
 

 

 

 الّرحیمبسم اللّه الّرحمن 

 الحمدللّه ربّ العالمین  و صلّی الّله علی محمّد و آله الطّاهرین  ولعنه الّله علی اعدائهم اجمعین

 احکام ویژه ي فضال :

کتابهاي توضیح المسائل و استفتائات   (و کتابهاي دیگري در تشریح آنها ) که براي  تبیین تکالیف شرعی نوشته 

ت و ابهامات  زیادي  را در این زمینه برطرف ساخته است . کتاب حاضر نیز  که حاصل تدریس در شده ،مشکال

فتر نسیم دروحانیون محترم و و دانشجویان محترم دانشگاه قرآن و عترت  محضرفضالي گرامی حوزه علمیه اصفهان 

به سؤاالت   با سبکی بدیع و با عنایت مهر وابسته به نهاد نمایندگی ولیّ فقیه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است

 حضوري و تلفنی فراوان مردم (در سالهاي طوالنی  بصورت خصوصی یا در مرکز ملّی پاسخگویی )،به بیان احکام ،

 بطور ملّخص و منظم می پردازد .

 وه بر تذکراز آنجا که روي سخن  این کتاب  در درجه اول ، روحانیون و مبلغین بزرگوار هستند در مقدمه ،  عال

،صفات و وظائف  مبلّغ  شایسته   هم با استفاده از آیات قرآن کریم در مورد انبیاء عظام و رسول اکرم  چند نکته

 صلّی اللّه علیه و آله و علیهم اجمعین  آورده شده است .

اتید معظم و و علما و اسو اهلبیت علیهم السّالم به انبیاء امید است اگر ثوابی بر این کتاب مترتب است به ارواح طیّ

وشهدا و ایثارگران و خانواده هاي معزّز آنان و به ارواح پاك پدر و مادر عزیزم حضرت امام خمینی اعلی اهللا مقامه 

 که حق عظیمی بر اینجانب دارند وبه همسر و فرزندان مهربانم که همیشه یار و معینم بوده اند واصل گردد. 

 چراغ مبلّغین مقدمه :چهل

 الم ومبّلغ دینی باید داراي صفات ذیل باشد :یک ع

 ) 69و یس/ 65و کهف / 6عالم باشد و علم خود را از منابع معتبر دریافت کرده باشد .( نمل/ -1

 285قبل از هر کس خودش به خودش ایمان داشته باشد و خودش و راهش را باور داشته باشد .بقره/-2



( امام 79آل عمران / – 70مائده/ – 51مریم/-  46ه به خود . احزاب/اخالص داشته باشد و به خدا دعوت کند ن-3

سجاد علیه السالم در شام با دو جمله خطاب به خطیب درباري شرائط یک مبلغ و تبلیغ شایسته را بیان می کنند : 

 دوري از سخط پروردگار و تحصیل رضاي پروردگار و تأمین بهشت مردم ) 

ي مردم بگوید . وسخنانش برگرفته از وحی باشد نه از روي هوي و هوس . آیات تعالیم قرآن و عترت را برا -4

 ابتداي النّجم

البته مردم هم نباید وظیفه خود را    72یونس / – 164و 127و  109توقع اجر مادي از مردم نداشته باشد . شعراء / -5

ولی امّا گفتند قرائتی مخلص است و پفراموش کنند . جناب استاد قرائتی می گفتند در چند شهر سخنرانی کردم 

ندادند .در بین را ه کدویی خریدیم و به پمپ بنزین رفتیم دیدیم نه من و نه محافظها هیچکدام پولی نداریم در نتیجه 

 مجبور شدیم در مقابل چند لیتر بنزین کدو را بدهیم  وخودمان را به مقصد برسانیم . 

و عمومی هر طور موقعیت اقتضا می کند دعوت کند . سوره نوح علیه  شب و روز و پنهان و آشکار و خصوصی -6

 السّالم

هم موعظه  داشته باشد هم امر به معروف  و نهی از منکر و  هم جدال احسن ( استدالل و برهان با رعایت انصاف  -7

 125نحل/– 46سبأ/-104ال عمران /-199و بردباري ودور از خشونت و بد اخالقی).اعراف/

 159اخالق نیکوي خود مردم را به دین جذب کند .آل عمران/با  -8

از مردم ، در مردم ،  با مردم و براي  ( به نفع )مردم ( چه امور دنیوي و چه امور اخروي )باشد . نیاز جامعه را  -9

معنوي مردم  و بشناسد و مطابق آن مردم را راهنمایی کند .تافته جدا بافته در حاشیه جامعه و بیگانه از مشکالت مادي

-162و107مَعَ   باشد ) شعراء / –فی  –مِن  –نمی تواند براي مردم نافع باشد و از عهده وظائف خود بر آید .( لِ 

 128توبه/ -164آل عمران/-24و انفال/  157اعراف/

 46احزاب /-15از طرف مرکز معتبر اعزام و حمایت شود.مزمّل/ -10

-48قلم/-10مزمل/-35احقاف/-25و130صدر  باشد و با مردم قهر نکند .طه/ بر مشکالت تبلیغ صبور و با شرح -11

 انشراح 



با همه مردم ارتباط برابر داشته باشد و عمالً اتحاد و پرهیز از تفرقه و بطالن خط و خطوط و حزب و باندهاي  -12

یا هُم یا کُم یاد می کند و همه آیاتی که از مردم با کلمه قوم  40احزاب/ -103متشطط را نشان دهد .آل عمران /

 .یعنی پیامبر براي تمام افرادیک قوم بطور یکسان و بدون تقسیم و تبعیض بین افراد ارسال می شده است .

از خودش و نزدیکانش شروع کند و قبل از دیگران ابتدا خودش و خانواده و اقوامش به آنچه می گوید عمل  -13

 214شعراء /-59احزاب/-132کنند . طه/

 اهل تهجد و نماز شب  وتالوت قرآن باشد .ابتداي مزمل – 14

 34با مبلغان دیگر رفیق باشد نه رقیب ، و از تجارب آنان بهره گیرد .قصص/ -15

 28با فقرا و محرومین نشست و برخاست داشته باشد . کهف/ -16

امدادها و هدایتهاي خاص  بر خداي تعالی توکل کند و بداند اگر خالصانه در این راه گام بردارد مشمول – 17

 69عنکبوت/-62پروردگار متعال خواهد شد . انفال/

 16به یاد آخرت باشد و مردم را هم به آخرت یادآور شود .طه/  - 18

 51به طّیبات توجه و از خبیثات  پرهیزکند و مردم را هم به همین راه سوق دهد . مؤمنون/ -19

تفا کرد .هم مبلّغهاي گوناگون وهم یک مبلّغ  بطورمکرر و پیاپی اسالم را نمی شود  در تبلیغ ،به یکی دو بار اک -20

 44اینطورند که وقتی خیلی بگوییم ، کمی عمل می کنند . مؤمنون/ تبلیغ کنند. (بقول مرحوم حاج آخوند) مَردم

ضعیف .  تبراي مردم حکمت بگوید یعنی مطالب محکم و بنیادین بگوید نه مطالب سست و بی پایه و روایا -21

 151و  129بقره/

 39تنها از خداي تعالی خشیت و مالحظه کاري داشته باشد .احزاب/-22

.! و در مق حرف بزند نه به لسان قومبه زبان مردم سخن بگوید و از اصطالحات بپرهیزد .بقول ظریفی به لسان  -23

رعایت وقار و پرهیز از افراط ) که این هم  سخنان و ارتباطات خود با مردم شوخی و مطایبه هم داشته باشد ( البته با

 4بخشی از  زبان مردم است . ابراهیم/



نظافت ظاهري و  نکات بهداشتی مخصوصاً بهداشت دهان و دندان را رعایت کند ، که همین خودش بخشی از -24

 157پرهیز از خبیثات است .اعراف/

اسالمی را به چادر که حجاب برتر است  و پرهیز از اهل عفاف باشد و بانوان مربوط به خود و بانوان جامعه -25

اختالط با نامحرمان دعوت کند. ما به آسمان برویم به زمین برویم محرم و نامحرم و رعایت حریمها جزء متن دین 

است و دور شدن از این حریمها فسق یا نزدیک شدن به فسق  و دور شدن از خدا و دین است و به هیچ وجه کمال و 

 کالس باال نیست . ( سوره هاي نور و احزاب  فرهنگ و

با مشورت با مردم در امور  روزمرّه زندگی  وعفو و گذشت از لغزشهاي آنان هم خودش را رشد بدهد ( چون  -26

 159از استبداد و خودپسندي دور می شود ) هم به مردم شخصیت بدهد . آل عمران /

اشته باشد . اقامه نماز انجام نماز بصورت جماعت و انجام هر کاري به نماز اوّل وقت و اقامه آن توجه خاص د -27

مثل سریع خواندن نماز و رعایت اخالق و تقوا توسط نماز خوانها و نظافت و نظم در مساجد واختصار و کوتاهی  

 20مزمل/-9سخنرانیها (آدم حرفی هم مثل آدم برفی دوام و برکت و اثر مطلوب ندارد ) است .مؤمنون/

 2وز و گداز داشته باشد و دلش براي هدایت مردم بتپد و براي گمراهی مردم غصه و تأسف بخورد . طه/س-28

 34فصیح (خوب حرف بزند ) و بلیغ (حرف خوب و مناسب بزند ) باشد . قصص/ -29

ا طرح ب هنگام صحبت با مردم آنان را هم بکار گیرد نه اینکه مردم فقط مستمع باشند و او متکلم وحده .  ( – 30

سؤال و پرسش از مطالب جلسه قبل و نظر خواهی از آنان در مورد موضوع سخن و اجازه انتقاد و پیشنهاد دادن ){ 

 همه آیاتی که از سؤال و جواب مردم و انبیاء خبر می دهد.}

ارش ه آشکبداند خودش و وابسته هاي به او مثل عموم مردم نیستند و توجه زیادي به کار آنان می شود و گنا -31

جزاي مضاعف و اعمال صالحش پاداش مضاعف دارد . یکی از مبلغین محترم می گفتند در یکی از سفرهاي 

خارجی شب ایستاده آب خوردم یکی از جوانان اعتراض کرد و گفت آقا مگر ایستاده آب خوردن در شب مکروه 

ه هیچوجه گناه را از او برنمی تابند . بقول یکی از نیست .! مردم از مبلغ انتظار عصمت ( باالتر از عدالت ) دارند! و ب

اساتید حتّی آن زنی هم که  اصالً  خودش را براي دیدن نامحرمها آرایش کرده از یک مُبلّغ   انتظار دارد که نگاه 

 32نکند . احزاب/



ر صادق است   و د ترس نداشته باشد . مقلب القلوب خداست  اتفاقاً مردم عالمی را که"نمی دانم "از گفتنِ  -32

مسائل علمی سرشان را به طاق نمی کوبد خیلی بیشتر می پسندند . خیلی راحت بگوید نمی دانم انشاء اهللا تحقیق می 

را از  "نمی دانم "کنم وبعداً جوابتان را می دهم .یکی از شاگردان عالمه طباطبایی اعلی اهللا مقامه می فرماید : ما

 علّامه زیاد می شنیدیم .

همه مردم حتی گناهکاران و گمراهان را دوست بدارد چون همه مخلوق و بنده خدا هستند . از گمراهی و  -33

گناهانشان بدش بیاید نه از خودشان و در صدد رفع و دفع گناه و گمراهی آنان باشد. بسان طبیب مشفقی که بیمار را 

 د . (انبیاء عظام علیهم السالم حتی هنگامیکه با توهیندوست میدارد امّا بیماریش را نمی پسندد و با آن مبارزه می کن

مخفف یا قومی است  "یا قوم"(و بی ادبی قوم خود روبرو می شوند باز با تعابیر محبت آمیز با آنان برخورد می کنند 

 67.اعراف/)

ند. و راً توبه کاگر فریب شیطان را خورد و العیاذ باهللا مرتکب گناهی شد از رحمت الهی مأیوس نگردد  و فو -34

 53اگر مردم مطلع شدند بجاي توجیه ، صادقانه عذرخواهی و توبه کند .  همه آیات  مربوط به توبه مانند زمر/

باید توجه داشت که تبلیغ دین براي کسانی که واجد شرائط هستند به مقتضاي آیه نفر و آیات امر به معروف و  -35

واجب است  و به میل و دلخواه مُبلّغ نیست و شهرت و مرجعیت و  سائر نهی از منکر و ادله وجوب ارشاد جاهل ، 

مقامهاي  دینی یا اجتماعی و اِدبار  و اِعراض و استهزاء  و قدرناشناسی و ناسپاسی مردم، این وجوب را ساقط نمی 

و با استفاده از  کند .مخصوصًا در زمان ما که همه دشمنان در همه ساعات شبانه روز  و همه روزها ي سال بی وقفه

امکانات فراوان رسانه اي جدید با تمام قوا علیه اسالم عزیز بسیج شده اند .مبلغین عزیز باید بدانند مانند گذشته  

 وظائفشان به اقامه نماز و چند منبر خالصه و تمام نمی شود .

و  اهد بود .داستان لقمان و فرزندشباید مبّلغ بداند اگر بخوبی پیامبران هم باشد باز از زبان مردم آسوده نخو -36

سوار شدن بر مرکبشان است پس بدون توجه به آنچه در موردش گفته اند یا خواهند گفت به انجام وظائف خود 

 58و  61بپردازد .توبه/

وظیفه مبّلغ رساندن پیام اسالم به مردم است امّاهدایت بدست خداست بدست پیغمبر هم نیست چه رسد به اینکه   -37

 56دست مبلّغ باشد .قصص/ب



اینکه انسان در هر جایگاهی باشد بتواند اولّاً وظیفه خود را بشناسد و ثانیاً با مدد الهی توفیق عمل به وظیفه پیدا  -38

کند مشروط به تقواي واقعی و اصالح بین خود و خداست . با تقواست که فرقان و نیروي تشخیص حق از باطل و 

 29. انفال/ مدد انجام وظیفه می رسد

 فیض روح القدس ار باز مدد فرماید                 دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد                   

 البته فیض روح القدس به متقی واقعی ، به واعظی که به خلوت کار دیگر نمی کند ،می رسد . 

توّکل را در قول و عمل به مردم بیاموزد   در همه امور و همه لحظات زندگی بر حق تعالی تکیه کند و این -39

چنانچه حضرت امام خمینی اعلی اهللا مقامه با توکّل و اطمینان خود، مردم و کشور را در حوادث و طوفانهاي شدید 

 71یونس/ -129بعد از پیروزي انقالب از تزلزل و اضطراب حفظ کردند  .توبه/

یم حائري به آیت اهللا حّجت پیغام دادند اگر کاري داشتید در می گویند وقتی مرحوم آیت اهللا حاج شیخ عبدالکر

 خدمتتان هستم ایشان پاسخ دادند : تا کریم هست نیاز به عبد الکریم نیست . 

یک مبلّغ باید بداند اگر به وظائفش عمل کند باالترین عمل را انجام داده است و اگر حتّی یک نفر را هم  -40

بر آن می تابد برتر است (  مضمون فرمایش پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله خطاب  هدایت کند از همه آنچه آفتاب

به امیرالمؤمنین سالم اهللا علیه هنگام اعزام ایشان به یمن ) پس قدر خودش را بداند و خداي تعالی را بر این توفیق 

 بزرگ سپاس گوید و بر سختیهاي این راه شکیبا و صبور باشد.

 ند : مردم هم موظف  

با دل و جان قدر چنین مبلغان وظیفه شناسی را بدانند و  با کمال ادب و به احسن وجه از وجود شریفشان بهره مند 

گردند و تعالیم مشعشع آنان را روشنگر راه خود قرار دهند . امّا مبلغین محترم باید بدانند آنان که مرده زنده می 

ا از چنگال فرعونها و سر بریدنها و عذابهاي آنان نجات دادند مورد بی کردند و عصا و ید بیضاء  داشتند  ومردم ر

مهري مردم قرار گرفتند تا جایی که حتّی بعضی از آن بزرگواران بدست همان مردم کشته شدند پس نباید انتظار 

شروط وم قدرشناسی و تشکر از مردم امروز داشت و این را هم توجه داشته باشند که وظایف یک مبلغ مطلق است 

به عمل مردم به وظائفشان نیست و مبلغ باید به وظایف خود عمل کند ، چه  مردم به وظائف خود عمل کنند چه 

 عمل نکنند .



و  قَل اکبرثَمی شوند یعنی می توانند با قول و فعل خود  جرّثقیلاگر مبلغین محترم به وظائف خود عمل کنند 

راي مهجورند قرآن براي تبرّك است و اهلبیت علیهم السّالم  ب ثقلین امروزرا به زندگی مردم بکشانند .  ثَقَل اصغر

توسّل . مردم حاضر نیستند حّتی اسم اهلبیت را هم روي بچه هایشان بگذارند تا چه رسد به رسم اهلبیت !در حالیکه 

م از ثقلین الهاهمه لحظات زندگی مسلمانان از یک اشاره و لبخند  گرفته تا حکومت و جنگ و صلح همه باید 

اگر پیام امیرالمؤمنین سالم اهللا علیه در مورد ماهیت حکومت که آن را به یک  بگیرد .و این مهم بر عهده علماست .

لنگه کفش کهنه و آب بینی بز و استخوان خوك در دست جزامی تشبیه می کنند ( واقعاً بهتر از این تعبیرات براي 

بیان کرد ) توسط علما به مردم رسیده بود اینطور براي ریاست سر و دست نمی بی رغبتی به ریاست و مقام نمیتوان 

 پیش نمی آمد .  88شکستند و براي آن به هم تبریک نمی گفتند و قضایایی مثل فتنه 

اگر پیام قرآن که مؤمنین را پاره تن یکدیگر می خواند ( بعضکم من بعض ) و به آنها سفارش عفو و گذشت و 

یامت می کند به مردم رسیده بود شاهد ورود  ساالنه میلیونها پرونده به دادگستریها نبودیم .اگر پیام حساب و کتاب ق

معاشرت نیکو و احسان والدین و محبت به یکدیگر و مخصوصاً فرزندان و ارحام توسط علما به مردم رسیده بود 

 بود . اینقدر آمار طالق باال نبود واز خانه سالمندان و مهد کودك  خبري ن

اگر پیام پرهیز از دوستی و مالیمت در برابر کفار به مردم و مسئولین رسیده بود صحنه هاي زشت ذلت در برابر کفار 

 را نمی دیدیم . 

اگر پیام تأکید فراوان بر علم آموزي بی قید وشرط و دقت کامل در مطالب علمی را دریافت کرده بودیم و به مردم 

 تهاي علمی را در جامعه اسالمی می دیدیم نه در جوامع کفر .رسانده بودیم امروز پیشرف

و وحدت  و یکی بودن صراط مستقیم به مسلمانان رسیده بود همه با هم متحد بودند و دیگر خبري از  اگر پیام اتحاد

 .  خط و خطوط و چپ و راست و اصالح طلب و اصولگرا و ... از این دعواهاي کودکانه و جاهالنه و شیطانی نبود

چقدر خوب است همه مخصوصًا علما شرح حال علماي ربانّی مانند مرحوم حاج شیخ عباس تربتی معروف به حاج 

آخوند را (درکتاب فضیلتهاي فراموش شده )بخوانند .عالم به تمام معنا ربّانی که به قول مرحوم آیت اهللا حاج آقا 

ه وقتی حاج آخوند از سفر کربال مراجعت کر ده بود حسین قمی ،از خوبان عالَم بود . فرزندشان نقل می کند ک

مردم روستا فوج فوج به دیدنش می آمدند در بین جمعیت خانمی برخواست و در حالیکه دستش را باال و پایین می 

حاج آخوند آمد ،دین آمد ، ایمان آمد ، نور آمد ، مسجد آمد ،کتاب آمد ، قرآن « آورد این جمالت را می گفت : 

 »...!!حمت آمد ، خیر آمد ،برکت آمد، محراب آمد ، منبر آمد ، نماز آمدآمد ، ر



 و امّا چند نکته دیگر که باید در مقدمه ذکر شود :  

 رساله ها بجز بخش مختصري مثل تیمم و احکام ذوي االعذار  مربوط به احکام اولی است نه ثانوي  -

 لی  راکه کمتر مورد نیازند حذف کنند رساله ها باید مسائل مورد ابتال را بیاورند و مسائ-

امروز مسأله گفتن نشانه بی سوادي محسوب می شود در حالیکه واجب است .نمی شود آموختن مسائل مورد ابتال  -

 براي مکلفین واجب باشد امّا آموزش آنها واجب نباشد.

مادر ،احکام یتیم و...، در همه جا مسأله گفتن مناسب است ، در مجلس عزا احکام وصیت، قضاي نماز پدر و -

مجلس عروسی احکام و آداب زناشویی براي شخص داماد و مسائل و احکام همسرداري براي عموم و ... در مجلس 

قضا احکام قسم و شهادت و... در مجالس فامیلی احکام صله رحم و... وحتی در راهپیماییها احکام ارتباط با کفار و 

 ... مناسبت دارد . 

د خیلی خالصه گفته شود مثالً پنج دقیقه از یک سخنرانی نیم ساعتی به احکام اختصاص یابد . و اگر از مسائل بای-

 مسائل اختالفی است ( مثل بحث نماز مسافر ) مرجع مخاطبین سؤال شود. 

 یحوصله مخاطب را در نظر بگیرید مثالً وقتی بیمار بستري در بیمارستان سؤال  میکند فقط یک جواب کوتاه م-

 خواهد.

بعضی اوقات نباید سربسته صحبت کرد  باید واضح سخن بگوییم تا سوء تفاهم نشود . یکی از روحانیون کاروانها -

گفته بود زنها بیایند تا صیغه شان را بخوانم ! حاال منظورش صیغه نذر احرام براي احرام خانمهایی بودکه از ورود در 

 ن به صیغه موقت و نکاح رفته بود و به بعثه شکایت کرده بودند . مسجد شجره مأذون بودند. اما آنها ذهنشا

لمه چون مردم از ک  "محکوم به طهارت است  "از بکار بردن اصطالحات براي عموم مردم پرهیز کنید مثالًنگویید-

  "تتحصیل طهار"یا بجاي  "پاك است  "محکوم ذهنشان به دادگاه و قضا و امثال این حرفها می رود . بگویید 

 "از قِبَل حاکم مأذون  ". یا به جاي  "تکرار کند"بگویید  "اعاده کند "بگویید آب کشیدن یا وضو گرفتن یا بجاي 

ظر با لذت یا ن"بگویید  "ریبه". یا  بجاي "طال و نقره "بگویید "نقدین"یا بجاي   "مجاز  از طرف حاکم "بگویید 

 "معتدّه   "بگویید به گوش خوردن و شنواندن و شنیدن. یا بجاي"تماع سِماع و اِسماع و اِس".یا بجاي "منجر به لذت 

ا نیاوردن . یا بجاي حنث نذر بگوید بج"بیننده عاقل و بالغ "بگویید "ناظر محترم  "بگویید زن در حال عدّه . یا بجاي

 "نماز را دوباره خواندن  "نذر.یا بجاي نماز معاده بگوید 



دن رو قطع چهار رگ گر"ت شرائط ذبح شرعی را پرسیدند ایشان بجاي آنکه بگوید می گویند دو نفر از امام جماع

ا آن شخص رو به رفیقش کرد وگفت بنشین عقب آقا دارند دع "فَري اَوداج اربَعَه مُستقبل القبله  "گفت  "به قبله 

 می خوانند. !

 مصطلحات احکام در رساله : 

 ر می برند که برخی از آنها بیان فتواست و برخی احتیاط است . فقهاء عظام در بیان احکام اصطالحاتی را بکا

 تعبیرات : جایز ، حرام  ، واجب ،  مستحب،  مکروه  ، باید ، نباید ،  صریح در فتواست . -1 

اقوي ، اظهر ،اصح، اقرب، اشبه ،اشهر ،خالی از وجه نیست ، خالی از قوت نیست ، اولی، بعید نیست  ... همه تعابیر -2

وا هستند با اشاره به قوت و ضعف نظر و نظر مخالف .البته در عمل براي مکلف تفاوت ندارند .این تعبیرات افعل فت

وصفی است که احتراماً بصورت تفضیلی بیان شده است یعنی فقیه می خواهد بگوید نظر مخالف اصالً درست نیست 

وي صحیح نیست .اقوي یعنی قول مخالف دلیلش قلف قول مخا.بله اقوي و اشهر تفضیل است ولی باز هم  بنظر فقیه 

است ولی بنظر من این قول صحیح و قوي تر است . اشهر یعنی این قول مشهورتر است و قول مخالف گرچه مشهور 

 است ولی پذیرفته نیست .

 اظهر یعنی مستند حکم  دلیل لفظی است و در این که من گفته ام ظهور دارد . 

 جهت سند یا متن  و قرائن و شواهد به واقع نزدیکتر است.اقرب یعنی این حکم از 

 اشبه یعنی این قول با قواعد مطابقت دارد .

 اولی ، اصح  یعنی بهتر و سزاوار این است که چنین نظر بدهیم .

خالی از وجه نیست ، خالی از قوت نیست ، بعید نیست یعنی مقتضاي ادله همین حکم است ولی دلیل چندان هم 

 ت .مثالً بعضی رجال سند سنی ثقه هستند .در مقابل حکمی که رجال سندش امامی عادل باشند.قوي نیس

خالی از تأمل نیست،محل احتیاط است، احوط : تعبیرات احتیاط است که اگر قبل یابعد از آن فتوا نباشد احتیاط  -3

ل ظر فقیه کافی نیست ولی تعداد قابواجب است و الّا احتیاط مستحب است . احتیاط واجب جایی است که ادّله از ن

توجهی ( مشهور یا در حد مشهور )بر اساس این ادلّه فتوا داده اند در اینجا فقیه بصورت احتیاط واجب حکم می کند 



. (که در حقیقت حکایت از این دارد که خودش در این مسأله نظري ندارد ) . احتیاط مستحب هم عینًا همین 

 که علماي مخالف فقیه در این مسأله تعدادشان کمتر است . وضعیت است با این تفاوت

احتیاط واجب خود به خود رجوع می شود و الزم نیست مکلف توجه داشته باشد . مثًال شخصی مقّلد مرحوم آیت -

اهللا بهجت بوده و در غسل  ، بدنش را از باال به پایین نمی شسته غسلهایش صحیح است با اینکه نظر احتیاطی آقاي 

بهجت این است که باید از باال به پایین بشویند  و مکلف هم  از این نظر خبر نداشته، چون بنظر دیگران این شرط 

الزم نیست. این مسأله را در مناسک محشّی فرموده اند . ( ص  چاپ ) علّت اینکه نیاز به توجه مکلف نیست و چه 

 که قصد قربت از او متمشّی و محََقق میشود .مکلف بداند چه نداند احتیاط قابل رجوع است ، آن است 

 

می دهد این فتواست نه احتیاط . مثًال می فرماید اگر دو ظرف آب باشد که  احتیاطبه  فتواگاهی فقیه توجه :

 یقین به نجاست یکی از آنها ال علی التعیین دارد باید احتیاط کند یعنی از هیچکدام از دو ظرف نیاشامد . 

ت که همه حدود و شرائط چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی و چه در موضوعات شرعی باید توجّه داش-

است . یعنی نمی توان به سلیقه  یا عقل خود چیزي را کم یا زیاد  توقیفی(خالصه هر چه به شرع بر می گردد ) همه 

زم است نه پاك ماندن اعضاء ، یا کنیم . مثالً نماز بیش از چهار رکعت باطل است . یا در وضو پاك بودن اعضا ال

آب رساندن به اعضاء الزم است امّا اینکه آب را به روي دست  بریزیم یا دست را زیر شیر آب بگیریم فرق ندارد . 

 یا در حال اجراء عقد نکاح پاك بودن زن یا حضور زوجین در مجلس عقد شرط صّحت عقد نیست . 

انسان در حین وضو یا  انجام  هر تکلیف دیگري ،طوري عمل کند که یقین  یعنی  مقدمه یقین  یعنی مقّدمه علمیه-

کند وظیفه اش را انجام داده است . مثالً  دستش را  ازکمی باالتر از آرنج بشوید  تا به شستن حدّ الزم یقین کند یا 

وزه ان امساك را براي آغاز رهنگام اذان کمی صبر کند تا به دخول وقت  براي نماز یا افطار یقین کند ، یا قبل از اذ

یعنی مقدمه واجب . مثالً وضو ، تحصیل  مقدمه عملّیهشروع کند ،یا مُّد طعام را یک کیلو حساب کند و ... امّا 

طهارت خبثیّه و حدثیّه  ، تعیین قبله ، تهیه مکان و آب و لباس مباح ، آموختن مسائل و احکام مورد نیاز نماز ، تحقیق 

حیح قرائت و اذکار نماز و ... براي نماز،  مقدمه عملیه هستند . همچنین غسل قبل از اذان صبح از دخول وقت ،تص

براي ورود در صبح روزه ماه رمضان براي جنب و حائض ، یا تحصیل گذرنامه و ثبت نام براي حج و ... مقدمه 

 عملیه هستند . 



ترسی نداشته باشد یا اصال احتمال نمی دهد که اگر مسأله را نداند و به عالم هم دس  جهل قصوري و تقصیري :

نیاز به پرسش باشد یعنی نمی داند که نمی داند ،جاهل قاصر است و اگر به مسأله التفات داشته باشد و به عالم هم 

 دسترسی داشته باشد و نپرسد جاهل مقصر است . 

. متنجس یعنی چیزهاي پاك که با نجس یعنی عین چیزهایی که در شرع اجتناب از آنها الزم است مثل خون  -

نجاست تماس پیدا کرده . طاهر یعنی هر چیزي غیر از عین نجس . متطهر جسم پاکی که نجس شده و بعد تطهیر 

 شده است .   

طهارت حدثیه با وضو یا غسل یا تیمم حاصل می شود و حَدَث از بین می رود .  طهارت حدثیه و خبثیه : -

 بَث با آب یا مطهِرات دیگر .وطهارت خبثیه یعنی رفع خَ

قسم است اصغر و آن عبارت است از خواب ( یعنی حالتیکه هم چشم نبیند وهم گوش نشنود اگر  دو  بر (حدث

فقط چشم نبیند خواب نیست ) ، خروج باد یا بول یا غائط یا استحاضه قلیله ( براي خانمها ) ، و حدث اکبر که 

ضه کثیره و متوسطه ( براي خانمها ) و جنابت .حدث اگر پدید آید رفعش عبارت است از  حیض و نفاس و استحا

 طهارت می خواهد و اگر طهارت داشته باشد نقض میشود . (از بین می رود)

یعنی نجاست (همان چند مورد که در شرع معین شده است ). مثل خون ، ادرار ، منی . که رفعش، تطهیر  خَبَثامّا 

 ي دیگر )  را می خواهد.بوسیله  آب (یا از راهها

خونهاي پاك ، وَدي، وَذي ، مَذي ، ( رطوبتهایی که بعد از بول یا منی یا در حال شهوت از مجراي بول  توجه :

.بنابراین نه نیاز به آب  حدث هستند نه خبث نهخارج می شود و لَزِج است )، آب دهان ، رطوبتهاي بینی 

ي به تحصیل طهارت دارند . ( عرق جنب از حرام نه خبث است نه حدث کشیدن دارند نه ناقض طهارتند و نه نیاز

ولی باید در نماز از آن اجتناب کرد .) ( بعضی چیزها خبیث هستند نه خبث . یعنی نجس نیستند ولی اجتناب از آنها 

کپک ،  و پرهیز از خوردن آنها الزم است مثل رطوبتهاي بینی ، سوسک و مگس و مورچه در غذا ، غذاي فاسد ،

 زباله ، آب تاید و صابون بجا مانده از شستن لباس و... 

ینی مثل بول و غائطی که از غیر مجراي طبیعی بیاید یا خونی که از بخبَث هستند امّا حدث نیستند  بعضی چیزها

ارند داین موارد نه ناقض وضو و غسلند نه نیاز به غسل و وضو . یاهر قسمت بدن غیر از مجراي حیض بیرون بیاید

 فقط نیاز به آب کشیدن دارند  .



 . حدث است ولی خبث نیستتنها مثالی است که  خواب و

 هم حدث هستند هم خبث .بول وغائط  (از مجراي طبیعی )و منی و حیض و استحاضه ونفاس  

توجه :  طهارت خبثیه  بسیط است یعنی یا هست یا نیست یعنی  چیزها یا پاکند یا نجس پاکتر 
بله در معنویات ،طهارت مقول به تشکیک است مثالً افراد با تقوا پاکند معصومین پاك نداریم ( 

ترند .) امّا طهارت حدثیه اصغر مثل وضو مقول به تشکیک است یعنی اگر وضو دارد باز هم بهتر 
است وضو بگیرد و نر علی نور است امّا اگر غسلهاي واجب یا مستحب را انجام داد دیگر جاي 

نیست به تعبیر دیگر شخص یا جنب است یا پاك و با غسل دیگر پاکتر نمیشود اصالً  تکرار غسل
غسل دیگر مشروعیت ندارد . حدث هم غیر از استحاضه بسیط است مثالً کسیکه جنابت از حرام 

پیدا کرده اگر از حالل جنب شود جنب تر نمیشود واحکام همان جنابت از حرام  بجاي خودش 
عرق بدنش نمی تواند نماز بخواند ( لباسی که از هنگام جنب شدن  از حرام در باقی است مثالً با 

بر داشته و در آن عرق کرده است ، حاال بعد از غسل بخواهد در آن لباس نماز بخواند) یا خانمی 
که جنب بوده قبل از غسل جنابت حیض شود  یا حائض بوده و جنب هم بشود ،مشکلی ایجاد 

یزهاي بیشتري برایش حرام شود و یا بعداً دو غسل جداگانه برایش الزم باشد .  نمیشود یعنی مثالً چ
 امّا خبث مقول به تشکیک است و 

هر دو یا یکی از آن دو رطوبت  -2برخورد عین نجس با شیء پاك .  -1شرائط نجس شدن چیزهاي پاك :  

آب  خیس می گویند مثل لباسی که با دست مُسریه داشته باشد ( اگر تري زیاد باشد رطوبت مُسریه است که به آن

می کشند .و اگر تري کم باشد رطوبت ساریه  است که به آن  نَم می گویند  مثل عرق بدن در حالیکه به شکل 

قطرات نباشد  یا رطوبت دیوار  یا رطوبت لباس پس از آب کشی و خروج از ماشینهاي لباسشویی اتوماتیک .)  مثالً 

لباس زیرش هم بامنی نجس شده و بقیه بدن و لباسش هم عرق کرده همه بدن و لباسش  در خواب محتلم شده و

پاك است مگر همان قسمت لباس زیر که با منی برخورد داشته است . { بنظر احتیاطی آیت اهللا مکارم در میّت 

( اگر گمان و یقین به مالقات و برخورد پیدا کنیم .  -3انسان اگر خشک هم باشد  نجاست سرایت می کند .}

درصد  99احتمال خیلی باال هم وجود داشته باشد باز باید بگوییم پاك است مثالً آبی کنار دستشویی هست و 

احتمال بدهیم نجس است اما یک در صد احتمال بدهیم آب است باید بگوییم پاك است . یا صورتش نجس بوده و 

فقط صورتش را آب بکشد هر چند احتمال زیادي بدهد که خبر نداشته و به آن آب ریخته و بعد متوجه شده ،باید 

آب از صورتش به جاهایی چکیده باشد ، یا مثال ً بچه خودش را خیس کرده و جاهایی هم رفته و نشسته و برخاسته 



 -4ولی احتمال ضعیفی بدهیم که با قسمت نجس لباسش تماس پیدا نکرده باشد باید بگوییم همه جا پاك است .   

قات و برخورد در باطن بدن نباشد .  بنابر این مثالً سرنگ که وارد رگ شده و با خون تماس گرفته یا سوند این مال

 که وارد مجرا شده و با ادرار برخورد داشته اکنون که بیرون آمده و نجاستی با آن نیست پاك است .

س ب نشده که پاك شده باشد پآبهایی که از تصفیه فاضالب بدست می آید نجس است  چون استحاله  و انقال-

همان نجاست سابقش استصحاب میشود .  بنابراین آبهایی که  شهرداري ازآنها براي آبیاري پارکها و چمنها استفاده 

می کند اگر احتمال بدهیم که از این آبها نیست پاك است امّا اگر یقین داشته باشیم که  ازاین آبهاست  نجس است 

شود . صرف وصل شدن هم کافی است و نیاز بر غلبه آب کر  هم نیست چون اینها  مگر آنکه به آب کر وصل

 آبهاي مطلق است .

 یعنی خونی که پس از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی می ماند . دم متخلف

یعنی احتمال ظَنّ درصد  .  50یعنی  احتمال ضعیف زیر وَهم  و.  شک  یعنی بی خبري کاملجهل  -

یعنی صد در صد . البته منظور صد در صدِ عرفی است نه  اطمینانو یقین و  معلدرصد .  50باالي 

 صد در صد دقیق ریاضی .

 

 تقلید:

معناي تقلید چیست ؟ عبادات انسان باید صحیح انجام گیرد و صحت عبادت مشروط بر این است که مطابق دستور 

با خداي تعالی در ارتباط باشیم و نظرش را جویا شویم  خداوند متعال انجام شود امّا ما نه پیغمبر و امامیم که مستقیماً 

و نه با پیغمبر و امام در ارتباطیم که از طریق ایشان نظر معبودمان را بشناسیم.مرجع تقلید کسی است که اوالً هیچکس 

ت نظر ه اساز او گناه و پیروي از هواي نفس سراغ ندارد و ثانیاً با حّداقل سی چهل سال زحمت و تالش علمی توانست

خداي متعال را از طریق قرآن و اهلبیت علیهم السّالم با روشهاي خاص علمی و تخصصی بدست آورد . در حقیقت 

را طبق نظر مرجع بجا می آورد  ساله بین ما و معصومین را پر می کند . و مکلّف وقتی عملی 1400مرجع تقلید فاصله 

 ه است . چنین عملی مقرّب او به خداوند متعالاین اعتقاد است که به  نظر معبودش عمل کردبر 

تقلید . پس تقلید یعنی عبادت بودن عبادت  و مرضیّ خالق بودنش را از فقیه گرفتنخواهد بود . 

رجوع به متخصص است به همین منظور . امروز رجوع به متخصص در تمام دنیا براي همه کارهاي جزئی و کلی 



م رجوع و به سلیقه خود عمل کردن بشدت تخطئه می شود . امّا نوبت به دین امري پذیرفته شده نزد عقالست و عد

 که می رسد رجوع به متخصص را کسر شأن خود می دانند .

براي تقلید  الزم نیست از مرجع اجازه بگیرد یا رساله ایشان را داشته باشد یا فتاواي ایشان را بداند همینکه تصمیم 

 عمل کند می شود تقلید .  بگیرد  در احکام به نظر ایشان 

 سابقه تقلید :

 اعمال بدون تقلید باطل است .-

مجتهد کسانی که تقلید نکرده اند ولی اعمالشان هم صحیح است ( مشروط به اینکه مطابق نظر فقیهی که باید  -1

 تقلید می کرده باشد . )

 

 کسی که فکر می کرده مجتهد است . -2

 اخت اعلم است . کسی که در حال تحقیق براي شن -3

 کسی که با اشراف بر  فتاوا  احتیاط می کند بطوریکه عملش با نظر هیچکس مخالف نیست. -4

 کسی که به اشتباه از مجتهدي تقلید کرده که واجد شرائط نبوده است .-5

از و روزه ها مکسی که اصالً موضوع تقلید و مرجع  تقلید و این حرفها را نشنیده بوده است و از ابتداي تکلیف ن -6

 و سائر عباداتش را بر اساس تعالیم خانوادگی انجام می داده است .

علت صحّت اعمال این افراد هم این است که قصد قربت از آنها متمشّی و محقق میشود .بله اگر کسی همه مسائل   

نین کسی نمی ست چون چتقلید برایش گفته شده و باز با لجبازي می گوید نمی خواهم تقلید کنم اعمالش صحیح نی

تواند قصد قربت کند چون نمی تواند بگوید مثالً نماز به این شکل از طرف معبود از من خواسته شده است چون 

 نماز به این شکل را نه مستقیمًا از خدا و پیغمبر و امام گرفته نه از فقیه. 

ز قلید نمی کرده است  و اعمالی اتقلید شرط صحت احکام وضعی نیست یعنی مثالً کسی که از روي  لجاجت ت-

قبیل ازدواج ، اجاره ، بیع ، قرض ، ذبح حیوان ، هبه  ، وصیت ، تطهیر بدن و لباس و ... هم انجام داده است ، این 



اعمالش صحیح است البته باید مطابق نظر مرجع انجام شده باشد . اما اعمال عبادیش (احکام تکلیفی ) طبق نظر 

 باشد باید قضا شود چون قصد قربت از او محقق نشده است .مرجع هم انجام شده 

احکام وضعی اگر مطابق فتوا انجام نشده نیاز به تکرار دارد اما این در صورتی است که یقین داشته باشد باطل  -

اریم و دانجام شده است و االّ اگر شک داشته باشد  که مطابق فتوا بوده یا نه چون قاعده فراغ در مورد اعمال گذشته 

 نباید اعتنا کند صحیح است.

مینامند ومفهوم دیگر را  حکمیا  محمولوقتی دو مفهوم ،یکی بر دیگري سوار شود مفهوم سوار شده را  -

  موضوع

موضوع یا عرفی است  مانند نظافت ، کمی ، زیادي  جزء  بودن ، خارج  و جدا بودن  ،سیري ، گرسنگی ، زینت -

یا شرعی است مانند : نماز ، روزه ، حج ، خمس ، نکاح ، کر ، قلیل ، مستطیع ،          ،دیده شدن یا نشدن  و...

 مضاف ، مطلق  و ... 

حکم یا تشریعی است مانند : واجب ، حرام ، صحیح ، باطل ، عتیق ، عبد ( رقّ) ، زوج ، طالق ، طاهر ، نجس ،  -

 حالل ، حرام 

، گرم ، سرد ، بزرگ ، کوچک ، شاد ، غمگین ، خیلی شاد ،غفلت ، یا تکوینی است مانند : تر ، مرطوب ، خشک 

 ذُکر .

 رقّ  ، زوج ، بطالن ، صّحت:  مانند)  دھند می خبر  نبود و بود از(  ھستند وضعی یا تشریعی احکام -

 بیا تکلیفی ھستند ( از باید و نباید خبر می دھند ) :مانند : واجب ، حرام ، مستح، حرام ، حالل ، عتیق ،
، مکروه ، مباح ( کھ در واقع الحکم است .یعنی وقتی چیزی ھیچکدام از آن چھار حکم دیگر را نداشتھ 

 باشد می گویند مباح است مثل نماز خواندن در این طرف اطاق یا آنطرف .

دار  همکروه در عبادات همان مستحب است با ثواب کمتر ( اقلّ ثواباً ) مانند قرائت قرآن غیر از سوره هاي سجد -

براي جنب و حائض . یعنی براي جنب و حائض هم قرائت قرآن مستحب است امّا ثوابش از قرائت شخص طاهر 

کمتر است .  یا نماز جماعتی که بین امام و مأموم از نظر قصر و اتمام مماثلت نباشد . یعنی این نماز باز هم 

 ر است .مستحب است و افضل از فرادا ست ولی ثوابش از نماز مماثل کمت



امّا مکروه در غیر عبادات به معناي مرجوح غیر الزامی است .مثل خواب بین الطلوعین ، با غذا خوردن در حال  -

سیري . باید توجه داشت کراهت روزه عاشورا و روز عرفه این نوع از کراهت است (نه به معناي اقلّ ثواباً )یعنی 

 ترکش مطلوب است ...

: آیا خونی به لباسم ریخت یا نه ، آیا آب حوض کر است ؟ ، آیا آب مضاف شده شبهه یا موضوعیه است مانند  -

 ؟ آیا به حد ترخص رسیده ایم ؟ ، آیا رطوبتی که در لباسش دیده منی است ؟ و...

یا حُکمّیه است  مانند : حکم قضاي نماز آیات ، حکم خون تخم مرغ ، حکم کوسه ماهی ،و همه مسائلی که  -

 ات حکمیه است .مردم می پرسند شبه

در شبهات حکمیه  اگر مسأله مبتال به است تحقیق الزم است باید بپرسد و تحقیق کند تا حکم برایش معلوم  -

گردد .  امّا در شبهات موضوعیّه( باستثناي چند مورد ) تحقیق الزم نیست حتّی اگر بتواند بآسانی رفع شبهه کند 

می تواند دست بگذارد و بفهمد امّا الزم نیست . یا می تواند  مثالً احساس می کند سر و موهایش خونی شده و

 به فرش دست بکشد و بفهمد بچه اش جایی را خیس کرده یا نه ؟ ولی الزم نیست . 

 

 مواردي که در شبهه موضوعیه، تحقیق و رفع شبهه الزم است  عبارتند از : -

قیق کنند تا صالحیّت داماد معلوم شود ، یا می خواهند مهام امور : مثالً می خواهند دختر شوهر بدهند باید تح -ا 

سرمایه سنگینی را در اختیار کسی قرار بدهند تا در مضاربه بکار گیرد نمی توانند بگویند انشاءاهللا امین است باید 

 تحقیق کنند تا امانتش ثابت شود . 

احتمال می دهند زن در حال عّده است باید نکاح : اگر شبهه رضاع و محرمیت در کار است باید تحقیق کنند . یا  -2

 تحقیق کنند . 

براي ورود در مسجد اگر احتمال می دهد کفش یا مَرکَبش نجس شده و با ورودش مسجد نجس می شود باید   -3

 تحقیق کند و اگر نجاستی هست برطرف سازد . 

باید تحقیق کند و اگر مانعی هست  براي وضو و غسل و تیمم اگر احتمال می دهد مانعی در اعضاء وجود دارد -4

 برطرف سازد . 



 اگر احتمال بدهکاري به مردم  می دهد باید تحقیق کند تا اگر بدهکار است پرداخت کند .  -5

 اگر احتمال می دهد مشمول زکات یا خمس شده باید تحقیق کند . -6

 شده باشد به حج برود .  اگر احتمال می دهد مستطیع شده باشد باید بررسی کند تا اگر مستطیع -7

 براي نماز و ذبح حیوان و دفن میت باید جهت قبله را بیابد .  -8

 براي نماز و روزه باید از دخول وقت مطلع شود .  -9

 براي اقتدا در جماعت باید امام جماعت را بشناسد و از راههایی که فرموده اند عدالتش را دریابد .  -10

 جامع الشّرائط را بشناسد .براي تقلید باید مرجع  -11

 براي نماز و غسل و و ضو و تیمّم  روزه باید اباحه آب و مکان و لباس را بدست آورد .  -12

 براي افطار روزه در سفر باید حد ترخص را شناسایی کند . -13

 براي خوردن  یا هر تصرفی در مال الغیر باید اباحه آن را بفهمد . – 14

   

است مثل جزء و داخل شهر بودن و جدا و خارج شهر بودن و مضاف و مطلق بودن آب  عرفی عامموضوع یا  -

است یعنی عموم مردم ، آنرا تشخیص نمی دهند مانند ضرر داشتن و نداشتن روزه براي بیمار  عرفی خاص.یا 

 قلبی .یا شرعی است مثل نماز  ، روزه  ،غسل ، وضو ، حج و ...

یعی اعم از تکلیفی و وضعی است و تعیین حدود موضوعات عرفی است . بیان احکام تشر کار فقیهتوجّه :  -

 رساله هاي عملیه توضیح االحکام التشریعی و تعیین حدود موضوعات شرعی است . 

« یا » یاد خداي تعالی اطاعت از او در همه حال الزم است . «موضوع و حکم گاهی بدون شرط است مثل :  -

 .»ست نافرمانی  خداوند متعال جایز نی

و گاهی مشروط است  (همراه با شرط است ) و این هم دو حالت دارد یا شرط ذُکري است یعنی خود شرط هم 

مشروط به یاد و ذُکر و توجه است مثل شرط طهارت خبثیه( پاك بودن لباس و بدن ) براي نماز و طواف ، یعنی اگر 



بوده اشکال ندارد و نماز و طوافش صحیح است . (  پس از نماز یا طواف بفهمد سر تا پاي  لباس یا بدنش هم نجس

البته بشرط اینکه مُخِلّ طهارت حدثیه نباشد مثالً کسیکه بعد از نماز یا طواف در لباس زیر خود نجاست دیده ،و یقین 

دارد که مربوط به زمان انجام نماز یا طواف بوده ، در واقع یقین دارد که وضویش در آنوقت باطل شده بوده پس 

 عمل باطل بوده و نیاز به اعاده دارد .)

یا شرط واقعی است یعنی چه سهواً ،چه جهالً و چه عمداً خللی به آن وارد شود عمل باطل است .مانند ارکان نماز 

 مثل قیام در حال تکبیره االحرام و طهارت حدثیه .

واقعی بودن  ،بیان می خواهد اگر در واقعی و ذُکري بودن شرطی شک بشود اصل این است که ذُکري است چون 

 باید شارع بیان کند که این شرط، قیدي ندارد و مطلق است .به عبارت دیگر اطالق ، خودش قید این شرط است .

عقل ، بلوغ، اختیار، قدرت و ذُکر و عدم ضرر و عسر و  حرج  شرائط همه  تکالیفند  شرائط عامه تکلیف :

ی بطور موقّت و در زمان امر) ،تکلیف ساقط است قضا هم ندارد مگر دلیل بطوریکه اگر یکی از اینها نبود ( حتّ

خاص بر وجوب قضا  داشته باشد  مثل نماز . ( توجه : اسالم شرط تکلیف نیست یعنی کفار هم مکلف به اصول و 

قل جنون عفروع هستند ولی اسالم شرط قبول و صحت اعمال است ) مقابل  این شرائط پنجگانه عبارتند از : مقابل 

است که به معناي عدم عقل است ، و سَفَه است که به معناي کم عقلی است .مثالً افراد عقب مانده ذهنی تکلیف 

نماز و روزه ندارند یا اگر مال و ثروت دارند خمس و زکات بر آنها واجب نیست . مقابل بلوغ  صِغَر است که به پسر 

وبه پسر بچه نزدیک بلوغ ، مراهق می گویند  که گرچه تکلیف ندارد  بچه ، غالم  و به دختر بچه جاریه می گویند 

امّا نامحرم باید در برابر او حجاب را رعایت کند . مقابل اختیار، اجبار و اکراه و اضطرار  است مثالً کسیکه تهدید 

کلیفِ ،ت شده که اگر شراب نخورد کشته میشود یا از شدت تشنگی روبه هالکت است و  مایعی جزشراب ندارد

اجتناب از شراب ندارد .( توجه : عدم تمایل قلبی مقابل اختیار نیست مثالً کسیکه بخاطر بیماري فرزندش مجبور 

شده خانه اش را بفروشد به هیچوجه رضایت به این کار ندارد ولی سرانجام براي اهم از مهم می گذرد و با اختیار 

نی است مثالً کسیکه قدرت ایستادن ندارد نماز ایستاده از او ساقط می خانه را می فروشد .مقابل قدرت ، عجز و ناتوا

خواب ،  شود ،کسیکه توان و طاقت گرسنگی و تشنگی ندارد تکلیف روزه از او ساقط است و ... و مقابل ذُکر ،

البته  ( بیهوشی ،  غفلت و فراموشی است مثالً اگر کسی فراموش کند که باید نماز بخواند تکلیف نماز هم ندارد

تکلیف قضا دارد ولی به دلیل خاص ) یا خانمی از تکلیف حجاب غافل باشد و موهایش پیدا باشد گناهی مرتکب 

نشده است .بیماران دچار آلزایمر و پارکینسون هم از همین قبیلند و نه خودشان تکلیف نماز و روزه دارند نه دیگران 



هم همینطور . و مقابل ضرر و عسر و حرج ، عدم ضرر و عدم عسر و تکلیف یادآوري به آنها دارند قضاي عباداتشان 

حرج است . مثالً کسیکه روزه باعث دردهاي شدید معده یا کلیه اش  می شود  یا دختران تازه بالغ یا  پیرانی که بی 

گر ضرر ا طاقت هستند تکلیف روزه از آنها بخاطر عسر و حرج ساقط است هر چند  برایشان  ضرر نداشته باشد . و

 داشته باشد باز روزه ساقط است هر چند عسر و حرج نداشته باشد . توجه به چند نکته در اینجا حائز اهمیت است :

تفاوت عسر و حرج و ضرر در این است که اگر با عسر و حرج مثالً روزه گرفت روزه اش صحیح است و شاید -

وزه گرفت روزه اش باطل است و معصیت هم کرده است و ثواب بیشتري هم داشته باشد امّا اگر با وجود ضرر ، ر

 اگر تا سال دیگر خوب شد باید قضاي آنها را هم  بگیرد .

منظور از عسر و حرج حالتی در سرحد مرگ نیست بلکه ناتوانی ِ عرفی است . بله کمی سختی و درد الزمه خیلی  -

اال مسجد را پیاده می رود  یا براي خانه تکانی از نردبان ب از تکالیف است اینها مُسقط تکلیف نیست . مثالً از خانه تا

و پایین می رود امّا  نوبت نماز که می شود از اول نماز پشت میز و صندلی می نشیند .! ضمناً عسر و حرج در صورتی 

 مُسقط تکلیف است که آنچه در توانش بوده انجام داده  

ظور شرائط خاص هر تکلیف است مثالً استطاعت خاص براي حجّ ، در مقابل شرائط عامّه ،شرائط خاصه است که من

یا بلوغ ( رسیدن ) نصاب براي زکات ، یا وضو براي نماز ،کر بودن مقدار آب براي معتصم شدن (نجس نشدن با 

 مالقات با نجاست ) ، عدالت براي امام جماعت  ، ...اینها شرائط خاص هر تکلیفی هستند .

 و خاصّه ، شرائط وجوب تکلیفند اّما اسالم شرط صحّت تکالیف است .  شرائط عامّه توجّه :-

 ام وضعی نیستند شرائط احکام تکلیفیدحکیشرائط عامه و خاصه شرائط ه

 شرط عدم سفر براي روزه شرط واقعی است یعنی اگر نمی دانست واقعاً مسافر است -

 

درس و تعداد شاگردان و داشتن حاشیه بر عروه و کثرت فرموده اند تقلیید باید از اعلم باشد . اعلمیت به بیان -

تألیفات  و سابقه کارهاي علمی نیست .مالك اعلمیت احاطه بر منابع و ادلّه احکام و سرعت رد فروع بر اصول و 

 دقت و قلّت اشتباه در استنباط است . 



اید حوم حضرت امام یا آیت اهللا بهجت و بتقلید ابتدایی از میّت جایز نیست مثالً تازه بالغین نمی توانند مقلّد مر-

ازیکی از مجتهدین زنده که جامعه مدرسین اعالم کرده اند ،تقلید کنند . امّا بقاء بر تقلید میت را همه اجازه می دهند 

 و بلکه اگر اعلمیت میت احتمال می رود احتیاط در بقاست چون بعضی بقا را در این صورت الزم می دانند . 

میت باقی است هم می تواند به نظر میت عمل کند و  هم می تواند بنظر حیّ عمل کند امّا اگر به حیّ کسیکه بر -

رجوع کرد نمی تواند دوباره در آن مسأله به میت برگردد .مگر آنکه نظر میت موافق احتیاط باشد . با دو مثال مطلب 

 روشنتر می شود . 

کیلومتري وطنش رفت و آمد  50است و هر روز براي محل کارش به  مثالً کارمندي که  بر تقلید حضرت امام باقی

می کند هر سال روزه اش را افطار می کرده و بعداً قضایش را بجا می آورده ،چون امام اینگونه افراد را دائم السفر 

روزه  نند ) عمل کرد ونمی دانند . امّا امسال به فتواي مرجع فعلی (همه مراجع فعلی اینگونه افراد را دائم السفر می دا

 هایش را گرفت حاال دیگر نمی تواند در این مسأله به نظر حضرت امام عمل کند . 

مثال دیگر اینکه فردي مقلد مرحوم آیت اهللا فاضل بوده و تسبیحات اربعه را سه بار می گفته است (همه تسبیحات 

ابر احتیاط واجب سه بار را الزم می دانند )حاال اگر اربعه را یک بار کافی می دانند و تنها مرحوم آیت اهللا فاضل بن

امروز نمازش را با یک تسبیحات خواند فردا باز می تواند به نظر آیت اهللا فاضل برگردد چون نظر ایشان موافق 

 احتیاط است . چون با یک تسبیحات همه موافق نیستند امّا با سه دفعه همه موافقند . 

با نظر مرجعی که فعالً باید از او تقلید کند سازگار نباشد اگر با نظر مرجع  اگر مکلف طوري عمل کرده که-

دیگري موافق باشد کافی است و نیاز به تکرار ندارد چون باالخره یک فتوایی بر وفق آن وجود دارد مخصوصاً که 

دون بدن را می شسته (بامروز اعلمیّت هم چندان مشخص نیست . مثالً اگر قبالًدر غسل ابتدا سر و گردن و بعد کل 

توجّه به طرف و راست و چپ ) غسلهایش صحیح است چون منطبق برفتواي آیت اهللا سیستانی است هر چند فعالً از 

یا مثالً هفته اي یک روز سفر شغلی داشته و مقلد آیت اهللا مکارم هم بوده و هست ، ولی نماز  ایشان تقلید نکند .

هایش را  هم می گرفته  است ، در حالیکه بنظر آیت اهللا مکارم کثیر السفر نبوده و هایش را تمام می خوانده  و روزه 

را نمی گرفته است . چنین کسی می تواند نماز و روزه اش را قضا نکند باید نمازهایش را شکسته و روزه هایش 

ند . ثیر السفر می دانسته اچون برخی از فقها مثل حضرات آیات : صافی ، بهجت ، خامنه اي ، فاضل  و نوري  او را ک

بله اگر طوري عمل کرده باشد که با نظر هیچ فقیهی سازگار نباشد صحیح نیست مثل اینکه در این مثال در غسل کل 



بدن را بدون رعایت هیچ ترتیبی می شسته است گاهی اول سر و گردن گاهی هم اول بدن را و بعد سر و گردن را 

 می شسته است . 

 

 

 احکام آبها:

بها از نظر مقدار به دو دسته تقسیم می شوند : کثیر و قلیل . آب جاري آبی که از زمین می جوشد (مثل چشمه و آ

کیلو گرم (یا لیتر )باشد   و آب قلیلی  800وجب یا وزنش  43چاه ) و آب باران و آب کر یعنی آبی که حجمش 

 ب قلیل است .که به آب کر متصل باشد آب کثیر گفته می شود و در مقابل آن آ

آبها از نظر کیفیت دو قسمند:مطلق و مضاف . مطلق آبی است که ناخالصی نداشته باشد ، مضاف آبی است که با -

 غیر آب مخلوط باشد مثل چاي ، شربت ، آب میوه ، و مانند آن .

آب  م دارند ومعیار خالص و ناخالص بودن عرف است نه دقتهاي عقلی . بنابراین آبهاي کلر دار که رنگ شیري ه

دریا که شور است و آب رودخانه که هنگام سیل گل آلود است و آب قابلمه که کمی نمک و ادویه دارد  و آب 

طشت که در آن لباس آب کشیده اند و کمی تایدي است (قبل از پخت غذا ) و آب حوض که سبز شده همه 

در ماشین لباسشویی قبل از مرحله آبکشی از ماشین مطلقند اما آب خیار شور یا دوغ آب بنّایی و آب تایدهایی که  

خارج میشوند و  مانند آن مضافند  . اصوال ًموضوعات احکام ماکروسکوپی است نه میکروسکوپی .اگر به دقّت 

 عقلی بود بجز آب مقطر ، دیگر آب مطلق نداشتیم .

 

ابل با برخورد با نجاست نجس نمیشود در مقآبها از نظر اعتصام دو دسته اند : معتصم : و آن آب کثیر مطلق است که 

 جاستن، غیر معتصم است که با برخورد با نجاست نجس می شوند . آب مضاف و آب قلیل وآب کثیري که با 

 تغییر رنگ و بو و مزه داده ، اینگونه اند .

بی نفوذ می کند ) و آآب یا اصیل است یا غیر اصیل . آب غساله (باقیمانده آب در لباس یا هر چیزي که آب در آن 

 که از چیزهاي در حال شستشو ترشح می کند آب غیر اصیل است و غیر آن آب اصیل است . 



بعضی چیزها قابل تطهیر نیستند مثل چوبی که آب نجس در آن فرو رفته باشد .یا آب مضاف نجس شده (مگر  -

ن شور نجس آنقدر آب مطلق کثیر  به آآنکه از حالت اضافه در بیاید و مطلق شود ، مثالً شربتهاي نجس یا آب 

وصل شود که دیگر حالت آب ساده را پیدا کند . امّا اگر کمی آب کثیر به آن وصل کنند که هنوز وصف 

 شربت یا شور بودن باقی است پاك نمی شود )

براي تطهیر، رفع عین نجاست الزم است اگر چندین بار هم آب بکشند و عین نجاست باقی باشد چیز نجس  -

پاك نشده است .لذا در دستشویی براي تطهیر از بول هرچند دست کشیدن الزم نیست ولی اگر رطوبتهاي لَزِج 

 سر مجرا هست دست هم بکشد . و این رفع نجاست اگر ضمن آب کشیدن هم باشد کافی است .     

ي  لباس  ، از شستن خون  بر رو البته این نکته هم قابل توجه است که اگر رنگ یا بویی از نجاست بماند و مثالً بعد

 اگر رنگ خون بماند اشکال ندارد و الزم نیست کامالً بر طرف شود .

ترشحات هنگام شستن با آب کثیر پاك است اگر مثالً در حرمها موقع تطهیر ، اطراف را می بندند براي این است -

د آب را  با فشار روي زمینی که گوسفن که خیس نشود . بله اگر در ترشحات ، ذرّات نجاست باشد نجس است مثالً

ذبح کرده اند گرفته اند تا خونها را بشویند زمین شسته و پاك شده ولی ذرّاتی از خون همراه آب به اطراف   پاشیده 

 ، این قسمتها نجس شده است .                      

 

 فشار الزم ندارد ولی بنظر دیگران الزمچیزهایی که آب در آن نفوذ می کند بنظر برخی مانند آیت اهللا بهجت  -

و فشار در روایات نیست این آقایان فشار را  که  "عصر "دارد  ( چه با آب کثیر و چه با آب قلیل )البته لفظ 

الزم دانسته اند . البته فشار هم که بنظر  "غَسل"موجب می شود آب  در لباس ، کمی حرکت کند ، براي صدق 

. یعنی اگر سر شلنگ  فشار و مانند آنموضوعیت ندارد لذا در رساله ها هم فرموده اند  این آقایان الزم است ،

آب را بگیرند که  آب با فشار بیاید یا با پا روي فرش راه بروند ، یا فرش را کمی  روي زمین بکشند ، یا لباس 

یر کند براي تطهدر ماشین لباسشویی بچرخد و خالصه هرکاري که موجب شود  آب ،کمی در لباس حرکت 

 کافی است .



در ماشینهاي لباسشویی بعد از شستن و خروج آبهاي مضاف آب کر وصل می گردد و براي چند ثانیه هم  -

چرخش آب و لباسها هست و هم وصل آب بنابر این همان بار اول آب به همه جا می رسد و پاك میشود و اگر 

 باشند پاك میشود چون به این مقدار آب مضاف نشده است .   احیاناً هاله و مانند آن هم به لباسها اضافه کرده

در دستشویی، آب ، قلیل هم باشد یک بار کافی است اما در غیر آنجا براي  رفع نجاستهاي معمول مثل خون و  -

ادرار با آب قلیل دو بار و با آب کثیر یکبار  کافی است .مگر بنظر احتیاطی آیت اهللا سیستانی که با آب باران 

بدون قید قِلَّت و کثرت  "ماء"در روایات هر جا کلمه ( م دو بار الزم میدانند امّا این نظر هم قابل رجوع است .ه

آمده باشد و قرینه خاصی هم بر هیچکدام نباشد باید آب قلیل مراد باشد چون فرد غالب آن زمان همین بوده 

د چاه مستقیماً دسترسی بوده است آب باران هم است اگر جایی هم چاه بوده نه موتور آب بوده است نه به خو

در برکه ها و آب انبارها جمع و مورد استفاده قرار می گرفته است و معموالً از آنجا با ظرف آب بر می داشته 

 اند که آب قلیل میشده ، هر چند خود آب انبار کثیر بوده است . )

اگر قسمتی هم  حتی و .متصل نباشد و قلیل باشد حتی اگر به کر آبی که از فالش تانک ترشح کند پاك است  -

سر است نجس باشد چون احتمال دارد این قطرات آب بر روي قسمت پاك برخورد کرده و بعد که پشت 

، یا اصالً مستقیماً از فالش تانک ترشح شده باشد که آب داخل آن هم پاك بوده است . بله اگر ترشح شده 

ورت و ترشح کرده ، در اینصه و به قسمت نجس هم اصابت کرده و بعد به ایقین کند که این آب مستقیم نبود

 نجس  شده است . 

اساساً در مسأله نجاست و طهارت باید بدانیم مثل  رکعات نماز نیست که ظن و گمان حکم یقین دارد . بلکه  -

نمی دانند یا نمی  درصد هم حکم شک را دارد . و این چیزي است که وسواسی ها 99گمان ، حتی گمان باال و 

باقر درچه اي فرموده بودند شارع یکی از اساتید می فرمودند مرحوم آیت اهللا آقا سید محمد خواهند بدانند . 

 روزي چند تُن نجاست به خورد مردم می دهد !»کل شیء لک طاهر « مقدس  با قاعده 

و  باید هر چیزي را نجس می دانستیمالبته این شوخی یا شبه شوخی است .اما فکر کنیم اگر این قاعده نبود 

 زندگی مختل می شد .

یکی از اساتید می گفتند در نجف به امام عرض کردیم : ما نمی توانیم به شما اقتدا کنیم چون عباي شما پر از  -

 هم خیلی سگ تردد دارد .سگ هم نجس العین است . !کوچه هاي نجف درگل شده و 



ار ضعیفی وجود دارد که این گلهایی که پشت عباي من است از آن گلهایی امام فرمودند : همینکه احتمال بسی 

 ، نمی توانم حکم به نجاست عبا بدهم . باشد که پاي سگ به آن نخورده 

ارید دست تر به دستگیره هاي درِ اطاقها می گذ و باز نقل شده که به ایشان در نوفل لوشاتو گفته بودند چرا شما

ت کفار بوده و شما هم اهل کتاب را نجس می دانید ؟ امام فرموده بودند همینکه یقین با اینکه اینجا محل سکون

 نداریم که آنها دست تر به دستگیرة در گذاشته باشند نمی توانیم بگوییم نجس است .  

به همین دلیل است که فرموده اند : نوزاد و کودك و دیوانه و بچه غیر ممیز هم پاك هستند حتی اگر همین 

 ون از دستشویی بیرون آمدند و شما هم یقین دارید که احکام نجاست و طهارت را بلد نیست . اکن

پیرمردي  در حالیکه حوله یا لنگی روي سرش انداخته بود از گرمابه وارد  می گویند : در حمام عمومی در قم 

 ه آب کر وصل استکوچکی که در ورودي رختکن قرار دارد و برختکن شد بدون آنکه پایش را در حوضچه 

آب بکشد ! همه مخصوصاً حمامی بشدت ناراحت شدند و داد وبیداد کردند . پیرمرد گفت مگر گرمابه نجس 

مپو که ااست ؟ گفتند آخر اینجا دستشویی هست در حمام صابون و شامپو زده اند . پیرمرد گفت صابون و ش

بگوییم  خودش را شسته و رفته پس نمی توانیم نجس نیست اگر هم کسی قبل از گرمابه به دستشویی رفته البد

نجس است .!  بعداً وقتی پیرمرد حوله را کنار زد دیدند حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي مؤسس حوزه علمیه 

 قم است . ! 

در اولین سفر که براي کارآموزي عمره مشرف شده بودیم می دیدیم که در مطاف یا مسعی خون ریخته و  -

مردم هم با آن تماس می گیرد و مأمورین هم با آبهاي مضاف و قلیل زمین مسجد و مسعی را می  پاي بسیاري از

. اما با این حال همه فقها گفته اند تا یقین به تماس بدن یا لباستان به عین نجس پیدا نکرده اید پاك است شویند 

  پاك است اما حضرت عباسی نجس. یکی از  روحانیون  همسفرمان با ناراحتی شدیدي می گفت بله انشاءاهللا

 است !  در آنجا براي ایشان همین توضیح را بیان کردم و تا حدودي آرام شد . 

 ن مضمون را به سرپرست محترم بعثهدر  یکی دو سال گذشته در مکه یا مدینه  همین مطلب یا مطلبی به همی

ید ! یکی از علماي معروف قم به مدینه عرض کردم ، ایشان هشدار دادند که مبادا توي این چیزها باریک شو

 آمد و بعد  بخاطر همین وسوسۀ نجاست بدون آنکه مکه مشرف شود به ایران برگشت .



حاال عمره مستحب است اما نگارنده کسی را می شناسد که مستطیع است ولی بخاطر همین افکار و نجس 

هاي در تماسرر به کسانی برخورد کرده ام ( حج را ترك کرده است . همچنین بطور مک!  دانستن مسجد الحرام 

تلفنی در پاسخگویی  یا حضوري )  که نماز را کنار گذاشته اند . یک وقت دختري تماس گرفت و گفت من 

حتی کلید و پریزها را هم آب می کشم و در منزل در طبقه مجزا  از پدر و مادرم زندگی می کنم چون آنها و 

هم نمی خوانم چون براي هر نماز می بایست همه لباسهایم و انم  و نماز همه زندگیشان را هم نجس می د

 فرشهاي خانه را می شستم !

براستی باید به شیطان دست مریزاد گفت که با دین ،انسان را از دین خارج می کند . ! شیطان تا بتواند با گناه ، 

 ان را منحرف و بی دین می کند . انسان را منحرف می کند اما اگر نتوانست از راه دین و عبادت انس

وسواس به اتفاق همه فقها حرام است و چون تکرار می شود گناه کبیره است . و از این جهت که وسواسی کار 

زناکار ، خودش را بد می داند از خودش بدش می آید و خودش را بد نمی داند از زنا و قتل بدتر است . چون 

خودش و کار خودش را خوب و  ،کند اما وسواسی است عاقبت توبه  ممکن گاه در خلوتها گریه می کند و

 خودش را بهترین میداند کارش را گناه نمی داند که بخواهد توبه کند . 

 با توجه به وضع صدر اسالم که :چند سال قبل  مرجع بزرگوار حضرت آیت اهللا زنجانی به نگارنده فرمودند 

لیل سر و کار داشتند و نجاست و طهارت را هم رعایت می کردند ، ما آب کر و کثیر جایی نبود و همه با آب ق

برطرف شدن  عین نجاست را مطَهِر بدانیم و آب قلیلِ مالقی با نجاست را نجس ندانیم ( مثل آب کر ) و باید 

اید  ب واسطه در نجس را نجس ندانیم یعنی فقط مالقی مستقیم با عین نجاست را متنجس بدانیم .بعد فرمودند القل

 یکی از این سه مطلب را بپذیریم ومرحوم میرزاي شیرازي بزرگ  هم همین را فرموده بوده اند .

درسشان در نجف به همین نظر رسیدند که برطرف شدن  و یکی از اساتید می فرمودند مرحوم حضرت امام در 

 عین نجاست مطهِر است . 

یر یا غسل فقط با آب کر ممکن است و مقیدند حتماً جالب است که بعضی از وسواسی ها تصور می کنند  تطه

الیکه در در حبه جایی بروند که حوض یا خزینه داشته باشد و حتی دوش را هم با اینکه کر است قبول ندارند . 

عصر معصومین علیهم السالم آب کر در دسترس نبوده است . می گویند از آقایی که وسواس داشت  پرسیدند 

که حوض نداشته وارد شده است چکار کنیم ؟ جواب داده بود : شما باید پاي سگ را آب سگ وارد خانه اي 

 بکشید . !!



بله برخی از افراد هم  تفریط می کنند و از آن طرف افتاده اند و از چیزهاي یقیناً نجس هم پرهیز نمی کنند . که 

رهیز نکردن از نجاست در دستشویی این هم درست نیست . در روایات آمده است : یکی از اسباب عذاب قبر پ

ابالی مسأله نمی دانند مثالً نمی دانند که سگ نجس العین است و قابل تطهیر نیست و است . برخی از این افراد ال

اگر در دریا هم بیفتد پاك نمی شود ، و راحت با آن سر و کار دارند و می گویند ما آن را چند بار در حمام با 

 ایم .!شامپوي خودمان شسته 

رستار  تعدد الزم نیست ، یا مادر یا زن پبول پسربچه شیرخوار  براي تطهیر لباس از یا شنیده اند که بنظر مشهور

در صورتی که تطهیر یا تعویض لباس نجس برایش مشقت داشته باشد اگر یک بار لباسش را تطهیر کند کافی 

ست چه دختر چه پسر نجس نیست . در حالیکه اینطور نیاست ،  بعد نتیجه گرفته اند که اصالً بول بچه شیرخوار 

 و بول مطلقا نجس است . 

اساساً افراد معتدل در نجاست و طهارت اندکند و معموالً یا افراطی هستند و وسواسی یا تفریطی هستند و الابالی 

! 

د حتی س نمی شواگر یقین داریم جایی از فرش نجس است اگر پاي ما به قسمتهایی از فرش اصابت کرد نج -

به قسمت نجس هم تماس گرفته است ، با اینکه مورد موردِ شبهۀ محصوره اگر احتمال زیادي هم بدهیم که 

است ،چون قاعده طهارت ( کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر ) حاکم است . بله اگر بخواهیم فرش پاك 

 بکشیم . شود باید همه آن قسمتهایی راکه احتمال نجس بودن می دهیم آب 

اگر  کفشور حمام یا آشپزخانه گرفت و آب جمع شد آبهاي جمع شده پاك است . چون حداقل این احتمال  -

وجود دارد که این آبهاي جمع شده با فاضالب تماس نداشته باشد و رد نشدن آب بخاطر مانعی در بین راه 

 .باشد

یلی همینکه احتمال  خفضله موش است ،  ی بینیماگر احتمال زیادي هم بدهیم که چیز سیاهی که در برنجها م -

 فضله سوسک یا مارمولک است برنجها پاك است و تحقیق هم الزم نیست .آشغال یا ضعیفی بدهیم که 

س کرد الزم نیست به صاحبخانه یا میهمان بگوییم یا اگر در تاکسی و اتوبوس ما جایی را نج اگر مثالً بچۀ -

فقط خودمان اجتناب می کنیم . بله اگر ضرر مالی به طرف وارد شود باید به او خبر بودیم ، به راننده بگوییم . 

دهیم ( مثالً فرش یا مبل رنگ بدهد ). یا اگر در مسجد بودیم ( غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی اهللا علیه 



د خبر بای )می کنند نه تطهیر فقط تمیز آنها هم مأمورین ِ و آله ، چون در این دو مسجد قدرت بر تطهیر نداریم 

بدهیم تا براي تطهیر اقدام کنند . حتی اگر جریان مربوط به چند سال پیش باشد . بله اگر یقین داشته باشیم که 

فرشها را تعویض یا تطهیر کرده اند الزم نیست خبر بدهیم .  ( اما حرمهاي معصومین علیهم السالم را فقها 

عده چون دلیل بر وجوب اعالم یا تطهیر نداریم  و نمی توان حرم را با مسجد متعرض نشده اند ولی علی القا

 قیاس کرد باید واجب نباشد نه اعالمش نه تطهیرش . بله نجس کردن حرمهاي شریفه عمداً حرام است  )

جس ناگر خوراکی نجس شد اگر ما می خواهیم آن را در اختیار کسی قرار بدهیم تا بخورد باید به او بگوییم  -

است . لذا اگر سر سفره غذا یکی از میهمانان فهمید غذاها نجس است فقط باید خودش نخورد اما الزم نیست به 

 دیگران بگوید . اما اگر میزبان متوجه شد باید به مهمانها خبر دهد .

رموده تیاط فشما در اختیار کسی می گذارید  تا با آن نماز بخواند  ،برخی از فقها احکه در مورد لباس نجسی 

 اند که به او خبر دهند که لباس نجس است . 

اگر قرآن یا اسامی مقدسه در دستشویی افتاد اگر امکان داشت باید  آن را خارج کنند اما اگر امکان نداشت  -

فرمودند و مطابق قاعده هم هست ، همین قدر که فقها چیزي متعرض نشده اند ولی آنطور که دفاتر آقایان 

بریزند که یقین کنند رد شده است می توانند از دستشویی استفاده کنند . آن مسأله اي که در رساله  مقداري آب

 ربوط به دستشویی هاي زمان سابق است که فاضالب آن در چاهی جمع می شد . ها فرموده اند م

اما الزم نیست  ندقبله است خودش نمی تواند از آن استفاده کرو یا پشت به ، اگر کسی یقین کند دستشویی  -

به دیگران بگوید چون از موضوعات است . این وضعیت در هتلهاي مکه و مدینه و مخصوصاً مکه زیاد اتفاق 

می افتد اما چون نه تحقیق الزم است ( تحقیق کند که بفهمد رو به قبله است یا نه ) و نه گفتنش به دیگران ، به 

انیون محترم کاروانها بگویند که اصالً این مسأله را در کاروان بعثه مقام معظم رهبري پیشنهاد کردیم به روح

مطرح نکنند و اگر کسی هم به این مشکل برخورد کرد و از آنها مسأله پرسید از او بخواهند که موضوع را براي 

 دیگران مطرح نکند .این پیشنهاد را پذیرفتند و ظاهراً به بعضی از روحانیون هم گفتند . 

حرمت نیست اشکال ندارد همینطور همراه داشتن انگشتر  قرآن در دستشویی چون مصداق هتک همراه داشتن -

یا گردنبندي که اسامی مقدسه بر روي آن است ( البته اینها نباید تماس مستقیم با بدن داشته باشند که می توان با 

تک تطهیر می کند ، چون هم هچسب شفاف هم مانع این تماس شد ) . بله اگر انگشتر در دستی باشد که با آن 

 است هم نجس میشود ، جایز نیست . 



خالکوبی اسامی مقدسه بر بدن با اینکه  انسان همیشه طاهر نیست علی القاعده نباید اشکال داشته باشد چون  -

زیر پوست است . مگر آنکه کسی بگوید عرفاً روي پوست حساب می شود . در هر حال براي اطمینان باید 

 کنیم .  استفتاء

تعفیر (خاکمال کردن  قبل از آب کشیدن ) کاري است که عالوه بر آب کشیدن الزم است ولی این کار فقط  -

در  یک مورد است آن هم تطهیر ظرفی که آب دهان سگ به آن رسیده یا سگ از آن آب یا غذا خورده است 

یگر بخورد یا چیزي به قسمتی از بدن سگ . امّااگر مثالً آب دهان سگ به ساك یا به زمین یا لباس یا هرجاي د

 بخورد و  تر  باشد ( یا بدن سگ  تر باشد ) تعفیر الزم نیست .

نجاست را در بدن یا لباس یا  -1:  در چند مورد برطرف شدن عین نجاست موجب پاك شدن است -

ت برطرف یکه عین نجاسملزومات زندگی کسی ببینیم و بعد از او غایب شویم و بعد دوباره او را ببینیم در حال

 -2شده باشد و احتمال بدهیم  آب کشیده است براي ما پاك است و نیاز نیست به آب کشیدنش یقین کنیم . 

عین نجاست در داخل -3عین نجاست به کف کفش  یا پا رسیده باشد و با راه رفتن بر روي زمین برطرف شود .

و سپس محو و برطرف شود. بله اگر خون به لبها رسید باید  با بدن پیدا شود مثالً داخل بینی یا دهان خون بیاید 

نجاست روي زمین یا دیوار و درخت و فرش  -5عین نجاست بر روي بدن حیوان باشد .  -4آب تطهیر شود . 

شرابهاي  -5چسبیده به زمین باشد و بعد برطرف شود و تر شود و با آفتاب ( ولو از پشت شیشه )خشک شود . 

ه سرکه تبدیل شود سرکه ها و ظرف و درپوشش همه پاك میشوند .( اگر جایی از بدن خون آمد درون خمره ب

 و بعد خونها تبدیل به چیز دیگري شود خود خون پاك است ولی جاي خون باید آب کشیده شود . )

 در بحث واسطه در نجاست بحث مربوط به برخورد با متنجس است نه عین نجس . اگر با عین نجس برخورد -

 کند که همان واسطه اول است حتی اگر ده تا چیز پاك به آن بخورد همه واسطه اول است .  

مراد از کافر در بحث نجاست ، کافر کتابی است کفار غیر کتابی ( غیر ذمی ) به نظر همه نجس هستند . و بحث  -

ت . شان با مسلمان جایز نیسازدواج با کافر هم مربوط به کفار ذمی است و الّا کفار حربی به هیچ شکل ازدواج

یهود و نصاري و زرتشتی ها اهل کتاب یا ذّمی نامیده میشوند و کفار دیگر مثل بهایی ، بودایی ،کمونیست ، 

مرتد فطري و ملّی ،غالی ، ناصبی ، توهین کننده ( عالماً عامداً  نه از روي عصبانیت )به اهل بیت علیهم السالم یا 

اگر توجه داشته باشد که انکارش بازگشت به انکار نبوت دارد ،کافر حربی  مقدسات ،  منکر ضروري دین

نامیده میشوند هر چند در جنگ با مسلمانان هم نباشند .  اهل سنت و وهابیون صوفیه یا اهل حق که نماز نمی 



ند اما اگر تخوانند یا فقط سه روز روزه میگیرند اگر فقط انحرافاتی از این دست داشته باشند مسلمان فاسق هس

 عقائدشان باطل باشد کافر هستند . 

اگر زن مسلمان شد باید فوراً شوهرش هم مسلمان شود یا از او جدا شود . کاري هم از دست کسی ساخته  -

نیست که مثالً حاکم شرع اجازه دهد هم کافر بماند هم همسر این زن مسلمان . فقط کاري که می شود کرد این 

ین حکم را نگوییم چون از موضوعات است و در موضوعات تکلیف امر و نهی نیست است که به زن مسلمان ا

 .فقط به او سفارش کنیم هر چه زودتر شوهرش را به اسالم ترغیب کند . 

کشمش و خرما اگر دم بکشد یا وسط شیرینی قرار داده شود یا در روغن داغ جلز ولز کند با خامش فرقی ندارد  -

کوفته و دلمه قرار گیرد یا در روغن جوشان قرار گیرد فقط بنظر احتیاطی آقایان اراکی  امّا اگر در سوپ یا میان

 و بهجت باید از آنها اجتناب کرد و بنظر دیگران اشکال ندارد . 

آب میوه ها اگر جوش بیاید اشکال ندارد مگر آب انگور . حتی آبغوره و سرکه هم که مربوط به قبل و بعد  -

ن اشکال ندارد . آب انگور تا جوش آمد دیگر قابل خوردن نیست و باید دو ثلث از انگور است جوش آمدنشا

حجمش با حرارت کم شود (شیره شود ) تا حالل گردد . پس نمیتوان به غذا هنگام پختن آب انگور اضافه کرد 

ک میوه ه تیا اگر یقین کنیم که آب میوه هاي بسته بندي شده جوش آمده اند دیگر نمی توان آب انگور را چ

باشد چه چند میوه  مصرف کرد .( مدیر تولید یکی از کارخانه ها می گفت حتماً باید هر آب میوه اي قبل از 

 بسته بندي جوش بیاید و الّا قابل نگهداري نیست ).

کوسه ماهی هم که در بازار با نام ماهی کولی فروخته میشود خوردنش جایز نیست چون آقایان حلّیت آنرا  -

ه داشتن فلس ( پولک ) کرده اند و کارشناسان هیچکس به طور صریح و قاطع بر فلس داشتن این نوع از منوط ب

ماهی تصریح نکرده اند . ماهی خاویار هم همینطور است  یعنی باید فلس دار بودنش محرز شود تا خودش یا 

 معموالً کسی مصرف نمی کند . خاویارش قابل خوردن باشد منتها با قیمت بسیار باالیی که  ( خاویار )دارد 

از محصوالت دریا فقط ماهی فلس دار و میگو ( ملخ دریایی ) حالل است بقیه محصوالت هرچند پاکند امّا  -

خوردنشان حالل نیست بنابر این خوردن هشت پا ، صدف ، ماهی مرکب ، خرچنگ و ... جایز نیست هرچند 

 شناسان شاه میگو باشد خوردنش جایز است . خواصی هم داشته باشد . بله اگر خرچنگ بنظر کار



 داخل  زینت ومثل خرید و فروش محصوالت دریایی حرام اگر منافع دیگري غیر از خوردن داشته باشد ( -

 )  اشکال ندارد .انداختنآکواریوم  

 اگر غیر از کفن میت مشمع و پالستیک هم دور ش هست الزم نیست آنها را باز کنند . -

مستقیماً توسط خود انسان انجام گیرد و امکان انجام آن توسط دیگران و نایب گرفتن نیست همه عبادات باید  -

کسی . یعنی اگر و طواف و نماز طواف براي زن حائض مقدمات عبادات  عبادات مستحبی و  مگر حج و

ات براي در زمان حینرفت و بعد بدلیل بیماري یا فقر از انجام حج ناتوان شد واجب است  مستطیع شد و حج

هم اگر قبل از طواف حائض باشد و فرصت  زن  حائضو   خودش نایب بگیرد تا برایش حج بجا آورند .

که صبر کند تا پاك شود باید براي طواف و نماز طوافش نایب بگیرد . گاهی هم نیاز  ( در حج یا عمره )ندارد

د اك شد و از منی برگشت خودش طواف کننیست و میتواند حج تمتعش را به حج اِفراد مبدل کند و بعدًا که پ

یعنی انسان می تواند نایب بگیرد که برایش تبرعاً(بدون اجرت) یا استیجاراً ( با اجرت )  وعبادات مستحبی. 

 بجا آورند ( بعضی فقها مثلو انفاقهاي مستحبی  نماز و روزه و حج و زیارت و طواف مستحبی و تالوت قرآن 

 واف مستحبی را به نیابت از کسیکه  خودش در مکه حضور دارد مشروع نمی دانند )آیت اهللا فاضل ره انجام ط

و مقدمات عبادات هم مثالً کسیکه براي انجام وضو و غسل و تیمم نیاز به کمک دارد باید نایب بگیرد تا او را  

ات مالی اجبکمک کنند یا اگر در نشست و برخاست در نماز یا رساندن خمس و زکات به مستحقش یا دیگر و

 .به اهلش نیاز به کمک داشته باشد باید نایب بگیرد و این امور را انجام دهد 

ته بشود نیت نماز بکند ولی نیت  با وضوشدن نداشوضو خیلی قبل از وقت در صورتی جایز نیست که  -

یلی هرچند خمنظور مسأله ... رساله هم همین است . امّا چنین چیزي ممکن نیست پس وضوي قبل از وقت  باشد

به وقت مانده باشد جایز است .توضیح آنکه اگر شما مثالً به هر قصدي از خانه بیرون بیایید ( قصد خرید ، دیدار 

عنی ی را دارید اقوام ، رفتن سرکار و ...) قصد اولیه شما بیرون رفتن از خانه است و بعد قصد کارهاي دیگر 

د امّا قصد بیرون رفتن از خانه را نداشته باشید . در وضو هم امکان ندارد قصد کارهاي دیگر را داشته باشی

همینطور است هر کس براي وضو و غسل به سمت آب می رود در درجه اول می خواهد با طهارت شود و بعد 

میخواهد نماز یا قرآن بخواند یا دست روي قرآن بکشد و مانند آن . گاهی هم هیچیک از آن قصدهاي دیگر را 



امکان ندارد کسی قصد نماز داشته باشد اما  .اً می خواهد با وضو ( یا با غسل ) و با طهارت باشدندارد و صرف

 قصد با طهارت شدن نداشته باشد . 

اگر قبل از وضو توجه به آب کشیدن جاي سرنگ( که خونی شدن پنبه روي آنرا دیده بوده) ،نداشته همینکه  

  براي وضو آب ریخته پاك شده است .

و  و از صورتش آب گرفت بعد از مسح تصور کرد دستش خشک بوده و آب کافی براي مسح نداشته اگر  -

بوده واقعاً خشک نکرد اشکال ندارد چون اگر واقعاً خشک بوده که تکلیفش همین بوده و اگر مسح را تکرار

اي نیست که پ این کار یک کار اضافی بوده که ضرري هم براي وضو نداشته است . و در این مسأله فرقی،

راست باشد یا پاي چپ ولی اگر این اتفاق در مسح سر بوده ، احتیاطاً وضو را تکرار کند چون اگر واقعاً جاي 

مسح ( یا کف دستش ) تر بوده  وقتی از صورتش آب گرفته حکم آب خارج را داشته ، حاال اگر همینجا وضو 

خارج تماس گرفته ، مسح پا را کشیده ، وضو اشکال پیدا  تمام شده بود مشکلی نبود اما چون با این دستِ با آب

 کرده است . 

 احکام بانوان 

 استحاضه  -5نفاس  -4حیض  -3 طهر مشکوك  -2طُهر یقینی  -1بانوان پنج حالت دارند : 

سالگی است اما بقیه حاالت از آغاز تا پایان عمر ممکن است . البته نفاس  60سالگی تا 9حیض محدود بین 

بعد از زایمان است و معموالً خانمها بعد از یائسگی حامله نمی شوند محدودیت نفاس هم عمالً مانند چون 

 حیض است .

خانم قبل از بلوغ و بعد از یائسگی که هیچ خونی نبیند در حال طهر یقینی قرار دارد .در این  طهر یقینی :

ت یا یقین کند خون نیست ، یا شک کند خون اسحالت تکلیفش با مردان فرقی ندارد . اگر خانم لکی ببیند که 

 نه، یا لکی ببیند که یقین دارد خون زخم ( جروح و قروح ) است ، در همه این موارد حکم طهر یقینی را دارد .

بله اگر یقین کند خون است ولی یقین هم دارد که خون زخم است نه استحاضه و حیض این طهر یقینی هست 

 شیدن براي نماز دارد ..ولی تکلیف تطهیر و آب ک



: اگر خانمی بین ایام حیض پاك شد ولی احتمال ادامه لک دیدن را بدهد این طهرش  طهر مشکوك

مشکوك بین حیض و طهر است . و اگر لک به غیر صفت حیض دید حالت مشکوك بین حیض و استحاضه 

ه در خون بودنش شک دارد است ( استحاضه نسبت به حیض حالت طهر حساب می شود ) . و اگر لکی دید ک

در ایام حیض سه روز اول ، استمرار خون هست اما بعد از سه  است که حکم طهر یقینی دارد . یطهر مشکوک

ند می گویند  و بعد دوباره لک ببی» نقاء متخلل « ممکن است یک یا چند روز کامالً پاکی باشد که به آن  روز 

اید و زن ب ن روزهاي نقاء متخلل بنظر مشهور در حکم حیض است تا پایان حیض که کامالً پاك می شود . ای

یت قضا کند اما بنظر آپس اگر خانمی در این ایام روزه گرفته باطل بوده و باید محرمات حیض را رعایت کند 

اهللا مکارم در حکم طهارت است و زن باید غسل کند و به وظائف طاهر عمل کند و روزه هایش صحیح بوده 

 است . 

اگر چه براي خون حیض صفاتی گفته شده مثل خروج با سوزش و ... اما اینها مهم نیست چون گاهی  :ض حی

به اصطالح نرخ شاه عباسی و خیلی مهم است و  شرط سهم نیست ولی حکم به حیض می شود . این عالمتها ه

یش از ده ، دوم اینکه بحتمی آن است که اگر هر کدام نباشد حیض نیست : یکی اینکه از سه روز کمتر نیست 

 روز نیست، و سوم اینکه بین حمام قبلی و حیض جدید باید حد اقل ده روز فاصله شود .

از خانمها زیاد بودن خون را نشانه حیض می دانند اما اینطور نیست  ممکن است حیض به مقدار قطره یا خیلی 

 . رگه اي از خون باشد و غالباً (مخصوصاً در شروعش) همینطور است

اگر کسی حیضش مستقیم ( منظم ) بود و هر ماه سر وقت معین و به تعداد معین ( یا الاقل از یکی از این دو 

روز خون با عالئم سه گانه  8بیاید که حکمش روشن است . مثالً خانمی که هر ماه در نیمه ماه بمدت جهت ) 

اوت ، مختلف بود عادت ماهانه اش آن عددي روز است . و اگر در ماههاي متف 8فوق می بیند عادت ماهانه اش 

روز و ماه  8روز ، ماه سوم  6روز ماه بعد هم  6است که در دو ماه پی در پی مثل هم باشد مثالً اگر یک ماه 

روز است . و اگر هیچ ماهی مثل ماه قبل نبود باید عادت خویشان خود مثل  6روز بود عادت این خانم  7چهارم 

ه و عمه اش را عادت خود قرار دهد . و اگر خویشانی ندارد یا به آنان دسترسی ندارد یا آنان خواهر و مادر و خال

 خود قرار دهد . روز را عادت  7هم عادت منظمی ندارند ، دلیل خاص داریم که فرموده اند 

میشوند  روزه پاك 7دیگر عادت ماهانه منظمی مثل قبل ندارند گاهی  خانمها معموالً چند سال که میگذرد -

روزه  و گاهی هم از ده روز می گذرد . این خانمها اگر عادتشان از ده روز گذشت  10روزه گاهی  8گاهی 



باید به مقداري که قبالً عادتشان بوده را حیض قرار دهند و یقیه را استحاضه . و اگر زیر ده روز پاك شدند 

روز پاك شد و 7روزه بوده ، این ماه هم سر  7 همان مقدار تماماً حیض محسوب میشود مثالً خانمی که غالباً

حالت ،طهر مشکوك است باید دوباره غسل کرد و نماز و روزه اش را شروع کرد و روز نهم لک دید این 

،و کارهاي حرام بر حائض را ترك کند غسل کند( حتی اگر مقدار خون کم باشد ) به نیت حیض و استحاضه 

ل مستحاضه را هم انجام دهد ( جمع بین تروك حیض و وظائف مستحاضه ). و نماز مستحبی هم نخواند و اعما

بعد در روز دهم اگر پاك بود که هیچ و اگر لک دید دوباره همان کارها را تکرار کند تا روز یازدهم . این روز 

هم تا یازدهم سرنوشت ساز است ( روز دوازدهم به بعد مهم نیست همین روز یازدهم مهم است ) اگر روز یازد

روز همه حیض بوده و روزه هایش را باید قضا کند ولی اگر روز  7غروب کامالً پاك بود آن روزهاي اضافه بر 

روز تماماً استحاضه بوده و  7یازدهم لک دید حتی اگر فقط در باطن و خیلی هم کم باشد ، روزهاي اضافه بر 

دوازدهم به بعد هم اگر لک ببیند که قطعاً ز نماز و روزه هایش هم صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد . رو

روزهاي قبل تأثیري ندارد . البته روز یازدهم هم قطعاً استحاضه است اما   خون استحاضه است و در تعیین نوع

 روزهاي قبل تأثیر دارد . تعیین نوع خون همانطور که توضیح داده شد در

و شیردهی هم حائض شوند و خونی با شرائط سه گانه فرموده اند : شرعاً ممکن است  خانمها در بارداري -

ببینند ولی در عمل شنیده نشده است که خانمی چنین وضعیتی پیدا کنند . در حاملگی که ممکن است لک 

ببینند که فوراً هم باید به پزشک مراجعه کنند در شیردهی هم ممکن است لک مختصري در زمانی کوتاه ببینند 

 که استحاضه است . 

ی که خانمها هنگام زایمان یا سقط جنین می بینند خون نفاس است . خون نفاس در همه احکام خون س :نفا

حداقل دارد که  ،انند خون حیض است فقط با این تفاوت که خون حیضماز واجبات و محرمات و مکروهات 

مثل حیض است  حتی ممکن است یک لحظه باشد اما در طرف اکثرحداقل ندارد و  نفاس  سه روز است ولی

یعنی محدوده اش تا زمان عادت ماهیانه است و بیشتر از ده روز نمی شود . بله اگر خانمی عادت ماهانه اش ده 

روز است  14، این خانم مدت نفاسش روز  سقط کند  مثالً چهار جنینی بصورت قطعه قطعه در طی روز باشد و

س هر کدام جداگانه حساب می شود البته از روز دهم روز خارج شده و نفا 4چون اجزاء بچه  بتدریج در طی 

 .به بعد احتیاط کند .

 



 

استحاضه بنظر همه سه قسم است بجز آیت اهللا مکارم که ایشان استحاضه متوسطه را هم قلیله می  :استحاضه 

مستند  ق ایمیلیدانند و به دو قسم قلیله و کثیره قائل هستند . و علیرغم تماس مکرر با دفترشان و استفتاء از طر

نظرشان معلوم نشد با اینکه روایت در این مسأله هم صحیح است هم ظاهر الدالله و هم معمول به اصحاب قدیماً 

 و حدیثاً.!

است که خون فقط ظاهر پنبه را آلوده کند . ( براي آزمایش و تعیین نوع استحاضه یا  آناستحاضه قلیله 

 ه داخل شده و کمی صبر کنند).اطمینان به وجود یا عدم خون  باید پنب

 آن است که خون به داخل پنبه هم فرو رود .استحاضه متوسطه 

 آن است که خون از داخل پنبه هم به طرف دستمال روي آن می رسد .استحاضه کثیره 

اگر کامالً پاك است وهیچ خونی حتی در باطن وجود ندارد که با یک وضو می تواند هر دو نماز را هنگام نماز 

بجا آورد . اما اگر خون هست  هر کدام از سه قسم استحاضه که باشد ،باید هم تطهیر کند هم دو وضو  بگیرد 

یکی براي نماز اول و دیگري براي نماز  دوم. ( یا در طواف یکی براي طواف و دیگري براي نماز طواف) و اما 

د و اگر ن نماز قبل تا نماز فعلی حساب کنوظیفه غسل به این ترتیب است که باید وضعیت خود را در فاصله بی

چند نوع استحاضه داشته باالترینش را بگیرد مثالً هنگام مغرب می بیند از ظهر تا غروب اول کثیره بوده بعد قلیله 

بعد متوسطه ، در این حالت غسل می کند به نیت استحاضه کثیره . بعد براي نماز صبح اگر از مغرب تا صبح 

که معمولی نماز می خواند اما اگر قلیله است براي نماز تطهیر هم می کند و اگر  متوسطه یا  کامالً پاك بوده

کثیره است یک غسل استحاضه هم می کند . بعد هنگام ظهر بررسی می کند اگر  از صبح تا ظهر کامالً پاك 

ماز ط وظیفه تطهیر براي نبوده است که بطور معمول نماز می خواند و اگر قلیله بوده و االن هم قلیله است فق

ساعت گذشته هم کثیره نشده همان غسل نماز قبل کافی است و اگر کثیره  24دارد و اگر متوسطه است و ظرف 

 است یک غسل هم انجام می دهد . و به همین ترتیب روزها و نمازهاي دیگر را ادامه می دهد . 

ه غسل هست ز فعلی کثیره بوده باید غسل کند ، این وظیفینکه گفتیم اگر در فاصله نماز قبل تا نماا چند نکته : 

حتی اگر فعالً کامالً هم پاك باشد چون استحاضه مثل حیض وجنابت ، حدث است و رفع آن  به غسل است نه 

 به پاك شدن از خون .



 هرجا گفتیم غسل الزم است چه در حیض و نفاس چه در استحاضه ، وضو هم الزم است فقط بنظر آیت اهللاو 

 و فرقی نیست که اول وضو بگیرد بعد غسل کند یا بر عکس، ولی بهتر آن است که اول وضو بگیرد .مکارم 

هر جا گفتیم غسل الزم است آمدن خون در اثناء غسل یا در اثناء نمازها یا در بین دو نماز اشکال ندارد و و 

 وظیفه جدیدي را پیش نمی آورد .

 غسل برایش ضرر یا حرج داشته باشد بدل از غسل تیمم می کند . هر جا گفتیم غسل الزم است اگر  و

هر جا باید دو وضو می گرفته و نگرفته،  فقط باید نمازهاي  دوم ( عصر یا عشاء ) را قضا کند و قضاي و 

نمازهاي اول ( ظهر و مغرب) الزم نیست . همچنین  فقط باید نماز طواف را تکرار کند  ( اگر فقط براي طواف 

 گرفته است )و اعاده طواف الزم نیست .  وضو

 این وظیفه مستحاضه بود نسبت به نماز و اما نسبت به روزه هم که در بخش صوم مالحظه می فرمایید . -

 المعلیهم الس هیئت امناء مسجدي  کیسه هایی براي کفش دوخته اند و نام مسجد را که نام یکی از ائمه اطهار -

ار اگر هتک حرمت نباشد که هیچ . اما اگر بنظر عرف هتک حرمت باشد ، نه است روي آن نوشته اند . این ک

 هتک بودن توجه نداشته عمل بانیان و نه عمل نمازگزاران هیچکدام حرام نیست چون آنان هرگز به این موضوعِ

وي اسم ر یا می توانند . بله هر کدام متوجه شدند باید از کفش گذاشتن در این کیسه ها خودداري کنند . اند 

 امام را الك بگیرند که دیگر پیدا نباشد . 

قاً به مقدار یک اشرفی . ساب آنچه در نماز مَعفُوّ است خون است که فرموده اند اگر کمتر از یک درهم ( تقریباً -

که هنوز سکه هاي بهار آزادي نیامده بود اشرفی رایج بود و آنطور که از قدیمی ها سؤال شد گفتند  اشرفی به 

دار یک ناخن بود. ) باشد می توان با آن نماز خواند اما نجاستهاي دیگر یک ذره آن هم معفو نیست یعنی مق

نمی توان با لباس یا بدنی که یک قطره ادرار به آن ریخته نماز خواند . بله اگر نجاست در لباسهاي کوچک 

ن حیض و نفاس و استحاضه و بعضی باشد هر قدر هم زیاد باشد و هر نجاستی باشد اشکال ندارد . ( بجز خو

کسانی که مثالً جوش یا زخمی دارند که لباس زیرشان مرتب نجس میشود الزم نیست بدنشان .نجاسات دیگر  ) 

را آب بکشند و از موارد استثناء جواز نماز با بدن نجس است چون  تطهیر بدن عسر و حرج دارد. اما باید 

اما اگر بخواهند این کار را هم معاف باشند یک دستمال کوچک کاغذي یا لباسشان را تطهیر  یا تعویض کنند . 



پارچه اي در لباس زیرشان بگذارند تا نیاز به تعویض نباشد چون لباس کوچک است و نیاز نیست پاك باشد . 

 لباسهاي کوچک خیلی هم نجس باشد و هر نجاستی ، استثناء است و الزم نیست پاك باشد .

بزرگی این است که بشود با آن  ستر  عورت کرد یا نه ؟ مثالً جوراب مردانه و دستمال ( مالك کوچکی و  

 کوچک و کاله و عرقچین لباسهاي کوچک محسوب می شوند . )

-  

در نماز نگاه حتی نگاه حرام مبطل نماز نیست . اگر ترك نگاه هم بکند و چشمهایش را ببندد یا به غیر مواضعی  -

 مثالً در حال ایستادن به محل سجده نگاه نکند ) به نماز ضرري نمی رسد . که گفته اند نگاه کند ( 

وسواس حرام است اگر در غسل و وضو باشد چه بسا موجب بطالن آنها هم بشود (با آن بحثهاي اجتماع امر و  -

نهی در اصول ) و اگر در آب کشیدن باشد تطهیر محقق میشود ولی کار حرام مرتکب شده است و در قرائت 

 نماز باشد در مسأله ... فرموده اند نماز را تمام کند و دوباره بخواند .

در صحت قرائت کسی تأثیر ندارد که گذاشتن و نگذاشتن دندان در دهان  دندان مصنوعیاگر وجود و عدم  -

دون و بالفاظ را صحیح ادا می کند ،. اما اگر با دندان مصنوعی و هر دو حالت مباح است  موقع نماز فرقی ندارد 

د نمی توان ،، با دندان آن نمی تواند حروف را صحیح ادا کند باید موقع نماز دندان بگذارد . و اگر بر عکس 

ر و گذاشتن و برداشتن دندان ضرر یا عس البته مشروط به اینکه  (حروف را صحیح ادا کند باید دندان را بردارد .

ه واجب است . چون اداي صحیح حروف وکلمات در مقدم وجوبِ،دلیل این حکم هم  حرج نداشته باشد ).

 نماز واجب است مقدمه آن یعنی گذاشتن یا نگذاشتن دندان در دهان هم واجب خواهد بود .

خوانده می تواند آن  فرادا کسی که نمازي را در مورد اصل  نماز:اعاده و تکرار نماز :  -

بزودي جماعت ر هنگام فرادا خواندن  می داند که حتی اگ چون دلیل خاص دارد  را دوباره به جماعت بخواند

( و اگر جماعت دیر و خارج از وقت فضیلت برقرار می شود که اصًال فرادي خواندن در اول برپا خواهد شد 

امّا نمازي را که به جماعت خوانده اگر بخواهد بدون اینکه احتمال خلل و اشکال  ).وقت  بهتر و اولی هم هست 

ره فرادي یا  به جماعت تکرار کند ، یا نماز فرادایش را بدون چنین احتمالی بخواهد دوباره در آن بدهد دوبا

بخواند ، فقها در این مورد چیزي نفرموده اند مگر حضرت استاد آیت اهللا مظاهري دام ظلّه که در درس فقهشان 



ن می خواهد نمازي بخواند که این کار جایز نیست . دلیل ایشان هم بدعت بودن این کار بود چو«می فرمودند: 

 »امر ندارد.

 وظاهراً مطلب همین است  و بلکه به استناد عمومات نهی از وسواس می توان گفت نهی هم دارد .   

بخواهد نمازي را که به جماعت خوانده دوباره بخواند( نماز معادَه )اشکال ندارد مشروط به  امام جماعتو امّا 

ر از مأمومین جماعت اول باشد .( جماعت دوم در همان محل جماعت اول باشد اینکه مأمومین جماعت دوم غی

 یا در غیر محل آن )

و اما مأموم بخواهد نمازي را که به جماعت خوانده با همان امام که نمی تواند دوباره به جماعت بخواند ( چون 

ی منبا امام دیگري هم همان نماز را  نماز معاده آن است که همان  مأمومین نباشند ) امّا آیا  گفتیم شرط صحت

؟ باید تحقیق شود . اگر دلیل خاص نداشته باشد باید جایز نباشد به همان دلیل که در تواند به جماعت بخواند

  مورد تکرار فرادا گفتیم .

 مستر در نماز خودش موضوعیت دارد یعنی اگر مثالً در تاریکی  هم باشد و جایی از بدنش پیدا نباشد باز ه -

 ساتر الزم است . 

نماز به روش برهنگان شامل زنان هم می شود پس اگر زنی هم  در ضیق وقت بود و امکان تعویض و تطهیر  -

وعاریه لباس نداشت و برهنگی هم برایش حرج و ضرر نداشت باید اگر کسی او را می بیند نشسته و اال ایستاده 

پرده اي براي پوشش از مردان نامحرم برود تکلیف حجابش و برهنه نماز بخواند . بله اگر امکان ندارد پشت 

 باقی است و با همان لباس نجس نماز می خواند .

قرائت نماز یعنی هر چه به زبان می آورد چه هنگام قیام چه در بقیه حاالت ، حتی مستحبات را باید صحیح ادا  -

وف اگر مغیر معنا باشد . اما رعایت و رعایت حرکات حرکند . مراد از صحیح اداي حروف از مخارج آن است 

قوانین تجویدي الزم نیست مگر ادغام تنوین ( مثل اللهم صل علی محمدِ و آل محمد که بین محمد اول و واو 

الین  و وال الض  دّمَاست و ادغام کند ) و نون ساکنه ( مثل لم یکن له ) که بنظر احتیاطی آیت اهللا بهجت الزم 

جیء  که بنظر بعضی الزم است . البته الزم به ذکر است که در والالضالین اصالً  –ء جا –کلماتی مانند سوء 

 بدون مد نمی توان آنرا ادا کرد . مد بیشتر و به حدي که اهل تجوید می گویند ، هم که الزم نیست .



حت اشتیم صاین نظر مشهور است وطی  مذاکرات زیادي که با علماي بعثه مقام معظم رهبري در مکه و مدینه د

را اینطور که گفته شد معنا فرمودند . مثالً صاد کمی شبیه صوت شود ح جیمی و ع از بیخ حلق گفته شود  ض  

 زبان به کنار دندانهاي آسیا برده شود ظ زبان به طرف جلو و با کمی جمع شدن ادا شود و ... .

فرمودند و با تحقیقی که شد بنظر می  اما همانطور که حضرت استاد آیت اهللا مظاهري مد ظله در درسشان می

این چیزها ( اداي حروف از مخارج ) الزم نیست چون بیش از این  ادله استفاده نمی شود که باید نماز رسد 

ساساً در روایات وسائل هم که بررسی شد فقط این مطلب بود که قرآن را به همان قرائتی ( اصحیح خوانده شود

و قدر متیقن صحیح آن است که اگر عرب زبانی آن را شنید  عربی  بخوانید .  ) که همه مردم می خوانند و به

یولد ، نه لمبلم یولد  یا بگوید لم یلد و لمغلط نداند مثًال بگوید نستعین نه نستغیم ، یا بگوید مستقیم نه مستقین ، 

ر مخارج هم الزم باشد ، خی فقط همین اما حتماً رعایت یا بگوید قل نه مثل بعضی آذري زبانها بگوید گل ، ،

ین مدعا این است که عربها خودشان  تا این مقدار را رعایت نمی کنند . مثالً الزم نیست . و بهترین دلیل بر ا

ر حالیکه بعداً داستاد قرائتی داشتیم که تأکید می کرد کافها را کوکویی بگویید ( نازك ) نه کبابی ( کلفت ) 

یا می گفت وقتی هاء دو چشم یم که امامان جماعت کاف را کبابی ادا می کردند . در مکه و مدینه زیاد می دید

ک کاروان یکوقت پزشرا ادا می کنید باید نافتان تکان بخورد! باز دیدیم عربها این چیزها را رعایت نمی کنند . 

ائت ما براي م قرادا می کند . علتش را پرسیدم گفت معلبراي تصحیح قرائتش آمد دیدم خیلی سخت کلمات را 

تا  براي اداي صحیح کمکمان کند! آیا واقعاً  آموزش قرائت صحیح موقع اداي والالضالین فک ما را می گرفت

 این کارها مسخره بازي نیست ؟

یکی از آقایان روحانیون مکه خاطره اي از مرحوم آیت اهللا حکیم قدس سره نقل می کرد . او می گفت یک 

قتدا کرده بود و بعد با اینکه ایشان عرب بودند به قرائتشان ایراد گرفته بود که چرا شما وقت یک قاري به ایشان ا

دا شود وم باید با فتحه اهم می گفت حتماً یَ یک معلم قرائت  یَوم را طوري ادا کردید که انگار یُوم شنیده شد ( 

نام  می خواهید موز راگر شما وقتی مثل گربه که می گوید مَو ! ) مرحوم آیت اهللا حکیم به او گفته بودند م

جالب است  مینطور ادا می شود .هخوب یوم هم  ببرید می گویید مَوز می خواهم ؟ می گویید مُوز می خواهم .

 ما هم هرچه  از ائمه جماعات و قاریان مکه و مدینه شنیده ایم همه یُوم ادا می کنند نه یَوم .

گر کسی بعد از مدتی فهمید قرائتش باطل بوده نمازهایی که خوانده نکته اي که در بحث قرائت هست اینکه ا -

باطل نیست و نیاز به قضا ندارد چون صحت قرائت و خود قرائت رکن نماز نیست . بله اگر یقین کرد اهللا اکبر  



ون چواجب نماز ( تکبیره االحرام ) را صحیح نگفته باید نمازهایی را که یقین دارد غلط خوانده ،  قضا کند 

تکبیره االحرام رکن نماز است . البته چنین یقینی پیدا نمی شود و اگر احتمال ضعیفی  هم شده ، میدهد که 

 صحیح خوانده باشد که در اینصورت با قاعده فراغ نمازش صحیح است . 

  در مورد آهسته و بلند خواندن نماز فرموده اند : -

را همه باید آهسته همه نمازها  وم و چهارم رکعت سرکعت اول و دوم نمازهاي ظهر و عصر و  

ته البحمد را انتخاب کردند بسم اهللا آن را هم آهسته بخوانند . در رکعت سوم و چهارم ، بخوانند . حتی اگر 

مستحب است بسم اهللا در رکعت اول و دوم نمازهاي اخفاتیه ( ظهر و عصر ) بلند خوانده شود ، و از نشانه هاي 

آن اعالم شده است . بر خالف اهل سنت که مقیدند یا اصالً نگویند و یا اگر به ندرت گفتند تشیع و شعارهاي 

من بسم اهللا الرح«آهسته بگویند . که این از بدعتهاي معاویه ملعون است . چنانچه در روایت فرموده اند :  

 »الرحیم اعظم آیه سرقت من کتاب اهللا 

 فقط نماز ظهر نه نماز عصر )( مخیرند بلند بخوانند یا آهسته ه را مردان رکعت اول و دوم نماز ظهر روز جمع

ر مگخانمها مخیّرند آهسته یا بلند بخوانند   را و عشاء اول و دوم نمازهاي صبح و مغرب رکعت اما 

مطلقا ( چه نامحرمی صدایشان را  مردان بایدشود  و اینکه نامحرم صدایشان را بشنود و موجب تهییج شهوت او 

 بلند بخوانند مگر وقتی که مأموم یک رکعت ود چه نشنود ، چه  در کنارشان کسی خواب باشد چه نباشد )بشن

حمد را بخواند از امام عقب افتاده و رکعت دومش مطابق رکعت سوم امام شده که باید حمد و سوره یا الاقل 

مام اقتدا ابه رکعت چهارم  نماز عشاي  اگر مأموم قصد فرادا کرد مثل وقتی کهالبته  که باید آهسته بخواند .( 

دیگر براي تشهد و سالم امام منتظر نماند و رکعت بعد را شروع کرد ، در اینصورت رکعت دومش فرادا  کرد و 

 است و باید  بلند بخواند هر چند هنوز نماز امام تمام نشده باشد )

، یا شلوغی و سر صدا ( و ظاهراً بودن از امام  اگر مأموم در نمازهاي جهریه ( صبح و مغرب و عشاء ) بدلیل دور

سنگینی گوش یا ناشنوایی  که این مورد را فقها متعرض نشده اند ) هیچ  صدایی  از امام نشنود  نه قرائت امام  را 

رموده اند : مستحب است قرائت بطور واضح و نه همهمه امام ( قرائت امام بصورت مبهم ) ، در این صورت هم ف

 ند اما آهسته .را بخوا



و همینطور است اگر مأموم یقین کرد که امام قسمتی از قرائت را اشتباه تلفظ کرد که در اینصورت خودش باید 

 بصورت صحیح ، آن قسمت را ادا کند اما آهسته . 

سائر اذکار نماز یعنی تکبیره االحرام ، ذکر رکوع و سجود و تشهد و سالم و ذکرهاي مستحبی دستور  و اما

اصی در باره آهسته و بلند خواندنشان نرسیده و مکلف ، مخیر است و آهسته و بلند خواندن هر دو مباح هستند خ

که اگر هر ،. بله در نماز جماعت براي امام ، بلند خواندن آنها مستحب است و براي مأموم آهسته خواندنشان 

 ثواب نمازشان کم می شود . از  کدام خالف آن عمل کنند 

در مورد نافله ها فرموده اند بهتر است نافله هاي روز را آهسته و نافله هاي شب را بلند بخوانند . ( نافله  اما  -

هم بلند بخوانند ) و در غیر نوافل ، نمازهاي مستحبی دیگر و نمازهاي واجب غیر یومیه ، حکم خاصی صبح را 

 برایشان ذکر نشده است .

مگر اینکه براي جماعت باشد که در اینصورت مستحب است بلند گفته اذان و اقامه هم حکم خاصی ندارد  -

 شوند. 

ظی قلبی است . البته ذکر لفاصل ذکر ،اوالً  ، از مجموع ادله استفاده می شود که  مطلق ذکرو اما نسبت به  

به قلب  یه را باست ( اگر یک صبح تا به شام فکر نماز یا تل و واجب  هم مهم است و برخی مثل نماز و تلبیه الزم

خود خطور بدهیم  نه نماز تکلیفش ساقط می شود نه مُحرِم می شویم باید ذکرهایش را به زبان بیاوریم تا 

تکلیف نماز ادا شود یا محرم شویم  ) و اما ذکر لفظی بهتر است آهسته گفته شود مگر ذکر صلوات دسته 

الب تادن را سبب از بین رفتن نفاق دانسته اند .( ججمعی که بهتر است بلند باشد و در روایت بلند صلوات فرس

و از طرف  »معاذاهللا«است که وهابیون خبیث از طرفی می گویند پیغمبر بعد از مردن مثل سنگ و چوب می ماند 

! در  »ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی «فرموده است دیگر می گویند بلند صلوات نفرستید چون قرآن 

مورد مکالمه اصحاب با حضرت در زمان حیات حضرت است نه در مورد صلوات که بطور  حالیکه این آیه در

 خاص تأکید بر بلند گفتنش شده است . اصحاب نباید صدایشان را در محضر حضرت بلند می کردند .

ا هفتاد تهم حکم خاصی نرسیده اما در مورد تلبیه هاي مستحبی که حاجی پس از محرم شدن  تلبیهدر مورد  -

 بار مستحب است لبیک را تکرار کند ، شاید بتوان از ادله استفاده کرد که بلند  گفتنش مستحب باشد .



مالك بلند و آهسته خواندن ، عرف است و حد آن این است که در آهسته خواندن باید طوري توجه : 

آن  که در نظر عرف بهبخواند که خودش صداي خودش را بشنود و در بلند خواندن نباید به حدي بلند بخواند 

 فریاد بگویند . 

اگر اصال اصل مسأله جهر و اخفات را نمی دانسته و بر خالف وظیفه عمل کرده ، یا سهواً یا از روي  توجه : 

 جهل قصوري بر خالف عمل کرده قضاي نمازهایش الزم نیست چون جهر و اخفات ،از ارکان نماز نیستند . 

د را باال و پایین     صداي خوبعضی از مردان  ،نمازهاي جهریه در گاهی دیده می شود کهتوجه : 

 اگر عمداً باشد نماز باطل می شود مگر در نماز ظهر روز جمعه .میبرند،بااینکار

تکبیرهاي نماز همه مستحبند مگر تکبیر آغاز نماز . اما بهتر است تکبیر موقع رفتن به رکوع را هم حتماً بگوید 

 .آن را الزم می دانند .( عروه ) ،قدس سره با تعبیر  ال یخلو من قوه که فتواستچون آیت اهللا میالنی 

 

 

شرط اضافه بر فرادا . امتیازاتش این است که ثواب بسیار فراوانی دارد که با  نماز جماعت سه امتیاز دارد و چهار -

می شود  یر قابل اعتناء تبدیلنماز فرادا قابل قیاس نیست . و همه شکها در آن (حتی شکهاي مُبطل ) به شکهاي غ

 .  و خواندن حمد وسوره از عهده مأموم برداشته میشود . 

( منظور عدالت ظاهري است یعنی ظاهراً مسلمان مقیدي است . پس عدالت امام جماعتو شرائطش عبارتند از 

اهر اکتفا به همان ظاگر شک داشته باشیم که آیا در خلوت مرتکب گناه می شود یا نه باید حمل بر صحت کنیم و 

امام  تبعیت از ،  صحت قرائت امامو  ، کنیم . بله اگر حسن ظاهر هم نداشته باشد ، دیگر کافی نیست . )

( اگر شک کنیم که امام ، قرائتش را صحیح ( اتصال بین امام و مأموم و بین مأمومین ). اتصال صفوفو  جماعت

ظور از این شرط این است که یقین به بطالن قرائت و اذکار امام پس من می خواند یا نه حمل بر صحت می کنیم . 

همچنین اگر شک داریم که امام مسائل مورد نیاز نماز و مقدمات آن را می داند یا نه باز حمل بر نداشته باشیم 

 . )و نیاز نیست امام جماعت را امتحان کنیم  صحت می کنیم 



ه غالباً هم سواد چندانی ندارند ، وقتی طلبه اي را ببینند که براي معموالً مالهاي محلی روستاها ک یک خاطره :

غریب او را امتحان می کنند . حدود سی و چهار سال پیش که  به اولین تبلیغ به روستایشان رفته با سؤاالت عجیب و 

 ت . نازعات غرقا اسسفر تبلیغی  رفتم  مالي ده پرسید والنازعات نَزعا یا والنازعات نُزعا ؟ گفتم هیچکدام ، وال

طلبه اي را  امتحان کردند و پرسیدند آن چه نمازي است که با صداي االغ  هدي ره هم می فرمودند :آیت اهللا مجت

آب در خورجینش بر روي االغ داشته و االغش گم شده و باطل می شود ؟ این نماز کسی است که  فقط مقداري 

صداي االغش را شنید چنین کسی نمازش باطل است چون آب پیدا شد و  نماز را با تیمم خوانده اما در اثناء نماز

 آب که بیاید  تیمم باطل است . 

 یا می گویند از طلبه اي پرسیدند :آن چه نمازي است که بدون وضو و قرائت  خوانده شده است اما صحیح است ؟!

 .  آن نماز کسیست که با غسل جنابت بوده و نمازش را به جماعت خوانده است

آیت اهللا حسن زاده آملی هم می فرمودند : از ما می پرسیدند قضیه یک شتر میان دو خدا چیست ؟ ! منظور آیه سوره 

 فته است .!قرار گر» اهللا«که ناقه به معناي شتر است و بین دو تا کلمه » فقال لهم رسول اهللا ناقه اهللا « و الشمس است 

أموم پس از نماز متوجه شد اصًال نماز جماعتی در کار نبوده و همه فرادا این شرائط همه ذُکري هستند یعنی اگر م

نماز می خوانده اند ولی آنقدر هماهنگ بوده اند که بنظر میرسیده جماعت است ، یا متوجه شد امام نافله می خوانده  

م و وف یا اتصال بین امانه نماز واجب یا حمد و سوره اش غلط بوده یا عادل نبوده یا حتی کافر بوده یا اتصال صف

مأموم برقرار نبوده در همه این صورتها نمازش صحیح است . بله اگر در این موارد کاري بر خالف فرادا انجام داده ، 

مثالً  سر از رکوع برداشت دید امام در رکوع است و به این زودي سر بر نمی دارد ، دوباره به رکوع رفت در این 

 در جماعت اشکال ندارد اما این نماز چون فرادا بوده باطل شده است .صورت ازدیاد رکن شده که 

در اینجا مسأله اي از آیت اهللا بهجت سؤال شده که اگرمدتی به امام جماعتی که محاسنش را می تراشیده اقتدا کرده 

 انسته ( ریش، نمازش چه حکمی دارد ؟ ایشان فرموده اند قضا کند . این حکم بخاطر آن است که موضوع را می د

تراشیدن امام جماعت ) امّا حکم را نمی دانسته است .  امّا بنظر می رسد اگر نسبت به مسأله جاهل قصوري بوده 

 نمازش صحیح باشد . 

اگر در قسمت خانمها خانمی اقتدا کند در حالیکه یقین کند نمازصفهاي جلویی باطل است ،نماز ش درست است -

به  صف آقایان متصل است . لذا اگر بیاید در آخر مسجد در حالیکه چند  چون از طرف راست یا چپ خودش



صف با امام جماعت فاصله دارد و همه فضاي جلو او خالی است اقتدا کند نمازش درست است چون بوسیله مردان 

 متصل است . 

 .در مساجد امروز میز و صندلی زیاد شده به شکلی که به سالن آمفی تئاتر تبدیل شده است . -

 اگر به امام جماعت سنی جایز باشد اقتدا کند ظاهراً مشروط به این نیست که تقیه مداراتی هم در کار باشد . 

نیازي نیست به مؤمنین گفته شود این غذایی که برایتان آماده شده عقیقه است .همچنین خمس ، زکات ، کفاره  -

د گفته شود حتی اگر به شکلی بدهد که فکر کن،بدهی شخصی ، رد مظالم، دیه و مانند آن الزم نیست به طرف 

هدیه است باز اشکال ندارد فقط نیت خود پرداخت کننده مهم است . بله اگر مثالً پول کفاره است و طرف باید 

نان بگیرد باید به او گفته شود که حتماً نان بگیرد و حتی اینکه پول نان است و باید نان بگیرد نه مثالً برنج ، این 

 باید بگوید . بله اگر خود گندم و نان و برنج را می دهد الزم نیست به او بگوید کفاره است .را هم 

کفاره اگر گوسفند است باید گوسفند ذبح شود و پولش کافی نیست حتی اگر بیش از قیمت گوسفند صدقه  -

اما زکات مال  ام دهد .بدهد . بله مباشرت شرط نیست بلکه می تواند کسی را وکیل کند که قربانی را برایش انج

یا زکات فطره یا خمس را می تواند از خود جنس ندهد و پولش را بدهد مثالً یا چند کیلو گندم که برایش 

واجب شده را به فقیر بدهد یا پول آنرا . ولی اگر خواست با این پول چیزي براي فقیر بخرد باید از او اجازه 

 بگیرد .

 احکام روزه 

 »عج«یا ابن الحسن 

 روزه هجر تو از پاي درآورد مرا   کی شود با رطب روي تو افطار کنم      

آنقدر مهم است که حتی کسی هم که بخاطر پیري یا بیماري روزه را خورده و  ماه رمضان روزه  -

بخاطر ادامه داشتن بیماریش تا سال دیگر از قضاي روزه هم معاف بوده باید کفاره یک مد طعام را باید بدهد . 

برابر دارد در حالیکه هیچ عبادتی اینگونه نیست اگر نماز خوانده نشود جریمه  60آنقدر مهم است که کفاره و 

اش یک نماز است ، اگر حج ترك شود یک حج باید بجا آورده شود ، اگر خمس نداده باید همان مقدار 

 60ش پی در پی باشد روزه بگیرد یا روز 31روز که  60خمس بدهد و ... امّا اگر عمداً روزه را افطار کرد باید 



روزه ماه  مسکین را طعام دهد یا یک برده آزاد کند . باید علماي اعالم اهمیت روزه را به مردم برسانند . 

رمضان آنقدر اهمیت دارد که اگر کسی با انجام مستحباتی مثل نماز جماعت و جلسه ختم قرآن و دعا از روزه 

نند خیلی از مردم فکر می کي او حرام میشود و باید ترك کند و روزه را بگیرد . باز بماند ، این مستحبات برا

کردند می توانند روزه را بخورند ، در حالیکه این مقدار ناراحتی اگر کمی دل درد یا سرگیجه یا ضعف پیدا 

 که از ضعف ویکی از علماي گذشته به یکی از مؤمنین  براي همه هست و نمی توان بخاطر آن روزه را خورد .

ر ، فرموده بود ببین آقا اصالً روزه یعنی همین دیگسرگیجه و اینجور چیزها در روزه  به ایشان شکایت کرده بود 

از فکر این چیزها بیا بیرون . واقعاً اگر انسان از اول پیش بینی کند که روزه یعنی همین خیلی راحت تر با روزه 

 برخورد می کند . 

. امتحان داشتن دانشجویان هم مجوز روزه طاقت فرسا شود مجوز روزه خوردن میشود بله اگر این مشکالت 

می گویند ظریفی گفته بود من از بین عبادات فقط روزه را دوست دارم چون تنها عبادتی است   خواري نیست .

 که میتوان آنرا خورد .

مقدار حکم روزه تأکید وارد نشده  است اما  براي هیچ حکمی هم بهنیامده  بدون تأکیددر قرآن هیچ حکمی  -

تأکید براي حکم روزه بیان شده است : خطاب یا ایهاالذین آمنوا یعنی  20بقره ال اقل 182 -185است . در آیات 

ه حکم اشاره به فلسف  –براي امم قبل هم بوده  –کتابت و نوشته شدن حکم  –روزه گرفتن نشانه ایمان است 

یرید روزه بگ–معذورین باید فدیه بدهند  –مریض و مسافر باید قضا کند – محدود است-یعنی  باتقوا شدن 

وزه ماه ر قرآنی با آن عظمت که کتاب هدایت است ، ماه رمضان که ماه نزول قرآن است –برایتان بهتر است 

خداوند متعال براي شما آسانی می خواهد نه  –باز حکم قضا را تکرار می کند  –است و ظرف این حکم 

عمل به روزه تکبیر و بزرگداشت و  شکر پروردگار است در –باید ماه بطور کامل روزه گرفته شود –ی سخت

 قبال هدایت هاي او .

( کتاب سخن خدا تألیف سید حسن خداي تعالی در حدیث قدسی فرموده است : الصوم لی و انا اجزي به   -

 )به نقل از کافی و تهذیب  275شیرازي ترجمه ذکراهللا احمدي ص 

و در ثواب االعمال مرحوم صدوق ره براي هر روز از ماه رمضان ثوابهاي عظیم و فراوانی ( قصرها و شهرها و  -

 حورالعین و خدمتگزاران و میوه ها و طعامهاي بهشتی)



  »لَکَ«ز روزه همان است که در دعاي کوتاه افطار می خوانیم : اللهم لک صمت . هدف از روزه هدف ا -

ی و ان صلوتی و نسک« همان مناجات حضرت ابراهیم خلیل سالم اهللا علیه با خداي تعالی که فرمود  است . شدن

همه عبادات من و حیات و ممات من براي توست . اگر نفس می کشم براي » رب العالمین  هللا محیاي و مماتی

 ست . توست و اگر نفسم قطع می شود و می میرم باز هم در راه تو و براي تو

 روزه خواص مرتبه ابتدایی روزه روزه عام است همین پرهیز از مبطالت معهود . مرتبه باالتر مراتب روزه :

است به معناي پرهیز از همه گناهان اعم از محرمات یا ترك واجبات . و باالترین مرحله روزه اخص الخواص 

ترك و همه مستحبات را ی همه مکروهات را است به معناي پرهیز از هر چیزي که مورد رضاي الهی نباشد یعن

حتی المقدور بجا می آورد و حب و بغض هایش همه در مسیر خداست یعنی دوست می دارد آنچه را خدا 

دوست می دارد و دوست نمی دارد هر چه را خدا دوست نمی دارد و همه زندگیش هللا می شود . توضیح آنکه 

الزاماً همه انسانها هللا نیستند این دیگر اختیاري است .ممکن هم هستیم اجباراً  اما ما من اهللا هستیم اجباراً  و الی اهللا 

است انسان براي خواهشهاي نفسانی تالش کند که اگر این باشد اگر براي بهشت هم باشد بر خالف تکامل 

ست کسی همه انسان است للجنه است نه هللا . اگر براي هواهاي مردم هم باشد که دیگر معلوم است . ممکن ا

واجبات و محرمات را رعایت کند اما مثالً اهل گرم گرفتن با مردم و جوشیدن نباشد . چنین کسی درست است 

م بشود ه و  معصیتی نکرده اما اگر دنبال رضاي خداست خداوند تعالی دوست می دارد انسانها هم الفت بگیرند

عیال و ...  ،زکات ، نفقه اهل وقات واجبش از قبیل خمس یا کسیکه فقط انفا .با آنان الفت و دوستی برقرار کرد 

را پرداخت می کند اما اهل انفاقات مستحب و دستگیري از فقرا نیست ، یا کسیکه اهل علم و دانش و جویاي 

سرمایه و  فقط به واجبات اکتفا کرده ، یا کسیکه فرزند وبستگان و دوستاندر آموختن  علم و حکمت نیست و 

بیش از خداي تعالی دوست دارد  یعنی فرزندش را دوست دارد حتی اگر باتقوا  نباشد ، این افراد  و مسکنش  را

 در همان مراحل ابتدایی یا متوسط روزه قرار دارند . 

ا یتقبل اهللا من المتقین ) و روزة  مرحله ابتدایی است ( انم جالب است که روزة مرحله متوسط شرط قبول روزة

 مرحله متوسط است . زة مرحله سوم کمال رو

یعنی علی الدوام انسان در حال  جالب است که روزه هاي مرحله دوم و سوم  ، مستمرّ است وافطار نداردو باز  

افطار در این روزه ها همان و تکامل در این روزه بسر می برد زمانش هم همه شبانه روز است و افطار ندارد 



البته اگر هرجا گناه یا ترك اولی پیش آمد این روزه ها شکسته و افطار  .سقوط یا بازماندن در تکامل هم همان .

 میشود که با توبه فوري دوباره به مسیر تکاملی قبل برمی گردد . 

 اقسام روزه : -

 یکسان هستند . از نظر شرائط و موانع بجز  در بعضی از  جزئیات)  (روزههمه اقسام  

. مثًال اگر صبر کند تا مقداري از مغرب بگذرد و افطار کند خیلی در روزه هم احتیاط  و  وسواس می آید  -

چند هنوز به طلوع فجر صادق اطمینان نداشته باشد . خوب است . یا از همان آغاز اذان امساك را شروع کند هر

 یا آمپول نزند یا از گرد و غبار غیر غلیظ هم پرهیز کند اینها احتیاط است و مطلوب است . 

طلوب نیست و حرام است. مثالًمرتب خیال کند یک آبی گرد و غباري  چیزي  در حلقش فرو اما وسواس م

 یا شاید صبح شده بود و من هنوز امساك را شروع نکرده بودم یا هنوز مغرب نشده بود و من افطار کردم رفت . 

 عبارتند از :  واجبروزه هاي 

 ماه رمضان  -1
 قضاي ماه رمضان   -2

قضاي مضیق قبل یا بعد از ظهر و افطار عمدي روزه قضاي  کفاره افطار عمدي روزه -3
( این کفاره مرتبه است که عبارت است از اطعام ده مسکین و اگر ناتوان از اطعام موسع در بعد از ظهر .

 بود سه روز متوالی روزه بگیرد . )

نگه .( لکه سی و یک روزش باید پی در پی باشد  افطار عمدي ماه رمضانمخیره  کفاره روز  60 -4

مسکین است هر مسکین حداقلّ یک مُدّ طعام  . اگر از روزه معذور باشد کفاره معین  60دیگر تخیر اطعام 

 .می شود در همان اطعام )
 

در افطار عمدي روزه ماه  مسکین  60و اطعام روز  60روز براي ناتوان از کفاره 18کفاره  -5
 .رمضان 

حب براي میتی روزه قضا کند مست» تبرعی«پول و مجانی ( اگر بدون  با اجرت کم یا زیاد استیجاري -6

 میشود )



 ( معین یا غیر معین )نذري -7

 .روز سوم هر اعتکافی بدون شرط رجوع در ابتداي اعتکاف  -8
 ( در بحث اعتکاف خواهد آمد .) . شرط رجوع ز اول و دوم و سوم اعتکاف واجب بدونرو -9

 60روز روزه و اگر نتوانست  60، اگر نتوانست  که بصورت مرتبه است ابتدا عتق  کفاره قتل خطایی -10

 مسکین را اطعام کند . ( کفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان مُخَیَّرَه است اما این کفاره ، مُرَتَّبَه )

اگر براي مردم مطرح نشود بهتر است چون {این مسأله  که مثل کفاره قتل خطایی است .   کفاره ظِهار -11

 و در عمل هم کسی این غلط هاي ا بحال چنین چیزي به گوششان نخورده است اصالً بسیاري از مردم ت

اگر مرد  این سخن جاهالنه را  (}جاهالنه را مرتکب نمی شود که بخواهد تکلیفش را در مورد آن بداند 

یعنی همانطور که با مادرم رابطه » ظَهُركِ کَظَهر اُمّی«به همسرش بگوید : پشت تو مثل پشت مادرم است 

، به این کار ظهار می گویند . این کار در زمان جاهلیت نخواهم داشت  از این به بعد  جنسی ندارم با تو هم

نوعی از طالق بود و مرد با این جمله همسرش را طالق می داد اما در اسالم از اسباب طالق شناخته نشد 

ز نزدیکی با همسرش برایش جای  ردیگ  و  مرتکب گناه شده مرد  ،تحریم گردید . یعنی با این جمله لیو

 تا کفاره بپردازد . )نیست 

 

که قاتل عالوه بر دیه یا قصاص  باید هر سه کفاره افطار عمدي روزه قتل عمد  جمع در  کفاره-12

چیزي متعرض نشده اند مگر مرحوم آیت اهللا ( در مورد سقط عمدي جنین ، فقهاماه رمضان را بجا آورد .

 کفاره قتل عمد را هم برایش قائل شده اند . ) ،بنابر احتیاط ، عالوه بر دیهسائل در جامع المفاضل که 

 

ثل با شرائط(م اگر{ کفاره قسمکفاره یقه چاك زدن و خراش به صورت زدن در مصیبت و -13

و عمداً با آن مخالفت کند  خورده شودقسم به یکی از اسمهاي خداي تعالی  اختیار و عمد و رجحان مقسم له)

اگر زن در  هر مصیبتی صورت خود را خراش بزند بطوریکه خون بیاید یا موي خود را بکَنَد یا مرد در ،و

مصیبت فرزند یا همسرش یقه چاك بزند ( کفاره فقط در همین موارد است پس اگر زن یقه چاك بزند یا مرد 

زند خواهرش گریبان چاك ب خراش به صورت بزند یا مرد در مصیبت هاي دیگر مثل مصیبت والدین یا برادر و

می گویند امام حسن عسکري سالم اهللا علیه در مصیبت  واجب نمی شود .اي هم کفاره گناه نیست وهیچ 



برادرشان یقه چاك زدند و در پاسخ اعتراض بعضی افراد فرمودند حضرت موسی سالم اهللا علیه هم در مصیبت 

ند . امام عسکري برادري بنام سید محمد داشتند که جلیل برادرشان جناب هارون علیه السالم همین کار را کرد

القدر بود و قبر شریفش در چند کیلومتري سامرا  وخیلی مورد توجه اهل عراق است و برادر دیگري داشتند بنام 

 بوده و در کنار خود امامسید حسین که این دو برادر به امام حسن و امام حسین تشبیه شده اند و جلیل القدر 

عسکري دفن شده اند { مفاتیح الجنان } و برادر دیگرشان جعفر بود که هم شرابخواریش نقل شده و هم حسن 

درو غ بزرگش یعنی ادعاي امامت و لذا ملقب به جعفر کذاب شد و بدلیل آمدن همین جعفر ، لقب امام جعفر 

برادران حضرت یوسف علیه السالم  صادق، صادق شد . و در مورد او نقل شده که امام زمان علیه السالم او را به

 )تشبیه  فرمودند یعنی در آخر عمر توبه کرده و ظاهراً توبه اش قبول هم شده است .

یا ده فقیر را لباس بپوشاند و اگر هیچکدام از این دو » حد اقل یک مد طعام هر فقیر  « باید ده فقیر را اطعام کند

ی اگر از قبلی است یعن مُرَتََّبه . همینطور که می بینید این کفاره ست سه روز پی در پی روزه بگیردکار را نتوان

 عاجز باشد نوبت به بعدي می رسد . 

اگر حاجی در حج تمتع موقع قربانی در منی پول قربانی نداشته باشد و امکان قرض گرفتن  :بدل قربانی-14

ی سر خود را می تراشد و از احرام بیرون بدون قربان،نداشته باشد هم  و فروختن چیزي و تدارك پول قربانی را 

اگر در مکه مسافر  روز در وطنش .هفت  روز در مکه و  سه  روز روزه بگیردده می آید .اما بجاي قربانی باید 

می تواند ( باید ) روزه بگیرد . این سه روز باید در ذي الحجه و متوالی باشد . یا هفتم و هشتم و نهم هم باشد 

یا بعد از ایام تشریق (یازدهم ، دوازدهم و سیزدهم )چون روزة این سه روز براي کسانی که در ذي الحجه باشد 

ن مسأله ( ایمنی هستند حرام است . بعد هم وقتی به وطن بیاید باید بدون اهمال هفت روز متوالی روزه بگیرد . 

سفر حج و در وطن از حاجی می  براي مردم مطرح نشود بهتر است چون امروز پول قربانی را قبل از  شروعهم 

 )و در نتیجه اصالً مبتال به نیست .   گیرند 

در حال احرام شکار کند باید کفاره بدهد و در  اگر حاج یا معتمر روزه هاي بدل کفارات صید : -15

ث چون باع مبتال به نیست بهتر است براي مردم مطرح نشودهم چون  این مسأله(صورت عجز روزه بگیرد . 

 )اشاره اي اجمالی اکتفا می کنیم  و در اینجا هم فقط به لت آنان می گردد . مال

فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر  60نتوانست به اگر شتر مرغ صید کند کفاره اش یک شتر است و اگر  

 . روز روزه  18و اگر از این هم عاجز شد  روز روزه بگیرد  60از این هم ناتوان شد 



 ووحشی صید کند کفاره اش یک گاو ، بعد اطعام سی نفر به سی مد طعام بعد سی روز روزه  االغ  یا اگر گاو

 .اگر از این هم عاجز شد نه روز روزه 

طعام ده نفر بعد ده روز روزه و اگر از این هم عاجز شد سه آهو صید کند کفاره اش یک گوسفند ، بعد ا اگر

  روز روزه بگیرد .

تا غروب روز نهم ( از ظهر روز نهم حاجی موظف است کفاره افاضه از عرفات : روزه هاي بدل   -16

) در عرفات بماند پس اگر قبل از غروب از عرفات خارج شد باید یک شتر کفاره بدهد و اگر نتوانست بجاي 

 ان( این مسأله نیز مطرح نشود بهتر است چون امروز حجاج بصورت گروهی و همزمروز روزه بگیرد .  18آن 

همه بعد از غروب و خواندن نماز مغرب و عشاء از عرفات خارج می شوند . و در اینجا جا دارد که از  همه 

مسئولین محترم  بعثه مقام معظم رهبري که با طرح نقل ترددي و به نوبت بردن کاروانها از عرفات به مشعر این 

قه و یک ربع ساعت رسانده اند همان ده دقی ت بطول می انجامید بهمسیر ده دقبقه اي را که بیش از شش ساع

 )صمیمانه تشکر کنیم . ،

 و بریدن زن موي سرش را در مصیبت و کفاره نذر و عهد  کفاره ابطال اعتکاف به جماع -17

ن این سه بیمکلف  کفاره این موارد عتق یک عبد مؤمن ، یا شصت روز روزه یا اطعام شصت مسکین است که  :

 کتاب الصوم ) 1( تحریر ج تدا مخیر است . کفاره از اب خصالِ

برود و دیگر تا صبح بیدار نشود فردا را باید روزه اگر کسی نماز عشاء را نخوانده خواب  -18
این حکم در یک روایت مرسله در وسائل به نقل از کافی آمده است و چون سندش ضعیف است بگیرد . 

از قدما  . ولیلکه بیشتر آنان اصالً متعرض مسأله نشده اند ب از متأخرین فتوا به وجوب آن نداده است  کسی

است که یصبح صائماً از منفردات امامیه :این حکم  فرموده اند  365) در انتصار ص436مرحوم سید مرتضی(م 

 .و ظاهر عبارتشان وجوب است . 

– 323ص8ب جتهذی – 92ص 6و ج– 295ص3منبع فقهی و روایی مثل کافی ج 65در نرم افزار نور حدود 

و کشف الرموز  491ایضاح الشیعه کیدري قطب الدین ص -354ص 566وسیله ابن حمزه م – 572نهایه ص 

د عفی رجل نام عن العَتَمَه( نماز عشاء )فلم یقم اال ب« فاضل آبی و... را معرفی کرده که همه به استناد یک روایت

زم دانسته اند ( عبارات فقها ظهور در وجوب دارد ) و این روزه را ال» انتصاف اللیل قال یصلیها و یصبح صائماً

 آمده که ظاهراً از صاحب کتاب است نه  از روایت .»کفاره لذنبه «در برخی عبارات هم 



مُسلَّم است که انسان خواب تکلیف ندارد و گناهی اما علی القاعده روایت باید حمل بر استحباب شود چون  

 می گیرد .را  شم ،ظهور امر در وجوبهد . و همین قاعده مسلّ مرتکب نشده که بخواهد کفاره بد

نماز عشاء  فراموش کردناین روزه را در فرض ،نکته مهمی که هست این است که مرحوم حضرت امام 

است . مده آ  نومو همه جا کلمه  نیامده  نسیاندانسته اند ، در حالیکه در هیچیک از منابع فقهی یا روایی کلمه 

قیاس کرده اند؟ ظاهراً همینطور است اما با مبانی خودشان  فراموش کردنرا با  خواب ماندنه آیا امام ر

« فتند:مثًال اگر گبیان ذالک اینکه : تنقیح مناط یا وحدت مالك. قیاس است نه  سازگار نیست .چون این مورد 

یم که حکم چیست می بعد  در حکم نبیذ ( شراب خرما یا کشمش ) شک کرد» ال تشرب الخمر النه مسکر.

گوییم آن هم حرام است چون مسکر است و مالك اسکار در هر دو یکی است. در اینجا نبیذ را با خمر قیاس 

بلکه تنقیح مناط کرده ایم ( تشخیص داده ایم که مالك و علت حرمت در هر دو یکی است  چون   نکرده ایم 

یم سرکه یا غوره جوشیده را هم با خمر مقایسه کنیم با . اما اگر مثالً بخواهبه مالك حرمت تصریح شده است )

ر که مثالً فک اینکه اینها حالت سُکر آوري ندارند ، می شود قیاس . چون فقط بر اساس حدس و گمان ماست 

گر ادر مانحن فیه هم .   کنیم چون اینها هم از انگور یا مقدمه انگور هستند پس البد حکمشان هم یکی است 

کم خواب با فراموشی یکی است قیاس می شود چون  در روایت به علت و مناط حکم خواب تصور کنیم ح

 تصریح نشده است . 
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روزه هاي واجب یا مستحب یا مکروه را با ریا بگیرد . البته چنین روزه اي باطل میشود و باید بعداً  -10

قضاي آنرا بجا آورد ولی کفاره ندارد . خالصه این روزه دیگر روزه نیست ولی امساك واجب است و این 

 حرام است.ه نیست ، جزء روزه هاي امساك اگر اسمش روزه باشد ک

 روزه یوم الشک ( آخر ماه شعبان ) به نیت ماه رمضان .-11

 

 

   : روزه هاي مکروه 

یعنی ترکش مطلوب است و فعلش از  مکروه تنزیهی است که   روزه روز عاشورا و روز عرفه  - 2و  ا

ه ترکش بت باساس مرجوح است  نه به معناي اقل ثواباً که فعلش مطلوب و راجح باشد اما ثواب کمتري نس

اعتی که امام و مأموم از جهت قصر و اتمام مماثل نباشند مطلوب است و ( مثال ً نماز جم.داشته باشد 

رجحان بر نماز فرادا دارد اما نسبت به نمازي که مماثل باشند ثواب کمتري دارد و مماثل مطلوبتر است . به 

تاب { تحریر کمماثل بودند رجحان کمتري دارد . )  تعبیر دیگر نماز جماعت بر فرادا رجحان دارد اما اگر غیر

 الصوم بخش اقسام الصوم اما المکروه }

روزه مستحبی فرزند که بدون کسب اجازه از پدر( یا مادر یا جد یا جده  )یا با تصریح  -3

( اگر روزه مستحبی فرزند موجب اما موجب آزار والدین هم نشود  آنان باشد  به عدم اجازه

ازه آنان ولی بدون آزار یا ین و اجداد شود یا مورد نهی آنان واقع گردد ، حرام است و اگر بی اجآزار والد

نهی آنان باشد مکروه است ( نفرموده اند کراهت تنزیهی یا کراهت اقل ثواباً) و اگر با کسب اجازه از آنان 

 باشد مستحب خواهد بود .)

نیاز به کسب اجازه والدین ندارد و حتی با نهی یا فرزند ( ماه رمضان )واجب  روزه هاي  توجّه : 

اذیت شدنشان هم بر فرزند واجب است . اما فرزندانی که در اوان بلوغ روزه هاي ماه رمضان خود را افطار 

کرده اند به خیال اینکه اجازه والدینشان شرط است ، فقط قضاي آنها واجب است اما کفاره بر ذمه شان 

 از روي جهل قصوري بوده که در حکم سهو است . نیست چون افطار عمدي 

با نهی والدین منحل می شود و دیگر واجب نیست یا از اساس بخاطر عدم  به نذرواجب و روزه هاي 

 کسب اجازه از والدین منعقد نمی شود . 



فارش س، تصریحی از فقها دیده نشد ولی علی القاعده با عمومات و مطلقات  استیجارو اما روزه واجب به  

والدین باید گفت اجاره بدون اذن آنان منعقد نمی شود یا اگر بشود با نهی و اعالم عدم رضایتشان منحل 

 می شود . 

ه نسبت ب زن گفته شد با اندك تفاوتی در مورد روزه هاي واجب فرزند و والدینشآنچه راجع به 

 هم می آید . شوهرش 

ی ( ظاهر عبارت تحریر کراهت تنزیهبا نهی او .  مستحبی میهمان بدون اذن میزبانش یاروزه  -4

 است  نه اقل ثواباً)

 

همه روزه هاي واجب براي صبی ( همه واجبات براي صبی مستحب  -1روزه هاي مستحب :

 ) است بنابر صحت عبادات صبی که مشهور به آن قائلند

 .روزه هاي واجب براي کسیکه روزه برایش عسر و حرج دارد-2

  .براي رسیدن به حاجت رشنبه ، پنجشنبه وجمعه در مدینه منورهسه روز چها -3

مانند روز عید غدیر و مبعث  هم  بعضی از این روزها که  همه روزه هاي غیر واجب و حرام و مکروه  -4

 مستحب مؤکّد هستند .

وزه ریا واجب است یا حرام  یا مستحب یا مکروه .  روزه اي روزه مباح نداریم باالخره هر توجه :

اب از استحب چون اجابت مؤمن استحباب بیشتري دارد  مستحبی اگر با دعوت مؤمن براي غذا همراه شد 

 نمیشود . یا مباح  روزه کاسته می شود اما تبدیل به روزه مکروه 

ه ب اقسام مختلف روزه مقولِمطلبی که مهم نیست و ثمره عملی چندانی ندارد  اینکه : توجه :

وجوب روزه قضاست که  ازروز است باالتر 60ب ماه رمضان که کفاره افطار عمدیش وجو تشکیکند مثالً

یا حرمت عید فطر ظاهراً باالتر از حرمت روزة مضر است. یا کراهت روز عاشورا کفاره اش سه روز است . 

بودن  رروزه عرفه است که فقط احتمال روز عید فطکراهت  بدلیل تشبهش به بنی امیه پلید ، ظاهراً بیش از 

 استحباب بعضی از روزها هم که اساساً تصریح شده است . شدت و تأکید  دارد . 

زه مستحبی گرفت و اگر نیت استحباب کند باطل است اما با روزه قضا نمی توان روبا داشتن  توجه :

ن هم اندداشتن نماز قضا می توان نماز مستحب بجا آورد . و امّا نماز استیجاري و تبرعی براي دیگران خو



اشکال ندارد ولی روزه استیجاري تبرعی براي کسیکه خودش روزه قضا دارد جایز نیست .ولی میتواند 

 روزه استیجاري واجب ( با گرفتن پول ولو مختصر) یا روزه نذري  بجا آورد . 
 

 

 شکل دمآغاز روزه طلوع فجر صادق است . حدود یک ساعت قبل از طلوع فجر صادق ، در افق نور عمودي به  -

از بین می رودپس از آن یک نور افقی به شکل پارچه هاي قُبطی مصري ( یا به   که بتدریج گرگ ظاهر میشود

تعبیر امروز مثل لباس عروس ) یا نهر سفید رنگی در پهناي افق ظاهر می شود که این عالمت فجر صادق است و 

زمین  يآغاز وقت نماز صبح و روزه .   خورشید وقتی طلوع می کند و آفتاب بلند میشود اگر شاخصی در رو

ضمن حرکت به طرف مشرق ،  می افتد و به تدریج به طرف مغرباز آن  بصورت عمودي قرار دهیم سایه اي 

 در اینجا یک لحظه توقف می کند و ضمن حرکت به بلندتر میشود ، تا زمانیکه خورشید به وسط آسمان برسد

فر می رسد ) این لحظه آغاز وقت طرف شرق شروع به کم شدن می کند ( در مکه این سایه در لحظه ظهر به ص

ق اف غرب  در قرص خورشیدنماز ظهر است . از این  هنگام خورشید به سمت غروب می رود تا اینکه سر انجام 

. در این زمان سرخی در طرف مشرق ظاهر میشود کامالً مخفی میشود این زمان را غروب خورشید می گویند 

سر رد شود زمان  مغرب  فرا می رسد  این  سرخی  از باالي که  به طرف غرب در حرکت  است وقتی این 

مغرب ام هنگ سرخی که به آن حُمرة مغربیه می گویند وقتی ناپدید شد پایان وقت فضیلت مغرب خواهد بود . 

 وقت نماز مغرب و پایان بجز مرحوم آیت اهللا بهجت که بنظر ایشان غروب آفتاب (به نظر همه فقهاي شیعه 

 .وزه پایان می پذیرد رروزه است )

. امشب در اخبار می گفت در بعضی مناطق مثل استرالیا و  بین طلوع فجر و مغرب وقت روزه است -

( در حالیکه در کشور ما اکنون که ابتداي تیر ماه و ساعت . ! 21ساعت است و در ایرلند  10آرژانتین این فاصله 

هم روزه در همین فاصلۀ طلوع فجر تا غروب خواهد  در این مناطق ساعت است . ) 5/16تابستان است حدود 

بود . بله در مناطقی که مثالً شش ماه شب و شش ماه روز است طبق افق نزدیکترین منطقه عادي و طبیعی به 

 آنجا ،روزه میگیرند و امساك و افطار را بر اساس آنجا تعیین می کنند .

افق متفاوت دارند . بدیهی است که هر شهري باید افق یک استان  معموالً استانهاي کشور ما و حتی شهرهاي -

  خودش را مراعات کند . 



. روزه وصال آن است که انسان پس از فرق دارد  احتیاط کردنو ادامه روزه بعد از مغرب با  روزه وصال -

ه حتی آنکه یقین به مغرب کرد با نیت روزه امساك را ادامه دهد . این روزه چه تا فردا ادامه پیدا کند چ

دقیقه باشد حرام است . اما اگر کسی بعد از شنیدن اذان مغرب باز هم به امساك خود ادامه دهد تا یقین کند یک

مغرب شده است کار الزمی کرده است ( چون تا یقین به مغرب نکند نمی تواند افطار کند ) و احتیاط است نه 

مجردي که اذان را شنیدند باید فوراً یک چیزي  روزه وصال تا حرام باشد . برخی از مردم فکر می کنند به

 بخورند در حالیکه اینطور نیست و باید صبر کنند تا به مغرب یقین پیدا کنند . 

قصدِ قطعِ روزه ،مبطل است . یعنی عزم خود را جزم کند که دیگر روزه را ادامه ندهد . امّا قصد قاطع ( مبطل   -

رحله عمل نرسد روزه را باطل نمی کند( مگر بنظر آیت اهللا بهجت که روزه ، قطع کننده روزه ) تا وقتی به م

  الًبا عمد و اختیار بنظر ایشان روزه را باطل میکند ولو مبطل را انجام ندهد ) مثهم  قصد انجام یکی از مبطالت 

ند د اعتنا کمیشود .  و امّا خلجانهاي ذهنی را نباینخورد روزه اش باطل چنانچه قصد کند آب بخورد ولی آب ن

وروزه با آنها باطل نمیشود چون معموالً خطوراتی است که ناخودآگاه و بی اختیار میآیند و می روند . بله اگر 

 ماندگار شوند و انسان را به حالت قصد قطع برسانند مبطل هستند .

 تهف روزه نیت نسبت به انسان ( مستفاد از عروه و رساله پانزده مرجع )انسان و نیت روزه -

 :حالت دارد

  . حکم این حالت که مشخص است . نیت جزمی و قطعی و مستمر تا پایان روز -1

این حالت هم اشکال ندارد . یعنی اگر شب اول ماه رمضان نیت همه ماه را  غفلت و فراموشی نیت :  -2

عد هم حتی ب و گر خواب بماند تا اذان صبح بشود کرد دیگر الزم نیست هر شب براي نیت برخیزد .بلکه ا

بله اگر به سفر برود روزه اش باطل میشود و مبطالت را از سر غفلت بجا آورد روزه اش صحیح است . 

و موظف است اگر مبطلی در سفر  وقتی از سفر برمی گردد روزه همان روزش تجدید نیت می خواهد 

ه بعد . اما روزة فردا ب)البته اگر پیش از ظهر به وطن برسد بجا نیاورده اکنون با جزم و یقین نیت کند (

 مان نیت شب اول برایش کافی است و تجدید نیت الزم ندارد . ه



برسد که خوب است روزه ام را اگر در طول روز خطورات و خلجانهایی به ذهنش  خلجانهاي ذهنی :-3

آیند و  یباطل کنم شاید روزه برایم ضرر داشته باشد  و ... روزه اش صحیح است چون این افکار خیلی سریع م

 می روند . 

بیایند و ماندگار بشوند انسان در حالت تردید قرار می گیرد . اگر این اگر افکار وسوسه انگیز  تردید : -4

حالت پیش آمد روزه ماه رمضان باطل می شود . بله اگر روزه قضا باشد چندین بار هم حالت تردید پیش آید 

 نیت خودش را جازم و محکم کند . اشکال ندارد مشروط به اینکه تا قبل از ظهر 

یعنی قصد کند کاري انجام دهد که قاطع و مبطل روزه است . این حالت بنظر امام خمینی ره  قصد قاطع : -5

مبطل نیست ولی بنظر دیگران مبطل است . ( مثالً قصد کند که یک لیوان آب بخورد . در این صورت روزه اش 

 باطل می شود حتی اگر آب هم نخورد )

یعنی نیت کند که  دیگر از این ساعت روزه نباشد . در این صورت بنظر همه روزه اش باطل  قصد قطع : -6

 میشود . 

اصًال از اول نیت روزه نکند . این هم حکمش معلوم است . نیت رکن همه عبادات مخصوصاً  ترك نیت : -7

 ي خاص .روزه است که اساساً ماهیت آن نیت است نیت ترك و امساك از امور

در این بخش هر جا گفتیم روزه باطل است معنایش این نیست که امساك هم الزم نیست . خیر باید  توجه :

امساك کند ولی بعداً قضا هم بر ذمه اش می آید اما کفاره ندارد . یعنی اگر مثالً یک لیوان آب بخورد قضا و 

گر قصد خوردن یک لیوان آب کند فقط روزه اش کفاره بر عهده اش می آید ( عالوه بر امساك امروز ) اما ا

  باطل می شود و تکلیف امساك و قضا دارد اما کفاره بر عهده اش نمی آید . 

م هخانم بچه شیر ده سؤال کرد : تا امروز نصف روزه هایم را گرفته ام اما خیلی در عسر و حرج بوده ام.  امروز  -

دد و متزلزل شده ام که ادامه بدهم یا نه روزه امروزم چطور است نیت روزه کرده ام اما در اثر اصرار شوهرم مر

اگر صرفًا خلجانهایی بوده است  اشکال ندارد اما اگر تصمیم به قطع گرفته و پشیمان شده ، روزه اش باطل   ؟

نیت قطع هم رسیده یا نه چون اصل عدم هر چیزي است   دشده است و اگر شک دارد که خلجانهاي ذهنی به ح

 خالفش ثابت شود ( اصاله العدم ) پس روزه اش صحیح است . تا 



از باب عسر و حرج می تواند روزه اش را بشکند.  این اصل مسأله است اما در خصوص این خانم ، گفته شد که

 چون می گفت بچه فقط در طول روز شیر می خورد و همین حاال هم ضعف و سرگیجه دارم . 

ه باشد پس اگر مثًال خانم باردار یا بچه شیر ده یا کسیکه ب اذان صبحاز  قبلباید  نیت روزه ماه رمضان -

 توانایی خودش  براي روزه شک دارد با حالت تردید وارد صبح شد روزه آن روزش صحیح نیست . 

یت و بدون نو همینطور است اگر کسی خیال کند چون قصد مسافرت دارد الزم نیست براي روزه نیت کند 

 د روزه امروزش با اینکه مسافرت نرفته  صحیحود . بعد اتفاقًا در بین روز از سفر منصرف شوشروزه وارد صبح 

 نیست و قضاي این روز را باید بگیرد . البته امساك  هم برایش الزم است. 

بخاطر درد معده و مانند آن تصمیم به روزه نداشت تا اینکه صبح شد و بعد از معاینه همینطور است کسیکه 

و اطمینان از اینکه روزه برایش ضرر ندارد تصمیم گرفت روزه بگیرد ، چنین کسی هم نمی تواند روزه پزشک 

مساك یست باید اولی چون بیمار نچون واقعاً سالم بوده و تا قبل از اذان صبح نیت روزه نکرده است . بگیرد 

 کند و بعداً قضاي امروز را بگیرد .

 قبل از اذان  ظهر حالش عد از اذان صبح تابدر فاصله ت روزه نکرد ولی بله اگر کسی واقعاً مریض بود و نی

بجا نیاورده باید نیت روزه کند و روزه اش صحیح است . اما اگر  خوب شد چنین کسی اگر تا آن وقت مبطلی

 به بعد از ظهر رسید دیگر نمیتواند نیت روزه کند هر چند مبطلی هم بجا نیاورده باشد . 

کاف ( البته در اعتدیگر مثل قضا و کفاره و اعتکاف تا پیش از ظهر است . روزه هاي واجب اما  فرصت نیت

باید از آغاز طلوع فجر روز اول نیت اعتکاف کند و چون قوام اعتکاف به روزه است نیت روزة آن را هم از 

 همان اول اذان صبح باید داشته باشد )

 .  تا غروب آفتاب است  روزه هاي مستحبفرصت نیت 

 شکستن روزه 

اذان  تا روزه ماه رمضان و روزه قضاي مضیق  هیچوقت جایز نیست و شکستن روزه قضاي موسع شکستن  -

 ظهر و شکستن روزه هاي مستحب تا غروب جایز است . 



و مضیق، قبل و بعد از ظهر موجب کفاره ( سه  روز روزه )است. اما  بعد از ظهر  ي موسع ،شکستن روزه قضا

( چون دلیل بر وجوب کفاره وجود ندارد .وزه هاي دیگر هرچند حرام باشد ولی وجوب کفاره نداردشکستن ر

 60کفاره است ( اطعام قضا وموجب  سفر و ریاو شکستن روزه ماه رمضان در غیر  برائت جاري میشود .)

ط موجب فق  و قی کردن و بقا بر جنابت با خواب سوم سفرو  ریاروز روزه ). و در  60مسکین یا 

 گناه هم نیست.   و بقا بر جنابت سهوي  سفرقضاست که البته  

با تفصیلی که خواهد آمد حرام است اما موجب کفاره نیست و اما شکستن روزه شکستن روزه هاي اعتکاف 

هاي دیگر  چه حکمی دارد ؟ فقها چیزي متعرض نشده اند در روایات هم ظاهراً چیزي نیامده است اما بنظر می 

با استناد به قاعدة حِلّ (کل شیء لک حالل حتی تعرف الحرام بعینه ) این کار حالل باشد . مثالً بخواهد  رسد

ه گناه ن ا بعد از ظهر بشکند اشکال ندارد یعنیرا قبل یاري یا نذر غیر معین وزه کفاره یا بدل قربانی یا استیجر

تتابعش  عمدي باشد به ،اره متتابع باشد و این شکستاگر مثالً کفکرده نه کفاره اي به ذمّه اش می آید . بله 

 ضرر می زند و باید دوباره روزه ها را از سر بگیرد . 

کامل آنرا می خواهد البته اوامر وجوبی چنین هستند اما  اینکه هرگاه موال امري صادر کند انجام بیشترتوضیح 

ی خواهد و اگر دلیلی در کار نبود اصل این است که اوامر استحبابی اگر الزم باشد که تا آخر ادامه یابد دلیل م

 یا   »و اتمّوا الحج و العمره « رها کردن مأموربه استحبابی جایز باشد . مثالً عمره را باید تا آخر انجام دهند بدلیل 

 اگر روز اول و دوم را روزه گرفتند  باید روز سوم را هم بمانند چون ادله وجوب روزة روز سومدراعتکاف 

. یا در منی اگر روز دوازدهم تا غروب ماندند بیتوته شب دوازدهم هم واجب است چون دلیل خاص وجود دارد

را می توان در اثناء رها کرد چون دلیل بر حرمت ندارد . روزه هاي واجب اما نمازها و روزه هاي مستحب دارد .

ه واجب ، لذا می توان آنها را در اثناء غیر معین هم درست است که واجبند اما براي خصوص امروز مستحبند ن

رها کرد . و به همین دلیل است که در روزه قضاي موسع اجازه شوهر را شرط می دانند چون اگرچه روزه 

اینکه امروز یا فردا باشد واجب نیست لذا شوهر می تواند با روزه قضاي  موسع همسرش واجب است اما 

  مخالفت کند ( البته تا ظهر )

 پی در پی بودن  بهم می خورد  و تن روزه هاي کفاره ، اگر تتابعشان هم واجب باشد ، اگر عمداً باشد با شکس

ري ( یک سفر ضرو از سر بگیرد اما اگر سهواً ( فراموش کرد روزه بگیرد ) ، یا ضرورتاً دوباره روزه ها را  باید



اشد، تتابع بهم نمی خورد و بعد روزه هاي کفاره را پیش آید یا بیمار شود ) یا با عذر ( مثالً خانم حائض شود ) ب

 ادامه می دهد . 

 بعد از ابطال عمدي ،امساك الزم است . اما  اگر امساك نکرد کفاره ندارد . :عروه فرموده اند 44در مسأله  -

وزه حلول ماه رمضان و ضرر و حرج  براي روزه شرط ذُکري هستند یعنی در ابتدا و انتهاي ماه رمضان دو ر -

حرام داریم روز آخر شعبان به نیت رمضان و روز اول شوال به نیت رمضان . اما حرمت این دو روز وقتی است 

 واقعاً و که بداند ماه رمضان نیامده یا بداند که ماه رمضان رفته است . اما اگر به تصور ماه رمضان روزه بگیرد

ناه نکرده و شاید بجاي روزه قضایش هم محسوب آخر شعبان یا اول شوال باشد ، روزه اش حرام نیست و گ

 شود یا اگر روزه قضا ندارد روزه مستحب حساب شود .

ضرر و حرج هم همینطور است  یعنی شرط ذکري است اگر به خیال وجود ضرر یا حرج روزه نگرفت و بعد  -

عکس به خیال عدم معلوم شد ضرر و حرج نبوده است گناه نکرده و فقط قضاي روزه بر عهده اوست ، یا بر 

ضرر و حرج روزه گرفت و بعد معلوم شد ضرر و حرج داشته است  در اینصورت روزه هایش صحیح است و 

 اگر بعداً حالش خوب شد قضاي روزه ها بر او واجب نیست .

اما شرط عدم سفر براي همه  و عدم حیض و نفاس براي خانمها شرط واقعی است یعنی اگر خیال کرد مسافر  -

مثال به جایی  مثل نجف آباد رفت که قبال مسافت شرعی بوده ولی حاال به دلیل گسترشِ هر دو شهرِ  است ( 

اصفهان و نجف آباد دیگر کمتر از مسافت است )و روزه اش را افطار کرد گناه نکرده و فقط قضا بر عهده 

است  روزه گرفت  روزه اش باطلاوست  . و اگر بر عکس ،فکر کرد مسافر نیست در حالیکه واقعاً مسافر بود  و 

صبح شنبه وارد مشهد شده و قصد کرده که تا پایان روز دوشنبه هفته  10و باید قضا کند .مثالً کسیکه ساعت 

صبح  10بعد بماند مسافر است نه مقیم عشره  چون  ورودش  از اول روز شنبه نبوده .بله اگر حداقل تا ساعت 

د تا کمبود ده روزش جبران شود  یا از اذان صبح روز شنبه وارد شده بود ده روز یازدهم ( روز سه شنبه )می مان

 روزش کامل بود و باید روزه هم می گرفت . 

همچنین اگر خانمی فکر کرد حائض شده و روزه اش را نگرفت یا افطار کرد و بعد فهمید که مثالً استحاضه بوده نه 

 8ست . و بر عکس اگر فکر کرد پاك شده است مثالً همیشه حیض ، گناه نکرده و فقط قضاي روزه بر عهده او

روز پاك شد و غسل کرد و روزه گرفت بعد در روز نهم لک دید و روز یازدهم  8روزه پاك میشد این ماه هم سر 



کامًال ( حتی از داخل ) پاك بود ، لک روز نهم حیض بوده بنابر این روزه اش باطل است . بله اگر در روز یازدهم 

ی یک لک خیلی کم هرچند فقط در داخل یا به صورت یک رگه خونی می دید لک روز نهم استحاضه حت

 محسوب میشد و در نتیجه روزه اش درست بود . 

شبیه همین مسأله ممکن است براي خانمی که زایمان کرده و از نفاس پاك شده و توان روزه گرفتن دارد پیش آید . 

 و نفاس هم براي روزه از نوع  واقعی است نه ذُکري .  بنابر این  شرطیت طهارت از حیض

اگر ضرر یا عسر و حرج در  روزه وجود داشته باشد وجوب روزه  ساقط است .اگر ضرر داشته باشد روزه حرام  -

است و اگر بگیرد باطل است و اگر تا ماه رمضان آینده خوب شد باید قضاي آنرا بگیرد هرچند در ماه رمضان 

اشد . پس در فرض ضرر حکم وجوب روزه به حرمت و حکم وضعی صحتش به بطالن تبدیل روزه گرفته ب

میشود و از عنوان اطاعت و عبادت به عنوان معصیت تغییر می یابد .علتش هم این است که روزه براي چنین 

هم  و کسی نهی دارد و با وجود نهی ،قصد قربت ممکن نیست .  می گویند شخصی که هم پیر بود و هم مسافر

مریض روزه میگرفت . گفتند روزه براي شما حرام است .گفت کی گفته ؟ گفتند خدا و پیغمبر . گفت وقتی 

 پاي عبادت در کار باشد دیگر خدا و پیغمبر هم سرم نمیشود . ! 

یقین صد در صد الزم نیست اگر ترس ضرر هم باشد  ( که غالباًهم همینطور است )همه آنچه ،در مورد ضرر  -

ه کفراد مشابه خودش ترس پیدا کردشد پیش می آید . اگر از حرف پزشک و بررسی حاالت خودش و ا گفته

مبادا روزه و فاصله افتادن بین غذاها و تأخیر داروها  مثالً براي قلبم ضرر داشته باشد در این صورت نباید روزه 

ک الصه تشخیص ضرر نه بر عهده پزش. خ)حتی اگر بعضی از پزشکان هم روزه را برایش مضر ندانند  (بگیرد .

است نه مسأله گو و نه حتی مرجع تقلید .یعنی نظر آنان نه نفیاً و نه اثباتاً حجت نیست . تشخیص ضرر با خود 

 مکلف است .  

اگر بتواند در طول روز قرص نخورد یا قرصها را تبدیل به آمپول کند یا فاصله افتادن بین وعده هاي غذایی را با  -

 شب جبران کند بایدهمین کار را بکند و روزه را بگیرد . غذا در 

قط نیمی از فمثالً باید همین کار را بکند . بله اگر ،بگیرد  یا چند روز یک بار  اگر بتواند روزه را یک در میان -

 روز یا دو ثلث از روز را مثالً می تواند روزه بگیرد روزه کامالً ساقط است . 



رج دارد یعنی ضرر ندارد ولی تحملش خیلی مشکل است مثالً  معده یا کلیه هایش درد و امّا اگر روزه عسر و ح -

میگیرد یا در تشنگی و گرسنگی بی طاقت میشود حکم وجوب روزه به استحباب تبدیل میشود ( البته همان 

 هروزه ماه رمضان را نیت می کند ولی براي این شخص مستحب است ) و روزه اش صحیح است و عبادت کرد

 و ثواب بیشتري هم دارد و اگر روزه گرفت و بعداً عسر و حرجش برطرف شد الزم نیست قضا کند . 

تفاوت دیگر عسر و حرج و ضرر این است که در عسر و حرج باید روزه را بگیرد و وقتی ادامه روزه سخت شد  -

را می خورد و اصالً نیت نمی روزه روزه را بخورد و نمی تواند از اول روزه را بخورد . امّا در فرض ضرر از اول 

 کند .

اگر واقعاً روزه برایش ضرر یا عسر حرج داشت و نمی دانست و روزه گرفت روزه اش صحیح است و بعداً هم  -

 قضا ندارد علتش هم این است که قصد قربت از این شخص ممکن است .

پیري است گاهی نوجوانی ( در عسر و حرج فرق نمی کند که موجب و سبب عسر و حرج چه باشد .گاهی   -

مثل دختران تازه بالغ ضعیف البنیه) است و  گاهی شغل سخت است مثل کار در معدن و پاي تنور و کوره و 

 یري براي پ ... . بارداري است و گاهی بچه شیر دادن  است گاهی مزرعه و ماشینهاي سنگین و مناطق گرمسیر و

ا انند تدابیري بیندیشند  که بتوانند روزه بگیرند باید همین کار رنمی شود کاري کرد ولی موارد دیگر اگر بتو

بکنند . مثالً یا کار را تعطیل کنند یا کار را به شب موکول کنند مثالً نانواها می توانند پخت را از نزدیک به 

جلسه قرآن را افطار شروع کنند و در این یک ماه معذورین براي ناهارشان نان تازه نخورند ، یا نماز جماعت و 

ترك کنند چون روزه واجب است و همه این کارها مستحب است . ممکن است در طول ماه رمضان  نتواند 

و   دنحتی یک صفحه قرآن بخواند یا یک نماز را به جماعت بخواند امّا اصًال مهم نیست چون اینها واجب نیست

ازه بالغ را غذاي مقوي بدهند از کار و تالششان کم باید همه را ترك کند و روزه را بگیرد . یا دختر بچه هاي ت

تشویق  و ( غذاي بهتر کار کمتر استراحت بیشتر )کنند بیشتر بخوابند و به شعار ماه رمضان عمل کنند 

همینطور است وضع خانمهاي حامله و بچه شیرده .این شرائط مثل سفر نیست و کنند تا روزه هایشان را بگیرند . 

ه . اگر با حاملگی و شیر دادن هم بتوانند با تقویت خودشان و کمتر شیردادن بنگیرند باید  روزه که تا پیش بیاید

 بچه و بیشتر غذا دادن به او و کم کردن فعالیتها روزه بگیرند باید همین کار را بکنند . 



 غذا تهیه کنیم وغذا بپزم و باید هر روز از بیرون خانمی سؤال کرده که من وقتی روزه می گیرم نمی توانم  -

 همین وضعیت موجب اختالل در زندگی من وسردي روابط با شوهرم شده است آیا می توانم روزه نگیرم ؟

  .ین موارد عرفاً مصداق عسر و حرج نیستاخیر 

غیر از شیخ و شیخه که از اول روزه را می خورند و بعد هم در طول روز امساك نمی کنند ، احتیاط در مورد  -

ها این است که روزه را شروع کنند و وقتی برایشان حرج شد به قدر ضرورت چیز بخورند و دوباره بقیه حرجی 

امساك کنند. و براي همه حرجی ها فرموده اند اگر بعداً توان پیدا کردند باید روزه را قضا کنند . و حتی در 

حتیاطاً ا تن یافتند باید روزه  هاي خود را مورد سالمندان فرموده اند اگر بعداً مثالً در هواي معتدل توان روزه گرف

 قضا کنند .

ممکن است کسی در طول روز بتواند روزه بگیرد ولی روزه سبب شود که پس از افطار به حرج بیفتد و مثالً  -

 فاصله افتادن بین وعده هاي غذایی برایش تنگی نفس شدید یا نفخ و درد غیر قابل تحمل معده بیاورد ، چنین

 ول حکم حرج است . کسی هم مشم

تشخیص ضرر با ما نیست امّا بطور کلی ،هم در روایات آمده و هم در طب که روزه ضرر ندارد که هیچ،  مفید  -

هم هست . در چند سال قبل الکسی سوفورین کتابی در فوائد امساك نوشت و آیت اهللا مکارم هم بر آن مقدمه 

ستورات این کتاب عمل کردند و نتیجه هم گرفتند .در آن اي نوشته و فرموده اند: بعضی از دوستان ما به د

کتاب می گوید در طول سال بسیاري از غذاهاي اضافی که امروزه بخاطر زندگی ماشینی و کم تحرکی در بدن 

ما بصورت زباله در می آید با امساك و روزه داري می سوزد و از بین می رود . و به همین دلیل براي  درمان 

ماریها مثل کم خونی ، زخم معده ، سنگ کلیه ، فشار خون ، دیابت ، بیماریهاي مفاصل و ... حتی بسیاري از بی

 براي سیاه شدن موهاي سفید و رشد موهاي ریخته شده هم مفید است . 

نمونه اي در مورد یکی از اقواممان بودم . ایشان چندین سال بخاطر سنگ کلیه روزه نمی گرفت  نگارنده هم شاهد

اید در طول روز آب فراوانی میخورد . یکسال  تصمیم گرفت روزه بگیرد و براي جبران تشنگی روز در چون ب

 سحرها آب زیادي می آشامید. با این روش  نزدیک به پایان ماه رمضان سنگ نسبتاً بزرگی از کلیه اش خارج شد . 

روز فقط آب  40سالم است .مثالً البته دستور امساك در کتاب مذکور ، خیلی سخت تر از دستور روزه در ا

 آشامیدن و پرهیز از همه غذاها یکی از دستورات اوست . 



سحري خوردن اگر باعث شود انسان در طول روز نتواند روزه بگیرد ( که البته این فرض خیلی نادري است  -

ه به نظر د . البت)دیگر واجب یا مستحب نیست . شاید به دلیل اینکه مقدمه حرام (ترك واجب ) است حرام باش

می رسد حرام نباشد چون  قبل از اذان هنوز امر روزه نیامده تا واجبی ترك شده باشد و موقع اذان و آمدنِ امر 

هم کاري ( انجام مفطر )نکرده است که تخلف از امر کرده باشد . و امر روزه هم درست است که به یک 

رکب به سی جزء تقسیم میشود که از آغاز اذان چترش را بر سر مجموعه سی روزه تعلق گرفته امّا این مأموربهِ  م

 حرام (ترك روزه ) باشد حرام است . بله اگر ترك سحري مقدمه قریبۀمکلف می گستراند . 

بله اگر سحري خوردن با این فرض که موجب از دست دادن توان روزه میشود ، موجب استخفاف امر صوم گردد 

 اف هیچ امري جایز نیست . مسلماً جایز نیست چون استخف

و عیناً همین مطلب در مورد هر کار دیگري که موجب ناتوان شدن انسان براي روزه میشود مطرح است . مثالً اگر 

کسی اختیاراً به مناطق گرمسیر سفرکند که روزه در آنجا برایش عسر و حرج یا ضرر داشته باشد ، چنین سفري جایز 

 بیانجامد .  است مگر به استخفاف امر روزه

بله اگر در طول روز کارهایی بکند که توانش از دست برود و به حرج یا ضرر بیفتد و مجبور شود روزه خود را 

افطار کند  ( مثالً زیر آفتاب برود یا  ورزش  کند )مسلماً حرام است .البته کفاره بر ذمّه اش نمی آید  چون باالخره 

وده است امّا چون حالت ناتوانی را خودش به اختیار خودش ایجاد کرده است افطار بدون عذر و در حال توانایی نب

 معصیت کرده است . 

 متثالا اصوالً مکلف،  در برابر همه دستورات واجب و حرام و مستحب و مکروه پروردگار  دو تکلیف دارد یکی-

ور هرچه که هم دانستن دست( یعنی بزرگ داشتن و م استعظام و استکبار دستورو دیگري  امر و انجام دستور

م باشد ). یعنی اگر مثالً نماز شب یا تسبیحات حضرت زهرا سال» مکروه«باشد حتی اگر امر استحبابی یا نهی تنزیهی 

اهللا علیه را نخواند چون بی حوصله یا خسته یا مریض است یا وقت ندارد اشکال ندارد امّا اگر نخواند براي اینکه نماز 

، مرتکب حرام شده است . البته نه به دلیل ترك نماز شب ، (چون نماز شب مستحب است  شب برایش مهم نیست

 )بلکه به دلیل دست کم گرفتن نماز شب .  

اینکه در رساله ها می نویسند ترك نماز جماعت از روي بی اعتنایی جایز نیست یعنی اگر فرادا خواند نمازش 

هم مرتکب شده و آن دست کم گرفتن نماز جماعت است . امّا  درست است و امتثال تکلیف کرده ولی یک گناهی

 این حکم اختصاص به نماز جماعت ندارد و همانطور که توضیح داده شد شامل همه احکام میشود .



مثالً گاهی  در  مورد نماز سؤال میکنند که اگر قبل از اذان بخوابد و بیدار نشود تا آفتاب بزند آیا گناهی مرتکب 

پاسخ این است که اگر کسی بداند بیدار نمی شود باید یا ساعت بگذارد یا به کسی بسپارد که بیدارش شده است ؟ 

کنند . اگرچه قبل از اذان تکلیف نماز نیامده و موقع اذان هم امر نماز بخاطر غافل بودنش شامل حالش نمی شده امّا 

 دابیر الزم براي بیدار شدن را انجام دهد . واجب است ت،چون تدبیر نیندیشیدن براي نماز استخفاف نماز است 

.آنقدر اه شریف و  اعظام روزه آن  این م اکرامو دیگري  صیامتکلیف وجود دارد یکی چهاردر ماه رمضان هم 

ر بگویید شهرمضان آمد رمضان رفت ،نگویید که  اکرام این ماه مهم است که در وسائل روایاتی وارد شده است

فرموده است  :هر چند نهی ظهور در تحریم دارد اما حمل بر کراهت می شود چون در . صاحب وسائل  رمضان 

قه صدقه بدهد و روزه بگیرد (مقدار صدآن و براي کفاره روایاتی همین تعبیر رمضان بدون اضافه به شهر آمده است 

 گویی معصیت مرتکب شده است .و روزه بیان نشده ) 

مثالً اگر مریض بعد از ظهر » ( ز همه مبطالت نه فقط خوردن و آشامیدن خودداري ا به معناي  « امساك و سوم

خوب شود یا مسافر بعد از ظهر به وطن برسد مستحب است امساك کند البته روزه اش صحیح نیست حتی اگر مبطل 

وزه اش ورد رهم بجا نیاورده باشد و اگر مثال بی اختیار قی کند و به خیال اینکه روزه اش باطل شده عمداً چیز بخ

باطل میشود ولی گناه نکرده و کفاره هم ندارد اما از وقتی مسأله را فهمید باید امساك کند یعنی دیگر روزه نیست 

ولی امساکش واجب است . یا اگر ذوالعطاش یا کسیکه روزه برایش حرجی شده آب خورد روزه اش باطل میشود 

ساك را بنابر احتیاط فرموده اند . )یا اگر عمداً روزه خود را ولی واجب است در ادامه امساك کند ( بعضی این ام

 باطل کرد روزه اش باطل شده و گناه کرده و باید قضا و کفاره بجا آورد ولی در ادامه هم باید امساك کند .

 این تکلیف چهارم استحبابی است .  البته  ي مختلف کهو نمازها دعاها خواندن  تالوت قرآن و چهارم و 

 .  مستحب که نیست حرام هم هستقرآن و دعا  دیگر گرفتن باشد روزه  براي کسی مانع دعا یا قرآن اگر احیاناً   اما.

براي بعضی واجب است براي بعضی حرام است (  صیام هم که توضیح داده شد . و اما تکلیف امساكتکلیف 

اگر کامل  نبه عنوان تمریبراي نابالغها است مستحب دارد )و براي بعضی  ضرر است یا روزه برایش مسافرکسیکه 

نند یعنی  که دو بار افطار می کبگیرند» که در روایات هم به آن اشاره شده «( و اگر بصورت کله گنجشکی بگیرند 

که  کسانیدر ظهر  افطار می کنند و دوباره چیزي نمی خورند تا شب ، میشود جزء امساکهاي مستحب ) ، و براي 

 گیرند.  می حرج  عسر وبا  روزه را



دارد و آن روزه  اما مکروه ، روزه ماه رمضان همین سه قسم را دارد امّا مکروه ندارد بله مکروه به معناي اقل ثواباً

ه در . البتهایی است که در آن اعمال مکروه بجا آورده شود مثل بوییدن گلهاي خوشبو یا نشستن زن در آب و ... 

وه هم  داریم روزه هایی که بهتر است ترك شوند ( مکروه تنزیهی )و آنها عبارتند غیر ماه رمضان ، روزه هاي مکر

 . این دو روز یا یکی از این دو در بین فقهاي سابق قائل به حرمت هم دارد . روز عاشوراو  روز عرفهاز روزه 

ب امساك  برایشان واج استثناء ندارد و براي همه مکلفین واجب است چه روزه ماه رمضان یا تکلیف اکرامو اما  

 باشد چه حرام و چه مستحب  

تازیانه اضافه تر ) زدند  20و لذا امیرالمؤمنین سالم اهللا علیه کسی را که در این ماه شراب خورده بود صد تازیانه ( 

 چون حرمت ماه را شکسته بود . 

ی توانند مثالً در مأل عام چیز بخورند از همین رو در روز ماه رمضان اگرچه معذورین میتوانند روزه نگیرند ولی نم 

که حرمت روزه شکسته شود . غذا و آب دادن به کسی هم که عمداً روزه خواري می کند چون معاونت در اثم 

است حرام است . بله اگر دیدیم مسلمانی روزه نیست باید عملش را حمل بر صحت کنیم و بگوییم انشاءاهللا معذور 

 ت دن به چنین کسی هم حرام نیسم نیست جایز هم نیست چون تجسس است . طبعاً غذا دااست تحقیق هم نه تنها الز

 

 انواع روزه ها : تشابه و تفاوتِ

مبطالت همه روزه ها همین  –مقدار روزه در همه روزه ها یکسان است . (از طلوع فجر تا مغرب ) : تشابه ها

ت نی –روزه ها  ( پس از تحقق روزه )یکسان است .  مبطالت اثر عمد و سهوشان در همه -مبطالت مشخص هستند .

سفر و حیض عمد و سهوش  -در همه روزه ها از آغاز طلوع فجر است ( تصمیم به روزه از شب قبل تأثیري ندارد )

 در همه روزه ها موجب بطالن است و گناه هم ندارد ( البته سفر تا قبل از ظهر و حیض در تمام طول روز )

نیت روزه ماه رمضان تا اذان صبح و نیت روزه قضا و روزه هاي واجب دیگر تا اذان ظهر و نیت  اما تفاوتها :

 روزه هاي مستحب تا مغرب وقت دارد . 

شکستن روزه ماه رمضان هیچوقت جایز نیست اما روزه قضا را تا ظهر و روزه هاي دیگر  و روزه هاي مستحب را تا 

 رمضان یا قضایش کفاره دارد اما شکستن روزه هاي دیگر کفاره ندارد . شکستن روزه ماه غروب می توان شکست . 



 

در روزه ماه رمضان اگر سهواً جنب یا حائض وارد صبح شود یا ابتداي اذان سهواً  چیز بخورد  روزه اش درست 

یرد ز را روزه بگاست اما روزه قضا یا سائر روزه ها اگر با ارتکاب مبطل هرچند سهواً وارد صبح شد نمی تواند آن رو

روزة قضایشان شروع شده و وقتی از شب قبل تصمیم به روزه داشته اند  ( بسیاري از مردم فکر می کنند چون 

اینطور نیست روزه قضا از اذان صبح شروع می شود چه از  صبحانه خورده اند اکل سهوي در روزه بوده است اما 

ا نین کسی از اذان صبح تا وقتیکه صبحانه  خورده  یاشند و چشب قبل تصمیم به روزه داشته باشند چه نداشته ب

که اکل سهويِ در  نیت روزه نداشته پس روزه اش شروع نشده بوده است یا از روزه قضا غافل بوده و خواب بوده 

بله اگر این اتفاق در ماه رمضان بیفتد اکل . ضمن روزه حساب شود  بلکه انجام مبطل قبل از شروع روزه است 

هوي ضمن روزه محسوب می شود چون  روزة ماه رمضان یک واحد مرکب سی جزئی است که از شب اول س

بنابر این اگر در صبح ماه رمضان  طبق معمول همیشگی از خواب برخاست و صبحانه خورد و بعد شروع می شود .

 حیح است .)یادش آمد که ماه رمضان است  اشکال ندارد بقیه روز را امساك می کند و روزه اش ص

 

 اما سحري خوردن واجب است اگر بدون سحري نتواند روزه بگیرد (چون مقدمه واجب،  واجب است )-

 و سحري خوردن مستحب است اگر بدون آن هم بتواند روزه بگیرد ولی با آن بهتر بتواند روزه بگیرد . 

ن عنوان آنکه بگوییم چون در روایات با همی و اگر هیچ تأثیر مثبت یا منفی براي روزه نداشته باشد مباح است . مگر 

بر خوردن آن تأکید شده ، مستحب است مگر آنکه بگوییم آن روایات هم ناظر به مواردي است که تأثیر مثبت در 

 روزه گرفتن داشته باشد . 

ظیم وزن ، ناگر قصد قربت داشته باشد اما انگیزه هاي دیگر هم داشته باشد مثالً براي سالمتی یا الغر شدن و ت -

قصد اولی و اصلیش باشد بطوریکه اگر خداوند نفرموده بود روزه نمی گرفت ،  ،روزه بگیرد اگر قصد قربت

روزه اش صحیح است  ، هر چند می خواهد با روزه گرفتن الغر هم بشود . امّا اگر قصد اولی و اصلیش الغر 

ت ، روزه اش باطل است هرچند قصد انجام شدن باشد بطوریکه اگر اثر الغر شدن را نداشت روزه نمی گرف

 فرمان پروردگار یا همان قصد قربت را هم داشته باشد . 



مسواك هنگام سحر واجب است ( تمیز کردن دهان و دندانها از بقایاي غذا ) چون احتمال بی اختیار فرو رفتن  -

 نیتش دچار اشکال می شود.  اگر مسواك نزند، ذرات غذا وجود دارد و

دن هنگام روز اگر احتمال بدهدکه خمیر دندان یا آب فرو میرود  جایز نیست . همینطور است اگر مسواك ز -

راجعه به بله مکارهاي دندانپزشکی اینطور باشد یعنی احتمال بدهد که آب یا خون یا دارو بی اختیار فرو رود . 

 .دندانپزشک در صورتی که صرفاً براي معاینه باشد اشکال ندارد

فته می گ محرّمات گفته میشود چون باطل کننده روزه است . مبطالتکه در روزه باید ترك شود کارهایی   -

 گفته میشود چون روزه را می شکند .  مفطرات شود چون انجامش حرام است و

 نگاهی به مبطالت روزه : -

کل و شرب صدق اکل و شرب در روزه و در نماز باهم فرق می کنند . در نماز باید در ظاهر  از نظر عرف، ا -

کند تا مبطل باشد پس اگر مثالً ذرّات غذا در حال نماز عمداً هم فرو داده شود اشکال ندارد  . امّا در روزه اگر 

در ظاهر هم اکل و شرب نباشد ولی چیزي  عمداً از حلق فرو رود  روزه باطل میشود پس روزه دار نمی تواند 

ا قو آلو توي دهانش بگذارد و آب آنها را فرو ببرد . می گویند آ ذرات غذاي الي دندانها را فرو ببرد یا کشک

می گفت اکل و شرب در روزه ممنوع است که دید پیرزنی دهانش می جنبد . پیرزن که متوجه تعجب آقا شده 

اآلن چیزي نمی خورم یک تکه کشک است که در دهانم گذاشته ام خیس  !بود گفت : نگران نباش مادر

 فطار بخورم .!بخورد تا موقع ا

اگر مثالً قرص را بدون آنکه در دهانش قرار دهد ، مستقیمًا در حلقش بیندازد باز هم مبطل روزه است . مالك  -

 فرو رفتن از حلق است چه در دهانش هم برود چه نرود .  

لذا  طل استمب یا از راه گوش یا چشم فرو رفتن عمدي غذا یا مایعات یا غیر خوراکیها از گلو یا از راه بینی  -

اندوسکوپی جایز نیست با اینکه دستگاهی که به درون معده می فرستند در می آورند و در معده نمی ماند .اما 

یلی ( البته از راه گوش خآزمایشهاي دیگر مثل سونوگرافی یا عکسبرداري یا آزمایشهاي خانمها اشکال ندارد .

زه باطل میشود و از راه چشم ممکن است فقط یک طعمی بسختی چیزي به حلق می رسد اما اگر عمداً رساند رو

 از دارو یا سرمه به حلق برسد که این هم فقط کراهت دارد و موجب کم شدن ثواب روزه است نه ابطال روزه .) 



ا چون آنچه حرام است  اماله بحتی اگر براي تسکین درد باشد . استعمال کرمها یا شیافهاي جامد اشکال ندارد  -

 بله شیاف تریاك براي کیف کردن رات و این اماله با مایع نیست .اماله با جامد یا نیمه جامد است .   مایعات اس

 اشکال کرده اند .

و  اگر گردزیاد بودن گرد و غبار آن است که در حلق احساس میشود .  ۀنشانو  گرد و غبار زیاد مبطل است  -

 و دهد اشکال ندارد ولی اگر بتواند باید بیرون بریزد . غبار زیاد  ناخواسته به حلق رسید اگر بی اختیار فر

 بخار حمام اگر زیاد هم باشد اشکال ندارد مگر به حدي برسد که به آب تبدیل شود و از حلق فرو رود  -

اسپري که مبتالیان به آسم  استفاده میکنند فقط بنظر مقام معظم رهبري اشکال دارد که چون احتیاط است ( به  -

 ن ) قابل رجوع است  پس اشکال ندارد حتی براي مقلدین ایشان . گفته دفترشا

اخالط سینه اگر به فضاي دهان ( مخرج خ به طرف جلو )  بیاید باید بیرون بریزد و اگر در نماز است و دستمال  -

ن نرسد اهم ندارد باید نماز را بشکند و آن را بیرون بیندازد . و اگر بی اختیار فرو برود یا اصالً به فضاي ده

 از بینی یا در حلق باشد و بی اختیار فرو رود اشکال ندارد .خون هم اگر اشکال ندارد .

نماز دچارحالت تهوع شده و کمی غذا به گلویش رسیده و به فضاي دهان هم وارد شده  پرسیدند کسی در اثناء -

د ه  اگر در نماز هم هست بایکه می بایست بیرون می ریخت اما از روي ندانستن مسأله و اینکه نمی دانسته ک

نماز را بشکند  ، غذا را فرو داده است . روزه این شخص صحیح است چون بجا آوردن مبطل براي او از روي 

 کرده که یکی از موارد جواز شکستن نماز اینجاست . اصالً فکر نمی جهل قصوري بوده است . چون قبالً

که فرموده اند اگر براي وضوي واجب ،آب در دهان بریزد اکل و شرب سهوي اشکال ندارد مگر در مورد آب  -

گرچه در فتاوا به آن تصریح نشده اما علی القاعده باید قبل یا حین وضو باشد تا  مضمضه (زمانتا مضمضه کند 

صدق کند  پس اگر بعد از پایان یافتن وضو بود همان آب در دهان چرخاندن است نه  »مضمضه براي وضو «

فرو رود اشکال ندارد امّا اگر براي خنک شدن ،آب در دهان بچرخاند و سهواً فرو رود باید  و سهواًمضمضه )

توجه داشته باشیم گاهی شخص یک لیوان آب بدون توجه به روزه می خورد یا آب در  روزه اش را قضا کند .

آب داخل دهانش  دهانش می ریزد تا آنرا بشوید ( نه براي خنک شدن )ولی بر حسب عادتش که در این وقت

 را فرو می برده حاال هم آبها را فرو برد اینها همه اکل و شرب سهوي است و نه قضا دارد نه کفاره . 



اگر براي خنک شدن و از خشکی درآمدن دهان ، آب در دهان  بچرخاند و یکی دو بار  بیرون بریزد اشکال  -

حتماً قطراتی از آب فرو می رود امّا اینها با دقت  ندارد فقط باید مراقب باشد چیزي فرو نرود . در این مواقع

عقلی است امّا به نظر عرف آبها بیرون ریخته شده است . اصوالً موضوعات شرع ماکروسکوپی است نه 

میکروسکوپی . مثالً وقتی خون را از روي لباس می شویند به نظر عرف ، عین نجاست برطرف شده و  لذا از 

چند هنوز رنگ خون به لباس است و به دقت عقلی خود خون باقی است چون  نظر شرع پاك شده است  هر

 رنگ عَرَض است و عَرَض تابع جوهر و قائم به اوست.

امروز صبح آقایی زنگ زد و گفت من سحر از خواب برخواستم کمی هم اطراف را نگاه کردم و دیدم هوا  -

ن نمی گویند ؟ به برادرم زنگ زدم ، گفت اذان کامالً تاریک است وقتی سحري خوردم  با خود گفتم چرا اذا

را گفته اند . روزة این آقا صحیح است چون اوالً شک در اذان نداشته و بلکه یقین به عدم طلوع فجر داشته ، و 

ثانیاً یک تحقیقی هرچند مختصر هم انجام داده و  سحري خورده پس اگر واقعاً هم صبح بوده روزه اش درست 

ا آورده مبطالت بج وزه قضا بود صحیح نبود چون قبل از نیت روزه قضا بطور سهوي هم نبایداست . بله اگر ر

 شوند . 

اهل مشهد سحر از خواب برخاسته  مشغول سحري شده اند و تلویزیون هم دعاي شبیه همین مورد : خانواده اي  -

ی حدود بیست دقیقه از اذان سحر می خوانده ، بعد از سحري متوجه شده اند کانال تهران بوده نه مشهد یعن

صبح را نمی داده اند و شک . روزه آنها صحیح است چون احتمال مشهد گذشته بوده و آنها غذا می خورده اند 

 به طلوع فجر هم نداشته اند . 

تزریق سرم بنظر آیت اهللا مکارم اشکال دارد  چون اگرچه اکل وشرب حرام شده و سرم مصداق آن نیست ولی   -

ن علت حرمت اکل، عدم تقویت و تغذیه است  و انسان با سرم تقویت می شود . ولی بنظر برخی از بنظر ایشا

فقها مثل آیت اهللا بهجت و آیت اهللا اراکی اشکال ندارد چون بنظر این بزرگواران آنچه حرام است اکل و شرب 

 در جایی است که شخصاست و تزریق سرم مصداق اکل و شرب نیست . البته روشن است که همه این بحثها 

میتواند با بیماري روزه هم بگیرد . امّا چون نظر آیت اهللا مکارم و آیت اهللا زنجانی در مورد سرم و آمپول تقویتی  

احتیاط واجب است که قابل رجوع به غیر است  ، می توان گفت در حال روزه استعمال همه اقسام آمپولهاي 

کال است . بله بهتر است از آمپولهاي تقویتی و سرمها اجتناب کند گرچه دارویی و حتی تقویتی و سِرُمها بی اش



معموالً کسیکه به این مرحله رسیده که باید سرم تزریق کند اصالً توان روزه گرفتن ندارد  و مسأله ، سالبه به 

 انتفاء موضوع است . 

 نمی کند اما کراهت شدید دارد و یعنی روزه را باطل اشکال ندارد آیت اهللا سیستانی سر زیر آب کردن بنظر  -

 ل و تبریزي ، صافی ، فاضمکارم امام ، حرام است اما مبطل نیست و بنظر آیات اهللا  بنظر آیت اهللا زنجانی تکلیفا

 مبطل است .آیات اهللا خوئی و بهجت بر حسب فتوا  بنظربه احتیاط واجب مبطل است  و 

ب بطالن روزه و قضا و کفاره است ( قبل از اذان صبح از بقاء عمدي بر جنابت  و حیض و نفاس تا صبح موج -

حیض یا نفاس پاك شده و توان روزه هم دارد ولی عمداً غسل نمی کند ). اگر غسل نکند تا وقت تنگ شود و 

ه باشیم توجه داشت (تیمم کند گناه کرده است ولی روزه اش صحیح است . اگر بدون تصمیم بر غسل بخوابد 

براي متدینین پیش نمی آید . چون کسی که مقید به روزه است  و می داند جنب است و می   اصالً چنین فرضی

داند تحصیل طهارت تا قبل از صبح  واجب است حتماً اگر بخوابد قصد غسل هم دارد . بله افراد الابالی که 

.) ندمیم بر غسل می خواباصالً قصد روزه گرفتن ندارند معموالً اهل نماز و غسل و عبادت هم نیستند و بدون تص

و بیدار نشود بقاء عمدي حساب میشود . اگر با تصمیم به غسل بخوابد و تا صبح بیدار نشود اگر خواب اول و 

 دوم باشد روزه اش صحیح است ولی اگر از خواب سوم یا بیشتر باشد قضا بر او الزم است . 

جه دارد هم به مبطلیت آن ) قضا و کفاره دارد . و و اگر در طول روز عمداً جنب شود ( هم به مسأله جنابت تو

شود یا با همسرش در حالی نزدیکی کند که کامالً از روزه بودن  اگر سهواً جنب شود ( مثالً در خواب محتلم

 روزه اش صحیح است . خود غافل است )

 اما حیض یا نفاس هر لحظه از روز اتفاق بیفتد روزه اش باطل میشود .

اینکه وقت دارد به حمام رفت تا غسل کند ولی اذان گفتند ،با جنابت وارد صبح شده ولی اشکال  به خیالاگر  -

 ندارد چون عمداً نبوده است . 

غسل یا تیممش را باطل انجام داده یا به دلیلی باطل بوده ( مثالً نجاست یا مانع  در اگر بعد از اذان صبح فهمید  -

) روزه اش اشکال ندارد چون بقاء عمدي بر جنابت صدق نمی کند . بله بدنش برطرف نشده بوده و غسل کرده 

 قضا کند .  آنرا خوانده بایدنماز اگر با چنین غسل و تیممی 



خانمی که غسل حیض را فراموش کند یا کسیکه غسل جنابت را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش -

نابراین اگر ب  و حیض نیست نباید روزه اش اشکال داشته باشد ،بیاید ، علی القاعده چون بقاء عمدي بر جنابت 

 )1641(مخانمی غسل حیض یا نفاسش را فراموش کرد و روزه گرفت روزه هایش صحیح است .

اگر غسل جنابت را  فراموش کند باید روزه هایی را که با جنابت  ،دلیل خاص داریم  چون د جنابتاما در مور 

نقل از کافی و من ال یحضر و تهذیب از ابراهیم  47ص  7وسائل ج«(  )1622( م بوده قضا کند .

بن میمون از امام صادق علیه السالم: سألته عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فنسی ان 
 )»؟ قال علیه قضاء الصلوه و الصوم یغتسل حتی تمضی بذالک جمعه او یخرج شهر رمضان 

قائل شده اند که اگر بعد از ماه رمضان یادش بیاید قضا واجب است اما اگر اینجا آیت اهللا زنجانی تفصیلی  در

در ماه رمضان یادش بیاید  احتیاط مستحب  در قضا است، آن هم در صورتی که بعد از یک هفته یا بعد از 

و  ضاء الصلوهعلیه ق«گذشتن روز جمعه یادش بیاید . ظاهراً ایشان امر موجود در روایت را ( اِخبار در مقام انشاء 

ر حمل ب با این قرینه که بر خالف قاعده است ( چون قضا براي متعمد مطابق قاعده است نه ناسی )») الصوم 

ه وحدت سیاق که در کنار صلوه آمده و قضاي صلوه واجب است ، ناستحباب کرده اند اما سائر فقها به قری

ون قرینه لفظی بر قرینه معنوي عرفاً مقدم است . حمل بر وجوب فرموده اند که ظاهراً هم همین باید باشد چ

 تفصیلی بین یادآوري در ماه رمضان و بعد از ماه رمضان قائل نشده است .،ضمن آنکه ظاهر روایت 

خانمی که متوجه پاك شدنش از حیض و نفاس نبود تا اینکه در صبح وارد شد با طهارت وارد صبح نشده ولی -

 )1639روزه اش هم صحیح است . (م

خانمی که قبل از اذان صبح متوجه پاك شدن خود شده ولی نه براي غسل وقت دارد نه براي تیمم ، بدون -

 (همان)طهارت وارد صبح شده ولی روزه اش صحیح است . 

که مستحاضه انجام می دهد  وضوي اضافی اما وظیفه خانم مستحاضه در ماه رمضان چیست ؟و 

اگر با یک وضو دو نماز را خواند در حالیکه بین دو نماز لک دیده بود   یعنیمسلما شرط صحت روزه نیست . 

 فقط نماز دوم را باید قضا کند اما قضاي روزه بر او الزم نیست .

 که مستحاضه متوسطه وکثیره انجام می دهند :  غسلهایی و اما



غرب و عشاي امشب و (چه غسل نماز صبح چه ظهر و عصر و چه م  مطلقا و زنجانیسیستانی : حضرات آیات 

 . شرط صحت روزه نمی دانندرا   چه مغرب و عشاي فردا شب )

 .  شرط می دانند مطلقا نوري همدانی ، فاضل ، صافی و مکارم یات اهللاو امام و آ

انجامش  باشد بحصنماز وط به مربمتوسطه یا کثیره  غسل استحاضه اگر :و آیت اهللا بهجت می فرمایند 

 ولی غسل بقیه نمازها شرط نیست .  شرط صحت روزه است .

 را شرط می دانند . غسل مستحاضه کثیرهخویی و تبریزي ره فقط  اهللا  و آیات 

ماه امروز لک دیده است تکلیف روزه او چیست ؟ اگر خانم هنوز به سن یأس نرسیده باید  8خانمی بعد از -

مسجد ، مَسّ قرآن  و خواندن نماز مستحبی )  روزه  و نمازش را ادامه دهد و تروك حائض ( نزدیکی ، رفتن به

را ترك کند  و اگر مقدار خون زیاد است باید احتیاطاً یک غسل استحاضه هم انجام دهد و خودش را وارسی 

کند اگر در طی سه روز این لک قطع نشد ( الزم نیست زیاد باشد یا بیرون آمده باشد بلکه  در باطن هم باشد یا 

ن ای روزةطره یا رگه خونی هم باشد استمرار خون حساب می شود )این لک حیض است وخیلی کم و در حد ق

ی در ( حتسه روز را باید قضا کند . و اگر در طی این سه روز حتی براي یکی دو ساعت هم پاکی کامل داشت 

 داخل هم کامالً پاك بود ) روزه هایش درست بوده و نیاز به قضا ندارد . 

لک دیده در حالیکه وقت ،  انمی صاحب عادت وقتیه و عددیه دیروز بر اثر ترس همچنین سؤال شد خ -

عادتش چند روز دیگر است .این خانم باید روزه را بگیرد و اگر مقدار لک هم زیاد است احتیاطاً غسل 

و ببیند اگر این لک تا سه روز استحاضه هم انجام دهد و بین تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع کند 

مرار داشت روزه هایش باطل بوده و نیاز به قضا دارد و اگر یکی دو ساعت هم  در بین این سه روز پاکی است

این سه روز استحاضه بوده و روزه هایش صحیح است . همه این حرفها هم وقتی است که این  کامل داشت 

 لک با حمام قبلیش ( نه حیض قبلی ) اقالً ده روز فاصله داشته باشد . 

می سؤال کرد: روز ششم عادت پاك شده و غسل کردم اما روز هشتم لک دیدم تکلیف روزه هایی که خان -

اگر لک دیدن به روز یازدهم رسید روزهاي بعد از ششم ( همیشه عادتش شش روزه بوده ) گرفته ام چیست ؟ 

  پاك بود روزه هاییاما اگر روز یازدهم کامالًبه نظر همه استحاضه بوده و روزه هایی که گرفته صحیح است 



که قبل از دهم و بعد از ششم در لک بوده بنظر همه باطل است و حکم حیض داشته و روزه هایی که در نقاء 

 متخلل بوده بنظر آیت اهللا مکارم صحیح بوده ولی بنظر دیگران باطل بوده است . 

 لک دیدم و احتیاط کردم .  روز از حمام قبلی ، 9:سه روز پیش پس از گذشت خانمی امروز سؤال کرد  -

نگذشته بوده و  روز کامل 10که روز اول را استحاضه حساب کند چون از حمامش تکلیف این خانم این است 

اقل طُهر ده روز است . اما از روز دوم لک دیدن باید احتیاط کند اگر این لکها تا سه روز ( یعنی تا روز چهارم  

وقت عادتش هم بود و  ،به مقدار کم و فقط در باطن هم باشد خون بود لک دیدنش ) استمرار داشت و هر چند

، حیض است و روزه هایی که گرفته باید قضا کند و اگر در وقت حیضش نبود و استمرار داشت و صفات 

  استمرار نداشت استحاضه است .کند و اگرحیض حساب حیض را هم داشت باید 

وضعیتی هستند این است که اگر از نظر پزشکی مشکلی ندارند ، توصیه به این خانمها که در معرض چنین  

 قرص بخورند تا اصالً لک نبینند و دچار زحمت نشوند . 

اگر بعد از غسل در بدنش چیزي ببیند که به مانعیت آن یا یقین دارد یا شک و گمان ، و یقین دارد که مربوط  -

زهایش را باید قضا کند اما روزه هایش درست است چون به قبل از غسل است ،  غسلش را باید تکرار کند ونما

 بقاء عمدي بر جنابت صدق نمی کند . 

غلط خواندن قرآن غلط خواندن قرآن است ( قرائت ملحون ) نه دروغ بستن به خدا و پیغمبر لذا اشکال ندارد و  -

ا و همینطور تفسیره حتی کسی هم که یقین دارد قرآن را غلط می خواند قرآن خواندن برایش مستحب است .

د اگر واقعاً درست نباشبرداشتها از آیات قرآن  که معموالً بصورت حدس و گمان و نه قاطعانه ،گفته می شود 

 تفسیر غلط است نه دروغ بستن به خدا ، بنابر این اشکال ندارد . 

. بر خالف حال بوییدن گلهاي خوشبو مکروه است امّا استعمال و بوییدن عطر در حال روزه مستحب است  -

 احرام که هم بوییدن گلهاي خوشبو وهم بوییدن عطر  و هم خوردن  و استعمال چیزهاي خوشبو حرام است 

 سرمه کشیدن یا دارو به چشم ریختن  اگر طعمش به حلق برسد مکروه است .  -

 زینت و آرایش و خضاب با حنا و رنگ و مانند آن در روزه اشکال ندارد .  -



سهواً بجا آورده شود روزه ( هیچ روزه اي نه واجب نه مستحب نه قضا نه کفاره نه استیجاري اگر مبطالت روزه  -

) باطل نمی شود بجز  دو مبطل یکی سفر که اگر بدون توجه به مبطل بودنش  هم انجام شود روزه اش باطل 

له اگر دید نیت کند . بمیشود و اگر خواست صحیح باشد باید تا قبل از اذان ظهر خودش را به وطن رسانده و تج

بدون قصد سفر پا در جاده نهاد و راه افتاد ( مثل همراه مریضی که سراسیمه مریض را سوار ماشین می کند و 

فقط همّ و غمش این است که هرچه زودتر مریض به پزشک برسد بعد متوجه می شود که تا بیمارستان بیش از 

افت راه رفته است ، چنین کسی روزه اش صحیح ونمازش تمام مسافت شرعی بوده ) و بعد فهمید به اندازه مس

است .  و دیگري حیض است که اگر ناخواسته هم پیش آید روزه اش باطل میشود . ( حیض و سفر یک تفاوتی 

دارند که سفر اگر بعد از ظهر انجام شود مبطل نیست امّا حیض  اگر در هر لحظه اي از اذان صبح تا اذان مغرب 

 تد مبطل روزه خواهد بود . )اتفاق بیف

ه کاز اول روزه نگیرد بلکه باید نیت روزه کند تا وقتی اگر خانمی بداند که فردا حتماً حیض می شود نمی تواند  -

ش بر ذمه اکفاره معصیت کرده و  روزه خودش باطل شود . اگر از اول صبح مفطري بجا آورد حیض بیاید و 

 شود .  می آید ، حتی اگر در اثناء روز حیض

کسیکه قصد سفر دارد تا در وطن است قصد همینطور است کسی که فردا قصد سفر یا عمل جراحی دارد .  -

روزه دارد تا اینکه قبل از ظهر به سفر برود که همچان قصد روزه  را دارد  و نمی تواند روزه اش را افطار کند تا 

ردن روزه است که اصالً براي همین هم به این اینکه  به حد ترخص برسد وقتی به این حد رسید مجاز به خو

نقطه ،حد ترخص( رخصت و اجازه براي خوردن روزه ) می گویند . و اگر احیاناً از سفر منصرف شد که روزه 

 اش را ادامه می دهد .

کسیکه بنا دارد فردا عمل کند ولی روزه برایش ضرر یا حرج ندارد باید نیت روزه کند و به اطاق عمل رود و

گر بیهوش نکردند که روزه اش صحیح است و سرم هم فقط بنظر احتیاطی مقام معظم رهبري و آیت اهللا مکارم ا

رم بنابر این روزه اش از جهت تزریق ساشکال دارد که به آیت اهللا سیستانی یا آیت اهللا صافی رجوع می کند و 

 . و چون بیهوشی اختیاري بوده و تمام هم صحیح است . و اگر بیهوش کردند با بیهوشی روزه اش باطل می شود

  . روز هم نبوده بعداً باید قضا کند 



یک وقت انسان کامالً حواسش پرت است  اصوالً منظور از سهو و عمد در ارتکاب مفطرات چیست ؟ -

یک لیوان آب می خورد .چنین مثالً و در حالیکه فکرش جاي دیگري است و اصالً نمی داند چکار می کند 

 بوده و عملش کامالً سهوي است .  محض غافلکسی 

 اثر مبطلولی به  »این لیوان آب است و دارد آب می خورد«توجه دارد مثالً می داند  به خود عملگاهی هم  

توجه ندارد این هم سهو است . پس شخص ساهی گاهی نسبت به اصل عمل عامد است  ولی نسبت به  بودنش

 ل است ، ( جاهل مقصردر حکم عامد است و جاهل قاصر در حکم ساهی )عنوان و اثر عمل ساهی و غافل یا جاه

وگاهی نسبت به اصل عمل هم ساهی و غافل است . اگر مبطالت روزه عمداً  ( هم به اصل عمل توجه دارد هم به 

 که شامل مرد و زن میشود و یکی سفر مبطل بودنش )بجا آورده شوند روزه را باطل می کنند مگر دو مبطل یکی

که مخصوص خانمهاست . توضیح آنکه اگر کسی عمداً به سفر میرود و اصالً قصدش روزه خوردن هم  حیض

هست روزه اش باطل میشود ولی گناه نکرده است ( البته سفر باید از قبل یا هنگام اذان صبح تا اذان ظهر انجام شود ) 

ت که  البته بعد از بیست و سوم ماه رمضان مکروه هم مکروه انجام داده اسعمل  و بعداً قضاي آن را باید بگیرد .فقط 

 نیست . 

و حیض هم اگر با قرص و آمپول جلوگیري شود و نیاید ، حکم طاهر را دارد و باید روزه هایش را بگیرد هر چند 

در ایام حیضش باشد و بر عکس اگر کاري کند که حیض زودتر از وقتش بیاید احکام حائض را دارد و روزه اش 

 ل میشود و گناه هم نکرده و کفاره ندارد فقط قضا بر عهده اش می آید . باط

اینکه فرموده اند مسافرت  در ماه رمضان حتی  اگر عمداً  باشد جایز است آیا حدي هم دارد ؟ بله سؤال :  -

 حدش این است که به سی روز برسد . چون مسافر بعد از سی روز حکمش تمام خواندن نماز و وجوب روزه  و

( ظاهراً نمی تواند دلیلش این باشد چون مسأله سی روز ماندن با تردید مربوط به ماندن در یک صحت آن است .

جاي معین است نه سی بار مسافرت به یک جا ! ظاهراً دلیل کسانی که سی روز را گفته اند این باشد که با سی 

قرار  رم ( به گفته دفترشان ) بیست روز را حدبعضی از فقها مثل آیت اهللا مکا روز سفر کثیر السفر می شود )

دیگر ه انند  کدشدن می کثیر السفر  را موجب  داده اند که ظاهراً به این دلیل است که با مسافرت به این مدت

 نماز و روزه اش شکسته نمیشود . 



اگر کسی  مسافرت در ماه رمضان براي بجا آوردن هر مفطري جایز است مگر براي مفطرات حرام . یعنی  -

بخواهد مسافرت کند تا بتواند غذا بخورد یا با همسرش ارتباط داشته باشد ، اشکال ندارد .به سفر می رود روزه 

اش باطل میشود ، روزه اش را می شکند و در همان سفر یا در بازگشت به وطن مقصودش را هم عملی می کند 

منا ، ، اگر سفر کند براي استحرام باشد نه موجب کفاره  این کارش فقط اما اگر مثالً می خواهد  استمنا کند و .

این سفر حرام است و نماز و روزه اش شکسته نمی شود چون سفري موجب قصر صلوه و صیام است که حرام 

نباشد ( نمونه دیگر سفر حرام سفر بدهکار قادر بر پرداخت بدهی براي فرار از دست طلبکارانش است که نماز 

نمیشود ، یا سفر زن بدون اجازه شوهرش که اگر یک روز هم بماند نماز و روزه اش را تمام  و روزه اش شکسته

است).  بنابر این اگر در سفر هم استمنا کرد  حرام است وموجب کفاره هم می شود . بله اگر به قصد حالل مثالً 

 زیارت سفر کرد و روزه اش باطل شد اگر استمنا کرد موجب کفاره نیست . 

فقط ممکن است طعم راه  اینز طریق چشم راهی به حلق باشد و چیزي به حلق برسد اشکال دارد ولی ازاگر ا -

 گوش و بینیسرمه یا دارو  ( نه خود مایع )به حلق برسد که در اینصورت فقط کراهت دارد  و اگر از طریق 

 چیزي به حلق برسد نباید فرو ببرد .

ا ؟ مثالً  سفر بدون قصد سفر رفته ید روزه اش باطل شده یا نه دانیگاهی وضعی پیش می آید که نم توجه : -

ناخواسته جنب وارد صبح شده و ... در این حالت باید صبر کند و روزه را حفظ کند تا اینکه مسأله اش را بپرسد 

 و تکلیفش معلوم شود . 

  

 

 احکام مسافر : 

 یعنی ترکش رجحان دارد نه به معناي ،تنزیهیکراهت  کراهت دارد ( بیست و سوم  مسافرت در ماه رمضان تا قبل از

راي مسافرت ب،و سفارش شده که حتی المقدور مسافرت نکنند و روزه ها را بگیرند حتی در روایت  اقل ثواباً )

زیارت امام حسین سالم اهللا علیه را هم اجازه نداده اند (مکروه است ) با اینکه راوي می گوید در کربال قصد ده روز 

این سفر را مطلوب ندانستند . بله اگر مسافرت براي  جهاد یا حج یا کنم اما بخاطر روزهاي بین راه باز حضرت  می



حل مشکل برادر دینی باشد دیگر کراهت ندارد .( سابقاً  گاهی براي رسیدن به ایام ذي الحجه و اعمال حج مجبور 

 کنند . )بودند از ماه رمضان سفر خود را به سوي مکه مکرمه آغاز 

 :فضالي محترم حتمًا باید به مردم تذکر دهند در باال هم ذکر شد  کهرا نکته مهمی -

کسیکه قصد سفر دارد نمیتواند از صبح در خانه اش صبحانه بخورد  که اگر این کار را بکند افطار عمدي  کهاین 

 قصد روزه کند و امساك را شروع کند ومحسوب میشود هر چند بعد از آن به سفر هم  برود. بلکه باید از اذان صبح 

 .بعد که راه افتاد وقتی به حد ترخص رسید از آنجا مجاز است چیز بخورد و  روزه اش را افطار کند 

دارد مثالً اصفهان به یک محدوده چندکیلومتري گفته میشود که به همه آنها  محدوده ايهر شهر یا روستایی یک 

 اصفهان گفته میشود . 

میگویند حکم اصفهان را دارد . کمی دورتر که هر  حومه و باغات و بساتینهان  هم که به آن اصف اطراف

قسمت هم اسم دیگري غیر از اصفهان دارد ( مثالً فالورجان ، بهارستان و ...) جایی است غیر از اصفهان و جزء 

 اصفهان نیست . 

صفهان محسوب میشود مثل خوراسگان و خمینی شهر و بعضی قسمتها هم قبالً خارج از اصفهان بوده اما امروز جزء ا

 درچه . ( مالك جزء بودن و خارج بودن هم عرف است نه شهرداري و استانداري و فرمانداري و ... )

وقتی از حومه دور می شویم و به جایی می رسیم که اذان شهر شنیده نمی شود و دیوارهاي شهر دیده نمی شود  ( 

 به آن حدّ ترخص میگویند .  کیلومتر معینی ندارد ) 

 کیلومتر  یا بیشتر دور شویم به آن مسافت شرعی می گویند .  23وقتی از آخر شهر به  مقدار 

سفر اگر کمتر از مسافت شرعی باشد مثل عدم سفر است یعنی اگر ده بار هم به مادون مسافت  ( چه قبالً مسافت  -

کمتر از مسافت شرعی شده باشد مثل نجف آباد و شاهین شرعی بوده و حاال بخاطر گسترش شهرها فاصله اش 

شهر  نسبت به اصفهان ، و چه قبالً هم مسافت شرعی نبوده باشد )سفر کند پیش از ظهر باشد یا بعد از ظهر با 

 قصد باشد یا بدون قصد ،روزه و نمازش صحیح و تمام است . 

روزه ایشان  ؟کیلومتري رفتم . 15دیگري در  شخصی سؤال کرد امروز پیش از ظهر از روستایمان به روستاي -

صحیح است . گفت روستایی که رفتم پشت کوهها بود و اصالً روستاي ما دیده نمی شد . این هم اشکال ندارد 



کیلومتر بوده مسافر محسوب نمی شود خواه راه  22مقدار مسافتی که طی کرده مهم است که چون کمتر از 

 وهستانی . هموار بوده خواه ناهموار و ک

آنچه گفته شد مربوط به شخص حاضر است . اما شخص مقیم اگر در محدوده شهر یا به حومه و باغات و  -

بساتین برود ضرر به قصدش نمی خورد ولی اگر به جایی خارج از محل اقامت برود و از اول قصد نداشته بوده 

رر به قصدش ندارد ولی اگر از اول قصد رفتن که به آنجا برود هر مقدار بماند حتی اگر شبها هم آنجا بماند ض

به آنجا را داشته به مقدار دو سه ساعت( در کل ده روز) بیشتر نمیتواند برود .  و اگر به محلی برود که به مقدار 

مسافت شرعی با محل اقامتش فاصله دارد قصدش به هم می خورد و باید دوباره از نو قصد کند . و این رفتن 

 شد یا بعد از ظهر فرقی ندارد .  و همین تفاوت حاضر و مقیم است . پیش از ظهر با

سؤال کردند کسیکه در درچه قصد اقامت کرده و روزها به بیمارستان الزهرا می رود چه حکمی دارد ؟ این  -

 آن محسوب رفت و آمد ضرري براي قصدش ندارد چون یا درچه جزء اصفهان است یا از اطراف و حومه

 به اطراف ، براي قاصد عشره مانعی ندارد .  که رفتنمیشود 

کیلومتري اهواز می رود که در آنجا هم  70شخصی در  وطنش اهواز زندگی می کند و هفته اي دو روز هم به  -

ملک و همسر دیگري دارد . نماز و روزه او در آنجا شکسته است .چون نه قصد اقامت کرده نه کثیر السفر است 

و نه وطن جدیدش محسوب میشود چون  اگرچه قصد اقامت دائم  به این صورت ود )( چون براي شغلش نمی ر

 در آنجا دارد  ولی ششماه متوالی در آنجا نمانده است . 

شخصی پرسید :من به فتواي آیت اهللا مکارم بر تقلید حضرت امام باقی هستم و گاهی هر هفته و گاهی هر یک  -

 ی بیشتر براي شغلم می مانم  و به وطنم اهواز  برمی گردم . ماه به تهران می آیم و گاهی دو روز گاه

این شخص بنظر امام ره نماز و روزه اش شکسته است وبه نظر آیت اهللا مکارم هم همینطور چون ایشان هفته اي  

الاقل سه روز را براي کثیر السفر شدن شرط می دانند و این شخص کمتر از سه روز در هفته را مسافرت می 

ر . راه احتیاطش این است که دالبته بندرت هم اتفاق می افتد که بیشتر از سه روز در تهران می ماند ) (کند 

کیلومتري اهواز را قصد کند تا سفرش  40تهران قصد ده روز کند و بماند . یا  از اهواز که می خواهد راه بیفتد 

با هواپیما به تهران می رود مشکلی نیست سفر معمولی شود و روزه اش را بخورد و بعد قضا کند . و اینکه 

کیلومتري اهواز  50،  40. حاال هم وقتی قصد باالخره سفر وقتی تحقق یافت مَرکَبش هر چه باشد فرق نمی کند 



را که محل شغلش نیست قصد کرد دیگر سفرش سفر شغلی نیست و کارو شغلش را هم در ضمن همین سفر 

 این محلی که قصد کرده از هواپیما پیاده نشده است مشکلی ندارد . غیر شغلی انجام می دهد و اینکه در

شخصی سؤال کرد :  من ماهی یکبار یا دو ماه یکبار به کیش می روم و براي کار پنج شش روز می مانم و بر  -

تکلیف نماز و روزه ام چیست ؟ ایشان اگر در ماه رمضان برود نماز و روزه اش شکسته میشود چون  می گردم 

 ش از ده روز در جایی براي غیر کار مانده است و بعد سفر کرده است . بی

بعد از آن حدود یک ماه روز در بندر عباس مانده تا اشتغالش درست شود  30یا  20صی  اصفهانی حدود شخ -

در اصفهان بوده و حاال قصد دارد که براي سه چهار روز براي کارش به بندر برود تکلیف نماز و روزه اش 

از همان ابتداي  ت ؟ این شخص نماز و روزه اش شکسته می شود هر چند بنظر مرحوم آیت اهللا بهجتچیس

اشتغال و اولین سفر کثیر السفر محسوب می شود ولی اوالً سفر قبلی مقدمه اشتغال بوده نه اشتغال و ثانیاً بر فرض 

یگر ) مانده که ده روز مُخِلّ کثیر السفري هم که اشتغال بوده ، بیش از ده روز در یک جا ( اصفهان یا هر جاي د

اما اصل کثیر السفر شدن براي این شخص یستانی هم ده روز ماندن مُخِلّ نیست است و اگر بنظر آیت اهللا س

محقق نشده چون ایشان و بقیه آقایان غیر از آقاي بهجت می فرمایند یک مدتی بگذرد تا کثیر السفر بر او صدق 

 کند . 

ز کامل را از همان بدو ورود با جزم و یقین داشت اما بعد از دو سه روز فهمید بلیط براي روز ده رواگر قصد -

تا هست نماز و روزه اش صحیح و کامل است ، چون برگشتن از قصد بعد از ،آخر نیست و باید روز نهم برود 

وده شود یا نه قصدش محقق نب نماز چهار رکعتی  بوده است . بله اگر از اول نمی داند بلیط پیدا میخواندن یک 

 و نمازهایی که تمام خوانده و روزه هایی را که گرفته است باید قضا کند .  

 کسیکه همیشه مسافت شرعی را براي شغلش می رفته اگر امروز براي غیر شغلش (حتی به همان جاي همیشگی  -

لش را هم انجام داد مثالً با خودش روزه اش شکسته می شود هر چند اتفاقًا در آنجا کاري مربوط به شغرفت )

( مثالً دانشجویی است که براي دیدار اقوامش به شهري گفت تا اینجا آمده ام یک سؤالی هم از دانشگاه بکنم . 

که دانشگاه در آن است رفته است .) اما بر عکس اگر براي شغلش سفر رفت و در ضمن به اقوامش هم سر زد 

ه اش روزنداد (با اینکه از ابتدا براي شغلش آمده بود )،ر همیشگیش را انجام شغل و کا اصالً یا در این سفر

 صحیح است . 



اگر به قصد سفر غیر کاري راه افتاد و از حد ترخص گذشت و روزه اش را شکست و قبل از رسیدن به  -

روز روزه کیلومتر ) از انجام سفر منصرف شد شکستن روزه اشکال ندارد و دیگر آن  5/22مسافت شرعی (

ت به و بازگشنیست ، گناهی هم مرتکب نشده و بعداً فقط قضاي روزه بر ذمه اوست . و اگر انصراف از سفر 

وطن بدون انجام مبطالت باشد باید روزه را ادامه دهد (با تجدید نیت ) و روزه آن روزش هم صحیح است حتی 

د ست . و بحث بازگشت قبل از ظهر به وطن و بعاگر بعد از ظهر به وطن برگشته باشد چون سفري انجام نشده ا

 از ظهر مربوط به وقتی است که سفر اتفاق بیفتد . 

کیلومتري اصفهان )  رفتم حاال برگشته ام و به نجف آباد  40من امروز به تیران ( شخصی سؤال می کرد :  -

 از ظهر به وطنش اصفهان برسد رسیده ام حکم روزه ام چیست ؟ روزه ایشان همچنان باطل است تا اینکه تا قبل

 و نیت روزه را تجدید کند . 

اگر کسیکه  وطنش نجف آباد است ، در اصفهان قصد اقامت دائم کرد و اصفهان وطنش شد از اصفهان به -

سمت باالتر از نجف آباد برود تا با سفر روزه اش شکسته شود ، کافی است به مقداري برود که فاصله اش تا 

شرعی باشد و وجود نجف آباد  در بین  ضرري به مسافرتش نمی زند چون دیگر از آنجا اصفهان مسافت 

 اعراض نموده و دیگر وطنش نیست .

اگر  اصفهانی به خیال آنکه نجف آباد مسافت شرعی است به آنجا رفت ، اگر چیزي نخورد و به اصفهان  -

د . قبل از ظهر باشد یا بعد از ظهر فرقی ندارکه روزه اش صحیح است و نیاز به تجدید نیت هم نیست و برگشت 

اما اگر چیزي خورد روزه اش باطل می شود و بعداً قضاي آن بر او الزم است و اگر تا آخر روز متوجه مسافت 

نبودن نجف آباد نشد که گناهی نکرده اما اگر متوجه موضوع شد امساك بر او واجب است و اگر امساك نکند 

 ر هر حال کفاره ندارد . معصیت کرده است ولی د

شخص فوق اگر در نجف آباد متوجه موضوع شد اگر بخواهد مسافرتی داشته باشد که بتواند روزه اش را -

کیلومتر باشد نه از اصفهان ، چون از  5/22افطار کند باید تا ظهر نشده مقصدي را انتخاب کند که از نجف آباد 

 اصفهان تا نجف آباد مسافت شرعی نبود .  حاال قصد مسافرت شرعی دارد اما آن سفر از

شخصی در وطنش اصفهان مینی بوس دارد و دائم السفر است اما از ابتداي ماه رمضان می خواهد به تهران برود  -

در مغازه مشغول فروشندگی شود . ایشان بنظر مرحوم حضرت امام ره نماز و روزه اش شکسته میشود  در آنجاو 



لش بود ولی حاال سفر مالزم شغلش شده و از نظر امام مسافر عادي است . بله اگر قصد مقوم شغ ،چون قبالً سفر

 ده روز کند بخاطر قصد اقامه بنظر امام و بقیه آقایان نماز و روزه اش کامل است .

و اما بنظر  آقایان دیگر غیر امام در صورت عدم قصد عشره هم نماز و روزه اش تمام است .چون ادامه همان 

را  شهرضا  -اصفهان اش   همیشگی مسیرقبالً مثالً   دائم السفري است که داشت .یعنی همانطور که اگرت وضعی

 ن تهرا - همینطور حاال هم که در بین اصفهان،روزه اش کامل بود نماز و تغییر می داد    نایین –اصفهان  به 

چون فرض این است که روشندگی دارد هر چند اکنون شغل  ف باز نماز و روزه اش کامل است تردد می کند 

. بنابر این بنظر آقایان دیگر زیر ده روز بین شغل مغازه داري با شغل رانندگی از نظر آقایان فرق نمی کند

اصفهان و تهران تردد کند یا در تهران ده روز بماند باالخره نماز و روزه اش تمام است . فقط تفاوت قصد ده 

ن است که بدون قصد ده روز ، روز آخري هم که به اصفهان می رود نماز و روزه روز داشتن و نداشتن  در ای

پیش از ظهر برود چه بعد از ظهر . امّا اگر با قصد ده روز مانده باشد  در چه اش در تهران و بین راه تمام است 

شکسته شده و بین راه پایان ده روز وقتی از تهران می خواهد برود اگر پیش از ظهر برود نماز و روزه آن روزش 

 هم شکسته میشود مگر آنکه مثالً با هواپیما همان پیش از ظهر به اصفهان برسد  و نیت روزه کند .

از محل استقرار خود تماس گرفتند و گفتند وطن ما مشهد یا سبزه وار گروهی از برادران عزیز امداد جاده اي -

که  و هیچ معلوم نیستو قرار شده که ده روز در اینجا بمانیم کیلومتر با مشهد فاصله دارد  30است واینجا حدود 

چ اتفاقی انشاءاهللا هی ،وامکان هم داردکهمأموریت بیش از مسافت شرعی به ما بخورد یا مسافرت کمتر از مسافت 

 نیفتد و اصالً هیچ مسافرت و مأموریتی نرویم تکلیف نماز و روزه ما چیست ؟

( که احتمالش هم هست چون مشهد هم مثل مشهد کمتر از مسافت شرعی باشد  اگر محل اسکان این برادران تا

که مشهدي ها هیچ مشکلی ندارند و تا اینجا هستند نماز و روزه بسیاري از شهرهاي دیگر گسترش یافته است )

 و شان تمام است و اگر مأموریتی هم برایشان پیش آمد اگر کمتر از مسافت بود که باز مشکلی نیست و نماز

بیش از مسافت بود اگر با سفر قبلی شان کمتر از ده روز فاصله بود که از باب دائم السفر روزه کامل است و اگر 

 نماز و روزه شان کامل است و اگر بیش از ده روز فاصله داشت نماز و روزه شان شکسته است . 

فت است وقتی مأموریتی برایشان پیش و اما برادران سبزه واري چون فاصله آنها با وطنشان حتماً بیش از مسا

آید، با سفر مأموریتی قبلی خود می سنجند اگر کمتر از ده روز است نماز و روزه شان کامل است و اگر بیش از 

ده روز است نماز و روزه شان شکسته می شود .  ضمناً این برادران نمی توانند در این محل قصد ده روز کنند 



؟ حتی اگر واقعاً هم تا ده روز از یا نهخواهد آمد مقدار مسافت شرعی برایشان پیش  چون نمی دانند مأموریت به

از  ،تا سی روز در این محل ماندند  تردید  . بله اگر با این وضعیتِ اینجا خارج نشوند و مأموریتی پیش نیاید 

 روز سی و یکم نماز و روزه شان تمام است حتی اگر فقط یک روز دیگر بمانند . 

گر انسان جایی را قصد کند و برود ولی تا آخر نفهمد که فاصله اینجا که رفته با وطنش مسافت شرعی هست ا -

یا نه ( چون هر کسی براي آخر شهر نظري می دهد یکی می گوید آخر وطن شما اینجاست دیگري می گوید 

 و روزه اش کامل است ،چون استصحاب عدم مسافت می شود .  آنجاست )نماز

 

ویند .( می گ حاضرکسیکه در وطن است  یا به اطراف وطن  خود به مقدار کمتر از مسافت شرعی سفر کند ،به  -

روز حکم مسافر را دارد و از روز سی ام حتی یک  29کسی هم که در غیر وطن خود بدون قصد و مردد بماند تا 

) به کسیکه در غیر وطن قصد اقامت ساعت هم بماند حکم حاضر را دارد و نماز و روزه اش صحیح است و کامل . 

کیلومتر) یا بیشتر  23می گویند و به کسی که به مقدار مسافت شرعی( حدود  مقیمیا  مقیم  عشرهده روز کرده 

می گویند .  و به کسیکه زیاد سفر کند ، از همان اول ( بنظر آیت اهللا بهجت ) و تا مدتی که  مسافرمسافرت کند 

ه  براي صدق می گویند . و در اینک دائم السفریا   کثیر السفرند ( بنظر بقیه آقایان )  عرف ، سفرش را زیاد ببی

کثیر السفري این سفرهاي زیاد باید براي شغل باشد یا براي کارهاي دیگر هم باشد ( مثل زیارت هر هفته به جمکران 

رده اند خراسانی و آقاي فاضل تصریح ک یا دیدار اقوام یا تفریح) کثیر السفر صدق می کند آقایانی مثل آقاي وحید

 که باید سفر شغلی باشد . و آقاي بهجت فرموده اند فرق ندارد .

روز یک بار ، 9همچنین این سفرها چقدر باشد ؟ مشهور فقها فرموده اند : اگر زیر ده روز مسافرت کند یعنی  -

 السفر . اما حضرات آیات سیستانی ، مکارم روز یکبار و ... همینطور تا یک روز در میان یا هر روز میشود کثیر8

، وحید خراسانی ، و جوادي آملی فرموده اند حداقل باید  سه چهار روز در هفته ( بیشتر هفته ) را پی در پی یا با 

فاصله در سفر باشد تا صدق کثیرالسفر کند بنابراین کسیکه فقط هفته اي یک یا دو روز مسافرت کند کثیر 

 احکام مسافر معمولی را دارد .  السفر نمی شود و

ــده و  - ــان و رانن ــل خلب ــوم شــغل اوســت ( شــغله الســفر ) مث ــین کســیکه ســفر مق ــام ب ــا مرحــوم حضــرت ام تنه

ناخــدا کــه اگــر ســفر نکننــد نمــی تواننــد چنــین مشــاغلی داشــته باشــند ، بــا کســیکه ســفر مــالزم شــغل اوســت 



کنـد ( شـغله فـی السـفر ) فـرق گـذارده انـد مثل کـارگر و کارمنـد و معلمـی کـه بـه مقـدار مسـافت سـفر مـی 

 .ایشان اولی را کثیر السفر می دانند و دومی را مسافر معمولی ، اگرچه هر روز هم سفر کند .

دائم السفر بخواهـد طبـق فتـواي مـرجعش عمـل کنـد فتواهـا بیـان شـد . امـا اگـر بخواهـد احتیـاط کنـد ، بـراي  -

ه بخوانــد هــم تمــام . و امــا بــراي روزه اش یکــی از ایــن نمــازش نمازهــاي ظهــر و عصــر و عشــاء را هــم شکســت

 چهار راه را انتخاب کند :

ــه  -1 ــارش ب ــل ک ــر از مح ــیش از ظه ــد وپ ــرك کن ــنش را ت ــت روزه وط ــا نی ــبح ب ص

 وطنش برگردد و تجدید نیت کند .

 بعد از ظهر از وطنش حرکت کند . -2

 در محل کارش قصد ده روز کند . -3

ــثالً  در  -4 ــرود م ــاري ب ــر ک ــافرت غی ــک مس ــراي ی ــر روز ب ــه ه ــیري ک ــان مس هم

کیلــومتري اســت  100کــارش مــی رفتــه قــرار بگیــرد و اگــر مــثالً محــل کــارش در 

کیلـومتري مـی خواهـد بـرود کـه  40، قصد آنجـا را نکنـد بلکـه قصـد کنـد کـه بـه

ـــد و  ـــارش ) و راه بیفت ـــل ک ـــر از مح ـــت غی ـــایی اس ـــت (ج ـــارش نیس ـــل ک مح

و بعـد بـه سـر کـارش بـرود هنگامیکه بـه  حـد تـرخص رسـید روزه اش را بخـورد 

ــد .  ــین و بعــد از مــاه رمضــان آن روز را قضــا نمای کســی فــردا و روزهــاي بعــد چن

ــاز هــم  نمــاز و روزه اش شکســته  ــر الســفر ) و ب ــه کثی هــم مســافر عــادي اســت ( ن

 است چون ادامه همان سفر غیر شغلی است که دیروز قصد کرد .

وز اسـتفاده کنـد کـه بـه حـد کثیـر السـفر نرسـد .یعنـی تـا چنـد روز؟ البته این راه چهارم را تـا زمـانی میتوانـد هـر ر

 30روز و دفتــر آیــت اهللا وحیــد گفتنــد تــا  20تصــریحی از فقهــا دیــده نشــد فقــط دفتــر آیــت اهللا مکــارم گفتنــد تــا 

روز . کــه علــی القاعــده معیارشــان بــراي تحقــق کثــرت ،  عــرف اســت ، چــون چیــزي در ایــن مــورد در روایــات 

ت .( توجـه داشـته باشـیم اینجـا مسـأله توقـف بـا تردیـد در یـک محـل کـه گفتـه انـد تـا سـی روز مطرح نشـده اسـ

ــافر دارد و از روز  ــم مس ــا  31حک ــک ج ــف در ی ــه توق ــوط ب ــأله مرب ــون آن مس ــت چ ــرح نیس ــیم ، مط ــم مق حک

 است و مسأله ما نحن فیه مربوط به سفرهاي متعدد است . )



ــ - ــد )فرمــوده مشــهور فقهــا  ( بجــز آیــت اهللا سیســتانی کــه ب ــلّ نمــی دانن ــر الســفر اقامــت ده روز را مُخِ راي کثی

اند : دائم السفر اگر در جایی ( وطـن یـا غیـر وطـنش بـراي کـار یـا بـه هـر منظـور دیگـري ، بـا قصـد یـا بـدون 

قصــد  ) ده روز کامــل بمانــد پــس از ده روز اولــین ســفر شــغلیش حکــم مســافر عــادي را دارد و نمــاز و 

و بعــد از اینکــه برگشــت وقتــی بــراي بــار دوم بــه ســفر شــغلی مــی رود نمــاز و روزه روزه اش شکســته میشــود 

اش کامــل مــی شــود . { در اینجــا آیــت اهللا بهجــت فرمــوده انــد ســفر اول در ضــمن همــان اولــین ســفر بعــد از 

کیلــومتري وطــنش اســت وقتــی از وطــن راه افتــاد وقتــی  60ده روز تحقــق مــی یابــد یعنــی اگــر محــل کــارش 

ــه  ــو 23ب ــس نمــاز و روزه اش کیل ــن، ســفر دومــش میشــود پ ــش انجــام شــد و بعــد از ای متري رســید ســفر اول

کامــل مــی شــود . امــا دیگــران مــی فرماینــد مــالك اول و دوم بــودن ســفر، عــرف اســت کــه ظــاهراً همینطــور 

 هم هست .

از  سیکه بعدوطن جایی است که انسان در آن بدنیا آمده و مقدار معتنابهی در آنجا بوده است . بنابراین ک -

والدتش فقط چند روز در محلی بوده آنجا  براي او وطن محسوب نمی شود .وطن او جایی است که در آن 

 بزرگ شده است . به این محل وطن اصلی یا اصیل می گویند .  

 

د ندر اینکه بیش از یک وطن میتوان داشت اختالف نیست . اما چند تا ؟اختالف است . آیت اهللا مکارم فرموده ا -

ممکن است تا سه وطن هم داشته باشد  ولی آیت اهللا زنجانی فرموده اند بیش از دو وطن امکان ندارد چون باید 

ماه زندگی کند. نظر بقیه هم همین برداشت میشود . و معیار وطن جدید شدن  محلی غیر 6در هر کدام حداقل 

ته باشد و  مدتی بماند مدتی که عرف آنها را از وطن اصلی  ( وطن اتخاذي )،این است که قصد اقامت دائم داش

اهل این محل بداند. بعضی فقها مثل آیت اهللا صافی تصریح کرده اند که حد معینی ندارد همینقدر که بمدت 

معین نمی خواهد بماند یک مدتی که گذشت برایش حکم وطن جدید را دارد  مقام معظم رهبري فرموده اند 

 دو سالآیت اهللا مکارم  حتی اقامت براي  خواهد بماند صدق وطن می کند  براي حدود هفت هشت سال هم ب

اما داشتن ملک( زمین یا خانه ) را فقط مرحوم آیت اهللا خویی فرموده اند که را براي وطن شدن کافی می دانند .

همین نظر را  ماه در حکم وطن است  آیت اهللا بهجت هم با احتیاط به جمع بین قصر و اتمام  6همراه با اقامت 

فرموده اند اما دیگران  داشتن ملک را معیار وطن جدید شدن نمی دانند . و در بین فقها مقام معظم رهبري 

فرموده اند براي وطن جدید عالوه بر قصد اقامت دائم باید براي زندگی آمده باشد نه براي کار . بنابراین مثالً 



خاطر مأموریت و کار خود آمده اند  نه براي زندگی ، بنظر ایشان نظامیانی که براي اقامت دائم آمده اند ولی ب

محل جدید براي آنها حکم وطن را  ندارد اما همسر و خانواده شان که براي زندگی آمده اند محل جدید 

 : اگر با قصد اقامت دائم و برايبرایشان حکم وطن دارد . پس در این قسمت بطور خالصه می توان گفت

جدید ساکن شد حکم وطن براي او دارد و تا دو وطن هم به این شکل زندگی در محل 
براي انسان ممکن است که ممکن است یکی از آن دو ، وطن اصلیش باشد و ممکن است از 

 .  وطن اصلیش اعراض کرده و هر دو محل وطن اتخاذیش باشند

د . پس وقتی از آنجا براي وطن اتخاذي تا وقتی  وطن است که در آن سکونت داشته باشاعراض از وطن : -

زندگی به جاي دیگري کوچ کرد دیگر آنجا وطنش نخواهد بود . و همین رفتن ، خودش اعراض است . این 

معموالً آقایان متعرض نشده اند مگر آیت اهللا مکارم که در رساله شان  فرموده اند با رفتن از وطن مسأله را 

 برگشت نماز و روزه اشبه آنجا  براي دیدار اقوامش  مثالً و اگر نجا برایش حکم وطن را نداردآ اتخاذي، دیگر

 ینطور فرمودند که مطابق قاعده هم هست . دیگر هم سؤال شد ، هم از دفاتر آقایان شکسته میشود  . 

و اما اعراض از وطن اصلی بنظر آیت اهللا مکارم قهري و عملی است یعنی اگر عمالً سه چهار سال از وطن اصلی 

عراض کرده و براي سکونت و زندگی در آنجا نبوده ،  دیگرحکم وطن را ندارد . اما دیگران می فرمایند اگر خود ا

حتی احتمال بدهد که براي زندگی در آخر عمر هم ممکن است بیاید  حکم اعراض ندارد . اعراض از وطن اصلی 

 د آمد . وقتی است که یقین داشته باشد تا آخر عمر به آنجا براي زندگی نخواه

سال به  چند سؤال : دخترم در شاهرود بدنیا آمده اما فقط دو سه ماه آنجا بوده و بعد به  سنندج رفته ایم  و بعد از -

و احتمال دارد بعد از بازنشستگی به وطن خودم که فعالً هفت هشت سال است که در تهرانیم  تهران آمده ایم 

اما دخترتان تهران وطن اوست   ز و روزه خانواده ما چیست ؟شاهرود یا وطن همسرم سمنان برویم تکلیف نما

چون  از سنندج که وطنش بوده ( چون در آنجا بزرگ شده است وطنش محسوب می شده ) اعراض کرده و 

دیگر نمی خواهد به آنجا برود و شاهرود و سمنان هم وطن والدینش است نه وطن خودش و در تهران  مدت 

بعضی مثل آیت اهللا خامنه اي اقامت این مقدار را براي وطن شدن کافی میدانند و طوالنی  اقامت کرده که 

 . برخی مثل آیت اهللا مکارم حتی یکی دو سال را هم براي وطن شدن کافی می دانند 



هستید تهران در حکم وطن شماست شاهرود هم  و اما خود شما ( آقا ) سنندج که وطنتان نیست و تا در تهران  

برگشت  طن نیست و اگر احتمالوبناي برگشت به آنجا (براي زندگی) را ندارید که به نظر همه  دیگر  اگر یقیناً

 می دهید بنظر آیت اهللا مکارم وطن نیست اما بنظر دیگران وطن است . 

و اما خانم هم تهران وطن ایشان است و سنندج وطنشان نیست و سمنان هم که احتمال برگشت براي زندگی می 

 حکمشان همان است که در بارة شما و شاهرود گفتیم . دهند 

  و اما نماز و روزة شما در سمنان و خانم در شاهرود و دخترتان در شاهرود و سمنان شکسته است .

اگر مسافر قبل از ظهر به وطن برسد ( یا به محل اقامت ) و مبطل بجا نیاورده باشد باید قصد روزه کند و روزه  -

 ا اگر بعد از ظهر برسد روزه اش باطل است هر چند مبطل هم بجا نیاورده باشد . اش صحیح است . ام

 

قضاي روزه براي کسانی که روزه نگرفته اند یا خللی در روزه آنها بوده واجب است مگر در  -
 چند مورد که ساقط است :

ست . ( یماري دیگري مبتال بوده اکسیکه بخاطر بیماري روزه اش را افطار کرده و تا سال بعد به همان بیماري یا ب -ا

زنانی که بخاطر عادت ماهانه یا بچه شیر دادن یا حاملگی روزه شان را نگرفته اند  یا مسافرانی که بخاطر سفر روزه 

ادامه  تا سال بعد» بچه شیر دادن یا حاملگی یا سفر « نگرفته اند قضاي روزه ها بر ذمّه شان هست هر چند این عذرها 

.) { اگر تا سال بعد از بیماري بهبودي یافت اما قضاي روزه ها را نگرفت تا اینکه سالهاي بعد توان روزه  داشته باشد

واجب خود را هم از دست داد ( بخاطر بیماري یا پیري ) از این به بعد تکلیف روزه و قضا ي آنرا ندارد ولی  

چون توان ندارد باید وصیت کند که بعد از وفات  تکلیف قضاي روزه هاي سالهاي قبل هنوز بر ذمّه اش باقی است و

شده  اگر قبالً حج بر او واجب«برایش قضا کنند. ( فقط حج است که در زمان حیات میتوان براي خود نایب گرفت 

امّا عبادات دیگر قبل از مردن کامل قابل نایب گرفتن نیست . یعنی حتی اگر » بوده و نرفته و حاال ناتوان شده است 

مغزي هم شده است نمیتوان قضاي عباداتش را بجا آورد . بله نماز و روزه هاي مستحبی  ( یا طواف یا عمره یا مرگ 

 حج مستحبی یا انفاقات مستحب )را می توان از طرف افراد زنده هم بجا آورد )  

 است که نیت اگر مریض تا پیش از ظهر خوب شود و تا آنوقت کاري از مبطالت را بجا نیاورده واجب توجه :

 روزه کند . همچنین است مسافري که تا پیش از ظهر به وطن برسد و مبطلی بجا نیاورده باشد 



خانمی که در دوران  حاملگی بیمار شده و این بیماري تا سال بعد ادامه داشته ( بیماریی که مانع روزه  توجه :

 طر حاملگی یا بچه شیر دادن . گرفتنش بوده ) قضاي روزه بخاطر بیماري از او ساقط است نه بخا

کافري که مسلمان شود . روزه هایی که در زمان کفر نگرفته قضا ندارد . ( اما مرتد اگر توبه کند باید روزه هایی  -2

 که در زمان ارتداد نگرفته قضا کند )

ورده هبش بجا آسنی اگر مستبصر شود قضاي روزه هاي زمان سنی بودنش الزم نیست . اگر در آن زمان طبق مذ -3

 باشد . 

کسیکه تمام روز بیهوش یا مستِ بی اختیار( مثالً شراب به خوردش داده اند ) بوده قضاي آن روز بر او واجب  -4

نیست . امّا اگر بین روز به هوش آید  روزه آن روز را تمام کند و قضاي آن را هم بجا آورد . همچنین کسیکه با 

وزه اش را باید بگیرد .   ( کسیکه در طول روز از ماه رمضان غافل باشد و روزه داروي بیهوشی بیهوش شده قضاي ر

 نگیرد قضاي آن بر ذمّه اش هست . )

 کسیکه قبل از اذان صبح مجنون یا نابالغ باشد .بعد از عاقل یا بالغ شدن قضاي روزه ها بر او واجب نیست .  -5

اشند روزه و قضاي آن بر آنها واجب نیست .حال اگر اینها بعد از پیرمرد و پیرزن اگر توان روزه گرفتن نداشته ب -6

ماه رمضان در فصلهاي معتدل قدرت بر روزه پیدا کنند بعضی از فقها مثل آیت اهللا مکارم فرموده اند بنابراحتیاط باید 

 قضاي روزه هایشان را بجا آورند. 

 مواردي که فقط قضا الزم است :-

روزه اش را تا ماه رمضان آینده قضا نماید . ( خانم حامله یا بچه شیر ده اگر توان روزه  بیمار یا معذوران دیگر  که

گرفتن ندارند تکلیف روزه ندارند ولی قضاي آن را  باید بجا آورند و براي هر روز یک مُدّ طعام باید به فقیر بدهند 

گرم است امّا چون بنظر آیت اهللا زنجانی  750( احتیاطاً مُدّ را یک کیلو حساب کنند چون اگرچه بنظر مشهور معادل 

گرم است و بقول مرحوم آیت اهللا گلپایگانی قدس سره چون بخشی از یک کیلو نان ، آب است بهتر  950معادل 

گرم گندم را داده باشند . و آیت اهللا مکارم هم تصریح  کرده اند که باید مقداري  750است یک کیلو نان بدهند تا 

گرم گندم داشته باشد . ) این کفاره الزم است حتی اگر قضاي روزه هایشان را تا ماه رمضان آینده  750نان بدهد که 

بگیرند . و اگر تا ماه رمضان آینده قضاي روزه ها را نگیرند یک مُدّ دیگر هم براي آنها واجب میشود که این کفاره 

 تأخیر است .  



شود هرچند از روي ناچاري باشد مثالً غذاي مسموم خورده باشد ، امّا اگر روزه دار عمداً قی کند روزه اش باطل می-

کفاره بر ذمّه اش نمی آید .و اگر بی اختیار قی کند روزه اش باطل نمیشود . بله اگر می داند که اگر غذاي خاصی 

بی اختیار قی کند را در سحر بخورد ، در طول روز بی اختیار قی خواهد کرد ، اگر عمداً این غذا را بخورد و فردا 

 روزه اش باطل میشود . 

اگر روزه دار در شب ماه رمضان جنب باشد و با تصمیم به غسل بخوابد و از خواب سوم هم بیدار نشود  فقط قضا  -

بر ذمه اش می آید . ( اگر از خواب بیدار شود و بفهمد جنب شده ، خواب اول نیست . اگر حاال خوابید و بیدار نشد 

ول است. اگر از خواب اول بیدار شد و دوباره خوابید تا اذان صبح شد میشود خواب دوم . و اگر بعد از این خواب ا

 این خواب و بیدار شدن دوباره خوابید و تا اذان صبح بیدار نشد می شود خواب سوم . )

ي قضا کند اما سالها کسیکه قضاي روزه از چند سال قبل بر عهده دارد ، ابتدا باید روزه هاي سال گذشته اش را -

قبل تر دیگر فرقی ندارد که کدام سال را زودتر بجا آورد و اگر همینقدر نیت قضاي یکی از روزه هایی  را که بر 

 عهده دارد ،داشته باشد و روز خاصی را معین نکند کافی است . 

روز روزه قضا بر ذمّه  50ین دارد در روزه هاي قضا به مقداري که یقین دارد روزه برایش واجب است . مثالً اگر یق -

روز برایش واجب است چون به همین مقدار  50روز را هم احتمال می دهد فقط همان  70روز و  60دارد ولی 

اشتغال یقینی دارد و نسبت به مقدار مشکوك ، برائت جاري میشود . امّا وقتی شروع به قضا می کند باید یاداشت 

ا گرفته است . و اگر شک کند باید بنا بگذارد که تکلیف خود را  ادا نکرده است روز ر 50کند تا یقین کند همه 

چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد و نسبت به مقدار روزه هاي یقینی که بر ذمّه دارد استصحاب جاري است 

 . 

وع می شود تا اینکه به تعداد روزه زمان روزه قضاي ماه رمضان بعد از اتمام ماه بطور موسع ( امّا موسّع نسبی ) شر  -

هاي قضا به ماه رمضان آینده مانده باشد مثًال اگر ده روز روزه قضا دارد تا ده روز مانده( و احتیاطاً از یازده روز 

روز باشد . ) به ماه رمضان وقت روزه اش مُضَیَّق می شود و از  29مانده به ماه رمضان ، چون ممکن است ماه شعبان 

گر واجب است حتماً روزه هایش را قضا کند اگر در این  مدت قضا نکرد تکلیف کفاره بازاي هر روز یک حاال دی

مُدّ طعام بر عهده اش می آید( با اضافه شدن سالها ، مقدار کفاره اضافه نمی شود ) و وقت قضاي روزه ها موسع  

 میشود تا آخر عمر که البته نباید تسامح هم داشته باشد . 



مسکین ،  60روزش متتابع است ، یا اطعام  31روز روزه که حداقل  60دیکه قضا و کفاره  ( موار -
 یا عتق یک عبد مؤمن )واجب است :

ابطال عمدي روزه با مبطالتی غیر از مواردیکه گفته شد موجب قضا و کفاره است . یعنی اگر روزه دار روزه خود را 

وغ بر خدا و پیغمبر ،بقا بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح ، سر زیر عمداً با اکل و شرب ، جماع ، استمناء، در

آب کردن ، اماله با مایعات ،  ریا ، ترك نیت ، روزه خود را باطل کرد باید هم قضاي روزه اش را بجا آورد هم 

ر را . خصال دیگ یکی از سه خصال کفاره را به انتخاب خود پرداخت کند . و امروز که برده وجود ندارد یکی از دو

روز پی در پی  روزه بگیرد یا به هر مقدار می تواند فقیر اطعام کند و  18و اگر بر این دو خصال کفاره قادر نیست یا 

 اگر بر این مقدار هم قادر نیست استغفار کند .

 مواردیکه  قضا و کفاره جمع الزم است:   

ر چیزي است که به خودي خود و در غیر بحث روزه حرام باشد اگر روزه دار روزه خود را با حرام باطل کند ( منظو

، و الّا همه مبطالت در حال روزه حرامند ) مثالً در حالیکه خودش یا همسرش یا هر دو مُحرِم هستند جماع کند ، یا 

رد یا در حال عادت ماهیانه همسرش یا در حال روزه داري همسرش با او جماع کند ، یا استمناء کند یا شراب بخو

غذاي حرامی بخورد ،  یا دروغ بر خدا و پیغمبر ببندد عالوه برقضا ،کفاره جمع هم بر عهده اش می آید یعنی هر سه 

 خصال  را (و در زمان حاضر هر دو خصال را) باید انجام دهد.

هللا أله به آیت اامّا خوشبختانه کفاره جمع را آقایان بنابر احتیاط واجب ، قائل هستند و می توان این در این مس

سیستانی رجوع کرد که ایشان بنابر احتیاط مستحب قائلند . پس در مواردیکه کفاره جمع فرموده اند مکلف می 

 تواند با رجوع به آیت اهللا سیستانی فقط یکی از دو خصال را ادا کند . 

 مواردیکه کفاره ( به معناي یک مُدّ طعام ) الزم است :   -

اش نباشد مثل شیخ و شیخه وبیماري که بیماریش تا ماه رمضان آینده بهبودي نیافته یا  اگر قضاي روزه بر عهده -

بیهوش( با توضیحی که قبالً گذشت )، باید براي هر روز باید یک مُد طعام کفاره بدهد . و این افراد پس از 

 پایان همین ماه رمضان می توانند کفاره خود را پرداخت کنند . 

س از ماه رمضان روزه خود را قضا کنند مثل کسیکه عمدًا روزه خورده است ، یا معذور افرادي که موظفند پ -

بوده و روزه را خورده ولی قضایش را تا سال دیگر نگرفته است ( همینکه به سال بعد خورد کفاره بر عهده اش 



روز یک مد طعام به می آید اما هرچه بگذرد دیگر اضافه نمی شود همان یک کفاره الزم است ) باید براي هر 

 می گویند . این افراد باید  براي اداي کفاره تا ماه رمضان آینده صبر کنند. کفاره تأخیرفقیر بدهد ، که به آن 

قضاي روزه والدین که بر عهده پسر بزرگتر است ، او می تواند بجاي روزه گرفتن فقط یک مُد طعام  به ازاي  -

دیگران می فرمایند باید قضاي  روزه ها را  سیستانی است . ت اهللاما این فقط نظر آیهر روز بپردازد . 

 بگیرد .

این کفاره حداقلش یک مُدّ است  ( از جنس قوت و طعام غالب مردم که عبارت است از نان ، آرد ، گندم ،  -

« فاً ربرنج و خرما . امّا مثالً ماکارونی خالف احتیاط است  و گوشت هم گرچه قیمتش باالتر است ولی چون ع

و خورشت حساب میشود نه طعام بهتر است به عنوان کفاره داده نشود مگر آنکه بگوییم آن هم مخصوصاً » اِدام

اگر به شکل آبگوشت طبخ شود  عرفاً طعام است ( و بنظر می رسد همینطور باشد شاهد این مدعا هم این است 

اند یک دست غذاي متعارف مثًال چلو خورشت به فقیر از آن یاد می کند ). و می تو» اطعموا « که قرآن با تعبیر 

 بدهد ، که البته گرانتر خواهد بود .  

این کفاره  امروزحداقلش دو هزار تومان است  که قیمت یک کیلو نان است . امّا به قول یکی از فقراي متدین ،   -

ول نج برسد . بله اگر پپولِ حرص دار است چون باید فقط صرف نان شود .یعنی حتی نمی شود به مصرف بر

 برنج داده باشند باید به مصرف برنج برساند.  

مد یا به دو فقیر هر کدام سی مد  60فقیر بدهد و نمیتواند مثالً به یک فقیر  60کفاره افطار عمدي را باید به  -

برسد  . اما  60تا به نفره میشود چهارنفر فقیر و همینطور باید فقرا را حساب کند 4بدهد .  یعنی مثالً یک خانواده 

کفاره تأخیر را میتوان بیش از یک مد هم داد البته به حدي که از مخارج یک سالش بیشتر نشود چون در 

 اینصورت دیگر از عنوان فقیر به غنی تبدیل می شود . 

قاضی و ولی امر و امام به فقیر معتاد اشکال ندارد . اساساً  شرطیت عدالت براي غیر  پرداخت کفاره -

، محرز نیست و دلیل ندارد لذا نسبت به آن برائت جاري می شود . حتی جماعت  و شاهد و مرجع تقلید 

گفته اند باید از انجام صحیح فقط در آن موارد  بلهبراي عبد و نایب در حج یا نماز و روزه هم شرط نیست .

س بر شرطیت عدالتش نداریم پعمل مطمئن شویم . در فقیري هم که خمس یا زکات یا کفاره می گیرد دلیلی 

و اگر شک داریم که در اعتیاد یا معصیت دیگري مصرف می کند یا نه ، به فقیر فاسق هم می توان کفاره داد . 



مطلق است و شامل هر مسلمانی اعم از عادل ،بر صحت  عمل مسلم  باید حمل بر صحت کنیم چون قاعده حمل

یم که در اعتیاد یا هر معصیت دیگري صرف می کند نمی توان به او یا فاسق می شود . بله اگر یقین داشته باش

کفاره داد  البته نفس صدقه دادن به او حرام نیست  ( مگر  از باب اعانت در اثم که کمک هم حرام می باشد 

 )اما نمی توان به حساب کفاره گذاشت و اگر دادند  مجزي از کفاره  نیست .

 

کیلو طعام  60ا بخورد فقط باید به ملکیت او در آید ، بنابراین کسیکه باید مثالً الزم نیست فقیر ،کفاره روزه ر -

کیلو آرد به نانوا بدهد و آرد را تملیک فقیر کند بعد فقیر آردها را  60کفاره  ( کفاره تأخیر )بدهد میتواند پول 

یگیرد با آن هر چیزي الزم داشت مبه نانوا می فروشد ( با قیمت کمتر یا بیشتر یا مساوي )و پولش را می گیرد و 

 .( جابجایی آردها الزم نیست ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتکاف :
 اعتکاف یعنی مدتی با روزه در مسجد ماندن .



واجب میشود  ،اعتکاف عمل مستحب واجب است یعنی به خودي خود مستحب است اما اگر دو روز روزه گرفت

رده یا حج مستحبی که اگر خواست می تواند اصالً محرم نشود . . مثل عمره مفکه روز سوم هم بماند و روزه بگیرد 

اما اگر براي عمره مفرده یا حج مستحب احرام بست واجب است که تا آخر ادامه دهد که همه اینها هم بخاطر دلیل 

 خاص است که اگر نبود می گفتیم ادامه اعتکاف یا حج مستحبی یا عمره مفرده هم مستحب است . 

این است که بگوید ( البته به زبان آوردن نیت در هیچ عبادتی الزم نیست . )سه روز در مسجد با  نیت اعتکاف -

 حالت روزه می مانم قربه الی اهللا . 

اگر در ضمن نیت اینطور شرط کند که هر وقت مایل بودم اعتکاف را رها کنم ( شرط رجوع ) می تواند اعتکاف  -

 را رها کند حتی در روز سوم .

اعتکاف در یکی از چهار مسجد یعنی مسجد الحرام ، مسجد النبی ، مسجد کوفه و مسجد بصره ( مسجد محل -

جامع بصره که در فقه فقط در همین بحث اعتکاف ،این مسجد مطرح است )است . اما مشهور فقها  اعتکاف را در 

گر هم براي نماز به آنجا می هر مسجد جامعی صحیح می دانند . مسجد جامع مسجدي است که  مردم از محالت دی

آیند . بنابراین مسجد روستا یا مسجد دانشگاه (حتی اگر مسجد باشد نه مصلی  )که فقط اهل روستا یا اهل دانشگاه 

 .در آن شرکت می کنند ، نمی توان در آن اعتکاف کرد 

علوم نیست و باید به قصد اعتکاف در غیر مساجد اربعه ممشروعیت مرحوم حضرت امام ره در تحریر فرموده اند : 

رجاء و امید ثواب و مطلوبیت ( انشاءاهللا مطلوب باشد ) بجا آورده شود . تعجب است که وقتی نگارنده این مسأله را 

مطرح کرد بعضی از فضال به او ایراد گرفتند  و گفتند فعالً با این اقبال جوانان طرح این مسأله صالح نبود ! مگر ما از 

و مذهبی تر سراغ داریم ؟ امام این را فرموده اند ما باید شرع را بدون سرسوزنی دخالت دادن سلیقه و امام سیاسی تر 

خواست افراد یا اجتماع بیان کنیم . یک مرتبه اعتکافی که اصل مشروعیتش ( در غیر چهار مسجد) معلوم نیست 

ط ز آن طرف روزه ماه مبارك رمضان که توسآنطور تبلیغ میشود که افراد بخاطر ثبت نام نشدن گریه می کنند اما ا

شدیدترین جریمه براي تخلفش تعیین شده و از ضروریات دین است و مورد اتفاق همه مسلمین می باشد شارع 

 !آنطور سست برخورد می شود که هر کس به اندك بهانه اي از زیر بار آن شانه خالی می کند . 

 روز و ...  9 –روز  6 –روز  3ربهاي سه . و حدّي هم ندارد . یعنی مدت اعتکاف حداقل سه روز است و حداکثر مض



روز ماند ماندن روز ششم واجب است و  در اعتکاف اگر دو روز ماند ماندن روز سوم واجب میشود و اگر پنج -

 روز ماند ماندن روز نهم واجب است و همینطور ... .8اگر 

سوم واجب نیست و اگر چهار روز ماند ماندن روز ششم واجب  اما اگر دو روز کامل نشده منصرف شد ماندن روز

 نیست اعتکاف تا آن موقعش هم صحیح است و همینطور ... .

مستحب   )چهاستیجار  عهد یا قسم یا با نذر یاباشد  ( واجب اعتکاف  در ابتداي اعتکاف شرط رجوع کند چه  اگر -

شرط رجوع نکرده باشد  اگر اعتکاف منذور  معین ( یا با عهد یا  و اگراعتکاف را یشکند  می تواند ،در هر سه  روز 

ولی اگر منذور غیر معین یا مندوب ( مستحب )  قسم و معین ) باشد فقط در هیچکدام از سه روز نمی تواند بشکند

   باشد در روزهاي اول و دوم می تواند بشکند .

ندوب م اگر اعتکافِ ،است اگر اعتکاف را شکستدر مواردي که گفته شد رها کردن و شکستن اعتکاف حرام  -

بود ( مثالً روز سوم اعتکاف بود و شرط رجوع هم نکرده بود ) فقط معصیت کرده اما قضا و کفاره اي بر ذمه اش 

نمی آید . اما اگر اعتکاف واجب از جهت استیجار بود ضامن مال االجاره است و معصیت کرده ولی قضا  و کفاره 

و کفاره نذر بر ذمه اش می آید وباید ت . و اگر اعتکاف واجب منذور غیر معین بود معصیت کرده بر ذمه اش نیس

) اسم این اعتکافِ دوباره قضا نیست چون نذر  2آنرا دوباره بجا آورد ( وجب استینافه تحریر احکام االعتکاف م 

شده یا ناقص انجام شده و رها شده که در و قرار بوده یک تکلیفی انجام شود که هنوز یا انجام ن غیر معین بوده  

تکاف ر اعاما اگ( از سر گرفتن )یاد کرده اند نه قضا . استینافو لذا  فقها از آن با تعبیر حکم انجام نشدن است . 

قضاي اعتکاف  هم واجب است .( استفتاءات آیت اهللا کفاره حنث نذر بر منذور معین بود و شکسته شد عالوه ،

چه و شکسته شد  پس اگر اعتکاف منذور بود  ) 13و  3حریر کتاب الصوم بخش اعتکاف مسائل ت -- 3161بهجت 

ز سر گرفته ا« ( که به این اعتکاف دوباره یا مستأنَف انجام شود یک اعتکاف دیگر معین باشد چه نامعین الزم است 

 می گویند یا قضا )»  شده 

تثال تمام می شوند اما اگر اعمال بطور کامل انجام نشود از احرام فقط با ام ( واجب یا مستحب ) حج یا عمره توجه :

بیرون نمی آید تا اینکه خودش یا نایبش آنها را بجا آورند . پس اگر عمره یا حج تمام شد که تمام شده است و اگر 

را بجا می  و ادمه اعمال همان حج یا عمره سال گذشتهناقص مانده ، اگر سال بعد به مکه برود هنوز محرم است 

آورد . و اگر حج فاسد شد ( مثال قبل از مشعر نزدیکی کرد )باید حج را تمام کند و سال دیگر هم دوباره یک حج 

. هر عمره یا حجی خودش خودش است . اگر عمره رسول خدا  قضا نداریم دیگر بجا آورد ). خالصه عمره و حجِ



نظور،  قضاي اصطالحی نیست منظور ،عمره اي است که قرار بود صلی اهللا علیه و آله را هم عمره القضا می نامند م

 در سال صلح حدیبیه انجام شود که انجام نشد و سال بعد انجام شد .

 محرمات اعتکاف : 

، که  محرماتی که اعتکاف را فاسد و منحل می کند -1 قسم است :  اعتکاف چهارو مبطالت رمات مح

اف را بهم بزند هرچند سهواً باشد مثالً براي امتحان  یا عیادت مریض که صورت اعتک فصل طویل عبارتند از :

رفته بود با این نیت که زود برگردد ولی در بازگشت در ترافیک گیر کرد و خیلی طول کشید . فصل طویل اگر بی 

قدر است ؟ چو اینکه فصل طویل اختیار باشد که گناه نیست و اگر عمداً باشد اگر در روز سوم باشد معصیت است . 

مالك ، عرف است چند ساعت معین ندارد اگر به مقداري فاصله شد که عرفاً می گویند در حال اعتکاف نیست و 

، اعتکاف باطل می شود و االّ خیر . و اگر شک کند که به این مقدار فاصله شده یا نه از اعتکاف جدا شده است

 استصحاب می کند عدم فصل  طویل را .

ر منجر به اگ ( لمس و تقبیل با شهوتاستمناء و همه مبطالت صوم .  تقبیل با شهوت ، جماع ، لمس و  

انزال شود و با همین قصد باشد و عادتش هم به انزال با این حالت باشد روزه را باطل می کند اما در غیر اینصورت 

می کند . و جماع و لمس و اما اعتکاف را باطل فقط مکروه است  روزه را باطل نمی کند  حتی با شهوت باشد 

و جماع سهواً هم اعتکاف را فاسد می کند( مثالً قصد داشت  تقبیل با شهوت در شب هم روزه را باطل می کند .

 کمتر از حشفه داخل کند اما بی اختیار بیشتر شد یا فراموش کردند که در حال اعتکاف هستند ) اما ارتکاب سهويِ

و با غفلت از  وت اما سهواًهاعتکاف نیست ( مثل لمس و تقبیل از روي شسائر محرمات موجب بطالن و فساد 

 اعتکاف )

هم همیشه حرام است و در روز اعتکاف مفسد اعتکاف است اما در شب آیا عالوه بر حرمت ،مفسد استمناء 

 اعتکاف هم هست یا نه ؟ خیر مفسد نیست . 

 تند ازعبارکه  منحل نمی کند .محرماتی که مخصوص اعتکاف است ولی اعتکاف را باطل و -2

این است که در روزه بوییدن عطر حرام در  ( تفاوتش با روزه  گلهاي خوشبو و عطر براي لذت . بوییدن:

طر و عدر احرام استعمال  این است که در  نیست بلکه مستحب است اما در اعتکاف حرام است ، و تفاوتش با احرام 

ر شکل  ( مثالً استفاده از خمیر دندان و صابون و شامپوي خوشبو براي همه بوهاي خوش  به هگلهاي خوشبو و



شستشو  هم حرام است .)با لذت و بدون لذت حرام است . اما در اعتکاف فقط بوییدن حرام است آن هم به قصد 

 لذت و فقط عطر و گلهاي خوشبو . 

قد نکاح و شاهد بر عقد شدن و طالق ع (حرام است ...  و سائر عقود مثل اجاره ، هبه صلح و و بیع و شراء

 ) . عقد نکاح و شاهد عقد شدن در حال احرام حرام و موجب حرمت ابدي استدادن در حال اعتکاف حرام نیست 

ما ، حرام نیست .  و ا. بله اگر ضرورت داشت مثالً الزم بود براي افطارش غذا بخرد و امکان توکیل غیر هم نبود 

ین امور ا ل خیاطی ، بافتنی ، فیلم دیدن و خوش و بش با دوستان حرام نیست ولی بهتر است اشتغال به امور دنیوي مث

 و یا بخوابد یا به ذکر و عبادت مشغول باشد . را نیز ترك کند 

عقودي که گفته شد حرامند ، تکلیفاً حرامند یعنی اگر مثالً چیزي خرید و فروش کرد معامله صحیح است اما 

ماز هنگام اذان  ن« مثل بیع وقت النداء در روز جمعه هنگام فراخواندن مؤمنین براي نماز جمعه  معصیت کرده است ( 

 »)جمعه 

. چه حق با او باشد چه با طرفش . البته در صورتی که  جدال  مطلقا چه امور دینی باشد چه امور دنیوي

ر امیر المؤمنین سالم اهللا علیه بحث کند اگ بخواهد خودش را اثبات کند نه مطلب را . مثالً نمی تواند براي حقانیت

قصدش مطرح کردن خودش باشد اما اگر صرفاً بخواهد حقانیت حضرت را ثابت کند و نظري به خودش نداشته 

 باشد اشکال ندارد . 

ن و زیر سایه رفت مثل پوشیدن لباس دوخته سائر محرمات احرامامام در تحریر فرموده اند اقوي آن است که 

و عقد کردن و سرمه کشیدن و ناخن گرفتن و ...براي معتکف جایز براي مردان  ترك مسجد و رفتن در مسیر هنگام 

 باشد اما بهتر است آنها را هم ترك کند . 

ش ، مانند نگاه به نامحرم ، فح محرمات عامی که همیشه حرام است ولی اعتکاف را باطل نمی کند .-3

 دروغ ، تهمت ، غیبت ، سرقت . 

 فقها  متعرض نشده اند مگر آیت اهللا، (  آن فرد معتکف باشد یا نباشد ) غصبِ جاي یک فرد دیگر  مورددر 

فرموده اند :  اگر آن شخص راضی شود ، یا از جایی که گرفته بود اعراض کند و به قسمت دیگري  که  هربهجت 

 فرد اول نباشد و از مکانی که براي غصب کننده صحیح است اما اگر دیگر جایی براي آن ازمسجد برود اعتکافِ

 ) 3143خود تدارك دیده بود اعراض نکرده باشد اعتکاف فرد غاصب باطل است . ( اس 



اعتکاف را با باره کفاره فرموده اند : اگر در }3احکام االعتکاف م تحریر کتاب الصوم  {مرحوم حضرت امام در - 

واجب یا مستحب و در هیچ روزي و شبی از ایام و لیالی  در هیچ اعتکافی اعم ازارتکاب محرمات فاسد کرد 

اه مطلقاً  یا قضاي م اعتکاف ، کفاره واجب نمیشود  ( البته مشروط بر اینکه روزه هاي اعتکاف روزه ماه رمضان 

 رمضان  در بعد از ظهر نباشد که اگر  اینها بود و مبطالت صوم را مرتکب شد با تفصیل خودش، کفاره الزم می شود

ن آالبته نه مثل با تفصیلی که می آید . و کفاره اش همان کفاره افطار عمدي ماه رمضان است  جماعمگر در )

 بصورت تخییري بلکه مثل کفاره ظهار بصورت مُرَتَّبَه . 

و تفصیلش این است  : اگر  در اعتکاف واجب یا مستحب که روزه هایش غیر از روزه ماه رمضان و قضاي ماه 

د ، شب یا روز جماع کند باید کفاره بدهد . البته اگر در اعتکاف مستحب دست از اعتکاف بکشد و بعد رمضان باش

 جماع کند کفاره ندارد . 

باشد  و جماع در روز روزه ماه رمضان یا بعد از ظهر و اگر روزه هایش روزه هاي ماه رمضان و یا قضاي ماه رمضان 

هم ه بدهد  دوتا براي خودش و یکی براي همسرش و اگر همسرش قضاي ماه رمضان واقع شود باید سه کفار

معتکف باشد احتیاط مستحب این است که چهار کفاره بدهد . این در صورتی است که همسرش راضی نبوده باشد ، 

 اما اگر او هم با رضایت و مطاوَعَه بوده هر کدام کفاره شان بر عهده خودشان است . 

( در روزه هاي ماه رمضان ) یا قبل از ظهر( در روزه هاي قضاي ماه رمضان )واقع  شد   شب بنابر این اگر جماع در 

فقط یک کفاره بر عهده مرد می آید و اگر در روز ( در روزه هاي ماه رمضان ) یا بعد از ظهر ( در روزه هاي قضاي 

زن مجبور شده بود کفاره او هم بر ماه رمضان )  واقع شد دو کفاره بر عهده مرد می آید . و در این جماع ها اگر 

 می آید و اگر راضی  شده بود  همان کفاره اي که براي مرد گفته شد براي زن هم می آید .  عهده مرد

روران سآوردیم اما بسیار شایسته است  این قسمت کفاره جماع را چون دقیق بود صرفاً بدلیل بار علمیشتذکر : 

بخش را اصالً براي مردم  مطرح نکنند چون به هیچوجه مبتال به نیست و در  محترم روحانی این گرامی و همکاران

بین هزاران معتکف ، یک مورد هم اتفاق نمی افتد و  فائدة طرح آن بین مردم فقط این می شود که اهل علم  را 

 دهد . ، جلوه میانسانهایی شهوانی  و بی درد و فارغ از مشکالت که حتی در اعتکاف هم به فکر این چیزها هستند 

 

 



( دستشویی قطعاً جزء مسجد نیست  و اعتکاف باید از  اگر  در اعتکاف روز اول هنگام شروع اذان در دستشویی 

بوده اند چون معلوم نیست صبح داخل شده بوده ( فجر ابتدا در مسجد باشد و ابتدایش طلوع فجر روز اول است )

شان از روز جر در مسجد نبوده اند اعتکافاگر یقین کنند هنگام طلوع ف بلهطلوع کرده بوده) اعتکافشان صحیح است . 

 دوم شروع شده است یعنی براي این افراد ، روز دوم ،روز اول محسوب می شود .

محرمات اعتکاف اگر محرمات صوم هم باشد مثل جماع و استمناء هم صوم را باطل می کند هم اعتکاف را ( و  -

ع و لمس و تقبیل به شهوت ، شب یا روز واقع شود  اعتکاف را باطل می کند و در روز واقع شوند )  و جما

 } 260ص  2سایر محرمات مثل بیع و شراء و شمّ الطیب علی االحوط مفسد اعتکاف است . { عروه ج 

 در اعتکاف اگر گفتند بعد الیومین یعنی بعد از غروب روز دوم نه روز سوم . -

-  

د که هر وقت خواستند اعتکاف را رها کنند (شرط رجوع )حتی روز سوم هم می در اعتکاف اگر از اول شرط کنن

توانند رها کنند و قضا هم ندارد . اما اگر شرط رجوع نشده باشد اگر روز سوم اعتکاف را به هم زدند یا به هم 

ه چه واجب بود بخورد مثالً خانمی حیض شود ، باید قضاي اعتکاف ( نه فقط روز سوم را ) بجا آورند چه اعتکاف

 مستحب . و اگر روزهاي اول و دوم به هم بخورد اگر اعتکاف واجب بوده قضاي اعتکاف الزم است . 

در اعتکاف بهتر است محرمات احرام را رعایت کنند. یعنی مثالً مردها سر خود را نپوشانند ، لباس دوخته نپوشند و -

... 

 ه طول کشید اعتکاف باطل میشود . اگر خروج با ضرورت بود اما خواسته یا ناخواست-

 زکات فطره :
و شرط قبول روزه و موجب حفظ وسالمتی تا سال آینده است .و برخی از  زکات فطره مانند زکات مال واجب است

به فقیر  و اشاره به همین زکات فطره و نماز عید دارد . » قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی « آیات قرآن مانند 

واند به می تی شود براي او مستحب است و به فقیر هم پرداخت می گردد . اگر پرداخت کننده سید است واجب نم

ه هیچ ( منظور از فقیر تنها کسی نیست ک سید یا عام پرداخت کند اما اگر عام است نمی تواند به سید پرداخت کند .

که مخارج سالش را  یک جا یا بتدریج درآمدي ندارد یا رسماً از مردم درخواست کمک دارد ، بلکه کسیست 



اما هزینه درمان یا تهیه خودرو یا اجاره خانه یا تحصیل فرزندش  .بنابراین ممکن است کسی درآمد داشته باشد ندارد 

 در اینصورت زکات بر او واجب نیست و می تواند زکات بگیرد . را نداشته باشد 

ات را به او بدهد تا بدست فقیر برساند خود شخص واسطه می اگر کسی به تصور اینکه طرف ، فقیر نیست  زک -

 .تواند زکات را براي خودش بردارد و گفتن به او هم الزم نیست . 

اگر پول یا جنس را کنار گذاشت تا براي زکات پرداخت کند دیگر نمی تواند بجاي آن پول یا جنس دیگري -

رد کافی نیست و باید همان را که جدا کرده به نیت زکات بپردازد و اگر مثالً از عابر بانک کارت به کارت ک

 بله تبدیل پول به درشت یا خرد اشکال ندارد چون عرفاً پولها یکسان محسوب می شوند .پرداخت کند . 

وقت پرداخت زکات فطره از هنگام اذان صبح روز عید است تا چه وقت ؟ تا ظهر براي کسیکه نماز عید نمی  -

ز نماز عید براي کسیکه نماز عید می خواند . اگر نزد خود نگه دارد تا به فقیر دسترسی پیدا کند خواند و تا قبل ا

یت آ. اما اگر نه پرداخت کند و نه از اموالش جدا کند (عمداً یا جهالً یا نسیاناً یا غفلتاً ) ، در اینصورت اشکال ندارد

وده اند بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند  که معلوم می اله بهجت تصریح کرده اند که قضا ندارد اما در عروه فرم

ثابت نشده است . به هر حال اگر در وقت خودش پرداخت نکرد بدون نیت ادا براي آقایان شود قضاي زکات فطره 

 و قضا و فقط با نیت انجام وظیفه ( قربت مطلقه ) پرداخت کند . 

) گندم یا جو یا برنج و ...( قوت غالب که در بحث کفاره میزان زکات فطره براي هر نفر سه کیلو ( یک صاع  -

است که یا خود جنس یا پولش را می دهد .و الزم نیست به فقیر بگوید زکات است و می تواند  توضیحش گذشت )

ه و همچنین الزم نیست فقیر آن را بدر ظاهر به شکل قرض یا هدیه به فقیر بدهد ولی خودش نیت زکات می کند . 

 وراك برساند بلکه هر نیازي داشت می تواند از آن استفاده کند .مصرف خ

 به حدي می توان به فقیر زکات داد که از مخارج سالش بیشتر نشود چون در اینصورت دیگر مصداق فقیر نیست . -

گرچه مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است و باید مصارفی مثل مسجد سازي یا کارهاي عام المنفعه  -

 م اشکال نداشته باشد ولی احتیاط فرموده اند که در غیر مورد فقیر مصرف نشود .ه

انسان باید براي خودش و هر کس در طول سال نانخور اوست زکات پرداخت کند چه کوچک باشند ( حتی طفل  -

و اما  افر .، چه مسلمان باشند چه کیک روزه ) چه بزرگ ، چه در کنارش زندگی کنند چه در شهر یا کشور دیگر 

ایی بر انسان وارد شوند ( حتی مهمانه بعد از مغرب، اگر  کسانی که شب عید فطر مهمان انسان بوده اند



عید بیرون بروند و بعد از مغرب وارد که از شهرستان از دو سه روز قبل آمده اند می توانند نزدیک مغرب ِ شب 

  خودشان است حتی اگر از قبل دعوت شده باشند . شوند  تا فطریه شان با خودشان باشد . فطریه آنها با

یکوقت سؤال کردند : ما دانش آموزان یک مدرسه را  بعد از ظهر روز آخر ماه رمضان  به اردو برده ایم و در باغی 

از  دمهمان کرده ایم و قرار است افطاري به آنها بدهیم ، گفته شد اینها را ساعتی قبل از مغرب به بیرون باغ ببرید و بع

 مغرب وارد شوید ، در اینصورت فطریه آنان با والدینشان خواهد بود . 

اما مهمانی که از قبل از غروب وارد شده است اگر مهمانی باشد که چند روزي است که کنگر خورده و لنگر 

زبان فطریه اش با میانداخته  ( مثل دخترانی که بعد از ازدواج به مهمانی به منزل پدرانشان می روند )، باز بنظر همه 

، برخی از فقها  ( آیت اهللا بهجت ره )فرموده اند حتی اگر به دلیلی است ، اما اگر فقط همین امشب را مهمان بوده 

با یک شب  می فرمایند ( مثل آیات مکارم  و فاضل )، و برخی فقها غذا هم نخورد و رفت فطریه اش با میزبان است 

  ، صافی، سیستانی ) امام:(  حضرات  آیات فطریه اش با خودش است و مشهورو  افطاري نان خور حساب نمی شود 

سؤال شود  نیامده و باید از دفترشان  { نظر مقام معظم رهبري در استفتائاتشان می فرمایند فطریه اش با میزبان است .

د بخواهد به میزبانش فشار نیای بپردازد و هم میهمان . و اگر هدر این مورد احتیاط به آن است که هم میزبان فطری}

 هم جداگانه بپردازد .  شفطریه اش را به میزبان ببخشد تا او بپردازد و خود

 نمی آید .اگر در مسجد نان خشکه و آبجوش داده فطریه نمازگزاران بر ذمه اش  -

ۀ است .همچنین فطری فطریه سربازان در پادگانها، کارکنان رستوران ، کارگران کارخانه ها همه بر عهده خودشان

کارگري که غروب شب عید غذا داده اند .چون در همه این موارد ، غذا بخشی از دستمزد آنان بوده و عرفاً نان خور 

 حساب نمی شوند . 

درب خانۀ همسایه ها ببرند همسایه ها نان خور حساب نمی شوند .مگر آنکه این کار یک روش مستمر اگر غذایی -

 .بوده است 

پرستی کند بطوریکه عائله و نان خور او حساب شوند باید فطریۀ آنان را هم بدهد افراد مستمند را سرکسی  اگر -

 هرچند شب عید به آنان غذایی ندهد. بله اگر هر از گاهی به آنان کمک می کرده نان خور او محسوب نمی شوند .

 اگر شب عید به کسی کمک مالی کند نان خور او محسوب نمی شود .  -



، باز هم  اگر مهمان را به تصور اینکه شب آخر ماه رمضان است دعوت کردند و بعد معلوم شد شب عید بوده-

 فطریه واجب است .

 

 

 

 
 

  

 

 


