .
 - ٤مكروه است كه مملوك قيمت خود را در كفه ترازو ببيند كه اين باعث رستگار نشدن اوست .
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 - ٥مستحب است وقتي كه بندهاي ميخرند اسم او را عوض كنند و چيز شرييني باو بخورانند .
 - ٦مستحب است كه وقتي مملوك را خريدند چهار درهم از جانب او صدقه بدهند .
 - ٧سزاوار است كه از فروشنده ضامنت بخواهند .
 - ٨خريد كنيز صغري اگر از پدر و مادر خود يبنياز شده مانعي ندارد .
 - ٩جايز نيست صغريي را كه از مادرش مستغني نيست بخرند و او را از مادر جدا كنند پس مادر
و طفل صغري را با هم خريد و فروش ميكنند و با هم نگاه ميدارند .
 - ١٠جدايئ انداخنت بني دو برادر و برادر و خواهر و بني فرزند و والدين باين ترتيب كه او را از
شهر بريون بربد كراهت دارد .
 - ١١فروش بچه صغريي كه از مادر مستغني نيست اگر مادرش رايض است مانعي
صفحه ٧٥٣
ندارد .
 - ١٢جايز است فروش پرس كبري هر گاه از مويل خوشش منيآيد اگر چه مادرش رايض نباشد و مادر
هم متعلق بهامن آقا باشد .
 - ١٣هر كس بچه را بفروشد بدون مادر و مادر نارايض باشد جايز است پول را برگردانده و بچه را
پس بگريد و هر كس دخرتبچه را بدون مادرش خريده جايز است كه او را پس بياورد .
 - ١٤هر گاه آقا اقرار كند كه فروخته و عبد ارصار كند كه من غالم او هستم و آقاي من دروغ
ميگويد آقا را تصديق ميكنند و عبد تكذيب ميشود .
 - ١٥مردم همه آزادند مگر كيس كه بالغ باشد و خود اقرار كند كه بنده است خواه غالم باشد يا
كنيز يا اينكه دو نفر شهادت بدهند كه اين بنده است صغري باشد يا كبري .
 - ١٦هر گاه مرد مالك پدر و مادر خود شود يا مالك فرزند يا خواهر يا دخرت برادر يا دخرت خواهر
يا خاله و يا عمه خود شود آزاد ميشوند .
 - ١٧ممكن است كه مرد برادر يا غري او از مردان خويشاوند خود را مالك شود و مالك شدن برادر
كراهتي دارد .
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 - ١٨هر گاه زن شوهر خود را بخرد شوهر آزاد است و همچنني اگر پدر خود و مادر و فرزند را
بخرد و ديگر مردان و زنان از بستگان او به رصف خريدن او آزاد منيشوند .
 - ١٩اخبار درباره بستگان رضاعي مختلف است و نزديكرت باحتياط و مناسبرت و شبيهتر بحق آنست
كه هر چه را كه نظري نسبي آن مملوك گرفتنش حرام بوده مملوك نگريند پس مرد مالك پدر و مادر
و فرزند و زنان محرم رضاعي خود نشود و زن والدين و اوالد رضاعي خود را مالك نگردد .
 - ٢٠متلك ساير خويشاوندان مانعي ندارد اما فروش آنها مكروه است و سلوك با آنها بطوريكه با
ديگر بندگان سلوك ميكنند مكروه است .
 - ٢١مملوك گرفنت ولد الزنا و استخدام و خريد و فروش آن مانعي ندارد .
 - ٢٢فروش كيس كه پدر و مادرش او را رس راه گذاشتهاند و ديگري او را يافته جايز
صفحه ٧٥٤
نيست چون او آزاد است .
 - ٢٣هر گاه كنيز مسلامين از آقاي خود فرزندي داشته باشد بعد مرتد شود و از كافري اوالدي پيدا
كند اين فرزند كه از كافر پيدا كرده مملوك اوالدي است كه از آقاي خود داشته و حكم خود آن
كنيز قتل است .
 - ٢٤هر عبدي كه او را براي عربت ديگران تنبيه شديد كرده باشند يا عضوي از او قطع منوده
باشند آزاد است و اجازه داده شده غالمي را كه خيص منودهاند بفروشند و هر گاه مملوك كور شود
و يا مبتال به جذام گردد يا مشاعرش پريشان شود يا مبتال به مرض مزمني شود آزاد ميشود .
 - ٢٥هر گاه بنده مؤمن هفت سال خدمت منود مستحب است او را آزاد كنند و هر گاه قيمت
خود را آورد بر مالك است كه قبول كند و او را آزاد منايد .
 - ٢٦گريخنت بنده از مويل حرام است و اگر بگريزد و از شهر خارج نشود فراري حساب منيشود .
 - ٢٧روايت شده هر گاه بنده از موايل خود فرار كند بعد رسقت منايد در حاليكه فراري است
دست او را قطع منيكنند چون او مرتد از اسالم است اما از او ميخواهند كه نزد آقايان خود برگردد
و داخل اسالم شود پس اگر ابا كرد نزد موايل خود برگردد دست او را بجهت رسقت قطع ميكنند
بعد او را ميكشند و شخص مرتد هم هر گاه رسقت كند همني حكم را دارد .
 - ٢٨هر گاه انسان برتسد كه مملوك او فرار كند جايز است كه او را زنجري كند يا در گردن او
قالدهاي قرار دهد اما بايد او را سري كند و بپوشاند .
صفحه | 659

 - ٢٩وقتي مملوك از صاحبش بدش ميآيد فروخنت او بهرت است .
 - ٣٠هر گاه ذمي غالم مسلامين داشته باشد او را از ذمي ميگريند و به مسلمني ميفروشند و پولش
را به ذمي ميدهند .
 - ٣١عبد مالك مال ميشود اما خود و مالش متعلق به آقا هستند و منيتواند در آن مال ترصف كند
مگر باجازه موال .
صفحه ٧٥٥
 - ٣٢مملوك ميتواند در زيادي رضيبه بطور دلخواه ترصف كند چون باو اجازه دادهاند ( و رضيبه
مبلغي است كه مملوك بتعيني موال از كار كردن بدست آورده و مبوال ميدهد ) .
 - ٣٣هر كس بنده خود را اذيت كرده باشد و مايل را بجهت معافيت نفس خود از عذاب خداوند
به مملوك دهد كه او را حالل كند ديگر منيتواند آن مال را از بنده پس بگريد .
 - ٣٤هر گاه مملويك را آزاد كنند اگر مايل داشته و در وقت آزاد كردن مال را استثنا كنند مال
متعلق به موال ميشود و اگر نكنند مال خودش است و اگر خواست استثنا كند بگويد مالت متعلق
به من باشد و تو آزادي و منيگويد تو آزادي و مالت مال من باشد مگر آنكه غالم باين نحو رايض
باشد .
 - ٣٥هر گاه موال بنده خود را آزاد كرد و ميدانست كه مايل دارد و چيزي نگفت آن مال متعلق به
عبد است و اگر اطالعي از آن نداشت متعلق به آزاد كننده است .
 - ٣٦هر كس مملويك را بفروشد كه مايل دارد مال او متعلق به فروشنده است مگر آنكه خريدار
رشط كند يا فروشنده مال را نزد عبد بگذارد و متعرض آن نشود .
 - ٣٧مملوك طالق و نكاح و آزاد كردن و بخشش او از مال خودش جايز نيست مگر باذن آقايش
باشد .
 - ٣٨جايز نيست كه مملوك چيزي از مال آقايش بردارد مگر باذن او .
 - ٣٩تا مملوك  ،مملوك است نفقه دادن باو واجب است .
 - ٤٠نهي شده از گرفنت چيزي كه كنيز بدست آورده مگر آنكه كنيزي باشد كه بدست خود صنعتي
انجام ميدهد .
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 - ٤١سزاوار است نييك كردن به مملوك و مالميت با او حتي آنكه خوب است از هر چه خود
ميخورد باو هم بدهد و بر او از هر چه خودش ميپوشد بپوشاند .
 - ٤٢هر كس به مملوك خود تكليفي بكند كه در طاقت او نيست سزاوار است كه باو كمك منايد .
صفحه ٧٥٦
 - ٤٣پرخاش و تندي با خادم مكروه است .
 - ٤٤مستحب است حق خادم را مراعات كني باين ترتيب كه بداين كه او خلق پروردگار تو است و
فرزند پدر و مادر تو و از گوشت و خون تو مالكيت تو بر او بدليل آن نيست كه تو او را آفريدهاي
و خدا نيافريده و هيچ يك از جوارح او مخلوق تو نيستند و رزق او را تو منيدهي و همه اين كارها
را خدا كرده و او را مس ّخر تو كرده و تو را امني بر او قرار داده و او را بتو سپرده كه هر خريي
نسبت باو ميكني براي تو مباند پس باو خويب كن هامنطور كه خدا بتو خويب كرده و اگر از او
خوشت منيآيد او را عوض كن و خلق خداي عز و جل را اذيت مكن و قوهاي نيست مگر از خداوند
.
 - ٤٥مستحب است مراعات حق بندهاي كه او را آزاد كردهاي باينكه بداين خداي عز و جل آزادي
او را كه بدست تو صورت گرفته وسيله و سبب تقريب بسوي خود قرار داده و حجايب كه تو را از
آتش حفظ ميكند و بداين كه ثواب نزديك تو مرياث آن بنده است جهت مكافات خرجي كه از مال
خود براي او كردهاي البته اگر خويشاوندي نداشته باشد  ،و ثواب آينده تو بهشت است .
 - ٤٦سزاوار است وقتي كه خدمتكاران مشغول غذا خوردن هستند آنها را بحال خود گذارند و از
رس غذا آنها را بلند نكنند و با آنها سخن نگويند تا از غذا فارغ شوند .
 - ٤٧خوبست كه انسان خدمتكاران را از كوچك و بزرگ و سفيد و سياه حتي سائس كه حيوانات را
رسيدگي ميكند و ح ّجام را بر سفره خود بنشاند اما در نزد سلطان آنها را با خود منينشاند .
بسياري دوستان است .
 - ٤٨عيش دنيا وسعت منزل است و فضل در خدمتكاران و
ِ
 - ٤٩مستحب است كه انسان براي هر يك از خدمتكاران خود وظيفهاي را معني كند كه از او
مؤاخذه منايد و اين طريقه براي آنكه هر ييك كار و خدمت را بگردن ديگري نيندازند بهرت است .
 - ٥٠مستحب است كه در رفتار با مملوك جلوي غضب را بگريند و با او مدارا كنند .
 - ٥١وقتي كه خادم و مملوك شخص ديگري را اجري كردهاي زدن او حالل نيست
صفحه ٧٥٧
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اگر مناسب كار تو است نگاهش دار و گر نه او را رها كن .
 - ٥٢حالل نيست تا عبد جرم و تقصريي نكرده او را كتك بزنند پس اگر عمل خاليف كرد هر گاه در
معصيت خدا بوده او را ميزند و مستحب است كه هر گاه نسبت به خود او عصياين كرده از او
عفو كند .
 - ٥٣مملوك را بقدر گناهش عقوبت ميكنند و تا ده رضبه شالق رخصت داده شده .
 - ٥٤روايت شده هر كه مملوك خود را حدي بزند كه از حد خطاي او بيشرت باشد كفاره اين كار
آزاد كردن آن بنده است نه چيز ديگر .
 - ٥٥سزاوار نيست كه انسان به خادم يا مملوك خود يا ييك از مردم بگويد ال لبيك و ال سعديك .
 - ٥٦فحش دادن به مامليك و بندگان مكروه است .
 - ٥٧بنده روزه مستحب منيگريد مگر با اجازه مواليش .
 - ٥٨مناز جمعه و حج و عمره و زكوة بر بندگان نيست .
 - ٥٩رشيك شدن با بندگان و مشاوره با آنها خوب نيست .
مقصد دوم
درباره كنيزاين است كه مادر اوالد هستند و در آن مسائيل است :
 - ١كنيزي كه از صاحبش اوالد دارد كنيز است و آزاد نيست .
 - ٢هر كس به امولد خود چيزي بدهد جايز است كه آنرا از او پس بگريد اگر چه آن كنيز رايض
نباشد .
 - ٣آنچه روايت شده اين است كه امولد كنيزي است كه فروخته ميشود و بخشيده ميشود و بارث
گذارده ميشود اما نقل كردهاند كه اجامع شده بر اينكه امولد فروخته منيشود .
 - ٤هر گاه قيمت امولد بر ذمه آقاي او باشد و از دنيا برود و مايل نداشته باشد كنيز را ميفروشند
كه قيمت خودش داده شود و در بيع گذشت مطالبي كه دليل بر اين امر
صفحه ٧٥٨
است .
صفحه | 662

 - ٥امولد هر گاه بعد از فوت صاحبش بچه خود را ساقط منود آزاد ميشود .
 - ٦هر گاه مرد با كنيزي ازدواج كرد و كنيز براي او فرزندي آورد بعد آن كنيز را خريد امولد
حساب منيشود تا وقتي كه بعد از خريدن براي او فرزندي بياورد .
 - ٧فروش امولد هر گاه فرزند او قبل از آقايش فوت منوده باشد جايز است .
 - ٨هر گاه آقاي كنيزي كه امولد است پيش از فرزند فوت شود امولد را در سهم بچهاش ميگذارند
اگر متام او به پرس رسيد كه آزاد ميشود و اگر پرس با رشكت ديگري مالك او شد بقدر سهم پرس آزاد
ميشود و ساير مالكني اگر خواستند از او كار و خدمت طلب ميكنند و اگر خواستند باو ميگويند كه
بيا و بازاء بقيه قيمتت كار كن بعد آزادي و اگر پرس خواست بقيه قيمت را ميدهد و مادر را آزاد
ميكند .
صفحه ٧٥٩
*****
صفحه ٧٦٠
كتاب وصيت
و در آن سه مقصد و يك خامته است :
مقصد اول
در وصيت كننده است و در آن مسائيل است :
 - ١پرسبچه چون ده ساله شود وصيت او جايز است و بوصيت او عمل ميشود هر گاه به نييك و
حق وصيت كند و روايت شده هر گاه هفت ساله شد وصيت او در چيز كمي كه حق باشد جايز
است .
 - ٢وصيت سفيه و ضعيف جايز نيست و از عالمات سفيه آنست كه چيزي را به چند برابر قيمتش
بخرد و ضعيف يعني ابله .
 - ٣هر كس بدن خود را مجروح كند يا به هرطريقي اقدام به خودكيش كند وصيت او بعد از اقدام
بآن عمل صحيح نيست اما قبل از آنكه صدمهاي بخود بزند وصيت او جايز است .
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 - ٤وصيت عبد جايز نيست چون او و مالش متعلق به موالي او هستند مگر آنكه موالي او اجازه
دهد .
 - ٥وصيت مملوك مكاتب بنسبت آن قسمت او كه آزاد شده جايز است باين ترتيب كه اگر نصف
او آزاد شده نصف وصيت او را تنفيذ ميكنند و اگر ثلث او آزاد شده ثلث وصيت او را و هكذا .
مقصد دوم
در وصيت است و در آن مسائيل است :
 - ١وصيت امر حقي است كه بر هر مسلامين الزم است .
صفحه ٧٦١
 - ٢سزاوار نيست كه مرد مسلامن شبي را بيتوته كند مگر آنكه وصيت او زير رسش باشد .
 - ٣از وصيت است كه چون مردم حارض شوند انسان عقايد خود را ذكر منايد و افضل آنست كه با
دعاء مأثور باشد و بعد از آن وصاياي ديگر خود را ميناميد .
 - ٤از مروت است نيكو كردن وصيت و نيكو كردن آن باين ترتيب است كه به شخص فاضل صديق
با وفايئ وصيت كند كه بآنچه باو وصيت ميكند عمل منايد و آنچه بر گردن او است به ويص اظهار
منايد كم باشد يا زياد چه از حقوق خدا باشد يا از حق الناس و به مستحبات مذكوره در وصيت
عمل منايد .
 - ٥از عجايب خلقت خدا اين است كه وقت مردن براي انسان فرصتي قرار ميدهد كه گوش و
چشم و عقل او را باو برميگرداند تا ببيند براي آخرت خود چه تدارك منوده و حجت خود را بر او
متام ميناميد مگر آنكه خداوند غري اين را بخواهد .
 - ٦هر كه زبانش وقت مردن بند آيد جايز است كه بخط خود بر روي كاغذ يا روي شن يا غري آن
بنويسد و هر چه بخواهد وصيت ميكند و به وصيت او عمل ميناميند .
 - ٧هر گاه ورثه نوشته وصيت ميت خود را بخط خود او ديدند و شناختند وصيت را تنفيذ
ميناميند اگر چه بزبان خود نزد آنها اقرار نكرده باشد كه چنني وصيتي كرده و اگر چه كه وصيت
شهودي نداشته باشد .
 - ٨جايز است كيس كه زبان او بند آمده بامياء و اشاره وصيت كند .

صفحه | 664

 - ٩مستحب است كه انسان يك پنجم مال خود را در وجوه ب ّر وصيت كند و اگر بيشرت بخواهد يك
چهارم و اگر بيشرت خواست ثلث مال خود را وصيت كند و اين منتهاي وصيت است .
 - ١٠روايت شده يك پنجم ميانهروي است و يك چهارم در رسحد طاقت است و يك سوم جور .
 - ١١وصيت به ثلث مال مكروه است پس آنرا كمرت از ثلث قرار دهند .
 - ١٢هر كس ثلث مال خود را براي وجوه ب ّر وصيت كند و زكويت بر گردن او باشد از
صفحه ٧٦٢
هامن ثلث حساب ميشود چون تا فريضه بر گردن او است عمل تطوع و مستحب بجا منيآورد .
 - ١٣هر كس ثلث مالش را وصيت كرد بعد كشته شد ديه او داخل در مال ميشود و ثلث آن
حساب ميشود چه قتل خطا بوده و چه به عمد او را كشته باشند و اولياء دم به ديه رضايت داده
باشند .
 - ١٤وصيت به بيشرت از ثلث براي وصيت كننده جايز نيست اما اگر به بيشرت از ثلث وصيت كرد يا
همه مالش را وصيت منود عمل بآن واجب است خود ميداند و آنچه وصيت كرده شايد نذري يا
كفارهاي يا َديني يا چيز ديگري بر عهده او بوده و خواسته است ذمه خود را بري منايد و كارهاي
مسلمني نوعاً حمل بر درستي ميشود مگر آنكه وصيت كننده متهم باشد يا معلوم شود كه قصد
ظلمي داشته كه در چنني حالتي وصيت او را فقط در ثلث مال تنفيذ ميكنند .
 - ١٥هر كس وصيت كند كه همه مال او را بامام بدهند عمل به وصيت او چنانكه بيان كرديم
واجب است اگر چه در وقتي كه چنني كاري بر او واجب نبوده جايز نبوده است كه بهمه مالش
وصيت كند .
 - ١٦جور در وصيت جايز نيست يعني آنكه به بيشرت از ثلث وصيت كند پس اگر معلوم شد كه در
وصيت جور كرده و حق واجبي بر گردن او نبوده وصيت را بحد صحيح برميگردانند و ثلث آنرا
تنفيذ كرده بقيه را براي ورثه ميگذارند .
 - ١٧ظلم كردن در وصيت از گناهان كبريه است .
 - ١٨سزاوار نيست با وصيت كردن به بيشرت از ثلث به ورثه رضر برسانند .
 - ١٩روايت شده در مورد فرزندي كه با امولد پدر خود زنا كرده بود و پدر او را از ارث محروم
منوده بود كه فرمودند ارث منيربد .
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 - ٢٠اگر كيس در حضور اشخاص به فرزندي اقرار كرد بعد او را نفي منود و از مرياث خارج كرد
نفي او پذيرفته منيشود و آن فرزند ارث ميربد .
 - ٢١هر كس در وصيت ظلم منود و ميل بباطل كرد و در امري غري از حق و سنت
صفحه ٧٦٣
وصيت منود براي ويص جايز است كه مخالفت كرده و او را به راه درست و حق و سنت بازگرداند
.
 - ٢٢هر كس در وصيت از حد تجاوز كند و ورثه او هم حارض باشند و اجازه دهند ديگر بعد از
فوت او منيتوانند آنرا نقض منايند .
 - ٢٣هر كس اوالد و ورثه و خويشاين نداشته باشد جايز است كه همه مالش را براي مساكني و
مسافريني كه خرجي متام كردهاند و غري ايشان از مسلمني وصيت كند .
 - ٢٤وصيت كننده ميتواند از وصيت خود برگردد و هر طور بخواهد آنرا تغيري دهد و تبديل منايد
خواه در حال صحت باشد يا در مرض .
 - ٢٥جايز است كه مملوك مدبّر را به بندگي بازگردانند چون آن وصيتي بوده و ميشود از وصيت
عدول كرد .
 - ٢٦هر كه مثالً سه نوبت وصيت كرده آخري را ميگريند چون آن برگشنت از وصيت اول و دوم
است .
 - ٢٧مستحب است كه هر گاه انسان در حال مرض وصيتي كرد و بعد شفا يافت خودش بآن
وصيت عمل منايد .
 - ٢٨هر كه بگويد فالن كس ويص من است و هر چه بكند جايز است پس بتحقيق وصيت كرده و
وصيت كوتاهي منوده و براي اين ويص جايز است كه ثلث مال را خارج كرده در مصاريف كه
بخواهد خرج منايد .
 - ٢٩درباره كيس كه ويص را در مصارف مخري منوده روايت كردهاند كه هر گاه ويص مال را براي
اشخايص تعيني منود بعد تصميم او تغيري كرد و خواست كه مال را به غري آن اشخاص بدهد براي او
جايز است مگر آنكه نوشتهاي داده باشد و تعهد كرده باشد .
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 - ٣٠روايت شده در مورد كيس كه وصيت كرده باشد كه چيزي از مال او رصف كار معيني شود كه
} چيزي { يك ششم است و هر كس در وصيت جزيئ از مال را براي امري قرار دهد } جزء { يك
دهم است و روايت شده كه يك هفتم است و روايت
صفحه ٧٦٤
شده در كيس كه وصيت كرده سهمي از مال او را رصف كاري كنند كه } سهم { يك هشتم است و
روايت شده يك دهم است و روايت شده يك ششم و همه اينها وسعت دارد .
 - ٣١هر كس وصيت كند كه شمشريي را به كيس بدهند پس شمشري و زينت آن متعلق بآن شخص
است و هر كه وصيت كند كه صندوقي را به شخيص بدهند آن صندوق و هر چه در آن است مال
اوست و هر كس وصيت كرد كه كشتي را با هر چه در آن است بكيس بدهند بايد بدهند و مال
اوست و مسلم است كه اين احكام براي مواردي است كه قرينهاي در دست نباشد كه مقصود
وصيت كننده ظرف تنها يا شمشري تنها بوده و براي مواردي است كه چيزي از آنها را استثناء
ننموده باشد .
 - ٣٢بر ويص واجب است كه وصيت رشعي را انفاذ منايد و بهيچ وجه من الوجوه جايز نيست كه
آنرا تغيري دهد مگر آنكه در آن ميل به باطل شده باشد .
 - ٣٣هر كس وصيت كرد كه حقي بر گردن اوست ذمه او بري شده و آن حق بر گردن ويص است
كه آنرا ادا منايد .
 - ٣٤هر گاه ويص پارهاي از مصارف را فراموش كند آن سهم را در ابواب ب ّر خرج ميكند .
 - ٣٥جايز نيست كه ويص وصيت را از وجوه معينه آن تغيري دهد و رصف كار ديگري بكند و اگر
تغيري داد ضامن است و بايد غرامت بدهد بيل مگر آنكه وصيت كننده ميل به باطل منوده باشد يا
به گناهي كه در اين وقت ويص آنرا تغيري داده و مطابق سنت و حق ميناميد .
 - ٣٦اگر كيس وصيت به حج منايد و مال كايف نباشد كه حتي از مكه حج كنند جايز است كه آن
مال را صدقه دهند .
 - ٣٧هر گاه كيس وصيت كند مايل را به مردي بدهند و آن مرد هم حارض باشد و مال هم در
دست ويص باشد و باو ندهد و مال تلف شود ويص ضامن است كه خود آنرا بپردازد .
صفحه ٧٦٥
 - ٣٨در تقسيم مال اينطور رشوع ميكنند كه اول قيمت كفن را كنار ميگذارند بعد دين ميت را از
آن كنار ميگذارند بعد وصيت را از روي آن برميدارند پس از آن مال بني وراث تقسيم ميشود .
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 - ٣٩هر گاه كيس بيشرت از قيمت كفن از خود بجا نگذارد مال را در بهاي كفن ميدهند و اگر كيس
به طلب اجر كفني براي او داد ماترك را به ورثه ميدهند .
 - ٤٠كفن زن هم بر شوهر است پس آنرا از اصل مال زن برمنيدارند .
 - ٤١هر كس بدهي دارد و اموال او كايف به دين او نيست جايز نيست كه مال را رصف عيالش
منايد اگر چه فقري باشند مگر آنكه معلوم نباشد كه مال كايف نيست ( و احتامل پرداخت دين از
اموايل كه دارد وجود داشته باشد ) كه در اينصورت هر گاه عيال او محتاج هستند جايز است كه
قبل از اداي دين مايل را كه در دست دارد خرج آنها بكند .
 - ٤٢ورثه پيش از اداي َدين مالك مال منيشوند كه دين بدهي آنها بشود بلكه مال بقدر دين
متعلق به طلبكاران است پس اگر چيزي باقي ماند ورثه مالك ميشوند و اگر مناند كه هيچ .
 - ٤٣كيس كه مديون باشد و از دنيا برود اگر كيس دين او را ضامنت بكند ذمه ميت بري ميشود و
شخص ضامن مشغول الذمه ميگردد .
 - ٤٤هر كه بر او زكويت باشد و وصيت به اداء آن منايد از اصل مال ادا ميشود چون َدين است و از
مايل كه بايد بابت زكوة داده شود چيزي به ورثه منريسد پس در اين زمان كم هستند ورثهاي كه
مو ّرث آنها زكوة بر گردن او بوده و اين ورثه مالك ارث او شوند و زكوة را بدهند چون در اين ايام
مردم زكوة را بكيل ترك منودهاند .
 - ٤٥اگر مردي وصيت به ِح ّجة االسالم كند از اصل مال او داده ميشود و اگر به حج مستحبي
وصيت كند از ثلث مالش ميدهند .
 - ٤٦هر كس مبريد و بدهي زكوة بر گردن او باشد و وصيت كند از جانب او حج كنند و مال
كفايت نكند از نزديكرتين جاهاي ممكن از جانبش كيس به حج مريود و باقي
صفحه ٧٦٦
را براي زكوة قرار ميدهند .
 - ٤٧هر كس مبريد و ِحجة االسالم و حج ديگري كه نذر كرده بوده بر گردن او باشد حجة االسالم از
كل مال داده ميشود و حج نذري از ثلث و اگر مالش فقط باندازه حجة االسالم باشد با آن از طرف
او حج ميكنند و ويل او اگر بخواهد خودش حج نذري او را بجا ميآورد .
 - ٤٨هر گاه كيس وصيت كند كه در هر سال به مال معيني از طرف او حج بروند و مال كفايت
نكند دو حجه را در يك حجه قرار ميدهند و يا سه حجه را در دو حجه .
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 - ٤٩هر كه وصيت كند و بطور مبهم بگويد از جانب من حج كنيد  ،تا وقتي كه مايل باقي باشد از
محل ثلث او از جانبش حج ميكنند .
 - ٥٠هر كه وصيت بحجي منايد اما ويص بندهاي آزاد كند غرامت آنرا بايد بدهد ( يعني مخارج
حج را بپردازد ) .
 - ٥١هر كه مبريد و ثلث مال خود را وصيت كند و امر كند كه از جانب او بنده آزاد منايند و حج
كنند و صدقه دهند اوالً براي او حجهاي بريون ميكنند اگر حجه واجب باشد بعد قسمتي از بقيه را
به آزاد كردن بنده اختصاص ميدهند و قسمتي را صدقه ميدهند .
 - ٥٢هر گاه كيس وصيت كند كه خانهاش را به سكناي مردي بدهند براي ورثه واجب است كه
وصيت او را قبول منايند تا وقتي كه آن شخص يعني كيس كه ميت وصيت كرده بود خانه در
سكناي او باشد فوت منايد كه آنوقت خانه به ورثه صاحب خانه برميگردد .
 - ٥٣هر كس وصيت كند و به ويص بگويد فالن و فالن و فالن را آزاد كن و بندگان زيادي را نام
بربد لكن ثلث كفايت بآن نكند اول كيس را كه اول اسم برده آزاد ميكنند بعد دومي بعد سومي تا
ثلث مال متام شود و همينطور هر گاه ثلث مال خود را براي اشخايص كه اسمشان را برده وصيت
كند اول باول كيس كه اسم برده ميدهند بعد به دومي و هكذا تا ثلث متام شود .
صفحه ٧٦٧
 - ٥٤هر كس در مرض موت خود بندهاي آزاد كند از اصل مال او حساب ميشود و همينطور است
متام ترصفات او در مال خودش تا وقتي كه حيات و شعور دارد .
 - ٥٥استثناء ميشود از اين موردي كه ميت بدهكار باشد و وقت مردن بندهاي آزاد كند پس اگر
قيمت بنده دو برابر بدهي او يا بيشرت باشد يك ششم بنده آزاد ميشود يا قدري بيشرت و بازاء باقي
از او كار ميخواهند تا معادل تتمه قيمت شود اما اگر قيمت او كمرت از دو برابر دين باشد آزاد
كردن او را تنفيذ منيكنند و بنده فروخته ميشود و دين را ميپردازند و باقيامنده متعلق به ورثه
است .
 - ٥٦هر گاه كيس وصيت كند از جانب او رقبهاي آزاد كنند هر گاه زين را از طرف او آزاد منودند
جايز است .
 - ٥٧هر گاه كيس مال معيني را وصيت كند كه با آن بنده مؤمني را بخرند و آزاد كنند لكن چنني
بندهاي پيدا نشود مستضعفي در سطح مردم عادي ميخرند و آزاد ميكنند .
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 - ٥٨هر گاه كيس وصيت كرد بنده مؤمني را آزاد كنند و ويص هم آزاد منود بعد معلوم شد كه
حرامزاده بوده مانعي ندارد و هامن كايف است .
 - ٥٩هر كس وصيت كند كه ثلث خادم او را آزاد كنند ثلثش آزاد ميشود و بر ورثه الزم نيست كه
در مورد دو ثلث باقي قرار مكاتبه بگذارند .
 - ٦٠هر كس با شخص ديگري غالم مشرتيك داشته باشد و غالم ديگري هم از خودش داشته باشد و
وقت مردن بگويد بندگان من آزادند بندهاي كه مختص خود او بوده آزاد ميشود و غالم مشرتك را
قيمت ميكنند اگر مال او يعني ثلث مال او وفا ميكند قيمت نصف را ميدهند و بندگان او همه
آزادند .
 - ٦١هر گاه شخيص وصيت كند كه ويص چيزي به كنيز آزاد شدهاي از وسط مال بدهد و آن كنيز
نزد ورثه باشد و خدمت آنها را بكند چيزي را كه وصيت كرده از وسط مال ميدهند چونكه او
خدمت صاحبان مال را ميكند و باين ترتيب بوصيت عمل شده و اين تا وقتي است كه مال تقسيم
نشده باشد .
 - ٦٢هر كه وصيت كند كه از ثلث مال او بندهاي به پانصد درهم بخرند و آزاد كنند و
صفحه ٧٦٨
ويص مثل آنرا به قيمت كمرتي بخرد مبلغ مانده را بآن بنده ميدهند و او را آزاد ميكنند .
 - ٦٣هر كس وصيت كند كه ثلث بندگان او را آزاد كنند بني آنها قرعه مياندازند .
 - ٦٤وصيت به شهادت دو نفر مسلامن عادل ثابت ميشود پس اگر دو مسلم عادل نبودند به
شهادت يك زن مسلامن كه در دين او شيك نيست يك چهارم وصيت ثابت ميشود و اگر دو زن
باشند دو چهارم و سه زن سه چهارم و چهار زن چهار چهارم بهامن نسبتي كه شهادت دادهاند .
 - ٦٥اگر مسلامين نباشد وصيت به شهادت دو نفر ذمي كه در نزد همكيشان خود مورد قبول
باشند با رشوطي ثابت ميشود ييك آنكه در وقت وصيت كردن مويص كيس غري از آنها در آنجا يافت
نشود ديگر اينكه وصيت كننده در زمني غربت باشد و ديگر آنكه بعد از مناز عرص در جايئ آنها را
نگه دارند و از آنها بخواهند قسم بخورند كه ما به ازاء پويل چنني شهاديت منيدهيم اگر چه كيس كه
بنفع او شهادت ميدهيم از اقرباي ما باشد و شهادت خدا را كتامن منيكنيم كه اگر بكنيم از
گناهكاران باشيم و اين در وقتي است كه و ّيل ميت در شهادت آنها شك بكند .
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 - ٦٦بهمني ترتيب هر كس كه در ديار غربت باشد و دو شاهد مؤمن عادل پيدا نكند به دو نفر
شاهد ديگر از آنها كه قرآن ميخوانند و اهل واليت نيستند وصيت ميكند و اگر و ّيل در شهادت آنها
شك كند آنها را نگاه داشته قسم ميدهند .
 - ٦٧اگر اولياء ميت مطلع شدند كه آن دو شخيص كه مسلامن عادل نيستند شهادت باطل دادهاند
منيتوانند شهادت آنها را نقض كنند تا دو شاهد از اهل واليت و اميان بيايند و در جاي آن دو شاهد
بايستند و قسم بخورند به خداوند كه شهادت ما از شهادت اينها صحيحرت است و اگر خالف
بگوئيم از ظاملني باشيم كه در اين وقت شهادت دو شاهد اول نقض و شهادت دو شاهد آخر
پذيرفته ميشود و حكم بآن ميكنند .
 - ٦٨هر گاه ثقهاي به ويص خرب دهد كه ميت چنني و چنان گفته جايز است كه ويص
صفحه ٧٦٩
بآن عمل منايد بلكه بني خودش و خداوند عمل بآن مطلب بر گردن اوست .
 - ٦٩هر كس خرجي چند ماه را به زن خود بسپارد و از دنيا برود باقيامنده آن نفقه را باصل مال
برميگردانند كه جزو ارث تقسيم شود .
مقصد سوم
درباره كساين است كه براي آنها وصيت ميشود ( يعني نفع وصيت بآنها مريسد ) و در آن مسائيل
است :
 - ١هر كس وصيت كند همه مال او را خدمت امام عليه السالم بدهند اگر ممكن باشد آنرا بامام
مريسانند اگر چه واريث داشته باشد و اين در صوريت است كه احتامل دهند چنني چيزي بر گردن او
بوده يا آنكه متهم باين نباشد كه ميخواسته به ورثه رضر برساند اما اگر چنان احتاميل نرود كه اين
كار بر گردن او بوده يا به ارضار متهم باشد و متام مال را براي امام وصيت كند اكتفا به ثلث
ميكنند و در موارد وصيت به بيش از ثلث هم حكم همني است .
 - ٢هر كس وصيت كند مايل را به آلمحمد عليهم السالم بدهند به فقراء آنها ميدهند و جايز است
كه بيك نفر از آنها بدهند .
 - ٣هر كس وصيت كند ثلث او را به جامعتي بدهند بني آنها تقسيم ميشود و اگر براي هر يك
سهمي معني كرده بهر يك بر حسب سهم خودش ميدهند .
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 - ٤هر كس وصيت كند مايل را در راه خدا بدهند به شيعه ميدهند و اگر به حاجيان آنها بدهند
اويل است و اگر مقصودش از اين كه گفته يف سبيل الله بدهند جهاد كنندگان يا مرز داران بوده
ٰ
هامنطور كه امر كرده وصيت را تنفيذ ميكنند .
 - ٥هر كس مايل را براي كعبه وصيت كند مال را به حاجياين ميدهند كه در راه دزد بآنها زده يا
نفقه آنها متام شده يا راحله آنها گم شده و همچنني ديگر زوار فقري كعبه .
 - ٦مكروه است كه انسان براي خويشاونداين كه از او ارث منيربند وصيت نكند و مستحب است كه
براي آنها چيزي وصيت منايد ولو آنكه از كساين باشند كه عزم بر
صفحه ٧٧٠
قتل او داشتهاند چون وصيت براي نزديكان از صله است .
 - ٧جايز است براي كيس كه خودش ارث ميربد وصيتي هم بكنند و جايز است كه واريث را بر وارث
ديگر برتري دهند .
 - ٨هر كس وصيت منود كه چيزي به خويشان نزديك او بدهند ويص ميتواند چيزي از ماترك مثالً
زميني را جدا كند كه اين وصيت را تنفيذ منايد .
 - ٩هر كس از ملك معيني مقدار معيني گندم براي نزديكان خود وصيت كرد و ويص محصول آن
ملك را مرتباً به سلف و عينه عۤينَه مبعني سلف است و در اصطالح به صوريت از آن اطالق ميشود
كه شخص متاع خود را بقيمت معني به نسيه بفروشد و در هامن مجلس آنرا به قيمت كمرتي بخرد
و اين براي پرهيز از ربا است  .م .
فروخت بايد آنچه را كه مويص وصيت منوده بود به صاحبان آن بدهد و اگر چند سال نداده قضا
ميكند .
 - ١٠هر كس چيزي را براي اوالد خود وصيت كرد اگر تساوي يا تفاضيل را ذكر منوده بهامن صورت
كه گفته عمل ميشود و اگر مقداري تعيني ننموده سهم پرس را باندازه دو دخرت ميدهند .
 - ١١هر كس وصيتي براي خويشان نزديك خود بكند و اشخاص معيني را اسم نربد مال متعلق به
هر كيس است كه عرفاً نزديك گفته ميشود .
 - ١٢هر كس وصيتي براي اعامم و اخوال خود بكند منظور از اعامم در اين حكم عموها و عمهها
است و اخوال نيز شامل دائيها و خالهها هر دو ميشود  .م .
و براي هر يك مقداري تعيني نكند دو ثلث را به اعامم ميدهند و يك ثلث را به اخوال .
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 - ١٣هر كس وصيتي براي غالمان و كنيزان آزاد شده خود بكند هامنطور كه تعيني منوده مال را
بآنها ميدهند .
 - ١٤جايز است وصيت براي غري وارث هر طور كه بخواهد .
 - ١٥هر كس براي غالمان و كنيزان آزاد شده خود وصيتي بكند غالمان و كنيزان آزاد شده پدرش
داخل در وصيت نيستند .
صفحه ٧٧١
 - ١٦مملوك وصيتي ندارد چونكه مالك منيشود پس براي كيس وصيت منيكند و كيس هم براي او
وصيتي منيكند و روايت شده در كسيكه ثلث مال خود را براي غالمش وصيت منوده كه اگر ثلث از
قيمت عبد بيشرت باشد عبد را ميخرند و آزاد ميكنند و آنچه زياد آمده باو ميدهند و اگر ثلث
باندازه يك چهارم از قيمت عبد كم باشد از عبد ميخواهند كه بازاء ربع قيمت كار كند تا آزاد شود
.
 - ١٧هر گاه چيزي براي امولد خود وصيت كند آنرا با آن مال ميخرند و آزاد ميكنند و زيادي هم
باشد باو ميدهند و در اين مطلب شهادت مرد و زن و خادمي كه متهم نباشند قبول ميشود .
 - ١٨هر گاه براي مملوك مكاتبي كه قسمتي از او آزاد شده وصيت منود به تناسب مقداري از او
كه آزاد شده از مال باو ميدهند و همچنني وصيت آن عبد را به نسبت مقداري از او كه آزاد است
تنفيذ ميكنند .
 - ١٩هر گاه كيس كه در حقش وصيتي كردهاند قبل از وصيت كننده مبريد و وصيت كننده از
وصيت خود برنگردد وصيت متعلق به وارث مويصله است و اگر واريث براي او نيابند آن مال را
صدقه ميدهند و همينطور است هر گاه كيس كه براي او وصيت شده بعد از وصيت كننده مبريد .
 - ٢٠احسان به كفار از جهت آنكه كافر هستند جايز نيست اما اگر مسلامين چيزي براي آنها
وصيت كرد بآنها داده ميشود .
 - ٢١هر گاه مجويس مايل را براي فقرا وصيت كند آن مال براي فقراء ملت خودش است پس اگر
آنرا به فقراي مسلمني داده باشند هامن اندازه از صدقات مسلمني برميدارند و به فقراء مجوس
ميدهند .
خامته
و در آن مسائيل است :
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 - ١جايز است كه انسان در مال خود به طريق معروف و صحيح ترصف منايد و از آن
صفحه ٧٧٢
قسمتي را مثالً هديه دهد و يا آنرا هبه منايد و يا وقف كند و غري اينها تا زماين كه روح در بدن
اوست و ترصفات او همه صحيح بوده و بر اصل مال وارد ميشوند .
 - ٢هر گاه هنگام موت خود اقرار كند كه ديني به ييك از ورثه يا به غريي دارد و مورد تصديق و
امني بوده و متهم نباشد اقرار او قبول ميشود و دين را از اصل مال بريون ميكنند و اگر امني نباشد
از ثلث مال ميدهند .
 - ٣كيس كه وارث ندارد جايز است همه مالش را وصيت كند .
 - ٤هر گاه كيس به كيس وصيت كرد كه بدهي يا زكويت يا خميس يا حجي يا غري اينها را از جانب او
بپردازد و ويص مال الزم براي انفاذ وصيت را جدا كرد و باقي را بني ورثه تقسيم منود بعد آن مال
در نزد ويص تلف شد ضامن است و طلبكاران به ورثه رجوع منيكنند .
صفحه ٧٧٣
*****
صفحه ٧٧٤
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب ارث
و در آن سه مقدمه و پنج مقصد و يك خامته است :
مقدمه اول
در بيان خوييش و بستگيهايئ است كه باعث ثبوت مرياث ميشود و در اين مقدمه مسائيل است :
 - ١ثابت ميشود مرياث به نسب و آن عبارت از اتصال بني دو شخص يا بني دو شخص و شخص
سومي است بواسطه والدت .
 - ٢نسب داراي سه طبقه است :
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طبقه اول  -پدر و مادر و فرزندان هستند و علت آن اين است كه فرزند جزء پدر است و متصل
باوست و اوالد اوالد هم از همني طبقه هستند چون آنها اگر چه يك درجه پائينرتند معذلك جزء
پدر و جزء جزء او هستند و بهمني ترتيب تا رتبههاي پائينرت و پدر اصل فرزند است كه فرزند از او
و از مادرش خلق شده از نطفه آميختهاي از آن دو پس آنها در يك طبقهاند و اوالد شخص از پدرش
باو نزديكرتند چون آنها فروع او هستند و بايد پيوسته بآنها عطا كند و پدر و مادرش چنني نيستند .
و طبقه دوم  -همگي اوالد پدر و مادر انسان ميباشند يعني برادران و خواهران شخص و اوالد آنها
چون اينها در پدر يا مادر يا هر دو با شخص رشيكند و بواسطه پدر يا مادر يا هر دو به شخص
نزديكند و همينطور اجداد و جدههاي پدري و مادري اگر چه به
صفحه ٧٧٥
چند مرتبه باال روند چون آنها هم بواسطه پدر يا مادر با شخص قرابت دارند جز آنكه اجداد و
جدهها از عمودي هستند كه شخص بآن منتهي ميشود و برادران و خواهران و اوالد ايشان از
حوايش هستند .
و طبقه سوم  -متامي اوالد اجداد و جدهها هستند كه عبارتند از عموها و عمهها و دائيها و
خالهها و اوالد ايشان كه در جد و جده با شخص مجتمع شده و از طريقي كه از جد و جده و
سپس از پدر و مادر ميگذرد با شخص قرابت دارند .
 - ٣در هر يك از اين طبقات سهگانه كيس كه به ميت نزديكرت است شخص دورتر را از ارث منع
ميكند پس مادام كه اوالد صلبي موجودند اريث به اوالد اوالد منريسد و همينطور اگر اوالد صلبي
موجود نباشند و بطن اول از اوالد آنها موجودند بطن دوم از مرياث نصيبي ندارند و هكذا و
همچنني تا برادران و خواهران موجود باشند اوالد آنها نصيبي ندارند و همينطور تا بطن اول از
اوالد آنها باشند بطن ثاين قسمتي ندارند و هكذا و همچنني تا وقتي كه جد و جده نزديك موجودند
براي جد و جده باالتر قسمتي نيست و هكذا و همچنني تا عمو و دايئ قريب موجودند عمو و دايئ
باالتر قسمتي ندارند و همينطور تا عمو و خاله هستند اوالد آنها اريث منيربند مگر در يك مسأله و
آن اين است كه پرس عموي پدر و مادري از عموي پدري به ميت اويل است و همچنني مادام كه
اوالد ايشان از بطن اول موجود باشند بطن دوم نصيبي ندارند و هكذا .
 - ٤از برادران و خواهران و اجداد و اوالد ايشان و عموها و دايئها و اوالد ايشان هر كدام كه
نسبتشان پدر و مادري باشد از منسوبيني نظري خود كه فقط نسبتشان پدري باشد به ميت اويل
هستند و هر گاه فقط از طرف پدر منسوبند اويل هستند از آنها كه فقط از طرف مادر منسوب
باشند .
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 - ٥هر كس كه با ميت نسبت و خوييش داشته باشد مبنزله آن خويشاوندي است كه باعث اتصال
او مبيت ميشود يعني از او مبيت نزديكرت است مگر آنكه وارث نزديكرتي باشد كه از ارث بردن او
جلوگريي كند .
صفحه ٧٧٦
 - ٦هر گاه در وقت قسمت ارث كساين كه خوييش دارند و اشخاص يتيم و مسكني حارض شوند
براي ورثه مستحب است كه چيزي از مال بآنها بدهند رزقي باشد يا لبايس و با آنها بخويب سخن
بگويند .
 - ٧هر گاه طبقات مختلف اقارب موجود باشند ارث متعلق بكساين است كه در طبقه باالتر يعني
نزديكرت هستند و آنكه دورتر است چيزي منيربد مرد باشد يا زن .
 - ٨مرياث به سبب زوجيت ثابت ميشود پس شوهر و زن همراه همه طبقات داخل در ورثه
ميشوند و هيچ منع كنندهاي آنها را از حقشان منع منيكند .
 - ٩اگر ميت بنده آزاد شدهاي بوده و خويشاوند و شوهر يا زين نداشته باشد و كيس كه او را آزاد
كرده موجود باشد آزاد كننده موالي آزاد شده است و حق والء آزاد كردن بنده از اوست و اگر سه
رشط وجود داشته باشد بواسطه والء از آن بنده كه آزاد كرده بوده ارث ميربد ييك آنكه آزاد كننده
آن بنده را بدون آنكه آزاد كردن بر او واجب باشد لوجه الله آزاد كرده باشد و ييك آنكه از ضامنت
جرائم او تربي نكرده باشد يعني ضامن جريره او را بگردن گرفته باشد و ييك آنكه آن ميت واريث
نداشته باشد .
 - ١٠بنده سائبه يعني كيس كه موال ندارد مرياثش مال امام است .
 - ١١بندهاي كه با او قرار مكاتبه گذاشتهاند هر گاه حق والء را با او رشط منوده باشند والء او
متعلق به كيس است كه با او قرار مكاتبه گذاشته پس اگر آن مكاتب وارث نداشته باشد موالي او
وارث اوست اما جايز نيست كه با بنده مكاتب رشط كند كه حتامً از او ارث بربد چون چنني رشطي
اگر بطور مطلق باشد بر خالف كتاب خدا است .
 - ١٢هر بندهاي كه از محل زكوة مايل او را بخرند و آزاد كنند و مبريد و وارث نداشته باشد ارث او
به فقراي مؤمنيني كه مستحق زكوتند مريسد چون از حق آنها خريداري شده .
 - ١٣هر گاه بنده آزاد شدهاي مبريد و ورثهاي داشته باشد كه مملوك باشند از مال او
صفحه ٧٧٧
آنها را خريده و آزاد ميكنند بعد بقيه مال را به آنها ميدهند .
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 - ١٤اگر موال قبل از بنده آزاد شده مبريد بعد از او آن بنده مبريد والء متعلق باوالد ذكور است نه
اناث و اگر زين موالي او بوده و قبل از او مبريد بعد آن بنده آزاد شده مبريد حق والء متعلق به
َع َصبه است يعني ذكوري كه از طرف پدر با آن زن خوييش دارند .
 - ١٥هر گاه زين آزاد شود و پيش از آزاد شدن اوالدي داشته باشد پس اگر آقاي آنها آنها را آزاد كرد
خود آقا موالي ايشان است و حق والء از او منتقل منيشود و اوالدي كه بعد از آزاد شدن پيدا كرده
اگر شوهرش آزاد باشد آنها هم آزادند و كيس حق واليئ بر آنها ندارد و اگر شوهرش بندهاي باشد
باز هم آزادند اما حق والء آنها متعلق به موالي مادرشان است و هر گاه كه پدر اين بچهها بعد از
اين آزاد شود موالي بچهها هامن موالي پدرشان ميشود و پدر حق والء را بسوي موالي خود
ميكشد .
 - ١٦هر گاه كيس جرائم بنده آزاد شده يب مواليئ را ضامنت كرد حق والء بنده متعلق باوست و
ارث آن بنده باو مريسد .
 - ١٧هر گاه كيس از اهل ذمه مسلامن شد و ييك از مسلامنان ضامن جريره او گرديد از او ارث
ميربد .
 - ١٨هر گاه كيس با مملوك خود قرار گذاشت كه كار كرده و مثالً روزي فالن مبلغ بياورد و او
بيشرت كار كرد و بقدر قرار به موال داد و از فاضل آن بندهاي خريد و آزاد كرد آن بنده سائبه است
يعني مويل ندارد و حق والء او به خريدار منريسد چون او هم بندهايست مثل او و آزاد كننده هم
از او ارث منيربد چون عبد از شخص ح ّر ارث منيربد .
 - ١٩هر كس مملوك خود را تنبيه شديد كند بقسمي كه آثار آن ظاهر باشد ( بقصد آنكه باعث
عربت ديگران شود ) آن بنده آزاد است لكن موال ندارد و صاحب اول از او ارث منيربد و اين بنده
ميتواند برود و هر كس را خواست براي خود موال بگريد و هر گاه كيس ضامن جريره او شد از او
ارث ميربد .
صفحه ٧٧٨
 - ٢٠هر كس بندهاي را آزاد كرد و گفت جرائم او به من مربوط نيست و دو نفر را شاهد گرفت
اين بنده سائبه است مريود و هر كس را بخواهد موال مي گريد و كيس كه ضامن جريره او ميشود
از او ارث ميربد .
 - ٢١هر گاه سائبه كيس را نداشته باشد كه ضامن جريره او شود و واريث هم ندارد مرياث او مال
امام است .
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 - ٢٢شخص به واليئ كه از ضامنت جريره عبد پيدا كرده ارث ميربد و اين در وقتي است كه بنده
نسبي نداشته باشد كه مال باو برسد و مواليئ هم كه بواسطه آزاد كردن موالي او
آزاد شده وارث َ
شده باشد نداشته باشد پس چونكه هيچيك از ورثه نبودند كيس كه ضامن جريره شده ارث ميربد .
 - ٢٣بنده مكات َب هر گاه مال مكاتبه را پرداخت و آزاد شد پس اگر كيس را موال گرفت كه جرم و
گناه او را ضامن شد آن شخص وارث اوست و گر نه مرياث آن بنده مال امام است چون او ضامن
جرم و جنايت همه مسلمني است .
 - ٢٤هر گاه مردي نه وارث نسبي داشته باشد و نه سببي و نه مواليئ كه او را آزاد كرده و نه كيس
را كه ضامن جرم و گناه او شده باشد مرياثش متعلق بامام است .
 - ٢٥هر كس ورثه او كافر باشند و وارث مسلامين نداشته باشد مال او از انفال است و متعلق بامام
.
 - ٢٦هر گاه مردي نزد تو مايل داشته باشد و آن مرد مفقود شود مال او به منزله لقطه است يا آنرا
برايش حفظ ميكني يا آنرا صدقه ميدهي يا آنرا جزو مال خودت قرار ميدهي پس اگر ترسيدي كه
در ميانه نبايش و واريث هم براي آن مرد نيافتي وصيت ميكني كه اگر طالب آن آمد باو بدهند .
 - ٢٧هر چه رساندن آن بامام ميرس نشود آنرا به شيعه ايشان ميدهند .
مقدمه دوم
در چيزهايئ است كه منع از ارث ميكنند و چيزهايئ كه مانع نيستند و در آن مسائيل
صفحه ٧٧٩
است :
 - ١كافر از مسلامن ارث منيربد اما مسلامن از كافر ارث ميربد .
 - ٢مسلامن حاجب كافر ميشود اما كافر حاجب او منيشود ( يعني اگر كافر در طبقه نزديكرت مبيت
است و مسلامن در طبقه دورتر مسلامن با وجود كافر ارث ميربد اما عكس آن ثابت نيست ) .
 - ٣هر گاه ييك از والدين طفل مسلامن باشد يا مسلامن شود طفل مسلامن است چه به سن متيز
رسيده باشد و چه نرسيده باشد پس اگر بالغ شد و اسالم را نپذيرفت او را ميزنند كه اسالم بياورد و
اگر ارصار بر نپذيرفنت كند مرتد است .
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 - ٤كافر هر گاه مبريد اگر در ورثه او مسلامين باشد ولو دور باشد ارث كافر باو مريسد و اگر وارث
مسلامن ندارد اما قبل از تقسيم ارث ييك از ورثه او مسلامن شود اگر چه نسبتش به ميت دور
باشد ارث مال اوست و گر نه مال را بطريق مسلمني بني وراث قسمت ميكنند پس اگر ييك از
نزديكان او بدو جهت با او خوييش داشته باشد مث ًال هم زن او باشد هم مادرش يا خواهرش از هر
دو جهت باو ميدهند .
 - ٥هر گاه نرصاين مبريد و پرس برادر و پرس خواهري داشته باشد كه مسلامنند و اوالد صغري و زن
مسيحي دارد به پرس برادر او كه مسلامن است دو ثلث ما ترك را ميدهند و يك ثلث ديگر را به
پرس خواهر او ميدهند كه او هم مسلامن است و بر آن دو است كه به نسبت اريث كه بردهاند
خرج اطفال صغري را بدهند تا بحد بلوغ برسند آنگاه نفقه دادن را قطع ميكنند و اگر اطفال صغري
مسلامن شدند ماترك پدر آنها را بامام ميدهند و اگر بعد از بلوغ بر مسلامين ماندند امام مرياث
پدر آنها را بآنها ميدهد و اگر مناندند امام مرياث را به پرس برادر و پرس خواهر ميدهد اينطور
روايت شده است .
 - ٦مسلامن تا وقتيكه ناصب نباشد و رضوري از رضوريات دين را انكار نكند اهل دعوت و قبله
محسوب ميشود و گر نه او هم كافري است مثل باقي كفار .
 - ٧مرتد فطري ( يعني كيس كه مسلامن بدنيا آمده و بعد مرتد شود ) زنش از او جدا ميشود و
مثل زين كه شوهرش مرده عده ميگريد و مال او را بني ورثهاش تقسيم
صفحه ٧٨٠
ميكنند و بر امام است كه او را بكشد و از او طلب توبه منيكند .
ميل ( كه از دين ديگري داخل اسالم شود و بعد مرتد گردد ) زنش از او جدا شده و مثل
 - ٨مرتد ّ
مطلقه عده ميگريد و اگر مرد مبريد زن در عده از او ارث ميربد و اگر زن مبريد مرد از او ارث منيربد .
 - ٩هر كس از مسلمني كه از دنيا برود و بعض ورثه او مسلامن و بعيض كافر باشند و بعض ورثه
كافر او قبل از تقسيم ارث مسلامن شوند همراه مسلمني ارث ميربند اگر كه در درجه آنها باشند و
اگر يك درجه نزديكرت باشند همه ارث بآنها مريسد و اگر ورثهاي جز كفار نداشته باشد هر گاه ييك
از آنها براي گرفنت مرياث مسلامن شد ارث ٰ
متويف باو مريسد و گر نه مرياث از مال امام است و
روايت شده كه اگر مسلِم واريث نداشته باشد جز كفار  ،امام اسالم را بر آنها عرضه ميكند اگر
مسلامن شدند ارث مال آنهاست اگر نشدند مرياث او متعلق بامام است .
 - ١٠كيس كه به ظلم مرتكب قتل شده باشد ارث مقتول را باو منيدهند اگر چه كه خويشاوند
نزديك باشد مگر در صوريت كه او را بحق كشته باشد .
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 - ١١كيس كه به قتل خطا ديگري را كشته باشد از او ارث ميربد .
 - ١٢اگر مقتول واريث جز قاتل نداشته باشد ارث او بامام مريسد نه قاتل .
 - ١٣هر گاه كيس كه مث ًال پدر خود را كشته باشد واريث داشته باشد آن وارث در صورتيكه كيس از
او به مقتول نزديكرت نباشد از مقتول ارث ميربد .
 - ١٤هر گاه مقتول واريث جز امام نداشته باشد امام مطالبه ميناميد كه قاتل را به جايگاه قصاص
بياورند يا طلب ديه ميكند و آنرا به بيت املال ميدهد و عفو منيكند .
 - ١٥ديه مبنزله ساير اموال ميت است ديون او را از محل آن ميپردازند و وارث او از آن ارث
ميربند و هر گاه وصيت به ثلث منوده ثلث او را از آن خارج ميكنند .
 - ١٦برادران و خواهران مادري از ديه ارث منيربند و شوهر از ديه همرس ارث ميربد و زن هم از
ديه شوهر ارث ميربد برشط آنكه ييك از آن دو ديگري را نكشته باشد .
 - ١٧عبد ممنوع از ارث است پس چيزي بارث منيگذارد و ارث منيربد چون مالك
صفحه ٧٨١
منيشود .
 - ١٨هر كه مبريد و واريث داشته باشد كه آزاد است و وارث ديگري كه عبد است مرياث متعلق بآزاد
است اگر چه دور باشد و عبد چيزي منيربد اگر چه نزديك باشد .
 - ١٩اگر شخص آزادي بواسطه مملويك با ميت قرابت داشته باشد آزاد دور ارث ميربد و بنده نزديك
ارث منيربد .
 - ٢٠بنده ارث منيربد اگر چه مسلامن باشد و ميت كافر باشد پس اگر زن نرصاين باشد و فوت كند
و فرزندي داشته باشد كه عبد است و آن عبد پرسي داشته باشد كه آزاد باشد پرس عبد ارث ميربد
و خود عبد منيربد .
 - ٢١امولد اگر فرزند او زنده نباشد بعد از فوت موال متعلق به ورثه است و او كنيز ايشان است و
اگر فرزندش زنده باشد او را در سهم پرسش ميگذارند و اگر سهم آن پرس بقدر قيمت مادرش نباشد
بر او صرب ميكنند تا بحد ادراك برسد و بقيه قيمت مادرش را بورثه بدهد و او را باين كار اجبار
ميناميند كه قيمت را بدهد و مادر خود را آزاد كند و اگر اين بچه قبل از ادراك مبريد مادرش ملحق
مبرياث است و همچنني اوالدي كه در اين فاصله قبل از بلوغ فرزندي كه از موال داشته پيدا كند
مال ورثه است چون اين زن تا آزاد نشده كنيز است .
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 - ٢٢هر كس مبريد و وارث او غالمي باشد متعلق مبرد ديگر و آن مرد غالم را باميد مرياث آزاد كند
پس اگر پيش از قسمت آزاد منود ارث ميربد و اگر بعد از قسمت آزاد كرد اريث منيربد .
 - ٢٣هر گاه بنده مكاتبي باشد كه بعض او آزاد شده بقدر هامن بعض ارث ميربد و بازاء مقداري
كه از مكاتبه او مانده محروم ميشود و همينطور بازاء مقداري كه بندگي دارد موال از او ارث ميربد
و بازاء آن قدري كه آزاد شده ورثه خودش از او ارث ميربند .
 - ٢٤جايز نيست با مكاتب رشط كنند كه ارث او بآزاد كننده برسد چون او بازاء مقداري كه
ميپردازد آزاد ميشود و مرياثش بهامن نسبت بورثه خودش تعلق ميگريد .
 - ٢٥مكاتب مرشوط يعني كيس كه موال با او رشط كرده اگر از عهده متام يا قسمتي
صفحه ٧٨٢
از مكاتبهاش برنيامد به بندگي بازميگردد اگر اين مكاتب فوت كند و از عهده مكاتبه برنيامده
باشد مال او متعلق به موال است و اگر اوالدي قبل از مكاتبه داشته او هم به بندگي برميگردد و
اگر مرشوط نباشد از مرياث او بهامن نسبت كه آزاد شده به فرزندش مريسد و فرزند هم از آنچه
باو رسيده بقيه مال املكاتبه را كه پدرش بدهكار بود ميپردازد  ،و تا نپرداخته بقيه مال باو منريسد
و چون باقي مال املكاتبه را پرداخت متامش آزاد شده و كل مال را ارث ميربد .
 - ٢٦هر گاه مردي كنيزي خريد و باو گفت تو را ميخرم و آزاد ميكنم و هر گاه پرست مرد و ارث
او بتو رسيد نصف آنرا مبن بده و زن هم بهمني قرار عهد بست بر او واجب است كه باين معاهده
عمل كند .
 - ٢٧هر كه مبريد و خويشاوندان و ورثه او مملوك باشند از ماترك او آنها را خريده و آزاد ميكنند و
كسيكه ميخرد آنها را آزاد ميكند و باقي مال را هم بآنها ميدهد و بر موالي آن بندگان واجب است
كه آنها را به قيمت عادله بفروشد و همچنني هر گاه كه اين متويف زين داشته باشد كه كنيز ديگري
باشد و اگر ما ترك او بقدر قيمت بندگان نباشد ظاهر اين است كه مرياث او مال امام است .
 - ٢٨هر گاه مردي مبريد و واريث جز غالم نداشته باشد مال او متعلق بامام است و اگر آن بنده بعد
از آن آزاد شد سهمي از مرياث ندارد همچنني اگر كه متويف يك وارث آزاد داشته باشد و يك وارث
عبد به محض فوت او وارث آزاد مال را مالك ميشود و اگر بعد غالم آزاد شد بهرهاي از ارث ندارد .
 - ٢٩امولد و بنده مكاتب مرشوطي كه نتوانسته از عهده رشط برآيد و بنده مدبّر هيچكدام از
كيس ارث منيربند چون همگي مملوكند .
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 - ٣٠هر گاه مملويك بگريزد و به رسزميني رفته و بادعاي حريت با زن آزادي ازدواج كرده و از او
اوالدي پيدا كند بعد آن زن از دنيا برود مرياث او به فرزندش مريسد نه به عبد و اگر فرزند آن زن
پيش از او مبريد و وارث نداشته باشد ارث او متعلق بامام است .
صفحه ٧٨٣
 - ٣١ولد مالعنه از پدر ارث منيربد و پدر هم از او ارث منيربد بلكه مرياث او متعلق مبادرش است و
فرزندانش و زن يا شوهرش و اگر مادر و اوالد ندارد برادران مادري و جد و جده مادري او و با
نبودن آنها دائيها و خالهها اما خويشان پدري اريث از او منيربند و اگر پدرش بعد از نفي كردن
بگويد كه اين فرزند من است فرزند هم از قرابه مادر ارث ميربد و اگر پدر او را به خود نسبت
ندهد مشهور اينست كه باز هم از مادر ارث ميربد اما از اخبار چنني معلوم ميشود كه منيربد ولد
مالعنه يعني فرزند زين كه شوهر باو نسبت زنا داده و آن بچه را نفي كرده و با زن مالعنه منوده
بقواعدي كه دارد  .م .
.
 - ٣٢هر گاه پدر بعد از آنكه نسبت طفل را بخود نفي كرد باز ادعا منود كه فرزند خودم است
فرزند از پدر ارث ميربد اما پدر از او ارث منيربد .
 - ٣٣هر كس به زن خود تهمت زنا بزند و زن پس از آن فوت منايد و هنوز مالعنهاي صورت
نگرفته باشد پس اگر ييك از اولياء زن برخاست و با مرد مالعنه منود شوهر ارث منيربد و اگر كيس
برنخاست شوهر را كه تهمت زنا زده حد ميزنند و ارث را باو ميدهند .
 - ٣٤هر كس نسبت به طفيل اقرار منايد كه فرزند اوست بعد انكار كند و بگويد از من نيست از
او پذيرفته منيشود و بايد بچه را بپذيرد .
 - ٣٥روايت شده هر كس در نزد سلطان بگويد كه نه گناه و جنايت اين بچه مبن مربوط است و
نه ارث او  ،مرياث پرس به نزديكرتين اشخاص به پدر او مريسد و در روايتي است كه به پدر مريسد
و شايد روايت اول حمل بر تقيه از سلطان شود .
 - ٣٦نسب به رصف ادعاي زنان وقتي كه مردان نسبت بچه را به خود منيپذيرند ثابت منيشود پس
چنني بچهاي نه ارث ميدهد و نه ارث ميربد و او مستالط است ( يعني نسب او معلوم نيست و
محل تهمت است ) .
 - ٣٧حميل ارث ميربد و ارث ميدهد و آن زين است كه از رسزمني خود اسري شده و فرزند صغريي با
اوست و ميگويد اين پرس من است يا مردي كه اسري ميشود و مرد
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صفحه ٧٨٤
ديگري را ميبيند و ميگويد اين برادر من است پس اگر اين اظهار زن يا مرد در حال صحت آنها
باشد و همواره باين معني مقر باشند و متهم هم نباشند ارث ميربند و ارث ميدهند .
 - ٣٨هر كس پدر او در زمان جاهليت از قبيلهاي اسري شده و بعد داخل دار اسالم گردد و اوالدي
پيدا كند هر گاه اين اوالد قبيله و خويشان خود را شناختند از آنها ارث ميربند و آنها هم از اين
اوالد ارث ميربند .
 - ٣٩ولد الزنا از پدر و مادر خود ارث منيربد و آنها هم از او ارث منيربند اما اوالد و همرس و شوهر
و موالي او از او ارث ميربند و اگر وارث نداشته باشد مرياث او مال امام است .
 - ٤٠دو نفر كه عيل القاعده از هم ارث ميربند هر گاه در آن واحد مبريند و معلوم شود كه هيچيك
زودتر از ديگري منرده هيچيك از ديگري ارث منيربد و اگر بقرينهاي معلوم شد كه ييك زودتر از دنيا
رفته مرياث متعلق بديگري است كه بعد از اويل فوت شده و اگر امر مشتبه شد ظاهر آن است كه
هر يك از ديگري ارث ميربد يعني از مايل كه سابق داشته نه مايل كه اكنون باو مريسد و نص در
مورد كساين است كه غرق شدهاند و يا زير آوار رفتهاند و احتياط واضح است  ( ،يعني اگر واقعه
در غري حالتهاي منصوصه باشد بايد احتياط منود و مثالً كار را با مصالحه انجام داد يا از اين قبيل )
.
مقدمه سوم
در خالصهاي از احكام ارث است و در آن مسائيل است :
 - ١فراييض كه خداوند در كتابش در باب ارث قرار داده است شش فريضهاند دو ثلث و نصف و
ثلث و ربع و يك ششم و يك هشتم .
 - ٢دو ثلث به دو دخرت مريسد يا بيشرت از دو دخرت يا به دو خواهر پدر و مادري يا دو خواهر
پدري .
 - ٣نصف به يك دخرت مريسد و يك خواهر و به شوهر در صوريت كه زن اوالد
صفحه ٧٨٥
نداشته باشد .
 - ٤ثلث به مادر مريسد اگر ميت اوالد نداشته باشد و به خويشان مادري هر گاه از يك برادر و يك
خواهر بيشرت باشند .
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 - ٥يك چهارم به شوهر مريسد هر گاه زن اوالد دارد و به زن مريسد وقتي كه شوهر اوالد ندارد .
 - ٦يك ششم سهم هر يك از پدر و مادر است وقتي كه متويف اوالد دارد و سهم مادر است وقتي
كه متويف برادراين دارد چنانچه ميآيد و به خويشان مادر مريسد وقتي كه منحرص بيك برادر يا يك
خواهر باشد .
 - ٧يك هشتم به زن مريسد وقتي كه ميت اوالد داشته باشد .
 - ٨عول در سهام جايز نيست يعني سهام را منيافزايند كه از شش قسمت زيادتر شود و اين در
وقتي است كه اجزاء عدد صحيح يعني كل مرياث را شش سهم حساب كنند پس اگر كساين كه
فريضه يعني سهم معيني براي آنها قرار داده شده جمع شدند بطوري كه سهام از شش قسمت
باالتر رفت به آن كيس كمرت ميدهند كه حد اقيل براي دريافت او از ارث معني نشده و قاعده اين
است كه به پدر و مادر بهر كدام كمرت از يك ششم منيدهند و شوهر و زن از يك چهارم و يك
هشتم كمرت منيربند و سهم خواهران و برادران مادري از يك ششم كمرت نيست شمردن اين عده در
زمره كساين كه حد اقل معني دارند بجهة اينست كه پدر هر گاه تنها باشد متام مال را ميربد و هر
گاه با مادر باشد دو ثلث و با وجود ولد يك ششم و حدي از اين كمرت براي او معني نشده و
همينطور مادر اگر ٰ
متويف فرزند نداشته باشد ثلث ميربد و اگر داشته باشد مادر يك ششم ميربد و
شوهر هر گاه زن فرزند نداشته نصف ميربد و اگر فرزند داشته ربع ميربد و زن هر گاه شوهر
داراي فرزند نبوده ربع ميربد و اگر فرزند داشته يك هشتم و برادران مادري هر گاه از يك نفر
بيشرتند ثلث ميربند و اگر ييك باشد برادر يا خواهر يك ششم ميربد و اما غري اينها حد اقيل براي آنها
تعيني نشده و در هنگام عول بالشك نقص وارد ميشود پس الجرم اين نقص بر كساين وارد ميشود
كه حد اقل معيني براي آنها تعيني نشده  .زينالعابدين بن املؤلف (اع) .
اما كساين كه حد پائني سهم
صفحه ٧٨٦
آنها معلوم نشده نقصان بر آنها وارد ميشود يعني كمبود از سهم آنها كم ميشود مث ًال هر گاه ورثه
زين شوهر و برادران مادري و خواهران پدري باشند بنا بر اصل شوهر نصف ميربد و برادران مادري
ثلث و خواهران پدري دو ثلث كه اينها جمع كسورشان بقدر نصف سهم از عدد صحيح بيشرت
ميشود پس بنا بر اين صورت ممكن نيست ارث بربند پس در اين وقت ميگويند شوهر كه كمرت از
نصف منيربد و همچنني برادران مادري از ثلث كمرت منيربند پس كمبود از سهم خواهران پدري كم
ميشود كه حد اقيل براي ارث بردن آنها معلوم نشده پس اين ارث را وقتي بر مبناي شش سهم
تقسيم كنيم ميگوئيم شوهر سه سهم و برادران مادري دو سهم ميربند يك سهم ميامند كه سهم
خواهران پدري است با آنكه در اصل فرض سهم آنها چهار قسمت از شش قسمت بوده و امثال
اين زياد خواهد آمد .
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 - ٩تعصيب در نزد ما جايز نيست و آن اين است كه سهام را بني كساين كه ارث ميربند قسمت
كنند و اگر كرسهايئ كه به ورثه تعلق ميگريد جمع آنها از واحد كمرت باشد باقيامنده را به صاحبان
فريضه يعني ارث برندگان ندهند و به خويشان و اقاريب كه در رشع ارث معيني براي آنها تعيني
نشده يا يك درجه دورترند بدهند مث ًال هر گاه از ميت مادري باقي مباند ما به مادر ثلث مال را از
باب فريضه ميدهيم و باقي مال را از باب رد يعني چون در آن طبقه وارث ديگري نيست ثلث را
بابت سهمي كه تعيني شده ميدهيم و بقيه را هم چون كس ديگري در طبقه او نيست باو
برميگردانيم چون او از ديگران به ميت نزديكرت است و اهل سنت بقيه را به عصبه ميدهند يعني
خويشاوندان ذكوري كه از طرف پدر نسبت دارند و بعيض از آنها به بيت املال ميدهند و هر گاه
دخرتي از ميت با خواهر پدر و مادري او جمع باشند به هر يك نصف مال را ميدهند و ما همه
مال را به دخرت ميدهيم .
 - ١٠هر گاه مخالف در تقسيم ارث مال را به عول يا تعصيب بدهد اگر ما وارث باشيم براي ما
حالل است .
 - ١١كيس كه خدا براي او فريضهاي در ارث قرار داده در نزد ما سزاوارتر است
صفحه ٧٨٧
بآنكه مازاد كرس سهم او را به خودش رد كنيم تا آنكه بقيه را به خويشان بدهيم .
 - ١٢هر گاه ذكور و اناث جمع شوند به پرس مطابق سهم دو دخرت ميدهند مگر آنكه كَالله مادر
باشند ( كالله يعني خويشان غري از والد و ولد ) و كساين كه سهم مادر را ارث ميربند ( يعني
دورترند لكن دليل ارث بردن آنها وجود مادر متويف است و در واقع سهم او را ميربند ) كه ايشان
مال را بالسويه بني خود تقسيم ميكنند .
 - ١٣هر گاه فرزند موجود است نوه ارث منيربد پرس باشد يا دخرت پس هر گاه دخرت ميت موجود
است پرس پرس او ارث منيربد .
 - ١٤هر گاه اوالد اوالد و اوالد ايشان و هكذا جمع باشند بطن باالتر بطن پائنيتر را از ارث منع
ميكند .
 - ١٥فرزند مانع پدر و مادر منيشود بلكه مانع كساين ميشود كه با پدر و مادر خويشاوندند .
 - ١٦هيچ طبقهاي از طبقات مانع ارث بردن زن يا شوهر منيشوند .
 - ١٧هر گاه پدر و مادر و اوالد نباشند برادران و خواهران و اجداد و جدهها ارث ميربند و با وجود
اينها اهل طبقه سوم ارث منيربند اما اينها مانع زن و شوهر نيستند لكن هر گاه ييك از آنها موجود
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باشد اوالد اجداد و جدات و خواهر زاده و برادر زادهها ارث منيربند و اگر برادران و خواهران و
اجداد و جدات هم نبودند اوالد آنها در ارث بردن و مانع شدن قائم مقام آنها هستند .
 - ١٨اجداد برادرزا ِدها و خواهرزا ِدها را منع از ارث منيكنند اگر چه چند طبقه پائنيتر باشند .
 - ١٩جد نزديكرت جد دورتر را از ارث منع ميكند و همچنني جده .
 - ٢٠برادر پدر و مادري برادر پدري تنها را منع ميكند و اگر برادر پدر و مادري نباشد برادر پدري
قائم مقام اوست .
 - ٢١خويشاوند مانع ارث بردن مواليئ است كه بنده را آزاد كرده و آن موال مانع ارث بردن كيس
است كه جرم و گناه مملوك آزاد شده را ضامنت كرده .
صفحه ٧٨٨
 - ٢٢فرزند و اوالد او مانع اين هستند كه پدر و مادر بيش از يك ششم بربند يا شوهر و زن
بتوانند نصف و ربع بربند بلكه سهم آنها را بيك چهارم و يك هشتم مريسانند .
 - ٢٣برادران و خواهران مانع از آنند كه مادر بيش از يك ششم بربد البته با رشوطي  ،اول  :آنكه
دو مرد باشند يا يك مرد و دو زن يا چهار زن  .و دوم  :آنكه كافر نباشند  .سوم  :آنكه مملوك
نباشند  .چهارم  :آنكه پدر موجود باشد  .و پنجم  :آنكه از يك پدر و مادر باشند يا يك پدر اما
خواهران و برادران ا ّمي مانع منيشوند  .و ششم  :آنكه متولد شده باشند .
 - ٢٤قاتل حاجب و مانع ديگران ميشود ولو ارث نربد و مانعي از حاجب شدن او نيست .
مقصد اول
در مرياث طبقه اول است كه عبارت از پدر و مادر و اوالد هستند و در آن مسائيل است :
 - ١احدي از خلق خدا تا وقتي كه اين طبقه موجودند ارث منيربد مگر شوهر و زن .
 - ٢هر گاه پدر تنها وارث باشد مال متعلق باوست .
 - ٣هر گاه مادر تنها وارث باشد از باب فريضه ثلث باو مريسد و باقي مال را هم باو رد ميكنند
پس همه مال متعلق باو ميشود .
 - ٤هر گاه پدر و مادر وارث باشند يك ثلث به مادر مريسد و باقي كه دو ثلث است به پدر .
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 - ٥هر گاه پدر و مادر با دو برادر يا بيشرت يا برادري و دو خواهر يا چهار خواهر كه همه از يك
پدر و مادر باشند يا از يك پدر باشند جمع شوند با رشوطي كه دارد در اين وقت مادر يك ششم
ميربد و باقي مال پدر است و برادران و خواهران چيزي منيربند .
 - ٦اگر پرس تنها وارث باشد همه مال متعلق باوست .
 - ٧اگر پرس بيش از ييك باشد مال بالسويه بني آنها قسمت ميشود .
صفحه ٧٨٩
 - ٨اگر وارث منحرص بيك دخرت باشد نصف مال را از باب فريضه ميربد و باقي را هم باو رد
ميكنند .
 - ٩اگر دخرت بيش از ييك باشد مثالً دو دخرت باشند دو ثلث را از باب فرض بآنها ميدهند و باقي را
از باب رد .
 - ١٠اگر فرزنداين كه پرس و دخرتند جمع شوند مال متعلق بآنها است و به پرس مساوي دو دخرت
ميدهند .
 - ١١اگر پرس يا پرسان ميت همراه پدر و مادر او يا ييك از آن دو وارث باشند به پدر و مادر دو
ششم ميدهند يا به پدر اگر تنها است يك ششم و باقي به پرس مريسد و اگر چند پرس باشند
بالسويه بني آنها تقسيم ميشود .
 - ١٢اگر وارثْ پدر باشد و دخرتِ ميت پدر يك ششم ميربد و دخرت نصف  ،باقي ميامند دو سهم كه
بآن دو رد ميشود عيل هذا مال را چهار قسمت ميكنند يك قسمت را پدر ميربد و سه قسمت را
دخرت .
 - ١٣اگر مادر و دخرت متويف وارث باشند مادر يك ششم و دخرت نصف ميربد و دو سهم ميامند كه
به آن دو رد ميشود پس مال را چهار قسمت ميكنند و يك ربع آنرا به مادر و سه ربع به دخرت
ميدهند .
 - ١٤اگر وارث پدر و مادر باشند و دخرتِ ميت پدر و مادر دو ششم ميربند و دخرت نصف و يك
سهم باقي ميامند كه به آن سه نفر رد ميشود پس مال را پنج قسمت ميكنند و به پدر و مادر هر
كدام يك پنجم و به دخرت سه پنجم ميدهند .
 - ١٥اگر در اين صورت برادراين باشند كه حاجبند پدر و مادر هر كدام يك ششم ميربند و دخرت
نصف و يك سهم باقي ميامند كه آنرا به پدر و دخرت برميگردانند عيل هذا اول يك ششم به مادر
ميدهند و باقي را چهار قسمت ميكنند يك چهارم مال پدر و سه چهارم متعلق به دخرت است .
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 - ١٦هر گاه ورثه پدر و دخرتان متويف باشند پدر يك ششم و دخرتها دو سوم ميربند يك سهم باقي
ميامند كه به همه آنها رد ميشود بنا بر اين مال را پنج قسمت ميكنند و
صفحه ٧٩٠
يك پنجم را به پدر ميدهند و چهار پنجم را بالسويه دخرتها ميربند .
 - ١٧هر گاه ورثه مادر و دخرتان شخص باشند مثل مسئله قبل عمل ميكنند .
 - ١٨اگر پدر و مادر و دخرتان وارث باشند پدر و مادر دو ششم ميربند و دخرتها چهار ششم .
 - ١٩اگر در اين صورت برادران حاجبهاي باشند باز هامنطور عمل ميشود و به برادران چيزي
منريسد .
 - ٢٠اگر وارث شوهر يا زن متويف همراه پدر او باشند در حالت اول شوهر نصف ميربد و پدر هم
نصف و در حالت دوم همرس يك چهارم و پدر باقي مال را ميربد .
 - ٢١اگر وارث شوهر يا زن متويف با مادر او باشند در حالت اول شوهر نصف ميربد و بقيه به مادر
مريسد يك ثلث از بابت فريضه باو مريسد و باقي را هم باو رد ميكنند و در حالت دوم زن يك
چهارم ميربد و بقيه متعلق به مادر است .
 - ٢٢هر گاه شوهر يا زن همراه پدر و مادر متويف باشند در صورت اول شوهر نصف ميربد و مادر
ثلث و پدر بقيه مال را ميربد و در حالت دوم زن يك چهارم و مادر يك ثلث و بقيه به پدر مريسد .
 - ٢٣هر گاه شوهر يا زن با پدر و مادر متويف جمع باشند و برادراين داشته باشد كه حاجب باشند
به شوهر نصف مريسد يا به زن ربع و مادر يك ششم ميربد و پدر باقي مال را .
 - ٢٤هر گاه شوهر يا زن متويف با پرس يا پرسان او وارث باشند شوهر يك چهارم ميربد يا آنكه زن
يك هشتم ميربد و باقي متعلق به پرس يا پرسان است كه بطور مساوي بني خود قسمت ميكنند .
 - ٢٥اگر شوهر يا زن همراه دخرت متويف وارث باشند شوهر يك چهارم ميربد يا زن يك هشتم و
باقي را از بابت فرض و رد بدخرت ميدهند .
 - ٢٦هر گاه شوهر يا زن باتفاق دخرتان ميت وارث باشند شوهر يك ربع يا زن يك هشتم ميربد و
به دخرتها دو سوم ميدهند و باقيامنده را هم به دخرتها رد ميكنند .
صفحه ٧٩١
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 - ٢٧هر گاه شوهر يا زن متويف با اوالد ذكور و اناث او وارث باشند شوهر يك چهارم يا زن يك
هشتم ميربد و باقي را بني اوالد قسمت ميكنند و سهم هر پرس را مثل دو دخرت ميدهند .
 - ٢٨هر گاه شوهر يا زن با پدر و مادر متويف جمع باشند يا با ييك از آن دو همراه پرس يا پرسان او
شوهر يك چهارم ميربد يا زن يك هشتم و به پدر يا مادر يك ششم ميدهند و اگر هر دو هستند دو
ششم و باقي را به پرس يا پرسها ميدهند كه بالسويه تقسيم ميكنند .
 - ٢٩اگر شوهر يا زن با پدر و مادر يا ييك از آنها همراه دخرت ميت وارث باشند به شوهر يك
چهارم يا به زن يك هشتم ميدهند و به هر كدام از پدر و مادر يك ششم ميدهند و اگر ييك از آن
دو باشد بهامن يك نفر يك ششم ميدهند و باقي در صورت عول متعلق به دخرت است و آن وقتي
است كه از متويف پدر و مادر و شوهر و دخرتي باقيامنده باشد كه مجموع سهام بنا به فرض از كل
مال كه شش سهم است بقدر نصف سهم بيشرت ميشود كه بايد از سهم دخرت كم شود و اگر چنانچه
مال يعني تركه زياد بيايد و آن در صوريت است كه ورثه شوهر يا زين باشند و پدري و دخرتي يا
شوهري يا زين همراه مادر و دخرت متويف كه شوهر يك چهارم ميربد يا زن يك هشتم و پدر يا مادر
يك ششم و دخرت نصف ميربد و باقيامنده به پدر يا مادر و دخرت متويف داده ميشود پس به شوهر
يا زن حق آنها را ميدهند و بقيه مال را چهار قسمت ميكنند يك ربع آن را به پدر يا مادر ميت
ميدهند و سه چهارم را بدخرت او .
 - ٣٠هر گاه ورثه عبارت از شوهر و ييك از پدر يا مادر متويف و دخرتان او باشند به شوهر يك
چهارم و به پدر يا مادر يك ششم و باقي را به دخرتها ميدهند بطور مساوي و بقاعده عول هم
منيگريند و باين ترتيب در جمع سهام هم مشكيل پيش منيآيد .
 - ٣١هر گاه زن ميت با پدر يا مادر او و دخرتانش وارث باشند زوجه يك هشتم ميربد و باقي را
پنج قسمت ميكنند يك پنجم به پدر يا مادر و باقي را بالسويه به دخرتان
صفحه ٧٩٢
ميدهند آنچه كه مصنف اعيل الله مقامه در صورت اجتامع زن با ييك از ابوين و دخرتهايئ ذكر
فرموده كه باقي مال را پنج قسمت ميكنند اين از باب فرض و ر ّد است چون فرض ييك از ابوين يك
ششم است و فرض دخرتان دو سوم پس باقي ميامند دو قسمت از چهل و هشت قسمت كه به
ييك از ابوين و دخرتان رد ميشود پس اگر بجاي دخرتان پرسهايئ و دخرتهايئ بودند ظاهر اينست
كه مثالً به پدر يا مادر يك ششم مريسيد و باقي بني اوالد للذكر مثل حظ االنثيني چون در اين حالت
فرض معيني نداشتند  .زينالعابدين بن كريم (اع) .
.
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 - ٣٢هر گاه شوهر با پدر و مادر و دخرتاين جمع باشند شوهر يك چهارم ميربد و هر يك از پدر و
مادر يك ششم و باقي را دخرتان ميربند و عويل هم الزم نيست و وقتي كه مادر متويف با اوالد او
جمع هستند فرقي منيكند كه برادراين داشته باشد يا نداشته باشد .
 - ٣٣هر گاه اوالد صلبي موجود نباشد و به جاي آنها اوال ِد اوالد باشند قائم مقام پدران و مادران
خود ميشوند و مثل آنها ارث ميربند و در هر حالتي كه آنها حاجب بودند اينها هم حاجب ميشوند
پس مادر را حاجب شده و سهم او را از يك سوم به يك ششم ميآورند و كساين را كه در طبقه
بعدي باشند از ارث مانع ميشوند و شوهر و زن را از نصيب باالتر به نصيب پائينرت ميآورند لكن
هر گاه چند بطن باشند بطن باالتر مانع ارث بردن پائينرت است و اوالد پرس ارث آنها بقدر سهم
پدرشان است و اوالد دخرت باندازه سهم مادرشان كه مال را بني خود قسمت منوده و به پرس دو
برابر دخرت ميدهند .
 - ٣٤چيزهايئ كه پدر بآن شناخته ميشده و مختص او بوده مثل جامهاي كه ميپوشيده و انگشرت و
شمشري و قرآن او را به پرس بزرگرت يا اگر يك پرس داشته بهامن پرس اختصاص ميدهند و اين چهار ،
چيزهايئ هستند كه مشهورند و بنا بر روايت كتابها و جهاز شرت و متعلقات آن و حيوان سواري و
زره و سالح او را هم پرس بزرگرت يا تنها پرس برميدارد و قيمت آنها را بايد در سهم االرث خود
حساب كند و اختصاص
صفحه ٧٩٣
او باين اموال رصفاً بجهت آنست كه او قائم مقام پدرش است و بجهت آنكه ديده شود كه او از
آنها استفاده ميكند هامنطور كه ديده ميشد كه پدرش از آنها استفاده ميكرد .
 - ٣٥جد و جده با پدر و مادر متويف در دو سديس كه ميربند رشيك نيستند چون نزديكرت مانع ارث
بردن دورتر است جز آنكه مستحب است كه يك ششم بآنها بدهند .
 - ٣٦معروف بني اصحاب اين است كه دادن به جد و جده بر عهده پدر و مادر است يعني
مستحب است كه پدر اگر قسمتش از يك ششم بيشرت شد سديس را به پدر و مادر خود بدهد و
مادر هم اگر سهمش از يك ششم بيشرت شد سديس را به پدر و مادر خود بدهد كه آنها بالسويه
آنرا بني خود قسمت كنند .
مقصد دوم
در مرياث برادران و خواهران است و اوالد آنها كه در صورت نبودن آنها ارث ميربند و همچنني
مرياث اجداد كه همه اينها در طبقه دوم هستند و در آن مسائيل است :
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 - ١اين جامعت اهل طبقه دومند و تا طبقه اول باشند اينها ارث منيربند و تا اينها باشند طبقه سوم
ارث منيربند و طبقه دوم به سه صنف تقسيم ميشود ييك اعيان كه اوالد پدر و مادر ميت هستند و
ديگر بنو ال َعالّت و آنها اوالدي هستند از يك پدر و چند مادر و بنو االخياف كه آنها اوالد يك مادرند
از چند پدر .
 - ٢هر گاه برادر پدر و مادري تنها وارث بود همه مال باو مريسد .
 - ٣برادران پدر و مادري هر گاه منحرص بودند مال بالسويه بني آنها تقسيم ميشود .
 - ٤خواهر پدر و مادري نصف ارث را به فرض ميربد و باقي را به رد .
 - ٥خواهران پدر و مادري دو ثلث را به فرض ميربند و بقيه را به رد و بالسوية مال را بني خود
قسمت ميكنند .
 - ٦اگر ورثه در اين طبقه ذكور و اناث باشند مال متعلق بآنهاست و هر مرد باندازه دو
صفحه ٧٩٤
زن سهم دارد .
 - ٧اگر خواهران و برادران از يك پدر و مادر نباشند و برادران و خواهراين كه از يك پدر هستند
وجود داشته باشند قائم مقام آنها ميشوند و اين جامعت با بودن آنها يعني با بودن برادران و
خواهران اعياين ارث منيربند بلكه وقتي آنها نباشند ارث ميربند و ترتيب ارث بردن بنو ال َعالّت كه از
چند مادر و يك پدر هستند مثل برادران و خواهران اعياين است .
 - ٨اما بنو االخياف كه از چند پدر و يك مادرند پس هر گاه برادر مادري يا خواهر مادري هر يك
بتنهايئ وارث باشند يك ششم را بنا به فرض ميربند و باقي را بقاعده رد .
 - ٩هر گاه اوالد مادر شخص متويف از ييك بيشرت باشند يك ثلث را بنا به فرض ميربند و باقي را هم
بآنها رد ميكنند كه بالسويه بني خود تقسيم ميناميند .
 - ١٠هر گاه برادر يا خواهري مادري با برادر يا برادراين پدر و مادري جمع باشند به خويشان
مادري يك ششم ميدهند چه خواهر باشد و چه برادر و بقيه را به برادر يا برادران پدر و مادري
ميدهند كه بالسويه تقسيم ميكنند .
 - ١١هر گاه قرابه مادر كه بيش از يك نفر باشند با برادر يا برادران پدر و مادري جمع شوند قرابه
مادر ثلث ميربند و بالسويه بني آنها تقسيم ميشود و باقي را به برادر يا برادران پدر و مادري
ميدهند و آنها هم مال را بالسويه قسمت ميكنند .
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 - ١٢هر گاه برادر يا خواهر مادري با خواهري پدر و مادري جمع باشند به قرابه مادر يك ششم
ميدهند و به خواهر پدر و مادري نصف را به فرض ميدهند و باقي را هم باو رد ميكنند .
 - ١٣هر گاه قرابه مادر كه بيش از يك نفر باشند با خواهر پدر و مادري جمع باشند قرابه مادر
ثلث ميربند و بطور مساوي بني آنها تقسيم ميشود و بقيه بنا به فرض و رد به خواهر مريسد .
 - ١٤هر گاه برادر يا خواهري امي با دو خواهر و يا بيشرت كه پدر و مادري باشند جمع
صفحه ٧٩٥
باشند قرابه مادر هر كدام كه بودند چه برادر و چه خواهر يك ششم و خواهران پدر و مادري دو
ثلث را بر طبق فرض و باقي را از باب رد ميربند .
 - ١٥هر گاه قرابه مادر كه بيش از ييك باشند با دو خواهر پدر و مادري يا بيشرت از دو خواهر
جمع باشند قرابه مادر يك ثلث را برده و بالسويه قسمت ميكنند و دو ثلث به خواهران مريسد .
 - ١٦هر گاه برادر يا خواهر مادري با برادر يا برادران يا خواهر يا خواهران يا برادران و خواهران
پدري جمع باشند قرابه پدري قائم مقام خويشان پدر و مادري ميشوند به تفصييل كه ذكر شد و
آن اين است كه خويشان پدري وقتي ارث ميربند كه قرابه پدر و مادري نباشند و هر گاه قرابه
مادري با قرابه پدر و مادري و قرابه پدري تنها جمع باشند قرابه پدري تنها نصيبي از مرياث ندارند
.
 - ١٧پد ِر پدر در تقسيم مثل برادر پدري سهم ميربد و ماد ِر پدر مثل خواهر پدري و پد ِر مادر مثل
برادر مادري و ماد ِر مادر مثل خواهر مادري پس جد و جده با خواهران و برادران با هم مال را
قسمت ميكنند و جد و جده پدري هم با خواهران و برادران پدر و مادري رشيكند جز آنكه آنها
كه بواسطه پدر خوييش دارند در تقسيم به ذكور آنها دو برابر اناث مريسد و قرابه مادر مال را
بالسويه تقسيم ميكنند و سهام ارث جد و جده چون مبنزله برادري يا خواهري هستند محتاج
تفصيل نيست .
پدري تنها
 - ١٨هر گاه ورثه شامل شوهر يا زين با برادر يا برادران يا خواهري پدر و مادري يا ِ
باشند شوهر نصف ميربد يا آنكه زن ربع ميربد و باقي به برادر يا برادران بطور مساوي مريسد يا
متام آن به خواهر مريسد .
پدري تنها جمع باشند شوهر نصف ميربد يا
 - ١٩هر گاه شوهر يا زن با خواهران پدر و مادري يا ِ
آنكه زن يك چهارم ميربد و بقيه را بطور مساوي بني خواهران تقسيم ميكنند .

صفحه | 692

پدري تنها جمع باشند اگر شوهر
 - ٢٠هر گاه شوهر يا زن با برادران و خواهران پدر و مادري يا ِ
باشد نصف ميربد و اگر زن باشد ربع و باقي را به خواهران و برادران ميدهند
صفحه ٧٩٦
به هر برادر دو برابر خواهر .
 - ٢١هر گاه شوهري يا زين با برادري يا خواهري امي جمع بودند شوهر نصف ميربد يا زن يك
چهارم و برادر يا خواهر يك ششم را به حكم فرض ميربند و باقي را هم بآنها رد ميكنند .
 - ٢٢هر گاه زن و شوهر با بيش از يك نفر از قرابه مادري جمع باشند شوهر نصف ميربد يا زن يك
چهارم و قرابه مادري يك ثلث از بابت فرض ميربند و باقي هم بآنها رد ميشود و بالسويه تقسيم
ميكنند .
 - ٢٣هر گاه شوهر يا زن با برادر يا خواهري امي و برادر يا برادراين پدر و مادري جمع باشند
شوهر نصف يا زن يك چهارم ميربد و قرابه مادر يك ششم و بقيه متعلق به قرابه پدر و مادري
است يعني برادران كه بالسويه تقسيم ميكنند .
 - ٢٤هر گاه زوج يا زوجه با بيش از يك نفر از نزديكان مادري همراه برادر يا برادراين پدري و
مادري جمع باشند شوهر نصف ميربد يا زن يك چهارم و به قرابه مادر ثلث ميدهند كه بالسويه
قسمت ميكنند و باقي به قرابه پدر و مادري مريسد كه آنها هم بالسويه قسمت ميكنند .
 - ٢٥هر گاه شوهر يا زن با برادر يا خواهري امي و يك يا دو خواهر يا بيشرت كه پدر و مادري
هستند جمع باشند شوهر نصف ميربد يا زن ربع و قرابه مادري يك ششم و باقي متعلق به خواهر
يا خواهران است و بطريق عول هم عمل منيكنند كه سهام را زياد كنند .
 - ٢٦هر گاه شوهر يا زن با بيش از يك نفر از قرابه مادري و با قرابه پدر و مادري چه يك نفر چه
بيشرت جمع باشند شوهر نصف ميربد يا زن ربع و قرابه ام ثلث ميربند بطور مساوي و بقيه را به
قرابه پدر و مادري ميدهند بدون عول .
 - ٢٧اوالد برادر قائم مقام برادرند و اوالد خواهر قائم مقام خواهر كه ارث بربند يا حاجب شوند و
وقتي ارث ميربند كه برادران و خواهراين نباشند و اينها هم مثل پدران و مادرانشان در قسمت با
جد و جده ميت رشيكند .
صفحه ٧٩٧
 - ٢٨در جميع اين صورتها اگر قرابه پدر و مادري نباشند قرابه پدري قائم مقام آنها ميشوند لكن
با بودن آنها ارث منيربند و جد ارث او مثل برادري است از جهت خودش و جده مثل خواهري است
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از جهت خودش يعني اگر پدري باشند مثل برادر و خواهر پدري و اگر مادري باشند مثل برادر و
خواهر مادري .
 - ٢٩جمع بودن اجداد مثل اجتامع برادران است و آن بدين ترتيب است كه انسان پدري دارد و
مادري و پدر به تنهايئ پدري دارد و مادري و مادر به تنهايئ پدري دارد و مادري پس تعداد اجداد
در طبقه اول چهار است و در طبقه دوم هشت و در طبقه سوم شانزده و هكذا پس آنكه نزديكرت
است دورتر را منع ميكند يعني تا طبقه اول موجودند طبقه دوم ارث منيربند و هكذا اما هر گاه در
يك طبقه جمع شدند بر مبناي حق پدر و مادر ارث ميربند پس اجداد مادري ثلث ميربند كه
بالسويه تقسيم ميناميند و اجداد پدري بقيه مال را ميربند كه به جد دو برابر جده ميدهند .
مقصد سوم
در مرياث عموها و عمهها و دائيها و خالهها است و اوالد ايشان و در آن مسائيل است :
 - ١اين گروه تا وقتي كه كيس از طبقه اول و دوم موجود باشد ارث منيربند و كساين را كه حق والء
دارند از ارث منع ميناميند .
 - ٢عمو يا عمه هر گاه تنها وارث باشند همه مال بآنها مريسد .
 - ٣هر گاه عمو با عمه وارث باشند مرد دو برابر زن ميربد .
 - ٤هر گاه عمو يا عمه پدر و مادري با عمو يا عمه مادري جمع باشند خويشاوند مادري يك ششم
ميربد و اگر كه متعدد باشند يك سوم ميربند و باقي به قرابه پدر و مادري مريسد و اگر عمو يا
عمهاي پدري با آنها باشد ارث منيربد مگر در وقتي كه قرابه پدر و مادري نباشند كه در آن موقع
مثل مرياث آنها را ميربند .
 - ٥اصل در مرياث اعامم اين است كه آنها برادران و خواهران پدر هستند پس فرض
صفحه ٧٩٨
كن كه ميت پدر بوده و ورثه او برادران و خواهران او هستند و سهم پدر را بفرض حيوة ارث
ايشان فرض كن و مثل ارث برادران و خواهران بطوري كه گذشت بآنها بده .
 - ٦امر دايئ و خاله هم همينطور است چون آنها برادران و خواهران مادر ميت هستند پس ميت
را به جاي مادرش فرض كن و سهم دايئ و خاله را بطوري كه در برادران و خواهران گذشت از سهم
مادر بده بدون تفاوت و تقسيم بني دايئ و خاله بطور مساوي است .
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 - ٧اوالد اعامم و اخوال در صورت نبودن آنها قائم مقام ايشانند و هر كس را كه آنها حاجب و
مانع ميشدند اين اوالد هم مانع ميشوند .
 - ٨استثناء ميشود از اين مسأله يك صورت كه پرس عمويئ پدر و مادري با عمويئ پدري جمع باشند
كه ارث به پرس عموي پدر و مادري مريسد اما ساير موارد قياس بر اين منيشود .
 - ٩هر گاه با اعامم و اخوال يا اوالد ايشان شوهر يا زن جمع باشند به شوهر يا زن سهم باالتر را
ميدهند و مسائل اين حالت مطابق مسائل مقصد دوم است بدون تفاوت باينطور كه ميت را پدر
يا مادر فرض كني و اعامم و اخوال را به منزله برادران و خواهران و همراه بودن آنها را با زن و
شوهر مثل حالت اجتامع برادران و خواهران با شوهر يا زن بدون تفاوت .
مقصد چهارم
در ارث بردن بجهت حق والء است و والء سه نوع است پس در اين مقصد سه فصل ميآوريم :
فصل
در حق والء بواسطه آزاد كردن بنده است و در آن مسائيل است :
 - ١هر گاه آزاد كننده مملوك را براي خدا آزاد كند ( بدون آنكه آزاد كردن بر گردن او باشد ) حق
والء عبد از آن اوست .
صفحه ٧٩٩
 - ٢بندهاي كه او را در وقتي كه بنده آزاد كردن بر كيس واجب شده آزاد كردهاند مثالً در كفاره
قتل يا قسم يا ظهار و امثال اينها سائبه است يعني كيس حق واليئ بر او ندارد و والء او از آنِ و ّيل
مسلمني است .
 - ٣هر گاه آزاد كننده از جرم و گناه بندهاي كه آزاد ميكند تربي نكرده باشد والء بنده مال اوست
و علت اين امر آنست كه جرم و گناه بنده بر عهده آزاد كننده اوست پس چون گفت جرائم عبد
ديگر به من مربوط نيست و بر اين امر دو شاهد گرفت بنده آزاد شده سائبه ميشود و والء او
متعلق بويل مسلمني است .
 - ٤ارث مملوك آزاد شده به آزاد كننده مريسد در وقتي كه واريث مناسب جز او موجود نباشد .
 - ٥هر گاه صاحب عبد با او مكاتبه منايد و رشط كند كه حق والء عبد مال او باشد جايز است و
مسلمني بايد پاي رشط خود بايستند اما اگر ارث او را بطور مطلق رشط كرد بدون ذكر حق والء
جايز نيست چون اگر وارث داشته باشد ارث او بوارث مريسد .
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 - ٦هر گاه آزاد كننده فوت شود حق والء متعلق باوالد ذكور او و مردان ورثهاش ميشود و به زنان
منريسد و هر گاه زين بنده را آزاد كرده و فوت شده والء عبد متعلق به ذكور از اقوام پدري آن زن
است و اقوام ذكوري كه از طرف پرس او باو مرتبط ميشوند .
 - ٧هر گاه آزاد كننده فوت شده باشد والء متعلق به پدر و مادر و پرسهاي او است و اگر اينها
نباشند اوالد ذكور پرسهايش و اگر اين طبقه هم نباشند اجداد و برادران نه جدهها و خواهران و
اگر اينها هم نبودند عموها و پرسهاي آنها هم قائم مقام ايشان ميشوند و كساين كه بواسطه مادر
قرابت دارند والء را ارث منيربند .
 - ٨بنده آزاد شده از مويل ارث منيربد .
 - ٩هر گاه كنيزي باشد آزاد شده و اوالدي داشته باشد پس اگر قبل از آزادي آنها را داشته آزاد
كننده كنيز و آن اوالد اگر پدر اينها عبد است موالي اوالد است و اگر
صفحه ٨٠٠
پدرشان حر است كيس حق واليئ بر آنها ندارد و آنچه بعد از آزادي خدا باو اوالد داده باشد از
پدري كه عبد است آنها آزادند اما والء آنها متعلق به موالي مادرشان است و هر گاه پس از آن
پدرشان آزاد شد حق والء را از موالي مادر بسوي موالي خودش ميكشاند و والء آنها متعلق مبوالي
پدرشان ميشود .
فصل
در حق واليئ است كه بدنبال ضامنت جرم و گناه عبد به ضامن تعلق ميگريد و در آن مسائيل است
:
 - ١هر گاه بنده آزاد شده سائبه باشد كيس حق واليئ بر او ندارد پس اگر كيس را مويل گرفت و آن
شخص ضامن جرائم او شد مرياث اين عبد متعلق به ضامن است و اگر كيس را موال نگرفت مرياث
او متعلق بامام است .
 - ٢ارث وقتي به ضامن جرائم مريسد كه بنده آزاد شده وارث نداشته باشد حتي مواليئ كه از او
بواسطه والء آزاد كردن ارث بربد نداشته باشد .
 - ٣اين والء يعني والء ضامن جريره به وارث ضامن منتقل منيشود بلكه خاص خود ضامن است و
وارث به ضامنتي كه مو ّرث او كرده ضامن منيشود .
فصل
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در والء امامت است
امام وارث همه احرار و بندگاين است كه وارث ندارند و ارث آنها بجهت حق والء آزاد كردن يا
ضامنت جريره نيز به كيس منريسد .
مقصد پنجم
در مرياث شوهر و زن است و در آن مسائيل است :
 - ١هيچ واريث زن و شوهر را از ارث بردن از يكديگر منع منيكند و همراه همه ورثه
صفحه ٨٠١
ارث ميربند .
 - ٢سهم شوهر نصف است و سهم زن يك چهارم .
 - ٣هر گاه همراه آنها فرزند يا اوالد اوالد باشند و هكذا اين اوالد مانع ميشوند كه شوهر از يك
چهارم و زن از يك هشتم بيشرت بربد .
 - ٤زوجه هر گاه شوهرش مبريد و او حني الفوت زن متويف باشد ارث ميربد اگر چه كه مرد با او
نزدييك نكرده باشد و در اين صورت مهر او چون با او نزدييك نشده مثل مهر مطلقهاي كه با او
نزدييك نشده نصف است .
 - ٥زين كه مرد در حال مرض او را عقد كرده هر گاه شوهر با او نزدييك كرد زوجه اوست و از او
ارث ميربد و اگر دخول ننمود و از دنيا رفت نكاح آن زن باطل است و ارث منيربد .
 - ٦مطَلّقه رجعي هر گاه شوهرش در مدت عده او فوت شود ارث ميربد اما مطلقه بائنه ارث
منيربد .
 - ٧اگر شوهر از زن و از غري آن زن اوالد نداشته باشد زن يك چهارم ميربد و اگر زنها بيشرت از ييك
باشند در اين يك چهارم رشيكند و اگر مرد اوالد داشته باشد به زن يا زنها جمعاً يك هشتم مريسد
بطور مساوي .
 - ٨هر گاه مرد ييك از چهار زن خود را طالق داد و زن ديگري گرفت و فوت منود و درست معلوم
نشد كه كدام زن را طالق داده اين زين كه اخريا گرفته بود يك چهارم از يك هشتم از اصل مال
ميربد و باقي زنها مانده يك هشتم را چهار قسمت ميكنند و هر يك ربع آنرا ميربند .
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 - ٩هر گاه پدران دو صغري آنها را بعقد يكديگر درآورند اگر هر كدام در حال صغر مبريد ديگري از
او ارث ميربد اما اگر غري پدران آنها را براي هم تزويج كنند تواريث بني آن دو نيست تا هر دو بالغ
شوند و نكاح را تنفيذ منايند .
 - ١٠شوهر از همه ماترك زن ارث ميربد .
 - ١١زن از زمني ارث منيربد خواه زمني خانهاي باشد يا زمني قريهاي و اما آنچه به
صفحه ٨٠٢
زمني متصل است مثل آجر يا چوب يا خرابه يا عامرت يا درخت زن از قيمت اينها ارث ميربد اما
چيزي كه منفصل باشد از زمني و منقول باشد از عني آن ارث ميربد .
 - ١٢مريض هر گاه بجهت رضر زدن زن خود را طالق دهد كه ارث نربد تا وقتي كه در مدت
مرييض شوهر ازدواج نكرده باشد تا يكسال ارث ميربد و اگر طالق دادن براي ارضار نبوده در عده
رجعي ارث ميربد و در صورت ارضار اگر مرض از يك سال تجاوز كرد بعد از يك سال ارث منيربد .
 - ١٣هر گاه شوهر تنها وارث باشد جميع مال را ارث ميربد .
 - ١٤زن هر گاه تنها وارث باشد يك چهارم مال را ميربد و باقي مال امام است .
 - ١٥هر گاه زن از خويشان مرد بوده و تنها وارث باشد همه مال را ارث ميربد .
 - ١٦هر گاه دو مرد با دو خواهر ازدواج كنند و زن اويل را نزد دومي بفرستند و زن دومي را نزد
اويل پس همينكه دانستند چنني شده از آن دو زن مفارقت ميكنند و هيچكدام با زن اصيل خود
نزديك منيشود تا عده منقيض شود پس اگر هر كدام از مردان در عده مبريند زنهايشان از آنها ارث
ميربند و نصف مهر بآنها مريسد و اگر هر يك از آن دو زن مبريد شوهر او به ورثه زن رجوع كرده
نصف مهر را مطالبه ميكند و از زن خود هم ارث ميربد .
 - ١٧هر كس سه زن داشته باشد و در يك عقد دو زن ديگر بر رس آنها بگريد و با ييك نزديك شود
و مبريد پس اگر با زين كه در وقت عقد اول اسم او را برده نزدييك و دخول منوده نكاح آن زن جايز
است و ارث ميربد و بايد عده بگريد و اگر به آنكه بعد از اويل اسم برده دخول منود نكاح او باطل
است و ارث منيربد و آنچه از مهر گرفته مال اوست .
 - ١٨در مورد ناشز و ناشزه ( يعني زن و شوهري كه بر يك ديگر تندي و رسكيش كرده و ناسازگاري
منودهاند ) هر گاه زن رايض شود كه دو نفر َحكَم بني آنها حكم كنند و شوهر رايض نشود و بر
همني حال از دنيا برود زن از او ارث ميربد و اگر زن مبريد شوهر از او ارث منيربد .
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صفحه ٨٠٣
 - ١٩متعه ( يعني زين كه با مرد ازدواج موقت منوده ) از مرد ارث منيربد .
 - ٢٠هر گاه موال كنيز خود را براي شخص آزادي تزويج منود و گفت هر گاه شوهرت مرد تو آزادي
آنگاه شوهر او مبريد زن آزاد است و ارث منيربد .
 - ٢١هر كس مبريد و واريث نداشته باشد مگر زين كه كنيز باشد آن زن را از مال او ميخرند و آزاد
ميكنند آنگاه ارث ميربد .
 - ٢٢زن و شوهر هر گاه ييك ديگري را كشته باشد از او ارث منيربد .
 - ٢٣هر گاه زوجه كيس ذميه باشد ارث منيربد .
خامته
در نوادر مرياث است و در آن مسائيل است :
 - ١خنثي هر گاه ملحق بودن او مبردان آشكار باشد مثل مردان ارث ميربد و هر گاه لحوق او بزنان
آشكار باشد مثل زنان و اگر امر او مشتبه شد نصف مرياث مرد و نصف مرياث زن را ميربد .
 - ٢ذكور و اناث بودن خنثي از محل بول او معلوم ميشود اگر از ذكر بول ميكند جزو ذكور است
و گر نه اناث و اگر از هر دو موضع بول ميكند پس نظر ميكنند كه از كدام زودتر خارج ميشود و
اگر از هر دو با هم خارج ميشود نظر ميكنند كه از كدام شدتش بيشرت است و اگر هر دو شدت
دارند نظر ميكنند كه كدام بيشرت ادامه مييابد يعني ديرتر متوقف ميشود و حكم بر هامن
ميناميند و حكم و قضاوت در اين مسأله با مردان است .
 - ٣روايت شده دندههاي او را ميشامرند اگر از زنها كمرت دارد مرد است و همچنني ممكن است از
روي خواص مردان و زنان ذكور و اناث بودن آنها را تعيني كنند .
 - ٤اگر از اعضاء مختصه مردان و زنان هيچكدام را ندارد قرعه مياندازند و بآن عمل ميكنند .
 - ٥هر كس دو رس و دو بدن داشته باشد كه از نواحي كمر بهم متصل باشند در مورد
صفحه ٨٠٤
ارث نظر ميكنند اگر همزمان بيدار ميشوند يك نفرند و اگر نه دو نفرند .
 - ٦طفل هر گاه بدنيا آمد و مثل اطفال زنده حركت كرد ارث ميربد و گر نه منيربد .
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 - ٧اسري هر گاه بچهاي همراه اوست و ميگويد پرسم است و همواره هم همني را اظهار ميكند يا
آنكه وقتي اسري شد و آمد مردي را مثالً شناخت و گفت اين برادر من است و اين حرف را در حال
صحت و از روي عمد گفت و همواره هم باين مطلب مقر بود هر يك از ديگري ارث ميربند و بآنها
تكليف منيشود كه براي اثبات م ّدعا بيّنهاي بياورند .
 - ٨كساين كه غرق شدهاند يا زير آوار رفتهاند هر گاه همگي يا ييك از آنها مايل داشته باشند و
وارث يكديگر باشند و مشتبه شود كه كدام زودتر از دنيا رفته اينطور ارث ميربند كه به هر كدام از
اموال قدميه مو ّرثش ميدهند نه از اموال جديد كه اكنون ارث برده و اگر ييك مايل داشته و ديگري
نداشته هامن كه نداشته ارث ميربد نه ديگري .
 - ٩حال ساير ورثه را مثل ديگر مردم رعايت ميكنند مثالً وقتي كه سقف بر رس پدر و پرسي خراب
شود و پدر اوالد ديگري هم داشته باشد و پرس هم اوالدي داشته باشد اول فرض ميكنند كه پرس
مرده و يك ششم به پدر ميدهند و باقي را به اوالد پرس بعد فرض ميكنند پدر مرده و مال او را بني
اوالدش بقاعده پرس دو برابر دخرت تقسيم ميكنند و هيچ يك از آنچه بديگري ارث داده ارث منيربد .
 - ١٠هر گاه دو نفر بدون تقدم و تأخر با هم از دنيا بروند هيچيك از ديگري ارث منيربد .
 - ١١مجوس هر گاه از دو جهت خوييش داشته باشند باينطور كه مثالً زين هم دخرت كيس باشد و
هم زوجه او يا هم خواهر كيس باشد و هم زن او به هر دو جهت ارث ميربد ( و البته اين در
وقتي است كه ورثه اسالم نياوردهاند كه در اين حالت بهامن نسبت كه در مذهب خود داشتهاند
ارث ميربند ) و كافر هر گاه مبريد امام در ارث آنها به حكم اسالم حكم ميفرمايد و به بعيض از
ديگري ارث ميدهد .
صفحه ٨٠٥
 - ١٢هر گاه خانه اي بر رس اهلش خراب شود و دو بچه مبانند ييك آزاد و ييك مملوك اما مشتبه
شود كه كدام آزاد است قرعه مياندازند هر كدام كه قرعه جهت آزادي او بريون آمد مال متعلق
باوست و ديگري آزاد كرده ميشود .
*****
صفحه ٨٠٦
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب عادات و نوادر
از كتب جامع تأليف بنده اثيم كريم بن ابرهيم و در اين كتاب چند (كذا) باب است :
صفحه | 700

باب اول
در عادات و نوادري است كه آنها را از كتاب طهارت استخراج منوديم و در آن مطالبي است :
مطلب اول
در آداب و احكام خلوت است و در آن چهار مقصد است :
مقصد اول
در واجبات است و در آن مسائيل است :
 - ١براي مردان و زنان واجب است كه عورت خود را از ناظري كه نگاه كردن او بعورت ايشان حرام
است بپوشانند .
 - ٢عورت مرد قُ ُبل و ُدبُر است يعني پيش و پس اما دبر با رانها پوشيده است پس چون پيش رو را
بپوشاند عورت را پوشانده و عورت زنان كه بايد آنرا از مردها بپوشند همه بدن است باستثناء
صورت و دو دست و دو قدم و اما آنچه كه بايد زنها از زنان ديگر پوشيده دارند مطابق عورت
مردان است ( يعني بايد قبل را بپوشانند كه
صفحه ٨٠٧
پيش رو باشد و دبر هم به رانها پوشيده است ) .
 - ٣واجب است كه از بول و غايط استنجا كنند ( يعني طهارت بگريند ) .
 - ٤حد استنجا آنست كه بول را بشويند و غايط را پاك كنند با هر چه باشد .
 - ٥بول را اق ًال با هامن مقدار رطوبتي كه بر حشفه هست ميشويند و احتياج به ماليدن ندارد و
هامن قدر آب كه دست تو را تر كند در استنجا كايف است .
 - ٦در پاك كردن غايط كايف است كه با جسمي بر محل بكيش اگر چه كه بويئ باقي مباند .
 - ٧واجب است اجتناب از بول هر گاه به جايئ برسد و واجب است كه توجه و اعتناء كايف در
شسنت آن بناميند و بيشرت عذاب قرب از يبمبااليت در اين مطلب است .
 - ٨استنجا مربوط به ظاهر مخارج است و بني رانها پس داخل حشفه و مقعد را الزم نيست
بشويند و براي هر خارج شوندهاي مخرج خود آن را ميشويند و بجهت خوابيدن و خارج شدن باد
استنجا منيكنند .
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 - ٩براي طهارت گرفنت هامنطوري مينشينند كه براي غايط مينشينند .
مقصد دوم
در محرمات است و در آن مسائيل است :
 - ١حرام است براي زنان و مردان نگاه كردن به عورت ديگري مگر عوريت كه نگاه كردن بآن براي
انسان حالل باشد .
 - ٢حرام است وقت بول يا غايط رو بقبله يا پشت بآن بنشينند و هر كه رو بآن يا پشت بآن
بنشيند واجب است مبحض ياد آوردن تغيري جهت دهد و منحرف شود .
 - ٣حرام است طهارت گرفنت با دستي كه در آن انگشرتي باشد كه بر آن انگشرت اسم خدا است .
 - ٤حرام است استنجا با تربت حسيني و خاك قبور امئه و پيغمرب صلوات الله عليهم و رضيحهاي
مطهر ايشان و نان و هر چه احرتام آن واجب و خفيف شمردن آن حرام باشد مثل قرآن و آنچه
اسم خدا و اسم امئه و انبيا صلوات الله عليهم بر آن نوشته باشد
صفحه ٨٠٨
بلكه چيزي كه نوشتههاي اخبار و آثار ايشان صلوات الله عليهم بر آن باشد .
مقصد سوم
در مستحبات و آداب است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه در حال قضاي حاجت رو برشق و غرب بنشيند ( اين حكم مربوط به بالدي
است كه قبله آنها رشق يا غرب نيست ) .
 - ٢مستحب است اگر رس برهنه باشد آنرا بپوشانند و چيزي برس بياندازند .
 - ٣مستحب است كه در قضاي حاجت جايئ بروند كه از مردم پوشيده باشد و اگر در صحرا
هستند دور بروند تا آنكه در حال نشسنت براي بول و غائط ديده نشوند .
 - ٤وقتي با سنگ استنجاء ميكنند مستحب است كه تعداد سنگها فرد باشد و سنگي را بجويند كه
مستعمل نباشد .
 - ٥مستحب است كه آب را بر سنگ ترجيح دهند و خوب بشويند كه حوايش و اطراف خوب پاك
شود بخصوص زنان كه براي آنها بيشرت تأكيد دارد .
صفحه | 702

 - ٦مستحب است اول دبر را تطهري كنند بعد احليل را .
 - ٧سزاوار است كه هر گاه براي استنجاء از ظريف آب برميدارد و دستش را داخل آن ظرف ميكند
كه ( هر بار كه قدري تطهري كرد و خواست دوباره دست را داخل ظرف آب كند ) بر دستي كه با
آن استنجاء كرده آب بريزد آنوقت دست را داخل ظرف آب كند .
 - ٨سزاوار است كه براي بول جايئ را بيابد كه وقتي مينشيند مقعد كمي مرتفع باشد يعني با زمني
فاصله داشته باشد يا زمني خاكش زياد باشد كه بول بر بدن او ترشح نشود .
 - ٩مستحب است استنجاء با دو برابر رطوبتي كه بر حشفه است و سه مرتبه استنجاء منودن پس
از بول .
 - ١٠مستحب است كه از بول استرباء منايند و ترتيب آن اين است كه يا ذكر را سه مرتبه فشار
دهند يا بني مقعد و بيضه را از طرف مقعد فشار داده پيش بيايند و بني آن دو موضع را فشار
دهند و يا باين ترتيب كه از انتهاي ذكر تا رس آنرا سه مرتبه فشار داده و دست بكشند و بعد رس
آن را فشار دهند .
صفحه ٨٠٩
 - ١١مستحب است كه وقت دخول به مسرتاح ذكر و دعاء مأثور را بخوانند و همچنني وقت باز
كردن جامه و نشسنت و قضاي حاجت و نگاه كردن به حدث و به آب و شسنت دست و استنجاء و
فارغ شدن و دست كشيدن بر شكم هنگام خروج و در وقت بريون آمدن از مسرتاح .
 - ١٢سزاوار است هنگام بريون آمدن سه مرتبه دست بر شكم بكشند .
 - ١٣مستحب است كيس كه مشغول قضاي حاجت است هر گاه اذان را بشنود حكايت كند يعني
تكرار منايد .
 - ١٤مستحب است هر گاه در حال غائط عطسه منود در دل خود حمد خدا را بناميد .
 - ١٥سزاوار است كه با آب رسد طهارت بگريند كه باعث قطع بواسري است .
 - ١٦سزاوار است كه از غائط به آرامي و مالميت برخيزند .
مقصد چهارم
در مكروهات است و اموري كه از آنها نهي شده و در آن مسائيل است :
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 - ١مكروه است كه در حال بول و غائط رو به باد بنشينند .
 - ٢مكروه است سخن گفنت در مسرتاح مگر به ذكر و دعا .
 - ٣مكروه است قرائت قرآن در حال قضاي حاجت به بيشرت از آية الكريس و آيه الحمد لله رب
العاملني .
 - ٤مكروه است طهارت گرفنت با دست راست مگر وقتي كه در دست چپ علت يا مريض باشد و
مكروه است وقتي كه انسان بول منود آلت را با دست راست مس منايد .
 - ٥استنجاء با استخوان و فضله حيوان مكروه است .
 - ٦سزاوار نيست تغوط در راهي كه از آن آمد و رفت ميشود و همچنني در مواضعي كه شخص را
لعنت ميكنند و آن مواضع عبارت است از در خانهها و رس چاههايئ كه از آن آب برميدارند و
جلوي در مساجد و لب نهرها و جايئ كه مسافرين و اشخايص منزل ميكنند و جاهايئ كه ميوه
درختان مرييزد و در ميان راه .
صفحه ٨١٠
 - ٧سزاوار نيست كه ايستاده قضاي حاجت كنند و عفو شده از بول ايستاده در وقتي كه تنوير
منودهاند چون نشسنت در حايل كه نوره گذاشتهاند باعث فتق ميشود .
 - ٨هر گاه كيس انگشرتي كه بر آن اسم خدا است در دست داشته باشد مكروه است كه وارد
مسرتاح شود و همچنني كيس كه دراهم بيض همراه دارد دراهم بيض يعني درهمهاي سفيد لكن
صفت آنها معلوم نشد كه چه بوده و ممكن است كه بر آنها چيزي از اسامء مقدسه منقوش بوده .
م.
مگر اينكه در كيسهاي باشد .
 - ٩مكروه است رو به آفتاب و ماه بول منايند و در حال قضاي حاجت رو به هالل و يا پشت بآن
منايند .
 - ١٠سزاوار نيست كه مرد در جاي بلندي بايستد و در هوا ادرار منايد .
 - ١١سزاوار نيست كه زن آزاد فرج شوهر خود را بشويد مگر آنكه رضوريت باشد اما كنيز مانعي
ندارد .
 - ١٢مسواك كردن در مسرتاح باعث بدبو شدن دهان است .
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 - ١٣زياد نشسنت در مسرتاح مورث بواسري است و باعث درد كبد ميشود و حرارت را به رس باال
ميربد .
 - ١٤كيس كه بر روي قربها يا بني آنها تغوط منايد بيم آن مريود كه ديوانه شود .
 - ١٥هر كه در آب بول كند خوف آن است كه شيطان باو برسد و هر كه در آب راكد بول منايد
خوف آن است كه مبتال به فرامويش شود و عقل او برود و همچنني ايستاده بول كردن خوب نيست
و در آن ترس از تعلق شيطان است .
مطلب دوم
در مسواك زدن است و احكام آن و در آن مسائيل است :
 - ١مسواك مستحب مؤكد است ولو آنكه يكبار آنرا بر دندان بكشند .
 - ٢مستحب است مداومت بر مسواك زدن .
صفحه ٨١١
 - ٣ترك مسواك مكروه است و اگر به سه روز برسد كراهت آن شديد ميشود .
 - ٤مستحب مؤكد است مسواك كردن قبل از شست و شوي دست و صورت و نظافت و قبل از
وضوء .
 - ٥سزاوار است كه بعد از مسواك مضمضه كنند .
 - ٦هر كس مسواك را فراموش كرد تا وضو گرفت مسواك ميزند و سه بار مضمضه ميناميد .
 - ٧مستحب است مسواك زدن در سحر و در شب وقتي كه از خواب بلند ميشوند .
 - ٨مستحب است مسواك زدن براي قرائت قرآن .
 - ٩سزاوار است مسواك را بعرض دندانها بزنند ( يعني از راست به چپ و از چپ به راست دهان
).
 - ١٠سزاوار است كه مسواك از چوب درختان باشد .
 - ١١كمرتين مسواك آن است كه دندانها را با انگشت مسواك كني و روايت شده كه مسواك زدن با
شست و سبابه هم در وقت وضو مسواك است .
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 - ١٢سزاوار است كه هنگام ضعف دندانها و ترس از رضر مسواك نكنند .
 - ١٣مسواك زدن در حامم باعث وباي دندان ميشود .
 - ١٤مسواك زدن در مسرتاح باعث بخر ميشود ( بخر بوي ِبد دهان است ) .
 - ١٥مكروه است كه روزهدار با مسواك مرطوب مسواك كند و رضر ندارد هر گاه آنرا تر كرده تكان
دهد تا چيزي بر آن مناند آنگاه مسواك منايد .
 - ١٦مسواك براي روزهدار مستحب است هر وقت روز كه بخواهد .
 - ١٧مسواك كردن سنت است و باعث پايك دهان و جالي چشم است و خدا را خشنود ميكند و
غم را ميربد و حافظه را زياد ميكند و دندانها را سفيد ميكند و حسنات را چند برابر ميناميد و مانع
فساد و زردي پاي دندانها ميشود و لثه را محكم ميكند و ميل به غذا را زياد ميكند و مالئكه از آن
مرسور ميشوند و بلغم و ريزش آب چشم را از بني ميربد .
صفحه ٨١٢
مطلب سوم
در احكام و آداب حامم است و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در احكام حامم است و در آن مسائيل است :
 - ١براي زن و مرد واجب است كه در حامم عورت را از ناظري كه نگاه كردن او بعورت ايشان
حرام است بپوشانند .
 - ٢نگاه كردن بعورت ديگري حرام است مگر كيس كه نظر بعورت او براي انسان حالل باشد .
 - ٣مستحب است كه زن و مرد در حامم از ناف تا زانوي خود را بپوشانند .
 - ٤نگاه كردن به عورت غري مسلامن مثل نگاه كردن به عورت بهائم است .
 - ٥جايز است كه انسان بدون ساتر پيش روي كنيز همرسش غسل كند اگر زن اين را برايش حالل
منوده باشد و برشط آنكه از اين حد تجاوز نكند .
 - ٦اشكايل ندارد كه انسان پيش روي كنيز پرسش لخت باشد .
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 - ٧مستحب است با لُنگ وارد حامم شوند .
 - ٨مكروه است كه مرد بدون لنگ يا ساتري داخل آب بشود .
 - ٩مكروه است كه انسان داخل نهر شود مگر با لنگ يا ساتري چون نهرها سكاين از ملئكه دارند .
 - ١٠مكروه است وقتي كيس انسان را منيبيند بدون لنگ وارد حامم شود .
 - ١١اشكايل ندارد كه مرد وقتي كيس او را منيبيند بدون لنگ غسل كند .
 - ١٢جايز است كه مرد با كنيزان خود وارد حامم شود هر گاه كه هم او و هم آنها پوشيش داشته
باشند و مثل االغها لخت نباشند كه بعيض به عورت بعيض نظر كنند .
 - ١٣جايز است كه زنها هر گاه عورتهاي خود را بپوشند به حاممها داخل شوند و فرستادن آنها به
حامم بريون مكروه است .
 - ١٤مكروه است سالم كردن در حامم .
صفحه ٨١٣
 - ١٥وقتي كه شخص لنگ دارد و قصد ريا و سمعه هم نداشته باشد مانعي ندارد كه در حامم
قرآن بخواند .
 - ١٦قرائت قرآن براي شخص لخت مكروه است .
 - ١٧نزدييك با زن در حامم و در آب جايز است .
 - ١٨مكروه است قرق كردن حامم و زياد كردن خرج و هزينه حامم .
 - ١٩مستحب است وقتي در خانه اول حامم وارد ميشوند و موقع بريون آوردن لباس و وقت وارد
شدن به خانه دوم و سوم و ياد آوردن آتش در آن خانه به عبارات مأثوره دعا كنند و همچنني وقت
لباس پوشيدن و مستحب است كه بعد از خروج دو ركعت مناز بجا آورند و كيس كه از حامم بريون
ميآيد باو تحيت بگويند و كيس كه باو تحيت گفتند مستحب است كه جواب دهد .
مقصد دوم
در آداب است و در آن مسائيل است :
 - ١يك روز در ميان حامم رفنت گوشت بدن را زياد ميكند .
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 - ٢هر روز بطور مستمر حامم رفنت پيه كليهها را آب ميكند و باعث سل و الغري ميشود .
 - ٣سزاوار است كيس كه ميخواهد وارد حامم شود در خانه دوم قدري توقف كند .
 - ٤سزاوار است كه وقتي داخل حامم شد قدري آب گرم بردارد و بر فرق رس خود بريزد و قدري از
آن هم بر پاهايش بريزد و اگر ممكن بود كه يك جرعه از آن بخورد ميخورد كه باعث تنقيه مثانه
است .
 - ٥سزاوار نيست كه در حامم آب رسد و فقاع اين فُقّاع بنا بر آنچه در مجمع البحرين نوشته
چيزي است كه از ماء الشعري ميگرفتهاند و مسكر نيست لكن از خوردن آن نهي شده .
بنوشند كه باعث خرايب معده است .
 - ٦سزاوار نيست كه در حامم آب رسد بر بدن بريزد چون باعث ضعف بدن است .
صفحه ٨١٤
 - ٧سزاوار است وقتي ميخواهند از حامم خارج شوند آب رسد بر دو قدم خود بريزند كه درد را از
جسد بريون ميآورد .
 - ٨خوابيدن در حامم سزاوار نيست چون پيه كليهها را آب ميكند .
 - ٩به پشت خوابيدن در حامم سزاوار نيست چون باعث مرض ُدبَيله دبيله بر وزن جهينه مريض
است از امراض داخيل  .منه اعيل الله مقامه .
ميشود و پيه كليهها را آب ميكند .
 - ١٠شانه زدن در حامم سزاوار نيست چون باعث وباي مو ميشود و آن را نازك ميكند .
 - ١١مسواك كردن در حامم خوب نيست چون باعث وباي دندانها ميشود .
 - ١٢شسنت رس با گِل خوب نيست چون باعث زشتي ميشود و غريت را ميربد و روايت شده در گِل
مرص كه مورث دياثت و پستي ميشود .
 - ١٣سزاوار نيست كه رس و صورت را با لُنگ بشويند چون طراوت صورت را ميربد .
 - ١٤سزاوار نيست كه بدن را بوسيله خزف يعني سفال بشويند بخصوص خزف شامي كه باعث
برص و جذام ميشود و جسد را فرسوده ميكند و پوسته پوسته ميناميد و شسنت بدن با پارچه
مانعي ندارد .
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 - ١٥شست و شو با فاضل آب حامم هنگامي كه پاك هم باشد سزاوار نيست چون هر كس با آيب
كه در آن كيس بدنش را شسته بدن خود را بشويد بيم آن است كه مبتال به جذام شود .
 - ١٦تكيه دادن در حامم خوب نيست چون پيه كليهها را آب ميكند .
 - ١٧سزاوار است وقتي كه انسان حامم مريود معده او بكيل خايل نباشد و چيزي در شكم او باشد
كه حرارت معده و زهره را فرو بنشاند و اين باعث قوت بدن ميشود .
 - ١٨سزاوار نيست كه با شكم پر داخل حامم شوند .
 - ١٩ناشتا حامم رفنت براي تنقيه بلغم بهرت است و گوشت را كم ميكند و بعد از خوردن صفرا را
بهرت ميربد و با سريي حامم رفنت گوشت را زياد ميكند .
صفحه ٨١٥
 - ٢٠سزاوار است كه بعد از خروج از حامم چيزي مثل عاممه بر رس ببندند .
 - ٢١شسنت رس با خطمي فقر را دور ميكند و رزق را زياد ميناميد و چرك را ميربد و ناپايكها را دور
ميناميد و حرز و امان است از رسدرد و شوره رس را از بني ميربد .
 - ٢٢شسنت رس با سدر رزق را بطرف انسان جلب ميناميد جلب كردين و تا هفتاد روز وسوسه
شيطان را دور ميكند .
 - ٢٣سزاوار است كه روز چهارشنبه استحامم كنند .
مطلب چهارم
در تنوير است و احكام و آداب آن و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در احكام تنوير است و در آن مسائيل است :
 - ١تنوير مستحب است و آن باعث پاكيزگي و امان از بيامريها است .
 - ٢مستحب است تنوير منودن ولو بفاصله سه روز باشد .
 - ٣سنت در تنوير پانزده روز يكبار است .
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 - ٤مستحب است هر گاه بيست روز گذشت و پويل ندارد براي تنوير قرض كند و خداوند خواهد
داد .
 - ٥بسيار كراهت دارد كه چهل روز تنوير را ترك كنند بلكه روايت شده تارك آن مؤمن و مسلم
نيست و چنني كيس كرامت و احرتامي ندارد .
 - ٦مستحب است كه اگر نوره استعامل نكرد عانه يعني زير شكم را برتاشد .
 - ٧مكروه است كه بيش از چهل روز آنرا ترك كنند .
 - ٨نوره كشيدن در روز چهارشنبه مكروه است چون آن روز نحس مستمري است .
 - ٩مستحب است وقتي كه نوره را بر رس بيني خود ميگذارد و آنرا ميبويد دعاي مأثور را بخواند و
همچنني وقتي كه تنوير ميكند .
 - ١٠هر كه بخواهد نوره بكشد پس با انگشت خود قدري نوره بردارد و ببويد و بر رس بيني خود
بگذارد و دعاي وارده را بخواند نوره او را منيسوزاند .
صفحه ٨١٦
 - ١١سزاوار است كه انسان بني ناف و زانوان را خودش نوره بكشد و بايك نيست كه جاهاي ديگر
را ديگري نوره مبالد البته بعد از آنكه بني ناف و زانو را با لنگ پوشانده باشد .
مقصد دوم
در آداب است و در آن مسائيل است :
 - ١موي بدن وقتي بلند شود آب پشت را قطع ميكند و مفاصل را سست ميناميد و باعث ضعف
و سل ميشود .
 - ٢نوره آب پشت را زياد ميكند و بدن را قوي ميناميد و پيه كليهها را زياد ميكند و بدن راچاق
ميناميد .
 - ٣يك بار تنوير در تابستان بهرت است از ده تنوير در زمستان .
 - ٤هر كس حامم رود و نوره مبالد بعد حنا استعامل كند از رس تا قدم خود اين عمل او امان از
جنون و جذام و برص و آكله است تا دفعه ديگر كه نوره بكشد و فقر را هم از او دور ميكند .
 - ٥عفو فرمودهاند از بول ايستاده براي كيس كه تنوير كرده چون در تنوير نشسته بيم فتق است .
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 - ٦اشكايل ندارد كه بعد از تنوير براي رفع بوي آن نخاله نخاله يعني آنچه در الك باقي ميامند از
قبيل پوست و غري آن  .م .
و آرد كه با روغن زيتون آميخته شده بر مواضع نوره مبالند و ارساف در اين هم مانعي ندارد .
مطلب پنجم
در خضاب است و احكام و آداب آن و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در احكام خضاب است و در آن مسائيل است :
صفحه ٨١٧
 - ١خضاب بطور مطلق مستحب است .
 - ٢خضاب دست و ناخنها و تغيري دادن رنگ آنها بجهت آنكه شبيه ناخنهاي ميت نباشد اشكايل
ندارد .
 - ٣مستحب است خرج كردن براي خضاب .
 - ٤مكروه است كه رنگ خضاب از انسان پاك شود و آن باعث فقر است .
 - ٥سفيدي مو نور است و خضاب با حنا نور است و اسالم و خضاب با سياهي نور است و اسالم و
اميان و باعث محبت در دلهاي زنان و ترس در دل دشمنان ميشود .
 - ٦مستحب است خضاب رس و ريش .
 - ٧مستحب است خضاب با رنگ زرد و بهرت از آن آنست كه با حنا برنگ قرمز پر رنگ خضاب
كنند و بهرت از آن خضاب با رنگ سياه است كه آن در نزد خداوند محبوبرتين خضابها است .
 - ٨مستحب است خضاب با كَتَم و حنا و وسمه ( كتم گياهي است كه از آن رنگ ميگريند و براي
خضاب و مركب سازي بكار مريود و رنگ آن متاميل به قرمز است ) .
 - ٩مكروه است كه زن دست خود را بدون حنا بگذارد ولو آنكه انديك بر آن مسح منايد چه شوهر
داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر چه كه مسنه باشد .
 - ١٠رخصت داده شده كه زنها رس خود را با حنا خضاب منايند .
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مقصد دوم
در آداب است و در آن مسائيل است :
 - ١سزاوار است كه بعد از نوره متام بدن را خضاب بكشند .
 - ٢سزاوار است كه مرد با خضاب سياه خود را براي زنان بيارايد .
 - ٣خضاب در جنگ باعث هيبت است و محبت زنان را جلب ميكند و قوه باه را زياد ميكند و باد
را از گوشها دور ميكند و نور چشم را زياد ميكند و عروق و قسمتهاي
صفحه ٨١٨
داخل بيني را نرم ميكند و بوي دهان را خوب ميناميد و لثه را محكم ميكند و حالت اضطراب و
تهوع را از بني ميربد و وسوسه شيطان را كم ميكند و مالئكه از آن مرسور ميشوند و مؤمن از آن
خشنود و كافر از آن بخشم ميآيد و آن زينت است و طيب و برائت است در قرب و نكري و منكر از
آن رشم ميناميند و باعث زياد شدن عفت زنها و دلخويش و رضايت آنها از مرد ميشود و خضاب با
حنا چشم را روشن ميكند و مو را مريوياند و بو را خوش و زوجه را آرام ميكند و بوي بد عرق بدن
را ميربد و طراوت صورت را زياد ميكند و دهان را خوشبو ميكند و اوالد را نيكو ميناميد .
مطلب ششم
در رسمه است و در آن مسائيل است :
 - ١رسمه كشيدن براي زنها و مردها مستحب است .
 - ٢مستحب است كه دفعات ميل كشيدن طاق باشد .
 - ٣مستحب است كه ميل را بدست راست بگريند .
 - ٤رسمه دهان را تازه ميكند و مو را مريوياند و چشم را تيز ميكند و كمك ميناميد كه انسان
بتواند سجده را طول دهد و قوه باه را زياد ميكند و آبريزش چشم را خشك ميكند .
 - ٥سزاوار است كه با امثد رسمه بكشند كه دهان را خوشبو ميكند و مژهها را محكم ميناميد و
چشم را جال ميدهد و اشكريزش چشم را متام ميكند و هر كس شبها با امثد بدون مشك رسمه
كشيده و بخوابد تا وقتي كه اين كار را ميكند از آب سياه در امان است .
 - ٦رسمه كشيدن در شب براي چشم نافع است و امان از آب آوردن و در روز زينت است .
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 - ٧خوب است كه ميلچه رسمه از آهن باشد .
صفحه ٨١٩
مطلب هفتم
در احكام مو است و آداب آن و در آن دو مقصد است :
مقصد اول
در احكام مو است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كوتاه كردن و چيدن مو .
 - ٢مستحب است زدن موي شارب يعني مويئ كه روي لب ميآيد و كوتاه كردن موي ريش و رس .
 - ٣مستحب است تراشيدن رس .
 - ٤هر كس مو را بلند ميگذارد فرق باز كند و روايت شده اگر فرق باز نكند خداوند با ارهاي از
آتش فرقي براي او باز ميكند .
 - ٥بلند گذاشنت مو از سنت نيست .
 - ٦مستحب است كوتاه كردن ريش و گرد كردن و سبك منودن آن و مستحب است كه از موي
گونهها كم كنند و پائني ريش را پُر تر بگذارند .
 - ٧مكروه است كه زياد دست بر ريش بگذارند چون منظره صورت را زشت ميناميد .
 - ٨جويدن ريش از وسواس است .
 - ٩حرام است كه ريش را بگذارند از يك قبضه زيادتر شود چون مازاد بر قبضه در آتش است .
 - ١٠كوتاه كردن جلوي ريش مكروه است مگر آنكه بيش از قبضه باشد .
 - ١١مستحب است كه شارب را تا قوس لب كوتاه كنند كه سنت است و امان از امراض .
 - ١٢تراشيدن ريش حرام است .
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 - ١٣حرام است كه شارب را بلند بگذارند و ريش را بچينند و كوتاه كنند چون شبيه يهود و مجوس
ميشوند .
صفحه ٨٢٠
 - ١٤مستحب است كه موي دماغ را كوتاه كنند و اين كار باعث خوشمنظر شدن صورت ميشود
و بر جامل آدمي ميافزايد .
 - ١٥مستحب است روز جمعه شارب را كوتاه كنند كه امان از جذام و برص است تا جمعه ديگر و
تا جمعه ديگر انسان پاكيزه ميامند .
 - ١٦مستحب است كه هنگام زدن شارب و شانه كردن موي رس دعاي مأثور را بخوانند .
 - ١٧مستحب است كه بر خود بگذارند و خود را عادت دهند كه هميشه شارب را بزنند و موي
داخل بيني را بسرتند .
 - ١٨مستحب است كه در وقت هر منازي شانه بزنند .
 - ١٩مستحب است كه ريش را چهل مرتبه از زير شانه كنند و هفت بار از باال و دفعات را
بشمرند و دعاهاي وارده را بخوانند كه شيطان تا چهل روز بانسان نزديك نشود و از طرف پائني
رشوع ميكند و روايت شده هر كس هفتاد بار ريش خود را شانه بزند شيطان چهل روز باو نزديك
منيشود .
 - ٢٠روايت شده كه ريش را از باال شانه ميكند بعد شانه را بر ُصدغ ميكشد ( كه استخوان گونه
باشد مابني چشم و گوش ) .
 - ٢١سزاوار است كه مو و ناخن و خون و دندان كشيده شده را دفن منايند .
 - ٢٢مستحب است كه يا از مو مواظبت كنند و آنرا پاكيزه و نيكو نگهدارند و يا آنرا كوتاه كنند .
مقصد دوم
در آداب است و در آن مسائيل است :
 - ١تراشيدن رس چرك و حرشات و ناپاكيها را كم ميكند و گردن را كلفت ميناميد و چشم را جال
ميدهد .
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 - ٢وقتي كه مو بلند شود چشم ضعيف ميشود و موي بلند نور آن را ميربد و كوتاه كردن مو چشم
را جال ميدهد و نور آن را زياد ميكند .
صفحه ٨٢١
 - ٣تراشيدن پشت رس غم را ميربد .
 - ٤شانه زدن موي رس وقتي كه انسان مو دارد وباء يعني تب را دور ميكند .
 - ٥شانه كردن ريش دندانها را محكم ميكند .
 - ٦زياد شانه كردن وبا را ميربد و بلغم را كم ميكند و مو را نيكو ميناميد و جلب رزق ميكند و آب
پشت را ميافزايد و حاجت را برميآورد .
 - ٧شانه كردن با عاج وبا را ميربد و موي رس را مريوياند و كرم دماغ را دور ميكند و صفرا را
خاموش ميناميد و لثه و گوشتي را كه بني دندانها واقع شده پاك ميگرداند .
 - ٨شانه زدن موي گونهها دندانها را محكم ميكند و شانه كردن ريش وبا را ميربد و شانه كردن دو
گيسو نگرانيهايئ را كه انسان در سينه خود اثر آنها را احساس ميكند دور ميناميد و شانه زدن
ابروها امان از جذام است و شانه كردن رس بلغم را قطع ميكند .
 - ٩ايستاده شانه زدن باعث ضعف و فقر ميشود و نشسته قلب را تقويت ميكند و پوست را نرم
ميكند .
 - ١٠سزاوار است كه هر گاه رس و ريش را شانه منودند شانه را بر سينه خود بكشند كه باعث رفع
ه ّم و وباء ميشود ( ه ّم يعني نگراين ) .
مطلب هشتم
در گرفنت ناخنها است و احكام و آداب آن و در آن مسائيل است :
 - ١ناخن گرفنت از سنت است .
 - ٢مستحب است هر گاه ناخنها بلند شد آنها را بگريند در هر روزي كه باشد .
 - ٣مستحب است بعد از گرفنت ناخنها آنها را با آب مسح كنند .
 - ٤سزاوار است ناخنها را بعد از گرفنت دفن كنند .
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 - ٥مكروه است ناخن گرفنت با دندان و آن از وسواس است .
 - ٦گرفنت ناخنها از داء اعظم منع ميكند و رزق را زياد ميكند .
صفحه ٨٢٢
 - ٧زير ناخنها اسرتاحتگاه شيطان است و شيطان باعث فرامويش ميشود .
 - ٨سزاوار است زنها كمي ناخنهاي خود را بلند بگذارند چون از حيث زينت براي آنها بهرت است .
 - ٩هر كس روز جمعه ناخنهاي خود را گرفت خوب است كه اول از خنرص چپ رشوع كند و به
خنرص راست ختم كند ( و خنرص انگشت كوچك است ) .
 - ١٠گرفنت ناخنها روز جمعه انسان را از جذام و برص و كوري و جنون امين ميناميد و همواره تا
جمعه ديگر پاك است و باعث زياديت رزق است و مانع از شقاق انگشتان در اطراف ناخنها ميشود
.
 - ١١مستحب است وقت گرفنت ناخن دعاي مأثور را بخوانند .
 - ١٢ناخن گرفنت روز پنجشنبه امان از درد چشم است .
 - ١٣ناخن گرفنت روز شنبه و پنجشنبه درد چشم و دندان را بهبود ميبخشد .
 - ١٤مستحب است كه هر گاه ناخنها و موها را با آهن كوتاه منودند رس و مو و ناخن را با آب
مسح كنند .
مطلب نهم
در طۤيب است يعني بوي خوش و انواع آن و احكام و آدايب كه دارد و در آن چند فصل است :
فصل
در احكام طيب است بطور كيل و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه خود را خوشبو كنند و عطر بزنند .
 - ٢عطر زدن به شارب سنت است .
 - ٣مستحب است طيب زدن در اول روز و آن تا شب عقل را نگه ميدارد .
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 - ٤مستحب است زياد خرج كردن براي عطر بيشرت از خرج در طعام .
 - ٥در طيب ارسايف نيست .
صفحه ٨٢٣
 - ٦طيب مردان چيزي است كه بو داشته باشد اما رنگ نداشته باشد و طيب زنان برعكس آنست
.
 - ٧رد كردن عطر مكروه است .
 - ٨بوي خوش قلب را محكم ميكند و بر قوه جامع ميافزايد .
 - ٩طيب نُرشه است ( يعني باعث محفوظ ماندن از مرضها ) .
 - ١٠بايك نيست كه خوراك را با مواد عطري مثل مشك و عنرب و غري اينها خورشنگ منايند .
فصل
در انواع طيب است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است با خلوق عطري است كه در آن زعفران است  .م .
خود را خوشبو كنند .
 - ٢مكروه است كه دامئا خلوق استعامل كنند .
 - ٣مكروه است كه مرد هنگامي كه خلوق استعامل منوده بيتوته كند .
 - ٤مداواي ترك خوردن دست و پا با خلوق و استعامل آن در حامم جايز است .
 - ٥سزاوار است كه هر گاه مرد مسلم ميتواند لباس خود را بخور دهد .
 - ٦مستحب است كه مواد معطر بر آتش بريزند .
 - ٧مستحب است كه با عود بخور دهند و پس از آن گالب و مشك استعامل كنند .
 - ٨هر كس صورت خود را با گالب مسح منايد آن روز فقر و تنگدستي باو نرسد .
فصل
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در روغن زدن است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است روغن ماليدن و رشوع منودن از رس و ريش و روايت شده كه از دو ابرو رشوع
كنند و بعد بر دو شارب مبالند بعد روغن را به داخل بيني ماليده بوي آنرا باال بكشند و بعد ساير
جاها را چرب ميكنند .
صفحه ٨٢٤
 - ٢روغن برص را ميربد و پوست را نرم ميكند و باعث تقويت مغز رس ميشود و مجاري آب را
سهل ميناميد و حاالت بد پوست را ميربد و رنگ را روشن ميكند و غناي شخص را ظاهر ميكند و
فقر را ميربد .
 - ٣بهرتين روغنها روغن بنفشه است .
 - ٤روغني كه در شب استعامل شود در عروق جاري ميشود و پوست را مرطوب ميكند و رو را
سفيد ميناميد .
 - ٥مستحب است دعاي به مأثور و رشوع كردن از باالي رس و وسط آن .
 - ٦مستحب است كه تربعاً براي مؤمنني و مسلمني روغن بربند .
 - ٧مكروه است كه مرد دامئا استعامل روغن بناميد و شبيه زنها بشود بلكه سايل يكبار يا ماهي
يكبار يا در هر هفته يك يا دو بار روغن مياملد نه بيشرت .
 - ٨مستحب است استعامل روغن بنفشه و آن درد را از رس و چشمها ميربد در تابستان رسد است
و در زمستان نرم و گرم و براي شيعه نرم و براي دشمنان خشك است و باعث رزانت و سنگيني
عقل است .
 - ٩مستحب است كه در بيني روغن بنفشه بچكانند كه حرارت تب را ميشكند و ماليدن آن به
ابروها رسدرد را برطرف ميكند .
 - ١٠مستحب است روغن ماليدن با روغن خۤيري .
 - ١١مستحب است روغن ماليدن با روغن بان .
 - ١٢چرب كردن ناف با روغن بان براي شقاق دستها و پاها خوب است .
 - ١٣روغن بان حرز است و امان از هر باليئ و رضر سلطان را دفع ميكند .
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 - ١٤مستحب است روغن ماليدن با روغن زنبق يعني رازقي و چكاندن آن در دماغ و آن شفاء از
هفتاد مرض است .
 - ١٥چكاندن روغن كنجد در بيني براي رس نفع دارد .
صفحه ٨٢٥
فصل
در باب گلها و رياحني است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه گلها و رياحني را ببويند و آن را بر دو چشم گذارده و در هامن حال صلوات
بر محمد و آل محمد ميفرستند چونكه گل يا گياه خوشبو از بهشت است .
 - ٢مكروه است كه ريحان را رد كنند ( يعني اگر كيس آنرا هديه آورد قبول نكردن آن مكروه است
).
 - ٣ريحان بيست و يك نوع است و سيد رياحني آس است كه مورد باشد و بعد از آن گل رسخ .
مطلب دهم
در مرض است و مطالبي كه مناسب آن است و بيان احكام مرض و در اين مطلب سه (كذا) مقصد
است :
مقصد اول
در مطالبي است كه به مريض مربوط ميشود و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است كه در مرض احتساب اجر منوده و صرب كنند .
 - ٢مستحب است در مرض اوالد احتساب اجر كنند .
 - ٣مستحب است كه مرض را از عيادت كنندگان كتامن منوده و شكايت را ترك كنند و اسم اين كار
صرب جميل است و اصوالً ظاهر كردن هر چيزي قبل از استحكام و قرار گرفنت باعث فساد آن
ميشود .
 - ٤مستحب است كه شك ٰوي را به سه مرتبه نرسانند .
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 - ٥جايز است شكايت باين طور كه در ذكر چيزي كه باو رسيده صادق باشد اما شكوي باين طور
كه بگويد باليئ به من رسيد كه احدي به آن مبتال نشده و امثال اينها جايز نيست .
صفحه ٨٢٦
 - ٦جايز است ذكر ناخويش و مرض براي مؤمن كه آن شكايت به خداوند است .
 - ٧شكايت به مخالف جايز نيست چون آن شكايت از خداوند است به دشمن او .
 - ٨مستحب است كه مريض برادران خود را از مرض خود مطلع كند كه از او عيادت منايند .
 - ٩مستحب است كه مريض به شيعه اجازه دهد كه بر او داخل شوند .
 - ١٠اشكايل ندارد كه قبل از رسيدن موتْ كيس از آن بدش آيد و بعد از ديدن آن مؤمن از آن بدش
منيآيد .
 - ١١جايز است فرار كردن از جايئ كه در آن وبا و طاعون پيدا شده مگر وقتي كه ماندن در آنجا
واجب باشد چنانچه براي مرزبان و كيس كه جهاد ميكند واجب است .
 - ١٢گريخنت از وبا و طاعون وقتي كه انسان ببيند كه مرض در اهل مسجد او افتاده ديگر خوب
نيست .
 - ١٣سزاوار نيست انسان يبجهت متارض منايد .
 - ١٤مستحب است كه انسان در مرض به خداوند حسن ظن داشته باشد .
 - ١٥سزاوار است كه بعد از شفاي از مرض خريات منايند .
مقصد دوم
در مطالبي است كه به مداوا تعلق دارد و در آن مسائيل است :
 - ١مادام كه صحت بر بيامري غالب است سزاوار است كه مداوا نكنند .
 - ٢هر گاه الزم شود مداوا واجب است .
 - ٣زكام امان از جذام است و دملها امان از پييس و چشم خرايب امان از كوري و رسفه امان از فلج
پس سزاوار نيست كه در مداواي هيچيك از اينها شتاب كنند .
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 - ٤مستحب است وقتي مبتال به دمل يا زكام شدند حمد خدا را بجا آورند .
 - ٥در حرام شفا نيست پس مداواي به حرام جايز نيست .
 - ٦جايز است رگ زدن و داغ كردن و حجامت و حقنه گذاشنت يعني شياف و دوا در بيني چكاندن
و قي كردن براي معالجه .
صفحه ٨٢٧
 - ٧مداواي يهودي و نرصاين و دوا درست كردن آنها اشكايل ندارد .
 - ٨پرهيز بعد از هفت روز براي مريض نفعي منيدهد و پرهيز آن نيست كه چيزي را بكيل ترك
كنند بلكه آن است كه از آن چيز بخورند و كم بخورند .
 - ٩راه رفنت براي مريض باعث برگشنت بيامري است .
 - ١٠مستحب است مداوا كردن با ُرقْيهها و عوذهها و دعاهاي مأثوره .
 - ١١مستحب است مداوا كردن با صدقه .
آب رسد تر منايند و
 - ١٢سزاوار است كه تب را با آب رسد مداوا كنند باين طور كه دو پارچه را با ِ
به نوبت بر بدن بيامر بگذارند .
 - ١٣خوب نيست كه شخص تبدار باالپوش بر روي خود بيندازد .
 - ١٤سزاوار است كه تب را با ده درهم شكر ( حدود بيست و چهار گرم ) كه ناشتا با آب رسد
بخورند مداوا منايند .
 - ١٥هيچ دوايئ نيست مگر آنكه دردي را تحريك ميكند و هيچ چيز براي بدن نافعتر از آن نيست
كه انسان از خوردن چيزهايئ كه حاجت ندارد خودداري منايد .
 - ١٦مستحب است كه براي دفع مرض انسان در خانه خود صدا را به اذان بلند كند .
مقصد سوم
در احكام عيادت مريض است و در آن مسائيل است :
 - ١مستحب است عيادت مريض و مرض مؤمن مرض خدا است اينطور روايت شده .
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 - ٢عيادت در وقت صبح و عرصها تأكيد دارد .
 - ٣مستحب است عيادت كننده از مريض بخواهد كه براي او دعا كند چون دعاء مريض مستجاب
است .
 - ٤در درد چشم عياديت نيست .
 - ٥در مريض كه كمرت از سه روز طول ميكشد عياديت نيست پس چون سه روز شد يك روز در ميان
عيادت ميكنند و چون بيامري به درازا كشد مريض را واميگذارند
صفحه ٨٢٨
كه هامن عيال او نزد او باشند .
 - ٦طول مدت عيادت بقدر دوشيدن شرتي است يعني بايد كم بنشينند .
 - ٧مستحب است كم نشسنت در نزد مريض مگر آنكه مريض خودش ميل داشته باشد كه انسان
بيشرت بنشيند .
 - ٨از متاميت عيادت اين است كه عيادت كننده يك دست خود را بر روي مريض بگذارد و دست
ديگر را بر روي آن دست يا بر پيشاين مريض بگذارد .
 - ٩خوب است عيادت كننده هديهاي براي مريض بربد ميوهاي يا عطري .
 - ١٠مستحب است كه دنبال كار و حاجت ناتوان و مريض بروند مخصوصاً اگر از اهل خانه
خودشان باشد .
مريض براي زنها مكروه است .
 - ١١عيادت ٰ
مقصد چهارم
در احكام عزاداري و ماتم است و در آن دو نوع مسأله عنوان ميشود :
نوع اول
و در آن مسائيل است :
 - ١مكروه است كه مرگ كيس را از نزديكان او پنهان كنند .
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 - ٢مستحب است تسليت دادن به مصيبت زده و غم ديده و زين كه بچه او تلف شده .
 - ٣وقت تعزيت و تسليت بعد از دفن است در كنار قرب .
 - ٤تسليت گفنت قبل از دفن ميت و بعد از آن هر دو جايز است .
 - ٥خوب است كه با عبارات مأثوره تسليت بگويند .
 - ٦مستحب است كه براي اهل مصيبت تا سه روز غذا بپزند و بفرستند .
 - ٧غذا خوردن پيش مصيبت ديدگان از عمل اهل جاهليت است و سنت آن است كه براي آنها
غذا بفرستند .
 - ٨از روزي كه ميت از دنيا رفته تا سه روز ديگران براي اهل او مجلس عزاداري مهيا ميكنند .
 - ٩جايز است كه زنها براي اداي حقوق و پُرسه بريون بروند .
 - ١٠حرام است كه مؤمن را شامتت كنند .
 - ١١مستحب است به ياد آوردن مصيبت پيغمرب صيل الله عليه و آله كه بدان وسيله موفق بر صرب
شده تسليت يابند .
نوع دوم
و در آن مسائيل است :
 - ١واجب است رضا به قضاي خداي سبحانه .
 - ٢حرام است كه از قضاي خداي جل شأنه نارايض باشند .
 - ٣واجب است صرب بر بال .
 - ٤حرام است جزع كردن در بال .
 - ٥جايز است جزع قبل از مصيبت وقتي كه از رسيدن آن برتسد باين طور كه حزن و تأثر خود را
ظاهر كند و بعد از مصيبت جزع جايز نيست .
 - ٦جزعي كه از آن نهي كردهاند اين است كه فرياد به اي واي بلند كرده و با صداي بلند گريه
كنند و بر صورت لطمه بزنند و رو را بخراشند و ضجه منايند و مشت بر سينه بزنند و موي پيش
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رس را بكنند و براي ذلت خود دعا كنند و بگويند ذليل شوم و بچهام مبريد و مبتال بغم شوم و امثال
اينها و هر كس اقامه نوحهگري منايد صرب را ترك منوده و به راه ديگر رفته مرتجم گويد كه پوشيدن
لباس سياه در مصائب نيز ملحق به يبصربي است و در اخبار نيز نوعاً اع ّم از وقت مصيبت يا غري
آن از سياه پوشيدن نهي فرمودهاند و آنرا مكروه شمردهاند مگر عاممه و عبا و كفش كه استثنا
شده .
 - ٧مكروه است كه وقت مصيبت دست بر ران خود بزنند .
 - ٨حرام است كه پدر بر پرس و شوهر براي زن يقه بدرانند و كفاره اين كار در كفارهها گذشت .
 - ٩جايز است يقه دريدن براي پدر و مادر و برادر و شوهر .
 - ١٠جايز است گريه كردن هنگامي كه حزن شدت كند و وقتي كه دل به رحم آيد .
 - ١١جايز است نوحه و گريه بر ميت و سخن نيكو گفنت و دعا منودن در آن وقت .
 - ١٢مكروه است كه شب بر ميت نوحه كنند .
 - ١٣مكروه است كه زن نوحهگر كالم يبمعني شبيه هذيان بگويد .
 - ١٤مستحب است كه اجر موت فرزند را نزد خداوند حساب كنند و بر آن صرب منايند .
 - ١٥جزع جايز نيست مگر بر حسني عليه السالم .
 - ١٦مستحب است گريه كردن بر مؤمنني .
 - ١٧مستحب است كه در وقت ياد آوردن مصيبت حمد خدا منايند و انا لله و انا اليه راجعون
بگويند .
 - ١٨مستحب است كه هنگام ترس از قساوت قلب دست بر رس يتيم بكشند و همچنني براي ترحم
و مالطفت با او چنني منايند .
 - ١٩مستحب است يتيمي را كه گريه ميكند آرام منايند .
متّت
***
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متام شد ترجمه اين كتاب مبارك حسب االمر مطاع مبارك بندگان موالي بزرگوار رسكار آقاي حاج
سيد عيل موسوي متع الله املسلمني بطول بقائه و ايده بفنون تأييداته در روز بيست و دوم محرم
الحرام سنه  ١٤١٢هجري قمري در مشهد مقدس رضوي عيل مرشفه آالف التحية و الثناء بر دست
بنده كمرتين زينالعابدين غفر الله له بحق محمد و آله الطيبني الطاهرين .
*****
بسمه تعايل
قسمتي از نامه مؤلف اعيل الله مقامه است كه در جواب ييك از دوستان مرقوم فرمودهاند و چون
توضيح بعض اصطالحات كتاب جامع در اين نامه آمده براي استفاده مطالعه كنندگان ترجمه آن در
اينجا نقل ميشود .
بسم الله الرحمن الرحيم
اما آنچه در جامع بعبارت } روي كذا = اينطور روايت شده { يا } رويت رخصة = رخصتي روايت
شده { گفتهام مقصود اينست كه آن خالف مشهور و خالف احتياط است و گرفنت بآن مرجوح است
و غرض از آن اعالم وجود مخالف بوده  .و اما آنچه با كلامت } الينبغي = سزاوار نيست { و }
اليصلح = خوب نيست { و } ال بأس = بايك نيست { و } ينبغي = سزاوار است { تعبري آوردهام پس
هر جا كه گفتهام } سزاوار نيست { مقصود از آن كراهت شديد نزديك به حرمت است و هر جا
گفتهام كه } خوب نيست { مقصود كراهت است و } بايك نيست { در موارد جواز و مكروه نبودن
آمده و } سزاوار است { در مواردي گفته شده كه انجام عميل راجح بوده  .و اما هر جا كه گفتهام }
چنني گفته شده و احوط چنان است { پس از احوط نبايد عدول شود و جز در وقت رضورت نبايد
آنرا ترك كرد  .اما آنچه گفته باشم كه } آن بعيد نيست { و } دور نيست { اثبات احتامل است
بت  .اما دست كشيدن بر ورق قرآن بدون وضو از چيزهايئ است كه سزاوار نيست و تطهري
بدون ّ
زمني نجس به ريخنت آب است و همني شسنت آنست و در تطهري كف پا بوسيله زمني پاك بودن و
خشك بودن زمني رشط است و حرجي نيست  .و اما آنچه گفتهام } اجامعايت نقل كردهاند { احوط
آنست كه با آنها مخالفت نشود چون ايشان محل عنايت حجة عليه السالم هستند  .و اما آنچه در
زرده تخممرغ پيدا ميشود نه هر قرمز پررنگي خون است و اما زبيب جوشيده ان شاء الله مانعي
ندارد اگر چه احوط اجتناب از آن است و ذكر فت ٰوي بدون نسبت دادن در وقت يقني عادي باينكه
نيص است صادر از امام عليه السالم جايز است و در غري اينصورت گفته خود را به كيس كه از او
حكايت ميكني نسبت بده كه گناهي نكردهاي چون مرد هر گاه ادعا كرد بايد دليل بياورد و هر
گاه حكايت و نقل كرد صحت روايت بر عهده اوست .
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