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ای )دام ظلهاهلل العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنهزندگینامه حضرت آیه ) 

 مشخصات کتاب

)زندگینامه مقام معظم رهبری )مدظله تعالی(/تالیف و تدوین موسسه فرهنگی قدر  نوش کوثر عنوان و نام پدیدآور: جرعه

 .والیت

۲۸۳۱، مشخصات نشر: تهران: قدر والیت . 

ص.: مصور، جدول، نمونه، عکس ۴۰۵مشخصات ظاهری:  . 

3۱۵۵۸37۳39۵7۱: : چاپ چهاردهمریال ۸۱۰۰۰ریال )چاپ سیزدهم(؛  ۱۴۰۰۰ریال؛  ۱۰۰۰شابک:   

۲۸۳۵یادداشت: چاپ سیزدهم:  . 

فیپا) ۲۸۳9یادداشت: چاپ چهاردهم:  ). 

 .یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس

العالیعنوان دیگر: زندگینامه مقام معظم رهبری )مدظله ). 

سرگذشتنامه -- -۲۸۲۳ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، موضوع: خامنه . 

گی قدر والیتشناسه افزوده: موسسه فرهن . 

/DSR۲93۸ :رده بندی کنگره ۲۸۳۱ ۵ج  

3۴۴/۰۳۵۵۰3۱رده بندی دیویی:   

۲۰9۲۵-۳۲شماره کتابشناسی ملی: م  
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 تولد و دوران کودکی

شمسی در مشهد مقدّس در خانواده ای روحانی، پا به عرصه وجود گذاشتم. پدرم، آیة اللّه حاج سیّد  ۲۸۲۳این جانب در سال 

و عالمان محترم مشهد بود که سال های طوالنی صبح ها در مسجد گوهرشاد و ظهرها و شب ها در جواد از مجتهدان 

مسجد بازار مشهد اقامه جماعت و تبلیغ دین می کرد. مادرم، دختر آقا سیّد هاشم نجف آبادی )میر دامادی( از عالمان نام دار 

ق الهی بودمشهد، زنی پاک دامن، آشنا به مسائل اسالمی و متخلّق به اخال . 

دوران کودکی ام با تربیت پدری سخت گیر و مراقب، امّا بسیار مهربان و دوست داشتنی و مادری مهربان تر و دل سوز، در 

نهایت عسرت و تنگ دستی سپری شد. خاصه که کودکیِ من مصادف با ایّام جنگ نیز بود. با این که مشهد در کرانه جنگ 

های دیگر کشور در آن، ارزان و فراوان بود؛ با این حال وضع خانواده ما به گونه ای بود واقع بود و همه چیز نسبت به شهر

که ما حتی همیشه نمی توانستیم نان گندم بخوریم و معموالً نان جو می خوردیم، گاهی نان مخلوط جو گندم و به ندرت 

مادر با پول خردی که بعضی از وقت ها  گندم. من شب هایی از کودکی را به یاد می آورم که در منزل شام نداشتیم و

 ...مادربزرگم به من یا یکی از برادران و خواهرانم می داد، قدری کشمش یا شیر می خرید تا با نان بخوریم

منزل پدری من که در آن متولد شده ام )تا چهار پنج سالگیِ من( یک خانه حدود شصت هفتاد متری در محلّه ای فقیرنشین 

د که تنها یک اتاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفهاز شهر مشهد بو . 

هنگامی که برای پدرم میهمان می آمد و معموالً پدر بنابراین که روحانی و محلِ مراجعه مردم بود، میهمان داشت همه ما 

کنار این منزل خریده  باید به زیر زمین می رفتیم تا میهمان برود؛ لذا بعد عدّه ای که به پدر ارادتی داشتند، زمین کوچکی را

 .به آن اضافه کردند و منزل ما دارای سه اتاق شد
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از نظر لباس هم وضع همین گونه بود. مادرم از لباس های کهنه پدرمان برای ما لباس درست می کرد، و معموالً قدرت 

 .خرید لباس نو در خانواده وجود نداشت

بزرگ تر( به مکتب خانه رفتم تا قرآن را بیاموزم، و پس از مدتی هر دو در چهار پنج سالگی به همراه آقا سیّد محمد )برادر 

که مدرسه ابتدایی اسالمی بود رفتم« دارالتعلیم دیانتی»به مدرسه  . 

این نوع مدرسه ها پس از دوران خفقان رضاخانی به دست افراد متدیّن ایجاد شده بود و در آن بیش تر به تربیت دینی 

و اجازه صدور گواهی و مدرک تحصیلی نداشت. در این مدرسه عالوه بر دروس معمولی دبستان  دانش آموز توجّه می شد

 .ها، قرائت قرآن، بحث هایی ازحلیة المتقین،حساب سیاق و نصاب الصبیان آموزش داده می شد

دم و سپس در پس از پایان کالس ششم این مدرسه، تصدیق ششم را دور از چشم پدر با رفتن به کالس شبانه دریافت کر

 .کالس های دبیرستان نام نویسی کرده، دوره متوسّطه را طی دو سال به صورت جهشی خواندم و دیپلم را گرفتم

دروس علوم اسالمی را نیز در همان مدرسه اسالمی شروع کردم عامل و موجب اصلی در انتخاب این راه نورانیِ روحانیّت، 

ق بودند... وقتی من به طلبگی روی آوردم، اختالف سنّی من و پدرم خیلی زیاد بود؛ پدرم بودند و مادرم نیز عالقه مند و مشوّ

سال، عالوه بر آن پدرم مقام علمی باالیی داشت و مجتهدی با اجازه و شاگردانی در سطوح عالی تربیت کرده  ۵۴درست 

س اسالمی را می گذراندم، درس بدهد؛ امّا بنابر بود. بنابراین، سزاوار نبود که او با آن مقام علمی به من که دوره ابتدایی درو

عالقه ای که به تربیت ما داشت، هم به برادر بزرگ تر و هم به من و هم بعدها به برادر کوچک ترمان، درس می داد و حق 

من به  عظیمی از جهت تحصیلی و تربیتی به گردن همه ما برادران، به ویژه بر من دارند، چنان که اگر ایشان نمی بودند،

 .موفقیّت های فراوانم در تحصیالت فقه و اصول،نایل نمی شدم

البته تا پیش از رفتن به قم، عالوه بر آن که نزد پدر درس می خواندم، در درس های عمومی حوزه مشهد نیز حاضر می 
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تعطیل به جای آن شدم و تابستان ها که این درس ها تعطیل می شد، پدر درس های تعطیلی اصطالح در مورد درس ایّام 

 .تعیین می فرمود و خود تدریس می کرد

به همین دلیل من به خالف اشخاصی که تنها در حوزه های عمومی درس می خواندند و این حوزه ها محرّم و صفر و ماه 

انده مبارک و قدری هم تابستان تعطیل می شد وقفه ای در تحصیل نداشتم و لذا در شانزده سالگی تمام دروس سطح را خو

 .و درس خارج را شروع کرده بودم

 دوران تدریس

تدریس را از اوّلین روزهای طلبگی رسمی، یعنی بالفاصله پس از تمام شدن دوره دبستان شروع کردم. اوّلین تدریس، کتاب 

شهد شمسی که در م ۲۸۸7امثله یاصرف میر بود که برای دو شاگرد بزرگ سال از منبری های مشهد شروع کردم و تا سال 

بودم، کتاب هایی از صرف، نحو، معانی،بیان، اصول و فقه را تدریس می کردم. در قم هم در کنار درسی که می خواندم، 

 .تدریس نیز می کردم

شمسی به قصد زیارت، به عتبات عالیات مشرّف شدم. حوزه گرم نجف مرا تشویق به ماندن در آن کانون  ۲۸۸9در سال 

ایل بودم در نجف بمانم. مدت کوتاهی هم ماندم؛ امّا پدر با اقامتم در نجف موافقت نکرد و به علمی می کرد، از این رو، م

شمسی در قم ماندم. در همان سال چون  ۲۸۵۸شمسی با اجازه پدر به قم رفتم و تا سال  ۲۸۸7مشهد بازگشتم و در سال 

به مشهد بازگشتم، گرچه حتی بعضی استادان بزرگ پدرم به دنبال عارضه چشم، بینایی خود را کامالً از دست داد، ناگزیر 

 .من در قم به شدّت مخالف بازگشت من بودند
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 ۲۸۴9پس از برگشتن از قم به مشهد، تدریس یکی از برنامه های اصلی و همیشگی ام بود و در طول این سال ها )تا 

 .شمسی( سطوح عالیه، )مکاسب و کفایه( تفسیر و عقاید تدریس می کردم

 اساتید

کتاب انموذج و صمدیه را در مدرسه سلیمان خان مشهد نزد آقای علوی نامی که خودش تحصیالت جدیده را در رشته 

پزشکی ادامه می داد، خواندم. پس از آن، سیوطی را با مقداری از مغنی پیش شخصی به نام آقای مسعود در همین مدرسه 

سه نوّاب حجره داشت، به آن جا رفتم و ضمن این که سیوطی و مغنی خواندم و بعد چون برادر بزرگم، آقا سیّد محمد در مدر

 .را می خواندم، معالم را نیز شروع کردم

در همین ایّام پدرم پیشنهاد کرد، کتاب شرایع االسالم محقق حلّی قدّس سرّه را به من درس بدهد و با این که شرایع، کتاب 

ر پیش برد من مؤثر باشد که همین طور هم شد؛ یعنی از اوّل کتاب درسی نبود، پدرم احساس کرد این کتاب می تواند د

شرایع ایشان به من درس داد تا کتاب حج، وقتی رسیدیم به کتاب حج، در آن موقع پدرم کتاب حج شرح لمعه را به برادرم 

بفهمم. ایشان من گفتم: ممکن است نتوانم « بیا و در درس شرح لمعه شرکت کن.»درس می داد، آن وقت به من گفت: 

و لذا رفتم. البته تقریباً سه چهارم کتاب شرح لمعه را نزد پدرم خواندم و ما بقی را پیش مرحوم « می توانی بفهمی»گفتند: 

آقا میرزا احمد مدرّس یزدی که مدرّس معروف شرح لمعه و قوانین در مدرسه نوّاب بود درس گرفتم و پس از این که شرح 

درس مکاسب ورسائل مرحوم آیة اللّه حاج شیخ هاشم قزوینی که از شاگردان مرحوم آقا میرزا  لمعه را تمام کردم رفتم

مهدی اصفهانی و اهل ریاضت و مدرّس درجه یک مشهد محسوب می شد، وی مرد بسیار محترم و ملّایی بود و در بین 

ایشان مردی جامع و خوش بیان خواص مشهد به خصوص نزد اهل علم به عنوان مردی آزاده و روشن ضمیر معروف بود 
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 .بودند، به طوری که من در نجف و قم که اغلب درس های آن جا را رفته بودم، کسی را به خوش بیانی ایشان ندیدم

بخش عمده درس رسائل، مکاسب و کفایه را پیش ایشان خواندم. این که می گویم بخش عمده، برای این است که ما بقی 

باید بگویم: کمک های پدرم، سهم وافری در پیش رفت درسی ام داشته است و من از آن اوّل که را پیش پدرم خواندم؛ لذا 

رسماً طلبه شدم تا وقتی درس خارج را شروع کردم، پنج سال و نیم طول کشیده، یعنی دوره سطح را تماماً در طی پنج سال 

ی قدّس سرّه شروع کردمو نیم گذراندم و درس خارج را هم نزد مرحوم آیة اللّه العظمی میالن . 

شمسی که به قم عزیمت  ۲۸۸7یک سال درس خارج اصول و دو سال و نیم درس خارج فقه ایشان را رفتم تا اواخر سال 

 .کردم

ناگفته نماند که در مشهد یک مدتی هم در درس خارج آیة اللّه حاج شیخ هاشم قزوینی رفتم؛ یعنی ایشان با اصرار خود ما، 

ول( شروع کرد. مرحوم حاج شیخ هاشم با بحث وسیع همه اقوال را نقل می کرد و بعد ردّ می کرد. در یک درس خارج )اص

مشهد یک درس دیگری هم رفتم که درس فلسفه آیة اللّه میرزا جواد آقا تهرانی بود. به این طریق که ایشان کتاب منظومه 

می کردند، که در حقیقت این درس منظومه ایشان، ردّ  و مطالب مرحوم حاج ملّا هادی سبزواری را درس می گفتند و ردّ

این درست نیست تو بروی درس »منظومه بود. تا این که یک کسی از دوستانم که در قم فلسفه خوانده بود، می گفت: 

است  منظومه میرزا جواد آقا و ایشان منظومه را ردّ کند، چون به این ترتیب تو مفاهیم حکمت را یاد نمی گیری. لذا خوب

و من هم این گفته را پذیرفتم و خدمت شخصی به نام « پیش کسی که معتقد به حکمت است بروی و این درس را بخوانی

که در مشهد بود، روحانی محقق، فاضل، حکیم و خیلی هم معتقد به حکمت بود، درس منظومه را « آقا شیخ رضا ایسی»

به فلسفه بحث می کرد. سپس به نجف رفتم و در درس های آیات عظام: شروع کردم و ایشان مباحث را با دید کامالً معتقد 

حکیم، خوئی، شاهرودی، آقا میرزا باقر زنجانی، مرحوم میرزا حسن یزدی و آقا سیّد یحیی یزدی و هر جا که یک درسی بود، 
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س بودن و با نظریّات فقهی رفتم؛ امّا در بین همه این درس ها، یکی از درس آیة اللّه حکیم خیلی خوشم آمد، به سبب سلی

 .خیلی خوبی که داشت و یکی هم از درس آیة اللّه آقا میرزا حسن بجنوردی که در مسجد طوسی درس می گفت

وقتی تصمیم گرفتم در نجف بمانم، به پدرم نامه نوشتم که اگر می شود من در این جا بمانم، امّا پدرم موافقت نکرد. 

د از مدتی راهی قم شدم و در قم تصمیم گرفتم همه درس ها را ببینم تا هر کدام را بنابراین، به مشهد بازگشتم و بع

پسندیدم به همان درس بروم، که همین کار را هم کردم و از میان همه آن درس ها، یکی درس امام و بعد از آن درس آیة 

و در درس فقه و اصول امام هم مستمراً اللّه آقا مرتضی حاج شیخ و دیگری درس آیة اللّه العظمی بروجردی را می رفتم، 

شرکت می کردم. در قسمت فلسفه هم یک مقدار از اسفار و یک مقدار هم شفا را از درس مرحوم علّامه طباطبائی استفاده 

 .کردم

 تألیفات

 :تألیفات و آثاری دارم که برخی از آن ها تاکنون به زیور طبع آراسته گردیده است

. آینده در قلمرو اسالم؛ ۴. درر الفواید فی اجوبة القائد؛ ۵. قبسات النور؛ ۸کتاب اصلی علم رجال؛  . چهار۱کتاب الجهاد؛  .۲

. بحثی در ۲۲. بازگشت به نهج البالغه؛ ۲۰. انوار والیت؛ 3. استفتائات؛ ۳. از ژرفای نماز؛7. ادّعا نامه علیه تمدن غرب؛ 9

. دیدگاه ها؛ ۲9. در مکتب جمعه؛ ۲۴درس هایی از نهج البالغه؛  .۲۵. درست فهمیدن اسالم؛ ۲۸. درس اخالق؛ ۲۱نبوت؛ 

. روح توحید نفی عبودیت غیر ۱۰. رسالت انقالبی نسل جوان، روحانی و روشنفکر؛ ۲3. رسالت حوزه؛ ۲۳. راه امام راه ما؛ ۲7

یّت سیاسی حضرت . شخص۱۵. سیری در زندگی امام صادق علیه السّالم؛ ۱۸. جلوه آفتاب؛ ۱۱. سخن آفتاب؛ ۱۲خدا؛ 

. صلح امام حسن علیه السّالم پرشکوه ترین نرمش ۱9. شهید آغازگر شهید آیة اللّه مصطفی خمینی؛ ۱۴رضاعلیه السّالم؛ 
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. ۸۰. عطر شهادت؛ ۱3. طرح کلّی اندیشه اسالمی در قرآن؛ ۱۳. ضرورت تحوّل در حوزه های علمیّه؛ ۱7قهرمانانه تاریخ؛ 

. پرسش و پاسخ ۸۸. پاسخ به سؤاالت؛ ۸۱. ترجمه تفسیر فی ظالل القرآن؛ ۸۲ه علیهم السّالم؛ عنصر مبارزه در زندگی ائمّ

. پیشوای صادق علیه السّالم؛ ۸9. پیرامون عزاداری عاشورا؛ ۸۴. پژوهشی در زندگی امام سجادعلیه السّالم؛ ۸۵)پنج جلد(؛ 

. فریاد مظلومیّت؛ ۵۱. خطّ امام؛ ۵۲. حدیث وحدت؛ ۵۰ . حکومت در اسالم؛۸3. چهار ساله دوم؛ ۸۳. چهار سال با مردم؛۸7

. گروه های معارض در نهضت های ۵۴. گزارشی از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیّه مشهد؛ ۵۵. کوثر والیت؛ ۵۸

علوی؛  . گفتاری در باب حکومت۵۳. گفتاری در وحدت و تحزّب؛ ۵7. گفتاری در باب صبر؛ ۵9انبیا و در انقالب اسالمی؛ 

. ۴۲. مرد عمل، جهاد و شهادت، دکتر مصطفی چمران؛ ۴۰. مبرم ترین وظایف دانشجویان در مرحله کنونی انقالب؛ ۵3

. ۴۴. منشور تداوم انقالب؛ ۴۵. منافقین دشمنان حکومت اسالمی؛ ۴۸. مصاحبه ها؛ ۴۱مسلمانان در نهضت هندوستان؛ 

. هنر هشتم۴9والیت؛  . 

 مبارزات و مسئولیّت ها

شمسی بود که شنیدم مرحوم نوّاب صفوی آمدند به ۸۸۱ ۲۸۸۲ر زمینه ورود به میدان مبارزه و مسائل سیاسی، سال های د

مشهد که در این ارتباط یک جاذبه پنهانی مرا به سوی مرحوم نوّاب می کشاند و خیلی عالقه مند شدم نوّاب را ببینم، تا این 

لیمان خان که من هم از طلّاب آن جا بودم بیاید که آن روزِ ورود مرحوم نوّاب به که خبر دادند نوّاب می خواهد به مدرسه س

 .مدرسه سلیمان خان، جزو روزهای فراموش نشدنی زندگی من است

وقتی ایشان با یک عدّه از افراد فدائیان اسالم که کاله پوست مخصوص به سرداشتند وارد مدرسه شد، به هیئت ایستاده و با 

شروع به سخن رانی کرد. محتوای سخن رانی اش هم این بود که باید اسالم زنده شود و اسالم حکومت کند و شعار کوبنده 
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این مسئولین مسلمان »در این ارتباط پرخاش گرانه، شاه، انگلیس و مسئوالن مملکتی را متهم به دروغ گویی کرد و گفت: 

 «!نیستند

وم نوّاب به گوشم می خورد، آن چنان حرف هایش در دلم نشست که من که برای اوّلین بار این حرف ها از زبان مرح

دوست داشتم همیشه با او باشم و همان جا اعالم شد که فردا آقای نوّاب از مهدیّه به مدرسه نوّاب خواهد رفت و فردای آن 

به مردم با صدای بلند  روز مرحوم نوّاب به هیئت اجتماع از مهدیّه به سوی مدرسه نوّاب حرکت کرد و در بین راه خطاب

تا این که به مدرسه نوّاب وارد شد و آن جا هم «برادر غیرتمند مسلمان، باید اسالم حکومت کند»شعار می داد و می گفت: 

با تمام وجود یک سخن رانی مفصّل و هیجان انگیزی ایراد کرد و بعد از سخن رانی به ایشان پیشنهاد اقامه نماز جماعت 

و نماز را به امامت ایشان خواندیم و بعد از آن که مرحوم نوّاب از مشهد رفتند، ما دیگر از او خبر نداشتیم  شد که قبول کردند

تا این که خبر شهادتش به مشهد رسید و وقتی خبر شهادت ایشان به مشهد آمد، ما از روی خشم و غیظ منقلب شده بودیم، 

بدگویی می کردیم و نکته قابل توجّه این است که مرحوم آیة اللّه به نحوی که در صحن مدرسه شعار می دادیم و از شاه 

حاج شیخ هاشم قزوینی در مشهد تنها روحانی یی بود که بر اساس همان آزادگی و بزرگ منشی اش در مقابل شهادت 

حاکم،  مرحوم نوّاب عکس العمل نشان داد و در مجلس درس از شهادت مرحوم نوّاب صفوی و یارانش به وسیله دستگاه

مملکت ما کارش به جایی رسید که فرزند »انتقاد شدید کرد و تأثر خودش را از شهادت آن ها ابراز داشت و گفت: 

و لذا از همان وقت جرقّه های انگیزش انقالبی اسالمی به « پیغمبرصلّی اهلل علیه و آله را به جرم گفتن حقایق می کشند!!

هیچ شکی ندارم که اوّلین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن کرد. بنابراین، آن وسیله نوّاب صفوی در من به وجود آمد. 

شمسی، اولیّن حرکت مبارزاتی ما شروع شود، ۲۸۸۴یا  ۲۸۸۵حالت رنگ پذیری از مرحوم نوّاب سبب شد که در همان سال 

ک از مظاهر و ضوابط دینی برای مشهد آمده بود و این شخص به هیچ ی«فرّخ»به این شکل که یک استانداری به نام 
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احترام نمی گذاشت؛ از جمله این که در ماه محرّم و صفر که معمول بود سینماهای مشهد تعطیل می شد، ابتدا تا چهاردهم 

محرّم اعالم تعطیلی کرد و بعد یک قدری سر و صدا شد تا بیستم محرّم تجدید کرد و لذا ما چند نفر بودیم که نشستیم یک 

ینه امر به معروف و نهی از منکر نوشتیم و با پُست به این طرف و آن طرف فرستادیماعالمیه در زم . 

شمسی از سوی امام مأموریّت یافتم، سه پیام را به مشهد ببرم. سه پیامی که با محرّم سرنوشت سازی که  ۲۸۵۱در سال 

، منبری ها و سران هیئت های مذهبی، راجع به پانزدهم خرداد در آن اتفاق افتاد، ارتباط داشت. پیام اوّل، برای علما، خطبا

حمله اسرائیل و مسئله فیضیّه؛ پیام دوم و سوم، برای مرحوم آیة اللّه العظمی میالنی قدّس سرّه و یکی دیگر از علمای 

ن مشهد راجع به شروع مبارزه علنی از هفتم محرّم با تنی چند از دوستان خود قرار گذاشته تا به شهرهای مختلف استا

 .خراسان سفر کنیم و از روز هفتم مطالب اساسی و حقایق را برای مردم بیان کنیم

 .سهم بنده شهرستان بیرجند شد که مرکز قدرت و سیطره رژیم و به اصطالح، تیول اسداللّه علم، نخست وزیر وقت بود

مجلس شرکت کرده بودند، قضایای  در بیرجند از روز سوم محرّم، منبر رفتم و در روز هفتم محرّم که جمعیّت زیادی در

 .مدرسه فیضیّه را با حالی پرشور و بیانی گیرا بیان کردم به گونه ای که مردم به شدّت گریستند

آن روز منبریِ اوّلی، مطلب را طول داد و دیر پایین آمد و برای من حدود نیم ساعت وقت ماند. مطلب را که شروع کردم از 

ند به هیچ وجه نمی ترسیدم و حال مردم نیز در من اثر می گذاشت. مردم عجیب اشک می شدّت هیجان می لرزیدم، هر چ

ریختند و هنگامی که از منبر پایین آمدم دور مرا گرفتند که مبادا دستگیر شوم. ماجرای این منبر در شهر انعکاس بسیار 

عظیمی می آیند و آن جا نیز مسائل  خوبی پیدا می کند و فردا صبح در مجلس دیگری که در منزل شخصی بود، جمعیّت

 .روز مطرح می گردد

با این که من در این شهر از همه مطلع ترم، امّا »که آن روز به من گفت: « تهامی»روحانیِ مشهوری در بیرجند بود به نام 



 

13 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

این همه گریه این گونه مسائل را نمی دانستم و اگر غیر از شما کس دیگری می گفت، باور نمی کردم و در هیچ جریانی 

شهر بیرجند در این دو روز به شدّت منقلب شده بود و مردم آمادگی خاصّی پیدا کرده بودند« نکرده ام . 

صبح روز نهم )تاسوعا( منبر رفتم و اوضاع به گونه ای شد که عوامل رژیم به شدّت نگران شدند با این که در روزهای 

نمی کردند، ولی از شدّت وحشت مرا را دستگیر کردند و دو روز در بیرجند نگه تاسوعا و عاشورا معموالً روحانیون را دستگیر 

داشتند و سپس به مشهد منتقل کرده و تحویل ساواک دادند. به خاطر اثر بخشی سخنانم و دردسرهایی که برای رژیم در 

ه نداشتماه محرّم ایجاد شده بود، با من چنان شدّت و خشونتی رفتار کردند که تا آن موقع سابق . 

سپس مرا مجبور به بیگاری در پادگان کردند، فرغون به دستم دادند تا آجر ببرم و با بیل و کلنگ زمین را کنده و صاف 

نمایم و علف ها را با دست بکنم و از این قبیل کارها که تاکنون سابقه نداشت با روحانیون چنین رفتاری بکنند. این دوره 

شید. تجربه جدیدی بود، یک دنیای جدیدی بود با ساواک، با بازجویی ها، دعواها، اوقات بازداشت به مدت ده روز طول ک

 .تلخی ها، اهانت های شدید و خالصه ناراحتی های مبارزه

پس از آزادی دو باره با دوستان نشستیم و قرار گذاشتیم که این دفعه با طرح و برنامه حساب شده، هر کدام به یک نقطه 

ایق را بیان کنیم، البته اختناق زیاد بود. دستگاه هم آماده سرکوبی بیش تر شده بود، در آن موقع هنوز کشور برویم و حق

مردم از تأثیر پانزدهم خرداد بیرون نیامده بودند. سرکوبی شدید مردم و جنایات رژیم، برخی را به محافظه کاری کشانده بود؛ 

ب شده بودندهر چند برخی دیگر به مقاومت بیش تر و جهاد ترغی . 

شمسی مصادف با بهمن و سال گرد رفراندم قلّابی شاه بود، امام خمینی در زندان بودند و امکان برنامه  ۲۸۵۱ماه رمضان 

ریزی برای ماه مبارک رمضان از سوی ایشان نبود؛ امّا در غیاب ایشان مراجع و روحانیّت به خصوص شاگردان نزدیک امام 

تند و مشعل مبارزه را روشن نگه داشتند. طلّاب و فضالی حوزه نیز با استفاده از ماه مبارک و مردم متدیّن به کار پرداخ
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رمضان به اطراف کشور رفتند و به آگاهی بخشیدن مردم و افشاگری رژیم پرداختند. بنده و دوستان نیز با برنامه حساب شده 

 .راه افتادیم

. داخل اتوبوس طلبه ها با رتبه های مختلف نشسته بودند. همان از قم با یک اتوبوس، حدود سی نفر طلبه حرکت کردیم

 .طور سر راه پیاده می شدند. من آخرین نفری بودم که باید کرمان پیاده می شدم

در کرمان دو سه روزی به سخن رانی و مذاکره با علما و طلّاب و افراد مبارز پرداخته و سپس با ماشین به زاهدان رفتم و در 

ن جا منبر می رفتممسجد جامع آ . 

هر چه به روز ششم بهمن نزدیک می شد، صراحت بیش تری به خرج می دادم. سرانجام روز پانزدهم ماه رمضان که تولد 

حضرت امام مجتبی علیه السّالم بود، سخن رانی پرشوری ایراد کردم که ساواک زاهدان، شبِ همان روز یعنی شب 

کرد و با هواپیما به تهران فرستاد. یک شب در پادگان سلطنت آباد به سر بردم و شانزدهم ماه مبارک رمضان مرا دستگیر 

فردای آن روز به زندان قزل قلعه تحویل داده شدم که در آن موقع زندان مخوف و مشهور ساواک بود و بدترین شکنجه ها 

 .را در آن جا اعمال می کردند

رت انفرادی و همراه با توهین و اهانت های شدید، تهدید به قتل و حدود دو ماه این زندان طول کشید، زندانی که به صو

 .شکنجه های هولناک و دیگر سختی های زندان بود

امّا پس از آزادی، نخستین اقدام بنده این بود که، به دیدار امام در منزلی واقع در قیطریه که در حقیقت زندانی محترمانه بود، 

یل شوم و به اتفاق شهید حاج آقا مصطفی خمینی یک ربع در خدمت امام بمانیم. این رفتم و موفق شدم به زیارت امام نا

دیدار، خستگی را از تنم دور کرد و به قدری ذوق زده بودم که اشک از چشمانم جاری بود و امام نیز خیلی مالطفت 

فاده نشده که باید بشود؛ لذا از حاال فرمودند. به امام عرض کردم: از این ماه رمضان به علّت نبودن جناب عالی آن طور است
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 .باید به فکر محرّم آینده بود

این بار با استفاده از تجربیات گذشته به مبارزه پرداختم و مهم ترین تجربه ای که به دست آورده بودیم این بود که برای 

تباطات بهتر انجام پذیردمبارزه طوالنی باید تشکّل داشت تا کارها با مشورت و هم فکری و امکانات بیش تر و ار . 

بدین منظور با عدّه ای دیگر از روحانیون در خطّ امام، در قم به ایجاد تشکّلی مخفی مبادرت ورزیدیم. هدف از این 

تشکیالت این بود که مقدّمه ای بشود برای متشکّل کردن فعّالیّت های حوزه علمیّه قم و مردم در جهت خطّ امام. در سال 

یّت های مخفی این تشکیالت با دستگیری برخی از اعضای آن کشف شد و ساواک در پی دستگیری شمسی فعّال ۲۸۵۵

دیگر اعضای آن بر آمد. بنده نیز که پیش از آن به علّت ترجمه کتاب آینده در قلمرو اسالم از مشهد متواری شده بودم، به 

شمسی با آزادی برخی از دستگیرشدگان قضیّه از  ۲۸۵۴صالحدید دیگر دوستان به تهران منتقل و مخفی شدم. اواخر سال 

حدّت و شدّت افتاد به مشهد سفر کردم و به فعّالیّت های مبارزاتی پرداختم. وقتی ساواک از فعّالیّت هایم مطلع شد، در روز 

مرا به بهانه ترجمه کتاب دستگیر و به زندان می بردند ۲۸۵9چهاردهم فروردین  . 

زندان آزاد و در مشهد اقامت گزیدم و به کارهای علمی و تدریس مشغول شدم. از جمله فعّالیّت  سرانجام پس از چهار ماه از

های علمی ام، تشکیل کالس درس تفسیر قرآن کریم برای طلّاب و سپس برای دانش جویان و جوانان بود. در حادثه زلزله 

د را سازماندهی کرده، با پشتیبانی علمای مشهد و ، عدّه ای از طلّاب مبارز مشه«فردوس و کاخک گناباد»ویرانگر منطقه 

 .کمک مادی و خدماتی بازاریان متدیّن به فردوس اعزام کردیم و گروه امداد روحانیّت را تشکیل دادیم

بعضی از دوستان مشارکت کردند، آقای طبسی، شهید هاشمی نژاد و یک عدّه بازاری عالقه مند و عدّه ای از طلّاب، ده الی 

تا ماشین و هفتاد الی هشتاد نفر آدم راه افتادیم و به طرف منطقه زلزله زده رفتیمپانزده  ... 

آیة اللّه حاج شیخ علی اصغر مروارید با یک عدّه ای که به آن جا آمد، وقتی دید ما این طور اوضاع آن جا را مرتّب کرده ایم، 
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مام خمینی می شناختند. در آن جا کامالً معلوم بود که امام اشک شوق ریخت. اوایل که ما آن جا رفته بودیم، ما را به نام ا

خمینی مال همه است و این طور نیست که ما فقط امام را دوستش بداریم. در دهات آن جا و حتی در روستاهای دور دست، 

 .امام خمینی اسمش یک اسم محبوب است

، دولت به شدّت دست پاچه شد. یک واحد ژاندارمری آن جا بااین فعّالیّت ها که به تبلیغ اسالم و نام امام خمینی منجر شد

ما «. اگر نروید به زور بیرونتان می کنیم»بود، شهربانی به زور می خواست ما را اخراج کند، ما را تهدید کردند و گفتند: 

ید هیچ چیز ندارد و گفتیم: نمی رویم؛ ما برای کمک به مردم آمده ایم و همه امکانات مردم، در دست ما است؛ شیر و خورش

هیچ چیز نمی خواهد بدهد؛ داشته باشد هم نمی دهد. عمالً هم همین طور شد. مأموران اعزامی طاغوت نتوانستند مقاومت 

 .کنند و برگشتند و ما به کار ادامه دادیم

م و مرجعیّت ایشان شمسی پس از رحلت مرحوم آیة اللّه العظمی حکیم که دو باره فرصت برای تبلیغ خطّ اما ۲۸۵3در سال 

و اظهار وفاداری نسبت به رهبر انقالب اسالمی به دست آمده بود. دو باره دستگیر شدم و این دستگیری در بین طلّاب 

مشهد خیلی انعکاس داشت و در حوزه اثر گذاشت. و این امر برای رسوخ و گسترش افکار انقالبی در بین طلّاب خیلی مفید 

شمسی سال های فعّالیّت های فرهنگی انقالبی و تالش آرام بود ۲۸۴۰تا  ۲۸۵7 بود؛ زیرا اصوالً سال های . 

در این سال ها مشغول تربیت و سازماندهی عناصر مورد اطمینان و ارتباط با گروه های فعّال و مبارز بودیم و برای زمینه 

فراهم می ساخت. پس از زندان  سازی این کار، تدریس و امامت جماعت مساجد ارتباطات خوبی به خصوص با نسل جوان

شمسی، که چهار ماه طول کشید، دو باره به فعّالیّت پرداختیم؛ از جمله در تهران در انجمن اسالمی مهندسان در  ۲۸۵3سال 

سخنرانی پرشوری را ایراد « من رأی سلطاناً جائراً...»شمسی شب های تاسوعا و عاشورا در باره حدیث  ۲۸۵3محرّم سال 

 ۲۸۴۰ز آن با گروه های مسلّح زیرزمینی ارتباط بر قرار کردم. در ارتباط با همین گروه های مسلّح، در سال کردم. پس ا
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ساله شاهنشاهی مرا دستیگر و زندانی کردند.  ۰۰۱۴شمسی پس از عملیّات انفجار دکل های برق هنگام جشن های 

فعّالیّت را از سر می گرفتمسرانجام پس از دو ماه تحمّل شکنجه های زیاد، آزاد و بار دیگر  . 

این فعّالیّت ها موجب می شد که ساواک مرا تحت مراقبت ویژه قرار دهد و یا همواره به ساواک احضار، و مورد بازجویی قرار 

دهد و یا منزل مرا محاصره و از رفت آمد افراد ممانعت به عمل آورد و درس های مرا نیز با زور تعطیل کنند. سرانجام در 

بار دیگر مرا دستگیر و به تهران آورده، در زندان و شکنجه گاه مخوف ساواک یعنی کمیته مبارزه با  ۲۸۴۸اه دی م

خرابکاری به طور انفرادی محبوس کردند. این دوره از زندان حدود دو ماه به طول انجامید و تمام این مدت در سلول های 

ذشت؛ امّا علی رغم همه این فشارها و شکنجه ها، ساواک نتوانست به انفرادی یا دو سه نفره، همراه با شکنجه های شدید گ

مرا رها ساختند و دو باره به مشهد رفته و مبارزه و جهاد را دنبال کردم ۲۸۴۵اسرار انفجارها پی ببرد. بنابراین، در زمستان  . 

تبعید شدم که تا « ایرانشهر»ان به شمسی مجدّداً دستگیر و پس از چند شب زند ۲۸۴9با اوج گیری انقالب اسالمی در سال 

شمسی به طول انجامید و در این سال با اوج گیری انقالب و خارج شدن کنترل اوضاع از دست رژیم، به مشهد  ۲۸۴7سال 

 .باز گشتم

 با اوج گیری انقالب اسالمی و هنگامی که امام قدّس سرّه در پاریس به سر می بردند، هیئتی را منصوب فرمودند که برای

حکومت و دولت آینده برنامه ریزی کنند. این هیئت که به شورای انقالب معروف گشت، از افرادی هم چون: آیة اللّه 

بهشتی، آیة اللّه مطهّری، آیة اللّه موسوی اردبیلی، دکتر با هنر، حجّة االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی و بنده تشکیل 

 .شد

بودم، با برادرانی که در مشهد بودند در جریانات عمومی عظیم مردم، فعّالیّت می من در مشهد سرگرم کارهای این شهر 

کردیم. مرحوم شهید مطهّری چند بار تلفنی به طور مستقیم و با واسطه به من اطالع دادند که باید به تهران بروم. من تصوّر 
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تیم چه کارهای علمی و چه کارهای سیاسی، می کردم که برای همین کارهای معمولی خودمان که مشترکاً خیلی کارها داش

می گویند به تهران بروم. منتهی چون در مشهد گرفتاری های زیادی داشتم، مرتّب تأخیر می افتاد تا این که از پاریس پیغام 

 .دادند که امام دستور داده اند که من به تهران بروم. احساس کردم که مسئله مهمی است که باید به تهران بروم

تهران، در جلسه ای با حضور اعضای شورای انقالب در منزل شهید مطهّری شرکت کردم و در آن جا بود که اطالع پیدا در 

 .کردم که عضو شورای انقالب هستم و تا آن موقع نمی دانستم

 مسئولیّت های پس از انقالب

 مأموریّت به استان سیستان و بلوچستان .۲

امام خمینی قدّس سرّه مأمور شدم تا برای سامان بخشیدن به اوضاع سیستان و ، طی حکمی از سوی ۲۸۴۳در فروردین 

بلوچستان وارد آن استان شوم و با مردم آن جا از نزدیک دیدار کنم و پیام امام را که پیام محبّت و دل سوزی بود، برای 

به این مستضعفان دورافتاده ای که در نظام  شان ببرم. گفتنی است که از همان روزهای اوّل انقالب امام به فکر افتاده بود تا

گذشته فراموش شده بودند، مالطفت و محبّت کنند. از این رو، مرا که در آن جا سابقه و آشنایی نسبتاً زیادی داشتم، برای 

ه بچه این منظور فرستادند و من در راه سفر به بلوچستان، به کرمان رسیده بودم که روز رأی گیری فرا رسید. در فرودگا

های حزب اللّهی و پر احساس کرمان )به دلیل این که من قبالً مدتی در آن جا بودم و مرا می شناختند، و من هم به مردم 

کرمان عالقه داشتم( آمدند صندوق های رأی را آوردند فرودگاه و هر کدام می خواستند من رأی ام را در صندوق آن ها 
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دم کرمان در هنگام رأی دادن، از لحظات بسیار شیرین بود. و بعد هم نشان داده شد بیندازم. برای من آن شور و هیجان مر

درصد آرا به جمهوری اسالمی، آری بود ۱/3۳که  . 

 نمایندگی شورای انقالب در وزارت دفاع .۱

د همان مردا ۱7شمسی، به نمایندگی از سوی شورای انقالب اسالمی مأمور در وزارت دفاع شدم و سپس در  ۲۸۴۳در سال 

 .سال، معاونت وزارت دفاع را نیز پذیرفتم

 سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی .۸

، اختالفاتی در سپاه پاسداران که به تازگی به وجود آمده بود پدید آمد و پس از این که عدّه ای از برادران ۲۸۴۳در دهم آذر 

ز سوی حضرت امام قدّس سرّه، سمتِ سرپرستی سپاه پاسداران میانجیگری کردند و نتوانستند کاری انجام دهند، این جانب ا

 .انقالب اسالمی را به عهده گرفتم و به اوضاع نابسامان آن جا دادم

 عضویّت در شورای عالی دفاع .۵

آن روز، که آن هم یک شورای عالی دفاع تماشایی بود! افرادی عضو بودند که اگر اسم های شان « شورای عالی دفاع»در 

برده شود، شما امروز تعجّب می کنید که چه طور در اوّل انقالب، این ها در آن مرکز حسّاس عضو بودند. حضور بنده هم نام 

در آن شورای عالی، در واقع یک حضور غیر رسمی بود؛ یعنی آن عناصر مایل نبودند ما را ببینند؛ ولی ما به شکل انقالبی و 

، در آن جلسات شرکت می کردیمبا روش های مخصوص آن زمان اوّل انقالب . 
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در یکی از جلسات آن زمان متوجّه شدیم که مصوّبه ای را می خواهند از شورای عالی دفاع بگذرانند که بر اساس آن، اسم 

مستشاری سابق آمریکا در ایران عوض شود و یکی از نام های پیشنهادی آنان تصویب گردد!یعنی در حقیقت وجود 

ی دفاع امضا کنند!! ما آن جا فهمیدیم که مستشارها هنوز در ایران هستند. گفتیم: این آقایان این جا مستشاری را شورای عال

 .چه می کنند! اوّل اصل وجودشان را ثابت کنید، بعد به اسمشان برسیم

فراد از خدا رحمت کند مرحوم شهید چمران عزیز را، او هم کمک کرد تا مصوّبه ای گذرانده شود که هر چه زودتر این ا

 .ایران بیرون روند

 امامت جمعه تهران .۴

، بنده را به ۲۸۴۳دی  ۱۵پس از فوت مرحوم آیة اللّه طالقانی و انصراف آقای منتظری، امام امت طی حکمی در تاریخ 

 .امامت جمعه تهران منصوب فرمودند

 در باره تسخیر النه جاسوسی .9

ان نبودیم؛ یعنی ایّام حج بود و من با آقای هاشمی رفسنجانی مکه مشرّف البته هنگامی که اصل حادثه واقع شد، ما در ایر

بودیم، آن طور که به خاطر دارم، یک شبی در مکه پشت بام بعثه، نشسته بودیم و رادیو گوش می کردیم که رادیو ایران 

ای ما خیلی مهم آمد و ضمن خبر داد دانش جویان مسلمان پیرو خطّ امام، سفارت آمریکا را تسخیر کردند و این مطلب بر

این که یک قدری هم بیمناک شدیم، چون در فکر بودیم که این ها چه کسانی اند و از کدام جناح و گروه هستند که این 

کار را کردند؛ زیرا احتمال داشت جناح های چپ نیز برای استفاده های سیاسی خودشان بخواهند دست به یک تحرّکاتی 
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ای برّاق و جالبی را به خودشان اختصاص بدهند، این بود که ما به شدّت نگران بودیم، تا این که در بزنند و احیاناً شعاره

و به مجرّد این که اسم مسلمان و پیرو « دانش جویان مسلمان پیرو خطّ امام»اخبار ساعت دوازده شب شنیدیم که گفت: 

قین و فرصت طلب ها نیستند؛ بلکه دانش جویان خودی و خطّ امام را شنیدیم، خیالمان راحت شد که این ها چپ ها و مناف

مسلمان هستند که این کار را انجام دادند. سرانجام من و آقای هاشمی با خالصه برگزار کردن حج که کم تر از ده روز طول 

عظیمی که از کشید به تهران باز گشتیم، وقتی هم که برگشتیم به ایران، مواجه شدیم با غوغاهای روزهای اوّل و کشمکش 

یک سو هیئت دولت موقّت به شدّت ناراحت بود و می گفت: این چه وضعی و چه حادثه ای است؟ و از سویی دیگر، مردم 

در شور و حماسه بودند که باالخره منجر شد به استعفای دولت موقّت و ما طبعاً مسئله را از دیدگاه آن کسانی می دیدیم که 

واقعی و حقیقی معتقد هستند، و لذا در داخل شورای انقالب، از حرکت این بچه ها دفاع می به مبارزه با آمریکا به صورت 

کردیم و من همان وقت، یک سخن رانی هم در النه جاسوسی کردم و وقتی که ایّام محرّم شد، دانش جویان روضه خوانی 

نه می زدند و مثل یک امامزاده و یک راه انداختند و تمام دستجات سینه زنی تهران، هر شب آن جا جمع می شدند، سی

محلّ مقدّسی، اقامتگاه دانش جویان را احاطه می کردند و به سینه زنی و روضه خوانی می پرداختند. هر شب یک سخن 

ران در آن جا سخن رانی می کرد که یک شب هم من رفتم و یک سخن رانی خیلی گرم و گیرایی داشتم که اآلن نمی 

تلویزیون هست یا نیست؛ ولی به هر حال، سخن رانی خیلی پرشور و هیجانی بود و این مطلب را آن  دانم نوارش در رادیو

 جا مطرح کردم و گفتم: در این روزها که این حادثه اتفاق افتاده،

به جز  ما چه از دست داده ایم و آمریکا چه از دست داده؟ و گفتم که آمریکا همه چیز را از دست داده، ولی ما در این ماجرا

سود، چیزی نداشتیم که این در حقیقت پاسخی بود به سیاست مداران لیبرال داخل شورای انقالب؛ چون دایماً می گفتند با 

این حرکت، انقالب از بین خواهد رفت و ایران شکست خواهد خورد و آمریکا ایران را خواهد بلعید؛ یعنی آن ها از دریچه 
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کردند و لذا سخن رانی، در واقع پاسخی بود به آن ها و اطمینان خاطری برای مردم؛  ترس و نومیدی با مسئله برخورد می

چون ما در این مبارزه با آمریکا، نه تنها چیزی را از دست ندادیم، بلکه یک چیزی هم به دست آوردیم و ملت ها را امیدوار 

ا عظمت جلوه دادیم و از این گونه مطالب که خیلی کردیم و به انقالب، شکوه بخشیدیم؛ به نحوی که ملت ایران را در دنیا ب

 .سخن رانی امیدبخش و خوبی بود

 نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دوره اوّل .7

( این جانب از سوی ائتالف بزرگ که متشکّل از روحانیّت ۲۸۴3با شروع انتخابات مجلس شورای اسالمی دوره اوّل )خرداد 

، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و برخی دیگر از انجمن ها، سازمان ها و گروه های مبارز تهران، حزب جمهوری اسالمی

 .اسالمی بود، نامزد شدم و سرانجام با اکثریّت عظیم آرا، به مجلس شورای اسالمی دوره اوّل راه یافتم

 جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس .۳

، یأس آور است... البته، من نماینده امام در شورای اوّل جنگ، وقتی که هشت ده روزی گذشت، دیدم هر چه خبر می آید

عالی دفاع و سخن گوی آن شورا بودم...دیدم که از من کاری بر نمی آید، دلم هم می جوشد و اصالً نمی توانم صبر کنم. با 

مایید. من به دغدغه کامل، خدمت امام رفتم. همیشه امام به ما می گفتند که خودتان را حفظ کنید و از خودتان مراقبت ن

امام گفتم، خواهش می کنم اجازه بدهید من به اهواز و یا دزفول بروم، شاید کاری بتوانم بکنم. بالفاصله گفتند که شما 

پس به من هم »بروید. من به قدری خوش حال شدم که گویی بال درآوردم. مرحوم چمران هم در آن جا نشسته بود، گفت: 

شما هم بروید». گفتند: «اجازه بدهید، تا به جبهه بروم »... 
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یک روز عصر، با مرحوم چمران راه افتادیم. اوایل شب به اهواز رسیدیم، در همان شب، گروه کوچکی درست شد. قرار شد 

که این ها بروند، آر.پی،جی و تفنگ بردارند و به داخل صفوف دشمن، شبیخون بزنند،...ما هر شب، همین عملیّات را انجام 

 .می دادیم

شمسی که گاهی به مناطق جنگی می رفتم،...هر دفعه هفته ای یک بار، برای نماز جمعه به تهران می آمدم و  ۲۸۴3 سال

از راه که می رسیدم، خدمت امام می رفتم...یک بار که خدمت ایشان رفته بودم،... لباس کار سربازی به تنم بود. ایشان، 

ری کردند که احتمال می دهم، در جایی آن را نوشته باشم...اجمالش یادم وقتی که چشمشان به این لباس نظامی افتاد، تعبی

این،...مایه افتخار است که یک روحانی، لباس رزم به تنش می کند. و این درست است و همان »...است. ایشان گفتند: 

 .«...چیزی است که باید باشد

ف مروّت ذکر می کردند. در باب امام جماعت گفته اند حقیقتش هم این است که روزی بود، لباس رزم را برای روحانی، خال

که باید عادل باشد و کار خالف عدالت و مروّت نکند. از جمله کارهای خالف مروّت که ذکر می شد، این بود که شخص 

در ممرّ عام امام جماعت، مثالً لباس نظامی بپوشد...، پوشیدن لباس نظامی در ردیف کارهایی بود که مثالً کسی در بازار یا 

 !مردم، حرکت غیر محترمانه ای از او سربزند

یکی از دردهای بزرگ سپاه در آن روز، نداشتن تجهیزات بود و این را دست کم می توانست تأمین کند؛ ولی هر بار که این 

ای تهیّه پنجاه ها برای چیز کوچکی مراجعه می کردند، با ترش رویی مواجه می شدند. این را فراموش نمی کنم که گاهی بر

قبضه آر.پی.جی، غصّه ای درست می شد؛ یعنی وقتی این بچه های سپاه می آمدند که ما فالن جا می خواهیم عملیّات 

اهواز که آقا!  3۱، تلفن می کردیم به لشکر «پنجاه تا»کنیم، آر.پی.جی نداریم. می گفتم: چند تا می خواهید؟ می گفتند: 

و اصالً امکانات به سختی به « نیست»، تلفن می کردیم به تهران، می گفتند: «نه آقا نداریم»آر.پی.جی دارید؟ می گفتند: 
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این ها داده می شد و این آر.پی.جی را بیش تر سپاه داشت و ارتش کم تر داشت؛ امّا مثالً خمپاره یا فرض کنید تفنگ های 

، حاال پشتیبانی توپخانه که هیچ؛ چون اگر یک وقتی گفته انفرادی یا انواع گلوله ها و فشنگ ها را هم به این ها نمی دادند

می شد بچه های سپاه دارند می روند جلو، توپخانه لشکر آن ها را پشتیبانی کند، این اصالً قابل قبول نبود و اگر هم فرضاً 

پاه داده می شد، انجام می گرفت، یک معجزه به حساب می آمد. و هم چنین یک وقتی اگر یکی دو تا خمپاره انداز به س

یک حادثه به شمار می رفت؛ که از جمله در همین منطقه دارخوین یادم هست، برادرانمان آمدند چند تا خمپاره می خواستند 

و من رفتم ترتیب آن را دادم تا درست شد. آن وقت ما از شادی در پوست نمی گنجیدیم که توانستیم چند تا خمپاره به بچه 

بینید در این جنگ با این عظمت، چهار قبضه خمپاره چه قدر می تواند اثر داشته باشد؟ها بدهیم. حاال شما ب  

شمسی هم زمان با شروع تهاجم رژیم بعث عراق علیه انقالب اسالمی، از سوی حضرت امام قدّس سرّه به  ۲۸۴3در سال 

رغم کارشکنی منافقین و بنی صدر،  سمت مشاور معظّم له در شورای عالی دفاع انتخاب و در جبهه ها حضور یافتم و علی

 .به دفاع مردمی سامان داده و به همراه شهید چمران، ستاد جنگ های نامنظّم را تشکیل دادیم

)یک روز پیش از حادثه عظیم هفتم تیر( در حالی که در خانه خدا )مسجد ابوذر( مشغول سخن رانی  ۲۸9۰در روز ششم تیر 

منافقین قرار گرفتم، که به شدّت زخمی شدم و به بیمارستان منتقل گردیدمبودم، مورد سوء قصد ناجوانمردانه  . 

 دو دوره ریاست جمهوری .3

پس از شهادت شهید رجایی و باهنر از سوی روحانیّت و سایر نهادهای انقالبی نامزد ریاست جمهوری شدم و در انتخابات 

ضرت امام قدّس سرّه بر عهده ام نهاده شدریاست جمهوری، این وظیفه خطیر با انتخاب مردم و با تنفیذ ح . 

من دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شدم. در هر دو دوره من قبول نمی کردم. در دوره اوّل، من تازه از بیمارستان آمده 
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هم خود  بودم. در عین حال، دوستان گفتند: اگر قبول نکنی، این بار، بر زمین می ماند، کسی نیست، ناچار شدم. در دوره دوم

من رفتم خدمت ایشان گفتم: آقا! من قبول نمی کنم، این دفعه «. بر تو متعیّن است»امام قدّس سرّه به من فرمودند که 

؛ یعنی واجب است، واجب کفایی نیست. متعیّناً بر شما واجب «بر شما متعیّن است»دیگر من به میدان نمی آیم. گفتند: 

 .است، عینی است

ی باشد، از زیر هیچ باری دوش خود را خالی نمی کنماگر بر من واجب عین . 

فراموش نمی کنم که چند ماهی از شروع مسئولیّت من گذشته بود و علی رغم حالت بیماری و ضعف جسمی ناشی از آن 

ز آن حادثه که کار و تالش شبانه روزی خیلی وسیعی داشتیم، چند نفر از سران کشورها در این جا میهمان ما بودند و یکی ا

این اوّلین باری است که من »ها که در اوایل نظام جمهوری اسالمی، شاید حدّاقل دو بار به ایران سفر کرده بود، می گفت: 

احساس می کنم کشور شما رئیس جمهور و دولت و وزرا و دستگاه های همکار و هم خوانی دارد و این نظم را در کشور 

و شاید هفت هشت ماهی بیش تر از شروع مسئولیّت ما نگذشته بود که این «. شما من برای اوّلین بار مشاهده می کنم

حرف به من زده شد؛ در حالی که حقیقت هم همین بود، چون در آن روزها بحمداللّه ما توفیق پیدا کرده بودیم که هر کدام 

هم دیگر منظّم کنیم و برای از نهادهای گوناگون کشور را در جای خودشان مستقر و تثبیت نماییم، روابطشان را با 

جلوگیری از دخالت دستگاهی در حوزه کار دستگاه دیگر، اقدام الزم را معمول داریم تا همه به مسئولیّت قانونی خود متوجّه 

شوند و این از پیش رفت هایی بود که بحمداللّه تاکنون داشته ایم و به همین طریق هم تا به امروز این پیش رفت ادامه 

 .دارد

ن خاطره را بارها نقل کرده ام که در یکی از مجامع بین المللی نطق خیلی پُرشوری بر ضدّ تسلّط قدرت ها و نظام سلطه ای

در دنیا ایراد کردم و آمریکا و شوروی را در حضور بیش از صد هیئت نمایندگی و رؤسای دولت ها، به نام کوبیدم و محکوم 
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یکی از سران « همین سخن شما درست است!»، تحسین و تصدیق کردند و گفتند: کردم، بعد از آن نطق، عدّه زیادی آمدند

همه حرف های شما درست است؛ منتها »کشورها که یک جوان انقالبی بود و البته بعد هم او را کشتند نزد من آمد و گفت: 

ه در این جا نشسته اند، از آمریکا من به شما می گویم که به خودتان نگاه نکنید که از آمریکا نمی ترسید، همه این هایی ک

من هم از آمریکا می ترسم»بعد سرش را نزدیک من آورد و گفت: « می ترسند !» 

مظهر مردمی بودن ما این است که امروز مردم بین خودشان و مسئوالن کشور، فاصله حقیقی احساس نمی کنند. این، 

رئیس جمهور این کشور مالقاتی داشته باشد، احساس نمی کند نعمت بزرگی است. امروز اگر هر یک از آحاد این مردم، با 

که با او فرق دارد. آن حالت اشرافی گری و اوج کاذب طبقاتی که شاید بتوانم بگویم در همه حکومت ها تا آن جا که ما می 

ا از یک خانواده دانیم وجود دارد، در جمهوری اسالمی نیست. وزرا، جزو همین مردم معمولی کوچه و بازار هستند. آن ه

اشرافی جدا نشده اند، به مسند وزارت بیایند. به خاطر مسئولیّت و تخصّص و آگاهی، آن ها را از داخل دانشگاه، یا از فالن 

شغل آورده اند و در رأس وزارت گذاشته اند. وقتی هم که از کار منفصل می شوند، باز سراغ همان شغل قبلی شان می 

 .روند

رای زمان ما، از وزارت کنار رفت. همان هفته بعدش، عیالش را روی موتورگازی نشاند و با خودش به یک وقت یکی از وز

نماز جمعه آورد! یعنی شأن اجتماعی او، این است که حتی یک پیکان ندارد که زنش را در آن بنشاند و به نماز جمعه بیاورد. 

 .این، چیز خیلی مهمّی است

وزیر، یا وزیر است یا مطرود و معدوم. یک وزیر، از یک خاندان اشرافی جدا می گردد و می در دستگاه های دیگر دنیا، یک 

آید وزیر می شود. در گذشته، در ایران هم همین طور بود. وزرا و رجال دوران پهلوی، غالباً بازماندگان دوره قاجار بودند. 

زماندگان همان خاندان های دوران قاجار، در دوران پهلوی رژیم عوض شده بود، امّا این ها فرزندان همان ها بودند؛ یعنی با
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 .باز امور در دستشان بود

جمهوری اسالمی، انقالب و نظام، کارش مردمی است و مردم از ریزترین کارها مطّلع می شوند؛ مگر آن چیزهایی که 

ن در غیر این امور، هر چیزی که گفتنش مفسده ای بار بیاورد. درر دوران جنگ، چیزهای بود که گفتنش مفسده داشت؛ لیک

اتّفاق بیفتد، اوّل باید مردم در جریان قرار داده بشوند. در زمان امام قدّس سرّه همین طور بود. هر وقت بنا بود کاری انجام 

 بگیرد، با ایشان مشورت می شد. از مطالبی که ایشان مکرّراً می فرمودند، این بود که کاری که می کنید، طوری باشد که

 .بتوانید به مردم بگویید؛ یعنی قابل طرح برای مردم باشد

معیارها، فهم و درک مردم از انقالب است. نظام ما، نظام مردمی است؛ نه نظام حزبی که ریسمان هایش به نقطه ای وصل 

ام، در تمام است و در آن نقطه، یک حزب نشسته و هر کاری که می خواهد، انجام می دهد. نخیر، این جا اجزای اصلی نظ

 .کشور حتی در روستاها و شهرهای دور افتاده و در بخش ها پراکنده اند

 رحلت حضرت امام خمینی قدّس سرّه .۲۰

قبل از رحلت حضرت امام که دوران ریاست جمهوری در حال اتمام بود، دست و پایم را جمع می کردم. مکرّر مراجعه می 

دند. آدم های بی مسئولیّت، این مشاغل را پیش خودشان، به قد و قواره من کردند و بعضی از مشاغل را پیشنهاد می نمو

بریده و دوخته بودند! ولی من گفتم که اگر یک وقت امام به من واجب کنند و بگویند شما فالن کار را انجام دهید، چون 

هش خواهم کرد که تکلیفی به من دستور امام تکلیف است، آن را انجام می دهم؛ امّا اگر تکلیف نباشد و من از امام خوا

 .نکنند تا به کارهای فرهنگی بپردازم دنبال کارهای فرهنگی می روم

آن چه که در خصوص تعیین رهبر واقع شد و بارِ این مسئولیّت، بر دوش بنده کوچکِ ضعیفِ حقیر گذاشته شد؛ برای خود 
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نبود. اگر کسی تصوّر کند که در طول دوران مبارزه و من حتی یک لحظه و یک آن از آنات گذشته زندگی، متوقّع و منتظر 

بعدها در طول دوران انقالب و مسئولیّت ریاست قوّه اجرایی، حتی یک لحظه در ذهن خودم خطور می دادم که این 

هم، مسئولیّت به من متوجّه خواهد شد، قطعاً اشتباه کرده است. من، همیشه خودم را نه فقط از این منصبِ بسیار خطیر و م

بلکه حتی از مناصبی که به مراتب پایین تر از این منصب بوده است مثل ریاست جمهوری و دیگر مسئولیّت هایی که در 

 .طول انقالب داشتم کوچک تر می دانستم

یک وقتی خدمت امام قدّس سرّه این نکته را عرض کردم که گاهی نام من در ردیف بعضی از آقایان آورده می شود؛ در 

در ردیف آن ها نیستم و من یک آدم کوچک و بسیار معمولی هستم. نه این که می خواهم تعارف کنم، االن هم  حالی که

 .همان اعتقاد را دارم. بنابراین، چنین معنایی اصالً متصوّر نبود

ه و صبح البته در آن ساعات بسیار حسّاسی که سخت ترین ساعات عمرمان را گذراندیم و خدا می داند که در آن شب شنب

شنبه چه بر ما گذشت؛ برادرها از روی مسئولیّت و احساس وظیفه، با فشردگی تمام، فکر و تالش می کردند که چگونه 

قضایا را جمع و جور کنند، مکرّر از من به عنوان عضو شورای رهبری اسم می آوردند، که البته در ذهن خودم آن را رد می 

م مطرح می شد که شاید واقعاً این مسئولیّت را به من متوجّه کنندکردم؛ اگر چه به نحو یک احتمال برای . 

در همان موقع، به خدا پناه بردم و روز شنبه، قبل از تشکیل مجلس خبرگان، با تضرّع و توجّه و التماس، به خدای متعال 

جموعه شورای رهبری، این عرض کردم: پروردگارا! تو که مدبّر و مقدّر امور هستی؛ چون ممکن است به عنوان عضوی از م

مسئولیّت متوجّه من شود؛ خواهش می کنم اگر این کار ممکن است اندکی برای دین و آخرت من زیان داشته باشد، طوری 

 .ترتیب کار را بده که چنین وضعیّتی پیش نیاید. واقعاً از ته دل می خواستم که این مسئولیّت متوجّه من نشود

ث هایی پیش آمد و حرف هایی زده شد که نهایتاً به این انتخاب منتهی شد. در همان باألخره در مجلس خبرگان، بح
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 .مجلس، کوشش و تالش و استدالل و بحث کردم تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و این مرحله گذشت

ای این شغلِ با عظمت و من، همین اآلن خودم را یک طلبه معمولی و بدون برجستگی و امتیازی خاص می دانم؛ نه فقط بر

مسئولیّت بزرگ، بلکه همان طور که صادقانه گفتم برای مسئولیّت های به مراتب کوچک تر از آن، مثل ریاست جمهوری و 

کارهای دیگری که در طول این ده سال داشتم؛ امّا حاال که این بار را روی دوش من گذاشتند، با قوّت خواهم گرفت؛ آن 

خذها بقوّة»ه پیامبرانش توصیه فرمود: چنان که خدای متعال ب ». 

برای این مسئولیّت، از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد می کنم و هر لحظه و هر آن، در حال استمداد از پروردگار هستم 

ن مقام، تا بتوانم این مسئولیّت را در حدّ وسع خودم که تکلیف هم بیش از وسع نیست با قدرت و قوّت و حفظ شأن واالی ای

حفظ کنم و انجام بدهم. این، تکلیف من است که امیدوارم ان شاء اللّه مشمول لطف و ترحّم الهی و دعای ولی عصر )عج( 

 .و مؤمنان صالح باشم

بعد از رحلت امام قدّس سرّه، در آن روز اوّل که در مجلس خبرگان شرکت کردند، بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم. و 

بنده حقیر به میان آمد و بحث کردند چه کسی را انتخاب کنیم و اتّفاق کردند بر این که این موجود حقیر  باالخره اسم این

ضعیف را به این منصب خطیر انتخاب بکنند. من فعّالیّت کردم. مخالفت جدّی کردم، نه این که می خواستم تعارف بکنم. 

 .خدا خودش می داند که در دل من، در آن لحظات چه می گذشت

رفتم آن جا ایستادم و گفتم: آقایان صبر کنید، اجازه بدهید! این ها همه ضبط شده و موجود است، هم تصویر و هم صدای 

آن هست شروع کردم به استدالل که من را برای این مقام انتخاب نکنید. هر چه اصرار کردم قبول نکردند. هر چه من 

ر آن جا بودند، استدالل های مرا جواب دادند. من قاطع بودم که قبول استدالل کردم، آقایان مجتهدین و فضالیی که د

نکنم؛ ولی بعد دیدم چاره ای نیست. چرا چاره ای نبود؟زیرا به گفته افرادی که من به آن ها اطمینان دارم، این واجب، در 
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ن بود که گفتم: قبول می کنم. چون من متعیّن شده بود؛ یعنی اگر من این بار را بر نمی داشتم، این بار زمین می ماند. ای

دیدم بار بر زمین می ماند، برای این که بار بر زمین نماند آن را برداشتم. اگر کس دیگری آن جا بود یا من می شناختم که 

م گفتم: ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول می کردند، یقیناً من قبول نمی کردم که این بار را بردارم. بعد ه

۲پروردگارا! توکّل بر تو و خدا هم تا امروز کمک کرد. ] ]  

برای اطالع بیش تر از شرح حال مقام معظّم رهبری، ر.ک: مؤسّسه فرهنگی قدر والیت، زندگینامه مقام معظّم رهبری  .۲

شمسی۲۸73)مدّظلّه(، چاپ چهارم، تهران،  . 

ای )دام ظلهاهلل العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنههرساله اجوبة االستفتائات مطابق با فتاوای حضرت آی ) 

 مشخصات کتاب

۲۸۲۳ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، سرشناسه:خامنه  - 

االستفتائات.فارسیعنوان قراردادی:اجوبه  

ای؛ ]مترجم احمدرضا حسینیعنوان و نام پدیدآور:رساله اجوبة االستفتائات: ترجمه فارسی/ علی خامنه ] . 

 وضعیت ویراست:ویراست؟

۲۸۳۳الملل، مشخصات نشر:تهران: شرکت چاپ و نشر بین . 

ص ۴۱۳مشخصات ظاهری: . 

ریال )چاپ پنجاه و پنجم ۱3۴۰۰؛ ۱-۲۳-7۲۱9-39۵-37۳ریال:  ۱3۴۰۰شابک: ) 
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۲۸7۳المللی الهدی، یادداشت:چاپ قبلی: انتشارات بین . 

 .یادداشت:چاپ پنجاه و یکم

۲۸۳۳پنجم: پاییز  یادداشت:چاپ پنجاه و . 

هاها و پاسخپرسش --رساله عملیه  --موضوع:فقه جعفری   

پرسشها و پاسخها --موضوع:اسالم   

۲۵قرن  --های شیعه موضوع:فتوا  

، مترجم- ۲۸۵۱شناسه افزوده:حسینی، احمدرضا،   

المللشناسه افزوده:سازمان تبلیغات اسالمی. شرکت چاپ و نشر بین  

BP:رده بندی کنگره ۲۳۸/3 / ۲۸۳۳ ۱7۰۵۲الف ۱خ  

۱37/۸۵۱۱رده بندی دیویی:  

۲۴73۰۱9شماره کتابشناسی ملی:  

 احکام تقلید

 اشاره

 راههای سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلی است یا ادلّه شرعی نیز دارد؟۲س   
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الشرایط مراجعه کنداحکام دین باید به مجتهد جامعکند که شخص ناآگاه به ج: تقلید، ادلّه شرعی دارد و عقل نیز حکم می . 

: به نظر شریف حضرتعالی، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟۱س   

ج: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلّف در 

الشرایط تقلید کنداحکام دین از مجتهد جامع . 

: قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاوای فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آرای فقیهان گذشته نیز الزم است؟۸ س  

طوری که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل ج: مراد از احتیاط در موارد آن، رعایت همه احتماالت فقهی است؛ به

 .کرده است

رسد و باید برای خود مرجع تقلیدی انتخاب کند، اما درک مسأله تقلید برای او : دخترم به زودی به سن تکلیف می۵س 

 دشوار است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایی اوستتواند وظیفه شرعی خود را در اینج: اگر وی به تنهایی نمی . 

حکام به عهده خود مکلّف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم : نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات ا۴س 

کنند، آیا متابعت از نظر است، ولی در عین حال مجتهدین در بسیاری موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر می

 مجتهد در موضوع نیز واجب است؟

یص موضوع واجب نیست، مگر آنکه به ج: تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخ

 .آن تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتی باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد

کند، گناهکار است؟: آیا کسی که در آموختن احکام دینیِ مورد نیاز خود کوتاهی می9س   

د، گناهکار استج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجام . 
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دانیم، یا اظهار گویند نمیشود، می: گاهی از افراد کم اطالع از مسائل دینی درباره مرجع تقلید شان پرسش می7س 

کنیم، ولی عمالً التزامی به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاوای او ندارند، اعمال دارند که از فالن مجتهد تقلید میمی

حکمی دارد؟ گونه افراد چهاین  

ج: اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به 

 .صحّت است

توانیم به مجتهد اعلم بعد از وی مراجعه : با توجه به اینکه در مسائلی که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است، می۳س 

اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب احتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است؟ و اگر فتوای مجتهد کنیم، اگر 

توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همینطور...، لطفاً این مسأله را توضیح دهیدگونه بود، آیا میسوم هم همان . 

د، رجوع به مجتهدی که در آن مسأله احتیاط نکرده است و فتوای صریح دارد، با ج: در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندار

 .رعایت ترتیب االعلم فاالعلم، اشکال ندارد

 شروط تقلید

: آیا تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد، جایز است؟3س   

مرجعیت یا داشتن رساله عملیه شرط نیست، لذا اگر برای مکلّفی که الشرایط، تصدّی ج: در صحّت تقلید از مجتهد جامع

الشرایط است، تقلید اشکال نداردقصد تقلید از او را دارد، ثابت شود که وی مجتهد جامع . 

ی اجتهاد رسیده، جایز است؟: آیا تقلید از کسی که در یکی از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه۲۰س   

تجزّی که تنها در برخی ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است برای خودش حجت است، ولی جواز ج: فتوای مجتهد م
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 .تقلید دیگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعید نیست

: آیا تقلید از علمای کشورهای دیگر که دسترسی به آنان امکان ندارد، جایز است؟۲۲س   

لشرایط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلّف و یا ساکن در محل سکونت او باشداج: در تقلید از مجتهد جامع . 

: آیا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقلید با عدالت معتبر در امام جماعت از حیث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟۲۱س   

ه مجتهدِ مرجع تقلید عالوه بر ج: با توجه به حسّاسیّت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنا بر احتیاط واجب، شرط است ک

 .عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد

شود باید از مجتهدی تقلید نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسی است؟: این که گفته می۲۸س   

گناه نشودج: عادل کسی است که پرهیزگاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب  . 

: آیا اطالع از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد است؟۲۵س   

 .ج: ممکن است این شرط در بعضی از مسائل دخیل باشد

: بنا بر نظر حضرت امام راحل )قدّس سرّه( مرجع تقلید باید عالوه بر علم به احکام عبادات و معامالت، نسبت به ۲۴س 

اجتماعی و رهبری، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم، بعد از  همه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی،

رحلت ایشان با راهنمایی تعدادی از علما و تشخیص خودمان الزم دانستیم به جنابعالی رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا 

 بین مرجعیت و رهبری جمع کرده باشیم، نظر شما در این مورد چیست؟

های دیگر به تفصیل ذکر شده است، و تشخیص فرد شایسته ایط صالحیت مرجعیت تقلید، در تحریر الوسیله و رسالهج: شر

 .تقلید موکول به نظر خود مکلّف است

: آیا در تقلید، اعلمّیت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار و مالک اعلمیّت چیست؟۲9س   
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ختالف دارد، احتیاط آن است که از اعلم تقلید کند و مالک اعلمیت این ج: در مسائلی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم ا

است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از 

م و ابراز نظر فقهی مؤثر أدلّه استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکا

تر باشداست، آگاه . 

: آیا تقلید کسی که از جهت احتمال عدم وجود شرایط معتبر تقلید در مجتهد اعلم، از مجتهد غیر اعلم تقلید کرده ۲7س 

 است، محکوم به بطالن است؟

د شرایط معتبر در اعلم، جایز نیستج: بنا بر احتیاط، تقلید از غیر اعلم در مسائل مورد اختالف، به مجرد احتمال عدم وجو . 

: اگر ثابت شود که تعدادی از علما در بعضی از مسائل اعلم هستند، یعنی هر کدام از آنان در مسأله معیّنی اعلم ۲۳س 

 باشند، آیا تقلید از هر یک از آنان جایز است؟

مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند  ج: تبعیض در تقلید اشکال ندارد و اگر اعلمیّت هر یک از آنان در مسائلی که

 .محرز شود، بنا بر احتیاط، تبعیض در تقلید در صورت اختالف فتوا در مسائل مورد نیاز مقلّد، واجب است

: آیا با وجود اعلم، تقلید از غیر اعلم جایز است؟۲3س   

یر اعلم اشکال نداردج: در مسائلی که فتوای غیر اعلم مخالفِ فتوای اعلم نباشد، رجوع به غ . 

: نظر جنابعالی در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلیل آن کدام است؟۱۰س   

الشرایط و اختالف آنان در فتوا، بنا بر احتیاط واجب، مکلّف باید از اعلم تقلید نماید، مگر آنکه ج: در صورت تعدّد فقهای جامع

وای غیر اعلم موافق با احتیاط. و دلیل وجوب تقلید از اعلم بنای عقال و احراز شود که فتوای وی مخالف احتیاط است و فت

 .حکم عقل است، زیرا که اعتبار فتوای اعلم برای مقلد یقینی و اعتبار قول غیر اعلم احتمالی است
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: از چه کسی باید تقلید کنیم؟۱۲س   

ید اعلم هم باشدج: از مجتهدی که جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت است، و بنا بر احتیاط با . 

: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟۱۱س   

 .ج: در تقلید ابتدایی، احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ترک شود

: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟۱۸س   

اید به تقلید از مجتهد زنده و اعلم باشدج: تقلید ابتدایی از مجتهد میّت یا بقا بر تقلید او ب . 

 راههای اثبات اجتهاد، اعلمیت و به دست آوردن فتوا

باره از : بعد از احراز صالحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد عادل، آیا الزم است در این۱۵س 

 اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم؟

الشرایط بودن مجتهد برای جواز تقلید از او کافی است و تحقیق از صالحیت و جامعج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر 

 .افراد دیگر الزم نیست

: راههای انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟۱۴س   

ا شهادت دو ج: احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت مفیدِ علم یا اطمینان، یا ب

گیردنفر عادل از اهل خبره صورت می . 

 :راههای به دست آوردن فتوای مجتهد عبارتند از

 شنیدن از خود مجتهد .۲

 شنیدن از دو یا یک فرد عادل .۱
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 شنیدن از یک نفر مورد اطمینان .۸

 .دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که رساله وی مصون از اشتباه باشد .۵

در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر برای پسر و معلم برای شاگرد صحیح است؟: آیا وکالت ۱9س   

الشرایط به پدر، معلم، مربی و یا غیر آنان ج: اگر مراد از وکالت، سپردن وظیفه تحقیق و جستجو برای یافتن مجتهد جامع

بیّنه و شهادت باشد، از نظر شرعی  باشد، اشکال ندارد و نظرشان در این مورد اگر مفیدِ علم یا اطمینان و یا واجد شرایط

 .معتبر و حجت است

: از تعدادی از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فالن مجتهد دامت ۱7س 

ک دارم و یا باره شگردد. آیا با آنکه شخصاً اطالع از اعلمیت آن مجتهد ندارم و یا در اینافاضاته باعث برائت ذمّه می

توانم اطمینان دارم که اعلم نیست، زیرا افراد دیگری که با دلیل و بینه مشابه اعلمیت آنان ثابت شده است، وجود دارند، می

 به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقلید کنم؟

ی دیگری که معارض آن باشد پیدا الشرایط اقامه شود، تا زمانی که بیّنه شرعج: اگر بیّنه شرعی بر اعلمیت مجتهد جامع

شود، اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد، در این صورت نشود، آن بیّنه حجت شرعی است و به آن اعتماد می

 .جستجو از بیّنه معارض و احراز عدم وجود آن الزم نیست

اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعی شده : آیا جایز است کسی که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضی از موارد مرتکب ۱۳س 

است، متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی شود؟ وظیفه ما در صورتی که این شخص احکام را از روی رساله 

کند، چیست؟عملیه نقل می  

شود، ه میج: در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی، اجازه داشتن شرط نیست، ولی کسی که دچار خطا و اشتبا
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جایز نیست متصدی این کار شود و اگر در موردی اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از 

 .آن اشتباه آگاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحّت گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند

تهد دیگرعدول از مجتهدی به مج  

کردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید : تا به حال در بقا بر تقلید از میّت، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل می۱3س 

 از میّت است، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او برای بقا بر میّت بر ما واجب است؟

له باشد، عمل به فتوای غیر اعلم اشکال ندارد و نیازی به عدول به ج: اگر فتوای غیر اعلم موافق با فتوای اعلم در این مسأ

 .اعلم نیست

: آیا در عدول از یکی از فتاوای امام خمینی )قدّس سرّه( واجب است به فتوای مجتهدی که از او برای بقا بر تقلید ۸۰س 

کرد؟ شود عملام، رجوع کنم یا آنکه به فتوای سایر مجتهدین هم میمیّت اجازه گرفته  

ج: احتیاط در رجوع به فتاوای همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده دیگر اعلم از آن مجتهد و فتوای او در مسأله مورد 

 .عدول مخالف فتوای مجتهد اول باشد، که احتیاط واجب در این صورت، رجوع به مجتهد اعلم است

: آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟۸۲س   

زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل االعلمیه باشدج( عدول از مجتهد  . 

: جوانی هستم ملتزم به احکام شرعی، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام )ره( بودم، ولی این ۸۱س 

گردد. بعد از مدّتی به مرجع قلید از امام سبب برائت ذمّه میتقلید مبتنی بر بیّنه شرعی نبود بلکه بر این اساس بود که ت

دیگری عدول کردم، در حالی که این عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالی عدول کردم. لطفاً 

ام را بیان فرماییدحکم تقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلی . 
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مال شما که بر اساس فتوای امام )قدّس سرّه(، چه در حال حیات با برکت وی و چه بعد از رحلت ایشان، ج: آن دسته از اع

بنا بر بقا بر تقلید از امام )قدّس سرّه( انجام گرفته، محکوم به صحّت است. ولی اعمالی که به تقلید غیر منطبق با موازین 

ای کسی که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحّت و شرعی از مرجع دیگری انجام یافته، اگر منطبق با فتو

موجب برائت ذمّه است، والّا قضای آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بین بقا بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین 

دانید، مخیّر هستیدعدول به کسی که بر اساس موازین شرعی او را شایسته تقلید می . 

 بقا بر تقلید میّت

: شخصی که مقلّد امام )رحمة اهلل علیه( بوده، پس از ارتحال ایشان از مرجع معیّنی تقلید نموده است. در حال حاضر ۸۸س 

خواهد دوباره از امام تقلید نماید. آیا این تقلید جایز است؟می  

ایز نیست. ولی اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او الشرایط به مجتهد میّت بنا بر احتیاط، جج: رجوع از مجتهد زنده جامع

واجد شرایط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و این فرد در حال حاضر اختیار دارد که همچنان بر تقلید امام 

ای که تقلیدش جایز است، عدول کند)ره( باقی بماند و یا به مجتهد زنده . 

ام خمینی )ره( به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام از ایشان تقلید کردم، در حالی که : من در زمان حیات ام۸۵س 

 مسأله تقلید به خوبی برایم معلوم نبود، اکنون چه تکلیفی دارم؟

 اید، و عمالً مقلد ایشان، هرچندج: اگر در اعمال عبادی و غیر عبادی در زمان حیات امام )ره( به فتاوای ایشان عمل نموده

اید، در حال حاضر بقا بر تقلید حضرت امام )ره( در همه مسائل برای شما جایز استدر بعضی از احکام، بوده . 

: حکم بقا بر تقلید میّت اگر اعلم باشد، چیست؟۸۴س   
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 .ج: بقا بر تقلید میّت در هر صورت جایز است. ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میّتِ اعلم ترک نشود

: آیا در بقا بر تقلید میّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟۸9س   

 .ج: در جواز بقا بر تقلید میّت، در صورتی که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نیست

بعضی از مسائل از مجتهد دیگری  کرده و بعد از رحلت ایشان در: شخصی که از امام راحل )قدّس سرّه( تقلید می۸7س 

 تقلید کرده است، اکنون آن مجتهد نیز وفات نموده است، این شخص چه تکلیفی دارد؟

تواند مانند گذشته، بر تقلید از امام )قدّس سرّه(، در مسائلی که از ایشان عدول نکرده، باقی بماند. همچنان که مخیّر ج: می

ای مجتهد دوم باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کنداست در مسائلی که عدول نموده بر فتو . 

کردم که بنا بر فتوای ایشان بقا بر تقلید میّت جایز نیست، لذا مجتهد : بعد از وفات امام راحل )قدّس سرّه( گمان می۸۳س 

م؟توانم بار دیگر به تقلید از امام راحل رجوع کنزنده دیگری را برای تقلید انتخاب کردم. آیا می  

اید، جایز نیست، مگر ج: رجوع به تقلید از امام )قدّس سرّه( بعد از عدول از ایشان به مجتهد زنده در مسائلی که عدول نموده

این که فتوای مجتهد زنده، وجوب بقا بر تقلید میّت اعلم باشد، و شما معتقد باشید که امام )ره( نسبت به مجتهد زنده اعلم 

بر تقلید امام )ره( واجب است است، که در این صورت بقا . 

: آیا جایز است که در یک مسأله با وجود اختالف در فتوا گاهی به فتوای مجتهد میّت رجوع کنم و گاهی به فتوای ۸3س 

 مجتهد زنده اعلم؟

ز نیستج: بقا بر تقلید میّت تا زمانی که به مجتهد زنده عدول نشده، جایز است و پس از عدول، رجوع مجدد به میّت جای . 

: آیا بر مقلّدین امام راحل )قدّس سرّه( و کسانی که قصد بقا بر تقلید از ایشان را دارند، اجازه گرفتن از یکی از مراجع ۵۰س 

 زنده واجب است؟ یا این که اتّفاق اکثر مراجع و علمای اسالم بر جواز بقا بر میّت کافی است؟
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تقلید از میّت، بقا بر تقلید امام )ره( جایز است و در این مورد نیازی به رجوع به ج: با فرض اتّفاق علما، مبنی بر جواز بقا بر 

 .مجتهد معیّنی نیست

ای که مکلّف در حال حیات مرجع به آن عمل کرده و یا : نظر شریف جنابعالی راجع به بقا بر تقلید از میّت در مسأله۵۲س 

 نکرده، چیست؟

استتی در مسائلی که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جایز و مجزیج: بقا بر تقلید میّت در همه مسائل ح . 

: بنا بر جواز بقا بر تقلید از میّت، آیا این حکم شامل اشخاصی که در زمان حیات مجتهد مکلّف نبوده ولی به فتاوای ۵۱س 

شود؟اند، هم میآن مرجع عمل کرده  

رایط به نحو صحیح محقق شده باشد، باقی ماندن بر تقلید همان مجتهد بعد الشج: اگر تقلید شخص غیربالغ از مجتهد جامع

 .از فوتش جایز است

ایم. ولی چون : ما از مقلدین امام خمینی )قدّس سرّه( هستیم که بعد از رحلت جانسوز ایشان بر تقلید وی باقی مانده۵۸س 

شویم و احساس ای روبرو میت، با مسائل شرعی تازهدر شرایط دشوار فعلی که ملت مسلمان با استکبار جهانی درگیر اس

کنیم باید به حضرتعالی رجوع نمائیم و از شما تقلید کنیم، آیا این کار برای ما جایز است؟می  

ج: بقا بر تقلید از امام )قدّس سرّه( برای شما جایز است و فعالً نیازی به عدول از تقلید ایشان ندارید، در صورت نیاز به 

توانید با دفتر ما مکاتبه نماییدم حکم شرعی در مسائل مستحدثه، میاستعال . 

: وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی که اعلمیت مرجع دیگری را احراز نماید، چیست؟۵۵س   

م عدول نمایدج: بنا بر احتیاط، واجب است در مسائلی که فتوای مرجع فعلی با فتوای مرجع اعلم اختالف دارد، به مرجع اعل . 

. در چه صورتی جایز است، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟۲: ۵۴س   
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آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد،  .۱

 جایز است؟

لی االحوط، مگر در صورتی که مرجع دوم اعلم از مرجع اول . عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر، جایز نیست ع۲ج: 

ای مخالف فتوای مجتهد اول باشدو فتوای او در مسأله . 

تنها گمان به ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری عمل به فتاوای او، سبب جواز  .۱

شودعدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی . 

 مسائل متفرقه تقلید

: مراد از جاهل مقصّر چه کسی است؟۵9س   

داند، ولی در آموختن شود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم میج: جاهل مقصر به کسی گفته می

کنداحکام کوتاهی می . 

: جاهل قاصر کیست؟۵7س   

یا راهی برای برطرف کردن جهل خود نداردج: جاهل قاصر کسی است که اصالً متوجه جهل خود نیست و  . 

: احتیاط واجب چه معنایی دارد؟۵۳س   

 .ج: یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط

شود، داللت بر حرمت دارد؟که در بعضی از فتاوی ذکر می« فیه اشکال»: آیا عبارت ۵3س   

جواز باشد داللت بر حرمت در مقام عمل دارد کند. اگر اشکال درج: بر حسب اختالف موارد، معنای آن فرق می . 



 

43 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

فتواست یا احتیاط؟« ال اشکال فیه»، «الیخلو من اشکال»، «مشکل»، «فیه اشکال»های : عبارت۴۰س   

که فتوا است« ال اشکال فیه»ها داللت بر احتیاط دارند، مگر عبارت ج: همه این عبارت . 

: فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟۴۲س   

مقام عمل بین آنها فرقی نیست ج: در . 

 مرجعیت و رهبری

: در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی ۴۱س 

مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثالً اگر نظر مرجع 

طور کلی قلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختالف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ بهت

 احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟

تباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان ار

 .شود. ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید

شود، آیا اقدام امام بحث می« اجتهاد متجزّی»ای تحت عنوان گونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسأله: همان۴۸س 

شود؟یت و رهبری، گامی در تحقق تجزّی در اجتهاد محسوب نمیخمینی )قدّس سرّه( در تفکیک مرجع  

 .ج: تفکیک بین رهبری ولی فقیه و مرجعیت تقلید، ربطی به مسأله تجزّی در اجتهاد ندارد

: اگر مقلد یکی از مراجع باشم و در این حال ولی امر مسلمین اعالن جنگ یا جهاد بر ضد کفّار ظالم نماید و مرجع ۴۵س 

جازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وی هستم؟تقلید من ا  
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ج: در مسائل عمومی جامعه اسالمی که یکی از آنها دفاع از اسالم و مسلمین بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت 

 .از حکم ولی امر مسلمین واجب است

باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم، : حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می۴۴س 

 کدامیک مقدم است؟

تواند با آن معارضه کندج: اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی . 

 والیت فقیه و حکم حاکم

؟: آیا اعتقاد به اصل والیت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلی است یا شرعی۴9س   

شناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز ج: والیت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین

باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان شده استمی . 

ل مصالح عمومی مسلمانان، بر خالف آنها حکم نماید، قابل : آیا احکام شرعی در صورتی که ولی امر مسلمین به دلی۴7س 

 تغییر و تعطیل است؟

 .ج: موارد این مسأله مختلف است

های علمیه و یا نهاد دیگری های گروهی در نظام حکومت اسالمی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه: آیا رسانه۴۳س 

 باشند؟

راف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسالم و مسلمین و نشر های گروهی باید تحت امر و اشج: اداره رسانه

معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد 
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 .مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود

شود؟کسی که اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقی محسوب می : آیا۴3س   

ج: عدم اعتقاد به والیت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت )ارواحنا فداه( 

شودموجب ارتداد و خروج از دین اسالم نمی . 

ه بر اساس آن بتواند احکام دینی را به هر دلیلی مانند مصلحت عمومی، نسخ نماید؟: آیا ولی فقیه والیتی دارد ک9۰س   

ج: بعد از وفات پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( امکان نسخ احکام دین اسالم وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت 

ودشضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتی برای اجرای حکم، نسخ محسوب نمی . 

: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به والیت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان 9۲س 

کنند، چیست؟آنان این دیدگاه را ترویج می  

ب حقّه ج: والیت فقیه در رهبری جامعه اسالمی و اداره امور اجتماعی ملت اسالمی در هر عصر و زمان از ارکان مذه

عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن اثنی

 .رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست

فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد : آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا 9۱س 

 مرجعی است که اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟

ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر والیی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم 

شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به والیت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسالم و های عظام هم میشامل فق

 .والیت ائمّه معصومین )علیهم السالم( نیست
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: کلمه والیت مطلقه در عصر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به این معنی استعمال شده است که اگر رسول اکرم 9۸س 

ترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب صلی اهلل علیه وآله( شخصی را به انجام کاری امر کنند، انجام آن حتی اگر از سخت)

طور مثال اگر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( به کسی دستور خودکشی بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سؤال است، به

ر ما با توجه به این که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( معصوم بودند و در این زمان این است که آیا والیت فقیه در عص

 ولی معصوم وجود ندارد، به همان معنای عصر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( است؟

یامت الشرایط این است که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانی است و تا روز قج: مراد از والیت مطلقه فقیه جامع

استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر 

هستند تا امت اسالمی را از شر دشمنان اسالم و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسالمی پاسداری نموده و عدالت را 

قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را  در آن برقرار و از ظلم و تعدّی

تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم 

باید در هر مورد که الزم بداند  مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت،

تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسالمی اتخاذ کند و دستورات الزم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در 

مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و 

امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره والیت مطلقه استتصمیمات آحاد  . 

: آیا همانگونه که بقا بر تقلید از میّت بنا بر فتوای فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعی حکومتی 9۵س 

ن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر هم که از رهبر متوفّی صادر شده است، برای استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذ

 زنده هم خود به خود از قابلیت اجرایی برخوردار است؟
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ج: احکام والیی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ 

یند و آنها را نقض کندخواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها بب . 

کند و اعتقادی به والیت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از : آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسالمی ایران زندگی می9۴س 

شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می

داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام والیت امر تر به مقام والیت میدارد ولی خود را از او شایستهوالیت مطلقه فقیه 

 است مخالفت نماید، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز 

تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی یت به این بهانه که خودش شایستهنیست که با متصدی امور وال

طور کلی تفاوت های قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله بهمنصب والیت از راه

 .خواهد کرد

حدود دارد؟ الشرایط در عصر غیبت والیت بر اجرای: آیا مجتهد جامع99س   

 .ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و والیت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد

: آیا والیت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟97س   

با این تفاوت که احکام مربوط به والیت فقیه باشد. ج: والیت فقیه از شئون والیت و امامت است که از اصول مذهب می

شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم پذیرش مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می

 .والیت فقیه رسیده، معذور است

که به معنای لزوم اطاعت از شود شنیده می« والیت اداری»ای به عنوان : گاهی از بعضی از مسئولین، مسأله9۳س 
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باره چیست؟ و وظیفه شرعی ما کدام است؟دستورات مقام باالتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالی در این  

ج: مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد، جایز نیست. ولی در مفاهیم اسالمی 

اری وجود نداردچیزی به عنوان والیت اد . 

: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو نمایندگی اوست، واجب است؟93س   

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، 

 .مخالفت با آنها جایز نیست

 طهارت

 احکام آبها

ریزد، با نجاست برخورد کند، آیا قسمت طور سرازیر و بدون فشار به پایین می: اگر قسمت پایین آب قلیلی که به7۰س 

ماند؟باالی این آب همچنان پاک باقی می  

ای باشد که جریان از باال به پایین بر آن صدق کند، قسمت باالی آن پاک استگونهج: اگر سرازیری آب به . 

های نجس با آب کرّ و جاری، فشردن هم الزم است و یا این که بعد از زوال عین نجاست : آیا در شستن لباس7۲س 

کندهمین که آب آن را فرا گرفت، کفایت می . 

 .ج: باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند

م است یا با همان فشار داخل آب پاک : آیا در تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جاری، فشار دادن خارج آب الز7۱س 

شود؟می  
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 .ج: فشار یا تکان دادن داخل آب، کافی است

دهیم، به مجرد رسیدن آب : آیا گلیم یا فرش نجسی را که با آب لوله کشی متصل به منبع آب شهری شستشو می7۸س 

شوند یا باید آب غساله از آن جدا شود؟لوله کشی به محل نجس، پاک می  

هیر با آب لوله کشی، جدا شدن آب غساله شرط نیست، بلکه به مجرد رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عین ج: در تط

شودنجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل می . 

آب دریایی که بر اثر وجود امالح فراوان غلیظ طور طبیعی غلیظ است چیست؟ مانند : حکم وضو و غسل با آبی که به7۵س 

شده است، مثل دریاچه ارومیه یا موارد دیگری که غلظت بیشتری دارند. ج: مجرد غلظت آب به سبب وجود امالح، مانع از 

شود، و برای ترتب آثار شرعی آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کافی استصدق عنوان آب مطلق بر آن نمی . 

است یا این که بناء بر کر بودن آب کافی است؟ )مانند ا برای ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب: آی7۴س 

های قطار و غیرهآب موجود در دستشوئی ) 

 .ج: اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایز است

در طهارت و نجاست به گفته کودک ممیز تا زمان »س سرّه( آمده است: ( رساله امام خمینی )قد۲۵7ّ: در مسأله )79س 

طور مثال مستلزم این است که پدر و مادر تطهیر فرزندشان را این فتوا تکلیف دشواری است. زیرا به«. شودبلوغ اعتنا نمی

اییدپس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگی به عهده بگیرند. لطفاً وظیفه شرعی ما را بیان فرم . 

باره معتبر استج: قول کودکی که در آستانه بلوغ است در این . 

آورد، آیا این آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهیر کنند که آن را به رنگ شیر در می: گاهی به آب موادی اضافه می77س 

 با آن چیست؟
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 .ج: آن آب حکم آب مضاف را ندارد

است؟ : در تطهیر، چه فرقی بین آب کر و آب جاری7۳س   

 .ج: هیچ تفاوتی با هم ندارند

توان وضو گرفت؟آید، می: اگر آب شور جوشانده شود، آیا با آبی که از بخار آن بدست می73س   

 .ج: اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد

اید بعد از زوال عین نجاست : برای پاک شدن کف پا یا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آیا این کار ب۳۰س 

صورت بگیرد یا پانزده گام رفتن با وجود عین نجاست کافی است؟ آیا پس از آنکه عین نجاست با پانزده گام از بین رفت، 

شود؟کف پا یا کفش پاک می  

زمین خشک  ج: کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او، نجس شده است هرگاه تقریباً به قدر ده قدم روی

شود مشروط به این که عین نجاست، زائل شودو پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک می . 

شود؟: آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی زمینی که آسفالت شده، پاک می۳۲س   

های آسفالت و یا آغشته به قیر، پاک کننده کف پا یا ته کفش نیستندج: زمین . 

طهّرات است؟ اگر هست، شرایط مطهّریت آن چیست؟: آیا آفتاب از م۳۱س   

ج: تابیدن آفتاب باعث طهارت زمین و همه اشیاء غیر منقول از قبیل ساختمان و چیزهایی که در آن بکار رفته مانند چوب، 

باشند و به تر شود، به شرطی که عین نجاست قبالً از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتابدر، پنجره و مانند آن می

 .وسیله آفتاب خشک شوند

شوند؟کنند، چگونه پاک میهای نجسی که در موقع تطهیر، آب را رنگین می: لباس۳۸س   
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شوندهای نجس با ریختن آب بر آنها، پاک میج: اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباس . 

چکد، آیا هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف می ریزد و در: کسی که برای غسل جنابت آب را در ظرفی می۳۵س 

شود؟گردد؟ و آیا مانع از تمام کردن غسل با آن آب میموجب نجس شدن آب می  

ج: اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعی برای تمام کردن غسل با آن وجود 

 .ندارد

ته به آب نجس ساخته شده است، امکان دارد؟: آیا تطهیر تنوری که با گِل آغش۳۴س   

چسبد برای پختن نان کافی استج: ظاهر آن با شستن قابل تطهیر است و طهارت ظاهر تنور که خمیر به آن می . 

ی آن دارای خواص جدیدی شود، بر طوری که ماده: آیا روغن نجس با انجام فعل و انفعاالت شیمیایی بر روی آن به۳9س 

کند؟ماند یا این که حکم استحاله را پیدا میاقی مینجاست خود ب  

 .ج: برای تطهیر مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعاالت شیمیایی که خاصیت جدیدی به مواد ببخشد، کافی نیست

: در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر ۳7س 

چکد. آیا این قطرات پاک است؟ آیا غسل بعد از چکیدن این قطرات صحیح است؟ندگان میاستحمام کن  

چکد، محکوم به طهارت است، و چکیدن این قطرات بر بدن باعث نجاست آن ج: بخار حمام و قطراتی که از سقف پاک می

رساندشود و به صحّت غسل ضرر نمینمی . 

ها در اثر اختالط با مواد معدنی و آلودگی به میکرب علمی، وزن آبهای فاضالب : با توجه به اینکه بر اساس تحقیقات۳۳س 

ها تغییراتی به وجود آید و به وسیله عملیات فیزیکی، خانهبیشتر از وزن طبیعی آب است، اگر در اینگونه آبها در تصفیه ۲۰٪

طوری که بعد از تصفیه کامل از جهت فیزیکی به شیمیایی و بیولوژیکی، مواد معدنی آلوده و میکروبها را از آن جدا سازند.
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)رنگ، بو، طعم( و از جهت شیمیایی )مواد معدنی آلوده( و از جهت بهداشتی )میکروبهای مضر و تخم انگلها( بمراتب 

این آبها که  نمایند، گردد. آیاتر و بهتر از آبهای بسیاری از نهرها و دریاها بویژه آبهایی که برای آبیاری استفاده میبهداشتی

گردد یا آنکه پس از تصفیه هم قبل از تصفیه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جاری می

 محکوم به نجاست هستند؟

کند. ج: در فرض مذکور با مجرد جداسازی مواد معدنی آلوده و میکربها و غیر آن از آبهای فاضالبها، استحاله تحقق پیدا نمی

ر این که عمل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل دوباره بخار به آب، انجام شودمگ . 

 احکام تخلّی

خصوص در ایام کوچ کردن، آب کافی برای تطهیر در اختیار ندارند، آیا چوب و سنگریزه برای تطهیر : عشایر به۳3س 

توانند با این حال نماز بخوانند؟کند؟ آیا آنان میمخرج بول کفایت می  

شود. ولی نماز کسی که توانایی تطهیر بدن خود با آب را ندارد، صحیح استمخرج بول جز با آب پاک نمیج:  . 

: حکم تطهیر مخرج بول و غائط با آب قلیل چیست؟3۰س   

ج: برای طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا بر احتیاط الزم است، و برای طهارت مخرج غائط شستن تا مقداری 

ین نجاست و آثار آن از بین برود، الزم استکه ع . 

: بر حسب عادت، نمازگزار باید بعد از بول کردن استبراء نماید. در عورت من زخمی وجود دارد که هنگام استبراء بر 3۲س 

شود و باعث نجاست بدن و لباسم کنم مخلوط میاثر فشار از آن خون جاری شده و با آبی که برای تطهیر استفاده می

شود زخم باقی گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود یابد ولی با استبراء و فشاری که بر آن وارد میمی
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کنم بیان فرمایید که عمل استبراء را انجام بدهم یا خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشید. خواهش می

 خیر؟

رر شود جایز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت ج: استبراء واجب نیست. و اگر موجب ض

 .مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد

شود که شبیه بول است. آیا این رطوبت نجس : گاهی بدون اختیار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتی خارج می3۱س 

اش چه حکمی دارد؟ آیا از حاال تفاقی متوجه این مسأله شود، نمازهای گذشتهطور ااست یا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتی به

 به بعد بر او واجب است در مورد خروج این رطوبت غیر اختیاری بررسی نماید؟

ج: اگر بعد از استبراء رطوبتی خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و 

باره الزم نیستتجو در اینبررسی و جس . 

شود، توضیح دهید: لطف بفرمایید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج می3۸س  . 

شود، وذی نام دارد، و رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بول خارج ج: رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج می

شود، مذی نام دارد. همه این شود، و رطوبتی که بعد از مالعبه زن و مرد با یکدیگر خارج میشود، ودی نامیده میمی

شودرطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمی . 

: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتی که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتی متوجه شویم که جهت 3۵س 

درجه تفاوت دارد. آیا تغییر جهت کاسه توالت واجب است یا خیر؟ ۱۱ا ت ۱۰کاسه با جهت قبله   

 .ج: انحراف از قبله به مقداری که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافی است و اشکال ندارد

جه به پزشک بینم. برای معالشود و رطوبت می: بر اثر بیماری در مجاری ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمی3۴س 
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ام معالجه نشد. وظیفه شرعی من چیست؟مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولی بیماری  

شود، صورت قطره قطره از شما خارج میشود، و اگر یقین دارید که بول بهج: بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمی

ی )قدّس سرّه( ذکر شده، عمل نمایید و تکلیفی زائد بر آن نداریدباید به وظیفه مسلوس که در رساله عملیه امام خمین . 

: کیفیت استبراء قبل از تطهیر مخرج غایط چگونه است؟39س   

 .ج: تفاوتی بین استبراء قبل از تطهیر مخرج غائط و بعد از تطهیر آن، از نظر کیفیت وجود ندارد

اینات پزشکی است که گاهی مشتمل بر کشف عورت است. ها و مؤسسات مستلزم مع: استخدام در بعضی از شرکت37س 

 آیا این عمل در صورت نیاز جایز است؟

ج: کشف عورت در برابر شخص دیگر، هرچند الزمه استخدام باشد، جایز نیست، مگر در صورتی که ترک کار برای او 

 .مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد

شود؟تبه شستن پاک می: در هنگام تخلّی، مخرج بول با چند مر3۳س   

شودج: محل دفع بول بنا بر احتیاط واجب با دو مرتبه شستن با آب قلیل پاک می . 

توان تطهیر کرد؟: مخرج مدفوع را چگونه می33س   

توان تطهیر کرد: اول آنکه با آب بشوید تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشیدن الزم ج: مخرج مدفوع را به دوگونه می

دوم آنکه با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نماید و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با نیست. 

تواند از سه جای یک قطعه سنگ یا پارچه استفاده کندقطعات دیگری آن را کامالً پاک کند، و به جای سه قطعه می . 

 احکام وضو
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 قسمت اول

مغرب وضو گرفتم، آیا برای من با این وضو مسّ قرآن کریم و خواندن نماز عشا جایز  : به نیت طهارت برای نماز۲۰۰س 

 است؟

طور صحیح محقّق شد، تا زمانی که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جایز ج: بعد از آنکه وضو به

 .است

افتد، آیا مسح بر اشتن آن به مشقت می: کسی که در جلوی سرش موی مصنوعی گذاشته است و در صورت نگذ۲۰۲س 

 موی مصنوعی برای او جایز است؟

ج: موی مصنوعی اگر به نحو کاله گیس باشد، واجب است برای مسح آن را بردارد، ولی اگر موی مصنوعی بر پوست 

ر روی آن سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوی سر باعث عسر و حرجی شود که عادتاً قابل تحمل نیست، مسح ب

 .مجزی است

: شخصی گفته است که هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود ۲۰۱س 

 وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

ر بار، قصد ج: شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جایز و بیش از آن مشروع نیست لکن مالک برای تعیین ه

 .انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بریزد اشکال ندارد

: آیا در وضوی ارتماسی جایز است که چند بار دست و صورت را داخل آب کنیم یا این که فقط دوبار جایز است؟۲۰۸س   

وّم جایز است و بیش از آن، مشروع توان دست و صورت را وضوی ارتماسی داد بار اوّل واجب، و بار دج: فقط دو بار می
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نیست. ولی در وضوی ارتماسی در مورد دستها باید قصد شستن وضوئی آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد، تا بتوان از 

 .این طریق مسح را با آب وضو انجام داد

شوند؟میآیند، مانع محسوب طور طبیعی در مو و صورت به وجود می: آیا چربیهایی که به۲۰۵س   

شود، مگر آنکه به حدّی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست و مو گرددج: مانع محسوب نمی . 

دادم، بلکه فقط روی پا و مقداری از انگشتان را مسح : مدت زمانی مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمی۲۰۴س 

ام باید قضا کنم؟زهایی را که خواندهکردم؛ آیا این مسح صحیح بوده است؟ و در صورت عدم صحّت، نمامی  

ج: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضای نمازهای خوانده شده، واجب است. ولی اگر انسان شک 

دانسته و احتمال کرده است یا نه؟ در صورتی که مسأله را میداشته باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح می

ه از سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهای خوانده شده محکوم به صحّت هستنددهد کمی . 

: بر آمدگی روی پا که هنگام مسح، دست باید تا آنجا کشیده شود، کدام است؟۲۰9س   

 .ج: باید مسح پا را تا مفصل بکشند

کند، چه حکمی دارد؟ی بنا می: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسالم۲۰7س   

 .ج: جایز است و مانع شرعی ندارد

ای است که سرچشمه آن در زمین ملکی شخصی قرار دارد. اگر بخواهیم آب آن را به وسیله لوله به : چشمه۲۰۳س 

دیگر عبور نماید، های ملکی این شخص و افراد ای که چند کیلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهیم، باید لوله از زمینمنطقه

ها، استفاده از آب چشمه برای وضو و غسل و سایر تطهیرات جایز است؟آیا در صورت عدم رضایت مالکین زمین  

ج: اگر چشمه، در کنار و خارج از ملک غیر، خود به خود جوشیده و قبل از جریان آن بر زمین، وارد لوله شده و به منطقه 
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اده از آب عرفاً تصرّف در ملک غیر محسوب نشود، اشکال نداردمنظور هدایت شود در صورتی که استف . 

ها فشار آب ضعیف : سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعالم کرده است، ولی در برخی از محلّه۲۰3س 

ده کنند، با توجه به این ها از پمپ فشار استفااست و ساکنان آن مجبورند که برای استفاده از آب در طبقات باالی ساختمان

 مسأله به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید؟

 الف: آیا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بیشتر از نظر شرعی جایز است؟

شود چه حکمی دارد؟ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب می  

آید، تفاده از پمپ فشار جایز نیست، و وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ به دست میج: در فرض سؤال، نصب و اس

 .محل اشکال است

اید که با : نظر جنابعالی درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چیست؟ در پاسخ به یکی از استفتائات فرموده۲۲۰س 

نماز خواند. منظور شما از نزدیک اول وقت نماز، چه مقدار است؟توان شود، میوضویی که نزدیک اول وقت نماز گرفته می  

 .ج: مالک صدق عرفی نزدیکی وقت نماز است، و اگر در آن وقت برای نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد

گیرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائین انگشتان پا یعنی جایی را که موقع راه : آیا شخصی که وضو می۲۲۲س 

کند، مسح نماید؟ا زمین تماس پیدا میرفتن ب  

ج: محل مسح پا عبارت است از روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پائین انگشتان پا ثابت 

 .نشده است

: اگر شخص وضو گیرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید، این ۲۲۱س 

ار او چه حکمی دارد؟ک  
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زند. ولی اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش ای نمیج: اشکال ندارد و به صحّت وضو لطمه

را روی شیری که خیس است بگذارد و آب وضوی دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحّت مسح با رطوبتی که 

باشداشکال می مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل . 

توان از غیر آب وضو استفاده کرد؟ و همچنین آیا مسح سر حتماً باید با دست راست و از باال به : آیا برای مسح می۲۲۸س 

 پایین باشد؟

ج: مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی نمانده باید از ریش یا ابرو 

طوبت گرفته و مسح نماید و احتیاط آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن مسح از باال به پایین الزم ر

 .نیست

کنند که وجود رنگ روی ناخن مانع وضو نیست و مسح روی جوراب نازک هم جایز است. : بعضی از زنها ادعا می۲۲۵س 

باره چیست؟نظر شریف جنابعالی در این  

باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر تی که رنگ دارای جرم باشد، مانع از رسیدن آب به ناخن میج: در صور

 .هم نازک باشد، صحیح نیست

اند و قدرت نگهداری بول را ندارند، جایز است در نماز جمعه شرکت کرده : آیا مجروحان جنگی که قطع نخاع شده۲۲۴س 

ل به وظیفه شخص مسلوس، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟ها گوش دهند و با عمو به خطبه  

ج: شرکت آنان در نماز جمعه اشکال ندارد، ولی با توجه به اینکه بر آنان واجب است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله 

از جمعه کافی های نماز جمعه در صورتی برای خواندن نمزمانی، شروع به خواندن نماز کنند، بنا بر این وضوی قبل از خطبه

 .است که بعد از وضو حدثی از آنان سر نزند
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گیرد و خودش نیت نموده و با : شخصی که قادر بر وضو گرفتن نیست، فرد دیگری را برای انجام وضو به نیابت می۲۲9س 

کار هم عاجز نماید. اگر از این کند و اگر قادر بر مسح نباشد نایب دست او را گرفته و با آن مسح میدست خود مسح می

کند. حال، اگر این شخص دست نداشته باشد، چه حکمی دارد؟باشد، نائب از دست او رطوبت گرفته و مسح می  

شود، و اگر ساعد هم نداشته باشد، ج: اگر این شخص کف دست نداشته باشد، برای مسح، رطوبت از ساعد او گرفته می

شوندا آن مسح میرطوبت از ریش یا ابروی او گرفته شده و سر و پا ب . 

: در نزدیکی محل برگزاری نماز جمعه مکانی برای وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد جامع است و پول آب آن ۲۲7س 

شود. آیا شرکت کنندگان در نماز جمعه جایز است که از آن آب استفاده کنند؟از غیر بودجه مسجد پرداخت می  

طور مطلق قرارداده شده است، استفاده از آن اشکال نداردزگزاران بهج: چون آب آن برای وضو گرفتنِ همه نما . 

: آیا وضویی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، برای خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به این که در این ۲۲۳س 

ای دارد؟اگانهیک از مبطالت وضو از وی سرنزده است، کافی است؟ یا آنکه هر نمازی نیت و وضوی جدمدت هیچ  

خواهد تواند هر مقدار نماز که میج: برای هر نمازی وضوی جداگانه الزم نیست. با یک وضو تا زمانی که باطل نشده، می

 .بخواند

: آیا وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جایز است؟۲۲3س   

شدن به وقت آن باشد، اشکال ندارد ج: وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب، اگر نزدیک داخل . 

روم، و چون به هیچ وجه بیرون آوردن : به علت فلج شدن هر دو پایم به کمک کفش طبی و عصای چوبی راه می۲۱۰س 

 .کفش هنگام وضو برایم امکان ندارد، امیدوارم وظیفه شرعی مرا در رابطه با مسح هر دو پا بیان فرمایید

ای مسح پاها برای شما خیلی سخت و دشوار است، مسح بر روی کفش کافی و مجزی استج: اگر بیرون آوردن کفش بر . 
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: اگر بعد از رسیدن به مکانی تا چند فرسخی آن به جستجوی آب بپردازیم و آب آلوده و کثیفی را بیابیم، در این ۲۱۲س 

 حالت تیمم برای ما واجب است یا وضو گرفتن با آن آب؟

باشد و استعمال آن ضرری نداشته باشد و خوف ضرر هم در بین نباشد، وضو واجب است و  ج: اگر آن آب پاک و مطلق

رسدنوبت به تیمم نمی . 

توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و : آیا وضو به خودی خود مستحب است؟ و آیا می۲۱۱س 

 با همان وضو نماز خواند؟

عی مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوی مستحب جایز استج: وضو به قصد طهارت از نظر شر . 

 قسمت دوم

تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کریم و کند، چگونه می: کسی که همیشه در وضویش شک می۲۱۸س 

 زیارت معصومین )علیهم السالم( بپردازد؟

تواند با آن نماز بخواند و قرآن و تا یقین به نقض وضو پیدا نکرده است میج: شک در بقای طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، 

 .قرائت کند و به زیارت برود

های دست جریان پیدا کند یا آنکه کشیدن دست تر بر آن : آیا در صحّت وضو شرط است که آب بر همه قسمت۲۱۵س 

 کافی است؟

د به وسیله دست کشیدن باشد. ولی مسح اعضاء با دست ج: صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هرچن

 .مرطوب به تنهایی کافی نیست



 

61 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا در مسح سر، مرطوب شدن مو کافی است یا این که رطوبت باید به پوست سر هم برسد؟۲۱۴س   

جلو تواند بر روی پوست و یا موی قسمت جلوی سر بکشد، ولی اگر موی جاهای دیگر سر در قسمت ج: مسح سر را می

ها ریخته شده است، مسح بر آن کافی جمع شده باشد یا موی جلوی سر به قدری بلند باشد که بر روی صورت یا شانه

 .نیست و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن موها را مسح کند

ل چیست؟کند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و وظیفه او راجع به غس: کسی که از موی مصنوعی استفاده می۲۱9س   

ج: اگر موی کاشته شده، قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن 

 .رطوبت به پوست سر نباشد، مسح بر روی همین موها کافی است، و غسل نیز همین حکم را دارد

چه حکمی دارد؟: ایجاد فاصله زمانی در شستن اعضاء هنگام وضو یا غسل، ۲۱7س   

ج: فاصله زمانی )عدم مواالت( در غسل اشکال ندارد. ولی در وضو اگر فاصله به مقداری باشد که اعضای قبلی خشک 

 .شوند، وضو باطل است

شود، چه حکمی دارد؟درپی از او باد به مقدار کم خارج می: وضو و نماز کسی که پی۲۱۳س   

تواند با هر حفظ کند و تجدید وضو در اثناء نماز هم برای او خیلی دشوار باشد، میج: اگر نتواند وضوی خود را تا آخر نماز 

 .وضویی یک نماز بخواند، یعنی برای هر نماز به یک وضو اکتفا کند، هرچند وضوی او در بین نماز باطل شود

کنند که از آنها استفاده می کنند، از پرداخت هزینه خدماتیهای مسکونی زندگی می: بعضی از افرادی که در مجتمع۲۱3س 

کنند. آیا روزه و نماز و سایر عبادات این افراد که بار از قبیل هزینه آب سرد و گرم، تهویه، نگهبانی و مانند آنها، خودداری می

اندازند، از نظر شرعی باطل است؟مالی این خدمات را بدون رضایت همسایگان به دوش آنان می  

کند، نسبت به هزینه خدمات مدیون نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده میج: هر یک از مشترکین از 
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 .است، و اگر از پرداختِ پول آب، امتناع کند، وضو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است

غسلش باطل داند خواهد نماز بخواند، ولی نمی: شخصی غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت می۲۸۰س 

 شده است یا خیر؟ اگر احتیاطاً وضو بگیرد، اشکال دارد یا خیر؟

 .ج: در فرض مذکور وضو واجب نیست، ولی احتیاط هم مانعی ندارد

توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ کند؟شود؟ آیا می: آیا کودک نابالغ، محدث به حدث اصغر می۲۸۲س   

شود، ولی مس کتابت قرآن بر او حرام نیست و بر مکلّف طالت وضو، کودک نابالغ هم محدث میج: بله، با عارض شدن مب

 .واجب نیست او را از دست زدن به نوشته قرآن باز دارد

: اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمی دارد؟۲۸۱س   

رساند، ولی تطهیر آن عضو برای پاک شدن از نجاست به خاطر نماز نمیج: نجس شدن آن عضو، به صحّت وضو ضرر 

 .واجب است

: آیا بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح، برای وضو ضرر دارد؟۲۸۸س   

 .ج: واجب است که محل مسح از آن قطرات خشک شود تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثیر بگذارد نه بر عکس

راست او از باالی مرفق قطع شده، آیا مسح پای راست از او ساقط است؟: کسی که دست ۲۸۵س   

شود، بلکه باید با دست چپ بر آن مسح کندج: مسح پای راست از او ساقط نمی . 

ای دارد؟: کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد، چه وظیفه۲۸۴س   

اشد و آب برای آن ضرر ندارد، باید آن را بشوید و اگر شستن ج: اگر در اعضای وضو زخم یا شکستگی است و روی آن باز ب

آن مضر است باید اطراف آن را بشوید، و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد. 
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ای دارد؟: کسی که محل مسح او زخم است، چه وظیفه۲۸9س   

ای تواند پارچهبکشد باید به جای وضو تیمم کند. ولی در صورتی که میتواند روی زخم محل مسح دستِ تر ج: اگر نمی

 .روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط آن است که عالوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد

شود، چه حکمی دارد؟: کسی که جاهل به بطالن وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می۲۸7س   

رای اعمال مشروط به طهارت، واجب است، و اگر با وضوی باطل نماز خوانده باشد، اعاده آن نیز واجب ج: اعاده وضو ب

باشدمی . 

: کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن قرار دهد دائما از آن ۲۸۳س 

آید، چگونه باید وضو بگیرد؟خون می  

آید، مثل نایلونرا بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمی ایج: واجب است جبیره . 

: آیا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است؟ در مقابل، آیا خشک نکردن آن مستحب است؟۲۸3س   

 .ج: اگر دستمال یا پارچه معیّنی را مخصوص این کار قرار دهد، اشکال ندارد

کنند، مانع از صحّت وضو و ای رنگ کردن موی سر و ابروی شان استفاده می: آیا رنگ مصنوعی که زنها از آن بر۲۵۰س 

 غسل است؟

 .ج: اگر صرفاً رنگ باشد و دارای جرمی نباشد که مانع از رسیدن آب به مو شود، وضو و غسل صحیح است

شود؟: آیا جوهر از موانعی است که وجود آن بر روی دست باعث بطالن وضو می۲۵۲س   

ارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود، وضو باطل است، و تشخیص این موضوع بر عهده مکلّف ج: اگر جوهر د

باشدمی . 
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شود؟: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آیا وضو باطل می۲۵۱س   

د، لذا باید هنگام مسح ج: از آنجایی که مسح پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده صورت بگیر

سر، دست به قسمت باالی پیشانی نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن 

 .نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود

ستن گیرد، برای یقین پیدا کردن به ش: شخصی که وضویش نسبت به وضوی متعارف بین مردم وقت بیشتری می۲۵۸س 

 اعضای وضو چه کاری باید انجام دهد؟

ها اعتنا نکند و کوشش کند که ج: باید از وسوسه اجتناب نماید، و برای این که شیطان از او ناامید شود، باید به وسوسه

 .همانند سایر اشخاص به مقداری که از نظر شرعی واجب است، اکتفا نماید

شود که غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازی از من است، گفته میهای بدنم خالکوبی شده : بعضی از قسمت۲۵۵س 

باره راهنمایی فرماییدشود. امیدوارم مرا در اینپذیرفته نمی . 

ج: اگر خالکوبی مجرد رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست چیزی که مانع از رسیدن آب بر آن شود، وجود 

ماز صحیح استنداشته باشد، وضو و غسل و ن . 

: اگر بعد از خروج بول، انسان استبراء کرد و وضو گرفت و سپس رطوبتی که مردد بین بول و منی است از او خارج ۲۵۴س 

 شد، چه حکمی دارد؟

 .ج: در فرض سؤال، برای تحصیل یقین به طهارت از حدث، واجب است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد

مرد را بیان فرمایید: لطفاً تفاوت وضوی زن و ۲۵9س  . 
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ج: بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست، جز این که برای مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از 

 .قسمت بیرونی آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلی آن

 مسّ اسماء و آیات الهی

چه حکمی دارد؟« بسمه تعالی»جمله  گردند مثل ضمیر: مسّ ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می۲۵7س   

 .ج: ضمیر حکم لفظ جالله را ندارد

کنند، چه مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مسّ می« ا...»صورت به« اللّه»: نوشتن اسم جالله ۲۵۳س 

 حکمی دارند؟

 .ج: همزه و نقاط، حکم لفظ جالله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جایز است

نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه می« ا...»صورت را به« اللّه»کنم در مکاتبات خود کلمه : در جایی که من کار می۲۵3س 

از نظر شرعی صحیح است؟« اللّه»جای لفظ جالله به  

 .ج: از نظر شرعی مانعی ندارد

، از نوشتن آن خودداری نموده و یا توسط افراد بدون وضو« اهلل»: آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جالله ۲۴۰س 

نوشته شود؟« ا...»بصورت   

 .ج: مانعی ندارد

شود، ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می: نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته۲۴۲س 

کننداستفاده می . 
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ء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است، آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیری قرآن کریم و مسّ اسما

 وضو داشته باشند یا خیر؟

ج: اگر نقاط برجسته عالمت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند 

 .در مس آنها رعایت احتیاط الزم است

دون وضو چه حکمی دارد؟: مسّ اسمهایی از قبیل عبداللّه و حبیب اللّه ب۲۴۱س   

 .ج: مسّ لفظ جالله بدون وضو جایز نیست، اگر چه جزیی از یک اسم مرکب باشد

: آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( بر آن نقش ۲۴۸س 

 شده است؟

احتیاط واجب است که اسم مبارک پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( با بدن ج: به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولی بنا بر 

 .تماس نداشته باشد

های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد که در قرآن کریم باشد، یا شامل مواردی که : آیا حرمت مسّ نوشته۲۴۵س 

دد؟گرنوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و غیر آنها هم باشد، می  

ج: حرمت مسّ کلمات و آیات قرآنی بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آیات قرآنی 

شود، هرچند در کتاب دیگری یا در روزنامه، مجله، تابلو، و غیر آنها باشدمی . 

آیات قرآنی از جمله آیةالکرسی  کنند کهای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می: خانواده۲۴۴س 

 روی آن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟

دارند، اشکال نداردج: اگر با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بر می . 



 

67 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا کسانی که به وسیله دستگاه تحریر اسماء جالله یا آیات قرآنی و یا نامهای معصومین )علیهم السالم( را ۲۴9س 

نویسند، باید در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟یم  

ها را نباید بدون وضو مسّ کردج: این کار مشروط به طهارت نیست، ولی نوشته . 

: آیا مسّ آرم جمهوری اسالمی ایران بدون وضوء، حرام است؟۲۴7س   

در غیر این صورت اشکال  ج: اگر در نظر عرف، اسم جالله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و

 .ندارد، اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است

: آیا چاپ آرم جمهوری اسالمی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمی دارد؟۲۴۳س   

که احکام لفظ جالله در آرم  ج: نوشتن و چاپ لفظ جالله یا آرم جمهوری اسالمی ایران اشکال ندارد، و احوط این است

 .جمهوری اسالمی ایران هم رعایت شود

: استفاده از تمبرهای پستی که بر روی آنها آیات قرآنی چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جالله و اسماء خداوند )عزّ ۲۴3س 

ها و مجالت و نشریاتی که وجلّ( و آیات قرآنی و یا چاپ آرم مؤسساتی که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است، در روزنامه

شوند، چه حکمی دارد؟همه روزه منتشر می  

رسد، واجب است که احکام ج: طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جالله وامثال آن اشکال ندارد، ولی بر کسی که به دستش می

احترامی و نجس کردن و مسّ بدون وضوی آنها خودداری کندشرعی آنها را رعایت نماید و از بی . 

شود، آیا پیچاندن غذا با آنها، یا نشستن بر آنها و یا ها اسم جالله یا آیات قرآنی نوشته می: در بعضی از روزنامه۲9۰س 

 استفاده از آنها به جای سفره و یا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راههای دیگر، جایز است یا خیر؟

احترامی محسوب نشود احترامی شمرده شود جایز نیست و اگر بیها در مواردی که از نظر عرف، بیامهج: استفاده از این روزن
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 .اشکال ندارد

: آیا مسّ نقش کلمات روی انگشترها، جایز است؟۲9۲س   

 .ج: اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست

ها چه حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت مشتمل بر نامهای خداوند است در نهرها و جوی : انداختن چیزی که۲9۱س 

شود؟محسوب می  

 .ج: اگر انداختن آنها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد

مینان حاصل شود که نامهای : آیا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آنها، باید اط۲9۸س 

خداوند و اسامی معصومین )علیهم السالم( در آنها نباشد؟ آیا دور انداختن اوراقی که در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته 

شود یا خیر؟نشده است، اسراف محسوب می  

در زباله اشکال ندارد. اما  ج: فحص و بررسی الزم نیست و هنگامی که وجود اسماء جالله در ورقه احراز نشود، انداختن آن

اوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف 

 .دیگر آن قابل استفاده برای نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف، خالی از اشکال نیست

مبارکی که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوی آنها حرام است، کدامند؟: اسامی ۲9۵س   

ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهای انبیاء عظام و ائمه 

 .معصومین )علیهم السالم( به نامهای خداوند متعال، در حکم مذکور است

ن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جالله و : راههای شرعی محو کرد۲9۴س 

 آیات قرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟
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ج: دفن آنها در خاک و یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولی جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر 

احترامی محسوب شود، جایز نیست، مگر در صورتی که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنی و نامهای مبارک بی

 .امکان نداشته باشد

طوری که حتی دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و : قطعه قطعه کردن اسماء مبارکة و آیات قرآنی به مقدار زیاد به۲99س 

کمی دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آنها، تغییر غیر قابل خواندن شوند، چه ح

 صورت خطی آنها با حذف و اضافه کردن حروف، کافی است؟

احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ ج: تقطیع به نحو مذکور اگر بی

کافی نیست، همچنان که تغییر صورت خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز جالله و آیات قرآنی نشود، 

شود. بلی، زوال حکم بر اثر تغییر حروف اند، نمیباعث زوال حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جالله به کار رفته

آن بدون وضو است به نحوی که ملحق به محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ . 

 احکام غسل جنابت

تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا این که باید بعد از : آیا شخص جنب می۲97س 

 تطهیر و غسل، نماز را قضا نماید؟

به علت سردی هوا و مانند  ج: اگر وقت به مقداری نیست که بدن و لباسش را تطهیر کند و یا لباس خود را عوض نماید و

تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، باید نماز را با تیمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. این نماز آن نمی

 .مجزی است و قضای آن بر او واجب نیست
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شود؟: آیا رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن می۲9۳س   

شودنابت محقق نمیج: در این صورت ج . 

گردد؟: آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسائل طبی غسل واجب می۲93س   

 .ج: تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست

: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگیرد، ولی منی خارج نشود و زن نیز به مرحله اوج لذت نرسد، آیا غسل فقط بر ۲7۰س 

ست یا فقط بر مرد یا بر هر دو؟زن واجب ا  

 .ج: با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است

شود؟ و آیا رطوبتی که هنگام مالعبه و شوخی : در مورد احتالم زنان، در چه صورتی غسل جنابت بر آنان واجب می۲7۲س 

شدن بدن و رسیدن به اوج لذت، غسل بر آنها واجب  شود، حکم منی را دارد؟ و آیا بدون سستبا همسر از آنان خارج می

یابد؟طور کلی در زنان بدون نزدیکی، جنابت چگونه تحقق میشود؟ بهمی  

شود و ج: اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می

و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیستاگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه  . 

شود، جایز است؟: آیا خواندن کتاب و یا دیدن فیلمهایی که موجب تحریک شهوت می۲7۱س   

 .ج: جایز نیست

: اگر زن بعد از نزدیکی همسرش با وی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است، بالفاصله غسل نماید و بعد از ۲7۸س 

منی از رحم خارج شود، آیا غسل او صحیح است؟ آیا منی خارج شده بعد از غسل، پاک است یا نجس و موجب غسل، 

شود یا خیر؟جنابت مجدد می  
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شود، اگر منی باشد نجس است، ولی اگر منی مرد باشد، ج: غسل او صحیح است و رطوبتی که بعد از غسل از او خارج می

شودباعث جنابت مجدد نمی . 

کنم. با این حال حالتی طوری که با همسرم نزدیکی نمیام، بهمدتی است که مبتال به شک در غسل جنابت شده: ۲7۵س 

کنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتی هر روز دو یا سه بار غسل دهد که گمان میغیرارادی به من دست می

دهد، تکلیف من چیست؟کنم، و این شک مرا آزار میمی  

های شرعی شود، مگر این که رطوبتی از شما خارج شود که همراه با عالمتدر جنابت حکم جنابت مترتب نمیج: با شک 

 .خروج منی باشد یا یقین به خروج منی داشته باشید

طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟: آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به۲7۴س   

تج: صحّت غسل در فرض مذکور محل اشکال اس . 

: اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، آیا بعد از پاک شدن از حیض هر دو غسل بر او واجب ۲79س 

 است؟ یا این که با حدوث جنابت در حال حیض، غسل جنابت بر او واجب نیست زیرا در موقع جنابت پاک نبوده است؟

واجب است، ولی جایز است که در مقام عمل، به غسل جنابت ج: در هر دو صورت، عالوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم 

 .اکتفا کند، لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل را بنماید

شود که رطوبت خارج شده از مرد منی است؟: در چه صورتی حکم می۲77س   

 .ج: اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد

شود که در حمام هنگام های دست و پا مشاهده مییا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن: گاهی اثر گچ ۲7۳س 

شود. در این حال تکلیف چیست؟ در شد، ولی بعد از خروج از حمام و دقت، سفیدی صابون یا گچ آشکار میغسل دیده نمی
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توجهی به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ یا حالی که بعضی از افراد هنگام غسل و وضو به این مسأله جاهل هستند و یا 

شودصابون یقین به رسیدن آب به زیر آن حاصل نمی . 

رساند، مگر این شود، ضرری به وضو یا غسل نمیج: مجرد وجود اثر گچ یا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر می

 .که دارای جرمی باشد که مانع از رسیدن آب به بشره شود

گوید صحّت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر تطهیر آن از منی از برادران می : یکی۲73س 

شود. بر فرض صحّت گفته او و با توجه به این که من جاهل به این یا غیر آن در اثنای غسل باشد موجب بطالن غسل می

ها واجب است؟ام، آیا نمازهای گذشته من باطل بوده و قضای آنمسأله بوده  

ج: پاک بودن تمامی بدن قبل از غسل واجب نیست، بلکه پاک بودن هر عضوی هنگام غسل آن کافی است. بنا بر این اگر 

عضو، قبل از غسل آن، تطهیر شده باشد، غسل و نمازی که با آن خوانده شده، صحیح است. ولی اگر عضو نجس قبل از 

د هم آن را پاک کند و هم غسل نماید، غسل باطل است و نمازی که با چنین غسل آن تطهیر نشود، و با یک شستن بخواه

 .غسلی خوانده، باطل و قضای آن واجب است

یک از عالمتهای دانیم هیچشود، حکم منی را دارد؟ با آنکه می: آیا رطوبتی که از انسان در حال خواب خارج می۲۳۰س 

های زیر شود مگر وقتی که بعد از بیداری لباسشخص هم متوجه آن نمیگانه )جستن، شهوت و سستی بدن( را ندارد و سه

 .خود را مرطوب ببیند

ج: اگر عالئم سهگانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد، حکم منی را ندارد مگر اینکه از راه دیگری 

 .یقین کند که منی است

کشم از شود و خجالت میکنم و منی به دفعات زیاد از من خارج میدگی می: جوانی هستم که در خانواده فقیری زن۲۳۲س 
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کنم مرا راهنمایی فرماییدپدرم تقاضای پول حمام بکنم، در خانه هم حمام نداریم. تقاضا می . 

شما ج: در انجام تکلیف شرعی، حیا معنی ندارد. حیا، عذر شرعی برای ترک واجب نیست. به هر حال اگر غسل جنابت برای 

 .امکان ندارد، وظیفه شما برای نماز و روزه، تیمم بدل از غسل است

: اینجانب با مشکلی مواجه هستم، مشکل من این است که شستن بدنم، هرچند با یک قطره آب، برای بدنم ضرر ۲۳۱س 

شود، قلبم زیاد میدارد، حتی مسح هم همین طور است. هنگام شستن بدنم ولو به مقدار کم، عالوه بر عوارض دیگر، تپش 

آیا با این وضعیت برای من جایز است با همسرم مقاربت نموده و برای چندین ماه تیمم بدل از غسل نمایم و با آن نماز 

 خوانده و داخل مسجد شوم؟

ج: ترک مقاربت بر شما واجب نیست، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، وظیفه شرعی شما برای اعمال 

به طهارت، تیمم بدل از غسل جنابت است، و با آن تیمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مسّ نوشته قرآن  مشروط

 .کریم و بقیه اعمالی که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است، اشکال ندارد

: استقبال قبله هنگام غسلِ واجب یا مستحب، واجب است یا خیر؟۲۳۸س   

غسل واجب نیست ج: استقبال قبله در وقت . 

: آیا غسل کردن با غُساله حدث اکبر با توجه به قلیل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل، صحیح است؟۲۳۵س   

 .ج: در فرض مرقوم، غسل کردن با آن مانعی ندارد

را تمام : اگر از کسی که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آیا باید دوباره غسل نماید یا آنکه غسل ۲۳۴س 

 کند و وضو بگیرد؟

رساند و الزم نیست که غسل را از نو شروع کند، ولی چنین غسلی ج: حدث اصغر در اثنای غسل به صحّت غسل ضرر نمی
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کندکفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی . 

کند، بدون شهوت و اراده از انسان از بول مشاهده می : اگر رطوبت غلیظی که شبیه منی است و انسان آن را بعد۲۳9س 

 خارج شود، آیا حکم منی را دارد؟

های ج: حکم منی بر آن مترتب نیست، مگر این که یقین به منی بودن آن حاصل شود یا این که هنگام خروج، عالمت

 .شرعی منی را داشته باشد

های دیگر ر ذمّه او باشد، آیا یک غسل، کفایت از غسل: کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب ب۲۳7س 

کند؟می  

کند و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به نیت آن غسل کند، از ج: اگر به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد، کفایت می

کند. اگر چه احتیاط این است که همه آنها را نیّت نمایدبقیه غسلها هم کفایت می . 

کنند؟از غسل جنابت، آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می: غیر ۲۳۳س   

کنندج: کفایت نمی . 

: به نظر شریف جنابعالی آیا در غسل جنابت جریان آب بر بدن شرط است؟۲۳3س   

 .ج: مالک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست

یابد و یا وقت برای غسل را جنب کند، آبی برای غسل کردن نمی داند اگر با نزدیکی با همسرش خود: کسی که می۲3۰س 

تواند با همسرش نزدیکی نماید؟و نماز ندارد، آیا می  

تواند با همسرش نزدیکی کندج: در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تیمم داشته باشد، می . 

است یا این که باید بین طرف راست و چپ : آیا در غسل جنابت مراعات ترتیب بین سر و سایر اعضای بدن کافی ۲3۲س 



 

75 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 بدن هم ترتیب رعایت شود؟

 .ج: ترتیب بین دو طرف بدن نیز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ باید مراعات شود

: آیا هنگام غسل ترتیبی مانعی دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نیت غسل ترتیبی نموده و آن را بجا آورم؟۲3۱س   

ا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. کیفیت غسل ترتیبی به این ج: شستن پشت و ی

صورت است که بعد از تطهیر بدن باید نیت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس طرف راست بدن و در مرحله 

 .سوم طرف چپ بدن باید شسته شود

راف موهایش را هم بشوید؟ و آیا با توجه به این که آب به تمام پوست سر : آیا بر زن واجب است هنگام غسل، اط۲3۸س 

شود؟رسیده است، نرسیدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطالن غسل می  

 .ج: بنا بر احتیاط واجب، باید تمام مو شسته شود

 احکام غسل باطل

آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده : کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت ۲3۵س 

های سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و روزه

اش چیست؟گذشته  

جنب دانسته ج: قضای نمازهایی که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنین قضای روزه هم در صورتی که می

 .است، ولی جاهل به وجوب غسل بر جنب برای روزه گرفتن بوده، بر او واجب است

کرده که بر اثر آن از او منی خارج : جوانی بر اثر نادانی قبل از چهارده سالگی و بعد از آن، اقدام به استمناء می۲3۴س 
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ز و روزه غسل کند، تکلیف او چیست؟ آیا برای شود و باید برای نمادانسته که خروج منی باعث جنابت میشده، ولی نمیمی

های او از گذشته تا حال که در شده، غسل بر او واجب است؟ آیا نماز و روزهکرده و منی از او خارج میمدتی که استمناء می

 حال جنابت انجام گرفته باطل بوده و قضای آنها واجب است؟

کرده است یک غسل جنابت کافی است، و باید همه نمازهایی را که ج: برای هرچند بار خروج منی اگر تا به حال غسل ن

های ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضوع یقین دارد در حال جنابت خوانده است، قضا نماید. و اگر این عمل در شب

دانسته که ده و نمیهای او قضا ندارد و محکوم به صحّت است. ولی اگر عالم به خروج منی و جنابت بوجنابت بوده، روزه

 .برای صحّت روزه، غسل بر او واجب است، باید روزه همه روزهایی را که در حال جنابت گرفته است قضا نماید

دهد، با توجه به جهل او به این مسأله، طور باطل و اشتباه انجام می: شخصی که بعد از جنابت، غسل خود را به۲39س 

ند، چه حکمی دارند؟خوانمازهایی را که با این غسل می  

 .ج: نماز با غسل باطل، باطل است و باید اعاده یا قضا شود

های واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام شک کردم که آیا ترتیب را رعایت : به قصد انجام یکی از غسل۲37س 

در کارم متحیّر هستم، آیا قضای  دادم که نیّت ترتیب کافی است، دوباره غسل نکردم. اکنونام یا نه، و چون احتمال میکرده

ام، واجب است؟همه نمازهایی که خوانده  

اید، چیزی بر دهید و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحّت غسل معتبر است بودهج: اگر احتمال صحّت غسل را می

 .عهده شما نیست. بله، اگر یقین به بطالن غسل پیدا کنید، قضای همه نمازها بر شما واجب است

ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را داده: من غسل جنابت را به این ترتیب انجام می۲3۳س 

ام چه حکمی دارند؟ام، نماز و روزهشستم. در سؤال و تحقیق در این زمینه هم کوتاهی کردهمی  



 

77 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

ایی که با چنین غسلی خوانده شده، باطل و شود. لذا نمازهج: غسل به کیفیت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمی

اید و بقای شما بر جنابت، صورت مذکور بودهها با فرض اینکه معتقد به صحّت غسل بهقضای آنها واجب است. ولی روزه

 .عمدی نبوده است، محکوم به صحّت است

هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟: آیا خواندن سوره۲33س   

ها است، ولی خواندن سایر آیات از این کارهایی که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آیات سجده این سوره ج: از جمله

ها اشکال نداردسوره . 

 احکام تیمم

: اگر چیزهایی مثل خاک، گچ، سنگ که تیمم بر آنها صحیح است، به دیوار چسبیده باشند، آیا تیمم بر آنها صحیح ۱۰۰س 

ید بر روی زمین باشند؟است یا آنکه حتماً با  

 .ج: در صحّت تیمم، بودن آنها بر روی زمین شرط نیست

: در صورتی که جنب بر اثر عدم امکان رسیدن به حمام، چند روزی جنابتش استمرار داشته باشد، اگر بعد از نمازی ۱۰۲س 

باید دوباره تیمم بدل از غسل نماید؟  که با تیمم بدل از غسل خوانده است، حدث اصغری از او سر بزند، آیا برای نماز بعدی

کند، و برای نمازهای بعدی از جهت حدث اصغر وضو یا تیمم واجب یا آنکه همان تیمم اول از جهت جنابت کفایت می

 است؟

طور صحیح تیمم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زمانی که عذرِ ج: شخص جنب پس از آن که به

مجوّز تیمم برطرف نشده است، بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل نماید و شرعیِ 
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 .وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن نماید

آن داخل مسجد شدن جایز  : آیا تیمم بدل از غسل همان احکام قطعی و ثابت غسل را دارد؟ به این معنی که آیا با۱۰۱س 

 است؟

 .ج: ترتیب همه آثار شرعی غسل بر تیمم بدل از غسل جایز است، مگر این که تیمم بدل از غسل به علت تنگی وقت باشد

تواند به این دلیل : شخصی که از مجروحین جنگی است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار خود نیست، آیا می۱۰۸س 

ای او کمی مشقت دارد، برای انجام اعمال مستحبی مانند غسل جمعه و زیارت و غیر آنها تیمم بدل از که حمام رفتن بر

 غسل نماید؟

ج: صحّت تیمم بدل از غسل برای اعمالی که مشروط به طهارت نیست، مانند زیارت محل اشکال است، ولی انجام آن 

طلوبیت اشکال نداردهای مستحبی در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مبجای غسل . 

: کسی که فاقد آب است و یا استعمال آب برایش ضرر دارد، آیا در صورت تیمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد ۱۰۵س 

 شدن و خواندن نماز جماعت برای او جایز است؟ قرائت قرآن کریم چه حکمی دارد؟

نجام همه اعمال مشروط به طهارت برای او جایز استج: تا زمانی که عذر مجوّز تیمم باقی است و تیمم او باطل نشده، ا . 

آورد ولی لباس خود را مرطوب شود و بعد از بیداری چیزی به یاد نمی: رطوبتی از انسان در حال خواب خارج می۱۰۴س 

ونه نیت شود. وظیفه انسان در این حالت چیست؟ چگبیند و وقت هم برای به یاد آوردن ندارد زیرا نماز صبح او قضا میمی

باره چیست؟تیمم بدل از غسل نماید؟ حکم اصلی در این  

داند که محتلم شده، جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگی وقت باید بعد از تطهیر بدنش تیمم نموده و ج: اگر می

جاری نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نماید، ولی در صورت شک در احتالم و جنابت، حکم جنابت بر آن 
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شودنمی . 

: شخصی که چندین شب متوالی جنب شده، با توجه به این که در حدیث شریف آمده است که چند روز متوالی ۱۰9س 

کند، چه تکلیفی دارد؟حمام رفتن انسان را ضعیف می  

 .ج: غسل بر او واجب است، مگر این که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد که در این صورت باید تیمم کند

های متعدد منی طوری که از من چند دفعه بدون اختیار در نوبتبرم، به: من در یک وضعیت غیرطبیعی به سر می۱۰7س 

شود که خروج آن همراه با لذت نیست. وظیفه من درباره هر نماز چیست؟خارج می  

ز تطهیر بدن با تیمم نماز بخوانیدج: اگر غسل کردن برای هر نماز ضرر دارد و یا تکلیفِ خیلی دشواری بر شماست، بعد ا . 

شود، : کسی که غسل جنابت را برای نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد این که اگر غسل کند، مریض می۱۰۳س 

 تیمم کرده است، چه حکمی دارد؟

 .ج: اگر به اعتقاد او غسل برایش ضرر دارد، تیمم اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است

ت تیمم چگونه است؟ آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟: کیفی۱۰3س   

ج: تیمم بدین ترتیب است: ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است بزند و آن 

کف دست چپ را بر  روید تا ابروها و باالی بینی بکشد، و سپسرا به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می

تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد و احتیاط واجب این است که بار دیگر دستها 

را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد. این ترتیب 

 .در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است

: تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آنها و آجر چه حکمی دارد؟۱۲۰س   
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ج: تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک، صحیح است. و بعید نیست، تیمم بر گچ و آهک 

 .پخته و آجر و امثال آنها هم صحیح باشد

باشد، آیا اعضاء تیمم )پیشانی و پشت دستها( هم باید پاک  شود باید پاکاید چیزی که بر آن تیمم می: فرموده۱۲۲س 

 باشند؟

ج: احتیاط آن است که در صورت امکان، پیشانی و پشت دستها پاک باشند و اگر فردی نتواند محل تیمم را تطهیر کند، 

 .بدون آن تیمم نماید؛ هرچند بعید نیست که طهارت در هر صورت شرط نباشد

ای دارد؟د وضو بگیرد و تیمم هم برای او امکان نداشته باشد، چه وظیفه: اگر انسان نتوان۱۲۱س   

ج: اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگیرد و تیمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتیاط باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم 

 .بخواند و سپس با وضو یا تیمم قضا کند

شود. حتی در صورت کنم پوست بدنم خشک میطوری که هرگاه غسل میبهام، : من به بیماری پوستی مبتال شده۱۲۸س 

آید. بنا بر این مجبورم روغن به پوستم بمالم، در نتیجه هنگام وضو شستن دست و صورتم هم این خشکی به وجود می

کنم؟شوم. آیا جایز است در نمازهای صبح به جای وضو تیمم خصوص برای نماز صبح با مشکالتی مواجه میبه  

ج: اگر استعمال آب برای شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحیح نیست، و باید به جای آن تیمم کنید. و اگر ضرر ندارد و 

توانید روغن را پاک نموده و روغن مذکور مانع از رسیدن آب به اعضای وضو نباشد، باید وضو بگیرید و اگر مانع است و می

رسدوبت به تیمم نمیوضو بگیرید و سپس روغن بزنید، ن . 

شود که وقت : شخصی به خاطر تنگی وقت، نمازش را با تیمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز برای او آشکار می۱۲۵س 

 برای وضو داشته است. نماز او چه حکمی دارد؟
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 .ج: اعاده آن نماز بر او واجب است

دارد و نه مکانی برای استحمام، وقتی در ماه مبارک رمضان کنیم که نه حمام : ما در منطقه سردسیری زندگی می۱۲۴س 

شویم، با توجه به این که غسل کردن جوانان در نیمه شب در برابر مردم با آب مشک یا به حالت جنابت از خواب بیدار می

ست؟ در شود و آب هم در آن وقت سرد است، تکلیف ما برای روزه فردا چیست؟ آیا تیمم جایز احوض عیب شمرده می

 صورتی که غسل نکند، افطار کردن روزه آن روز چه حکمی دارد؟

شود، بلکه مادامی که غسل، ج: مجرد مشقّت یا عیب شمرده شدن اغتسال جوانان در نیمه شب، عذر شرعی محسوب نمی

یا ضرر حرجی و موجب ضرر برای مکلّف نشود، غسل کردن به هر صورتی که امکان دارد واجب است، و در صورت حرج 

اش صحیح است، و اگر تیمم نکند باید قبل از طلوع فجر تیمم کند و با تیمم بدل از غسل جنابت پیش از طلوع فجر روزه

باشداش باطل است، ولی امساک در طول روز بر او واجب میروزه . 

 احکام بانوان

توانم عادت شوم؟ آیا میاز سادات محسوب می : مادرم از ذریّه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( است. آیا من نیز۱۲9س 

ام را تا شصت سالگی، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟ماهیانه  

الشرایط دیگر مراجعه توانند در این مسأله به مجتهد جامعج: تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می

 .نمایند

دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفی دارد؟که به خاطر نذر روزه روز معیّنی روزه: اگر زنی ۱۲7س   

شود و قضای آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب استاش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل میج: روزه . 
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ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون ین که آن لکهبیند، با توجه به اهایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می: لکه۱۲۳س 

 مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟

های زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن صورت لکهج: اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به

استها محکوم به حیض است، و تشخیص این موضوع به عهده زنلکه . 

وگیری از عادت ماهیانه به وسیله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟: جل۱۲3س   

 .ج: اشکال ندارد

ریزی کمی مبتال شود ولی باعث سقط حمل او نگردد، آیا غسل بر او واجب : اگر زنی در ایام بارداری به خون۱۱۰س 

شود یا خیر؟ وظیفه او چیست؟می  

یند اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد، و یا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه بج: خونی که زن در ایام بارداری می

 .در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است و اال استحاضه خواهد بود

: زنی دارای عادت ماهیانه معیّنی مثالً هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگیری از حاملگی، هر بار دوازده ۱۱۲س 

بیند خون حیض است یا استحاضه؟بیند. آیا خونی که از روز هفتم به بعد میخون می روز  

بیند خون حیض است و باقی استحاضه خواهد بودج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونی که در ایام عادت می . 

السالم( شود؟زادگان )علیهم : آیا جایز است زنی که در حال حیض و یا نفاس است داخل حرم امام۱۱۱س   

 .ج: جایز است

: زنی که عمل کورتاژ )سقط جنین( را انجام داده، در حال نفاس است یا خیر؟۱۱۸س   

صورت علقه باشد اگر خونی را مشاهده کرد، محکوم به نفاس استج: بعد از سقط جنین ولو به . 
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یست؟بیند، چه حکمی دارد؟ و وظیفه شرعی او چ: خونی که زن در سن یائسگی می۱۱۵س   

 .ج: محکوم به استحاضه است

هایی که از این های ناخواسته، استفاده از داروهای ضد حاملگی است. زن: یکی از راههای جلوگیری از حاملگی۱۱۴س 

ها چه حکمی دارد؟کنند. این لکههای خونی را در ایام عادت و غیر آن مشاهده میکنند لکهداروها استفاده می  

اجد شرایط شرعی حیض نباشد، حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه استها وج: اگر این لکه . 

 احکام اموات

 قسمت اول

تواند امور میت : آیا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است یا هر یک از زن و مرد می۱۱9س 

 دیگر را انجام دهد؟

شرط است و در صورتی که غسل دادن میّت به وسیله همجنس او امکان  ج: همجنس بودن با میّت فقط در غسل دادن او

دارد، غسل دادن به وسیله غیر همجنس صحیح نیست و غسل میّت باطل است. ولی در تکفین و تدفین همجنس بودن 

 .شرط نیست

ی نداشته و چند دهند. گاهی میّت وص: امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکونی غسل می۱۱7س 

 فرزند صغیر دارد. نظر مبارک راجع به این موارد چیست؟

ج: تصرّفات مورد نیاز برای تجهیز میّت از قبیل غسل و کفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولی صغیر نیست و 
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شوداشکال از جهت وجود فرزندان صغیر ایجاد نمی . 

ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی دارد، آیا باید منتظر ماند تا خون، : شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ۱۱۳س 

 خود به خود یا با وسائل پزشکی بند بیاید یا این که با وجود خونریزی جایز است اقدام به دفن او نمایند؟

منع آن ممکن باشد، ج: تطهیر بدن میّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است، و اگر انتظار برای توقف خونریزی یا 

 .واجب است

گذرد و مقبره او از بین رفته و تبدیل به میدان ای که حدود چهل یا پنجاه سال از دفن آن می: استخوان مرده۱۱3س 

ها برای دیدن آنها اشکال عمومی گردیده است، در اثر کندن نهری در آن میدان ظاهر شده است. آیا لمس کردن استخوان

ها نجس هستند؟ندارد؟ آیا استخوا  

: آیا ۱۸۰ج: استخوان میّت مسلمانی که غسل داده شده است، نجس نیست؛ ولی دفن مجدّد آن زیر خاک واجب است. س 

 برای انسان جایز است که پدر یا مادر و یا یکی از بستگان خود را در کفنی که برای خودش خریده است، کفن کند؟

 .ج: اشکال ندارد

رای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب و بعضی از اعضای مرده را از جسد : یک تیم پزشکی ب۱۸۲س 

او جدا سازند و بعد از گذشت یک روز از انجام آزمایشها و مطالعات، اقدام به دفن آن کنند. امیدواریم لطف نموده به سؤاالت 

 :زیر پاسخ فرمایید

شود از مسلمانان هستند، اقدام به این کار برای ما ن آزمایشها بر روی آنها اعمال میآیا با توجه به این که امواتی که ای .۲

 جایز است؟

 آیا دفن قلب و بعضی از اعضای جسد جدای از بدن میّت جایز است؟ .۱
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ء با بدن کند، دفن آن اعضاآیا با توجه به این که دفن جداگانه قلب و بعضی از اعضا مشکالت فراوانی برای ما ایجاد می .۸

 میّت دیگر جایز است یا خیر؟

ج: در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن محتاج است، و یا شناسایی نوعی 

کند، متوقف بر تشریح باشد، تشریح جسد میّت جایز است، لکن الزم است تا آنجا که بیماری که حیات مردم را تهدید می

اند، از جسد غیر مسلمان امکان دارد، از جسد مسلم استفاده نشود. حکم شرعی اعضایی که از جسد مسلمان جدا شده استفاده

 .این است که با بدن دفن شوند، و اگر امکان نداشت، دفن جداگانه آنها اشکال ندارد

هنگام قرائت قرآن کریم، : اگر شخصی برای خودش کفنی بخرد و همیشه در وقت نمازهای واجب یا مستحب یا ۱۸۱س 

آن را پهن نموده و روی آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن به عنوان کفن استفاده کند. آیا این عمل جایز است؟ آیا 

از نظر اسالم صحیح است که انسان کفنی را برای خود بخرد و بر آن آیات قرآنی بنویسد و از آن فقط هنگام تکفین استفاده 

 نماید؟

: موارد مذکور اشکال نداردج . 

گردد، کشف شده است. این : اخیراً جنازه زنی در یک قبر قدیمی که تاریخ آن به حدود هفتصد سال پیش بر می۱۸۸س 

های جنازه مشتمل بر اسکلت استخوانی عظیم کامل و سالمی است که بر جمجمه آن مقداری مو وجود دارد. به استناد گفته

اند، جنازه متعلّق به یک زن مسلمان است. آیا جایز است این اسکلت استخوانی بزرگ ن را کشف کردهباستان شناسانی که آ

و مشخص را از طرف موزه علوم طبیعی )بعد از بازسازی شکل قبر و قراردادن جنازه در آن( در معرض بازدید قرار داد تا 

وشتن آیات و احادیث مناسب باعث تذکر و موعظه دیدار موجب عبرت بازدید کنندگان از موزه علوم طبیعی گردد و یا با ن

 کنندگان شود؟
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 .ج: اگر ثابت شود که اسکلتِ استخوانی، متعلّق به بدن میّت مسلمان است، دفن فوری آن واجب است

: گورستانی در روستایی وجود دارد که ملک خاص کسی نیست و وقف هم نشده است، آیا جایز است اهالی این ۱۸۵س 

از دفن اموات شهر یا روستاهای دیگر یا میتی که وصیت کرده در آن قبرستان دفن شود، جلوگیری کنند؟روستا   

توانند از دفن اموات دیگران در ج: اگر قبرستان عمومی مزبور ملک خاص کسی یا وقف خاص اهالی آن روستا نباشد، نمی

شود، واجب است طبق وصیت عمل شود آن قبرستان جلوگیری کنند و اگر شخصی وصیت کرده است در آن دفن . 

« آللی االخبار»: روایاتی وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است، مانند روایاتی که در کتاب ۱۸۴س 

چنین « آللی االَخبار»ذکر شده است، آیا این استحباب مخصوص روز دفن میّت است یا اطالق دارد، چنانچه نظر مؤلف 

باره چیست؟ابعالی در ایناست؟ نظر جن  

 .ج: پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نیز به قصد رجاء اشکال ندارد

کنند؟ آیا دفن میّت در شب حرام است؟: چرا میّت را شب دفن نمی۱۸9س   

 .ج: دفن میّت در شب اشکال ندارد

ل و کفن او را به قبرستان آوردند، ولی هنگام دفن : شخصی بر اثر تصادف ماشین فوت کرده است، پس از غس۱۸7س 

 متوجه شدند که تابوت و کفن آغشته به خونی است که از او جریان دارد، آیا عوض کردن کفن او در این حالت واجب است؟

ج: اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده است یا بریدن و یا عوض کردن آن امکان داشته باشد، آن کار 

 .واجب است، ولی اگر امکان ندارد، دفن میّت به همان صورت جایز است

: اگر سه ماه از دفن آن میّت با کفن آغشته به خون بگذرد، آیا نبش قبر در این حالت جایز است؟۱۸۳س   

 .ج: نبش قبر در فرض سؤال جایز نیست
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کنیم به سه سؤال زیر پاسخ فرمایید: از حضرتعالی تقاضا می۱۸3س  . 

ای هنگام وضع حمل از دنیا برود، جنین موجود در رحم زن در موارد زیر چه حکمی دارداگر زن حامله .۲ : 

الف: اگر روح به تازگی در او دمیده شده باشد )سه ماه یا بیشتر(، با توجه به این که احتمال مرگ جنین در صورت خارج 

 کردن آن از رحم مادر بسیار زیاد است؟

ماه یا بیشتر باشد؟ ب: اگر عمر جنین هفت  

 ج: اگر جنین در رحم مادر مرده باشد؟

 اگر زن حامله هنگام وضع حمل بمیرد، آیا بررسی کامل مرگ و زندگی جنین بر دیگران واجب است؟ .۱

اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصی بر خالف متعارف با وجود زنده بودن  .۸

باره چیست؟تور دفن مادر با جنین را بدهد، نظر شما در اینجنین دس  

ج: اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد، خارج کردن آن از شکم مادر 

، زنده باشد و واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. ولی اگر روح در او دمیده شده و در شکم مادرش که از دنیا رفته است

احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است که سریعاً او را از شکم مادر خارج 

کنند، و تا وقتی که موت جنین در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه 

دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن  مادرش دفن شد و حتی بعد از

جنین زنده از شکم مادر نمایند. همچنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر این 

ای که در رحم دفن زن حامله با جنین زندهاست که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان جنین حفظ شود، و اگر کسی بگوید 

او وجود دارد جایز است و دیگران به گمان صحّت نظر او اقدام به دفن نمایند و این کار منجر به مرگ بچه در داخل قبر 
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شود، پرداختن دیه بر کسی که مباشر دفن بوده، واجب است، مگر این که مرگ جنین مستند به گفته آن شخص باشد که در 

صورت دیه بر او واجب است این . 

کنیم حکم صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا می: شهرداری برای استفاده بهینه از زمین، دستور داده است قبرها به۱۵۰س 

 .شرعی آن را بیان فرمایید

مسلمان ج: جایز است که قبور مسلمانان در چندین طبقه ساخته شود، به شرطی که این کار سبب نبش قبر و هتک حرمت 

 .نشود

 قسمت دوم

: کودکی در چاه سقوط کرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج کردن بدن او است، حکم آن چیست؟۱۵۲س   

شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملک شخصی کسی نباشد و یا ج: جسد کودک در همان چاه به حال خود رها می

د، تعطیل کردن چاه و بستن آن واجب استمالک آن به مسدود کردن آن راضی باش . 

صورت سنتی آن فقط در عزاداری ائمه اطهار )علیهم زنی و زنجیرزنی به: در منطقه ما مرسوم است که مراسم سینه۱۵۱س 

 شود. آیا برپایی این مراسم به خاطر در گذشت افرادی از نیروهای بسیج و یا ازالسالم( و شهدا و بزرگان دینی برگزار می

اند، جایز است؟کسانی که به نحوی به حکومت اسالمی و این ملت مسلمان خدمات کرده  

 .ج: این عمل اشکال ندارد

: با توجه به اینکه رفتن به قبرستان در شب مکروه است، اگر کسی با این اعتقاد که شبانه به قبرستان رفتن عامل ۱۵۸س 

ود، چه حکمی دارد؟مؤثری در تربیت اسالمی است، شبانه به قبرستان بر  
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 .ج: اشکال ندارد

: آیا شرکت در تشیع جنازه و حمل آن برای زنان جایز است؟۱۵۵س   

 .ج: اشکال ندارد

: در میان بعضی از عشایر معمول است که هنگام مرگ بعضی از اشخاص، با قرض، اقدام به خرید تعداد زیادی ۱۵۴س 

نمایند، اطعام کنند. این کار باعث ضرر فراوانی به آنها داری شرکت میکنند تا همه کسانی را که در مراسم عزاگوسفند می

شود، آیا تحمل این ضررها برای حفظ عادات و رسوم جایز است؟می  

ج: اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضایت آنها باشد، جایز است. ولی اگر این کار موجب بروز مشکالت و ضررهای 

طور کلّی در این اب شود و اگر انفاق از اموال میّت صورت بگیرد، بستگی به نحوه وصیت او دارد و بهشود از آن اجتنمالی می

شود پرهیز گرددگونه امور باید از اسراف و زیاده روی که موجب تضییع نعم الهی می . 

را دارد؟ای بر اثر انفجار مین کشته شود، آیا احکام شهید : اگر در زمان حاضر، شخصی در منطقه۱۵9س   

 .ج: سقوطِ تکلیف غسل و کفن شهید از احکام اختصاصی شهیدی است که در میدان جنگ کشته شود

هایی کنند، گاهی با کمین: برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در محورهای شهرهای مرزی رفت و آمد می۱۵7س 

گردد. شوند که گاهی منجر به شهادت آنان میاجه میشود، موکه از طرف بعضی از عناصر ضد انقالب اسالمی گذاشته می

شود؟آیا غسل یا تیمم این شهدای عزیز واجب است یا این که آنجا میدان جنگ محسوب می  

ج: اگر آن محورها و منطقه مزبور میدان جنگ بین گروه حق و گروه باطل و یاغی باشد، افرادی که از گروه حق در آنجا به 

شهید را دارندرسند، حکم شهادت می . 

: آیا کسی که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست، جایز است امامت نماز میّت بر جنازه یکی از مؤمنین را ۱۵۳س 
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دار شود؟عهده  

ج: بعید نیست که شرایط معتبر در جماعت و امامت جماعت در سایر نمازها در نماز میّت شرط نباشد، هرچند احوط این است 

در نماز میّت هم رعایت شودکه آن شرایط  . 

: اگر مؤمنی در جایی از جهان در راه اجرای احکام اسالمی یا در تظاهرات و یا در راه اجرای فقه جعفری کشته ۱۵3س 

شود؟شود، آیا شهید محسوب می  

هنگام  ج: چنین شهیدی اجر و ثواب شهید را دارد، ولی احکام تجهیز شهید اختصاص به کسی دارد که در میدان جنگ،

 .درگیری و در معرکه نبرد به شهادت رسیده باشد

: اگر مسلمانی بر اساس قانون و تأیید قوه قضائیه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود و حکم اعدام ۱۴۰س 

 :درباره او اجرا گردد

شود؟آیا نماز میّت بر او خوانده می .۲  

شود، یبت خوانی برای اهل بیت )علیهم السالم( که برای او برگزار میشرکت در مجلس عزا و قرائت قرآن کریم و مص .۱

 چه حکمی دارد؟

ج: مسلمانی که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده است، حکم سایر مسلمانان را دارد و همه احکام و آداب اسالمی میّت در 

 .مورد او هم جاری است

شود؟است و از بدن انسان زنده جدا شده، موجب غسل مسّ میّت می: آیا مسّ کردن استخوانی که همراه با گوشت ۱۴۲س   

 .ج: دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد

شود؟: آیا دست زدن به عضوی که از بدن انسان، مرده، جدا شده، غسل مسّ میت واجب می۱۴۱س   
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د شدن و پیش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن ج: دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده، پس از سر

 .مرده است

: آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟۱۴۸س   

طوری که کف پای او به جانب ج: شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به

اند و احتیاط در عمل را برخود محتضر در صورتی که قادر باشد و بر دیگران، واجب دانسته قبله باشد. بسیاری از فقهاء این

 .انجام آن ترک نشود

های لثه هم همراه آن کنده شود، آیا دست زدن به آنها موجب غسل : اگر هنگام کشیدن دندان مقداری از بافت۱۴۵س 

شود؟مسّ میّت می  

شودج: مس آن موجب غسل مس میت نمی . 

: آیا بر شهید مسلمانی که با لباسش دفن شده است، احکام مسّ میّت مترتب است؟۱۴۴س   

شودج: با مسّ شهیدی که تغسیل و تکفین در حق او ساقط است، غسل مسّ میّت واجب نمی . 

اند : اینجانب دانشجوی رشته پزشکی هستم. گاهی هنگام تشریح مجبور به مسّ جسد کسانیکه از دنیا رفته۱۴9س 

گویند که این اند، یا خیر؟ ولی مسئولین میدانیم که آن اموات مسلمان هستند یا خیر، و غسل داده شدهشویم و نمیمی

اند. با توجه به این مطالب امیدواریم وظیفه ما نسبت به نماز و غیر آن را بعد از مسّ آن اجساد بیان اجساد غسل داده شده

شود یا خیر؟ذکر شد، غسل بر ما واجب می فرمایید، و اینکه آیا بر اساس آنچه  

ج: اگر غسل دادن میّت، احراز نشود و شما در آن شک داشته باشید، با مسّ جسد یا اجزاء آن، غسل مسّ میّت بر شما واجب 

شود، و نماز بدون غسل مسّ میّت صحیح نیست. ولی اگر اصل غسل میّت احراز شود با مسّ جسد یا بعضی از اجزای می



 

92 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

شود، حتی اگر در صحّت غسل آن میّت شک داشته باشیدغسل مسّ میّت واجب نمیآن،  . 

: شهیدی که نام و نشانی او معلوم نیست، با تعدادی از اطفال در یک قبر دفن شده است. بعد از مدتی شواهدی به ۱۴7س 

جهت حمل جسد شهید به شهر  دست آمد حاکی از این که آن شهید اهل شهری که در آن دفن شده، نیست. آیا نبش قبر او

 خودش جایز است؟

 .ج: اگر بر اساس موازین و احکام شرعی دفن گردیده، نبش قبر وی جایز نیست

: اگر آگاهی از داخل قبر و تصویر برداری تلویزیونی از آنچه در آن است، بدون کندن و خاکبرداری، ممکن باشد، آیا ۱۴۳س 

؟کند یا خیربر این عمل نبش قبر صدق می  

ج: بر تصویربرداری از بدن میتی که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه، عنوان نبش قبر 

کندصدق نمی . 

ها، خراب نماید آیا این عمل جایز است؟ ثانیاً: های اطراف قبرستان را برای توسعه کوچه: شهرداری قصد دارد مقبره۱۴3س 

ی آن اموات و دفن آنها در مکانی دیگر جایز است؟هاآیا خارج کردن استخوان  

ها باشد، و در صورت وقوع نبش قبر و آشکار ج: تخریب قبور مومنین و نبش آنها جایز نیست، حتی اگر برای تعریض کوچه

اند، واجب است دوباره دفن شوندهای آن که هنوز پوسیده نشدهشدن بدن میّت مسلمان یا استخوان . 

ی بدون رعایت موازین شرعی اقدام به خراب کردن قبرستان مسلمانان کند، مسلمانهای دیگر در برابر او : اگر شخص۱9۰س 

 چه مسئولیتی دارند؟

باره نهی از منکر با رعایت شرایط و مراتب آن است، و اگر در اثر تخریب قبور استخوان بدن میت ج: وظیفه دیگران در این

دّداً دفن نمایندمسلمان ظاهر شود واجب است آن را مج . 
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ام که با کسب اجازه از اداره سال است که در قبرستان دفن شده است. اکنون به فکر افتاده ۸9: پدرم در حدود ۱9۲س 

باره الزم است؟اوقاف از آن قبر برای خودم استفاده کنم. آیا با توجه به وقفی بودن قبرستان، اجازه گرفتن از برادرانم در این  

ن از سایر ورثه میّت نسبت به قبری که زمین آن وقف عام برای دفن اموات شده، شرط نیست. ولی قبل از ج: اجازه گرفت

های میّت به خاک، نبش قبر برای دفن میّت دیگری در آن جایز نیستتبدیل استخوان . 

ضیح دهید؟ها و تبدیل آن به مراکز دیگر وجود دارد، تو: آیا راهی برای خراب کردن قبرستان مسلمان۱9۱س   

 .ج: تغییر و تبدیل قبرستان مسلمانان که برای دفن اموات مسلمین وقف شده، جایز نیست

: آیا نبش قبر و تبدیل قبرستانی که برای دفن اموات وقف گردیده، بعد از اخذ اجازه از مرجع تقلید جایز است؟۱9۸س   

موات جایز نیست، اجازه مرجع تقلید اثری ندارد. و اگر از ج: در مواردی که نبش قبر و تبدیلِ قبرستانِ وقف شده برای دفن ا

 .موارد استثناء باشد اشکال ندارد

: مردی در حدود بیست سال پیش فوت نموده، چندی پیش هم زنی در همان روستا از دنیا رفت، اشتباهاً قبر آن ۱9۵س 

چ اثری از جسد مرد مزبور وجود ندارد، وظیفه فعلی مرد را حفر و زن رادر آن دفن کردند، با توجه به این که در داخل قبر هی

 ما چیست؟

ج: در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال، دیگران هیچ تکلیفی ندارند و مجرد دفن میّت در قبر میّت دیگر موجب جواز نبش 

شودقبر برای انتقال جسد به قبر دیگر نمی . 

ادامه جاده سازی هستند، از طرفی هم نبش قبر اشکال شرعی دارد. : در وسط خیابانی، چهار قبر وجود دارد که مانع ۱9۴س 

 .امیدواریم برای این که شهرداری مرتکب عمل خالف شرعی نشود، وظیفه ما را بیان فرمایید
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ج: اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روی قبرها امکان دارد، یا احداث جاده با وجود قبرها 

 .ضروری و طبق قانون الزم باشد، احداث آن اشکال ندارد

 احکام نجاسات

: آیا خون پاک است؟۱99س   

 .ج: اگر از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است

: آیا خونی که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزای امام حسین )علیه السالم( از سر انسان جاری و به سر و ۱97س 

شود، پاک است یا خیر؟ت کنندگان در مراسم عزاداری پاشیده میصورت شرک  

 .ج: خون انسان در هر صورت نجس است

ماند، نجس است؟: آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می۱9۳س   

 .ج: اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد، پاک است

شود، چه حکمی دارد؟غ یافت می: لکه خونی که گاهی در تخم مر۱93س   

 .ج: محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است

: عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست خوار چه حکمی دارد؟۱7۰س   

ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولی عرق حیوانات دیگر نجاست خوار و همچنین عرق جنب از حرام بنا بر اقوی 

اجب این است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشودپاک است، لکن احتیاط و . 

ریزد، پاک : آیا قطرات آبی که از بدن میّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمین می۱7۲س 
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 هستند یا خیر؟

 .ج: تا زمانی که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میّت محکوم به نجاست است

شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟که گاهی از لبها، دستها و یا پاها جدا می : پوستی۱7۱س   

شود، محکوم به طهارت استهای بدن جدا میج: پوست نازکی که خود بخود از دستها، لبها، پاها و سایر قسمت . 

، آیا رطوبت بدن و های جنگ در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به کشتن خوک و خوردن آن شد: شخصی در جبهه۱7۸س 

 آب دهان وی محکوم به نجاست است؟

ج: عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس خورده، نجس نیست. ولی هر چیزی که با وجود رطوبت، با 

 .گوشت خوک برخورد کرده، محکوم به نجاست است

و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موی خوک شود کشی از قلم مو استفاده می: با توجه به این که در نقاشی و نقشه۱7۵س 

گیرد، استفاده خصوص مراکز تبلیغی و فرهنگی قرار میساخته شده و از کشورهای غیر اسالمی وارد و در دسترس همگان به

 از این قلم موها چه حکمی دارد؟

لی استفاده از آن در امری ج: موی خوک نجس است و استفاده از آن در اموری که مشروط به طهارت است، جایز نیست. و

که مشروط به طهارت نیست، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی خوک ساخته شده است یا خیر، استفاده از 

 .آن حتی در اموری هم که مشروط به طهارت است، اشکال ندارد

؟ حکم آن از جهت طهارت و نجاست شود حالل است: آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می۱7۴س 

 چیست؟

 .ج: تا تذکیه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولی از نظر طهارت، اگر یقین به عدم تذکیه نباشد پاک است
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: در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بالد غیر اسالمی تهیه شده، نظر مبارک را مرقوم فرمایید۱79س  . 

حیوان ذبح اسالمی شده، پاک است و اگر یقین دارید که ذبح اسالمی نشده، محکوم به نجاست  ج: اگر احتمال دهید که

 .است

: اگر لباس جنب با منی نجس شود، اوالً: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ ثانیاً: آیا جایز است جنب ۱77س 

هایش را به کسی که باید نجس بودن لباسهای خود را برای آب کشیدن به کس دیگری بدهد؟ آیا شخص محتلم لباس

خواهد آنها را بشوید، اطالع دهد؟می  

کند. و آگاه کردن کسی که لباس را ج: منی نجس است و اگر با رطوبت مسریه با چیزی برخورد نماید، آن را نجس می

تواند آثار طهارت بر آن یشوید از نجاست لباس، الزم نیست. ولی صاحب لباس تا یقین به طهارت آن حاصل نکند، نممی

 .مترتب سازد

دهد، آیا نجس است؟ شود که بوی منی میکنم که همراه آن مایعی خارج می: اینجانب پس از بول، استبراء می۱7۳س 

 وظیفه من نسبت به نماز چیست؟

ی ندارد و پاک استج: اگر به منی بودن آن یقین ندارید و خروج آن همراه با عالمتهای شرعی خروج منی نیست، حکم من . 

: آیا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند کالغ و زاغ و عقاب و طوطی نجس است؟۱73س   

 .ج: فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست

های عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا مدفوع حیوانات حالل : در رساله۱۳۰س 

و مرغ نجس است یا خیر؟ گوشت مانند، گاو، گوسفند  

 .ج: مدفوع حیوانات حالل گوشت از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است
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: اگر نجاستی در اطراف یا داخل کاسه دستشویی باشد و آن جا با آب کر یا قلیل شسته شود ولی عین نجاست باقی ۱۳۲س 

یست و آن آب به آنجا رسیده، پاک است یا نجس؟بماند، آیا آن قسمتی که عین نجاست در آن ن  

 .ج: مکانی که به آن آب نجس نرسیده باشد، محکوم به طهارت است

های میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان واجب است؟: آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه۱۳۱س   

 .ج: اطالع دادن در غیر از خوردنی و آشامیدنی و ظرفهای غذا، الزم نیست

: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟۱۳۸ س  

ج: چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آنها تر 

بر اثر مالقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکی برخورد  کند، و باز این چیزی کهباشد، آن چیز پاک را نجس می

کندکند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با مالقات خود نجس نمینماید، بنا بر احتیاط واجب آن را نجس می . 

از وضو  : آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذکی ساخته شد، همیشه واجب است که پاها قبل۱۳۵س 

گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر ای میشسته شوند؟ عده

باره چیست؟کند. نظر جنابعالی در اینکفشی به مقدار کم یا زیاد، عرق می  

های مذکور عرق پا در کفشج: اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و احراز شود که 

کرده، شستن پاها برای نماز واجب است، ولی در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانی که کفش از 

 .پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است

کودکانی که  مانده غذایش چه حکمی دارد؟تر، آب دهان و باقیکند، دست: کودکی که همیشه خود را نجس می۱۳۴س 

گذارند، چه حکمی دارند؟تر خود را بر پاهایشان میدست  
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شودج: تا زمانی که یقین به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکی می . 

: من مبتال به بیماری لثه هستم و طبق دستور پزشک باید همیشه آن را مالش دهم، این کار باعث سیاهی بعضی از ۱۳9س 

گذارم مثل این که خونی در داخل آن جمع شده باشد. هنگامی که دستمال کاغذی روی آن میشود ام میهای لثهقسمت

ماند و با کنم، ولی خون منجمد، مدت زمانی باقی میشود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب کر میرنگ دستمال قرمز می

ها رسیده و سپس از دهان خارج شده، آن قسمت رود. بعد از قطع آب کر، آیا آبی که وارد دهان شده و بهشستن از بین نمی

شود و محکوم به طهارت است؟محکوم به نجاست است یا این که جزء آب دهان محسوب می  

 .ج: محکوم به طهارت است، هرچند احتیاط اجتناب از آن است

پیدا کرده، نجس است یا  ام و با اجزای خون منجمد شده در لثه تماس: سؤال من این است که آیا غذایی که خورده۱۳7س 

ماند؟خیر؟ در صورت نجس شدن، آیا فضای دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقی می  

 .ج: غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای دهان پاک است

کنند و یا از جنین مرده ز او جدا می: مدتی است که شایع شده لوازم آرایشی را از ناف جنین که هنگام تولد ا۱۳۳س 

شود، آیا اینها نجس هستند؟سازند. ما گاهی از این لوازم استفاده کرده و حتی گاهی رژ لب خورده میمی  

ج: شایعه دلیل شرعی بر نجس بودن لوازم آرایشی نیست، و تا نجاست آنها از راه شرعی احراز نشود، استفاده از آنها اشکال 

 .ندارد

بینیم. وقتی ریزد که اگر به طشت نگاه کنیم آنها را میای هنگام شستن، پرزهای ریزی میاز هر لباس یا پارچه :۱۳3س 

شود. به علت که طشت پر از آب و متصل به آب شیر است، اگر لباس را داخل طشت فرو ببریم آب از اطراف آن سرازیر می

کنم. و یا ریزد، از آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر میه بیرون میوجود این تارها و پُرزهای ریز در آبی که از طشت ب
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ام حتی اگر خشک هم باشد ها را در آنجا در آوردهآورم، همه جاهایی را که لباسها را بیرون میهای نجس بچهوقتی لباس

تیاط الزم است؟اند. آیا این احکنم تارها و پُرزهای ریز در آنجا افتادهکشم زیرا فکر میآب می  

گیرد و کشی روی آن ریخته شده و سراسر آن را فرا میشود و آب لولهج: لباسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته می

شود شود، لباس و ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا شده و بر روی آب دیده میاز آن جدا شده و یا داخل آن جابجا می

شود پاک هستند، مگر این یزد، همگی پاک هستند. پُرزها یا غباری هم که از لباس نجس جدا میرو همراه آب به بیرون می

اند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس یا نجس بودن که یقین حاصل شود که از قسمت نجس جدا شده

 .محل آن، احتیاط الزم نیست

شود، چقدر است؟چیز دیگر می: مقدار رطوبتی که باعث سرایت از چیزی به ۱3۰س   

ج: مالک رطوبت مسریه این است که به مقداری باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم دیگر سرایت 

 .کند

های شود از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ الزم به تذکر است که اقلیتها داده میهایی که به خشکشویی: لباس۱3۲س 

دانیم که دهند و میها میهای خود را برای شستشو و اتو کردن به این خشکشویی( هم لباسدینی )یهود ونصاری و...

کنندها از مواد شیمیایی استفاده میها برای شستن لباسصاحبان این مکان . 

شود از قبل نجس نباشند، محکوم به طهارت هستند، و تماس آن با ها داده میهایی که به خشکشوییج: اگر لباس

شودهای دینی )اهل کتاب( باعث نجاست نمیهای پیروان اقلیتسلبا . 

 ها بهگردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشوییشود، پاک میهایی که با لباسشویی تمام اتوماتیک شسته می: آیا لباس۱3۱س 

از آب و کف پودر بر شود، مقداری این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشویی شسته می
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شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولی کف شیشه درب لباسشویی و نوار پالستیکی اطراف آن پاشیده می

ها را در سه نوبت پوشاند. در مراحل بعدی ماشین لباسشویی لباسطور کامل میپودر، درب و نوار پالستیکی اطراف آن را به

هایی که به این ترتیب شود، امیدواریم توضیح بفرمایید لباساز آن پس آب غساله بیرون کشیده می شوید وبا آب قلیل می

اند، پاک هستند یا خیر؟شسته شده  

های داخل ماشین ها و همه قسمتج: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویی به لباس

محکوم به طهارت است برسد و از آن جدا و خارج شود، . 

شود، ریخته شود و قطراتی از آن آب به لباس : اگر آب بر زمین یا در حوض یا حمامی که لباس در آن شسته می۱3۸س 

شود یا خیر؟ترشح کند، آیا لباس نجس می  

آن مکان پاک ج: وقتی که آب بر مکان یا زمین پاکی بریزد، ترشح ناشی از آن هم پاک است و اگر شک داشته باشیم که 

 .است یا نجس، باز هم ترشح آن، پاک است

شود، ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده میهای حمل زباله شهری در خیابان می: آبی که از ماشین۱3۵س 

 محکوم به طهارت است یا نجاست؟

آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده استج: آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر این که فردی یقین پیدا کند که آن  . 

شود، پاک است یا نجس؟ها جمع میهای موجود در خیابان: آیا آبهایی که در چاله۱3۴س   

 .ج: این آبها محکوم به طهارت هستند

 دهند،: رفت و آمدهای خانوادگی با اشخاصی که به طهارت و نجاست در خوردن و آشامیدن و مانند آن اهمیت نمی۱39س 

 چه حکمی دارد؟
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طور کلّی در مورد طهارت و نجاست، حکم دین اسالم این است که هر چیزی که یقین به نجاست آن نباشد، از نظر ج: به

 .شرعی محکوم به طهارت است

: استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی دارد؟۱37س   

 الف: طفل شیرخوار

غذاخورد و هم ب: طفلی که هم شیر می  

 ج: انسان بالغ

 .ج: در همه موارد پاک است

: مالقی شبهه محصوره چه حکمی دارد؟۱3۳س   

 .ج: اگر با بعضی از اطراف تماس پیدا کند، حکم متنجس را ندارد

: شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور اسالمی شده و مغازه اغذیه فروشی ۱33س 

و فروش مواد خوراکی است، هنگام فروش، ماده غذایی با بدن او که رطوبت مسریه دارد تماس پیدا دایر کرده و کار ا

شود؟کند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیاء جاری میمی  

با بدن او در تماس است، ج: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیاء نسبت به وی و چیزی که با وجود رطوبت 

شودجاری می . 

: اگر یکی از اعضای خانواده یا شخصی که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهمیت ندهد و ۸۰۰س 

طوری که شستن و آب کشیدن آنها ممکن نباشد، تکلیف اهل منزل باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود به

خصوص در نماز که پاکی شرط صحّت آن با این فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند، به دراین باره چیست؟ و
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 است؟ حکم شرعی در این مورد چیست؟

ج: تطهیر تمام خانه الزم نیست و برای صحّت نماز، پاک بودن لباس نمازگزار و محل گذاشتن پیشانی کافی است. نجاست 

شودیشتری بر انسان غیر از لزوم رعایت طهارت در نماز و خوردن و آشامیدن، نمیخانه و اثاثیه آن موجب اثبات تکلیف ب . 

 احکام مسکرات

: آیا مشروبات الکلی نجس است؟۸۰۲س   

کننده بنا بر احتیاط نجس استج: مشروبات مست . 

ی دارد؟کننده نیست، چه حکم: آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولی مست۸۰۱س   

 .ج: خوردن آن حرام است، ولی نجس نیست

شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک یا چند حبه انگور باشد، : گفته می۸۰۸س 

ماند، حرام است. آیا این سخن صحیح است؟آنچه بعد از جوشاندن باقی می  

طوری که آب انگور بر آن صدق نکند، حالل در آب غوره مستهلک شود، به های انگور بسیار کم باشد و آب آنج: اگر حبه

های انگور به تنهایی به وسیله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام استاست. ولی اگر حبه . 

خصوص داروهای نوشیدنی، عطرها بویژه : امروزه از الکل که در واقع مسکر است برای ساخت بسیاری از داروها به۸۰۵س 

کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و شوند، استفاده میهایی که از خارج وارد میاع ادکلنانو

دهید؟گیریهای دیگر از آنها را میاستفاده و بهره  

فروش و  کننده باشند، محکوم به طهارت هستند، و خرید وهایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مستج: الکل
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اند اشکال ندارداستعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده . 

: آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از ۸۰۴س 

است که قابل نوشیدن آنها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکی جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکی 

 هم هست، آیا نماز خواندن با لباسی که یک یا چند قطره از این الکل بر آن ریخته شده، جایز است؟

کننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که با ج: اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هر چند مست

ی به تطهیر ندارد. ولی اگر از الکل مایع باالصالة و بر حسب تشخیص اهل فن این الکل برخورد کرده صحیح است و احتیاج

کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده، موقوف بر تطهیر است؛ لیکن مست

 .استفاده از آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد

الکل در ماده  ٪۳یا  ٪۴که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر « کفیر»ای است به نام ه: ماد۸۰9س 

شود. آیا از نظر شرعی استفاده از این آید. این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمیبدست آمده بوجود می

 ماده مانعی دارد یا خیر؟

کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس و حرام است، هرچند به علت کمی نفسه مستدست آمده فیده بهج: اگر الکل موجود در ما

نفسه آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده، نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد، ولی اگر شک داشته باشیم که فی

شودکننده و یا در اصل مایع است، حکم متفاوت میمست . 

ها وجود دارد و سبب مستی استاتیلیک نجس است یا خیر؟ )ظاهراً این الکل در همه مست کنندهآیا الکل  ۲: ۸۰7س  ). 

 مالک نجس بودن الکل چیست؟ .۱

کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است؟روشی که مست .۸  
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کننده و در اصل مایع باشد، بنا بر احتیاط نجس است. هر یک از اقسام الکل که مست۲ج:  . 

کننده و در اصل مایع باشدالک نجاست الکل این است که مستم .۱ . 

استاگر خود مکلّف یقین نداشته باشد، خبردادن اهل خبره مورد اطمینان کافی .۸ . 

شوند و گفته های موجود در بازار که بعضی از آنها مانند کوکاکوال و پپسی کوال و... در داخل تولید می: نوشابه۸۰۳س 

گردد و احتمال دارد از الکل در آنها استفاده شده باشد، چه حکمی دارد؟اصلی آنها از خارج وارد میشود که مواد می  

ای مخلوط اند که در اصل ج: پاک و حالل است، مگر این که مکلّف شخصاً یقین حاصل کند که آنها با الکل مست کننده

 .مایع است

ت تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کاال آنها را لمس : آیا اساساً هنگام خرید مواد غذایی، الزم اس۸۰3س 

 کرده و یا در ساخت آنها الکل بکار برده است یا خیر؟

 .ج: سؤال و تحقیق الزم نیست

ام که الکل نقش اساسی در ترکیب فرمول دارویی آن کرده« اسپری اتروپین سولفات»: اینجانب اقدام به ساخت ۸۲۰س 

ه اگر الکل به ترکیب مذکور اضافه نشود، ساخت آن اسپری ممکن نیست و از جهت عملی هم این اسپری طوری کدارد، به

ضد گازهای شیمیایی و جنگی اعصاب است که برای محافظت از نیروهای اسالم در برابر آنها کاربرد دارد. آیا از نظر 

جایز است؟ جنابعالی استفاده از الکل به ترتیب مذکور در صنعت داروسازی، شرعاً  

ای باشد که در اصل مایع است، حرام و بنا بر احتیاط نجس است، ولی استفاده از آن به عنوان دارو ج: اگر الکل مست کننده

 .در هیچ یک از حاالت اشکال ندارد
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 وسوسه و درمان آن

دهد، و روز به روز این حالت ام و این موضوع مرا بسیار عذاب می: چند سالی است که به بیماری وسواس مبتال شده۸۲۲س 

ام بر پایه شک استوار گشته است. بیشترین شک کنم و همه زندگیشود تا جایی که در همه چیز شک میدر من تشدید می

شوم توانم مثل سایر مردم عادی زندگی کنم. وقتی داخل مکانی میمن درباره غذا و اشیاء مرطوب است، به همین دلیل نمی

هایم عرق کرده و بر اثر تماس با نجس، نجس کنم جورابآورم زیرا فکر میرا از پای خود بیرون می فوری جوراب هایم

شوم نشینم بر اثر وسوسه نفس از روی آن بلند میتوانم بنشینم. هر وقت بر آن میخواهند شد، حتی من بر سجاده هم نمی

آنها شوم. در گذشته چنین نبودم، اکنون از این کار هایم  هایم بچسبد و مجبور به شستنتا مبادا پرزهای سجاده به لباس

ای رخ دهد کشم و همیشه دوست دارم کسی را در عالم رؤیا ببینم و مشکالتم را با او در میان بگذارم و یا معجزهخجالت می

ام برگردم. امیدوارم مرا راهنمایی فرماییدام را دگرگون نماید و به حالت گذشتهو زندگی . 

های عملیه ذکر شده است. از نظر شرعی همه اشیاء محکوم به طهارت کام طهارت و نجاست همان است که در رسالهج: اح

هستند، مگر مواردی که شارع حکم به نجاست آنها کرده و برای انسان هم یقین به آن حاصل شده است. در این صورت 

ه باید مکلّف ذوق و سلیقه شخصی خود را کنار گذاشته و متعبد رهایی از بیماری وسواس احتیاج به رؤیا و معجزه ندارد، بلک

و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چیزی را که یقین به نجس بودن آن ندارد، نجس نداند. زیرا شما از کجا به 

اید که پرزهای ردهاید؟ چگونه یقین پیدا ککنید، یقین پیدا کردهنجاستِ در و دیوار و سجاده و سایر اشیایی که استفاده می

نشینید، نجس هستند و نجاست آنها به جوراب و لباس و بدن شما سرایت روید یا میای که بر روی آن راه میسجاده

کند؟ لذا در این صورت اعتنا به وسواس برای شما جایز نیست. مقداری عدم توجه به وسوسه نجاست و تمرین عدم اعتنا می
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خواست و توفیق خداوند خود را از وسواس نجات دهیدبه شما کمک خواهد کرد تا به  . 

برم مسأله طهارت است. چون در : زنی هستم با تحصیالت عالی و دارای چندین فرزند، مشکلی که از آن رنج می۸۲۱س 

با خواهم همه تعالیم اسالمی را مراعات کنم. به علت داشتن فرزندان کوچک، همیشه ام، میای متدین بزرگ شدهخانواده

مسائل بول و غائط سر و کار دارم. هنگام تطهیر بول، ترشحات سیفون پراکنده شده و به پاها، صورت و حتی سرم برخورد 

های زیادی روبرو شوم. کنند و هر دفعه با مشکل تطهیر آن اعضاء مواجه هستم، و این باعث شده که در زندگی با سختیمی

ت نکنم، زیرا مربوط به عقیده و دینم است. برای حل مشکل به پزشک روانشناس توانم این امور را رعایاز طرفی هم نمی

ء نجس یا برم مثل غبار شیای نگرفتم. بعالوه موارد دیگری هم هست که از آنها رنج میهم مراجعه کردم، ولی نتیجه

یگر جلوگیری نمایم. با توجه به های کودک که یا باید آنها را آب بکشم و یا از دست زدن بچه به اشیاء دمراقبت از دست

ها در صورتی که فقط ء نجس برای من بسیار دشوار است ولی در همان وقت، شستن آن ظرفها و لباساین که تطهیر شی

های خود زندگی را بر من آسان نماییدخواهم که با راهنماییکثیف باشند برایم راحت است. لذا از حضرتعالی می . 

س، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشیاء است. یعنی در هر موردی که کمترین تردیدی در . از نظر شرع مقد۲ج: 

 .نجس شدن آن برای شما حاصل شد، واجب است حکم به عدم نجاست کنید

کسانی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی در مورد نجاست هستند )به این افراد در اصطالح فقهی وسواسی گفته  .۱

گر گاهی یقین به نجاست هم پیدا کردند، باید حکم به عدم نجاست کنند، مگر در مواردی که نجس شدن شود(، حتی امی

طوری که اگر فرد دیگری هم آن را ببیند، یقین به سرایت نجاست پیدا کند، فقط در ء را با چشمان خود ببینند، بهیک شی

 .این موارد باید حکم به نجاست کنند

طور کلی از بین بروددر مورد افراد مزبور تا زمانی است که این حساسیت بهاستمرار اجرای این حکم  . 
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کشی بعد از زوال عین نجاست کافی شود، برای تطهیر آن، یکبار شستن با آب لولهء یا عضوی که نجس میهر شی .۸

انند آن باشد، باید به مقدار ء نجس از قبیل پارچه و ماست. تکرار در شستن یا فرو بردن آن در آب الزم نیست، و اگر شی

 .متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد

از آنجایی که شما به این حساسیت شدید در برابر نجاست مبتال هستید، باید بدانید که غبار نجس در هیچ صورتی  .۵

ت در این که خون از های کودک چه پاک باشد یا نجس و همچنین دقنسبت به شما نجس نیست و نیز مراقبت از دست

 .بدن زائل شده یا خیر، الزم نیست. این حکم درباره شما تا زمانی که این حساسیت از بین نرفته، باقی است

دین اسالم دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است، لذا آن را بر خود مشکل نکنید و با این کار باعث  .۴

کند، و حتان نگردید. حالت دلهره و اضطراب در این موارد زندگی را بر شما تلخ میوارد شدن ضرر و اذیت به جسم و رو

خداوند راضی به رنج و عذاب شما و کسانی که با شما ارتباط دارند، نیست. شکرگزار نعمت دین آسان باشید و شکر این 

 .نعمت، عمل بر اساس تعلیمات خداوند تبارک و تعالی است

اند. ذرا و قابل عالجی است. افراد بسیاری بعد از ابتال به آن، با روش مذکور از آن نجات یافتهاین حالت یک وضعیت گ .9

 .به خداوند توکل نمایید و نفس خود را با همت و اراده آرامش ببخشید. انشاء اهلل موفق باشید

 احکام کافر

ارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طه۸۲۸س   

 .ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند

اهلل علیه وآله( دارند، ولی بر : آیا آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادی ایمان به رسالت خاتم النبیین )صلی۸۲۵س 
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کنند، در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟مل میهای پدران و اجدادشان عاساس روش و عادت  

ج: مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبیین )صلی اهلل علیه وآله( برای اجرای حکم اسالم در مورد آنان کافی نیست. ولی اگر از 

 .اهل کتاب محسوب شوند، محکوم به طهارت هستند

خواند. بعد از سؤال از وی، وجه شدیم که یکی از آنها نماز نمیای را اجاره کردیم و مت: با جمعی از دوستان خانه۸۲۴س 

خواند. با توجه به هم غذا بودن و ارتباط زیاد با وی، آیا پاسخ داد که قلباً به خداوند تبارک و تعالی ایمان دارد، ولی نماز نمی

 باید او را نجس بدانیم؟

گردد و تا زمانی که اد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمیج: مجرد ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی باعث ارتد

 .ارتداد وی احراز نشده است، حکم سایر مسلمانان را دارد

: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟۸۲9س   

ی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی ج: مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان اله

های الهی را که بر انبیاء علیهم السالم نازل شده، داشته باشند مانند السالم( بداند و یکی از کتاب)علی نبینا وآله وعلیهم

ها را دارند. معاشرت با ها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنیهود، نصاری، زرتشتی

 .پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخالق اسالمی اشکال ندارد

نامند، یعنی امیرالمومنین علی بن ابی طالب )علیه السالم( را خدا می« اللهیعلی»ای وجود دارد که خود را : فرقه۸۲7س 

یا اینها نجس هستند؟دانسته و به دعا و طلب حاجت به جای نماز و روزه اعتقاد دارند. آ  

، «تعالی اهلل عن ذلک علوا کبیرا»ج: اگر اعتقاد داشته باشند که امیر المومنین علی بن ابی طالب )علیه السالم( خدا است 

باشندحکم آنها مانند غیر مسلمانهایی است که اهل کتاب نباشند، یعنی کافر و نجس می . 
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نامند و معتقدند که حضرت علی )علیه السالم( خدا نیست ولی کمتر می« هیاللعلی»ای وجود دارد که خود را : فرقه۸۲۳س 

 از خدا هم نیست، این گروه چه حکمی دارند؟

 .ج: اگر قائل به شریکی برای خداوند واحد منان متعال نباشند، حکم مشرک را نخواهند داشت

السالم( یا اصحاب کساء )صلوات اهلل علیهم : آنچه را که از طرف شیعیان دوازده امامی برای امام حسین )علیه ۸۲3س 

است داده شود، بنحوی که باعث « علی اللهی»شود، آیا جایز است به مراکزی که محل اجتماع پیروان فرقه اجمعین( نذر می

 احیاء این مراکز گردد؟

ود که کسی که به آن اعتقاد شج: اعتقاد به خدا بودن مولی الموحدین )علیه الصلوة والسالم( عقیده باطلی است و موجب می

دارد، از اسالم خارج گردد. کمک به ترویج این عقیده فاسد حرام است؛ بعالوه مصرف مال نذری در غیر مورد نذر جایز 

 .نیست

نامند و اعتقاد به امامت شش ای وجود دارد که خود را اسماعیلیه می: در اطراف منطقه ما و بعضی نواحی دیگر فرقه۸۱۰س 

یک از واجبات دینی و همچنین به والیت فقیه معتقد نیستند. لذا امیدواریم جنابعالی روشن فرمایید رند، ولی به هیچامام دا

 که پیروان این فرقه نجس هستند یا پاک؟

 ج: مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام دیگر از ائمه معصومین )علیهم السالم( و یا عدم اعتقادشان به واجبات دینی و احکام

شرعی تا زمانی که به انکار اصل دین یا نبوت خاتم االنبیاء )علیه وآله الصالة والسالم( منجر نشود، موجب کفر و نجاست 

شود، مگر این که از آنها دشنام و اهانت به یکی از امامان معصوم )علیهم السالم( صادر شودنمی . 

ای را از آنها کفّار بودایی هستند. اگر دانشجویی، خانه: در منطقه محل تحصیل و سکونت ما اکثریت مطلق مردم ۸۱۲س 

اجاره نماید، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ آیا شستن و تطهیر منزل ضرورت دارد؟ قابل ذکر است که 
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آنها چه حکمی ها و اثاثیه و لوازم موجود در های این منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نیست. هتلبسیاری از خانه

 دارند؟

شود. ج: تا یقین به تماس اشیاء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غیر کتابی حاصل نشده، حکم به نجاست نمی

ها و اثاثیه و لوازم موجود در آن واجب نیست. آنچه در صورت یقین به نجاست هم آب کشیدن در و دیوار منازل و هتل

گیرندجسی است که برای خوردن و آشامیدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار میواجب است تطهیر اشیاء ن . 

نامند و ادعای پیروی از پیامبر خدا می« صابئه»کنند که خود را : تعداد زیادی از مردم در خوزستان زندگی می۸۱۱س 

لمای ادیان ثابت شده که آنها همان گویند کتاب او نزد ما موجود است. نزد عحضرت یحیی )علیه السالم( را دارند و می

 صابئون هستند که در قرآن آمده است. لطفاً بیان فرمایید که این گروه از اهل کتاب هستند یا خیر؟

 .ج: گروه مذکور در حکم اهل کتاب هستند

باشد، ه میای به دست کافر ساخته شده باشد، نجس است و نماز خواندن در آن مکرو: آیا این گفته که اگر خانه۸۱۸س 

 صحیح است؟

 .ج: نماز خواندن در آن خانه مکروه نیست

های کافر دیگر و مزد گرفتن از آنها چه حکمی دارد؟: کار کردن نزد یهود و نصاری و فرقه۸۱۵س   

نفسه اشکال ندارد، مشروط به این که آن کار از کارهای حرام و خالف مصالح عمومی اسالم و ج: کار کردن نزد کافر، فی

سلمانان نباشدم . 

ای موسوم به اهل کنند که پیرو فرقهای از عشایر زندگی میدهم، عدهای که خدمت سربازی را انجام می: در منطقه۸۱۴س 

ای که در اختیار آنها قرار دارد، جایز است؟حق هستند. آیا استفاده از شیر و پنیر و کره  
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له طهارت و نجاست، حکم سایر مسلمانان را دارندج: اگر به اصول اسالم اعتقاد داشته باشند، در مسأ . 

خوانند؛ زیرا از فرقه اهل حق هستند و ما مجبور به خوردن کنم، نماز نمی: اهل روستایی که من در آن تدریس می۸۱9س 

 غذا و نان آنها هستیم. چون شب و روز در آن روستا اقامت داریم، آیا نمازهای ما اشکال دارد؟

یک از ضروریات دین اسالم را انکار نکنند و معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم )صلی اهلل نبوت و هیچج: اگر توحید و 

شود. در غیر این صورت باید هنگام تماس با آنها یا خوردن غذای آنان، علیه وآله( نباشند، حکم به کفر و نجاست آنها نمی

 .مسأله طهارت و نجاست مراعات شود

گان ما که کمونیست است، به ما در دوران کودکی اموال و لوازم زیادی بخشیده است. در صورتی که : یکی از بست۸۱7س 

 عین آنها در حال حاضر موجود باشد، چه حکمی دارند؟

 ج: اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسالم، کفر را پذیرفته باشد، اموال او حکم اموال سایر کفّار را

 .دارد

: لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ فرمایید۸۱۳س  : 

آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که دختر معاشرت و همنشینی و دست دادن دانش .۲

دانشگاهی، چه باشند یا پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدایی، متوسطه و پیش 

 حکمی دارد؟

کنند و یا یقین داریم که بهایی هستند، چگونه آموزانی که بهایی بودن خود را آشکار میرفتار استادان و مربیان با دانش .۱

 باید باشد؟

آن، صابون کنند مانند شیر آب آشامیدنی، شیر توالت و آفتابه آموزان از آنها استفاده میاستفاده از وسایلی که همه دانش .۸
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 و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم، چه حکمی دارد؟

ج: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در 

آموزان مدیران و معلمان و مربیان با دانش رابطه با آنها، نسبت به اموری که مشروط به طهارت است، واجب است. ولی رفتار

 .بهایی باید بر اساس مقررات قانونی و اخالق اسالمی باشد

: خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه اسالمی، ۸۱3س 

 .بیان فرمایید

فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری ها و مفاسد ج: همه مؤمنین باید با حیله

 .کنند

آورند، آیا استفاده از آنها برای ما جایز : گاهی بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می۸۸۰س 

 است؟

 .ج: از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمایید

گویند که ای میهای ما دارند. عدهکنند که رفت و آمد زیادی در خانه: بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می۸۸۲س 

کنند، آیا آنها ها اخالق خوبی از خود آشکار میدانند. این گروه از بهاییای هم آنها را پاک میها نجس هستند و عدهبهایی

 نجس هستند یا پاک؟

نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزیدج: آنها  . 

های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است، با این که کفّار در بعضی از : آیا صندلی۸۸۱س 

شود، محکوم به طهارت است؟ت میها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتی سرایت رطوبها بیشتر از مسلمانمکان  
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ج: کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است، و در هر صورت در مورد اشیاء مورد استفاده مشترک کفّار و مسلمین با عدم 

شودعلم به نجاست، حکم به طهارت آنها می . 

استفاده از مواد غذایی ساخت : زندگی دانشجویی در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با کفّار است، در چنین موردی ۸۸۸س 

آنها مشروط بر این که مواد حرام مثل گوشت تذکیه نشده در آنها نباشد، ولی احتمال تماس دست مرطوب کافر با آنها داده 

 شود، چه حکمی دارد؟

اصل ج: مجرد احتمال تماس دست مرطوب کافر با مواد غذایی، برای وجوب اجتناب کافی نیست، بلکه تا یقین به تماس ح

شود. کافر اگر از اهل کتاب باشد، نجس ذاتی نیست و تماس دست مرطوب او باعث نجاست نشود، حکم به طهارت می

شودنمی . 

کند با کاربرای شخص غیر های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسالمی زندگی می: اگر همه مخارج و هزینه۸۸۵س 

د، آیا جایز است با این فرد مسلمان روابط محکم و خانوادگی برقرار کرد و مسلمانی که روابط صمیمی با او دارد، تأمین شو

 گاهی از غذای او استفاده نمود؟

ج: روابط مسلمانان با مسلمان مذکور اشکال ندارد. ولی اگر شخص مسلمان در اثر کار برای غیر مسلمان و ارتباط با وی 

این کار را ترک کند. دیگران هم باید او را نهی از منکر کنندخوف انحراف عقیدتی خود را داشته باشد، واجب است که  . 

طور کامل برگشته است، تا جایی که به بعضی از : متأسفانه برادر همسرم به علل مختلف فاسد گردیده و از دین به۸۸۴س 

ای اظهار کرده که به کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسالم، طی نامهمقدسات دینی اهانت می

گیرد. رابطه پدر و مادرش و بقیه افراد خانواده با وی چگونه باید باشد؟ خواند و نه روزه میاسالم ایمان دارد، ولی نه نماز می

کند؟ آیا باید او را نجس محسوب کرد؟آیا عنوان کافر بر او صدق می  
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ه باشد، محکوم به طهارت است و ارتباط پدر و مادر و سایر خانواده ج: بر فرض ثبوت ارتداد قبلی وی، اگر بعد از آن توبه کرد

 .با وی اشکال ندارد

: آیا اگر کسی بعضی از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن را انکار کند، حکم کافر را دارد یا خیر؟۸۸9س   

صلی اهلل علیه وآله( یا وارد کردن نقصی ج: اگر انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسالم )

 .به شریعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است

های رهبری است یا این که : آیا مجازاتهایی که برای مرتد و کفّار حربی وضع شده، از امور سیاسی و مسئولیت۸۸7س 

 مجازاتهای ثابتی تا روز قیامت هستند؟

 .ج: حکمِ شرعیِ الهی است

 احکام نماز

 اهمیت و شرایط نماز

: کسی که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمی دارد؟۸۸۳س   

شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسالمی بوده و بلکه ستون دین است و ای که در پنج نوبت خوانده میج: نمازهای روزانه

 .ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است

: آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمم بر آن صحیح است، در اختیار ندارد )فاقد الطهورین(، نماز واجب است؟۸۸3س   

 .ج: بنا بر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمم قضا نماید
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: به نظر شریف جنابعالی، موارد عدول در نماز واجب کدام است؟۸۵۰س   

زیر واجب است ج: عدول در موارد : 

 .از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتی که در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است .۲

از نماز عشا به نماز مغرب اگر در بین نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز  .۱

 .نکرده باشد

ادای آنهاترتیب معتبر است، بر عهده او باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به  اگر دو نماز قضایی که در .۸

 .خواندن نماز دوم مشغول شود

 :و عدول در موارد زیر مستحب است

 .از نماز ادا به نماز قضای واجب، در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت ادا فوت نشود .۲

ثواب نماز جماعتاز نماز واجب به مستحب برای درک  .۱ . 

از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کسی که قرائت سوره جمعه را فراموش کرده و به جای آن سوره دیگری  .۸

را خوانده و به نصف رسیده و یا از آن گذشته است. مستحب است این شخص از نماز واجب به نافله عدول کند تا بتواند نماز 

بجا آورد فریضه را با سوره جمعه . 

خواهد در روز جمعه بین نماز جمعه و ظهر جمع نماید، آیا باید برای هر یک بدون قصد وجوب، : نماز گزاری که می۸۵۲س 

فقط قصد قربت کند، یا این که برای یکی از آن دو هم قصد قربت نماید و هم قصد وجوب و برای دیگری فقط قصد قربت 

هم قصد وجوب کند و هم قصد قربت؟ نماید و یا این که باید برای هر دو  

 .ج: در هر یک از آن دو قصد قربت کافی است و قصد وجوب در هیچکدام واجب نیست
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: اگر خونریزی از دهان یا بینی از اول وقت نماز تا نزدیک آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه حکمی دارد؟۸۵۱س   

شود، نماز را در همان حالت بخواند ج: اگر تطهیر بدن ممکن نباشد و بترسد وقت نماز فوت . 

: آیا هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز، آرامش کامل بدن واجب است یا خیر؟۸۵۸س   

ج: فرقی بین ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نیست. بلی، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال 

 .حرکت اشکال ندارد

دهند که در این صورت بول هایی به نام سوند برای خروج بول قرار میر بیمارستان لوله: برای بعضی از افراد د۸۵۵س 

شود، امیدواریم به این سؤال پاسخ فرمایید: آیا این بدون اختیار از مریض در حالت خواب یا بیداری و یا در بین نماز خارج می

آن حالت خوانده، کافی است؟فرد باید دوباره نماز را در وقت دیگری بخواند یا نمازی که در   

 .ج: اگر در آن حالت نماز را طبق وظیفه شرعی و فعلی خود خوانده، صحیح است و اعاده و قضای آن واجب نیست

 وقت نماز

دانید اهل سنت، با داخل شدن وقت : دلیل مذهب شیعه در مورد وقت نمازهای روزانه چیست؟ همانگونه که می۸۵۴س 

دانند و همچنین در مورد نماز ظهر و عصر هم به همین ترتیب است. لذا معتقدند که وقتی قضا می نماز عشا، نماز مغرب را

تواند همراه او، نماز مغرب را بخواند و نماز وقت نماز عشا داخل شد و امام جماعت برای خواندن آن بپاخاست، مأموم نمی

 .مغرب و عشا را در یک زمان بجا آورد

خصوص داللت بر جواز جمع دارند. نزد اهل ات قرآنی و سنّت شریف است، به اضافه روایاتی که بهج: دلیل شیعه، اطالق آی

کندسنت هم روایاتی وجود دارد که داللت بر جواز جمع بین دو نماز در وقت یکی از آن دو می . 
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ست به مقداری که برای : با توجه به این که آخر وقت نماز عصر، مغرب است و آخر وقت نماز ظهر نزدیک مغرب ا۸۵9س 

خواهم سؤال کنم که منظور از مغرب چیست؟ آیا مراد زمان غروب خورشید است یا خواندن نماز عصر به آن نیاز است، می

شود؟زمانی که اذان مغرب طبق افق هر مکانی گفته می  

 .ج: وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است

ب چند دقیقه است؟: فاصله زمانی بین غروب خورشید و اذان مغر۸۵7س   

کندهای سال تفاوت میج: ظاهر این است که با اختالف فصل . 

گردم و در هنگام کارهم به خاطر طوری که ساعت یازده شب به منزل بر می: من تا دیر وقت سر کارم هستم، به۸۵۳س 

عشا بعد از ساعت یازده شب کثرت مراجعه کنندگان وقت خواندن نماز مغرب و عشا را ندارم. آیا خواندن نماز مغرب و 

 صحیح است؟

نید تواج: اگر از نصف شب به تأخیر نیفتد، اشکال ندارد، ولی تالش کنید که از ساعت یازده شب به تأخیر نیفتد بلکه تا می

 .نماز را در اول وقت آن بخوانید

در این که این مقدار، داخل وقت  : چه مقدار از نماز اگر در وقت ادا واقع شود، نیت ادا صحیح است؟ در صورت شک۸۵3س 

 واقع شده یا خیر، وظیفه چیست؟

ج: وقوع یک رکعت نماز در داخل وقت برای این که نماز، ادا محسوب شود، کافی است و در صورت شک در این که وقت 

الذمّه بخوانیدالاقل به مقدار یک رکعت باقی است یا خیر، نماز را به قصد مافی . 

های زمانی برای تعیین اوقات شرعی های جمهوری اسالمی ایران در خارج، جدولا و کنسولگریه: سفارتخانه۸۴۰س 

توان به این جدولها اعتماد کرد؟کنند. سؤال این است که تا چه مقدار میها و شهرهای بزرگ تهیه میپایتخت  
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مینان به مطابقت این جدولها با واقع ج: معیار در احراز دخول وقت، حصول اطمینان برای مکلّف است، و اگر برای او اط

 .حاصل نشود، باید احتیاط نموده و صبر کند تا یقین به داخل شدن وقت شرعی نماید

: نظر شما درباره فجر صادق و کاذب چیست؟ و نمازگزار در این مورد چه تکلیفی دارد؟۸۴۲س   

موکول به تشخیص مکلّف استج: معیار شرعی در مورد وقت نماز و روزه، فجر صادق است و احراز آن  . 

های تمام وقت، نماز جماعت ظهر و عصر را ساعت دو بعد از ظهر، کمی قبل از شروع : مسئولین یکی از دبیرستان۸۴۱س 

کنند. علت تأخیر، این است که درسهای شیفت صبح، چهل و پنج دقیقه قبل از ظهر شرعی درسهای شیفت عصر اقامه می

آموزان تا ظهر شرعی مشکل است. با توجه به اهمیت اقامه نماز در اول وقت، نظر شریف دانش شود و نگهداشتنتعطیل می

باره بیان فرماییدخود را در این . 

ج: تأخیر نماز جماعت برای این که نمازگزاران در نماز حاضر شوند، با این فرض که در اول وقت در مدرسه نیستند، اشکال 

 .ندارد

هر بعد از اذان ظهر و نماز عصر بعد از دخول وقت آن خوانده شود؟ و همچنین آیا نماز مغرب و عشا : آیا باید نماز ظ۸۴۸س 

 هم باید هر کدام در وقت خود خوانده شوند؟

صورت جمع و یا خواندن هر یک در وقت ج: بعد از داخل شدن وقت دو نماز، مکلّف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به

 .فضیلت خود مخیّر است

: با توجه به این که امروزه با فراوانی ساعت، یقین به طلوع فجر ممکن است، آیا باید در شبهای مهتابی برای ۸۴۵س 

 خواندن نماز صبح به مدت پانزده تا بیست دقیقه صبر کرد؟

ست، ج: فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر، وقت فریضه صبح و وجوب امساک برای روزه گرفتن نی
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 .هرچند احتیاط در این زمینه خوب است

آید، در اوقات سه گانه ها که بر اثر اختالف افقهای آنها به وجود می: آیا مقدار اختالف اوقات شرعی میان استان۸۴۴س 

های نمازهای یومیه به یک اندازه است؟ مثالً بین دو استان در وقت ظهر بیست و پنج دقیقه تفاوت است، آیا در بقیه وقت

نماز هم این اختالف وجود دارد و به همین مقدار است؟ یا این که مقدار آن در وقت نماز صبح و مغرب و عشا تفاوت 

کند؟می  

ج: مجرّد یکی بودن مقدار تفاوت بین دو منطقه در طلوع فجر یا زوال آفتاب یا غروب خورشید، مستلزم اتحاد در سایر اوقات 

ف بین شهرها در اوقات سه گانه با هم تفاوت داردنیست، بلکه غالباً مقدار اختال . 

خوانند، آیا جایز است در ایام حجّ و غیر آن به آنها اقتدا کرده و به : اهل سنّت نماز مغرب را قبل از مغرب شرعی می۸۴9س 

 همان نماز اکتفا کنیم؟

ت آنها و اقتدا به آنان اشکال ندارد و ج: معلوم نیست که نماز آنها قبل از داخل شدن وقت باشد و شرکت در نماز جماع

 .مجزی است، ولی درک وقت نماز ضروری است، مگر این که خود وقت هم از موارد تقیه باشد

درخشد، در حالی که در : خورشید در دانمارک و نروژ ساعت هفت صبح طلوع نموده و تا عصر در آسمان می۸۴7س 

باره نماز وشب است، تکلیف من در ۲۱کشورهای دیگر، ساعت   

 روزه چیست؟

ج: مکلف باید در مورد اوقات نمازهای یومیه و روزه همان افق محل سکونت خود را رعایت کند، ولی اگر روزه گرفتن بر اثر 

 .طوالنی بودن روز، غیر مقدور یا حرجی باشد، ادای آن ساقط و قضای آن واجب است
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کشد. آیا مالک پایان وقت نماز صبح، طلوع خورشید ه طول می: رسیدن نور خورشید به زمین تقریباً هفت دقیق۸۴۳س 

 است یا رسیدن نور آن به زمین؟

 .ج: مالک طلوع خورشید، دیدن آن در افق مکان نمازگزار است

کنند، آیا اعتماد بر آن و بنا گذاشتن بر های گروهی اوقات شرعی هر روز را یک روز قبل از آن اعالم می: رسانه۸۴3س 

نماز بعد از پخش اذان از رادیو و تلویزون جایز است؟ دخول وقت  

تواند بر آن اعتماد کندج: اگر برای مکلّف اطمینان به دخول وقت از طریق مذکور حاصل شود، می . 

شود؟ یا این که باید صبر نمود تا اذان تمام شود و سپس شروع به : آیا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز می۸9۰س 

دار جایز است به مجرد شروع اذان افطار نماید یا این که باید صبر کند تا اذان تمام شود؟ز کرد؟ آیا روزهخواندن نما  

 .ج: اگر اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده، صبر کردن تا پایان اذان الزم نیست

ثالً نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده، صحیح است؟: آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدّم داشته، م۸9۲س   

ج: اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده، نماز او صحیح است. ولی اگر 

 .عمدی بوده، باطل است

توسعه شهرها وعدم امکان تشخیص : با عرض سالم و تحیت، در آستانه ماه شریف و مبارک رمضان و با توجه به ۸9۱س 

دقیق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر شریف خود را در مورد زمان امساک برای روزه و اقامه نماز صبح اعالم 

 .فرمایید

ج: مقتضی است که مؤمنین محترم ایّدهم اللّه تعالی جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان 

ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان، شروع به ادای فریضه صبح ان صبح از رسانهبا شروع اذ
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 .نمایند

: وقت نماز عصر تا اذان مغرب است یا تا هنگام غروب آفتاب؟ نیمه شب شرعی برای نماز عشا و بیتوته در منی چه ۸9۸س 

 وقت است؟

تاب است، و احتیاط آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول ج: آخر وقت نماز عصر تا غروب آف

غروب تا اذان صبح حساب کنند، بنا بر این تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا 

 .است، ولکن برای بیتوته در منی از غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند

کسی در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است، چه تکلیفی دارد؟: اگر ۸9۵س   

ج: اگر به خیال این که نماز ظهر را خوانده است به نیت نماز عصر مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که قبالً نماز ظهر 

فاصله نیت خود را به نماز ظهر برگرداند و را نخوانده است، در صورتی که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، باید بال

نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عصر را بجا آورد، و اگر این اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر افتاده باشد، احتیاط 

تیب بجا آورد، واجب آن است که نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند ولی بعداً هر دو نماز )ظهر و عصر( را به تر

 .و همین تکلیف در مورد نماز مغرب و عشا نیز هست

 قبله

: خواهشمندیم به سؤاالت زیر پاسخ فرمایید۸9۴س  : 

طور عمودی بر وششم تیر آفتاب بههای فقهی، گفته شده که در روزهای چهارم خرداد و بیستبه استناد بعضی از کتاب .۲

شود، امکان جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می تابد. آیا در این هنگام، تشخیصکعبه می

تر است؟دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سایه شاخص اختالف داشت، کدامیک صحیح  
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 آیا اعتماد بر قبله نما صحیح است؟ .۱

، صحیح است و باید طبق آن عمل گردد، و ج: اعتماد بر شاخص یا قبله نما در صورتی که موجب اطمینان برای مکلّف شود

توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمین جهت قبله را تشخیص داددر غیر این صورت می . 

: اگر شدت درگیری و جنگ مانع تعیین جهت قبله شود، آیا نماز خواندن به هر طرف صحیح است؟۸99س   

بر احتیاط، باید به چهار طرف نماز خوانده شود. ولی اگر وقت  رود و وقت هم باشد بناج: اگر گمانش به هیچ طرف نمی

دهد قبله است، نماز بخواندنباشد، به مقدار وسعت وقت به هر طرف که احتمال می . 

طوری که اگر خط مستقیمی از وسط زمین : اگر نقطه مقابل کعبه مکرّمه در طرف دیگر زمین مشخص شود به۸97س 

توان رو به کافته و از مرکز آن بگذرد، از سمت دیگر این نقطه بیرون آید، در این جا چگونه میکعبه عبور کند و زمین را ش

 قبله ایستاد؟

ج: مالک روبه قبله بودن این است که انسان از سطح کره زمین به طرف بیت عتیق باشد، یعنی از طرف سطح زمین رو به 

ای از کره زمین باشد بایستد. بنا بر این اگر انسان در یک نقطهطرف کعبه که روی زمین در مکه مکرّمه ساخته شده است، 

که اگر خطوط مستقیمی از چهار جهت آن مکان بر سطح کره زمین به طرف مکه مکرّمه ترسیم شود، از نظر مسافت با هم 

در بعضی از مساوی باشند، مخیر است برای قبله به هر طرف که خواست بایستد و نماز بخواند. ولی اگر مسافت خطوط 

تر باشد به مقداری که با آن، صدق عرفی رو به قبله بودن اختالف پیدا کند، بر انسان واجب است ها کمتر و کوتاهجهت

تر را انتخاب کندجهت کوتاه . 

 اش نسبت به نماز: اگر انسان در وضعیتی باشد که اصالً جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ طرف نرود، وظیفه۸9۳س 

 چیست، یعنی به کدام جهت نماز بخواند؟
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ج: در مفروض سؤال بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه که وقت 

 .دارد، نماز بخواند

شود؟: تشخیص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده می۸93س   

ترین خط از مکان نمازگزار از روی سطح زمین به طرف جهت قبله در قطب شمالی و جنوبی، تعیین کوتاه ج: مالک تعیین

 .کعبه است، و پس از تعیین آن خط، باید به همان طرف نماز خواند

 مکان نمازگزار

جایز است؟کند، هایی که دولت ظالم آنها را غصب می: آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور کردن از مکان۸7۰س   

 .ج: در صورت علم به غصب، احکام و آثار مغصوب مترتب است

: نماز خواندن در زمینی که قبالً وقف بوده و دولت آن را تصرّف نموده و در آن مدرسه ساخته است، چه حکمی ۸7۲س 

 دارد؟

در آن مکان اشکال نداردج: اگر احتمال قابل توجهی داده شود که تصرّف مذکور مجوّز شرعی داشته است، نماز خواندن  . 

کنم. زمین بعضی از این مدارس از صاحبان آن بدون رضایت : من نماز جماعت را در تعدادی از مدارس اقامه می۸7۱س 

آموزان در این مدارس چه حکمی دارد؟آنها گرفته شده است. نماز من و دانش  

مجوّز قانونی و شرعی اقدام به احداث مدارس در آن ج: اگر احتمال قابل توجهی داده شود که مسئول ذیربط به استناد 

 .اراضی نموده، نماز خواندن در آن اشکال ندارد

: اگر شخصی مدتی بر سجاده یا با لباسی که خمس به آن تعلّق گرفته است، نماز بخواند، نمازهای او چه حکمی ۸7۸س 

 دارد؟
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آن داشته، نمازهایی که تا به حال در آن خوانده، صحیح ج: اگر جهل به تعلّق خمس به آن مال و یا به حکم تصرّف در 

 .است

: آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند، صحیح است؟۸7۵س   

ج: بنا بر احتیاط واجب الزم است بین زن و مرد در حال نماز، حداقل یک وجب فاصله باشد و در این صورت اگر زن و مرد 

ایستند یا زن جلوتر از مرد بایستد نماز هر دو صحیح استمحاذی یکدیگر ب . 

: نصب تصویر امام خمینی )قدّس سرّه( و شهدای انقالب اسالمی در مساجد، با توجه به این که خود حضرت امام ۸7۴س 

جود دارد، )قدّس سرّه( عدم تمایل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبی و

 چه حکمی دارد؟

 .ج: اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز، به طریقی روی آن پوشانده شود

کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او : شخصی در یک خانه دولتی زندگی می۸79س 

قضای موعد مقرر تخلیه، چه حکمی دارد؟های وی بعد از انابالغ شده است. نماز و روزه  

ج: اگر از طرف مسئولین مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداً ز مهلت مقرر نباشد، تصرّفات او در آن، حکم غصب را 

 .دارد

ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است، کراهت دارد؟: آیا نماز خواندن بر سجاده۸77س   

زنند، تولید آن و ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شیعه مینفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونهج: فی

 .نماز خواندن بر آن جایز نیست. و همچنین اگر موجب تفرق حواس و از بین رفتن حضور قلب در نماز شود، کراهت دارد

ل سجده پاک باشد، آیا نماز صحیح است؟: اگر مکان نمازگزار پاک نباشد ولی مح۸7۳س   
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ج: اگر نجاست مکان نمازگزار به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده هم پاک باشد، نماز در آن مکان اشکال 

 .ندارد

کنم، در گذشته قبرستان بود که چهل سال قبل متروکه شده و سی ای که در آن کار می: ساختمان کنونی اداره۸73س 

های اطراف اداره تمام گردیده و که این ساختمان در آن ایجاد شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمینسال است 

اثری از قبرستان باقی نمانده است. با توجه به مطالب مذکور امیدواریم پاسخ فرمایید که آیا اقامه نماز در این اداره توسط 

 کارمندان آن از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟

از خواندن و تصرّفات دیگر در این اداره اشکال ندارد، مگر این که از طریق شرعی ثابت شود زمینی که ساختمان ج: نم

مذکور در آن ایجاد شده، وقف برای دفن اموات بوده و به طریق غیر شرعی، تصرّف گردیده و در آن ساختمان سازی شده 

 .است

ای یک یا دو روز نماز را در پارکها اقامه کنند، ر امر به معروف، هفتهاند که به منظو: جوانان مؤمن تصمیم گرفته۸۳۰س 

های پارکها مشخص نیست. نماز خواندن در آنها چه حکمی دارد؟کنند که مالکیت زمینولی بعضی اشکال می  

شودهای فعلی و غیر آن اشکال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهی نمیج: نماز خواندن در پارک . 

های این شهر ملک یکی از افراد است. این زمین طبق نقشه شهر باید به پارک تبدیل زمین یکی از دبیرستان: ۸۳۲س 

شد، ولی به علت نیاز شدید و با موافقت مسئولین مربوطه، مقرر شد که تبدیل به مدرسه شود. از آنجایی که صاحب آن می

را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمین مذکور اعالم زمین راضی به تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود 

 .نموده است. امیدواریم نظر شریف خود را راجع به نماز خواندن در این مکان اعالم فرمایید

ج: اگر گرفتن زمین از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسالمی وضع و به تأیید شورای نگهبان 
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ته باشد، نماز خواندن و تصرّفات دیگر در آن مکان اشکال نداردرسیده است، انجام گرف . 

کند. مدتی پیش تعدادی از : در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که دیوار بین آن دو آنها را از هم جدا می۸۳۱س 

ین آن دو نمودند، و مؤمنین برای این که دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب کردن قسمت زیادی از دیوار فاصل ب

همین امر باعث شبهه برای بعضی در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم این شک برای آنان وجود دارد. 

 .امیدواریم راه حل این مشکل را بیان فرمایید

نیست ج: از میان برداشتن دیواری که بین دو مسجد فاصله انداخته، باعث اشکال در اقامه نماز در دو مسجد . 

هایی برای خواندن نماز قرار دارد، اگر کسی در آن ها رستورانهایی وجود دارد که در کنار آنها مکان: در جاده۸۳۸س 

ها نماز بخواند یا این که ابتدا باید اجازه بگیرد؟رستوران غذا نخورد، آیا جایز است در آن مکان  

و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در آن رستوران غذا ج: اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است 

خورند، باید اجازه بگیردمی . 

: آیا نماز کسی که در زمین غصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحیح است یا باطل؟۸۳۵س   

 .ج: نماز در زمین غصبی باطل است، هرچند روی جا نماز و تخت باشد

هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد بعضی اعضای شرکت و کارمندان از ها و مؤسسهرکت: در بعضی از ش۸۳۴س 

ها توسط دادگاه شرع از کنند، به این دلیل که آن مکانشود خودداری میشرکت در نماز جماعتی که در آنجا اقامه می

یان فرماییدباره بصاحبان آنها مصادره شده است. خواهشمندیم نظر مبارک را در این . 

دهند که قاضی صادر کننده حکم مصادره، با صالحیت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی اقدام به ج: اگر احتمال می

صدور حکم کرده است، عمل او شرعاً محکوم به صحّت است، وبنا بر این تصرّف در آن مکان جایز است و حکم غصب بر 
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 .آن منطبق نیست

است و آیا ثواب آن در هر دو برابر ای باشد، آیا اقامه نماز جماعت در حسینیه صحیحمجاور حسینیه : اگر مسجدی۸۳9س 

 است؟

ج: شکی نیست که فضیلت نماز در مسجد بیشتر از فضیلت نماز درغیر مسجد است، ولی خواندن نماز جماعت در حسینیه یا 

 .در هر مکان دیگری اشکال شرعی ندارد

شود، صحیح است یا خیر؟ندن در مکانی که موسیقی حرام پخش می: آیا نماز خوا۸۳7س   

دادن به موسیقی حرام باشد، توقف در آنجا جایز نیست، ولی نماز محکوم به ج: اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش

مکروه استشود، نماز خواندن در آن مکان صحّت است، و با فرض این که موسیقی باعث عدم توجه و تمرکز حواس می . 

طوری که اگر در همان زمان رسد، بهشوند و وقت نماز آنها می: نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می۸۳۳س 

توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حکمی دارد؟نماز نخوانند، بعد از آن نمی  

که ممکن است، ولو در داخل همان قایق، بخوانندج: در فرض مزبور واجب است که نماز را در وقت آن به هر صورتی  . 

 احکام مسجد

: با توجه به این که مستحب است انسان نماز را در مسجد محله خود بخواند، آیا خالی کردن مسجد محل و رفتن ۸۳3س 

 به مسجد جامع شهر برای خواندن نماز جماعت، اشکال دارد یا خیر؟

خصوص مسجد جامع شهر باشد، اشکال نداردز جماعت در مسجد دیگر بهج: اگر ترک مسجد محله برای خواندن نما . 

اند، چه حکمی کنند که آن را برای خود و قبیله خود ساخته: نماز خواندن در مسجدی که سازندگان آن ادعا می۸3۰س 
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 دارد؟

ی ندارد و همه ج: مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبیله و اشخاص خاص

توانند از آن استفاده نمایندمسلمانان می . 

: آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟۸3۲س   

 .ج: فضیلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نیست

نیم متر و  : در حال حاضر بین مسجدالحرام و محل سعی بین صفا و مروه دیوار کوتاهی وجود دارد که ارتفاع آن۸3۱س 

عرض آن یک متر است. این دیوار بین مسجد و مسعی مشترک است. آیا زنها در ایام عادت که حق داخل شدن به مسجد 

توانند روی این دیوار بنشینند؟الحرام را ندارند، می  

 .ج: اشکال ندارد، مگر این که یقین حاصل شود که آن دیوار جزء مسجد است

ورزشی در مسجد محل یا خوابیدن در آن جایز است؟ این کارها در مسجدهای دیگر چه  های: آیا انجام تمرین۸3۸س 

 حکمی دارد؟

ج: مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست و از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد، باید پرهیز شود، و 

 .خوابیدن در مسجد هم مکروه است

ی رشد فکری، فرهنگی و نظامی )با آموزشهای نظامی( جوانان جایز است؟ آیا با : آیا استفاده از شبستان مسجد برا۸3۵س 

توان این کارها را در ایوان مسجد انجام داد؟های اختصاصی میتوجه به کمبود مکان  

باره نظر ج: این امور تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوان آن است، و باید از امام جماعت و هیأت امنای مسجد در این

های دینی زیر نظر امام جماعت و هیأت امنای آن کار خوب و واهی شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپایی درسخ
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 .مطلوبی است

کنند؛ به این صورت که مجلس خصوص روستاها مجلس عروسی را در مساجد برگزار می: در بعضی از مناطق به۸3۴س 

کنند. آیا این کار شرعاً جایز است یا خیر؟یا شام را در مسجد تناول می شود، ولی نهاررقص و آواز در خانه بر پا می  

نفسه اشکال نداردج: غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فی . 

ها نمایند که برای آن محلهکنند، ابتدا توافق میهای تعاونی مردمی اقدام به ساختن مناطق مسکونی می: شرکت۸39س 

ساخته شود، اکنون که آن واحدها به سهامداران شرکت تعاونی تحویل داده شده است، آیا  های عمومی مانند مسجدمکان

توانند هنگام تحویل گرفتن واحد مسکونی از توافق خود عدول کرده و بگویند ما راضی به ساختن مسجد بعضی از آنان می

 نیستیم؟

د هم ساخته شده و وقف گردیده است، عدول ج: اگر شرکت با توافق همه اعضاء اقدام به ساخت مسجد نموده و مسج

بعضی از اعضاء از موافقت اولیه خود اثری ندارد. ولی اگر بعضی از آنان قبل از تحقق وقف شرعی مسجد از موافقت خود 

عدول کنند، ساخت مسجد با اموال آنان در زمین متعلّق به همه اعضاء بدون رضایت آنان جایز نیست، مگر این که در ضمن 

الزم بر همه آنها شرط شده باشد که بخشی از زمین شرکت برای ساخت مسجد تخصیص یابد و اعضاء این شرط را  عقد

 .پذیرفته باشند، در این صورت حق عدول ندارند و عدول آنها هم تاثیری ندارد

سطه به شکل گروه سرود آموز را از گروه ابتدایی و متو: برای مقابله با تهاجم فرهنگ غیر اسالمی، حدود سی دانش۸37س 

ایم که این افراد درسهایی از قرآن کریم، احکام و اخالق اسالمی را به مقتضای سن و سطح فکری در مسجد جمع کرده

گیرند. اقدام به این کار چه حکمی دارد؟ استفاده از آلت موسیقی اُرک توسط گروه چه حکمی دارد؟ انجام تمرین شان فرامی

با رعایت موازین شرعی و مقررات مربوطه و متعارف رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد جمهوری به وسیله آن در مسجد 
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 اسالمی ایران دارای چه حکمی است؟

ج: تعلیم قرآن و احکام و آموزش اخالق اسالمی و تمرین سرودهای مذهبی و انقالبی در مسجد اشکال ندارد، ولی در هر 

د واجب است و مزاحمت نماز گزاران جایز نیستحال مراعات شأن، قداست و جایگاه مسج . 

شود، در مسجد برای شرکت های سینمایی که توسط وزارت ارشاد اسالمی ایران توزیع می: آیا نمایش فیلم۸3۳س 

 کنندگان در جلسات قرآنی، اشکال شرعی دارد یا خیر؟

های مذهبی و انقالبی دارای نمایش فیلمهای سینمایی جایز نیست، ولی ج: تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم

 .محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد

: آیا پخش موسیقی شاد از مسجد به مناسبت جشن میالد ائمه معصومین )علیهم السالم( شرعاً اشکال دارد؟۸33س   

شرعی خاصی دارد، لذا اگر پخش موسیقی در آن منافی با حرمت مسجد باشد، حرام است، ج: واضح است که مسجد جایگاه 

 .حتی اگر موسیقی غیرمطرب باشد

کنند، تا چه وقت جایز است؟ پخش : استفاده از بلندگوهای مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش می۵۰۰س 

 سرودهای انقالبی یا قرآن کریم قبل از اذان چه حکمی دارد؟

ج: پخش قرائت قرآن کریم برای چند دقیقه قبل از اذان در وقتهایی که باعث اذیت و آزار همسایگان و اهل محل نشود، 

 .اشکال ندارد

: مسجد جامع چه تعریفی دارد؟۵۰۲س   

ج: مسجد جامع مسجدی است که در شهر برای اجتماع همه اهل شهر بنا شده است، بدون این که اختصاص به گروه و 

خاصی داشته باشدقشر  . 



 

131 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

ای از یک مسجد حدود سی سال است که متروکه و تبدیل به خرابه شده و نماز در آن اقامه : قسمت سر پوشیده۵۰۱س 

گیرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت شود و بخشی از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمینمی

اند، زیرا وضعیت بسیار نامناسبی داشت و سقف آن هم در معرض اتی را در آن انجام دادهسقف دار مستقر هستند، تعمیر

ریزش بود. چون برادران بسیجی آگاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آنها را آگاه نکردند، اقدام به 

ر حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر اثر آن مبالغ زیادی خرج شد و د

 :است. امیدواریم حکم شرعی موارد زیر را بیان فرمایید

المال صرف بر فرض این که متصدیان این کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آیا در برابر مخارجی که از بیت .۲

اند؟اند ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شدهکرده  

دهید تا زمانی که مسجد به این قسمت احتیاج ندارد و المال بوده، آیا اجازه میجه به این که مخارج مزبور از بیتبا تو .۱

های آموزشی مانند آموزش قرآن ها با رعایت کامل احکام شرعی مسجد، برای فعالیتشود، از آن اتاقنماز در آن اقامه نمی

ها واجب است؟اده شود؟ و آیا اقدام به تخریب اطاقکریم و احکام شرعی و سایر امور مسجد استف  

هایی که در آن ساخته شده است، به حالت قبل برگردد، و ج: واجب است که قسمت سرپوشیده مسجد با خراب کردن اتاق

ه از اگر مخارج احداث اتاقها ناشی از تعدی و تفریط و عمد و تقصیر نباشد، معلوم نیست که کسی ضامن آن باشد، و استفاد

قسمت سرپوشیده مسجد برای تشکیل جلسات آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و معارف اسالمی و سایر مراسم دینی و 

مذهبی اگر مزاحمت برای نمازگزاران ایجاد نکند و تحت نظارت امام جماعت مسجد باشد اشکال ندارد، و باید امام جماعت 

مکاری کنند تا حضور نیروهای بسیجی در مسجد استمرار پیدا کند و و نیروهای بسیجی و سایر مسئولین مسجد با هم ه

 .خللی در انجام وظائف عبادی مانند نماز و غیر آن هم پیش نیاید
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طور کلی خراب گیرد که باید بعضی از آنها به: در طرح توسعه یکی از خیابانها، چند مسجد در مسیر طرح قرار می۵۰۸س 

تخریب گردد تا حرکت وسائط نقلیه براحتی صورت گیرد. خواهشمند است نظر شریف را بیان  شوند و در بقیه قسمتی از آنها

 .فرمایید

توجهی به ج: خراب کردن تمام مسجد یا قسمتی از آن جایز نیست، مگر در صورت وجود مصلحتی که اهمیت ندادن و بی

 .آن ممکن نباشد

داران از ص وضو گرفتن است، جایز است؟ مثل این که مغازه: آیا استفاده شخصی و اندک از آب مساجد که مخصو۵۰۵س 

آن برای نوشیدن، درست کردن چای و یا برای ماشین استفاده کنند، با توجه به این که آن مسجد واقف خاصی ندارد که از 

 .این اعمال جلوگیری نماید

ها و محله مسجد، این باشد که همسایه ج: اگر وقف آب برای خصوص وضو گرفتن نمازگزاران معلوم نباشد و عرف رایج در

کنند، اشکال ندارد، هرچند احتیاط در این مورد، مطلوب استعبور کنندگان هم از آب آن استفاده می . 

آیند، از آب : مسجدی در مجاورت قبرستانی، وجود دارد و هنگامی که بعضی از مؤمنین به زیارت اهل قبور می۵۰۴س 

دانیم که این آب عمومی است یا وقف خاص مسجد، کنند و ما نمیای ارحام خود استفاده میمسجد برای پاشیدن روی قبره

و بر فرض هم که وقف خاص مسجد نباشد، معلوم نیست که مخصوص وضو گرفتن و دستشویی رفتن است یا خیر، آیا 

 استفاده مذکور از آن آب جایز است؟

ایی که خارج از آن قرار دارد، امر رایجی است و کسی به آن اعتراض ج: اگر استفاده از آب مسجد برای پاشیدن روی قبره

کند و دلیلی هم بر وقف آن آب برای خصوص وضو و تطهیر نیست، استفاده از آن برای امر مذکور اشکال نداردنمی . 

: اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟۵۰9س   
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: اگر تعمیر، داوطلبانه و تبرّعی )از مالِ شخصیِ افراد خیّر( باشد، نیازی به اجازه حاکم شرع نیستج . 

ام، دفن نمایند. زیرا : آیا جایز است وصیت کنم که مرا بعد از مردن در مسجد محله که تالش فراوانی برای آن کرده۵۰7س 

 دوست دارم در داخل یا صحن آن دفن شوم؟

اجرای صیغه وقف، دفن میّت استثناء نشده باشد، دفن در مسجد جایز نیست، و وصیت شما در این مورد ج: اگر هنگام 

 .اعتباری ندارد

: مسجدی حدود بیست سال پیش ساخته شده و به نام مبارک صاحب الزمان )عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف( زینت ۵۰۳س 

مسجد ذکر شده باشد. تغییر اسم مسجد از صاحب الزمان )عجّل  یافته است، ولی معلوم نیست که این اسم در صیغه وقف

 اهلل فرجه الشریف( به مسجد جامع چه حکمی دارد؟

 .ج: مجرد تغییر اسم مسجد مانعی ندارد

اند، هنگامی : در مساجدی که از محل نذورات خاص مسجد و تبرعّات مؤمنین به برق و سیستم تهویه مجهز شده۵۰3س 

شود که در آن از برق و سیستم تهویه کند، برای او مجلس فاتحه در مسجد برگزار میمحل فوت میکه شخصی از اهالی 

پردازند. آیا این کار شرعاً جایز است؟ها را نمیگردد و برگزار کنندگان مراسم آن هزینهمسجد استفاده می  

ال آن منوط به کیفیت وقف و نذر آن امکانات ج: جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامه مجالس فواتح برای اموات و امث

 .برای مسجد است

ای از این مسجد که زمین : در روستایی مسجد نوسازی وجود دارد که در مکان مسجد قبلی بنا شده است. در گوشه۵۲۰س 

طبقه قسمتی از ای در نیم آن جزء مسجد قبلی است، بر اثر جهل به مسأله، اتاقی برای تهیه چای و مانند آن و کتابخانه

باره و مسأله تکمیل و کیفیت شبستان مسجد در داخل شبستان مسجد ساخته شده است. خواهشمندیم نظر خود را در این
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 .استفاده از نصف دور داخلی مسجد، بیان فرمایید

ج: ساختن اتاق مخصوص چای در محل مسجد قبلی صحیح نیست و واجب است آن مکان به حالت مسجد بودن خود 

گردد. نیم طبقه داخل شبستان مسجد هم در حکم مسجد است و همه احکام و آثار شرعی آن را دارد، ولی نصب بر

های کتاب و حضور در آنجا برای مطالعه اگر مزاحمتی برای نمازگزاران ایجاد نکند اشکال نداردقفسه . 

: رأی جنابعالی در مورد مسأله ذیل چیست؟۵۲۲س   

وجود دارد که رو به خرابی است، ولی دلیلی برای خراب کردن آن وجود ندارد، زیرا مانع استمرار در یکی از روستاها مسجدی 

طور کامل جایز است؟ همچنین این مسجد دارای مقداری اثاثیه و اموال است، اینها باید به چه جاده نیست. آیا تخریب آن به

 کسی داده شوند؟

کند. اثاث و طور کلی خراب کردن مسجد آن را از مسجد بودن خارج نمیج: تخریب و ویران کردن مسجد جایز نیست و به

 .لوازم مسجد اگر مورد استفاده در آن مسجد نباشد، بردن آن به مساجد دیگر برای استفاده از آنها اشکال ندارد

مثل کتابخانه  ای از صحن مسجد بدون دخل و تصرّف در ساختمان آن جایز است،: آیا شرعاً ساخت موزه در گوشه۵۲۱س 

دهد؟که امروزه جزئی از مسجد را تشکیل می  

ج: ایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف کیفیت وقف تاالر و شبستان و صحن مسجد باشد و یا موجب 

 .تغییر ساختمان مسجد گردد، جایز نیست. بهتر این است که مکانی در کنار مسجد برای این منظور تهیه شود

: مکانی وقفی وجود دارد که در آن مسجد، مدرسه علوم دینی و کتابخانه عمومی بنا شده است که همگی آنها االن ۵۲۸س 

هایی است که از طرف شهرداری باید خراب شوند. چگونه باید با فعّال هستند. این مکان در حال حاضر جزء نقشه مکان

د تا بتوان آن را تبدیل به ساختمان بهتری نمود؟شهرداری برای تخریب آن و گرفتن امکانات همکاری کر  
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ج: اگر شهرداری اقدام به تخریب آن و دادنِ عوض نماید و آن را تحویل دهد، اشکال ندارد، ولی اصل خراب کردن مسجد 

نفسه جایز نیست، مگر در صورتی که مصلحتِ اهمِ غیر قابل چشم پوشی اقتضا کندو مدرسه وقفی فی . 

عه مسجد نیاز به کندن چند درخت از صحن آن است، آیا این عمل با توجه به بزرگ بودن صحن مسجد : برای توس۵۲۵س 

 و وجود درختان زیاد در آنجا، جایز است؟

 .ج:اگر عمل مذکور تغییر و تبدیل وقف شمرده نشود، اشکال ندارد

یر طرح عمرانی شهرداری، در : زمینی که جزء قسمت سرپوشیده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مس۵۲۴س 

 خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده، چه حکمی دارد؟

 .ج: اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه ضعیف باشد، ترتّب آثار شرعی مسجد بر آن معلوم نیست

ای دیگری ساخته شده و امیدی : مسجدی بوده که خراب شده، و آثار مسجدی از آن محو گردیده یا به جای آن بن۵۲9س 

هم به دوباره سازی آن وجود ندارد، مثل آنکه آن آبادی ویران شده و تغییر مکان پیدا کرده، آیا نجس کردن آن مکان حرام 

 است و تطهیر آن واجب است؟

 .ج: در فرض سؤال معلوم نیست نجس کردن آن حرام باشد، گر چه احتیاط آن است که نجس نکنند

کنم و اطالعی از کیفیت وقف مسجد ندارم. با توجه به ی است که در یکی از مساجد، نماز جماعت اقامه می: مدت۵۲7س 

این که مسجد از جهت هزینه با مشکالتی روبرو است، آیا اجاره دادن زیرزمین مسجد برای کاری که مناسب با شأن مسجد 

 باشد، جایز است؟

زء تأسیساتی نیست که مسجد به آن نیاز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع ج: اگر زیر زمین عنوان مسجد را ندارد و ج

 .نباشد، اشکال ندارد
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اند زیرزمینی را در قسمت سقف دار : هیأت امنای مسجدی که امالکی برای اداره امور خود ندارد، تصمیم گرفته۵۲۳س 

د نمایند، آیا این کار جایز است؟مسجد برای ساختن کارگاه و تأسیسات عمومی برای خدمت به مسجد ایجا  

 .ج: حفر زمین مسجد برای تأسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست

طور مطلق جایز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هرچند برای مشاهده آثار تاریخی باشد؟: آیا به۵۲3س   

حرمتی مسجد شمرده شود، جایز گر هتک و بیج: ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم ا

 .نیست، بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند

: آیا نماز خواندن در مسجدی که توسط کفّار ساخته شده، جایز است؟۵۱۰س   

 .ج: اشکال ندارد

آیا قبول آن جایز : اگر کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد و یا کمک دیگری نماید، ۵۱۲س 

 است؟

 .ج: اشکال ندارد

: اگر کسی شب به مسجد بیاید و در آن بخوابد و محتلم شود و پس از بیداری خروج از مسجد برایش ممکن نباشد، ۵۱۱س 

 چه تکلیفی دارد؟

برای او حالل ج: اگر قادر بر خروج از مسجد و رفتن به جای دیگر نیست، واجب است که فوراً تیمم نماید تا بقا در مسجد 

 .شود

های دینیاحکام سایر مکان  
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: آیا از نظر شرعی به ثبت رساندن حسینیه به نام اشخاص معیّن، جایز است؟۵۱۸س   

ای که جهت اقامه مجالس دینی وقف عام شده، جایز نیست، و ثبت وقفی آن به نام اشخاص ج: ثبت ملکی حسینیه

سم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادی باشد که در ساختن ضرورتی ندارد. به هر حال، ثبت وقفی آن به ا

اندآن حسینیه مشارکت داشته . 

های عملیه آمده است که جایز نیست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه )علیهم السالم( شوند. : در رساله۵۱۵س 

های ملحق به آن یا این که شامل همه ساختمان خواهشمند است توضیح بفرمایید که منظور از حرم، همان زیر گنبد است

شود؟هم می  

های ملحق شود، ولی ساختمانج: مراد از حرم همان زیر گنبد مبارک و جایی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می

مسجد را  جاها اشکال ندارد، مگر جاهایی که عنوانها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آنبه آن و شبستان

 .داشته باشد

ای در کنار مسجدی قدیمی ساخته شده است، در حال حاضر مسجد قدیم گنجایش نمازگزاران را ندارد، آیا : حسینیه۵۱۴س 

توان حسینیه را در مسجد ادغام کرد و از آن به عنوان مسجد استفاده نمود؟می  

عنوان حسینیه، وقف صحیح شرعی شده، تبدیل آن به مسجد ج: نماز خواندن در حسینیه اشکال ندارد، ولی اگر حسینیه، به 

کردن آن به مسجد به عنوان مسجد هم جایز نیستجایز نیست و همچنین ضمیمه . 

: استفاده از فرشها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فرزندان ائمه )علیهم السالم( در مسجد جامع محله چه ۵۱9س 

 حکمی دارد؟

مرقد امامزاده )علیه السالم( و زائران آن باشد، اشکال نداردج: اگر زائد بر نیاز  . 
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شود، حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام : آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل )علیه السالم( و غیر آن تأسیس می۵۱7س 

 .آن را بیان فرمایید

ها حکم مسجد را ندارندها و حسینیهج: تکیه . 

 لباس نمازگزار

 توضیح

: آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم، صحیح است؟۳۵۱س   

 .ج: لباسی که نجس بودن آن مشکوک است، محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است

ام و شک دارم که از پوست طبیعی است یا مصنوعی و از : آیا نماز خواندن در کمربند چرمی که از آلمان خریده۵۱3س 

ام، چه حکمی دارد؟وست حیوان تذکیه شده است یا خیر، اشکال شرعی دارد؟ نمازهایی که با آن خواندهپ  

ج: اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی 

کیه شده یا خیر، نجس نیست، ولی نماز با آن باطل است، و بودن آن، شک در این باشد که آیا از حیوانی است که شرعاً تذ

اید، قضا نداردنمازهای گذشته که در حال جهل به این حکم، خوانده . 

: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستی بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا ۵۸۰س 

نماز وی باطل است؟ اگر در حین نماز نجاست حاصل شود، نماز او چه حکمی دارد؟لباس او نجس بوده است. آیا   

ج: اگر اصالً علم به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و قضا 
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از بدن یا در آوردن لباس نجس بدون  واجب نیست. ولی اگر در اثناء نماز نجاست عارض شود، اگر برای وی ازاله نجاست

ارتکاب عملی که منافات با نماز دارد، ممکن باشد، باید نجاست بدن را برطرف یا لباس نجس را از خود دور کند و نماز خود 

را تکمیل نماید و اگر برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز برای او امکان ندارد و وقت هم وسعت دارد، واجب است که 

ز را قطع کند و با بدن و لباس پاک آن را اعاده نمایدنما . 

: فردی از مقلدین یکی از مراجع، مدت زمانی نماز خود را با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده و نماز با آن ۵۸۲س 

یاط واجب اعاده خوانده است. طبق نظر مرجع تقلید او، اگر جزئی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد، احتصحیح نیست، می

 نماز خوانده شده است، آیا حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، حکم حیوان حرام گوشت را دارد؟

ج: حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حکم میته است، 

جام گرفته است، محکوم به صحّت استولی نجس نیست، و نمازهای گذشته اگر با جهل به این حکم، ان . 

پوشاند، آیا نماز خود را باید شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می: زنی در اثنای نماز متوجه می۵۸۱س 

 دوباره بخواند یا خیر؟

 .ج: تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد، اعاده واجب نیست

شود و هنگامی که ه تطهیر مخرج بول با سنگ یا چوب و یا هر چیز دیگری می: شخصی به علت اضطرار مجبور ب۵۸۸س 

نماید، آیا هنگام نماز باید لباس زیر خود را عوض کرده یا تطهیر نماید؟کند، آن را با آب تطهیر میبه منزل مراجعت می  

 .ج: اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است، تطهیر لباس واجب نیست

پذیر است و آنها از ر انداختن بعضی از دستگاههای صنعتی وارداتی با همکاری متخصصین بیگانه امکان: به کا۵۸۵س 

دیدگاه فقه اسالمی کافر و نجس هستند، با توجه به این که به کار انداختن آن دستگاهها با استفاده از روغن و مواد دیگری 
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اک بودن آنها امکان ندارد. و همچنین با توجه به این که لباس و گیرد، بنا بر این پشوند، صورت میکه با دست ریخته می

طور کامل ندارند، بدن کارگران هنگام کار با این دستگاهها در تماس است و در وقت نماز فرصت تطهیر لباس و بدن را به

 تکلیف آنها نسبت به نماز چیست؟

کند، از اهل کتاب باشد که محکوم به طهارت و وسائل می ج: با احتمال این که کافری که اقدام به راه اندازی دستگاهها

اندازی شده است، یقین به هستند و یا در هنگام کار دستکش پوشیده باشد، به صرف این که دستگاه به وسیله کافر راه

بت شود و با فرض یقین به نجاست دستگاه و تماس بدن و لباس کارگران با آن در حین کار با رطونجاست حاصل نمی

 .مسریه، تطهیر بدن برای نماز واجب است و لباس هم باید عوض و یا تطهیر شود

اند، حمل کند و یا در جیب خود بگذارد، آیا نماز او باطل : اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده۵۸۴س 

 است؟

مراه بودن آن در نماز اشکال نداردج: اگر دستمال به قدری کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند، ه . 

: آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی که حاوی الکل است، صحیح است؟۵۸9س   

های مذکور اشکال نداردج: اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباس . 

های آستین کوتاه و نپوشیدن جوراب ن لباس: زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشید۵۸7س 

 اشکال دارد؟

ج: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و 

ا نیز باید پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها رها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کامالً بدن را میدست

 .بپوشانند
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: آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است؟۵۸۳س   

 .ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتی که نامحرم حاضر نباشد، واجب نیست

: آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، یا این که فقط قسمت پائین آن باید پوشانده شود، و ۵۸3س 

 آیا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟

 .ج: پوشاندن قسمت پائین چانه واجب است نه خود آن، زیرا چانه جزئی از صورت است

صورت شود، اختصاص به: آیا حکم صحیح بودن نماز در متنجسی که کافی برای پوشش عورت محسوب نمی۵۵۰س 

شود؟م یا موضوع دارد و یا شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هم مینسیان و جهل نمازگزار به حک  

ج: اختصاص به دو صورت جهل و نسیان ندارد، بلکه نماز با متنجسی که کافی برای پوشش عورت نیست، حتی در صورت 

 .علم هم صحیح است

شود؟: آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطالن نماز او می۵۵۲س   

: بله، موجب بطالن نماز استج . 

 پوشیدن طال و نقره و به کار بردن آن

خصوص در نماز چه حکمی دارد؟: به دست کردن انگشتر طال توسط مردان به۵۵۱س   

 .ج: به دست کردن انگشتر طال برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن هم بنا بر احتیاط واجب، باطل است

ردان از انگشتری که از جنس طالی سفید است، چه حکمی دارد؟: استفاده م۵۵۸س   

ای رنگ آن سفید شده، شود همان طالی زرد است که بر اثر مخلوط کردن مادهج: اگر چیزی که طالی سفید نامیده می
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ز اشکال نداردگویند مانع ندارد و پالتین نیحرام است ولی اگر عنصر طال در آن به قدری کم است که عرفاً به آن طال نمی . 

طوری که دیگران نبینند، اشکال شرعی دارد؟: آیا استفاده از طال بدون قصد زینت به۵۵۵س   

ج: پوشیدن طال، خواه حلقه انگشتری باشد یا غیر آن، برای مردان مطلقاً حرام است هرچند به قصد زینت نباشد و از دید 

 .دیگران مخفی باشد

گویند کنیم که مین به مدت کوتاه چه حکمی دارد؟ ما اشخاص بسیاری را مشاهده می: استفاده از طال برای مردا۵۵۴س 

 .استفاده از آن برای مدت کوتاه، مثل لحظه عقد، اشکال ندارد

 .ج: پوشیدن طال برای مرد حرام است و فرقی بین مدت کم یا زیاد نیست

با طال بر مردان، خواهشمندیم به دو سؤال زیر پاسخ : با توجه به احکام لباس نمازگزار و حرام بودن زینت کردن ۵۵9س 

 :فرمایید

 الف: آیا مقصود از زینت با طال، مطلق استفاده از آن توسط مردان است هرچند برای جراحی استخوان و دندانسازی باشد؟

نند، مرسوم است و کب: با توجه به این که در شهر ما به دست کردن انگشتر طالی زرد توسط جوانانی که تازه ازدواج می

شود، بلکه عالمت آغاز زندگی زناشویی فرد است، نظر حضرتعالی این امر از نظر عموم مردم برای مرد زینت محسوب نمی

باره چیست؟در این  

ج: الف: مالک حرمت استفاده از طال برای پوشیدن یا به گردن آویختن توسط مردان، صدق زینت نیست، بلکه استفاده از 

صورت و به هر قصدی حرام است هرچند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند آن باشد. ولی استفاده از آن توسط مردان آن به هر 

سازی اشکال نداردبرای جرّاحی استخوان و دندان . 

 .ب: استفاده از انگشتری طالی زرد توسط مردان در هر حال حرام است
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کنند، چه حکمی دارد؟ست و زنان از آنها استفاده نمی: ساخت و فروش جواهرات طال که مخصوص مردان ا۵۵7س   

 .ج: ساخت جواهرات طال اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خرید و فروش آن به این قصد جایز نیست

ذا در گذارند، آیا این کار، خوردن غای میها را در ظرفهای نقرهشود که شیرینی: در بعضی از میهمانیها دیده می۵۵۳س 

شود، و حکم آن چیست؟ظرف نقره محسوب می  

ج: اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن، استعمال ظرف نقره در خوردن و آشامیدن محسوب شود، حرام 

 .است

: آیا گذاشتن روکش طال روی دندان اشکال دارد؟ روکش پالتین چطور؟۵۵3س   

های جلو با طالی زرد، اگر به قصد زینت دندان اشکال ندارد، ولی پوشاندن دندان ج: گذاشتن روکش طال یا پالتین روی

 .باشد، خالی از اشکال نیست

 اذان و اقامه

 اشاره

گوید تا مردم بتوانند تا : در روستای ما مؤذن همیشه اذان صبح را در ماه مبارک رمضان چند دقیقه قبل از وقت می۵۴۰س 

و آشامیدن ادامه دهند، آیا این کار صحیح است؟وسط یا آخر اذان به خوردن   

 .ج: اگر گفتن اذان، مردم را به اشتباه نیندازد و به عنوان اعالم طلوع فجر نباشد، اشکال ندارد

کنند صورت دسته جمعی در معابر عمومی می: بعضی از افراد برای اعالن دخول وقت نماز، اقدام به گفتن اذان به۵۴۲س 
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خصوص جوانان به ن کار اثر زیادی در جلوگیری از فساد علنی در منطقه داشته و موجب روی آوردن مردم بهکه الحمدللّه ای

گوید این عمل در دین اسالم وارد نشده و بدعت است و گفته او باعث ایجاد شبهه نماز اوّل وقت شده است. ولی فردی می

 در این زمینه شده است. نظر شریف حضرتعالی چیست؟

اعالمی در اوّل وقت نمازهای واجب یومیه و تکرار آن با صدای بلند از طرف شنوندگان از مستحبات شرعی موکد  ج: اذان

جمعی در معابر عمومی، اگر موجب سدّ معبر و یا اذیّت دیگران نشود، اشکال نداردصورت دستهاست و اذان گفتن به . 

دی سیاسی است که ثواب زیادی دارد، تعدادی از مؤمنین : از آنجا که اذان گفتن با صدای بلند یک عمل عبا۵۴۱س 

خصوص برای نماز صبح، اذان بگویند. سؤال این است که در های خود بهاند که بدون بلندگو باالی بام خانهتصمیم گرفته

 صورت اعتراض بعضی از همسایگان این عمل چه حکمی دارد؟

نداردج: اذان گفتن بر باالی بام به نحو متعارف اشکال  . 

های خاص سحرهای ماه مبارک رمضان از بلندگوی مسجد جهت شنیدن همگان، چه حکمی دارد؟: پخش برنامه۵۴۸س   

ج: در جاهایی که بیشتر مردم در شبهای ماه مبارک رمضان برای قرائت قرآن و خواندن دعا و شرکت در مراسم دینی و 

یت همسایگان مسجد شود، جایز نیستامثال آن بیدار هستند، اشکال ندارد. ولی اگر سبب اذ . 

: آیا پخش آیات قرآنی قبل از اذان صبح و دعا بعد از آن با صدای بلند به وسیله بلندگوی مسجد و سایر مراکز ۵۴۵س 

طوری که از چند کیلومتر دورتر قابل شنیدن باشد، جایز است؟ با توجه به این که این برنامه گاهی بیشتر از نیم ساعت به

کشدطول می . 

ج: پخش اذان به نحو متعارف برای اعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وسیله بلندگو اشکال ندارد، ولی پخش آیات قرآنی 

 .و دعا و غیر آن از بلندگوی مسجد، اگر موجب اذیت همسایگان شود، توجیه شرعی ندارد و بلکه دارای اشکال است
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زن اکتفا کند؟ : آیا جایز است که مرد در نماز به اذان۵۴۴س   

 .ج: اکتفا به اذان زن برای مرد محل اشکال است

طالب : نظر شریف جنابعالی درباره شهادت سوم اذان که داللت بر پیشوا بودن و والیت سید االوصیاء علی بن ابی۵۴9س 

کند، در اذان و اقامه نماز واجب چیست؟)صلوات اهلل علیه وعلیهم( می  

به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد قربت مطلقه گفته شود، ولی جزو « لی اهللأشهد أنّ علیاً و»ج: گفتن 

 .اذان و اقامه نیست

توانم نمازهایم را برم ولی گاهی اوقات درد آن شدیدتر است به حدّی که نمی: مدتی است از درد کمر رنج می۵۴7س 

قت بخواهم نماز بخوانم، باید نشسته بخوانم ولی اگر صبر کنم، شاید در آخر ایستاده بخوانم، با توجه به این مسأله، اگر اوّل و

 وقت بتوانم ایستاده نماز بخوانم، با این وضع وظیفه من چیست؟

دهید که در آخر وقت بتوانید نماز خود را ایستاده بخوانید، بنا بر احتیاط، باید تا آن هنگام صبر کنید، ولی ج: اگر احتمال می

اید ل وقت به خاطر عذری نماز خود را نشسته خواندید و سپس تا آخر وقت عذر شما برطرف نشد نمازی که خواندهاگر در اوّ

صحیح است و اعاده الزم نیست و اگر در اوّل وقت قادر بر نماز ایستاده نبودید و یقین داشتید که ناتوانی شما از نماز تا آخر 

طور قت عذر شما برطرف شد و توانستید ایستاده نماز بخوانید باید نماز را بهوقت ادامه خواهد یافت، ولی قبل از آخر و

 .ایستاده اعاده کنید

 قرائت و احکام آن
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: نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟۵۴۳س   

سهواً یا جهالً آهسته بخوانند ج: بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر 

 .نماز صحیح است، ولی اگر از روی عمد باشد، نماز باطل است

: آیا اگر قصد خواندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا آهسته؟۵۴3س   

ر هر حالی بلند باشد، حتی ج: واجب است که قرائت حمد و سوره در نمازهای صبح و مغرب و عشا چه ادا باشد و چه قضاء د

 .اگر قضای آنها در روز خوانده شود، و اگر عمداً بلند خوانده نشود، نماز باطل است

دانیم که یک رکعت از نماز متشکل از نیت، تکبیرةاالحرام، حمد، سوره، رکوع و سجده است، و از طرف دیگر : می۵9۰س 

وم و چهارم نماز عشا آهسته خواندن واجب است. ولی در نماز در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت س

شود که امام جماعت ذکر رکوع و سجده رکعت سوم را کنند، مشاهده میجماعتی که از رادیو و تلویزیون مستقیماً پخش می

است، این مسأله خواند. با توجه به اینکه آن رکوع و سجده دو جزء رکعتی هستند که آهسته خواندن در آن واجب بلند می

 چه حکمی دارد؟

ج: وجوبِ بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشا و صبح و وجوبِ آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت 

حمد و سوره است. همانگونه که وجوب آهسته خواندن در غیر از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت 

سوم و چهارم است. ولی در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سالم و دیگر ذکرهای واجب در حمد یا تسبیحات در رکعت 

 .نمازهای پنجگانه، مکلّف بین آهسته یا بلند خواندن مخیّر است

: اگر شخص بخواهد عالوه بر هفده رکعت نماز واجب روزانه، هفده رکعت نماز قضاء احتیاطی هم بخواند، آیا قرائت ۵9۲س 

دوم نمازهای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند یا آهسته؟ دو رکعت اول و  
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 .ج: در وجوب جهر و اخفات در نمازهای واجب فرقی بین نماز ادا و قضا وجود ندارد، هرچند نماز قضا احتیاطی باشد

شود، گفته می «هاء»با « حیّ علی الصالة»شود ولی در اذان ختم می« تاء»به حرف « صالة»دانیم که کلمه : می۵9۱س 

 آیا این صحیح است؟

 .ج: ختم لفظ صلوة به هاء، هنگام وقف اشکال ندارد، بلکه متعیّن است

بر « ملک»: با توجه به نظر حضرت امام )قدّس سرّه( در تفسیر سوره مبارکه حمد مبنی بر راجح بودن لفظ ۵9۸س 

هر دو صورت در نمازهای واجب و غیر واجب، صحیح ، آیا هنگام قرائت این سوره مبارکه، احتیاط در قرائت به «مالک»

 است؟

 .ج: احتیاط در این مورد اشکال ندارد

آن را بدون عطف فوری، با وقف بخواند و « غیر المغضوب علیهم»: آیا صحیح است که نمازگزار هنگام خواندن ۵9۵س 

« اللهّم صلّ علی محمد»علیه وآله( در جمله )صلی اهلل « محمد»را قرائت نماید؟ آیا در تشهد وقف بر « وال الضالین»سپس 

صحیح است؟« آل محمد»و سپس قرائت عبارت   

 .ج: وقف و فاصله تا مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند، اشکال ندارد

: استفتاء زیر از حضرت امام )قدّس سرّه( شده است۵9۴س  : 

کنید؟دام قول عمل میدر علم تجوید، شما به ک« الضاد»با توجه به تعدد اقوال در تلفظ   

اند: شناخت مخارج حروف بر اساس نظرات علمای تجوید، واجب نیست، بلکه باید تلفظ هر امام )قدّس سرّه( در پاسخ نوشته

صورتی باشد که نزد عُرف عرب صدق کند که آن حرف را ادا کرده استحرفی به . 

به چه معنی است؟« آن حرف را ادا کرده استنزد عرف عرب صدق کند که »سؤال ما این است که اوالً: عبارت   
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ثانیاً: آیا قواعد علم تجوید هم همانند قواعد علم صرف و نحو از عرف و کالم عرب استخراج نشده است؟ در این صورت 

توان قائل به جدایی آن دو از ریشه خود شد؟چگونه می  

کند و یا هنگام قرائت از مخارج صحیح خود ادا نمیثالثاً: اگر برای کسی از طریق معتبر یقین حاصل شود که حروف را 

نماید و زمینه مناسبی برای یادگیری از جمیع جهات دارد، مثل این که طور کلی حروف و کلمات را صحیح تلفظ نمیبه

استعداد خوبی و یا فرصت مناسبی برای فراگیری این علم دارد، آیا واجب است در حد استعداد سعی در آموختن قرائت 

 صحیح نماید؟

ج: مالک در صحّت قرائت، موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغتی است که قواعد تجوید از آنها گرفته شده است. بنا بر این 

اگر اختالف نظرات علمای تجوید در کیفیت تلفظ یکی از حروف ناشی از اختالف آنان در فهم نحوه تلفظ اهل لغت باشد، 

غت است. ولی اگر اختالف نظرات آنان ناشی از اختالف خود آنان در کیفیت تلفظ باشد، مرجع حل اختالف، خود عرف اهل ل

داند، باید در صورت تمکن برای مکلّف در انتخاب هر یک از آن اقوال مخیّر است. کسی که قرائت خود را صحیح نمی

 .یادگیری قرائت صحیح اقدام نماید

را « بسم اهلل الرحمن الرحیم»خواندن سوره فاتحه و اخالص را داشت و  : کسی که از ابتدا و یا بر حسب عادت قصد۵99س 

را قرائت « بسم اهلل الرحمن الرحیم»گفت ولی سهواً سوره را تعیین نکرد، آیا باید از اول، سوره معیّنی را قصد نماید و بعد 

 کند؟

ای به آن اکتفا کندهر سوره تواند برای خواندنواجب نیست، بلکه می« بسم اهلل الرحمن الرحیم»ج: اعاده  . 

صورت عربی صحیح و کامل تلفظ نشود، نماز : آیا ادا کامل الفاظ عربی در نماز واجب است؟ آیا اگر کلمات به۵97س 

 محکوم به صحّت است؟
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گزار طور صحیح قرائت شود و اگر نمازج: واجب است که همه ذکرهای واجب نماز از قبیل قرائت حمد و سوره و غیر آنها به

داند، واجب است که یاد بگیرد و اگر قادر به یادگیری نیست، معذور استکیفیت صحیح تلفظ کلمات عربی را نمی . 

کند یا خیر؟: آیا بر قرائت قلبی در نماز یعنی گذراندن کلمات در قلب بدون تلفظ آنها، قرائت صدق می۵9۳س   

طوری که قرائت بر آن صدق کندت که کلمات تلفظ شوند، بهکند و در نماز واجب اسج: عنوان قرائت بر آن صدق نمی . 

های قرآن کریم مثل سوره فیل، قریش، انشراح، وضحی یک سوره : بنا بر نظر بعضی از مفسرین، تعدادی از سوره۵93س 

ماً باید بعد از گویند: کسی که یکی از آن دو سوره مثل سوره فیل را در نماز قرائت کند، حتشوند. آنان میکامل محسوب نمی

آن، سوره قریش را هم بخواند و همچنین دو سوره انشراح وضحی باید با هم قرائت شوند. بنا بر این اگر کسی بر اثر جهل 

 به مسأله، سوره فیل یا انشراح را به تنهایی در نماز بخواند، وظیفه او چیست؟

و محکوم به صحّت استج: اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد، نمازهای گذشته ا . 

: اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چهارم نماز ظهر، حمد و سوره بخواند و بعد از نماز متوجه ۵7۰س 

 شود، آیا اعاده نماز بر او واجب است، و اگر متوجه نشود، آیا نماز وی صحیح است؟

 .ج: در فرض سؤال، نمازش صحیح است

توانند، حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند؟ی: آیا بانوان م۵7۲س   

شنود، بهتر است آهسته بخوانندتوانند بلند یا آهسته بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را میج: می . 

دانیم ی: طبق نظر امام خمینی )قدّس سرّه( مالک آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر، عدم جهر است و ما م۵7۱س 

که به استثنای ده حرف، بقیه حروف با صدا هستند، بنا بر این اگر نماز ظهر و عصر را آهسته و بدون صدا بخوانیم، هجده 

 .حرف صدادار درست تلفظ نخواهند شد، خواهشمند است این مسأله را توضیح فرمایید
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شکار نکردن آن است و در مقابل، مالک جهر ج: مالک اخفات )آهسته خواندن( عدم وجود جوهر صدا نیست، بلکه مالک آ

 .)بلند خواندن( آشکار کردن جوهر صدا است

توانند شوند و شناختی نسبت به کلمات عربی ندارند، چگونه می: افراد خارجی اعم از زن و مرد که مسلمان می۵7۸س 

ری عربی برای این کار وجود دارد؟واجبات دینی خود اعم از نماز و غیره را انجام دهند؟ و اصوالً نیازی به فراگی  

 .ج: یادگیری تکبیرة االحرام، حمد، سوره، تشهد و سالم نماز و هر چیزی که عربی بودن در آن شرط است، واجب است

: آیا دلیلی بر این که نافله نمازهایی که بلند خواندن قرائت در آنها واجب است، باید بلند خوانده شوند و نافله ۵7۵س 

های ه آهسته خواندن آن واجب است، باید آهسته خوانده شوند، وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد آیا اگر نافلهنمازهایی ک

 نمازهای جهری آهسته خوانده شوند و همچنین برعکس، مجزی است؟

شد و های نمازهای جهری مستحب است که بلند باشد و در نمازهای اخفاتی مستحب است که آهسته باج: قرائت در نافله

 .اگر بر عکس هم انجام شود، مجزی است

: آیا بعد از قرائت سوره حمد در نماز واجب است که یک سوره کامل خوانده شود یا تالوت مقداری از قرآن کریم ۵7۴س 

 هم کافی است؟ و در صورت اول آیا بعد از قرائت سوره، خواندن بعضی از آیات قرآنی جایز است؟

، قرائت آیاتی از قرآن کریم به جای سوره کامل، مجزی نیست. ولی قرائت بعضی از آیات به ج: در نمازهای واجب یومیه

 .قصد قرآن بعد از قرائت یک سوره کامل، اشکال ندارد

کند، اشتباهی در قرائت حمد و سوره و یا در اعراب ای که انسان به آن تکلم می: اگر بر اثر سهل انگاری و یا لهجه۵79س 

نماز رخ دهد مثالً کلمه یولَد به جای فتح الم، به کسر الم خوانده شود، نماز چه حکمی دارد؟ و حرکات کلمات  

ج: اگر عامد یا جاهل مقصر )قادر بر یادگیری( باشد، نماز باطل است، و اال نماز صحیح است. البته اگر نمازهای گذشته را با 
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قضای آنها واجب نیست صورت مذکور خوانده باشد، در هر صورتاعتقاد به صحّت، به . 

اند و سواد سال سن دارد و پدر و مادرش در دوران کودکی به او نماز یاد نداده ۵۰یا  ۸۴: شخصی است که حدود ۵77س 

صورت صحیح یاد بگیرد، ولی قادر بر ادای صحیح کلمات و ذکرهای نماز نیست هم ندارد، اما سعی کرده است که نماز را به

تواند تلفظ کند، آیا نماز او صحیح است؟اصالً نمیو بعضی از کلمات را   

 .ج: اگر آنچه را که قادر بر تلفظ آن است، انجام دهد، نمازش محکوم به صحّت است

کردم. بعداً متوجه اند، تلفظ میام و در دبیرستان آموزش داده: من کلمات نماز را همانگونه که از پدر و مادرم آموخته۵7۳س 

ام. آیا طبق فتوای امام )قدّس سرّه( اعاده نماز بر من واجب است یا آنکه همه نمازهایی کردهاشتباه ادا میشدم که کلمات را 

ام، صحیح هستند؟را که به آن صورت خوانده  

 .ج: در فرض سؤال، تمامی نمازهای گذشته محکوم به صحّت است و اعاده و قضاء ندارد

لی قادر بر تکلم نیست، ولی حواس سالمی دارد، اگر نمازش را با اشاره بخواند، : کسی که بر اثر ابتال به بیماری ال۵73س 

 آیا صحیح است؟

 .ج: نماز او در فرض مزبور صحیح و مجزی است

 ذکر نماز

: آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟۵۳۰س   

شکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگی صحیح هستندج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید، ا . 

: اگر شخصی سهواً در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس، در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال ۵۳۲س 
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 متوجه اشتباه خود شده و آن را اصالح نماید، آیا نماز او باطل است؟

 .ج: اشکال ندارد و نمازش صحیح است

ر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است، چه : اگ۵۳۱س 

 حکمی دارد؟

 .ج: اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزی بر او واجب نیست

: آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است؟۵۳۸س   

، هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شودج: کافی است . 

: تعداد تسبیحات اربعه در نماز سه مرتبه است، ولی فردی سهواً چهار بار گفته است، آیا نماز او در پیشگاه خداوند ۵۳۵س 

 مقبول است؟

 .ج: اشکال ندارد

ه گفته یا بیشتر و یا کمتر، چه حکمی داند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتب: کسی که نمی۵۳۴س 

 دارد؟

تواند بنا را بر اقل گذاشته و تسبیحات را کند و چیزی بر او واجب نیست، و تا به رکوع نرفته میج: یک مرتبه نیز کفایت می

 .تکرار نماید تا یقین کند که آن را سه مرتبه گفته است

نگام نماز در حال حرکت جایز است و آیا گفتن آن در حال قیام صحیح ه« بحول اهلل و قوته اقوم واقعد»: آیا قرائت ۵۳9س 

 است؟

شودج: اشکال ندارد و اصوالً این ذکر در حالت قیام برای رکعت بعدی گفته می . 
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شود؟: مراد از ذکر چیست؟ آیا شامل صلوات بر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و خاندان آن حضرت می۵۳7س   

شود و صلوات بر محمد و آل محمد )علیهم افضل ن ذکر خداوند عزوجل باشد، ذکر محسوب میج: هر عبارتی که متضمّ

 .صلوات اهلل( از بهترین ذکرهاست

: هنگامی که در نماز وتر که یک رکعت است دستها را برای قنوت بلند کرده و حاجات خود را از خداوند عزّوجلّ ۵۳۳س 

سی اشکال دارد؟کنیم، آیا طلب حاجات به زبان فارطلب می  

توان به هر زبانی خواندج: دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد، بلکه هر دعایی را در قنوت می . 

 سجده و احکام آن

: سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟۵۳3س   

 .ج: سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تیمم بر سیمان و موزائیک است

: آیا گذاشتن دستها هنگام نماز بر موزائیکی که دارای سوراخهای ریزی است، اشکال دارد؟۵3۰س   

 .ج: اشکال ندارد

ای از چرک روی آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی طوری که الیه: آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده، به۵3۲س 

 روی مهر است، اشکال دارد؟

به مقداری باشد که حائل بین پیشانی و مهر شود، سجده و نماز باطل استج: اگر چرک روی مهر  . 

خصوص جای سجده با حجاب پوشیده شده است، اعاده : آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر، پیشانی وی به۵3۱س 

 نمازهایش واجب است؟
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 .ج: اگر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده، اعاده بر او واجب نیست

طور کامل با مهر تماس ندارد، شود که پیشانی وی بهی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می: زن۵3۸س 

زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره 

ر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود، نمازهایی که خوانده است، چه روی مهر گذاشته است، نماز او چه حکمی دارد؟ اگ

 حکمی دارد؟

اش را حرکت دهد تا روی مهر قرار بگیرد. اگر بلند کردن ج: واجب است بدون این که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانی

ط در یکی از دو سجده یک رکعت پیشانی از زمین برای سجده روی مهر بر اثر جهل یا فراموشی بوده و این عمل را فق

داده، نمازش صحیح است و اعاده واجب نیست. ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو سجده یک انجام می

 .رکعت آن را انجام داده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است

یت خاص جسمی که داریم، قادر به انجام : در سجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد، ولی ما به خاطر وضع۵3۵س 

کنند، هستیم و برای نماز یا مهر را به طرف پیشانی این کار نیستیم، زیرا از معلولین جنگی که از صندلی چرخدار استفاده می

کنیم، آیا این کار صحیح است یا خیر؟کنیم و یا آن را روی دسته صندلی چرخدار گذاشته و بر آن سجده میبلند می  

: اگر قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی چرخدار یا چیز دیگر مانند بالشت یا چهار پایه و سجده بر آن هستید، باید ج

توانید هرچند با ایماء و اشاره، سجده را بدین نحو انجام دهید و نماز شما صحیح است. در غیر این صورت به هر نحو که می

ا صحیح است. انشاء اهلل موفق باشیدسجده و رکوع را انجام دهید و نماز شم . 

: سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟۵3۴س   

 .ج: سجده بر سنگ مرمر اشکال ندارد
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: آیا جایز است هنگام سجده عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر آن را هم بر زمین بگذاریم؟۵39س   

 .ج: اشکال ندارد

شود تا حدی شک او های نمازگزار باعث میها و سجدهی برای نماز ساخته شده که با شمارش رکعت: امروزه مهر۵37س 

برطرف گردد. با توجه به این که هنگام گذاشتن پیشانی روی آن، مهر به خاطر دستگاه فلزی که زیر آن نصب شده است، 

امیدواریم نظر شریف خود را بیان فرماییدکند، آیا با این توصیف سجده بر آن صحیح است؟ به سمت پائین حرکت می . 

حرکت ج: اگر محل گذاشتن پیشانی از چیزهایی باشد که سجده بر آن صحیح است و پس از گذاشتن پیشانی ثابت و بی

 .بماند، سجده بر روی آن اشکال ندارد

شود؟: هنگام نشستن بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می۵3۳س   

بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذاردج: مستحب است که  . 

: در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر واجب، گفتن چه ذکری افضل است؟۵33س   

ج: تکرار همان ذکر واجب و بهتر است که به عدد فرد ختم شود، و در سجده عالوه بر آنچه گفته شد، صلوات و دعا برای 

ب استهای دنیا و آخرت مستححاجت . 

شود از نوارهای قرآن که از ضبط صوت یا صدا و سیما پخش : شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آنها واجب می۴۰۰س 

شود چه حکمی دارد؟می  

 .ج: در فرض مرقوم، سجده واجب است

 مبطالت نماز
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شود؟اطل می: آیا نماز با ذکر شهادت به والیت امیرالمومنین علی )علیه السالم( در تشهد، ب۴۰۲س   

اند بخوانید و های عملیّه بیان نمودهامثالهم( در رسالهج: نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شیعه )کثّراهلل

 .چیزی بر آن اضافه نکنید هرچند که کالم حق و صحیحی باشد

کند، آیا این عمل وی نیز ریا زه می: شخصی در عبادات خود مبتال به ریا است و در حال حاضر با نفس خود مبار۴۰۱س 

توان از ریا دوری کرد؟شود؟ چگونه میمحسوب می  

شود و برای رهایی از ریا باید در عظمت خداوند ج: هر عملی که برای خدا انجام گیرد از جمله مبارزه با ریا، ریا محسوب نمی

ندگی خود و دیگر مردم برای خداوند تبارک و تعالی متعال و ضعف و احتیاج دیگران به خداوند تفکر نماید و همچنین در ب

 .اندیشه کند

با « آمین»: هنگام شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت، بعد از قرائت سوره حمد توسط امام جماعت، کلمه ۴۰۸س 

شود، این کار چه حکمی دارد؟صورت دسته جمعی گفته میصدای بلند و به  

باشد، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست ج: اگر مقتضای تقیه، گفتن آمین . 

شویم که در حال انجام کار خطرناکی است، آیا جایز است : گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی می۴۰۵س 

جه بعضی از کلمات سوره حمد یا سوره دیگر یا بعضی از ذکرها را بلند بخوانیم تا کودک یا کسانی که در خانه هستند، متو

شوند و خطر رفع گردد؟ اگر هنگام قیام نماز دست یا ابرو را برای فهماندن چیزی به کسی و یا در جواب سؤال او تکان 

 دهیم، آن نماز چه حکمی دارد؟

ج: اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال 

مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد، و حرکت دادن دست یا چشم و ابرو اگر مختصر و به ندارد. 
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گرددنحوی باشد که با استقرار و آرامش و یا هیأت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطالن نماز نمی . 

شود آوری بخندد، نمازش باطل میدایش حالت خندهدار یا پی: آیا اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوریِ حرف خنده۴۰۴س 

 یا خیر؟

 .ج: اگر خنده با صدا )یعنی قهقهه( وعمدی باشد، نماز باطل است

گردد، و در صورتی که نماز را باطل صورت بعد از قنوت در حال نماز، موجب بطالن آن می: آیا مالیدن دستها به۴۰9س 

شود؟کند، آیا معصیت و گناه محسوب می  

کند: کراهت دارد ولی نماز را باطل نمیج . 

دارد، جایز است؟: آیا بستن چشمها در نماز به این دلیل که باز بودن آنها فکر انسان را از نماز باز می۴۰7س   

باشدها در نماز مانع شرعی ندارد، گر چه مکروه میج: بستن چشم . 

افتم که معنوی که در دوران جنگ با نظام کافر بعثی داشتم می های ایمانی و: من گاهی در هنگام نماز به یاد حالت۴۰۳س 

کند؟شود، آیا این کار نماز را باطل میباعث افزایش حالت خشوع من می  

زندج: به صحّت نماز ضرر نمی . 

گردد؟: آیا ادامه قهر و دشمنی بین دو نفر، تا مدت سه روز موجب بطالن نماز و روزه آنها می۴۰3س   

کند، گرچه این عمل شرعاً مذموم استنی و قهر بین دو نفر، نماز و روزه را باطل نمیج: وقوع دشم . 

 سالم
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: نظر جنابعالی درباره ردّ تحیتی که به صیغه سالم نباشد، چیست؟۴۲۰س   

 ج: اگر در حال نماز باشد، جواب دادن جایز نیست، ولی اگر در حال نماز نباشد، اگر کالمی است که عرف آن را تحیت

کند، احتیاط، جواب گفتن آن استمحسوب می . 

: آیا جواب سالم کودکان اعم از دختر و پسر واجب است؟۴۲۲س   

 .ج: جواب سالم کودکانِ ممیز، اعم از پسر و دختر، مانند جواب سالم زنان و مردان واجب است

طوری که زمان کمی ندهد، به : اگر کسی سالم را بشنود، ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سالم را۴۲۱س 

 فاصله شود، آیا بعد از آن گفتن جواب سالم واجب است؟

 .ج: اگر تأخیر به مقداری باشد که جواب سالم و ردّ تحیت بر آن صدق نکند، واجب نیست

بر او هم  ، و یکی از آنان مشغول نماز باشد، آیا«السالم علیکم جمیعاً»: اگر شخصی به گروهی سالم کند و بگوید: ۴۲۸س 

 جواب سالم واجب است، حتی اگر دیگران جواب سالم را داده باشند؟

 .ج: اگر کس دیگری جواب آن را بدهد، نماز گزار اقدام به جواب گفتن نکند

: اگر شخصی در یک زمان چند بار سالم کند و یا چند نفر سالم دهند، آیا یکبار جواب دادن از همه آنها کفایت ۴۲۵س 

کند؟می  

ای که شامل همه آنها گردد و به قصد جواب ر صورت اول یک جواب کافی است، و در حالت دوم یک جواب به صیغهج: د

کندسالم آنان باشد، کفایت می . 

کند، آیا جواب سالم او واجب استفاده می« سالم»از لفظ « سالم علیکم»: شخصی هنگام سالم دادن به جای ۴۲۴س 
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 است؟

و سالم صدق نماید، جواب دادن واجب است ج: اگر عرفاً بر آن تحیت . 

 شکیات نماز

: کسی که در رکعت سوم نماز شک کند که قنوت را بجا آورده یا خیر، چه حکمی دارد، آیا نمازش را تمام کند و یا ۴۲9س 

 از هنگام شک آن را قطع نماید؟

کلّف واجب نیستشود و نماز صحیح است، و در این مورد چیزی بر مج: به شک مذکور اعتنا نمی . 

های آن مثل شک در این که یک سجده انجام داده یا دو سجده، اعتنا : آیا در نماز نافله به شک در غیر از رکعت۴۲7س 

شود؟می  

ج: شک در اقوال و افعال نماز نافله همان حکم شک در اقوال و افعال نماز فریضه را دارد، یعنی اگر از محل آن تجاوز نکرده 

شودشود و اگر از محل انجام آن تجاوز کرده است، به آن اعتنا نمیاعتنا میاست، به آن  . 

اش : با توجه به این که کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند، اگر برای او در نماز شکی پیش آمد، وظیفه۴۲۳س 

 چیست؟

وجب بطالن نماز شود که در این صورت ج: باید بنا بر انجام کاری بگذارد که در آن شک کرده است، مگر آنکه انجام آن م

گذارد، بدون این که در این مورد فرقی بین رکعتها و افعال و اقوال نماز باشدبنا بر عدم انجام آن می . 

اش چیست؟هایش شود و یا در آن شک کند، وظیفه: اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطالن عبادت۴۲3س   

های قابل تدارک را قضاء نماید، و در صورت علم به بطالن، واجب است عبادتشودج: به شک بعد از عمل اعتنا نمی . 
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: اگر شخصی سهواً بعضی از اجزاء نماز را به جای بعضی دیگر انجام دهد و یا در هنگام نماز نگاهش به جایی بیفتد ۴۱۰س 

 یا سهواً حرف بزند، آیا نماز او باطل است؟ وظیفه او چیست؟

گردد، مگر آنکه شود، لیکن در بعضی از موارد باعث وجوب سجده سهو میموجب بطالن آن نمی ج: عمل سهوی در نماز

شودرکنی از نماز را کم یا زیاد کند که موجب بطالن نماز می . 

کرد که رکعت اول نمازش : اگر فردی یک رکعت از نماز را فراموش کند و در رکعت آخر یادش بیاید، مثالً فکر می۴۱۲س 

است، لذا رکعت سوم و چهارم را هم بجا آورد، و در رکعت آخر متوجه شد که در رکعت سوم است، وظیفه او  رکعت دوم

 چیست؟

ج: واجب است هر رکعتی را که بجا نیاورده، قبل از سالم نماز بجا آورد و سپس سالم دهد و در این صورت که تشهد واجب 

یاط قضای آن را انجام داده و دو سجده سهو برای آن بجا آوردنماز را در محل خود انجام نداده، باید بنا بر احت . 

: برای مکلّف دانستن تعداد رکعتهای نماز احتیاط، که یک رکعت است یا دو رکعت، چگونه ممکن است؟۴۱۱س   

ت نماز ج: تعداد رکعتهای نماز احتیاط به مقدار کمبود احتمالی در نماز است. بنا بر این در شک بین دو و چهار، دو رکع

 .احتیاط، واجب است؛ و در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته، واجب است

ای از ذکرهای نماز یا آیات قرآنی یا دعاهای قنوت، سهواً غلط خوانده شود، آیا سجده سهو واجب : اگر کلمه۴۱۸س 

شود؟می  

 .ج: واجب نیست

 نماز قضا
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 اشاره

ا سن هفده سالگی با مسأله احتالم و غسل و مانند آن آشنا نبودم و از کسی هم درباره آنها چیزی نشنیده : من ت۴۱۵س 

ام تا این سن اشکال دارد، امیدوارم وظیفه مرا فهمیدم، لذا نماز و روزهبودم و خودم هم معنای جنابت و وجوب غسل را نمی

 .بیان فرمایید

ای را که در حال جنابت بدون علم به اصل اید، باید قضا کنید، ولی روزهت خواندهج: همه نمازهایی را که در حال جناب

اید، صحیح و مجزی است و قضا نداردجنابت گرفته . 

خواندم که : متأسفانه من در گذشته بر اثر نادانی و ضعف اراده مبتال به عمل شنیع استمناء بودم، لذا گاهی نماز نمی۴۱۴س 

صورت مستمر نبوده، بلکه مربوط به زمانی است که جنب بودم و غسل د ندارم. نماز نخواندن من بهمدت دقیق آن را به یا

ام نمازهایم در این مدت را قضا کنم، آیا قضای آنها واجب کنم حدود شش ماه باشد. تصمیم گرفتهام که گمان مینکرده

 است یا خیر؟

اید، قضای آن بر شما واجب استاید و یا در حال جنابت خواندهانجام ندادهدانید ای را که میج: هر مقدار از نمازهای روزانه . 

اش هست یا خیر، اگر نماز مستحبی یا نافله بخواند، بر فرض که نماز قضا داند نماز قضا برذمّه: شخصی که نمی۴۱9س 

شود؟داشته باشد، آیا به عنوان نماز قضای او محسوب می  

شوند، و اگر نماز قضا بر عهده او باشد، واجب است که آن را به ه جای نماز قضا محسوب نمیج: نوافل و نمازهای مستحب ب

 .نیت نماز قضا بخواند

کردم تنها ام. چند هفته قبل از رسیدن به آن سن فکر می: من حدود شش ماه است که به سن تکلیف رسیده۴۱7س 



 

162 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

اکنون کتابی راجع به عالمتهای بلوغ پسران خواندم که در آن عالمت بلوغ، تمام کردن پانزده سال هجری قمری است. ولی 

دانم. آیا در حال حاضر قضای عالمتهای دیگری برای بلوغ ذکر شده که در من وجود دارند، ولی زمان پیدایش آنها را نمی

طور گذشته را به خواندم و ماه رمضان سالنماز و روزه بر عهده من هست یا خیر؟ با توجه به این که من گاهی نماز می

باره چیست؟ام، وظیفه من در اینکامل روزه گرفته  

هایی که یقین به فوت آنها پس از رسیدن به سنّ بلوغ و تکلیف شرعی دارید، واجب استج: قضای همه نمازها و روزه . 

پنجم و بیست و : اگر شخصی در ماه مبارک رمضان سه بار غسل جنابت کند، مثالً در روزهای بیستم، بیست و ۴۱۳س 

 هفتم غسل نماید، و بعد یقین کند که یکی از آن غسلها باطل بوده است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

طوری که یقین به فراغت ذمّه پیدا کند، واجب استاش صحیح است، ولی بنا بر احتیاط، قضای نمازها بهج: روزه . 

را در غسل رعایت نکرده است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ : شخصی بر اثر جهل به حکم شرعی، مدتی ترتیب۴۱3س   

ج: اگر غسل را به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است، قضای نمازهایی که در این حالت با حدث اکبر خوانده، واجب 

اش، اگر در آن هنگام اعتقاد به صحّت غسل خود داشته، محکوم به صحّت استاست. ولی روزه . 

که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند، چگونه باید آن را انجام دهد؟ : کسی۴۸۰س   

خواند، آن را ادامه دهدتواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که نمازهای پنجگانه یومیه را میج: می . 

آورد؟ تواند آنها را به ترتیب زیر بجا: شخصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد، آیا می۴۸۲س   

 .مثالً بیست بار نماز صبح بخواند ۲

 .هر یک از نماز ظهر و عصر را بیست بار بخواند ۱

 .هر یک از نماز مغرب و عشا را بیست بار بخواند و تا یک سال به همین صورت ادامه دهد ۸
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 .ج: قضای نمازها به ترتیب مذکور اشکال ندارد

مغز وی آسیب دیده که بر اثر آن دست و پای چپ و زبانش فلج  : شخصی از ناحیه سر مجروح شده و قسمتی از۴۸۱س 

تواند اجزای نماز را با خواندن از کتاب و یا گشته است. همچنین نماز را فراموش کرده و قادر به یادگیری آن نیست، ولی می

ت تطهیر محل بول و شنیدن از نوار، تشخیص دهد. در حال حاضر وی در رابطه با نماز دو مشکل دارد، یکی این که قدر

وضو گرفتن را ندارد، دوم این که در قرائت نماز مشکل دارد. تکلیف او چیست؟ همچنین نسبت به نمازهایی که تقریباً به 

 مدت شش ماه از او فوت شده است، چه حکمی دارد؟

تواند بخواند، ر نحوی که میج: اگر بتواند هرچند با کمک دیگران، وضو بگیرد، یا تیمم نماید، واجب است که نماز را به ه

اگرچه با شنیدن از نوار یا خواندن از روی نوشته و مانند آن باشد. و در مورد طهارت بدن، اگر قدرت بر تطهیر آن هرچند به 

ای هم که از وی فوت کمک دیگران ندارد، با همان بدن نجس نماز بخواند، و نمازش صحیح است. قضای نمازهای گذشته

ت، مگر نمازهایی که بر اثر بیهوشی که در تمام وقت نماز ادامه داشته، از او فوت شده باشدشده، واجب اس . 

اند که پشت سر هم : در دوران جوانی نمازهای ظهر و عصر من بیشتر از نمازهای مغرب و عشا و صبح قضا شده۴۸۸س 

ای چیست؟ امیدواریم ای خوانده شود؟ و نماز دورههدانم. آیا در این مورد باید نماز دوربودن و تعداد و ترتیب آنها را نمی

 .توضیح فرمایید

ج: در نماز قضا مراعات ترتیب غیر از ظهر و عصر و مغرب و عشاء از یک روز واجب نیست و خواندن مقداری که یقین به 

نیستقضا شدن آن دارید کافی است و دوره کردن به معنای تکرار نماز برای احراز ترتیب بر شما واجب  . 

شد که اعتقاد به نجس بودن آن داشتم: گاهی پس از ازدواج مایعی از من خارج می۴۸۵س  . 

های عملیه این مایع، مذی نامیده شده است. خواندم. در رسالهلذا به نیت غسل جنابت غسل کرده و نمازم را بدون وضو می
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ام، چه حکمی دارد؟غسل جنابت خوانده آنکه جنب باشم بادانم نمازهایی را که بدون وضو و بیاکنون نمی  

اید، واجب استج: قضای همه نمازهایی که بعد از خروج آن مایع، بدون وضو و با غسل جنابت خوانده . 

هائیکه انجام نداده، واجب است؟: کافری پس از مدتی اسالم آورده است، آیا قضای نماز و روزه۴۸۴س   

 .ج: واجب نیست

اند، ولی بعد از اثر تبلیغات گمراه کننده کمونیستها چندین سال نماز و واجبات خود را ترک کرده : بعضی از افراد بر۴۸9س 

اند، آنها در حال حاضر پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی به اشتباه خود بردند و به سوی خداوند توبه نموده

نها چیست؟ها نیستند، وظیفه آقادر به قضای همه آن نمازها و روزه  

های فوت شده را به هر مقدار که قدرت دارند، قضا و هر مقداری که قادر نیستند ج: بر آنان واجب است که نمازها و روزه

 .وصیت نمایند

: شخصی فوت کرده و قضای روزه ماه مبارک رمضان و نماز بر عهده اوست و فرزند ذکوری هم ندارد. مقداری مال ۴۸7س 

کند. در این صورت قضای نماز مقدم است یا روزه؟ی قضای یکی از نماز و روزه کفایت میبه جا گذاشته که برا  

ج: ترجیحی بین نماز و روزه نیست و بر ورثه واجب نیست که ما ترک وی را صرف قضای نماز و روزه او نمایند، مگر آنکه 

اش به رفتن از ثلث ترکه برای قضای نماز و روزهباره وصیت کرده باشد، که در این صورت باید به وصیت او در اجیر گدر این

کند، عمل کنندهر مقدار که کفایت می . 

ام، این نمازهای فوت شده هم : من در اکثر اوقات نماز خود را خوانده و در صورت فوت شدن نماز، آن را قضا کرده۴۸۳س 

ام. مقدار نمازهای قضا شده تطهیر آنها کوتاهی کردهام و یا بدن و لباسم نجس بوده و در مواردی بوده که یا من خواب مانده

 یومیه، آیات و قصر را که بر عهده من است، چگونه محاسبه نمایم؟
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ج: قضای نمازهایی که یقین به فوت شدن آنها دارید، کافی است، و از این مقدار هر کدام را که یقین دارید نماز قصر یا 

را بجا آورید، و بقیه را به عنوان قضای نمازهای یومیه بخوانید و چیزی بیشتر از این آیات بوده، باید بر وفق یقین خود آنها 

 .مقدار بر شما واجب نیست

 نماز قضای پدر و مادر

: پدرم سکته مغزی نموده و مدت دو سال مریض بود و بر اثر سکته قادر به تشخیص خوب و بد نبود، یعنی قدرت ۴۸3س 

د. در این دو سال نماز و روزه خود را انجام نداده است. آیا قضای نماز و روزه او بر من که تفکر و تعقل از او سلب شده بو

های او بر دانم که اگر وی بیماریهای مذکور را نداشت، قضای نماز و روزهپسر بزرگ خانواده هستم، واجب است؟ البته می

 .من واجب بود. امیدوارم مرا در این مسأله راهنمایی فرمایید

اگر ضعف عقلی وی به حدی که عنوان جنون بر آن صدق کند، نرسیده و در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده است، ج: 

های فوت شده او بر شما واجب است، و گرنه چیزی از بابت آن بر شما نیستقضای نمازها و روزه . 

یا بر پسران و دختران وی دادن کفّاره واجب است : اگر شخصی فوت کند، چه کسی باید کفّاره روزه او را بپردازد؟ آ۴۵۰س 

تواند آن را بدهد؟یا شخص دیگری هم می  

ج: کفّاره روزه که بر پدر واجب است، اگر به نحو تخییری بوده است، یعنی وی هم توانایی روزه گرفتن را داشته و هم اطعام 

شود و در غیر این صورت بنا بر احتیاط بر پسر بزرگتر اشت میرا، در این صورت اگر بتوان آن را از تَرَکه خارج کرد، از آن برد

 .واجب است که روزه را بگیرد

اش جدا شده و برقراری ارتباط با آنها برای او مقدور نیست. وی فرزند : مرد بزرگسالی به دالیل مشخصی از خانواده۴۵۲س 
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چه مقدار نماز قضا و غیر آن بر عهده پدرش  داندبزرگ خانواده هم هست و پدرش در این مدت فوت کرده است و نمی

تواند آنها را بجا آورد، وظیفه وی است و مال کافی هم برای اجیر گرفتن در اختیار ندارد و خودش هم به علت سن زیاد نمی

 چیست؟

جب است که ج: قضای نمازهای پدر واجب نیست، مگر آن مقداری که پسر بزرگتر یقین به فوت آن دارد و بر پسر بزرگتر وا

نمازهای پدرش را به هر صورتی که امکان دارد، قضا نماید و اگر از انجام آن حتی از اجیر گرفتن برای انجام آن هم عاجز 

 .باشد، معذور است

های پدر و مادر بر این پسر واجب : اگر فرزند بزرگ میّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آیا قضای نمازها و روزه۴۵۱س 

 است؟

مالک واجب بودن قضای نماز و روزه پدر و مادر این است که فرزند مذّکر از دیگر اوالد ذکور میّت اگر میّت اوالد ذکور  ج:

داشته باشد بزرگتر باشد، و در فرض سؤال قضای نماز و روزه پدر بر پسر که فرزند دوم پدر است، واجب است و قضای نماز 

جب استای که از مادر فوت شده، نیز واو روزه . 

: اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غیر بالغ، قبل از پدر فوت کند. آیا قضای نمازهای پدر از فرزندان دیگر ساقط ۴۵۸س 

شود؟می  

ج: تکلیف قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگی واجب است که هنگام وفات پدر زنده باشد، هرچند فرزند اول یا پسر اول 

 .پدر نباشد

بزرگ خانواده هستم. آیا واجب است برای خواندن نمازهای قضای پدرم، تا زنده است از او تحقیق کنم یا  : من پسر۴۵۵س 

 این که بر او واجب است مرا از مقدار آن آگاه نماید؟ در صورتی که مرا مطلع نکند، تکلیف من چیست؟
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ش بخواند و اگر نتوانست وصیت نماید. ج: تفحص و سؤال بر شما واجب نیست، ولی بر پدر واجب است تا فرصت دارد خود

هایی را که یقین دارد از پدرش فوت شده به هرحال پسر بزرگ مکلّف است که بعد از فوت پدرش، آن مقدار از نماز و روزه

 .است، قضا نماید

ه بر ذمّه او ای باشد که فرزندانش در آن سکونت دارند، و نماز و روز: اگر شخصی فوت کند و همه دارایی او خانه۴۵۴س 

باشد و پسر بزرگ او هم به علت کارهای روزانه قادر به قضای آن نباشد، آیا واجب است که این خانه را بفروشند و نماز و 

 روزه او را قضا نمایند؟

ای که به عهده پدر است، در هر حالی بر پسر بزرگتر ج: در فرض مرقوم، فروش خانه واجب نیست، ولی قضای نماز و روزه

اش کرده باشد و ثلث ترکه هم برای انجام همه جب است، مگر در صورتی که میّت وصیت به اجیر گرفتن از ثلث ترکهوا

های او کفایت کند که در این صورت ثلث ترکه باید برای آن مصرف شودنماز و روزه . 

ر ذمّه وارث پسر بزرگ است یا این : آیا اگر پسر بزرگ که قضای نماز پدر بر عهده اوست، فوت نماید، انجام آنها ب۴۵9س 

شود؟که به پسر بعدیِ پدر )برادرِ پسر بزرگ( منتقل می  

ج: قضای نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وی پس از فوت پدرش، بر پسر و یا برادر او واجب 

شودنمی . 

ا دارد و انجام آنها بر پسر بزرگ او واجب است؟: اگر پدری اصالً نماز نخوانده باشد، آیا همه نمازهای او قض۴۵7س   

 .ج: بنا بر احتیاط در این صورت هم قضای آنها واجب است

هایی را که : پدری که همه اعمال عبادی خود را عمداً انجام نداده است، آیا بر پسر بزرگ قضای همه نمازها و روزه۴۵۳س 

؟رسد، واجب استپدرش انجام نداده و به پنجاه سال می  
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ج: اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باشد، قضای آنها بر پسر بزرگ واجب نیست. ولی در این صورت هم احتیاط در قضای 

 .آنها ترک نشود

: اگر قضای نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضای نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، کدام یک مقدّم ۴۵3س 

 است؟

ر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحیح استج: در این صورت مخیّ . 

: پدرم مقداری نماز قضا دارد، ولی قدرت انجام آن را ندارد. آیا بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، جایز است در ۴۴۰س 

 زمان حیات پدرم نمازهای فوت شده او را قضا نمایم و یا شخصی را اجیر کنم تا آن را انجام دهد؟

شخص زنده برای انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست ج: نیابت از . 

 نماز جماعت

 اشاره

: امام جماعت در نماز باید چه نیتی بکند؟ آیا نیت جماعت باید بکند یا نیت فرادی؟۴۴۲س   

ج: اگر بخواهد فضیلت نماز جماعت را درک کند، باید قصد امامت و جماعت کند، و اگر بدون قصد امامت نماز، مشغول آن 

 .شود، نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال ندارد

: در اماکن نظامی هنگام بر پایی نماز جماعت که در وقت اداری است، تعدادی از نظامیان به خاطر شرایط کاری در ۴۴۱س 

شمردن نماز کنند، با آنکه انجام آن کارها بعد از وقت اداری و یا در روز بعد ممکن است. آیا این عمل سبک آن شرکت نمی
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 است؟

ای تنظیم شود که آنها بتوانند این فریضه ج: بهتر است برای درک فضیلت نماز اول وقت و جماعت، کارهای اداری به گونه

صورت جماعت و در کمترین مدت بخوانندالهی را به . 

دعاهای طوالنی که قبل  : نظر جنابعالی درباره انجام کارهای مستحبی مثل نماز مستحب یا دعای توسل و یا سایر۴۴۸س 

کشد، شود و بیشتر از نماز جماعت طول مییا بعد از نماز جماعت و یا در اثنای آن در نماز خانه ادارات دولتی برگزار می

 چیست؟

ج: دعاها و اعمال مستحبی زائد بر فریضه الهی نماز جماعت که از شعائر اسالمی است، اگر منجر به تضییع وقت اداری و 

انجام کارهای واجب شود، اشکال دارد تأخیر در . 

: آیا اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آن جا با حضور تعداد زیادی از نمازگزاران اقامه ۴۴۵س 

شود، صحیح است؟شود، و صدای اذان و اقامه آن شنیده میمی  

مؤمنین در یک مکان اجتماع کرده و همگی در یک نماز ج: اقامه نماز جماعت دوم اشکال ندارد، ولی مناسب است که 

 .جماعت شرکت کنند تا بر عظمت مراسم دینی نماز جماعت افزوده شود

کنند، این کار چه حکمی دارد؟: بعضی از اشخاص هنگام برپایی نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادی می۴۴۴س   

احترامی به امام جماعتی که مردم اعتماد به عدالت او دارند، محسوب یج: این عمل اگر تضعیف نماز جماعت و اهانت و ب

 .شود، جایز نیست

ای بین دو مسجد واقع شده که شود، خانهای چند مسجد وجود دارد که در همه آنها نماز جماعت اقامه می: در محله۴۴9س 

شود، این نماز جماعت چه نماز جماعت اقامه می فاصله آن از یک مسجد ده خانه و از دیگری دو خانه است، در این خانه هم
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 حکمی دارد؟

ج: سزاوار است که اقامه نماز جماعت وسیله وحدت و انس باشد، نه اینکه باعث ایجاد جو اختالف و تفرقه گردد، در هر 

 .صورت اقامه نماز جماعت در خانه مجاور مسجد، اگر باعث اختالف و پراکندگی نگردد، اشکال ندارد

: آیا جایز است شخصی بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد که مورد تأیید مرکز اداره امور مساجد است، در آن ۴۴7س 

 مسجد نماز جماعت اقامه کند؟

ج: اقامه نماز جماعت متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نیست، ولی بهتر است کسی مزاحم امام جماعت راتب 

برای اقامه نماز جماعت نشود، و حتی اگر ایجاد مزاحمت برای او موجب برانگیخته  مسجد هنگام حضور وی در آن مسجد

 .شدن فتنه و مانند آن شود، حرام است

: اگر گاهی امام جماعت سخنی بگوید و یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب شأن عالم دینی نباشد، آیا با این کار از ۴۴۳س 

شود؟عدالت ساقط می  

زندنباشد، ضرری به عدالت نمی ج: اگر مخالف شرع . 

: آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جایز است؟۴۴3س   

 .ج: اگر عدالت او نزد مأموم به هر طریقی ثابت باشد، اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح است

د باشد که شخص مزبور در مواردی : اگر شخصی اعتقاد به عدالت و تقوای فردی داشته باشد و در همان زمان معتق۴9۰س 

طور کلی عادل بداند؟تواند او را بهبه او ظلم کرده است، آیا می  

شمارد، با علم و اختیار و بدون مجوّز شرعی بوده، ج: تا برای او احراز نشود که عمل آن امام جماعت که او آن را ظلم می

 .مجاز نیست که حکم به فسق او نماید
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دهد، جایز است؟تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی انجام نمیه امام جماعتی که می: آیا اقتدا ب۴9۲س   

زند و ج: مجرد ترک امر به معروف و نهی از منکر که ممکن است بر اثر عذر مقبولی نزد مکلّف باشد، به عدالت ضرر نمی

 .مانع اقتدا به او نیست

: به نظر شما معنای عدالت چیست؟۴9۱س   

شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می ج:

 .محرمات شرعی است، و برای احراز آن، حسن ظاهر، کافی است

ز فرد عادلی را شویم و هنگام رسیدن وقت نماها دور هم جمع میها و حسینیه: ما تعدادی جوان هستیم که در تکیه۴9۸س 

گویند امام راحل )قدّس کنیم. ولی بعضی از برادران به این کار اشکال نموده و میمقدم کرده و برای نماز به او اقتدا می

داند، وظیفه ما چیست؟سرّه( خواندن نماز پشت سر غیر عالم دینی را حرام می  

 .ج: با دسترسی به روحانی، به غیر روحانی اقتداء نکنند

توانند نماز جماعت اقامه کنند؟: آیا دو نفر می۴9۵س   

 .ج: اگر مراد تشکیل نماز جماعتی است که مرکب از امام و یک مأموم باشد، اشکال ندارد

: اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت کند با اینکه بر او واجب نیست، ۴9۴س 

 نماز او چه حکمی دارد؟

در نمازی که باید آهسته خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت برای او جایز نیست حتی اگر برای تمرکز ذهن باشد ج: . 

: اگر امام جماعت با دوچرخه برای اقامه نماز جماعت برود و همه قوانین عبور و مرور را رعایت کند، چه حکمی ۴99س 

 دارد؟



 

172 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

زنداعت ضرر نمیج: این کار به عدالت و صحّت امامت جم . 

طور کامل درک نکند و به آخر آن برسد و برای درک ثواب آن، تکبیرة االحرام را گفته : اگر انسان نماز جماعت را به۴97س 

و بنشیند و تشهد را با امام بخواند و بعد از سالم او برخیزد و رکعت اول را بخواند، آیا این کار را در تشهد رکعت دوم 

تواند انجام دهد؟عتی هم مینمازهای چهار رک  

 .ج: این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای درک ثواب جماعت است

: آیا جایز است امام جماعت برای نماز اجرت بگیرد؟۴9۳س   

 .ج: جایز نیست، مگر آنکه برای مقدمات حضور در جماعت باشد

دو نماز )دو نماز عید یا هر نمازی( گردد؟دار امامت : آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده۴93س   

ج: تکرار نماز جماعت برای یکبار به خاطر مأمومین دیگر در نمازهای یومیه جایز و بلکه مستحب است. ولی جواز آن در نماز 

 .عید مشکل است

ئت کردن حمد و سوره : اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، آیا بلند قرا۴7۰س 

 بر مأموم واجب است؟

 .ج: در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند

شود و نمازگزاران سه مرتبه صلوات بر محمد و : در نماز جماعت بعد از سالم ابتدا آیه صلوات بر پیامبر تالوت می۴7۲س 

صورت دعا و گویند و سپس شعارهای سیاسی بهسه بار تکبیر میفرستند، بعد از آن آل محمد )صلی اهلل علیهم اجمعین( می

شود، آیا این کار اشکال دارد؟برائت توسط مؤمنین با صدای بلند داده می  

ج: قرائت آیه و ذکر صلوات بر پیامبر و آل او )صلی اهلل علیهم اجمعین( نه تنها اشکال ندارد بلکه مطلوب بوده و ثواب دارد، 
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های اسالمی و شعار انقالب اسالمی )تکبیر و ملحقات آن( که یادآور رسالت و اهداف بلند انقالب و مواظبت بر شعار

است، هم مطلوب استاسالمی . 

: اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را که باید در رکعت ۴7۱س 

ی صحیح است؟بعد بجا آورد، انجام ندهد، آیا نماز و  

 .ج: نماز صحیح است. ولی بنا بر احتیاط قضای تشهد را بجا آورد و دو سجده سهو، هم برای ترک تشهد بر او واجب است

شود، شرط است؟ آیا اقتدا به مأموم صحیح است؟: آیا رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می۴7۸س   

دهد، صحیح به مأموم تا وقتی که نمازش را به جماعت ادامه می ج: رضایت امام جماعت شرط صحّت اقتدا نیست، و اقتدا

 .نیست

اند. شخص سومی به تصور اینکه فرد دوم امام : دو نفر که یکی امام است و دیگری مأموم، اقامه نماز جماعت کرده۴7۵س 

چه حکمی دارد؟ فهمد که وی مأموم بوده نه امام، نماز شخص سومکند و بعد از نماز میاست، به او اقتدا می  

ج: اقتدا به مأموم صحیح نیست، ولی زمانی که انسان نداند و به او اقتدا کند، اگر در رکوع و سجود به وظیفه نمازگزار منفرد 

 .عمل کرده، بدین معنی که رکنی را عمداً و یا سهواً کم یا زیاد نکرده باشد، نمازش صحیح است

خواند، اقتدا نماید؟تواند به کسی که نماز مغرب میدارد، آیا می: کسی که قصدِ خواندن نماز عشا را ۴7۴س   

 .ج: اشکال ندارد

شود یا خیر؟: آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومین، موجب بطالن نماز آنها می۴79س   

ت، موجب بطالن نماز جماعت ج: اگر بلندی جایگاه امام نسبت به جایگاه مأمومین، بیشتر از حدی باشد که شرعاً مجاز اس

 .است
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طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که نمازشان قصر است و نماز همه افراد : اگر یکی از صفهای نماز جماعت به۴77س 

صف بعدی تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند، آیا نماز 

شود؟ماند یا فرادی مینی که در صف پشت سر آنها هستند، نسبت به دو رکعت آخر نماز، جماعت باقی میکسا  

ج: با این فرض که نماز همه افراد صف جلو قصر است، صحّت نماز جماعت صفهای بعدی محل اشکال است. احوط این 

صورت فرادی بخوانندند، نماز خود را بهاست که صفهای بعدی، بعد از اینکه افراد صف اول برای سالم نماز نشست . 

تواند قبل از مأمومینی که بین او و امام : اگر مأموم در آخر یکی از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد، آیا می۴7۳س 

اند، وارد نماز جماعت شود؟ایستاده  

طور کامل آماده اقتدا نمودن ع به نماز کرد، بهاند، بعد از اینکه امام جماعت شروج: اگر مأمومینی که بین او و امام ایستاده

تواند به نیت جماعت وارد نماز شودباشند، می . 

: کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال اینکه امام در رکعت اول است، چیزی نخواند، آیا اعاده نماز ۴73س 

 بر او واجب است؟

، ولی اگر بعد از اینکه داخل رکوع شد متوجه شود، نماز او صحیح است و ج: اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است

 .چیزی بر او واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب این است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت بجا آورد

د، و چون غیر از های دولتی و دبیرستانها نیاز شدیدی به امام جماعت وجود دار: برای برگزاری نماز جماعت در اداره۴۳۰س 

های مختلف برای سه یا چهار بار به عنوان امام من عالم دیگری در منطقه وجود ندارد، مجبور هستم یک نماز را در مکان

دهند، آیا در بیشتر از آن نیت نماز قضای احتیاطی جایز جماعت اقامه کنم و چون همه مراجع نماز جماعت دوم را اجازه می

 است؟
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نماز قضای احتیاطی صحیح نیست ج: امامت به نیت . 

های مربوط به دانشگاه : یکی از دانشگاهها اقدام به برگزاری نماز جماعت برای کارمندان خود در یکی از ساختمان۴۳۲س 

که در مجاورت یکی از مساجد شهر قرار دارد، کرده است، با توجه به اینکه در همان زمان در آن مسجد نماز جماعت اقامه 

شرکت در نماز جماعت دانشگاه چه حکمی دارد؟شود، می  

ج: شرکت در نماز جماعتی که از نظر مأموم واجد شرایط اقتدا و جماعت است، اشکال ندارد، هرچند نزدیک مسجدی باشد 

شودکه در همان زمان در آن نماز جماعت برگزار می . 

لی مجتهد نیست، صحیح است؟: آیا نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که شغل قضاوت دارد، و۴۳۱س   

 .ج: اگر شغل قضاوت او بعد از نصب وی توسط کسی که صالحیت نصب را دارد، باشد، مانع اقتدا به او در نماز نیست

تواند به امام جماعتی که در آن مسأله مقلد : آیا کسی که در نماز مسافر مقلد امام خمینی )قدّس سرّه( است، می۴۳۸س 

خصوص در نماز جمعه، اقتدا نماید؟مرجع دیگری است، به  

ج: اختالف در تقلید مانع از صحّت اقتدا نیست، ولی اقتدا در نمازی که طبق فتوای مرجع تقلیدِ مأموم، قصر است و طبق 

 .فتوای مرجع تقلیدِ امام جماعت، تمام است، یا بالعکس صحیح نیست

ع برود، وظیفه مأموم چیست؟: اگرامام جماعت سهواً بعد از تکبیرةاالحرام به رکو۴۳۵س   

ج: اگر مأموم بعد از داخل شدن در نماز جماعت و پیش از رفتن به رکوع متوجه شود واجب است که نیت فرادی نموده و 

 .حمد و سوره را قرائت کند

د از آنها آموزان غیر بالغ مدارس بعد از صف سوم یا چهارم نماز جماعت ایستاده باشند و بع: اگر تعدادی از دانش۴۳۴س 

 تعدادی از افراد مکلّف ایستاده باشند، نماز مکلفین صفهای بعدی چه حکمی دارد؟
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 .ج: در فرض مذکور اشکال ندارد

: آیا تیمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتی که معذور است، برای اقامه نماز جماعت کافی است؟۴۳9س   

سل، امام جماعت شود و اقتدا به او اشکال نداردتواند با تیمم بدل از غج: اگر شرعاً معذور باشد، می . 

 حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست

: آیا در صحّت قرائت بین نماز فرادی و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود دارد یا اینکه صحّت قرائت در هر حال مسأله ۴۳7س 

 واحدی است؟

توانند به وی هم نداشته باشد، نماز او صحیح است، ولی دیگران نمی ج: اگر قرائت مکلّف صحیح نباشد و قدرت بر یادگیری

 .اقتدا کنند

طور صحیح از مخارج : قرائت بعضی از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست. آیا کسی که حروف را به۴۳۳س 

به جماعت بخوانید، ولی باید بعداً اعاده نمایید،  توانید نماز راگویند میای میتواند به آنان اقتدا نماید؟ عدهکند، میخود ادا می

توانم در نماز جماعت شرکت نموده ولی حمد و سوره را آهسته بخوانم؟ام چیست؟ آیا میمن که فرصت اعاده ندارم، وظیفه  

عاده کند، اقتدا تواند نماز را اج: اگر قرائت امام از نظر مأموم صحیح نباشد، اقتدا و نماز جماعت او باطل است و اگر نمی

نکردن اشکال ندارد، ولی آهسته خواندن در قرائت نمازی که باید بلند خوانده شود، برای اظهار اقتدا به امام جماعت صحیح 

 .و مجزی نیست

کنند و یا ای معتقدند که قرائت بعضی از ائمه جمعه صحیح نیست، زیرا یا حروف را آنگونه که هست، ادا نمی: عده۴۳3س 

دهند که دیگر آن حرف نیست. آیا اقتدا به آنان بدون اعاده نمازی که پشت سر آنان خوانده نها را طوری تغییر میحرکت آ
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شود، صحیح است؟می  

طوری که اهل لسان آن را ادا ج: مالک صحّت قرائت عبارت است از رعایت قواعد زبان عربی و ادا حروف از مخارج آن به

تواند به او اقتدا کند و در صورت اگر مأموم قرائت امام را مطابق قواعد و صحیح نداند، نمیآن حرف بدانند نه حرف دیگر؛ 

 .اقتداء، نماز او صحیح نیست و اعاده آن واجب است

: اگر امام جماعت در اثنای نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از ادای آن شک کند و بعد از فراغت از نماز علم پیدا کند ۴3۰س 

آن کلمه اشتباه کرده است، نماز او و مأمومین چه حکمی دارد؟که در تلفظ   

 .ج: نماز محکوم به صحّت است

خصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت نماز خود را از جهت تجوید غلط : وظیفه شرعی شخص به۴3۲س 

های زیادی قرار گرفته است. همتخواند چیست؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم شرکت در نماز جماعت در معرض تمی

ج: رعایت محسنات تجوید الزم نیست ولی اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحیح نباشد و در نتیجه نماز او را صحیح 

تواند به او اقتدا کند، لکن شرکت ظاهری در نماز جماعت برای یک غرض عقالیی، اشکال نداردنداند، نمی . 

 امامت شخص ناقص العضو

: اقتدا به معلولین عزیز برای نماز در موارد زیر چه حکمی دارد؟۴3۱ س  

ندتوانند بایستمعلولینی که فاقد عضوی از اعضای بدن نیستند ولی به دلیل معیوب بودن پا، با تکیه بر عصا و دیوار می .۲ . 

 .معلولینی که فاقد بند انگشت دست یا پا و یا انگشتی از دست یا پا هستند .۱

لولینی که همه انگشتان دست یا پا و یا هر دو آنها قطع شده استمع .۸ . 
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 .معلولینی که قسمتی از یک دست یا پا و یا هر دو را ندارند .۵

گیرندمعلولینی که فاقد یکی از اعضای بدن هستند و به دلیل از کار افتادگی دست، برای وضو گرفتن نایب می .۴ . 

در قیام بصورت طبیعی وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت حمد و سوره و  طور کلی اگر استقرار و آرامشج: به

ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجده داشته باشد و بتواند وضوی صحیح بگیرد، اقتدای 

این صورت محل اشکال استدیگران به او در نماز بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح است و در غیر  . 

ام که : من از طالب علوم دینی هستم که دست راستم بر اثر عمل جراحی قطع شده است. به تازگی متوجه شده۴3۸س 

داند. بنا بر این خواهشمندم حکم نمازهای مأمومینی را امام خمینی )قدّس سرّه( امامت فرد ناقص برای کامل را جایز نمی

ام، بیان فرماییداعت آنان بودهکه تا به حال امام جم . 

اند، محکوم به صحّت است و اعاده و قضا بر ج: نماز مأمومین که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعی به شما اقتدا کرده

 .آنان واجب نیست

: من از طالب علوم دینی هستم که در جریان جنگ تحمیلی بر جمهوری اسالمی ایران از ناحیه پا مجروح و ۴3۵س 

ها هستم، آیا این کار اشکال شرعی دارد؟ انگشت شست پایم قطع شده است در حال حاضر امام جماعت یکی از حسینیه

 .لطفاً حکم آن را بیان فرمایید

ج: این مقدار نقص در امام، مضرّ به امامت جماعت نیست. بلی در مثل قطع کامل دست یا پا یا فلج آنها امامت محل اشکال 

 .است

در نماز جماعت شرکت زنان  
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: آیا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد یا نماز جمعه تشویق فرموده یا اینکه نماز ۴3۴س 

 خواندن آنها در خانه بهتر است؟

 .ج: شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد

جماعت شود؟ تواند امام: در چه صورتی زن می۴39س   

 .ج: امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز است

: شرکت زنان )مانند مردان( در نماز جماعت از جهت استحباب و کراهت چه حکمی دارد؟ شرکت آنها در صورتی ۴37س 

، احتیاج به پرده و اندکه پشت سر مردان بایستند چه حکمی دارد؟ آیا در حالی که پشت سر مردان برای نماز جماعت ایستاده

ساتر است؟ اگر در نماز کنار مردان بایستند، از جهت حائل چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه پشت پرده بودن زنان هنگام 

شودها و مراسم دیگر، موجب تحقیر و اهانت به آنها مینماز جماعت و سخنرانی . 

شت سر مردان بایستند، احتیاجی به حائل و پرده نیست، ولی ج: حضور و شرکت زنان در نماز جماعت اشکال ندارد، و اگر پ

اگر در کنار مردان بایستند سزاوار است که حائلی بین آنها باشد تا کراهت کنار هم ایستادن مردان و زنان در نماز برطرف 

شود، توهم و خیالی شود، و اینکه وجود حائل بین زنان و مردان در نماز موجب تحقیر و توهین به شأن و کرامت زنان می

 .بیش نیست و اساسی ندارد، بعالوه دخالت دادن نظرات شخصی در فقه صحیح نیست

: کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است؟۴3۳س   

توانند پشت سر مردان بدون فاصله بایستندج: زنان می . 

 اقتدا به اهل سنت
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: آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟3۴3س   

 .ج: نماز جماعت برای حفظ وحدت اسالمی، جایز و صحیح است

: محل کار من در یکی مناطق کردنشین است که اکثر ائمه جمعه و جماعات آنجا از اهل سنت هستند، اقتدا به آنها 9۰۰س 

 چه حکمی دارد و آیا غیبت آنها جایز است؟

نان در نماز جمعه و جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشکال ندارد، و از غیبت باید پرهیز شودج: مشارکت با آ . 

های مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهای روزانه، در بعضی از موارد : در مکان9۰۲س 

ه بر فرش، آیا این نمازها احتیاج به اعاده صورت تکتّف و عدم رعایت وقت و سجدکنیم، مثل نماز بهمانند آنان عمل می

 دارند؟

ج: اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن کارها باشد، نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولی 

 .تکتّف در نماز جایز نیست، مگر اینکه ضرورت آن را اقتضا کند

خوانیم و گاهی مینی )قدّس سرّه( نماز جماعت را با برادران اهل سنت می: در مکه و مدینه به استناد فتوای امام خ9۰۱س 

صورت فرادی در مساجد برای درک فضیلت نماز در مسجد مثل ادای نماز عصر یا عشا بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به

آوریم، این نمازها چه حکمی دارد؟اهل سنت بدون مهر و با سجده بر فرش بجا می  

ذکور اگر با فریضه تقیّه، منافات نداشته باشد باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کندج: در فرض م . 

خوانند، : مشارکت ما شیعیان در نماز جماعت مساجد کشورهای دیگر با برادران اهل سنت که دست بسته نماز می9۰۸س 

اید نماز را بدون تکتف بخوانیم؟چگونه است؟ آیا تبعیت از آنان در تکتف بر ما واجب است یا آن که ب  

ج: اقتدا به اهل سنت، برای رعایت وحدت جایز است و نماز خواندن با آنها صحیح و مجزی است، ولی تکتف واجب نیست و 
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 .بلکه جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند

شتان کوچک پا در حال قیام به انگشتان پاهای : هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت، چسباندن انگ9۰۵س 

 دو نفری که در دو طرف نمازگزار ایستاده چنانچه آنان ملتزم هستند چه حکمی دارد؟

رساندج: این کار واجب نیست، ولی انجام آن به صحّت نماز ضرر نمی . 

خوانند، آیا برای ما اقتدا به آنان و می: برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن، نماز مغرب را قبل از اذان مغرب 9۰۴س 

 اکتفا به آن نماز صحیح است؟

تواند داخل شود، مگر ج: معلوم نیست که آنان نماز را قبل از وقت بخوانند، ولی اگر مکلّف دخول وقت را احراز نکند، نمی

به آن اشکال ندارد آنکه رعایت وحدت آن را اقتضا کند که در این صورت شرکت در نماز جماعت آنان و اکتفا . 

 نماز جمعه

: نظر جنابعالی درباره شرکت در نماز جمعه با توجه به اینکه در عصر غیبت حضرت حجت )عجل اهلل تعالی فرجه 9۰9س 

بریم، چیست؟ اگر افرادی اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند، آیا تکلیف شرکت در نماز جمعه از الشریف( به سر می

شود؟یآنان ساقط م  

ج: هرچند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخییری است و حضور در آن واجب نیست، ولی با توجه به فوائد و آثار شرکت در 

آن، سزاوار نیست که مؤمنین خود را از برکات حضور در این نماز به مجرد تشکیک در عدالت امام جمعه و یا عذرهای واهی 

 .دیگر، محروم سازند

جوب تخییری در مسأله نماز جمعه چیست؟: معنای و9۰7س   
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 .ج: معنای آن این است که مکلّف در ادای فریضه واجب ظهر روز جمعه بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است

مباالتی، چیست؟: نظر جنابعالی در مورد شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی9۰۳س   

سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن به آن، شرعاً مذموم استج: ترک حضور و شرکت نکردن در نماز عبادی  . 

کنند، نظر : بعضی از مردم به دلیل عذرهای واهی و گاهی بر اثر اختالف دیدگاهها، در نماز جمعه شرکت نمی9۰3س 

باره چیست؟جنابعالی در این  

ائمی وجه شرعی نداردصورت دج: نماز جمعه هرچند واجب تخییری است، ولی خودداری از شرکت در آن به . 

: آیا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان با اقامه نماز جمعه در مکان دیگری نزدیک محل اقامه نماز جمعه جایز است؟9۲۰س   

شود، زیرا در عصر حاضر، نماز جمعه نفسه اشکال ندارد و موجب برائت ذمّه مکلّف از فریضه ظهر جمعه میج: این کار فی

لی با توجه به اینکه اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مکانی نزدیک محل اقامه نماز جمعه واجب تخییری است، و

اعتنایی به نماز احترامی و اهانت به امام جمعه و کاشف از بیشود و چه بسا در نظر مردم بیباعث تفرقه صفوف مؤمنین می

آن نکنند، و حتی در صورتی که مستلزم مفاسد و حرام باشد،  جمعه است، بنا بر این سزاوار است که مؤمنین اقدام به انجام

 .واجب است از اقامه آن اجتناب کنند

: آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانی بین نماز جمعه و نماز عصر، جایز است؟ اگر نماز عصر را شخصی غیر از امام 9۲۲س 

 جمعه بخواند، آیا اقتدا به او در نماز عصر جایز است؟

از جمعه مجزی از نماز ظهر است، ولی خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتیاط اشکال ندارد و اقتدا در نماز عصر ج: نم

روز جمعه به غیر امام جمعه اشکال ندارد، ولی هرگاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز 

ط کامل این است که به کسی اقتدا نماید که نماز ظهر را احتیاطاً بعد از نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتیا
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 .جمعه خوانده است

تواند آن را احتیاطاً به جا آورد؟: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آیا مأموم می9۲۱س   

 .ج: برای او جایز است

شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در  : آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم9۲۸س 

 شهرهای دور دست هم جاری است؟

ج: اصل جواز امامت برای اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست، ولی ترتب احکام نصب وی برای امامت جمعه متوقف 

مل هر سرزمین و شهری که ولی امر مسلمین در آن بر این است که منصوب از طرف ولی امر مسلمین باشد و این حکم شا

شودحاکم و مطاع است، می . 

: آیا جایز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه را در غیر از مکانی که برای آنجا 9۲۵س 

 نصب شده، اقامه نماید؟

شودعه بر آن مترتب نمینفسه جایز است، ولی احکام انتصاب برای امامت جمج: این عمل فی . 

توانند افرادی را به عنوان : آیا انتخاب امام جمعه موقت باید به وسیله ولی فقیه باشد یا اینکه خود ائمه جمعه می9۲۴س 

 امام جمعه موقت انتخاب نمایند؟

مت فرد نائب، ج: جایز است امام جمعه منصوب شخصی را به عنوان جانشین موقت برای خودش انتخاب کند، ولی بر اما

شوداحکام انتصاب از طرف ولی فقیه مترتب نمی . 

: اگر مکلّف امام جمعه منصوب را عادل نداند و یادر عدالت او شک داشته باشد، آیا برای حفظ وحدت مسلمانان 9۲9س 

م حضور در آن کند، جایز است دیگران را تشویق به عدتواند به او اقتدا کند؟ آیا کسی که در نماز جمعه شرکت نمیمی
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 نماید؟

باشد، داند و یا در عدالت وی شک دارد، صحیح نیست و نماز جماعت او هم صحیح نمیج: اقتدا به کسی که او را عادل نمی

ولی حضور و شرکت در نماز جماعت برای حفظ وحدت اشکال ندارد، و در هر صورت حق ندارد دیگران را ترغیب و تشویق 

کند به عدم حضور در نماز جمعه . 

: شرکت نکردن در نماز جمعه که برای مکلّف دروغگویی امام جمعه آن ثابت شده است، چه حکمی دارد؟9۲7س   

ج: مجرد کشف خالف چیزی که امام جمعه گفته، دلیل بر دروغگویی او نیست، زیرا ممکن است گفته او از روی اشتباه یا 

توهّم خروج امام جمعه از عدالت، خود را از برکات نماز جمعه محروم خطا و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به مجرد 

 .نماید

: آیا تشخیص و احراز عدالت امام جمعه منصوب از طرف امام راحل یا ولی فقیه عادل، بر مأموم واجب است، یا 9۲۳س 

 اینکه انتصاب او به امامت جمعه برای اثبات عدالت وی کافی است؟

جمعه موجب وثوق و اطمینان مأموم به عدالت وی شود، در صحّت اقتدا به او کافی است ج: اگر نصب او به امامت . 

: آیا تعیین امام جماعت برای مساجد از طرف علمای مورد اطمینان، یا تعیین ائمه جمعه از طرف ولیّ امر مسلمین، 9۲3س 

ن تحقیق شود؟شود یا اینکه باید درباره عدالت آنانوعی شهادت بر عدالت آنان محسوب می  

 .ج: اگر نصب امام جمعه یا جماعت موجب اطمینان به عدالت وی شود، اقتدا به او جایز است

: در صورت شک در عدالت امام جمعه و یا خدای نکرده یقین به عدم آن، آیا اعاده نمازهایی که پشت سر او 9۱۰س 

ایم، واجب است؟خوانده  

ت بعد از فراغ از نماز باشد، نمازهای خوانده شده صحیح است و اعاده آنها واجب ج: اگر شک در عدالت یا یقین به عدم عدال
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 .نیست

شود و : شرکت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسالمی در کشورهای اروپایی و غیر آنها برگزار می9۱۲س 

چه حکمی دارد؟ و در این صورت آیا بیشتر شرکت کنندگان در آن و همچنین امام جمعه از برادران اهل سنت هستند، 

 خواندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجب است؟

 .ج: شرکت در آن برای حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشکال ندارد و خواندن نماز ظهر واجب نیست

خصی بدون شود. در حال حاضر ش: در یکی از شهرهای پاکستان مدت چهل سال است که نماز جمعه برگزار می9۱۱س 

رعایت فاصله شرعی بین دو نماز جمعه، اقدام به برگزاری نماز جمعه دیگری نموده که منجر به بروز اختالف بین نمازگزاران 

 شده است، این عمل شرعاً چه حکمی دارد؟

د به مثل ج: انجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختالف بین مؤمنین و پراکندگی صفوف آنان شود، جایز نیست، چه رس

 .نماز جمعه که از شعائر اسالمی و از مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است

: خطیب مسجد جامع جعفری در راولپندی اعالم نموده که نماز جمعه به علت کارهای ساختمانی در آن برگزار 9۱۸س 

ن اینکه در فاصله چهار ایم و آنخواهد شد، و اکنون که عملیات تعمیر مسجد به پایان رسیده، با مشکلی مواجه شده

شود. با توجه به مسافت مزبور آیا اقامه نماز جمعه در مسجد جامع کیلومتری ما نماز جمعه در مسجد دیگری اقامه می

 جعفری صحیح است یا خیر؟

ل است شود، باطای که بعد از نماز جمعه اول برگزار میج: اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی نباشد، نماز جمعه

باشندو در صورتی که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل می . 

طور فرادی صحیح است؟ بدین معنی که شخصی شود، بهصورت جماعت اقامه می: آیا خواندن نماز جمعه که به9۱۵س 
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کنند، بخواندصورت فرادی در کنار کسانی که آن را به نحو جماعت برگزار مینماز جمعه را به . 

صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه به نحو فرادی صحیح نیستایط صحّت نماز جمعه، این است که بهج: از شر . 

صورت جماعت پشت سر امام جمعه بخواند؟تواند آن را به: کسی که نمازش شکسته است آیا می9۱۴س   

 .ج: نماز جمعه از مأموم مسافر صحیح و مجزی از نماز ظهر است

علیها( به عنوان یکی از ائمه مسلمانان در خطبه دوم نماز جمعه واجب اهللارک حضرت زهرا )سالم: آیا ذکر نام مب9۱9س 

 است؟ یا اینکه واجب است ذکر نام آن حضرت به قصد استحباب باشد؟

شود و ذکر نام مبارک آن حضرت در خطبه نماز ج: عنوان ائمه مسلمین شامل حضرت زهرای مرضیه )علیهاالسالم( نمی

واجب نیست، ولی تبرک جستن به ذکر نام شریف آن حضرت اشکال ندارد، بلکه امری پسندیده و موجب اجر و ثواب جمعه 

 .است

تواند برای خواندن نماز واجب دیگری به او اقتدا کند، آیا مأموم می: در حالی که امام جمعه نماز جمعه را اقامه می9۱7س 

 نماید؟

 .ج: صحّت آن، محل اشکال است

های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی صحیح است؟: آیا خواندن خطبه9۱۳س   

 .ج: خواندن آن قبل از زوال جایز است، ولی احتیاط آن است که قسمتی از آن در وقت ظهر باشد

های نماز جمعه را درک نکند، بلکه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا : اگر مأموم چیزی از خطبه9۱3س 

اید. آیا نماز او صحیح و مجزی است؟نم  

 .ج: نماز او صحیح و مجزی است، حتی اگر امام را در رکوع رکعت آخر نماز جمعه درک کند
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شود، آیا این نماز مجزی از نماز ظهر است یا : نماز جمعه در شهر ما یک ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه می9۸۰س 

 اینکه اعاده آن الزم است؟

شود و أحوط آن است که از اوائل عرفی زوال در حدود یکی دو ساعت به از جمعه از اول زوال خورشید شروع میج: وقت نم

 .تأخیر نیفتد

تواند نمار ظهر و عصر را در اوائل وقت بخواند یا اینکه باید : کسی که توانایی رفتن به نماز جمعه را ندارد، آیا می9۸۲س 

و بعد از آن نماز ظهر و عصر را بخواند؟صبر کند تا نماز جمعه تمام شود   

تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواندج: صبر کردن بر او واجب نیست و می . 

: اگر امام جمعه منصوب، سالم و حاضر در محل برگزاری نماز جمعه باشد، آیا جایز است، که امام جمعه موقت را 9۸۱س 

صحیح است به امام جمعه موقت اقتدا کند؟مکلّف به اقامه نماز جمعه نماید؟ آیا   

 .ج: اقامه نماز جمعه به امامت نایب امام جمعه منصوب و اقتدای امام منصوب به نائب خود اشکال ندارد

 نماز عید فطر و عید قربان

: به نظر جنابعالی، نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات است؟9۸۸س   

ر نماز عید فطر و قربان واجب نیست، بلکه مستحب است، ولی نماز جمعه واجب تخییری استج: در عصر حاض . 

شود؟های نماز عید باعث بطالن آن می: آیا کم و زیاد کردن قنوت9۸۵س   

ا شود و اگر مراد کم یها است این کار موجب بطالن نمیج: اگر مراد از کم و زیاد نمودن، کوتاه یا طوالنی خواندن قنوت

 .زیاد نمودن تعداد آنها است، باید نماز را همان طور که در کتب فقهی بیان شده، بجا آورد
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کرد، آیا در حال حاضر اقامه : در گذشته معمول بودکه هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می9۸۴س 

 نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟

ایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او ج: جایز است نم

صورت جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به نماز عید را در عصر حاضر به

بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار  جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد.

 .شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه آن نشود

: آیا نماز عید فطر قضا دارد؟9۸9س   

 .ج: قضا ندارد

: آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟9۸7س   

 .ج: اقامه ندارد

عت برای نماز عید فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و سایر نمازگزاران چه حکمی دارد؟: اگر امام جما9۸۳س   

رساندج: به صحّت نماز عید امام جماعت و مأمومین ضرری نمی . 

 نماز مسافر

 توضیح
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شود یا اختصاص به بعضی از آنها دارد؟: آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهای فریضه می9۸3س   

فقط در خصوصِ نمازهای روزانه چهار رکعتی است که عبارت از نمازهای ظهر و عصر و عشا است و نماز  ج: وجوب قصر

شودصبح و مغرب قصر نمی . 

: شرایط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی کدام است؟9۵۰س   

 :ج: امور هشتگانه ذیل است

ن و یا رفت و برگشت او روی هم هشت فرسخ شرعی باشد، سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا برگشت .۲

 .مشروط به اینکه رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد

از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد، بنا بر این اگر از ابتدا قصد پیمودن هشت فرسخ را نداشته و یا  .۱

دن به مقصد تصمیم بگیرد به جایی برود که فاصله آن با مکان اول قصد پیمودن کمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسی

 .کمتر از مسافت شرعی است، ولی از منزل تا آنجا به اندازه مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخواند

به چهار  در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد، بنا بر این اگر در بین راه، پیش از رسیدن .۸

شود، هرچند نمازهایی که قبل از عدول از قصد فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود، حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمی

صورت شکسته خوانده، صحیح استخود به . 

آن جا خواهد ده روز یا بیشتر در قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که می .۵

 .بماند، نداشته باشد

سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد، بنا بر این اگر سفر معصیت و حرام باشد، اعم از اینکه خودِ سفر حرام باشد مثل  .۴

 .فرار از جنگ یا هدف از سفر، کار حرامی باشد مثل سفر برای راهزنی، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است
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خانه بدوش هستند، نباشد مانند بعضی از صحرانشینان که محل زندگی ثابتی ندارند، بلکه در بیابانها مسافر از کسانی که  .9

مانندکنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا کنند، میگردش می . 

به  مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر، راننده و ملوان و غیره و کسی که شغل او در سفر است، ملحق .7

 .اینهاست

شود و دیوارهای شهر هم دیده به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی .۳

شودنمی . 

 آنکه شغلش مسافرت است یا سفر مقدمه شغل اوست

ن حکم اختصاص به اش صحیح است یا آن که ای: کسی که سفر مقدمه شغل اوست، آیا در سفر نمازش تمام و روزه9۵۲س 

فرماید: کسی که کسی دارد که شغل او حتماً مسافرت باشد؟ این گفته مرجع تقلید حضرت امام خمینی )قدّس سرّه( که می

شودکه خود سفر شغل او باشد؟ زیرا چوپان و راننده و ملوان و غیر شغل او مسافرت است چه معنایی دارد؟ آیا کسی یافت می

و رانندگی و کشیترانی است و اصوالً کسی که سفر را به عنوان شغل خود برگزیده باشد، وجود  ها هم کارشان چوپانیآن

 .ندارد

ج: کسی که سفر مقدمه کار او است، اگر در خالل هر ده روز حداقل یک بار برای کار به محل کارش رفت و آمد نماید، 

علیهم( مراد از کسی که شغل او مسافرت است، کسی اهللاش صحیح است، و در کلمات فقها )رضواننمازش تمام و روزه

 .است که قوام کار او به سفر است مانند شغلهایی که در سؤال ذکر شده است

کنند : نظر حضرتعالی درباره نماز و روزه کسانی که به مدت معیّنی بیش از یک سال در شهری برای کار اقامت می9۵۱س 

مانند، چیست؟ آیا بعد از هر سفری باید برای انجام خدمات سربازی در شهری می و یا سربازانی که به مدت یک یا دو سال
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قصد اقامت ده روز کنند تا نمازشان تمام و روزه آنها صحیح باشد؟ و اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را داشته باشند، نماز و 

 روزه آنها چه حکمی دارد؟

کنند، در غیر سفر اول و دوم نمازشان تمام و به محل کار سفر می ج: اگر حداقل هر ده روز یکبار به خاطر شغل شان

اند، نماز شان صحیح است، ولی در سفر اول و دوم، حکم سایر مسافرین را دارند، یعنی تا قصد اقامت ده روز را نکردهروزه

شان صحیح نیستآنان شکسته است و روزه . 

شان اقدام به پرواز کرده و مسافتی های هواییبیشتر روزها از پایگاه: نماز و روزه خلبانان هواپیماهای جنگی که 9۵۸س 

کنند، چه حکمی دارد؟پیمایند و مرتب این عمل را تکرار میبسیار بیشتر از مسافت شرعی را می  

ن صحیح شاج: حکم آنان همان حکم سایر رانندگان و ملوانان و خلبانان هواپیماهاست، یعنی نماز آنها در سفر تمام و روزه

 .است

شوند، ولی بقیه سال را در ییالق یا هایی که یک یا دو ماه از قشالق به ییالق یا بر عکس منتقل می: آیا قبیله9۵۵س 

برند، دارای دو وطن هستند؟ مسافرتهایی که در ایام اقامت خود در یکی از این دو مکان به مکان دیگر قشالق به سر می

ا تمام بودن نماز چه حکمی دارد؟دهند، از جهت قصر یانجام می  

ج: اگر قصد نقل و انتقال همیشگی از ییالق به قشالق و بر عکس را دارند تا روزهایی از سال را در یکی و روزهایی را در 

دیگری بگذرانند و هر دو مکان را برای زندگی دائمی خود انتخاب کرده باشند، هر یک از آن دو مکان وطن آنان محسوب 

گردد، و اگر فاصله بین آن دو به مقدار مسافت شرعی باشد، در راه بر آنان در آن دو مکان حکم وطن جاری می شود ومی

 .سفر از یکی به دیگری، حکم سایر مسافرین را دارند

وپنج کیلومتر است : من کارمند یکی از ادارات دولتی شهر هستم. فاصله بین محل کار و محل سکونتم حدود سی9۵۴س 
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کنم. اگر برای کار خاصی قصد کنم چند شب در شهر بمانم، روز این مسیر را برای رسیدن به محل کارم طی می که هر

نمازم چه حکمی دارد، آیا واجب است نماز را تمام بخوانم یا خیر؟ به عنوان مثال هنگامی که در روز جمعه برای زیارت اقوام 

زم را تمام بخوانم یا خیر؟کنم، آیا واجب است نمابه شهر سمنان مسافرت می  

کنید، نباشد، حکم سفر شغلی را ندارد، ولی اگر سفر به خاطر ج: اگر مسافرت به خاطر کاری که هر روز برای آن سفر می

دهید و گاهی شغلی که در محل کار دارید، باشد و در ضمنِ آن، اعمال خاصی از قبیل دیدن اقوام و دوستان را هم انجام می

شود و نماز تمام و روزه صحیح استمانید، باعث تغییر حکم سفر شغلی نمیب هم در آنجا مییک یا چند ش . 

ام، به انجام : اگر من در محل کارم پس از پایان وقت اداری و انجام کارهای اداری که به خاطر آن مسافرت کرده9۵9س 

ای اداری را انجام دهم و از آن به بعد مشغول کارهای شخصی بپردازم. مثالً از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر کاره

ام چه حکمی دارد؟انجام کارهای شخصی شوم، نماز و روزه  

دهدج: انجام کارهای خصوصی در سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری، حکم سفر شغلی را تغییر نمی . 

مانند، ولی از خود اختیاری ندارند، چه حکمی دارد؟ دانند بیش از ده روز در مکانی می: نماز و روزه سربازانی که می9۵7س 

 .امیدواریم فتوای حضرت امام )قدّس سرّه( را هم بیان فرمایید

ج: با اطمینان به اینکه ده روز یا بیشتر در یک مکان خواهند ماند، واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه بگیرند. 

 .فتوای امام )قدّس سرّه( هم همین است

: نماز و روزه نیروهای کادری که در استخدام ارتش یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند و بیشتر از ده روز در 9۵۳س 

مانند، چه حکمی دارد؟ خواهشمندم فتوای حضرت امام )قدّس سرّه( را هم پادگان و بیشتر از ده روز در مناطق مرزی می

 .بیان فرمایید
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دانند که ده روز یا بیشتر از آن مقدار در آنجا خواهند ماند، یا بیشتر را در مکانی دارند و یا میج: اگر قصد اقامت ده روز 

 .واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه هم بگیرند. فتوای امام )قدّس سرّه( هم همین است

واجب است راننده در غیر از سفر اول »: در رساله عملیه امام خمینی در بحث نماز مسافر، شرط هفتم، آمده است: 9۵3س 

نماز خود را تمام بخواند ولی در سفر اول نمازش شکسته است هرچند طوالنی باشد، آیا مقصود از سفر اول همان شروع 

شود؟حرکت از وطن تا بازگشت به آن است یا با رسیدن به مقصد سفر اوّل تمام می  

ب شود مثل استادی که از وطن برای تدریس به شهری سفر کرده و ج: اگر رفت و برگشت در نظر عرف، یک سفر محسو

شود. و در صورتی گردد، در این صورت، رفت و برگشت سفر اوّل محسوب میهنگام عصر یا فردای آن روز به مبدء بر می

ی برای حمل ای که برای حمل کاال به مقصدی حرکت کرده و از آنجا به مکان دیگرکه عرفاً یک سفر نباشد مثل راننده

کند که در این فرض، سفر اوّل با رسیدن به مقصد، تمام مسافر یا کاالی جدید سفر نماید وسپس به وطن مراجعت می

شودمی . 

: کسی که رانندگی ماشین شغل ثابت و دائمی او نیست، ولی برای مدت کوتاهی وظیفه رانندگی به او محول 9۴۰س 

گیرند، آیا این افراد حکم مسافر را ی را در پادگانها و پاسگاهها و غیر آنها بر عهده میشود مثل سربازانی که وظیفه رانندگمی

 دارند یا آنکه واجب است نماز خود را تمام خوانده و روزه بگیرند؟

 .ج: اگر از نظر عرف، رانندگی ماشین در آن مدت موقت شغل آنها محسوب شود، حکم سایر رانندگان را خواهند داشت

ای برای مدتی متوقف شود و راننده برای تعمیر و خرید لوازم به شهر دیگری ای بر اثر حادثهگر ماشینِ راننده: ا9۴۲س 

 مسافرت نماید، با توجه به اینکه با ماشین خود سفر نکرده، آیا باید در مانند این سفر نمازش را تمام بخواند یا شکسته؟

رف هم این سفر را سفر شغلی نداند، حکم دیگر مسافران را خواهد داشتج: اگر در این سفر شغل او رانندگی نباشد و ع . 
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 حکم دانشجویان و روحانیون

کنند و یا کارمندانی که هر هفته برای کارشان : دانشجویانی که هر هفته حداقل دو روز برای تحصیل مسافرت می9۴۱س 

کنند، چه حکمی دارند؟سفر می  

نمایند، ولی امکان دارد به خاطر تعطیلی دانشگاه یا کارشان به مدت یک ماه در سافرت میبا توجه به اینکه آنها هر هفته م

کنند، آیا بعد از گذشت یک ماه که سفر خود را دوباره آغاز وطن اصلی خود بمانند و در خالل آن مدت مسافرتی نمی

کنند، نمازشان در سفر اول طبق قاعده شکسته و بعد از آن تمام است؟می  

ر سفر برای تحصیل علم، نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست، اعم از اینکه سفرشان هفتگی باشد یا روزانه. ج: د

کند، اگر بین وطن یا محل سکونت و محل کارش هر ده روز حداقل یک ولی کسی که برای کار آزاد یا اداری، مسافرت می

خود را تمام بخواند و روزه او هم صحیح است، و اگر بین دو سفری که مرتبه رفت و آمد نماید، باید از سفر سوم به بعد نماز 

رود، رود، ده روز در وطن یا جای دیگری بماند، در سفر اولی که بعد از اقامت ده روزه برای کار کردن میبرای کار کردن می

تواند روزه بگیردنمازش شکسته است و نمی . 

باشم با توجه به پذیرفته شدن در مرکز عالی ضمن خدمت و مأموریت به : دبیر شاغل در شهرستان رفسنجان می9۴۸س 

تحصیلی آموزش و پرورش، سه روز ابتدای هفته را در شهرستان کرمان اشتغال به تحصیل دارم و بقیه ایّام هفته را در 

آیا حکم دانشجو بودن بر باشد، شهرستان خود به خدمت مشغولم، نظر حضرتعالی در مورد احکام نماز و روزه اینجانب چه می

 ما جاری است یا خیر؟

توانید روزه بگیریدج: اگر مأمور به تحصیل هستید نماز شما تمام است و می . 
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تواند در سفر نماز : اگر یکی از طالب علوم دینی قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد، آیا با این فرض می9۴۵س 

یرد؟ اگر شخصی برای کاری غیر از تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر مسافرت خود را تمام بخواند و روزه هم بگ

اش چه حکمی دارد؟نماید، نماز و روزه  

ج: اگر عرفاً تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر شغل و کار او محسوب شود، در سفر برای انجام آن کارها حکم 

کند، و اگر زمانی برای کاری غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن شغل و کارش سفر میمسافری را دارد که به خاطر 

 .سفر مانند سایر مسافران نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست

کنند مانند طالب علوم دینی که برای درس خواندن به حوزه علمیه : کسانی که مدت غیر معیّنی مسافرت می9۴۴س 

شوند، نماز و روزه این افراد چه حکمی کارمندان دولت که برای کار به مدت غیر معیّنی به شهری اعزام می روند و یامی

 دارد؟

 .ج: بر محل تحصیل یا کار حکم وطن مترتب نیست، مگر آنکه آنقدر آنجا بمانند که عرفاً وطن آنها محسوب شود

دانسته و یا قصد کند، اگر قبل از قصد اقامه ده روز می: طلبه علوم دینی در شهری که وطن او نیست زندگی می9۴9س 

تواند قصد اقامت ده روز کند یا خیر؟طور هفتگی به مسجدی که بیرون شهر واقع است برود، آیا میداشته که به  

ج: هنگام قصد اقامت، قصد رفتن به کمتر از مسافت شرعی به مدت شش، هفت ساعت در مجموع ایام اقامت ضرر به 

زند و تشخیص اینکه مقصدی که قصد رفتن به آنجا را دارد، آیا داخل در محل اقامت هست یا خیر، قصد اقامت نمی صحّت

 .موکول به نظر عرف است

 قصد اقامت و مسافت شرعی
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یک از دو مکان، وطن کنم که کمتر از مسافت شرعی با شهر مجاور فاصله دارد و چون هیچ: من در جایی کار می9۴7س 

کنم تا نمازم را تمام خوانده و بتوانم روزه بگیرم، و هنگامی که در محل یست، لذا در محل کارم قصد اقامت ده روز میمن ن

کنم، حکم شرعی من در کنم، در خالل آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور نمیکارم قصد اقامت ده روز می

 حالتهای زیر چیست؟

ای یا کاری به آن شهر بروم و بعد از تقریباً دو ساعت، به محل کارم برگردم؟به خاطر حادثه اگر قبل از پایان ده روز .۲  

اگر بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معیّنی به آن شهر بروم و از مقدار مسافت شرعی تجاوز نکنم و بعد از یک  .۱

 شب توقف، به محل اقامتم برگردم؟

ه قصد رفتن به محله معیّنی به آن شهر بروم، ولی بعد از رسیدن به آن محله، تصمیم به رفتن به بعد از پایان ده روز ب .۸

 محله دیگری که با محل اقامت من بیشتر از مسافت شرعی فاصله دارد، بگیرم؟

با خواندن حداقل : اگر از ابتداء، قصد خروج نداشته باشید، بعد از استقرار حکم تمام بودن نماز در محل اقامت هرچند ۱و۲ج: 

یک نماز چهار رکعتی در آنجا باشد، خارج شدن از آنجا به مقدار کمتر از مسافت شرعی، در یک یا چند روز، به قصد اقامت 

کند که خروج قبل از پایان ده روز باشد یا بعد از آن، و تا مسافرت جدیدی انجام رساند، و در این صورت فرقی نمیضرر نمی

روزه صحیح است نشده، نماز تمام و . 

های دیگر شهر محل اقامت، هرچند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد، به رفتن به محله .۸

رساند، ولی اگر پس از قصد اقامت در شهری به شهر دیگری که با شهر محل اقامت به قصد اقامت و حکم آن ضرر نمی

خورد و بعد از برگشت به محل اقامت، باید دوباره قصد اقامت قبلی وی به هم می مقدار مسافت شرعی فاصله دارد برود،

 .قصد نماید
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های : اگر مسافر بعد از خروج از وطن، از راهی عبور کند که صدای اذان وطن اصلی خود را بشنود و یا دیوار خانه9۴۳س 

رساند؟آن را ببیند، آیا به مسافت شرعی ضرر می  

شود، ولی تا در داخل محدوده بین رساند و مسافرتش قطع نمیعبور نکرده، ضرری به مسافت شرعی نمیج: تا از وطن خود 

شودوطن و حد ترخص آن هست، حکم مسافر بر او جاری نمی . 

: محل کار من که در آنجا سکونت هم دارم، غیر از وطن اصلی ام است و با آن بیش از مسافت شرعی فاصله دارد، 9۴3س 

ام و امکان دارد فقط برای چندین سال در آنجا بمانم. گاهی از آنجا برای انجام م را هم وطن خود قرار ندادهو محل کار

شوم، آیا هنگامی که از شهری که در آن سکونت دارم به مقداری مأموریت اداری به مدت دو یا سه روز در ماه خارج می

در بازگشت قصد اقامت ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت  گردم، واجب استبیش از مسافت شرعی خارج شده و بر می

توانم به اطراف شهر بروم؟ده روز واجب است، تا چه مسافتی می  

ج: اگر از شهری که در آن سکونت دارید، به مقدار مسافت شرعی خارج شوید، هنگام مراجعت باید دوباره قصد اقامت ده روز 

طور صحیح تحقق پیدا کرد و حکم تمام خواندن نماز هرچند با خواندن حداقل ده روز بهنمایید، و در صورتی که قصد اقامت 

که در خالل ده زند، همچنانیک نماز چهار رکعتی محقق شد، خروج به کمتر از مسافت شرعی ضرری به حکم اقامت نمی

رساندهای محل اقامت، به قصد اقامت آسیبی نمیروز قصد خروج به باغها و مزرعه . 

اش برود، هنگامی که این : اگر شخصی برای چندین سال در چهار کیلومتری وطنش باشد و هر هفته به خانه99۰س 

شخص به محلی مسافرت کند که فاصله آن با وطنش بیست و پنج کیلومتر و با مکانی که چندین سال در آن درس خوانده 

 است، بیست و دو کیلومتر است، نماز او چه حکمی دارد؟

گر از وطنش به آنجا مسافرت کند، نماز قصر استج: ا . 
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: مسافری قصد رفتن به سه فرسخی را دارد، ولی از ابتدا در نظر دارد که در بین راه از راه فرعی برای انجام کار 99۲س 

می معیّنی به یک فرسخی برود و سپس به مسیر اصلی برگشته و به سفر خود ادامه دهد، نماز و روزه این مسافر چه حک

 دارد؟

ج: حکم مسافر را ندارد و ضمیمه کردن مقدار راهی که با خروج از مسیر اصلی و بازگشت به آن پیموده، برای تکمیل 

 .مسافت شرعی کافی نیست

: با توجه به فتوای امام خمینی )قدّس سرّه( مبنی بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخی، اگر 99۱س 

از چهار فرسخ باشد، ولی در بازگشت، به علت مشکالت راه و نبودن ماشین، مجبور به پیمودن مسافتی مقدار رفتن کمتر 

 بیش از شش فرسخ شود، آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟

صحیح استج: اگر رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد و مسیر بازگشت هم به مقدار مسافت شرعی نباشد، نماز تمام و روزه  . 

: کسی که از محل سکونت خود به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی است، سفر کند و در خالل ایام هفته 99۸س 

ای دارد؟طوری که مجموع مسافت بیش از هشت فرسخ شود، چه وظیفههای دیگر برود، بهچندین بار از آن محل به محله  

های دیگر هم به سافت شرعی را نداشته و فاصله بین مقصد اول و محلهج: اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پیمودن م

 .مقدار مسافت شرعی نباشد، حکم مسافر را ندارد

: اگر انسان به قصد رفتن به مکان معیّنی از شهر خود خارج شود و در آنجا به گردش بپردازد، آیا این گردش جزء 99۵س 

شود؟مسافتی که از منزل پیموده، محسوب می  

شود: گردش در مقصد جزء مسافت محسوب نمیج . 

: آیا هنگام قصد اقامت، جایز است نیّت خروج از محل اقامت به محل دیگری را که کمتر از چهار فرسخ با آن 99۴س 
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 فاصله دارد بنمائیم؟

رون رفتن از آنجا ج: قصد خروج از محل اقامت به اندازه کمتر از مسافت شرعی اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بی

به مدت چند ساعت از روز یا شب برای یک بار یا چند بار به شرطی که مجموع ساعات خروج از شش، هفت ساعت بیشتر 

زندنشود، در این صورت، قصد خروج به قصد اقامت لطمه نمی . 

کیلومتر از هم فاصله دارند، : با توجه به اینکه رفت و آمد از محل سکونت به محل کار که بیشتر از بیست و چهار 999س 

کنم به خارج از آن و یا شهر دیگری که فاصله شود که نماز تمام خوانده شود، اگر من از شهری که در آن کار میموجب می

آن با محل کارم به مقدار مسافت شرعی نیست، بروم و قبل از ظهر یا بعد از ظهر به محل کارم برگردم، آیا باز هم نمازم 

ج: به مجرد خارج شدن از محل کار به مقدار کمتر از مسافت شرعی، هرچند ارتباطی با کار روزانه شما نداشته  تمام است؟

کند که قبل از ظهر به محل کارتان برگردید یا بعد کند، و فرقی هم نمیباشد، حکم نماز و روزه شما در محل کار تغییر نمی

 .از ظهر

تی است که در دانشگاهی در شاهین شهرکه از توابع اصفهان است مشغول به : من از اهالی اصفهان هستم و مد997س 

کارم، و فاصله بین اصفهان و شاهین شهر کمتر از مسافت شرعی )در حدود بیست کیلومتر( است، ولی تا دانشگاه که در 

جه به اینکه دانشگاه در اطراف شاهین شهر واقع شده، بیشتر از مسافت شرعی )در حدود بیست و پنج کیلومتر( است. با تو

شوم یا کند، ولی مقصد اصلی من دانشگاه است، آیا مسافر محسوب میشاهین شهر است و راه من از وسط شهر عبور می

 خیر؟

شودج: اگر فاصله بین دو شهر کمتر از چهار فرسخ شرعی باشد، حکم سفر مترتب نمی . 

علیها( و انجام اعمال مسجد جمکران به شهر قم مسافرت اهلل: من هر هفته برای زیارت حضرت معصومه )سالم99۳س 
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کنم، آیا در این سفر نمازم را تمام بخوانم یا شکسته؟می  

 .ج: در این سفر حکم سایر مسافرین را دارید و نماز شما قصر است

آنجا را وطن  ام وساکن تهران بوده ۲۸93هجری شمسی تا سال  ۲۸۵۴: محل تولد من شهر کاشمر است و از سال 993س 

ام برای ماموریت اداری به بندرعباس آمده و کمتر از یک برای خود انتخاب کردم، و مدت سه سال است که همراه با خانواده

سال دیگر به شهر تهران که وطن من است، باز خواهم گشت. با توجه به اینکه در مدتی که در بندرعباس هستم، هر لحظه 

های اداری هم که به من شهرهای تابع بندرعباس بروم و مدتی در آنجا بمانم و زمان مأموریت امکان دارد برای مأموریت به

شود، قابل پیش بینی نیست، خواهشمندم اوالً: حکم نماز و روزه مرا بیان فرماییدارجاع می . 

برم، آیا کثیر ت اداری به سر میثانیاً: با توجه به اینکه در اغلب اوقات یا در بعضی از ماههای سال برای چند روز در مأموری

شوم یا خیر؟السفر محسوب می  

دار و متولد تهران است و با من به بندرعباس آمده و ساکن آن شده است، حکم شرعی ثالثاً: با توجه به اینکه همسرم خانه

 نماز و روزه وی چیست؟

روزه مسافر را دارد، یعنی نماز شکسته است و  تان که وطن شما نیست، حکم نماز وج: نماز و روزه شما در محل کار فعلی

تان صحیح نیست، مگر آنکه در آنجا قصد اقامت ده روز کنید و یا در هر ده روز حداقل یک بار به خاطر کاری که روزه

 مربوط به وظیفه شما است، مسافرت نمایید؛ و اما همسرتان که در محل کار همراه شما است، اگر قصد اقامت ده روز کرده

تواند روزه بگیرداش صحیح است و در غیر این صورت نمازش شکسته است و نمیباشد، نماز وی تمام و روزه . 

ماند و یا تصمیم دانسته که ده روز در آنجا می: شخصی قصد اقامت ده روز در جایی کرده است، به خاطر اینکه می97۰س 

ز چهار رکعتی، حکم تمام خواندن نماز بر او مترتب شد، مسافرتی بر ماندن داشته است ولی بعد از آنکه با خواندن یک نما
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آید، آیا رفتن به آن سفر برای او جایز است؟غیر ضروری برای وی پیش می  

 .ج: سفر او اشکال ندارد، هرچند غیر ضروری باشد

داند کمتر از ده روز در آنجا میوالسالم( مسافرت نماید و با آنکه الصلوة: اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا )علیه97۲س 

کند، این کار او چه حکمی دارد؟خواهد ماند ولی برای اینکه نمازش تمام باشد، قصد اقامت ده روز می  

ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و باید در آنجا نمازش را شکسته بخواندداند که در آنجا ده روز نمیج: اگر می . 

مانند، ولی مسافرت آنان کمتر از مسافت شرعی یر محلی که هیچگاه ده روز در شهر محل کار نمی: مأمورین غ97۱س 

ای دارند؟است، از جهت تمام یا شکسته بودن نماز چه وظیفه  

ج: اگر فاصله بین وطن و محل کار آنها به مقدار مسافت شرعی ولو تلفیقاً نباشد، احکام مسافر را ندارند، و کسی که بین 

کند، در و محل کارش به مقدار مسافت شرعی فاصله باشد، اگر حداقل هر ده روز یک بار بین آن دو رفت و آمد میوطن 

ابتدای امر از سفر سوم نمازش را باید تمام بخواند، ولی هرگاه ده روز یا بیشتر در وطن یا محل کار اقامت کند، در سفر اول 

داشت بعد از ده روز، حکم سایر مسافرین را خواهد . 

داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند، ده روز یا کمتر، چگونه باید نماز بخواند؟: کسی که به جایی مسافرت کرده و نمی97۸س   

ج: وظیفه شخص مردد تا سی روز قصر است و از آن به بعد باید نمازش را تمام بخواند، هرچند در همان روز بخواهد 

 .برگردد

اش چه حکمی دارد؟کند و قصد اقامت ده روز هم در آن منطقه دارد، نماز و روزهتبلیغ می : کسی که در دو مکان97۵س   

ج: اگر از نظر عرف دو مکان محسوب شوند، قصد اقامت در هر دو محل و یا در یکی از آن دو با قصد رفت و آمد به مکان 

 .دیگر در خالل ده روز، صحیح نیست
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 حدّ ترخّص

ز کشورهای اروپایی، گاهی فاصله بین بعضی از شهرها )یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و : در آلمان و بعضی ا97۴س 

های دو شهر کامالً به هم متصل هستند، حد ترخص ها و خیابانرسد، حتی بعضی از خانهورودی شهر دیگر( به صد متر نمی

 این موارد چگونه است؟

ی که در سؤال آمده است، آن دو، حکم دو محله یک شهر را دارند که ج: با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحو

شود تا نیاز به حد ترخص باشدخروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب نمی . 

: معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهر است، آیا یکی از آن دو کافی است یا اینکه باید هر دو با هم 979س 

 وجود داشته باشند؟

: احوط، رعایت هر دو عالمت است، هرچند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص کافی باشدج . 

های طرفی است که مسافر از آن طرف شهر خارج یا داخل آن : آیا معیار حد ترخص شنیدن صدای اذان از خانه977س 

شود، یا اینکه معیار اذان وسط شهر است؟می  

شودان آخر شهر از طرفی است که مسافر از آن خارج و یا داخل آن میج: معیار، شنیدن اذ . 

گویند که دیوارهای ای می: در اینجا بین اهالی یکی از نواحی راجع به مسافت شرعی اختالف وجود دارد. عده97۳س 

ها و ز کارخانهای هم معتقدند که باید مسافت را اهای منطقه که به هم متصل هستند، مالک است. عدهآخرین خانه

های شهر واقع شده است، محاسبه کرد، سؤال این است که آخر شهر کجاست؟ای که بعد از خانهشهرکهای پراکنده  

ها و شهرکهای پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشد، ج: تعیین آخر شهر موکول به نظر عرف است. اگر در نظر عرف کارخانه

حساب نمودهای شهر باید مسافت را از آخر خانه . 
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 سفر معصیت

خواهد برود، مرتکب معاصی و محرمات خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا : اگر انسان بداند در سفری که می973س 

 تمام؟

 .ج: مادامی که سفر او به خاطر ترک واجب یا فعل حرامی نباشد، نماز او مانند سایر مسافران شکسته است

سافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، : کسی که بدون قصد معصیت م9۳۰س 

ای که در طول راه خوانده، صحیح است یا خیر؟آیا نمازش را باید تمام بخواند یا شکسته؟ آیا نمازهای شکسته  

نمازهایی را که پس از ج: واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به خاطر معصیت کرده، نمازش را تمام بخواند و 

 .تصمیم به ادامه سفر به قصد ارتکاب گناه، شکسته خوانده است، باید اعاده کند و تمام بخواند

: سفر برای تفریح یا خرید مایحتاج زندگی با فرض فراهم نبودن مکانی برای نماز و مقدمات آن در مسافرت، چه 9۳۲س 

 حکمی دارد؟

شود، احوط این است که به آن سفر نرود، مگر آنکه به ترک بعضی از واجبات نماز میج: اگر بداند که در مسافرت مبتال 

 .ترک آن برای او ضرر یا مشقت داشته باشد. در هر صورت جایز نیست نماز را در هیچ حالی ترک نماید

 احکام وطن

تند، لذا چندین بار در طول هس« مهدی شهر»: من متولد شهر تهران هستم و پدر و مادرم در اصل از اهالی شهر 9۳۱س 

را برای « مهدی شهر»روم، با توجه به اینکه من قصد بازگشت به کنند و من هم همراه آنان میسال به آنجا سفر می
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ام چه حکمی دارند؟سکونت ندارم، بلکه قصد دارم در تهران بمانم، نماز و روزه  

درتان، حکم نماز و روزه سایر مسافرین را داردج: در فرض مذکور، نماز و روزه شما در وطن اصلی پدر و ما . 

ام : من شش ماه از سال را در شهری و شش ماه را در شهر دیگری که محل تولدم و محل سکونت من و خانواده9۳۸س 

طور متوالی و مستمر ساکن نیستم، مثالً دو هفته یا ده روز و یا کمتر در آن کنم، ولی در شهر اول بهاست، زندگی می

گردم، سؤال من این است که اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را در ام بر میمانم و سپس به محل تولد و سکونت خانوادهمی

 شهر اول داشته باشم، آیا حکم مسافر را دارم یا خیر؟

ر از ده روز ج: اگر آن شهر وطن اصلی شما نباشد و قصد توطن در آنجا را هم نداشته باشید، در صورتی که قصد اقامت کمت

را داشته باشید، حکم سایر مسافرین را دارید، مگر آنکه آنجا محل کار شما باشد و حداقل هر ده روز یکبار جهت کار به آنجا 

تان صحیح استرفت و آمد داشته باشید که در این صورت نماز شما تمام و روزه . 

بنای ماندن آنجا را داشته باشد، حکم وطن را دارد، و آیا خواهد سالیانی در مکانی بماند، تا چه مدتی : کسی که می9۳۵س 

 بین ماندن در آنجا صرفاً به قصد زندگی یا برای کار یا هر دو، تفاوتی وجود دارد؟

ج: اگر بنای زندگی در آنجا را به مدّت هفت، هشت سال داشته باشد برای ترتّب حکم وطن کافی است. ولی اگر برای کار یا 

ز زندگی در آنجا، مدتی بخواهد بماند، حکم وطن مترتّب نیستامر دیگری غیر ا . 

: وطن شخصی تهران است و در حال حاضر قصد دارد در یکی از شهرهای نزدیک تهران ساکن شده و آن را وطن 9۳۴س 

ه شش ماه، تواند ده روز در آنجا بماند، چه رسد باش در تهران است، نمیخود قرار دهد، ولی چون محل کسب و کار روزانه

گردد، نماز و روزه او در آن شهر چه حکمی دارد؟رود و شب به آنجا برمیبلکه هر روز به محل کارش می  

طور مستمر در ج: شرط تحقق عنوان وطن جدید این نیست که انسان بعد از قصد توطن و سکونت در شهری، شش ماه به
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جدید انتخاب نمود و با این قصد، مدتی )اگر چه فقط شبها( آنجا سکونت آنجا بماند، بلکه بعد از اینکه آنجا را به عنوان وطن 

شودنمود، وطن او محسوب می . 

: محل تولد من و همسرم شهر کاشمر است، ولی بعد از استخدام در یکی از ادارات دولتی، به نیشابور منتقل شدم، 9۳9س 

رفتن به نیشابور، از وطن اصلی خود اعراض کردیم، ولی اکنون کنند، در ابتدای پدر و مادر ما هنوز در زادگاهمان زندگی می

ایم، خواهشمندم به سؤاالت زیر پاسخ فرماییدبعد از پانزده سال از این امر منصرف شده : 

مانیم، وظیفه من و همسرم راجع به نماز چیست؟رویم و چند روز نزد آنها میهنگامی که به خانه پدر و مادرمان می ۲  

اند، هنگامی که به شهر ا که در محل سکونت فعلی ما )نیشابور( متولد شده و در حال حاضر به سن بلوغ رسیدهفرزندان م ۱

ای دارند؟مانیم، چه وظیفهپدری مان )کاشمر( رفته و چند روز نزد آنها می  

شود، مگر آنکه دوباره یتان )کاشمر( اعراض کردید، دیگر حکم وطن در آنجا بر شما جاری نمج: بعد از آنکه از وطن اصلی

برای زندگی به آنجا برگشته وبا قصد زندگی دائم مدتی در آنجا اقامت کنید و این شهر نسبت به فرزندان شما هم حکم 

 .وطن را ندارد و همه شما در آنجا حکم مسافر را دارید

گیرد، آیا واجب ند و روزه هم میخوا: شخصی دارای دو وطن است، در نتیجه نماز خود را در هر دو مکان تمام می9۳7س 

توانند مستقل از او عمل است که همسر و فرزندان تحت تکفل وی در این مسأله از سرپرست خود تبعیت نمایند یا اینکه می

 کنند؟

گیری و کسب درآمد تواند وطن جدید شوهرش را وطن خود قرار ندهد، ولی فرزندان اگر صغیر باشند و در تصمیمج: زن می

شودقل نباشند و یا در این مسأله تابع اراده پدر باشند، وطن جدید پدر، وطن آنها هم محسوب میمست . 

: اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد که چند روزی برای وضع حمل به زایشگاه منتقل شود و بعد 9۳۳س 
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 از تولد فرزند برگردد، وطن این طفل کجاست؟

کنند قرار داشته باشد، همانجا وطن اصلی کودک هم خواهد بود، در در وطن پدر و مادر که در آن زندگی میج: اگر زایشگاه 

شود که آنجا وطن او شود، بلکه وطن وی همان وطن پدر و مادر است که غیر این صورت مجرد تولد در شهری باعث نمی

کندبعد از تولد به آنجا برده شده و با آنها زندگی می . 

: چند سال است که شخصی در شهر اهواز سکونت دارد ولی آنجا را به عنوان وطن دوم خود قرار نداده است، اگر از 39۳س 

 آن شهر به مقدار بیشتر یا کمتر از مسافت شرعی خارج شود، هنگام بازگشت مجدد به آنجا، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

تمام خواندن نماز با بجا آوردن حداقل یک نماز چهار رکعتی بر او مستقر  ج: بعد از آنکه قصد اقامت در اهواز کرد و حکم

شد، تا از آنجا به مقدار مسافت شرعی و یا بیشتر خارج نشده، نمازش تمام و روزه او صحیح است. ولی اگر به آن مقدار از 

 .آنجا خارج شود، حکم سایر مسافرین را خواهد داشت

ای صد اعراض از وطنم عراق را دارم، آیا همه ایران را وطن خود قرار دهم یا منطقه: من فردی عراقی هستم که ق93۰س 

ای بخرم؟را که در آن ساکن هستم و یابرای انتخاب وطن حتماً باید خانه  

ج: در وطن جدید، قصد توطن در شهر خاص و معیّن و سکونت در آن به مدتی که انسان عرفاً اهل آنجا محسوب شود، 

ی تملک خانه یا غیر آن شرط نیستشرط است، ول . 

: کسی که قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگری مهاجرت نماید و به مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، 93۲س 

ای دارد؟اش در آنجا چه وظیفهاآلن که به سن تکلیف رسیده، نسبت به نماز و روزه  

ند و پدر وی قصد بازگشت به آنجا را برای زندگی نداشته باشد، آن مکان ج: اگر از محل تولد به تبعیت از پدرش مهاجرت ک

 .برای او حکم وطن را ندارد
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رود، کند، ولی گاهی با همسرش به آنجا می: اگر شخصی وطنی داشته باشد که در حال حاضر در آن سکونت نمی93۱س 

و اگر همسرش تنها به آنجا برود نمازش چه حکمی دارد؟ آیا همسر او در آنجا باید مانند وی نمازش را تمام بخواند یا خیر؟  

شود که وطن وی هم باشد و بر او در آنجا احکام وطن جاری شودج: مجرد اینکه آن مکان وطن شوهر اوست باعث نمی . 

: آیا محل کار حکم وطن را دارد؟93۸س   

گر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار شود که آن مکان وطن گردد، ولی اج: اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی

اش مسافت شرعی با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وی در آنجا تمام و روزه

 .صحیح است

اعراض خواهد، : مراد از اعراض از وطن چیست؟ آیا مجرد ازدواج زن و رفتن وی همراه شوهر به هر جایی که او می93۵س 

شود یا خیر؟محسوب می  

ج: مراد از اعراض، خروج از وطن با تصمیم بر عدم بازگشت به آن برای سکونت است. و مجرد رفتن زن به خانه شوهر در 

اش نیستشهر دیگر، مستلزم اعراض از وطن اصلی . 

: خواهشمندیم نظر خود را درباره وطن اصلی و وطن دوم بیان فرمایید93۴س  . 

ی جایی است که انسان در آن متولد شده و مدتی در آن بوده و رشد و نمو پیدا کرده است. وطن دوم هم جایی ج: وطن اصل

است که مکلّف آن را برای سکونت دائم، ولو برای چند ماه در هر سال، برگزیده است و یا بنای زندگی در آنجا به مدت 

 .هفت، هشت سال داشته باشد

اند. بعد از لی شهر ساوه هستند و هر دو در کودکی به تهران آمده و در آن سکونت کرده: پدر و مادر من از اها939س 

اند، زیرا محل کار پدرم آنجا بوده است. بنا بر این من در تهران به دنیا آمده، ازدواج به شهر چالوس رفته و در آن ساکن شده
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خوانم؟ام، در تهران و ساوه چگونه نماز بولی هرگز در آن اقامت نکرده  

شود، بنا بر این اگر تهران ج: اگر بعد از تولد در تهران، در آنجا رشد و نمو نکرده باشید، تهران وطن اصلی شما محسوب نمی

شودو ساوه را به عنوان وطن اتخاذ نکرده باشید، در آنجا حکم وطن بر شما جاری نمی . 

شش سال است که در شهر دیگری اقامت دارد، در : شخصی از وطنش اعراض نکرده است و در حال حاضر حدود 937س 

صورتی که به وطن خود برگردد، با توجه به اینکه بر تقلید امام راحل )قدّس سرّه( باقی مانده، آیا نماز خود را باید تمام 

 بخواند یا شکسته؟

اش صحیح استام و روزهج: تا از وطن سابق خود اعراض نکرده، حکم وطن نسبت به او باقی است و نماز وی در آنجا تم . 

ای را در شهر تبریز برای تحصیل در دانشگاه آن به مدت چهار سال اجاره کرده است، همچنین : دانشجویی خانه93۳س 

اش وی در صورت امکان، قصد ماندن دائمی در تبریز را دارد، در حال حاضر در ایام ماه مبارک رمضان گاهی به وطن اصلی

شوند؟آن دو مکان، برای او دو وطن محسوب می کند، آیارفت و آمد می  

ج: اگر در حال حاضر قصد قطعی بر توطّن در محل تحصیل نداشته باشد، آنجا حکم وطن را برای او نخواهد داشت. ولی 

 .حکم وطن بودن وطن اصلی او تا زمانی که از آن اعراض نکرده، نسبت به وی باقی است

ام و شش سال است که در تهران ساکن هستم و بدون اینکه از وطن اصلی خود ا آمده: من در شهر کرمانشاه به دنی933س 

ای به منطقه دیگری از مناطق تهران ام. اگر در هر یک یا دو سال از منطقهاعراض کرده باشم، قصد توطن در تهران کرده

که در منطقه جدیدی از تهران ساکن  ام در آنجا چه حکمی دارد؟ و چون بیشتر از شش ماه استمنتقل شوم، نماز و روزه

کنیم، هستیم، آیا آنجا برای ما حکم وطن را دارد یا خیر؟ هنگامی که در طول روز به مناطق مختلف تهران رفت و آمد می

 نماز و روزه ما چه حکمی دارد؟
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شود، و در تمامی میاید، سراسر آنجا وطن شما محسوب ای از آن قصد توطن نمودهج: اگر در تهران فعلی و یا محله

های تهران حکم وطن بر شما جاری است و نمازتان تمام و روزه شما صحیح است و تردد شما در تهران فعلی حکم محله

 .سفر را ندارد

کنند و در آن : محل کار و سکونت فعلی شخصی از اهالی روستا در تهران است و پدر و مادر او در روستا زندگی می7۰۰س 

رود، ولی تمایلی به بازگشت به آنجا برای سکونت ندارد، با ند، این شخص برای دیدار و کمک به آنجا میملک و آب دار

اش در آنجا چه حکمی دارد؟توجه به اینکه آنجا زادگاه وی است، نماز و روزه  

وطن بر او در آنجا  ج: اگر قصد مراجعت به آن روستا برای سکونت و زندگی ندارد، بلکه تصمیم به عدم مراجعت دارد، حکم

شودجاری نمی . 

شود؟: آیا محل تولد شخص هرچند در آنجا ساکن نباشد، وطن محسوب می7۰۲س   

ج: اگر در آنجا مدتی مانده و رشد و نمو کرده باشد، تا از آن اعراض نکرده است، حکم وطن را دارد و در غیر این صورت 

 .حکم وطن ندارد

کند، و در حال حاضر ی زیادی )نه سال( در سرزمینی که وطن او نیست، زندگی می: نماز و روزه کسی که سالها7۰۱س 

 ممنوع الورود به وطن خود است، ولی یقین دارد که روزی به آن باز خواهد گشت، چه حکمی دارد؟

 .ج: نماز و روزه او در کشوری که فعالً در آن ساکن است، حکم نماز و روزه سایر مسافرین را دارد

ش سال از عمرم را در روستایی و هشت سال را در شهری گذرانده و در حال حاضر برای تحصیل به مشهد : ش7۰۸س 

ها چه حکمی دارد؟ام در هر یک از این مکانام، نماز و روزهآمده  

توطن  اید، برای شما نسبت به نماز و روزه، حکم وطن را دارد و در مشهد تا قصدج: تا از روستای محل تولد اعراض نکرده
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اید، اگر آن را به عنوان وطن انتخاب اید، حکم مسافر را دارید، و شهری هم که چندین سال در آن ساکن بودهدر آن نکرده

اید، حکم وطن را برای شما دارد و در غیر این صورت در آن حکم مسافر را خواهید کرده باشید، تا از آن اعراض نکرده

 .داشت

 تبعیت زن و اوالد در وطن

: آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟7۰۵ س  

تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله، اگر شود، و زن میج: مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی

 زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش برای او کافی است و شهری که همسرش با او

شود و همچنین اعراض شوهر او از وطن برای زندگی دائم و به قصد توطن به آنجا رفته است، وطن وی هم محسوب می

گردد، و برای اقامت ده روز در سفر، مشترکشان با خروج از آن و رفتن به جایی دیگر، اعراض او از وطن هم محسوب می

ن فرض که وی تابع اراده شوهر است برای وی کافی است، بلکه اگر اطالع او از قصد شوهرش مبنی بر اقامت ده روز با ای

 .مجبور به همراهی با شوهرش در مدت اقامت در آنجا باشد، نیز حکم همین است

رود، نمازش قصر است یا : جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواج نموده است، هنگامی که این زن به خانه پدرش می7۰۴س 

 تمام؟

از وطن اصلی خود اعراض نکرده، نمازش در آنجا تمام استج: تا زمانی که  . 

رساله حضرت امام )قدّس سرّه( هستند؟ یعنی در تحقق سفر آنها قصد « ۲۱۳۵»: آیا زن و فرزندان مشمول مسأله 7۰9س 

گردد؟سفر توسط آنان شرط نیست؟ و آیا وطن پدر موجب تمام بودن نماز کسانی که تابع وی هستند، می  
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ر سفر تابع پدر ولو قهراً باشند، قصد پدر برای پیمودن مسافت در صورت اطالع آنان از آن کافی است. ولی در ج: اگر د

گیری و زندگی مستقل نباشند، یعنی بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع اراده انتخاب وطن و اعراض از آن، اگر در تصمیم

که پدر با آنها برای زندگی دائمی به آنجا رفته است، تابع وی پدر باشند، در اعراض از وطن سابق و اتخاذ وطن جدید 

 .خواهند بود

 احکام بالد کبیره

: نظر جنابعالی درباره شهرهای بزرگ از جهت قصد توطن یا اقامت ده روز در آنها چیست؟7۰7س   

و حتی با قصد توطن در ج: در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز فرقی بین شهرهای بزرگ و معمولی نیست 

یک شهر بزرگ و مدتی در آنجا ماندن، بدون معیّن کردن محله خاصی از آن، تمام آن شهر حکم وطن را درباره او پیدا 

خواهد کرد. همچنین اگر قصد اقامت ده روز در مانند این شهر نماید، بدون اینکه محله خاصی از آن را قصد نماید، حکم 

های آن شهر جاری خواهد بودروزه در مورد او در تمام محلهتمام بودن نماز و صحّت  . 

: شخصی از فتوای امام )قدّس سرّه( در مورد اینکه تهران از بالد کبیره است، مطلع نبوده و پس از پیروزی انقالب 7۰۳س 

جا آورده، چه حکمی دارد؟ای را که به نحو متعارف به اسالمی به فتوای امام )قدّس سرّه( علم پیدا کرده است، نماز و روزه  

اش را که با فتوای ج: اگر در حال حاضر بر تقلید امام )قدّس سرّه( در آن مسأله باقی باشد، واجب است که اعمال گذشته

صورت امام )قدّس سرّه( منطبق نیست، تدارک نماید، به این معنی که نمازهایی را که به جای شکسته، تمام خوانده به

هایی را که در حال مسافرت گرفته است، قضا نمایدروزهشکسته قضا کند و  . 
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 نماز استیجاری

: من قادر بر خواندن نماز نیستم، آیا جایز است که شخصی به نیابت از من نماز بخواند؟ آیا فرقی بین اینکه نائب 7۰3س 

 طلب اجرت کند و یا طلب اجرت نکند، وجود دارد؟

تواند، انجام دهد و نماز نائب چه با اجرت ی واجبش را خودش، به هر نحو که میج: شخص مکلف تا زنده است باید نمازها

 .و چه بدون اجرت برای او مجزی نیست

خواند: کسی که نماز استیجاری می7۲۰س  : 

طور کامل بر او واجب است؟های سه گانه و تسبیحات اربعه بهآیا گفتن اذان و اقامه و سالم ۲  

طور کامل به جا آورد، آیا رعایت ترتیب ظهر و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهای پنجگانه را بهاگر یک روز مثالً نماز  ۱

 الزم است؟

 آیا در نماز استیجاری، ذکر خصوصیات میّت شرط است یا خیر؟ ۸

گاه در ج: ذکر خصوصیات میّت الزم نیست، و رعایت ترتیب فقط بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا شرط است، و هر

عقد اجاره کیفیت خاصی بر اجیر شرط نشده باشد و کیفیت معهودی که اطالق عقد اجاره به آن انصراف پیدا کند، هم وجود 

نداشته باشد، بر اجیر الزم است که نماز را با مستحباتی که انجام آن متعارف است بخواند، ولی واجب نیست که برای هر 

 .نمازی اذان بگوید

 نماز آیات
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: نماز آیات چیست و علت شرعی وجوب آن کدام است؟۲۲7س   

ج: نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب شرعی وجوب آن عبارت است از: کسوف 

د خورشید و خسوف ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادی که باعث ترس بیشتر مردم شو

مانند بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادی باشند؛ تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانی و آتشی 

شود. در غیر از کسوف و خسوف و زلزله، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم که گاهی در آسمان ظاهر می

ب ترس و وحشت افراد نادری گردد، اعتبار نداردای که ترس آور نباشد و یا موجشود، و حادثه . 

: نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟7۲۱س   

توان آن را بجا آوردج: به چند صورت می : 

صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة االحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد 

به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و و سوره را بخواند و 

همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده 

د رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن رفته و دو سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانن

 .تشهد بخواند و سالم دهد

اهلل به عنوان یک آیه خالف احتیاط است( از صورت دوم: بعد از نیت و تکبیرةاالحرام، حمد و یک آیه )البته احتساب بسم

از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر  ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگریسوره

ای که پیش از هر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره

رود، و پس از رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده 
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ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اتمام دو سجده، برای رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه

ای اکتفا کند، نباید سوره اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سالم دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره

مرتبه در اول آن رکعت بخواندحمد را بیش از یک  . 

ها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آوردصورت سوم: یکی از رکعت . 

ای از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم ای را که آیهصورت چهارم: سوره

جب است بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده نموده و یک تکمیل نماید، که در این صورت وا

ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند، و در این صورت واجب است که آن سوره را تا سوره یا آیه

 .قبل از رکوع پنجم به آخر برساند

نی دارد که در شهر وقوع حادثه هستند و یا شامل همه مکلفینی که از آن : آیا وجوب نماز آیات اختصاص به کسا7۲۸س 

شود؟اند هرچند در آن شهر نباشند نیز میمطلع شده  

ج: وجوب آن مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند و کسی هم که در شهر متصل به شهری که حادثه در آن 

کند، حکم آنها را داردد، زندگی میطوری که مانند یک شهر محسوب شونرخ داده، به . 

: اگر شخصی هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد و بعد از وقوع آن به هوش آید، آیا نماز آیات بر او واجب است؟7۲۵س   

ج: اگر علم به وقوع زلزله پیدا نکند تا اینکه زمان متصل به وقت وقوع آن بگذرد، خواندن نماز آیات واجب نیست، اگرچه 

ن است که بجا آورداحتیاط آ . 

دهد، حکم نماز آیات در این موارد ای، غالباً در مدت کمی دهها پس لرزه رخ می: بعد از وقوع زلزله در منطقه7۲۴س 

 چیست؟
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ای داردای، چه شدید و چه خفیف، اگر زلزله مستقلی محسوب شود، نماز آیات جداگانهج: هر زلزله . 

کنیم، اعالم ای که ما زندگی میلرزشهای خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقه: اگر مرکز زلزله نگاری، وقوع 7۲9س 

شود یا خیر؟نماید، ولی ما اصالً آنها را احساس نکنیم، آیا در این حالت نماز آیات بر ما واجب می  

شما واجب نیست ج: اگر هنگام وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن، خودتان آن را احساس نکنید، نماز آیات بر . 

 نوافل

: آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟7۲7س   

های شب بلند خوانده شودهای روز آهسته و نافلهج: مستحب است که نافله . 

صورت دو نماز چهار رکعتی و یک دو رکعتی و شود، به: آیا جایز است نماز شب را که دو رکعت دو رکعت خوانده می7۲۳س 

ک نماز وتر خواند؟ی  

صورت نماز چهار رکعتی صحیح نیستج: خواندن نماز شب به . 

: آیا هنگام خواندن نماز شب، واجب است که کسی متوجه نماز شب خواندن ما نشود؟ آیا واجب است که آن را در 7۲3س 

 تاریکی بخوانیم؟

آن جایز نیست ج: در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران شرط نیست، اما ریا هم در . 

: آیا خواندن نافله ظهر و عصر، پس از ادای نماز ظهر و عصر و در وقت نافله، باید به قصد قضا باشد و یا به قصد 7۱۰س 

 دیگری؟

 .ج: در این هنگام، احوط ادای آن به قصد قربة الی اهلل، بدون قصد ادا و قضاء است
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ی ما بیان فرمایید: خواهشمندیم کیفیت نماز شب را به تفصیل برا7۱۲س  . 

شود، نماز شب نام دارد و دو صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده میج: نماز شب یازده رکعت است، هشت رکعت آن که به

شود، و یک رکعت هم نماز وتر نام دارد که در قنوت آن استغفار و رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده می

های ادعیه ذکر شده، مستحب استاجات از خداوند منّان به ترتیبی که در کتابدعا برای مؤمنین و طلب ح . 

: نماز شب به چه صورتی باید خوانده شود؟ یعنی کیفیت آن از جهت سوره و استغفار و دعا چگونه است؟7۱۱س   

بعد از نیّت و  ج: در نماز شب سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط نیست، بلکه کافی است که در هر رکعت

های قرآن را هم قرائت کند، و تکبیرةاالحرام، سوره حمد قرائت شود، و اگر خواست بعد از قرائت حمد یک سوره از سوره

 .رکوع و سجود و ذکر آنها و تشهد و سالم بجا آورد

 مسائل متفرقه نماز

: چگونه باید افراد خانواده را برای خواندن نماز صبح بیدار نمود؟7۱۸س   

 .ج: در این مورد کیفیت خاصی در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد

های مختلفی منسوب هستند و نسبت به هم بغض و حسد و حتی ها و طایفه: نماز و روزه کسانی که به گروه7۱۵س 

 دشمنی بدون دلیل دارند، چه حکمی دارد؟

شودست، ولی این امور باعث بطالن نماز و روزه نمیج: برای مکلّف اظهار حسد و کینه و دشمنی با دیگران جایز نی . 

ای در جبهه به علت شدت درگیری قادر بر قرائت فاتحه یا سجده و یا رکوع نباشد، چگونه باید نمازش : اگر رزمنده7۱۴س 

 را در آنجا بخواند؟
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جده نیست، ایماء و اشاره به جای رکوع ج: باید به هر نحوی که برایش امکان دارد، نماز بخواند. اگر قادر بر انجام رکوع و س

 .و سجود کافی است

: پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنی احکام شرعی و عبادات را باید تعلیم دهند؟7۱9س   

 .ج: مستحب است که ولیّ اطفال احکام شرعی و عبادات را پس از رسیدن آنان به سن تمیز به ایشان یاد دهد

دهند و کنند، به نماز مسافران اهمیتی نمیهای مسافربری که بین شهرها رانندگی میتوبوس: بعضی از رانندگان ا7۱7س 

شود. وظیفه کنند، لذا گاهی نماز مسافرین قضا میبه تقاضای آنان برای توقف اتوبوس جهت ادای نماز، توجهی نمی

ای دارند؟باره چیست؟ مسافران نسبت به نمازشان چه وظیفهها در اینرانندگان اتوبوس  

ج: بر مسافران واجب است که در صورت خوف از فوت وقت نماز، از راننده بخواهند که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف 

نماید، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دلیل از توقف اتوبوس خودداری 

اگر خوف فوت وقت داشته باشند این است که نماز را در اتوبوس در همان حال حرکت  کند، در این صورت تکلیف مسافران

 .بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله، قیام، رکوع و سجود را رعایت کنند

دت ، این است که در این م«اش نماز و روزه نیستشارب خمر تا چهل روز نماز و روزه»: آیا مقصود از این گفته که 7۱۳س 

بر او واجب نیست نماز بخواند و بعداً باید آنها را قضا کند؟ یا اینکه مقصود جمع بین قضاء و ادا است و یا آنکه قضای آنها بر 

 او واجب نیست بلکه ادا کافی است، ولی ثواب آن از نمازهای دیگر کمتر است؟

که با شرب خمر وجوب ادای نماز و روزه ساقط شود ج: منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه این

 .و قضاء واجب گردد یا جمع بین ادا و قضاء الزم شود

ام چیست؟دهد، وظیفه شرعی: اگر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می7۱3س   
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و به آن حکم باشد که در این صورت احوط ج: در این مورد چیزی بر شما واجب نیست، مگر اینکه اشتباه ناشی از جهل ا

 .ارشاد و راهنمایی وی است

: نظر شریف جنابعالی درباره مصافحه نماز گزاران بعد از اتمام نماز چیست؟ قابل ذکر است که بعضی از علمای 7۸۰س 

ای برای انجام مصافحه یزه، لذا انگ«راجع به این موضوع چیزی از ائمه )علیهم السالم( وارد نشده است»اند بزرگوار فرموده

شودکنیم که مصافحه باعث افزایش دوستی و محبت بین نمازگزاران میوجود ندارد. ولی در عین حال مشاهده می . 

طور کلی مصافحه مؤمنین با هم مستحب استج: مصافحه بعد از سالم و فراغت از نماز اشکال ندارد و به . 

 احکام روزه

 اشاره

سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک : دختری که به 7۸۲س 

رسد، چه حکمی دارد؟تواند قضای آن را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان سال بعد فرا میرمضان هم نمی  

شود، بلکه قضای میج: ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه ن

های ماه رمضان که از او فوت شده، بر وی واجب استروزه . 

اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مشکل است، چه حکمی دارند؟ آیا سن : دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده7۸۱س 

 بلوغ شرعی دختران اکمال نه سال قمری است؟

ان تکمیل نه سال قمری است که در این هنگام روزه بر آنها واجب است و ج: بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعی دختران هم
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ترک آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست، ولی اگر روزه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان 

 .همراه با مشقت زیاد باشد، افطار برای آنها جایز است

دانم، از جناب عالی خواهشمندم بیان فرمایید که از چه زمانی ف خود را نمی: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلی7۸۸س 

 قضای نماز و روزه بر من واجب است؟

ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن قطعی تکلیف شرعی دارید، بر شما ج: فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه

 .واجب است

اش را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است بر او واجب شده، به دلیل دشواری، روزهای که روزه : اگر دختر نه ساله7۸۵س 

 یا خیر؟

هایی که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب استج: قضای روزه . 

: اگر فردی به خاطر عذری قوی، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، 7۸۴س 

 ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمی دارد؟

ج: اگر افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وی باشد، در فرض سؤال عالوه بر قضا، 

منشأ عقالیی داشته باشد، کفّاره واجب  کفّاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم

 .نیست، ولی قضا بر او واجب است

تواند روزه ماه : شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمی7۸9س 

ز هم نتواند رمضان سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که با

روزه بگیرد، اگر پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفّاره هم بر او واجب است یا 
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 خیر؟

ج: کسی که بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آینده استمرار داشته، فقط 

جب است و کفّاره تأخیر واجب نیستقضای آن بر او وا . 

: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسی نماید، آیا 7۸7س 

شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسی نموده است، آیا قضای آن واجب اش باطل میروزه

 است؟

اش بر او تماسی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحیح است و قضای روزهج: اگر غسل ار

 .واجب نیست

ای نتواند در زمان معیّن : اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه7۸۳س 

آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط قضای روزه آن روز را باید به جا آورد؟به مقصد برسد، آیا روزه او اشکال دارد و   

اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضای روزه آن روزی که پیش از ظهر به محل اقامتش نرسیده، واجب است ج: روزه

ای هم نداردو کفّاره . 

باشد و پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول : اگر هواپیما در ارتفاع باال و مسیر طوالنی در حال پرواز 7۸3س 

بکشد، مهماندار و خلبان هواپیما برای حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند، در این صورت آیا در 

شود؟ماه مبارک رمضان، کفّاره و قضای روزه بر آنها واجب می  

است که با نوشیدن آب افطار نمایند و قضای آن را بجا آورند و در این حالت  ج: اگر روزه برای آنها ضرر داشته باشد، جایز

 .کفّاره بر آنها واجب نیست
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شود؟اش باطل می: اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه7۵۰س   

اش باطل استج: روزه . 

اش مانند لباس غواصی( بدون اینکه بدنش خیس شود، در آب فرو رود، روزه: کسی که با پوشیدن لباس مخصوص )7۵۲س 

 چه حکمی دارد؟

اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط وجوبی قضای آن الزم استج: اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحّت روزه . 

است؟ : آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز7۵۱س   

 .ج: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اینکه برای فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است

اش است و قصد دارد که آن را بگیرد، ولی بر اثر پیشامدی نتواند روزه بگیرد مثالً : شخصی که روزه واجب بر عهده7۵۸س 

یک از مفطرات ت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بین راه هم مرتکب هیچبعد از طلوع خورشید آماده مسافر

تواند نشد، ولی وقت نیت روزه واجب از وی فوت شد، و آن روز هم از روزهایی است که روزه در آن مستحب است، آیا می

 نیت روزه مستحبی کند یا خیر؟

ت روزه مستحبی حتی بعد از فوت وقت نیت روزه واجب، از وی صحیح اش باشد، نیج: اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمّه

 .نیست

توانم و همین باعث کنم که تندخو نباشم نمی: من معتاد به سیگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تالش می7۵۵س 

چیست؟برم، تکلیف من ام شده است و خودم هم از وضعیت دشوارم رنج میناراحتی زیاد افراد خانواده  

ج: روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار بکشید، و نباید بدون 

 .دلیل با دیگران تند برخورد کنید
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 زن باردار و شیرده

؟داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است: آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی7۵۴س   

ج: اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقالیی باشد، افطار بر او واجب است و در 

 .غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد

 داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام: زنی که کودک خود را شیر می7۵9س 

داده و در عین حال روزه گرفته استزایمان فرزندش مرده به دنیا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را می : 

اش صحیح است یا خیر؟آیا روزه .۲  

 آیا دیه بر ذمّه او هست یا خیر؟ .۱

رد؟داده، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته، چه حکمی دااگر احتمال ضرر نمی .۸  

ج: اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشأ عقالیی است، روزه گرفته باشد و یا بعداً برایش معلوم شود که روزه برای وی 

اش صحیح نیست و قضای آن بر او واجب است، ولی ثبوت دیه جنین متوقف بر این اش ضرر داشته، روزهیا برای جنین

گرفتن وی است است که ثابت شود فوت جنین مستند به روزه . 

: من به لطف خداوند متعال دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ان شاء اهلل تعالی بزودی ماه مبارک رمضان فرا 7۵7س 

توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن، شیرم خشک خواهد شد. با توجه به اینکه خواهد رسید. در حال حاضر می

ای دارم؟خواهد، چه وظیفههر ده دقیقه شیر می دارای بنیه ضعیفی هستم و کودکم  

تان را افطار کنید، ولی ج: اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشید، روزه

 .برای هر روزی باید یک مدّ طعام به فقیر بدهید و قضای روزه را هم بعداً بجا آورید
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 بیماری و منع پزشک

کنند، : بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نیستند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می۳7۵س 

 آیا گفته این پزشکان حجت است یا خیر؟

ج: اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتباری ندارد و در غیر این 

نباید روزه بگیردصورت  . 

توانست روزه بگیرد. من دقیقاً اطالع دارم که علت روزه : مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمی7۵3س 

ها بر او واجب است؟نگرفتن او احتیاج به مصرف دارو بوده است، امیدواریم ما را راهنمایی فرمایید که آیا قضای روزه  

از روزه گرفتن بر اثر بیماری بوده، قضا ندارد ج: اگر ناتوانی او . 

ام، در حال حاضر چه تکلیفی دارم؟: من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته7۴۰س   

اگر افطار  اید با اینکه به سنّ تکلیف رسیده بودید، قضا کنید، وهایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفتهج: واجب است روزه

 .روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شرعی بوده، کفّاره هم بر شما واجب است

: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتی چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم، 7۴۲س 

ث بروز مشکالتی برای من در اثنای ماه رمضان شد. ولی من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باع

کنم، لذا متحیّر و مردّد هستم بین اینکه روزه نگیرم و یا طوری که در بعضی از روزها هنگام عصر احساس ناراحتی میبه

ب است؟ و در ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سؤال این است که آیا اصوالً روزه گرفتن بر من واجناراحتی

ام را ادامه دهم؟ و نیت من چگونه باید دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم یا نه، آیا روزهگیرم و نمیروزهایی که روزه می
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 باشد؟

ج: اگر از گفته پزشک متدیّن و امین اطمینان حاصل کنید که روزه برای چشم شما ضرر دارد و یا خوف ضرر داشته باشید، 

رای شما واجب نبوده و بلکه جایز هم نیست، و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست و در صورت عدم خوف روزه گرفتن ب

 .ضرر نیت روزه اشکال ندارد، ولی صحّت روزه متوقف بر این است که برای شما واقعاً ضرر نداشته باشد

هنگامی که به پزشک مراجعه  کنم و در حال حاضر چشمانم بسیار ضعیف است.: من از عینک طبی استفاده می7۴۱س 

تر خواهند شد، بنا بر این اگر از روزه ماه رمضان معذور کردم به من گفت که اگر برای تقویت چشمانم تالش نکنم، ضعیف

ای دارم؟باشم، چه وظیفه  

شما تا ماه  ج: اگر روزه برای چشمان شما ضرر دارد، واجب نیست روزه بگیرید، بلکه واجب است افطار کنید و اگر بیماری

رمضان آینده استمرار پیدا کرد، قضای روزه بر شما واجب نیست، ولی واجب است که عوض هر روز یک مدّ طعام به فقیر 

 .بدهید

گیرند برد و در عین حال هر دو روزه می: مادرم به بیماری شدیدی مبتالست و پدرم نیز از ضعف جسمانی رنج می7۴۸س 

ام آنها را قانع کنم که الاقل هنگام شود، تاکنون نتوانستهاعث تشدید بیماری آنها میکه گاهی مشخص است که روزه ب

 .شدت بیماری روزه نگیرند. خواهشمندیم ما را در مورد حکم روزه آنها راهنمایی فرمایید

ت به خودش ج: مالک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخیص خود روزه دار نسب

است و اگر بداند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد و در عین حال بخواهد روزه بگیرد، روزه گرفتن برای وی 

 .حرام است

: در سال گذشته توسط پزشک متخصص مورد عمل جراحی کلیه قرار گرفتم. وی مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر 7۴۵س 
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نوشم و خورم وآب میطور طبیعی غذا میکنم و حتی بههیچ مشکل و دردی احساس نمی منع نمود، ولی در حال حاضر

کنم، وظیفه من چیست؟یک از عوارض بیماری را هم حس نمیهیچ  

 .ج: اگر خود شما از ضرر روزه خوف ندارید و حجت شرعی هم بر آن ندارید، واجب است روزه ماه رمضان را بگیرید

از روزه گرفتن منع کند آیا با توجه به اینکه بعضی از پزشکان اطالعی از مسائل شرعی  : اگر پزشک شخصی را7۴۴س 

 ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

ج: اگر مکلّف از گفته پزشک یقین پیدا کند که روزه برای او ضرر دارد و یا از گفته وی یا منشأ عقالیی دیگری برای او 

رای او واجب نیست، بلکه جایز هم نیستخوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن ب . 

شود و تنها راه جلوگیری از جمع شدن سنگ در کلیه، نوشیدن مستمر مایعات های من سنگ جمع می: در کلیه7۴9س 

 است و از آنجایی که پزشکان معتقدند که من نباید روزه بگیرم، تکلیف واجب من نسبت به روزه ماه مبارک رمضان چیست؟

ری از بیماری کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نیستج: اگر جلوگی . 

های : از آنجا که مبتالیان به مرض قند مجبورند هر روز یک یا دو بار آمپول انسولین تزریق کنند و نباید در وعده7۴7س 

شود، لذا گاهی مدن میزان قند خون و در نتیجه نوعی تشنج و بیهوشی میغذایی آنها تأخیر و فاصله بیفتد، زیرا باعث پائین آ

کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمندیم نظر شریف خود را درباره روزه این افراد پزشکان به آنها توصیه می

 .بیان فرمایید

رساند یا خوف ضرر داشته باشند، آنان ضرر می ج: اگر بدانند که خودداری از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب، به

 .روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نیست
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 مبطالت روزه

ام را باطل کنم لکن قبل از این که عملی که : من در روز ماه رمضان به علّت اغوای شیطان تصمیم گرفتم روزه7۴۳س 

ام چیست؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان ف شدم حکم روزهکند انجام دهم، از تصمیم خود منصرروزه را باطل می

 پیش آید چه حکمی دارد؟

اش طوری که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزهج: در روزه ماه رمضان اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن بر گردد به

کند تا اذان مغرب باید از کاری که روزه را باطل میشود و قصد دوباره او برای ادامه روزه فایده ندارد، البته باطل می

خودداری کند. امّا اگر دچار تردید شود به این معنی که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند، یا تصمیم بگیرد کاری 

اشکال را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در این دو صورت صحّت روزه او محل 

است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معیّن دیگر مانند نذر معیّن و 

 .امثال آن نیز دارای همین حکم است

شود؟اش باطل می: آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه7۴3س   

ی واجب است که از رسیدن خون به حلق جلوگیری کندشود، ولج: روزه به سبب آن باطل نمی . 

: حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟79۰س   

شود دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب میج: احتیاط واجب آن است که روزه

 .خودداری کند

شود و برای چند دقیقه زیر زبان گذاشته شده و سپس از دهان از توتون و غیر آن ساخته میکه « ناس»: آیا ماده 79۲س 
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شود، مبطل روزه است یا خیر؟بیرون انداخته می  

شوداش میرا فرو ببرد، موجب بطالن روزه« ناس»ج: اگر آب دهان مخلوط به ماده  . 

وجود دارد که عبارت است از یک قوطی که در آن  : نوعی داروی طبی برای اشخاص مبتال به تنگی نفس شدید79۱س 

مایع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروی مایع بصورت پودر گاز از طریق دهان وارد ریه شخص بیمار شده و 

فاده از شود در یک روز چندین بار از آن استفاده کند، آیا با وجود استگردد. گاهی بیمار مجبور میموجب تسکین حال وی می

 .این دارو، روزه گرفتن جایز است؟ با توجه به اینکه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غیرممکن و یا بسیار سخت خواهد بود

صورت گاز یا پودر باشد و وارد حلق شود، صحّت روزه محل ج: اگر ماده مذکور هوای فشرده همراه با دارویی هرچند به

رفتن بدون استعمال آن، ممکن نیست یا مشقّت دارد، جایز است از آن استفاده کند، اشکال است و در صورتی که روزه گ

ها را قضا نمایدلکن احتیاط آن است که مبطل دیگری انجام ندهد و در صورت تمکّن )بدون استفاده از آن( روزه . 

دانم آب دهانی که فرو گاهی نمیشود و آید مخلوط میهایم می: من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که از لثه79۸س 

ام با این حال چه حکمی دارد؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرماییدبرم همراه با خون است یا خیر؟ روزهمی . 

ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست، و 

زنددن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحّت روزه ضرر نمیهمچنین در صورت شک در همراه بو . 

مانده غذاهای هایم را مسواک نزدم، و بدون اینکه باقی: در یکی از روزهای ماه رمضان روزه گرفتم ولی دندان79۵س 

من واجب است؟البالی دندانها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعیده شده است. آیا قضای روزه آن روز بر   

اید و فرو رفتن آن هم عمدی و مانده غذا در بین دندانهایتان و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشتهج: اگر علم به وجود باقی

 .با التفات نبوده، قضای روزه بر شما واجب نیست
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ای او ریختن آب با ظرف بر شود؟ آیا براش باطل میشود، آیا روزهداری خون زیادی خارج می: از لثه شخص روزه79۴س 

 سرش جایز است؟

شود. همچنین ریختن آب بر روی سر توسط ظرف و مانند ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمی

رساندآن به صحّت روزه ضرر نمی . 

وغنی( که در داخل بدن های زنان وجود دارد )شیافهای ر: داروهای مخصوصی برای معالجه بعضی از بیماری799س 

شود؟شود، آیا استفاده از آن موجب بطالن روزه میگذاشته می  

رساندج: استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمی . 

داران در ماه مبارک رمضان، چیست؟: نظر شریف جنابعالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه797س   

ها شود و نیز انواع سرمهای مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق میدار از آمپولزهج: احتیاط واجب آن است که رو

رود، حسّ کردن به کار میهایی که برای بیشود و نیز آمپولهای دارویی که در عضله تزریق میخودداری کند، لکن آمپول

ز است یا خیر؟: آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جای79۳مانعی ندارد. س   

شودج: اگر خوردن آن در ماه رمضان برای درمان فشار خون ضروری باشد، اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می . 

: اگر من و بعضی از مردم بر این عقیده باشیم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و آشامیدن صدق 793س 

زند؟ام ضرر نمیاست و به روزه کند، آیا عمل به آن جایزنمی  

کندج: خوردن قرص روزه را باطل می . 

: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟77۰س   

 .ج: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و عالوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است
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رساند؟اش ضرر میمردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و مالعبه نماید، آیا به روزه: اگر 77۲س   

کندج: اگر منجر به انزال منی نشود، به روزه خللی وارد نمی . 

 بقا بر جنابت

ایز : اگر فردی به سبب برخی از مشکالت تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گرفتن در آن روز برای او ج77۱س 

 است؟

ج: در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن، اگر معذور از غسل است، تیمم 

اش صحیح نیستکردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه . 

ت روزه است، آیا کفّاره : اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صح77۸ّس 

هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا اینکه قضای آنها کافی است؟روزه  

کندج: در فرض مرقوم قضا کفایت می . 

: آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه قضا یا مستحب بگیرد؟77۵س   

های باقی بماند، روزه ماه رمضان و قضای آن از او صحیح نیست، ولی اقوی صحّت روزه ج: اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت

خصوص روزه مستحبی استدیگر به . 

های شب محتلم گردید و چون : شخصی در ماه رمضان در جایی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در نیمه77۴س 

روزه، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید، لذا بعد از طلوع فجر مهمان بود و با خود لباسی نداشت، برای فرار از 

بدون اینکه چیزی بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. سؤال این است که آیا قصد سفر توسط او موجب سقوط کفّاره 
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 هست یا خیر؟

ل از فجر اقدام به غسل یا تیمم نکند، ج: اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قب

 .مجرد قصد سفر در شب و یا مسافرت در روز برای سقوط کفّاره از او کافی نیست

تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز : کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی779س 

ان جنب کند؟است عمداً خود را در شبهای ماه مبارک رمض  

ج: اگر وظیفه او تیمم باشد و بعد از اینکه خود را جنب کرده، وقت کافی برای تیمم داشته باشد، این کار برای وی جایز 

 .است

: شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در 777س 

کند و یقین دارد که احتالمش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او ه و علم به جنابت خود پیدا میاثنای اذان صبح بیدار شد

 چه حکمی دارد؟

اش صحیح استج: اگر پیش از اذان صبح متوجه احتالم خود نشده است، روزه . 

و دوباره پیش از اذان صبح : اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است 77۳س 

شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می

 تأخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟

اش صحیح است ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضای آن روز را اول است روزه ج: در فرض سؤال که خوابِ

 .بجا آورد

: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره 773س 
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از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمی دارد؟ بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل  

ج: اگر بعد از بیداری اول اثری از احتالم در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چیزی بر او کشف نشود و تا 

ح استاش صحیح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتالم او مربوط به قبل از اذان صببعد از اذان بخوابد، روزه . 

: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده 7۳۰س 

 است، نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟

های او محکوم به صحّت استج: نمازش باطل و قضای آن واجب است، ولی روزه . 

صورت موقت است، یعنی بعد از بول کردن، به مدت ن مستمر قطرات بول به: شخصی مبتال به بیماری بیرون آمد7۳۲س 

گردد. با توجه به اینکه وی در بعضی از شبها جنب شده و گاهی یک ساعت یک ساعت یا بیشتر قطرات آن از او خارج می

اش چه تکلیفی دارد؟ به روزهدهد که بعد از آن منی با قطرات بول خارج شود، نسبت شود و احتمال میقبل از اذان بیدار می

 وظیفه او برای اینکه با طهارت داخل وقت شود، چیست؟

ج: اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و یا تیمم بدل از آن انجام داده، روزه او صحیح است، هرچند بعد از آن بدون اختیار از 

 .او منی خارج شود

ابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود، چه مدتی برای : اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخو7۳۱س 

 غسل کردن وقت دارد؟

تواند غسل را تا زند، ولی واجب است که برای نماز غسل کند و میج: در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمی

 .وقت نماز به تأخیر بیندازد

های دیگر فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد، چه ا روزه: اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان ی7۳۸س 
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 حکمی دارد؟

اش باطل ج: اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید، روزه

ها، روزه بر اثر آن لی در سایر روزهاست و احوط این است که قضای روزه ماه رمضان هم در این حکم به آن ملحق شود. و

شودباطل نمی . 

 استمناء

: حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده 7۳۵س 

 چیست؟

ن است که هر دو را ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آ

 .انجام دهد

کند، ولی عمداً آن را انجام دهد، آیا کفّاره جمع بر او : اگر مکلّف علم داشته باشد به اینکه استمناء روزه را باطل می7۳۴س 

شود؟واجب می  

آن است که  شود لکن احتیاط مستحبج: اگر عمداً استمناء کند و منی هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمی

 .کفّاره جمع بپردازد

یک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتی که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن : در ماه مبارک رمضان بدون وجود هیچ7۳9س 

نامحرم در خود احساس کردم مایع منی از من خارج شد، با توجه به اینکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف 

ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطالن، آیا کفّاره هم بر من واجب است یا به سؤاالت من پاسخ فرمایید، آیا روزه نموده و

 خیر؟
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طور غیرارادی از شما خارج شده است، های قبلی شما نبوده و بهج: اگر خروج منی بر اثر صحبت با یک زن جزء عادت

بر شما واجب نیست شود و چیزی هم بر اثر آنموجب بطالن روزه نمی . 

: شخصی چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غیر آن داشته است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟7۳7س   

شود، و اگر این عمل در حال روزه ج: استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منی شود، موجب غسل جنابت هم می

ر حکم افطار عمدی با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و در روز ماه رمضان صورت بگیرد، د

اش باطل و قضای آنها واجب استتیمم انجام دهد، نماز و روزه . 

: آیا استمناء توسط همسر، حکم استمناء حرام را دارد؟7۳۳س   

 .ج: این کار، از موارد استمناء حرام نیست

مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه دیگری هم برای خارج : آیا جایز است شخص 7۳3س 

 کردن منی نداشته باشد، استمناء نماید؟

 .ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد

تا معلوم  خواهند که استمناء کند: بعضی از مراکز پزشکی برای انجام آزمایشهای پزشکی بر روی منی از انسان می73۰س 

دار شدن هست یا خیر، آیا استمناء برای او جایز استشود که وی قادر بر بچه . 

دار شدن باشد، مگر آنکه ضرورتی ایجاب کندج: استمناء جایز نیست، هرچند برای تشخیص قدرت وی بر بچه . 

: تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟73۲س   

 الف: تخیّل همسر

 ب: تخیّل زن اجنبی
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ج: در فرض اول در صورتی که حرامی مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالی ندارد و در فرض دوّم، احتیاط در ترک آن 

 .است

گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند : شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می73۱س 

های ، در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزهروز روزه گرفته است

 آن روزها کافی است یا اینکه تکلیف دیگری دارد؟

 .ج: در فرض سؤال، قضا و بنا بر احتیاط واجب کفّاره بر او واجب است

اش اه کرده و جنب شده است. آیا با این کار روزهداری در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی نگ: شخص روزه73۸س 

شود؟باطل می  

شود و یا عادت او بر این بوده دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب میکردن او به قصد انزال بوده و یا میج: اگر نگاه

باشد و هم بر عهده او می است و در عین حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدی را دارد یعنی هم قضاء

 .کفّاره

اش چیست؟کند انجام دهد وظیفه: انسان روزه داری که در یک روز بیش از یکبار کاری که روزه را باطل می73۵س   

شود، بلی اگر این کار آمیزش جنسی یا استمناء باشد احتیاط واجب آن است که بعدد ج: فقط یک کفّاره بر او واجب می

ی یا استمناء کفّاره بدهددفعات آمیزش جنس . 

 حکام مبطالت روزه
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: آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف 73۴س 

اش چیست؟تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه  

دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جایز نیست، و اگر از موارد تقیه باشد افطار جایز است، ولی ج: تبعیت از 

طور اختیاری افطار نماید مگر بعد از آنکه داخل شدن شب و پایان یافتن روز را با روزه آن روز قضا دارد، و جایز نیست به

 .یقین حسی و یا با حجت شرعی احراز نماید

شود؟ام باطل میدار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا یا نوشیدن کند، آیا روزه: اگر روزه739س   

کند، هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگری باشدج: خوردن و آشامیدن روزه را باطل می . 

شود؟ اش باطل میآب گردد، آیا روزه: اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان صورت داخل 737س 

سازیم، ات را نخوری، ضرری به خودت یا مالت وارد میاش شود، مثالً به او بگویند که اگر روزهاگر وادار به باطل کردن روزه

اش صحیح است؟او هم برای دفع این ضرر غذا بخورد، آیا روزه  

اختیار و یا با فرو بردن سرش به همان صورت به زیر آب  ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چیزی در حلقش بدون

اش باطل خواهد شدشود، ولی اگر خودش بر اثر اکراه دیگری مرتکب مفطری شود، روزهباطل نمی . 

: اگر روزه دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترخص نرسیده، نباید قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به 73۳س 

ار که مسافر است، افطار نماید، روزه این شخص چه حکمی دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگری دارد؟این اعتب  

اش باطل است و باید آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله، غافل بوده کفّاره نداردج: در فرض مرقوم، روزه . 

الط سر و سینه در دهانم جمع شده بود که به جای بیرون : هنگامی که مبتال به بیماری زکام بودم، مقداری از اخ733س 

ام صحیح است یا خیر؟ در بعضی از روزهای ماه مبارک رمضان در منزل یکی از اقوام بودم انداختن، آن را فرو بردم، آیا روزه
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نکردم. این کار  که بر اثر زکام و خجالت و حیا مجبور شدم با خاک، تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزدیک ظهر غسل

ام در آن روزها صحیح است یا خیر؟برای چند روز تکرار شد، آیا روزه  

رساند، ولی اگر به فضای دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از ج: فرو بردن اخالط سر و سینه ضرری به روزه نمی

خواهید روزه بگیرید و انجام تیمم بدل وزی که میفرو بردن آن خودداری نماید، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ ر

از غسل به جای آن، اگر به خاطر عذر شرعی باشد و یا تیمم در آخر وقت و به خاطر تنگی آن باشد، موجب بطالن روزه 

 .نیست و روزه شما با تیمم صحیح است. در غیر این صورت، روزه شما در آن روزها باطل است

کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام کنم که طبیعت آن اقتضا میار می: من در معدن آهن ک۳۰۰س 

گذرد، تکلیف من چیست؟ آیا شود، بقیه ماههای سال هم به همین صورت بر من میاستفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم می

 روزه من در این حالت صحیح است؟

ا بر احتیاط واجب موجب باطل شدن آن است و باید از آن پرهیز نمود، ولی مجرد ج: فرو بردن غبار غلیظ هنگام روزه بن

کندداخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد، روزه را باطل نمی . 

 کفّاره روزه و مقدار آن

: آیا دادن پول یک مدّ طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد، کافی است؟۳۰۲س   

کند، اشکال نداردگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول میج: ا . 

تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالی که به ای از مساکین شود، آیا می: اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده۳۰۱س 

دارد؟عنوان کفّاره به او داده شده است، بر  
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تواند آن را بابت کفّاره حساب نماید و یا از اموالی که باید به ج: مطالبه اجرت کار و پخت غذا برای وی جایز است، ولی نمی

 .عنوان کفّاره به فقرا داده شود، بردارد

عد از زایمان و قبل از داند که باید آنها را بتواند روزه بگیرد و می: زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان، نمی۳۰۸س 

طور عمدی یا غیرعمدی تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفّاره همان سال بر او واجب ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به

 است یا آنکه کفّاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته، واجب است؟

سال هم به تأخیر افتاده باشد، یکبار واجب است و آن عبارت ج: فدیه تأخیر قضای روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند 

شود که تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر است از یک مدّ طعام برای هر روزی، و فدیه هم زمانی واجب می

ای ندارد، فدیهانگاری و بدون عذر شرعی باشد، ولی اگر به خاطر عذری باشد که شرعاً مانع صحّت روزه استبر اثر سهل . 

: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در ۳۰۵س 

 این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

ده است، برای هر روز یک مدّ ج: اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیماری و تأخیر قضای آن هم از جهت ادامه بیماری بو

 .طعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و چیزی بر عهده شوهرش نیست

تواند کند، آیا در این صورت می: شخصی ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان شروع به روزه گرفتن می۳۰۴س 

رتی که قبل یا بعد از زوال افطار نماید، چه مقدار کفّاره دارد؟ ج: در عمداً روزه خود را قبل یا بعد از زوال، افطار کند؟ در صو

ای بر او واجب فرض مذکور افطار عمدی برای او جایز نیست و اگر عمداً افطار کند، در صورتی که قبل از زوال باشد، کفّاره

به ده مسکین، و در صورت عدم تمکن، نیست و اگر بعد از زوال باشد، کفّاره بر او واجب است که عبارت است از غذا دادن 

: زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در ۳۰9واجب است سه روز روزه بگیرد. س 
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آن ایام را نداشته است، ولی در حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد، حکم او چیست؟ آیا کفّاره جمع بر او و اجب است یا 

ط قضای آن را باید به جا آورد؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟فق  

ج: اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر 

فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید عالوه بر قضا، برای هر روز یک مد طعام به عنوان 

رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، فدیه دیگری هم بر او واجب است یعنی باید برای هر 

 .روز یک مد طعام به فقیر بدهد

: آیا رعایت ترتیب بین قضا و کفّاره، در کفّاره روزه واجب است یا خیر؟۳۰7س   

یستج: واجب ن . 

 قضای روزه

باشد، وظیفه من چیست؟ ام می: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان برای انجام مأموریت دینی بر عهده۳۰۳س 

 آیا قضای آنها بر من واجب است؟

های ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب استج: قضای روزه . 

ای ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار کند، آیا کفّاره بر او واجب است یا : اگر کسی برای گرفتن روزه قض۳۰3س 

 خیر؟

 .ج: کفّاره بر او واجب نیست

توانند روزه بگیرند، اگر : کسانی که در ماه رمضان برای انجام وظیفه دینی در مسافرت هستند و به همین دلیل نمی۳۲۰س 
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هند روزه بگیرند، آیا پرداخت کفّاره بر آنها واجب است؟در حال حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخوا  

ج: اگر قضای روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر 

دیه بدهند، هایی که از آنان فوت شده کافی است، و واجب نیست برای هر روزی یک مدّ طعام فانداخته باشند، قضای روزه

انگاری و بدون عذر باشد، جمع هرچند احتیاط در جمع بین قضا و فدیه است. ولی اگر تأخیر در قضای روزه به خاطر سهل

 .بین قضا و فدیه بر آنها واجب است

ه و : شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعالً توبه نموده و به سوی خدا بازگشت۳۲۲س 

های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی توانایی قضای همه روزه

هایش را بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟کفّاره  

روزه ماه رمضان، چنانچه شود، ولی نسبت به کفّاره افطاره عمدی های فوت شده در هیچ صورتی ساقط نمیج: قضای روزه

قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین برای هر روز نداشته باشد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و 

احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی است که استغفار کند 

طلبماستغفراهلل )از خداوند بخشایش می»زبان خود بگوید: یعنی با دل و  )». 

هایی که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و یا به : من به علّت عدم قدرت مالی و بدنی نتوانستم برای انجام کفّاره۳۲۱س 

ام طعام نمودن دارم، وظیفهمساکین اطعام نمایم و در نتیجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهی اکنون توان روزه گرفتن یا ا

 چیست؟

 .ج: در فرض مرقوم، انجام کفّاره الزم نیست گر چه احتیاط مستحب آن است که انجام داده شود

هایش را به تأخیر : اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه۳۲۸س 
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 اندازد، چه حکمی دارد؟

شودضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمیج: فدیه تأخیر ق . 

ای دارد؟ آیا باید برای هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ : فردی که به مدت صد و بیست روز روزه نگرفته، چه وظیفه۳۲۵س 

 و آیا کفّاره بر او واجب است؟

است، و اگر افطار عمدی و بدون عذر شرعی بوده، عالوه بر قضا، ج: قضای آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب 

کفّاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت 

 .مسکین که سهم هر کدام یک مدّ است

ای بر ام باشد قضای آن محسوب شود و اگر روزهر عهدهای بام به این نیت که اگر روزه: تقریباً یک ماه روزه گرفته۳۲۴س 

های قضایی که بر ذمّه دارم، محسوب ام نیست به قصد قربت مطلق باشد، آیا این یک ماه روزه به حساب روزهعهده

شود؟می  

اید و روزه روزه گرفته اید، اعم از روزه قضاء یا مستحبی،ج: اگر به نیت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده

شودقضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب می . 

داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبی بگیرد، اگر معتقد باشد که : کسی که نمی۳۲9س 

شود؟روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه قضا محسوب می  

شوداش هست، محسوب نمیه به نیت استحباب گرفته به جای روزه قضایی که بر عهدههایی را کج: روزه . 

اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا : نظر شریف جنابعالی درباره شخصی که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه۳۲7س 

 بر او واجب است یا اینکه کفّاره هم باید بدهد؟
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دانست خوردن دارو کند مثل اینکه نمیکم شرعی، کاری را انجام دهد که روزه را باطل میاطالعی از حج: اگر به سبب بی

اش باطل است و باید آن را قضا کند ولی کند و در روز ماه رمضان دارو خورد روزهنیز مانند سایر خوردنیها روزه را باطل می

 .کفّاره بر او واجب نیست

ثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا : کسی که در اوائل سن تکلیف بر ا۳۲۳س 

 قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و عمداً افطار کرده، عالوه بر قضا، کفّاره نیز بر او واجب است و اگر خوف داشته 

باشدها بر عهده او میط قضای روزهباشد که اگر روزه بگیرد مریض شود، فق . 

اش چیست؟ کسی هم داند، وظیفه: کسی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی۳۲3س 

اش را بر اثر عذر شرعی افطار کرده و یا عمداً آن را خورده است، چه حکمی دارد؟داند روزهکه نمی  

هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، و در صورت شک در افطار آن مقدار از نماز و روزهج: جایز است که به قضای 

 .عمدی کفّاره واجب نیست

: اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را ۳۱۰س 

ای برای او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا یک کفّاره بر او واجب است یا کفّاره دثهتا غروب ادامه دهد و در وسط روز حا

 جمع؟

ج: اگر روزه را تا حدی ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی برای او حرجی شود و در نتیجه آن را افطار نماید، فقط 

ای نداردقضا بر او واجب است و کفّاره . 

ام یا خیر تکلیف من چیست؟ام بوده، کردههایی را که بر عهدهکنم در اینکه اقدام به گرفتن قضای روزه : اگر شک۳۱۲س   
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شود، روزه قضاء ج: اگر یقین به اشتغال قبلی ذمّه خود دارید، واجب است به مقداری که موجب یقین به انجام تکلیف می

 .بگیرید

اه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در : کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از م۳۱۱س 

دانسته که با ترک عمدی روزه کفّاره بر او واجب است، مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمی

 چه حکمی دارد؟

عالوه بر قضا، کفّاره هم بدهد اعم از اینکه  ج: اگر روزه ماه رمضان را از روی عمد و بدون عذر شرعی افطار کرده، باید

 .هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفّاره و یا جاهل به آن باشد

: اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد، ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه ۳۱۸س 

ه کرده است، آیا قضا و کفّاره بر او واجب است؟برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود اشتبا  

ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امین و یا از منشأ عقالیی دیگر، خوف از ضرر پیدا کند و روزه نگیرد، فقط قضا بر او 

 .واجب است

 مسائل متفرقه روزه

: اگر زنی در حال روزه نذری معیّن حیض شود، چه حکمی دارد؟۳۱۵س   

شود و قضای آن بعد از طهارت واجب استض شدن حیض باطل میج: روزه با عار . 

: شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود )بندر دیّر( روزه گرفته و در صبح روز بیست و ۳۱۴س 

ست، او اکنون هشتم به دبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آنجا رسیده و متوجه شده که در آنجا عید اعالم شده ا
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هایی که از وی فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به به وطن خود برگشته، آیا قضای روزه

شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایی بوده که در آنجا عید اعالم شده بود، او بیست و هشت روز می

 این شخص چه حکمی دارد؟

اگر اعالن عید در روز بیست و نهم در آن مکان، به نحو شرعی و صحیح باشد، قضای آن روز بر او واجب نیست، ولی با ج: 

کند که یک روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است فرض اینکه افق دو محل یکی بوده این امر کشف می

ای را که یقین به فوت آن دارد، بجا آوردقضای روزه . 

داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز : اگر روزه۳۱9س 

 غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

کان قبل از غروب خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود ج: روزه او صحیح است و تناول مفطرات در آن م

 .افطار کرده، برای او جایز است

: شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد، ولی ورثه شهید به ۳۱7س 

ت و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد، این مسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای آنها ممکن نیس

 آیا راه حل دیگری وجود دارد؟

ج: اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصاً برای او روزه بگیرد، ورثه او در این مورد تکلیفی ندارند، و 

ستاگر برای آن فرد روزه گرفتن به نیابت از شهید مشقت دارد، تکلیف از او ساقط ا . 

خصوص فروع دین شوم، و در مسائل دینی بهتر زیاد وسوسه می: من فردی کثیر الشک هستم و یا به تعبیر دقیق۳۱۳س 

کنم، یکی از موارد آن این است که در ماه رمضان گذشته شک کردم که آیا غبار غلیظی که وارد دهان من زیاد شک می



 

244 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

داخل دهانم کردم، خارج کرده و بیرون ریختم یا نه؟ در نتیجه آیا روزه من  ام یا خیر؟ و یا آبی را کهشده آن را فرو برده

 صحیح است یا خیر؟

 .ج: روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحّت است و این شکها اعتباری ندارند

آیا  دانید؟علیها( نقل شده، حدیث معتبری میاللّه: آیا حدیث شریف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا )سالم۳۱3س 

علیها( جایز است؟اللّهدادن آن در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه )سالمنسبت  

اند، اشکال نداردصورت حکایت و نقل از کتابهایی باشد که آن را نقل کردهج: اگر نسبت دادن آن به . 

تواند آن غذا دعوت شود، می ایم که اگر انسان هنگام روزه مستحبی به خوردن: از بعضی از علما و غیر آنان شنیده۳۸۰س 

شود، بلکه ثواب هم دارد امیدواریم نظر شریف خود اش باطل نمیرا قبول کرده و مقداری از غذا میل کند و با این کار روزه

باره بیان فرماییدرا در این . 

مؤمن هرچند روزه را ج: قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبی، شرعاً امری پسندیده است و خوردن غذا به دعوت برادر 

سازدکند، ولی او را از اجر و ثواب روزه محروم نمیباطل می . 

صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آنها در : دعاهایی مخصوص ماه رمضان به۳۸۲س 

 صورت شک در صحّت شان چه حکمی دارد؟

و مطلوبیت باشد، اشکال ندارد ج: به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود . 

: شخصی قصد داشت روزه بگیرد، ولی برای خوردن سحری بیدار نشد، لذا نتوانست روزه بگیرد. آیا گناه روزه ۳۸۱س 

اش نگرفتن او به عهده خود وی است یا کسی که او را بیدار نکرده است؟ اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد، آیا روزه

 صحیح است؟
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مورد چیزی بر عهده دیگران نیست، و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح است ج: در این . 

: روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجدالحرام، چه حکمی دارد؟۳۸۸س   

ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرّمه نماید و یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد، بر او واجب است 

و روز روزه گرفت، اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده بعد از اینکه د

 .باشد، روزه او در سفر صحیح نیست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحیح نیست

 رؤیت هالل

های زیر استدانید، وضعیت هالل در آخر یا اول ماه به یکی از حالت: همانطور که می۳۸۵س  : 

 .غروب هالل قبل از غروب خورشید باشد .۲

 .غروب هالل مقارن با غروب خورشید باشد .۱

 .غروب هالل بعد از غروب خورشید باشد .۸

توان برای تعیین اول ماه به حساب آورد؟لطفاً بیان فرمایید کدام یک از حاالت سه گانه فوق را می  

کندات حلول ماه قمری جدید از شبی که پس از رؤیت است کفایت میج: در هر سه فرض، رؤیت هالل برای اثب . 

: آیا رؤیت تصویر هالل ماه با استفاده از دوربین۳۸۴س   CCD  و انعکاس نور و بازخوانی اطالعات ضبط شده توسط

کند؟رایانه، برای اثبات اول ماه کفایت می  

عتبر است. مالک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس ج: رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و م

رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت 

 .معلوم نیست محل اشکال است
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ول آن خبر دهند، آیا کافی است یا تحقیق : اگر هالل ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حل۳۸9س 

 بیشتری واجب است؟

ج: اگر مفید اطمینان به ثبوت هالل گردد یا صدور حکم به هالل از طرف ولی فقیه باشد، کافی است و نیازی به تحقیق 

 .نیست

جود ابر در آسمان : اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هالل اول ماه به سبب و۳۸7س 

کنیم، یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که در ژاپن زندگی می

 جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟

مجاوری که اتحاد افق دارند، و یا از طریق شهادت دو فرد عادل ج: اگر اول ماه از طریق رؤیت هالل حتی در افق شهرهای 

 .و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود

: آیا اتحاد افق در رؤیت هالل شرط است یا خیر؟۳۸۳س   

 .ج: بلی شرط است

: مقصود از اتحاد افق چیست؟۳۸3س   

: اگر روز ۳۵۰از جهت احتمال رؤیت و عدم احتمال رؤیت هالل یکسان باشند. س  ج: منظور از آن، شهرهایی است که

بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد، آیا برای افرادی هم که در شهری مانند بوشهر مقیم هستند، جایز است 

 .افطار کنند؟ با توجه به اینکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر یکی نیست

ر کلّی اگر اختالف بین افق دو شهر به مقداری باشد که با فرض رؤیت هالل در یکی، هالل در دیگری قابل رؤیت طوج: به

طور قطع و یقین منتفی باشد، نباشد، رؤیت آن در شهرهای غربی برای مردم شهرهای شرقی که احتمال رؤیت در آن به
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کندکفایت نمی . 

وت هالل یا عدم آن اختالف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و : اگر بین علمای یک شهر راجع به ثب۳۵۲س 

 به دقت همه آنها در استدالل خود مطمئن باشد، وظیفه واجب مکلّف چیست؟

صورت نفی و اثبات باشد، یعنی یکی مدعی ثبوت هالل و دیگری مدعی عدم ثبوت آن باشد، این ج: اگر اختالف دو بیّنه به

تعارض دو بینه و تساقط هر دو است، و وظیفه مکلّف این است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار اختالف موجب 

کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضای اصل است، عمل نماید. ولی اگر بین ثبوت هالل و عدم علم به ثبوت آن اختالف 

هالل باشند و بعضی دیگر مدعی عدم مشاهده آن، قول کسانی داشته باشند، به این صورت که بعضی از آنها مدعی رؤیت 

که مدعی رؤیت هالل هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعی برای مکلّف است و باید از آن متابعت کند، و همچنین 

 .اگر حاکم شرعی حکم به ثبوت هالل نماید، حکم وی حجت شرعی برای همه مکلفین است و باید از آن پیروی کنند

: اگر شخصی هالل ماه را ببیند و بداند که رؤیت هالل برای حاکم شرع شهر او به هر علتی ممکن نیست، آیا او ۳۵۱س 

 مکلّف است که رؤیت هالل را به حاکم اطالع دهد؟

 .ج: اعالم بر او واجب نیست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد

اند های عملیه خود بیان کردهج راه برای ثبوت اول ماه شوال در رسالهدانید اکثر فقهای بزرگوار پن: همانگونه که می۳۵۸س 

که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نیست، بنا بر این چگونه بیشتر مؤمنین به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه 

تکلیفی دارد؟کند، چه کنند؟ شخصی که از این راه اطمینان به ثبوت هالل پیدا نمیخود را افطار می  

ج: تا حاکم حکم به رؤیت هالل نکرده، مجرد ثبوت هالل نزد او، برای تبعیّت دیگران از وی کافی نیست، مگر آنکه 

 .اطمینان به ثبوت هالل حاصل نمایند
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شده : اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعالم کنند که هالل در چند شهر دیده ۳۵۵س 

شود یا فقط برای شهرهایی که ماه در آنها دیده شده و شهرهای هم افق با است، آیا عید برای تمامی نواحی کشور ثابت می

گردد؟آنها، ثابت می  

 .ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً برای همه شهرها معتبر است

شود که ه خصوصیات هالل شب اول، دلیل بر این محسوب می: آیا کوچکی هالل و باریک بودن و اتصاف آن ب۳۵۴س 

ام ماه قبلی بوده است؟ اگر عید برای شخصی ثابت شود و از این راه یقین پیدا شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سی

ام ماه رمضان را باید به جا آورد؟کند که روز قبل عید نبوده، آیا قضای روزه روز سی  

ائین بودن هالل یا بزرگی و باال بودن و یا پهن یا باریک بودن آن دلیل شرعی شب اول یا دوم بودن ج: مجرد کوچکی و پ

 .نیست، ولی اگر مکلّف از آن علم به چیزی پیدا کند باید به مقتضای علم خود در این زمینه عمل نماید

و اعتبار آن به عنوان دلیل برای  صورت قرص کامل است )شب چهاردهم(: آیا استناد به شبی که در آن ماه به۳۵9س 

محاسبه اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم الشک معلوم شود که مثالً روز سی ام ماه رمضان است و احکام روز ماه 

رمضان بر آن مترتب شود، مثالً بر کسی که این روز را بر اساس بیّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضای روزه شود و کسی 

ء الذمّه باشد؟که به دلیل استصحاب بقای ماه رمضان روزه گرفته، بریهم   

ج: امر مذکور حجت شرعی بر آنچه ذکر شد، نیست، ولی اگر مفید علم به چیزی برای مکلّف باشد، واجب است که طبق آن 

 .عمل نماید

: آیا استهالل در اول هر ماه واجب کفایی است یا احتیاط واجب؟۳۵7س   

نفسه واجب شرعی نیستفیج: استهالل  . 
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شود یا با تقویم، هرچند ماه شعبان سی روز نباشد؟: آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هالل ثابت می۳۵۳س   

ج: اول یا آخر ماه رمضان با رؤیت شخص مکلّف یا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتی که مفید علم است یا با گذشت سی 

شوده حکم حاکم ثابت میروز و یا به وسیل . 

: اگر تبعیت از اعالم رؤیت هالل توسط یک دولت جایز شد، و آن اعالم معیاری علمی برای ثبوت هالل ۳۵3س 

های دیگر را تشکیل دهد، آیا اسالمی بودن آن حکومت شرط است، یا اینکه عمل به آن حتی اگر حکومت ظالم و سرزمین

 فاجر هم باشد، ممکن است؟

شودای است که نسبت به مکلّف کافی محسوب میدر این مورد، حصول اطمینان به رؤیت در منطقهج: مالک  . 

: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد )جامع و غیر جامع( غیر از مساجد اربعه بیان ۳۴۰س 

 .فرمایید

 .ج: رجائاً اشکال ندارد

 احکام خمس

هر و ارثهبه، هدیه، جایزه بانکی، م  

: آیا هبه و هدیه عید )عیدی( خمس دارد؟۳۴۲س   

 .ج: هبه و هدیه خمس ندارد، هرچند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود

گیرد یا شود، خمس تعلّق میالحسنه به افراد پرداخت میهای قرضهایی که توسط بانکها و صندوق: آیا به جایزه۳۴۱س 
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یر؟خ  

ها واجب نیستها و هدیهج: خمس در جایزه . 

گیرد؟پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق میهای شهدا می: آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده۳۴۸س   

کند، خمس نداردهای عزیز شهدا هدیه میج: چیزی که بنیاد شهید به خانواده . 

شود یا خیر؟ در کند، هدیه محسوب میپدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می ای که شخصی از طرف: آیا نفقه۳۴۵س 

گیرد، واجب است؟صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می  

شود، متعلّق باشد که مالی که به او داده می ج: تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین نداشته

 .خمس است، پرداخت خمس آن واجب نیست

ام، آیا این واحد مسکونی خمس دارد؟: به دخترم یک واحد مسکونی به عنوان جهیزیه عروسیش داده۳۴۴س   

ین سال خمسی بخشیده اید، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بج: اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشیده

 .باشید، دادن خمس آن واجب نیست

داند وی آن : آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آنکه می۳۴9س 

 مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری، ذخیره خواهد کرد؟

اید، اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند تان بخشیدهج: این کار جایز است و مالی که به همسر

 .شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد

شان، اقدام به هدیه کردن : زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی۳۴7س 

کنند، امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرماییدیکدیگر میسود ساالنه خود به  . 
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شودگونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمیج: با این . 

: شخصی برای رفتن به حج استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کرده، ولی قبل از تشرف به زیارت خانه ۳۴۳س 

موده است، این مبلغ چه حکمی دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب است؟ آیا خمس به آن خدا، فوت ن

گیرد؟تعلّق می  

اش از ترکه میت ج: فیش حج که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج واریز کرده، دریافت نموده، به قیمت فعلی

ت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نیابی برای میت واجب نیست، و شود، و میت اگر حج بر ذمّه ندارد و وصیمحسوب می

 .خمس آن اگر پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود

: باغ پدری از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث، ۳۴3س 

ر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلی آن تفاوت زیادی کرده است، آیا به آن مقدار قیمت زیادی نداشت، ولی در حال حاض

گیرد؟زیادی که بر اثر افزایش قیمت حاصل شده، خمس تعلّق می  

ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قیمت آنها افزایش یافته باشد، مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت 

باشد و زیاد شدن قیمت . 

: اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا ۳9۰س 

گیرد؟به این مبلغ خمس تعلّق می  

 .ج: خمس ندارد

گیرد؟س تعلّق میکنم، خمانداز میام برای خرید لوازم ازدواج در آینده، پس: آیا به پولی که از حقوق ماهیانه۳9۲س   

کنید، باید سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه انداز میگیرید، پسج: اگر عین پولی را که بابت حقوق ماهیانه می
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 .بخواهید تا چند روز آینده صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایید

دار و بدون مدت گذاشته ن مهریه مدتآمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقی بی« تحریرالوسیله»: در کتاب ۳9۱س 

 .نشده است، امیدواریم آن را توضیح فرمایید

 .ج: در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدت دار و بدون مدت و بین پول نقد و کاال وجود ندارد

ر سال باقی مانده است. : دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری از آن تا س۳9۸س 

ایم، لذا آنچه به با توجه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد، ولی چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده

شود هدیه به معنای دقیق آن نیست، بلکه با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است، آیا خمس آن مقدار از ما داده می

ابر آن پول پرداخت شده، باید داده شود؟ یا اینکه باید قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن کاال که در بر

گونه خمسی ندارد؟پرداخت شود؟ و یا چون عیدی است، هیچ  

 شود و در برابر قسمتیج: در فرض مذکور نظر به اینکه قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجانی به کارمند داده می

اید، واجب است که مانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نمودهکنند، فلذا از کاالی باقیپول دریافت می

مانده یا قیمت فعلی آن را بپردازیدخمس عین اجناس باقی . 

میم به اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تص: شخصی فوت نموده و هنگام حیات، خمسی را که بر ذمّه۳9۵س 

پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وی همه افراد خانواده او به استثنای یکی از دخترانش از پرداخت خمس 

کنند، خواهشمندیم نظر خود را در رابطه با خودداری کرده و در ترکه متوفّی برای مخارج خود و میت و غیر آن، تصرّف می

 :مسائل زیر بیان فرمایید

در اموال منقول و غیرمنقول متوفّی توسط داماد یا یکی از ورّاث او، چه حکمی دارد؟ تصرّف ۲  
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 غذا خوردن داماد یا یکی از ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟ ۱

 تصرّفات قبلی این افراد در اموال میت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّی چه حکمی دارد؟ ۸

ارایی او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقین پیدا کنند که وی مقداری خمس ج: اگر میّت وصیت کند که مقداری از د

توانند در ترکه او تصرّف نمایند، و بدهکار است، تا وصیت میت و یا خمسی را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمی

صیت یادین در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات آنان قبل از عمل به وصیت وی یا پرداخت دین او، نسبت به مقدار و

 .تصرّفات قبلی نیز ضامن هستند

 قرض، حقوق ماهیانه، بیمه، و بازنشستگی

های نقدی و آید، با توجه به اینکه بدهی: آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج ساالنه آنها زیاد می۳9۴س 

 قسطی دارند، خمس واجب است؟

صورت نسیه باشد، قرض کردن در طول سال برای مخارج همان سال یا خرید بعضی از مایحتاج سال به ج: اگر بدهی بر اثر

شود، و در مانده درآمد آن سال استثنا میدر صورتی که بخواهد دین خود را از منافع همان سال ادا نماید، مقدار دین از باقی

مانده خمس داردغیر این صورت، تمام درآمد باقی . 

مانده آن شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقیآیا قرضی که برای حج تمتع گرفته می :۳99س 

 برای مخارج حج پرداخت شود؟

شود، خمس نداردج: مالی که قرض گرفته می . 

کردم، ولی  : من در خالل پنج سال مبلغی را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینی به امید تأمین مسکن پرداخت۳97س 
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تاکنون تصمیمی برای واگذاری زمین گرفته نشده است، لذا تصمیم دارم، آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم، با توجه 

مانده آن را هم از حقوق همسرم که ام و باقیام و قسمتی را هم از فروش فرش خانهبه اینکه قسمتی از آن را قرض گرفته

، امیدوارم به دو سؤال ذیل پاسخ فرماییداممعلّم است، تهیه کرده . 

اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط برای تهیه مسکن )زمین یا خانه( مصرف کنم، آیا خمس به آن تعلّق  ۲

گیرد؟می  

گیرد؟چه مقدار خمس به آن تعلّق می ۱  

هیه شده، خمس آن واجب نیستج: در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگی ت . 

ام واریز کردم، و بدون آنکه موفق به : چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدت یک سال به حساب بانکی۳9۳س 

گیرد؟پردازم، آیا به این وام، خمس تعلّق میاستفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را می  

اید، واجب استاط آن را تا سر سال خمسی از منفعت کسب خود پرداخت کردهج: خمس آن مقدار از وام مزبور که اقس . 

: اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده سال طول خواهد کشید، ۳93س 

شود؟می خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمایی فرمایید که آیا این بدهی از درآمد سال استثناء  

توان از درآمد کسب همان سال پرداخت نمود، ولی در صورت عدم ج: اقساط بدهی ساخت مسکن و مانند آن را هرچند می

گیردمانده درآمد سر سال خمسی، خمس تعلّق میشود، بلکه به باقیپرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمی . 

خرد و منبع درآمدی هم دهد، میوامی که دانشگاه به دانشجویان می: کتابهایی که دانشجو از مال پدر خود یا از ۳7۰س 

 ندارد، آیا خمس دارد؟ در صورتی که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

داشته باشد که ج: کتابهایی که با پول وام و یا با پولی که پدر به او بخشیده، خریده شده است، خمس ندارد مگر آنکه یقین 
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 .عین پولی که پدر به او بخشیده، متعلّق خمس است که در این صورت پرداخت خمس آن واجب است

: اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض ۳7۲س 

 دهنده است یا قرض گیرنده؟

واجب نیست، ولی قرض دهنده اگر مال قرضی را از درآمد سالیانه کارش و قبل از ج: بر قرض گیرنده خمس مال قرضی 

پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام 

الً پرداخت خمس آن واجب اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعرسیدن سال خمسی

 .نیست، لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد

کنند، آیا باید خمس حقوقی را که در طول سال دریافت : افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت می۳7۱س 

کنند، بپردازند؟می  

اجب استج: در صورتی که از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن و . 

: اسیرانی که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوری اسالمی در طول مدت اسارت، حقوق ماهیانه پرداخت شده و در ۳7۸س 

گیرد یا خیر؟انداز گشته است، آیا به مال مزبور خمس تعلّق میبانک پس  

 .ج: پول مذکور خمس ندارد

د وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقداری از درآمد : من به شخصی مبلغی پول بدهکارم، اگر سر سال برس۳7۵س 

شود یا خیر؟توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آیا این بدهی از درآمد ساالنه استثناء میساالنه که با آن می  

تأمین مخارج ساالنه زندگی  ج: بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگی، اگر به خاطر

های سالهای قبل باشد، شود، ولی اگر برای بدهیهمان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید، از درآمد سال کسر می
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هرچند مصرف درآمد ساالنه برای پرداخت آن جایز است، ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد ساالنه استثنا 

شودنمی . 

اش رسیده که بدهکار است، اش باقی مانده، و در حالی سال خمسیآیا خمس بر کسی که مالی در حساب ساالنه: ۳7۴س 

 با توجه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

ی تأمین شود، مگر این که براج: بدهی پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد ساالنه استثنا نمی

شود و به معادل خواهد صرف بدهی خود کند، استثنا میهای سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقداری را که میهزینه

گیردآن از درآمد ساالنه، خمس تعلّق نمی . 

س تعلّق کنند، خمهای بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می: آیا به مالی که شرکت۳79س 

گیرد؟می  

کنند، خمس نداردج: پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می . 

: در سال گذشته مبلغی را قرض گرفته و با آن زمینی خریدم به این امید که افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فروش ۳77س 

ون سال خمسی من فرا رسیده، سؤال من این است ام، مشکل مسکن خود را در آینده حل کنم، اکنآن و خانه مسکونی فعلی

ام که خمس به آن تعلّق گرفته، استثنا کنم یا خیر؟توانم آن بدهی را از منفعت کسب سال گذشتهکه آیا می  

ج: با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین برای فروش آن در آینده بوده است، از منفعت کسب سالی که در آن 

شود، و پرداخت خمس درآمد ساالنه کسب که از مخارج آن سال زیاد آمده، واجب استستثناء نمیاید، اقرض گرفته . 

ترسم که اگر آن رسد و میام فرا می: من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی۳7۳س 

من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت مبلغ را امسال نپردازم، سال آینده قادر به ادای آن نباشم، تکلیف 
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 خمس چیست؟

ج: اگر درآمد سال را پیش از پایان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنید و قرض هم برای افزایش سرمایه نباشد، خمس 

خمس آن بر شما انداز درآمد ساالنه را داشته باشید، پرداخت ندارد، ولی اگر قرض برای افزایش سرمایه باشد و یا قصد پس

 .واجب است

کنند، اگر این پول از منابع کسب باشد، و چند : معمول است که برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت می۳73س 

سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بالفاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان 

جاره کند، چطور؟پول در جای دیگر منزل ا  

تواند خمس آن را دستگردان کند و پس از رفع گیرد ولی اگر به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد میج: خمس تعلّق می

 .نیاز پرداخت نماید

 فروش خانه، وسائل نقلیه و زمین

گیرد؟ بر فرض وجوب می ای که قبالً با مالی که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلّق: آیا به خانه۳۳۰س 

شود یا قیمت زمان ساخت آن؟پرداخت خمس، آیا خمس بر اساس قیمت فعلی محاسبه می  

ج: اگر خانه از درآمد بین سال برای زندگی و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است، پول فروش 

ته شده است، خمس پولی که در ساخت آن هزینه شده، باید آن خمس ندارد، ولی اگر از درآمدی که سال بر آن گذشته، ساخ

 .پرداخت شود

: مدتی قبل آپارتمان مسکونی خود را فروختم. این معامله هم زمان با رسیدن سال خمسی من بود و چون خود را ۳۳۲س 
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ام، امیدوارم مرا در این ام در این رابطه با مشکل مواجه شدهدانم، بر اثر شرایط خاص زندگیموظف به ادای حقوق شرعی می

 .رابطه راهنمایی فرمایید

اید، پول فروش آن در هر ج: اگر خانه مسکونی فروخته شده را با پولی که خمس نداشته و یا با درآمد بین سال خریده

 .صورت خمس ندارد

به آن ندارم، لذا قصد های دولتی نیازی : خانه نیمه سازی در یکی از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان۳۳۱س 

گیرد؟دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینی برای استفاده شخصی بخرم، آیا به پول آن خمس تعلّق می  

اید، و در همان سال آن را ج: اگر خانه مزبور را از درآمد ساالنه و در بین سال به قصد سکونت در آن ساخته یا خریده

ان سال فروش در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس ندارد، و همچنین اگر بعد از اید پول فروش آن اگر در همفروخته

 .سکونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشید، پول فروش آن خمس ندارد

ام خریداری کردم، ولی بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده، : تعدادی درب پروفیلی برای خانه مسکونی۳۳۸س 

و پولش را به حساب شرکت آلومینیوم واریز کردم تا به جای دربهای قبلی، به همان قیمت برای من دربهای  آنها را فروخته

گیرد؟آلومینیومی بسازد، آیا به آن پول خمس تعلّق می  

 .ج: در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد

سکونی به من تحویل دهد و اآلن یک سال ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین م: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه۳۳۵س 

گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم از آن می

گیرد؟ مقدار آن چقدر است؟ام، آیا به آن خمس تعلّق میپرداخته  

ت مقداری از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده ج: اگر گرفتن زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخ
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 .خمس ندارد، حتی اگر از درآمد کسب شما باشد

: اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی اش ۳۳۴س 

د، چه حکمی دارد؟انداز نمایفرا برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه، پس  

ج: اگر خانه را از درآمد ساالنه شغلی برای سکونت و به حساب مخارج ساالنه، ساخته یا خریده و بعد از سال خمسی آن را 

 .فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد

گیرد؟شود، خمس تعلّق میانداز می: آیا به اموالی که به تدریج برای خرید خانه یا سایر مایحتاج زندگی پس۳۳9س   

اندازها انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پسج: اگر خرید مایحتاج ضروری زندگی برحسب وضع مالی شخص متوقّف بر پس

 .را در آینده نزدیک )تا چند روز( صَرف خرید مایحتاج ضروری زندگی نماید، خمس ندارد

ر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است، با توجه به اینکه : چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاض۳۳7س 

ای برای سکونت بخرم، آیا خواهم خانهپول خرید آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن، می

رد و مقدار گیام، خمس تعلّق میبه مجرد دریافت پول، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده

شود که اگر تا پایان سال مانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب میباقی

گیرد؟فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می  

ده باشید، پول فروش آن ج: اگر ماشین جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بین سال جهت استفاده شخصی زندگی خری

اید، در صورتی که با مال قرضی یا نسیه خریده باشید، فقط خمس خمس ندارد. ولی اگر ماشین را برای کار کردن خریده

اید، واجب است، البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است و اگر مالی که برای ادای دین صرف کرده

اید، باید خمس تمام پول فروش آن را که خمس به آن تعلّق گرفته ولی پرداخت نشده، خریدهآن را با عین درآمدی 
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 .بپردازید

: من مالک خانه بسیار محقّری هستم، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم، ولی به علت بدهی مجبور به ۳۳۳س 

الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم بانک استان و صندوق قرضکردم و گرفتن مبلغی وام از فروش ماشینی که از آن استفاده می

ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی

گیرد یا خیر؟ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلّق میهایم مصرف کردهبدهی  

ال، پول حاصل از فروش ماشین خمس نداردج: در فرض سؤ . 

: خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده شده است، اگر در اثر ضرورت و یا به ۳۳3س 

 منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمی دارد؟

مس نداردج: پول حاصل از فروش چیزی که از مؤونه بوده، خ . 

: اگر خانه یا ماشین یا غیر آنها از احتیاجات زندگی با پولی که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصی نه به ۳3۰س 

قصد استفاده از آنها برای فروش یا تجارت خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر 

گیرد؟تعلّق میافزایش قیمت بازار بوده، خمس   

 .ج: سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سؤال، خمس ندارد

 گنج، معدن و مال حالل مخلوط به حرام

کنند، چیست؟: نظر حضرتعالی درباره گنجی که افراد در زمینی که مالک آن هستند، پیدا می۳3۲س   

 .ج: میزان در این گونه امور مقررات نظام جمهوری اسالمی است

گردد، از زیر خاک ساختمان ملکی شخصی پیدا مقداری سکّه نقره که تاریخ آن به حدود صد سال پیش بر می : اگر۳3۱س 
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ها متعلّق به مالک فعلی آن ساختمان مانند وارث قانونی یا خریدار است یا خیر؟شود، آیا این سکّه  

 .ج: حکم گنج را دارد که قبالً بیان شد

است : شبهه زیر برای ما مطرح شده۳3۸س  : 

با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گرانقدر از 

کند با التفات به اینکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان احکام مسلم است، حکم معادنی که دولت آن را استخراج می

گیرد س نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت باالصالة صورت میمسلمانان بالد اسالمی مانع از وجوب خم

رساند، در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را و آن را به مصرف ملت می

ه خمس شامل این فرض نیز کند، در هر صورت اطالق ادلدهد و یا بر او تصدق میبخشد یا هدیه میبه شخص دیگری می

کند که در این صورت در شود زیرا دلیلی بر تقیید وجود ندارد، و یا اینکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج میمی

واقع استخراج کننده خود ملت است، در این فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و یا اینکه حکومت با والیت بر 

نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا اینکه مانند نیابت است که بر اساس تخراج میملت، معادن را اس

آن در واقع مولیّ علیه استخراج کننده است، به هر حال دلیلی بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم، همانگونه که خود 

درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن، جزء معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل سایر 

 مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم چیست؟

ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط 

کند، نظر به به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می بر اینکه سهم هر یک

اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی 
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مس در معدن نیست. بله، معادنی که ماند، و این استثنایی بر وجوب خبرای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی

شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می

اند، بعد از کم آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده

اج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طال یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشدهای استخرکردن هزینه . 

شود و در صورت علم به : اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه حالل می۳3۵س 

 حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

شناسد، راه حالل داند و صاحب آن را هم نمیام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمیج: اگر یقین به وجود مال حر

کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر 

 .عهده او نیست

صی قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به کار بیندازد ام، مبلغی پول به شخ: قبل از رسیدن سر سال خمسی۳3۴س 

و سود آن بین ما بالمناصفه تقسیم شود، با توجه به اینکه آن مال در حال حاضر در دست من نیست و خمس آن را هم 

باره چیست؟ام، نظر حضرتعالی در ایننپرداخته  

یست، فعالً خمس آن بر شما واجب نیست، بلکه هنگامی اید و سر سال خمسی قابل وصول نج: اگر آن مال را قرض داده

شود که آن را دریافت کنید، ولی در این صورت شما حقی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی واجب می

رارداد، در سود آن اید، بر اساس قاز او مطالبه نمایید، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده

 .شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید

کنم، برای شروع به کار از روی اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به ودیعه گذاشتم، : من در بانک کار می۳39س 



 

263 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

شود، آیا پرداخت خمس این این مبلغ به اسم خودم و در یک حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت می

مال که در حساب بانکی گذاشته شده واجب است؟ قابل ذکر است که این پول به مدت چهار سال است که در بانک گذاشته 

 .شده است

اید، خمس آن واجب نیست. ولی سود ساالنه ج: اگر پس گرفتن این مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس نگرفته

مؤونه سال خمس داردآن در زائد بر  . 

گاه پول به دست استفاده کننده ها وجود دارد که براساس آن هیچگذاری اموال در بانک: روشی برای سپرده۳37س 

گیرد یا خیر؟شود، آیا به این اموال خمس تعلّق میرسد، ولی به حساب او در بانک طبق شماره معیّنی واریز مینمی  

اید از منافع کسب شما باشد و هنگام رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از ه ودیعه گذاشتهج: اگر مالی را که نزد بانک ب

 .بانک برای شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسی، پرداخت شود

دهد، بر عهده مستأجر است یا موجر؟: آیا خمس مالی که مستأجر به عنوان رهن به موجر می۳3۳س   

مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر  ج: اگر از منفعت کسب

گیرد، واجب نیستعهده موجر که آن مال را به عنوان قرض می . 

: حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده، آیا هنگام دریافت، جزء درآمدهای ۳33س 

شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسی واجب است یا اینکه به این مال اصالً سال )سال دریافت( محسوب می همان

گیرد؟خمس تعلّق نمی  

شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب استج: حقوق معوقه از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می . 
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 مؤونه

نموده است، فعالً چند سال است که از صی است که مدتی از آن کتابها استفاده میای شخ: شخصی دارای کتابخانه3۰۰س 

کند، به آن دهد که در آینده از آن بهره ببرد، آیا در مدتی که از کتابها استفاده نمیکند، ولی احتمال میآن استفاده نمی

شد یا پدرش، وجود دارد؟گیرد؟ و آیا در تعلّق خمس، فرقی بین اینکه خودش خریده باخمس تعلّق می  

ج: اگر کتابها در زمان خرید آن مورد نیاز او برای مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفی او باشد، خمس 

ندارد، حتی اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنین اگر کتابها به او ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و یا 

گیردو هدیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمیدیگران به ا . 

گیرد؟خرد، خمس تعلّق می: آیا به طالیی که شوهر برای همسرش می3۰۲س   

شود و خمس نداردج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب می . 

در تهران قبل از تحویل آن پرداخت شده، ولی هنوز  المللی کتاب: آیا به پولی که برای خرید کتاب از نمایشگاه بین3۰۱س 

گیرد؟کتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق می  

 .ج: اگر کتابهای مزبور، مورد نیاز و به مقدار متناسب با شأن عرفی شخص باشد، خمس ندارد

ست داشته باشد، ولی : اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت ساختمان مسکن برای عائله او3۰۸س 

تواند آن را تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او در طول سال خمسی قدرت ساخت آن را ندارد و یا در یک سال نمی

 واجب است؟

ج: در عدم وجوب خمس، در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقی بین اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه، و 
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ا چند مسکن، وجود ندارد، بلکه مالک، صدق عنوان نیاز به آن به مقتضای موقعیت و شأن عرفی وی و یا یک مسکن باشد ی

 .همچنین وضع مالی او برای ساخت تدریجی آن است

: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد، آیا استفاده از بعضی از آنها برای عدم تعلّق خمس به آن کافی است؟3۰۵س   

به لوازم منزل، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفی مناسب با انسان است، هرچند در ج: معیار عدم تعلّق خمس 

 .طول سال از آن استفاده نشود

: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد، ولی برای استفاده میهمان به آنها نیاز باشد، آیا 3۰۴س 

 خمس در آنها واجب است؟

سؤال خمس در آنها واجب نیست ج: در فرض . 

برد، : با توجه به فتوای امام خمینی )قدّس سرّه( در مسأله جهیزیه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر می3۰9س 

ریج ای رسم براین باشد که خانواده داماد اقدام به تهیه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تداگر در منطقه

 به تهیه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمی دارد؟

 .ج: اگر تهیه اثاث و لوازم زندگی برای آینده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد

: آیا استفاده از یک جلد از دوره کتابی که از چندین جلد تشکیل شده )مانند وسائل الشیعه( باعث ساقط شدن خمس 3۰7س 

شود یا اینکه باید از هر جلد کتاب یک صفحه خوانده شود؟ام آن دوره میتم  

ج: اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقف بر خرید دوره کامل آن باشد، خمس 

رد خواندن یک صفحه از هر ندارد، در غیر این صورت باید خمس مجلّداتی که اآلن مورد نیاز نیست، پرداخت شود، و مج

 .جلد کتاب، برای ساقط شدن خمس کافی نیست
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شود، اگر بدون : داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و پول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می3۰۳س 

گیرد یا خیر؟فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس به آن تعلّق می  

هت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد، خمس نداردج: اگر خرید داروها ج . 

انداز کرده است، آیا ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را پس: شخصی خانه3۰3س 

 این مبلغ خمس دارد؟

ی زندگی باشد، سر سال خمسی، خمس دارد مگر این که هاانداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین هزینهج: مال پس

های الزم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده انداز برای تهیّه لوازم ضروری زندگی و یا تأمین هزینهپس

های مذکور مصرف شود، خمس نداردنزدیک )تا چند روز( در راه . 

ایم، در حال حاضر ن متعلّق به خود ماست و برای تهیه آن قرض گرفتهبافد که سرمایه آ: همسر من قالی می3۲۰س 

قسمتی از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسی من به پایان رسیده، آیا پس از تمام شدن فرش و فروش آن برای 

ه وضعیتی دارد؟گیرد یا خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چتهیه احتیاجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلّق می  

شود، بنا بر مانده جزء سود سال فروش محسوب میج: پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالی، باقی

 .این اگر در سالی که بافت قالی تمام و فروخته شده، در مخارج زندگی مصرف شود، خمس ندارد

کنم و در دو ه آن دو اتاق دارد. در یک طبقه من زندگی میای است که هر طبق: تمام دارایی من ساختمان سه طبقه3۲۲س 

گیرد یا اینکه بعد از وفات من خمس طبقه دیگر فرزندانم سکونت دارند، آیا به این خانه در حال حیات من خمس تعلّق می

ام وصیت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟دارد تا به ورثه  

د، البته کسی که حساب سال نداشته است باید به نحوی مصالحه نمایدج: ساختمان مورد سؤال خمس ندار . 
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شود؟: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می3۲۱س   

ماند مثل فرش و غیر آن، خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره ج: لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می

بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس داردمانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه  . 

ای برای خودش بسازد، ولی چون پول : شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه3۲۸س 

کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض 

خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟وجوب، آیا   

 .ج: اگر زمین را از منفعت کسب سال، برای ساخت مسکن مورد نیاز، خریده باشد، خمس ندارد

: در سؤال قبلی، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولی قبل از اتمام آن، سال خمسی برسد، آیا خمس آنچه 3۲۵س 

صرف کرده، واجب است؟در مصالح ساختمان م  

 .ج: در فرض سؤال، خمس ندارد

کند، اقدام به ساختن طبقه دوم کند، آیا : اگر شخصی برای آینده فرزندانش، با اینکه خودش در طبقه اول زندگی می3۲۴س 

 با وجود عدم نیاز به آن تا چند سال دیگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده، واجب است؟

دوم برای آینده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفی وی محسوب شود، آنچه به ج: اگر ساختن طبقه 

مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتی که این چنین نباشد و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن 

 .نیاز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است

ای برای سکونت ندارد، شود، خمس ندارد، پس شخصی که خانهارج سال محسوب میفرمایید آنچه از مخ: شما می3۲9س 

تواند آن را بسازد، پس چرا این از مخارج او ولی مالکِ قطعه زمینی است که یک سال یا بیشتر بر آن گذشته و او نمی
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شود؟ امیدواریم توضیح بفرماییدمحسوب نمی . 

ز، در آن، از درآمد بین سال خریده باشد، جزء مخارج کنونی وی محسوب ج: اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیا

شود و خمس آن واجب نیستمی . 

: سر سال خمسی من اول شهریور است، معموالً امتحانات دانشگاهها و مدارس در اردیبهشت و خرداد برگزار 3۲7س 

شود، خواهشمندم توضیح فرمایید که اگر اجرت ت میکاری ما در ایام امتحانات پرداخشود و بعد از شش ماه، اجرت اضافهمی

گیرد؟ام، بعد از پایان سال دریافت کنم، آیا خمس به آن تعلّق میکاری را که قبل از پایان سال خمسی انجام داده  

های سالِ کاری، و اگر در هزینهشود نه سال اضافهج: حقوق معوّقه، جزئی از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می

ریافت مصرف شود، خمس نداردد . 

شود، این لوازم در آینده یعنی پس از : گاهی لوازم منزل مثل یخچال به قیمتی کمتر از قیمت بازار به ما فروخته می3۲۳س 

ر حال ازدواج مورد نیاز ماست، با توجه به اینکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیه کنیم، آیا به آنها که د

گیرد؟حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلّق می  

اید و در سال خرید مورد نیاز شما نبوده، باید خمس قیمت ج: اگر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده

ه آن هنگام نیاز، ناگزیر از تهیه عادالنه آن را در سر سال خمسی بپردازید، مگر آنکه به علت عدم توانایی از تهیه یک بار

تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء 

شود و خمس نداردمؤونه محسوب می . 

فلسطین و بوسنی، انفاق  دیدگان از سیل و ملت: مبالغی را که انسان برای امور خیریه مانند کمک به مدارس، آسیب3۲3س 

شود و خمس ندارد؟کند، آیا از مؤونه سال محسوب میمی  
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شود و خمس نداردج: این چنین انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب می . 

انداز کردیم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشی برای خرید آن : مبلغی را در سال گذشته برای خرید فرش پس3۱۰س 

یم تا اینکه قرار شد یکی از آنان فرش مناسب با ذوق و سلیقه ما را فراهم کند، این کار تا ماه دوم سال جدید مراجعه نمود

گیرد؟طول کشید، با توجه به اینکه سر سال خمسی من ابتدای سال هجری شمسی است، آیا به آن مبلغ خمس تعلّق می  

 .ج: مبلغ مذکور و فرش تهیه شده در فرض سؤال خمس ندارد

اند و بعد از استفاده از سرمایه کمی که : تعدادی از اشخاص اقدام به تأسیس مدرسه خصوصی )غیرانتفاعی( کرده3۱۲س 

اعضا داشتند، هیأت مؤسسّ تصمیم گرفت برای تأمین مخارج آن از بانک وام بگیرد و همچنین مقرر نمود که برای تکمیل 

طور ماهیانه بپردازد. این مؤسسه هنوز به مرحله سوددهی نرسیده غی را بهسرمایه و پرداخت اقساط بانک، هریک از اعضا مبل

گیرد؟ آیا مجموع سرمایه که همان قیمت مؤسسه است، پردازند، خمس تعلّق میاست، آیا به مبلغی که اعضا ماهیانه می

 خمس دارد؟

پردازند، و همچنین خمس کت میج: بر هر یک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمایه شر

اند، پرداخت نمایند، و پس از آنکه هر یک از اعضا خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان سهم مشارکت در تأسیس مدرسه داده

 .سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نمود، دیگر مجموع سرمایه دوباره خمس ندارد

ست مبلغی به من بدهکار است که تاکنون آن را نپرداخته است، آیا به این کنم، چند سال ا: جایی که در آن کار می3۱۱س 

گیرد یا اینکه باید یک سال بر آن بگذرد؟مبلغ به مجرّد دریافت آن خمس تعلّق می  

ج: مبالغی که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسی قابل دریافت نباشد، جزء درآمد سالِ دریافت آن 

شود، که اگر در همان سالِ دریافت در مؤونه مصرف شود، خمس نداردمحسوب می . 
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: آیا مالک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است یا اینکه نیاز به آن در طی سال کافی 3۱۸س 

 است، هرچند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟

ماند، نیاز به آنها است. ولی هایی که هنگام استفاده، عین آنها باقی میج: مالک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیز

معیار در احتیاجات مصرفی روزانه زندگی مانند برنج و روغن و غیره، مصرف است که هر چه از مصرف ساالنه آنها زیاد 

 .بیاید، خمس دارد

ینی با مال غیر مخمّس و سودی که در وسط اش اقدام به خرید ماش: شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده3۱۵س 

سال به دست آمده، نموده است. آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به 

 کارش و یا به هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟

م ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولی اگر برای رفع ج: ماشین اگر برای انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حک

نیازهای زندگی و جزء احتیاجات مناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. البته اگر به پول خرید آن خمس تعلّق گرفته 

 .باید پرداخت شود، و در صورتی که برای هر دو منظور خریده باشد، به نسبت محاسبه شود

و مخلوط شدن خمس با غیر آندست گردان، مصالحه   

اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت : افرادی هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی تاکنون آن را نپرداخته3۱۴س 

باره چیست؟آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این  

ذمّه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای آن تا حد امکان واجب ج: مجرد عدم توانایی یا دشواری پرداخت خمس موجب برائت 

توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی خود با ولیّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب است، چنین افرادی می
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 .استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند

کنم و برای مالک محلی تجاری هستم که در آن کاسبی میای دارم که دارای وام قسط بندی شده است و : خانه3۱9س 

ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف ام، سال خمسی برای خود تعیین کردهعمل به وظیفه شرعی

صورت قسطی دارم؟کنید. ولی توان پرداخت خمس محل تجاری را به  

تان واجب ریداری شده خمس ندارد، ولی پرداخت خمس محل تجاریج: خانه مسکونی شما در فرض سؤال که نسیه خ

است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی به هزینه زندگی شما نباشد و یا اینکه کسب با بقیه، کسبِ مناسب با 

 .شأن عرفی شما نباشد

ای با مال غیر مخمّس خریده که در هپرداخته است و خانبرد که خمس اموالش را نمی: شخصی در خارج به سر می3۱7س 

حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد، ولی هرسال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است 

پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟می  

بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال  ج: در فرض سؤال باید خمسی را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعداً آن را به تدریج

 .پرداخته، به یکی از وکالی ما مراجعه نماید

داند چه مقدار بدهی از این پرداخته، و فعالً نمی: شخصی چندین سال است که خمس درآمد ساالنه خود را نمی3۱۳س 

الذمّه نماید؟تواند خود را از خمس بریبابت دارد، او در حال حاضر چگونه می  

واجب است تمام اموالی را که خمس به آنها تعلّق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با  ج:

 .ولیّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید

وی ای را با مال ربپردازد، حتی خانهکنم، پدرم خمس و زکاتش را نمیام زندگی می: من جوانی هستم که با خانواده3۱3س 
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ام جدا شوم، توانم از خانوادهخورم، آشکار است. با توجه به اینکه نمیساخته است و حرام بودن غذایی که در خانه می

باره بیان فرماییدامیدوارم تکلیف مرا در این . 

اش الزمهپردازد، ج: بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی

کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این کند و یا اموال وی که شما در آن تصرّف مییقین به حرمت چیزی که او مصرف می

کنید، اید، استفاده از آن برای شما اشکال ندارد. البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف میاموال پیدا نکرده

آن برای شما جایز نیست مگر آنکه جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که  داشته باشید، استفاده از

در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد 

 .مصرف شما وجود دارد، هستید

گوید که ما دهم، در پاسخ میپردازد، و وقتی به او تذکر میدرم خمس و زکاتش را نمی: من اطمینان دارم که پ3۸۰س 

 مستحق هستیم و خمس و زکاتی بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی که خمس و زکات به آن تعلّق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این 

ر شما الزم نیستزمینه ب . 

دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به کنیم که خمس نمی: ما با اشخاصی معامله می3۸۲س 

خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟دیدن آنان رفته و با آنان غذا می  

اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف رفتهج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گ

گیرید، فضولی است و احتیاج به کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی که از طریق خرید و فروش از آنان میمی

 اجازه ولیّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرّف در اموال ایشان برای شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری
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از خوردن غذای آنان و تصرّف در اموالشان برای شما حرجی باشد که در این صورت تصرّف جایز است، ولی ضامن خمس 

کنید، هستیداموالی که در آنها تصرّف می . 

: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟3۸۱س   

خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ج: اگر یقین به وجود 

 .ولی امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند

خصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در : معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی به3۸۸س 

در صورت اشکال داشتن، کسی که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی دارد؟ های آنان اشکال دارد؟خانه  

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان 

طور موقت از باب نهی از منکر ترک ه معاشرت بهمؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب است ک

 .شود، ولی استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلّق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد

ا دهد، آیام که شوهر او خمس نمیکند، به تازگی متوجه شده: یکی از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می3۸۵س 

دهد، برای من جایز است؟خوردن غذای کسی که خمس نمی  

شود، ندارید، خوردن آن اشکال نداردج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی که در اختیار شما قرار داده می . 

داند با چه مالی آن را خریده، خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی که نمی: فردی برای اولین بار می3۸۴س 

انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آن را با مالی که چند سال پس  

دهد که با مالی که شرعاً متعلّق خمس نبوده )مانند ارث یا هبه( ج: خانه مسکونی یا سایر لوازم زندگی را اگر احتمال می

ر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن خریده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او نیست، ولی اگ
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داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، نمی

کرده است پیش از انداز باید با یکی از وکالی ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس

انداز شده را بپردازد. و در مورد تنزّل ارزش پول احوط مصالحه با پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس

 .حاکم شرع است

: عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی برای او انتقال عین آن مال به شما یا 3۸9س 

شود عین تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی که از بانک گرفته میست، آیا میدفترتان مشکل ا

 مالی که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

 .ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانک اشکال ندارد

در آن زمین جایز است یا خیر؟: اگر زمینی را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن 3۸7س   

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی است و متوقف بر اجازه ولیّ امر 

 .خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست

لّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرّف در آن : اگر مشتری بداند که به عین مالی که خریده، خمس تع3۸۳س 

 کاال برای او جایز است؟

 .ج: با فرض وجود خمس در کاال، معامله به مقدار خمس فضولی و متوقف بر اجازه ولیّ امر خمس است

یا خیر، آیا دادن خمس کند، خمس مالش را پرداخته است ای نداند که مشتری که با او معامله می: اگر صاحب مغازه3۸3س 

 آن اموال بر او واجب است؟

ای پردازد، نداشته باشد، چیزی برعهده او نیست و وظیفهج: تا زمانی که علم به وجود خمس در پولی که مشتری به او می
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 .هم نسبت به فحص ندارد

گذاری یک کار تولیدی سرمایه : اگر مثالً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای به کارگیری در3۵۰س 

توانند مال فردی را که خمس کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می

طور کلی اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و بهدهد به عنوان قرضنمی

طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟واجب است خمس درآمد خود را به آنها  

اش خمس تعلّق گرفته ولی آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی است ج: شراکت با شخصی که به سرمایه

اء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرّف در که باید نسبت به آن به ولیّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی از شرک

کنند، هرکدام از آنان مکلّف سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می

 .هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی بپردازند

ته باشند، تکلیف من چیست؟: اگر شرکای من حساب سال خمسی نداش3۵۲س   

ج: بر هر یک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی سهام خود را بپردازند تا تصرّفات آنان در مال مشترک حالل باشد، و 

کنند و انحالل شرکت و جداشدن از آنان برای شما ضرری یا حرجی باشد، مجاز هستید اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی

نان ادامه دهیدبه شراکت خود با آ . 

 سرمایه

 قسمت اول
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: شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از 3۵۱س 

همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، 

اضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن ولی در حال ح

تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت شود، و هریک از آنان براحتی میبین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می

نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیأت  تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت

اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در 

باره شرط است؟این  

د از مجموع دارایی شرکت ج: پرداخت خمس سرمایه شرکت و سود حاصل از آن، تکلیف هریک از اعضا نسبت به سهم خو

 .است، و انجام این کار توسط مسئول هیأت اداری آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است

الحسنه اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرضالحسنه بین خود گرفته: تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض3۵۸س 

که در ابتدای تشکیل پرداخته، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را  بدهند. هر عضو عالوه بر مبلغی

طور بپردازد، امیدواریم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق به

 دائمی به عنوان قرض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟

ر یک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب یا از حقوق خود بعد از پایان سال خمسی پرداخته باشد، ج: اگر ه

واجب است خمس آن را بپردازد. ولی اگر آن را در بین سال داده است، در صورتی که دریافت آن برای او در پایان سال 

بدهد، و در غیر این صورت تا آن را از صندوق دریافت نکرده، خمسی وی ممکن باشد، باید خمس آن را در پایان سال 

 .پرداخت خمس آن بر او واجب نیست
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الحسنه شخصیت حقوقی مستقلی دارد؟ اگر داشته باشد، آیا به سود حاصل، خمس تعلّق : آیا صندوق قرض3۵۵س 

ت؟گیرد؟ اگر شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باشد، کیفیت پرداخت خمس آن چگونه اسمی  

ج: اگر سرمایه صندوق ملک شخصی اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هریک از اعضا ملک 

شخصی او خواهد بود و باید خمس آن را در زائد بر مؤونه سالش بپردازد. ولی اگر سرمایه صندوق ملک شخص یا اشخاص 

ود حاصل از آن، خمس نداردنباشد مثل اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، س . 

اند که هریک از آنان هر ماه مثالً بیست دینار در صندوقی بریزند، و در هر : تعداد دوازده نفر از مؤمنین توافق کرده3۵۴س 

های شخصی خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد ماه یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینه

دارد، آیا خمس بر او شود، برمید، بدین معنی که او آنچه را در این مدت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار میرسی

شود؟ اگر این فرد سال خمسی معیّنی داشته باشد و مقداری از پولی که واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب می

یا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ، سال خمسی معیّنی قرار دهد تا از دریافت شده، پس از پایان سال نزد او بماند، آ

 لزوم پرداخت خمس آن رهایی یابد؟

پردازند، اگر از درآمد ساالنه شان در بین سال باشد، هر آنچه را که هر یک از افراد در ج: آنچه را که افراد به صندوق می

ارج سال صرف کند اگر مقداری از آن قرض از صندوق و مقداری معادل نماید تا در مخنوبت خود از صندوق دریافت می

مبالغی باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولی اگر از منافع سال قبل باشد، باید خمس 

م خاص خود را دارد، و آنچه را که از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هر سالی حک

تواند برای چنانچه مبلغ دریافتی او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واریز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمی

رهایی از خمس مقدار زائد، سال خمسی مستقلی برای آن قرار دهد، بلکه واجب است که برای همه منافع ساالنه خود یک 
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د و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازدسال خمسی قرار ده . 

ام، آیا پس از گذشت یک سال به آن مبلغ خمس تعلّق ای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کرده: خانه3۵9س 

گیرد؟می  

اید، اگر از منفعت کسب باشد، خمس داردج: مبلغی را که به موجر قرض داده . 

رانی احتیاج به هزینه زیادی داریم که پرداخت یکباره آن برای ما مشکل است، لذا اقدام : ما برای انجام کارهای عم3۵7س 

گذاریم و بعد از آنکه مقداری جمع شد، آن ایم، و هر ماه مبلغی را در آن به ودیعه میبه تأسیس صندوقی برای عمران کرده

گیرد؟علّق میانداز شده خمس تکنیم، آیا به این مال پسرا صرف کارهای عمرانی می  

ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهای عمرانی تحت مالکیت 

 .او باقی بماند و آن شخص بتواند در پایان سال خمسی آن را از صندوق پس بگیرد، واجب است که خمس آن را بپردازد

ه اموالم و تعیین سال خمسی برای خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس : چند سال قبل اقدام به محاسب3۵۳س 

گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنین مقداری پول نقد و یک موتورسیکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان 

ند و مقداری پول نقد من براثر فروش تدریجی آنها کم شده، ولی پول نقدم زیاد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسف

 دارم، آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است یا اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی آن را بدهم؟

ج: اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارید، بیشتر از مجموع قیمت نود و هشت رأس گوسفند با پول 

اید، مقدار زائد خمس داردنقدی باشد که قبالً خمس آن را پرداخت کرده . 

تواند خمس آن را از درآمد سال : فردی ملکی )خانه یا زمین( دارد که خمس به آن تعلّق گرفته است، آیا می3۵3س 

 بپردازد؟ یا اینکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟



 

279 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازدج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال  . 

پردازد یا از محل سود کارخانه یا : اموالی را از محل پولی که بنیاد شهید ماهیانه به فرزندان صغیر شهدای عزیز می3۴۰س 

گاهی ایم و انداز کردهزمین زراعی که ملک بعضی از شهدای عزیز جهت امرار معاش شان بوده، برای فرزندان شهدا پس

شود. خواهشمندیم بیان فرمایید که آیا این انداز شده برای تأمین نیازهای ضروری آنان مصرف میمقداری از این اموال پس

اند، خمس ندارد؟انداز شده خمس دارد یا اینکه تا زمانی که بزرگ نشدهسودها و حقوق پس  

شود، خمس ندارد، یا توسط بنیاد شهید به آنان پرداخت می رسد وج: آنچه به فرزندان عزیز شهدا از پدران آنان به ارث می

دهد، آن مقداری که تا زمان رسیدن به بلوغ شرعی در ملک ای که بنیاد شهید به آنان میولی از سود حاصل از ارث یا هدیه

سود آن را بپردازدماند، بنا بر احتیاط بر هریک از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف، خمس آنان باقی می . 

گیرد یا خیر؟کند، خمس تعلّق می: آیا به مالی که انسان برای تحصیل درآمد و انجام معامالت تجاری مصرف می3۴۲س   

های کند از قبیل هزینهج: آنچه را که از درآمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن مصرف می

شود و خمس نداردکردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا می انبارداری، حمل و نقل، وزن . 

: آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟3۴۱س   

ج: اگر به مقداری باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه ی زندگی او نیست و یا اینکه کسب با 

اشد خمس نداردبقیه، مناسب با شأن عرفی او نب . 

: اگر کسی طالی مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آیا عالوه بر زکات، پرداخت خمس آن هم واجب 3۴۸س 

 است؟

 .ج: اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم سایر درآمدهای کسب را در وجوب خمس دارد
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کند، و م همیشه حقوق خود را به من هدیه می: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم، همسر3۴۵س 

دانم که آن مبلغ ام، ولی نمیبا مقداری پول در شرکت کشاورزی کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم، سهیم شده

انداز شده ام پساز حقوق خودم بوده یا همسرم، با توجه به اینکه پولی که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان سال خمسی

گیرد؟گیرد، آیا به مبلغ مذکور خمس تعلّق میکمتر از پولی است که او در طول سال می  

اید که مربوط به حقوق خودتان است، خمس انداز شده و از پولی که بابت خرید سهم الشرکه پرداختهج: آنچه از اموال پس

ه شک دارید از حقوق خودتان است یا دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هدیه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم ک

 .همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نیست، اگر چه احوط پرداخت خمس و یا مصالحه آن است

گیرد؟الحسنه در بانک بوده، خمس تعلّق میصورت قرض: آیا به پولی که به مدت دو سال به3۴۴س   

صورت انداز آن در بانک بهگیرد و پسخمس تعلّق می شود، یک بار به آنانداز میج: هر مقداری که از منفعت کسب پس

تواند آن را تا سر سال خمسی از قرض گیرنده پس شود. بله، قرضی که نمیالحسنه موجب سقوط خمس آن نمیقرض

 .بگیرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نیست

انداز نماید و یا مقداری قرض تا بتواند مقداری پس گیرد: شخصی که برخود یا خانواده تحت تکفّل خود سخت می3۴9س 

انداز شده و یا مالی که قرض گرفته، تا سر سال باقی بماند، آیا اش را حلّ کند، اگر مال پسکند تا بتواند مشکالت زندگیمی

گیرد؟خمس به آن تعلّق می  

ه صرف در مؤونه تا چند روز آینده باشد، پرداخت انداز درآمدِ سال برای صَرف در مؤونه در سال بعد، اگر در آستانج: پس

گیرنده نیست، ولی اگر از درآمد سال خود خمس آن واجب نیست و خمس پولی که قرض کرده است، برعهده قرض

های آن را بپردازد و عین مالی که قرض گرفته هنگام رسیدن سال خمسی نزد او باقی باشد، واجب است که خمس آن قسط
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قساطی که پرداخت نموده، بپردازدرا به میزان ا . 

ام، اگر از مخارج روزمرّه پولی را برای ساختن خانه در آن : دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریده3۴7س 

گیرد؟انداز کنم، زیرا در حال حاضر مستأجر هستم، آیا در پایان سال به آن خمس تعلّق میپس  

قبل از رسیدن سال خمسی به مصالح ساختمانی مورد نیاز تبدیل کنید، و یا آنکه پول  ج: اگر عین مال از درآمد سال را

خواهید در آینده نزدیک پس از پایان سال خمسی صرف ساختمان مسکن خود نمایید، انداز شده از درآمد سال را میپس

 .خمس ندارد

ام، آیا مصالحه در رمایه خود را به دانشگاه سپردهام، و برای کسب درآمد، قسمتی از س: من تصمیم به ازدواج گرفته3۴۳س 

 رابطه با خمس آن امکان دارد؟

ج: اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسی، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعی قابل 

 .مصالحه نیست

یاز کاروان حج که ملک اینجانب بود، کرد، من : سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد ن3۴3س 

ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم، عالوه بر آن، مبلغ هشتاد پول لوازم فروخته شده

د بر مؤونه را ام و هر سال خمس زائام، با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کردههزار تومان در سال گذشته گرفته

پردازم، و با توجه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج جهت اداره حجّاج می

بوده است، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا 

ر واجب است؟خمس تفاوت قیمت آن در حال حاض  

ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد، در غیر این صورت، پرداخت خمس آن واجب 
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 .است

کنم و چون بعضی از کاالها تا های خود را محاسبه میای هستم که هر سال پول نقد و جنس: من صاحب مغازه39۰س 

اخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از شود، آیا پردآخر سال خمسی فروخته نمی

فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کاال را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و 

 اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی دارد؟

روخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزایش ج: کاالیی که تا سر سال ف

شود، ولی کاالیی که قیمت آن واجب نیست بلکه سود حاصل از فروش آن در آینده از سود سال فروش محسوب می

شتری ببرید، آن را تا پایان افزایش قیمت پیدا کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد، ولی شما برای اینکه سود بی

اید، باید با رسیدن سال خمسی، خمس افزایش قیمت آن را بپردازید، و در این صورت آن کاال به قیمتی که در سال نفروخته

شودسر سال خمسی ارزیابی شده و خمس افزایش قیمت آن پرداخت شده، در سال آینده استثناء می . 

 قسمت دوم

اند. آیا به دو ای خریداری نموده و در یک طبقه ساکن شده و دو طبقه دیگر را اجاره، دادهطبقه : سه برادر، خانه سه39۲س 

شود؟گیرد یا خیر؟ و آیا جزء مؤونه آنها محسوب میطبقه مورد اجاره خمس تعلّق می  

اند، به مخارج زندگی اجاره دادهاند و فعالً به خاطر نیاز به ج: اگر خانه را از محل درآمد ساالنه شان برای سکونت تهیه نموده

اند تا اجاره آن را صرف گیرد، ولی اگر بعضی طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته یا تهیه کردهآن خمس تعلّق نمی

های زندگی کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمایه را دارد، که خمس داردهزینه . 
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ا پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جدید، همان گندم : شخصی مالک مقداری گندم بوده که خمس آن ر39۱س 

گذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل نموده است، آیا به کرده و به جای آن گندم جدید میمخمّس را مصرف می

گیرد؟ و در صورت تعلّق خمس، آیا همه آن خمس دارد؟گذاشته، خمس تعلّق میگندمی که به جای گندم مصرف شده می  

تواند معادل آن از گندم جدید را از خمس استثنا کند. بنا بر این ج: گندمی را که خمس آن را پرداخته، اگر مصرف کند، نمی

آنچه را که از گندم جدید مصرف مؤونه سال خود کرده، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسی باقی مانده، خمس 

 .دارد

پردازم، ولی در طی سالهایی که اقدام به محاسبه خمس اموالم ال خمس اموالم را می: من به توفیق خداوند هر س39۸س 

ام، این شک چه حکمی دارد؟ آیا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب ام، همیشه در حساب آنها شک داشتهکرده

شود؟کنم یا اینکه به شک در این مسأله اعتنا نمی  

شود و پرداخت مجدد فعت کسب سالهای گذشته شک داشته باشید، به آن اعتنا نمیج: اگر در صحّت حساب خمس من

خمس بر شما واجب نیست. ولی اگر در منفعت کسب شک داشته باشید که آیا جزء منفعت کسب سالهای قبل است که 

تیاطاً خمس خمس آن پرداخت شده، یا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که اح

ایدآن را بپردازید، مگر اینکه احراز کنید که خمس آن را قبالً پرداخته . 

: اگر مثالً فرشی را با مال مخمّس به قیمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتی آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، 39۵س 

گیرد؟شود و خمس به آن تعلّق میآیا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمّس، جزء منفعت کسب محسوب می  

شود و در اید، آن مقداری که بیشتر از قیمت خرید است، جزء منفعت کسب محسوب میج: اگر آن را به قصد فروش خریده

 .زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است
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سودی را که سر ای قرارداده، جایز است خمس : آیا کسی که برای هر یک از درآمدهای خود سال خمس جداگانه39۴س 

طور سال خمسی آن رسیده، از سودهای دیگری که سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتی که بداند این درآمدها به

شود، چه حکمی دارد؟مانند و چیزی از آنها صرف مؤونه نمیکامل تا پایان سال باقی می  

بپردازد، باید خمس مبلغ پرداختی را نیز بپردازد و ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت یک کسب را از درآمد کسب دیگر 

رسد، مخیر است بین اینکه خمس آن را هنگام حصول آن های زندگی نمیدرآمدهایی که چیزی از آن به مصرف هزینه

 .بپردازد یا تا رسیدن سال خمسی، صبر کند

رد و طبقه پایین را به شخص دیگری ای است، و خودش در طبقه باال سکونت دا: شخصی مالک ساختمان دو طبقه399س 

گیرد؟ای بگیرد، آیا به این مبلغ خمس تعلّق میداده است و به علت بدهکاری مبلغی از او قرض گرفته بدون اینکه اجاره  

خاطر اینکه مالی از او قرض گرفته است، وجه شرعی ندارد، و به هر حال ج: واگذاری استفاده مجانی از خانه به کسی به

ه قرض گرفته است، خمس نداردمالی ک . 

ام و مبلغی : مکانی را برای معاینه پزشکی بیماران از اداره اوقاف و متولی وقف به مبلغ معیّنی در هر ماه اجاره کرده397س 

 گاه مالک آناند، با توجه به اینکه در حال حاضر این پول از ملک من خارج شده و هیچپول هم به عنوان پذیره از من گرفته

گیرد؟نخواهم شد، آیا خمس به آن تعلّق می  

ج: اگر پرداخت این مبلغ در حکم قیمت انتقال سرقفلی باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت 

 .شود

: شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق 39۳س 

دهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی است، با توجه به اینکه این درختان بعد از چند سال دیگر ثمر مینموده 
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بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است. وی تاکنون حساب سال نداشته، ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته 

و زمین و باغ بر اثر تورم، معادل چندین برابر هزینه اولیه  بیند که قیمت چاهبرای ادای خمس، اموالش را حساب کند، می

شده است، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت خمس قیمت فعلی آنها شود، توانایی آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از 

مید استفاده از ثمرات آن افتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و به اعین زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی می

ها و مشکالتی شده است، تکلیف او نسبت به خمس اموالش اش متحمل هزینهبرای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده

 چیست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟

از کم کردن مخارج احیای آن، خمس دارد، و مخیر ج: زمین مواتی را که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیاء نموده بعد 

ها و کاشت و پرورش آن و مانند آن، است که خمس زمین را از عین آن بدهد و یا از قیمت فعلی آن. و همچنین چاه، نهال

به قیمت عادالنه فعلی خمس دارد، مگر اینکه به این باغ برای هزینه زندگی نیاز داشته باشد و با پرداخت خمس آن 

 .درآمدش وافی برای هزینه زندگی نباشد که در این صورت خمس ندارد

: شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وی که از 393س 

 ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟

ی بیشتر از مخارج زندگی نداشته، نسبت به گذشته چیزی بر عهده او نیستج: اگر از گذشته تا به حال درآمد . 

: منافع و محصوالت زمین و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمی دارد؟37۰س   

ج: اعیان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام 

گیرد، ولی بعد از قبض، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده، در از قبض توسط موقوف علیه زکات تعلّق نمی قبل

صورتی که واجد شرایط وجوب زکات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر یک از موقوف علیه به حد 
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 .نصاب برسد، زکات واجب است

گیرد؟السالم( به منفعت کسب کودکان تعلّق میتعالی( و سهم امام )علیهاهللرهم: آیا سهم سادات )کث37۲ّس   

ج: بنا بر احتیاط بر آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست 

اند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقی مانده است، بپردازندآورده . 

گیرد؟شود، خمس تعلّق میبه ابزاری که در کار و کسب استفاده می: آیا 37۱س   

 .ج: ابزار و آالت کسب، حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد کسب تهیه شود، خمس دارد

: اخیراً طی توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملی ایران بعمل آورده، متقاضیانِ حج تمتع با مراجعه به بانک، 37۸س 

ای به نام خود به حسابی در بانک ملی واریز نموده، فیش آن را دریافت صورت قرارداد مضاربهغ یک میلیون تومان بهمبل

ماند و طبق قرارداد مکتوب مبلغی در دارند، این پول تا هنگام تشرف به نام واریز کننده و در حساب شخصی او باقی میمی

گیرد. سازمان حج و زیارت فقط برای کسانی که منفعت مضاربه تعلّق می به دارنده حساب در پایان هر سال ٪۲7حدود 

اند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعالم و در صورت تمایل آنها را به حج زودتر ثبت نام کرده

د دارد از بانک اخذ و همراه با مانده ای خودارد. زمان اعزام که فرا رسید واریز کننده، پولی را که در حساب مضاربهاعزام می

شود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه ها به حساب حج و زیات واریز می نماید و سپس به حج مشرف میهزینه

صورت کتبی بوده و شفاهاً گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل نمی شود. بفرمایید مبلغ درصدی که قرارداد مذکور به

کند چه صورتی دارد؟به عنوان منفعت مضاربه دریافت می صاحب مال  

ای برای ی مضاربهاشکال است و سود حاصله از معاملهصورت قرارداد کتبی به نحو فوق االشاره بیج: عملیات بانکی به

ز سال گذار حالل است، و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پیش اسپرده
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عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است، که اگر در همان سال هزینه سفر حج شود 

 .خمس ندارد

: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی 37۵س 

کنند، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟گیرند تا در ماه اول سال جدید مصرف می  

کنند تا آخر سال خمسی در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن ج: اگر حقوقی را که قبل از پایان سال دریافت می

انداز جزو مؤونه او محسوب شود خمس نداردواجب است البته اگر داشتن مبلغی پس . 

کنند و در جویی میهای زندگی صرفهابل پیش بینی خود در هزینه: بسیاری از دانشجویان برای حل مشکالت غیرق37۴س 

شود، سؤال این است که با توجه به گردد، جمع مینتیجه مبلغ قابل توجهی از کمک هزینه تحصیلی که به آنها پرداخت می

ود، آیا به آن خمس شپردازد، جمع میجویی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها میاین که این مبلغ از طریق صرفه

گیرد؟تعلّق می  

 .ج: کمک هزینه تحصیلی خمس ندارد

 نحوه محاسبه خمس

: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟379س   

شود. ج: تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت آن را بپردازد ادای بدهی حاصل می

تواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس ل خمسی تا خمس مالش را نداده، نمیمکلف پس از رسیدن سا

تصرّف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عین مال غیر مخمّس کاال یا زمین و یا مانند آنها بخرد، معامله در 
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ز اجازه ولیّ امر باید خمس آن کاال یا زمین را به مقدار خمس فضولی و موقوف بر اجازه ولیّ امر خمس است، که پس ا

 .قیمت فعلی حساب نماید و آن را بپردازد

الحسنه نزد بعضی از افراد است و از صورت قرض: من مالک مالی هستم که مقداری از آن نقد و مقدار دیگر به377س 

چند ماه دیگر بپردازم، آیا جایز است بدهی  های آن راطرفی به علت خرید زمین مسکونی مقروض هستم و باید یکی از چک

مانده را بپردازم؟ همچنین آیا زمینی که برای سکونت الحسنه( کم کنم و خمس باقیزمین را از مبلغ مذکور )نقد و قرض

 خریداری شده، خمس دارد؟

شد، پرداخت خمس آن تا اید، اگر تا سر سال خمسی قابل وصول نباج: مالی که از درآمد سال به بعضی افراد قرض داده

وصول نشده است، واجب نیست و اموالی که از درآمد سال در دست شماست جایز است که از آن، قبل از رسیدن سر سال 

رسد، بپردازید، ولی اگر در اثنای سال آن را در ادای قرض مصرف خمسی، بدهی خود را که مهلت آن چند ماه دیگر می

توانید قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنید، بلکه واجب است خمس همه آن را نمی نکنید و سر سال خمسی شما برسد،

بپردازید. ولی اگر بنا دارید تمام یا قسمتی از آن را صَرف ادای بدهی خود نمایید و چنانچه بخواهید خمس آن را بپردازید، 

گیرید، در این صورت پرداخت خمس رار میمانده برای ادای بدهی کافی نیست و از این بابت در زحمت و مشقّت قباقی

خواهید صرف ادای بدهی نمایید، واجب نیست. اما زمینی که برای سکونت مورد نیاز از درآمد بین سال تهیه آنچه را که می

شود، خمس نداردمی . 

هایی که ارم، برای هزینهام، آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال حاضر د: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده37۳س 

انداز کنم؟در آینده به آنها نیاز دارم، پس  

انداز درآمد سال اگر برای هزینه ضروری ازدواج در چند روز آینده باشد، خمس نداردج: پس . 
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گیرم، خمس دارد؟ اگر : سر سال خمسی من آخر ماه دهم از هر سال است، آیا حقوق ماه دهم را که در آخر آن می373س 

شود( به همسرم هدیه کنم، آیا خمس به آن تعلّق انداز میمانده آن را )که طبق عادت، هر ماه پسعد از دریافت، مقدار باقیب

گیرد؟می  

کنید و یا قبل از آخرین روز سال خمسی قابل دریافت است، پرداخت خمس ج: حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت می

نمایید، اگر صوری و به قصد فرار از است. اما آنچه به همسر خود یا به دیگری هدیه می مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب

 .خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد

ام، آیا جایز است در پایان سال، مقداری از درآمد سال به : پول یا کاالی مخمّسی دارم که اقدام به مصرف آن کرده3۳۰س 

آن پول یا کاالیی که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟جای   

شودج: چیزی از درآمد سال به جای مال مخمّسی که مصرف شده، استثنا نمی . 

: اگر مالی که خمس ندارد مانند جایزه و مانند آن، با سرمایه مخلوط شود، آیا در پایان سال خمسی جایز است که 3۳۲س 

سپس خمس بقیه اموال را پرداخت؟آن را از سرمایه استثنا کرد و   

 .ج: استثنای آن اشکال ندارد

ام هم پایان سال ای را با مالی که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسی: سه سال پیش مغازه3۳۱س 

صورت بهام ام که همه سرمایهام رسیده، مشاهده کردهشمسی یعنی شب عید نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسی

قرض بر عهده مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم. امیدواریم ما را نسبت به تکلیفمان راهنمایی 

 .فرمایید

ج: اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چیزی بر سرمایه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس 
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شود که آنها ا که ناشی از فروش نسیه کاال به مردم است، جزء درآمد سالی محسوب میبر شما واجب نیست و طلبهای شم

کنیدرا دریافت می . 

: تعیین قیمت کاالهای موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسی، مشکل است، چگونه باید آن را حساب کرد؟3۳۸س   

تخمین، برای محاسبه درآمد سال که باید خمس آن ج: تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با 

 .پرداخت شود، واجب است

ام زیاد شود و بعد از آن، خمس غیر ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه: اگر چند سال درآمد ساالنه3۳۵س 

 از سرمایه قبلی ام را بپردازم، آیا این کار اشکال دارد؟

گام رسیدن سال خمسی، خمس هرچند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازید، حق تصرّف در ج: اگر در اموال شما هن

آن اموال را ندارید، و اگر با عین آن اموال قبل از پرداخت خمس خرید و فروش کنید، معامله نسبت به مقدار خمس آن، 

 .فضولی و متوقف بر اجازه ولیّ امر خمس است

ن راه ممکن برای پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بیان فرمایید: خواهشمندیم آسانتری3۳۴س  . 

کند و سپس مجموعه آن را با سرمایه ج: هر چه کاال و پول نقد دارد، در سر سال خمسی حساب کرده و قیمت گذاری می

دگیرشود و به آن خمس تعلّق میسنجد، اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود باشد، سود محسوب میاصلی می . 

ام و در همین تاریخ برای محاسبه خمس سود حساب ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده: سر سال خمسی3۳9س 

ام مراجعه کردم، آیا این روش برای حساب سال مالی درست است؟بانکی  

و تأخیر ابتدای  ج: ابتدای سال خمسی شما، روزی است که برای اولین بار سود قابل دریافت برای شما حاصل شده است،

 .سال از آن روز برای شما جایز نیست
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: اگر وسائل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند ماشین، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آیا 3۳7س 

 پس از فروش باید خمس آنها فوراً پرداخت شود؟

بین سال آن را تهیه کرده است، و در سال بعد به فروش رفته ج: وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگی بوده و از درآمد 

است پول فروش آن خمس ندارد، ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن گذشته بدون ادای خمس تهیه کرده، باید خمس 

با یکی از  پول خرید آنها را بدهد، هرچند آن وسایل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید

 .نمایندگان ما مصالحه نماید

: کسی که نیاز به تهیه یکی از لوازم خانگی مانند یخچال دارد و استطاعت خرید آن را یکجا ندارد و ماهیانه پولی 3۳۳س 

لی که نماید تا وقتی که پول به حد الزم رسید، آن را خریداری نماید، اکنون که سال خمسی او رسیده، آیا به پوانداز میپس

گیرد؟به این منظور کنار گذاشته شده، خمس تعلّق می  

انداز شده اگر جهت تهیه مایحتاج ضروری زندگی در آینده نزدیک )تا چند روز( مورد نیاز باشد، خمس نداردج: پول پس . 

ه از سر سال اش، مقداری از درآمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت چند ما: اگر کسی قبل از سال خمسی3۳3س 

 خمسی خود آن را دریافت کند، این مبلغ چه حکمی دارد؟

 .ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است

فروشد، چه حکمی اش میخرد و سپس آن را بعد از سال خمسی: اشیایی را که انسان در طول سال خمسی می33۰س 

 دارد؟

است و جهت استفاده شخصی خریده است، خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای فروش  ج: اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زندگی

خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غیر این صورت، تا آن را 
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ش محسوب نفروخته، خمس ندارد و هنگامی که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهای همان سال فرو

شودمی . 

: اگر کارمندی حقوق سال خمسی خود را بعد از رسیدن آن دریافت کند، آیا دادن خمس بر او واجب است یا خیر؟33۲س   

ج: اگر تا سر سال خمسی قابل دریافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غیر این 

شودکند، محسوب میا دریافت میصورت، جزء درآمدهای سالی که آن ر . 

های طال که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است، چگونه است؟: خمس سکّه33۱س   

 .ج: اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد، مالک، قیمت روز پرداخت است

اش معادل با صد سکّه طور مثال اگر همه سرمایه: اگر شخصی سال مالی خود را به قیمت طال محاسبه نماید، به33۸س 

طال از نوع بهار آزادی باشد که مقدار بیست سکّه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکّه مخمّس باقی بماند و در 

گیرد؟ آیا سال بعد اگر قیمت سکّه افزایش یابد )ولی سرمایه او معادل همان هشتاد سکّه است(، آیا به آن خمس تعلّق می

س افزایش قیمت را بپردازد؟واجب است که خم  

های طال از کند، سکّهج: مالک در استثنای سرمایه مخمّس، همان سرمایه اصلی است. اگر سرمایه اصلی که با آن کار می

شوند، هرچند قیمت آنها به واحد ریال نسبت به های مخمّس استثنا مینوع مثالً بهار آزادی باشد، در سر سال مالی سکّه

های طال فزایش یافته باشد. ولی اگر سرمایه او پول نقد یا کاال باشد که در سر سال خمسی آن را با سکّهسال گذشته، ا

های طال را که سال گذشته آنها را مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسی آینده فقط قیمت سکّه

ها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت، ن اگر قیمت سکّهها را. بنا بر ایحساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکّه

شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب استاستثنا نمی . 
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 تعیین سال مالی

ماند، بلکه تمامی درآمد و منفعت اش تا پایان سال باقی نمی: کسی که اطمینان دارد به اینکه چیزی از درآمد ساالنه33۵س 

شود، آیا واجب است برای خود سال خمسی تعیین کند؟ کسی که بر اثر های زندگی او میدر خالل سال خرج هزینه او

آید، سال خمسی تعیین نکرده، چه حکمی دارد؟اطمینان به اینکه چیزی از درآمدش زیاد نمی  

است که برای کسی که شغل او شود، بلکه یک امر واقعی ج: ابتدای سال خمسی با تعیین از جانب مکلّف مشخص نمی

کاسبی است با شروع کاسبی و برای کشاورز با رسیدن وقت برداشتِ محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین 

شود. حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد ساالنه واجب مستقلی نیست، بلکه راهی برای شناخت مقدار درآمد، آغاز می

داند و اگر از منفعت شود که بداند خمسی به او تعلّق گرفته، ولی مقدار آن را نمیبه واجب میخمس است و وقتی محاس

کدام از آنها بر او واجب نیستکسب چیزی نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس هیچ . 

کند؟فت می: آیا ابتدای سال مالی همان ماه اول کار است یا اولین ماهی که حقوق دریا33۴س   

ج: شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان روز اولی است که مزد یا حقوق خود را 

توانند دریافت نمایندکنند و یا میدریافت می . 

: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟339س   

ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگی حصول درآمد ساالنه ج: شروع سال خمسی نیاز به تعیین از سوی خود مکلف 

شود. بنا بر این ابتدای سال خمسی امثال کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت اولین درآمد از متعیّن می

خمسی امثال درآمدهای کار و کارمندی است، و سال خمسی تجّار و مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و سال 
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شودکشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی سال شروع می . 

کنند، واجب است؟ ابتدای سال خمسی : آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجردی که با پدر و مادر خود زندگی می337س 

 آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را حساب کنند؟

هرچند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسی تعیین نموده و درآمد ساالنه ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصی 

خود را محاسبه کند تا در صورتی که چیزی از درآمد تا پایان سال باقی ماند، خمس آن را بپردازد و ابتدای سال خمسی او 

 .هنگام حصول اولین درآمد است

توانند سال خمسی مشترک کنند، میطور مشترک در امور منزل مصرف می: آیا زن و شوهری که حقوق خود را به33۳س 

 داشته باشند؟

مانده حقوق و ج: هر یک از آنان سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقی

 .درآمد ساالنه خود را در پایان سال خمسی بپردازد

امام )قدّس سرّه( هستم و همسرم سال خمسی دارد که در آن هنگام خمس اموال  دار و مقلد حضرت: من زنی خانه333س 

توانم برای خود سال خمسی جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای پردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم، آیا میخود را می

مانده را بعد از کم کردن ل خمس باقیام، قرار دهم و در پایان ساآن را زمان دستیابی به اولین سودی که خمس آن را نداده

گیرد؟ام، خمس تعلّق میمؤونه بپردازم؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت، هدیه و مانند آن کرده  

ج: بر شما واجب است که زمان دستیابی به اولین درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید، و هر چه را در طول 

کنید خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب اید، میصارف شخصی خود از قبیل آنچه ذکر کردهسال از منفعت کسب خرج م

تان تا سر سال زیاد بیاید، واجب است که خمس آن را بپردازیدسال، از مؤونه و مخارج ساالنه . 
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: آیا سال خمسی باید شمسی باشد یا قمری؟۲۰۰۰س   

 .ج: مکلّف در این مورد مخیّر است

اش ماه یازدهم سال بوده است، ولی بر اثر فراموش کردن آن، قبل از گوید که سر سال خمسیمی : شخصی۲۰۰۲س 

اش فرش و ساعت و موکت خریده است و در حال حاضر تصمیم گرفته که سال پرداخت خمس در ماه دوازدهم برای خانه

خص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمین خمسی اش را به ماه رمضان تغییر دهد، اشاره به این نکته الزم است که این ش

پردازد، نظر شریف حضرتعالی راجع به سهم امام صورت قسطی میمربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به

 و سادات کاالهای مذکور چیست؟

مشروط است به اینکه  ج: تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولی امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و

موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسی که پول پرداختی بابت خرید آن از درآمد سال قبل بوده 

ها پرداخت شوداست، باید خمس آن پول . 

ابعالی تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکالی جن: آیا انسان می۲۰۰۱س 

 بپردازد؟

 .ج: اشکال ندارد

 ولیّ امر خمس

: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل )قدّس سرّه( و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و ۲۰۰۸س 

 جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟
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مِ تقلید )دامت برکاتهم(، اگر در پرداخت سهمین مبارکین به استناد فتوای مرجع تقلید خود ج: مقلدین هر یک از مراجع محتر

شودعمل کنند، موجب برائت ذمّه می . 

: آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریه مانند ازدواج سادات، جایز است؟۲۰۰۵س   

امر مسلمین است و در صورتی که اذن خاص باشد،  ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام )علیه السالم( در اختیار ولیّ

 .مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد

کند، برای مصرف سهم امام )علیه السالم( در عمل خیر مثالً : آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می۲۰۰۴س 

مجتهدی کافی است؟ و اصوالً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟در حوزه علمیه یا داراالیتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر   

طور کلی مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که بر عهده او و یا در مال وی مقداری حق ج: اختیار سهمین مبارکین به

رد، تسلیم کند، و اگر امام )علیه السالم( یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولیّ امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دا

خواهد آن را در یکی از موارد مقرر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد، و در عین حال مکلّف باید فتوای مرجع می

 .تقلید خود را در آن رعایت نماید

رسید سهمین به  : آیا وکالی حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض۲۰۰9س 

 پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟

دهند، از آنها ج: کسانی که حقوق شرعی خود را به وکالی محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می

باشد، مطالبه کنندقبضی را که دارای مهر ما می . 

دهیم، گاهی سهم امام )علیه السالم( را به ما بر ی: هنگامی که خمس را به وکالی حضرتعالی در منطقه تحویل م۲۰۰7س 

گویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده، در امور گردانند و میمی
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 خانواده جایز است؟

او بخواهید که اجازه خطی خود را صورت محترمانه از توانید بهج: اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است، شک دارید، می

ای که از ما دارند به شما نشان بدهد و یا از او قبض رسید را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازه

اند، عملشان مورد تأیید استعمل کرده . 

خرج اصالح و تعمیر آن کرده  : شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت باالیی خریده و مبلغ زیادی هم۲۰۰۳س 

طور رسمی به اسم او نموده است، با توجه به اینکه آن فرد در قید است و بعد آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و به

 حیات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟

باشد و بخشش آن ملک به فرزندش  ج: اگر آنچه را برای خرید ملک و اصالح و تعمیر آن صرف کرده، از درآمدهای سال

 .در همان سال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد

 سهم سادات و انتساب به آنان

: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذیل را بیان فرمایید۲۰۰3س  : 

شوم؟آیا من هم از سادات محسوب می ۲  

شوند؟آیا فرزندان من هر چقدر پائین روند، از سادات شمرده می ۱  

 بین کسی که از طرف پدر سید است و کسی که از طرف مادر سید است، چه تفاوتی وجود دارد؟ ۸

ب ج: گرچه منتسبین به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( از طرف مادر هم از اوالد رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( محسو

شوند، ولی مالک ترتب آثار و احکام شرعی سیادت، انتساب از طرف پدر استمی . 
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طالب )علیهم السالم( احکام سایر سادات را دارند، مثالً آیا طلبه علوم دینی که : آیا فرزندان عباس بن علی بن ابی۲۰۲۰س 

عقیل بن ابی طالب هم این حکم را دارند؟تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آیا اوالد منسوب به این خانواده است، می  

باشد و همه سادات طالب )علیهم السالم( منسوب است، سیّد علوی میج: کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابی

 .علوی و عقیلی، هاشمی هستند و حق استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی را دارند

ام که در آن اسم صاحب سند شخصی با ندان عموی پدرم دست یافته: به تازگی به سند شخصی یکی از فرز۲۰۲۲س 

عنوان سید ذکر شده، بنا بر این و با توجه به اینکه در میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم و با قرینه بودن 

اییدام، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سیادت من بیان فرمدلیلی که اخیراً به آن دست یافته . 

شود، ج: صرف ذکر عنوان سیّد در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست، حجت شرعی بر سیادت شما محسوب نمی

اید، احکام و آثار شرعی سیادت بر شما و تا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده

شودمترتب نمی . 

ام و برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم رزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشته: کودکی را به ف۲۰۲۱س 

ام لقب سید گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدم رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( آن را و در آنجا برای فرزند خوانده

دگی آن طفل را رد کنم و یا اینکه مرتکب معصیت قبول سیادت نپذیرفتم و در حال حاضر مردد هستم بین اینکه فرزند خوان

 .کسی شوم که سید نیست، کدامیک از دو راه را انتخاب کنم؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید

شود، و کسی هم که از طرف پدر واقعی اش سیّد نیست، آثار و احکام ج: بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنوّت مترتب نمی

ای استسرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسندیدهدارد، ولی به هر حال نگهداری کودک بیسیادت را ن . 
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 موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی

کنند، آیا احتساب آن از خمس جایز : بعضی از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات می۲۰۲۸س 

 است یا خیر؟

کنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولی برای موارد بعدی، قبل از پرداخت، الزم است  ج: آنچه را تا

 .کسب اجازه کنند

: آیا حضرتعالی مصرف ثلث سهم مبارک امام )علیه السالم( را برای خرید و توزیع کتابهای دینی، اجازه ۲۰۲۵س 

فرمایید؟می  

تابهای مفید دینی را الزم بدانند، جایز است که از ثلثی که مجاز به صرف آن در موارد ج: اگر وکالی مجاز ما تهیه و توزیع ک

 .معیّن شرعی هستند، آن کار را انجام دهند

: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد ولی شوهرش غیر علوی و فقیر ۲۰۲۴س 

آن را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟تواند است، داده شود، و آیا او می  

تواند برای رفع نیازش، سهم ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وی هم شرعاً فقیر باشد، می

 .سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی شوهرش مصرف کند

اشخاصی که عالوه بر شهریه حوزه درآمدهای دیگری که : گرفتن سهم امام )علیه السالم( و سهم سادات توسط ۲۰۲9س 

 برای تأمین زندگی آنها کافی است داشته باشند، چه حکمی دارد؟

 .ج: کسی که شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمین برای او جایز نیست



 

311 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

اش کوتاهی نموده و مجبور به گدایی در کنار خانواده کند که پدرش در پرداخت هزینهای ادعا می: زن علویه۲۰۲7س 

اند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند، ولی خسیس مساجد شده

من فقط دادن  دانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که براش مینسبت به خانواده

هزینه پوشاک و خوراک واجب است، ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان، واجب 

توان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟نیست، آیا می  

نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. توانند نفقه خود را از پدرشان بگیرند، جایز است به مقدار ج: در صورت اول اگر نمی

همچنین در صورت دوم، اگر عالوه بر خوراک و پوشاک، به چیز دیگری که مناسب حالشان است، نیاز داشته باشند، جایز 

 .است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود

ه سادات فقیر بدهند؟فرمایید که افرادی خودشان سهم سادات را ب: آیا اجازه می۲۰۲۳س   

 .ج: کسی که سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد

توانند سهم سادات را به سید فقیر بدهند یا اینکه باید همه خمس : آیا مقلدین حضرتعالی در مصرف خمس می۲۰۲3س 

شما بدهند تا در موارد شرعی آن مصرف کند؟ یعنی سهم سادات و سهم امام )علیه السالم( را تحویل وکیل  

 .ج: در این رابطه فرقی بین سهم سادات و سهم مبارک امام )علیه السالم( نیست

: آیا حقوق شرعی )خمس، ردّ مظالم، زکات( از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست، آیا ۲۰۱۰س 

ت را به افراد مستحق بدهد؟تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکامی  

ج: در زکات جایز است که خودش آنها را به فقرای متدین و عفیف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم 

شرع باشد، ولی در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکالی مجاز ما تحویل دهد تا در موارد 



 

311 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

ر شده، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیردشرعی که برای آن مقر . 

: آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، استحقاق خمس دارند یا خیر؟ امیدوارم توضیح فرمایید۲۰۱۲س  . 

شان کافی باشد، مستحق خمس نیستندطور متعارف و مناسب با شأن عرفیشان بهج: اگر درآمد آنان برای زندگی . 

کنم، پدرم پیرمردی : جوانی بیست و پنج ساله و کارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگی می۲۰۱۱ س

کنم. با توجه به کهنسال و از کار افتاده است که درآمدی ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگی را من تأمین می

دهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس توانم هم خمس درآمد ساالنه را باینکه نمی

ام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضیح فرمایید که آیا جایز است خمس درآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده

 درآمدهای سال را به نزدیکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟

رت مالی اداره امور زندگی خود را ندارند و شما توانایی کمک به آنان را دارید، کمک به آنان بر شما ج: اگر پدر و مادر شما قد

توانید آن را به پردازید، جزو مؤونه شما محسوب است، ولی شرعاً نمیشود، و آنچه را که جهت تأمین نفقه آنان میواجب می

 .جای خمس که دادن آن هم واجب است، حساب نمایید

: مبلغی بابت سهم مبارک امام )علیه السالم( بر عهده من است که باید آن را به حضرتعالی بپردازم، و از طرفی ۱۸۲۰س 

فرمایید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد، آیا اجازه می

 ساختمان و تکمیل آن مصرف نماید؟

توان های علمیه مورد نیاز است. برای ساختمان مسجد و تکمیل آن میهمین مبارکین برای اداره حوزهج: در حال حاضر، س

های مؤمنین استفاده کرداز کمک . 

طور کامل نپرداخته باشد، و ما دهیم پدر ما در زمان حیات خمس اموال خود را به: با توجه به اینکه احتمال می۲۰۱۵س 



 

312 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

توان آن زمین را از خمس اموال متوفّی حساب کرد؟ایم، آیا میبرای ساخت بیمارستان بخشیده های او راای از زمینقطعه  

شودج: زمین مذکور به عنوان خمس محسوب نمی . 

دهد، جایز است؟: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می۲۰۱۴س   

 .ج: سهم مبارک امام )علیه السالم( و سهم سادات، قابل بخشش نیست

طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است، اگر در : شخصی در پایان سال خمسی، به۲۰۱9 س

سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آیا در سال جدید باید خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد یا اینکه باید 

بدهد؟ دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را  

ج: اگر مالی که خمس آن داده شده، در سال جدید مصرف نشود و باقی بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال 

مانده در پایان سال به نسبت غیر طور مشترک با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقیبه

 .مخمّس به مخمّس پرداخت شود

اند و مسکنی ندارند، اگر درآمدی از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام )علیه م دینی که هنوز ازدواج نکرده: طالب علو۲۰۱7س 

توانند بدون پرداخت خمس، آن را به این دلیل که از وجوب خمس السالم( داشته باشند، آیا مشمول خمس است یا اینکه می

انداز کنند؟های ازدواج پساستثنا شده، برای هزینه  

های علوم دینی هستند، شود که مشغول تحصیل در حوزهحقوق شرعی که از طرف مراجع به طلّاب محترمی اهدا می ج:

 .خمس ندارد، ولی سایر درآمدهایی که از راه تبلیغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس آن واجب است

مال مخمّس و غیر مخمّس است و گاهی از آن برای مخارج  اندازی داشته باشد که مخلوطی از: اگر شخصی پس۲۰۱۳س 

کند. با توجه به اینکه مقدار مال مخمّس معلوم است، آیا پرداخت خمس خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه می
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مانده واجب است یا اینکه باید فقط خمس مال غیر مخمّس را بدهد؟مجموع مبلغ باقی  

مانده را به نسبت مال غیر مخمّس به مخمّس، بپردازدباقیج: واجب است که خمس مبلغ  . 

: کفنی را خریده و چندین سال مانده است، آیا پرداخت خمس آن واجب است یا اینکه فقط پرداخت خمس قیمت ۲۰۱3س 

 خرید آن واجب است؟

کفن را بپردازد. و در مورد  ج: پولی که با آن کفن خریده، اگر مخمّس باشد، دیگر خمس ندارد وگرنه باید خمس پول خرید

 .تنزل ارزش پول به احتیاط واجب با حاکم شرع مصالحه نماید

: من طلبه علوم دینی هستم، مقداری پول داشتم که با آن و کمک دیگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن ۲۰۸۰س 

ای نخرم، آیا به آن پول که بگذرد و خانهام، اگر بر پول آن سال قرض، توانستم خانه کوچکی بخرم و اکنون آن را فروخته

گیرد؟آماده برای خرید خانه است، خمس تعلّق می  

ای که از شهریه حوزه علمیه و کمک افراد خیّر و حقوق شرعی دیگر و قرض خریداری شده، پول فروش آن خمس ج: خانه

 .ندارد

 مسائل متفرقه خمس

دّس سرّه( تقلید نموده و حقوق شرعی خود را طبق فتاوای ایشان به شمسی از امام خمینی )ق ۲۸۵۲: من در سال ۲۰۸۲س 

امام )قدّس سرّه( در ضمن پاسخ به سؤالی درباره حقوق شرعی و مالیات، فرمودند که حقوق  ۲۸۵9پرداختم. در سال او می

اسالمی به  شرعی همان خمس و زکات است، ولی مالیات جزء حقوق شرعی نیست. در حال حاضر که در دوران جمهوری

بریم، خواهشمندیم وظیفه ما را نسبت به حقوق شرعی مالی و مالیات بیان فرماییدسر می . 
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کند، هرچند پرداخت آن بر کسانی که قانون ج: مالیاتی که حکومت جمهوری اسالمی بر اساس قوانین و مقررات وضع می

ه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارکین شود، واجب است، و مالیاتِ پرداختی هر سال از مؤونشامل آنان می

طور مستقل، واجب استشان در زائد بر مؤونه سال بهشود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد ساالنهمحسوب نمی . 

های دیگر، : آیا تبدیل حقوق شرعی به ارزی که دارای قیمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قیمت برابری پول۲۰۸۱س 

رعی جایز است یا خیر؟از نظر ش  

ج: این کار برای شخصی که حقوق شرعی بر ذمّه دارد، جایز است، ولی باید هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعی خود، آن را 

به قیمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولی کسی که از طرف ولیّ امر در گرفتن حقوق شرعی وکیل است و به او اعتماد شده، 

ریافت کرده، به پول دیگری تبدیل کند، مگر آنکه در این کار مجاز باشد، و تغییر قیمت مجوّز شرعی تواند آنچه را دنمی

 .تبدیل آن نیست

: در یک مؤسسه فرهنگی برای تأمین نیازهای مالی آن در آینده، واحدی تجاری تشکیل شده که سرمایه آن از ۲۰۸۸س 

آیا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جایز است؟ حقوق شرعی است، آیا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟  

ج: تجارت با حقوق شرعی که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه آن برسد و خودداری از مصرف آن، هرچند به قصد 

استفاده از منافع آن در یک مؤسسه فرهنگی باشد، بدون اجازه ولیّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتی که با آن تجارت 

ود حاصله تابع سرمایه است که باید در همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدایایی شود، س

شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتی که سرمایه ملک مؤسسه باشد، خمس نداردکه به مؤسسه داده می . 

ایم یا خیر، ولی ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، : اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را داده۲۰۸۵س 

 وظیفه ما چیست؟
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 .ج: اگر مشکوک از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصیل یقین به پرداختِ خمس آن واجب است

رداختم، : هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتی از آن را پ۲۰۸۴س 

مانده را بپردازم، تکلیف من چیست؟ام مبلغ باقیام باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون نتوانستهبقیه آن بر ذمّه  

شود، بلکه واجب است که هر زمانی که توانایی پرداختِ بدهی ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمی

بپردازیدبابت خمس را داشتید، آن را هرچند به تدریج  . 

توانم بابت خمس مالی که فعالً : آیا مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، می۲۰۸9س 

 بدهکارم، حساب کنم؟

شود.ولی اگر عین آن موجود ج: اگر در مصارف شرعی آن مصرف شده، بابت ادای بدهی کنونی شما از خمس محسوب نمی

طالبه نماییدتوانید آن را مباشد می . 

شود؟اند، واجب می: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده۲۰۸7س   

ج: زکات مال بر شخص غیر بالغ واجب نیست، ولی اگر خمس به مال او تعلّق بگیرد )مثل اینکه معدن یا حالل مخلوط به 

ودِ حاصل از تجارت با اموالِ او یا منافع کسبش که حرام باشد(، بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ س

پرداخت آن بر ولی واجب نیست، بلکه بنا بر احتیاط در صورتیکه سود حاصله باقی بماند ادای خمس آن بر خود طفل بعد از 

 .رسیدن به سن تکلیف، واجب است

ی را که صرف آن در مصارف شرعیش : اگر شخصی مقداری از حقوق شرعی و سهم امام )علیه السالم( و چیزهای۲۰۸۳س 

باید با اجازه یکی از مراجع باشد، در یکی از مؤسسات دینی یا ساختمان مدرسه یا مسجد یا حسینیّه مصرف کند، آیا شرعاً 

حق دارد آنچه را که به عنوان ادای حقوق شرعی که بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگیرد و یا زمین آن را پس 
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یا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نماید یا خیر؟بگیرد و   

ج: اگر اموال خود را طبق اجازه کسی که واجب بود حقوق شرعی خود را به او تسلیم نماید، به نیتِ پرداختِ حقوقِ شرعی 

را که بر عهده داشت، برای تأسیس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن 

 .ندارد

 انفال

: بر اساس قانون زمین شهری۲۰۸3س  : 

های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسالمی استزمین ۲ . 

توانند ها به آن میهای بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداریزمین ۱

مالکین استمالک نمایندآن را به قیمت متعارف در آن منطقه از  . 

 :سؤال این است

اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان  ۲

 سهم امام )علیه السالم( و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

رف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از ط ۱

 ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

ج: زمینی که در اصل موات است و شرعاً ملک کسی که سند به نام اوست، نیست، واگذاری آن به عنوان خمس و احتساب 

ین ملکی که گرفتن آن توسط دولت یا شهرداری، با عوض یا بدون آن به جای بدهی خمس صحیح نیست. همچنین زم
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تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جای بدهی خمس حساب عوض، بر اساس قانون جایز است، مالک آن نمی

 .کند

از انفال محسوب های آجرسازی برای استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا : اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه۲۰۵۰س 

شود، آیا دولت حق مطالبه شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهرداری داده میمی

 مالیات برای خاک آن دارد؟

شود و جزو ج: زمین مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار می

أنفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیاتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای 

 .اسالمی )در ایران( و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد، الزم است و دولت حق مطالبه آن را دارد

ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر های کف رودخانهشن ها وبرداری اختصاصی از ماسه: آیا شهرداری حق بهره۲۰۵۲س 

آن را دارد، و در صورتی که این حق را داشته باشند، اگر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد، آیا دعوای او 

 مسموع است یا خیر؟

رگ و عمومی از سوی ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزج: این کار برای شهرداری

 .اشخاص پذیرفته نیست

ای نسبت به چراگاه خودش( با کوچ کردن از آن و : آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههای خود )هر قبیله۲۰۵۱س 

دامه رود؟ با توجه به اینکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال اتصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین می

 .داشته است

ج: ثبوت حق اولویت شرعی برای آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتیاط 
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 .در این مورد خوب است

های های عمومی آن از راه فروش علفهای زراعی در مضیقه است و هزینه: روستایی از نظر چراگاه و زمین۲۰۵۸س 

شود، این وضعیت بعد از انقالب اسالمی هم تاکنون استمرار داشته، ولی مسئولین آنان را از این کار منع أمین میچراگاه ت

های اند، با توجه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شورای روستا حق دارد که اهالی را از فروش علفکرده

های عمومی روستا اختصاص دهد؟آن را برای تأمین هزینه چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش  

های عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از های چراگاهج: علف

تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا سوی کسی جایز نیست، ولی کسی که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، می

کسانی که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرداز  . 

ای در آن صورت دوره: آیا برای عشائر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها سال پیش به۲۰۵۵س 

 تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

اختصاصی ندارد، از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با  های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیتج: چراگاه

شودولیّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمی . 

: خرید و فروش چراگاههای عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟۲۰۵۴س   

نفال و اموال عمومی است، در هیچ حالی صحیح نیستهایی که ملک کسی نیست و از اج: خرید و فروش چراگاه . 

چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این : شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها می۲۰۵9س 

ند کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم، سکار مشغول هستیم، سندی نزد ما وجود دارد که داللت می

مزبور هم یک سند قانونی است، بعالوه این جنگلها وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس )سالم اهلل علیهم 
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های زراعی و بستان های مسکونی و زمینکنند و خانهاجمعین( است، و دامداران سالیانی است که در این جنگل زندگی می

اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل هدارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفت

 دارند؟

ج: از آنجایی که شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر 

گونه سابقه احیا و به حال ملک کسی نبوده است و هیچهای طبیعی که تا مالکیت شرعی مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه

شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی

قف صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعی گردیده، اگر ویابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به

باشد، حق تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از 

صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر جنگل و مراتع که به

 .اساس مقررات قانونی، با دولت اسالمی است

های خصوصی کنار چراگاه شده تا : دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه۲۰۵7س 

 خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟

د در ملک غیر و استفاده از آب های مجاور امالک اشخاص، برای جواز وروج: مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاه

باشدملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی . 

 جهاد
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الشرایط : جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم )علیه السالم( چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع۲۰۵۳س 

 مبسوط الید )ولیّ امر مسلمین( حکم به آن کند؟

الشرایطی که متصدّی والیت امر مسلمین است، در صورتی که ج: بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جامع

 .مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است

: اقدام به دفاع از اسالم هنگام تشخیص خطر برای اسالم، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟۲۰۵3س   

تواند دفاع از اسالم و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا میج: 

 .رضایت آنان را جلب کند

کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟: آیا اهل کتابی که در کشورهای اسالمی زندگی می۲۰۴۰س   

کنند، باشند و کاری که منافی با اسالمی که در حمایت آن زندگی می ج: آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت

 .أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند

: آیا جایز است که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در سرزمین کفر یا سرزمین ۲۰۴۲س 

 مسلمانان به تملک خود در آورد؟

ار جایز نیست، هرگاه کفّار به سرزمین اسالمی حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشت ج: این ک

 .اسیران جنگی در دست حاکم اسالمی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند

ر ریختن خون نفس محترمی باشد، : اگر فرض کنیم که حفظ اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه وآله( متوقف ب۲۰۴۱س 

 آیا این کار جایز است؟

ج: ریختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه وآله( تعارض دارد. 
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ولی اگر  معنی است،بنا بر این سخن مزبور که حفظ اسالم ناب محمدی متوقف بر ریختن خون انسان بیگناهی باشد، بی

منظور از آن اقدام مکلّف به جهاد فی سبیل اهلل عزّت آالؤه و دفاع از اسالم ناب محمدی در مواردی که احتمال کشته شدن 

او وجود دارد، باشد، این فرض موارد مختلفی دارد، اگر مکلف طبق تشخیص خود احساس کند که کیان اسالم در خطر 

ند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشداست، باید برای دفاع از اسالم قیام ک . 

 امر به معروف و نهی از منکر

 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آبرویی کسی که واجب را ترک کرده و یا فعل حرام را به جا آورده : اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم بی۲۰۴۸س 

گردد، چه حکمی دارد؟باشد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم   

 .ج: اگر در امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و آداب آن رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشکال ندارد

: بنا بر اینکه وظیفه مردم در امر به معروف و نهی از منکر در نظام جمهوری اسالمی، اکتفا به امر به معروف و ۲۰۴۵س 

راتب دیگر آن بر عهده مسئولین است، آیا این نظریه، حکم از طرف دولت است یا فتوا؟نهی از منکر زبانی است و م  

 .ج: فتوای فقهی است

: آیا در مواردی که راه جلوگیری از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف ۲۰۴۴س 

توان تصرّف در اموال وی هرچند با تلف کردن آن باشد، می بر کتک زدن وی یا زندانی کردن و سخت گرفتن بر او و یا

 بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهی از منکر نمود؟
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طور کلی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس ج: این موضوع حاالت و موارد مختلفی دارد، به

آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسی ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلّفین واجب یا مال کسی که فعل حرام را بجا 

است. ولی مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد 

شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ده میکه دارای نظام و حکومت اسالمی است و به این فریضه اسالمی اهمیت دا

 .ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد

: اگر نهی از منکر در امور بسیار مهم مانند حفظ نفس محترمه، متوقف بر کتک زدنی که منجر به زخمی شدن ۲۰۴9س 

 مهاجم و احیاناً قتل او باشد، آیا در این موارد هم اذن حاکم شرط است؟

حفظ نفس محترمه و جلوگیری از وقوع قتل، مستلزم دخالت فوری و مستقیم باشد، جایز بلکه شرعاً از باب وجوب  ج: اگر

حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت ثبوتی متوقف بر کسب اجازه از حاکم و یا وجود امر به آن نیست، مگر آنکه 

ای متعددی دارد که احکام آنها هم ممکن است متفاوت باشددفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل مهاجم باشد که صورته . 

خواهد شخصی را امر به معروف و نهی از منکر نماید، آیا باید قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه : کسی که می۲۰۴7س 

شود؟زمانی امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می  

لم به معروف و منکر باشد، و همچنین بداند که فاعل منکر عمداً و بدون عذر ج: آمر به معروف و نهی کننده از منکر باید عا

شود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مورد شود، و زمانی اقدام به امر ونهی واجب میشرعی مرتکب آن می

ین ضرر احتمالی و اهمیت معروفی را آن شخص داده شود، و ضرری برای خود او نداشته باشد، و در این مورد باید تناسب ب

کند، مالحظه نماید. در غیر این صورت، امر به معروف و نهی از منکر بر نماید یا منکری که از آن نهی میکه به آن امر می

 .او واجب نیست
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بت به رابطه با : اگر یکی از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن الابالی باشد، تکلیف ما نس۲۰۴۳س 

 او چیست؟

شود، به عنوان امر به معروف و ج: اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتا موجب خودداری او از ارتکاب معصیت می

 .نهی از منکر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست

بیند مسئول یکی از کار، جایز است؟ مثالً با اینکه می : آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر بر اثر ترس از اخراج۲۰۴3س 

شود و یا زمینه ارتکاب گناه در آن از مراکز آموزشی که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتکب اعمال خالف شرع می

او از کار فراهم شود آورد. اگر او را نهی از منکر نماید ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراجمکان را فراهم می . 

طور کلی اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر ضرر قابل توجهی متوجه خود او شود، ج: به

 .انجام آن واجب نیست

: اگر در بعضی از محیطهای دانشگاهی معروف ترک شود و معصیت رواج پیدا کند و شرایط امر به معروف و نهی ۲۰9۰س 

نکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر شخصی مجرّد باشد که هنوز ازدواج نکرده است از م

شود یا خیر؟آیا به خاطر مجرّد بودن، امر به معروف و نهی از منکر از او ساقط می  

یفه واجب اجتماعی و انسانی همه ج: اگر موضوع و شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی و وظ

های مختلف مکلّف مانند مجرّد یا متأهل بودن در آن تاثیر ندارد، و به صرف اینکه مکلّف مجرد است، مکلفین است، و حالت

شودتکلیف از او ساقط نمی . 

به خود ضرر وارد تواند بر معترضین : اگر شخصی دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی خاصی باشد که اگر بخواهد می۲۰9۲س 

شود، با این وضع، آیا جایز سازد، و شواهدی هم داللت کند بر اینکه وی مرتکب گناه و کارهای خالف و دروغگویی می
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است امر به معروف و نهی از منکر را در مورد او ترک کنیم یا اینکه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر 

کنیم؟به معروف و نهی از منکر   

ج: اگر ترس از ضرر منشأ عقالیی داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلکه تکلیف از شما 

شود. ولی سزاوار نیست کسی به مجرد مالحظه مقام کسی که واجب را ترک کرده و یا مرتکب فعل حرام شده و ساقط می

رف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک کندیا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر کمی از ط . 

آید که شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهی از : گاهی در اثنای امر به معروف و نهی از منکر مواردی پیش می۲۰9۱س 

مینه فساد و شود، و اگر هم او را به حال خود رها کنیم، زواجبات و احکام اسالمی، با نهی از منکر، نسبت به اسالم بدبین می

کند، تکلیف ما در این موارد چیست؟ارتکاب گناه توسط دیگران را فراهم می  

ج: امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسالم و سالمت جامعه 

شود که این گردد، باعث نمیالم میاست، و مجرّد توهم اینکه موجب بدبینی فاعل منکر یا بعضی از مردم نسبت به اس

 .وظیفه بسیار مهم ترک شود

: اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلوگیری از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند، آیا ۲۰9۸س 

توانند اقدام به این کار کنند؟خود مردم می  

شود، جایز نیست، ولی مبادرت مردم وهای امنیتی و قضایی محسوب میج: دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظائف نیر

 .به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن، اشکال ندارد

: آیا وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر این است که فقط به امر به معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا ۲۰9۵س 

خصوص تحریر الوسیله آمده است، های عملیه بهفا به تذکر زبانی واجب باشد، این امر با آنچه در رسالهکنند؟ و اگر اکت
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منافات دارد، و اگر مراتب دیگرِ امر به معروف و نهی از منکر هم برای افراد در موارد لزوم جایز باشد، آیا در صورت نیاز 

ام داد؟توان همه مراتب مذکور در تحریر الوسیله را انجمی  

توان مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد ج: با توجه به اینکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسالمی می

خصوص در مواردی که از مرحله امر و نهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی داخلی )پلیس( و قوه قضائیه واگذار کرد، به

دهد یا ای جز اعمال قدرت از طریق تصرّف در اموال کسی که فعل حرام انجام مییت چارهبرای جلوگیری از ارتکاب معص

تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسالمی، واجب است مکلفین در امر 

به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذیربط در به معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز 

نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام راحل )قدّس سرّه( در این رابطه ندارد. ولی در زمان و 

مراتب امر  مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسالمی نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرایط، جمیع

 .به معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند

ها آن را ها و راهنماییرغم نصیحتکنند و علی: بعضی از رانندگان از نوارهای موسیقی غنا و حرام استفاده می۲۰9۴س 

راد را بیان فرمایید، آیا برخورد شدید با آنان جایز کنند، خواهشمندیم نحوه برخورد مناسب با این موارد و این افخاموش نمی

 است یا خیر؟

ج: با تحقق شرایط نهی از منکر، بر شما بیشتر از نهی زبانی از منکر واجب نیست، و در صورتی که مؤثر واقع نشود، واجب 

یقی حرام و غنا به گوش شما طور غیر ارادی صدای موسدادن به غنا و موسیقی حرام اجتناب کنید، و اگر بهاست که از گوش

 .برسد، چیزی بر شما نیست

های محل کارم مالحظه : من در یکی از بیمارستانها به کار مقدس پرستاری مشغولم، گاهی در بعضی از قسمت۲۰99س 
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ار را کنم که این کدهند، من آنان را نصیحت میکنم که تعدادی از بیماران به نوارهای موسیقی مبتذل و حرام گوش میمی

اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بیرون آورده و پس از پاک کردن، آن را به نکنند و بعد از نصیحت مجدّد آنان، چنانچه بی

گردانم، آیا اینگونه برخورد جایز است یا خیر؟آنان بر می  

به اجازه مالک یا حاکم شرع  ج: محو محتویات باطل برای جلوگیری از استفاده حرام از نوار، جایز است، ولی این کار منوط

 .است

شود که معلوم نیست جایز است یا خیر، و گاهی صدای آن بلند است : از بعضی از منازل صدای موسیقی شنیده می۲۰97س 

شود، وظیفه ما در برابر آن چیست؟طوری که باعث اذیت و آزار مؤمنین میبه  

معروف و نهی از منکر متوقف بر تشخیص موضوع و تحقق شرایط  های مردم جایز نیست، و امر بهج: تعرض به داخل خانه

 .آن است

: امر و نهی زنانی که حجاب کامل ندارند، چه حکمی دارد، و در صورتی که انسان هنگام نهی زبانی از تحریک ۲۰9۳س 

 شهوت خود بترسد، چه حکمی دارد؟

خصوص ر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند، بهج: نهی از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست، و ب

کندزمانی که مبادرت به انجام فریضه نهی از منکر می . 

 کیفیت امر به معروف و نهی از منکر

: وظیفه فرزند در برابر پدر و مادر و یا زن در برابر شوهرش، اگر خمس یا زکات اموال را نپردازند، چیست؟ آیا برای ۲۰93س 

رّف در مالی که خمس یا زکات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکیدات وارد در روایات مبنی آنان تص
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 بر عدم استفاده از آن، به سبب آلوده کردن روح انسان جایز است؟

معروف و نهی از ج: بر آنان واجب است که هنگام مشاهده ترک معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، به امر به 

منکر در صورت تحقق شرایط آن مبادرت کنند، ولی تصرّف در اموال آنان اشکال ندارد، مگر آنکه یقین به وجود خمس یا 

کنند، داشته باشند، که در این صورت واجب است که از ولیّ امر خمس و زکات زکات در خصوص مالی که مصرف می

 .نسبت به آن مقدار اجازه بگیرند

: روش مناسبی که بهتر است فرزند در برابر پدر و مادری که بر اثر عدم اعتقاد کامل به تکالیف دینی، به آنها ۲۰7۰س 

دهند، اتخاذ نماید، کدام است؟اهمیت نمی  

 .ج: واجب است که با زبان نرم و مراعات احترام ایشان به عنوان پدر و مادر، آنان را امر به معروف و نهی از منکر کند

کند و تاکنون نصیحت در او تأثیری نداشته است، وظیفه من : برادر من مسائل شرعی و اخالقی را رعایت نمی۲۲۰7س 

 هنگام مشاهده رفتارهای او چیست؟

دانید، موعظه ای که مفید و مؤثر میج: واجب است از اعمال خالف شرع وی اظهار تنفر کنید و او را به هر روش برادرانه

، جایز نیستکنید، ولی قطع رحم . 

اند، چگونه باید باشد؟: رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده۲۰7۱س   

اند، توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با سایر ج: معیار وضعیت فعلی اشخاص است، اگر از آنچه انجام داده

شود، باید او را از طریق نهی از منکر از آن کار منع کرد، و مرتکب حرام می مؤمنین است. ولی کسی که در حال حاضر هم

کند مگر با دوری جستن از او، قطع رابطه و ترک معاشرت با وی از باب نهی از منکر اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمی

شودواجب می . 
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سالمی است، و رواج بعضی از عادتهای : با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربی که در تضاد با اخالق ا۲۰7۸س 

های غیراسالمی، مثل به گردن آویختن صلیب طالیی توسط بعضی از مردان، و یا استفاده بعضی از زنان از مانتو با رنگ

کند و استفاده از های تیره و ساعت هایی که جلب نظر میزننده، و یا استفاده بعضی از مردان و زنان، از زیورآالت و عینک

ای از آنها حتی بعد از امر به معروف و نهی از منکر هم اصرار بر کار خود دارند، ها نزد عرف مردم قبیح است، و عدهآن

 .امیدواریم حضرتعالی روشی را که باید در برابر این افراد در پیش گرفت، بیان فرمایید

هایی که از نظر دوخت یا رنگ یا غیر دن لباسج: پوشیدن طال یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشی

شود، جایز نیست. همچنین استفاده از زیورآالتی آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجمِ غیر مسلمانان در نظر عرف محسوب می

که استعمال آن تقلید از فرهنگ تهاجمی دشمنان اسالم و مسلمین محسوب شود، جایز نیست، و بر دیگران واجب است که 

برابر اینگونه مظاهر فرهنگی تقلیدی از بیگانگان مبادرت به نهی از منکر زبانی کننددر  . 

شود، حتی بعد از تذکرات و کنیم که دانشجوی دانشگاهی و یا کارمندی مرتکب فعل حرام می: گاهی مشاهده می۲۰7۵س 

که باعث ایجاد جو فاسد در دانشگاه است،  دارد، بلکه بر انجام کارهای زشتهای مکرر هم از کار خود دست برنمیراهنمایی

ورزد، نظر شریف جنابعالی درباره اِعمال بعضی از مجازاتهای اداری مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چیست؟اصرار می  

ی ج: با مراعات نظام داخلی دانشگاه اشکال ندارد، و بر جوانان عزیز الزم است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر را جد

های اخالقی و مؤثر را برای گرفته و شرایط و احکام شرعی آن را به دقت بیاموزند و این اصل را عام و فراگیر نموده و روش

تشویق فعل معروف و جلوگیری از ارتکاب محرمات به کار بگیرند، و از استفاده از آن برای اغراض شخصی باید خودداری 

مؤثرترین روش برای ترویج کار خیر و جلوگیری از شرّ است. خداوند شما را به آنچه  نمایند و بدانند که این راه بهترین و

 .رضای او در آن است، موفق بدارد
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دهد، برای تنبیه او جایز است؟: آیا جواب ندادن به سالم کسی که فعل حرام انجام می۲۰7۴س   

ب سالم به قصد نهی از منکر، عرفاً نهی و منع از ج: جوابِ سالمِ مسلمان شرعاً واجب است، ولی اگر بر خودداری از جوا

 .منکر صدق کند، جایز است

طور قطعی ثابت شود که بعضی از کارمندان ادارات در خواندن نماز کوتاهی کرده و یا اصالً : اگر برای مسئولین به۲۰79س 

ای دارند؟افراد چه وظیفهخوانند و نصیحت و راهنمایی هم تأثیری نداشته باشد، در برابر اینگونه نماز نمی  

ج: در عین حال واجب است که از تأثیر مداومت بر امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن غفلت نکنند، در 

صورت ناامیدی از تأثیر امر به معروف نسبت به آنان، اگر بر حسب مقررات قانونی محروم ساختن اینگونه افراد از مزایای 

شان در باید در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذکر هم داده شود که این محرومیت بر اثر سستی و کوتاهیشغلی مجاز باشد، 

 .انجام این فریضه الهی اتخاذ شده است

 مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر

حضور دارد، مجبور به  خواند و چون همیشه در جمع ما: خواهرم مدتی است با مردی ازدواج کرده که نماز نمی۲۰77س 

کنم، سؤال من این است صحبت و معاشرت با وی هستم و گاهی بنا به درخواست خودش او را در بعضی از کارها کمک می

 که آیا شرعاً برای من سخن گفتن با وی و معاشرت و یاری کردن او جایز است؟ و نسبت به او چه تکلیفی دارم؟

به معروف و نهی وی از منکر، در صورت تحقق شرایط آن، چیزی واجب نیست، و ج: بر شما به جز مداومت بر امر او 

 .معاشرت و یاری کردن او اگر سبب تشویق بیشتر او بر ترک نماز نباشد، اشکال ندارد

شان شود، آیا جایز است یا : اگر رفت و آمد و معاشرت علمای اعالم با ظالمین و سالطین جور باعث کاهش ظلم۲۰7۳س 
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 خیر؟

شود و در نهی وی از منکر مؤثر است : اگر برای عالم در این موارد ثابت شود که ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او میج

 .و یا مسأله مهمی مستلزم اهتمام و پیگیری آن نزد ظالم باشد، اشکال ندارد

دهم و مقلد امام راحل فراوانی می ام و به مسائل شرعی و امور دینی اهمیت: چند سالی است که ازدواج کرده۲۰73س 

دهد، گاهی بعد از مشاجره لفظی، یک بار نماز )قدّس سرّه( هستم، ولی متأسفانه همسرم به مسائل دینی اهمیت چندانی نمی

دهد، وظیفه من در برابر او چیست؟کند و این رفتار او مرا بسیار رنج میخواند، ولی باز دوباره ترک میمی  

فراهم نمودن زمینه اصالح او به هر وسیله ممکن است، و باید از هرگونه خشونت که حاکی از بداخالقی و ج: وظیفه شما 

های متدیّن ناسازگاری شما باشد، خودداری کنید، و اطمینان داشته باشید که شرکت در مجالس دینی و رفت و آمد با خانواده

 .تأثیر بسیار زیادی در اصالح او دارد

طور پنهانی د مسلمانی با استناد به قرائنی اطالع پیدا کند که همسرش با اینکه چندین فرزند دارد، به: اگر مر۲۰۳۰س 

شود، ولی دلیل شرعی برای اثبات آن مثل شاهدی که حاضر به شهادت دادن باشد، در اختیار مرتکب اعمال خالف عفت می

تند، رفتار وی با او چگونه باید باشد؟ در صورت شناسایی فرد ندارد. با توجه به اینکه فرزندان او تحت تربیت چنین زنی هس

اند، با توجه به اینکه ادلّه قابل ارائه به دادگاه شرعی بر یا افرادی که مرتکب این عمل شنیع و مخالف احکام الهی شده

شان وجود ندارد، چگونه باید با آنان برخورد کرد؟علیه  

رائن و شواهد ظنی اجتناب شود، و در صورت احراز ارتکاب فعلی که شرعاً حرام ج: واجب است از سوء ظن و استناد به ق

است، جلوگیری از آن از طریق تذکر و نصیحت و نهی از منکر واجب است، و اگر نهی از منکر مؤثر نباشد، در صورت وجود 

توان به مراجع قضایی مراجعه کرددالئل اثبات کننده، می . 
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د پسر جوانی را راهنمایی کرده و با رعایت موازین اسالمی به او در درس و غیر آن کمک کند؟توان: آیا دختر می۲۰۳۲س   

های شیطانی جداً پرهیز شود، و احکام شرع در این رابطه مانند ج: در فرض سؤال اشکال ندارد، ولی باید از فریب و وسوسه

 .خلوت نکردن با اجنبی مراعات گردد

و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق : اگر کارکنان ادارات ۲۰۳۱س 

ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر ضرری از طرف مشاهده کنند، چه وظیفه

شود؟مسئولین باالتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط می  

عروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امر به معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت ج: اگر شرایط امر به م

شود، این حکم در مواردی تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تکلیف از آنان ساقط می

که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد، بر کسی  است که حکومت اسالمی حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسالمی

که قادر بر امر به معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار 

های فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیری کندشدن ریشهاند، مطلع نماید و تا کندهاختصاص یافته . 

المال صورت بگیرد و این اختالس استمرار داشته باشد و شخصی های دولتی اختالس از بیت: اگر در یکی از اداره۲۰۳۸س 

تواند این وضع را اصالح کند، و این کار هم فقط این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد، می

پذیر است، آیا دادن رشوه برای جلوگیری از اختالس در مسئول آن هستند، امکان از طریق دادن رشوه به یکی از کسانی که

المال، که در حقیقت دفع افسد به فاسد است، جایز است یا خیر؟بیت  

شوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است، و توسل ج: وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می

غیرقانونی برای هر عملی هرچند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست. البته، با فرض وقوع چنین  به رشوه و راههای
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عملِ خالفِ شرع و قانون در کشوری که نظام اسالمی بر آن حاکم است، وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به 

بوط اطالع داده و موضوع را پیگیری نمایندشود، بلکه واجب است که به نهادهای مرمعروف و نهی از منکر ساقط نمی . 

: آیا منکرات امور نسبی هستند تا با مقایسه محیط دانشگاه مثالً با محیطهای بدتر از آن، نهی از منکر نسبت به ۲۰۳۵س 

شود، گرفته نشود؟بعضی از منکرات ترک شود و جلوی آن به دلیل اینکه نسبت به سایر منکرات حرام و منکر محسوب نمی  

ج: منکرات از این جهت که منکر هستند، فرقی بین آنها نیست، ولی در عین حال ممکن است که بعضی از آنها در مقایسه 

با منکرات دیگر دارای حرمت شدیدتری باشد. به هرحال نهی از منکر برای کسی که شرایط آن را احراز کرده، یک وظیفه 

ین منکرات و محیطهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تفاوتی وجود شرعی است و ترک آن جایز نیست، و در این حکم ب

 .ندارد

های مأموریتی متخصصینِ بیگانه که گاهی در بعضی از مؤسسات کشور اسالمی کار : مشروبات الکلی که در حوزه۲۰۳۴س 

اده کردن گوشت کنند، و همچنین آمشود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول میکنند، یافت میمی

خوک و خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد؟ و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزشهای حاکم بر مردم، توسط آنان دارای 

ها و اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعالم به مسئولین چه حکمی است؟ مسئولین کارخانه

گونه اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟در آن استان، اگر هیچها و نهادهای مربوطه کارخانه  

های ج: بر مسئولین مربوطه واجب است که به آنان دستور دهند که از تظاهر به اموری مثل شرابخواری، خوردن گوشت

د، به هیچ وجه نباید حرام خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آنها منع نمایند. ولی اموری که با عفت عمومی منافات دار

باره اتخاذ شودبه آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال، از طرف مسئولین مربوطه باید تدابیر مناسبی در این . 

روند که ممکن است هایی می: بعضی از برادران برای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و ارشاد به مکان۲۰۳9س 
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حجاب کردن به زنهای بیاند، نگاهور داشته باشند، آیا از آنجا که برای امر به معروف به آنجا رفتهحجاب در آنجا حضزنان بی

 برای آنان جایز است؟

ها تا مچ جایز نیست، هرچند به ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولی نگاه عمدی به غیر از صورت و دست

 .قصد امر به معروف باشد

کنند، ها مشاهده مییفه جوانان مؤمن در دانشگاههای مختلط در برابر مفاسدی که در بعضی از آن مکان: وظ۲۰۳7س 

 چیست؟

ج: بر آنان واجب است که ضمن دوری جستن از ابتال به مفاسد، در صورت تمکن و تحقق شرایط امر به معروف و نهی از 

 .منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند

 کسبهای حرام

و فروش اعیان نجس خرید  

: آیا خرید خوکهای وحشی که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار ۲۰۳۳س 

شوند، به منظور کنسرو سازی و صادر کردن آن به کشورهای غیر اسالمی جایز است؟می  

ت هرچند خریدار مسلمان نباشد، ولی اگر دارای های غذایی انسان جایز نیسج: خرید و فروش گوشت خوک برای استفاده

منفعت عقالیی حالل و قابل توجهی مانند استفاده از آن برای تغذیه حیوانات و یا بکارگیری چربی آن در صنعت 

سازی و مانند آن باشد، دراین صورت خرید و فروش آن اشکال نداردصابون . 
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های شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از یا کاباره : آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک۲۰۳3س 

 آن چه حکمی دارد؟

های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و ج: اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره

گیرد انسان، مالک اجرتی که در برابر آن می شرابخواری و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و

شودنمی . 

: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است به کسی که آن را حالل ۲۰3۰س 

 می داند، صحیح است؟

باشد و یا انسان بداند ج: فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن 

کند جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حالل بداندکه خریدار آن را برای خوردن و آشامیدن مصرف می . 

۲۰3س  ما یک شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که بعضی از مواد غذایی موجود در آن  :۲

باشند بنا بر این درآمدهای ساالنه حاصل از آنها که بین وردن آنها حرام است میفروشگاه از مردار یا چیزهایی که خ

شوند چه حکمی دارند؟سهامداران توزیع می  

باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم ج: خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل می

داران جایز نیست و در صورتی که اموال شرکت تعاونی با آن مخلوط شده باشد، حکم حرام است و توزیع آن در بین سهام

های عملیه ذکر شده استمالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله . 

: اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسالمی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای ۲۰3۱س 

نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می حرام را
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روند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار ندهد نمی

 برای او جایز است؟

وری در کشورهای غیراسالمی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جایز نیست، هرچند ج: تأسیس هتل یا غذاخ

خریدار آنها را حالل بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع 

 .بپردازد

ده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام : آیا حیوانات آبزیِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آور۲۰3۸س 

های صنعتی است؟ آیا خرید و فروش آنها برای تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین برای استفاده

 جایز است؟

شوند. به رند، مردار محسوب نمیج: اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمی

هر حال چیزی که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن برای خوردن جایز نیست هرچند خریدار، خوردن آن را حالل 

های پزشکی یا صنعتی و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند بداند، ولی اگر غیر از خوردن، منافع عقالیی حالل مثل استفاده

باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال نداردآن داشته  . 

: آیا اشتغال در امر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایی که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز ۲۰3۵س 

رد؟داند، تفاوتی وجود داداند و کسی که حالل نمیاست؟ آیا بینِ بردن آنها برای کسی که خوردن آنها را حالل می  

کند که مشتری خوردن آن را ج: حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقی نمی

 .حالل بداند یا خیر

کند، جایز است؟: آیا فروش خون به کسی که از آن استفاده می۲۰3۴س   
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 .ج: فروش خون اگر به قصد عقالیی مشروع باشد، اشکال ندارد

برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام )مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است( و : آیا ۲۰39س 

 مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟

لکه کار او فقط عرضه آنها و الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی نبرد ب

 .غذاهای حالل به مشتری باشد

ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حالل و شریک غیر مسلمان 

طور جداگانه از کاالهای خود سود ببرندمالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به . 

شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه لمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته میج اگر فرد مس

 .صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان

د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در 

آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با خرید و فروش 

خورند، کار او چه حکمی دارد؟توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی  

آنها و مشارکت در ساخت و خرید و  کننده و غذاهای حرام و کار در محل فروشج: عرضه و فروش مشروبات الکلی مست

فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه 

ایی باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذ

کند که حالل باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانی و دراین مورد فرقی نمی

طور کلّی بر صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به
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و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن  هر مسلمانی واجب است که از ساخت

کننده و کسب منفعت از این طریق خودداری کنداجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی مست . 

های حمل مشروبات الکلی جایز است؟: آیا کسب درآمد از طریق تعمیر کامیون۲۰37س   

ها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیستاگر کامیونج:  . 

های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن : یک شرکت تجاری با شعبه۲۰3۳س 

داتی که مردار هستند( در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی باشد )مانند آن دسته از گوشتهای وارشرعاً حرام می

های این شرکت که هم کاالی حرام دارد و هم کاالی حالل، جایز است؟ شود، آیا خرید مایحتاج از شعبهحرام محسوب می

المالک است، احتیاج به اجازه شود، به دلیل اینکه مجهولمانده پولی که به فروشنده داده میو بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی

ها حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کاالهای مورد نیاز خود را از آن شعبه

دهید؟کند، این اجازه را میخریداری می  

نباشند مانع از صحّت خرید  ج: علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی که همه آنها مورد ابتالی مکلف

کاالهای مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریداری کاالهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و 

مانده پول، تا زمانی که همه اموال شرکت مورد ابتالی شخص مشتری نباشند اشکال ندارد و همچنین دریافت باقی

سان علم به وجود مال حرام در عین کاالیی که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و همچنین تا زمانی که ان

کند، نیستاحتیاجی به اجازه حاکم شرع برای تصرّف در کاال و پولی که از شرکت دریافت می . 

: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جایز است؟۲۰33س   

سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان، حرام نیست بنا بر این اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال نداردج:  . 



 

328 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهای آنان زندگی نماید؟: آیا جایز است کسی که می۲۲۰۰س   

 .ج: سزاوار نیست این کار را بکند

ان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟: آیا برای زن۲۲۰۲س   

 .ج: با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد

خصوص اگر بعضی از اتاقها برای : تزئین منازل )دکور( در صورتی که برای کارهای حرام بکار گرفته شوند، به۲۲۰۱س 

ارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمی د

 مانند آن استفاده شود، جایز است یا خیر؟

ج: تزئین خانه به خودی خود در صورتی که به منظور استفاده در کارهای حرام نباشد، اشکال ندارد، ولی تزئین اتاق 

محلی برای قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جایز نیست و ساخت مخصوص پرستش بت، مثالً چیدن لوازم آن اتاق و تعیین 

 .سالن برای استفاده حرام، جایز نیست ولی مجرّد احتمال مانعی ندارد

: آیا ساخت بنایی که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم، جایز است؟ و آیا اشتغال در ۲۲۰۸س 

ت؟کارهای ساختمانی آن نیز جایز اس  

ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطی که به قصد برگزاری جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلی برای 

های مزبور قرار طور معمول در معرض استفادهسازد، بهگناهان نباشد و همچنین به نظر کسی که آن را میزندانی کردن بی

نیز در برابر ساختن آن اشکال ندارد نداشته باشد که در این صورت گرفتن اجرت . 

پردازند، : شغل من گاوبازی در برابر تماشاگران است و آنان مبلغی را به عنوان هدیه در برابر تماشای آن به من می۲۲۰۵س 

 آیا نفس این کار جایز است؟
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یار و رضایت تماشاگران صورت ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولی گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اخت

 .گیرد، اشکال ندارد

ها و استفاده از آنها جایز فروشند، آیا خرید این لباسهای نظامی مخصوص ارتش را می: بعضی از افراد لباس۲۲۰۴س 

 است؟

ر این صورت اند و یا مجاز به فروش آنها هستند، دها را از طریق قانونی بدست آوردهج: اگر احتمال بدهید که این لباس

 .خرید و استفاده از آنها در مواردی که خالف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد

: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، ۲۲۰9س 

 چه حکمی دارد؟

یا تبذیر مال محسوب شود ویا خالف قانون و مقرّرات نظام جمهوری ج: در صورتی که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و 

 .اسالمی باشد، جایز نیست

: کار پلیس و مأموران راهنمایی و رانندگی و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهوری اسالمی چه حکمی دارد؟ ۲۲۰7س 

دهد و دعای مأمور مالیات و را به حکومت گزارش میآیا آنچه در بعضی از روایات آمده است که دعای مأموری که کار افراد 

گردد؟شود، شامل آنان هم میگمرک مستجاب نمی  

در « عشّار»و « عریف»نفسه در صورتی که بر اساس مقرّرات قانونی باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از ج: کار آنان فی

اغوتی و ظالم برعهده دارندروایات افرادی هستند که انجام این کارها را در حکومت های ط . 

کنند، آیا این کار ترویج های زندگی خانوادگی خود در آرایشگاهها کار می: بعضی از زنان برای تأمین هزینه۲۲۰۳س 

شود؟عفّتی و یا تهدیدی برای عفّت جامعه اسالمی محسوب نمیبی  



 

331 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

به شرطی که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشدنفسه و اجرت گرفتن در برابر آن اشکال ندارد ج: آرایش کردن زنان فی . 

گری و مقاطعه کاری که بین صاحب کار از طرفی و کارگران و بنّاها از : آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه۲۲۰3س 

دهند، اجرت دریافت کنند؟طرف دیگر، انجام می  

 .ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد

گیرد، حالل است؟رتی که دالّل می: آیا اج۲۲۲۰س   

 .ج: اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد

 اجرت گرفتن در برابر واجبات

کنند، چه حکمی دارد؟: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس می۲۲۲۲س   

واجب کفایی است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در  ج: وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاددادن آن

خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کالس باشددانشگاه نیست به . 

: آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون در برابر یاددادن مسائل شرعی به مردم، اجرت ۲۲۲۱س 

 بگیرند؟

نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولی گرفتن هرچند اجماالً آموزش مسائل حالل و حرام فیج: 

اجرت برای مقدماتی که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان 

 .خاص،اشکال ندارد

های دولتی جایز رای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و اداره: آیا دریافت حقوق ماهانه ب۲۲۲۸س 
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 است؟

 .ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتی که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد

: آیا گرفتن اجرت برای غسل دادن میّت جایز است؟۲۲۲۵س   

بادت و واجب کفایی است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیستج: غسل دادن میّت مسلمان ع . 

: آیا گرفتن اجرت برای جاری کردن عقد نکاح جایز است؟۲۲۲۴س   

 .ج: اشکال ندارد

 شطرنج و آالت قمار

 شطرنج

ای آموزشی آن جایز ه: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره۲۲۲9س 

 است؟

ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آالت قمار محسوب نشود در این صورت بازی با آن بدون شرطبندی اشکال 

 .ندارد

: بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز ۲۲۲7س 

 است؟

شود، مطلقاً حرام است هرچند برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشدبا چیزی که عرفاً از آالت قمار محسوب میج: بازی  . 
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: شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟۲۲۲۳س   

 ساخت و خرید و فروش آن؛ ۲

 بازی شطرنج با شرطبندی و بدون آن؛ ۱

و بازی با آن و تشویق مردم به آنایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج  ۸ . 

شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آالت قمار محسوب نمی

 .آن بدون شرطبندی، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است

شود که شطرنج جزء آالت قمار توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می: آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج ۲۲۲3س 

 نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

 .ج: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست

خارجی چه حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از  : بازی با آالتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای۲۲۱۰س 

 این آالت بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟

ج: حکم بازی با شطرنج و آالت قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذکور فرقی بین بازی با آنها در کشورهای 

وش آالت قمار و مصرف مال در این موارد هم اسالمی یا غیراسالمی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فر

 .جایز نیست

 آالت قمار



 

333 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

۲۲۱س  آیا اگر افراد بدون شرطبندی و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط برای سرگرمی و مشغول  :۲

تفریح چه حکمی اند؟ حضور در مجالس بازی با ورق برای بودن، مبادرت به بازی با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده

 دارد؟

طور مطلق حرام است و جایز نیست انسان با اختیار در مجلس شود، بهج: بازی با ورقی که عرفاً از آالت قمار محسوب می

 .قمار یا بازی با آالت قمار شرکت کند

ه و متضمّن های پاسور در صورتی که برای بازیهای فکری محض که بدون شرط بندی بود: آیا استفاده از ورق۲۲۱۱س 

هایی که با چیدن آنها به نحو خاصی، بعضی از شکلها مثل مفاهیم علمی و دینی باشند، جایز است؟ بازی با ورق

شود و در عین حال استفاده از آنها برای شرط بندی و مسابقه هم ممکن است، موتورسیکلت یا ماشین و مانند آن ایجاد می

 چه حکمی دارد؟

هایی که عرفاً آلت قمار شوند، مطلقاً جایز نیست ولی بازی با ورقعرفاً، آالت قمار محسوب می هایی کهج: بازی با ورق

شوند، بدون شرطبندی اشکال نداردمحسوب نمی . 

طور کلی بازی با هر چیزی که مکلّف تشخیص دهد از آالت قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه، جایز وبه

ای که جزء آالت قمار به حساب نیاید، بدون شرط بندی، اشکال نداردیلهنیست وبازی با هر وس . 

مرغ و چیزهای دیگری که شرعاً مالیّت دارند، چه حکمی دارد؟ آیا این بازیها برای کودکان : بازی با گردو و تخم۲۲۱۸س 

 جایز است؟

زی که برده و از طرف مقابل گرفته است، ج: اگر بازی قمار و شرط بندی باشد، شرعاً حرام است و طرف برنده، مالک چی

برند شود. ولی اگر بازی کنندگان غیر بالغ باشند شرعاً مکلّف نبوده و تکلیفی ندارند، هرچند که مالک چیزی که مینمی
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شوندنمی . 

: آیا شرطبندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آالت قمار جایز است؟۲۲۱۵س   

ست هرچند بازی با غیر آالت قمار باشدج: شرط بندی در بازی جایز نی . 

: بازی با آالت قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟۲۲۱۴س   

 .ج: حکم بازی با آالت قمار را دارد

چه حکمی دارد؟« أنو»: بازی با ۲۲۱9س   

بدون شرط بندی باشد ج: اگر به نظر عرف از آالت قمار محسوب شوند، بازی با آنها جایز نیست هرچند . 

های بازی در شهری از آالت قمار محسوب شوند ولی در شهر دیگری از آالت قمار محسوب : اگر بعضی از وسیله۲۲۱7س 

 نشوند، آیا بازی با آنها جایز است؟

ب شوند و در ها در یکی از دو شهر از آالت قمار محسوج: باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنی که اگر آن وسیله

اند، در حال حاضر هم بازی با آنها حرام استگذشته هم در هر دو مکان از آالت قمار بوده . 

 موسیقی و غنا

 قسمت اول

: مالک تمییز موسیقی حالل از حرام چیست؟ و آیا موسیقی کالسیک حالل است؟ بسیار مناسب است که معیار ۲۲۱۳س 

 .آن را بیان فرمایید
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نظر عرف موسیقی لهوی و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام  ج: هر موسیقی که به

کند که موسیقی کالسیک باشد یا غیر کالسیک. تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرفی شود و فرقی نمیمحسوب می

 .مکلّف است و اگر موسیقی این گونه نباشد بخودی خود اشکال ندارد

اند، چه نوارهایی که توسط سازمان تبلیغات اسالمی و یا مؤسسه اسالمی دیگر مجاز اعالم شده دادن به: گوش۲۲۱3س 

 حکمی دارد؟ و استفاده از آالت موسیقی مثل کمان، وِیولون و نَی چه حکمی دارد؟

وی دادن به نوارها منوط به تشخیص خود مکلّف است که اگر تشخیص دهد مشتمل بر غنا و موسیقی لهج: جواز گوش

دادن به آن اشکال ندارد بنا بر این گذرانی و همچنین مطالب باطل نیست، گوشمناسب با مجالس عیش و نوش و خوش

تجویز آن توسط سازمان تبلیغات اسالمی و یا هر مؤسسه اسالمی دیگر به تنهایی دلیل شرعی برای مباح بودن آن نیست و 

باشد، ولی استفاده حالل از آنها ناسب با مجالس لهو و گناه جایز نمیبکارگیری آالت موسیقی در موسیقی لهوی مطرب و م

 .برای اهداف عقالیی اشکال ندارد و تشخیص مصادیق هم موکول به نظر خود مکلّف است

: منظور از موسیقی مطرب ولهوی چیست؟ و راه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر آن چیست؟۲۲۸۰س   

ت که به سبب ویژگیهایی که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقی دور نموده و ج: موسیقی مطرب و لهوی آن اس

بندوباری و گناه سوق دهد و مرجع تشخیص موضوع عُرف استبه سمت بی . 

: آیا شخصیت نوازنده و محل نواختن و یا غرض و هدف از آن در حکم موسیقی تأثیر دارد؟۲۲۸۲س   

رب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهی شخصیت نوازنده یا کالم همراه ج: موسیقی حرام، موسیقی مط

آهنگ یا مکان و یا سایر شرایط در اینکه موسیقی تحت عنوان موسیقی مطرب و لهوی حرام و یا عنوان حرام دیگر قرار 

 .بگیرد مؤثر است مانند اینکه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود
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یا معیار حرمت موسیقی فقط مطرب و لهوی بودن آن است یا اینکه میزان تحریک و تهییج آن هم تأثیر دارد؟ و : آ۲۲۸۱س 

صورت سه ضرب و همراه با موسیقی اگر باعث حزن و گریه شنونده شود، چه حکمی دارد؟ خواندن و شنیدن غزلهایی که به

شوند، چه حکمی دارد؟خوانده می  

نواختن موسیقی با در نظر گرفتن همه خصوصیات و ویژگیهای آن است و اینکه از نوع  ج: مالک آن مالحظه کیفیت

موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسیقی که به حسب طبیعت خود از نوع موسیقی لهوی 

یگر در شنونده بشود یا خیر و هرگاه باشد، حرام است اعم از اینکه مهیّج باشد یا خیر و موجب ایجاد حزن و اندوه و حاالت د

صورت غنا و آواز لهوی مناسب مجالس لهو و لعب در آیند، خواندن و هایی که همراه با موسیقی خوانده می شوند بهغزل

 .شنیدن آنها حرام است

شود؟می: غنا چیست؟ آیا غنا فقط شامل صدای انسان است یا اینکه شامل صداهای حاصل از آالت موسیقی هم ۲۲۸۸س   

ج: غنا عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که 

دادن به آن حرام استخواندن به این صورت و گوش . 

ر صدا به ها توسط زنان جایز است؟ اگ: آیا زدن بر ظرفها و سایر وسایلی که جزء آالت موسیقی نیستند، در عروسی۲۲۸۵س 

 بیرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حکمی دارد؟

های سنّتی باشد و لهو محسوب نشود و ج: جواز این عمل بستگی به کیفیت نواختن دارد. اگر به شیوه متداول در عروسی

 .فسادی هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد

ارد؟ها چه حکمی د: دف زدن توسط زنان درعروسی۲۲۸۴س   

 .ج: استفاده از آالت موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی و مطرب جایز نیست



 

337 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا گوش دادن به غنا در خانه جایز است؟ اگر در فردی تأثیر نداشته باشد چه حکمی دارد؟۲۲۸9س   

چه در او تأثیر  طور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهایی شنیده شود و یا در حضور دیگران ودادن به غنا بهج: گوش

 .بگذارد یا خیر

طور مطلق کنند که فتوا به حرمت موسیقی بهاند از مراجعی تقلید می: بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده۲۲۸7س 

دادن به اند هرچند از رادیو و تلویزیون دولت اسالمی پخش شود، حکم این مسأله چیست؟ و آیا اگر ولیّ فقیه گوشداده

حالل را اجازه داده باشد، آیا تجویز او به خاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است یا اینکه آنان باید به فتوای  موسیقی

 مرجع تقلید خود عمل کنند؟

دادن به موسیقی از احکام حکومتی نیست، بلکه حکم شرعی فقهی است و بر هر مکلّفی ج: فتوا به جواز یا عدم جواز گوش

مالش به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کند. ولی موسیقی اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و واجب است در اع

ای هم بر آن مترتّب نگردد، دلیلی بر حرمت آن وجود نداردمفسده . 

: مقصود از موسیقی و غنا چیست؟۲۲۸۳س   

بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولی  ج: غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان

موسیقی، نواختن آالت آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام 

نفسه جایز است و اشکال ندارداست. و اگر به آن نحو نباشد، فی . 

دهد و من هم مجبور به شنیدن آن به نوارهای غنا گوش می کنم که صاحب آن همیشه: من در مکانی کار می۲۲۸3س 

 هستم، آیا این کار برای من جایز است یا خیر؟

دادن آن جایز نیست. ولی اگر ج: اگر نوارها در بردارنده غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشند، گوش
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کردن در آن برای شما اشکال ندارد ولی واجب است به غنا گوش مجبور به حضور در آن مکان هستید، رفتن به آنجا و کار

 .ندهید هرچند به گوش شما بخورد و آن را بشنوید

شود، چه حکمی دارد؟ آیا این گفته که حضرت امام : موسیقی که از رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی پخش می۲۲۵۰س 

د، صحیح است؟انطور مطلق حالل اعالم کرده)قدّس سره( موسیقی را به  

طور مطلق به راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی )قدّس سرّه( کذب و افتراء است. ج: نسبت حالل دانستن موسیقی به

امام )قدّس سرّه( معتقد به حرمت موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت بودند و نظر ما هم همین است، 

گیرد زیرا تشخیص موضوع موکول به نظر خود مکلّف است. گاهی ضوع نشأت میولی اختالف در دیدگاهها از تشخیص مو

کند که در این صورت موسیقی که به تشخیص مکلّف لهو و مناسب با مجالس نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پیدا می

و پخش از رادیو و تلویزیون باشد و امّا صداهای مشکوک محکوم به حلیّت هستند دادن به آن حرام میگناه است بر او گوش

شودبه تنهایی دلیل شرعی بر مباح و حالل بودن آنها محسوب نمی . 

شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آیا بر : گاهی از رادیو و تلویزیون آهنگهایی پخش می۲۲۵۲س 

ز آن منع کنم؟دادن به آنها خودداری نموده و دیگران را هم امن واجب است که از گوش  

دانید، جایز نیست به آنها گوش دهید، ولی نهی ج: اگر آنها را از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو می

داننددیگران از باب نهی از منکر منوط به این است که احراز نمایید که آنان هم آهنگهای مزبور را از نوع موسیقی حرام می . 

زیع غنا و موسیقی لهوی که محصول کشورهای غربی است، چه حکمی دارد؟دادن و تو: گوش۲۲۵۱س   

دادن به موسیقی لهوی مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقی بین زبانها و کشورهای محل ج: در عدم جواز گوش

نا یا موسیقی لهوی دادن و توزیع این نوارها در صورتی که محتوی غتولید وجود ندارد. بنا بر این خرید و فروش و گوش
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 .حرام باشند جایز نیست

صورت غنا توسط هر یک از مرد یا زن چه از طریق نوار کاست باشد و یا از طریق رادیو و چه همراه : خواندن به۲۲۵۸س 

 موسیقی باشد و یا نباشد، چه حکمی دارد؟

طور اینکه توسط مرد باشد یا زن و بهدادن به آن جایز نیست اعم از صورت غنا و گوشج: غنا حرام است و خواندن به

 .مستقیم باشد یا از طریق نوار و همراه با نواختن آالت لهو باشد یا نه

: نواختن موسیقی به منظور اهداف و اغراض عقالیی و حالل در مکان مقدّسی مانند مسجد چه حکمی دارد؟۲۲۵۵س   

طور مطلق جایز نیست حتّی اگر در غیر مسجد و برای بهج: نواختن موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه 

های موسیقی در مکان مقدس و در غرض عقالیی حاللی باشد، ولی اجرای سرودهای انقالبی و مانند آن همراه با نغمه

هایی مکانکند، اشکال ندارد مشروط بر اینکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مناسبتهایی که آن را اقتضا می

 .مثل مسجد برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد نکند

خصوص سنتور جایز است؟ ترغیب و تشویق دیگران به آن چه حکمی دارد؟: آیا آموختن موسیقی به۲۲۵۴س   

ج: بکارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی غیر لهوی، اگر برای اجرای سرودهای انقالبی یا دینی و یا برای اجرای 

های دیگر با غرض عقالیی مباح باشد، اشکال ندارد به شرط اینکه مستلزم مفاسد دیگری های فرهنگی مفید و برنامهامهبرن

نفسه اشکال ندارد. ولی ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام نباشد و همچنین آموختن و یاد دادن نوازندگی برای امر فوق فی

 .مقدس اسالمی سازگار نیست

خواند اعم از اینکه شنونده، جوان دادن به صدای زن هنگامی که شعر و غیر آن را با آهنگ و ترجیع می: گوش۲۲۵9س 

 باشد یا خیر، مذکر باشد یا مؤنث چه حکمی دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چیست؟
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ای هم بر آن مترتّب باشد و مفسدهدادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نصورت غنا نباشد و گوشج: اگر صدای زن به

 .نگردد، اشکال ندارد و فرقی بین موارد فوق نیست

 قسمت دوم

باشد، حرام است یا خیر؟: آیا موسیقی سنّتی که میراث ملی ایران می۲۲۵7س   

این طور مطلق حرام است و در ج: چیزی که از نظر عرف، موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت محسوب شود، به

 .مورد فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنتی و غیر آن نیست

دادن به آنها به خاطر عالقه به شود، آیا گوش: گاهی از رادیوهای عربی بعضی از آهنگهای موسیقی پخش می۲۲۵۳س 

 شنیدن زبان عربی جایز است؟

طور مطلق حرام است و عالقه به شنیدن زبان عربی ت بهدادن به موسیقی لهوی متناسب با مجالس لهو و معصیج: گوش

شودمجوّز شرعی برای آن محسوب نمی . 

شوند جایز است؟: آیا تکرار اشعاری که بصورت آواز و بدون موسیقی خوانده می۲۲۵3س   

ه مناسب با ج: غنا حرام است هرچند همراه با نواختن آالت موسیقی نباشد و منظور از غنا ترجیع صدا به نحوی است ک

 .مجالس لهو و فسق باشد، ولی صرف تکرار شعر اشکال ندارد

: خرید و فروش آالت موسیقی چه حکمی دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟۲۲۴۰س   

 .ج: خرید و فروش آالت مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد

است؟: آیا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جایز ۲۲۴۲س   
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طور مطلق حرام است حتّی ج: غنا صوتی است که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد که به

 .اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثیه و غیره باشد

مزاجی  : امروزه موسیقی برای معالجه بعضی از بیماریهای روانی مانند افسردگی، اضطراب، مشکالت جنسی و سرد۲۲۴۱س 

رود، حکم آن چیست؟زنان بکار می  

ج: اگر احراز شود که نظر پزشک متخصص و امین این است که معالجه متوقف بر استفاده از موسیقی است، بکارگیری آن 

کند اشکال نداردبه مقداری که معالجه بیمار اقتضا می . 

د، چه حکمی دارد؟دادن به غنا اگر باعث تمایل بیشتر انسان به همسرش شو: گوش۲۲۴۸س   

شوددادن به غنا محسوب نمیج: مجرّد افزایش تمایل به همسر مجوّز شرعی برای گوش . 

: اجرای کنسرت توسط زن برای زنان با علم به اینکه گروه نوازندگان نیز زن هستند، چه حکمی دارد؟۲۲۴۵س   

شود از نوع لهوی حرام نباشد، این نواخته میصورت ترجیع مطرب )غنا( نباشد و موسیقی هم که ج: اگر اجرای کنسرت به

نفسه اشکال نداردامر فی . 

: اگر معیار حرمت موسیقی، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهایی که باعث ۲۲۴۴س 

ن به نوارهای مبتذلی که در دادشوند، چه حکمی دارند؟ و آیا گوشایجاد طرب در بعضی از مردم حتّی کودک غیر ممیّز می

های عمومی که غالباً آور نیستند جایز است؟ همچنین مسافرینی که سوار اتوبوسخوانند ولی طربصورت غنا میآنها زنان به

شوند، چه تکلیفی دارند؟کنند میاز این نوارها استفاده می  

کیفیت یا مضمون یا حالت خاص شخص نوازنده یا ج: چنانچه موسیقی یا آوازی که با ترجیع و طرب همراه است از لحاظ 

خواننده در خالل نواختن یا خواندن از نوع غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشد، گوش کردن به آن 
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 های دیگر نوار غنا یاها و ماشینحرام است حتّی برای کسی که او را به طرب نیندازد و تحریک نکند و اگر در اتوبوس

دادن به آن خودداری نموده و نهی از منکر کنندموسیقی لهوی پخش شود، مسافرین باید از گوش . 

: آیا جایز است مردی غنای زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حالل خود گوش کند؟ آیا غنای زن برای شوهر و ۲۲۴9س 

لت مالزمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم برعکس جایز است؟ و آیا این گفته صحیح است که شارع مقدس غنا را به ع

 انفکاک از آن دو حرام کرده و تحریم غنا ناشی از تحریم آن مجالس است؟

انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوی که طربج: گوش

کند و حرمت غنا و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمیحرام است، حتّی غنای زن برای شوهرش و بالعکس و 

شود و دائر مدار مالکات فرضی و آثار روانی و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب می

طور مطلق استب اجتناب بهباشد، بلکه تا زمانی که این عنوان حرام بر آن صدق کند، حکم آن حرمت و وجواجتماعی نمی . 

: دانشجویان دانشکده علوم تربیتی باید در مرحله دروس اختصاصی در درس سرودها و آوازهای انقالبی شرکت ۲۲۴7س 

شوند. وسیله اصلی فراگیری این درس ارگ طور اجمالی با آنها آشنا میهای موسیقی را آموخته و بهکنند زیرا در آنجا قطعه

درس که جزء واحدهای اجباری است چه حکمی دارد؟ خرید و استفاده از وسیله مذکور برای ما چه  است، آموختن این

ای دارند؟خصوص خواهران نسبت به اجرای تمرین در برابر مردها چه وظیفهحکمی دارد؟ و به  

های فرهنگی و تربیتی های دینی و فعالیتنفسه برای اجرای سرودهای انقالبی و برنامهج: استفاده از آالت موسیقی فی

مفید، اشکال ندارد و خرید و فروش آالت نوازندگی و یاددادن و فراگیری آن برای استفاده در امور مذکور اشکال ندارد و 

توانند با رعایت حجاب واجب و ضوابط شرعی در کالس درس حاضر شوندخواهران می . 

دانیم که آیا خواننده، قصد داند ولی نمیهم آنها را انقالبی می ها در ظاهر انقالبی هستند و عرف: بعضی از ترانه۲۲۴۳س 
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های او آور و لهو را، با توجه به اینکه خواننده مسلمان نیست ولی ترانهخواندن یک ترانه انقالبی را داشته یا یک ترانه طرب

ها چه حکمی دارد؟به این ترانهدادن ملّی و متضمّن جمالتی بر ضد اشغال و همچنین تحریک مردم به مقاومت است، گوش  

دادن به آنها اشکال ندارد و قصد و نیّت خواننده و آور و لهوی نباشد، گوشج: اگر کیفیت آنها از نظر شنونده عرفاً، طرب

باره تأثیری نداردخواند در اینمضمون چیزی که می . 

کند که به بعضی از ر اشتغال دارد. شغل او اقتضا میالمللیِ بعضی از ورزشها بکا: جوانی بعنوان مربّی و داور بین۲۲۴3س 

های زندگی شود، با توجه به اینکه این کار مقداری از هزینهباشگاههایی وارد شود که غنا و موسیقی حرام در آنها پخش می

کند و فرصتهای شغلی هم در محل زندگی او کم است، آیا این کار برای او جایز است؟او را تأمین می  

دادن به غنا و موسیقی لهوی برای او حرام است امّا در موارد اضطراری جایز ین شغل برای او اشکال ندارد هرچند گوشج: ا

دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختیار به گوش او است داخل مجلس غنا و موسیقی حرام شود، ولی باید از گوش

خورد، اشکال نداردمی . 

دادن به موسیقی، حرام است یا اینکه شنیدن آن هم حرام است؟: آیا فقط گوش۲۲9۰س   

دادن را ندارد مگر در بعضی از موارد که شنیدن از نظر عرف آور حکم گوشج: شنیدن غنا یا موسیقی لهوی و طرب

شوددادن محسوب میگوش . 

ا در مجالس لهو و لعب معمول است، : آیا نواختن موسیقی همراه قرائت قرآن با غیر از آالتی که استفاده از آنه۲۲9۲س 

 جایز است؟

ج: تالوت قرآن کریم با صدای زیبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن کریم اشکال ندارد، بلکه امر راجحی است مشروط بر اینکه 

 .به حدّ غنای حرام نرسد، ولی نواختن موسیقی با آن، وجه شرعی ندارد
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چه حکمی دارد؟ های میالد و غیر آن: طبل زدن در جشن۲۲9۱س   

طور مطلق حرام استج: استفاده از آالت نوازندگی و موسیقی به نحو لهوی و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه به . 

کنند چه آموزان مدارس عضو گروههای سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده می: آالت موسیقی که دانش۲۲9۸س 

 حکمی دارند؟

شوند، جایز ی که در نظر عرف از آالت مشترک قابل استفاده برای کارهای حالل محسوب میج: آن دسته از آالت موسیق

شوند طور غیر لهوی برای مقاصد حالل بکار گرفته شوند ولی آالتی که عرفاً از آالت مخصوص لهو محسوب میاست به

 .جایز نیست مورد استفاده قرار گیرند

شود و کسب درآمد با آن به عنوان شغل جایز است؟ آیا قی محسوب می: آیا ساخت سنتور که از آالت موسی۲۲9۵س 

گیری از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور توسعه و تکمیل صنعت سنتور سازی و تشویق نوازندگان به نواختن بهره

 آن جایز است؟ و آیا آموزش موسیقی سنتی ایرانی به قصد نشر و احیای موسیقی اصیل جایز است؟

ستفاده از آالت نوازندگی موسیقی برای اجرای سرودهای ملّی یا انقالبی یا هر امر حالل و مفیدی تا زمانی که به حد ج: ا

طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصیت نرسیده است اشکال ندارد. همچنین موسیقی و تعلیم و یادگرفتن و ساختن 

نفسه اشکال نداردآالت آن برای اهداف مذکور فی . 

شوند و استفاده از آنها به هیچ وجه جایز نیست؟: چه آالتی لهو محسوب می۲۲9۴ س  

روند و منفعت حاللی در بر ندارندج: آالتی که نوعا در لهو و لعب به کار می . 

: آیا گرفتن اجرت برای تکثیر نوارهای صوتی که محتوی امور حرامی هستند جایز است؟۲۲99س   

ن به آن حرام است، تکثیر و گرفتن اجرت برای آن هم جایز نیستدادج: هر نوار صوتی که گوش . 
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 رقص

ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟: آیا رقص محلی در عروسی۲۲97س   

ای باشد، جایز نیست و ای باشد که باعث تحریک شهوت شده ویا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسدهگونهج:اگر رقص به

س رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی باشد جایز نیست و شرکت در مجال

 .در غیر این صورت اشکال ندارد

: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حالل؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس ۲۲9۳س 

 بر شرکت کنندگان واجب است؟

ای باشد، حرام ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یا ترتّب مفسدهگونهطور کلی اگر بههج: رقص ب

 .است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است

زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟: رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین ۲۲93س   

ای باشد و یا زن در بین مردان ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسدهگونهج: اگر به

 .بیگانه برقصد، حرام است

آن چه حکمی جمعی مردان چه حکمی دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر : رقص دسته۲۲7۰س 

 دارد؟

کردن به ای باشد که موجب تحریک شهوت شود و یا مستلزم کار حرامی باشد، حرام است، ولی اگر نگاهگونهج: اگر رقص به

 .آن باعث تأیید، فرد گناهکار و تجّری او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد
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به عروسی به خاطر احترام به عادتهای اجتماعی  : رقص مرد برای مرد و زن برای زن چه حکمی دارد؟ اگر رفتن۲۲7۲س 

 باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

ای باشد، ای باشد که منجر به تحریک شهوت شود یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسدهگونهطور کلی اگر رقص بهج: به

ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأیید، مرتکب کار هایی که احتمال رقص در آنحرام است. ولی اصل شرکت در عروسی

 .حرام محسوب نشود و موجب ابتال به حرام هم نشود، اشکال ندارد

: آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش حرام است؟۲۲7۱س   

 .ج: اگر رقص زن برای شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامی نباشد، اشکال ندارد

صیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان : آیا رق۲۲7۸س 

 باشد؟

 .ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد

رقصد و این عمل را چندین بار تکرار می : زن شوهرداری در عروسیها بدون اطالع شوهرش در برابر بیگانگان۲۲7۵س 

کند، تکلیف چیست؟کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی  

نفسه حرام است و موجب ج: رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فی

دگردنشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز می . 

رود چه حکمی دارد؟ و : رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آالت موسیقی در آنها بکار می۲۲7۴س 

 تکلیف ما در برابر آن چیست؟

ج: رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصی که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و 
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صورت لهوی و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این دادن به آنها هم اگر بهو گوشبکارگیری آالت موسیقی 

ازمنکر استموارد نهی . 

: رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر، چه حکمی دارد؟۲۲79س   

نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنندج: کودک غیر بالغ چه پسر و چه دختر تکلیفی ندارد ولی سزاوار  . 

: ایجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟۲۲77س   

 .ج: ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسالمی منافات دارد

ارم آنان : رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از مح۲۲7۳س 

 هستند، اعم از اینکه سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد؟

کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرمج: در رقص حرام فرقی بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقی نمی . 

چه حکمی دارد؟ها جایز است؟ اگر همراه آن آالت موسیقی بکار روند : آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی۲۲73س   

نفسه اشکال ندارد، ولی بکارگیری صورت بازی ورزشی تفریحی باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فیج: اگر به

آور، به هیچ وجه جایز نیستآالت موسیقی به نحو لهوی و طرب . 

ای هماهنگ گونهانداخته و به چه حکمی دارد؟ )نوعی رقص محلی است که در آن افراد دستها را به هم« دبکة: »۲۲۳۰س 

کندکوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد میپاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می .) 

ای باشد که شهوت را تحریک کند یا همراه با استفاده از آالت لهو و گونهج: دبکة حکم رقص را دارد. بنا بر این اگر به

دی بر آن مترتّب شود، حرام است و در غیر این صورت اشکال نداردبصورت لهوی باشد و یا فسا . 
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 دست زدن

ها جایز است؟ و بر فرض جواز اگر، ها وعروسی: آیا دست زدن برای زنان در مجالس شادی زنانه مانند والدت۲۲۳۲س 

طوری که به گوش مردان بیگانه برسد، چه حکمی دارد؟صدای آن به بیرون از مجلس برود به  

ای بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّی اگر اجنبی صدای آن را بشنود: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسدهج . 

: دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم و آل او )صلوات اهلل علیهم اجمعین( در ۲۲۳۱س 

شود چه اهلل علیهم اجمعین( و اعیاد وحدت و مبعث برگزار میهایی که به مناسبت ایام والدت ائمه معصومین )صلوات جشن

ها های ادارات و مؤسسات دولتی و یا حسینیههای عبادت مانند مسجد و نمازخانهها در مکانحکمی دارد؟ اگر این جشن

 برگزار شوند، حکم آنها چیست؟

ی تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد ولی بهتر نفسه به نحو متعارف در جشنهای اعیاد یا برازدن فیطور کلی کفج: به

شود، به ذکر صلوات و ها برگزار میها و نمازخانهخصوص مراسمی که در مساجد و حسینیهاست فضای مجالس دینی به

 .تکبیر معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد

 فیلم و عکس نامحرم

صورت زن در تلویزیون چه حکمی کردن بهن پوشش چه حکمی دارد؟ نگاهکردن به تصویر زن نامحرم و بدو: نگاه۲۲۳۸س 

طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به  

روی لذّت نبوده و کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر این اگر نگاه از کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاهج: نگاه
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شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانی که بیننده آن را می

شود، نگاه کرد ولی در پخش غیرمستقیم طور مستقیم از تلویزیون پخش میواجب نباید به تصویر زن نامحرم که به

کردن اشکال نداردخوف افتادن به گناه نباشد، نگاهتلویزیونی اگر ریبه و  . 

شوند، چه حکمی دارد؟ اگر ساکنان استانهای مجاور های تلویزیونی که از ماهواره دریافت می: مشاهده برنامه۲۲۳۵س 

های تلویزیونی آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چیست؟دولتهای خلیج فارس برنامه  

های تلویزیونی بیشتر دولتهای شوند و همچنین برنامههای غربی پخش مییی که توسط ماهوارههاج: از آنجا که برنامه

کننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهی و فساد مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه

ها جایز نیستگردد، بنا بر این دریافت و دیدن آنو ارتکاب کارهای حرام می . 

های طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟: آیا دیدن یا شنیدن برنامه۲۲۳۴س   

های فکاهی و دیدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنی باشدهای طنز و نمایشدادن به برنامهج: گوش . 

جاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر : هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها ح۲۲۳9س 

آوری آنها بر من واجب است؟نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع  

ای ندارد و یا بر فرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به دیگران نقشی ج: اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده

باره نداریددارد، تکلیفی در این اید یا جمع کردن آنها از دیگران برای شما مشقّتنداشته . 

: آیا بوسیدن تصاویر امام )قدّس سرّه( و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟۲۲۳7س   

طور کلی تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در ج: به

ه قصد ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال نداردصورتی ک . 
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: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیر آن، در صورتی که آنان را نشناسیم، جایز ۲۲۳۳س 

 است؟

هوت و ریبه نباشد و ها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که از روی شج: نگاه کردن به فیلم

ای که شهوت برانگیز است، ای هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنهمفسده

باشد، بنا بر این دیدن آنها حرام استغالباً از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه می . 

های عروسی بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب : آیا جایز است زن در جشن۲۲۳3س 

 کامل در آن واجب است؟

ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولی اگر احتمال بدهد که اجنبی عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب 

ای شود، مراعات آن واجب استکامل منجر به مفسده . 

رای زنان، دیدن کشتی مردان جایز است؟: آیا ب۲۲3۰س   

طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به طور مستقیم باشد و یا آن را بهج: اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتی و به

ال قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشک

 .ندارد

: اگر عروس درشب جشن عروسی روپوش روشن و نازکی برسرش بیندازد، آیا جایز است مرد اجنبی از او عکس ۲۲3۲س 

 بگیرد؟

 .ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبی باشد جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد

داده شود که مرد اجنبی آن عکسها  : گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمی دارد؟ اگر احتمال۲۲3۱س 
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 را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

گیرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کند و عکس وی را میج: اگر عکاسی که به او نگاه می

شناسد اشکال نداردکردن آن هم نزد عکاسی که او را نمی . 

دهند، حکم آن کنند و برای کار خود توجیهات ساختگی ارائه میه تصاویر مستهجن نگاه می: بعضی از جوانان ب۲۲3۸س 

چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقداری از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه 

 حکمی دارد؟

شود و یا خوف ارتکاب اند که منجر به تحریک شهوت او میکردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بدج: اگر نگاه

افتد، مجوّز کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگری نمیگناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه

باشدارتکاب فعلی که شرعاً حرام است، نمی . 

کنند، برای فیلمبرداری چه شود و افراد مبادرت به رقص میی: حضور در جشنهایی که موسیقی در آنها نواخته م۲۲3۵س 

های های جشنحکمی دارد؟ فیلمبرداری مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمی دارد؟ ظاهر کردن فیلم

کردن  عروسی توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، دارای چه حکمی است؟ و همچنین ظاهر

ها جایز است؟آن توسط زن چه حکمی دارد؟ و آیا استفاده از موسیقی در آن فیلم  

های شادی و فیلمبرداری مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتی که مستلزم ج: حضور در جشن

. ولی فیلمبرداری مردان از مجالس دادن به غنا یا موسیقی حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگری نباشد، اشکال نداردگوش

زنان یا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگری باشد، جایز نیست و همچنین بکارگیری 

ها نیز حرام استموسیقی مطرب لهوی که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم . 
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شود، دیدن و داخلی( و موسیقی که از تلویزیون جمهوری اسالمی پخش میها )خارجی یا : با توجه به کیفیت فیلم۲۲3۴س 

دادن به آنها چه حکمی دارد؟گوش  

شود از نوع موسیقی مطرب لهوی ج: اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش می

شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدنِ آنها برای زیون پخش میمناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن فیلمی که از تلوی

شودآنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعی برای جواز محسوب نمی . 

: تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و امیرالمومنین و امام حسین )علیهماالسالم( ۲۲39س 

نها در مراکز دولتی چه حکمی دارد؟برای نصب آ  

احترامی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر اموری که ازنظر عرف، اهانت و بیج: این کار فی

شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشدمحسوب می . 

د، چه حکمی دارد؟ج: باید از آنها اجتناب شودشون: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می۲۲37س  . 

گذارند که های اجتماعی را به نمایش میای یک سلسله برنامه: تلویزیونها یا کانالهای پخش مستقیم ماهواره۲۲3۳س 

بیانگر مسائل اجتماعی جامعه غربی است و به ترویج افکار فاسدی از قبیل تشویق به اختالط زن و مرد و ترویج روابط 

تأثیر قرار داده است. دیدن آنها برای کسی که ها بعضی از مؤمنین را نیز تحتطوری که این برنامهپردازند، بهنامشروع می

ها را به قصد نقد و بیان نکات رود، چه حکمی دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسی که آن برنامهاحتمال تأثیرپذیری او می

بیند، تفاوت دارد؟نها، میمنفی آنها و نصیحت مردم به ندیدن آ  

ها اگر از روی لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیری و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست. ولی مشاهده به ج: نگاه به این برنامه

ها قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفی آنها برای کسی که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه
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افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتی باشد باید رعایت شودپذیرد و به فساد نمیثیر نمیتأ . 

اش پوششی ندارد، جایز است؟کردن به موی گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه: آیا نگاه۲۲33س   

صورت پخش مستقیم هم آن نباشد و بهکردن چنانچه از روی لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در ج: مجرّد نگاه

 .نباشد، اشکال ندارد

انگیز برای فرد متأهل جایز است؟: آیا دیدن فیلمهای شهوت۲۱۰۰س   

 .ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست

هند، برای مردان متأهل، با توجه به اینکه د: دیدن فیلمهایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش می۲۱۰۲س 

شود، چه حکمی دارد؟باعث به حرام افتادن آنان نمی  

ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیستج: دیدن این فیلم . 

ز آنها، با : نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجالت و نشریات و نوارها برای تشخیص موارد مجا۲۱۰۱س 

دادن به آنهاست، چه حکمی دارد؟توجه اینکه نظارت، مستلزم مشاهده عینی و گوش  

ج: دیدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونی به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولی باید از 

شوند از جهت فکری و روحی زیر و بررسی گمارده میقصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادی که برای نظارت 

 .نظر و راهنمایی مسئولین باشند

های فاسد آنها ای دارند، به قصد نظارت و حذف بخش: دیدن فیلمهای ویدئویی که گاهی تصاویر منحرف کننده۲۱۰۸س 

 برای ارائه به دیگران چه حکمی دارد؟

کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسی و حذف تصاویر فاسد و گمراه ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصالح فیلم



 

354 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

کند مصون از افتادن به حرام باشدکه اقدام به این کار می . 

: آیا برای زن و شوهر دیدن فیلمهای ویدئویی جنسی در خانه، جایز است؟ آیا برای فرد مبتال به قطع نخاع، دیدن ۲۱۰۵س 

ریک شهوت و تمکن از نزدیکی با همسرش، جایز است؟ها به قصد تحاین فیلم  

 .ج: برانگیختن شهوت توسط فیلمهای ویدئویی جنسی جایز نیست

ای نداشته باشند، چه ها وتصاویری که طبق قانون دولت اسالمی ممنوع هستند، اگر مفسده: مشاهده پنهانی فیلم۲۱۰۴س 

ست؟حکمی دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهای جوان چی  

 .ج: با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد

: مشاهده فیلمهایی که گاهی در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری هستند، چه ۲۱۰9س 

 حکمی دارد؟

 .ج: واجب است از آنها اجتناب شود

شوند و گاهی با حجاب ناقص ظاهر می اند و در آنها زنان: دیدن فیلمهای ایرانی که بعد از انقالب تولید شده۲۱۰7س 

 بدآموزیهایی نیز دارند، چه حکمی دارد؟

نفسه اشکال ندارد ولی ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فیج: اصل مشاهده این فیلم

ارد، خودداری کنندفیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایی که با تعالیم ارزشمند اسالمی منافات د . 

: توزیع و عرضه فیلمهایی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمی دارد؟ همچنین توزیع نوارهای موسیقی ۲۱۰۳س 

 که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمی دارد؟

لهوی مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد،  ها یا نوارها به نظر مکلّف عرفاً مشتمل برغنا یا موسیقی مطرب وج: اگر فیلم
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دادن به آنها برای او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضی از ادارات مربوطه تا زمانی توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش

شودکه نظر مکلّف در تشخیص موضوع با نظر تأییدکنندگان مخالف است، دلیل شرعی برای جواز محسوب نمی . 

های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس رید و فروش و نگهداری مجالّت لباس: خ۲۱۰3س 

روند، چه حکمی دارد؟بکار می  

برداری از آنها برای انتخاب لباس های زنان اجنبی در این مجالّت مانع جواز خرید و فروش و بهرهج: مجرّد وجود عکس

ای باشد که موجب مفسده شودبه گونه ها،نیست مگر آن که عکس . 

: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبرداری جایز است؟۲۱۲۰س   

 .ج: خرید و فروش دوربین فیلمبرداری تا زمانی که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد

رد؟: خرید و فروش و اجاره فیلمهای ویدئویی مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمی دا۲۱۲۲س   

شوند و یا مشتمل بر غنا ای که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد میها در بردارنده تصاویر زنندهج: اگر فیلم

ها و همچنین اجاره و موسیقی مطرب و لهوی و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم

مور، جایز نیستویدئو برای استفاده از آن در این ا . 

های علمی و فرهنگی رادیوهای خارجی جایز است؟: آیا گوش دادن به اخبار و برنامه۲۱۲۱س   

 .ج: در صورتی که موجب انحراف و فساد نشود، جایز است

ایهای ماهوارهآنتن  
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یز است؟ و اگر دستگاه گیرنده های تلویزیونی از ماهواره جا: آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه۲۱۲۸س 

 مجانی به دست انسان برسد چه حکمی دارد؟

های های تلویزیونی است که هم برنامهای برای دریافت برنامهای از این جهت که صرفاً وسیلهج: دستگاه آنتن ماهواره

آن برای استفاده در امور حرام،  های حرام، حکم آالت مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداریحالل دارد و هم برنامه

های حالل جایز است. ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت حرام است و برای استفاده

کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید و نگهداری آن جایز های حرام را کامالً فراهم میبرنامه

اش کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانهر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمینیست مگ

شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گرددای هم مترتّب نمیمفسده . 

ای جمهوری اسالمی فتن کانالهای ماهوارهای برای گر: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت کننده کانالهای ماهواره۲۱۲۵س 

کند، جایز است؟برای کسی که در خارج از جمهوری اسالمی زندگی می  

برداری حرام ج: دستگاه مذکور هرچند از آالت مشترکی است که قابلیت استفاده حالل را دارد ولی چون غالباً از آن بهره

فاسد دیگری را هم در بر دارد، بنا بر این خرید و استفاده از آن در خانه گیری از آن در خانه مشود و عالوه بر این بهرهمی

کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگری را در برداری حرام نمیجایز نیست، مگر برای کسی که اطمینان دارد از آن بهره

 .برندارد

های مفید کشورهای اخبار و بعضی از برنامهای عالوه بر دریافت کانالهای جمهوری اسالمی، : اگر آنتن ماهواره۲۱۲۴س 

 عربی و خلیج فارس و همه کانالهای غربی و فاسد را دریافت کند چه حکمی دارد؟

های کانالهای تلویزیونی، همان است که قبالً گذشت بدون اینکه ج: معیار جواز استفاده از این دستگاه برای گرفتن برنامه
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ی وجود داشته باشدبین کانالهای غربی و غیر آن تفاوت . 

های علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره توسط ای برای آگاهی از برنامه: استفاده از آنتن ماهواره۲۱۲9س 

شوند چه حکمی دارد؟دولتهای غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش می  

نفسه مانعی ندارد، ولی به ای علمی یا قرآنی و مانند آن، هرچند فیهج: استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامه

شوند، غالباً در هایی که از طریق ماهواره توسط دولتهای غربی و بیشتر کشورهای همسایه پخش میدلیل این که برنامه

های حتّی مشاهده برنامههای لهو و فساد هستند و کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامهبردارنده آموزش افکار گمراه

های مذکور برای گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتنعلمی یا قرآن از طریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام می

های مفید علمی یا قرآنی محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ها حرام است مگر آنکه برنامهدیدن آن برنامه

عمل حرامی نباشد، البته اگر قانونی باشد باید مراعات شودابتال به  . 

های رادیو و تلویزیونی است، در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب : شغل ما تعمیر دستگاههای گیرنده برنامه۲۱۲7س 

آنها چه حکمی  باره چیست؟ خرید و فروش قطعاتگیرد، تکلیف ما در اینای صورت میهای ماهوارهقطعات و تعمیر آنتن

 دارد؟

ج: اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالباً همینطور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسی که قصد 

اندازی و تعمیر و کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راهای را دارد، برای امور حرام از آن استفاده میتهیه آنتن ماهواره

عات آن جایز نیستفروش قط . 

 تئاتر و سینما
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: آیا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمی علمای دین و قضات در فیلمهای سینمایی جایز است؟ آیا تدوین و ۲۱۲۳س 

تولید فیلمهای سینمایی با صبغه دینی و عرفاًنی راجع به علمای گذشته یا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسالم و بدون 

خصوص با توجه به اینکه هدف، ارائه ارزشهای واال و عمیق ترسیم احترامی به آنان جایز است یا خیر؟ بهادب و بیاسائه 

شود و همچنین شده توسط دین حنیف اسالم و بیان مفهوم عرفاًن و فرهنگ اصیلی که امتیاز امت اسالمی ما محسوب می

خصوص بر نسل جوان دارد؟ا زبان سینما جذابیت و تأثیر زیادی بهباشد و بیان آنها بمقابله با فرهنگ مبتذل دشمن می  

ای برای آگاهی و تبلیغ است، بنا بر این به تصویر کشیدن و ارائه هر چیزی که ممکن است ج: با توجه به اینکه سینما وسیله

ود، اشکال ندارد. یکی از این از آن برای رشد فکری جوانان و غیر آنان و ارتقای آگاهی و ترویج فرهنگ اسالمی استفاده ش

راهها معرفی شخصیت عالمان دین و زندگی اختصاصی آنان و همچنین سایر دانشمندان و صاحب منصبان و زندگی 

خصوصی آنان است، ولی رعایت شئونات اختصاصی و احترام آنان و همچنین حریم زندگی خصوصی آنان واجب است و 

م منافی با اسالم استفاده شودهمچنین نباید از آن برای ارائه مفاهی . 

ایم که حادثه جاوید کربال را ترسیم نموده و اهداف : ما تصمیم به ساخت یک فیلم داستانی و حماسی گرفته۲۱۲3س 

بزرگی را که امام حسین )علیه السالم( به خاطر آنها به شهادت رسید، بیان کند، با توجه به اینکه شخصیت امام حسین 

صورت یک فرد عادی و قابل رؤیت با چشم نشان داده نشده بلکه در تمامی مراحل فیلمبرداری این فیلم به )علیه السالم( در

صورت یک شخصیت نورانی نشان داده شده است، آیا ساخت این فیلم و نشان دادن شخصیت امام و تولید و نورپردازی به

 حسین )علیه السالم( با این کیفیت جایز است؟

اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت واالی امام حسین )علیه السالم( و ج: اگر فیلم بر 

اهلل علیهم اجمعین( ساخته شود، اشکال ندارد، ولی چون حفظ قداست موضوع چنانکه اصحاب و اهل بیت گرامی او )سالم
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یهم اجمعین( بسیار مشکل است بنا بر این باید در این شایسته آن است و حفظ حرمت سیدالشهدا و اصحاب او )سالم اهلل عل

 .زمینه احتیاط شود

: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، برای بازی در تئاتر و سینما چه حکمی دارد؟ تقلید صدای مردان ۲۱۱۰س 

 توسط زنان و برعکس چه حکمی دارد؟

ری و بیان خصوصیات یک شخص حقیقی، اگر سبب فساد ج: پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای او هنگام بازیگ

 .نگردد، بعید نیست که جایز باشد

شوند، چه حکمی هایی که توسط مردان هم دیده می: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرایش در تئاترها و نمایش۲۱۱۲س 

 دارد؟

بگیرد و فسادی هم بر آن مترتّب نشود، اشکال  ج: اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکی از محارم ایشان صورت

 .ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته صورت آرایش شده باید از نامحرم پوشانده شود

 نقاشی و مجسمه سازی

: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از گیاهان، حیوانات و انسان چه حکمی ۲۱۱۱س 

و فروش و نگهداری و ارائه آنها در نمایشگاه چه حکمی دارد؟ دارد؟ خرید  

روح اشکال ندارد. همچنین خرید و فروش و نگهداری نقاشی ج: ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات و لو ذی

 .و مجسمه جایز است و ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال ندارد

وان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشی از آن مخصوص مجسمه سازی : در روش تحصیلی جدید، درسی با عن۲۱۱۸س 
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است، بعضی از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک یا مجسمه سگ یا خرگوش و امثال آن را از پارچه یا چیز 

به ساخت آنها آموزان راجع دهند، حکم ساخت اشیاء مذکور چیست؟ امر معلّمان به دانشدیگری به عنوان صنایع دستی می

 چه حکمی دارد؟ آیا کامل بودن یا نبودن اجزای آنها در حکم تأثیر دارد؟

 .ج: ساخت مجسمه و نیز امر به ساخت آن، مانع ندارد

های قرآنی توسط کودکان و نوجوانان چه حکمی دارد؟ مثل اینکه از کودکان خواسته شود : ترسیم و نقاشی قصه۲۱۱۵س 

فیل یا شکافته شدن دریا برای حضرت موسی )علیه السالم( و غیر آنها را رسم کنند؟ طور مثال قصه اصحابکه به  

نفسه اشکال ندارد ولی باید بر اساس متن حقایق و وقایع باشد و از بیان امور مخالف واقع و یا اموری که ج: این کار فی

 .موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود

وجودات ذی روح اعم از انسان یا غیر آن به وسیله دستگاه مخصوص آن جایز : آیا ساخت عروسک و یا مجسمه م۲۱۱۴س 

 است؟

 .ج: اشکال دارد

شوند، در حکم ها از آنها ساخته میصورت مجسمه چه حکمی دارد و آیا موادّی که مجسمه: ساخت زیور آالت به۲۱۱9س 

 به حرمت تأثیر دارند؟

شود نیز وجود ندارده مجسمه از آنها ساخته میج: ساخت مجسمه اشکال دارد و فرقی بین موادی ک . 

سازی است؟ و مجسمه : آیا بازگرداندن اعضای عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت مجسمه۲۱۱7س 

کند؟سازی بر آن صدق می  

ندارد شود و در هر صورت ساخت مجسمه اشکالج: مجرّد ساخت اعضا یا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمی . 
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شود : عمل خالکوبی که نزد بعضی از مردم متعارف است و به این طریق عکسهایی بر روی بدن کشیده می۲۱۱۳س 

شود؟روند، چه حکمی دارد؟ آیا مانع از صحّت وضو یا غسل میطوری که ثابت باقی مانده و از بین نمیبه  

ماند مانع از رسیدن آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح یج: خالکوبی حرام نیست و اثری که از آن در زیر پوست باقی م

 .است

: زن و شوهری از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترمیم و بازسازی تابلوهای هنری است، بسیاری از آن تابلوها ۲۱۱3س 

ح )علیه دهند و در بعضی از آنها شکل صلیب و حضرت مریم )علیهاالسالم( و حضرت مسیجامعه مسیحی را نشان می

ها و برخی افراد از طرف کلیساها بعد از آنکه بر اثر قدمت یا غیر آن السالم( وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکت

کنند، با توجه به اینکه بیشتر تابلوها به مقداری از آن تابلوها از بین رفته، برای مرمّت و اصالح تابلوها به آنها رجوع می

کنند و به تعالیم دین حنیف اسالم هم پایبند ابلو تنها شغل آنان است که با آن زندگی میهمین صورت هستند و مرمّت ت

گیرند، جایز است؟هستند آیا ترمیم آن تابلوها و استفاده از اجرتی که برای این کار می  

شتمل بر نقش ج: مجرّد مرمّت و بازسازی تابلوهای هنری اشکال ندارد حتّی اگر جامعه مسیحی را توصیف کند و یا م

حضرت مسیح )علیه السالم( و یا حضرت مریم )علیهاالسالم( باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنین 

اتخاذ این کار به عنوان شغل و زندگی با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترویج باطل و گمراهی و یا مستلزم 

 .مفاسد دیگری باشد

احضار ارواح و جنّ سحر و شعبده و  

: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟۲۱۸۰س   

ج: یاددادن و یادگرفتن شعبده حرام است، ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع شعبده 
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شوند، اشکال نداردمحسوب نمی . 

دهند، جایز است؟ها و علوم دیگری که از امور غیبی خبر می: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج۱۸۲۲س   

ج: آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و 

طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که انند جفر و رمل بهخبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولی آموختن علومی م

ای بر آنها مترتّب نشودمفسده . 

: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و مالئکه و جن جایز است؟ ج: علم سحر و ۲۱۸۱س 

ر ارواح و مالئکه و جن، برحسب یادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقالیی و مشروع باشد وامّا احضا

 .اختالف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفی دارد

کنند، با توجه به اینکه : مراجعه مؤمنین به بعضی از کسانی که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می۲۱۸۸س 

دهند چه حکمی دارد؟یقین دارند که آنها فقط کار خیر انجام می  

نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اینکه از راههایی که شرعاً حالل هستند، اقدام شودفی ج: این کار . 

: آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟۲۱۸۵س   

 .ج: اخبار به کذب جایز نیست

 هیپنوتیزم

: آیا هیپنوتیزم جایز است؟۲۱۸۴س   

خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامی هم که میج: اگر به منظور غرض عقالیی و با رضایت کسی 
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 .نباشد، اشکال ندارد

کنند، آیا این ای نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحی انسان مبادرت به هیپنوتیزم می: عدّه۲۱۸9س 

ص آن نیستند، جایز است اقدام به این کار عمل جایز است؟ آیا افرادی که در این زمینه صاحب تجربه هستند ولی متخصّ

 کنند؟

طور کلی یادگیری هیپنوتیزم و استفاده از آن به غرض عقالیی حالل و قابل مالحظه اشکال ندارد به شرط اینکه با ج: به

خواهد به خواب مصنوعی برود و ضرر معتنابهی هم برای او نداشته باشدرضایت و موافقت کسی باشد که می . 

ماییبخت آز  

برد، چه حکمی دارد؟ای که مکلّف میآزمایی و جایزه: خرید و فروش بلیطهای بخت۲۱۸7س   

شود و حق دریافت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمیج: خرید و فروش بلیطهای بخت

 .آن را ندارد

شود و پرداخت پول برای آنها و شرکت در نتشر می: تهیه اوراقی که به نام ارمغان بهزیستی بین مردم م۲۱۸۳س 

ها، چه حکمی دارد؟کشی این برگهقرعه  

آوری تبرّعات از مردم برای صرف آن در امور خیریّه و تشویق و ترغیب متبرّعین با قید قرعه منع ج: توزیع و نشر اوراق جمع

کت در امور خیر، مانعی نداردشرعی ندارد و همچنین پرداخت وجه برای تهیّه این اوراق به قصد شر . 

: شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است، به این صورت که فرد شرکت کننده در ۲۱۸3س 

کند و در پایان مدّت مذکور و کشی خواهد شد میای که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّنی قرعهمسابقه اقدام به خرید برگه
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شود و ماشین گران گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده، برنده میکشی صورت میادی از مردم، قرعهشرکت کردن تعد

کشی شرعاً جایز است؟گیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعهقیمت را تحویل می  

تی که خرید و فروش بعد از کشی شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورج: فروش ماشین به شخصی که در قرعه

کشی کشی انجام پذیرد، اشکال ندارد، ولی تصرّف فروشنده در اموال افراد دیگری که مال خود را برای شرکت در قرعهقرعه

اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداندبه او پرداخت کرده . 

کشی شده و قسمتی از ی خیرخواهانه عموم مردم به این صورت که بعداً قرعهآوری کمکها: آیا فروش اوراق جمع۲۱۵۰س 

آوری شده به عنوان هدیه به برندگان داده شود و بقیه آن صرف کارهای عام المنفعه شود، جایز است؟مال جمع  

ی امور خیریّه اشکال ها براآوری کمکصحیح نیست، بله انتشار این اوراق و جمع« بیع»ج: نامگذاری این عمل تحت عنوان 

کردن با وعده اعطای جایزه به کسی که قرعه به نام او در آید، جایز است. مشروط بر این که ندارد و تشویق مردم به کمک

 .مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیّه نمایند

سود آن  ٪۱۰حت مالکیت شرکت خاصی است و آزمایی )لوتو(، با توجه به اینکه تکشی بخت: آیا خرید اوراق قرعه۲۱۵۲س 

شود، جایز است یا خیر؟های خیریّه زنان پرداخت میبه مؤسسه  

های بخت آزمایی، مالیّت ندارند واین اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر این خرید و فروش آنها جایز نیست و ج: برگه

کنند، حالل نیستمیها دریافت کشی این برگهمبلغی را هم که برندگان قرعه . 

 رشوه
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: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک ۲۱۵۱س 

دهند، آیا دراین بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمیمی

ن مال جایز است؟حالت، گرفتن آ  

اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده

کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر می

را این کار مستلزم فساد استآن تطمیع کنند زی . 

دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را : بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می۲۱۵۸س 

شود، حکم این کار چیست؟ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی  

ان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتری

 .دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند

ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند : چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه۲۱۵۵س 

گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟ بدون هیچ  

ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک

صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار 

یاد و با امتناع مأمور از قبول، باالخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلیز . 

: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده ۲۱۵۴س 

شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای صورت رشوه به کارمندان داده میبه شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی کهمی
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پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خالف قانون شود، چه 

 حکمی دارد؟

کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره عهج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراج

کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به ای از مراجعهباشد و قبول هر گونه هدیه

وه، مسلم است که شود. اما رشآنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می

برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را 

 .ندارد

کنند، آیا کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه میشود که بعضی از اشخاص از مراجعه: گاهی مشاهده می۲۱۵9س 

ان جایز است؟پرداخت رشوه به آن  

طور غیرقانونی به کارمند اداری کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را بهیک از مراجعهج: هیچ

که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم 

کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعهگونه مبلغی را بههیچ هستند، حق ندارند

 .نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند

د مثالً باعث مقدم کن: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می۲۱۵7س 

شود، چه حکمی دارد؟شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می  

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که 

 .بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود
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قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و : اگر شخصی برای انجام کار ۲۱۵۳س 

شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، 

رام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کند؟ و آیا این عمل حآیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می

دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می  

ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم 

شود و توهّم اضطرار، مجوّز نجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب میهستند، و حتماً م

 .او در انجام این کار نیست

کنند پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم۲۱۵3س 

ای دارد؟شود. در این صورت کارمند چه وظیفهآنان را قبول نکند تهدید به قتل می و در صورتی که کارمند درخواست  

پوشی از اَعمال خالف قانون قاچاقچیان جایز نیستج: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم . 

ها مقداری ز شرکت: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی ا۲۱۴۰س 

کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکالت و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از 

تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می  

گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا ج: در این

 .در مقابل گرفتن وجه

 مأمور خرید و فروش
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ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده : اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت۲۱۴۲س 

پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط میاضافه   

ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که 

آن است، تسلیم کند کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِدریافت می . 

اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از : آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه۲۱۴۱س 

فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، تواند بر کسی که کاالهای موردنیاز را میهای فروش است، میمکان

سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی از آن او باشد؟ آیا دریافت این 

 دارد؟

تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول باالتر ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی

دباره اثری ندارهم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این . 

: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کاالیی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به ۲۱۴۸س 

طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت باالتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به 

 علت این کار، کمک دریافت کند؟

کاال را به قیمتی بیشتر از قیمت عادالنه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان  ج: اگر

داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت باالتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به 

د از او، چیزی برای خودش بگیردهر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خری . 

باشد، علیرغم وجود مراکز ای )اعّم از خصوصی و یا دولتی( که وظیفه او تهیّه جنس می: اگر فرد شاغل در اداره۲۱۴۵س 
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 .مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کاال را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود

رعاً چه حکمی دارد؟این شرط، ش ۲  

 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول باالی تشکیالت در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ ۱

اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه  ۸

 حکمی دارد؟

دهند، چه حکمی برای به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور میپرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان  ۵

 فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟

اگر فرد مذکور، عالوه بر مسئولیت در اداره، بازار یاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی  ۴

وان سود از آن شرکت دریافت نماید؟تواند درصدی به عننماید، آیا می  

 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟ 9

صورت شرعی ندارد و باطل است ۲ج:  . 

باشدباره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار میاجازه رئیس یا مسئول باالی تشکیالت در این ۱ . 

اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که  ۸

 .منعقد شده نافذ نیست

ه، ای که از طرف آن مأمور خرید بودجایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ۵

 .تحویل دهد

حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد  ۴
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سازد خالف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل استمی . 

یم نمایدای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطهدریافتی 9 . 

 مسائل پزشکی

 جلوگیری از بارداری

طور موقت از طریق بکارگیری وسایل و موادی که از انعقاد آیا برای زنی که سالم است، جلوگیری از بارداری به ۲: ۲۱۴۴س 

کنند، جایز است؟نطفه جلوگیری می  

ملگی توسط آن تا به امروز معلوم نشده، استفاده از یکی از دستگاههای جلوگیری از بارداری که چگونگی جلوگیری از حا ۱

ای برای جلوگیری از بارداری شناخته شده است، چه حکمی دارد؟ولی به عنوان وسیله  

 آیا جلوگیری دائم از حاملگی برای زنی که از خطر بارداری خوف دارد، جایز است؟ ۸

نیا آوردن فرزندانی معیوب یا مبتال به بیماریهای آیا جلوگیری دائمی از بارداری برای زنانی که زمینه مساعدی برای به د ۵

 ارثی جسمی و روانی دارند، جایز است؟

اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد ۲ج:  . 

 .اگر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جایز نیست ۱

طور ذکور اشکال ندارد بلکه اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بهجلوگیری از بارداری در فرض م ۸

 .اختیاری جایز نیست
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 .اگر با یک غرض عقالیی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشکال ندارد ۵

معیت چه حکمی دارد؟های منی مرد برای جلوگیری از افزایش ج: بستن لوله۲۱۴9س   

نفسه اشکال نداردای هم نداشته باشد، فیج: اگر این کار با یک غرض عقالیی صورت بگیرد و ضرر قابل مالحظه . 

: آیا زن سالمی که حاملگی برای او ضرری ندارد، جایز است از طریق عزل یا دستگاه دیافراگم یا خوردن دارو و یا ۲۱۴7س 

اری جلوگیری کند، و آیا جایز است شوهرش او را وادار به استفاده از یکی از این راهها غیر از های رحم، از باردبستن لوله

 عزل نماید؟

نفسه به طریق عزل، اشکال ندارد و همچنین استفاده از راههای دیگر هم اگر با یک غرض ج: جلوگیری از بارداری فی

اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشکال ای هم نداشته و با عقالیی صورت گیرد و ضرر قابل مالحظه

 .ندارد ولی شوهر حق ندارد همسر خود را به این کار وادار نماید

های رحم خود را ببندد، از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا : آیا جایز است زن بارداری که قصد دارد لوله۲۱۴۳س 

ی خود را هم ببندد؟هاآورد تا در هنگام آن عمل، لوله  

های رحم قبالً گذشت، ولی جواز عمل سزارین متوقف بر نیاز به آن یا درخواست خود زن باردار است و ج: حکم بستن لوله

های رحم حرام است. مگر در حال ضرورتبه هر حال لمس و نظر مرد اجنبی به زن هنگام عمل سزارین و بستن لوله . 

اجازه شوهرش از وسائل پیشگیری از بارداری استفاده نماید؟ : آیا جایز است زن بدون۲۱۴3س   

 .ج: محل اشکال است

های منی خود کرده است، آیا در صورت عدم رضایت زن، : مردی که دارای چهار فرزند است اقدام به بستن لوله۲۱9۰س 
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شود؟آن مرد گناهکار محسوب می  

باشدر عهده مرد نمیج: جواز این کار متوقف بر رضایت زوجة نیست و چیزی ب . 

 (سقط جنین )کورتاژ

: آیا سقط جنین بر اثر مشکالت اقتصادی جایز است؟۲۱9۲س   

شودهای اقتصادی جایز نمیج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکالت و سختی . 

برای او : پزشک بعد از معاینه در ماههای اول حاملگی به زن گفته است که استمرار بارداری احتمال خطر جانی ۲۱9۱س 

دارد و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط 

 جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟

شود، ولی اگر تهدید ی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمیج: ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتّ

حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن 

 .اشکال ندارد

نین در دوران بارداری را توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههای جدید، نواقص ج: پزشکان متخصص می۲۱9۸س 

شوند، آیا سقط تشخیص دهند و با توجه به مشکالتی که افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران زندگی با آن مواجه می

 جنینی که پزشک متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص الخلقه تشخیص داده، جایز است؟

شودشود، جایز نمیآن و یا مشکالتی که در زندگی با آن مواجه می ج: سقط جنین در هر سنّی به مجرّد ناقص الخلقه بودن . 

ای که در رحم مستقر شده، قبل رسیدن به مرحله علقه که تقریباً چهل روز طول : آیا از بین بردن نطفه منعقد شده۲۱9۵س 
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کشد، جایز است؟ و اصوالً در کدامیک از مراحل ذیل سقط جنین حرام استمی : 

یافته در رحم، نطفه استقرار ۲  

 علقه، ۱

 مضغه، ۸

 .(عظام )قبل از دمیدن روح ۵

یک از مراحل بعدی جایز نیستج: از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ . 

ری به باشند و در نتیجه ناقل بیماهای خونی بوده و دارای ژن معیوب میها، مبتال به بیماری: بعضی از زوج۲۱9۴س 

های شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانی از فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتال به بیماری

بدو تولّد تا پایان عمر، دائما در وضع مشقّت باری به سر خواهند برد. مثالً بیماران هموفیلی همواره ممکن است با 

ید منجر به فوت و فلج شوند. حال آیا با توجّه به این که تشخیص این بیماری در ای دچار خونریزی شدکوچکترین ضربه

های اوّل بارداری ممکن است آیا سقط جنین در چنین مواردی جایز است؟هفته  

باشد، در این صورت ج: اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج می

دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند ولی بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود جایز است قبل از . 

نفسه چه حکمی دارد؟ و در صورتی که ادامه بارداری برای زندگی مادر خطر داشته باشد، حکم آن : سقط جنین فی۲۱99س 

 چیست؟

ار حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد که ج: سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتی جایز نیست مگر آنکه استمر

در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتّی اگر ادامه حاملگی برای 
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 حیات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ

 .وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد

: زنی جنین هفت ماهه خود را که ناشی از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده است، آیا دیه بر او واجب ۲۱97س 

ر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟است؟ و بر فرض ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده مادر است یا پدر او؟ و در حال حاض  

شود و در صورتی که مادر مباشر در ج: سقط جنین حرام است هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمی

سقط جنین باشد دیه بر عهده مادر است امّا در مقدار دیه جنین در فرض سؤال تردید وجود دارد و احوط این است که 

ین دیه در حکم ارث کسی است که وارث نداردمصالحه شود و ا . 

: مقدار دیه جنینی که دو ماه و نیم عمر دارد، در صورتی که عمداً سقط شود چقدر است و دیه باید یه چه کسی ۲۱9۳س 

 پرداخت شود؟

هشتاد ج: اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد 

شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمی دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می

 .ندارد

: اگر زن بارداری مجبور به معالجه لثه یا دندانهایش شود و بر اساس تشخیص پزشک متخصص نیاز به عمل ۲۱93س 

شود، سقط جنین برای او بیهوشی و عکسبرداری با اشعه باعث نقص جنین در رحم میجراحی پیدا کند، آیا با توجه به اینکه 

 جایز است؟

شودج: دلیل مذکور مجوّزی برای سقط جنین محسوب نمی . 

: اگر جنین در رحم، مشرف به موت حتمی باشد و باقی ماندن آن در رحم به همان حال برای زندگی مادر ۲۱7۰س 
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داند، ایز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسی باشد که سقط جنین در حالت مذکور را جایز نمیخطرناک باشد، آیا سقط آن ج

داند، تکلیف مرد در این حالت چیست؟کنند که آن را جایز میولی زن و اقوام او از کسی تقلید می  

ای در او، بنا بر این چارهج: چون در فرض سؤال امر دائر است بین مرگ حتمی طفل به تنهایی و بین مرگ حتمی طفل و ما

جز این نیست که الاقل زندگی مادر با سقط جنین نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از این 

ای عمل شود که قتل طفل مستند به کسی نشودگونهکار منع کند، ولی واجب است تا حد امکان به . 

به شبهه توسط فرد غیرمسلمان و یا با زنا منعقد شده، جایز است؟اش با وطی : آیا سقط جنینی که نطفه۲۱7۲س   

 .ج: جایز نیست

 تلقیح مصنوعی

: الف آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد، جایز است؟۲۱7۱س   

آید ی که از این طریق به دنیا میب بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزند

 ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟

نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز ج بر فرض که عمل مذکور فی

شود؟استثنا می  

از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شودنفسه اشکال ندارد ولی واجب است ج: الف عمل مذکور فی . 

شود ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستندب کودکی که از این طریق متولد می . 

نفسه جایز استج گفته شد که عمل مذکور فی . 
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ی است، مجبور به ها به علت عدم تخمک گذاری در زن که وجود آن برای عمل لقاح ضرور: گاهی بعضی از زوج۲۱7۸س 

شوند، آیا در دار نشدن، با مشکالت زناشویی و روحی مواجه میجدایی شده و یا به علت عدم امکان درمان بیماری و بچه

این صورت جایز است که به روش علمی از تخمک گذاری زن دیگری برای انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم 

یافته به رحم آن زن منتقل گردد؟استفاده شود و سپس نطفه لقاح   

شود ملحق به صاحب نطفه و تخمک نفسه اشکال ندارد ولی کودکی که از این طریق متولد میج: عمل مذکور هرچند فی

باشد لذا باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نسب، احتیاط بوده و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است مشکل می

 .رعایت شود

نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده و سپس به رحم او منتقل شود، اوالً  : اگر۲۱7۵س 

شود؟ و شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعی به او ملحق میآیا این عمل شرعاً جایز است؟ ثانیاً آیا کودکی که متولد می

برد؟فه ارث میآید از صاحب نطثالثاً آیا فرزندی که به دنیا می  

شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک و رحم ملحق میج: عمل مذکور فی

بردبعید نیست ولی از او ارث نمی . 

شود، از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز است؟دار نمی: آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه۲۱7۴س   

نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها : تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبی فیج

شود بلکه ملحق به اجتناب شود و به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمی

تخمک است صاحب نطفه و به زنی است که صاحب رحم و . 

: اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر آن تخمک گذاری نکند، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش ۲۱79س 
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بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین اینکه او یا زن دوم همسر دائم باشند 

 یا موقت؟

ر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم؟کدامیک از دو زن ماد ۱  

آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّی که در  ۸

 صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود، نیز جایز است؟

نعی ندارد و در این حکم، فرقی نیست بین اینکه نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی اصل عمل مذکور شرعاً ما ۲ج: 

 .دائم باشد و یکی منقطع

کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشکل است، بنا بر این باید در ترتیب آثار  ۱

 .نسب، نسبت به وی احتیاط مراعات شود

نفسه جایز استاین کار فی ۸ . 

: آیا در صورتهای زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته، جایز است؟۲۱77س   

 الف بعد از وفات شوهر ولی قبل از انقضای عدّة

 ب بعد از وفات او و بعد از انقضای عدّة

فه شوهر اولش تلقیح کند؟ و آیا در ج اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد دیگری ازدواج نماید، آیا جایز است خود را با نط

 صورت فوت شوهر دوم، جایز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور کند؟

کند که قبل از انقضای عدّة باشد یا بعد از آن و همچنین فرقی نیست بین نفسه اشکال ندارد و فرقی نمیج: این عمل فی

کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر فرقی نمی اینکه ازدواج کرده باشد یا خیر، و در صورت ازدواج هم
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 .دومش باشد یا در حال حیات او، ولی اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد

ه نگهداری طور زندهای مخصوصی بهاند در مکانتوان تخمک هایی را که در خارج از رحم بارور شده: امروزه می۲۱7۳س 

 کرد و در صورت نیاز آنها را در رحم صاحب تخمک قرار داد، آیا این کار جایز است؟

نفسه اشکال نداردج: این عمل فی . 

 تغییر جنسیّت

: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگیهای جنس مونّث را دارند و تمایالت ۲۱73س 

افتند. آیا معالجه آنان از طریق طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد میجنسی زنانه در آنان به

 انجام عمل جراحی جایز است؟

ج: عمل جرّاحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل 

ای نباشدحرام و ترتّب مفسده . 

: انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟۱۳۰۲س   

نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شودج: این کار فی . 

 تشریح میّت و پیوند اعضا

لزم : بررسی بیماریهای قلب و عروق و برگزاری سلسله مباحث راجع به آن، برای کشف مسائل جدید، مست۲۱۳۲س 

اند، تا معاینه و آزمایش بر روی آنها انجام شود، با توجه به اینکه آنان دستیابی به قلب و عروق افرادی است که از دنیا رفته
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کنند، سؤال این استها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آنها میبعد از آزمایشات و بررسی : 

لمان جایز است؟ها بر روی جسد فرد مسآیا انجام این بررسی .۲  

اند، جدا از آن جسد، جایز است؟آیا دفن قلب و عروقی که از جسد میّت برداشته شده .۱  

طور جداگانه، آیا دفن آنها همراه با جسد دیگر، جایز است؟با توجه به مشکالت دفن قلب و عروق به .۸  

ه است و یا دستیابی به اطالعاتی راجع به ج: اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که موردنیاز جامع

کند، منوط به آن باشد، تشریح جسد میّت اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از بیماری که زندگی مردم را تهدید می

ج یا اند، در صورتی که دفن آنها با جسد، حرجسد میّت مسلمان استفاده نشود و اجزایی هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده

طور جداگانه و یا با جسد میّت دیگر جایز استمحذوری نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و اال دفن آنها به . 

: آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میّت بر اثر سم مرده یا ۲۱۳۱س 

 خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر؟

کشف حقیقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد ج: اگر . 

: تشریح جنین سقط شده در تمامی مراحل عمرش، برای دستیابی به اطالعاتی در علم بافت شناسی، با توجه به ۲۱۳۸س 

 اینکه وجود درس تشریح در دانشکده پزشکی ضروری است، چه حکمی دارد؟

یدی که جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابی به اطالعاتی ج: اگر نجات جان نفس محترمی یا کشف مطالب پزشکی جد

کند، منوط به تشریح جنین سقط شده باشد، این عمل جایز است ولی راجع به یک بیماری که زندگی مردم را تهدید می

ده نشودسزاوار است که تا حد امکان از جنین سقط شده متعلّق به مسلمانان و یا کسی که محکوم به اسالم است استفا . 

: آیا استخراج قطعه پالتین از بدن میّت مسلمان از طریق تشریح جسد قبل از دفن، به علت قیمت و کمبود آن، ۲۱۳۵س 
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 جایز است؟

احترامی به میّت محسوب نشود جایز استج: استخراج پالتین در فرض سؤال، به شرطی که بی . 

مسلمانان باشند یا غیر آنها، برای دستیابی به استخوان آنان به  : آیا نبش قبور اموات اعم از اینکه در قبرستان۲۱۳۴س 

های آموزشی در دانشکده پزشکی جایز است؟منظور استفاده  

ج: نبش قبور مسلمانان برای اینکار جایز نیست مگر آنکه نیاز فوری پزشکی برای دستیابی به آنها وجود داشته باشد و 

ممکن نباشددسترسی به استخوان میّت غیرمسلمان هم  . 

برد، : آیا کاشت مو در سر برای کسی که موهای سرش سوخته است و در انظار عمومی مردم از این جهت رنج می۲۱۳9س 

 جایز است؟

نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه از موی حیوان حالل گوشت و یا موی انسان باشدج: این کار فی . 

ان از درمان وی ناامید گردند و اعالم نمایند که او بزودی از دنیا خواهد : اگر شخصی مبتال به بیماری شود و پزشک۲۱۳7س 

رفت، در این صورت آیا برداشتن اعضای حیاتی بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وی و پیوند آنها به بدن 

 شخص دیگر جایز است؟

رد، و در غیر این صورت اگر با اجازه خود او باشد ج: اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به مرگ وی شود حکم قتل او را دا

 .اشکال ندارد

: آیا استفاده از عروق و رگهای جسد شخص متوفّی برای پیوند به بدن یک فرد بیمار، جایز است؟۲۱۳۳س   

به آن  ج: اگر با اذن میّت در دوران حیاتش و یا با اذن اولیای او بعد از مردنش باشد و یا نجات جان نفس محترمی منوط

 .باشد، اشکال ندارد
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شود و در حالی که این کار غالباً ای که از بدن میّت جدا شده و به بدن انسان دیگری پیوند زده می: آیا در قرنیّه۲۱۳3س 

شود، دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار دیه هر یک از چشم و قرنیّه چقدر است؟بدون اجازه اولیاء میّت انجام می  

شود که مقدار آن پنجاه دینار است ولی اگر با رضایت و تن قرنیّه از بدن میّت مسلمان حرام است و موجب دیه میج: برداش

 .اذن میّت قبل از مرگش، برداشته شود اشکال ندارد و موجب دیه نیست

ست، آیا استفاده طوری که منجر به قطع آنها گشته اهایش زخمی شده، به: یکی از مجروحین جنگ از ناحیه بیضه۲۱3۰س 

اش برای او جایز است؟ و اگر تنها راه دستیابی به نتایج مذکور از داروهای هورمونی برای حفظ قدرت جنسی و ظاهر مردانه

دار شدن، پیوند بیضه فرد دیگری به او باشد، حکم آن چیست؟و پیدا کردن قدرت بچه  

از پیوند و التیام، جزئی از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست طوری که بعد ج: اگر پیوند بیضه به بدن او ممکن باشد به

دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلی نیست. استعمال داروهای هورمونی اشکال ندارد و همچنین از جهت قدرت بچه

اش هم اشکال نداردبرای حفظ قدرت جنسی و ظاهر مردانگی . 

اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و ای نجات جان بیماران، پزشکان به فکر افتاده: با توجه به اهمیّت پیوند کلیه بر۲۱3۲س 

کنند، آیا فروش یا اهدای کلیه یا هر طور اختیاری مبادرت به اهداء یا فروش کلیه میاین بدین معنی است که افراد زیادی به

کمی دارد؟طور اختیاری جایز است؟ این عمل هنگام ضرورت چه حعضو دیگری از بدن به  

ج: مبادرت مکلّف در هنگام حیات، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری از بدن خود برای استفاده بیماران از 

آنها در صورتی که ضرر معتنابه برای او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر 

شودضرری برای خود آن شخص نداشته باشد، واجب میگونه حرج یا آن باشد، اگر هیچ . 

های مغزی آنان شوند که بر اثر آن، همه فعالیت: بعضی از افراد دچار ضایعات مغزی غیر قابل درمان و برگشت می۲۱3۱س 
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وند، دراین شروند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نوری و فیزیکی میاز بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو می

رود و ضربان خودکار قلب مریض باقی های مذکور به وضع طبیعی کامالً از بین میگونه موارد احتمال بازگشت فعالیت

گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداکثر چند ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعی انجام میمی

شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع ر در علم پزشکی مرگ مغزی نامیده میکند، وضعیت مزبوروز ادامه پیدا می

گردد و از طرفی بیمارانی وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضای شعور و احساس و حرکتهای ارادی می

ی نجات جان بیماران دیگر جایز است؟مبتالیان به مرگ مغزی است، بنا بر این آیا استفاده از اعضای مبتال به مرگ برا  

اند برای معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع ج: اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سؤال توصیف شده

حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی 

آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد متوقف بر . 

: عالقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطالع ۲۱3۸س 

م، آیا نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کناند که آن را در وصیّتام. آنان نیز از من خواستهمسئولین رسانده

 چنین حقّی را دارم؟

ج: استفاده از اعضای میّت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان بیماری وی اشکال ندارد و وصیّت 

به این مطالب هم مانعی ندارد مگر در اعضایی که برداشتن آنها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک 

حسوب شودحرمت میّت م . 

: انجام عمل جراحی برای زیبایی چه حکمی دارد؟۲۱3۵س   

نفسه اشکال نداردج: این کار فی . 



 

383 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا معاینه عورت افراد توسط یک مؤسسه نظامی جایز است؟۲۱3۴س   

کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست مگر ج: کشف عورت دیگران و نگاه

که ضرورتی مثل رعایت قانون و یا معالجه، آن را اقتضا کندآن . 

چه « ضرورت»شود، به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک، زیاد تکرار می« ضرورت»: کلمه ۲۱39س 

 معنایی دارد و حدود آن کدام است؟

ف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت ج: مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوق

 .هم بستگی به مقدار، نیاز دارد

کردن و لمس عورت زن برای معاینه و تشخیص بیماری جایز است؟: آیا برای پزشک زن نگاه۲۱37س   

 .ج: جایز نیست مگر در موارد ضرورت

است؟ کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه، جایز: آیا لمسِ بدن زن و نگاه۲۱3۳س   

ج: درصورتی که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه کردن به آن باشد و معالجه با 

 .مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد

شته باشد، کردن پزشک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتی که معاینه آن به وسیله آینه امکان دا: نگاه۲۱33س 

 چه حکمی دارد؟

کردن مستقیم و لمس ضرورتی نداشته باشد، جایز نیستکردن با آینه ممکن باشد و نگاهج: در صورتی که نگاه . 

جنس با بیمار( هنگام گرفتن نبض )فشارخون( و چیزهای دیگری که احتیاج : اگر برای پرستار غیر مماثل )غیر هم۲۸۰۰س 

هایی که پزشک ت کردن دستکش امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون دستکشبه لمس بدن بیمار دارند، دس
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کند، جایز است؟هنگام درمان بیمار از آنها استفاده می  

ج: با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه، ضرورتی به لمس بدن مریض غیر مماثل )غیر 

ین جایز نیستهم جنس( وجود ندارد و بنا بر ا . 

: در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن ۲۸۰۲س 

 جایز است؟

کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردی شود و نگاهج: عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی

کردن باشدمانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاهکه برای درمان سوختگی و  . 

طور مطلق حرام است؟کردن افراد دیگر به عورت زن حتّی پزشک، به: آیا غیر از شوهر، نگاه۲۸۰۱س   

کردن غیر از شوهر حتّی پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و برای درمان ج: نگاه

 .بیماری

: آیا مراجعه زنان به پزشک مرد که متخصص بیماریهای زنان است در صورتی که تخصص او از پزشکان زن ۸۲۸۰س 

 بیشتر باشد و یا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، جایز است؟

مراجعه  ج: اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتی که

 .به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلی سخت باشد

: آیا انجام عمل استمنا به دستور پزشک برای آزمایش و معاینه منی جایز است؟۲۸۰۵س   

 .ج: در مقام معالجه، در صورتی که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد
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 ختنه

یا ختنه کردن واجب است؟: آ۲۸۰۴س   

باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر بیفتد، بر خود آنان ج: ختنه پسران واجب است و شرط صحّت طواف در حج و عمره می

 .واجب است که ختنه کنند

طور کامل از غالف بیرون است، آیا ختنه کردن بر او واجب است؟اش به: شخصی ختنه نکرده ولی حشفه۲۸۰9س   

ی واجب موردی نداردگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غالف که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنهج: ا . 

: آیا ختنه کردن دختران واجب است یا خیر؟۲۸۰7س   

 .ج: واجب نیست

 آموزش پزشکی

طریق لمس و نظر ای جز معاینه فرد اجنبی از : دانشجویان دانشگاه پزشکی )دختر یا پسر( برای آموزش چاره۲۸۰۳س 

ندارند و چون این معاینات جزء برنامه درسی است و برای کارآموزی و آمادگی آنان برای معالجه بیماران در آینده مورد نیاز 

شود از تشخیص بیماری افراد مریض عاجز باشند و این امر منجر به طوالنی شدن دوران است و عدم انجام آن باعث می

شود، بنا بر این آیا این معاینات جایز است یا خیر؟هی فوت آنان میبیماری افراد بیمار و گا  

 .ج: اگر از موارد ضروری برای کسب تجربه و آگاهی از نحوه درمان بیماران و نجات جان آنان باشد، اشکال ندارد

جایز باشد،  : در صورتی که هنگام ضرورت، معاینه بیمارانی که محرم نیستند، توسط دانشجویان رشته پزشکی۲۸۰3س 
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 مرجع تشخیص این ضرورت چه کسی است؟

 .ج: تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با مالحظه شرایط است

دانیم این کار برای آینده ضرورت دارد شویم و نمی: گاهی در هنگام آموزش با مسأله معاینه غیر محارم مواجه می۲۸۲۰س 

ا و وظیفه دانشجویی رشته پزشکی و یا حتّی تکلیفی از طرف استاد یا خیر؟ ولی بهر حال جزئی از روش درسی دانشگاهه

 است با توجه به این مطالب آیا انجام معاینات مزبور برای ما جایز است؟

های آموزشی و یا از تکالیف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعی برای ارتکاب امر ج: مجّرد این که معاینه پزشکی، از برنامه

شود بلکه مالک دراین زمینه فقط نیاز آموزشی برای نجات جان انسان و یا اقتضاء ضرورت نمیخالف شرع محسوب 

باشدمی . 

گیرد، بین معاینه خاطر ضرورت آموزش پزشکی وکسب تجربه و مهارت صورت می: آیا در معاینه نامحرم که به۲۸۲۲س 

یان که بعد از اتمام تحصیل برای معالجه بیماران به اعضای تناسلی و سایر اعضای بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضی از دانشجو

شوند، این کار روند، گاهی مجبور به زایمان زن و یا درمان آثار آن از قبیل خونریزی شدید میروستاها و نقاط دوردست می

ایمان کرده، چه حکمی دارد؟ بدیهی است که اگر این خونریزی و بیماریهای دیگر بسرعت درمان نشود حیات زنی که تازه ز

در خطر خواهد بود، با علم به اینکه شناخت راههای معالجه این بیماریها مستلزم کارآموزی در هنگام تحصیل علم پزشکی 

باشد؟می  

ج: هنگام ضرورت فرقی، بین حکم معاینه اعضای تناسلی و غیر آنها نیست و مالک کلی، احتیاج به تمرین و فراگیری علم 

باشد و در این موارد باید به مقدار ضرورت اکتفا شودانسان میپزشکی برای نجات جان  . 

کردن : غالباً در معاینه اعضای تناسلی اعم از اینکه توسط فرد مماثل صورت بگیرد یا خیر، احکام شرعی مانند نگاه۲۸۲۱س 
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ها از آنان تبعیت شود و چون ما برای فراگیری چگونگی تشخیص بیماریپزشک یا دانشجو از طریق آینه، رعایت نمی

کنیم، وظیفه ما چیست؟می  

نفسه حرام هستند، در مواردی که یادگرفتن این علم و شناخت ج: تحصیل و فراگیری علم پزشکی از طریق معایناتی که فی

ت راههای درمان بیماریها متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد، مشروط بر اینکه دانشجو اطمینان داشته باشد که توانایی نجا

آید و همچنین مطمئن باشد که در آینده در جان انسانها در آینده متوقف بر اطالعاتی است که از این طریق بدست می

 .معرض مراجعه بیماران بوده و مسئولیت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت

صورت نیمه عریان ه درسی ما بهکردن به عکس مردان و زنان غیرمسلمان که در کتابهای اختصاصی رشت: آیا نگاه۲۸۲۸س 

 وجود دارد جایز است؟

 .ج: اگر به قصد ریبه نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد

های مختلفی را از اعضای تناسلی بدن به قصد : دانشجویان رشته پزشکی در خالل تحصیل، عکسها و فیلم۲۸۲۵س 

ل جایز است یا خیر؟ دیدن عورت غیر مماثل چه حکمی دارد؟بینند، آیا این عمآموزش می  

نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود ها و تصاویر فیکردن به فیلمج: نگاه

ن هم خالی از نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غیر مماثل و لمس آن است و نگاه به فیلم یا عکس عورت دیگرا

 .اشکال نیست

: زن در هنگام وضع حمل چه تکلیفی دارد؟ و زنان پرستار که به زنهای دیگر در هنگام وضع حمل کمک ۲۸۲۴س 

کردن به آن چه تکلیفی دارند؟کنند، نسبت به کشف عورت و نگاهمی  

ل نگاه کنند و همچنین پزشک هم باید ج: جایز نیست زنان پرستار عمداً و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حم
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کردن و لمس بدن زنی که بیمار است، تا زمانی که اضطرار پیدا نکرده، خودداری کند و بر زنان واجب است که در از نگاه

 .صورت توجه و توانایی، بدن خود را بپوشانند و یا از کس دیگری بخواهند این کار را انجام دهد

انشگاهی، برای آموزش از دستگاههای تناسلی مصنوعی که از مواد پالستیکی ساخته : در خالل تحصیالت د۲۸۲9س 

کردن و لمس آنها چه حکمی دارد؟کنند، نگاهاند استفاده میشده  

کردن و لمس آنها اشکال ندارد مگر آنکه به قصد ریبه بوده و یا ج: آلت و عورت مصنوعی حکم عورت واقعی را ندارد و نگاه

هوت گرددموجب تحریک ش . 

: مباحث من راجع به تحقیقاتی است که در محافل علمی غرب راجع به تسکین درد از طریق معالجه با موسیقی، ۲۸۲7س 

معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طریق الکتریسیته مطرح است و مباحث آنان در این زمینه 

به این تحقیقات جایز است؟ نتیجه هم داده است، آیا شرعاً مبادرت  

ج: تحقیق راجع به امور مذکور و آزمایش مقدار تأثیر آنها در درمان بیماریها شرعاً اشکال ندارد به شرطی که مستلزم ارتکاب 

 .اعمالی که شرعاً حرام هستند نباشد

ه کنند؟: آیا در صورتی که آموزش اقتضا کند، جایز است زنان پرستار به عورت زن دیگر نگا۲۸۲۳س   

ج: اگر درمان بیماریها و یا نجات نفس محترمی متوقف بر درسی باشد که یاد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت دیگران 

 .است، اشکال ندارد

 تعلیم و تعلّم و آداب آن
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شود؟: آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد ابتالی خود گناهکار محسوب می۲۸۲3س   

تن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، گناهکار استج: در صورتی که یاد نگرف . 

: بعد از آن که طلبه علوم دینی مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکمیل تحصیالت تا رسیدن به مرحله ۲۸۱۰س 

 اجتهاد دید، آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینی است یا خیر؟

شود نفسه فضیلت بزرگی محسوب میو استمرار آن تا رسیدن به درجه اجتهاد، فیج: شکی نیست که تحصیل علوم دینی 

شودولی مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عینی آن نمی . 

: راههای تحصیل یقین به اصول دین کدام است؟۲۸۱۲س   

سب تفاوت مراتب درک مکلّفین، برهانها و دالیل آید، نهایت امر اینکه به حج: یقین غالباً با براهین و ادلّه عقلی بدست می

شوند و بهر حال اگر برای شخصی یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافی استهم متفاوت می . 

: سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟۲۸۱۱س   

کند شجو تا وقتی که از مزایای مخصوص دانشجویی استفاده میج: تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است و دان

های درسی مخصوص دانشجویان متابعت کند و اال استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره باید از برنامه

 .برای او جایز نیست

ز مسائل مربوط به قرض ربوی و : در خالل بعضی از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضی ا۲۸۱۸س 

پردازد، تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه مقایسه راههای تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن می

 حکمی دارد؟

 .ج: مجرّد تدریس و بررسیِ مسائل قرض ربوی، حرام نیست
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اسالمی باید اتّخاذ کنند کدام است؟ چه  : روش صحیحی که متخصّصین متعهّد برای آموزش دیگران در جمهوری۲۸۱۵س 

 کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فنّی و تکنیکی حساس در ادارات هستند؟

ج: فراگیری هر علمی برای هر شخصی، اگر برای یک غرض عقالیی مشروعی باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، 

اسالمی ضوابط و مقرّرات خاصی راجع به تعلیم و تعلّم آنها وضع کرده بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتی که دولت 

 .است

های علمیه دینیّه جایز است؟: آیا تدریس و تحصیل فلسفه در حوزه۲۸۱۴س   

شود اشکال ندارد و اش نمیج: یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی

ز موارد واجب استبلکه در بعضی ا . 

: خرید و فروش کتابهای گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟۲۸۱9س   

ج: خرید و فروش و نگهداری کتابهای گمراه کننده جایز نیست مگر برای پاسخگویی و ردّ مطالب آن برای کسی که قدرت 

 .علمی این کار را داشته باشد

ای باشد، چه ی خیالی راجع به زندگی حیوانات و مردم، در صورتی که دارای فایدهها: آموزش و حکایت قصه۲۸۱7س 

 حکمی دارد؟

 .ج: اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخیّلی است، اشکال ندارد

ای که باعث اختالط با زنانی که بدون پوشش برای تحصیل در آنجا حضور دارند : ورود به دانشگاه یا دانشکده۲۸۱۳س 

شود، چه حکمی دارد؟می  

ج: وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولی بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان 
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 .هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و همچنین از اختالط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمایند

گرفتن رانندگی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص تعلیم رانندگی، با علم به این که آن : آیا برای زن، یاد ۲۸۱3س 

کند، جایز است؟زن حجاب و عفاف شرعی خود را حفظ می  

ج: آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در 

شکال ندارد، ولی درعین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است مفاسد همراه باشد، ا

 .که آموزش رانندگی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد

: جوانانی که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و مالقات دارند و به حکم ۲۸۸۰س 

کنند که گاهی بعضی از صحبتها با خنده و درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو میالسی و همکهم

 شوخی همراه است که البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است؟

شد، اشکال ندارد، و اال جایز ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد با

 .نیست

های علمی برای اسالم و مسلمین مفیدتر است؟: امروزه کدامیک از تخصص۲۸۸۲س   

ی تخصصهای علمی مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است ج: شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاهها به همه

ا ربط بنیاز شوند و تشخیص مفیدترین آنها با مسئولین ذیم و مسلمین بیخصوص دشمنان اسالاهتمام بورزند تا از اجانب به

باشددرنظر گرفتن شرایط موجود می . 

: آگاه شدن از کتابهای گمراه کننده و کتابهای ادیان دیگر برای شناخت دین و عقاید آنها به قصد افزایش معرفت ۲۸۸۱س 

 و اطالعات چه حکمی دارد؟
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این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطالعات، مشکل است، البته خواندن آنها برای کسی که ج: حکم به جواز خواندن 

قدرت شناخت و تشخیص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آنها جایز است به شرطی که به خود مطمئن باشد که از 

شودحق منحرف نمی . 

شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از عقائد فاسد در آنها تدریس می هایی که بعضی از: فرستادن فرزندان به مدرسه۲۸۸۸س 

 آن افکار، چه حکمی دارد؟

ج: اگر خوفی نسبت به عقاید دینی آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و 

کننده دوری کنند، اشکال نداردفاسد و گمراه . 

خواند و عالقه شدیدی به فراگیری علوم جویی به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکی درس می: دانش۲۸۸۵س 

تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی دینی دارد، آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای او واجب است یا اینکه می

 بپردازد؟

ای وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود و آن ولی در اینجا نکتهج: دانشجو در انتخاب رشته تحصیلیِ خود آزاد است 

اینکه اگر فراگیری علوم دینی به خاطر توانایی خدمت به جامعه اسالمی اهمیّت دارد، تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد 

ت زیادی برخوردار استآمادگی برای ارائه خدمات پزشکی به امّت اسالمی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیّ . 

آموز حق آموزان دیگر به شدّت تنبیه کرده است آیا آن دانش: معلّمی دانش آموزی را در کالس در برابر دانش۲۸۸۴س 

 مقابله به مثل را دارد یا خیر؟

است که حرمت  ای که شایسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجبگونهآموز حق مقابله و پاسخگویی بهج: دانش
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تواند از راههای قانونی اقدام نماید، همانگونه که بر معلّم هم واجب معلم را حفظ نموده و نظم کالس را رعایت کند و می

هایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسالمی را رعایت نمایدآموز را در برابر همکالسیاست احترام دانش . 

 حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری

شوند، بدون اجازه هایی که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهوری اسالمی چاپ میدید چاپ کتابها و مقاله: تج۲۸۸9س 

 ناشران آنها چه حکمی دارد؟

اند و یا تصویربرداری به طریق افست از آنها، ج: مسأله تجدید چاپ کتابهایی که در خارج از جمهوری اسالمی منتشر شده

ه راجع به آنها بین جمهوری اسالمی ایران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا کتابهایی که در تابع قراردادهایی است ک

شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شودداخل چاپ می . 

ا در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در : آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنری مبلغی ر۲۸۸7س 

اند، تقاضا نمایند؟مقابل تالش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده  

خواهند، دریافت ج: آنان حق دارند در برابر واگذاری نسخه اوّل یا اصلی اثر علمی و هنری خود به ناشر، از وی هر مبلغی می

 .نمایند

ف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقّی را : اگر مؤل۲۸۸۳س 

تواند در چاپهای بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه نسبت به چاپهای بعدی شرط کند، آیا می

 حکمی دارد؟

تحویل نسخه اول، دریافت مبلغی را در چاپهای بعدی شرط کرده باشد یا  ج: در صورتی که در ضمن قرارداد منعقده برای
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 .قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است

: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزی درمورد چاپهای بعدی ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون ۲۸۸3س 

ازه مجدّد و پرداخت مبلغی به آنان مبادرت به تجدید چاپ نماید؟کسب اج  

ج: اگر قراردادی که در مورد اجازه چاپ بین آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط این است که حق مؤلف 

 .رعایت شود و برای چاپهای بعدی هم از او اجازه گرفته شود

ر یا فوت و مانند آن غایب شود درباره تجدید چاپ از چه کسی باید کسب : در صورتی که مصنف به علت سف۲۸۵۰س 

 اجازه شود و چه کسی باید پول را دریافت کند؟

 .ج: در این مورد باید به وکیل مصنف یا ولیّ شرعی او و یا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود

، جایز است؟«وق چاپ برای مؤلف محفوظ استحق»: آیا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت ۲۸۵۲س   

 .ج: احوط این است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان برای تجدید چاپ، رعایت شود

نوشته شده، آیا در این صورت « حقوق تکثیر محفوظ است»: بر روی بعضی از نوارهای قرآن و تواشیح عبارت ۲۸۵۱س 

ر اختیار دیگران قرار داد؟جایز است آنها را تکثیر نموده و د  

برداری از آنها اجازه گرفته شودج: احوط این است که از ناشر اصلی برای تکثیر نوارها و نسخه . 

برداری از نوارهای کامپیوتری: آیا نسخه۲۸۵۸س   (Disk)  جایز است؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایی

شود؟ و با علم به اینکه بعضی از دیسکهای کامپیوتری با نوارهای بیگانه هم میاند یا شامل است که در ایران تدوین شده

بها هستند؟توجه به اهمیّت محتوای آنها، بسیار گران  

برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از ج: احوط این است که در نسخه
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شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد استطریق کسب اجازه از آنان رعایت  . 

طوری که دیگران حق نامگذاری : آیا عناوین و نامهای تجاری فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست به۲۸۵۵س 

ی اش دارد آیا فرد دیگرفروشگاهها و شرکتهای خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردی فروشگاهی به نام خانوادگی

های دیگر حق نامگذاری از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذاری کند؟ و آیا فردی از خانواده

 فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

ج: اگر نامهای تجاری فروشگاهها و شرکتها از طرف دولت براساس قوانین جاری کشور به کسی اعطاء شود که زودتر از 

های دولتی ثبت شود، در این ت رسمی خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پروندهدیگران درخواس

صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسی که نام مذکور به اسم او و برای فروشگاه یا شرکت او 

صورت مذکور راد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر بهکند که آن افثبت شده جایز نیست و دراین حکم فرقی نمی

 .نباشد استفاده دیگران از این نامها و عناوین اشکال ندارد

گیرند مراجعه کرده و درخواست هایی که فتوکپی و زیراکس از اوراق و کتابها می: بعضی از اشخاص به مغازه۲۸۵۴س 

دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق صاحب مغازه که از مؤمنین است تشخیص مینمایند و تصویر برداری از آنها را می

باشد آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویربرداری کند و آیا اگر بداند که برای همه مؤمنین سودمند می

آید؟صاحب کتاب راضی به این کار نیست در حکم تفاوتی بوجود می  

ه شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصویربرداری نکندج: احوط این است ک . 

ها اجاره کرده و در صورتی که کامالً مورد پسند آنان باشد، : بعضی از مؤمنین نوارهای ویدئویی را از ویدئو کلوپ۲۸۵9س 

صاحب مغازه مبادرت به ضبط و به این دلیل که حقوق چاپ نزد بسیاری از علما غیر محفوظ است، بدون کسب اجازه از 
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کنند، آیا این کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردی اقدام به ضبط یا تکثیر آن نماید، آیا باید اآلن تکثیر آن می

 صاحب مغازه را از کار خود مطلع نماید یا اینکه پاک کردن محتوای نوار تکثیر شده کافی است؟

ار بدون اجازه صاحب آن است، ولی اگر بدون اجازه مبادرت به این کار کرد، محو کردن برداری از نوج: احوط ترک نسخه

 .محتوای نوار کافی است

 تجارت با غیر مسلمان

: آیا وارد کردن کاالهای اسرائیلی و ترویج آنها جایز است؟ در صورتی که این کار هرچند بر اثر اضطرار صورت ۲۸۵7س 

ت؟بگیرد، آیا فروش آنها جایز اس  

ج: باید از معامالتی که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسالم و مسلمین است، خودداری شود و وارد کردن و ترویج 

کاالهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می برند، برای هیچکس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن 

م و مسلمین دارد جایز نیستکاالها به خاطر مفاسد و ضررهایی که برای اسال . 

: آیا وارد کردن کاالهای اسرائیلی توسط تجار و ترویج آن در کشوری که تحریم اقتصادی اسرائیل را لغو کرده، ۲۸۵۳س 

 جایز است؟

شود، خودداری ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کاالهایی که دولت حقیر اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع می

دکنن . 

رسند، جایز است؟: آیا برای مسلمانان خرید کاالهای اسرائیلی که در سرزمین اسالمی به فروش می۲۸۵3س   

ها که با ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کاالهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست
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ندشود، اجتناب کناسالم و مسلمین در حال جنگ هستند، می . 

: آیا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسالمی جایز است؟ و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از ۲۸۴۰س 

 این دفاتر جایز است؟

ج: این کار به دلیل ضررهایی که برای اسالم و مسلمین دارد، جایز نیست و همچنین مبادرت به انجام اعمالی که نقض 

لتِ دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود، برای هیچکس جایز نیستتحریم مسلمانان علیه دو . 

: آیا خرید تولیدات شرکتهای یهودی یا امریکایی یا کانادایی با وجود این احتمال که شرکتهای مزبور به تقویت ۲۸۴۲س 

پردازند، جایز است؟دولت اسرائیل می  

اصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسالم و مسلمین ج: اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غ

روند، خرید و فروش آنها برای هیچکس جایز نیست و اال اشکال نداردبکار می . 

: اگر کاالهای اسرائیلی وارد کشورهای اسالمی شود، آیا جایز است تاجران بخشی از آنها را خریده و به مردم ۲۸۴۱س 

د؟بفروشند و آنها را ترویج کنن  

 .ج: این کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جایز نیست

: اگر کاالهای اسرائیلی در فروشگاههای عمومی یک کشور اسالمی عرضه شود، آیا خرید آنها توسط مسلمانان در ۲۸۴۸س 

، جایز است؟اند، امکان داشته باشدصورتیکه تهیه کاالهای غیر اسرائیلی مورد نیاز که از کشورهای دیگر وارد شده  

ها که ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کاالهایی که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیست

شود، اجتناب کنندمحارب با اسالم و مسلمین هستند، می . 

مثل ترکیه، قبرس و غیره : اگر بدانیم که کاالهای اسرائیلی بعد از تغییر گواهی مبدأ از طریق کشورهای دیگری ۲۸۴۵س 
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دانند که اگر مسلمانان بدانند که شوند تا خریداران مسلمان گمان کنند که آنها غیر اسرائیلی هستند، زیرا میمجدّداً صادر می

کنند، دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟آنها ساخت اسرائیل هستند، از خرید آنها خودداری می  

رویج و استفاده از آن کاالها خودداری نمایندج: مسلمانان باید از خرید و ت . 

: خرید و فروش کاالهای امریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه ۲۸۴۴س 

شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جاری است؟وانگلستان هم می  

ای غیراسالمی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن ج: اگر خرید کاالهای وارداتی از کشوره

های اسالمی یا مسلمین در سرتاسر عالم، اسالم و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین

اب کنند، بدون اینکه فرقی بین کاالیی با تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتن

کاالی دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسالم و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم 

 .اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد

رسد و باعث استحکام و کافر میکنند که سود آنها به دولتهای ها و مؤسساتی کار می: کسانی که در کارخانه۲۸۴9س 

شود، چه تکلیفی دارند؟تقویت آنها می  

رسد، نفسه اشکال ندارد هرچند از اموری باشد که درآمد آن به دولت غیراسالمی میج: کسب درآمد با کارهای مشروع فی

ن جنگ استفاده کندمگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با اسالم و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در ای . 

 کار کردن در دولت ظالم
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: آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسالمی جایز است؟۲۸۴7س   

نفسه جایز باشدج: جواز آن منوط بر این است که خود آن وظیفه فی . 

کسانی کند و مسئولیت او امضای پرونده : فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار می۲۸۴۳س 

اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده

گیرد چه حکمی ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آیا این کار برای او جایز است؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت می

 دارد؟

اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانین توسط دولت غیراسالمی برای نظم جامعه وضع شده ج: رعایت مقرّراتی که

 .وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حالل، اشکال ندارد

ز که مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را بدست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جای: بعد از آن۲۸۴3س 

کار شود؟های دولتی مثل شهرداری و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول بهاست در اداره  

 .ج: اگر فسادی بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد

واجب باشد؟: آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از او ۲۸9۰س   

الشرایط چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد منصوب نشده باشد متصدّی امر قضا و ج: جایز نیست غیر از مجتهد جامع

باشد، مگر در حال فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمی

 .ضرورت

 لباس شهرت و احکام پوشش
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: معیار لباس شهرت چیست؟۲۸9۲س   

ج: لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر 

شودطوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما میمناسب نیست، به . 

شود، چه حکمی دارد؟ه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد می: صدایی که هنگام را۲۸9۱س   

نفسه اشکال نداردج: تا زمانی که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، فی . 

توانند لباسی که رنگ آن مایل به آبی پررنگ است بپوشند؟: آیا دختران می۲۸9۸س   

ه جلب توجه دیگران و ترتّب مفسده نشودنفسه اشکال ندارد به شرطی که منجر بج: فی . 

های بدن دهد و یا پوشیدن لباسهای تنگی که برجستگیهای بدن آنان را نشان می: آیا برای زنان پوشیدن لباس۲۸9۵س 

 نما و عریان در عروسیها و مانند آن جایز است؟

ل ندارد در غیر این صورت جایز نیستج: اگر از نگاه مردان اجنبی و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکا . 

: آیا پوشیدن کفش سیاه برّاق توسط زن مؤمن جایز است؟۲۸9۴س   

نما شدن او شودکه رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و یا انگشتج: اشکال ندارد مگر آن . 

را انتخاب کنند؟: آیا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پیراهن فقط رنگ سیاه ۲۸99س   

 .ج: حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کیفیت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بیان شد

ای باشد که توجه دیگران را بخود جلب کند و یا باعث تهییج شهوت گونه: آیا جایز است حجاب و لباس زن به۲۸97س 

ای انتخاب کند که گونهخود جلب کند و یا پارچه و رنگ جوراب را بهشود مثالً طوری چادر سر کند که توجه دیگران را به 

 شهوت برانگیز باشد؟
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ج: پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل و یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام 

 .گردد، جایز نیست

برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف،  : آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و۲۸9۳س 

 جایز است؟

 .ج: تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد

های زنانه داخلی توسط مردان چه حکمی دارد؟: فروش لباس۲۸93س   

 .ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخالقی واجتماعی نباشد، اشکال ندارد

: آیا بافندگی و خرید و فروش جوراب نازک شرعاً جایز است؟۰۲۸7س   

 .ج: اگر تولید و خرید و فروش آن به قصد پوشیدن زنان در برابر مردان اجنبی نباشد، اشکال ندارد

های اند با رعایت موازین شرعی و آداب اخالقی، در فروشگاههای لباس: آیا جایز است افرادی که ازدواج نکرده۲۸7۲س 

نه و وسایل آرایش کار کنند؟زنا  

ج: جواز کارکردن و کسب درآمد حالل شرعاً مختص گروه خاصی از مردم نیست، بلکه هر کس که موازین و آداب اسالمی 

را رعایت کند حق آن را دارد، ولی اگر برای دادن پروانه تجاری یا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهای مسئول به خاطر 

ی برای بعضی از مشاغل شرایط خاصی وضع شده باشد باید مراعات شودرعایت مصالح عموم . 

: انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمی دارد؟۲۸7۱س   

ج: اگر زنجیر از طال باشد و یا از چیزهایی باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن برای مردان جایز 

 .نیست
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 تقلید از فرهنگ غربی

ر و ترویج فرهنگ آنانتشبّه به کفّا  

ها ترویج هایی که بر روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، جایز است و آیا این لباس: آیا پوشیدن لباس۲۸7۸س 

شوند؟فرهنگ غربی محسوب می  

ا فرهنگ نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه ترویج فرهنگ غربیِ معارض بج: اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند پوشیدن آنها فی

شود یا خیر، موکول به نظر عرف استاسالمی محسوب می . 

های خارجی و خرید و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با : امروزه وارد کردن لباس۲۸7۵س 

 توجه به افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقالب اسالمی، این کار چه حکمی دارد؟

اند، اشکال ندارد، ولی آنچه که ش واستفاده از آنها به مجرّد اینکه از کشورهای غیراسالمی وارد شدهج: واردات و خرید وفرو

پوشیدن آن با عفّت و اخالق اسالمی منافات داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربی که دشمن فرهنگ اسالمی است، 

مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از  شود، واردات و خرید وفروش و پوشیدن آن جایز نیست و دراینمحسوب می

 .آن جلوگیری کنند

: تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟۲۸7۴س   

ج: معیارهای حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشمنان اسالم و ترویج فرهنگ آنهاست و این موضوع با توجه به کشورها 

باشدکند و این امر مختص به غرب هم نمیمی و زمانها و اشخاص مختلف، فرق . 

: آیا جایز است مربّیان مدارس موهای دانش آموزانی را که موهای سر خود را به شکلهای غربی که مخالف آداب ۲۸79س 
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دارد؟ و ای نکنند، بتراشند؟ با علم به اینکه راهنمایی و نصیحت آنان فایدهاسالمی و تشبه به کفّار است، اصالح و آرایش می

دهند، وظیفه ما چیست؟کنند ولی پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت میآنان ظواهر اسالمی را در مدرسه رعایت می  

ج: تراشیدن موی سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضی از کارهای 

های پدرانه نمایند و در صورت ب ندارد، بهتر است آنان را نصیحت و راهنماییدانش آموزان با آداب و فرهنگ اسالمی تناس

نیاز اولیای آنان را برای کمک به حل مشکل، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و 

 .پرورش، الزم است

: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟۲۸77س   

نفسه اند، ازاین جهت که ساخت دشمنان اسالم است، فییی که توسط دولتهای استعماری تولید شدههاج: پوشیدن لباس

اشکال ندارد، ولی اگر این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسالمی دشمن باشد و یا باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و 

تصادی به دولت اسالمی گردد، دارای اشکال است و حتّی های اسالمی شود و یا منجر به وارد شدن ضرر اقاستثمار سرزمین

 .در بعضی از موارد جایز نیست

ها و ادارات : آیا برای زنان، شرکت در مراسم استقبال و خوش آمد گویی و تقدیم دسته گل که توسّط وزارت خانه۲۸7۳س 

نان را در این مراسم، این گونه توجیه کنیم شود، جایز است و آیا صحیح است که شرکت آدولتی و غیر آنها، ترتیب داده می

 که هدف ما نشان دادن حرّیت و احترام زن در جوامع اسالمی است؟

ج: دعوت از زنان برای مشارکت در مراسم استقبال و خوش آمد گویی به مهمانان خارجی وجهی ندارد و در صورتی که 

 .موجب فساد و ترویج فرهنگ غیراسالمی شود، جایز نیست

: پوشیدن کروات چه حکمی دارد؟73۲۸س   
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طوری که پوشیدن شوند بههایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب میطور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباسج: به

 .آنها منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربی شود جایز نیست

طور ضمنی ر قبیح و مبتذل نیستند ولی بهطور آشکار مشتمل بر امو: فروش کلیه عکسها و کتابها و مجالتی که به۲۸۳۰س 

خصوص در بین جوانان می شوند، چه حکمی دارد؟باعث ایجاد جوّ فرهنگی فاسد و غیر اسالمی به  

ج: خرید و فروش و ترویج اموری از این قبیل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پیدایش جوّ فرهنگی فاسدی 

ب است از آنها اجتناب شودمی شوند، جایز نیست و واج . 

: امروزه وظیفه زنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه اسالمی ما چیست؟۲۸۳۲س   

هایی است که پوشیدن آنها تقلید از ج: یکی از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسالمی و ترویج آن و پرهیز از لباس

شودفرهنگ دشمن محسوب می . 

گیرند، آیا این کار اشکال ندارد؟نان عیدهای مسیحیان را جشن می: بعضی از مسلما۲۸۳۱س   

السالم( اشکال نداردج: جشن گرفتن میالد حضرت عیسی مسیح )علی نبیّنا وآله وعلیه . 

: آیا پوشیدن لباسی که تبلیغ و تشویق شراب روی آن وجود دارد، جایز است؟۲۸۳۸س   

 .ج: جایز نیست

 مهاجرت و پناهندگی سیاسی

: پناهندگی سیاسی به کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ آیا جعل داستان غیرواقعی برای دستیابی به پناهندگی ۳۵۲۸س 

 سیاسی، جایز است؟
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نفسه اشکال ندارد. ولی برای ای بر آن مترتّب نشود، فیج: پناهندگی سیاسی به دولت غیر مسلمان تا زمانی که مفسده

چیزی که واقعیت ندارد، جایز نیست دستیابی به آن، توسل به دروغ و جعل . 

: آیا برای یک شخص مسلمان مهاجرت به کشورهای غیر اسالمی جایز است؟۲۸۳۴س   

ج: اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعایت احتیاط و مواظبت 

د مبادرت به دفاع از اسالم و مسلمین نمایدنسبت به دین ومذهب به مقداری که توانایی دار . 

اند، به دلیل اینکه بر اثر خُوف از خانواده : آیا مهاجرت به سرزمین اسالم بر زنانی که در سرزمین کفر اسالم آورده۲۸۳9س 

توانند اسالم خود را آشکار کنند، واجب است؟و جامعه نمی  

ان حَرَج داشته باشد واجب نیست، ولی واجب است تا حد امکان نسبت ج: در صورتی که مهاجرت به سرزمین اسالم برای آن

 .به نماز و روزه و سایر واجبات مراقبت نمایند

دادن به نوارهای مبتذل موسیقی و غیره در آن : زندگی در کشوری که اسباب معصیت مانند برهنگی و گوش۲۸۳7س 

کلیف رسیده چه حکمی دارد؟فراهم است، چه حکمی دارد؟ کسی که در آنجا تازه به سن ت  

نفسه اشکال ندارد، ولی باید از اموری که از نظر شرعی بر او حرام هستند اجتناب کند و اگر ج: اقامت و زندگی آنها، فی

تواند باید به کشورهای اسالمی مسافرت نمایدنمی . 

 تجسّس و خبرچینی و افشاء اسرار

وال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام : تعدادی گزارش کتبی راجع به اختالس ام۲۸۳۳س 

تحقیقات در مورد این اتهام، صحّت بعضی از آن گزارشها برای ما آشکار شده است. ولی هنگام تحقیق از فرد متهم خود او 

شود، بین رفتن آبروی شخص میکند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به اینکه باعث از همه اتهامات را انکار می
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 جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصی که ازاین مسأله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟

المال و اموال دولتی است از اختالس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر ج: اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت

کلّف است برای احقاق حق، اطّالعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی م

المال محسوب دهد و ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوّزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت

شان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا اینمی

 .مطلب، اقدام نمایند

: مشاهده می کنیم که بعضی از مطبوعات اخباری از قبیل دستگیری سارقین، کالهبرداران، گروههای رشوه ۲۸۳3س 

های پکنند و همچنین گروههای فساد و ابتذال و کلوگیرنده در ادارات و افرادی که اقدام به انجام اعمال منافی عفت می

شود؟کنند، آیا چاپ و نشر این قبیل اخبار، به نوعی اشاعه فحشا محسوب نمیشبانه را چاپ می  

شودج: مجرّد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمی . 

ولین کنند به مسئهایی از منکراتی را که مشاهده می: آیا جایز است دانشجویان یکی از مراکز آموزشی گزارش۲۸3۰س 

 فرهنگی ارائه دهند تا از ارتکاب آنها جلوگیری شود؟

ج: اگر گزارشها راجع به امور علنی باشد و عنوان تجسّس و غیبت بر آنها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتی که 

 .جزء مقدمات نهی از منکر باشد واجب است

برابر مردم جایز است؟: آیا بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در ۲۸3۲س   

ج: گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و 

گردد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد بلکه اگر موجب فتنه حتّی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب می
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دولت اسالمی شود حرام استو فساد و تضعیف  . 

خصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها : تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم به۲۸3۱س 

 شود چه حکمی دارد؟

شد، ج: این قبیل اعمال از نظر شرعی حرام هستند و در صورتی که خسارت وارده به دلیل خبرچینی از مؤمنین نزد ظالم با

گرددموجب ضمان می . 

: آیا تجسّس در امور شخصی و غیر شخصی مؤمنین به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که از آنان ۲۸3۸س 

ارتکاب حرام یا ترک معروف مشاهده شود، جایز است؟ اشخاصی که برای کشف تخلفات مردم تجسّس می کنند با اینکه 

حکمی دارند؟مکلف به این کار نیستند، چه   

ج: مبادرت به امر بررسی و تحقیق قانونی نسبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توّسط مأموران رسمی تفحّص و تحقیق 

در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد ولی تجسس در کار دیگران و یا تحقیق در اعمال و رفتار کارمندان برای 

حدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران هم جایز نیست کشف اسرار آنان در خارج از . 

: آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سرّی در برابر مردم جایز است؟۲۸3۵س   

ج: کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد دیگر هم باشد و یا موجب ترتّب 

 .مفسده شود جایز نیست

پزشکان غالباً برای دستیابی به علل بیماری و راههای درمان آن سؤاالتی راجع به امور شخصی و خانوادگی : روان۲۸3۴ س

کنند، آیا برای بیمار پاسخ دادن به آن سؤاالت جایز است؟بیمار از او می  

ال نداردای بر آن مترتّب نشود و غیبت و اهانت به شخص دیگری هم محسوب نشود، اشکج:اگر مفسده . 
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: گاهی بعضی از نیروهای امنیتی ورود به بعضی از مراکز و نفوذ در گروهها را برای کشف مراکز فحشا و ۲۸39س 

کنند، این کار از نظر دانند، همانگونه که روشهای تجسّس و تحقیق نیز همین را اقتضا میگروههای تروریستی ضروری می

 شرعی چه حکمی دارد؟

ول مربوطه و با التزام به رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل ج: اگر با اجازه مسئ

 .حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولین نیز واجب است که بر کار آنان از این جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند

کنند، ودها و ضعفهایی که در جمهوری اسالمی وجود دارد، میای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمب: عدّه۲۸37س 

دادن به این سخنان و حکایتها چه حکمی دارد؟گوش  

شدن چهره جمهوری اسالمی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است، شود ج: واضح است هر عملی که موجب بدنام

خنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسالمی باشد جایز نیستبه نفع اسالم و مسلمین نیست. بنا بر این، اگر این س . 

 مصرف دخانیات و مواد مخدّر

های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟: استعمال دخانیات در اداره۲۸3۳س   

ان ج: اگر بر خالف مقرّرات داخلی ادارات و اماکن عمومی باشد و یا موجب اذیت و ناراحتی دیگران و یا ضرر رساندن به آن

 .شود، جایز نیست

: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچی مواد مخدّر نیز هست، آیا بر من واجب است او را به مقامات ۲۸33س 

 رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟

از قاچاق و فروش و توزیع مواد  ج: بر شما نهی از منکر واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید و همچنین او را
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باره کمک کرده یا مقدمّه نهی از منکر محسوب مخدّر منع نمایید و اگر اعالم وضعیت او به مقامات مربوطه، به او در این

 .شود واجب است اعالم نمایید

: آیا استعمال انفیه جایز است؟ اعتیاد به آن چه حکمی دارد؟۲۵۰۰س   

داشته باشد استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست ایج: اگر ضرر قابل مالحظه . 

: خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمی دارد؟۲۵۰۲س   

ای برای شخص داشته باشد، استعمال و نفسه اشکال ندارد ولی اگر ضرر قابل مالحظهج: خرید و فروش واستعمال تنباکو فی

 .خرید و فروش آن جایز نیست

و آیا استعمال آن حرام است؟ : آیا حشیش پاک است؟۲۵۰۱س   

باشدج: حشیش پاک است ولی استعمال آن حرام می . 

: استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماری جوانا و... بصورت خوردن، نوشیدن، ۲۵۰۸س 

ل حمل و نقل و نگهداری کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و سایر راههای کسب درآمد با آن مث

 و قاچاق آنها چه حکمی دارد؟

ای که ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل مالحظه

ری و خرید و شود، حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهدابراستعمال آنها مترتّب می

 .فروش و غیر آن هم حرام است

طور مطلق جایز است یا : آیا معالجه و درمان بیماری با استعمال مواد مخدّر جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا به۲۵۰۵س 

 فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟
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ر باشد و این امر هم با تجویز پزشک مورد اطمینان صورت ج: اگر درمان و معالجه به نحوی متوقف بر استعمال مواد مخدّ

 .گیرد، اشکال ندارد

: کاشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کویحا و... که از آنها تریاک، هروئین، مورفین و ۲۵۰۴س 

شود چه حکمی دارد؟حشیش و کوکائین گرفته می  

باشد جایز نیستالف مقرّرات نظام جمهوری اسالمی میج: کاشت و پرورش این نوع گیاهان که بر خ . 

: آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از اینکه از مواد طبیعی باشند مثل مورفین، هروئین، حشیش و ماری جوانا، یا ۲۵۰9س 

 و غیر آن چه حکمی دارد؟ .L.S.D از مواد مصنوعی مثل

 .ج: جایز نیست

اند جایز است؟ و آیا استنشاق دود آن جایز بعضی از انواع خمر را بر روی آن پاشیده : آیا استعمال تنباکویی که۲۵۰7س 

 است؟

ای نگردد ج: اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستی و وارد شدن ضرر قابل مالحظه

 .اشکال ندارد، هرچند احوط ترک آن است

نیات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات را به مدّت چند هفته یا بیشتر ترک کند : آیا شروع به استعمال دخا۲۵۰۳س 

 آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

طور کلی استعمال دخانیات شود، متفاوت می گردد و بهج: حکم با اختالف مراتب ضرری که بر استعمال دخانیات مترتب می

داند که با شروع آن به ای برای بدن باشد، جایز نیست و اگر شخص میوجب ضرر قابل مالحظهاگر به مقداری باشد که م

باشدرسد نیز جایز نمیاین مرحله می . 
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: اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی ۲۵۰3س 

گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا المالک را دارند؟ اگر اینموال مجهولکه مالک آنها را نشناسیم، حکم ا

 وکیل عام او جایز است؟

ج: اگر انسان علم به حرام بودن عین مالی که تحصیل کرده داشته باشد، در صورتی که مالک شرعی آن را هرچند در تعداد 

اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال داند، و اال باید آن را از طرف مالک شرعیمحصوری بشناسد، واجب است آنرا به او برگر

حرام با مال حالل او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعی آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولی خمس 

 .بپردازد

 تراشیدن ریش

شود؟ها هم میآیا شامل گونه : مراد از فک پایین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست؟۲۵۲۰س   

 .ج: معیار این است که از نظر عرف، گذاشتن ریش صدق کند

: ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟۲۵۲۲س   

 .ج: حد معیّنی ندارد، بلکه معیار این است که عرفاً بر آن ریش صدق کند و بلندبودن آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد

د کردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمی دارد؟: بلن۲۵۲۱س   

نفسه اشکال نداردج: این کار فی . 

مانده را می تراشند، این کار چه حکمی دارد؟: بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقی۲۵۲۸س   

 .ج: تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد
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شود؟ق محسوب می: آیا تراشیدن ریش فس۲۵۲۵س   

شودج: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می . 

: تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا می توان آن را خیلی بلند کرد؟۲۵۲۴س   

نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن  نفسه اشکال ندارد، بله، بلندج: تراشیدن سبیل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی

 .و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است

کند، چه حکمی دارد؟تراشی برای هنرمندی که کارش آن را اقتضا می: تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش۲۵۲9س   

هنری او نیاز ضروری جامعه اسالمی  ج: اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنا بر احتیاط حرام است، ولی اگر کار

 .محسوب شود، مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد

: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومی یکی از شرکتهای تابع جمهوری اسالمی هستم، مجبور به خرید و ارائه ۲۵۲7س 

، تکلیف من چیست؟باشمها برای تراشیدن ریششان میلوازم اصالح به مهمان  

تراشی به دیگران جایز نیست مگر در مقام ضرورتج: بنا بر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش . 

: در صورتی که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن آن چه حکمی دارد؟۲۵۲۳س   

احتیاط، تراشیدن آن جایز  دهد باعث سرشکستگی نیست و بنا برج: گذاشتن ریش برای مسلمانی که به دینش اهمیّت می

 .نیست مگر در صورتی که گذاشتن ریش باعث ضرر یا حرج شود

: آیا تراشیدن ریش در صورتی که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع انسان شود جایز است؟۲۵۲3س   

ای وجود داشته باشدظهج: بر مکلّفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردی که حرج یا ضرر قابل مالح . 

: آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصالح که کاربرد اصلی آن برای اصالح ریش است ولی گاهی برای اصالح غیر ۲۵۱۰س 
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 از آن هم بکار می رود، جایز است؟

 .ج: اگر خمیر مذکور غیر از اصالح ریش منافع حالل دیگری دارد، تولید و فروش آن بدین منظور اشکال ندارد

طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند : آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهای صورت به۲۵۱۲س 

شود؟یا اینکه شامل موردی که مقداری از موهای صورت درآمده باشند هم می  

بر احتیاط حرام است ولی  کند بناطور کلی تراشیدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق میج: به

کند اشکال نداردتراشیدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمی . 

: آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حالل مخلوط ۲۵۱۱س 

ر؟شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یا خی  

ج: بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و 

مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند در تعداد 

ان صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولی مالک آن را بشناسد واجب محصوری نشناسد، واجب است آن را به فقیر

دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا است به نحوی رضایت او را به

ونه سال زیاد بیاید، پرداخت خمس آن مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤمالش از حرام پاک شود و در صورتی که مقدار باقی

 .به عنوان ادای خمس منفعت کسب، واجب است

کنند، با توجه به اینکه تراشیدن ریش : گاهی بعضی از مشتریان برای تعمیر ماشین اصالح خود به من مراجعه می۲۵۱۸س 

 از نظر شرعی حرام است، آیا انجام آن برای من جایز است؟

های دیگری هم دارد، بنا بر این اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت ور غیر از تراشیدن ریش استفادهج: از آنجا که وسیله مذک
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 .در برابر آن در صورتی که به قصد استفاده از آن برای تراشیدن ریش نباشد، اشکال ندارد

ها اعم از اینکه با نخ باشد یا با مو چین، حرام است؟: آیا اصالح موی گونه۲۵۱۵س   

ها هرچند با تراشیدن، حرام نیستالح موی گونهج: اص . 

 حضور در مجلس معصیّت

شود و از قبل معلوم است جمعی از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهای بیگانه برگزار می: گاهی مجالس جشن دسته۲۵۱۴س 

ا دارند چیست؟که مشروبات الکلی در آن مجالس وجود دارد، تکلیف شرعی دانشجویان که قصد شرکت در آن جشن ر  

شود برای هیچکس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند ج: حضور در مجالسی که در آنها شراب نوشیده می

خوریدکه شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی . 

سی که خالی از رقص نیست، عنوان : حضور در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عرو۲۵۱9س 

کند و لذا ترک آن مجلس واجب است یا اینکه حضور در آن مجلس بدون صدق می« الداخلُ فی عَملِ قومٍ فَهُو مِنهم»

 شرکت در رقص و مراسم دیگر، اشکال ندارد؟

ای نداشته در آن مفسدهای نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق کند و حضور ج: اگر مجلس به گونه

 .باشد، حضور و نشستن در آن در صورتی که عرفاً تأیید عملی که جایز نیست، محسوب نشود، اشکال ندارد

کنند چه طور جداگانه میهایی که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی به. شرکت در جشن۲: ۲۵۱7س 

 حکمی دارد؟

ایی که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی میشود، جایز است؟هآیا شرکت در عروسی .۱  
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شود، در صورتی که امر به معروف ونهی از منکر در شرکت آیا نهی از منکر در مجالسی که در آنها رقص انجام می .۸

 کنندگان تأثیری نداشته باشد، واجب است؟

 رقص مختلط زن و مرد چه حکمی دارد؟ .۵

صورت مختلط بین ر رقص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا مستلزم آن بوده و یا بهطور کلی اگج: به

کند بین اینکه در جشنهای عروسی باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس زنان و مردان اجنبی باشد، جایز نیست و فرقی نمی

ب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و یا معصیت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش دادن به موسیقی مطر

حضور در آنها تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و امّا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط 

 .است

ه نهی از : اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آنجا زن بدون حجابی حضور داشته باشد و مرد بداند ک۲۵۱۳س 

 منکر در او تأثیری ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟

 .ج: اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد، واجب است

شود جایز است؟ در صورتی که : آیا حضور در مجالس و محافلی که در آنها به نوارهای مبتذل غنا گوش داده می۲۵۱3س 

تواند از پخش نوار جلوگیری کند، حکم چیست؟آن شک داشته باشد، با توجه به این که نمی در غنا بودن  

دادن یا تأیید ج: حضور در مجلس غنا و موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه در صورتی که منجر به گوش

نفسه اشکال نداردبه آن فیدادن آن شود جایز نیست ولی در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش . 

: شرکت در مجالس و محافلی که انسان در آنها گاهی مبتال به شنیدن کالم غیر مناسبی از قبیل افترا بر مقامات ۲۵۸۰س 

شود چه حکمی دارد؟دینی یا مسئولین جمهوری اسالمی یا مؤمنین دیگر می  
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دادن به غیبت و همچنین موجب تأیید و مل حرام مانند گوشج: مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانی که مستلزم ابتال به ع

نفسه اشکال ندارد ولی نهی از منکر با وجود شرایط آن واجب استترویج منکر نباشد، فی . 

شود، طبق عادت برای پذیرایی هایی که در بعضی از کشورهای غیر اسالمی تشکیل می: در جلسات و انجمن۲۵۸۲س 

ها جایز است؟شود، آیا شرکت در این جلسات و انجمناستفاده می حاضران از مشروبات الکلی  

شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا ج: حضور در مجلسی که در آن شراب خورده می

 .شود

 دعانویسی و استخاره

: آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟۲۵۸۱س   

یا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده اشکال نداردج: دریافت  . 

اند، چه حکمی دارند؟ و آیا این کنند که در کتابهای قدیمی دعا نقل شده: دعاهایی که نویسندگان آنها ادعا می۲۵۸۸س 

 ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمی دارد؟

ر )علیهم السالم( نقل و روایت شده باشند و یا مضامین آنها حق باشد، تبرّک جستن به آنها اشکال ج: اگر دعاها از ائمه اطها

 .ندارد. همانگونه که تبرّک جستن به دعاهای مشکوک به این امید که از معصوم )علیه السالم( باشند، اشکال ندارد

: آیا عمل به استخاره واجب است؟۲۵۸۵س   

ستخاره وجود ندارد ولی بهتر است بر خالف آن عمل نشودج: الزام شرعی در عمل به ا . 

شود که در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت انجام آنها و یا در مورد : بنا بر آنچه گفته می۲۵۸۴س 
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استخاره راهی برای ای که در خالل انجام آنها ممکن است پیش بیاید، استخاره جایز است؟ و آیا مشکالت پیش بینی نشده

شود یا اینکه فقط خدا از آن آگاه است؟شناخت غیب محسوب می  

ج: استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است، اعم از اینکه تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگی 

نیست و همچنین استخاره برای آگاهی از  انجام آن. بنا بر این در کارهای خیر که در آنها حیرت وجود ندارد، استخاره الزم

باشدآینده شخص یا عمل نمی . 

: آیا در مواردی مثل تقاضای طالق یا عدم آن استخاره با قرآن صحیح است؟ و در صورتی که شخصی استخاره ۲۵۸9س 

 کند ولی طبق آن عمل نکند، حکم چیست؟

رد، بلکه در هر امر مباحی که شخص راجع به آن تردید و ج: جواز استخاره با قرآن یا تسبیح اختصاص به مورد خاصی ندا

توان استخاره گرفت و از نظر شرعی عمل به استخاره واجب طوری که قادر بر اتخاذ تصمیم نباشد، میحیرت داشته باشد به

 .نیست هرچند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند

ت ساز مانند ازدواج جایز است؟: آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرنوش۲۵۸7س   

خواهد راجع به آنها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و یا با افراد با تجربه و ج: شایسته است انسان در اموری که می

تواند استخاره کندمورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این کارها تحیّر او برطرف نشد، می . 

استخاره برای یک کار صحیح است؟: آیا چند بار ۲۵۸۳س   

ج: چون استخاره برای رفع حیرت است، بنا بر این بعد از برطرف شدن حیرت با استخاره اول، تکرار آن معنی ندارد مگر آنکه 

 .موضوع تغییر کند

آنها بین السالم( هستند با قرار دادن هایی که متضمّن معجزات امام رضا )علیهشود نوشته: گاهی مشاهده می۲۵۸3س 
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شوند و ناشر آنها هم در زیر آنها های کتابهای زیارت که در زیارتگاهها و مساجد وجود دارند، در بین مردم توزیع میصفحه

ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنویسد و در بین مردم توزیع کند تا به نوشته است که هر کس آن معجزه

خواند، واجب است که به درخواست ناشر عمل ب صحیح است؟ و آیا بر کسی که آنها را میحاجت خود برسد، آیا این مطل

 نماید؟

خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنی ج: از نظر شرعی دلیلی بر اعتبار این امور وجود ندارد و کسی هم که آنها را می

 .بر نوشتن آنها نیست

 احیاء مناسبتهای دینی

 مراسم عزاداری

خوانی به اعتبار اینکه از سنتهای قدیمی خصوص روستاها مراسم شبیهها و مساجد بیشتر مناطق به: در حسینیه۲۵۵۰ س

شود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمی دارند؟است برگزار می  

هم نباشند و با توجه به مقتضیات زمان  خوانی مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسدهج: اگر مراسم شبیه

باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولی در عین حال بهتر است که به جای آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر 

 .مصائب حسینی و مرثیه خوانی بر پا شود

های عزاداری چه مجالس و دسته : استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در۲۵۵۲س 

 حکمی دارد؟

ج: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز 
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 .نیست ولی استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد

شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است های متعددی استفاده میلَم: در بعضی از مساجد در ایام عزاداری از ع۲۵۵۱َس 

کند و حتّی با اهداف های تبلیغی خلل ایجاد میگردد و در برنامهو گاهی موجب سؤال متدینین از اصل فلسفه آنها می

 مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعی در این رابطه چیست؟

با شئونات عرفی مسجد منافات داشته باشد و یا برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند، اشکال ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد 

 .دارد

السالم( نذر کرده باشد، آیا جایز است مسئولین حسینیه از : اگر شخصی عَلَمی را برای عزاداری سیدالشهدا )علیه۲۵۵۸س 

 قبول آن خودداری کنند؟

کندناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمیج: این نذر، متولّی حسینیه و هیأت ام . 

: استفاده از عَلَم در مراسم عزاداری سیدالشهدا )علیه السالم( با قرار دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته ۲۵۵۵س 

 عزاداری چه حکمی دارد؟

نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دین شمرده شوندج: فی . 

جبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزاداری فوت شود مثالً نماز صبح قضا شود، آیا بهتر : اگر بعضی از وا۲۵۵۴س 

شود؟است بعد از این در این مجالس شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت او باعث دوری از اهل بیت )علیهم السالم( می  

یت )علیهم السالم( است و ترک نماز و بج: بدیهی است که نمازِ واجب، مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس عزاداری اهل

ای که گونهفوت شدن آن به بهانه شرکت در عزاداری امام حسین )علیه السالم( جایز نیست، ولی شرکت در عزاداری به

 .مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤکد است



 

421 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

مقتل معتبری نیست و از هیچ عالم یا شود که مستند به هایی خوانده میهای مذهبی مصیبت: در بعضی از هیأت۲۵۵9س 

دهند که اهل بیت شود، پاسخ میمرجعی هم شنیده نشده است و هنگامی که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می

اند و واقعه کربال فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط اند و یا ما را راهنمایی کرده)علیهم السالم( اینگونه به ما فهمانده

شود، باشد بلکه گاهی بعضی از امور برای مدّاح یا خطیب حسینی از راه الهام و مکاشفه مکشوف میهای علما نمیتهگف

سؤال من این است که آیا نقل وقایع از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد، تکلیف شنوندگان 

 چیست؟

د به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد، وجه شرعی ندارد مگر آنکه صورت مزبور بدون اینکه مستنج: نقل مطالب به

نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته باشد و تکلیف شنوندگان نهی از 

 .منکر است به شرطی که موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت شده باشد

طوری که صدای آن از شود بهمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می: از ساخت۲۵۵7س 

شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار بیرون شهر هم شنیده می

 به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمی دارد؟

باشد، ولی ائر دینی در زمانهای مناسب در حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحبات مؤکد میج: اگر چه اقامه مراسم و شع

واجب است برگزار کنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند هرچند با کم 

 .کردن صدای بلندگو و تغییر جهت آن به طرف داخل حسینیه باشد

های عزاداری در شبهای محرم تا نصف شب همراه با استفاده : نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته۵۵۳۲س 

 از طبل و نی چیست؟
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های عزاداری برای سیدالشهدا و اصحاب او )علیهم السالم( و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار ج: به راه انداختن دسته

کند، ولی باید از هر عملی که باعث زرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک میپسندیده ومطلوبی است و از ب

نفسه از نظر شرعی حرام است، پرهیز کردشود و یا فیاذیّت دیگران می . 

ری : استفاده از آالت موسیقی مانند اُرگ )از آالت موسیقی و شبیه پیانو است( و سنج و غیر آنها در مراسم عزادا۲۵۵3س 

 چه حکمی دارد؟

ج: استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت 

 .متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود

کرده و قفل و  : آیا آنچه متداول شده که به عنوان عزاداری برای امام حسین )علیه السالم( گوشت بدن را سوراخ۲۵۴۰س 

کنند، جایز است؟سنگ کیلو به آن آویزان می  

شوند جایز نیستج: این گونه اعمال که موجب وهن مذهب می . 

های ائمه )علیهم السالم( خود را به زمین بیندازد و همانند بعضی از مردم که صورت و : اگر انسان در زیارتگاه۲۵۴۲س 

شوند، عمل کند چه حکمی دارد؟ون جاری شود و به همان حالت وارد حرم میمالند تا از آن خسینه خود را برزمین می  

شوند از نظر شرعی ج: این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سنّتی و محبت ائمه )علیهم السالم( محسوب نمی

 .اعتباری ندارند، بلکه اگر منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست

هایی به : در بعضی از مناطق زنان مراسمی را به اسم سفره حضرت ابوالفضل )علیه السالم( برای اجرای برنامه۲۵۴۱ س

زنند و سپس کنند و در آن شعرهای عروسی خوانده و کف میعنوان جشن عروسی حضرت فاطمه )علیهاالسالم( برگزار می

؟کنند، انجام این امور چه حکمی داردشروع به رقص می  
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نفسه اشکال ج: برگزاری این جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، فی

ای شهوت برانگیز یا مستلزم فعل حرام باشد، جایز نیستندارد و امّا رقص، اگر به گونه . 

شود، در چه آوری میام حسین )علیه السالم( جمعهای مراسم عاشورای اممانده اموالی که به عنوان هزینه: باقی۲۵۴۸س 

 موردی باید خرج شود؟

مانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آنها در امور خیریه مصرف کرد و یا آنها را برای مصرف در توان اموال باقیج: می

 .مجالس عزاداری آینده نگه داشت

های مختلف، قسمتی را موالی را جمع آوری کرد و با تقسیم آنها به سهم: آیا جایز است در ایام محرم از افراد خیّر ا۲۵۴۵س 

مانده را برای برگزاری مجالس مصرف کرد؟خوان و سخنران داد و باقیبه قاری قرآن و مرثیه  

 .ج: اگر با رضایت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشکال ندارد

زنی و های سینهس خاصی که بدن آنان را بپوشاند، در دسته: آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لبا۲۵۴۴س 

 زنجیرزنی شرکت کنند؟

های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیستج: شرکت زنان در دسته . 

: اگر قمه زدن در عزاداری ائمه )علیهم السالم( موجب مرگ شخص شود، آیا این عمل خودکشی محسوب ۲۵۴9س 

شود؟می  

شود حکم خودکشی را ندارد ولی اگر از همان ابتدا خوف خطر جانی برای او وجود منجر به فوت نمیج: اگر این عمل عادتا 

 .داشته و در عین حال این کار را انجام داده و منجر به فوت وی شده است، حکم خودکشی را دارد

شود جایز است؟ قرائت زار میای که برای مسلمانی که با خودکشی از دنیا رفته، برگ: آیا شرکت در مجالس فاتحه۲۵۴7س 
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 فاتحه برای آنان بر سر قبرشان چه حکمی دارد؟

نفسه اشکال نداردج: این کار فی . 

هایی که شنوندگان را در جشنهای تولد ائمه )علیهم السالم( و عید مبعث به گریه بیندازد : خواندن مرثیه و مدیحه۲۵۴۳س 

ی دارد؟چه حکمی دارد؟ ریختن پول بر سر حاضرین چه حکم  

ج: خواندن مرثیه و مدیحه در جشنهای اعیاد دینی اشکال ندارد و پاشیدن پول بر سر حاضرین هم بدون اشکال است بلکه 

 .اگر به قصد اظهار شادی و سرور و شادکردن قلوب مؤمنین باشد، ثواب هم دارد

شوند جایز است؟صدای او را می: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان نامحرم ۲۵۴3س   

 .ج: اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود

شود که عالوه بر اینکه : در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار می۲۵9۰س 

شود، ضررهای جسمی مردم جهان می باعث بدنام شدن مذهب شیعه اثنی عشری در انظار علما و پیروان مذاهب اسالمی و

باره گردد، نظر شریف حضرتعالی در اینکند و همچنین موجب توهین به مذهب میو روحی هم به این اشخاص وارد می

 چیست؟

ج: هر کاری که برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و 

شود و این از بزرگترین ضررها و که بیشتر این امور باعث بدنامی و وهن مذهب اهل بیت )علیهم السالم( می مخفی نیست

 .خسارتها است

طور مخفی حالل است یا اینکه فتوای شریف حضرت عالی عمومیت دارد؟: آیا قمه زدن به۲۵9۲س   

ای در عصر ائمه )علیهم السالم( شود و سابقهسوب نمیج: قمه زنی عالوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه مح



 

424 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

و زمانهای بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم )علیه السالم( در مورد آن نرسیده است، در زمان 

شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیستحاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می . 

اعم از جسمی یا روحی چیست؟: معیار شرعی ضرر ۲۵9۱س   

 .ج: معیار، ضرری است که در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد

دهند، چه حکمی دارد؟: زنجیر زدن به بدن همانگونه که بعضی از مسلمانان انجام می۲۵9۸س   

محسوب شود اشکال نداردای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری گونهج: اگر به نحو متعارف و به . 

ها و اعیادوالدت  

: آیا انشای عقد اخوّت در ایّامی غیر از روز عید غدیر خم جایز است؟۲۵9۵س   

 .ج: انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم معلوم نیست هرچند اولی و احوط است

آن به هر لغتی صحیح است؟ : آیا واجب است عقد اخوّت به همان صیغه مشهور اجرا شود یا اینکه اجرای۲۵9۴س   

 .ج: رعایت صیغه خاصی که وارد شده هرچند اولی است ولی تعیّن آن احراز نشده است

گیرند مثل عید : نظر حضرت عالی راجع به عید نوروز چیست؟ آیا همانند عیدهایی که مسلمانان آنها را جدی می۲۵99س 

شود مثل روز جمعه و مناسبتهای دیگر؟روز مبارکی محسوب می فطر و قربان، از نظر شرعی ثابت شده است یا اینکه فقط  

ج: هرچند نصّ معتبری مبنی بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبارک شرعی باشد، وارد نشده است، ولی جشن گرفتن 

باشد مستحسن استو دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از این جهت که صله رحم می . 

: آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده، صحیح است؟ آیا انجام آن اعمال )اعم از نماز و دعا ۲۵97س 
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 و غیره( به قصد ورود جایز است؟

 .ج: انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشکال است، بله انجام آنها به قصد رجاء و امید مطلوب بودن، اشکال ندارد

ار و اسرافاحتک  

: احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟۲۵9۳س   

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و 

به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسالمی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند،  روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه

حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صالح بداند، 

 .اشکال ندارد

شود، آیا این مقدار نیاز، اسراف محسوب نمی شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از: گفته می۲۵93س 

 سخن صحیح است؟

شود. آنچه ج: شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می

در کار خیر، اسراف « یرالسَرَف فی خ»فرماید: اهلل علیه وآله وسلّم( است که میاهلل )صلّیصحیح است سخن منقول از رسول

 .وجود ندارد

 احکام خرید و فروش

 شروط عقد
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: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معامالت، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟۲۵7۰س   

 .ج: بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد

ع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای : اگر زمین و خانه از طریق بی۲۵7۲س 

 صیغه به وسیله یکی از علمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟

انشای صیغه ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم 

زندضرری به صحّت آن نمی . 

: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً ۲۵7۱س 

 جایز است؟

ا ج: در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک ی

 .وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصالً سندی تنظیم نشود

شود؟ و آیا : آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می۲۵7۸س 

به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده   

ج: مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری کافی نیست و تا معامله 

 .به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل کاال از سوی مالک لزومی ندارد

ای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده : اگر دو نفر راجع به معامله۲۵7۵س 

بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند 

شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و ن مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب میباید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا ای
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اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری 

 کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب  ج:

شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود نمی

یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از ل بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچاثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقا

کنندجهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمی . 

 شرایط خریدار و فروشنده

اش شود، آیا برای کسی که : اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه۲۵7۴س 

ور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟داند او مجبمی  

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، 

آن را بدهد خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه . 

: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط ۲۵79س 

های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه

کند؟شود و کشف از بطالنِ فروش آن میفروخته شده، می شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید  

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با 

حکم مصادره که  آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته،
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شود و در غیر این متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطالن بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می

 .صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است

اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معامالت اضطراری  : پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکالت اقتصادی و۲۵77س 

شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطالن کند که زیانبار و غیرعادالنه و یا الاقل از نظر عرف مذموم محسوب میمی

 معامله است یا خیر؟

غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و 

زند. ولی از نظر اخالقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ باشد، نمی

 .سوءاستفاده نکند

 بیع فضولی

اقدام به فروش مجدّد آن ام، ولی برادرم : اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده۲۵7۳س 

 به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟

ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول 

 .ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است

اند ولی سند اند که پول آن را خودشان پرداخته: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده۲۵73س 

اند، به رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته

قدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی ا

 است، آیا این بیع جایز است؟
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اند، زمین، ملک آنان است و کس دیگری در آن حقّی ندارد ج: اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریده

ولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که و فروش آن به دیگران توسط هیأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فض

اند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است یک شخصیت حقوقی است، برای خود شرکت خریده

 .هیأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید

ا به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از اش ر: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانه۲۵۳۰س 

طور شفاهی به برادرش اطالع داد، ولی بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به

را به برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول 

 موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟

طور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطالع از عزل خود هرچند به

 .فضولی و منوط به اجازه موکّل است

وشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به : اگر مالکی کاالی خود را به کسی بفر۲۵۳۲س 

شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کاالی فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است 

 مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟

جدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد ج: بعد از اتمام بیع اول کاال، فروش م

بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کاال را در هر جایی که یافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از 

 .فروشنده مطالبه کند

شود یا ملک صاحب آیا این زمین ملک او محسوب می: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، ۲۵۳۱س 
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 مال؟

ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او 

ودش و در شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخالف زمانی که زمین را برای خواقع می

ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به 

باشد و بر فروشنده هم واجب فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، می

زمین دریافت کرده است به مالک آن برگردانداست که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت  . 

طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و : اگر شخصی مال دیگری را به۲۵۳۸س 

سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او 

است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردازد؟ بدست آورده  

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به 

مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید  مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال

عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، 

 .مصالحه نماید

 اولیای تصرّف

 قسمت اول
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صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با : اگر پدری برای فرزندان صغیرش امالکی را خریداری نماید و ۲۵۳۵س 

شود؟قبض و اقباض پدر بر اثر والیتی که بر آنان دارد، محقق می  

ج: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان والیت بر فرزند صغیر خود، 

 .برای ترتّب آثار آن کافی است

اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته : سرپرست ۲۵۳۴س 

کند، طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف میدانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین بهاست و نمی

ت خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز اس  

ج: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل والیتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً 

اریدمحکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ند . 

: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال ۲۵۳9س 

باشد، بر عهده اوست؟ و در ( یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف می٪۲۸کنند )مثالً به مقداری که بانکها پرداخت می

ور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟صورتی که با مال مذک  

ج: قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به 

باشدثلِ کار خود میصغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرة الم . 

: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و امالک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او ۲۵۳7س 

 بفروشند؟

ج: فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر 
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شودالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمیاین تا م . 

توانند در اموال وی : شخصی دچار سکته مغزی و اختالل حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می۲۵۳۳س 

 تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟

اس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، والیت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و ج: اگر اختالل حو

برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرّف در اموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه از حاکم در 

آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم استاموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در  . 

دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش )مادر : آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده۲۵۳3س 

دهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید( استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می

کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب ان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان میفرزند

طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟است آنها را جدا نموده و به  

آنان باشد و یا برای  های خودج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینه

 .استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد

دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال : اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می۲۵3۰س 

شود؟فرزندان شهید محسوب می  

شود و تصرّف دیگران در آنها منوط ر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب میج: اگ

 .به اذن ولیّ شرعی آنان است

کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان : پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می۲۵3۲س 
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ادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم داجاره به ما می

ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخالف قانون حفظ پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته

طور رسمی در دوران حکومت قبلی با م خریدند و معامله بهو نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادر

کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله 

مان از بین محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور ز

رود؟می  

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال االجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت 

است، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا 

اند و بر فرض اثبات بطالن ت و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهقیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده اس

 .معامله، مرور زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد

: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی ۲۵3۱س 

ا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟فرزندان صغیرم شدم.اوالً: آی  

 ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟

 ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟

کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟رابعاً: اگر از حق آنان   

ج: اگر راننده یا فرد دیگری از نظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان والیت بر کودکان صغیر حق 

ه هم اگر کودکان به موجب قانون آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیم
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 .چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید

های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده مصرف اموال صغیر در هزینه .۱

 .باشد

توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه نان میباشد جایز نیست و آ. گذشت شما از حق فرزندان که خالف مصلحت آنان می۵و  ۸

 .کنند

: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان ۲۵3۸س 

شد، آیا من شود؟ و اگر اینگونه نباشده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می

حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این 

 مسأله چه حکمی دارد؟

ج: قیمومت و والیت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف 

اشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خالف مصلحت دادگاه ب

کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ 

گیرد ولی نه او و نه مادرش شود و اختیار امور خود را بدست میرج میبرسد و رشید شود از والیت و قیمومت جدّ پدری خا

برد، بنا بر کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث میوالیت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمی

 .این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را برای خود دریافت کند

ی که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر : زن شوهردار۲۵3۵س 

کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم 
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کند، آیا این عمل او ای خود و فرزندانش خودداری میداند و لذا از دریافت دیه از برادرش برهست برادر خود را قاتل نمی

جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و 

 اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟

که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست، جایز  . اگر پدر صغار یقین داشته باشد۲ج: 

 .نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اوالد صغیرش از او دیه مطالبه کند

 .با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار والیت و قیمومت دارند، کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد .۱

: اگر مقتول فقط اوالد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل ۲۵3۴س 

 یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟

تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا ج: اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، می

به دیه اقدام نماید تبدیل قصاص . 

: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از ۲۵39س 

های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینه  

ایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن ج: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رع

 .را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و اال ضامن مال صغیر هستند

شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که ق: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و والیت بر آنان در مطالبه ح۲۵37س 

 حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟

 .ج: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید
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هری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟: آیا جایز است حاکم، ولیّ ق۲۵3۳س   

ج: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار والیت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال 

 .طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است

ر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر : آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غی۲۵33س 

شود؟زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می  

ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب 

یّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولشود. بنا بر این فینمی

 .خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد

: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ ۲۴۰۰س 

تواند این کار را به والیت از صغار انجام دهد؟داری کند. آیا حاکم میصغار از امضای اسناد آنها خود  

ج: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، 

دارد از انجام آن امتناع کند و والیتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ن

 .اگر از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان والیت بر صغار این کار را انجام دهد

 : آیا عدالت در والیت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او۲۴۰۲س 

ای دارد؟وجود داشته باشد، حاکم چه وظیفه  

ج: عدالت، شرط والیت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ 

 .پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف در اموال طفل منع کند
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ر قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری )پدر یا جدّ پدری( یا قیّم انتخابی : اگر د۲۴۰۱س 

 دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

ه شود که جعل والیت برای آنان از طرف شارع مقدّس بج: از مجموعه ادّله والیت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می

خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنا بر این در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با مالحظه غبطه و مصلحت آنان 

العوض یا بالعوض، نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع

ز جمله، نزدیک یا دور بودن او از سنّ بلوغ صورت گیردصغیر و مجنون باید با مالحظه همه جوانب و ا . 

: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه ۲۴۰۸س 

لیه پرداخت کند؟بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی ع  

توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنندج: آنان والیتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی . 

 قسمت دوم

: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان والیت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟۲۴۰۵س   

عایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهدتواند با رج: ولیّ شرعی، می . 

تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند : آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق۲۴۰۴س 

 بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختالف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟

شود، والیت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی اختالف حقوق مختلف می ج: پاسخ با

و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به 
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عات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پای مادران استیک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مرا . 

: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام ۲۴۰9س 

واج نکرده و ازدواج هم کنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازداموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می

 نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی والیت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان 

حضانت و والیت برآنان و اموالشان را  است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادر بزرگشان حق

 .ندارند

: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم ۲۴۰7س 

وادار به تسلیم  شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان راصغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می

 سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

ج: اقدامات ولّی شرعی صغار باید با مالحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خالف، 

 .عمل کند و سبب بروز اختالف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود

قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟ : آیا تجارت۲۴۰۳س   

 .ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد

: هنگام وجود جدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ والیت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟۲۴۰3س   

ضانت او هم فقط با مادر است و عمو و دایی حقّ ج: والیت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ ح

 .والیت و حضانت ندارند
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طوری که : آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به۲۴۲۰س 

 جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟

ج: این کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار 

جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و والیت بر اموال آنان را به کسی بسپارد 

ه مادر باشد یا غیر اوداند اعم از اینککه او را شایسته آن می . 

ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب : آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه۲۴۲۲س 

است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر 

 باشد، بر او واجب است؟

ر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای ج: ب

او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در 

دصورتی که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندار . 

: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که در اموال شرکت پیدا ۲۴۲۱س 

کنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان در اموال شرکت چه تکلیفی دارند؟می  

عه شودج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاکم شرع مراج . 

: آیا به مقتضای والیت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به ۲۴۲۸س 

آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید 

نان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آ
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 منبعی باید ارتزاق کنند؟

ج: والیت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، 

اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم  بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و

موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت 

تواند این کار را انجام دهدیببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، م . 

: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی ۲۴۲۵س 

 کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟

او و تصرّف بدون رضایت او  ج: برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت

 .حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استثنا شده است

: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال ۲۴۲۴س 

ن امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به ای

به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را 

را به آید، آیا در صورتی که آن تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی

 قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

ج: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهده 

شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی 

باشد و او هم ضامن مال یتیمان استمی . 



 

441 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟۲۴۲9س   

 .ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد

بازی هدیه داده شود و بعد از بزرگ شدن کودک و یا به یزهای دیگر مثل اسباب: اگر به کودکی لباس یا چ۲۴۲7س 

های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟علت  

داند در آنها تصرّف کندج: جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صالح می . 

عوض آنشرایط جنس و   

: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش )مثل کلیه( را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟۲۴۲۳س   

ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، ج: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل مالحظه

 .اشکال ندارد

میّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند : اشیایی که فایده و اه۲۴۲3س 

حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و 

شود؟و فروش، ضمان بر اثر اتالف و غیره، بر آنها هم جاری میاحکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید   

ج: هر چیز که به خاطر منافع حالل آن موجب رغبت عقالء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال 

د مگر احکام و آثاری که دلیلی بر شومانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتالف و غیره بر آن مترتّب می

عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در 

 .برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیا قرار داده شود
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ن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه : بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آ۲۴۱۰س 

شود، صحیح است؟در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می  

 .ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد

ه به : فروش زمین یا کاالی دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را ک۲۴۱۲س 

پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟عنوان ثمن به فروشنده می  

ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد 

پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیستپولی که به او می . 

ام، در حال حاضر مردی ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کردهیک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه: من ۲۴۱۱س 

باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف میادّعا می

ارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی د  

ج: همه معامالتی که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در 

ت هر دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبو

شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به دو امر، حکم به بطالن همه معامالتی می

 .مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است

لتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار : واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دو۲۴۱۸س 

شوند، بنا بر این آیا خرید باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق میمعروف است که صادرات آنها از جمهوری اسالمی ممنوع می

 آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
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رجی از راههای غیرقانونی و برخالف مقرّرات دولت اسالمی ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خا

 .شرعاً ممنوع است

های تابع آن را بر اساس قانون اصالحات ارضی که او را ملزم به : پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین۲۴۱۵س 

دریافت کند و از پدرم هم کالمی کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن فروش زمین می

 که داللت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی طور کلی اگر حق آبیاری و زمینج: به

های اصالحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسالمی و طالبه کنند، ولی امر زمینحق دارند از مشتری پول مبیع را م

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام است

: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار ۲۴۱۴س 

 آزاد به شخص دیگری بفروشد؟

نفسه اشکال نداردکه مخالف مقرّرات دولت اسالمی نباشد، فی ج: این کار در صورتی . 

گیرند جایز است؟: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می۲۴۱9س   

طور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسالمی استج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به . 

صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، : جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به۲۴۱7س 

آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته 

 باشد، جایز است یا خیر؟

باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر عیّن شده، معیار فروش در مزایده نمیج: قیمتی که توسط کارشناس م
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 .شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به باالترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است

مین همراه با ساختمان موجود در آن با ایم. آیا فروش ز: در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده۲۴۱۳س 

المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول  

تواند مبادرت به فروش ساختمان ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می

ین را نداردبکند و حقّ فروش زم . 

ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ام را به مردی فروخته: اینجانب خانه۲۴۱3س 

کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وباال رفتن ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می

همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به  قیمت خانه با گذشت زمان و

توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا میمبلغ چک، مدّتی طول می

 دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر 

در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابه 

 .التفاوت مصالحه کند

ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد ده: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خری۲۴۸۰س 

 ٪۸۲جانبه، قیمت را تا طور یکایم، ولی اکنون فروشنده، بهتوافق کرده ٪۲۴و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 

شد، آیا انجام این کار باافزایش داده است واعالم کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می

 برای او جایز است؟
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ج: اگر قیمت نهایی و قطعی در هنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یا تعیین قیمت، موکول به مالحظه قیمت روزِ تحویل 

و  خواهد معیّن کندتواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که میشده باشد، بیع باطل است و فروشنده می

مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع کافی 

 .نیست

چهارم قیمت آن را ام ویکپنجم از سهم مشاع یک کارخانه پالستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده: اینجانب یک۲۴۸۲س 

ام، امّا کارخانه و چهارم قیمت است، پرداخت نمودهه چک که مبلغ هر کدام یکچهارم آن را در سه فقربصورت نقد وسه

شود و من حق مطالبه سهم خود از سود ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق میوجوه نقدی و چک

 کارخانه را از فروشنده دارم؟

پنجم صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یکج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در 

کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری 

واهد داشتشود و در نتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خمحسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب می . 

 شروط ضمن عقد

: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری ۲۴۸۱س 

 فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟

ت شرعی و عرفی داشته و ج: فروش مبیع به نحوی که برای مدّتی مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطی که مالیّ

قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پایان مدّتی که منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به 
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 .جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است

بیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری : اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم م۲۴۸۸س 

 بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یا خیر؟

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشتری هم 

تواند خواستار عمل به شرط شودمی . 

تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در باالی آن  : شخصی یک مغازه۲۴۸۵س 

فروخت، مشتری را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصالً آن را نمی

 حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟

بام مغازه در معامله، مشتری حقّی در آن نداردج: بعد از استثناء پشت  . 

ای را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری : شخصی خانه۲۴۸۴س 

حقّی را دارد؟ کند، آیا چنین از او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه می

 و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن 

ه بنا به درخواست را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنک

مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق 

 .شده است

: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر ۲۴۸9س 
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بلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در گشته است که مشتری م

یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت 

کار را دارد؟کند، آیا او حق این به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می  

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری که در ضمن آن به 

 .نفع مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند

یم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در : اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظ۲۴۸7س 

ای را که به فروشنده داده است صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه

ندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید عالوه بر برگردا

صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به

آید برای آنان حالل است؟این طریق بدست می  

ت انصراف از انجام معامله است و این قبیل ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صور

شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری 

ن ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به ای

آید، اشکال نداردترتیب بدست می . 

اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فالن »شود: : گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می۲۴۸۳س 

شود؟ و سؤال این است که اوالّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می«. مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد

: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟ثانیاً  
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شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و ج: این شرط، شرط خیار محسوب نمی

اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در این شرط اگر در ضمن عقد الزم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود 

 .قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و اال باطل است

 مسائل متفرّقه بیع

کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به : بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از امالک خود می۲۴۸3س 

یده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟قیمتی بیشتر از قیمتی که خر  

باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را ای برای دستیابی به قرض ربوی میج: این نوع بیع صوری و وسیله

طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری به

 .نمایند، اشکال ندارد

: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کاال از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت ۲۴۵۰س 

کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبالً بر از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کاال به بانک بعد از دریافت اسناد آن می

گیرند، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟آن توافق شده از آنان می  

شود به ج: اگر تاجر، کاال را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قیمت کاال مشخص می

است به عنوان جُعاله  خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کاال را برای کسی که از او درخواست کردهکسی که می

کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کاال معیّن می

کننده برای گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، برای صحّت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشدبه وکالت از درخواست . 
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ات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا : بعد از وف۲۴۵۲س 

 استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟

شود و در غیر اید، ملک شما محسوب میاید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریدهج: اگر لوازمی را که فروخته

باشدصورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه میاین  . 

: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است ۲۴۵۱س 

پردازد یا کند، آیا این جریمه را باید مستأجر بو شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت وساز در آن مکان را مطالبه می

مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان 

 .از قوانین ساختمان سازی، تخلّف کرده است

ق کند و آن را به موجب قانون اصالحات اراضی نظام ساب: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت می۲۴۵۸س 

دانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طوالنی ام، ولی نمیبدست آورده است، خریداری کرده

کنند، حکم این مسأله چیست؟است که فوت کرده و ورثه او اآلن پول آن را از من مطالبه می  

خیص مصلحت نظام استهای اصالحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسالمی و مجمع تشج: امر زمین . 

: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، ۲۴۵۵س 

توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمی

ای که او انجام داده است؟ام، صحیح است یا معاملهکه من انجام دادهای است، آیا معامله  

ج: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر 

ر فضولی و منوط خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگشخصی که می
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 .به اجازه مشتری اوّل است

: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ۲۴۵۴س 

ن ولی به سبب بعضی از مشکالت اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمی

نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت 

 کنم؟

ج: مدّعی خرید زمین تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با 

تواند به سند آن ملک استناد کندمالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمیفرض اقرار صریح او به عدم  . 

: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره ۲۴۵9س 

زمین داده و رضایت او را جلب  کند که آنها را به صاحبنموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می

اند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، طور مستقیم از مالک شنیدهکنند که بهکرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا می

کنیمهای مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤاالت زیر را مطرح میمسجد و خانه : 

و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟آیا نسبت به زمین مسجد  .۲  

اند چیست؟های خود را در آن ساختههایی که خانهتکلیف کارمندان نسبت به زمین .۱  

اند( به طریق صحیح اقدام به معامله ج: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونی )که مکلّف به خرید زمین از مالک بوده

اند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام و رضایت مالک را تحصیل نمودهکرده 

اند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته

شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن صحّت میاست، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر 
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اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن زمین برای کسانی که از شرکت مذکور گرفته

 .مشتریانی که در آن شریک هستند، اشکال ندارد

ت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده : شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریاف۲۴۵7س 

شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید می

است زیرا خرید آن  کنند که متعلّق به آنانباشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا میمی

 بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای 

چند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید شود، هرخود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب می

 .عزیز داده شده است

: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از ۲۴۵۳س 

ه پول را نپرداخت و در نتیجه سند ماندمانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقیپرداخت باقی

رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خالل این 

مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای 

ری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند غیر قابل انتظا

عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعالوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام 

بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاًمشتری همه هزینه  

هایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در ج: مالیاتها و هزینه
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های تجاری زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازه

ها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه

 .عمل نمایند

طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و : شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به۲۴۵3س 

رایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط اقساط خریده است و سپس آن را با همان ش

 آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟

شخص دیگر  ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به

قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده 

 .آن را قبول کند

: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده ۲۴۴۰س 

اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این کشی شرکت کردهین قرعهاست، با من صدو سی نفر در ا

 معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟

 .ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد

ای خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه ه: شخصی یکی از زمین۲۴۴۲س 

گیرد، آیا واجب است ابتدا های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق میبه اینکه به هر یک از معامله

نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به 

مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری 
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او اجابت شود هست یا خیر؟ و آیا بر اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می

 خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی که بر خالف قانون، نباشد، مخیّر است 

راهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اوّل در تواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همو می

طور شود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین بهصورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می

باشدمستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی . 

 احکام خیارات

 خیار مجلس .۲

و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد  : شخصی ساختمانی را خریداری نموده۲۴۴۱س 

 از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟

سخ صورت گرفته باشد، باطل ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار ف

شودو بدون اثر است و اال حکم به صحّت و نفوذ فسخ می . 

 خیار عیب .۱

شود؟های رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او می: اگر اداره۲۴۴۸س   

نوع است با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری مم
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گرددشود، موجب ثبوت خیار برای خریدار میمی . 

: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطالن ۲۴۴۵س 

شود یا خیر؟معامله می  

شودرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم برای او نمیج: این امر باعث بطالن بیع نشده و در ف . 

 خیار تأخیر .۸

ای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه : شخصی خانه۲۴۴۴س 

شته و فروشنده هم شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذ

شود؟خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می  

کند هرچند آن را با فروشنده شرط ج: مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمی

خ داردنکرده باشد. ولی بعد از گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فس . 

 خیار شرط .۵

صورت بیع الزم به شخصی فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر برای : اینجانب یک آپارتمان مسکونی را به۲۴۴9س 

مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقی

روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشد، بیع آپارتمان به قیمت 

 را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم. آیا این بیع دوم شرعاً صحیح است؟



 

455 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

الزم به آن ملتزم ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف در ضمن عقد 

اند، اشکال نداردشده . 

 خیار رؤیت .۴

: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فالن متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود ۲۴۴7س 

از نظر و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع 

 شرعی صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریداری کند، معامله 

است  صحیح است، ولی خریدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فالن مقدار

هر متری از آن را به قیمت معیّنی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به 

مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و 

 .تمام ثمن را پس بگیرد

 خیار غبن .9

: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا ۳۲۴۴س 

شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده می

شود؟برای او ثابت می  
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غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادالنه در زمان معامله است مثل اینکه کاالیی را به قیمتی کمتر از ج: معیار ثبوت خیار 

قیمت زمان بیع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولی افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنی که 

شودثمن موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمیباشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت موجب خیار است، نمی . 

اید، آیا با گفته او خیار غبن برای : زمینی را به مبلغی فروختم، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده۲۴۴3س 

شود؟من ثابت می  

که قابل مسامحه ج: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطالع، به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش به مقداری 

اید، خیار غبن نداریدنیست، فروخته . 

شود که متراژ واقعی زمین مورد معامله، بیشتر فروشد و سپس معلوم می: شخصی زمینی را به مساحت معیّنی می۲۴9۰س 

 از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟

آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنی دارد به قیمت معیّنی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن  ج: اگر تمام

بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق 

تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کندفروشد، میفسخ دارد، ولی اگر زمین را هر متری به قیمت معیّنی ب . 

ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که : اگر بین دو نفر معامله۲۴9۲س 

دارد؟در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق فسخ   

ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است 

 .یا خیر، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد

: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟۲۴9۱س   
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ر غبن برای مغبون فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیستج: در ثبوت خیا . 

ای را به شخصی فروختم، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعالم کرد که مغبون : اینجانب خانه۲۴9۸س 

است، شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دالیل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته 

ام و در حال حاضر هم کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کردهکند و بعد از گذشت دو سال ادعا میخودداری می

کند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز نصف پول را از من مطالبه می

ه را بنماید؟است ادّعای مالکیّت نصف خان  

ج: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالی را که پرداخت کرده است، دارد، و 

 .حق فسخ بیع در جزئی از مبیع یا حق مطالبه مبلغی بیشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد

اند که اگر هر عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کردهای بین دو نفر واقع شده که سند : معامله۲۴9۵س 

یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله 

ه آن شرط عمل نماید؟پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید ب  

ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسی که از اتمام معامله، خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن 

شودتوان با خیار غبن فسخ نمود، نمینفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردی که معامله را میباشد، فی . 

ام، لذا برای فسخ آن به فروشنده ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شدهیک هفته از خرید خانه: بعد از گذشت ۲۴9۴س 

مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس 

یه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخل

کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم، ولی او از پرداخت مبلغ زائد 
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در صورتی که  خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من

شود یا خیر؟او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می  

ج: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرفِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده 

شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت معامله محسوب نمی در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ

طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً 

ز آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که ا

 .تحویل دهید

 (بیع خیاری )بیع شرط .7

صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یا : اگر شخصی چیزی را به فردی به۲۴99س 

 مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟

سخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که ف

تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هرچند هنوز فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می

باشدآن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده  . 

 خیار تخلّف شرط .۳
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: شخصی کاالیی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری ۲۴97س 

تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کاال را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و 

پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کاال به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود فروشنده هم آن را 

شد، فروشنده کاال را در همان زمان خسارت تخمینی شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می

آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت  برد، سؤال این است کهفروخت واز پول آن در تجارتهای دیگر بهره میمی

مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول 

 کاال کند؟

زم به قبول تواند فروشنده را ملج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کاال را ندارد و همچنین نمی

تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولی فروشنده نمی

 .صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است

معامله، آن را فسخ کنند؟ توانند با ادّعای عدم تحقّق قصد و غرض آنان از: آیا هر یک از متبایعین می۲۴9۳س   

صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنی بر آن نباشد، شرعاً موجب ج: عدم تحقّق غرض تا زمانی که به

شودثبوت خیار فسخ نمی . 

بپردازد، ولی : اینجانب مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را خریدار ۲۴93س 

 وی تاکنون از پرداخت آنها خودداری کرده است، آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟

طور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت مالیاتها توسط خریدار، فروشنده حق فسخ ج: اگر به

، حق فسخ برای او ثابت استبیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنی بر این امر، واقع شده باشد . 
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: فردی قطعه زمینی را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلوگیری کند و یا ۲۴7۰س 

معلوم شود که زمین در طرح شهرداری قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای این زمین پروانه 

کند، ولی به این شرط که اگر حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را می ساختمان بگیرد، در حال

شهرداری اجازه ساختمان سازی دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت 

 قبلی به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟

تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از ر چه مشتری بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است میج: گ

 .فروشنده مطالبه نماید ولی حق اشتراط چیزی را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد

ملتزم شده، محقق شده  : عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنی که مشتری به نفع فروشنده به آنها۲۴7۲س 

است و مشتری قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیه شرطهای بیع 

کند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟خودداری می  

شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولی اگر حق فسخ داشته باشد هرچند  ج: فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلّف

بدلیل تخلّف مشتری از بعضی از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ندارد فروشنده را به 

 .چیزی غیر از بازگرداندن پولی که از او گرفته است، ملزم نماید

 احکام متفرّقه خیارات

شود؟: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثالً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق می7۱۲۴س   

نفسه محدود شود مگر در صورتی که حق فیج: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن برای مدّتی، موجب سقوط حق نمی

 .به زمان معیّنی باشد
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ی از آن نسیه بود فروخت و بعد از آنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع : شخصی ملکی را به قیمتی که مقدار۲۴7۸س 

را به مشتری تحویل داد، فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشتری شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا 

 مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری بفروشد؟

ح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانی که بر اساس یکی ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحی

 .از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست

از همان زمان معامله، از : زمینی را به شخصی فروختم به این شرط که پول آن را در طی چهار سال بپردازد، ولی ۲۴7۵س 

فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من برگرداند ولی او از انجام این کار 

 امتناع ورزید، آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود دارد؟

طور صحیح واقع شد، شرعاً بر این بعد از آنکه بیع بهج: مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد، بنا 

نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی 

تواند بیع را فسخ نمایداز اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت می . 

زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولی : شخصی ۲۴7۴س 

از اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگری هم فروخته است، آیا بیع دوّم او 

 صحیح است؟

ه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، ج: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط هم

 .بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه مشتری اوّل است

ای خریداری نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت : شخصی مقداری سیمان از کارخانه۲۴79س 
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پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم 

تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت، آیا کارخانه می

 خودداری نماید؟

اعم از اینکه بصورت نقدی باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانی که  ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعی محقّق شد

طور یک جانبه فسخ کندفروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به . 

تا موعد  طور نقدی و بقیّه راای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را به: اینجانب خانه۲۴77س 

مانده پول را در موعد مقرّر به طور رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقیمقرّری بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به

فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، 

خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به  ولی او از تحویل آن

اینکه بعد از فسخ معامله، پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم 

ام او حقّ فسخ دارد؟پول را در موعد مقرّر نپرداخته ماندهدریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقی  

شود. بنا بر این ج: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ برای او نمی

شته باشد اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود، ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اینکه حق فسخ دا

آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است عالوه بر تحویل مبیع به مشتری، 

آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که 

المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمایدتواند اجرتدر این صورت می . 

تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش : آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا می۲۴7۳س 
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 دهد؟

یک از موارد مذکور را نداردج: حق انجام هیچ . 

کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام  ای را خریداری: شخصی از فردی خانه۲۴73س 

شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعالم نمود که باید عالوه بر پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت 

اه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و اال بیع کرده است، مبلغی اضافی هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسأله آگ

کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافی امتناع ورزید و در نتیجه را فسخ می

ه به چه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگری داده شود، در این صورت، خریدار برای گرفتن پولی که داد

 کسی باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسی که به تازگی خانه به او واگذار شده است؟

 .ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند

اگر مشتری برای آن حیوان یافت شد، آن را : شخصی حیوانی را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که ۲۴۳۰س 

شود؟بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ برای او ثابت می  

 .ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد

اند و پرداخت مابقی مقداری از پول آن را به او پرداخته اند و در چندین نوبت: چند نفر ملکی را از شخصی خریده۲۴۳۲س 

آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است، ولی فروشنده در انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان 

ز جانب او صحیح است؟امتناع ورزیده و مدّعی فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله ا  

ج: تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها برای فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط 

 .او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است
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از فردی خرید و بعد از آنکه مقداری از پول آن را پرداخت نمود، همان کاال را با مقداری سود : شخصی کاالیی را ۲۴۳۱س 

به شخص دیگری فروخت، ولی مشتری دوّم بعد از تصرّف در آن وقتی از سود فروشنده آگاه شد، اعالم نمود که از خرید آن 

 پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟

از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند و اال جایز نیست ج: اگر یکی . 

 توابع مبیع

 اشاره

اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده : شخصی خانه۲۴۳۸س 

 است، این عمل چه حکمی دارد؟

ور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط ج: اشیاء مذک

 .نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد

زم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از ای را با پارکینگ ماشین و سایر لوا: اینجانب خانه۲۴۳۵س 

کرد به این که پارکینگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر سند معامله چیزهایی را که داللت می

رد؟پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمی دا  

ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از 

اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این 
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 .کار نماید

ام در هنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و ساختمانی که خریده: کولر طبقه اول ۲۴۳۴س 

شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا ای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب میآب آن از طریق لوله

که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل 

 کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟

ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن 

 .طبقه را ملزم به آن نمایید

 تسلیم مبیع و تأدیه ثمن

های خود را از دست داد و شخصی اعالم آمادگی نمود که حاضر است یکی : فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه۲۴۳9س 

های خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص از کلیه

دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق   

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و 

لبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطابرداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می

 .ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد

این شد که : اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر ۲۴۳7س 

مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی باقی
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کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟مشتری هم اصرار می  

تواند به مجرّد پشیمانی نداشته باشد، نمیج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ 

 .و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید

ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کاال برایم معلوم شد : حواله۲۴۳۳س 

ت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت اند، برای تعیین قیمکه قیمت قطعی سنگها را معیّن نکرده

قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعالم خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعالم کرد و 

ام، حکم این مسأله چیست؟من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته  

طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز ج: از شرایط صحّت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است به

تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و 

باشدفروخته است، می . 

باشد و پول آن راهم به دختر خود خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می: شخصی از دختر ۲۴۳3س 

پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طالق خواهد داد و به 

اندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرد

 ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟

 .ج: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است

ود و ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر ش: اینجانب خانه۲۴3۰س 

طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خانه را به
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 خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

ه به نحو صحیح شرعی اید، خرید و فروش خانج: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کرده

بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و 

 .همه اقدامات الزم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند

تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کاالیی  : بر اساس معامله۲۴3۲س 

پرداخته در دفتر خود طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده میرا که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به

نموده و دفتر او را در زیر هر گرفته در دفتر خود ثبت مییکرده است، فروشنده هم هر مبلغی را که از او تحویل مثبت می

هایی که مشتری در چندین نوبت کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولمبلغ دریافتی امضا می

پرداخت آن است و  پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختالف وجود دارد، مشتری مدّعی

یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختالف در هیچ  

کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست، و اال ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می

باشدر دریافت آن مبلغ است، مقدّم میسخن فروشنده که منک . 

 بیع نقد و نسیه

طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش : خرید کاال به۲۴3۱س 

 چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟

تر به فرد ثالث یه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کمصورت نسج: خرید و فروش کاال به
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 .جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد

: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فالن مقدار است و ۲۴3۸س 

مان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله مشتری هم گ

پردازد و صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می

شود؟نمیمعامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب   

طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معامالت، ج: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن به

شوندربوی محسوب نمی . 

: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول ۲۴3۵س 

گیرد و کاال هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، یک سال صورت ب

 در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟

د هنگام عقد بیع نقد باشد و اال بیع از اساس باطل استصورت بیع سلم است ثمن بایج: در مفروض سؤال که معامله به . 

: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته ۲۴3۴س 

رای او خیار ثابت و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور ب

شود یا خیر؟می  

ج: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت 

بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد 

شودن تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمیای . 
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: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش ۲۴39س 

کند، صاحبان بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می

دانند و نماز در آن باطل است، این بعد از آن اعالم کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می زمین هم

 مسأله چه حکمی دارد؟

ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت 

وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان آموزش و پرورش بگیرند به 

حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان 

 .شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست

سلفبیع   

صورت طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به۲۴37س 

مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقی

د که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کر

 تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟

ج: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به 

تمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپار

بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او 
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یع نیست به او تحویل تواند چیزی را که مصداق مببرای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمی

دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از او 

 .مطالبه نماید

طور قسطی خریدم و سپس قبل از : اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به۲۴3۳س 

ان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این آنکه ساختم

 خرید و فروش صحیح است؟

اید به صورت نسیه و قسطی آن را خریدهج: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی )معیّن( باشد که به

آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل  این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل

 .گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد

: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من ۲۴33س 

زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟گیرند، و گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می  

مانده پول آنها صورت ج: اگر مبلغی که قبالً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقی

م برای پرداخت آن معیّن صورت نسیه باشد و زمانی هبگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به

نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف 

تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزندمعامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده می . 

خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد ی را از فرد دیگری می: شخصی کاالی۲9۰۰س 

مقرّر رسید کاالی مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کاالست یا آنکه باید قیمت آن را 
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 بگیرد؟

ار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کاال ج: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد، خرید

شود و فروشنده باید ثمن را به طور کلی، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ میبه

 .خریدار برگرداند

 خرید و فروش طال، نقره و پول

طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک نی به: اگر شمش طال به قیمت روز به مبلغ معی۲9۰۲ّس 

 ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حالل است یا خیر؟

معامله مذکور و سود  ج: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این

صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیستحاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طال در برابر طال، به . 

: طالسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طال چه اموری شرط است؟۲9۰۱س   

صورت نقد بوده و ثمن و مثمن ط است که بهج: ساخت و فروش طال اشکال ندارد ولی در معامله طال در برابر طال شر

 .مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد

: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟۲9۰۸س   

کهنه و نو بودن با  ها از نظری مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقالیی باشد مثل این که اسکناسج: در صورتی که معامله

های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر یکدیگر فرق داشته و یا دارای عالمت

یابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل استمعامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دست . 
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های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر وجود دارند که سکّه جا: افرادی در این۲9۰۵س 

گیرند، دهند و پنجاه تومان پول اسکناس میهای پول فلزی را میوپنج تومان از سکّهفروشند مثالً سیاز قیمت آنها می

ها چه وجهی دارد؟خرید و فروش این پول  

ای پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال هج: خرید و فروش سکّه

 .ندارد

: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول ۲9۰۴س 

فروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری ب

آید جایز است یا آنکه در حکم اموال دست میو آیا این معامالتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که از این راه به

المالک و یا مال حالل مخلوط به حرام هستند؟مجهول  

کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار و خریدار بر آن توافق می های قدیمی به مبلغی که فروشندهج: خرید پول

های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول کمتر از قیمت پول

را از غبن خود آگاه کند و مالی که  رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون

شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می

 .است در آنها تصرّف کند

کنند، بلکه و اعتبار میها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت : خرید و فروش بعضی از اسکناس۲9۰9س 

های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام از این جهت که برگه

 .خمینی )قدّس سرّه( است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود
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ی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری ها به قصد جدّی و به غرض عقالیج: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس

 .و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است

: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟۲9۰7س   

نفسه اشکال نداردج: فی . 

: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟۲9۰۳س   

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به 

دست فروشد تا پول خود را بهدولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را می

دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد آورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از . 

 مسائل متفرّقه تجارت

های دیگر ساخته ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه: در بعضی از کارخانه۲9۰3س 

کنند، آیا عمل مذکور غشّ ر عرضه میاند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازاشده

ای که بر روی این شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معاملهو تدلیس محسوب می

 وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟

ابل شناسایی و تمیز باشند، بر های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قج: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه

کند ولی اعالن و اخبار خالفِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی

اگر بیع بر کاالی مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از 
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لّع شود، اختیار فسخ خواهد داشتواقعیت امر مط . 

ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای : آیا جایز است صاحبان کارخانه۲9۲۰س 

های کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباس  

نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین  ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری

 .جمهوری اسالمی الزم است

: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر )درصورتی که ۲9۲۲س 

 متوجه نباشند( چه حکمی دارد؟

ب در معامالت جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشدج: دروغ و فریب و تقلّ . 

: گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز است؟۲9۲۱س   

ج: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خالف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال 

کند، اکتفا نمایدهایش را تأمین میفروشنده به آن مقدار سودی که هزینهندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که  . 

: شخصی اقدام به فروش آبِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثالً قسمتی ۲9۲۸س 

ی به قیمت پانزده هزار از آن را به فردی به قیمت ده هزار تومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگر

 تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟

ها را ندارندج: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت . 

را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا  : اگر کاالیی۲9۲۵س 

 جایز است این کاال را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
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ه حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم ب

 .ندارد

خواهم و بازار : اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می۲9۲۴س 

کند، بفروشم؟عرضه و تقاضا، آن را قبول می  

توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به ج: فروش کاالیی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد 

 .خریدار هم نباشد، اشکال ندارد

داری از نظر اسالم چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق : سرمایه۲9۲9س 

شود که خمس و زکات ی میداری، فقط شامل افرادفقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسالم با سرمایه

شود؟ و آیا اصوالً ممکن است انسان با پرداخت دهند، هم میدهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات مینمی

 حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟

وت نیست به ج: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسالم نیز مخالف افزایش ثر

شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و 

آن را در راههایی که شرعاً حالل و به نفع اسالم و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور 

 .به ثروت باالیی دست یابد

: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثالً به ۲9۲7س 

گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می

گیرد، آیا این معامله برای خرید ماشین کشیده است در نظر میاست و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که 
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 صحیح است؟

ج: اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای 

ای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، تواند برشود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، میموکّل واقع می

ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، 

کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه تواند به قیمتی که بر آن توافق میمی

کندگفتن معامله را باطل نمیدروغ  . 

کنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و : بعضی از برادران در تعمیرگاه های ماشین کار می۲9۲۳س 

کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می

ی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیر کاران جایز است؟فروش به مشتری کاف  

کند، جایز نیستج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی می . 

 احکام ربا

تا به عنوان وکیلِ ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته : راننده۲9۲3س 

طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به  

ج: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده 

قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، طور قسطی بفروشد، اگر به

 .اشکال ندارد
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کنند، ربا محسوب گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده۲9۱۰س 

شود؟می  

دهد و گیرد به قرض دهنده میقرض گیرنده به خاطر قرضی که میج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که 

امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود 

 .صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد

شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟که ربا فقط در قرض محقق می: مالک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن ۲9۱۲س   

شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از ج: ربا در معامله هم محقق می

 .فروش کاالیی که مکیل و موزون باشد در برابر کاالی همجنس آن به مقدار زیادتر

ن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار : چنانچه خورد۲9۱۱س 

چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد 

تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟ ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد  

ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعالً چیزی 

حت عنوان تواند سرمایه خود را تجز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می

 .یکی از عقود اسالمی مثل مضاربه به کار بیاندازد

شوند، مثالً تمبری که : گاهی تمبرهای پستی در معامالت تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می۲9۱۸س 

رسد، آیا این معامله صحیح است؟بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می  

شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند کال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمیج: اش
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 .با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است

که بعضی از موارد خاص، استثنا طور یکسان ثابت است یا آن: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به۲9۱۵س 

 هستند؟

صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی ج: ربا به

گیردمی . 

من ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ث: اگر در معامله۲9۱۴س 

صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را عالوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز معامله به

 است؟

ج: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این 

شودباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حالل نمیحرام می همان ربایی است که شرعاً . 

الحسنه بدهد، آیا جایز است برای : اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض۲9۱9س 

به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در صورت نسیه دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کاالیی را به

طور نسیه برای همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثالً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به

صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به  

ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل استلهج: چنین معام . 

امدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده: اینجانب به منظور به۲9۱7س  : 

ط کردیم که ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرخانه
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فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی )پول خانه( را 

برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت 

دانند، این مسأله به ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمیسرّه( مطلع شدهاز فتوای امام خمینی )قدّسچهار ماه از معامله 

 نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟

ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را 

باشد. در ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل میر سودی ببرد، چنین معاملهدریافت کند و خریدا

 .این قبیل معامالت خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد

د؟: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دار۲9۱۳س   

شودج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حالل نمی . 

اش را : آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه۲9۱3س 

افه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضبرای پیری در صندوق بازنشستگی می

کند، اشکال دارد یا خیر؟شود دریافت میمی  

ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت عالوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او 

شودهای او نیست و ربا محسوب نمیپردازد، سود حقوقمی . 

دهند به این شرط می« جُعاله»ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان ز بانکها برای تعمیر خانه: بعضی ا۲9۸۰س 

صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به

شود؟یصورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور م  
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ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده 

هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در 

ن صورت جُعل )عوض( خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده تعمیر خانه، جُعل )عوض( قرار دهد که در ای

کندطور قسطی مطالبه مینیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به . 

؟شودطور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می: آیا خرید کاالیی به۲9۸۲س   

شودج: خرید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی . 

صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن ای دارد که آن را به: شخصی خانه۲9۸۱س 

رت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مباد

فسخ کند، مشروط بر اینکه عالوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه 

 حکمی دارد؟

امله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به ج: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن مع

مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او 

، فقط و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد

تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده استمبلغی را می . 

 حق شفعه
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: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، ۲9۸۸س 

ای را اجاره کنند، سپس یکی از چنین اگر دو نفر ملک یا موقوفهشود؟ و همسهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می

شود؟آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می  

می ج: حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّ

بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به 

شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری 

 .واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد

آید که هر یک از دو شریک در از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می: ۲9۸۵س 

صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را 

اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد  تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه

شود؟کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می  

ج: مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او 

ین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله ب

هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبالً در ضمن عقد الزمی ملتزم 

 .شود که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد

قاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز : آیا اس۲9۸۴س 

 محقق نشده )اسقاط ما لم یجب( صحیح است یا خیر؟
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ج: تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، 

لی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد الزمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم اسقاط آن صحیح نیست، و

 .خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند

ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو : شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه۲9۸9س 

طوری که شرعاً باعث ثبوت حق کنند بهغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری میبرادر دو سال است که علیر

شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تقاص برای او می

عه دارد یا خیر؟مانده حق شفتصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی  

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به 

شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر 

شود که فقط دو شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعالوه حق

 .نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر

: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو ۲9۸7س 

ه شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشت

تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند 

 آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف ج: اگر سهم فروخته 

شودجواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمیهم . 
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 اجاره

 قسمت اول

فکری زیادی نخواهد و هزینه دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و : اگر کاری که انسان برای مردم انجام می۲9۸۳س 

مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان 

طوری که صرف شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، مالک تعیین دستمزد کارهای مزبور به

ی نشود، چیست؟منجر به اجحاف به مشتر  

ج: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است 

 .اشکال ندارد

ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من : اینجانب خانه۲9۸3س 

 چیست؟

دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرّف در آن اشکال نداردنی که نمیج: تا زما . 

: مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ۲9۵۰س 

بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل  ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت

مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقی

برای ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمایم، آیا مبلغی که خواهم با پرداخت آنچه بر عهدهخرید فروختم و اآلن می

ام؟ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آوردهخرید ارز پرداخته  
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مانده زیاد آمده، ج: اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقی

باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت برگردانیدمی . 

: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به ۲9۵۲س 

پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران میاو می  

مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن 

 .تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد

ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه : شخصی قطعه زمین موقوفه۲9۵۱س 

کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل ین او ادعا میرسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانش

 است، این مسأله چه حکمی دارد؟

 .ج: تا زمانی که که بطالن تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحّت است

کرده است، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره، ای از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومی اجاره : شخصی مغازه۲9۵۸س 

کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون عالوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خودداری می

کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟مطالبه می  

اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن  ج: مستأجر بعد از پایان مدّت

تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی، حقّی برای او منظور شده می

 .ندارد

مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه : شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت ۲9۵۵س 
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برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، 

اهم هنگام تخلیه مانند به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و اال باید اجاره مدّت دوم ر

اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را 

نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در 

ینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟برابر هز  

ج: در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، 

برای مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر  مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول

خالف شرط خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف 

کاری و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیسترنگ . 

برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته : شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنی ۲9۵۴س 

و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش 

یا موجر حق تصرّف در اتاقها را گونه اطالعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آرفته ولی برنگشته است، موجر نیز هیچ

 دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟

اند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد ج: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننموده

نه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت تواند هر گوبلکه اختیار آن در دست مالک است و می

المثل اتاق را در مدّتی که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم تواند اجرتاست و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او می

محقق شده باشد، مالک باید در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی 
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منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقی در 

 .آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد

نی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی : ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختما۲9۵9س 

کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختالف وجود دارد و او تا کنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می¬¬می

نکه عدم صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا ای

 اطالع از موضوع، رافع تکلیف است؟

ج: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و 

موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است، همچنین بر فرض بطالن اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر 

اطالعی در آن نماز خوانده باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیستکنان بر اثر بیکار . 

ای که های مسکونی مؤسسهای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه: کارمندی در محل کارش خانه۲9۵7س 

انونی است که تصریح می کند به اینکه اگر کسی مالک در آن کار می کند ساکن شده است، در حالی که این کار او خالف ق

های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خالف ای باشد، حق استفاده از خانهخانه

 قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟

فرادی که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولی این که کارمند های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط اج: استفاده از خانه

ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک 

 .اشکال ندارد

، باید برای هر روز مبلغی : مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره۲9۵۳س 
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بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را 

 بپردازد؟

 .ج: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد الزم، ذکر شده واجب است

ه داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه : شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجار۲9۵3س 

موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال 

 به غیر بر این مورد صدق می کند؟

داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک ای وجود کند مگر آنکه قرینهج: انتقال به غیر بر آن صدق می

 .دیگر شود

: سهمی از آب و زمین را برای مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ ۲9۴۰س 

نموده و بابت آن رسید داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت 

داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت 

 کند؟

ج: اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد 

شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت مهلت خیار به شخص دیگری بفروشد، موجب بطالن عقد اجاره نمی از پایان

 .اجاره به پایان برسد

: شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در ۲9۴۲س 

ها حالل است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف أجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازهقرارداد هم ذکر شده ولی مست
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 شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ 

 .دارد

نم، مسئول مؤسسه متعهد شده که عالوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه ک: من در یکی از مؤسسات کار می۲9۴۱س 

متعارف است مثل تأمین مسکن، تعطیالت متعارف و بیمه اجتماعی، برایم تأمین نماید، ولی او بعد از گذشت چند سال به 

استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به 

 مجاز هستم که حقوق خود را از راههای قانونی مطالبه کنم؟

 .ج: استیفای حق از طریق مراجع قانونی، منعی ندارد

شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به ای را که با آب باران آبیاری می: شخصی زمین زراعی موقوفه۲9۴۸س 

ر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی اینکه بر اث

شود؟ خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می

گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام 

مشخص کرده باشد، به این صورت که مال االجاره ساالنه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( 

ود؟ و در صورتی که به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال االجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف ش

 متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

طور صحیح باشد، ج: حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به

شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا که تعیین شده است، نمی موجب زیادی یا کمی اجرتی
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بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت 

ظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده، اجاره آن را به آن صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با مالح

قیمت عادالنه روز مشخص کند و مال االجاره باید در همان موردی که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف 

تصرّف در  موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با مالحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و

شود و وقف هم بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می

مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف 

برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت ه خودداری کند، استمرار بهرهدر طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجار

 .مال االجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد

: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصالحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی ۲9۴۵س 

 است؟

أجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ج: اگر عین مست

های ایجاد بعضی از اصالحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه

وست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور اصالح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود ا

ها باشدشود که ضامن آن هزینهموجب نمی . 

 قسمت دوم
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: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به ۲9۴۴س 

ن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآ

می خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا 

 خیر؟

که وصیت به خواندن قرآن  ج: در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی

 .نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد

: همراه دالّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به ۲9۴9س 

یم، آیا دالّل در این دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دالّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کرد

 رابطه حقّی دارد یا خیر؟

ج: دالّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، 

رت مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اج

در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات 

 .گردد

: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معامالت ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و ۲9۴7س 

مشتری برای فرار از پرداخت حق دالّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام  تعیین قیمت خانه شده است، ولی

 داده است، آیا پرداخت اجرت دالّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟

شود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک ج: مجرّد مراجعه به دالّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی
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باشددو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده میاز  . 

ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ : شخصی مغازه۲9۴۳س 

ی روزهای قبل از ت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجارهنموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّ

 فسخ هست یا خیر؟

ج: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر 

 .معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد

های حفر چاه عمیق و استخراج رای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه: شخصی زمینی را ب۲9۴3س 

آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام 

جانبه لغو طور یکشت یک سال عقد اجاره را بهخودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذ

 کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟

و ملک  یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمینج: تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچ

اند و همچنین چیزهایی که صاحب آن است، مگر شرطی برخالف آن شده باشد ولی ابزار و آالتی که روی چاه نصب شده

مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از 

 .چاه را داشته باشد، حق او ثابت است

: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون 99۰۲س 

 کار که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟

رگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن ج: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کا
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 .برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند

: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از ۲99۲س 

اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه  آنها تا مدّت معیّنی در

 ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟

عقد ج: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن 

 .اجاره اگر خالف شرع نباشد نافذ است

: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه ۲99۱س 

 وجهی دارد؟

را به ج: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی 

المثل آن کمتر قرار دهد، ولی عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت

اش را به اجرت المثل یا کمتر اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه

شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق میبه او اجاره بدهد، بهو یا بیشتر از آن 

اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل 

 .هستند

کند در صورتی عیّنی اقدام به حمل و رساندن کاال به مشتری می: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت م۲99۸س 

 که کاال در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کاالست؟

طوری که در حمل و نقل ای که برای حمل و رساندن کاال به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کاال بهج: اگر مؤسسه
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گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ آن متعارف است،

 .ضامن نیست و اال ضامن است

اش که در سه فرسخی آغل : اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه۲99۵س 

ارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس قرار دارد رفت، گرگ در شب و

از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر 

 کرده، باید اجرت او را بپردازد؟

سفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گو

باشدگونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها میهیچ . 

طوالنی  طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّتای دارد که همسایه اش به: شخصی خانه۲99۴س 

کنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می

کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسأله چه حکمی دارد؟می  

کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست  ج: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت

به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق 

 .شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند

: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا 999۲س 

سازی ضامن آن است؟صاحب مغازه ساعت  

 .ج: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست
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الت از شرکتهای خارجی برای فروش کاالهای آنها : در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وک۲997س 

کند و در برابر آن درصدی از پول کاالها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از می

 کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟

عنوان اجرت وکالت در فروش کاالی شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود،گرفتن ج: اگر این مقدار به 

نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که آن برای وکیل فی

گیرد را ندارددر برابر آن حقوق می . 

 احکام سرقفلی

ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معیّنی اجاره کرده، جایز است بعد از آیا مستأجری که مغازه :۲99۳س 

پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و 

ره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه آیا با توجه به اینکه حق واگذاری عین مستأج

 کند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری 

هایی باشد که از نظر یا مغازه از مکانکند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و 

تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کندشود، در این صورت میقانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می . 

: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و ۲993س 

م برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه مبلغ زیادی را ه
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کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه 

ام از آنان مطالبه است اموالی را که برای آن مکان هزینه کردهخواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز 

 کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟

ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری 

شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا 

در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن 

 .به قیمت روز را دارد

ون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام : مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره داده بد۲97۰س 

تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید 

 مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟

شروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد الزم و یا طبق قانونی که تصریح به آن ج: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه م

کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک 

تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نمایدبخرد نمی . 

: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، ۲97۲س 

ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. این مغازهدر نتیجه آن مغازه

ها فقط برای مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلی آنها مستقل از آیا سرقفلی این مغازهو در آنها مشغول کسب و تجارت بود، 

 ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
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ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن ج: سرقفلی مغازه

 .دارد

مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر  : اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه۲97۱س 

علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به 

 قیمت روز تخلیه به او بدهد؟

تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادالنه روز، مطالبه کند و بر ، میج: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد

مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان 

مکان به مالک پرداخته است و نسبت  به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن

 .به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است

ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان : اینجانب مغازه۲97۸س 

ک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و اآلن که موجر فوت کرده و مغازه، مل

آن را دارد و از طرفی در خالل مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و 

نگهداری آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک 

لی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در فع

 صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

م آن ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلی

به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت 
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آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این 

لی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان فرض که در زمان انعقاد اجاره قب

هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنا بر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به 

ا بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور سرقفلی آن چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه ر

طور مجانی و یا اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری بهدیگری که با هزینه خود انجام داده

های آن توسط مالک، تابع ملک بدانددر صورت پرداخت هزینه . 

مر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خالل مدّت طور مست. مکانی به مدّت بیست سال به۲: ۲97۵س 

اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به 

 مستأجر دیگری واگذار کند؟

ط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضواب .۱

 دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟

ج: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاری آنرا به غیر، ندارد و 

متوقّف بر اجازه مالک استاگر چنین کاری کند فضولی و  . 

: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه ۲97۴س 

شود؟شامل حق سرقفلی آن هتل هم می  

وق بدون استثناء چیزی ج: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حق

 .صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است
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: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره ۲979س 

کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه می   

ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به 

 .مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسالمی

داده ام به مبلغ معیّنی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به : سر قفلی مکانی را که اجاره ۲977س 

من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار 

کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق آن را میام ادعای مالکیّت مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلی را از او نگرفته

 به اوست یا آنکه معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، مجرّد عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی 

رقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد شود بلکه حق سداده،موجب بطالن معامله آن نمی

 .مبلغ چک را از او مطالبه کند

: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک بر خالف آنچه که عرفاً و ۲97۳س 

ر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض قانونا متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأج

سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا درآمدی که 

آید شرعاً حالل است؟دست میاز آنجا به  

نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض  ج: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر

سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرّف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد 
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 .حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حالل است

دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس  ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ: شخصی مغازه۲973س 

مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد 

کند و قصد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می

های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه

 مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد سی که میج: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر ک

گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال االجاره، تعیین مقدار آن چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می

 .بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد

بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که ای را اجاره کند و عالوه : اگر شخصی مغازه۲9۳۰س 

موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد واال مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را 

است موجر با پرداخت به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب 

 قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟

ج: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی 

ش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او نداردبه خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فرو . 

ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر ای را خریده: خانه۲9۳۲س 

ز فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره ا
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مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول 

اند باید آن را به او بپردازند؟سرقفلی را گرفته  

ا از او بخرد باید ج: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر می خواهد آن ر

 .قیمت سرقفلی را به او بپردازد

 ضمان

: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، ۲9۳۱س 

 صادر کند؟

باشدج: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسالمی می . 

شتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را : از شخصی مقداری طلب دا۲9۳۸س 

به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر 

رد و مخفی شد و در حال حاضر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار ک

 دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟

ج: اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را 

 .از او بگیرید

 رهن
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رفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و : شخصی خانه خود را در برابر گ۲9۳۵س 

ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود با آنکه قیمت آن 

حق آنان حکم چیست؟ چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و  

ج: در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به باالترین قیمت 

مانده ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقی

رسدشرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می آن را به مالک . 

: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو ۲9۳۴س 

 بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

عالوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معامالت، حیله برای دستیابی به قرض ج: 

 .ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند

: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است ۲9۳9س 

یان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین که از این جر

اند، آیا جایز است ورثه را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده

 راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا  ج:

کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده 

توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و رسد و میبه عنوان ارث به ورثه راهن می شود، و اال زمینو ارث ورثه او محسوب می
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 .ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند

ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت : آیا جایز است کسی که خانه۲9۳7س 

که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟رهن شرط است   

 .ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد

ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه : خانه۲9۳۳س 

آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، 

ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطالن رهن، راهن و مُرتهن چه قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده

 تکلیفی دارند؟

ط ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن مالک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشرو

ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا صورت رهن باقی میشود، و اال بهبه مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می

پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از چشم

نه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار تواند مال مرهواصل باطل بوده، راهن می

 .رهن صحیح را بر آن مترتب کند

: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طال را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن ۲9۳3س 

د که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه دا

خواستم پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می

ویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تح
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بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر 

رتهن بعد از طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُ

ام و آنچه را هم دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده

ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و بر نگرداند؟ و آیا که به او داده

ن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟تواند برگرداندمی  

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل 

ان بدهد و اگر احراز شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنبه امانت می

تواند آن را در برابر طلبش نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمی

خصوص اگر آن را مطالبه کند و برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند به

مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه عنوان رهن نزد او باقی میهای طال هم به سکّه

 .دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد

تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود : آیا راهن می۲93۰س 

 به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه 

 .اوست

: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده ۲93۲س 

ور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد که مبلغ مذک
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کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، 

 آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟

شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان رابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق میج: رهن باید در ب

 .باید به مالک آنها برگردانده شوند

 شرکت

: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد ۲93۱س 

ج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او و هر ماه از سود سهام پن

 گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟

ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل 

گرفتن آن اشکال ندارد به نحوی که شرعاً حالل است بدست آمده باشد . 

اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او طور مشترک چیزی را خریده: چند نفر به۲93۸س 

 در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟

رضایت به کسی که قرعه به نام او کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با ج: اگر منظور از قرعه

کشی، ملک کسی شود که قرعه به درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه

 .اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان برد وباخت باشد

کنند، درحال حاضر طور مشترک در آن زراعت میبه مدّت بیست سال است که به اند و: دو نفر زمینی را خریده۲93۵س 
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یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن 

عتراض دارد؟آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق ا  

ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد 

حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، 

تواند اخذ به شفعه نمایدمی . 

گذارند، چه : خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش می۴۲93س 

گیرد خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار میحکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را می

گیرد نه دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار میمیشود و و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می

سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه 

 حکمی دارد؟

ای اعتبار به آنها توسط کسی که ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعط

انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، 

کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام 

اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها الزم است داشته 

های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حالل باشدباشد و فعالیت . 

عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به  : ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت۲939س 

شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در 
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شود؟مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می  

د اعالم مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست ج: مجرّ

طور صحیح صورت گیرد و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به

مله نداردتأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطالن معا . 

: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم ۲937س 

صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به

دم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کر

طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این آن به

 معامله او صحیح است یا آنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

عامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما ج: اگر بعد از فسخ م

 .اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است

ه یا فروش آن از برادر خواهد از طریق تقسیم خاناند و یکی از آنان میای را از پدرشان به ارث برده: دو برادر خانه۲93۳س 

شود و نه با خرید سهم طوری که نه راضی به تقسیم میکند بهدیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد می

کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می

قیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعالم کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای به آن را منوط به تح

خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول 

معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در 
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توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می  

 .ج: اشکال ندارد

ید متعلّق به همه : یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خر۲933س 

شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید 

 حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟

پس اقدام به پرداخت ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و س

اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه

 .است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است

ست بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع : آیا جایز ا۲7۰۰س 

 نمایند؟

یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف ج: جایز نیست هیچ

اذن یا اجازه سایر شرکا باشد معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با . 

: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ ۲7۰۲س 

آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط 

باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن موافقت همگی آنان می به رضایت و

یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی 

 شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
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باشد و نسبت به حصّه هر یک از که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می ج: معامله فقط نسبت به سهم کسی

 .شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد

اختن خانه، : شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از س۲7۰۱س 

آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و 

تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این 

می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟ خسارت را خارج از چارچوب قرارداد  

هایی که ج: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت

دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش 

های آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشدنههزی . 

اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا طور مشترک چند مکان تجاری را خریده: سه نفر به۲7۰۸س 

کند، سؤال این استری میها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خوددااز موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه : 

 آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ .۲

ها مشغول به کار شود؟آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان .۱  

یگر بدهد؟ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دآیا جایز است یکی از آن مکان .۸  

توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد. هر یک از شرکا می۲ج:  . 

یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنندجایز نیست هیچ .۱ . 

رک را جدا کنندطور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشتتوانند بهیک از شرکا نمیهیچ .۸ . 
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ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه: عدّه۲7۰۵س 

که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال 

های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟بور جزء انفال یا مکانوجود داشته باشد که زمین مز  

ج: اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در 

ی شهر باشدهای عمومدست دولت اسالمی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان . 

: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از ۲7۰۴س 

 مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟

مجبور  یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا راج: در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ

به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه 

مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسالمی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که 

توانند لی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا میدر این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. و

 .به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید

ج کردند و کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدوا: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می۲7۰9س 

متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود 

عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی 

ین آنان تقسیم شود؟مال مشترک چگونه باید ب  

ج: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر 
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اند. در نتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده

طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن را بهخودش بدهد و بقیه مال مشترک 

اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره بردهای نکردهاستفاده

م کنندطور مساوی بین خودشان تقسیمانده آن را بهشوند بدهند و سپس باقی . 

کند، آیا جایز است : سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می۲7۰7س 

 سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟

ی گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل ج: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای م

کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه میمی

 .نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است

درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور  : آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت،۲7۰۳س 

 خیریه مصرف کنند؟

ج: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص 

مور خیریه مصرف کرده باشددیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در ا . 

طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر : سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به۲7۰3س 

طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بهچهارم سرمایه آن را پرداخت کردهکدام یک

تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این  شریک دوم و سوم در مکان

 شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
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اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود ج: در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده

گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به قدار سرمایهبین شرکا اشکال ندارد هرچند در م

المثل کارشان اند، مستحق دریافت اجرتآن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده

باشندمی . 

جاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن : شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ای۲7۲۰س 

طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به

 استفاده کنند؟

زه سهامداران یا ج: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجا

 .نمایندگان آنان در این رابطه است

: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختالف تشکیل شود، ولی هیأت ۲7۲۲س 

و سهامداران  ٪۴۲مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 

اند، کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کردهاند، مبادرت به تشکیل آن نمیشرکا از حقوق خود صرفنظر کرده

اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده  

لی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیل ج: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخ

دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به 

شودتعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی . 

کانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان : دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در م۲7۲۱س 
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کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می

حاضر آن شریک مدّعی را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معامالت در آن مکان ادامه می دهد و در حال 

 است که در معامالت خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه مالک 

طور د از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بهآن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بع

صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه 

طالبه اجاره یا اجرت تواند به نسبت سهم خود از آن محل مخود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می

المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در 

 .سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد

مذهب حق منحرف : با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسالم و ۲7۲۸س 

هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و 

 پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟

گر توانند به دلیل ترس از اینکه ایک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمیج: هیچ

یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست، مصرف 

کند، مانع دستیابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او می

ه فعالیتهای حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در حرام است که اموال خود را در را

 .موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند
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: در روستای ما برکه آبی وجود دارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده ۲7۲۵س 

گیرد. درحال حاضر، شود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار میان آب در آن جمع میاست و هرسال در زمست

مانده، ملک دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی

شود یا ملک کشاورزان؟شهرداری محسوب می  

مانده آن، ملک آنان محسوب ء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقیج: اگر برکه، ملک آبا

شود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشدمی . 

 هبه

 قسمت اول

ست؟کند جایز اای که یتیم غیر بالغ اهدا می: آیا شرعاً تصرّف در هدیه۲7۲۴س   

 .ج: منوط به اجازه ولیّ شرعی اوست

: دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر برادر بزرگش بصورت هبه معوّض ۲7۲9س 

بخشیده و تحویل او داده است، آیا فرزندان هبه کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را 

؟بکنند  

ج: اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و 

 .آن را تحت اختیارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّی در آن ندارند
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ای را هم برای خودش بنا کرده : شخصی برای پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه۲7۲7س 

گونه وصیت یا سندی هم که داللت است، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچ

شود؟بر هبه یا کیفیت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعد از موت به ورثه او منتقل می  

ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعی  ج: اگر فرزند، مخارج

گردد و برای ورثه اوستشود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب میدر اختیار او بوده، شرعاً حکم به ملکیّت او می . 

طور رسمی به نام من کرد و یک زمین و نصف خود را به های: پدرم در زمانی که یازده سال داشتم، یکی از خانه۲7۲۳س 

ای که ای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانهخانه

ادره خانه، آنرا به پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نیست، آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلوگیری از مص

باشد، با توجه کنند که امالکی که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان میاسم من کرده است و در عین حال اعتراف می

 به اینکه پدرم وصیتی نکرده و شاهدی هم بر این مسأله وجود ندارد، حکم چیست؟

رثه هبه کرده و تحویل او داده و برای ثبوت این موضوع، سند ج: آنچه که پدر از امالک خود در زمان حیاتش به بعضی از و

رسمی آن را نیز به نام وی نموده، شرعاً ملک اوست و سایر ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبری ثابت 

 .کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است

های آن و گامی که شوهرم مشغول خانه سازی بود، من هم به او کمک می کردم و همین، باعث تقلیل هزینه: هن۲7۲3س 

تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار یک سوم آن را به 

نمود و اآلن هم هیچ سند و وصیّتی که ادّعای مرا ثابت کند در  نام من ثبت خواهد کرد، ولی او قبل از انجام این کار فوت

 اختیار ندارم، حکم این مسأله چیست؟
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ج: صِرف کمک و یاری در ساخت خانه یا مجرّد وعده به اینکه شما را در خانه شریک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک 

ما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده شود، بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شآن نمی

 .است غیر از سهم ارث خود حقّی در آن ندارید

اش بود : شوهرم در حالی که از سالمت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولی را که در حساب بانکی۲7۱۰س 

طوری که رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن به به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من باشد امضا نمود

بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغی را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت یک ماه و 

ی همسرت نیم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالی که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال برا

است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب 

باشد؟مثبت داد. آیا آن مال برای من است یا ملک فرزندان شوهرم می  

ای قبض مالی که در بانک ج: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک بر

شود، بنا بر این آنچه را با انداز شده کافی نیست، لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صحّت این هبه نمیپس

اید، مال شماست و آنچه که از اموال شوهرتان در بانک مانده، بعد اجازه شوهرتان و در حال سالمت عقلی او از بانک گرفته

شود و برای ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتباری ندارد و اگر در این اش محسوب میهاز فوت او از ترک

 .زمینه قانونی وجود داشته باشد متبع است

: آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او می خرند تا از آنها استفاده کند، از اموال شخصی او ۲7۱۲س 

طوری که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟هشود بمحسوب می  

ج: اگر فرزندان، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک شخصی مادرشان است و بعد از وفات 
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شوداش محسوب میاو جزء ترکه . 

اش وب شده و بعد از وفاتش جزء ترکهخرد، از اموال شوهر محس: آیا زیورآالت طال که شوهر برای همسرش می۲7۱۱س 

برد یا آنکه ملک زوجه است؟طوری که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را میشود، بهمحسوب می  

طوری که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت ج: اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد به

شود مگر آنکه خالف آن ثابت شودیآن جواهرت برای او م . 

شود، ملک شوهر است یا زن و یا هر دو؟: آیا هدایایی که در طول زندگی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه می۲7۱۸س   

ج: مسأله با اختالف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اینکه قابل استفاده برای هر دو باشد، یا برای یکی 

کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که آنان تفاوت پیدا میاز 

طور مشترک هدیه شده، ملک مشترک آنان استبه هر دوی آنان به . 

اج به او اش هنگام ازدو: آیا در صورتی که مردی زنش را طالق دهد، جایز است آن زن اموالی را که خانواده۲7۱۵س 

ها( از شوهرش مطالبه کند؟اند )مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اینداده  

اش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که برای خودش خریده و یا به شخص او ج: اگر از اشیایی باشند که زن از خانواده

از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر از چیزهایی هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتی که موجود باشند حق دارد آنها را 

تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند باشند که از طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هدیه شده باشند، نمی

ه و زوج هم بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آنها را به زوج هدیه کرده است، که اگر عین آنها باقی ماند

 .از ارحام آنان نباشد جایز است هدیه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد

: بعد از آنکه همسرم را طالق دادم، طالها و زیورآالت و چیزهای دیگری را که با پول خودم و در دوران ۲7۱۴س 
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آنها برای من جایز است؟ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم، آیا درحال حاضر تصرّف در   

اید و عین آنها نزد اید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به او هبه کردهج: اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان داده

توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده باشد، میهمسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمی

اید تصرّف کنید، و در غیر این صورت جایز نیستبگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایی که از او گرفته را پس . 

طور رسمی به نام من کرد، ولی بعد از یکسال از کار خود : پدرم قطعه زمینی را به من بخشید و سند آن را به۲7۱9س 

 پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین، تصرّف کنم؟

ر پدرتان بعد از آنکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیالء پیدا کردید، از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، ج: اگ

رجوع او صحیح نیست و شرعاً زمین، ملک شماست. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق 

یگر در زمین مزبور حقّی ندارید و مجرّد ثبت سند به نام شما برای تحقّق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن د

باشدقبضی که در هبه معتبر است، کافی نمی . 

ای مسکونی بنا کرد، آیا جایز است عین یا : اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو هم در قسمتی از آن، خانه۲7۱7س 

البه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او ام از او مطقیمت آنچه را که به او بخشیده

 پس بگیرم؟

ج: بعد از آنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، دیگر حق فسخ هبه و 

مقداری باشد که ساخت خانه در قسمتی از آن به  پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به

 .نظر اهالی منطقه عرفاً تصرّف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداری از آن را ندارید

: آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه را از آن محروم نماید؟۲7۱۳س   
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نگیخته شدن فتنه و اختالف در بین فرزندان شود، جایز نیستج: اگر این کار موجب برا . 

صورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این اش را به: شخصی خانه۲7۱3س 

یند، در نتیجه آنان با توانند آن را وقف نماشرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند می

کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از 

گذشت مدّت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در 

حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف  صورتی که قصد وقف کردن

واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت 

کند؟کند، مسأله چه حکمی پیدا می  

که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از  ج: بر آنان واجب است طبق شرایطی

شرطهای او راجع به کیفیّت حبس یا وقف تخلّف کنند، هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا 

رد وقف و متولّی و ناظر بر آن مقرّر شرطهایی که آن پنج نفر راجع به اختیار تصدّی حبس و نظارت بر آن و همچنین در مو

اند در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار و ثبت کرده

 کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسینیه خودداری کنند در صورتی که نظر

 .هبه کننده این بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند

اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال : فردی ثلث خانه شخصی۲7۸۰س 

یا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد، آ

صحیح است و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین 
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 ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟

هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحویل کل خانه،  ج: اگر

به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط 

ن صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعد از آن اجاره داده شده است، باطل باشد و در غیر اینسبت به بقیه آن صحیح می

صورت گرفته است صحیح است. بدهی است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعد از هبه

در زمان حیاتش برای مدتی اجاره  میّت هم باید از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که

شود و بدهی او از آن کسر داده، منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب می

ای ببرندتوانند از آن استفادهمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمیگردد و باقیمی . 

شته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد به این شرط اش نو: شخصی در وصیتنامه۲7۸۲س 

اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانواده

رد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دا

شود؟ )قابل که وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل میرسد؟ یا آنمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث میباقی

 (.ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند

استیالء بر مالِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و  ج: اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و

شود، در گردد زیرا هبه، رجوع از وصیت محسوب میصورت گرفته است، باطل میقطعی شده باشد، وصیت که قبل از هبه

انی که عدول موصی از نتیجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقیه ورثه در آن حقّی ندارند و در غیر این صورت تا زم

 .وصیت احراز نشده باشد، وصیت اعتبار دارد



 

521 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: آیا جایز است وارثی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است، بعد از چند سال آن را از آنان ۲7۸۱س 

 مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداری کنند، مسأله چه حکمی دارد؟

عد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنین حقّی را ندارد، ولی اگر رجوع او ج: اگر ب

 .قبل از قبض واقباض باشد، صحیح و بال اشکال است

تقسیم : یکی از برادرانم با رضایت، سهم خود را از ارث به من بخشید، ولی بعد از مدتی قبل از آنکه ارث بین ورثه ۲7۸۸س 

 شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمی دارد؟

ج: اگر قبل از تحویل سهم االرث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما حقّی در آنچه که به شما هبه کرده 

بخشیده است است ندارید، ولی اگر بعد از آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند، اثری ندارد و او در آنچه به شما 

 .حقّی ندارد

 قسمت دوم

: زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد، به این ۲7۸۵س 

های خود گمان که حج بر او واجب شده است، ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه

له اوّل، نسبت به انجام فریضه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوبهبه 

 حج برای او چه تکلیفی دارد؟

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحیح و الزم بوده و 

له اوّل است، ولی اگر از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوبواجب است از 
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اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب 

کننده اوّل حقّی در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبهشود، در نتیجه شخص گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل میمی

 .فریضه حج را بجا آورد

شود، هنگام : آیا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در آینده از آن برخوردار می۲7۸۴س 

 عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است؟

منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا  ها، اشکال و بلکهج: در صحّت این قبیل هبه

 .به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و اال هیچ فایده و اثری ندارد

: گرفتن یا دادن هدیه به کفّار چه حکمی دارد؟۲7۸9س   

نفسه مانعی نداردج: فی . 

اش بخشیده است، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی وال خود را به نوه: شخصی در زمان حیاتش همه ام۲7۸7س 

 آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که 

نافذ استقبض شده،  . 

گردد؟شود، هدیه محسوب می: آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت می۲7۸۳س   

شود که اجرت کار آنان استج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت می . 

آنان؟ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولیّ : اگر هدیه۲7۸3س   

 .ج: بستگی به نیّت هبه کننده دارد
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ها هنگامی ها و واسطههای حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیلها یا شخصیت: برخی از شرکت۲7۵۰س 

دهند، با وجود اینکه احتمال دارد هایی را میکنند، هدیهکه اقدام به خرید و فروش کاال یا عقد قراردادهای صنعتی می

ها را از او قبول ده هدیه به نفع هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیهگیرن

 کند؟

 .ج: وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد

المال به آنان داده ای باشد که از بیتشود در برابر هدیها اشخاص داده میها یهایی که توسط شرکت: اگر هدیه۲7۵۲س 

 شده است، چه حکمی دارد؟

المال داده شودالمال داده شده، باید به بیتای باشد که از بیتج: اگر عوض هدیه . 

ط مشکوک امنیتی شود، آیا : اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و یا رواب۲7۵۱س 

 گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است؟

ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداری شودج: گرفتن این هدیه . 

: اگر احتمال داده شود که هدیه برای ترغیب و تشویق گیرنده آن برای انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است، آیا ۲7۵۸س 

ز است؟گرفتن آن جای  

ج: اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعی و قانونی جایز باشند، اشکال ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. 

باشدالبته در محیطهای اداری این امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه می . 

لب موافقت مسئول نسبت به انجام : درصورتی که هدیه برای چشم پوشی و تغافل و عدم مخالفت و یا برای ج۲7۵۵س 

 بعضی از امور باشد، قبول هدیه چه حکمی دارد؟
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طور کلّی اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابی به هدفی خالف ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. بهج: قبول این قبیل هدیه

حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد،  شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی به موافقت با چیزی که

گرفتن آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگیری 

 .نمایند

: آیا جایز است جدّ پدری، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به ۲7۵۴س 

 فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟

های خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به ج: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه

 .کار او را ندارند

موال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا خواهد ا: شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می۲7۵9س 

تواند همه اموالش را هبه کند؟شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا اینکه می  

وارث  خواهد أعم از وارث و غیرج: مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می

 .ببخشد

: بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده ۲7۵7س 

 است، آیا گرفتن آنها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟

ا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در اجر و پاداش شهید و خانواده او نداردهای عزیز شهدج: اشکال ندارد که خانواده . 

: یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی که به عنوان انعام به آنان هدیه ۲7۵۳س 

نان که دارای سمت ریاست و طور مساوی تقسیم گردد، ولی بعضی از آشود در آن جمع آوری شده و بین آنان بهداده می
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کنندو این مسأله همیشه موجب اختالف و تفرقه بین اعضای صندوق بوده نائب رئیس هستند سهم بیشتری را مطالبه می

 است، حکم آن چیست؟

ج: این مسأله بستگی به قصد کسی دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتیجه آنچه را که به شخص 

طور مساوی بین آنان تقسیم شوداده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است باید بهخاصی د . 

شوند یا ملک پدر و شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می: اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می۲7۵3س 

 مادر او؟

شوندد، ملک صغیر محسوب میج: اگر پدر به عنوان والیت بر صغیر، آنها را قبض کرده باش . 

اش )یعنی پسر یکی از خواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین کشاورزی است به نوه: مادری دو دختر دارد و می۲7۴۰س 

شود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم دو دخترش( هبه کند و در نتیجه دختر دوم او از ارث، محروم می

ز مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمین، مطالبه کند؟تواند بعد امی  

اش، بخشیده و تحویل او داده، در این صورت، ملک از آنِ وی بوده و هیچ ج: اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوه

لث، نافذ بوده و در کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصیّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ث

 .مقدار زائد آن بستگی به اذن ورثه دارد

: شخصی مقداری از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو ۲7۴۲س 

یج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزوپسر هبه کننده، در آورد، ولی فرزند برادر، یکی از ربیبه

باشد یا نه؟این هبه با شرط مذکور، صحیح و الزم می  

ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتی ج: این هبه، صحیح و الزم است، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدری والیتی بر ربیبه
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 .که پدر یا جّد پدری نداشته باشند، منوط به رضایت خودشان است

ها را برای ازدواج با پسران آن شخص، ر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبهبلی، اگ

 .جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن الزم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت

ختر صغیرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طالق دادم از هبه : اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام د۲7۴۱س 

خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم، این مسأله 

 چه حکمی دارد؟

اید، هبه الزم است و قابل فسخ نیست، هاید و آن را به والیت از او قبض نمودج: اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده

ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول 

باشدمالکیت برای او کافی نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز در دست شما می . 

تال به یک بیماری شدید، همه امالکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندی راجع به آن برای : اینجانب بعد از اب۲7۴۸س 

آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداری از اموالم را به من برگردانند، ولی 

د؟آنان از انجام این کار خودداری نمودند، این مسأله چه حکمی دار  

ج: مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و امالک خود را به آنان هبه کرده 

طوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، اید بهو تحویل آنان داده

رفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و ای صورت نگولی اگر اصالً هبه

 .اختیار آنها با شماست

اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابی هم به خط موصی نامه: شخصی در وصیّت۲7۴۵س 
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باشد یا اینکه ، مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم میوجود دارد، آیا همسر او عالوه بر ملکیت این کتاب

 ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟

ج: حق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است، بنا بر این کسی که مؤلف در زمان حیاتش کتاب خود را به او 

ق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده که متعلّ

کندو همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا می . 

دهند که جهت آن معلوم : بعضی از ادارات و مؤسسات به مناسبتهای مختلف هدایایی را به کارمندان خود می۲7۴۴س 

در آن تصرّف کنند؟نیست، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و   

ج: در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صالحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی 

مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صالحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن 

 .را از او بگیرد

: آیا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دریافت هبه از او کافی است یا آنکه عالوه بر آن باید هبه را مخصوصا در ۲7۴9 س

 مواردی مانند ماشین، خانه، زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟

ت که آن مال در خارج در اختیار ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضای آن نیست، بلکه مقصود این اس

شوند، و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین برای تحقّق هبه و حصول ملکیّت کافی است و فرقی بین اموالی که هبه می

 .وجود ندارد

: شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا ۲7۴7س 

خواهد آنها را پس بگیرد، آیا برگیرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای هار سال میچ
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 مراسم عزاداری یا جشن های تولد ائمه )علیهم السالم( بدهد، آیا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگیرد؟

ود باقی باشد، جایز است هبه کننده، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به ج: تا زمانی که عین هدیه نزد آن شخص به حال خ

شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولی در صورت تلف شدن هدیه یا تغییر آن، نسبت به آنچه 

ا که انسان به قصد قربت و در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی ر

 .برای رضای خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد

 دین و قرض

 قسمت اول

ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری : صاحب یکی از کارخانه۲7۴۳س 

یت کامل و بدون آنکه قبالً شرط شده باشد و من توقع اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضا

 آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟

ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما 

 .در آن اشکال ندارد

:اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه ۴3۲7س 

شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود عالوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده 

 مسئول آن است؟
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کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در بدهی خود کوتاهی میج: اگر بدهکاری که در پرداخت 

 .این رابطه برعهده وام دهنده نیست

: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی ۲79۰س 

اش به من داده است، آیا با توجه به ، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهیبعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم

اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی 

ر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اث

 نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست 

که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در  ایدو تا شما راضی نشده

 .ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید

: پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟۲79۲س   

شودکند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمیمیج: ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا ن . 

خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد ای که می: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه۲79۱س 

بعد اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون از بهبود وضعیت مالی

از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با 

کند؟است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت میپول قرضی خریداری شده  

، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای ج: ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند
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کند به ارث گذاشته باشد و اش کفایت میخرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی

 .احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند

کنیم، تکلیف ما نسبت به دیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی: پولی را از شخصی قرض کر۲79۸س 

 طلب او چیست؟

اش بپردازید ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه

در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه  و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید

 .دهید

شود از ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می: آیا جایز است هزینه۲79۵س 

 بدهکار مطالبه نمود؟

باشد و در هر صورت در این گونه امور ت نمیاسهای دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شدهج: بدهکار شرعاً ضامن هزینه

باشدقوانین نظام جمهوری اسالمی الزم االجراء می . 

: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثالً ۲79۴س 

طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟حق خود را به  

تواند از اموال او تقاص نماید. بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می ج: اگر

 .البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد

ش واجب باشد؟اشود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می۲799س   

الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه ج: بدهی اعم از اینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق
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 .میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند

ق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار : شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعل۲797ّس 

است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به 

 زمین چنین حقّی را دارند؟

 .ج: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند

اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده: آیا خانه9۳۲7س   

ج: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء 

شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی استیاحتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب م . 

هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و : اگر تاجری که بدهی۲793س 

 آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد،

طور تدریجی آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به

 بدهی خود را بپردازد؟

اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده

هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط پرداخت همه بدهیهرچند برای 

های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کندنسبت به بقیه بدهی . 

گیرد واجب است؟: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می۲77۰س   

وب پرداخت، حکم سایر دیون را داردج: در وج . 
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: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده ۲77۲س 

 بپردازد؟

ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم 

داخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیستپر . 

تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را : اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می۲77۱س 

 از او مطالبه کند؟

 .ج: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد

: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر 7۸۲7س 

پرداخت، بعد از وفات طلبکار )پدرم( هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او ماه مبلغی به عنوان سود می

شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها اخت شده است، ربا محسوب میهایی که به عنوان سود پردهم فوت نمود، آیا پول

 را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا 

رکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شودشود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از تمحسوب می . 

: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟۲77۵س   

برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود ج: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره

بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط حاصل از 

 .سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است



 

532 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است ۲77۴س 

بلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟م  

تواند هیچ مقداری از آن سود را از او ج: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی

ا پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی ب

 .دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است

طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که : شخصی کاالیی را سه ماهه به۲779س 

لغی زائد از پول کاال را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مب

 دو جایز است؟

باشد و حرام استج: این مقدار اضافی ربا می . 

: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص ۲777س 

ار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار شود و کچهارمی هم که حسابدار نامیده می

هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص 

ه چیزی بنویسد و یا به پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنک

کند که آیا در محاسبات معامالت ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می

دهد، آیا کار او نیز حرام است؟حسابدار اطالع می  

دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و 

 .باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست
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شوند که مستلزم پرداخت ربا : بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می۲77۳س 

ت غیر اسالمی چه حکمی دارد؟باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولمی  

ج: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل 

 .قرض صحیح است

های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را : شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه۲773س 

ین کار برای آنان جایز است؟بپردازد، آیا ا  

های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر ج: شرط کردن پرداخت هزینه

باشد، ولی اصل قرض صحیح استقرض است که شرعاً حرام و باطل می . 

وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد کنند که اگر گیرنده الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می: مؤسسات قرض۲7۳۰س 

 مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

 .ج: اشکال ندارد

به  پردازند و شرکت هم مبادرت: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می۲7۳۲س 

گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که گونه سود یا اجرتی نمیکند و از آنان هیچپرداخت وام به اعضا می

دهند، چه حکمی دارد؟اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می  

صورتی باشد که در سؤال هج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند ب

توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به 

 .پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است
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هایی که مردم به عنوان امانت به مالک و چیزهای دیگر با پولالحسنه اقدام به خرید ا: بعضی از مؤسسات قرض۲7۳۱س 

گذاران موافق انجام این کارها نمایند، این معامالت چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپردهاند میآنان سپرده

ر شرعاً جایز است؟نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثالً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کا  

الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرضج: اگر سپرده

ها به این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده

باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به  عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده

 .خرید امالک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد

 قسمت دوم

دهند بدون آنکه گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان میای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می: عدّه۲7۳۸س 

شود، این کار چه حکمی دارد؟ر را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام میاین کا  

شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و ج: این قبیل معامالت، قرض ربوی محسوب می

باشد و گرفتن آن جایز نیستشرعاً حرام می . 

الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر اگر کسی که از صندوق قرض :۲7۳۵س 

او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی 

 جایز است؟

با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، 
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بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره 

باره استتابع حدود اختیارات آنان در این . 

ی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود الحسنه با پول: کادر اداری یک مؤسسه قرض۲7۳۴س 

اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس

 است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

ها واختیارات کادر اداری است، اگر طبق صالحیت ج: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده

صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت 

 .معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است

د؟: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دار۲7۳9س   

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و 

 .برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد

کند که متقاضی دهد، ولی برای دادن وام شرط می: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می۲7۳7س 

وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به 

او  دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبالً در صندوق گذاشته بود بهصندوق سپرده است به او وام می

شود، این کار چه حکمی دارد؟مسترد می  

صورت قرض بماند، به این شرط که ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به

را صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبالً مبلغی 
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در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف 

باشدصحیح می . 

کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن الحسنه برای دادن وام اموری را شرط میهای قرض: صندوق۲7۳۳س 

ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی همچنین متقاضی وام باید ساکن محلهانداز در آن است و مبلغی به عنوان پس

 شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

شوند اشکال ج: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می

ندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا انداز در صندارد و شرط بازکردن حساب پس

کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبالً 

باشدمبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می . 

: آیا راهی برای فرار از ربا در معامالت بانکی وجود دارد؟۲7۳3 س  

 .ج: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست

دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می۲73۰س   

واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف دهد ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می

کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می

ته است، مصرف نمایدباشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاش . 

: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد ۲73۲س 

جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیالت و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب 
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اش کمتر از آن مقداری است که در آن داند که درصد جانبازیده کند و خود او میدرجه از کارافتادگی شان است استفا

تواند از کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا میگواهی ثبت شده است و گمان می

 شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیالت ویژه بهره ببرد؟

توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام ج: اگر تعیین درصد جانبازی 

دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیالت همان نظر، مالک باشد، استفاده او از مزایای می

اش کمتر از آن مقدار او درصد جانبازیاند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده

 .باشد

 صلح

: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و ۲73۱س 

همچنین او را وصیّ و قیم اوالد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه 

و را دارند؟ا  

طوری که اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است بهج: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارایی

چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی 

یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنندچماند، در نتیجه حق ندارند هینمی . 

: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن ۲73۸س 

کنند که پدر آنان از مدتی ادّعا میاموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی 
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له قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سالمت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح

شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت، آیا در ثلث مال مورد شود و حکم به صحّت بیع میعدول از مصالحه محسوب می

است یا در تمام آن؟ مصالحه صحیح  

ج: صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم 

نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سالمت عقلی 

شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه  برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق

 .قرار گرفته، نافذ است

کند، ولی : فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می۲73۵س 

د در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خومؤسسه مزبور اعالم می

گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و میخودداری می

 کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟

فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر  ج: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است،

صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و 

ا های خود از آنهخصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهینفوذ این صلح محل اشکال است، به

 .وجود نداشته باشد

: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده ۲73۴س 

 است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
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شرعی بر انشاء عقد  ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت

شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح صلح و کیفیت آن محسوب نمی

باشدله میشرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح . 

در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من : پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را ۲739س 

کند که آن معامله صوری بوده منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می

 است، حکم این مسأله چیست؟

ف مدّعی ثابت نشود، اثری نداردج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طر . 

: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات ۲737س 

او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم 

ان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حق آن

 حکم مسأله چیست؟

 .ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد

از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران  : اگر فردی در غیاب بعضی۲73۳س 

 خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق 

ب برانگیختن فتنه و اختالف در بین فرزندان شود جایز نیستاعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موج . 

: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا ۲733س 
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جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص 

 دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟

ج: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف 

 .نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند

ایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعالم به متصالح اول، دوباره مال را به فرد : آیا ج۲۳۰۰س 

 دیگری صلح نماید؟

ج: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح الزم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق 

مان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول استرجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر ه . 

: بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از ۲۳۰۲س 

کند که مادرش در ز دختران او ادعا میآنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طوالنی از آن گذشت، یکی ا

زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش 

امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، 

؟تکلیف چیست  

کند ج: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا می

 .حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد

رط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته : پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این ش۲۳۰۱س 

 باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟
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 الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟

ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به 

شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح موال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب میفروش قسمتی از ا

 باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

معنای حق  که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به« اختیار تصرّف در طول مدت حیات»ج: عبارت 

انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات 

 است؟

 .ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است

فسخ آن توسط او صحیح  ب: عقد صلح از عقود الزم است. در نتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد،

نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی 

از طرفهای صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف 

 .بر اجازه آنان است

حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به « اختیار تصرّف در طول مدت حیات»ج: ظاهر عبارت 

 .دیگری

 وکالت
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دهند، اعمالی مانند تبلیغات و : من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می۲۳۰۸س 

کنم دهم، پولی که از شرکت دریافت میالمللی و مانند اینها را انجام میای بینخدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاهه

 چه حکمی دارد؟

 .ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد

آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا طور قسطی خریده است و بعد از : شخصی زمینی را از وکیل مالک به۲۳۰۵س 

کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشتری می

 حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را  ج: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و

 .به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد

 : شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به۲۳۰۴س 

هیچکدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا 

ها را در آن زمان دریافت کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمینمی

کنند. با توجه به این مطالب آیا لی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه میکرده و تحویل مالک داده است و

مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا ما به التفاوت قیمت آن 

 زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ها ای ثبت سند رسمی به نامهای خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمینهها و هزینهیک از مسئولیتج: هیچ

هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از 
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ها و ن ورثه حق مطالبه ما به التفاوت قیمت زمینتوانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنیاو ندارند و خریداران نیز نمی

 .قیمت کنونی آنها را ندارند

هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد : آیا جایز است وکیل۲۳۰9س 

 دیگر بدهند؟

و وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد ج: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به ا

 .مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد

: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره ۲۳۰7س 

برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس 

 تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و 

کند، شما ا به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار میورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن ر

اید مطالبه کنیدای را که پرداختهتوانید هزینهحقی در آن ندارید و فقط می . 

: مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از او درخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر ۲۳۰۳س 

دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او یوکالت رسید نم

 مطالبه کنم؟

اش اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثهج: در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته

 .واجب است
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شود؟موت وکیل یا موکّل باطل می: آیا عقد وکالت با ۲۳۰3س   

شودج: وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می . 

کند و وراث او )مادر و همسرش( مرا : مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می۲۳۲۰س 

های سفرم به آن کشور برای زینهبرای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است ه

دهد، بردارم؟پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می  

 های مربوط بهاند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینهج: بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده

 .آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبالً به نحو دیگری توافق نموده باشید

: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بالعزل بودن وکالت شده است، که البته ۲۳۲۲س 

آیا به مجرّد نوشتن این جمله در صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به

شود؟قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد الزم تبدیل شده و حق عزل ساقط می  

وکالت »صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت ج: وکالت الزم وکالتی است که در ضمن عقد الزمی به

شودزل، ساقط نمیتأثیری در تبدیل آن به عقد الزم ندارد و حقّ ع« بالعزل است . 

: آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا ۲۳۲۱س 

جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط 

بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی  خاصی را داشته باشند تا

 موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاهها از آن ج: وکالت فی
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های حقوقی یا جزایی که است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پروندهجمله 

نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و 

ت، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیس

المثل کارش بر عهده آن شخص استدرخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت . 

: با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و ۲۳۲۸س 

ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان های رفت و آمد، ثمره و نتیجهپرداخت هزینه سعی و تالش و

 اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست ج: صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت

صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اول به نحو دیگری با  موکّل

 .هم توافق کنند

طور کنند. بههای رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه۲۳۲۵س 

و همچنین امور دیگر را نیز مشخص « ه که در فالن مکان واقع شده استوکیل در فروش فالن خان»نویسند مثال می

فالن شخص وکیل است در پیگیری همه »شود: های دستنویس عبارت ذیل ذکر مینامهنمایند، ولی در بعضی از وکالتمی

کار یا تصرّف، داخل در آید که آیا فالن در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختالف پیش می« امور مربوط به مورد وکالت

وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز 

 است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند ج: واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است، اکتفا 
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شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جاری بر وجود تالزم بین وکالت در چیزی و به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می

شودطور خالصه وکالت به چند صورت تصور میبعضی از امور دیگر باشد و به : 

ل و متعلّق، خاص باشدالف. وکالت از هر دو جهتِ عم . 

 .ب. از هر دو جهت عام باشد

 .ج. فقط از یک جهت عام باشد

 .د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی

 .ه. فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثالً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی

اشد، مثالً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستیو. از هر دو جهت مطلق ب . 

شود، اکتفا کند و وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطالق عقد وکالت شامل آن می

 .از آن تجاوز ننماید

بفروشد و با پول آن یک  های او را: مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان۲۳۲۴س 

آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را 

به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از 

وال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟فروش ام  

ها، ج: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان

نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق  صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به

وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط 
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دش خریده باشد و یا بعد اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خو

از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از 

اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبودهفوت مورّث

شودان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق میآن . 

: زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به ۲۳۲9س 

مل خود شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عافرادی که اجیر می

ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی خواهد برئ الذمّه شود، آیا باید عدّهپشیمان است و می

آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در 

و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟ قضای نماز و روزه باشد  

ج: اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان 

برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده 

ا برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختالف ارزش کسی ر

پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا 

اش پرداخت شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکهوفاتش اجاره فسخ میخودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با 

شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از 

ابطه بر عهده آنان نیستای داشته باشد، و اال چیزی در این راش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکهترکه . 

ها و : بعضی از شرکتها دارای وکالیی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده۲۳۲7س 
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ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن شکایت

نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به رابطه از شرکت دفاع 

این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از 

گیرد، سُحت و حرام است؟چیزی که به نظرش باطل است می  

ج: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع 

شود، سُحت و حرام استکند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته میعلیه تغییر پیدا نمیمدّعی . 

انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل : شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به ۲۳۲۳س 

 هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حالل است؟

شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل ج: وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می

ا که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری ر

شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداندبه پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می . 

 حواله

دارد، لذا فروشنده را به : شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب ۲۳۲3س 

بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطالع خریدار با 

پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث 

ح است یا معامله دوم؟موافقت کرده بود. صحی  
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ج: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت 

 .گرفته باشد

 صدقه

ها و اماکن عمومی شهر و روستا برای : کمیته امداد امام خمینی )قدّس سرّه( صندوقهایی را در منازل، خیابان۲۳۱۰س 

آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است عالوه بر حقوق ماهیانه جمع

ها به عنوان پاداش به آنان داده های آن صندوقگیرند، درصدی از پولو مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد می

آوری آنها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته ها به افرادی داده شود که در جمعشود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پول

 امداد نیستند؟

های صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، عالوه بر حقوق ج: پرداخت مقداری از اموال صندوق

صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولی گیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت ای که از آن کمیته میماهیانه

المثل کارشان اشکال کنند به عنوان اجرتها کمک میآوری موجودی صندوقدادن مقداری از آن به کسانی که در جمع

امر خصوص اگر ظاهر آوری و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، بهندارد، به شرطی که برای جمع

 .نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار هستند

نشینند جایز است یا اینکه بهتر است به زنند یا در خیابانها می: آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می۲۳۱۲س 

 یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟

ج: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با 
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ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به 

ها را جمع آوری های صندوقن بداند که مسئولین کمیته امداد پولفقرایی که مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسا

های صدقات اشکال ندارددهند، ریختن آن در صندوقکرده و به فقرای مستحق می . 

نمایند و کنند و زندگی خود را با گدایی اداره می: وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می۲۳۱۱س 

خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان دهند، بهه اسالمی را مشّوه جلوه میچهره جامع

 جایز است؟

 .ج: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید

فراد خیّر مبلغی به شود، به همین دلیل بعضی از ا: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می۲۳۱۸س 

دهند، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟عنوان کمک به من می  

دهند احسانی از طرف آنان به شماست، در نتیجه برای شما حالل است و پذیرفتن آن اشکال ج: آنچه که آنان به شما می

 .ندارد

 عاریه و ودیعه

ابزار آالت و کاالها و اجناسی که توسط برخی از افراد در آن به ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و : کارخانه۲۳۱۵س 

عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آنهاست یا کسی که مسئولیت اداره آن را بر عهده 

 دارد؟

انه کوتاهی و تقصیر ج: اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کاالهای سپرده شده به کارخ
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 .نکرده باشد، هیچکس ضامن آنها نیست

: شخصی متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحویل ۲۳۱۴س 

شود؟کند، آیا این کار او خیانت در امانت محسوب میدهد، ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می  

شودداری از ردّ امانت به کسی که امانت گذار معیّن کرده است، نوعی خیانت محسوب میج: خود . 

: در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم، ولی بعد از پایان مدّت خدمت ۲۳۱9س 

پول آنها به خزانه عمومی بانک مرکزی آنها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آنها چیست؟ آیا ریختن 

کندکفایت می . 

اید به عنوان عاریه بوده، واجب است عین آنها را در صورتی که موجود باشند به مرکز ج: اگر اشیایی که از ارتش گرفته

بین رفته باشند، باید  خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّی یا تفریط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از

 .مثل یا قیمت آنها را به ارتش بدهید و در غیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست

: مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن ۲۳۱7س 

 شخص ضامن آن پول است؟

امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است، او ضامن نیست ج: تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص . 

: مبلغی از تبرّعات اهالی محل را از هیأت امناء مسجد برای تعمیر مسجد و خرید مواد الزم برای بنّایی مانند آهن ۲۳۱۳س 

ام مفقود شد، وظیفه من چیست؟و غیره، تحویل گرفتم، ولی در راه همراه با وسایل شخصی  

اید، ضامن نیستیدنگهداری آن، کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده ج: اگر در . 
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 وصیت

 قسمت اول

های دفاع مقدس مصرف شود، در حال اند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهه: بعضی از شهدا وصیّت کرده۲۳۱3س 

کنند؟ها منتفی شده، این وصایا چه حکمی پیدا میحاضر که موضوع این وصیت  

شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههای خیر تی که مورد عمل به وصیّتها منتفی شود، ارثِ ورثه آنان میج: در صور

 .مصرف شود

: برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود، ولی درحال حاضر در شهر ۲۳۸۰س 

شود، تکلیف چیست؟مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی  

کنند در این ج: اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگی می

رسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر صورت چون فعالً مهاجری نیست مال، به ورثه می

ده باشنداند داده شود، اگر چه فعالً کوچ کرکردهزندگی می . 

: آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و سوگواری او مصرف کنند، ۲۳۸۲س 

 یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسالم برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟

گواری موصی اشکال ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی ج: وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سو

 .وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است

طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟: آیا وصیت کردن واجب است به۲۳۸۱س   
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اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای الناس یا حقنزد او باشد و حق های دیگرانها و امانتج: اگر ودیعه

 .آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست

ار داده است، ولی : مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصیّ خود قر۲۳۸۸س 

ای دارد؟سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصیّ دراین حالت چه وظیفه  

ج: اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت 

 .عمل کنند

کنند، تکلیف چیست؟طور مطلق انکار : اگر ورّاث، وصیّت را به۲۳۸۵س   

ج: مدّعی وصیّت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، 

 .عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد

ورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق : شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذک۲۳۸۴س 

شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، 

بعضی از امالک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان 

سیم همه امالک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟تق  

ج: بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه، در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه 

بات بدنی که میّت به آنها نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واج

وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و 

یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان 
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مانده آن بین ورثه تقسیم شود، هرچند نسبت به آنها وصیّتی همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقی واجب است

 .نکرده باشد

: فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است، وصیّت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او ۲۳۸9س 

فذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟اند، آیا وصیّت متوفّی ناآن را فروخته  

ج: اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتی، فروخته و در تعمیر مسجد مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث 

ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی، این بوده که منافع زمین صرف 

اندمسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشته تعمیر . 

: شخصی وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش برای بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر ۲۳۸7س 

شود؟مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آنکه وقف محسوب می  

ه منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن ج: تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود ک

برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست، در 

 .نتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد

ا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او : آی۲۳۸۳س 

 به مصرف خودش برسد؟

 .ج: این کار اشکال ندارد به شرط اینکه بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند

اش است، اجیر بگیرد و ای که بر عهدهند ماه نماز و روزه: شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چ۲۳۸3س 

 درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟
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روزه ج: تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده، استیجار از طرف او برای قضای نماز و 

 .وی صحیح نیست

: پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این ۲۳۵۰س 

 زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟

گر قصد ایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و ج: تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست، ولی ا

 .مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که نیازمند مسجد است مانعی ندارد

: آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا ۲۳۵۲س 

ده واقع شود یا این عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفا

شود حرام است؟می  

رسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در تشریح ج: به نظر می

که باید اصل مسلّم در نظائر این مسأله قرار داده  جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان

 .شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت

: اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا ۲۳۵۱س 

 این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟

شود، بعید این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جدا کردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمیج: صحّت و نفوذ 

 .نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد

: آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و ۲۳۵۸س 
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ایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟بر فرض کف  

ج: اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث، برای نفوذ و صحّت وصیّت کافی است و بعد از وفات موصی، 

 .حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری ندارد

ای ندارد و یا ترکه او فقط هایش وصیّت کرده است، ولی ترکهاز و روزه: یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نم۲۳۵۵س 

شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می

 تکلیفی دارند؟

ر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به ای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست، ولی بر پسج: اگر آن شهید عزیز ترکه

ای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت هایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولی اگر ترکهسن بلوغ، نماز و روزه

شوداو مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی . 

له در هنگام وصیّت در صحّت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟وجود موصی: آیا ۲۳۵۴س   

صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است، هرچند بهج: وجود موصی

 .جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید

هایش، فردی را هم به عنوان ناظر در وصیّت مکتوب خود عالوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّت: موصی ۲۳۵9س 

تعیین کرده، ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطالع از 

به اعمال وصی دارای رای و نظر است و  کارهای اوست تا بر خالف آنچه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آنکه نسبت

 کارهای او باید طبق نظر و صالحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطالق وصیّت، بر وصی واجب نیست در کارهایش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظیفه 
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فتن از کارهای اوستناظر، نظارت بر وصی جهت اطالع یا . 

: فردی پسر بزرگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من ۲۳۵7س 

ام، ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم، اجرای اموری که به آنها تنها فرد مسئول اجرای وصیّت او شده

باشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف کل میوصیّت شده برای من مش

باشند، جایز است؟در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت می  

عد از موت وصی باشد، مگر آنکه موصی بعد از موت طور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هرچند بتواند بهج: ناظر نمی

وصی او را وصیّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به 

 .جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست

یّت کند که مقداری از اموال او برای تالوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را : اگر شخصی وص۲۳۵۳س 

برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن 

 ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟

ه برای تالوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شودج: اگر مصرف آن مال حتّی در آیند . 

های جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تاکنون : مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طالهای او را شب۲۳۵3س 

ها به احتمال زیاد مسلمان ام، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آناین کار را برای او انجام داده

 نیستند، تکلیف من چیست؟

ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط 

باشد تا به در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسالمی 
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 .مصرف مسلمانان برسد

هایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش : شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین۲۳۴۰س 

های شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمینبرسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان می

طور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت کند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را بهایجاد میدیگر مشکالت زیادی 

 که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی وناظر درمورد وصیّت به مصرف برسد؟

ادالنه نیز، در صورتی که طور قسطی به قیمت عج: اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن به

احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به 

ای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیّت شرط آنکه وصی و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه

 .شود

بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر  : شخصی در۲۳۴۲س 

نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت

ت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی باشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّنزدیکان خود را که غائب می

ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده می

سوب اند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی مح

اند به وصی دوم برگردانند؟شود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کردهمی  

ج: بعد از آنکه میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصیّ اول را عزل کرد، وصی معزول بعد از آگاهی از 
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مورد وصیّت، فضولی و متوقف بر اجازه وصیّ عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال 

باشد، در نتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده استمی . 

 قسمت دوم

: شخصی وصیّت کرده است که یکی از امالک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت ۲۳۴۱س 

تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این طور کامل خود را به

شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آنکه 

طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟همه فرزندان او به  

وصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سالمت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و ج: عدول م

باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال معتبر از نظر شرعی، وصیّت بعدی می

که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن طور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست خودش نباشد، به

 .نیست

: پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصیّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار ۲۳۴۸س 

 گذاشته شده، آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟

وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و  ج: اگر

نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای مصرف آن در مواردی که در وصیّت

ت هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشدوصایای او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیس . 
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: اگر موصی، وصیّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال ۲۳۴۵س 

 خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصیّ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او جدا کند و در

اش کافی است تا در نتیجه امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصیّ برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکه

 بر وصی، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟

ه فهم خود نسبت ج: اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص، فهمیده شود، واجب است وصیّ ب

به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر 

 .ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است

« شدهای دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باهمه پارچه»: شخصی اینگونه وصیّت کرده است: ۲۳۴۴س 

اموال منقول اوست یا اینکه منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش « غیره»آیا مقصود از کلمه 

 و امثال آن؟

نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده که در وصیّت« غیره»ج: تا زمانی که منظور از کلمه 

نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتماالتی که در تنشود، این جمله از وصیّ

 .سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است

اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای ردّ مظالم و : زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکه۲۳۴9س 

خیر مصرف گردد. باتوجه به اینکه زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک خمس و کارهای 

به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی هم یقین دارد که حتّی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولی درعین حال 

مانده را برای ثلث را به جبهه کمک کرده و باقی شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال برای او نماز بخواند و مقداری از
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 پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزی بر عهده وصی هست؟

ج: واجب است به وصیّت همانگونه که میّت وصیّت کرده، عمل شود و جایز نیست وصی، عمل به آن را حتّی در بعضی از 

ین اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن استموارد ترک کند، بنا بر ا . 

نامه آمده است عمل کنند، در ماده : شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّت۲۳۴7س 

هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از طلبسه آن مقرّر شده که همه ترکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و 

نامه آمده است که در وصیّت 9و  ۴و  ۵های او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد پرداخت بدهی

 مانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان اینمصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقی

نامه اند و عمل به مواد مذکور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصیّتمدت موفق به جدا کردن ثلث نشده

بعد از انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند، حکم این مسأله چیست؟ و 

ای دارند؟این دو وصی چه وظیفه  

شود، بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمیج: وصیّت 

مدت آن طوالنی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند 

 .مزاحم آن دو در اجرای وصیّت شوند

ه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نامهای آنان و گذشت شش سال از آن، یکی از ورثه : بعد از تقسیم ترک۲۳۴۳س 

طور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود و بعضی از کند که متوفّی بهادعا می

شود؟ادعای او پذیرفته میدهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، زنان هم به این امر شهادت می  

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست، در 



 

562 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

نتیجه اگر مدّعی وصیّت، ادعای خود را از طریق شرعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر 

ه اقرار به صحّت ادعای او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث این صورت هر کسی ک

 .بر طبق آن عمل نماید

های او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در ای از زمین: شخصی به دو نفر وصیّت کرده است که قطعه۲۳۴3س 

ان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومی پیدا شده است نامه خود یکی از آن دو را به عنووصیّت

کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصی هم که ادعا می

یّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آنکه واجب از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف م

کند از طرف میّت حج را بجا آورده است؟ و یا چیزی در این است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا می

 رابطه بر او واجب نیست؟

ود اگر شخص سومی ج: در صورتی که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، برئ الذمّه ش

به نیابت از میّت حج بجا آورد، برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچکس را ندارد و در غیر این 

صورت، ناظر و وصی باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را بجا آورند و اگر وصی قبل از 

واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کندعمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر  . 

: آیا جایز است ورثه، وصی را وادار به پرداخت مبلغ معیّنی برای قضای نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصیّ ۲۳9۰س 

 در این مورد چه تکلیفی دارد؟

دهد به آن براساس مصلحتی که تشخیص می های وصی و بر عهده اوست و بایدج: عمل به وصایای میّت جزء مسئولیت

 .عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند
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: سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا ۲۳9۲س 

ا فقط او به تنهایی وصیّ است یا داند که آیمفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمی

 آنکه وصیّ دیگری نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟

ج: بعد از ثبوت اصل وصیّت، بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد، به وصیّت 

 .عمل نماید و بر این احتمال که ممکن است وصی دیگری نیز باشد اعتنا نکند

اش را به عنوان وصی خود برگزیند؟ و آیا کسی حق دارد با این کار او : آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثه9۱۲۳س 

 مخالفت نماید؟

داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ج: انتخاب و تعیین وصی از بین کسانی که موصی، آنان را شایسته این کار می

عنوان وصی خود تعین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارندندارد که فردی غیر از ورثه را به  . 

: آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت ۲۳9۸س 

 برای او انفاق کنند؟

ست و آنان حق ندارند بدون موافقت ج: اگر قصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصی میّت ا

وصی، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به 

 .اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد

اش ذکر کرده است که فالنی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا نامه: موصی در وصیّت۲۳9۵س 

 هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصی اوست؟

ج: این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو 
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است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل اجتماعی 

 .نمایند

: اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد، ولی آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق ۲۳9۴س 

د؟نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برو  

ج: در موارد تعدّد وصیّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختالف بروز کند، واجب است به حاکم شرع 

 .مراجعه نمایند

های او را بجا بیاورم، در موردی که : با توجه به اینکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزه۲۳99س 

بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او بجا قضای نماز و روزه چند سال 

 آورده شود، تکلیف من چیست؟

های او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصی را ج: اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه

ای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب و روزه برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز

 .است که آنها را برای او قضا کنید، هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد

با پول آن از طرف او های او را بفروشد و : شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین۲۳97س 

حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به اینکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر 

طوری که پول آن زمین برای انجام های آن هم افزایش یافته است، بهحج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه

کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای یت نمیسفر حج کفا

پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به 
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بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر 

 حج را انجام دهد؟

های حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولی اگر حج بر ذمّه موصی مستقر یک از هزینهج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچ

ای حج نیابتی هرچند از میقات هشده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینه

های حج میقاتی از اصل ترکه تکمیل شودکافی نباشد، در این صورت واجب است هزینه . 

ای : اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و یا عده۲۳9۳س 

بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب است؟پرداخته است، آیا شهادت دهند که او حقوق خود را می  

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت شهود به اینکه او حقوق شرعی خود 

پرداخته است، حجت شرعی بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب را می

نامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار ود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّتشنمی

است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و 

که میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزی بر آنان واجب نیستیا یقین به وجود آن دارند، از اصل تر . 

نامه خود قید کرده است که خانه موجود در : شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّت۲۳93س 

آن را برای او باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول 

مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار 

ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته 

شود؟نمی  
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نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعیین کند و آن با وصیّت و آنچه در حاشیه وصیّتج: اگر بخواهد 

های میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهی

لث ترکه برای خودش، تعیین خانه برای مصارف ثلث باشد و قیمت میّت دارد و همینطور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ث

آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و در غیر این صورت باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه 

 .شود، به مقداری که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد

سیم ارث و گذشت چهار سال از اینکه دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر : بعد از گذشت بیست سال از تق۲۳7۰س 

ای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این نامهوصیّت

است، آیا با وجود آن حکم به  نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکردهوصیّت

شود؟ و بر فرض بطالن، آیا ابطال سند رسمی ملکی که بطالن تقسیم ارث و فروش سهم االرث توسط دختر میّت می

 شخص سومی آن را از دختر خریده، براثر اختالف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟

ر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به ج: بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتب

نامه در دست مادر بوده و در عین حال آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او، وصیّت

داشته نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعالم ن

خودداری نموده و همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضی نکرده است، همه اینها 

شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از رضایت او به گرفتن سهم االرث توسط دختر و فروش آن محسوب می

ای که دختر او انجام داده محکوم به صحّت هم از مشتری ندارد و معامله او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزی را

 .است و مبیع نیز مال مشتری است
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های او نیست، آن را : یکی از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی۲۳7۲س 

کرده که مبلغی در کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به  بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت

دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وی 

غی را برای تعمیر با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبل

خانه پرداخت کرد و یک سکّه طال هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهید و 

اموال فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق 

رزند شهید است چه حکمی دارد؟ای که مخصوص فماهانه  

مانده آن برای ج: واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن، ثلث باقی

های او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس اجرای وصیّت

مانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم گر و باقیدو ثلث دی

شود و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر 

اذن و اجازه ولیّ شرعی صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون 

تواند همچنین جایز نیست سکّه طال و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّی نمی

غیر این صورت ضامن آن مال است آنها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولیّ شرعی او و در 

 .و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد

نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت : موصی در وصیّت۲۳7۱س 

تار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای اند که دو هکمصالحه شده
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او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اوالً: آیا مطلبی 

شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از و نوشته محسوب مینامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که اکه در وصیّت

وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان 

عمل شود؟ گونه دیگری بایدشود یا آنکه بهاو دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می  

ج: تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات 

شود، در نتیجه وصیّت او راجع به اینکه باغهای میوه مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل می

باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در برای جمعی از فرزندان او و خودش 

 .صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است

 قسمت سوم

: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به ۲۳7۸س 

ک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه هر ی

نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی 

گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت حاضر که چندین سال از آن میبرادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال 

بسیار کاهش پیدا کرده، اعالم نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت 

نماید. به مطالبه ربا می کند و خواهرش را متّهمکند و برادر او از پرداخت آن خودداری میخریدش در آن زمان، مطالبه می

 این مسأله چه حکمی دارد؟
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ج: اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق 

 شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام

پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم 

 .مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست

: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان ۲۳7۵س 

های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به ا بعد از وفات برای پرداخت هزینهاختصاص دادند ت

آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن 

ام از ثلث مذکور بردارم؟ز است مقداری را که خرج کردهامور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جای  

اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را ج: اگر آنچه را که برای میّت خرج کرده

صورت جایز نیستاز ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این . 

ای که در آن سکونت دارد مال او بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه: مردی وصیّت کرده که اگر همسرش ۲۳7۴س 

ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانه

 تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟

فعالً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر  ج: بر آنان واجب است

 .بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند

گ ما خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزر: هنگامی که می۲۳79س 

نامه جدّم مربوط به سی سال قبل مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت
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را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم عالوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده 

لغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به بود، ولی آن دو این مب

 خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟

ج: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد 

اید مراعات گرددب . 

اش خریده است به حرم ابی عبداهلل الحسین )علیه : یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه۲۳77س 

السالم( در کربالی معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، 

تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله خوف این را داریم که فرش 

 استفاده کنیم؟

طور موقت در مسجد یا ج: اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن به

 .حسینیه باشد، اشکال ندارد

داری از درآمدهای بعضی از امالکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و : شخصی وصیّت کرده که مق۲۳7۳س 

هایی را در اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینهامور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و امالک دیگر او غصب شده

آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان بردارد، آیا جایز است که آن هزینه

 وصیّت کافی است؟

های گرفتن امالک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای ج: برداشتن هزینه

و  صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد
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 .این کار هم نیازمند صرف مال باشد

: شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث ۲۳73س 

محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر 

شود؟تقسیم می  

الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف ج: صحّت وصیّت مزبور فی

بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهم االرث خود را از دو سوم 

شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت وچهار قسمت تقسیم میی پدر به بیستبرند، بنا بر این دارایترکه می

وچهارم شود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیستوچهارم میمانده چهار بیستوچهارم و سهم او از دو سوّم باقیبیست

شودشش دختر تقسیم می است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن . 

 غصب

: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم ۲۳۳۰س 

و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید « باشدفروشنده فالن شخص است و خریدار هم فالن فرزندش می»نموده است: 

اند، با آنکه اسمی از دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده زمین مزبور را به شخص

پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد 

 کنند؟

نوان مشتری، مالک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر در قرارداد معامله به ع
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زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از 

زمین از دست او را نداردرسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن  . 

اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن : قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته۲۳۳۲س 

طور رسمی قبل از انقالب اسالمی به کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم بهکردم و در حال حاضر شخصی ادعا می

است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من نام او ثبت شده 

شود؟دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می  

ج: خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که 

که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی فردی 

 .را ندارد

شود، : زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می۲۳۳۱س 

کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون

گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می

رّف کند غاصب محسوب مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تص

شود؟می  

ج: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت 

نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمی آن به 

وست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شودنام ا . 
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: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن ۲۳۳۸س 

کند که ه قدیمی را میهای عمومی و دهها خانبه عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین

ها و اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانهدر منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده

های مسکونی ها و خانههای مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمینزمین

ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با ن مکان نداشته و دالئلی هم که وضعیت آن زمینقدیمی موجود در آ

 توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

های بایری های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمینج: اگر زمین

شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به باشد که مسبوق به مالکیت 

ها که در اختیار اوست و ها یا خانهمتصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین

ه مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد شود و تا زمانی کدر آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می

 .مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حلیّت است

: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و ۲۳۳۵س 

شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟ آیا خواندن نماز و برپایی سایر  

ج: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسالمی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا 

ر سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست د

 .نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد

: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در ۲۳۳۴س 
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اند، آیا شرعاً مالکیت نمودهآورده است و بعد از پیروزی انقالب اسالمی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب 

رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟آن به ورثه می  

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خالف آن ثابت نشده، 

ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که اماره

زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین 

 .زمین یا عوض آن را مطالبه کنند

های بلوغحجر و نشانه  

دارد که تحت سرپرستی او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به  : پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه۲۳۳9س 

 عنوان والیت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟

ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود والیتی ندارند، بلکه والیت بر برادر سفیه و اموالش در صورتی که جد پدری 

الیت بر او وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع استنداشته باشد و پدر هم به کسی برای و . 

: آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است یا قمری؟۲۳۳7س   

 .ج: معیار، سال قمری است

توان بر اساس سال قمری، تاریخ والدت او را از : برای تشخیص اینکه فردی به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه می۲۳۳۳س 

بدست آورد؟ نظر سال و ماه  

توان آن را از طریق محاسبه اختالف بین سال قمری و ج: در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد، می
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 .سال شمسی بدست آورد

شود؟: آیا پسری که قبل از پانزده سالگی محتلم شده، حکم به بلوغ او می۲۳۳3س   

های بلوغ استالم شرعاً از نشانهشود زیرا احتج: با احتالم، حکم به بلوغ او می . 

اند، حکم : اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو عالمت دیگر بلوغ )غیر از سن تکلیف( زودتر ظاهر شده۲۳3۰س 

 چیست؟

اند، برای حکم به بلوغ کافی نیستج: مجرّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده . 

گردند؟ و اگر فردی از آن شود و با انجام آن، تکالیف شرعی واجب میبلوغ محسوب می های: آیا جماع از نشانه۲۳3۲س 

شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز آگاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب می

آنها واجب است؟و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضای   

شود و واجب است هنگام رسیدن به های بلوغ نیست، ولی باعث جنابت میج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منی از نشانه

شود و های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمیسن بلوغ غسل کند و تا زمانی که یکی از نشانه

کسی که در کودکی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدون انجام  مکلف به احکام شرعی نیست و

غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهای خود را اعاده کند، ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته، 

هایش واجب نیستقضای روزه . 

اند و بر اثر مشاهده سه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیدهآموزان دختر و پسر مؤس: تعدادی از دانش۲۳3۱س 

ها اختالل در حافظه و ضعف آن، مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسی

ن محسوب کرد زیرا در توان مجنوماندگی ذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولی بعضی از آنان را نمیاثبات عقب
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کنند، آیا تشخیص این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای حدّی هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می

آموزان مالک است؟آن دانش  

معتبر  ج: معیار توجه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولی درجات درک و هوش

 .نیست و دراین رابطه تأثیری ندارد

منظور از « دهدکودکی که خوب را از بد تشخیص می»: در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: ۲۳3۸س 

 خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟

طه، شرایط زندگی کودک و عادات و داند و باید در این رابج: منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا بد می

های محلی هم مالحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختالف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف آداب و سنت

 .است

: آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی، عالمت بلوغ اوست؟۲۳3۵س   

وغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشدج: این خون عالمت شرعی بل . 

: اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضایی از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداری از اموال خود را قبل از ۲۳3۴س 

ر را بعد از وفات عمویش اش هم اموال مزبووفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادر زاده

 خرج تجهیز و برآورده کردن نیازهای خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایی، آن اموال را از او مطالبه کنند؟

اش داده، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادر ج: اگر اموالی که به برادر زاده

تواند در آن تصرّف کند وجایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسی اش هم نمیزاده

 .حق ندارد آن مال را از او پس بگیرد
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 مضاربه

: آیا مضاربه با غیر از طال و نقره جایز است؟۲۳39س   

کاال صحیح نیستج: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با  . 

: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه ۲۳37س 

اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده  

ریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از ط

های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی در زمینه

 .دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند

گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از : مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه ۲۳3۳س 

گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم 

 سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست ج: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همرا

شود و پول نیز ملک عامل بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی

اساس توافقی که  ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو برگردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی مینمی

اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به کرده

 .عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد
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زار دهند تا در برابر هر صده: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می۲۳33س 

 تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟

صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ ج: قرض گرفتن به

شودلک مال میشود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده ماعنوان، حالل نمی . 

: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه ۲3۰۰س 

 خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

شرط کند که هر ماه مقداری از  صورت بگیرد و بر عاملج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه

ای صحیح سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله

 .است

: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از ۲3۰۲س 

ر مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود طوفروش آنها به

 است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟

اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده

آن سود برای شما حالل استبدهد،  . 

گیرد و : شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می۲3۰۱س 

کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می

ن کار توسط آنان صحیح است؟ببخشند، آیا انجام ای  
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طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به

الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن سود را علی

ست، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض از دیگری ا

دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این 

باشد و اطل است، هرچند اصل قرض صحیح میهمان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم ب

تواند هیچ سودی شود، بنا بر این قرض دهنده نمیاین کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حالل نمی

 .بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست

شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن : شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این ۲3۰۸س 

متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کاالیی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کاال در راه به سرقت رفت، خسارت بر 

 عهده چه کسی است؟

شخص دیگری نباشد،  ج: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا

شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشدبر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می . 

: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از ۲3۰۵س 

دو با رضایت تقسیم شود؟آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن   

ج: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و 

خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی 

طور صحیح بین آنان محقق عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به از او دریافت کند، و اگر به
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شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن الزم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک 

همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به  صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال واز آنان از سود به

المثل کار خود استصاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت . 

گیرد، آیامبلغی که : باتوجه به اینکه معامالت بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی۲3۰۴س 

گیرند، حالل است؟از بانک میگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان سپرده  

شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطالن مضاربه نمی

مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و 

گذاران ادعای ای که بانک به عنوان وکیل سپردهبنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه زیانهای صاحب سرمایه باشد،

باشد و سودهای حاصل از آن که به انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می

دهد، برای آنان حالل استصاحبان اموال می . 

برد و خسارت ک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می: مبلغ معیّنی پول به ی۲3۰9س 

بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است نمی

ین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که ب

شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟می  

صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به

ا تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از نصف و غیره باشد، بنا بر این ب

طور مستقیم آن را ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کاال و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش بهاینکه سود ماهیانه
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را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، کند که آن دریافت کند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی

توانند شرط کنند که صاحب آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می

آن را  الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربهطور علیسرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به

 .محاسبه کنند

: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و ۲3۰7س 

 صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟

ل نداردها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکاج: اگر روی هم گذاشتن پول . 

: آیا جایز است در ضمن عقد الزم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از ۲3۰۳س 

سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد الزم شرطی 

 کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

گر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از ج: ا

دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می

رط خالف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل استخواهد هرماه به او بپردازد، این شمبلغی باشد که عامل می . 

: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با ۲3۰3س 

از ابتدا  آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو

دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد می

 مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
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زند، به شرط اینکه ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی

یگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق شرایط د

نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود 

 .از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد

: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت 3۲۰۲س 

کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن 

 مراجعه کند؟

کور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذ

گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن 

 .مراجعه نماید

رای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به : اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد ب۲3۲۲س 

عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران 

شود؟که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می  

شود و در بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی میج: یَد امانی او در مقداری که 

ماندنتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می . 

 احکام بانکها
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۲احکام بانکی ) ) 

ادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن : در صورتی که بانکها برای د۲3۲۱س 

 چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ر حکم وضعی صحیح است ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظ

هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر 

مسلمان و چه از دولت اسالمی بگیرد یا از دولت غیر اسالمی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند 

تواند در این شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص میا اذن حاکم شرع حالل نمیو گرفتن وام حرام هم ب

صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ 

نیاز نداردگرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و  . 

دهد و بعد از پایان : بانک مسکن جمهوری اسالمی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می۲3۲۸س 

گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که صورت اقساط پس میخرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به

ا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟به وام گیرنده داده شده است، آی  

دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، میج: پول

کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می

ی در صحّت آن نیستاشکال . 

دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این های مردم بین سه تا بیست درصد سود می: بانکها به سپرده۲3۲۵س 
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گذاری محاسبه های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپردهمبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده

با خارج شود؟کرده تا بدینوسیله از عنوان ر  

گذار در ضمن یکی دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپردهج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می

 .از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد

دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار : کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار ۲3۲۴س 

 کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معامالت ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد 

 .پیدا نکردن کار حالل دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست

طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله ای خریده است به این شرط که پول آن را به: بانک مسکن برای ما خانه۲9۲3س 

شویم؟شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می  

صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال نداردج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به . 

دهند و ی ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معامالتی وامهایی را می: بانکها برا۲3۲7س 

گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می  

یست و سودهایی ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معامالت شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن ن

شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی شود ربا محسوب نمیکه از طریق این قبیل معامالت شرعی نصیب بانک می

از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن 

از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده  مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی
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 .صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد

شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد : آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسالمی گذاشته می۲3۲۳س 

ب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتا

 خیر، جایز است؟

 .ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد

: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها ۲3۲3س 

است؟جایز   

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک 

 .همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست

کمی دارد؟هایی که به بانکهای کشورهای اسالمی سپرده شده چه ح: گرفتن سود پول۲3۱۰س   

صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گذاری بهج: در صورتی که سپرده

 .گرفتن آن جایز نیست

دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است : اگر بانک برای وامی که می۲3۱۲س 

ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به برای فرار از 

این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک 

صورت نقدی بخرد به این یست تومان است به مبلغ هزار تومان بهدار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دودوازده سفته مدت

ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟شرط که مبلغ آن سفته  
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باشندج: این قبیل معامالت که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می . 

ه صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از : آیا معامالت بانکهای جمهوری اسالمی ایران محکوم ب۲3۱۱س 

ها خریداری شده چه ای که با این قبیل پولشود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهبانکها گرفته می

گذارند، حالل است؟هایی که مردم دربانک میحکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده  

انکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و مورد تأیید شورای محترم طور کلی معامالت بج: به

نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود 

سکن و مانند آن تحت عنوان یکی از صحیحِ اسالمی، شرعاً حالل است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید م

صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به

شود وجایز است در آن و در هر چیزی ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می

مایدخرد تصرّف نکه با آن می . 

ای که بانکهای جمهوری اسالمی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و : آیا بهره۲3۱۸س 

کنند، حالل است؟دهند، مطالبه میدامداری و کشاورزی و غیره می  

دهند به عنوان ه مردم میج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر ب

قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است 

دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حالل مثل که بانکها آن را به عنوان قرض نمی

طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن جعاله یا اجاره و مانند آن است. به مضاربه یا شرکت یا

فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به شود و سپس سهم خود را با اقساط مثالً بیست ماهه به شریک خود میشریک می
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آورد، اشکال ندارد و این بانک از این قبیل معامالت بدست می دهد در نتیجه این کار و سودی کهمبلغ خاصی به او اجاره می

 .نوع معامالت ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند

ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط : بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه۲3۱۵س 

ا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آی  

ج: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی 

کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه که وام را دریافت می

ول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداندآن پ . 

: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول ۲3۱۴س 

شود و انک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میوبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطالع ب

دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را ای هم که وام گیرنده به بانک میبهره

 به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

قد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که ع

فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست 

بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی 

بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم است که 

 .غصب است

: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معامالت حالل و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار ۲3۱9س 
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و را از سود بپردازد، جایز است؟از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم ا  

گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت گذاری در بانک به این صورت باشد که سپردهج: اگر سپرده

گذاری و سود حاصل از بکارگیری و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده

گذاری ضرری به صحّت آن ل در معامله حالل شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپردهپو

زندنمی . 

گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسالمی که دشمن مسلمانان : آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه۲3۱7س 

جایز است؟باشند، هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می  

نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و ج: سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسالمی فی

کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیستسیاسی آنان که از آن بر ضد اسالم و مسلمین استفاده می . 

ورهای اسالمی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم : با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کش۲3۱۳س 

ای با وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله

 این بانکها چه حکمی دارد؟

ولی معامالت ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت ج: انجام معامالتی که از نظر شرعی حالل هستند با این بانکها اشکال ندارد 

ها ومؤسسات اسالمی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشدبه بانک . 

هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را : بانکهای اسالمی بر اساس مقررات به سرمایه۲3۱3س 

دهند، آیا جایز است به همین اندازد، سود میدی که دارای سود حالل شرعی هستند بکار میهای مختلف اقتصادر زمینه

های مختلف اقتصادی بکار صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه
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 بیندازند؟

و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد 

ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت معامله

ل است باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حالشود همان رباست که شرعاً حرام میمی

بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده 

ای صحیح و سود حاصل از آن هم حالل است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و شود، چنین معامله

 .حقوقی وجود ندارد

گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟اشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه: اگر نظام بانکی ربوی ب۲3۸۰س   

الحسنه اشکال ندارد ولی قرض صورت قرضالحسنه و یا قرض گرفتن از آن بهج: سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض

باشدصحیح میطور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی ربوی به . 

: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟۲3۸۲س   

ج: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن 

طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است، در نتیجه اگر آن را بهاندبه همان صورتی که توافق کرده . 

ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر : کسی که سرمایه۲3۸۱س 

 این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند شود و از محل سود جبران میدر مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می ج: خسارت

 .که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد
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اندازی در یکی از بانکها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به : شخصی حساب پس۲3۸۸س 

، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟او تعلّق گرفت  

ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب 

انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت پس

نداردگرفتن آن اشکال  . 

: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در ۲3۸۵س 

بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب 

دهد، این معامله چه حکمی دارد؟و میواریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به ا  

 .ج: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است

۱احکام بانکی ) ) 

گیرد چه حکمی دارند؟های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می: سپرده۲3۸۴س   

صل از آن اشکال نداردگذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معامالت حالل و همچنین سود حاج: سپرده . 

: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و ۲3۸9س 

هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در 

این کار چه حکمی دارد؟ امور مهمتری مصرف نماید،  

شود و مصرف ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می
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آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم 

نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثالً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل 

ماند و کسی که آن را گرفته، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می

گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک 

 .در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید

طور : شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به۲3۸7س 

طور داشته و بهکارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمیقسطی به بانک برگردانده است، ولی 

کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر صوری اسناد را باطل می

 عهده عامل است؟

، پرداخت شده باشند و اختالس اموال بانک توسط آن کارمند، ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک

ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه 

 .کارمندی که مرتکب اختالس شده ضامن است

که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟هایی : آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه۲3۸۳س   

ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه

 .گرفتن آن مراجعه کنند، اعالم واجب است

های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ده: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپر۲3۸3س 

 ببخشند؟
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ها باشد، حق ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده

گذاران استتصرّف در آن برای سپرده . 

دهند، با توجه به اینکه مقدار سود نان مقداری سود و بهره میهای آگذاران در برابر سپرده: بانکها هر ماه به سپرده۲3۵۰س 

ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه

ودن چنین معامالتی گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بنیست، آیا سپرده

 حرام است؟

ج: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان 

باشد، ولی اگر به باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام میقرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می

بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معامالت حالل شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار عنوان قرض نباشد 

ها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولسود قبل از شروع به کار با آن پول

زندقرارداد مذکور نمی . 

طور در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی ۲3۵۲س 

گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟شود، آیا سپردهصحیح اجرا نمی  

اند، دریافت و استفاده از ج: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته

شود و انواع هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میبرای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایهسود آن 

دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی گیرد و میمعامالتی که توسط بانک صورت می

 .برای مکلّف بسیار بعید است
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طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و : شرکت یا اداره دولتی ۲3۵۱س 

کند، شان تقسیم میگذاریگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهآن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می

 آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟

گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن ر سپردهج: اگ

باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام میباشد، پس

مر حالل دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا ا

ها در هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول

شودمحسوب می گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک اویکی از معامالت حالل داده شود، این سپرده . 

گذاران وعده بدهد که هر کس تا گذاری در آن، به سپرده: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده۲3۵۸س 

 شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیالت بانکی اعطا خواهد شد؟

گذاران اشکال نداردج: دادن این وعده و اعطای تسهیالت توسط بانک به منظور تشویق سپرده . 

: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های ۲3۵۵س 

گیرد و دهد و بقیه آن را نمیماند، مثالً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان میآب و برق و غیره است باقی می

ند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟کمطالبه هم نمی  

اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده

هستند و جایز نیست آنها را المالک شناسد درحکم مجهولشناسد برگرداند و اگر نمیبه صاحبانشان در صورتی که آنان را می

اندبرای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده . 
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های بانکیجایزه  

انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی : مبلغی را در بانک ملی پس۲3۵۴س 

 دارد؟

 .ج: گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد

گیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به الحسنه تعلّق میهای قرض: جوایزی به سپرده۲3۵9س 

گیرد؟آنها تعلّق می  

های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیستالحسنه و جایزهاندازهای قرضج: پس . 

های خود به انداز به علت عدم اطالع یا دالیل دیگر برای دریافت جایزه: در صورتی که صاحبان حسابهای پس۵7۲3س 

 بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

دگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورندهایی را که مخصوص برنج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه . 

 کارکردن در بانک

کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از : اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می۲3۵۳س 

یت و کار در آن نظام بانکی شود، نموده است. آیا قبول این مسئولقوانین بانکی که شامل معامالت ربوی و غیر ربوی می

کنم چه حکمی دارد؟جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می  

ج: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معامالت ربوی است جایز نیست و انسان 
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نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم  در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق

شود نداشته باشد، اشکال نداردبه وجود مال حرام در آنچه که دریافت می . 

: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟۲3۵3س   

ر و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معامالتی که شرعاً حرام هستند مرتبط ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذکو

 .نباشد، اشکال ندارد

 احکام چک و سفته

صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟دار به: معامله چک و سفته مدت۲3۴۰س   

نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش طور دار یا سفته بهج: فروش مبلغ چک مدت

 .آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست

شود؟الذمّه میطوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ: آیا چک به منزله پول نقد است به۲3۴۲س   

دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً  ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با

کندقبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می . 

 بیمه

: بیمه عمر چه حکمی دارد؟۲3۴۱س   

 .ج: شرعاً مانعی ندارد
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ه صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است : آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواد۲3۴۸س 

 صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و 

 .استفاده دیگران از آن موجب ضمان است

ن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، : شرکت بیمه در ضم۲3۴۵س 

اش کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهیمبلغی پول به کسانی که او معیّن می

کند بردارند؟بیمه پرداخت می کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت  

ج: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات 

پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت میبیمه

اندکسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده بلکه مختص . 

 قوانین و مقررات دولتی

 اموال دولتی

الذمّه خواهم خود را برئالمال نزد من است و اکنون می: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت۲3۴۴س 

 نمایم، وظیفه من چیست؟

های دولتی باشد باید در از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره المال نزد شماست،ج: اگر آنچه که از اموال بیت
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 .صورت امکان به همان اداره برگردانید و اال باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید

الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی ام، وظیفه من برای برئالمال کرده: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت۲3۴9س 

المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟امکانات بیت از  

المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت

المال با اذن دار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیتکاری بیانگر اذن به کارمندان در این مق

المال به یکی کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت

المال استفاده غیر متعارف کرده وال بیتاز دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از ام

باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر 

ده از آن المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاموجود باشد به بیت

المال بپردازیدرا هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت . 

: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت ۲3۴7س 

آشنایی و رابطه با من، مراعات دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت دریافت کردم، ولی احتمال می

مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، 

 تکلیف من در این حالت چیست؟

شود ه شما پرداخت میج: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و ب

 .اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید

ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع : مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه۲3۴۳س 
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گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی حاضر حدود چهار سال از آن مینمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال 

توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟ساالنه مؤسسات دولتی است، چگونه می  

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن 

سسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشدمؤ . 

توانند از تسهیالت است، می ٪۱۴: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از ۲3۴3س 

ند از این توادریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می

 تسهیالت استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟

المال وام بگیرد و اگر به المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیتج: کسی که شرایط دریافت وام از بیت

د، تصرّف در آن جایز نیستاین عنوان چیزی دریافت کر . 

شوند، آیا جایز است : با در نظر گرفتن این مطلب که کاالهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می۲39۰س 

ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا شرکت یا کارخانه یا اداره

ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟اداره  

 .ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد

ها و شرکتها و مؤسسات تابع : اموال دولت اسالمی یا غیر اسالمی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه۲39۲س 

شوند؟المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب مییا آنها جزء اموال مجهولدولت هستند، چه حکمی دارند؟ آ  

شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است ج: اموال دولت هرچند غیر اسالمی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می

ر این اموال را داردشود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف درفتار می . 
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های کفر واجب است؟ : آیا رعایت حقوق دولت در امالک عمومی و حقوق مالکین در امالک خصوصی در سرزمین۲39۱س 

دهد جایز است؟آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می  

ت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین امالک اشخاص و اموال دولت ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرم

نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسالمی و 

ن که شرعاً جایز نیست، طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و امالک دیگرامالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به

 .غصب و حرام و موجب ضمان است

شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می: اگر اعتبار فیش۲39۸س 

رائه بدهیم؟ های معتبر برای دریافت غذا اهای باطل را به جای فیشبدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش

شود چه حکمی دارد؟و غذایی که به این طریق گرفته می  

شود غصب اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته میهایی که از اعتبار ساقط شدهج: استفاده از فیش

 .است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است

عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده  : در دانشگاهها و مؤسسات آموزش۲39۵س 

شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، می

 آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟

ازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا ج: توزیع نی

کنند، جایز نیستکار می . 

گیرد تا از آنها در هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می: از طرف نهادهای مربوطه ماشین۲39۴س 
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عاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟امور اداری استفاده کنند، آیا شر  

یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ

 .قانونی نهاد مربوطه باشد

برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان  ای که جهت خرید غذا و میوه: اگر بعضی از مسئولین از بودجه۲399س 

شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟گذاشته می  

باشد، مگر آنکه ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می

مسئول باالتر صورت بگیردبا اجازه قانونی مقام  . 

طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی : اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به۲397س 

دالئل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از 

که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟اموال دولتی   

ج: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه 

قدام نمایدهای قانونی اخواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راهاگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می . 

: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن ۲39۳س 

کند و از صید آنها توسط سایر مردم ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم میمی

ها را برای خودشان صید کنند؟این ماهینماید، آیا جایز است دیگران هم جلوگیری می  

ریزند، تابع آبی های آبهایی باشند که به سد میاند هرچند ماهیهای موجود در آبهایی که پشت سد جمع شدهج: ماهی

 .هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است
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در مؤسسات دولتیکار   

: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند ۲393س 

اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه که بعد از پایان ساعات رسمی، آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده

ار برای آنان جایز است؟نماز در ساعات رسمی ک  

ج: با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز 

طور جماعت در جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خالل ساعات کار اداری نماز واجب را به

ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه گونهر کمترین زمان بخوانند، ولی باید بهاول وقت و د

کنندگان نشودای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعهو وسیله . 

ی اداری است، با شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشها: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می۲37۰س 

کند و عالوه برحقوق موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می

کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می  

اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است،  ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در

کند، حق ندارد در برابر تدریس در ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می

 .مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید

طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء  ۴/۱ه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت : باتوجه به اینک۲37۲س 

 کار در اداره چه حکمی دارد؟
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 .ج: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد

نباشد که در این ساعات در  : اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز۲37۱س 

 بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟

 .ج: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است

ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟: آیا جایز است کارمندان در اداره۲37۸س   

اهلل ج: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّام

 .مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود

کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر سسه نظامی کار می: ما در یک مؤ۲37۵س 

گیرد، آیا برای انجام این کارها باید دهند که وقت زیادی میرفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می

 اجازه گرفت یا خیر؟

قرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول باالتر، که این حق را داشته ج: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی م

 .باشد، دارد

: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به ۲37۴س 

 آنجا برویم؟

در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود  ج: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت

ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه

 .برای ادای فریضه نماز جماعت، کامالً کاهش پیدا کند
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کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای ر اداره اضافه: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت د۲379س 

تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثالً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و 

های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟کاریدر صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه  

ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب نوشتن گزارشهای غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ج:

ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به های اضافهاست پول

کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را  مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری

انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، 

 .جایز است

 قوانین دولتی

و شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا : اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار ا۲377س 

جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین باالتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص 

 استفاده نماید؟

ات قانونی ج: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقرر

مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خالف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تالش کند و همچنین 

تواند از آن استفاده نمایدنمی . 

: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را ۲37۳س 
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راختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، د

کشی نموده است تا کاالهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه

درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کاالها از طریق  کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تاقرعه

کشی که مربوط به کاالهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعهقرعه

 اشکال است؟

اند به مشتریان عرضه نمایند و طه گرفتهج: واجب است مسئولین فروشگاه، کاالها را با همان شرایطی که از مسئولین مربو

حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل 

کشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کاالها نیستاز فروش کارتهای قرعه . 

شود، جایز است؟ای که از طرف دولت به نانوائیها داده مییارانه : آیا فروش آرد۲373س   

باشدج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی . 

ش آنها به قیمت کنونی جایز طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فرو: اگر قیمت کاالهای موجود در مغازه به۲3۳۰س 

 است؟

 .ج: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادالنه فعلی اشکال ندارد

های آباد مردم توسط دولت بدون : اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین۲3۳۲س 

ض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟رضایت مالکین آنها این تعار  

ج: جواز تملک امالک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استمالک 

ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و هایی که دولت و شهرداریزمین
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مالک منافات ندارد قانونی . 

ای را به فردی در برابر کار و تالشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق : شخصی یک شئ عتیقه۲3۳۱س 

شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ ملک شرعی آنان محسوب میارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ

گیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟عتیقه در اختیار دولت قرار ب  

اش شود که از ملکیّت مالک شرعیج: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی

ماند و آثار شرعی ملک می خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی

شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد خاص بر آن مترتب می

واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخالف مقررات 

ب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیستدولت اسالمی که رعایت آنها واج . 

: آیا قاچاق کاالهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسالمی برای فروش به ساکنان ۲3۳۸س 

 کشورهای خلیج فارس جایز است؟

 .ج: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسالمی، جایز نیست

های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسالمی منافات داشته باشند، آیا جایز است اداره : اگر زمانی۲3۳۵س 

 کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

ج: کسی در جمهوری اسالمی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسالمی باشد و به بهانه 

ز دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی که ما اطالع داریم در قوانین حاکم بر اطاعت ا

های دولتی قانونی بر خالف شریعت اسالمی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسالمی است اطالع اداره
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ذف قوانین مخالف با احکام اسالم، آن را به مقامات مسئول باالتر اطالع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و ح

 .دهد

کند که اشکال ندارد و خواهان : انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول باالتر ادعا می۲3۳۴س 

 انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

های دولتی و عمل بر خالف آنها را ندارد و هیچ مسئولی اداره ج: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر

تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خالف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری نداردنمی . 

جایز است؟ های دولتیکنندگان توسط کارمندان اداره: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه۲3۳9س   

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند 

یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق و برای هیچ

 .دیگران شود، جایز نیست

طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد لفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به: مخا۲3۳7س 

شوند؟ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می  

وضع شده و  طور مستقیم توسط مجلس شورای اسالمیج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسالمی که به

اند، برای هیچکس جایز اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شدهمورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته

نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر الزم است 

ر)البته با وجود شرایط نهی از منک ). 

: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان ۲3۳۳س 
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شود، برخوردار به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می

تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبالً داشته است، فرد می گردد و بر اساس قوانین آن دولت،می

 برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟

ای بر آن مترتّب نشود و االتباع نباشد و مفسدهج: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسالمی، تا زمانی که بر خالف قوانین الزم

اشد، اشکال نداردموجب وهن دولت اسالمی هم نب . 

کند و یا با آنان معامله انجام : آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می۲3۳3س 

خصوص اگر موجب سوءظن به اسالم و مسلمین شود، جایز است؟دهد، بهمی  

استج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب  . 

 مالیات و عوارض

: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق ۲33۰س 

کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می  

قوانین دولت جمهوری اسالمی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت ج: خودداری کردن از اجرای 

 .اسالمی برای هیچکس جایز نیست

کند و طبق قرارداد، مقداری : شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می۲33۲س 

ز است اداره مالیات از او بخواهد که عالوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از دهد، آیا جایاز درآمد حاصله را به بانک می

 درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
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ج: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم 

باشدسهم شریک از درآمد نمی خود از درآمد باشد، ضامن مالیات . 

ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من : خانه۲33۱س 

خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات 

ام، بر من واجب است؟قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته مقدار تفاوت بین  

 .ج: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است

: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسالمی که سعی در آزار مردم مسلمان ۲33۸س 

خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت )علیهم السالم( و دیگران تبعیض قائل رد واجب نیست، بهخود دا

 شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟

به دولت واجب است کند، پرداخت پول آن ج: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می

 .هرچند دولت غیر اسالمی باشد

اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او : شوهرم که در حساب بانکی۲33۵س 

 حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعالم کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور

سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم پروانه ساختمان

 صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر ج: عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات د
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عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد 

 .واجب است از اموال آنان پرداخت شوند

 وقف

 توضیح

و بر فرض شرط بودن، آیا عربی بودن صیغه، شرط است؟: آیا اجرای صیغه وقف در صحّت آن شرط است؟ ۲33۴س   

ج: انشاء لفظی در وقف، شرط نیست زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنین در انشاء وقف به لفظ، عربی 

 .بودن صیغه آن هم شرط نیست

جیر برای قضای نماز و : شخصی باغ خود را به این صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن ا۲339س 

های واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهای قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّی وقف قرار روزه

توان با داده است و در حال حاضر این باغ رو به خرابی است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست، ولی اگر فروخته شود، می

و روزه واقف به مدت دویست سال اجیر گرفت و چهار پسر او هم با این کار موافق هستند، آیا جایز است  پول آن برای نماز

 باغ مزبور را بفروشند و پول آن را برای این کار مصرف کنند؟

وقف صورت مذکور، این بوده که باغ را به نحو ترتیب و تعاقب برای خود و دیگران وقف کند، ج: اگر قصد واقف از وقف به

شود که صحّت آن خالی از اشکال نیست و اگر واقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگران وقف منقطع االوّل می

اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال برای خودش استثنا کند، صحّت این کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر 
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برای صرف منافع آن در جهت عمل به وصیّت و وقف هرچند با صرف مقداری از صحّت وقف مذکور، تا زمانی که حفظ باغ 

درآمد آن جهت حفظ و اصالح باغ به قصد افزایش منافع آن، ممکن باشد و یا زمین آن هرچند با اجاره دادن برای ساختمان 

یا تبدیل آن جایز نیست و در سازی و غیره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصیّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و 

 .غیر این صورت فروش آن و خرید زمینی مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصیت و وقف بدون اشکال است

: اینحانب به فضل و توفیق الهی ساختمانی را به نیت مسجد در روستا بنا کردم، ولی با توجه به وجود دو مسجد و ۲337س 

روستای مزبور در حال حاضر نیازی به مسجد ندارد. با توجّه به اینکه هنوز صیغه وقف آن  عدم وجود مرکز آموزشی در آنجا،

به عنوان مسجد جاری نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اینجانب آمادگی دارم در 

را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم، این  صورتی که اشکال شرعی نداشته باشد نیّت خود را تغییر داده و آن ساختمان

 مسأله چه حکمی دارد؟

ج: مجرّد ساختن ساختمان به نیّت مسجد، بدون انشاء صیغه وقف و بدون تحویل آن به نمازگزاران برای خواندن نماز، برای 

خواهد در آن بکند، فی که میماند و او حق دارد هر تصرّتحقّق وقف و تمامیّت آن کافی نیست، بلکه در ملک مالک باقی می

 .در نتیجه تحویل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد

شود، حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمی که با آن مال ها بخشیده می: آیا مالی که برای خرید لوازم به حسینیه۲33۳س 

گردند احتیاج به اجرای صیغه وقف دارند؟خریداری می  

شود، ولی بعد از خریدن لوازم حسینیه با آن اموال و قراردادن آنها در حسینیه آوری مال، وقف محسوب نمیمعج: مجرّد ج

شود و نیازی به اجرای صیغه وقف نداردبرای استفاده، وقف معاطاتی محقق می . 
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 شرایط وقف

: آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است؟۲333س   

ف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست و کفایت اجازه الحقه برای ج: اگر واقف اکراه بر وق

 .صحّت آن هم محل اشکال است

اند، با توجّه به ضوابط و اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کرده: بعضی از زرتشتیها بیمارستانی ساخته۱۰۰۰س 

آیا جایز است متولّی وقف در حال حاضر بر خالف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است: مقررات وقف در فقه امامیه، 

های موجود در بیمارستان های آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تختاگر درآمد بیمارستان از هزینه»

، عمل نماید؟«اضافه شود  

ر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی هم صحیح است، در نتیجه وقف ج: در مواردی که وقف از مسلمان صحیح است از غی

اآلخر است، ولی صحّت آن از نظر شرعی بدون اشکال بیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال، هرچند وقف منقطع

آنها را ندارداست، لذا عمل به شرایط واقف بر متولّی موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرایط و تعدّی از  . 

 شرایط متولّی وقف

: آیا جایز است متولّی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای اداره شئون وقف ۱۰۰۲س 

دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟انجام می  

ه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف ج: متولّی وقف اعم از اینک
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المثل را از درآمدهای وقف برای خودش برداردتواند اجرتبرای او در برابر اداره امور وقف معیّن نشده باشد، می . 

ظارت بر اعمال او در اداره امور وقف : دادگاه مدنی خاص شخصی را به عنوان امین در کنار متولّی وقف برای ن۱۰۰۱س 

تواند بدون مشورت و نصب کرده است، در این قبیل موارد، اگر متولّی حق تعیین متولّی بعد از خود را داشته باشد، آیا می

 تصویب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعیین متولّی کند؟

ارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّی ج: اگر حکم به ضمّ امین به متولّی شرعی برای نظ

تعیین متولّی وقف برای بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعیین متولّی بعدی بدون مشورت با امینِ ناظر، خود سرانه به 

 .رأی خودش عمل نماید

طور مجانی به مسجد ک خود را به قصد توسعه آن بههای مجاور یکی از مساجد، امالها و زمین: صاحبان خانه۱۰۰۸س 

اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آنها گرفته داده

ی با آن کار اند، ولی بانی مسجد قدیماند با این کار موافقت کردههای خود را به مسجد بخشیدهاست و همه کسانی که زمین

کند و خواهان آن است که وقف اراضی جدید در سند وقف قبلی ثبت شود و خود او متولّی همه وقف باشد، آیا او مخالفت می

 حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

کنندگان اند با وقفبه مسجد ضمیمه شده هایی که به تازگیج: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّی خاص زمین

 .جدید است و بانی مسجد قدیمی حق مخالفت با آن را ندارد

: اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف، یک نظام داخلی برای آن تنظیم کنند، ولی بعضی از بندهای آن با ۱۰۰۵س 

است؟مقتضای وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعاً عمل به آن بندها جایز   

 .ج: متولّی موقوفه حق ندارد چیزی را وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جایز نیست
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: اگر چند نفر به عنوان متولّی وقف نصب شده باشند، آیا شرعاً صحیح است که بعضی از آنان بدون جلب نظر ۱۰۰۴س 

دازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختالف رأی بروز کند، آیا طور انفرادی به تصدّی امور وقف بپردیگران به

 جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأی خود عمل نمایند یا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

بعضی از آنان حتّی اکثریت بنماید وجود طور مطلق بیان کرده و قرائنی که داللت بر استقالل ج: اگر واقف، تولیت آنان را به

نداشته باشد، هیچکدام از آنان حتّی اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقداری از آن، بنحو مستقل عمل نمایند، 

ختالف بلکه باید برای اداره امور وقف، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأی واحد، مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان ا

 .ونزاعی رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید

: آیا عزل بعضی از متولّیان وقف توسط متولّیان دیگر از نظر شرعی صحیح است؟۱۰۰9س   

 .ج: صحیح نیست مگر جایی که واقف برای او چنین حقی را قرار داده باشد

ضی از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعی : اگر بع۱۰۰7س 

 چیست؟

 .ج: واجب است بررسی اتهام کسانی را که متهم به خیانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند

ش و بعد از مردن برای اکبر اوالد : اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای خود۱۰۰۳س 

ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصی هم در اداره موقوفه برای او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد 

 همه یا بعضی از آن صالحیتها و اختیارات را از متولّی سلب کند؟

یارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف ج: تا زمانی که متولّی منصوب از طرف واقف، از حدود اخت

در انشاء وقف برای او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط 
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 .واقف مقرر گشته، صحیح نیست

رای فرزندان خود نسال بعد نسلٍ و بعد از انقراض : فردی قطعه زمینی را برای مسجد وقف کرده و تولیت آن را ب۱۰۰3س 

خواند، قرار داده است. بر همین اساس بعد از انقراض نسل آنان برای امام جماعتی که نمازهای پنجگانه را در آن مسجد می

لی او هم خوانده بر عهده گرفته است ومتولّی، تولیت آن را عالمی که نمازهای پنجگانه را برای مدّتی در آن مسجد می

سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست، در نتیجه شورای ائمه جماعات، عالم دیگری را به عنوان امام جماعت 

شود یا آنکه حق دارد برای اقامه نماز جماعت کنونی مسجد تعیین کرده است، آیا با این کار عالم قبلی از تولیت عزل می

ود تعیین کند و خودش به عنوان تولیت باقی بماند؟فردی را به عنوان وکیل یا نایب خ  

ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهای پنجگانه است، با 

شودعجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بیماری یا هر علت دیگر، تولیت از او ساقط می . 

خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصی از کارهای خیر مانند کمک به سادات و اقامه : شخصی امالک ۱۰۲۰س 

مجالس عزاداری مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن امالک که جزء منافع وقف است، بعضی از 

یا اجتماعی و یا دینی خواهان اجاره  مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دالئل فرهنگی یا سیاسی

 ملک موقوفه به قیمت ناچیزی هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتی کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟

ج: بر متولّی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره 

صلحت و منفعت وقف را بنماید، در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا رعایت م

شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و اال جایز نیستاهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده می . 

ا این حکم شامل امالکی که برای مسجد وقف : بر طبق نظر امام راحل )قدّس سرّه( که مسجد متولّی ندارد، آی۱۰۲۲س 
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شود؟ و بر فرض اند هم میاند مثل امالکی که برای اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شدهشده

هم ای دارند که متولّی قانونی و شرعی دائمی دارند و اداره اوقاف شمول، با توجه به اینکه بسیاری از مساجد، امالک موقوفه

کند، آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود با آنان به عنوان متولّی رفتار می

نسبت به اداره آنها خودداری کنند با آنکه در استفتایی از حضرت امام )رضوان اهلل علیه( نقل شده که متولّی حق اعراض از 

باره کوتاهی ننماید؟واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در این تولیت وقف را ندارد بلکه  

هایی که برای مسجد وقف ج: حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه

م و موعظه و ارشاد و مانند هایی که برای اموری از قبیل تبلیغ احکاشود. در نتیجه به طریق اولی شامل موقوفهاند نمیشده

شود، بنا بر این تعیین متولّی برای اوقاف خاص و عام، حتّی در مثل وقف ملک برای رفع اند، نمیآن در مسجد وقف شده

نیازهای مسجد از قبیل لوازم و روشنایی و آب و نظافت مسجد و غیره، بدون اشکال است و متولّی منصوب، حق اعراض از 

وقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید تولیت این قبیل ا

 .هرچند با گرفتن نایب برای این کار باشد و کسی حق ندارد برای او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند

ر امور وقف و تصرّف در آن و تغییر شرطهایی که در : آیا جایز است فردی غیر از متولّی شرعی وقف با دخالت د۱۰۲۱س 

صیغه وقف ذکر شده برای متولّی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز است از متولّی بخواهد تا زمین موقوفه را به 

داند، تحویل دهد؟شخصی که متولّی، او را صالح نمی  

کرده فقط بر عهده متولّی شرعی خاص است و اگر متولّی خاصی ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر 

از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه 

ندارد کسی حتّی متولّی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را . 
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: اگر واقف شخصی را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ولیّ امر مسلمین بتواند او را ۱۰۲۸س 

 از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟

ا از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که برای ج: به احتیاط واجب جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش ر

 .متولّی وقف هم این کار جایز نیست

: وقفی وجود دارد که قسمتی از آن خاص و قسمتی از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته ۱۰۲۵س 

نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل  بعد از فوت هر یک، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اوالد ذکور نسال بعد»است:

الشرایطی باشد، ولی از پذیرش تولیت وقف در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه، شخص جامع« اول بر نسل دوم است.

 دداند، موافقت نماید، آیا جایز است فرزنامتناع بورزد ولی با تولیت فرزند کوچکتری که او را اصلح و شایسته برای این کار می

 کوچکتر در صورتی که سایر شرایط در او باشد، تولیت آن وقف را قبول کند؟

تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنا بر احتیاط جایز ج: فردی که واجد شرایط تولیت است می

ته باشد برای اداره امور وقف وکیل نیست خود را عزل کند ولی اشکال ندارد که فرد دیگری را در صورتی که امین و شایس

نماید و همچنین جایز نیست فردی از طبقه بعدی با وجود فردی واجد شرایط از طبقه قبلی و قبول تولیت توسط او تولیت 

 .امور وقف را بر عهده بگیرد

عه کنند و از او : اگر افرادی از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرایط حق تولیت دارند، به حاکم شرع مراج۱۰۲۴س 

بخواهند که آنان را به عنوان متولّی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضای آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کند، 

 آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که سن کمتری دارد مخالفت کنند؟

ف و مخالفت با فرد واجد شرایط را نداردج: کسی که فاقد شرایط است حق تصدّی تولیت وق . 
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انگاری کند، آیا برکناری او : اگر متولّی منصوب برای اداره امور وقف به علتی در انجام وظیفه خود کوتاهی و سهل۱۰۲9س 

 از منصب خود و تعیین فرد دیگری برای تصدّی تولیت وقف جایز است؟

قف مجوّز شرعی برای برکناری و عزل متولّی منصوب و تعیین فرد دیگری انگاری در اداره امور وج: مجرّد کوتاهی و سهل

بجای او نیست، بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهای وقف را انجام دهد و اگر الزام او 

نتخاب کند و یا اینکه خود حاکم فرد ممکن نباشد از وی بخواهد که وکیل صالحی را برای اداره امور وقف از طرف خود ا

 .امینی را به او ضمیمه نماید

آوری نذورات و تبرّعات مرقدهای فرزندان ائمه )علیهم : والیت تصرّف برای حفظ و تعمیر و اصالح و جمع۱۰۲7س 

خاصی هم متولّی السالم( که در شهرها و روستاهای ایران هستند و سالهای زیادی بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و

ندارند، با چه کسی است؟ آیا کسی حق دارد ادّعای مالکیت زمین مرقد و حرم فرزندان ائمه )علیهم السالم( را که از زمانهای 

 قدیم محل دفن اموات بوده، بنماید؟

لیت در حال حاضر به ج: تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّی خاصی ندارند با حاکم و ولیّ امر مسلمین است و این تو

نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه )علیهم السالم( و حرم 

ایشان که از زمانهای گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خالف آن از 

م ثابت شودطریق شرعی نزد حاک . 

کنند و همگی هم مسلمان هستند، فرد غیرمسلمانی را به اداره : آیا جایز است کسانی که از وقف استفاده می۱۰۲۳س 

 اوقاف برای صدور حکم تعیین او به عنوان متولّی وقف معرفی کنند؟

 .ج: تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست
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قف و غیر منصوب از طرف او چه کسی است؟ و اگر واقف شخص معیّنی را به عنوان : متولّی منصوب از طرف وا۱۰۲3س 

متولّی وقف معیّن کند و تعیین متولّی بعدی را هم بر عهده او قرار دهد، آیا کسی را هم که متولّی اوّل به عنوان متولّی بعدی 

شود؟کند، متولّی منصوب محسوب میتعیین می  

کند و اگر هنگام انشاء واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولی آن معیّن می ج: متولّی منصوب کسی است که

وقف حق تعیین متولّی بعدی را به متولّی که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعیین متولّی بعدی اشکال ندارد و 

اقف استکند در حکم متولّی منصوب از طرف ومیتولیت وقف معیّنکه او برایشخصی . 

: آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسالمی متولّی وقف را بر کنار کند؟ و در صورتی که جایز باشد شرایط آن ۱۰۱۰س 

 چیست؟

هایی که متولّی خاصی دارند، دخالت دهد حق دارد در وقفج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می

 .نماید

ست متولّی وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟: آیا جایز ا۱۰۱۲س   

 .ج: متولّی وقف حق این کار را ندارد، ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگری را برای انجام امور وقف وکیل کند

ه متهم به کوتاهی در اداره امور آن : دادگاه، شخصی را به عنوان امین ناظر برای نظارت بر اعمال متولّی وقف ک۱۰۱۱س 

اش از آن اتهامات فوت نموده است، آیا امین ناظر مزبور باشد، تعیین نموده است و سپس متولّی بعد از ثبوت برائت ذمّهمی

اتخاذ هایی که متولّی چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر حق دارد با امضاء و تنفیذ یا فسخ و ابطال قرارها و تصمیم

کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند یا آنکه مسئولیت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانی بین صدور قرار تعیین او 

به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولّی است؟ و با توجّه به اینکه هنوز از تاریخ صدور حکم برائت متولّی هیچ اقدامی برای عزل 
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پذیرد یا آنکه متوقف بر اختیارات و مسئولیت او با صدور حکم برائت متولّی از آن اتهامات پایان می امین صورت نگرفته، آیا

 عزل از طرف دادگاه است؟

ج: اگر ضمّ امین به متولّی شرعی به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در 

نظارت بر آنها معیّن شده است و صالحیت او در نظارت بر کارهای متولّی متّهم، با صدور حکم به اموری را دارد که برای 

رسد، همانگونه که بعد از وفات متولّی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص برائت او و رفع اتهام از وی به پایان می

جدید را ندارد دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّی . 

 شرایط عین موقوفه

ای با آن به قصد حسینیه کنند، آیا اقدام آنان برای : اگر افرادی اقدام به جمع آوری پول از نیکوکاران و خرید خانه۱۰۱۸س 

ار از جمع آوری پول برای این کار کافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند یا آنکه باید برای این ک

ها وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا مالک باشد و یا در حکم مالک، و این افراد مالک صاحبان پول

کند تا حق وقف داشته باشند؟آوری پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مینیستند، آیا به صرف جمع  

عد از خرید، به عنوان حسینیه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکین ج: اگر از طرف افراد خیّر وکیل باشند تا خانه را ب

 .صحیح است

: آیا جنگلها و مراتع طبیعی که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسی ۱۰۱۵س 

شوند، قابل وقف هستند؟جمهوری اسالمی تصریح کرده از انفال محسوب می  

صحّت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی  ج: در
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 .هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست

آیا جایز است این  طور رسمی به نام پسرش نموده،: فردی سهم مشاعی از یک زمین زراعی را خریده و آن را به۱۰۱۴س 

 زمین را که برای پسرش خریده است، وقف کند؟

ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسی، مالک مالکیّت شرعی فردی که ملک به نام او به ثبت رسیده، نیست، در نتیجه اگر پدر 

باشد، در این دهطور صحیح محقق شبعد از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز به

صورت حق ندارد آن را وقف کند زیرا مالک آن نیست، ولی اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیّت خودش 

 .باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند

های تحت اختیار خود را برای ساخت مساجد و : اگر مسئولین شرکت نفت و سازمان زمین شهری مقداری از زمین۱۰۱9س 

ها موقوفه مدارس علمیه اختصاص بدهند و عالوه بر انشاء صیغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمین

گردد؟شوند و احکام وقف بر آنها مترتب میمحسوب می  

ها تعیین شده باشد قابل وقف نیستند ولی اگر از ها از اموال عمومی دولت باشند و مصرف خاصی برای آنج: اگر این زمین

اراضی مواتی باشند که ملک کسی نیستند و در اختیار دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهری باشند، احیاء آنها با 

 .اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد

امالک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید؟ : آیا شهرداری حق دارد بعضی از۱۰۱7س   

ج: این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است، بنا بر این اگر از امالکی باشد که شهرداری از نظر 

بدهد، در  قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص
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این صورت اشکال ندارد، ولی اگر از امالکی باشد که مخصوص استفاده برای امور مربوط به شهرداری است، حق ندارد آنها 

 .را وقف کند

 شرایط موقوف علیه

ای بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمین شهری گرفته بودند، در مورد : اهالی منطقه۱۰۱۳س 

ای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت ف آن که عام باشد یا خاص، اختالف پیدا کردند، عدّهکیفیت وق

شود، تعدادی هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالی در ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد، حکم این مسأله 

 چیست؟

را برای گروه یا طائفه خاصّی، وقف نمود، ولی در نامگذاری، نسبت دادن  توان آنج: مسجد جزء وقف های عام است و نمی

آن به یک مناسبتی به شخص یا اشخاصی اشکال ندارد، ولی شایسته نیست مؤمنینی که در ساخت مسجد مشارکت 

اند، در این رابطه نزاع کنندداشته . 

ست و با توجه به اینکه مشروعیت جهت وقف در : رئیس فرقه منحرفی امالک خود را به این فرقه وقف کرده ا۱۰۱3س 

صحّت آن شرط است و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آیا این 

 وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقه مذکور جایز است؟

ف شده، جهتی حرام و از مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است، چنین وقفی ج: اگر ثابت شود جهتی که ملک برای آن وق

باشدباطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتی که شرعاً حرام است، صحیح نمی . 
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 عبارتهای وقف

ای که حسینیه برای آنان تأسیس شده، حق دخالت در : آیا شرکت کنندگان در مجالس عزاداری و اهالی منطقه۱۰۸۰س 

فسیر فقرات و قفنامه را دارند؟ت  

نامه، در صورتی که اجمال یا ابهام داشته باشند، باید به شواهد و قرائن حالیه و مقالیه و یا به عرف ج: برای فهم مفاد وقف

 .مراجعه کرد و کسی حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسیر به رأی کند

ه وقف شده باشد، آیا با وجود طالب مشغول به تحصیل در آن مکان، : اگر مکانی برای تعلیم و تحصیل علوم دینی۱۰۸۲س 

 جایز است افراد عادی و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند؟

ج: اگر آن مکان وقف خصوص طالب علوم دینی و یا به منظور تدریس و تحصیل علوم دینی در آن باشد، جایز نیست 

 .دیگران از آنجا استفاده کنند

در صیغه وقف شرط شده که هیأتی از عموم اهالی به عنوان هیأت امناء »ای آمده است: : عبارت زیر در وقفنامه۱۰۸۱س 

کند؟ و بر فرض عدم داللت بر تعیین انتخاب کنندگان، کنندگان میآیا این عبارت داللت بر تعیین انتخاب« انتخاب شود.

 حق انتخاب هیأت امناء با چه کسانی است؟

باشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش بارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالی در انتخاب هیأت امناء میج: ظاهر ع

کنندگانِ هیأت امنا را معیّن نکرده باشد، در صورتی که وقف متولّی خاصی داشته باشد، انتخاب هیأت کننده یا انتخابانتخاب

نظر داشته باشند یا اصالً از طرف واقف متولّی باشد که با هم اختالفامنا با اوست و در صورتی که چند متولّی خاص داشته 

 .تعیین نشده باشد، باید در این مسأله به حاکم شرع رجوع شود
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در تولیت فرزند ذکوری که از جهت سنی در بین موقوف علیهم از همه بزرگتر است، « ارشد و اصلح»: اگر وصف ۱۰۸۸س 

شود که اصل بودن هم واجب است یا اینکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنی باعث میشرط باشد، آیا اثبات رشد و صالح 

 بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟

 .ج: باید همه شروط تصدّی تولیت احراز شود

ن : شخصی امالک خود را برای مجالس عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( در ایّام محرّم و غیر آ۱۰۸۵س 

وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّی آن قرار داده و ثلث منافع امالک را هم برای متولّی قرار داده 

طور است، اگر در زمانی واقف، اوالد مذکر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آیا تولیت وقف برای همه آنان به

طور شود؟ و بر فرض تقسیم بین همه آنان، آیا بین فرزندان مذکر و مؤنّث بهبین آنان تقسیم میمشترک است و حق تولیت 

شود یا با تفاوت؟مساوی تقسیم می  

ای که داللت بر ترتیب بر حسب طبقات ارث و تقدیم نسل سابق بر الحق بکند، وجود نداشته باشد، همه ج: اگر قرینه

شترک و مساوی متولّی وقف هستند و حق تولیت بدون آنکه تفاوتی بین مذکر و مونّث طور مطبقات موجود در هر زمانی به

شودطور مساوی بین آنان تقسیم میباشد، به . 

: اگر واقف، تولیت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدین قرار دهد، آیا یکی از علمایی که مجتهد ۱۰۸۴س 

ار بگیرد؟نیست حق دارد امور تولیت را در اختی  

ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدین است، تولیت وقف توسط عالم دینی اشکال ندارد 

 .هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد
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 احکام وقف

و آشپزخانه ای از افراد بدون اجازه متولّی خاص، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع : عدّه۱۰۸9س 

اند، آیا این کار آنان صحیح است؟ و آیا نماز خواندن در اند و آن را جزء مسجد کردهحسینیه که متصل به مسجد است نموده

 آن مکان جایز است؟

ج: اگر ثابت شود که زمین کتابخانه، فقط برای کتابخانه وقف شده است، کسی حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و 

اندن در آن جایز نیست و هر کسی که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اولیه اش برگرداند، نماز خو

 .ولی اگر وقف آن برای خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد

بعد از انقضای این مدّت دوباره : آیا جایز است مکانی برای مدّت موقتی مثالً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و ۱۰۸7س 

 به ملکیّت واقف یا ورثه او برگردد؟

شود، ولی حبس آن مکان برای ج: این کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمی

 .نمازگزاران به مدّت معیّن اشکال ندارد

ت اهالی کافی نیست، وجود دارد و موقعیت آن برای تبدیل ای در کنار قبرستانی که برای دفن اموا: زمین موقوفه۱۰۸۳س 

 به قبرستان مناسب است، آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟

طور رایگان جایز نیست، ولی اگر وقف آن از ج: تبدیل زمینی که برای جهتی غیر از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به

واند در صورتی که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را برای دفن اموات اجاره تقبیل وقف منفعت باشد، متولّی شرعی آن می

 .دهد
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های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار : بعضی از زمین۱۰۸3س 

های دولتی مصادره ی از مؤسسات و ادارهگیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضمی

کند باید عوض یا قیمت های موقوفه تصرّف میشوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمینمی

دادن عین آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا 

دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا 

 متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟

همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، ج: جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولّی شرعی در وقف تصرّف کند، 

تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در جهت 

اید، وقف را دارد، جایز نیست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّی شرعی، در آن تصرّف نم

المثل آن است و باید آن را به متولّی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی ضامن اجرت

کننده های دولتی نیست و جایز است متولّی وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف یا تلفبین اشخاص و مؤسسات و اداره

عوض آن توافق نماید با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا . 

ای وجود دارد که دارای راهی است که فقط برای عبور چارپایان مناسب است و در حال حاضر به : زمین موقوفه۱۰۵۰س 

طوری که به مقدار مساوی از سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن باید راه مزبور توسعه پیدا کند، آیا توسعه آن از دو طرف به

شخصی را در بر بگیرد جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، آیا جایز است برای توسعه راه، آن مقدار از  زمین وقفی و امالک

 زمین وقفی از متولّی آن اجاره شود؟

آوری آن را اقتضا کند و یا خود موقوفه برای انتفاع ج: تغییر وقف به محل عبور و جاده جایز نیست، مگر آنکه ضرورت الزام
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اه داشته باشد، ولی اجاره زمینی که وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف از آن نیاز به آن ر

 .اشکال ندارد

ای شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف تولیت آن را برای : زمینی بیست سال پیش وقف اهالی منطقه۱۰۵۲س 

مه ذکر کرده قرار داده و کیفیت انتخاب متولّی بعد از عالم مزبور را خودش و سپس برای یکی از علمای شهر که در وقفنا

هم معیّن نموده است، آیا متولّی کنونی حق تغییر وقف یا تغییر بعضی از شرایط آن و یا اضافه کردن شرایط دیگر به آن را 

ن را ایستگاه ماشین نماید، آیا موضوع دارد؟ و اگر این تغییر بر جهتی که زمین برای آن وقف شده تأثیر بگذارد، مثل اینکه آ

ماند؟وقف به حال خود باقی می  

ج: با این فرض که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، دیگر تغییر و تبدیل آن و همچنین تغییر 

اش، وقف از حالت قبلی بعضی از شرایط و یا اضافه کردن شرایط جدید به آن توسط واقف یا متولّی جایز نیست و با تغییر

شودوقفیّت آن زایل نمی . 

الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته است و چندین : فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض۱۰۵۱س 

ت؟سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است، آیا استفاده از آن برای کارهای دیگر جایز اس  

الحسنه الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعالً نیازی به ایجاد صندوق قرضج: اگر وقف مغازه برای ایجاد صندوق قرض

ای که وابسته به مساجد دیگر باشد، اشکال ندارد و اگر در آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوقهای قرض الحسنه

کار خیری جایز استاین هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر  . 

: شخصی قطعه زمینی را با سهم آب آن برای خواندن تعزیه امام حسین )علیه السالم( که در یکی از شبهای ۱۰۵۸س 

شود، وقف نموده است و بعداً به برگزار می« الحّی»محرم یا صفر و در شب شهادت امیرالمومنین )علیه السالم( در مسجد 
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ه آن زمین را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بیمارستانی در آن ساخته شود، این کار اش وصیّت کرده کیکی از ورثه

 چه حکمی دارد؟

ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جایز نیست، ولی اجاره دادن آن برای ساخت بیمارستان و مصرف 

شکال ندارداجاره آن در جهت وقف، به شرطی که به مصلحت وقف باشد، ا . 

های وقفی مصلّی یا حسینیه ساخت؟توان در زمین: آیا می۱۰۵۵س   

طور مجانی برای ساخت های وقفی، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذاری آنها بهج: زمین

دادن آنها توسط متولّی شرعی مصلّی یا یکی از مؤسسات عمومی مورد نیاز مردم برای هیچکس جایز نیست، ولی اجاره 

های مزبور باید در جهاتی که برای وقف برای ساختن مصلّی یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمین

 .معیّن شده است، مصرف شود

آن به گویند: تغییر وقف خاص برخالف قصد واقف و تبدیل ای می: معنای وقف عام و وقف خاص چیست؟ عدّه۱۰۵۴س 

 ملک خاص جایز است، آیا این سخن صحیح است؟

ج: عموم و خصوص در وقف با مالحظه موقوف علیه است، بنا بر این وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معیّن است 

های مانند وقف بر اوالد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکان

اند و حت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلی مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانی که در راه ماندهاسترا

مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثالً در 

ر وقف بر عناوین عمومی قبول کسی شرط نیست و همچنین وجود مصداق وقف بر جهات و مصالح عمومی و همچنین د

موقوف علیهم در خارج هنگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که در وقف خاص این امور شرط هستند و 
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ها پل ها وصورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستانهمچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی که به

و مانند آنها، وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتّی اگر خراب شود، بر خالف وقف خاص و وقف بر عناوین کلّی 

صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آنها در بعضی از حالتهای استثنایی جایز استبه . 

حاضر در معرضِ از بین رفتن ه ش وقف یک مسجد شده و در حال  ۲۱9۸: یک نسخه خطی قرآن مربوط به سنه ۱۰۵9س 

 است. آیا جلد کردن و نگهداری این اثر مقدس و ارزشمند نیاز به اجازه شرعی دارد؟

های قرآن مجید و نگهداری آن در همان مسجد، احتیاج به اجازه خاصّی از طرف ج: اقدام به جلد کردن و اصالح جلد و ورق

 .حاکم شرع ندارد

المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل ر آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت: آیا غصب وقف و تصرّف د۱۰۵7س 

گردد؟اینکه ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن می  

تصرّف در غیر صورت وقف منفعت است، غصب و ج: در وقف خاص مانند وقف بر اوالد و همچنین در وقف عامّی که به

جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولّی شرعی در دوّمی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ 

عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در 

و تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه صورتی که در دست او یا بر اثر فعل ا

در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و 

آنها انتفاع ببرند در صورتی که  ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم ازپلها و مقبره

اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرّفاتش توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شده

ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خالف مساجد و مقبره
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المثل تصرّفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم رتاج

شوددر بدل وقف تلف شده مصرف می . 

: شخصی ملک خود را برای برپایی مجالس عزاداری سیدالشهداء )علیه السالم( در روستا وقف کرده است، ولی در ۱۰۵۳س 

تولّی وقف، توانایی اقامه عزا در روستای مذکور در وقفنامه را ندارد، آیا جایز است در شهری که در آن اقامت حال حاضر م

 دارد مجالس عزاداری برگزار کند؟

ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانی که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکیل برای 

ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جای دیگر انتقال دهد بلکه واجب است فردی را نایب بگیرد تا  آن، در همان روستا

 .در آن روستا مجالس عزاداری برپا کند

های خود استفاده کنند و پول مصرف : آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن ساختمان۱۰۵3س 

به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن برق و حتّی بیشتر از آن را 

 را بدهند؟

ای را بدهندج: استفاده از برق مسجد برای کارهای شخصی جایز نیست و مسئولین مسجد هم جایز نیست چنین اجازه . 

تمادی مورد استفاده مردم بوده است، آیا لوله کشی از آن ای وجود دارد که در طول سالهای م: چشمه آب موقوفه۱۰۴۰س 

های متعدّد و یا به منازل شخصی جایز است؟به مکان  

ی موقوف علیهم از آب آن ج: اگر کشیدن لوله از آن، تغییر وقف و یا انتفاع در غیر جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقیّه

 .نشود، اشکال ندارد و اال جایز نیست

زمینی برای تعزیه خوانی و طالب علوم دینی وقف شده است، این زمین در کنار راه اصلی روستا قرار دارد، در : ۱۰۴۲س 
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شود، اگر حال حاضر بعضی از اهالی روستا قصد دارند راه دیگری را در آن بسازند که در طرف دیگر زمین مزبور واقع می

ر باشد، آیا انجام این کار جایز است؟فرض کنیم که کشیدن این راه در افزایش قیمت زمین مؤث  

ج: مجرّد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتی از آن، مجوّز شرعی تصرّف در زمین وقفی یا تبدیل آن 

 .به راه نیست

، ای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است: در نزدیکی یک مسجد خانه۱۰۴۱س 

ولی در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دالئل دیگر مناسب سکونت او نیست و خود امام جماعت هم 

کند و احتیاج به تعمیرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته است، آیا جایز است خانه منزلی دارد که در آن زندگی می

ای که در آن ساکن است و انجام تعمیرات آن، مصرف های خانهبرای پرداخت بدهی موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را

 نماید؟

صورت وقف انتفاع، برای سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد ج: اگر خانه به

اش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکی، نیاز یهرچند به قصد استفاده از اجاره آن برای پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکون

تواند از آن در بعضی از کند، میکنندگان برطرف نمیاش و آمدن مهمان و پاسخگویی به مراجعهاو را برای سکونت خانواده

عت دیگری ساعات روز یا شب مثالً برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان استفاده کند و یا آنکه خانه مزبور را به امام جما

 .بدهد تا در آن سکونت کند

شود، وقف است و تولیت آن با امام راتب فعلی : ساختمان کاروانسرایی که برای استراحت کاروانها اجاره داده می۱۰۴۸س 

طور دقیق نزد مراجع بیان نشده، ساختمان مسجدی است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اینکه مسأله به

ای ساخته شده است، آیا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر باقی راب شده و بجای آن حسینیهکاروانسرا خ
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ماند؟می  

ج: تبدیل کاروان سرایی که وقف منفعت است به حسینیّه که وقف انتفاع است، جایز نیست، بلکه ساختمان کاروانسرا باید به 

وانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتی که همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به کار

واقف تعیین کرده به مصرف برسد، ولی اگر متولّی شرعی تشخیص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا 

ت وقف به مصرف کند که آن مکان به همین صورت فعلی برای برپایی شعائر دینی اجاره داده شود و اجاره آن در جهمی

 .برسد، جایز است این کار را انجام دهد

ای که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟: آیا فروش سرقفلی مغازه۱۰۴۵س   

ج: در صورتی که ایجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعایت مصلحت و نفع وقف، با اذن 

ر غیر این صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمین آن به همان صورت اوّل به متولّی شرعی مانعی ندارد و د

 .حیاط مسجد اضافه شود

: گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاههای ۱۰۴۴س 

شوند، آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم های وقفی میبرق و پارکهای عمومی و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمین

 به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟

ج: در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف 

ف در آن باید از متولّی شرعی آن اجاره شوند و مال اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود برای تصرّمنفعت وقف شده

ها در حکم تلف االجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در این قبیل وقف

 کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولّی وقف بدهد تا با آن ملک
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 .دیگری بخرد و آن را بجای وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد

ای را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان : شخصی چندین سال قبل مغازه۱۰۴9س 

ل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکمی

کند که باید سند رسمی از مالک خرید و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم ادّعا می

 سرقفلی آن دوباره پرداخت شود، حکم این مسأله چیست؟

یک از امتیازاتی که از به آن اعتراف نماید، در این صورت هیچ ج: اگر وقف بودن زمین آن ساختمان، ثابت شود و یا مستأجر

مدّعی مالکیت زمین ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد، بلکه باید برای ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد 

شته، پس بگیردتواند از کسی که ادّعای مالکیّت داجدیدی با متولّی شرعی وقف منعقد نماید، و پول خود را می . 

: اگر وقفی بودن زمین محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه ۱۰۴7س 

 تکلیفی دارند؟

ج: اگر زمین موقوفه، متولّی خاص داشته باشد، واجب است تصرّف کنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و 

صی نداشته باشد، والیت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف کنندگان باید به وی مراجعه نمایند و اما نسبت به اگر متولّی خا

مصرف درآمد وقف که متردّد بین محتمالت است، اگر محتمالت متصادق و غیر متباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و 

مصرف شود، ولی اگر احتماالت، متباین و غیر متصادق باشند، در  اهل فالن شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقّن آنها

این صورت اگر محصور در امور معیّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معیّن شود و اگر احتمال بین امور غیر 

بر ذرّیه است محصوره باشد، در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف 

ولی ندانیم که ذرّیه کدام شخص از اشخاص غیر محصوره مراد است، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک 
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است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای 

ران و مانند آن باشد، در این صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائ

 .از آن محتمالت در امور خیریه مصرف شود

: زمینی وجود دارد که از زمانهای طوالنی محل دفن اموات اهالی بوده و یکی از اوالد ائمه )علیهم السالم( نیز در ۱۰۴۳س 

اند، ولی معلوم نیست که این زمین انی را برای غسل دادن اموات در آن ساختهآن مدفون است و قبل از سی سال پیش مک

دانیم ساخت غسّالخانه در آن برای وقف برای دفن اموات شده یا آنکه وقف برای امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمی

در آن مکان غسل بدهند؟غسل اموات مشروع است یا خیر؟ بنا بر این آیا جایز است اهالی آنجا اموات خود را   

ج: جایز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند 

 .مگر این که علم به مغایرت آن، با جهت وقف زمین، پیدا کنند

کنند و بین اهالی مشهور و کاشت درخت در آنها می: زمین هایی در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت ۱۰۴3س 

باشند و متولّی وقف هم سادات ساکن در آنجا است که وقف حرم یکی از امامزادگان )علیهم السالم( مدفون در منطقه می

ر آتش ای وجود داشته ولی دشود که در گذشته وقفنامهها وجود ندارد و گفته میهستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمین

ای اند و عدّهها شهادت به وقفیّت آنها دادهسوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلوگیری از تقسیم زمین

ها را برای معاف شدن از مالیات وقف آنان گویند که یکی از حاکمان منطقه که عالقه به سادات داشت، آن زمینهم می

حکمی دارند؟ها چه کرد، در حال حاضر این زمین  

ج: برای ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذوالید بعد 

از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافی است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد 
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کند. در ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت میشهرت وقفیّت آن به گونهعادل بر وقف بودن آن و یا 

شود و در غیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت نتیجه با وجود یکی از این دالئل وقفیّت، حکم به وقف بودن می

شودبه آنچه در اختیار دارد می . 

شود؟انصد سال پیش است پیدا شده، آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک می: وقفنامه ملکی که مربوط به پ۱۰9۰س   

ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفیّت نیست، ولی اگر وقف 

قفیت آن شود و یا طوری که مفید علم یا اطمینان به وخصوص افراد کهنسال شایع باشد، بهبودن آن ملک بین مردم به

شده، ملک مزبور محکوم به وقفیّت است و ذوالید به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می

شودبه هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیّت نمی . 

ام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده : سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده۱۰9۲س 

جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و اآلن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است، آیا 

جزء وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول 

روشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟آنها را از ف  

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقداری 

را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است، در این صورت بیع محکوم به صحّت 

شودبه مالکیّت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او می است و حکم . 

ای راجع به آن تنظیم کرد و : یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه۱۰9۱س 

ا نموده است و ده نفر از اهل علم هم در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجر
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شود؟اند آیا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفیّت این اموال میآن را امضاء کرده  

ج: اگر ثابت شود که عالوه بر انشاء صیغه وقف، عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولّی شرعی وقف داده و به 

م به صحّت ولزوم استآنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکو . 

: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت ۱۰9۸س 

اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن نکرده

مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت، کافی است یا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟تسلیم زمین به   

ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متولّیان 

دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را  شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از

 .از آنان پس بگیرد

: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده ۱۰9۵س 

یفه آن اشخاص و متولّی اند، وظهای مسکونی در آن بنا نمودهاست و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده و خانه

 چیست؟

شود ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب می

های مسکونی توسط دیگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین و ساخت خانه

را تخلیه کنند و به متولّی شرعی آن تحویل دهند و در غیر این صورت زمین بر ملک مالک شرعی آن باقی و ببرند و زمین 

 .تصرّفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است

اند و اش چندین معامله روی آن انجام داده: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثه۱۰9۴س 
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اند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته اند همگی فوت کردهکه این زمین را از مشتری اول خریدهخریدارانی 

اند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت، طور رسمی به نام خود کردهاست و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را به

کند که این زمین وقف بر اوالد مالک بوده و نون یکی از افراد ادّعا میاند و اکهای مسکونی برای خود در آن ساختهخانه

اند، حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که آنان حق فروش آن را نداشته

تکلیفی دارند؟ داللت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلی چه  

ج: تا زمانی که مدّعی وقفیّت و مدّعی عدم جواز بیع، ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده، حکم به صحّت معامالتی 

که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملکیت آن برای افرادی که فعالً نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن 

شودهستند، می . 

ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از مین موقوفه: ز۱۰99س 

قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طالب منطقه و فرزندان واقف 

اند و های بایر شدهشدند تبدیل به زمینه با آب آن آبیاری میهایی کبوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمین

ها به علت اینکه چندین سال ها موات هستند، آیا این زمینکند که این زمیندرحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می

اند ملحق به موات هستند؟کشت و زرع نشده  

شود، از وقفیّت خارج نمیج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندین سال . 

ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی )علیه السالم( هستند و در حریم بعضی از این های موقوفه: زمین۱۰97س 

امالک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم 

های واقع اند، آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم امالک موقوفه مانند سایر زمینگلها و مراتع جاری کردهانفال را بر این جن
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 در حریم آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیّت شود؟

ند، در حکم موقوفه و تابع آن ج: مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شو

شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و هستند و حکم انفال و امالک عمومی در مورد آنها جاری نمی

 .نظر افرادی است که در این امر متخصّص هستند

د و عمل به این ان: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شده۱۰9۳س 

وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّی معیّنی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولی اخیراً سند عادی 

ها از سیصد سال پیش شود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمینارائه شده که ادّعا می

تر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود شود قدیمیبا توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می اند،تاکنون وقف شده

خصوص که ذوالید و تصرّف ناقص است و در آن متولّی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به

تواند مانع از عمل به ی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند میکنندگان هم منکر این ادّعا هستند و اشتهار به وقفیّت قبل

شود باشد؟وقف جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل می  

ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا 

شود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز قف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل میو

 .عمل است

: مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا )علیه السالم( وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی ۱۰93س 

حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است، این زمین چه حکمی  روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین

 دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟
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ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت 

ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقی باقی می مانده از وقف بر وقفیّتباقی

 .است و اختیار آن با اوست

: آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن ۱۰7۰س 

 عدّه صحیح است؟

م خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان ج: وقف ایشان فقط در سه

 .است

: شخصی زمینی را بر اوالد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطالع از کیفیت آن اقدام ۱۰7۲س 

ار موجب مشارکت اوالد اناث با اوالد ذکور در انتفاع از این به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آیا این ک

شود؟زمین می  

شود، در ج: مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اوالد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اوالد ذکور در وقف نمی

ودنتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اوالد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد ب . 

: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع ۱۰7۱س 

های موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج زمین

شود یا آنکه وقف است؟نفال محسوب میسنگهای معدنی مورد استفاده دولت است، آیا اآلن جزء ا  

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر 

شودماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب میوقفیّت باقی می . 
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حاضر از آن به عنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده : در ساختمان یک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال ۱۰7۸س 

شود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور می

ارند؟خوانند چه تکلیفی دآموزانی که در آن آزمایشگاه نماز میگیرد، معلّمان و دانشهنوز مورد استفاده قرار می  

ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، 

ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلی خود برگشت داده 

باشدو تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می شده و برای دفن اموات تخلیه شود . 

: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و ۱۰7۵س 

باز  منفصل از دیگری است، آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و یا به محل عبور خاص آن

 کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولّی صورت 

بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم، حق ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم وقف است با بازکردن 

اه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کنددرب از یکی به دیگری و قراردادن ر . 

ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها : باتوجّه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانه۱۰7۴س 

با حفظ اند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها ای پیشنهاد دادهمشکل است، عدّه

اند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است؟وقفیّت آنها به همان صورتی که در مکان اول بوده  

ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصی است، تا زمانی که رعایت آن با 

ل آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، انتقا
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 .بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است

وقف کرده : زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس ۱۰79س 

هایی است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان

اند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده

ال: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در اند، اوزمین زراعی و باغ کرده

شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصالحاتی حال حاضر حکم به وقف بودن آن می

های زراعی د پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمینتر از قبل شده چه مقدار اجرت بایصورت گرفته و در نتیجه مرغوب

شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به ها چگونه اجاره داده میاند، این قبیل زمینو باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده

 مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمینج: بعد از ثبوت 

اند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل نبوده

نها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی شوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آمسکونی، از وقفیت خارج نمی

ها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین

آنان واجب است  ها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بروقف مصرف نماید، ولی اگر تصرّف آنها در آن زمین

های ها در هنگام وقف، باالصاله از زمینالمثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمیناجرت

اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و اند و ملک شرعی واقف نبودهموات و انفال بوده

اند، برای خود آنان است و ه و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نمودهمقرّرات احیا کرد
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اند، جزء ثروتهای طبیعی و انفال هستند و اختیار قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده

 .آنها با دولت اسالمی است

لک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف : زنی که فقط مالک سدس م۱۰77س 

طور مثال اداره اوقاف از کرده و همین باعث بروز مشکالت زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به

فذ است یا فقط در سهم او؟ و کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع ناهای اهالی جلوگیری میصدور سند مالکیت برای خانه

بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع 

 قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟

در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک  ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی که

و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا 

 .فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک امالک خود از وقف شوند

و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طوالنی شدن زمان، بر عمل  : آیا عدول از شروط وقف جایز است؟۱۰7۳س 

گذارد؟به شروط وقف تأثیر می  

ج: تخلّف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد 

 .و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد

ها و سنگهای معدنی در آنها یافت هایی وجود دارد که سنگریزهوقفی نهرها یا مسیلهای : در بعضی از زمین۱۰73س 

اند، تابع وقف هستند؟ها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شدهشود، آیا این سنگریزهمی  

از داخل آنها عبور های وقفی هستند و یا های عمومی که در مجاورت زمینج: نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیل
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شوند، در نتیجه با آن مقدار کنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب میمی

ها و سنگهای معدنی و شود، ولی در نهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزههمانند وقف رفتار می

دغیره مانند وقف رفتار شو . 

ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای امالک : مدرسه علوم دینیه۱۰۳۰س 

آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، آن جمع

وانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم، آیا کشد تا پرولی مدّت زیادی طول می

صورت سرمایه گذاری بگذاریم و طبق معامالت جایز است در خالل این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به

 متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟

شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولی اگر ج: آنچه شرعاً بر متولّی 

مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف 

موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در انداز آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس

 .وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد

ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غیر مسلمان اجاره داده شود؟: آیا جایز است زمین موقوفه۱۰۳۲س   

صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ زمین بهج: اگر وقف 

 .بماند، اشکال ندارد

ای کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهای با اجازه وقف: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه۱۰۳۱س 

که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم  کنندبه این کار اعتراض دارند و ادعا می
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شود؟ای که آن عالم در آن دفن شده، برطرف میجواز، آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفه  

فی با جهت وقف باشد جایز ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منا

ای دفن شود، احوط این است که تا بدن او متالشی نشده نبش قبر شود و در نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه

مکان دیگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با 

شودعوض زمین موقوفه برطرف نمیپرداخت مال یا زمین به عنوان  . 

: اگر ملکی وقف بر اوالد ذکور نسالً بعد از نسلٍ شده باشد، آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود ۱۰۳۸س 

شود؟ و در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات صرفنظر کنند، وقف زائل می

های بعدی چه ی دارند؟ و همچنین متولّی شرعی امالک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطنبعدی چه تکلیف

 تکلیفی دارد؟

شود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی

شود، بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت نمیبه موقوفه، تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل 

استفاده آنها از وقف رسید، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته 

باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن 

یداری شود و بر متولّی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب استخر  

: اگر در وقف بر ذرّیه، علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در این قبیل موارد واجب ۱۰۳۵س 

طور مساوی؟است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا به  

طور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد بهج: اگر در وقف بر 
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طور مساوی ای بهطور مساوی شده و درآمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقهارث است، حمل، بر وقف بر افراد به

شودتقسیم می . 

دهای وقف متعلّق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها : چندین سال است که مصرف درآم۱۰۳۴س 

های علمیه واقع انداز شده است، آیا مصرف آنها در حوزهبه آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادی از آن درآمدها پس

پذیر شود؟امکاندر شهرهای دیگر جایز است؟ یا آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر   

طور ج: وظیفه متولّی شرعی یا اداره اوقاف جمع آوری درآمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که به

موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا 

ن شود البته تا جایی که منجر به تعطیلی وقف نگردد، و در صورت ناامیدی از توانایی رساندن رساندن آنها به آن شهر ممک

های علمیه مناطق دیگر اشکال ندارددرآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده، مصرف کردن آنها در حوزه . 

 حبس

ن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از :اگر فردی زمین خود را برای مدّت معیّنی بر چیزی که وقف بر آ۱۰۳9س 

گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر امالکش انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر می

 دارد؟

صحّت است ج: اگر زمین، ملک شرعیِ حبس کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد، حبس محکوم به 

گردد و مانند سایر امالک شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس کننده برمیو آثار شرعی آن بر زمین مترتب می

 .اوست بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست
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ت به : اگر ملکی که توسط مالک، حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتی که وصی۱۰۳7س 

 حفظ عین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن در

جهتی که معیّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام 

های خودشان ثبت کنند و یا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع امالک و آبها و زمین

شود؟قفی شامل آن هم میو  

اند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شده

 .ارث و همچنین بیع آنها باطل است

 فروش وقف وتبدیل آن

سینیه مذکور در آنها به پایان های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حای از زمین: شخصی قطعه۱۰۳۳س 

اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده

شود؟خوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب میجماعت می  

ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد ر او حق تبدیل حسینیهج: واقف و غی

گردد، ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال نداردشود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمینمی . 

صورت بیع الزم بفروشد و سپس معلوم شود به: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده ۱۰۳3س 

که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا 

 پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟
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ده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشن

است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است، 

 .به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند

ال است که ملک خود را بر اوالد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر : شخصی در حدود صد س۱۰3۰س 

یکی از اوالد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش 

د که چون کلمه وقف درمیان است، بنا بر شومبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می

 این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن

ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که 

 واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟

ه واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود ج: اگر ثابت شود ک

را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع 

 .او در این صورت محکوم به صحّت است

آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم، ولی بعد از مشورت و اطالع از اینکه با پول آن  : زمینی را به۱۰3۲س 

های دیگر شهر ساخت، برای فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و توان چندین مدرسه در محلهزمین می

وزارتخانه مراجعه کردم، آیا انجام این مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم، به آن 

 کار برای من جایز است؟

ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولّی این امر است، تمام 
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ه زبان فارسی انشاء نشده شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هرچند ب

باشد و یا زمین به عنوان قبضِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیّت شما باقی 

 .است و اختیار آن در دست شماست

صورت سه قبّه : یکی از اوالد ائمه )علیهم السالم( زیارتگاهی دارد و باالی گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طال به۱۰3۱س 

متصل به هم وجود دارد، این طال تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه 

به اینکه طالی مذکور در معرض خطر و سرقت است، آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز 

 است؟

سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولی اگر متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال ج: مجرّد خوف تلف و خطر 

قابل توجهی بدهد که آن طال برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز 

نیست، در این صورت فروش طال و مصرف پول  ضروری به تعمیر و اصالح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن

 .آن برای اصالح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند

: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اوالد و سنگینی کارهای ۱۰3۸س 

ی محصول، کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت کشاورزی و کم

انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهای خیر مصرف 

 شود؟

ت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به ج: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جه

شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در 
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با پول آن ملک دیگری صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است 

 .خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد

: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عمالً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر ۱۰3۵س 

 مناسب دیگری جایز است؟

فاده نیست، تغییر شکل آن اشکال نداردج: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل است . 

هایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصالحات ارضی آنها را بدست آورده، جایز : آیا فروش زمین۱۰3۴س 

 است؟

ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده 

رید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص باشد، خ

 .استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است

: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف ۱۰39س 

اند، با توجّه به اینکه گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شدهکرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می

ای بسازم اینجانب پسر بزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه

ای برای پدرم باشد؟تا صدقه جاریه  

شود، ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی

اند درختان بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده

جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری  جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در



 

649 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

طور استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به

روش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و ف

نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد 

 .استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد

جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری  : شخصی مقداری آهن و لوازم۱۰37س 

های دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و از آنها زیاد آمده است و با توجّه به اینکه ساختمان مسجد به علت هزینه

 مصرف پول آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟

: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده ج

باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر 

فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع 

باشداوست و اختیار آن هم در دست او می . 

های او موفق به تحصیل یک از اوالد و نوه: شخصی کتابخانه خود را بر اوالد ذکورش وقف کرده است، ولی هیچ۱۰3۳س 

کنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در ای از کتابخانه نمیتفادهاند و در نتیجه اسعلوم دینیه نشده

 معرض تلف شدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف کتابخانه بر اوالد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل 

لک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده در س

کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صالحیت 
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یح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صح

دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صالحیت آن را 

ر دهند، و به هر حال حق فروش دارند، و تولیت وقف با اوالد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرا

 .آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد

های اطراف آن است و به همین دلیل رساندن : زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن باالتر از زمین۱۰33س 

های دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط است که کار مساوی کردن آن با زمینآب به آن ممکن نیست و مدّتی 

آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اوالد ائمه )علیهم 

 السالم( که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟

های موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف ده از زمینج: اگر خاک اضافی مانع استفا

 .اشکال ندارد

اند و بدون فروش سرقفلی آنها به : تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شده۱۲۰۰س 

ها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و مغازهاند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مستأجرین، اجاره داده شده

شود و باید در جهت وقف بر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می

 مصرف شود؟

د جزو درآمدهای شوج: اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در برابر آن گرفته می

شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و وقف محسوب می

فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین حال آن 
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قی در آن مال نداردرا به مستأجر بعدی فروخته است، ح . 

کنند و بین اهالی مشهور : زمین هایی در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها می۱۰۴3س 

باشند و متولّی وقف هم سادات ساکن در آنجا است که وقف حرم یکی از امامزادگان )علیهم السالم( مدفون در منطقه می

ای وجود داشته ولی در آتش شود که در گذشته وقفنامهها وجود ندارد و گفته میوقف بودن آن زمینهستند ولی دلیلی بر 

ای اند و عدّهها شهادت به وقفیّت آنها دادهسوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلوگیری از تقسیم زمین

ها را برای معاف شدن از مالیات وقف آنان اشت، آن زمینگویند که یکی از حاکمان منطقه که عالقه به سادات دهم می

ها چه حکمی دارند؟کرد، در حال حاضر این زمین  

ج: برای ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذو الید که وقف در تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذوالید 

ین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافی است و همچن

کند. در ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت میعادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن به گونه

مالکیت متصرّف نسبت  شود و در غیر این صورت حکم بهنتیجه با وجود یکی از این دالئل وقفیّت، حکم به وقف بودن می

شودبه آنچه در اختیار دارد می . 

شود؟: وقفنامه ملکی که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده، آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک می۱۰9۰س   

ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفیّت نیست، ولی اگر وقف 

طوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذو خصوص افراد کهنسال شایع باشد، بهن آن ملک بین مردم بهبود

شده، ملک مزبور محکوم به وقفیّت است و به الید به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می

شوده از وقفیّت نمیهر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوف . 
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ام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده : سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده۱۰9۲س 

جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و اآلن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است، آیا 

یف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول جزء وقف است یا ملک فروشنده؟ تکل

 آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقداری 

سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است، در این صورت بیع محکوم به صحّت  را که مالک آن است فروخته یا

شوداست و حکم به مالکیّت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او می . 

آن تنظیم کرد و ای راجع به : یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه۱۰9۱س 

در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم 

شود؟اند آیا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفیّت این اموال میآن را امضاء کرده  

هم تحویل موقوف علیهم یا متولّی شرعی وقف داده و به ج: اگر ثابت شود که عالوه بر انشاء صیغه وقف، عین موقوفه را 

 .آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است

: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت ۱۰9۸س 

اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد هداشتی در آن نکردهتاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز ب

 تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت، کافی است یا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

عنوان تسلیم به متولّیان  ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به

شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را 
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 .از آنان پس بگیرد

: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده ۱۰9۵س 

اند، وظیفه آن اشخاص و متولّی های مسکونی در آن بنا نمودهست و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده و خانها

 چیست؟

شود ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب می

یگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین های مسکونی توسط دو ساخت خانه

ببرند و زمین را تخلیه کنند و به متولّی شرعی آن تحویل دهند و در غیر این صورت زمین بر ملک مالک شرعی آن باقی و 

 .تصرّفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است

اند و اش چندین معامله روی آن انجام دادهال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثه: شخصی زمینی را هشتاد س۱۰9۴س 

اند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته اند همگی فوت کردهخریدارانی که این زمین را از مشتری اول خریده

اند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت، کردهطور رسمی به نام خود است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را به

کند که این زمین وقف بر اوالد مالک بوده و اند و اکنون یکی از افراد ادّعا میهای مسکونی برای خود در آن ساختهخانه

ی که اند، حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبآنان حق فروش آن را نداشته

 داللت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلی چه تکلیفی دارند؟

ج: تا زمانی که مدّعی وقفیّت و مدّعی عدم جواز بیع، ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده، حکم به صحّت معامالتی 

یت آن برای افرادی که فعالً نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملک

شودهستند، می . 
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ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از : زمین موقوفه۱۰99س 

ه وقف طالب منطقه و فرزندان واقف قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم ک

اند و های بایر شدهشدند تبدیل به زمینهایی که با آب آن آبیاری میبوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمین

ها به علت اینکه چندین سال ها موات هستند، آیا این زمینکند که این زمیندرحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می

اند ملحق به موات هستند؟زرع نشده کشت و  

شودج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندین سال، از وقفیّت خارج نمی . 

ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی )علیه السالم( هستند و در حریم بعضی از این های موقوفه: زمین۱۰97س 

ز نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم امالک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولی بعضی ا

های واقع اند، آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم امالک موقوفه مانند سایر زمینانفال را بر این جنگلها و مراتع جاری کرده

ت شود؟در حریم آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیّ  

ج: مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن 

شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و هستند و حکم انفال و امالک عمومی در مورد آنها جاری نمی

 .نظر افرادی است که در این امر متخصّص هستند

اند و عمل به این : چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شده۱۰9۳س 

وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّی معیّنی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولی اخیراً سند عادی 

ها از سیصد سال پیش ی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمینشود که از سند قدیمارائه شده که ادّعا می

تر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود شود قدیمیاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا میتاکنون وقف شده
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خصوص که ذوالید و تصرّف دارد، بهناقص است و در آن متولّی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ن

تواند مانع از عمل به کنندگان هم منکر این ادّعا هستند و اشتهار به وقفیّت قبلی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند می

شود باشد؟وقف جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل می  

از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا  ج: مجرّد سند وقف اعم

شود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل می

 .عمل است

سالم( وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی : مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا )علیه ال۱۰93س 

روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است، این زمین چه حکمی 

 دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟

ل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحوی

ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقی مانده از وقف بر وقفیّت باقی میباقی

 .است و اختیار آن با اوست

ه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن : آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، هم۱۰7۰س 

 عدّه صحیح است؟

ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان 

 .است

اطالع از کیفیت آن اقدام  : شخصی زمینی را بر اوالد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون۱۰7۲س 



 

656 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آیا این کار موجب مشارکت اوالد اناث با اوالد ذکور در انتفاع از این 

شود؟زمین می  

شود، در یج: مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اوالد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اوالد ذکور در وقف نم

 .نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اوالد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود

: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع ۱۰7۱س 

لی در حال حاضر این ملک برای استخراج های موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، وزمین

شود یا آنکه وقف است؟سنگهای معدنی مورد استفاده دولت است، آیا اآلن جزء انفال محسوب می  

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر 

شودوقف بر آن مترتّب می ماند و همه احکاموقفیّت باقی می . 

: در ساختمان یک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده ۱۰7۸س 

شود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور می

خوانند چه تکلیفی دارند؟آموزانی که در آن آزمایشگاه نماز میگیرد، معلّمان و دانشاده قرار میهنوز مورد استف  

ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، 

ات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلی خود برگشت داده ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن امو

باشدشده و برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می . 

: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و ۱۰7۵س 

، آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و یا به محل عبور خاص آن باز منفصل از دیگری است
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 کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولّی صورت 

ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم وقف است با بازکردن بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم، حق 

 .درب از یکی به دیگری و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کند

ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها : باتوجّه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانه۱۰7۴س 

اند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ نهاد دادهای پیشمشکل است، عدّه

اند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است؟وقفیّت آنها به همان صورتی که در مکان اول بوده  

ر مکان خاصی است، تا زمانی که رعایت آن با ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده د

حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت 

 .بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است

ی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده : زمین۱۰79س 

هایی است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان

اند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به نیست، نمودهبرای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن 

اند، اوال: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در زمین زراعی و باغ کرده

در مرتع تغییرات و اصالحاتی شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین حال حاضر حکم به وقف بودن آن می

های زراعی تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمینصورت گرفته و در نتیجه مرغوب

نها به شوند؟ آیا مبلغ اجاره آها چگونه اجاره داده میاند، این قبیل زمینو باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده
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 مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمین

آنها به مزرعه و باغ و منازل اند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل نبوده

شوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی مسکونی، از وقفیت خارج نمی

ها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین

ها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است ف مصرف نماید، ولی اگر تصرّف آنها در آن زمینوق

های ها در هنگام وقف، باالصاله از زمینالمثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمیناجرت

اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و هاند و ملک شرعی واقف نبودموات و انفال بوده

اند، برای خود آنان است و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده

ای طبیعی و انفال هستند و اختیار اند، جزء ثروتهقسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده

 .آنها با دولت اسالمی است

: زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف ۱۰77س 

از طور مثال اداره اوقاف کرده و همین باعث بروز مشکالت زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به

کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و های اهالی جلوگیری میصدور سند مالکیت برای خانه

بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع 

کلیفی دارند؟قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه ت  

ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک 



 

659 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا 

هان تقسیم ملک برای تفکیک امالک خود از وقف شوندفضولی و باطل است و شرکا حق دارند خوا . 

: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طوالنی شدن زمان، بر عمل ۱۰7۳س 

گذارد؟به شروط وقف تأثیر می  

آن غیر مقدور یا حرجی باشد ج: تخلّف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به 

 .و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد

ها و سنگهای معدنی در آنها یافت هایی وجود دارد که سنگریزههای وقفی نهرها یا مسیل: در بعضی از زمین۱۰73س 

د؟اند، تابع وقف هستنها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شدهشود، آیا این سنگریزهمی  

های وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور های عمومی که در مجاورت زمینج: نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیل

شوند، در نتیجه با آن مقدار کنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب میمی

ها و سنگهای معدنی و ی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزهشود، ولی در نهرهای کوچکهمانند وقف رفتار می

 .غیره مانند وقف رفتار شود

ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای امالک : مدرسه علوم دینیه۱۰۳۰س 

ون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنآن جمع

کشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم، آیا ولی مدّت زیادی طول می

و طبق معامالت  صورت سرمایه گذاری بگذاریمجایز است در خالل این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به

 متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟
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ج: آنچه شرعاً بر متولّی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولی اگر 

ان امکان مصرف مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زم

انداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس

 .وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد

ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غیر مسلمان اجاره داده شود؟قوفه: آیا جایز است زمین مو۱۰۳۲س   

صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ ج: اگر وقف زمین به

 .بماند، اشکال ندارد

ای کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهقفای با اجازه و: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه۱۰۳۱س 

کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم به این کار اعتراض دارند و ادعا می

شود؟ای که آن عالم در آن دفن شده، برطرف میجواز، آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفه  

ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز 

ای دفن شود، احوط این است که تا بدن او متالشی نشده نبش قبر شود و در نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه

بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با مکان دیگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجی 

شودپرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمی . 

: اگر ملکی وقف بر اوالد ذکور نسالً بعد از نسلٍ شده باشد، آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود ۱۰۳۸س 

در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات شود؟ و صرفنظر کنند، وقف زائل می

های بعدی چه بعدی چه تکلیفی دارند؟ و همچنین متولّی شرعی امالک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطن
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 تکلیفی دارد؟

کردن نسل قبلی از حق خود نسبت  شود و صرف نظرج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی

شود، بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت به موقوفه، تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمی

استفاده آنها از وقف رسید، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته 

عد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن باشد، واجب است ب

 خریداری شود و بر متولّی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب است

ین قبیل موارد واجب : اگر در وقف بر ذرّیه، علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در ا۱۰۳۵س 

طور مساوی؟است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا به  

طور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ج: اگر در وقف بر ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد به

طور مساوی ای بهکور و اناث در هر طبقهطور مساوی شده و درآمدهای وقف هم بین ذارث است، حمل، بر وقف بر افراد به

شودتقسیم می . 

: چندین سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلّق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها ۱۰۳۴س 

ه واقع های علمیانداز شده است، آیا مصرف آنها در حوزهبه آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادی از آن درآمدها پس

پذیر شود؟در شهرهای دیگر جایز است؟ یا آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان  

طور ج: وظیفه متولّی شرعی یا اداره اوقاف جمع آوری درآمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که به

، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند
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رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جایی که منجر به تعطیلی وقف نگردد، و در صورت ناامیدی از توانایی رساندن 

یگر اشکال نداردهای علمیه مناطق ددرآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده، مصرف کردن آنها در حوزه . 

 حبس

:اگر فردی زمین خود را برای مدّت معیّنی بر چیزی که وقف بر آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از ۱۰۳9س 

گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر امالکش انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر می

 دارد؟

کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است زمین، ملک شرعیِ حبسج: اگر 

گردد و مانند سایر امالک کننده برمیشود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبسو آثار شرعی آن بر زمین مترتب می

 .اوست بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست

گر ملکی که توسط مالک، حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتی که وصیت به : ا۱۰۳7س 

 حفظ عین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن در

جهتی که معیّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام 

های آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع امالک و آبها و زمینخودشان ثبت کنند و یا 

شود؟وقفی شامل آن هم می  

اند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شده

 .ارث و همچنین بیع آنها باطل است
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ف وتبدیل آنفروش وق  

های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان ای از زمین: شخصی قطعه۱۰۳۳س 

اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده

شود؟یه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب میخوانند، آیا تبدیل حسینجماعت می  

ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد ج: واقف و غیر او حق تبدیل حسینیه

ت در آن اشکال نداردگردد، ولی برپایی نماز جماعشود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمینمی . 

صورت بیع الزم بفروشد و سپس معلوم شود : اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده به۱۰۳3س 

که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا 

فروش از او گرفته است؟پولی را که هنگام   

ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب 

است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است، 

اجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایندبه او برگرداند. و ر . 

: شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اوالد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر ۱۰3۰س 

و چند سال پیش یکی از اوالد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان ا

شود که چون کلمه وقف در میان است، بنا مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می

 بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن
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خرید و فروش آن بر طبق آنچه که ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا 

 واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟

ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود 

و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر 

 .او در این صورت محکوم به صحّت است

: زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم، ولی بعد از مشورت و اطالع از اینکه با پول آن ۱۰3۲س 

آموزش و پرورش و  های دیگر شهر ساخت، برای فروش زمین تحت نظارت وزارتتوان چندین مدرسه در محلهزمین می

مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آیا انجام این 

 کار برای من جایز است؟

م ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولّی این امر است، تما

شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هرچند به زبان فارسی انشاء نشده 

باشد و یا زمین به عنوان قبضِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیّت شما باقی 

 .است و اختیار آن در دست شماست

صورت سه قبّه کی از اوالد ائمه )علیهم السالم( زیارتگاهی دارد و باالی گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طال به: ی۱۰3۱س 

متصل به هم وجود دارد، این طال تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه 

آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز به اینکه طالی مذکور در معرض خطر و سرقت است، 

 است؟
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ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولی اگر متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال 

آنکه بقعه مبارکه نیاز  قابل توجهی بدهد که آن طال برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا

ضروری به تعمیر و اصالح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست، در این صورت فروش طال و مصرف پول 

 .آن برای اصالح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند

و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اوالد و سنگینی کارهای : شخصی مقداری آب ۱۰3۸س 

کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت 

ند و پول آنها در کارهای خیر مصرف انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شو

 شود؟

ج: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به 

و در شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، 

صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگری 

 .خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد

بر : منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عمالً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به من۱۰3۵س 

 مناسب دیگری جایز است؟

 .ج: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد

هایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصالحات ارضی آنها را بدست آورده، جایز : آیا فروش زمین۱۰3۴س 

 است؟
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ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده 

باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص 

 .استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است

: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف ۱۰39س 

اند، با توجّه به اینکه گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شدهکرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می

ای بسازم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه اینجانب پسر بزرگ و وکیل و وصی پدرم

ای برای پدرم باشد؟تا صدقه جاریه  

شود، ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی

اند درختان ها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شدهبلکه واجب است در صورت امکان به جای آن

جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری 

طور د آن در جهت وقف باشد و بهاستفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآم

کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش 

نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد 

قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد استفاده . 

: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری ۱۰37س 

بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و های دیگر از آنها زیاد آمده است و با توجّه به اینکه ساختمان مسجد به علت هزینه

 مصرف پول آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟
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ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده 

تفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر باشد، در این صورت هر کدام که قابل اس

مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود 

باشداوست و اختیار آن هم در دست او می . 

های او موفق به تحصیل یک از اوالد و نوهاوالد ذکورش وقف کرده است، ولی هیچ : شخصی کتابخانه خود را بر۱۰3۳س 

کنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در ای از کتابخانه نمیاند و در نتیجه استفادهعلوم دینیه نشده

شدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟معرض تلف  

ابخانه بر اوالد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل ج: اگر وقف کت

در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده 

بخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صالحیت کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتا

در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار 

ده باشد که صالحیت آن را دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف ش

دارند، و تولیت وقف با اوالد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش 

 .آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد

های اطراف آن است و به همین دلیل رساندن ارد که وقفی بوده و سطح آن باالتر از زمین: زمین زراعی وجود د۱۰33س 

های دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آب به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمین

ای حرم یکی از اوالد ائمه )علیهم آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن بر
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 السالم( که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟

های موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف ج: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمین

 .اشکال ندارد

اند و بدون فروش سرقفلی آنها به ساخته شده : تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی۱۲۰۰س 

ها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و اند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازهمستأجرین، اجاره داده شده

قف شود و باید در جهت وبر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می

 مصرف شود؟

شود جزو درآمدهای ج: اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در برابر آن گرفته می

شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و وقف محسوب می

فته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین حال آن فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گر

 .را به مستأجر بعدی فروخته است، حقی در آن مال ندارد

 احکام قبرستان

های شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک : به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان۱۲۰۲س 

شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب ه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب میبه نام اشخاص چ

المثل، آن اموال در چه المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرتاست؟ و آیا تصرّف کنندگان در آن باید اجرت

اند چه حکمی دارند؟هایی که در آن ساخته شدهموردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان  
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ج: مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، 

همانگونه که دفن اموات در قبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از 

فن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات توابع شهر برای استفاده اهالی جهت د

دهند غصب و حرام است و مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می

اش اب نموده و آن را به حالت قبلیاند خرباید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده

المثل تصرّفات ثابت نیستبرگردانند، ولی ضمان اجرت . 

رسد و شهرداری آن را تبدیل به پارک وپنج سال میای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سی: مقبره۱۲۰۱س 

تواند است، آیا نهاد مربوطه می هایی در قسمتهایی از آن ساختهعمومی کرده و در دوران حکومت سابق ساختمان

های مورد نیاز خود را مجدّداً در این زمین بسازد؟ساختمان  

ج: اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور 

شهر جهت استفاده اهالی باشد، ساخت تأسیسات و های عمومی و مورد نیاز علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکان

نفسه اشکال ندارد، لکن همچنین تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فی

 .قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد

از فرزندان ائمه )علیهم السالم( قرار داد و در : زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی ۱۲۰۸س 

این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمین مناسبی برای بازیهای ورزشی 

 جوانان، آیا جایز است با مراعات آداب اسالمی، در داخل قبرستان بازی کنند؟

یهای ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک ج: تبدیل قبرستان به مکان باز
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 .حرمت قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست

: آیا جایز است زائران یکی از فرزندان ائمه )علیهم السالم( وسایل نقلیه خود را داخل یک قبرستان قدیمی که در ۱۲۰۵س 

د پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و گذرحدود صد سال از عمر آن می

اند؟غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود برگزیده  

ه زادج: تا زمانی که این کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امام

 .)علیه السالم( ایجاد نکند، اشکال ندارد

کنند، آیا مانع شرعی برای های عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلوگیری می: اشخاصی در قبرستان۱۲۰۴س 

 دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلوگیری کنند؟

ت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میّت خود ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّ

 .در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیری نماید

ای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده، زمینی وجود دارد که توسط دادگاه قضایی از شخص زمین : در کنار مقبره۱۲۰9س 

دره شده و در حال حاضر به شخص دیگری واگذار شده است، آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب داری مصا

 اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟

شود، تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال نداردج: اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب می . 

دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است : شخصی زمینی را برای ۱۲۰7س 

کنند، بگیرند؟هیأت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن می  

ا ج: آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان ی
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کنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال نداردهای خود ارائه میصاحبان اموات برای دفن مرده . 

ایم زمینی را : ما قصد داریم مرکز مخابراتی در یکی از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالی روستا خواسته۱۲۰۳س 

ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمینی در وسط روستا برای این کار، آیا جایز است برای ساخت مرکز مخابرات در اختیار 

 این مرکز در قسمت متروکه قبرستان قدیمی ساخته شود؟

ج: در صورتی که قبرستان عمومی مسلمانان وقف برای دفن اموات باشد و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر 

ن شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال نداردیا هتک حرمت قبور مسلمانا . 

ایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی بعنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در : ما تصمیم گفته۱۲۰3س 

اند، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد، آیا این کار جایز است؟مناطق دیگر دفن شده  

نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد، ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد، ج: ساخت صورتهای 

 .ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز نیست

هاست بسازیم، ولی : ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین بائری که در جوار یکی از قبرستان۱۲۲۰س 

کنند که این مکان جزئی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اینکه زمین مذکور قبرستان اهالی ادّعا می بعضی از

ای مدعی وجود قبر در دهند که در آن زمینی که عدّههست یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت می

دهند که در اطراف زمینی که برای ساخت مرکز بهداشتی دت میآن هستند، قبری وجود نداشته است، البته هر دو گروه شها

 در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکلیف ما چیست؟

های عمومی مورد نیاز ج: تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکان

آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد، ایجاد آن اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتی در 
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 .مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست

ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت : آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مرده۱۲۲۲س 

برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان  طور دقیق معلوم نیست،وقف آن هم به

منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ )قابل ذکر است که این منطقه به علت 

ات داردعدم وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن، نیاز به این قبیل خدم .) 

صورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن برای ساخت ج: اگر زمین به

مسجد یا مرکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست، ولی اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف شده و 

منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و  های عمومی و مورد نیازاز مکان

مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال 

 .ندارد

که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کارون برای : وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولید کننده برق بسازد ۱۲۲۱س 

های آن هم تأمین شده است ولی در مرکز منطقه طرح، ایجاد نیروگاه برق است، تأسیسات اولیه طرح، ایجاد شده و هزینه

یک قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر 

خریب این قبور است، حکم این مسأله چیست؟ت  

اند اشکال ندارد، ولی تخریب و نبش قبور غیر ج: تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شده

اند، جایز نیست، البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشده

ای جز اجرای آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان طوری که چارهرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد بهمکان ض
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دیگر یا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولی واجب 

ز تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن اند با پرهیز ااست قبرهایی که تبدیل به خاک نشده

خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدی آشکار شود 

 .واجب است به مکان دیگری انتقال یابد و در آنجا دفن شود

شود و احتمال دارد که یک ها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمی: زمینی در کنار یکی از قبرستان۱۲۲۸س 

 قبرستان قدیمی باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیتهای اجتماعی جایز است؟

ف حریم آن محسوب ج: اگر احراز شود آن زمین، جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و یا از نظر عر

 .شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست

: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟۱۲۲۵س   

ج: اگر مکان قبر، ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزئی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات 

طور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن رید و نگهداری آن برای خود انسان، چون بهمؤمنین است، خ

 .اموات است، صحیح نیست

رو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش : اگر ایجاد پیاده۱۲۲۴س 

اند، آیا این کار جایز است؟فن شدهدر قبرستان مجاور خیابان عمومی د  

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و 

 .هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد

مسجد در آن جایز است؟: قبرستان متروکی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست، آیا ساخت ۱۲۲9س   



 

674 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

های عمومی و مورد نیاز و استفاده ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکان

 .اهالی در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک یا نبش قبرهای مسلمانان نشود، اشکال ندارد

قریباً از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات : قطعه زمینی وجود دارد که ت۱۲۲7س 

اند و استخوان هم در حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شده

 داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟

زبور وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگر عملیات حفاری موجب نبش قبور شود، آن ج: اگر قبرستان م

 .هم حرام است

: وزارت آموزش و پرورش قسمتی از یک قبرستان نسبتاً قدیمی را بدون کسب موافقت اهالی، برای ساخت ۱۲۲۳س 

خوانند، این کار چه حکمی دارد؟آموزان در آن نماز میای را در آن ساخته است که دانشمدرسه، تصرّف کرده و مدرسه  

های عمومی و ج: تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکان

ندن نماز در مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد، استفاده از آن برای مدرسه و خوا

 .آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد

ای )دام ظلهاهلل العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنهمناسک حج و عمره مطابق با فتاوی حضرت آیه ) 

 مشخصات کتاب
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۲۸۲۳ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، سرشناسه:خامنه - 

ظله(/گردآوری توسط دفتر مقام معظم ای )داماهلل العظمی خامنهق با فتوای حضرت آیةعنوان و نام پدیدآور:مناسک حج مطاب

 .رهبری

۲۸۳۴مشخصات نشر:تهران: مشعر،  . 

ص۲۸9مشخصات ظاهری: . 

۰-۰۱9-۴۵۰-39۵ریال 9۰۰۰شابک:  

 یادداشت:فیپا

 .یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس

 .موضوع:حج

فتواها --موضوع:حج  . 

۲۵قرن  --یعه موضوع:فتواهای ش . 

 .شناسه افزوده:دفتر مقام معظم رهبری

BP:رده بندی کنگره ۲۳۳/۳ / ۲۸۳۴ ۳م۱۴خ  

۱37/۸۴7رده بندی دیویی:  

۸۵۵9۵-۳۴شماره کتابشناسی ملی:م  

 مناسک حج
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 جایگاه و فضیلت حج

ارکانی است  حج از نظر شرعی مجموعه ای از اعمال مخصوصی است که به قصد اطاعت پروردگار انجام می گیرد و یکی از

 :که اسالم بر آن بنا شده است. امام محمدباقر )علیه السالم( می فرماید

 «بنی االسالم علی خمس، علی الصالة والزکاة والصوم والحج و الوالیة»

 «اسالم بر پنج پایه استوار گشته است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت»

یار و پاداش فراوان است. روایات زیادی از پیامبر اکرم )صلی اهلل حج خواه واجب باشد و خواه مستحب، دارای فضیلت بس

 :علیه وآله وسلم( و اهل بیت او )علیهم السالم( در فضیلت حج وارد شده است. امام صادق )علیه السالم( می فرماید

« تدأهم و یعوضون بالدرهم الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سکتوا اب

 .«ألف ألف درهم

 حکم منکر وجوب حج و تارک آن

دلیل وجوب حج آیات متعدد قرآن و احادیث وارده از نبی اکرم و ائمه معصومین )علیهم السالم( می باشد و این عبادت یکی 

که در آینده بیان می شود، از ضروریات دین بشمار رفته و ترک آن با علم به وجوب آن توسط کسی که جامع شرائطی است 

 :یکی از گناهان کبیره است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید

« ۲« )وللّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیالً و من کفر فانّ اللّه غنیٌّ عن العالمین ) 

حَجّة االسالم را انجام نداده باشد، به هر کس از دنیا برود در حالی که »از امام صادق )علیه السالم( نیز نقل شده است که: 
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دین یهود یا نصرانیّت از دنیا خواهد رفت؛ مگر آنکه انجام ندادن حج به جهت نیاز شدیدی که او را مستاصل کرده، یا 

۱«. )بیماری و علتی که توانایی حج را از او گرفته یا ممانعت حکومت باشد ) 

 اقسام حج

ی دهد و یا از طرف شخص دیگر که به آن حجّ نیابی می گویند وهریک از دو قسم یا حجّ را انسان یا برای خود انجام م

واجب است یا مستحبّ. حجّی را که شخص برای خود انجام می دهد و در آئین اسالم بر هر مکلفی که مستطیع است، 

ل شدن حج انجام شده واجب واجب می باشد حَجة االسالم می گویند. و گاهی از راه های دیگر مثل نذر، عهد، قسم و باط

 .می شود

 :همچنین حج از نظر موقعیت و محل زندگی مسلمانان و چگونگی انجام آن به سه قسم تقسیم می شود

حج قِران ۸حجّ اِفراد  ۱حجّ تمتّع  ۲ . 

راد و قِران حج تمتع وظیفه کسانی است که چهل و هشت میل که تقریباً معادل نود کیلومتر است از مکه دور باشند. و حج اِف

 .وظیفه کسانی است که در مکه یا در کمتر از مسافت مذکور باشند

 حج تمتع با حج اِفراد و قِران در بعضی از مناسک و اعمال تفاوت دارد که در آینده بیان خواهد شد

 فصل اول: حجة االسالم

و در دفعات بعد مستحبّ استحَجّة االسالم برای فرد مستطیع در تمام مدت عمر فقط یک مرتبه واجب،  ۲مسأله  . 

وجوب حَجّة االسالم بر شخص مستطیع فوری است یعنی واجب است آن را در اولین سال استطاعت بجا آورد. و  ۱مسأله 
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تاخیر آن بدون عذر جایز نیست. و در صورتی که آن را به تأخیر بیندازد معصیت کرده و حج بر عهده او مستقر می شود و 

د آن را انجام دهدواجب است در سال بع . 

اگر درک حج در سال حصول استطاعت، متوقّف بر مقدّماتی مانند تهیّه اسباب و مقدّمات سفر باشد، تحصیل آن  ۸مسأله 

واجب است بطوری که اطمینان پیدا کند که در همان سال به حج می رسد. و در صورتی که شخص کوتاهی کند و در آن 

و حج بر او مستقر می شود و واجب است در هر صورت بعداً به حج برود هر چند  سال به حج نرسد، عصیان کرده است

 .استطاعت او از بین برود

 شرایط وجوب حَجّة االسالم

 :حَجّة االسالم با چند شرط واجب می شود

 .شرط اول: عقل، پس حج بر مجنون واجب نیست

بلوغ باشد. و اگر غیر بالغ بجا آورد، هر چند حج او  شرط دوم: بلوغ، پس حج بر غیر بالغ واجب نیست هر چند نزدیک سن

 .صحیح است ولی از حَجّة االسالم کفایت نمی کند

اگر کودک برای حج مُحرم گردد و هنگام درک وقوف در مشعرالحرام )مزدلفه( بالغ شود، در صورتی که مستطیع  ۵مسأله 

 .باشد، حج او کفایت از حَجّة االسالم می کند

ودک بعد از آنکه مُحرم شد مرتکب یکی از محرمات احرام شود؛ در صید، کفاره آن برعهده ی ولیّ طفل اگر ک ۴مسأله 

 .است، و در غیر صید ظاهراً کفاره نه بر ولیّ طفل واجب است و نه بر خود طفل

پول قربانی در حج برعهده ی ولیّ طفل است 9مسأله . 

 :شرط سوم: استطاعت، که مشتمل بر امور زیر است
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ف( استطاعت مالیال  

 ب( استطاعت بدنی

 .ج( استطاعت طریقی، یعنی راه رفتن به حج باز و امن باشد

 د( استطاعت زمانی

 .اکنون به ترتیب به بیان مسایل هر یک می پردازیم

 الف استطاعت مالی

 :استطاعت مالی شامل امور زیر می باشد

 زاد و توشه و هزینه ی سفر ۲

طول مدت سفرهزینه افراد تحت تکفل در  ۱  

 .ضروریات زندگی و آنچه در معیشت به آن نیاز دارد ۸

 رجوع به کفایت ۵

 .تفصیل این امور در ضمن مسایلی که می آید بیان خواهد شد

 زاد و هزینه ی سفر ۲

ر حج هر چیزی است که انسان در سفر به آن نیاز دارد، اعم از خوردنی و نوشیدنی و سایر اموری که در سف« زاد»مقصود از 

 .الزم است

برای تحقق استطاعت مالی الزم نیست انسان عین توشه راه و مرکبی را که می خواهد با آن حج بجا آورد، داشته  7مسأله

باشد، بلکه همین اندازه که پول یا جنس دیگری که بتواند با آن توشه راه و هزینه ی سفر را تهیه کند، داشته باشد، کافی 
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 .است

ه راه و هزینه ی سفر و چیزی هم که ممکن است برای تهیه آنها صرف نماید ندارد، حجّ بر او واجب کسی که توش ۳مسأله

 .نیست، هر چند بتواند آنها را با کسب و مانند آن بدست آورد

کسی که تصمیم دارد پس از انجام حج به وطن خود برگردد و یا به مکان دیگری برود، باید مخارج برگشت را نیز  3مسأله

ته باشدداش . 

کسی که استطاعت مالی ندارد ولی به مقدار مخارج حج و یا تکمیل آن از دیگری طلب دارد، اگر طلب او حالّ  ۲۰مسأله

است و یا وقت طلب او رسیده است و بدهکار توانایی پرداخت آن را دارد و می تواند بدون حرج و زحمت آن را بگیرد، واجب 

 .است آن را مطالبه کند

ی که مهریه اش برای مخارج حج کافی است و آن را از شوهرش طلبکار است، در صورتی که شوهر او توانایی زن ۲۲مسأله

پرداخت آن را نداشته باشد، نمی تواند آن را از او مطالبه کند و مستطیع نیست. ولی اگر شوهر او تمکّن دارد و مطالبه مهر 

البه کرده و به حج برود. و چنانچه مطالبه آن برای او مفسده داشته نیز برای زن مفسده ای ندارد، واجب است مهریه را مط

 .باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طالق شود، مطالبه مهریه واجب نبوده و مستطیع نیست

اگر انسان مخارج حج را قرض کند، مستطیع نمی شود و در صورتی که با آن حج بجا آورد از حَجّة االسالم کفایت  ۲۱مسأله

ند. و همچنین کسی که می داند در سال آینده مستطیع می شود، نمی تواند مخارج حج را قرض کند و قبل از آن نمی ک

 .سال حج بجا آورد

کسی که بدهی دارد و مالی غیر از مخارج حج که با آن بتواند بدهی خود را بپردازد ندارد، چنانچه بدهی او مدت  ۲۸مسأله

ه در وقت اداء بدهی، توانایی پرداخت آن را دارد واجب است به حج برود. و همچنین در دار باشد و اطمینان داشته باشد ک
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صورتی که وقت اداء بدهی رسیده ولی طلبکار راضی به تأخیر اداء باشد و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه می تواند 

 .بدهی را بپردازد. و در غیر این دو صورت حج واجب نیست

یاز به ازدواج دارد و ترک ازدواج موجب مشقّت یا حرج یا وهن و یا بیماری او شود و یا بیم آن داشته کسی که ن ۲۵مسأله

باشد که بر اثر ترک ازدواج به گناه بیفتد، زمانی مستطیع می شود که عالوه بر مخارج حج هزینه های ازدواج را نیز داشته 

اهر این است که از حَجّة االسالم کفایت نمی کندباشد. و در غیر این صورت اگر با آن مال به حج برود ظ . 

اگر اجرت ماشین یا هواپیما و یا سایر وسایل نقلیه در سال استطاعت بیشتر از حد متعارف باشد، در صورتی که  ۲۴مسأله

نی و افزایش توانایی پرداخت مازاد را بدون حرج و مشقّت داشته باشد، واجب است آن را بپردازد تا به حج برود. و مجرد گرا

قیمت ها ضرری به استطاعت نمی زند. ولی اگر توانایی پرداخت مازاد را ندارد یا پرداخت آن برای او مشقّت و حرج دارد، 

واجب نیست آن را بپردازد و مستطیع نیست، و حکم خرید یا اجاره چیزهای دیگری که در سفر حج به آنها نیاز دارد نیز 

ورتی که بر اثر نداشتن مشتری، مالی را که می خواهد پول آن را صرف حج کند به کمتر همین طور است. و همچنین در ص

 .از قیمت معمولی بفروشد، نیز حکم همین را دارد

مالک استطاعت برای حجّ، توانائی انجام آن به نحو متعارف بین مردم است و اگر کسی اعتقاد دارد که به این نحو  ۲9مسأله

ال می دهد که اگر تحقیق و تالش کند بتواند راهی بیابد که با وضع مالی فعلی اش مستطیع از استطاعت ندارد لکن احتم

انجام حج شود، واجب نیست تحقیق نماید. ولی اگر شک در استطاعت داشته باشد و بخواهد بداند که آیا مستطیع شده یا 

 .خیر، ظاهراً واجب است وضعیت مالی خود را بررسی کند

ر طول مدت سفرمخارج عائله د ۱  

مراد از  ۲۳در تحقق استطاعت مالی شرط است که مخارج خانواده اش را تا بازگشت از حج داشته باشد. مسأله ۲7مسأله
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عائله که داشتن مخارج آنان در تحقق استطاعت مالی شرط است، کسانی هستند که عرفاً عنوان عائله بر آنها صدق می 

ه او نباشندکند، هر چند از نظر شرعی واجب النفق . 

 ضروریات زندگی و معیشت ۸

شرط است که ضروریات زندگی و آنچه را که عرفاً شایسته موقعیت اوست و به آن نیاز دارد، داشته باشد. و الزم  ۲3مسأله

نیست عین آنها موجود باشد، بلکه کافی است پول یا چیزی که بتواند آن را صرف تأمین نیازهای زندگی اش کند داشته 

 .باشد

شئون عرفی اشخاص با هم متفاوت است. کسی که داشتن مسکن شخصی از ضروریات زندگی او می باشد و یا  ۱۰مسأله

عرفاً مناسب با شأن او است، و یا سکونت در منزل استیجاری یا عاریه ای و یا وقفی برای او حرج و مشقت دارد و یا موجب 

ملکی شرط است وهن او می شود، برای تحقق استطاعت او داشتن خانه . 

کسی که ضروریات زندگی از قبیل مسکن، لوازم خانه، وسیله نقلیه و ابزار کار و مانند آن را بیشتر از شأن خود  ۱۲مسأله

دارد، اگر می تواند با فروش آنها و خرید مایحتاج زندگی اش، مقدار زائد را صرف مخارج حج کند و این کار موجب حرج و 

، و مقدار مازاد به اندازه مخارج حجّ و یا مکمّل آن است، باید این کار را انجام دهد و مستطیع وهن و منقصت او نمی شود

 .است

اگر مکلّف زمین یا جنس دیگری را بفروشد تا با پول آن خانه بخرد، در صورتی که منزل شخصی جزء نیازهای  ۱۱مسأله

با گرفتن پول زمین مستطیع نمی شود هر چند به مقدار  ضروری او باشد و یا مالکیت آن با موقعیت عرفی او مناسب است،

 .مخارج حج و یا مکمّل آن باشد

کسی که بعضی از اموالش مورد نیاز او نیستند و پول حاصل از فروش آنها برای استطاعت او کافی باشد و یا آن را  ۱۸مسأله
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 .تکمیل کند، با وجود شرایط دیگر حج بر او واجب می شود

ترجوع به کفای ۵  

یکی از شرایط تحقق استطاعت مالی رجوع به کفایت است )البته این شرط در حج بذلی وجود ندارد که تفصیل آن  ۱۵مسأله

بزودی می آید(. یعنی بعد از برگشت از حجّ، تجارت یا زراعت یا صنعت یا شغل و یا منفعت ملک مثل باغ و مغازه و غیر 

که برای زندگی مناسب با شأن عرفی خود و خانواده اش کافی باشد. و طالب علوم اینها از منابع درآمد، داشته باشد، بطوری 

 .دینی اگر بعد از مراجعت از حج زندگی آنها با شهریه حوزه های علوم دینی اداره می شود، کافی است

مستطیع شود،  در زن نیز رجوع به کفایت شرط است، بنابراین اگر زن شوهر داشته باشد و در حال حیات شوهرش ۱۴مسأله

بعد از بازگشت از حج، نفقه ای که شوهرش به او می پردازد رجوع به کفایت است. ولی زنی که شوهر ندارد، در تحقق 

استطاعت او شرط است که عالوه بر داشتن مخارج حج، بعد از بازگشت دارای یک منبع درآمد مالی باشد که برای اداره 

شد. در غیر این صورت برای حج مستطیع نیستزندگی مناسب با شأن عرفی او کافی با . 

اگر شخصی زاد و هزینه ی سفر نداشته باشد ولی دیگری مخارج حج او را بدهد مثل اینکه به او بگوید: حج بجا  ۱9مسأله

حج »آور و نفقه ی تو بر عهده ی من، در این صورت حج بر او واجب می شود و الزم است آن را قبول کند. این حج را 

گویند. در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست و الزم نیست عین مال را داده باشد بلکه پرداخت قیمت آن کافی « بذلی

 .است

حج بذلی از حَجّة االسالم کفایت می کند، و در صورتی که بعداً خودش مستطیع شد الزم نیست حج بجا آورد ۱7مسأله . 

ج شده باشد، در صورتی که در مقابل دعوت به حج متعهد به کسی که از طرف مؤسسه یا شخصی دعوت به ح ۱۳مسأله

 .انجام کاری شود، عنوان حج بذلی بر او صدق نمی کند
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 مسایل عمومی استطاعت مالی

کسی که مستطیع شده نمی تواند بعد از رسیدن زمانی که باید مال را برای رفتن به حج، صرف کند خود را از  ۱3مسأله

احتیاط واجب آن است که قبل از آن زمان نیز خود را از استطاعت خارج نکند استطاعت خارج نماید. بلکه . 

در تحقق استطاعت مالی شرط نیست که استطاعت در محل خودش حاصل شود بلکه حصول آن هر چند در  ۸۰مسأله

از حَجّة االسالم  میقات باشد کافی است. بنابراین اگر هنگامی که به میقات رسید مستطیع شود، حج بر او واجب می شود و

 .کفایت می کند

استطاعت مالی در کسی هم که هنگام رسیدن به میقات، متمکن از انجام حج شده، شرط است. بنابراین کسانی  ۸۲مسأله

که با رسیدن به میقات، متمکن از حج می شوند مانند خدمه کاروان ها و غیر آنها، اگر سایر شرایط استطاعت از قبیل مخارج 

روریات زندگی و چیزهایی که در معیشتِ مناسب شأن خود به آنها نیاز دارند و رجوع به کفایت را داشته باشند، حج عائله و ض

بر آنان واجب است و از حَجّة االسالم کفایت می کند. در غیر این صورت حج آنان مستحبی خواهد بود و در صورتی که بعداً 

آوردند مستطیع شوند واجب است حَجّة االسالم را بجا . 

کسی که در راه حج برای خدمت، در برابر اجرتی که با آن مستطیع می شود اجیر شود، بعد از اجاره حج بر او  ۸۱مسأله

 .واجب می شود، ولی قبول اجاره واجب نیست

مالی کسی که استطاعت مالی ندارد، اگر برای نیابت از دیگری اجیر شود و سپس بعد از عقد اجاره به واسطه ی  ۸۸مسأله

غیر از مال االجاره مستطیع شود، باید در آن سال حجّ را برای خود انجام دهد و اگر عقد اجاره او برای همین سال بوده، 

 .اجاره باطل است و در غیر این صورت باید حج استیجاری را در سال بعد بجا آورد

هر چند هدف او تمرین برای انجام هر چه  اگر شخص مستطیع بر اثر غفلت و یا عمداً قصد حج استحبابی کند، ۸۵مسأله



 

685 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

بهتر مناسک در سال بعد باشد و یا با اعتقاد به اینکه مستطیع نیست قصد حج استحبابی کند و بعد معلوم شود که مستطیع 

توهّم  بوده، در کفایت آن از حَجّة االسالم اشکال است و بنابر احتیاط، واجب است در سال بعد حجّ را بجا آورد، مگر آنکه به

اینکه وظیفه فعلیه او امتثال امر استحبابی است، قصد امتثال امر فعلی شارع مقدس را داشته باشد که در این صورت کفایت 

 .از حَجّة االسالم می کند

 ب استطاعت بدنی

قدرت رفتن به  مراد از استطاعت بدنی، توانایی جسمی الزم برای انجام اعمال حج است. بنابراین حج بر بیمار و سالمندی که

 .حج را ندارد و یا رفتن به حج برای او حرج و مشقّت دارد، واجب نیست

بقاء استطاعت بدنی در وجوب حج شرط است، بنابراین اگر کسی به قصد حج، سفر کند ولی بیماری، او را قبل از  ۸۴مسأله

پیدا نکرده است. و بر امثال او واجب نیست  احرام از ادامه راه باز دارد، کشف می شود که استطاعت بدنی درباره او تحقق

برای انجام حج نایب بگیرند. ولی اگر حجّ از قبل بر او مستقر شده و امسال، برای انجام حج حرکت کند و در بین راه بر اثر 

الهای آینده بیماری از ادامه مسیر باز بماند، در صورتی که از بهبودی و توانایی انجام حج بدون حرج و مشقّت هر چند در س

ناامید باشد، باید نایب بگیرد. لکن اگر امید به بهبودی و انجام حج هر چند در سالهای آینده داشته باشد، وجوب انجام حج از 

 .او ساقط نمی شود

 ج استطاعت طریقی

اند به میقات برسد یعنی راه برای رفتن به حج باز و امن باشد، بنابراین کسی که راه به روی او بسته است بطوری که نمی تو

یا اعمال حج را تمام کند، و همچنین کسی که راه حج برای او باز است ولی امن نیست مثل اینکه در راه، خطری جان یا 

 .بدن یا آبرو و یا مال او را تهدید می کند، حجّ بر او واجب نیست
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 د استطاعت زمانی

ای رسیدن به حج در ایام خاص را داشته باشد. بنابراین یعنی استطاعت، زمانی محقق می شود که انسان فرصت کافی بر

کسی که وقت او به گونه ای تنگ است که نمی تواند حج را درک کند و یا برایش مشقّت و حرج شدید دارد، حج بر او در 

 .آن سال واجب نیست

 مسایل عمومی استطاعت

ا آورد و نمی تواند قبل از انجام آن از طرف دیگری کسی که خودش مستطیع است باید ابتدا حَجّة االسالم را بج ۸9مسأله

 .برای حج نایب شود و یا برای خود حج استحبابی بجا آورد. و اگر حج نیابی یا استحبابی بجا آورد باطل است

اجازه شوهر برای رفتن به حجّ واجب، الزم نیست و زن باید حج واجب خود را بجا آورد هر چند شوهرش راضی به  ۸7مسأله

افرت او برای حج نباشدمس . 

اجازه پدر و مادر در صحّت حَجّة االسالم برای شخص مستطیع شرط نیست ۸۳مسأله . 

اگر با وجود شرایط استطاعت، حج را ترک کند، حج بر ذمّه او مستقر می شود و باید به هر نحوی که می تواند در  ۸3مسأله

 .سال های بعد حج را بجا آورد

 فصل دوم: نیابت در حج

بل از بیان شرایط نایب و منوب عنه، بعضی از موارد جواز نیابت و وصیت به حج و احکام آنها را متذکّر می شویمق . 

کسی که حج بر او مستقر شده، اگر بر اثر پیری یا بیماری قدرت رفتن به حج را ندارد و یا برای انجام او حرج و  ۵۰مسأله

کردن بر انجام حج بدون مشقّت را هر چند در سالهای آینده نداشته باشد مشقّت دارد و امیدی به بهبودی و قدرت پیدا 
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 .واجب است نایب بگیرد. ولی کسی که حج بر او مستقر نشده واجب نیست نایب بگیرد

بعد از آنکه نایب عمل را بجا آورد، حج از منوب عنه معذور ساقط می شود و الزم نیست خود او حجّ بجا آورد اگر  ۵۲مسأله

داً عذرش برطرف شود. ولی اگر عذر او در اثناء عمل نایب برطرف شود، واجب است حجّ را اعاده کند و در این صورت چه بع

 .حج نایب برای او کفایت نمی کند

اگر کسی که حج بر او مستقر شده در طول راه بمیرد، در صورتی که بعد از احرام بستن و داخل شدن در حرم فوت  ۵۱مسأله

االسالم کفایت می کند. ولی اگر قبل از احرام بستن بمیرد مجزی نیست. و کسی که بعد از محرم شدن و قبل  کند، از حَجّة

 .از داخل شدن در حرم فوت کند، بنا بر احتیاط واجب کفایت از حَجّة االسالم نمی کند

اصل مال از طرف او نایب بگیرند  کسی که حجّ بر او مستقر شده، اگر پیش از انجام حج فوت کند، ورثه او باید از ۵۸مسأله

مگر آنکه وصیت کرده باشد که مخارج حجّ از ثلث پرداخت شود و در این صورت عمل به آن بر وصایای مستحب مقدم 

 .است. و اگر ثلث برای انجام آن کافی نباشد، کمبود آن از اصل مال برداشت می شود

ادرت به انجام آن شود اعمّ از اینکه نیابت از طرف انسان زنده باشد یا در مواردی که نیابت واجب است باید فوراً مب ۵۵مسأله

 .میّت

واجب نیست انسان زنده از بلد نایب بگیرد و اگر از میقات نایب بگیرد کافی است. و همچنین کسی که از دنیا رفته  ۵۴مسأله

فتن فقط از وطن میّت و یا شهر دیگری امکان و حجّ بر او مستقر شده، حجّ میقاتی برای او کفایت می کند. ولی اگر نایب گر

پذیر است، واجب است ورثه آن را انجام دهند و مخارج آن از اصل دارایی میّت خارج می شود. و در صورتی که وصیّت به 

 .حجّ بلدی کرده باشد باید به وصیت او عمل کنند و هزینه مازاد بر اجرت میقاتی از ثلث محاسبه می شود

سی وصیت کند که برای او حجّ مستحبی بجا آورند، هزینه آن از ثلث برداشته می شوداگر ک ۵9مسأله . 
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هرگاه ورثه یا وصی بدانند که حجّ بر میّت مستقر شده و شک در اداء آن داشته باشند، واجب است از طرف او حج  ۵7مسأله

ده باشد، چیزی بر آنان واجب نیستبجا آورند. ولی اگر علم به استقرار حجّ نداشته باشند و میّت هم وصیّت نکر . 

 شرایط نایب

 :شرایطی که در نایب معتبر است عبارتند از

 .بلوغ بنابر احتیاط واجب، پس نیابت غیر بالغ در حج کفایت از حَجّة االسالم و بلکه مطلق حج واجب نمی کند ۲

در حالت جنون انجام دهد صحیح نیستعقل، بنابراین نیابت مجنون اعم از دائمی و ادواری، در صورتی که عمل را  ۱ . 

 .ایمان، پس نیابت غیر مؤمن کفایت نمی کند ۸

 .آگاهی از احکام و مناسک حج بطوری که بتواند مناسک حج را هر چند با راهنمایی دیگران انجام دهد ۵

 .ذمّه نایب مشغول به حج واجبی در آن سال نباشد ۴

وضیح این شرط و احکام مترتب بر آن هنگام بیان اعمال حج خواهد آمدمعذور در ترک بعضی از افعال حج نباشد. ت 9 . 

برای اکتفابه حج نیابتی باید اطمینان حاصل شود که نایب حج را از طرف منوب عنه انجام داده است، ولی بعد از  ۵۳مسأله

اید عمل او را حمل بر صحّت آنکه احراز شد نایب حج را بجا آورده، کسب اطمینان به صحّت عمل نایب الزم نیست، بلکه ب

 .نمود

 شرایط منوب عنه

 :در منوب عنه چند شرط معتبر است

 .اسالم، پس انجام حج به نیابت از کافر صحیح نیست ۲
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در حج واجب شرط است منوب عنه فوت شده باشد و یا اگر زنده است بر اثر پیری یا بیماری نتواند خودش حج را بجا  ۱

قّت داشته باشد و امیدی هم به قدرت پیدا کردن بر انجام حج بدون مشقّت هر چند در سالهای آورد یا برای او حرج و مش

 .آینده نداشته باشد، ولی در حج مستحبی نیابت از دیگری بطور مطلق جایز است

 مسایل نیابت در حج

تواند نایب زن شود همجنس بودن نایب و منوب عنه شرط نیست، بنابراین زن می تواند نایب مرد و مرد می ۵3مسأله . 

نیابت صروره یعنی کسی که تاکنون حج بجا نیاورده از صروره و غیر صروره جایز است اعم از آنکه نایب یا منوب  ۴۰مسأله

 .عنه مرد باشد یا زن

عقل و بلوغ در منوب عنه شرط نیست ۴۲مسأله . 

ی شرط است ولی الزم نیست نایب نام منوب قصد نیابت و تعیین منوب عنه و لو به صورت اجمالی، در حج نیاب ۴۱مسأله

 .عنه را ذکر کند

اجیر کردن کسی که وظیفه او به خاطر کمی وقت عدول به حجّ افراد است صحیح نیست. بلی، اگر او را در وسعت  ۴۸مسأله

مستحق  وقت اجیر کنند و بعد، وقت تنگ شود، بر نائب واجب است عدول کند و عمل او از حج تمتع کفایت می نماید و

 .دریافت اجرت نیز هست

هرگاه نائب پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، از حج منوب عنه کفایت می کند. ولی اگر بعد از محرم شدن و قبل  ۴۵مسأله

از ورود به حرم بمیرد، بنابر احتیاط واجب مجزی نیست، چه نائب عمل را مجانی و تبرّعی انجام دهد یا اجیر شود. و فرقی 

ین اینکه نیابت او از حَجّة االسالم باشد یا حج واجب دیگرنیست ب . 
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اگر اجرت در برابر بریءالذّمه شدن منوب عنه باشد و اجیر بعد از محرم شدن و دخول در حرم بمیرد، چون ذمّه  ۴۴مسأله

به انجام کل  منوب عنه بریء می شود، مستحق دریافت تمام اجرت است. و ظاهر حال اجاره در صورت اطالق و عدم تقید

 .اعمال حج این است که هدف از آن بریءالذّمه کردن منوب عنه است

اگر کسی در مقابل اجرت معینی برای انجام حج اجیر شود و آن مبلغ کمتر از هزینه های حج باشد، واجب نیست  ۴9مسأله

ارد مقدار مانده را پس بگیرداجیر کننده آن را تکمیل کند، همانگونه که اگر از هزینه های حج زیاد بیاید، حق ند . 

در مواردی که حکم به عدم کفایت حج نائب از منوب عنه می شود، در صورتی که برای انجام حج در همان سال  ۴7مسأله

اجیر شده باشد، واجب است اجرت را به مستنیب برگرداند، و در غیر این صورت باید در سالهای بعد از طرف منوب عنه حج 

 .بجا آورد

کسی که از انجام برخی از اعمال حج معذور است نمی تواند برای حج نیابتی اجیر شود. معذور کسی است که  ۴۳مسأله

نتواند اعمال اختیاری حج را انجام دهد بطوری که منجر به نقص بعضی از اعمال حج شود. و اگر منجر به نقص بعضی از 

حرام معذور باشد، نیابت او صحیح استاعمال حج نشود مثل اینکه فقط در ارتکاب بعضی از تروک ا . 

اگر نایبی در اثناء حج نیابی معذور شود، در صورتی که عذر او منجر به نقص در اعمال حج شود، بطالن اجاره بعید  ۴3مسأله

 .نیست. و احوط مصالحه بین نایب و منوب عنه در اجرت و اعاده حج برای منوب عنه است

اختیاری در مشعرالحرام معذور هستند صحیح نیست و اگر نایب شوند مستحق دریافت  نیابت کسانی که از وقوف 9۰مسأله

اجرت نیستند مانند خدمه کاروانها که باید با افراد ضعیف همراهی کنند و یا برای انجام برخی از کارهای خدماتی کاروان 

م حج نیابی اجیر شوند، باید وقوف اختیاری را قبل از طلوع فجر از مشعر به منی بروند. و در صورتی که این افراد برای انجا

 .درک کنند و حج را بجا آورند
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در عدم کفایت حج نائبی که معذور است، فرقی نیست بین اینکه نائب اجیر باشد و یا نیابت مجّانی و تبرّعی انجام  9۲مسأله

رقی نیست بین اینکه نائب جاهل باشد شود. و نیز فرقی نیست بین اینکه نائب جاهل به عذر باشد یا مستنیب و همچنین ف

به اینکه آن عذر از عذرهائی است که نیابت با آن صحیح نیست یا مستنیب، مثل اینکه نائب جاهل باشد که نمی تواند به 

 .وقوف اضطراری در مشعرالحرام اکتفا کند

م او باطل است و باید به میقات برگردد اگر نائب احرام ببندد و وارد مکه شود و سپس بفهمد که مستطیع بوده، احرا 9۱مسأله

و از آنجا برای خودش احرام عمره تمتع ببندد. ولی اگر هنگام احرام قصد انجام وظیفه فعلی اش را داشته، احرام او صحیح 

 .است

واجب است نائب طبق وظیفه خود عمل کند اعم از این که از روی تقلید باشد یا اجتهاد 9۸مسأله . 

 9۴ائب جائز است بعد از انجام نیابت، برای خود یا دیگری طواف کند یا عمره مفرده بجا آورد. مسألهبرای ن - 9۵مسأله

کسی که به نیابت از دیگری به حج رفته، در صورتی که برای خود حَجّة االسالم بجا نیاورده باشد، احتیاط مستحب آن است 

د برای خودش نیز عمره مفرده بجا آوردکه بعد از اعمال حجّ تا زمانی که در مکه است اگر می توان . 

شرط ایمان همانگونه که در اصل نیابت شرط است، در سایر اعمالی هم که نیابت در آنها جایز است مانند طواف،  99مسأله

 .سنگ زدن و قربانی کردن شرط است

احتیاط واجب آن است که نائب اعمال حج غیر از قربانی را خودش انجام دهد 97مسأله . 

ام حج و عمرهاقس  



 

692 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 :همان طور که گذشت حج بر سه قسم است

 .حج تمتع و آن وظیفه کسانی است که چهل و هشت میل یعنی تقریباً نود کیلومتر یا بیشتر از مکه مکرّمه دور باشند ۲

حج قِران و حج اِفراد که وظیفه کسانی است که در مکه یا در کمتر از مسافت مزبور باشند ۸و  ۱ . 

ج قِران و اِفراد تفاوت دارد. حج تمتع عبادت واحدی است که مرکب از عمره و حج است و عمره در آن مقدم حج تمتع با ح

می باشد. و بین آن دو فاصله زمانی وجود دارد که انسان در آن مدت از احرام خارج شده و محرمات احرام بر او حالل می 

آن حج تمتع گفته می شود. نتیجه اینکه عمره یک جزء از حج شوند تا زمانی که برای حج محرم شود. به همین دلیل به 

تمتع است که عمره تمتع نامیده می شود و جزء دیگر آن حج است. تفاوت دیگر اینکه باید در حج تمتع، عمره و حج هر دو 

هستند و  در یک سال و متصل به یکدیگر انجام شوند، برخالف حج افراد و قران که هر یک از آنها فقط مشتمل بر حج

عمره عبادت مستقل دیگری است که عمره مفرده نام دارد. لذا گاهی عمره مفرده در یک سال و حج افراد و قران در سال 

 .دیگر انجام می شوند

عمره مفرد و عمره تمتع احکام مشترکی دارند که قبل از بیان صورت اجمالی حج تمتع و عمره تمتع و حج افراد و قران و 

توضیح آن می پردازیمعمره آنها به  . 

عمره در آیین اسالم بر کسی که شرایط استطاعت را آن گونه که در حج معتبر است، داشته باشد، یک مرتبه در  9۳مسأله

تمام عمر واجب می شود و وجوب آن مانند وجوب حج فوری است. و در وجوب آن استطاعت برای انجام حج معتبر نیست، 

یع باشد، عمره بر او واجب می شود هر چند برای حج مستطیع نباشد، همچنانکه عکس آن بلکه اگر فرد برای عمره مستط

هم همین طور است یعنی اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد ولی برای عمره مستطیع نباشد باید حج را بجا آورد. 

ولی برای کسانی که از مکه دور این حکم درباره کسانی است که در مکه یا در کمتر از چهل و هشت میلی مکه هستند. 
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هستند و وظیفه آنان حج تمتع است، هیچ گاه استطاعت عمره از استطاعت حج و استطاعت حج از استطاعت عمره جدا 

 .نیست. زیرا حج تمتع مرکب از هر دو عمل است و هر دو باید در یک سال بجا آورده شوند

نیست بدون احرام وارد شود. و اگر وقت حج نیست و می خواهد  کسی که می خواهد وارد مکه مکرمه شود جایز 93مسأله

 .وارد مکه شود، واجب است با احرام عمره مفرده داخل مکه شود

 :دو گروه از این حکم مستثنی هستند

 .کسانی که مقتضای شغل آنان این است که زیاد به مکه رفت و آمد کنند ۲

که خارج شده اند و می خواهند در همان ماه وارد مکه شوندکسانی که پس از اعمال حج یا عمره مفرده از م ۱ . 

تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است و فاصله بین دو عمره شرط نیست. ولی بنابراحتیاط در هر ماه فقط یک  7۰مسأله

یک عمره هم برای  عمره برای خود می تواند بجا آورد. و اگر دو عمره برای افراد دیگر انجام دهد یا یک عمره برای خود و

دیگری بجا آورد، فاصله مذکور شرط نیست. بنابراین اگر عمره دوم را به نیابت از دیگری انجام دهد، جایز است نایب در 

 برابر آن اجرت بگیرد و از عمره مفرده واجب کفایت می کند

 صورت حج تمتع و عمره آن

تمتع. عمره تمتع مقدم بر حج است و هر یک از آن دو حج تمتع مرکب از دو عمل است: یکی عمره تمتع و دیگری حج 

 :دارای اعمال مخصوصی است که به آن اشاره می شود

 :عمره تمتع مرکب از پنج عمل است

 احرام از یکی از مواقیت ۲
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 طواف کعبه ۱

 نماز طواف ۸

 سعی بین صفا و مروه ۵

 (تقصیر. )کوتاه نمودن مقداری از مو یا ناخن ۴

پانزده عمل است و حج تمتع مرکب از : 

 احرام بستن در مکه مکرمه ۲

 وقوف در عرفات از ظهر روز نهم ذی الحجّه تا غروب ۱

 وقوف در مشعرالحرام در شب دهم ذی الحجّه تا طلوع خورشید ۸

 (انداختن سنگریزه به جمره عقبه در روز عید قربان )روز دهم ذی الحجّه ۵

 قربانی ۴

 تراشیدن سر یا تقصیر 9

در منی در شب یازدهمبیتوته  7  

 انداختن سنگریزه به جمرات سه گانه در روز یازدهم ۳

 بیتوته در منی در شب دوازدهم 3

 انداختن سنگریزه به جمرات سه گانه در روز دوازدهم ۲۰

 طواف حج ۲۲

 نماز طواف ۲۱
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 سعی بین صفا و مروه ۲۸

 طواف نساء ۲۵

 .نماز طواف نساء ۲۴

 حج اِفراد و عمره مفرده

حج افراد مانند حج تمتع است با این تفاوت که قربانی در حج تمتع واجب است در حالی که در حج افراد مستحب  کیفیت

 :است. عمره مفرده مانند عمره تمتع است مگر در مسایل زیر

ه این حکم در عمره تمتع فرد حتماً باید تقصیر کند ولی در عمره مفرده مخیّر است بین سر تراشیدن و تقصیر. البت 7۲مسأله

مربوط به مردان است، ولی زنان هم در عمره مفرده و هم در عمره تمتع واجب است فقط تقصیر کنند یعنی مقداری از ناخن 

 .خود را بگیرند

در عمره تمتع طواف نساء و نماز طواف نساء وجود ندارد هر چند احتیاط آن است که آن دو را به قصد رجاء بجا  7۱مسأله

ره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب استآورد. ولی در عم . 

عمره تمتع باید در ماه های حج یعنی شوّال و ذوالقعده و ذوالحجّه بجا آورده شود، در حالی که انجام عمره مفرده  7۸مسأله

 .در همه ایام سال صحیح است

ی که میقات عمره مفرده ادنی میقات عمره تمتع یکی از مواقیت پنج گانه است که شرح آن خواهد آمد. در حال 7۵مسأله

 .الحلّ است، هر چند احرام بستن از یکی از مواقیت پنج گانه نیز جایز است
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 حج قِران

کیفیت حج قران مانند حج افراد است با این تفاوت که در حج قران باید در حال احرام قربانی همراه محرِم باشد، بنابراین 

 .قربانی بر او واجب است

ن، احرام هم با لبیک گفتن محقق می شود و هم با اشعار یا تقلید. ولی در حج افراد فقط با لبیک گفتن همچنین در حج قرا

 .محقق می شود

 احکام عمومی حج تمتع

 :در حج تمتع چند امر شرط است

در غیر  شرط اول: نیت. یعنی از زمانی که می خواهد به احرام عمره تمتع محرم شود، قصد انجام حج تمتع را داشته باشد.

 .این صورت حج او صحیح نیست

 .شرط دوم: مجموع عمره و حج، در ماه های حج واقع شود

 .شرط سوم: حج و عمره، هر دو در یک سال واقع شوند

شرط چهارم: مجموع عمره و حج برای یک شخص و توسط یک شخص باشد. بنابراین اگر فردی دو نفر را اجیر کند که 

ج تمتع بجا آورد و دیگری عمره تمتع، مجزی نیستیکی از آن دو از طرف میّت ح . 

کسی که وظیفه اش حج تمتع است نمی تواند بطور اختیاری و عمدی به حج افراد یا قران عدول کند 7۴مسأله . 
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کسی که وظیفه اش حجّ تمتع است و می داند که به علت تنگی وقت نمی تواند عمره را تمام کند و حج را درک  79مسأله

جب است از حج تمتع به حج افراد عدول کند و سپس بعد از تمام کردن اعمال حج، عمره مفرده بجاآوردنماید، وا . 

 فصل اول: میقات های احرام

 :میقات های احرام مکان هایی هستند که برای احرام بستن تعیین شده اند و عبارتند از

 مسجد شجره ۲

ره واقع شده است و آن میقات کسانی است که از راه مدینه منوره به مسجد شجره در منطقه ذوالحلیفه در نزدیکی مدینه منو

 .مکه می روند

تأخیر احرام از مسجد شجره به جحفه جایز نیست مگر در صورت ضرورت از قبیل بیماری و ضعف و عذرهای  77مسأله

 .دیگر

های مسجد حتی قسمت های احرام بستن در بیرون مسجد شجره جایز نیست. ولی احرام بستن از همه قسمت  7۳مسأله

 .توسعه یافته و جدید آن جایز است

زنی که دارای عذر است، می تواند در حال عبور از مسجد محرم شود، به شرطی که مستلزم توقف در مسجد  73مسأله

عذر به تأخیر  نباشد. ولی اگر مستلزم توقف در مسجد هر چند بر اثر ازدحام و مانند آن باشد و نتواند احرام را تا برطرف شدن

 .بیندازد، باید از جحفه یا محاذات آن محرم شود. و جایز است با نذر از هر مکان دیگری قبل از میقات محرم شود

زن می تواند نذر کند که قبل از میقات محرم شود. و در صورتی که شوهر او غایب باشد، اذن شوهر در صحت نذر  ۳۰مسأله

باشد، احتیاط واجب آن است که از او اذن بگیرد. و اگر بدون اذن شوهر نذر کند، نذر زن شرط نیست. ولی اگر حضور داشته 
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 .او منعقد نمی شود

 وادی عقیق ۱

و آن میقات مردم عراق و نجد و کسانی است که از آنجا عبور می کنند. و دارای سه بخش است: بخش اول را مسلخ و 

د. و احرام بستن از همه ی قسمت های آن صحیح استوسط آن را غَمره و پایان آن را ذات عِرق می نامن . 

 جحفه ۸

و آن میقات اهل شام و مصر و مغرب و همه کسانی است که از آنجا عبور می کنند و احرام بستن از مسجد و سایر قسمت 

 .های آن صحیح است

 یلملم ۵

ه از آنجا عبور می کنند. و احرام و آن نام کوهی است در جنوب مکّه مکرمه، و میقات مردم یمن و همه کسانی است ک

 .بستن از همه ی قسمت های آن صحیح است

 قرن المنازل ۴

و آن میقات مردم طائف و کسانی است که از آنجا عبور می کنند. و محرم شدن از مسجد و سایر قسمت های آن کافی 

 .است

 محاذات میقات های پنج گانه

قات ها عبورش نیفتد و به مکانی برسد که محاذی یکی از میقات ها است، هرگاه فردی از راهی برود که به هیچ یک از می

باید از محاذات میقات محرم شود. و محاذات یعنی در راه رفتن به مکّه مکرمه به نقطه ای برسد که میقات در سمت راست 
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 .یا چپ او واقع شود به گونه ای که اگر بخواهد از آنجا بگذرد میقات متمایل به پشت او شود

 :این میقات ها محل احرام عمره تمتع هستند. و در اینجا میقاتهای دیگری هم هست که عبارتند از

 .مکّه مکرمه، و آن میقات حج تمتع است ۲

منزل خود شخص و آن میقات کسی است که منزل او بین میقات و مکه واقع شده است. بر چنین شخصی واجب نیست  ۱

ت هایی که قبالً ذکر شد، مراجعه کندبرای احرام بستن به یکی از میقا . 

 .ادنی الحلّ، و آن میقات عمره مفرده می باشد و افضل آن است که از حدیبیّه یا جعرانه یا تنعیم محرم شوند -۸

 مسایل میقات

ن میقات یا محاذات آن در صورت عدم علم، با بیّنه شرعی یعنی گواهی دو شاهد عادل یا شهرتی که موجب اطمینا ۳۲مسأله

شود. ثابت می شود و بررسی و تحقیق برای یقین پیدا کردن الزم نیست. و اگر علم و بیّنه و شهرت وجود نداشته باشد، فرد 

 .می تواند به ظن حاصل از پرسیدن از کسانی که اهل اطالع از آن مکان ها هستند، اکتفا کند

فرد نذر کند از محلی که پیش از میقات است احرام  احرام بستن پیش از رسیدن به میقات صحیح نیست مگر آنکه ۳۱مسأله

ببندد، مثل اینکه نذر کند که از مدینه یا شهر خودش محرم شود، که در این صورت باید از همان مکان محرم شود و احرام 

 .او صحیح است

کرد، اگر امکان برگشتن کسی که به واسطه فراموشی یا نداشتن مسأله و یا عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور  ۳۸مسأله

به میقات را دارد، باید به آنجا برگردد و از میقات احرام ببندد چه داخل حرم شده باشد یا نه. و اگر ممکن نیست، در صورتی 

که داخل حرم شده باشد، اگر می تواند باید از حرم خارج شود و بنابر احتیاط واجب هر مقداری که می تواند به طرف میقات 
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از آنجا محرم شود. و اگر به علت تنگی وقت و مانند آن نمی تواند از حرم خارج شود، باید داخل حرم از همان  برگردد و

 .جایی که عذرش برطرف شده است محرم شود

تأخیر احرام از میقات از روی اختیار جایز نیست، چه میقات دیگری در پیش رو داشته باشد یا خیر ۳۵مسأله . 

حرام بستن در یکی از میقات ها منع شود، جایز است از میقات دیگر محرم شوداگر کسی از ا ۳۴مسأله . 

هرگاه کسی از روی علم و عمد احرام بستن از میقات را ترک کند و به جهت تنگی وقت یا عذر دیگر نتواند به  ۳9مسأله

عمره تنگ شود، عمره او فوت شده میقات برگردد و میقات دیگری نیز در پیش رو نداشته باشد و در نتیجه وقت برای انجام 

 .و حج اش باطل می شود. و در صورتی که حج بر او مستقر شده یا مستطیع باشد، باید سال دیگر حج بجا آورد

جدّه میقات محسوب نمی شود و محاذی هیچ یک از میقات ها هم نیست. بنابراین احرام بستن از جدّه برای عمره  ۳7مسأله

ح نیست، بلکه واجب است انسان برای محرم شدن به یکی از میقات ها برود. و در صورتی که نمی تمتع از روی اختیار صحی

 .تواند احتیاط این است با نذر از جدّه احرام ببندد

هرگاه کسی پس از احرام بستن از میقات و گذشتن از آن متوجه شود که احرام او صحیح نبوده، اگر می تواند به  ۳۳مسأله

واجب است به میقات برگردد و از آنجا محرم شود. و اگر بازگشت به میقات جز با آمدن به مکه برایش میقات برگردد، 

ممکن نباشد، باید برای ورود به مکّه از ادنی الحلّ به نیت عمره مفرده محرم شود و پس از انجام اعمال عمره مفرده به 

 .یکی از میقات ها باز گردد و برای عمره تمتع احرام ببندد

خروج از مکه مکرمه بعد از عمره تمتع و قبل از اعمال حج برای کسی که مطمئن است که می تواند برای انجام  ۳3مسأله

حج تمتع به مکه برگردد جایز است. هر چند احتیاط مستحب آن است که از مکّه مکرمه خارج نشود مگر برای نیاز و کار 

در مکه برای حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن برای او  ضروری. و در این صورت بنابر احتیاط باید ابتدا
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مشقت داشته باشد، جایز است برای انجام کار خود بدون احرام خارج شود. و افرادی که قصد عمل به این احتیاط را دارند و 

اید برای ورود به مکّه مکرمه اول ناچار هستند یک یا چند مرتبه به مکه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه کاروان ها، ب

عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتع را به تأخیر بیندازند تا زمانی که بتوانند در آن وقت عمره تمتع را قبل از اعمال حج بجا 

حج آورند، در این صورت باید از میقات برای عمره تمتع محرم شوند و هنگامی که از عمره تمتع فارغ شدند از مکّه برای 

 .محرم شوند

مالک خروج از مکه مکرمه بین عمره تمتع و حج، خروج از شهر کنونی مکه مکرمه است. بنابراین رفتن به مکان  3۰مسأله

هایی که در حال حاضر جزو مکّه مکرمه است هر چند در گذشته خارج از مکه مکرمه محسوب می شده، خروج از مکّه 

 .مکرمه محسوب نمی شود

تیاط واجب نباید بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج تمتع عمره مفرده بجا آورد. ولی اگر بجا آورد ضرری بنابراح 3۲مسأله

 .به صحت عمره و حج تمتع او نمی زند

 فصل دوم واجبات احرام

 نیّت ۲

 :در نیت چند چیز معتبر است

متع محرم شود. باید از زمان احرام قصد الف( قصد انجام اعمال حج یا عمره، بنابراین کسی که می خواهد برای عمره ت

 .انجام آن را داشته باشد

در قصد الزم نیست صورت تفصیلی اعمال و مناسک عمره یا حج در ذهن انسان خطور کند، بلکه خطور صورت  3۱مسأله
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شته باشد و سپس اجمالی آن کافی است. بنابراین همین اندازه که قصد انجام واجبات مناسک حج یا عمره را بطور اجمالی دا

 .آنها را یاد بگیرد و به تدریج انجام دهد کافی است

کسی که محرم می شود الزم نیست قصد ترک محرمات را داشته باشد، بلکه قصد انجام بعضی از محرمات هم  3۸مسأله

ج را باطل می کند ضرری به صحت احرام نمی زند، مگر آنکه قصد انجام محرماتی را داشته باشد که ارتکاب آنها عمره یا ح

مثل نزدیکی با زن در بعضی از موارد که خواهد آمد. زیرا قصد انجام این امور با قصد انجام مناسک حج قابل جمع نیست و 

 .حتی با قصد احرام منافات دارد

ا عبادت ب( قصد قربت الی اهلل و نیت خالص برای اطاعت خداوند داشته باشد زیرا عمره و حج و همه اعمال و مناسک آنه

 .هستند و باید به قصد تقرّب و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی بجا آورده شوند

ج( کسی که می خواهد محرم شود باید هنگام احرام قصد و نیت خود را تعیین کند یعنی معین کند که آیا قصد انجام حج 

ن، حج را برای خود بجا می آورد یا به نیابت از دارد یا عمره و همچنین مشخص کند که آیا حج تمتع است یا اِفراد یا قِرا

 .دیگری، حَجّة االسالم است یا حج نذری و یا حج مستحب

به زبان آوردن نیت یا خطور دادن آن در ذهن در نیت شرط نیست، بلکه همین اندازه که قصد انجام عمل را داشته  3۵مسأله

 .باشد کافی است

باشد، بنابراین نیت قبلی کفایت نمی کند مگر آنکه تا زمان احرام استمرار داشته  نیت باید همراه با احرام بستن 3۴مسأله

 .باشد

 لبیک گفتن-۱

 :صورت آن بنابر اصح آن است که بگوید
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 .«لَبّیکَ اللّهُمَّ لَبّیک، لَبّیکَ ال شریکَ لکَ لَبّیک»

بعد از تکبیرات چهارگانه بگویدو اگر به این مقدار اکتفا کند اطرافش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که  : 

 .«إنّ الحمدَ و النَّعمَةَ لَکَ و المُلک ال شریکَ لَکَ لَبَّیک»

 :و اگر بخواهد بیشتر احتیاط کند، پس از گفتن آنچه ذکر شد بگوید

 .«لَبّیکَ اللّهُمَّ لَبّیک، إنَّ الحمدَ و النِّعمةَ لَکَ و المُلک، ال شریکَ لَکَ لَبّیک»

بعد از آن گفته شودو مستحب است  : 

 یْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَاللِلَبَّیکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیکَ، لَبَّیْکَ داعِیاً إِلی دارالسَّالمِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّ

بَّیْکَ، لَمَعادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی و یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إلَیْکَ وَاالِکْرامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْ

افَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا النَّعْماءِ وَالفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کَشّ

 .«عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَرِیمُ لَبَّیْکَ

 :همچنین گفتن این جمالت نیز خوب است

« یْکَ، لَبَّیْکَ وَ هذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَة إلَی الْحَجِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ بِحَجَّة وَ عُمْرَة لَبَّ

 .«أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَلْبِیَةً تَمامُها وَ بَالغُها عَلَیْکَ

مقدار واجب لّبیک یک بار است ولی مستحب است هر چه می تواند آن را تکرار کند 39مسأله . 

ب است شخص مقدار واجب تلبیه را صحیح و بی غلط تلفظ کند. و اگر شخص با آنکه می تواند آن را بطور واج 37مسأله

صحیح یاد بگیرد و یا کسی به او در وقت گفتن تلقین کند، آن را اشتباه بگوید کافی نیست. ولی اگر نتواند یاد بگیرد هر چند 

صحیح ادا کند،به هر نحو که می تواند بگوید. و احتیاط آن است که ترجمه بر اثر تنگی وقت باشد و نتواند آن را با تلقین نیز 
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 .اش را هم بگوید، و بهتر آن است که عالوه بر آن نایب هم بگیرد

هرگاه کسی عمداً تلبیه را نگوید، حکم کسی را دارد که عمداً احرام بستن از میقات را ترک کرده باشد، بنابراین بر  3۳مسأله

است به میقات برگردد تا از آنجا محرم شود. و اگر بر اثر تنگی وقت یا عذر دیگر نمی تواند به میقات  چنین شخصی واجب

برگردد و میقات دیگری هم در پیش رو ندارد عمل او باطل است. و اگر حج بر او مستقر شده و یا مستطیع است باید در 

رد و بعد از پایان مناسک حج یا پس از وقوفین یادش آمد و یا سال بعد حج را بجا آورد. و اما اگر لبیک گفتن را فراموش ک

در مکانی متوجه شد که دیگر نمی تواند حج را جبران کند و دوباره بجا آورد، حج او صحیح است. و ظاهر این است که 

بعد  جاهل نیز در این حکم ملحق به ناسی است و احتیاط مستحب آن است که در صورت جهل و نسیان حج را در سال

 .اعاده کند

هرگاه کسی تلبیه را بطور صحیح نگوید و عذری نیز نداشته باشد، حکم کسی را دارد که عمداً تلبیه را ترک کرده  33مسأله

 .باشد

کسی که برای عمره تمتع محرم شده، واجب است هنگام مشاهده خانه های مکه مکرمه از لبیک گفتن  ۲۰۰مسأله

احرام بسته واجب است از ظهر روز عرفه لبیک گفتن را ترک کند خودداری کند. و کسی که برای حج . 

احرام در حج تمتع و عمره تمتع و حج افراد و عمره مفرده فقط با لبیک گفتن محقق می شود ولی احرام در حج  ۲۰۲مسأله

همه قربانی ها جاری قِران هم با لبیک گفتن محقق می شود و هم با اشعار و تقلید. اشعار مخصوص شتر است ولی تقلید در 

 .است

اشعار عبارت است از اینکه کوهان شتر مجروح و به خون آغشته گردد تا معلوم باشد که قربانی است. و تقلید  ۲۰۱مسأله

 .عبارت است از اینکه حاجی نعلین یا نخی را به گردن حیوان آویزان کند تا معلوم باشد که آن حیوان قربانی است
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 پوشیدن دو جامه احرام ۸

است که به دوش انداخته می شود. این دو جامه باید بعد « رداء»است که باید به کمر بسته شود و دیگری « لنگ»که یکی 

 .از بیرون آوردن همه لباسهایی که پوشیدن آنها بر محرم حرام است، پوشیده شوند

ه بعد از پوشیدن آن دو واجب نیست هر چند اگر محرم این دو لباس را بعد از لبیک گفتن بپوشد، تکرار دوباره تلبی ۲۰۸مسأله

 .احتیاط مستحب است

الزم نیست لنگ ناف و زانو را بپوشاند و اگر به نحو متعارف باشد کفایت می کند ۲۰۵مسأله . 

گره زدن لنگ به گردن جایز نیست ولی سنجاق زدن و امثال آن و گره زدن بعض آن به بعض دیگر مانعی ندارد  ۲۰۴مسأله

از صدق عنوان إزار خارج نشود. و اما در رداء گره زدن آن تا زمانی که عنوان رداء بر آن صدق کند، بطور مطلق مادامی که 

 .جایز است

در پوشیدن جامه احرام احتیاط واجب آن است که قصد تقرّب الی اللّه را داشته باشد ۲۰9مسأله . 

د. بنابراین احرام بستن در جامه حریر یا جامه ای که از اجزای جامه احرام باید شرایط لباس نمازگزار را داشته باش ۲۰7مسأله

حیوان حرام گوشت یا مردار تهیه شده باشد و یا جامه ای که به نجاستی نجس شده باشد که در نماز از آن عفو نشده است 

 .کفایت نمی کند

ی بدن نما بودن رداء اشکالی ندارد الزم است جامه ای که لنگ قرار داده می شود نازک و بدن نما نباشد، ول ۲۰۳مسأله

 .مشروط بر اینکه رداء بر آن صدق کند

وجوب پوشیدن دو جامه احرام مخصوص مردان است. ولی زنان می توانند در لباس خودشان به هر نحو که  ۲۰3مسأله

 .هست محرم شوند چه دوخته باشد یا نباشد، مشروط بر اینکه شرایط لباس نمازگزار رعایت شده باشد
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لباس احرام زن نباید از حریر خالص باشد ۲۲۰مسأله . 

الزم نیست لباس احرام، منسوج و بافتنی باشد بلکه اگر از پوست یا نایلون و پالستیک باشد و عنوان لباس بر آن  ۲۲۲مسأله

گفته شود و صدق کند و پوشیدن آن متعارف باشد نیز کافی است. و همچنین اگر مثل نمد مالیده شده باشد و به آن جامه 

 .پوشیدن آن متعارف باشد، مانعی ندارد

اگر عمداً و از روی علم در هنگام احرام لباس دوخته را از بدن خود بیرون نیاورد، صحّت احرام او خالی از اشکال  ۲۲۱مسأله

 .نیست

طهارت از حدث اصغر یا اکبر شرط صحت احرام نیست ۲۲۸مسأله . 

 محرمات احرام

ازمحرمات احرام عبارتند  : 

 جماع کردن با زن، بوسیدن، دست بازی کردن و نگاه همراه شهوت و هر گونه لذت و تمتع شهوانی بردن از زن ۲

 استمناء ۱

 استعمال بوی خوش ۸

 عقد کردن زن برای خود یا دیگری ۵

 پوشیدن لباس دوخته برای مردان ۴

 سرمه کشیدن با سرمه سیاه 9

 نگاه کردن در آینه 7
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وی پا برای مردانپوشانیدن تمام ر ۳  

 فسوق که شامل دروغ و همچنین دشنام دادن و فخرفروشی و مباهات نیز می شود 3

در مقام قسم خوردن است« بلی واللّه»و « ال و اللّه»جدال کردن و مراد از آن گفتن  ۲۰  

 زینت مانند انگشتر به دست کردن و حنابستن به قصد زینت ۲۲

 پوشیدن زیور برای زنان ۲۱

مالیدن به بدن روغن ۲۸  

 کندن مو از بدن خود یا شخص دیگر اعم از اینکه آن شخص محرم باشد یا محل ۲۵

 پوشانیدن سر برای مردان ۲۴

 پوشانیدن صورت برای زنان ۲9

 سایه بر سر قرار دادن برای مردان هنگام حرکت و طی مسافت در طول روز ۲7

 بیرون آوردن خون از بدن ۲۳

 ناخن گرفتن ۲3

کشیدن طبق یک قولدندان  ۱۰  

 شکار حیوان وحشی صحرایی ۱۲

 .کشتن حشراتی که در بدن ساکن می شوند -۱۱

 کندن و بریدن درختان یا گیاهان حرم ۱۸

 حمل سالح ۱۵
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 :شرح این محرمات به تفصیل خواهد آمد

 آمیزش و هر نوع التذاذ جنسی زن و مرد از یکدیگر ۲

بوسیدن و نگاه همراه شهوت و هرگونه لذت و تمتع شهوانی مرد از زن و آمیزش جنسی در حال احرام و دست بازی کردن، 

 .زن از مرد بر مرد و زن حرام است

اگر کسی در حال احرام حج از روی علم و عمد آمیزش جنسی کند، در صورتی که بعد از وقوف به مشعرالحرام و  ۲۲۵مسأله

بدهد قبل از طواف نساء باشد، حج او باطل نمی شود و باید کفاره . 

اگر مرد با همسر خود شوخی و دست بازی کند و منی از او بیرون بیاید، باید یک شتر کفاره بدهد ۲۲۴مسأله . 

اگر مردی زن خود را از روی شهوت ببوسد کفاره آن یک شتر است و اگر بدون شهوت ببوسد کفاره آن یک  ۲۲9مسأله

 .گوسفند است

م ظاهراً حرام نیست و کفاره نداردبوسیدن مادر و دختر و دیگر محار ۲۲7مسأله . 

 استمنا ۱

 .استمنا حرام است چه با دست باشد و چه با غیر آن

هرگاه محرم سهواً یا بر اثر جهل به حکم استمنا کند و از او منی خارج شود، واجب است استغفار کند و کفاره بر  ۲۲۳مسأله

او منی خارج شود، کفاره آن یک شتر است و در صورت عجز  او واجب نیست. ولی اگر از روی علم و عمد استمنا کند و از

 .باید یک گوسفند کفاره بدهد

اگر در حال احرام قبل از وقوف در مزدلفه )مشعرالحرام( استمنا کند و منی از او بیرون بیاید، واجب است عالوه بر  ۲۲3مسأله

باره در سال بعد آن را اعاده نماید. و در صورتی که به دادن کفاره ای که در مسأله قبل بیان شد، حج خود را تمام کند و دو
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 .وسیله همسرش استمنا کند، بنابر احتیاط واجب حکم همین است

 استعمال بوی خوش ۸

بنابراحتیاط واجب محرم باید از استعمال هر چیزی که دارای بوی خوش است اجتناب کند چه این استعمال به  ۲۱۰مسأله

الیدن یا غیر آنبوئیدن باشد یا خوردن یا م . 

هرگاه محرم به پوشیدن لباس یا خوردن چیزی که بوی خوش می دهد، اضطرار پیدا کند، انجام آن برای او جایز  ۲۱۲مسأله

 .است ولی احوط این است که از بوییدن آن خودداری کند

گوسفند کفاره بدهد وجوب کفاره در استعمال بوی خوش معلوم نیست هر چند احتیاط آن است که انسان یک ۲۱۱مسأله . 

اگر انسان بوی خوش را در یک زمان بطور مکرر استعمال کند، در صورتی که عرفاً یک استعمال محسوب شود،  ۲۱۸مسأله

کفاره متعدد نمی شود، و در غیر این صورت، بنابر اینکه استعمال بوی خوش کفاره داشته باشد، علی الظاهر باید به تعداد 

ه بعد از هر بار استفاده از بوی خوش کفاره بپردازد یا خیراستعمال، کفاره بدهد چ . 

 عقد کردن زن برای خود یا دیگری ۵

برای محرم حرام است که در حال احرام زنی را برای خود یا دیگری عقد کند چه عقد دائم باشد و چه موقت، و  ۲۱۵مسأله

 .چه آن شخص دیگر در حال احرام باشد یا نباشد

تهپوشیدن لباس دوخ ۴  

پوشیدن لباس دوخته از قبیل پیراهن، قبا، شلوار، کت، پالتو و زیر جامه و امثال آنها که معموالً دوخته می شوند  ۲۱۴مسأله

جایز نیست و همچنین پوشیدن لباسهای دکمه دار و هر چیزی که مصداق لباس های مذکور باشد جایز نیست هر چند 

مانند نمد مالیده می شوند، اگر چه آستین نداشته باشد. و همین طور پوشیدن  دوخته نباشد، مثل لباس هایی که بافته و یا
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 .لباس هایی که فقط بر دوش انداخته می شوند نیز حرام است

آنچه حرام است پوشیدن لباس دوخته است، ولی استفاده از لباس های دوخته به عنوان فرش، روانداز و مانند آن اشکال 

سر خود را با آنها بپوشاندندارد، هر چند، جایز نیست  . 

پوشیدن چیز دوخته غیر از لباس مانند کمربند یا همیان که پول در آن می گذارند و همچنین استفاده از بندهایی  ۲۱9مسأله

 .که برای بستن دست و پای مصنوعی به آن نیاز دارد، حرام نیست و کفاره هم ندارد

ری و یا عذرهای دیگر اضطرار به پوشیدن لباس دوخته پیدا کرد، جایز هرگاه محرم به علت سردی هوا یا بیما ۲۱7مسأله

 .است بپوشد، ولی بنابر احتیاط باید کفاره بدهد

کفاره پوشیدن لباس دوخته یک گوسفند است و با تکرار آن کفاره تکرار می شود ۲۱۳مسأله . 

 سرمه کشیدن 9

ورتی که قصد زینت نداشته باشد ولی عرفاً زینت محسوب بر محرم حرام است که به قصد زینت سرمه سیاه بکشد. و در ص

شود، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند. و همچنین اگر سرمه غیر سیاه هم زینت محسوب شود، بنا بر احتیاط واجب 

 .باید از آن اجتناب کند، هر چند قصد زینت نداشته باشد

سرمه کشیدن کفاره ندارد ۲۱3مسأله . 

رام بودن سرمه کشیدن اختصاص به زنان ندارد و بر مردان نیز حرام استح ۲۸۰مسأله . 

 نگاه کردن در آینه 7

نگاه کردن در آینه به قصد زینت حرام است، ولی نگاه کردن در آن بدون قصد زینت مثل نگاه راننده در آینه ماشین، اشکال 

 .ندارد
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نیست در حرمت نگاه کردن به آینه بین زن و مرد فرقی ۲۸۲مسأله . 

نگاه کردن به آینه کفاره ندارد ۲۸۱مسأله . 

 پوشانیدن تمام روی پا ۳

در حال احرام پوشیدن چیزی که تمام روی پا را می پوشاند مثل کفش و جوراب و مانند آن بر مردان حرام است و اگر به آن 

 .اضطرار پیدا کند بنابراحتیاط واجب باید روی آن را شکاف دهد

چه که تمام روی پا را می پوشاند کفاره نداردپوشیدن آن ۲۸۸مسأله . 

 فسوق 3

فسوق حرام است و اختصاص به دروغ گفتن ندارد، بلکه فحش دادن و فخرفروشی را هم شامل می شود، هر چند مستلزم 

 .تحقیر و حقارت دیگران نباشد

فسوق، کفاره ندارد و فقط باید استغفار کند -مسأله  . 

 جدال ۲۰

در مقام قسم خوردن است« بلی واللّه»و « ال واللّه»م حرام است و مقصود از آن گفتن جدال کردن برای محر . 

جدال بر محرم اعم از مرد یا زن حرام است ۲۸۵مسأله . 

و سایر نام های خداوند یا مرادف آن در زبانهای دیگر « اللّه»جدال، بر قسم خوردن به مقدسات دیگر غیر از لفظ  ۲۸۴مسأله

قسم خوردن به غیر خدا، به هرکس باشد، ملحق به جدال نیستصدق نمی کند.پس  . 

جدال اختصاص به قسم دروغ ندارد بلکه شامل قسم راست هم می شود ۲۸9مسأله . 

اگر هنگام درخواست چیزی از کسی او را قسم دهد مثالً بگوید تو را به خدا این کار را انجام نده، اشکال ندارد ۲۸7مسأله . 
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رت، برای اثبات حق یا ابطال باطل، جدال جایز استدر حال ضرو ۲۸۳مسأله . 

 زینت کردن ۲۲

زینت کردن در حال احرام حرام است مانند انگشتر به دست کردن یا استعمال حنا به قصد زینت. و در حرمت آن فرقی بین 

 .مرد و زن نیست

د، احتیاط واجب آن است که زن و در صورتی که انگشتر به دست کردن و استعمال حنا عرفاً زینت محسوب شو ۲۸3مسأله

مرد از آن پرهیز کنند هر چند قصد زینت نداشته باشند، بلکه بعید نیست که اجتناب از هر چیزی که زینت محسوب می 

شود، در حال احرام الزم باشد، بخصوص اگر به قصد زینت باشد. ولی انگشتر به دست کردن به قصد استحباب یا خواص 

 .آن اشکال ندارد

بنابراحتیاط باید از عینک زدن در حال احرام اگر به قصد زینت باشد، اجتناب کند، ولی اگر عینک طبی و یا برای  ۲۵۰لهمسأ

 .حفاظت در برابر اشعه خورشید باشد، اشکال ندارد

انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد ۲۵۲مسأله . 

 پوشیدن زیور برای زنان ۲۱

صد زینت در حال احرام حرام است و بنابراحتیاط واجب باید از آنچه موجب زینت است نیز پوشیدن زیور برای زن به ق

اجتناب کند هر چند قصد زینت نداشته باشد. ولی زیورهایی را که پیش از احرام عادت به پوشیدن آنها داشته، الزم نیست 

وهرش نشان ندهدبرای احرام بیرون آورد، ولی باید آنها را بپوشاند و به هیچ مردی حتی ش . 

پوشیدن زیور برای زینت حرام است ولی کفاره ندارد ۲۵۱مسأله . 

 روغن مالیدن به بدن ۲۸
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 .مالیدن روغن به اعضای بدن و موی سر در حال احرام به قصد زینت یا نرمی اعضای بدن جایز نیست

این صورت احتیاط این است که یک  مالیدن روغن به بدن کفاره ندارد مگر آنکه بوی خوش داشته باشد که در ۲۵۸مسأله

 .گوسفند کفاره بدهد اگر چه بعید نیست این هم واجب نباشد

 زائل نمودن مو از بدن ۲۵

در حال احرام، زائل نمودن موی هر قسمتی از بدن خود یا شخص دیگر اعم از اینکه آن شخص محرم باشد یا مُحلّ، حرام 

ه مالیدن و کندن و تراشیدن و قیچی کردن نیست. و نیز فرقی بین موی کم است. و در حرمت زائل نمودن مو فرقی بین نور

 .یا زیاد نمی باشد، حتی کندن یک مو هم حرام است

اگر در حال وضو مویی بدون قصد کنده شود، اشکال ندارد ۲۵۵مسأله . 

حتیاط مستحب آن است که اگر محرم در غیر از وضو دست به سر یا ریش خود بکشد و یک مو یا بیشتر بیفتد، ا ۲۵۴مسأله

 .به قدر یک مشت گندم یا آرد و مانند آن صدقه بدهد

اگر محرم موی سر خود را از روی علم و عمد بتراشد، باید یک گوسفند کفاره بدهد ۲۵9مسأله . 

 پوشانیدن سر برای مردان ۲۴

م نیستقرار دادن بند قمقمه بر روی سر و یا بستن دستمال بر سر برای سردرد حرا ۲۵7مسأله . 

پوشاندن سر با سایر اعضای بدن مثل اینکه دست ها را روی سر بگذارد جایز است ۲۵۳مسأله . 

صورت جزء سر نیست و مرد محرم می تواند در وقت خواب و غیر آن صورت خود را بپوشاند ۲۵3مسأله . 

گذاشتن سر روی بالش و مانند آن برای خوابیدن مانع ندارد ۲۴۰مسأله . 

ردن سر با حوله و مانند آن اشکال ندارد به شرطی که تمام سر را نپوشاند و به تدریج سر را خشک کندخشک ک ۲۴۲مسأله . 
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کفاره پوشاندن سر بنابر احتیاط یک گوسفند است ولی اگر قسمتی از سر را بپوشاند کفاره ندارد مگر آنکه عرفاً  ۲۴۱مسأله

فقط وسط سر را می پوشاند بر سر بگذارد صدق کند که سر را پوشانده است مثل آنکه کاله کوچکی که . 

احوط آن است که اگر کسی مکرّر تمام سر را پوشاند با پوشاندن هر بار کفاره متعدد شود، اعم از اینکه در بین آن  ۲۴۸مسأله

 .کفاره داده باشد یا نه

ستحرام است محرم تمام سر را زیر آب کند ولی حرمت آن نسبت به بعض سر معلوم نی ۲۴۵مسأله . 

اگر محرم تمام سر خود را زیر آب کند احوط آن است که یک گوسفند کفاره بدهد ۲۴۴مسأله . 

 پوشاندن صورت برای زن ها ۲9

 .جایز نیست زن در حال احرام صورت خود را با روبند یا نقاب یا باد بزن بپوشاند

باال یا پایین و یا اطراف آن به طوری که  پوشاندن تمام صورت بر زنان حرام است ولی پوشاندن اطراف صورت از ۲۴9مسأله

 .پوشاندن صورت بر آن صدق نکند اشکال ندارد، چه در نماز باشد و چه در غیر آن

جایز است زن در حال احرام برای رو گرفتن از نامحرم چادر یا جامه ای را که بر سر انداخته تا مقابل بینی و حتی  ۲۴7مسأله

گردنش پایین بیندازد چانه و بلکه در صورت احتیاج تا . 

اگر روی خود را برای خوابیدن روی بالش قرار دهد یا دستهای خود را روی صورت بگذارد مانع ندارد ۲۴۳مسأله . 

خشک کردن صورت با حوله اشکال ندارد به شرطی که موجب پوشاندن تمام صورت نشود ۲۴3مسأله . 

پوشاندن صورت کفاره ندارد ۲9۰مسأله . 

ار دادنسایه بر سر قر ۲7  

 .سایه بر سر قرار دادن فقط برای مرد حرام است ولی برای زن و کودک اشکال ندارد
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ظاهر این است که حرمت استظالل بر محرم، اختصاص به طول روز دارد و استظالل در شب مانع ندارد هر چند  ۲9۲مسأله

استظالل به قصد فرار از باران یا سرما  احتیاط در ترک آن است. و این احتیاط در شب های بارانی و سرد در صورتی که

 .باشد ترک نشود

حرمت استظالل مختص سر است، بنابراین استظالل بر کتف و سایر قسمت های بدن صدق نمی کند ۲9۱مسأله . 

در حرمت سایه بر سر قرار دادن فرقی نیست بین اینکه در محمل و کجاوه روپوش دار بنشیند یا در ماشین  ۲9۸مسأله

یا قطار یا هواپیما یا زیر سقف کشتی و سایر وسایل سقف داری که موجب استظالل می شوند. و احتیاط مستحب  سرپوشیده

آن است که در سایه ی چیزی که باالی سر او قرار ندارد مانند حرکت در کنار محمل یا نشستن در سایه ی ماشین یا 

 .کشتی قرار نگیرد

دن فرقی بین سواره و پیاده نیستدر حرمت سایه باالی سر قرار دا ۲9۵مسأله . 

حرام بودن سایه بر سر قرار دادن مختص حال حرکت و پیمودن راه است، بنابراین زمانی که محرم در محلی  ۲9۴مسأله

مانند منی یا عرفات یا غیر آنها منزل کرد، استظالل با چتر و مانند آن اشکال ندارد چه توقف کرده باشد و چه در حال 

س شخصی که در منی است می تواند از چادر خود تا محل ذبح یا رمی جمرات با چتر برودحرکت باشد. پ . 

سایه بر سر قرار دادن در حال طی منزل به علت عذری مانند شدت گرما یا سرما یا بارندگی و یا نبودن وسیله  ۲99مسأله

 .نقلیه بدون سقف، جایز است ولی کفاره ساقط نمی شود

در میان راه برای استراحت یا زیارت و غیر آن در محلی منزل کند، سایه بر سر قرار دادن جایز هرگاه محرم  ۲97مسأله

 .است

جایز است محرم هنگام طی مسیر از زیر سایبان ثابت مانند پل یا درخت یا داخل تونل و مانند آنها عبور کند.  ۲9۳مسأله



 

716 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

نی از داخل تونل عبور کند، اگر چه مسیر دیگری که تونل در بنابراین می تواند هنگام حرکت از مکه مکرمه به عرفات یا م

 .آن نباشد وجود داشته باشد

مکه مکرمه برای محرم مانند سایر منازل است و مادامی که در آنجاست می تواند در حال حرکت داخل مکه  ۲93مسأله

ا زیر سایه حرکت کندمکرمه سایه بر سر خود قرار دهد. بنابراین می تواند سوار ماشین سقف دار شود ی . 

کفاره سایه بر سر قرار دادن یک گوسفند است چه برای حج محرم شده باشد چه برای عمره. و چه با عذر باشد و  ۲7۰مسأله

 .چه بدون عذر

 بیرون آوردن خون از بدن ۲۳

زدن و مانند آن باشد بیرون آوردن خون از بدن بر محرم اعم از زن و مرد حرام است اگر چه به وسیله خراشیدن یا مسواک . 

بیرون آوردن خون از بدن دیگری حرام نیست مانند اینکه دندان او را بکشد و یا با سرنگ از او خون بگیرد ۲7۲مسأله . 

بیرون آوردن خون از بدن کفاره ندارد حتی اگر بدون ضرورت و نیاز باشد ۲7۱مسأله . 

 ناخن گرفتن ۲3

را بگیرد، چه تمام آن را بگیرد و چه قسمتی از آن را و چه با قیچی باشد یا با بر محرم حرام است ناخن دست یا پای خود 

 .چیز دیگر

اگر تمام ناخن های دستها را بگیرد و ناخن پاها را تا کمتر از ده ناخن بگیرد، واجب است برای ناخن دست ها  ۲7۸مسأله

اگر تمام ناخن های پا و بعضی از ناخن های دست یک گوسفند و برای هر یک از ناخن های پا یک مد طعام کفاره بدهد. و 

 .را بگیرد، باید یک گوسفند برای ناخن های پا و یک مد طعام برای هر یک از ناخن های دست کفاره بدهد

 کشیدن دندان ۱۰
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 اگر چه گفته اند که، کشیدن دندان بدون خونریزی حرام است لکن اقوی این است که کشیدن دندان بدون خونریزی حرام

نیست و کفاره هم ندارد. و در صورتی که کشیدن دندان ضرورت پیدا کند و منجر به خونریزی شود، احتیاط مستحب آن 

۸است که یک گوسفند کفاره بدهد. ) ) 

 احکام کفارات

مصرف کفّارات فقرا هستند ۲7۵مسأله . 

نی است. و احتیاط آن است که در محل ذبح کفاره صید، در صورت امکان، در عمره، مکه مکرمه و در حج، م ۲7۴مسأله

کفارات دیگر نیز به همین صورت عمل کند. و اگر در مکه مکرمه یا در منی ذبح نکند و در وطن خودش یا در مکان دیگر 

 .ذبح نماید، کفایت می کند

داشته باشد، ولی حیوانی که باید به عنوان کفاره محرمات احرام ذبح شود، الزم نیست شرایط قربانی حج تمتع را  ۲79مسأله

 .ایمان در ذابح شرط است، مگر آنکه ذابح فقط وکیل در ذبح باشد و خود موکّل نیّت ذبح را به عنوان کفّاره بنماید

 فصل سوم طواف و نماز طواف

 طواف

که دومین عمل واجب عمره، طواف است. کسی که به قصد عمره تمتع احرام می بندد و برای انجام سایر اعمال عمره وارد م

 .مکرمه می شود، اولین عملی که باید انجام دهد هفت دور طواف دور کعبه معظّمه است

 شرایط طواف
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 :در طواف چند امر شرط است

 نیت ۲

 طهارت از حدث اکبر و اصغر ۱

 طهارت از نجاست ۸

 ختنه بودن برای مردان ۵

 پوشاندن عورت ۴

 مواالت 9

 شرط اول نیّت

بجا آورد. بنابراین اگر طواف را حتی در بعضی از شوطها بدون نیّت « الی اهلل»ه قصد قربت یعنی باید طواف عمره یا حج را ب

 .انجام دهد، مجزی نیست

در نیت، قصد قربت الی اهلل و اخالص برای خداوند تعالی شرط است. بنابراین باید عمل را به قصد اطاعت  ۲77مسأله

ورد معصیت کرده و عمل او باطل استامرالهی انجام دهد و اگر آن را به قصد ریا بجا آ . 

در نیت طواف باید تعیین کند که طواف عمره مفرده است یا طواف عمره تمتع. و همچنین تعیین کند که طواف  ۲7۳مسأله

حجة االسالم است یا حج نذری یا حج استحبابی. و در صورتی که طواف را به نیابت از دیگری بجا می آورد، آن را نیز قصد 

 .کند
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الزم نیست نیت طواف بر زبان جاری شود و یا آن را در دل بگذراند، بلکه همین اندازه که قصد انجام عمل را  ۲73ألهمس

 .دارد کافی است

 شرط دوم طهارت از حدث اکبر و اصغر

طهارت از حدث اکبر و اصغر در همه اقسام طواف واجب شرط است ۲۳۰مسأله . 

ر داشته، طواف واجب بجا آورد، طواف او باطل است اگر چه از روی چهل یا اگر شخصی که حدث اکبر یا اصغ ۲۳۲مسأله

نسیان باشد، و باید دوباره طواف و نماز آن را بجا آورد اگر چه بعد از اتمام اعمال عمره یا حج متوجه عدم طهارت خود شده 

 .باشد

شته باشد. البته، کسی که جنب یا طهارت در طواف مستحبی شرط نیست ولی برای نماز آن باید طهارت دا ۲۳۱مسأله

 .حائض است جایز نیست وارد مسجدالحرام شود

اگر هنگام طواف کردن حدث اصغر عارض شود، چند صورت دارد ۲۳۸مسأله : 

در صورتی که حدث اصغر پیش از تمام شدن نصف دور چهارم یعنی قبل از رسیدن به مقابل رکن سوم کعبه  ۲

را قطع کند و بعد از طهارت آن را اعاده نماید مشرفه،عارض شود، واجب است طواف . 

در صورتی که بعد از نصف دور چهارم و قبل از پایان آن عارض شود، باید طواف را قطع کند و بعد از تحصیل طهارت،  ۱

وضو آن را از همان جا ادامه دهد، به شرطی که مواالت عرفی به هم نخورد و اگر مواالت عرفی به هم بخورد باید پس از 

طواف را به قصد اعمّ از تکمیل طواف قبل و انجام یک طواف کامل جدید اعاده کند، و می تواند آن طواف را به طور کلّی 

 .رها کرده و بعد از تحصیل طهارت، طواف را دوباره از سر بگیرد
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یل طهارت، طواف را از در صورتی که حدث بعد از پایان دور چهارم عارض شود، باید طواف را قطع کند و بعد از تحص ۸

همان جایی که قطع کرده تمام کند، به شرطی که به مواالت عرفی ضرر نزند. و در صورتی که مواالت عرفی را به هم بزند 

احوط آن است که بعد از تحصیل طهارت آن را از همان جا تمام کند و طواف را دوباره اعاده نماید. و می تواند از طواف 

ته و طواف جدیدی بجا آورد. همانگونه که می تواند هفت دور طواف به قصد اعم از تمام کردن طواف قبلی خود دست برداش

 .قبل و انجام یک طواف کامل، بجا آورد

اگر در اثنای طواف حدث اکبر مثل جنایت یا حیض عارض شود واجب است فوراً از مسجدالحرام خارج شود. در  ۲7۵مسأله

دور چهارم باشد، طواف او باطل است و باید آن را بعد از غسل اعاده کند. و اگر بعد از اتمام این صورت اگر پیش اتمام نصف 

نصف دور چهارم و قبل از پایان دور چهارم باشد، باید بعد از غسل طواف را از همان جا که قطع کرده تمام کند مشروط بر 

رفی به هم بخورد، احوط آن است که همان طواف را اینکه مواالت عرفی به هم نخورده باشد. و در صورتی که مواالت ع

تمام کرده و دوباره آن را اعاده نماید. و همچنین می تواند یک طواف کامل به قصد اعم از اتمام و تمام بجا آورد، همانگونه 

روض حدث اکبر که می تواند از چند دور طوافی که انجام داده دست بردارد و بعد از غسل طواف جدیدی انجام دهد. و اگر ع

بعد از پایان دور چهارم باشد حکم حالتی را دارد که حدث اصغر در اثناء طواف و بعد از پایان دور چهارم عارض شده باشد که 

 .در مسأله قبلی بیان شد

کسی که از وضو گرفتن و غسل کردن معذور است، باید بدل از وضو و غسل تیمم نماید ۲۳۴مسأله . 

او تیمم یا وضوی جبیره ای است، در صورتی که بر اثر جهل به حکم، طواف یا نماز طواف را  کسی که وظیفه ۲۳9مسأله

 .بدون طهارت انجام دهد، واجب است در صورت امکان خودش آنها را اعاده نماید و اگر ممکن نیست نایب بگیرد

اند تا از خون حیض پاک شود و غسل اگر زن بعد از محرم شدن برای عمره مفرده، حائض شود و نتواند منتظر بم ۲۳7مسأله
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کند و اعمال عمره مفرده را بجا آورد، باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد، ولی سعی و تقصیر را خودش انجام دهد، و با 

 .انجام این اعمال از احرام خارج می شود. و در صورتی هم که با حالت حیض محرم شود، همین حکم را دارد

از شروع به طواف شک در طهارت خود کند، در صورتی که حالت سابقه او طهارت بوده و شک در  اگر قبل ۲۳۳مسأله

 .عروض حدث داشته باشد، بناء بر بقاء طهارت می گذارد. و در غیر این صورت باید برای طواف تحصیل طهارت کند

ت داشته، بنابر آن بگذارد و به شک اگر کسی در اثنای طواف شک کند که وضو داشته یا خیر، اگر سابقه طهار ۲۳3مسأله

 .خود اعتنا نکند. و در غیر این صورت باید تحصیل طهارت نموده و طواف را از سر بگیرد

اگر کسی بعد از تمام شدن طواف شک کند که طهارت داشته یا خیر، به شک خود اعتنا نکند، ولی برای اعمال  ۲3۰مسأله

ارت تحصیل کندپس از آن که نیاز به طهارت دارد باید طه . 

 شرط سوم پاک بودن بدن و لباس از نجاست

خونی که در نماز عفو شده، در طواف معفوّ نیست و باید از آن اجتناب شود. ولی طهارت در چیزهایی از قبیل  ۲3۲مسأله

 .جوراب، عرقچین، دستمال و انگشتر شرط نیست

نباشد، هر چند اظهر در غیر لباس جواز آن است، به احوط آن است که چیز نجس در حال طواف همراه انسان  ۲3۱مسأله

 .خصوص اگر به چیزی غیر از خون نجس شده باشد

اگر در بین طواف نجاستی به بدن یا لباس او عارض شود، در صورتی که می تواند بدون رها کردن طواف در  ۲3۸مسأله

حیح است. و اگر بدون رها کردن طواف همان مکان لباسش را عوض کند، واجب است آن را انجام دهد و طواف او ص

تطهیر ممکن نیست باید طواف را رها کند و جامه یا بدن را تطهیر کرده و فوراً برگردد و طواف را از همان جا تمام کند و 
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 .طواف او صحیح است. و کسی هم که در حال طواف یقین پیدا کند که بدن یا لباس او نجس بوده، همین حکم را دارد

اگر کسی نجاست بدن یا لباسش را فراموش کند و بعد از طواف یا در اثنای آن یادش بیاید، بنابراحتیاط واجب  ۲3۵مسأله

 .باید طواف را بعد از تطهیر دوباره بجا آورد

 شرط چهارم ختنه

چه غیر ختنه بودن شرط صحت طواف مردان است نه زنان. بنابراین طواف مردی که ختنه نشده باطل است چه بالغ باشد و 

 .بالغ

 شرط پنجم پوشانیدن عورت

بنابراحتیاط واجب ستر عورت در طواف شرط است ۲3۴مسأله . 

اگر زن هنگام طواف مقداری از موهای سر یا جاهای دیگر بدن خود را که باید پوشیده باشد، نپوشاند، طواف او  ۲39مسأله

 .صحیح است اگر چه مرتکب کار حرامی شده است

 شرط ششم مواالت

بنابراحتیاط واجب مواالت عرفی بین اجزای طواف شرط است، یعنی بین دورهای طواف آن مقدار فاصله نیندازد  ۲37لهمسأ

که آن را از یک طواف بودن خارج کند. مگر در صورتی که طواف را بعد از سه دور و نیم برای اقامه نماز یا مانند آن، قطع 

 .کند
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واجب خود را قطع کند، اگر بعد از اتمام نصف )سه دور ونیم( باشد، طواف را از  کسی که برای نماز واجب، طواف ۲3۳مسأله

همان جا که قطع کرده ادامه دهد و تکمیل نماید. و اگر قبل از آن بوده و مدت زمان طوالنی بین قطع و اتمام فاصله شده، 

د نشده، اعاده طواف واجب نیست اگر چه احتیاط بنابر احتیاط باید طواف را اعاده نماید و در صورتی که فاصله، طوالنی و زیا

 .در هر حال خوب است. و در این مسأله فرقی نیست بین اینکه نماز جماعت باشد یا فرادی، وقت نماز تنگ باشد یا خیر

قطع طواف مستحبّ و حتّی واجب جایز است، اگر چه احتیاط مستحبّ قطع نکردن طواف واجب است به نحوی  ۲33مسأله

ت عرفیه به هم بخوردکه مواال . 

 واجبات طواف

 اول شروع طواف از حجراالسود

باید طواف را از حجراالسود یعنی از محاذات آن شروع کند. و الزم نیست طواف را از جزء اول حجراالسود شروع نماید به 

که عرفاً شروع از حجراالسود  طوری که تمام اجزاء بدن طواف کننده از تمام اجزاء حجراالسود عبور نماید. بلکه همین اندازه

صدق کند کافی است. بنابراین شروع به طواف از هر جای آن کفایت می کند، ولی واجب است طواف را از هر نقطه ای که 

 .شروع کرده از همان جا ختم کند. پس اگر از وسط حجراالسود شروع نموده، باید به وسط آن ختم کند و همین طور

طواف به حجراالسود دوم ختم کردن هر دور از  

بر محرم واجب نیست در هر شوط بایستد و سپس شوط جدید را شروع کند بلکه اگر بدون توقف هفت شوط  ۱۰۰مسأله

طواف نماید کافی است. به شرطی که شوط هفتم را به همان جایی ختم کند که شوط اول را از آنجا شروع کرده است. و 

م اضافه کند تا یقین نماید که به همان نقطه شروع ختم نموده است. و این مقدار مانعی ندارد که برای احتیاط مقداری ه
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 .زیادی را باید به نیت احتیاط انجام دهد

 .سوم در حال طواف، خانه کعبه در سمت چپ طواف کننده قرار گیرد. مقصود از این شرط تعیین جهت حرکت او است

اف کننده، صدق عرفی است نه دقت عقلی، بنابراین اگر در هنگام معیارِ قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طو ۱۰۲مسأله

رسیدن به حجر اسماعیل )علیه السالم( و چهار رکن کعبه، خانه مقداری از سمت چپ خارج شود، ضرری به صحت طواف 

 .نمی زند و الزم نیست شانه خود را مقداری متمایل به آن کند

ود را برخالف متعارف انجام دهد مثل اینکه در اثناء طواف رو به کعبه کند تا اگر طواف کننده مقداری از طواف خ ۱۰۱مسأله

آن را ببوسد و یا بر اثر ازدحام رو به کعبه یا پشت به آن کند و یا کعبه در سمت راست او قرار بگیرد، آن مقدار از طواف او 

 .صحیح نیست و باید آن مقدار را جبران کند

)علیه السالم( در طواف بنابراین طواف کننده باید از خارج حجر اسماعیل، دور آن طواف چهارم داخل کردن حجر اسماعیل 

 .کند نه از داخل آن

اگر طواف کننده از داخل حجر اسماعیل طواف کند و یا روی دیوار حجر اسماعیل برود طواف او باطل است و  ۱۰۸مسأله

ف را از داخل حجر اسماعیل انجام دهد، فقط همان شوط باطل باید آن را اعاده کند. و اگر کسی فقط یک یا چند شوط طوا

 .است

اگر کسی به طور عمدی از داخل حجر اسماعیل طواف کند، حکم کسی را دارد که عمداً طواف را ترک کرده  ۱۰۵مسأله

خواهدآمد است. و اگر سهواً این کار را انجام دهد حکم کسی را دارد که سهواً طواف انجام نداده است. و حکم هر دو . 

می گویند « شاذروان»پنجم طواف کننده باید هنگام طواف از کعبه معظّمه و پیش آمدگی پایین اطراف کعبه که به آن 

 .خارج باشد



 

725 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

دست گذاشتن بر دیوار حجر اسماعیل )علیه السالم( و همچنین دیوار خانه خدا اشکال ندارد ۱۰۴مسأله . 

صله بین کعبه و مقام حضرت ابراهیم )علیه السالم( باشد و در سایر قسمت ها ششم بنابر مشهور طواف باید در محدوده فا

هم باید این فاصله رعایت شود. ولی اقوی این است که رعایت این مقدار از فاصله الزم نیست و طواف در مسجدالحرام در 

گر چه طواف در داخل حدّ مذکور در خارج از این حدّ نیز جایز است، به خصوص اگر ازدحام شدید جمعیت مانع از آن باشد. ا

 .وقت خلوت اولی است

بعید نیست که طواف در فضای بین زمین و محاذات سقف کعبه معظمه مجزی باشد، ولی خالف احتیاط است ۱۰9مسأله . 

 .هفتم طواف باید هفت دور کامل باشد

 مسایل ترک طواف و شک در آن

باقی است آن را انجام ندهد، عمره او باطل است چه عالم به مسأله طواف رکن است و اگر کسی عمداً تا وقت  ۱۰7مسأله

 .باشد و چه جاهل

وقت فوت طواف زمانی است که اگر محرم بخواهد آن را با بقیه اعمال عمره بجا آورد، نتواند وقوف اختیاری  ۱۰۳مسأله

 .عرفات را درک کند

اش را باطل نماید، بنابر احتیاط باید به حج اِفراد عدول  اگر کسی بر اثر ترک عمدی طواف یا علت دیگر، عمره ۱۰3مسأله

 .کند و پس از آن عمره مفرده بجا آورد و سپس عمره و حج را در سال بعد انجام دهد

اگر کسی به علت فراموشی طواف را ترک کند و قبل از فوت وقت یادش بیاید، باید طواف و نماز آن را انجام  ۱۲۰مسأله

اده نمایددهد و سپس سعی را اع . 
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اگر کسی طواف را فراموش کند و بعد از فوت وقت طواف متوجه آن شود، واجب است طواف و نماز آن را در هر  ۱۲۲مسأله

زمانی که برایش امکان دارد قضا نماید. ولی اگر بعد از مراجعت به وطن یادش بیاید، در صورتی که می تواند بدون مشقّت و 

ید، باید برگردد و آن را بجا آورد. و اگر برای او مقدور نیست باید نایب بگیرد. و واجب حرج به مکّه مکرمه مراجعت نما

 .نیست بعد از قضاء طواف و نماز آن، سعی را اعاده نماید

کسی که از روی عمد یا فراموشی طواف را انجام نداده، تا زمانی که خودش یا نائب او طواف را انجام نداده اند،  ۱۲۱مسأله

که حالل شدن آنها متوقف بر طواف است بر او حالل نمی شود. و کسی هم که سهواً طواف خود را ناقص انجام چیزهایی 

 .داده همین حکم را دارد

کسی که به علت بیماری یا پیری و یا عذر دیگر توانایی نداشته باشد که خودش طواف کند و تا پایان وقت  ۱۲۸مسأله

ر ممکن است باید او را حمل کنند و طواف دهند و اگر امکان ندارد واجب است نایب طواف نیز توانایی پیدا نمی کند، اگ

 .بگیرد

اگر کسی بعد از تمام شدن طواف و خروج از مطاف شک کند که آیا طواف را زیادتر از هفت دور بجا آورده یا  ۱۲۵مسأله

 .کمتر، به شک خود اعتنا نکند و بنابر صحّت بگذارد

 نماز طواف

واجب عمره نماز طواف استسومین عمل  . 

بر محرم واجب است بعد از تمام شدن طواف دو رکعت نماز طواف بخواند. و نمازگزار در قرائت بین جهر واخفات  ۱۲۴مسأله

 .مخیّر است. و در نیت آن تعیین و قصد قربت و اخالص شرط است
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ن عرف استواجب است بین طواف و نماز آن فاصله نیندازد و مالکِ تشخیص آ ۱۲9مسأله . 

نماز طواف مانند نماز صبح است. و بر محرم جایز است بعد از حمد به جز سوره هایی که سجده واجب دارند، هر  ۱۲7مسأله

سوره ای را که می خواهد بخواند. ولی مستحب است در رکعت اول پس از حمد سوره توحید و در رکعت دوم سوره جحد 

 .)قل یا ایها الکافرون( بخواند

نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم )علیه السالم( و نزدیک به آن خوانده شود به شرط اینکه مزاحمت برای  ۲۳۱مسأله

دیگران نباشد. و اگر نمی تواند در آن مکان بخواند باید آن را در مسجدالحرام پشت مقام ابراهیم بخواند هر چند دور از آن 

جدالحرام بخواند کافی باشدباشد. بلکه بعید نیست که در هر نقطه ای از مس . 

اگر کسی نماز طواف را عمداً ترک کند حج او باطل است. ولی اگر آن را سهواً ترک کند، در صورتی که قبل از  ۱۲3مسأله

خروج از مکه مکرمه یادش بیاید و برگشتن به مسجدالحرام و خواندن نماز پشت مقام ابراهیم )علیه السالم( برای او مشقّت 

د، باید به مسجدالحرام برگردد و نماز طواف را در محل خودش بجا آورد. و اگر بعد از خروج از مکه مکرمه متوجه نداشته باش

 .شود، باید هر کجا که یادش آمد نماز را بخواند

جاهل قاصر و مقصّر در مسأله قبلی حکم کسی را دارند که نماز طواف را فراموش کرده است ۱۱۰مسأله . 

در بین سعی یادش بیاید که نماز طواف را نخوانده است باید سعی را رها کند و نماز طواف را در جای اگر کسی  ۱۱۲مسأله

 .خودش بخواند و سپس سعی را از همان جا که رها کرده تمام نماید

مقدار یک در نماز طواف، اگر مرد به مقدار کمی از زن جلوتر باشد و یا اگر در کنار یکدیگر باشند، بین آنان به  ۱۱۱مسأله

 .وجب فاصله باشد، نماز هر دو صحیح است

مشروع بودن نماز جماعت در نماز طواف معلوم نیست ۱۱۸مسأله . 
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بر هر مکلّفی واجب است نماز را به طور صحیح یاد بگیرد تا بتواند تکلیف خود را به صورت صحیح انجام دهد، به  ۱۱۵مسأله

 .خصوص اگر قصد انجام حج داشته باشد

سعی بین صفا و مروه فصل چهارم  

 .چهارمین عمل واجب عمره سعی میان دو کوه صفا و مروه است

واجب است محرم بعد از نماز طواف بین دو کوه صفا و مروه سعی کند یعنی از صفا به مروه برود که شوط اول  ۱۱۴مسأله

برود به طوری که شوط هفتم  محسوب می شود و از مروه به صفا برگردد که شوط دوم است. و همین طور باید هفت شوط

 .به مروه ختم شود. ابتدا کردن به مروه و ختم به صفا صحیح نیست

در سعی نیت شرط است و در نیت باید قصد قربت و اخالص داشته باشد و تعیین کند که سعیِ عمره مفرده است  ۱۱9مسأله

 .یا عمره تمتع یا حج تمتع

یستطهارت از حدث و خبث در سعی شرط ن ۱۱7مسأله . 

واجب است سعی را بعد از طواف و نماز آن بجا آورد و اگر پیش از آن انجام دهد، صحیح نیست ۱۱۳مسأله . 

جایز نیست شخص پس از طواف و نماز آن سعی را بدون عذر تا روز بعد به تأخیر بیندازد. ولی تأخیر آن تا شب  ۱۱3مسأله

 .مانع ندارد

ن کوه صفا و مروه پیموده شود ولی باال رفتن از آنها الزم نیستدر هر شوط باید تمام مسافت بی ۱۸۰مسأله . 

واجب است شخص در وقت رفتن به طرف مروه رو به مروه باشد و در وقت رفتن به صفا رو به صفا باشد.  ۱۸۲مسأله

دبنابراین اگر عقب عقب برود سعی او صحیح نیست. ولی نگاه کردن به طرف چپ یا راست یا پشت سر اشکال ندار . 



 

729 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

واجب است سعی بین صفا و مروه از راه متعارف باشد ۱۸۱مسأله . 

سعی از طبقه دوم تا زمانی که احراز نشده که میان دو کوه صفا و مروه است نه باالی آنها، صحیح نیست ۱۸۸مسأله . 

نشستن یا خوابیدن در صفا و مروه یا بین آن دو در اثنای سعی برای استراحت جایز است ۱۸۵مسأله . 

کسی که می تواند سعی را خودش بجا آورد، باید خود آن را انجام دهد و جایز است آن را پیاده یا سواره انجام  ۱۸۴لهمسأ

 .دهد و یا او را حمل کنند، لکن، پیاده رفتن افضل است. و اگر هیچ یک از این ها ممکن نبود، باید نایب بگیرد

 احکام عمومی ترک سعی و کم و زیاد کردن آن

سعی مانند طواف، رکن است و ترک عمدی یا سهوی آن حکم ترک عمدی یا سهوی طواف را دارد 9۱۸مسأله . 

اگر کسی سهواً بعض سعی را ترک کند و از عمره محلّ شود، در صورتی که با همسر خود نزدیکی کند باید  ۱۸7مسأله

 .عالوه بر انجام سعی، بنابراحتیاط واجب یک گاو هم کفاره بدهد

شخصی از روی فراموشی زیادتر از هفت شوط سعی کند چه یک مرتبه یا بیشتر، سعی او صحیح است و  اگر ۱۸۳مسأله

 .چیزی بر عهده او نیست. جاهل به حکم نیز در این مسأله حکم ناسی را دارد

اگر کسی به نیت سعی، هفت شوط زیادتر بجا آورد مثل کسی که فکر می کرده که مجموع رفت و برگشت یک  ۱۸3مسأله

شوط است، سعی او صحیح است و اعاده آن واجب نیست. و همچنین اگر در اثنای سعی متوجه شود که هر بار رفت یا 

برگشت یک شوط محسوب می شود، سعی او صحیح است و اعاده آن واجب نیست، اگر چه بهتر است مقدار زائد را از زمانی 

 .که متوجه می شود رها کند

و سعی را کم به جا آورد، واجب است هر وقت متوجه شد آن را تمام کند. و اگر بعد از اگر شخصی از روی سه ۱۵۰مسأله
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مراجعت به وطن خود متوجه آن شود، باید به مکه برگردد و سعی را تمام کند مگر آنکه برای او مشقّت و حرج داشته باشد 

 .که در این صورت باید نایب بگیرد

هر دوری شک در دُرست انجام دادن آن نماید اعتناء نکند و سعیش صحیح است  اگر بعد از تمام شدن سعی یا - ۱۵۲مسأله

 .و همینطور اگر در بین رفت و آمد شک در صحیح بجا آوردن جزء قبل کند اعتناء نکند

 فصل پنجم تقصیر

کردن  واجب است شخص بعد از سعی تقصیر کند و انجام آن قبل از سعی صحیح نیست. و مقصود از آن کوتاه ۱۵۱مسأله

 .مقداری از موی سر یا شارب یا ریش و یا گرفتن قدری از ناخن دست یا پا است

تقصیر نیز از عبادات است و باید با نیّت انجام شود و شرایط نیّت آن همان شرایطی است که در نیّت احرام گفته  ۱۵۸مسأله

 .شد

واجب نیست بعد از سعی فوراً مبادرت به تقصیر کند ۱۵۵مسأله . 

در تقصیر، تراشیدن موی سر برای خارج شدن از احرام عمره تمتع کافی نیست بلکه باید مو کوتاه شود. بنابراین  ۵۴۱مسأله

اگر کسی به جای کوتاه کردن مو، آن را بتراشد کفایت نمی کند و در صورتی که از روی علم و عمد باشد باید یک گوسفند 

برای عمره مفرده محرم شده باشد، بین حلق و تقصیر مخیّر استهم به خاطر تراشیدن مو کفاره بدهد. و اما اگر  . 

برای مُحلّ شدن از احرام عمره تمتع، کندن مو کفایت از کوتاه کردن مو نمی کند بلکه حتماً باید مو کوتاه شود.  ۱۵9مسأله

 .و کندن مو نه تنها کافی نیست بلکه اگر از روی علم و عمد باشد، موجب ثبوت کفاره هم می شود

اگر کسی بر اثر جهل به حکم به جای تقصیر، موی سر خود را بکند و حج انجام دهد عمره او باطل است و حج  ۱۵7مسأله
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او تبدیل به حج اِفراد می شود. در این صورت اگر حج او واجب باشد، احتیاط واجب آن است که بعد از انجام اعمال حجّ 

ه و حجّ تمتع را اعاده نماید و کسی هم که بر اثر جهل به حکم به جای کوتاه عمره مفرده بجا آورده و در سال بعد نیز عمر

 .کردن مو، سر خود را تراشیده و حج بجا آورده، همین حکم را دارد

اگر از روی عمد یا ندانستن مسأله تقصیر نکند و محرم به احرام حج شود، اقوی آن است که عمره او باطل شده  ۱۵۳مسأله

حج اِفراد می شود و بنابر احتیاط واجب باید بعد از حج، عمره مفرده بجا آورده و عمره و حج تمتع را در  و حج او تبدیل به

 .سال آینده اعاده کند

اگر از روی سهو تقصیر را ترک کند و برای حج محرم شود، احرام و عمره و حج او صحیح است و چیزی بر  ۱۵3مسأله

ند کفاره بدهد بلکه احوط عدم ترک آن استعهده او نیست اگرچه مستحب است یک گوسف . 

در عمره تمتع، بعد از تقصیر همه محرّمات احرام حتّی زن بر او حالل می شود ۱۴۰مسأله . 

در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست هر چند احتیاط آن است که طواف نساء و نماز آن را به قصد رجاء بجا  ۱۴۲مسأله

ه محرم شده باشد، زن بر او حالل نمی شود مگر آنکه بعد از تقصیر یا حلق طواف نساء و آورد. و اما اگر برای عمره مفرد

 .نماز آن را بجا آورد. کیفیت طواف نساء و احکام آن مانند طواف عمره است

ظاهر این است که باید برای هر عمره مفرده و هر حجی یک طواف نساء جداگانه بجا آورده شود، اگر چه تحلّل  ۱۴۱مسأله

 .با طواف نساء واحد بعید نیست، ولی واجب است برای هر کدام، طواف نساء مستقلی بجا آورده شود

 اعمال حج

 فصل اول احرام
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اولین عمل واجب از اعمال حج احرام است. کیفیت احرام، شرایط، تروک، محرمات و کفارات آن مانند احرام عمره است غیر 

حرم شود. و هر چه در نیت احرام عمره شرط است در نیت احرام حج نیز شرط از نیت که در حج باید به نیت حج تمتع م

 .است. همچنین احرام حج نیز با لبیک گفتن همراه با نیت محقق می شود و دارای احکام خاصی است که شرح آن می آید

ساز باشد کفایت می  میقات احرام حج تمتع مکه مکرمه است و هر جای آن هر چند در قسمت های جدید و تازه ۱۴۸مسأله

کند و افضل احرام از مسجدالحرام است. و احوط آن است که از مکّه قدیم محرم شود. و در صورتی که شک کند که مکانی 

 .جزء مکّه هست یا نه، احرام بستن از آنجا صحیح نیست

ه برسد می تواند تأخیر بیندازد و از وقت احرام موسع است، و تا وقتی که بتواند بعد از احرام به وقوف اختیاری عرف ۱۴۵مسأله

 .آن وقت نمی تواند عقب بیندازد

مستحب است احرام بستن در روز ترویه بلکه موافق احتیاط است و احرام بستن قبل از آن به خصوص برای افراد  ۱۴۴مسأله

و کسی که قصد دارد برای سالمند و بیمار که از شدت ازدحام جمعیت برای رفتن به عرفات خوف داشته باشند، جایز است. 

 .حاجتی از مکّه خارج شود، می تواند احرام حج را جلو بیندازد

اگر کسی احرام را فراموش کند و به عرفات برود باید به مکّه برگردد و از آنجا محرم شود و اگر به دلیل تنگی  ۱۴9مسأله

و حج او صحیح است. و جاهل به مسأله ظاهراً حکم وقت یا عذر دیگر نتواند به مکّه برگردد، باید از همان جا محرم شود 

 .کسی را دارد که احرام را فراموش کرده است

اگر کسی احرام را فراموش کند و بعد از پایان اعمال یادش بیاید حج او صحیح است. و جاهل به مسأله نیز همین  ۱۴7مسأله

ات و مشعر یا قبل از فارغ شدن از اعمال، یادش آمد آن حکم را دارد. و احتیاط مستحب آن است که اگر بعد از وقوف به عرف

 .را به پایان برساند و سپس حج را در سال بعد اعاده کند
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اگر کسی از روی علم و عمد احرام را تا زمان فوتِ وقوف در عرفات و مشعر ترک کند، حج او باطل است ۱۴۳مسأله . 

رو قوفین هستند باید این اعمال را پس از احرام بستن انجام اشخاص معذوری که مجاز در تقدیم اعمال مکه ب ۱۴3مسأله

 .دهند و اگر بدون احرام انجام دهند باید آنها را با احرام اعاده کنند

 فصل دوم وقوف در عرفات

 .دومین عمل واجب حج تمتع، وقوف در عرفات است. عرفات نام سرزمین معروفی است که حدود معینی دارد

ات عبادت است و باید به قصد قربت و خالصانه برای خداوند بجا آورده شودوقوف در عرف ۱9۰مسأله . 

مقصود از وقوف در عرفات آن است که حاجی در آن سرزمین حاضر باشد، و فرقی بین این که نشسته باشد یا  ۱9۲مسأله

 .ایستاده، خواب باشد یا بیدار، نیست

ال روز نهم تا غروب شرعی که وقت نماز مغرب است در عرفات بنابراحتیاط واجب شخص محرم باید بعد از زو ۱9۱مسأله

 .باشد. و جواز تأخیر آن از اول زوال به اندازه خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم و مقدمات آن بعید نیست

وقوف در عرفات واجب است ولی آنچه در وقوف رکن است صدق مسّمای وقوف است هر چند یک یا دو دقیقه  ۱9۸مسأله

.بنابراین اگر از روی اختیار وقوف رکنی را ترک کند حج او باطل است. و اگر به مقدار وقوف رکنی در عرفات توقف کند باشد

 .و باقی را ترک نماید و یا بدون عذر وقوف را تا عصر به تأخیر بیندازد حج او صحیح است، اگر چه معصیت کرده است

حرام است. پس اگر کسی عمداً پیش از غروب شرعی از عرفات کوچ  کوچ کردن از عرفات قبل از غروب شرعی ۱9۵مسأله

کند یا از حدود آن خارج شود و برنگردد، گناهکار است و باید یک شتر کفاره بدهد، ولی حج او صحیح است. و اگر نتواند 

اگرچه ذبح آن در غیر منی، قربانی کند باید هجده روز روزه بگیرد. و احتیاط آن است که شتر را در روز عید در منی ذبح کند 
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 .نیز جائز است. و در صورتی که به عرفات برگردد کفاره ندارد

اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله از عرفات کوچ کند، در صورتی که قبل از فوت وقت یادش بیاید واجب  ۱9۴مسأله

ر یادش نیاید و وقت وقوف در عرفات فوت شود، است به عرفات برگردد. و اگر برنگردد گناهکار است ولی کفاره ندارد. و اگ

 .چیزی برعهده او نیست

 (فصل سوم وقوف در مشعرالحرام )مزدلفه

سومین عمل واجب حج وقوف در مشعر الحرام است. یعنی حاجی باید پس از کوچ کردن از عرفات، شب عید به مشعرالحرام 

 .برود

آن شرط است و نیت وقوف در مشعرالحرام دارای همان شرایط نیت وقوف در مشعرالحرام عبادت است و نیت در  ۱99مسأله

 .احرام است

وقت وقوف واجب در مشعر از طلوع فجر تا طلوع خورشید در روز عید قربان است و احتیاط آن است که حاجی  ۱97مسأله

نمایدبعد از آنکه از عرفات کوچ کرد و در شب به مشعرالحرام رسید، در مشعرالحرام با نیّت، وقوف  . 

واجب است حاجی از طلوع فجر تا طلوع خورشید در مشعرالحرام بماند، ولی آنچه رکن است به مقدار صدق  ۱9۳مسأله

مسمّای وقوف است هر چند یک یا دو دقیقه باشد. بنابراین اگر به مقدار صدق مسمّی در مشعرالحرام توقف کند و باقی را از 

ه ولی حج او صحیح است. ولی اگر وقوف رکنی را از روی اختیار ترک کند حج روی عمد ترک نماید، مرتکب فعل حرام شد

 .او باطل است

زنان، کودکان، اشخاص ضعیف، سالمندان و کسانی که عذری مانند بیماری یا خوف از جان و مال دارند و کسانی  ۱93مسأله
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، همین که مقداری در مشعرالحرام توقف که مسؤول پرستاری یا راهنمایی اینگونه افراد هستند، جایز است در شب عید

 .کردند، از آنجا به منی کوچ کنند

 تنبیه

با در نظر گرفتن هر یک از وقوف های اختیاری و اضطراری عرفات و مشعرالحرام و درک هر دو موقف یا یکی از آنها در 

و مرکباً، اقسام متعددی تصور می شود وقت اختیاری یا اضطراری یا عدم درک آنها از روی عمد یا جهل یا فراموشی، مفرداً 

 .که بحث از آن به کتاب های مفصّل موکول می گردد

 فصل چهارم رمی

چهارمین عمل واجب حج و اولین عمل منی، رمی است. یعنی واجب است در روز دهم ذی حجه )عید قربان( به جمره عقبه 

 .)کبری( سنگ زده شود

 شرائط رمی

 :در رمی چند چیز شرط است

ت با رعایت شرایط آن که در بحث نیت احرام گذشتنی ۲ . 

به آن صدق کند. بنابراین اگر خیلی « ریگ»یعنی « حصی»سنگی که به جمره زده می شود باید به اندازه ای باشد که  ۱

 .ریز باشد مانند دانه شن ویا خیلی بزرگ باشد مانند قلوه سنگ، رمی صحیح نیست

ت طلوع خورشید در روز عید تا غروب همان روز رمی کندکسی که توانایی دارد باید از وق ۸ . 

سنگ ها باید بر اثر پرتاب به جمره اصابت کند. بنابراین اگر به جمره اصابت نکند و یا گمان به اصابت داشته باشد و یا  ۵
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ایدسنگ به دایره اطراف جمره برسد ولی به خود جمره اصابت نکند، کفایت نمی کند، و باید دوباره رمی نم . 

 .تعداد سنگ ریزه ها باید هفت عدد باشد ۴

سنگ ریزه ها را باید به ترتیب و یکی یکی بیندازد و اگر آنها را با هم پرتاب کند کفایت نمی کند چه به جمره برسد و  9

 .چه نرسد

سوب رمی قسمت سیمانی جمره و همچنین رمی قسمت های جدید جمره، در صورتی که عرفاً جزء جمره مح ۱7۰مسأله

 .شود، جایز است

رمی از طبقه دوم ظاهراً جایز است هر چند احوط آن است که رمی از مکانی که در گذشته متعارف بوده صورت  ۱7۲مسأله

 .بگیرد

 شرایط سنگی که با آن رمی صورت می گیرد

ل بدهد از خارج حرم از حرم باشد، بنابراین ریگ خارج از حرم کفایت نمی کند. و اگر سنگی را که در حرم است احتما ۲

 .آورده اند اعتنا نکند و رمی با آن جائز است

بکر باشد، یعنی قبالً هر چند در سال های گذشته کسی با آن رمی صحیح انجام نداده باشد. و اگر شک کند که سنگ را  ۱

 .دیگری استعمال کرده یا نه جایز است با آن رمی نماید

ی با سنگ غصبی یا سنگی که دیگری آن را برای خودش حیازت کرده، بدون اجازه سنگ ها باید مباح باشد. بنابراین رم ۸

 .او صحیح نیست. ولی طهارت در سنگ ها شرط نیست

زنان و اشخاص ضعیف که مجازند بعد از نصف شب از مشعرالحرام خارج شوند و به منی بروند، اگر از رمی در  ۱7۱مسأله

کنند. بلکه زنان حتی در صورت نداشتن عذر جایز است در شب رمی کنند. ولی روز معذور باشند، می توانند شبانه رمی 
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 .همراهان آنها اگر از رمی در روز معذور نباشند باید در روز رمی کنند. و در غیر این صورت می توانند در شب رمی نمایند

د از آن رمی کنند. و همچنین کسانی که از رمی در روز عید معذور هستند، جایز است در شب عید یا شب بع ۱7۸مسأله

 .کسی که از رمی در روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجّه معذور است می تواند در شب آن یا شب بعد از آن رمی کند

 فصل پنجم قربانی کردن

 .پنجمین عمل واجب حج و دومین عمل واجب منی، قربانی کردن است

دن واجب است. قربانی باید یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند بر کسی که حج تمتع انجام می دهد قربانی کر ۱7۵مسأله

باشد، ولی شتر بهتر است، و فرقی نمی کند که حیوان نر باشد یا ماده. و غیر از سه حیوان نامبرده، قربانی کردن سایر 

 .حیوانات کافی نیست

یت احرام را داردقربانی کردن عبادت است و در آن نیت شرط است. و نیت آن همان شرایط ن ۱7۴مسأله . 

در قربانی چند شرط معتبر است ۱79مسأله : 

سن حیوان، اگر حیوان، شتر است باید داخل در سال ششم شده باشد. و در گاو و بز، بنابر احتیاط واجب باید وارد سال  ۲

ی کمتر از سن مذکور سوم شده باشد. و در میش، بنابر احتیاط واجب باید داخل در سال دوم شده باشد. اگر سن حیوان قربان

 .باشد کفایت نمی کند، ولی اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد

 .صحیح و سالم باشد ۱

 الغر نباشد ۸

تام االجزاء باشد، یعنی اعضای حیوان قربانی باید کامل باشد و حیوان ناقص کفایت نمی کند. بنابراین حیوان اخته یعنی  ۵
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ند کفایت نمی کند. ولی حیوانی که بیضه او کوبیده شده باشد کافی است مگر حیوانی که دو بیضه او را بیرون آورده باش

آنکه به حدّ اخته شدن برسد. و حیوانی که دم او بریده شده و حیوان کور، لنگ، گوش بریده و حیوانی که شاخ داخلی او 

ه است، مجزی نیست. پس شکسته شده باشد کفایت نمی کند. و همچنین قربانی کردن حیوانی که در اصل خلقت اینگون

فقدان اعضایی که به طور عادی در همه اصناف آن حیوان وجود دارد و نقص محسوب می شود، مانع اجزاء است. البته، اگر 

شاخ خارجی حیوان شکسته شده باشد اشکال ندارد )شاخ خارجی به منزله غالف شاخ داخلی است(. و اگر گوش حیوان 

نع نداردشکافته یا سوراخ شده باشد، ما . 

اگر کسی حیوانی را به گمان آنکه سالم و صحیح است ذبح کند و بعد معلوم شود که مریض یا ناقص بوده،  ۱77مسأله

 .واجب است در صورت تمکن حیوان دیگری را ذبح کند

بنابر احتیاط واجب باید ذبح بعد از رمی جمره عقبه صورت بگیرد ۱7۳مسأله . 

ه ذبح را از روی اختیار از روز عید به تأخیر نیندازداحتیاط واجب آن است ک ۱73مسأله . 

اگر کسی از روی عمد یا سهو یا جهل به مسأله، قربانی کردن را از روز عید به تأخیر بیندازد چه معذور باشد و چه  ۱۳۰مسأله

ذی حجه( ذبح کند، و نباشد، احتیاط واجب آن است که اگر امکان دارد آن را در ایام تشریق )یازدهم، دوازدهم و سیزدهم 

 .فرقی نمی کند که در شب باشد یا روز

محل انجام قربانی منی است و اگر از ذبح حیوان در آنجا جلوگیری کنند، قربانی کردن در مسلخ جدید مجزی  ۱۳۲مسأله

 .است

ایب کرده باشد و بنابر احتیاط واجب ذابح باید مؤمن باشد و در صورتی که ذابح را فقط برای انجام قربانی ن ۱۳۱مسأله

 .خودش قصد قربانی و قربت کند، در این صورت ایمان در ذابح شرط نیست
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قربانی باید توسط خود شخص یا به وکالت از او انجام شود. و اگر کسی بدون وکالت قبلی، از طرف شخص دیگر  ۱۳۸مسأله

دقربانی کند، صحّت آن محل اشکال است و بنا بر احتیاط واجب به آن اکتفا نکن . 

ذبح باید با آهن صورت بگیرد و کارد استیل )فوالد همراه با مواد ضد زنگ( در حکم آهن است. ولی اگر شک  ۱۳۵مسأله

 .داشته باشد که وسیله ذبح از آهن است یا خیر، تا زمانی که آهن بودن آن را احراز نکرده، ذبح با آن کفایت نمی کند

 فصل ششم تقصیر یا حلق

سومین عمل از اعمال منی تقصیر یا حلق است ششمین عمل واجب حج و . 

بر هر مکلّفی واجب است پس از قربانی، یا سر خود را بتراشد )حلق( و یا قدری از ناخن یا موی خود را بچیند  ۱۳۴مسأله

حتیاط )تقصیر(، و زنان فقط باید قدری از مو یا ناخن خود را کوتاه کنند و سر تراشیدن برای آنها کافی نیست، و بنابر ا

 .مستحب هم مقداری از موی خود را بچینند و هم قدری از ناخن خود را کوتاه کنند

کسی که برای اولین بار حج بجا می آورد، بنابر احتیاط واجب باید سر خود را بتراشد ۱۳9مسأله . 

جام شود. و اگر آن را سر تراشیدن و تقصیر عبادت است، بنابراین باید با نیت خالص و قصد اطاعت امر الهی ان ۱۳7مسأله

 .بدون قصد و نیت انجام دهد آنچه به سبب تقصیر یا حلق حالل می شود، بر او حالل نمی شود

اگر کسی از دیگری برای سر تراشیدن یا تقصیر کمک بگیرد، باید خودش نیت کند ۱۳۳مسأله . 

رد و اگر در روز عید انجام ندهد، واجب است بنابر احتیاط واجب سر تراشیدن یا تقصیر باید در روز عید صورت بگی ۱۳3مسأله

 .آن را در شب یازدهم یا بعد از آن بجا آورد و مجزی است

تأخیر سر تراشیدن یا تقصیر از روز عید برای کسی که ذبح را به هر علّتی از روز عید به تأخیر انداخته، واجب  ۱3۰مسأله
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ید واجب باشد. ولی در این صورت انجام طواف حج و سایر اعمال نیست. بلکه بعید نیست که انجام حلق یا تقصیر در روز ع

 .مکّه قبل از ذبح محل اشکال است

محل سر تراشیدن و تقصیر، منی است و جایز نیست از روی اختیار در جایی غیر از منی انجام شود ۱3۲مسأله . 

یدن یا تقصیر را در خارج از منی انجام اگر کسی از روی عمد یا به علت فراموشی یا ندانستن مسأله، سر تراش ۱3۱مسأله

دهد و اعمال پس از آن را هم بجا آورد، واجب است به منی برگردد و در آنجا حلق یا تقصیر کند و اعمال پس از آن را هم 

 .اعاده نماید، همچنین کسی که تقصیر یا حلق را انجام ندهد و از منی خارج شود، نیز همین حکم را دارد

ز عید واجب است اول جمره عقبه را رمی کند و سپس اگر تمکن دارد، در سرزمین منی قربانی کند و بعد در رو ۱3۸مسأله

سر بتراشد یا تقصیر کند. و اگر عمداً این ترتیب را به هم بزند معصیت کرده است ولی ظاهراً واجب نیست اعمال مذکور را 

با احتیاط است. و در صورت فراموشی و جهل نیز حکم همین به ترتیب اعاده کند اگر چه در صورت تمکّن، اعاده موافق 

است. ولی کسی که نمی تواند در روز عید در منی قربانی کند، اگر قدرت دارد که در همان روز عید در مسلخ کنونی که 

قصیر نماید. و اگر خارج از منی واقع شده، قربانی نماید، بنابر احتیاط باید ابتدا قربانی کند و سپس سر خود را بتراشد یا ت

قدرت بر انجام آن را هم ندارد، باید در روز عید حلق یا تقصیر کند و از احرام خارج شود، ولی اعمال پنجگانه مکّه را باید بعد 

 .از قربانی کردن انجام دهد

م شده بودند، حالل بعد از آنکه محرم سر تراشید یا تقصیر کرد، تمام چیزهایی که به واسطه احرام حج بر او حرا ۱3۵مسأله

 .می شود مگر زن و بوی خوش

 فصل هفتم اعمال مکهّ مکرمه
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 :اعمال واجب مکه مکرمه عبارت است از

 طواف حج که به آن طواف زیارت گویند ۲

 نماز طواف ۱

 سعی میان صفا و مروه ۸

 طواف نساء ۵

 نماز طواف نساء ۴

روز عید را بجا آورد، در همان روز به مکه مکرمه بیاید و جایز و بلکه مستحب است حاجی پس از آنکه اعمال  ۱3۴مسأله

 .بقیه اعمال حج را انجام دهد و می تواند این اعمال را تا آخر ایام تشریق و حتی تا آخر ذی الحجه به تأخیر بیندازد

ست، با این کیفیت طواف حج و نماز آن و سعی میان صفا و مروه مانند طواف عمره و نماز آن و سعی عمره ا ۱39مسأله

 .تفاوت که در این جا باید این اعمال را به نیت حج تمتع بجا آورد

تقدیم اعمال مذکور بر وقوف در عرفات و مشعرالحرام و سایر مناسک منی، از روی اختیار، جایز نیست ولی چند  ۱37مسأله

 :گروه جایز است اعمال مکه را مقدم کنند که عبارتند از

از بازگشت از منی به مکه مکرمه دچار حیض یا نفاس شوند و نتوانند در مکه بمانند تا پاک شوند زنانی که بیم دارند پس ۲ . 

پیرمردان و پیرزنانی که پس از بازگشت از منی به مکه مکرمه، به علت زیادی جمعیت نمی توانند طواف کنند و یا اصالً  ۱

 .از بازگشت به مکّه عاجز باشند

به مکه بر اثر زیادی جمعیت نتوانند طواف کنند یا بترسند که در شلوغی و ازدحام طواف  بیمارانی که پس از بازگشت ۸

 .نمایند



 

742 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

هرگاه هر یک از این سه گروه اعمال پنجگانه مکه را مقدم کنند و سپس عذر آنان برطرف شود، واجب نیست آن  ۱3۳مسأله

 .اعمال را اعاده کنند هر چند موافق احتیاط است

ه به واسطه عذر اعمال مکه را مقدم کرده اند، بوی خوش و زن بر آنان حالل نمی شود ولی بعد از کسانی ک ۱33مسأله

 .تقصیر یا حلق همه محرمات بر آنها حالل می شود

طواف نساء و نماز آن واجب هستند ولی رکن نیستند و اگر کسی آن دو را عمداً بجا نیاورد حج او باطل نمی  ۸۰۰مسأله

بر او حالل نمی شودگردد، ولی زن نیز  . 

طواف نساء اختصاص به مردان ندارد بلکه بر زنان و غیر آنها نیز واجب است. و اگر مردی طواف نساء را بجا  ۸۰۲مسأله

 .نیاورد زن بر او حالل نمی شود و اگر زنی طواف نساء را بجا نیاورد مرد بر او حالل نمی شود

روی اختیار جایز نیست. همان طور که مقدم نمودن طواف نساء بر طواف  تقدیم سعی بر طواف حج و نماز آن از ۸۰۱مسأله

حج و نماز آن و سعی میان صفا و مروه، از روی اختیار جایز نیست. و اگر کسی ترتیب را رعایت نکند باید این اعمال را اعاده 

 .کند تا ترتیب حاصل شود

ن خود برگردد، چنانچه برایش مشقّت ندارد باید خودش به اگر کسی سهواً طواف نساء را انجام ندهد و به وط ۸۰۸مسأله

مکه برگردد و طواف نساء را انجام دهد. و اگر نمی تواند یا برایش مشقت دارد باید نایب بگیرد و تا زمانی که خودش یا 

ترک می کند،  نایبش آن را بجا نیاورده اند، زن یا شوهر بر او حالل نمی شود و کسی هم که از روی عمد طواف نساء را

 .همین حکم را دارد

کسی که برای حج احرام می بندد، چیزهایی که در محرمات احرام گفته شد، بر او حرام می شود. و در سه مرحله  ۸۰۵مسأله

 :و به تدریج بر او حالل می شوند
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ن. حتی صید در خارج بعد از سر تراشیدن یا تقصیر در منی همه محرمات احرام بر او حالل می شود مگر بوی خوش و ز ۲

 .از حرم نیز بر او حالل می شود، ولی صید کردن در حرم بر همه اشخاص حرام است

 .بعد از انجام طواف زیارت و نماز آن و سعی میان صفا و مروه بوی خوش بر او حالل می شود ۱

 .بعد از انجام طواف نساء و خواندن نماز آن، زن بر او حالل می شود ۸

ه در منیفصل هشتم بیتوت  

 .دوازدهمین عمل واجب حج و چهارمین عمل از اعمال منی، بیتوته در سرزمین منی است

واجب است حاجی در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه در منی بیتوته نماید یعنی در منی بماند. پس کسی که  ۸۰۴مسأله

ا و مروه به مکه مکرمه برود، واجب است برای در روز عید برای انجام طواف حج و طواف نساء و نماز آنها و سعی میان صف

 .بیتوته به منی برگردد

بر چند گروه واجب نیست شب های یازدهم و دوازدهم در منی بمانند ۸۰9مسأله : 

 .اوّل بیماران و پرستاران آنها و همه کسانی که به علت عذری که دارند ماندن در منی برای آنان مشقّت دارد

ارند که اگر شب را در منی بمانند مال آنان در مکّه از بین برود یا سرقت شود، به شرطی که آن مال دوّم کسانی که بیم آن د

 .قابل توجه باشد

سوّم کسانی که شب را در مکه بیدار بوده و تا صبح )طلوع فجر( به عبادت مشغول باشند و کار دیگری جز آن نکنند مگر 

ار نیاز یا تجدید وضوکارهای ضروری مانند خوردن و آشامیدن به مقد . 

بیتوته در منی عبادت و نیت در آن شرط است و باید به قصد خالص و برای اطاعت خداوند متعال انجام گیرد ۸۰7مسأله . 
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آن مقدار از شب که واجب است شخص در منی بیتوته کند از اول غروب تا نیمه شب است و کسی که بدون  ۸۰۳مسأله

شد احتیاط واجب آن است که در نیمه دوم شب در منی بیتوته کند. هر چند بعید نیست که عذر نیمه اول شب را در منی نبا

 .بیتوته در نیمه دوم شب، در حال اختیار نیز کافی باشد

 فصل نهم رمی جمرات سه گانه

سیزدهمین عمل واجب حج و پنجمین عمل از اعمال منی رمی جمرات سه گانه است. کیفیت رمی جمرات سه گانه و 

یط آن به همان گونه ای است که در رمی جمره عقبه در روز عید گذشتشرا . 

رمی جمرات سه گانه یعنی جمره اولی و وسطی و عقبه باید در روزهایی بجا آورده شود که واجب است شخص  ۸۲۲مسأله

های یازدهم و در شب های آن در منی بیتوته کند.بنابراین کسی که بیتوته شب سیزدهم بر او واجب نیست باید در روز

 .دوازدهم جمرات سه گانه را رمی نماید

وقت رمی جمرات سه گانه از اول طلوع خورشید تا غروب آفتاب است و در شب جایز نیست از روی اختیار رمی  ۸۲۱مسأله

کند. ولی مریض، علیل و چوپان و هر کسی که عذر دارد مثل کسی که بر مال یا آبرو یا جان خود می ترسد و همچنین 

 .اشخاص ضعیف مانند زنان و سالمندان و کودکان که از ازدحام جمعیت بیم دارند، می توانند در شب رمی کنند

کسی که فقط از رمی در روز معذور است ولی می تواند در شب رمی کند جایز نیست نایب بگیرد بلکه باید  ۸۲۸مسأله

ن در شب نیز معذور است مثل بیمار، باید نایب بگیرد، و خودش در شب قبل یا بعد رمی کند. ولی کسی که حتی از رمی کرد

 .در صورتی که عذر او در شب بعد برطرف شود، احتیاط واجب آن است که خودش رمی کند

کسی که معذور است و نمی تواند خودش رمی کند، در صورتی که نایب بگیرد تا از طرف او رمی نماید، و بعد از  ۸۲۵مسأله
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عذر او قبل از فوتِ زمانِ رمی برطرف گردد، اگر هنگام نایب گرفتن از برطرف شدن عذر خود ناامید  انجام رمی توسط نایب،

بوده، انجام رمی توسط نایب کافی است و واجب نیست خودش آن را اعاده نماید. ولی اگر ناامید نبوده، باید خودش رمی را 

 .اعاده کند

حج نیسترمی جمرات سه گانه واجب است ولی رکن  ۸۲۴مسأله . 

رمی جمرات سه گانه باید به ترتیب صورت بگیرد، یعنی اول باید به جمره اولی و سپس به جمره وسطی و بعد از  ۸۲9مسأله

 .آن به جمره عقبه سنگ بزند و به هر جمره باید هفت سنگ بزند که کیفیت آن قبالً بیان شد

ی خارج شود، در صورتی که در ایام تشریق یادش بیاید، اگر کسی رمی جمرات سه گانه را فراموش کند و از من ۸۲7مسأله

باید در صورت امکان به منی برگردد و خودش رمی کند، و اگر نمی تواند، باید نایب بگیرد. و اگر بعد از ایام تشریق یادش 

ب او از مکه به منی بیاید یا عمداً رمی را تا بعد از ایام تشریق به تأخیر بیندازد، احتیاط واجب آن است که خودش یا نای

برگردد و رمی نماید. و در سال بعد آن را هر چند با نایب گرفتن قضا کند. و در صورتی که رمی جمرات سه گانه را فراموش 

 .کند و تا بعد از خروج از مکّه یادش نیاید، بنابراحتیاط واجب باید خودش یا نایبش آن را در سال بعد قضا نماید

گانه از هر طرف جایز است و الزم نیست در رمی جمره اولی و وسطی رو به قبله و در جمره  رمی جمرات سه ۸۲۳مسأله

 .عقبه )کبری( پشت به قبله باشد

 مسایل متفرقه

در تطهیر سنگ فرش های مسجدالحرام مقداری آب قلیل را بر محلی که نجس شده می ریزند و سپس آن قسمت را  ۲س

ه طوری که انسان علم عادی به بقاء نجاست پیدا می کند، آیا سجده بر سنگ های با پارچه و مانند آن خشک می کنند ب
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 مسجد صحیح است؟

ج: علم به نجاست همه قسمت های مسجدالحرام پیدا نمی شود و فحص و بررسی الزم نیست. بنابراین سجده بر سنگ 

 .های مسجد صحیح است

صحیح است؟آیا نماز جماعت به صورت استداره ای در اطراف کعبه  ۱س  

ج: نماز کسانی که پشت سر یا در دو طرف امام جماعت قرار می گیرند، صحیح است ولی کسانی که در دو طرف امام می 

ایستند مستحب است که فاصله بین امام و کعبه را رعایت کنند و نزدیک تر از امام به کعبه نایستند. و اما کسانی که در 

گیرند، نمازشان صحیح نیست طرف دیگر کعبه، مقابل امام قرار می . 

آیا خواندن نماز با اقتدا به ائمه جماعات مساجد مکه مکرمه و مدینه منوره و سایر شهرهای حجاز مجزی است؟ ۸س  

 .ج: مجزی است إن شاءاهلل تعالی

ها چه کسی که قصد اقامت ده روز در مکه مکرمه نموده است، نماز او در عرفات و مشعر و منی و در مسیر بین آن ۵س

 حکمی دارد؟

ج: اگر قصد کرده که تمام ده روز را قبل از رفتن به عرفات در مکه بماند و یک نماز چهار رکعتی صحیح نیز خوانده است، تا 

زمانی که سفر جدیدی انجام نداده نماز او تمام است و بعد از آنکه حکم اقامت ده روز بر او مستقر شد، رفتن او به عرفات و 

فر محسوب نمی شودمشعر و منی س . 

آیا تخییر بین قصر و اتمام در تمام قسمت های مکه و مدینه جاری است یا اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبی  ۴س

)صلی اهلل علیه وآله وسلم( دارد؟ و آیا در این حکم بین قسمت های قدیمی و محله های نوساز و جدید مکه مکرمه و مدینه 

 منوره تفاوت وجود دارد؟
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حکم تخییر بین قصر و اتمام در تمام قسمت های مکه و مدینه جاری است و ظاهراً فرقی بین محله های قدیمی و  ج:

قسمت های جدید و نوساز نیست، هر چند احوط آن است که در این حکم به محله های قدیمی مکه و مدینه و حتّی فقط 

تفا شود و در مکه و مدینه تا زمانی که قصد اقامت ده روز نکرده به مسجدالحرام و مسجدالنبی )صلی اهلل علیه وآله وسلم( اک

 .است، نماز را شکسته بخواند

حج کسانی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری می کنند چه حکمی دارند؟ 9س  

شرکین محروم ج: ضرری به صحت حج نمی زند، اگر چه چنین فردی خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعالن برائت از م

 .کرده است

آیا زنی که خون حیض یا نفاس دیده، جایز است روی دیوار بین رواق مسجدالحرام و محل سعی بنشیند با اینکه می  7س

 داند که آن دیوار بین آن دو مشترک است؟

 .ج: اشکال ندارد مگر آنکه ثابت شود که آن دیوار جزء مسجدالحرام است

رؤیت هالل شک کند که آیا وقوف در عرفات و مشعرالحرام و روز عید را درک کرده یا  اگر کسی بر اثر اختالف در ۳س

 خیر، چه حکمی دارد؟ آیا انجام مجدد حج بر او واجب است؟

ج: اگر هالل ماه نزد قاضی اهل سنت ثابت شود و به آن حکم کند، عمل بر طبق آن کافی است. بنابراین اگر وقوف در 

همانند مردم دیگر درک کند، حج را درک کرده و کفایت می کندعرفات و مشعرالحرام را  . 

 اعمال و ادعیه مکّه مکرّمه

 پیشگفتار
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 دعا و اقسام آن

 مرکز تحقیقات حج

 .دعا در لغت به معنای خواندن و در اصطالح، درخواست حاجت از خداوند می باشد

 :دعا بر دو قسم است

زبان خود و به هر بیانی که قدرت بر آن دارد در پیشگاه خداوند اظهار می  گاه دعا کننده مطالب و نیازهای خود را به .۲

می نامند« دعاهای غیر وارده»کند، این قسم را  . 

وگاه دعا کننده مطالب و خواسته های خود را با الفاظ مخصوصی که از معصومین )علیهم السالم( رسیده است اظهار می  .۱

می نامند« ادعیه مأثوره»یا « ردهدعاهای وا»نماید، این قسم ادعیه را  . 

 :ادعیه مأثوره نیز بر دو قسم است

الف ادعیه ای که باید در شرایط خاصّی خوانده شود، مثالً در وقت مخصوص یا محل معلوم، و باالخره آداب و شرایط ویژه 

 .ای از زبان معصوم )علیه السالم( برای آن ذکر شده باشد

لی برای آنها هیچ گونه شرطی ذکر نشده استب دعاهایی که از معصوم رسیده و . 

، 3۸)بحار، ج« الدُّعاءُ مُخُّ العِبادة»البته هر نوع دعا و درخواست از پروردگار یکتا، مطلوب شارع است، و در روایت وارد شده: 

اولیای الهی (مغز و روح عبادت همان دعا است. همچنین در قرآن کریم در مناسبت های مختلف از زبان پیامبران و ۸۰۰ص

دعاهایی نقل شده است، لکن ثواب و فضیلت دعاهای مأثوره وارده از معصوم )علیه السالم( برای کسی که آشنا به معانی 

آنها باشد، به مراتب بیش از دعاهای معمولی است، زیرا معصومین )علیهم السالم( به امراض روحی فرد و جامعه آشناتر و به 
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عالی آگاه تر هستند، و سایر انسان ها گاهی به جای خیر خویش شرّ، و گاهی به جای سود و کیفیّت راز و نیاز با حق ت

انسان »، ترجمه: ۲۲. )اِسراء: "وَیَدْعُ االِْنسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ االْنْسانُ عَجُوالً  "سعادت، زیان و شقاوت می طلبند: 

بنابر این «(ی کند آنگونه که نیکی ها را می طلبد و انسان همیشه عجول بوده است.)بر اثر شتابزدگی( بدیها را طلب م

سزاوار است دعا کننده چگونگی درخواست مطالب و حاجات خود را از معصوم فرا گیرد.البته تشخیص دادن دعاهای وارده و 

زین علمی صحّت صدور دعا از معصوم آگاهی از سخن معصوم کار آسانی نیست. اگر کسی بتواند از مدارک موجود، و با موا

را به دست آورد، می تواند آن را به قصد ورود بخواند، ولی اگر دلیل معتبر و مدرک قابل اعتمادی پیدا نکند و در پژوهش ها 

و بررسی های خود به این نتیجه برسد که سند فالن دعا ضعیف و غیر قابل اعتماد است، نباید آن را به طور جزم به معصوم 

نسبت دهد، بلکه به امید درک ثواب و رسیدن به پاداش آن را بخواند، در این صورت حتّی اگر در تشخیص خود به خطا رفته 

 .باشد، به ثواب آن خواهد رسید

 رجاء مطلوبیت

سجد گاهی دعا یا عملی که سند معتبر هم دارد مربوط به زمان یا مکان خاصّی است، مانند دعاهای ماه رمضان یا مناجات م

کوفه، در چنین مواردی اگر کسی بخواهد آنها را در غیر آن زمان یا آن مکان انجام دهد باید آنها را فقط به عنوان رجاء و 

این دعا را می خوانم و این عمل را »احتمال مطلوبیت بجا آورد، نه به قصد استحباب یا ثواب ثابت، یعنی چنین نیت کند: 

وب باشد و مأجور باشمانجام می دهم به امید آنکه مطل ». 

 :شرایط استجابت و قبولی دعا

در احادیث و روایات ما برای اجابت دعا شرایط متعدّدی بیان شده که برای آگاهی از آنها می توان به کتاب های مفصّل 
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)علیه السالم(  طبع ایران.(:امام صادق 3۸روایی مراجعه کرد که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم )نک: بحار، ج

درجواب قومی که عرض کردند:ما دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود، فرمودند: چون کسی را می خوانید که نمی 

(شرط اوّل استجابت دعا معرفت پروردگار است، زیرا هر کس ۸9۳، ص3۰)بحار، ج«. الَِنَّکُمْ تَدْعُونَ مَنْ ال تَعْرِفُونَهُ»شناسید: 

چرا دعای ما « فَما بالُنا نَدْعُوا فَال نُجابُ؟»می دهند.از حضرت علی )علیه السالم( سؤال شد:  را به قدر معرفتش مزد

إِنَّ قُلُوبَکُمْ خانَتْ بِثَمَانِ خِصال: أَوَّلُها أَنَّکُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ کَما أَوْجَبَ »مستجاب نمی شود؟ حضرت فرمود:

(اوّلین علّت آن است که نسبت به خداوند معرفت و شناخت پیدا کردید، ولی حقّ معرفت را ۸79، ص3۰)بحار، ج«. عَلَیْکُمْ...

عمالً پیاده نکردید.رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: هر کس می خواهد دعایش مستجاب شود باید لقمه و کارش 

خداوند دعای بنده ای را که برعهده اش، مظالم و حقوق مردم  (امام باقر )علیه السالم( فرمود:۸7۱حالل باشد. )همان، ص

(رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: خداوند دعای کسی را ۸7۱باشد یا غذای حرام بخورد، قبول نمی کند. ). همان، ص

۸۱۲که حضور قلب ندارد، قبول نمی کند. )همان، ص ) 

ت و جالل خود قسم یاد کرده که من دعای مظلومی را که خود در حقّ امام صادق )علیه السالم( فرمود: خداوند به عزّ

(رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: دعایی ۸۱۰، ص3۰دیگری چنین ظلمی نموده است، مستجاب نمی کنم. )بحار، ج

اهلل علیه وآله( فرمود: صلوات  (رسول گرامی )صلی۸۲۸باشد، رَد نمی شود. )همان، ص« بِسْمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ»که اوّلش 

(امام صادق )علیه السالم( فرمود: هر کس پیش از خود به ۴۵، ص3۲شما بر من مایه اجابت دعای شما خواهد بود. )بحار، ج

(در حدیث قُدسی وارد شده است: خداوند به حضرت ۸۲7، ص3۰چهل مؤمن دعا کند، دعایش مستجاب می شود. )بحار، ج

فرمود: ای عیسی مرا بخوان همانند خواندن شخص اندوهناک و غرق شده ای که هیچ فریادرسی عیسی )علیه السالم( 

۸۲۵ندارد )همان، ص ). 
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مالحظه می کنید که برای اجابت دعا شرایطی بیان شده است، و از همه بیشتر بر روی خود سازی و آمادگی برای ضیافت 

 .پروردگار و شناخت میزبان حقیقی تکیه شده است

ذیرفته شدن دعا و زیارت در زندگی انسانآثار پ  

قبولی دعا و زیارت از دو جهت قابل بررسی است:الف: صحیح خواندن و قصد قربت داشتن ادعیه و زیارات و اگر غلط خوانده 

 .شود معنای آن به کلّی تغییر یافته و انسان را از رسیدن به اهداف آن دور می کند

دن عند اهلل. یعنی عالوه بر اینکه قربةً إلَی اهلل انجام داده است، حضور قلب و معرفت ب: قبولی دعا و زیارت و پذیرفته ش

الهی هم داشته و توانسته از تمایالت نفسانی رهایی پیدا کند، و با خضوع و خشوع دعا و زیارت را انجام دهد، و در طول 

رده حق تعالی بهره مند شود، یعنی در سفر خصلت های زشت درونی را یکی پس از دیگری ترک کرده و از سفره گست

مهمانی رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( و زهرای مرضیه )علیها السالم( و ائمه بقیع )علیهم السالم( شرکت نماید و به قدر 

شت توان از غذاهای معنوی تناول کند. چنین فردی توانسته است درجاتی از تقوا را به دست آورد. قرآن کریم می فرماید: گو

( بلکه تقوای حاصل از قربانی است که انسان را ۸7)حج:  "...وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ... "و خون قربانی به خدا نمی رسد، 

باال می برد و به خدا نزدیک می کند. در آیه دیگر می فرماید: در روزهای مشخّص به یاد خدا باشید )اشاره به مَناسک 

اگر زائر حرمین شریفین به یاد خدا باشد، خود را از « از خدا پروا کنید.( »۱۰۸؛ )بقره:  "...وَاتَّقُوا اهللَ... "د: منا(.آنگاه می فرمای

گناه حفظ نماید، تمرین ترک معاصی داشته باشد، و حالت تقوا و پرهیزکاری پیدا کند، پس از حج مرتکب گناه نمی شود، و 

آیَةُ قَبُولِ الْحَجِّ تَرْکُ ما »د، رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( می فرماید: خصلت های خدایی در درونش جوانه می زن

( نشانه قبولی حج، ترک گناهان گذشته ۲۲797، ح۲9۴، ص۲۰، )مستدرک الوسائل، ج«کانَ عَلَیْهِ الْعَبْدُ مُقِیماً مِنَ الذُّنُوبِ
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مراعات حدود الهی، پرهیز از گناه، و دوری از خصلت های زشت است، است.بنابراین نشانه قبولی اعمال، دستیابی به تقوا و 

و این معنا امکان ندارد مگر اینکه انسان همیشه خود را در محضر حق سبحانه و تعالی ببیند، و مراقب اعمال و رفتار خود 

رد مردم با او رفتار کنند، باشد، هر کاری را جهت رضای پروردگار انجام دهد، با مردم آن گونه رفتار نماید که دوست دا

بندگان خدا از دست و زبانش در امان باشند، در سختی ها و گرفتاری ها تکیه گاه محکمی برای نزدیکان به حساب آید، به 

برگزار نماید« جماعت»اعمال عبادی بویژه نماز اهمیّت دهد، و سعی کند نمازهای واجب را اوّل وقت و به  . 

امّت اسالمیچند توصیه در زمینه وحدت   

 اشاره

اگرچه درباره توصیه های الزم به حجّاج محترم کتاب های جداگانه ای نوشته شده و به طور مفصّل نکاتی را تذکّر داده اند، 

و ما هم در همین کتاب به مناسبت های مختلف به بعضی از آنها اشاره کرده ایم، لکن به خاطر اهمّیّت موضوع سزاوار است 

دآوری شودبرخی از نکات یا : 

 الف اهمیّت وحدت امّت اسالمی

یکی از اسرار اعمال و مناسک حج و زیارت مَشاهد مشرّفه، تمرین تواضع و اخالص، متخلّق شدن به اخالق الهی، نمایش 

 وحدت و عزّت امّت اسالمی و ارتباط نزدیک با برادران دینی، و همدلی و تبادل نظر با آنها است. از این رو زائر بیت اهلل

الحرام و حرم نبوی )صلی اهلل علیه وآله( باید به همه میهمانان خانه خدا با هر ملیّت و مذهب و از هر سرزمینی که باشند، با 

چشم عزّت و برادری بنگرد، و با برخورد مودّت آمیز، آنگونه که مایل است بندگان خدا با او رفتار نمایند، با دیگران رفتار 
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وایان دینی خود مایه عزّت و زینت اسالم و رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( و ائمّه اطهار )علیهم کند، و با اقتدا به پیش

السالم( باشد، و در یک سخن اختالف در مذهب نباید موجب بدبینی و تشتّت گردد؛ زیرا مشترکات موجود میان ما و 

انسانیّت یَد واحده باشند، و از عظمت و عزّت قرآن و  مسلمانان فراوان است، و باید تمام مسلمین در برابر دشمنان قرآن و

اسالم دفاع کنند، و شاید به همین دلیل است که در روایات ما توصیه های مؤکّد درباره شرکت در جماعات برادران دینی 

ید پرهیز شده است.پس زائران محترم از انجام کارهایی که موجب بدبینی و تفرقه وجدایی امّت بزرگ اسالمی می شود با

 .نمایند

 ب میهمانان خدا در سفر الهی حج

زیارت خانه خدا وقبر مطهر پیامبر اکرم وائمّه بقیع صلوات اهلل علیهم اجمعین سفر الهی و دارای ابعاد گوناگون می باشد، و 

زندگی آن بیش از چه بسا در زندگی تنها یک بار توفیق این سفر معنوی نصیب انسان گردد، لذا سزاوار است به اهمیّت و سا

پیش توجّه کنیم، و از هنگام تصمیم و عزم به مسافرت تا پایان آن قدم به قدم، الهی بودنِ این میهمانی را مدّ نظر داشته 

باشیم، و از ارزش و منزلت همسفران و رعایت حقوق آنها غفلت نکنیم، و در مواقع ازدحام و شلوغی روحیه عفو و اغماض و 

یگران را پیشه خود سازیم، و از کمک و همراهی و خدمت به میهمانان خانه خدا غفلت نورزیم، و چشم پوشی از خطای د

 .این سنّت ارزشمند پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و ائمّه معصومین )علیهم السالم( را زنده نگه داریم

 ج فرصت را مغتنم بشماریم
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ردد، باید با برنامه ریزی منظم بهترین استفاده را از اوقات شبانه روز خود عمر سفر کوتاه، و ایّام زیارت به زودی سپری می گ

بنماییم، و به جای وقت گذرانی برای کارهای بی نتیجه یا کم نتیجه، بیشترین وقت خود را صرف شناخت احکام و آداب و 

آنها، حضور و شرکت به موقع در اسرار حج و زیارت و بهره مندی از مَشاهد شریفه و مواقف کریمه نماییم، که از جمله 

نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی )صلی اهلل علیه وآله( و قرائت قرآن در این دو مسجد با عظمت )حداقل یک 

ختم قرآن در مسجدالحرام و یک ختم در مسجدالنبی )صلی اهلل علیه وآله(( و خواندن دعاها و مناجات های وارده از طرف 

السالم(در ایّام و مناسبت های مختلف می باشدمعصومین )علیهم  . 

 د کیفیّت عبادت را فدای کمیّت آن نکنیم

همان گونه که قبالً تذکّر دادیم، روح و عظمت دعا و عبادت و مناسک حجّ به معرفت و اخالص و رعایت ادب و حضور در 

عبادات خود اکتفا نکرده، بیشتر به کیفیّت آن  محضر خداوند متعال بستگی دارد. لذا باید تنها به مقدار و کمیّت اعمال و

بپردازیم؛ زیرا اگر یک دعا یا زیارت و یا نماز، از روی معرفت واخالص باشد، موجب شکستن دل و تحوّل درونی انسان می 

ءَ اهللُ تَعالیرَزَقَنَا اهللُ وَإِیّاکُمْ إِنْ شا»گردد، و باعث نجات از عذاب الهی و دست یافتن به بهشت جاوید خواهد شد.  ». 

 جایگاه حج

ودر اصطالح شرع به معنای: قصد زیارت خانه خدا وانجام اعمال ومناسک مخصوص می « قصد»حج در لغت به معنای: 

باشد.حجّ به معنای زیارت خانه خدا وانجام اعمال مخصوصه و یکی از ارکان پنج گانه اسالم است، و به اتفاق نظر علمای 

ین، ومنکر آن کافر می باشد ولذا تارک حج مورد تهدید شدید خداوند واقع شده است.و رسول اکرم فریقین، از ضروریات د
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کسی که حجّ رابه تأخیر اندازد تا »مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتّی یَمُوتَ بَعَثَهُ اهللُ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَهُودِیّاً »)صلی اهلل علیه وآله( فرموده:

چاپ اسالمیه تهران.(  ۱۲، ص۴)وسائل الشیعه، ج«. روز رستاخیز اورا یهودی ویاأَوْ نَصْرانِیّاً مرگ او فرا رسد، خداوند در

و امیرالمؤمنین )علیه السالم( در وصیّت نامه خود می فرماید: وَ اهللَ، اهللَ فِی بَیْتِ رَبِّکُمْ ال تُخَلُّوهُ ما «نصرانی محشور سازد.

( وخدا را، خدا را، در مورد خانه خدا ۲۴، ص۴؛ وسائل الشیعه، ج ۵7)نهج البالغه، نامه «. تُناظَرُوا بَقِیتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِکَ لَمْ

تا هستید، مبادا آن را خالی بگذارید، که اگر ترک شود مهلت داده نمی شوید« کعبه» .» 

 فلسفه تشریع حجّ

نه نازل گردیده، واز هر مسلمان مستطیعی در تمام دستور وجوب حجّ، بعد از هجرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به مدی

دوران عمر یک بار به عنوان حج واجب )حَجَّةُ اإلسالم( خواسته شده است. )صرف نظر از عناوین دیگری که موجب وجوب 

ار بسیار حج می شود مانند نذر و...(.حجّ گرچه جزو فروع دین به حساب می آید، ولی از افضل عبادات است. ودارای فواید وآث

عظیم دنیوی، اُخروی، فردی، اجتماعی، سیاسی ومعنوی است که در کمتر عبادتی دیده می شود.حجّ نمایش تعبّد محض 

وعبادت خالص خدا واظهار بندگی وایجاد ارتباط قلبی با خداوند است.حجّ کالس تعلیم و تربیت است، زمینه ای است برای 

مبانی اخالق اسالمی در عمل.حجّ درس جهاد و فداکاری بامال و جان و تحصیل علم زندگی و حسن معاشرت، وتحکیم 

گسستن از خود و خودخواهی ها، و جدا شدن از تعلّقات و جذبات زندگی مادّی، و رو آوردن به عالم معنا، و حرکت به سوی 

کاری های اجتماعی، علمی، خدا است.حجّ به ما آموزش توحید در عقیده ووحدت در رویّه و ضرورت تبادل افکار و آرا و هم

فرهنگی، اقتصادی وسیاسی را می دهد، و خالصه حجّ در مجموعه اعمال ومناسک، تابلویی از تمامیّت دین مقدس اسالم 

وحیات دنیا وآخرت را به نمایش می گذارد، وانسان حج گزار را از عالَم خاکی به اوج می برد، وبه عالَم قدس وملکوت پرواز 
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نوین از معنویت وارتباط با حقّ وحضور نزد ربّ، در کالبد خسته حاجی می دمد.امام صادق )علیه السالم( در می دهد، وحیاتی 

إِذا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَکَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ عَزْمِکَ مِنْ کُلِّ شاغِل وَحِجابِ کُلِّ »بیان آداب باطنی حجّ می فرمایند:

قَضائِهِ وَحُکْمِهِ وِّضْ أُمُورَکَ کُلَّها إِلی خالِقِکَ، وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِ ما یَظْهَرُ مِنْ حَرَکاتِکَ وَسَکَناتِکَ، وَسَلِّمْ لِحاجِب، وَفَ

الذُّنُوبِ، وَ الْبَسْ کِسْوَةَ الصِّدْقِ وَالصَّفاءِ وَ الْخُضُوعِ وَ  وَقَدَرِهِ، وَوَدِّعِ الدُّنْیا وَالرّاحَةَ وَالْخَلْقَ... ثُمَّ اغْتَسِلْ بِماءِ التَّوْبَةِ الْخالِصَةِ مِنَ

ی إِجابَة صافِیَة خالِصَة زاکِیَة لِلّهِ الْخُشُوعِ، وَ أَحْرِمْ عَنْ کُلِّشَیْء یَمْنَعُکَ مِنْ ذِکْرِاهللِ عَزَّ وَجَلَّ وَیَحْجُبُکَ عَنْ طاعَتِهِ، وَلَبِّ بِمَعْن

لِمِینَ بِنَفْسِکَ حَوْلَ دَعْوَتِکَ، مُتَمَسِّکاً بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی، وَطُفْ بِقَلْبِکَ مَعَ الْمَالئِکَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ کَطَوافِکَ مَع الْمُسْ عَزَّ وَجَلَّ فِی

غیر خدا هنگامی که اراده حج نمودی، پیش از هر تصمیم دل خود را از هر چه ( »۲7و  ۲9)مصباح الشریعه، ص«. الْبَیْتِ...

است خالی،وهر حجابی راکه میان تو و او حاجب وحائل شده است برطرف کن، وتمام امورخویش رابه آفریدگارت واگذار.در 

تمام حرکات وسکنات خود، بر او تو کّل کن،وبر قضا و قدر الهی وحکم وتقدیر او تسلیم باش، و از آسایش دنیا و مردم 

به گناهانت را شستشو کن، ولباس صداقت وراستی، پاکی، صفا، خضوع وخشوع را منقطع شو...،سپس با آب زالل وخالص تو

بند، ولبّیک هایت، شفافترین « اِحرام»بر تن نما، واز آنچه که تو را از یاد وذکر خدا باز می دارد ومانع تو از اطاعت او میگردد، 

مان محکم الهی تمسّک جسته )از غیر او دل وخالصانه ترین پاسخ واجابت دعوت خدای متعال باشد. در حالی که به ریس

بریده ای(. از صمیم قلب و در عالَم دل،به همراهی فرشتگان عرش الهی طواف کن، هم چنان که خود با مسلمانان، دور 

 .«کعبه طواف می کنی

 حضور قلب در دعا در مراسم حج
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هر عبادتی را ظاهری است وباطنیقبالً اشاره کردیم که حجّ از اعظم عبادات اسالمی است، ومی دانیم که  . 

وباطن عبادات را، توجّه خالص وارتباط دائم قلبی ومراقبت ومواظبت همیشگی تشکیل می دهد.که بنده خود را در محضر 

سِالحُ »، «أَفْضَلُ الْعِبادَةِ»، «مُخُّ الْعِبادَةِ»ربّ العالمین مشاهده کند.بر این اساس، دعا در لسان پیشوایان بزرگوار اسالم به 

« مَقالِیدُ الْفَالحِ»و« مَفاتِیحُ النَّجاحِ»، «سِالحُ االَْنْبِیاءِ»، «تُرْسُ الْمُؤْمِنِ»، «نُورُ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ»، «عَمُودُ الدِّینِ»، «الْمُؤْمِنِ

3۸تعبیر شده است. )بحار، ج ) 

ان و زمین، سپر مؤمن، سالح انبیا، کلید پیروزی و یعنی دعا مغز عبادت، برترین نیایش، سالح مؤمن، ستون دین، فروغ آسم

إِنَّ  "به اسناد خود از زراره از امام باقر )علیه السالم( ذیل آیه شریفه « اصول کافی»رستگاری می باشد.و مرحوم کلینی در 

آنانی که از عبادت من تکبّر ورزند به زودی »ه: ، ترجم9۰. )مؤمن: "الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ 

آورده که حضرت فرمودند: منظور از عبادت در آیه شریفه دعا است. وبعد فرمودند: «(با خفت و خواری وارد دوزخ گردند.

ی معنوی پیامبران (و آنچه از شیوه زندگ۵97، ص۱)اصول کافی، ج«. وبهترین عبادتها، دعا است»، «وَأَفْضَلُ الْعِبادَةِ الدُّعاءُ»

الهی وائمه معصومین وبزرگان اسالم به ما رسیده نیز این معنا را تصدیق و تأیید می کند، که باالترین مقام انسان، مقام 

عبودیّت است که توفیق بندگی حضرت ذوالجالل نصیبش می گردد، و اصلی ترین مرتبه و شیرین ترین مرحله عبادت، 

ده با خدا، وتوفیق تضرّع و توبه، واظهار خضوع وخشوع، واعالن تقدیس وتسبیح وتحمید حقّ مرحله دعا و ایجاد ارتباط بن

، 77. )فرقان: "...قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ ال دُعاؤُکُمْ... "است، که اگر بنده اهل دعا نباشد مورد توجّه خدا نخواهد بود: 

و حاجی باید بداند که گرچه در عتبات «(چه اعتنا وتوجهی به شما می کرد؟ بگو: اگر دعای شما نبود، پروردگار من»ترجمه: 

عالیات ومَشاهد مشرّفه واماکن وازمنه حجّ، عرض حاجت دنیوی واُخروی به محضر حضرت حقّ بردن خالف نیست ولی نزد 

رانیّت، بصیرت قلوب و وتحصیل نو« کمال االنقطاع»اولیای خدا وشیفتگان جمال ذوالجاللش دعا برای رسیدن به مرحله 
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وصول و اتّصال به معدن عظمت، وکنار زدن حجاب های ظلمت، وسر بر آستانش سودن، و آسودن است.ای برادران 

وراهی سرزمین مقدّس وحی، گشته اید.به آوای آن شب « الهی»وخواهران، اینک که به توفیق حقّ عازم حریم حرم امن 

وش فرا دهید، که در مناجات شعبانیه اش به درگاه واهب المواهب عرض می زنده دار معصوم؛ حضرت ساالر شهیدان، گ

ارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ إِلهِی هَبْ لِی کَمالَ االِْنْقِطاعِ إِلَیْکَ، وَ أَنِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیْکَ، حَتّی تَخْرِقَ أَبْصَ»...کند:

بار الها کمال انقطاع وبریدن از دیگران وپیوستن به «. »عَظَمَةِ، وَ تَصِیرَ أَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِکَ...النُّورِ،فَتَصِلَ إِلی مَعْدِنِ الْ

خویش رابه من عنایت فرما، ودیدگان دل های ما را به نور دیدارت روشن گردان. تا آنجا که دیدگان و بصیرت دل، حجاب 

ن عظمت واصل گردند، و روح وجان ما )تنها وتنها( به پیشگاه مقدّس تو تعلّق و وابستگی های مانع نور را پاره کنند،وبه معد

وبه دعای امام حسین )علیه السالم( که در سرزمین عرفات به درگاه خداوند می نالد، «.بیابند، وبه مقام قدس تو بیاویزند

 :توجه کنید

« ارِ، فَاجْمَعْنِی عَلَیْکَ بِخِدْمَة تُوصِلُنِی إِلَیْکَ، کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِما هُوَ فِی وُجُودِهِ إِلهِی تَرَدُّدِی فِی االْثارِ یُوجِبُ بُعْدَ الْمَز

یل یَدُلُّ تّی تَحْتاجَ إِلی دَلِمُفْتَقِرٌ إِلَیْکَ، أَ یَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ،حَتّی یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرُ لَکَ، مَتی غِبْتَ حَ

تَجْعَلْ لَهُ «.نَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌعَلَیْکَ، وَ مَتی بَعُدْتَ حَتّی تَکُونَ االْثارُ هِیَ الَّتِی تُوصِلُ وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ االِْعْتِمادِ عَلَیْها، إِ

جِعْنِی إِلَیْکَ بِکِسْوَةِ االَْنْوارِ وَ هِدایَةِ االِْسْتِبْصارِ، حَتّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ مِنْها کَما مِنْ حُبِّکَ نَصِیباً، إِلهِی أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَی االْثارِ، فَارْ

خداوندا »مْ خَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْد لَ دَخَلْتُ إِلَیْکَ مِنْها، مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَیْها، إِلَیْکَ، عَمِیَتْ عَیْنٌ ال تَراکَ عَلَیْها رَقِیباً، وَ

جستجویم در آثار قدرت و عظمت تو، موجب دوریم از زیارت جمالت می گردد، پس مرا خدمتی فرما تا به مقام وصلت نایل 

گردم. چگونه برای قرب وجودت، به آثاری استدالل شود که خود در وجود خویش نیازمند تو می باشند. آیا ظهور وپیدایش 

تو و برای تو نباشد تا در نتیجه دلیل ظهور تو گردد؟ چه وقت غایب از نظر بوده ای تا  برای غیر تو هست که آن ظهور، از
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برای ظهورت نیاز به دلیل و برهان باشد؟ و چه وقت دور بوده ای تا آثار وپدیده هایت دلیل نزدیکی و وصلت باشند؟ کور 

ر کنار او هستی در خسران و زیان است بنده ای که از است دیده ای که تو را نبیند، در صورتی که همواره مراقب او، با او و د

عشق ومحبت تو نصیبی ندارد معبودا! همگان را امر کردی که به آثار قدرت وعظمتت رجوع کنند، ولی مرا به تجلّیات انوار 

آنها گذشته ودر سِرّ خودت رجوع ده، وبا مشاهده واستبصار، هدایتم فرما، تا از آثار بگذرم و به تو واصل گردم، همچنان که از 

درونم بدون توجّه به آنها، بر تو وارد گشته. همّتم را چنان بلند گردان که نیاز واعتماد بر پدیده و آثار نداشته باشم که تنها تو 

وشما زائران محترم خانه خدا در تمام مراحل ومواقیت ومواقف ودر ضمن اعمال ومناسک، اذکار « بر همه چیز توانایی...

ای دارید که سزاوار است آنها را با توجّه وخلوص کامل بخوانید، و بدانید که روح حجّ، تزکیه وتعالی روحی است که با  وادعیه

انجام مناسک حجّ و مالزمت بر دعوات و اذکار وارده وقرائت قرآن کریم ودقّت در ثمرات معنوی واسرار باطنی و عمل به 

 .واجبات و مستحبّات، حاصل می گردد

ول اعمال وآداب حجّبخش ا  

 واجبات عمره تمتّع

 :در عمره تمتع پنج چیز واجب است

 .اِحرام .۲

 .طواف کعبه .۱

 .نماز طواف .۸
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 .سعی بین صفا و مروه .۵

 .(تقصیر )گرفتن قدری از مو یا ناخُن .۴

 .احکام مربوط به عمره تمتع را در مناسک بخوانید، وادعیه واذکار در همین کتاب خواهد آمد

ات عمره مفردهواجب  

 :در عمره مفرده هفت چیز واجب است

 .احرام .۲

 .طواف کعبه .۱

 .نماز طواف .۸

 .سعی بین صفا ومروه .۵

 .(تقصیر )کوتاه کردن ناخن یا مو .۴

 .طواف نساء .9

 .نماز طواف نساء .7

مین کتاب بخوانیداحکام مربوط به واجبات عمره مفرده را در کتاب های مناسک، وادعیه واذکار مربوطه را در ه . 

 میقات های احرام
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کسانی که به قصد حج یا عمره عازم بیت اهلل الحرام می باشند، باید با احرام وارد مکّه شوند. محلّی که برای احرام بستن 

نامیده می شود. ومیقات حجّاج به اختالف راههایی که از آنها به طرف مکّه می روند مختلف می شود، « میقات»معیّن شده 

 :وآن پنج محلّ است

 میقات کسانی که از طرف مدینه به مکه عازم .۲

مسجد شجره»است که همان « ذو الْحُلَیْفَه»هستند  » 

 .می باشد

است« جُحفه»و برای کسانی که از طرف شام می آیند  .۱ . 

است« وادی عقیق»و برای کسانی که از عراق ونجد عازمند  .۸ . 

است« قَرْنُ المنازل»ی آیند وبرای کسانی که از طرف طائف م .۵ . 

می باشد« یَلَمْلَم»و برای کسانی که از سوی یمن عازم هستند  .۴ . 

 :واجبات احرام

 .برای مُحرِم شدن سه امر واجب است

 .(پوشیدن دو قطعه لباس اِحرام )لنگ و رِدا .۲

 :نیّت: در نیّت باید به سه نکته توجّه شود .۱

 .الف: قربةً الی اهلل باشد

مراه با شروع پوشیدن لباس احرام باشدب: ه . 
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 .ج: تعیین نوع احرام که برای عمره، حجّ، برای خود یا به نیابت است

 :تلبیه: که گفتن این ذکر شریف می باشد .۸

« اجابت کردم «. »، ال شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَلَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ال شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ

خداوند را! اجابت کردم، اجابت کردم، شریکی برایت نمی باشد، اجابت کردم، سپاس و نعمت و ملک هستی ترا است، 

 «.شریکی برایت نیست، اجابت کردم

 مستحبّات احرام

که بعد از ادای نماز فریضه اِحرام ببندند.شیخ غسل: مستحب است قبل از اِحرام، به قصد اِحرام غسل کنند، وبهتر است  .۲

بِسْمِ اهللِ وَبِاهللِ. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزًا »صدوق فرموده: مستحب است این دعا هنگام غسل اِحرام خوانده شود: 

هِّرْنِی وَطَهِّرْ لِی قَلْبِی، وَاشْرَحْ لِی صَدْرِی، وَ أَجْرِ عَلی لِسانِی مَحَبَّتَکَ وَأَمْنًا مِنْ کُلِّ خَوْف، وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داء وَسُقْم. اَللّهُمَّ طَ

کَ، صَلَواتُکَ مْرِکَ، وَاالِْتِّباعُ لِسُنَّةِ نَبِیِّوَمِدْحَتَکَ وَ الثَّناءَ عَلَیْکَ، فَإِنَّهُ ال قُوَّةَ لِی إاِلّ بِکَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوامَ دِینِی التَّسْلِیمُ الَِ

 .«عَلَیْهِ وَآلِهِ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی رَزَقَنِی ما أُوارِی بِهِ عَوْرَتِی، وَأُؤَدِّی بِهِ فَرْضِی، وَأَعْبُدُ »سپس جامه های احرام را پوشیده واین دعا را بخواند: 

ذِی قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِی، وَأَرَدْتُهُ فَأَعانَنِی وَقَبِلَنِی، وَلَمْ یَقْطَعْ بِی، وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فِیهِ رَبِّی، وَأَنْتَهِی فِیهِ إِلی ما أَمَرَنِی، اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

خائِیفَسَلَّمَنِی، فَهُوَ حِصْنِی وَکَهْفِی وَحِرْزِی وَظَهْرِی وماَلذِی وَمَلْجَئِیوَمَنْجایَوذُخْرِیوَعُدَّتِی فِی شِدَّتِی وَرَ ». 

لَبَّیْکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ داعِیًا إِلی دارِ السَّالمِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ »از تلبیه واجب بگوید:  و مستحب است بعد

ئُ وَ الْمَعادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَیُفْتَقَرُ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَاللِ وَاالِْکْرامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِ
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کَ یْلنَّعْماءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّإِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا ا

 «.کَشّافَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَرِیمُ لَبَّیْکَ

 :و خوب است این جمالت را نیز بگوید

مَعاً لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ هذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَة إِلَی الْحَجِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ  لَبَّیْکَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ بِحَجَّة وَعُمْرَة

 «.أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَلْبِیَةً تَمامُها وَبَالغُها عَلَیْکَ

 محرّمات اِحرام

ند ازپس از آنکه حاجی مُحرِم شد، بیست و چهار چیز بر او حرام می شود، که عبارت : 

 .(شکار حیوان صحرایی )وحشی .۲

 .جماع کردن با زن، وبوسیدن ونگاه به شهوت وهر نوع لذّت بردن از او .۱

 .عقد کردن زن برای خود یا غیر .۸

 .استمنا .۵

 .استعمال عطریات وبوی خوش .۴

 .پوشیدن پوشش های دوخته برای مردان .9

 .سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد .7

 .نگاه کردن در آیینه .۳

 .پوشیدن کفشی که تمام روی پا را می گیرد .3
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 .(فسوق )اعمّ از دروغ گفتن وفحش دادن یا فخر ومباهات کردن .۲۰

 .(جدال وگفتن ال وَاهلل، وَبلَی وَاهلل )قسم یاد کردن به نام اهلل .۲۲

 .کشتن جانورانی که در بدن ساکن می شوند .۲۱

به جهت زینتانگشتر به دست کردن  .۲۸ . 

 .پوشیدن زیور برای زن .۲۵

 .روغن مالیدن به بدن .۲۴

 .ازاله مو از بدن خود یا غیر چه مُحرِم باشد چه مُحِلّ .۲9

 .پوشانیدن مرد سر خود را، با هرچه که آن را بپوشاند .۲7

 .پوشانیدن صورت برای زنان .۲۳

یّ طریقزیر سایه قرار گرفتن برای مردان، در حال راه رفتن وط .۲3 . 

 .بیرون آوردن خون از بدن .۱۰

 .ناخن گرفتن .۱۲

 .کندن دندان .۱۱

 .کندن درخت یا گیاه از حرم .۱۸

 .(سالح برداشتن )حمل سالح .۱۵

 :مستحبات ورود به حرم

 .غسل کردن .۲
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 .پیاده شدن از وسیله نقلیّه .۱

 :خواندن این دعا .۸

« وَأَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجاالً وَعَلی کُلِّ ضامِر یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ  "نْزَلِ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ: اَللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتابِکَ الْمُ

سامِعاً لِنِدائِکَ،  ،اَللّهُمَّ إِنِّی أَرْجُو أَنْ أَکُونَ مِمَّنْ أَجابَ دَعْوَتَکَ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّة بَعِیدَة وَ مِنْ فَجّ عَمِیق،"فَجّ عَمِیق 

فَّقْتَنِی لَهُ،أَبْتَغِی بِذلِکَ الزُّلْفَةَ وَمُسْتَجِیباً لَکَ، مُطِیعًا الَِمْرِکَ، وَکُلُّ ذلِکَ بِفَضْلِکَ عَلَیَّ وَإِحْسانِکَ إِلَیَّ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی مَا وَ

مَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی، وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْها بِمَنِّکَ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَحَرِّمْ عِنْدَکَ،وَالْقُرْبَةَ إِلَیْکَ، وَ الْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ، وَالْ

 .«بَدَنِی عَلَی النّارِ، وَ آمِنِّی مِنْ عَذابِکَ وَعِقابِکَ، بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

 آداب ورود به مسجد الحرام

نغسل کرد .۲ . 

 .پای برهنه با حالت متانت ووقار قدم برداشتن .۱

 .ورود از باب بنی شیبه که مقابل باب السّالم کنونی می باشد .۸

 :ومستحب است بر در مسجدالحرام ایستاده، بگوید

 اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، بِسْمِ اهللِ»

اهللِ وَرُسُلِهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ هللِ وَماشاءَ اهللُ، اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ وَ آلِهِ، اَلسَّالَمُ عَلی اِبْراهِیمَ وَآلِهِ، وَالسَّالمُ عَلی أَنْبِیاءِوَبِاهللِ وَمِنَ ا

 .«رَبِّ الْعالَمِینَ

 :و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بگوید
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« لّهِ،مِنَ اهللِ وَإِلَی اهللِ وَما شاءَ اهللُ وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اهللِ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَخَیْرُ االَْسْماءِ لِبِسْمِ اهللِ وَبِاهللِ وَ  

النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، اَلسَّالمُ  وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا

دُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْنا وَعَلی عَلی أَنْبِیاءِ اهللِ وَرُسُلِهِ، اَلسَّالمُ عَلی إِبْراهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمانِ، اَلسَّالمُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ، وَالْحَمْ

د، کَماصَلَّیْتَ حِینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَبارِکْ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّعِبادِ اهللِ الصّالِ

مَّد وَآلِ مُحَمَّد عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ، وَعَلی وَبارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلی إِبْراهِیمَ وَآلِ إِبْراهِیمَ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَ

رَبِّ الْعالَمِینَ، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوابَ إِبْراهِیمَ خَلِیلِکَ وَعَلی أَنْبِیائِکَ وَرُسُلِکَ وَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ، وَسَالمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ 

الَّذِی ی طاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ، وَاحْفَظْنِی بِحِفْظِ االِْیمانِ أَبَداً ما أَبْقَیْتَنِی، جَلَّ ثَناءُ وَجْهِکَ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَحْمَتِکَ، وَاسْتَعْمِلْنِی فِ

ی عَبْدُکَ وَزائِرُکَ فِی بَیْتِکَ، وَعَلی کُلِّ مَأْتِیّ جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَزُوّارِهِ، وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَساجِدَهُ،وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یُناجِیهِ.اَللّهُمَّ إِنِّ

اهللُ الَّذِی ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، وَحْدَکَ ال  حَقٌّ لِمَنْ أَتاهُ وَزارَهُ، وَأَنْتَ خَیْرُ مَأْتِیّ وَأَکْرَمُ مَزُور، فَأَسْأَلُکَ یا اهلَلُ یا رَحْمانُ بِأَنَّکَ أَنْتَ

لُکَ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ واحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ، لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ[ لَکَ]کُفُواً أَحَدٌ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُو شَرِیکَ لَکَ، بِأَنَّکَ

تُحْفَتَکَ إِیّایَ بِزِیارَتِی إِیّاکَ أَوَّلَ شَیْء تُعْطِیَنِی  وَعَلی أَهْلِ بَیْتِهِ، یا جَوادُ یا کَرِیمُ یا ماجِدُ یا جَبّارُ یا کَرِیمُ، أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ

 .«فَکاکَ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ

اَللّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ»پس سه مرتبه بگوید:  ». 

 :آنگاه چنین ادامه دهد

« اَللّهُمَّ إِنِّی «. »شَرَّ شَیاطِینِ االِْنْسِ وَالْجِنِّ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِوَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحاَللِ الطَیِّبِ، وَادْرَأْ عَنِّی 

بَلَّغَنِی  وِزْرِی، اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِیأَسْأَلُکَ فِی مَقامِی هذا، فِی أَوَّلِ مَناسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی، وَ أَنْ تَجاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَضَعَ عَنِّی 

بارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ. اَللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ، بَیْتَهُ الْحَرامَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّ هذا بَیْتُکَ الْحَرامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً مُ
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رَحْمَتَکَ، وَأَؤُمُّ طاعَتَکَ، مُطِیعًا الَِمْرِکَ، راضِیاً بِقَدَرِکَ، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ  وَالْبَلَدَ بَلَدُکَ، وَالْبَیْتَ بَیْتُکَ، جِئْتُ أَطْلُبُ

 .«الْخائِفِ لِعُقُوبَتِکَ. اَللّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوابَ رَحْمَتِکَ، وَاسْتَعْمِلْنِی بِطاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ

یدبعد خطاب کند به کعبه و بگو : 

« مِینَاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی عَظَّمَکِ وَشَرَّفَکِ وَکَرَّمَکِ وَجَعَلَکِ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً مُبارَکاً وَهُدیً لِلْعالَ ». 

أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ،»رسید، بگوید: « حجر األسود»ومستحب است وقتی به محاذی   

الشَّیْطانِ، وَعِبادَةِ کُلِّ نِدّ یُدْعی مِنْ نَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاهللِ، وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَبِالالّتِ وَالْعُزّی، وَعِبادَةِ وَأَ

 .«دُونِ اللّهِ

که رسیدی « حجراألسود»برو تا روبروی  امام صادق )علیه السالم( به ابوبصیر فرمود: هنگامی که داخل مسجد شدی جلو

 :متوجّه آن شده، این دعا را بخوان

« ال إِلهَ إالَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ، أَکْبَرُ مِنْ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَما کُنّا لِنَهْتَدِیَ لَواْل أَنْ هَدانَا اهللُ، سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ

یُمِیتُ، وَیُمِیتُ وَیُحْیِی، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، ، وَأَکْبَرُ مِمّا أَخْشی وَأَحْذَرُ، ال إِلهَ إالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُوَلَهُ الْحَمْدُ،یُحْیِیوَخَلْقِهِ

وَبارِکْ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَأَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ وَ بارَکْتَ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، 

نَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. اَللّهُمَّ وَتَرَحَّمْتَ عَلی إِبْراهِیمَ وَآلِ إِبْراهِیمَ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَسَالمٌ عَلی جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِی

و در روایت معتبر وارد است که وقتی نزدیک حجراألسود رسیدی دست «. نِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ، وَأُصَدِّقُ رُسُلَکَ، وَأَتَّبِعُ کِتابَکَإِ

های خود را بلند کن، وحمد وثنای الهی را بجا آور، وصلوات بر پیغمبر بفرست، واز خداوندِ عالَم بخواه که حجّ تو را قبول 

ن حَجَر را بوسیده واستالم نما. واگر بوسیدن ممکن نشد لمس کن، واگر آن هم ممکن نشد اشاره به آن کن، کند، پس از آ

 إِالَّ أَنْ ال إِلهَ ی سُنَّةِ نَبِیِّکَ، أَشْهَدُاَللّهُمَّ أَمانَتِی أَدَّیْتُها وَمِیثاقِی تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوافاةِ، اَللّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتابِکَ وَعَل»وبگو: 
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وَبِالالّتِ وَالْعُزّی، وَعِبادَةِ الشَّیْطانِ،  اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاهللِ، وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ

إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَ فِیما عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ سُبْحَتِی، وَاغْفِرْ لِی  اَللَّهُمَّ«. وَعَبادَةِ کُلِّ نِدّ یُدْعی مِنْ دُونِ اهللِ

 .«وَارْحَمْنِی،اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَواقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ

 مستحبات طواف

ف، با کمال خلوص وتوجّه به خدا، در هر دوری از طواف های هفت گانه، راز و نیازی مستحب است حاجی در حال طوا

 :آهسته و آرام، با حضرت حق داشته باشد، پس عالوه بر اذکاری که دارد، می تواند در هر شوط این ادعیه را بخواند

 دعای اشواط طواف

 اشاره

ی تواند دعاهای وارده را تقسیم کرده و در هر دور طواف برای اینکه طواف کننده در تعداد دورهای طواف شک نکند، م

 .بخشی از آن را به قصد رجاء بخواند، واگر تکرار شد مانعی ندارد

 دعای دور اوّل

« بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّلَهُ  لُکَاَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشی بِه عَلی طَلَلِ الْماءِ،کَما یُمْشی بِه عَلی جَدَدِ االَْرْضِ، وَأَسْأَ

سی مِنْ جانِبِ الطُّورِ، فَاسْتَجَبْتَ عَرْشُکَ، وَأَسْأَلُکَ بِاِسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدامُ مَالئِکَتِکَ،وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ مُو
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مْتَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّد صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأَخَّرَ، وَأَتْمَ لَهُ، وَأَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ، وَأَسْأَلُکَ

و حاجات خود را می خواهی« عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ، أَنْ تَرْزُقَنِی خَیْرَ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ . 

 دعای دور دوم

« إِلَیْکَ فَقِیرٌ، وَإِنِّی خائِفٌ مُسْتَجِیرٌ، فاَل تُغَیِّرْ جِسْمِی واَل تُبَدِّلِ اسْمِی اَللّهُمَّ إِنِّی ». 

 ،رَمُ حَرَمُکَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُکَسپس می گویی:سائِلُکَ فَقِیرُکَ مِسْکِینُکَ بِبابِکَ، فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّةِ. اَللّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ، وَالْحَ

مِنِینَ مِنَ النّارِ، یا جَوادُ یا کَرِیمُوَهذا مَقامُ الْعائِذِ الْمُسْتَجِیرِ بِکَ مِنَ النّارِ، فَأَعْتِقْنِی وَ والِدَیَّ وَ أَهْلِی وَوُلْدِی وَإِخْوانِیَ الْمُؤْ ». 

 دعای دور سوم

« کَ مِنَ النّارِ، وَعافِنِی مِنَ السُّقْمِ، وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَاللِ، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ اَللّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ، وَأَجِرْنِی بِرَحْمَتِ

فَضاعِفْهُ لِی، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی،  نَّ عَمَلِی ضَعِیفٌفَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، یا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، وَالْجُودِ وَالْکَرَمِ، اِ

 .«إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 دعای دور چهارم

« فِیَةِ عَلَیَّلْعَافِیَةِ، وَالْمُتَفَضِّلُ بِالْعایا اهلَلُ یا وَلِیَّ الْعافِیَةِ، وَخالِقَ الْعافِیَةِ، وَرازِقَ الْعافِیَةِ، وَالْمُنْعِمَ بِالْعافِیَةِ، وَ الْمَنَّانَ بِا  

عافِیَةَ، وَ دَوَامَ الْعَافِیَةِ، وَتَمامَ وَعَلی جَمِیعِ خَلْقِکَ، یا رَحْمانَ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ وَرَحِیمَهُما، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْزُقْنا الْ

مَ الرّاحِمِینَالْعافِیَةِ، وَشُکْرَ الْعافِیَةِ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، یا أَرْحَ ». 
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 دعای دور پنجم

« اماً. اَللّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیارَ خَلْقِکَ، وَجَنِّبْهُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَعَظَّمَکِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً نَبِیّاً، وَجَعَلَ عَلِیّاً إِم

 .«شِرارَ خَلْقِکَ

آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی االْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ رَبَّنا "آنگاه می گویی:  ". 

 دعای دور ششم

« للّهُمَّ اِنَّ عَمَلِی وْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِیَةُ. اَاَللّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ، وَ هذا مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ. اَللّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّ

 .«ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لِی، وَاغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلی خَلْقِکَ، أَسْتَجِیرُ بِاهللِ مِنَ النّارِ

 دعای دور هفتم

« واجٌ مِنْ رَحْمَة، وَ أَفْواجٌ مِنْ مَغْفِرَة، یا مَنِ اسْتَجابَ الَِبْغَضِ اَللّهُمَّ إِنَّ عِنْدِی أَفْواجاً مِنْ ذُنُوب، وَ أَفْواجاً مِنْ خَطایا وَعِنْدَکَ أَفْ

سپس حاجاتت را بخواه و آنگاه بگو«. خَلْقِهِ إِلَیْهِ إِذْ قالَ أَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اِسْتَجِبْ لِی : 

« اَللّهُمَّ أَعْتِقْ »و هنگامی که مقابل مقام حضرت ابراهیم رسیدی، بگو:«. تَنِیاَللّهُمَّ قَنِّعْنِی بِما رَزَقْتَنِی، وَبارِکْ لِی فِیما آتَیْ

وامام سجّاد «. رَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِْنْسِرَقَبَتِی مِنَ النّارِ، وَوَسِّعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَاللِ، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّفَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَشَ

لسالم( هنگام طواف، به ناودان نگاه می کرد، و عرضه می داشت)علیه ا : 

« لَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَاللِ، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ اَللّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ، وَأَجِرْنِی بِرَحْمَتِکَ مِنَ النّارِ، وَعافِنِی مِنَ السُّقْمِ، وَأَوْسِعْ عَ

وَاالِْنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَسَقَةِ الْجِنِّ ». 



 

771 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 مستحبات نماز طواف

را  "قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ  "ودر رکعت دوّم سوره « توحید»در نماز طواف مستحب است بعد از حمد، در رکعت اوّل سوره 

وآل محمّد بفرستد، واز خداوند عالم طلب قبول نماید، بخواند، وپس از نماز، حمد وثنای الهی را بجا آورده وصلوات بر محمّد 

لِّها، حَتّی یَنْتَهِیَ الْحَمْدُ إِلی ما اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی، وَال تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی، اَلْحَمْدُ لِلّهِ بِمَحامِدِهِ کُلِّها عَلی نَعْمائِهِ کُ»وبگوید: 

و در روایت دیگر چنین آمده است: «. هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ، وَتَقَبَّلْ مِنِّی، وَطَهِّرْ قَلْبِی، وَزَکِّ عَمَلِییُحِبُّ رَبِّی وَیَرْضی. اَللّ

عَدّی حُدُودَکَ، وَاجْعَلْنِی مِمَّنْ  أَتَاَللّهُمَّ ارْحَمْنِی بِطَواعِیَتِی إِیّاکَ، وَطَواعِیَتِی رَسُولِکَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ. اَللّهُمَّ جَنِّبْنِی أَنْ»

 .«یُحِبُّکَ وَیُحِبُّ رَسُولَکَ وَمَالئِکَتَکَ وَعِبادَکَ الصّالِحِینَ

سَجَدَ »و در بعضی از روایات است که حضرت صادق )علیه السالم( بعد از نماز طواف به سجده رفته و چنین می گفت: 

تِی بِیَدِکَ، الّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، ااَلَْوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْء، وَاالْخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْء، وَها أَنَا ذا بَیْنَ یَدَیْکَ ناصِیَوَجْهِی لَکَ تَعَبُّداً وَرِقّاً، الإِلهَ إِ

د از و بع«. فْسِی، واَل یَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَفَاغْفِرْ لِی، إِنَّهُ ال یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ، فَاغْفِرْ لِی، فَإِنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبِی عَلی نَ

 .سجده، روی مبارک آن حضرت از گریه چنان بود که گویا در آب فرو رفته باشد

 مستحبّات سعی

مستحب است پس از خواندن نماز طواف وپیش از سعی، مقداری از آب زمزم بیاشامد و به سر و پشت و شکم خود بریزد و 

پس از آن نزدیک حجراألسود بیاید، ومستحب است از «. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً واسِعاً، وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داء وَسُقْم»بگوید:

دری که روبروی حجراألسود است به سوی صفا متوجه شود، و با آرامش دل وبدن باالی صفا رفته، وبه خانه کعبه نظر کند، 
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ه حجراألسود در آن است رو نماید، وحمد وثنای الهی را بجا آورد، ونعمت های الهی را به خاطر بیاورد، آنگاه و به رکنی ک

هفت مرتبه« اهلَلُ أَکْبَرُ»این ذکر را بگوید:  . 

« لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یُحْیِی  ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ»هفت مرتبه. « ال إِلهَ إِالَّ اهللُ»هفت مرتبه. « اَلْحَمْدُ لِلّهِ

)سه مرتبه(.پس صلوات بر محمّد وآل محمّد بفرستد، وسه « وَیُمِیتُ، وَهُوَ حَیٌّ ال یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

ی ما أَبْالنا، وَالْحَمْدُاهلَلُ أَکْبَرُ عَلی ما هَدانا، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَل»مرتبه بگوید:   

 .«لِلّهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْحَیِّ الدّائِمِ

 :پس سه مرتبه بگوید

« وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ لَهُ الدِّینَ، أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ال نَعْبُدُ إِالّ إِیّاهُ، مُخْلِصِینَ ». 

 :پس سه مرتبه بگوید

 .«اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعافِیَةَ وَالْیَقِینَ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ»

 :و سه مرتبه بگوید

 .«اَللّهُمَّ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی االْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ»

 :پس بگوید

« صد مرتبه« سُبْحانَ اهللِ»صد مرتبه. « اَلْحَمْدُ لِلّهِ»صد مرتبه. « ال إِلهَ إِالَّ اهللُ»صد مرتبه. « اهلَلُ أَکْبَرُ . 

وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ. اَللّهُمَّ بارِکْ لِی  ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ االَْحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْکُ»پس بگوید:

نِی فِی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ ال ظِلَّ إاِلّ فِی الْمَوْتِ وَفِیما بَعْدَ الْمَوتِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ. اَللّهُمَّ أَظِلَّ

 .«ظِلُّکَ
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ردن دین و نفس و اهل و مال خود به خداوند عالم است، تکرار کند، بگویدو بسیار دعای بعد را که سپ : 

« عَلی کِتَابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ، وَتَوَفَّنِی اَسْتَوْدِعُ اهللَ الرَّحْمنَ الرَّحِیمَ الَّذِی ال تَضِیعُ وَدائِعُهُ دِینِی وَنَفْسِی وَأَهْلِی. اَللّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی 

سه مرتبه بگوید« اهلَلُ أَکْبَرُ»پس «. ، وَاَعِذْنِی مِنَ الْفِتْنَةِعَلی مِلَّتِهِ . 

بعد دعای سابق را دو مرتبه تکرار کند، آنگاه یک بار دیگر تکبیر ودعا را بخواند، واگر تمام این عمل رانتواند انجام دهد هر 

بخواند قدر که می تواند بخواند. و مستحب است که رو به کعبه نماید، واین دعا را : 

« ورُ الرَّحِیمُ. اَللّهُمَّ افْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْب أَذْنَبْتُهُ قَطُّ، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ، فَإِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُ

إِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذابِی، وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلی رَحْمَتِکَ، فَیا مَنْ أَنَا مُحْتاجٌ إِلی فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِی، وَ

مْنِی، أَصْبَحْتُ أَتَّقِی عَدْلَکَ، وَال ی، وَلَمْ تَظْلِرَحْمَتِهِ اِرْحَمْنِی. اَللّهُمَّ ال تَفْعَلْ بِی ما أَنَا أَهْلُهُ، فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی ما أَنَا اهْلُهُ تُعَذِّبْنِ

 .«أَخافُ جَوْرَکَ، فَیا مَنْ هُوَ عَدْلٌ ال یَجُورُ اِرْحَمْنِی

یا مَنْ ال یَخِیبُ سائِلُهُ، واَل یَنْفَدُ نائِلُهُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَعِذْنِی مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِکَ»پس بگوید:  ». 

شریف وارد شده است: ایستادن بر صفا را طول دهد، وهنگامی که از صفا پایین می آید رو به خانه کعبه کند و و در حدیث 

فِی ظِلِّ عَرْشِکَ . اَللّهُمَّ اَظِلَّنِی اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَغُرْبَتِهِ وَوَحْشَتِهِ وَظُلْمَتِهِ وَضِیقِهِ وَضَنْکِهِ»بگوید: 

 .«یَوْمَ ال ظِلَّ إِالّ ظِلُّکَ

 :سپس می گویی

« لْعَفْوَ اَلْعَفْوَ، یَا جَوادُ یَاکَرِیمُ یَا قَرِیبُ، یَا یا رَبَّ الْعَفْوِ، یا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ، یا مَنْ هُوَ أَوْلی بِالْعَفْوِ،یامَنْ یُثِیبُ عَلَی الْعَفْوِ، اَلْعَفْوَ اَ

و مستحب است پیاده سعی نماید، و از صفا تا مناره میانه، راه رود، «. ، اُرْدُدْ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ، وَاسْتَعْمِلْنِی بِطاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَبَعِیدُ

واز آنجا تا جایی که محل بازار عطاران بوده است )این فاصله با چراغ سبز مشخص شده(، )هَرْوَلَه کند(، و اگر سوار باشد این 
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اصله را کمی تند نماید، و از برای زنها هَرْوَلَه نیست، و مستحب است در هنگامی که به این محل می رسد، بگویدف : 

« الَْعَزُّ االَْکْرَمُ، وَاهْدِنِی عْلَمُ، إِنَّکَ أَنْتَ ابِسْمِ اهللِ وَاهللُ أَکْبَرُ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اَللّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمّا تَ

حَوْلِیلِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ. اَللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لِی، وَتَقَبَّلْ مِنِّی. اَللّهُمَّ لَکَ سَعْیِی، وَبِکَ   

 .«وَقُوَّتِی، تَقَبَّلْ عَمَلِی، یا مَنْ یَقْبَلُ عَمَلَ الْمُتَّقِینَ

گذشتی بگوو چون از این قسمت  : 

« أَنْتَ یا ذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْکَرَمِ وَالنَّعْماءِ وَالْجُودِ، اِغْفِرْ لِی ذُنُوبِی، إِنَّهُ ال یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالّ ». 

ی که و هنگامی که به مروه رسید باالی آن برود، وبجا آورد آنچه را که در صفا بجا آورد، وبخواند دعاهای آنجا را به ترتیب

 :ذکر شد. وپس از آن بگوید

« و «. بَّ الْعَفْوِ، اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَیا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ، یا مَنْ یُحِبُّ الْعَفْوَ، یا مَنْ یُعْطِی عَلَی الْعَفْوِ، یا مَنْ یَعْفُو عَلَی الْعَفْوِ، یارَ

دارد، ودر حال سعی دعا بسیار کند، وبخواند این دعا را مستحب است در گریه کردن بکوشد و خود را به گریه وا : 

 .«اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ عَلی کُلِّ حَال، وَصِدْقَ النِّیَّةِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ»

 آداب تقصیر عمره

ا به نیّت تقصیر کوتاه کند، وبهتر آن است واجب است پس از اتمام دور سعی بین صفا و مروه، قسمتی از مو یا ناخن خود ر

که اکتفا به گرفتن ناخن نکند بلکه از موی خود هم قدری کوتاه کند، که موافق احتیاط است، وتراشیدن سر در تقصیر عمره 

لِّ شَعْرَة نُوراً یَوْمَ اَللّهُمَّ أَعْطِنِی بِکُ»تمتع کفایت نمی کند، بلکه حرام می باشد.و هنگام تقصیر مناسب است این دعا را بخواند:

 .«الْقِیامَةِ
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 اقسام حج

 :حجّ بر سه قسم است

۲. « میل )یعنی شانزده فرسخ( از مکّه دور باشند، وحجّ تمتع همراه عمره تمتع  ۵۳وآن وظیفه کسانی است که « حجّ تمتّع

 .است

۱. « است و در حجّ إفراد واجب نیستکه عین حجّ تمتع است با این فرق که در حجّ تمتّع قربانی واجب « حجّ افراد . 

۸. « مانند حجّ افراد است با این تفاوت که در حجّ قِران، همراه آوردن قربانی الزم است. تفصیل مسائل اقسام « حجّ قِران

 .حجّ را در مناسک مطالعه کنید

 واجبات حجّ تمتع

عمل است ۲۸واجبات حجّ تمتّع  : 

 .احرام بستن در مکّه .۲

 .وقوف در عرفات .۱

 .وقوف در مشعرالحرام .۸

 .زدن سنگ بر جمره عقبه در روز عید .۵

 .قربانی در منا .۴

 .تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منا .9
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 .طواف زیارت در مکّه .7

 .دو رکعت نماز طواف .۳

 .سعی بین صفا ومروه .3

 .طواف نساء .۲۰

 .دو رکعت نماز طواف نساء .۲۲

دهم )ودر بعضی موارد شب سیزدهمماندن در منا شب یازدهم ودواز .۲۱ ). 

 .رمی جمرات در روز یازدهم ودوازدهم .۲۸

 :ودعاهای وارده ضمن این اعمال از قرار زیر می باشد

 مستحبات إحرام حجّ تا وقوف به عرفات

 اموری که در احرام عمره مستحب بود در احرام حجّ نیز مستحب است، وپس از این که شخص احرام بست واز مکه بیرون

مشرِف شد، به آواز بلند تلبیه« أَبْطَح»آمد، همین که بر   

 :گوید، وچون متوجّه منا شود بگوید

 .«اَللّهُمَّ إِیّاکَ أَرْجُو وَإِیّاکَ أَدْعُو، فَبَلِّغْنِی أَمَلِی، وَأَصْلِحْ لِی عَمَلِی»

ون به منا رسید بگویدو با وقار و دل آرام، و در حال گفتن سبحان اهلل و ذکر حق تعالی حرکت کند، وچ : 

 .«اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَقْدَمَنِیها صالِحاً فِی عافِیَة وَبَلَّغَنِی هذَا الْمَکانَ»

 :پس بگوید
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« أَوْلِیائِکَ، فَإِنَّما أَنَا عَبْدُکَ  عَلی اَللّهُمَّ هذِهِ مِنًی وَهِیَ مِمّا مَنَنْتَ بِهِ مِنَ الْمَناسِکِ، فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ فِیها بِما مَنَنْتَ بِهِ

 .«وَفِی قَبْضَتِکَ

ومستحب است شب عرفه را در منا بوده، وبه اطاعت الهی مشغول باشد، وبهتر آن است که عبادات وخصوصاً نمازها را در 

روانه شود، واگر  مسجد خَیفْ بجا آورد، وچون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب نماز بخواند، پس به سوی عرفات

خواسته باشد بعد از طلوع صبح برود مانعی ندارد، ولی سنّت آن است که تا آفتاب طلوع نکرده از وادی مُحَسَّر رد نشود، 

اَللّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ، وَإِیّاکَ »وروانه شدن پیش از صبح مکروه است، وچون به عرفات متوجّه شود، این دعا را بخواند:

باهِی بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ ، وَوَجْهَکَ أَرَدْتُ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُبارِکَ لِی فِی رِحْلَتِی، وَأَنْ تَقْضِیَ لِی حاجَتِی، وَأَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تُاعْتَمَدْتُ

 .«أَفْضَلُ مِنِّی

 مستحبات واعمال شب عرفه

مانند روز عرفه است، و مستحب است که در آن شب نهم ذی حجه که شب عرفه است در فضیلت و احیا و دعا وعبادت 

 .شب این دعاها خوانده شود

 دعای شب عرفه

« النِّعَمِ عَلَی الْعِبادِ،یا کَرِیمَ اَللّهُمَّ یا شاهِدَ کُلِّ نَجْوی، وَمَوْضِعَ کُلِّ شَکْوی، وَعالِمَ کُلِّ خَفِیَّة، وَمُنْتَهی کُلِّ حاجَة، یا مُبْتَدِئاً بِ

مٌ ذاتُ ارْتِتاج، یا حَسَنَ التَّجاوُزِ، یا جَوادُ، یا مَنْ ال یُوارِی مِنْهُ لَیْلٌ داج، واَل بَحْرٌ عَجّاجٌ، وَال سَماءٌ ذاتُ أَبْراج، وَال ظُلَ الْعَفْوِ، یا

فَجَعَلْتَهُ دَکّاً وَخَرَّ مُوسی صَعِقاً، وَبِاسْمِکَ الَّذِی  مَنِ الظُّلْمَةُ عِنْدَهُ ضِیاءٌ،أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ، الَّذِی تَجَلَّیْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ،
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الْمَکْتُوبِ الطّاهِرِ الَّذِی إِذا رَفَعْتَ بِهِ السَّماواتِ باِل عَمَد، وَسَطَحْتَ بِهِ االَْرْضَ عَلی وَجْهِ ماء جَمَد، وَبِاسْمِکَ الْمَخْزُونِ الْمَکْنُونِ 

، یُضِیْءُ مِنْهُ ئِلْتَ بِهِ أَعْطَیْتَ، وَبِاسْمِکَ السُّبُّوحِ الْقُدُّوسِ الْبُرْهانِ الَّذِی هُوَ نُورٌ عَلی کُلِّ نُور، وَنُورٌ مِنْ نُوردُعِیتَ بِهِ اَجَبْتَ، وَإِذا سُ

، وَبِاسْمِکَ الَّذِی تَرْتَعِدُ مِنْهُ فَرائِصُ مَالئِکَتِکَ، کُلُّ نُور، إِذا بَلَغَ االَْرْضَ انْشَقَّتْ، وَإِذا بَلَغَ السَّماواتِ فُتِحَتْ، وَإِذا بَلَغَ الْعَرْشَ اهْتَزَّ

یعِ االَْنْبِیاءِ وَجَمِیعِ الْمَالئِکَةِ، وَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ جَبْرَئِیلَ وَمِیکائِیلَ وَاِسْرافِیلَ، وَبِحَقِّ مُحَمَّد الْمُصْطَفی صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَعَلی جَمِ

سی، شی بِهِ الْخِْضرُ عَلی طَلَلِ الْماءِ کَما مَشی بِهِ عَلی جَدَدِ االَْرْضِ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی فَلَقْتَ بِهِ الْبَحْرَ لِمُووَبِاالِْسْمِ الَّذِی مَ

وَاَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ،  وَأَغْرَقْتَ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ، وَأَنْجَیْتَ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرانَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ االَْیْمَنِ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ

بْرَصَ بِإِذْنِکَ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ وَبِاسْمِکَ الَّذِی بِهِ أَحْیا عِیسَی بْنُ مَرْیمَ الْمَوْتی، وَتَکَلَّمَ فِی المَهْدِ صَبِیّاً، وَأَبْرَءَ االَْکْمَهَ وَاالَْ

یکائِیلُ وَأِسْرافِیلُ، وَحَبِیبُکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَمَالئِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ، وَأَنْبِیاؤُکَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِکَ وَجَبْرَئِیلُ وَمِ

بَ مُغاضِبِاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ ذْ ذَهَالْمُرسَلُونَ، وَعِبادُکَ الصّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ وَاالَْرَضِینَ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ ذُوالنُّونِ إِ

لَهُ وَنَجَّیْتَهُ مِنَ الْغَمِّ، وَکَذلِکَ  تَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ، فَاسْتَجَبْتَ

دَعاکَ بِهِ داوُدُ وَخَرَّ لَکَ ساجِداً، فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبَهُ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعَتْکَ بِهِ آسِیَةُ امْرَاَةُ  تُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ، وَبِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی

ظّالِمِینَ، فَاسْتَجَبْتَ لَها دُعاءَها، لْقَوْمِ الفِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ ا

حْمَةً مِنْ عِنْدِکَ وَذِکْری لِلْعابِدِینَ، وَبِاسْمِکَ وَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ أَیُّوبُ إِذْحَلَّ بِهِ الْبَالءُ، فَعافَیْتَهُ وَآتَیْتَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَ

بْتَ لَهُ رَدَدْتَ عَلَیْهِ بَصَرَهُ وَقُرَّةَ عَیْنِهِ یُوسُفَ، وَجَمَعْتَ شَمْلَهُ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ سُلَیمانُ، فَوَهَالَّذِی دَعاکَ بِهِ یَعْقُوبُ، فَ

 "مَّد صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَآلِه، إِذْ قالَ تَعالی: مُلْکاً ال یَنْبَغِی الَِحَد مِنْ بَعْدِهِ، إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی سَخَّرْتَ بِهِ الْبُراقَ لِمُحَ

سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کُنّا لَهُ  "، وَقَوْلُهُ: "سُبْحانَ الَّذِی اَسْری بِعَبْدِهِ لَیاْلً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ االَْقْصی 

 ، وَبِاسْمِکَ الَّذِی تَنَزَّلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ عَلی مُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَباِسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ"نُقَلِبُونَ مُقْرِنِینَ وَاِنّا إِلی رَبِّنا لَم
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د خاتَمِ النَّبِیِّینَ، وَبِحَقِّ اِبراهِیمَ وَبِحَقِّ فَصْلِکَ آدَمُ، فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبَهُ وَاَسْکَنْتَهُ جَنَّتَکَ، وأَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، وَبِحَقِّ مُحَمَّ

وَما أَحْصی، وَبِحَقِّ االِْسْمِ الَّذِی  یَوْمَ الْقَضاءِ، وَبِحَقِّ الْمَوازِینِ إِذا نُصِبَتْ، وَ الصُّحُفِ إِذا نُشِرَتْ، وَبِحَقِّ الْقَلَمِ وَما جَری وَاللَّوْحِ

وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ،  الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِکَ الْخَلْقَ وَالدُّنْیا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِأَلْفَیْ عام، وَأَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ کَتَبْتَهُ عَلی سُرادِقِ

کَ، ال مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَال نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَال عَبْدٌ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،وأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَخْزُونِ فِی خَزائِنِکَ الَّذِی خَلْقِ

هارُ، وَبِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثانِی وَالْقُرْآنِ مُصْطَفیً، وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی شَقَقْتَ بِهِ الْبِحارَ، وَقامَتْ بِهِ الْجِبالُ، وَاخْتَلَفَ بِهِ اللَّیْلُ وَالنَّ

،وَبِحَقِّ «حا میم عین سین قاف»وَ« کاف ها یا عین صاد»وَ « یا سِینِ»وَ « طا ها»الْکِرامِ الْکاتِبِینَ، وَبِحَقِّ  الْعَظِیمِ، وَبِحَقِّ

راهِیّاً.اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِوَبِههِیّاًوَشَتَوْراةِ مُوسی، وَإِنْجِیلِ عِیسی، وَزَبُورِ داوُدَ، وَفُرْقانِ مُحَمَّد، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَعَلی جَمِیعِ الرُّسُ

مِکَ الَّذِی عَلَّمْتَهُ مَلَکَ الْمَوْتِ بِحَقِّ تِلْکَ الْمُناجاةِ الَّتِی کانَتْ بَیْنَکَ وَبَیْنَ مُوسَی بنِ عِمْرانَ فَوْقَ جَبَلِ طُورِ سَیْناءَ،وأَسْأَلُکَ بِاسْ

یا نارُ کُونِی بَرْداً  "ی کُتِبَ عَلی وَرَقِ الزَّیْتُونِ، فَخَضَعَتِ النِّیرانُ لِتِلْکَ الوَرَقَةِ، فَقُلْتَ: لِقَبْضِ االَْرْواحِ، وأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِ

یا مَنْ بِه ِیُسْتَغاثُ  نائِلٌ،، وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی کَتَبْتَهُ عَلی سُرادِقِ الْمَجْدِ وَالْکَرامَةِ، یامَنْ الیُحْفِیهِ سائِلٌ واَل یَنْقُصُهُ "وَسَالماً 

مِ، وَجَدِّکَ االَْعْلی، وَکَلِماتِکَ التّامّاتِ وَإِلَیْهِ یُلْجَاُ،أَسْأَلُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ، وَمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ، وَبِاسْمِکَ االَْعْظَ

ماءِ وَما أَظَلَّتْ، وَاالَْرْضِ وَما أَقَلَّتْ، وَالشَّیاطِینِ وَما اَضَلَّتْ، وَالْبِحارِ وَما جَرَتْ، وَبحَقِّ کُلِّ الْعُلی. اَللّهُمَّ رَبَّ الرِّیاحِ وَما ذَرَتْ، وَالسَّ

یْلِ وَالنَّهارِ ال یَفْتُرُونَ، وَبِحَقِّ کَ بِاللَّحَقّ هُوَ عَلَیْکَ حَقٌّ، وَبِحَقِّ الْمَالئِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَالرَّوْحانِیِّینَ وَالْکَرُّوبِیِّینَ وَالْمُسَبِّحِینَ لَ

أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هذِهِ االَْسْماءِ وَبِهذِهِ  اِبْراهِیمَ خَلِیلِکَ، وَبِحَقِّ کُلِّ وَلِیّ یُنادِیکَ بَیْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ، وَتَسْتَجِیبُ لَهُ دُعاءَهُ یا مُجِیبُ،

ی کُلِّشَیْء قَدِیرٌ، نا وَما اَخَّرْنا وَما أَسْرَرْنا وَما أَعْلَنّا وَما أَبْدَیْنا وَما أَخْفَیْنا وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّا، إِنَّکَ عَلالدَّعَواتِ أَنْ تَغْفِرَ لَنا ما قَدَّمْ

یف، یا ناصِرَ کُلِّ مَظْلُوم، یا رازِقَ کُلِّ بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، یا حافِظَ کُلِّ غَرِیب، یا مُونِسَ کُلِّ وَحِید، یا قُوَّةَ کُلِّ ضَعِ

غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ، یا مَحْرُوم، یا مُونِسَ کُلِّ مُسْتَوْحِش، یا صاحِبَ کُلِّ مُسافِر، یا عِمادَ کُلِّ حاضِر، یا غافِرَ کُلِّ ذَنْب وَخَطِیئَة، یا 
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بِینَ، یا فارِجَ هَمِّ الْمَهْمُومِینَ،یا بَدِیعَ السَّماواتِ وَاالَْرَضِینَ، یا مُنْتَهی غایَةِ الطّالِبِینَ، صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ، یا کاشِفَ کَرْبِ الْمَکْرُو

أَکْرَمَ االَْکْرَمِینَ، یا االَْجْوَدِینَ، یا  یا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، یا رَبَّ الْعالَمِینَ، یا دَیّانَ یَوْمِ الدِّینِ، یا أَجْوَدَ

مَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ، وَاغْفِرْ أَسْمَعَ السّامِعِینَ، یا أَبْصَرَ النّاظِرِینَ، یا أَقْدَرَ الْقادِرِینَ، اِغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَ

 الذُّنُوبَ الَّتِی قَمَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَهْتِکُ الْعِصَمَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعاءَ، وَاغْفِرْ لیَِلِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُورِثُ السَّ

الَّتِی تَجْلِبُ الشَّقاءَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُظْلِمُ تَحْبِسُ قَطْرَ السَّماءِ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَناءَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ 

اَهللُ، وَاحْمِلْ عَنِّی کُلَّ تَبِعَة الَِحَد مِنْ الْهَواءَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَکْشِفُ الْغِطاءَ، وَاغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی ال یَغْفِرُها غَیْرُکَ یا 

 أَرْجُوَ غَیْرَکَ. اَللّهُمَّ ، وَاجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَیُسْراً، وَأَنْزِلْ یَقِینَکَ فِی صَدْرِی، وَرَجاءَکَ فِی قَلبِْی، حَتّی الخَلْقِکَ

خَلْفِی وَعَنْ یَمِینِی وَعَنْ شِمالِی وَمِنْ فَوْقِی وَمِنْ احْفَظْنِی، وَعافِنِی فِی مَقامِی، وَاصْحَبْنِی فِی لَیْلِی وَنَهارِی وَمِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَمِنْ 

ل، واَل تَکِلْنِی إِلی نَفْسِی فِی االُْمُورِ، تَحْتِی، وَیَسِّرْ لِیَ السَّبِیلَ، وَأَحْسِنْ لِیَ التَّیْسِیرَ، واَل تَخْذُلْنِی فِی الْعَسِیرِ، وَاهْدِنِی یا خَیْرَ دَلِی

ارْزُقْنِی مِنْ ، وَاقْلِبْنِی إِلی أَهْلِی بِالْفَالِح وَالنَّجاحِ مَحْبُوراً فِی الْعاجِلِ وَاالْجِلِ، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ، وَوَلَقِّنِی کُلَّ سُرُور

رِکَ، وَاقْلِبْنِی إِذا تَوَفَّیْتَنِی إِلی جَنَّتِکَ فَضْلِکَ، وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ طَیِّباتِ رِزْقِکَ، وَاسْتَعْمِلْنِی فِی طاعَتِکَ، وَأَجِرْنِی مِنْ عَذابِکَ وَنا

وَمِنْ نُزُولِ عَذابِکَ، وَأَعُوذُ بِکَ بِرَحْمَتِکَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِکَ، وَمِنْ تَحْوِیلِ عافِیَتِکَ، وَمِنْ حُلُولِ نَقِمَتِکَ، 

لْمُنْزَلِ. قاءِ، وَمِنْ سُوءِ الْقَضاءِ وَشَماتَةِ االَْعْداءِ، وَمِنْ شَرِّ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ، وَمِنْ شَرِّ ما فِی الْکِتابِ امِنْ جَهْدِ الْبَالءِ، وَدَرَکِ الشَّ

نِی حَیاةً طَیِّبَةً، وَتَوَفَّنِی وَفاةً طَیِّبَةً اَللّهُمَّ ال تَجْعَلْنِی مِنَ االَْشْرارِ، واَل مِنْ أَصْحابِ النّارِ، وَال تَحْرِمْنِی صُحْبَةَ االَْخْیارِ، وَأَحْیِ

الْحَمْدُ عَلی حُسْنِ بَالئِکَ وَصُنْعِکَ، وَلَکَ تُلْحِقُنِی بِاالَْبْرارِ، وَارْزُقْنِی مُرافَقَةَ االَْنْبِیاءِ فِی مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِیک مُقْتَدِر. اَللّهُمَّ لَکَ 

عَلی حُسْنِ بَالئِکَ، وَاتِّباعِ السُنَّةِ، یا رَبِّکَما هَدَیْتَهُمْ لِدِینِکَ، وَعَلَّمْتَهُمْ کِتابَکَ، فَاهْدِنا وَعَلِّمْنا، وَلَکَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ عَلَی االِْسْالمِ، 

هَدَیْتَنِی فَأَحْسَنْتَ هِدایَتِی، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی وَصُنْعِکَ عِنْدِی خاصَّةً، کَما خَلَقْتَنِی فَأَحْسَنْتَ خَلْقِی، وَعَلَّمْتَنِی فَأَحْسَنْتَ تَعْلِیمِی، وَ
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سْتَهُ، وَکَمْ مِنْ هَمّ یا سَیِّدِی قَدْ إِنْعامِکَ عَلَیَّ قَدِیماً وَحَدِیثاً، فَکَمْ مِنْ کَرْب یا سَیِّدِی قَدْ فَرَّجْتَهُ، وَکَمْ مِنْ غَمّ یا سَیِّدِی قَدْ نَفَّ

 یا سَیِّدِی قَدْ صَرَفْتَهُ، وَکَمْ مِنْ عَیْب یا سَیِّدِی قَدْ سَتَرْتَهُ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی کُلِّ حال فِی کُلِّ مَثْویً کَشَفْتَهُ، وَکَمْ مِنْ بَالء

یَوْمِ، مِنْ خَیْر تَقْسِمُهُ، أَوْ ا الْوَزَمان، وَمُنْقَلَب وَمَقام، وَعَلی هذِهِ الْحالِ وَکُلِّ حال. اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَفْضَلِ عِبادِکَ نَصِیباً فِی هذَ

بِسُها، فَإِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ، ضُرّ تَکْشِفُهُ، أَوْ سُوء تَصْرِفُهُ، أَوْ بَالء تَدْفَعُهُ، أَوْ خَیْر تَسُوقُهُ، أَوْ رَحْمَة تَنْشُرُها، أَو عافِیَة تُلْ

 تَ الْواحِدُ الْکَرِیمُ الْمُعْطِی الَّذِی ال یُرَدُّ سائِلُهُ، واَل یُخَیَّبُ آمِلُهُ، واَل یَنْقُصُ نائِلُهُ، واَل یَنْفَدُوَبِیَدِکَ خَزائِنُ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ، وَأَنْ

الْواسِعَةِ، اِنَّ عَطاءَکَ لَمْ یَکُنْ  تِکَما عِنْدَهُ، بَلْ یَزْدادُ کَثْرَةً وَطِیباً وَعَطاءً وَجُوداً، وَارْزُقْنِی مِنْ خَزائِنِکَ الَّتِی ال تَفْنی، وَمِنْ رَحْمَ

 .«مَحْظُوراً، وَأَنْتَ عَلی کُلِّشَیْء قَدِیرٌ، بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

ونیز این دعا را که جمعی از بزرگان علما آن را، از جمله اعمال شب و روز جمعه وعرفه ذکر کرده اند بخواند. دعا به نقل 

زَتِهِ، اَللّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَتَهَیَّأَ وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفادَة إِلی مَخْلُوق، رَجاءَ رِفْدِهِ وَطَلَبَ نائِلِهِ وَجائِ»باح این است: مرحوم کفعمی در مص

دُعائِی، یا مَنْ ال یَخِیبُ عَلَیْهِ سائِلٌ وَال  فَإِلَیْکَ یارَبِّ تَعْبِیَتِی وَاسْتِعْدادی، رَجاءَ عَفْوِکَ، وَطَلَبَ نائِلِکَ وَجائِزَتِکَ، فَال تُخَیِّبْ

قِرّاً عَلی نَفْسِی بِاالِْساءَةِ وَالظُّلْمِ، یَنْقُصُهُ نائِلٌ، فَإِنِّی لَمْ آتِکَ ثِقَةً بِعَمَل صالِح عَمِلْتُهُ، وَال لِوِفادَة إِلی مَخْلُوق رَجَوْتُهُ، أَتَیْتُکَ مُ

مْ عَلی ی وَال عُذْرَ، أَتَیْتُکَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِکَ، الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخاطِئِینَ، فَلَمْ یَمْنَعْکَ طُولُ عُکُوفِهِمُعْتَرِفاً بِأَنْ ال حُجَّةَ لِ

ظِیمُ یا عَظِیمُ، ال یَرُدُّ غَضَبَکَ إاِلّ عَظِیمِ الْجُرْمِ، أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالرَّحْمَةِ، فَیا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ وَعَفْوُهُ عَظِیمٌ، یا عَظِیمُ یا عَ

ها مَیْتَ الْباِلدِ، واَل تُهْلِکْنِی غَمّاً حِلْمُکَ، واَل یُنْجِی مِنْ سَخَطِکَ إِالَّ التَّضَرُّعُ إِلَیْکَ، فَهَبْ لِی یا إِلهِی فَرَجاً بالقُدْرَةِ الَّتِی تُحْیِی بِ

، یَّجابَةَ فِی دُعائی، وَأَذِقْنِی طَعْمَ الْعافِیَةِ إِلی مُنْتَهی أَجَلِی، وَال تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی، واَل تُسَلِّطْهُ عَلَحَتّی تَسْتَجِیبَ لِی، وَتُعَرِّفَنِی االِْ

ی یَضَعُنِی، وَإِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی وَال تُمَکِّنْهُ مِنْ عُنُقِی. اَللّهُمَّ إِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی،وَإِنْ رَفَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِ

تِکَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّما یَعْجَلُ مَنْ یَعْرُضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ، أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ، وَال فِی نَقِمَ
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ی، وَاَسْتَجِیرُ لَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ، وَقَدْ تَعالَیْتَ یا إِلهِی عَنْ ذلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً. اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ فَأَعِذْنِیَخافُ الْفَوْتَ، وَإِنَّما یَحْتاجُ إِ

ی فَانْصُرْنِی، وَاَسْتَعِینُ بِکَ فَأَعِنِّی، بِکَ فَأَجِرْنِی، وَاَسْتَرْزِقُکَ فَارْزُقْنِی، وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنِی، وَاَسْتَنْصِرُکَ عَلی عَدُوِّ

 .«وَاَسْتَغْفِرُکَ یا إِلهِی فَاغْفِرْ لِی، آمِینَ آمِینَ آمِینَ

 مستحبات وقوف به عرفات

 .در هنگام وقوف در عرفات چند چیز مستحب است

 .با طهارت بودن .۲

 .غسل نمودن وبهتر است نزدیک ظهر باشد .۱

از خود دور ساختن چیزهایی که موجب تفرقه حواس می شودتوجه قلبی به خدا، و .۸ . 

 .وقوف در طرف چپ جبل الرّحمه .۵

 .وقوف در زمین هموار .۴

 .خواندن نماز ظهر وعصر با یک اذان ودو اقامه .9

 .خواندن دعاهای وارده وتضرع به درگاه خداوند .7

 ادعیه وقوف به عرفات

سُبْحانَ »صد مرتبه، و« اَلْحَمْدُ لِلّهِ»صد مرتبه، و« ال إِلهَ إِالَّ اهللُ»صد مرتبه، و « کْبَرُاهلَلُ أَ»وآنها بسیار است از جمله گفتن 

صد مرتبه« اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد»صد مرتبه، و« ما شاءَ اهللُ وَال قُوَّةَ إاِلّ بِاهللِ»صد مرتبه، و« اهللِ . 
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 :نیز صد مرتبه بگوید

« وَهُوَ حَیٌّ ال یَمُوتُ، بِیَدِهِ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، لَه الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یُحْیِی وَیُمِیتُ، وَیُمِیتُ وَیُحْیِی،  أَشْهَدُ

 .«الْخَیْرُ، وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

را صد مرتبه بخواند "إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ  "و سوره « لْکُرْسِیآیة ا»و  "قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ  "هر کدام از سوره  . 

 :ومستحب است خواندن این دعا

« لْمُتَکَبِّرُ، سُبْحانَ اهللِ عَمّا زِیزُ الْجَبّارُ اأَسْأَلُ اهللَ بِأَنَّهُ هُوَ اهللُ الَّذِی ال إِلهَ إالّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَ

رْضِ، وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیمُیُشْرِکُونَ، هُوَ اهللُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ االَْسْماءُ الْحُسْنی، یُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَاالَْ ». 

ی ال تُحصی بِعَدَد، وَال تُکافَأُ بِعَمَلاَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلی نَعْمائِکَ الَّتِ»پس بگو:  ». 

 :پس بخوان این دعا را

« طَ بِهِ عِلْمُکَأَسْأَلُکَ یا اهلَلُ یا رَحْمانُ بِکُلِّ اسْم هُوَ لَکَ، وَأَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَقُدْرَتِکَ وَعِزَّتِکَ وَبجَمِیعِ ما أَحا  

 واتُ اهللِ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَبِاسْمِکَ االَْکْبَرِ االَْکْبَرِ، وَبِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاًوَبِأَرْکانِکَ کُلِّها، وَبِحَقِّ رَسُولِکَ صَلَ

ال تَرُدَّهُ، وَأَنْ تُعْطِیَهُ ما سَئَلَ، نْ عَلَیْکَ أَنْ ال تُخَیِّبَهُ، وَبِاسْمِکَ االَْعْظَمِ االَْعْظَمِ االَْعْظَمِ الَّذِی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَ

 «أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی فِی جَمِیعِ عِلْمِکَ فِیَّ

 :و این دُعا را نیز بخوان

« االِْنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ نِّ وَاَللّهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النّارِ، وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَاللِ الطَّیِّبِ، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِ

 ،«وَالْعَجَمِ

 :وبخواند این دُعا را
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« للّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ کُلِّها، فُکَّ اَللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ، فاَل تَجْعَلْنِی مِنْ أَخْیَبِ وَفْدِکَ، وَارْحَمْ مَسِیرِی إِلَیْکَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِیقِ. اَ

کُرْ بِی، وَال تَخْدَعْنِی، وَال النّارِ، وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَاللِ، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ. اَللّهُمَّ ال تَمْرَقَبَتِی مِنَ 

یا أَسْمَعَ السّامِعِینَ، وَیا أَبْصَرَ النّاظِرِینَ، وَیا أَسْرَعَ  تَستَدْرِجْنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَوْلِکَ وَجُودِکَ وَکَرَمِکَ وَمَنِّکَ وَفَضْلِکَ،

پس حاجت خود را «. االْخِرَةِالْحاسِبِینَ، وَیا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد. )وَأَنْ تَرْزُقَنِی خَیْرَ الدُّنْیا وَ

واین دُعا را بخواند بخواهد، آنگاه دست به آسمان بردارد : 

نْفَعْنِی ما أَعْطَیْتَنِی، أَسْأَلُکَ خَالصَ رَقَبَتِی اَللّهُمَّ حاجَتِی إِلَیْکَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیها لَمْ یَضُرَّنِی ما مَنَعْتَنِی، وَالَّتِی إِنْ مَنَعْتَنِیها لَمْ یَ

دِکَ ناصِیَتِی بِیَدِکَ، وَأَجَلِی بِعِلْمِکَ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِما یُرْضِیکَ عَنِّی، وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مِنَ النّارِ، اَللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ، وَمِلْکُ یَ

وَآلِهِ. اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ لَیْهِ مَناسِکِی الَّتِی اَرَیْتَها خَلِیلَکَ اِبراهِیمَ عَلَیْهِ السَّالمُ، وَدَلَلْتَ عَلَیْها نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَّی اهللُ عَ

 .«عَمَلَهُ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ، وَأَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَیاةً طَیِّبَةً

 :ونیز مُستحبّ است در روز عَرَفه هنگام غرُوب آفتاب این دُعا خوانده شود

« شَتُّتِ االْمْرِ، وَمِنْ شَرِّ ما یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ، أَمْسی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ، وَأَمْسی اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنْ تَ

 خَوْفِی مُسْتَجِیراً بِأَمانِکَ، وَأَمْسی ذُلِّی مُسْتَجِیراً بِعِزِّکَ، وَأَمْسی وَجْهِیَ الْفانِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ

وَاصْرِفْ عَنِّی شَرَّ  یْرَ مَنْ سُئِلَ، وَیا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطی، یا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ، وَأَلْبِسْنِی عافِیَتَکَ،الْباقِی، یا خَ

 .«جَمِیعِ خَلْقِکَ وَارْزُقْنِی خَیْرَ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ

خوانده شودونیز مُستحبّ است بعد از غرُوب آفتاب این دُعا  : 

« مَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لِی،مَرْحُوماً مَغْفُوراً اَللّهُمَّ ال تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هذَا الْمَوْقِفِ، وَارْزُقْنِیهِ أَبَداً ما أَبْقَیْتَنِی، وَاقْلِبْنِی الْیَوْ

وَفْدِکَ، وَحُجّاجِ بَیْتِکَ الْحَرامِ، وَاجْعَلْنِی الْیَوْمَ مِنْ أَکْرَمِ وَفْدِکَ عَلَیْکَ، وَأَعْطِنِی أَفْضَلَ ما لِی، بِأَفْضَلِ ما یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ أَحَدٌ مِنْ 
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رْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ أَهْل أَوْ مال أَوْ قَلِیل ی فِیما أَأَعْطَیْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَکَةِ وَالْعافِیَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضوانِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَبارِکْ لِ

 .«أَوْ کَثِیر، وَبارِکْ لَهُمْ فِیَّ

 دعای امام حسین )ع( در روز عَرَفه

نْعُ صانِع، اَلْحَمْدُ هللِِ الَّذِی لَیْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ، وَال لِعَطائِهِ مانِعٌ، وَال کَصُنْعِهِ صُ»دعای امام حسین )علیه السالم( در روز عَرَفه: 

واَل تَضِیعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ، جازِی کُلِّ  وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ، فَطَرَ أَجْناسَ الْبَدائِعِ، وَأَتْقَنَ بِحِکْمَتِهِ الصَّنائِعَ، ال تَخْفی عَلَیْهِ الطَّالئِعُ،

عِ، وَالْکِتابِ الْجامِعِ، بِالنُّورِالسّاطِعِ، وَهُوَلِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلْکُرُباتِ دافِعٌ، صانِع، وَرائِشُ کُلِّ قانع، وَراحِمُ کُلِّ ضارِ ع، وَمُنْزِلُ الْمَنافِ

یفُ الْخَبِیرُ، وَهُوَ وَالسَّمِیعُ الْبَصِیرُ، اَللَّطِوَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ، وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَال إِلهَ غَیْرُهُ، وَال شَیْءَ یَعْدِلُهُ، وَلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، وَهُ

وَإِلَیْکَ مَرَدِّ ی، اِبْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ أَنْ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَرْغَبُ إِلَیْکَ، وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِیَّةِ لَکَ، مُقِرّاً بِأَنَّکَ رَبِّی، 

ناً التُّرابِ، ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی االَْصْالبَ، آمِناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِالفِ الدُّهُورِ والسِّنِینَ، فَلَمْ أَزَلْ ظاعِ أَکُونَ شَیْئاً مَذْکُوراً، وَخَلَقْتَنِی مِنَ

وَلُطْفِکَ لِی، وَإِحْسانِکَ إِلَیَّ، فِی مِنْ صُلْب إِلی رَحِم، فِی تَقادُم مِنَ االَْیّامِ الْماضِیَةِ، وَالْقُرُونِ الْخالِیَةِ، لَمْ تُخْرِجْنِی ِرَأْفَتِکَ بِی، 

نُّناًعَلَیَّ لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدی،الَّذِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ، اَلَّذِینَ نَقَضُواعَهْدَکَ، وَکَذَّبُوا رُسُلَکَ، لکِنَّکَ أَخْرَجْتَنِی رَأْفَةً مِنْکَ وَتَحَ

نِی سْکَنْتَتَنِی، َمِنْ قَبْلِ ذلِکَ رَؤُفْتَ بِی بِجَمِیلِ صُنْعِکَ،وَسَوابِغِ نِعَمِکَ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیّ یُمْنی، وَأَلَهُ یَسَّرْتَنِی،وَفِیهِ أَنْشَأْ

ثُمَّ أَخْرَجْتَنِی لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ  فِی ظُلُمات ثَالث، مِنْ بَیْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْد، لَمْ تُشْهِدْنِی خَلْقِی، وَلَمْ تَجْعَلْ لِی شَیْئاًمِنْ أَمْرِی،

 الْهُدی إِلَی الدُّنْیا تامّاً سَوِیّاً،

مَ، واضِنِ، وَکَفَّلْتَنِی االُْمَّهاتِ الرَّواحِوَحَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْالً صَبِیّاً، وَرَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذاءِ لَبَناً مَرِیّاً، وَعَطَفْتَ عَلَیَّ قُلُوبَ الْحَ

تّی إِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْکَالمِ، وَکَالَْتَنِی مِنْ طَوارِقِ الْجانِّ، وَسَلَّمْتَنِی مِنَ الزِّ یادَةِ وَالنُّقْصانِ، فَتَعالَیْتَ یا رَحِیمُ یا رَحْمانُ. حَ
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تّی إِذَا اکْتَمَلَتْ فِطْرَتِی، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتِی، أَوْجَبْتَ عَلَیَّ حُجَّتَکَ، بِأَنْ أَتْمَمْتَ عَلَیَّ سَوابِغَ االِْنْعامِ، وَرَبَّیْتَنِی زائِداً فِی کُلِّ عام، حَ

کْرِکَ بَدائِعِ خَلْقِکَ، وَنَبَّهْتَنِی لِشُأَلْهَمْتَنِی مَعْرِفَتَکَ، وَرَوَّعْتَنِی بِعَجائِبِ حِکْمَتِکَ، وَأَیْقَظْتَنِی لِما ذَرَأْتَ فِی سَمائِکَ وَأَرْضِکَ مِنْ 

ضاتِکَ، وَمَنَنْتَ عَلَیَّ فِی جَمِیعِ وَذِکْرِکَ، وَأَوجَبْتَ عَلَیَّ طاعَتَکَ وَعِبادَتَکَ، وَفَهَّمْتَنِی ما جاءَتْ بِهِ رُسُلُکَ، وَیَسَّرْتَ لِی تَقَبُّلَ مَرْ

ی یا إِلهِی نِعْمَةً دُونَ أُخْری، وَرَزَقْتَنِی مِنْ أَنْواعِ الْمَعاشِ، ذلِکَ بِعَونِکَ وَلُطْفِکَ. ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنِی مِنْ حَرِّ الثَّری، لَمْ تَرْضَ لِ

جَمِیعَ النِّعَمِ، وَصَرَفْتَ عَنِّی کُلَّ  وَصُنُوفِ الرِّ یاشِ بِمَنِّکَ الْعَظِیمِ االَْعْظَمِ عَلَیَّ، وَإِحْسانِکَ الْقَدِیمِ إِلَیَّ. حَتّی إِذا أَتْمَمْتَ عَلَیَّ

دَیْکَ، فَإِنْ دَعَوْتُکَ أَجَبْتَنِی، وَإِنْ مْ یَمْنَعْکَ جَهْلِی وَجُرْأَتِی عَلَیْکَ أَنْ دَلَلْتَنِی إِلی ما یُقَرِّبُنِی إِلَیْکَ، وَوَفَّقْتَنِی لِما یُزْلِفُنِی لَالنِّقَمِ، لَ

، کُلُّ ذلِکَ إِکْمالٌ الَِنْعُمِکَ عَلَیَّ، وَإِحْسانِکَ إِلَیَّ، فَسُبْحانَکَ سَأَلْتُکَ أَعْطَیْتَنِی، وَإِنْ أَطَعْتُکَ شَکَرْتَنِی، وَإِنْ شَکَرْتُکَ زِدْتَنِی

عَدَداًوَذِکْراً، أَمْ أَیُّ سُبْحانَکَ، مِنْ مُبْدِئ مُعِید حَمِید مجِید، تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُکَ، وَعَظُمَتْ آالؤُکَ، فَأَیُّ نِعَمِکَ یا إِلهِی أُحْصِی 

 وَدَرَأْتَ عَنِّی کْراً، وَهِیَ یا رَبِّ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصِیَهَا الْعادّوُنَ، أَوْ یَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحافِظُونَ، ثُمَّ ما صَرَفْتَعَطایاکَ أَقُومُ بِهاشُ

یا إِلهِی بِحَقِیقَةِ إِیمانِی، وَعَقْدِ عَزَماتِ یَقِینِی، وَخالِصِ  اَللّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّرّاءِ أَکْثَرُ مِمّا ظَهَرَ لِی مِنَ الْعافِیَةِ وَالسَّرّاءِ. فَأَنَا أَشْهَدُ

 صَرِیحِ تَوْحِیدِی،

ذارِیفِ مارِنِ عِرْنِینِی، وَباطِنِ مَکْنُونِ ضَمِیرِی، وَعَالئِقِ مَجارِی نُورِ بَصَرِی، وَأَسارِیرِ صَفْحَةِ جَبِینِی، وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفَسِی، وَخَ

بِتِ أَضْراسِی، اخِ سَمْعِی، وَما ضُمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَیْهِ شَفَتایَ، وَحَرَکاتِ لَفْظِ لِسانِی، وَمَغْرَزِ حَنَکِ فَمِی وَفَکِّی، وَمَناوَمَسارِبِ صِم

هِ تامُورُ صَدْرِی، وَحَمائِلِ حَبْلِ وَتِینِی، وَمَساغِ مَطْعَمِی وَمَشْرَبِی، وَحِمالَةِ أُمِّ رَأْسِی، وَبُلُوغِ فارِغِ حَبائِلِ عُنُقِی. وَمَا اشْتَمَلَ عَلَیْ

، وَأَطرافُ أَنامِلِی وَنِیاطِ حِجابِ قَلْبِی، وَأَفْالذِ حَواشِی کَبِدِی. وَما حَوَتْهُ شَراسِیفُ أَضْالعِی، وَحِقاقُ مَفاصِلِی، وَقَبضُ عَوامِلِی

وَعِظامِی وَمُخِّی وَعُرُوقِی، وَجَمِیعُ جَوارِحِی، وَمَا انْتَسَجَ عَلی ذلِکَ أَیّامَ وَلَحْمِی وَدَمِی، وَشَعْرِی وَبَشَرِی، وَعَصَبِی وَقَصَبِی، 

وَاجْتَهَدْتُ مَدَی االَْعصارِ  رِضاعِی، وَما أَقَلَّتِ االَْرْضُ مِنِّی، وَنَوْمِی وَیقْظَتِی وَسُکُونِی، وَحَرَکاتِ رُکُوعِی وَسُجُودِی، أَنْ لَوْ حاوَلْتُ
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هِ شُکْرُکَ أَبَداً جَدِیداً، وَثَناءً لَوْ عُمِّرْتُها أَنْ أُؤَدِّیَ شُکْرَ واحِدَة مِنْ أَنْعُمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِکَ، إاِلّ بِمَنِّکَ، اَلْمُوجَبِ عَلَیَّ بِ وَاالَْحْقابِ

مَدی إِنْعامِکَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَدَداً، واَل أَحْصَیناهُ  طارِفاً عَتِیداً. أَجَلْ، وَلَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعادُّونَ مِنْ أَنامِکَ، أَنْ نُحْصِیَ

هللِ ال تُحْصُوها، صَدَقَ کِتابُکَ اللّهُمَّ وَ أَمَداً. هَیْهاتَ أَنّی ذلِکَ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِی کِتابِکَ النّاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصّادِقِ: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ا

رَ أَنِّی یا إِلهِی أَشْهَدُ بِجُهْدِی کَ، وَبَلَّغَتْ أَنْبِیاؤُکَ وَرُسُلُکَ، ما أَنْزَلْتَ عَلَیْهِمْ مِنْ وَحْیِکَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دِینِکَ. غَیْنَبَؤُ

ذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً فَیَکُونَ مَوْرُوثاً، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَجِدِّی، وَمَبْلَغِ طاقَتِی وَوُسْعِی، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً، اَلْحَمْدُ هللِِ الَّ

بْحانَ رَتا. سُا آلِهَةٌ إِالَّ اهللُ لَفَسَدَتا وَتَفَطَّفَیُضادَّهُ فِیمَا ابْتَدَعَ، وَال وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ فَیُرْفِدَهُ فِیما صَنَعَ، فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ، لَوْ کانَ فِیهِم

مْداً یُعادِلُ حَمْدَ مَالئِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ، وَأَنْبِیائِهِ اهللِ الْواحِدِ االَْحَدِ الصَّمَدِ الَّذِی لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ، اَلْحَمْدُ هللِِ حَ

مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ، وَآلِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ الْمُخْلَصِینَ الْمُرْسَلِینَ. وَصَلَّی اهللُ عَلی خِیَرَتِهِ ». 

آنگاه حضرت شروع کرد به درخواست از پیشگاه خداوند متعال و سعی و اهتمام نمود در دعا و اشک از دیدگان مبارکش 

أَسْعِدْنِی بِتَقْواکَ، واَل تُشْقِنِی بِمَعْصِیَتِکَ، وَخِرْ لِی فِی قَضائِکَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی أَخْشاکَ کَأَنِّی أَراکَ، وَ»جاری بود، پس گفت: 

 .وَبارِکْ لِی فِی قَدَرِکَ، حَتّی ال أُحِبَّ تَعْجِیلَ ماأَخَّرْتَ، واَل تَأْخِیرَ ما عَجَّلْتَ

فِی عَمَلِی، وَالنُّورَ فِی بَصَرِی، وَالْبَصِیرَةَ فِی دِینِی، وَمَتِّعْنِی اَللّهُمَّ اجْعَلْ غِنایَ فِی نَفْسِی، وَالْیَقِینَ فِی قَلْبِی، وَاالِْخاْلصَ 

رِبِی، وَأَقِرَّ بِذلِکَ عَیْنِی. اَللَّهُمَّ بِجَوارِحِی، وَاجْعَلْ سَمْعِی وَبَصَرِیَ الْوارِثَیْنِ مِنِّی، وَانْصُرْنِی عَلی مَنْ ظَلَمَنِی، وَأَرِنِی فِیهِ ثارِی وَمَه

رَجَةَ الْعُلْیا فِی االْخِرَةِ کُرْبَتِی، وَاسْتُرْ عَوْرَتِی، وَاغْفِرْ لِی خَطِیئَتِی، وَاخْسَأْ شَیْطانِی، وَفُکَّ رِهانِی، وَاجْعَلْ لِی یا إِلهِی الدَّاکْشِفْ 

مْدُ کَما خَلَقْتَنِی فَجَعَلْتَنِی خَلْقاً سَوِیّاً رَحْمَةً بِی، وَقَدْ وَاالُْولی. اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَما خَلَقْتَنِی فَجَعَلْتَنِی سَمِیعاً بَصِیراً، وَلَکَ الْحَ

بِّ بِما أَحْسَنْتَ إِلَیَّ وَفِی نَفْسِی کُنْتَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً، رَبِّ بِمابَرَأْتَنِْی فَعَدَّلْتَ فِطْرَتِی، رَبِّ بِما أَنْشَأْتَنِی فَأَحْسَنْتَ صُورَتِی، رَ

ر أَعْطَیْتَنِی، رَبِّ بِما أَطْعَمْتَنِی رَبِّ بِما کَالَْتَنِی وَوَفَّقْتَنِی، رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَهَدَیْتَنِی، رَبِّ بِما أَوْلَیْتَنِی وَمِنْ کُلِّ خَیْعافَیْتَنِی، 
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زْتَنِی، رَبِّ بِما أَلْبَسْتَنِی مِنْ سِتْرِکَ الصّافِی، وَیَسَّرْتَ لِی مِنْ صُنْعِکَ وَسَقَیْتَنِی، رَبِّ بِما أَغْنَیْتَنِی وَأَقْنَیْتَنِی، رَبِّ بِما أَعَنْتَنِی وَأَعْزَ

نِی مِنْ أَهْوالِالْکافِی، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَعِنِّی عَلی بَوائِقِ الدُّهُورِ، وَصُرُوفِ اللَّیالِی وَاالَْیّامِ، وَنَجِّ  

ی نَفْسِی وَدِینِی خِرَةِ، وَاکْفِنِی شَرَّ ما یَعْمَلُ الظّالِمُونَ فِی االَْرْضِ. اَللّهُمَّ ما أَخافُ فَاکْفِنِی، وَما أَحْذَرُ فَقِنِی، وَفِالدُّنْیا وَکُرُباتِ االْ

وَفِی نَفْسِی فَذَلِّلْنِی، وَفِی أَعْیُنِ النّاسِ  فَاحْرُسْنِی، وَفِی سَفَرِی فَاحْفَظْنِی، وَفِی أَهْلِی وَمالِی فَاخْلُفْنِی، وَفِی ما رَزَقْتَنِی فَبارِکْ لِی،

بِعَمَلِی فاَل تَبْتَلِنِی، وَنِعَمَکَ فاَل فَعَظِّمْنِی، وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ فَسَلِّمْنِی، وَبِذُ نُوبِی فاَل تَفْضَحْنِی وَبِسَرِیرَتِی فاَل تُخْزِنِی، وَ

ینَ لِی، تَکِلْنِی، إِلهِی إِلی مَنْ تَکِلُنِی، إِلی قَرِیب فَیَقْطَعُنِی، أَمْ إِلی بَعید فَیَتَجَهَّمُنِی، أَمْ إِلَی الْمُسْتَضْعَفِتَسْلُبْنِی، وَإِلی غَیْرِکَ فَال 

لهِی فاَل تُحْلِلْ عَلَیَّ غَضَبَکَ، فَإِنْ لَمْ وَأَنْتَ رَبِّیوَمَلِیکُ أَمْرِی، أَشْکُو إِلَیْکَ غُرْبَتِی، وَبُعْدَ دارِی، وَهَوانِی عَلی مَنْ مَلَّکْتَهُ أَمْرِی. إِ

وَجْهِکَ الَّذِی أَشْرَقَتْ لَهُ تَکُنْ غَضِبْتَ عَلَیَّ فاَل أُبالِی سِواکَ، سُبْحانَکَ غَیْرَ أَنَّ عافِیَتَکَ أَوْسَعُ لِی، فَأَسْأَ لُکَ یا رَبِّ بِنُورِ 

اتُ، وَصَلُحَ بِهِ أَمْرُ االَْوَّلِینَ وَاالْخِرِینَ، أَنْ ال تُمِیتَنِی عَلی غَضَبِکَ، وَال تُنْزِلْ بِی سَخَطَکَ، االَْرْضُ وَالسَّماواتُ، وَکُشِفَتْ بِهِ الظُّلُم

الَّذِی أَحْلَلْتَهُ الْبَرَکَةَ، وَجَعَلْتَهُ  تِ الْعَتِیقِ،لَکَ الْعُتْبی حَتّی تَرْضی قَبْلَ ذلِکَ. ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرامِ، وَالْبَیْ

الْجَزِیلَ بِکَرَمِهِ، یا عُدَّتِی فِی شِدَّتِی، لِلنّاسِ أَمْنَاً، یا مَنْ عَفا عَنْ عَظِیمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، یا مَنْ أَسْبَغَ النَّعْماءَ بِفَضْلِهِ، یا مَنْ أَعْطَی 

 ی فِی کُرْبَتِی، یا وَلِیِّی فِی نِعْمَتِی، یا إِلهِی وَإِلهَ آبائِی إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقُوبَ، وَرَبَّیا صاحِبِی فِی وَحْدَتِی، یا غِیاثِ

االِْنْجِیلِ، وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقانِ، وَمُنَزِّلَ وَ جَبْرَئِیلَ وَمِیکائِیلَ وَإِسْرافِیلَ، وَربَّ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ وَآلِهِ الْمُنْتَجَبِینَ، وَمُنْزِلَ التَّوْراةِ

بِرُحْبِها، وَلَواْل رَحْمَتُکَ  کهیعص، وَطه وَیس، وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ، أَنْتَ کَهْفِی حِینَ تُعِْیینِی الْمَذاهِبُ فِی سَعَتِها، وَتَضِیقُ بِیَ االَْرْضُ

عَثْرَتِی، وَلَوْال سَتْرُکَ إِیّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِینَ، وَأَنْتَ مُؤَیِّدِی بِالنَّصْرِ عَلی أَعْدائِی، وَلَوْال  لَکُنْتُ مِنَ الْهالِکِینَ، وَأَنْتَ مُقِیلُ

زُّونَ، یا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلُوکُ نِیرَ الْمَذَلَّةِ یَعْتَنَصْرُکَ إِیّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِینَ. یا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْسُّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ، فَأَوْلِیاؤُهُ بِعِزِّهِ 

 عَلی أَعْناقِهِمْ، فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خائِفُونَ،
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الّ هُوَ، یا مَنْ ال یَعْلَمُ ماهُوَ مُ کَیْفَ هُوَ إِیَعْلَمُ خائِنَةَ االَْعْیُنِ وَما تُخْفِی الصُّدُورُ، وَغَیْبَ ما تَأْتِی بِهِ االَْزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ، یا مَنْ ال یَعْلَ

ا مَنْ لَهُ أَکْرَمُ االَْسْماءِ، یا ذَا الْمَعْرُوفِ إِالّ هُوَ، یامَنْ الیَعْلَمُ مایَعْلَمُهُ إاِلّهُوَ، یامَنْ کَبَسَ االَْرْضَ عَلَی الْماءِ، وَسَدَّ الْهَواءَ بِالسَّماءِ، ی

هُ عَلی یَعْقُوبَ ضَ الرَّکْبِ لِیُوسُفَ فِی الْبَلَدِ الْقَفْرِ، وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ وَجاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِیَّةِ مَلِکاً، یا رآدَّالَّذِی ال یَنْقَطِعُ أَبَداً، یا مُقَیِّ

مْسِکَ یَدَیْ إِبْراهِیمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ کِبَرِ بَعْدَ أَنِ ابْیَضَّتْ عَیْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَکَظِیمٌ، یا کاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوی عَنْ أَیُّوبَ، وَمُ

رَجَ یُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ، یا مَنْ سِنِّهِ، وَفَناءِ عُمُرِهِ، یا مَنِ اسْتَجابَ لِزَکَرِیّا فَوَهَبَ لَهُ یَحْیی، وَلَمْ یَدَعْهُ فَرْداً وَحِیداً، یامَنْ أَخْ

یْ رَحْمَتِهِ، یا مَنْ سْرائِیلَ فَأَنْجاهُمْ، وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقِینَ، یا مَنْ أَرْسَلَ الرِّیاحَ مُبَشِّرات بَیْنَ یَدَفَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِی إِ

وَقَدْ غَدَوْا فِی نِعْمَتِهِ یَأْکُلُونَ رِزْقَهُ، وَیَعْبُدُونَ  لَمْ یَعْجَلْ عَلی مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ، یا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ،

ال نَفَادَ لَکَ، یا حَیُّ حِینَ ال حَیَّ، یا مُحْیِیَ غَیْرَهُ،وَقَدْ حادُّوهُ وَنادُّوهُ وَکَذَّبُوا رُسُلَهُ. یا اهلَلُ یا اهلَلُ یا بَدِیُ یا بَدِیعُ، ال نِدَّ لَکَ، یا دائِمُ 

مْ یَفْضَحْنِی، وَرَآنِی یا مَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْس بِما کَسَبَتْ، یا مَنْ قَلَّ لَهُ شُکْرِی فَلَمْ یَحْرِمْنِی، وَعَظُمَتْ خَطِیئَتِی فَلَ الْمَوْتی،

أَیادِیهِ عِنْدِی التُحْصی، وَنِعَمُهُ  عَلَی الْمَعاصِی فَلَمْ یَشْهَرْنِی، یا مَنْ حَفِظَنِی فِی صِغَرِی، یا مَنْ رَزَقَنِی فِی کِبَرِی، یا مَنْ

نْ قَبْلِ أَنْ أَعْرِفَ شُکْرَ التُجازی، یامَنْ عارَضَنِی بِالْخَیْرِ وَاالِْحْسانِ، وَعارَضْتُهُ بِاالِْساءَةِ وَالْعِصْیانِ، یامَنْ هَدانِی لاِلِْیمانِ مِ

یاناً فَکَسانِی، وَجائِعاً فَأَشْبَعَنِی، وَعَطْشانَ فَأَرْوانِی، وَذَلِیالً فَأَعَزَّنِی، وَجاهاِلً فَعَرَّفَنِی، االِمْتِنانِ، یا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِیضاً فَشَفانِی، وَعُرْ

 عَنْ جَمِیعِ ذلِکَ فَابْتَدَأَنِی. فَلَکَ ی، وَأَمْسَکْتُوَوَحِیداً فَکَثَّرَنِی، وَغائِباً فَرَدَّنِی، وَمُقِالًّ فَأَغْنانِی، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنِی، وَغَنِیّاً فَلَمْ یَسْلُبْنِ

ی، وَبَلَّغَنِی طَلِبَتِی، وَنَصَرَنِی عَلی الْحَمْدُ وَالشُّکْرُ، یامَنْ أَقالَ عَثْرَتِی، وَنَفَّسَ کُرْبَتِی، وَأَجابَ دَعْوَتِی، وَسَتَرَ عَوْرَتِی،وَغَفَرَ ذُ نُوبِ

وَکَرائِمَ مِنَحِکَ الأُحْصِیها. یامَواْلیَ أَنْتَ الَّذِی مَنَنْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَنْعَمْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَحْسَنْتَ،  عَدُوِّی، وَإِنْ أَعُدَّ نِعَمَکَ وَمِنَنَکَ

أَنْتَ الَّذِی أَعْطَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی قْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَجْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَفْضَلْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَکْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذِی رَزَقْتَ، أَنْتَ الَّذِی وَفَّ

ی عَصَمْتَ،أَنْتَ الَّذِی سَتَرْتَ،أَنْتَ الَّذِی أَغْنَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَقْنَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی آوَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی کَفَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی هَدَیْتَ،أَنْتَ الَّذِ
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أَنْتَ الَّذِی تَ الَّذِی مَکَّنْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَعْزَزْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَعَنْتَ، أَنْتَ الَّذِی عَضَدْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَیَّدْتَ، غَفَرْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَقَلْتَ، أَنْ

الْحَمْدُدائِماً، وَلَکَ الشُّکْرُ واصِباً أَبَداً. ثُمَّ  نَصَرْتَ، أَنْتَ الَّذِی شَفَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی عافَیْتَ، أَنْتَ الَّذِی أَکْرَمْتَ،تَبارَکْتَ وَتَعالَیْتَ، فَلَکَ

مَمْتُ،أَنَاالَّذِی جَهِلْتُ،أَنَاالَّذِی أَنَا یا إِلهِی اَلْمُعْتَرِفُ بِذُ نُوبِی فَاغْفِرْها لِی، أَنَا الَّذِی أَسَأْتُ، أَنَا الَّذِی أَخْطَأْتُ، أَنَا الَّذِی هَ

ثْتُ، أَنَا الَّذِی أَقْرَرْتُ، أَنَا تُ، أَنَاالَّذِی اعْتَمَدْتُ، أَنَا الَّذِی تَعَمَّدْتُ، أَنَا الَّذِی وَعَدْتُ، أَنَا الَّذِی أَخْلَفْتُ، أَنَا الَّذِی نَکَغَفَلْتُ،أَنَاالَّذِی سَهَوْ

مَنْ ال تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبادِهِ، وَهُوَ الْغَنِیُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالْمُوَفِّقُ  الَّذِی اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَعِنْدِی، وَأَبُوءُ بِذُ نُوبِی فَاغْفِرْها لِی. یا

وَنَهَیْتَنِی فَارْتَکَبْتُ نَهْیَکَ، مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَکَ الْحَمْدُ إِلهِی وَسیِّدِی، إِلهِی أَمَرْتَنِی فَعَصَیْتُکَ، 

بِبَصَرِی، أَمْ بِلِسانِی،أَمْ بِیَدِی، أَمْ  بَحْتُ ال ذا بَراءَة لِی فَأَعْتَذِرُ، وَالذا قُوَّة فَأَنْتَصِرُ، فَبِأَیِّ شَیْء أَسْتَقْبِلُکَ یامَواْلیَ،أَبِسَمْعِی أَمْفَأَصْ

کَ الْحُجَّةُ وَالسَّبِیلُ عَلیَّ، یا مَنْ سَتَرَنِی مِنَ االْباءِ وَاالُْمَّهاتِ بِرِجْلِی، أَ لَیْسَ کُلُّها نِعَمَکَ عِندِی، وَبِکُلِّها عَصَیْتُکَ یا مَوْالیَ، فَلَ

ی وا یامَوْالیَ عَلی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّأَنْ یَزْجُرُونِی، وَمِنَ الْعَشائِرِ وَاالِْخْوانِ أَنْ یُعَیِّرُونِی، وَمِنَ السَّالطِینِ أَنْ یُعاقِبُونِی، وَلَوِاطَّلَعُ

یرٌحَقِیرٌ، ال ذُو بَراءَة فَأَعْتَذِرُ، وَال إِذاً ما أَنْظَرُونِی، وَلَرَفَضُونِی وَقَطَعُونِی. فَها أَنَا ذا یا إِلهِی، بَیْنَ یَدَیْکَ یا سَیِّدِی، خاضِعٌ ذَلِیلٌ حَصِ

حْ، وَلَمْ أَعْمَلْ سُوءًا، وَما عَسَی الْجُحُودُ لَوْ جَحَدْتُ یامَوْالیَ یَنْفَعُنِی، ذُو قُوَّة فَأَنْتَصِرُ، وَال ذُوحُجَّة فَأَحْتَجُّ بِها، وَال قائِلٌ لَمْ أَجْتَرِ

کَ سائِلِی مِنْ عَظائِمِ االُْمُورِ، کَیْفَ وَأَنّی ذلِکَ وَجَوارِحِی کُلُّها شاهِدَةٌ عَلَیَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ، وَقَدْ عَلِمْتُ یَقِیناً غَیْرَ ذِی شَکٍّ أَنَّ

ی فَبِذُ نُوبِی بَعْدَ حُجَّتِکَ عَلَیَّ، کَ الْحَکَمُ الْعَدْلُ الَّذِی ال تَجُورُ، وَعَدْلُکَ مُهْلِکِی، وَمِنْ کُلِّ عَدْلِکَ مَهْرَبِی، فَإِنْ تُعَذِّبْنِی یا إِلهِوَأَنَّ

إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ، ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی  وَإِنْ تَعْفُ عَنِّی فَبِحِلْمِکَ وَجُودِکَ وَکَرَمِکَ. ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ سُبْحانَکَ

بْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْخائِفِینَ، ال کُنْتُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ، ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْمُوَحِّدِینَ، ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ سُ

الّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْوَجِلِینَ، الإِلهَ إِالّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الرّاجِینَ، ال إِلهَ إِ إِلهَ إاِلّ

هَ إاِلّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ السّائِلِینَ، ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ مِنَ الرّاغِبِینَ، ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْمُهَلِّلِینَ، ال إِل
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إاِلّ أَنْتَ سُبْحانَکَ رَبِّیوَرَبُّ آبائِیَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ، ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الْمُکَبِّرِینَ، ال إِلهَ 

نْ کُنْتُ مُقِرّاً أَنِّی لَمْ أُحْصِها وَّلِینَ. اَللّهُمَّ هذا ثَنائِی عَلَیْکَ مُمَجِّداً، وَإِخاْلصِی لِذِکْرِکَ مُوَحِّداً، وَإِقْرارِی بِهالئکَ مَعَدِّداً، وَإِاالَْ

ی بِهِ مَعَهامُنْذُخَلَقْتَنِی وَبَرَأْتَنِی مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ مِنَ االِْغْناءِ مِنَ لِکَثْرَتِها وَسُبُوغِها، وَتَظاهُرِهاوَتَقادُمِهاإِلی حادِث،مالَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنِ

قَدْرِ  ی عَلیالسَّالمَةِ فِی الدِّینِ. وَلَوْ رَفَدَنِالْفَقْرِ، وَکَشْفِ الضُّرِّ، وَتَسْبِیبِ الْیُسْرِ، وَدَفْعِ الْعُسْرِ، وَتَفرِیجِ الْکَرْبِ، وَالْعافِیَةِ فِی الْبَدَنِ، وَ

لَیْتَ مِنْ رَبٍّ کَرِیم، عَظِیم رَحِیم، ذِکْرِ نِعْمَتِکَ جَمِیعُ الْعالَمِینَ مِنَ االَْوَّلِینَ وَاالْخِرِینَ،، ما قَدَرْتُ واَلهُمْ عَلی ذلِکَ. تَقَدَّسْتَ وَتَعا

لی مُحَمَّدوَآلِ مُحَمَّد،وَأَتْمِمْ عَلَیْنانِعَمَکَ،وَأَسْعِدْنابِطاعَتِکَ. سُبْحانَکَ ال تُحْصی آالؤُکَ، وَال یُبْلَغُ ثَناؤُکَ، وَال تُکافَأُ نَعْماؤُکَ، صَلِّعَ

، لْکَسِیرَقِیمَ، وَتُغْنِی الْفَقِیرَ، وَتَجْبُرُ اال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، أَللَّهُمَّ إِنَّکَ تُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، وَتَکْشِفُ السُّوءَ، وَتُغِیثُ الْمَکْرُوبَ، وَتَشْفِی السَّ

یا مُطْلِقَ الْمُکَبَّلِ االَْسِیرِ، یا رازِقَ الطِّفْلِ  وَتَرْحَمُ الصَّغِیرَ، وَتُعِینُ الْکَبِیرَ، وَلَیْسَ دُونَکَ ظَهِیرٌ، وَال فَوْقَکَ قَدِیرٌ، وَأَنْتَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ.

رِیکَ لَهُ وَال وَزِیرَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَعْطِنِی فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ، الصَّغِیرِ، یا عِصْمَةَ الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، یا مَنْ ال شَ

مَعُها، کُرْبَة تَکْشِفُها، وَدَعْوَة تَسْأَفْضَلَ ما أَعْطَیْتَ وَأَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبادِکَ، مِنْ نِعْمَة تُولِیها، وَآالء تُجَدِّدُها، وَبَلِیَّة تَصْرِفُها، وَ

 إِنَّکَ أَقْرَبُ مَنْ دُعِیَ، وَأَسْرَعُ مَنْ وَحَسَنَة تَتَقَبَّلُها، وَسَیِّئَة تَتَغَمَّدُها، إِنَّکَ لَطِیفٌ بِما تَشاءُ خَبِیرٌ، وَعَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ. أَللَّهُمَّ

لَ، یا رَحْمانُ الدُّنْیا واالْخِرَةِ وَرحِیمَهُما، لَیْسَ کَمِثْلِکَ مَسْؤُولٌ، وَال أَجابَ، وَأَکْرَمُ مَنْ عَفا، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطی، وَأَسْمَعُ مَنْ سُئِ

نِی. تَفَنَجَّیْتَنِی، وَفَزِعْتُ إِلَیْکَ فَکَفَیْسِواکَ مَأْمُولٌ، دَعَوْتُکَ فَأَجَبْتَنِی، وَسَأَلْتُکَ فَأَعْطَیْتَنِی، وَرَغِبْتُ إِلَیْکَ فَرَحِمْتَنِی، وَوَثِقْتُ بِکَ 

مْ لَنا نَعْماءَکَ، وَهَنِّئْناعَطاءَکَ، وَاکْتُبْنا اَللّهُمَّ فَصَلِّعَلی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ وَنَبِیِّکَ، وَعَلی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ، وَتَمِّ

. اَللّهُمَّ یا مَنْ مَلَکَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِیَ فَسَتَرَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، یا لَکَ شاکِرِینَ، وَالاِلئِکَ ذاکِرِینَ، آمِینَ آمِینَ رَبَّ الْعالَمِینَ

هُمَّ إِنّا نَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ وَرَحْمَةً وَحِلْماً. اَللّغایَةَ الطّالِبِینَ، وَمُنْتَهی أَمَلِ الرّاجِینَ، یا مَنْ أَحاطَ بِکُلِّ شَیْء عِلْماً، وَوَسِعَ الْمُسْتَقِیلِینَ رَأْفَةً 

ینِکَ عَلی وَحْیِکَ، اَلْبَشِیرِ النَّذِیرِ، فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ، الَّتِی شَرَّفْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِیِّکَ وَرَسُولِکَ، وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَأَمِ
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ی الْمُسْلِمِینَ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ.اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما مُحَمَّدٌ أَهْلٌ اَلسِّراجِ الْمُنِیرِ، اَلَّذِی أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَ

کَ عَنّا، فَإِلَیْکَ عَجَّتِ االَْصْواتُ عَفْوِلِذلِکَ مِنْکَ یا عَظِیمُ، فَصَلِّ عَلَیْهِ وَعَلَی الْمُنْتَجَبِینَ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ أَجْمَعِینَ، وَتَغَمَّدْنا بِ

نُور تَهْدِی بِهِ، وَرَحْمَة تَنْشُرُها، وَبَرَکَة بِصُنُوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنَا اللّهُمَّ فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ نَصِیباً مِنْ کُلِّ خَیْر تَقْسِمُهُ بَیْنَ عِبادِکَ، وَ

ینَ، واَل زْق تَبْسُطُهُ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ أَقْلِبْنا فِی هذَا الْوَقْتِ مُنْجِحِینَ مُفْلِحِینَ مَبْرُورِینَ غانِمِتُنْزِلُها، وَعافِیَة تُجَلِّلُها، وَرِ

نا مِنْ رَحْمَتِکَ مَحْرُومِینَ، وَال لِفَضْلِ تَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطِینَ، واَل تُخْلِنا مِنْ رَحْمَتِکَ، واَل تَحْرِمْنا ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِکَ، وَالتَجْعَلْ

أَکْرَمَ االَْکْرَمِینَ، إِلَیْکَ أَقْبَلْنا مانُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطائِکَ قانِطِینَ، واَل تَرُدَّنا خائِبِینَ، واَل مِنْ بابِکَ مَطْرُودِینَ، یا أَجْوَدَ االَْجْوَدِینَ، وَ

، فَهِیَ ینَ قاصِدِینَ، فَأَعِنّاعَلی مَناسِکِنا، وَأَکْمِلْ لَناحَجَّنا، وَاْعْفُ عَنّا وَعافِنا، فَقَدْ مَدَدْنا إِلَیْکَ أَیْدِیَنامُوقِنِینَ، وَلِبَیْتِکَ الْحَرامِ آمِّ

ناکَ، فَال کافِیَ لَنا سِواکَ، واَل رَبَّ لَنا بِذِلَّةِ االِعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ. اَللّهُمَّ فَأَعْطِنا فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ ما سَأَلْناکَ، وَاکْفِنا مَا اسْتَکْفَیْ

 الْخَیْرِ. اَللّهُمَّ أَوْجِبْ لَنا غَیْرُکَ، نافِذٌ فِینا حُکْمُکَ، مُحِیطٌ بِنا عِلْمُکَ، عَدْلٌ فِینا قَضاؤُکَ، اِقْضِ لَنَا الْخَیْرَ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْلِ

رِ، وَدَوامَ الْیُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا أَجْمَعِینَ، وَالتُهْلِکْنامَعَ الْهالِکِینَ، وَالتَصْرِفْ بِجُودِکَ عَظِیمَ االَْجْرِ، وَکَرِیمَ الذُّخْ

، وَتابَ إِلَیْکَ فَقَبِلْتَهُ، ، وَشَکَرَکَ فَزِدْتَهُعَنّارَأْفَتَکَوَرَحْمَتَکَ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فِی هذَا الْوَقْتِ مِمَّنْ سَأَلَکَ فَأَعْطَیْتَهُ

نا وَاعصِمنا وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا، یا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ، وَتَنَصَّلَ إِلَیْکَ مِنْ ذُنُوبِهِ کُلِّها فَغَفَرْتَها لَهُ، یا ذَا الْجَاللِ وَاالِْکْرامِ. اَللّهُمَّ وَفِّقْنا وَسَدِّدْ

هِ ال یَخْفی عَلَیْهِ إِغْماضُ الْجُفُونِ، وَال لَحْظُ الْعُیُونِ، وَال مَااسْتَقَرَّ فِی الْمَکْنُونِ، وَال مَا انْطَوَتْ عَلَیْ وَیا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، یا مَنْ

الِمُونَ عُلُوّاً کَبِیراً، تُسَبِّحُ لَکَ ظّمُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أاَل کُلُّ ذلِکَ قَدْ أَحْصاهُ عِلْمُکَ، وَوَسِعَهُ حِلْمُکَ، سُبْحانَکَ وَتَعالَیْتَ عَمّا یَقُولُ ال

جْدُ، وَعُلُوُّ الْجَدِّ، یا ذَا الْجَاللِ السَّماواتُ السَّبْعُ، وَاالَْرَضُونَ وَمَنْ فِیهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَیْء إِالّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، فَلَکَ الْحَمْدُ وَالْمَ

لِ، االَْیادِی الْجِسامِ، وَأَنْتَ الْجَوادُ الْکَرِیمُ، الرَّؤُوفُ الرَّحِیمُ. اَللّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَالوَاالِْکْرامِ، وَالْفَضْلِ وَاالِْنْعامِ، وَ

جْنِی، وَال تَخْدَعْنِی، وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ رِوَعافِنِی فِی بَدَنِی وَدِینِی، وَآمِنْ خَوْفِی، وَأَعْتِقْ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ. اَللّهُمَّ ال تَمْکُرْ بِی، واَل تَسْتَدْ
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 .«فَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ

آنگاه صورت را به سوی آسمان کرد، درحالی که از دیده های مبارکش اشک می ریخت، با صدای بلند عرضه می داشت: 

نَ، وَیا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ الْمَیامِینِ، یاأَسْمَعَ السّامِعِینَ، وَیاأَبْصَرَالنّاظِرِینَ، وَیاأَسْرَعَ الْحاسِبِی»

تِی اکَ رَقَبَعْنِی ما أَعْطَیْتَنِی، أَسْأَ لُکَ فَکوَأَسْأَ لُکَ اللّهُمَّ حاجَتِیَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیها لَمْ یَضُرَّنِی ما مَنَعْتَنِی، وَإِنْ مَنَعْتَنِیها لَمْ یَنْفَ

یرٌ، یارَبِّ یا رَبِّمِنَ النّارِ، ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، وَحْدَکَ ال شَرِیکَ لَکَ، لَکَ الْمُلْکُ، وَلَکَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلی کُلِّ شَیء قَدِ ». 

ین گفتن اکتفا پس مکرّر می گفت: یا رَبِّ، و کسانی که دور آن حضرت بودند گوش به دعای آن حضرت فراداده، و به آم

کرده بودند. و صدایشان همراه حضرت به گریه بلند شد تا آفتاب غُروب کرد، آنگاه روانه به سوی مشعرالحرام شدند. سیّد بن 

فَ إِلهِی أَنَا الْفَقِیرُ فِی غِنایَ فَکَیْ»نقل کرده، که حضرت در ادامه عرضه داشت: « یارَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ»طاووس در اقبال بعد از 

تِالفَ تَدْبِیرِکَ، وَسُرْعَةَ ال أَکُونُ فَقِیراً فِی فَقْرِی، إِلهِی أَنَا الْجاهِلُ فِی عِلْمِی فَکَیْفَ ال أَکُونُ جَهُوالً فِی جَهْلِی، إِلهِی إِنَّ اخْ

نْکَ فِی بَالء. إِلهِی مِنِّی ما یَلِیقُ بِلُؤْمِی، وَمِنْکَ طَواءِ مَقادِیرِکَ، مَنَعا عِبادَکَ الْعارِفِینَ بِکَ عَنِ السُّکُونِ إِلی عَطاء، وَالْیَأْسِ مِ

بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفِی، إِلهِی إِنْ ظَهَرَتِ  مایَلِیقُ بِکَرَمِکَ. إِلهِی وَصَفْتَ نَفْسَکَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لِی قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِی، أَفَتَمْنَعُنِی مِنْهُما

 تَکِلُنِیوَقَدْتَکَفَّلْتَ فَضْلِکَ، وَلَکَ الْمِنَّةُ عَلَیَّ، وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوِیُ مِنِّی فَبِعَدْلِکَ، وَلَکَ الْحُجَّةُ عَلَیَّ. إِلهِی کَیْفَالْمَحاسِنُ مِنِّی فَبِ

وَسَّلُ إِلَیْکَ بِفَقْرِی إِلَیْکَ، وَکَیْفَ أَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِما لِی، وَکَیْفَ أُضامُ وَأَنْتَ النّاصِرُ لِی، أَمْ کَیْفَ أَخِیبُ وَأَنْتَ الْحَفِیُّ بِی، ها أَنَا أَتَ

ی، وَهُوَمِنْکَ بَرَزٌ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ هُوَ مَحالٌ أَنْ یَصِلَ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ أَشْکُوإِلَیْکَ حالِی وَهُوَ ال یَخْفی عَلَیْکَ،أَمْ کَیْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقالِ

هْلِی وَما أَرْحَمَکَ لِی وَهِیَ قَدْ وَفَدَتْ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ ال تُحْسِنُ أَحْوالِیوَبِکَ قامَتْ یا إِلهِی ما أَلْطَفَکَ بِی مَعَ عَظِیمِ جَتُخَیِّبُ آما

ذِی یَحْجُبُنِی عَنْکَ، إِلهِی عَلِمْتُ بِاخْتاِلفِ بِی مَعَ قَبِیحِ فِعْلِی إِلهِی ما أَقْرَبَکَ مِنِّی وَ قَدْ أَبْعَدَنِی عَنْکَ! وَما أَرْأَفَکَ بِی فَمَاالَّ

شَیْء. إِلهِی کُلَّماأَخْرَسَنِی لُؤْمِی االْثارِ، وَتَنَقُّالتِ االَْطْوارِ، أَنَّ مُرادَکَ مِنِّی أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَیَّ فِی کُلِّ شَیْء، حَتّی ال أَجْهَلَکَ فِی 
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تْنِی أَوْصافِی أَطْمَعَتْنِی مِنَنُکَ. إِلهِی مَنْ کانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِیَ فَکَیْفَ ال تَکُونُ مَساوِیهِ مَساوِیَ، أَنْطَقَنِی کَرَمُکَ، وَکُلَّما آیَسَ

کا لِذِی مَقال مَقاالً، لَمْ یَتْرُ وَمَنْ کانَتْ حَقائِقُهُ دَعاوِیَ، فَکَیْفَ التَکُونُ دَعاوِیهِ دَعاوِیَ، إِلهِی حُکْمُکَ النّافِذُ وَمَشِیَّتُکَ الْقاهِرَةُ

نِی مِنْها فَضْلُکَ. إِلهِی إِنَّکَ وَال لِذِی حال حاالً. إِلهِی کَمْ مِنْ طاعَة بَنَیْتُها، وَحالَة شَیَّدْتُها، هَدَمَ اعْتِمادِی عَلَیْها عَدْلُکَ، بَلْ أَقالَ

قَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً. إِلهِی کَیْفَ أَعْزِمُوَأَنْتَ الْقاهِرُ،وَکَیْفَ الأَعْزِمُوَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی وَإِنْ لَمْ تَدُمِ الطّاعَةُ مِنِّی فِعاْلً جَزْماً فَ

وَ فِی وُجُودِهِ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِما هُ االْمِرُ،إِلهِی تَرَدُّدِی فِی االْثارِ یُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ، فَاجْمَعْنِی عَلَیْکَ بِخِدْمَة تُوصِلُنِی إِلَیْکَ، کَیْفَ

ی تَحْتاجَ إِلی دَلِیل یَدُلُّ عَلَیْکَ، مُفْتَقِرٌ إِلَیْکَ، أَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ حَتّی یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَلَکَ، مَتی غِبْتَ حَتّ

یَتْ عَیْنٌ ال تَراکَ عَلَیْها رَقِیباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْد لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ وَمَتی َعُدْتَ حَتّی تَکُونَ االْثارُ هِیَ الَّتِی تُوصِلُ إِلَیْکَ، عَمِ

کَما دَخَلْتُ  تِبْصارِ، حَتّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ مِنْهاحُبِّکَ نَصِیباً.إِلهِی أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَی االْثارِ،فَأَرْجِعْنِی إِلَیْکَ بِکِسْوَةِ االَْنْوارِ، وَهِدایَةِ االِسْ

 شَیءقَدِیرٌ. إِلهِی هذاذُلِّی ظاهِرٌ بَیْنَ إِلَیْکَ مِنْها، مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَیْها، وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ االِعْتِمادِعَلَیْها، إِنَّکَ عَلی کُلِّ

إِلَیْکَ، وَبِکَ أَسْتَدِلُّ عَلَیْکَ، فَاهْدِنِی بِنُورِکَ إِلَیْکَ، وَأَقِمْنِی بِصِدْقِ یَدَیْکَ، وَهذا حالِی ال یَخْفی عَلَیْکَ، مِنْکَ أَطْلُبُ الْوُصُولَ 

کْ بِی نِی بِحَقائِقِ أَهْلِ الْقُرْبِ، وَاسْلُالْعُبُودِیَّةِ بَیْنَ یَدَیْکَ. إِلهِی عَلِّمْنِی مِنْ عِلْمِکَ الْمَخْزُونِ، وَصُنِّی بِسِتْرِکَ الْمَصُونِ. إِلهِی حَقِّقْ

عَلی مَراکِزِ اضْطِرارِی. إِلهِی  مَسْلَکَ أَهْلِ الْجَذْبِ. إِلهِی أَغْنِنِی بِتَدْبِیرِکَ لِی عَنْ تَدْبِیرِی، وَبِاخْتِیارِکَ عَنِ اخْتِیارِی، وَأَوْقِفْنِی

بِکَ أَنْتَصِرُ فَانْصُرْنِی، وَعَلَیْکَ أَتَوَکَّلُ فاَل تَکِلْنِی،  أَخْرِجْنِی مِنْ ذُلِّ نَفْسِی، وَطَهِّرْنِی مِنْ شَکِّی وَشِرْکِی قَبْلَ حُلُولِ رَمْسِی،

ابِکَ أَقِفُ فَال تَطْرُدْنِی. إِلهِی وَإِیّاکَ أَسْأَلُ فَال تُخَیِّبْنِی، وَفِی فَضْلِکَ رْغَبُ فاَل تَحْرِمْنِی، وَبِجَنابِکَ أَنْتَسِبُ فاَل تُبْعِدْنِی، وَبِب

فْعُ مِنْکَ، فَکَیْفَ ال کُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْکَ، فَکَیْفَ یَکُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّی، إِلهِی أَنْتَ الْغَنِیُّ بِذاتِکَ أَنْ یَصِلَ إِلَیْکَ النَّتَقَدَّسَ رِضاکَ أَنْ تَ

هْوَةِ أَسَرَنِی، فَکُنْ أَنْتَ النَّصِیرَ لِی، حَتّی تَنْصُرَنِی تَکُونُ غَنِیّاً عَنِّی، إِلهِی إِنَّ الْقَضهءَ وَالْقَدَرَ یُمَنِّینِی، وَإِنَّ الْهَوی بِوَثائِقِ الشَّ

 أَوْلِیائِکَ حَتّی عَرَفُوکَ وَوَحَّدُوکَ، وَتُبَصِّرَنِی، وَأَغْنِنِی بِفَضْلِکَ حَتّی أَسْتَغْنِیَ بِکَ عَنْ طَلَبِی، أَنْتَ الَّذِی أَشْرَقْتَ االَْنْوارَ فِی قُلُوبِ
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مْ حَیْثُ أَوْحَشَتْهُمُ لْتَ االَْغْیارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبّائِکَ حَتّی لَمْ یُحِبُّوا سِواکَ، وَلَمْ یَلْجَأُوا إِلی غَیْرِکَ، أَنْتَ الْمُونِسُ لَهُوَأَنْتَ الَّذِی أَزَ

مَنْ فَقَدَکَ؟ وَمَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ؟ لَقَدْ خابَ مَنْ الْعَوالِمُ، وَأَنْتَ الَّذِی هَدَیْتَهُمْ حَیْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ. یا إِلهِی ماذا وَجَدَ 

وَکَیْفَ یُطْلَبُ مِنْ غَیْرِکَ رَضِیَ دُونَکَ بَداَلً، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغی عَنْکَ مُتَحَوِّالً، کَیْفَ یُرْجی سِواکَ وَأَنْتَ ماقَطَعْتَ االِْحْسانَ، 

وْلِیاءَهُ مَالبِسَ مْتِنانِ، یا مَنْ أَذاقَ أَحِبّاءَهُ حَالوَةَ الْمُؤانَسَةِ، فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَمَلِّقِینَ، وَیا مَنْ أَلْبَسَ أَوَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ االِ

االِْحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعابِدِینَ، وَأَنْتَ الْجَوادُ بِالْعَطاءِ هَیْبَتِهِ، فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَغْفِرِینَ. أَنْتَ الذّاکِرُ قَبْلَ الذّاکِرِینَ، وَأَنْتَ الْبادِی بِ

تِکَ حَتّی أَصِلَ إِلَیْکَ، وَاجْذِبْنِی بِمَنِّکَ قَبْلَ طَلَبِ الطّالِبِینَ، وَأَنْتَ الْوَهّابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا مِنَ الْمُسْتَقْرِضِینَ. إِلهِی اُطْلُبْنِی بِرَحْمَ

عْتُکَ، فَقَدْ دَفَعْتَنِی الْعَوالِمُ أُقْبِلَ عَلَیْکَ. إِلهِی إِنَّ رَجائِی ال یَنْقَطِعُ عَنْکَ وَإِنْ عَصَیْتُکَ، کَما أَنَّ خَوْفِی ال یُزایِلُنِی وَإِنْ أَطَ حَتّی

مَلِی، أَمْ کَیْفَ أُهانُ وَعَلَیْکَ مُتَّکَلِی، إِلهِی کَیْفَ أَسْتَعِزُّ وَفِی إِلَیْکَ، وَقَدْ أَوْقَعَنِی عِلْمِی بِکَرَمِکَ عَلَیْکَ. إِلهِی کَیْفَ أَخِیبُ وَأَنْتَ أَ

 الَّذِی نْتَالْفُقَرآءِأَقَمْتَنِی، أَمْ کَیْفَ أَفْتَقِرُ وَأَالذِّلَّةِ أَرْکَزْتَنِی، أَمْ کَیْفَ ال أَسْتَعِزُّوَإِلَیْکَ نَسَبْتَنِی، إِلهِی کَیْفَ ال أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِی فِی 

تَعَرَّفْتَ إِلَیَّ فِی کُلِّ شَیْء، فَرَأَیْتُکَ بِجُودِکَ أَغْنَیْتَنِی، وَأَنْتَ الَّذِی ال إِلهَ غَیْرُکَ تَعَرَّفْتَ لِکُلِّ شَیْء فَما جَهِلَکَ شَیْءٌ، وَأَنْتَ الَّذِی 

اسْتَوی بِرَحْمانِیَّتِهِ فَصارَ الْعَرْشُ غَیْباً فِی ذاتِهِ، مَحَقْتَ االْثارَ بِاالْثارِ، ظاهِراً فِی کُلِّ شَیْء، وَأَنْتَ الظّاهِرُ لِکُلِّ شَیْء، یا مَنِ 

بْصارُ، یا مَنْ تَجَلّی بِکَمالِ وَمَحَوْتَ االَْغْیارَ بِمُحِیطاتِ أَفاْلکِ االَْنْوارِ، یا مَنِ احْتَجَبَ فِی سُرادِقاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ االَْ

، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیر، هِ، فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ االِسْتِواءَ، کَیْفَ تَخْفی وَأَنْتَ الظّاهِرُ، أَمْ کَیْفَ تَغِیبُ وَأَنْتَ الرَّقِیبُ الْحاضِرُبَهائِ

 .«وَالْحَمْدُ هللِِ وَحْدَهُ

 دعای امام سجّاد )ع( در روز عرفه
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اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بَدِیعَ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ، ذَا الْجَاللِ »روز عرفه دعای امام سجّاد )علیه السالم( در 

یَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَیْء، وَهُوَ یْءٌ، وَ الوَاالِْکْرامِ، رَبَّ االَْرْبابِ، وَإِلهَ کُلِّ مَأْلُوه، وَخالِقَ کُلِّ مَخْلُوق، وَوارِثَ کُلِّ شَیْء، لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَ

دُ الْمُتَفَرِّدُ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، بِکُلِّ شَیْء مُحِیطٌ، وَهُوَ عَلی کُلِّشَیْء رَقِیبٌ، أَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، اَالَْحَدُ الْمُتَوَحِّدُ، اَلْفَرْ

مِحالِ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ یمُ الْمُتَعَظِّمُ، اَلْکَبِیرُ الْمُتَکَبِّرُ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، اَلْعَلِیُّ الْمُتَعالِ، اَلشَّدِیدُ الْاَلْکَرِیمُ الْمُتَکَرِّمُ، اَلْعَظِ

، اَلسَّمِیعُ الْبَصِیرُ، اَلْقَدِیمُ الْخَبِیرُ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، اَلْکَرِیمُ أَنْتَ، اَلرَّحْمنُ الرَّحِیمُ، اَلْعَلِیمُ الْحَکِیمُ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ

إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، اَلدّانِی فِی  کُلِّ عَدَد، وَأَنْتَ اهللُ الاالَْکْرَمُ، اَلدّائِمُ االَْدْوَمُ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، اَالَْوَّلُ قَبْلَ کُلِّ أَحَد، وَاالْخِرُ بَعْدَ 

دِ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، الَّذِی أَنْشَأْتَ عُلُوِّهِ، وَالْعالِی فِی دُنُوِّهِ، وَأَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، ذُوالْبَهاءِ وَالْمَجْدِ، وَالْکِبْرِیاءِ وَالْحَمْ

دِیراً، وَّرْتَ ما صَوَّرْتَ مِنْ غَیْرِ مِثال،وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعاتِ بِالَ احْتِذاء، أَنْتَ الَّذِی قَدَّرْتَ کُلَّ شَیْء تَقْاالَْشْیاءَ مِنْ غَیْرِ سِنْخ، وَصَ

، وَلَمْ یُؤازِرْکَ فِی أَمْرِکَ وَزِیرٌ، وَلَمْ وَیَسَّرْتَ کُلَّ شَیْء تَیْسِیراً، وَدَبَّرْتَ ما دُونَکَ تَدْبِیراً، أَنْتَ الَّذِی لَمْ یُعِنْکَ عَلی خَلْقِکَ شَرِیکٌ

وَحَکَمْتَ فَکانَ نِصْفاً ما  یَکُنْ لَکَ مُشاهِدٌ وَال نَظِیرٌ، أَنْتَ الَّذِی أَرَدْتَ فَکانَ حَتْماً ما أَرَدْتَ، وَقَضَیْتَ فَکانَ عَدْالً ما قَضَیْتَ،

یَقُمْ لِسُلْطانِکَ سُلْطانٌ، وَلَمْ یُعْیِکَ بُرْهانٌ وَال بَیانٌ، أَنْتَ الَّذِی أَحْصَیْتَ کُلَّ شَیْء  حَکَمْتَ، أَنْتَ الَّذِی ال یَحْوِیکَ مَکانٌ، وَلَمْ

فْهامُ عَنْ کَیْفِیَّتِکَ، تِکَ، وَعَجَزَتِ االَْعَدَداً، وَجَعَلْتَ لِکُلِّ شَیْء أَمَداً، وَقَدَّرْتَ کُلَّ شَیْء تَقْدِیراً، أَنْتَ الَّذِی قَصُرَتِ االَْوْهامُ عَنْ ذاتِیَّ

 مَوْجُوداً، وَلَمْ تَلِدْ فَتَکُونَ مَوْلُوداً، أَنْتَ وَلَمْ تُدْرِکِ االَْبْصارُ مَوْضِعَ أَیْنِیَّتِکَ، أَنْتَ الَّذِی ال تُحَدُّ فَتَکُونَ مَحْدُوداً، وَلَمْ تُمَثَّلْ فَتَکُونَ

 لَ لَکَ فَیُکاثِرَکَ، واَلنِدَّ لَکَ فَیُعارِضَکَ، أَنْتَ الَّذِی ابْتَدَأَ وَاخْتَرَعَ وَاسْتَحْدَثَ وَابْتَدَعَ، وَأَحْسَنَالَّذِی ال ضِدَّ مَعَکَ فَیُعانِدَکَ، واَل عِدْ

مِنْ لَطِیف ما أَلْطَفَکَ، نَکَ صُنْعَ ما صَنَعَ، سُبْحانَکَ ما أَجَلَّ شَأْنَکَ، وَأَسْنی فِی االَْماکِنِ مَکانَکَ، وَأَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقانَکَ، سُبْحا

فَعَکَ، ذُو الْبَهاءِ وَالْمَجْدِ، وَرَءُوف ما أَرْأَفَکَ، وَحَکِیم ما أَعْرَفَکَ، سُبْحانَکَ مِنْ مَلِیک ما أَمْنَعَکَ، وَجَواد ما أَوْسَعَکَ، وَرَفِیع ما أَرْ

، وَعُرِفَتِ الْهِدایَةُ مِنْ عِنْدِکَ، فَمَنِ الْتَمَسَکَ لِدِین أَوْ دُنْیا وَجَدَکَ، سُبْحانَکَ وَالْکِبْرِیاءِ وَالْحَمْدِ، سُبْحانَکَ بَسَطْتَ بِالْخَیْراتِ یَدَکَ
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حانَکَ ال تُحَسُّ وَال خَضَعَ لَکَ مَنْ جَری فِی عِلْمِکَ، وَخَشَعَ لِعَظَمَتِکَ ما دُونَ عَرْشِکَ، وَانْقادَ لِلتَّسْلِیمِ لَکَ کُلُّ خَلْقِکَ، سُبْ

 جَدَدٌ، وَأَمْرُکَ واَل تُمَسُّ، واَل تُکادُ واَل تُماطُ وَال تُنازَعُ، وَال تُجاری وَال تُماری وَال تُخادَعُ وَال تُماکَرُ، سُبْحانَکَ سَبِیلُکَتُجَسُّ 

ال رادَّ لِمَشِیَّتِکَ، وَال مُبَدِّلَ لِکَلِماتِکَ، رَشَدٌ، وَأَنْتَ حَیٌّ صَمَدٌ، سُبْحانَکَ قَوْلُکَ حُکْمٌ، وَقَضاؤُکَ حَتْمٌ، وَإِرادَتُکَ عَزْمٌ، سُبْحانَکَ 

کَ، وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْداً خالِداً سُبْحانَکَ قاهِرَ االَْرْبابِ، باهِرَ الْیاتِ، فاطِرَ السَّماواتِ، بارِئَ النَّسَماتِ، لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یَدُومُ بِدَوامِ

ازِی صُنْعَکَ، وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یَزِیدُ عَلی رِضاکَ، وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ کُلِّ حامِد، وَشُکْراً نِعْمَتِکَ، وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یُو

وَّلُ، وَیُسْتَدْعی بِهِ دَوامُ االْخِرِ، بِهِ االَْ یَقْصُرُ عَنْهُ شُکْرُ کُلِّ شاکِر، حَمْداً ال یَنْبَغِی إِالّ لَکَ، واَل یُتَقَرَّبُ بِهِ إِالّ إِلَیْکَ، حَمْداً یُسْتَدامُ

ةُ، وَیَزِیدُ عَلی ما أَحْصَتْهُ فِی کِتابِکَ حَمْداً یَتَضاعَفُ عَلی کُرُورِ االَْزْمِنَةِ، وَیَتَزایَدُ أَضْعافاً مُتَرادِفَةً، حَمْداً یَعْجِزُ عَنْ إِحْصائِهِ الْحَفَظَ

ظاهِرُهُ مَجِیدَ، وَیُعادِلُ کُرْسِیَّکَ الرَّفِیعَ، حَمْداً یَکْمُلُ لَدَیْکَ ثَوابُهُ، وَیَسْتَغْرِقُ کُلَّ جَزاء جَزاؤُهُ، حَمْداً الْکَتَبَةُ، حَمْداً یُوازِنُ عَرْشَکَ الْ

سِواکَ فَضْلَهُ، حَمْداً یُعانُ مَنِ اجْتَهَدَ فِی وَفْقٌ لِباطِنِهِ، وَ باطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدْقِ النِّیَّةِ، حَمْداً لَمْ یَحْمَدْکَ خَلْقٌ مِثْلَهُ، وَال یَعْرِفُ أَحَدٌ 

أَنْتَ خالِقُهُ مِنْ بَعْدُ، حَمْداً ال حَمْدَ أَقْرَبُ  تَعْدِیدِهِ، وَیُؤَیَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعاً فِی تَوْفِیَتِهِ، حَمْداً یَجْمَعُ ما خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ، وَیَنْتَظِمُ ما

الً مِنْکَ، حَمْداً ال أَحْمَدَ مِمَّنْ یَحْمَدُکَ بِهِ، حَمْداً یُوجِبُ بِکَرَمِکَ الْمَزِیدَ بِوُفُورِهِ، وَتَصِلُهُ بِمَزِید بَعْدَ مَزِید طَوْإِلی قَوْلِکَ مِنْهُ، وَ

لْمُصْطَفی الْمُکَرَّمِ الْمُقَرَّبِ أَفْضَلَ صَلَواتِکَ، یَجِبُ لِکَرَمِ وَجْهِکَ، وَیُقابِلُ عِزَّ جَاللِکَ، رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَبِ ا

یَةً ال تَکُونُ صَالةٌ أَزْکی مِنْها، وَصَلِّ وَبارِکْ عَلَیْهِ أَتَمَّ بَرَکاتِکَ، وَتَرَحَّمْ عَلَیْهِ أَمْتَعَ رَحَماتِکَ، رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ صَالةً زاکِ

تَزِیدُ تَکُونُ صَالةٌ أَنْمی مِنْها، وَصَلِّ عَلَیْهِ صَالةً راضِیَةً ال تَکُونُ صَالةٌ رِضاهُ، وَصَلِّ عَلَیْهِ صَالةً تُرْضِیکَ وَ عَلَیْهِ صَالةً نامِیَةً ال

مَّد وَآلِهِ صَالةً تُجاوِزُ عَلی رِضاکَ لَهُ، وَصَلِّ عَلَیْهِ صاَلةً ال تَرْضی لَهُ إِالّ بِها، وَال تَری غَیْرَهُ لَها أَهاْلً، رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَ

الةً تَنْتَظِمُ صَلَواتِ مَالئِکَتِکَ رِضْوانَکَ، وَیَتَّصِلُ اتِّصالُها بِبَقائِکَ، وَال یَنْفَدُ کَما ال تَنْفَدُ کَلِماتُکَ، رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ صَ

صَلَواتِ عِبادِکَ مِنْ جِنِّکَ وَإِنْسِکَ وَأَهْلِ إِجابَتِکَ، وَتَجْتَمِعُ عَلی صَالةِ کُلِّ  وَأَنْبِیائِکَ وَرُسُلِکَ وَأَهْلِ طاعَتِکَ، وَتَشْتَمِلُ عَلی
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صَالةً  نَفَة، وَصَلِّ عَلَیْهِ وَعَلی آلِهِمَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْنافِ خَلْقِکَ، رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِ وَآلِهِ صَالةً تُحِیطُ بِکُلِّ صَالة سالِفَة وَمُسْتَأْ

ی کُرُورِ االَْیّامِ زِیادَةً فِی مَرْضِیَّةً لَکَ وَلِمَنْ دُونَکَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذلِکَ صَلَوات تُضاعِفُ مَعَها تِلْکَ الصَّلَواتِ عِنْدَها، وَتَزِیدُها عَل

تَرْتَهُمْ الَِمْرِکَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِکَ، وَحَفَظَةَ دِینِکَ، تَضاعِیفَ ال یَعُدُّها غَیْرُکَ، رَبِّ صَلِّ عَلی اَطائِبِ أَهْلِ بَیْتِهِ، اَلَّذِینَ اخْ

عَلْتَهُمُ الْوَسِیلَةَ إِلَیْکَ، وَخُلَفاءَکَ فِی أَرْضِکَ، وَحُجَجَکَ عَلی عِبادِکَ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِیراً بِإِرادَتِکَ، وَجَ

یاءَ مِنْ عَطایاکَ جَنَّتِکَ، رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ صَالةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِها مِنْ نِحَلِکَ وَکَرامَتِکَ، وَتُکْمِلُ لَهُمُ االَْشْوَالْمَسْلَکَ إِلی 

الةً ال أَمَدَ فِی أَوَّلِها، وَال غایَةَ الَِمَدِها، واَلنِهایَةَ وَنَوافِلِکَ، وَتُوَفِّرُ عَلَیْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوائِدِکَ وَفَوائِدِکَ، رَبِّ صَلّ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ صَ

تَحْتَهُنَّ وَما بَیْنَهُنَّ، صَالةً  الِخِرِها، رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِم ْزِنَةَ عَرْشِکَ وَما دُونَهُ، وَمِالَْ سَماواتِکَ وَما فَوْقَهُنَّ، وَعَدَدَ أَرَضِیکَ وَما

بِاِمام أَقَمْتَهُ عَلَماً  ی، وَتَکُونُ لَکَ وَلَهُمْ رِضیً، وَمُتَّصِلَةً بِنَظائِرِهِنَّ أَبَداً. اَللّهُمَّ إِنَّکَ أَیَّدْتَ دِینَکَ فِی کُلِّ أَوانتُقَرِّبُهُمْ مِنْکَ زُلْف

لی رِضْوانِکَ، وَافْتَرَضْتَ طاعَتَهُ، وَحَذَّرْتَ مَعْصِیَتَهُ، لِعِبادِکَ، وَمَناراً فِی بِالدِکَ، بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِکَ، جَعَلْتَهُ الذَّرِیعَةَ إِ

، مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَعِصْمَةُ الالَّئِذِینَ، وَکَهْفُ الْمُؤْمِنِینَوَأَمَرْتَ بِامْتِثالِ أَمْرِهِ وَ االِْنْتِهاءِ عِنْدَ نَهْیِهِ، وَأاَلّ یَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ، وَال یَتَأَخَّرَ عَنْهُ 

أَوْزِعْنا مِثْلَهُ فِیهِ، وَآتِهِ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّکِینَ، وَبَهاءُ الْعالَمِینَ. اَللّهُمَّ فَأَوْزِ عْ لِوَلِیِّکَ شُکْرَ ما أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیْهِ، وَ

عَزِّ، وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، وَقَوِّ عَضُدَهُ، وَراعِهِ بِعَیْنِکَ، وَاحْمِهِ بِحِفْظِکَ، وَانْصُرْهُ بِمَالئِکَتِکَ، نَصِیراً، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً یَسِیراً، وَأَعِنْهُ بِرُکْنِکَ االَْ

هِ، وَأَحْیِ بِهِ ما أَماتَهُ لَیْهِ وَآلِوَامْدُدْهُ بِجُنْدِکَ االَْغْلَبِ، وَأَقِمْ بِهِ کِتابَکَ وَحُدُودَکَ وَشَرائِعَکَ وَسُنَنَ رَسُولِکَ صَلَواتُکَ اللّهُمَّ عَ

وَأَزِلْ بِهِ النّاکِبِینَ عَنْ صِراطِکَ، الظّالِمُونَ مِنْ مَعالِمِ دِینِکَ، وَاجْلُ بِهِ صَداءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِیقَتِکَ، وَأَبِنْ بِهِ الضَّرّاءَ مِنْ سَبِیلِکَ، 

 وْلِیائِکَ، وَابْسُطْ یَدَهُ عَلی أَعْدائِکَ، وَهَبْ لَنا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ، وَاجْعَلْناوَامْحَقْ بِهِ بُغاةَ قَصْدِکَ عِوَجاً، وَأَلِنْ جانِبَهُ الَِ

صَلَواتُکَ اللّهُمَّ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ولِکَلَهُ سامِعِینَ مُطِیعِینَ، وَفِی رِضاهُ ساعِینَ، وَإِلی نُصْرَتِهِ وَالْمُدافَعَةِ عَنْهُ مُکْنِفِینَ، وَإِلَیْکَ وَإِلی رَسُ

مُقْتَفِینَ آثارَهُم، اَلْمُسْتَمْسِکِینَ بِعُرْوَتِهِمْ، بِذلِکَ مُتَقَرِّبِینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی أَوْلِیاءِهِمُ الْمُعْتَرِفِینَ بِمَقامِهِمْ، اَلْمُتَّبِعِینَ مَنْهَجَهُمْ،اَلْ
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اَلْمادِّینَ إِلَیْهِمْ  اَلْمُؤْتَمِّینَ بِإِمامَتِهِم، اَلْمُسَلِّمِینَ الَِمْرِهِم، اَلْمُجْتَهِدِینَ فِی طاعَتِهِمْ، اَلْمُنْتَظِرِینَ أَیّامَهُم، اَلْمُتَمَسِّکِینَ بِواِلیَتِهِم،

هِمْ وَعَلی أَرْواحِهِمْ، وَاجْمَعْ عَلَی التَّقْوی أَعْیُنَهُم، اَلصَّلَواتِ الْمُبارَکاتِ الزّاکِیاتِ النّامِیاتِ الْغادِیاتِ الرّائِحاتِ، وَسَلِّمْ عَلَیْ

عَلْنا مَعَهُمْ فِی دارِ السَّالمِ، بِرَحْمَتِکَ أَمْرَهُمْ،وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤُونَهُمْ، وَتُبْ عَلَیْهِمْ، إِنَّکَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِیمُ، وَخَیْرُالْغافِرِینَ، وَاجْ

وِکَ، وَأَجْزَلْتَ فِیهِ هُمَّ هذا یَوْمُ عَرَفَةَ، یَوْمٌ شَرَّفْتَهُ وَکَرَّمْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ، نَشَرْتَ فِیهِ رَحْمَتَکَ، وَمَنَنْتَ فِیهِ بِعَفْیاأَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّ

بْلَ خَلْقِکَ لَهُ، وَبَعْدَ خَلْقِکَ إِیّاهُ، فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَیْتَهُ عَطِیَّتَکَ، وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلی عِبادِکَ. اَللّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ قَ

 ئِکَ، وَمُعاداةِ أَعْدائِکَ، ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْلِدِینِکَ، وَوَفَّقْتَهُ لِحَقِّکَ، وَعَصَمْتَهُ بَحَبْلِکَ، وَأَدْخَلْتَهُ فِی حِزْبِکَ، وَ أَرْشَدْتَهُ لِمُواالةِ أَوْلِیا

کَ وَالَ اسْتِکْباراً عَلَیْکَ، بَلْ دَعاهُ هَواهُ یَأْتَمِرْ، وَزَجَرْتَهُ فَلَمْ یَنْزَجِرْ، وَنَهَیْتَهُ عَنْ مَعْصِیَتِکَ، فَخالَفَ أَمْرَکَ إِلی نَهْیِکَ، ال مُعانَدَةً لَ

دُوُّهُ، فَأَقْدَمَ عَلَیْهِ عارِفاً بِوَعِیدِکَ، راجِیاً لِعَفْوِکَ، واثِقاً بِتَجاوُزِکَ، وَکانَ إِلی ما زَیَّلْتَهُ وَإِلی ما حَذَّرْتَهُ، وَأَعانَهُ عَلی ذلِکَ عَدُوُّکَ وَعَ

الذُّنُوبِ ئِفاً مُعْتَرِفاً بِعَظِیم مِنَ أَحَقَّ عِبادِکَ مَعَ ما مَنَنْتَ عَلَیْهِ أَالّ یَفْعَلَ، وَها أَنَاذا بَیْنَ یَدَیْکَ صاغِراً ذَلِیالً، خاضِعاً خاشِعاً، خا

جِیرُنِی مِنْکَ مُجِیرٌ، وَال یَمْنَعُنِی مِنْکَ تَحَمَّلْتُهُ، وَجَلِیل مِنَ الْخَطایَا اِجْتَرَمْتُهُ، مُسْتَجِیراً بِصَفْحِکَ، الئِذاً بِرَحْمَتِکَ، مُوقِناً أَنَّهُ ال یُ

دِکَ، وَجُدْ عَلَیَّ بما تَجُودُ بِهِ عَلی مَنْ أَلقی بِیَدِهِ إِلَیْکَ مِنْ عَفْوِکَ، وَامْنُنْ مانِعٌ، فَعُدْ عَلَیَّ بِما تَعُودُ بِهِ عَلی مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّ

نِکَ، واَل  أَنالُ بِهِ حَظّاً مِنْ رِضْواعَلَیَّ بِما الْ یَتَعاظَمُکَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلی مَنْ أَمَّلَکَ مِنْ غُفْرانِکَ، وَاجْعَلْ لِی فِی هذَا الْیَوْمِ نَصِیباً

نَ الصّالِحاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِیدَکَ، وَنَفْیَ تَرُدَّنِی صِفْراً مِمّا یَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لَکَ مِنْ عِبادِکَ، وَإِنِّی وَإِنْ لَمْ أُقَدِّمْ ما قَدَّمُوهُ مِ

االَْبْوابِ الَّتِی أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتی مِنْها، وَتَقَرَّبْتُ إِلَیْکَ بِما ال یَقْرُبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْکَ إاِلّ االَْضْدادِ وَاالَْنْدادِ وَاالَْشْباهِ عَنْکَ، وَأَتَیْتُکَ مِن 

بِما عِنْدَکَ، وَشَفَعْتُهُ بِرَجائِکَ کَ، وَالثِّقَةِ بِالتَّقَرُّبِ بِهِ، ثُمَّ أَتْبَعْتُ ذلِکَ بِاالِْنابَةِ إِلَیْکَ، وَالتَّذَلُّلِ وَاالِسْتِکانَةِ لَکَ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِ

لْمُسْتَجِیرِ، وَمَعَ ذلِکَ خِیفَةً وَتَضَرُّعاً الَّذِی قَلَّ ما یَخِیبُ عَلَیْهِ راجِیکَ، وَسَأَلْتُکَ مَسْأَلَةَ الْحَقِیرِ الذَّلِیلِ، اَلْبائِسِ الْفَقِیرِ، اَلْخائِفِ ا

 االَْقَلِّینَ، دُ أَقَلُّتَکَبُّرِ الْمُتَکَبِّرِینَ، وَال مُتَعالِیاً بِدالَّةِ الْمُطِیعِینَ، واَل مُسْتَطِیالً بِشَفاعَةِ الشّافِعِینَ، وَأَنَا بَعْوَتَعَوُّذاً وَتَلَوُّذاً، المُسْتَطِیالً بِ
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نْدَهُ الْمُتْرَفِینَ، وَیا مَنْ یَمُنُّ بِإِقالَةِ الْعاثِرِینَ، وَیَتَفَضَّلُ بِإِنْظارِ وَأَذَلُّ االَْذَلِّینَ، وَمِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَها، فَیا مَنْ لَمْ یُعاجِلِ الْمُسِیئِینَ، وَالیَ

خْفی مِنْ عَصاکَ مُتَعَمِّداً، أَنَا الَّذِی اسْتَالْخاطِئِینَ، أَنَا الْمُسِیءُ الْمُعْتَرِفُ الْخاطِئُ الْعاثِرُ، أَنَا الَّذِی أَقْدَمَ عَلَیْکَ مُجْتَرِئاً، أَنَا الَّذِی 

نَا الْجانِی عَلی نَفْسِهِ، أَنَا عِبادِکَ وَبارَزَکَ، أَنَا الَّذِی هابَ عِبادَکَ وَأَمِنَکَ، أَنَا الَّذِی لَمْ یَرْهَبْ سَطْوَتَکَ وَلَمْ یَخَفْ بَأْسَکَ، أَ

بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِکَ، وَبِمَنِ اصْطَفَیْتَهُ لِنَفْسِکَ، بِحَقِّ مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ الْمُرْتَهَنُ بِبَلِیَّتِهِ، أَنَا الْقَلِیلُ الْحَیاءِ، أَنَا الطَّوِیلُ الْعِناءِ، 

مُواالتَهُ  تِکَ، بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَبَرِیَّتِکَ، وَمَنِ اجْتَبَیْتَ لِشَأْنِکَ، بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طاعَتَهُ بِطاعَتِکَ، وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِیَتَهُ کَمَعْصِیَ

مُتَنَصِّالً، وَعاذَ بِاسْتِغْفارِکَ تائِباً، بِمُواالتِکَ، وَمَنْ نُطْتَ مُعاداتَهُ بِمُعاداتِکَ، تَغَمَّدْنِی فِی یَوْمِی هذا بِما تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَأَرَ إِلَیْکَ 

الْمَکانَةِ مِنْکَ، وَتَوَحَّدْنِی بِما تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفی بِعَهْدِکَ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ فِی وَتَوَلَّنِی بِما تَتَوَلّی بِهِ أَهْلَ طاعَتِکَ، وَالزُّلْفی لَدَیْکَ، وَ

 أَحْکامِکَ، واَل ذاتِکَ، وَأَجْهَدَها فِی مَرْضاتِکَ، وَالتُؤاخِذْنِی بِتَفْرِیطِی فِی جَنْبِکَ، وَتَعَدِّی طَوْرِی فِی حُدُودِکَ، وَمُجاوَزَةِ

هْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْغافِلِینَ، وَسِنَةِ رِجْنِی بِإِمْالئِکَ لِی اسْتِدْراجَ مَنْ مَنَعَنِی خَیْرَ ما عِنْدَهُ، وَلَمْ یَشْرَکْکَ فِی حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِی، وَنَبِّتَسْتَدْ

الْقانِتِینَ، وَاسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّدِینَ، وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهاوِنِینَ،  الْمُسْرِفِینَ، وَنَعْسَةِ الْمَخْذُولِینَ، وَخُذْ بِقَلْبِی إِلی مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ

، لْ لِی مَسْلَکَ الْخَیْراتِ إِلَیْکَوَأَعِذْنِی مِمّا یُباعِدُنِی عَنْکَ، وَیَحُولُ بَیْنِی وَبَیْنَ حَظِّی مِنْکَ، وَ یَصُدُّنِی عَمّا أُحاوِلُ لَدَیْکَ، وَسَهِّ

الْمُسْتَخِفِّینَ بِما أَوْعَدْتَ، وَال وَالْمُسابَقَةَ إِلَیْها مِنْ حَیْثُ أَمَرْتَ، وَالْمُشاحَّةَ فِیها عَلی ما أَرَدْتَ، واَل تَمْحَقْنِی فِیمَنْ تَمْحَقُ مِنَ 

نْ تُتَبِّرُ مِنَ الْمُنْحَرِفِینَ عَنْ سُبُلِکَ، وَنَجِّنِی مِنْ غَمَراتِ الْفِتْنَةِ، تُهْلِکْنِی مَعَ مَنْ تُهْلِکُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِینَ لِمَقْتِکَ، وَال تُتَبِّرْنِی فِیمَ

یُوبِقُنِی، وَمَنْقَصَة تَرْهَقُنِی، وَال وَخَلِّصْنِی مِنْ لَهَواتِ الْبَلْوی، وَأَجِرْنِی مِنْ أَخْذِ االِْمْالءِ،وَحُلْ بَیْنِی وَبَیْنَ عَدُوّ یُضِلُّنِی، وَهَویً 

وطُ مِنْ رَحْمَتِکَ، وَال عْرِضْ عَنِّی إِعْراضَ مَنْ ال تَرْضی عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِکَ، واَل تُؤْیِسْنِی مِنَ االَْمَلِ فِیکَ فَیَغْلِبَ عَلَیَّ الْقُنُتُ

رْسِلْنِی مِنْ یَدِکَ إِرْسالَ مَنْ ال خَیْرَ فِیهِ، واَل حاجَةَ تَمْتَحِنِّی بِما ال طاقَةَ لِی بِهِ فَتَبْهَظَنِی مِمّا تُحَمِّلُنِیهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِکَ، وَال تُ

زْیُ مِنْ عِنْدِکَ، بَلْ خُذْ بِیَدِی مِنْ بِکَ إِلَیْهِ، واَل إِنابَةَ لَهُ، وَ التَرْمِ بِی رَمْیَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَیْنِ رِعایَتِکَ، وَمَنِ اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْخِ
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قاتِ عَبِیدِکَ وَ إِمائِکَ، وَبَلِّغْنِی نَ، وَوَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِینَ، وَزَلَّةِ الْمَغْرُورِینَ، وَوَرْطَةِ الْهالِکِینَ، وَ عافِنِی مِمَّا ابْتَلَیْتَ بِهِ طَبَسَقْطَةِ الْمُتَرَدِّی

وَتَوَفَّیْتَهُ سَعِیداً، وَطَوِّقْنِی طَوْقَ االِْقْالعِ عَمّا یُحْبِطُ الْحَسَناتِ،  مَبالِغَ مَنْ عُنِیتَ بِهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَرَضِیتَ عَنْهُ، فَأَعَشْتَهُ حَمِیداً،

نِی بِما ال أُدْرِکُهُ إاِلّ بِکَ عَمّا ال وَیَذْهَبُ بِالْبَرَکاتِ، وَأَشْعِرْ قَلْبِیَ االِْزْدِجارَ عَنْ قَبائِحِ السَّیِّئاتِ، وَفَواضِحِ الْحَوْباتِ، وَال تَشْغَلْ

یلَةِ إِلَیْکَ، وَتُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ رْضِیکَ عَنِّی غَیْرُهُ، وَأَنْزِعْ مِنْ قَلْبِی حُبَّ دُنْیا دَنِیَّة تَنْهی عَمّا عِنْدَکَ، وَتَصُدُّ عَنِ ابْتِغاءِ الْوَسِیُ

عِصْمَةً تُدْنِینِی مِنْ خَشْیَتِکَ، وَتَقْطَعُنِی عَنْ رُکُوبِ مَحارِمِکَ، وَتَفُکَّنِی  مِنْکَ، وَزَیِّنْ لِیَ التَّفَرُّدَ بِمُناجاتِکَ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ، وَهَبْ لِی

بِسِرْبالِ عافِیَتِکَ، وَرَدِّنِی رِداءَ مِنْ أَسْرِ الْعَظائِمِ، وَهَبْ لِیَ التَّطْهِیرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْیانِ، وَأَذْهِبْ عَنِّی دَرَنَ الْخَطایا، وَسَرْبِلْنِی 

وَأَعِنِّی عَلی صالِحِ النِّیَّةِ، وَمَرْضِیِّ  مُعافاتِکَ، وَجَلِّلْنِی سَوابِغَ نَعْمائِکَ، وَظاهِرْ لَدَیَّ فَضْلَکَ وَطَوْلَکَ، وَأَیِّدْنِی بِتَوْفِیقِکَ وَتَسْدِیدِکَ،

وْلِکَ وَقُوَّتِکَ، وَال تُخْزِنِی یَوْمَ تَبْعَثُنِی لِلِقائِکَ، وَال تَفْضَحْنِی بَیْنَ الْقَوْلِ، وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ، وَال تَکِلْنِی إِلی حَوْلِی وَقُوَّتِی دُونَ حَ

غَفاَلتِ الْجاهِلِینَ الاِلئِکَ،  یَدَیْ أَوْلِیائِکَ، وَال تُنْسِنِی ذِکْرَکَ، وَال تُذْهِبْ عَنِّی شُکْرَکَ، بَلْ أَلْزِمْنِیهِ فِی أَحْوالِ السَّهْوِ عِنْدَ

ةِ الرّاغِبِینَ، وَحَمْدِی إِیّاکَ فَوْقَ حَمْدِ زِعْنِی أَنْ أُثْنِیَ بِما أَوْلَیْتَنِیهِ، وَأَعْتَرِفَ بِما أَسْدَیْتَهُ إِلَیَّ، وَاجْعَلْ رَغْبَتِی إِلَیْکَ فَوْقَ رَغْبَوَأَوْ

دَیْتُهُ إِلَیْکَ، وَال تَجْبَهْنِی بِما جَبَهْتَ بِهِ الْمُعانِدِینَ لَکَ، فَإِنِّی لَکَ الْحامِدِینَ، وَال تَخْذُلْنِی عِنْدَ فاقَتِی إِلَیْکَ، واَل تُهْلِکْنِی بِما أَسْ

وَ أَوْلی مِنْکَ  الْمَغْفِرَةِ، وَأَنَّکَ بِأَنْ تَعْفُمُسَلِّمٌ، أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَکَ، وَأَنَّکَ أَوْلی بِالْفَضْلِ، وَأَعْوَدُ بِاالِْحْسانِ، وَأَهْلُ التَّقْوی وَأَهْلُ

رِیدُ، وَتَبْلُغُ ما أُحِبُّ مِنْ حَیْثُ ال آتِی ما بِأَنْ تُعاقِبَ، وَأَنَّکَ بِأَنْ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْکَ إِلی أَنْ تَشْهَرَ، فَأَحْیِنِی حَیاةً طَیِّبَةً تَنْتَظِمُ بِما أُ

تَةَ مَنْ یَسْعی نُورُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَعَنْ یَمِینِهِ، وَذَلِّلْنِی بَیْنَ یَدَیْکَ، وَأَعِزَّنِی عِنْدَ خَلْقِکَ، تَکْرَهُ، واَل أَرْتَکِبُ ما نَهَیْتَ عَنْهُ، وَأَمِتْنِی مِیْ

، وَأَعِذْنِی مِنْ شَماتَةِ االَْعْداءِ،  وَفَقْراًوَضَعْنِی إِذا خَلَوْتُ بِکَ، وَارْفَعْنِی بَیْنَ عِبادِکَ، وَأَغْنِنِی عَمَّنْ هُوَ غَنِیٌّ عَنِّی، وَزِدْنِی إِلَیْکَ فاقَةً

لْقادِرُ عَلَی الْبَطْشِ لَوْال حِلْمُهُ، وَاالْخِذُ عَلَی وَمِنْ حُلُولِ الْبَالءِ، وَمِنَ الذُّلِّ وَالْعَناءِ، تَغَمَّدْنِی فِیمَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی بِما یَتَغَمَّدُ بِهِ ا

فَال تُقِمْنِی مِثْلَهُ  إِذا أَرَدْتَ بِقَوْم فِتْنَةً أَوْ سُوءاً فَنَجِّنِی مِنْها لِواذاً بِکَ، وِإِذْ لَمْ تُقِمْنِی مَقامَ فَضِیحَة فِی دُنْیاکَالْجَرِیرَةِ لَوْال أَناتُهُ، وَ
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دُدْ لِیفِی آخِرَتِکَ، وَاشْفَعْ لِی أَوائِلَ مِنَنِکَ بِأَواخِرِها، وَقَدِیمَ فَوائِدِکَ بَحَوادِثِها، وَال تَمْ  

ی، واَل نَقِیصَةً یُجْهَلُ مِنْ أَجْلِها مَدّاً یَقْسُو مَعَهُ قَلْبِی، وَال تَقْرَعْنِی قارِعَةً یَذْهَبُ لَها بَهائِی، وَ التَسُمْنِی خَسِیسَةً یَصْغُرُ لَها قَدْرِ

عَلْ هَیْبَتِی فِی وَعِیدِکَ، وَحَذَرِی مِنْ إِعْذارِکَ وَإِنْذارِکَ، وَرَهْبَتِی مَکانِی، وَال تَرُعْنِی رَوْعَةً أُبْلِسُ بِها، واَل خِیفَةً أُوجِسُ دُونَها، اِجْ

کُونِی إِلَیْکَ، وَإِنْزالِ حَوائِجِی بِکَ، عِنْدَ تِالوَةِ آیاتِکَ، وَاعْمُرْ لَیْلِی بِإِیقاظِی فِیهِ لِعِبادَتِکَ، وَتَفَرُّدِی بِالتَّهَجُّدِ لَکَ، وَتَجَرُّدِی بِسُ

نِی عامِهاً، وَال فِی غَمْرَتِی نازَلَتِی إِیّاکَ فِی فَکاکِ رَقَبَتِی مِنْ نارِکَ، وَإِجارَتِی مِمّا فِیهِ أَهْلُها مِنْ عَذابِکَ، وَال تَذَرْنِی فِی طُغْیاوَمُ

تْنَةً لِمَنْ نَظَرَ، وَال تَمْکُرْ بِی فِیمَنْ تَمْکُرُ بِهِ، وَال سَاهِیاً حَتّی حِین، وَال تَجْعَلْنِی عِظَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، واَل نَکاالً لِمَنِ اعْتَبَرَ، واَل فِ

سُخْرِیّاً لَکَ وَال تَبَعاً إاِلّ لِمَرْضاتِکَ،  تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی، وَال تُغَیِّرْ لِی اِسْماً، وَ ال تُبَدِّلْ لِی جِسْماً، واَل تَتَّخِذْنِی هُزُواً لِخَلْقِکَ، وَال

، وَأَذِقْنِی طَعْمَ الْفَراغِ لِما تُحِبُّ ناً إِالّ بِاالِنْتِقامِ لَکَ، وَأَوْجِدْنِی بَرْدَ عَفْوِکَ وَحَالوَةَ رَحْمَتِکَ، وَرَوْحِکَوَرَیْحانِکَوَجَنَّةِ نَعِیمِکَوَال مُمْتَهَ

ی بِتُحْفَة مِنْ تُحَفاتِکَ، وَاجْعَلْ تِجارَتِی رابِحَةً، وَکَرَّتِی غَیْرَ بِسَعَة مِنْ سَعَتِکَ، وَاالِجْتِهادِ فِیما یُزْلِفُ لَدَیْکَ وَعِنْدَکَ، وَ أَتْحِفْنِ

ال کَبِیرَةً، وَال تَذَرْ مَعَها عَالنِیَةً وَال خاسِرَة، وَأَخِفْنِی مَقامَکَ، وَشَوِّقْنِی لِقاءَکَ، وَتُبْ عَلَیَّ تَوْبَةً نَصُوحاً، ال تُبْقِ مَعَها ذُنُوباً صَغِیرَةً وَ

الِحِینَ، وَحَلِّنِی حِلْیَةَ الْمُتَّقِینَ، یرَةً، وَانْزِعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِی لِلْمُؤْمِنِینَ، وَاعْطِفْ بِقَلْبِی عَلَی الْخاشِعِینَ، وَکُنْ لِی کَما تَکُونُ لِلصّسَرِ

بِی عَرْصَةَ االَْوَّلِینَ، وَتَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِکَ عَلَیَّ، وَظاهِرْ  وَاجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْق فِی الْغابِرِینَ، وَذِکْراًنامِیاً فِی االْخِرِینَ، وَوافِ

لِیائِکَ فِی الْجِنانِ الَّتِی زَیَّنْتَها کَراماتِها لَدَیَّ، إِماْلَْ مِنْ فَوائِدِکَ یَدِی، وَسُقْ کَرائِمَ مَواهِبِکَ إِلَیَّ، وَجاوِرْ بِیَ االَْطْیَبِینَ مِنْ أَوْ

مُطْمَئِنّاً، وَمَثابَةً أَتَبَوَّأُها کَ، وَجَلِّلْنِی شَرائِفَ نِحَلِکَ فِی الْمَقاماتِ الْمُعَدَّةِ الَِحِبّائِکَ، وَاجْعَلْ لِی عِنْدَکَ مَقِیالً آوِی إِلَیْهِ الَِصْفِیائِ

ی السَّرائِرُ، وَأَزِلْ عَنِّی کُلَّ شَکّ وَشُبْهَة، وَاجْعَلْ لِی فِی الْحَقِّ وَأَقَرُّ عَیْناً، واَل تُقایِسْنِی بِعَظِیماتِ الْجَرائِرِ، وَال تُهْلِکْنِی یَوْمَ تُبْلَ

ضالِکَ، وَاجْعَلْ قَلْبِی واثِقاً بِما طَرِیقاً مِنْ کُلِّ رَحْمَة، وَأَجْزِلْ لِی قِسَمَ الْمَواهِبِ مِنْ نَوالِکَ، وَوَفِّرْ عَلَیَّ حُظُوظَ االِْحْسانِ مِنْ إِفْ

عُقُولِ طاعَتَکَ، وَاجْمَعْ هَمِّی مُسْتَفْرَغاً لِما هُوَلَکَ، وَاسْتَعْمِلْنِی بِما تَسْتَعْمِلُ بِهِ خالِصَتَکَ، وَ أَشْرِبْ قَلْبِی عِنْدَ ذُهُولِ الْعِنْدَکَ، وَ
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فِیَةَ، وَال تُحْبِطْ حَسَناتِی بِما یَشُوبُها مِنْ مَعْصِیَتِکَ، وَال لِیَ الْغِنی وَالْعَفافَ وَالدَّعَةَ وَالْمُعافاةَ وَالصِّحَّةَ وَالسَّعَةَ وَالطُّمَأْنِینَةَ وَالْعا

عَنِ الْتِماسِ ما عِنْدَ الْفاسِقِینَ، خَلَواتِی بِما یَعْرِضُ لِی مِنْ نَزَغاتِ فِتْنَتِکَ، وَصُنْ وَجْهِی عَنِ الطَّلَبِ إِلی أَحَد مِنَ الْعالَمِینَ، وَذُبَّنِی 

ها، وَافْتَحْ لِی ظّالِمِینَ ظَهِیراً، وَال لَهُمْ عَلی مَحْوِ کِتابِکَ یَداً وَنَصِیراً، وَحُطْنِی مِنْ حَیْثُ ال أَعْلَمُ حِیاطَةً تَقِینِی بِوَ ال تَجْعَلْنِی لِل

لِی إِنْعامَکَ إِنَّکَ خَیْرُ الْمُنْعِمِینَ، وَاجْعَلْ باقِیَ  أَبْوابَ تَوْبَتِکَ وَرَحْمَتِکَ وَرَأْفَتِکَ وَرِزْقِکَ الْواسِعِ، إِنِّی إِلَیْکَ مِنَ الرّاغِبِینَ، وَأَتْمِمْ

نَ الطّاهِرِینَ، وَالسَّالمُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ عُمُرِی فِی الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ابْتِغاءَ وَجْهِکَ یا رَبَّ الْعالَمِینَ، وَصَلَّی اهللُ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّیِّبِی

ینَأَبَدَ االْبِدِ ». 

 زیارت امام حسین )علیه السالم( در روز عرفه

از جمله مستحبات این روز شریف، زیارت حضرت سیدالشهدا )علیه السالم( می باشد و زیارتی که برای آن حضرت دراین 

روز نقل شده است، اختصاص به کسانی دارد که در سرزمین مقدّس کربال توفیق زیارت آن حضرت را پیدا می کنند، 

مندان به زیارت آن حضرت از راه دور، می توانند همان زیارت وارث یا جامعه را که در فصل نخست این کتاب آمده عالق

 .است در این روز بخوانند

 برخی از مستحبّات وقوف به مشعرالحرام

ادق )علیه مستحبّ است حاجی با دلی آرام از عرفات به سوی مشعرالحرام حرکت کرده و در حال استغفار باشد، امام ص

السالم( فرمود: در راه رفتن نه تند رود و نه آهسته،بلکه به طور معمول حرکت کند و کسی را آزار ندهد، و مستحبّ است 

نماز را تا مزدلفه به تأخیر اندازد، اگر چه ثلث شب نیز بگذرد، و هر دو نماز را با یک اذان و دو اقامه جمع کند، و نوافل مغرب 
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ا بجا آورد، و درصورتی که از رسیدن به مزدلفه پیش از نصف شب مانعی رسید، باید نماز مغرب وعشا را به را بعد از نماز عش

 .تأخیر نیاندازد، و در میان راه بخواند

ومستحبّ است که در وسط وادی ازطرف راست نزول نماید، واگر حاجی صروره باشد )سال اوّل حجّ او باشد(، مستحبّ است 

قدم بگذارد، و آن شب را هر مقدار که ممکن باشد به عبادت واطاعت الهی بسر برد، واین دعا را  که در مشعرالحرام

نْ نَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَاَللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیها جَوامِعَ الْخَیْرِ. اَللّهُمَّ ال تُؤْیِسْنِی مِ»بخواند:

ی جَوامِعَ الشَّرِّتَجْمَعَهُ لِی فِی قَلْبِی، وَأَطْلُبُ إِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی ماعَرَّفْتَ أَوْلِیاءَکَ فِی مَنْزِلِی هذا، وَأَنْ تَقِیَنِ ». 

ر امام صادق )علیه السالم( فرمود: مستحبّ است بعد از نماز صبح در حال طهارت حمد و ثنای الهی را بجا آورد، و به ه

مقدار که بتواند از نعمتها وتفضاّلت حضرت حق ذکر کند، و بر محمّد وآل محمّد صلوات بفرستد، آنگاه دعا نماید، واین دعا 

 :را نیز بخواند

« نِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ، اَللّهُمَّ اَللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِالْحَرامِ، فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ، وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَاللِ، وَ ادْرَأْ عَ

نِی هذا أَنْ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی، وَتَقْبَلَ أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوب إِلَیْهِ، وَخَیْرُ مَدْعُوّ وَخَیْرُ مَسْؤُول، وَلِکُلِّ وافِد جائِزَةٌ، فَاجْعَلْ جائِزَتِی فِی مَوْطِ

نْ خَطِیئَتِی، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوی مِنَ الدُّنْیا زادِیمَعْذِرَتِی، وَأَنْ تَجاوَزَ عَ ». 

مستحبّ است سنگ ریزه هایی را که در منا رمی خواهد نمود از مزدلفه بردارد، که مجموع آنها هفتاد دانه است. ومستحبّ 

ه کند و بگویداست وقتی از مزدلفه به سوی منا حرکت کرد وبه وادی محسّر رسید، به مقدار صد قدم هَرْوَلَ : 

 .«اَللّهُمَّ سَلِّمْ لِی عَهْدِی، وَاقْبَلْ تَوْبَتِی، وَأَجِبْ دَعْوَتِی، وَاخْلُفْنِی فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی»

 مستحبّات رمی جمرات
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 :در رمی جمرات چند چیز مستحبّ است

 .طهارت .۲

 امام صادق )علیه السالم( فرمود: هنگامی که سنگ ها را در دست .۱

ه وآماده رمی است، این دعا را بخواندگرفت : 

 .«اَللّهُمَّ هذِهِ حَصَیاتِی، فَأَحْصِهِنَّ لِی، وَارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی»

 .با هر سنگی که می اندازد تکبیر بگوید .۸

 :باهر سنگی که می اندازد این دعا را بخواند .۵

« اَللّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی حَجّاً مَبْرُوراً، وَعَمَالً مَقْبُوالً، اهلَلُ أَکْبَرُ. اَللّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطانَ. 

 .«وَسَعْیاً مَشْکُوراً، وَذَنْباً مَغْفُوراً

ی کنار جمره بایستددر جمره عقبه میان او و جمره، ده تا پانزده ذراع فاصله باشد، و در جَمَره اُولی و وُسط .۴ . 

 .جمره عقبه را رو به جمره وپشت به قبله رمی نماید، وجمره اُولی ووُسطی را رو به قبله رمی نماید .9

 .سنگ ریزه را بر انگشت ابهام گذارده، وبا ناخنِ انگشت شهادت بیندازد .7

 :پس از برگشت به جای خود در منا، این دعا را بخواند .۳

« ثِقْتُ، وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ، وَنِعْمَ الْمَوْلی وَنِعْمَ النَّصِیرُاَللّهُمَّ بِکَ وَ ». 

 آداب قربانی
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 :مستحبّات قربانی چند چیز است

 .درصورت تمکّن، قربانی شتر باشد. اگر نبود گاو، واگر گاو هم نبود گوسفند باشد .۲

 .قربانی بسیار فربه و چاق باشد .۱

ر یا گاو بودن از جنس ماده باشد. ودرصورت گوسفند یا بز بودن از جنس نر باشددرصورت شت .۸ . 

اگر قربانی شتر است ایستاده او را نحر کنند. و از سر دست ها تا زانوی او را ببندند. و شخص از جانب راست او بایستد.  .۵

 .کارد یا نیزه و یا خنجر به گودال گردن او فرو بَرَد

لسالم( فرمود: قربانی را رو به قبله قرار داده، وهنگام ذبح یا نحر این دعا را بخواندامام صادق )علیه ا : 

« نُسُکِی وَمَحْیایَ وَمَماتی لِلّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَاالَْرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اِنَّ صَالتِی وَ

رُ، اَللّهُمَ تَقَبَّلْ مِنِّیلَمِینَ، ال شَرِیکَ لَهُ، وَبِذلِکَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اَللّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ بِسْمِ اهللِ وَاهللُ أَکْبَرَبِّ الْعا ». 

 مستحبّات حلق وتقصیر

اَللّهُمَّ »ابتدا کند، و این دعا را بخواند:مستحبّ است رو به قبله نام خدا را بر زبان جاری کرده، و از جانب راست پیش سر را 

 .«أَعْطِنِیْ بِکُلِّ شَعْرَة نُوراً یَوْمَ الْقِیامَةِ، وَحَسَنات مُضاعَفات، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

شارب  ونیز مستحبّ است موی سر خود را در منا در خیمه خود دفن نماید، و بهتر این است که بعد از حلق از اطراف ریش و

 .خود گرفته، و هم چنین ناخن ها را بگیرد

 مستحبّات منا
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مستحبّ است حاجی ایّام تشریق یعنی یازدهم، دوازدهم وسیزدهم را در منا بماند، و این ماندن در منا بهتر است از اینکه  .۲

 .به مکه رفته، و طواف مستحبّی انجام دهد

واجب ودر غیر منا بعد از ده نماز که اوّل آن نماز ظهر روز عید است، این مستحبّ است حاجی در منا بعد از پانزده نماز  .۱

 :تکبیرات را بخواند

« قَنا مِنْ بَهِیمَةِ لی ما هَدانا، اهلَلُ أَکْبَرُ عَلی ما رَزَاهلَلُ أَکْبَرُ اهلَلُ أَکْبَرُ، ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ، اهلَلُ أَکْبَر وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اهلَلُ أَکْبرُ عَ

 .«االَْنْعامِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلی ما أَبْالنا

 مستحبّات مسجد خَیفْ

مستحبّ است حاجی نمازهای شبانه روزی خود را چه واجب وچه مستحب در مسجد خَیفْ بخواند، و بهترین محلّ  .۲

سی ذراع از طرف قبله واز سمت راست وچپ و پشت سر جایگاه نماز نبیّ اکرم )صلی اهلل علیه وآله( می باشد که از مناره تا 

 .قرار دارد

 .صد مرتبه سُبْحانَ اهلل گفتن .۱

 .صدمرتبه ال إِلهَ إاِلَّ اهلل گفتن .۸

 .صد مرتبه اَلْحَمْدُ هللِ گفتن .۵

دهم انجام خواندن شش رکعت نماز در جایگاه اصلی مسجد، و بهتر است این نماز را هنگام مراجعت به مکّه روز سیز .۴

 .دهد
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 مستحبّات برگشت به مکّه معظّمه

 .غسل جهت ورود به شهر مکه معظّمه ومسجد الحرام .۲

 .وارد شدن به مسجد الحرام ازباب السّالم .۱

از امام صادق )علیه السالم( روایت شده که اگر روز عید قربان به زیارت خانه خدا مشرّف شدی بر در مسجد بایست،  .۸

وانواین دعا را بخ : 

« فُ بِذَنْبِهِ، أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی، وَأَنْ اَللّهُمَّ اَعِنِّی عَلی نُسُکِکَ، وَسَلِّمْنِی لَهُ وَسَلِّمْهُ لِی، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْعَلِیلِ الذَّلِیلِ الْمُعْتَرِ

الْبَیْتُ بَیْتُکَ، جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَکَ، وَاَؤُمُّ طاعَتَکَ، مُتَّبِعاً الَِمْرِکَ، راضِیاً تَرْجِعَنِی بِحاجَتِی. اَللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ، وَالْبَلَدُ بَلَدُکَ، وَ

وَکَ، وَتُجِیرَنِی وبَتِکَ، أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْبِقَدَرِکَ، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ، اَلْمُطِیعِ الَِمْرِکَ، اَلْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِکَ، اَلْخائِفِ لِعُقُ

 .«مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِکَ

 مستحبّات واعمال مکّه مکرّمه

 .نمازهای واجب را در مسجد الحرام بجا آورد .۲

 .ذکر خدا را بسیار بگوید، وحالت تذکّر وتنبّه را در خود حفظ نماید .۱

ت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( را ببیندقرآن را ختم نماید، تا نمیرد مگر اینکه جای خود را در بهشت دیده، وحضر .۸ . 

 .بسیار به کعبه معظّمه نگاه کند، که موجب آمرزش گناهان می شود .۵

به هر اندازه که بتواند برای خود وپدر و مادر و خویشاوندان طواف مستحبّی انجام دهد، واگر بتواند به تعداد ایّام سال  .۴
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 .طواف نماید ثواب بسیار دارد

ب زمزم بنوشداز آ .9 . 

 .طواف وداع انجام دهد .7

 طواف وداع

بدان که برای کسی که می خواهد ازمکه بیرون رود، مستحبّ است طواف وداع نماید، ودر هر دور حجراألسود و رکن یمانی 

اتی را را درصورت امکان استالم کند، و چون به مستجار که نام دیگر آن ملتزم است و نزدیک رکن یمانی است رسد مستحبّ

که قبالً برای آن مکان ذکر شد بجا آورد، وآنچه خواهد دعا کند. بعد حجراألسود را استالم نموده، وشکم خود را به خانه 

کعبه بچسباند، یک دست را بر حَجَر ودست دیگر را به طرف در گذاشته، وحمد وثنای الهی نماید، وصلوات بر پیغمبر وآل او 

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ، وَنَبِیِّکَ وَأَمِینِکَ، وَحَبِیبِکَ وَنَجِیِّکَ، وَخِیَرَتِکَ مِنْ »بفرستد، واین دعا را بخواند:

ینُ. اَللّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً  الْیَقِخَلْقِکَ. اَللّهُمَّ کَما بَلَّغَ رِساالتِکَ، وَجاهَدَ فِی سَبِیلِکَ، وَصَدَعَ بِأَمْرِکَ، وَأُوذِیَ فِی جَنْبِکَ حَتّی أَتاهُ

الْعافِیَةِ، )مِمّا یَسَعُنِی أَنْ أَطْلُبَ أَنْ مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لِی، بِأَفْضَلِ ما یَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَکَةِ وَالرِّضْوانِ وَ

مَّ بِل. اَللّهُلَ مَنْ عَبَدَکَ، وَتَزِیدُنِی عَلَیْهِ( اَللّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی وَإِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قاتُعْطِیَنِی مِثْلَ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ أَفْضَ

نِی عَلی دابَّتِکَ، وَسَیَّرْتَنِی فِی بِالدِکَ، حَتّی ال تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ. اَللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ أَمَتِکَ، حَمَلْتَ

لِی ذُنُوبِی فَازْدَدْ عَنِّی رِضیً، أَدْخَلْتَنِی حَرَمَکَ وَأَمْنَکَ، وَقَدْ کانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَلِی ذُنُوبِی، فَإِنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ 

رافِی، عِدْنِی، وَإِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْلِی فَمِنَ االْنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأی عَنْ بَیْتِکَ دارِی، وَهذا أَوانُ انْصِوَقَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفی، وَالتُبا

بَیْنِ یَدَیَّ وَمِنْ خَلْفِی وَعَنْ  إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی غَیْرَ راغِب عَنْکَ وَال عَنْ بَیْتِکَ، واَل مُسْتَبْدِل بِکَ وَال بِهِ. اَللّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ
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لْقِکَ وَمِنِّییَمِینِی وَعَنْ شِمالِی، حَتّی تُبَلِّغَنِی أَهْلِی، وَاکْفِنِی مَؤُونَةَ عِبادِکَ وَ عِیالِی، فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذلِکَ مِنْ خَ ». 

 :پس مقداری از آب زمزم بیاشامد، واین دُعا را بخواند

« بِدُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ،إِلی رَبِّنا راغِبُونَ، إِلی اهللِ راجِعُونَ إِنْ شاءَ اهللُآئِبُونَ تائِبُونَ عا ». 

 بخش دوّم: زیارت مزارهای متبرّکه مکّه مکرّمه

 توضیحی کوتاه درباره مزارهای مکّه مکرّمه

وایان دین قرار گرفته، یاد گذشتگان یکی از اعمال مفید وسازنده که با تأکیدات فراوان مورد توجّه وتوصیه ائمّه اطهار وپیش

 .وزیارت قبور آنان می باشد

براین اساس محلّ مراقدی که در مکّه مشخص است و حجّاج محترم می توانند با حضور در کنار قبور آن بزرگواران یا از 

 :دور درک فیض نمایند، یادآوری می گردد

 قبرستان ابوطالب .۲

 اشاره

جُون وجنّة المُعلّی نیز گفته می شود پس از بقیع اشرف مقابر است، و رسول اکرم )صلی اهلل قبرستان ابوطالب که به آن حُ

 .علیه وآله( مکرّر به آنجا رفتوآمد داشته اند

و در آنجا حضرت عبدمناف جدّ اعالی پیامبر، حضرت عبدالمطّلب جدّ پیامبر، حضرت ابو طالب عموی پیامبر، حضرت 
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ی از علمای بزرگ وجمع بسیاری از مؤمنین، مدفون می باشندخدیجه همسر پیامبر، وعدّه ا . 

نیز در این قبرستان قرار دارد. گر چه مشهور این است « آمنه بنت وهب»وبنابر قولی مدفن والده مکرّمه حضرت نبیّ اَکرم 

 .که قبر آن جناب در أَبْواء بین مکّه و مدینه است

مبر خدا )صلی اهلل علیه وآلهزیارت عبد مناف )علیه السالم( جدّ اعالی پیا ) 

« یمَ الْخَلِیلِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا جَدَّ خَیْرِ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السَّیِّدُ النَّبِیلُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْغُصْنُ الْمُثْمِرُ مِنْ شَجَرَةِ إِبْراهِ

لَیْکَ مُ عَءِ االَْصْفِیاءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ االَْوْصِیاءِ االَْوْلِیاءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَ الْحَرَمِ، اَلسَّالالْوَری، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ االَْنْبِیا

الطّاهِرِینَ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُیا وارِثَ مَقامِ إِبْراهِیمَ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صاحِبَ بَیْتِ اهللِ الْعَظِیمِ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی آبائِکَ  ». 

 (زیارت عبدالمطّلب جدّ پیغمبر خدا )صلی اهلل علیه وآله

« عَلَیْکَ یَاابْنَ إِبْراهِیمَ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَ الْبَطْحاءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ ناداهُ هاتِفُ الْغَیْبِ بِأَکْرَمِ نِداء، اَلسَّالمُ 

الْفِیلِ، وَجَعَلَ کَیْدَهُمْ فِی خَلِیلِ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وارِثَ الذَّبِیحِ إِسْماعِیلَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ أَهْلَکَ اهللُ بِدُعائِهِ أَصْحابَ الْ

مْ کَعَصْف مَأْکُول، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ تَضَرَّعَ فِی تَضْلِیل، وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ، تَرْمِیهِمْ بِحِجارَة مِنْ سِجِّیل، فَجَعَلَهُ

نِ اسْتَجابَ اهللُ دُعاءَهُ،وَنُودِیَ فِی حاجاتِهِ إِلَی اهللِ، وَتَوَسَّلَ فِی دُعائِهِ بِنُورِ رَسُولِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَ

هُ الْماءَ حَتّی شَرِبَ وَارْتَوی االِْجابَةِ فِی دُعائِهِ، وَأَسْجَدَ اهللُ الْفِیلَ إِکْراماً وَإِعْظاماً لَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ أَنْبَعَ اهللُ لَالْکَعْبَةِ، وَبُشِّرَ بِ

عَلَیْکَ یا ساقِیَ الْحَجِیجِ وَحافِرَ زَمْزَمَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ  فِی االَْرْضِ الْقَفْراءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الذَّبِیحِ وَأَبَا الذَّبِیحِ، اَلسَّالمُ

 حَوْلَ الْکَعْبَةِ وَجَعَلَهُ سَبْعَةَ أَشْواط، جَعَلَ اهللُ مِنْ نَسْلِهِ سَیِّدَ الْمُرْسَلِینَ وَخَیْرَ أَهْلِ السَّماواتِ وَاالَْرَضِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ طافَ
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یا شَیْبَةَ الْحَمْدِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی سَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ رَأی فِی الْمَنامِ سِلْسِلَةَ النُّورِ وَعَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ اَل

 .«آبائِکَ وَأَجْدادِکَ وَأَبْنائِکَ جَمِیعاً وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

حضرت ابوطالب عموی گرامی پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(و پدر بزرگوار امیرمؤمنان )علیه السالمزیارت  ) 

« لسَّالمُ عَلَیْکَ یا کافِلَ الرَّسُولِ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَ الْبَطْحاءِ وَابْنَ رَئِیسِها، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وارِثَ الْکَعْبَةِ بَعْدَ تَأْسِیسِها، اَ

مُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الذّابُّ عَنِ الدِّینِ، وَناصِرَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا عَمَّ الْمُصْطَفی وَأَبَا الْمُرْتَضی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بَیْضَةَ الْبَلَدِ، اَلسَّال

لَدِکَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُوَالْباذِلُ نَفْسَهُ فِی نُصْرَةِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی وَ ». 

 (زیارت حضرت خدیجه، همسر گرامی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله

« اطِمَةَ الزَّهْراءِ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِینَ، مَّ فاَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا اُمَّ الْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا اُ

، وَنَصَرَتْهُ مَااسْتَطاعَتْ وَدافَعَتْ عَنْهُ اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أَوَّلَ الْمُؤْمِناتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا مَنْ أَنْفَقَتْ مالَها فِی نُصْرَةِ سَیِّدِ االَْنْبِیاءِ

ضْل، وَالسَّالمُ یا مَنْ سَلَّمَ عَلَیْها جَبْرَئِیلُ، وَبلَّغَهَا السَّالمَ مِنَ اهللِ الْجَلِیلِ، فَهَنِیئاً لَکِ بِما أَواْلکِ اهللُ مِنْ فَ االَْعْداءَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ

 .«عَلَیْکِ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 (زیارت حضرت قاسم فرزند رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله
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« کَ  اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَنا یا قاسِمَ بْنَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ حَبِیبِاَلسَّالمُ عَلَیْ

ضِیَ اهللُ تَعالی عَنْکُمْ وَأَرْضاکُمْ أَحْسَنَ الرِّضا، یَاابْنَ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی مَنْ حَوْلِکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ، رَ

 .«وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَکُمْ وَمَسْکَنَکُمْ وَمَأْویکُمْ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 مزار شهدای فخّ .۱

 اشاره

ن حضرت زهرا )علیها السالم( به دستور خلیفه عبّاسی در این مکان که نزدیک مسجد تنعیم است حدود صد نفر از فرزندا

به شهادت رسیده، و به خاک سپرده شده اند با همان زیارت که امام زادگان زیارت می شوند، آنان زیارت « موسی الهادی»

 :می گردند

 مزار شهدای فخّ

« ضَی الرِّضا، اَلسَّالمُ عَلَی السَّیِّدَیْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ،اَلسَّالمُ عَلی جَدِّکُمُ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلی أَبِیکُمُ الْمُرْتَ  

ةِ الطّاهِرِینَ، اَلسَّالمُ عَلَی النُّفُوسِ الْفاخِرَةِ، اَلسَّالمُ عَلی خَدِیجَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِینَ اُمِّ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلی فاطِمَةَ أُمِّ االَْئِمَّ

مَّةِ الْخَلْقِ وَوُالةِ الْحَقِّ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ حُورِالْعُلُومِ الزّاخِرَةِ، شُفَعائِی فِی االْخِرَةِ، وَأَوْلِیائِی عِنْدَ عَوْدِ الرُّوحِ إِلَی الْعِظامِ النَّخِرَةِ، أَئِبُ

 إِلهَ إاِلَّ اهللُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَمُصْطَفاهُ، وَأَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّهُ وَمُجْتَباهُ، وَأَنَّ أَیُّها االَْشْخاصُ الشَّرِیفَةُ الطّاهِرَةُ الْکَرِیمَةُ، أَشْهَدُ أَنْ ال

هِمْ مُجْتَهِدُونَاالِْمامَةَ فِی وُلْدِهِ إِلی یَوْمِ الدِّینِ، نَعْلَمُ ذلِکَ عِلْمَ الْیَقِینِ، وَنَحْنُ لِذلِکَ مُعْتَقِدُونَ، وَفِی نَصْرِ ». 
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حِجر اسماعیل: در داخل مسجد الحرام کنار خانه کعبه حدّ فاصل رکن شمالی ورکن غربی، خانه حضرت اسماعیل بوده  .۸

است که در آن قبر مبارک حضرت اسماعیل ومادرش هاجر وقبور جمع زیادی از پیامبران )علیهم السالم( قرار دارد. واز 

عبه قبور انبیای الهی فراوان است، که در این مکان زیارت می شوندبرخی روایات استفاده می شود که اطراف خانه ک . 

 اشاره

ومستحبّ است اِحرام حجّ تمتُّع در حِجر اسماعیل زیر ناودان رحمت انجام گیرد، و آن جا مکان دعا واستغفار وطلب رحمت 

 .وحاجت می باشد

 زیارت حضرت اسماعیل وهاجر )علیهما السالم( در حِجر اسماعیل

«  یِّهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صَفِیَّ اهللِالمُ عَلی سَیِّدِنا إِسْماعِیلَ ذَبِیحِ اهللِ ابْنِ إِبْراهِیمَ خَلِیلِ اهلل اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا نَبِیَّ اهللِ وَابْنَ نَبِاَلسَّ

ینَ أَسْکَنَهُ أَبُوهُ بِواد غَیْرِ ذِی زَرْع عِنْدَ بَیْتِ اهللِ الْمُحَرَّمِ، وَاسْتَجابَ اهللُ وَابْنَ صَفِیِّهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ أَنْبَعَ اهللُ لَهُ بِئْرَ زَمْزَم حِ

یمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِواد غَیْرِ ذِی زَرْع عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِ "فِیهِ دَعْوَةَ أَبِیهِ إِبْراهِیمَ حِینَ قَالَ: 

، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِلذَّبْحِ طاعَةً الَِمْرِاهللِ "أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعلَّهُمْ یَشْکُرُونَ 

مَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ماذا تَری قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اهللُ مِنَ إِنِّی أَری فِی الْ "تَعالی إِذْ قالَ لَهُ اَبُوهُ: 

 وَإِذْ "قالَ اهللُ تَعالی: ما ، فَدَفَعَ اهللُ عَنْهُ الذِّبْحَ وَفَداهُ بِذِبْح عَظِیم،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ أَعانَ أَباهُ عَلی بِناءِ الْکَعْبَةِ کَ"الصّابِرِینَ 

، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ مَدَحَهُ اهللُ تَعالی فِی "یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

دَ سْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَکانَ رَسُوالً نَبِیّاً وَکانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالةِ وَالزَّکاةِ وَکانَ عِنْوَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِ "کِتابِهِ بِقَوْلِهِ: 
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بِیِّینَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ جَعَلَ اهللُ مِنْ ذُرّیَّتِهِ مُحَمَّداً سَیِّدَ الْمُرْسَلِینَ وَخاتَمَ النَّ"رَبِّهِ مَرْضِیّاً 

اهللِ الْمَدْفُونِینَ بِهذِهِ الْبُقْعَةِ  وَعَلی أَبِیکَ إِبْراهِیمَ خَلِیلِ اهللِ، وَعَلی أَخِیکَ اِسْحقَ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی جَمِیعِ أَنْبِیاءِ

تِکُمْ تَحْتَ لِواءِ ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلی أُمِّکَ الطّاهِرَةِ الصّابِرَةِ هاجَرَ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، حَشَرَنَا اهللُ فِی زُمْرَالْمُبارَکَةِ الْمُعَظَّمَةِ

 مُحَمَّد صلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَال جَعَلَهُ اهللُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ

یْکُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُزِیارَتِکُمْ، وَالسَّالمُ عَلَ ». 

 .پس دو رکعت نماز زیارت بخوان، و ثوابش را به آن حضرت اهدا کن

 زیارت سایر انبیای عظام )علیهم السالم( در حجر اسماعیل

خوانی  به نیّت زیارت ارواح طیّبه هریک از انبیای عظام الهی سالم اهلل علیهم اجمعین یا به نیّت زیارت تمامی آنان می

زیارتی را که مرحوم کُلینی در کتاب شریف کافی، ومرحوم شیخ طوسی در تهذیب، وابن قولویه در کامل الزّیارات آورده اند. 

می باشد، ودر فصل اوّل این کتاب به عنوان زیارت جامعه اوّل « اَلسَّالمُ عَلی أَوْلِیاءِ اهللِ وَأَصْفِیائِهِ...»این زیارت که اوّل آن 

اده شده، در زیارت همه مرقدهای متبرّکه جایز است، و پس از پایان آن بسیار بر محمَّد و آل محمَّد صلوات می قرار د

 .فرستی، وبرای خود ومؤمنین ومؤمنات به هر نحو که بخواهی دعا می کنی

 بخش سوّم: اماکن متبرکه مکّه مکرّمه

 اماکن متبرکه مکّه مکرّمه
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ممرکز جهانی اهل بیت علیه السال  

 :حدود حرم

اطراف مکّه معظّمه، محدوده ای به عنوان حرم در نظر گرفته شده است، وحرم از هر جانب مکّه عبارت از آن حدّی است که 

نمی شود بدون احرام از آن حدّ گذشت، وخداوند متعال آن حدّ را محلّ امن برای انسان و حیوان و گیاهان قرار داده است. 

ی باشدمحدوده حرم از این قرار م : 

 .از جانب شمال مسجد تنعیم است، که در راه مدینه و حدود شش کیلومتر تا مسجدالحرام فاصله دارد .۲

 .از جانب جنوب محلّ اِضائَةُ لِبْن است، که سر راه یمن وفاصله آن تا مسجدالحرام حدود دوازده کیلومتر می باشد .۱

فته، ورسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( از این حدّ برای عمره مُحرم از جانب شرق جعرانه است که سر راه طائف قرار گر .۸

 .شدند

 .از جانب غرب منطقه حُدَیبیّه )شُمَیسی( می باشد، که در کنار راه سابق جدّه، و محل بیعت رضوان است ۵

تب فقهیه و مناسک ذکر حرم در فقه دارای احکامی است که حجّاج و واردین به این سرزمین باید بدان توجّه نمایند، ودر ک

 .شده است

 برخی از مساجد شهر مکّه

 :در شهر مکّه عالوه بر مسجد الحرام مساجد تاریخی زیادی وجود دارد، که از آن جمله است

مسجد جِنّ، که نزدیک بازار معروف به ابوسفیان است، و محلّ نزول سوره مبارکه جنّ بر پیامبر عظیم الشّأن می باشد،  .۲

ست در آن دو رکعت نماز تحیّت خوانده شودو سزاوار ا . 
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مسجد الرّایه، که بعد از فتح مکّه رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( دستور دادند آنجا پرچم پیروزی را به پا داشتند، وبه  .۱

 .این مناسبت آن جا مسجدی ساخته اند به نام مسجد الرّایه

 مسجد الحرام وخصوصیات کعبه

ست بسیار با عظمت که در فضیلت و شرافت بی نظیر می باشد، یک نماز در آن برابری می کند با مسجد الحرام مسجدی ا

صد هزار نماز در مساجد دیگر، پس بایستی وقت را غنیمت شمرده واز فضیلت های معنوی مسجدالحرام حدّاکثر بهره را 

 .بُرد

متر ۲۴ارتفاع حدود  کعبه در وسط مسجد الحرام قرار دارد با بنایی ساده ومکعب شکل، به . 

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی عَظَّمَکِ وَشَرَّفَکِ وَجَعَلَکِ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً مُبارَکاً وَهُدیً لِلْعالَمِینَ»وچون کعبه را می بینی بگو: ». 

 ارکان کعبه

 .رکن شرقی: که حجر األسود در آن منصوب است

رار داردرکن عراقی یا شمالی، بعد از در کعبه ق . 

 .رکن غربی: در طواف از حِجر اسماعیل که می گذری به آن می رسی

رکن جنوبی: که به نام رکن یمانی معروف است، بعد از رکن غربی ومحاذی رکن شرقی است، امام صادق )علیه السالم( 

 :فرمود

۲ود ما به بهشت می باشد ، رکن یمانی در ور۵7۳، ص۲رکن یمانی در ورود ما به بهشت می باشد. )مجمع البیان، ج ) 
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حَجَر األسود: سنگ سیاه رنگ بیضی شکلی است که در رکن شرقی کعبه قرار دارد، و به دست حضرت اِبراهیم )علیه 

 .السالم(نصب گردیده است. ارتفاع آن از سطح زمین یک متر ونیم می باشد

و استغفار است. ومستحبّ است انسان خود را به آنجا مُلْتَزَم: نزدیک رکن یمانی مقابل در کعبه می باشد و آنجا جای دعا 

 :چسبانده، واین دعا را بخواند

 .«...اَللّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ، وَهذا مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ»

 .واز خدا طلب آمرزش نماید

بدان جا پناه می برندمُسْتَجار: همان ملتزم است و آن مکانی است که گناهکاران  . 

 .ناودان رحمت: باالی کعبه در طرف حِجر اسماعیل قرار گرفته، وآنجا محلّ نزول رحمت وجای تضرّع واستغفار است

حَطِیم: محلّی است که بین درب کعبه وحجر األسود قرار دارد، وحطیم نامیده اند چون در این جا مردم تالش می کنند تا 

گر فشار می آورنداستالم حجر نموده وبیکدی . 

وبرخی گفته اند حطیم نام دیوار منحنی نیم دایره ای است که حِجر اسماعیل را محصور نموده، وما بین دو زاویه شمالی 

متر از پایین قرار دارد، وفاصله نهایی دیوار حِجر  ۵۵/۲متر از باال و  ۴۱/۲متر وعرض  ۸۲/۲وغربی خانه کعبه به ارتفاع 

دیوار خانه از قسمت وسط حدود ده متر استاسماعیل )حطیم( تا  . 

 :حِجر اسماعیل
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سانتیمتر که در جانب شمالی کعبه قرار دارد، و قبر حضرت  ۸۰بنایی است به شکل نیم دایره با دیواری به ارتفاع یک متر و 

السالم( هم در آن جا اسمعیل و هاجر، مادر آن حضرت در آن جا می باشد، وبنابر بعض روایات قبور جمعی از انبیا )علیهم 

 .است

 :مقام ابراهیم

متر، دارای گنبدی کوچک که با شیشه احاطه شده، و در آن سنگی قرار  ۲۸محلی است در نزدیک کعبه، به فاصله حدود 

دارد، که گفته می شود حضرت ابراهیم خلیل علیه السّالم بر آن ایستاده، ومردم را به حجّ خدا دعوت کرده است، واثر پاهای 

بارکش در آن پیدا می باشد، حجاج محترم نماز طواف خود را پشت این مقام بجای می آورندم . 

 زمزم

نام چاه آبی است که خداوند به لطف خود در زیر پای حضرت اسماعیل جاری ساخت، و در طول تاریخ و پیش آمد حوادث، 

ج بیت اهلل الحرام قرار می گیرد، و آب آن مورد توجّه بارها مرمَّت والیروبی گردیده، وفعالً آب آن نیز مورد استفاده حُجّا

خاصّ نبیّ اکرم )صلی اهلل علیه وآله( بوده است، و در طول تاریخ اسالم مؤمنین بدان تبرّک می جسته اند. آب زمزم، مبارک 

 .و موجب شفاست

ت وارد شده: وقتی از آب زمزم رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( در مدینه آب زمزم را درخواست می فرمودند. ودر روای

 :نوشیدی، بگو
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 .«اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً وَشِفاءاًمِنْ کُلِّ داء وَسُقْم»

 .نوشیدن آب زمزم بعد از نماز طواف مستحب است

 صفا و مروه

 .صفا در سمت جنوب شرقی ومروه در سمت شمال شرقی کعبه قرار دارند

حرکت « هَرْوَلَه»ومروه بسیار زیبا و باشکوه می باشد، ومستحب است مردها قریب هفتاد متر از سعی را به طور منظره صفا 

 .کنند، که حدود آن با رنگ وچراغ سبز مشخّص گردیده است

 شِعب ابی طالب

ا )صلی اهلل علیه شعب ابی طالب در شمال شرقی مسجدالحرام و در نزدیکی صفا ومروه واقع شده، و محلّ والدت رسول خد

وآله(و فاطمه زهرا )علیها السالم( است. خاندان بنی هاشم و عبدالمطلب در همین مکان زندگی می کرده اند و پس از بعثت 

 توسط مشرکان حدود سه سال محاصره اقتصادی شدند. طبق نقل مورّخین

ن بستند که نسبت به فرزندان عبدالمطلب عده ای از سران قریش در دارالندوه گرد آمدند و عهدنامه ای تنظیم و پیما

سختگیری وآنها را تحریم اقتصادی وتحت اذیت و آزار قرار دهند، سرانجام بعد از گذشت سه سال از این پیمان پنج نفر از 

 .مشرکین پشیمان شده وعهدنامه را پاره کردند

 (محلّ والدت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله
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واقع شده، در این بقعه نور عالم « مکتبة مکّة المکرّمه»دانی است که در آنجا کتابخانه ای به نام  در نزدیکی صفا و مروه می

تاب نبیّ اکرم )صلی اهلل علیه وآله( بر جهانیان تابید، ودر همین محل مدّتی در کنار مادرش آمنه زندگی نمود. حجّاج محترم 

 :این دعا را در این مکان مقدّس می خوانند

« صْف یُباعِدُنا عَنْ مَّ بِجاهِ نَبِیِّکَ الْمُصْطَفی، وَرَسُولِکَ الْمُرْتَضی، وَأَمِینِکَ عَلی وَحْیِ السَّماءِ، طَهِّرْ قُلُوبَنا مِنْ کُلِّ وَاَللّهُ

ائِکَ، یا ذَاالْجاَللِ وَاالِْکْرامِ. اَللّهُمَّ إِنِّی مُشاهَدَتِکَ وَمَحَبَّتِکَ، وَأَمِتْنَا عَلی مُواالةِ أَوْلِیائِکَ، وَمُعاداةِ أَعْدائِکَ، وَالشَّوْقِ إِلی لِق

إِالَّ اهللُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَوْدَعْتُ فِی هذَا الْمَحَلِّ الشَّرِیفِ مِنْ یَوْمِنا هذا إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ خالِصاً مُخْلِصاً، أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ

 .«وَرَسُولُهُ

 غار حِرا

، اسم کوهی است در داخل شهر مکه، و درجبل النور  

آن غاری می باشد به نام غارِ حِرا که رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( قبل از بعثت در آن به تفکّر و عبادت خداوند می 

رجب، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد، وبا آوردن آیات  ۱7پرداخت، و در هر فرصتی به سوی آن می شتافت، تا اینکه در 

آن حضرت به نبوّت مبعوث شد. مناسب است اگر موفّق به دیدن غار حرا شدی، با  "اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ  "ه علق سور

خواندن دو رکعت نماز وخواندن زیارت آن حضرت از راه دور یاد زحمات طاقت فرسای رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله(را 

 .گرامی داری

 کوه ثَوْر
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ست که در پایین شهر مکّه، تقریباً در دو فرسخی مسجدالحرام واقع شده، در آن کوه غاری است که رسول خدا کوهی ا

)صلی اهلل علیه وآله( در وقت مهاجرت به جانب مدینه در آن پنهان شدند، و این کوه را جبل الثّور نامیده اند،از آن جهت که 

 .ثور بن عبد مناف زمانی در آن نزول کرده است

رحوم شیخ انصاری )رحمه اهلل( در مناسک این دعا را برای کوه ثور نقل کرده، که به قصد رجاء می خوانیم : 

« کَ تَعْلَمُالْخَیْرِ اُمُورَنا،اَللّهُمَّ إِنَّاَللّهُمَّ بِجاهِ مُحَمَّد وَأَمِینِهِ وَصِدِّیقِهِ یَسِّرْ اُمُورَنا، وَاشْرَحْ صُدُورَنا، وَنَوِّرْ قُلُوبَنا، وَاخْتِمْ بِ  

یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالّ أَنْتَ. اَللّهُمَّ إِنِّی  سِرِّی وَعَالنِیَتِی فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِی، وَتَعْلَمُ حاجَتِی وَتَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی، فَإِنَّهُ ال

یَوْمِ الْقِیامَةِ خالِصاً مُخْلِصاً، أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَوْدَعْتُ فِی هذَا الْمَحَلِّ الشَّرِیفِ مِنْ یَوْمِنا هذا إِلی

 .«وَرَسُولُهُ

 عَرَفات

کیلومتری واقع شده است، واز حدّ حرم  ۱۲سرزمین عرفات بیابان وسیع وهمواری است که در شمال مکّه در مسافت حدود 

 .خارج است

زمینی است که آدم و حوّا )علیهما السالم( بعد از جدایی طوالنی، در این سرزمین به یکدیگر رسیدند، ونسبت به عرفات سر

 .هم آشنا وعارف گردیدند

 .عرفات سرزمینی است که آدم در این سرزمین اعتراف به گناه خویش کرده است

می گویند، وامام حسین )علیه السالم( « لرّحمهجبل ا»عرفات سرزمینی است که دعا در آن مستجاب است، کوه عرفات را 
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 .دعای معروف عرفه را در کنار همین کوه خواندند

 .وقوف در عرفات از ارکان حج می باشد، و مستحبّات و دعاهای مربوط به آن قبالً گذشت

 (مُزدَلفه )مشعرالحرام

فه یا مَشعرالحرام نامیده شده است، در سال های اخیر از انتهای مأزَمَین در سمت عرفات تا وادی مُحَسِّر در سمت مِنی، مُزدل

حدود مشعرالحرام عالمت گذاری شده. وقوف به مشعر در شب دهم ذی حجّه بین الطّلوعین از ارکان حج می باشد، 

 .مستحبّات و ادعیه مربوط به مشعر قبالً بیان شد

 مِنا

رم می باشد، و در فاصله کمی در جانب شرقی بین مکّه و منا، سرزمینی است میان وادی مُحَسِّر و جمره عقبه که جزو ح

مشعرالحرام قرار دارد. از جمره عقبه که حدّ نهایی مکّه است تا وادی محسّر در طرف مُزدلفه، منا است، وطول آن حدود 

می باشد« متر ۸9۰۰» . 

حضرت ابراهیم گفت از خدا تمنّا و یکی از جهاتی که این جا را منا گفته اند آن است که جبرئیل امین در این حصار به 

 .درخواست کن

 مسجد خَیفْ
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 .از مساجد بسیار باعظمت است و در منا قرار دارد

رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر وبیتوته شب یازدهم ودوازدهم، ودر بعض موارد شب سیزدهم ذی حجه از اعمالی است 

یفْ قبالً گذشتکه باید در منا انجام شود. اعمال مستحبّ منا ومسجد خَ . 

 بخش چهارم: اماکن مقدّسه بین راه مکّه ومدینه

 اماکن مقدّسه بین راه مکّه ومدینه

 :پایان بخش این قسمت یادی از اماکن ومَشاهد مقدّسه ای است که در مسیر راه مکّه ومدینه وجود دارد، مانند

صلی اهلل علیه وآله( در سَرَف واقع در دو فرسخی مکه، قبر عبداهلل بن عبّاس در وادی طائف، قبر میمونه همسر رسول اکرم )

قبر حوّا در جدّه، وآمنه در اَبواء، مسجد غدیر خم در نزدیکی جُحفه با فاصله سه میل یا دو میل از جُحفه، و قبور شهدا بدر در 

« رَوحاء»شهید شد، و در  بدر، ومدفن عبداهلل بن الحارث بن عبدالمطلب که در مراجعه از جنگ بدر در اثر زخم های زیادی

کیلومتری مدینه به خاک سپرده شد ۲7 . 

 :مناسب است در خاتمه کتاب درباره برخی از آنها بطور خالصه مطالبی را یادآور شویم

 :مسجد غدیر خم

 .غدیر خم در سه میلی جُحفه و به روایت دیگر در دو میلی آن واقع شده است

ق )علیه السالم( روایت کرده که نماز در مسجد غدیر خم مستحبّ استاز امام صاد« فقیه»مرحوم شیخ صدوق در  . 
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 اَبواء

اَبواء، نام قریه ای است در سیزده میلی میقات جُحفه، که مادر رسول خدا جناب آمنه بنت وهب پس از زیارت قبر همسرش 

محل به خاک سپرده شدعبداهلل در مدینه، ومراجعت به سوی مکه در آن قریه مریض شد واز دنیا رفت، و در آن  . 

 (زیارت آمنه بنت وهب مادر گرامی حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله

« لسَّالمُ عَلَیْکِ یا مَنْ سَطَعَ مِنْ جَبِینِها اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الطّاهِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا مَنْ خَصَّهَا اهللُ بِأَعْلَی الشَّرَفِ، اَ

کَةُ، وَضُرِبَتْ لَها حُجُبُ الْجَنَّةِ، اَلسَّالمُ نُورُ سَیِّدِ االَْنْبِیاءِ، فَأَضاءَتْ بِهِ االَْرْضُ وَالسَّماءُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا مَنْ نَزَلَتْ الَِجْلِهَا الْمَالئِ

رابِ الْجَنَّةِ، وَبَشَّرْنَها بِوِالدَةِ خَیْرِ االَْنْبِیاءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ رَسُولِ عَلَیْکِ یا مَنْ نَزَلَتْ لِخِدْمَتِهَا الْحُورُ الْعِینُ، وَسَقَیْنَها مِنْ شَ

هِ، لَیْهِ وَآلِرَسُولِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَاهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ حَبِیبِ اهللِ، فَهَنِیئاً لَکِ بِما آتَاکِ اهللُ مِنْ فَضْل، وَالسَّالمُ عَلَیْکِ وَعَلی 

 .«وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 بَدر

 در رمضان سال دوّم هجری، جنگ بدر کبری در آنجا به وقوع پیوست که در جریان آن چهارده تن از اصحاب

 :آن حضرت به شهادت رسیدند، در زیارت آن شهدا می گویی

« ، اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی أَهْلِ بَیْتِهِ الطّاهِرِینَ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی نَبِیِّ اهللِ

نِ اهللِ وَأَنْصارَ رَسُولِهِ لَیْکُمْ یا أَنْصارَ دِیعَلَیْکُمْ أَیُّها الشُّهَداءُ الْمُؤْمِنُونَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَهْلَ بَیْتِ االِْیمانِ وَالتَّوْحِیدِ، اَلسَّالمُ عَ

مْ لِدِینِهِ وَاصْطَفاکُمْ لِرَسُولِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّکُمْ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، سَالمٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ، أَشْهَدُ أَنَّ اهللَ قَدِ اخْتارَکُ
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هاجِ رَسُولِ ، وَنَصَرْتُمْ لِدِینِ اهللِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَجُدْتُمْ بِأَنْفُسِکُمْ دُونَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّکُمْ قُتِلْتُمْ عَلی مِنْقَدْ جاهَدْتُمْ فِی اهللِ حَقَّ جِهادِهِ

، وَعَرَّفَنا فِی مَحَلِّ رِضْوانِهِ وَمَوْضِعِ إِکْرامِهِ مَعَ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَجَزاکُمُ اهللُ عَنْ نَبِیِّهِ وَعَنِ االِْسْالمِ وَأَهْلِهِ أَفْضَلَ الْجَزاءِ

نَّ مَنْ حارَبَکُمْ فَقَدْ حارَبَ اهللَ، وَأَنَّکُمْ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحِینَ، وَحَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ حِزْبُ اهللِ، وَأَ

الئِکَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِینَ، وَالسَّالمُ قَرَّبِینَ الْفائِزِینَ، اَلَّذِینَ هُمْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ، فَعَلی مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْنَةُ اهللِ وَالْمَلَمِنَ الْمُ

 .«عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکاتُهُ

 ربذه

« و خط عرضی  ۲۳-۵۲شرقی مدینه در کوه های حجاز غربی، بر خط طولی  کیلومتری شمال ۱۰۰در فاصله حدود « ربذه

کیلومترازمدینه فاصله دارد. 7۰قراردارد. نزدیک ترین راه برای رسیدن به آن، از راه قصیم به مدینه است که حدود ۱۵-۵۰

جا مدفون می ، ربذه کجاست؟ سید علی قاضی عسکر(جناب ابوذر غفاری و جمعی از صحابه در آن ۵۳)میقات حج، ش

 :باشند.ومستحبّ است ابوذر را به این عبارات زیارت کنید

« رَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَبا ذَرِّ الْغِفارِیُّ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صاحِبَ رَسُولِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ  

دَقَ حَقِّهِ رَسُولُ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: ما أَقَلَّتِ الْغَبْراءُ واَل أَظَلَّتِ الْخَضْراءُ عَلی ذِی لَهْجَة أَصْ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ قالَ فِی

تَیْتُکَ زائِراً شاکِراً لِبَالئِکَ فِی مِنْ أَبِی ذَرّ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ نَطَقَ بِالْحَقِّ، وَلَمْ یَخَفْ فِی اهللِ لَوْمَةَ الئِم، واَل ظُلْمَ ظالِم، أَ

فاضِلِینَ أَنْ یُحْیِیَنِی حَیاتَکَ، االِْسْالمِ، فَأَسْأَلُ اهللَ الَّذِی خَصَّکَ بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ وَالْخُشُونَةِ فی ذاتِ اهللِ وَمُتابَعَةِ الْخَیِّرِینَ الْ

ی إِنْکارِ ما أَنْکَرْتَ، وَمُنابَذَةِ مَنْ نابَذْتَ، جَمَعَ اهللُ بَیْنَنا وَبَیْنَکَ وَبَیْنَ رَسُولِهِ وَآلِهِ صَلَّی وَیُمِیتَنِی مَماتَکَ، وَیَحْشُرَنِی مَحْشَرَکَ، عَل

 .«اهللُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ فِی مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، وَالسَّالمُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ
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 اعمال و ادعیه مدینه منوره

 آداب سفر

 آداب و ادعیه سفر

 مرکز تحقیقات حج

 :آداب و ادعیه سفر بسیار است، و ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم

وصیّت: مستحب است انسان قبل از شروع به سفر وصیّت کند، خصوصاً نسبت به حقوق واجبه و ادای دُیون. در روایات  ۲

یّت کردن به ویژه برای کسی که قصد سفر دارد، تأکید زیادی شده استاهل بیت )علیهم السالم( نیز درباره وص . 

آگاه نمودن برادران دینی وآشنایان: از پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( روایت شده که فرمودند: از حقوق مسلمان بر  ۱

رادران ایمانی حق دارد که پس از برادر دینی خود، یکی این است که هرگاه خواست سفر کند آنان را مطّلع سازد، و او بر ب

 .مراجعت به دیدارش بیایند

 :دعای سفر: مجلسی در تحفة الزائر می فرماید: مستحب است که پیش از مسافرت غسل کند، و بگوید ۸

« هللِ صَلَواتُ اهللِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ. اَللّهُمَّ طَهِّرْ بِهِ بِسْمِ اهللِ وَبِاهللِ وَالحَوْلَ وَالقُوَّةَ إِالّ بِاهللِ وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اهللِ وَالصّادِقِینَ عَنِ ا

 داء وَآفَة وَعاهَة وَسُوء مِمّا أَخافُ قَلْبِی وَاشْرَحْ بِهِ صَدْرِی وَنَوِّرْ بِهِ قَبْرِی. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ

لْهُ لِی شاهِداً یَوْمَ قَلْبِیوَجَوارِحِی وَعِظامِی وَدَمِی وَشَعْرِی وَبَشَرِی وَمُخِّی وَعَصَبِی وَما أَقَلَّتِ االَْرْضُ مِنِّی. اَللّهُمَّ اجْعَ وَأَحْذَرُ، وَطَهِّرْ

إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ "حاجَتِی وَفَقْرِی وَفاقَتِی إِلَیْکَ یا رَبَّ الْعالَمِینَ،   "». 
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ده خود را جمع کند و دو رکعت )و بنابر قولی چهار رکعت( نمازبگزارد، در رکعت اوّل حمد و سوره توحید و در رکعت خانوا ۵

دوّم حمد و سوره قدر را بخواند، و بعد از نماز تسبیحات حضرت زهراء )علیها السالم( را بگوید و از خداوند طلب خیر کند به 

، و آیة الکرسی را بخواند، و حمد و ثنای الهی را بجا آورد، و « بِرَحْمَتِهِ خِیَرَةً فِی عافِیَةأَسْتَخِیرُ اهللَ»این کیفیت که بگوید: 

 :صلوات و تحیّات بر حضرت رسول و آل او بفرستد، و بگوید

« االِْیمانِ الشّاهِدَ مِنْهُمْ وَالْغائِبَ. اَللّهُمَّ احْفَظْنا  اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ الْیَوْمَ نَفْسِی وَأَهْلِی وَمالِی وَوُلْدِی وَمَنْ کانَ مِنِّی بِسَبِیلِ

. اَللّهُمَّ إِنّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ بِحِفْظِ االِْیمانِ وَاحْفَظْ عَلَیْنا. اَللّهُمَّ اجْمَعْنا فِی رَحْمَتِکَ وَال تَسْلُبْنا فَضْلَکَ إِنّا إِلَیْکَ راغِبُونَ

هُ إِلَیْکَ هذَا التَّوَجُّهَ طَلَباً لِمَرْضاتِکَ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِی االَْهْلِ وَالْمالِ وَالْوَلَدِ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّ وَکَهبَةِ

فِی أَوْلِیائِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَوَتَقَرُّباًإِلَیْکَ،اَللّهُمَّ فَبَلِّغْنِی ما أُؤَمِّلُهُ وَأَرْجُوهُ فِیکَ وَ ». 

 :و اگر خواست بگوید

« تَّکِلُ عَلَیْها، وَال حِیلَة اَلْجَأُ إِلَیْها اَللّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ فِی وَجْهِی هذا باِل ثِقَة مِنِّی لِغَیْرِکَ، وَال رَجاء یَأْوِی بِی إاِلّ إِلَیْکَ، وَال قُوَّة اَ

لْمِکَ فِی وَجْهِی کَ وَابْتِغاءَ رَحْمَتِکَ وَتَعَرُّضاً لِثَوابِکَ وَسُکُوناً إِلی حُسْنِ عائِدَتِکَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِما سَبَقَ لِی فِی عِإِالّ طَلَبَ رِضا

عَلَیَّ کَنَفاً مِنْ رَحْمَتِکَ وَلُطْفًا مِنْ عَفْوِکَ وَحِرْزاً  مِمّا أُحِبُّ وَأَکْرَهُ. اَللّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّی مَقادِیرَ کُلِّ بَالء وَمَقْضِیَّ کُلِّ الَْواء، وَابْسُطْ

قَضائِکَ عَلی مُوافَقَةِ هَوایَ  مِنْ حِفْظِکَ وَسَعَةً مِنْ رِزْقِکَ وَتَماماً مِنْ نِعْمَتِکَ وَجِماعاً مِنْ مُعافاتِکَ، وَوَفِّقْ لِی یارَبِّ فِیهِ جَمِیعَ

دُنْیایَ مَعَ ما عَنِّی ما أَحْذَرُ وَما ال أَحْذَرُ عَلی نَفْسِی مِمّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی، وَاجْعَلْ ذلِکَ خَیْراً لِی الِخِرَتِی وَوَحَقِیقَةِ أَمَلِی، وَادْفَعْ 

ی بِأَفْضَلِ ما تَخْلُفُ فِیهِ غائِباً مِنَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَخْلُفَنِی فِیمَنْ خَلَّفْتُ وَرائِی مِنْ وُلْدِی وَأَهْلِی وَمالِی وَإِخْوانِی وَجَمِیعِ حُزانَتِ

کُلِّ مَحْذُور وَصَرْفِ کُلِّ مَکْرُوه الْمُؤْمِنِینَ فِی تَحْصِینِ کُلِّ عَوْرَة وَحِفْظِ کُلِّ مَضِیعَة وَتَمامِ کُلِّ نِعْمَة وَدِفاعِ کُلِّ سَیِّئَة وَکِفایَةِ 

ورَ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، ثُمَّ ارْزُقْنِی ذِکْرَکَ وَشُکْرَکَ وَطاعَتَکَ وَعِبادَتَکَ حَتّی تَرْضی وَبَعْدَ وَکَمالِ ما تَجْمَعُ لِی بِهِ الرِّضا وَالسُّرُ
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الشّاهِدَ مِنّا وَالْغائِبَ. اَللّهُمَّ لّهُمَّ احْفَظِ الرِّضا. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ الْیَوْمَ دِینِی وَنَفْسِی وَمالِی وَأَهْلِی وَذُرِّیَّتِی وَجَمِیعَ إِخْوانِی. اَل

ة وَعافِیَة وَفَضْلاحْفَظْنا وَاحْفَظْ عَلَیْنا. اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فِی جِوارِکَ وَال تَسْلُبْنا نِعْمَتَکَ وَال تُغَیِّرْ ما بِنا مِنْ نِعْمَ ». 

و آیةُ الکُرسی و  "قُل أَعوذُ بِرَبِّ الفَلَق  "و  "اس قُل أَعوذُ بِرَبِّ النّ "روایت شده که مسافر پیش از سفر، سوره حمد و  ۴

سوره آل عمران را که از این قرار است بخواند ۲3۵تا  ۲3۲و آیات  "إِنّا أَنزَلناهُ فِی لَیلَةِ القَدْرِ  "سوره  : 

االَْلْبابِ * الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اهللَ قِیاماً وَقُعُوداً وَعَلی  إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ وَاخْتاِلفِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ الَیات الُِولِی "

ارِ * رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النّارَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِالً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّ

بَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَکَفِّرْ عَنّا وَما لِلظّالِمِینَ مِنْ أَنْصار * رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی لاِلِْیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَهمَنّا رَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ

لِکَ وَالتُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّکَ التُخْلِفُ الْمِیعادسَیِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ االَْبْرارِ * رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُ  ". 

 :سپس بگوید

« لِدُها ذُو قُوَّة إاِلّ مِنْکَ، أَسْأَلُکَ اَللّهُمَّ بِکَ یَصُولُ الصّائِلُ وَبِقُدْرَتِکَ یَطُولُ الطّائِلُ وَالحَوْلَ لِکُلِّ ذِی حَوْل إِالّ بِکَ وَالقُوَّةً یَمْتَ

، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَعَلَیْهِمْ، تِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ بَرِیَّتِکَ مُحَمَّد نَبِیِّکَ وَعِتْرَتِهِ وَسُاللَتِهِ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّالمُبِصَفْوَ

تَصَرِّفاتِی بِحُسْنِ الْعاقِبَةِ وَبُلُوغِ الْمَحَبَّةِ وَالظَّفَرِ بِاالُْمْنِیَّةِ وَاکْفِنِی شَرَّ هذَا الْیَوْمِ وَضُرَّهُ، وَارْزُقْنِی خَیْرَهُ ویُمْنَهُ، وَاقْضِ لِی فِی مُ

وِفِ ء وَنِقْمَة، وَأَبْدِلْنِی فِیهِ مِنَ الْمَخاوَکِفایَة ِالطّاغِیَةِ الْغَوِیَّةِ وَکُلِّ ذِی قُدْرَة لِی عَلی اَذِیَّة، حَتّی اَکُونَ فِی جُنَّة وَعِصْمَة مِنْ کُلِّ باَل

، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ، أَمْناً وَمِنَ الْعَوائِقِ فِیهِ یُسْراً، حَتّی الیَصُدَّنِی صادٌّ عَنِ الْمُرادِ وَالیَحُلَّ بِی طارِقٌ مِنْ اَذَی الْعِبادِ

 .«وَاالُْمُورُ إِلَیْکَ تَصِیرُ، یامَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَالسَّمِیعُ الْبَصِیرُ

سپس با خانواده وداع کند، و بر درِ خانه بایستد، و تسبیح حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( را بگوید، وسوره حمد و آیة  9

 :الکرسی را از جلو و از طرف راست و چپ بخواند، و بگوید
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« تَنِی وَقَدْ وَثِقْتُ بِکَ، فاَل تُخَیِّبْنِی یا مَنْ الیُخَیِّبُ مَنْ أَرادَهُ وَال اَللّهُمَّ إِلَیْکَوَجَّهْتُ وَجْهِی وَعَلَیْکَ خَلَّفْتُ أَهْلِی وَمالِی وَما خَوَّلْ

ما  أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ بَلِّغْنِی یُضَیِّعُ مَنْ حَفِظَهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وآلِهِ وَاحْفَظْنِی فِیما غِبْتُ عَنْهُ وَالتَکِلْنِی إِلی نَفْسِی یا

رِالْمُؤْمِنِینَ وَاالَْئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَجَمِیعِ تَوَجَّهْتُ لَهُ وَسَبِّبْ لِیَ الْمُرادَ وَسَخِّرْ لِی عِبادَکَ وَباِلدَکَ وَارْزُقْنِی زِیارَةَ نَبِیِّکَ وَوَلِیِّکَ أَمِی

مَعُونَةِ فِی جَمِیعِ أَحْوالِی، وَالتَکِلْنِی إِلی نَفْسِی وَال إِلی غَیْرِی فَأَکِلَّ وَأَعْطَبَ، أَهْلِ بَیْتِهِ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّالمُ، وَمُدَّنِی مِنْکَ بِالْ

 .«وَزَوِّدْنِی التَّقْوی، وَاغْفِرْلِی فِی االْخِرَةِ وَاالُْولی. اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَیْکَ

 :و باز می گویی

« مِنَ اهللِ وَرَغْبَةً إِلَی اهللِ  هللِ، تَوَکَّلْتُ عَلَی اهللِ وَاسْتَعَنْتُ بِاهللِ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اهللِ وَفَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اهللِ رَهْبَةًبِسْمِ اهللِ وَبِا

ذِی أَنْزَلْتَ وَبِنَبِیِّکَ الَّذِی أَرْسَلْتَ الَِنَّهُ الیَأْتِی بِالْخَیْرِ إِلهِی واَلمَلْجَأَ واَلمَنْجا وَال مَفَرَّ مِنَ اهللِ إِالّ إِلَی اهللِ، رَبِّ آمَنْتُ بِکِتابِکَ الَّ

وَال إِلهَ غَیْرُکَإِالّ أَنْتَ، وَال یَصْرِفُ السُّوءَ إِالّ أَنْتَ، عَزَّ جارُکَ وَجَلَّ ثَناؤُکَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْماؤُکَ وَعَظُمَتْ آالؤُکَ  ». 

م صبح این دعا را بخواند و از خانه بیرون رود، تا شام بالیی به او نرسد تا به خانه برگردد، و اگر هر کس هنگا»روایت شده: 

۱۵۲، ص79)بحار، ج« شام شود و این دعا را بخواند، بالیی به او نرسد تا صبح به منزل خود بازگردد. ) 

« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ»و سوره « آیة الکرسی»و « ا أَنْزَلْناهُإِنّ»را یازده مرتبه، و سوره « قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»پس از آن سوره  7

سُبْحانَ  "را بخواند، و بعد دست بر بدن خود بکشد، و در لحظه سوار شدن به وسیله نقلیه بگوید: « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»و 

سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ هللِِ واَل إِلهَ إاِلَّ اهللُ»(، پس هفت مرتبه بگوید: ۲۸)زخرف:  "الَّذِی سَخَّرَ لنا هذا وَما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ  ». 

روایت شده: مردی از اصحاب امام باقر )علیه السالم( هنگامی که »قبل از مسافرت صدقه دهد به هرچه ممکن باشد.  ۳

پدرم علیّ بن الحسین )علیهما السالم( هرگاه  اراده سفر کرد، خدمت آن حضرت آمد تا خدا حافظی کند، حضرت به او فرمود:

آهنگ سفر می کرد، سالمتی خود را با صدقه دادن از خداوند می خرید، و چون از سفر به سالمت مراجعت می کرد، خدا را 
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۱۸۸، ص3؛ ج ۱۸۲، ص79شکر کرده و صدقه می داد. )بحار، ج )» 

 :بعد از دادن صدقه بگوید

« ی بِبَالغِکَ تُ بِهذِهِ الصَّدَقَةِ سَالمَتِی وَسَالمَةَ سَفَرِی وَما مَعِی، فَسَلِّمْنِی وَسَلِّمْ ما مَعِی وَبَلِّغْنِی وَبَلِّغْ ما مَعِاَللّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْ

 .«الْحَسَنِ الْجَمِیلِ

 :پس بگوید

« ظِیمُ، سُبْحانَ اهللِ رَبِّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ االَْرَضِینَ السَّبْعِ وَما فِیهِنَّ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ الْعَلِیُّ الْعَ

بِینَ الطّاهِرِینَ. اهللُ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّیِّوَما بَیْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، وَسَالمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، وَصَلَّی 

. اَللّهُمَّ إِنِّی اُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیْ اَللّهُمَّ کُنْ لِی جاراً مِنْ کُلِّ جَبّار عَنِید وَمِنْ کُلِّ شَیْطان مَرِید، بِسْمِ اهللِ دَخَلْتُ وَبِسْمِ اهللِ خَرَجْتُ

ذَکَرْتُهُ أَمْ نَسَیْتُهُ. اَللّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعانُ عَلَی االُْمُورِ کُلِّها وَأَنْتَ الصّاحِبُ نِسْیانِی وَعَجَلَتِی بِسْمِ اهللِ وَما شاءَ اهللُ فِی سَفَرِی هذا 

اَللّهُمَّ أَصْلِحْ لَنا  اعَتِکَ وَطاعَةِ رَسُولِکَ.فِی السَّفَرِ وَالْخَلِیفَةُ فِی االَْهْلِ. اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنا سَفَرَنا وَاطْوِ لَنَااالَْرْضَ وَسَیِّرْنا فِیها بِط

ةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِی االَْهْلِ ظَهْرَنا وَبارِکْ لَنا فِیما رَزَقْتَنا وَقِنا عَذابَ النّارِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ وَکَهبَ

رِی. اَللّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَمَشَقَّتَهُ وَاصْحَبْنِی فِیهِ وَاخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْر وَالحَوْلَ وَالْمالِ وَالْوَلَدِ. اَللّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَناصِ

 .«واَلقُوَّةَ إِالّ بِاهللِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

 :و هنگامی که سوار بر وسیله نقلیه شد، بگوید

« سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَإِنّا  "وَمَنَّ عَلَیْنا بِمُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ،  اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدانا لِالِْسْالمِ

تَعانُ عَلَی االَْمْرِ، اَللّهُمَّ بَلِّغْنا بَالغاً یَبْلُغُ إِلی ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. اَللّهُمَّ أَنْتَ الْحامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَالْمُسْ"إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ 

فِظَ غَیْرُکَخَیْرِ باَلغ وَیَبْلُغُ إِلی مَغْفِرَتِکَ وَرِضْوانِکَ. اَللّهُمَّ ال طَیْرَ إِالّ طَیْرُکَ وَال خَیْرَ إاِلّ خَیْرُکَ وَالحا ». 
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سفر هر شب آیة الکرسی را بخواند، خود و آنچه با اوست سالم  ازامام صادق )علیه السالم( منقول است کسی که در 3

۱۴۱، ص79؛ بحار، ج ۱99بماند. )مکارم االخالق، ص ) 

 :در سفر این دعا را بخواند تا در امان پروردگار باشد ۲۰

« مْتُ نَفْسِی، وَإِلَیْکَ وَجَّهْتُ وَجْهِی، وَإِلَیْکَ فَوَّضْتُ أَمْرِی، بِسْمِ اهللِ وَبِاهللِ وَمِنَ اهللِ وَإِلَی اهللِ وَفِی سَبِیلِ اهللِ. اَللّهُمَّ إِلَیْکَ أَسْلَ

ی وَادْفَعْ عَنِّی بِحَوْلِکَ فَاحْفَظْنِی بِحِفْظِ االِْیمانِ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَمِنْ خَلْفِی وَعَنْ یَمِینِی وَعَنْ شِمالِی وَمِنْ فَوقِی وَمِنْ تَحْتِ

وْلَ وَالقُوَّةَ إاِلّ بِاهللِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِوَقُوَّتِکَ، فَإِنَّهُ الحَ ». 

 بر زائران محترم سزاوار است بیش از دیگران ۲۲

 به اخالص در اعمال و مراقبت از حدود الهی اهتمام

 داشته باشند، زیرا گذشته از اینکه به مهمانی پروردگار می روند، و مهمان باید رضایت صاحب خانه را فراهم

( باید آیینه تمام نمای اسالم ناب ۳، ص۲۱، )وسائل الشیعه، ج«کُونُوا لَنا زَیْناً واَل تَکُونُوا عَلَیْنا شَیْناً»حدیث شریف: آورد، طبق 

محمّدی باشند، و الزم است مراقب اعمال خود بوده، و به نمازهای واجب در اوّل وقت اهتمام بیشتری دهند، در جماعات 

تا از ثواب جماعت بهره مند شوند، و خدای نخواسته نباید بعضی افراد ناآگاه کاری کنند که  برادران اهل سنّت شرکت کنند،

در شأن یک زائر ایرانی نبوده و موجب نفرت دیگران گردد، و در نتیجه اعمال صالحه سایرین را هم تحت الشُّعاع قرار دهد. 

نماییم و آنگونه باشیم که خداوند فرموده است خداوند به همه ما توفیق دهد تا بتوانیم به وظایف دینی خود عمل . 

سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ»در سفر تأکید شده که مسافر بعد از هر نماز، سی مرتبه بگوید:  ۲۱ ». 

ر انجام کارها پیشقدم بوده، و از اخالق حسنه و کمک به یکدیگر: در سفر الزم است به همراهان کمک کرده، و د ۲۸

برآوردن احتیاجات دیگران روگردان نباشد، تا خداوند متعال او را از گرفتاری های دنیا و آخرت نجات دهد، در حدیث آمده 
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است: در سفر، بدترین افراد آن کسی است که بتواند به دیگران کمک نماید ولی کوتاهی کند و منتظر کمک دیگران باشد. 

ن اکیداً سفارش شده که با دوستان و همراهان، با اخالق خوب وخوش، برخورد نموده و به آنان کمک نماییم، وبه هم چنی

 .ویژه در مشکالت و سختی ها صبور و بردبار باشیم

 فصل اوّل: ادعیه و زیارات

 ادعیه و زیارات مشترکه

 :«تعقیبات مشترکه نمازهای روزانه

و غیره نقل شده هرگاه سالم نماز را دادی، سه مرتبه اهلَلُ أَکْبَر بگو، و در هر یک دست ها از مصباح شیخ طوسی )رحمه اهلل( 

 :را تا محاذی گوش ها بلند کن و سپس بگو

« الدِّینَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ، ال إِلهَ إاِلَّ   لَهُال إِلهَ إاِلَّ اهللُ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، وَال نَعْبُدُ إاِلّ إِیّاهُ مُخْلِصِینَ

عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ االَْحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ  اهللُ، رَبُّنا وَرَبُّ آباءِنَا االَْوَّلِینَ، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ

شَیء قَدِیرٌ لْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یُحْیِی وَیُمِیتُ، وَیُمِیتُ وَیُحْیِی، وَهُوَ حَیٌّ ال یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، وَهُوَ عَلی کُلِّالْمُ ». 

 :پس بگو

 .«أَسْتَغْفِرُ اهللَ الَّذِی ال إِلهَ إاِلّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَاَتُوبُ إِلَیْهِ»

 :آنگاه بگو

« کاتِکَ، سُبْحانَکَ ال إِلهَ إاِلّ هُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ، وَاَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ، وَانْشُرْ عَلَیَّ مِنْ رَحْمَتِکَ، وَأَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَاَللّ
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إِالّ أَنْتَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کُلِّ خَیْر أَحاطَ بِهِ عِلْمُکَ  أَنْتَ، اِغْفِرْ لِی ذُنُوبِی کُلَّها جَمِیعاً، فَإِنَّهُ ال یَغْفِرُ الذُّنُوبَ کُلَّها جَمِیعاً

بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیا وَعَذابِ وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَرّ أَحاطَ بِهِ عِلْمُکَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عافِیَتَکَ فِی أُمُورِی کُلِّها، وَأَعُوذُ 

نْیا وَاالْخِرَةِ وَمِنْ شَرِّ االَْوْجاعِ أَعُوذُ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَعِزَّتِکَ الَّتِی ال تُرامُ وَقُدْرَتِکَ الَّتِی ال یَمْتَنِعُ مِنْها شَیْءٌ مِنْ شَرِّ الدُّاالْخِرَةِ، وَ

سْتَقِیم، وَالحَوْلَ واَل قُوَّةَ إاِلّ بِاهللِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ، تَوَکَّلْتُ عَلَی کُلِّها وَمِنْ شَرِّ کُلِّ دابَّة أَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها، إِنَّ رَبِّی عَلی صِراط مُ

رْهُ تَکْبِیراًیَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّ الْحَیِّ الَّذِی ال یَمُوتُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ ». 

أَشْهَدُ أَنْ ال »پس تسبیح حضرت زهرا )علیها السالم( را می گویی، و پیش از آنکه از جای خود حرکت کنی ده مرتبه بگو: 

 إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، إِلهاً واحِداً أَحَداً

 .«فَرْداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَال وَلَداً

رای این تهلیل، به خصوص در تعقیب نماز صبح و شام و هنگام طلوع و غروب آفتاب، فضیلت بسیار وارد شده است، پس و ب

 :می گویی

« جَاللِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ   وَجْهِهِ وَعِزِّسُبْحانَ اهللِ کُلَّما سَبَّحَ اهللَ شَیْءٌ وَکَما یُحِبُّ اهللُ أَنْ یُسَبَّحَ وَکَما هُوَ أَهْلُهُ وَکَما یَنْبَغِی لِکَرَمِ

 جاَللِهِ، وَال إِلهَ إِالَّ اهللُ کُلَّما هَلَّلَ اهللَ کُلَّما حَمِدَ اهللَ شَیْءٌ وَکَما یُحِبُّ اهللُ أَنْ یُحْمَدَ وَکَما هُوَ أَهْلُهُ وَکَما یَنْبَغِی لِکَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ

ا یُحِبُّ اهللُ وَکَما هُوَ أَهْلُهُ وَکَما یَنْبَغِی لِکَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَاللِهِ، وَاهللُ أَکْبَرُ کُلَّما کَبَّرَ اهللَ شَیْءٌ وَکَمشَیْءٌ وَکَما یُحِبُّ اهللُ أَنْ یُهَلَّلَ 

لِلّهِ واَل إِلهَ إِالَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ عَلی کُلِّ نِعْمَة  أَنْ یُکَبَّرَ وَکَما هُوَ أَهْلُهُ وَکَما یَنْبَغِی لِکَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جاَللِهِ، سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ

سْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ أَنْعَمَ بِها عَلَیَّ وَعَلی کُلِّ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ مِمَّنْ کانَ أَوْ یَکُونُ إِلی یَوْمِ الْقِیامةِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَ

کَ مِنْ خَیْرِ ما أَرْجُو وَخَیْرِ ما ال أَرْجُو، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ ما أَحْذَرُ وَمِنْ شَرِّ ما ال أَحْذَرُمُحَمَّد، وَأَسْأَلُ ». 

و آیه سخره )و آن سه آیه است از  "قُلِ اللّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ  "وَشَهِدَ اهللُ }وآیه  "پس می خوانی سوره حمد و آیة الکرسی 
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است، پس سه مرتبه می گویی "مِنَ الْمُحْسِنِینَ  "و آخر آن  "إِنَّ رَبَّکُمُ اهللُ  "ه اوّل آن سوره اعراف ک : 

 ." سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا یَصِفُونَ وَسَالمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِین

 :سپس سه مرتبه می گویی

« ال أَحْتَسِبُلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَیْثُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَ ». 

واین دعایی است که جبرئیل تعلیم حضرت یوسف( علیه السالم( کرد هنگامی که در زندان بود، پس محاسن خود را به 

ف دست چپ را به آسمان گرفته، هفت مرتبه بگودست گیر، و ک : 

 .«یا رَبَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّد»

 :به همان حال سه مرتبه بگو

« أَجِرْنِی مِنَ النّارِیا ذَا الْجَاللِ وَاالِْکْرامِ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْنِی وَ ». 

را و می گویی "قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ  "پس می خوانی دوازده مرتبه  : 

« بَ ظِیمِ وَسُلْطانِکَ الْقَدِیمِ، یا واهِاَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الْمَخْزُونِ الطّاهِرِ الطُّهْرِ الْمُبارَکِ، وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَ

، وَأَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ، الْعَطایا وَیا مُطْلِقَ االُْساری وَیا فَکّاکَ الرِّقابِ مِنَ النّارِ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

عَلَ دُعائِی اَوَّلَهُ فَالحاً وَأَوْسَطَهُ نَجاحاً وَآخِرَهُ صَالحاً، إِنَّکَ أَنْتَ عَالّمُ وَأَنْ تُخْرِجَنِی مِنَ الدُّنْیا سالِماً وَتُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ آمِناً، وَأَنْ تَجْ

 .«الْغُیُوبِ

 :و در صحیفه علویّه است که در تعقیب هر فریضه بخوان

« اِلْحاحُ الْمُلِحِّینَ، أَذِقْنِی بَرْدَ عَفْوِکَ وَحَالوَةَ  یا مَنْ ال یَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع، یا مَنْ ال یُغَلِّطُهُ السّائِلُونَ یا مَنْ ال یُبْرِمُهُ

 .«رَحْمَتِکَ وَمَغْفِرَتِکَ
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 :و نیز می گویی

« هِ، إِنْ کَ إِلی ما أَمَرْتَنِی بِإِلهِی هذِهِ صَالتِی صَلَّیْتُها ال لِحاجَة مِنْکَ إِلَیْها وَال رَغْبَة مِنْکَ فِیها إاِلّ تَعْظِیماً وَطاعَةً وَإِجابَةً لَ

رَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَکانَ فِیهاخَلَلٌ أَوْ نَقْصٌ مِنْ رُکُوعِها أَوْ سُجُودِها فاَل تُؤاخِذْنِی وَتَفَضَّلْ عَلَیَّ بِالْقَبُولِ وَالْغُفْرانِ بِ ». 

ظه تعلیم امیرالمؤمنین )علیه السالم( و نیز بعد از هر نماز این دعا را که پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( برای تقویت حاف

 :نمود، می خوانی

«  الرَّءُوفِ الرَّحِیمِ، اَللّهُمَّ سُبْحانَ مَنْ ال یَعْتَدِی عَلی أَهْلِ مَمْلَکَتِهِ، سُبْحانَ مَنْ ال یَأْخُذُ أَهْلَ االَْرْضِ بِأَلْوانِ الْعَذابِ، سُبْحانَ

فَهْماً وَعِلْماً، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌاجْعَلْ لِی فِی قَلْبِی نُوراً وَبَصَراً وَ ». 

 :و در البلد األمین است که سه مرتبه بعد از هر نماز بگو

« اهللِ الْواحِدِ عْنِینِی أَمْرُهُ بِاُعِیذُ نَفْسِی وَدِینِی وَأَهْلِی وَمالِی وَوُلْدِی وإِخْوانِی فِی دِینِی وَما رَزَقَنِی رَبِّی وَخَواتِیمِ عَمَلِی وَمَنْ یَ

بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غاسِق إِذا وَقَبَ وَمِنْ  "، وَ "لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ  "االَْحَدِ الصَّمَدِ الَّذِی 

بِرَبِّ النّاسِ مَلِکِ النّاسِ إِلهِ النّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ الَّذِی  "، وَ "شَرِّ النَّفّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حاسِد إِذا حَسَدَ 

 .«" یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ

ر اعمال و از شیخ شهید نقل شده است که حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله(فرموده: هر کس بخواهد خدا او را در قیامت ب

 :بدش مطّلع نگرداند و دیوان گناهانش نگشاید، بعد از هر نماز این دعا را بخواند

« دَکَ عَظِیماً فَعَفْوُکَ أَعْظَمُ مِنْ اَللّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَرْجی مِنْ عَمَلِی، وَإِنَّ رَحْمَتَکَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِی. اَللّهُمَّ إِنْ کانَ ذَنْبِی عِنْ

شَیء بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَی. اَللّهُمَّ إِنْ لَمْ اَکُنْ أَهْالً تَرْحَمَنِی فَرَحْمَتُکَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِی وَتَسَعَنِی،الَِنَّها وَسِعَتْ کُلَّ ذَنْبِ ». 

م( فارغ شوی، بگوو از ابن بابویه )رحمه اهلل( نقل شده است که فرموده: چون از تسبیح حضرت فاطمه )علیها السال : 
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« سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا یَصِفُونَ، وَسَالمٌ عَلَی  "اَللّهُمَّ أَنْتَ السَّالمُ، وَمِنْکَ السَّالمُ، وَلَکَ السَّالمُ، وَإِلَیْکَ یَعُودُ السَّالمُ، 

لَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، اَلسَّالمُ عَلَی االَْئِمَّةِ الْهادِینَ الْمَهْدِیِّینَ، ، اَلسَّالمُ عَ"الْمُرْسَلِینَ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ 

 لِیّ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُسَّالمُ عَلی عَاَلسَّالمُ عَلی جَمِیعِ أَنْبِیاءِ اهللِ وَرُسُلِهِ وَمَالئِکَتِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِ اهللِ الصّالِحِینَ، اَل

حُسَیْنِ زَیْنِ الْعابِدِینَ، اَلسَّالمُ عَلی عَلَی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ، اَلسَّالمُ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْ

ینَ، اَلسَّالمُ عَلی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدالصّادِقِ،اَلسَّالمُ عَلی مُوسَی بْنِ جَعْفَر الْکاظِمِ، اَلسَّالمُ عَلی عَلِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ باقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّ

ی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ الزَّکِیِّ مُ عَلَبْنِ مُوسَی الرِّضا، اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ الْجَوادِ، اَلسَّالمُ عَلی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّد الْهادِی، اَلسَّال

 .«الْعَسْکَرِیِّ، اَلسَّالمُ عَلَی الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْقائِمِ الْمَهْدِیّ، صَلَواتُ اهللِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ

 :پس هر حاجت که داری از خدا بخواه. شیخ کفعمی فرموده: بعد از هر نماز می گویی

« وَعِلِیّ وَمُحَمَّد وَجَعْفَر ، وَبِاالِْسْالمِ دِیناً، وَبِمُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَبِیّاً وَبِعَلِیّ إِماماً وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ رَضِیتُ بِاهللِ رَبّاً

ئِمَّةً وَسادَةً وَقادَةً، بِهِمْ أَتَوَلّی وَمِنْ أَعْدائِهِمْ أَتَبَرَّأُوَمُوسی وَعَلِیّ وَمُحَمَّدوَعَلِیّ وَالْحَسَنِ وَمُحَمَّد الْخَلَفِ الصّالِحِ عَلَیْهِمُ السَّالمُ أَ ». 

 :پس سه مرتبه بگو

 .«اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعافِیَةَ وَالْمُعافاةَ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ»

 دعای کمیل

که از اصحاب خاصّ وی بود « کمیل بن زیاد»( آن را به این دعا از دعاهای معروفی است که حضرت علی )علیه السالم

تعلیم داد. نیایشی عاشقانه و عارفانه است که بنده ای به درگاه خدای غفّار انجام می دهد، و از پروردگار، رحمت و بخشایش 

 .می طلبد
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 .عالمه مجلسی )رحمه اهلل( آن را از بهترین دعاها شمرده است

ان و در هر شب جمعه خوانده می شود، و برای ایمنی از گزند دشمنان و افزایش روزی و این دعا در شب های نیمه شعب

 .آمرزش گناهان مفید است

 دعای ندبه

این دعای شریف، از معروف ترین دعاهای معتبر شیعه است، و مضامین بلند و مفاهیم واالیی دارد، و نجوایی است که یک 

ظر، به درگاه خداوندی عرضه می کند. مروری بر اعتقادات و باورهای شیعه نسبت مسلمان منتظر، به یاد آن امام غایب از ن

به فضایل اهل بیت ونوید آمدن حضرت مهدی عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف و اصالح جهان و گسترش عدل در سایه 

قربان، غدیر، و جمعه حکومت جهانی آن دادگستر موعود است، و مستحب است که در چهار عید، یعنی روز های عید فطر، 

 .خوانده شود

عالمه مجلسی است و سید بن طاوس در « بحار»خود که از مدارک کتاب « مزار»شیخ بزرگوار محمد بن مشهدی در کتاب 

و دیگران روایت کرده اند که امام صادق )علیه السالم( دعای « األیام األربعة»و میرداماد در کتاب « مصباح الزائر»کتاب 

روز عید غدیر، فطر، قربان و جمعه قرائت می فرمود ندبه را در . 

 دعای سمات

دعای سمات که به دعای شبّور هم معروف است محتوایی اعتقادی و تاریخی دارد، و با اشاره به نامهای پروردگار و شگفتی 

حضرت موسی، حضرت های خلقت خدا و قدرت بی نظیر او که در بعثت پیامبران و معجزه ها آشکار می شد، و با یادی از 



 

839 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

ابراهیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، و حضرت محمّد )صلی اهلل علیه وآله(، و حوادث مربوط به پیامبران الهی، خداوند را 

 .به همه مقدّسات سوگند می دهد، و مغفرت و رحمت او را می طلبد

« محمّدبن عثمان عمری»فعمی ازسیّد ابن طاووس وکتاب های ک« جمال األسبوع»شیخ طوسی و « مصباح»این دعا در 

که یکی از نوّاب چهارگانه حضرت مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف بود از امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( روایت 

شده، و مستحب است این دعا را در ساعات آخر روز جمعه بخوانند. بیشتر علمای گذشته بر خواندن این دعا مواظبت می 

 .کردند

 دعای توسّل

حاجتها را باید از خداوند خواست، امّا برای برآورده شدن آنها باید کسانی را که مقرّب درگاه خدایند، وسیله قرار داد، و خدا را 

نام دارد. مرحوم عالمه مجلسی نقل می « توسّل»به حق و مقام و منزلت آنان قسم داد، و آنان را شفیع ساخت. این کار 

را محمّد بن بابویه از معصوم )علیه السالم( روایت کرده و گفته است: در هیچ امری این دعا را نخواندم،  فرماید: دعای توسل

 .مگر آن که به زودی اثر اجابت آن را یافتم

 دعای رفع گرفتاری

و  مرحوم شیخ کفعمی در بلداألمین دعایی از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( روایت کرده که هر ملهوف و مکروب

 :محزون و گرفتار و ترسانی آنرا بخواند، حقّ تعالی او را فرج کرامت فرماید، و آن دعا این است

« ا ، وَیا غِیاثَ مَنْ الغِیاثَ لَهُ، وَییا عِمادَ مَنْ العِمادَ لَهُ، وَیا ذُخْرَ مَنْ الذُخْرَ لَهُ، وَیا سَنَدَ مَنْ ال سَنَدَ لَهُ، وَیا حِرْزَ مَنْ ال حِرْزَ لَهُ
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، یا کَنْزَ الْفُقَراءِ، یا عَظِیمَ الرَّجاءِ، یا کَنْزَ مَنْ ال کَنْزَ لَهُ، وَیا عِزَّ مَنْ ال عِزَّ لَهُ، یا کَرِیمَ الْعَفْوِ، یا حَسَنَ التَّجاوُزِ، یا عَوْنَ الضُّعَفاءِ

یا مُفْضِلُ، أَنْتَ الَّذِی سَجَدَ لَکَ سَوادُ اللَّیْلِ وَنُورُ النَّهارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ مُنْقِذَ الْغَرْقی، یا مُنْجِیَ الْهَلْکی، یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ 

عَلی  رِیکَ لَکَ، یا رَبّاهُ یا اَهللُ، صَلِّوَشُعاعُ الشَّمْسِ وَحَفِیفُ الشَّجَرِ وَدَوِیُّ الْماءِ، یا اهلَلُ یا اهلَلُ یا اَهللُ، ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ، وَحْدَکَ الشَ

 .«مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَافْعَلْ بِنا ما أَنْتَ أَهْلُهُ

 .پس هر چه حاجت داری طلب کن

 دعای فَرَج

یَسَع بن حمزه »دعایی نقل کرده و فرموده است: این دعا را امام هادی )علیه السالم( به « مصباح»مرحوم کفعمی در کتاب 

ی اهلل علیه وآله( هنگام پیش آمدن بالها و مواجهه با دشمنان و خوف از خطر و تعلیم داد، و فرمود که آل محمّد )صل« قمی

 :فقر این دعا را می خوانند، و برای ایمنی مفید می باشد. و این دعا، از دعاهای صحیفه سجّادیه است

« نْ یُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلی رَوْحِ الْفَرَجِ، ذَلَّتْ لِقُدْرَتِکَ الصِّعابُ، یا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُالْمَکارِهِ، وَیا مَنْ یُفْثَأُ بِهِ حَدُّالشَّدائِدِ، وَیا مَ

کَ  دُونَ قَوْلِکَ مُؤْتَمِرَةٌ، وَبِاِرادَتِوَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِکَ االَْسْبابُ، وَجَری بِقُدْرَتِکَ الْقَضاءُ،وَمَضَتْ عَلی إِرادَتِکَ االَْشْیاءُ، فَهِیَ بِمَشِیَّتِکَ

الّ ما دَفَعْتَ، وَال یَنْکَشِفُ مِنْها إِالّ ما دُونَ نَهْیِکَ مُنْزَجِرَةٌ، أَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمّاتِ، وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمّاتِ، ال یَنْدَفِعُ مِنْها إِ

بِی ما قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ، وَبِقُدْرَتِکَ أَوْرَدْتَهُ عَلَیَّ، وَبِسُلْطانِکَ وَجَّهْتَهُ إِلَیَّ، کَشَفْتَ، وَقَدْ نَزَلَ بِی یا رَبِّ ما قَدْ تَکَأَّدَنِی ثِقْلُهُ، وَاَلَمَّ 

 ناصِرَ لِمَنْ سِّرَ لِما عَسَّرْتَ، وَالفَال مُصْدِرَ لِما أَوْرَدْتَ، واَل صارِفَ لِما وَجَّهْتَ، وَال فاتِحَ لِما أَغْلَقْتَ، وَال مُغْلِقَ لِما فَتَحْتَ، واَل مُیَ

بِحَوْلِکَ، وأَنِلْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیما  خَذَلْتَ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ، وَافْتَحْ لِی یا رَبِّ بابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِکَ، وَاکْسِرْ عَنِّی سُلْطانَ الْهَمِّ

مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَفَرَجاً هَنِیئاً، وَاجْعَلْ لِی مِنْ عِنْدِکَ مَخْرَجاً وَحِیّاً، واَل شَکَوْتُ، وَأَذِقْنِی حَالوَةَ الصُّنْعِ فِیما سَأَلْتُ، وَهَبْ لِی 
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یَّ امْتَالَْتُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ عَلَتَشْغَلْنِی بِاالْهْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُرُوضِکَ وَاسْتِعْمالِ سُنَّتِکَ، فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بِی یا رَبِّ ذَرْعاً، وَ

بْهُ مِنْکَ، یا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَذَا هَمّاً، وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلی کَشْفِ ما مُنِیتُ بِهِ، وَدَفْعِ ما وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی ذلِکَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَوْجِ

عالَمِینَالْمَنِّ الْکَرِیمِ، فَأَنْتَ قادِرٌ یاأَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، آمِینَ رَبَّ الْ ». 

 دعای سریع اإلجابه

دعایی از حضرت امام موسی کاظم )علیه السالم( نقل کرده، و فرموده است: این دعا منزلتی « مصباح»مرحوم کفعمی در 

 :عظیم دارد، و زود به اجابت می رسد. متن دعا چنین است

« التَّوْحِیدُ، وَلَمْ أَعْصِکَ فِی أَبْغَضِ االَْشْیاءِ إِلَیْکَ وَهُوَ الْکُفْرُ، فَاغْفِرْ لِی ما بَیْنَهُما  اَللّهُمَّ إِنِّی أَطَعْتُکَ فِی أَحَبِّ االَْشْیاءِ إِلَیْکَ وَهُوَ

مِنْ طاعَتِکَ، یا عُدَّتِی  لْ مِنِّی الْیَسِیرَیا مَنْ إِلَیْهِ مَفَرِّی، آمِنِّی مِمّا فَزِعْتُ مِنْهُ إِلَیْکَ. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الْکَثِیرَ مِنْ مَعاصِیکَ، وَاقْبَ

 الصَّمَدُ، لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَکُنْ دُونَ الْعُدَدِ، ویا رَجائِی وَالْمُعْتَمَدَ، وَیا کَهْفِی وَالسَّنَدَ، وَیا واحِدُ یا أَحَدُ، یا قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ، اهلَلُ

صْطَفَیْتَهُمْ مِنْ خَلْقِکَ، وَلَمْ تَجْعَلْ فِی خَلْقِکَ مِثْلَهُمْ أَحَداً، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ، وَ أَنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ، أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مَنِ ا

لَوِیَّةِ الْعُلْیا، وَبِجَمِیعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ عَلی وَالْعَتَفْعَلَ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالْوَحْدانِیَّةِ الْکُبْری، وَالْمُحَمَّدِیَّةِ الْبَیْضاءَ، 

وَاجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً  عِبادِکَ، وَبِاالِْسْمِ الَّذِی حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِکَ، فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْکَ إِالّ إِلَیْکَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ،

ثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَیْثُ ال أَحْتَسِبُ، إِنَّکَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابوَمَخْرَجاً، وَارْزُقْنِی مِنْ حَیْ ». 

 دعای حضرت مهدی صلوات اللّه علیه
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« وَاالِْسْتِقامَةِ، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنا بِالصَّوابِ الْهُدی اَللّهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفِیقَ الطّاعَةِ، وَبُعْدَ الْمَعْصِیَةِ، وَصِدْقَ النِّیَّةِ، وَعِرْفانَ الْحُرْمَةِ، وَأَکْرِمْنا بِ

یْدِیَنا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ، وَاغْضُضْ أَبْصارَنا وَالْحِکْمَةِ، وَامْالَْ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَطَهِّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَالشُّبْهَةِ، وَاکْفُفْ اَ

لَی الْمُتَعَلِّمِینَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْخِیانَةِ، وَاسْدُدْ أَسْماعَنا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِیبَةِ، وَتَفَضَّلْ عَلی عُلَمائِنا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِیحَةِ، وَعَعَنِ الْفُجُورِ 

ینَ بِالشِّفاءِ وَالرّاحَةِ، وَعَلی مَوْتاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلی مَشایِخِنا وَعَلَی الْمُسْتَمِعِینَ بِاالِْتِّباعِ وَالْمَوْعِظَةِ، وَعَلی مَرْضَی الْمُسْلِمِ

اءِ عَةِ، وَعَلَی الْفُقَری االَْغْنِیاءِ بِالتَّواضُعِ وَالسَّبِالْوَقارِ وَالسَّکِینَةِ، وَعَلَی الشَّبابِ بِاالِْنابَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلَی النِّساءِ بِالْحَیاءِ وَالْعِفَّةِ، وَعَلَ

الُْمَراءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ، وَعَلَی الرَّعِیَّةِ بِالصَّبْرِ وَالْقَناعَةِ، وَعَلَی الْغُزاةِ بِالنَّصْرِ وَالْغَلَبَةِ، وَعَلَی األُسَراءِ بِالْخاَلصِ وَالرّاحَةِ، وَعَلَی ا

لْحُجّاجِ وَالزُّوّارِ فِی الزّادِ وَالنَّفَقَةِ، وَاقْضِ ما أَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، بِفَضْلِکَ بِاالِْنْصافِ وَحُسْنِ السِّیرَةِ، وَبارِکْ لِ

 .«وَرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

 مناجات شعبانیّه

است. وی گفته است: این مناجات  روایت شده« ابن خالویه»دعایی است سرشار از مضامین عرفانی و بلند، و این دعا از 

حضرت امیرالمؤمنین و دیگر امامان معصوم )علیهم السالم(بوده، و آنان بر خواندن این دعا در ماه شعبان مداومت می کردند. 

 .و بدین جهت بزرگان دین، مانند حضرت امام خمینی )قدس سره( به این مناجات عالقه خاصی داشتند

هیم عالیه ای که دارد برای هر وقتی که انسان حضور قلب و توجّه داشته باشد مناسب استخواندن این مناجات، با مفا . 

 (مناجات امیر مؤمنان )علیه السالم
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ب سَلیم، وَأَسْأَلُکَ االَْمانَ اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ االَْمانَ یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَال بَنُونَ إِالّ مَنْ أَتَی اهللَ بِقَلْ»بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماهُمْ فَیُؤْخَذُ یَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیالً، وَأَسْأَلُکَ االَْمانَ یَوْمَ 

وْمَ ال یَجْزِی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَال مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِهِ شَیْئاً إِنَّ وَعْدَ اهللِ حَقٌّ، وَأَسْأَلُکَ بِالنَّواصِی وَاالَْقْدامِ، وَأَسْأَلُکَ االَْمانَ یَ

 تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْس شَیْئاً وَاالَْمْرُ یَوْمَ الاالَْمانَ یَوْمَ ال یَنْفَعُ الظّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ، وَأَسْأَلُکَ االَْمانَ 

لِّ امْرِی مِنْهُمْ یَوْمَئِذ شَأْنٌ یُغْنِیهِ، وَأَسْأَلُکَ یَومَئِذ لِلّهِ، وَأَسْأَلُکَ االَْمانَ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ لِکُ

االَْرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ یُنْجِیهِ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذابِ یَوْمَئِذ بِبَنِیهِ وَصاحِبَتِهِ وَاَخِیهِ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِیهِ وَمَنْ فِی  االَْمانَ یَوْمَ یَوَدُّ

وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ إِالَّ الْمَوْلی، مَوْالیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الْمالِکُ کَالّ إِنَّها لَظی نَزّاعَةً لِلشَّوی، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْمَوْلی وَأَنَا الْعَبْدُ 

واْلیَ یاوَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلِیلَ إِالَّ الْعَزِیزُ، مَ وَأَنَا الْمَمْلُوکُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ إِالَّ الْمالِکُ، مَوْالیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الْعَزِیزُ وَأَنَا الذَّلِیلُ  

عَظِیمُ وَأَنَا الْحَقِیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْحَقِیرَ مَوْالیَ أَنْتَ الْخالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِالَّ الْخالِقُ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْ

لضَّعِیْفُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعِیْفَ إِالَّ الْقَوِیُّ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الغَنِیُّ وَأَنَا الْفَقِیرُ إِالَّالْعَظِیمُ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْقَوِیُّ وَ أَنَا ا

مُعْطِی، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ ائِلَ إِالَّ الْوَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقِیرَ إاِلَّ الْغَنِیُّ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْمُعْطِی وَأَنَا السَّائِلُ، وَهَلْ یَرْحَمُ السّ

ی وَهَلْ یَرْحَمُ الْفانِیَ إاِلَّ الْباقِی، مَوْالیَ یا الْحَیُّ، وَأَنَا الْمَیِّتُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ إِالَّ الْحَیُّ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْباقِی وَأَنَا الْفانِ

مُ الْمَرْزُوقَ إاِلَّ زّائِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الزَّائِلَ إِالَّ الدّائِمُ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الرّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ یَرْحَمَوْالیَ أَنْتَ الدّائِمُ وَأَنَا ال

ادُ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْمُعافِی وَأَنَا الْمُبْتَلی الرّازِقُ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْجَوادُ وَأَنَا الْبَخِیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْبَخِیلَ إاِلَّ الْجَو

غِیرَ إاِلَّ الْکَبِیرُ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلی إِالَّ الْمُعافِی، مَوْالیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الْکَبِیرُ وَأَنَا الصَّغِیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّ

رْحَمُنَا الضّالُّ وَهَلْ یَرْحَمُ الضّالَّ إِالَّ الْهادِی، مَوْالیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الرَّحْمانُ وَأَنَا الْمَرْحُومُ وَهَلْ یَالْهادِی وَأَ  

إِالَّ السُّلْطانُ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ  الْمَرْحُومَ إِالَّ الرَّحْمانُ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ السُّلْطانُ وَأَنَا الْمُمْتَحَنُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ
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أَنَا الْمُذْنِبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ إِالَّ الْغَفُورُ الدَّلِیلُ وَأَنَا الْمُتَحَیِّرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُتَحَیِّرَ إِالَّ الدَّلِیلُ، مَوْالیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الْغَفُورُ، وَ

وَأَنَا الْمَرْبُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ  یَ أَنْتَ الْغالِبُ وَأَنَا الْمَغْلُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ إاِلَّ الْغالِبُ، مَواْلیَ یا مَواْلیَ أَنْتَ الرَّبُّمَوْالیَ یا مَواْل

هَلْ یَرْحَمُ الْخاشِعَ إِالَّ الْمُتَکَبِّرُ، مَوْالیَ یا مَوْالیَ اِرْحَمْنِی الْمَرْبُوبَ إاِلَّ الرَّبُّ، مَواْلیَ یا مَوْالیَ أَنْتَ الْمُتَکَبِّرُ وَأَنَا الْخاشِعُ وَ

کَ یاأَرْحَمَ الرّاحِمِینَبِرَحْمَتِکَ، وَارْضَ عَنِّی بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ وَفَضْلِکَ یا ذَا الْجُودِوَاالِْحْسانِوَالطَّوْلِوَاالِْمْتِنانِ بِرَحْمَتِ ». 

خمسة عشرچند مناجات از مناجات   

 اشاره

پانزده مناجات از امام زین العابدین )علیه السالم( روایت شده که مرحوم عالّمه مجلسی در بحار األنوار فرموده: من این 

 :مناجات را در کتب بعضی از اصحاب دیدم. که چند نمونه آن را در اینجا ذکر می کنیم

 مناجات تائبین

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

« جِنایَتِی، فَأَحْیِهِ بِتَوْبَة مِنْکَ یا لهِی اَلْبَسَتْنِی الْخَطایا ثَوْبَ مَذَلَّتِی، وَجَلَّلَنِی التَّباعُدُ مِنْکَ لِباسَ مَسْکَنَتِی، وَأَماتَ قَلْبِی عَظِیمُ إِ

غافِراً، وَال اَری لِکَسْرِی غَیْرَکَ جابِراً، وَقَدْ خَضَعْتُ بِاالِْنابَةِ  أَمَلِی وَبُغْیَتِی، وَیا سُؤْلِی وَمُنْیَتِی، فَوَعِزَّتِکَ ما أَجِدُ لِذُنُوبِی سِواکَ

ابِکَ فَبِمَنْ أَعُوذُ، فَوا اَسَفاهُ مِنْ إِلَیْکَ، وَعَنَوْتُ بااِلِْسْتِکانَةِ لَدَیْکَ، فَاِنْ طَرَدْتَنِی مِنْ بابِکَ فَبِمَنْ اَلُوذُ، وَإِنْ رَدَدْتَنِی عَنْ جَن

الْکَسِیرِ، أَنْ تَهَبَ لِی  وَافْتِضاحِی، وَوالَهْفاهُ مِنْ سُوءِ عَمَلِی وَ اجْتِراحِی، أَسْأَلُکَ یا غافِرَ الذَّنْبِ الْکَبِیرِ، وَیا جابِرَ الْعَظْمِخَجْلَتِی 

مِنْ بَرْدِ عَفْوِکَ وَغَفْرِکَ، وَال تُعْرِنِی مِنْ جَمِیلِ  مُوبِقاتِ الْجَرائِرِ، وَتَسْتُرَ عَلَیَّ فاضِحاتِ السَّرائِرِ، وَال تُخْلِنِی فِی مَشْهَدِ الْقِیامَةِ
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یَرْجِعُ الْعَبْدُ االْبِقُ إاِلّ صَفْحِکَ وَسَتْرِکَ، إِلهِی ظَلِّلْ عَلی ذُنُوبِی غَمامَ رَحْمَتِکَ، وَأَرْسِلْ عَلی عُیُوبِی سَحابَ رَأْفَتِکَ، إِلهِی هَلْ 

نْ کانَ مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِواهُ، إِلهِی إِنْ کانَ النَّدَمُ عَلَی الذَّنْبِ تَوْبَةً فَإِنِّی وَعِزَّتِکَ مِنَ النّادِمِینَ، وَإِ إِلی مَواْلهُ، أَمْ هَلْ یُجِیرُهُ

رَتِکَ عَلَیَّ تُبْ عَلَیَّ، وَبِحِلْمِکَ عَنِّی االِْسْتِغْفارُ مِنَ الْخَطِیئَةِ حِطَّةً فَإِنِّی لَکَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ، لَکَ الْعُتْبی حَتّی تَرْضی، إِلهِی بِقُدْ

بَةَ، فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَی اهللِ تَوْبَةً اعْفُ عَنِّی، وَبِعِلْمِکَ بِی اِرْفَقْ بِی، إِلهِی أَنْتَ الَّذِی فَتَحْتَ لِعِبادِکَ باباً إِلی عَفْوِکَ سَمَّیْتَهُ التَّوْ

ما أَنَا  دُخُولَ الْبابِ بَعْدَ فَتْحِهِ، إِلهِی إِنْ کانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِکَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِکَ، إِلهِینَصُوحاً، فَما عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ 

لضُّرِّ، یا عَظِیمَ الْبِرِّ، یا عَلِیماً بِما فِی بِأَوَّلِ مَنْ عَصاکَ فَتُبْتَ عَلَیْهِ وَتَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِکَ فَجُدْتَ عَلَیْهِ، یا مُجِیبَ الْمُضْطَرِّ، یا کاشِفَ ا

، فَاسْتَجِبْ دُعائِی، وَال تُخَیِّبْ السِّرِّ، یا جَمِیلَ السِّتْرِ، اِسْتَشْفَعْتُ بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ إِلَیْکَ، وَتَوَسَّلْتُ بِحَنانِکَ، وَتَرَحُّمِکَ لَدَیْکَ

فِّرْ خَطِیئَتِی، بِمَنِّکَ وَرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَفِیکَ رَجائِی، وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِی، وَکَ ». 

 مناجات شاکین

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

« ، تَسْلُکُ بِی مَسالِکَ مُتَعَرِّضَةً إِلهِی إِلَیْکَ أَشْکُو نَفْساً بِالسُّوءِ اَمّارَةً، وَإِلَی الْخَطِیئَةِ مُبادِرَةً، وَبِمَعاصِیکَ مُولَعَةً، وَ لِسَخَطِکَ

وَإِنْ مَسَّهَا الْخَیْرُ تَمْنَعُ، مَیّالَةً إِلَی  الْمَهالِکَ، وَتَجْعَلُنِی عِنْدَکَ أَهْوَنَ هالِک، کَثِیرَةَ الْعِلَلِ طَوِیلَةَ االَْمَلِ، إِنْ مَسَّهَا الشَّرُّ تَجْزَعُ،

غْوِینِی، اً یُسَّهْوِ، تُسْرِعُ بِی إِلَی الْحَوْبَةِ، وَتُسَوِّفُنِی بِالتَّوْبَةِ، إِلهِی أَشْکُو إِلَیْکَ عَدُوّاً یُضِلُّنِی، وَشَیْطاناللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، مَمْلُوَّةً بِالْغَفْلَةِ وَال

نْیا، وَیَحُولُ بَیْنِی وَبَیْنَ الطّاعَةِ قَدْ مَالََ بِالْوَسْواسِ صَدْرِی، وَأَحاطَتْ هَواجِسُهُ بِقَلْبِی، یُعاضِدُ لِیَ الْهَوی، وَیُزَیِّنُ لِی حُبَّ الدُّ

وَ عَیْناً عَنِ الْبُکاءِ مِنْ خَوْفِکَ جامِدَةً، وَ إِلی  وَالزُّلْفی، إِلهِی إِلَیْکَ أَشْکُو قَلْباً قاسِیاً، مَعَ الْوَسْواسِ مُتَقَلِّباً، وَبِالرَّیْنِ وَ الطَّبْعِ مُتَلَبِّساً،

بَالغَةِ ی ال حَوْلَ لِی وَ ال قُوَّةَ إاِلّ بِقُدْرَتِکَ، واَل نَجاةَ لِی مِنْ مَکارِهِ الدُّنْیا إِالّ بِعِصْمَتِکَ، فَأَسْأَلُکَ بِما یَسُرُّها طامِحَةً، إِلهِ
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، وَکُنْ لِی عَلَی االَْعْداءِ ناصِراً، وَعَلَی حِکْمَتِکَ، وَنَفاذِ مَشِیَّتِکَ، أَنْ ال تَجْعَلَنِی لِغَیْرِ جُودِکَ مُتَعَرِّضاً، واَل تُصَیِّرَنِی لِلْفِتَنِ غَرَضاً

لرّاحِمِینَالْمَخازِی وَالْعُیُوبِ ساتِراً، وَمِنَ الْبَالیا واقِیاً، وَعَنِ الْمَعاصِی عاصِماً، بِرَأْفَتِکَ وَرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ ا ». 

 مناجات خائفین

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

« ی، اَم مَعَ دَ االِْیمانِ بِکَ تُعَذِّبُنِی، أَمْ بَعْدِ حُبِّی إِیّاکَ تُبَعِّدُنِی، أَمْ مَعَ رَجائِی لِرَحْمَتِکَ وَصَفْحِکَ تَحْرِمُنِإِلهِی أَتَراکَ بَعْ

تْنِی أُمِّی، أَمْ لِلْعَناءِ رَبَّتْنِی، فَلَیْتَها لَمْ اسْتِجارَتِی بِعَفْوِکَ تُسْلِمُنِی، حاشا لِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ أَنْ تُخَیِّبَنِی، لَیْتَ شِعْرِی اَلِلشَّقاءِ وَلَدَ

فَتَقَرَّ بِذلِکَ عَیْنِی وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِی،  تَلِدْنِی وَلَمْ تُرَبِّنِی، وَلَیْتَنِی عَلِمْتُ اَمِنْ أَهْلِ السَّعادَةِ جَعَلْتَنِی، وَبِقُرْبِکَ وَجِوارِکَ خَصَصْتَنِی،

بَعُ عَلی قُلُوب دُ وُجُوهاً خَرَّتْ ساجِدَةً لِعَظَمَتِکَ، أَوْ تُخْرِسُ أَلْسِنَةً نَطَقَتْ بِالثَّناءِ عَلی مَجْدِکَ وَجاَللَتِکَ، أَوْ تَطْإِلهِی هَلْ تُسَوِّ

کُفّاً رَفَعَتْهَا االْمالُ إِلَیْکَ رَجاءَ رَأْفَتِکَ، أَوْ انْطَوَتْ عَلی مَحَبَّتِکَ، أَوْ تُصِمُّ أَسْماعاً تَلَذَّذَتْ بِسَماعِ ذِکْرِکَ فِی إِرادَتِکَ، أَوْ تَغُلُّ اَ

ی ال تُغْلِقْ عَلی مُوَحِّدِیکَ تُعاقِبُ أَبْداناً عَمِلَتْ بِطاعَتِکَ حَتّی نَحِلَتْ فِی مُجاهَدَتِکَ، أَوْ تُعَذِّبُ أَرْجاُلً سَعَتْ فِی عِبادَتِکَ، إِلهِ

تاقِیکَ عَنِ النَّظَرِ إِلی جَمِیلِ رُؤْیَتِکَ، إِلهِی نَفْسٌ أَعْزَزْتَها بِتَوْحِیدِکَ کَیْفَ تُذِلُّها بِمَهانَةِ أَبْوابَ رَحْمَتِکَ، وَال تَحْجُبْ مُشْ

خَطِکَ، یا حَنّانُ یا  وَعَظِیمِ سَهِجْرانِکَ، وَضَمِیرٌ نْعَقَدَ عَلی مَوَدَّتِکَ کَیْفَ تُحْرِقُهُ بِحَرارَةِ نِیرانِکَ، إِلهِی أَجِرْنِی مِنْ أَلِیمِ غَضَبِکَ

ضِیحَةِ الْعارِ، اِذَا امْتازَ االَْخْیارُ مِنَ مَنّانُ، یا رَحِیمُ یا رَحْمانُ، یا جَبّارُ یاقَهّارُ، یا غَفّارُ یا سَتّارُ، نَجِّنِی بِرَحْمَتِکَ مِنْ عَذابِ النّارِ، وَفَ

وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْس ما کَسَبَتْ وَهُمْ الیُظْلَمُونَ "وَبَعُدَ الْمُسِیئُونَ، االَْشْرارِ، وَحالَتِ االَْحْوالُ، وَقَرُبَ الْمُحْسِنُونَ،   "». 

 زیارت اوّل جامعه
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این زیارت در کتب کافی، تهذیب و کامل الزیارات نقل شده است، و در تمام زیارتگاه های ائمّه و انبیا واوصیا )علیهم 

 :السالم(خوانده می شود

« المُ عَلی مَحالِّ مَعْرِفَةِ لِیاءِ اهللِ وَأَصْفِیائِهِ، اَلسَّالمُ عَلی اُمَناءِ اهللِ وَأَحِبّائِهِ، اَلسَّالمُ عَلی أَنْصارِ اهللِ وَخُلَفائِهِ، اَلسَّاَلسَّالمُ عَلی أَوْ

المُ عَلَی الدُّعاةِ إِلَی اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَی المُسْتَقِرِّینَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی مَساکِنِ ذِکْرِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی مُظهِرِی أَمْرِ اهللِ وَنَهْیِهِ، اَلسَّ

لَی الَّذِینَ مَنْ واالهُمْ فَقَدْ والَی فِی مَرْضاةِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَی الْمُخْلِصِینَ فِی طاعَةِ اهللِ، السَّالمُ عَلَی االَْدِالّءِ عَلَی اهللِ، اَلسَّالمُ عَ

دِ اعْتَصَمَ بِاهللِ، فَقَدْ عادَی اهللَ، وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اهللَ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اهللَ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَ اهللَ، وَمَنْ عاداهُمْ

مْتُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَعَالنِیَتِکُمْ، وَمَنْ تَخَلّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلّی مِنَ اهللِ عَزَّوَجَلَّ، وَاُشْهِدُ اهللَ أَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَ

نْهُمْ، وَصَلَّی اهللُ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِمُفَوِّضٌ فِی ذلِکَ کُلِّهِ إِلَیْکُمْ، لَعَنَ اهللُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّد مِنَ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ، وَأَبْرَأُ إِلَی اهللِ مِ ». 

معه کبیرهزیارت جا  

زیارت جامعه، زیارتی است که به خاطر جامع بودن مطالب و تعبیرها و صفات و خصوصیات امامان )علیهم السالم( که در آن 

 .بیان شده، جامعیّت خاصّی دارد، و می توان هر یک از امامان و معصومین )علیهم السالم( را با آن زیارت کرد

مفصّل تر و جامع تر از همه « زیارت جامعه کبیره»عه در کتاب ها آمده است، که نمونه های متعدّدی به عنوان زیارت جام

به حساب می آید. صفات و فضایل و ویژگی های ائمّه معصومین )علیهم السالم( در این « امام شناسی»است، و یک دوره 

 .زیارت گرد آمده، و کتاب های متعدّدی هم در شرح آن نوشته شده است

فت و از روی بصیرت این زیارت را با توجه به معنایش در کنار قبور ائمّه )علیهم السالم( بخواند، نوعی مرور زائری که با معر

 .بر اعتقادات و باورها و تجدید میثاق با اولیای دین کرده است
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قی )علیه روایت کرده از موسَی بن عبداللّه نخعی، که گفت: به حضرت امام علیّ النّ« عیون»و « فقیه»شیخ صدوق در 

السالم( عرض کردم: یابن رسول اللّه! مرا تعلیم فرما زیارتی که با بالغت کامل باشد، هرگاه خواستم زیارت کنم یکی از شما 

 :را، آن را بخوانم. فرمود: چون به آستانه در حرم رسیدی توقف کن، و شهادتین را بگو

« و در حلی که غُسل زیارت «. لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ الشَرِیکَ

بگو، پس با دل آرام اندکی پیش « اهلَلُ أَکْبَرُ»کرده ای داخل حَرَم می شوی و آنگاه که قبر را دیدی توقف کن و سی مرتبه 

اهلَلُ »بگو، پس نزدیک قبر مُطهّر برو، و چهل مرتبه « اهلَلُ أَکْبَرُ»آنگاه توقف کن و سی مرتبه  برو، و گام ها را نزدیک بگذار،

بگو تا صد تکبیر تمام شود« أَکْبَرُ ... 

 زیارت امین اللّه

یکی از زیارت های بسیار معروف و معتبر است که در کتاب های زیارات نقل شده است. مرحوم عالمه مجلسی آن را از نظر 

 .متن و سند از بهترین زیارات دانسته که مناسب است در همه حرمها و مزارهای ائمّه )علیهم السالم( بر آن مداومت شود

این زیارت، هم از زیارتهای مطلقه محسوب می شود که در هر وقت می توان خواند، هم از زیارتهای مخصوصه روز 

ه حرمهای مقدّس ائمّه )علیهم السالم( خوانده می شود. محتوایی غدیرخم است، و هم از زیارات جامعه ای است که در هم

عرفانی و سراسر شور و اشتیاق به قرب الهی دارد. کیفیّت آن چنان است که به سندهای معتبر روایت شده از جابر از امام 

السالم( آمد، و نزد قبر آن حضرت محمّدباقر )علیه السالم( که امام زین العابدین )علیه السالم( به زیارت امیرالمؤمنین )علیه 

 :ایستاد، و گریست، و گفت

« شْهَدُ أَنَّکَ جاهَدْتَ فِی اهللِ حَقَّ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَمِینَ اهللِ فِی أَرْضِهِ وَحُجَّتَهُ عَلی عِبادِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ، أَ
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، وَاَلْزَمَ أَعْداءَکَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِیِّهِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، حَتّی دَعاکَ اهللُ إِلی جِوارِهِ، فَقَبَضَکَ إِلَیْهِ بِاخْتِیارِهِجِهادِهِ، وَعَمِلْتَ بِکِتابِهِ، وَ

مَئِنَّةً بِقَدَرِکَ، راضِیَةً بِقَضائِکَ، مُولَعَةً بِذِکْرِکَ الْحُجَّةَ مَعَ ما لَکَ مِنَ الْحُجَجِ الْبالِغَةِ عَلی جَمِیعِ خَلْقِهِ، اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِی مُطْ

لِفَواضِلِ نَعْمائِکَ، ذاکِرَةً وَدُعائِکَ، مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِیائِکَ، مَحْبُوبَةً فِی أَرْضِکَ وَسَمائِکَ، صابِرَةً عَلی نُزُولِ بَالئِکَ، شاکِرَةً 

دائِکَ، مَشْغُولَةً ی فَرْحَةِ لِقائِکَ، مُتَزَوِّدَةً التَّقْوی لِیَوْمِ جَزائِکَ، مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِیائِکَ، مُفارِقَةً الَِخْالقِ أَعْلِسَوابِغِ آالئِکَ، مُشْتاقَةً إِل

 .«عَنِ الدُّنْیا بِحَمْدِکَ وَثَنائِکَ

 :پس گونه خود را بر قبر گذاشت و گفت

« فِینَ مِنْکَ ینَ إِلَیْکَ والِهَةٌ، وَسُبُلَ الرّاغِبِینَ إِلَیْکَ شارِعَةٌ،وَأَعْالمَ الْقاصِدِینَ إِلَیْکَ واضِحَةٌ، وَأَفْئِدَةَ الْعارِاَللّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِ

مُسْتَجابَةٌ، وَتَوْبَةَ مَنْ أَنابَ إِلَیْکَ مَقْبُولَةٌ، فازِعَةٌ، وَأَصْواتَ الدّاعِینَ إِلَیْکَ صاعِدَةٌ، وَأَبْوابَ االِْجابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ، وَدَعْوَةَ مَنْ ناجاکَ 

نَ بِکَ مَبْذُولَةٌ، وَعِداتِکَ لِعِبادِکَ وَعَبْرَةَ مَنْ بَکی مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةٌ، وَاالِْغاثَةَ لِمَنِ اسْتَغاثَ بِکَ مَوْجُودَةٌ، وَاالِْعانَةَ لِمَنِ اسْتَعا

ائِدَ الْمَزِیدِ تَقالَکَ مُقالَةٌ، وَأَعْمالَ الْعامِلِینَ لَدَیْکَ مَحْفُوظَةٌ، وَأَرْزاقَکَ إِلَی الْخَالئِقِ مِنْ لَدُنْکَ ناِزلَةٌ، وَعَومُنْجَزَةٌ، وَزَلَلَ مَنِ اسْ

السّائِلِینَ عِنْدَکَ مُوَفَّرَةٌ، وَعَوائِدَ الْمَزِیدِ مُتَواتِرَةٌ،  إِلَیْهِمْ واصِلَةٌ، وَذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِینَ مَغْفُورَةٌ، وَحَوائِجَ خَلْقِکَ عِنْدَکَ مَقْضِیَّةٌ، وَجَوائِزَ

ثَنائِی، وَاجْمَعْ بَیْنِی وَبَیْنَ أَوْلِیائِی، بِحَقِّ وَمَوائِدَ الْمُسْتَطْعِمِینَ مُعَدَّةٌ، وَمَناهِلَ الظِّماءِ لَدَیْکَ مُتْرَعَةٌ. اَللّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعائِی، وَاقْبَلْ 

أَنْتَ إِلهِی «. »لَبِی وَمَثْوایَحَمَّد وَعَلِیّ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ، إِنَّکَ وَلِیُّ نَعْمائِی وَمُنْتَهی مُنایَ وَغایَةُ رَجائِی فِی مُنْقَمُ

نْ اَذانا، وَاَظْهِرْ کَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْیا، وَأَدْحِضْ کَلِمَةَ وَسَیِّدِی وَمَوْالیَ، اِغْفِرْ لِی وَ الَِوْلِیائِنا، وَکُفَّ عَنّا أَعْداءَنا، وَاشْغَلْهُمْ عَ

 .«الْباطِلِ وَاجْعَلْهَاالسُّفْلی، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

 زیارت وارث
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قه و همبستگی با زیارت مطلقه امام حسین )علیه السالم( معروف به زیارت وارث این زیارت معتبر و پرمحتوا، ابراز عال

سیدالشّهدا و شهدای دیگر )علیهم السالم( کربالست، و سلسله نورانی نیاکان امام حسین و دودمان رسالت )علیهم السالم( 

را به یاد می آورد. و پیوند زائر را با اهلبیت عصمت تحکیم می کند. پس چون قصد زیارت امام حسین )علیه السالم( نمودی 

 :بگو

« یمَ خَلِیلِ اهللِ، اَلسَّالمُ لَیْکَ یا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وارِثَ نُوح نَبِیِّ اهللِ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وارِثَ إِبْراهِاَلسَّالمُ عَ

لَیْکَ یا وارِثَ مُحَمَّد حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ عَلَیْکَ یاوارِثَ مُوسی کَلِیمِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وارِثَ عِیسی رُوحِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَ

رْتَضی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ فاطِمَةَ یا وارِثَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ مُحَمَّد الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ عَلِیّ الْمُ

کَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّالةَ، عَلَیْکَ یَاابْنَ خَدِیجَةَ الْکُبْری،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ثارَاهللِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ، أَشْهَدُ أَنَّ الزَّهْراءَ، اَلسَّالمُ

ولَهُ حَتّی أَتاکَ الْیَقِینُ، فَلَعَنَ اهللُ أُمَّةً قَتَلَتْکَ، وَلَعَنَ اهللُ أُمَّةً وَآتَیْتَ الزَّکاةَ، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَأَطَعْتَ اهللَ وَرَسُ

حامِ وراً فِی االَْصْالبِ الشّامِخَةِ وَاالَْرْظَلَمَتْکَ، وَلَعَنَ اهللُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ، یا مَوْالیَ یاأَباعَبْدِاهللِ، أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُ

 مِنْ دَعائِمِ الدِّینِ وَأَرْکانِ الْمُؤْمِنِینَ، الْمُطَهَّرَةِ، لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجاهِلِیَّةُ بِأَنْجاسِها،وَلَمْ تُلْبِسْکَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِیابِها، وَأَشْهَدُ أَنَّکَ

هادِی الْمَهْدِیُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ االَْئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوی، وَأَعْالمُ الْهُدی، وَالْعُرْوَةُ وَأَشْهَدُ أَنَّکَ االِْمامُ الْبَرُّ التَّقِیُّ الرَّضِیُّ الزَّکِیُّ الْ

بِکُمْ مُوقِنٌ، بِشَرائِعِ دِینِی وَخَواتِیمِ نٌ وَبِاِیاالْوُثْقی، وَالْحُجَّةُ عَلی أَهْلِ الدُّنْیا، وَاُشْهِدُ اهللَ وَمَالئِکَتَهُ وَأَنْبِیاءَهُ وَرُسُلَهُ، أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِ

لی أَجْسادِکُمْ، وَعَلی أَجْسامِکُمْ، وَعَلی عَمَلِی، وَقَلْبِی لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ، وَأَمْرِی الَِمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ، صَلَواتُ اهللِ عَلَیْکُمْ، وَعَلی أَرْواحِکُمْ، وَعَ

اهِرِکُمْ، وَعَلی باطِنِکُمْ، بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی یَاابْنَ رَسُولِ اهللِ، بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی یا أَباعَبْدِاهللِ، شاهِدِکُمْ، وَعَلی غائِبِکُمْ، وَعَلی ظ

أَسْرَجَتْ وَاَلْجَمَتْ وَتَهَیَّأَتْ   أُمَّةًلَقَدْعَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ، وَجَلَّتِ الْمُصِیبَةُ بِکَ عَلَیْنا وَعَلی جَمِیعِ أَهْلِ السَّماواتِ وَاالَْرْضِ، فَلَعَنَ اهللُ

نْدَهُ وَبِالْمَحَلِّ الَّذِی لَکَ لَدَیْهِ أَنْ لِقِتالِکَ، یا مَوْالیَ یا أَباعَبْدِاهللِ، قَصَدْتُ حَرَمَکَ وَأَتَیْتُ مَشْهَدَکَ أَسْأَلُ اهللَ بِالشَّأنِ الَّذِی لَکَ عِ
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اَللّهُمَّ إِنِّی صَلَّیْتُ وَرَکَعْتُ وَسَجَدْتُ لَکَ، وَحْدَکَ ال «. »أَنْ یَجْعَلَنِی مَعَکُمْ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِیُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَ

هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ . اَللّشَرِیکَ لَکَ، الَِنَّ الصَّالةَ وَالرُّکُوعَ وَالسُّجُودَ ال تَکُونُ إاِلّ لَکَ، الَِنَّکَ أَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ

الرَّکْعَتانِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلی مَوْالیَ الْحُسَیْنِ مُحَمَّد، وَأَبْلِغْهُمْ عَنِّی أَفْضَلَ السَّالمِ وَالتَّحِیَّةِ، وَارْدُدْ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّالمَ. اَللّهُمَّ وَهاتانِ 

کَ، مَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَعَلَیْهِ، وَتَقَبَّلْ مِنِّی، وَاجْزِنِی عَلی ذلِکَ بِأَفْضَلِ أَمَلِی وَرَجائِی فِیکَ وفِی وَلِیِّبْنِ عَلِیّ عَلَیْهِمَا السَّالمُ، اَللّهُ

 .«یا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ

 :آنگاه به قصد زیارت علیّ بن الحسین )علیهما السالم( بگو

«  ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَاَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ رَسُولِ اهللِ

مَظْلُومِ، لَعَنَ اهللُ أُمَّةً قَتَلَتْکَ، وَ لَعَنَ الْ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ، السَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الشَّهِیدُ بْنُ الشَّهِیدِ، السَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمَظْلُومُ بْنُ

بْنَ وَلِیِّهِ، لَقَدْ عَظُمَتِ الْمُصِیبَةُ وَ جَلَّتِ اهللُ أُمَّةً ظَلَمَتْکَ، وَ لَعَنَ اهللُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ. أَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اهللِ وَ ا

یْنا وَ عَلی جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ، فَلَعَنَ اهللُ أُمَّةً قَتَلَتْکَ، وَ أَبْرَأُ إِلَی اهللِ وَ إِلَیْکَ مِنْهُمْالرَّزِیَّةُ بِکَ عَلَ ». 

 :سپس به نیّت زیارت دیگر شهدای کربال بگو

« هللِ وَ اَوِدّائَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَنْصارَ دِینِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَوْلِیاءَ اهللِ وَ أَحِبّائَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَصْفِیاءَ ا

 یا عَلَیْکُمْ یِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُأَنْصارَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَنْصارَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا اَنصارَ فاطِمَةَ سَ

اهللِ، بِأَبِی أَنْتُمْ وَأُمِّی، طِبْتُمْ وَطابَتِ أَنْصارَ أَبِی مُحَمَّد الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ الْوَلِیِّ الزَّکِیِّ النّاصِحِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَنْصارَ أَبِی عَبْدِ

، فَیا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَکُمْ فَأَفُوزَ مَعَکُمْ فِی الجِنانِ مَعَ الشُّهَداءِ وَالصّالِحینَ وَحَسُنَ االَْرْضُ الَّتِی فِیها دُفِنْتُمْ، وَفُزْتُمْ فَوْزاً عَظِیماً

 .«أُولئِکَ رَفیقاً وَالسَّالمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ
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 زیارة آل یس

است که هرگاه خواستی به وسیله ما به سوی مرحوم مجلسی در کتاب بحار األنوار به نقل از ناحیه مقدّسه چنین آورده 

 :خداوند تبارک وتعالی و به سوی ما توجه کنید، بگویید

« نِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خَلِیفَةَ سَالمٌ عَلی آلِ یس، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا داعِیَ اهللِ وَرَبّانِیَّ آیاتِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بابَ اهللِ وَدَیّانَ دِی

وَتَرْجُمانَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ فِی آناءِ هللِ وَناصِرَ حَقِّهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَ اهللِ وَدَلِیلَ إِرادَتِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا تالِیَ کِتابِ اهللِ ا

لسَّالمُ عَلَیْکَ یا میثاقَ اهللِ الَّذِی اَخَذَهُ وَوَکَّدَهُ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وَعْدَ لَیْلِکَ وَأَطْرافِ نَهارِکَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّةَ اهللِ فِی أَرْضِهِ، اَ

، اَلسَّالمُ ةُ الْواسِعَةُ وَعْداً غَیْرَ مَکْذُوباهللِ الَّذی ضَمِنَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْغَوْثُ وَالرَّحْمَ

حینَ تُصَلِّی وَتَقْنُتُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ  عَلَیْکَ حِینَ تَقُومُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ حینَ تَقْعُدُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ حینَ تَقْرَأُ وَتُبَیِّنُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ

 حِینَ تَرْکَعُ وَتَسْجُدُ، اَلسَّالمُ

لِ إِذا لَّیْرُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ حینَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ حینَ تُصْبِحُ وَتُمْسِی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ فِی العَلَیْکَ حِینَ تُهَلِّلُ وَتُکَبِّ

مُقَدَّمُ الْمَأْمُولُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ بِجَوامِعِ السَّالم، یَغْشی وَالنَّهارِ اِذا تَجَلّی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا االِْمامُ الْمَأْمُونُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْ

ولُهُ ال حَبِیبَ إِالّ هُوَ وَأَهْلُهُ، وَأُشْهِدُکَ أُشْهِدُکَ یا مَوْالیَ أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عبْدُهُ وَرَسُ

تُهُ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِیّ حُجَّتُهُ، أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنینَ حُجَّتُهُ، وَالْحَسَنَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَیْنَ حُجَّتُهُ وَعَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ حُجَّیا مَواْلیَ 

وسی حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِیّ حُجَّتُهُ، وَعَلِیَّ ابْنَ مُحَمَّد حُجَّتُهُ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدّ حُجَّتُهُ، وَ مُوسَی بْنَ جَعْفَر حُجَّتُهُ، وَعَلِیَّ بْنَ مُ

اِیمانُها  ال رَیْبَ فِیها، یَوْمَ ال یَنْفَعُ نَفْساً " وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِیّ حُجَّتُهُ،وَأَشْهَدُأَنَّکَ حُجَّةُ اهللِ، أَنْتُمُ االَْوَّلُ وَاالْخِرُ، وَأَنَّ رَجْعَتَکُمْ حَقٌّ

، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَأَنَّ ناکِراً وَنَکِیراًحَقٌّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ، وَالْبَعْثَ "لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی اِیمانِها خَیْراً 
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، وَالْحَشْرَ حَقٌّ، وَالْحِسابَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالْوَعْدَ وَالْوَعِیدَ بِهِما حَقٌّ، حَقٌّ، وَأَنَّ الصِّراطَ حَقٌّ، وَالْمِرْصادَ حَقٌّ، وَالْمِیزانَ حَقٌّ

، فَالْحَقُّ ما رِیءٌ مِنْ عَدُوِّکَیا مَواْلیَ شَقِیَ مَنْ خالَفَکُمْ وَسَعِدَ مَنْ أَطاعَکُمْ، فَاشْهَدْ عَلی ما أَشْهَدْتُکَ عَلَیْهِ، وَأَنَا وَلِیٌّ لَکَ بَ

مُؤْمِنَةٌ بِاهللِ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، رَضِیتُمُوهُ، وَالْباطِلُ ما سَخَطْتُمُوهُ، وَالْمَعْرُوفُ ما أَمَرْتُمْ بِهِ، وَالْمُنْکَرُ ما نَهَیْتُمْ عَنْهُ، فَنَفْسِی 

مْ وَآخِرِکُمْ، وَنُصْرَتِی مُعَدَّةٌ لَکُمْ، وَمَوَدَّتِی خالِصَةٌ لَکُمْ آمینَ آمینَوَبِرَسُولِهِ وَبِأَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَبِکُمْ یا مَوْالیَ اَوَّلِکُ ». 

 :سپس بگو

« یمانِ،  الْیَقِینِ، وَصَدْرِی نُورَ االِْاَللّهُمَّ اِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد نَبِیِّ رَحْمَتِکَ وَکَلِمَةِ نُورِکَ، وَأَنْ تَماْلََ قَلْبِی نُورَ

الْبَصائِرِ مِنْ عِنْدِکَ،وَبَصَرِی نُورَ الضِّیاءِ، وَفِکْرِی نُورَ النِّیّاتِ، وَعَزْمِی نُورَ الْعِلْمِ، وَقُوَّتِی نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِی نُورَ الصِّدْقِ، وَدِینِی نُورَ 

د وَآلِهِ عَلَیْهِمُ السَّالمُ حَتّی أَلْقاکَ وَقَدْ وَفَیْتُ بِعَهْدِکَ وَمیثاقِکَ فَتُغَشِّیَنِی وَسَمْعِی نُورَ الْحِکْمَةِ، وَمَوَدَّتِی نُورَ الْمُواالةِ لِمُحَمَّ

ی إِلی سَبِیلِکَ، وَالْقائِمِ رَحْمَتَکَ یا وَلِیُّ یا حَمِیدُ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد حُجَّتِکَ فِی أَرْضِکَ، وَخَلیفَتِکَ فِی باِلدِکَ، وَالدّاعِ

النّاطِقِ بِالْحِکْمَةِ وَالصِّدْقِ، وَکَلِمَتِکَ التّامَّةِ قِسْطِکَ،وَالثّائِرِ بِأَمْرِکَ، وَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ وَبَوارِ الْکافِرِینَ، وَمُجَلِّی الظُّلْمَةِ، وَمُنِیرِ الْحَقِّ، وَبِ

ةِ النَّجاةِ وَعَلَمِ الْهُدی وَنُورِ أَبْصارِ الْوَری، وَخَیْرِ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدی، وَمُجَلِّی فِی أَرْضِکَ، الْمُرْتَقِبِ الْخائِفِ وَالْوَلِیِّ النّاصِحِ، سَفِینَ

ابْنِ أَوْلِیائِکَ هُمَّ صَلِّ عَلی وَلِیِّکَ وَالْعَمی الَّذِی یَماْلَُ االَْرْضَ عَدْالً وَقِسْطاً کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ، اَللّ

انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدِینِکَ، وَانْصُرْ بِهِ  الَّذِینَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ، وَأَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ، وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِیراً، اَللّهُمَّ

عَلْنا مِنْهُمْ. اَللّهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ شَرِّ کُلِّ باغ وَطاغ وَمِنْ شَرِّ جَمِیعِ خَلْقِکَ، وَاحْفَظْهُ مِنْ بَیْنِ أَوْلِیاءَکَ وَأَوْلِیاءَهُ وَشیعَتَهُ وَأَنْصارَهُ، وَاجْ

ولَکَ وَآلَ رَسُولِکَ، وَاَظْهِرْ بِهِ ظْ فیهِ رَسُیَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ یَمِینِهِ وَعَنْ شِمالِهِ، وَاحْرُسْهُ وَامْنَعْهُ مِنْ أَنْ یُوصَلَ إِلَیْهِ بِسُوء، وَاحْفَ

 الْعَدْلَ، وَاَیِّدْهُ بِالنَّصْرِ، وَانْصُرْ ناصِرِیهِ، وَاخْذُلْ خاذِلِیهِ، وَاقْصِمْ

مِنْ مَشارِقِ االَْرْضِ وَمَغارِبِها بَرِّها  نُواقاصِمِیهِ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْکُفْرِ، وَاقْتُلْ بِهِ الْکُفّارَ وَالْمُنافِقِینَ وَجَمِیعَ الْمُلْحِدِینَ حَیْثُ کا
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هُمَّ مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوانِهِ وَأَتْباعِهِ وَشِیعَتِهِ، وَبَحْرِها، وَامْالَْ بِهِ االَْرْضَ عَداْلً، وَاَظْهِرْ بِهِ دِینَ نَبِیِّکَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَاجْعَلْنِی اللّ

یا أَرْحَمَ  د عَلَیْهِمُ السَّالمُ ما یَأْمُلُونَ وَفِی عَدُوِّهِمْ ما یَحْذَرُونَ، إِلهَ الْحَقِّ آمِینَ، یا ذَا الْجَاللِ وَاالِْکْرامِوَأَرِنِی فِی آلِ مُحَمَّ

 .«الرَّاحِمِینَ

 (دعای بعد از زیارت ائمّه )علیهم السالم

المضامین معروف است که آن را سید بن طاوس در  این دعا به خاطر مفاهیم بسیار ارزشمند و عالی آن، به دعای عالیة

 :مصباح الزایر بعد از زیارت جامعه مذکوره نقل فرموده و آن دعای شریف این است

« ی وَ مُوبِقاتِ آثامِی وَ کَثْرَةِ ی وَ عُیُوبِاَللَّهُمَّ إِنِّی زُرْتُ هَذَا االِْمامَ مُقِرّاً بِإِمامَتِهِ مُعْتَقِداً لِفَرْضِ طَاعَتِهِ فَقَصَدْتُ مَشْهَدَهُ بِذُنُوبِ

لَی رُکْنِکَ عَائِذاً بِرَأْفَتِکَ مُسْتَشْفِعاً سَیِّئاتِی وَ خَطَایایَ وَ ما تَعْرِفُهُ مِنِّی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ مُسْتَعِیذاً بِحِلْمِکَ راجِیاً رَحْمَتَکَ الجِئاً إِ

 إِلی ةَوَ ابْنِ أَصْفِیَائِکَ وَ أَمِینِکَ وَ ابْنِ أُمَنائِکَ وَ خَلِیفَتِکَ وَ ابْنِ خُلَفَائِکَ الَّذِینَ جَعَلْتَهُمُ الْوَسِیلَ بِوَلِیِّکَ وَ ابْنِ أَوْلِیَائِکَ وَ صَفِیِّکَ

فِرَ لِی مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی عَلی کَثْرَتِهَا وَ رَحْمَتِکَ وَ رِضْوانِکَ وَ الذَّرِیعَةَ إِلَی رَأْفَتِکَ وَ غُفْرَانِکَ أَللَّهُمَّ وَ أَوَّلُ حَاجَتِی إِلَیْکَ أَنْ تَغْ

مِنَ الرَّیْبِ وَ الشَّکِّ وَ الْفَسَادِ وَ أَنْ تَعْصِمَنِی فِیما بَقِیَ مِنْ عُمُرِی وَ تُطَهِّرَ دِینِی مِمَّا یُدَنِّسُهُ وَ یَشِینُهُ وَ یُزْرِی بِهِ وَ تَحْمِیَهُ 

کَاتُکَ وَ اعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ وَ ذُرِّیَّتِهِ النُّجَبَاءِ السُّعَدَاءِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَتُکَ وَ سَالمُکَ وَ بَرَالشِّرْکِ وَ تُثَبِّتَنِی عَلی طَ

قَلْبِی مَوَدَّتَهُمْ وَ مَحَبَّتَهُمْ وَ بُغْضَ  تُحْیِیَنِی ما أَحْیَیْتَنِی عَلَی طَاعَتِهِمْ وَ تُمِیتَنِی إِذَا أَمَتَّنِی عَلی طَاعَتِهِمْ وَ أَنْ ال تَمْحُوَ مِنْ

یَّ عِبَادَتَکَ وَ الْمُواظَبَةَ عَلَیْهَا وَ تُنَشِّطَنِی لَهَا أَعْدَائِهِمْ وَ مُرَافَقَةَ أَوْلِیَائِهِمْ وَ بِرَّهُمْ وَ أَسْأَلُکَ یا رَبِّ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِکَ مِنِّی وَ تُحَبِّبَ إِلَ

التَّرَاخِیَ عَنْهَا وَ تُوَفِّقَنِی لَیَّ مَعَاصِیَکَ وَ مَحَارِمَکَ وَ تَدْفَعَنِی عَنْهَا وَ تُجَنِّبَنِی التَّقْصِیرَ فِی صَالتِی وَاالِْسْتِهَانَةَ بِهَا وَ وَ تُبَغِّضَ إِ

آلِهِ وَ رَحْمَتُکَ وَ بَرَکَاتُکَ خُضُوعاً وَ خُشُوعاً وَ تَشْرَحَ صَدْرِی لِتَأْدِیَتِهَا کَما فَرَضْتَ وَ أَمَرْتَ بِهِ عَلی سُنَّةِ رَسُولِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ 
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دَ لسَّالمُ وَ مُواسَاتِهِمْ وَ ال تَتَوَفَّانِی إِالّ بَعْالِِیتاءِ الزَّکَاةِ وَ إِعْطَاءِ الصَّدَقَاتِ وَ بَذْلِ الْمَعْرُوفِ وَ االِْحْسَانِ إِلَی شِیعَةِ آلِ مُحَمَّد عَلَیْهِمُ ا

لُکَ یا رَبِّ تَوْبَةً نَصُوحاً تَرْضَاهَا وَ نِیَّةً تَحْمَدُهَا أَنْ تَرْزُقَنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ وَ زِیَارَةَ قَبْرِ نَبِیِّکَ وَقُبُورِ االَْئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّالمُ وَ أَسْأَ

مَنِی إِذَا تَوَفَّیْتَنِی وَ تُهَوِّنَ عَلَیَّ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ تَحْشُرَنِی فِی زُمْرَةِ مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ عَماَلً صَالِحاً تَقْبَلُهُ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی وَ تَرْحَ

ةً فِیما یُقَرِّبُنِی مِنْکَ وَ عَبْرَتِی جَارِیَصَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ تُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَ تَجْعَلَ دَمْعِی غَزِیراً فِی طَاعَتِکَ وَ 

یدَةِ وَ االَْسْقامِ الْمُزْمِنَةِ وَقَلْبِی عَطُوفاً عَلی أَوْلِیَائِکَ وَ تَصُونَنِی فِی هَذِهِ الدُّنْیَا مِنَ الْعَاهَاتِ وَ االْفَاتِ وَ االَْمْرَاضِ الشَّدِ  

ی عَنِ الْحَرَامِ وَ تُبَغِّضَ إِلَیَّ مَعَاصِیَکَ وَ تُحَبِّبَ إِلَیَّ الْحَاللَ وَ تَفْتَحَ لِی أَبْوابَهُ وَ تُثَبِّتَ جَمِیعِ أَنْواعِ الْبَالءِ وَ الْحَوادِثِ وَ تَصْرِفَ قَلْبِ

ال تَسْتَرِدَّ شَیْئاً مِمَّا أَحْسَنْتَ بِهِ  عَلَیَّ وَنِیَّتِی وَ فِعْلِی عَلَیْهِ وَ تَمُدَّ فِی عُمُرِی وَ تُغْلِقَ أَبْوابَ الْمِحَنِ عَنِّی وَ ال تَسْلُبَنِی ما مَنَنْتَ بِهِ 

فاً مُضَاعَفَةً وَ تَرْزُقَنِی مَاالً کَثِیراً وَاسِعاً سَائِغاً إِلَیَّ وَ ال تَنْزِعَ مِنِّی النِّعَمَ الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ تَزِیدَ فِیما خَوَّلْتَنِی وَ تُضَاعِفَهُ أَضْعَا

وَافِیاً وَ عِزّاً بَاقِیاً کَافِیاً وَ جَاهاً عَرِیضاً مَنِیعاً وَهَنِیئاً نَامِیاً   

ی مِنْهَا مُعَافیً فِی دِینِی وَ نَفْسِی وَ وُلْدِی وَ نِعْمَةً سَابِغَةً عَامَّةً وَ تُغْنِیَنِی بِذَلِکَ عَنِ الْمَطَالِبِ الْمُنَکَّدَةِ وَ الْمَوارِدِ الصَّعْبَةِ وَ تُخَلِّصَنِ

تَرُدَّنِی إِلَی وَطَنِی وَ تُبَلِّغَنِی نِهَایَةَ  طَیْتَنِی وَ مَنَحْتَنِی وَ تَحْفَظَ عَلَیَّ مَالِی وَ جَمِیعَ مَا خَوَّلْتَنِی وَ تَقْبِضَ عَنِّی أَیْدِیَ الْجَبَابِرَةِ وَما أَعْ

نَةً سَلِیمَةً وَ تَجْعَلَنِی رَحِیبَ الصَّدْرِ وَاسِعَ الْحَالِ حَسَنَ الْخُلْقِ بَعِیداً أَمَلِی فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ تَجْعَلَ عَاقِبَةَ أَمْرِی مَحْمُودَةً حَسَ

رُسَنِی یا د وَ آلِ مُحَمَّد وَ شِیعَتِهِمْ وَ تَحْمِنَ الْبُخْلِ وَ الْمَنْعِ وَ النِّفَاقِ وَالْکِذْبِ وَالْبَهْتِ وَ قَوْلِ الزُّورِ وَتُرْسِخَ فِی قَلْبِی مَحَبَّةَ مُحَمَّ

مَتِکَ وَ جُودِکَ اللَّهُمَّ هَذِهِ حَاجَاتِی رَبِّ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ أَهْلِ حُزَانَتِی وَ إِخْوانِی وَ أَهْلِ مَوَدَّتِی وَ ذُرِّیَّتِی بِرَحْ

 عِنْدَکَ وَ قَدِ اسْتَکْثَرْتُهَا لِلُؤْمِی وَ

مُ عِنْدَکَ وَ غِیرَةٌ حَقِیرَةٌ وَ عَلَیْکَ سَهْلَةٌ یَسِیرَةٌ فَأَسْأَلُکَ بِجَاهِ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّالشُحِّی وَ هِیَ عِنْدَکَ صَ

ئِکَ الْمُخْلَصِینَ مِنْ عِبَادِکَ وَ بِاسْمِکَ االَْعْظَمِ بِحَقِّهِمْ عَلَیْکَ وَ بِما أَوْجَبْتَ لَهُمْ وَ بِسَائِرِ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ أَوْلِیَا



 

856 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

حِبَ هَذَا الْقَبْرِ فِیَّ یا سَیِّدِی یا وَلِیَّ اللَّهِ یا االَْعْظَمِ لَمَّا قَضَیْتَها کُلَّها وَ أَسْعَفْتَنِی بِهَا وَ لَمْ تُخَیِّبْ أَمَلِی وَ رَجَائِی، اَللَّهُمَّ وَشَفِّعْ صَا

لَّهِ أَسْأَلُکَ أَنْ تَشْفَعَ لِی إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِأَمِینَ ال  

بَةَ سَتْ أَسْماؤُهُ الْمَنْزِلَةَ الشَّرِیفَةَ وَ الْمَرْتَالْحَاجَاتِ کُلِّهَا بِحَقِّ آبَائِکَ الطَّاهِرِینَ وَ بِحَقِّ أَواْلدِکَ الْمُنْتَجَبِینَ فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ تَقَدَّ

هِ وَ أَبْنائِهِ الطَّاهِرِینَ عَلَیْهِمُ السَّالمُ وَ الْجَلِیلَةَ وَ الْجَاهَ الْعَرِیضَ اَللَّهُمَّ لَوْ عَرَفْتُ مَنْ هُوَ أَوْجَهُ عِنْدَکَ مِنْ هَذَا االِْمامِ وَ مِنْ آبَائِ

طَلِبَاتِی هَذِهِ فَاسْمَعْ مِنِّی وَ اسْتَجِبْ لِی وَ افْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ یا أَرْحَمَ  الصَّالةُ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِی وَ قَدَّمْتُهُمْ أَمامَ حَاجَتِی وَ

رَتِی فَامْنُنْ بِهِ الِحِ دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِالرَّاحِمِینَ، اَللَّهُمَّ وَ ما قَصُرَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتِی وَ عَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّتِی وَ لَمْ تَبْلُغْهُ فِطْنَتِی مِنْ صَ

 عَلَیَّ وَ احْفَظْنِی وَ احْرُسْنِی وَ هَبْ لِی وَ اغْفِرْ لِی وَ مَنْ

وْ وْ حاسِد عَلَیَّ نِعْمَةً أَوْ ظالِم أَأَرَادَنِی بِسُوء أَوْ مَکْرُوه مِنْ شَیْطَان مَرِید أَوْ سُلْطَان عَنِید أَوْ مُخَالِف فِی دِین أَوْ مُنازِ ع فِی دُنْیَا أَ

 وَ شَیَاطِینِهِ وَ أَجِرْنِی مِنْ کُلِّ مَا بَاغ فَاقْبِضْ عَنِّی یَدَهُ وَ اصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُ وَ اشْغَلْهُ عَنِّی بِنَفْسِهِ وَ اکْفِنِی شَرَّهُ وَ شَرَّ أَتْباعِهِ

وَ مِمَّا ال أَعْلَمُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اغْفِرْ لِی وَ یَضُرُّنِی وَ یُجْحِفُ بِی وَ أَعْطِنِی جَمِیعَ الْخَیْرِ کُلِّهِ مِمَّا أَعْلَمُ 

الدِهِمْ وَ ذَرَارِیهِمْ وَ أَزْوَاجِی وَ لِوالِدَیَّ وَ الِِخْوانِی وَ أَخَواتِی وَ أَعْمامِی وَ عَمَّاتِی وَ أَخْوالِی وَ خَاالتِی وَ أَجْدَادِی وَ جَدَّاتِی وَ أَوْ

أَهْلِ مَوَدَّتِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ ذُرِّیَّاتِی وَ أَقْرِبَائِی وَ أَصْدِقَائِی وَ جِیرَانِی وَ إِخْوانِی فِیکَ مِنْ أَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ وَ لِجَمِیعِ 

أَوْ تَعَلَّمَ مِنِّی عِلْماً، اَللَّهُمَّ أَشْرِکْهُمْ فِی صَالِحِ دُعَائِی وَ زِیَارَتِی الْمُؤْمِناتِ، اَالَْحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ االَْمْواتِ وَ لِجَمِیعِ مَنْ عَلَّمَنِی خَیْراً 

مُ عَلَیْکَ وَلِیَّکَ مِنْهُمُ السَّالمَ وَ السَّال لِمَشْهَدِ حُجَّتِکَ وَ وَلِیِّکَ وَ أَشْرِکْنِی فِی صَالِحِ أَدْعِیَتِهِمْ بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ بَلِّغْ

نام امامی را که زیارت می کند و نام پدر « فالن بن فالن»وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ یا سَیِّدِی وَ مَواْلیَ یَا فُالنَ بْنَ فاُلن بجای 

 :آن بزرگوار را بگوید

وَ ذَرِیعَتِی إِلَیْهِ وَ لِی حَقُّ مُواالتِی وَ تَأْمِیلِی فَکُنْ شَفِیعِی إِلَی اللَّهِ  صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ وَ عَلی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ أَنْتَ وَسِیلَتِی إِلَی اللَّهِ
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نِی عَقْالً مَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْعَزَّ وَ جَلَّ فِی الْوُقُوفِ عَلَی قِصَّتِی هَذِهِ وَ صَرْفِی عَنْ مَوْقِفِی هَذَا بِالنُّجْحِ بِما سَأَلْتُهُ کُلِّهِ بِرَحْ

کُلَّهُ لِی وَ ال تَجْعَلْهُ عَلَیَّ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ کَامِالً وَ لُبّاً رَاجِحاً وَ عِزّاً بَاقِیاً وَ قَلْباً زَکِیّاً وَ عَمَالً کَثِیراً وَ أَدَباً بَارِعاً وَ اجْعَلْ ذَلِکَ 

 .«الرَّاحِمِینَ

الشریف دعا برای حضرت حجة بن الحسن عجل اهلل فرجه  

هرگاه بخواهی برای خویش یا دیگران دست به دعا برداری بهتر آن است که نخست به نیّت دعا برای حضرت ولی عصر 

 :)عجل اللّه فرجه الشریف( این دعا را بخوانی

« سّاعَةِ وَفِی کُلِّ ساعَة، وَلِیّاًوَحافِظاًوَقائِداً وَناصِراً اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلی آبائِهِ، فِی هذِهِ ال

 .«وَدَلِیالً وَعَیْناً، حَتّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً، وَتُمَتِّعَهُ فِیها طَوِیالً

 دعای عهد

شد و چنانچه پیش از حضرت صادق )علیه السالم( روایت است که هر کس چهل بامداد این دعا را بخواند از یاوران قائم ما با

از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند او را زنده سازد تا در خدمت آن حضرت باشد و خداوند به هر کلمه این دعا هزار حسنه به 

 .او کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند

« رِ الْمَسْجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوْراةِ وَاالِْنْجِیلِ وَالزَّبُورِ، وَرَبَّ الظِّلِّاَللّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ، وَرَبَّ الْکُرْسِیِّ الرَّفِیعِ، وَرَبَّ الْبَحْ  

،وَبِنُور وَجْهِکَ هُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِوَالْحَرُورِ، وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، وَرَبَّ الْمَالئِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَاالَْنْبِیاءِ وَالْمُرْسَلِینَ. اَللّ

، وَبِاسْمِکَ الَّذی یَصْلَحُ بِهِ االَْوَّلُونَ الْمُنِیرِ وَمُلْکِکَ الْقَدِیمِ، یا حَیُّ یا قَیُّومُ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَشْرَقَتْ بِهِ السَّماواتُ وَاالَْرَضُونَ
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لِّ حَیّ،وَیا حَیٌّ حِینَ ال حَیَّ، یا مُحْیِیَ الْمَوْتی وَمُمِیتَ االَْحْیاءِ، یا حَیُّ ال إِلهَ إِالَّ وَاآلخِرُونَ، یا حَیٌّ قَبْلَ کُلِّ حَیّ، وَیا حَیٌّ بَعْدَ کُ

مِیعِ الْمُؤْمِنِینَ ئِهِ الطّاهِرِینَ، عَنْ جَأَنْتَ. اَللّهُمَّ بَلِّغْ مَوْالنَااالِْمامَ الْهادِیَ الْمَهْدِیَّ الْقائِمَ بِأَمْرِکَ، صَلَواتُ اهللِ عَلَیْهِ وَعَلی آبا

 الصَّلَواتِ زِنَةَ عَرْشِ اهللِ وَمِدادَ وَالْمُؤْمِناتِ فِی مَشارِقِ االَْرْضِ وَمَغارِبِها، سَهْلِها وَجَبَلِها وَبَرِّها وَبَحْرِها، وَعَنِّی وَ عَنْ والِدَیَّ مِنَ

إِنِّی أُجَدِّدُ لَهُ فِی صَبِیحَةِ یَوْمِی هذا وَما عِشْتُ مِنْ أَیّامِی عَهْداً وَعَقْداً وَبَیْعَةً لَهُ  کَلِماتِهِ وَما أَحْصاهُ عِلْمُهُ وَأَحاطَ بِهِ کِتابُهُ. اَللّهُمَّ

لَیْهِ فِی قَضاءِ حَوائِجِهِ، ، وَالْمُسارِعِینَ إِفِی عُنُقِی، ال أَحُولُ عَنْها واَل أَزُولُ أَبَداً. اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوانِهِ، وَالذّابِّینَ عَنْهُ

اَللّهُمَّ إِنْ حالَ بَیْنِی وَبَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِی  وَالْمُمْتَثِلِینَ الَِوامِرِهِ، وَالْمُحامِینَ عَنْهُ،وَالسَّابِقِینَ إِلی إِرادَتِهِ، وَالْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ.

حاضِرِ اً، فَأَخْرِجْنِی مِنْ قَبْرِی، مُؤْتَزِراً کَفَنِی، شاهِراً سَیْفِی، مُجَرَّداً قَناتِی، مُلَبِّیاً دَعْوَةَ الدّاعِی فِی الْجَعَلْتَهُ عَلی عِبادِکَ حَتْماً مَقْضِیّ

هِ، وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ، وَأَوْسِعْ وَالْبادِی. اَللّهُمَّ أَرِنِی الطَّلْعَةَ الرَّشِیدَةَ، والْغُرَّةَ الْحَمِیدَةَ، وَاکْحَلْ ناظِرِی بِنَظْرَة مِنِّی إِلَیْ

 " عِبادَکَ، فَإِنَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ: مَنْهَجَهُ وَاسْلُکْ بِی مَحَجَّتَهُ، وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ وَاشْدُدْ اَزْرَهُ، وَاعْمُرِ اللّهُمَّ بِهِ بِالدَکَ، وَأَحْیِ بِهِ

، فَأَظْهِرِ اللّهُمَّ لَنا وَلِیَّکَ وَابْنَ بِنْتِ نَبِیِّکَ الْمُسَمّی بِاسْمِ رَسُولِکَ حَتّی ال "لْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ اَیْدِی النّاسِ ظَهَرَ الْفَسادُ فِی ا

مَفْزَعاً لِمَظْلُومِ عِبادِکَ، وَناصِراً لِمَنْ ال یَجِدُ لَهُ ناصِراً یَظْفَرَ بِشَیْء مِنَ الْباطِلِ إاِلّ مَزَّقَهُ، ویُحِقَّ الْحَقَّ وَیُحَقِّقَهُ، وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ 

صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ  غَیْرَکَ، وَمُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِنْ أَحْکامِ کِتابِکَ، وَمُشَیِّداً لِما وَرَدَ مِنْ أَعْالمِ دِینِکَ وَسُنَنِ نَبِیِّکَ

وَمَنْ تَبِعَهُ عَلی دَعْوَتِهِ، وَارْحَمِ اسْتِکانَتَنا ن حَصَّنْتَهُ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِینَ. اَللّهُمَّ وَسُرَّ نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِرُؤْیَتِهِ مِمَّ

ورِهِ، وَعَجِّلْ لَنا ظُهُورَهُ، إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداًوَنَراهُ قَرِیباً، بِرَحْمَتِکَ یاأَرْحَمَ بَعْدَهُ، اَللّهُمَّ اکْشِفْ هذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هذِهِ االُْمَّةِ بِحُضُ

 .«الرّاحِمِینَ

 :پس سه بار دست بر ران راست خود می زنی و هربارمی گویی

 .«اَلْعَجَلَ، اَلْعَجَلَ یا مَواْلیَ یا صاحِبَ الزَّمانِ»
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 نماز شب

وی پیشوایان معصوم در فضیلت نماز شب فراوان است که به ذکر برخی از آنها می پردازیمروایات وارده از س : 

امام صادق )علیه السالم( از پیامبر خدا )صلی اهلل علیه وآله( روایت کرده است که آن حضرت به وصیّش حضرت علی بن 

اطر بسپار... و بر تو باد به نماز شب، و بر تو باد ابی طالب )علیه السالم( فرمود: یا علی ترا به چند چیز سفارش می کنم به خ

( و از انس نقل شده است که گوید: از پیامبر شنیدم که می فرمود: 73، ص۳به نماز شب، و بر تو باد به نماز شب، )کافی، ج

۲۵۳، ص۳7دو رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و آنچه که در اوست. )بحار، ج ) 

 کیفیت نماز شب

ب یازده رکعت است، و می توان در هر رکعت به حمد تنها اکتفا کرد، هشت رکعت آن را به نیت نماز شب باید خواند نماز ش

و بعد از هر دو رکعت سالم گفت، سپس دو رکعت به نیت نماز شَفْع و یک رکعت به نیت نماز وِتْر و بهتر است که نمازگزار 

و بعد سیصد « هذا مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ»و سپس هفت بار: « اهللَ رَبّی وَاَتُوبُ إِلَیْهِ أَسْتَغْفِرُ»در قنوت نماز وتر هفتاد مرتبه 

بگوید و آنگاه برای چهل نفر از مؤمنان دعا کند و بعد برای خویش دعا نماید و چون از قنوت فارغ شد رکوع « اَلْعَفْو»مرتبه 

ز نماز، تسبیح حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( را انجام دهد و بعد هر چه می و سجود گزارد و نماز را تمام نماید و پس ا

 .خواهد دعا کند

 (نماز حضرت فاطمه )علیها السالم
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روایت شده که حضرت فاطمه )علیها السالم( دو رکعت نماز می گزارد که جبرئیل )علیه السالم( تعلیم او کرده بود، در رکعت 

سوره قَدْر و در رکعت دوّم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و چون سالم می گفت این دعا را اوّل بعد از حمد صد مرتبه 

 :می خواند

« قَدِیمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ سُبْحانَ ذِی الْعِزِّ الشّامِخِ الْمُنِیفِ، سُبْحانَ ذِی الْجَاللِ الْباذِخِ الْعَظِیمِ، سُبْحانَ ذِی الْمُلْکِ الْفاخِرِ الْ

نْ یَری وَقْعَ الطَّیْرِ فِی هْجَةَ وَالْجَمالَ، سُبْحانَ مَنْ تَرَدّی بِالنُّورِ وَالْوَقارِ، سُبْحانَ مَنْ یَری اَثَرَ النَّمْلِ فِی الصَّفا، سُبْحانَ مَالْبَ

 .«الْهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هکَذا ال هکَذا غَیْرُهُ

ی که این نماز را بجا می آورد چون از تسبیح فارغ شود زانوها و ذراعها شیخ در مصباح المتهجدین فرموده: سزاوار است کس

را برهنه نماید و بچسباند همه مواضِع سجود خود را بزمین بدون حاجز و حایلی و حاجت خود را از خدا بخواهد و دعا کند 

 :آنچه می خواهد و در همان حال سجده بگوید

« یا مَنْ لَیْسَ فَوْقَهُ إِلهٌ یُخْشی، یا مَنْ لَیْسَ دُونَهُ مَلِکٌ یُتَّقی، یا مَنْ لَیْسَ لَهُ وَزِیرٌ یُؤْتی، یا مَنْ یا مَنْ لَیْسَ غَیْرَهُ رَبٌّ یُدْعی، 

لی کَثْرَةِ الذُّنُوبِ إِالّ وداً وَعَلَیْسَ لَهُ حاجِبٌ یُرْشی، یا مَنْ لَیْسَ لَهُ بَوّابٌ یُغْشی، یا مَنْ ال یَزْدادُ عَلی کَثْرَةِ السُّؤالِ إاِلّ کَرَماً وَ جُ

حاجات خود را از خدا بخواهد« کذا و کذا»و بجای کلمه «.عَفْواً وَصَفْحاً، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَافْعَلْ بی کَذا وَکَذا . 

 (نماز دیگر از حضرت فاطمه )علیها السالم

بن علیّ حلبی روز جمعه خدمت حضرت صادق )علیه  شیخ طوسی و سیّد بن طاوس روایت کرده اند از صفوان که محمّد

 .السالم( شرفیاب شد و عرض کرد: می خواهم مرا عملی تعلیم فرمائی که در این روز بهترین اعمال باشد

حضرت فرمود: من کسی را بهتر از حضرت فاطمه )علیها السالم(، نزد پیامبر سراغ ندارم و چیزی را بهتر از آنچه حضرت به 
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نشان ندارماو آموخت  . 

سپس فرمود: هر کس در روز جمعه غسل کند و چهار رکعت نماز گزارد بدو سالم و بخواند در رکعت اوّل بعد از حمد پنجاه 

و  "إِذا زُلزِلَتْ  "در رکعت سوّم بعد از حمد پنجاه مرتبه  "وَالْعادِیاتِ  "مرتبه توحید، در رکعت دوّم بعد از حمد پنجاه مرتبه 

إِلهِی وَسَیِّدِی مَنْ تَهَیَّأَ »چون از نماز فارغ شود این دعا بخواند:  "م بعد از حمد پنجاه مرتبه )إِذا جهءَ نَصْرُ اهللِ در رکعت چهار

لَیْکَ یا إِلهِی کانَتْ تَهْیِئَتِی وَتَعْبِئَتِی هِ، فَإِأَوْ تَعَبَّأَ أَوْ اَعَدَّ اَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفادَةِ مَخْلُوق رَجاءَ رِفْدِهِ وَفَوائِدِهِ ونائِلِهِ وَفَواضِلِهِ وَجَوائِزِ

تَخِیبُ عَلَیْهِ مَسْأَلَةُ السّائِلِ، وَإِعْدادِی وَاسْتِعْدادِی، رَجاءَ فَوائِدِکَ وَمَعْرُوفِکَ وَنائِلِکَ وَجَوائِزِکَ، فَالتُخَیِّبْنِی مِنْ ذلِکَ، یا مَنْ ال 

أَهْلَ لَمْ آتِکَ بِعَمَل صالِح قَدَّمْتُهُ، واَل شَفاعَةِ مَخْلُوق رَجَوْتُهُ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِشَفاعَتِهِ، إاِلّ مُحَمَّداً وَوَال تَنْقُصُهُ عَطِیَّةُ نائِل، فَإِنِّی 

عُکُوفِهِمْ عَلَی الْمَحارِمِ، فَلَمْ یَمْنَعْکَ  بَیْتِهِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ، أَتَیْتُکَ أَرْجُو عَظیمَ عَفْوِکَ الَّذِی عُدْتَ بِهِ عَلَی الْخاطِئِینَ عِنْدَ

ا الْعَوّادُ بِالْخَطاءِ، أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد طُولُ عُکُوفِهِمْ عَلَی الْمَحارِمِ أَنْ جُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ، وَأَنْتَ سَیِّدِی الْعَوّادُ بِالنَّعْماءِ، وَأَنَ

یاعَظِیمُ یاعَظِیمُ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ، فَإِنَّهُ ال یَغْفِرُ الْعَظِیمَ إاِلَّ الْعَظِیمُ،یاعَظِیمُ یاعَظِیمُ یاعَظِیمُ یاعَظِیمُ وَآلِهِ الطّاهِرِینَ أَنْ 

 .«یاعَظیمُ

 (نماز حضرت صاحب الزَّمان )علیه السالم

إِیّاکَ  "است می خوانی در هر رکعت سوره حَمْد را و چون به نماز حضرت صاحب الزَّمان عَجَّلَ اهللُ تَعالی فَرَجَهُ دو رکعت 

را  "قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ  "رسیدی آن را صد مرتبه تکرار می کنی و سپس بقیه سوره را می خوانی و بعد  "نَعْبُدُ وَإِیّاکَ نَسْتَعِینُ 

 :یکبار می خوانی و چون از نماز فارغ شدی این دعا را می خوانی

« لْمُشْتَکی،عَظُمَ الْبَالءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ، وَضاقَتِ األَرْضُ بِما وَسِعَتِ السَّماءُ، وَإِلَیْکَ یا رَبِّ ا اَللّهُمَّ  
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نا بِطاعَتِهِمْ، وَعَجِّلِ اللّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقائِمِهِمْ، وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَةِ وَالرَّخاءِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اَلَّذِینَ أَمَرْتَ

یُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ، اُنْصُرانِی فَإِنَّکُما وَاَظْهِرْ إِعْزازَهُ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ، اِکْفِیانِی فَإِنَّکُما کافِیایَ، یا مُحَمَّدُ یا عَل

صاحِبَ الزَّمانِ،  حَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ، اِحْفَظانِی فَإِنَّکُما حافِظایَ، یا مَوْالیَ یا صاحِبَ الزَّمانِ، یا مَواْلیَ یاناصِرایَ، یا مُ

مانَ االَْمانَیا مَواْلیَ یا صاحِبَ الزَّمانِ، اَلْغَوثَ الْغَوثَ الْغَوْثَ، أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی، اأَلَمانَ االَْ ». 

 نماز حاجت

نماز حاجت به صورت های مختلفی روایت شده است و از جمله آنها نمازی است که مرحوم کلینی )رحمه اهلل( در کتاب 

کافی به سند معتبر از عبدالرحیم قصیر روایت کرده است که می گوید: حضرت صادق )علیه السالم( به من فرمود: چون 

د، پناه بیاور به رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( و سپس دو رکعت نماز بگزار و آن را به آن حضرت مشکلی به تو روی آور

 :هدیه کن، و چون سالم گفتی این دعا را بخوان

« د، وَبَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّد مِنِّی السَّالمُ، وَ اَللّهُمَّ أَنْتَ السَّالمُ وَمِنْکَ السَّالمُ، وَإِلَیْکَ یَرجِعُ السَّالمُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّ

رَکاتُهُ. اَللّهُمَّ إِنَّ هاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةٌ أَرْواحَ االَْئِمَّةِ الصادِقِینَ سَالمِی، وَارْدُدْ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّالمُ، وَالسَّالمُ عَلَیْهِمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَ

سپس «. لمُؤْمِنینَاهللِ صلَّی اهللُ عَلَیْه ِو آله و َسَلَّمَ فَأَثِبْنِی عَلَیْهِما ما أَمَّلْتُ وَرَجَوْتُ فِیکَ وَفِی رَسُولِکَ یا وَلِیَّ ا مِنِّی إِلی رَسُولِ

 :سجده کن و چهل مرتبه بگو

« اللِ وَاإلکْرامِ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَیا حَیُّ یا قَیُّومُ، یا حَیُّ الیَمُوتُ، یا حَیُّ الإِلهَ إاِلَّ أَنْتَ، یا ذَا الْجَ ». 

آنگاه گونه راست را بر زمین گذار و همین دعا را که در سجده گفتی چهل بار بگو بعد گونه چپ را به زمین بگذار و همین 

ا را روی دعا را چهل بار تکرار کن، پس سر از سجده بردار و دست راست را بلند کن و چهل مرتبه آن را بخوان، بعد دست ه
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گردن خود بگذار و با انگشت سبّابه اشاره کن و چهل مرتبه آن دعا را بگو، سپس محاسن خود را به دست چپ بگیر و شروع 

 :به گریه نما و چنانچه نتوانستی گریه کنی حالت گریه و زاری بخود بگیر و بگو

« اهللِ وَإِلَیکَ حاجَتِی، وإِلی أَهْلِ بَیْتِکَ الرّاشِدِینَ حاجَتِی، وَبِکُمْ أَتَوَجَّهُ  یا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللّهِ )صلی اهلل علیه وآله( أَشْکُو إِلَی

 .«إِلَی اهللِ فِی حاجَتِی

، بعد صلوات فرست وحاجتت را از خدا بخواه«یا اهلَلُ یا اهلَلُ»سپس سجده کن و در همان حال به اندازه یک نفس بگو:  . 

: کسی که این عمل را به جا آورد، من از سوی خدای عزّوجل ضمانت می کنم که از جای امام صادق )علیه السالم( فرمود

 .خود برنخیزد جز آنکه حاجت او برآورده گردد

 نماز جعفر طیّار

نماز جعفر طیّار )علیه السالم( با فضیلت وسند بسیار معتبر وارد شده، که مهمترین فضیلت آن، بخشیده شدن گناهان کبیره 

ل اوقات آن پیش از ظهر روز جمعه است، وچگونگی آن چهار رکعت است؛ دو نماز دو رکعتی، در هر رکعت پس است، و افض

 :از حمد و سوره، قبل از آن که رکوع کند، پانزده مرتبه بگوید

« ه مرتبه آن را بگوید، و پس از رکوع در ، و در رکوع پس از ذکر رکوع د«سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ واَل إِلهَ إِالَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ

حال قیام ده مرتبه، و در سجده بعد از ذکر سجده ده مرتبه، و در جلوس بین دو سجده ده مرتبه، و در سجده دوم ده مرتبه، 

و پس از سجده دوم ده مرتبه بگوید، و در هر چهار رکعت به همین کیفیّت عمل کند، که مجموع آن سیصد تسبیح می 

و در « إِذا زُلْزِلَت»سوره مخصوصی در این نماز معیّن نشده، ولی افضل است که در رکعت اوّل پس از حمد، سوره شود، و 

را « قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ»و در رکعت چهارم « إِذا جاءَ نَصْرُ اللّه»و در رکعت سوّم « وَالْعادِیات»رکعت دوّم بعد از حمد، سوره 
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سجده دوم از رکعت چهارم پس از اتمامِ تسبیحات بگویدبخواند. و نیز مستحب است در  : 

« لتَّسْبِیحُ إاِلّ لَهُ، سُبْحانَ مَنْ سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقارَ، سُبْحانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَکَرَّمَ بِهِ، سُبْحانَ مَنْ ال یَنْبَغِی ا

الْمَنِّ وَالنِّعَمِ، سُبْحانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَالْکَرَمِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ،  أَحْصی کُلَّ شَیْء عِلْمُهُ، سُبْحانَ ذِی

حَمَّد وَأَهْلِ بَیْتِهِ وَافْعَلْ بِی عَلی مُوَمُنتَهَی الرَّحْمَةِ مِن کِتابِکَ، وَاسْمِکَ االَْعْظَمِ، وَکَلِماتِکَ التّامَّةِ الَّتِی تَمَّتْ صِدْقاً وَعَدْالً، صَلِّ 

 .«کَذا وَکَذا

حاجت خود را از خدا بخواهد که برآورده می شود إن شاء اللّه تعالی و مستحبّ است پس از « وَافْعَلْ بِی کَذا وَکَذا»و به جای 

 :اتمام چهار رکعت نماز دست ها را به دعا بردارد و بگوید

« به اندازه یک « رَبِّ رَبِّ»را تکرار کند به قدر یک نفس، و « یا رَبّاهُ یا رَبّاهُ»فس و نیز کلمه به قدر یک ن« یا رَبّ یا رَبّ

به اندازه یک نفس، « یا رَحِیمُ یا رَحِیمُ»به اندازه یک نفس، و « یا حَیُّ یا حَیُّ»به قدر یک نفس، و « یا اهلَلُ یا اهلَلُ»نفس، و 

هفت مرتبه، بگوید و آنگاه این دعا را بخواند« یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ»فت مرتبه، و ه« یا رَحْمانُ یا رَحْمانُ»و بعد  : 

« ، ثْنِی عَلَیْکَ، وَمَنْ یَبْلُغُ غایَةَ ثَنائِکَاَللّهُمَّ إِنِّی أَفْتَتِحُ الْقَوْلَ بِحَمْدِکَ، وَأَنْطِقُ بِالثَّناءِ عَلَیْکَ، وَاُمَجِّدُکَ وَال غایَةَ لِمَدْحِکَ، وَاُ

اً بِمَجْدِکَ، عَوّاداً عَلَی الْمُذْنِبِینَ وَأَمَدَ مَجْدِکَ وَأَنّی لِخَلِیقَتِکَ کُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِکَ؟ وَأَیَّ زَمَن لَمْ تَکُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِکَ، مَوْصُوف

جُودِکَ، جَواداً بِفَضْلِکَ، عَوّاداً بِکَرَمِکَ، یا ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ بِحِلْمِکَ تَخَلَّفَ سُکّانُ أَرْضِکَ عَنْ طاعَتِکَ، فَکُنْتَ عَلَیْهِمْ عَطُوفاً بِ

 .«الْمَنّانُ ذُوالْجَاللِ وَاالِْکْرامِ

 اعمال دهه اوّل ذی حجّه
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ذی حجّه از ماه های شریف است، و از این رو چون این ماه داخل می شد صُلَحای صحابه و تابعین در عبادت و نماز و 

است که در قرآن کریم ذکر شده است، و در « ایّام معلومات»سعی و اهتمام را داشتند. و ایّام دهه اوّل آن نیایش نهایت 

نهایتِ فضیلت و برکت است. از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله(روایت شده: که عمل خیر و عبادت در هیچ ایّامی نزد حقّ 

دهه اعمالی استتعالی از این دهه محبوبتر نمی باشد، و از برای این  : 

 .اوّل: روزه گرفتن نُه روز اوّل این دهه که ثواب روزه تمام عُمر را دارد

دوّم: خواندن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء در تمام شب های این دهه، در هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه توحید، و آیه 

فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَقالَ مُوسی الَِخِیهِ هرُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ  وَواعَدْنا مُوسی ثَلثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْر "

را بخواند تا با ثواب حاجیان شریک شود "وَال تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ  . 

دعا را، که شیخ و سیّد از حضرت صادق )علیه  سوّم: از روز اوّل تا عصر روز عَرَفه بعد از نماز صبح و پیش از مغرب این

 :السالم(روایت کرده اند بخواند

« وَرَحْمَتِکَ، فَأَنْزِلْ عَلَیْنا مِنْ بَرَکاتِکَ،  اَللّهُمَّ هذِهِ االَْیّامُ الَّتِی فَضَّلْتَها عَلَی غَیْرِها مِنَ االَْیّامِ وَشَرَّفْتَها، وَقَدْ بَلَّغْتَنِیها بِمَنِّکَ

نا فِیها لِسَبِیلِ الْهُدی وَالْعَفافِ سِعْ عَلَیْنا فِیها مِنْ نَعْمائِکَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَهْدِیَوَأَوْ

کُلِّ شَکْوی، وَیا سامِعَ کُلِّ نَجْوی، وَیا شاهِدَکُلِّ مَالَء،  وَالْغِنی، وَالْعَمَلِ فِیها بِما تُحِبُّ وتَرْضی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یا مَوْضِعَ

لَنا فِیهَا الدُّعاءَ، وَتُقَوِّیَنا فِیها  وَیاعالِمَ کُلِّ خَفِیَّة، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَکْشِفَ عَنّا فِیهَا الْبَالءَ، وَتَسْتَجِیبَ

. اَللّهُمَّ إِنِّی قَنا فِیها لِما تُحِبُّ رَبَّنا وَتَرْضی، وَعَلی مَا افْتَرَضْتَ عَلَیْنا مِنْ طاعَتِکَ وَطاعَةِ رَسُولِکَ وَأَهْلِ وِالیَتِکَوَتُعِینَنا، وَتُوَفِّ

رِّضا، إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ، واَل تَحْرِمْنا خَیْرَ ما أَسْأَلُکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَهَبَ لَنا فِیهَا ال

هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، واَل تُنْزِلُ فِیها مِنَ السَّماءِ، وَطَهِّرْنا مِنَ الذُّنُوبِ یا عَلّامَ الْغُیُوبِ، وَأَوْجِبْ لَنا فِیها دارَ الْخُلُودِ. اَللّ
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مِنْ حَوائِجِ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ إِالّ  باً إِالّغَفَرْتَهُ، وَال هَمّاً إِالّفَرَّجْتَهُ، وَال دَیْناً إِالّ قَضَیْتَهُ، وَال غائِباً إاِلّ أَدَّیْتَهُ، وَال حاجَةًتَتْرُکْ لَنا فِیها ذَنْ

فِیّاتِ، یا راحِمَ الْعَبَراتِ، یا مُجِیبَ الدَّعَواتِ، یا رَبَّ االَْرَضِینَ سَهَّلْتَها وَیَسَّرْتَها، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ. اَللّهُمَّ یا عالِمَ الْخَ

کَ وَطُلَقائِکَ مِنَ النّارِ، وَالسَّماواتِ، یا مَنْ ال تَتَشابَهُ عَلَیْهِ االَْصْواتُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاجْعَلْنا فِیها مِنْ عُتَقائِ

عَلَیْهِمْ تَسْلِیماًتِکَ، النّاجِینَ بِرَحْمَتِکَ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، وَصَلَّی اهللُ عَلی سَیِّدِنامُحَمَّدوَآلِهِ أَجْمَعِینَ، وَسَلِّمْ وَالْفائِزِینَ بِجَنَّ ». 

چهارم: در هر روز از دهه بخواند پنج دعایی را که حضرت جبرئیل از سوی خداوند برای حضرت عیسی هدیه آورده که در 

ین دهه بخواند، و آن پنچ دعا این استا : 

(۲) « أَشْهَدُ ( »۱«. )ی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌأَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، وَهُوَ عَل

أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، ( »۸«. )، أَحَداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَال وَلَداًأَنْ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ

یکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِ( »۵«. )أَحَداًصَمَداً لَم یَلِدْ وَلَم یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ

حَسْبِیَ اهللُ وکَفی، سَمِعَ اهللُ لِمَنْ دَعا، لَیْسَ ( »۴«. )یُحْیِی وَیُمِیتُ، وَهُوَ حَیٌّ ال یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

نَّهُ بَرِیءٌ مِمَّنْ تَبَرَّءَ، وَأَنَّ لِلّهِ االْخِرَةَ وَاالُْولیوَراءَ اهللِ مُنْتَهی، أَشْهَدُ لِلّهِ بِما دَعا، وَأَ ». 

 .حضرت عیسی )علیه السالم( ثواب بسیاری برای خواندن هر کدام از این پنج دعا را صد بار، نقل کرده است

ه است با ثواب بسیار، و اگر پنجم: بخواند در هر روزِ این دهه این تهلیالت را که از امیرالمؤمنین )علیه السالم( روایت شد

 .روزی ده مرتبه بخواند بهتر است

« وَرَحْمَتُهُ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ  ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ عَدَدَ اللَّیالِی وَالدُّهُورِ، ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ عَدَدَ أَمْواجِ الْبُحُورِ، ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ

إِلهَ إاِلَّ اهللُ عَدَدَ لَمْحِ الْعُیُونِ، ال إِلهَ وْکِ وَالشَّجَرِ، ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ، ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ، ال عَدَدَ الشَّ

، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ عَدَدَ الرِّ یاحِ فِی البَرارِی وَالصُّخُورِ، ال إِلهَ إِالَّ اهللُ "سَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّ "، وَفِی "فِی اللَّیْلِ إِذاعَسْعَسَ  "إِالَّ اهللُ 
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یُنْفَخُ فِی الصُّورِ "مِنَ الْیَوْمِ إِلی یَوْمِ   "». 

 :روز اوّل ذی حجّه: روز بسیار مبارکی است، و در آن چند عمل وارد است

رداوّل: روزه که ثواب روزه هشتاد ماه را دا . 

دوّم: خواندن نماز حضرت فاطمه )علیها السالم(، و طبق روایتی که شیخ نقل کرده، چهار رکعت است؛ دو نماز دو رکعتی، 

مثل نمازامیرالمؤمنین )علیه السالم(، درهر رکعت حمد یک مرتبه، و توحید پنجاه مرتبه، وبعد از نماز، تسبیح حضرت را 

 :بخواند، و بگوید

« مَنْ یَری اَثَرَ زِّ الشّامِخِ الْمُنِیفِ، سُبْحانَ ذِی الْجَاللِ الْباذِخِ الْعَظِیمِ، سُبْحانَ ذِی الْمُلْکِ الْفاخِرِ الْقَدِیمِ، سُبْحانَ سُبْحانَ ذِی الْعِ

یْرُهُالنَّمْلَةِ فِی الصَّفا، سُبْحانَ مَنْ یَری وَقْعَ الطَّیْرِ فِی الْهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هکَذا وَال هکَذا غَ ». 

سوّم: نیم ساعت پیش از اذان ظهر، دو رکعت نماز گزارد، در هر رکعت حمد یک مرتبه، و بعد هر کدام از توحید و آیة 

 .الکرسی و سوره قدر، را ده مرتبه بخواند

حَسْبِی حَسْبِی حَسْبِی مِنْ سُؤالِی عِلْمُکَ بِحالِی»چهارم: هر کس از ظالمی بترسد در این روز بگوید: ». 

و بدان که در این روز حضرت ابراهیم خلیل )علیه السالم(متولّد شده، و به روایت شیخین تزویج حضرت فاطمه با امیر 

 .المؤمنین )علیهما السالم( در این روز می باشد

روز هفتم: سال صد و چهارده هجری قمری، شهادت حضرت امام محمّد باقر )علیه السالم( در مدینه واقع شده، که روز 

 .حُزن شیعه است

روز هشتم: روز ترْوِیَه است، وروزه اش فضیلت دارد، و روایت شده که کفّاره شصت سال گناه است، و شیخ شهید غسل این 

 .روز را مستحب دانسته است
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شب نهم: شب عرفه، که از لیالی متبرّکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است، و توبه در آن شب مقبول، و دعا در آن 

جاب است، و کسی که آن شب را به عبادت به سر آورد اجر صد و هفتاد سال عبادت دارد، و از برای آن شب چند عمل مست

 .است که در بخش اوّل فصل سوّم ذکر می شود

روز نُهم: روز عرفه، و از اعیاد عظیمه است، اگر چه به اسم عید نامیده نشده است، و روزی است که حق تعالی بندگان 

به عبادت و اطاعت خود خوانده، و جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده، و شیطان در این روز خوار و حقیر  خویش را

 .و رانده تر و خشمگین تر از همه اوقات خواهد بود

 .برای این روز چند عمل است، که بعضی از آنها در اعمال روز عرفه )ادعیه و زیارات مکه مکرمه( خواهد آمد

از لیالی متبرّکه و از جمله چهار شبی است که احیای آنها مستحب است، و درهای آسمان در این شب باز است، و  شب دهم:

 :سنّت است در آن زیارت امام حسین )علیه السالم( و دعای

« لسَّنِیَّةِ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ خَیْرِ الْوَری سَجِیَّة، یا دائِمَ الْفَضْلِ عَلَی الْبَرِیَّةِ، یا باسِطَ الْیَدَیْنِ بِالْعَطِیَّةِ، یا صاحِبَ الْمَواهِبِ ا

 .«وَاغْفِرْ لَنا یا ذَا الْعُلی فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ

 .روز دهم: روز عید قربان وبسیار روز شریفی است، وبعضی اعمال آن در )ادعیه و زیارات مکه مکرمه( خواهد آمد

 اعمال عید غدیر

ان اهل بیت )علیهم السالم(، از اهمیّت خاصّی برخوردار است، چرا که عید آل محمّد )علیهم السالم(و عید غدیر، برای پیرو

عید عدالت و رهبری است، و نزد ائمّه دارای حرمت و قداست بسیاری می باشد. در این روز رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( 

ینی خویش منصوب فرموددر غدیر خم حضرت علی )علیه السالم( را به والیت و جانش . 
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 :اعمالی که برای این روز مبارک نوشته اند بسیار است، از جمله چند عمل زیر است

 .اوّل: روزه، که کفّاره گناهان است و پاداش بسیار دارد

 .دوّم: غسل

زیارت امینُ اللّه»سوّم: زیارت حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم(، بخصوص  ». 

هتر است در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قَدْر و در رکعت دوّم بعد از حمد سوره توحید را بخواند چهارم: دو رکعت نماز و ب

 :وپس از پایان نماز به سجده رود وصد مرتبه شکر خدا کند )شُکْراً هللِِ(، سپس سر از سجده بردارد واین دعا را بخواند

« حْدَکَ ال شَرِیکَ لَکَ، وَأَنَّکَ واحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ، لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ، وَلَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُواً أَحَدٌ، اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّ لَکَ الْحَمْدَ وَ

فَضَّلْتَ عَلَیَّ بِأَنْ نِکَ أَنْ تَوَأَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُولُکَ، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ، یا مَنْ هُوَ کُلَّ یَوْم فِی شَأْن، کَما کانَ مِنْ شَأْ

ضُّالً مِنْکَ وَکَرَماً وَجُوداً، ثُمَّ أَرْدَفْتَ جَعَلْتَنِی مِنْ أَهْلِ إِجابَتِکَ، وَأَهْلِ دِینِکَ، وَأَهْلِ دَعْوَتِکَ، وَوَفَّقْتَنِی لِذلِکَ فِی مُبْتَدَإ خَلْقِی، تَفَ

، رَأْفَةً مِنْکَ وَرَحْمَةً، إِلی أَنْ جَدَّدْتَ ذلِکَ الْعَهْدَ لِی تَجْدِیداً بَعْدَ تَجْدِیدِکَ خَلْقِی، وَکُنْتُ الْفَضْلَ فَضاْلً وَالْجُودَ جُوداً وَالْکَرَمَ کَرَماً

، فَلْیَکُنْ مِنْ شَأْنِکَ یا إِلهِی یْتَنِی لَهُنَسْیاً مَنْسِیّاً ناسِیاً ساهِیاً غافِالً، فَأَتْمَمْتَ نِعْمَتَکَ بِأَنْ ذَکَّرْتَنِی ذلِکَ، وَمَنَنْتَ بِهِ عَلَیَّ، وَهَدَ

أَحَقُّ الْمُنْعِمِینَ أَنْ تُتِمَّ نِعْمَتَکَ وَسَیِّدِی وَمَوْالیَ أَنْ تُتِمَّ لِی ذلِکَ، وال تَسْلُبْنِیهِ حَتّی تَتَوَفّانِی عَلی ذلِکَ وَأَنْتَ عَنِّی راض، فَإِنَّکَ 

، آمَنّا بِاهللِ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، "غُفْرانَکَ رَبَّناوَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ  "نا داعِیکَ بِمَنِّکَ، فَلَکَ الْحَمْدُ، عَلَیَّ. اَللّهُمَّ سَمِعْنا وأَطَعْنا وَاَجَبْ

أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِب،  نِینَوَبِرَسُولِهِ مَحَمَّد، وَصَدَّقْنا وَاَجَبْنا داعِیَ اهللِ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فِی مُواالةِ مَوْالنا وَمَوْلَی المُؤْمِ

هُ الْحَقَّ الْمُبِینَ، عَلَماً لِدِینِ اهللِ، وَخازِناً لِعِلْمِهِ، عَبْدِ اهللِ وَاَخِی رَسُولِهِ، وَالصِّدِّیقِ االَْکْبَرِ وَالْحُجَّةِ عَلی بَرِیَّتِهِ، اَلْمُؤَیِّدِ بِهِ نَبِیَّهُ وَدِینَ

رَبَّناإِنَّناسَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی لِالِْیمانِ أَنْ آمِنُوا  "یْبِ اهللِ، وَمَوْضِعَ سِرِّ اهللِ، وَأَمِینَ اهللِ عَلی خَلْقِهِ، وَشاهِدَهُ فِی بَریَّتِهِ. اَللّهُمَّ وَعَیْبَةَ غَ

وَتَوَفَّنا مَعَ االَْبْرارِ، رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِکَ وَال تُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّکَ بِرَبِّکُمْ فهمَنّا، رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَکَفِّرْ عَنّا سَیِّئاتِنا 
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ی الْمُؤْمِنِینَ، وَکَفَرْنا بِالْجِبْتِ ، فَاِنّا یارَبَّنا بِمَنِّکَ وَلُطْفِکَ اَجَبْنا داعِیکَ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، وَصَدَّقْناهُ وَصَدَّقْنا مَوْلَ"ال تُخْلِفُ الْمِیعادَ 

مُونَ، آمَنّا بِسِرِّهِمْ وَعَالنِیَتِهِمْ وَشاهِدِهِمْ وَالطّاغُوتِ، فَوَلِّنا ما تَوَلَّیْنا، وَاحْشُرْنا مَعَ أَئِمَّتِنا، فَاِنّا بِهِمْ مُؤْمِنُونَ مُوقِنُونَ، وَلَهُمْ مُسَلِّ

هِمْ بَدَالً، وال نَتَّخِذُ هِمْ، وَرَضِینا بِهِمْ أَئِمَّةً وَقادَةً وَسادَةً، وَحَسْبُنا بِهِمْ بَیْنَنا وَبَیْنَ اهللِ دُونَ خَلْقِهِ، ال نَبْتَغِی بِوَغائِبِهِمْ وَحَیِّهِمْ وَمَیِّتِ

االِْنْسِ مِنَ االَْوَّلِینَ وَاالْخِرِینَ، وَکَفَرْنا بِالْجِبْتِ مِنْ دُونِهِمْ وَلِیجَةً، وَبَرِئْنا إِلَی اهللِ مِنْ کُلِّ مَنْ نَصَبَ لَهُمْ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ

أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلی آخِرِهِ. اَللّهُمَّ إِنّا وَالطّاغُوتِ وَاالَْوْثانِ االَْرْبَعَةِ وَأَشْیاعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ وَکُلِّ مَنْ واالهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَاالِْنْسِ، مِنْ 

وا بِهِ، ما قالُوا بِهِ قُلْنا، وَما ا نَدِینُ بِما دانَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّد، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ، وَقَوْلُنا ما قالُوا، وَدِینُنا ما دانُنُشْهِدُکَ أَنّ

ا، وَمَنْ لَعَنُوا لَعَنّا، وَمَنْ تَبَرَّءُوا مِنْهُ تَبَرَّأْنا مِنْهُ، وَمَنْ تَرَحَّمُوا عَلَیْهِ دانُوا بِهِ دِنّا،وَما أَنْکَرُوا أَنْکَرْنا، وَمَنْ والَوْا والَیْنا، وَمَنْ عادَوْا عادَیْن

نْدَنا وَاجْعَلْهُ مُسْتَقِرّاً ثابِتاً عِنا ذلِکَ وَال تَسْلُبْناهُ، تَرَحَّمْنا عَلَیْهِ، آمَنّا وَسَلَّمْنا وَرَضِینا وَاتَّبَعْنا مَوالِیَنا، صَلَواتُ اهللِ عَلَیْهِمْ. اَللّهُمَّ فَتَمِّمْ لَ

ا، فَبِهِمْ نَأْتَمُّ وَإِیّاهُمْ نُوالِی، وَعَدُوَّهُمْ عَدُوَّ اهللِ وَال تَجْعَلْهُ مُسْتَعاراً، وَأَحْیِنا ما أَحْیَیْتَنا عَلَیْهِ، وَاَمِتْنا إِذا أَمَتَّنا عَلَیْهِ، آلُ مُحَمَّد أَئِمَّتُن

نا مَعَهُمْ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ، فَاِنّا بِذلِکَ راضُونَ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَنُعادِی، فَاجْعَلْ ». 

بگوید. و روایت شده که هر کس این عمل را بجا آورد « شُکْراً لِلّهِ»و صد مرتبه « اَلْحَمْدُ هللِِ»باز به سجده رود و صد مرتبه 

که در روز عید غدیر نزد حضرت رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( حاضر شده باشد، و با آن حضرت بر  ثواب کسی داشته باشد

والیت بیعت کرده باشد، و بهتر آن است که این نماز را نزدیک زوال گذارد، که حضرت در آن ساعت امیرالمؤمنین )علیه 

 .السالم( را در غدیر خم به امامت و خالفت برای مردم نصب فرمود

 .پنجم: خواندن دعای ندبه

 :ششم: خواندن این دعا، که سید بن طاوس از شیخ مفید نقل کرده است

« د  دُونَ خَلْقِکَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّاَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد نَبِیِّکَ، وَعَلِیّ وَلِیِّکَ، وَالشَّأْنِ وَالْقَدْرِ الَّذِی خَصَصْتَهُما بِهِ
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، وَالدُّعاةِ السّادَةِ، وَالنُّجُومِ الزّاهِرَةِ، وَعَلِیّ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِهِما فِی کُلِّ خَیْر عاجِل. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، ااَلَْئِمَّةِ الْقادَةِ

اقَةِ الْمُرْسَلَةِ، وَالسَّفِینَةِ النّاجِیَةِ الْجارِیَةِ فِی اللُّجَجِ الْغامِرَةِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی وَاالَْعْالمِ الْباهِرَةِ، وَساسَةِ الْعِبادِ، وَأَرْکانِ الْبِالدِ، وَالنّ

رَتِکَ مِنْ نْ بَرِیَّتِکَ، وَخِیَمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، خُزّانِ عِلْمِکَ، وَأَرْکانِ تَوْحِیدِکَ، وَدَعائِمِ دِینِکَ، وَمَعادِنِ کَرامَتِکَ، وَصَفْوَتِکَ مِ

أَباهُ هَوی. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ خَلْقِکَ، اَالَْتْقِیاءِ االَْنْقِیاءِ النُّجَباءِ االَْبْرارِ، وَالْبابِ الْمُبْتَلی بِهِ النّاسُ، مَنْ اَتاهُ نَجا، وَمَنْ 

ی الْقُرْبَی الَّذِینَ أَمَرْتَ بِمَوَدَّتِهِمْ، وَفَرَضْتَ حَقَّهُمْ، وَجَعَلْتَ الْجَنَّةَ مَعادَ مَنِ اقْتَصَّ مُحَمَّد، أَهْلِ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرْتَ بِمَسْأَلَتِهِمْ، وَذَوِ

دانِیَّتِکَ. اَللّهُمَّ إِنِّی بادَکَ عَلی وَحْآثارَهُمْ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما أَمَرُوا بِطاعَتِکَ، وَنَهَوْا عَنْ مَعْصِیَتِکَ، وَدَلُّوا عِ

ؤْمِنِنَ، وَیَعْسُوبِ الدِّینِ، وَقائِدِ الغُرِّ أَسْأَ لُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد نَبِیِّکَ وَنَجِیِّکَ وَصَفْوَتِکَ وَأَمِینِکَ وَرَسُولِکَ إِلی خَلْقِکَ، وَبِحَقِّ أَمِیرِ الْمُ

یقِ االَْکْبَرِ، وَالْفارُوقِ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْباطِلِ، وَالشّاهِدِ لَکَ، وَالدّالِّ عَلَیْکَ، وَالصّادِعِ بِأَمْرِکَ، الْمُحَجَّلِینَ، الْوَصِیِّ الْوَفِیِّ، وَالصِّدِّ

هذَا الْیَوْمِ الَّذِی عَقَدْتَ  لَنِی فِیوَالْمُجاهِدِ فِی سَبِیلِکَ، لَمْ تَأْخُذْهُ فِیکَ لَوْمَةُ الئِم، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَجْعَ

نَ بِفَضْلِهِ، مِنْ عُتَقائِکَ وَطُلَقائِکَ مِنَ فِیهِ لِوَلِیِّکَ الْعَهْدَ فِی أَعْناقِ خَلْقِکَ، وَأَکْمَلْتَ لَهُمُ الدِّینَ مِنَ الْعارِفِینَ بِحُرْمَتِهِ، وَالْمُقِرِّی

مَ لّهُمَّ فَکَما جَعَلْتَهُ عِیدَکَ االَْکْبَرَ، وَسَمَّیْتَهُ فِی السَّماءِ یَوْمَ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ، وَفِی االَْرْضِ یَوْالنّارِ، وَال تُشْمِتْ بِی حاسِدِی النِّعَمِ. اَل

شَمْلَنا، وَالتُضِلَّنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا،  هِالْمِیثاقِ الْمَأْخُوذِ وَالْجَمْعِ الْمَسْؤُولِ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مَحَمَّد، وَأَقْرِرْ بِهِ عُیُونَنا، وَاجْمَعْ بِ

مِ، وَبَصَّرَنا حُرْمَتَهُ، وَکَرَّمَنا بِهِ، وَشَرَّفَنا وَاجْعَلْنا الَِنْعُمِکَ مِنَ الشّاکِرِینَ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی عَرَّفَنا فَضْلَ هذَا الْیَوْ

 سَّالمِ ما بَقِیَ اللَّیْلُبِنُورِهِ، یا رَسُولَ اهللِ، یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، عَلَیْکُما وَعَلی عِتْرَتِکُما وَعَلی مُحِبِّیکُما مِنِّی أَفْضَلُ ال بِمَعْرِفَتِهِ، وَهَدانا

ی، وتَیْسِیرِ أُمُورِیوَالنَّهارُ، وَبِکُما أَتَوَجَّهُ إِلَی اهللِ رَبِّی وَربِّکُما فِی نَجاحِ طَلِبَتِی، وَقَضاءِ حَوائِجِ ». 

 :هفتم: آنکه در دیدار با برادران مؤمن، این تهنیت را به یکدیگر بگویند که سپاس نعمت والیت است

 .«اَلْحَمْدُ هللِِ الَّذِی جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِواِلیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَاالَْئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّالمُ»
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دونیز بخوان : 

« ثَقَنا بِهِ مِنْ وِالیَةِ واُلةِ أَمْرِهِ، وَالْقُوّامِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَکْرَمَنا بِهذَا الْیَوْمِ، وَجَعَلَنا مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِهِ إِلَیْنا وَمِیثاقِهِ الَّذِی وا

مِ الدِّینِبِقِسْطِهِ، وَلَمْ یَجْعَلْنا مِنَ الْجاحِدِینَ وَالْمُکَذِّبِینَ بِیَوْ ». 

 :هشتم آنکه صد مرتبه بگوید

« عَلَیْهِ السَّالمُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمالَ دِینِهِ وَتَمامَ نِعْمَتِهِ بِواِلیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِب ». 

 اعمال روز مباهله

مسأله ای اختالف نظر داشتند و هیچ یک به گفته دیگری قانع نمی طبق یک سنّت دیرین، گاه دو نفر یا دو گروه با هم در 

می کردند، و از خداوند می خواستند که طرف باطل را با فرستادن عذابی هالک کند و طرف حق « مباهله»شدند، باهم 

 .پیروز شود

ند که با مباهله، حق آشکار شود. مسیحیان نجران، چون به رسالت پیامبر خدا )صلی اهلل علیه وآله( ایمان نداشتند، می خواست

نصارای نجران در تاریخ مقرّر و مکان معیّن با همه زیورها و آرایش ها و تشریفات حاضر شدند. رسول خدا )صلی اهلل علیه 

 .وآله( هم همراه با اهل بیت خاصّ خود برای مباهله حاضر شدند

گرفت و سپس امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین رسول خدا پیش از آنکه خواست مباهله کند، عبا بر دوش مبارک 

)علیهم السالم( را داخل در زیر عبا نمود، و گفت: پروردگارا! هر پیغمبری را اهل بیتی بوده است که مخصوصترین خلق بوده 

پس جبرئیل  اند، بار خداوندا! اینها اهل بیت من می باشند، پس از ایشان برطرف کن شکّ و گناه را، و پاک کن ایشان را.

نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان آورد. پس حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( آن چهار بزرگوار را بیرون برد از برای 
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مباهله، چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقّانیّت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده کردند، جرأت مباهله ننمودند، و 

بول جزیه نمودنددرخواست مصالحه و ق . 

 "إنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ...  "در این روز نیز حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( در حال رکوع انگشتری خود را به سائل داد، و آیه 

 :در شأنش نازل شد، وبالجمله این روز، روز شریفی است، ودر آن چند عمل وارد است

از، مثل نمازِ روز عید غدیر که از نظر وقت و کیفیّت و ثواب و خواندن آیة الکرسی اوّل: غسل، دوّم: روزه، سوّم: دو رکعت نم

 .مثل نماز روز عید غدیر است

چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است، و شیخ و سیّد هر دو دعای روز مباهله را از حضرت 

 :صادق )علیه السالم(چنین نقل کرده اند

« للّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَاللِکَ بِأَجَلِّهِ مَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ بَهائِکَ بِأَبْهاهُ وکُلُّ بَهائِکَ بَهِیٌّ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِبَهائِکَ کُلِّهِ. اَاَللّهُ

لّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمِیلٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ وَکُلُّ جَاللِکَ جَلِیلٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجاَللِکَ کُلِّهِ. اَل

أَعْظَمِها وَکُلُّ سْأَ لُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَ

رِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَ

 نْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّیبِنُورِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِ

الِکَ کامِلٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ  کَمأَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ کَمالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَکُلُّ

سْأَ لُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِأَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تامَّةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَ

تَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما رِها وَکُلُّ أَسْمائِکَ کَبِیرَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِأَسْمائِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْمِنْ أَسْمائِکَ بِأَکْبَ

لّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ. اَل
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 مَشِیَّتِکَ بِأَمْضاها وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ

عَلی کُلِّ شَیْء وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ  بِمَشِیَّتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِها

  لُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَکُلُّ عِلْمِکَبِقُدْرَتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ

لِکَ رَضِیٌّ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ. نافِذٌ، اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْ

وَکُلُّهاإِلَیْکَ حَبِیبَةٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِمَسائِلِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما  اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ مَسائِلِکَ بِأَحَبِّهاإِلَیْکَ

إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِشَرَفِکَ یفٌ. اَللّهُمَّ أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَرِ

سُلْطانِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلْطانِکَ دائِمٌ، اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِ

 مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَکُلُّ

تَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ . اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْمُلْکِکَ فاخِرٌ

، اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ آیاتِکَ بِأَعْجَبِها وَکُلُّ آیاتِکَ عَجِیبَةٌ. عَالئِکَ بِأَعْالهُ وَکُلُّ عَالئِکَ عال. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِعَالئِکَ کُلِّهِ

کُلِّهِ. اَللّهُمَّ یمٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِمَنِّکَ اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِهیاتِکَ کُلِّها. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدِ

ئُونِ وَالْجَبَرُوتِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِما أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشُّ

لُکَ بِما تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ، یا اهلَلُ یا ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ،أَسْأَ لُکَ بِبَهاءِ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، بِکُلِّ شَأْن وَکُلِّ جَبَرُوت. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ 

لّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، تَ. اَلیا ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ،أَسْأَ لُکَ بِجَاللِ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، یا ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ،أَسْأَ لُکَ باِل إِلهَ إالّ أَنْ

نِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَکُلُّ رِزْقِکَ عامٌّ، اَللّهُمَّ إِ

أَعْجَلِهِ وَکُلُّ ئِهِ وَکُلُّ عَطائِکَ هَنِیئٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطائِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَسْأَلُکَ مِنْ عَطائِکَ بِأَهْنَ

أَفْضَلِهِ وَکُلُّ فَضْلِکَ فاضِلٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرِکَ عاجِلٌ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِ
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مَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَابْعَثْنِی عَلَی بِفَضْلِکَ کُلِّهِ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی، فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَ

یتِمامِ بِاالَْئِمَّةِ مِنْ آلِ دِیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّالمُ، وَالْواِلیَةِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِب، وَالْبَراءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ، وَاالِْاالِْیمانِ بِکَ وَالتَّصْ

د عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ فِی االَْوَّلِینَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد مُحَمَّد عَلَیْهِمُ السَّالمُ، فَإِنِّی قَدْ رَضِیتُ بِذلِکَ یا رَبِّ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

حَمَّداً الْوَسِیلَةَ وَالشَّرَفَ فِی االْخِرِینَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد فِی الْماَلَِ االَْعْلی، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد فِی الْمُرْسَلِینَ. اَللّهُمَّ أَعْطِ مُ

احْفَظْنِی فِی کَبِیرَةَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَقَنِّعْنِی بِما رَزَقْتَنِی، وَبارِکْ لِی فِیما أَعْطَیْتَنِی، وَوَالْفَضِیلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْ

بِکَ وَالتَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ. اَللّهُمَّ صَلِّ غَیْبَتِی وَفِی کُلِّ غائِب هُوَ لِی. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَابْعَثْنِی عَلَی االِْیمانِ 

کَ وَالنّارِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوانَکَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِ

نْ کُلِّ لِّ مُصِیبَة، وَمِنْ کُلِّ بَلِیَّة، وَمِنْ کُلِّ عُقُوبَة، وَمِنْ کُلِّ فِتْنَة، وَمِنْ کُلِّ بَالء، وَمِنْ کُلِّ شَرّ، وَمِوَآلِ مُحَمَّد، وَاحْفَظْنِی مِنْ کُ

عَةِ، وَفِی هذِهِ اللَّیْلَةِ، وَفِی هذَا الْیَوْمِ، مَکْرُوه، وَمِنْ کُلِّ مُصِیبَة، وَمِنْ کُلِّ آفَة نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَی االَْرْضِ، فِی هذِهِ السّا

وَمِنْ کُلِّ بَهْجَة، وَمِنْ کُلِّ وَفِی هذَا الشَّهْرِ، وَفِی هذِهِ السَّنَةِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاقْسِمْ لِی مِنْ کُلِّ سُرُور، 

عافِیَة، وَمِنْ کُلِّ سَالمَة، وَمِنْ کُلِّ کَرامَة، وَمِنْ کُلِّ رِزْق واسِع حَالل طَیِّب، وَمِنْ کُلِّ نِعْمَة،  اِسْتِقامَة، وَمِنْ کُلِّ فَرَج، وَمِنْ کُلِّ

، وَفِی هذَا الشَّهْرِ، وَفِی هذَا الْیَوْمِ وَمِنْ کُلِّ سَعَة نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَی االَْرْضِ، فِی هذِهِ السّاعَةِ، وَفِی هذِهِ اللَّیْلَةِ، وَفِی

الِی عِنْدَکَ، فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ هذِهِ السَّنَةِ. اَللّهُمَّ إِنْ کانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ، وَحالَتْ بَیْنِی وَبَیْنَکَ، وَغَیَّرَتْ ح

الْمُصْطَفی، وَبِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیّ الْمُرْتَضی، وَبِحَقِّ أَوْلِیائِکَ الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ، أَنْ وَجْهِکَ الَّذِی الیُطْفَأُ، وَبِوَجْهِ مُحَمَّد حَبِیبِکَ  

للّهُمَّ أَنْ أَعُودَ ی، وَأَعُوذُ بِکَ اَتُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَغْفِرَلِی ما مَضی مِنْ ذُنُوبِی، وَأَنْ تَعْصِمَنِی فِیما بَقِیَ مِنْ عُمُرِ

 لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ، وَتَجْعَلَ فِی شَیْء مِنْ مَعاصِیکَ أَبَداً ما أَبقَیْتَنِی، حَتّی تَتَوَفّانِی وَأَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَأَنْتَ عَنِّی راض، وَأَنْ تَخْتِمَ
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هْلَ التَّقْوی وَیا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ لِی ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ، یا أَ

 .«یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

 فصل دوّم: اعمال مدینه منوّره

 فضیلت زیارت پیامبر صلی اهلل علیه وآله و حضرت فاطمه زهرا و ائمّه بقیع علیهم السالم

ست برای مردم، خصوصاً حُجّاج، مُشرّف شدن به زیارت روضه مُطهّره و آستانه منوّره فخر عالمیان حضرت مستحب موٌکّد ا

 .سیّد المرسلین محمّد بن عبداللّه )صلی اهلل علیه وآله(، و ترک زیارت آن حضرت باعث جفا در حقّ او می شود

است که ایشان را مجبور کند به رفتن زیارت آن و شیخ شهید فرموده: اگر مردم ترک زیارت آن حضرت کنند، بر امام 

 .حضرت، زیرا که ترک زیارت آن حضرت موجب جفا در حقّ پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( است

شیخ صدوق از حضرت صادق )علیه السالم( روایت کرده که فرمود: هرگاه کسی از شما حجّ کند، باید حَجّش را ختم کند به 

تمامی حجّ است. و نیز روایت کرده از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( که فرمود: تمام کنید حجّ  زیارت ما، زیرا که این از

خود را به زیارت حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( که ترک زیارت آن حضرت بعد از حجّ جفا و خالف ادب است، و شما را 

الزم گردانیده است بر شما حقّ آنها و زیارت آنها را، و روزی از امر به این کرده اند، و بروید به زیارت قبوری که حق تعالی 

حق تعالی طلب کنید نزد آن قبرها، و نیز از ابو الصّلت هَرَوی روایت کرده که گفت: به خدمت حضرت امام رضا )علیه 

د پروردگارشان را السالم( عرض کردم که نظر شما درباره این حدیث که مؤمنین از منازل خویش در بهشت، زیارت می کنن

 چیست؟
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حضرت در جواب او فرمودند: ای ابا الصّلت! حق تعالی پیغمبرش حضرت محمّد )صلی اهلل علیه وآله( را بر جمیع خلقش از 

پیغمبران و فرشتگان برتری بخشیده و اطاعت او را اطاعت خود، و بیعت با او را بیعت با خود، و زیارت او را زیارت خودش 

إِنَّ  "فرموده:  ۵۳، و در سوره فتح، آیه "مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اهللَ  "فرمود:  ۳۰نچه در سوره نساء آیه شمرده است، چنا

 ." الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اهللَ یَدُ اهللِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ

کند در حال حیات یا بعد از فوت من چنان است که حق هر کس مرا زیارت »حضرت رسُول )صلی اهلل علیه وآله( فرموده: 

 .«...تعالی را زیارت کرده باشد

از حضرت صادق )علیه السالم( روایت کرده که فرمود: رسُول خدا )صلی اهلل علیه وآله( « قرب االسناد»و حِمیَری در 

وز قیامتفرموده: هرکس مرا زیارت کند در حیات من یا بعد از فوت من شفیع او گردم در ر . 

و در حدیثی است که حضرت صادق )علیه السالم( روز عیدی رفت به زیارت رسول اللّه )صلی اهلل علیه وآله( و بر آن 

حضرت سالم کرد، و فرمود: ما به سبب زیارت و سالم بر رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( بر اهل همه شهرها مکّه و غیر 

 .مکّه، فضیلت داریم

ی در تهذیب از یزید بن عبدالملک روایت کرده، و او از پدرش، از جدّش، که گفت: به خدمت حضرت و مرحوم شیخ طوس

فاطمه )علیها السالم( مشرّف شدم، آن حضرت بر من سالم کرد، سپس از من پرسید که برای چه آمده ای؟ عرض کردم: 

ر کس بر او و بر من سه روز سالم کند، حق برای طلب برکت و ثواب. فرمود: خبر داد مرا پدرم، و اینک حاضر است که ه

 .تعالی بهشت را از برای او واجب گرداند، گفتم: در حال حیاتتان؟ فرمود: بلی، و هم چنین بعد از موت ما

عالّمه مجلسی فرموده که در حدیث معتبر از عبداللّه بن عبّاس منقول است که حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: 

حسن )علیه السالم( را در بقیع زیارت کند قدمش بر صراط ثابت گردد و نلغزد در روزی که قدم ها بر آن هر کس امام 
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 .بلغزد

از حضرت صادق )علیه السالم( روایت شده که فرمود: هر کس مرا زیارت کند گناهانش آمرزیده شود و فقیر و « مقنعه»و در 

 .پریشان نمیرد

طوالنی از هشام بن سالم از حضرت صادق )علیه السالم( روایت کرده و از جمله  ابن قولویه در کامل الزیارات حدیث

فرازهای آن این است که: مردی به خدمت حضرت صادق )علیه السالم( شرفیاب شد، و عرض کرد: آیا باید زیارت کرد 

او باشد پاداش آن بهشت است.  پدرت را؟ فرمود: بلی. عرض کرد: پاداش آن چیست؟ فرمود: اگر با اعتقاد و متابعت از امامت

عرض کرد: کسی که اعراض کند از زیارت او چه خواهد داشت؟ فرمود: حسرت خواهد داشت در یوم الحسرة که روز قیامت 

 .است... و احادیث در این باب بسیار است

 آداب زیارت

در برابر وجودهای واال و پیشوایان  زیارت، دیدار با روحهای پاک و الگوهای کمال و آیینه های حق نماست. زائر، خود را

معصومی دیده، با اعتراف به نقص خود و کمال آن اولیای الهی، به فضایل آنان اشاره می کند، و درودهای خود را نثارشان 

 .می نماید، و پیوند خویش را با آنان و با راه و تعالیم و فرهنگشان ابراز می دارد

است، و ادب هم در سایه معرفت و محبّت پدید می آید «ادب»از این رو، نخستین شرط زیارت،  . 

خود را در محضر رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( دیدن، و در برابر قبور پاک امامان ایستادن، هم آدابِ ظاهری دارد، هم 

 .آدابِ باطنی

بسیار است، و در این جا برخی از آن  و نوشته های علما درباره آداب زیارت آمده،« بحار األنوار»آنچه در منابع روایی مانند 
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 :آداب را نقل می کنیم

بِسْمِ اهللِ »قبل از ورود به زیارتگاه، غسل کردن و باطهارت بودن و خواندن این دعا هنگام غسل زیارت مستحب است: ۲

وَآفَة وَعاهَة. اَللّهُمَّ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی،وَبِاهللِ. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داء وَسُقْم   

 .«وَاشْرَحْ بِهِ صَدْرِی، وَسَهِّلْ لِی بِهِ أَمْرِی

 .لباس های پاکیزه پوشیدن و عطر و بوی خوش استعمال کردن ۱

زیر انداختن و هنگام رفتن به زیارت، قدم های کوتاه برداشتن، با آرامش و وقار راه رفتن، با خضوع و خشوع آمدن، سر به  ۸

 .به این طرف و آن طرف و باال نگاه نکردن، و ترک کلمات بیهوده و مخاصمه و مجادله نمودن در راه، تا رسیدن به حرم

هنگام رفتن به حرم و زیارت، زبان به تسبیح و حمد خدا گشودن، و صلوات بر محمّد و آل او فرستادن، ودهان را با یاد  ۵

اختنخدا و نام اهل بیت معطّر س . 

بر درگاه حرم ایستادن، و دعا خواندن، و اجازه ورود خواستن، و سعی در تحصیل رقّت قلب و خشوع دل نمودن، و مقام و  ۴

عظمت صاحب قبر را تصوّر نمودن، و این که او ما را می بیند، سخن ما را می شنود، و سالم ما را پاسخ می دهد. هرگاه 

ید آمد، در این حال وارد شود، و زیارت نمایدرقّت قلب حاصل شد و آمادگی روحی پد  

در وقت داخل شدن، پای راست را مقدّم داشتن، و هنگام خروج از حرم پای چپ را، آن گونه که در ورود و خروج مسجد  9

 .مستحب است

 .در برابر ضریح ایستادن و زیارت نامه هایی را که از ائمه )علیهم السالم( رسیده، خواندن 7

قبر معصومین )علیهم السالم( رو به قبر منوّر آنها ایستادن، و پس از فراغت از زیارت، با تضرّع دعا کردن، و از  در زیارت ۳

 .خداوند حاجت خواستن، سپس به طرف باالی سر رفتن، و رو به قبله دعا کردن، و زیارت خواندن
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ادنصاحب قبر را برای بر آمدن حاجت و رفع نیاز نزد خداوند شفیع قرار د 3 . 

 .ایستادن هنگام خواندن زیارت، اگر عذری و ضعفی ندارد ۲۰

 .هنگام مشاهده قبر مطهّر و پیش از خواندن زیارت، )آرام( اَللّهُ أَکْبَر بگوید ۲۲

خواندن دو رکعت نماز زیارت در حرم مطهّر، و اگر زیارت ائمّه است، باالی سر بهتر است. و پس از نماز، دعاهای  ۲۱

ندن، و حاجت طلبیدن، و تالوت قرآن با آرامش و ترتیل و طمأنینه، و هدیه کردن ثواب آن به روح مقدّس آن منقول را خوا

 .معصوم

 .پرهیز از سخنان ناشایست، و کلمات لغو و بیهوده، و جدال های بی مورد در حرم ها و زیارتگاه ها ۲۸

ارت دیگران نشودصدای خود را در نماز و زیارت خیلی بلند نکردن، که مزاحم زی ۲۵ . 

وداع کردن با پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و امام )علیه السالم(، هنگام بیرون آمدن از شهر )زیارت وداع حضرت رسول  ۲۴

 .()صلی اهلل علیه وآله( و ائمّه در همین کتاب آمده است

تر شود و هم نوبت و فرصت برای پس از زیارت، تعجیل در بیرون آمدن، تا هم شدّت شوق برای رجوع به زیارت بیش ۲9

دیگران باشد، و پرهیز از اختالط با زنان در مَشاهد مشرّفه، و رعایت حرمت و دوری از هر نوع خطا و گناه. هم چنین در 

 .صورت ازدحام و کثرت زوّار، رعایت حال آنان را کردن، و مکان و فرصت زیارت به آنان دادن

یارت، و نیز توبه و استغفار و صدقه به نیازمندان و انفاق به مستحقّانحضور قلب داشتن در تمام مراحل ز ۲7 . 

هنگام زیارت، باید زمینه ای برای کمال روحی و رشد معنوی و تصفیه قلب انسان فراهم شود، تا زائر را در اخالق و  ۲۳

زکیه باطنی وی گردد. این جز با توفیق زندگی و عفاف و تقوا به اولیاء اللّه نزدیک سازد، و وسیله ای برای توبه، تطهیر، و ت

نسبت به این بزرگواران، فراهم نمی شود. اساس ارزش زیارت هم به معرفت « محبّت»و « معرفت»الهی و جز با داشتن 
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 اشاره به همین نکته است، و گرنه، زیارت بی« عارِفاً بِحَقِّهِ»است، و درباره زیارت ائمّه و معصومین )علیهم السالم( تعبیر 

 .معرفت، آن ثواب و کمال مطلوب را ندارد

 (زیارت اوّل حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم

 :هرگاه به مدینة الرّسول وارد شدی، پس از غسل زیارت اذن دخول بخوان

« وَقَدْ مَنَعْتَ النّاسَ أَنْ یَدْخُلُوا إِالّ بِإِذْنِهِ،اَللّهُمَّ اِنِّی قَدْ وَقَفْتُ عَلی باب مِنْ اَبْوابِ بُیُوتِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ،   

، اَللّهُمَّ إِنِّی أَعْتَقِدُ حُرْمَةَ صاحِبِ هذَا الْمَشْهَدِ«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إاِلّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ»فَقُلْتَ:   

نَ مَقامِی عْتَقِدُها فِی حَضْرَتِهِ، وَاَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَکَ وَخُلَفاءَکَ عَلَیْهِمُ السَّالمُ أَحْیاءٌ عِنْدَکَ یُرْزَقُونَ، یَرَوْالشَّرِیفِ فِی غَیْبَتِهِ، کَماأَ

مُناجاتِهِمْ، وَإِنِّی أَسْتَأذِنُکَ یا  وَیَسْمَعُونَ کَالمِی وَیَرُدُّونَ سَالمِی، وَأَنَّکَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِی کَالمَهُمْ، وَفَتَحْتَ بابَ فَهْمِی بِلَذِیذِ

حُجَّةَ اللّهِ، ءَاَدْخُلُ یا مَالئِکَةَ اللّهِ الْمُقَرَّبِینَ  رَبِّ أَوَّالً، وَأَسْتَأْذِنُ رَسُولَکَ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ثانِیاً... ءَاَدْخُلُ یارَسُولَ اللّهِ، ءَاَدْخُلُ یا

 لِذلِکَ فَاَنْتَ الْمَشْهَدِ، فَأْذَنْ لِی یا مَوْالیَ فِی الدُّخُولِ أَفْضَلَ ما اَذِنْتَ الَِحَد مِنْ أَوْلِیاءِکَ، فَاِنْ لَمْ أَکُنْ أَهْالًاَلْمُقِیمِینَ فِی هذَا 

 ،«اَهْلٌ لِذلِکَ

 :پس داخل شو، وبگو

« لَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَارْحَمْنِی، وَتُبْ عَلَیَّ، اِنَّکَ اَنْتَ بِسْمِ اهللِ وَبِاهللِ وَفِی سَبِیلِ اهللِ، وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ صَ

 .«التَّوّابُ الرَّحِیمُ

اَلسَّالمُ »از در جبرئیل داخل شو، و مُقدّم دار پای راست را، و صد مرتبه اهلَلُ أَکْبَرُ بگو. آنگاه دو رکعت نماز تحیّت مسجد 

خاتَمَ رَسُولَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا نَبِیَّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مُحَمَّدَبْنَ عَبْدِاهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یاعَلَیْکَ یا  
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عْرُوفِ، وَنَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَعَبَدْتَ اهللَ مُخْلِصاً النَّبِیِّینَ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّ سالَةَ، وَأَقَمْتَ الصَّالَةَ، وَآتَیْتَ الزَّکَاةَ، وَأَمَرْتَ بِالْمَ

 .«حَتّی أَتاکَ الْیَقِینُ، فَصَلَواتُ اهللِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُهُ وَعَلی أَهْلِ بَیْتِکَ الطّاهِرِینَ

ر سمت چپ تو و منبر سپس رو به قبله در کنار ستونی که در سمت راست مرقد مطهّر است بایست، در حالی که قبر مطهّر د

 :در سمت راست تو باشد که در این حال در باال سَرِ رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( قرار رفته ای و بگو

« اهللِ، وَأَنَّکَ مُحَمَّدُ ابْنُ نَّکَ رَسُولُ أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَ

دْتَ اهللَ مُخْلِصاً حَتّی أَتاکَ الْیَقِینُ عَبْدِاهللِ، وَأَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِساالتِ رَبِّکَ، وَنَصَحْتَ الُِمَّتِکَ، وَجاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اهللِ، وَعَبَ

الَّذِی عَلَیْکَ مِنَ الْحَقِّ، وَأَنَّکَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِینَ، وَغَلُظْتَ عَلَی الْکافِرِینَ، فَبَلَغَ اهللُ بِکَ  بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،وَأَدَّیْتَ

عَلْ صَلَواتِکَ وَصَلَواتِ مَالئِکَتِکَ فَاجْ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُکْرَمِینَ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنا بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَالضَّاللَةِ. اَللّهُمَّ

 یارَبَّ الْعالَمِینَ مِنَ االَْوَّلِینَ الْمُقَرَّبِینَ وَأَنْبِیائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَعِبادِکَ الصّالِحِینَ، وَأَهْلِ السَّماواتِوَاالَْرَضِینَ، وَمَنْ سَبَّحَ لَکَ

وَنَبِیِّکَ وَأَمِینِکَ وَنَجِیِّکَ وَحَبِیبِکَ وَصَفِیِّکَ وَخاصَّتِکَ وَصَفْوَتِکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ.  وَاالْخِرِینَ، عَلی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ

 اَللّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ الرَّفِیعَةَ، وَآتِهِ

وَلَو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاءُوکَ  "ون وَاالْخِرُونَ. اَللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ: الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ االَْوَّلُ

 أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اهللِ، وَإِنِّی أَتَیْتُکَ مُسْتَغْفِراً تائِباً مِنْ ذُنُوبِی، وَإِنِّی "فَاسْتَغْفَرُوا اهللَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اهللَ تَوّاباً رَحِیماً 

 .«رَبِّی وَرَبِّکَ لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی

 .و حاجت خود را بطلب، امید است که برآورده شود

 :پس صلوات و درودهای مخصوص بر رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( را بخوان

« تِکَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما أَحَلَّ حَاللَکَ، وَحَرَّمَ حَرامَکَ، وَعَلَّمَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما حَمَلَ وَحْیَکَ وَ بَلَّغَ رِساال
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دَّقَ بِوَعْدِکَ، وَأَشْفَقَ مِنْ کِتَابَکَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما اَقامَ الصَّالةَ، وَآتَی الزَّکَاةَ، وَدَعا إِلی دِینِکَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما صَ

ما دَفَعْتَ بِهِ عَلی مُحَمَّد کَما غَفَرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ، وَسَتَرْتَ بِهِ الْعُیُوبَ، وَفَرَّجْتَ بِهِ الْکُرُوبَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَ وَعِیدِکَ، وَصَلِّ

ی مُحَمَّد کَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْیَیْتَ بِهِ الْباِلدَ، الشَّقاءَ، وَکَشَفْتَ بِهِ الْغَمّاءَ، وَأَجَبْتَ بِهِ الدُّعاءَ، وَنَجَّیْتَ بِهِ مِنَ الْباَلءِ، وَصَلِّ عَل

رَزْتَ بِهِ مِنَ االَْهْوالِ، وَکَسَرْتَ بِهِ وَقَصَمْتَ بِهِ الْجَبابِرَةَ، وَأَهْلَکْتَ بِهِ الْفَراعِنَةَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما أَضْعَفْتَ بِهِ االَْمْوالَ، وَأَحْ

 بِهِ االَْوْثانَ، وَعَظَّمْتَ بِهِ رَحِمْتَ بِهِ االَْنامَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد کَما بَعَثْتَهُ بِخَیْرِ االَْدْیانِ، وَأَعْزَزْتَ بِهِ االِْیمانَ، وَتَبَّرْتَاالَْصْنامَ، وَ

مْ تَسْلِیماًالْبَیْتَ الْحَرامَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد وَأَهْلِ بَیْتِهِ الطّاهِرِینَ االَْخْیارِ وَسَلِّ ». 

 (زیارت دوّم حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله

با سند صحیح و با دو روایت، از امام رضا )علیه السالم( روایت شده است که رو به قبر مطهّر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 

 :ایستاده، و چنین می خوانی

« مَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خِیَرَةَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَرَحْ

اهللِ، وَأَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ أَنَّکَ رَسُولُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا حَبِیبَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صَِفْوَةَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَمِینَ اهللِ. أَشْهَدُ 

 بْنُ عَبْدِاهللِ، وَأَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ الُِمَّتِکَ، وجاهَدْتَ فِی سَبِیلِ رَبِّکَ، وَعَبَدْتَهُ

وَآلِ مُحَمَّد، أَفْضَلَ ما صَلَّیْتَ عَلی اِبراهِیمَ  حَتّی اَتیکَ الْیَقِینُ، فَجَزاکَ اهللُ أَفْضَلَ ما جَزی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد

 .«وَآلِ اِبراهِیمَ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ

سپس رو به قبله کن، و این دعا را که امام سجاد )علیه السالم( پس از زیارت قبر رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( می خواند، 

 :بخوان
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« تِی رَضِیتَ رِی، وَإِلی قَبْرِ نَبِیِّکَ مُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی، وَالْقِبْلَةَ الَّاَللّهُمَّ إِلَیْکَ اَلْجَأْتُ أَمْ

رْجُو لَها، وَال أَدْفَعُ عَنْها شَرَّ ما أَحْذَرُعَلَیْها، لِمُحَمَّد صلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ اسْتَقْبَلْتُ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ ال أَمْلِکُ لِنَفْسِی خَیْرَ ماأَ

هُمَّ ارْدُدْنِی مِنْکَ بِخَیْر واَل رَادَّ لِفَضْلِکَ. وَأَصْبَحَتِ االُْمُورُکُلُّهابِیَدِکَ، واَل فَقِیرَ أَفْقَرُ مِنِّی، إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقِیرٌ. اَللّ

بِالتَّقْوی، وَجَمِّلْنِی بِالنِّعَمِ، نِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِی، وَأَنْ تُغَیِّرَ جِسْمِی، أَوْ تُزِیلَ نِعْمَتَکَ عَنِّی. اَللّهُمَّ زَیِّنِّی اَللّهُمَّ إِ

 .«وَاغْمُرْنِی بِالْعافِیَةِ، وَارْزُقْنِی شُکْرَ الْعافِیَةِ

را بخواند، و اگر حاجتی دارد، رو به قبله دست ها را باال ببرد، « قدر»از آن یازده بار سوره  در بسیاری از زیارات آمده که پس

 .و حاجات خود را بطلبد، که إن شاءاللّه برآورده شود

 نماز زیارت و دعای بعد از آن

و می گوییسپس دو رکعت نماز زیارت می خوانی، و ثواب آن را به پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( اهدا می کنی  : 

« ال تَکُونُ إِالّ لَکَ، الَِنَّکَ أَنْتَ  اَللّهُمَّ إِنِّی صَلَّیْتُ وَرَکَعْتُ وَسَجَدْتُ لَکَ، وَحْدَکَ ال شَرِیکَ لَکَ، الَِنَّ الصَّالةَ وَالرُّکُوعَ وَالسُّجُودَ

ی إِلی سَیِّدِی وَمَوْالیَ رَسُولِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَتَقَبَّلْهُما مِنِّی بِأَحْسَنِ اهللُ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ. اَللّهُمَّ وَهاتانِ الرَّکْعَتانِ هَدِیَّةٌ مِنِّ

 .«قَبُولِکَ، وَأْجُرْنِی عَلی ذلِکَ بِأَفْضَلِ أَمَلِی، وَرَجائِی فِیکَ وَفِی رَسُولِکَ، یا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ

را بخوانی و نیز مستحب است بعد از نماز این دعا : 

« وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اهللَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  "اَللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ مُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: 

انَ رَسُولِکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّالمُ، وَقَدْ زُرْتُهُ راغِباً تائِباً مِنْ سَیِّءِ عَمَلِی، وَمُسْتَغْفِراً لَکَ مِنْ ، وَلَمْ أَحْضُرْ زَم"لَوَجَدُوا اهللَ تَوّاباً رَحِیماً 

یْهِ وَآلِهِ، فَاجْعَلْنِی اللّهُمَّ بِمُحَمَّد اتُکَ عَلَذُنُوبِی، وَمُقِرّاً لَکَ بِها، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنِّی، وَمُتَوَجِّهاً إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، صَلَو
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ی أَنْتَ وَأُمِّی یا نَبِیَّ اهللِ، یا سَیِّدَ خَلْقِ اهللِ، وَأَهْلِ بَیْتِهِ عِنْدَکَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ، یا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اهللِ، بِأَبِ

، شَفِیعاً عِنْدَ رَبِّکَ وَرَبِّیکَ إِلَی اهللِ رَبِّکَ وَرَبِّی، لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی، وَیَتَقَبَّلَ مِنِّی عَمَلِی، وَیَقْضِیَ لِی حَوائِجِی، فَکُنْ لِی إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِ

تِکَ السَّالمُ. اَللّهُمَّ أَوْجِبْ لِی مِنْکَ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ، فَنِعْمَ الْمَسْؤُولُ رَبِّی، وَنِعْمَ الشَّفِیعُ أَنْتَ یا مُحَمَّدُ، عَلَیْکَ وَعَلی أَهْلِ بَیْ

هُ وَ حَیٌّ، فَأَقَرَّ لَهُ بِذُنُوبِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَوَالرِّزْقَ الْواسِعَ الطَّیِّبَ النّافِعَ، کَما أَوْجَبْتَ لِمَنْ اَتی نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَهُ

 .«رَسُولُکَ عَلَیْهِ السَّالمُ، فَغَفَرْتَ لَهُ بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

 (بخشی از مستحبّات مسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله

در مسجد پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( بسیار نماز بگزار، چون که برای هر نماز در آن مکان شریف، معادل ثواب یک هزار 

نامه اعمال نمازگزار می نویسند، و خصوصاً بین منبر و مرقد منوّر آن حضرت افضل است. از حضرت رسول )صلی  نماز در

اهلل علیه وآله(مروی است که فرمودند: بین قبر و منبر من باغی از باغ های بهشت است، و حدود روضه شریفه طوالً از قبر 

ستون چهارم قرار گرفته، و مستحبّ است این دعا را در روضه مبارکه  منوّر تا موضع منبر آن حضرت، و عرضاً از منبر تا

 :بخوانند

« عَنْ فَضْلِها، وَشَرَفِ التَّعَبُّدِ لَکَ  اَللّهُمَّ إِنَّ هذِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیاضِ جَنَّتِکَ، وَشُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ رَحْمَتِکَ، الَّتِی ذَکَرَها رَسُولُکَ وَأَبانَ

نِیهِ مِنْ طاعَتِکَ، لَّغْتَنِیها فِی سَالمَةِ نَفْسِی، فَلَکَ الْحَمْدُ یا سَیِّدِی عَلی عَظِیمِ نِعْمَتِکَ عَلَیَّ فِی ذلِکَ، وَعَلی ما رَزَقْتَفِیها، فَقَدْ بَ

سْلِیمِ عَلَیْهِ، وَالتَّرَدُّدِ فِی مَشاهِدِهِ وَمَواقِفِهِ، فَلَکَ وَطَلَبِ مَرْضاتِکَ، وَتَعْظِیمِ حُرْمَةِ نَبِیِّکَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، بِزِیارَةِ قَبْرِهِ وَالتَّ

 مَنْ مَضی، وَیَفْضُلُ حَمْدَ مَنْ الْحَمْدُ یا مَوْالیَ، حَمْداً یَنْتَظِمُ بِهِ مَحامِدُ حَمَلَةِ عَرْشِکَ، وَسُکّانِ سَماواتِکَ لَکَ، وَیَقْصُرُ عَنْهُ حَمْدُ

وَیَبْلُغُ حَیْثُ ما لَکَ الْحَمْدُ یا مَوْالیَ، حَمْدَ مَنْ عَرَفَ الْحَمْدَ لَکَ، وَالتَّوْفِیقَ لِلْحَمْدِ مِنْکَ، حَمْداً یَمْالَُ ماخَلَقْتَ بَقِیَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ
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مَحامِدِ خَلْقِکَ لَکَ، وَلَکَ الْحَمْدُ ما  أَرَدْتَ، وَال یَحْجُبُ عَنْکَ وَال یَنْقَضِی دُونَکَ، وَیَبْلُغُ أَقْصی رِضاکَ وَال یَبْلُغُ آخِرَهُ أَوائِلُ

سُّلْطانِ وَالْقُدْرَةِ وَشَدِیدَ الْبَطْشِوَالْقُوَّةِ، عُرِفَ الْحَمْدُ، واعْتُقِدَ الْحَمْدُ، وَجُعِلَ ابْتِداءُ الْکَالمِ الْحَمْدُ، یا باقِیَ الْعِزِّ وَالْعَظَمَةِ، وَدائِمَ ال

رِها حَمْدِی، واَل یَبْلُغُ ةِ، وَواسِعَ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَرَبَّ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، کَمْ مِنْ نِعْمَة لَکَ عَلَیَّ یَقْصُرُ عَنْ اَیْسَوَنافِذَاالَْمْرِ وَاالِْرادَ

کْرِی. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی نَبِیِّکَ الْمُصْطَفی، بَیْنَ أَدْناها شُکْرِی، وَکَمْ مِنْ صَنائِعَ مِنْکَ إِلَیَّ الیُحِیطُ بِکَثْرَتِها وَهْمِی، وَالیُقَیِّدُها فِ

أَعْظَمِ الْخَلْقِ جُرْثُومَةً، اَلَّذِی أَوْضَحْتَ بِهِ الْبَرِیَّةِ طِفاْلً وَخَیْرِها شابّاً وَکَهْالً، أَطْهَرِ الْمُطَهَّرِینَ شِیمَةً، وَأَجْوَدِ الْمُسْتَمْتَرِینَ دِیمَةً، وَ

عَثْتَهُ نَبِیّاً وَهادِیاً أَمِیناً مَهْدِیّاً، أَقَمْتَ بِهِ الرِّساالتِ، وَخَتَمْتَ بِهِ النُّبُوّاتِ، وَفَتَحْتَ بِهِ بابَ الْخَیْراتِ، وَ أَظْهَرْتَهُ مَظْهَراً، وَابْتَالدِّالالتِ، وَ

عَلَی الْمَعْصُومِینَ مِنْ عِتْرَتِهِ وَالطَّیِّبِینَ مِن اُسْرَتِهِ، وَشَرِّفْ لَدَیْکَ بِهِ داعِیاً إِلَیْکَ، وَداالًّ عَلَیْکَ، وَحُجَّةً بَیْنَ یَدَیْکَ. اَللّهُمَّ صَلِّ 

سُرُورَهُمْ،  کَ دَرَجاتِهِمْ، وَتَمِّمْ بِلِقائِهِمَنازِلَهُمْ، وَعَظِّمْ عِنْدَکَ مَراتِبَهُمْ، وَاجْعَلْ فِی الرَّفِیقِ االَْعْلی مَجالِسَهُمْ، وَارْفَعْ إِلی قُرْبِ رَسُولِ

 .«وَوَفِّرْ بِمَکانِهِ اُنْسَهُمْ

 دعا و نماز نزد ستون توبه

است بگزار، وبعد از آن این دعا را بخوان« ستون توبه»دو رکعت نماز نزدیک ستون ابولبابه که معروف به  : 

« ی بِالدَّیْنِ، وَال تَرُدَّنِی إِلَی الْهَلَکَةِ، وَأَعْصِمْنِی کَیْ أَعتَصِمَ، وَأَصْلِحْنِی بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. اَللّهُمَّ التُهِنِّی بِالْفَقْرِ، واَل تُذِلَّنِ

نْتَ أَهْلٌ ال تُهْلِکْنِی وَأَنْتَ رَجائِی، وَأَکَیْ أَنْصَلِحَ، وَاهْدِنِی کَیْ أَهْتَدِیَ. اَللّهُمَّ اَعِنِّی عَلَی اجْتِهادِ نَفْسِی، وَال تُعَذِّبْنِی بِسُوءِ ظَنِّی، وَ

دْ عَثِرْتُ، وَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تُحْسِنَ وَقَدْ أَنْ تَغْفِرَلِی وَقَدْ أَخْطَأْتُ، وَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَعْفُوَ عَنِّی وَقَدْ أَقْرَرْتُ، وَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تُقِیلَ وَقَ

ما تُحِبُّ وَتَرْضی، وَیَسِّرْ لِیَ الْیَسِیرَ، وَجَنِّبْنِی کُلَّ عَسِیر. اَللّهُمَّ أَغْنِنِی بِالْحَاللِ مِنَ اَسَأْتُ، وَأَنْتَ أَهْلُ التَّقْوی وَ الْمَغْفِرَة،ِ فَوَفِّقْنِی لِ
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سَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، وَهُوَ ارِ، یا مَنْ لَیْالْحَرامِ، وَبِالطّاعاتِ عَنِ الْمَعاصِی، وَبِالْغِنی عَنِ الْفَقْرِ، وَبِالْجَنَّةِ عَنِ النّارِ، وَبِاالَْبْرارِ عَنِ الفُجّ

پس حاجات خود را طلب کن، که به خواست خدا مُستجاب می شود« السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، وَأَنْتَ عَلی کُلِّ شَیء قَدِیرٌ . 

 (استحباب روزه ودعا در مدینه منوّره ومسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله

ده شدن حاجات روزه بگیرند، گرچه مسافر باشند، و شایسته است مستحبّ است سه روز در مدینه منوّره به قصد برآور

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، و نیز مستحب است شب چهارشنبه و روز آن نزدیک ستون ابولبابه نماز گزارند، 

ونی که جنب محراب و شب پنجشنبه و روز آن نزد ستونی که مقابل آن قرار گرفته نماز گزارند، و شب و روز جمعه نزد ست

حضرت رسُول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( واقع شده نماز گزارند، و جهت برآورده شدن حاجات دُنیوی واُخروی خود از درگاه 

 :الهی مسئلت نمایند، و ضمن دعاهایی که می خوانی این دعا باشد

« بِها وَالْتِماسِهاأَوْ لَمْ أَشْرَعْ، سَأَلْتُکَهاأَوْ لَمْ أَسْأَلْکَها، فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ اَللّهُمَّ ما کانَتْ لِی إِلَیْکَ مِنْ حاجَة شَرَعْتُ أَنَا فِی طَلَ

تِکَ وَقُوَّتِکَ  إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّبِنَبِیِّکَ مُحَمَّد نَبِیِّ الرَّحْمَةِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فِی قَضاءِ حَوائِجِی صَغِیرِها وَکَبِیرِها. اَللّهُمَّ

وآنگاه «. أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذا وَکَذاوَقُدْرَتِکَ، وَجَمِیعِ ما أَحاطَ بِهِ عِلْمُکَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ و آلِهِ، و

 .حاجات خودرا بطلب،که إن شاءاهلل مستجاب می شود

 نماز و دعا نزد مقام جبرئیل

تحب است در مقام جبرئیل نماز گزارد، و دعا بخواند، و آن همان مقامی است که جبرئیل هنگام ورود بر پیغمبر اکرم مس

)صلی اهلل علیه وآله( به آنجا که می رسید از ایشان اذن ورود می طلبید، و مکان آن زیر ناودانی است که باالی درِ خانه 
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درِ خانه آن حضرت بنابر روایاتی که قبر آن بانوی معظّمه را در خانه اش معیّن حضرت زهرا )علیها السالم( قرار گرفته، و 

 :کرده است همان دری است که محاذی قبرآن حضرت است، و پس از نماز بگو

« رَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَأَفْرَغَ عَلی أَبْدانِهِمْ حُلَلَ یامَنْ خَلَقَ السَّماواتِ، وَماَلََها جُنُوداً مِنَ الْمُسَبِّحِینَ لَهُ مِنْ مَالئِکَتِهِ، وَالْمُمَجِّدِینَ لِقُدْ

وَجَعَلَهُمْ أَوْفَرَ أَجْناسِ خَلْقِهِ مَعْرِفَةً الْکَراماتِ، وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِضُرُوبِ اللُّغاتِ، وَاَلْبَسَهُمْ شِعارَ التَّقْوی، وَقَلَّدَهُمْ قَالئِدَ النُّهی، 

کانَةً وَخُشُوعاً، یا مَنْ فَضَّلَ رَتِهِ وَجَاللَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَأَکْمَلَهُمْ عِلْماً بِهِ،وَاَشَدَّهُمْ فَرَقاً،وأَدْوَمَهُمْ لَهُ طاعَةًوَخُضُوعاًوَاسْتِبِوَحْدانِیَّتِهِوَقُدْ

وَحْیِهِ وَسِفارَتِهِ وَعَهْدِهِ وَأَمانَتِهِ، وَإِنْزالِ کُتُبِهِ وَأَوامِرِهِ عَلی االَْمِینَ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّالمُ بِخَصائِصِهِ وَدَرَجاتِهِ وَمَنازِلِهِ، وَاخْتارَهُ لِ

د، وَعَلی جَمِیعِ مَالئِکَتِکَ وَسُکّانِ أَنْبِیائِهِ وَرُسُلِهِ، وَجَعَلَهُ واسِطَةً بَیْنَ نَفْسِهِ وَبَینَهُمْ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّ

ذِینَ ال یَغْشاهُمْ نَوْمُ الْعُیُونِ، ماواتِکَ، أَعْلَمِ خَلْقِکَ بِکَ، وَأَخْوَفِ خَلْقِکَ لَکَ، وَأَقْرَبِ خَلْقِکَ مِنْکَ، وَأَعْمَلِ خَلْقِکَ بِطاعَتِکَ، اَلَّسَ

نِینَ عَلی وَحْیِکَ، اَلْمُجْتَنَبِینَ االْفاتِ، وَالْمُوقِینَ السَّیِّئاتِ. اَللّهُمَّ وَال سَهْوُ الْعُقُولِ، وَال فَتْرَةُ االَْبْدانِ، اَلْمُکَرَّمِینَ بِجِوارِکَ، وَالْمُؤْتَمَ

وبِیِّینَ وَالرُّوحانِیِّینَ، وَزِدْ فِی وَاخْصُصِ الرُّوحَ االَْمِینَ، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ بأَضْعافِها مِنْکَ، وَعَلی مَالئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَطَبَقاتِ الکَرُّ

تَهُ عَلی أَلْسِنَةِ أَنْبِیائِکَ، مِنْ راتِبِهِ عِنْدَکَ، وَحُقُوقِهِ الَّتِی لَهُ عَلی أَهْلِ االَْرْضِ، بِما کانَ یَنْزِلُ بِهِ مِنْ شَرائِعِ دِینِکَ، وَما بَیَّنْمَ

قُدْوَةُ االَْنْبِیاءِ، وَهادِی االَْصْفِیاءِ وَسادِسُ أَصْحابِ الْکِساءِ. اَللّهُمَّ  مُحَلَّالتِکَ وَمُحَرَّماتِکَ. اَللّهُمَّ أَکْثِرْ صَلَواتِکَ عَلی جَبْرَئِیلَ، فَإِنَّهُ

یبُ أَی بَعِیدُ، أَسْأَلُکَ أَنْ اجْعَلْ وُقُوفِی فِی مَقامِهِ هذا سَبَباً لِنِزُولِ رَحْمَتِکَ عَلَیَّ، وَتَجاوُزِکَ عَنِّی، أَی جَوادُ أَی کَرِیمُ، أَی قَرِ

حْمَتِکَ، وَتُوَسِّعَ عَلَیَّ مِنْ لی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تُوَفِّقَنِی لِطاعَتِکَ، واَل تُزِیلَ عَنِّی نِعْمَتَکَ، وَاَن تَرْزُقَنِی الْجَنَّةَ بِرَتُصَلِّیَ عَ

یا رَبِّ دُعائِی، وَال تَقْطَعَ رَجائِی، بِمُحَمَّد وَآلِهِ فَضْلِکَ، وَتُغْنِیَنِی عَنْ شِرارِ خَلْقِکَ، وَتُلْهِمَنِی شُکْرَکَ وَذِکْرَکَ، وَال تُخَیِّبَ ». 

 :و سپس بگو

« تِ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، وَوَعْثاءِ السَّفَرِ وَأَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اهللُ لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْءٌ، أَنْ تَعْصِمَنِی مِنَ الْمَهالِکِ، وَأَنْ تُسَلِّمَنِی مِنْ آفا
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هُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ حَرَمِکَ الْمُنْقَلَبِ، وَأَنْ تَرُدَّنِی سالِماً إِلی وَطَنِی، بَعْدَ حَجّ مَقبُول وَسَعْی مَشْکُور وَعَمَل مُتَقَبَّل، وَال تَجْعَلْوَسُوءِ 

 .«وَحَرَمِ نَبِیِّکَ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ

نزد مقام جبرئیل )علیه السالم( بایست و بگو و از حضرت امام صادق )علیه السالم( روایت است که : 

« یَّ نِعْمَتَکَأَی جَوادُ أَی کَرِیمُ، أَی قَرِیبُ أَی بَعِیدُ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَأَهْلِ بَیتِهِ، وَأَنْ تَرُدَّ عَلَ ». 

 (زیارت وداع رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله

شوی غُسل کن، و برو نزد قبر پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( برو و عمل کن آنچه را قبالً انجام  هرگاه خواستی از مدینه خارج

 :می دادی، پس وداع کن آن حضرت را، و بگو

« جِئْتَ بِهِ وَدَلَلْتَ عَلَیهِ، اَللّهُمَّ ا اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اهللِ، أَسْتَودِعُکَ اهللَ وَأَسْتَرْعِیکَ وَأَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّالمَ،آمَنْتُ باهلِلِ وَبِم

اتِی عَلی ما شَهِدْتُ عَلَیْهِ فِی حَیاتِی، التَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی لِزِیارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ، فَاِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذلِکَ فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَم

حَمَّداًعَبْدُکَوَرَسُولُکَ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِأَشْهَدُأَنْ ال إِلهَ إاِلّأَنْتَ،وَأَنَّ مُ ». 

 :حضرت صادق )علیه السالم( در وداع قبر پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( به یونس بن یعقوب فرموده، بگو

 .«صَلَّی اهللُ عَلَیْکَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ، ال جَعَلَهُ اهللُ آخِرَ تَسْلِیمِی عَلَیْکَ»

ری آمده است: هرگاه خواستی از مدینه منوّره خارج شوی، پس از اتمام کلیّه اعمال غُسل کن، و پاک ترین در نقل دیگ

لباسهایت را بپوش، و به زیارت رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله(مُشَرَّف شو، و به همان زیاراتی که قبالً گفته شد زیارت کن، 

 :سپس در وداع آن حضرت بگو

« المُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السَّفِیرُ یا رَسُولَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْبَشِیرُ النَّذِیرُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السِّراجُ الْمُنِیرُ، اَلسَّ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ
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بِ الشّامِخَةِ وَاالَْرْحامِ الْمُطَهَّرَةِ، لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجاهِلِیَّةُ بَیْنَ اهللِ وَبَیْنَ خَلْقِهِ، أَشْهَدُ یا رَسُولَ اهللِ أَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فِی االَْصاْل

ةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ مُوقِنٌ بِجَمِیعِ ما أَتَیْتَ بِأَنْجاسِهَا، وَلَمْ تُلْبِسْکَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِیابِها، وَأَشْهَدُ یا رَسُولَ اهللِ أَنِّی مُؤْمِنٌ بِکَ وَبِاالَْئِمَّ

عَلی أَهْلِ الدُّنْیا. اَللّهُمَّ التَجْعَلْهُ آخِرَ بِهِ راض مُؤْمِنٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ االَْئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ أَعْالمِ الْهُدی، وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقی، وَالْحُجَّةِ 

إِنِّی أَشْهَدُ فِی مَماتِی عَلی ما أَشْهَدُ عَلَیْهِ فِی حَیاتِی، أَنَّکَ أَنْتَ اهللُ ال إِلهَ إِالّ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَةِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ السَّالمُ، وَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی فَ

عَلی خَلْقِکَ، کَ وَأَنْصارُکَ وَحُجَجُکَ أَنْتَ، وَحْدَکَ الشَرِیکَ لَکَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُولُکَ، وَأَنَّ االَْئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَوْلِیاؤُ

 صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ وَخُلَفاؤُکَ فِی عِبادِکَ وَأَعْالمُکَ فِی بِالدِکَ، وَخُزّانُ عِلْمِکَ، وَحَفَظَةُ سِرِّکَ، وَتَراجِمَةُ وَحْیِکَ. اَللّهُمَّ

ة تَحِیَّةً مِنِّی وَسَالماً، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اهللِ وَرَحْمَةُ اهللِ مُحَمَّد، وَبَلِّغْ رُوحَ نَبِیِّکَ مُحَمَّد وَآلِهِ، فِی ساعَتِی هذِهِ وَفِی کُلِّ ساعَ

 .«وَبَرَکاتُهُ، ال جَعَلَهُ اهللُ آخِرَ تَسْلِیمِی عَلَیْکَ

 :وبگو

« ، فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَماتِی عَلی ما أَشْهَدُ عَلَیْهِ فِی حَیاتِی، اَللّهُمَّ التَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ، فَاِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذلِکَ

مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ االَْئِمَّةِ الطّاهِرِینَ، الَّذِینَ  أَنْ ال إِلهَ إاِلّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُکَ وَرَسُولُکَ، وَأَنَّکَ قَدِاخْتَرْتَهُ مِنْ خَلْقِکَ، ثُمَّ اخْتَرْتَ

تُفَرِّقْ بَیْنَنا وَبَیْنَهُمْ فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِیرًا، فَاحْشُرْنا مَعَهُمْ، وَفِی زُمْرَتِهِمْ وَتَحْتَ لِوائِهِمْ، واَل 

 .«یاأَرْحَمَ الرّاحِمِینَ

 (زیارت حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم

ا )علیها السالم( نزد خداوند مقامی بس واال دارد، و در زیارت آن بانوی بزرگ و فداکار، پاداشی عظیم است. به حضرت زهر

، از حضرت فاطمه )علیها السالم(: که پدرم به من فرمود: هر کس بر تو صلوات «مصباح األنوار»نقل عالمه مجلسی در 
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از بهشت که باشم، او را به من ملحق سازدبفرستد، خداوند متعال او را بیامرزد، و در هر جای  . 

نوشته است: آنچه در فضیلت زیارت حضرت زهرا )علیها السالم( روایت شده، بیش از آن « تهذیب»مرحوم شیخ طوسی در 

 .است که به شمار آید

وآله(، بزرگ شد، و در حضرت فاطمه )علیها السالم( در سال های اوّل بعثت به دنیا آمد، و در دامان پیامبر )صلی اهلل علیه 

دوران سخت رسالت رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( به مراقبت و یاری پدر پرداخت. با علیّ بن ابی طالب )علیه السالم( 

روز( دار فانی دنیا را وِداع گفت 3۴روز )یا  7۴ازدواج کرد، و پس از رحلت پدر بزرگوارش، به فاصله  . 

ت. برخی مدفن او را در حرم پیامبر )بین قبر و منبر( می دانند، برخی گفته اند در خانه جای دقیق قبر آن حضرت، معلوم نیس

خودش )کنار مرقد پیامبر( دفن شده، بعضی هم مدفن او را در بقیع و در کنار قبر ائمّه )علیهم السالم( می دانند. آنچه بیشتر 

ول اللّه )صلی اهلل علیه وآله( است، و بهتر است که در نزد اصحاب ما مطرح است، زیارت آن حضرت در روضه و کنار قبر رس

 .هر سه مکان، آن حضرت را زیارت کنی

 (زیارت اوّل حضرت فاطمه )علیها السالم

وقتی در هر یک از این مواضع ایستادی، خطاب به آن معصومه مطهّره و پاره تن پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( کرده، و 

 :بگو

« لِیلِ مُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْکِ یابِنْتَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ نَبِیِّاهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّالاَلسَّالمُ عَلَ

سَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ صَفِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ أَمِینِ اهللِ، اَل

یْکِ یا سَیِّدَةَ نِساءِ الْعالَمِینَ، مِنَ االَْوَّلِینَ بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیاءِ اهللِ وَرُسُلِهِ وَماَلئِکَتِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَ
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وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبابِ  اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ وَلِیِّ اهللِ وَخَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ الْحَسَنِ«. »االْخِرِینَوَ

المُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفاضِلَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ، اَلسَّ

ا الْمُحَدَّثَةُ الْعَلِیْمَةُ، اَلسَّالمُ ةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَالزَّکِیَّةُ،اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْحَوْراءُ االِْنْسِیَّةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّةُ النَّقِیَّ

، صَلَّی اهللُ عَلَیْکِ وَعَلی رُوحِکِ «رَکاتُهُعَلَیْکِ أَیَّتُهَاالْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا فاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اهللِ، وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَ

دْ جَفا عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّکِ، وَأَنَّ مَنْ سَرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَمَنْ جَفاکِ فَقَوَبَدَنِکِ، أَشْهَدُ أَنَّکِ مَضَیْتِ 

اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَمَنْ  رَسُولَ اهللِ، وَمَنْ آذاکِ فَقَدْ آذی رَسُولَ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَمَنْ وَصَلَکِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ

ضَلُ ساَلمِ اهللِ وَأَفْضَلُ صَلَواتِهِ، اُشْهِدُ قَطَعَکِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اهللِ، الَِنَّکِ بَضْعَةٌ مِنْهُ، وَرُوحُهُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ، کَما قالَ عَلَیْهِ أَفْ

 رَضِیتِ عَنْهُ، ساخِطٌ عَمَّنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ، مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّاْتِ مِنْهُ، مُوال لِمَنْ والَیْتِ، مُعاد لِمَنْ اهللَ وَرَسُولَهُ أَنِّی راض عَمَّنْ

 .«عادَیْتِ، مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ، مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ، وَکَفی بِاهللِ شَهِیداً وَحَسِیباً وَجازِیاً وَمُثِیباً

مَعِینَ، وَصَلِّ اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلی عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاهللِ خاتَمِ النَّبِیِّینَ، وَخَیْرِالْخَالئِقِ أَجْ»ی گویی: سپس م

یِّینَ، وَصَلِّ عَلی فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّد سَیِّدَةِ نِساءِ عَلیوَصِیِّهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِب أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، وَاِمامِ الْمُسْلِمِینَ، وَخَیْرِ الْوَصِ

یِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، وَصَلِّ عَلی الْعالَمِینَ، وَصَلِّ عَلی سَیِّدَیْ شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اَلْحَسَنِ والْحُسَیْنِ، وَصَلِّ عَلی زَیْنِ الْعابِدِینَ عَلِ

نِ جَعْفَر، مِ النَّبِیِّینَ، وَصَلِّ عَلَی الصّادِقِ عَنِ اهللِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، وَصَلِّ عَلی کاظِمِ الْغَیْظِ فِی اهللِ مُوسَی بْمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ باقِرِ عِلْ

یِّ بْنِ مُحَمَّد، وَصَلِّ عَلَی الزَّکِیِّ وَصَلِّ عَلَی الرِّضا عَلِیِّ بْنِ مُوسی، وَصَلِّ عَلَی التَّقِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیّ، وَصَلِّ عَلَی النَّقِیِّ عَلِ

تْ بِهِ الْجَوْرَ، وَ زَیِّنْ بِطَوْلِ بَقائِهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ، وَصَلِّ عَلَی الْحُجَّةِ الْقائِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ.اَللّهُمَّ أَحْیِ بِهِ الْعَدْلَ، وَأَمِ

شْیاعِهِ، نَّةَ نَبِیِّکَ، حَتّی ال یَسْتَخْفِیَ بِشَیْء مِنَ الْحَقِّ مَخافَةَ أَحَد مِنَ الْخَلْقِ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَعْوانِهِ وَ أَاالَْرْضَ، وَأَظْهِرْ بِهِ دِینَکَ وَسُ

اَلَّذِینَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ وَالْمَقْبُولِینَ فِی زُمْرَةِ أَوْلِیائِهِ، یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَأَهْلِ بَیْتِهِ، 
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 ،«تَطْهِیراً

سپس دو رکعت نماز بگزار در مسجد پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(، و ثواب آن را به روح منوّر حضرت زهرا )علیها السالم( 

 :هدیه کن، آنگاه این دعا را بخوان

« سِواکَ،  نَبِیِّنا مُحَمَّد، وَبِأَهْلِ بَیْتِهِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ، وَأَسْأَلُکَ بِحَقِّکَ الْعَظِیمِ الَّذِی ال یَعْلَمُ کُنْهَهُاَللّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِ

سْأَلُکَ بِاسْمِکَ االَْعْظَمِ الَّذِی أَمَرْتَ وَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ عِنْدَکَ عَظِیمٌ، وَبِأَسْمائِکَ الْحُسْنَی الَّتِی أَمَرْتَنِی أَنْ أَدْعُوَکَ بِها، وأَ

، فَکانَتْ بَرْداً، "کُونِی بَرْداً وَسَالماً عَلی إِبْراهِیمَ  "بِهِ إِبْراهِیمَ، أَنْ یَدْعُوَ بِهِ الطَّیْرَ فَأَجابَتْهُ، وَبِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی قُلْتَ لِلنّارِ 

وْجِبُهُ، وأَتَوَسَّلُ أَشْرَفِها وَأَعْظَمِها لَدَیْکَ، وَأَسْرَعِها إِجابةً وَأَنْجَحِها طَلِبَةً، وَبِما أَنْتَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ وَمُسْتَوَبِأَحَبِّ االَْسْماءِ إِلَیْکَ وَ

نْزَلْتَها عَلی أَنْبِیائِکَ وَرُسُلِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ، مِنَ إِلَیْکَ وَأَرْغَبُ إِلَیْکَ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ، وأُلِحُّ عَلَیْکَ، وَأَسْأَلُکَ بِکُتُبِکَ الَّتِی أَ

ئِکَ الْعُظْمی، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ التَّوْریةِ وَاالِْنْجِیلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، فَاِنَّ فِیهَا اسْمَکَ االَْعْظَمَ، وَبِما فِیها مِنْ أَسْما

ی عِلِّیینَ، وَتَأْذَنَ لِی فِی هذَا نْ تُفَرِّجَ عَنْ آلِ مُحَمَّد وَشِیعَتِهِمْ وَمُحِبِّیهِمْ وَعَنِّی، وَتَفْتَحَ أَبْوابَ السَّماءِ لِدُعائِی، وَتَرْفَعَهُ فِمُحَمَّد، وأَ

ةِ، یا مَنْ ال یَعْلَمُ أَحَدٌ کَیْفَ هُوَ وَقُدْرَتَهُ إاِلّ هُوَ، یا مَنْ سَدَّ الیَوْمِ وَفِی هذِهِ السّاعَةِ بِفَرَجِی وَإِعْطاءِ أَمَلِی وَسُؤْلِی فِی الدُّنْیاوَاالْخِرَ

االِْسْمِ الَّذِی تُقْضی بِهِ حاجَةُ مَنْ الْهَواءَ بِالسَّماءِ، وَکَبَسَ االَْرْضَ عَلَی الْماءِ، وَاخْتارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ االَْسْماءِ، یا مَنْ سَمّی نَفْسَهُ بِ

قْضِیَ لِی حَوائِجِی، وَتُسْمِعَ وهُ، أَسْأَلُکَ بِحَقِّ ذلِکَ االِْسْمِ، فَال شَفِیعَ أَقْوی لِی مِنْهُ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وأَنْ تَیَدْعُ

بْنِ عَلِیّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، وَمُوسَی بْنِ جَعْفَر وَعَلِیِّ بْنِ  بِمُحَمَّد وَعَلِیّ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ، وَعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، وَمُحَمَّدِ

 وَسَالمُکَ وَرَحْمَتُکَ وَبَرَکاتُکَ مُوسی، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّد، والْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ والْحُجَّةِ المُنْتَظَرِ الِِذْنِکَ، صَلَواتُکَ

ی لِیَشْفَعُوا لِی إِلَیْکَ، وَتُشَفِّعَهُمْ فِیَّ، واَل تَرُدَّنِی خائِباً، بِحَقِّ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَعَلَیْهِمْ صَوْتِ ». 

 .سپس حاجاتت را بخواه که إن شاء اللّه برآورده می شود
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 زیارت دوّم حضرت فاطمه زهرا علیها السالم

« ی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ، فَوَجَدَکِ لِما امْتَحَنَکِ صابِرَةً، وَ زَعَمْنا أنّا لَکِ أَوْلِیاءُ اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یامُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ الَّذِ

أَلُکِ إِنْ کُنّا صَدَّقْناکِ  السَّالمُ، فَاِنّا نَسْوَمُصَدِّقُونَ وَ صابِرُونَ، وَلِکُلِّ ما أَتانا بِهِ أَبُوکِ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَأَتانا بِهِ وَصِیُّهُ عَلَیْهِ

 .«إِالّ أَلْحَقْتِنا بِتَصْدِیقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنا بِأَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوِالیَتِکِ

 :آنگاه می گویی

« یا بِنْتَ حَبِیبِ اهللِ،اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ 

یْکِ أَیَّتُهَا الْمُحَدِّ ثَةِ الْعَلِیْمَةِ، اُشْهِدُ اهللَ خَلِیلِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ أَمِینِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَ

وال لِمَنْ والَیْتِ، مُعاد مَالئِکَتَهُ أَنِّی راض عَمَّنْ رَضِیتِ عَنْهُ، ساخِطٌ عَلی مَنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ، مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ، مُوَرَسُولَهُ وَ

باً وَجازِیاً وَمُثِیباًلِمَنْ عادَیْتِ، مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ، مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ، وَکَفی بِاهللِ شَهِیداً وَحَسِی ». 

 .پس دو رکعت نماز زیارت بگزار، به همان ترتیبی که در زیارت اوّل آن حضرت ذکر کردیم

 زیارت ائمّه بقیع علیهم السالم

چون خواستی این بزرگواران را زیارت کنی آنچه در آداب زیارت ذکر شد )از غسل، طهارت، پوشیدن جامه های پاک و 

وی خوش و إذن دخول و امثال آن( اینجا نیز بجای آور، و در اذن دخول بگوپاکیزه، استعمال ب : 

«  قَدْرِکُمْ، وَالْمُعْتَرِفُ بَحَقِّکُمْ، جاءَکُمْ یا مَوالِیَّ یا أَبْناءَ رَسُولِ اهللِ، عَبْدُکُمْ وَابْنُ أَمَتِکُم، اَلذَّلِیلُ بَیْنَ اَیْدِیکُمْ، وَالْمُضْعَفُ فِی عُلُوِّ

الِیَّ، أَ أَدخُلُ یا أَوْلِیاءَ اهللِ، أَ یراً بِکُمْ، قاصِداً إِلی حَرَمِکُمْ، مُتَقَرِّباً إِلی مَقامِکُمْ، مُتَوَسِّالً إِلَی اهللِ تَعالی بِکُمْ، أَ أَدخُلُ یا مَومُسْتَجِ
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شْهَدِأَدخُلُ یا مَالئِکَةَ اهللِ الْمُحْدِقِینَ بِهذَا الْحَرَمِ، اَلْمُقِیمِینَ بِهذَا الْمَ ». 

 :و بعد از خضوع و خشوع و رقّت قلب داخل شو و پای راست را مقدّم دار، و بگو

« مَدِ، اَلْماجِدِ االَْحَدِ، اَلْمُتَفَضِّلِاهلَلُ أَکْبَرُ کَبِیراً، وَالْحَمْدُ لِلّهِ کَثِیراً، وَسُبْحانَ اهللِ بُکْرَةً وَاَصِیالً، وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْفَرْدِ الصَّ  

نْ زِیارَتِهِمْ مَمْنُوعاً، بَلْ تَطَوَّلَ وَمَنَحَمَنّانِ، اَلْمُتَطَوِّلِ الْحَنّانِ، اَلَّذِی مَنَّ بِطَوْلِهِ، وَسَهَّلَ زِیارَةَ سادَتِی بِإِحْسانِهِ، وَلَمْ یَجْعَلْنِی عَالْ ». 

 :پس نزدیک قبور مقدّسه ایشان برو، و رو به قبر آن بزرگواران بایست و بگو

« لِ الدُّنْیا، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا المُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّةَ الْهُدی، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ التَّقْوی، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الْحُجَّةُ عَلی أَهْاَلسَّ

لسَّالمُ عَلَیْکُمْ آلَ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ النَّجْوی، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ الْقُوّامُ فِی الْبَرِیَّةِ بِالْقِسْطِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ، اَ

هَدُ أَنَّکُمُ االَْئِمَّةُ الرّاشِدُونَ لَیْکُمْ فَعَفَوتُمْ، وَأَشْالْعُرْوَةُ الْوُثْقی، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِی ذاتِ اهللِ، وَکُذِّبْتُمْ وَأُسِیَ إِ

تُمْ فَلَمْ تُطاعُوا، وَأَنَّکُمْ دَعائِمُ الدِّینِ الْمُهْتَدُونَ، وَأَنَّ طاعَتَکُمْ مَفْرُوضَةٌ، وَأَنَّ قَوْلَکُمُ الصِّدْقُ، وَأَنَّکُمْ دَعَوْتُم فَلَمْ تُجابُوا، وَأَمَرْ

هِلِیَّةُ عَیْنِ اهللِ، یَنْسَخُکُمْ مِنْ أَصْالبِ کُلِّ مُطَهَّر، وَیَنْقُلُکُمْ فِی أَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ، لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجاوَأَرْکانُ االَْرْضِ، لَمْ تَزالُوا بِ

ینِ، فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوت اَذِنَ اهللُ أَنْ تُرْفَعَ الْجَهْالءُ، وَلَمْ تَشْرَکْ فِیکُمْ فِتَنُ االَْهْواءِ، طِبْتُمْ وَطابَ مَنْشَؤُکُمْ، مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنا دَیّانُ الدِّ

بَ خَلْقَنا بِما مَنَّ بِهِ عَلَیْنا مِنْوِالیَتِکُمْ، وَیُذْکَرَ فِیهَا سْمُهُ، وَجَعَلَ صَلَواتَنا عَلَیْکُمْ رَحْمَةً لَنا وَکَفّارَةً لِذُنُوبِنا، اِذِ اخْتارَکُمُ لَنا، وَطَیَّ

ا جَنی، وَرَجی بِمَقامِهِ سَمِّینَ بِعِلْمِکُمْ، مُعْتَرِفِینَ بِتَصْدِیقِنا إِیّاکُمْ، وَهذا مَقامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَأَ وَاسْتَکانَ وَأَقَرَّ بِموَکُنّاعِنْدَهُ مُ

دْ وَفَدْتُ إِلَیْکُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْکُمْ أَهْلُ الدُّنْیا، الْخَالصَ، وَأَنْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْکی مِنَ الرَّدی، فَکُونُوا لِی شُفَعاءَ، فَقَ

 وَاتَّخَذُوا آیاتِ اهللِ هُزُواً، وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها، یا مَنْ هُوَ قائِمٌ الیَسْهُو، وَدائِمٌ ال یَلْهُو، وَمُحِیطٌ

مَنْتَنِی عَلَیْهِ، إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبادُکَ وَجَحَدُوا مَعْرِفَتَهُ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ، وَمالُوا إِلی بِکُلِّ شَیْء، لَکَ الْمَنُّ بِما وَفَّقْتَنِی، وَعَرَّفْتَنِی بِما إِئْتَ

قامِی مَذْکُوراً تُ عِنْدَکَ فِی مَسِواهُ، فَکانَتِ الْمِنَّةُ لَکَ وَ مِنْکَ عَلَیَّ مَعَ أَقْوام خَصَصْتَهُمْ بِما خَصَصْتَنِی بِهِ، فَلَکَ الْحَمْدُ إِذْ کُنْ
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 .«مَکْتُوباً، فاَل تَحْرِمْنِی ما رَجَوْتُ، وَال تُخَیِّبْنِی فِیما دَعَوْتُ

 .پس دعا کن از برای خود هر چه خواهی

به تصریح اکثر بزرگان بهترین زیارت برای ائمّه بقیع همان زیارت جامعه کبیره است که در ادعیه و زیارات مشترکه ذکر شد 

عالی و بیان اوصاف و مناقب اهل بیت )علیهم السالم( استو دارای مفاهیم  . 

 زیارت دیگر ائمه بقیع علیهم السالم

گوید: این زیارت را به قصد ائمه بقیع بخوان« بحار األنوار»عالمه مجلسی )رحمه اهلل( در  : 

« الصِّدِّیقِینَ، وَأُمَراءَ الصّالِحِینَ، وَقادَةَ الْمُحْسِنِینَ، وَأَعْالمَ الْمُهْتَدِینَ،  اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِینَ، وَسادَةَ الْمُتَّقِینَ، وَکُبَراءَ

یمانِ، وَمَعادِنَ وَشُرَکاءَ الْفُرْقانِ، وَمَناهِجَ االِْوَأَنْوارَ الْعارِفِینَ، وَوَرَثَةَ االَْنْبِیاءِ، وَصَفْوَةَ االَْصْفِیاءِ، وَخِیَرَةَ االَْتْقِیاءِ، وَعِبادَ الرَّحْمانِ، 

عَلی بَرِیَّتِهِ، وَاالَْعْالمُ الَّتِی فَطَرَها الِِرْشادِ  الْحَقائِقِ، وَشُفَعاءَ الْخَالئِقِ، وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ أَبْوابُ نِعَمِ اهللِ الَّتِی فَتَحَها

حَمَلَةُ وَهْذِیبِ شَرِیعَتِهِ، وَإنَّکُمْ مَفاتِیحُ رَحْمَتِهِ، وَمَقالِیدُ مَغْفِرَتِهِ، وَسَحائِبُ رِضْوانِهِ، وَمَفاتِیحُ جِنانِهِ، خَلِیقَتِهِ، وَالْمَوازِینُ الَّتِی نَصَبَها لِتَ

بُوَّةِ، وَوَدائِعُ الرِّسالَةِ، وَفِی بَیْتِکُمْ نَزَلَ الْقُرآنُ، فُرْقانِهِ، وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ، وَحَفَظَةُ سِرِّهِ، وَمَهْبِطُ وَحْیِهِ، وَمَعادِنُ أَمْرِهِ وَنَهْیِهِ، وَأَماناتُ النُّ

راهِیمَ عَلَیْهِ السَّالمُ الَّذِینَ ارْتَضاکُمُ اهللُ وَمِنْ دارِکُمْ ظَهَرَ االِْسْالمُ وَاالِْیمانُ، وَإِلَیْکُمْ مُخْتَلَفُ رُسُلِ اهللِ وَالْمَالئِکَةِ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ إِبْ

 الرِّجْسِ، وَفَضَّلَکُمْ بِالنَّوْعِ جَلَّ لِالِْمامَةِ، وَاجْتَباکُمْ لِلْخاِلفَةِ، وَعَصَمَکُمْ مِنَ الذُّنُوبِ، وَبَرَأَکُمْ مِنَ الْعُیُوبِ، وَطَهَّرَکُمْ مِنَعَزَّوَ

 وَالْجِنْسِ،

الْحِلْمِ وَالنُّهی، وَالسَّکِینَةِ وَالْوَقارِ، وَالْخَشْیَةِ وَاالِْسْتِغْفارِ، وَالْحِکْمَةِ وَاالْثارِ، وَاصْطَفاکُمْ عَلَی العالَمِینَ بِالنُّورِ وَالْهُدی، وَالْعِلْمِ وَالتُّقی وَ

یرَةِ، وَاالَْنْسابِ ، وَاالَْحْسابِ الْکَبِوَالتَّقْوی وَالْعَفافِ، وَالرِّضا وَالْکَفافِ، وَالْقُلُوبِ الزّاکِیَةِ، وَالنُّفُوسِ الْعالِیَةِ، وَاالَْشْخاصِ الْمُنِیرَةِ
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 الطّاهِرَةِ، وَاالَْنْوارِ الْباهِرَةِ لْمَوْصُولَةِ، وَاالَْحْکامِ الْمَقْرُونَةِ، وَأَکْرَمَکُمْ بِاالْیاتِ، وَأَیَّدَکُمْ

الصّادِقَةِ، وَاالَْمْثالِ النّاطِقَةِ، وَالْمَواعِظِ الشّافِیَةِ، وَالْحِکَمِ بِالْبَیِّناتِ، وَأَعَزَّکُمْ بِالْحُجَجِ الْبالِغَةِ، وَاالَْدِلَّةِ الْواضِحَةِ، وَخَصَّکُمْ بِاالَْقْوالِ 

 عِلْمَ الْمَنایا وَالْبَالیا، وَمَکْنُونَ الْخَفایا،الْبالِغَةِ، وَوَرِثَکُمْ عِلْمَ الْکِتابِ، وَمَنَحَکُمْ فَصْلَ الْخِطابِ، وَأَرْشَدَکُمْ لِطُرُقِ الصَّوابِ، وَأَوْدَعَکُمْ 

نْسَأَةِ الْکَلِیمِ، وَسابِغَةِ داوُدَ، وَخاتَمِ الْمُلْکِ، وَمَعالِمَ التَّنْزِیلِ، وَمَفاصِلَ التَّأْوِیلِ، وَمَوارِیثَ االَْنْبِیاءِ، کَتابُوتِ الْحِکْمَةِ، وَشِعارِ الْخَلِیلِ، وَمِ

االِْرْثِ الْقَدِیمِ، وَضَرَبَ لَکُمْ فِی الْقُرْآنِ أَمْثاالً، وَامْتَحَنَکُمْ بَلْویً، وَأَحَلَّکُمْ وَفَضْلِ الْمُصْطَفی، وَسَیْفِ الْمُرْتَضی، وَالْجَفْرِ الْعَظِیمِ، وَ

الْعِبادُالْمُکْرَمُونَ،  مِنْهاوَمابَطَنَ،فَأَنْتُمُ مَحَلَّ نَهْرِ طالُوتَ، وَحَرَّمَ عَلَیْکُمُ الصَّدَقَةَ، وَأَحَلَّ لَکُمُ الْخُمْسَ، وَنَزَّهَکُمْ عَنِ الْخَبائِثِ ماظَهَرَ

لْعُلَماءُ الصّادِقُونَ، وَالْحُکَماءُ الرّاسِخُونَ وَالْخُلَفاءُ الرّاشِدُونَ،وَاالَْوْصِیاءُالْمُصْطَفَوْنَ،وَاالَْئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ، وَاالَْوْلِیاءِ الْمَرْضِیُّونَ وَا

 بَلْویالْفُضَالءُ، وَالسّادَةُ االَْتْقِیاءُ، اَالْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَالالّبِسُونَ شِعارَ الْ الْمُبَیِّنُونَ، وَالْبُشَراءُ النُّذَراءُ الشُّرَفاءُ

دَکُمُ الْحَقُّ، وَرَبّاکُمُ الصِّدْقُ، وَغَذّاکُمُ وَرِداءَ التَّقْوی، وَالْمُتَسَرْبِلُونَ نُورَ الْهُدی، وَالصّابِرُونَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، وَلَ

هِ، وَالْهُداةُ إِلی خَلِیقَتِهِ، وَاالَْعْالمُ فِی الْیَقینُ، وَنَطَقَ بِفَضْلِکُمُ الدِّینَ، وَأَشْهَدُ أَنَّکُمُ السَّبِیلُ إِلَی اهللِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالطُّرُقُ إِلی ثَوابِ

سُبُلِ الْهُدی، وَمَفْزَعُ الْعِبادِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ، وَأَوْتادُهُ فِی أَرْضِهِ، وَخُزّانُهُ عَلی عِلْمِهِ، وَأَنْصارُ کَلِمَةِ التَّقْوی، وَمَعالِمُ  بَرِیَّتِهِ، وَالسُّفَراءُ

 اِذَا اخْتَلَفُوا، وَ الدّالُّونَ عَلَی الْحَقِّ إِذا

کُمْ یمانُ، وَإِنَّیُهْتَدی، وَبِأَقْوالِکُمْ وَأَفْعالِکُمْ یُقْتَدی، وَبِفَضْلِکُمْ نَطَقَ الْقُرْآنُ، وَبِوِالیَتِکُمْ کَمُلَ الدِّینُ وَاالِْ تَنازَعُوا، وَالنُّجُومُ الَّتِی بِکُمْ

الْغُیُوبِ وَمَقادِیرَ الْخُطُوبِ، وَأَوْفَدَ إِلَیْکُمْ تَأْیِیدَ  عَلی مِنْهاجِ الْحَقِّ، وَمَنْ خالَفَکُمْ عَلی مِنْهاجِ الْباطِلِ، وَأَنَّ اهللَ أَوْدَعَ قُلُوبَکُمْ أَسْرارَ

 یَنْعَتُکُمْ إِالَّ الْمَالئِکَةُ، واَل یَصِفُکُمْ إِالَّ السَّکِینَةِ وَطُمَأْنِینَةَ الْوَقارِ، وَجَعَلَ أَبْصارَکُمْ مَأْلِفاً لِلْقُدْرَةِ، وَأَرْواحَکُمْ مَعادِنَ لِلْقُدْسِ، فَال

دِهِ، وَدَعائِمُ تَحْمِیدِهِ، وَدُعاتُهُ إِلی دِینِهِ، سُلُ، أَنْتُمْ اُمَناءُ اهللِ وَأَحِبّاؤُهُ، وَعِبادُهُ لِلْقُدْسِ وَأَصْفِیاؤُهُ، وَأَنْصارُ تَوْحِیدِهِ، وَأَرْکانُ تَمْجِیالرُّ

ی، وَاُشْهِدُ مَالئِکَتَهُ وَأَنْبِیاءَهُ وَرُسُلَهُ، وَاُشْهِدُکُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بِکُمْ، مُقِرٌّ بِفَضْلِکُمْ، وَحَرَسَةُ خَالئِقِهِ، وَحَفَظَةُ شَرائِعِهِ، وَأَنَا اُشْهِدُ اهللَ خالِقِ
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نْ أَعْدائِکُمْ، عالِمٌ بِأَنَّ اهللَ جَلَّ بِالْبَراءَةِ مِمُعْتَقِدٌ الِِمامَتِکُمْ، مُؤْمِنٌ بِعِصْمَتِکُمْ، خاضِعٌ لِواِلیَتِکُمْ، مُتَقَرِّبٌ إِلَی اهللِ سُبْحانَهُ بِحُبِّکُمْ، وَ

 جَاللُهُ قَدْ

ةَ الْحَقِّ، الَّتِی مَنْ قَدَّمَها طَهَّرَکُمْ مِنَ الْفَواحِشِ ماظَهَرَ مِنْهاوَمابَطَنَ،وَمِنْ کُلِّ رَیْبَة وَ رَجاسَة وَدَنائَة وَنَجاسَة، وَأَعْطاکُمْ رایَ

وَفَرَضَ طاعَتَکُمْ وَمَوَدَّتَکُمْ عَلی کُلِّ أَسْوَدَ وَأَبْیَضَ مِنْ عِبادِهِ، فَصَلَواتُ اهللِ عَلی أَرْواحِکُمْ  ضَلَّ، َمَنْ تَخَلَّفَ عَنْها ذَلَّ،

 .«وَأَجْسادِکُمْ

 :آنگاه بگو

« الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَیْنِ الْعابِدِینَ،  اَلسَّالمُ عَلی أَبِی مُحَمَّد الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ، سَیِّدِ شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اَلسَّالمُ عَلی أَبِی

حَمَّد الصّادِقِ االَْمِینِ، وَرَحْمَةُ اهللِ اَلسَّالمُ عَلی أَبِی جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ باقِرِ عِلْمِ الدِّینِ، اَلسَّالمُ عَلی أَبِی عَبْدِاهللِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

رِثَکُمْ عِلْمَ مْ وَأُمّی، لَقَدْ رُضِعْتُمْ ثَدْیَ االِْیمانِ، وَرُبِّیتُمْ فِی حِجْرِ االِْسْالمِ، وَاصْطَفَاکُمُ اهللُ عَلَی النّاسِ، وَوَوَبَرَکاتُهُ، بِأَبِی أَنْتُ

حِکْمَةِ، وَاَلْزَمَکُمْ بِحِفْظِ الشَّرِیعَةِ، وَفَرَضَ الْکِتابِ، وَعَلَّمَکُمْ فَصْلَ الْخِطابِ، وَأَجْری فِیکُمْ مَوارِیثَ النُّبُوَّةِ، وَفَجَّرَ بِکُمْ یَنابِیعَ الْ

الرَّضِیِّ الْهادِی الْمَرْضِیِّ، عَلَمِ الدِّینِ  طاعَتَکُمْ وَمَوَدَّتَکُمْ عَلَی النّاسِ، اَلسَّالمُ عَلَی الْحَسَنِ ابْنِ عَلِیّ، خَلیفَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، االِْمامِ

ئِکَ وَأَصْفِیائِکَ وَ ، اَلْعامِلِ بِالْحَقِّ وَالْقائِمِ بِالْقِسْطِ، أَفْضَلَ وَأَطْیَبَ وَاَزْکی، وَأَنْمی ما صَلَّیْتَ عَلی أَحَد مِنْ أَوْلِیاوَإِمامِ الْمُتَّقِینَ

ةَ، وَدَفَعَ عَنِ االِْسْالمِ الْبَلِیَّةَ، فَلَمّا خافَ عَلَی أَحِبّائِکَ، صَالةً تُبَیِّضُ بِها وَجْهَهُ، وَتُطَیِّبُ بِها رُوحَهُ، فَقَدْ لَزِمَ عَنْ آبائِهِ الْوَصِیَّ

هِ اللّهُمَّ جَزاءَ الْعارِفِینَ، وَصَلِّ عَلَیْهِ فِی الْمُؤْمِنِینَ الْفِتَنَ رَکَنَ إِلَی الَّذِی إِلَیْهِ رَکَنَ، وَکانَ بِما أَتاهُ اهللُ عالِماً، وَبِدِینِهِ قائِماً، فَأَجْزِ

هُمَّ صَلِّ عَلَی االِْمامِ الْوَصِیِّ، وَاالْخِرِینَ، وَبَلِّغْهُ مِنَّا السَّالمَ، وَارْدُدْ عَلَیْنا مِنْهُ السَّالمَ، بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّ االَْوَّلِینَ

دِینَ، اِمامِ الْمُؤْمِنِینَ، وَوارِثِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ، اَللّهُمَّ اخْصُصْهُ بِما خَصَصْتَ وَالسَّیِّدِ الرَّضِیِّ، وَالْعابِدِ االَْمِینِ، عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَیْنِ الْعابِ

ی صَحَ لَکَ فِی طاعَتِهِ، وَسارَعَ فِبِهِ أَوْلِیاءَکَ مِنْ شَرائِفِ رِضْوانِکَ، وَکَرائِمِ تَحِیّاتِکَ، وَنَوامِی بَرَکاتِکَ، فَلَقَدْ بَلَّغَ فِی عِبادِهِ، وَنَ
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فِی وِالیَتِهِ، حَتَّی انْقَضَتْ  رِضاکَ، وَسَلَکَ بِاالُْمَّةِ طَرِیقَ هُداکَ، وَقَضی ما کانَ عَلَیْهِ مِنْ حَقِّکَ فِی دَوْلَتِهِ، وَأَدّی ما وَجَبَ عَلَیْهِ

السَّالمَ، وَارْدُدْ مِنْهُ عَلَیْنا السَّالمَ، وَالسَّالمُ عَلَیهِ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ. أَیّامُهُ، وَ کانَ بِشِیعَتِهِ رَؤُوفاً، وَبِرَعِیَّتِهِ رَحِیماً. اَللّهُمَّ بَلِّغْهُ مِنَّا 

عَلی وَلِیِّکَ، الصّادِعِ  فَر الْباقِرِ. اَللّهُمَّ صَلِّاَللّهُمَّ وَصَلِّ عَلَی الْوَصِیِّ الْباقِرِ، وَاالِْمامِ الطّاهِرِ، وَالْعَلَمِ الظّاهِرِ، مُحَمَّدِ بْنِ عِلِیّ، أَبِی جَعْ

کانَ عَلَیْهِ، وَأَدَّی االَْمانَةَ الَّتِی صارَتْ إِلَیْهِ، بِالْحَقِّ، وَالنّاطِقِ بِالصِّدْقِ، الَّذِی بَقَرَالْعِلْمَ بَقْراً وَبَیَّنَهُ سِرّاً وَجَهْراً، وَقَضی بِالْحَقِّ الَّذِی 

هِ کَ. اَللّهُمَّ فَکَما جَعَلْتَهُ نُوراً یَسْتَضِیُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَفَضْالً یَقْتَدِی بِهِ الْمُتَّقُونَ، فَصَلِّ عَلَیْوَأَمَرَ بِطاعَتِکَ، وَ نَهی عَنْ مَعْصِیَتِ

ولِهِ، وَأَبْلِغْهُ مِنَّا السَّالمَ، وَارْدُدْ عَلَیْنا مُوَعَلی آبائِهِ الطّاهِرِینَ، وَأَبْنائِهِ الْمَعْصُومِینَ، أَفْضَلَ الصَّالةِ وَأَجْزَلَها، وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ وَغایَةَ مَأْ

وْصِیاءِ، وَوارِثِ عِلْمِ االَْنْبِیاءِ، عَلَمِ مِنْهُ السَّالمَ، وَالسَّالمُ عَلَیْهِ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ. اَللّهُمَّ وَصَلِّ عَلَی االِْمامِ الْهادِی، وَصِیِّ االَْ

بَدَکَ مُخْلِصاً وَأَطاعَکَ بِالْحَقِّ الْیَقِینِ، وَأَبِی الْمَساکِینِ، جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد الصّادِقِ االَْمِینِ. اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ کَما عَالدِّینِ، وَالنّاطِقِ 

ینَ، وأَفْضَلَ ثَوابِ الصّالِحِینَ، وَخُصَّهُ مِنّا بِالسَّالمِ، مُخْلِصاً مُجْتَهِداً، وَاجْزِهِ عَنْ إِحْیاءِ سُنَّتِکَ وَاِقامَةِ فَرائِضِکَ خَیْرَ جَزاءِ الْمُتَّقِ

 .«وَارْدُدْ عَلَیْنا مِنْهُ السَّالمَ، وَالسَّالمُ عَلَیْهِ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 (زیارت امام حسن مجتبی )علیه السالم

« مُ عَلَیْکَ یَاابْنَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمِینَ، اَلسَّال

 مُ عَلَیْکَ یا نُورَا حُجَّةَ اهللِ، اَلسَّالعَلَیْکَ یا حَبِیبَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صَفْوَةَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَمِینَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ ی

هللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السَّیِّدُ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صِراطَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بَیانَ حُکْمِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ناصِرَ دِینِ ا

یُّهَا لسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْقائِمُ االَْمِینُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعالِمُ بِالتَّأْوِیلِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَالزَّکِیُّ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْبَرُُّ الْوَفِیُّ، اَ

 الْهادِی الْمَهْدِیُّ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الطّاهِرُ الزَّکِیُّ، اَلسَّالمُ
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یا أَبا مُحَمَّد ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْحَقُّ الْحَقِیقُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ عَلَیْکَ أَیُهَا التَّقِیُّ النَّقِیُّ

 .«الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکاتُهُ

 (زیارت امام زین العابدین )علیه السالم

« مُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ یا زَیْنَ الْعابِدِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا زَیْنَ الْمُتَهَجِّدِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا اِمامَ الْمُتَّقِینَ، اَلسَّال اَلسَّالمُ عَلَیْکَ

صِیَّ الْوَصِیِّینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خازِنَ وَصایَا الْمُسْلِمِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا قُرَّةَ عَیْنِ النّاظِرِینَ الْعارِفِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا وَ

لَیْکَ یا سِراجَ الْمُرْتاضِینَ، اَلسَّالمُ الْمُرْسَلِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ضَوْءَ الْمُسْتَوْحِشِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا نُورَ الْمُجْتَهِدِینَ، اَلسَّالمُ عَ

لْمِ، ا سَکِینَةَ الْحِتَعَبِّدِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مِصْباحَ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَفِینَةَ الْعِلْمِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یعَلَیْکَ یا ذَخِیرَةَ الْمُ

ا بَحْرَ النَّدی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بَدْرَ الدُّجی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مِیزانَ الْقِصاصِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَفِینَةَ الْخاَلصِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ ی

رَئِیسَ الْبَکّائِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ امِصْباحَ  اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا االَْوّاهُ الْحَلِیمُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصّابِرُ الْحَکِیمُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا

هِ وَابْنُ اُمَنائِهِ، وَأَنَّکَ المُ عَلَیْکَ یا مَواْلیَ یا أَبا مُحَمَّد، أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اهللِ وَابْنُ حُجَّتِهِ وَأَبُو حُجَجِهِ، وَابْنُ أَمِینِالْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّ

وْلِیاءَهُ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ عَبَدْتَ اهللَ حَقَّ عِبادَتِهِ، وَاتَّقَیْتَهُ ناصَحْتَ فِی عِبادَةِ رَبِّکَ، وَسارَعْتَ فِی مَرْضاتِهِ، وَخَیَّبْتَ أَعْداءَهُ، وَسَرَرْتَ أَ

 التَّحِیَّةِ، وَالسَّالمُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اهللِحَقَّ تُقاتِهِ، وَأَطَعْتَهُ حَقَّ طاعَتِهِ، حَتّی اَتیکَ الْیَقِینُ، فَعَلَیْکَ یا مَواْلیَ یَاابْنَ رَسُولِ اهللِ أَفْضَلَ 

 .«وَبَرَکاتُهُ

 (زیارت امام محمّد باقر )علیه السالم
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« لَیْکَ أَیُّهَا الْمُبَیِّنُ لِحُکْمِ اهللِ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْباقِرُ بِعِلْمِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْفاحِصُ عَنْ دِینِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَ

 ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الدَّلِیلُقائِمُ بِقِسْطِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النّاصِحُ لِعِبادِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الدّاعِی إِلَی اهللِعَلَیْکَ أَیُّهَا الْ

یُّهَا الْفَضْلُ الْمُبِینُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النُّورُ السّاطِعُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ عَلَی اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْحَبْلُ الْمَتِینُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَ

هَا النَّجْمُ االَْزْهَرُ، اَلسَّالمُ سْرَجُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّأَیُّهَا الْبَدْرُ الالّمِعُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْحَقُّ االَْبْلَجُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السِّراجُ االَْ

 عَلَیْکَ أَیُّهَا الْکَوْکَبُ االَْبْهَرُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ

اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا  هَا الزَّکِیُّ فِی الْحَسَبِ،أَیُّهَا الْمُنَزَّهُ عَنِ الْمُعْضَالتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمَعْصُومُ مِنَ الزَّالّتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّ

هِ أَجْمَعِینَ، أَشْهَدُ یا مَوْالیَ أَنَّکَ قَدْ الرَّفِیعُ فِی النَّسَبِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْقَصْرُ الْمَشِیدُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَ اهللِ عَلی خَلْقِ

قْراً، وَنَثَرْتَهُ نَثْراً، لَمْ تَأْخُذْکَ فِی اهللِ لَوْمَةُ الئِم، وَکُنْتَ لِدِینِ اهللِ مُکاتِماً، وَقَضَیْتَ ما کانَ صَدَعْتَ بِالْحَقِّ صَدْعاً، وَبَقَرْتَ الْعِلْمَ بَ

صِیَةِ اهللِ، حَتّی قَبَضَکَ اهللُ إِلی  مَعْعَلَیْکَ، وَأَخْرَجْتَ أَوْلِیاءَکَ مِنْ وِالیَةِ غَیْرِ اهللِ إِلی وِالیَةِ اهللِ، وَأَمَرْتَ بِطاعَةِ اهللِ، وَنَهَیْتَ عَنْ

وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ رِضْوانِهِ، وَذَهَبَ بِکَ إِلی دارِ کَرامَتِهِ، وَإِلی مَسَاکِنِ أَصْفِیائِهِ، وَمُجاوِرَةِ أَوْلِیائِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ ». 

 (زیارت امام صادق )علیه السالم

« لسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا ا االِْمامُ الصّادِقُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَصِیُّ النّاطِقُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْفائِقُ الرّائِقُ، اَاَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَ

احَ الظُّلُماتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا دافِعَ المُعْضَالتِ، اَلسَّالمُ السَّنامُ االَْعْظَمُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصِّراطُ االَْقْوَمُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مِصْب

الالتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا عَلَیْکَ یا مِفْتاحَ الْخَیْراتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَعْدِنَ الْبَرَکاتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صاحِبَ الْحُجَجِ وَالدَّ

حاتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ناصِرَ دِینِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ناشِرَ حُکْمِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا فاصِلَ صاحِبَ الْبَراهِینَ الْواضِ

نّاطِقِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ سانَ الالْخَطاباتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا کاشِفَ الْکُرُباتِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا عَمِیدَ الصّادِقِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا لِ
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نَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا هادِیَ یا خَلَفَ الْخائِفِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا زَعِیمَ الصّادِقِینَ الصّالِحِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَ الْمُسْلِمِی

 الْمُضِلِّینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَکَنَ الطّائِعِینَ،

لُ االَْعْلی، صَلَّی اهللُ عَلی دُ یا مَوْالیَ إِنَّکَ عَلَی الْهُدی، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقی، وَشَمْسُ الضُّحی، وَبَحْرُ الْمَدی، وَکَهْفُ الْوَری، وَالْمَثَأَشْهَ

هِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُرُوحِکَ وَبَدَنِکَ، والسَّالمُ عَلَیْکَ وَعَلَی الْعَبّاسِ عَمِّ رَسُولِ اهللِ، صَلَّی اهللُ عَلَیْ ». 

 (زیارت وداع ائمّه بقیع )علیهم السالم

 :مرحوم شیخ طوسی و سیّد بن طاوس گفته اند که چون خواستی ائمّه بقیع را وداع کنی، بگو

« مُ اهللَ وَأَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّالمَ، آمَنّا باِهللِ وَباِلرَّسُولِ وَبِما جِئْتُم بِهِ وَدَلَلْتُمْ اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّةَ الْهُدی وَرَحْمَةُ اللهِوَبَرَکاتُهُ، أَسْتَوْدِعُکُ

 .«عَلَیْهِ. اَللّهُمَّ فَاکتُبْنا مَعَ الشّاهِدِینَ

باشدپس دعا بسیارکن، و از خداوند بخواه که باردیگر زیارت ایشان را نصیب تو گرداند، و این آخرین زیارت تو ن . 

 (زیارت عبّاس بن عبدالمطّلب )علیهما السالم

عباس بن عبدالمطّلب، عموی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( مقامی واال دارد، و در راه اسالم فداکاری های بسیار کرده و 

این زیارت برای آن  از حامیان رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( بوده، که قبر او در قبرستان بقیع است. در مفتاح الجنّات

 :بزرگوار نقل شده است

« بَ السِّقایَةِ وَرَحْمَةُ اهللِ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یاعَبّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا عَمَّ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صاحِ

 .«وَبَرَکاتُهُ
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ن )علیهما السالمزیارت فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمؤمنی ) 

فاطمه بنت اسد، از زنان عالی مقام و مورد احترام خاصّ رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( بود، و فرزندی هم چون علیّ بن 

ابی طالب )علیه السالم(به دنیا آورد. قبر ایشان نزدیک قبور ائمّه بقیع است، لکن بعضی گفته اند قبر آن مخدّره نزدیک قبر 

دایه پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( می باشد. نزد قبر آن بانوی مجلّله می گویی حلیمه سعدیّه : 

« ی مُحَمَّد سَیِّدِ االَْوَّلِینَ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلی نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّد سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ، اَلسَّالمُ عَل

وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، اَلسَّالمُ عَلی  مَّد سَیِّدِ االْخِرِینَ، اَلسَّالمُ عَلی مَنْ بَعَثَهُ اهللُ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّعَلی مُحَ

الْمَرْضِیَّةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّةُ النَّقِیَّةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْکَرِیمَةُ فاطِمَةَ بِنْتِ اَسَد الْهاشِمِیَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ 

المُ عَلَیْکِ یا مَنْ ظَهَرَتْ شَفَقَتُها ینَ، اَلسَّالرَّضِیَّةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا کافِلَةَ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا والِدَةَ سَیِّدِ الْوَصِیِّ

کِ وَعَلی رُوحِکِ وَبَدَنِکِ الطّاهِرِ، عَلی رَسُولِ اهللِ خاتَمِ النَّبِیِّینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا مَنْ تَربِیَتُها لِوَلِیِّ اهللِ االَْمِینِ، اَلسَّالمُ عَلَیْ

غْتِ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّکِ أَحْسَنْتِ الْکَفالَةَ، وَأَدَّیْتِ االَْمانَةَ، وَاجْتَهَدْتِ فِی مَرْضاةِ اهللِ، وَبالَاَلسَّالمُ عَلَیْکِ وَعَلی وَلَدِکِ، وَرَحْمَةُ 

 کافِلَةً بِتَرْبِیَتِهِ، مُشْفِقَةً عَلی نَفْسِهِ، واقِفَةً عَلی فِی حِفْظِ رَسُولِ اهللِ، عارِفَةً بِحَقِّهِ، مُؤْمِنَةً بِصِدْقِهِ، مُعْتَرِفَةً بِنُبُوَّتِهِ، مُسْتَبْصِرَةً بِنِعْمَتِهِ،

رْضِیَّةً، طاهِرَةً زَکِیَّةً، تَقِیَّةً نَقِیَّةً، خِدْمَتِهِ، مُخْتارَةً رِضاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّکِ مَضَیْتِ عَلَی االِْیمانِ وَالتَّمَسُّکِ بِأَشْرَفِ االَْدْیانِ، راضِیَةً مَ

بِزِیارَتِها، وَثَبِّتْنِی عَلی   عَنْکِ وَأَرْضاکِ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَکِ وَمَأْواکِ، اَلَلّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَانْفَعْنِیفَرَضِیَ اهللُ

افَقَتَها، وَاحْشُرْنِی مَعَها وَمَعَ أَوْالدِهَا الطّاهِرِینَ، اَللّهُمَّ ال مَحَبَّتِها، واَل تَحرِمْنِی شَفاعَتَها وَشَفاعَةَ االَْئِمَّةِ مِن ذُرِّیَّتِها، وَارْزُقْنِی مُر

تَنِی فَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَتِها، وَأَدْخِلْنِی فِی تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَتِی إِیّاها، وَارْزُقْنِی الْعَوْدَ إِلَیْها أَبَداً ما أَبْقَیْتَنِی، وَإِذا تَوَفَّیْ
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یَّ وَلِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَآتِنا شَفاعَتِها، بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ بِحَقِّها عِندَکَ وَمَنزِلَتِها لَدَیْکَ، اِغْفِرلِی وَلِوالِدَ

النّارِ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی االْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا بِرَحْمَتِکَ عَذابَ ». 

 (زیارت دختران حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله

« امّ کلثوم»، «زینب»رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( غیر از فاطمه زهرا )علیها السالم( دختران دیگری هم به نام های 

داشته است که قبرشان در بقیع می باشد« رقیّه»و . 

اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ رَبِّ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ »امید ثواب، چنین می گویی: برای زیارت آنان، نزدیک قبورشان می ایستی و به

سَّالمُ مَعِینَ، وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ، اَلعَلَیْکَ یا صَفْوَةَ جَمِیعِ االَْنْبِیاءِ وَالْمُرْسَلِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنِ اخْتارَهُ اهللُ عَلَی الْخَلْقِ أَجْ

 فِی السَّماءِ، وَفَضَّلَهُ عَلی عَلی بَناتِ السَّیِّدِ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلی بَناتِ النَّبِیِّ الْمُجْتَبی، اَلسَّالمُ عَلی بَناتِ مَنِ اصْطَفیهُ اهللُ

سْلِ إِسْماعِیلَ، وَساُللَةِ إِبْراهِیمَ الْخَلِیلِ، اَلسَّالمُ عَلی بَناتِ النَّبِیِّ جَمِیعِ الْبَرِیَّةِ وَالْوَری، اَلسَّالمُ عَلی ذُرِّیَّةِ السَّیِّدِ الْجَلِیلِ، مِنْ نَ

اَلسَّالمُ عَلَی الشَّرِیفاتِ االَْحْسابِ،  الرَّسُولِ، اَلسَّالمُ عَلی اَخَواتِ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ الْبَتُولِ، اَلسَّالمُ عَلی زَیْنَبَ وَأُمِّ کُلْثُومَ وَرُقَیَّةَ،

الْمُطَّلِبِ وَعَبْدِمَناف وَهاشِم، وَرَحْمَةُ وَالطّاهِراتِ االَْنْسابِ، اَلسَّالمُ عَلی بَناتِ االْباءِ االَْعاظِمِ، وَسُاللَةِ االَْجْدادِ االَْکارِمِ االَْفاخِمِ، عَبْدِ

 .«اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 (زیارت جناب عقیل وجناب عبداللّه فرزند جعفر طیّار )علیهما السالم

عقیل و جعفر طیّار هر دو برادران علیّ بن ابی طالب هستند. عبداهلل پسر جعفر طیّار، همسر حضرت زینب )علیها 

 .السالم(است
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 :قبر عقیل و عبداهلل بن جعفر در بقیع قرار دارد. در زیارت این دو بزرگوار چنین می گویی

« ب، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ عَمِّ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا سَیِّدَنا یاعَقِیلَ بْنَ اَبیطالِ

المُ عَلی عَبْدِاهللِ بْنِ مُرْتَضی، اَلسَّعَلَیْکَ یَاابْنَ عَمِّ حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ عَمِّ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَخا عَلِیّ الْ

ا أَحْسَنَ الرِّضا، وَ جَعَلَ جَعْفَرالطَّیّارِ فِی الْجِنانِ، وَعَلی مَنْ حَوْلَکُما مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اهللِ رَضِیَ اهللُ تَعالی عَنْکُما وَ أَرْضاکُم

المُ عَلَیْکُما وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرکاتُهُالْجَنَّةَ مَنْزِلَکُما وَ مَسْکَنَکُما وَ مَحَلَّکُما وَمَأْویکُما، اَلسَّ ». 

 (زیارت ابراهیم، فرزند رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله

ابراهیم، پسر رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( در کودکی از دنیا رفت و پیغمبر خدا )صلی اهلل علیه وآله( را داغدار کرد. 

چشم »اخت و آن حضرت در سوگ فرزند، اشک می ریخت و می فرمود: درگذشت ابراهیم، پیامبر را به شدّت غمگین س

 ۸۴، ح۱۸۴، ص۲9)بحار، ج«. اشک فشان است و غمگین، ولی سخنی نمی گویم که موجب ناخوشنودی پروردگارمان گردد

۲، ح۲۵۱، ص77و ج ) 

ه شد. برای زیارت او، در قبرستان این فرزند، که مورد عالقه شدید پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( بود، در بقیع به خاک سپرد

 :بقیع، نزدیک قبر او می ایستی و چنین می گویی

« لسَّالمُ عَلی نَجِیِّ اهللِ،اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی صَفِیِّ اهللِ، اَ

المُ عَلی جَمِیعِ أَنْبِیاءِ اهللِ بْنِ عَبْدِاهللِ، سَیِّدِ االَْنْبِیاءِ وَخاتَمِ الْمُرْسَلِینَ، وَخِیَرَةِ اهللِ مِنْ خَلْقِهِ فِی أَرْضِهِ وَسَمائِهِ،اَلسَّ عَلی مُحَمَّدِ

لی عِبادِاهللِ الصّالِحِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیَّتُهَا الرُّوحُ الزّاکِیَةُ، وَرُسُلِهِ، اَلسَّالمُ عَلَی السُّعَداءِ وَ الشُّهَداءِ وَالصّالِحِینَ،اَلسَّالمُ عَلَیْنا وَعَ

کَ المُ عَلَیْیْکَ أَیَّتُهَا النَّسَمَةُ الزّاکِیَةُ، اَلسَّاَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الشَّرِیفَةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیَّتُهَا السُّاللَةُ الطّاهِرَةُ، اَلسَّالمُ عَلَ
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کافَّةِ الْوَری، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الْبَشِیرِ یَاابْنَ خَیْرِ الْوَری، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ النَّبِیِّ الْمُجْتَبی، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الْمَبْعُوثِ إِلی 

 ،، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الْمُؤَیَّدِ بِالْقُرْآنِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الْمُرْسَلِ إِلَی االِْنْسِ وَالْجانِّالنَّذِیرِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ السِّراجِ الْمُنِیرِ

مُ عَلَیْکَ یَاابْنَ مَنْ حَباهُ اهللُ بِالْکَرامَةِ، الاَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ صاحِبِ الرّایَةِ وَالْعَالمَةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَاابْنَ الشَّفِیعِ یَوْمَ الْقِیامَةِ، اَلسَّ

بَ عَلَیْکَ أَحْکامَهُ، أَوْ یُکَلِّفَکَ حاَللَهُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اهللِ وبَرَکاتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ اِخْتارَ اهللُ لَکَ دارَ إِنْعامِهِ قَبْلَ أَنْ یَکْتُ

فَعَکَ إِلَی الدَّرَجاتِ لَیْهِ طَیِّباً زاکِیاً مَرْضِیّاً طاهِراً مِنْ کُلِّ نَجَس، مُقَدَّساً مِنْ کُلِّ دَنَس، وَبَوَّأَکَ جَنَّةَ الْمَأْوی، وَرَوَحَرامَهُ، فَنَقَلَکَ إِ

اَللّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَواتِکَ وَأَزْکاها، وَأَنْمی بَرَکاتِکَ  الْعُلی، وَصَلَّی اهللُ عَلَیْکَ صَالةً تَقَرُّ بِها عَیْنُ رَسُولِهِ، وَتُبَلِّغُهُ أَکْبَرَ مَأْمُولِهِ.

الدِهِ الطَّیِّبِینَ، وَعَلی ما خَلَّفَ وَأَوْفاها، عَلی رَسُولِکَ وَنَبِیِّکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ، وَعَلی مَنْ نَسَلَ مِنْ أَوْ

لِ نَبِیِّکَ أَنْ تَجْعَلَ طّاهِرِینَ، بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ. اَللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد صَفِیِّکَ، وَإِبْراهِیمَ نَجْمِنْ عِتْرَتِهِ ال

حَمِیدَةً، وَحَوائِجِی بِهِمْ مَقْضِیَّةً، وَأَفْعالِی بِهِمْ مَرْضِیَّةً، سَعْیِی بِهِمْ مَشْکُوراً، وَذَنْبِی بِهِمْ مَغْفُوراً، وَحَیاتِی بِهِمْ سَعِیدَةً، وَعاقِبَتِی بِهِمْ 

هَمّ وَضِیق. اَللّهُمَّ جَنِّبْنِی عِقابَکَ،  وَأُمُورِی بِهِمْ مَسْعُودَةً، وَشُؤُونِی بِهِمْ مَحْمُودَةً. اَللّهُمَّ وَأَحْسِنْ لِیَ التَّوْفِیقَ، وَنَفِّسْ عَنِّی کُلَّ

وَجَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ ی ثَوابَکَ، وَأَسْکِنِّی جِنانَکَ، وَارْزُقْنِی رِضْوانَکَ وَأَمانَکَ، وَأَشْرِکْ لِی فِی صالِحِ دُعائِی والِدَیَّ وَوُلْدِی وَامْنَحْنِ

الْعالَمِینَ وَالْمُؤْمِناتِ، اَالَْحْیاءَ مِنْهُمْ وَاالَْمْواتَ، إِنَّکَ وَلِیُّ الْباقِیاتِ الصّالِحاتِ، آمِینَ رَبَّ ». 

 (زیارت اسماعیل فرزند امام صادق )علیهما السالم

اسماعیل، فرزند بزرگ امام صادق )علیه السالم( بود، و عدّه ای از شیعیان پس از امام صادق به امامت او اعتقاد پیدا کردند و 

داشت و مورد احترام آن حضرت بود.  معروف شدند، اگر چه خود به امامت برادرش امام موسی کاظم عقیده« اسماعیلیّه»به 

 :در زیارت اسماعیل می گویی
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« الْحُسَینِ، اَلسَّالمُ عَلی  اَلسَّالمُ عَلی جَدِّکَ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلی أَبِیکَ الْمُرتَضَی الرِّضا، اَلسَّالمُ عَلَی السَیِّدَیْنِ الْحَسَنِ وَ

بُحُورِ الْعُلُومِ دَةِ نِساءِ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلی فاطِمَةَ أُمِّ االَْئِمَّةِ الطّاهِرِینَ، اَلسَّالمُ عَلَی النُّفُوسِ الْفاخِرَةِ، خَدِیجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ سَیِّ

ةِ الْخَلْقِ وَوُالةِ الْحَقِّ،اَلسَّالمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الشَّخْصُ الزّاخِرَةِ، شُفَعائِی فِی االْخِرَةِ، وَ أَوْلِیائِی عِنْدَ عَوْدِ الرُّوحِ إِلَی الْعِظامِ النَّخِرَةِ، أَئِمَّ

 یّاً وَلِیُّهُ وَمُجْتَباهُ، وَأَنَّ االِْمامَةَ فِی وُلْدِهِالشَّریِفُ، الطّاهِرِ الْکَرِیمِ، أَشْهَدُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَمُصْطَفیهُ، وَأَنَّ عَلِ

 .«إِلی یَوْمِ الدِّینِ، نَعْلَمُ ذلِکَ عِلْمَ الْیَقِینِ، وَنَحْنُ لِذلِکَ مُعْتَقِدُونَ، وَفِی نَصْرِهِمْ مُجْتَهِدُونَ

 (زیارت حلیمه سعدیّه )علیها السالم

لب )جدّ حلیمه سعدیّه، دایه و مادر رضاعی رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( بود که آن حضرت را در کودکی از عبدالمطّ

پیامبر( تحویل گرفت و میان قبیله خود در بیرون مکّه برد، و به او شیر داد و بزرگش کرد. زنی با عاطفه و مهربان که افتخار 

 .دایگی پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( را داشت، و مورد احترام و عالقه حضرت بود

 :در زیارت آن بانوی عظیم الشّأن چنین می گویی

« المُ عَلَیْکِ یاعَلَیْکِ یا أُمَّ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ صَفِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّاَلسَّالمُ   

، فَرَضِیَ اهللُ تَعالی عَنْکِ وَأَرْضاکِ، وَجَعَلَ أُمَّ الْمُصْطَفی، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یامُرْضِعَةَ رَسُولِ اهللِ، اَلسّالمُ عَلَیْکِ یا حَلِیمَةَ السَّعْدِیَّةِ

 .«الْجَنَّةَ مَنْزِلَکِ وَ مَأْواکِ، وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 (زیارت عمّه های رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله
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ل )علیه السالم( در بقیع در ، دختران عبدالمطّلب و امّ البنین مادر حضرت ابوالفض«صفیّه و عاتکه»قبر این دو بانوی بزرگوار 

کنار هم قرار دارند. صفیّه، زنی شجاع، با کمال و ادیب و شاعر بود، و در آغاز ظهور اسالم مسلمان شد، و با پیامبر اسالم 

هجری در سن  ۱۰)صلی اهلل علیه وآله( بیعت کرد، و به مدینه هجرت نمود. در جنگ اُحُد و خندق هم حاضر بود، و در سال 

گی از دنیا رفتسال 7۸ . 

عاتکه نیز زنی با ایمان بود، و در ردیف صحابه پیامبر قرار داشت، و همراه مسلمانان مهاجر به مدینه هجرت کرد. در زیارت 

 :دو عمّه حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( صفیّه و عاتکه می گویی

« یْکُما یا عَمَّتَیْ نَبِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُما یا عَمَّتَیْ حَبِیبِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُما یا اَلسَّالمُ عَلَیْکُما یا عَمَّتَیْ رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَ

 .«عَمَّتَیِ الْمُصْطَفی، رَضِیَ اهللُ تَعالی عَنْکُما وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَنْزِلَکُما وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

والفضل )علیه السالمزیارت امّ البنین مادر حضرت اب ) 

دختر حزام است، زنی رشید، شجاع و عارف و فاضل و نجیب و با اخالص بود که پس از « فاطمه»امّ البنین، که نامش 

شهادت حضرت زهرا )علیها السالم(، به همسری امیرالمؤمنین در آمد، و صاحب چهار فرزند رشید به نامهای عباس، عبداللّه، 

چهار نفر در کربال، در رکاب امام حسین )علیه السالم( جنگیدند، و شربت شهادت نوشیدند. امّ  جعفر و عثمان شد که هر

البنین برای شهدای کربال و چهار شهید خود در مدینه عزاداری می کرد، و در رثایشان شعر می سرود، واز احیاگران یاد 

 .کربال و شهدا بود

 :در زیارت امّ البنین )علیها السالم( می گویی
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« مَّ الْبَنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُمَّ اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ وَلِیِّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ أَمِیرِالمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا أُ

عَنْکِ، وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَنْزِلَکِ وَمَأْویکِ، وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ الْعَبّاسِ بْنِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِب، رَضِیَ اهللُ تَعالی ». 

 زیارت اهل قبور

 :این زیارت برای دیگر اموات مؤمن و مؤمنه مدفون در بقیع و در دیگر قبرستان ها خوانده می شود

الَّ اهللُ، مِنْ أَهْلِ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، یا أَهْلَ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، بِحَقِّ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، اَلسَّالمُ عَلی أَهْلِ ال إِلهَ إِ»بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

مَنْ قالَ ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ، وَاحْشُرْنا اهللُ، اِغْفِرْ لِ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، مِنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، یا ال إِلهَ إاِلَّ اهللُ، بِحَقِّ ال إِلهَ إاِلَّ

 .«فِی زُمْرَةِ مَنْ قالَ ال إِلهَ إِالَّ اهللُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اهللِ

از امیرالمؤمنین )علیه السالم( روایت شده هر کس به قبرستان برای زیارت اهل قبور برود، خداوند متعال ثواب پنجاه سال 

به او عطا فرماید، و گناه پنجاه ساله او و والدینش را ببخشد. از پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( نقل است هر کس عبادت 

را نزد قبر مؤمنی بخواند، خداوند متعال فرشته ای را نزد قبر او می فرستد که  "إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ القَدْر  "هفت مرتبه سوره 

و ثوابش را به نام آن میّت می نویسد. پس چون روز قیامت شود به هر هولی از اهوال قیامت برسد، پرستش خدا کند، 

 .خداوند آن هول را از او برطرف کند، تا اینکه داخل بهشت شود

 (زیارت حضرت عبد اللّه بن عبدالمطّلب )علیهما السالم

از سفر شام و قبل از والدت رسول خدا )صلی اهلل علیه  پدر گرامی حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( پس از مراجعت

قرار داشت که پس از طرح توسعه حرم، در « باب السّالم در محلّ مُصَلّی»وآله( از دنیا رفت، قبر آن بزرگوار تقریباً روبه روی 
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 .داخل شبستان مسجد قرار گرفت و هم اکنون جای دقیق آن معلوم نیست

 :در زیارت آن حضرت بگو

« یْکَ یا مُسْتَوْدَعَ نُورِ رَسُولِ اهللِ، لسَّالمُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَمِینَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا نُورَ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلَاَ

لَیْهِ الْوَدِیعَةُ وَاالَْمانَةُ الْمَنِیعَةُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ أَوْدَعَ اهللُ فِی اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا والِدَ خاتَمِ االَْنْبِیاءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنِ انْتَهی إِ

أَنَّکَ قَدْ  نْبِیاءِ وَالْمُرْسَلِینَ، أَشْهَدُصُلْبِهِ الطَّیِّبِ الطّاهِرِ الْمَکِینِ نُورَ رَسُولِ اهللِ الصّادِقِ االَْمِینِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا والِدَ سَیِّدِ االَْ

هَدُ أَنَّکَ اتَّبَعْتَ دِینَ اهللِ عَلی حَفِظْتَ الْوَصِیَّةَ، وَأَدَّیْتَ االَْمانَةَ عَنْ رَبِّ الْعالَمِینَ فِی رَسُولِهِ، وَکُنْتَ فِی دِینِکَ عَلی یَقِین، وَأَشْ

عَلی مَرْضاتِ اهللِ فِی رَسُولِهِ، وَأَقْرَرْتَ وَصَدَّقْتَ بِنُبُوَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّی  مِنْهاجِ جَدِّکَ إِبْراهِیمَ خَلِیلِ اهللِ فِی حَیاتِکَ وَبَعْدَ وَفاتِکَ،

تاً، وَرَحْمَةُ اهللِ فَصَلَّی اهللُ عَلَیْکَ حَیّاً وَمَیِّ اهللِ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَوِالیَةِ أَمِیرِالمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّالمُ، وَاالَْئِمَّةِ الطّاهِرِینَ عَلَیْهِمُ السَّالمُ،

 .«وَبَرکاتُهُ

 (زیارت دوم حضرت عبداهلل بن عبدالمطّلب )علیهما السالم

« لَ،  عَلَیْکَ یَاابْنَ لذَّبِیحِ إِسْماعِیاَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا صاحِبَ الْمَجْدِ االَْثِیلِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خِیَرَةَ فَرْع مِنْ دَوْحَةِ الْخَلِیلِ، اَلسَّالمُ

رِ، وَوالِدَ االَْئِمَّةِ االَْطْهارِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا ساُللَةَ االَْبْرارِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَبَا النَّبِیِّ الْمُخْتارِ، وَعَمَّ الْوَصِیِّ الْکَرّا

اءِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا یُوسُفَ آلِ عَبْدِ مَناف، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ سَلَکَ مَسْلَکَ مَنْ أَضاءَتْ بِنُورِ جَبِینِهِ عِنْدَ وِالدَتِهِ أَطْرافُ السَّم

مُ عَلَیْکَ یا حامِلَ أَعْطاهُ اهللُ وَأَباهُ، اَلسَّالجَدِّهِ إِسْماعِیلَ، فَأَسْلَمَ الَِبِیهِ لِیَذْبَحَهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنْ فَداهُ اهللُ بِما فَداهُ، فَتَقَبَّلَهُ فَ

تَمِ النَّبِیِّینَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَبَا الطّاهِرِینَ نُورِ النُّبُوَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا أَشْرَفَ النّاسِ فِی االُْبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا والِدَ خا

حْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُبَعْدَ الطّاهِرِینَ، وَابْنَ الطّاهِرِینَ، وَرَ ». 
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 فضیلت زیارت حضرت حمزه و سایر شُهدای اُحُد

در سال سوّم هجری در شمال مدینه، در دامنه کوه اُحُد جنگی میان مسلمانان و کفّار اتّفاق افتاد که ابتدا مسلمانان پیروز 

ند، و در نتیجه بیش از هفتاد نفر از مسلمانان شدند، ولی در مرحله بعد در اثر تخلّف، عدّه ای از فرمان رهبری سرپیچی کرد

شهید شدند. فخر المحقّقین در رساله فخریّه نوشته: مُستحب است زیارت حضرت حمزه )علیه السالم( و دیگر شهدای اُحُد 

 .در قبرستان اُحد

یارت ننماید، به من جفا از حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( نقل است که هر کس مرا زیارت کند و عمویم حمزه را ز

کرده است. شیخ مفید )رحمه اهلل( فرموده که پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به زیارت قبر حمزه امر می فرمود وبه زیارت 

 .ایشان و شهدا اهتمام می کرد

ر مواظبت می نمود. و حضرت فاطمه )علیها السالم( پس از رحلت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( بر زیارت قبر آن بزرگوا

از زمان حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( سنّت شده است که مسلمانان به زیارت عموی گرامی آن حضرت می روند، و 

 .در کنار قبرش درنگ می کنند

ودر حدیث است که حضرت فاطمه )علیها السالم( پس از رحلت پدر روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته به زیارت قبور 

هدا می رفت و با اشاره به مواضع مسلمانان در صحنه جنگ اُحُد، می فرمود: این جا موضع رسول خدا )صلی اهلل علیه شُ

وآله( بود، و در این مکان مشرکین، وبه نقلی دیگر در آن جا نمازمی گزارد ودعا می کرد. شهدای اُحُد رضوان اللّه علیهم 

 .حدود هفتاد نفر می باشند

ه عموی پیامبر )صلی اهلل علیه وآلهزیارت حضرت حمز ) 
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 :چون به زیارت آن حضرت در اُحُد رفتی نزد قبرش بایست و این زیارت را بخوان

« هللِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، مُ عَلَیْکَ یا أَسَدَااَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا عَمَّ رَسُولِ اهللِ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خَیْرَ الشُّهَداءِ، اَلسَّال

اهللِ سُبْحانَهُ راغِباً، بِأَبِی أَنْتَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ جاهَدْتَ فِی اهللِ عَزَّ وَجَلَّ، وَجُدْتَ بِنَفْسِکَ، وَنَصَحْتَ رَسُولَ اهللِ، وَکُنْتَ فِیما عِنْدَ 

ارَتِکَ، وَمُتَقَرِّباً إِلی رَسُولِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِذلِکَ، راغِباً إِلَیْکَ فِی الشَّفاعَةِ، وَأُمِّی، أَتَیْتُکَ مُتَقَرِّباً إِلَی اهللِ عَزَّ وَجَلَّ بِزِی

ی احْتَطَبْتُها عَلی ذُنُوبِی الَّتِأَبْتَغِی بِزِیارَتِکَ خَالصَ نَفْسِی مَتَعَوِّذاً کَ مِنْ نار اسْتَحَقَّها مِثْلِی بِما جَنَیْتُ عَلی نَفْسِی، هارِباً مِنْ 

دْ أَوْقَرَتْ ظَهْرِی ذُنُوبِی، وَأَتَیْتُ ما ظَهْرِی، فَزِعاً إِلَیْکَ رَجاءَ رَحْمَةِ رَبِّی، أَتَیْتُکَ مِنْ شُقَّة بَعِیدَة، طالِباً فَکاکَ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ، وَقَ

لِی مِنْکُمْ أَهْلَ بَیْتِ الرَّحْمَةِ، فَکُنْ لِی شَفِیعاً یَوْمَ فَقْرِی وَحاجَتِی، فَقَدْ سِرْتُ إِلَیْکَ  أَسْخَطَ رَبِّی، وَلَمْ أَجِدْ أَحَداً أَفْزَعُ إِلَیْهِ خَیْراً

تِهِ، وَحَثَّنِی عَلی بِرِّهِ، رَنِیَ اهللُ بِصِلَمَحْزُوناً، وَأَتَیْتُکَ مَکْرُوباً، وَسَکَبْتُ عَبْرَتِی عِنْدَکَ باکِیاً، وَصِرْتُ إِلَیْکَ مُفْرَداً، وَأَنْتَ مِمَّنْ أَمَ

هُ، أَنْتُمْ أَهْلُ بَیْت ال یَشْقی مَنْ تَوَالّکُمْ، وَدَلَّنِی عَلی فَضْلِهِ، وَهَدانِی لِحُبِّهِ، وَرَغَّبَنِی فِی الْوِفادَةِ إِلَیْهِ، وَاَلْهَمَنِی طَلَبَ الْحَوائِجِ عِنْدَ

هْواکُمْ، واَل یَسْعَدُ مَنْ عادیکُمْوَالیَخِیبُ مَنْ أَتاکُمْ، وَالیَخْسَرُ مَنْ یَ ». 

 :پس رو به قبله می کنی و می گویی

« صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، لِیُجِیرَنِی مِنْ  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد. اَللّهُمَّ إِنِّی تَعَرَّضْتُ لِرَحْمَتِکَ بِلُزُومِی لِقَبْرِ عَمِّ نَبِیِّکَ

ا، فَاِنْ تَرْحَمْنِی الْیَوْمَ کَ وَسَخَطِکَ وَمَقْتِکَ فِی یَوْم تَکْثُرُ فِیهِ االَْصْواتُ، وَتَشْغَلُ کُلُّ نَفْس بِما قَدَّمَتْ، وَتُجادِلُ عَنْ نَفْسِهنِقْمَتِ

بْنِی بَعْدَ الْیَوْمِ، وَالتَصْرِفْنِی بِغَیْرِ حاجَتِی، فَقَدْ لَصِقْتُ فَال خَوْفَ عَلَیَّ وَالحُزْنَ، وَإِنْ تُعاقِبْ فَمَوْلیً لَهُ الْقُدْرَةُ عَلی عَبْدِهِ،وَالتُخَیِّ

حِلْمِکَ عَلی جَهْلِی، وَبِرَأْفَتِکَ عَلی جِنایَةِ بِقَبْرِ عَمِّ نَبِیِّکَ، وَتَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَیْکَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِکَ وَرَجاءَ رَحْمَتِکَ، فَتَقَبَّلْ مِنِّی، وَعُدْ بِ

قَبْرِ عَمِّ نَبِیِّکَ، فَبِهِما فُکَّنِی  سِی، فَقَدْ عَظُمَ جُرْمِی، وَما أَخافُ أَنْ تَظْلِمَنِی، وَلکِنْ أَخافُ سُوءَ الْحِسابِ، فَانْظُرِ الْیَوْمَ تَقَلُّبِی عَلینَفْ

عَنْکَ صَوْتِی، وَالتَقْلِبْنِی بِغَیْرِ حَوائِجِی، یا غِیاثَ کُلِّ مَکْرُوب  مِنَ النّارِ، وَالتُخَیِّبْ سَعْیِی، واَل یَهُونَنَّ عَلَیْکَ ابْتِهالِی، وَالتَحْجُبَنَّ
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 وَمَحْزُون، وَیا مُفَرِّجاً عَنِ

عْدَها أَبَداً، وَارْحَمْ ظْرَةً ال أَشْقی بَالْمَلْهُوفِ الْحَیْرانِ الْغَرِیقِ الْمُشْرِفِ عَلَی الْهَلَکَةِ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَانْظُرْ إِلَیَّ نَ

تَرُدَّ أَمَلِی، اَللّهُمَّ إِنْ تُعاقِبْ تَضَرُّعِی وَعَبْرَتِی وَانْفِرادِی، فَقَدْ رَجَوْتُ رِضاکَ، وَتَحَرَّیْتُ الْخَیْرَ الَّذِی الیُعْطِیهِ أَحَدٌ سِواکَ، فاَل 

عْلِهِ، فاَل اَخِیبَنَّ الْیَوْمَ، وَالتَصْرِفْنِی بِغَیْرِ حاجَتِی، وَالتُخَیِّبَنَّ شُخُوصِی وَوِفادَتِی، فَقَدْ فَمَوْلیً لَهُ الْقُدْرَةُ عَلی عَبْدِهِ وَجَزائِهِ بِسُوءِ فِ

عَلی نَفْسِی، وَلُذْتُ بِقَبْرِ  رْتُ ما عِنْدَکَأَنْفَدْتُ نَفَقَتِی، وَ أَتْعَبْتُ بَدَنِی، وَقَطَعْتُ الْمَفازاتِ، وَخَلَّفْتُ االَْهْلَ وَالْمالَ وَما خَوَّلْتَنِی، وَآثَ

أْفَتِکَ عَلی ذَنْبِی، فَقَدْعَظُمَ جُرْمِی، عَمِّ نَبِیِّکَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَتَقَرَّبْتُ بِهِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِکَ، فَعُدْ بِحِلْمِکَ عَلی جَهْلِی، وَبِرَ

 .«بِرَحْمَتِکَ یاکَرِیمُ یاکَرِیمُ

اُحُدزیارت دیگر شهدای   

 :در زیارت شهدای جنگ اُحُد که در دامنه کوه اُحُد دفن هستند، چنین می گویی

« لِ بَیْتِهِ الطّاهِرِینَ، اَلسَّالمُ اَلسَّالمُ عَلی رَسُولِ اهللِ، اَلسَّالمُ عَلی نَبِیِّ اللّهِ، اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِاهللِ، اَلسَّالمُ عَلی أَهْ

نْصارَ دِینِ اهللِ وَأَنْصارَ رَسُولِهِ، هَا الشُّهَداءُ الْمُؤْمِنُونَ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَهْلَ بَیْتِ االِْیمانِ وَالتَّوْحِیدِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ یا أَعَلَیْکُمْ أَیُّ

أَشْهَدُ أَنَّ اهللَ اخْتارَکُمْ لِدِینِهِ، وَاصْطَفاکُمْ لِرَسُولِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّالمُ، سَالمٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ، 

نْهاجِ رَسُولِ اهللِ، هَدُ أَنَّکُمْ قُتِلْتُمْ عَلی مِجاهَدْتُمْ فِی اهللِ حَقَّ جِهادِهِ، وَذَبَبْتُمْ عَنْ دِینِ اهللِ وَعَنْ نَبِیِّهِ، وَجُدْتُمْ بِأَنْفُسِکُمْ دُونَهُ، وَأَشْ

هِ وَمَوْضِعِ إِکْرامِهِ مَعَ النَّبِیِّینَ فَجَزاکُمُ اهللُ عَنْ نَبِیِّهِ وَعَنِ االِْسْالمِ وَأَهْلِهِ أَفْضَلَ الْجَزاءِ،وَعَرَّفَنا وُجُوهَکُمْ فِی مَحَلِّ رِضْوانِ

فِیقاً، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ حِزْبُ اهللِ، وَأَنَّ مَنْ حارَبَکُمْ فَقَدْ حارَبَ اهللَ، وَ إِنَّکُمْ لَمِنَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَداءِ والصّالِحِینَ، وَحَسُنَ أُولئِکَ رَ

جْمَعِینَ، أَتَیْتُکُمْ یا أَهْلَ لْمَالئِکَةِ وَالنّاسِ أَالْمُقَرَّبِینَ الْفائِزِینَ، الَّذِینَ هُمْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ، فَعَلی مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْنَةُ اهللِ وَا
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وَمَرْضِیِّ االَْفْعالِ عالِماً، فَعَلَیْکُمْ سَالمُ اهللِ  التَّوْحِیدِ زائِراً وَبِحَقِّکُمْ عارِفاً، وَبِزِیارَتِکُمْ إِلَی اهللِ مُتَقَرِّباً، وَبِما سَبَقَ مِنْ شَرِیفِ االَْعْمالِ

وَفَّنِی عَلی ما نْ قَتَلَکُمْ لَعْنَةُ اهللِ وَغَضَبُهُ وَسَخَطُهُ، اَلَلّهُمَّ انْفَعْنِی بِزِیارَتِهِمْ، وَثَبِّتْنِی عَلی قَصْدِهِمْ، وَتَوَرَحْمَتُهُ وَبَرَکاتُهُ، وَعَلی مَ

فَرَطٌ، وَنَحْنُ بِکُمْ الحِقُونَتَوَفَّیْتَهُمْ عَلَیْهِ، وَاجْمَعْ بَیْنِی وَبَیْنَهُمْ فِی مُسْتَقَرِّ دارِ رَحْمَتِکَ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ لَنا  ». 

بخوان و ثواب آن را به ارواح مطهّره این شهدا هدیه کن "اِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ  "و سپس هر چه می توانی سوره  . 

 مساجد و اماکن متبرّکه در مدینه منوّره

 مرکز جهانی اهل بیت علیه السالم

می در مدینه منوّره بقدری زیاد است که توضیح و تشریح ویژگی های آن، نیاز به کتاب جداگانه آثار و بناهای ارزشمند اسال

ای دارد، و از آنجا که توسط معاونت آموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبری، کتاب هایی در این زمینه تهیه و منتشر 

ظر نموده، تنها به ذکر اسامی و مستحبّات برخی از آنان شده است، لذا از معرّفی اماکن، همراه کتاب ادعیه و زیارات، صرف ن

 :اکتفا می شود

 (مسجد النّبی )صلی اهلل علیه وآله

این مسجد، توسّط نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و با کمک و همراهی مسلمانان صدر اسالم بنا گردید. حدود آن در زمان 

متر بود که با ده ستون از درخت خرما ساخته شد، و در سال  ۸۰رب متر، و از مشرق به مغ ۸۴آن حضرت از شمال به جنوب 

 .هفتم هجری پس از فتح خیبر به واسطه رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( توسعه یافت

 جاهای مهمّ مسجد عبارتند از
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 :الف: حُجره مطهّره

اشد، و گنبدی به نام قبّة الخضرا بر متر می ب ۲۴متر و عرض آن  ۲9طول حجره مطهّره رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 

 .روی آن قرار دارد

 :(ب: منبر رسول اللّه )صلی اهلل علیه وآله

هجرت برای پیامبر منبری با سه پلّه ساختند که آن حضرت بر پله سوم نشسته و برای مردم سخن می گفتند ۴در سال  . 

مسجدالنّبی محراب نداشت، امّا در دوران خالفت عمر بن  ج: محراب: در زمان پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و خلفا،

عبدالعزیز محرابی در محلّ نماز رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( ساختند، که هم اینک به نام محراب النّبی )صلی اهلل علیه 

 .وآله( معروف است

 د: روضه منوّره

هاجرین، سریر و مخلّقه معروف استه: ستون های مسجد که به نام های توبه یا ابولبابه، حنّانه، م . 

 و: مقام جبرئیل

 ز: محلّ اصحاب صفّه

 ح: محراب تهجّد

 (ط: خانه حضرت فاطمه )علیها السالم

 قبرستان بقیع
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در این قبرستان چهار امام معصوم یعنی: امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمّد باقر، امام جعفر صادق )علیهم 

ی از صحابه، همسران و دختران، و ابراهیم فرزند رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله(، و تعداد زیادی از مردان السالم(، و بسیار

 .و زنان صدر اسالم مدفونند

 مسجد قُبا

 .اوّلین مسجدی که بر اساس تقوا، توسّط پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در مدینه ساخته شد، مسجد قُبا بود

هیم ومسجد فضیخ یا ردّ الشّمسمَشرَبه اُم ّابرا  

 .مَشرَبه اُم ّابراهیم ومسجد فضیخ یا ردّ الشّمس که در نزدیکی قُبا بوده است

 مسجد الجمعة

 .مسجد الجمعة که در مسیر قُبا به مدینه قرار دارد

 قبرستان اُحد

 قبرستان اُحد در این مکان حمزه سیّدالشّهدا و سایر شهدای جنگ اُحد مدفون هستند

العسکر مسجد  

 .مسجد العسکر و مسجد ثنایای رسول اللّه که در اُحد قرار داشته است
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 مساجد سبعه

مساجد سبعه این مساجد که شمارشان کمتر از هفت می باشد ولی به مساجد سبعه معروف است، و بعد از پیامبر )صلی اهلل 

 :علیه وآله(در محلّ وقوع جنگ احزاب بنا گردیده است، عبارتند از

مسجد فتحالف:   

 (ب: مسجد علی )علیه السالم

 (ج: مسجد فاطمه )علیها السالم

 (د: مسجد سلمان )رحمه اهلل

 .برخی از این مساجد در سال های اخیر تخریب گردیده است

 مسجد ذوالقبلتین

شدند از  مسجد ذوالقبلتین در این مسجد قبله تغییر یافت، و مسلمین که به طرف مسجد األقصی نماز می خواندند، موظّف

 .آن پس به طرف کعبه نماز بگزارند

 (مسجد غمامه یا مصلّی النّبی )صلی اهلل علیه وآله

 (مسجد غمامه یا مصلّی النّبی )صلی اهلل علیه وآله

 (مسجد حضرت علی )علیه السالم( و مسجد حضرت زهرا )علیها السالم
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که در مناخه و نزدیک به یکدیگر قرار داشته اند مسجد حضرت علی )علیه السالم( و مسجد حضرت زهرا )علیها السالم( . 

 مسجد مباهله

مسجد مباهله در محلّ این مسجد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(همراه با علی و فاطمه و حسن و حسین )علیهم السالم( 

 .برای مباهله با نصارای نجران آمدند

 مسجد شجره

است که از مدینه عازم حجّ و زیارت بیت اهلل الحرام می باشندمسجد شجره که همان میقات اهل مدینه و کسانی  . 

 مسجد مُعَرَّس

 .مسجد مُعَرَّس که اینک از آن خبری نیست

 محلّه بنی هاشم

محلّه بنی هاشم خانه امام سجاد )علیه السالم( و امام صادق )علیه السالم( و ذرّیّه رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در این 

در توسعه حرم تخریب گشته و از بین رفته استمحل بوده، و  . 

 مساجد دیگری
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مسجد ابوذر، مسجد نفس زکیه، مسجد ظفر یا مسجد بنی ظفر، مسجد سُقیا، مسجد مُسَیْجِد، مسجد غزاله یا مسجد 

 ...منصرف، مسجد بنی سالم، مسجد بنی قریظه، مسجد الرایة، و

د که به اختصار متذکّر می شویمبرخی از این اماکن اعمال و مستحبّات خاصّی دارن : 

 (مستحبّات مدینه منوّره و مسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله

غسل ورود به مدینه و مسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله( وزیارت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و ائمّه بقیع )علیهم السالم(،  ۲

 .که می توان با یک غسل همه را نیّت کرد

ینه منوّره: صاحب جواهر می فرماید که اختالفی در استحباب سکونت و مجاورت مدینه منوّره نیست، و اقامت در مد ۱

 .مرحوم شهید در دروس بر این مطلب ادّعای اجماع کرده است

سمهودی از مالک بن انس امام مالکیه نقل می کند که از او سؤال شد: سکونت در مدینه نزد تو بهتر است یا در مکّه؟ گفت: 

مدینه، و چرا مدینه محبوب تر نباشد؟ و حال آنکه راهی در آن نیست مگر اینکه رسول خدا بر آن عبور فرموده، و جبرئیل از 

 .جانب پروردگار بر آن حضرت نازل شده است

اندمستحبّ است در مدّت اقامت یک ختم قرآن یا بیشتر در مدینه و به خصوص در مسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله( بخو ۸ . 

مستحبّ است هر مقدار می تواند در مدینه صدقه بدهد، و مرحوم مجلسی روایت کرده که یک دِرهم صدقه در مدینه  ۵

معادل ده هزار دِرهم در جای دیگر است. بنابراین سعی کند در کمک کردن به برادران دینی مخصوصاً سادات و ذرّیه پیامبر 

 .اکرم )صلی اهلل علیه وآله( کوتاهی نشود

مواظب اعمال و رفتار خود باشد، و فرصت را غنیمت شمرد، و هرچه می تواند نماز بخواند، به ویژه در مسجدالنّبی )صلی  ۴
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اهلل علیه وآله( که هر رکعت نماز در مسجدالنّبی )صلی اهلل علیه وآله( مساوی هزار رکعت نماز در غیر آن است مگر مسجد 

ضه رسول اللّه )صلی اهلل علیه وآله( می باشدالحرام، و برای نماز افضل اماکن، رو . 

 .در وقت ورود و خروج از مسجد صلوات بفرستد 9

 .هنگام ورود در مسجد دو رکعت نماز تحیّت مسجد بجا آورد 7

 .از طرف والدین و برادران دینی و آشنایان، به پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( سالم کند ۳

گفته شد دو رکعت نماز زیارت بخواند، و ثوابش را به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( هدیه پس از زیارت چنانکه قبال  3

 .کند

 .نزدیک مرقد مطهر رسول خدا بایستد، و حمد و ثنای الهی را به جای آورد، و دعا کند ۲۰

 .در مقام جبرئیل نماز و دعا بخواند ۲۲

 .در محراب رسول خدا در صورت امکان نماز بگزارد ۲۱

 .در مسجد صدا را بلند نکند ۲۸

 .دو رکعت نماز نزد ستون ابولبابه )ستون توبه( بجا آورد، و دعا کند ۲۵

نماز و دعا در روضه مبارکه حضرت رسول و هم چنین در خانه حضرت زهرا )علیها السالم( مستحب است، و در صورتی  ۲۴

به این دو مکان شریف انجام گیرد که امکان نداشته باشد، مناسب است این کار هر چه نزدیک تر . 

قابل توجّه اینکه، روضه مبارکه مسجدالنّبی، ستون توبه و مقام جبرئیل هر کدام دعای مخصوصی دارند که در همین کتاب 

 .پس از زیارت حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( زیر عنوان خاصّ خود ذکر شده است
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 مسجد قُبا

به هنگام هجرت از مکّه به مدینه، روز دوشنبه دوازدهم ربیع االوّل، سال اوّل هجری،  حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله(

روز( در این محل توقّف کرد، تا حضرت علی )علیه السالم(  ۵کیلومتری جنوب مدینه( شد، و تا روز جمعه ) ۴وارد قریه قُبا )

و سایر دستورهای حضرت را اجرا، و چند تن از زنان که در مکّه امانات مردم را که نزد حضرت رسول بود به آنان برگردانده، 

حضرت فاطمه )علیها السالم( در میانشان بود، به حضرتش ملحق شود، و از طرفی دیگر مردم مدینه خود را برای ورود 

بنا نمود،  حضرت آماده کنند. در این توقّف چهار روزه، حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( اوّلین مسجد را با کمک مسلمانان

که زمین آن را مردم قُبا هدیه کردند، و حضرت با نوک سرنیزه خود حدود آن را روی زمین مشخّص کرد. گفته اند که هر 

ذراع بوده است 99ضلع آن  . 

در ساختن این مسجد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( مانند دیگر مسلمانان شرکت داشت، و سنگ و گِل حمل می نمود، و 

دوش دیگران کار می کرد، و در جواب آنان که از حضرت می خواستند که گوشه ای بنشیند و فقط فرمان دهد می دوشا

 :فرمود

أَنْ تَقُومَ  لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْم أَحَقُّ "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ یَعْمُرُ الْمَساجِدا *** یَقْرَأُ الْقُرآنَ قائِماً وَقاعِداً آیه شریفه 

( در مورد همین مسجد نازل شده است۲۰۳) )توبه:  "فِیهِ، فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَاهللُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ  . 

( هر مسجد قبا بارها تجدید بنا و توسعه یافته، زیرا نزد مسلمین اهمّیّت بسزایی داشته، و رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله

هفته روزهای دوشنبه به قبا تشریف می برده، و در آنجا نماز می گزاردند. از آن حضرت روایت شده که: هر کس در خانه 

اش وضو بگیرد و به مسجد قبا رود و دو رکعت نماز بخواند، ثواب یک عُمره را برای او می نویسند. و حضرت امام جعفر 
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یارت مَشاهد و مساجد اطراف مدینه، ابتدا به مسجد قبا رفته و در آنجا بسیار نماز صادق )علیه السالم( نیز فرمود: هنگام ز

 .بخوان

 اعمال مسجد قبا

 وقت تشرّف، دو رکعت نماز تحیّت مسجد بجا آور،

بعد تسبیحات حضرت زهرا )علیها السالم( را بگو، و زیارت جامعه اوّل را بخوان آنگاه دعا کن، و بهتر است که به این 

 جمالت

 :دعا کنی

« لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْم أَحَقُّ  "اَللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ فِی کِتابِکَ الْمُنْزَلُ عَلی صَدْرِ نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ: 

. اَللّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنا مِنَ النِّفاقِ، وَأَعْمالَنا مِنَ الرِّیا، وَفُرُوجَنا "بُّ الْمُطَّهِّرِینَ أَنْ تَقُومَ فِیهِ، فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَاهللُ یُحِ

دُورُ، رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ یُنِ وَما تُخْفِی الصُّمِنَ الزِّنا، وَأَلْسِنَتَنا مِنَ الْکِذْبِ وَالْغَیْبَةِ، وَأَعْیُنَنا مِنَ الْخِیانَةِ، فَإِنَّکَ تَعْلَمُ خائِنَةَ االَْعْ

 .«لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ

پشت این مسجد منزلی بوده متعلّق به امیرالمؤمنین )علیه السالم(، و جلوی مسجد چاه آب شیرینی که فعالً اثری از آن 

 .نیست

 چاه»نامیده ده، و نیز به « چاه انگشتر»علیه وآله( در آن چاه افتاده و بدین جهت به  گفته شده که انگشتر پیغمبر )صلی اهلل

هم معروف است، زیرا نقل شده پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( آب دهان مبارک را در آن چاه افکندند و آبش پس « آب دهان

 .از شوری، شیرین شد
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منافقین مسجدی ساختند تا از آن به عنوان پایگاهی برضدّ اسالم و  نکته قابل توجّه اینکه: در سال نُهم هجری گروهی از

مسلمانان بهره گیرند، و از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( درخواست کردند که آن را افتتاح نماید و برای تبرّک در آن نماز 

...وَ "ب چنین کند، ولی با نزول آیه شریفه بخواند، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( هم قول مساعد دادند که در فرصت مناس

نقشه منافقین آشکار شد، و پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( دستور تخریب آن را صادر  "الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَکُفْراً... 

 .فرمود

 مسجد ذو قبلتین

به میان قبیله « اُمُّ بِشْر»اهلل علیه وآله( به دعوت بنابر مشهور در نیمه رجب یا شعبان سال دوم هجری، رسول گرامی )صلی 

بنی سالم در شمال غربی مدینه رفتند، و هنگام نماز ظهر دو رکعت نماز را طبق معمول به سوی بیت المقدّس خواندند. 

عبه مکرّمه قبله فرمان الهی مبنی بر روگرداندن به سوی کعبه نازل شد، و بقیه نماز را به طرف کعبه گزاردند، و از آن پس ک

دائمی مسلمانان شد. بدین مناسبت این مسجد را مسجد ذو قبلتین یا مسجد قبلتین نامیده اند. این مسجد در جانب غربی 

 .مسجد فتح، با فاصله کمی واقع شده است

ما تورا که »ماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّ "یکی از آیات کریمه ای که به این مناسبت نازل شد آیه کریمه: 

یْثُ ما صورتت را به سوی آسمان می گردانی می بینیم، اکنون تو را به قِبْلَةً تَرْضیها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَ

رجا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ سوی قبله ای که از آن خوشنود باشی می گردانیم، روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان، و ه

(می باشد۲۵۵شَطْرَهُ( )بقره:  . 

سابقاً در این مسجد دو محراب، روبروی هم شمالی و جنوبی یکی به طرف کعبه و دیگری به طرف بیت المقدس قرار 



 

924 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

باقی مانده، و آثار  داشته، ولی متأسّفانه در سال های اخیر که مسجد را تجدید بنا کرده اند، تنها جای یک محراب در آن

 .قبلی این حادثه بزرگ، محو شده است

 :مستحب است در مسجد ذو قبلتین دو رکعت نماز تحیّت مسجد خوانده شود، و مناسب است بعد از آن این دعا را بخوانی

« د صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اَللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ اَللّهُمَّ إِنَّ هذا مَسْجِدُ الْقِبْلَتَیْنِ، وَمُصَلّی نَبِیِّنا وَحَبِیبِنا وَسَیِّدِنا مُحَمَّ

 قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضیها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ "فِی کِتابِکَ الْمُنْزَلِ عَلی صَدْرِ نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ: 

 فَضْلِ شَفاعَةِ مُحَمَّد . اَللّهُمَّ کَما بَلَّغْتَنا فِی الدُّنْیا زِیارَتَهُ وَمَهثِرَهُ الشَّرِیفَةَ، فَال تُحْرِمْنا یا اهلَلُ فِی االْخِرَةِ مِنْ"الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 

ائِهِ، وَ أَمِتْنا عَلی مَحَبَّتِهِ وَسُنَّتِهِ، وَاسْقِنا مِنْ حَوْضِهِ الْمَوْرِدِ بِیَدِهِ الشَّرِیفَةِ، صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاحْشُرْنا فِی زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِو

 .«شَرْبَةً هَنِیئَةً مَرِیئَةً ال نَظْمَأُ بَعْدَها أَبَداً، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ

 (مسجد فتح )مسجد احزاب

وچک است که موقعیّت جنگ احزاب )خندق( را نشان می دهد، و گفته می شود لشکر در کنار رشته کوه سلع، چند مسجد ک

اسالم در این قسمت اردو زده بود. در همین محل بر فراز کوه، مسجدی بنا شده که معروف به مسجد فتح است، در سبب 

لمانان دعا کرد، و خبر فتح و نامگذاری آن گفته شده: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در این مکان برای پیروزی مس

پیروزی لشکر اسالم در همین مکان به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( رسید. در همین جنگ بود که به دست توانای علیّ 

یه بن ابی طالب )علیهما السالم(، عَمْرِو بْن عبدوُدّ عامری پهلوان نامی عرب کشته شد، و نوشته اند: پیامبر اکرم )صلی اهلل عل

۱، ص ۸3ضَرْبَةُ عَلِیّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ الثَّقَلَیْنِ )بحار، ج »وآله( در این هنگام فرمود:  ) 

 :مستحب است بعد از خواندن دو رکعت نماز تحیّت مسجد، این دعا را بخوانی
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« یا مُغِیْثَ الْمَهْمُومِینَ، إِکْشِفْ عَنِّی ضُرِّی وَهَمِّی وَکَرْبِی وَغَمِّی، کَما یا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ، وَیا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ، وَ

مِینَرِ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ، یاأَرْحَمَ الرّاحِکَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ هَمَّهُ، وَکَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ،وَاکْفِنِی مااَهَمَّنِی مِنْ أَمْ ». 

 دعا در مسجد االجابه

مسجد اجابة همان مسجد مباهله است که در روز بیست و چهارم ذی حجّة داستان مباهله رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 

 .با نصارای نجران در آن مکان واقع شد

 :در مسجد اإلجابه پس از دو رکعت نماز تحیّت مسجد، این دعا را می خوانی

«  الْعَظِیمُ، وَأَنَا عَبْدُکَ ی أَسْأَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرِینَ لَکَ، وَعَمَلَ الْخائِفِینَ مِنْکَ، وَیَقِینَ الْعابِدِینَ لَکَ. اَللّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِیُّاَللّهُمَّ إِنِّ

لِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَامْنُنْ بِغِناکَ عَلی فَقْرِی، وَبِحِلْمِکَ الْبائِسُ الْفَقِیرُ، وَ أَنْتَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ، وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِیلُ، اَللّهُمَّ صَ

الْمَرْضِیِّینَ، وَاکْفِنِی ما أَهَمَّنِی عَلی جَهْلِی، وَبِقُوَّتِکَ عَلی ضَعْفِی، یا قَوِیُّ یا عَزِیزُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد االَْوْصِیاءِ 

رِ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ یا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَمِنْ أَمْ ». 

 فرهنگ واژگان حج

 مقدمه

 فرهنگ اصطالحات حج

 گردآوری: محمّد یوسف حریری

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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حج عبادتی مقدس است و مکه و مدینه هم مقدس ترین دیار جهان، و آرزوی هر مسلمانی انجام حج است و زیارت این دو 

لهی. این کتاب با این هدف و امید که بتواند اطالعات عمومی مختصری را در اختیار عالقه مندان و زائران مهبط وحی ا

قرار دهد، مدون شده است، با این تذکار که در مسائل فقهی ضمانت عملی ندارد. با مسئلت توفیقِ زیارت مقبول « بیت اهلل»

ان نسینا أو أخطانا تقدیم به پدر و مادرم، هستی دهندگان زندگی ام و  از درگاه الهی برای همه آرزومندان.ربنا ال تؤاخذنا

 همسرم، همراه و همسفر زندگی ام

 ا

 ائمه بقیع

 .چهار امام معصوم )امام دوم، چهارم، پنجم و ششم( مدفون در مدینه در قبرستان تاریخی بقیع

 آبار علی

 .نام دیگر منطقه )ک( مسجد شجره

 اباطع

( ۵۱۰، ص ۲ان ابطحی که در داخل دره مکه مکان داشتند. )مروج الذهب، ج اَ طِ( شهرت قریشی ). 

 ابراج شهداء
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 .اَ( شهرت برج )ساختمان(هایی است در شهر مکه جهت سکونت زائران واقع در منطقه )( شهدای فخ

 ابطح

( ک تر است و از این جهت اَ طَ( جایی است بین مکه و منی و مسافت آن از هر دو به یک اندازه است و شاید به منی نزدی

 .(به مکه و منی هر دو نسبت داده می شود. )لغت نامه

 ابطحی

 .اهل مکه را می گفتند، منسوب به )ک( ابطح

 ابوا

 :اَ( منطقه و زیارتگاهی است بین مکه و مدینه. این جا)

 .محل والدت حضرت امام کاظم )علیه السالم( است .۲

است )به نظر بیشتر مورخین(. نوشته اند رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم(  محل دفن حضرت آمنه مادر رسول اهلل .۱

در سال حدیبیه در گذر از ابواء قبر مادرش را زیارت کرد و آن را مرمت نمود و بر سر مزار مادر گریست و مسلمین هم 

 .گریستند

یه السالم( به حج مشرف می شدمحل وفات و دفن عبدالرحمن بن حسن مجتبی است که همراه امام حسین )عل .۸ . 

محل وقوع غزوه ابواء است که طبق نقل، نخستین غزوه ای است که در صفر سال دوم هجری رخ داد، اما کار بدون  .۵
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 .جنگ به صلح انجامید. پرچمدار این غزوه حضرت حمزه سیدالشهداء بود

 .نیروی مسلمین را دویست تن و شمار دشمن را نامعلوم ذکر کرده اند

 ابوقبیس

 .ک( کوه ابوقبیس)

 ابیار علی

 .اَ( نام دیگر منطقه )ک( مسجد شجره)

 اتمام حج

 .(افعال حج را بدون خلل ونقص به جای آوردن. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 .(اتمو الصف االول فاالول )اَ تِ مُّ صَّ فَّ لْ اَ وَّ لْ فَ لْ اَ وَّ لْ

و « سووا صفوفکم»و « سدوا الخلل»ة االحرام. با این جمله و جمالت دیگر نظیر امام جماعت اهل سنت قبل از گفتن تکبیر

نمازگزاران را به تسویه صفوف و منظم ایستادن در صف دعوت می کند. اگر در صف های جلو جای خالی وجود « استووا»

9۴، ص ۸9دارد، در صف بعد نایستید. )میقات حج، ش  ). 

 اثبره
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( کوه های بزرگ مکه را گویند. از جمله اند: ثبیر غینا )که بلندترین این ثبیرهاست(، ثبیر الزنج، ثبیر اَ بَ رَ( جمع ثبیر. عمده 

به بعد 3۲، ص ۲۴الخضراء، ثبیرا التصح، ثبیر احدب. )میقات حج، ش  ). 

 اثرب

3۲، ص ۴اَ رِ( نام دیگری از یثرب )مدینه( است )لغت نامه،میقات حج، ش  ). 

 اجازه

( انتقال سریع از عرفه به مزدلفه در )ک( حج جاهلی اِ زِ( نامی برای . 

 اجزی صوفه

 .نوعی اجازه گرفتن برای شروع )ک( حج جاهلی

 اجیاد

( در تلفظ گویش های عامیانه به دو دره از دره های مکه اطالق می شود؛ یکی از جنوب امتدا یافته به سمت « جیاد»اَ( یا 

ده و سپس روبه روی مسجد الحرام از سمت جنوب به یکدیگر می پیوندد. شمال می رود و دیگری از کوه اعرف در شرق آم

۲۴۲، ص ۲۸این دره ها امروزه با پدید آمدن و گسترش محالت متعدد شهری، مسکونی شده است. )میقات حج، ش  ). 

 احجاج
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 .(اِ( به حج فرستادن )لغت نامه، فرهنگ جامع)

 احجار الزیت

( لع شرقی کوه سلع و موضع نماز استسقاء استاَ رُ زَّ( محلی است در مدینه در ض . 

متوفی  ۲۰۰این جا مدفن قیامگر علوی از نوادگان امام مجتبی )علیه السالم(محمدبن عبداهلل مشهور به نفس زکیه )متولد 

هجری به همراه عده ای از  ۲۵۴هجری( است. با سرکوبی علویان توسط عباسیان، نفس زکیه در زمان منصور به سال  ۲۵۴

« احجار الزیت»دات و بزرگان در مدینه قیام نمود و اهل مدینه با وی بیعت کردند، اما در برخورد با عیسی بن موسی در سا

به شهادت رسید. لقب نفس زکیه را براساس خبری از رسول اهلل می دانند که فرمود: نفس زکیه از فرزندانم در احجار الزیت 

 .کشته می شود

 احجار المراء

( (قبا که در خارج مدینه منوره است )لغت نامه۲مَِ( )اَ رُ لْ  ) 

جایی است در مکه، در حدیث آمده است: پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در محل احجار المراء جبرئیل را دیدار کرد. به 

۲۲۱، ص ۸9نقلی دیگر احجار المراء در قبا، از توابع مدینه، قرار دارد. )میقات حج، ش  ). 

 احد
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( منطقه ای است در شمال مدینه )که امروزه به علت گسترش محالت شهری تقریباً متصل به مدینه شده است( این  اُ حُ(

 .جا محل رویداد غزوه احد و مدفن شهدای این نبرد است

 کوه احد

زیره کوهی است از دیگر کوه ها به مدینه نزدیک تر و کوهی است مستقل از دیگر کوه ها و طوالنی ترین کوه در شبه ج

 .عربستان است و احادیث متعددی از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در فضل آن نقل شده است. )ک( کوه احد

غزوه احد: در پانزدهم شوال سال سوم هجری در دامنه کوه احد غزوه احد اتفاق افتاد. هفتصد )یا هزار( مسلمان در مصاف با 

ی ابوسفیان و صفوان بن امیه ابتدا آنها را گریزاندند و با این فتح ابتدایی عده ای از سه )یا پنج( هزار کافر قریشی به سرکردگ

محافظان پنجاه )یا صد( نفری تنگه پشت سر مسلمین برخالف فرمان رسول اهلل برای کسب غنایم جایگاه خود را ترک 

ا هجوم به باقی مانده محافظان تنگه و کردند. با این ترک سنگر، سواران کمین کرده قریش به فرماندهی خالد بن ولید ب

کشتن آنها از پشت سر به مسلمین حمله آوردند و آنها را پراکنده ساختند. در این موقعیت حضرت خود به نبرد پرداختند و با 

 یاری پسر عمش حضرت علی )علیه السالم( و تنی چند از اصحاب، سپاه اسالم را از نابودی نجات دادند و کفار ناموفق در

 .کشتن رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به مکه بازگشتند

قبرستان احد: محاذات کوه احد، مدفن حضرت حمزه سیدالشهداء و دیگر مجاهدانی است که در غزوه احد به شهادت 

شت که در معروف است. مدفن مقدس آن حضرت قبه و بارگاهی دا« قبور الشهداء»و یا « مقبرة الشهداء»رسیدند. این جا به 

( هجری توسط مادر ناصرالدین باهلل عباسی ساخته شد و سلطان اشرف قایتبای از ممالیک مصر )در اواخر ۴3۰)یا  ۴7۰سال 

قرن نهم( آن را تعمیر کرد و توسعه داد و نیز در زمان حکومت عبدالمجید عثمانی مرمت شد. اما وهابیون آن را )مانند دیگر 
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کردند و قبر آن حضرت و سایر شهدا را با زمین مسطح ساختند و سرانجام برای عدم دسترسی زیارتگاه های مدینه( تخریب 

۲۸۳۸زائران به آن مزارهای شریف، در سال   

۲۲۱ص  ۸9مِ )لغت نامه( مَ )میقات حج، ش  .۲ ). 

های فوالدی را به صورت صحن مستطیل با دیواری سیمانی و درب و پنجره « مقابر شهدای احد»هجری قمری دور تا دور 

قمری در موسم حج مانع  ۲۸39محصور ساختند. )درب این صحن تا سال های اخیر بر روی زائران گشوده بود، ولی از سال 

 .(از ورود زائران به محوطه مزار شهدای احد می شوند

 بن در وسط این قبرستان صورت سه قبر مشخص است که مرقد مطهر حضرت حمزه )در قسمت شرقی( و مزار عبداهلل

جحش و مصعب بن عمیر )در قسمت غرب( می باشد، و در ضلع شمالی قبر حضرت حمزه، محوطه گود مربع شکلی وجود 

 .دارد که سایر شهدا مدفونند

زیارت شهدای احد: درباره فضیلت زیارت شهدای احد احادیث فراوانی نقل شده است؛ از جمله روایت شده که رسول اکرم 

لم( فرمودند: هر کس مرا زیارت کند و عمویم را زیارت نکند بر من جفا کرده است. و روایت است )صلی اهلل علیه وآله وس

که آن حضرت فرمان دادند تا قبر آن حضرت زیارت شود و خود به زیارت آن جناب و سایر شهدا می رفتند. حضرت فاطمه 

روزهای دوشنبه و پنجشنبه مستحب ذکر شده است )علیها السالم( نیز برای زیارت به احد می رفتند. زیارت شهدای احد در . 

مساجد احد: در این منطقه مساجد چندی وجود دارد، چون: مسجد حمزه، مسجد جبل احد )مسجد فسح(، مسجد جبل عینین 

)مسجد جبل الرماة(، مسجد ثنایا )قبه الثنایا(، مسجد الدرع )مسجد الشیخین مسجد البدائع(، مسجد المصرع )مسجد الوادی 

 .(مسجد العسکر(، مسجد المستراح )مسجد استراحت
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 احرام

اِ( در لغت به معنی منع است و در اصطالح عبارت است از آهنگ حج نمودن، به حرم در آمدن، دو پارچه نادوخته )

 .)احرامی(، حرام کردن اموری در مراسم حج

بیرون آمدن از لباس معمولی و در برکردن لباس  احرام اولین عمل از واجبات حج )و عمره( است که از ارکان می باشد و با

احرامی و حرام شدن اموری بر مکلف )محرم( ضمن انجام آدابی صورت می گیرد. حالتی است که مکلف حج در آن ملتزم به 

 .ترک محرمات و حفظ آداب آن است

 :واجبات احرام

 .احرامی پوشیدن

 .نیت احرام )حج عمره( نمودن

فتنذکر تلبیه )لبیک( را گ . 

مکان احرام: در بر کردن احرامی )لباس احرام( باید در میقات صورت گیرد و میقات )مکان احرام بستن( با توجه به نقطه 

 :ورود به حرم و با توجه به نوع عبادت )حج یا عمره( متعدد و متفاوت است و این مکان ها در

والحلیفه )مسجد شجره(، جحفه، محاذی ادنی الحل، فخ )برای عمره تمتع عبارتند از: یلملم، وادی عقیق، قرن المنازل، ذ .۲

 .(کودکان

 .(حج تمتع عبارت است از مکه با افضلیت مسجدالحرام )در مقام ابراهیم، حجر اسماعیل زیر ناودان طال .۱

رتند از: تنعیم، عمره مفرده، همان میقات های عمره، تمتع است، و در مورد انجام عمره مفرده از داخل مکه میقات ها عبا .۸
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 .حدیبیه، جعرانه، اضأه لبن، وادی نحله، وادی عرفه، ادنی الحل

. عمره تمتع طول ماه های شوال و ذی قعده و نُه روز اول ذی حجه )تا پیش از ظهر( است۲زمان احرام:  . 

از اتمام عمره تمتع  حج طول ماه های شوال و ذی قعده و نُه روز اول ذی حجه تا پیش از ظهر است )در حج تمتع بعد .۱

 .(است

 .عمره مفرده طول ایام سال است، بجز ایام اختصاصی حج .۸

لباس احرام: احرام )احرامی( مجازاً نام دو قطعه جامه است که زائران خانه خدا جهت اجرای مراسم حج )و عمره( برتن می 

یه لباس های معمولی خود را از تن در آورند و لباس کنند. و استفاده از لباس احرام اختصاصاً برای مردان است. آنها باید کل

)مانند لنگ به کمر بسته « ازار»احرام )احرامی( بر تن نمایند. این لباس متشکل از دو تکه پارچه است که یکی به صورت 

گیرد و(  که )به دوش افکنده می شده و کتف را در بر می« ردا»شده و( از ناف تا زانو را می پوشاند و دیگری به صورت 

شانه و بازو را پوشش می دهد )و استفاده بیش از دو قطعه پارچه احرامی و تبدیل آن را جایز دانسته اند( اما در مورد زنان 

همان لباس معمولشان، احرام به حساب می آید اگر چه به زعم بعضی از فقها و مراجع تقلید خانم ها باید لباس احرام را 

یه مجازند آن را در آورند و با همان لباس معمول خودشان باشندبپوشند و پس از نیت و تلب . 

 :واجبات احرام

 .طاهر بودن

 .غصبی نبودن

 .ندوخته بودن

 .بافته بودن
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 .بدن نما نبودن

 .گره خورده نبودن

 .از حالل تهیه شدن

 .از طال و ابریشم خالص و اجزای حیوان حرام گوشت نبودن

 :مستحبات احرامی

 .فراخ بودن

بودنسفید  . 

 .بلند تا ساق بودن

 .پنبه ای )خالص( بودن

 :مکروهات احرامی

 .چرک بودن

 .سیاه و رنگی )غیر از سبز( بودن

 .(راه راه )رنگی( بودن )برای مردان

 .از پارچه با تار و پود ابریشم بودن

 :محرمات احرام

ند که بر محرم )شخص احرام اموری هست« محظورات احرام»، «تروک احرام»، «تروک محرمه»، «محرمات محرم»یا 

( و لذا ارتکاب عمدی اکثر این محرمات موجب کفاره است و ارتکاب برخی از آنها ۲بسته( حرام بوده و باید ترک شوند )
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موجب ابطال حج است )و ارتکاب برخی نیز نه کفاره دارد و نه مبطل حج است و اما تعداد و شماره تروک )محرمات( احرام 

ده اند از آن جهت که برخی از فقها محرمات فاقد کفاره را جزء تروک احرام محسوب نساخته اند و یا را متفاوت ذکر کر

برخی از محرمات را تحت یک شماره ذکر نموده اند، در حالی که فقهای دیگر آنها را از هم تفکیک کرده اند. به هر حال 

مرد است و اندکی اختصاصی مردان یا اختصاصی  فهرست محرمات احرام حسب مشهور )که اکثر آنها مشترک بین زن و

 .زنان( چنین است

 .ناخن گرفتن .۲

 .استمنا نمودن .۱

 .روغن مالیدن .۸

 .دندان کشیدن .۵

 .سالح به خود بستن .۴

 .در آینه نگاه کردن .9

 .درخت و گیاه حرم کندن .7

 .خون از بدن خارج کردن .۳

 .سرمه )زینتی( به چشم کشیدن .3

)زینتی( به دست نمودنانگشتر  .۲۰ . 

 .جانور بدن را کشتن و انداختن .۲۲

 .مو )از بدن خود و غیر( ازاله نمودن .۲۱
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 .جدال )با قسم خوردن به اسم خدا( نمودن .۲۸

 .زن را عقد نمودن و شاهد عقد نکاح گردیدن .۲۵

 .رفث )آمیزش و لمس و نگاه به شهوت( نمودن .۲۴

، مباهات( نمودنفسوق )دروغگویی، فحاشی، تفاخر .۲9 . 

( و مشام از بوی ناخوش گرفتن۱بوی خوش و عطریات بوییدن ) .۲7 . 

 .صید حیوان صحرایی و کمک در این کار نمودن و گوشت آن را خوردن .۲۳

باید توجه داشت که حتی در غیر حالت احرام هم بعضی از امور ذاتاً حرام هستند )مثل استمنا( و بعضی محرمات خاص  .۲

)مثل صید حرم هستند ). 

 .غیر از خلوق کعبه و گیاهان: اذخر و خزامی و شیح و قیصوم .۱

 .(سر خود را پوشانیدن )برای مردان .۲3

 .(سر خود را به زیر آب فرو بردن )برای مردان .۱۰

 .(تمام روی پاهای خود را پوشانیدن )برای مردان .۱۲

۲در مسیر راه زیر سایه حرکت کردن )برای مردان( ) .۱۱ ). 

 .(زینت کردن )برای زنان .۱۸

 .(صورت پوشانیدن )برای زنان .۱۵

 :مستحبات احرام

 .نیت به زبان راندن .۲
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 .(بلند تلبیه گفتن )مردان .۱

 .تلبیه را تکرار نمودن .۸

 .نماز نافله احرام به جا آوردن .۵

 .پیش از احرام در میقات غسل نمودن .۴

احرام بستنبعد از نماز ظهر )یا نماز واجب دیگر(  .9 . 

 .موی سر و صورت را از روز اول ذی قعده نتراشیدن .7

 .موی زیر بغل و صورت و شارب و ناخن قبل از احرام گرفتن .۳

 .دعاهای وارده را هنگام غسل و نیت احرام و پوشیدنِ احرامی خواندن .3

کردن با خداوند جهت مُحِلّ شدن )در صورت پیش آمدن مانعی جهت اتمام اعمال( شرط .۲۰ . 

 :مکروهات احرام

 .کشتی گرفتن .۲

 .شعر خواندن .۱

 .صورت ساییدن .۸

 .زانو به بغل نشستن .۵

 .در جواب کسی لبیک گفتن .۴

 .در مسواک زیاده روی کردن .9

 .بر رخت و فرش و بالش زرد و سیاه خوابیدن .7
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 .(پیش از محرم شدن حنا بستن )در صورت باقی ماندن اثر تا حال احرام .۳

 .حمام رفتن، بدن با آب سرد شستن، با دست و کیسه و امثال آن بدن را ساییدن .3

 .هر کاری که در انجام آن بیم باشد از مجروح شدن یا موی از بدن افتادن .۲۰

 :تلبیه احرام

سته شده و می ذکر تلبیه به هنگام پوشیدن لباس احرام و نیت احرام از واجبات احرام است و به واسطه ادای این ذکر احرام ب

توان وارد محدوده حرم و مکه گردید )بدون احرام و تلبیه نمی توان وارد محدوده حرم شد( و این دستور اختصاص به موسم 

حج ندارد بلکه در تمام دوران سال هر مسلمانی که بخواهد وارد این سرزمین شود باید احرام ببندد و تلبیه بگوید که ذکر آن 

 :عبارت است از

اللهم لبیک، لبیک، ال شریک لک لبیک )ان الحمد والنعمه لک والملک ال شریک لکلبیک،  ). 

 :مستحبات تلبیه

 .(بلند گفتن )برای مردان .۲

تکرار کردن بعد از بیدار شدن از خواب، بعد از نمازهای واجب و مستحب، وقت سوار و پیاده شدن، هنگام زوال خورشید،  .۱

یین آمدن از بلندی، موقع مالقات سوارها، وقت سحر، تا موقع دیدن خانه های مکه )در احرام هنگام باال رفتن از بلندی و پا

 .(عمره( و تا ظهر روز عرفه )در احرام حج( و تا مسجد الحرام )در احرام عمره مفرده ای که از مکه صورت گرفته

ک غفار الذنوب، لبیک لبیک اهل التلبیة، لبیک ذکر خواندن لبیک ذا المعارج، لبیک لبیک داعیا الی دارالسالم، لبیک لبی .۸

 ...لبیک ذوالجالل و االکرام

 :رمز تلبیه
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تلبیه سرودی است برای اظهار بندگی نسبت به خداوند و جواب دادن دعوت حضرت ابراهیم )علیه السالم( و به مفهوم 

پس فقط در موارد رضای حق سخن گفت  کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در گفتن لبیک باید قصد آن داشت که از این

 .و زبان به گناه و معصیت نگشود

 :بین االحرامین

 فاصله بین دو احرام حج )احرام عمره تمتع و احرام حج

 .نه در هنگام توقف در منزلگاه ها یا توقفگاه ها .۲

از است ولی برخی اعمال نیز تمتع( است. در این زمان گرچه اعمالی )مثل متعه حج یعنی بهره مندی همسران از هم( مج

 :مجاز نمی باشد مثل

 .عمره مفرده کردن .۲

 .موی سر را تراشیدن .۱

 .از شهر مکه بیرون رفتن .۸

 .در حرم )برای همیشه( صید کردن .۵

 .درخت و گیاه حرم )برای همیشه( کندن .۴

 :کفارات احرام

منوع و حرام است. )ارتکاب بعضی اعمال در حرم مکه هم کفاراتی است برای ارتکاب پاره ای از اعمال که در حال احرام م

 :مطلقاً ممنوع است و کفاره دارد.( این کفارات با توجه به نوع عمل متفاوتند و عبارتند از

 .روزه گرفتن .۲
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 .اطعام مساکین نمودن .۱

 .درهم و دینار پرداختن .۸

 .شتر و گاو و گوسفند قربانی کردن .۵

 :وفات در احرام

کسی که در حال احرام بمیرد، لبیک گویان از قبر برانگیخته می »صادق )علیه السالم( نقل است که فرمودند: از امام 

 .«شود

 :همراه با احرام

 :(به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم

شبهات برهنه می  هنگام بیرون کردن جامه، باید نیت آن را داشت که لباس گناه از تن بیرون می کنند و از ریا و نفاق و

 .شوند

 .هنگام غسل براین اندیشه باید بود که گناهان خود را می شویند و به نور توبه خالص، خود را پاکیزه می کنند

هنگام در بر کردن جامه احرام باید قصد آن نمود که در بقیه عمر حرام می نمایند بر نفس خود آنچه را که خداوند حرام 

 .کرده است

 احرام بستن
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یدن دو جامه نادوخته احرام و آهنگ حج )و عمره( نمودنپوش . 

 احرام بند

 .(آن که احرام بسته باشد. )لغت نامه

 احرام بیت الحرام

پرده های کعبه را بر چهار دیوار آن به اندازه یک قد و نیم باال کشند و این عمل را احرام بیت الحرام خوانند و گویند کعبه 

۱۲۰بن جبیر، ص احرام بسته است. )سفرنامه ا ). 

 احرام حج

 .همان )ک( احرام

 احرام گرفتن

 (مراسم احرام )در حج( به جای آوردن. )لغت نامه

 احرام گرفته

 .(محرم است )لغت نامه

 احرامی
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 .حاجی محرم را گویند .۲

 .(جامه نادوخته که حاجیان در شروع احرام برتن کنند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۱

 ) احصار

۲39تموا الحج و العمرة هلل فان احصرتم )بقره اِ( و ا ). 

از حصر است به معنی حبس و منع در سفر، و در باب حج منع حج گزار محرم از ادامه اعمال حج است. )لغت نامه دایرة 

 .المعارف بزرگ اسالمی( )ک( حج محصور

 احکام حج

صورت می گیرد واجباتی است که در زیارت کعبه در مراسم حج )افراد، قرآن و تمتع( . 

 احکام عمره

 .واجباتی است که در زیارت کعبه در مراسم عمره )مفرده و تمتع( صورت می گیرد

 احالل

( تقصیر»یا با « حلق»اِ( بیرون آمدن از حال احرام است با  » 

 احمس
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( د و می گفتند ما اَمَ( قبایلی از عرب )قریش، کنانه و قیس( که )در مراسم حج جاهلی( از منطقه حرم بیرون نمی رفتن

خویشاوندان خداییم. جمع آن حمس است و لغت نویسان عرب ریشه کلمه را به حماسه )شجاعت( می رسانند. )مبسوط در 

۸۴۲ترمینولوژی حقوق، طبقات، ص  ). 

 اختیاری عرفات

 .مراد وقوف اختیاری است هنگام )ک( وقوف در عرفات

 اختیاری مشعر

وقوف در مشعرمراد وقوف اختیاری است هنگام )ک(  . 

 آخر مدینه

 .همان )ک( پس مدینه

 اخشبان

 :اَ شَ( تثنیه اخشب به معنای کوه دشوار و سخت صعود و تعبیری است از)

 .دو کوه منی .۲

 .دو کوه ابوقبیس وقعیقعان .۱

۲۴؛ حرمین شریفین، ص ۲۴۸، ص ۸دو کوه مشرف بر مزدلفه از سمت مشرق )میقات حج، ش  .۸ ). 
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 اخوه

وههمان )ک( خا . 

 آداب حج

 .چگونگی انجام دادن فریضه حج )از ارکان و واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات( است

 ادارة الحرام

اِ رَ تُ لْ حَ رَ( سازمانی است که توسط حکومت سعودی برای اداره مسجد الحرام ایجاد شده و در باب السعود در جهت )

۱۲۵، ص ۲یفین، ج جنوب مسجد مستقر می باشد. )راهنمای حرمین شر ). 

 ادارة شئون الحرمین الشریفین

۲۱۱، ص ۱7اداره ای که بر مسجد الحرام و مسجد النبی نظارت دارد. )میقات حج، ش  ). 

 ادراک و قوفین

 .همان )ک( درک و قوفین

 ادماء محرم

 .اِ( بیرون آوردن خون از بدن محرم)
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 ادهان

( ۲۲۴)فقه فارسی با مدارک، ص  اَ( روغن مالی بدن است که از محرمات احرام است ). 

 ادنی الحل

اَ نَ لْ حِ لَ( ادنی یعنی نزدیک تر، و ادنی الحل جایی است که از دیگر مواضع حل به مکه نزدیک تر است. مراد نزدیک )

ترین محلی است که از حرم بیرون است. مکانی است که منتهی الیه حرم به آن متصل باشد یا اولین نقطه خارج حرم است 

و از آن جا ورود به داخل حرم بدون احرام جایز نیست و میقات کسانی است که از هیچ کدام از میقات ها و یا محاذی آنها 

 .عبور نکرده و تمکن رفتن به یکی از آنها را هم ندارند. از جمله جاهای معروف ادنی الحل حدیبیه و تنعیم و جعرانه است

 اذاخر

( پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در عام الفتح از اذاخر داخل شد و به اعالی مکه فرود  اَخِ( موضعی است نزدیک مکه، و

 (آمد و آن جا قبه خویش بر پا کرد. )لغت نامه

 اذخر

 .همان )ک( گیاه اذخر

 اراق المولد
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3۳، ص ۱۲محلی در مکه. محله والدت نبی اکرم )میقات حج، ش  ). 

 اراک

( شام، از حدود عرفات است ولی خارج از آن است و وقوف در آن کفایت نمی کند از عرفات اَ( محلی است در عرفه از جانب 

۲۳۰)مبسوط در ترمینولوژی حقوق، فلسفه و اسرار حج، ص  ). 

 ارض اهلل

( 37اَ ضُ الّ( الم تکن ارض اهلل )نساء  ). 

۲۴3، ص 7؛ میقات حج، ش 3۸۱؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۲9به نقلی از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ). 

 ارض الهجره

( ؛ احکام حج ۲۴3، ص 7لْ هِ رِ( از نام های مدینه است به معنی زمینی که هجرت در آن تحقق پیدا کرد. )میقات حج، ش 

۱3۸و اسرار آن، ص  ). 

 ارکان بیت

 .همان )ک( ارکان کعبه

 ارکان چهارگانه



 

948 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 .همان )ک( ارکان کعبه

 ارکان حج

رکش )عمدی یا سهوی( موجب بطالن حج است که عبارتند ازاعمالی است که ت : 

 .احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، طواف زیارت و سعی

 ارکان عمره

 .اعمالی است که ترکش موجب بطالن عمره است که عبارتند از: احرام، طواف و سعی

 ارکان کعبه

را می گویند و هر یک از این ارکان به نامی مشهور هستند یا ارکان بیت. چهار رکن )چهار زاویه، چهار گوشه( خانه خدا : 

)بین جنوب و شرق( آن زاویه است که حجراالسود در آن نصب شده است و بدین « رکن جنوب شرقی»رکن شرقی یا  .۲

سمت  نیز می گویند. برخی منابع به جهت آن که تقریباً در« رکن حجراالسود»و « رکن اسود»و « رکن حجر»اعتبار آن را 

نیز از آن یاد کرده اند. رکن شرقی مواجه با ایران و قسمتی از جنوب بالد حجاز و « رکن عراقی»عراق واقع شده به عنوان 

 استرالیا و جنوب هند وچین است. طواف خانه خدا از این رکن آغاز می شود و بدان هم طواف

 .ختم می شود. استالم این رکن مستحب است

)بین شمال و شرق(. آن زاویه است که در جهت طواف بعد از گذشتن از درب کعبه « شمال شرقی»رکن شمالی یا رکن  .۱
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پیش از رسیدن به حجر اسماعیل قرار دارد. این رکن چون در موقع نماز مورد توجه اهل عراق و شام است از آن به عنوان 

هم یاد کرده اند« رکن شامی»و « رکن بصری»و « رکن عراقی» . 

)بین شمال و مغرب( آن زاویه است که در جهت طواف پس از گذشتن از حجر « رکن شمال غربی»ی یا رکن غرب .۸

رکن »اسماعیل قرار دارد. این رکن چون در موقع نماز مورد توجه اهل غرب )غرب روسیه و همه اروپا و مغرب( است آن را 

هم می گویند« مغربی . 

« رکن حجراالسود»و مغرب( آن زاویه است که در جهت طواف قبل از  )بین جنوب« رکن جنوبی غربی»رکن جنوبی یا  .۵

شریف تر از « رکن حجراالسود»هم می گویند. این رکن را بعد از « رکن یمانی»قرار دارد و چون مقابل یمن است آن را 

 .دیگر رکن ها معرفی کرده اند و استالم این رکن مستحب است

 ازار

( و 3۸ر بندند و از ناف تا زانو را می پوشاند. )فقه فارسی با مدارک، ص اِ( آن قطعه از احرام که به کم ...) 

 اسباب تحلل

تَ حَ لُّ لْ( آنچه که قاطع تروک احرام است و به یکی از آن اسباب محرم، مُحِلّ می گردد که عبارتند از اتمام مناسک )

 .(حج یا عمره، حصر و صد )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 استار کعبه
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( ( همان )ک( پرده کعبه )لغت نامهاَ ). 

 استحالل کعبه

اِتِ( حالل دانستن اموری که در حرم کعبه اقدام به آن حرام است مثل کشتن صید و صید کردن کبوتران حرم و امثال آن )

۸9۸که از گناهان به شمار می آید. )شرح اربعین، ص  ). 

 استطاعت

( 37ه سبیال )آل عمران اِتِ( وهلل علی الناس حج البیت من استطاع الی ). 

 .حجة االسالم با وجود استطاعت واجب می شود )که باید در همان اولین سال وجود استطاعت برگزار

 :گردد( و عبارت است از

 .استطاعت عقلی، یعنی داشتن عقل .۲

 .استطاعت شرعی، یعنی داشتن سن تکلیف و عدم ابتال به واجب یا حرام مهم تر .۱

یعنی داشتن توانایی های راهی، بدنی، زمانی و مالیاستطاعت عرفی،  .۸ . 

 :شرط استطاعت عرفی

 .استطاعت راهی، یعنی امن و بی مانع و باز بودن و امکان پیمودن راه سفر .۲

 .استطاعت زمانی، یعنی وسعت و کفایت داشتن وقت برای انجام اعمال حج .۱

سفر و انجام مناسک استطاعت بدنی، یعنی داشتن توانایی برای پیمودن راه .۸ . 
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 :استطاعت مالی، یعنی داشتن امکانات اقتصادی مطابق با حال و شأن از جهات .۵

 .راحله: وسیله سواری جهت رفت و برگشت

 .زاد: توشه راه )از خوردنی و آشامیدنی و سایر مایحتاج( در رفت و برگشت

زمان رفت تا برگشت مؤنه: مخارج عائله و خانواده و کسانی که خرجی آنها واجب است از . 

رجوع به کفایت، که بعد از بازگشت زندگی عادی را کفایت کند، یا به زحمت نیفتادن به لحاظ کسب و کار و زراعت بعد از 

؛ راهنمای حرمین شریفین، ۵۵الی  ۸۱؛ خالصه مناسک حج؛ اسرار، مناسک، ادله حج، ص ۲7برگشت )مناسک حج، مسئله 

؛ فرهنگ علوم۲۸، ص ۸ج  ). 

تطاعت بذلیاس  

 .ب( استطاعتی است )مالی( جهت انجام حج که با بذل )بخشیدن( هزینه آن توسط شخص دیگر ایجاد می شود)

 استطاعت جعلی

 .ج( استطاعتی است که با نذر و قسم و عهده برای انجام حج، ایجاد می شود)

 استظالل

 .اِ تِ( همان )ک( تظلیل)

 استقرار حج
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مناسک حج یا عمره یا هر دو باشد )بی فرق بین حج واجب به اصل شرعکسی که شرعاً قادر به اجرای   

و یا به نذر( اگر در عام االستطاعه در رفتن به حج اهمال ورزد تا حدی که اجرای مناسک از وی فوت شود با فوت آن، حج 

اشد به جای آوردن همه در ذمه او مستقر می گردد. پس استقرار حج بستگی دارد به گذشتن زمانی که در آن زمان ممکن ب

 .(افعال حج به اختیار و با بودن همه شروط حج رفتن و حج کردن )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 استقیموا

 .اِ تَ( همان )ک( استووا)

 استالم

 .(اِ تِ( در اصطالح لمس کردن رکن کعبه است )ک)

 استالم حَجَر

 .لمس کردن )ک( حجراالسود

 استالم رکن

دست با رکن کعبه است. برخی از فقها استالم رکن یمانی را مستحب می دانند و از امام صادق )علیه مسح و تماس شکم و 

و برخی از فقهای استالم « رکن یمانی بابی است که ما خانواده از آن باب وارد بهشت می شویم.»السالم( نقل است که 

و؛ ۴۲، ص ۲۱تمام ارکان کعبه را مستحب دانسته اند. )میقات حج، ش  ...) 
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 استمتاع

 .(اِ تِ( عمره گزاردن با حج )لغت نامه)

 استمتاع به عمره

 .(گزاردن حجة االسالم با مقدمه آن که عمره تمتع است )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 استنابه

 .(اِ تِ بِ( در حج یعنی نیابت به دیگری دادن که از جانب او حج کند )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 استن

( که برخی از آنها نام های خاصی دارند. رجوع کنید « استن های مسجدالنبی»در مورد «. ستون»و « استون»مخفف اُ تُ( 

ستون»به قسمت  ». 

 استوانه )اسطوانه

ستون»در مورد استوانه های مسجدالنبی که نام های خاصی دارند. رجوع کنید به قسمت  ( ». 

 استون

ستون»ید به قسمت رجوع کن«. استون های مسجدالنبی»در مورد  ». 
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 استووا

( « استووا»اِ تَ وُ( پیش نمازهای اهل سنت قبل از تکبیر االحرام با برگشت به سوی صفوف جماعت با صدای بلند با گفتن 

۱۰فرمان منظم ساختن صف نماز را می دهند. )نکاتی در رابطه با حج و زیارت، ص « اعتدلوا»یا « استقیموا»یا  ). 

 اسدال

( زن است در حال احرام به طوری که روی صورت نیفتد. پوشانیدن صورت زن در حال احرام حرام است.  اِ( نقاب زدن

۲۰9)ثواب اعمال حج، ص  ). 

 ) اسواف

در ناحیه بقیع و آن از حرم مدینه است. )لغت نامه« عینه»اَ( نام حرم مدینه، و گفته اند موضعی است به  ) 

 اسواق اآلخره

( ست از حج و عمره در روایتی منقول از امام صادق )علیه السالماَ قُ خِ لْ رِ( تعبیری ا ). 

 اشعار

اِ( نشان کردن قربانی فرستاده شده به مکه است و آن چنان است که کوهان شتر قربانی را از جانب راست بشکافند و با )

)که هدی را از میقات خون او آغشته کنند و از میقات بدین گونه به سوی منی سوق دهند. اشعار خاص حج قرآن است 
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سوق می دهند( و در حج قرآن اگر قربانی شتر باشد در بستن احرام با تلبیه و یا با اشعار اختیار است و با اشعار، احرام محقق 

؛ حج و عمره، ص ۲7۸؛ فلسفه و اسرار حج، ص ۲۴شده و احتیاجی به تلبیه )لبیک گفتن( نیست. )توضیح مناسک حج، ص 

۸، ص ۵؛ ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج 3۸3مقدمه، ص ؛ حجة التفاسیر، 3 ). 

 اشعار البدن

 .(اِ رُ لْ بُ( تفصیل )ک( اشعار )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 اشعار بدنه

 .بَ دَ نِ( تفصیل )ک( اشعار)

 اشواطه

 .(اَ( جمع )ک( شوط )لغت نامه)

 اشواط سبعه

 .هفت )ک( شوط

 اشُهر حج

( 3۱، ص ۵ارتند از شوال، ذی قعده، ذی حجه )میقات حج، ش اَ هُ رِ( ماه های حج که عب ). 
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 اشهر حرم

( 9حُ رُ( فاذا انسلخ االشهر الحرام )توبه  ). 

به گفته برخی مقصود چهار ماه حرام )ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب( است. یعنی همان چهار ماهی که کشتار در آن 

ماه انجام مناسک حج هستند. )مجمع البیان؛ و حرام شده و از این میان ماه های ذی قعده و ذی حجه ...) 

 اشهر معلومات

( ۲37مَ( الحج اشهر معلومات )بقره  ). 

 (...اشهر حج، ماه های حج، که عبارتند از شوال، ذی قعده، ذی حجه )مجمع البیان؛ و

 اصحاب صفه

 .عنوان مهاجرین ساکن در )ک( صفه

 اصحاب عقبه

( ( تن از صحابه که در مراجعت رسول اهلل از حجة الوداع در عقبه ۲9یا  ۲۵)یا  ۲۸شهرت عَ قَ بِ( اهل عقبه. اصحاب کید. 

)گردنه( به نیت کشتن آن حضرت قصد رم دادن شتر ایشان یا قطع تسمه زیر شکم شتر و حمله به حضرت را نمودند. 

حی از این نیت آگاه شد و این عده )برخی شکل گرفتن این نیت را در مراجعت از غزوه تبوک ذکر کرده اند( اما حضرت به و
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نقاب پوش بر قصد خود موفق نشدند و حضرت نام اینان را برای حذیفه شمرد و فرمود تا زمان حیات پیامبر این اسامی را 

؛ تبصرة العوام۲۴۳، ص ۲۲؛ مجمع البیان، ج ۵۳۱، ص ۱فاش نکند. )ریحانة االدب؛ حیوة القلوب، ج  ). 

 اصحاب عقبه اول

ه تن از مردم یثرب )شش تن از قبیله اوس و شش تن از قبیله خزرج( که در سال دوازدهم بعثت در موسم حج شهرت دوازد

 .در محل عقبه با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بیعت کردند

 اصحاب عقبه دوم

سال سیزدهم بعثت در ایام  شهرت هفتاد )یا هفتاد و دو یا هفتاد و سه( تن از مردم یثرب )از قبایل اوس و خزرج( که در

 .تشریق از ماه ذی حجه )ماه حج( در محل عقبه با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بیعت کردند

 اصحاب فیل

۲الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل )فیل  ). 

 .شهرت گروهی که همراه فیالن عازم مکه شدند جهت تخریب )ک( کعبه

 اصحاب معلقات

اشعار خود را بر دیوار کعبه آویخته بودند، یعنی صاحبان )ک( معلقاتشهرت شاعرانی که  . 
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 اصناف االسالم

( ۳۰۱اَ فُ لْ اِ( همان اهل )ک( صفه )فهرست کشف االسرار، ص  ). 

 اضأة ابن عقش

 .همان )ک( اضأة لبن

 اضأة لبن

( جنوب حد حرم مکه می باشد و در اَ ء ة ل( یا اضأه ابن عقش )به معنی دره یا مسیل ابن عقش( محلی است که از جانب 

سر راه یمن در فاصله دوازده کیلومتری قرار دارد و میقات عمره مفرده )از داخل مکه( است. )لغت نامه؛ تاریخ و آثار اسالمی، 

77؛ قبل از حج بخوانید، ص ۱۳؛ فرهنگنامه حج و عمره، دفتر اول، ص ۲۸۰ص  ). 

 اضحات

( . روز اضحی )روز عید قربان۲اَ(. ). 

 .(â) (گوسفند که در روز اضحی ذبح کنند. )لغت نامه .۱

از ماده « اضحی»اضحی )اَ حا( روز عید قربان. دهم ذی حجه که حجاج در منی و مسلمانان در خانه خود قربانی کنند. 

وقع را است به معنای ارتفاع روز امتداد نور آفتاب و هنگامی است که خورشید باال می آید )قبل از ظهر( و آن م« ضحی»

یا « اضحیه»گویند. و چون قربانی قبل از ظهر )دهم ذی حجه( و در وقت گسترش نور آفتاب ذبح می شود آن را « ضحی»
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گویند« ضحیه» . 

 .اضحیه )اُ یَ ّ( قربانی مستحب روز عید )ک( اضحی

ت برهنه ماند و دوش چپ اضطباع )اِ طِ( رداء )احرام( را از زیر بغل راست بر کتف چپ انداختن؛ در این صورت دوش راس

 .(پوشیده گردد. )لغت نامه

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در عمره قضیه دستور داد که ردای احرام را از زیر بغل راست بر روی شانه چپ 

بیفکنند و این تکلیف مخصوص عمره قضیه و اوضاع و احوال ویژه آن روز بوده است. اینک تکلیف احرام همان کیفیت 

۵۸و  ۵۰عهود است که بازوی چپ و راست هر دو پوشیده باشد. )آداب عمره قرآن، ص م ). 

 اضطراری اول

۲همان )ک( اضطراری مشعر ) ). 

 اضطراری دوم

۱همان )ک( اضطراری مشعر ) ). 

 اضطراری روزانه

۱همان )ک( اضطراری مشعر ) ). 

 اضطراری شبانه
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 .همان )ک( اضطراری عرفات .۲

۲مشعر ) همان )ک( اضطراری .۱ ). 

 اضطراری عرفات

 .یا اضطراری شبانه مراد وقوف در عرفات است در شب دهم ذی حجه برای شخص مضطر

 اضطراری مشعر

 :مراد وقوف در مشعر است )به دو گونه( برای شخص مضطر

 اضطراری اول .۲

 یا اضطراری شبانه، وقوف در مقداری

 .از شب دهم ذی حجه است در مشعر

 اضطراری دوم .۱

اضطراری روزانه وقوف بعد از طلوع آفتاب دهم ذی حجه است تا پیش از ظهر در مشعریا  . 

 اطحل

 اَ حَ( همان )ک( کوه ثور)
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 اطرست

 :حروفی رمزی است در اشاره به اعمال عمره تمتع که توسط شیخ بهایی وضع شد

 .(احرام )بستن =۲

 .(ط= طواف )خانه کعبه نمودن

اردنر= رکعتین )دو رکعت نماز طواف گز ). 

 .(س= سعی )رفت و برگشت میان صفا و مروه نمودن

3۵؛ اصول فقه، فقه، ص ۲7۸، ص 9ت= تقصیر )از مو یا ناخن چیدن( )حجة التفاسیر، ج  ). 

 آطام

نام دژهایی است که در عصر جاهلی در مدینه وجود داشته اند و تعداد آن ها زیاد بوده است. در حدیث آمده « اُطم»جمع 

)صلی اهلل علیه وآله وسلم( از ویران کردن آطام اهل مدینه نهی کرد و فرمود: این ها زیور مدینه هستند.  است که پیامبر

۲۰، ص ۸9)میقات حج، ش  3). 

 اعتدلوا

 .اِ تَ دِ لُ( )ک( استووا)

 اعتمار
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 .(اِ تِ( عمره به جای آوردن )لغت نامه)

 اعالم حرم

( به ارتفاع سه متر در انتهای هر یک از حدود حرم مکه نصب شده اند.  اَ( نام ستون هایی بتونی مکعب مستطیل شکلی که

۲۲3)میعادگاه عشاق، ص  ). 

 اعمال حج

 .اَ( احکام و افعال و واجباتی هستند که در زیارت کعبه در مراسم حج )افراد، تمتع و قرآن( انجام می دهند)

 اعمال عمره

مراسم عمره )تمتع، مفرده( انجام می گیرند احکام و افعال و واجباتی هستند که در زیارت کعبه در . 

 اعمال منی

 .افعالی که در روز عید قربان )دهم ذی حجه( باید در سرزمین منی به جا آورد

 اعنه

( ۲اَ عِ نَ ّ( از )ک( مناصب کعبه ) ). 

 آغاوات
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۵۵فتم، ص خواجگان حرم مسجد النبی را گویند که از یادگارهای دوره عثمانی بودند. )حج آن طور که من ر ).â 

 اغوات

( (.ل۲۴۴، ص ۲7اَ غَ( شهرت خواجگان حرم مدینه در میان مردم. )میقات حج، ش   

 افاضه

( ۲33اِ ضِ( ثم افیضوا من حیث افاض الناس. )بقره  ). 

 افاضه از عرفات .۲

 .کوچ کردن از عرفات و رفتن به مشعرالحرام است پس از غروب روز نهم ذی حجه

 افاضه از مشعر .۱

دن از مشعرالحرام و رفتن به منی است پس از سر زدن خورشید روز دهم ذی حجهکوچ کر . 

 افاضه از منی .۸

 .کوچ کردن از منی و رفتن به مکه است در عصر روز دوازدهم ذی حجه

 آفاقی
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 همان )ک( اهل آفاق

 افراد

 همان )ک( حج افراد

 افساد حج

( که حج خود را تباه و باطل گرداند. افساد حج ناشی از اخالل عمدی  اِ( یعنی ابطال حج به وسیله زائر به این که کاری کند

 (در افعال حج است. گاه اخالل سهوی هم به حکم شارع ملحق به اخالل عمدی می شود. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 افعال حج

 افعال واجبه حج

 افعال عمره

 افعال واجبه عمره

 اقتراض مستطیع

گزاردن آن گاه که او را مالی باشد که نتواند با آن زاد و راحله تهیه کند. پس در وقت  قرض کردن مستطیع است برای حج

 (مناسب مال خود را بفروشد و آن قرض را بدهد و یا از محلی دیگر ادای دین کند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق
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 اقسام حج

7۰فقه فارسی با مدارک، ص ؛ ۱۲۳، ص ۲عبارتند از: حج افراد، حج تمتع و حج قرآن )رساله نوین، ج  ) 

7۳؛ فقه فارسی با مدارک، ص ۲۸۴اقسام عمره عبارتند از: عمره مفرده و عمره تمتع )مناسک حج، مسئله  ) 

 اکالة البلدان

 :اَ کَّ لَ تُ لْ بُ لْ( از اسامی مدینه است به جهت آن که)

 بر سایر شهرها علو مقام و برتری دارد. )احکام حج و .۲

3۸۱اسرار آن، ص  ) 

۱3۸بر سایر شهرهای این منطقه از نظر ارتفاع مسلط بود. )حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

مخارج شهر مدینه از طریق پرداخت مالیات شهرهایی که توسط مسلمین فتح شده بود تأمین می گردید. )میقات حج،  .۸

۲9۰، ص 7ش  ) 

 اکالة القری

 :قُ را( از اسامی مدینه است به جهت آن که)

۱3۸دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد. )احکام حج و اسرار آن، ص شهرهای  .۲ ) 

مخارج شهر مدینه از طریق پرداخت مالیات های شهرهای دیگری که توسط مسلمانان فتح شده بود تأمین می گردید.  .۱

۲9۰و  ۲۴3، ص 7)میقات حج، ش  ) 
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ه اسالم برمی آمدند حمله می شد و بعد از پیروزی از آن جا به سایر شهرها و بالد غیر مسلمان که درصدد توطئه علی .۸

 .اموال غنیمتی و اسیران به مدینه منتقل می شدند

 االل

 اَ( همان )ک( کوه رحمت)

 الحاد

اِ( از حد در گذشتن در حرم )کعبه(. میل به ظلم در آن و رعایت نکردن و هتک حرمت آن. به قولی ستم کردن در حرم. به )

ه )لغت نامهقولی احتکار در حرم مک ) 

 آل سعود

 خاندان حاکم بر کشور )ک( عربستان سعودی

 آل شیبه

 شَ بِ( خاندانی در مقام )ک( سدانت)

 الملم

 اَ لَ لَ( همان )ک( یلملم)
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 ام

( ، ص ۱۲اُ م ّ( از اسامی مکه است چون اعظم بالد است یا قبله گاه امم است یا وسط کره ارض است. )میقات حج، ش 

۲۱۸) 

 امارت حج

رستی قافله حج. منصبی که ارتباط مستقیم با حکومت اسالمی دارد و از زمان صدر اسالم حاکمان جامعه با تأسی به سرپ

سیره پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در موسم حج یا خود عازم زیارت بیت اهلل شده و امارت حج را برعهده داشتند و یا 

منصوب می کردند. در سال نهم هجری رسول خدا امارت حجاج و انجام مراسم فردی را به عنوان نماینده خود امیر الحاج 

حج را به حضرت امیر علی )علیه السالم(واگذار فرمود )ابتدا آن جناب ابوبکر را به سرپرستی روانه کرد اما به فرمان خداوند 

شان در راه آیات از راه ابوبکر گرفتند.( حضرت علی )علیه السالم( را مأمور ابالغ آیات سوره برائت به کفار مکه نمود و ای

حضرت امیر )علیه السالم( طبق روایات منقول در یوم النحر خطبه ایراد فرمود که کسی عریان طواف خانه نکند و مشرکی 

در این سال حج به جای نیاورد و هر که مدتی )برای پیمان( دارد همان مدت محترم است و هر که مهلتی ندارد مهلت او 

ماه است. در سال دهم هجری رسول اهلل خود شخصاً سرپرستی حج را داشت و بعدها وظیفه امارت حج به خلفا  چهار

اختصاص یافت که که شخصاً قافله حج را سرپرستی می کردند و یا کسی را به امیری حج منصوب می نمودند. و وظیفه 

باید « امیرحاج»ای سفر بوده است. ماوردی گوید امیر حج رهبری حجاج مکه و عودت و محافظت آنان و امنیت در اثن

 :مراقب ده چیز باشد
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 .فراهم بودن و پراکنده نشدن مردم هنگام عزیمت و حرکت و نزول .۲

 .معین کردن رهبری برای هر طایفه تا در حرکت پیرو او باشند و در نزول اطراف او فرود آیند و از دور نشوند .۱

دگان بتوانند بدان برسند و ضعیفان همراه بتوانند راه سپرندآهسته رفتن کاروان تا وامان .۸ . 

 (بردن کاروان از راه آسانی که در آن آب و آذوقه فراوان باشد )نه از راه سخت و کم آب .۵

 .جست و جوی آب و آذوقه در صورت کمبود و نبود .۴

شان طمع نکنندگماردن نگهبانان بر کاروان به هنگام حرکت و نزول تا دزدان در مال ای .9 . 

 .دور کردن مزاحمان سفر که مانع کاروان می شوند به جنگ یا به بذل .7

 .فیصله دادن اختالفات کاروانیان نه به اجبار، مگر آن که دو طرف به حکم او تسلیم شوند و او صالحیت قضا داشته باشد .۳

 (آرام کردن آشوبگران قافله و تأدیب نمودن خائنان )در حد تنبیه .3

 رعایت وقت حرکت و مدت سفر تا کاروان به موقع به حج رسد و از تنگی وقت ناچار به شتاب نشود و چون به .۲۰

میقات رسد فرصت احرام به کاروان دهد و اگر وقت باشد کاروان را به مکه برد تا با مکیان به مواقف روند، و اگر وقف تنگ 

حج فوت شود... و چون مردم حج بکردند روزی چند برای انجام باشد یکسر به عرفه رود که مبادا به موقع نرسد و 

کارهایشان فرصت دهد و در حرکت عجله نکند و به هنگام بازگشت کاروان را از مدینه ببرد تا قبر پیغمبر را زیارت کند که 

تا کاروان به شهر اقتضای حرمت پیغمبر و حقوق وی چنین است. تا به هنگام بازگشت نیز همه شرایط رفتن را رعایت کند 

؛ ناسخ التواریخ، حضرت ۸۴۰، ص ۱خود برسد آن گاه والیت وی پایان پذیرد. )تاریخ سیاسی اسالم، ترجمه پاینده، ج 

۳۱، ص ۸۰؛ دایرة المعارف فارسی؛ لغت نامه؛ میقات حج، ش ۱7۳، ص 7؛ تفسیر نمونه، ج ۱۵۳، ص ۸رسول، ج  ) 



 

969 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 ام االرضین

( که است )فرهنگ نفیسیاُ م ُّ لْ اَ( از نام های م ) 

 ام الدود

د ُّ( موضعی است بر سر دو راهی ورود به مکه که یک راه به محله باب السعود در منطقه حرم و صفا و مروه منتهی می )

می « طریق الخریق»می گویند؛ دیگری راهی است که معابده منتهی می گردد که آن را « طریق الحرام»شود که آن را 

۱۳ام الدود است که تلبیه قطع می شود. )با ما به مکه بیایید، ص  نامند و از نزدیکی ) 

 ام راحم

( ۲۵۲، ص ۵اُ مَ ّ ر( از نام های مکه است. )میقات حج، ش  ) 

 ام رحم

رُ( از نام های مکه معظمه است به مناسبت رحمتی که خداوند به این شهر عطا فرموده و این که پناهندگان به این خانه )

؛ فرهنگ نفیسی؛ میقات ۲۵؛ حرمین شریفین، ص 9۴، ص ۲ار قرار می گیرند. )تاریخ تحلیلی اسالم، ج در رحمت آفریدگ

۲۵۲، ص ۵، ش ۱۲3، ص ۱حج، ش  ) 

 ) ام رحمان
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۸7رَ( از نام های مکه است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 ام رحمه

( ۲۵۲، ص ۵رَ مِ( از نام های مکه است )میقات حج، ش  ) 

 ام روح

۸7؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۴، ص ۵که است به علت رحمت فراوان پیرامون آن )میقات حج، ش از نام های م ) 

 ام زحم

( ۲۵۲، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸7زُ( از نام های مکه است به علت ازدحام مردم در آن )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 ام صبح

 (صُ( از نام های مکه است )لغت نامه؛ فرهنگ نفیسی)

 ام صح

۲۵۴و  ۲۸۸، ص ۵از نام های مکه است )میقات حج، ش  (۲) ) 

 ام الصفا
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اُ م ُّ ص َّ( از نام های مکه است، چون برای کسانی با خلوص ایفای فریضه حج می کنند گشایش خاطر و صفا حاصل می )

۲۱۸، ص ۱۲گردد. )میقات حج، ش  ) 

 ام القری

( 7۰؛ شوری، 3۱لْ قُ را( لتنذر ام القری )انعام،  ) 

مکه معظمه است )به معنی مادر واصل قریه ها( و در جهت این نام وجوهی گفته اند چوننام  : 

 .قبله مسلمین است .۲

 .دارای مرکزیت است .۱

 .مرکز آبادی های حجاز است .۸

 .در وسط زمین )نزدیک خط استوا( است .۵

هم ترین شهر روی زمین استمقام آن نسبت به شهرها و قرای دیگر بلندتر است. از لحاظ عظمت و قداست م .۴ . 

زیارتگاه خدا پرستان است، چرا که در قلب خود خانه ای را جای داده که نخستین خانه برای همه انسان ها و مایه  .9

برکت و هدایتگر جهانیان است و این خود انگیزه ای است برای انسان های با ایمان که از تمام نقاط به سوی این دیار روی 

 .آورند

ن از زیر آن گسترده شده است. یعنی اولین محل منعقد شده و خشکیده از زمین است. در آغاز آفرینش نخستین زمی .7

لغت ». در ۲محلی که از زیر آب بیرون آمد محل بیت الحرام بود و خشکی های زمین از آن جا گسترش پیدا کرد. پس 
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ه است.اصل و مبدأ هر سرزمینی و هر دیاری است. )صُ حّ( به معنی بهی و برائت از هر عیب آمد« صح»کلمه « نامه

به بعد ۲۸7، ص ۵به بعد، ش  ۱۲۱، ص ۱؛ میقات حج، ش ۲9)قاموس قرآن؛ دائرة الفرائد؛ تاریخ مکه، ص  ) 

 ام المشاعر

لْ مَ عِ( از نام های مکه است چون اصل مشاعر حج و مرکز مواضع مسعوده ای است که در آن امکنه ادای عبادت حج )

۲۸۰و  ۲۱۸، ص ۱۲د. )میقات حج، ش می شو ) 

 ام کوثی

( ۲۵۸، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸7ثا( از نام های مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 امیر حاج

 سرپرست قافله حج. صاحب منصب )ک( امارت حج

 امیر حج

 پیشوای حاجیان )فرهنگ آنندراج( صاحب منصب )ک( امارت حج

 امین
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( ۸ین اَ( و هذاالبلد االمین )ت ) 

لقب مکه معظمه که از طرف خداوند شهر امن و دارای امنیت معرفی گردیده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است، و گویند 

۳۴۲، ص ۱مکه قبل از بعثت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نیز محل امنیت بوده است. )دائرة الفرائد، ج  ) 

 امینه

( ۲۱۸، ص ۱۲لع وجود حضرت نبی امین است. )میقات حج، ش اَ نِ( از اسامی مکه است چون مط ) 

 انصاب

 :اَ( جمع نصب، به تفاوت نقل)

سنگ های مخصوصی بوده اند که بت پرستان در اطراف کعبه نگهداری می کرده و قربانی های خود را برای بت روی  .۲

 .آن ذبح می کردند

ی شده و قربانی ها را روی آن ذبح می نمودند و با خون بت های مخصوصی بوده اند که در جایگاه خاصی نگهداری م ۱

 .قربانی آن را رنگین می کردند

 انصاب الحرم

 اَ بُ لْ حَ رَ( حدهای حرم. سنگ ها که برکنار حرم نهاده بودند. عالماتی بود که عثمان)

ی حقوقهجری به وسیله آنها حرم را تحدید حدود کرد. )لغت نامه؛ مبسوط در ترمینولوژ ۱9در سال  ) 
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 انصار

اَ( جمع نصیر و ناصر )یاری کننده( لقب آن دسته از مسلمانان اهل مدینه است که پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه )

به او ایمان آوردند و نصرتش دادند و یاری کردند و در پیشرفت اسالم کمک های بسیاری نمودند. این صفت چنان بر این 

پیدا کرد و این لقب چنان اهمیت یافت و موجب مباهات و مفاخره گردید که انصار آن را بر دسته غلبه یافت که حکم اسم 

 (نام قبیله های خود )اوس و خزرج( ترجیح دادند. )دایرة المعارف فارسی

 انقاب المدینه

( ه منوره است. )میقات است به معنای راه تنگ و باریک. و مراد از انقاب المدینه راه های مدین« نَقب»اَ بُ لْ( انقاب جمع 

۲۲۳، ص ۸9حج، ش  ) 

 اودیة المدینه

( ۲۲3، ص ۸9اَ یِ تُ لْ( وادی های مدینه )میقات حج، ش  ) 

 اوطاس

، ۸شروع می شود تا مسلخ و از آن جا تا... )فقه فارسی با مدارک، ج « بریدالبعث»وادی عقیق که میقات است از اوطاس یا 

۳۵ص  ) 

 اوالد شیخ
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عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیه، مذهب حاکم در )( عربستان سعودی شهرت نسل شیخ محمد بن . 

 اول مدینه

 .همان )ک( پیش مدینه

 او وار نحط رس طرمر

 :رمز حج تمتع است. حروف رمز در اشاره به اعمال حج که شیخ بهایی ترتیب داد

 ا= احرام بستن

 (و= وقوف )عرفات

 (و= وقوف )مشعرالحرام

منیا= افاضه )کوچ از مشعر به  ) 

 (ر= رمی )جمره عقبه

 (ن= نحر )شتر یا ذبح گاو و یا گوسفند یا بز

 (ح= حلق )تراشیدن موی سر

 (ط= طواف )زیارت خانه خدا

 (ر= رکعتین )دو رکعت نماز طواف

 (س= سعی )بین صفا و مروه
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 (ط= طواف )نساء

 (ر= رکعتین )دو رکعت نماز طواف

 (م= مبیت )بیتوته در منی

؛ حج برنامه تکامل۲7۸، ص 9)حجة التفاسیر، ج ر= رمی جمرات ثالث  ) 

 اهل آفاق

آفاقی )منسوب به آفاق جمع افق، آنچه که از اطراف زمین ظاهر است( اصطالحی است که در فقه شیعه توسط متأخران به 

برحسب اختالف کار برده شده، به معنی کسی است که از خارج از مواقیت به حرم می آید؛ در برابر اهل مکه. میقات آفاقیان 

جهاتی که از آن به سوی حرم می آیند مختلف است. آفاقی حج تمتع را باید انجام دهد. )دایرة المعارف فارسی، ذیل آفاقی؛ 

 (...و

 اهالل

( . در احادیث مجازاً مترادف احرام به کار رفته. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق۲اِ( ) 

سوط در ترمینولوژی حقوق؛ لغت نامهبانک لبیک زدن. بلند گفتن حاج لبیک را )مب .۱ ) 

 اهل اهلل

( ؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق۲۳، ص 7اَ لُ الّ( اهل مکه را گویند. )میقات حج، ش  ) 
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 اهل التلبیه

( لبیک اهل التلبیه»ت َّ یِ(  » 

خداوند متعال است که شایسته است لبیکش گفته شود« اهل التلبیه»است و « تلبیه مستحب»از اذکار  . 

لحاضرهاهل ا  

لْ ضِ رِ( از تاریخ هجرت پیامبر تا روز فتح مکه، سکنه شهر مدینه را اهل الحاضره نامیدند. )مبسوط در ترمینولوژی )

 (حقوق

 اهل حج

 همان )ک( اهل موسم

 اهل حرم

 (اهالی مکه را گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 اهل حرمین

( رگ اسالمی، ذیل اجماعحَ رَ مَ( اهل مکه و مدینه. )دایرة المعارف بز ) 

 اهل حله
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 همان )ک( حله

 اهل حمس

 همان )ک( حمس

 اهل صفه

 عنوان مهاجرین ساکن در )ک( صفه

 اهل موسم

 (مَ سِ( اهل حج، زائران بیت اهلل. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 اهل موقف

 .مَ قِ( آنان که در )موقف( عرفات و مشعر برای انجام مراسم حج حاضر می شوند)

مکه اهل  

 (.آنان که نوع حجشان افراد یا قرآن است. در مقابل اهل آفاق )که حج تمتع به جا می آورند

 اهلّه قمر
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( ۲۳3اَ هِ لَ ّ ءِ قَ مَ( یسئلونک عن األهلة قل هی مواقیت للناس و الحج )بقره  ) 

آن جا که بنای اکثر  اشکال مختلفه قسمت روشن ماه است در ضمن دوران به گرد زمین در ظرف یک ماه قمری، و از

اعمال مسلمین از جمله حج برمبنای ماه های قمری است رؤیت هالل ماه جهت تعیین اول ماه ضروری و مورد احتیاج 

 .است

 اهلیه

۲۸۱، ص ۲۱صورتی به شکل هالل از برنج که بر سر هر گنبد در مسجدالحرام گذارده اند. )میقات حج، ش  ) 

 آیات بینات

( 97نات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا )آل عمران بَ یِّ( فیه آیات بی ) 

نشانه های آشکار کعبه و از نشانه های روشن خانه کعبه مقام ابراهیم و امنیت آن است و به گفته مفسرین آیات روشن 

امام صادق عبارت است از مقام ابراهیم، حجراالسود، حطیم، زمزم، مشعرها، ارکان بیت، ازدحام بیت و بزرگداشت آن. و از 

)علیه السالم( روایت شده که درباره آیات بینات از مقام ابراهیم و حجراالسود و حجر اسماعیل نام بردند. )مجمع البیان؛ 

۵۵؛ نگرشی اجتماعی به کعبه و حج، ص ۲۰9، ص ۳میقات حج، ش  ) 

 آیات حج
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 :حَ جّ( برخی از آیات قرآن مجید در باب حج عبارتند از)

۱۳بالحج )حج  و اذن فی الناس .۲ ) 

۲39واتمواالحج والعمرةهلل )بقره  .۱ ) 

۸واذان من اهلل ورسول الی الناس یوم الحج االکبر )توبه  .۸ ) 

37و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیالً )آل عمران  .۵ ) 

۲۴۳ان الصفا و المروة من شعائر اهلل فمن حج البیت او اعتمر )بقره  .۴ ) 

 ایام احرام

ایی که شخص در مراسم حج در حالروزه  

 .احرام به سر می برد و محرم است

 ایام تشریق

( ( و به اختالف نقل به جهت۲تَ( روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه را گویند ) : 

 تابش ماهتاب در طول شب .۲

 رمی و قربانی بعد از طلوع آفتاب .۱

 (رفتن به سوی مشرق )به طرف مساکن خود .۸

انی گوسفند مشرقه )گوش شکافتهمنع از قرب .۵ ) 
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 برق زدن خورشید بر خون هایی ریخته شده و تأللو و درخشندگی آنها .۴

 خشک کردن گوشت قربانی در آفتاب ظرف سه روز پس از عید قربان برای ذخیره .9

 ایام جمع

 (همان )ک( ایام منی )لغت نامه، ذیل جمع

 ایام حج

هماه های حج یعنی شوال، ذی قعده، ذی حج . 

 ایام رمی

روزهای دهم و یازدهم ودوازدهم )و سیزدهم( ذی حجه که در مراسم حج، جمرات رمی می شوند. )روز سیزدهم ذی حجه 

 (.برای کسی است که تاقبل از غروب آفتاب روز دوازدهم ذی حجه از منی بیرون نرفته باشد

 ایام رمی

وق( )کالجمار یوم النحر و ایام تشریق )مبسوط در ترمینولوژی حق ) 

 ایام قربانی
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 (روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه و در منی در روز دهم قربانی کنند. )ک

 ایام نحر

 ایام معدودات

( ۱۰۸مَ( واذکرواهلل فی ایام معدودات )بقره  ) 

 .ماه رمضان است .۲

 .روز عید قربان و دو روز بعد از عید است .۱

۲۴۴، ص ۲، ج ۳۱یام تشریق. )حجة التفاسیر، تعالیق، ص سه روز بعد از عید قربان است یعنی ا .۸ ) 

 ایام معلومات

( ۱۳مَ( لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم فی ایام معلومات )حج  ) 

 .دهه اول ذی حجه را گویند .۲

 (روز عید )قربان( است و سه روز بعد از آن یعنی ایام تشریق. )مجمع البیان؛ دائرة المعارف تشیع .۱

 ایام منی

( نا( روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه که طی آن حجاج در مراسم حج در سرزمین منی اعمالی را انجام می  مِ

 :دهند
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 (روز دهم، رمی جمره عقبه، قربانی و حلق )یا تقصیر .۲

 .روز یازدهم، رمی جمره اولی و جمره وسطی و جمره عقبی .۱

جمره عقبی روز دوازدهم، رمی جمره اولی و جمره وسطی و .۸ . 

 ایام نحر

 (نَ( روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه )فرهنگ علوم)

پنجمین عمل از اعمال حج تمتع قربانی کردن در سرزمین منی می باشد و اصطالح نحر در مورد قربانی کردن شتر به کار 

 .برده می شود

 ایام وقفه

 .وَ فِ( روزهای توقف حجّاج در مکه جهت انجام حج)

عایدا  

 واجب گردانیدن حج بر خود. واجب کردن حج را برخود به تطیب زعفران به جهت احرام. )لغت

 (نامه

 ایمان
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3والذین تبوّءوالدّار واالیمان من قبلهم )حشر  ) 

؛ حرمین ۳۳؛ اعالق النفیسه، ص ۲9۰، ص 7نام مدینه است، زیرا مردم مدینه الگو و مظهر ایمان بودند. )میقات حج، ش 

۲۲9 شریفین، ص ) 

آینه نگاه کردن در آیینه )چه برای زینت باشد چه برای زینت نباشد( برای محرم حرام است ولکن اگر نگاه کرد به آیینه 

۵۵مستحب است دوبار تلبیه بگوید. )توضیح مناسک حج، ص  ) 

 ایوان صفه

 همان )ک( صفه

ه بسا انسان هایی که در پرتو این مراسم عالی و اسم با مسمایی است زیرا این ایام روشنی جان و روح انسان است و چ .۲

۲۲، ص ۱3و یاد خدا بودن روح و روانشان روشن گردد. )میقات حج، ش  ) 

 ب

 بئر

( چاه»رجوع فرمایید به قسمت « بئر»ب ءْ( در مورد انواع  » 

 باب آل محمد

۱۰، ص 7)میقات حج، ش  از رکن یمانی )از ارکان کعبه( تا به حجر به باب آل محمد و شیعیان آنان معروف است. ) 
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 باب البقیع

۱۳از باب های مسجد النبی در قسمت شرقی که جدیداً گشودند )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص  .۲ ) 

و از شهر مدینه دروازه ای به سوی آن )بقیع غرقد( گشوده می شود که به باب البقیع شهرت دارد. )سفرنامه ابن جبیر،  .۱

۱۵۵ص  ) 

 باب بنی الشمس

ن )ک( باب بنی شیبههما  

 باب بنی شیبه

شَ بِ( یا باب بنی الشمس از حدود مسجدالحرام در قبل از بعثت بوده است و دری بوده است در قسمت شرقی مسجد )

مقابل مقام ابراهیم بین مدخل چاه زمزم و منبری که سلطان سلیمان عثمانی ساخته بود و طبق گفته ها مقابل باب السالم 

ود از این باب را مستحب می شمردند و مطابق نقل، رسول اهلل و بعضی از ائمه معصومین )صلوات اهلل قرار داشت و ور

علیهم اجمعین( از این باب وارد مسجد می شدند. آورده اند که بت هبل در این نقطه مدفون شد. آثار این باب را که طاقی 

دی ها برداشتندبوده است نیم دایره )و در میان مسجدالحرام قرار داشت( سعو . 

 باب البیت

 همان )ک( باب الکعبه
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 باب التوبه

شهرت دری است در زاویه شمال شرقی داخل کعبه در برابر پلکانی که به بام کعبه ختم می شود. « باب علی»یا  .۲

۲۲۸، ص ۱۰؛ میقات حج، ش ۲77، ص ۲)راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( است. در جهت قبله )جهت جنوبی( از باب های ضریح مقدس « باب الرسول»یا  .۱

حجره، ضریحی از مس است که به صورت مشبک در حد میان دو ستون به دو قسمت مساوی و متحدالشکل تقسیم شده 

 .است و میان آنها درِ کوچکی است که باب التوبه است

( ۸۰۵؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۵۲3؛ فلسفه و اسرار حج، ص ۳۴، ص ۲مدینه شناسی، ج  ) 

 باب الجبر )جَ( همان )ک( باب جبرئیل

 باب الجبرئیل

از مهم ترین درهای مسجدالنبی است واقع در سمت شرق و از درهای اصلی زمان رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

صلی خود عقب تر رفته است. این باب به است که در توسعه های بعد از غزوه خیبر و زمان عثمان و دوران عثمانی ازمکان ا

 :جهاتی به نام هایی موسوم است

 باب جبرئیل، از آن جهت که آن مأمور وحی از این راه به .۲

 .حضور حضرت شرفیاب می شد و نزول وحی می نمود

 .باب جنائز، از آن جهت که پس از اقامه نماز بر میت وی را از این در خارج می ساختند .۱
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، از آن جهت که خاندان میت مجبور بودند مرده خویش را از این در خارج سازند. )تاریخ و آثار اسالمی، ص باب جبر .۸

۱۸7و  ۱۸۸الی  ۱۸۲ ) 

 باب الجنائز

(  (جَ ءِ

 همان )ک( باب جبرئیل .۲

یفین، ص نام بابی در طرف شرق مسجدالحرام که جنازه ها را به طرف قبرستان از آن جا خارج می کردند. )حرمین شر .۱

۳7) 

 باب حجره طاهره

 :ضریح مقدس پیامبر اکرم دارای چهار در است

 باب تهجد، در شمال .۲

 باب فاطمه، در شرق .۱

 باب وفود، در غرب .۸

۸۰۵؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲3۵باب توبه یا باب رسول، در جنوب )فلسفه و اسرار حج، ص  .۵ ) 

 باب الحرم
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رام( را گوینددرِ حرم )مسجدالنبی و مسجد الح . 

 باب الحناطین

حَ نّ( از باب های مسجدالحرام در برابر رکن شامی و داخل در مسجد بوده است و جهت نام از آن جا است که نزدیک آن )

 گندم فروشان یا حنوط فروشان بوده اند، و سنت است که از این

روند دعا کنند و از خدا بخواهند که بار دیگر زیارت باب بیرون روند و عزم بر مراجعت داشته باشند و در آن حین که بیرون 

۲۸۳، پاورقی ص ۲خانه اش را روزی کند. )لمعه، ج  ) 

 باب الرحمه

۱۰، ص 7رکن حجراالسود را گویند )میقات حج، ش  .۲ ) 

اب التوبه ( )ک( ب۲۱۲دری است در درون کعبه که از آن جا به بام آن خانه مکرم باال می روند. )سفرنامه ابن جبیر، ص  .۱

(۲ ) 

دری است در دیوار غربی مسجدالنبی و از درهای اصلی مسجد در زمان پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بوده  .۸

است. این در بر اثر توسعه مسجد در همان ضلع غربی تغییر محل یافت ولی نامش باقی مانده است. در وجه تسمیه باب 

؛ ۲۵3حضرت آمد و طلب باران نمود و حضرت هم دعا فرمودند. )حرمین شریفین، ص  الرحمه گویند از این در عربی نزد

۱۸7و  ۱۸۲؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۴، ص ۴راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 باب الرسول
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۱همان )ک( باب التوبه ) ) 

 باب السالم

 از درهای مسجدالحرام است در سمت شرق .۲

غرب که بعد از باب الرحمه قرار داشته و از افزوده های خلیفه دوم است و باب از درهای مسجد النبی است در سمت  .۱

 .مروان هم گفته می شد چون نزدیک خانه مروان حکم بوده است

 باب عاتکه

 :از درهای مسجدالنبی است به جهت آن که مقابل خانه زنی به نام عاتکه قرار داشت. این در

؛ تعمیر و توسعه مسجد شریف ۲۵3باب الرحمه است. )حرمین شریفین، ص در قسمت غرب مسجد واقع بود و همان  .۲

۴۲نبوی، ص  ) 

در دیوار جنوبی بود و رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هنگام تغییر قبله به سوی مکه آن را مسدود ساخت )تاریخ  .۱

۱۸۲و آثار اسالمی، ص  ) 

 باب قبله

له گشت این باب مسدود شد. )راهنمای حرمیناز درهای مسحدالنبی بود و بعد که کعبه قب  

۴7، ص ۴شریفین، ج  ) 
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 باب الکعبه

درِ خانه خداست که از آن وارد کعبه می شوند. این در بین رکن عراقی و رکن حجر یعنی بر ضلع شرقی « باب البیت»یا 

نصب گردیده است و برای  )با فاصله حدود یک متری( به ارتفاع حدود دو متر از کف مسجد« حجراالسود»خانه در جنب 

۲رسیدن به آن از پلکان متحرک ) ) 

دَرَج یا مَدْرَج نام پلکان متحرکی است که برای رفتن به درون کعبه از آن استفاده می کنند. )دایرة المعارف فارسی، ذیل  .۲

 (کعبه

قدیم داشته بود بسته می شد و هجری ت 3۴3استفاده می کنند. درِ کعبه با قفل بزرگی از نقره که سلطان سلیمان در سال 

هم اکنون قفل جدیدی از طال ساخته اند که از آن استفاده می شود. درِ کعبه در تمام مدت سال بسته است ولی به طور 

معمول درموارد ویژه و در ایام و اوقاتی که مقرر می باشد گشوده می شود؛ از جمله برای شست وشوی خانه )که همه ساله 

یا بعد از موسم حج انجام می گرفت. این مراسم در این سال ها معموالً در روز هفتم ذی حجه انجام می  قبل از موسم حج

گیرد و در برخی سال ها به مناسبت هایی روز شست و شو تغییر می یابد، مثالً در بیستم ذی حجه و یا چند سالی در اول 

ای بزرگ اسالمی را به زیارت درون خانه خدا مشرف ذی حجه صورت گرفته است( واز جمله برای مواقعی که شخصیت ه

می سازند. کعبه در روزگاران پیشین در نداشت )و تنها در سمت شرقی آن، قسمتی از دیوار را باز گذاشتند تا برای ورود به 

اهلیت در داخل کعبه از آن استفاده شود( و بعدها برای آن دری قرار داده شد که ابتدا همسطح زمین بود و در دوران ج

تجدید بنای کعبه جهت جلوگیری از نفوذ آب، قریش در را از سطح زمین باالتر قرار داد. دری که کعبه داشت دری یک 

 :لنگه و یکپارچه بود تا این که
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هجری، ابن زبیر در بازسازی کعبه درِ دو لنگه ای قرار داد و بر ضلع غربی هم دری نصب نمود 9۵سال  .۲ . 

جاج ثقفی در بازسازی کعبه درِ ضلع غربی را بستهجری، ح 7۵سال  .۱ . 

هجری، جمال الدین محمد بن ابی منصور معروف به جواد اصفهانی )اصبهانی( وزیر اتابکان موصل دری  ۴۴۰سال  .۸

 .نصب کرد که در آن صنعت ظریف کاری به کار رفته بود

ن به زیورآالت نمودند. )ابن جبیر از نوشته ای بر هجری، مقتفی خلیفه عباسی دری کار گذاشت که آن را مزی ۴۴۲سال  .۵

نگاشته شده بود ۴۴۰درِ کعبه یاد می کند که دستور ساخت آن توسط مقتفی به سال  ) 

هجری، ملک مظفر امیر یمن دری نصب کرد که بر آن تکه های نقره قرار دادند 9۴9سال  .۴ . 

ری از چوب سَلَم یا اَقاقیا قرار دادقرن هشتم هجری، ملک ناصر محمد بن قالوون، امیر مصر د .9 . 

زیورآالتی بر این در  779هجری، ملک ناصر حسن، امیر مصر دری از چوب ساج نصب نمود و نیز در سال  79۲سال  .7

 .اضافه کرد

در را  ۳7۲هجری زیورآالت اضافه می شد و نیز زین الدین عثمانی در سال  ۳۲9قرن نهم هجری، بر درِ کعبه تا سال  .۳

زین نمودم . 

از طرف سلیمان  39۵، از طرف سلطان سلیمان بر درِ کعبه ورقه هایی از نقره قرار دارد. دوباره به سال 39۲در سال  .3

 .عثمانی امر شد که در را تعمیر و بر آن الواحی از چوب آس سیاه رنگ که مزین به طال و نقره بود قرار دهند

ری کار گذاردهجری، سلطان مراد عثمانی د ۲۰۵۴سال  .۲۰ . 

هجری، دولت سعودی دری نصب نمود ۲۸9۸سال  .۲۲ . 

کیلوگرم طال با عیار  ۱۳۰هجری قمری به دستور خالد بن عبدالعزیز دری نصب گردید که در آن بالغ بر  ۲۸۳3سال  .۲۱
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و انقالب ؛ حج ۲77و  ۲7۵، ص ۲؛ راهنمای حرمین شریفین، ج 3۰و  ۳3به کار رفته است )حرمین شریفین، ص  3/333/۰

؛ ۲۲۱؛ تاریخ مکه، ص ۸۰؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۲۲۱؛ سیری در اماکن سرزمین وحی، ص 7۳اسالمی، ص 

۳۵، ص ۱۴؛ میقات حج، ش ۲۱۳؛ سفرنامه ابن جبیر، ص ۴۲عرشیان، ص  ) 

 باب النبی

شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص دری است که از منزل رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به درون مسجدالنبی باز می 

۱۸۱) 

 باب النساء

دری است در مسجدالنبی در سمت شرق که بعد از باب جبرئیل قرار دارد و از افزوده های خلیفه دوم است و بعضی آن را از 

لی آن( درهای اصلی زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم(می دانند. باب النساء هم اکنون )مقداری عقب تر از مکان اص

 چسبیده به ایوان صفه بوده و زنان غالباً از این در داخل مسجد شده و فعالً هم ساعاتی از روز مخصوص

 :عبور زنان است. این باب به جهاتی نام هایی دارد

و این براساس فرمایش پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله « هذا باب النساء»گفت « عمره»باب النساء، از آن جهت که  .۲

 .وسلم( بود که میل داشتند دری مخصوص زنان به مسجد باز شود

 .باب ریطه، از آن جهت که این در روبه روی خانه ریطه دختر ابی العباس سفاح قرار داشت .۱

۸۸۸باب ابوبکر، از آن جهت که خانه ریطه را همان خانه ابوبکر دانسته اند. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۸ ) 
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مباب های مسجدالحرا  

از درهای مسجدالحرام در کتب و منابع مختلف متعدد و به اختالف یاد شده است، چرا که با انجام تعمیرات و تغییرات در 

مسجد درها نیز کاهش و با افزایش می بافتند و یا تعویض می شدند و یا تغییر نام پیدا می کردند. اکثر درها در دوره 

مگذاری شده اند و از جمله باب هایی که به نام هایی معروف بوده اند عبارتند از سالطین آل عثمان وامرای )خدیوی( مصر نا

 :در قسمت

 (شرق، باب السالم، باب قایتبای، باب علی )باب بنی هاشم( باب عباس، باب نبی )باب الجنائز .۲

اودیه، باب عمره )باب بنی غرب، باب ابراهیم )باب الحناطین(، باب وداع )باب حزوره، باب حزامیه، باب قروه( باب د .۱

 .(سهم

( )باب سویقه(، باب باسطیه )باب عجله(، باب زمامیه، باب عتیق )باب ۱(، باب زیاده )۲شمال، باب دریبه، باب محکمه ) .۸

 .سده(، باب مدرسه )باب مدرسه سلیمانیه، باب کتبخانه(، باب قبطی

)باب بنی سفیان(، باب صفا )باب بنی مخزوم(، باب اجیاد )باب  جنوب باب بازان )باب نساء، باب القره قول(، باب بغله .۵

جیاد، باب اجیاد صغیر(، باب رحمه )باب اجیاد کبیر، باب مجاهدیه(، باب تکیه )باب مدرسه الشریف عجالن(، باب ام هانی 

؛ ۳9سرار آن، ص ؛ احکام حج و ا۱۴به بعد؛ فلسفه و اسرار حج،ص  ۳7)باب الفرج، باب حمیدیه(. )حرمین شریفین، ص 

۲۸۲الی  ۲۱3، ص ۲۲میقات حج، ش  ). 

در دارد به نام های باب عبدالعزیز، اجیاد، بالل، حنین، اسماعیل، الصفا، بنی هاشم، علی،  ۸۰امروزه مسجدالحرام مجموعاً 

ر، عمر، الندوه، الشامیه، عباس،النبی، السالم، بنی شیبه، الحجون، معاله، المدعی، المروه، المحضب، عرفه، القراره، الفتح، الزبی
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« المسلمون»که از هفته نامه  ۲33، ص ۲۵القدس، المدینة المنورة، الحدیبیه، المهدی، العمره، ملک فهد، )میقات حج، ش 

 (.چاپ عربستان سعودی نقل می کند

ه صورت گرفته تعداد باب های مسجدالنبی از هنگام بنای مسجدالنبی تاکنون با توجه به تغییرات و نوسازی و توسعه هایی ک

درها و نام آنها در حال تغییر بوده است. به این ترتیب که از زمان خلیفه دوم به بعد تعداد درهای مسجد که در زمان رسول 

خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( تعبیه گردید تا دوران سالطین عثمانی در تغییر بوده است و بعد از تجدید بنایی که توسط 

مید عثمانی انجام شد در مسجدالنبی پنج در وجود داشت: باب جبرئیل و باب النساء )در شرق(، باب السالم سلطان عبدالح

)باب مروان( و باب الرحمه )در غرب(، باب مجیدی یا همان باب توسل )در شمال(، و اما با دو توسعه ای که سعودی ها در 

شد که تا قبل از توسعه دوم عبارتند از در قسمت مسجدالنبی انجام داده اند بر تعداد درهای مسجد افزوده : 

 .شرق، باب جبرئیل، باب نساء، باب عبدالعزیز .۲

 .غرب، باب الرحمه، باب السالم، باب ابوبکر، باب سعود .۱

؛ حرمین شریفین، ۲3۵شمال، باب مجیدی )باب عبدالمجید، باب توسل( باب عثمان، باب عمر. )فلسفه و اسرار حج، ص  .۸

۱۱؛ فرهنگنامه حج وعمره، دفتر دوم، ص ۸۰۰؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۴۵؛ قبل از حج بخوانید، ص ۲۵۳ص  ) 

 بادی

« ۱۴)حج « والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد ) 

 .در برخی منابع باب الحکمه .۲
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 .در برخی منابع باب الزیاره .۱

۲۰۴۸آید و از اهل آن سامان نیست. )تفسیر نمونه؛ نهج البالغه، ص  کسی است که از نقاط دیگر به قصد حج ) 

 باره

رَّ( از نام های مدینه است به علت کثرت احسان آن نسبت به همه جهانیان به ویژه اهالی آن شهر، زیرا منبع اسرار و )

؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۲9؛ حرمین شریفین، ص ۱3۸اشراق انوار و برکات نبویه است. )احکام حج و اسرار آن، ص 

۲۳۰) 

 بازار عطاران

بازاری بود در فاصله بین صفا و مروه که در این قسمت هروله صورت می گرفت. اما امروزه این بازار در تعمیرات و تغییراتی 

 که سعودی ها در مسجدالحرام صورت دادند از بین رفته و دیگر وجود

 .ندارد

 بازار عکاظ

( که در ایام جاهلیت سالی یک بار در ماه شوال یا به هنگام مراسم حج در ماه ذی قعده در بیابان وسیعی عُ( بازار بزرگی بود 

بین طایف و نخله و یا بین طایف و مکه برپا می شد. در این بازار مردم به داد و ستد می پرداختند و اشعار خویش را می 

مناسک حج می پرداختند و سپس متفرق می شدند خواندند و بریکدیگر مفاخره می کردند و آن گاه به اجرای . 
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 باسه

سَّ( از نام های مکه است به معنای درهم شکننده، چون در عهد عَمالیق و جُرهُم جبارانی در مکه فرود آمدند و هر کدام )

؛ ۲۵ن، ص ؛ حرمین شریفی۱7از آنان که قصد سویی نسبت به بیت الحرام کرد خداوند او را نابود ساخت. )تاریخ مکه، ص 

۲۵۲، ص ۵میقات حج، ش  ) 

 باغ فدک

در اصطالح حجاج به منطقه ای در مدینه گفته می شد با نخلستان ها و استخرهای بزرگ با چاه های عمیق، و محصول 

 .عمده این محله خرما و میوه و سبزیجات است. شیعیان اثنا عشری و سادات در این جا زندگی می کنند

 بحر

( ۲9۰، ص 7ه منوره است، و بحر اطالقی است به سرزمین وسیع و نیز روستا. )میقات حج، ش بَ( از نام های مدین ) 

 بحره

بَ ر( از نام های مدینه منوره است، و بحره زمینی است که نسبت به اطرافش پست و یا دارای بوستان ها و نخلستان ها )

۸۱3؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۲9است. )لغت نامه؛ حرمین شریفین، ص  ) 

 بحیره



 

997 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

( ؛ لغت ۲۲9؛ حرمین شریفین، ص ۲9۰، ص 7بُ حَ رِ( )بَ رِ( از نام های مدینه است، تصغیر )ک( بحر )میقات حج، ش 

 (نامه

 بدر

( کیلومتری دریای سرخ. )بدر  ۵۴کیلومتری مکه و  ۸۲۰کیلومتری جاده قدیمی مدینه به مکه و  ۲۴۰بَ( محلی است در 

سعودی در جنوب غربی مدینه شهری است دارای امارت و روستاهای متعددی تابع آن  امروزه در تقسیمات اداری عربستان

را به مناسبت نام شخصی گفته اند. بدر محل « بدر»است و جزئی از منطقه امارت مدینه منوره به شمار می آید( وجه تسمیه 

 .رویداد غزوه بدر و مدفن شهدای این نبرد است

 بازار بدر

ز در بدر به هنگام حج بازاری تشکیل می شد و در این بازار اعراب ابتدا به معامالت و خرید و در جاهلیت سالی سه رو

 .فروش اجناس دست می زدند و پس از آن به اجرای مراسم مذهبی خود می پرداختند

 غزوه بدر

ین مسلمین و کفار رمضان سال دوم هجری غزوه بدر در اراضی بدر اتفاق افتاد که اولین نبرد رسمی ب ۲7در روز جمعه 

شتر  7۰۰اسب و  ۲۰۰تن بودند و  3۴۰یا  3۰۰قریش محسوب می شود. رهبری مشرکین در این جنگ با ابوسفیان بود. آنها 
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تن از آنها و  7۰تن از کفار و اسارت  7۰اسب داشتند. این جنگ با کشته شدن  ۱تن بودند و  ۸۲۸داشتند، اما مسلمین 

وزی سپاه اسالم انجامیدتن از مسلمین به پیر ۲۵شهادت  . 

 زیارتگاه بدر

در فاصله کمی از محل درگیری مسلمین و کفار، شهدای غزوه بدر مدفونند. مزار شهدای بدر )در چهار صد متری چاه های 

بدر( با دیواری محصور شده است. در دوران اخیر به علت تغییر مسیر و احداث بزرگراه مکه به مدینه این سرزمین از راه 

ی به کنار شده است و زائران بیت اهلل از زیارت شهدای بدر محروم گردیده اندعموم . 

 بدن

( ۸9بُ( والبدان جعلناها لکم من شعائراهلل )حج  ) 

جمع بدنه است و بدنه از ماده بدن است و داللت بر تنومندی دارد و مقصود قربانی حج است. شتر بزرگ و فربه و به قولی 

ن کنند و ظاهراً شامل هر کشتاری که در حج کنند حتی فدا و کفاره. و در موارد متعدد از حیوانی شتر و گاو که در مکه قربا

شده است. و از آن جا که چنین حیوانی )بزرگ و چاق و گوشت دار( « بدنه»که باید از باب کفاره احرام قربانی شود تعبیر به 

آن تکیه شده است. )تفسیر نمونه؛ لغات قرآن؛ لغت نامه؛  برای مراسم قربانی و اطعام فقرا مناسب تر است مخصوصاً بر

۴۸مجازات های مالی در حقوق اسالمی، ص  ) 

 بدنه
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 بَ دَ نَ( )ک( بدن)

 بدنة االفساد

 (تُ لْ اِ( شتری که قربان کند آن که حج خود را تباه کرده است. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 برش

( ۲۱۰برش باشد یعنی در آنها رنگ مختلف باشد. )حج البیت، ص بُ( مستحب است ریگ ها برای رمی جمرات  ) 

 برطله

( ( کاله درازی )که زی یهودیان( است و در ایام پیشین مواقع طواف به سر ۸( )بَ طُ لِ( )۱( )بُ طُ ل ّ( )۲بُ طَ لِ( )

؛ لغت نامه۲۳۳ص  ؛ حج و عمره،73داشتند و پوشیدن آن هنگام طواف کعبه از مکروهات است. )توضیح مناسک حج، ص  ) 

 برقع

( ۲۰3، ص ۱3؛ میقات حج، ش ۲۰۱بُ قَ( پرده درِ کعبه را گویند. )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص  ) 

 برکه

( 9۰بِ کِّ( از اسامی زمزم است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 بره
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(  (بَ رِّ

79؛ طبقات، ص ۴۴نام زمزم است. به معنی پرمنفعت. )اعالق النفیسه، ص  .۲ ) 

۲۱۸، ص ۱۲؛ میقات حج، ش ۸7نام مکه است به علت بلد االبرار بودن )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۱ ) 

نام مدینه است. مقصود از آن زیادی برکات و فیضی است که شامل مردم مدینه منوره و همه مردم جهان می شود، از  .۸

؛ میقات حج، ۲۲9ی است )حرمین شریفین، ص آن جا که سرچشمه اسرار معنوی و محل درخشش انوار الهی و برکات نبو

۲9۰، ص 7ش  ) 

 برید البعث

 یا )ک( اوطاس

 بساسه

 :بَ سِ( از نام های مکه است. وجه تسمیه بساسه )از بس به معنی راندن( از آن جهت است که)

 (هر آن کس در آن جا پرهیزکار نبود شتران را بس بس می کرد. )لغت نامه .۲

7۲می کردند هالک می شدند. )ثواب اعمال حج، ص  چون هر وقت ظلم در آن .۱ ) 

آنها که قصد بی احترامی به کعبه را می کردند صاحب خانه آنها را رانده و هالک می نمود مانند اصحاب فیل، و بعضی  .۸

۲۱۵را آگاه می نمود مانند تبع اول. )میعادگاه عشاق، ص  ) 

 بساق
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(  (بُ

 (نام کوهی در عرفات )به زعم برخی .۲

 نام وادیی است بین مدینه و جار .۱

۵9، ص ۵شهری است به حجاز. برخی از نام های مکه دانسته اند. )لغت نامه؛ میقات حج، ش  .۸ ) 

 بست

بَ( پناهگاه محوطه ای است که اگر مقصر در آن وارد شود در امان است. مسافت وسیعی که شهر مکه در آن واقع شده و )

 .روضه نبوی بست هستند

 بست حرم

عنی حرم کعبه )مبسوط در ترمینولوژی حقوقی ) 

 بست مکه

۸۲، ص ۸مسافت نسبتاً وسیعی است که شهر مکه در آن واقع شده )فقه فارسی با مدارک، ج  ) 

 بشری

( 3۲، ص ۲۰؛ میقات حج، ش ۴۴بُ را( از نام های زمزم است. )االعالق النفیسه، ص  ) 
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 بطحا

 (بَ( نام مکه. نام وادی مکه )لغت نامه)

ابطحی  

 بُ طَ( نامی که خلیفه دوم بر تاالری وسیع نهاد که به هنگام توسعه مسجدالنبی در جانب شمال شرقی از)

 .لغت نامه .۲

برطل»لغت نامه ذیل  .۱ ». 

 .مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۸

در امور فرش کردند( و مردم را گفت هر کس خواهد « عرصة الحمراء»مسجد شریف نبوی بساخت )و آن را به ریگ های 

۲۰۱دنیا صحبت کند به آن جا رود تا کسی در مسجد هیاهو نکند. )تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص  ) 

 بطن عرنه

 همان )ک( عرنه

 بطن عقیق

۲همان )ک( وادی عقیق ) ) 

 بطن محسر
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 همان )ک( محسر

 بطن مکه

 (داخل و درون مکه )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 بطن وج

( ۵۱. )تعلیقات و حواشی بر تجارب السلف، ص وَ جّ( شهر طایف است ) 

 بعثه

(  (بِ ثِ

 .مکانی را گویند که سرپرست حجاج و دیگر مسئولین، در مکه و مدینه در آن جایند .۲

 افرادی را گویند که در رابطه با امور حج از طرف رهبر و مراجع تقلید به عربستان روانه شده و دارای .۱

 .مسئولیتی هستند

 بقره

( رِ( در مواردی از حیوانی که باید از باب کفاره احرام قربانی شود تعبیر به بقره )گاو( شده است. )مجازات های مالی در بَ قَ 

۴۵حقوق اسالمی، ص  ) 
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 بقعه ائمه اربعه

 همان )ک( بقعه اهل بیت النبی

 بقعه اهل بیت النبی

زیارت مسلمین بوده است. اصل بقعه ائمه اربعه از  شهرت مقابر اهل بیت در بقیع که به صورت بقعه ای مرتفع مورد توجه و

؛ میقات حج، ۸۵۲، ص ۲بناهای ناصربن المستضی )در قرن ششم( است. سعودی ها آن را تخریب کردند )مدینه شناسی، ج 

۲۴۸، ص ۲9ش  ) (ê) 

 بقیع

 اشاره

( اریخی جهان اسالم در قسمت شهرت گورستان مقدس و تاریخی مدینه است. مشهورترین قبرستان ت« جنة البقیع»بَ( یا 

متری شرق مسجدالنبی قرار دارد و محدود است از ۱۰۰شرق مدینه )و تقریباً در وسط شهر( و در فاصله حدود  : 

 شمال به شارع ملک عبدالعزیز

 (شرق به شارع ستین )شارع ملک فیصل

 (غرب به شارع ابوذر )مقابل مسجدالنبی

لیجنوب به شارع باب العوالی )شارع امام ع ) 
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 تسمیه بقیع

 .از بقعه گرفته شده است، زیرا مقابر این قبرستان دارای بقعه بود

مکان وسیعی را می گفتند که در آن درخت فراوان باشد )و یا ریشه آن باشد( و در این مکان درختان خاردار معروف به 

وجود داشت و لذا آن را بقیع الغرقد می گفتند« غرقد» . 

 سابقه بقیع

طی سال های متمادی در خارج از یثرب واقع شده بود طبق نقل، قبرستان اهل یثرب بود و قبل از اسالم  این مکان که

مردگان قبالیل در آن به خاک سپرده می شدند و پس از اسالم به مناسبت دفن جسد عثمان بن مظعون )در سال دوم 

ان اختصاص و مردگان غیر مسلمان در منطقه ای هجری( در بقیع، به این مکان توجه شد و صرفاً برای دفن مردگان مسلم

نام داشت. )و باغی بود متعلق به مردی قدیمی به « حش کوکب»در سمت جنوب شرقی آن به خاک سپرده می شدند که 

نام کوکب یا مردی از اصحاب به نام کوکب و یا زنی یهودیه به نام کوکب( تا این که به د ستور معاویة بن ابی سفیان باغ و 

وار را ویران ساختند و این قطعه زمین به بقیع متصل شد و به نقلی مروان آن را ضمیمه بقیع کرددی . 

 فضیلت بقیع

این قبرستان که مدفن برخی از معصومین )علیهم السالم( و بسیاری از مقربان الهی و شهدای صدر اسالم است از قداست 

لیه وآله وسلم( فرمود کسی که در مقبره ما )بقیع( مدفون گردد از خاصی برخوردار است. طبق روایت رسول خدا )صلی اهلل ع
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شفاعت من برخوردار خواهد شد و حضرت خود بر اهل بقیع سالم می فرستاد و برایشان طلب مغفرت می کرد و به 

 .زیارتشان می رفت

 مشاهیر بقیع

دق( )علیه السالم( در منتهی الیه سمت غرب جانشینان پیامبر. قبور مقدس چهار امام معصوم )مجتبی، سجاد، باقر و صا .۲

در محوطه ای به مساحت حدود سی و دو متر )هشت در چهار( به ترتیب در کنار هم قرار دارد و تنها چهار سنگ روی مزار 

 .مقدسشان به جهت نشانه نصب است

مت غرب قبرستان و مزار فرزندان پیامبر. قبور بنات النبی )حضرت زینب، حضرت ام کلثوم و حضرت رقیه( در قس .۱

حضرت ابراهیم در قسمت شمال قبرستان و مزار حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( به روایتی در محوطه قبور ائمه می 

 .باشد

( صفیه، ام سلمه، ام حبیبه: حفصه، ۲همسران پیامبر. قبور نه تن از ازواج النبی )زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمه ) .۸

ویره( در وسط این قبرستان )در قسمت غرب( واقع است )اگر چه تعداد آنها را دقیقاً مشخص ندانسته اند. عایشه، سوده و ج

 (.بعضی از مورخان و محدثان پیشین نظرشان این است که چهار تن در این محل دفن شده اند

اند: عباس عموی بستگان پیامبر. قبور منسوبین به رسول اهلل در نقاط مختلف بقیع واقع است، از جمله .۵  

حضرت )در محوطه قبور ائمه(، صفیه و عاتکه عمه های حضرت، حلیمه سعدیه دایه حضرت، عقیل پسر عم حضرت )طبق 

نقلی(، عبداهلل بن جعفر طیار فرزند پسر عم حضرت )طبق نقلی(، محمد حنفیه )طبق نقلی(، حضرت اسماعیل بن امام صادق 

 .)علیهما السالم(، حضرت فاطمه
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سد مادر حضرت امیر )به زعمی در محوطه قبور ائمه(، ام البنین همسر امیر )علیه السالم( وبنت ا ... 

اصحاب پیامبر. قبور اصحاب بسیار زیاد است و نخستین کسی که در اسالم در بقیع مدفون شد از مهاجرین عثمان بن  .۴

 .مظعون است و از انصار، اسعد بن زراره

 مستحبات بقیع

( ۱ع )و حضرت ابراهیم و حضرت فاطمه بنت اسد( مستحب مؤکد است و برای زیارت ایشان آدابی است )زیارت ائمه بقی

 :چون

 غسل

 آهسته و آرام آمدن

 با خضوع و خشوع آمدن

 لباس های پاکیزه تر پوشیدن

 عطر خوشبوتر استعمال کردن

 در ورود اذن دخول خواندن

 در ورود ابتدا پای راست گذاشتن

زیارت به جای آوردن بعد از ورود نماز  

 دعاها و زیارت های وارده را خواندن

 وقت زیارت صدای خود را بلند ننمودن
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 ثواب تالوت قرآن مجید به روح مطهر هدیه کردن

 به جهت گناهان خود توبه کردن و استغفار نمودن

 سخنان بیهوده نگفتن و سخنان دنیایی را ترک کردن

 قسمت های بقیع

وطه حرم در سمت غربی و منتهی الیه بقیع در زیر یک گنبد و دارای ضریح و صندوق زیبا بود. محوطه حرم، قبور مح .۲

حرم مطهر هشت ضلعی و دارای دو درب بود اما صحن و سرا نداشت ولی دارای محراب بود. بنای اصلی گنبد و بارگاه حرم 

ی از جمله در قرن ششم به وسیله مستر شد صورت گرفت و تعمیرات چند« مجد الملک براوستانی»در قرن پنجم به دستور 

باهلل عباسی و در قرن هفتم به وسیله مستنصر باهلل عباسی و در قرن سیزدهم قمری به دستور سلطان محمود عثمانی در آن 

۸هجری قمری آن را تخریب کردند. ) ۲۸۵۵انجام پذیرفت، اما وهابیون در شوال سال  ) 

رده اند در حالی که برخی قبر میمونه را در سَرِف می دانندبرخی به جای او از میمونه یاد ک .۲ . 

۱. شمسی برای ساعاتی آن را می گشایند و زنان نیز  ۲۸9۴متأسفانه آل سعود درِ بقیع را به روی زائران بسته اند و از سال 

 .از ورود محرومند

سی یا نقره ای داشتند و بسیاری از قبور نیز در بقیع برخی از قبور رواق و قبه و گنبدهای بزرگ و ضریح های آهنی یا م .۸

دارای کتیبه و سنگ نوشته هایی بودند که نام و نشان صاحبان قبر را مشخص می نمود اما متأسفانه وهابیون برپایه 

معتقدات بی اساس خود با جسارت نسبت به قبور مقدس بقیع و سایر بقاع آن هرگونه اثر و نشانی را تحت عنوان شرک و 

تخریب کرده اند که از جمله استبدعت  : 
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 (الف بقعه ائمه اربعه )بقعه اهل بیت النبی

 (ب قبة الزوجات )گنبد و بارگاه همسران نبی

 (ج قبة بنات الرسول )گنبد و بارگاه دختران رسول اهلل

 (د قبة االحزان )قبة الحزن، گنبدی که بر بیت االحزان بود

ر مزار عباس عموی پیامبره قبة العباسیه )قبة العباس عم النبی ب ) 

روحاء، قسمتی در بخش میانی بقیع است که قبر حضرت ابراهیم فرزند رسول اهلل و قبر عثمان بن مظعون در آن واقع  .۱

است و وجه تسمیه روحا )به معنی جایگاه انبساط( از بیان حضرت رسول بود که هنگام دفن عثمان بن مظعون فرمودند: 

هذه الروحاء» ». 

اء الجنه، قبور شهیدانی است که در قسمت شمالی بقیع مدفونند و دیوار کوتاهی در اطراف آرامگاه آنها کشیده شده شهد .۸

بود. این شهیدان عبارت بودند از شهدای احد )یعنی آن دسته از شهیدان غزوه احد که در مدینه به خاک سپرده شدند( و 

هجری توسط سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه در مدینه  9۸یا  9۱شهدای حره )آنان که واقعه حره در سال 

 .(به شهادت رسیدند

بقیع العمات، مقابر عمه های رسول اهلل )صفیه و عاتکه( است واقع در شمال )غربی( بقیع که ابتدا به عنوان جزئی از  .۵

داشته شد و به صورت یک قبرستان در آمد، اما این را نیز بقیع الغرقد به وسیله دیواری از آن جدا بود ولی بعداً این دیوار بر

مدفون است و تا نیمه قرن سیزدهم نه هیچ یک از نویسندگان از عاتکه یاد کرده « صفیه»نوشته اند که در این محل تنها 

باشد پس از این  اند و نه تعبیر بقیع العمات را آورده اند )و این خود حاکی از آن است که قبر دوم متعلق به هر کسی که

 .تاریخ به وجود آمده( و اصوالً از نظر تاریخی هجرت عاتکه به مدینه معلوم نیست
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؛ راهنمای حرمین ۸۸۰الی  ۸۲۴؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲9۱بیت الحزن یا )ک( بیت االحزان. )حرمین شریفین، ص  .۴

؛ توضیح مناسک ۵۰و  ۸7، ص ۲۳؛ الغدیر، ج ۸3۸و ۸3۲، ص ۲؛ مدینه شناسی، ج ۲7۱، ص ۱، ج ۲۴۴، ص ۴شریفین، ج 

؛ ۲۰۸؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۲3۰و  ۲77، ص ۵و ش  3۱و  3۲، ص ۲3، ش ۲99، ص ۲۲حج؛ میقات حج، ش 

 (...و

 بقیع خیل

 (خَ( موضعی است در مدینه، عامه کشتگان احد در این مکان به خاک سپرده شدند. )لغت نامه)

 بقیع العمات

( مقابر عمه های پیامبر اکرم واقع در شمال غربی قبرستان )ک( بقیع عَ مَ( شهرت  

 بقیع الغرقد

 غَ قَ( همان قبرستان )ک( بقیع)

 بقیع مصلی

 مُصَ الّ( موضعی در مدینه که طبق نقل رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در آن جا)

۲نماز عید به جای آوردند. ) ) 
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 بکه

( 37)آل عمران « س للّذی ببکة مبارکا و هدی للعالمینان اول بیت وضع للنا»بَ کَّ(  ) 

به اختالف نقل: از نام های مکه است. همان مکه است )میم بدل به با شده. حجر است. محل حجر است. کعبه است. محل 

 کعبه است. مطاف است. ساحت میان دو کوه و ساخت مسجدالحرام است. تمام

 .منطقه حرم است

 مبارک بودن بکه

نمو یافتن و زیاد شدن پیوسته خیرات و طاعات و عبادات در بکه است، یعنی طاعات و عباداتی که در آن جا به جای مبارک، 

آورده می شود ثوابی فزون تر دارد. یا بقاء و دوام و ثبوت دایمی خیرات و عبادات و طاعات در بکه است یعنی هیچ گاه از 

جه نمازگزاران گوشه ای از این جهان پهناور منفک و جدا نیستعبادت کنندگان خالی نیست و یا هیچ گاه از تو . 

 وجه تسمیه بکه

)گریه( است، به جهت گریه کردن مردم در مکه« بکاء»از   

پایه معتقدات بی اساس خود با جسارت نسبت به قبور مقدس بقیع و سایر بقاع آن هرگونه اثر و نشانی را تحت عنوان  .۲

که از جمله استشرک و بدعت تخریب کرده اند  : 

 (الف بقعه ائمه اربعه )بقعه اهل بیت النبی

 (ب قبة الزوجات )گنبد و بارگاه همسران نبی

 (ج قبة بنات الرسول )گنبد و بارگاه دختران رسول اهلل
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 (د قبة االحزان )قبة الحزن، گنبدی که بر بیت االحزان بود

ی پیامبره قبة العباسیه )قبة العباس عم النبی بر مزار عباس عمو ) 

 .در داخل و اطراف کعبه

)ازدحام و راندن( است، به جهت ازدحام جمعیت در جایگاه کعبه و در هنگام طواف« تباک»از  . 

)شکستن( است، به جهت شکسته شدن غرور و نخوت مغروران و گردنکشان و شکسته شدن ستمکاران در مکه. « بک»از 

، ۱؛ میقات حج، ش ۵۵الی  ۵۱، ۱۲تفسیر نمونه؛ مجمع البیان؛ تاریخ مکه، ص  ؛ دائرة الفرائد؛۵۴۵و  ۵۴۲، ص ۱)االتقان، ج 

۲۸9، ص ۵، ش ۱۲۰ص  ) 

 بالد العرب

بِ دُ لْ عَ رَ( یا جزیرة العرب، نامی است که عرب از همان اوان ظهور اسالم سرزمین مسکونی خویش را بدان می خواند. )

۸)کعبه، ص  ) 

 بالط

 .بَ( سرزمین سنگفرش شده)

۱3۸؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۲9اسامی مدینه است چون زمینش مفروش بود. )حرمین شریفین، ص  از .۲ ) 

، 7موضع خاصی است در مدینه مابین مسجد نبوی و بازار که در آن سنگ ها گسترده اند. )لغت نامه؛ میقات حج، ش  .۱

۲9۲ص  ) 
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 بالطه حمراء

 بَ طِ ءِ حَ( همان )ک( حجرالسماق)

 بلد

( ۱و  ۲الاقسم بهذاالبلد و انت حل بهذا البلد )بلد بَ لَ(  ) 

؛ فرهنگ جامع۴از نام های مکه است )تفسیر نمونه؛ تاریخ مکه، ص  .۲ ) 

۲9۲، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲9از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

 بلد استیطان

( ینولوژی حقوقاِ( اقامتگاه شخص، در باب حج از آن یاد کرده اند. )مبسوط در ترم ) 

 بلد آمن

( ۲۱9مِ( و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلداً آمنا )بقره  ) 

مکه است که حضرت ابراهیم )علیه السالم( بعد از بنای کعبه امنیت آن را از خداوند در خواست نمود و خدا دعای او از 

تماعی مردم است که به سوی آن می آیند و اجابت کرد و آن را یک مرکز امن قرار داد که هم مایه آرامش روح و امنیت اج

 هم از نظر قوانین مذهبی امنیت آن، آن چنان محترم
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شمرده شده که هرگونه جنگ و مبارزه در آن ممنوع است و افراد انسانی که به آن پناه می برند در امان هستند و حتی 

نشود. )تفسیر نمونه حیوانات این سرزمین از هر نظر باید در امنیت باشند و کسی مزاحم آنها ) 

 بلداهلل

( ۲۵7، ص ۵بَ لَ دُ الّ( نام مکه است چون شهر خداست )میقات حج، ش  ) 

 بلداهلل تعالی

۸9از نام های مکه است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 بلداالمین

( ۸لْ اَ( و هذاالبلد االمین )تین  ) 

وان منطقه امن و حرم خدا شمرده می شده و کسی در شهر امن، کنایه از مکه معظمه است که حتی در عصر جاهلیت به عن

آن جاحق تعرض به دیگری نداشت حتی مجرمان و قاتالن وقتی به آن سرزمین می رسیدند در امنیت بودند. در اسالم این 

خوردار سرزمین اهمیت فوق العاده ای دارد. در این جا حیوانات و درختان و پرندگان تا چه رسد به انسان از امنیت خاصی بر

می باشند. منشأ امنیت این شهر کعبه و مناسک آن است که هسته مرکزی و اولین بنا و اجتماع آن بوده است. کعبه با آداب 

و احکامش صورت تمثل و تبلور یافته توحید حضرت ابراهیم )علیه السالم( را شرح و بیان نموده تا از این طریق مردم حق 

ه خداوند ایمان آرند و دعوت حضرت ابراهیم )علیه السالم( را لبیک گویند و فقط محکوم جو به یکتایی ذات و صفات و اراد
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حکم و مجری اراده و احکام او که همان عدل و خیر است گردند. همین توحید فکری و عملی مبدأ تشریع و تنظیم و 

ست. )تفسیر نمونه؛ فرهنگ تشخیص حقوق و حدود همه جانبه و عادالنه و یکسان و موجب امنیت فردی و اجتماعی ا

 (پرتوی از قرآن

 بلدالحرام

 :لْ حَ( مکه است. به واسطه آن که)

 .محل نقص و کم شدن گناه یا فانی شدن آن است .۲

 .هر کس قصد آن کند، از روی ظلم و عدوان هالک می گردد .۱

 ایمن است و مردم در آن مأمون می باشند. )شرح .۸

۲۵7ص  ،۵؛ میقات حج، ش ۱۴۲اربعین، ص  ) 

 بلد رسول اهلل

۲9۲، ص 7از نام های مدینه است. )میقات حج، ش  ) 

 بلد المساجد

( 7، ص ۱۰/3/7۴لْ مَ جِ( مدینه منوره را بلد المساجد می شناسند )همشهری، ویژه نامه  ) 

 بلدالنذر
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 (نِّ( محلی که نذر حج کردن در آن شده باشد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 بلدالیسار

( محلی که در آن جا برای حج کردن مستطیع شده باشند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوقلْ یَ(  ) 

3۲بلده )بَ لَ دَ( انما امرت ان اعبد رب هذه البلده )نمل  ) 

 (مکه معظمه را گویند. )تفسیر نمونه؛ دائرة الفرائد

 بلدة المروزقه

( )میقات « و ارزق اهله من الثمرات»مکه را دعا کرد به  تُ لْ مَ قِ( مکه را گویند چون حضرت ابراهیم )علیه السالم( اهل

۲۱۸، ص ۱۲حج، ش  ) 

 بنی شیبه

 شَ بِ( خاندانی در مقام )ک( سدانت)

بوسیدن حجر )حَ جَ( در روایات، بوسیدن حجر )االسود( مورد سفارش قرار گرفته و طبق نقل ها رسول اهلل مقیّد به استالم و 

3۲ران خانه خدا ص بوسیدن آن بوده اند )همراه با زائ ) 

 بهره
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( ۱۵9بَ رِ( همان )ک( حده )سفرنامه مکه ص  ). 

 بیت

 .بَ( نامی است در قرآن برای کعبه)

37وهلل علی الناس حجّ البیت )آل عمران  .۲ ) 

۲۱۴و اذا جعلنا البیت مثابة للناس )بقره  .۱ ) 

39ان اول بیت وضع للناس ببکّة مبارکاً )آل عمران  .۸ ) 

 بیت ابی النبی

 اَ بِ نَّ( همان )ک( دارالنابغه)

 بیت اسماعیل

۲۱۳ص  3)میقات حج ش « الحجر بیت اسماعیل»حجر است در روایات از امام صادق )علیه السالم(:  ) 

 بیت االحزان

( شهرت مکانی است در مدینه به جهت آن که محل اظهار حزن و اندوه حضرت فاطمه زهرا « بیت الحزن»بَ تُ لْ اَ( و یا 

به عنوان یکی از « بیت الحزن»لسالم( در فراق پدر و شِکوه از اوضاع زمانه بوده است. مورخان و سیاحان مدینه از )علیها ا

بقاع و اماکن زیارتی یاد نموده اند. اما در تعیین مکان این نقطه تاریخی اختالف شده )که این خود سند دیگری است بر 
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در خارج مدینه و در سمت مشرق بقیع بوده است که با « بیت االحزان»استبداد رفته بر اهل بیت وحی(. به نقل برخی 

گسترش شهر مدینه در داخل شهر واقع شد )و سپس در این اواخر در توسعه های ساختمانی شهر مدینه، آثار این مکان از 

گذشته وجود ندارد و به  در خارج مدینه بوده مأخذ و مستندی از قرون« بیت االحزان»بین رفته است( اما برای این نظر که 

در داخل مدینه و در بقیع و در مجاورت قبور ائمه و یا نزدیک قبر حضرت ابراهیم )علیه السالم( « بیت الحزن»نقل بسیاری 

بوده و در دوران عثمانی ضریح کوچکی داشته که احتماالً وهابیون آن را همانند رواق و بارگاه سایر قبور بقیع تخریب نموده 

قمری به امر ملک عبدالعزیز منهدم گردید ۲۸۵۵نقلی در سال  اند )طبق ). 

)که قدیمی ترین تاریخ موجود « تاریخ المدینه»هجری( از گفتارش در  ۱9۱متوفی  ۲7۸عمر بن شبه نمیری )متولد  .۲

جری مانند حال ه 9۲درباره مدینه است( درباره بقیع دو مطلب به وضوح به دست می آید. یکی این که بیت االحزان تا سال 

حیات حضرت زهرا )علیها السالم( به صورت خیمه و چادر و محلی بوده است معین و مشخص و حضرت امام حسین )علیه 

السالم( بر حفظ آن عنایت و اهتمام داشت و دیگر این که بیت االحزان پس از این دوران و در اواخر قرن دوم و اوائل قرن 

 .سوم دارای ساختمان بوده است

هجری( سیاح معروف عرب که مدینه و بقیع را زیارت کرده در سفرنامه خود ضمن  9۲۵متوفی  ۴۵۰ابن جبیر )متولد  .۱

خانه ای است منسوب به فاطمه )علیها السالم( دختر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( که به بیت »توضیح بقیع می گوید: 

بانو )علیها السالم( در سوگ رحلت پدر خود مصطفی )صلی اهلل علیه الحزن معروف است و گویند همین خانه است که آن 

 .«وآله وسلم( در آن مأوا گرفت و دیری مالزم آن خانه شد و به اندوه دایم نشست

هجری( مورخ مشهور مصر بیت االحزان را در بقیع می داند 3۲۲، متوفی ۳۵۵سمهودی )متولد  .۸ . 

هجری  ۲۵ر قرن سیزدهم هجری و ابراهیم رفعت پاشا امیرالحاج مصری در اوایل فرهاد میرزا )معتمد السلطنه( در آخ .۵
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 .قمری از بیت االحزان در بقیع یاد کرده اند

( ؛ تاریخ و آثار اسالمی؛ سیری در اماکن ۲9۳، ص ۴؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲۱9و  ۲۱۲میقات حج، ش، ص 

۱۵۴؛ سفرنامه ابن جبیر، ص ۴۰سرزمین وحی، ص  ) 

الرقمبیت ا  

 لْ اَ قَ( همان )ک( داراالرقم)

 بیت االسالم

 لْ اِ( همان )ک( داراالرقم)

 بیت اهلل

الّ( کعبه و از مشهورترین نام های آن می باشد و نشانه ای از شرافت این خانه است که به خداوند منتسب شده )لغت )

 (...نامه؛ و

 بیت اهلل الحرام

 .کعبه را گویند

 بیت الحرام
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( 37اهلل الکعبة البیت الحرام )مائده لْ حَ( جعل  ) 

 .کعبه است به جهت بزرگداشت حرمت آن .۲

 .کعبه است به جهت حرمت شکار حیوانات و قطع اشجار آن .۱

۲۳9ص  7؛ ج ۸۳، ص ۱کعبه است به جهت حرام بودن داخل شدن مشرکین در آن. )مجمع البیان، ج  .۸ ) 

 بیت الحرم

( )لغت نامه( )للْ حَ رَ( بیت الحرام. بیت اهلل  ) 

 بیت الحزن

( ۸3۵، ص ۲( همان )ک( بیت االحزان )لغت نامه؛ مدینه شناسی، ج ۱( )لْ حُ( )۲لْ حَ زَ( ) ) 

 بیت الدعا

 (دُّ( مکه معظمه )فرهنگ آنندراج)

 بیت الرسول

( ۲۲9رَّ( از اسامی مدینه است )حرمین شریفین، ص  ) 

 بیت الشیخ
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( ۸۰هاب مؤسس فرقه وهابیه. )فرقه وهابیه، ص شَِّ( شهرت خاندان شیخ محمد بن عبدالو ) 

 بیت الصلوه

صَّ ال( شبستان مسجد پیغمبر که محراب و منبر رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در آن جا است. )در راه خانه خدا، )

۲۳۳ص  ) 

 بیت الضراح

( چون حضرت آدم )علیه السالم( به زمین  ضُّ( به روایتی خانه ای بود در موضع خانه کعبه و مالئکه طواف آن می کردند و

۱77، ص ۱هبوط نمود مأمور حج و طواف آن شد و در زمان طوفان آن را به آسمان چهارم بردند )منهج الصادقین، ج  ). 

 بیت العتیق

( ۱3لْ عَ( ولیطوفوا بالبیت العتیق )حج  ) 

می نامند و کعبه هم این دو مزیت را داردکعبه است، به جهت کرامت و شرافت، چون هر چیز مکرم و زیبا را عتیق  .۲ . 

کعبه است، به جهت قدمت )عتیق(. کعبه نخستین خانه ای است که برای پرستش خداوند در زمین بنا شد و قدیمی  .۱

 .ترین کانون توحید است

نداشته است( یا  ( )عتیق( و کعبه آزاد است از ملک مردم )و در هیچ زمانی جز خدا مالکی۸کعبه است، به جهت آزادی ) .۸
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از تسلط جباران یا از غرق گردیدن در طوفان )که به آسمان برده شد( یا این که زیارت کننده آن از آتش جهنم آزاد است. 

۲۴7، ص ۲؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۱9)مجمع البیان؛ تفسیر نمونه؛ قصص قرآن؛ تاریخ مکه، ص  ) 

 بیت العروس

( )فرهنگ آنندراج لْ عَ( کنایه از مکه معظمه است. ) 

 بیت المعمور

( ۵لْ مَ( و البیت المعمور )طور  ) 

 .خانه کعبه است که با انجام حج آباد است .۲

 حقیقت مثالی کعبه است در عوالم غیبی )خانه ای در آسمان است برابر کعبه( و آن مسجد مالئکه .۱

 .است

قرآن؛ تفسیر نمونه؛ فرهنگ آنندراجخانه قلب مؤمن است که با ایمان و ذکر خدا آباد است. )لغات  .۸ ) 

 بیتوته در مشعر

 در مراسم حج شب به سر بردن در

۱۵۴ضبط سفرنامه ابن جبیر، ص  .۲ . 

 .ضبط لغت نامه .۱
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کعبه آزاد و مستقل و تملک ناپذیر است و هیچ شخصی و دولت و مرجع بین المللی نمی تواند و حق هم ندارد که برای  .۸

حق و تکلیف کعبه را فقط و فقط اسالم معین کرده است و بسکعبه تعیین تکلیف کند.  . 

 .مشعر الحرام است )ک( وقوف در مشعر

 بیتوته در منی

 .در مراسم حج شب به سر بردن در منی است )ک( وقوف در منی

 بیداء

( ا را به بَ یْ( تلی است در یک میلی مسجد شجره. مردانی که محرم هستند هنگام عبور از این محل مستحب است صد

تلبیه )لبیک( بلند کنند. و از امام صادق )علیه السالم(روایت است که اگر سواری، از بیداء آواز تلبیه را بلند کن. )فقه فارسی با 

۴7؛ گزیده از مسائل و فرهنگنامه حج، ص 3۰مدارک، ص  ) 

 بین االحرامین

( احرام حج تمتع( را گویند که طی آن اعمالی مثل سر  بَ نُ لْ اِ مَ( فاصله بین دو احرام حج )یعنی احرام عمره تمتع و

تراشیدن، عمره مفرده، بیرون رفتن از مکه، صید در حرم )همیشه( کندن درخت و گیاه حرم )همیشه( جایز نیست. )میقات 

7۸، ص ۲۱حج، ش  ) 

 بین الحرمین
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 (حَ رَ مَ( میان دو حرم )لغت نامه)

 پ

 اشاره

۲۵7، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸9آثار اسالمی، ص از نام های مکه است. )تاریخ و  .۲ ) 

9۰، ص ۲قسم می خوردند. )تاریخ مفصل اسالم، ج « برب هذه البینة»از نام های کعبه است و اعراب بسیار  .۱ ) 

 پرده کعبه

( ، پوشش )روپوش( قسمت خارجی «پیراهن کعبه»، «ستار کعبه»، «جامعه کعبه»، «کسوت کعبه»، «حجاب البیت»پَ دِ( 

را گویند، و در این که اول بار چه کسی درصد پوشانیدن کعبه برآمد و جنس پوشش چه بود اختالف زیادی وجود دارد کعبه 

و از کسانی چون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر و عدنان )علیه السالم( نام برده اند. بر اساس روایتی، 

اد آن را با پیراهن مویی پوشانید و حضرت ابراهیم )علیه السالم( پیراهن حضرت آدم )علیه السالم( که اساس خانه کعبه را نه

کعبه را از بافته خرما بساخت و حضرت سلیمان )علیه السالم( با پارچه قطبی پیراهنش کرد. اما سابقه تاریخی پوشش کعبه 

 :طبق نظر مورخان

ه نقلی اسعد ابو کرب( و زمان او )به نقلی در قرن پنجم پوشش کعبه به تُبَّع حمیری نسبت داده شده که درباره نام او )ب .۲

سال قبل از هجرت( اختالف است. به نوشته ارباب قصص، تبع از پادشاهان جهانگشای یمن وارد  ۱۱۰میالدی یا حوالی 

کیمی از مکه شد و قصد ویران کردن کعبه را نمود لکن دچار زکام شدیدی شد به قسمی که اطباء از درمان او عاجز شدند. ح
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مالزمانش تشخیص داد که اگر از قصد خود پشیمان شود و استغفار کند درمان خواهد شد و تبع منصرف از قصد شد و نذر 

کرد که خانه کعبه را محترم دارد و برای آن پوشش و پیراهنی ترتیب دهد. )به نقلی دیگر تبع قبل از ورود به مکه بر اثر 

ن از کاهنان، با ایمان و احترام به مکه وارد شد(. تبع اول بار کعبه را به طور کامل با کسب آگاهی از ارزش کعبه توسط دو ت

پارچه ضخیمی )به نام پالس( و بعد با پارچه های بهتری )به نام های مَعافِر مالء وصائل رَیْطَه( پوشانید )و به این نحو 

زعمی نیز عدنان )جد بیستم پیامبر اسالم( اولین کسی پوشانیدن کعبه مورد پیروی جانشینان تبع و مردم قرار گرفت.( به 

است که کعبه را پوشانید. به نظر می رسد که بعد از تبع کعبه پوشانیده نشد تا زمان عدنان )البته اگر از لحاظ زمانی عدنان 

خستین کسی دانسته بعد از تبع بوده باشد( و چون عدنان پس از گذشت مدت زیادی برای کعبه پوششی آماده کرد لذا او را ن

 .اند که کعبه را پوشش نمود

عهد جاهلیت. از دوران تبع تا زمان اسالم اطالعات اندکی از پوشانیدن کعبه در دست است. آورده اند که قبایل عرب در  .۱

 زمان جاهلیت در تهیه کسوت کعبه مشارکت داشتند و بعد از تجدید بنای کعبه توسط قریش، پوشش

گرفت تا این که قُصَی بن کِالب برای تهیه پیراهن کعبه برای قبایل سهمی قرار داد تا کعبه با هزینه  توسط آنها صورت می

عموم مردم پوشانده شود و لذا پوشش زمان قریش را عدل می نامیدند )و یا این که ابوربیعة بن مغیره به دلیل تجارت با 

به تنهایی پوشش کعبه را به عهده می گیرم و سالی دیگر یمن به درجه ای از ثروت رسید که به قریش گفت سالی خود 

شما همگی آن را بپوشانید و از آن پس تا زنده بود با پارچه حبری یمنی بسیار نیکویی کعبه را می پوشانید و قریش او را 

را با دیباج  عدل نام نهاد(. در دوران جاهلیت و پیش از اسالم خالد بن جعفر کالب را نخستین کسی می دانند که کعبه

مادر عباس بن عبدالمطلب به عنوان نخستین زنی یاد می کنند که به علت نذرش )در « نُتَیلَه»)پارچه ابریشمی( پوشانید و از 

 .پیدا کردن کودک گمشده اش عباس( کعبه را )با دیباج( پوشانید
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م )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بود که بعد صدر اسالم. در عصر اسالم اولین کسی که به کعبه کسوه کرد خود پیامبر اسال .۸

از فتح مکه کعبه را )با هزینه بیت المال( با پارچه یمانی پوشاند و ابوبکر نیز جامه قباطی )نوعی پارچه مصری( بر کعبه قرار 

ه شود. نوشته داد. در زمان عمر، پرده کعبه از جنس قباطی بود. او به عامل خود در مصر نوشت که کسوه کعبه در آن جا بافت

اند او همه ساله پرده ای نو دستور می داد و پرده قدیمی در قطعات کوچکی میان حاجیان تقسیم می شد. در زمان عثمان 

کسوه از جنس قباطی و گاهی از برد یمانی بود تا این که در یکی از سال ها به جامه قباطی اکتفا نکرد و جامه دیگری از 

لذا او را نخستین کسی می دانند که در اسالم دو جامه یکی بر دیگری بر کعبه قرار داد.( در  برد یمانی بر آن پوشانید )و

 .زمان حضرت علی امیر مؤمنان طبق روایتی از امام صادق )علیهما السالم( کسوه بیت همه ساله از عراق فرستاده می شد

داً با پارچه های یمانی راه راه پوشش نمود. نوشته اند او عهد امویان. معاویه ابتدا پرده ای از کتان و حریر بیاویخت و بع .۵

نخستین کسی است که جامه کعبه را در سال دو بار تعویض نمود. جامه قباطی )در پایان ماه رمضان( و جامه دیبا )در روز 

دندعاشورا( بر کعبه می پوشانید و دیگر خلفای اموی نیز کعبه را با پارچه های قباطی و دیبا می پوشانی . 

و گاه در دو « تنیس»عهد عباسیان. به دستور خلفای عباسی، جامه کعبه از گرانبهاترین انواع ابریشم در مصر )در شهر  .۴

 ۲9۰که همگی در بافت منسوجات گران قیمت شهرت بسزایی داشتند( تهیه می شد. در سال « شطا»و « تونه»دهکده 

از تراکم پوشش های بر روی هم کعبه از خوف فرو ریزی سقف بیت هجری مهدی عباسی به درخواست خادمان کعبه )که 

شکایت داشتند( دستور داد تا جز یک جامه همه پوشش ها را از روی کعبه بردارند و دستور داد تا پرده کعبه از قباطی مصر 

د. او نخسیتن کسی به امر مهدی جامه دیگری برای کعبه مهیا گردی ۲9۲مهیا شود. در سال « تنیس»به صورت بافته های 

به دستور هارون جامه  ۲3۰است که کعبه را به وسیله سه جامه )قباطی، خز و ابریشم( یکی بر دیگری پوشش داد. در سال 

به امر مأمون جامه ای از دیبای سفید بر کعبه آویختند، و از آن پس در هر  ۱۰9از قباطی مصر بر کعبه انداختند. در سال 
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رار می دادند؛ جامه ای از دیبای سرخ )در روز نهم ذی حجه(، جامه قباطی )در اول ماه رجب(، سال سه جامه بر کعبه ق

جامه شمارش کرده و  ۲7۰قمری را  ۱۵۵تا  ۱۰۰رمضان(. ازرقی تعداد جامه های کعبه بین سال های  ۱7دیبای سپید )در 

ار جامه بر کعبه پوشانده می شد. از هنگامی که از این گفته چنین بر می آید که در یک سال بیش از یک جامه و گاه تا چه

دولت عباسیان روبه ضعف نهاد جامه کعبه از سوی حکام و فرمانداران و پادشاهان همچنان ارسال می گردید. )گاه از سوی 

احد پرده مصر، گاه از یمن، گاه از ایران( و در اوج رقابت خلفای عباسی و فاطمی نمایندگان رسمی آنها در حج، گاه در آن و

هجری چون از سوی کشورهای اسالمی پرده ای برای کعبه فرستاده نشد،  ۴۸۱های خود را بر کعبه می آویختند. در سال 

بازرگانی ایرانی االصل به نام شیخ ابوالقاسم را مشت، کعبه را با جامه ای حبری )و جز آن( پوشانید. ناصرالدین اهلل عباسی 

(۴7۸  

کعبه را به وسیله جامه ای از دیبای سیاه بیاراست و از آن هنگام دیبای سیاه به عنوان جامه نخستین کسی بود که  (9۱۱

 .ای برای کعبه معمول گردید

یمنی ها. ملک مظفر یوسف پادشاه یمن، نخستین پادشاهی است که بعد از سقوط بنی عباس جامه کعبه را )به سال  .9

ن مصر کعبه را جامه می پوشانید و در بعضی از سال ها به علت افزایش ( فرستاد. او چندین سال به همراه پادشاها9۴3

. عهد ممالیک مصر. با استیالی ملوک مصر بر حجاز )در قرن هفتم 7قدرت و نفوذش به تنهایی این کار را انجام می داد. 

پادشاه مصری است که کعبه  ( بند قُداری نخستین۲هجری قمری( پوشانیدن کعبه در انحصار آنها در آمد. سلطان بَیْبرَس )

( سه دهکده را در مصر جهت تهیه پرده کعبه )و پرده 7۵9 7۵۸هجری( پوشانید و ملک صالح اسماعیل ) 99۲را )به سال 

حجره نبوی( وقف نمود و سالطین ممالیک از آغاز این وقف همواره جامه سیاهی را ویژه کعبه در هر سال ارسال می داشتند 

هجری( فرستاده شد 3۱۱دوران ممالیک از سوی اشرف طومان بای )در و آخرین جامه کعبه  . 
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عهد عثمانیان. با تسلط عثمانی ها بر حجاز و مصر )از قرن دهم هجری( تهیه کسوه انحصاری آنان گردید. در دوران  .۳

لیم عثمانی با استیال بر عثمانی ها پرده کعبه در مصر از حریر و دیباج )و معموالً به رنگ سیاه( تهیه می گردید. سلطان س

هجری( و سلطان سلیمان  3۱۸مصر نخستین سلطان عثمانی است که جامه کعبه را )در مصر( تهیه و ارسال داشت )به سال 

هجری( هفت دهکده مصری را خریداری و وقف تهیه پرده کعبه )و پرده حجری نبوی( نمود )و به این  3۵7قانونی )در سال 

شده قبلی توسط ملک صالح اسماعیلی از ممالیک مصر برای تهیه پرده، هفت دهکده افزوده شد( ترتیب بر سه دهکده وقف 

( جامه کعبه در طول دوران عثمانی از محل در آمد اوقاف یاد شده همه از مصر با تشریفات خاصی به مکه حمل می شد ۱)

که مصر توسط فرانسویان تصرف شده بود ۲۱۲۴الی  ۲۱۲۸)جز در طول سال های  .) 

عهد سعودی ها. با تسلط آل سعود بر عربستان پرده کعبه همچنان در مصر ساخته می شد و به مکه حمل می گردید تا  .3

این که در اواخر قرن چهاردهم هجری کسوه کعبه در خود مکه )از حریر طبیعی مشکلی( بافته شده و هر ساله تعویض می 

عبه از نظر سیاسی بسیار اهمیت داشته )و برای بافنده آن مایه افتخار می باشد( گردد. با این ترتیب از آن جا که بافتن پرده ک

دولت سعودی کوشید تا خود این کار را انجام داده و به این وسیله نفوذ سایر دولت ها را در زمینه امور دینی قطع کند؛ پس 

ی تهیه و بافت جامه کعبه مشرفه احداث هجری قمری فرمان داد تا کارگاه ویژه ای برا ۲۸۵9عبدالعزیز سعودی در سال 

گردد و بی درنگ کار احداث آن در ماه محرم همان سال )در محله اجیاد مکه( آغاز شد و در ماه رجب پایان یافت و از هند 

بافندگانی آوردند و به این ترتیب در این کارگاه، جامه کعبه به وسیله عرب ها و هندی ها بافته می شد و همه ساله یک 

هجری قمری نخستین جامه کعبه فقط به وسیله خود عرب ها بافته شد.  ۲۸۴۱وشش تهیه می گردید تا این که در سال پ

هجری قمری به فعالیت خویش ادامه داد تا این که براساس یادداشت  ۲۸۴۳کارگاه جامه بافی اجیاد همچنان تا سال 

جامه به کعبه معظمه را از سرگرفت. این وضع همچنان تا  تفاهمی میان دو دولت مصر و سعودی در این سال، مصر ارسال
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 ۲۸۳۱هجری قمری ادامه یافت. عربستان در این سال مانع از پیاده شدن جامه از کشتی شد و خود در سال  ۲۸۳۲سال 

در مکه« جروَل»هجری قمری اقدام به بازگشایی کارگاه جامه بافی در جایگاه تازه ای به نام   

رة المعارف فارسی( بِ بَ )ضبط لغت نامه، ذیل طاهر بیبرس( بَ )ضبط لغت نامه، ذیل بیبرس بدون بَ بَ )ضبط دای .۲

 .(اشاره به تلفظ حرف بعد( بَ بُ )منبع دیگر

سالطین مصری )ممالیک( و سالطین عثمانی هنگام به سلطنت رسیدن جامه ویژه ای )به رنگ سرخ( برای درون کعبه  .۱

 ۴73ی رسد اولین بار در دوران عباسی از جامه درونی کعبه )در سفرنامه ابن جبیر به سال ارسال می کردند. به نظر م

 ۴7۸هجری( سخن به میان آمده و شاید به وسیله ناصرلدین اهلل عباسی جامه درون کعبه قرار داده شده باشد که به سال 

سلطان سلیمان جامه ای درون کعبه قرار هجری خالفت را به دست گرفت. و شاید از پادشاهان عثمانی هیچ کس پیش از 

 .نداده است

 .مکرمه نمود

هجری قمری به ساخت جامه کعبه مشرفه می پرداخت که در این سال ساختمان کارگاه جدید در  ۲۸37این کارگاه تا سال 

یت در زمینه تهیه و واقع در مکه مکرمه آغاز به فعالیت نمود و از آن زمان تاکنون این کارگاه به فعال« ام الجود»منطقه 

 .ساخت جامه کعبه مشغول است

 مشخصات پرده

پرده حالیه کعبه تا پایین دیوار خانه می رسد و در آن جا با حلقه ها به شاذروان بسته می شود )اما در مراسم حج مقداری از 

رده هر ساله در روز نهم )یا دهم( پیراهن کعبه را از پایین لوله کرده و باال می زنند تا در دسترس حجاج قرار نگیرد(. این پ

ذی حجه طی مراسم و تشریفات با حضور پادشاه کشور و نمایندگان رسمی دیگر کشورهای اسالمی تعویض می گردد و 
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بنی شیبه )کلیدداران کعبه( تحت نظارت حکومت، پرده تعویض شده را میان خود تقسیم می کنند و برخی از آنان سهم خود 

ت خاص و دوستان خود در داخل و خارج کشور هدیه می دهند. و اما از جمله ویژگی های پرده حالیه کعبه را به افراد و طبقا

 :این که

 .(جنس آن از ابریشم ضخیم است و به رنگ سیاه )و آستری پرده به رنگ غیر سیاه است .۲

است و مساحت کلی آن به سانتی متر  3۴متر و عرض آن  ۲۵قطعه ترکیب یافته که طول هر قطعه  ۴۵در کل از  .۱

متر مربع بالغ می گردد ۱9۴۰ . 

 ۵7سانتیمتر و طول  3۴قطعه ترکیب یافته با عرض  ۲9در حد یک سوم باالی پرده، کمربند مانندی )حزام( است که از  .۸

متر می باشد ۵۴متر و محیط آن  . 

قطعه متصل به هم تشکیل شده به ارتفاع  پرده درِ کعبه موسوم به برقع )چه ساخته مصر چه ساخت عربستان( از چهار .۵

متر. لیکن در دوران اخیر قطعه پنجمی را در پایین پرده قرار داده و عبارت اهدا را بر روی آن نقش  ۴/۸متر و عرض  ۴/9

متر رسیده است ۵متر و عرض آن به  ۴/7کرده اند به طوری که با پیوستن قطعه پنجم اکنون طول پرده  . 

)در میان مربع ها( با رشته های ابریشمی بافته شده و در کنار « ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل»کلمات روی جامه کعبه  .۴

منقوش می باشد. روی کمربند « یا اهلل»نقش گردیده است و در خالیگاه آن لفظ « جل جالله»راست و کنار چپ آن لفظ 

درج گردیده است و در « مه بامر خادم الحرمین الشریفینهذه السکوة صنعت فی مکة المکر»پرده در قسمت شمالی عبارت 

قسمت های دیگر کمربند )حزام( آیاتی از قرآن کریم با رشته های نقره ای طال فام نقش بسته است. در روی پره درب 

 .کعبه آیاتی از قرآن کریم به اشکال گرد و مربع با رشته های طال فام )نخ نقره مطال( نوشته شده است

کیلوگرم مواد رنگ آمیزی  7۱۰کیلوگرم ابریشم )حریر( طبیعی سفید خالص نیاز است )تا با  97۰تهیه پرده به  برای .9
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کیلوگرم می باشد ۲۱۰گردد( برای کمربند و پرده کعبه، رشته های نقره ای طالفام مورد احتیاج  . 

 فضیلت پرده

 .در روایات منقول از اهل بیت بوسیدن آن مستحب شمرده است

وایات منقول از اهل بیت، به گرفتن پرده کعبه و تضرع و دعا در این حال به درگاه خداوند تصریحدر ر  

 .گردیده است

 7۴۲حوادث پرده اشتیاق به پوشانیدن کعبه در میان سالطین حوادث خواندنی را ایجاد کرده است، از جمله این که در سال 

مصری کعبه را برداشته و جامه دیگری را )که نام او بر آن بود(  پادشاه یمن تصمیم گرفت تا جامه« ملک مجاهد»هجری 

)امیر الحاج محمل مصری( در گرفت که منجر به « امیر طاز»برخانه بپوشاند، و لذا هنگام وقوف در عرفات جنگی میان او و 

وی را از زنجیر آزاد « حسنناصر »را زنجیر بسته به قاهره برد. اما سلطان « امیر مجاهد»پیروزی امیرالحاج مصر شد و او 

به کشور خویش روانه ساخت« امیر قشتمر منصوری»کرد و بااحترام فراوان به همراه  . 

« امیر قشتمر»قصد کشتن امیر همراه خود را کرد، ولی امیر ینبع او را به زنجیر درآورد و در اختیار « ملک مجاهد»در ینبع 

غضب کرد و فرمان داد تا در مرز « ملک مجاهد»ن با آگاهی از جریان بر قرار داد و بار دیگر به قاهره برده شد. سلطا

پادشاه مصر « اشرف بَرْسبای»حاکم شیراز از « شاهرخ میرزا»هجری  ۳۸۳اسکندریه زندانی اش کنند. هم چنین در سال 

ید تقاضا کرد که به علت تقاضا کرد تا کعبه را از درون یا بیرون جامه کند و چون تقاضایش پذیرفته نشد، بدین صورت تجد

نذری که نموده است درخواست دارد جامه را ابتدا به مصر ارسال کرده و آنها از سوی خود جامه را به مکه برند و کعبه را 

 .حتی برای یک روز به وسیله آن پوشش دهند

« خی دیگر از بیم ایجاد فتنه نظر مطلب را با علما در میان گذارد. برخی از دادن پاسخ خودداری کردند و بر« اشرف بَرْسبای
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از « شاهرخ میرزا»هجری  ۳۵۳عملی نشود و این مطلب عملی نشد، تا این که در سال « شاهرخ میرزا»دادند تا تقاضای 

( شاه مصر درخواست نمود که جامه کعبه را در آن سال برعهده گیرد و چون ظاهر پذیرفت، ۱( جقمق( )۲« )ظاهر چَقْمَق»

ه کعبه را به مصر گسیل داشت و از آن جا به همراه کاروان محمل مصری به مکه روانه شد و در روز عید شاهرخ میرزا جام

شاهرخ »)جقمق( اجازه نداد تا جامه ارسالی « ظاهر چقمق»قربان درون کعبه را با آن جامه پوشش دادند، زیرا سلطان 

هجری به فرمان سلطان جامه درونی کعبه )ارسالی  ۴9۳بر روی کعبه قرار داده شود، تا این که در رمضان سال « میرزا

 .شاهرخ میرزا( را برداشتند و کعبه را بدان پوشش دادند

( ، ص ۱۴؛ ش ۲۱۵الی  ۲۱۱،ص ۲7؛ ش ۲7۴، ص ۲9؛ ش 3۰الی  ۳۴، ص ۲۴؛ ش 33الی  ۳۵، ص ۲۱میقات حج، ش 

، ص ۸۳؛ ش ۲۲7، ص ۸۲ش  ؛79و  7۴، ص ۱۳؛ ش 9۴الی  ۴9، ص ۱7؛ ش ۲۱۱الی  ۲۲۵، ص ۱9؛ ش 3۴الی  ۳۵

؛ قبل از حج 7۳؛ حج و انقالب اسالمی، ص ۲۲9، ص ۱؛ درس هایی از تاریخ تحلیلی اسالم، ج ۲۱۵، ص ۸7؛ ش ۲۰۰

؛ احکام حج و 3۰و  9۰؛ حرمین شریفین، ص ۲۰۱؛ سیری در اماکن وحی، ص ۲7۴؛ میعادگاه عشاق، ص 3۴بخوانید، ص 

۲۰۰ص  ۸۳ش  ۴3؛ تاریخ مکه ص ۱۴۳و  ۱۴7؛ اعالم قرآن، ص ۲۰9اسرار آن، ص  ). 

 پس مدینه

آخر مدینه، مدینه بعد، مدینه آخر، واژه هایی هستند که در سنوات اخیر در ایران در مورد آن دسته از زائران )ایرانی( عازم 

از اتمام حج مراسم حج به کار می رود که بعد از ورود به جده )حدود اوایل ذی حجه( ابتدا به مکه معظمه مشرف شده و بعد 

به مدینه منوره غزیمت می نمایند و توفیق زیارت معصومین )صلوات اهلل علیهم اجمعین( را می یابند. روایات تقدم زیارت 
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حج خودتان را به زیارت ما ختم کامل »کعبه را افضل شمرده، و از حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نقل شده که 

 .«گردانید

 پشت کعبه

به. آن قسمت از پشت خانه )درست پشت باب کعبه( که برای حضرت فاطمه بنت اسد به امر خدای تعالی شکافته دبر الکع

۲۵۳شد. )حج البیت، ص  ) 

 پشت مقام ابراهیم

 .آن جا که در مراسم حج و عمره نماز طواف به جای آورند

 پالس

( قبل از هجرت کعبه را به آن پوشانید. )حرمین پَ( نام پارچه ای از پشم ضخیم که اسعد ابوکرب پادشاه حمیر دو قرن 

3۰شریفین، ص  ) 

 پل جمرات

جَ مَ( پلی است در سرزمین منی بر فراز سه جمره که توسط سعودی ها جهت تردد حجاج و کم کردن فشار جمعیت به )

ی است که هنگام رمی جمرات ساخته شد. ساختمان این پل طویل بدون پله از سطح زمین به صورت قوسی شکل به نحو
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جمره ها از فراز آن قابل مشاهده است و بسیاری از حجاج اهل سنت از آن جا جمرات را رمی می نمایند. این پل با وجود 

 .وسعت و بزرگی، به علت ازدحام جمعیت در موقع رمی شاهد سقوط برخی حجاج بوده است

 پوشش کعبه

۲۲9، ص ۱۵پارچه سیاهی که بر کعبه کشیده اند. )میقات حج، ش  ) 

 پوشیدن احرام

 .در برکردن دو جامه نادوخته احرام و آهنگ حج و عمره کردن

 .ضبط دایرة المعارف فارسی و لغت نامه ذیل ظاهر سیف الدین .۲

 .ضبط لغت نامه .۱

 پیراهن کعبه

 همان )ک( پرده کعبه

 پیش مدینه

در مورد آن دسته از زائران )ایرانی( عازم مراسم  اول مدینه، مدینه بعد، مدینه جلو، واژه هایی هستند که در سال های اخیر

حج به کار می رود که بعد از ورود به جده )حدوده دهه آخر ذی قعده( ابتدا به مدینه منوره جهت زیارت معصومین )صلوات 

ران توفیق اهلل علیهم اجمعین( مشرف شده و بعد از مدتی برای انجام فرایض حج عازم مکه می شوند. برای این دسته از زائ
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محرم شدن از مسجد شجره به وجود می آید که محل احرام بستن رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بود و ثواب 

 .بسیاری برای آن روایت شده است

 ت

 تاج

۲۵۳، ص ۵از نام های مکه است )میقات حج، ش  ) 

 تارک الحج

( یط انجام حج، از نظر روایات جزو مرتکبین گناه کبیره به رِ کُ لْ حک جّ( ترک کننده فریضه حج با وجود استطاعت و شرا

 .شمار می آید

 تعزیر

 تَ ءْ( همان )ک( شاذروان)

 تبع

 .تُ بَّ( طبق قصص از پادشاهان یمن و اول کسی است که کعبه را پوشش کرد)

 تجرید در حج
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 (حج بدون عمره کردن )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 تجلیل

( به جامه ای یا مانند آن پوشاندن تا این که معلوم شود قربانی است، و بعید نیست که تجلیل به  تَ( قربانی حج )قرآن( را

۲۳۱جای تقلید کفایت کند. )مناسک حج، مسئله  ) 

 تجمیر

تَ( افکندن سنگ جمره. یکی از واجبات مراسم حج سنگ انداختن به جمرات است در منی. )مبادی فقه و اصول، ص )

؛ و۱97 ...) 

 تحریم

(  (تَ

 بستن )ک( احرام .۲

 (در حرم آمدن. )لغت نامه .۱

 تحلل

تَ حَ لُّ لْ( طلب حلیت. مواضع تحلل مقاطعی است از حج که همه یا بخشی از تروک احرام بر محرم روا گردد. )مبسوط )

 (در ترمینولوژی حقوق
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 تحلل به هدی

( و از احرام حج یا عمره به در شود. )مبسوط در ترمینولوژی هَ دْ( یعنی زائر کعبه به جهت برخورد به حَصْر یا صَدّ قربانی کند 

 (حقوق

 تحللل به نحر

 (نَ( حالل شدن تروک احرام به سبب قربانی کردن در منی )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 تحلیق همان

 ک( حلق)

 تحمس

( 9۸طبقات، ص تَ حَ مُّ( چیزهای تازه ای که حمس )قریش( در دین خود )در حج جاهلی( به وجود آورد. ) ) 

 تحویل قبله

 برگشتن قبله از مسجد االقصی به سوی کعبه )ک( مسجد قبلتین

 ترمینال حجاج
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تِ( عنوان بخشی از فضا و سالن فرودگاه بین المللی تهران است که در ایام حج به پروازهای حج گزاران )ایرانی به )

 .عربستان( اختصاص می یابد

 تروک احرام

ر حال )ک( احرامآنچه که باید ترک شود د  

 تروک محرم

 مُ رِ( آنچه که شخص باید ترک کند در حال )ک( احرام)

 تروک محرمه

 مُ حَ رِّ مِ( آنچه که انجامش حرام است در حال )ک( احرام)

 ترویه

 روز هشتم ذی حجه یا )ک( یوم الترویه

 تشریق

 همان )ک( ایام تشریق

 تصدیه
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( از مناسک )ک( حج جاهلیتَ یِ( کف زدن و غوغا کردن در طواف کعبه   

 تضحیه

 (تَ یِ( ذبح و قربان کردن در روز اضحی )فرهنگ فارسی؛ لغت نامه)

 تطیب

 (تَ طَ یُّ( عطر زدن و از تروک احرام است )دایرة المعارف تشیع)

 تظلیل

( روی سر قرار دادن تَ( یا استظالل. پناه بردن به سایه. سایه بر سر قرار دادن. به زیر سایه رفتن. و در اصطالح سایبان 

محرم است به هنگام طی طریق. و یکی از تروک )محرمات( احرام برای مرد تظلیل است در حال حرکت و سیر )پیاده یا 

سوار( مانند چتر بر سر گرفتن، استفاده از هواپیما و اتومبیل مسقف و واگن ترن مسقف. )دایرة المعارف تشیع؛ فقه فارسی با 

۱۰9؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۱۴۸؛ مبادی فقه و اصول، ص ۸9ره، ص ؛ احکام عم۲۱۸مدارک، ص  ) 

 تغطیة الرأس

 (تَ طِ یَ تُ رَّ ءْ( سایه بر سر قرار دادن که در حین حرکت برای مردان از تروک احرام است. )ل)

 تغییر قبله
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 برگشتن قبله از مسجداالقصی به سوی کعبه )ک( مسجد قبلتین

 تفث

( ۱3هم )حج تَ فَ( ثم لیقضوا تفث ) 

تقصیر کردن و بیرون آمدن از احرام است در روز عید قربان پس از قربانی. بعضی گویند مراد مطلق مناسک حج است. 

 ()لغات قرآن

 تفریق ابدان

تَ قِ اَ( در باب حج عبارت است از این که زن و شوهر در حال احرام پیش از وقوف مشعرالحرام بی اکراه نزدیکی کنند )

حظه تا پایان مناسک حج باید جدا از یکدیگر باشند و بدون حضور ثالت نزد هم نباشند و آن ثالث نباید صغیر و پس از آن ل

 (غیر ممیز و یا زوجه دیگر آن مرد و یا کنیز او باشد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 تقبیل حجر

 .تَ لِ حَ جَ(بوسیدن حجراالسود که از مستحبات است)

 تقصیر

( ۱3ا تفثهم )حج تَ( ثم لیقضو ) 

یعنی چیدن مقداری از موی سر یا صورت یا شارب و یا چیدن مقداری از ناخن دست یا پا که یکی از واجبات )غیر رکنی( در 
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مراسم حج و عمره است. با انجام تقصیر محرم از حال حرام بیرون می آمد و محرمات احرام )جز برخی( بر او حالل می 

کی از اسباب تحلیل محرم استشود. )به این ترتیب تقصیر ی ) 

 زمان و مکان تقصیر

در عمره. تقصیر در عمره تمتع )و عمره مفرده( پنجمین واجب است که در پایان سعی در مکه )و معموالً درکنار مروه(  .۲

 صورت می گیرد و با تقصیر تمام محرمات احرام )غیر از محرمات ذاتی و محرمات خاص حرم( حالل می شود. )در عمره

مفرده زن همچنان جزو محرمات است. در عمره مفرده هم چنین می توان به جای تقصیر به حلق یعنی تراشیدن موی سر 

 .(اقدام کرد

در حج. تقصیر ششمین واجب است که در دهم ذی حجه بعد از قربانی کردن و در منی صورت می گیرد و با تقصیر،  .۱

محرمات خاص حرم و زن و بوی خوش( حالل می شود. البته به جای تمام محرمات احرام )غیر از محرمات ذاتی و 

افضل است خصوصاً برای کسی که « حلق»)تراشیدن موی سر( اقدام کرد و به فرموده فقها « حلق»می توان به « تقصیر»

کنند. « حلق»ام به بار اول به حج می آید. و به حکم برخی از مراجع تقلید آنان که سال اول حجشان می باشد لزوماً باید اقد

 (.)حلق برای زنان مطلقاً حرام است

 مستحبات حلق و تقصیر

 نیت به زبان آوردن

 رو به قبله قرار گرفتن

 با بسم اهلل شروع کردن

 بین مو و ناخن جمع نمودن
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 صلوات فرستادن و دعا نمودن

 موقع و بعد تراشیدن سه بار تکبیر گفتن

ب چیدناز موی روی پیشانی و سپس از تمام جوان  

 از طرف راست جلو سر و بعد طرف چپ را تراشیدن

 موی سر را در خیمه مورد سکونت )در سرزمین منی( دفن نمودن

 همراه با حلق

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم(، هنگام تراشیدن سر باید نیت پاک شدن از گناهان و مظالم بندگان داشت 

 .چون روز تولد پاک

 تقلید

( (به گردن قربانی )گاو یا گوسفند( بیندازند و از میقاتگاه بدین گونه ۲است که کفشی را که در آن نماز خوانده اند ) تَ( آن

به سوی منی برانند. تقلید خاص حج قرآن است )که هدی را از میقات سوق می دهند( و با تقلید احرام محقق شده و 

حج قرآن اگر قربانی گاو یا گوسفند باشد، در احرام بستن با تلبیه یا با تقلید  احتیاجی به تلبیه )لبیک گفتن( نیست. بنابراین در

3؛ حج و عمره، ص ۲۴۰اختیار است. )توضیح مناسک حج، ص  ) 

در حج قرآن تقلید، بستن نعلین است به گردن شتر یا رشته به گردن گاو و گوسفند که نشانه قربانی باشد و با آن احرام 

۳۳، ص ۸فارسی با مدارک، ج منعقد می گردد. )فقه  ) 
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 تقلید هدی

 هَ دْ( اصطالح تفصیلی )ک( تقلید)

۴۳تقلیم االظفار )تَ مُ لْ اَ( گرفتن ناخن ها که از تروک احرام است )فرهنگنامه حج، ص  ) 

 تکبیرات عید

که مستحب است در عید قربان  «اهلل اکبر، اهلل اکبر ال اله اال اهلل و اهلل اکبر... و الحمدهلل علی ما ابالنا»عبارت است از 

خوانده شود. و از اعمال روز عید قربان برای کسی که در منی است آن است که عقب پانزده نماز از ظهر روز عید تا صبح 

 (روز سیزدهم ذی حجه این تکبیرات را بخواند. )مفاتیح الجنان؛ معارف و معاریف

 تکتم

( ۲۱۱، ص ۱۳؛ ش 3۰ص  ،۲۰تُ تَ( از اسامی زمزم است. )میقات حج، ش  ) 

تلبیات اربع )تَ( چهار تلبیه )لبیک، اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و النعمة والملک الشریک لک لبیک( که برای احرام باید 

 (â) (گفته شود. )فرهنگ معارف اسالمی

 تلبید

( حج جاهلی )کتَ( گذاشتن ماده ای در میان موی سر جهت خودداری از مرتب کردن و کشتن شپش آن در مراسم  ) 
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 تلبیه

 تَ یِ( لبیک گفتن در )ک( احرام)

تلبیه واجب. ذکر واجبی است که به واسطه گفتن آنها احرام بسته می شود و آن چهار لبیک است: لبیک، اللهم لبیک،  .۲

 .(لبیک، الشریک لک لبیک )ان الحمد والنعمة لک والملک الشریک لک

از تلبیه واجب )ل( می خوانند: لبیک ذالمعارج، لبیک لبیک داعیا الی تلبیه مستحب. ذکر مستحبی است که بعد  .۱

 ...دارالسالم، لبیک لبیک غفارالذنوب، لبیک لبیک اهل التلبیة، لبیک لبیک ذالجالل واالکرام

 تل سرخ

( کوچ می تَ لِّ سُ( کثیب االحمر. تپه ای است از شن سرخ در جانب راست راه برای کسی که از عرفات به مشعر الحرام 

کند و مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات به سوی مشعر متوجه شوند و همین که به تل سرخ رسند این دعا خوانند: 

؛ ۲۲۵؛ توضیح مناسک حج، ص ۲۱3، ص ۲)لمعه، ج «. اللهم ارحم موقفی و زدنی عملی وسلم دینی و تقبل مناسکی»

9۱خالصه مناسک حج، ص  ) 

 تل قرین

ن قلعه مدینه در باالیش جایی ساخته اند که مردم بدان جا رفته شهر را تماشا می نمایند. )به سوی ام تلی است در بیرو

۸۱۰القری، ص  ) 
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 تندد

( ۲۳۰؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲7۵، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲9تَ دَ( از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 تندر

( ۲۳۰؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲7۵، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲9شریفین، ص  تَ دَ( از نام های مدینه است. )حرمین ) 

 تنعیم

 تَ( مکانی است در شمال )غربی( مکه در سر راه)

 .کفشی که امکان سجده صحیح را می داده .۲

امروزه  مدینه به مکه و یکی از محدوده های حرم مکه است یعنی بدون احرام نمی توان از آن عبور کرد و وارد مکه شد )و

با توسعه شهر مکه تنعیم متصل به مکه شده( تنعیم میقات عمره مفرده است برای کسی که بخواهد از مکه معظمه عمره 

 .مفرده به جا آورد

 تمتع

 همان )ک( عمره تمتع .۲

 همان )ک( حج تمتع .۱

 توسعه اول
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قمری ۲۸7۴الی  ۲۸7۱توسعه مسجدالنبی است طی سال های  .۲  

هجری قمری ۲۸3۴الی  ۲۸7۴رام است طی سال های توسعه مسجدالح .۱  

 توسعه دوم

هجری قمری آغاز شد ۲۵۰9توسعه مسجدالنبی است که از سال  .۲ . 

هجری قمری شروع گردید ۲۵۰3توسعه مسجدالحرام است که از سال  .۱ . 

 توقیف

 .وقوف آوردن حج در پی یکدیگر

 تولیت کعبه

 ک( کعبه)

 تهامه

(  (تِ مِ

ویند. )لغت نامه؛ راهنمای دانشورانمکه معظمه را گ .۲ ) 

 (زمینی است که مکه معظمه متصل به آن است. )لغت نامه .۱

 (ناحیه ای است شامل مکه و شهرهای جنوبی حجاز. )فرهنگ فارسی .۸
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 (خطه ای است میان حجاز و یمن. )راهنمای دانشوران .۵

ان سعودی و در خاک یمن )قسمت شمالی( واقع شده تهامه بخشی از شبه جزیره عربستان است که امروزه در خاک عربست

 .و چون هوایی بسیار گرم دارد به تهامه موسوم شده است

 تین

۲والتین والزیتون )تین  ) 

 (به نقلی مسجدالحرام است. )تفسیر ابوالفتوح رازی .۲

۲9۱، ص 7یقات حج، ش مدینه است طبق حدیثی منقول از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم(. )تفسیر نمونه؛ م .۱ ) 

 ث

 ثبیر

 ک( کوه ثبیر)

ثج )ثَ جّ( رسول گرامی اسالم فرمودند: خداوند تبارک و تعالی از هر چیز چهار تا برگزید و از حج چهار چیز را برگزید: الثج 

۴۱، ص ۴)نحر و قربانی( العج )ضجه مردم به تلبیه( االحرام والطواف )میقات حج، ش  ) 

 ثنی
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( از غیر میش. و ثنی گاو نری است که به سال دوم در « ثنی»از میش یا « جذع»قربانی )هدی تمتع( ثَ( واجب است در 

۲۸۱، ص ۲آمده و شتر به سال ششم در آمده. )لمعه، ج  ) 

 ثنیة البیضاء

 ثَ یَّ تُ لْ بَ( همان )ک( ثنیة الکدی)

 ثنیة الحل

( ه در محلی به نام مقطع واقع است. )میقات حج، ش حِ لّ( گفته شده حد حرم مکه در سمت عراق در ثنیة الحل است ک

۲۱۲، ص ۲۰ ) 

 ثنیة الکدی

کُ دَ یّ( ثنیة البیضاء. معبری است در قسمت سفلی مکه واقع بین دو کوه که در تنگنای آن تلی سنگی قرار داشت و هر )

ل واقع است و رسول خدا کس از آن جا رد می شد سنگی بر آن می ا نداخت. می گویند قبر ابولهب و زن او در این مح

۲۰۲)صلی اهلل علیه وآله وسلم( در حجة الوداع از این راه وارد شهر مکه شد. )حرمین شریفین، ص  ) 

 ثنیة العلیا
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عُ( در سنن ابن ماجه آمده است که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از ثنیة العلیا وارد مکه می شد و هرگاه می )

می گویند. ثنیه سفلی « معالة»السفی خارج می شد. ثنیه علیا همان جایی است که امروزه به آن خواست خارج شود از ثنیة 

۲۸9، ص ۸7)میقات حج، ش « مسفله»عبارت است از  ) 

 ثنیة المحدث

در حدیث تعیین حدود حرم مدینه آمده است که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( میان دوالبه مدینه را تاعیر و تا ثنیة 

۲۸7، ص ۸7المحدث و تا ثنیة الحضیاء... را حرم قرار داد. )میقات حج، ش  ) 

 ثنیة الوداع

وَ( مکانی در مدینه که مسافران مدینه از آن حد، به سوی مکه و به سوی شام تودیع و بدرقه می شده اند و چون پیامبر )

الوداع در تاریخ مدینه موقعیت خاصی پیدا نمود.  اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در آن جایگاه حضور مکرر داشتند ثنیة

۱۲3، ص ۲)مدینه شناسی، ج  ) 

 ثواب

 همان )ک( کوه سلع

 ثور

 همان )ک( کوه ثور
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 ثویه

ثَ یِّ( از حدود عرفات است اما جزء موقف نیست و وقوف در این نقطه کفایت نمی کند از عرفات )مناسک حج، از مسئله )

۲۳۰؛ فلسفه و اسرار حج، ص ۸9۴ ) 

 ثیات لقی

 (لَ قا( لباس دور انداختنی در حج جاهلی )ک)

 حمس

 ج

 جابره

بِ رِ( از اسامی مدینه است )در تورات و احادیث نبوی( که در آن فقیر و ورشکسته بی نیاز می گردید و این که شهرهای )

، ص 7؛ میقات حج، ش ۳۳؛ اعالق النفیسة، ص ۲۲7غیر مسلمان را مجبور به قبول اسالم می نمود. )حرمین شریفین، ص 

۲9۱) 

 جاراهلل

( ۸3۴، پاورقی ص ۱رُ الّ( اهالی مکه اند. )ناسخ التواریخ؛ حضرت رسول، ج  ) 
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 جامع ابراهیم

 .مسجد نمره )در عرفات( را گویند

 جامع خیف

 .مسجد خیف )در منی( را گویند

 جامع مدینه

 .مسجدالنبی )در مدینه( را گویند

 جامعه

۲7۵، ص 7ه تجمع اقسام اقوام مسلمین است )میقات حج، ش از اسامی مکه است چون نقط ) 

 جامه احرام

۱۴، ص ۱دو قعطه لباس ندوخته است که زائران خانه خدا از میقات بر تن کنند. )تفسیر نمونه، ج  ) 

 جامه کعبه

 همان )ک( پرده کعبه
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 جایزه

( ۲7۵، ص 7یِ زِ( از اسامی مدینه است )میقات حج، ش  ) 

 جبار

( ۲۲9؛ حرمین شریفین، ص ۲7۵و  ۲9۱، ص 7مدینه است )میقات حج، ش  جُ( از اسامی ) (â) 

 جباره

جَ بّ رِ( از اسامی مدینه است زیرا در این شهر فقیر و ورشکسته بی نیاز می گردید و این که دیگر شهرها را مجبور به )

۲9۱، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲9قبول دین مبین اسالم می نمود. )حرمین شریفین، ص  ) 

لجب  

( کوه»می جویید مراجعه فرمایید به قسمت « جبل»جَ بَ( برای آن چه که ذیل  ». 

 جحفه

( کیلومتری و منطقه غدیرخم در نزدیکی اش قرار دارد. این  ۲۴9جُ فِ( مکانی است در شمال غربی مکه به فاصله تقریبی 

ع و مفرده است برای اهل شام و مصر و نیز نامیده می شد( از جمله میقات ها است. و میقات عمره تمت« مهیعه»جا )که 

مغرب و دیگر کسانی که از این راه و از راه جده به مکه می روند در صورتی که پیش از این به میقات دیگری برخورد نکرده 
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باشند واال باید در همان میقات پیشین احرام بست، اما اگر بدون احرام از میقات پیشین عبور شود و برگشتن به آن ممکن 

 :نباشد الزم است از جحفه محرم شد. در وجه تسمیه نام ها گفته اند

جحفه، به معنی محلی است که سیل بر آن وارد شده یا چون در جاهلیت سیلی در این منطقه عده ای را هالک کرد آن  .۲

 .جا را جحفه گفتند، زیرا به ساکنان خود اجحاف کرد

بدان علت که از آغاز غدیر خم تا ساحل دریای سرخ وسیع است مهیعه خوانده مهیعه، به معنی با وسعت و این منطقه را  .۱

؛ لغت نامه ذیل مهیعه؛ توضیح مناسک۳۵، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک، ج ۲۴۰، ص 7اند. )میقات حج، ش   

؛ و۸۵حج، ص  ...) 

 جحفة الوداع

۱۲3، ص ۱میقات است )ل( )ریاحین الشریعه، ج  ) 

 جد

( )لغت نامهجُ دّ( ساحل دریای مکه  ) 

 جدارالحجر

 جِ رُ لْ حِ( دیار قوسی شکل )ک( حجر اسماعیل)

 جدال
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( ۲37جِ( وال جدال فی الحج )بقره  ) 

از محرمات احرام است و قسم خوردن به نام خداوند متعال است در مقام رد و انکار و نزاع مانند واهلل. باهلل. تاهلل. ال واهلل. 

۱۰۲)احکام حج و اسرار آن، ص  ) 

( دِّ( شهری است در منطقه حجاز در کنار دریای سرخ و بندر ورودی مکه است. جده در غرب مکه واقع ۱( جُ )۲جَ )جده )

کیلومتر فاصله دارد. جده بندرگاه و  3۴۰کیلومتر و با ریاض حدود  ۵۱۴کیلومتری( و با مدینه حدود  7۰شده )در حدود 

ذی حجه بسته می شود تا این که کار پروازهای برگشتی  7ب روز فرودگاه رسمی زائران مکه است. فرودگاه جده از غرو

شروع گردد. جده بزرگ ترین شهر تجاری عربستان سعودی است و به علت وجود سفارتخانه های خارجی در آن، یک شهر 

قبه و سیاسی نیز می باشد. قسمت جدید این شهر را سعودی ها بسیار مدرن ساخته اند و وهابیون در قسمت شمالی شهر 

کیلومتر هوایی است که معموالً حدود دو  ۱۱۰۰بارگاهی منسوب به حضرت حوا را تخریب نموده اند. )فاصله تهران تا جده 

 (.ساعت و نیم این مسافت طی می شود

 جدی

( ۴۴جَ دْ( بزغاله که در کفارات احرام باید قربانی شود. )مجازات های مالی در حقوق اسالمی، ص  ) 

 جزعه

( نام )ک( ستون حنانه جَ زَ عِ(  

 جزور
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جَ( عنوانی است برای شتر یا گوسفندی که باید در کفاره احرام قربانی شود در روایات. )مجازات های مالی در حقوق )

۴۴اسالمی، ص  ) 

 جزیره

( حضرت جَ رِ( از نام های مدینه است. عباس می گوید: با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از مدینه خارج شدیم. آن 

۲9۸، ص 7)میقات حج، ش « ان اهلل تعالی قد برأ هذه الجزیرة من الشرک»رو به سوی مدینه نموده فرمود:  ) 

 جزیرة العرب

 .عربستان را گویند .۲

و مقصود یا حجاز است یا از نام های مدینه « اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب»از رسول اهلل نقل شده که فرمودند:  .۱

۲9۱، ص 7، ش است )میقات حج ) 

 جعرانه

( ( نِ( مکانی است بین مکه و طایف و روستای کوچکی است در کناد وادی سَرِف در جانب شمال ۸جِ عِ رّ نِ( )جِ، جُ )

یا...( کیلومتری آن قرار دارد و یکی از محدوده های حرم مکه )در جانب شمالی( است و  ۱3)یا  ۱9)شرقی( مکه و در حدود 

از آن جا عبور کرد وارد مکه شد. جعرانه میقات عمره مفرده است و روایاتی از احرام بستن رسول خدا  بدون احرام نمی توان

)صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال هشتم هجری در این مکان نقل گردیده است. مسجد جعرانه که در آغاز خط حرم قرار 
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ه است و این مسجد را یکی از قریش در مکان احرام دارد یکی از مساجدی است که در فضیلتش روایات زیادی وارده شد

بستن رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( با کشیدن دیواری برگرد آن بساخت، سپس ابن زبیر در بنای آن کوشید و در 

متر  ۲9۰۰هجری قمری توسط سعودی ها )در مساحت  ۲۸۳۵و  ۲۸7۰ادوار بعد مورد ترمیم و توسعه قرار گرفت و در سال 

، ص 9؛ میقات حج، ش ۵7؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۲۸۵و  ۲۸۰مربع( بازسازی گردید. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

؛ و۲۵۰ ...) 

 جمار

جِ( جمع )ک( جمره. اصطالحاً سه ستون سنگی واقع در سرزمین منی را گویند که رمی آنها از واجبات حج است و به نام )

 :های مختلفی خوانده شده اند

 جمار ثالث .۲

 جمار ثالثه .۱

 جمار ثلث .۸

 .به اعتبار مدفن جده انسان ها حضرت حوا .۲

 .به اعتبار واقع بودن در ساحل دریا .۱

39، ص ۲۴جِ ضبط واژه شناسان. جُ تلفظ امروزه مکیان )میقات حج، ش  .۸ ). 

 جمار حج .۵
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 جماوات

وادی عقیق به سمت جرفکوه های سه گانه ای هستند و در قسمت غرب حره غربی در راه  . 

 جمرات

جَ مَ( جمع )ک( جمره. اصطالحاً سه ستون سنگی واقع در منی را گویند که رمی آنها از واجبات حج است و به نام های )

 :مختلفی خوانده شده اند

 جمرات ثالث .۲

 جمرات ثالثه .۱

 جمرات حج .۸

 جمرات المناسک .۵

 جمره

( گریزه، محل سنگریزه، سرعت، اجتماع قبیله. در اصطالح هر یک از سه ستون سنگی واقع جَ مَ رِ( )جَ رِ( به معانی توده سن

در منی را گویند که در مناسک حج باید به ترتیب خاصی رمی شوند )یعنی تعداد هفت سنگریزه به سوی هر کدامشان 

میان مکه و منی است شروع و  پرتاب نمود( این سه ستون سنگی که به جمار یا جمرات معروفند از دامنه کوهی که فاصل

متر پیش می روند. اینک هر یک از این جمار )جمرات( ثالثه به صورت ستونی است  ۱7۲به طرف عمق منی تا طول 

متر و اطراف هر یک از این جمره ها را مانند  3چهارگوش از سنگ های برهم چیده شده با مالطی از سیمان بارتفاع حدود 
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متر جهت جمع شدن سنگ ریزه های پرتاب شده ساخته اند. )فضای اطراف  ۸۰/۲رتفاع حوض و کاسه ای بزرگ به ا

جمرات نیز باز است و اخیراً با ایجاد پل هوایی و دو طبقه شدن فضای اطراف جمرات برخی حجاج عمل رمی )پرتاب 

توان از مسیری برای عمل رمی  سنگریزه به جمره( را از طبقه فوقانی انجام می دهند و راه ها نیز طوری تعبیه شده که می

 .(رفت و از مسیری دیگر نیز بازگشت

 :تسمیه جمره در جهت نامیده شدن این ستون های سنگی به جمره به اختالف گفته اند چون

 .به آن سنگ می اندازند .۲

 .جای جمع سنگریزه است .۱

 .مردم به سوی آن شتاب می کنند .۸

ام های مخصوصی دارند که به ترتیب هنگام خروج از منی ونام جمره هر یک از جمرات ثالثه منی ن  

 (â) .رفتن به مکه عبارتند از: جمرة االولی. جمرة الوسطی. جمرة االخری

 جمرة االخری

جَ مَ رَ تُ لْ اُ را( سومین )ک( جمره از جمرات ثالث منی و نزدیک ترین آن به مکه است که در اول پیچ کوه منی به )

جمرة »و « جمرة الکبری»و لذا به جمرة العقبه )یعنی گردنه( مشهور می باشد و نام های دیگر آن طرف مکه واقع شده 

می باشد. این جمره در هر یک از روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه رمی می شود« جمرة الکبیره»و « العظمی . 

 جمرة االولی
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( زدیکی مسجد خیف و شاید علت نام آن باشد که چون از دل منی لْ اُ ال( اولین )ک( جمره از جمرات ثالث منی است در ن

جمرة »و « جمرة الصغری»به جمرات روی می آورند نخستین جمره ای است که به آن می رسند. و نام های دیگر آن 

می باشد. این جمره در روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه رمی می شود« الدنیا . 

 جمرة الدنیا

( ة االولیدُّ( همان )ک( جمر  

 جمرة الصغری

 صُّ را( همان )ک( جمرة االولی)

 جمرة العظمی

 لْ عُ ما( همان )ک( جمرة االخری)

 جمرة العقبه

 لْ عَ قَ بِ( همان )ک( جمرة االخری)

 جمرة الکبری

 لْ کُ را( همان )ک( جمرة االخری)
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 جمرة الکبیره

 لْ کَ رِ( همان )ک( جمرة االخری)

 جمرة الوسطی

(  ۲۲9متری از جمره بعد از خود و به فاصله  ۲۴۴مین )ک( جمره، از جمرات ثالثه منی است که در فاصله لْ وُ طا( دو

 .متری جمره قبل از خود قرار گرفته است و در هر یک از روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه رمی می شود

 جمع

(  (جَ

 (نام روز عرفه است )لغت نامه .۲

۵۴9، ص ۱التقان، ج نام مزدلفه است. )لغت نامه؛ ا .۱ ) 

 جمعه خونین مکه

هجری ۲۵۰7اشاره به کشتاری است که رژیم آل سعود در جمعه ششم ذی حجة الحرام سال   

هجری شمسی( از زائران ایرانی خانه خدا که در مراسم برائت از مشرکین شرکت داشتند به  ۲۸99مرداد  3قمری )برابر با 

 (عمل آورد. )فرقه وهابی

 جنة البقیع
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( نِّ تُ لْ بِ( همان )ک( بقیع جَ  

 جنة الحصینه

جُ نِّ تُ لْ حِ نِ( از اسامی مدینه است. به معنی سپر محم )برای مسلمین(. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در غزوه )

؛ احکام حج و ۲9۸، ص 7من در قلعه و حصار محافظت شده هستم. )میقات حج، ش « انا فی جنة حصینة»احد فرمود: 

۱3۸سرار آن، ص ا ) 

 جنة المعلی

جَ نَّ تُ لْ مُ عَ لّا( قبرستان تاریخی شهر مکه است واقع در قسمت شمال شرقی شهر در منطقه سلیمانیه و حجون )در )

انتهای پل بزرگ هوایی( قریب یک کیلومتری مسجدالحرام و به نام های دیگری نیز موسوم است چون: جنة المعالة، مقبرة 

ة(، مقبرة الحجون، مقبرة المطیبین، مقبره بنی هاشم، قبرستان معالة، قبرستان حجون، قبرستان بنی هاشم، المعلی )المعال

قبرستان ابوطالب، قبرستان قریش. این جا شعبی بوده است موسوم به شعب جَزّارین و نیز شعب ابی دُبّ )به علت سکونت 

که مردم مکه در دوره جاهلی و آغاز اسالم مردگان خود را در مردی بدین نام در آن( و دره ای است در دهانه کوه حجون 

نیز می نامیدند. امروزه جنة المعلی به « شعب المقبره»این دره )که بخشی از حجون است( دفن می کردند و لذا این دره را 

ب آن دو ناحیه مجزا )قدیمی و جدیدی( تقسیم شده است. قسمت جلوی آن قبرستان عمومی مکه است و قسمت عق

قبرستان قدیمی است که در دامنه کوه قرار گرفته و از سه طرف به وسیله کوه احاطه شده است )و متأسفانه درب این 

هجری قمری توسط آل سعود بر روی زائران مسدود گردید ۲۸39قسمت قدیمی از سال  ). 
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م )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و نیز در قسمت اصلی و قدیمی جنة المعالة طبق مشهور بزرگان و آباء و اجداد رسول اکر

 :وابستگان به آن جناب به خاک سپرده شده اند که شاخص ترین آنها عبارتند از

 (حضرت خدیجه )همسر رسول اهلل .۲

 (قاسم و طیب )فرزندان رسول اهلل .۱

( بن کِالب )جد اعالی رسول اهلل۲قُصَی ) .۸ ) 

 (عبد مناف بن قصی )از اجداد رسول اهلل .۵

( بن عبد مناف )از اجداد رسول اهلل۱هاشم ) .۴ ) 

 (عبدالمطلب بن هاشم )جد رسول اهلل .9

 (ابوطالب بن عبدالمطلب )عموی رسول اهلل .7

 (بعضی فرزندان و نوادگان ائمه اطهار )از نسل رسول اهلل .۳

 (سمیه و یاسر والدین عمار یاسر )از اصحاب گران قدر رسول اهلل .3

 اهمیت معلی

ه ها رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( تا زمانی که در مکه بودند در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای زیارت طبق نوشت

بستگان خود به قبرستان قریش می رفتند و برای آنها طلب مغفرت می نمودند اما حکومت سعودی در جفا به آنان گنبد و 

ت خدیجه و حضرت ابوطالب و حضرت عبدمناف و حضرت عبدالمطلب بارگاه باشکوهی را که بنا بر مشهور بر مقابر حضر

 .وجود داشت تخریب و محو کرد و سنگ های روی قبور نیز شکسته شد و زیارت آنان غیر ممکن گردید
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 جواز السفر

 (جَ زُ سَّ فَ( اعراب پاسپورت را گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 جهت جنوبی

خ جغرافیایی مدینه اصطالحاً مکانی را می گفتند که مسافران مدینه از آن حد به سوی مکه یا جهت قِبلی )قبله( در تاری

۱۲3، ص ۲تودیع و بدرقه می شده اند. )مدینه شناسی، ج  ) 

 جهت شامی

 همان )ک( جهت شمال

 جهت شمالی

ن حد بهیا جهت شامی در تاریخ جغرافیایی مدینه اصطالحاً مکانی را می گفتند که مسافران مدینه از آ  

نوشته اند قصی اولین کسی بود که در این شعب به خاک سپرده شد و پس از وی مردم مردگان خود را در کنار او )در  .۲

 .شعب ابی دب( مدفون ساختند

 .طبق نقلی .۱

۱۲3، ص ۲سوی شام تودیع و بدرقه می شده اند. )مدینه شناسی، ج  ) 

 جهت قبلی



 

1164 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 ق( همان )ک( جهت جنوبی)

 جیاد

ک( اجیادهمان )  

 جیبه

( ۲۳۰جَ بِ( از نام های مدینه است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 جیران رسول اهلل

۲۳، ص 7اهل مدینه را نامیده اند. )میقات حج، ش  ) 

 چ

 چاه اریس

( سلم( ( از چاه های مدینه است در کنار مسجد قبا )به فاصله پنجاه متری غرب آن( رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله و۲اَ اُ( )

هجری قمری در توسعه میدان غربی مسجد قبا محو گردید.این  ۲۸۳۵از آب آن وضو ساخت و غسل کرد. این چاه در سال 

 :چاه به جهاتی نام هایی دارد

 .اریس، چون منسوب بود به شخصی یهودی به نام اریس .۲
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مردم آب آن را برای تبرک می نوشیدند تفله، چون آب شور آن با تفله )آب دهان( مبارک رسول اهلل گوارا گردید )و .۱ ). 

خاتم، چون خاتم )انگشتری( رسول اهلل در سال ششم خالفت عثمان از دست او )یا از دست غالم او( درون چاه افتاد و  .۸

؛ ناسخ التواریخ، ۸۱۱؛ به سوی ام القری، ص ۸۵۸؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۱۰دیگر به دست نیامد. )حرمین شریفین، ص 

۱۵9سفرنامه ابن جبیر، ص  ۱۲3، ص ۵رت رسول، ج حض ) 

 چاه اسماعیل

۳7؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۸۴چاه زمزم. )آثار اسالمی مکه و مدینه، ص  ) 

 چاه انس

اَ نَ( از چاه های مدینه واقع در سمت شرق مسجدالنبی که به دست مالک بن انس خادم رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله )

حضرت از آن آشامید و خود را شست و شو داد. این چاه در دوران سعودی در توسعه شرق مسجدالنبی وسلم( حفر شد و 

۸۵۴و  ۱9۲تخریب شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 چاه بضاعه

بُ عِ( از چاه های مدینه است در سمت شمال غربی مسجدالنبی در فاصله پانصدمتری در محله بنی ساعده قرار داشت. )

صلی اهلل علیه وآله وسلم( از آن آشامید و با دست خود به مردم نوشانید. نقل شده که با این آب مریض ها غسل رسول خدا )

می کردند و سه روز نمی گذشت که عافیت می یافتند. این چاه در دوران عثمانی مورد توجه و استفاده مزارع اطراف بود اما 
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؛ به سوی ام القری، ۲۱۰؛ حرمین شریفین، ص ۸۵۵ریخ و آثار اسالمی، ص اخیراً در توسعه مسجدالنبی محو گردیده است )تا

۸۰۸ص  ) 

 چاه بوصه

از چاه های مدینه در نزدیکی قبرستان بقیع در منطقه باب العوالی قرار داشته و به نقلی رسول خدا در آن غسل جمعه 

۸۵9فرموده اند. امروز اثری از آن نیست. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

لهچاه تف  

 ت ِ لِ( همان )ک( چاه اریس)

( از چاه های مدینه واقع در سمت شمال مسجد النبی. این چاه را ابوطلحه انصاری به رسول خدا )صلی اهلل علیه ۱چاه حاء )

 (وآله وسلم

۲۸۵، ص ۱۳اَ )ضبط لغت نامه( اُ )ضبط میقات حج، ش  .۲ ). 

 .بعضی گفته اند حاء نام قبیله و یا شخصی است .۱

و حضرت از آن وضو ساخت و آن را صدقه قرار داد. آب این چاه بسیار شیرین بود و مریض ها خود را با آن شسته و  بخشید

شفا می یافتند و تا دهه های گذشته همچنان مورد استفاده و سقایت زائران بود اما در دوران سعودی در توسعه مسجدالنبی 
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، ص ۱۵؛ میقات حج، ش ۸۵۴و  ۱9۰ردید )تاریخ و آثار اسالمی، ص تخریب و مکان آن در محدوده میدان مجیدی محو گ

۳۲) 

 چاه خاتم

 تَ( همان )ک( چاه اریس)

 چاه ذوالهرم

 .ذُ لْ هَ( نوشته اند چاهی است که عبدالمطلب )پس از حفر زمزم در مکه( آن را در طایف حفر نمود)

 چاه رومه

( بلتین( و آب مشروب مدینه پیش از اسالم و بعد از اسالم از آن مِ( از چاه های مدینه در شمال شهر )و شمال مسجد ذوق

بود. این چاه در میان بنی مازن حفر شده بود و به رومه غفاری تعلق داشت و چون عثمان آن را یا نیمی از آنرا )از یک 

ضل این چاه سخنانی یهودی( خرید و صدقه داد به نام عثمان نیز معروف شد. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در ف

فرمود و از آب آن وضو می ساخت. در سال های اخیر مکان این چاه به مقر اداره حکومتی تبدیل شده و اثری از آن دیده 

۱۵7؛ سفرنامه ابن جبیر، ص ۲۱۰؛ حرمین شریفین، ص ۸۵۵نمی شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 چاه زمزم
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(  (زَ زَ

ک( زمزم )لغت نامههمان چشمه معروف مکه به نام ) .۲ ) 

از چاه های مدینه واقع در اطراف مسجدالنبی در داخل خانه فاطمه بنت امام حسین )علیه السالم( و به دست او حفر  .۱

؛ میقات ۱9۲شد. چاه زمزم یا چاه فاطمه در دوران سعودی در توسعه غربی مسجد تخریب شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

۲۴7، ص ۱۳حج، ش  ) 

ه های مدینه واقع در حره غربی. پیامبراکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم(روزی ضمن استفاده از آن برای صاحبش از چا .۸

۸۵۴دعا فرمودند. این چاه به مرور زمان از بین رفت. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 چاه سقیا

( . رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( سُ( از چاه های مدینه واقع در حره غربی در باب عنبریه و در جنوب مسجد سقیا

از آب آن آشامیدند و وضو ساختند و در کنارش نماز گزاردند و در مکان نماز آن حضرت مسجدی ساختند. اکنون اثری از 

؛ و۸۵۴، ۱۳۲این چاه نیست. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ...) 

 چاه عثمان

 همان )ک( چاه رومه

 چاه عسیله
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( ی مکه واقع در زاهر )محلی بین مکه و تنعیم که اکنون جزء شهر مکه است( نقل است جمعی از اهالی عُ سَ لِ( از چاه ها

زاهر نزد پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( آمدند و از شوری آب چاهشان شکوه داشتند. حضرت به کنار آن چاه رفت و آب 

بود فوراً پرآب و شیرین شد. )معارف و معاریف، ذیل زاهردهان مبارک در آن بیفکند و چاه که عالوه بر شوری کم آب نیز  ) 

 چاه علی

از چاه های مدینه. چاه هایی که حضرت علی )علیه السالم(در منطقه مسجد شجره برای آبیاری مزارع حفر فرمودند. آبار 

 .علی. ابیار علی

 چاه غرس

( بر اکرم آن را به پاکیزگی ستود و مبارک شمرد و از ( از چاه های مدینه واقع در شرق مسجد قبا. طبق نقل پیام۲غَ غُ( )

آب آن نوشیدند و وضو ساختند و به حضرت علی )علیه السالم( فرمودند پس از مرگ مرا از آب چاه غرس غسل بده و آن 

 ؛ لغت نامه۲۴9، ص ۵؛ ناسخ التواریخ، ج ۲۱۲؛ حرمین شریفین، ص ۸۵۸حضرت نیز چنین کرد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

۲۸۵، ص ۱۳ذیل غرس؛ میقات حج، ش  ) 

 چاه فخ

 فَ خّ( همان )ک( چاه میمون)

 چاه فضا
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از چاه های مدینه. این چاه با آب دهان مبارک رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( برکت یافت و شفای امراض شد. 

۲۸۵، ص ۱۳)میقات حج، ش  ) 

 چاه قراصه

علق به جابربن عبداهلل انصاری که پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از آب از چاه های مدینه واقع در سمت مساجد سبعه مت

. غُ )ضبط تاریخ و آثار اسالمی( غَ )ضبط لغت نامه و میقات ۲آن آشامید و برای صاحبش دعا فرمود. اکنون اثری از آن 

۸۱9حج(.نیست. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 چاه میمون

معروف در سرزمین ابطح و از مستحبات ورود به مسجدالحرام وطواف، غسل کردن از  از چاه های مکه است. چاهی است

۴9؛ توضیح مناسک حج، ص ۲۱۱، ص ۲چاه میمون است پیش از ورود به مکه. چاه فخ هم گفته می شد. )لمعه، ج  ) 

 چتر

ات استدر احرام حج و عمره بر سر قرار دادن چتر در حال حرکت برای مردان مجاز نبوده و از محرم . 

 چهار تلبیه
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لبیک، اللهم لبیک، لبیک، الشریک »از واجبات احرام گفتن چهار تلبیه است بعد از نیت. و صورت آن این است که بگوید: 

لک لبیک )ان الحمد والنعمة لک و الملک ال شریک لک لبیک( مکرر گفتن این چهار تلبیه مستحب است و بیش از یک 

۳۳، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک، ج ۱3الی  ۱9اسک حج و احکام عمره، ص مرتبه گفتن آن واجب نیست. )من ) 

 چهار رکن

 (منار شامی و یمانی و عراقی و حجراالسود و این هر چهار از ارکان کعبه است. )فرهنگ آنندراج؛ فرهنگ غیاث اللغات

 چهار رکن کعبه

 (منار شامی و یمانی و عراقی و حجراالسود. )فرهنگ نفیسی

 چهار لبیک

 همان )ک( چهار تلبیه

 ح

 حائط

۵3۱، ص ۱نام کنونی فدک است. )مدینه شناسی، ج  ) 

 حاج
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 .(الحاج و المعتمر وفداهلل )منقول از امام صادق

 .حج رونده. حج کننده. عنوان کسی که اعمال و مناسک حج را به جای آورده است

 حاج صروره

 به جا آورنده )ک( حج صروره

 حاج قارن

حج قرآنبه جا آورنده )ک(   

 حاج متمتع

 به جا آورنده )ک( حج تمتع

 حاج محصور

 به جا آورنده )ک( حج محصور

 حاج مصدود

 به جا آورنده )ک( حج مصدود

 حاج مفرد
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 به جا آورنده )ک( حج افراد

 حاجه

 (جِّ( زنی که به زیارت خانه کعبه توفیق یافته. )لغت نامه)

 حاجی

 (آن که فریضه حج گزارده )لغت نامه

در آخر آن از اغالط مشهور است )راهنمای دانشوران« یا»معنی حج گزار و افزوده حاج به  ) 

 حاجیانه

نِ( حجیه. مالی که از دارایی میت به نایب زیارت در حج داده می شود و از جمله واجبات مالی متوفی است. )مبسوط در )

 (ترمینولوژی حقوق

 حاجی حرمین

( م مکه( و هم به مدینه طیبه )حرم مدینه و مدفن رسول اهلل( مشرف شده باشدحَ رَ مَ( کسی که هم حج کرده باشد )حر . 

 حاجیه

 (ی( زنی حج گزارنده )لغت نامه)
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 حاشیه مطاف

 .جای طواف کعبه که با حاشیه ای از سنگ سیاه در کف حرم )مسجدالحرام( مشخص گردیده است

 حاضر

( 9۲3ضِ( ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام )بقره  ) 

اهل مکه. کسی که نزدیک مکه است. کسی که وطنش کمتر از شانزده فرسخ با مکه فاصله دارد و وظیفه اش به جای 

 (آوردن حج افراد یا حج قرآن است )نه حج تمتع

 حاطمه

(  طِ مِ( از نام های مکه است از آن جهت که هر کس را که بدان اهانت روا دارد در هم شکند، و لذا اصحاب فیل را که

؛ میقات حج، 9۴، ص ۲قصد نابودی اصل کعبه را داشت با اعجاز غیبی به هالکت نشاند. )لغت نامه؛ تاریخ تحلیلی اسالم، ج 

۵۴؛ کتاب حج، ص ۲۵۵، ص ۵ش  ) 

 حبری

( 37، ص ۱۴حِ بَ یّ( روپوش یا پارچه سیاه رنگی که گاه کعبه را بدان می پوشانیدند )میقات حج، ش  ) 

 حبش
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 ک( کوه حبش)

 حبیبه

( ؛ ۲۲7حَ بِ( از اسامی مدنیه است به خاطر عالقه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به آن )حرمین شریفین، ص 

۲9۸، ص 7میقات حج، ش  ) 

 حج

( 37حِ جّ( و هلل علی الناس حج البیت )آل عمران  ) 

)قصد زیارت( مقدمه حِج )زیارت  نتیجه قصد است که زیارت مقصود باشد و حِج البیت زیارت قصد شده خانه خداست و حَج

7( )اسرار، مناسک، ادله حج، ص ۲قصد شده( است. ) ) 

 حج

 اشاره

( ۱۳حَ جّ( و اذن فی الناس بالحج )حج  ) 

حج به معنی قصد و قصد زیارت و در اصطالح فقها قصد خانه خدا و زیارت بیت اهلل است. حج انجام مراسم و تشریفات و 

ه( و زمانی خاص )ماه های حج(، و علت نامیده شدن مراسم و تشریفات زیارت بیت اهلل مناسک خاصی است در مکانی )مک

برای آن است که در لغت حج به معنی قصد و رفتن به سوی کسی و جایی به منظور دیدار و زیارت است و « حج»)کعبه( به 
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ج از واجبات و ضروریات است و از هنگام حرکت به سوی مکه برای شرکت در این مراسم قصد زیارت بیت اهلل می شود. ح

ارکان مهم دین اسالم است و در ترتیب متداول ابواب فقه، حج باب )و یا رکن( پنجم از ابواب و ارکان فروع احکام به اسالم 

به شمار رفته است. در سال وجوب حج )و نیز در تعداد حج رسول اهلل( گر چه اختالف کرده اندولی آنچه مورد اتفاق است آن 

ست که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال دهم هجرت حج نمودند. حج بر هر مسلمان )با وجود استطاعت( در ا

گویند« حجة االسالم»تمام عمر یک بار واجب می گردد )و آن را  ). 

 ترک حج

 .طبق روایات، ترک حج، ترک شریعت است، باعث هالکت است، باعث نابینا محشور شدن است

فرموده فقها، ترک حج با اقرار به وجوب از گناهان کبیره است )و تارک حج در صورت عدم انکار وجوب آن مرتکب  طبق

گناه کبیره شده است( و ترک حج با انکار وجوب )در صورتی که به انکار خدا و یا توحید و یا نبوت برگردد( موجب کفر است 

 .()و تارک حج در صورت انکار وجوب حج کافر است

 فواید حج

 برقراری دین (۱)

 تندرستی بدن

 پاکی از گناهان

 وارد شدن به جنان



 

1177 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 بی نیازی از دیگران

 شفاعت کردن از دیگران

 رهایی از فقر و نداشتن

 جلوگیری از بدن مردن

 در پناه خداوند در آمدن

 از فشار قبر رهایی یافتن

 از آتش جهنم آزاد شدن

 مال و روزی را زیاد کردن

۸حفظ نمودن )اهل و مال را  ) 

 مستحبات سفر حج

 صدقه دادن

 وصیت کردن

 غسل سفر حج کردن

 دوستان را خبر کردن

 دو رکعت نماز خواندن

 اهل خود به خداوند سپردن

 تربت سیدالشهداء همراه بردن
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 توبه و به واقع به خداوند برگشتن

 نیت برای خداوند خالص کردن

 خیر و برکت از خداوند طلب نمودن

و فیروزه در انگشت کردنانگشتر عقیق   

 توشه سفر خوب و کافی به همراه بردن

۵مال از حق اهلل و حق الناس پاک کردن ) ) 

 از ذمه حقوق اخالقی دیگران به در آمدن

 با خانواده و بستگان و دوستان وداع نمودن

 همسفر صالح، دانا و خوش خلق انتخاب کردن

۱۰، ص ۵د. )میقات حج، ش و از نظر کسانی میان حَج و حِج تفاوتی ندار .۲ ). 

 .(طبق روایات منقول از معصومین )علیهم السالم .۱

 .و نیز توجه کنیم به آثار اخالقی واجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهانی حج .۸

 .اصوالً هیچ عبادتی را خداوند با مال حرام نمی پذیرد .۵

 همسفران را در راه سفر خدمتگزاری کردن

روت و جوانمردی و خوشرفتاری کردنبا همسفران م  

 از مشکالت )مالی و بدنی( احتمالی سفر افسرده نشدن

 در راه سفر ترک کالم بیهوده و خصومت و مجادله نمودن
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 دعاهای وارده )چون دعای فرج( را هنگام خروج از خانه خواندن

خواندن قرآن )آیه الکرسی، قدر، معوذتین و یازده قل هو اهلل( هنگام خروج از خانه  

 سخاوت کردن و به طور گروهی غذا خوردن و همسفران را بر سر سفره )غذا( دعوت کردن

 در حال سیر استغفار کردن و تسبیح و تهلیل و تکبیر گفتن و بر محمد و اهل بیتش صلوات فرستادن

 رهاورد وسوغاتی سفر خریدن و در بازگشت از سفر حج ولیمه دادن

 راه های وجوب حج

از سه راه واجب می شود: حجة االسالم، حج بالنذر و حج استیجاریحج به یکی  . 

 شرایط وجوب حج

 (عبارتند از: بلوغ، عقل، حریت و استطاعت )مالی، بدنی، راهی و زمانی

 مناسک حج

اصطالحاً مراسم و اعمال حج )عبادت مخصوص حج( را گویند، یعنی مجموعه آداب و افعالی که جهت زیارت بیت اهلل 

(و حج تشکیل می شود. اقسام حج۲ی گیرد. حج به طور کلی از دو عبادت عمره )صورت م  

 .عبارتند از: حج افراد، حج قران و حج تمتع

 اعمال )واجبات( حج
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 (احرام )در میقات .۲

 وقوف در عرفات .۱

 وقوف در مشعرالحرام .۸

 (رمی جمرة العقبه )در منی .۵

( )در منی۱قربانی کردن ) .۴ ) 

صیر )در منیحلق یا تق .9 ) 

 (طواف زیارت )کعبه .7

 (نماز طواف زیارت )کعبه .۳

 (سعی صفا و مروه )در مکه .3

 (طواف نساء )کعبه .۲۰

 (نماز طواف نساء )کعبه .۲۲

 (بیتوته کردن )در منی .۲۱

 (رمی جمرات ثالثه )در منی .۲۸

 نوع واجبات حج
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در مشعر، طواف زیارت و سعی واجبات رکنی، عبارتند از: احرام، وقوف در عرفات، وقوف .۲ . 

واجبات غیر رکنی، عبارتند از: نماز طواف زیارت، طواف نساء، نماز طواف نساء، رمی، قربانی، حلق )یا تقصیر( و بیتوته در  .۱

 .منی

 زمان انجام حج

شوال به بعد ماه های حج ماه های شوال و ذی قعده و ذی حجه است و شروع حج که با احرام است می تواند از اول ماه 

 .انجام پذیرد

 تفاوت انواع حج

در حج افراد و حج قران )که عبادت عمره مفرده بعد از عبادت حج صورت می گیرد( می توان هر موقع از اول ماه شوال  .۲

ج به بعد احرام بست و از ظهر روز نهم ذی حجه الی دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه بقیه اعمال حج را انجام داد. اما در ح

( قبل از عبادت حج صورت می گیرد( ابتدا عمره تمتع را هر موقع از اول ماه شوال به بعد تا ۸تمتع )که عبادت عمره تمتع )

( و بقیه اعمال حج را بعد از ظهر روز نهم ذی ۵قبل از ظهر روز نهم ذی حجه انجام می دهند و آنگاه احرام حج می بندند )

حجه به جای می آورندحجه الی دوازدهم )یا سیزدهم( ذی  . 

 حج افراد و حج قران برای اهل مکه و حوالی آن است .۱

 .«رجوع کنید به قسمت عمره .۲

 .در حج افراد قربانی نیست .۱
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عمره»رجوع کنید به قسمت  .۸ ». 

 .و معموالً از روز هشتم ذی حجه این کار را انجام می دهند .۵

اهل آفاق( می باشدولی حج تمتع برای غیر اهالی مکه )یعنی برای  . 

 .احرام در حج افراد و حج تمتع با تلبیه منعقد می شود ولی در حج قران اختیار است بین تلبیه و اشعار و تقلید .۸

 .میقات )جای احرام بستن( حج افراد و حج قران در غیر مکه و در نقاط مختلف است اما میقات حج تمتع در مکه است .۵

صل واجب است و در حج قران به سبب اشعار یا تقلید واجب است و در حج افراد واجب نیستقربانی در حج تمتع در ا .۴ . 

دو طواف و نیز سعی را در حج قرآن و حج افراد می توان بدون عذر تا آخر ذی حجه به تأخیر انداخت ولی در حج تمتع  .9

 .تنها در مورد عذر جایز است

ادت هستند و استطاعتشان جداست ولی در حج تمتع یک عبادتند و در حج افراد و حج قران عمره و حج دو عب .7

 .استطاعتشان یک جا است

در حج افراد و حج قران پس از احرام و پیش از رفتن به عرفات می توان طواف مستحبی انجام داد ولی در حج تمتع تا  .۳

 .حلق )یا تقصیر( در منی انجام نشود طواف مستحبی وجود ندارد

اد و حج قرآن می توان برای هر یک از عمره و حج نایبی جداگانه گرفت ولی در حج تمتع نایب برای عمره و در حج افر .3

 .حج تنها یک نفر است

 حجاب البیت

 حِ بُ لْ بَ( همان )ک( پرده کعبه)
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 حجابت

 (حِ بَ( همان )ک( سدانت. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 حج ابراهیمی

اوند تشریع کرد و به حضرت ابراهیم )علیه السالمیعنی حج واقعی و حقیقی که خد ) 

و در عصر رسول اهلل این حج توسط آن جناب تجدید حیات یافت، و حجی است که « واذن فی الناس بالحج»دستور داد که 

با انگیزه ای خاص و جهت تحقق فلسفه مهم آن که اظهار عبودیت الهی و نفی شرک و الحاد و رسیدن به قله کمال و 

۱۸3؛ ص ۸۱، ص ۱دت است انجام می گیرد. )میقات حج، ش سعا ) 

 حجاج

 (جُ جّ( حاجیان. حج کنندگان )لغت نامه)

 حجاج مدینه بعد

واژه ای است برای معرفی آن دسته از زائران ایرانی بیت اهلل که بعد از انجام مناسک حج به مدینه مشرف می شوند. همان 

 )ک( پس مدینه

 حجاج مدینه قبل
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ست برای معرفی آن گروه از زائران ایرانی خانه کعبه که قبل از انجام مناسک حج به مدینه مشرف می شوند. واژه ای ا

 همان )ک( پیش مدینه

 حجاز

(  (حِ

۲۱۸و  3۱، ص ۱۲از اسامی مکه است از جهت واقع شدن در منطقه حجاز. )میقات حج، ش  .۲ ) 

ن نجد و تهامه، و گویند چون میان این دو جدایی انداخته آن را منطقه ای است در شمال شبه جزیره عربستان واقع میا .۱

حجاز )از ماده حَجْز به معنای فاصله و حایل( نامیدند و سرزمینی است با بیابان های وسیع ولی بیشتر ریگزار و بی آب و 

ه و مدینه است که در حاصل. حجاز از نظر تاریخ اسالم مهم ترین قسمت عربستان می باشد،و تاریخ حجاز همان تاریخ مک

هجری قمری( حجاز تابع دولت مصر شد و پس از استیالی دولت  9۴9این قسمت واقعند. بعد از سقوط بنی عباس )سال 

هجری قمری( حجاز به تابعیت عثمانی درآمد ولی حکومت آن عمدتاً در دست شرفای مکه  3۱۸عثمانی بر مصر )به سال 

از از طرف مصر اداره می شد و از آن پس دولت عثمانی مستقیماً بدان جا والی میالدی حج ۲۳۵۴باقی ماند و تا سال 

میالدی شریف مکه به یاری متحدین جنگ جهانی اول حجاز را از تبعیت عثمانی آزاد کرد و مملکت  ۲3۲9فرستاد. در سال 

ی قمری برافتاد و سعودی ها بر هجر ۲۸۵۸مستقلی تشکیل داد اما فرمانروایی هاشمیان با شورش وهابیه و سعودیه در سال 

 .نجد و حجاز مسلط شدند

 حج االسباب



 

1185 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

حَ جُّ لْ اَ( حجی است که به یکی از اسباب همچون نذر، عهد، یمین و غیر اینها بر کسی واجب گردد. )فرهنگ )

 (اصطالحات فقهی

 حج استحبابی

 حَ جِّ اِ تِ( یا حج مستحب. حج ثوابی،)

تحبات است و در هر سال انجام آن نیکو شمرده شده و ترک آن در پنج سال متوالی حج غیر واجب است که از افضل مس

مکروه معرفی گشته. حتی فرموده اند تکرار آن در هر سال مطلوب است اگر چه موجب استقراض شود در صورتی که قدرت 

انواع سه گانه حج )افراد،  بر پرداخت آن باشد. در انجام حج مستحب چه اهل مکه و چه اهل آفاق در انتخاب هر یک از

 .(تمتع و قرآن( مختارند )ولی انجام تمتع را افضل دانسته اند

 حج استطاله

 .اِ تِ لِ( طبق روایت حجی است برای گدایی که تهیدستان کنند)

 حج استیجاری

( آورد. اگر  اِ( حجی است که به خاطر اجیر شدن بر نایب واجب می شود. حجی است که اجیر از جانب میت به جای می

مکلف حجی را که بر او واجب بوده انجام نداده باشد پس از فوت او شخصی را اجیر می کنند تا از جانب وی حج کند. و 

 .حجة االسالم از میقات برای میت کفایت می کند مگر آن که وصیت به خصوص حج بلدی کرده باشد
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 حج اسالم

(  (اِ

 همان )ک( حجة االسالم .۲

الوداعهمان )ک( حجة  .۱  

 حج اصغر

( ۲۴، ص ۲۲)مجمع البیان، ج « عمره»اَ غَ( تعبیری است از  ) 

 حج افراد

( از انواع حج واجب )حجة االسالم( است و بر کسانی واجب است که« حج مفرده»اِ( یا  : 

 .اهل مکه هستند .۲

( می باشد۲فرسخ شرعی( ) ۲9میل ) ۵۳محل سکونت آنها تا مکه کمتر از  .۱ . 

انجام حج تمتع است ولی به عللی باید حج افراد انجام دهند، مثل این که دیر به مکه رسیده و فرصت عمره  وظیفه آنها .۸

تمتع نباشد، یا در عمره مریض شوند و وقت وقوف به عرفات تنگ باشد به طوری که اگر عمره را به جا آورند تا آخر روز 

 .نهم به عرفات نمی رسند

 وجه تسمیه افراد

مراه قاصد حج نمی باشدچون قربانی ه . 
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( )عمره را در نیت حج ضمیمه نکنند۱چون حج از عمره جداست. ) ) 

 اعمال )واجبات( حج افراد

 (احرام )از میقات .۲

 وقوف در عرفات .۱

 وقوف در مشعر .۸

 رمی جمره عقبه .۵

 (حلق )یا تقصیر .۴

 طواف زیارت کعبه .9

 نماز طواف زیارت .7

 سعی بین صفا و مروه .۳

 طواف نساء کعبه .3

 نماز طواف نساء .۲۰

 بیتوته کردن در منی .۲۲

 رمی جمرات ثالثه .۲۱

 زمان انجام حج افراد

اعمال حج افراد از روز نهم ذی حجه شروع می شود که تا روز دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه به طول می انجامد. گر چه 
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جه به تأخیر انداخت، ولی احرام این حج را می توان از ابتدای برخی اعمال )مثل دو طواف و سعی( را می توان تا آخر ذی ح

 .ماه های حج یعنی از اول شوال بست

 حج افسادی

 .اِ( حج باطل شده را گویند)

 حج اکبر

( ۸اَ بَ( واذان من اهلل و رسوله الی الناس یوم الحج االکبر. )توبه  ) 

است« حجة الوداع»نام دیگر  .۲ . 

مقابل عمرهتعبیری است از حج )در  .۱ ) 

 .حج سالی است که عید قربان جمعه باشد .۸

 .روز عرفه و یا روز عید قربان است .۵

کیلومتر است ۴/۴هر فرسخ حدود  .۲ . 

حج افراد دارای دو عبادت حج و عمره است که هر یک واجب مستقل و جداگانه ای است و بعد از حج افراد، عمره  .۱

آورندمفرده را در صورت استطاعت به جا می  . 

۲روز عید قربان سال نهم هجری که بزرگ ترین اجتماع مسلمانان و مشرکین بود. ) .۴ ) 

؛ و۲۸۴ظهور حضرت قائم )علیه السالم( است و اعالن دعوت مردم. )مجمع البیان؛ تفسیر نمونه؛ کتاب حج، ص  .9 ...) 



 

1189 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 حج بالعهد

 .بِ لْ عَ( حجی که به واسطه نذر واجب شود)

 حج بالنذر

( ( حجی که به واسطه نذر واجب شودبَ نَّ . 

 حج بالنیابه

(  (بَ نّ بِ

 .انجام مراسم حج به جای دیگری .۲

 .حجی که به جهت اجیر شدن بر نایب واجب می شود .۱

 حج بالیمین

 (بِ لْ یَ( حجی که به وسیله قسم و سوگند واجب آید. )لغت نامه)

 حج بذلی

( جای آورند و کفایت از حجة االسالم می کند، و گیرنده اگر پس از این بَ( حجی که با پولی که دیگری بخشیده است به 

خودش مستطیع شد دیگر حجی بر او واجب نخواهد شد. و اگر مالی برای خصوص حج بخشیده شود واجب است قبول 
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ز ادای آن کردن )برای کسی که حجة االسالم نکرده( و دین مانع از وجوب حج بذلی نیست )مگر آن که حال باشد و مانع ا

۵3، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک، ج ۴۸گردد(، و در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. )مناسک حج، مسئله  ) 

 حج بالغ

 بَ( همان )ک( حجة الوداع)

 حج بالغه

 بَ غِ( همان )ک( حجة الوداع)

 حج بلدی

( می کند بَ لَ( مقابل حج میقاتی. حجی است نیابتی و نایب از شهر میت به قصد حج حرکت . 

 حج بیت

 (بَ( حج البیت، حجة االسالم )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 حج تبرع

 تَ بَ رُّ( همان )ک( حج تطوع)

 حج تجارت
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 .تِ رَ( طبق روایت حجی است برای تجارت که ثروتمندان کنند)

 حج تطوع

( حج کند. )مبسوط در ترمینولوژی تَ تَ وُّ( حج تبرع. آن است که پس از وفات دیگری بدون اخذ اجرت و به نیابت وی 

 (حقوق

 حج تمام

 همان )ک( حجة الوداع

 حج تمتع

تَ مَ تُّ( از انواع حج واجب )حجة االسالم( است و بر کسانی )افراد مستطیعی( واجب است که فاصله محل سکونتشان تا )

میل فاصله دارد( حج تمتع دارای  ۵۳اقل کیلومتر یا ال ۳7فرسخ شرعی یا بیشتر باشد )یعنی وطن آنها تا مکه تقریباً  ۲9مکه 

دو عبادت متصل به هم عمره تمتع و حج تمتع است که هر دو در یک سال )و ابتدا عمره تمتع و سپس حج تمتع( صورت 

 .می پذیرد

 وجه تسمیه تمتع

و انجام اعمال حج  جهت نامیدن این حج را به تمتع از آن جهت ذکر کرده اند که می توان در فاصله بین انجام اعمال عمره

از آنچه که بر محرم حرام بوده متمتع و بهره مند گردید. به این نحو که حاج پس از پایان اعمال عمره مُحِلّ شده )از احرام 
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بیرون می آید( و در فاصله ای که تا احرام مجدد برای عمل حج موجود است از چیزهایی که بر محرم حرام بوده تمتع 

 .حاصل می نماید

انجام حج زمان  

 .عمره: وسعت زمانی انجام عمره از اول ماه شوال تا قبل از ظهر روز نهم ذی حجه است .۲

حج: شروع اعمال حج بعد از پایان یافتن عمره است که با احرام شروع می شود. )و معموالً از روز هشتم ذی حجه این  .۱

نهم ذی حجه الی دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه انجام می ( و بقیه اعمال از بعد از ظهر روز ۱کار را انجام می دهند( )

 .شود

 اعمال عمره تمتع

 (احرام )از میقات عمره .۲

 طواف زیارت خانه خدا .۱

 نماز طواف زیارت خانه خدا .۸

 (سعی بین صفا و مروه )در مکه .۵

 .و پس از آن سال دیگر هیچ مشرکی حق شرکت در مراسم حج نیافت .۲

77، ص ۸خوب است روز هشتم ذی حجه باشد )فقه فارسی با مدارک، ج احرام حج تمتع  .۱ ) 

 (تقصیر )در مکه و معموالً در کنار مروه .۴

 اعمال حج تمتع

 (احرام )از میقات مکه .۲
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 (وقوف در عرفات )از ظهر روز نهم ذی حجه .۱

 (وقوف مشعر )از طلوع فجر تا سر زدن خورشید دهم ذی حجه .۸

در منی در روز دهم ذی حجهرمی جمرة العقبه ) .۵ ) 

 (قربانی کردن )در منی در روز دهم ذی حجه .۴

 (حلق یا تقصیر )در منی در روز دهم ذی حجه .9

 طواف زیارت خانه خدا .7

 نماز طواف زیارت خانه خدا .۳

 سعی بین صفا ومروه .3

 طواف نساء خانه خدا .۲۰

 نماز طواف نساء خانه خدا .۲۲

های یازدهم و دوازدهم ذی حجهبیتوته در منی )شب  .۲۱ ). 

 (رمی جمرات ثالثه )در منی، روزهای یازدهم و دوازدهم .۲۸

 حج جاهلی

هِ( یا حج مشرکین، حجی که در جاهلیت آمیخته با آداب شرک آلود انجام می گرفت. زیارت بیت اهلل الحرام عبادتی است )

ای پیامبر عظیم الشأن الهی حضرت ابراهیم )علیه السالم( که سابقه تاریخی توحیدی آن به زمان بنای کعبه به دست توان

می رسد. زیارت بیت اهلل و انجام مراسم حج در طول زمان همچنان صورت می گرفت حتی در آن دوران که پایگاه توحیدی 
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اعراب جاهلی به کعبه به فراموشی سپرده شده بود، و به این ترتیب حج را نه تنها موحدان که مشرکان نیز انجام می دادند و 

زیارت بیت اهلل می پرداختند که اگر چه با آداب شرک آلود صورت می گرفت ولی با این همه در میان ایشان باز مانده هایی 

از رسوم عصر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل )علیهما السالم( بر جای ماند که از آن پیروی می کردند همانند تعظیم و 

وقوف بر عرفه و مزدلفه و قربانی شتران و تهلیل و تلبیه در حج و عمره با افزودن چیزهایی بر  طواف کعبه و حج و عمره و

آن. اعراف جاهلی به هنگام موسم حج، در بیابان وسیعی بین طایف و نخله )یا بین طایف و مکه( در اول ذی قعده بازاری 

ام( ماه به طول می کشید. آنها در این بازار به داد و ستد  )به نام عکاظ( بر پا می کردند تا بیستم )یا بیست و یکم و یا سی

می پرداختند و اشعار خویش را می خواندند و بریکدیگر مفاخره می کردند و پس از آن در ماه ذی حجه به اجرای مناسک 

( حج ۲) اجازه« اجیزی صوفه»یا « اجز صوفه»با گفتن « صوفه»حج می پرداختند و در موقع حج عرب ها خطاب به قوم 

می گرفتند. اجازه حج و حرکت از عرفه به منی و از منی به مکه مخصوص صوفه )غوث بن مُر و اوالد او( بود )تا آن که 

آن را گرفتند و با اینان بود تا قریش آن مقام را به دست آورد( و اعراب جاهلی با توجه به برخی تفاوت و « عدوان»طایفه 

را انجام می دادند )حج حمس، حج حله و حج طلس( و برخی از ویژگی های حج جاهلی امتیازات بین خود، حج خاص خود 

 :عبارت بود از

۱نسئی، عبارت بود از جا به جایی ماه ذی حجه )ماه حج( جهت رهایی از گرمای طاقت فرسای آن. ) ) 

آمیخت و آن را در میان موی  تلبید، آن بود که حج کننده مقداری از گیاه خطمی و آس و سدر را با کمی کتیرا به هم می

 .سرش می نهاد از برای آن که از مرتب کردن آن و کشتن شپش آن خودداری نماید

تصدیه، آن بود که چون حج کننده به کعبه می رسید به کف زدن و غوغا کردن می پرداخت و تا پایان طواف برگرد کعبه 

 .ادامه می داد
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ه می رسید به صفیر کشیدن و سوت زدن می پرداخت و این عمل را تا( آن بود که حج کننده چون به کعب۸مکاء، )  

می گفتند و کسانی بودند که پیشاپیش، افراد را هدایت می « اجازه»در حج جاهلی انتقال سریع از عرفه به مزدلفه را  .۲

این مسئولیت را بر عهده  مسئول اجازه عرفه بود و پس از او فرزندانش« غوث بن مُرُبن اُدّ»کردند و طبق سیره ابن هشام 

داشتند و او و فرزندانش را صوفه می گفتند و در وجه این نامگذاری گفته اند هنگامی که مادرش او را به کعبه بست پارچه 

ای پشمین )صوف( بر او انداخت. و بنابر نقل ابن عباس، پیامبر خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از حرکت شتابان منع فرمود 

حرکت به آرامی صادر کردو دستور  . 

نسیئی»رجوع کنید به واژه  .۱ ». 

۸۴و ما کان صالتهم عندالبیت االمکاء و تصدیة )انفال  .۸ ). 

و  ۲۸۵؛ تلبیس ابلیس، ص ۲۲۱، ص ۲۰۵الی  ۲۰۲، ص ۵( )میقات حج، ش ۲پایان طواف بر گرد خانه کعبه ادامه می داد. )

؛ و۵۳، ص ۲؛ تاریخ تحلیلی اسالم، ج ۲۸۴ ...) 

 حج جاهلیت

 همان )ک( حج جاهلی

 حج حله

 ک( حله)

 حج حمس



 

1196 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 ک( حمس)

 حج خدمه

حَ دَ مِ( فقهای عظام در باب حج خدمه )که ضمن خدمت به حجاج، مناسک حج را نیز انجام می دهند( بابی از فقه گشوده )

۵۵، ص 7۸اند و مسائل آن را تبیین کرده اند. )میقات حج، ش  ) 

 حجر

( ماعیلحِ( همان )ک( حجر اس  

 حجر

 حَّ جَ( همان )ک( حجراالسود)

 حجرات

 (حُ جُ( منظور منزل مسکونی پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و اطاق زنان آن حضرت است. )دایرة المعارف قرآن کریم)

 حجر اسماعیل

( ه کعبه )در مکانی )فضایی سطحی( است در قسمت شمالی دیوار خان« حجر الکعبه»یا « حجر اسماعیل»یا « حجر»جِ( 

(این دیوار به ارتفاع یک متر و سی )یا ۱جانب ناودان طال( که با دیواری قوسی و نیم دایره )حجر الحجر( محصور است. )
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چهل( سانت از یک طرف به رکن شمالی )رکن شمال شرقی( و از طرف دیگر به رکن غربی )رکن شمال غربی( منتهی می 

انده به دو رکن قطع می گردد تا به این ترتیب راه ورود و خروج )حجر( ممکن گردد. گردد. اما امتداد آن در حدود دو متر م

متر می باشد )و در  ۴/۲متر و عرض خود دیوار قوسی  ۸9/۳فاصله این فضا از وسط دیوار کعبه تا دیوار قوسی از داخل 

دیوار حجر اسماعیل و نیز فضای حجر  متر است(. ۳9/3نتیجه فاصله این فضا از دیوار کعبه تا دیوار قوسی شکل از خارج 

 :اسماعیل از سنگ مرمر پوشیده شده است. حجر به فرموده فقها

 .داخل در طواف است .۲

 .هنگام طواف واجب نباید از آن عبور کرد .۱

 .هنگام طواف حرکت روی دیوار جایز نمی باشد .۸

 .نماز طواف واجب را نمی توان در درون آن به جای آورد .۵

حجراهمیت   

 .از آیات بینات است

 .زیر ناودان طال امکان استجابت دعا بیشتر است

 .آب ناودان که به حجر می ریزد شفا دهنده بیمار است

 .قبور جمعی از انبیا از جمله حضرت اسماعیل در این عرصه است

 .نماز در این مکان به خصوص در زیر ناودان طال فضیلت بیشتری دارد

تع در این مکان استحباب و فضیلت بیشتری دارداحرام بستن برای حج تم . 

به زعم برخی قسمتی از خانه کعبه است )که در بازسازی کعبه از خانه خارج گردید( و قریش روی آن ساختمان بنا نکرد و 
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رد و در تجدید بازسازی کعبه توسط ابن زبیر این قسمت جزء خانه قرار گرفت ولی حجاج دوباره آن را به صورت قبلی در آو

بیرون از خانه قرار داد و نیز طبق روایات متعدد حج اسماعیل جزء خانه نمی باشد و برخی از فقها نیز آن را جزء خانه نمی 

 .دانند

 تسمیه حجر

این جا محل نزول و مأوای حضرت اسماعیل و مادرش حضرت هاجر بوده و طبق روایاتی منقول از امام صادق )علیه  .۲

اعیل است و آن حضرت مادر خود را در آن دفن نمود و به خاطر این که زیر پای مردم قرار نگیرد السالم(حجر خانه اسم

 .اطراف آن را سنگ چین کرد

)حجر اسماعیل( گفته اند چون دیوارهای کعبه برافراشته شد آن حضرت از « حجر»به « اسماعیل»در جهت اضافه  .۱

ست و یا این که سایبانی در کنار آن برای خود بر می افراشت و یاگرمای خورشید در کنار این دیوار در سایه می نش  

حج جاهلی آمیزه ای از شرک، افتخارات قبیله ای و اغراض تجاری و اهداف سیاسی قومی بود، از این رو به هنگام گرد  .۲

به نمایش بگذارد آمدن هر قبیله سعی داشت تا با بانگ بلند مظاهر این آمیزه های ناهمگن را در یک میدان رقابتی . 

 .و در برخی از کتاب ها خود این دیوار، حجر اسماعیل معرفی شده .۱

، ص ۱۰، ش ۴9، ص ۲۸، ش ۲۲۰، ص ۳طبق برخی نقل ها ایشان در همین جا به خاک سپرده شدند. )میقات حج، ش 

؛ ۴7ثار اسالمی، ص ؛ تاریخ و آ3۱؛ قبل از حج بخوانید، ص ۲39، ص ۲؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲۲۵الی  ۲۲۲

؛ لغت نامه، ذیل حجر الکعبه37سفرنامه ناصر خسرو، ص  ) 

 حجر االسعد
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( ۸۸، ص ۲۰گفته می شود. )فرهنگ آنندراج، ذیل محک زر ایمان؛ میقات حج، ش « حجراالسود»حَ جَ رُ لْ اَ عَ( به  ) 

 حجراالسود

( سنگی است منصوب بر دیوار کعبه در رکن شرقی « ءدرة البیضا»یا « حجر االسعد»یا « حجراالسود»یا « حجر»لْ اَ وَ( 

متری از کف مسجدالحرام بر  ۴/۲)رکن جنوب شرقی( این سنگ بیضی شکل با قطری قریب به سی سانتیمتر در حدود 

دیوار کعبه نصب است و از اطراف با روپوشی از نقره خالص به صورت مستدیر )مدور( که بتوان با سر و صورت و دست آن 

مود محصور گردیده است. این سنگ در ابتدا یکپارچه بود ولی به علت آسیب هایی که در طول زمان بر آن وارد را لمس ن

هجری که سپاه یزید در مقابله با ابن زبیر مکه را  9۵آمد به صورت قطعاتی چند در آمد. طبق روایات تاریخی در سال 

 ۲۳3آن را در قابی نقره ای محصور ساخت، تا این که در سال  سنگباران کرد، حجراالسود سه قطعه شد و عبداهلل بن زبیر

هجری به علت سست شدن قاب نقره ای، به دستور هارون الرشید باال و پایین قاب را سوراخ کرده و در آن سرب یا نقره 

 سیاح معروف عرب )در قرن ششم و هفتم هجری قمری( که« ابن جبیر»مذاب ریختند و محکم نمودند. به نوشته 

چهار قطعه به یکدیگر پیوسته است که اطراف آن را با صفحه ای سیمین استوار کرده »را زیارت کرده حجر « حجراالسود»

هجری قمری  ۲۱3۰طبق نقلی در سال «. گویند قرمطی )که خدایش لعنت کناد( آن را شکسته»ابن جبیر می نویسد: « اند

یکدیگر در درون قاب نقره ای پیوست داده شد و مطابق سفرنامه یکی قطعه )سه قطعه درشت و بقیه ریزتر( به  ۲7حجر در 

هجری قمری نگاشته شد ۲۱39از ایرانیان )و احتماالً از وابستگان به دربار ناصرالدین شاه( که در سال   () 

« است آمده است که پنجاه قطعه « سفرنامه مکه»قریب بیست قطعه است در طوقی نقره ای )ولی در کتاب « حجراالسود

که درهم در قاب نقره محفوظ است( رنگ این سنگ سیاه متمایل به سرخ )با نقطه ها و لکه هایی سرخ و رگه هایی زرد( 



 

1111 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

در ابتدا سفید و روشن بود ولی در اثر « حجر»است و رگه های زرد آن در اثر جوش خوردن تَرَک ها می باشد. طبق روایات 

ا بر اثر آتش سوزی هایی که در کعبه روی داد به رنگ فعلی )سیاه متمایل به تماس بدن کفار و مشرکین و گناهکاران و ی

سرخ( در آمد. ابن جبیر در سفرنامه خود می نویسد: در بخش سالم مانده حجراالسود )برابر سمت راست کسی که برای 

بر این صفحه خجسته  بسودن و بوسیدن مقابل آن قرار می گیرد( نقطه کوچک سپید درخشانی وجود دارد که گویی خالی

 .است و این لکه سپید را خاصیتی است که چشم را روشنی می بخشد

 :احکام حجر طبق فتوای فقها در مراسم حج عمره

 .حجر مبدأ نیت و آغاز طواف کعبه می باشد .۲

 .حجر مرحله پایانی و ختم طواف کعبه می باشد .۱

فقها، مسح کردن و تماس بدن با حجراالسود است از طریق: استالم حجر مراد از استالم حجر در روایات و اصطالح 

بوسیدن، مسح با دست، چسباندن شکم، تماس مقداری از بدن )و در صورت عدم امکان چسباندن شکم و مسح، به اشاره از 

 :دور یا اشاره با سر و عصا( و در این رابطه

نیز مستحب است، و در شوط اول و شوط آخر مورد استالم حجر از مستحبات است و در طواف )و در تمام شوط ها(  .۲

 .تأکید قرار گرفته است

مستحب است در استالم حجر: اهلل اکبر گفتن، صلوات فرستادن، دعا نمودن، بوسیدن، صورت بر آن قرار دادن، بلند  .۱

 .کردن دست ها، با دست راست لمس کردن، بوسیدن دست و بوسیدن عصا اگر توسط آن استالم شود

 و از آثار استالم حجر است: شعار طواف بودن، اجابت .۸

دعا، شهادت حجر در قیامت، بیعت با خداوند طبق روایتی منقول از رسول خدا، حجر االسود به منزله دست خداوند در زمین 
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اطاعت است که به وسیله آن با بندگان مؤمن مصافحه می کند )و مردم با دست کشیدن بر آن و بوسیدنش با خدا بیعت و 

( که از میان ۲خدا را تثبیت می کنند( و از ابن عباس نقل شده که دست گذاردن بر سنگ به منزله بیعت با رسول خداست )

 .ما رفته است

و از امام کاظم درباره پیامبر اکرم )صلوات « باید آخرین عهد با کعبه استالم حجر باشد.»به روایتی منقول از رسول اهلل  .۵

را لمس می فرمود« حجراالسود»مده که در هر طوافی بدون آن که کسی را آزار دهد اهلل علیهما( آ . 

با وجود سفارش های بسیاری که برای لمس و بوسیدن حجر شده است و ائمه نیز بر آن مواظبت عملی می کردند  .۴

برداشته شده و سزاوار لیکن اگر به خاطر کثرت جمعیت انجام آن مشکل باشد و سبب مزاحمت دیگران گردد این تأکید 

دانسته اند که فرد با اشاره از دورتر اکتفا کند، زیرا مصلحت جمع اقتضا می کند تا فرد از این وظیفه مستحبی به خاطر یک 

 .واجب اجتماعی )رعایت حقوق مردم( دست بردارد تا در مقابل خداوند اجر بیشتری نصیبش سازد

 :اهمیت حجر طبق روایات

وت ها بهشتی استاز سنگ ها یا یاق . 

 .حضرت آدم از بهشت روی آن فرود آمد

 .از کوه ابوقبیس است که از جانب خدا فرود آمد

 .دست کشیدن به آن گناهان شخص را از بین می برد

 .چون دست خدا در زمین است که با بندگان به وسیله آن مصافحه فرماید

ه با مس آن مثل این است که با خدا و پیامبرش بیعت کردهآن که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( را درک نکرد . 

 شاخصه توحیدی حجر
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این سنگ و کعبه در طول تاریخ نمودار آثار توحید و یگانه پرستی اند و مظهر مبارزه با شرک و نبرد با پس مانده های بت 

اء گوناگون بت و معبود می ساختند ولی پرستی و جنگ با موهومات به شمار می روند. عرب های قبل از اسالم از مواد و اشی

کعبه و حجراالسود تنها چیزهایی بودند که دور از جنبه الوهیت شرک آمیز قرار داشتند و هیچ عربی آن دو را به هیچ وجه به 

عنوان معبود یا بت مورد پرستش قرار نداده است و با ظهور اسالم کفر ستیز و مخالف با بت و بت پرستی، کعبه و 

سود بار دیگر شاخصه توحید ابراهیمی گشتندحجراال . 

نصب حجر کعبه با وجود آن که در ادوار مختلف تجدید بنا شد ولی جایگاه حجر )این تنها سنگ ثابت و تغییر نیافته کعبه از 

 :ابتدای بنا( هیچ گاه تغییر نکرده است و توسط شایستگانی در جای خود نصب شده است

. حجر برای نخستین بار توسط آن پیامبر عظیم الشأن توحیدی هنگام بنای کعبه به دیوار کعبه حضرت ابراهیم خلیل اهلل .۲

 .گذارده شد

حضرت محمد رسول اهلل. حجر پنج سال قبل از بعثت در تجدید بنای کعبه به علت تخریب ناشی از سیل، به دست نبی  .۱

ار کعبه باال آمد و بین قبایل بر سر نصب حجر اختالف افتاد، مکرم در دیوار کعبه جای گذاشته شد. آن گاه که قسمتی از دیو

همگان بر قبول تصمیمی که آن امین خردمند بگیرد اتفاق کردند؛ پس به دستور آن ستوده بزرگ ردایی گستردند، حجر را 

اه حضرت به دستان به درون آن نهاد و بفرمود تا بزرگان قبایل گوشه های ردا را برداشته و پای دیوار کعبه آورند، آن گ

 .مبارک خود آن را نصب نمود

( هجری در تجدید بنای کعبه )به علت تخریب ناشی از سنگباران مکه( 7۵)یا  7۸حضرت سجاد ولی اهلل. حجر در سال  .۸

ط هجری سپاه یزید در مقابله با ابن زبیر )که بر حجاز مسل 9۵به دست امام سجاد )علیه السالم( کار گذاشته شد. در سال 

شده بود( مکه را سنگباران کرد که در این درگیری قسمت هایی از کعبه آسیب دید و بعد از پایان محاصره، ابن زبیر کعبه را 
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 ترمیم و حجر اسماعیل را داخل کعبه

 !و لذا آیا هدف از استالم حجر نمی تواند مجسم ساختن یک پیمان قلبی باشد؟ .۲

آسیب دید و چون ابن زبیر کشته شد، عبدالملک بن مروان « حجاج»مکه توسط نمود، ولی کعبه باز در جریان محاصره 

کعبه را به شکل قبلی اش در آورد. )حجر اسماعیل را در خارج از « حجاج»دستور بازسازی آن را داد که در این تجدید بنا 

 .خانه قرار داد( و حجراالسود را امام زین العباد نصب فرمود

( هجری بعد از ربوده شدن توسط قرامطه به وسیله امام زمان حضرت ۸۸3)یا  ۸۸7حجر در سال  حضرت ولی اهلل اعظم. .۵

( که از دوره ۸۱۰ ۱3۴حجت ولی عصر )علیه السالم( کار گذاشته شد. در ایام خالفت مقتدر باهلل هیجدهمین خلیفه عباسی )

ه با قوت گرفتن در بحرین با سپاهی به ( هجری قرامط۸۲۰)یا  ۸۲7های تیره و پرآشوب حکومت عباسی است در سال 

فرماندهی ابوطاهر سلیمان بن ابوسعید حسن جنّابی قرمطی به عنوان حج عازم مکه شدند ولی در روز نهم ذی حجه خانه 

( )و به طوری که نقل کرده اند، آنها طی مدت ۲های مکه و اموال حاج را غارت نمودند و مردم را در مسجدالحرام کشتند )

روزی که در مکه بودند تعداد هزار و هفتصد نفر را در حالی که از استار کعبه گرفته بودند، کشتند و تعداد  ۲۲یا  ۳یا  7یا  9

( از ۱ذی حجه حجراالسود را از کعبه جدا ساختند و به هَجَر ) ۲۵کشتگان مجموعاً به حدود سی هزار نفر رسید(. آنها در 

بر این منظور که در آن جا عبادتگاهی بسازند و مردم را از کعبه منصرف کنند و به  بالد احساء بردند )طبق برخی نوشته ها

آن جا بکشانند(. آنها مدت ها حجراالسود را نزد خود نگه داشتند و پیشنهادات دو قطب سیاسی جهان اسالم یعنی بنی 

ن که مأیوس از موفقیت در جلب نظر مردم عباس در بغداد و فاطمی ها در افریقا را برای برگرداندن حجر، رد می کردند تا آ

و هالکت قرمطی )به علت ابتال به بیماری جذام و کرم افتادن به تنش( حاضر به برگشت دادن حجراالسود گردیدند. به 

( و سال نصب ۸۱3دینار خرید ولی این قول را با توجه به سال وفات الراضی ) ۴۰۰۰۰حجر را به مبلغ « الراضی باهلل»نقلی 
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هجری( در سال  ۸9۸تا  ۸۸۵)خلیفه عباسی از « المطیع هلل»( صحیح نمی دانند. به قولی دیگر وکالی ۸۸3یا  ۸۸7)حجر 

هجری  ۸۸3دینار خریدند و خلیفه آن را به مکه فرستاد. به نقلی نیز در سال  ۸۰۰۰۰هجری حجراالسود را به مبلغ  ۸۸7

ندند و یا به وساطت شریف یحیی بن حسین از نسل امام حسین )علیه قرامطه به دستور خلیفه فاطمی افریقیه حجر را برگردا

السالم(آن را باز پس فرستادند. همچنین نوشته اند چون عبیداهلل نخستین خلیفه فاطمی به خالفت رسید، قرمطی به نام او 

د لعنت کرد و در نتیجه خطبه خواند ولی عبیداهلل در جواب نامه قرمطی او را به خاطر کشتار زائران و ربودن حجراالسو

قرمطی سر از فرمان وی پیچید تا آن که مبتالی به بیماری شد و قرامطه مأیوس از موفقیت حجر را به مکه حمل نمودند، و 

گفته اند پیش از حمل به مکه آن را به کوفه بردند و بر ستون هفتم از ستون های مسجد جامع آویختند تا این که به مکه 

افرادی نام برده اند که حجر را نصب نموده اند ولی براساس شواهدی که در جریان نصب حجر روی داد فرستاده شد و از 

فقهای شیعه مسلم گرفته اند که حجراالسود به دست مبارک امام زمان )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( بر دیوار کعبه نصب شد. 

؛ نگرشی ۲7۴، ص ۲3؛ ش ۴۳الی  ۵۴، ص ۲۱ج، ش ؛ میقات ح۱۴7؛ سفرنامه مکه، ص ۲۱9)سفرنامه ابن جبیر، ص 

، و منابع متعدد دیگر3۰؛ همراه با زائران خانه خدا، ص ۱۴۸و  ۱۴۱اجتماعی به کعبه و حج، ص  ) 

 حجر الزیت

زَّ( گویند از این سنگ )در مدینه( برای پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( روغن زیتون تراویده است. )سفرنامه ابن جبیر، )

۵7۱ص  ) 

 حجر السماق



 

1115 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

( سنگی است درون کعبه که حضرت علی امیر المؤمنین )علیه السالم( بر روی آن به دنیا« بالطه حمراء»سَّ( یا   

هجری قمری حجاج ایرانی هنگام اظهار برائت از مشرکین و  ۲۵۰7و پس از یازده قرن در روز هشتم ذی حجه سال  .۲

های حکومت کشته و مجروح و هتک حرمت شدندعزیمت به سوی بیت الحرام زیر رگبار گلوله  . 

هجر مرکز بحرین بود و گاهی هم به همه بالد بحرین هجر گویند. در آن زمان به منطقه وسیعی از شمال عربستان  .۱

۳۲و  7۳، ص ۴فعلی بحرین یا هجر گفته می شد، و شهر احساء داخل همین منطقه قرار داشت )میقات حج، ش  ). 

گ در نزدیکی درب کعبه می باشد. در روایت دارد که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بر بالطه آمد و االن این سن

؛ حج و عمره، ۲9۲، ص 7حمراء نماز خواندند و سپس روی کردند به ارکان خانه به هر رکنی تکبیر گفتند. )میقات حج، ش 

۲9۸ص  ) 

 حجر الکعبه

( 3۵، ص ۱۲یقات حج، ش حِ رُ لْ کَ بِ( همان )ک( حجر اسماعیل )م ) 

 حجره شریفه

 حُ رِ ءِ شَ فِ( همان )ک( حجره طاهره)

 حجره طاهره
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( اطالقی است به مدفن حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه « مقصوره شریفه»یا « حجره مطهره»یا « حجره شریفه»هِ رِ(یا 

دالنبی واقع شده است )ولی قبل از توسعه وآله وسلم( واقع در خانه مسکونی آن جناب که فعالً در زاویه جنوب شرقی مسج

 :در خارج از مسجد و در کنار آن بود( و از جمله اقداماتی که در مورد آن صورت گرفته طبقه نوشته ها عبارت است از

هجری، خلیفه دوم آن گاه که مقداری بر مسجد بیفزود، در پیرامون مرقد مطهر دیواری باال برد تا مدفن  ۲7سال  .۲

ور ماندحضرت مست . 

هجری، عبدالملک مروان آن گاه که دستور تخریب خانه همسران رسول اهلل و توسعه مسجد را داد، برای این  ۳۳سال  .۱

که مدفن حضرت در مسجد نمایان نباشد دیواری اطراف آن کشید که به نام حجره طاهره معروف شد. نخستین کسی که به 

ورود و خروج آن قرار داد عمربن عبدالعزیز بودعمران مرقد منور پرداخت و چهار درب برای   

هجری، به دستور نورالدین زنگی پادشاه شام اطراف حجره شریفه را کندند و سپس با آهن و فوالد دیواری  ۴77سال  .۸

 .باال آوردند و بر روی این دیوارها شبکه ای از فوالد نصب نمودند و قبه و بارگاهی از فوالد بنا کردند

هجری، الملک الظاهر بَیْبَرس مقصوره ای از چوب ساخت که سه درب داشت 99۳سال  .۵ . 

هجری، ملک مصر قبه ای بر روی مدفن بنا نمود 97۳سال  .۴ . 

هجری، الملک العادل زین الدین کَتْبُغا بر دیواره های مقصوره افزود تا به سقف رسید 93۵سال  .9 . 

رخی مصر بناهایی را که اکنون در حجره طاهره موجود است و ضریح هجری، سلطان قایِتبای از ممالیک ب ۳۳9سال  .7

 .مقدس و تزیینات آن را بساخت

 خصوصیات حجره

متر و  ۲۴متر و عرض آن در هر یک از دو ضلع شرقی و غربی  ۲9طول این حجره در هر یک از دو ضلع شمالی و جنوبی 
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متر مربع است ۱۵۰مساحت کلی آن  . 

ستون هایی از سنگ مرمر قرار دارد که قبه خضراء بر آنها استوار استدر گوشه های حجره طاهره  . 

حصار مشبک اطراف حجره به شکل ضریحی از مس و فوالد است که میناکاری و طالکاری است مگر طرف جنوبی آن که 

 .برنجی می باشد

ق نمای در طول مربوط به ضریح شریف در طول دارای شش طاق نما و در عرض دارای سه طاق نما می باشد که چهار طا

قسمتی است که مرقد حضرت در آن قرار دارد و دو طاق نمای دیگر مربوط به قسمتی است که منسوب به حضرت زهرا 

 .)علیها السالم( می باشد

 مرقد مطهر در قسمت جنوبی و مرقد حضرت فاطمه )بنابر روایاتی( در قسمت شمالی حجره واقع

بر مشخص است و اطراف آن دیوار کشیده شده که تا زیر گنبد ادامه دارد )و قبر شیخین است. داخل حجره قبر منور پیام

 .(خارج از این دیوار و داخل در محوطه پنجره های فوالدی می باشد

باب می باشد. باب تهجد )در شمال(، باب فاطمه )در شرق(، باب وفود )در غرب(، باب توبه یا باب ۵حجره طاهره دارای 

در جنوبرسول اهلل ) ). 

 جامه حجره

 ۴97 - ۴۴7وزیر خلیفه العاضد فاطمی )« طائع بن زریک»داماد « حسین بن ابی الهیجا»دوران بنی العباس: اولین بار  .۲

هجری قمری( حجره نبوی را جامه پوشانید. او جامه ای بزرگ و سفید تهیه کرد که روی آن با نقش و نگار و کمربندهایی 

ذین شده و با سوره یاسین مزین گردیده بود، اما امیر مدینه از قرار دادن آن در حجره نبوی امتناع از ابریشم زرد و سرخ آ

کرد و اجازه خلیفه عباسی المستضئی بامر اهلل را ضروری دانست، و چون خلیفه اجاره داد جامه مزبور در حجره نبوی شریف 
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هلل خلیفه عباسی، جامه ای از ابریشم بنفش را که گلدوزی و آویزان گردید، تا این که بعد از حدود دو سال مستضئ بامرا

کردند. « حسین بن ابی الهیجاء»نقش و نگار و کمربندهای سفید نوشته شده داشت ارسال نمود و آن را جایگزین جامه 

امه قبلی هجری قمری( جامه ای از ابریشم سیاه ارسال کرد که آن را بر روی ج 9۱۱ ۴7۸سپس الناصر لدین اهلل عباسی )

)جامه مستضئی بامر اهلل( قرار دادند و چون مادر این خلیفه حج گزارد، جامه دیگری همانند جامه فرزندش را بر روی دو 

جامه پیشین در حجره نبوی آویخت و از آن پس خلفای بنی العباس )تا دوران انقراض خالفتشان( همواره جامه هایی را 

 .برای حجره نبوی می فرستادند

ران ممالیک: سالطین مصر جامه حجره نبوی را همچنان ولی به صورت نامنظم ارسال می کردند تا این که با وقف دو .۱

هجری قمری(  7۵9 - 7۵۸سه دهکده در مصر جهت تهیه پرده های کعبه و حجره نبوی توسط ملک صالح اسماعیل )

بر آن سالطین مصر به هنگام رسیدن به سلطنت  جامه حجره نبوی هر پنج سال یک بار بافته و فرستاده می شد و افزون

 .جامه ای سبز رنگ برای حجره نبوی ارسال می نمودند

دوران عثمانی: در زمان خلفای عثمانی جامه حجره نبوی هر پانزده سال یک بار در مصر تهیه و فرستاده می شد و  .۸

جامه ای نیز برای حجره نبوی روانه می کردند.  عالوه بر آن هر یک از سالطین عثمانی به هنگام جلوس بر کرسی خالفت

79الی  7۸، ص ۱۳؛ میقات حج، ش 77الی  7۱، ص ۴)راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 حجره فاطمه

( واقع شده است و گفته اند این خانه « حجره طاهره»طِ مِ( حجره ای است متصل به حجره رسول اهلل که اکنون در داخل 

 :همان است که
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چشم پیامبر حسنین )صلوات اهلل علیهم( والدت یافتند در آن دو نور . 

 .درِ آن به سوی مسجد، به فرمان خداوند از بسته شدن استثنا شد

 .درِ آن جهت اخذ بیعت از شوی آن بانو به آتش کشیده شد

 .در آن بانویِ سرای، در حمایت از همسرش در برابر حکومتیان بین درب و دیوار پهلو شکسته شد

ده زنان دو عالم بنابر احتمالی به خاک سپرده شد و یکی از مواضع مزار آن بانوستدر آن سی . 

 حجره مطهره

 مُ طَ هَّ رِ( همان )ک( حجره طاهره)

 حجرین

حَ جَ رَ( مراد حجراالسود و صخره ای )سنگی( است در بیت المقدس که مانند حجراالسود آن را زیارت کنند. )فرهنگ )

 (فارسی، ذیل صخره

تیحج سن  

 حَ جِّ سُ نَّ( همان )ک( حج استحبابی)

 حج صروره

 (صَ رِ( حج کسی است که سابقه حج کردن نداشته باشد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)
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 حج طلس

 ک( طلس(

 حج عقوبه

( ولوژی عُ بِ( آن که حج خود را تباه و باطل گرداند از احرام به در نشود وباید آن حج را به پایان برد. )مبسوط در ترمین

 (حقوق

 حج عمره

 همان )ک( عمره تمتع .۲

 همان )ک( عمره مفرده .۱

 حج فرضی

( ۱۵، ص ۳فَ( حج واجب است )میقات حج، ش  ) (â) 

 حج فریضه

 .فَ ضِ( حج االسالم است که زائر صحیحاً به پایان برد و تکلیف واجب به جای آورد)

 (مبسوط در ترمینولوژی حقوق)
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 حج فقرا

( از زیارت مرقد امام رضا )علیه السالم( در روایتفُ قَ( تعبیری است  . 

 حج قران

 :قِ( از انواع حج واجب )حجة االسالم( است و بر کسانی واجب است که)

 .اهل مکه هستند

فرسخ شرعی( می باشد ۲9میل ) ۵۳محل سکونت آنها تا مکه کمتر از  . 

 وجه تسمیه قران

رن می کند و به یک نیت احرام می بندد( دو نیت را مقا۲حج گزار برای احرام حج و عمره ) . 

 .حج گزار قارن است یعنی از میقات و از آغاز احرام و حین احرام قربانی را قرین خود می کند

 اعمال )واجبات( حج قران

 (احرام )از میقات .۲

 وقوف در عرفات .۱

 وقوف در مشعر .۸

 رمی جمره عقبه .۵

 قربانی کردن .۴
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 حلق یا تقصیر .9

یارتطواف ز .7  

 نماز طواف زیارت .۳

 سعی بین صفا و مروه .3

 طواف نساء کعبه .۲۰

 نماز طواف نساء .۲۲

 بیتوته کردن در منی .۲۱

 رمی جمرات ثالثه .۲۸

 زمان انجام حج قران

اعمال حج قران از روز نهم ذی حجه شروع می شود که تا روز دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه به طول می انجامد، گر چه 

اعمال )مثل دو طواف و سعی( را می توان تا آخر ذی حجه به تأخیر انداخت، ولی احرام این حج را می توان از ابتدای برخی 

 .ماه های حج یعنی از اول شوال بست

 حج قضاء

 (قَ( حجی که بابت قضای حج فوت یا تباه شده باید کرد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 حج کمال
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( عکَ( همان )ک( حجة الودا  

 حج للناس

 (â) .لِ نّ( حجی که به خاطر مردم کنند و طبق روایت باید پاداش آن را از مردم گیرند)

 حج هلل

( حج دو نوع است: حج هلل و حج »لِ الّ( حجی که برای خاطر خدا کنند. طبق روایت منقول از امام صادق )علیه السالم(: 

هر که برای مردم حج رود در قیامت پاداش خود را باید از مردم للناس. هر که برای خدا حج کند پاداش او بهشت است و 

؛ و7۱، ص ۸)فقه فارسی با مدارک، ج « بگیرد. ...) 

 حج مبدله

مُ بَ دَّ لِ( حج تمتعی که بدل به حج افراد شود. اگر کسی از روی ندانستن مسئله، تقصیر عمره تمتع را ترک کند و چون )

ا اعاده آن ممکن نیست بنابراین حج تمتع او به حج افراد مبدل می شود یعنی افعال احرام بسته است برای او قضای آن ی

حج را تماماً به جا آورده و سپس به میقات رفته عمره احرام مفرده می بندد و اعمال عمره را انجام می دهند. )حج البیت، 

۲۰۸ص  ) 

 حج مبرور
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( اتیح الجنان، دعای بعد از فریضه در ماه رمضانمَ( ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، المبرور حجهم )مف ). 

حج نیکو و پسندیده است که در دعا به درگاه خداوند باید درخواست توفیق آن را داشت. طبق حدیث، رسول گرامی اسالم 

مایدرا از دنیا و مافیها بهتر می داند و پاداش آن را تنها، بهشت ذکر می فر« حج مبرور»)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  . 

 حج متسکع

( ( مسقط ۱مُ تَ سَ کِّ( حج کسی است که استطاعت ندارد و به دریوزه و ستدن زاد و راحله از این و آن حج کند. این کار )

 (فریضه او نیست، یعنی اگر مستطیع گردد باید حج کند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 حج متمتع

 مُ تَ مَ تِّ( همان )ک( حج تمتع)

 حج محصور

( ممنوع شدن حج به علت پیش آمدن مرض است. محصور کسی است که پس از محرم شدن برای حج )یا عمره( به  مَ(

 علت بیماری و مریض شدن نتواند اعمال را انجام دهد و از حج باز ماند و محصور باید با

مفرده را )در صورت حج قران دارای دو عبادت حج و عمره است که هر یک واجب مستقل هستند و بعد از حج عمره  .۲

 .استطاعت( به جا آورند

 .تسکع = دریوزه کردن و یا بی زاد و راحله از خود حج کردن .۱
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قربانی کردن از احرام به در آید. و اما در این که در چه جایی باید قربانی کند )مکه، منی، همان محل...( نظرها مختلف 

ة المعارف بزرگ اسالمی، ذیل احصار؛ دایر۲۵7؛ توضیح مناسک حج، ص ۱۳۴است. )نهایه، ص  ) 

 حج مستحب

 مُ تَ حَ بّ( همان )ک( حج استحبابی)

 حج مستقر

مُ تَ قَ رّ( هرگاه کسی با وجود شرایط استطاعت حج را ترک کند حج بر او مستقر می شود و باید به هر صورت که می )

 (تواند به حج برود. )فرهنگ اصطالحات فقهی

 حج مشرکین

( )ک( حج جاهلیمُ رِ( همان   

 حج مصدود

( ۱۴مَ( هم الذین کفروا و صدوکم عن السمجد الحرام والهدی )فتح  ) 

ممنوع شدن حج است به علت پیدا شدن دشمن. مصدود کسی است که پس از احرام )محرم شدن( برای حج )یا عمره( از به 

باشد و نگذارد به مکه وارد شود یا در مکه  جا آوردن اعمال ممنوع شده باشد )کسی که دشمن او را از حج و عمره بازداشته

مانع انجام اعمال حج او گردد. کسی که به عللی زندانی شده(. و مصدود باید با قربانی کردن از احرام به در آید و درباره این 



 

1116 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

حکام ؛ ا۲۵7که قربانی در چه جایی )مکه، منی، همان محل( باید صورت گیرد اختالف نظر است. )توضیح مناسک حج، ص 

؛ دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ذیل احصار۲۳۲حج و اسرار آن، ص  ) 

 حج مفرده

( ۲۴، ص ۵مُ رَ( همان )ک( حج افراد. )ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج  ) 

 حج مفرده

 .مُ رَ دِ( همان )ک( حج افراد)

 حج مقبول

( مفاتیح الجنانمَ( و ان تجعل فی عامی هذا الی بیتک الحرام سبیالً حجه مبرورة متقبلة ) ). 

 .حج پذیرفته شده است و در دعاها که از خداوند متعال باید طلب حج مقبول نمود

 حج منذور

 (مَ( حج النذر. حجة النذر. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 حج میقاتی

امهفقط از محل میقات تا مکه و بازگشت به میقات پرداخت می شود. )لغت ن« حجه فروش»حجی که هزینه سفر )ک(  ) 
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 حج ندبی

( ۱۵، ص ۳نَ( همان )ک( حج استحبابی )میقات حج، ش  ) 

 حج نذری

 .نَ( حجی که بر اثر نذر بر نذر کننده واجب می شود)

اگر شخص بالغ عاقل با خواندن صیغه شرعی نذر و یا عهد و یمین را منعقد نماید که به حج برود انجام حج بر او واجب می 

صی باشد در صورت تخلف با تمکن از انجام حج، حنث نذر کرده و عالوه بر انجام حج، کفاره شود و اگر نذر مقید به سال خا

بر او واجب می شود و در صورتی که نذر مقید به سال خاصی نباشد با داشتن تمکن تأخیر جایز نیست. )آداب واحکام حج، 

7۰، ص ۲9۵مسئله  ) 

 حج نزهت

( ادشاهان کنندنُ هَ( طبق روایت، حجی است برای تفریح که پ . 

 حج نیابتی

 بَ( همان )ک( حج بالنیابه)

 حج واجب
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 :جِ( حجی است که به یکی از سه راه واجب می شود)

 .حجة االسالم که در تمام عمر یک مرتبه واجب می شود .۲

 .حجی که به واسطه نذر یا عهد یا قسم بر شخص واجب می شود .۱

۵ود. )توضیح مناسک حج، ص حجی که به جهت اجیر شدن بر نایب واجب می ش .۸ ) 

 حج الوداع

 همان )ک( حجة الوداع

 حجول

( ۲۰۱و  ۲۰۰، ص ۲۴)میقات حج، ش « حجون»حُ( تلفظ امروز عامه مردم است از  ) 

 حجون

(  (حَ حُ

 (نام دیگر قبرستان تاریخی مکه است. )مقبرة الحجون .۲

یعنی بر دامنه جنوب غربی آن مقبره الحجون »نام کوهی است در شمال شرقی مکه مشرف بر گورستان تاریخی مکه  .۱

 .)جنة المعلی( قرار دارد

 حجة االسالم
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(  (حَ جَ تُّ لْ اِ

 همان )ک( حجة الوداع .۲

حجی )اولین حج( که بر هر مسلمان مستطیع در طول عمر فقط یک بار واجب می گردد و از آن جهت حجة االسالم  .۱

زکات، اسالم بر آن بنا نهاده شده است، یا این که این حج به اصل شرع اسالم )و نامیده شد که مانند نماز و روزه و خمس و 

 .به تکلیف شارع( واجب شده نه به تکلیف مکلف بر ذمه مثل نذر و اجاره

 حجة البالغ

 لْ بَ( همان )ک( حجة الوداع)

 حجة البالغه

 لْ بَ غِ( همان )ک( حجة الوداع)

 حجة التمام

( عتَّ( همان )ر( حجة الودا  

 حجة الکمال

 لْ کَ( همان )ک( حجة الوداع)
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 حجة الوداع

لْ وَ( نام آخرین حجی است که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال دهم هجرت )به اتفاق مسلمین( به جای )

ای ذی حجه به مکه رسید. برا ی این حج به جهاتی نام ه ۵ذی قعده حرکت فرمود و در  ۱۴آورد. طبق نقل، حضرت در 

 :مختلفی ذکر شده است

 .حجة االسالم، چون حضرت احکام حج را طبق دستورات اسالم و وجوب آن را تا روز قیامت بیان فرمودند .۲

( در غدیر خم به امر الهی والیت و 37)مائده « یا ایها الرسول بلغ»حجة البالغ )البالغه(، چون حضرت با نزول آیه  .۱

( را اعالم نموده و خطاب به مسلمین فرمودند: ای مردم آیا ابالغ کردم؟ و یا خدا را جانشینی حضرت علی )علیه السالم

اللهم هل بلغت»شاهد گرفتند که:  ». 

( به ۸)مائده « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناً»حجة التمام، چون با نزول آیه  .۸

غدیر خم، تمام نعمت بر مردم ارزانی شد و نعمت خداوندی به تمامیّت خود رسید دنبال خطبه رسول اللّه در روز عید . 

در روز عید غدیر، دین کامل شد« الیوم اکملت لکم دینکم»حجة الکمال، چون با نزول آیه  .۵ . 

ها را در این حجة الوداع، چون حضرت در عرفات یا در منی با مسلمانان وداع فرمود و خبر داد که بعد از این سال، آن .۴

، ص 9؛ امام شناسی، ج ۱، ص ۵؛ ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج ۱۴۵موقف مالقات نخواهد کرد. )التنبیه واالشراف، ص 

۲۴9الی  ۲۴۵؛ کتاب حج، ص ۸۱و  ۸۲ ) 

 حجه فروش
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 (حِ جِّ( شهرت کسی که به نیابت از میت مستطیع و واجب الحج در ازای مزدی حج گزارد. )لغت نامه)

 حجیه

 حَ جَ یِّ( همان )ک( حاجیانه)

 حدا

( ۲۱9، ص ۲۰حَ دّ( نام قدیم )ک( حده )میقات حج، ش  ) 

 حدائق الفتح

( 7۵)به سوی ام القری، ص « مساجد سبعه»حَ ءِ قُ لْ فَ( عنوان  ) 

 حدائق سبعه

 همان )ک( حوائط اسبعه

 حد طواف

 حَ دِّ طَ( همان )ک( حد مطاف)

 حد عرفات
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( رفات هستند که به گفته فقها ماندن در آن کافی نیست از عرفات که عبارتند از: نمره، عرفه، عَ رَ( مواضعی در صحرای ع

۲۱۳، ص ۲؛ لمعه، ج ۲۳۸ثویه، ذوالمجاز، اراک. )تبصرة المتعلمین، ص  )ê 

 حد مزدلفه

( ( )ک۲3۱مُ دَ لَ فِ( از مأزمی تا حیاض وادی محسر می باشد. )فقه تطبیقی، ص  ) 

 حد مشعر

( زمین )در جانب مشرق مشعر( و وادی محسر )طرف مغرب و مشعر( تا جایی به نام حیاض ادامه دارد. )تبصرة مَ عَ( از مأ

۲۳۰؛ فلسفه و اسرار حج، ص ۲۳۴المتعلمین، ص  ) 

 حد مطاف

( متر است ۲۸مَ( حد طواف. آن مقدار از اطراف کعبه که طواف در آن مجاز می باشد، که از دیوار خانه حدود  . 

 حد منی

( ۲۸۲، پاورقی ص ۲ا( از عقبه تا وادی محسر است. )لمعه، ج مِ ن ) 

 حدود حرم

 ک( مکه)
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 حده

حَ دِّ( نام منزلی است میان جده و مکه )حدود چهار فرسنگی مکه( که نزدیک به حد حرم است و زائران خانه قبل از ورود )

ه مکه را ندارند. کسانی که ازمکه به این مکان می رسند و افراد غیر مسلمان حق عبور از این محل و ورود ب  

 .راه جده وارد حجاز می شوند ولی به جحفه نمی روند واز جده محرم می شوند معموالً در حده تجدید احرام می کنند

 حدیبیه

( ۱۰حُ دَ یْ یِّ( سرزمینی است مابین جده و مکه در مغرب حرم نزدیک مکه )به نقلی حدود   

و گفته اند نیمی از این محل جزء حل و نیمی دیگر جزء حرم است و وجه تسمیه از کیلومتری( که میقات عمره مفرده است 

جهت نام چاهی است در این جا و یا به مناسبت وجود درخت خمیده )حدبا( و کهنسالی است که در این سرزمین در کنار 

ه رسول خدا )صلی اهلل علیه چشمه ای قرار داشت. حدیبیه به لحاظ تاریخی محل وقوع یک جریان بزرگ در رابطه با عمر

( مسلمان به قصد عمره عازم مکه ۲۴۰۰)یا  ۲۸۰۰وآله وسلم( است. آن گاه که حضرت در سال ششم هجری با حدود 

گردید، قریش با ورود ایشان مخالفت ورزید و در نتیجه اصحاب در این نقطه برای دفاع از حضرت بیعتی با پیامبر انجام 

سرزمین به بیعت حدیبیه معروف شد )و نیز از آن جا که این بیعت در زیر درختی صورت گرفت به  دادند که به خاطر نام این

بیعت »و به دلیل عهد مسلمانان تا سرحد مرگ به « بیعت رضوان»و به خاطر وعده رسول اهلل به بهشت به « بیعت شجره»

صلحی به مدت ده )یا بین دو تا ده( سال بین  معروف گردید(. در این سرزمین با مذاکرات دو طرف در ماه ذی قعده« مرگ

معروف است. طبق مفاد « عهد حدیبیه»یا « صلح حدیبیه»مسلمانان و کفار منعقد شد که به مناسبت نام این سرزمین به 
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یکی از مواد صلحنامه قرار شد که در این سال مسلمین به مدینه برگردند و سال دیگر به حج آیند مشروط به این که بیش 

ز سه روز در مکه اقامت ننمایند. و چون پس از دوسال، قریش با کمک کردن به قبیله بنوبکر در حمله به قبیله خزاعه )و ا

نیز عدم قبول پرداخت خونبهای کشتگان و یا جدا ساختن خود از قبیله بنوبکر( یکی از مواد عهدنامه را زیر پاگذاشت و 

واخر سال هشتم هجری به سوی مکه آمد و آن جا را فتح نمودموجب لغو صلح حدیبیه شد، رسول اسالم در ا . 

 حرا

 همان )ک( کوه حرا

 حرام

( ۲۱۸، ص ۱۲حَ( از نام های مکه است. )میقات حج، ش  ) 

 حرامان

 (حَ( مکه و مدینه )لغت نامه)

 حرس

 حَ رَ( )حَ( همان )ک( ستون محرس)

 حرم
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 (حِ( مرد محرم. )لغت نامه؛ فرهنگ جامع)

 حرم

( م به حج )لغت نامه؛ فرهنگ جامعحُ( احرا ) 

 حرم

(  (حُ رُ

 (احرام گرفتگان )لغت نامه؛ فرهنگ جامع .۲

 (ده روز اول ماه ذی حجه. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۱

 حرم

 .حَ رَ( پناهگاه. چیزی که هتک حرمت آن سزاوار نیست)

 .مکه معظمه را گویند .۲

 .مدینه منوره را گویند .۱

 حرم آمن

( ۴7نمکن حرماً آمنا )قصص مِ( اولم  ) 

حرم مکه است. از امام صادق )علیه السالم( نقل است کسی که داخل حرم گردد در حالی که به آن پناه آورده باشد از غضب 
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پروردگار ایمن است و حیوانات وحشی و پرندگانی که به حرم داخل می گردند تا از حرم بیرون نرفته اند امنیت دارند و کسی 

بقره ۲۱9قصص و آیه  ۴7نها را رم بدهد یا اذیت کند. )مجمع البیان، ذیل آیه حق ندارد آ ) 

 حرم ائمه بقیع

مزار چهار امام معصوم )امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق( واقع در مدینه در سمت غربی و منتهی الیه قبرستان 

 .تاریخ )ک( بقیع

 حرمات اهلل

( ۸۰حرمات اهلل فهو خیر له عند ربه )حج حُ رُ تِ الّ( ذلک ومن یعظم  ) 

« حرمات»، حج، مسجدالحرام، کعبه و غیر آنهاست که بزرگداشت آنها سبب خیر است و می شود گفت «حرمات»مراد از 

 (اعم از اینهاست. )قاموس قرآن، ذیل حرام

 حرم اهلل

(  (حَ رَ مُ الّ

 .گرداگرد خانه کعبه .۲

، ص ۵شمرد. آن را ایمن و مردم را در آن مأمون قرار داده است. )میقات حج، ش  مکه. چون خداوند حرمتش را واجب .۱

؛ لغت نامه؛ دایرة المعارف فارسی۲۵7 ) 
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 حرم اهلل تعالی

۸9از اسامی مکه است. )تاریخ و آثار اسالم، ص  ) 

 حرم الرسول

( ۱۸، ۸۲3رَّ( نام مدینه است. )مکتب اسالم، ش  ) 

 حرم امن

( ۲۸3، ص ۵)میقات حج، ش حَ رَ مِ اَ( شهرت مکه  ) 

 حرمان

 (حَ رَ( دو حرم مکه و مدینه. )لغت نامه؛ فرهنگ جامع)

 حرمان شریفین

 .شَ فَ( دو حرم شریف مکه و مدینه را گویند)

 حرم اهل بیت

۲7۴، ص ۵همان )ک( حرم ائمه بقیع )میقات حج، ش  ) 

 حرم رسول اهلل
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۲9۵، ص 7ش  ؛ میقات حج،۲۲7از اسامی مدینه )حرمین شریفین، ص  .۲ ) 

 .گرداگرد روضه مقدسه حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه وآله وسلم( را )در مسجدالنبی( گویند .۱

 حرم مدینه

 حریم و پناهگاه شهر مقدس )ک( مدینه

 حرم مکه

 حریم و پناهگاه شهر مقدس )ک( مکه

 حرمه

( ۲۵7، ص ۵ ؛ میقات حج، ش۸9حُ مِ( از نام های مکه است )تاریخ و آثار اسالم، ص  ) 

 حرمی

 (حَ رَ( منسوب به حرم )مکه مدینه)

 حرمین
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(  (حَ رَ مَ

 .مکه معظمه و مدینه منوره .۲

 (کعبه و روضه حضرت رسول. )فرهنگ غیاث اللغات .۱

 حرمین شریفین

 .حرم مکه و حرم مدینه .۲

 (کعبه و روضه حضرت رسول. )لغت نامه .۱

 حره

( اه مدور. و بیشتر زمین های اطراف مدینه این چنین است که از سه طرف جنوب و حَ رِّ( زمین سنگالخ یا سنگریزه دار سی

شرق و غرب این شهر را احاطه کرده است )و در سمت شمال حره ای وجود ندارد( حره به صورت اضافه مستعمل شده است 

 :مانند

 .حره و بره، حره قسمت غربی شهر است .۲

ن رخ دادحره بنی سلیم، که جنگ بئر معونه در آ .۱ . 

 .حره بنی حارثه، که طبق نقل، رسول اهلل در غزوه احد شبانه از آن جا گذشت .۸

هجری به فرماندهی مسلم بن عقبه قیام مردم مدینه را  9۸حره واقم، در قسمت شرق مدینه است و سپاه یزید در سال  .۵
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شمالی قبرستان بقیع به خاک سپرده  در این نقطه سرکوب کرد و به قتل عام مردم پرداخت )و شهدای حره در قسمت

 .(شدند

 حری

 حُ ر ا( کوهی است به مکه )لغت نام( )ک( کوه حرا)

 حریق اول

هجری قمری 9۴۵مراد آتش سوزی مسجدالنبی است در شب اول ماه رمضان سال  . 

 حریق دوم

هجری قمری ۳۳9ل مراد آتش سوزی مسجدالنبی است در شب سیزدهم )یا یکی از شب های دهه دوم( ماه رمضان سا . 

 حزام

( سانتیمتر است و دور تا دور آن آیات قرآن با خطوط نقره  3۴حِ( کمربند قسمت باالی پرده کعبه را گویند که به عرض 

۲۰۱آمیخته با طال بافته می شود. )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص  ) 

 حزوره
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( انی )مستحب عمره( را در آن جا ذبح می کردند و فعالً حَ وَ رِ( محلی بین مسجدالحرام و مسعی )در کنار مروه( که قرب

؛ و۲7۱داخل در مسجد شده است. )احکام و آداب حج، زیرنویس، ص  ...) 

 حسنه

( ۲9۵، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7حَ سَ نِ( از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 حش کوکب

( وب شرقی بقیع متعلق به کوکب )شخصی قدیمی، یکی از حُ حَ شِّ کُ کَ( حش )به معنی بستان( باغی بوده است در جن

اصحاب، زنی یهودیه( در کنار گورستان یهودیان )و یا جایی که به گورستان یهودیان تبدیل شد( عثمان را در حش کوکب به 

 خاک سپردند و معاویه حکم

پردند تا مدفن او به بقیع متصل شد. داد تا مسلمانان مردگان خویش را در بقیع از آن سوی که عثمان مدفون بود به خاک س

۲۵۵و  ۲۸۳، ص ۱۳؛ میقات حج، ش ۲۵۴، ص ۲؛ نقش عایشه در اسالم، ج ۵۰و  ۸7، ص ۲۳)الغدیر، ج  ) 

 حصاب

 حَ( همان )ک( محصب)

 حصبه
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(  (حَ بِ

 .بطحاست .۲

 (یوم نفر ثانی است )مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۱

 حصن العزاب

( ناره خندق مشهور که اکنون ویران شده. گویند عمر آن دژ را برای مردان عزب مدینه حِ نُ لْ عُ زّ( دژی است بر ک

۱۵7بساخت. )سفرنامه ابن جبیر، ص  ) 

 حصن کوکب

( ( )ک( ۲7۴، ص ۲7حِ( شهرت باغی بیرون بقیع )محل دفن عثمان( که مروان آن را ضمیمه بقیع نمود. )میقات حج، ش 

 حش کوکب

 حصوه

( نی، صحن هایی در شمال مسجدالنبی بود که رواق های مسقف با گنبدهایی بر آنها وجود داشت. حَ وِ( و در دوران عثما

این رواق ها و گنبدها که بر ستون هایی بلند و مرتفعی در کناره ها استوار بودند در توسعه شمالی مسجدالنبی تخریب 

۱9۲گردیدند. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 حصی
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( اسم حج در منی باید به جمرات سنگریزه پرتاب نمود و رمی کردحَ صا( سنگریزه. و در مر . 

 حصی الجمار

 (حَ صَ لْ جِ( سنگ های جمرات )ل( )فرهنگ اصطالحات فقهی)

 حصی الخذف

( ۲۲۰، ص ۱۳خَ( در رمی جمرات ریگ ها که پشت ناخن می گذارند و می افکنند. )میقات حج، ش  ) 

 حطاب

( و فروش آن از حرم خارج و به حرم وارد شود و از جمله کسانی است که اجازه  حَ طّ( کسی است که برای آوردن هیزم

؛ و۲۸دارند بدون احرام وارد حرم شوند. )احکام عمره، ص  ...) 

 حطیم

حَ( بنابر روایات یکی از اماکن با فضیلت کعبه و از با شرافت ترین قسمت های مسجد الحرام است که نماز خواندن در آن )

بدان سفارش شده است و اما در مقدار و محیط حطیم )در یک نیم دایره فرضی در فاصله رکن اسود و مقام فضیلت داشته و 

 :ابراهیم و چاه زمزم و حجر اسماعیل( اختالف قول است و به تفاوت گفته اند

۲حجر اسماعیل است. ) .۲ ) 

 .مقام ابراهیم است .۱
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 .دیوار قوسی حجر اسماعیل است .۸

۱اسود و درِ کعبه است. )فاصله بین رکن  .۵ ) 

 .فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم است .۴

 .فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم و چاه زمزم است .9

 .فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم و حجر اسماعیل است .7

 وجه تسمیه حطیم

 .در آن جا اگر کسی سوگند دروغ یاد می کرد عقوبتش فوری بود

با نفرین مظلوم و بر ظالم کمتر می شد که نفرینش ظالم را هالک نکنددر آن جا  . 

 .آن جا )یعنی حجر اسماعیل( از بیت اهلل جدا و شکسته )حطیم( است

 .آن جا )یعنی دیوار قوسی حجر اسماعیل( مستقیم نبوده و دارای انحنا و شکستگی است

واف لباس های کهنه خود را می انداختند که به تدریج فرسوده در آن جا )یعنی در حجر اسماعیل( اعراب جاهلی به هنگام ط

 .)محطوم( می شد

؛ ۴۸در آن جا مردم برای خواندن دعا و استغاثه، ازدحام )حطم( نموده و یکدیگر را می فشردند. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

؛ فرهنگ ۳۵و  ۳۸رار آن، ص ؛ احکام حج و اس۲۲۵و  ۲3، ص ۳؛ میقات حج، ش ۲3۵، ص ۲راهنمای حرمین شریفین، ج 

۱۰۱دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا، ص  ) 

 .نوشته اند اهل سنت حجر اسماعیل را حطیم نامیده اند .۲

 .نوشته اند اهل تشیع برحسب روایات حطیم را در مکانی در حد فاصل میان درب کعبه و حجراالسود می دانند .۱
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 حظیره رسول اهلل

( 7۰ر مسجد )النبی( است چون رو به قبله نمایند جانب چپ )سفرنامه ناصر خسرو، ص حَ رِ( در پهلوی منب ) 

 حفره توبه

حفره ای بود نزدیک در کعبه. گویند آن جا محلی است که حضرت آدم )علیه السالم( ایستاد و از خداوند طلب مغفرت کرد و 

۲۰9، ص ۸9خداوند توبه اش را پذیرفت. )میقات حج، ش  ) 

 حفیره عباس

( 3۲، ص ۲۰حُ فَ رِ( از نام های چاه زمزم. )لغت نامه؛ میقات حج، ش  ) 

 حفیره عبدالمطلب

، ص ۲؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۸۴از نام های زمزم است چون به دست آن حضرت حفر گردید. )ثواب اعمال حج، ص 

۱۰۸) 

 حل

 .حِ لّ(. حالل و حالل شدن)

 بیرون حرم مکه .۲
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 بیرون آمدن از حرم .۱

 بیرون آمدن از احرام .۸

 آن که از حرم بیرون آید .۵

 آن که از احرام بیرون آید .۴

 وقت بیرون آمدن از احرام .9

 حالل

(  (حَ

 .از )ماه های( حرام بیرون آمدن .۲

 (کسی که از احرام بیرون آمده باشد. )لغت نامه .۱

 حلق

( ۲39حَ( وال تحلقوا رءُوسکم حتی یبلغ الهدی محله )بقره  ) 

ن سر را گویند و یکی از اسباب تحلیل محرم در حج است )فرهنگ علوم( )ک( تقصیرتراشید  

 حله
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( روغن ذوب می « حمس»حِ لِّ( اهل حله، قبایل خارج از حرم بودند که در حل می زیستند. آنان در ایام حج برخالف )ک( 

دند. از پشم و مو لباس می بافتند و )شیر خشکانده( و گوشت می خوردند و بر خود روغن می مالی« اقط»کردند و خوراک 

چادر بر پا می کردند. در لباس خود مناسک به جای می آوردند. پس از فراغت چون داخل کعبه می شدند کفش و لباس را 

۲۰3صدقه می دادند. آنان برای طواف )اول( از حمسیان لباس کرایه می کردند. )میقات حج، ش، ص  ) 

 حلی الکعبه

( ( زیور کعبه را می گفتندحَ لْ یُ لْ کَ بِ . 

نقل شده که در زمان خالفت عمربن خطاب نزد او سخن درباره زیور کعبه و بسیاری آن به میان آمد. گروهی گفتند آن را 

برداشته صرف سپاه مسلمانان کنی ثواب و پاداشش بیشتر است و کعبه زیور می خواهد چه کند. عمر تصمیم گرفت بردارد و 

المؤمنین پرسید. آن حضرت فرمود قرآن بر پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرود آمد و دارایی ها چهار درباره آن از امیر

جور بود: اموال مسلمانان، غنیمت، خمس، صدقات... و زیور کعبه آن روز در آن بود خدا آن را به حال خود گذاشت )دستوری 

نکرد و مکان و جای آن بر او پنهان و پوشیده نبود، پس بر جا گذار برای تصرف در آن نداد( و از روی فراموشی آن را رها 

آن را همان طور که خدا و رسول قرار داد. عمر گفت اگر تو نبودی ما رسوا می شدیم و زیور را به جای خود گذاشت. )نهج 

۲۱۰۳البالغه، ص  ) 

 حمام الحرم

( دارد و شکار چنین کبوتری حرام است. )لغت نامهحَ مُ لْ حَ رَ( کبوتری که در حرم مکه خانه و النه و مسکن  ) 
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 حمس

 :حُ( یا اهل حمس قریش )و منسوبان به آنها یعنی خزاعه و جدیله و کنانه( را می گفتند به جهت)

 (نزول ایشان در حرم )حمساء

 (التجای ایشان به کعبه )حمساء

 شدت )حمس( داشتن در دین

 شدت )حمس( داشتن در شجاعت

( وار به خانه در ایام منی و عدم استفاده از غذاهای سرخ کردنیفرود آمدن از دی . 

امتیازات حمس طوایف قریش از آن جا که خود را اوالد حضرت ابراهیم )علیه السالم( و اهل حرم و والیان کعبه می دانستند 

 :در مراسم حج برای خود نسبت به سایرین امتیازاتی قائل بودند چون

ن از منطقه حرم بیرون نرفته و در عرفات وقوف نمی کردند و حداکثر تا مسافتی مانده به ترک وقوف و افاضه. آنا .۲

مزدلفه نمی بایست بیشتر می رفتند )و چون حج کنندگان در عرفه قرار می گرفتند اینان در اطراف حرم وقوف می کردند و 

 .(شامگاهان به مزدلفه می رفتند

ر و پشت بام ها وارد خانه می شدند نه از درب خانهنزول از دیوار. در ایام منی از دیوا .۱ . 

سکونت در خیمه. در ایام منی و در حال احرام در خیمه هایی از چرم سرخ رنگ سکونت می کردند و داخل شدن در  .۸

 .چادرهای پشمی و مویی را حرام می شمردند

تند و گوشت نمی خوردند و از گیاه حرم )شیر خشکانده( نمی پخ« اقط»خوراک خاص. آنها روغن داغ نمی کردند و  .۵
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 .(مصرف نمی کردند )و غیر اهل حرم می بایست از طعام اهل حرم بخورند بر وجه مهمانی یا از راه خریدن

لباس خاص. آنها از مو و پشم )شتر و گوسفند و بز( و پنبه پارچه نمی بافتند و لباس جدید بر تن می کردند و طواف می  .۴

مس انجام شود. به این نحو هر کس )که اول بار به حج یا عمره می آمد( می بایست اولین طواف خود را بایست در لباس ح

در جامه ای انجام دهد که از حمس )به عاریه یا به اجاره( گرفته باشد و اگر کسی از آن لباس نمی یافت و با لباس غیر 

در مکانی نزدیک مکه به دور افکند نه خود حق حمس طواف می کرد می بایست به طور حتم پس از طواف لباس را 

معروف بود( و چنان چه کسی نمی خواست از « ثیات لقی»استفاده مجدد از آن را داشت و نه دیگران )و این لباس ها به 

، ص ۱؛ تفسیر نمونه، ج ۸3لباس خود چشم بپوشد و آن را دور افکند می بایست برهنه طواف نماید. )حرمین شریفین، ص 

؛ و۲۰۳، ص ۵؛ میقات حج، ش ۱۰۳، الی ۱۰9؛ کتاب حج، ص ۵۳، ص ۲تاریخ تحلیلی اسالم، ج  ؛۸۴ ...) 

 حمسا

( ۱۰9حُ( کعبه را می گفتند که با احجار سفید مایل به سیاه بنا شده بود. )لغت نامه؛ کتاب حج، ص  ) 

 حمل

( ۴۵قوق اسالم، ص حَ مَ( بره، که در کفارات احرام باید قربانی شود. )مجازات های مالی در ح ) 

حمله دار )حَ لِ( اصطالحاً به رئیس کاروان حج گفته می شد که عده ای را به حج می برد و مناسک حج به راهنمایی او 

 .صورت می گرفت

 حنانه
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 همان )ک( ستون حنانه

 حوائطه سبعه

( گانه ای در مدینه بوده است که حَ ءِ طِ سَ عِ( یا حوائط النبی یا حدائق سبعه یا حیطان شیعه شهرت باغستان های هفت

یکی از علمای یهود به نام مُخَیْریق از بنی قَیْنُقاع یا بنی نَضیر به رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هبه نمود و به نقلی 

دیگر این اراضی متعلق به یهود بنی نضیر یا متعلق به سالم بن مشکم از بنی نضیر بود که پس از مصالحه به حضرت 

گذار شد و چون مصالحه بدون جنگ صورت پذیرفت خاص آن جناب گردید و از ایشان به وقف )یا به میراث( خاص وا

؛ جنایات ۲۰۰یکی از این باغات است. )حجة التفاسیر، مقدمه، ص « مشربه ام ابراهیم»حضرت زهرا )علیها السالم( گشت و 

و ؛۲۸۳و  ۲۴؛ مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ص ۸۵، ص ۱تاریخ، ج  ...) 

 حوائط النبی

 .حَ ءِ طُ نَّ( همان )ک( حوائط سبعه)

 حواج

 (حَ جّ( زنان حج گزار )لغت نامه)

 حیاض

 .جایی است از )ک( حد مشعر
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 حیره

۱یا )ک( مسجد علی ) ). 

 حی الشهدا

 حَ یُّ شُّ هَ( شهرت دیگری از )ک( شهدای فخ)

 حیطان سبعه

 .همان )ک( حوائط سبعه

 خ

 خاتون خیاب

را گفته اندمکه معظمه  . 

 خاتون عرب

 (کنایه از مکه معظمه )فرهنگ رشیدی؛ فرهنگ غیاث اللغات

 خاتون کائنات
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 (مکه معظمه )برهان قاطع؛ لغت نامه .۲

 (کعبه معظمه )فرهنگ رشیدی؛ لغت نامه .۱

 .خادم الحرمین )دِ مُ لْ حَ رَ مَ( خادم الحرمین الشریفین

ر حال حاضر بر عربستان سعودی حکومت داردلقب ملک فهد از سالطین آل سعود )که د .۲ ). 

هجری فتح گردید و  3۱۸لقب سالطین عثمانی. پس از این که سلطان سلیم بر مصر استیال یافت و قاهره در سال  .۱

آخرین خلیفه عباسی عنوان خالفت خود را واگذاشت و ترکان بر حجاز و بر دنیای اسالم مسلط شدند از این زمان لقب خادم 

ین )خادم الحرمین الشریفین( را گرفتندالحرم . 

به درگاه الهی « خادم الحرمین الشرفین»گفته سخنران را در تمجید خود شنید که می گفت « سلیم»نوشته اند هنگامی که 

او از ملقب «. پروردگار را شکر گزارم که به من افتخار خادم الحرمین الشریفین را ارزانی داشت»سجده شکر گزارد و گفت: 

؛ 9۲ابراز خرسندی و شادمانی نمود. )دایرة المعارف فارسی، ذیل عربستان؛ حرمین شریفین، ص « خادم الحرمین»شدنش به 

۲۲۸، ص ۸۲میقات حج، ش  ) 

 خادم الحرمین الشریفین

 ک( خادم الحرمین)

 خامه حمراء
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( )ک( رخام حمراء (۱۸۵، ص ۲مِ ءِ حَ( سنگ نرم سرخ که در کعبه است. )ترجمه و شرح تبصره عالمه، ج   

 خانه جبرئیل

 تعبیری است از )ک( مقام جبرئیل

 خانه خدا

 مسجد .۲

 مسجدالحرام .۱

 کعبه معظمه .۸

 خانه کعبه

 همان )ک( کعبه

 خاوه

 .وِ( اخوه. پولی )ورودیه ای( است که هنگام داخل شدن به عربستان باید پرداخت نمود)

 خذف
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( با ناخن انگشت سبابه آن را انداختن است که یکی از مستحبات در رمی خَ( سنگ را بر باطن انگشت ابهام گذاردن و 

۲۸۱، ص ۲جمره است. )لمعه، ج  ) 

 خزامی

 یا )ک( گیاه خزامی

 خزانه الزیت

( ؛ 33خِ نَ تُ زَّ( خانه ای است در ساحت مسجدالحرام واندر و شمع و روغن و قنادیل است. )سفرنامه ناصر خسرو، ص 

 (...و

 خزانة الکعبه

( کَ بِ( حفره ای بوده است مانند چاه بهلْ   

عمق سه ذرع که در زمان حضرت ابراهیم )علیه السالم( بنا گردید. و هر کس متاع یا پارچه حریر و طال و نقره ای به کعبه 

تقدیم می داشت در آن حفره نگاهداری می شد. هنگامی که قریش در کعبه تجدید بنا کرد هبل را در آن نصب کردند و 

۸۵ی که عبداهلل بن زبیر کعبه را تجدید بنا کرد آن چاه معدوم گردید. )کعبه، ص هنگام ) 

 خضراء قریش

( ۲۰7، ص ۸خَ( بندگان یا رعیت قریش، بیشتر مردم و ساکنین شهر مکه را می گفتند )میقات حج، ش  ) 
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 خطبه وداع

( د و در آن حضرت امیر علی )علیه السالم( وَ( خطبه ای که حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در حجة الوداع خوان

 (را خلیفه خود کرد. )لغت نامه

 خطم الحجون

( ، ص ۲۴خَ طَ مُ لْ حُ( در برگیرنده گورستان مکیان است، و خطم راهی میان بر از کوه به زمین است )میقات حج، ش 

۲۰۳) 

 خل المقطع

( ست که عبداهلل بن زبیر برای ترمیم کعبه از این مکان قطعه خِ لُّ لْ مُ قَ طَّ( حرم مکه از سمت عراق. وجه تسمیه این ا

نام کوهی است در این حدود. )تاریخ و آثار مکه، ص « المقطع»های سنگ را برای امر عمارت کعبه حمل می نمود و نیز 

۲۸۰) 

 خلف مقام

( برگزیده اند. )میقات حج، ش  )پشت مقام( را« خلف مقام»خَ فِ مَ( بیشتر فقهای ما در تعبیر از محل نماز طواف عبارت 

۲۰۸، ص ۸9 ) 

 خلوق کعبه
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خَ( ماده ای که بخش عمده آن از زعفران است مخلوط با قضیب الذریره و اشنان و قرنفل و قرفه نرم )که کوبند و پزند با )

استثنا شده روغن و گالب، گُل آلود کنند( و کعبه را با این ماده خوشبو می نمایند و از حرمت بوی خوش در حال احرام 

؛ و۲۲۵، ص ۸است. )فقه فارسی با مدرک، ج  ...) 

 خم غدیر

 همان )ک( غدیر خم

 خیر البالد

(  (خَ رُ لْ بِ

 کنایه از مکه است .۲

 (کنایه از مدینه است )لغت نامه .۱

 خیره

( مه؛ حرمین شریفین، خَ یَّ رِ( )خِ یَ رِ( نام مدینه منوره است از آن جهت که این شهر دارای خیرات زیادی است. )لغت نا

۲9۵، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7ص  ) 

 خیرة االصفر

 (خَ رَ تُ لْ اَ فَ( نام یکی از کوه های مکه )لغت نامه)
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 ) خیرة المدود

 (مَ( نام یکی از کوه های مکه است. )لغت نامه

 خیف

 همان )ک( مسجد خیف

 خیمه جمانه

( ه است، چرا که جمانه دختر حضرت ابی طالب )علیه السالم( جَ نِ( مکان مسجد تنعیم قبالً به خیمه جمانه معروف بود

۲۸۸برای سفیان بن حارث در این مکان فرزندی به دنیا آورد )تاریخ و آثار اسالم، ص  ) 

 د

 دایره حرم

دایره ای است کوچک تر از دایره میقات ها در اطراف مکه معظمه که مشخص کننده حدود حرم مکه است و نقاطی که 

به لحاظ جغرافیایی مشخص می کنند. طبق نقل ها عبارتند از: تنعیم )در شمال(، نمره )در جنوب(، جعرانه )در شعاع حرم را 

 .(شرق(، حدیبیه یا علمین )در غرب

 دایره طواف
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یا دایره مطاف، دایره ای است که گرداگرد خانه کعبه که محیط آن بر روی زمین با مرمرهای سیاه مشخص می باشد و 

متر است. حد فاصل میان دیوار کعبه و مقام  ۲۸ر درون این دایره صورت گیرد. حد مطاف از دیوار خانه حدود طواف باید د

 .ابراهیم

 دایره کعبه

 .دایره ای است محیط بر کعبه مانند مواقیت. دایره مسجدالحرام. دایره حرم

 دایره مطاف

 همان )ک( دایره طواف

 دایره مواقیت

 همان )ک( دایره میقات ها

ایره میقات هاد  

یا دایره مواقیت، دایره ای است که وارد شونده به مکه نباید از آن عبور کند مگر این که محرم شود. )هر یک از مواضعی که 

 .(باید در آن احرام بست و محرم شد به میقات مشهور است

 دار
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3والذین تبوء والدر )حشر  ) 

۲۲7؛ حرمین شریفین، ص ۰9۵۲از نام های مدینه است. )حجة التفاسیر، مقدمه، ص  ) 

 دار االبرار

( ، ص 7رُ لْ اَ( از اسامی مدینه است که جایگاه انسان های شایسته هم چون مهاجرین و انصار است. )میقات حج، ش 

۲۲7؛ حرمین شرفین، ص ۲9۴ ) 

 دار ابو ایوب

یه وآله وسلم( به مدینه هجرت سرایی بود در مدینه در زاویه جنوب شرقی مسجدالنبی و وقتی رسول اکرم )صلی اهلل عل

هجری قمری تخریب گردید.  ۲۵۰7فرمود حدود هفت ماه در آن اقامت گزید. خانه ابو ایوب در دوران سعودی به سال 

۸۰۸)تاریخ آثار اسالمی، ص  ) 

 دار ابوطالب

و حضرت امیر و نیز سرایی بود در مکه در ابتدای منازل بنی هاشم در چند متری مولد النبی محل زندگی حضرت ابوطالب 

محل رشد و زندگی پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیهم اجمعین(، در دوران سعودی در توسعه میدان پشت صفا و مروه تخریب 

39شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 دار ابو یوسف
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 ک( دار البیضاء)

 دار االخیام

( ۲۲7رُ لْ اَ( از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

رقمدار اال  

رُ لْ اَ قَ( خانه ای بود در مکه بر دامنه کوه صفا و زیارتگاه حاجیان به شمار می آمد چرا که در این خانه رسول اکرم )صلی )

هجری به  ۴۴۴اهلل علیه وآله وسلم( مردم را نهانی به اسالم دعوت می نمود. این سرا در سال های مختلف از جمله در سال 

هجری قمری که در  ۲۸3۴ام و موصل تعمیر گردید و بعدها مبدل به کتابخانه گردید تا سال دست منصور اصفهانی وزیر ش

 .طرح توسعه مسجد، توسط سعودی های تخریب گشت. این خانه به جهاتی نام های مختلفی داشته است

هجری  ۴۴)متوفی به سال « ابو عبداهلل ارقم بن ابی االرقم»به خاطر آن که متعلق بود به « بیت االرقم»دار االرقم، یا  .۲

در بیش از هشتاد سالگی( او هفتمین یا هشتمین یا دهمین کسی بود که اسالم آورد و در سختی کار رسول اهلل در خانه را 

 .به روی ایشان گشود. او از مهاجرین اولیه و از صحابه بدری و متصدی صدقات حضرت بود

دم را به اسالم دعوت می فرمودبیت االسالم، چون رسول اهلل در این خانه مر .۱ . 

دار الخیزران، چون منصور عباسی این خانه را خرید و به فرزندش مهدی داد و او نیز آن را به همسرش خیزران بخشید  .۸

؛ ناسخ ۵۵، ص ۴)و به نقلی ا ین خانه را خیزران خرید( و از آن پس به دار الخیزران موسوم شد. )تفسیر ابوالفتوح، ج 
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؛ دایرة المعارف 77؛ آثار عجم، ص 3۵؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص 3۳؛ تاریخ پیامبر اسالم، ص ۱۳3، ص ۸خلفا، ج التواریخ، 

 (فارسی، ذیل ارقم؛ لغت نامه، ذیل ارقم

 دار االعنه

( که و لْ اَ عِ نّ( از مناصب مکه و اداره امور ستوران قریش و احشام و اغنام و مرکب های جنگی بود. )تاریخ جفرافیایی م

۲۲7مدینه، ص  ) 

 دار االیمان

( 3لْ( والذین تبوءوا الدار واالیمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم )حشر  ) 

؛ احکام حج و ۲۲7از اسامی مدینه است، و در حدیث آمده است: المدینة قبة االسالم و دار االیمان. )حرمین شریفین، ص 

۱۵3اسرار آن، ص  ) 

 دار البیضاء

( تولد حضرت رسول )مولد النبی( را محمد بن یوسف ثقفی )برادر حجاج( از فرزندان عقیل خریداری نمود لْ بَ( خانه محل 

و به خانه خویش ملحق ساخت و نام آن را دار البیضاء )خانه سفید( نهاد، زیرا که آن را از گچ ساخته و اطراف آن را نیز گچ 

، ۸د و از آن پس به خانه ابو یوسف شهرت یافت. )میقات حج، ش کشیده بودند و در نتیجه تمامی ساختمان به رنگ سفید بو

۲۴۴ص  ) 
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 دار الخیزران

 لْ خَ زُ( )ک( دار االرقم)

 دار السفاره

سَّ رِ( از مناصب مکه است و فرستادن سفیر به کشورهای همجوار برای صلح و جنگ و اقتصاد بود. )تاریخ جغرافیایی )

۲۲7مکه و مدینه، ص  ) 

 دار السالمه

( ؛ ۲۲7مِ( از اسامی مدینه است. خدای سبحان رسول گرامی اش را در مدینه منوره حفظ نمود. )حرمین شریفین، ص  سَّ

۲9۴، ص 7میقات حج، ش  ) 

 دار السنه

سُّ نِّ( از اسامی مدینه است. محلی که شریعت و قانون خدا در آن جا تدوین شده و لباس عمل پوشیده. )حرمین شریفین، )

۲9۴، ص 7، ش ؛ میقات حج۲۲7ص  ) 

 دار الشوری
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شُّ را( از مناصب اجتماعی مکه است که در دست بنی اسد قرار داشت و کارهای مهم قریش با صواب دید و مشورت )

۲۲9رجال اسد انجام می گرفت )تاریخ جفرافیایی مکه و مدینه، ص  ) 

 دار الصفا

 (صَّ( خانه کعبه است. )فرهنگ آنندراج)

 دار الضیافه

( که آل سعود بر کوه ابو قبیس )با تخریب آثار تاریخی آن( ساخته است، این جا مخصوص میهمانان و  ضّ فِ( قصری

۲۰9و  ۲۰۴سران کشورهای خارجی است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 ) دار الضیفان

ی اهلل علیه ضَّ( خانه عبدالرحمن بن عوف )در مدینه( به مناسبت این که محل ضیافت و پذیرایی مهمانان رسول خدا )صل

وآله وسلم( بود. طبق شواهد تاریخی آن حضرت پس از ورود به مدینه زمین وسیعی را که در سمت غربی بقیع قرار داشت 

جهت ساختن منزل تقطیع و هر قطعه ای را در اختیار یکی از مهاجرین از صحابه قرار داد که یکی از این منزل ها متعلق به 

او عبدالرحمن بن عوف بود، و خانه  

۲۰3، ص 7اولین خانه ای است که در این نقطه احداث گردید. )میقات حج، ش  ) 

 دار العجله
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لْ عَ جَ لِ( خانه سعید بن سعد بود در مکه که خاندان او )بنو سعد( آن را نخستین بنای قریش می دانند و می گویند پیش )

 (از دار الندوه ساخته شده است. )لغت نامه

 دار العجله

۲۰۲ا و مروه قرار داشت و در دوران سعودی تخریب شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص در سمت صف ) 

 دارالعماره

لْ عِ رِ( از مناصب مکه است جهت نگهبانی و عمران و آبادی و مراقبت در حفظ بنا و ترمیم و تعمیر مسجدالحرام و کعبه )

۲۲7رافیایی مکه و مدینه، ص و آیین حج و طواف وافدین و واردین که بدیت قریش بود. )تاریخ جغ ) 

 دار الفتح

( ۲۲7لْ فَ( از اسامی مدینه است )حرمین شریفین، ص  ) 

 دار القبه

لْ قُ بِّ( از مناصب مکه است و انبار اسلحه )اسلحه خانه( بود از چادر و شمشیر و سپر و تیر و غیره و زیر نظر قریش قرار )

ک( )۲۲7داشت. )تاریخ جغرافیایی مکه و مدینه، ص  ) 

 مناصب کعبه
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 دار القراء

لْ قُ رّ( خانه مَخْرَمة بن نوفل در مدینه که پایگاه قاریان قرآن بود. او از قریشی های مخالف اسالم بود و در مکه می )

زیست. در اوایل قاریان قرآن با اهل صفه یک جا می زیستند که تا حدود سال چهارم هجری به طول انجامید اما وقتی 

۱۵9شد خانه او را پایگاه ساختند به طوری که نام آن دار القراء گشت. )تاریخ قرآن، ص تعدادشان بیشر  ) 

 دار الکسوه

( ۲7۴، ص ۲9لْ کِ وَ( کارگاه تهیه پرده کعبه که عبدالعزیز سلطان حجاز و نجد در مکه بنا نمود. )میقات حج، ش  ) 

 دار المختار

(  علیه وآله وسلم( مدینه را منزلگاه دوم خود اختیار نمود. )میقات حج، لْ مُ( از نام های مدینه است. رسول خدا )صلی اهلل

۲9۴، ص 7ش  ) 

 دار المنتدی

 لْ مُ تَ دا( مؤسسه ای مشورتی در جاهلیت )ک( دارالندوه)

 دارالمهاجرین
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( وسلم( متبادر می لْ مُ جِ( از این واژه که در حدیث نبوی آمده است بیشتر شهر مدینه در عصر پیامبر )صلی اهلل علیه وآله 

۸۰۲، ص ۸شود که محل اجتماع و زندگی مهاجرین بوده است. )فقه سیاسی، ج  ) 

 دار النابغه

نّ بِ غِ( خانه ای در مدینه در میان خانه های قبیله بنی نجار ومتعلق به شخصی از این قبیله به نام نابغه و شهرت محل )

یه وآله وسلم( است. آن حضرت به مناسبت سابقه قوم و خویشی دفن حضرت عبداهلل پدر گرامی رسول خدا )صلی اهلل عل

میان قبیله بنی نجار و قبیله حضرت آمن بنت وهب و به هنگام مراجعت از سفر شام در مدینه به این قبیله وارد شد ولی در 

( به خاک سپرده شد. همان جا مریض گردید و از دنیا رفت و پیکرش طبق روال آن روزگار در داخل همان خانه )دار النابغه

در خیابان مناخه مقابل دارالسالم قرار « زقال الطوال»نیز معروف شد در کوچه ای به نام « بیت ابی النبی»دار النابغه که به 

داشت و تا این اواخر زائران، مزار آن جناب را زیارت می کردند. در زمان عثمانی ها آرامگاه آن جناب به طور مجللی ساخته 

شمسی( در زمان خالد بن عبدالعزیز به تخریب آرامگاه اقدام شد و در  ۲۸۴۴هجری قمری )برابر  ۲۸39سال  شد. و در

شمسی؟( تمام کوچه ها و بازار مجاور و بقعه مبارکه تخریب و مسطح گشت و اینکه هیچ اثری از  ۲۸9۸سنوات اخیر )

؛ تاریخ پیامبر ۲۳۴، ص ۴اهنمای حرمین شریفین، ج ؛ ر۸۱۱خیابان و کوچه باقی نمی باشد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

۲۰۳، ص ۱۱؛ میقات حج، ش ۸۲7، به سوی ام القری، ص ۴3اسالم، ص  ) 

 دار الندوه
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نَّ وِ( شهرت مکان انجمن شورایی قبایل قریش در مکه است واقع در شمال غربی خانه کعبه. تأسیس دار الندوه را توسط )

لی اهلل علیه وآله وسلم( یعنی قُصَی بن کالب گفته اند و آن را اولین بنا )یا جزء اولین زعیم قریش جد اعالی رسول اکرم )ص

بناهایی( می دانند که قریش در مکه ساخت. درِ دار الندوه به سوی کعبه باز می شد و این محل با سابقه ای طوالنی در 

 تاریخ مکه، انجمن بزرگان قبایل بود )که

صد ذکر کرده اند( در دار الندوه امور مهمی مربوط به زناشویی، سالح جنگی، معامله بزرگان و  تعدادشان را مختلف و گاه تا

شئون اجتماعی مطرح می گردید وبعد از موافقت به مرحله اجرا در می آمد و سرپرستی آن مقارن ظهور اسالم به دست 

ه ساله بعثت و قبل از فتح مکه همچنان از اهمیت خاصی عثمان بن طلحه )از بنی عَبْدُ الدّار( بود. دار الندوه در دوران سیزد

برخوردار بود. و به نقلی در این جا بود که تصمیمات شومی علیه پیامبر اسالم جهت محاصره اقتصادی اجتماعی و سپس 

ر جهت قتل آن حضرت گرفته شد که منجر به هجرت گردید. این خانه در دوران پس از حضرت از اعتبار چندانی برخوردا

نبود. معاویه در دوران سلطنت خود دار الندوه را از اوالد عبد الدار خرید و هرگاه به مکه می آمد در آن جا مسکن می گزید و 

بعد از او نیز در موسم حج محل نزول خلفا و امرا بود و معموالً در آن جا به طواف و نماز می رفتند ولی در غیر موسم حج 

ا بود. بخشی از دار الندوه در توسعه مسجدالحرام توسط عبدالملک و فرزندانش، ضمیمه دار الندوه محل قرآن پاره ه

مسجدالحرام شد. این مکان در دوره عباسی نیز محل اقامت خلفا و حاکمان مکه بود. طبق نقل در زمان متعضد عباسی به 

ند و یا به دستور معتصم آن مکان را ( هجری، دار الندوه را به شکل مسجدی )داخل مسجدالحرام( ساخت۱۳۵)یا  ۱۳۰سال 

به مسجد تبدیل کردند. بعدها درهای دار الندوه را که به سوی مسجدالحرام باز می شد توسعه دادند به طوری که دار الندوه 

از صورت مسجد مستقل خارج و ضمیمه بیوتات مسجدالحرام گشت و نمازگزار می توانست از این جا کعبه را ببیند. در سال 
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هجری امیر مکه آن را خراب نمود و به جای آن ساختمانی جهت امام مسجد و نمازگزاران ساخت و در حال حاضر  3۴7

 .هیچ اثری از آن نیست و جزء مسجدالحرام شده است

 دار الهجره

( 3۵۲؛ فهرست کشف االسرار، ص ۲۲7لْ هِ رِ( از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 دبر الکعبه

( کَ بِ( همان )ک( پشت کعبه دُ بُ رُ لْ  

 درج

( نام پلکان متحرکی است که برای رفتن به درون کعبه از آن استفاده می کنند )دایرة المعارف فارسی، ذیل « مدرج»دَ رَ( یا 

 (کعبه

پرده داران خانه از دودمان بنی شیبه پیش می آیند و یکی از ایشان به آوردن کرسی بزرگی که شبیه منبری عریض است 

ی پردازد. )این پلکان متحرک( را نه پله مستطیل و پایه هایی چوبی است که آن را بر زمین استوار می دارند و چهار قرقره م

بزرگ پوشیده به ورق آهن دارد که به وسیله آنها بر زمین کشانیده می شود تا به بیت کریم )کعبه( می رسد و پله زیرین آن 

قرار می گیرد، آن گاه رئیس شیبیان که پیری کهنسال است و زیبا منظر و خوش هیئت و در محاذات آستانه مبارک درِ کعبه 

کلید قفل مبارک )کعبه( را به دست دارد بر فراز آن )پلکان چرخدار( می رود و یکی از پرده داران که همراه اوست و پرده ای 
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۲۸۰و  ۲۱3د... )سفرنامه ابن جبیر، ص سیاه رنگ به دست دارد هنگامی که رئیس شیبیان آن خجسته در را می گشای ) 

درع )دِ( پیراهن. زیر جامه. قبا و هر لباسی است که دست های انسانی در دست او داخل گردد و بر مردان حرام است این 

3۵گونه لباس ها را بپوشند )مناسک حج، ص  ) 

 درک اختیاری

 درک اختیاری عرفات، عبارت است از وقوف اختیاری عرفات .۲

ک اختیاری مشعر، عبارت است از وقوف اختیاری مشعردر .۱  

 درک اضطراری

 درک اضطراری عرفات، عبارت است از وقوف اضطراری عرفات .۲

 درک اضطراری مشعر، عبارت است از وقوف اضطراری مشعر .۱

 درک وقوف

 (âدرک وقوف عرفات. درک وقوف مشعر )ل

 درک وقوفین

( ست. عرفات و مشعر هر کدام دو موقف اختیاریوُ فَ( درک وقوف عرفات و وقوف مشعر ا  

 :و اضطراری دارند و حاجیان نسبت به ادراک دو وقوف هشت قسم می شوند
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 درک اختیاری عرفات .۲

 درک اضطراری عرفات .۱

 درک اختیاری مشعر .۸

 درک اضطراری مشعر، .۵

 درک اختیاری عرفات و مشعر .۴

 درک اختیاری عرفات و مشعر .9

ری عرفات و اضطراری مشعردرک اختیا .7  

۲7۳، ص ۸درک اضطراری عرفات و اختیاری مشعر. )فقه فارسی با مدارک، ج  .۳ ) 

 درة البیضاء

( ۴۸دُ رَ تُ لْ بَ( نام حجراالسود که در ابتدا سفید و براق و شفاف بود. )ارمغان کعبه، ص  ) 

 دره هارون

 ک( قبه هارون)

 دست خدا

۲99)ارمغان کعبه، ص  را نامند.« حجراالسود»در اصطالح  ) 
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 دعا

 همان )ک( کوه رحمت

 دعای عرفه

دعای مشهوری است که حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( در روز عرفه در عرفات خواندند. آن حضرت در حالی که با 

و دست گروهی از اهل بیت و فرزندان و شیعیان خود در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند 

ها را در برابر رو داشتند، مانند مسکینی این دعا را خواندند: الحمد اهلل الذی لیس لقضائه... )مفاتیح الجنان؛ ناسخ التواریخ، 

۱۳۴، ص ۵حضرت سید الشهداء، ج  ) 

 دکة االغوات

( را این محل جایگاهی دَ کَّ تُ لْ اَ( ایوان صفه )محل اهل صفه( در مسجدالنبی است در اصطالح مورخان و محدثان، زی

۲۱3، ص ۱7؛ میقات حج، ش ۲۰3، ص ۲برای بیچارگان در جست و جوی چاره بوده است. )مدینه شناسی، ج  ) 

بوده است حال آن که حقیقت این است که آن جا صفه ای « صفه»برخی از مورخان می پندارند که دکة االغوات مکان 

د بن عبدالملک مسجد نبوی را تا این مکان توسعه داد. )تعمیر و است که در شرق مکان صفه واقع شده هنگامی که ولی

۴7توسعه مسجد شریف نبوی، ص  ) 

 دکة االقوات
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 اَ( همان )ک( محراب عثمانی)

 دله

 .دَ لّ( نام شرکتی است که مدتی کار اداره مسجد نبوی و مسجدالحرام را به عهده داشت)

 دلیل

( ز طرف حاکم مدینه مأمور رسیدگی به وضع زائران مدینه اند. اینان هر یک به افرادی گفته می شود که ا« مزور»دَ( یا 

نامیده می شود. زائران با ورود به مدینه باید گذرنامه ها « ادارة الحج و الزیارة»دفتری دارند )که اکثر در شارع ابوذر بوده( و 

مه را گرفته، تاریخ ورود به شهر مدینه را )که در را به یکی از این دفاتر برده تا نمایندگانی که در آن دفاتر هستند گذرنا

مدخل شهر مأمورین سعودی ثبت کرده اند( در دفتر خودشان نیز ثبت و یادداشت کنند و گذرنامه را نزد خود نگه داشته و 

۸3، ص ۴رسید داده و روز حرکت را مشخص نمایند. )راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 دماء الحج

( ی قربانی ها که در حج به دستور شرع کنند، خواه به اصل شرع باشد یا به سبب فعلی که حکم آن فعل دِ ءُ لْ حَ جّ( یعن

 (قربانی باشد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 دم التحلل

 دَ مُ تَّ حَ لَ لْ( همان )ک( دم التمتع)
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 دم التمتع

( لوژی حقوقتَّ مَ تُّ( قربانی در منی در روز دهم ذی حجه است. )مبسوط در ترمینو ) 

 دم المتعه

 (لْ مُ عِ( دم التمتع است و آن را هدی المتعه و هدی تمتع هم گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 دم شاة

از گوسفند که در کفارات احرام باید قربانی شود در بسیاری از موارد به شاه یا دم شاه تعبیر شده است. )مجازات های مالی 

۴۵در حقوق اسالمی، ص  ) 

وایر کعبهد  

 .مانند دایره مواقیت. دایره حرم. دایره مسجدالحرام

 دوار

(  (دَ وّ

 (کعبه، بدان سبب که حاجیان به دور آن می گردند. )لغت نامه .۲

نام طواف بت پرستان به دور انصاب )و اصنام و اوثان( کسی که نمی توانست بتی برپا دارد یا بتکده ای بسازد سنگی  .۱
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پیشاپیش چیزی از آنچه می پسندید نصب می کرد و آن گاه به طواف آن می پرداخت همچنان که کعبه پیشاپیش حرم و یا 

۲۸را طواف می کرد. )تاریخ و مقرارت جنگ در اسالم، ص  ) 

 دم خون

در مرا قربانی است در کفارات. و انواع حیواناتی که در کفارات احرام و حرم مقرر شده عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند و 

 .بعضی موارد که به طور مطلق فرموده اند دو خون بر عهده مرتکب است با قربانی کردن دو گوسفند امتثال می شود

 دورق

( ۱۸؛ حرمین شریفین، ص ۲۱۴دَ رَ( نام سبویی یک دسته جهت استفاده از آب زمزم. )سفرنامه ابن جبیر، ص  ) 

 دویرة االهل

( اند میقات است برای کسانی که فاصله منزلشان تا مکه کمتر از فاصله میقات تا مکه  دُ وَ رَ تُ لْ اَ( منزل، خانه. فرموده

 .است

 دیوار حجر

 حِ( دیوار قوسی شکل )ک( حجر اسماعیل)

 دیوار مستجار



 

1165 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 .مُ تَ( قسمتی از بدنه دیوار غربی کعبه که در آن جا به خداوند مستجیر )و پناهنده( می شوند)

 ذ

 ذا

۲۳۰ریخ و آثار اسالمی، ص از اسامی مدینه است )تا ) 

 ذات انواط

تُ اَ( نام درختی است به جاهلیت، قریش )یا اهل مدینه و یا مردم یمن( را که آن را چون بت و معبودی ستایش و پرستش )

می نمودند و همه ساله به روزی معین بر وی گرد می آمدند و سالح خود را بدان می آویختند و بر آن طواف می کردند و 

ن ها آورده ذبح می کردند. آنها این روز را خوش می خوردند و خوش می آشامیدند. )لغت نامه؛ ناسخ التواریخ، حضرت قربا

۳۰، ص ۸عیسی، ج  ) 

 ذات الحجر

( ۲9۴، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7لْ حُ جَ( از اسامی مدینه است که دارای خانه های زیادی بود. )حرمین شریفین، ص  ) 

 ذات الحرار
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( ؛ میقات حج، ۲۲7اسامی مدینه است از آن جهت که دارای سنگ های سیاه فراوانی بود. )حرمین شریفین، ص  لْ حِ( از

۲9۴، ص 7ش  ) 

 ذات السلقه

( ۲99، ص 7سَّ لِ قِ( از اسامی مدینه )در تورات( به جهت دوری شهر از کوه های اطراف. )میقات حج، ش  ) 

 ذات السلیم

( ۳۲طایف در یازده میلی بر رأس کوه ضحاضح )احکام عمره، ص سَّ( حد حرم مکه در طریق عرفات و  ) 

 ذات عرق

( ۲۴۴؛ تبصره المتعلمین، ص ۲۲۴، ص ۲؛ لمعه، ج ۱۲7عِ( میقات است آخر )ک( وادی عقیق )النهایه، ص  ) 

 ذات النخل

( ، 7یقات حج، ش ؛ م۲۲7نَّ( از اسامی مدینه است چون دارای درخت های نخل )خرما( فراوانی بود. )حرمین شریفین، ص 

۲99ص  ) 

 ذات الودع

 .(لْ وَ دَ( خانه کعبه از آن رو که بر پرده هایش ودعه )مهره های بحری( می آویختند )لغت نامه)
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 ذبح

(  (ذِ

 .سر بریدن گاو و گوسفند و مانند آنها .۲

 (قربانی عید اضحی. )فرهنگ فارسی .۱

 ذبح اکبر

آمد. )لغت نامه، ذیل ذبح ذبیح اکبر. گوسفند که به فدیه اسماعیل از بهشت ) 

 ذبح قربانی

 .کشتن )سر بریدن( قربانی در اعمال حج

 ذبح اکبر

 ذَ( همان )ک( ذبح اکبر)

 ذکر تلبیه

 (لبیک، اللهم لبیک، لبیک، الشریک لک لبیک. )ان الحمد والنعمة لک والملک الشریک لک

 ذوالحجه
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( مری عرب و مسلمین است که پس از ماهذُ لْ حَ جِّ( ذوالحجة الحرام. ذی حجه. آخرین ماه سال ق  

 :ذی قعده وجود دارد. وجه تسمیه

 .ذوالحجه، از آن جهت است که ماه حج است .۲

 .ذوالحجة، از آن جهت است که جزو ماه های حرام است .۱

 ذوالحجة الحرام

 همان )ک( ذوالحجه

 ذوالحلیفه

( این جا است )ک( مسجد شجرهحُ لَ فِ( میقات عمره تمتع است در چند کیلومتری مدینه و در   

 ذو الخلصه

 خَ لَ صِ( )ک( کعبه یمانیه)

 ذوقبلتین

 نام دیگر )ک( مسجد قبلتین

 ذو القعده
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 .قَ دِ( از ماه های سال قمری عرب و مسلمین. پس از ماه شوال و قبل از ماه ذوالحجه است و از ماه های حج است)

 ذو الکعبات

 همان )ک( کعبات

 ذوالمجاز

( ؛ ۸9۴عرفات است اما جزء موقف نیست و وقوف در این نقطه کفایت از عرفات نمی کند. )مناسک حج، مسأله  مَ( از حدود

۲۳۰فلسفه و اسرار حج، ص  ) 

 ذو الندوه

 (ذ نَّ وِ( همان )ک( دار الندوه )لغت نامه)

 ذو الهرم

 همان )ک( چاه ذو الهرم

 ذی طوی

( اه هایی است که غسل با آب آنها مستحب است. در سال ششم طَ، طِ، طُ وا( موضعی است نزدیک مکه و بدان جا چ

هجری که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( با پیروان خود آهنگ سفر حج نمود، بزرگان قریش درذی طوی اجتماع 
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که زبیر کردند و برای آگاهی از قصد آن حضرت فرستادگانی روانه نمودند. به روز فتح مکه حضرت در این نقطه فرمان داد 

 .با مهاجر از اعالی مکه در آمده رایتی که بر دوش داشته در حجون نصب کند

 ذی المنزلین

 ذِ لْ مَ زِ لَ( همان )ک( ذی الوطنین)

 ذی الوطنین

وَ طَ نَ( ذی المنزلین. یعنی آن که دو یا چند اقامتگاه دارد، و اقسام سه گانه حج )تمتع، افراد و قران( با تعدد اقامتگاه  َ)

رابطه دارد. اگر مدت اقامت چنین کسی در یکی بیش از دیگری باشد در نوع حج تابع همان اقامتگاه است. اگر مدت اقامت 

در دو اقامتگاه مساوی باشد او در انتخاب نوع حج مخیر است. شرط تعدد اقامتگاه در رابطه با حج این است که بر اقامت و 

وارد سال سوم شده باشد، خواه اقامت و مجاورت در مکه اختیاری باشد یا مجاورت او در مکه دو سال تمام بگذرد و 

 (اضطراری. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 ر

 الراء

3۲، ص ۲۰از نام های زمزم است. )میقات حج، ش  ) 

 راحله
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( و برگشت حِ لِ( وسیله سواری. از شرایط وجوب حج داشتن راحله )یعنی وسیله سواری که مکلف بتواند طی مسافت رفت 

۲7را بنماید( است مطابق شأن. )مناسک حج، مسئله  ) 

 رأس

( از نام های مکه است چون من جهة الشرف شبیه سر انسان است و در وسط دنیا واقع است و یا شریف « رأسی»رَ ءْ( یا 

؛ ش ۲۵۱ص ، ۵ترین نقطه زمین است یا آن که نسبت به آسمان از بالد سائره پیش تر خلق شده است. )میقات حج، ش 

۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۱7و  ۲۱۸، ص ۱۲ ) 

 رأسی

 همان )ک( رأس

 راقصات

قِ( به شترانی گفته می شد که زائران خانه خدا را از مکه به منی و عرفات می بردند )قصه کربال، نظری منفرد، پاورقی، )

۵۵۱ص  ) 

 ربذه
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( از آن جاست و به دستور خلیفه سوم به این مکان تبعید شد و در رَ بَ ذِ( مکانی بر چهار منزلی از مدینه که ابوذر غفاری 

هجری( در گذشت و به خاک سپرده شد. سابقاً حجاج می توانستند در مسیر حرکت خود مزار این  ۸۵همین جا )به سال 

 .صحابه عالیقدر را زیارت کنند

 رتاج

( ، ش ۲۵۴، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸9ثار اسالمی، ص رِ( از نام های مکه است به معنی باب عظیم. )لغت نامه؛ تاریخ و آ

۲۱3، ص ۱۲ ) 

 رجوع به کفایت

در اصطالح حج، مراد برخورداری از امکاناتی است که بعد از بازگشت حاج از حج زندگی عادی او )و اهل او( را کفایت کند. 

 .برخی از فقها در استطاعت، رجوع به کفایت را شرط می دانند

 رحم

۲۱۸، ص ۱۲. )میقات حج، ش از نام های مکه است ) 

 رخام حمراء
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رُ مِ حَ( سنگ های سرخی که زمین کعبه به آن فرش شده و مستحب است حاجی در وداع کعبه روی رخام حمراء نماز )

کند. درباره امام هفتم )علیه السالم( وارد است که داخل کعبه شد و دو رکعت نماز بر رخامه حمراء خواندند. )فلسفه و اسرار 

۲9۸؛ حج و عمره، ص ۲۳۸ص  حج، ) 

 رداء

 .رِ( قطعه ای از احرام )پوشش نادوخته( که محرم به دوش افکند)

 رفادت

 رِ دَ( از )ک( مناصب کعبه)

 رفث

( ۲37رَ فَ( فال رفث والفسوق والجدال فی الحج )بقره  ) 

 .توجه به نزدیکی با زن که در حال احرام حرام است و باید ترک گردد

 رفیق المرئه

( قُ لْ مَ ءِ( کسی که به خاطر خون زن همراه وی به حج رفته باشد و نمی تواند از آن جدا شودرَ  . 

 (فرهنگ اصطالحات فقهی)
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 رقطاء

به « رقطاء»جایی است در مکه. و اولی برای کسی که می خواهد از مسجدالحرام احرام ببندد این است که گفتن تلبیه را تا 

نام جایی است در مکه در نزدیکی مسجد رایه )قبل از مسجد جن « ردم»قرار گرفته و « دمر»قبل از « رقطاء»تأخیر اندازد. 

۲۳۴است. )مناسک حج، مسئله « مدعی»به آن گفته می شد، « ردم»و در نزدیکی آن( و گفته شده که نام فعلی جایی که  ) 

 رکاز

( کاز( به آن سفارش گردیدهرِ( ولیمه بعد از سفر حج است که به خاطر ثواب زیادش )همچون غنیمت و ر . 

 رکضة جبرئیل

( ؛ میقات حج، ۱۰۸، ص ۲رَ ضَ تُ( از نام های زمزم است. و رکضه به معنی زمین گود است. )راهنمای حرمین شریفین، ج 

۲۵۰، ص ۴ش  ) 

 رکن

(  (رُ

 .اختصاصاً، رکن اسود )کعبه( را گویند .۲

 .عموماً، هر یک از ارکان )چهارگانه( کعبه را گویند .۱

 .منظور در حج عملی است که ترک آن سبب بطالن حج می شود .۸
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 رکن اسود

 رُ نِ اَ وَ( همان )ک( رکن شرقی)

 رکن بصری

 بَ( همان )ک( رکن شمالی  َ -)

 رکن جنوبی

( نیز موسوم است و از آن به عنوان دری از بهشت یاد شده و روایات بر استالم « رکن یمانی»جَ( از ارکان کعبه است که به 

رکن تأکید دارنداین  . 

 رکن حجر

 حَ جَ( همان )ک( رکن شرقی)

 رکن حجراالسود

 حَ جَ رُ لْ اَ وَ( همان )ک( رکن شرقی)

 رکن شامی

 همان )ک( رکن شمالی
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 رکن شرقی

( نیز موسوم )و در برخی منابع به عنوان « رکن حجراالسود»و « رکن حجر»و « رکن اسود»شَ( از ارکان کعبه است که به 

هم از آن یاد شده است.( روایات بر استالم این رکن تأکید دارند« رکن عراقی» . 

 رکن شمالی

( نیز موسوم است« رکن عراقی»و « رکن شامی»و « رکن بصری»شِ( از ارکان کعبه است که به  . 

 رکن عراقی

 عِ( همان )ک( رکن شمالی)

 رکن غربی

( نیز موسوم است« رکن مغربی»غَ( از ارکان کعبه است که به  . 

ن مغربیرک  

 مَ رِ( همان )ک( رکن غربی)

 رکن یمانی

 یَ( همان )ک( رکن جنوبی)
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 رمل

 .رَ مَ( حالتی بین دویدن و راه رفتن عادی، سرعت گرفتن با قدم های نزدیک به هم)

۵۸یعنی انجام )ک( هروله )آداب عمره قران، ص  .۲ ) 

ظهار صالبت و قوت بود به کفار تا از مسلمانان قطع از آداب طواف است در سه شوط و مقصود اولیه از این نوع حرکت ا .۱

طمع کنند. هنگامی که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بعد از صلح حدیبیه به مکه وارد شدند مردم را امر فرمودند که 

آنها راه ندارد. محکم و با صالبت باشند و آن گاه با حالت رمل طواف کردند تا به مشرکان نشان دهند که خستگی و تعب در 

۱۴۳الی  ۱۴9)نگرشی اجتماعی به کعبه و حج، ص  ) 

 رمی

( در منی را در مراسم حج )تمتع، افراد و قران( رمی « جمرات ثالث»رَ مْ( اصطالحاً پرتاب )هفت( سنگریزه به هر یک از 

ت تا غروب آفتاب در ایام منی از طلوع آفتاب اس« جمار ثالثه»گویند. رمی از واجبات )غیر رکنی( حج می باشد و زمان رمی 

 :به توالی در

دهم ذی حجه رمی جمره اخری )که چهارمین واجب حج است و با آمدن از مشعرالحرام به منی و در لباس احرام انجام  .۲

 .(می پذیرد

( و آخرین واجب است و در ۲یازدهم ذی حجه رمی جمرات ثالث )به ترتیب اولی و وسطی و اخری که سیزدهمین ) .۱

 .(لباس معمولی انجام می گیرد
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( و آخرین واجب است و در ۱دوازدهم ذی حجه رمی جمرات ثالث )به ترتیب اولی و وسطی و اخری که سیزدهمین ) .۸

۸لباس معمولی انجام می پذیرد(. ) ) 

 .در حج افراد دوازدهمین عمل ۲

 .در حج افراد دوازدهمین عمل ۱

ذی  ۲۸ی حجه از منی بیرون نرفته باشد باید شب را در منی مانده و در روز ذ ۲۱و اگر کسی تا قبل از طلوع آفتاب  ۸

 .حجه جمرات سه گانه را به ترتیب رمی نماید

 واجبات رمی

 نیت کردن

 پرتاب کردن

 هفت بار پرتاب کردن

 تک تک پرتاب کردن

 پرتاب کردن )سنگ ها( نه گذاردن

 مستقیماً سنگ را به جمره پرتاب نمودن

 مستحبات رمی

یاده رمی کردنپ  

 با طهارت رمی کردن

 با هر رمی تکبیر گفتن
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خواندن« اهلل اکبر اللهم ادحر...»با هر رمی دعای   

خواندن« اللهم هذه حصیاتی فاحصهن وارفعهن فی عملی»هنگام آمادگی برای رمی دعای   

 هنگام رمی، سنگریزه را به دست چپ گرفتن و با دست راست انداختن

ابهام )بزرگ( گذاردن و با ناخن انگشت شهادت انداختن )خذفسنگریزه را برانگشت  ) 

 پشت به قبله )و از رو به رو( جمره عقبه )اخری( را رمی کردن ولی جمره های اولی و وسطی را رو به قبله رمی کردن

طی را رمی نمودنمتری( جمره اخری )عقبه( و بدون فاصله )و در کنار ایستادن( جمره های اولی و وس ۴/7یا  ۴/۴با فاصله )  

 واجبات سنگ رمی

 ریگ بودن

 بکر بودن

 مباح بودن

 (از حرم بودن )ولی نه از ریگ های مسجدالحرام و مسجد خیف

 مستحبات سنگ رمی

 سیاه بودن

 شکسته نبودن

 از مشعر بودن

 به اندازه سرانگشت بودن

 سست و نیز خیلی سخت نبودن
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 نقطه نقطه و رنگ های مختلف داشتن

زمین جمع آوری گردیدن دانه دانه از  

 در صورت کثیف بودن شست و شویش دادن

 نیابت رمی

 .فرموده اند در صورت وجود مشقت و حرج در رمی می توان برای انجام آن نایب گرفت

 پاداش رمی

 طبق روایت منقول از امام صادق )علیه السالم( هر کس رمی جمره کند، خداوند به پاداش هر سنگی گناهی از وی پاک می

کند. چون مؤمن سنگ اندازد فرشته ای آن را می گیرد و اگر غیر مؤمن اندازد شیطان به او ناسزا گوید و می گوید تو سنگ 

 .نزدی

 همراه رمی

جمرات سمبل شیطان شمرده شده اند و رمی به آنها در مناسک حج به منزله طرد و نفی شیطان تلقی می شود و ابراز نوعی 

و به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( هنگام رمی بر این قصد باید بود که شیطان زده و نفرت و انزجار از اوست 

 .رانده می شود

۲سابقه رمی ) ) 

 .محل جمرات، در جاهلیت محل نصب سه بت بوده است .۲

با او  محل جمرات، محل سنگسار شدن سه تن از اهالی مکه است که در حمله ابرهه به مکه برای منافع شخصی .۱

 .همدست شده به جاسوسی مبادرت کردند
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 .حضرت آدم )علیه السالم( در محل جمرات شیطان را که بر او آشکار شده بود با هفت سنگریزه براند .۸

حضرت ابراهیم )علیه السالم( بعد از ساختن خانه خدا شیطان را که در محل جمرات بر او آشکار شده بود با هفت  .۵

 سنگریزه

ها طبق نقل .۲  

 .(از خود براند )هم در روز قربانی و هم در دو روز بعد

حضرت ابراهیم )علیه السالم( به هنگام قربانی کردن حضرت اسماعیل )علیه السالم( شیطان را که در صدد برآمد تا او  .۴

 .را از این کار باز دارد در محل جمرات رمی نمود

لیهم السالم( شیطان را که در مواضع جمرات در قیافه ناصحی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر )ع .9

درصدد برآمد با وسوسه آنها را از قربانی نمودن )حضرت اسماعیل( باز دارد به ترتیب )در یکی از مواضع( با هفت سنگریزه 

 .براندند

 رمی جمار

 جِ( اصطالح تفصیلی )ک( رمی)

 رمی جمار ثالث .۲

 رمی جمار ثالثه .۱

ر ثلثرمی جما .۸  

 رمی جمار حج .۵
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 رمی جمرات

 جَ مَ( اصطالح تفصیلی )ک( رمی)

 رمی جمرات ثالث .۲

 رمی جمرات ثالثه .۱

 رمی جمرات ثلث .۸

 رمی جمرات حج .۵

 رمی جمره اخری

(  جَ مَ رَ ءِ اُ را( در مراسم حج، پرتاب هفت سنگریزه است به سومین جمره در منی )یعنی جمره عقبه( در هر یک از روزهای

دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه. در روز دهم )روز عید( فقط همین یک جمره رمی می شود و چهارمین عمل حج است 

 .(و در دو روز بعد آخرین رمی جمره هاست که بعد از رمی جمره وسطی صورت می پذیرد )و آخرین عمل حج هستند

 رمی جمره اولی

( به اولین جمره در منی )جمرة الصغری( در هر یک از روزهای یازدهم و  اُ ال( در مراسم حج، پرتاب هفت سنگریزه است

 .(دوازدهم ذی حجه و اولین رمی جمره ها نیز در این دو روز هست )که آخرین عمل حج می باشند

 رمی جمره وسطی
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( وازدهم ذی وُ طا( در مراسم حج، پرتاب هفت سنگریزه است به دومین جمره در منی در هر یک از روزهای یازدهم و د

 (حجه و دومین رمی جمره هاست که بعد از رمی جمره اولی صورت می گیرد )و آخرین عمل حج می باشند

 رمی سه جمره

 رمی جمار )جمرات( ثالث )ل( همان )ک( رمی

 رنک

( مصری در  رِ( در پرده کعبه پره هایی هستند که در زمینه اش عبارات یا حنان، یا منان و یا سبحان نوشته شده و در جامه

ص  ۸۳فاصله میان قطعه های کمربند قرار داده می شد اما در جامه سعودی از آن استفاده نمی شود. )میقات حج ش 

۲۰۰). 

 رنوک

دو طغرای سرخ با دایره های سفید »ابن جبیر در سفرنامه خود از ظهور نوشته های نوین بر جامه کعبه یاد کرده که آن 

ن دایره های یاد شده وجود داشته که شامل آیاتی از قرآن کریم و نام خلیفه بوده است. است و نوشته هایی در مت« کوچک

به نظر می رسد که این نوشته ها همان آذین های زربفت بوده که بعد از این به نام قطعه های طالیی نوشته شده یا به 

۲۲۱ص  ۱3رنوک و یا کردشیات معروف گردیده. )میقات حج ش  ). 

 الرواء
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( ۲۱۲، ص ۱۳اسامی زمزم است به معنی آب گوارا و همواره جاری و جوشان )میقات حج، ش  رَ( از ) 

 روپوش کعبه

 نام دیگری برای )ک( پرده کعبه

 روحاء

 نام قسمتی در بخش میانی )ک( بقیع

 روزه دم متعه

 .دَ مُ مُ عِ( روزه بدل هدی در حج است)

« اجبات است( بدل آن باید ده روز روزه گرفت. سه روز در حج و مکه در صورت فقدان قربانی در حج تمتع در منی )که از و

۲79)ترجمه و شرح تبصره عالمه، ص « و هفت روز بعد از مراجعت ) 

 روضه

 رَ ضِ( اختصار )ک( روضة النبی)

 روضه بهشتی

 رَ ضِ ءِ بِ هِ( )ک( روضة النبی)
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 روضه رسول

 رَ( اختصار )ک( روضة النبی)

 روضه شریفه

( ار )ک( روضة النبیشَ فِ( اختص  

 روضه مسجدالنبی

 مَ جِ دُ نَّ( اختصار )ک( روضة النبی َ)

 روضه مطهره

 مُ طَ هَّ رِ( اختصار )ک( روضة النبی)

 روضه نبوی

 نَ بَ( اختصار )ک( روضة النبی)

 روضة النبی

( متر از غرب به شرق  ۱۱رَ ضَ تُ نَّ( مکانی است در ناحیه جنوبی مسجدالنبی به شکل مربع مستطیل به درازای حدود 

متر از جنوب به شمال )از آغاز حد اولیه قبله مسجد تا منتهی الیه دیوار شمالی  ۲۴)بین حجره طاهره و منبر( و عرض حدود 
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)و نیز روضه نبوی، روضه شریفه، روضه مطهره، « روضه»متر مربع. شهرت این مکان به  ۸۸۰حجره( مجموعاً به مساحت 

( و ۲ما بین بیتی )»( بر اساس حدیثی از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم(است که فرمودند: روضه رسول، روضة النبی

گفته اند مقصود این است که این قسمت در آخرت به « روض الجنة»و در معنی و تفسیر « منبری روضة من ریاض الجنة

ننده در آن همانند کسی استبهشت منتقل می شود )و همانند سایر زمین ها از بین نمی رود( و عبادت ک  

 .که داخل باغی از باغ های بهشت شده است

مقامات روضه در محدوده روضة النبی، منبر و محراب و خانه و مرقد رسول اهلل و خانه حضرت زهرا و مزار احتمالی آن بانو 

 .قرار دارد

است. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله فضیلت روضه روضة النبی برترین مکان این مسجد و از بهترین اماکن روی زمین 

وسلم( همه روزه در این جا برای اقامه نماز و جلوس بر منبر شریف رفت و آمد می فرمود و روایات زیادی از آن جناب در 

فضیلت این نقطه نقل شده و نماز خواندن و دعا نمودن و قرآن تالوت کردن در روضة النبی افضل از دیگر مکان ها شمرده 

؛ راهنمای حرمین۱۲7ست. )تاریخ و آثار اسالمی، ص شده ا  

73، ص ۴شریفین، ج  ) 

 روماه

 یا )ک( کوه عینین

 رومه
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 یا )ک( چاه رومه

 ریاض

کیلومتری جده. این شهر پایتخت  3۴۰شهری است در ناحیه نجد در شمال شرقی مکه و مشرق مدینه و در فاصله حدود 

 .کشور عربستان سعودی است

 ریال

قروش ۱۰ور عربستان سعودی است معادل واحد پول کش . 

 ریطه

رَ طِ( پارچه ای لطیف و نرم )پارچه ای قرمز راه راه یمنی( که اسعد ابوکرب پادشاه حمیر دو قرن قبل از هجرت کعبه را با )

۳9، ص ۱۴؛ میقات حج، ش 3۰آن پوشاند. )حرمین شریفین، ص  ) 

قبری»و به روایتی دیگر  .۲ ». 

 ز

 زائر
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( جاور و مقیم. کسی است که به زیارت )و دیدار( مکان مقدسی می رود. مثالً به زیارت بیت اهلل، به زیارت قبر ءِ( مقابل م

نبی اهلل و به زیارت قبور ائمه هدی و غالب مسلمانان به زیارت مزار پیامبر و ائمه )صلوات اهلل علیهم اجمعین( می روند و با 

گر چه وهابیه که بر عربستان سعودی حاکمند غالباً زیارت قبور و اقامه نماز در بقاع  خواندن زیارتنامه ادای احترام می نمایند.

را ناروا می شمرند اما غالب اهل سنت زیارت قبور را جایز و سبب حصول تنبه و کسب ثواب می دانند. شیعه مخصوصاً در 

 .فضیلت و ثواب زیارت قبور معصومین و امامزاده ها اخبار بسیار نقل می کند

 زائران بیت اهلل

 .مسلمانانی که بنابر وجوب دینی یا از روی استحباب به زیارت خانه خدا می روند

 زائران مدینه بعد

 .و ائمه اطهار( مشرف می شوند)حاجیانی که بعد از انجام مناسک حج، به مدینه جهت زیارت مزار رسول خدا 

 زائران مدینه قبل

به مدینه جهت زیارت مزار رسول خدا )و ائمه اطهار( مشرف می شوند مسلمانانی که قبل از انجام مناسک حج، . 

 .زاد توشه راه

از شرایط وجوب حج داشتن زاد است مطابق شأن مکلف، از خوردنی و آشامیدنی و سایر مایحتاج انسان در سفر یا پول نقد 

7۲به اندازه ای که بتوان توشه رفت و برگشت را فراهم نمود. )مناسک حج، مسئله  ) 
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 زاد و راحله

 از شرایط وجوب حج داشتن زاد )توشه راه( و راحله )وسیله سواری( است مطابق شأن

 زقاق الحجر

 زُ قُ لْ حِ( کوچه ای )تخریب شده( در مکه در محل )ک( مولد فاطمه)

 زقاق الطوال

 طُّ( کوچه ای )تخریب شده( در مدینه در محل )ک( دار النابغه)

 زقاق العطارین

( ( کوچه ای )تخریب شده( در مکه در محل )ک( مولد فاطمهلْ عَ طّ  

 زقاق المولد

 (لْ مُ لِ( کوچه ای )تخریب شده( در مکه در محل )مولد نبی)

 زمازم

 (â) .زَ زَ( از نام های زمزم است)
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 زمزم

( متری ۲۳( نام چاه )یا چشمه( مقدسی است داخل مسجدالحرام واقع در ۱( )زُ مَّ زِ( )۲زَ زَ( )زُ مَ زَ( )  

جنوب شرقی کعبه مقابل زاویه ای که حجراالسود در آن قرار دارد. طبق روایات این چشمه را حضرت جبرئیل آن گاه پدید 

 آورد که تشنگی بر حضرت اسماعیل و حضرت

۲۱۵، ص ۱۳ضبط )میقات حج، ش  .۲ ). 

۲۱۵، ص ۱۳ضبط )میقات حج، ش  .۱ ). 

ن کنعان به صحرای خشک و بی آب عربستان کوچانده شدند( غلبه کرد. هاجر )که توسط حضرت ابراهیم از سرزمین فلسطی

و برخی روایات جوشش آب زمزم را به سودن پاشنه پای حضرت اسماعیل )تشنه و بی قرار( به زمین نسبت داده اند. 

انه کعبه را پیدایش چاه زمزم در مکه سبب شد تا قبایلی در آن سکنی گزینند و بعدها قبیله جُرهُم که حرمت حرم و خ

رعایت ننمودند چون دانستند والیت و ریاست کعبه از دستشان خارج می شود، چاه زمزم را پر کردند تا این که چند سال 

قبل از والدت حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( این چاه به دست مبارک حضرت عبدالمطلب حفر گردید )و 

طور مجزا ساخته شد که برای آشامیدن و وضو از آن استفاده می شد، حوضی در سمت بعداً حوض هایی در پیرامون زمزم به 

رکن حجراالسود برای آشامیدن و حوضی در مقابل صفا برای وضو ساختن(. چاه زمزم در طی زمان کم آب شد به طوری 

و  ۱۱۸و در سال های که گاهی اوقات می خشکید، از جمله در عهد مهدی و هارون و امین عباسی حفاری به عمل آمد 

آب آن قطع گردید که پس  ۸۱۱هجری نیز بر عمق آن افزودند. در سال  ۸۱۱هجری نیز بر عمق آن افزودند. در سال  ۱۱۵

 ۲۸۳۸هجری چاه زمزم تعمیر و توسعه یافت و در سال  ۳۱۱از الیروبی قدرت آبدهی آن چندین برابر گردید. در سال 
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قه روی زمزم را تخریب کردند و به صورت زیرزمینی در آوردند. در این تغییرات چاه هجری قمری آل سعود ساختمان دو طب

متری از کف مسجدالحرام واقع شد و دهانه یک متری آن وسعتی دو و نیم متری یافت و عمق کم  ۴زمزم به فاصله حدود 

ای عریض جداگانه )جهت مردان و زنان( ( متر رسید. حالیه برای رفتن بر سر چاه زمزم دو ردیف پله ه۵۰)یا  ۸۰چاه نیز به 

تعبیه شده که به زیر صحن مسجد منتهی می شود که محوطه ای نسبتاً وسیع است و در انتهای سمت چپ محوطه مردانه 

چاه زمزم قرار دارد که درون اتاقکی شیشه ای با نرده های آهنی محصور شده و روی چاه موتور پمپ برقی نصب گردیده 

ه درون مخازن زیرزمینی شبستان هدایت می کند و از آن جا توسط لوله های شیرداری که در اطراف کشیده که آب چاه را ب

 .شده در درون محوطه و دیگر نقاط حرم در اختیار زائران است. زمزم معجزه بی پایان الهی است

 فضیلت زمزم

 (بهترین آبی که از زمین می جوشد آب زمزم است. )منقول از رسول اهلل

اوند زمزم را حایلی میان بهشت و دوزخ قرار داده است. )منقول از حضرت امیرخد ) 

 (زمزم نهری بهشتی است که جرعه ای از آن در زمین جوشیده است. )روایت

(متفاوت ذکر کرده اند. به خاطر۲تسمیه زمزم جهت نام را با توجه به معانی مختلف زمزم ) : 

 زیادتی آب آن

 گوارایی آب آن

شش آب آنحرکت و جو  

 زمزمه حضرت جبرئیل بر سر آن

 زمزمه فارسیان در حج بر سر آن
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 زمزمه و نیایش عده ای بر سر آن

 زمزمه شاپور شاه ایران بر سر آن

 زمزمه مالیم آب در حال جوشش آن

 (جلوگیری کردن حضرت هاجر از پراکندگی آن )با ریختن خاک در اطراف چشمه

آن گاه که آب جوشید و زیادتی کرد آن حضرت از بیم آن که پیش از پرکردن  خطاب حضرت هاجر به آن جهت ایستادن.

ظرف خود، آب پراکنده شود )و در زمین فرو رود( و یا این که زیادتی آب برای فرزندش خطر به بار آورد در مقام خطاب به 

)به معنی بس است یا از حرکت بایست( را به کار برد« زم« »زم»آب دو واژه مشابه  . 

تحباب زمزم طبق روایت مستحب است استفاده از زمزماس : 

کثرت، حرکت، محل زمزمه اهل دعا، خواندن مجوس در هنگام نیایش و غذا خوردن، کنترل آب از پراکندگی، ایست  .۲

 .کردن، آب گوارای شیرین اندکی شور طعم

 برای خوردن

 برای بدن شستن

 برای شفا نوشیدن

 برای هدیه بردن

و مروه( نوشیدنبرای سعی )صفا   

 برای پس از طواف و نماز، نوشیدن و سر و صورت شستن

همراه زمزم به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( بر سر آب زمزم نیت آن باید داشت که از این پس نظر به انجام 
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 .اطاعت باشد و چشم بر گناهان بسته

له انداسامی زمزم برای زمزم اسامی متعددی نقل شده که از جم : 

ابرار، برکه، بره، بشری، تکتم، حفیره عباسی، حفیره عبدالمطلب، حرمیه، الراء، رکضه جبرئیل، الروا، زمازم، زمم، سالمه، سقیا، 

سقیاء اسماعیل، سقیاء اهلل اسماعیل، سیده، شافیه، شباعه، شباعه العیال، شراب االبرار، شفاء، شفاء سقم، صافیه، طاهره، 

ار، طعام طعم، طیبه، عافیه، عصمه، عونه، قریة النمل، کافیه، ال تدم، ال شرق، مبارکه، مرویه، مضمونه، طعام، طعام االبر

مضنونه، مغذیه، مکتومه، مکنونه، مؤنسه، میمونه، نافعه، نقرة الغراب، هزمه اسماعیل، هزمه جبرئیل، هزمه ملک. )حرمین 

؛ توضیح ۴۴؛ االعالق النفیسه، ص ۱۰۵و  ۱۰۸، ص ۲ن، ج ؛ راهنمای حرمین شریفی۲۲۸و  ۴۴و  ۱۸و  ۱۰شریفین، ص 

؛ ثواب 3۰؛ احکام حج و اسرار آن، ص 3۵؛ حجة التفاسیر، ص 9۲و  9۰؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۲مناسک حج، ص 

؛ دایرة المعارف فارسی؛ لغت نامه؛ و۱۳و  ۲۰و  ۴و  ۵؛ میقات حج، ش 97؛ طبقات، ص ۸۴اعمال حج، ص  ...) 

 زمزمیین

( زَ مَ( گروهی که به سقایت حجاج می پرداختند. گروه زمزمیه که در نزدیکی حرم وسایل کار خود را از قبیل کوزه و  زَ

مخازنی )که آب را خنک نگه می داشت( به حجاج اجاره می دادند و عالوه بر این به انجام برخی خدمات برای حجاج )در 

۲۸۲و  ۲۸۰، ص ۲7: میقات حج، ش مقابل دریافت پول( می پرداختند. )نگاه کنید به ) 

 زمم

( ۲۱۲، ص ۱۳؛ ش 3، ص ۲۰زَ مَّ( از نام های زمزم است )میقات حج، ش  ) 
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 زیارت

گویند« الزیاره»رفتن به اماکن مقدسه مدینه و به جا آوردن آداب آن را  . 

 زیارت حج

 .مقصود به جای آوردن اعمال حج است

 زیارت دوره

۴۸یدنی اطراف مدینه است. )حج آن طور که من رفتم، ص مقصود رفتن به اماکن زیارتی و د ) 

 زیارت عمره

 .مقصود به جای آوردن اعمال عمره است

 زینت کعبه

۱۲، ص 7طواف است. )میقات حج، ش  ) 

 زیورهای کعبه

 ک( حلی الکعبه)
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 س

 سابقه الحاج

(  (بِ قُ لْ

دانشوران کسی را گویند که بر حاجیان در رسیدن به مکه پیشی گیرد. )راهنمای .۲ ) 

 (آن که پیشاپیش کاروان حجاج به شهر آید و خبر فرا رسیدن آنان باز دهد. )فرهنگ فارسی؛ لغت نامه .۱

 سادات نخاوله

 ک( نخاوله)

 ساق

۸9از اسامی مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 ساالر حاج

 امیر حاج )ک( امارت حج

 سالمه

( ۱۸؛ حرمین شریفین، ص ۴۴یسه، ص لِ مِ( از اسامی زمزم است )االعالق النف ) 
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 سبوحه

( ؛ ۲۵9، ص ۵سَ بُّ حِ( )سَ حِ( از اسامی مکه است و اسم دره ای است در قرب جبل الرحمه )لغت نامه؛ میقات حج، ش 

۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۱۳، ص ۱۲ش  ) 

 ستار کعبه

 س( همان )ک( پرده کعبه)

 ستون ابولبابه

( تون توبهسُ نِ اَ لُ بِ( همان )ک( س  

 ستون امامیه

اِ یِّ( از ستون های مسجدالنبی است. بعضی از رسائل ستون پیش جانب غربی حجره طاهره را گویند که محاذی سر )

۲۰3و  ۲۰۳، ص ۴مقدس رسول اهلل است. )راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 ستون توبه

( ستون عایشه و ستون حرس )و دومین ستون از از ستون های مسجدالنبی است واقع میان « ستون ابولبابه»تَ بِ( یا 

حجره و چهارمین ستون از منبر می باشد( و دعا کردن و نماز خواندن در کنار آن معروف و مستحب است و رسول خدا 
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بر آن « اسطوانة التوبه»و اکنون نام « در این جا اعتکاف می فرموده اند»نوافل خود را در این جا به جای می آورد و بعضاً 

از آن جهت است که ابولبابه )رفاعة بن عبدالمنذر( از صحابه خود را به آن « توبه»و « ابولبابه»ست. شهرت این ستون به ا

بست و از عمل خویش توبه نمود. عمل او به نقلی تخلف از غزوه تبوک بود و به نقلی دیگر نوعی اطالع رسانی به دشمن 

نی قریظه که به علت خیانت در محاصره مسلمین قرار گرفته بودند روانه مذاکره بود، به این ترتیب که او به تقاضای یهود ب

شد و در جواب پرسش آنها که در صورت تسلیم چه اتفاق خواهد افتاد با اشاره به گلوی خود به کشته شدن آنها اشاره کرد. 

ان پشیمان شد که به قصد توبه ابولبابه در بازگشت از این اطالع رسانی به دشمن که برخالف وظیفه اش بود آن چن

مستقیماً به طرف مسجد رفت و خود را به ستونی بست و سوگند خورد تا آب و غذا نخورد مگر این که خداوند توبه اش را 

( شبانه روز تنها به جهت ادای فرایض از ستون )و به وسیله همسر یا دخترش( باز ۲۴یا  7یا  9)یا  ۸بپذیرد. ابولبابه مدت 

به حالت بیهوشی در آمد می شد تا . 

؛ منهج ۲37، ص ۲۰و خداوند توبه اش را پذیرفت و پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( او را بگشاد. )مجمع البیان، ج 

۱۰۵؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۱3۲؛ النهایه، ص ۸۲۲و  ۲۳۲، ص ۵الصادقین، ج  ) 

 ستون تهجد

( و آخرین ستونی است که در دوران حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله تَ هَ جُّ( از ستون های مسجدالنبی است 

وسلم( وجود داشت و این جا محل تهجد و شب زنده داری آن جناب بوده است. مکان این ستون در کنار محل اصلی باب 

۱۰۳ثار اسالمی، ص جبرئیل قبل از توسعه مسجدالنبی قرار داشته که اکنون در داخل ضریح قرار گرفته است. )تاریخ و آ ) 
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 ستون جزعه

 جَ زَ عِ( همان )ک( ستون حنانه)

 ستون حرس

 حَ رَ( )حَ( همان )ک( ستون محرس)

 ستون حنانه

حَ نّ نِ( از ستون های مسجدالنبی است واقع در سمت مغرب محراب نبوی و نزدیک ترین ستون ها به محراب نماز )

ین ستون به نام هایی موسوم استرسول اکرم است و چسبیده به دیوار قبلی مسجد. ا : 

 علم رسول اهلل .۲

 .جزعه. نامی است که بعدها به آن داده شد .۱

مخلقه. به جهت آن که عطر و خلوق بر آن می سوزانیدند و یا اصحاب قبل از مالقات با حضرت در این مکان خود را  .۸

 .خوشبو و عطرآگین می نمودند

دیده شده است. حنانه به معنی نالنده است و گویند « استوانه حنانه»االی این ستون نام حنانه.تا اوایل قرن چهاردهم بر ب .۵

در این محل درخت خرمایی بود که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هنگام خطبه بر آن تکیه می فرمود )و چون منبر 

)به معنی بانگ شتر ماده ای که از بچه خود جدا  ساخته شد، این درخت از فراق حضرت حنین )ناله( سرداد و لذا آن را حنانه

می شود( گفتند و حضرت این درخت را در بر گرفت تا آرام شد. طبق نقل ها، این درخت بعداً دفن گردید یا به فرموده 
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 حضرت درخت را کندند )و در زیر منبر( مدفون نمودند و یا بنی امیه هنگام نوسازی مسجد این درخت را بریدند. )حیوة

؛ و۱۲۸و  ۱۲۱و  ۱۰۸؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۱۰۲، ص ۱القلوب، ج  ...) 

 ستون سریر

سَ( از ستون های مسجدالنبی است و اولین ستون از سمت قبله و متصل به ضریح و دیواره غربی حجره پیامبر اکرم )

 :)صلی اهلل علیه وآله وسلم( است و تسمیه سریر از آن جهت است که

آن قرار داشت و با تکیه بر آن به پاسخگویی مسائل مسلمین و برآورده ساختن نیازمندی های ایشان  تخت حضرت در کنار

 .می پرداختند

در این جا که مکان اعتکاف حضرت بود، برگ بزرگ خرمایی می گسترانیدند و آن جناب بر آن دراز می کشیدند. )مدینه 

۱۰9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۰۳، ص ۲شناسی، ج  ) 

ون عایشهست  

 همان )ک( ستون مهاجرین

 ستون علی

 همان )ک( ستون محرس

 ستون قرعه
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 قُ عِ( همان )ک( ستون مهاجرین)

 ستون محرس

مُ حَ رِّ( )مَ رَ( از ستون های مسجدالنبی است و دومین ستون مدوری است که متصل به ضریح از دیوار غربی است )و  (

ن ستون به نام هایی موسوم استمیان ستون های سریر و وفود قرار دارد(. ای : 

 (â) ستون علی بن ابی طالب .۲

 .مصلی علی. به نقلی چون محل نماز حضرت علی )علیه السالم(بوده است .۱

بر آن دیده می شود. ظاهراً هنگامی که گروه های ناآشنا به مالقات پیامبر « استوانة الحرس»حرس. و امروزه نیز نام  .۸

لم( می آمدند حضرت علی )علیه السالم( در کنار آن از آن جناب حراست می کردند. )مدینه شناسی، )صلی اهلل علیه وآله وس

۲۴9؛ قبل از حج بخوانید، ص ۲۱۱؛ حج و انقالب اسالمی، ص ۱۰7؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۰7، ص ۲ج  ) 

 ستون مخلقه

 .مُ خَ لَّ قِ( از ستون های مسجدالنبی)

 ک( ستون حنانه) .۲

۱. ( تون مهاجرینک( س  

 ستون مربعة القبر
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 مُ رَ بَّ عَ تُ لْ قَ( همان )ک( ستون مقام جبرئیل)

هم نامیده می شود و به موازات ستون های « مربعة القبر»ستون مقام جبرئیل از ستون های مسجدالنبی است که ستون 

شریف قرار دارد و قابل دیدن  در داخل ضریح و منتهی الیه حجره« مربع قبر»محرس و وفود است. لیکن اکنون ستون 

نیست. در کنار این ستون درِ خانه حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( قرار داشت و هنگامی که دسترسی بدین محل ممکن 

بود به عنوان یکی از نقاط بسیار متبرک، محل عبادت به شمار می آمد ولی قرن ها است که قابل دسترسی نمی باشد. 

7۳؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۱۰۳ی، ص )تاریخ و آثار اسالم ) 

 ستون مهاجرین

مُ جِ( از ستون های مسجدالنبی است که در وسط ستون های اصلی دیگر مسجد و در کنار ستون توبه قرار دارد. )سومین )

ن به جهاتی به نام ستون است از منبر و از قبر( نماز گزاردن در کنار این ستون مورد سفارش بسیار قرار گرفته است. این ستو

 :هایی موسوم است

 .مخلقه. به جهت آن که بر آن خلوق می آویختند .۲

هم نام « مجلس المهاجرین»مهاجرین. چون مهاجرین گرداگرد آن نشسته و نماز می گزاردند و لذا محل این ستون  .۱

 .گرفت

« اسطوانة العایشه»ون نیز بر باالی آن نام عایشه. به جهت آن که عایشه احادیثی در فضل این ستون روایت کرد و اکن .۸

 .دیده می شود

قرعه. به جهت روایت منقول از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( که فرمودند در مسجد من مکانی است قبل از  .۵
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ن( قرعه می زدند. این ستون که اگر مردم می دانستند در کنار آن نماز نمی گزاردند مگر آن که بین خود )برای نماز خواند

۱۰۸؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص 77؛ تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص ۲۰۳، ص ۲)مدینه شناسی، ج  ) 

 ستون وفود

وُ( از ستون های مسجد النبی است. سومین ستون گرد و مدور از سمت قبله می باشد )که بعد از ستون های سریر و )

است. این جا محل جلوس پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم(برای  محرس( به ضریح حضرت )در ضلع غربی( متصل

دیدار با وفود و دسته ها و قبایل عرب بود که در این مکان اسالم می آوردند و یا با ایشان مالقات می کردند. )و به این 

ن ستون آخرین ستون علت نام وفود به خود گرفته است( قبل از مسقف شدن قسمت صحن مسجد در زمان آن جناب، ای

شبستان از سمت شمال بوده است. رجال و بزرگان صحابه به ویژه بنی هاشم در کنار آن می نشسته اند و به این علت به 

۳۰؛ تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص ۱۰7نیز گفته می شد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص « مجلس قالده»محل آن  ) 

 سدانت

( و آن کلید داری و پرده داری بیت اهلل می باشد و بعد از بنای بیت به دست حضرت ابراهیم  سِ نَ( از )ک( مناصب کعبه

)علیه السالم( سدانت کعبه با حضرت اسماعیل )علیه السالم(و سپس با اوالد آن حضرت بود. طبق نقل بنی جُرهُم آن را 

ن متولی کعبه بودند تا آن که مبتال به فساد شدند غصب نمودند و بنی خُزاعِه نیز آن را از بنی جرهم گرفتند و مدت پنج قر

رسید. و قبل از فتح مکه سدانت کعبه را آل « شیبه»و قُصَی بن کِالب آنان را راند و به پسر خود عَبْدُ الدار سپرد و آن گاه به 

لید کعبه را به آنان سپرد و از شَبْیَه )بنی شیبه( به عهده داشت و بعد از فتح مکه نیز رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( ک
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، ۲۴است. )میقات حج، ش « کبیر السدنه»است و بزرگ ترین فرد خانواده « شبیه»آن زمان تاکنون کلید در دست خاندان 

؛ و۲7۴، ص ۲9؛ ش ۲۰۲و  ۳9و  ۳۱ص  ...) 

 سدنة البیت

 (سَ دَ نَ تُ لْ بَ( پرده داران خانه کعبه. )ل)

 سدنه کعبه

( ان کعبه )لغت نامه، ذیل سدنه( )لسَ دَ نِ ءِ( خادم ) 

 سدوا الخلل

 سَ دُّ لْ خِ لَ لَ( اتموالصف االول فاالول)

 سر تراشیدن

 همان )ک( حلق

 سعدیه

۱7معروفیت میقات یلملم )ارمغان حج، ص  ) 

 سعودی
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 شهر دودمان حاکم بر )ک( عربستان سعودی

 سعی

 اصطالح خالصه شده )ک( سعی صفا و مروه

 سعی بین صفا و مروه

 اصطالح تفصیلی )ک( سعی صفا و مروه

 سعی صفا و مروه

( ۲۴۳ 3۳سَ عْ یِ صَ وَ مَ وِ( ان الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج البیت او اعتمر )بقره  ) 

سعی طی فاصله )رفت و برگشت( میان دو کوه صفا و مروه است در مکه جنب مسجدالحرام در مراسم حج و عمره با رعایت 

ز واجبات رکنی است. عبادت سعی در حج و عمره بعد از نماز طواف زیارت باید صورت گیرد و زمان انجام شرایط خاص و ا

 :آن در حج و عمره متفاوت است

عمره. سعی چهارمین عمل عمره )ها( است که در لباس احرام صورت می گیرد. در عمره تمتع از اول شوال تا قبل از  .۲

فرده در طول سال )جز ایام اختصاصی حجظهر روز نهم ذی حجه و در عمره م ). 

( عمل حج )تمتع وقران( است که در لباس غیر احرام )لباس معمولی( صورت می گیرد و زمان آن ۲حج. سعی نهمین ) .۱

 .از روز دهم تا روز دوازدهم )و یا تا آخر( ذی حجه است
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 واجبات سعی

 نیت کردن

 از صفا شروع کردن

 به مروه آن را ختم نمودن

( رفت و برگشت کردن۱ت بار )هف . 

 از راه متعارف رفت و برگشت نمودن

 (به طور مستقیم و از جلو رفت و برگشت نمودن )نه به حالت عقبی و یا پهلو رفتن

 مستحاب سعی

 به حال گریه بودن

 با لباس طاهر بودن

 با غسل و وضو بودن

 پیاده رفت و برگشت کردن

 ابتدا از باب صفا به کوه صفا رفتن

سکینه و اعتدال رفت و برگشت نمودن با  

 در قسمتی از مسیر حرکت )مردان( هروله کردن

 رفت و برگشت را بدون ضرورت قطع ننمودن

 در ابتدای رفتن به صفا حجراالسود را بوسیدن و مس کردن
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 رفت و برگشت را بالفاصله بعد از نماز طواف به جای آوردن

ا( را طوالنی کردنماندن بر کوه های صفا و مروه )باالخص صف  

 روی کوه ها و طول رفت و برگشت اذکار و ادعیه )وارده را( خواندن

 بیش از رفت و برگشت از آب زمزم خوردن و به سر و پشت و شکم پاشیدن

در آغاز سعی بر باالی کوه صفا رفتن و به جانب کعبه و رکن نظر کردن و ایمان خود و بستگان را به خداوند سپردن و 

خدای تعالی را به خاطر آوردن و ذکر اذکار )وارده( نمودن نعمت های . 

 هروله

نوعی راه رفتن و حرکت است از دویدن پایین تر و از راه رفتن معمولی باالتر )کوتاه برداشتن قدم ها( همراه با تکان دادن 

ج متر است که از طرف شانه ها. و اما فاصله ای که در مسعی مستحب است به صورت هروله طی شود حدود هفتاد و پن

مسجد حد این مسافت از یک طرف برابر است با باب بازان و از طرف دیگر برابر است با باب علی و در هر یک از دو مسیر 

رفت و برگشت دو ستون سبز رنگ )که با چراغ مهتابی سبز رنگ هم مشخص شده( نقطه شروع و ختم هروله را مشخص 

روله به اختالف گفته اندکرده اند. و از جهت سابقه عمل ه : 

 .در این قسمت شیطان بر حضرت ابراهیم )علیه السالم( ظاهر شد و آن جناب این قسمت را تندتر پیمود

در این قسمت حضرت هاجر )علیها السالم( در رفت و آمد برای جست و جوی آب، با اضطراب ناشی از تشنگی فرزند می 

 .گذشت

 علیه وآله وسلم( در عمرة القضاء است از باب آن که مشرکین خبر دادند که یاران ناشی از دستور حضرت رسول )صلی اهلل
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 پیامبر در

 .هشتمین عمل حج افراد .۲

 .هفت شوط .۱

 .سختی به سر برده و خسته اند و آن جناب برای خنثی نمودن این شایعه فرمان هروله و آشکار ساختن قدرت را صادر فرمود

 سابقه سعی

االسالم( در جست و جوی آب برای رفع تشنگی فرزندش حضرت اسماعیل )علیه السالم( فاصله صفا و حضرت هاجر )علیه

۲مروه را طی کرد. ) ) 

حضرت ابراهیم )علیه السالم( در این جا به تعقیب شیطان که تجسم یافت پرداخت و او را از ساحت قدس خداوند دور 

 .ساخت

 نیابت سعی

ر سعی، می توان برای انجام این عمل نایب گرفتفرموده اند در صورت مشقت و حرج د . 

 همراه سعی

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در سعی قصد آن باید داشت که از آن پس بین حالت خوف و رجا به سر برند، 

 .و بنابر روایات این جا محل بیدار کردن متکبران است

 سعی وادی محسر

از وادی )ک( محسر )مبسوط در ترمینولوژی حقوق یعنی هروله کردن در زمان عبور ) 
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 سعی هفت شوط

اصطالح دیگری است از )ک( سعی صفا و مروه. چون هر رفت و یا برگشتی را بین صفا و مروه شوط گویند. و لذا چهار 

 .شوط از صفا به مروه است و سه شوط از مروه به صفا

 سعیین

( عمره و یکی در حج سَ یِ( مقصود دو سعی صفا و مروه است یکی در . 

 سفارت

 سَ رَ( یکی از )ک( مناصب کعبه)

 سفرالی اهلل

( ۲۰۸، ص 3اِ لَ الّ( سفر مکه را گویند. )تفسیر نمونه، ج  ) 

 سقایت

( که در اختیار عباس بن المطلب بود« مناصب کعبه»سِ یَ( آب دادن زائران کعبه از )ک(  . (â) 

 سقایة الحاج

( ۲۳العباس )مسالک و ممالک، ص سِ یَ تُ لْ جّ( یا )ک( سقایة  ) 
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 سقایة العباس

ذراعی حجراالسود )در شرق کعبه و جنوب زمزم( و گویند جایی بوده که  ۳۰عَ بّ( اتاقی بود در مسجدالحرام در فاصله  َ)

 .عباس بن عبدالمطلب حاجیان را آب می داده است

گی قرار داشت و در چهار قسمت آن شبکه های آهنی این اتاق بزرگ یا خانه به شکل مربع بوده و در باالی آن گنبد بزر

قرار داده بودند و در جهت شمالی آن از خارج دو حوض وجود داشت که بین آن دو، در سقایة العباس قرار داشت. در وسط 

انه خانه )اتاق( حوض بزرگی بود که از آب زمزم پر شده بدین طریق که آب زمزم از مجرایی )به نام سماویه( از دیوار خ

گذشته و سپس از فواره حوض بزرگ وسط سقایة العباس خارج می گردید. ابن جبیر سیاح معروف عرب در قرن ششم که 

یاد می کند که به عباس منسوب است که برای آب دادن به حاجیان ساخته شده و « قبة الشراب»بیت اهلل را زیارت کرده از 

ه آن را برای آشامیدن حاجیان در کوزه هایی به نام دَوْرَق )که یک دسته آب زمزم در آن جا خنک می شود و این که شبانگا

یاد می کند در برابر زمزم که اندر آن خم ها نهاده باشند که « سقایة الحاج»دارد( بیرون می آورند. ناصر خسرو نیز از 

ثری از آن نیست. )حرمین شریفین، هجری تعمیر گردید ولی امروزه ا ۳۰7حاجیان از آن جا آب خورند. سقایة الحاج در سال 

3۴؛ سفرنامه ناصر خسرو، ص ۲۱۴سفرنامه ابن جبیر، ص  ۱۸ص  ) 

 سقیاء

 .سُ( آب دادن و خوردن)

 همان )ک( چاه سقیا .۲
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از اسامی زمزم است که از طرف خداوند در برابر تضرع هاجر به آن مادر و فرزندش اسماعیل عطا شد و لذا به آن سقیاء  .۱

؛ راهنمای ۲۱۰، ص ۱۳، ص ۱۳؛ ش 3۲و  3۰، ص ۲۰قیاء اهلل اسماعیل هم گفته اند. )میقات حج، ش اسماعیل و س

۱۰۸، ص ۲حرمین شریفین، ج  ) 

 سقیاء اسماعیل

۱همان )ک( سقیاء ) ) 

 سقیاء اهلل اسماعیل

۱همان )ک( سقیاء ) ) 

أیوس نشدو لذا گفته اند سعی تجسم حالت انسانی است که تالش کرد و از رحمت خداوند م .۲ . 

 سقیفه بنی ساعده

سَ فِ ءِ بَ عِ دِ( سایبانی از حصیر و شاخه های نخل متعلق به قبیله بنی ساعده از انصار که در باب شامی و درکنار چاه )

بضاعه قرار داشت و در این جا با هم به مشورت در امور مهم قبیله می پرداختند و در این جا بود که در سال یازدهم هجری 

ت نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( مهاجر و انصار با نادیده گرفتن جانشینی منصوص )حضرت علی امیرالمؤمنین( با رحل

هجری قمری در  ۲۰۸۰جانشینی انتخابی را شکل دادند و در این مکان بود که برای خلیفه منتخب بیعت گرفتند. در سال 
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م هجری پا بر جا بود. اما اکنون مکان سقیفه )که در شمال غربی محل سقیفه بنایی ساخته شد که تا اوایل سده سیزده

متری آن قرار داشت( در تخریب ساختمان های اطراف مسجد از بین رفته است ۴۰۰مسجدالنبی و به فاصله  . 

 سکوی خواجه ها

حج، ش  سکوی موجود در مسجدالنبی در سمت راست درب ورودی باب جبرئیل و سمت چپ ورودی باب النساء. )میقات

7۲، ص ۱۲ ) 

 سالم

( ۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۲، ص ۵سَ( از نام های مکه است چون مرکز امنیت و آرامش است. )میقات حج، ش  ) 

 سلع

 همان )ک( کوه سلع

 سلقه

( ؛ ۲99، ص 7سَ لِ قِ( از نام های مدینه )که در تورات آمده( به جهت دوری شهر از کوه های اطراف )میقات حج، ش 

۲۲7ین شریفین، ص حرم ) 

 سنگ زدن
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 همان )ک( رمی

 سنگ مقام

 .حجراالسود است .۲

 .مقام ابراهیم است .۱

 سوق الطوال

 سُ قِ طُّ( بازار مجاور )ک( دار النابغه)

 سوق هدی

( 7۴، ص ۸سَ قِ هَ دْ( همراه بردن قربانی از حین احرام در حج قران )فقه فارسی با مدارک، ج  ) 

 سویقه

( ود در اطراف مدینه و پیوسته مرکز سکونت فرزندان امام مجتبی )علیه السالم( بود تا این که در زمان سُ وَ قِ( دهی ب

۵9۱و  ۵۲۰متوکل سویقه را ویران کردند و نخل های آن را بریدند و دیگر آباد نشد. )مقاتل الطالبیین، ص  ) 

 سه جمره

 جمرات ثالث، جمار ثالثه، جمع )ک( جمره
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 سیاق هدی

( 9۵اه بردن قربانی در حج قران. )گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج، ص هَ دْ( همر ) 

 سیده

( 3۲، ص ۲۰؛ میقات حج، ش ۴۴سَ یِ ّ دَ( از اسامی زمزم است. )اعالق النفیسه، ص  ) 

 سیدة البلدان

( ۲99، ص 7 ؛ میقات حج، ش۲۲7تُ لْ بُ( از اسامی مدینه است که سیدالمرسلین را در خود دارد. )حرمین شریفین، ص  ) 

 سیل

۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۳، ص ۵از نام های مکه است. میقات حج، ش  ) 

 سیل ام نهشل

اُ مِ ّ نَ شَ( شهرت سیلی است که در زمان خلیفه دوم وارد مسجدالحرام شد و سبب گردید تا مقام ابراهیم از جای خود )

عبه برده شود. وجه تسمیه آن است که صاحب این نام در این کنده و به کعبه بچسبد و به زعم برخی به محالت پایین ک

۴9سیل غرق گردید. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 سیل کبیر
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 همان )ک( قرن المنازل

 ش

 شئون الحاج

شُ ءُ نُ لْ( اداره ای است در مکه و جده و عرفات و منی برای راهنمایی و رسیدگی به اظهارات حجاج )راهنمای حرمین )

9۸؛ راهنمای حجاج و تاریخچه حرمین و مزارات، ص ۱۸۰، ص ۲ج شریفین،  ) 

 شاخ داخلی

شاخ سفید و کوچکی است که درون شاخ معمولی حیوان قرار دارد و در قربانی اگر شاخ داخلی شکسته باشد کفایت نمی 

۸۳۵کند. )مناسک حج، مسئله  ) 

 شاخ شیطان

سعودی تعبیری از فرقه مذهبی )وهابیه( حاکم بر )ک( عربستان  

 شادروان

 همان )ک( شاذروان

 شاذروان
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( )اصل این کلمه فارسی است و در عربی به صورت شاذروان وارد شده( نام قسمتی از بنای کعبه است « شادروان»ذُ ذِ ذُ( یا 

 و آن برآمدگی های کوتاهی می باشد که پایین دیوارهای خارجی کعبه را احاطه کرده است. این بر آمدگی )یا سنگ نمای

پایین خانه کعبه( در جهات شرقی و غربی و جنوبی بشکل پخ و سراشیب )مورب( می باشد و در جهت شمالی )طرف حجر 

هم می گویند، چون برای کعبه مانند ازاری است. شاذروان قسمت باقی « تأزیر»اسماعیل( به صورت پله است. شاذروان را 

ن را جزو خانه خدا و سطح اولیه آن می دانند که هنگام طواف واجب مانده یا نشانه محل دیوار قبلی کعبه است و فقها آ

نباید بر روی آن راه رفت و دست و یا پا روی آن گذاشت و به همین منظور سطح شاذروان را سراشیب ساخته اند و در 

را از سطح  اطراف حجر هم که سراشیب نیست از آن جهت است که در طواف نباید وارد حجر شد. حدود ارتفاع شاذروان

 :زمین و عرض آن را به نقلی چنین آورده اند

سانتیمتر ۸۴، عرض ۲۴شمال، ارتفاع   

سانتیمتر ۳7، عرض ۱۵جنوب، ارتفاع   

سانتیمتر 99، عرض ۱۱شرق، ارتفاع   

؛ حرمین و شریفین، 73؛ حج و انقالب اسالمی، ص ۵3( )تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲سانتیمتر ) ۳۰، عرض ۱۳غرب، ارتفاع 

؛ دایرة ۱۰9؛ فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا، ص ۲۴۳؛ حج و عمره، ص ۱۴7؛ سفرنامه مکه، ص 7۵ص 

 (المعارف فارسی، ذیل کعبه

 شاعره



 

1216 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 (عِ رِ( نشان های حج و طاعت ها که آن جا کنند. )لغت نامه)

 (شافیه )یِ

۲۲۱مین وحی، ص از نام های زمزم است. و شفاء من کل سقم )سیری در اماکن سرز .۲ ) 

هجری بازسازی شد و ارقام جدید در صورت تغییر به دست نیامد ۲۵۲7شاذروان در آخرین مرمت کعبه در سال  .۲ . 

۲99، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7از نام های مدینه است. ترابها شفاء من کل داء. )حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

 شاة

 یا )ک( دم شاة

 شاهد

( ۸هِ( و شاهد و مشهود )بروج  ) 

 .روز عید قربان است .۲

 (حجر االسود و یا... )تفسیر نمونه .۱

 شاه مربع نشین

 (کنایه از خانه کعبه به اعتبار آن که مربع است )فرهنگ: رشیدی، نفیسی، برهان قاطع

 شباشعه
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۲۴از نام های مکه است )تاریخ مکه، ص  ) 

 شباعه

( 3۰، ص ۲۰رنده است )لغت نامه؛ میقات حج، ش شُ عِ( از نامهای زمزم در عهد جاهلیت چون سیر کننده خو ) 

 شباعة العیال

( 3۲شُ بّ عَ تُ لْ عِ( از نام های زمزم. )میقات حج، ش، ص  ) 

 شباک

شُ بّ( بنای فعلی مقصوره یا حجره در زاویه جنوب شرقی مسجدالنبی دارای ضریح یا حصاری خارجی است که در )

۳۴، ص ۲دینه شناسی، ج معروف است. )م« الشباک»اصطالح اهل مسجد به  ) 

 شب ماندن در مشعر

 همان )ک( وقوف در مشعر

 شب ماندن در منی

 همان )ک( وقوف در منی

 شب های تشریق
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 ک( ایام تشریق)

 شیبیین

( ۲۸۰شَ یِّ( پرده داران کعبه اند )سفرنامه ابن جبیر، ص  ) 

 شجره

( یه وآله وسلم( هر وقت از مدینه به مکه می آمدند شَ جَ رِ( نام درختی است در ذی الحلیفه. حضرت رسول )صلی اهلل عل

 (در آن جا محرم می شدند. )لغت نامه

 شجره

 حنانه همان )ک( ستون حنانه

 شراب االبرار

( 3۰، ص ۲۰شَ بُ لْ اَ( از اسامی زمزم است که نوشیدنی پارسایان است. )میقات حج، ش  ) 

 شرط تحلل

( ام گرفتن از خدای می خواهد که او را وقت احصار حالل کند و به تعهدات تَ حَ لُّ لْ( آن است که زائر کعبه زمان احر

( که آمره است و دستور داده که هَدیْ تحلل )قربانی احالل( به قربانگاه ۲39ناشی از احرام نگیرد. اما با صراحت سوره بقره )
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شرط تحلل کند هدی سیاق از او ساقط فرستد و پیش از ذبح سر نتراشد شرط مذکور خالف آیه و بی اعتبار است. قارن اگر 

 (نگردد و باید در سال آینده حج قران کند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 شرطة الحاج

 .شُ طَ تُ لْ( سرپرستی حفاظتی حجاج )در عربستان سعودی( است)

 شرفای مکه

 شُ رَ( حج )ک( شریف مکه)

 شریفه

( نزدیک فرودگاه سابق جده، مختص اقامت موقت حجاج هنگام ورود و شَ رَ یِّ( مدینة الحاج. آسایشگاه هایی بوده است 

 .خروج

 شریف مکه

شَ( لقب بزرگ و رئیس مکه. عنوان کسی که در مکه حکومت می کرد. شریف امر نگهبانی و مراقبت و سرپرستی حجاج )

حج، شریف مکه لباس سفید را عهده دار بود. در دوره شرفاء مراسم حج بسیار باشکوه برگزار می شد. گویند در مراسم 

پوشیده به نشانه اطاعت از خدا شمشیری به گردن خود آویخته به طواف برگرد خانه کعبه می پرداخت و پس از آن که 

 .شریف مکه طواف خود را به پایان می رسانید، دیگران طواف خانه خدا را آغاز می کردند
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 شعائر

( ند. هر یک از مناسک حج را گویند از وقوف به عرفات و مشعر و منی و شَ ءِ( نشان ها در حج و طاعتی که در آن جا کن

؛ لغت نامه ؛ فرهنگ فارسی۲۱۴رمی جمرات و طواف و سعی و دیگر اعمال. )کتاب حج، ص  ) 

 شعائر اهلل

( حج به کار  شَ ءِ رَ الّ( عالمت هایی است که انسان را به یاد خدا می اندازد. کلمه شعائر در قرآن معموالً در مورد مراسم

۱۴۰، ص ۱؛ ج ۴۸3، ص ۲رفته است. )تفسیر نمونه، ج  ) 

۸۱ -ذلک ومن یعظم شعائر اهلل. )حج  .۲ ) 

۲۴۳ان الصفا والمروة من شعائر اهلل. )بقره  .۱ ) 

۱یا ایها الذین آمنوا التحلوا شعائر اهلل. )مائده  .۸ ) 

۸9والبدن جعلناها لکم من شعائر اهلل. )حج  .۵ ) 

 شعائر حج

های حج و طاعت ها که آن جا کنند. )لغت نامهنشانه  ) 

 شعار

 (شِ( نشان در حج، طاعت در حج. )لغت نامه)
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 شعار الحج

 (شِ رُ لْ حَ جّ( مناسک حج و عالمات آن )فرهنگ نفیسی)

 شعار محرم

( 3۲، ص ۸ج مَُ رِ( تلبیه. امام اول فرماید: جبرئیل به پیغمبر گفت تلبیه شعار محرم است. )فقه فارسی با مدارک،  ) 

 شعاره

 (شِ رِ( اصل مناسک حج و معظم آن مانند وقوف و طواف و امثال آن )فرهنگ نفیسی)

 شعاع حرم

 ک( دایره حرم)

 شعاع طواف

 ک( دایره مطاف)

 شعب ابی دب

( در آن. مردم مکه در « ابی دب»شِ بِ اَ دُ بّ( دره ای است در مکه در دهانه کوه حجون به علت سکونت مردی به نام 

شعب »دوره جاهلی و آغاز اسالم مردگان خود را در این دره که بخشی از حجون است دفن می کردند و لذا این دره را 
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نیز موسوم بود. این قبرستان شناخته شده است به معلی. همان )ک( جنة المعلی « شعب جزارین»می گفتند و به « المقبره

۲99، ص ۵؛ ش ۲۴۰، ص ۸)میقات حج، ش  ) 

لبشعب ابی طا  

شهرت دره ای است محل سکونت خاندان بنی هاشم که به آنها اختصاص داشته است. این جا محل محاصره اقتصادی 

اجتماعی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب توسط کفار قریش و یادآور خاطره مقاومت 

ت سه سال )از محرم سال هفتم تا سال دهم بعثت( می باشد. سران شکوهمند هاشمیان در برابر تحریم همه جانبه طی مد

کفار قریش با اجتماع در دار الندوه عهدنامه ای بین خود منعقد نمودند تا براساس آن هاشمیان را تحریم کنند تا مجبور 

ش حضرت را به قتل گردند حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلم( را برای رهایی از محاصره به قریش بسپرند )تا قری

برساند( و بدین منظور مواد عهدنامه را چنین تنظیم کردند که از آنان همسر نگیرند و به آنان همسر ندهند. از آنان چیزی 

نخرند و به آنان چیزی نفروشند. با ایشان رفت و آمدی نکنند و گفت و شنودی نداشته باشند. در مدتی که هاشمیان در 

تی های بسیاری را متحمل شدند به طوری که تعدادی از آنان از شدت گرسنگی از دنیا رفتند. آنها محاصره قرار داشتند سخ

تنها در موسم که مقاتله حرام بود می توانستند با خروج از شعب با قبایل عرب که در مکه حاضر می شدند معامله نمایند، اما 

می خرید با پیشنهاد خرید به قیمت گران تر مانع خرید بنی قریش این را نیز روا نمی داشت و چون یکی از آنها کاالیی 

هاشم می شد. طریق دیگر دستیابی به آذوقه چیزهایی بود که به وسیله ابوالعاص بن ربیع داماد پیامبر )صلی اهلل علیه وآله 

اما این را نیز قریش  وسلم( و یا هشام بن عمر و برادرزاده حضرت خدیجه )علیها السالم( بر پشت شتر در شعب رها می شد،

تاب نمی آورد و اگر آگاه می شد کسی از قریش به سبب قرابت خوراکی به شعب فرستاده برای او ایجاد مزاحمت می کرد. 
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اما به هر حال این سختی ها هیچ اثری در تصمیم حضرت ابی طالب به حمایت از برادرزاده اش نداشت و هاشمیان با صبر 

برخی از محاصره کنندگان ناراحت از اقدام خود و مأیوس از موفقیت خود درصدد ابطال عهدنامه و تحمل خود سبب شدند تا 

برآیند و با خبری که حضرت ابوطالب از سوی رسول اهلل مبنی بر محو متن عهدنامه )بجز نام خدا( به وسیله موریانه برای 

ی ها در شعب کنار قبرستان ابوطالب می دانند ولی کفار برد بنی هاشم از محاصره رها گردید. اما موضع محاصره را برخ

بسیاری از مورخین مکان شعب مورد محاصره را در شعبی کنار کعبه ذکر کرده اند و می گویند شعب ابی طالب در نزدیکی 

در مسجدالحرام و در سمت کوه صفا در فاصله کوه ابوقبیس و کوه خندمه قرار داشته و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب همگی 

هجری قمری در وسعت شارع غزه تخریب گردید و با ساختمان  ۲۸33این مکان زندگی می کردند. شعب مذکور در سال 

سازی ها و تغییراتی که آل سعود در این قسمت داد این مکان تاریخی محو شده است. این شعب به جهاتی اسامی مختلفی 

 :داشته است چون

 .قشاشیه، نام امروزی آن است .۲

عب علی )علیه السالم(، شهرتی که در دوره فاطمیان یافتش .۱ . 

 .شعب مولد، چون پیامبر اکرم در این مکان تولد یافت .۸

شعب ابی یوسف، چون در دوران بنی امیه مردی به نام ابویوسف این دره را خرید. )طبقات؛ ناسخ التواریخ؛ منتهی  .۵

۲9۴، ص ۸ش ؛ میقات حج، ۲۱۱اآلمال؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 شعب ابی یوسف

 همان )ک( شعب ابی طالب
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 شعب جزارین

 جَ زّ( همان )ک( ابی دب)

 (شعب علی )علیه السالم

 همان )ک( شعب ابی طالب

 شعب مقبره

 مَ بَ رِ( همان )ک( شعب ابی دب)

 شعب مولد

 مُ لِ( همان )ک( شعب ابی طالب)

 شعیره

 :شَ رِ( عالمت)

 قربانی حج .۲

 افعال حج .۱
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صل عبادت حجا .۸  

 (آنچه بروی از برای حج نشان باشد )لغت نامه .۵

 شفاء

( ؛ لغت نامه، ذیل طعم9۰)تاریخ و آثار اسالم، ص « انها طعام طعم وشفاء سقم»شِ( از اسامی زمزم است.  ) 

 شفاء سقم

( 3۰، ص ۲۰شِ ءِ سُ( از اسامی زمزم است چون شفای بیماری هاست. )ل( )میقات حج، ش  ) 

 شمیبی

اند حدیبیه همان چاهی است که امروزه سر راه جده به نام چاه شمیبی معروف است و در بعضی نسخه ها شمیسی گفته 

۲۱7و  ۲۱۸، ص ۲۰آمده و اکنون هم به همین نام معروف است )میقات حج، ش  ) 

 شمیسی

( ۲۵9، ص ۸؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۱۰۴شُ مَ( حدیبیه را گویند. )مناسک حج، ص  ). 

 شوال
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( وّ( ماه دهم سال قمری و اولین ماه از ماه های اختصاصی حج است. از اول شوال می توان برای حج احرام بست و  شَ

 .عمره تمتع را انجام داد

 شوط

 :شَ( به معین نهایت دویدن تا هدف، در اعمال حج)

حجراالسود است و به آن نیز  در طواف کعبه هر دور را گویند که مجموعاً باید هفت مرتبه صورت گیرد. شروع شوط از .۲

 .ختم می شود

در سعی صفا و مروه، هر یک بار رفت یا برگشت را گویند که مجموعاً باید هفت مرتبه صورت گیرد. چهار شوط از صفا  .۱

 .به مروه و سه شوط از مروه به صفا

 شهدا

 شُ هَ( شهرت دیگری از )ک( شهدای فخ)

 شهدای احد

( زوه احد است که در مدینه در دو نقطه مدفونند؛ یکی در سرزمین احد و دیگر در قسمت اُ ح ُ( شهرت مزار شهیدان غ

 .شمالی قبرستان بقیع

 شهدای بدر
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بَ( شهرت مزار شهیدان غزوه بدر، در سرزمین بدر است واز زیارتگاه هاست ولی امروزه به علت تغییر مسیر راه مدینه به )

 .مکه زائران از زیارت آنها محروم گشته اند

 شهدای جنت

جَ نَ( شهداء الجنه شهرت قبور شهدای حره و شهدای احد در بقیع است که در قسمت شمالی قبرستان واقع شده. )

۲7۱، ص ۴)راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 شهدای حره

 .حَ رّ( شهرت قبور شهیدان واقعه حره است در قبرستان بقیع در قسمت شمالی -)

 شهدای فخ

)محله شهیدان( و « حی شهدا»و « الشهداء»ر شهیدان واقعه فخ در مکه در وادی )ک( فخ، که به فَ خَّ( شهرت قبو -)

موسوم است« ابراج شهداء»معروف شده و اخیراً در این جا برج هایی ساخته اند که به « مسجد شهدا» . 

نزدیک مسجد تنعیم هجری سپاهیان هادی عباسی در این وادی )که مدخل ورودی مکه و  ۲93در هشتم ذی حجه سال 

است( حسین بن علی بن مثلث از اعقاب امام مجتبی )علیه السالم( و بسیاری از علویان همراه او را )در حدود سیصد تن( که 

پس از تصرف مدینه )به علت ستم های نایب حاکم مدینه( به سمت مکه می آمدند قتل عام کردند و سپس سرهای بیش از 

سرا نزد خلیفه سفاک عباسی فرستادند. بدن های بی سر شهدای فخ پس از سه روز در همان یکصدتن از شهدا را همراه ا
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محل دفن گردید. )و گفته اند پس از فاجعه کربال هولناک تر از حادثه فخ واقع نگردیده است( امروزه مزار شهدای فخ به 

 علت عقاید نادرست حکام سعودی مورد تعرض و بی حرمتی قرار گرفته و

؛ دایرة المعارف فارسی، ذیل فخ؛ سیری در اماکن ۳۵مسطح شده و قابل تشخیص نیست. )تاریخ و آثار اسالمی، ص صاف و 

۲۴۳، ص ۲۸؛ ش ۲۸3، ص 9؛ ش ۲3۱، ص ۵؛ میقات حج، ش ۲۱3سرزمین وحی، ص  ) 

 شهر حرام

( 37حَ( جعل اهلل الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس والشهر الحرام )مائده  ) 

ماهی که جنگ در آن حرام است و چهار ماه ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب ماه های حرامند. عرب ها در ایام ماه حرام. 

ماه های حرام کینه و کدورت ها را کنار می گذاشتند و آزادانه به معاشرت و تجارت می پرداختند و چون از جنگ در این ماه 

 .ها خبری نبود آن را ماه های حرام می نامیدند

م در راستای ارزشی که برای کعبه قائل شده قسمتی از ایام سال را نیز از ارزشی برخوردار کرد تا مردم با استفاده از اسال

حرمت زمان و مکان مصالح و منافع خویش را تأمین کنند و با تفاهمی که در این دوران می یابند زمینه کنارگذاردن خوی 

حرام مایه قوام زندگی مردم قرار داده شده است. و مراسم حج و عمره نیز در این تجاوزگری فراهم آید و به این ترتیب ماه 

 :ماه هاست

 .عمره مفرده، در ماه رجب مورد تأکید فراوان قرار گرفته .۲

 .عمره تمتع، در ماه ذی قعده و ذی حجه می تواند صورت گیرد .۱

شودحج، اقسام حج )تمتع، افراد و قران( باید در ذی حجه انجام  .۸ . 
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 شیح

 یا )ک( گیاه شیح

 شیطان

 .اصطالحاً جمره را گویند

 .شیطان بزرگ، مراد جمره عقبه )یا جمره کبری( است .۲

 .شیطان کوچک، مراد جمره اولی )یا جمره صغری( است .۱

۸۰۰شیطان میانه، مراد جمره وسطی است. )دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا، ص  .۸ ) 

 شیعیان نخاوله

( ولهک( نخا  

 ص

 صاحب الرفاده

حِ بُ رِّ دِ(شخصی را می گفتند که از نذورات و موقوفاتی که عرب به عنوان خانه کعبه می داد برای زائران و فقرا طعام )

 .فراهم می نمود
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 صاحب السقایه

 .سِ ّ یِ( کسی را می گفتند که با مشک و شتر برای رفاه حجاج و زوار آب شیرین از خارج به مکه می آورد)

 صافیه

( 3۲، ص ۲۰؛ میقات حج، ش ۴۴یِ( از نام های زمزم است )اعالق النفیسه، ص  ) 

 صحرای عرفات

 همان )ک( عرفات

 صحرای مشعر

 همان )ک( مشعر

 صحرای منی

 همان )ک( منی

 صد

( یا صَ( عبارت است از بازداشتن دشمن و مانند آن کسی را که در مسیر رفتن به حج یا عمره باشد از رسیدن به عرفات 

 (مکه. )معارف و معاریف
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 صدر

(  (صَ دَ

 بازگشت از حج .۲

 (روز چهارم از روزهای نحر )لغت نامه .۱

 صرور

 (â) (صَ( حج ناکرده )لغت نامه)

 صروره

( ، ص ۳؛ میقات حج، ش ۸۵۳، ص ۱۱صَ رِ( آن که )زن و مردی که( برای اولین بار به حج مشرف شده. )تفسیر نمونه، ج 

۴۴) 

 صفا

صفا همان )ک( کوه  

 صفاح

( ۳۲قرار دارد. )احکام عمره، ص « مُقْطَع»صُ فّ( حد حرم )مکه( در طریق عراق در هفت میلی بر کوهی به نام  ) 
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 صفا و مروه

( محل انجام یکی « مسعی»صَ وَ مَ وِ( دو کوه هستند در مکه در جنب مسجدالحرام و فاصله بین این دو کوه به نام )ک( 

ام )ک( سعی صفا و مروهاز اعمال حج و عمره است به ن . 

 صفه

(  ۵۰صُ فِ( شهرت سکو و ایوانی است در مسجدالنبی واقع در جهت شمال حجره مطهر در مدخل باب جبرئیل به ارتفاع 

متر( و تالوت قرآن واقامه نماز را در  ۳متر در عرض  ۲۱متر مربع )به طول  39( سانتیمتر از کف مسجد و به مساحت ۴۰)یا 

ده اند )و اکنون زائران روی ایوان صفه رحل های قرآن قرار می دهند و به قرائت قرآن مجید مشغول این جا مستحب شمر

می شوند( و اما در زمان رسول اهلل جماعتی از فقرای مهاجر به علت فقدان مسکن در این ایوان )که در آن موقع پشت دیوار 

صحابه را ترغیب می فرمود تا به آنها انفاق کنند و مسجد اولیه محسوب می شد( سکونت می کردند و حضرت توانگران 

3۸تا  ۲۰حضرت خود با آنها می نشست و قرآن بدیشان می آموخت. اهل صفه را بر حسب تفاوت حال و مقتضیات زمان از   

سعود، عتبة نفر ذکر کرده اند و آنچه مشهور است آن است که آنها عبارت بودند از: بالل، ابوعبیده، عمار یاسر، عبداهلل بن م

بن مسعود. مقداد بن اسود، عتبة بن غزوان، زید بن خطاب، ابوکبشه و... اهل صفه بعدها با توسعه و قدرت یافتن اسالم تا 

حدی بی نیاز شدند لیکن عنوان اهل )اصحاب( صفه به عنوان امتیازی همچنان برای آنها باقی ماند. با پیدا شدن خواجگان 

نشستند. واما سکوی موجود کنونی در سمت راست ورودی باب جبرئیل و سمت چپ ورودی  حرم، آنها بر ایوان صفه می

گویند به گمان برخی از نویسندگان و پژوهشگران همان جای صفه است، « سکوی خواجه ها»باب النساء که امروزه به آن 
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ته ها یک سوم قسمت جنوبی اما به زعمی دیگر مکان اصلی صفه که در احادیث شریف نبوی آمده نمی باشد. طبق نوش

صفه )به سمت قبله( از دوران پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( وجود داشته و بقیه از افزوده های عمربن عبدالعزیز 

نیز گفته اند« دکة االغوات»است. ایوان صفه را به نام )ک(  . 

( ؛ سیری در اماکن سرزمین وحی؛ ۱۲۲المی، ص ؛ دایرة المعارف فارسی؛ تاریخ و آثار اس۲7۵، ص ۸مجمع البیان، ج 

7۱و  7۲، ص ۱۲؛ میقات حج، ش 7۱فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا، ص  ) 

 صالح

( ، ص ۵؛ لغت نامه؛ میقات حج، ش ۲۵صُ( از نام های مکه است چون مرکز امنیت و آرامش است. )حرمین شریفین، ص 

۲۵۲) 

 صما

( به سیاه است و نوشته اند که دیوارهای کعبه با سنگ های حجاریصَ مّ( سنگ کبود رنگ متمایل   

بنا شده است« صما»شده  . 

 صنابیر

( ( حنفیات )حوضچه ۲صَ( از قرن هفتم به بعد که سقاخانه های داخل صحن مسجدالنبی را برچیدند به جایش صنابیر )

۲۵۳و  ۲۵۸ص هایی با آب شیر( بین باب جبرئیل وباب النساء ساختند. )حرمین شریفین،  ) 
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 صوره

(  (رِ

 (مکانی است در صدر یلملم از اراضی مکه )لغت نامه .۲

۲۴۵، ص ۱۳شهرت قسمت شمالی )شامی( مدینه. )میقات حج، ش  .۱ ) 

 صید

( 3۴صَ( یا ایها الذین آمنوا التقتلوا الصید و انتم حرم )مائده  ) 

در صید و خوردن گوشت آن حرام است و اصوالً  از محرمات احرام، شکار حیوان صحرایی )وحشی( است و همچنین اعانت

 (â) .صید در حرم حرام است

 صید احرامی

 (اِ( صیدی است که به جهت احرام ممنوع است خواه آن صید در حرم باشد خواه بیرون حرم )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 صید حرمی

( شنده مُحل باشد خواه مُحْرِم )مبسوط در حَ رَ( صیدی است که به جهت حضورش در حرم قتل آن ممنوع است خواه ک

 (ترمینولوژی حقوق

 (صناییر جمع صنبور به معنی دهانه کاریز، ناودان حوضی و سوراخی که آب حوض از آن بیرون رود. )فرهنگ نفیسی .۲
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 ط

 طائب

( ۲97، ص 7ءِ( از نام های مدینه است در تورات. )میقات حج، ش  ) 

 طائف

(  (ءِ

هطواف کننده )لغت نام .۲ ) 

کیلومتری جنوب شرقی مکه که از بهترین ییالقات مکه به شمار می آید و قبر  ۲۱۰از شهرهای حجاز در عربستان در  .۱

عبداهلل بن عباس پسر عموی رسول خدا )صلوات اهلل علیه( در آن جاست. طایف در قدیم مرکز قبیله ثقیف بود و مقارن 

ی آمدطلوع اسالم دومین شهر عربستان غربی به حساب م . 

اهالی آن پیامبر اکرم را که برای دعوت به میانشان رفته بود با آزار واذیت بیرون نمودند. در هجوم وهابیه شهرهای مختلف 

 .حجاز، طایف نیز تاراج گردید

 طائفین
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( ۲۱۴ءِ( طهر بیتی للطائفین )بقره  ) 

هستند که از آفاق به منظور ادای مراسم حج کسانی هستند که بر گرد خانه کعبه مشغول طواف می باشند. به نقلی کسانی 

 (آمده اند. )مجمع البیان

 طابه

( ۲۲7؛ حرمین شریفین، ص ۳۳بِ( از نام های مدینه است. )اعالق النفیسه، ص  ) 

 طاهره

( ۱۸؛ حرمین شریفین، ص ۴۴هِ رِ( از نام های زمزم است. )اعالق النفیسه، ص  ) 

 طبابا

( ۲97، ص 7زمین مستطیل شکل اطالق می شود. )میقات حج، ش طِ( از نام های مدینه است که بر سر ) 

 طراز

( ۲۱۰و  ۲۰3، ص ۱3ط( کمربند جامه )پرده( کعبه. )میقات حج، ش  ) 

 طعام

( ۲۱۱، ص ۱۳طً( آب زمزم. )لغت نامه؛ میقات حج، ش  ) 
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 طعام االبرار

( ۲۱۱، ص ۱۳؛ ش 3۰، ص ۲۰طَ مُ لْ اَ( از اسامی زمزم است. )میقات حج، ش  ) 

طعم طعام  

۲۱۱، ص ۱۳؛ ش 3۰، ص ۲۰از اسامی زمزم است که غذایی از خوراکی هاست. )میقات حج، ش  ) 

 طلس

( )اهل حرم( و بعضی از« حمس»طَ طِ طُ( قبایلی از اعراب که در مراسم حج بعضی از اعمال   

ت و عَک و عجیب و ایاذ بن )قبایل خارج حرم( را انجام می دادند، و گفته اند اینان یمینان اهالی حَضْرَمو« حله»اعمال 

نزارند. اینان در احرام بسان اهل حله اما در پوشیدن لباس و دخول به خانه خدا چون اهل حمس عمل می کردند. اهل 

 طلس چون از مکان های دور می آمدند ودر حالی که غبار راه بر آنها نشسته بود به طواف خانه خدا

۲۰3، ص ۵؛ میقات حج، ش 9۵، سیره رسول اهلل، ص ۱۰۳ب حج، ص می پرداختند بدین نام خوانده شدند. )کتا ) 

 طواف

( ۱3طَ( لیطوفوا بالبیت العتیق )حج  ) 

(. ۲عبارت است از هفت بار دور زدن خانه کعبه در مراسم حج و عمره طبق شرایطی )و هر بار گردیدن را یک شوط گویند.( )

)که « طواف نساء»)که واجب رکنی است( و « طواف زیارت»طواف در مراسم و مناسک زیارت بیت اهلل دو گونه است: 
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 .واجب غیر رکنی است( وقت انجام این طواف ها در حج و عمره متفاوت است

واجب دارد که در طول ماه شوال تا ظهر نهم ذی حجه می تواند انجام « طواف زیارت»عمره تمتع. این عبادت یک  .۲

 .گیرد

زیارت و نساء واجب دارد که در طول سال )به جز ایام اختصاصی حج( می تواند انجام  عمره مفرده. این عبادت دو طواف .۱

 .گیرد

حج. این عبادت )حج افراد، حج قران و حج تمتع( دو طواف زیارت و نساء واجب دارد که فرصت انجام آن از روز دهم  .۸

 .ذی حجه تا دوازدهم )و گاه تا آخر( ذی حجه است

 واجبات طواف

 نیت کردن

۱تنه بودن )خ ) 

 وضو داشتن

 ستر عورتین نمودن

 مباح بودن لباس

 طاهر بودن لباس و بدن

 از حجراالسود شروع نمودن

 به رکن حجراالسود ختم کردن

 هفت دور )شوط( تمام زدن
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 دورها را پی در پی انجام دادن

 حجر اسماعیل را در دورها داخل کردن

کعبه، شاذروان( خارج داشتنبدن را از کعبه و اجزای آن )درون کعبه، دیوار   

کعبه را در سمت چپ قرار دادن )رو یا پشت یا شانه راست به کعبه نکردن. بنابراین طواف کعبه بیضی شکل است نه مربع و 

۸از غرب به شرق است( ) ). 

ر خانه حدود در مطاف )محدوده مجاز طواف( دور زدن. یعنی در فاصله بین کعبه و مقام ابراهیم بودن. این فاصله از دیوا

ذراع است( و بر روی زمین اطراف بیت  ۴/9متر( می باشد )و از طرف حجر، حد مطاف از دیوار حجر  ۲۸ذراع )حدود  ۴/۱9

با حاشیه ای از سنگ سیاه مشخص گشته. به نظر برخی فقها طواف در خارج از این حد )در پشت مقام ابراهیم( در حال تقیه 

زدحام طواف کنندگان )تا حدی که عرفاً اتصال آنان محفوظ باشد( صحیح استیا در حال اضطرار یا در صورت ا . 

 مستحبات طواف

 پیاده بودن

 پا برهنه بودن

 نزدیک خانه بودن

 چشم به زیر انداختن

 موقع ظهر به جای آوردن

 قدم ها را کوچک برداشتن

 حجراالسود را مس کردن و بوسیدن
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شغول بودنبه دعا و قرآن و تهلیل و تکبیر و صلوات م  

 در شوط هفتم در مستجار بر دیوار کعبه دست گشودن و شکم چسباندن

 .دعاهای وارده را در برابر درِ کعبه و برابر اسماعیل و در رکن یمانی خواندن

 مکروهات طواف

 (طواف نزد قریش عددی نداشت، پس حضرت عبدالمطلب هفت شوط مقرر کرد و خدا چنین مقرر فرمود. )منتهی اآلمال .۲

 .برای مردان .۱

با ایستادن بر بام کعبه می توان دید که طواف کنندگان از طرف راست می آیند و به طرف چپ می روند و همان طور  .۸

که جهت حرکت وضعی و انتقالی زمین و جهت حرکت خورشید و سیارات آن همه از غرب به شرق و همه در مدار بیضی 

از غرب به شرق و بیضی است. )قاموس قرآن، ذیل کعبهاست، طواف نیز همگام با حرکت سیارات  ). 

۲برطله گذاشتن ) ) 

 خوردن و نوشیدن

 به قضای حاجت نیاز داشتن

 به غیر ذکر خدا و آیات و دعا سخن گفتن

 دهن دره و خمیازه کردن و خندیدن و انگشت به صدا در آوردن

 نیابت طواف

طواف نایب گرفتبه فرموده فقها در صورت مشقت و حرج می توان برای  . 

۱پاداش طواف ) ) 
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 عذاب نشدن -

 باال رفتن درجات

 بخشیده شدن گناهان

 .ثواب آزاد کردن بنده یافتن

 همراه طواف

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در طواف باید قصد آن داشت که گشتن دور خانه گریزی است از همه چیز به 

استسوی خدا و در پناه امن او در آمدن  . 

 طواف آخرالعهد

خِ رُ لْ عَ( طواف وداع. طواف مستحبی خانه کعبه است در موقع بازگشت از آن جا و مستحب است از خداوند متعال توفیق )

 (مراجعت طلب کردن )لغت نامه

می کنند و  و به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در طواف وداع نیت بر این باید داشت که با رحمت پروردگار کوچ

بر این تصمیم باید بود که از این پس واجبات الهی را ادا کنند و به دنبال اعمالی باشند که آنها را به حضرت حق نزدیک تر 

 .کند

 طواف افاضه

 .اِ ضِ( طواف زیارت حج را گویند چون برای این طواف از منی به مکه کوچ می کنند)
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 طواف اول طواف

ره ها و حج اولین طواف استزیارت را گویند. )که در عم ) 

 طواف اول عهد

 (طواف تحیت، طواف قدوم، طواف لقاء، طواف موقع دخول به مکه است. )لغت نامه

 طواف بیت اهلل

 .طواف خانه کعبه

 طواف تحیت

 تَ یَّ( همان )ک( طواف اول عهد)

 طواف حامل و محمول

د و حمل کند تا او طواف را صورت دهد. حامل می تواند آن چنان است که یکی به ضرورتی دیگری را بر شانه یا پشت گیر

 (ضمن حمل او برای خود نیت طواف کند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 طواف حج
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طواف »طواف واجب خانه کعبه است در ضمن انجام مناسک حج )افراد، تمتع و قران( و دوبار انجام می شود: یکی )ک( 

طواف نساء»و دیگری )ک( « زیارت ». 

اف دومطو  

 .(طواف نساء را گویند. )که در عمره مفرده و حج دومین طواف است

 طواف رکن

 (طواف زیارت را گویند. )که واجب رکنی است

 طواف زنان

 (همان طواف نساء است. )لغت نامه

 طواف زیارت

یه، طواف رکن، طواف واجب )رکنی( بیت اهلل است در مراسم حج )و عمره( موسوم به طواف اول. طواف فرض، طواف فرض

 :این طواف در

 عمره مفرده، .۲
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دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد، و زمان انجام آن طول ایام سال است )بجز ایام 

 .(اختصاصی حج

 عمره تمتع، .۱

ه شوال است تا قبل از روز دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد و زمان انجام آن از اول ما

 .نهم ذی حجه

 حج، .۸

( است که بعد از حلق یا تقصیر )در منی و بیرون آمدن از احرام( در روز دهم ذی حجه با ۸هفتمین عمل حج )تمتع و قران( )

نیز می ( این طواف را بعد از مراجعت از منی )در روز دوازدهم ذی حجه( ۵کوچ )افاضه( از منی به مکه صورت می گیرد. )

 توان انجام داد، ولی مستحب

 .کاله درازی است )که زی یهودیان است( و در ایام پیشین موقع طواف بر سر می کردند .۲

 .(طبق روایات منقول از معصومین )علیهم السالم .۱

 .و ششمین عمل حج افراد .۸

 .و لذا این طواف عالوه بر اسامی دیگرش به طواف افاضه نیز موسوم است .۵

که در همان روز عید صورت گیرد. این طواف در غیر لباس احرام )لباس معمولی( صورت می گیرد چون با انجام حلق  است

 .)یا تقصیر( از لباس احرام بیرون می آیند
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 طواف سنت

 سُ نَّ( )ک( طواف مستحب)

 طواف صدر

( ۱( )صَ دَ( )۲صَ( ) ) 

۲93ص طواف وداع را گویند. )لغت نامه؛ در راه خانه خدا،  .۲ ) 

)ناسخ التواریخ، حضرت « همچنان سواره طواف افاضه کرد واین طواف را طواف صدر نیز گویند»طواف افاضه. )پیامبر(  .۱

۱3، ص ۵رسول، ج  ) 

 طواف عربان

طوافی که عرب در حج جاهلی می بایست در لباس حمس انجام دهد؛ یعنی هر کس که اول بار به حج یا عمره می آمد می 

کرده باشد و اگر در لباس غیر « اجاره»و یا « عاریه« »حمس»طواف خود را در جامه ای انجام دهد که از  بایست اولین

حمس طواف می کرد می بایست آن را به دور افکند و اگر نمی خواست لباسش را از دست بدهد می بایست برهنه طواف 

 .نماید

 طواف عمره

 :طواف واجب خانه خداست ضمن انجام مناسک عمره
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 عمره تمتع، .۲

طواف زیارت»یک طواف واجب دارد به نام )ک(  ». 

 عمره مفرده، .۱

طواف نساء»و دیگری به نام )ک( « طواف زیارت»دو طواف واجب دارد، یکی به نام )ک(  ». 

 طواف فرض

 (فَ( طواف زیارت را گویند. )لغت نامه)

 طواف فریضه

 (فَ ضِ( طواف زیارت را گویند. )لغت نامه)

مطواف قدو  

 قُ( همان )ک( طواف اول عهد)

 طواف لقا

 لِ( همان )ک( طواف اول عهد)
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 طواف مستحب

 ۸9۰طواف و یا  ۸9۰یا  ۴۱هفت بار گردیدن غیر واجب گرد کعبه است. و فرموده اند مستحب است در ایام توقف در مکه 

همسر و اوالد و خویشان و دوستان و شوط یا هر چه توانند طواف کردن. طواف وداع، طواف به نیابت معصومین و والدین و 

مؤمنین زنده و مرده و جنابان ابوطالب، عبداهلل، عبدالمطلب، هاشم، آمنه و فاطمه بنت اسد نیز مستحب معرفی شده اند. در 

 .طول مستحبی طهارت )با وضوع بودن( شرط نیست

 طواف متمتع

( نولوژی حقوقمُ تَ مَ تِّ( طواف آن کس که عمره تمتع کند. )مبسوط در ترمی ) 

 طواف متعه

 (مُ عِ( طواف عمره تمتع )فرهنگ معارف اسالمی، ذیل طواف)

 طواف نساء

( ( این طواف با ۸نِ( طواف واجب )غیر رکنی( بیت اهلل است در مراسم حج )و عمره( موسوم به طواف دوم و طواف زنان. )

 :لباس غیر احرام است و در

 عمره تمتع، .۲
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 .وجود ندارد

ده،عمره مفر .۱  

ششمین عمل است که بعد از حلق یا تقصیر صورت می گیرد و زمان انجام آن طول ایام سال است )بجز ایام اختصاصی 

 .(حج

( است که بعد از خاتمه واجبات منی تا روز دهم )یا۵حج، دهمین عمل )حج تمتع و حج قرآن( ) .۸  

 .دوازدهم( و مراجعت به مکه بعد از سعی صفا و مروه صورت می گیرد

 طواف نافله

 (فِ لِ( طوافی که فرض نباشد چون طواف الوداع. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

طواف نیابتی از جمله طواف های مستحبی است که به نیابت از دیگران و یا به نیابت از معصومین )علیهم السالم( انجام می 

 .شود

 طواف واجب

 .هر یک از دو طواف زیارت و نساء است

 طواف وداع

 مِ( یا )ک( طواف آخرالعهد)
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 طوافین

 .طَ فَ( دو طواف زیارت و نساء را گویند)

 طیب

 .بوی خوش. استعمال و بوییدن طیب و عطریات از محرمات احرام است و در صورت ارتکاب موجب کفاره است

 .لغت نامه .۲

 .مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۱

محرمات احرام است حالل می گردد با انجام این طواف و خواندن نماز آن، زن که از .۸ . 

 .نهمین عمل حج افراد .۵

 طیبه

(  (بِ

 (نام زمزم است. )لغت نامه .۲

۲۲7نام مدینه است. )لغت نامه؛ حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

 طیبه
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(  (طَ یِّ بِ

۸9از نام های مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۲ ) 

۲97، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

 طیبه

( ۲97، ص 7طَ یْ بِ( نام مدینه است. )میقات حج، ش  ) 

 طیبه

( 3۲، ص ۲۰، میقات حج، ش 97طَ یْ بِ( نام زمزم است. )طبقات، ص  ) 

 ظ

 ظبایا

( ه( ظ( از نام های مدینه است به معنای سرزمین گرم و داغ، و خدای سبحان، به برکت دعای رسول اهلل )صلوات اهلل علی

۲97، ص 7گرمای شدید آن را منتقل به جحفه نمود. )میقات حج، ش  ). 

 ظال
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( می گویند )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص « ظال»یا « صفه»ظُ لّ( سکویی در قسمت قدیمی مسجد النبی که آن را 

۱3) (â). 

 ظالل

ن ائمه )علیهم السالم( بخشی از مسجد از مضمون روایات و نقل مدینه شناسان استفاده می شود که مدتی طوالنی و در زما

« مظله»و « ظالل»النبی )بیرون از مسجد اصلی( در سمت شمال و در نزدیکی صحن، دارای سایبانی بوده که از آن به 

۲۰۱، ص ۱9تعبیر شده است. )میقات حج، ش  ). 

 ع

 عائر

 همان )ک( کوه عائر

 عاصمه

( ، 7؛ میقات حج، ش ۳۳و انصار را حفظ کرد. )اعالق النفیسه، ص  صِ مِ( از اسامی مدینه است از آن جهت که مهاجرین

۲97ص  ) 

 عافیه
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( ۱۸؛ حرمین شریفین، ص ۴۴ی( از اسامی زمزم است )اعالق النفیسه، ص  ) 

 عاقر

( ۲۱۸، ص ۱۲قَ( از اسامی مکه است، مسطور در کتاب شعیاء و در مفاد مسجد الحرام است. )میقات حج، ش  ) 

 عاکف

( ۱۴رام الذی جعلناه للناس سواءً العاکف فیه و الباد )حج کِ( و المسجد الح ) 

بقره ۲۱۴حج آیه  ۱۴عاکف کسی است که مجاور خانه کعبه باشد. بومی مکه. )مجمع البیان، ذیل آیه  ) 

 عالیه

(  (یِ

تمل بر سرزمین حجاز که مشتمل بر بالد واسعه و مواضع شریفه و یا آن قسمتی که از رمه تجاوز کند تا مکه و یا مش .۲

 (همه آن قسمتی از قریه ها و آبادی های مدینه که از طرف نجد تا تهامه یافت می شود. )لغت نامه

نام محله ای در مدینه که در آن خانه هایی از قبیله بنی نضیر بود که به رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( رسید و  .۱

که به مشربه ابراهیم معروف است. )نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج حضرت، ماریه را در این محل در خانه ای سکونت داد 

۳9، ص ۲ ) 

 عام االستطاعه
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 .مُ لْ اِ تِ عِ( سالی که استطاعت رفتن به حج فراهم می آید. سال مستطیع شدن برای عبادت حج)

 عام الحصر

( ر صورتی است که حصر را مختص حَ( سالی است که زائر کعبه به جهت بیماری از اتمام مناسک حج باز ماند و این د

 (مرض بدانیم. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 عبا

( ؛ و۵3، ص ۴عَ( رداء. قطعه ای از احرام که به دوش افکنند. )میقات حج، ش  ...) 

 عبادت مختلط

 (حج کردن عبادتی است که دو جنبه مالی و بدنی دارد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 عبد الدار

( است که در دوره جاهلی برخی از اقوام به جهت تعظیم و تکریم خانه کعبه بر فرزندان خویش می نهادند.  عَ دُ دّ( نامی

۵۵)کعبه، ص  ) 

 .و بنی عبد الدار طایفه ای بودند که مقارن ظهور اسالم منصب حجابت و سدانت کعبه را در اختیار داشتند

 عتیق
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 عَ( کعبه همان )ک( بیت العتیق)

 عج

( ریاد مردم به تلبیه )ک( ثجعَ جّ( ضجه و ف  

 عدل

 عَ( در زمان قریش نامی بود برای )ک( پیراهن کعبه)

 عذرا

(  (عَ

؛ میقات9۸از نام های مکه. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۲  

۲۵۳، ص ۵حج،ش  ) 

 رسید. از نام های مدینه است )در تورات( زیرا از آن سرزمین با دشمنان اسالم سخت برخورد شد تا به دست رسول اهلل .۱

۲97ص  7؛ میقات حج، ش  ۲۲7)حرمین شریفین، ص  ) 

 عراء

عَ( از نام های مدینه است از آن جهت که ساختمان های شهر مدینه کوتاه بود و سعی می شد تا از خانه رسول خدا )صلی )

۲97، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲7اهلل علیه وآله وسلم( مرتفع و بلندتر نگردد. )حرمین شریفین، ص  ) 
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 عرب

عَ رَ( اصال نام مردم و قوم سامی عربستان یا جزیرة العرب است )ولی اکنون نام همه مردمی است که زبان مادری آنها )

 .عربی است(. مورخین عرب را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند

 :عرب منقرضه و عرب باقیه

 عرب بائده .۲

بایل عاد، ثَمود، عَمالِقِه، جُرهُم اولی، حَضْرَ موت، طَسم، جَدیس، عرب منقرضه، عرب اصل و از نسل سام بوده اند؛ مثل ق

 .اَمیم، جاسم، عَبیل، عبد ضَخْم، حَضورا. و همه این قبایل قبل از ظهور اسالم از بین رفته بودند

 عرب باقیه .۱

 .دو دسته هستند: عدنانی و قحطانی

اسبت سکونت در عربستان و مجاورت با قبایل خالص، عرب هایی هستند که به من« عرب شمالی»الف عرب عدنانی یا 

عرب شده اند )عرب مستعربه اند(. عدنانیان در تهامه و نجد و حجاز تا مرزهای شام و حدود عراق سکونت داشتند و اکثر 

د. نسبت آنان )بجز قریش و ثقیف( صحرا گرد و بیابان نشین بودند، و یکی از دو دسته بزرگ عرب در زمان ظهور اسالم بودن

آنها را به مُضَربنِ نزاربنِ مَعَدّ بن عدنان از اخالف حضرت اسماعیل پیغمبر )علیه السالم( رسانیده اند ولذا آنها را عرب 

 .مُضری و عرب نزاری و عرب مَعَدی و عرب اسماعیلی نیز می خوانند

لی قسمتی از ایشان به شمال ساکن عربستان جنوبی به خصوص یمن بوده و به قو« عرب جنوبی»ب عرب قطحانی یا 



 

1256 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

عربستان مهاجرت کردند )مثال اوس و خزرج از جمله عرب های یمانی و قحطانی هستند( و یکی از دو دسته بزرگ عرب در 

زمان ظهور اسالم قحطانیان بودند. نسبت قحطانیان را به یَعرُب بن قَحطان )از اوالد سام( رسانیده اند و اما به قولی اینان 

رب های خالص نبوده و مستعربه هستندنیز جزو ع . 

 عربستان

سَ، سُ( کشوری است که مقدس ترین اماکن جهان )مکه و مدینه( در آن جا است. کشوری که سرزمین وحی است. )

)و به نقلی  ۱۲۵393۰( با مساحتی حدود ۲کشوری که اعمال حج و عمره در آن صورت می گیرد. کشور عربستان سعودی )

( را تشکیل می دهد و در دورترین ۴۵یلومتر مربع بزرگ ترین قسمت شبه جزیره عربستان )و تقریباً ( ک۱۱9۰۰۰۰دیگر 

قسمت جنوب غربی آسیا قرار دارد. این کشور از چهار بخش )نَجد، اَحساء، حِجاز و عَسیر( تشکیل یافته و دارای سیزده 

تخت دینی آن و ریاض پایتخت رسمی می باشد و جده ( نفر دارد. مکه پای۱میلیون ) ۲۳استان می باشد و جمعیتی حدود 

محل سفارتخانه های کشورهای خارجی است. این کشور محدود است از جنوب به یمن، از شمال به اردن و عراق و کویت، 

 .از غرب به دریای سرخ، از شرق به خلیج فارس و امارات متحده عربی وقطر و عمان

 مذهب سعودی

است، منتسب به محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان « وهابیه»ین مقدس وحی رواج دارد مذهب مذهبی که امروزه در سرزم

هجری قمری  ۲۱۰7یا  ۲۱۰9در وادی حَنیفه در نجد، متوفی سال « عُیَیْنِه»هجری قمری در  ۲۲۲۴یا  ۲۲۲۲تَمیمی )متولد 

هجری بود که  ۲۲۵۸ظهور او به سال از عرب های بیابانی نجد و شاگرد شیخ محمد مهدی بصری. ابتدا « درْعیّه»در 

بود با« عیینه»سخنانی علیه اعمال و عقاید متفق علیه مسلمین به میان آورد و پدرش که قاضی   
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به سرزمین اسالم و مهبط وحی الهی« سعودی»و چه تأسف بار است این تخصیص و اضافه  .۲ ! 

میلیون نفر از آنها  ۸/۴میلیون نفر که  ۱۱( ۲۱، ص 73/ ۸ /۸۲میلیون نفر خارجی می باشند. )روزنامه اطالعات،  ۴/۵که  .۱

۳، ضمیمه، ص 73/ ۸/ ۸۲مهاجرین خارجی هستند )روزنامه اطالعات،  ). 

هجری جرأت بیشتری به خود داد و به انکار قسمتی از اعمال مذهبی  ۲۲۴۸وی مخالفت کرد بعد از مرگ پدر در سال 

گردید. وی در آن جا با جلب نظر « درعیه»رانده شد و رهسپار شهرک « یینهع»هجری از  ۲۲9۰پرداخت تا این که در سال 

و در پرتو کمک های نظامی سعودی ها داعیه خویش را گسترش داد و رهبر مذهبی « محمد بن سعود»حکمران شهر 

یت بر اساس ( در طی دو قرن توانست مذهب رسمی عربستان سعودی گردد. اعتقادات وهاب۲گردید و بدین ترتیب وهابیه )

هجری قمری( از فقهای ظاهر و مفسر مکتب  7۱۳، متوفی سال 99۲)متولد سال « ابن تَیمیّه حرانی»ویرانه های عقاید 

هجری قمری( بنا شده است و در اصول و فروع پیرو  7۴۲، متوفی سال 93۲)متولد سال « ابن قَیِم»حنبلی و شاگرد او 

 تعالیم تقی الدین تیمیه هستند. آنها

ای خداوند جهت و جسمیت قائلندبر . 

 .آنچه را که در کتاب خدا و سنت پیامبر نمی یابند بدعت می شمارند

 .بر پا کردن یاد بود برای پیامبر و امام و ایجاد بنا بر قبور را حرام می دانند

 .یاری و شفاعت طلبیدن از پیامبر و تبرک جستن به مزار حضرتش را کفر و شرک می دانند

از مذاهب اربعه را الزم نمی دانند بلکه احیاناً بر خالف آن مذاهب اجتهاد می کنند تقلید یکی . 

تمام فرق اسالمی و مسلمین را به دلیل زیارت قبور اولیاء اهلل و طلب حاجت و شفاعت از ایشان به الحاد و شرک متهم 

 .ساخته و خونشان را روا شمرده و مالشان را حالل کرده اند
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 حکومت سعودی

هجری قمری که ابن سعود  ۲۸۴۲ریخ سیاسی و حکومتی عربستان، تاریخ سر بر آوردن سلسله آل سعود است. از سال تا

عنوان سلطان عربستان را یافت( جریان پیدایی این دودمان در تاریخ با پیدایش وهابیه شروع می شود. آن گاه که محمد بن 

، محمد بن سعود حکمران آن جا را به سلطنت نجد تطمیع کرد و گردید« درعیه»هجری رهسپار  ۲۲9۰عبدالوهاب در سال 

حاکم نیز با پذیرش این دعوت به ترویج اعتقادات وی اهتمام نمود و با این توافق هم شیخ محمد توانست داعیه مذهبی 

قطعه قطعه  خود را گسترش دهد و هم آل سعود موفق شد در طی دو قرن به پشتوانه آورده های وهابیت که قصد نابودی و

 :کردن حکومت عثمانی را داشتند و با تاخت و تاز به شهرهای مختلف به تدریج در طی سه دوره مختلف به قدرت رسیدند

را « درعیه»هجری قمری( اهالی  ۲۲73متوفی »بود و محمد بن سعود « درعیه»در دوره اول، مقر قدرت آل سعود در  .۲

ا با اهالی نجد و احساء جنگید. بعد از او پسرش عبد العزیز اول )طی سال های برای جنگ با مردم نجد فرا خواند و باره

قمری( با تاخت و تاز به سرزمین های  ۲۱۱3 ۲۱۲۳(بن عبد العزیز )طی سال های ۱قمری( وسپس سعود ) ۲۱۲۳ ۲۲73

که با تصرف مدینه و مکه،  ( تا این۸مختلف تصرفاتی در شبه جزیره و خلیج فارس انجام دادندو کشتارهای بسیاری نمودند )

حجاز را در تصرف خود در آوردند و قدرتشان به جایی رسید که شریف غالب پادشاه حجاز از هول جان در تصرف خود در 

 آورند و قدرتشان به جای رسید که شریف غالب پادشاه حجاز از هول جان تظاهر به وهابیگری کرد و مذهب آنان

می کند پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: نجد جای زلزله و فتنه هاست و شاخ شیطان یا شاخ شیطان. بخاری روایت  .۲

۱۸۲از آن جا بیرون می آید. )فرقه وهابی، ص  ). 

 .(او نوه دختری محمد بن عبدالوهاب هم می شود )یعنی حاصل پیوند سیاسی مذهبی .۱

با استفاده از تعطیلی شهر کربال حمله غافلگیرانه ای به قمری سعود به فرمان پدرش عبدالعزیز  ۲۱۲9از جمله در سال  .۸
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آن کرد و در روز عید غدیر مردم بسیاری را از دم تیغ گذرانید و اماکن مقدسه شیعه را ویران ساخت. )قبر امام ویران، ضریح 

ه نجف حمله کردند قمری( ب ۲۱۱۱و  ۲۱۱۲از جای کنده و گنجینه ها به غارت برده شد(. آنها در همین سال )و سال های 

قمری بدون جنگ بر مکه دست یافتند وقبه و بارگاه حضرت عبدالمطلب  ۲۱۲۳اما شکست خورده بازگشتند. در محرم سال 

و حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه وقبه زادگاه پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و دیگر قبه های اطراف کعبه )از جمله 

قمری سعود بن عبدالعزیز با تصرف مدینه مقابر مقدسه را ویران و بارگاه ائمه  ۲۱۱۰سال قبه زمزم( را خراب کردند. در 

 .شیعه را تخریب و ذخایر بارگاه شریف نبوی را غارت نمود

را در حجاز رسمیت داد. سرانجام دولت عثمانی، حکمران جدید مصر محمد علی پاشا را مأمور براندازی ایشان کرد. ابراهیم 

رکب از سربازان ترک و آلبانی و عرب را به فرماندهی پسرش طوسوس پاشا به سوی حجاز اعزام داشت. پاشا ارتشی م

قمری از بندر ینبع وارد مدینه شد و آن را گشود و مقاومت وهابیون مکه را در هم شکست اما  ۲۱۱7طوسوس در سال 

« درعیه»قمری  ۲۱۸۸جد کرد و او در سال نشد. ابراهیم پاشا، پسر دیگرش را مأمور تسخیر ن« درعیه»موفق به فتح 

 .پایتخت آل سعود را متصرف شد

با کمک های نهانی دوباره جان گرفتند و « محمد علی پاشا»در دوره دوم، آل سعود بعد از سرکوب شدن توسط  .۱

مری با همراه ق ۲۱۸۴آغاز گردید. او در سال « تُرکی بن عبداهلل بن محمد»حکومت آل سعود در ریاض با سر بر آوردن 

قمری( در گذشت چند تن حکومت  ۲۱۵3دولت گونه ای تشکیل داد و چون )در سال « ریاض»ساختن جمعی از اعراب در 

)که « نجد»کردند، تا این که به علت جنگ خانگی سعودی ها، ریاض به دست آل رشید حکومت مورد حمایت عثمانی در 

قرار داده بودند( افتاد را پایتخت« حائل»در جبل شَمَّر اقامت داشتند  . 

، متوفی ۲۱3۸)متولد « ابن سعود»مشهور به « عبد العزیز بن سعود»قمری توسط  ۲۸۲3در دوره سوم، ریاض در سال  .۸
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 ۲۸۱۱هجری قمری( از آل رشید پس گرفته شد. و با غلبه او بر امیر نجد )عبد العزیز بن رشید( تمام نجد )به سال  ۲۸7۸

را شکست « ابن رشید»قمری  ۲۸۱۵بن سعود که خود را امام وهابیه و امیر نجد خواند، در سال قمری( تسلیم وی شد. ا

بیرون راند. « احسا»قمری از  ۲۸۸۲و در سال « نجد»قمری ارتش عثمانی را از  ۲۸۱9قطعی داد و به قتل رسانید و در سال 

نجد شناخت و کمک های مالی زیادی به وی نمود را به عنوان حکمران مستقل « ابن سعود»در جنگ جهانی اول، بریتانیا 

« آل رشید»قمری  ۲۸۵۰ملک حسین )شریف مکه( را مغلوب کرد و راند و در سال « ابن سعود»و پس از جنگ جهانی اول 

قمری بر دولت هاشمیان در حجاز مسلط گشت خود را رسماً پادشاه حجاز و نجد و در  ۲۸۵۸را برانداخت. و چون در سال 

اعالم نمود و برای جلب نظر مسلمانان جهان زیارت مکه و مدینه را آزاد « عربستان سعودی»قمری پادشاه  ۲۲۸۴سال 

 .ساخت

( ؛ ترجمه کشف االرتیاب، دایرة المعارف فارسی ذیل عناوین مربوط،  ۱3۳؛ تاریخ ادیان، ص  ۲3۰الی  ۲7۰تاریخ مکه، ص 

، فرقه وهابی۸۸7مکتب اسالم، ش  ). 

 عرش

( ۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۱، ص ۵؛ ش ۱۲3، ص ۱عَ( از نام های مکه است )میقات حج، ش  عُ رُ( )عُ ). 

 عرش اهلل

( 3۱، ص ۱۲۱عَ شُ الّ( از نام های مکه است )میقات حج، ش  ) 

 عرفات
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( ۲3۳عَ رَ( فاذا افضتم من عرفات )بقره  ) 

( کیلومتری جنوب شرقی مکه ۱۵)الی  ۱۰دود وادی عرفات بیابان و صحرای وسیع و همواری است بین مکه و طایف ح

)واقع در دامنه جبل الرحمه(. عرفات از هر طرف با کوه های شیب دار و پلکانی مانند احاطه شده است. مساحت این وادی را 

( عرفات یکی از مواقف حج ۲حدود هشت کیلومتر مربع ذکر کرده اند و طول عرض آن را دو میل در دو میل نوشته اند. )

ست و تنها موقفی است که خارج از محدوده حرم است )بخش عمده آن خارج از حرم است( و به نظر فقها چند موضع در ا

اطراف صحرای عرفات )به نام های ثویه، عرنه، نمره، ذوالمجاز، اراک( سر حدات عرفات می باشند. در سمت مغرب مسجد 

حدود عرفات را مشخص می کنند. سراسر مشرق عرفات را دامنه متری با فاصله زیاد  ۴نمره و از سمت شمال دو مناره 

وسیع قوسی شکلی محصور کرده و در جنوب این قوس تا راه طایف پیش رفته و دنباله شمالی این قوس هم کمی به سمت 

 مغرب جلو رفته تا جبل

کیلومتر در  ۲۸یا  ۲۱یا  ۲۲ل کیلومتر یا حتی طو ۱کیلومتر در  ۱ارقام دیگری نیز ذکر کرده اند؛ چون طول و عرض  .۲

کیلومتر ۴/۳یا  ۳یا  ۴/9عرض  . 

است )یعنی توقف در « وقوف در عرفات»الرحمه که دامنه جنوبی حد دیگر عرفات است و سومین عمل از اعمال حج )ک( 

 .(آن از اول و ظهر روز نهم ذی حجه تا غروب شرعی همین روز

 تسمیه عرفات

دیجمع عرفه است به معنی کوه و بلن . 

 .از جهت رفعت و بلندی این موقف است

 .محیط بسیار آماده است برای معرفت به خدا
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 .حضرت آدم )علیه السالم( در این نقطه اعتراف نمود

 .حاجیان در این نقطه به گناه خودشان اعتراف می نمایند

 .حضرت جبرئیل در این جا امت ها را به حضرت ابراهیم )علیه السالم( معرفی کرد

عرفت عرفت»ابراهیم )علیه السالم( در این جا هنگام بیان جبرئیل در مورد اعمال حج می فرمود: حضرت  ». 

 .حضرت ابراهیم )علیه السالم( در این جا با خواب دیدن درباره فرزندش نسبت به وظیفه اش عارف گردید

را یافتند و نسبت به هم عارف گردیدندحضرت آدم و حضرت حوا )علیهما السالم( بعد از هبوط و جدایی در این جا یکدیگر  . 

به علت صبر حاجیان بر وقوف در این نقطه )و یا به علت صبر حاجیان برای رسیدن به این نقطه( این مکان عرفات )به 

 .معنی صبر( نامیده شد

 عرفه

(  (عَ رَ فِ

۱۰سرزمین )ک( عرفات )طبقات، ص  .۲ ) 

تر که جبل الرحمه هم خوانده می شود )مبسوط در ترمینولوژی حقوقم 9۰تلی است بر فراز کوه عرفات به ارتفاع  .۱ ) 

۳۰روز نهم ذی حجه که طی آن حجاج در مراسم حج در عرفات وقوف می کنند. )حجة التفاسیر، تعالیق، ص  .۸ ) 

 عرنه
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( سفه و اسرار حج، عُ رَ نِ( از حدود عرفات است اما جزء موقف نیست و ماندن در این نقطه کفایت از عرفات نمی کند. )فل

۸9۴؛ مناسک حج، مسئله  ۲۳۰ص  ) 

 عروس عرب

 (کنایه از مکه معظمه است )فرهنگ های: رشیدی، آنندراج، نفیسی، برهان قاطع

 عروش

(  (عُ عَ

۲۵۱، ص ۵خانه های مکه. )فرهنگ نفیسی ؛ میقات حج، ش  .۲ ) 

۵۱۲، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸9از نام های مکه. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۱ ) 

 عروض

 .عَ( سرزمین دارای پستی هایی که سیل بر آن جاری می شود)

۲۴مکه و حوالی آن است. )لغت نامه؛ تاریخ مکه، ص  .۲ ) 

۲۲7مدینه و حوالی آن است. )لغت نامه؛ حرمین شریفین، ص  .۱ ) 

مشتمل است بر یمامه و  قسمتی از شبه جزیرة العرب و در دنباله نجد است که به کناره های خلیج فارس منتهی شده و .۸

 .احساء و عمان و حوالی آن
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 عری

عُ را( از نام های مدینه است )به معنی مردان بزرگی که ضعفا به آنها پناه می برند( از آن جهت که بعد از رسول خدا )

ی داشته باشند )صلی اهلل علیه وآله وسلم( مردم مستضعف زیادی رو به مدینه آوردند تا در پناه آن حضرت زندگی سعادتمند

۲97، ص 7)میقات حج، ش  ) 

 عریش

(  (عَ

 (خانه های مکه. )فرهنگ نفیسی .۲

۸9از نام های مکه. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۱ ) 

 عسکران

 (عَ کَ( عرفه و منی. )لغت نامه؛ فرهنگ نفیسی)

 عسیله

 ک( چاه عسیله)

 عشره کامله
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( ۲93فما استیسر من الهدی... تلک عشرة کاملة )بقره عَ شَ رِ( و اتموا الحج و العمرة هلل فان احصر تم  ) 

کنایه از ده روزه حاجیان که سه روز در ایام حج دارند و هفت روز بعد از حج و این حکم بر کسانی است که قدرت قربانی 

 (ندارند. )فرهنگ غیاث اللغات

 عصفر

 ک( گیاه عصفر)

 عصمه

( 3۲، ص ۲۰؛ میقات حج، ش  9۰المی، ص عَ صِ مِ( از اسامی زمزم است. )تاریخ و آثار اس ) 

 عقبه

عَ قَ بِ( ناحیه ای است واقع بین مکه و منی که در این محل جمره ای واقع شده است که در مناسک حج رمی می شود. )

فعال عقبه برای شیطان آخر عَلَم شده و اگر به طور مطلق گفته می شود منصرف به جمره عقبه می شود. )راهنمای حرمین 

؛ فرهنگ فارسی؛ دایرة المعارف فارسی ۲۰9، ص ۵ین، ج شریف ) 

 عقبه اخری

 همان )ک( جمرة االخری
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 عقبه اولی

 همان )ک( جمرة االولی

 عقبه وسطی

 همان )ک( جمرة الوسطی

 عقیق

 ک( وادی عقیق)

 عکاظ

 همان )ک( بازار عکاظ

 عالیم حرم

 همان )ک( انصاب الحرم

 علم اسالم

( ، خداوند سبحان آن خانه را «و جعله سبحانه و تعالی باالسالم علماً»ه اول نهج البالغه عَ لَ( تعبیری از حج در خطب

۸۱عالمت و نشانه اسالم قرار داد. )نهج البالغه، ص  ) 
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 علمین

(  (عَ لَ مَ

 ظاهراً مراد دو تنگنای واقع در بین عرفات و مشعر و بین مکه و منی است که مأزمین نیز گفته می شود. )حج برنامه .۲

۵۸۲تکامل، ص  ) 

حدود حرم مکه از طرف مغرب )که از جانب جده باشد( جایی است که علمین )یا حدیبیه( گفته می شود. در علمین دو  .۱

ستون ساده و کوتاه )از گچ و آجر( مقابل یکدیگر روی زمین بر پا شده به عنوان عالمت و نشانه آغاز محدوده و دوازده ورود 

؛ با ما به مکه بیایید،  ۲۳3؛ احکام و آداب حج، ص ۲۸۵؛ حج و عمره، ص ۴۸مناسک حج، ص به مکه می باشد. )توضیح 

۱۳ص  ) 

 علمین حرم

 عالیم حرم همان )ک( انصاب الحرم

 علیه دم

 .عَ لَ هِ دَ( کسی است که به علت ارتکاب حرام در حال احرام و حرم باید قربانی کند)

 عمار

 (عُ مّ( عمره گزاردن )لغت نامه)
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 عمارت

 عِ رَ( از )ک( مناصب کعبه)

 عمره

( ۲39عُ رَِ( و تموا الحج و العمرة هلل )بقره  ) 

در اصطالح فقها انجام اعمال و مناسک خاصی است در زیارت خانه خدا )زیارت کعبه است با آداب و مناسک مخصوصه(. 

به صورت عمره تمتع و یا عمره  عمره از واجباتی است که در ارتباط با حج صورت می گیرد و در طول عمر مکلف یک بار

 .مفرده واجب می گردد

 تسمیه عمره

 :عمره عنوانی است بر گرفته از کلمه عمارت به معنای

آبادی. کسانی که به قصد زیارت به مکه معظمه مشرف می شوند با اجتماع خود موجب عمران آن شده و یا عمره باعث  .۲

 .آباد بودن بیت اهلل است

ضافه بر حج استزیادت. و عمره ا .۱ . 

 زمان عمره
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 :با توجه به اقسام حج، دو نوع عمره وجود دارد

عمره تمتع انجام آن برای کسانی است که استطاعت حج تمتع پیدا می کنند یعنی برای اهل آفاق )غیر اهالی مکه و  .۲

می تواند صورت گیرد ساکنین حوالی آن( می باشد و پیش از حج تمتع از اول ماه شوال تا قبل از روز نهم ذیحجه . 

عمره مفرده، انجام آن برای کسانی است که وظیفه شان حج افراد و قران است، یعنی برای اهالی مکه و ساکنین حوالی  .۱

 (آن می باشد، که بعد از انجام حج )در صورت تمکن( و در طول سال می تواند صورت گیرد. )غیر از ایام اختصاصی حج

و نوع واجبات داردواجبات عمره این عبادت د : 

 .واجب رکنی، احرام و طواف زیارت و سعی از واجبات رکنی هستند .۲

 .واجب غیر رکنی، تقصیر و نماز طواف زیارت و طواف نساء و نماز طواف نساء از واجبات غیر رکنی هستند .۱

 تفاوت دو عمره

هر حج انجام شودعمره مفرده اختصاص به ماه های حج ندارد ولی عمره تمتع باید در اش .۲ . 

 .عمره مفرده را می توان جدا از حج به جا آورد ولی عمره تمتع همراه حج انجام می شود .۱

 عمره مفرده دارای طواف نساء و نماز طواف نساء .۸

 .می باشد ولی عمره تمتع این دو عمل را ندارد

متع این اختیار و جود ندارد و فقط باید تقصیر در عمره مفرده مرد مخیر است بین انجام حلق و تقصیر، ولی در عمره ت .۵

 .نمود

در عمره مفرده آمیزش جنسی قبل از فراغ از سعی، عمره را فاسد می کند و باید ضمن تمام کردن عمره آن را اعاده  .۴

 .نمود اما در عمره تمتع فساد آن را محل حرف و بحث دانسته اند
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 عمره استحبابی

( ستحب است برای همه مسلمانان جهان چه اهل مکه و چه اهل آفاق، و در ماه رجب، اِ تِ( عمره مفرده است که م

 .استحباب تاکید مؤکد دارد

 عمرة االسالم

( 3عَ رَ تُ لْ( عمره نخستین است )اسرار، مناسک، ادله حج، ص  ) 

 عمره افراد

 (اِ( عمره مفرده را گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 عمره اکمه

( ره بیست و هفتم ماه رجب نزد اهل مکه. ریشه عمره اکمی نزد مکیان آن است که چون عبداهلل بن زبیر از اَ کَ مِ( عم

رسید و از آن جا احرام بست « اکمه»ساختمان کعبه مقدس بپرداخت عمره ای گزارد و اهل مکه همراه او بودند تا به محل 

۲73جبیر، ص  و این واقعه روز بیست و هفتم ماه رجب بود. )سفر نامه ابن ) 

 عمره بتال

( ۱3، ص ۸بَ( عمره بدون حج است. )فرهنگ جامع؛ دائرة الفرائد، ج  ) 
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 عمره تطوع

 تَ طَ وُّ( همان )ک( عمره استحبابی)

 عمره تمتع

تَ مَ تُّ( نام اعمال مخصوصی است در زیارت خانه خدا که با واجب شدن حج تمتع واجب می شود )یعنی مخصوص اهل )

کیلومتر می باشد(. بنابراین وجوب این عمره  ۳7فرسخ شرعی یا  ۲9ی کسانی که وطن آنها تا مکه بیش از آفاق است، یعن

 .برای کسانی است که استطاعت تمتع را پیدا می کنند

تسمیه تمتع این عمره از آن جا که با حج تمتع در ارتباط است و باید در همان سال حج تمتع )و قبل از آن( انجام گیرد 

تمتع نامیده شده استعمره  . 

زمان تمتع وقت مخصوص این عمره شهر حج است )یعنی از اول ماه شوال تا قبل از ظهر روز نهم ذی حجه( و انجام این 

 .عمل طی این زمان خاص بیش از یک بار جایز نیست

۲اعمال تمتع واجبات این عمره به ترتیب عبارتند از ) ): 

 .احرام، در میقات محرم شدن .۲

اف زیارت، در مسجد الحرام دور خانه کعبه هفت بار گردیدنطو .۱ . 

 .نماز طواف زیارت، در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواندن .۸

 .سعی صفا و مروه، جنب مسجد الحرام بین دو کوه صفا و مروه هفت بار رفت و برگشت نمودن .۵
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ر مروه( مقداری از موی سر یا صورت چیدن یا مقداری از ناخن دست یا تقصیر، در مکه )و معموال جنب مسجد الحرام د .۴

 .پا گرفتن

 :میقات تمتع مکان هایی که در یکی از آنها می توان احرام عمره تمتع را بست عبارتند از

 جحفه، در شمال غربی مکه .۲

 یلملم، در جنوب شرقی مکه .۱

 ذو الحلیفه، در جنوب مدینه .۸

ال شرقی مکهوادی عقیق، در شم .۵  

 قرن المنازل، در شرق مکه .۴

 (محاذی، با میقات )ل .9

 ادنی الحل، نزدیک ترین موضع حل .7

 خانه، در صورت نزدیک تر بودن به مکه از میقات های پنجگانه .۳

۱فخ، در مکه برای کودکان ) .3 ) 

 مکه و تمتع

دن برای اعمال حج تمتعبعد از خاتمه اعمال عمره تمتع، تا روز هشتم ذی حجه )زمان محرم ش ) 

مربوطه« عناوین»در مورد توضیح بیشتر اعمال عمره رجوع کنید به هر یک از  .۲ . 

میقات»مربوطه و یا قسمت « عناوین»در مورد میقات ها رجوع کنید به هر یک از  .۱ ». 
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 .خروج از مکه جایز نیست

ه گرفته شود. )مبسوط در ترمینولوژی حقوقعمره جعرانه )جِ عِ رّ نِ( )جُِ نِ( عمره ای که احرام از جعران ) 

 عمره حدیبیه

 .نام عمره ای از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( که به جا آورده نشد و متوقف ماند به علت انعقاد صلح )ک( حدیبیه

 عمره رجبیه

( سیاری ذکر شده است. از جمله رَ جَ یِّ( شهرت عمره مفرده ای که در ماه رجب صورت گیرد. برای عمره این ماه فضیلت ب

 .از امام نهم )علیه السالم( منقول است که افضل عمره ها عمره رجب است

 عمره صلح

 همان )ک( عمره قضا

 عمره القصاص

 قِ( همان )ک( عمره قضا)

 عمره قضا
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( ( ۲اق اصحاب( )قَ( نام عمره ای است که رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در ذی قعده سال هفتم هجری )به اتف

 .به جای آورد و به اسامی دیگری هم معروف است

چون براساس صلح حدیبیه انجام شد -عمرة الصلح  .۲ . 

 .عمرة القصاص چون به تالفی صلح حدیبیه انجام شد .۱

 .عمرة القضیه چون در صلح حدیبیه، حکم و فرمان )قضیه( شد که عمره در سال هفتم )هجری( انجام پذیرد .۸

چون در سال ششم هجری مشرکین مانع از ورود حضرت رسول برای ادای عمره شدند و اجرای آن به  -ة القضا عمر .۵

سال دیگر موکول گردید، گویی عمره سال هفتم قضای عمره سال ششم است، و نیز قضا به معنی حکم است، و در سال 

۲7۰رد. )حجة التفاسیر، مقدمه، ص ششم در حدیبیه حکم بر آن قرار گرفت که عمره در سال هفتم انجام گی ) 

 عمره قضیه

 همان )ک( عمره قضا

 عمره مبتوله

 .مَ لِ( عمره بریده شده یعنی عمره بدون حج، عمره افراد، عمره مفرده، عمره قران)

( ۲۴۴؛ حج البیت، ص  ۱۰، فرهنگنامه حج و عمره، دفتر اول، ص ۴۵فرهنگ معارف اسالمی؛ آداب عمره قران، ص  ) 

حبیعمره مست  
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 همان )ک( عمره استحبابی

 عمره مفرده

( ( برای کسانی است که۱مُ رَ دِ( نام اعمال مخصوصی است در زیارت خانه خدا، و وجوب آن ) : 

۸اهل مکه اند. ) .۲ ) 

۵کیلومتر( می باشد ) ۳7میل یا  ۵۳فرسخ شرعی )یا  ۲9در حکم اهل مکه اند و منزل آنان تا مکه کمتر از  .۱ ) 

۴و عهد و یمین و شرط ضمن عقد هستند و یا حج را فاسد کرده اند و یا حج از آنان فوت شده است. )در قید نذر  .۸ ) 

 .تسمیه مفرده این عمره از آن جا که جدا از اعمال حج )افراد و قران( به جای آورده می شود مفرده نامیده شده است

می شود و وقت مخصوصی برایش معین نشده و در طول  زمان مفرده این عمره پس از حج افراد و یا حج قران به جا آورده

سال )جز در ایام اختصاصی حج( می توان آن را به جای آورد. این عمره برای مکلف یک بار واجب است ولی تکرار عمره 

 مفرده استحبابی در طول سال )جز در ایام اختصاصی حج( مجاز است و برای اهل آفاق هم مجاز است )البته اهل آفاق در

 .(فاصله پایان عمره تمتع تا پایان حج نمی تواند عمره مفرده به جای آورد

9اعمال مفرده واجبات این عمره به ترتیب عبارتند از: ) ) 

 .احرام، در میقات محرم شدن .۲

 .طواف زیارت، در مسجد الحرام هفت بار به دور کعبه گردیدن .۱

ابراهیم دو رکعت نماز خواندن نماز طواف زیارت، در مسجد الحرام در پشت مقام .۸ . 

 .سعی بین صفا و مروه، جنب مسجد الحرام بین دو کوه صفا و مروه هفت بار رفت و برگشت کردن .۵
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 تقصیر صورت )یا حلق(، در مکه )و معموال جنب .۴

ات کردند با همان عده از اصحاب که در حدیبیه شرکت داشتند جز چند نفری که در خیبر به شهادت رسیدند، یا وف .۲

۴۱۸)تاریخ پیامبر اسالم، ص  ). 

 .شروط و وجوب آن مانند شروط وجوب حج است .۱

 .به عنوان واجب اصلی .۸

 .به عنوان واجب اصلی .۵

 .به عنوان واجب عرضی .۴

مربوطه« عناوین»برای توضیح بیشتر اعمال این عمره رجوع کنید به هر یک از  .9 . 

ی سر یا صورت چیدن یا مقداری از ناخن دست یا پا گرفتن )تقصیر( و یا موی سر مسجد الحرام در مروه( مقداری از مو

 .(تراشیدن )حلق

 .طواف نساء، در مسجد الحرام هفت بار به دور خانه خدا )کعبه( گردیدن .9

 .نماز طواف نساء، در مسجد الحرام در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزاردن .7

ر یکی از آنها می توان احرام بست به تناسب آن که عمره از داخل مکه صورت می گیرد یا از میقات مفرده مکان هایی که د

 :خارج آن متفاوت است

میقات از خارج مکه، برای کسی که از مکه دور است و بخواهد در جهت و رود به مکه و انجام عمره مفرده احرام ببندد.  .۲

جحفه، قرن المنازل، یلملم، محاذی، ادنی الحل، خانه، فخ میقات ها عبارتند از: ذو الحلیفه، وادی عقیق، . 

 .میقات از داخل مکه، برای کسی که در داخل مکه است و بخواهد عمره مفرده به جای آورد .۱
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 .میقات ها برای احرام بستن عبارتند از: تنعیم، حدیبیه، جعرانه، أضأه لبن. وادی نخله، وادی عرفه

۲ادنی الحل ) ) 

 عمره مفروضه

 (مَ ضِ( عمره مفرده، عمرة االسالم. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 عمره واجب

 (عمرة االسالم. عمره مفرده )در مقابل عمره مستحب

 عمود

ستون»نیز نام برده اند. رجوع کنید به قسمت « عمود»از اسطوانه )های( مسجد النبی با عنوان  ». 

 عمور

( ردن )لغت نامهعُ( عمره به جای آوردن، زیارت خانه خدا ک ) 

 عندالمقام

( )نزد مقام( را برگزیده اند. )میقات حج، « عندالمقام»عِ دَ لْ مَ( گروه زیادی از فقهای ما در تعبیر از محل نماز طواف عبارت 

۲۰۸، ص ۸9ش  ). 
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 عوالی

( جنوب شهر کشیده عَ( از محله های مدینه است و فعال خیابانی بدین نام )باب العوالی( در سمت قبله بقیع رو به طرف 

شده )= شارع علی بن ابی طالب( و منتهی به مسجد قبا می شود و اغلب ساکنین این حدود شیعه اثنا عشری هستند و بر 

مدارس و مغازه های آنان نام های ائمه دیده می شود. عوالی قبالً روستاهای پشت قلعه مدینه بود که باغ های پر میوه و 

و گفته اند ظاهراً منظور همان حوائط سبعه بوده استسرسبزی اطراف آن قرار داشت  . 

 عونه

( 9۰؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص 3۲، ص ۲۰عَ نِ( از اسامی زمزم است. )میقات حج، ش  ) 

 عید اضحی

 اَحا( همان )ک( عید قربان)

 عید قربان

 :عید اضحی، روز دهم ذی حجه و از بزرگ ترین اعیاد در اسالم است و وجه تسمیه این که

عید قربان گویند چون در این روز حاجیان در منی یکی از واجبات حج را که قربانی کردن. )شتر یا گاو یا گوسفند( باشد  .۲

 .(انجام می دهند )و در سایر نقاط جهان اسالم نیز مسلمین در این روز به طور استحبابی قربان می کنند

ظهر و هنگام ضحی )موقع باال آمدن آفتاب( انجام می پذیرد عید اضحی گویند چون قربانی کردن )معموال( قبل از .۱ . 
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 عیر

 ک( کوه عیر)

 عین ارزق

( در قمست جنوب مدینه قرار داشته و از چاهی در قبا )در سمت غرب مسجد( سر چشمه می « عین زرقا»عَ نِ اَ رَ( یا 

معاویه به شهر مدینه روان ساخت )و  گرفت و آب مشروب مردم مدینه از آن بود. این چشمه را مروان بن حکم به دستور

علت تسمیه آن است که چشمه را مروان بن حکم کبود چشم روان ساخت و یا این که این چشمه در ملک ازرق متعلق به 

بنی امیه واقع شده بود.( بعدها روی آن گنبدی بر پا کردند که از سمت شمال و جنوب باز بود و از هر طرف پلکانی قرار داده 

که مردم از آن پایین می رفتند و از چشمه آب بر می داشتند. در قرن ششم قسمتی از آب این چشمه را از دهانه اش بودند 

 از زیر گنبد جدا و به سوی آستانه دری از مسجد النبی که در

میقات»در مورد میقات ها رجوع کنید به هر یک از عناوین مربوطه و یا قسمت  .۲ ». 

نیدند و در آن جا آبشخوری بنا کردند )و مردم مدینه از آن می نوشیدند( و بعداً از این آبشخوری جهت باب السالم بود رسا

مجرای کوچکی جدا ساخته به سوی صحن مسجد النبی برده و در آبشخوری که در وسط آن فواره ای داشت ظاهر ساختند. 

امراء و بزرگان بود و مورد تعمیر و تجدید بنا قرار می چشمه ارزق )زرقا( پیوسته در طول تاریخ اسالم مورد توجه پادشاهان و 

گرفت و آب چاه های دیگر نیز به منابع آب چشمه زرقا اضافه می شد. آب این چشمه را سقاها به وسیله مشک در خانه 

؛ و۲۱۱و  ۲۱۲های مدینه توزیع می نمودند. )حرمین شریفین، ص  ...) 
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 عین زرقا

 زَ( همان )ک( عین ارزق)

هعین عرف  

( رشته قنات آب به سوی مکه جاری ساخت تا این که در اواخر بنی امیه، عبداهلل بن عامر دستور  ۲۰عَ رَ فِ( معاویه حدود 

داد آب تمام چشمه های مکه را در یک مجرای واحد جاری سازند که آن را در میدان صحرای عرفات به نام چشمه عرفه 

مقتدر دیگر آب چشمه عرفه را از طریق مجاری متعددی به مکه روان  ظاهر ساختند. بعدها در دوران عباسی و حکام

۱9ساختند. این چشمه در طول تاریخ بارها خراب و بارها تعمیر شد. )حرمین شریفین، ص  ) 

 عینین

 همان )ک( کوه عینین

 غ

 غار ثور

 غار پناهگاه رسول اهلل در هجرت واقع در )ک( کوه ثور

 غار حرا
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قبل از بعثت واقع در )ک( کوه حرا غار عبادتگاه رسول اهلل  

 غار مرسالت

 غار محل نزول سوره مرسالت بر رسول اهلل واقع در )ک( کوه صفایح

 غاشه

۲۴از نام های مکه است )تاریخ مکه، ص  ) 

 غبغب

(  (غَ غَ

م کوهکی است در منی که محل نحر بوده است. گویند متعب بن قیس خانه ای موسوم به غبغب داشته که نزد مرد .۲

 .مانند خانه کعبه محترم بود و در آن حج می کردند

جایگاهی است در طایف که در آن جا برای الت و عزی شتر نحر می کردند، و مخزن هدایایی که به این دو بت تقدیم  .۱

 (شده در این محل بوده است. )لغت نامه

 غدیر جحفه

 غَ رِ جَ فِ( همان )ک( غدیر خم)
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 غدیر خم

( کیلومتری دهستان رابغ )و غدیر گودالی است که هنگام ریزش  ۱9بین مکه و مدینه در ناحیه جحفه  خُ( منطقه ای است

باران آب در آن جمع می شود و لذا این منطقه را غدیر خم یا خم غدیر گفته اند(. در صدر اسالم از این نقطه حجاج عراق و 

جدا می شدند و مسیرهای خاص خود را پیش می گرفتند. شام و یمن و... برای بازگشت به سرزمین های خویش از یکدیگر 

در حجة الوداع به روز هیجده ذی حجه سال دهم هجری رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم(در این منطقه با دستور 

توقف و تجمع حاجیان حضرت علی )علیه السالم( را در میان آن جمع عظیم رسماً به جانشینی خویش منصوب نمودند و 

در محل این واقعه شکوهمند بعدها مسجدی ساخته شد که به مسجد غدیر «. من کنت مواله فهذا علی مواله»ودند: فرم

 .خم معروف گردید

 غرا

( ، 7غَ رّ( از اسامی مدینه است که بر سایر شهرها شرافت و در مقابل آنها برجستگی و درخشندگی دارد. )میقات حج، ش 

لغت نامه؛  ۲۲7؛ حرمین شریفین، ص  ۲9۳ص  ) 

 غرس

 همان )ک( چاه غرس

 غروب شرعی
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زمانی است که حمره مشرقیه از باالی سر گذشته باشد و حجاج باید در شروع مناسک حج )بعد از احرام( تا غروب شرعی 

 .روز نهم ذی حجه در عرفات بمانند

 غزال کعبه

( فرمانروای مکه به خاطر بیم از نزول « مدد»که غَ( آهو بره ای طالیی که در جاهلیت آن را به کعبه آویختند. آورده اند 

غضب خداوند بر جُرهُم )به علت بی احترامی هایی که در خانه مقدس می شد( گنجینه های کعبه را )شامل دو غزال زرین و 

رئیس جرهمی ها )که یقین داشتند ریاست « عمروبن حارث»چند شمشیر( در چاه زمزم پنهان کرد و عازم بادیه شد و یا 

که از ایشان فوت می شود( دستور داد تا آهو بره زرینی را که از آنِ مکه بود و دیگر سالح هایی را که در خانه کعبه بود در م

چاه زمزم پنهان کردند و چاه را با خاک بیانباشتند، تا این که حضرت عبدالمطلب در صدد حفر زمزم بر آمد، آهویی طالیی و 

ا بیرون آمد. قرعه زد که آن ها را چه کند. قرعه به نام کعبه در آمد و در کعبه آویختند و شمشیری مزین به جواهرات گرانبه

چون مدتی آویخته ماند اهل کعبه، غزال کعبه نامش کردند و این اولین زینتی بود که کعبه را بدان آراستند. نقل شده دو 

یانی بود که به حج می آمدند. )لغت نامه ؛ آهوی طال که حضرت عبدالمطلب در چاه زمزم یافت از پیشکش های فارس

۱۴، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک ج ۲۳حرمین شریفین، ص  ) 

 غزه

( ۲9۴، ص ۸غَ زِّ(نام )ک( شعب ابی طالب )میقات حج، ش  ) 

 ) غسل سفَر
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 :سَ فَ( سفر حج و عمره غسل واجب ندارد اما اغسال مستحبی چندی را نام برده اند

هشتم و نهم ذی حجهزمانی، مانند غسل روز  .۲ . 

مکانی، مانند غسل برای رفتن به اماکنی چون: حرم و شهر مکه، مسجد الحرام )و کعبه، حرم و شهر مدینه، مسجد  .۱

 .(النبی و بقیع

 .(فعلی، مانند غسل برای افعالی چون احرام و یا وداع با پیامبر و معصومین )صلوات اهلل علیهم اجمعین .۸

 غلبه

( امی مدینه است به خاطرغَ لَ بِ( از اس : 

 .استیال وبلندی آن بر بالد دیگر .۲

استیالی قومی بر قوم دیگر چون استیالی یهود بر عمالقه و اوس و خزرج بر یهود و مهاجرین و انصار بر اوس و خزرج  .۱

۲9۳، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۱9و  ۲۲۳)حرمین شریفین، ص  ) 

۲۴۴؛ تبصره المتعلمین، ص  ۲۲۴، ص ۲؛ لمعه ج ۱۲7)النهایه، ص  غمره )غَ رِ( میقات است وسط )ک( وادی عقیق. ) 

 ف

 فاران
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از اسم های مکه و به قولی اسم کوه های مکه است و فاران یکی از سالطین عمالقه بود که در تقسیم اراضی حجاز، مکه 

، ص ۲ی حرمین شریفین، ج ؛ راهنما۲۳9معظمه و اطراف آن سهم وی و به نام او نامیده شد. )حجة التفاسیر، مقدمه، ص 

۱9۲) 

 فاضحه

( ؛  ۲93، ص 7ضِ حِ( از اسامی مدینه است از آن جهت که افراد فاسد العقیده رسوا و مفتضح می گردند )میقات حج، ش 

۲۳۰تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 فتح مکه

ن از مدینه عازم مکه شدند و در دهم رمضان سال هشتم هجری پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( با ده هزار مسلما

بعد از ده روز به مکه رسیدند و در ناحیه ذی طوی سپاه را چهار قسمت نمودند و هر کدام را از جهتی روانه شهر ساختند. 

مکیان که تاب مقاومت در خود ندیدند به پیشباز شتافتند و حضرت بدون خونریزی وارد مکه شد و بر اهالی مکه رحمت آورد 

ساخت. نقل کرده اند که آن حضرت در روز فتح مکه فرمودند: خداوند روزی که آسمان ها و زمین را آفرید مکه و آزادشان 

را محترم قرار داد تا روز قیامت و برای هیچ کس جایز نبود و نیست که احترام آن را بشکند، تنها برای من در یک ساعت از 

ه وارد آن گردمروز جایز گردید که به قصد فتح و تسخیر آن با سپا . 

 فخ



 

1286 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

فَ خّ( یا وادی فخ نام محلی است در مدخل ورودی مکه در محدوده مسجد تنعیم و یکی از نقاط آغازین حرم است و از )

این مکان کسی بدون احرام حق و ود به مکه را ندارد. فخ میقات بچه ها )کودکان و نابالغ ها( است. )تاریخ و آثار اسالمی، 

۳9، ص ۸مدارک، ج  ؛ فقه فارسی با ۳۵ص  ) 

 فدک

( کیلومتری( مدینه. این منطقه قبل از اسالم  ۲۵۰( متشکل از چند قریه در نزدیکی )حدود ۲فَ دَ( نام محلی بوده است )

حاصلخیز و یهودنشین بود. به اتفاق نظر محدثین و سیره نویسان هنگامی که خبر شکست یهودیان به فدک رسید یهودیان 

دک و مصالحه شدند. و به این نحو چون فدک بدون جنگ به دست آمد از مواد فَئْی و ملک رسول آن حاضر به واگذاری ف

اهلل شد. دانشمندان شیعی و گروهی از محدثان سنی اتفاق نظر دارند که آن حضرت فدک را به دختر خود حضرت زهرا 

ی نمودند اما بعد از رحلت پیامبر اکرم )صلی )علیها السالم( بخشیدند و آن معصومه در آمد فدک را بین نیازمندان تقسیم م

به بعد ۲3۸اهلل علیه وآله وسلم( فدک سرنوشتی دیگر پیدا کرد. )نگاه کنید به مکتب اسالم، ش  ) 

 فرار الی اهلل

۸۸ترک ما سوی اهلل و طلب اهلل است. حج را گویند. )صهبای صفا، ص  ) 

 فراشان
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 فَ رّ( شهرت گروهی از مردم مدینه که به)

۵3۱، ص ۱نام دارد: )مدینه شناسی، ج « الحائط»امروزه  .۲ ). 

خدمت در مسجد مشغولند. این فراشان همزمان به کارهایی از قبیل راهنمایی زوار و زیارت دادن آنان و یا خواندن نماز 

۲۴9، ص ۲7غایب بر مردگان می پردازند. )میقات حج، ش  ). 

 فسخ حج

کرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به اصحاب که نیت حج نکرده بودند پس آن را ابن اثیر گوید رخصتی بود از سوی نبی ا

 (نقض کنند و مبدل به عمره نمایند سپس رجعت کرده و حج تمتع کنند یا در حکم حج تمتع. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 فسوق

( ۲37فُ( و ال فسوق و ال جدال فی الحج )بقره  ) 

دروغ گفتن )و فحاشی و...( می باشد که در هر حال حرام است لیکن حرمت آن در  یکی از محرمات احرام است و مقصود

۱۰۲حال احرام شدیدتر است )مجمع البیان؛ احکام حج و اسرار آن، ص  ) 

 فوات حج
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فَ( فوت حج. مربوط است به اوقات شرعی وابسته به آن، مانند این که در وقت اضطراری حضور در عرفات و مشعر )

ات و مشعر الحرام حاضر گردد که بنا بر قول مشهور حج از او فوت شده و باید تحلل به عمره مفرده کند و الحرام در عرف

 (سال بعد حج فوت شده را قضا نماید. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 فوت حج

 ک( فوات حج)

 فی المقام

( ، ۸9مقام( را به کار برده اند )میقات حج، ش  )در« فی المقام»فِ لْ مَ( جمعی از فقها در تعبیر از محل نماز طواف عبارت 

۲۰۸ص  ) 

 ق

 قادس

 (د)

 (از نام های کعبه است در زمان های بسیار قدیم )دایرة المعارف فارسی .۲

از نام های مکه است چون گناهان را پاک می کند یا به علت واقع بودن در ارض مقدس. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۱

۲۱۳، ص ۱۲؛ ش ۵۲۵، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸9 ) 
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 قادسه

( ۲۵۵، ص ۵دِ سِ( مکه است چون گناهان را پاک می کند )میقات حج، ش  ) 

 قادسیه

( ، ص ۵؛ میقات حج، ش ۸9دِ سِ( از نام های مکه است، به علت واقع بودن در ارض مقدس. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

۲۱۳، ص ۱۲؛ ش ۲۵۵ ) 

 قارن

( ؛ ناسخ  ۸۱۴حج قران از برای قربانی هدی با خود ببرد. )مبادی فقه و اصول، ص رِ( به جا آورنده حج قران. کسی که در 

۸، ص ۵التواریخ، حضرت رسول، ج  ) 

 قاصمه

صِ مِ( از اسامی مدینه است از آن جهت که دشمنان ستمگری که بدان جا تجاوز کردند خود شکست خوردند. )حرمین )

۲9۳، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳شریفین ص  ) 

 قبا

ای است در جنوب غربی مدینه با مسجد معروفش به نام )ک( مسجد قباناحیه   
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 قباطی

قُ( پارچه سفید و ظریفی بود که به وسیله مصریان بافته می شد و از جمله پارچه هایی است که کعبه را بدان می )

 .پوشانیدند

 قبتین

( له انبار بوده است و هر یک از این دو بنا قبه قُ بَّ تَ( تا یک قرن پیش دو بنا در پیش بنای زمزم قرار داشت که به منز

۴3۳نامیده می شده است، ولی بعداً قبه ها را برداشته اند. )اعالم قرآن، ص « قبتین»ای داشته و از این رو  ) 

 قبرستان ابوطالب

 همان )ک( جنة المعلی

 قبرستان احد

 واقع در )ک( احد

 قبرستان بدر

 واقع در )ک( بدر

 قبرستان بقیع
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ک( بقیعهمان )  

 قبرستان بنی هاشم

 همان )ک( جنة المعلی

 قبرستان حجون

 همان )ک( جنة المعلی

 قبرستان قریش

 همان )ک( جنة المعلی

 قبرستان معال

 همان )ک( جنة المعلی

 قبلتین

 .قِ لَ تَ( دو قبله)

 همان )ک( مسجد قبلتین .۲

۱. « له شدن مکه، به سمت بیت المقدس نماز خواندهرا گویند از جهت آن که قبل از قب« بیت المقدس»و « مکه معظمه  
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 (...می شد. )لغت نامه، و

« شهر صلح( یا « اورسالم»)شهر سالمتی و در اصل « اورشلیم»یا « قدس شریف»یا « قدس»یا « بیت المقدس

و از قرن پسر سام بن نوح است « ایلیا»( طبق نقل از بنای ۲« )یبوس»یا « ایلیاء»یا « قریة السالم»یا « دارالسالم»

پانزدهم قبل از میالد سابقه دارد. حضرت داود )علیه السالم( یازده قرن قبل از میالد پس از نشستن بر تخت سلطنت در 

را پایتخت خود قرار داد و حضرت سلیمان )علیه السالم(در آن معبدی ساخت و بر شکوهش افزود و « اورشلیم« »حَبرون»

پادشاه آشور همه فلسطین )از جمله « سارگُن»ر اورشلیم را گرفت و سپس پس از مرگ او و تجزیه دولت یهود، مص

پادشاه بابل، « بُختُ النَّصر»قبل از میالد  ۴۳9اورشلیم( را متصرف شد و عده ای از اعراب را به این نواحی کوچانید. در سال 

به اورشلیم بازگشتند اما دولت اسرائیل پادشاه ایران « کورش»سال بعد یهودیان با کمک  7۰اورشلیم را به تصرف درآورد و 

یک یهودی را به حکومت آن جا برگزید « سِزار»دیگر احیا نشد. یک قرن قبل از میالد، حکومت روم اورشلیم را گرفت و 

معروف شد. با ظهور حضرت مسیح )علیه السالم( و گرایش مردم به آن حضرت بر اثر سعایت سران « هِرود کبیر»که به 

توسط مسلمین فتح شد و « اورشلیم»ر اورشلیم حکام رومی در تعقیب آن حضرت برآمدند. در قرن هفتم میالدی قوم یهود د

بار دیگر به تصرف « بیت المقدس»از آن تاریخ مسلمانان این شهر را بیت المقدس خواندند. در پایان قرن یازدهم میالدی 

طی جنگ های صلیبی از دست دادند و بیت المقدس محل قبور انبیا سال بعد دوباره آن را  ۳۳مسیحیان اروپایی درآمد، ولی 

و اولیا و بزرگان علما و اوتاد است و مشهورترین آن، منطقه خلیل الرحمن است که قبور حضرت ابراهیم و اسحاق و زکریا و 

الم و مسیحیت و یحیی )علیهم السالم( در آن جاست. بیت المقدس، این شهر مقدس و تاریخی، مراکز مقدس سه دین اس

نزد یهودیان مقدس است و « دیوار ندبه»یهودیت را در خود جای داده و زیارتگاه مسلمانان و مسیحیان و یهودیان می باشد. 

مسجد »و « قبة الصخره»مسیحیان مخصوصاً کلیسای قبر مقدس )یا کلیسای قیامت( را تقدیس می کنند و مسلمانان 
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ش از آن که کعبه قبله مسلمین شود، مسلمین به طرف بیت المقدس نماز می گزاردند. را زیارت می نمایند و پی« االقصی

کیلومتری سوی دریای مدیترانه بر روی ارتفاعات متوسط واقع  ۳۰کیلومتری غرب رود اردن و به فاصله  ۴۴این شهر در 

یکی بیت المقدس قدیم که تماماً شده است. بیت المقدس امروزه از نظر شهرسازی و معماری از دو قسمت تشکیل گردیده؛ 

در داخل قلعه و حصاری محکم )که برای آخرین بار در زمان عثمانیان بازسازی و احداث شده و حرم شریف و 

مسجداالقصی و کلیسا و معابد قدیمی یهود در آنند( قرار دارد که به چهار محله مسلمانان، مسیحیان، ارمنیان و یهودیان 

یت المقدس در منطقه جدید االحداث که در خارج از حصار است و از نظر بافت و معماری شهری تقسیم شده است. دیگر ب

دو بخش دارد. بخشی محل سکونت و بازار اعراب و یهودیانی است که در دو قرن اخیر در بیت المقدس سکونت گزیده اند 

نان آن عموماً سرمایه داران و تحصیل کرده و بخشی نوساز که از زمان اشغال دولت متجاوز اسرائیل احداث گردیده و ساک

های یهودی هستند که از نقاط دیگر جهان به این شهر مهاجرت نموده اند. )به امید روز آزادسازی قدس شریف و به امید 

 .(آنکه صدای همبستگی مسلمین جهان در پایگاه وحی الهی در مراسم حج بتواند زمینه ساز این رهایی بخشی گردد

۸. « از جهت آن که تا قبل از قبله شدن مسجد الحرام )کعبه(، به سوی مسجداالقصی « مسجداالقصی»و « لحراممسجدا

 .()بیت المقدس( نماز خوانده می شد )لغت نامه

مسجداالقصی )که حجاج بیت اهلل الحرام در موسم حج فریاد رهایی آن را از چنگال متجاوزین سر می دهند( امروزه برای 

ای مقدس و تاریخی به کار برده می شود. صخره ای و مسجدی. صخره مقدس صخره ای است که حرم اطالق به دو بن

 شریف بر روی آن قرار دارد و

 .در لغت نامه با ضبط نامعلوم آمده .۲

حضرت سلیمان اولین معبد یهودیان را بر آن ساخت و صخره ای است که بر اساس روایت آخرین منزلگاه زمینی رسول اهلل 
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که عبدالملک بن مروان خلیفه پنجم « قبة الصخره»ب معراج بود. و مسجداالقصی مسجدی است در جنوب )ک( در ش

اموی آن را بنا کرده و پسرش ولید آن را به پایان رسانده و مسجدی است که طبق روایات نماز در آن ثواب فوق العاده ای 

 .دارد

 قبله

( رابر خانه کعبه است با تمام اعضا و اندام با نظم و احترام و با حضور ذهن که قِ لِ( اقبال کردن و مواجهه و ایستادن در ب

کم کم این نام به خود خانه کعبه اطالق شده است و هر کس در هر نقطه از زمین است در اقامه نماز باید رو به سوی کعبه 

 :کند و فقها در مورد قبله نظریاتی فرموده اند

 .کعبه معظمه قبله است .۲

به و مسجدالحرام قبله استکع .۱ . 

کعبه قبله برای مسجدالحرام است و مسجدالحرام قبله برای اهل شهر مکه و جمله شهر مکه قبله اهل حرم و سراسر  .۸

۲۸۳و  ۲۸7حرم قبله اهل دنیا و هر کس که خارج از حرم است. )احکام حج و اسرار آن، ص  ). 

 قبله انام

( ذی جعله قبلة لالناماَ( و فرض علیکم حج بیته الحرام ال . 

 .(خداوند متعال حج بیت الحرام را بر شما واجب گردانید و آن را قبله مردم قرار داد )نهج البالغه، خطبه اول

 قبله اول
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کعبه را گویند که قبله حقیقی است )البته اولین قبله ای است که مسلمین به سوی آن نماز می خواندند بیت المقدس بوده 

 .(است

 قبله دوم

اصطالحاً مدینه )مزار رسول اکرم و ائمه معصوم بقیع( را گویند. )از باب اقبال و توجه به این بزرگان نه از باب نماز؛ همچنان 

 .(که اصطالحاً نجف را قبله سوم و کربال را قبله چهارم و کاظمین را قبله پنجم و سامراء را قبله ششم گفته اند

 قبله مدینه

دالنبی( تنها معجزه فعلی باقیه رسول اهلل است، چرا که معجزات فعلی )برخالف معجزات قولی( قبله مدینه طیبه )در مسج

موقت و محدود به زمان و مکان و زود گذرند و بعد از وقوع فقط عنوان تاریخی و سِمَتِ خبری دارند. رسول اهلل بدون آالت 

عرض جغرافیایی آن را در غایت دقت و استوا تعیین  نجومی و قواعد هیوی و یا در دست داشتن زیج و دیگر منابع طول و

و قبله مدینه آن چنان که پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله « محرابی علی المیزاب»کرد و به سوی کعبه ایستاد و فرمود: 

یافتند که  وسلم( به سوی آن نماز خوانده است تا امروز به حال خود باقی است و دانشمندان ریاضی، قبله مدینه را چنان

۵۵، ص ۱رسول اهلل بدون آنها یافت و این ممکن نیست مگر به وحی و الهام ملکوتی )میقات حج، ش  ). 

 ) قبور الشهداء

77قُ رُ شُّ هَ( مزار شهدای )ک( احد )سفرنامه ناصرخسرو، ص  ). 
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 قبوه

( ۲3۲؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۴، ص ۲قُ و( همان )ک( قبا )مدینه شناسی، ج  ). 

 قبه

 .قُ بَّ( از )ک( مناصب کعبه)

 قبه آدم

(  (قُ بَّ ءِ دَ

۲۵۲قبه ای است در کوه جبل الرحمه که نماز گزاردن در آن جا مکروه است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۲ ). 

قبه ای از یاقوت بهشتی که حضرت جبرئیل به موضع کعبه آورد و نصب نمود و حضرت آدم )علیه السالم( را که در این  .۱

نگام باالی کوه صفا بود در جوار قبه جای داد و آن حضرت به تعلیم جبرئیل طواف کرد و حج به جای آورد. و روایت است ه

۲33و  ۲۳۴خدا قبه آدم را قبل از طوفان نوح به آسمان عروج داد. )فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا، ص  ). 

 قبة االحزان

( ۲۰۲زان )گنجینه های ویران، ص تُ لْ اَ( گنبد )ک( بیت االح ). 

 ) قبة االسالم
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۲9۳، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳تُ لْ اِ( از نام های مدینه. در حدیث آمده: المدینة قبة االسالم )حرمین شرفین، ص  ). 

 قبه بنات الرسول

( در قبرستان بقیع که ءِ بَ تُ رَّ( شهرت قبه ای بر مزار حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم و حضرت زینب دختران رسول اهلل 

 به وسیله وهابیون تخریب

۲۰۸شد )آثار اسالمی مکه و مدینه، ص  ). 

 قبة البیضاء

( 7۰تُ لْ بَ( همان )ک( قبة الخضراء )تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص  ) 

 قبة الثنایا

 .تُ ثَّ( یا )ک( مسجد ثنایا)

 قبه جده

( ه که مورد زیارت مسلمانان بود و پس از تسلط آل سعود با خاک ءِ جَ دِّ( گنبدی بر روی تربت حضرت حوا در شهر جد

۲۳۵یکسان گردید. )گنجینه های ویران، ص  ). 

 قبة الحزن
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( ۲۱7، ص ۱؛ میقات حج، ش ۲۰۲تُ لْ حُ( )حَ زَ( همان )ک( بیت االحزان، )گنجینه های ویران، ص  ). 

 قبة الخضراء

( ، «قبة البیضاء»، «قبة الزرقا»وشش سبزش. این گنبد با نام اولیه تُ لْ خَ( شهرت گنبد حرم رسول اهلل است به علت پ

در طول قرون تعمیرات و تغییرات مختلفی به خود دید« قبة الضیحاء» : 

هجری به دستور ملک منصور قَالوون از ممالیک بحری مصر )یا به دستور احمد بن برهان عبدالقوی والی  97۳سال  .۲

ح مقبره شریف رسول اهلل گنبدی ساختند و آن را با الواح سربی روکش نمودند تا مانع شهر قوص از شهرهای مصر( بر ضری

 .نفوذ آب باران شود. این گنبد بر ستون های اطراف مقبره و در داخل و زیر سقف مسجد و باالی مقبره قرار داشت

تجدید گردیدهجری، در عهد سلطان الناصر حسن بن محمد قالوون صفحات سربی این گنبد  7۴۴سال  .۱ . 

هجری، در زمان سلطان ناصرالدین شعبان حسین بن الناصر از ممالیک مصر گنبد با الواح سربی مورد مرمت  79۴سال  .۸

 .قرار گرفت

( مسجدالنبی به کلی سوخت و لذا به دستور سلطان قایِتبای از ممالیک ۳۳9هجری، قبة الزرقا در حریق )سال  ۳۳7سال  .۵

( بنا ۳۳۳یا  ۳۳7ضمن قرار دادن پایه های ستون در داخل مقبره( بر روی مقبره رسول اهلل )در سال برجی مصر، گنبد را )

 .نمودند

( هجری، چون قسمت باالی گنبد شکاف برداشت به دستور سلطان قایتبای بنای گنبد با گچ سفید ۳3۱) ۳3۲سال  .۴

 .تجدید شد

امر به مرمت گنبد داد هجری، به علت اصابت صاعقه سلطان قایتبای ۳3۳سال  .9 . 
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هجری، سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید عثمانی در مرمت آرامگاه شریف، این گنبد را نیز مرمت و  ۲۱۱۳سال  .7

( گنبد شکاف برداشت او آن را برچید و گنبد تازه ۲۱۴۴ - ۲۱۱۸تکمیل کرد. طبق نقلی چون در زمان سلطنت این پادشاه )

( سبز نمود و ۲۱۴۴یا  ۲۱۴۸یا  ۲۱۱۳( بنا نمود و رنگ آن را )به سال ۲۱۴۰یا  ۲۱۸۸یا  ۲۱۱۳ای پوشیده در سرب )به سال 

نامیدند« قبة الخضرا»از این پس آن را  . 

الی  ۲۱9۴( که طی سال های ۲۱77 ۲۱۴۴هجری، در زمان عبدالمجید بن سلطان محمود سلطان عثمانی ) ۲۱9۴سال  .۳

دالنبی صورت گرفت گنبد را نوسازی کردند و به زعمی روپوش سربی آن را هجری قمری تعمیرات بزرگی در مسج ۲۱۱7

؛ حرمین ۱۵7و  ۱۵9و  ۱۵۸نام گرفت. )تاریخ و آثار اسالمی، ص « قبة الخضراء»به رنگ سبز درآوردند و از این پس 

؛ 7۰، ص ؛ تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی9۰، ص ۴؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲9۰و  ۲۵۴و  ۲۵۱شریفین، ص 

؛ و۳۴و  ۳۵و  9۱، ص ۲مدینه شناسی، ج  ...). 

 قبة الخضراء

تُ لْ خَ( بنایی است که منصور عباسی برای برگرداندن نظر مسلمانان از مکه و مدینه بساخت تا مردم بدان جا رفته اعمال )

استفتای مردم مدینه در خلع حج به جا آورند و مقرری معمول اهل مدینه را قطع کرد. فقیه اهل تسنن مالک بن انس پس از 

۲۰۸، ص ۸بیت منصور به خلع او فتوا داد )تاریخ تمدن اسالم، ج  ). 

غریب دایی مقتدر مرد و مادر خلیفه در عزای وی دستور داد تا قصر وی، قبة الخضراء را ویران کنند. )نگاه  ۸۰۴در سال 

3۲، ص ۲؛ ج ۲۸۲، ص ۱کنید به: تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری، ج  ). 
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 قبة الرئوس

 .تُ رُّ ءُ( شهرت )ک( مسجد سقیاء)

 قبة الزرقاء

( 7۰تُ زَّ( همان )ک( قبة الخضراء )تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص  ). 

 قبة الزوجات

( ۲99، ص ۲۲تُ زّ( گنبد و بارگاه همسران رسول اهلل در بقیع )میقات حج، ش  ). 

 قبة الزیت

( ۲9۳، ص ۲7نی بود در مسجد النبی )میقات حج، ش تُ زَّ( یا قبة الشمع، شهرت ساختما ). 

 قبة السقایه

( ۲۸7تُ سِّ یِ( قبه عباسیه. گنبد آبرسانی در مسجد الحرام )سفرنامه ابن جبیر، ص  ). (â) 

 قبة الشراب

تُ شَّ( قبه ای است در مسجدالحرام منسوب به عباس. برای آب دادن به حاجیان ساخته شد و آب زمزم در آن جا خنک )

می شود و شبانگاه آن را برای حاجیان در کوزه هایی به نام دَورَق که یک دسته دارد بیرون می آورند و اکنون خزانه قرآن 
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ها و کتاب ها و شمعدان ها و دیگر چیزهاست البته قبه عباسیه صفت و نسبت آشامیدنی خود را از دست نداده است، 

۲۱۴)سفرنامه ابن جبیر، ص  ). 

 قبة الشمع

( ( همان )ک( قبة الزیتتُ شَّ . 

 قبة الصخره

( هجری به وسیله عبدالملک بن مروان خلیفه  7۱الی  93تُ صَّ رِ( نام ساختمانی است در بیت المقدس که طی سال های 

اموی بر گرد تخته سنگی )صخره ای( بنا شد و هدف اولیه عبدالملک از ساختن این قبه آن بود که مردم به جای این که 

« قبة الصخره»مناسک حج به مکه )که در آن زمان در تصرف عبداهلل بن زبیر رقیب امویان بود( بروند، به طواف  برای انجام

بیایند. قبة الصخره توسط مأمون ترمیم شد و در زمان سلطان سلیمان قانونی )پادشاه عثمانی( بنای آن کامال تجدید شد و 

صخره یکی از زیباترین اماکن مقدس روی زمین و در شمار ساختمان در زمان سالطین عثمانی گنبد مطال گردید. قبة ال

های بی نظیر جهان محسوب می گردد و عبارت است از ساختمان هشت ضلعی بلندی که یک گنبد بزرگ دارد و در وسط 

 .صحن حرم شریف واقع است

نامیده شده است. قطعه سنگ  «قبة الصخره»ترکیب یافته « سنگ»و صخره « گنبد»این ساختمان چون از دو قسمت قبه 

بزرگی که در زیر این گنبد واقع شده در حقیقت قله و بلندترین نقطه کوه طور یا موریا بود. صخره در نزد یهودیان و 

مسیحیان و مسلمانان مقدس است. در برخی روایات آمده که رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سیر شبانه و معراج 
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ز حرکت از مکه در بیت المقدس فرود آمد و پس از خواندن نماز در آن جا از فراز همین سنگ به معراج معروف خود پس ا

قدم »رفت و از این نقطه نظر سنگ قداست ویژه ای دارد )و بر قطعه ای از یک ستون مرمرین در جنوب غربی صخره 

مسجد »و « مسجد عمر»الصخره به نام قرار دارد که جای پای حضرت است در شبی که به معراج رفت( قبة « محمد

در سمت شرقی مسجداالقصی اطالق « مسجد عمر»نیز نامیده شده است ولی با توجه به وجود مسجدی به نام « صخره

هر چند که فعال هم معمول است صحیح به نظر نمی رسد و نیز با توجه به این که داخل « قبة الصخره»به « مسجد عمر»

زیرزمینی کوچکی درآمده که در حال حاضر جایگاه نماز و مسجد می باشد به نظر می رسد که  صخره مقدس به صورت غار

؛ ص ۱۱به همین محل نماز در داخل صخره اطالق می گردد. )دایرة المعارف فارسی؛ مکتب اسالم، س « مسجد صخره»

۲۱، ص ۱۵/۱/77به بعد؛ روزنامه اطالعات،  ۵۲۱ ). 

 قبة الضیحاء

( 7۰ة الخضراء )تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص تُ ض( همان )ک( قب ). 

 قبة العباس عم النبی

( هجری توسط خلفای بنی  ۴۲3شهرت قبه ای است بر مزار عباس در بقیع که در سال « قبة العباسیه»تُ لْ عَ بّ( یا 

۲79، ص ۲7العباس ساخته شد. )میقات حج، ش  ). 

 قبه عباسیه
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(  (ءِ عَ بّ یِّ

۲. ( هک( قبة السقای  

 ک( قبة العباس عم النبی) .۱

 قبة العتیق

(  (تُ لْ عَ

، ۱قبه و بارگاه قبر شریف حضرت حوا در مدافن المسلمین که توسط وهابی ها ویران گردید. )راهنمای حرمین شریفین، ج 

۲۱۵ص  ). 

 (قبه علی )علیه السالم

(  (ءِ عَ

 قبه امیر مؤمنان علی، قبه ای است در

این مکان به آن حضرت بدان جهت است که هنگام هجرت، ایشان در این جا به پیامبر  سمت جنوب مسجد قبا. انتساب

اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( ملحق شدند و بعید نیست همین جا تا پایان ساختمان مسجد النبی و حجرات اطراف، خانه 

۴9حضرت بوده باشد. )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص  ). 

 (قبه فاطمه )ءِ طِ مَ
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۲۵۸قبة الحزن است. )سفرنامه حج، صافی گلپایگانی، ص  .۲ ). 

قبه ای بوده است در قبا. و بعضی علما فرموده اند که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در موقع ورود به قبا در آن  .۱

۱۲۸جا برای حضرت فاطمه )علیها السالم( خیمه زدند تا در آن سکونت کند. )حج البیت، ص  ). 

لفراشین )تُ لْ فَ رّقبة ا ) 

۲۱۳، ص ۲۱سقایة الحاج، عباس آن را بنا کرد تا حاجیان از آن جا آب زمزم بیاشامند. )میقات حج، ش  ). 

 قبه مصرع

قبه ای است در قسمت شرق مسجد مصرع )در احد( و آن جایی است که حضرت حمزه سیدالشهداء در آن جا از اسب خود 

« رمزی پاشا»ردند و وحشی حبشی او را با نیزه از ناحیه پهلو مجروح ساخت. گنبد را حاج فرود آمد و مشرکان او را احاطه ک

۲۵۲و  ۲۸7، ص ۱7بنا نهاد. )میقات حج، ش  ). 

 (قبة الوحی )تُ لْ وَ

قبه ای است که )بعدها( در خانه حضرت خدیجه در محل نزول حضرت جبرئیل بر نبی اکرم ساخته شد. )حرمین شریفین، 

۱۰۳و  ۲۰۸امه ابن جبیر، ص ؛ سفرن۲۰9ص  ). 

 قبه هارون
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(  (ءِ

متر ۲×۴/۲قبه ای است در باالترین نقطه کوه احد )در مدینه( به صورت سنگ های انباشته ای در ابعاد   

متر. روایت کرده اند که قبر هارون پیامبر )علیه السالم(است که در راه حج یا عمره در این نقطه درگذشت.  ۴/۲و به ارتفاع 

نیز در وجود قبر هارون پیامبر شک کرده اند و گفته اند شخصی به نام هارون در این مکان بوده و مردم پنداشته اند  و بعضی

۲۸۸و  ۲۸۱، ص 7که برادر حضرت موسی )علیه السالم(بوده است. )میقات حج، ش  ). 

ی کنند قبر هارون در انتهای آن و عوام الناس خیال م« دره هارون»سمهودی می گوید در کوه احد دره ای است معروف به 

است. سمهودی این مطلب را تضعیف می کند. گفتنی است در این اواخر در بعضی از کتاب های فارسی که از این قبر خیالی 

تبدیل شده « قبه»به « قبر»سخن به میان آمده به هنگام استنساخ و چاپ، کلمه «( وفاء الوفاء»)طبق نظریه سمهودی در 

ه و بقعه دارای یک مفهوم هستند، به تدریج همان کلمه بقعه را به کار برده اند. اگر اصل موضوع و دفن است و چون قب

، ص ۸۲شدن وی صحت داشته باشد اینک بعد از هزاران سال از این قبر و از این بقعه نام و نشانی نیست. )میقات حج، ش 

۴۰). 

 قبیس

 .کوهی است به مکه )لغت نامه( )ک( کوه ابوقبیس

 قران

 .همان )ک( حج قربان
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 قران طواف

(  (قِ

یعنی دو طواف را پشت سر هم آوردن به طوری که نماز طواف در میان آن دو برگزار نشود. قران دو طواف واجب جایز 

۸۱7نیست و در طواف مستحب مکروه است. )مبادی فقه و اصول، ص  ). 

 قربانگاه

 .جایگاهی است در منی جهت ذبح حیوان )ک( قربانی

ربانی )قُق ) 

۸9والبدن جعلناها لکم من شعائر اهلل )حج،  ). 

مقصود از قربانی ذبح )و نحر( حیوان )گاو یا گوسفند یا شتر( است در مراسم حج )و به خود حیوانی که ذبح و یا نحر می شود 

که در روز دهم ذی  نیز قربانی گویند( و ذبح )یا نحر( حیوان پنجمین عمل از واجبات حج است )و واجبی غیر رکنی است(

حجه )روز عید قربان( بعد از عمل رمی جمره عقبه صورت می گیرد )که با وجود عذر تا آخر ماه ذی حجه فرصت ذبح و نحر 

 .(است

 تسمیه قربانی

 .گفته اند از آن جهت است که موجب قرب انسان به خداوند است
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 مکان قربانی

رد و در هر نقطه ای از آن، قربان کردن جایز است. امروزه در سر راهذبح )و نحر( حیوان باید در سرزمین منی صورت گی  

( این قربانگاه یا ۲مشعر الحرام به منی در سمت راست مکان محصور وسیعی را برای قربان نمودن اختصاص داده اند. )

حل را اجازه داده اندکشتارگاه )مذبح، مسلخ، منحر( را در خارج از منی دانسته اند و برخی از فقها قربانی در این م . 

 واجبات حیوان قربانی

 پیر نبودن

 الغر نبودن

 (تام االجزاء بودن. )در اصل خلقت بی دم و بی بیضه و بی شاخ و بی گوش نبودن به نظر برخی فقها

 (صحیح االعضاء بودن. )مریض، چالق، اخته، دم بریده، شاخ داخلی شکسته یا بریده، کور و گوش بریده نبودن

سال و برخی کمتر  ۲سال تمام و به زعمی یک ساله، گوسفند از  ۱سال تمام، گاو و بز از  ۴قربانی بودن )شتر از  داخل سن

 .(از یک سال هم فرموده اند

 مستحبات حیوان قربانی

 .فربه و چاق بودن

 .از صحرای عرفات در روز عرفه عبور داده شدن

ا قوچ شاخدار بودنشتر ماده، بعد گاو ماده وگرنه گوسفند و بز نر و ی . 
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 مستحبات عمل قربانی

 .در وقت ذبح یا نحر نمودن

 .به هنگام ذبح یا نحر حیوان را آب دادن

 .شتر را ایستاده و دست ها را از زانو بسته از طرف راست نحر نمودن

 .شخصاً ذبح یا نحر کردن و در صورت نتوانستن، دست بر باالی دست کشنده گذاشتن

را در وقت ذبح و یا نحر خواندن« ذی فطر السموات و...وجّهت وجهی لل»دعای  . 

را پس از ذبح یا نحر خواندن« اللهم تقبل منی...»دعای وارده  . 

 نیابت عمل قربانی

 .ذبح یا نحر حیوان را خود محرم و یا شخص دیگری به نیابت او می تواند انجام دهد

 هدف از قربانی

ها واطعموا البائس الفقیر( هدف از قربان نمودن حیوان تغذیه محرومین است فرموده اند بر اساس قرآن مجید )فکلوا من

مردم را ندای حج داده تا پیاده سوی تو آیند و سوار بر مرکبان سبک رو از دره های عمیق بیایند تا شاهد منافع خویشتن »

کنند، از آن بخورید و به درمانده فقیر  باشند و روزی چند، نام خدا را بر آن حیوانات بسته زبان که روزیشان داده است یاد

( و فرموده اند مستحب است تقسیم گوشت قربانی به سه قسمت جهت صدقه دادن و هدیه به ۱۳و  ۱7)حج، « بخورانید

یک سوم آن را خود مصرف نما و یک »همسفران نمودن و خود مصرف کردن و از امام صادق )علیه السالم( نقل است که 
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و فقها امروزه بیرون بردن گوشت قربانی را از منی جهت « قسمت سوم را به فقیران و مستمندان بده سوم را هدیه کن و

 .رسانیدن به نیازمندان بدون مانع می دانند

 کفاره و قربانی

 .عمل قربان کردن جهت کفاره ارتکاب برخی محرمات احرام از واجبات است

 همراه قربانی

ه السالم( به هنگام قربانی کردن باید نیت آن داشت که حنجره حرص و طمع را با دست به مفهوم کالمی از امام سجاد )علی

 .زدن به حقیقت می برند و پاره می کنند

 (قرن )قَ

 .میان حج و عمره جمع کردن .۲

 .(کوهی است مشرف بر عرفات )لغت نامه .۱

 .قرن )قَ( )قَ رَ( اختصار )ک( قرن المنازل

 (قرن الثعالب )نُ ثَّ لِ
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 .و در این جا شتر و گاو و گوسفند و میش و بز بسیاری برای فروش آماده است .۲

 همان )ک( قرن المنازل .۲

۳۲، ص ۲۴نام محلی است در دامنه منی نزدیک مسجد خیف )میقات حج، ش  .۱ ). 

 (قرن المنازل )نُ لْ مَ زِ

یاد می شود، یکی از منازل و مناطق سر « قرن»ار که در بسیاری از عبارات علما با حذف منازل و به اختص« قرن الثعالب»یا 

کیلومتری و میقات عمره )تمتع و مفرده(  3۵راه حاجیان است و موضعی است نزدیک طایف واقع در شرق مکه به فاصله 

هم به آن گفته می شود. « وادی محرم»است برای اهل نجد و اهل طایف و کسانی که از این راه عازم مکه هستند و لذا 

نامیده می شود. در وادی سیل دو مسجد قدیمی و یک « سیل کبیر»و « سیل»وزه قرن المنازل قریه کوچکی است که امر

کیلومتر تا مکه فاصله دارد. )میقات  ۳۰مسجد نوساز وجود دارد که برای احرام ساخته اند. این قریه از راه ریاض مکه حدود 

؛ و۱7؛ ارمغان حج، ص 7۳الی  7۸، ص ۲۴حج، ش  ...) 

 (قریتان )قَ یَ

 (â) (مکه و طایف )لغت نامه

 (قریتین )قَ یَ تَ
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3و قالوا لوالنزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم )زخرف  ) 

۲93، ص 7مقصود دو شهر مکه معظمه و طایف است )میقات حج، ش  ) 

 (قریش )قُ رَ

ه در جاهلیت در حجاز اهمیت یافت و پیش از از قبایل معروف عرب عدنانی )و از اوالد حضرت اسماعیل پیامبر( است ک

ظهور اسالم بر مکه مسلط شد و تولیت خانه کعبه را یافت و مناصبی برای کعبه قرار داد و بر کعبه پرده پوشانید و برای خود 

 .در انجام مناسک ویژگی های خاصی را نسبت به دیگران قائل گردید و یک بار ساختمان کعبه را تجدید بنا نمود

یش به دو قبیله عمده تقسیم می شود؛ قریش ابطحی و قریش ظواهر و در جهت نام این قبایل به قریش گفته اندقر : 

 .نسبت آنها به قریش نضربن کنانه )از اجداد پیامبر( می رسد .۲

 .مشتق از قرش است به معنی تجارت که شغل عمده آنها بوده است .۱

افراد قبیله را که در حدود حجاز « ختن؛ زیرا قصی بن کالب )جد رسول اهللمأخوذ از تقریش است به معنی مجتمع سا .۸

 .پراکنده بودند جمع کرد

 قریش ابطحی

یا قریش بطحا یا قریش بطاح. قریشیانی بودند که در شهر مکه و مرکز آن )آن جا که آب زمزم جمع و بطحا نامیده می شد( 

یا طوایف مهم قریش بطاح عبارت بودند از ده بطن بنی هاشم، بنی امیه، سکونت گزیدند و به بازرگانی معروف بودند. بطون 

 .بنی نَوفَل، بنی زُهرِه، بنی مَخزوم، بنی اَسَد، بنی جُمَح، بنی سَهم، بنی تَیم، بنی عَدٌی
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 قریش ظواهر

با بعض قبایل  قریشیانی بودند که در پشت )خارج( شهر مکه و دامنه و شعب تپه های اطراف آن سکونت داشتند و ظاهراً

مجاور مخلوط شده بودند. ظواهر از نفوذ کمتری برخوردار بودند اما در دالوری و جنگجویی نام و آوازه بیشتری داشتند و 

؛ طبقات، 9۱، ص ۲تیره های آن عبارت بودند از بنی معیص، بنی تمیم، بنی محارب و بنی حارث. )تاریخ تحلیلی اسالم، ج 

؛ و9۱ص  ...). 

 (قرین )قَ

 ک کوه رحمت .۲

 (حج مقرون به عمره )لغت نامه .۱

 (قریه )قَ یِ

۲93، ص 7در حدیث بر مدینه اطالق شده است. )میقات حج، ش  .۲ ). 

۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۸۳و  ۲۰۰، ص ۵در قرآن از نام های مکه معظمه است. )میقات حج، ش  .۱ ). 

 قریة االنصار

( ۸۵، ص ۸۲3؛ مکتب اسالم، ش ۲۲۳منوره است )حرمین شریفین، ص قَ یَ تُ لْ اَ( از اسامی مدینه  ). 

 (قریة الحمس )لْ حُ
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؛ تاریخ ۲۵7، ص ۵از نام های مکه است بعلت آن که قریش )حمس( در این شهر مقدس سکونت داشتند. )میقات حج، ش 

 و آثار اسالمی، ص

۸9). 

 قریة رسول اهلل

۲93، ص 7میقات حج، ش ؛ ۲۲۳از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ). 

 (قریة القدیمه )لْ قَ مَ

 .(از نام های کعبه است در زمان های بسیار قدیم )دایرة المعارف فارسی، ذیل کعبه

 (قریة النمل )نَّ

3۲، ص ۲۰؛ ش ۲۵۵، ص ۵از اسامی )مجازی( زمزم است. )میقات حج، ش  .۲ ). 

۸9و آثار اسالمی، ص ؛ تاریخ ۲۵۵، ص ۵از اسامی مکه است. )میقات حج، ش  .۱ ). 

 قزح همان )ک( کوه قزح

 (قشاشیه )قَ شّ یِّ

 همان )ک( شعب ابی طالب
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 (قصر الکسوه )قَ رُ لْ کِ وَ

3۴، ص ۲۲شهرت کارگاهی در مصر بود که برای بافت کسوه )پوشش کعبه( تأسیس گردید. )میقات حج، ش  ). 

 قعیقعان همان )ک( کوه قعیقعان

ش است )دو پارچه پر از پنبه که زنان عرب برای دفع سرما به دست خود می پوشاندند( پوشیدن قفازین )قُ فّ( نوعی دستک

۲۴9؛ احکام و آداب حج، ص 3۴قفازین بر زنان در حال احرام حرام است. مناسک حج، ص  ). 

37علموا... )مائده فالئد )قَ ء( جعل اهلل الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام والهدی و القالئد ذلک لت ). 

قالئد جمع قالده و برای آن دو معنی گفته اند: یکی به معنی مقلد است یعنی آن هَدْی ها که قالده در گردن آن می 

افکنند. )چهارپایانی که برای قربانی در مراسم حج آنها را نشان می گذارند( و دیگر عین قالده است یعنی آن گردن آویزی 

در مراسم حج می گذارندکه بر حیوان قربانی  . 

قرآن مجید قالئد و هدی را در ردیف کعبه و ماه حرام را وسیله قوام زندگی معرفی می کند، چرا که اینها هم از اعمال حج 

هستند و به شئون خانه خدا بستگی دارند. و بدین جهت قالئد از دستبرد تجاوزگران و دزدان مصون بودند و این امر به گونه 

گاه عربی از گرسنگی می مرد ولی متعرض هدی که نشانه گذاری شده بود نمی شد و صاحبش نیز متعرض او ای بود که 

؛ کشف ۱۸نمی گشت و همه اینها به خاطر این بود که خداوند عظمت خانه را در قلب هایشان قرار داد. )حج در قرآن، ص 

۳۵البیان؛ نگرشی اجتماعی به کعبه و حج، ص سوره مائده؛ مجمع  ۱؛ تفسیر نمونه، ذیل آیه 3، ص ۸االسرار، ج  ). 
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 قلب االیمان

( ۲93، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳قَ بُ لْ( از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ). 

 قلیس

قُ لَّ( )قَ( نام کنیسه ای که اَبرَهِه حاکم )حبشی( یمن از مرمر و چوب های گرانبها در صنعاء بساخت تا مردم را از زیارت )

منصرف سازد و لذا همه طوایف و قبایل یمن را به طواف آن تکلیف کرد و چون فردی از کِنانه، شبانه آن را آلوده  کعبه

ساخت )و یا بر اثر آتشی که عده ای از بازرگانان قریشی برای گرم شدن در این کنیسه افروخته بودند آتش گرفت( ابرهه 

یا نجاشی، ابرهه را با گروه بسیاری از حبشیان، به جنگ عرب فرستاد(  خشمگین از این حادثه مصمم به تخریب کعبه شد )و

؛ ۸۵9، ص ۲ابرهه با لشکر و فیل عازم تخریب کعبه شد اما همگی نابود شدند. )االصنام، ترجمه فارسی؛ منهج الصادقین، ج 

 .(...و

 قیادت

 .دَ( از )ک( مناصب کعبه)

 قیام ناس

3۳للناس )مائده،  جعل اهلل الکعبة البیت الحرام قیاماً ). 

در حالی که هر خانه معموال برای قعود است، قرآن مجید خانه کعبه را قیام معرفی می کند و اغلب مفسرین اشاره کرده اند 
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و  7۳که کعبه مایه قوام و تأمین مصالح مردم در امور دینی و دنیوی )هر دو( است. )نگرشی اجتماعی به کعبه و حج، ص 

۳۲). 

( گیاه قیصومقیصوم همان )ک  

 منوی اصلی

 گ

 گاو

 .یکی از حیواناتی است که در مراسم حج در منی می توان قربان نمود

 گروه مراجعات

جمعی از علما و افراد صالحیت دار هستند که به دعوت سرپرست حجاج ایرانی در بعثه رهبری حضور دارند و روزانه در 

۲۵۵مختلف هستند. )راهنمای حجاج، ص ساعات معینی آماده پاسخگویی مسلمانان از کشورهای  ). 

 گنبد

قبه»ها مراجعه فرمایید به قسمت «گنبد»در مورد  ». 

 گوسفند
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 .یکی از حیواناتی است که در مراسم حج در منی می توان قربان نمود

 (گیاه اذخر )اِ خَ ِ

و با منافع متعدد. جویدن این  گیاه خوشبویی است با شاخه های باریک و برگهای ریز سرخ یا زرد و با شکوفه هایی سفید

گیاه در احرام به وقت ورود به حرم )مکه( مستحب است و بوییدنش در حال احرام بالمانع است و کندنش نیز بر محرم و 

؛ راهنمای مصور ۱۰۰؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۴۴؛ توضیح مناسک حج، ص ۲۱۱، ص ۲غیر محرم جایز است )لمعه، ج 

یل اذخر؛ لغت نامه، ذ۳۵حج، ص  ). 

 (گیاه خزامی )خُ مَ

، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک، ج ۱۸۳گیاه خوشبویی است که بوییدنش در حال احرام بالمانع است. )مناسک حج، مسئله 

۱۰۰؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۲۵ ) 

 گیاه شیح

، ص ۸رسی با مدارک، ج ؛ فقه فا۱۸۳گیاه خوشبویی است که بوییدنش در حال احرام بالمانع است. )مناسک حج، مسئله 

۱۰۰؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۲۵ ) 

 (گیاه عصفر )عُ فَ
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، ص ۲گیاهی است که از آن رنگی سرخ گرفته می شود و مکروه است احرام در جامه سیاه و رنگ شده به عصفر )لمعه، ج 

۲۲۳) 

 (گیاه قیصوم )قَ

؛ ۲۲۵؛ فقه فارسی با مدارک، ص ۱۸۳ک حج، مسئله گیاه خوشبویی است که بوییدنش در حال احرام بالمانع است. )مناس

 (احکام حج و اسرار آن

 البه

 .زمین سنگالخ سوخته سیاهرنگ که مشرق و مغرب مدینه را پوشانیده. حره نیز می گویند

( 7، ص 7۴/ 3/ ۱۰روزنامه همشهری، ویژه نامه،  ) 

 التدم

3۲، ص ۲۰از اسامی زمزم است. )میقات حج، ش  ) 

 الشرق

3۲، ص ۲۰مزم است. )میقات حج، ش از اسامی ز ) 

 لباس احرام
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۱همان )ک( )احرامی ) ) 

 لباس حمس

 ک( حمس)

 لباس درع

 ک( درع)

 (لباس لقی )لَ قا

 جامه دور انداختنی در حج جاهلی )ک( حمس

 (لباس مصبوغ )مَ

 (لباس رنگ کرده شده و در احرام کراهت دارد. )غیر از رنگ سبز

 (لب االیمان )لُ بُّ لْ

۲۳۰های مدینه است )تاریخ و آثار اسالمی، ص  از نام ) 

 (لبیک )ل بً
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 ک( تلبیه) اجابت باد تو را. کلمه ای که به هنگام ادای احرام )در مراسم حج و عمره( گفته می شود

 (لحیاجمل )لَ جَ مَ

 (موضعی است میان مکه و مدینه و آن عقبه جحفه است. )لغت نامه

 (لقطه حرم )لُ قَ طَء حَ رَ

که در حرم شریف مکه بیابند. جسته در حرم ملک جوینده نمی شود بلکه باید آن را بعد از یک سال تعریف نمودن یا مالی 

؛ و۸۵صدقه داد یا امانت پیش خود نگه داشت )فقه فارسی با مدارک، ص  ...) 

 (لنگ )لُ

 .ازار. قطعه ای از احرام که به کمر بندند و از ناف تا زانو را می پوشاند

( )کلوا )ل ) 

 از مناصب کعبه

 لوری

 .کامیون های غیر مسقفی را گویند که حجاج محرم )مرد( سوار آن می شوند

 (لیله اضحی )لَ لَء اَحا
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 .شب عید اضحی )قربان( که مبارک شبی است

 (لیله جمع )جَ

۵۵7، ص ۱9شب عید قربان )تفسیر نمونه، ج  ) 

 (لیله حصبه )حَ بِ

یله نفر )نفر ثانی( هم گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوقشب روز سیزدهم ذی حجه که آن را ل ) 

 (لیله مزدلفه )مُ دَ لَ فِ

 .شب مشعر، شب جمع، شبی که حجاج در مشعر الحرام به سر می برند و در آن بیتوته می کنند

 (لیله مشعر )مَ عَ

 همان )ک( لیله مزدلفه

 لیله نفر )نَ( همان )ک( لیله حصبه

۱۰۴حد حرم مدینه است. )مناسک حج، ص  لیلی زمین سنگالخی که ) 

لی »کردن تعبیر نموده اند و صحیح نمی باشد و در اعمال حج « لی لی»لی لی )لَ لَ( با یک پا راه رفتن و هر وله را بعضی 

۱۸۵کردن وجود ندارد. )احکام حج و اسرار آن، ص « لی ) 
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 م

 ماحی

ت نامهاز نام های مکه معظمه است )فرهنگ نفیسی، آنندراج، لغ ) 

 (مأذنه بالل )م ذَ ن

 همان )ک( مقام بالل

 مأذنه مسجد الحرام

 همان )ک( مناره مسجد الحرام

 مأذنه مسجد النبی

 همان )ک( مناره مسجد النبی

 (مأرز االیمان )مَ رِ زُ لْ

۸۰از اسامی مدینه است. ملجأ ایمان )تعبیر و توسعه مسجد شریف نبوی، ص  ) 

 مأزم
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( تنگ مابین دو کوه مَ زِ( زمین تنگ، راه . 

 .تنگنایی میان مزدلفه و عرفه .۲

 (تنگنایی میان مکه و منی. )لغت نامه .۱

 مأزمان

 (تثنیه )ک( مأزم. )لغت نامه

 مأزمین

 (مَ( تثنیه )ک( مأزم )لغت نامه)

۲۰۲معموالً وادی محسر را مأزمین گویند. )حرمین شریفین، ص  .۲ ) 

۲3؛ مسالک و ممالک، ص ۲۰۱یدان عرفات پیوندد )حرمین شریفین، ص شعبی است میان دو کوه که آخرش به م .۱ ) 

؛ فقه ۱7۱و  ۱99تنگه ای است بین عرفات و مشعر الحرام و از حدود عرفات است اما جزء موقف نیست )مناسک حج، ص 

۲7۵فارسی با مدارک، ص  ) 

 مال اهلل

( هلل نامیده می شود و در آن به مریض ها کمک کرده به لُ الّ( نوشته اند در سوق اللیل )در مکه( خانه ای است که مال ا

۲99، ص ۸آنها غذا می دهند، نزدیک شعب علی. )میقات حج، ش  ) 
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 مال ام ابراهیم

۴9همان )ک( مشربه ام ابراهیم )نگاهی به وقف، ص  ) 

 مال الجهات

( ل جهاتلُ لْ جِ( مالیاتی است که به مصرف خوار وبار کاروان حج می رسید )فرهنگ فارسی، ذی ) 

 ماه حج

7۱، ص ۸؛ فقه فارسی با مدارک، ج ۲۰هر یک از ماه های شوال و ذی قعده و ذی حجه )توضیح مناسک حج، ص  ) 

 ماه حرام

 همان )ک( شهر حرام

 ماه خون

۲۰۴9، ص ۲۸به نقلی ماه ذی حجه را گویند که مسلمانان قربانی کنند. )بحار االنوار، ج  ) 

 مبارک

 توصیفی از )ک( بکه
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همبارک  

( 3۲، ص ۲۰؛ میقات حج، ش 9۰. از نام های زمزم است )تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲مُ رَ کِ( ) 

از نام های مدینه است که جایگاه پر برکت و مبارک است و پیامبر اکرم برای این شهر درخواست برکت نمود. )حرمین  .۱

۲93، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳شریفین، ص  ) 

 مبرک

( ای از مدینه که شتر حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در هجرت در آن جای خفت )لغت مَ رَ( نشستنگاه. آن ج

 (نامه

 مبرک الناقه

کُ نّ قِ( محل نشستن شتر. در صحن مسجد )قبا( گنبد کوچکی قرار گرفته که به مبرک النافه معروف است )میقات حج، )

۲۸۲، ص ۱7ش  ) 

ه پیامبر است که بر آن سنگ چینی مدور و کوتاه شبیه به روضه ای کوچک بر در میان آن مسجد )قبا( جای زانو زدن ناق

۱۵9آورده اند و مردم برای تبرک در آن نماز گزاردند. )سفر نامه ابن جبیر، ص  ) 

 مبطالت حج

 .آنچه که باعث ابطال حج می شود
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 (مبوء الحالل و الحرام )مَ وَ ءُ لْ

و حرام( است از نام های مدینه که محل احکام خدا )حالل . 

( ۲9۴، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳حرمین شریفین، ص  ) 

مبیت منی )مَ تِ مَِ نا( شب را در منی گذرانیدن. حضور حاجیان در منی است. پس از ختم مناسک حج که باید در شب های 

ینولوژی حقوقیازدهم و دوازدهم )و سیزدهم( در منی باشند از غروب تا نیمه شب و نیت مبیت کنند. )مبسوط در ترم ) 

۲۲۳مبین الحالل و الحرام )مَ بَ یِّ نُ لْ( از نام های مدینه است )حرمین شریفین، ص  ) 

متحفه از اسامی مکه است چون جیران بیت، از جانب حق به اتّحاف )تحفه فرستادن( بر سر افراز می شوند. )میقات حج، ش 

۲۸3و  ۲۱۸، ص ۱۲ ) 

 متسکع به جا آورنده )ک( حج متسکع

بدات )مُ تَ عَ بِّ( اعمال و قربانی هایی که در ایام حج در مکه معظمه به جای می آورندمتع . 

 (فرهنگ نفیسی)

 (متعتان )مُ عَ

۱۴، ص ۲۱متعه حج و متعه نساء )الغدیر، ج  ) 

 (متعود )مُ تَ عَ وِّ

 همان )ک( مستجار
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 (متعه حج )مُ عِ

در مدتی که شخصی از احرام عمره تمتع خارج می شود تا زمانی که جواز تمتع در فاصله عمره تمتع و حج تمتع است؛ یعنی 

برای حج محرم می شود می تواند از آنچه که هنگام احرام بستن حرام شده بود تمتع گیرد )و زن و شوهر از هم بهره مند 

اجتهاد کرد و( گفت:  می شوند(. در فقه اهل سنت حج تمتع جایز نیست و طبق نقل تاریخ، خلیفه دوم )در مقابل فرمان خدا

دو متعه در زمان پیامبر بود و من آن دو را حرام و مرتکبش را مجازات می کنم؛ یکی حج تمتع و دیگر متعه نساء. و علت 

نهی او را این طور نقل می کنند که می گفت خوش ندارم مردم میان دو عمل زناشویی کنند و در حالی که قطرات غسل 

احرام ببندند جنابت از موهایشان می چکد . 

 متعة الحجه

 (مُ عَ تُ لْ حَ جِّ( همان )ک( متعه حج )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 متکرر

مُ تَ کَ رِّ( برای دخول در مکه برای احدی جایز نیست که از میقات بدون احرام بگذرد، مگر بر متکرر مانند حطاب )جمع )

۲۴7ت، ص آورنده هیزم( وحشاش )جمع آورنده علف خشک( )حج البی ) 

 متمتع

 (مُ تَ مَ تِّ( آن که عمره با حج به جای می آورد. )لغت نامه)
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 متمتع به عمره الی الحج

 (اصطالح تفصیلی )ک( متمتع. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 متمتعه

 ء( مؤنث )ک( متمتع)

 مثابه

( ۲۱۴مَ بَِ( و اذا جعلنا البیت مثابة للناس )بقره  ) 

ه، محل اجتماع، مرجع )چون مردم هر سال به سویش روی می آورند، یا چون نوعاً مسلمانانی که کعبه است به معنای پناهگا

از خانه کعبه باز می گردند قصد دارند دوباره به سوی آن بازگردند(. محل استحقاق ثواب چون مردم هر سال به منظور انجام 

لبیانمراسم حج به زیارت آن می آیند و مستحق ثواب می گردند. )مجمع ا ) 

 مجبوره

مَ رِ( از نام های مدینه است چون دیگر شهرهای غیر مسلمان را به قبول اسالم مجبور می نمود و یا این که فقیر و )

۲9۱، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳؛ حرمین شریفین، ص ۳۳ورشکسته در این شهر بی نیاز می گردد. )اعالق النفیسه، ص  ) 

 مجلس قالده
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 محل )ک( ستون وفود

هاجرینمجلس م  

 محل )ک( ستون مهاجرین

 محاذی

مُ( مراد از آن در اعمال حج آن است که هنگام رفتن به مکه به جایی رسند که اگر رو به قبله بایستند میقات بدون فاصله )

زیاد در سمت راست یا چپ قرار گیرد )عرفاً( به طوری که اگر از آن جا بگذرند میقات متمایل به پشت شود. و اگر در راه 

 .محاذی با یکی از میقات ها شوند گذشتن از آن جا بدون احرام )مانند خود میقات( جایز نمی باشد

 محببه

( ؛ لغت نامه؛ حرمین شریفین، ص ۲9۸، ص 7( از نام های مدینه است )میقات حج، ش ۱( )مُ حَ بْ بِ( )۲مُ حَ بِّ بِ( )

۲۲۳) 

 محبوبه

( ۲9۸، ص 7؛ میقات حج، ش ۳۳؛ االعالق النفیسه، ص ۲۲۳، ص مَ بِ( از نام های مدینه است )حرمین شریفین ) 

 محبوره
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مَ رِ( از نام های مدینه است. وجه نامگذاری مدینه به محبوره به معنی شاد با نعمت های فراوانش روشن و آشکار است. )

۲7۰، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳)حرمین شریفین، ص  ) 

 محبه

( ، ص 7؛ میقات حج، ش ۳۳؛ االعالق النفیسه، ص ۲۲۳نامه؛ حرمین شریفین، ص  مُ حَ بِّ( از نام های مدینه است )لغت

۲7۵) 

 محراب تهجد

مِ بِ تَ هَ جُّ( از محراب های مسجد النبی است واقع در پشت حجره حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( یعنی در منتهی )

رار داشت و محل تهجد و نماز شب رسول خدا )صلی الیه حجره شریفه پیامبر و مقابل ایوان )صفه( و در سمت باب جبرئیل ق

اهلل علیه وآله وسلم( بوده است و حضرت زهرا )علیها السالم( نیز در آن جا نماز می گزارد و لذا به همین علت، محراب تهجد 

بیرون حجره  نام گرفت. بنای محراب از دوران عثمانی بود و در دوران اخیر سعودی ها آن را برداشتند و به موازات آن در

متر ساخته اند که زائران برای تبرک و  9سانت و عرض حدود  ۸۰شریفه یعنی دقیقاً مقابل ایوان صفه، ایوانی به ارتفاع 

درک فضیلت نماز در محراب تهجد به ناچار بر روی آن به اقامه نماز می پرداختند. این ایوان یا محراب امروزه به نام همان 

 .محراب تهجد معروف است

 محراب حنفی
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حَ نَ( از محراب های مسجد النبی، واقع در خارج از روضة النبی و در سمت غرب منبر در امتداد حد قبلی مسجد النبی )در )

قمری توسط  ۳9۰عصر پیامبر( در محل ستون سوم غرب منبر و ستون هفتم از باب السالم. این محراب حوالی سال 

در مدینه در آن جا بایستد. این محراب توسط سلطان سلیمان عثمانی تجدید بنا  ساخته شد تا امام حنفی ها« طوغان شیخ»

شد و لذا به نام محراب سلیمانی نیز شهرت دارد. در دوران عثمانی یک شمع در این محراب روشن می شد. امروزه در این 

 .محراب نمازی اقامه نمی گردد

 محراب دکة االقوات

( ب عثمانیدَ کَّ تُ لْ اَ( همان )ک( محرا  

 محراب سلیمانی

 سُ لَ( همان )ک( محراب حنفی)

 محراب عثمانی

عُ( از محراب های مسجد النبی است متصل به دیوار جنوبی )قبله مسجد( و ساخته عثمان بن عفان است )طبق نقلی( و )

ز آثار قرن نهم هجری قسمتی که این محراب در آن قرار دارد از افزوده های دوران خلیفه سوم است. بنای کنونی محراب ا

است که توسط سلطان قایتبای از ممالیک مصر ساخته شد و اکنون امام جماعت مسجد النبی در این محراب اقامه نماز می 

نیز می نامند« محراب دکة االقوات»کند. آن را  . 
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 (محراب فاطمه )س

( محل اقامه نماز آن حضرت بوده و از محراب های مسجد النبی واقع در داخل مقصوره حرم )و در جنوب محراب تهجد

 .اکنون قابل رؤیت نیست

 محراب مشایخ حرم

از محراب های مسجد النبی و محرابی است در پشت ایوان صفه و در قسمت جنوب غربی مسجد که به صورت ایوانی می 

مخصوص اقامه زنان باشد و در قرون گذشته برای اقامت نمازهای تراویح توسط شیخ حرم ساخته شد. این محراب بعدها 

 .شد و امام جماعت آنان در این مکان ایستاده و نماز تراویح می خواند

 .(ضبط )میقات حج .۲

 .(ضبط )لغت نامه .۱

 محراب نبوی

از محراب های مسجد النبی. محراب پیامبر و محراب النبی، محرابی است که در داخل روضة النبی و در محل نماز آن 

نبر و طرف راست قبر مطهر )میان حجره و منبر( قرار دارد. این محراب در دوران آن جناب حضرت بر طرف چپ )شرق( م

هجری اولین محراب را بر مکان نماز ایشان عمر بن عبد العزیز والی مدینه در  3۲الی  ۳۳وجود نداشت و طی سال های 

خته شد که در حریق دوم مسجد )در زمان خالفت ولید بن عبدالملک بساخت. این محراب به صورت حفره و تو خالی سا

هجری قمری( از بین رفت و پس از آن محرابی از سنگ که دارای حفره ای مربع بود ساخته شد. در دوران سلطان  ۳۳9
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اشرف قایتبای از ممالیک مصری )در اواخر قرن نهم هجری( محراب نفیسی از سنگ مرمر )که بر باالی آن آیات قرآنی با 

به چشم می خورد( ساخته شد و بعدها حفره درون آن پر گردید و همسطح زمین شد. این محراب به زعم تذهیب بسیار زیبا 

تزیینات و تغییرات در دوران عثمانی همچنان موجود است و به ستون مخلقه چسبیده است )به طوری که ستون در غرب آن 

کسی که به آن می نگرد مثل آن است که به کعبه نظر قرار دارد( در فضیلت این محراب گفته اند که به منزله کعبه است و 

 .دوخته است

 محراب النبی

 مِ بُ نَّ( همان )ک( محراب نبوی) (۲)

 (محرم )مُ حَ رَّ

 گرداگرد کعبه .۲

 (گرداگرد مکه. )لغت نامه .۱

 محرم

(  (مُ رِ

ست )فرهنگ علومکسی که قصد احرام کرده و لباس احرام پوشیده و بر او اعمالی واجب و اعمالی حرام ا ) 

 محرمات احرام )مُ حَ رَّ( اموری که ارتکاب آن ها حرام است در حال )ک( احرام
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 محرمات حج اموری که ارتکاب آن ها حرام است در مناسک حج در حال )ک( احرام

 .محرمات محرم اموری که ارتکاب آن ها حرام است بر محرم یعنی شخص در حال )ک( احرام

 محرمه

( ؛ میقات حج، ۲۲۳( از نام های مدینه است که از مصونیت و تقدس خاصی برخوردار است )حرمین شریفین، ص مُ حَ رَّ مِ

۲9۸، ص 7ش  ) 

 محروسه

مَ سِ( از نام های مدینه است از جهت آن که مدینه حفظ و پاسداری می شود به واسطه فرشتگانی که بر سر هر یک از )

9۲؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۲7۰، ص 7قات حج، ش راه های منتهی به آن نگهبانی می دهند )می ) 

 محسر

( ( راه تنگ و باریکی است به طول تقریبی نیم کیلومتری )با عرض صد قدم برابر صد ذراع( بین دو کوه و میان ۱مُ حَ سَِّ( )

 :مشعر ومنی که به تفاوت نقل

 .بخش از منی است

ستبخشی از آن داخل منی و بخشی از آن در مزدلفه ا . 

 .(جزء هیچ یک از مزدلفه و منی نمی باشد )که قول مشهور و اکثریت است
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 احکام و آداب محسر

حجاج که باید در صبح روز دهم ذی حجه )عید قربان( مشعر را به سوی منی ترک کنند تا نزدیکی وادی محسر آمده و  .۲

روند. )محرم نباید قبل از طلوع آفتاب از این  توقف می کنند و با طلوع خورشید از این سرزمین می گذرند و به منی می

 (وادی عبور کند

مستحب است هنگام عبور از وادی محسر )چه سواره و چه پیاده( این فاصله را به سرعت طی نمود. )و رسول اهلل وقتی  .۱

 (به این وادی می رسید مرکب خود را با شتاب می راند

اللهم سلم عهدی»صلی اهلل علیه وآله وسلم( رسیده است: دعایی هنگام عبور از محسر از رسول خدا ) .۸ ...» 

الی  ۱۲۵؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص  ۲۴۲منابع مورد استفاده در مورد محراب های مسجد النبی: حرمین شریفین، ص  .۲

ص  ۴ج ؛ راهنمای حرمین شریفین، ۸9۴؛ تاریخ جغرافیایی مکه و مدینه، ص ۱۰۱الی  3۵، ص ۲؛ مدینه شناسی ج  ۱۲9

۳۲. 

بطن محسر، دایرة المعارف فارسی؛ سفرنامه ابن « سِ )ضبط لغت نامه ذیل« وادی محسر»سَ )ضبط لغت نامه ذیل  .۱

 .(جبیر

 :تسمیه محسر این وادی به جهاتی اسامی متعددی دارد

 .وادی النار، نامی که مردم مکه آن را می خوانند .۲

ند، شتاب می گیرندمهلل، زیرا وقتی مردم به این وادی می رس .۱ . 

 .مهلهل، زیرا نزد مردم مشهور است و یا به این دلیل است که وقتی به این جا می رسند، شتاب می گیرند .۸

محسر، یا بطن محسر یا وادی محسر. بر اساس روایات تاریخی اصحاب فیل )یاران ابرهه( در این نقطه شکست و  .۵
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؛ تاریخ و آثار ۲۲۰؛ قبل از حج بخوانید، ص ۲۳۰دند )تقویم البلدان، ص هالکت یافتند و به خاطر این شکست حسرت خور

۲77به بعد؛ لغت نامه؛ فقه فارسی با مدارک، ص  ۲7۵، ص ۸؛ میقات حج، ش ۲۵۸اسالمی، ص  ) 

جایی است در منی )بین مکه و منی(. جای سنگریزه انداختن به منی است و سنت است که « حصاب»محصب )مُ حَ صَّ( یا 

چون از منی آید در مسجد حصباء )که محل نزول رسول اهلل بوده است( قدری به پشت استراحت کند و سپس به حاجی 

سوی مکه برود، زیرا در عام الفتح، حضرت محل نزول خود را در محصب قرار دادند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در 

تراحت کردند. وجه تسمیه یامحصب به جای آوردند و قدری کوتاه به پشت خوابیدند و اس : 

 .از جهت وجود حصا )ریگ های ریز و خرد آن جا( است .۲

، ص 9؛ امام شناسی، ۲۰۵به مناسبت رمی جمرات )پرتاب سنگریزه به جمرات است. )لغت نامه؛ حرمین شریفین، ص  .۱

۱۸۲الی  ۱۱۳ ) 

 محصر

( ۱۳۳مُ ص( همان )ک( محصور )حج و عمره، ص  ) 

 محصور

( رنده )ک( حج محصورمَ( به جا آو  

 محظورات احرام
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 .مَ( اموری که ارتکاب آن ها حرام است در حال )ک( احرام)

 محفوظه

( ؛ ۲۲۳مَ ظِ( از اسامی مدینه است از آن جهت که خدای سبحان مدینه را مصون و محفوظ داشته )حرمین شریفین، ص 

۲7۲، ص 7میقات حج، ش  ) 

 محفوفه

( جهت که مدینه را بر کات الهی و مالئکه رحمتش احاطه نموده اند. )حرمین شریفین، مَ فِ( از اسامی مدینه است از آن 

۲7۰، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳ص  ) 

 محل

(  (مُ حِ لّ

 .آن که از احرام بیرون آمد .۲

 (آن که از حرم بیرون آمد. )لغت نامه .۱

 محل
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(  (مَ حِ لّ

 جای کشتن هدی .۲

 (زمان کشتن هدی )لغت نامه .۱

 محل سعی

( حَ لِّ سَ عْ( همان )ک( سعی مَ  

 محل کفاره

 :ک فّ رِ( جای ادای کفاره. آنچه از کفارات )قربانی( در مراسم حج بر شخص واجب می شود در)

 .عمره، باید در مکه بکشد .۲

 .حج، باید در منی ذبح کند .۱

در آن جا یا در شهر خود و تقسیم آن در صورتی که در مکان ذبح، فقیر )یا وکیل فقیر( یافت نگردد اختیار است بین ذبح  .۸

۴۱، ص «توضیح مناسک حج»بین فقرا. )با توجه به  ) 

 محلل

( ۸۵۵مُ حَ لِّ لْ( عملی است که محرم را از احرام بیرون می برد. )مبادی فقه و اصول، ص  ) 

 محلل اول
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۲۵۳شهرت تقصیر )آداب الحرمین، ص  ) 

 محلل دوم

۲۵۳ شهرت سعی صفا و مروه )آداب الحرمین، ص ) 

 محلل سوم

۲۵۳شهرت طواف نساء. )آداب الحرمین، ص  ) 

 محل الهدی

مَ حِ لِّ لْ هَ دْ( هم به معنی مکان است و هم زمان. رسیدن هدی به محل یعنی وصول قربانی به مکان و زمان ذبح. محل )

 :هدی موضعی است که قربانی به حکم شرع برای حج صورت می گیرد. مواضع هدی عبارت است از

 منی، در مورد حج .۲

 مکه، در مورد عمره .۱

۲مکه یا منی، در مورد محصر ) .۸ ) 

 (محل صد، درمورد مصدود. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق .۵

 محله بنی هاشم
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محله ای بسیار قدیمی در مدینة النبی )در مقابل باب جبرئیل و باب النساء( در فاصله بین حرم و قبرستان بقیع و در آن 

مشهور است. در کوچه های تنگ و باریک با دیوارهای بلند این محله خانه بنی هاشم و ائمه اطهار « هاشمکوچه بنی »

)علیهم السالم( وجود داشت که در دوران مختلف همچنان محفوظ و بعضاً بازسازی می شد، اما در توسعه دوم حرم رسول 

کوچه های آن را تخریب کردند به طوری که اثری از شمسی( این محله و  ۲۸99الی  ۲۸9۵اهلل، آل سعود )طی سال های 

 .آن به جا نمانده است و به این ترتیب به دستاویزی توسعه اطراف حرم یکی دیگر از آثار ائمه شیعه محو گردید

 محله شهداء

 همان )ک( شهدای فخ

 محله نخاوله

 محله ای در مدینه محل سکونت )ک( نخاوله

 محمل

( ر( زینت شده ای بود که )از قرن هفتم هجری( از جانب ایران و شاهان مسلمان پیشاپیش کاروان مَ مِ( کجاوه )خالی از با

( و عالمت استقالل کشور فرستنده بود و به تدریج منحصر به فرستادن محمل از طرف مصر ۱حج به مکه فرستاده می شد )

ارای سقفی بود که از چهار طرف به شد. محمل به صورت هودجی به شکل مربع از تخت چوب هایی ساخته می شد و د

سوی وسط محمل باال می رفت تا به ستونی که به یک شکل هاللی منتهی می شد، برسد و معموال آن را با پارچه های 
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گران قیمت تزیین می کردند و هنگام سفر به مکه آن را پشت شتر می بستند. در شهرهایی که محمل از آن جا فرستاده 

مصر مردم مجالس جشن و سرور مجللی ترتیب می دادند و این محمل ها را به همراه گروهی می  می شد و مخصوصاً در

فرستادند. در محمل کسی سوار نمی شد و فقط نشانه جاه و جالل حکومت بود تا به مردم اعالم دارند حاکمی که آن را 

حمل پرده کعبه را هم به مکه فرستاد، فرستاده است شایسته داشتن چنان منصبی است. سال ها حکومت مصر به همراه م

هجری قمری سعود بن عبد العزیز آوردن محمل را منع کرد. محملی که از مصر می آوردند منسوب به  ۲۱۲۳اما در سال 

؛ عرشیان، ۴۴حضرت فاطمه )علیها السالم( بود و محملی که از شام می آوردند به عایشه منسوب بود. )در راه خانه خدا، ص 

؛ دایرة المعارف فارسی۱۲ص  ۸۴3؛ مکتب اسالم، ش ۱۴۵ر نامه مکه، ص ؛ سف99ص  ) 

 محیط حرم

 یا دایره )ک( حرم

 محیط مواقیت

 مَ( یا )ک( دائره میقات ها)

 مخازن الزیت

مَ زِ نُ زَّ( مخازن روغن برای روشن ساختن قندیل های مسجد النبی بودند که در سمت شمالی مسجد قرار داشت و از آثار )

۱9۱عثمانی بود. این مخازن در توسعه شمالی مسجد در دوران سعودی تخریب گردید. )تاریخ و آثار اسالمی، ص دوره  ) 
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 مختاره

( ؛ میقات حج، ش ۲۲۳مُ رِ( از نام های مدینه است. رسول خدا مدینه را منزلگاه دوم خود اختیار نمود. )حرمین شریفین، ص 

۲9۴، ص 7 ) 

 مختبی

( مولد فاطمه مُ تَ با( مکانی در )ک(  

 مخرج صدق

( ۳۰ -مُ رَ( رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق )اسرا  ) 

 مخلقه

( یا )ک( ستون مخلقه۲۵۰، ص ۵؛ میقات حج، ش ۲۵۰، ص ۲مکه است )مجمع البیان، مدینه شناسی، ج   

 مدار طواف

 حد )ک( مطاف

 مدخل
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( ۲۲۳مَ خَ( از نام های مدینه است )حرمین شریفین، ص  ) 

در این که مصدود و محصر در چه جایی )مکه، منی، همان محل،...( باید قربانی کند نظرها مختلف است. ۱و  ۲ . 

تاریخ نگاران هر یک زمانی را به عنوان ظهور محمل یاد کرده اند. برخی از آنان گفته اند که تاریخ پیدایش آن، سال  .۸

محمل، تاریخی کهن تر از آن دارد و احتماالً تاریخ آن به هجری قمری بوده است. در مقابل برخی دیگر معتقدند که  9۵۴

پیش از اسالم نیز می رسد. به سختی می توان زمان معینی را به عنوان تاریخ ظهور محمل یاد کرد؛ زیرا حرکت کاروان 

م برگردد. محمل که تنها حاصل هدایای ویژه ای برای بیت العتیق باشد، امری عادی بوده که ممکن است به پیش از اسال

79، ص ۸9)میقات حج( ش  ) 

 مدخل صدق

۳۰رب ادخلنی مدخل صدق )اسرا  ) 

 مدرج

 مَ رَ( همان )ک( درج)

 مدینه

مَ نِ( شهر هجرتگاه و اقامتگاه و آرامگاه حضرت محمد مصطفی رسول گرامی اسالم و پایگاه صدور اسالم در صدر اسالم )

ستان حجاز است که راجع به بنای آن اطالعاتی در دست نیست و می باشد. مدینه از شهرهای قدیمی عربستان و جزو ا
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تاریخ روشن آن با مهاجرت یهود به این ناحیه شروع می شود که در زمان شروع مهاجرت آنها به این منطقه نیز اختالف 

مدینه را مهاجران است )و بنا به برخی احتماالت از ویرانی اورشلیم به دست بُختُ النَّصر می باشد( دومین گروه ساکنان 

عرب یمنی )یعنی قبایل اوس و خزرج( تشکیل می دادند که پس از تسلط حبشی های به یمن و یا بعد از خرابی سد مَأرِب 

)یا  9۰۰به مدینه کوچ کردند و از قرن چهارم میالدی به بعد دراین جا سکونت گزیدند. مدینه در دشتی وسیع به ارتفاع 

 ۵۱۰کیلومتری و در شمال مکه به فاصله  ۱3۴است. این شهر در شمال شرقی جده به فاصله  ( متر از سطح دریا واقع9۱۴

کیلومتر فاصله دارد و حدود است از جهات شمال و مشرق و جنوب به دشت های لم  33۰کیلومتری قرارگرفته و با ریاض 

وب و شمال از فالت مرتفع عربستان جدا یزرع و کوه های سیاه و از طرف مغرب به دریا. مدینه با سلسله کوه هایی در جن

شده است. این جا در ابتدا صورت شهر نداشت و مجموعه خانه هایی بود که باغ ها و مزارعی اطراف آن را فرا گرفته و 

نامیده می شد بعد از هجرت نبی اهلل االعظم « یثرب»زراعت منبع در آمد ساکنان آن به شمار می آمد. این شهر که در ابتدا 

مدینه مشهور شد(. مدینه پایگاه »را به خود گرفت )که به اختصار به « مدینة الرسول»و « مدینة النبی»مکه بدان جا نام  از

نشر اسالم و صدور فرامین و پایتخت حکومت اسالم شد. از این شهر بود که به فرمان رسول اکرم مسلمانان به نقاط 

م فرا خواندند. از مدینه بود که رسوالن آن نبی اعظم به مراکز سیاسی مختلف عربستان گسیل گشتند و طوایف را به اسال

بزرگترین حکومت های وقت اعزام شدند و نامه دعوت اسالم را به پادشاهان و امپراطوران جهان ابالغ نمودند. سپاه 

در سرزمین های دور و مسلمین با حرکت از مدینه ستیز سپاهیان ابر قدرت های زمانه را در هم شکست و پرچم توحید را 

نزدیک به اهتزاز در آورد. مدینه جایگاه نشو و نشر علوم اسالمی نیز بود. در این دانشگاه دانش اسالم ریشه زد و به دیگر 

نقاط عالم شاخ و برگ گسترانید و ائمه معصومین در این شهر در راه نمود سیاست اسالم و تبیین معارف اسالم تن و جان به 

دندزخمه زهر سپر . 
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 فضایل مدینه

 .مأمن رسول اهلل از شر کفار است

 .مدفن برترین موجود عالم خلقت است

 .مهبط وحی و جایگاه نزول امین و حی الهی است

 .نشاندار قدم ها و سنت های اشرف مخلوقات هستی است

 .حرم امن شده و وامدار کالم تحسین سرور کائنات است

و پاره های تن نبی اعظم اسالم است زادگاه و منزلگاه و آرامگاه جانشینان . 

 حرم مدینه

مدینه منوره حرمی دارد که در حدود آن اختالف است. به نقلی کوه ثَور )در شمال( و کوه عَیر )در جنوب( مدینه، حد حرم 

دو  )یا وعیر( و این« عَیر»است و از طرف دیگر « عائر»است. و نیز گفته اند حدود آن از سمت مغرب و مشرق یک طرف 

کلمه اسم است از برای دو کوه که از مشرق تا مغرب محیط به مدینه است و در حقیقت بین این دو کوه حرم است. و چهار 

فرسخ در چهار فرسخ هم گفته اند. و اگر چه احرام در حرم مدینه واجب نمی باشد ولیکن درخت آن را )خصوصاً اگر سبز 

ر حدود مکه استثنا شده است( و صید در حرم مدینه کراهت شدید داردباشد( نباید قطع کرد )مگر در مواردی که د . 

 مستحبات ورود به مدینه

 غسل نمودن

 صدقه دادن

 جامه بهترین را پوشیدن
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 صلوات را مکرر فرستادن

 دعای بسم اهلل و علی ملة رسول اهلل...را خواندن -

 مستحبات حضور در مدینه

 سه روز روزه گرفتن

 زیارت معصومین نمودن

 غسل زیارت معصومین کردن

 زیارت مزار بزرگان بقیع کردن

 مشاهد مقدسه را زیارت کردن

 آداب مسجد النبی را مراعات نمودن

 اسامی و القاب مدینه

 اثرب، ارض اهلل، ارض الهجره، اکالة البلدان، اکالة القری، ایمان، باره، بحر، بحره

جد، بیت الرسول، تندد، تندر، تین، جابره،بحیره، بره، بالط، بلد، بلد رسول اهلل، بلد المسا  

 جباره، جایزه، جنة الحصینه، حبیبه، حرم، حرم رسول، حرم رسول اهلل، حسنه، خیر البالد،

 دار، دار االبرار، دار االخیار، دار االیمان، دار السالمه، دار السنه، دارالفتح، دار المختار، دار الهجره،

ذات الحجر، ذات النخل، سلقه، سیدة البلدان، شافیه، طابه،ذاء، ذات االحرین، ذات االحرار،   

طبابا، طیبه، ظبایا، عاصمه، عذرا، عرا، عروض، عری، غرا، غلبه، فاضحه، قاصمه، قبة االسالم، قریه، قربة االنصار، قریة 

 الرسول، قلب االیمان، لب االیمان، مأزر االیمان،مبارکه،
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و الحرام، مجبوره، محببه، محبوره، محبه، محفوظه، محفوفه، حبوء الحالل، و الحرام، مبین الحالل،  

 محرومه، محروسه، محرمه، مختاره، مدخل، مدخل الصدق، مدینه الرسول، مدینة السماء،

 مدینه طیبه، مدینة العذراّ، مدینه مشرفه، مدینه مکرمه، مدینه منوره، مدینة النبی،

، مطیبه، معصومه، مقدسه، مقر، مکینه، موفیه، مؤمنه، مهاجر رسول اهلل، مرحومه، مرزوقه، مسکینه، مسلمه، مضجع رسول اهلل

 .ناجیه، نجر، هذراء، یثرب

 مساجد مدینه

آبار )ابیار( )علی = شجره، احرام، محرم، ذوالحلیفه(، ابراهیم )= مشربه ام ابراهیم(، ابوبکر، ابوذر )= سجده، بحیر(، ابی بن 

مباهله(، احد )= جبل احد، فسح( احزاب )= فتح، خندق، اعلی، اجابه(، بدائع، بغله )= بنی  کعب )= بنی جدیله، بقیع(، اجابه )=

ظفر، مائده(، بالل، بنی، زریق، بنی ساعده، تقوی، ثنایا، جبل الرماه، )= جبل العینین(، جمعه )= بنی سالم، عاتکه، وادی(، 

شمس )= نخل، بوعی، فضیخ( رسول، زهرا )= فاطمه(، سبق،  حمزه )= شهدا(، دارالنابغه )= بنی عدی( درع، ذباب، رایت، رد

سرف، سقیا سلمان، شمس )= شمسی(، شیخین، عرفات، عریش، عسکر )= مصرع( علی، عمر، غمامه )= مصلی العید، 

ح، باستسقاء(، قبا، قبلتین )= ذوقبلتین، بنی سلمه( قشله عسکریه، کبیر، مسیجد )=منصرف، غزاله( مستراح )= استراحت(، مص

 .(معرس، منارتین، نبوی )نبی، مدینه

 مناطق و محالت مدینه
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،ابوا، احد، بدر، بقیع، ربذه، سقیفه بنی ساعده، عالیه، عوالی، قبا، محله بنی هاشم، محله نخاوله، مشربه ام ابراهیم، مصلی 

وادی بطحان( وادی جن، وادی  استسقاء، حوائط النبی، فدک، ینبوع، خیبر، ثنیة الوداع، سویقه، البه، وادی ابی جیده )=

 .(حصون النیق، وادی رانونا، وادی عقیق )= وادی مبارک

 خانه های مدینه

 .،دار ابوایوب، دار الضیفان، دار القراء، دار النابغه

 چاه های مدینه

ه علی، چاه غرس، چاه اریس )= تفله، خاتم(، چاه انس، چاه بضاعه، چاه حاء، چاه رومه )= عثمان(، چاه سقیاء، چاه زمزم، چا

 .چاه فضا، عین ارزق

 کوههای مدینه

 .،کوه احد، کوه ثور، کوه سلع )=ثواب( کوه عائر، کوه عیر، کوه عینین )=رماه(، جماوات

 مدینه آخر

 همان )ک( پس مدینه

 مدینه اول
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 همان )ک( پیش مدینه

 مدینه بعد

 همان )ک( پس مدینه

 مدینه جلو

 همان )ک( پیش مدینه

 مدینة الحاج

( کیلومتری  ۸مَ نَ تُ لْ(نام یک رشته ساختمان های چند ضلعی سه طبقه )دارای آب و برق و حمام و توالت( در حدود 

جده متصل به فرودگاه )سابق( جده که جهت اقامت موقت حجاج )هنگام ورود و خروج( اختصاص یافته بود. طبقه سوم این 

و سرپرستی کشورها نیز در آنجا متمرکز می شدند. در جلو اطاق ساختمان ها دارای تختخواب بوده و هیئت های پزشکی 

های طبقه دوم و سوم ایوان های بزرگی وجود داشت. در طبقه اول نمایندگی مطوفان و پاره ای از ادارات مورد لزوم قرار 

نمی شد. اما داشت. )اطالق های طبقه دوم و سوم مخصوص سکونت زائران بود( در مدینة الجاج پولی از کسی دریافت 

امروزه در فضای بسیار وسیع متصل به فرودگاه جدید جده زیر چادرهای مخصوص و بسیار مرتفع و زیبا زائران از کشورهای 

مختلف پس از ورود به استراحت پرداخته و سپس عازم مکه و یا مدینه می شوند و بعد از بازگشت به جده در همین نقطه 
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بشود. در این جا در فواصلی چند مراکزی در اختیار هیئت های حج هر کشور قرار داده می  اطراق می کنند تا نوبت پروازشان

 .شود و مؤسساتی نیز برای راهنمایی و درمان و سرویس غذا وجود دارند

 مدینة الرب

( ۲۱۸، ص ۱۲رّ بّ( از اسامی مکه مسطوره در انجیل و به معنی بیت الحرام است. )میقات حج، ش  ) 

 مدینة الرسول

( ۲۲۳رَّ( از نام های شهر مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 مدینة السماء

( ۱۸، ص ۸۲3سَّ( از نام های مدینة الرسول است. )مکتب اسالم، ش  ) 

 مدینة العذرا

 (لْ عَ( لقب مدینة الرسول است. )لغت نامه، ذیل عذرا)

 مدینه طیبه

( ۱۸، ص ۸۲3طَ یِّ بِ( نام دیگر مدینة الرسول است )مکتب اسالم، ش  ) 

 مدینه قبل
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 همان )ک( پیش مدینه

 مدینه مشرفه

 .مُ شَ رَّ فِ( لقب مدینة الرسول)

 مدینه مکرمه

 .مُ کَ رَّ مِ( لقب مدینة الرسول)

 مدینه منوره

( ۱۸، ص ۸۲3مُ نَ وَّ رِ( نام دیگر مدینة الرسول )مکتب اسالم، ش  ). 

 مدینة النبی

 .مَ نَ تُ نَّ( لقب مدینة الرسول)

یثرب مدینه  

یَ رِ( حسان بن ثابت و کعب بن مالک از شعرای قدیم مدینه، از مدینه تحت عنوان مدینه یثرب نام برده اند. )اعالم قرآن، )

۴79ص  ) 

 مذاد
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 .مَ( نام موضعی است در مدینه که پیامبر اکرم در آن جا یا نزدیک آن جا خندق حفر نمود)

( ۱۵3لغت نامه؛ مقاتل الطالبیین، پاورقی ص  ) 

ذبحم  

 .مَ بَ(. قربانگاه. نام جایگاهی در منی برای قربانی کردن)

 مذهب

(  (مُ هَ

۲۵۴، ص ۵از نام های کعبه است )لغت نامه؛ میقات حج، ش  .۲ ) 

۲۵۰، ص ۵؛ ش ۱۲3، ص ۱از نام های مکه است )میقات حج، ش  .۱ ) 

 مراهق

 (مُ هِ( کسی که آخر وقت حج در مکه آید. )لغت نامه)

 مراهقه

( ( قریب آخر وقت حج به مکه رسیدن. )لغت نامهمُ هَ قِ ) 

 مربد
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مِ بَ( نام مکانی در وسط شهر مدینه که در آن جا مسجد شریف نبوی ساخته شد. )تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی، )

۵۲و  ۸3ص  ) 

 مربعة القبر

 مُ رَ بَّ عَ تُ لْ قَ( همان )ک( ستون مقام جبرئیل)

 مرحومه

( است )در تورات( زیرا جایگاه مبعوث و فرستاده پروردگار به همراه رحمت می باشد. )اعالق النفیسه،  مَ مِ( از نام های مدینه

۲7۱، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۳۳؛ حرمین شریفین، ص ۳۳ص  ) 

 مرزوقه

 مَ ز( از نام های مدینه است چون در آن جا خداوند به برکت رسول خدا بهره و حظ اهل آن را زیاد)

۲7۱، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۳۳را نصیب آنان نموده است. )حرمین شریفین، ص  کرده و بهترین روزی ) 

 مرضوض الخصیتین

مَ ضُ ضُ لْ خِ یَ تَ( حیوانی است که تخم های او را مالیده باشند و در حج احوط این است که قربانی مرضوض )

۲9۳الخصیتین نباشد: )مناسک حج، ص  ) 
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 مرقد رسول اهلل

 همان )ک( حجرة طاهره

قد مطهرهمر  

 مُ طَ هَّ رِ( همان )ک( حجره طاهره)

 مروتین

مَ وَ تَ( دو کوه صفا و مروه واقع در مکه را گویند که یکی از اعمال حج و عمره به نام سعی بین این دو کوه انجام می )

 .شود

 مروه

 همان )ک( کوه مروه

 مرویه

۲۱۸، ص ۱۲از اسامی مکه است )میقات حج، ش  ) 

 مرید االعتمار

( لْ اِ تِ( کسی که قصد انجام عمره دارد. )فرهنگ اصطالحات فقهی مُ دُ ) 
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 مزدلفه

 مُ دَ لَ فِ( همان )ک( مشعر الحرام)

 مزور

(  (مُ زَ وّ

 همان )ک( دلیل .۲

نام زیارت خوانانی در حرم پیغمبر که در قبال مبلغی، آداب زیارت را یاد داده و برای آن حضرت زیارت می خوانند و  .۱

۵9ار می کنند. مشتریان مزورها بیشتر حجاج اهل تسنن هستند )حج آن طور که من رفتم، ص زائران تکر ) 

 مزوله

مَ وَ لِ( ساعتی آفتابی در صحن مسجد النبی برای شناخت اوقات روز و پنجگانه. دو ساعت آفتابی )مزوله( ساخته بودند که )

ها از لحاظ قدمت و فن و هنر اسالمی اهمیت بسزایی در توسعه شمالی مسجد در دوران سعودی برداشته شد. این ساعت 

۱9۲داشت که محتمال قبل از دوران عثمانی ساخته شده بود. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 مساجد اربعه

( 33، ص ۲مَ جِ دِ اَ بَ عِ( مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد بصره. )لمعه، ج  ). 

 مساجد ثالثه
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( مسجد النبی، مسجد االقصی ثَ ثِ( مسجد الحرام، . 

 مساجد دوره

( 7۸دَ رِ( مساجد سبعه است )راهنمای قدم به قدم حجاج، علوی، ص  ) 

 مساجد سبعه

سَ عِ( مساجد هفتگانه. شهرت هفت مسجد در شمال غربی مدینه در دامنه و باالی کوه سلع در منطقه عملیاتی غزوه )

که در آن جا در سنگر بوده اند و یا نماز خوانده اند ساختند. از این میان شش خندق )احزاب(. این مساجد را به یادبود افرادی 

مسجد فتح )احزاب(، مسجد علی، مسجد فاطمه، مسجد سلمان، مسجد ابوبکر، مسجد عمر )یعنی مساجد سته( در این 

و قبلتینمنطقه مشخص اند و هفتمین مسجد را برخی مسجد عثمان می دانند )که تخریب شده( و بعضی مسجد ذ . 

 مساجد سته

 .سِ تِّ( شهرت مساجد ششگانه )فتح، علی، فاطمه، سلمان، ابوبکر، عمر( واقع در منطقه غزوه احزاب)

 مساجد فتح

۱۴7یا )ک( مساجد سبعه )مدینه منوره، ص  ) 

 مساجد مدینه
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لیفه( ابراهیم )= مشربه ام از جمله مساجد قدیمی عبارتند از مسجدهای: آبار )ابیار( علی )= شجره، احرام، محرم، ذوالح

ابراهیم(، ابوبکر، ابوذر )= سجده بحیر( ابی بن کعب )= بنی جدیله، بقیع(، اجابه )= مباهله( احد، )= جبل احد فسح( احزاب 

)= فتح خندق اعلی اجابه( بدائع، بغله )= بنی ظفر، مائده( بالل، بنی زریق، بنی ساعده، تقوی، ثنایا، جبل الرماه )= جبل 

ینین( جمعه )= بنی سالم، عاتکه، وادی( حمزه )= شهداء( دار النابغه )= بنی عدی( درع، ذباب، رایت، ردشمس )= نخل، الع

بوعی، فضیخ( رسول، زهرا )= فاطمه(، سبق، سرف، سقیا، سلمان، شمس )= شمسی( شیخَین، عرفات، عریش، عسکر )= 

. قبلتین )= ذوقبلتین، بنی سلمه( قشله عسکریه، کبیر، مسیجد )= مصرع(، علی، عمر. غمامه )=مصلی العید، استسقاء( قباء

 (منصرف، غزاله(. مستراح )= استراحت( مصبح، معرس، منارتین، نبوی )= مدینه

 مساجد مکه

 از جمله مساجد قدیمی مکه عبارتند از

، )= عقبه( تنعیم )= عمره( جعرانه، مسجد الحرام و مسجدهای: اجابه، انشقاق قمر )= شق القمر(، ابراهیم، ابوبکر، بالل، بیت

جن )= بیعت، حرس( حدیبیه. حمزه، خیف )= منی(. شجره، رأیت، صفایح، غدیر خم. کبش )قوچ، نحر، صخره(، کوثر، 

 (مختبی، مزدلفه )= مشعر الحرام(، نمره )= عرفه عرنه

 مستجار

( جا نقطه ای است که حضرت فاطمه بنت اسد به  مُ تَ( قسمتی از بدنه دیوار غربی کعبه )نزدیک رکن یمانی( است و این

هنگام والدت فرزند به خدا پناه برد و به اراده پروردگار دیوار کعبه شکافته شد و آن بانوی ارجمند به درون کعبه رفت و 
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ی مادر با دیوار به هم آمد و چون نوزاد کعبه )علی مرتضی )علیه السالم(( به دنیا آمد دیوار دوباره شکافته شد و آن گرام

فرزندش از کعبه بیرون آمد و دیوار نیز به هم آمد. و فرموده اند که مستحب است در شوط هفتم طواف کعبه، طواف کننده 

شکم خود را به مستجار چسبانده به گناهان خود یکایک اعتراف نموده توبه کند. این مکان به جهاتی به نام هایی موسوم 

 :است

جیر می شوندمستجار، چون به خدا مست .۲ . 

 .متعوذ، چون به خدا پناه می برند .۱

 .ملتزم، چون بدان التزام می جویند .۸

 .دبر الکعبه، چون پشت باب الکعبه قرار دارد .۵

 مستحبات حج

 .اموری هستند که هنگام سفر حج و زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره به رعایت آنها تأکید شده است

 مستطیع

( ب الحج، کسی که برای رفتن به زیارت حج بیت اهلل دارای شرایط و امکانات الزم می باشد. دارنده )ک( مُ تَ( واج

 استطاعت

 مستطیعه
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 مؤنث )ک( مستطیع

 مستلفه

( ۵3، ص ۲۴مُ تَ لَ فِ( مزدلفه را گویند )میقات حج، ش  ) 

 مستمع

 (مُ تَ تِ( عمره و یا حج گزارنده )فرهنگ نفیسی)

 مستوفره

( ( حد حرم )مکه( در طریق جعرانه در نه میلی در محلی به نام شریر با اَعالم مشخص است )احکام عمره، ص مُ تَ ف رِ

۳۲) 

 مسجد

 آبار مساجد مدینه. نام دیگر )ک( مسجد شجره (۲)

 مسجد ابراهیم

 از مساجد مکه

 همان )ک( مسجد نمره .۲
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است به نام ابراهیم قبیسی که در این مکان می  مسجدی است در باالی کوه ابوقبیس به نقلی متأثر از نام شخصی .۱

زیست. در این جا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نماز می خواندند. این مسجد به علت بنای دار الضیافه توسط 

 .سعودی ها تخریب گردید

 مسجد ابراهیم

در مشربه ام ابراهیم ساخته شد که تا اواخر  از مساجد مدینه، مسجد ام ابراهیم، مسجد مشربه ام ابراهیم. مسجدی است که

 .دوران عثمانی مورد توجه کامل بود و اکنون بصورت مخروبه ای در آمده است

 مسجد ابوبکر

از مساجد مکه مسجدی است در منطقه مسفله و در مصادر تاریخی از قرن سوم به بعد از آن یاد شده. مسجد فعلی در محل 

متر است ۱۰۰مسجد الحرام حدود قبلی بنا شده و فاصله آن تا  . 

 مسجد ابوبکر

 .از مساجد مدینه

مسجدی است در شمال غربی شهر در دامنه کوه سلع در منطقه عملیاتی غزوه احزاب و از مساجد سبعه است و بعد از  .۲

 .مسجد سلمان در جهت غرب آن است و امام جماعت رسمی دارد

د ابوبکر در دوران خالفتش در این مکان نماز عید به جای می آورد. بنای مسجدی است پایین تر از مسجد غمامه. گوین .۱
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قمری و سلطان عبد المجید ۲۱۴۵اولیه مسجد از عمربن عبدالعزیز است و سلطان محمود عثمانی در سال   

 :منابع مورد استفاده در معرفی مساجد .۲

مدینه شناسی )با بیشترین سهم( میقات حج )شماره های  تاریخ و آثار اسالمی مکه معظمه و مدینه منوره )با بیشترین سهم(

مختلف(، مدینه منوره؛ حرمین شریفین؛ راهنمای حرمین شریفین؛ آثار اسالمی مکه و مدینه؛ راهنمای حجاج در مکه معظمه 

جغرافیایی مکه  و مدینه طیبه؛ سیری در اماکن سرزمین وحی؛ قبل از حج بخوانید؛ با راهیان قبله؛ فلسفه و اسرار حج؛ تاریخ

 ...معظمه و مدینه طیبه و

هجری قمری آن را تجدید بنا و تعمیر کردند ۲۱97عثمانی در سال  . 

 مسجد ابوذر

متری از شمال مسجد نبوی و  ۴۰۰از مساجد مدینه. مسجدی است در جهت شمال شهر واقع در شارع ابوذر در فاصله حدود 

جهاتی به نام هایی موسوم استجدیداً آن را از نو بنا کردند. این مسجد به  : 

ابوذر. شاید این نامگذاری به دلیل قرار گرفتن این مسجد در خیابانی به همین نام باشد و به نقلی اینجا خانه ابوذر  .۲

 .غفاری صحابه معروف بوده است

 .بحیر. به علت آن که در جنب باغی بوده به این نام. این نام به مرور زمان فراموش شده است .۱

سجده. گویند رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این محل نماز با سجده های طوالنی به جای آورده اند و یک  .۸

 .بار پس از تشهد فرمودند جبرئیل به من مژده داد هر کس بر من درود فرستند، خدا بر او درود خواهد فرستاد
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 مسجد ابیار

( جد شجرهاَ( از مساجد مدینه به نام دیگر )ک( مس  

 مسجد ابی بن کعب

اُ بَ یّ( از مساجد مدینه. و نیز موسوم است به مسجد بنی جدیله. مسجد بقیع مسجدی بود در داخل قبرستان بقیع متعلق )

از صحابه بزرگ رسول اهلل و از یاران باوفای امیر المؤمنین. مکان آن تقریباً رو به روی قبور ائمه اطهار « ابی بن کعب»به 

رب و متصل به دیواره غربی بقیع )پایین تر از درب اصلی کنونی بقیع( بوده است )و لذا آن را مسجد البقیع هم در سمت غ

می گفتند( حکومت عثمانی آن را تجدید بنا نمود و محرابی برای آن قرار داد لیکن در دوران سعودی پس از تخریب گنبد و 

بی بقیع، این مسجد )که پیامبر در آن بسیار نماز گزارده بود( تخریب و با بارگاه های موجود در بقیع و در بازسازی دیوار غر

 .زمین یکسان شد

 مسجد اجابه

اِ بِ( از مساجد مکه. مسجدی است مشهور واقع در شمال شهر در شارع ابطح و نزدیک میدان معابده. آورده اند رسول خدا )

جا نماز گزاردند از بنای نخستین آن اطالعی در دست نیست و  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هنگام عزیمت به طایف در این

قمری ساختمان قدیمی  ۲۸3۵برخی مورخان قرن سوم از آن یاد کرده و به عصر آن حضرت منسوب داشته اند. در سال 

متری ساخته شد ۵۰۰مسجد را خراب کردند و بنای جدید در همان محل قبلی در مساحتی  . 
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 مسجد اجابه

نهاز مساجد مدی  

 نام دیگر )ک( مسجد احزاب .۲

مسجدی است در جانب شرقی بقیع در شارع ستین )ملک فیصل( و در شمال شرقی مسجد نبوی و در فاصله تقریبی  .۱

متری آن واقع است. این مسجد در دوران عثمانی از نو بنا و باز سازی شده و امروزه نیز بنای آن تجدید گشته و نسبتاً  9۴۰

ته شده است. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم استبزرگ و مجلل ساخ : 

 .الف: ملک فهد بن عبد العزیز؛ چون در این زمان تجدید بنا شد

 .ب: اجابه؛ جهت آن را اجابت دعای رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از درگاه الهی ذکر کرده اند

۲ج: مباهله؛ به علت وقوع جریان مباهله در این نقطه ) ) 

 مسجد احد

( کیلومتر با مزار شهدای احد )در شمال  ۴/۲اُ حُ( از مساجد مدینه است. مسجد کوچکی است چسبیده به کوه که حدود 

شرقی( فاصله دارد. طبق نوشته ها رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نماز ظهر و عصر روز نبرد احد را در این جا اقامه 

مسجد تعمیر شد ولی به مرور زمان رو به ویرانی نهاد و اکنون چیزی جز دیواره های خراب فرمودند. در دوران عثمانی این 

 :آن باقی نمانده و اطراف آن نیز حصاری آهنی کشیده شده است. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است

 .احد، به علت واقع بودن در احد .۲
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 .جبل احد، به علت متصل بودن به کوه احد .۱

یا ایها الذین آمنوا اذا»سخ، به نقلی به جهت نزول آیه ف .۸  

دلیل و مدرکی بر وجود مسجد مباهله اعم از شیعه و اهل سنت به دست نیامده و از نظر حدیثی و تاریخی وجود چنین  .۲

وشته آقای ، مقاله مسجد االجابه یا مسجد مباهله، ن۲۱۸ص  ۵۲مسجدی را نمی توان مورد تأیید قرار داد. )میقات حج ش 

 .(محمد صادق نجمی

۲۲)مجادله « قیل لکم تفسحوا فی المجالس ) 

 مسجد احرام

 اِ( از مساجد مدینه. نام دیگر )ک( مسجد شجره)

 مسجد احزاب

اَ( از مساجد مدینه و از جمله مساجد سبعه است واقع در مرتفع ترین نقطه )در شمال غربی( کوه سلع )و برای رسیدن به )

هجری مرمت و معماری و در سال  ۳۳های طوالنی باال رفت( این مسجد توسط عمربن عبدالعزیز به سال آن باید از پله 

تجدید بنا شد و حکومت عثمانی نیز به عمران آن « سیف الدین حسین بن ابی الهیجا»هجری توسط وزیر فاطمی  ۴9۴

جنوبی )قبله( دارای شبستان و در قسمت  متر ارتفاع دارد. در جهت ۸متر مربع مساحت و  ۱۵پرداخت. این مسجد حدود 

شمالی دارای صحن است. در روایات اهل بیت نماز خواندن در این جا مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. این مسجد به 

 :جهاتی نام هایی دارد
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 .احزاب، از آن جهت که در محل رویداد غزوه احزاب بنا شد .۲

دیگر مساجد در ارتفاع باالتری از کوه سلع قرار گرفته است اعلی، شاید از آن جهت که نسبت به .۱ . 

اجابه، از آن جهت که خداوند دعای پیامبرش را برای پیروزی در جنگ )و پیروزی حضرت علی بر عمربن عبدود(  .۸

 .مستجاب فرمود

ردیدخندق، از آن جهت که در محل رویداد غزوه جهت جلوگیری از ورود کفار به مدینه خندق حفر گ .۵ . 

فتح، از آن جهت که در این جا رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( برای سپاه اسالم طلب فتح کرد و یا خداوند خبر  .۴

فتح و پیروزی سپاه اسالم را در این محل به آن حضرت رسانید و به نقل برخی از آن جاست که سوره فتح در این مکان 

۲نازل گردید. ) ) 

 مسجد استسقاء

( ( نام دیگر )ک( مسجد غمامهاِ تِ  

 مسجد استراحت

 نام دیگر )ک( مسجد مستراح

 مسجد اعلی
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 :اَال( از مساجد سبعه )مدینه( به اختالف نقل)

۸۲۳مسجد احزاب است. )به سوی ام القری، ص  .۲ ) 

7۸مسجد سلمان فارسی است. )سیری در اماکن وحی، ص  .۱ ) 

 مسجد االقصی

( ۲ال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی )بنی اسرائیل اَصا( سبحان الذی اسری بعبده لی ) 

مسجد االقصی مسجدی است که حجاج بیت اهلل الحرام در موسم حج فریاد رهایی آن را از چنگال متجاوزین و غاصبین سر 

ی مسجد گویند از آن جهت که تا قبل از قبله شدن کعبه، به سو« قبلتین»می دهند و مسجد الحرام و مسجد االقصی را 

االقصی )بیت المقدس( نماز به جای آورده می شد. مراد از لفظ مسجد االقصی مذکور در قرآن مجید بیت المقدس می باشد 

)دورتر( خوانده شد و به اعتبار آن که بعداً از مساجد بزرگ مسلمین خواهد شد « اقصی»و به نقلی به اعتبار دوری آن از مکه 

لذا گفته اند که این خود از جمله معجزات قرآن مجید است. امروزه نام مسجد االقصی  وصف گردید )و« مسجد»به عنوان 

 :برای اطالق به دو بنای مقدس و تاریخی به کار برده می شود؛ برای صخره ای و برای مسجدی

د صخره مقدس؛ صخره ای است که حرم شریف بر روی آن قرار دارد و حضرت سلیمان )علیه السالم( اولین معب .۲

 .یهودیان را بر روی آن ساخت. صخره ای که بر اساس روایات آخرین منزلگاه زمینی رسول اهلل در شب معراج بود

مسجد االقصی؛ مسجدی است در جنوب قبة الصخره. این مسجد را عبدالملک بن مروان )و به نقلی در جای مسجد  .۱

را به پایان رساند. مسجد االقصی بارها در طول تاریخ عمر که هنگام فتح قدس بنا شد( احداث کرده و پسرش ولید آن 

هجری قمری توسط صالح الدین ایوبی از نو بنا گردید. مسجد االقصی در برخی  ۲۲۳7تجدید بنا شد و از جمله در سال 
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 3۲39اوت  ۱۲روایات یکی از چهار مسجد پر فضیلت و با عظمتی است که نماز در آن ثواب فوق العاده ای دارد )و در 

۲۸۵۳مرداد ماه  ۸۰میالدی برابر با   

 .و برخی در جواب گفته اند که سوره فتح مربوط به صلح حدیبیه و فتح مکه است .۲

 .(شمسی آتش سوزی عظیمی به دست غاصبین صهیونیست در مسجد االقصی روی داد و خسارت عمده ای به بار آمد

 مسجد ام ابراهیم

یماز مساجد مدینه. همان )ک( مسجد ابراه  

 مسجدان

 (مَ جِ( مساجد مکه و مسجد مدینه. )لغت نامه)

 مسجد انشقاق قمر

 همان )ک( مسجد شق القمر

 مسجد بحیر

 همان )ک( مسجد ابوذر

 مسجد بدائع
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 همان )ک( مسجد درع

 مسجد بغله

( ه رسول خدا متری خیابان ملک عبدالعزیز. آورده اند ک ۴۰۰بَ غَ لِ( از مساجد مدینه. مسجدی است در مشرق بقیع در 

)صلی اهلل علیه وآله وسلم( در آن جا نماز گزاردند و بر سنگی در این مکان نشستند و قرائت قرآن نمودند و بر این سنگ 

شکافی قرار داشت که حضرت ضمن تکیه بر این سنگ سر مبارک خود را به خاطر آفتاب در آن می گذاشتند. ملک مصر در 

میر کرد و در حکومت اخیر تخریب شد. این مسجد به جهاتی نام هایی داردهجری قمری این مسجد را تع 9۰۸سال  : 

 .بنی ظفر؛ چون متعلق به بنی ظفر از قبیله اوس بوده است .۲

 .مائده؛ به نقلی از آن جهت که سوره مائده در این جا بر حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نازل گردید .۱

نقل جای پای بغله )استر( پیامبر بر آن سنگ مانده و یا این کهبغله؛ از آن جهت است که طبق  .۸  

 .این جا مکان دفن بغله آن حضرت بوده است

 مسجد بقیع

 همان )ک( مسجد ابی بن کعب

 مسجد بالل



 

1369 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

بَ( از مساجد مدینه. مسجدی که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال هفتم هجری در آن نماز عید اقامه فرمود )

دها به نام مؤذن با وفای ایشان نامگذاری شد. این مسجد توسط حکومت فعلی تخریب گردید )اکنون در بازار بالل و بع

 .مسجدی به نام بالل در طبقه فوقانی بازارچه وجود دارد

 مسجد بالل

وسلم( معموال از مساجد مکه، مسجدی در باالی کوه ابوقبیس. در این مکان بالل مؤذن رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله 

اذان می گفت. این مسجد در دوران سعودی ها تخریب و به جایش قصر چندین طبقه ای ساخته شد. بعضی مسجد بالل و 

 .مسجد شق القمر را یکی می دانند

 مسجد بنی جدیله

 .جَ لِ( همان )ک( مسجد ابی بن کعب)

 مسجد بنی زریق

قع در خیابان مناخه. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم(در آن نماز از مساجد مدینه. مسجدی بود در مقابل باب السالم وا

 .گزاردند و قرآن خواندند. این مسجد در توسعه اطراف مسجد النبی در حکومت اخیر تخریب گردید

 مسجد بنی ساعده
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( النبی در خیابان عِ دِ( از مساجد مدینه. مسجدی بود واقع در بنی ساعده )نزدیک چاه بضاعه( و در شمال غربی مسجد 

سحیمی قرار داشت. نوشته اند رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در آن نماز گزاردند و قرآن خواندند. این مسجد در 

 .توسعه اطراف مسجد النبی در حکومت اخیر تخریب گردید

 مسجد بنی سالم

 لِ( همان )ک( مسجد جمعه)

 مسجد بنی سلمه

 همان )ک( مسجد قبلتین

ظفر مسجد بنی  

 ظَ فَ( همان )ک( مسجد بغله)

 مسجد بنی عاتکه

 تِ کِ( همان )ک( مسجد جمعه)

 مسجد بنی عدی

 عَ یَّ(همان )ک( مسجد دار النابغه)
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 مسجد بوعی

 همان )ک( مسجد رد شمس

 مسجد بیعت

 از مساجد مکه

 همان )ک( از مسجد جن .۲

ور عباسی ساخته شد و بعدها توسط مستنصر عباسی مسجدی است در ابتدای منی نزدیک جمره عقبه که به فرمان منص .۱

 :تعمیر گردید و اکنون مخروبه است. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است

 .الف: بیعت؛ از جهت وقوع بیعت النساء و بیعت الحرب اهالی یثرب با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این جا

در این عقبه ب: عقبه؛ از جهت صورت گرفتن بیعت . 

 مسجد پیامبر

 همان )ک( مسجد النبی

 مسجد تقوی

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم»از مساجد مدینه. مسجدی است که در حق آن آیه شریفه  » 

( ( نازل شده که به اختالف نقل۲۰۳توبه  : 
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 مسجد النبی .۲

 (مسجد قباست. )به احتمال بیشتر .۱

باشد هر دو مسجد قبا و مسجد النبی می .۸ . 

؛ 3، ص ۲؛ تفسیر نمونه؛ مدینه شناسی ج ۱۵۴همه مساجدی است که بر اساس تقوا بنا شود. )سفرنامه ابن جبیر، ص  .۵

۱۸۱لغت نامه؛ فقه فارسی با مدارک، ص  ) 

 مسجد تنعیم

( متری مسجد تَ( از مساجد مکه در منطقه حرم در شمال )غربی( مکه و در جاده اصلی مدینه به مکه و به فاصله چند کیلو

الحرام واقع است و از نزدیک ترین مساجد حدود حرم است که اکنون متصل به شهر مکه می باشد. از این مسجد به بعد 

هجری ترمیم نمود و بر چاه آن گنبدی  ۱۵۰کسی بدون احرام حق ورود به مکه را ندارد. این مسجد را والی مکه در سال 

قمری توسط  ۲۸3۳هجری قمری نیز این مسجد ترمیم شد و در سال  ۰۲۲۲و  3۲۳و  97۳و  9۵۴ساخت. در سال های 

متر مربع بازسازی گردید و در توسعه اخیر با بنایی بسیار جدید و زیبا تجدید ساختمان  ۲۱۰۰سعودی های با مساحتی حدود 

 :گردید. مسجد تنعیم را مسجد عمره هم می گویند. با این وجه تسمیه ها

)در « منعم»یا « نعیم»)در سمت راست( و « ناعم»است؛ یا میان دو کوه به نام « نعمان»قه نامش تنعیم؛ چون این منط .۲

نام درختی است که در بادیه شناخته شده است« تنعیم»سمت چپ( قرار دارد، یا  . 

ی شوند( و عمره؛ چون این جا میقات عمره مفرده است )و برای انجام عمره مفرده از مکه بیشتر در این مسجد محرم م .۱
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به نقلی رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( جهت عمره از تنعیم محرم شدند )و لذا در مکان احرام آن حضرت مسجد را 

 .(ساختند

 مسجد ثنایا

( متری شمال  ۱۰۰ثَ( از مساجد مدینه و از آن به نام قبة الثنایا نیز یاد شده. مسجد کوچکی بود در نزدیکی کوه احد )در 

ابر شهدای احد( نوشته اند در غزوه احد دندان رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این نقطه شکست. این شرقی مق

مسجد بعدها ساخته شد و دارای گنبد بود و به مرور زمان منهدم گردید. گویند دیواره های مخروب این مسجد در دامنه کوه 

 .احد مشاهده می شود

 مسجد جبل احد

( ک( مسجد احدجَ بَ ل( یا )  

 مسجد جبل الرماه

 جَ بَّ لُ رُّ( یا )ک( مسجد جبل العینین)

 مسجد جبل العینین
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لْ عَ نَ( از مساجد مدینه. جبل الرماه هم نام دارد. مسجدی بود بر سمت شرقی کوه عینین که در سنگر گاه و یا عبادتگاه )

ر دوران عثمانی ترمیم ولی به مرور زمان و در اثر بی پنجاه تیر انداز سپاه اسالم در غزوه احد ساخته شد. این مسجد د

 .توجهی تقریباً از بین رفت و اکنون جز دیوارهای کوتاه و خشتی آن چیزی باقی نمانده است

 مسجد جحفه

 .جُ فِ( مسجد واقع در جحفه که میقات است)

 مسجد جعرانه

( کیلومتری مکه و در جانب شمال  ۱3ایف( به نقلی حدود جِ نِ( )جِ عِ رّ نِ( از مساجد منطقه حرم مکه است )بین مکه و ط

)شرقی( آن. جعرانه میقات عمره مفرده است و روایاتی از احرام بستن رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال هشتم 

 .هجری در جعرانه نقل گردیده است

ضیلتش روایات زیادی وارد شده است. و این مسجد جعرانه که در آغاز خط حرم قرار دارد یکی از مساجدی است که در ف

مسجد را یکی از قریش در مکان احرام رسول اهلل با کشیدن دیواری بر گرد آن بساخت. سپس ابن زبیر در بنای آن کوشید 

هجری قمری توسط یکی از شاهان حیدرآباد هند باز  ۲۱9۸و در ادوار بعد مورد توسعه و ترمیم قرار گرفت از جمله در سال 

متر مربع( بازسازی گردید ۲9۰۰قمری توسط سعودی ها )در مساحت  ۲۸۳۵و بعد  ۲۸7۰ازی شد و در سال س . 

 مسجد جمعه
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از مساجد مدینه. به مسجد بنی سالم و مسجد عاتکه و مسجد وادی )وادی رانونا( نیز موسوم است. بین قبا و مدینه واقع 

اسالم در این نقطه اقامه گردید است. طبق برخی نوشته ها اولین نماز جمعه در تاریخ  

که در مسیر مهاجرت رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در میان قبیله بنی سالم بن عوف قرار داشت. این مسجد از گل 

و خشت ساخته شده بود و سقفی کوچک داشت و بعدها با سنگ تجدید بنا گردید و در دوره عثمانی اندکی بزرگ تر و از 

امروزه سعودی ها به جای آن مسجد زیبایی ساخته اند. برخی معتقدند که برگشت قبله از بیت المقدس به  اساس بنا شد.

کعبه در این جا بوده است. )در مقابل مسجد جمعه در فضای باز، مسجد کوچکی هست که برخی معتقدند مسجد جمعه می 

 (باشد

 مسجد جن

متری قبرستان  ۱۰۰یابان مسجد الحرام در منطقه حجون حدود از مساجد مکه و مسجدی تاریخی است واقع در مشرق خ

 .ابوطالب. این مسجد در قرن دوم هجری وجود داشت و به جهاتی به نام هایی خوانده شد

 .جن؛ به علت نزول آیات سوره جن در این نقطه .۲

 .بیعت؛ به علت بیعت طایفه جن با رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این نقطه .۱

 .حرس؛ به علت توقف و مالقات حرس )گشتی های شبانه( مناطق مختلف مکه در این نقطه .۸

 مسجد حدیبیه
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 :حَ دَ یِ( )یِّ( از مساجد منطقه حرم مکه است که در زمان خلیفه دوم ساخته شد و به جهاتی به نام هایی موسوم است)

 .حدیبیه؛ به علت واقع شدن در محل حدیبیه .۲

علت آن که در محل بیعت رضوان ساخته شد. )امروزه در مجاورت این بنای قدیمی مسجد جدیدی به نام رضوان؛ به  .۱

 (حدیبیه ساخته اند

 مسجد الحرام

۲3۲و ال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه )بقره  ) 

؛ ۱9؛ تاریخ مکه، ص ۲۵۰، ص ۵ش مفسرین مراد از مسجد الحرام را در چند آیه مکه )یا حرم( دانسته اند. )میقات حج، 

۴3۳اعالم قرآن، ص  ) 

 مسجد الحرام

۲۵۵فول وجهک شطر المسجد الحرام )بقره  ) 

از مساجد مکه معظمه است که در وسط شهر واقع گشته و به شکل تقریبی مربع مستطیل بوده و کف آن نسبت به سطح 

ستمتر پایین تر ا ۸الی  ۴/۲خیابان های اطراف در جهات مختلف از  . 

طبق برخی نقل ها مسجد الحرام اولین مسجد بنا شده روی زمین است ولی تاریخ آن با بنای کعبه به دست حضرت ابراهیم 

پیامبر عظیم الشأن )علیه السالم( آغاز می شود. می گویند آن زمان که آن رسول منادی توحید، کعبه را بساخت فضایی را 

فت اما شکل و اندازه آن به درستی معلوم نمی باشد. اما در مورد سابقه اسالمی در اطراف آن جهت طواف و نماز در نظر گر
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 :این مسجد آورده اند که

 .در زمان پیامبر، این مسجد بسیار محدود بود و تا دوره خلیفه اول دیواری نداشت .۲

ارتفاع کمتر از قامت انسان  هجری، خلیفه دوم خانه های اطراف را خرید و جزو مسجد نمود و دیوار کوتاهی به ۲7سال  .۱

 .به دورش کشید و درب هایی کار گذاشته شد

هجری، خلیفه سوم صحن مسجد را افزایش داد و در اطراف آن شبستان بنا گردید ۱9سال  .۸ . 

( هجری، عبداهلل بن زبیر کار خلیفه سوم را ادامه داد99)یا  9۵سال  .۵ . 

موی دیوارهای مسجد را بلندتر کرد و برای آن سقفی از چوب ساج بساخت ( هجری، عبد الملک خلیفه ا7۵)یا  7۸سال  .۴

 .(و در تزیین ستون ها از طال استفاده نمود )و بخشی از دار الندوه نیز در زمان او و فرزندش ضمیمه مسجد گردید

نخستین بار  ( هجری، ولید بن عبدالملک به ترمیم مسجد دست زد و به صحن مسجد افزود و برای3۲)یا  ۳۳سال  .9

ستون های مرمرین به مسجد الحرام آورد و برای آن سقف یکپارچه ای که بر ستون های و پایه های مرمرین قرار داشت 

بساخت و آن گاه با چوب ساج آراسته و تزیین شده آن را پوشانید. سطح مسجد را سنگفرش کرد و برای اولین بار در مسجد 

ا و غرفه هایی بنا نمودالحرام کاشی به کار برد و کنگره ه . 

هجری، منصور عباسی در قسمت شمال و ۲۸7سال  .7  

 ۲۵۰غرب بر مساحت مسجد افزود و به کاشی کاری و تزیین مسجد اقدام نمود و رواق هایی در اطراف بساخت )که تا سال 

 .(به طول انجامید

ود. تقریباً تمام خانه های بین مسجد الحرام ( هجری، مهدی عباسی به توسعه و ترمیم مسجد اقدام نم۲9۲)یا ۲9۰سال  .۳

و مسعی )محل سعی صفا و مروه( خراب گردید و رواقهایی در اطراف مسجد ساخته شد و به درها افزوده گشت و ستون 
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های مرمرین زیادی بر پا شد و بر این ستون ها سقف های گنبدی شکل ساختند و با این توسعه، کعبه در وسط مسجد واقع 

هادی عباسی دنباله کار پدر را تکمیل نمود و به صحن مسجد افزود گردید و . 

( هجری، معتضد عباسی به پاره ای از تعمیرات دست زد و دار الندوه را به مسجدی )در داخل مسجد ۱۳۵)یا  ۱۳۰سال  .3

 .الحرام( تبدیل نمود

هجری، مقتدر عباسی صحن را از جانب غربی توسعه داد ۸۰9سال  .۲۰ . 

( پادشاه مصر فرمان به تجدید بنای قسمتی از مسجد داد )چرا که آتش سوزی ۲هجری، ناصر بن بَرقوق ) ۳۰۸ سال .۲۲

به اتمام رسید ولی چوب  ۳۰۵قریب یک سوم مسجد را از جانب رکن شامی فرا گرفت( این تجدید بنا در سال  ۳۰۱سال 

هجری به طول انجامید ۳۰7پوش سقف و رواقها تا سال  . 

هجری، قایتبای از ممالیک برجی مصر بر تزیینات مسجد افزود 7۸۳سال  .۲۱  

هجری، سلطان سلیم دوم عثمانی فرمان به تخریب رواق شرقی مسجد که رو به انهدام بود داد و سقف  373سال  .۲۸

 .چوبی این جانب و جوانب دیگر مسجد را بدل به قبه های خشتی نمودند

عثمانی دنباله کار سلطان سلیم را به پایان رسانیدهجری، سلطان مراد )سوم(  3۳۵سال  .۲۵ . 

هجری، ستون های موجود در رواق ها را با ستون های مرمرین عوض کردند و بدین نحو به جای یک  33۰سال  .۲۴

نیز تعمیرات و  33۵سقف هموار برروی رواق ها، پانصد گنبد کوچک پیازی شکل به سبک عثمانی دیده می شود و در سال 

یا  ۱3۰۰۰یا  ۱7۰۰۰یا  ۱۴۰۰۰تی صورت گرفت )و در پایان دوره عثمانی وسعت مسجد را به اختالف نقل حدود تزیینا

متر مربع ذکر کرده اند ۸۴۰۰۰یا  ۸۰۰۰۰ . 

هجری، در زمان ملک سعود با خرید خانه ها و اماکن اطراف، نوسازی مسجد الحرام از چهار سمت آغاز  ۲۸7۴سال  .۲9
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سال به طول انجامید )معروف به توسعه اول( دور تا دور مسجد الحرام با شبستان  ۱۰که طی مدت  گردید و با توسعه ای

پله به  ۲۸۰متر طبقه دوم( و سطح مسجد با  3متر طبقه اول و  ۲۸متر در آمد ) ۱۱های عظیم به صورت دو طبقه به ارتفاع

 ۲9۰۰۰۰جه به معماری سنتی اسالمی وسعتی حدود بام شبستان های مسجد مربوط گردید و مسجد با اسلوبی جدید و با تو

 .متر مربع یافت

هجری، در دوران ملک فهد توسعه دیگری )معروف به توسعه دوم( در مسجد صورت گرفت که سبب شد  ۲۵۰3سال  .۲7

 متر مربع گردد. در این توسعه عالوه بر احداث ساختمان های جدید از نظر تزیینات و ۱۸۰۰۰۰مساحت مسجد بیش از 

 .(وسایل رفاهی اقدامات متعددی صورت یافت )اما متأسفانه برخی از اماکن واجد ارزش تاریخی اسالم نیز محو گردید

 فضایل مسجد

 .افضل مساجد جهان است

 .از قصرهای بهشت در دنیا شمرده شده است

 .در دل آن خانه خدا، )کعبه( جلوه گری می کند

هلل( افضلیت داردبر سایر اماکن دنیا )جز مکان دفن رسول ا . 

 .قسمتی از مناسک حج و عمره در فضای این مکان مقدس صورت می پذیرد

 .نماز خواندن در آن معادل با صد هزار نماز و یا هر رکعت نماز در آن برابر با هزار رکعت نماز معرفی شده است

 .(ضبط دایرة المعارف فارسی )و در لغت نامه بُ .۲

 احکام مسجد

ناهنده به آنعدم جواز قصاص پ  
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 عدم جواز عبور جنب و حایض از آن

 جواز قصر و اتمام نماز برای مسافر در آن

 حرمت خارج کردن سنگریزه و خاک آن

 حرمت )یا کراهت( بنای بلندتر از کعبه در اطراف آن

 زدن شخص عامل آلوده به نجاست کردن عمدی آن

 متعلقات مسجد

ندوه، زمزم، سقایة الحاج، مسعی، مقام ابراهیم، مناره ها منبر، وکعبه، باب ها، حجر اسماعیل، حطیم، دار ال ... 

 مستحبات مسجد

 با غسل وارد شدن

 با پای برهنه وارد شدن

۲از باب بنی شیبه وارد شدن. ) ) 

 .باوقار و خشوع و تذلل وارد شدن

 .دو رکعت نماز تحیت مسجد را به جای آوردن

را خواندن« ی...السالم علیک ایها النب»بر درب مسجد دعای  . 

را گفتن« الحمد هلل الذی...»بعد از ورود خطاب به کعبه  . 

را خواندن« اللهم انی اسألک فی مقامی...»رو به کعبه دعای  . 
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را « الحمد هلل الذی هدانا...»و دعای « اشهد ان ال اله اال اهلل...»حجر االسود را بوسیدن و لمس کردن و در برابرش دعای 

 .خواندن

رسمسجد ح  

 حَ رَ( همان )ک( مسجد جن)

 مسجد حمزه

 .از مساجد مکه واقع در منطقه مسفله در نزدیکی تالقی خیابان های ابراهیم و حمزه

 مسجد حمزه

از مساجد مدینه. مسجدی بود و در احد. در گذشته بر قبر حضرت حمزه ضریح و بارگاهی ساخته بودند و در آن جا مسجدی 

توجه زائران بود ضریح و بارگاه تخریب گردید و پیرامون قبر آن حضرت نیز دیواری کشیده نیز وجود داشت که چون مورد 

 .شد تا مانع ورود زائران باشد

 .به مشهد شهداء نیز موسوم بود. مسجد حمزه ای که امروزه در کنار قبرستان وجود دارد مسجدی جدید است

 مسجد خندق

 خَ دَ( همان )ک( مسجد احزاب)
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 مسجد خیف

( ( از مساجد مکه واقع در منی. مسجد خیف )مسجد منی( از محترم ترین مساجد است و اهمیتی تاریخی دارد. مسجد ۱)خَ( 

خیف در صدر اسالم از وسیع ترین مساجد به شمار می رفته )و حتی وسیع تر از مسجد الحرام معرفی گردیده( و مسجدی 

خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و مقداری از اطراف دیوارها،  روباز بود و تا دوران عثمانی تنها در قسمت مصالی رسول

مسجد »سقف و شبستان داشت قبه ای در وسط این مسجد موجود بود و داخل قبه محراب رسول اهلل بود که آن را 

( می گفتند. و از جمله اقداماتی که جهت ساخت و تعمیرات در این مسجد صورت گرفته است۸« )عیثومه  

زعبارت است ا : 

هجری، به علت تخریب بر اثر سیل توسط معتمد عباسی تجدید بنا و تعمیر  ۱۴9هجری، و بعد در سال  ۱۵۰سال  .۲

 .اساسی شد و سیل بندی نیز برای حفاظ ساخته گردید

( هجری، وزیر سلجوقی جواد اصفهانی آن را تجدید بنا کرد و وسعت داد۴۴3)و یا  ۴۴9سال  .۱ . 

بن عمر معروف به ابن مرجانی در آن تغییراتی دادهجری، احمد  7۱۰سال  .۸ . 

( هجری، سلطان قایتبای از ممالیک برجی مصر مسجد را ساختمانی تازه نمود )در زمان او مساحت ۳3۵)یا  ۳7۵سال  .۵

متر مربع بود ۲۰۰۰۰مسجد تقریباً بیش از  ) 

هجری، سلطان احمدبن سلطان محمد عثمانی آن را نوسازی کرد ۲۰۱۴سال  .۴ . 

طبق نقل پس از شکستن بت هبل آن را در این محل دفن کرده اند، و اگر چنین باشد مظهربت و بت پرستی زیر پای  .۲

 .گذارده می شود



 

1383 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

(؛ اما در لغت نامه تحت ۱۰۸و سفرنامه ابن جبیر )ص « خیف منی»و « مسجد خیف»ضبط لغت نامه )تحت عناوین(  .۱

ن لیفبدون فتح آمده است )بر وز« خیف»عنوان  ). 

۲۵9به معنی کندر و اسپنج )تاریخ و اماکن اسالمی، ص  .۸ ). 

هجری سلطان محمد تغییراتی در آن به عمل آورد ۲۰3۱و  ۲۰7۱سال  .9 . 

هجری، در دوران سعودی ها مسجد با ایجاد رواق های متعدد، مساحت بسیاری یافت ۲۸9۱سال  .7 . 

عودی ها، این مسجد به کلی دگرگون شد و با وسعت زیادی به شکلی قرن پانزدهم، در بازسازی های سال های اخیر س .۳

 .(مدرن و مسقف ساخته شد )و متأسفانه در این بازسازی قبه معروف و محراب نبوی برداشته گردید

 تسمیه مسجد

 .خیف به معنی زمین بین دو کوه است و این مسجد میان دو کوه واقع است

به آن آسیب نمی رساند و این مسجد به علت واقع بودن در دامنه کوه منی، سیل  خیف به معنی زمین مرتفعی است که سیل

 .گیر نمی باشد

 اهمیت مسجد

 .مدفن بسیاری از پیامبران )یا هفتاد پیامبر( است

 .عبادتگاه حضرت ابراهیم و بسیاری از پیامبران )علیهم السالم( بوده است

ای فدا به سوی حضرت ابراهیم فرستادخداوند متعال در این مکان گوسفند قربانی را بر . 

 .هفتاد پیامبر از جمله حضرت موسی کلیم اهلل و حضرت عیسی روح اهلل )علیهما السالم( در این جا نماز خواندند

این جا محل نماز رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بوده و آن حضرت هرگاه به منی می آمدند و در مواقع حج، در این 
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ر یافته نماز می گزاردندمسجد حضو . 

حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( یکی از خطبه های مشهور خویش را در حجة الوداع در این جا برای جماعت 

 .مسلمین ایراد فرمودند

 .محل این مسجد در جریان فتح مکه )به سال هشتم هجری( اردوگاه ارتش اسالم بوده است

 فضیلت مسجد

۲ر آن ثوابش برابر صد رکعت معرفی شده )هر رکعت نماز د ) 

 .استحباب ادای نمازهای یومیه در آن در ایام تشریق و بیتوته در منی

 .اجر بسیار صدبار خواندن هریک از تسبیح و تهلیل و تحمید در این جا

 مسجد دار النابغه

( اخه مقابل دار السالم در دار النابغه )یعنی در رُ نّ بِ غِ( از مساجد مدینه. مسجد بنی عدی نیز گفته می شد و در خیابان من

کنار مقبره حضرت عبداهلل پدر گرامی رسول اهلل( قرار داشت و گفته اند که رسول اهلل در این جا نماز گزاردند. این مسجد در 

 .تعریض و توسعه این خیابان به همراه مقبره آن حضرت تخریب گردید

 مسجد درع

( است واقع در احد )در سمت چپ کسی که به سوی کوه احد و مقابر شهدای احد می رود(  دِ( از مساجد مدینه. مسجدی

 :بنای مخروبه و قدیمی مسجد الدرع از دوران عثمانی است. این مسجد به نام هایی موسوم است
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 بدایع .۲

بیتوته فرمود و نماز  درع؛ طبق روایت رسول اهلل هنگام عزیمت به سوی احد در شیخان )که به بدایع نیز معروف است( .۱

صبح را خواند و هنگام بیتوته و اقامه نماز درع )زره( خود را که برای نبرد پوشیده بود در آورد و در آن جا نهاد )و یا در آن جا 

 .(درع پوشیدند

 صورت گرفت که در واقع جایگاهی متعلق به« اجمة الشیخین»شیخین؛ نامگذاری این جا به شیخین در انتساب به  .۸

نام یافت که مرد و زنی که عمر آنها هر یک از صد سال گذشته بود « اجمة الشیخین»یهودیان بود و گفته اند از آن جهت 

در همین مکان به دیدار هم می آمدند و مردم از این موضوع تعجب کرده و این مکان را بدین اسم نامیدند )و یا این که این 

نا نهادندمسجد را زن و شوهری پیر و سالخورده ب ). 

 مسجد ذباب

 دِ( از مساجد مدینه. مسجدی است بر فراز)

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( با نماز خواندن در مسجد خیف باید قصد آن داشت که جز از خدا و از گناه  .۲

 .خود نباید ترسید و جز به رحمت حق امید نباید بست

خروبه آن همچنان موجود و بدون سقف است. نوشته اند رسول اهلل )صلی اهلل علیه کوه ذباب )در شرق کوه سلع( که آثار م

وآله وسلم( بر فراز کوه ذباب هنگام جنگ خندق نماز گزارد و یا در روزهای قبل از نبرد خندق بر این کوه بر امر تقسیم 

ردی از یمن به نام ذباب به وسیله مروان نیروها و کندن خندق ها نظارت می فرمود. در تسمیه این کوه به ذباب گفته اند م

 .بن حکم اموی بر فراز آن گردن زده شد
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 مسجد ذو الحلیفه

 ذُ لْ حُ لَ فِ( از مساجد مدینه. همان )ک( مسجد شجره)

 مسجد ذو قبلتین

 همان )ک( مسجد قبلتین

 مسجد رایت

( وجه تسمیه به خاطر استقرار رایت پیامبر  یَ( از مساجد مکه. مسجدی است واقع در شرق شهر در محلی به نام جوردیه و

اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این مکان است برای فتح مکه این مسجد به دست یکی از نوادگان عباس بن 

هجری آن را بازسازی کرد و امیر قطلبک عمارت آن را از نو برافراشت و  9۵۰عبدالمطلب بنا شد و معتصم عباسی در سال 

محل این مسجد )در طرح توسعه جاده  ۲۸3۵هجری قمری تعمیر شد، ولی در سال  ۲۸9۲دی ها به سال در زمان سعو

 .حجون به ام لدود( تغییر پیدا کرد و مسجد دیگری در نزدیکی آن ساخته شد

 مسجد رایت

شمال مسجد از مساجد مدینه و مسجدی است بر فراز کوه ذباب و برخی آن را همان مسجد ذباب دانسته اند. مسجد در 

متری آن واقع است. در تسمیه به اختالف گفته اند ۲۳۰۰نبوی و در فاصله  : 

 .در غزوه خندق، رایت مدنی ها در روی کوه ذباب به اهتزاز در آمد .۲
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در جنگ حره )قتل عام اهل مدینه توسط سپاه یزید( سپاه مدینه نخست بر فراز کوه ذباب صف کشید و در آن جا رایت  .۱

 .نصب نمود

در قرن اول هجری یزید بن هرمز که در پشت کوه ذباب با موالیان می جنگید پرچم خود را بر فراز این کوه مستقر  .۸

 .ساخت

 مسجد رد شمس

رَ دِّ شَ( از مساجد مدینه. مسجدی است در جنوب شرقی شهر در انتهای خیابان عوالی به مساحت اولیه پنج متر مربع که )

و بنای محکم بر آن ساخته و رواق هایی بر آن قرار داده شده و صحن بزرگی نیز در پشت داشت. در دوران عثمانی تعمیر 

 .این مسجد بارها بازسازی گردید

 :این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است

 .نخل، به خاطر وجود نخلی در این نقطه .۲

 .بوعی، چون نزدیک باغی بوعی بود .۱

فتاب بر آنشمس، به علت اولین تابش آ .۸ . 

 .فضیخ، چون در این محل درخت فضیخ )خرما( زیاد بود. یا در این محل فضیخ می ریخته اند .۵

یا این جا مکان نزول آیات تحریم شراب است. یا در این جا عده ای از اصحاب با نزول آیات شراب کوزه های فضیح 

 .)شراب( را شکستند

این مکان سر بر زانوی حضرت علی )علیه السالم( به خواب رفتند و چون  رد شمس، از آن جهت است که رسول اهلل در .۴
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بیدار شدند وقت نماز عصر )و به نقلی وقت فضیلت نماز عصر( گذشته بود و لذا دعا فرمودند که خداوند، اگر علی در طاعت 

وقع به جای آوردند )و به نقلی تو و رسول توست خورشید را برای او باز گردان و خورشید برگشت و حضرت نماز عصر را به م

 .این واقعه در خیبر اتفاق افتاد

 مسجد رسول از مساجد سبعه

 نام دیگر )ک( مسجد النبی .۲

 .مسجدی است در احد در شمال قبور شهدای احد .۱

 مسجد زهرا

 همان )ک( مسجد فاطمه

 مسجد سبق

متری ۴۰۰از مساجد مدینه. مسجدی است در شمال شرقی مسجد نبوی در فاصله  . 

 .علت نامگذاری را از آن جا ذکر کرده اند که در وسط میدان اسب دوانی واقع شده است که در زمان رسول اهلل وجود داشت

 مسجد سجده

 همان )ک( مسجد ابوذر
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 مسجد سرف

 سَ رِ( مسجدی است واقع در میان راه مکه)

در غزوه های خارج مدینه، رسول خدا )صلی اهلل و وادی مرو. سرف اردوگاهی برای لشکریان اسالم بوده است که عمدتاً 

 .علیه وآله وسلم(به همراه سپاه در این مکان اردو می زد

 مسجد سقیا

سُ( از مساجد مدینه. مسجدی است در حره غربی شهر مقابل میدان عنبریه.این مسجد که در غرب مسجد نبوی و در )

نماز رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هنگام حرکت به سوی متری آن واقع است، )بعدها( در محل دعا و  ۱۲۰۰فاصله 

بدر در کنار چاه سقیا ساخته شد. در دوران عثمانی بر پایه های اولیه، مسجد را مجدداً بنا کردند که اکنون با همان ساختمان 

( از جمله به ۲مشهور است، )نیز « قبة الرئوس»به طول تقریبی چهار متر در عرض سه متر باقی مانده است. این مسجد به 

 .این علت که در پایان عصر عثمانی پس از جنگ، سرهای برخی اعراب در این مکان دفن شده است

 مسجد سلمان

از مساجد مدینه و از مساجد سبعه است که در کنار مسجد فتح و در سمت قبله آن در زمین مسطحی قرار دارد با شبستان 

. این جا محل تهجد و دعای سلمان بود و نیز به خاطر نقش او در جریان حفر خندق متر 7و عرض  ۴۰/۳وصحنی به طول 

 .این مسجد بنا گردید
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 مسجد شجره

 شَ جَ رِ( از مساجد مکه)

مسجدی است واقع در حجون )کمی باالتر از مسجد جن در تقاطع شارع مسجد الحرام و شارع نونه( به روایتی در این  .۲

امبر اکرم شهادت داد و این مسجد به یاد بود این معجزه ساخته شدمکان شجره ای به نبوت پی . 

مسجدی است در حدیبیه، در جای شجره ای که صلح حدیبیه منعقد گردید. این مسجد در حکومت سعودی تخریب  .۱

 .گردید

 مسجد شجره

یلومتری مکه(. این جا در ک ۵۳9از مساجد مدینه. مسجدی است در چند کیلومتری جنوب مدینه به طرف مکه )و به فاصله 

روزهای نخست و مقارن با حیات رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به صورت مسجد در آمد. این مسجد در قرن هشتم 

زین الدین » 39۲دچار خرابی شد ولی مورد استفاده بود. در قرن هشتم و نهم تنها دیواری بر گرد آن قرار داشت. به سال 

قمری یکی از مسلمانان هند آن را بازسازی نمود و مناره ای بر آن  ۲۰۴۳ز نو پایه گذاری کرد. در سال مسجد را ا« االستار

ساخته شد. در دوران سعودی بار دیگر بازسازی گردید و بناهای جدید بر آن افزودند و در آخرین تجدید بنا در سال های 

ه نام هایی موسوم استاخیر مساحتی چندین برابر یافته است. این مسجد به جهاتی ب : 

 (â) .مسجد محرم، به علت آن که زائر بیت اهلل در این جا محرم می شود .۲

مسجد احرام، به علت آن که زائر بیت اهلل در این جا احرام می بندد. این جا میقات عمره )تمتع و مفرده( است و از جمیع  .۱
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ت ها از نظر وثوق است. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( میقات های دیگر نسبت به مکه دورتر می باشد و افضل میقا

در این مکان )در عمره حدیبیه سال ششم و در عمرة القضا، سال هفتم و در فتح مکه به سال هشتم و در حجة الوداع سال 

 .دهم( احرام بست

یر سایه شجره سمره که در این مکان مسجد شجره، به علت آن که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در کنار و یا ز .۸

وجود داشت احرام بست. یا به علت وجود شجره )عطف( حلفا که تا زانو بلند می شود و یا از جهت مشاجره )مجادله( که 

 (â) .درآخر منجر به تحالف شد

گیاهی بود و یا از حلف )قسم( نام آبی بوده و یا حَلفا نام « حلیفه»مسجد ذوالحلیفه، به علت نام این منطقه، از آن رو که  .۵

 .است چون در جاهلیت جمعی در این نقطه هم قسم گردیدند

مسجد آبار علی، یا مسجد ابیار علی به علت آن که حضرت علی )صلی اهلل علیه وآله وسلم( برای آبیاری مزارع چاه  .۴

م استهایی )ابیار( در این جا حفر نمودند و این منطقه اکنون هم به آبار علی موسو . 

 مسجد شق القمر

( ۲شَ قُّ لْ قَ مَ( اقتربت الساعة و انشق القمر. )قمر  ) 

( عللی برای این شهرت ذکر شده است۲۸3الی  ۲۸9، ص ۲)ج « مدینه شناسی»در کتاب  .۲ . 

یا مسجد انشقاق القمر از مساجد مکه. مسجدی است تاریخی که در باالی کوه ابوقبیس در محل انجام یکی از معجزات 

نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( یعنی شکافته شدن ماه )شق القمر( ساخته شد. طبق روایات در اواخر دوران مکه به 

درخواست مشرکان یا به درخواست حقیقت جویان یثربی در شب سیزدهم شوال یا در شب چهارم ذی حجه برفراز کوه ابو 
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سمت شد. برخی مسجد شق القمر را همان مسجد بالل )واقع بر فراز کوه قبیس به اشاره حضرت و به اذن پروردگار ماه دو ق

ابوقبیس( می دانند و برخی ها مستقل از یکدیگر. امروزه حکومت سعودی با تخریب این مسجد تاریخی قصر دارالضیافه را 

 .بر فراز کوه ابوقبیس ساخته است

 مسجد شمس

( و بین قبا و عوالی بر تپه ای بر شرق قبا واقع است و چون خورشید شَ( از مساجد مدینه. مسجد شمسی هم گفته می شود 

در اولین زمان طلوع به آن می تابید نام شمس بر خود گرفته است و اکنون آثار آن از بین رفته. به زعم برخی این مسجد 

 .همان مسجد رد شمس )مسجد فضیخ( است

 مسجد شمسی

 همان )ک( مسجد شمس

 مسجد شهداء

حمزه همان )ک( مسجد  

 مسجد شیخین

 (همان )ک( مسجد درع )به نقلی مسجد المستراح را گویند
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 مسجد صخره

 همان )ک( مسجد کبش

 مسجد صفایح

صَ یِ( از مساجد مکه واقع در منی دامنه کوهی به نام صفایح. این مسجد در جنوب مسجد خیف قرار داشت ولی امروز )

یب شده است. درکنار و دامنه کوه صفایح غاری دایر مانند و مستدیر اثری از آن نیست و احتماالً در دوران سعودی تخر

 .الشکل به اندازه سر یک انسان وجود داشت که به علت نزول سوره مرسالت در این جا بعدها به غار مرسالت معروف شد

آفتاب سر خویش را  این نقطه را محلی می دانند که نبی گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( جهت مصونیت از تابش

 .در آن قرار داد و مردم به آن تبرک می جستند

 مسجد ضرار

( ۲۰7ضِ( والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین )توبه  ) 

 از مساجد مدینه. توسط گروهی از منافقان اهل عقبه و به دستور ابوعامر )برای ضربه زدن به اسالم و برای ایجاد تفرقه و

کمینگاهی برای دشمنان اسالم( در زمان غزوه تبوک ساخته شد. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بعد از مراجعت 

 .گروهی را برای تخریب آن اعزام فرمود

 مسجد عاتکه
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 تِ کِ( همان )ک( مسجد جمعه)

 مسجد عرفات

( ه در دوران سعودی در توسعه میدان قبا تخریب شد. عَ رَ( از مساجد مدینه. در پشت مسجد قبا از سمت جنوب واقع بود ک

این مسجد در مکانی ساخته شده بود که طبق نقل رسول اکرم در روز عرفه سالی که عازم حج نبودند حاجیان را نظاره می 

۲کردند. ) ) 

 مسجد عرنه

 عُ رَ نِ( همان )ک( مسجد نمره)

 مسجد عریش

ای بدر. این جا محل عبادت و نماز شب پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل از مساجد مدینه. مسجدی است در کنار مزار شهد

 .علیه وآله وسلم( در شب غزوه بدر بوده است

 مسجد عسکر

عَ کَ( از مساجد مدینه. در سمت شرقی پایین جبل الرماه در احد و در مکان شهادت حضرت حمزه سید الشهداء ساخته )

ی پا برجا بود لیکن پس از تخریب گنبد و بارگاه آن حضرت و قبور شهدای احد، شد. دیواره های این مسجد تا دوران سعود

 .این مسجد را نیز در تعریض محوطه اطراف تخریب نمودند. مسجد الوادی و یا مسجد المصرع نیز گفته می شد
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 مسجد عقبه

 عَ قَ بِ(همان )ک( مسجد بیت)

 مسجد علی

 .علیه السالم( از مساجد مدینه)

سبعه است که در مقابل مسجد فتح و در جنوب غربی آن باالتر از مسجد فاطمه بر روی کوه سلع قرار دارد و از مساجد  .۲

 برای رسیدن به آن باید از پله های متعدد باال

در آخر این روستا )قبا( و مشرف بر آن تپه ای است معروف به عرفات. این تپه را از آن رو عرفات خوانند که پیامبر به  .۲

عرفه بر آن تپه درنگ کرد و از آن جا زمین برابر او جمع آمد و هموار شد و حضرتش عرفات )مکه( را به مردم نشان داد روز 

۱۵9)سفرنامه ابن جبیر، ص  ). 

رفت. این جا محل عبادت و دیده بانی و پاسداری آن حضرت از خطوط دفاعی مسلمین در غزوه خندق بوده است و طبق 

مستحب مؤکد است روایت نماز در این جا . 

گفته اند، « حیره»مسجدی است در احد در جهت شرقی صحن مزار جناب حمزه سید الشهداء و در کتب تاریخی آن را  .۱

و انتساب این مسجد به آن حضرت یا از لحاظ دالوری های ایشان در این مکان در غزوه احد است یا آن که محل عبادت 

اهلل علیه وآله وسلم( بود و امام صادق )علیه السالم( زیارت آن را توصیه فرمودند. این ایشان بعد از رحلت رسول اکرم )صلی 

می دانند« مسجد عسکر»مسجد کمی پایین تر از مکان قبلی و تاریخی خود نوسازی شده است. برخی آن را  . 
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تری رو به روی باب م ۵۰۰متری( مسجد غمامه و در حدود  3۰مسجدی است در شمال غربی )و تقریباً در فاصله  .۸

السالم. رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نماز عید را در این مکان اقامه می فرمود. طبق روایات حضرت امیر )علیه 

السالم( در این مکان نماز خواندند. در زمان عمربن عبدالعزیز این جا به صورت مسجد ساخته شد، و برخی گویند در این 

ازسازی قرار گرفته بود. حکمرانان دوره عثمانی اهتمام خاصی به تعمیر و حفظ این مسجد داشته و بنای زمان مورد ترمیم و ب

 .کنونی از دوران عثمانی است و یک مناره دارد که متعلق به قرن نهم هجری می باشد

 مسجد عمر

 از مساجد مدینه

السالم( قرار دارداز مساجد سبعه است و ما بین مسجد ابی بکر و مسجد فاطمه )علیها  .۲ . 

مسجدی است در جنوب مسجد غمامه )و نزدیک پل مَدرج( در این جا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال  .۱

هجری ساخته  ۴۳۰سوم هجری نماز عید را اقامه فرمودند. به نقلی این مسجد را شخصی به نام شمس الدین پس از سال 

( هجری قمری توسط سلطان عبدالمجید ۲۱97)یا  ۲۱99دوران عثمانی است که در سال است. نمای کنونی این مسجد از 

 .تعمیر )یا بازسازی( گردید و سپس مناره ای در آخر مسجد ساخت شد و به دوران سعودی نیز تعمیراتی در آن انجام گرفت

 مسجد عمره

 همان )ک( مسجد تنعیم

 مسجد غدیر خم
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( ر خم در سه مایلی جحفه در محل واقعه عظیم نصب حضرت امیر علی )علیه خُ( مسجدی است واقع در منطقه غدی

 .السالم( اولین گرونده به رسول خدا به جانشینی حضرتش

به موجب روایات نماز خواندن در این مسجد فضیلت بسیار دارد و سمت چپ این مسجد به سمت قبله از سایر نقاط مسجد 

ستادن رسول اهلل برای انتخاب و معرفی حضرت امیر )علیه السالم(بود است( برای نماز گزاردن افضل است )چون محل ای

ساختمان این مسجد را تعدادی از ملوک شیعی هند بازسازی کردند. این مسجد در دوران عثمانی بر اثر سیل خراب شد و 

 .گوشه هایی از آن همچنان بر جای مانده است

 مسجد غزاله

 غَ لِ( همان )ک( مسجد مسیجد)

د غمامهمسج  

غَ مِ( از مساجد مدینه. در محلی به نام مناخه در ناحیه غرب )جنوب غربی( مسجد النبی و در ابتدای صحن جدید حرم )

نبوی واقع است. این مسجد را عمربن عبد العزیز در دوران ولید بن عبدالملک بنا نهاد و تعمیر نمود و در قرن دوم و هشتم و 

گردید. در زمان حکومت عثمانی هم عمارت آن تکمیل شد و دولت سعودی نیز در آن  نهم نیز مجدداً تعمیر و اصالح

متری دارای یک گنبد  ۲۱متر( و ارتفاع  ۲۸و عرض  ۱9متر مربع به طول  ۸۸۳تعمیراتی انجام داد. این مسجد با مساحت 

بلند آن در قسمت شمال غربی  بزرگ و پنج گنبد کوچک است که آن را از سایر مساجد جدا و ممتاز می سازد مناره های

مسجد قرار دارد. دیوارهای مسجد از سنگ های سیاه ضخیم ساخته شده و محراب آن نیز سنگی می باشد. دو مسجد علی 
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 :)علیه السالم( و عمر در دو طرف این مسجد قرار گرفته اند. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است

هلل علیه وآله وسلم( در هنگام خشکسالی در این مکان نماز استسقاء گزاردنداستسقاء؛ چون رسول خدا )صلی ا .۲ . 

غمامه؛ چون بر باالی سر رسول خدا که در هوای بسیار گرم مشغول نماز بودند قطعه ابری )غمام( ظاهر شد و تا پایان  .۱

ه بودند که ابر )غمام( سایه افکند و باران نماز باقی ماند و سپس ناپدید گردید. و یا این که حضرت از نماز استسقاء فارغ نشد

 .بارید

مصلی العید؛ چون این جا مصالی رسول اهلل در نمازهای عید بود و اولین نماز عیدی که حضرت در مدینه به جای  .۸

ا اواخر آوردند نماز عید قربان بود که در این مکان برگزار شد و بعدها به مصلی العید شهرت یافت و طبق نقل نماز عیدین ت

 .قرن نهم هجری در این جا خوانده می شد

 مسجد فاطمه

 علیها السالم( از مساجد مدینه)

مسجدی است در جهت شمال شرقی مسجد غمامه )در کنار بازار فرش فروش ها در طبقه فوقانی( و در نوسازی اخیر  .۲

 .تخریب شد

راب کوچکی نیز می باشد و پایین ترین مساجد از مساجد سبعه است. مسجد کوچک و بدون سقفی است که دارای مح .۱

این منطقه بوده و در کنار خیابان اصلی واقع است و از آن جهت به نام آن بزرگوار نامگذاری شده که ظاهراً آن حضرت در 

 غزوه خندق در این مکان برای پدر و همسرشان غذا می آوردند و یا شاید از آن سبب است که آن معصومه به یاد روزهای

 .سخت این سرزمین و جنگ احزاب در این جا نماز شکر خوانده اند
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 مسجد فتح

 همان )ک( مسجد احزاب

 مسجد فسخ

 فَ( همان )ک( مسجد احد)

 مسجد فضیخ

 فَ( همان )ک( مسجد رد شمس)

 مسجد قبا

( )و به قولی نام چاهی( بوده قُ( از مساجد مدینه. واقع در قبا )و بعضی آن را قبوه نیز خوانده اند( که نام قریه و ناحیه ای 

است در نزدیکی جنوب )غربی( مدینه که امروزه به هم متصل شده اند. مسجد در سال اول هجری بنا گردید. آن گاه که 

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در هجرت از مکه در هشتم )یا دوازدهم( ربیع االول به قبا )یعنی آخرین منزلگاه برای 

( روز در این منطقه ماندند تا حضرت علی و حضرت فاطمه ۱۰یا  ۲7یا  ۲۸یا  ۲۱)یا  ۵نه( وارد شدند به مدت رسیدن به مدی

)علیها السالم( و دیگر بستگان از مکه وارد شوند و طی این مدت آن حضرت به پیشنهاد عمار یاسر و یا به تقاضای ساکنان 

سجدی است که در اولین روزهای هجرت به دست مبارک آن نبی محل مسجدی را در قبا بنا نمود که در حقیقت اولین م

مکرم و صحابه برای عموم مسلمانان ساخته شد. دیوارهای این مسجد با سنگ و خشت بر پا گردید و سقف بر روی چند 
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ردیف ستون استوار گشت. آورده اند که حضرت شخصاً کار می کردند و خشت ها را به دوش می کشیدند به طوری که 

حاب متأثر از این حالت تقاضا نمودند تا ایشان فقط ناظر امور باشند اما آن بزرگوار نپذیرفتند و کار می نمودند. بعد از اص

ساختمان زمان رسول اکرم تاکنون به تدریج بسیاری از حکومت های وقت در تعمیر این مسجد سهمی داشته اند و از جمله 

بارتند ازتجدید کنندگان بناهای اساسی این مسجد ع : 

 .عثمان؛ در زمان این خلیفه مسجد مختصری گسترش یافت .۲

عمربن عبد العزیز؛ والی مدینه به دستور ولید بنای اولیه مسجد را تخریب کرده و بنایی استوار از سنگ و گچ بر پا نمود.  .۱

 .رواق هایی ساخت و ستون و مناره ایجاد کرد

ی تعمیر و مرمت در مسجد صورت دادقمر ۵۸۴ابویَعلی احمد حسینی در سال  .۸ . 

قمری فرمان به تجدید بنای مسجد داد ۴۴۴جمال الدین جواد اصفهانی از وزرای اتابکان موصل در سال  .۵ . 

( اقدام به اصالحات وسیعی در مسجد کرد979 9۴۳ملک الظاهر بَیْبَرس بند قُداری از ممالیک بحری مصر ) .۴ . 

هجری به تعمیرات اساسی مسجد همت گماشت 7۸۸الیک بحری مصر در سال ناصر محمد بن قَالوون از مم .9 . 

هجری قمری به تجدید و ترمیم برخی قسمت های مسجد فرمان  ۳۵۰اشرف بَرْسبای از ممالیک بحری مصر در سال  .7

 .داد

د دستور صادر قمری به تجدید بنای مناره و قسمت هایی از مسج ۳۳۲اشرف قایتبای از ممالیک برجی مصر در سال  .۳

 .کرد

آل عثمان؛ سالطین عثمانی مسجد را مرمت می کردند و آخرین آنها توسط سلطان محمود و فرزندش سلطان  .3

قمری صورت گرفت و مسجد از نو بنا شد ۲۱۵۴الی  ۲۱۵۰عبدالحمید طی سال های  . 
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متر  ۲۵۱۰متر مربع به  ۲۱79 قمری مساحت مسجد وسعت یافت )و از ۲۸۳۳آل سعود؛ در زمان ملک فیصل به سال  .۲۰

مربع رسید( و در دوران اخیر به کلی وضع مسجد دگرگون شد و تغییرات عمده ای در آن ایجاد گردید و با وسعت بیشتری 

( و قبه های متعدد و مناره های طویلی بر پا گردید ولی متأسفانه در آخرین ۲متر مربع( ساخته شد ) 9۰۰۰)به مساحت 

ابی که محل نزول آیه تقوی را نشان می داد برچیده شدبازسازی مسجد، محر . 

 فضیلت مسجد

 .دو رکعت نماز در مسجد قبا برابر با حج و عمره ذکر شده است

۱برای آن دعای مخصوص و تسبیحات ویژه ای وارد شده است. ) ) 

 .رسول اهلل روز شنبه )یا یکشنبه یا دوشنبه( برای نماز و عبادت به این جا می آمدند

( به نقل بسیاری از مفسران درباره این مسجد نزول یافته و محل ۲۰۳)توبه « لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم» آیه

 .(نزول هم در جنب جنوب غربی مسجد بود )که محرابی برایش ساخته بودند

 مسجد قبلتین

( سلمه معروف بود( مسجدی است  )که به نام بنی« ذوقبلتین»و یا مسجد « قبلتین»قِ لَ تَ( از مساجد مدینه. مسجد 

تاریخی )و به نقلی از جمله مساجد سبعه است( که دارای دو قبله بود و بر بلندی حرة الوبر در طرف شمال غربی شهر واقع 

می باشد. این مسجد دارای دو محراب در برابر هم )شمالی و جنوبی( بود و وجه تسمیه از آن جهت است که در این جا 

ه صورت گرفت و نیز یک نماز به دو قبله خوانده شد. رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در طول سیزده مسئله تغییر قبل

و یا...( ماه نماز را به سوی شمال یعنی به سوی  ۲3یا  ۲7یا  ۲9)یا  ۲۰سال اقامت در مکه و پس از ورود به مدینه به مدت 
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است آن حضرت در نیمه شعبان )یا نیمه رجب( در این مسجد در  بیت المقدس به جای می آوردند. طبق آنچه که مشهور

حال به جا آوردن نماز ظهر بودند که فرمان تغییر قبله رسید و ایشان دو رکعت آخر نماز را به سوی کعبه خواندند. به نقلی 

گر هنگام رکعت دوم نماز نیز نماز ظهر تمام شده بود که فرمان رسید و نماز عصر به سمت کعبه ادا گردید. به گفته ای دی

صبح بود که آیه نازل گردید و حضرت بقیه نماز را به سوی کعبه خواندند. )برخی مسجد قبلتین را مسجد قبا و برخی مسجد 

النبی و برخی مسجد جمعه یعنی مسجد بنی سالم می دانند( مسجد قبلتین در زمان عمربن عبد العزیز به احتمال زیاد 

نابع به بازسازی ها یا اصالحات بنا قبل از زمان قایتبای اشاره ای ندارند(.مسجد در دوره سلطان بازسازی گردید )ولی م

قمری از نو بنا گردید و در آخرین بازسازی توسط سعودی ها به طرز زیبایی تجدید بنا گردید  3۴۰سلیمان قانونی در سال 

 .ولی محراب شمالی آن را برداشتند

 مسجد قشله عسکریه

مدینه، واقع در نزدیکی میدان عنبریه در جنوب غربی مسجد النبی )به فاصله دو کیلو متری(. در دوران عثمانی به  از مساجد

سبک مساجد عثمانی در استانبول به یاد نماز عید رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در این مکان )داخل پادگان 

عودی مسجد داخل آن نیز تخریب گردیدنظامی( ساخته شد اما با تخریب پادگان در دوران س . 

 مسجد قوچ

 همان )ک( مسجد کبش

 مسجد کبش
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( متری و در  ۱۰۰کَ( از مساجد مکه واقع در منی بین جمره اولی و جمره وسطی )یا در سمت شمال جمره عقبه به مسافت 

هاتی به نامهایی موسوم استدامنه کوه ثبیر( که به خاطر احداث پل هوایی جمرات ثالثه تخریب گردید. این مسجد به ج : 

۲۰۳متر مربع رسیده است )عرشیان، ص  ۲۸۴۰۰مساحت مسجد قبا به  .۲ ). 

۱۸۸است )فقه فارسی با مدارک، ص « یا کائنا قبل کل شی...»و دعای « زیارت جامعه»و از اعمال مسجد قبا  .۱ ). 

 مسجد قوچ .۲

اسماعیل( در این مکان مسجد کبش، به خاطر ظاهر گردیدن کبش فدا )به جای حضرت .۱ . 

 .مسجد نحر، به خاطر ذبح قوچ )کبش( در این جا .۸

مسجد صخره، به خاطر ذبح قوچ )کبش( در جوار صخره ای. صخره در جوار مسجد به دلیل لمس و مسح توسط مردم  .۵

 .تخریب شد

 مسجد کبیر

 از مساجد مدینه

۲یا )ک( مسجد شجره ) .۲ ) 

 یا مصلی استسقاء .۱

 مسجد کوثر
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از مساجد مکه واقع در وسط منی )در جانب راست کسی که به عرفات می رفت( طبق نقلی سوره کوثر در این مکان نازل 

 .گردید. این مسجد در جریان احداث پل های هوایی مسیر منی عرفات تخریب شد

 مسجد مائده

 همان )ک( مسجد بغله

 مسجد مباهله

( ۱)مُ هِ لِ( از مساجد مدینه. همان )ک( اجابه  ) 

 مسجد محرم

 مُ رِ( از مساجد مدینه. همان )ک( مسجد شجره)

 مسجد مختبی

مُ تَ با( از مساجد مکه. مسجدی بود در سوق اللیل مجاور با والدتگاه رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم(. گویند محل )

 .اختفای حضرت بود از شرّ مشرکین و کفار مکه

 مسجد مدینه

 همان )ک( مسجد النبی
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جد مزدلفهمس  

 مُ دَ لَ فِ( همان )ک( مسجد مشعر الحرام)

 مسجد مستراح

 .مُ تَ( از مساجد مدینه. مسجد استراحت. مسجدی است واقع در منطقه احد)

 .این مسجد نسبتاً کوچک در سمت راست کسی قرار دارد که به سمت مقابر شهدای احد می رود

شت از غزوه احد و به دوران عثمانی ساخته شداین مسجد در مکان استراحت رسول اهلل هنگام باز گ . 

 مسجد مسیجد

مُ سَ جَ( یا مسجد مسیجید، مسجد منصرف، مسجد غزاله، مسجدی است در کنار کوه شرقی راه جده نزدیکی مدرسة )

 .الصحراء. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( هنگام ترک مدینه به سوی بدر در این مکان نماز گزاردند

شربه ام ابراهیممسجد م  

 همان )ک( مسجد ابراهیم

 مسجد مشعر الحرام
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مَ عَ رُ لْ حَ( از مساجد مکه، واقع در مشعر )مزدلفه( طبق نقل حضرت جبرئیل در این مکان بر رسول گرامی اسالم )صلی )

رد. بیشتر حجاج هنگام اهلل علیه وآله وسلم( نازل شد و در مورد مشعر الحرام و اهمیت اعمال آن دستورات و آیاتی ابالغ ک

وقوف در همین مسجد که بخشی از مشعر الحرام است نماز مغرب و عشا را برگزار می نمایند. مساحت اولیه مسجد مشعر 

متر مربع رسید و مسجد بی سقفی بود و  ۵۰۰۰متر مربع بود که در عهد عباسی به  ۲7۰۰الحرام )یا مسجد مزدلفه( حدود 

قمری  ۲۸33قمری آن را بازسازی نمودند و سعودی ها در سال  ۲۰7۱عثمانی ها در سال  تنها حصاری در اطراف داشت.

متر مربع است 9۰۰۰بنای جدید آن را به پایان بردند و اکنون مساحت حدود  . 

 مسجد مصبح

( لی اهلل مَ بَ( از مساجد مدینه. مسجدی است در باالی تپه مرتفعی در جنوب غربی قبا و در راهی است که رسول اکرم )ص

علیه وآله وسلم( هنگام هجرت به مدینه از آن جا عبور فرمودند و وجه تسمیه آن است که حضرت در هجرت در صبح ابتدا 

 .به این مکان وارد شدند. امروزه جز دیواره های مخروبه آن چیزی باقی نمانده است

 مسجد مصرع

 همان )ک( مسجد عسکر

 مسجد مصلی

 مُ صْ الّ( همان )ک( غمامه)
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 مسجد معرس

مُ عّ رَّ( از مساجد مدینه. مسجد معرس )یا معرس البنی یا معرس ذی الحلیفه( نزدیک )مقابل( مسجد شجره در ذی )

الحلیفه است و طبق روایت مکانی است که رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( موقع هجرت برای استراحت در 

ب فرود آمدند( و حضرت غالباً در راه حج یا پس از بازگشت از غزوه ای در این این مکان تعریس فرمودند )یعنی در آخر ش

 مکان استراحت می نمودند. پس از چندی دیواری برگرد این محل کشیده شد و نام

۲۵۴، ص 9میقات حج، ش  .۲ . 

ند تکه سنگ چیده مسجد معرس را به خود گرفت و به مرور زمان بقایای این مسجد رو به ویرانی گذاشت و امروزه جز چ

شده از آن اثری باقی نمانده است. در روایات اهل بیت به بیتوته در این مسجد سفارش شده و برخی فقهای شیعه لزوم 

 .توقف در این مسجد را برای کسی که از آن جا عبور می کند، فتوا داده اند

 مسجد مکه

 همان )ک( مسجد الحرام

 مسجد منارتین

( نه، واقع در غرب مسجد السقیا و در فاصله یک کیلومتری آن که حالت ویرانه ای یافته. در این مَ رَ تَ( از مساجد مدی

 .محل نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نماز گزاردند و به همین خاطر در آن، مسجد احداث گردید



 

1418 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 مسجد منصرف

 مُ صَ رَ( همان )ک( مسجد مسیجد)

 مسجد منی

 مَ نا( همان )ک( مسجد خیف)

سجد نبویم  

 نَ بَ( همان )ک( مسجد النبی)

 مسجد النبی

نَ( مسجد نبوی، مسجد مدینه، مسجد پیامبر، مسجد تاریخی مدینه است که در قسمت شرقی )و در وسط( شهر مدینه بنا )

ه شده است. این مسجد را نبی گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در سال اول هجری و در نخستین روزهای ورود ب

ذراع(  ۲۰۰ذراع در  ۲۰۰متر ) ۴۰متر در  ۴۰مدینه به دست خود و به همراهی مهاجر و انصار ساختند که به نقلی مربع شکل 

متر از شمال به جنوب  ۸۴متر مربع )به طول تقریبی  ۲۰۴۰بود و یا طبق اکثر نقل ها مسجدی مستطیل شکل به مساحت 

ست که از سنگ و گل و بدون سقف ظرف مدت هفت ماه بنا گردید و پس متر از شرق به غرب( بوده ا ۸۰و عرض تقریبی 

از مدتی برای قسمتی از مسجد سقفی از شاخ و برگ های درخت خرما بر روی ستون هایی از تنه درخت خرما تعبیه شد. 

آن افزوده همزمان با ساختن مسجد حجراتی برای سکونت حضرت و همسرانش در شرق مسجد ساخته شد که بعداً بر تعداد 
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گردید و اصحاب نیز حجراتی در کنار مسجد ساختند که درب هایی به مسجد داشت و از همان جا وارد مسجد می شدند تا 

این که به فرمان الهی درِ خانه صحابه که به سوی مسجد باز می شد بسته گردید مگر درِ خانه حضرت علی )علیه السالم( و 

دی به خود دیداز آن پس مسجد تعمیر و توسعه متعد . 

( متر مربع رسید و ۱۵7۴یا  ۱۵۸۸)یا  ۲۳۰۰هجری، در اولین توسعه و بعد از غزوه خیبر وسعت مسجد النبی به  7سال  .۲

 .شکل چهار گوش یافت

( هجری، خلیفه دوم با خرید خانه های اطراف بر مساحت مسجد از سمت جنوب و غرب )یا جنوب و ۲7)یا  ۲9سال  .۱

درهای آن افزود و صحن نامسقف بساخت و تیرک های چوبی مسجد را تبدیل به ستون هایی از خشت  شمال( و بر ستون

( متر مربع رسید۵۳7۴یا  ۵۰۳7یا  ۸9۵3)یا  ۸۴7۴نمود. مساحت مسجد در این زمان )به تفاوت نقل( به  . 

ب و شمال و غرب( افزود و هجری، خلیفه سوم بر مساحت مسجد از جنوب و غرب )و به نقلی از سه جهت جنو ۱3سال  .۸

( متر مربع رسید. او مسجد را نوسازی کرد و به نقلی محرابی ۴3۴۰یا  ۵۴۳۸)یا  ۵۰7۲مساحت مسجد )به تفاوت نقل( به 

بساخت که به نام او مشهور شد. و نیز می گویند عثمان نخستین کسی است که تزیینات مسجد کرد. او دیوارها را با سنگ 

رد و ستون های مسجد را با سنگ های حجاری و منقش شده تجدید بنا کرد و سقف آن را با چوب های منقوش بازسازی ک

 .ساج ترمیم نمود

به دستور ولید بن عبدالملک  3۲هجری، عمربن عبدالعزیز والی مدینه به دستور عبد الملک و سپس در سال  ۳۳سال  .۵

مسجد انجام داد )و تا آن زمان توسعه در طرف شرق تعمیرات و توسعه عمده ای در قسمت های غرب و شمال و شرق 

صورت نگرفته بود(. او )بقایای خانه زوجات پیامبر و خانه های متصل و نزدیک به مسجد را خرید و خراب کرد و به مسجد 

ه ( متر مربع رسید. او حجره و مقبره حضرت را محصور ساخت و در چهار گوش93۴۸)و یا  9۵۵۰افزود و مساحت مسجد به 
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مسجد چهار مناره بنا نمود و محرابی در محل نماز رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بنا کرد )که طبق نقلی نخستین 

محراب مسجد است( وی دیوارهای مسجد را کاشیکاری نمود و از جمله تزییناتی که برای اولین بار صورت می گرفت نقش 

دآیات قرآنی بر روی کاشی ها و دیوار مسجد بو . 

( هجری، والی مدینه به دستور مهدی عباسی مسجد را در قسمت شمالی توسعه داد و در این ۲9۱یا  ۲9۲)یا  ۲9۰سال  .۴

( متر مربع 3۵۰۸)و یا  ۳۳3۰به طول انجامید بر شمار ستون ها نیز افزوده شد و مساحت مسجد به  ۲9۴توسعه که تا سال 

 .رسید

در عهد  ۴79در عهد معتضد و  ۱۳۱در عهد متوکل و  ۱۵9در عهد مأمون و  ۱۰۱هجری، در عهد هارون و  ۲3۸سال  .9

 .ناصر الدین اهلل تعمیرات و اصالحاتی درسقف و صحن و دیوارهای مسجد انجام پذیرفت

به  9۴۵هجری، مستعصم باهلل دستور تجدید بنای مسجد را صادر کرد، چرا که در شب اول ماه رمضان سال  9۴۴سال  .7

تن یکی از مشعل ها )یا افتادن آتش شمع( مسجد دچار حریق شد و )جز مدفن رسول اهلل گنبدی که در علت آتش گرف

( مستعصم مهندسین و کارگران و مواد و مصالح ساختمانی را در موسم حج به مدینه فرستاد ۲صحن بود( چیزی باقی نماند )

 .و کار معماری آغاز شد

فه عباسی( و قطع ارتباط مدینه با مرکز خالفت و توقف کار ساختمانی وسایل ، با سقوط مستعصم )آخرین خلی9۴9سال  .۳

الزم جهت ادامه کار از جانب امیر مصر منصور الدین ابن معز اَبْیِک صالحی تأمین گردید و سپس از طرف امیر یمن المظفر 

گردید شمس الدین یوسف )از بنی رسول( و سایل و بودجه و معماران یمنی به سوی مدینه گسیل . 

به بیابان رسید 9۴۳هجری، در عهد سلطان سیف الدین قُطُز، کار نوسازی در سمت جنوب تا سال  9۴7سال  .3 . 

هجری، و در عهد ملک الظاهر بَیْبَرس بند قُداری آنچه از کارها باقی مانده بود و نیاز به باز سازی داشت  99۲سال  .۲۰
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 .پایان گرفت

ک منصور قَالوون و یا به دستور احمد بن برهان والی شهر قوص )از شهرهای مصر( هجری، در زمان مل 97۳سال  .۲۲

 .قبه ای بر ضریح پیامبر ساختند

هجری، ملک ناصر محمد بن قالوون سقف روضه و سقف قسمت شرقی مسجد و آستانه درها و نیز قسمت  7۰۲سال  .۲۱

( تعمیر نمود7۱3غربی مسجد را )تا سال  . 

در عهد سلطان ناصر حسن بن محمد قالوون برخی اصالحات در مسجد صورت گرفتهجری،  7۴۴سال  .۲۸ . 

هجری، در عهد سلطان شعبان بن حسین بن ناصر محمد بن قالوون گنبد مرقد تعمیر شد و برای مسجد  79۴سال  .۲۵

 .شرفه هایی )کنگره هایی( ترتیب داده شد

ر( دو ردیف رواق مسقف در طرف قبله مسجد که در کنار هجری، اشرف بَرْسبای )از ممالیک برجی مص ۳۸۲سال  .۲۴

 .صحن قرار داشت اضافه نمود و آنچه را که خراب بود تعمیر کرد

(ازممالیک برجی مصر سقف آرامگاه شریف و بعضی از سقف ۸( )چَقْمَق( )۱هجری، الملک الظاهر جَقْمَق ) ۳۴۸سال  .۲9

از زمین مسجد را به رخام )مرمر( مفروش نمودهای فرو ریخته مسجد را تعمیر کرد و قسمت هایی  . 

( هجری، ملک اشرف قایتبای از ممالیک برجی مصر تغییرات مهمی را در مسجد النبی شروع کرد ۳۳۲)و  ۳73سال  .۲7

هجری به طول انجامید ۳۳۵که شامل بعضی از ستون ها و سقف ها و دیوارها و حجره نبوی و مناره ها بود که تا  . 

هجری، به علت اصابت صاعقه به مأذنه جنوب شرقی )مأذنه رئیسیه( در شب سیزدهم )یا یکی از شب های  ۳۳9سال  .۲۳

( و مردم مدینه از ۵دهه دوم( ماه رمضان تمامی مسجد )جز آرامگاه شریف و گنبد وسط صحن( دچار آتش سوزی شد. )

به فرمان سلطان مرمت های فراوانی صورت حاکم مصر سلطان قایتبای )از ممالیک برجی مصر( درخواست کمک کردند و 
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هجری ۳۳۳گرفت که تا سال   

 .این آتش سوزی به حریق اول شهرت یافته است .۲

 .(ضبط )لغت نامه .۱

 .ضبط دایرة المعارف فارسی( و لغت نامه، ذیل ظاهر سیف الدین .۸

 .این آتش سوزی به حریق دوم موسوم شد .۵

حجره شریف افزود و اطراف آن را با نرده و یا شبکه محصور ساخت و قبه ای بر قبر  به طول انجامید. او محدوده وسیعی به

( متر مربع رسید3۴۱۸)و یا  3۰۲۰مطهر پیامبر بنا نمود و مناره رئیسیه را تجدید بنا کرد و مساحت مسجد در این زمان به  . 

ی )از سالطین عثمانی( توسعه مختصر و قرن دهم هجری، در عهد سلطان سلیم و سلیمان و سلیم ثانی و مراد ثان .۲3

 .تعمیراتی )از جمله ترمیم گنبدها و مناره ها و درها و ستون ها و محراب ها( صورت گرفت

قرون یازده و دوازدهم هجری، سالطین عثمانی تعمیرات و نوسازی هایی در سقف و رواق و مناره و زمین مسجد  .۱۰

 .صورت دادند

ی، سلطان محمود دوم به تجدید بنای گنبد مسجد همت گماشت و بنای گنبد که با ( هجر۲۱۸۸)یا  ۲۱۱۳سال  .۱۲

هجری به طول انجامید ۲۱۴۴مرمت هایی در قسمت بام مسجد توأم بود به نظر مورخان تا سال  . 

هجری، سلطان عبد المجید اول تعمیرات و توسعه عمده ای در سراسر مسجد )جز حجره شریف و محراب  ۲۱9۴سال  .۱۱

( به طول انجامید و کل مساحت مسجد به حدود ۲۱۳۰)یا  ۲۱77ی سه گانه و منبر و مناره اصلی( انجام داد که تا سال ها

( متر مربع رسید۲۰3۸3)یا  ۲۰۸۰۸ . 

هجری، سلطان عبد الحمید ثانی تعمیراتی در مسجد به عمل آورد ۲۸۰7سال  .۱۸ . 
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عزیز از آل سعود اصالحاتی در سطح رواق ها اطراف صحن و ( هجری، در زمان حکومت عبد ال۲۸۴۰)و  ۲۸۵۳سال  .۱۵

 .برخی ستون های رواق ها انجام شد

شعبان این سال، تصمیم به توسعه مسجد النبی  ۲۱هجری، در زمان حکومت عبدالعزیز از آل سعود در  ۲۸9۳سال  .۱۴

امر توسعه آغاز گردید و سنگ  ۲۸7۰شوال  ۴خطاب به مسلمانان اعالم شد و با انهدام ساختمان های اطراف مسجد در 

قمری  ۲۸7۵هجری قمری آغاز شد که تا آخر سال  ۲۸7۱بنای عمده ترین توسعه مسجد )با حفظ بنای قبلی( عمالً از سال 

( )که در ۲قمری مسجد پس از توسعه رسماً افتتاح گردید. در این توسعه ) ۲۸7۴به طول انجامید و در پنجم ربیع االول سال 

( مترمربع بر وسعت مسجد اضافه شد و 9۰۸۸)یا  9۰۱۵شمالی و غربی و شرقی صورت گرفت( به میزان  قسمت های

( متر مربع رسید۲939۸)یا  ۲9۸۱7مجموع مساحت مسجد النبی به  . 

هجری، در عهد ملک فیصل و سپس در عهد ملک خالد مصالیی با سایبان موقت در خارج و غرب مسجد  ۲۸3۴سال  .۱9

شد )این توسعه ساختمان مسجد را در بر نمی گرفتالنبی ساخته  ). 

هجری قمری، در زمان ملک فهد توسعه ای در قسمت های شمالی و غربی و شرقی مسجد شروع شد که  ۲۵۰9سال  .۱7

متر مربع به مساحت  ۳۱۰۰۰هجری نصب گردید. در این توسعه  ۲۵۲۵آخرین سنگ بنای توسعه اش توسط فهد در سال 

متر مربع رسید و با احتساب سطح توسعه )پشت بام مسجد(  3۳۴۰۰و به این ترتیب مساحت مسجد به  مسجد افزوده شد

متر مربع رسید و اما فضاهایی که محیط بر  ۲9۴۴۰۰متر مربع( مساحت تقریبی مسجد به  97۰۰۰۰برای نماز )به مقدار 

متر مربع(  ۲۸۴۰۰۰ی از آن )به مقدار متر مربع است که بخش بزرگ ۱۸۴۰۰۰مسجد شریف نبوی تسطیح شده به مساحت 

دارای سایبان هایی است که به طور خود کار باز و بسته می شوند تا بر نماز گزاران هنگام نماز سایه افکنند و در نهایت 

متر مربع می گردد ۵۰۰۴۰۰۰مجموع مساحت مسجد و مساحت سطح نماز و مساحت میدان های محیط به مسجد  . 
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 فضایل مسجد

جد جهان )بعد از مسجد الحرام( استافضل مسا . 

 .طبق روایات نماز در آن معادل ده هزار نماز در جای دیگر است

 .در بردارنده روضة النبی در دل خود است که باغی از باغ های بهشت است

 آداب مسجد

 .معروف به توسعه اول .۲

 غسل )ورود و زیارت( نمودن

 عطر و بوی خوش استعمال نمودن

عازم حرم نبوی شدن با لباس تمیز  

 .با قدم های کوتاه و سر به زیر رفتن

 (از باب نساء وارد شدن )زنان

 (از باب جبرئیل وارد شدن )مردان

 .اذن دخول به حرم نبوی را خواندن

 .در ورود با صلوات پای راست را مقدم داشتن

 .دو رکعت نماز تحیت مسجد نبوی را به جای آوردن

ودش به جای آوردننمازهای فریضه را در وقت خ . 

 .در محراب پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نماز خواندن
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 .نزد منبر نبوی رفتن و آن منبر محترم را لمس کردن

 .نزد مقام جبرئیل )و نیز برخی ستون های خاص( رفتن

 نزد مزار حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( دعا و حمد خدا نمودن

ین و دوستان خود به رسول خدا سالم دادناز جانب والد  

 زیارت حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( را به جای آوردن

 در تمام مراحل زیارت حضور قلب داشتن و توبه و استغفار نمودن

 .هنگام خروج از مسجد به رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( صلوات فرستادن

 اجزاء و اماکن مسجد

روضة النبی، ستون ها، صفه، قبه، محراب ها، مقام بالل، مقام جبرئیل، مکان جنائز، مناره ها، منبر نبوی،  باب ها، حجره ها،

 ...مزوله، و

 مسجد نحر

 نَ( همان )ک( مسجد کبش(

 مسجد نحل

 نَ( همان )ک( مسجد رد شمس)

 مسجد نمره
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( علیه وآله وسلم( نماز ظهر و عصر را به جمع در نَ مِ رِ( از مساجد مکه واقع در عرفات. طبق شهرت رسول اکرم )صلی اهلل 

این جا به جای آوردند. این مسجد که به نام مسجد عرفه و مسجد عرنه و مسجد ابراهیم و جامع ابراهیم نیز خوانده شده 

هجری ساخته شد  ۲۴۰همواره مورد توجه مورخان و سفرنامه نویسان بوده است و این مسجد در عهد عباسیان در سال 

ی به احتمالی این مسجد از قرن اول هجری بر پا بود و بعداً در جای آن مجدداً مسجدی ساخته اند( طبق نقل مساحت )ول

هجری آن را  ۴۴3متر مربع بود. و جواد اصفهانی از وزرای حکام موصل در سال  ۳۰۰۰مسجد در زمان مهدی عباسی حدود 

متر مربع رسید. گویا این مسجد در این زمان بدون سقف و  ۲۵۵۰۰بازسازی کرد و وسعت داد. و به نقلی مساحت مسجد به 

رواق بوده است و در عهد عثمانی رواق هایی برایش ساخته شد و در عهد سعودی ها بنای فعلی مسجد ساخته شد و 

متر مربع رسید و اما در جهت نام های مختلف این مسجد گفته اند ۲۳۰۰۰مساحت آن به حدود  : 

ه از حدود عرفات استعرنه، چون عرن .۲ . 

 .عرفه، چون در ابتدای عرفات واقع شده است .۱

نمره، چون در وادی نمره می باشد )و نمره نام کوهی است در عرفات که از یک سوی موقف عرفات را محدود می  .۸

 .(کند

عبادت پرداختندابراهیم، چون طبق نقل حضرت ابراهیم )علیه السالم( در این مکان وقوف کردند و به نماز و  .۵ . 

 مسجد وادی

 همان )ک( مسجد جمعه .۲

 همان )ک( مسجد عسکر .۱



 

1417 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 مسجد ین

 (مَ جِ دَ( مسجد الحرام و مسجد النبی را گویند. )فرهنگ علوم؛ لغت نامه)

 مس حجر

 مَ سّ( همان )ک( استالم حجر)

 مسعی

( الحرام واقع است و یکی از واجبات حج و مَ عا( محل سعی. فاصله بین دو کوه صفا و مروه را گویند که در شرق مسجد 

عمره در این جا صورت می گیرد. مسعی در زمان رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به صورت یک وادی بود که 

مقداری از آن مسیل بود و سطحش نسبت به سایر نقاط مسیر بین صفا و مروه عمیق تر بوده است و بعدها در طرفین 

وه دکاکین و مغازه هایی ایجاد شد. مسعی که قبال در خارج از محوطه مسجد الحرام بود در توسعه فاصله بین صفا و مر

 هایی که دولت سعودی در مساحت مسجد الحرام به وجود آورد

متصل به مسجد گردید و مسجد و مسعی پیوند خورده و درهایی از طریق مسجد به مسعی گشوده شد. مشخصات مسعی 

 :چنین است

متر به صورت راهروی سر پوشیده ای در دو طبقه در  ۱۰متر و به عرض  ۵۱۰بین صفا و مروه به طول حدود  فاصله .۲

 .آمده است

متر ارتفاع دارد و طبقه اول به وسیله پله هایی که حتی اشخاص پیر  3متر و طبقه دوم )فوقانی(  ۲۸طبقه اول )تحتانی(  .۱
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آمد نمایند به طبقه دوم متصل می گرددو ناتوان به آسانی می توانند از آن رفت و  . 

در میانه خیابان طبقه اول )تحتانی( دو دیواره کوتاه )به ارتفاع نیم متری( با فاصله از هم تعبیه شده که قسمت رفتن از  .۸

 .صفا به مروه و قسمت باز گشتن از مروه به صفا را مجزا می کند

مسیری است که برای رفت و آمد افراد بیمار و پیر و ناتوان با استفاده از در حد فاصل دو دیوار تعبیه شده در طبقه اول  .۵

 .چرخ های مخصوص اختصاص یافته است

 (در دو طرف از دیواره های مسعی نزدیک به صفا دو پایه سبز رنگ )و با نور چراغ های سبز .۴

 .محل هروله را مشخص می کنند

ست که به فضای بسیار بازی مرتبط می شود و رو به روی این ابواب باب ا ۳مسعی در جهت خارج )از مسجد( دارای  .9

دایرة المعارف  ۳نیز مداخل به جانب مسجد و فضایی که منتهی به باب السالم می شود دارد. )ممالک و مسالک، ص 

؛ ۱۲۳ص  ۲؛ راهنمای حرمین شریفین، ج ۸9؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۵۳، ص 9فارسی، ذیل سعی، امام شناسی، ج 

 (حج برنامه تکامل

 مسفله

 مَ فَ لِ( وادی مسفله. ادامه )ک( وادی ابراهیم)

 مسکینه
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مِ نِ( از نام ها و القاب مدینه منوره در تورات و نیز از نام هایی که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نهاد. از سکن به )

حضرت حق در آن می زیسته اند. )االعالق النفیسه، ص  معنی رحمت و برکت است و نیز از آن جهت است که مساکین به

۲7۱، ص 7؛ لغت نامه، میقات حج، ش ۲۲۳؛ حرمین شریفین، ص ۳۳ ) 

 مسلخ

(  (مَ لَ

 .نام قربانگاه منی .۲

۲۲7؛ النهایه، ص ۲۴۴اول وادی عقیق که میقات است. )تبصرة المتعلمین، ص  .۱ ) 

 مسلمه

( مردم مدینه در مقابل خدا و رسولش مطیع بودند و آنها در یاری رسول خدا کوتاهی مُ لِ مِ( از نام های مدینه است، زیرا 

۲7۱، 7نکردند. )میقات حج، ش  ) 

 ) مشاعر

 مَ عِ( همان )ک( مشاعر حج

 مشاعر حج
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 نقاط متبرک حج از قبیل خانه خدا و عرفات و منی )و جمرات و قربانگاه( و مشعر الحرام و صفا و مروه و میقات و مکه و...

؛ و399)حجة التفاسیر، مقدمه، ص  ...) 

 مشاعر معظمه

نشانه های با عظمت. تعبیری است از آثار مقدسه ای که در مکه به جای مانده، مانند زادگاه پیامبر و نیاکان ایشان، آرامگاه 

رسول خدا و حضرت  اجداد پیامبر. زادگاه حضرت امیر علی )علیه السالم( و حمزه و جعفر طیار. آرامگاه اکثر وابستگان به

۱۵۱، ص ۲خدیجه )راهنمای حرمین شریفین، ج  ) 

 مشربه ام ابراهیم

( ( در جهت شرقی مدینه در منطقه عوالی در نزدیکی )یا دو هزار ۲مَ رَ بِ( شهرت مکانی )غرفه ای، اطاقی، بستانی( )

رار گرفته است( طبق نوشته ها قدمی( مسجد قبا )و به نقلی در جنوب شرقی مسجد قبا که اکنون در داخل صحن مسجد ق

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( حضرت ماریه را در این جا سکونت دادند و آن گاه که پیامبر به مدت یک ماه از برخی 

از همسران خود کناره گرفته بودند در خانه ام ابراهیم ماندند. حضرت در این جا نماز گزاردند. ماریه قبطیه حضرت ابراهیم 

یه السالم( را در این مکان به دنیا آوردند و طبق نقل روایات، زیارت مشربه ام ابراهیم)عل  

مشربه را چند معنی است: صفه، که با آن نوشتند، آبشخور، زمین نرمی که در آن رستنی روید وظاهراً به همین معنی  .۲

۲۲7هاده بود تا از آن بنوشد )عرشیان، ص است که بستانی بوده است؛ و معروف است که پیامبر در آنجا خمره های آب ن ). 

 .توصیه شده است
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 مشرفه

۲۱۸، ص ۱۲از القاب مکه است چون اشرف از جمیع بالد است )میقات حج، ش  ) 

 مشعر

 اختصار )ک( مشعر الحرام

 مشعر االقصی

 .مَ عَ رُ لْ اَ صا( عرفه را گویند)

 مشعر الحرام

( ۲3۳د المشعر الحرام )بقره حَ( فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اهلل عن ) 

کیلومتر )یا بیشتر( که در خارج شهر مکه میان  ۵مشعر یا مشعر الحرام وادی طویل وبیابانی گسترده و شنی است به طول 

سرزمین منی و عرفات واقع شده است و جزو حرم است و یکی از مواقف حج است و سومین عمل از اعمال حج )ک( 

دهم ماه ذی حجه تا طلوع آفتاب روز دهم ذی حجه. و نیز مستحب است از این وادی برای است از شب « وقوف در مشعر»

رمی جمرات سنگریزه برداشتن. در مورد حد مشعر برخی فقها فرموده اند مشعر سرزمینی مشخص در مزدلفه است و برای 

صل به منی است( تا اول مأزمین )که مشعر و مزدلفه محدوده ای معین کرده اند به این نحو که از آخر وادی محسر )که مت

محل عبور به عرفات است( از مزدلفه محسوب می شود و مشعر در انتهای مزدلفه است )و یا این که حد مشعر از مأزمین 
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 .است تا حیاض وادی محسر( این وادی به جهاتی به نام های چندی موسوم است

 .قزح؛ چون کوه های اینجا مانند قوس وقزح است .۲

شعر؛ چون مرکزی برای شعائر حج و نشانه ای از این مراسم عظیم است و نیز اسم مکان شعور استم .۱ . 

 .مشعر الحرام؛ چون در محدوده حرم واقع شده است و برای حرمت و احترام این مکان است زیرا نشان حج است .۸

یگر رسیدند. یا چون مردم در این جا برای جمع چون حضرت آدم و حوا )علیهما السالم( در این جا جمع آمدند و به یکد .۵

عبادت جمع می شوند. یا چون در این جا با سقوط اذان از نماز عشا، جمع بین الصلوتین می شود، یعنی با یک اذان و دو 

 .اقامه نمازهای مغرب و عشا به جای آورده می شود

)به معنی « اِزداِلف»این نقطه کوچ می کنند. یا از مزدلفه؛ چون از زُلَف )به معنی شب( است و مردمان در شب به سوی  .۴

تقرب و اجتماع( است و حضرت آدم و حوا در این جا اجتماع کردند و حاجیان در این جا اجتماع می کنند و به خدا تقرب می 

ده را در این یابند و در قرب یکدیگر عبادت می نمایند و دو نماز مغرب و عشا با هم خوانده می شوند و یا سنگ های پراکن

 .جا جمع می کنند

 مشهود

( ۸مَ( و شاهد و مشهود )بروج  ) 

 (روز عرفه است. یا حاجیان هستند که در کنار حجر می آیند و دست بر آن می نهند و یا... )تفسیر نمونه

 مصدود
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 به جا آورنده )ک( حج مصدود

 مصال

(  (مُ صَ لّ

 .نماز گاه در کعبه .۲

و عید فطر در آن نماز گزارند. )لغت نامه جایی که مردم در عید قربان .۱ ) 

 مصلی استسقاء

 .مُ ص الّ( یا مسجد الکبیر شهرت محلی است در مدینه در ضلع شرقی کوه سلع موضع نماز استسقاء)

 مصلی علی

 همان )ک( ستون محرس

 مصلی عید

 همان )ک( مسجد غمامه

 مضجع رسول اهلل

( ۲7۱، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳مَ جَ( از نام های مدینه )حرمین شریفین، ص  ) 
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 مضمونه

( ؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۱۱، ص ۱۳مَ نِ( از نام های زمزم است که مایه سالمت از هر درد است. )میقات حج، ش 

9۰) 

 مضنونه

( ، ص ۱۳؛ میقات حج، ش ۴۴، اعالق النفیسه، ص 79مَ نِ( از نام های زمزم است به معنی نفیس و گرانبها )طبقات، ص 

۲۱۲) 

 مطاف

مَ( جای طواف کردن. آن مقدار از زمین اطراف کعبه که محل مجاز برای طواف خانه کعبه است. حد فاصل بین دیوار )

 .کعبه و مقام ابراهیم

 مطوف

مُ طَ وِّ( طواف دهنده. کسی که حاجیان را به گرد کعبه طواف می دهد. آن که راهنما و عهده دار نشان دادن مواضع و )

اج و سایر اعمال و مناسک حج است. در سنوات اخیر مطوفین )که از طرف دولت سعودی تعیین می شوند( طواف دادن حج

مسئول فراهم آوردن وسایل رفت و آمد حجاج از جده به مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منی )طبق برنامه های دولتی( 

یفات ثبت و ویزای ورودی و خروجی گذرنامه ها با آنها بوده و در منی و عرفات خیمه حجاج را آماده می سازند و انجام تشر
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 .می باشد و در حقیقت نماینده دولت و رابط بین حجاج و دولت سعودی هستند

هر یک از مطوفین در نقاط مختلف دفتر و نمایندگی دارند که حمله دارها )و کاروان ها( به آن ها مراجعه می کنند. در جده 

مربوط به خود را جمع آوری می کند )نام مطوف مربوطه روی جلد گذرنامه نوشته می شود( و نمایندگان هر مطوف گذرنامه 

 .از این پس گذرنامه در اختیار مطوف یا حمله دار است تا هنگام مراجعت که رد می کنند

 مطیبه

( ۲97، ص 7ش  ؛ میقات حج،۲۲۳مُ طَ یَّ بِ( از نام های مدینه منوره است. )فرهنگ آنندراج؛ حرمین شریفین، ص  ) 

 مظله

 مَ ظَ لِّ( خیمه و سایبان)

 همان )ک( ظالل .۲

 .در مراسم حج و عمره، در حالت احرام زیر خیمه و سایبان قرار گرفتن در توقفگاه ها و منزلگاه ها از محرمات نمی باشد .۱

 معاد

( ۳۴مَ( ان الذی فرض علیک القرآن لرادّک الی معاد )قصص  ). 

۲۸۳، ص ۵؛ ش ۱۲3، ص ۱ست. )میقات حج، ش از نام های مکه مکرمه ا ) 

 معافر
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 (مُ فِ( حجه فروش. آن که از بهر مردم حج کند. )لغت نامه)

 معافری

( ؛ حرمین ۲۰۳، ص ۸؛ میقات حج، ش ۴3مَ فِ( نام پارچه ای )یمنی( کع تُبَّع کعبه را با آن پوشانید )تاریخ مکه، ص 

3۰شریفین، ص  ) 

 معتمر

( تمر وفد اهلل )منقول از امام صادق )صلی اهلل علیه وآله وسلممُ تَ مِ( الجاج و المع )) 

۸۵3به جای آورنده عمره )مبادی فقه و اصول، ص  ) 

 معجم

۱۸۲؛ فرهنگ دانستنی های پیش ازسفر به خانه خدا، ص ۲39فاصله بین درِ کعبه تا حجر اسماعیل )با راهیان قبله، ص  ). 

 معجنه

( اذروان میان باب کعبه و حجراالسود که بعدها پوشانیده شد. گویند حضرت ابراهیم مُ جَ نِ( نام گودالی است نزدیک ش

خلیل )علیه السالم( در آن جا گل می ساخت )یُحَجَنُ فیه المالط( تا در ساخت کعبه به کار گیرد. و نیز گفته شده حضرت 

وردند و این نقطه محراب آن جناب گردید. جبرئیل با پیغمبر خدا در این جا نمازهای پنجگانه را برای اول دفعه به جای آ

9۰؛ تاریخ مفصل اسالم، ص ۴۸؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۰۴۲)حجة التفاسیر، مقدمه، ص  ) 
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 معدودات

 ک( ایام معدودات)

 معرس النبی

 مُ عَ رَّ سُ نَّ( همان )ک( مسجد معرس)

 معرس ذی الحلیفه

 ذُ لْ حُ لَ فِ( همان )ک( مسجد معرس)

 معصومه

( 9۲مِ( از نام های مدینه. )آثار اسالمی مکه و مدینه، ص مَ  ) 

 معطشه

( ؛ ۲۵۴، ص ۵مُ عَ طَّ شِ( از نام های مکه ذکر شده است چون کعبه اهلل در موقع قلیل المائی اتفاق افتاده. )میقات حج، ش 

۱۲ش  ) 

 معال

 مُ عَ لّ( همان )ک( جنة المعلی)
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 معلقات

( از اسالم شاعران بر دیوار کعبه می آویختند. رسم عرب بر این بود که بهترین اشعار  مُ عَ لَّ( شهرت اشعاری است که قبل

را بر دیوار کعبه می آویختند و تا شعری نیکوتر نمی یافتند آنها را از دیوار کعبه بر نمی داشتند. مهم ترین مسابقه شعری در 

روز قبایل مختلف به زبان شاعران خود، هنرنمایی می بازار عکاظ طرح می شد و در این بازار به مدت یک ماه تقریباً هر 

 کردند و بهترین قصایدی را که در این بازار خوانده می شد )طبق گفته روات( با

حروف طال بر حریر مصری ثبت می کردند و بر دیوار کعبه می آویختند و بدین جهت عربان این قصاید را معلقات )جمع 

تند و برای مدتی مدید معلقاتی چند )همگی بر محور معاشقه، زن، جنگ، غارت، اسب، معلقه به معنی آویخته شده( می گف

شتر جنگی و...( بر کعبه آویخته شده بود که پایین آورده نشد تا این که با نزول آیات قرآن مجید و کالم وزین و زیبای آن 

تعداد معلقات اختالف است، اما اکثراً ذکر کرده اند اصحاب معلقات اشعار خود را شبانه و پنهانی از دیوار کعبه برداشتند. در 

معلقات »بر کعبه بود و اصحاب « سبعه معلقه»یا « معلقات سَبع»که تا قبل از نزول قرآن مجید هفت معلقه موسوم به 

هَیرِ بنِ اَبی سُلمی مَزَنی، لَبیدِ بنِ عبارت بودند از: اِمرَؤ القَیسِ بنِ حُجر، عَمِرو بْنَ کُلثوم ثَعلبی، طَرَفَةِ بنِ عَبدِ بَکری، زُ« سبعه

 (رَبیعَه عامری، عَنْتَرَهِ بن شَدّاد عَبَسی، حارِثِ بنِ حَلْزَه یَشْکُری. )فرهنگ اصطالحات قرآنی

 معلومات

 ک( ایام معلومات)

 معلی
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 .مُ عَ لّا( همان )ک( جنة المعلی)

 مغذیه

( ۱۸حرمین شریفین، ص؛ ۴۴مَ یِّ( از نام های زمزم است )اعالق النفیسه، ص  ) 

 مفخمه

( ۲۱۸،ص ۱۲مُ فَ خَّ مِ( از القاب مکه است چون دارای عظمت و تفخیم است )میقات حج، ش ) 

 مفداه

( 3۲،ص۲۰از نام های زمزم است )میقات حج، ش ) 

 مفرد

(  (مُ رِ

 .به جا آورنده حج افراد .۲

 .به جا آورنده عمره مفرد .۱

 مفسدات حج

( کندمُ سَ( آنچه حج را فاسد می  . 
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 مقابر بنی هاشم

مَ بِ( شهرت مجموع قبور ائمه و عباس و حضرت فاطمه بنت اسد و همسران و دختران و عمات رسول اهلل و ام البنین در )

۲77، ص ۵قبرستان بقیع )میقات حج،ش  ) 

 مقابر حجون

 حَ حُ( همان )ک( جنة المعلی)

 مقابر شهدای احد

 مزار شهیدان غزوه )ک( احد

 مقام اختصار

( ( مقام ابراهیمک  

 مقام ابراهیم

( 37مَ( فیه آیات بینات مقام ابراهیم. )آل عمران  ) 

جایگاهی است واقع در کنار کعبه. و آن سنگی است تیره رنگ )میانه سفید و سیاه( با قطری حدود دو وجب و به ابعاد 

وبه روی در بیت اهلل )یعنی مقابل دیوار متری ر ۴/۲۸سانتیمتر با اثر دو کف پای عمیق. این مقام به فاصله قریب به  ۵۴×۸۴
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شرقی بیت( درون محفظه ای محصور است و جای پاها بر روی سنگ متعلق به حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشان )علیه 

السالم( است که به اراده خداوندی نرم گردید تا اثر پاها بر آن نقش بست و سپس به حالت سنگی درآمد و در طول قرون 

اده الهی همچنان باقی مانده است. در جهت ظهور این اثر بر روی سنگ به تفاوت گفته اند که حضرت خلیل اهللنیز به ار : 

 .هنگام دیدار فرزندش بر آن ایستاد

 .هنگام ساخت دیوار کعبه بر روی آن ایستاد

 .هنگام اعالم دعوت مردم به حج بیت اهلل باالی آن ایستاد

و دعوت مردم بر باالی آن ایستاد هنگام دیدار فرزند و ساخت کعبه . 

 فضیلت مقام

 .طبق قرآن از آیات بینات است

 .طبق روایت از سنگ های بهشتی است

 .طبق روایت افضل مقامات مسجد الحرام است

 .طبق روایت نماز خواندن نزد آن مورد سفارش قرار گرفته است

 احکام مقام در مناسک حج و عمره

اصله کعبه و مقام ابراهیم انجام شودطواف خانه کعبه باید در ف .۲ . 

۲۱۴نماز طواف خانه کعبه باید در پشت و نزدیکی مقام ابراهیم به جا آورده شود. )و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی.بقره .۱ ) 
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 مکان مقام

خانه خدا جدا و  طبق گزارشات و روایت سنگ مقام ابراهیم در کنار و چسبیده به خانه خدا قرار داشت و در جاهلیت آن را از

به مکان فعلی منتقل کردند و رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( بعد از فتح مکه آن را به خانه متصل نمود و خلیفه دوم 

برای وسیع تر کردن محل طواف و نماز دستور جا به جایی آن را به محل دوران جاهلیت )محل فعلی( صادر نمود و چون در 

وسوم به سیل ام نهشل( وارد مسجد الحرام شد و سبب گردید تا مقام ابراهیم از جای خود کنده و به زمان او سیلی عظیم )م

کعبه بچسبد )و به نقلی به محالت پایین کعبه برده شد( پس پایه ای ساختند و آن را به جای خود منتقل کردند )و این پایه 

)در قرن ششم و هفتم هجری( مقام ابراهیم در خانه کعبه بود  تا به امروز باقی است( به نوشته ابن جبیر سیاح معروف عرب

و به هنگام حج آن را برای زیارت حاجیان بیرون آورده و در جای مخصوصش )که تا امروز همچنان باقی است( قرار می 

۲داده اند. ) ) 

 حصار مقام

ه خود در میان حجره و ضریح این سنگ با طوق زرینی بر گردش درون محفظه ای کریستالی مستقر است و این محفظ

کوچک و چهار گوش و مشبکی قرار گرفته است )ابتدای پوشش طالی این سنگ از زمان مهدی عباسی ذکر شده است. 

 ۱۸9هجری به دستور مهدی مقام را از باال تا پایین به صورتی استوار در آوردند و در سال  ۲9۲نقلی است که در سال 

به دستور علی بن حسن عباسی  ۱۴9پوشش دیگری را بر تزیین مهدی افزود و در سال  متوکل علی اهلل به وسیله طال

مثقال و طوقی دیگر از نقره ساختند و به وسیله جیوه سنگ مقام را در  3۱۱عهده دار امور مکه دو طوق از طال به مقدار 
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چوب بنا شده بود )که اطراف آن را آیات  میان طوق ها قرار دادند( سابقاً بر روی محفظه این سنگ قبه ای از آجر و سنگ و

هجری قمری به دستور دولت  ۲۸۳۴قرآنی مزین می نمود( ولی از آن جهت که این قبه از فضای مطاف می کاست در سال 

سعودی این قبه تخریب گردید و ضریح کوچک )فعلی( بر آن ساخته شد و بدین ترتیب طبق نوشته ها بر مساحت مطاف 

تپنج متر اضافه گش . 

 همراه مقام

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( با قرار در مقام ابراهیم باید نیت آن داشت که با هر چه گناه است و عصیان، 

 .مخالفت ورزید و بر آنچه اطاعت است و فرمانبری مقاومت کرد

 مقام بالل

هشت پایه )ستون( سنگی و تقریباً در محل اذان بنای مربع شکل مرمرینی است در مسجد النبی که به ارتفاع دو متر بر 

بالل )بر دیوار غربی مسجد اولیه(ساخته شده و در شروع اوقات پنجگانه نماز بر آن اذان می گویند و زائران مرقد شریف 

مقصورة »و« مکبریه»و« مأذنه بالل»رسول هلل برای درک ثواب در زیر این مکان چهارگوش به نماز می ایستند. به

؛ راهنمای حجاج در مکه و مدینه؛ و۱۸۰نیز موسوم است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص« لغینالمب ...) 

 مقام جبرئیل
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یا مهبط وحی مکانی است در مسجد النبی و جهت نام از آن جهت است که امین وحی الهی از این مکان بر رسول اهلل وارد 

ره محل مقام و مهبط جبرئیل به اختالف گفته اندمی شد و محل نزول وحی غالباً این جا بوده است. اما دربا : 

 (داخل حجره است در منتهی الیه جنوب شرقی محل تالقی دو دیواره جنوبی و شرقی )منبع؟ .۲

محل کوچک مربع مستطیل شکلی است با یک در که در زاویه جنوب شرقی )در محل تالقی دو دیوار جنوبی و شرقی  .۱

۱۳ع و دیوار جنوبی )سیری در اماکن سرزمین وحی، صمسجد( قرار دارد، بین باب بقی ). 

محلی است داخل ضریح در چند متر باالتر از دیواره شمال شرقی حجره مطهره چرا که حضرت جبرئیل هنگام غزوه  .۸

اب بنی قریظه در مقابل باب آل عثمان )یعنی در نزدیکی موضع و مکان جنایز( بر آن حضرت نزول یافت و لذا این باب به ب

 جبرئیل مشهور گردید و ستون مقام جبرئیل

۲. ، «میقات حج»و زیر نویس مترجم؛همچنین نگاه کنید به تحقیقی در این زمینه در فصلنامه  ۲۱۲سفرنامه ابن جبیر، ص 

۵۳الی  ۵9، ص 9۵الی  ۴۳، ص 7ش  . 

و  ۱۱3یخ و آثار اسالمی، صهم اکنون در داخل ضریح و منتهی الیه حجره شریف قرار دارد که قابل دیدن نیست. )تار

۱۸۰) 

 مقام حنبلی

حَ بَ( نام محلی )چار طاقی( بود در صحن مسجد الحرام )در محل دار الندوه( مخصوص نماز گزاردن حنبل مؤسس )

 .مذهب حنبلی و فعال اثری از آن نیست



 

1435 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 مقام حنفی

( وص نماز گزاردن ابوحنیفه مؤسس حَ نَ( نام محلی بود )چار طاقی( در صحن مسجد الحرام در ضلع شمال غربی مخص

 .مذهب حنفی و فعال اثری از آن نیست

 مقام شافعی

فِ( نام محلی بود در صحن مسجد الحرام در باالی ساختمانی که چاه زمزم در آن قرار داشت مخصوص نماز گزاردن )

یا بر زمین اطراف زمزم نماز شافعی مؤسس مذهب شافعی. طبق نوشته ها مقام شافعی وجود نداشت. و او پشت مقام ابراهیم 

 .می خواند و مقام شافعی بعدها ساخته شد و فعال نیز اثری از آن نیست

 مقام مالکی

لِ( نام محلی بود )چار طاقی( در صحن مسجد الحرام در ضلع جنوب شرقی مخصوص نماز گزاردن مالک مؤسس مذهب )

۲مالکی و فعال اثری از آن نیست. ) ) 

 مقام ملتزم

 ک( ملتزم)

 مقام مصال
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 مُ صَ لّ( جایی را گویند که حضرت ابراهیم )علیه السالم( در آن جا نماز گزارده بود. )برهان قاطع( )ک( مقام ابراهیم)

 مقبرة البقیع

 مَ بَ رَ تُ لْ بَ( همان )ک( بقیع)

 مقبرة الحجون

 لْ حَ( همان )ک( جنة المعلی)

 مقبرة الشهداء

( نطقه )ک( احدشُّ هَ(مزار شهیدان غزوه احد در م  

 مقبرة المطیبین

( ۲۲7، ص ۱۲لْ مُ ط ی( شهرت مقبره معاله. )میقات حج، ش  ) 

 مقبرة المعاله

 لْ مُ عَ لّ( همان )ک( جنة المعلی)

 مقبره بنی هاشم
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 همان )ک( جنة المعلی

 مقدسه

(  (مُ قَ دَّ سِ

۲۵۵، ص ۵؛ ش 3۱۲، ص ۱؛ میقات حج، ش ۸9از نام های مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  .۲ ) 

از نام های مدینه است چون از شرک و آلودگی ها پاک شد. چون در جوار رسول اهلل بودن سبب می شود که گناهان  .۱

۲7۱؛ ص7معصیت کار ریخته گردد. )حرمین شریفین؛ میقات حج، ش ) 

 مقدمات وجوبی حج

راه، زاد و راحله. )گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه  عبارتند از استطاعت مالی و استطاعت بدنی: بلوغ، عقل، حریت، باز بودن

7۴حج، ص  ) 

 مقدمات وجودیه حج

مقدماتی که در وجود حج دخالت دارند )نه در وجوب( مثل گذرنامه و کاروان. )گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج، ص 

7۴) 

 مقر
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( رسول اهلل از سفری به مدینه باز می گشت می مَ قَّ( از نام های مدینه است که از قرار آمده و روایت شده هر گاه 

۲7۸، ص 7، میقات حج، ش ۲۲۳)حرمین شریفین،ص » اللهم اجعل لنا بها قراراً و رزقاً حسناً»فرمود: ) 

 مقصورة الشریفه

 مَ رَ تُ شَّ فِ( همان )ک( حجره طاهره)

 مقصورة المبلغین

 لْ مُ بَ لِّ( همان )ک( مقام بالل)

 مقطع

( طَ( گفته شده حد حرم مکه در سمت عراق در ثنیة الحل است که در محلی به نام مقطع واقع است، و وجه مُ قَ طَّ( )مَ 

 :تسمیه به اختالف نقل اینکه

در زمان عبداهلل بن زبیر سنگ های آن را برای ساختن کعبه کنده و بریدند از این رو مُقَطَّع )بریده و کنده شده( نامیده  .۲

 .گردید

لیت اهل مکه که به سفر می رفتند از پوست درختان حرم بریده و به گردن شترشان و اگر پیاده بودند به در زمان جاه .۱

 گردن خود می آویختند )و از این رو هر جا می رفتند در امنیت بودند( و در برگشت از سفر در این محل پوست ها

هجری  ۲۸۵۸ر مقام خود نماز می خواندند و در سال سابقاً هر یک از فرق چهارگونه )حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی( د .۲



 

1439 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

قمری دولت عربستان تعدد جماعات را ملغی ساخت و اکنون یک نماز جماعت بر پا می شود و امام جماعت از سعودی ها 

37است که بین حجر االسود و رکن شامی اقامه نماز می کند. )احکام حج و اسرار آن، ص  ). 

۲۱۲، ص ۲۰دا می کردند و لذا این محل مقَطَع نامیده شد. )میقات حج، ش را از گردن شتر یا خودشان ج ) 

 مکا

 مُ( از جمله مراسم )ک( حج جاهلی)

 مکان احرام

 .میقات را گویند

 مکان الجنائز

( نام محلی است در نزدیک خانه رسول اهلل که برای نماز میت اختصاص یافت و حضرت در « موضع الجنائز»مَ نُ لْ جَ ءِ( 

جا بر مردگان نماز می گزاردند. )مسلمانان گفتند به خدا سوگند بهتر این است که به سراغ پیامبر نفرستیم بلکه میت را این 

در کنار خانه پیامبر ببریم و بعد خبر دهیم که برای نمازگزاردن بیاید و این کار برای ایشان آسوده تر خواهد بود( و از این 

زه نامگذاری شد زیرا جنازه ها را بدان جا می بردند. مکان الجنائز طبق نقلی نزدیک منبر جهت است که آن جا به جایگاه جنا

پیامبر بود و بر اساس قول دیگر در کنار و خارج دیوار شرقی خانه پیامبر بود )که اکنون داخل ضریح شرقی قرار گرفته( و 

بر سادات و علویین و امراء و بزرگان مدینه در روضة  بعضی گویند بعداً نماز مردگان در دو محل مسجد النبی انجام می شد؛
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النبی )بین منبر و محراب( نماز می خواندند و بر سایر مسلمانان در مشرق مسجد یعنی کنار حجره و مرقد نماز می گزاردند 

و جز  قمری به این صورت عمل می شد 3۵۱به طوری که قبر مطهر در سمت راست امام جماعت قرار می گرفت و تا سال 

برای اشراف علوی بر کسی از شیعه در مسجد نماز نمی گزاردند و تا قرون بعد نیز اختالف فتوایی بین مذاهب اسالمی در 

این مورد وجود داشته است. در هر حال این روش همچنان تا امروز ادامه دارد و در این دوران نماز میت در کنار مکان 

؛ طبقات ۱۱۳( یعنی در سمت چپ مقبره اقامه می گردد. )تاریخ و آثار اسالمی، ص الجنائز )که در داخل ضریح قرار گرفته

۲۱۲و ۲۱۰، ص ۲؛ مدینه شناسی، ج ۱۱۴ص  ). 

 مکبریه

 مُ کَ بِّ یِّ( همان )ک( مقام بالل)

 مکتان

( عات و برخی مُ کَّ( از نام های مکه است. طبق نقلی چون مکه باال و پایین داشته )یعنی برخی از محله هایش در ارتفا

دیگر در پایین واقع شده( و در اشعار عرب از مکه باال و مکه پایین یاد شده است، به هر دو قسمت آن مکتان گفته اند. 

۲۵9، ص۵)میقات حج، ش  ) 

 مکتومه
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مَ مِ( از اسامی زمزم است به معنی پنهان شده و اشاره به دورانی است که در دل خاک پنهان بود تا به دست حضرت )

۱۳؛ ش 3۲، ص ۲۰المطلب حفر گردید. )لغت نامه؛ میقات حج، ش عبد ) 

 مکرمه

( ۲۱۸، ص ۱۲مُ کَ رَّ مِ( از القاب مکه است. در کتاب مبین به ذکر جمیل تکریم فرموده شده است. )میقات حج، ش  ) 

 مکنونه

 (مَ نِ( از نام های زمزم است. )لغت نامه)

 مکه

 مکه

( ۱۵)فتح « م و ایدیکم عنهم ببطن مکةو هو الذی کف ایدیهم عنک»مَ کَِّ(  ) 

مکه شهر کعبه و شهر مسجد الحرام است. شهری است کوهستانی و بسیار خشک و سوزان و مهم ترین شهر کشور 

عربستان و جزو استان حجاز می باشد که در بخش غربی شبه جزیره عربستان قرار دارد. این شهر در بستر وادی ابراهیم و 

لی شکل به نام ابطح میان رشته کوه های مرتفعی )از طرف مشرق و مغرب( محصور شده است. در دره ای تنگ و هال

کیلومتری بندر جده قرار دارد و  9۱متر ذکر شده. مکه در شرق دریای سرخ و به فاصله  ۸۸۰ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا 

و از جنوب به یمن و عسیر. منطقه مکه از قدیم  محدود است از شمال به مدینه و از غرب به جده و از شرق به ریاض و نجد
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االیام در مسیر کاروانیان راه یمن و شام بود ولی تاریخ جغرافیایی و آبادانی اش با اسکان حضرت هاجر و حضرت اسماعیل 

د را به )علیه السالم( در آن شروع می شود. آن زمان که حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشأن )علیه السالم( زن و فرزند خو

امر الهی در بیابان غیرذی ذرع و بی آب ساکن ساخت، به اراده الهی چشمه آبی زیر پای کودک حضرت هاجر )علیه 

السالم(جوشید و با پیدایش آب )زمزم( قوم جرهم )از قبایل یمنی( که در حدود مکه به سر می بردند در این نقطه اقامت 

امبر گران قدر حضرت ابراهیم و با کمک فرزندش حضرت اسماعیل )علیه گزیدند و آن گاه که کعبه به دست توانای پی

 السالم( بنا گردید

مکه از جهت تشریفات مذهبی و از جهت امور بازرگانی ارزش و اعتبار یافت. و اما مکه شهری که پایگاه توحید قرار داده 

لد اسالم مکه جایگاه توحید ابراهیمی خود را که در شده اهمیت حیاتی و جهانی اش را با ظهور پیامبر اسالم آغاز نمود. با تو

سیر زمان فراموش شده بود دوباره به دست آورد. در ابتدا کفار و مشرکین با آزار و قصد قتل پیامبر اسالم سبب شدند که 

د. تا این حضرت بعد از سیزدهمین سال بعثت در شب ربیع االول به امر الهی مکه را ترک گوید و به مدینه مهاجرت فرمای

که حضرت در دهم رمضان سال هشتم هجری با سپاهی متشکل از ده هزار مسلمان از مدینه عازم مکه گردیدند و بعد از ده 

روز به مکه رسیدند و در ناحیه ذی طوی سپاه را چهار قسمت کردند که هر کدام از جهتی روانه شهر گشتند. مکیان تاب 

تافتند. مکه بدون خونریزی فتح گردید و حضرت برمکیان رحمت آورد و آزادشان مقاومت در خود ندیدند و به پیشتاز ش

 .ساخت. مکه از قید کفر آزاد گردید و پایگاه توحید گشت

 فضایل مکه
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 .راه رفتن در آن ثواب عبادت دارد

 .خواب کننده در آن مثل شب زنده دار دیگر شهرهاست

ا را داردطعام خوردن در آن فضیلت روزه گرفتن در دیگر جاه . 

 .سجده کننده در آن مثل به خون خود غلطیده در راه خداست

 .بهترین زمین نزد خداست و هیچ خاکی محبوب تر از خاک مکه نزد خداوند نیست

 .هیچ سنگی و درختی و کوهی و آبی از مکه محبوب تر نزد پروردگار عالم نمی باشد

ناچار نمی شدند هرگز از آن خارج نمی گردیدندمحبوب ترین زمین خداوند نزد رسول اهلل است که اگر  . 

هر که در حرم )مکه و مدینه(بمیرد به حساب عرضه نشود و در سلک مهاجران به خدا درآید و در قیامت با اصحاب بدر 

 .محشور گردد

 حرم مکه

حمایت پروردگار مکه حرم است و حرم بودن مکه از آن جاست که بی احترامی بدان حرام است و این شهر و اهل آن در 

متعال هستند و انجام چیزهایی که در سایر نقاط حرام نیست در این جا حرام است و اما حرم مکه محدوده خاصی است که 

اطراف آن را احاطه کرده است. این محدوده را حضرت جبرئیل برای حضرت ابراهیم )علیه السالم(مشخص نمود و آن 

دود نصب نمود )و به نقلی نیز حضرت اسماعیل پس از پدر عالیم را نصب حضرت عالیمی را برای شناسایی در آن ح

فرمود(این عالیم در اطراف مکه در پی هر تخریبی در اعصار مختلف تجدید بنا می شد تا این که در زمان رسول خدا )صلی 

محفوظ نگاه داشته شده است که پاره اهلل علیه وآله وسلم( آن عالیم بار دیگر تثبیت گردید و تا به حال با ترمیم و تجدید بنا 
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ای از آنها جدید است و با سیمان و سنگ رخام ساخته شده و بعضی دیگر قدیمی است و با سنگ و آهک بنا گشته و بعضی 

دیگر سنگ چین می باشند )و آن را انصاب حرم گویند(محدوده حرم در مکه در تمام جهات یکسان نیست و دایره ای دارد 

حرم که حد و مرز مکه را مشخص می نماید و نقاطی که شعاع حرم را به لحاظ جغرافیایی مشخص می کنند به نام دایره 

 :طبق نوشته ها عبارتند از

کیلومتری مسجد الحرام9شمال،در طریق مدینه، تنعیم است با فاصله حدود  .۲ . 

کیلومتری مسجد الحرام۲۱جنوب، در طریق عرفه، نمره است با فاصله حدود  .۱ . 

( مسجد الحرام۲کیلومتری )۱9شرق،در طریق نجد، جعرانه است با فاصله حدود  .۸ . 

کیلومتری مسجد الحرام۱۰غرب، در طریق جده،حدیبیه )علمین(است با فاصله حدود  .۵ . 

 احکام حرم

 وجوب احرام جهت ورود

۲۸۰آثار اسالمی،صفاصله آن تا مکه را حدود نه مایل و بعضی دوازده مایل ذکر کرده اند. )تاریخ و  .۲ ). 

 استحباب غسل جهت ورود

 استحباب برهنه پایی هنگام ورود

 استحباب جویدن گیاه اذخر هنگام ورود

هنگام ورود«اللهم انک قلت...»استحباب دعای   

 حرمت اخذ لقطه در آن
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 حرمت صید و شکار در آن

 حرمت ورود غیر مسلمان به آن

 حرمت جنگ و خونریزی در آن

افران در آنحرمت دفن کردن ک  

 حرمت ورود با سالح آشکار به آن

 حرمت بیرون بردن سنگ و خاک آن

 حرمت بریدن و شکستن و کندن درختان آن

 (حرمت تعقیب پناه برنده به آن )مگر مرتکب جرم در حرم

 (کراهت مجاورت دایمی در مکه )طبق نظر مشهور فقها

وض بودن و خجالت او شودکراهت مطالبه قرض و سالم به مقروض که سبب یادآوری مقر  

 (اختیار شکسته )قصر( و یا تمام خواندن نماز برای مسافران مکه )طبق نظر برخی فقها

 ...و

 مستحبات مکه

 .با غسل وارد شدن

 از باالی مکه )از راه مدینه(وارد شدن

 کفش به دست و پا برهنه و آرام و فروتن وارد شدن
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وارد شدن« ت بیتک...اللهم البلد بلدک و البی»با خواندن دعای  . 

 .در مکه انفاق نمودن و روزه گرفتن و ذکر خدا نمودن و قرآن خواندن و ختم قرآن کردن و آب زمزم خوردن

به زیارت غار حرا رفتن و در مولد النبی دعا و نماز به جای آوردن و بستگان رسول اهلل رادر قبرستان معلی زیارت نمودن و 

مازهای فریضه را در مسجد الحرام به جای آوردنآداب کعبه را انجام دادن و ن . 

 .در خروج از مکه صدقه دادن و از پایین مکه بیرون رفتن

 :تسمیه مکه به تفاوت نقل

است به معنای از بین بردن، و مکه نخوت مستبدین را از بین می برد«مک»از  .۲ . 

را از آن گسترش داده استاست به معنای بسط، و مکه جایی است که خداوند کره زمین «مک»از  .۱ . 

است به معنای ازدحام، و مکه جایی است که مردم از هر جا به آن می آیند و در آن ازدحام می کنند«مک»از  .۸ . 

است به معنای جذب، و مکه جایی است که )به دعای حضرت ابراهیم )علیه السالم(( مردم از هر دیاری به آن «مک»از  .۵

 .جذب می شوند

است به معنای کم آبی، و مکه کم آب است )گویی آب آن را زمین مکیده است(یا عالقه مردم را با آخرین « مک»از  .۴

 .قطره آب نشان می دهد

است به معنای مکیدن و کاستن و مکه گناهان را مکیده و نابود می کند )یا گناه شخص در مکه کاسته می «مک»از  .9

عامل پرهیز از گناه استشود. حالت تقوایی در شخص پیدا می شود که  ). 

است به معنای نابودی و مکه جایی است که هر کس نسبت به آن قصد سویی داشته باشد نابود خواهد شد )یا «مَکّ»از  .7

 .(در ابتدا در جاهلیت چنان بود که هر کس در مکه ظلم می کرد او را نابود می کردند و یا از مکه بیرون می راندند
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است به معنای درون مغز استخوان، و مکه گویی وسط زمین است همان گونه که مغز استخوان در « عظمتَمَکِّکتُ ال»از .۳

 .وسط آن قرار دارد

است به معنای ظرفی که باالی آن تنگ و وسط آن فراخ باشد و مکه در میان دو کوه مرتفع و در میان دره « مَکّوک»از .3

باشد مثل ظرفی است که باالی آن تنگ و وسط آن فراخ . 

است به معنای خانه )که لغتی بابلی است( و چون حضرت ابراهیم )علیه السالم(اهل بابل بود نام خانه را که « مکا»از .۲۰

 .به ساخت مکه نهاد، این نام اول شهر باقی ماند

زمزمهاست به معنای صدای نوعی پرنده و در مکه صدای مردم که خدای را می خوانند بلند است و « مُکا»از  .۲۲  

ملکوتی حاجیان در اطراف کعبه همواره به گوش می رسد.یا در حج جاهلی هنگام حج می گفتند: حج ما به اتمام نخواهد 

 .رسید مگر آن که به کنار کعبه رویم و در آن جا سوت بکشیم

آن نام، شهری را به معنی است و به زعم برخی از محققین جدید یونانیان از «( مقوروبا»)و به تلفظ یونانی « مَکوربا»از .۲۱

 .مکان تقرب به خدا مراد کرده اند که همان مکه است

است به معنی جایگاه ما و ریشه ای ایرانی دارد« مَهْگَه»از .۲۸ . 

 اسامی و القاب مکه

ام المشاعر، ام، ام االرضین، ام راحم، ام رحم، ام رحمان، ام رحمه، ام روح، ام زحم، ام صبح، ام الصفا، ام القری، ام کوثی، 

، هامین، امینه، باسه، بره، بساسه، بساق، بطحا، بکه، بلد، بلدامین، بلداهلل، بلداهلل تعالی، بلداالمین، بلد حرام، بلده، بلدة المروزق

بیت الدعا، بیت العروس، بینه، تاج، تهامه، جامعه، حاطمه، حجاز، حرام، حرم، حرم آمن، حرم اهلل، حرم اهلل تعالی، حرم امن، 
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حرمه، خیر البالد، رأس، رتاج، رحم، ساق، سبوحه، سالم، سیل، شباشعه، صالح، طیبه، عاقر، عذراء، عرش، عرش اهلل، 

عروش، عروض، عریش، عزیز، غاشه، فاران، قادس، قادسیه، قریه، قریة الحمس، قریة النمل، کبیره، کریساء، کوثی، ماحی، 

مرویه، مشرفه، مسجد الحرام، معاد، معطشه، مفخمه، مقدسه، مکتان، مبارکه، متحفه، مخرج صدق، مدینة الرب، مذهب، 

مکرمه، مهابه، مهبط، نادره، ناسه، ناشته، ناشر، ناشه، نامیه، نجر، نساسه، نقرة الغراب، وادی، وادی، وادی غیر ذی ذرع، 

 .والده

 کوه های مکه

حرا )= جبل االسالم جبل القرآن، جبل فاران(،  اثبره، ابوقبیس، اخشبان )= امین(، ثبیر، ثور )= اطحل(، حبش، حجون،

رحمت )= جبل نابت، جبل الدعا، جبل االل، جبل عرفات، جبل قرین، جبل المشاه،( صفا، صفایح، قزح، طیر، قعیقعان، مروه، 

 .نمره، نور

 خانه های مکه

دارابو یوسفدار االرقم )= بیت اسالم، بیت االرقم، دارالخیزران( دار ابوطالب، دار البیضاء )=  ) 

 دار خدیجه )= مولد فاطمه(، دارالضیافه، دارالعجله، دارالمنتدی، دار الندوه، مولد النبیشعب های مکه

اجیاد )= جیاد(، شعب ابی طالب )= شعب مولد، شعب علی، شعب ابی یوسف، قشاشیه(، شعب جزارین )شعب ابی دب، شعب 

 .(المقبره

 آب های مکه

عسیله، چاه فخ )= میمون(، عین جدیده، عین زبیده، عین عرفه، ذو طوی چاه اسماعیل )= زمزم(، چاه . 
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 وادی های مکه

 .وادی ابراهیم، وادی عرفات، وادی عقیق، وادی فاطمه، وادی فخ، وادی محسر، وادی مشعر، وادی منی، وادی مسفله

 مساجد مکه

= عمره(، جن )= حرس، بیعت(، جعرانه، حدیبیه، حمزه، مسجد الحرام، اجابه، ابراهیم، ابوبکر، بالل، بیعت )= عقبه(، تنعیم )

خیف )= منی(، رأیت، شجره، شق القمر )= انشقاق قمر(، صفایح، غدیر خم، کبش )= قوچ، صخره، نحر(، کوثر، مختبی، 

 .(مزدلفه )= مشعر الحرام( نمره )= عرفه، عرنه

 حکومت مکه

است. این شهر گاهی به دست مصر و گاهی به دست عراق و  حکمرانی شهر مکه یکی از مسائل مهم پیچیده تاریخ حجاز

زمانی به دست یمن و گاهی به دست علویان و گاهی به دست مکیان و غیر آنها اداره می شد.ابتدا از سال هشتم هجری که 

ه و رسول اهلل وارد مکه گردید پیوسته حاکمان مکه از جانب آن جانب منصوب می شدند و از آن پس توسط خلفای خمس

 .اموی و عباسی انتخاب می گردیدند

هجری عبداهلل بن زبیر که 9۰بعد از مرگ معاویه در سال   

هجری که کشته شد. و آن گاه تا پایان دوره اموی یعنی سال  7۸خود را خلیفه خواند مکه را مرکز خالفت قرار داد تا سال 

ه دمشق تعیین می شدند. و در دوره عباسی حاکم مکه از هجری اداره مکه با امویان بود و حاکمان شهر از جانب خلیف ۲۸۱

 ۸۸۳سوی بغداد معین می گردید تا این که جعفر بن محمد حسنی )از دودمان امام حسن مجتبی )علیه السالم(( در سال 
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ن هجری که معزالدی ۸۴۳هجری به نام خلیفه فاطمی خطبه خواند و نفوذ عباسی در مکه قطع گردید. به روایتی در سال 

خلیفه فاطمی به مکه تشرف یافت اولین شریف مکه را به نام جعفر بن محمد حسنی )ملقب به ثائر( بر گزید و او چندین 

سال در آن جا حکومت کرد.و پس از ثائر پسرش عیسی به حکومت مکه دست یافت و بدین گونه حکومت شرفا )به طور 

ردتوارث( در مکه آغاز شد و یک شریف در مکه حکومت می ک . 

هجری پایان یافت و پس از او  ۵۴۸اما حکومت شرفا از شاخه سادات حسنی با مرگ شُکْر )که فرزندی نداشت( در سال 

بنوشَیَبه مدتی در مکه فرمانروایی کردند تا این که امیر یمن )علی بن محمد صُلَیحی( در کار مکه دخالت کرد و یکی از 

هجری در مکه امارت کرد. حکومت این خاندان  ۵۳7مارت برگزید و او تا سال سادات حسنی به نام ابو هاشم محمد را به ا

هجری ادامه یافت و سپس شاخه ای دیگر از  ۴37معروف شده اند( تا حدود سال « هَواشِم»حسنی )که در تاریخ مکه به نام 

از این تاریخ به بعد شرفا  هجری تا حدودی مستقل بود و 9۸۰سادات حسنی در مکه فرمانروا شدند. حکومت شرفا تا سال 

هجری سلطان سلیم اول عثمانی بر  3۱۸گاهی تابع پادشاهان مصر و زمانی تابع امرای یمن و شام بودند و چون در سال 

مصر و حرمین تسلط یافت شرفا تابع سالطین عثمانی گردیدند و حاکمی که برای مصر تعیین می شد بر حجاز نظارت 

ری قمری محمد علی پاشا والی مصر قصد کرد مصر را از عثمانی مستقل کند از این وقت هج ۲۱۱۳داشت و چون در سال 

قمری حجاز از مصر منتزع گردید و بار دیگر سلطان عثمانی  ۲۱۴9حکومت حجاز تابع مصر گردید تا این که در سال 

شریفی مکه به شریف حسین هجری قمری  ۲۸۱۸)سلطان عبدالمجید( رسماً شریف مکه را برگزید. و آن گاه که در سال 

هجری از تبعیت عثمانی )که با آلمان متحد و وارد  ۲۸۸۵رسید او به یاری سردمداران جنگ جهانی اول حجاز را در سال 

جنگ شده بود( آزاد کرد )و بعد از جنگ( خود را خلیفه مسلمانان خواند، ولی طولی نکشید که در مقابله با ابن سعود )که 
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تعمارگر قرار گرفته و توسط بریتانیا به عنوان حکمران مستقل نجد به رسمیت شناخته شد( مغلوب مورد حمایت دول اس

۲گردید و سلسله شرفای مکه برافتاد و سالطین سعودی حاکم شدند. ) ) 

 مکه مکرمه

 .مُ کَ رَّ مِ( لقب شهر مکه که کعبه در آن واقع است)

 مکه معظمه

( ر آن واقع استمُ عَ ظَّ مِ( لقب شهر مکه که کعبه د . 

 مکینه

( ۲۲3مَ نِ( از نام های مدینه است )حرمین شریفین، ص  ). 

 مالء

۴3از بهترین پارچه های یمن که تبع کعبه را با آن پوشانید )مکه، ص  ). 

 ملتزم

( پذیرفته مُ تَ زَ( نقطه ای در کعبه، قسمتی از دیوار کعبه، جای دعا و استغفار )جای اقرار به گناه و اعتذار جستن و جای 

شدن دعا( و در جهت تسمیه آن گفته اند که طبق روایات هیچ بنده ای به این مکان التجاه و پناه نمی گیرد و التزام نمی 
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جوید جز آن که خداوند حاجتش را بر آورده می کند. پیامبر اکرم و ائمه اطهار )علیهم السالم( و صحابه بزرگ سر و صورت 

مکان چسبانیده اند و زائران نیز در این قسمت به دیوار ملتزم شده و دعا می خوانند. اما در  و دستها و سینه خود را به این

 :موضع این جایگاه دو نقل مختلف است به این که

 .بین حجراالسود و در کعبه است در دیوار شرقی .۲

 مستجار است پشت در کعبه در دیوار غربی نزدیک رکن .۱

۲. ؛ دایرة المعارف فارسی، ذیل مکه9۳الی  ۴3به بعد؛ حرمین شریفین، ص  ۲۴۲خ مکه، ص نگاه کنید به کتاب های: تاری . 

؛ سفرنامه ابن جبیر، ص 77؛ حرمین شریفین،ص ۴۸و  ۴۱؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۱۸۸، ص 9یمانی. )امام شناسی، ج 

۲۲3و  ۲۲9 ). 

 .ململم )مَ لَ لَ( همان )ک( یلملم

 منا

 .همان )ک( منی

حرممنار مسجد ال  

مَ رُ لْ حَ رَ( عالمات منصوب به وسیله حضرت ابراهیم )علیه السالم( گرد حرم برای تمیز حدود حرم از حل )مبسوط در )

 .(ترمینولوژی حقوق

 مناره مسجد الحرام
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( ارتفاع مَ رِ( بر سر هر یک از سه باب اصلی مسجد )به نام های باب ملک عبدالعزیز، باب العمره، باب السالم( دو مناره به 

متر از برنز طال  9/۴متر واقع است )و بر تارک هر مناره هاللی به ارتفاع  7×7متر )از کف مسجد( با قاعده ای به ابعاد  3۱

کاری نصب است( هفتمین مناره بر باب الصفا واقع است )و در سال های اخیر دو مناره دیگر ساخته شد و در نتیجه تعداد 

لوب ساختمانی مناره هایی که در زمان سعودی ها ساخته شد از هندوستان و چین اقتباس رسیده است( اس 3مناره ها به 

 :گردیده است و هر یک از این مناره ها دارای نامی هستند که عبارتند از

 مناره باب علی .۲

 مناره باب العمره .۱

 مناره باب السالم .۸

 مناره باب قایتبای .۵

۲مناره باب المحکمه )حکمه( ) .۴ ) 

9. ۱مناره باب الزیاده )الزیاره( ) ) 

؛ ۳9؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۱9؛ فلسفه و اسرار حج،ص ۲۲۱مناره باب الوداع یا حزوره )حرمین شریفین، ص  .7

۵۳عرشیان، ص  ). 

 مناره مسجد النبی سابقه ایجاد مناره در مسجد النبی به دوران امویان مربوط می شود که توسط عمر بن عبدالعزیز والی

هجری چهار مناره در چهار گوشه مسجد بنا  3۲الی  ۳۳مدینه ساخته شد. او در زمان والیگری خود در مدینه طی سال های 

نمود و بعدها بر اثر تعمیرات و اصطالحات مسجد توسط امرا و سالطین تعداد مناره ها افزون گشت. در دوران سالطین 

اره خمسه( و امروزه در زوایای مسجد نبوی مناره های عظیمی سر بر افراشته عثمانی تعداد مناره ها پنج عدد بوده است. )من
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عدد  ۲۰متر است و مجموع مناره های موجود مسجد النبی را  ۲۰۵اند و ارتفاع شش مناره جدید که ساخته شده هر یک 

 :ذکر کرده اند. و از جمله مناره های آن عبارتند از

 مناره باب السالم

ویه جنوب غربی. ابتدا در زمان ولید و توسط والی مدینه عمر بن عبدالعزیز بنا شد ولی به علت اشراف بر مناره ای است در زا

هجری مجدداً به دستور  7۰9تخریب گردید تا این که در سال « سلیمان بن عبد الملک»و به دستور« مروان حکم»منزل

یخ الخدام شبل الدوله معروف به حریری است. این مناره سلطان محمد بن قالوون بنا گردید و برخی گویند از ساخته های ش

 .توسط سعودی ها حفظ شده است

 مناره رئیسیه

( هجری( به ارتفاع  ۳۳9رأسیه( مناره ای است در زاویه جنوب شرقی و از آثار سلطان اشرف قایتبای است که )به سال 

جاست که رئیس مؤذنین بر آن اذان می گفت.  ساخته شد و وجه تسمیه رئیسیه از آن« قبة الخضرا»شصت متر در کنار

 .سعودی ها آن را هر چند گاه تعمیر می کردند

 مناره باب الرحمه

هجری ساخته شد اما  ۳۳۳مناره ای است که در ضلع غربی نزدیک باب الرحمه قرار داشت و توسط سلطان قایتبای در سال 

 .در جریان توسعه اول مسجد در دوران سعودی تخریب گردید
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 مناره سلیمانیه

عزیزیه( مناره ای است که در زاویه شمال شرقی قرار داشت بر گرفته از نام سلطان سلیمان قانونی. سلطان سلیمان این )

« العزیزیه»هجری بود( قرار داد. این مناره را 7۵۴مناره را به جای مناره سنجاریه )که ظاهراً از آثار امیر سَنْجَر جاوُلی متوفی 

زیرا عبدالعزیز خان بن محمود آن را تعمیر نمود. و سعودی ها هم می گویند  

 .و در برخی منابع باب حکمه .۲

 .و در برخی منابع باب الزیاره .۱

متر بنا گردید 7۰آن را تخریب کردند و مناره دیگری در جای آن توسط ملک عبدالعزیز سعودی به ارتفاع  . 

 مناره مجیدیه

غربی قرار داشت و توسط عبدالمجید عثمانی بنا شد اما توسط سعودی ها تخریب گردید و  مناره ای است که در زاویه شمال

متر بنا گشت، اما این مناره هم اخیراً در توسعه  7۰مناره دیگری در جای آن در دوران ملک عبدالعزیز سعودی به ارتفاع 

؛ ۲۵۳نیز معروف بود. )حرمین شریفین، ص « الخشیبه»و « اشکلیه»)شکیلیه(و « التشکیلیه»شمالی مسجد تخریب گردید. به

؛ به سوی ام القری، ص ۳7؛ با راهیان قبله، ص ۱9۱و  ۱۸۳؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۱۸و  ۲۱۱، ص ۲مدینه شناسی، ج 

؛ و۸۲۴ ...) 

 مناسک

 مَ سِ( اختصار )ک( مناسک حج)
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 مناسک حج

۱۰۰فَاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اهلل )بقره  ) 

م و اعمال حج )عبادات مخصوص حج( را گویند. مجموعه آداب و افعالی که در زمانی خاص و در اماکنی اصطالحاً مراس

خاص جهت زیارت بیت اهلل صورت می گیرد و به طور کلی از دو عبادت عمره و حج تشکیل می شود و اعمال این دو، 

 .مقداری تفاوت دارد و در دو زمان مختلف صورت می پذیرد

 مناسک منی

ات یوم النحر )روز دهم ذی حجه( است که به ترتیب عبارت است از رمی جمرة العقبه، ذبح و حلق رأس )مبسوط در عباد

 .(ترمینولوژی حقوق

 مناصب قریش

 ک( مناصب کعبه)

 مناصب کعبه

 اعنه .۲

 .سر پرستی ستوران قریش در هنگام جنگ بود
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 اشاره

ط با سرپرستی امور کعبه و مؤسسات مربوطه مورد عنایت وافر یا مناصب قریش، به مناصبی گفته می شود که در ارتبا

قریش بود و در حقیقت اقتصاد و سیاست قریش بر اساس مناصب مربوط به کعبه استوار بود. ریاست هر یک از مؤسسات 

دست ده  ( مسئولیت این مناصب در۲وابسته به کعبه را بزرگ یکی از طوایف قریش به عهده داشت. مقارن با ظهور اسالم )

 طایفه مهم قریش )بنی هاشم، بنی سهم، بنی اُمَیه، بنی نَوفَل، بنی عَبُدالدّار، بنی اَسَد، بنی تَیْم، بنی مَخزوم، بنی عَدیّ و بنی

 :جُمَح( بود و انواع مؤسسات قریش و کعبه عبارت بود از

 ایسار و ازالم،.۱

بن امیه از بنی جمح قرار داشتدر رابطه با بخت آزمایی و فالگیری بود که به دست صفوان  . 

 حجابت .۸

 .دربانی و کلید داری کعبه که به دست عثمان بن طلحه از بنی عبدالدار بود

 حفاظت .۵

 .جمع آوری و نگهداری اموال متعلق به کعبه و بت ها که به دست صفوان بن امیه از بنی جمح قرار داشت

 دیه .۴
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ه بنی تمیم قرار داشتدر مورد پرداخت غرامت بود که به دست طایف . 

 رفادت .9

در رابطه با مهمانداری و پذیرایی از زائران کعبه بود به این نحو که قریش در مواقع معین مبالغی پول را از میان خود جمع 

م می کرد و برای اطعام به متصدیان رفاده می داد. تصدی رفاده با حارث بن عامر از بنی نوفل بود و بعد در اختیار بنی هاش

۱قرار گرفت. ) ) 

 سدانت .7

 .خادمی و پرده داری کعبه که به دست عثمان بن طلحه از بنی عبدالدار بود

 سفارت .۳

 در رابطه با روانه کردن نماینده برای انجام مذاکرات صلح یا جنگ یا اظهار مفاخرت در برابر اقوام

ه رسول خدا منصب تولیت و سدانت را به عثمان بن با ظهور اسالم از مناصب کعبه و قریش چیزی باقی نماند جز آن ک .۲

 .طلحه )و فرزندان او( و منصب سقایت را به عباس بن عبدالمطلب بخشید

هاشم هر موقع که هالل ذی حجه را می دید بامدادان به سوی کعبه می آمد. و به دیوار کعبه تکیه می کرد و می  .۱

ره جامعه عرب هستید. خدا شما را در خانه خود جای داده است و این گفت: گروه قریش! شما باالترین و گرامی ترین تی

فضیلت را برای شما از میان فرزندان اسماعیل برگزیده است. هان ای مردم! زائران خانه خدا در این ماه با شور عجیبی به 
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ها افراد تهیدست که از نقطه سوی شما می آیند. آنان مهمانان خدا هستند. پذیرایی از آنان به عهده شماست و در میان آن

دور به این جا می آیند فراوانند. به صاحب این خانه سوگند، اگر قدرت و توانایی داشتم همه را پذیرایی نموده از شما کمک 

نمی طلبیدم ولی آنچه االن در توان دارم و از راه حالل به دست آورده ام در این راه خرج می کنم ولی همه شما را به خدا 

د می دهم مبادا از زائران خانه خدا با مال حرام پذیرایی کنید، مالی که آن را از طریق ظلم و ستم به دست آورده اید و سوگن

یا آن که در بذل مال حالل خود دچار ریا و اکراه و اجبار شوید. آن کس که در بذل مال خود طیب نفس ندارد از انفاق 

۲9خودداری کند )تاریخ اسالم، سبحانی،ص  ). 

 .دیگر که به دست عمر بن خطاب از بنی عدی بود

 سقایت .3

 .آب دادن حاجیان و زائران کعبه که به دست عباس بن عبدالمطلب از بنی هاشم بود

 عمارت .۲۰

نگاهبانی مسجدالحرام و مراقبت به این که کسی در آن محل مقدس یاوه سرایی و بدگویی نکند و فریاد نزند که به دست 

ن از بنی عبدالدار بودشیبة بن عثما . 

 قبه .۲۲
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اسلحه خانه، خیمه ای چرمی بود که در مواقع معین و هنگام لزوم بر پا می شد و مهمات جنگی در آن فراهم می گشت و 

 .به دست خالدبن ولید از بنی مخزوم بود

 قضا .۲۱

 .داوری در خصومات بود

 قیادت .۲۸

اهیان که به دست ابوسفیان از بنی امیه بودسرداری و سرپرستی کاروان های بازرگانی و یا سپ . 

 لواء .۲۵

 .پرچمداری )با پرچمی به نام عقاب که در موقع جنگ بیرون می آوردند که به دست ابوسفیان از بنی امیه بود

 مشورت .۲۴

 .مؤسسه ای مشورتی که به دست یزیدبن زمعه از بنی اسد بود

 ندوه .۲9

؛ تاریخ تمدن ۱7الی  ۱۴مان بن طلحه از بنی عبدالدار بود. )تاریخ پیامبر اسالم، ص انجمن شورای دارالندوه که به دست عث

۴۳۸به بعد؛ زندگانی محمد، ترجمه پاینده، ص  ۱۰، ص ۲اسالم، ج  ) 
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 مناصب مکه

 ک( مناصب کعبه)

 منبر پیامبر

 همان )ک( منبر نبوی

 منبر مسجد الحرام

قمری در زمان  339م( واقع در قسمت شمالی مقام ابراهیم که در سال متر )از صحن مسجد الحرا ۲۱منبری بود به ارتفاع 

سلطان سلیمان قانونی پادشاه عثمانی از مرمر سفید ساخته شد )و قبل از آن نیز منبرهای کوچک تری وجود داشت( این 

 .منبر در توسعه و تعمیرات مسجد الحرام در زمان سعودی ها برداشته شد

 منبر مسجد النبی

منبر نبوی همان )ک(  

 منبر نبوی

منبری است در مسجد النبی واقع در جایگاه وعظ و خطابه رسول اهلل )و در غرب محراب نبوی مستقر است( طبق نقل آن 

حضرت در مسجد النبی پشت به ستونی یا تنه درخت خرمایی مردم را در امور دینی و اجتماعی ارشاد می فرمود تا این که 
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( و به نقلی اولین منبر از ۲یه دادن حضرت )به جای استفاده از تنه درخت( منبری ساخته شد )در سال پنجم هجری برای تک

گل ساخته شد و تنها مرتفع بود و پله نداشت و به نقلی هم در سال هفتم هجری منبری از چوب جنگلی ساخته شد با دو 

ر پله زبرین می نشست و پاهای مبارکش را بر پله سه پله )یک جایگاه و دو پله( و رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( ب

میانین می گذاشت. در مورد نخستین کسی که برای حضرتش منبری از چوب بساخت به اختالف از مروان و از غالم عباس 

ت بن عبدالمطلب و از غالم سعید بن عاص و از غالم زنی انصاری یاد کرده اند. بعضی منابع این فکر را به تمیم داری نسب

یاد می کنند و اما در مورد تعمیرات و تغییرات « یا قوم رومی»می دهند و می گویند وی منبر را ساخته است و برخی هم از

 :منبر از جمله آورده اند

پس از رحلت، منبر همچنان باقی بود تا این که معاویه شش پله از پایین به آن افزود که مجموعاً نه پله شد. به نقلی  .۲

منبر همچنان بود و مروان حکم والی مدینه در زمان معاویه دستور داد منبر دارای شش درجه برای او ساختنددیگر این  . 

هجری، به دستور والی مدینه، منبر را با مرمر مفروش نمودند ۲۴۰سال  .۱ . 

مظفر امیر یمن ( الملک ال9۴9هجری، منبر در آتش سوزی مسجد النبی بسوخت و لذا در این سال )یا سال  9۴۵سال  .۸

 .منبری از چوب صندل فرستاد که در جای منبر نبوی نصب گردید

هجری، الملک الظاهر بَیْبَرس بند قُداری منبر جدیدی فرستاد که به جای منبر قبلی گذاشته شد 99۵سال  .۵ . 

هجری، الملک الظاهر برقوق منبری ارسال 737سال  .۴  

آن تنه درخت در فراق حضرت حنین )ناله( سر داد و رسول خدا به سویش آمد و  و در روایت آمده که بعد از ساخت منبر، .۲

 .در برش کشید تا خاموش شد

 .کرد که به جای منبر بیبرس نصب گردید
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هجری، الملک المؤید شیخ محمودی منبری فرستاد که در محل نصب منبر برقوق گذاشته شد ۳۱۰سال  .9 . 

شیخ در آتش سوزی مسجد النبی بسوخت و مردم مدینه منبری از آجر ساختند و هجری، منبر الملک المؤید  ۳۳9سال  .7

 .آن را در گچ و آهک گرفتند و در مکان آن جای دادند

( هجری، منبری از مرمر و ظاهراً به دستور الملک قایِتبای روانه مدینه شد که آن را به جای منبر ۳۳3)یا  ۳۳۳سال  .۳

 .آجری قرار دادند

ری، به دستور سلطان مراد سوم عثمانی منبری یکپارچه از سنگ مرمر ساخته شد و به جای منبر سلطان هج 33۳سال  .3

( این منبر هم اکنون نیز در مسجد النبی و در سمت راست محراب النبی و در مقابل محل اذان بالل )و در ۲قایتبای نهادند. )

پله بوده و با طال و نقره تذهیب  ۲۱ی منبر قرار دارد. این منبر ناحیه غربی روضة النبی مقابل ستون حنانه( در جایگاه اصل

؛ راهنمای ۱۲۸و  ۱۲۱شده و بین سه پله تحتانی و نه پله فوقانی آن دری نصب گردیده است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

؛و۲3، ص ۲؛ مدینه شناسی، ج 7۸؛ آثار اسالمی مکه و مدینه، ص ۳۱، ص ۴حرمین شریفین، ج  ...) 

 منحر

 .مِ حَ( محل نحر. قربانگاه سرزمین منی را گویند)

 (منسک )مَ سَ

 .عبادت خاص حج .۲

 (جای قربانی در حج )لغت نامه .۱
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 منی

( ( بیابان وسیعی است که در جانب شرقی مکه و میان مکه و وادی مشعر الحرام قرار گرفته است و در فاصله ۱مَ، مِ، مُ، نا( )

 ۸دو رشته کوه با سنگ های سخت و درشت محصور می باشد. طول وادی منی حدود  کیلومتری بیت اهلل بین ۲۰حدود 

( کیلومتر بوده و وسعتی حدود شش کیلومتر مربع دارد و اخیراً با تراشیدن کوه ها بر فضای مورد استفاده اضافه می ۴/۸)

با حج، منی محل توقف حاجیان و نمایند. منی جزء حرم مکه است و حد آن از جمره عقبه است تا وادی محسر، در رابطه 

 .محل انجام اعمالی است

 واجبات منی

پس از طلوع صبح دهم ذی حجه که حاجیان با حال احرام از مشعر به سوی منی می آیند، طی سه روز و دو شب واجباتی 

 .)اعمالی و وقوف( به جای می آورند

رمی جمره عقبه، قربانی، حلق یا تقصیر( را باید انجام  در روز دهم، چهارمین و پنجمین و ششمین عمل از اعمال حج )یعنی

 .داد

 .در روز یازدهم و دوازدهم، سیزدهمین عمل حج )یعنی رمی جمرات ثالث( را باید انجام داد

 .در شب یازدهم و دوازدهم، دوازدهمین عمل حج )یعنی وقوف در منی( را باید به عمل آورد

 مستحبات منی

 غسل روز عید نمودن

وز عید خواندننماز ر  
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 دعاهای روز عید خواندن

 حمد خدا پس از اعمال روز عید کردن

 نماز در مساجد کبش و بیعت خواندن

۸شب سیزدهم ذی حجه را در منی به سر بردن ) ) 

 ریگ های مازاد مشعر را در منی دفن نمودن

 صد رکعت نماز مستحبی در مسجد خیف خواندن

ربانی، حلق یا تقصیر( را به جا آوردنمستحبات هر یک از اعمال واجب )رمی، ق  

 هر یک از اذکار )سبحان اهلل(، )ال اله اال اهلل(، )الحمداهلل( را صد بار در مسجد خیف گفتن

نماز )از ظهر روز عید تا صبح روز سیزدهم( خواندن ۲۴تکبیرات )اهلل اکبر...و الحمد علی ما ابالنا( را بعد از   

 :تسمیه منی به تفاوت نقل

وهی است در این سرزمیننام ک . 

 .منبر سلطان قایتبای را به مسجد قبا منتقل کردند که هم اکنون نیز در آن جاست .۲

۱. ( 73مَ( لغت نامه، )مِ( فرهنگ فارسی، )مَ مِ مُ( عرشیان، ص  . 

 .در این صورت باید در روز سیزدهم جمرات ثالثه را رمی کند .۸

کن« تمنا»گفت: در این جا حضرت جبرئیل به حضرت ابراهیم . 

کردند« تمنا»حضرت آدم و حضرت حوا در این نقطه آمرزش الهی را . 

 .حضرت آدم )علیه السالم( در این جا در پاسخ به سؤال جبرئیل که آیا تمنایی داری؟ گفت: تمنای جنت
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)به معنی خون ریختن( است، چرا که در این جا خون قربانی ریخته می شود« اِمناء»از . 

و خداوند بر مردم منت گذاشت و در این جا اعمال حج را به آنان یاد داد است« منت»از . 

 اماکن منی

 .مساجد، چون: مسجد خیف، مسجد صفایح، مسجد کبش، مسجد بیعت، مسجد کوثر .۲

( در سمت ۲قربانگاه، موسوم به مسلخ و مذبح و منحر. محل وسیع و محصوری است در سر راه مشعر در ورود به منی ) .۱

ت که برای قربانی کردن اختصاص یافته است )گرچه قربان کردن در هر نقطه ای از منی جایز استراس ). 

جمرات یا جمار )جمع جمره(سه ستون سنگی است که از دامنه کوهی که فاصل میان مکه و منی است شروع شده و به  .۸

پیش می رود۱7۲عمق منی تا طول  . 

 وقایع منی

یخی مهم در وادی منی اتفاق افتادبعد از بعثت سه واقعه تار - . 

 .در این جا صحیفه ملعونه برای محاصره اقتصادی اجتماعی پیامبر و بنی هاشم تنظیم شد .۲

 .در این جا در سال های دوازده و سیزده هجری اهالی یثرب با پیامبر اکرم )علیه السالم(بیعت کردند .۱

ه سپاه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( اردو زددر این جا بود که به سال هشتم هجری در فتح مک .۸ . 

 همراه منی
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به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در رفتن به منی باید قصد آن داشت که بعد از این از دست و زبان و دلمان 

 .برای مردم ایمنی باشد

 مواجهه

( ۳۴،ص ۲هه... )مدینه شناسی، ج مُ جَ هِ( جهت قبلی )قبله( حجره رسول اهلل یعنی المواج ) 

 مواضع

 اربعه )مَ ضِ( همان )ک( مواطن اربعه

 مواطن اربعه

مَ طِ( مواضع اربعه. مساجدی هستند که مسافر میان قصر )شکسته( یا اتمام نماز مخیر است و عبارتند از مسجد مکه )

؛ 3۲؛ اصول فقه، ص 33، ص ۸لصادقین، ج )مسجد الحرام( مسجد مدینه )مسجد النبی( مسجد کوفه و حایر حسینی )منهج ا

۱۳9و  ۲33فقه فارسی با مدارک، ص  ). 

 مواقف

 .مَ قِ( نقاطی که برای اجرای آداب و اعمال حج در آن جا باید توقف نمود، مانند: عرفات، مشعر الحرام،منی)

 مواقیت
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 مَ(. جمع میقات. اختصار )ک( مواقیت حج)

 مواقیت احرام

 همان )ک( مواقیت حج

قیت حجموا  

 .یا مواقیت احرام، اماکن معینی هستند که جهت ورود به مکه و نیز جهت انجام حج باید در آن احرام بست

 مواقیت

ها در نقاط مختلفی پراکنده اند«میقات»یا )ک(  . 

 مواقیت معروفه

 .میقات های پنجگانه )یلملم، وادی عقیق، قرن المنازل،جحفه، مسجد شجره( را گویند

 موجوء

( ۲9۳یوانی که رگ های او را مالیده باشند. در حج احوط این است که قربانی موجوء نباشد. )مناسک حج، ص مَ( ح ) 

 موسم
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( ۲۳3مَ سِ( هنگام گردن آمدن حاجیان برای حج که نیمه اول ذی حجه است. )سفرنامه ناصر خسرو، ضمایم، ص  ) 

 موسم الحاج

( وقمُ لْ جّ( همان )ک( موسم )مبسوط درترمینولوژی حق ) 

 موضع الجنائز

 مَ ضِ عُ لْ جَ ءِ(همان )ک( مکان الجنائز)

 موفیه

مُ وَ فّ یِ( از نام های مدینه است، زیرا حقوق میهمانان را ادا می کند و با نعمت های فراوان و معنویت از واردین پذیرایی )

؛ میقات حج، ش ۲۲3شرفین، ص می نماید و خاکش دردها را شفا می بخشد و غبارش جزام را از بین می برد. )حرمین 

؛ لغت نامه۲7۸،ص 7 ) 

 .گفته اند قربانگاه جدید بیرون از منی است .۲

 موقف

 (مَ قِ( آنجا که حج کنند. )لغت نامه)

وقتی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در عرفه توقف کرد، کوهی را که بر آن ایستاده بود موقف نامید، و همه عرفه 
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حگاه که بر قزح ایستاده بود فرمود این جا موقف است و همه مزدلفه موقف است )تاریخ طبری، ص موقف است و صب

۲۱73) 

 موقف اختیاری

 .عرفات و مشعر آن گاه که بر اساس اختیار وقوف شود

 موقف اضطراری

 .عرفات و مشعر آن گاه که بر اساس اضطرار وقوف شود

 موقف اول

 .عرفات را گویند

 موقف دوم

رام را گویندمشعر الح . 

 موقفین

( ۸۴۸مَ قِ فَ( دو موقف عرفات و مشعر الحرام. )مبادی فقه و اصول، ص  ) 

 مولد سیده فاطمه
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( ( )ک( مولد فاطمه۴9علیها السالم( شهرت خانه حضرت خدیجه در مکه زادگاه اوالد رسول اکرم. )حج یوسف، ص  . 

 مولد علی

 .علیه السالم( کعبه مکرمه است)

 مولد فاطمه

( در محلی معروف به « مولدالنبی»ها السالم( شهرت خانه حضرت خدیجه )علیها السالم( در مکه در نزدیکی علی

)زقاق العطارین( و رسول اهلل تا زمان هجرت در آن « زقاق الحجر»)در شرق مسجد الحرام( در کوچه ای به نام « القشاشیه»

انه در طول تاریخ توسط سالطین مختلفی تعمیر و تجدید سکونت داشتند و سپس عقیل بن ابی طالب آن را گرفت. این خ

متری مروه بود که اکنون داخل میدان ۲۴۰بنا شد تا این که سعودی ها آن را تخریب کردند و مکان تقریبی آن حدود 

دث ترمینال اتوبوس شهری در پشت صفا و مروه و خیابان غزه محو شده است. این خانه که از مشاهد متبرکه مکه بود حوا

 :متعددی به خود دیده است چون

 ازدواج رسول اهلل

 تولد حضرت فاطمه

 وفات حضرت خدیجه

 نزول جبرئیل بر نبی اکرم

 حادثه لیلة المبیت و شروع هجرت
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به جهت دعوت مخفیانه به اسالم در این جا و یا به جهت اختفای حضرت از « مختبی»وجود مکانی در این خانه معروف به 

. نوشته اند حضرت در پناه تخته سنگی خود را از سنگ پرانی از سوی خانه ابولهب در امان قرار می سنگ پرانی مشرکان

؛ ۲۰9؛ حرمین شریفین، ص ۲79و  ۲99، ص ۸دادند و این تخته سنگ تا قبل از تخریب خانه باقی بود. )میقات حج، ش 

3۵تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 مولد النبی

( حل تولد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( یعنی خانه حضرت آمنه بنت وهب همسر مُ لِ دُ نَّ( شهرت خانه م

حضرت عبداهلل بن عبدالمطلب )علیهم السالم(. این خانه بسیار مقدس و با ارزش در تاریخ اسالم، از مشاهد متبرکه مکه 

ولد(واقع است. این خانه بعد از هجرت است و در شعب ابی طالب در کنار سوق اللیل )در کوچه ای مشهور به زقاق الم

 :حوادث چندی به خود دید که برخی از آنها عبارتند از

 .عقیل آن رادر تصرف خود گرفت و به زعمی حضرت آن را به عقیل بخشید

 .محمد بن یوسف ثقفی برادر حجاج ثقفی آن را از فرزندان عقیل خرید و جزء خانه خود کرد

هجری آن را گرفت و از خانه محمد بن یوسف ثقفی جدا ساخت و به مسجد تبدیل ۲7۲سال  خیزران مادر هارون الرشید در

کرد )که در نزدیکی محراب آن به نشانه محل تولد رسول اهلل حفره ای کندند و با نقره تزیین نمودند( و در ی از آن به 

باز نمود« زقاق المولد» . 

و امیر  7۵۰( و ملک مجاهد نوه ملک مظفر در سال 999)یا 9۴3ال و ملک مظفر امیر یمن در س ۴79ناصر عباسی در سال 

و ملک برقوق  799و ملک ناصرالدین اشرف شعبان از ممالیک بحری مصر در سال  7۴7شیخون دولتمرد مصری در سال 
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هجری قمری( آن را تعمیر نمودند ۳۰۲ 7۳۴ظاهر از ممالیک برجی مصر )امارت طی سال های  . 

گنبد را تعمیر کردند و در سال  39۸هجری بر آن گنبدی ساخت و در سال  3۸7طان سلیمان در سال در دوران عثمانی سل

هجری سلطان محمد )پسر سلطان مراد خان( عثمانی آن را از نو عمارت کرد و برای آن قبه و مناره ساخت ۲۰۰3 . 

وجه و زیارت زائران بود )به منظور محو آثار در دوران آل سعود در زمان ملک عبدالعزیز این خانه مقدس و تاریخی که مورد ت

اسالمی( تخریب گردید ولی بعداً به علت بازتاب منفی این عمل در میان مسلمین جهان به ناچار ساختمان دو طبقه ای به 

د. این بر آن دیده می شو« وزارة الحج و االوقاف، المکتبة المکة المکرمه»عنوان کتابخانه در آن ساختند که اکنون تابلوی 

ساختمان با نمایی سفید و پنجره های متعدد در سمت میدان صفا و مروه )که ایستگاه اتوبوس است(قرار دارد و تنها این بنا 

؛ تاریخ پیامبر اسالم، ص ۲9۴، ص ۸؛ میقات حج، ش ۳۳و  ۳7در میدان مذکور دیده می شود. )تاریخ و آثار اسالمی، ص 

7۲ص  ؛ عرشیان،۲۰7؛ حرمین شریفین، ص ۴۴ ) 

 مؤمنه

( ۲93، ص 7؛ میقات حج، ش ۲۲۳مُ مِ نِ( از نام های مدینه است )حرمین شریفین، ص  ) 

 مؤنسه

3۲، ص ۲۰از نام های زمزم است )میقات حج، ش  ) 

 مهابه
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( ، ۱۲مَ بَ(از القاب مکه است چون ملحدین و جبابره از مهابت خلقی و طبیعی کعبه خوف و هراس دارند. )میقات حج، ش 

۲۱۸ص  ). 

 مهاجر رسول اهلل

( ۲۲3مُ جَ( از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 مهاجرین

مُ جِ( عنوان مسلمانانی است که در عصر رسول اهلل در سال سیزدهم بعد از بعثت به فرمان آن حضرت از مکه به مدینه )

 .مهاجرت نمودند

 مهبط

 (مَ بِ( از نام های مکه است. )لغت نامه)

 مهبط جبرئیل

 همان )ک( مقام جبرئیل

 مهراس
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مِ( سنگالبی. به زعمی در راه احد واقع شده است. در پایان غزوه احد حضرت امیر با سپر خویش از مهراس )آبی که در )

؛ میقات ۱۵۲، ص ۱گودی سنگ های کوه جمع شده بود(می آورد و به صورت رسول خدا می ریخت. )مدینه شناسی، ج 

۴۵، ص ۸۲حج، ش  ) 

 مهل

( لّ( میقات )لغت نامه مُ هَ ) 

 مهل

( ۱۴۵مُ هِ لّ( احرام بسته. تلبیه )لبیک(گوینده )کتاب حج، ص  ) 

 مهلل

 نام دیگر وادی )ک( محسر

 مهلهل

 نام دیگر وادی )ک( محسر

 مهیعه

 مَ یَ عِ( نام قدیم )ک( جحفه)
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 میزاب نام

 ک( ناودان کعبه)

 میزاب رحمت

 نام )ک( ناودان کعبه

 میقات

صوص و بیانگر مکانی مخصوص است. محلی که در وقت معین در آن اجتماع می کنند و زمان خاصی که نشانگر زمانی مخ

 :برای کار معینی قرار داده می شود و در مبحث حج میقات بر دو قسم است

 :میقات زمانی مراد وقت مجاز برای محرم شدن و انجام اعمال حج و عمره است و این زمان در

ام سال است )بجز ایام اختصاصی حج( جهت محرم شدن و جهت انجام عمرهعمره مفرده، طول ای .۲ . 

عمره تمتع، طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه )تا پیش از ظهر( است جهت محرم شدن و جهت  .۱

 .انجام عمره

( و تا روز ۲حرم شدن )حج، طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه )تا پیش از ظهر( است برای م .۸

 .(دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه است برای انجام حج )و تا آخر ذی حجه برای برخی از اعمال حج

( متعددند و با توجه ۱میقات مکانی موضع خاص محرم شدن جهت ورود به مکه و جهت انجام عمره و حج است. میقات ها )

طه ورود به حرم متفاوتند و مانند یک خط دایره ای اطراف مکه را فرا گرفته به نوع عبادت حج و یا عمره و نیز با توجه به نق
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 اند. و عبور از این میقات ها و یا محاذی

در حج تمتع بعد ازاتمام عمره تمتع است تا هنگامی که بتوان خود را برای بعد از ظهر روز نهم ذی حجه به وقوف  .۲

 .اختیاری عرفات رسانید

ور مطلق و بدون قید مکان آورند منظور میقات مکانی استبه ط«میقات»و چون  .۱ . 

 .آنها )برای مسافر یا ساکن و برای قاصد حج و عمره یا فاقد قصد( بدون احرام، حرام است

 میقات حج تمتع

یعنی محل احرام بستن برای انجام حج تمتع است. میقات حج تمتع )که پس از انجام عمره تمتع صورت می گیرد( خود 

که است با افضلیت درشهر م : 

 مسجد الحرام .۲

 مقام ابراهیم .۱

 حجر اسماعیل و زیر ناودان طال .۸

 میقات عمره تمتع

مکان احرام بستن برای ورود به مکه و انجام عمره تمتع است )و اجازه نیست که از میقات یا محاذی آن بدون احرام عبور 

احرام بست و این میقات ها )مواقیت(که در خارج از حرم واقع هستند  نمود و وارد مکه شد(و در چند مکان )میقات(می توان

 :عبارتند از
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کیلومتری( و از  ۵۳9ذوالحلیفه؛ میقاتی است در حدود چند کیلومتری جنوب مدینه به طرف مکه )و به فاصله تقریبی  .۲

. در این جا مسجد شجره قرار جمیع میقات های دیگر نسبت به مکه دورتر است و افضل همه میقات هاست از نظر وثوق

 .دارد که در هر جای آن می توان محرم شد.این جا میقات همه کسانی است که از راه مدینه عازم مکه هستند

کیلومتری( اوایل این میقات را از طرف عراق  3۵وادی عقیق ؛ میقاتی است در شمال شرقی مکه )به فاصله تقریبی  .۱

گویند و در همه جای این وادی می توان احرام بست و افضل « ذات عرق»اواخر آن را و «غمره»و اواسط آن را « مسلخ»

است. این جا میقات اهل عراق و نجد و همه کسانی است که از آن راه عازم مکه هستند«مسلخ»بستن احرام از  . 

نامیده می شد « مهیعه»م کیلومتری( جحفه )که در قدی ۲۴9جحفه؛ میقاتی است در شمال غربی مکه )به فاصله تقریبی  .۸

به معنی با وسعت(، میقات اهل شام و مصر و مغرب و همه کسانی است که از این راه )و از راه جده( به مکه می روند در 

صورتی که پیش از آن به میقات دیگری برخورد نکرده باشند )و اال باید در همان میقات جلوتر احرام بست( اما اگر بدون 

یشین عبور شود و برگشتن به آن ممکن نباشد الزم است از جحفه محرم شداحرام از میقات پ . 

 ۳۰کیلومتری و از راه ریاض حدود  3۵میقاتی است در شرق مکه )به فاصله تقریبی « قرن الثعالب»قرن المنازل یا  .۵

 .کیلومتری، این جا میقات اهل طایف و همه کسانی است که از این راه عازم مکه می شوند

کوهی است از کوه های تهامه، و وادی یلملم میقاتی است در جنوب شرقی « یرمرم»یا « ململم»یا « الملم»ملم یا یل .۴

کیلومتری(، این جا میقات یمن و کسانی است که از این راه عازم  ۴۵کیلومتری و از راه جدید  3۵مکه )به فاصله تقریبی 

۲مکه می شوند. ) ) 

قات است یعنی اگر هنگام رفتن به مکه به جایی رسند که در صورت رو به قبله ایستادن، محاذی؛ در مواردی محاذی، می .9

میقات بدون فاصله زیاد در سمت راست یا چپ قرار گیرد )عرفاً( به طوری که اگر از آن جا بگذرند میقات متمایل به پشت 
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 .شود گذشتن از آن جا بدون احرام جایز نیست

اشخاصی که خانه هایشان به مکه نزدیک تر از میقات های پنجگانه )ذوالحلیفه، وادی عقیق،  خانه، دویرة االهل؛ میقات .7

 .جحفه، قرن المنازل، یلملم( است خانه های خودشان است

ادنی الحل؛ جایی است که از دیگر مواضع حِلّ به مکه نزدیک تر است )نزدیک ترین محلی که از حرم بیرون می باشد(  .۳

به حرم بدون احرام جایز نیست و میقات کسانی است که از هیچ کدام از میقات ها و یا محاذی آنها عبور  و از آن جا ورود

 .نکرده و تمکن رفتن به یکی از آنها را هم ندارند

 فخ نقطه ای است در مدخل ورودی مکه )در محدوده .3

جحفه و یلملم را رسول گرامی اسالم تعیین  چوادی های پنجگانه مسجد شجره )ذوالحلیفه(، وادی عقیق، قرن المنازل، .۲

۲۵۱، ص 9فرمودند. )میقات حج، ش  ). 

مسجد تنعیم( که یکی از نقاط آغازین حرم است و به نظر برخی فقها میقات کودکان و نابالغ ها )که طاقت سرما و گرما را 

 (ندارند( می باشد. )میقات صبیان

 میقات عمره مفرده

م عمره مفرده با توجه به ورود به مکه و یا حضور در مکه متفاوت استمکان احرام بستن برای انجا : 

الف: میقات خارج مکه: کسی که از مکه دور است و بخواهد جهت ورود به مکه و انجام اعمال مفرده احرام ببندد، میقات ها 

حاذی، ادنی الحل، خانه، فخ( می همان میقات های عمره تمتع )یعنی: ذوالحلیفه، وادی عقیق، جحفه، قرن المنازل، یلملم، م

 (é) .باشد
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ب: میقات داخل مکه: کسی که در داخل مکه است و بخواهد جهت انجام اعمال عمره مفرده احرام ببندد باید به خارج از 

 :حرم رود و در میقات های خاصی احرام بندد که عبارتند از

ه مکه )که امروزه متصل به شهر مکه شده استتنعیم: مکانی است در شمال )غربی( مکه در سر راه مدینه ب .۲ ). 

کیلومتری ۱۰حدیبیه: سرزمینی است ما بین جده و مکه در مغرب حرم در نزدیکی مکه )به نقلی در فاصله حدود  .۱ ). 

کیلومتری( و روستای  ۱3یا  ۱9جعرانه: سرزمینی است ما بین طایف و مکه در جانب شمالی حرم )در فاصله تقریبی  .۸

۲است در کنار وادی سرف. )کوچکی  ) 

محلی است در سر راه یمن که از جانب جنوب )شرقی( حد حرم مکه است. )در فاصله « اضأه ابن عقش»اضأه لبن یا .۵

 (دوازده کیلومتری

 وادی نخله: مکانی است در شرق حرم .۴

 .وادی عرنه: مکانی است در شرق حرم .9

یعنی نزدیک ترین و ادنی الحل « ادنی»است که از همه جوانب محقق است. ادنی الحل: مراد اولین نقطه خارج از حرم .7

جایی است که از دیگر مواضع حل به مکه نزدیک تر است که منتهی الیه حرم به آن متصل است و یا اولین نقطه خارج 

۱همان حدیبیه و تنعیم و جعرانه است. )« ادنی الحل»حرم است و از جمله جاهای معروف ) 

 میمون

( چاه میمون ک(  
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 میمونه

 .مَ نِ( از نام های زمزم است)

افضل و قدر متیقن این میقات ها، تنعیم و حدیبیه و جعرانه است و رسول گرامی اسالم در این نقاط محرم شدند.پیدا  .۲

 .کردن حد حرم در بقیه موارد مقداری مشکل است

 :منابع مورد استفاده درباره میقات .۱

الی  ۲۱7؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۸۴الی  ۲۸؛ توضیح مناسک حج،ص ۲۴۴المتعلمین،ص  ؛ تبصره۲۲۵،ص ۲لمعه، ج 

؛و۳9؛ فقه فارسی با مدارک، ص ۱9؛ فرهنگنامه حج و عمره، دفتر اول،ص 9و ش  ۱؛ میقات حج،ش ۲۸۰ ... 

 ن

 نائی

( ؛ 9باشد. )احکام عمره، ص فرسخ( از مکه فاصله دارد و بر نائی تمتع فرض می  ۲9میل ) ۵۳ءِ( کسی است که منزل او 

۸، ص ۵ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج  ) 

 نابت

 بِ( یا )ک( کوه رحمت)

 نابیه
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( ۲۸۸،ص ۵یِ( از نام های مکه است. )میقات حج، ش  ) 

 ناجیه

( ۲۲3یِ( از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 ناخن چیدن

 همان )ک( تقصیر

 نادره

( ۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵7، ص ۵ات حج، ش دِرِ( از نام های مکه است. )میق ) 

 ناذر

 (ذِ( نام کعبه در زمان های بسیار قدیم )دایرة المعارف فارسی، ذیل کعبه)

 نارالغدر

رُلْ غَ( هر گاه کسی با همسایه نیرنگ می کرد در ایام حج بر فراز یکی از دو کوه اخشب در منی آتش می افروختند و )

نگ فالن است. )دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ذیل آتشبانگ می زدند این نیر ) 

 نار المزدلفه
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مُ دَ لَ فِ( آتشی که اعراب در مزدلفه )از مشاعر حج( می افروختند برای راهنمایی کسی که راه عرفه را گم کرده بود و )

ش؛ لغت نامهاول کسی که این آتش را برافروخت قصی بن کالب بود. )دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ذیل آت ) 

 ناسه

( ، ۵سِّ( از نام های مکه است به علت کم آبی یا این که هر کس در آن الحاد ورزد خدا او را طرد کند. )میقات حج، ش 

۸9؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵؛ حرمین شریفین، ص ۲۵۱ص  ) 

 ناشته

( ۲۵9، ص ۵ش ت( از نام های مکه ذکر شده است. )میقات حج، ش  ) 

 ناشر

( ۸9م های مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص ش( از نا ) 

 ناشه

( ۲۵9، ص ۵ش( از نام های مکه است )میقات حج، ش  ) 

 ناظر الکسوه

( 3۴، ص ۲۲ظِ رُ لْ کِ وِ( رئیس دارالکسوه )کارگاه تهیه پوشش کعبه( را می گفتند. )میقات حج، ش  ) 
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 نافعه

 .فِ عِ( از نام های زمزم است)

 ناقل المیره

( ( کسی است که برای نقل خواربار، رفت و آمد دارد چنین شخصی اجازه دارد بدون احرام وارد حرم شود. )احکام قِ لُ لْ رِ

، و۲۸عمره، ص  ...) 

 نامیه

( ۸7یِ( از نام های مکه است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 ناودان رحمت

 نام )ک( ناودان کعبه

 ناودان طال

 نام )ک( ناودان کعبه

 نادوان کعبه
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انی است مستقر در باالی سقف کعبه در ضلع شمالی )طرف حجر اسماعیل( که آب باران را به میان حجر منتقل می ناود

کند. این ناودان بنام های متعددی موسوم است، چون: ناودان رحمت، ناودان طال، میزاب رحمت، میزاب و در مورد 

 :کارگذاری این ناودان از جمله آورده اند

سال پیش از بعثت )هنگام تجدید بنای کعبه( از چوب نصب نمود )و قبل از این کعبه ناودان  ۴دان را قریش اولین ناو .۲

 .(نداشت

هجری نصب ناودان نمود 9۵عبداهلل بن زبیر در اسالم نخستین کسی بود که به سال  .۱ . 

کعبه گذاشت هجری ناودانی به بام 7۵حجاج بن یوسف در بازسازی کعبه به دستور عبدالملک به سال  .۸ . 

خالد بن عبداهلل قَسْریّ به دستور ولید بن عبدالملک ناودان خانه را از طال بساخت یا این که با اوراق طال ناودان نقره ای  .۵

 .را از درون و بیرون طال کاری کرد

از مرگش  هجری پس ۴۸7شیخ ابوالقاسم را مشت فارسی صاحب رباط مشهور مکه ناودان را تغییر داد که در سال  .۴

 .توسط خادم او نصب شد

هجری ناودانی دیگر کار گذارد ۴۵۲مقتفی خلیفه عباسی در سال  .9 . 

 .ناصر عباسی ناودانی از چوب که با قلع اندود شده بود نصب نمود .7

هجری ناودان تزیین شد 7۳۲در سال  .۳ . 

 .بعدها ناودان دیگری از مس کارگذاری شد .3

( هجری ناودان مسی را برداشت و ناودانی نقره ای بر بام کعبه قرار داد3۴3)یا  3۴۵ر سال سلطان سلیمان قانونی د .۲۰ . 

هجری ناودانی از طال فرستاده شد که به جای ناودان نقره ای نصب گردید 39۱از مصر در سال  .۲۲ . 
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جورد بر کعبه گذاردهجری ناودانی نقره ای منقش به طال و مینا و ال ۲۰۲۱سلطان احمد خان عثمانی در سال  .۲۱ . 

هجری ناودانی از چوب که بر آن صفحه های نقره زرین  ۲۰۵۰سلطان مراد عثمانی در دوباره سازی کعبه به سال  .۲۸

 .کاری شده بود نصب کرد

( هجری قمری ناودانی یکپارچه از طال )که در قسطنطنیه ۲۱79یا  ۲۱7۸)یا  ۲۱7۰سلطان عبدالمجید عثمانی در سال  .۲۵

؛ ۲۲7؛ تاریخ مکه ص ۸۴؛ کعبه، ص 93و9۸و ۴۵شده بود( قرار داد که همچنان باقی است. )حرمین شریفین، ص ساخته 

۲۵۱؛ تاریخ جغرافیایی مکه معظمه و مدینه طیبه، ص ۴۰؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص 39احکام حج و اسرار آن، ص  ) 

 نایب

(  (یِ

یگری انجام می دهدکسی که در حج نیابتی کلیه اعمال حج را به نیابت د .۲ . 

 ...کسی که بعضی از اعمال حج را به نیابت دیگری انجام می دهد مثل نیابت برای رمی جمرات یا قربانی و .۱

 نبالء

( ۲۲3نُ بَ( از نام های مدینه است. )حرمین شریفین، ص  ) 

 نبیذ سقایه
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( شند. آمیزه این آب به حدی نبود که نَ( آبی است که در آن خرما یا کشمش می ریختند تا شیرین شود و حاجیان بنو

۲۱۳، ص ۱۳مسکر و حرام باشد )میقات حج،ش  ) 

 نتف

 .نَ( موی برکندن است و در احرام از محرمات است)

 نتف االبط

 .نَ فُ لْ اِ( ازاله موی زیر بغل و در احرام از محرمات است)

 نجد

( انی است که چون نسبت به نقاط مجاور بلندتر نَ( بخشی از شبه جزیرة العرب )و قلب صحرا( است و سرزمینی کوهست

است نجد نامیده شد و حدودش به حجاز و یمن و شام و عراق متصل است. نجد موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی می 

 .باشد

 نجر

 نَ( حرارت، رنگ)

 .نام زمین مکه است .۲

 (نام زمین مدینه است. )لغت نامه .۱



 

1488 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

 نحر

(  (نَ

ارتنام مکه به جهت شدت حر .۲  

( )ل۲7۸، ص 7نام مدینه به جهت شدت حرارت یا رنگارنگی بازارش. )میقات حج، ش  .۱ ) 

 نخاوله

نَ وِ لِ( طائفه ای از قبایل عربی اسالمی اصیل و ریشه دار در مدینه منوره هستند که طوایفی از سادات نیز مخلوط )

ند و عوام آنان را نخولی خوانند. این طایفه که از آنهایند و در قسمت جنوب شهر در محله ای به نام محله نخاوله ساکن

دیرباز در مدینه طیبه می زیسته اند و نیز سادات آنها )که از نسل حسنین )علیهما السالم( هستند( همه از شیعیان امامیه و 

آنها را منحل دارای جمعیتی زیاد هستند. نخاوله در زمان عثمانی اتحادیه ای داشتند ولی سعودی ها اتحادیه کشاورزی 

قمری قیام نمودند اما سعودی ها  ۲۸۵9نموده و به علت تشیع مورد تحقیر و بدرفتاری قرار دادند. نخاوله در ربیع الثانی سال 

آن را سرکوب کرده و بیش از هفت هزار نفر را کشتند و بر زنان آنها به عنوان زنان کفار تعدی نمودند. پس از این نهضت 

به تحقیر نخاوله ای ها پرداختند و فرمان دادند تا با آنان رفت و آمد و مصاحبت نشود و اجازه کسب و ملی شیعی، آل سعود 

قمری نخاوله ها خواستار رفتار منصفانه با خود  ۲۸7۲کار نیابند و جز در کارهای پست و بی ارزش استخدام نگردند. در سال 

فقر به سر می برند و حجاج ایرانی در موسم حج به آنان کمک مادی شدند اما مورد حمله وزیر کشور قرار گرفتند. آنها در 

می نمودند تا این که در اثر تحوالت اخیر در اوضاع سیاسی منطقه، نخاوله ای ها وضع اقتصادی بهتری یافته اند. در تسمیه 
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 :اینان به تفاوت گفته اند

 .منسوب به قریه نخله )بین مکه و مدینه( هستند .۲

ونخلیه سعید یا لهبی )هر دو از صحابه( هستنداز نسل اب .۱ . 

؛ راهنمای حرمین ۱77الی  ۱7۲در کشاورزی نخل )در کارگاه گرده افشانی نخل( دارای مهارت هستند. )تاریخ مکه، ص  .۸

۲۵۵، ص ۴شریفین، ج  ) 

 نخله

 همان )ک( وادی نخله

 نخولی

 نَ( یا )ک( نخاوله)

 نزول منی

( است که زائر پس از افاضه از مشعرالحرام روز دهم ذی حجه وارد منی شود تا مناسک آن جا مَِ نا( از واجبات افعال حج 

 ()رمی جمره، ذبح، حلق( را به جای آورد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 نساسه

( 3۱، ص ۱۲؛ ش ۲۵۱، ص ۵؛ ش ۱۲3، ص ۱نَ سّ سِ( از نام های مکه است. )لغت نامه ؛ میقات حج، ش  ) 
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 نسک

( نُ( عبادت خدا. هر کاری که وسیله تقرب به خدا باشد، لکن غالباً در مورد قربانی به کار می رود. )برهان  -نِ نُ سُ( )نَ 

۸۵، ص 3قاطع؛ مجمع البیان، ج  ) 

 نسکین

 (یعنی حج و عمره )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 نسیء

( ۸7نَ( انما النسیء زیادة فی الکفر )توبه  ) 

ن( جا به جایی بعضی از ماه ها توسط اعراب جاهلی بود که )تا سال نهم هجری( طی مراسم نسیء )به معنای تأخیر و افزود

خاصی آن را انجام می دادند )ولی اسالم از آن نهی فرمود( این کار توسط متصدیان ویژه ای صورت می گرفت که به آنها 

نام داشت، و در « قُلَمَّس»نسیء می کرد می گفتند از آن جهت که گویند اولین کسی که ماه ها را برای عرب « قالمسه»

 :این که هدف از نسیء و جا به جا کردن ماه ها توسط عرب چه بوده دو نظر وجود دارد

چون عرب در ماه های حرام )ذی قعده، ذی حجه، محرم، رجب( که سه ماه آن پشت سر هم بود، به علت تحریم جنگ  .۲

حرام را جا به جا می کرد به این نحو که حرام بودن ماه محرم را به ماه صفر  و غارت دچار مضیقه مالی می شد لذا ماه های

 .واگذار می نمود تا فرصتی برای جنگ و کسب غنایم جنگلی پیدا شود

چون عرب می خواست حج را در هوای مناسب انجام دهد ماه ها را جا به جا می کرد یعنی از آن جا که حج باید در ماه  .۱



 

1491 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                    ای خامنه اهلل آیت مناسک و االستفتائات اجوبه    

شد و گاهی ذی حجه به فصل گرمای طاقت فرسای مکه می افتاد لذا هم حج گزاران در زحمت بودند  ذی حجه انجام می

 و هم به علت نبودن میوه و پوست در بازار، مبادالت

به نحو مطلوب صورت نمی گرفت ؛ این بود که با عمل نسئی کاری می کردند که موسم حج در یک زمان معتدل باشد )تا 

ت، بازار پر رونقی داشت( طبق این نظر نسئی فقط تأخیر یک ماه حرام به ماه دیگر نبود بلکه نوعی بتوان با عرضه محصوال

کبیسه کردن و تطبیق سال های قمری به سال های شمسی )توسط قالمسه( بود به این نحو که با توجه به اختالف ده روز 

سال سوم را یک ماه زیاد کرده و آن را سیزده بین سال های قمری و شمسی که در هر سه سال یک ماه تفاوت می کرد 

ماه می گرفتند و روی این حساب مبدأ سال سوم اول ماه صفر می شد ولی آن را ماه محرم می نامیدند، و لذا حج این سال 

تمام را قهراً در ماه محرم حقیقی انجام می دادند و با گذشتن دو سال حج در ماه صفر قرار می گرفت و همچنین تا یک دور 

؛ و ۲۱۴الی  ۲۲۳، ص ۸گردد. )میقات حج، ش  ...) 

 نسیکه

(  (نَ کِ

 ذبح، قربانی .۲

 خون قربانی .۱

 (ذبیحه. آن چه که قربان کنند به منی )لغت نامه .۸

 نشانه
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نِ نِ( آن است که کفش خود را به خون شتر و قربانی بیاالید و بدان بر کوهان زند تا دانسته شود که قربانی است و یا )

، و پاورقی۲۸۵، ص ۲رقعه ای مشعر بر این که آن قربانی است نویسد و آن را در شتر قربانی گذارد. )لمعه، ج  ) 

 نصف درهم

۴۱پرداختی است در کفاره کشتن جوجه کبوتر توسط شخص مُحِلّ در حرم مجازات های مالی در حقوق اسالمی، ص  ) 

 نفر

( النفر )لغت نامهنَ فَ( )نَ( بیرون شدن حاجیان از منی در یوم  ) (â) 

 نفر اول

بیرون رفتن از منی را به نیت ختم عمل روز دوازدهم )ذی حجه( نفر اول گویند که باید پس از ظهر باشد. )تبصرة 

۲3۳المتعلمین، ص  ) 

 نفر ثانی

۲3۳، ص بیرون رفتن از منی را در روز سیزدهم )ذی حجه( نفر دوم گویند که پیش از ظهر جایز است. )تبصرة المتعلمین ) 

 نقرة الغراب
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(  (نُ رَ تُ لْ غُ

3۲،ص ۲۰؛ ش ۲۵۵، ص ۵از اسامی مجازی زمزم است )میقات حج، ش  .۲ ) 

9۸؛ تاریخ و آثار اسالمی، ص ۲۵۵، ص ۵از نام های مکه است )میقات حج، ش  .۱ ) 

 نقع

( ۵۴۱، ص ۱نَ قَ( گویند اسم است برای ما بین عرفات تا مزدلفه )االتقان، ج  ) 

بهگاه به کع  

)معارف و معاریف«. نگاه به کعبه از کنار آن، گناهان را نابود می سازد»پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود:  ) 

از آداب کعبه نگاه به آن است. امام صادق )علیه السالم( فرمود: نگاه کردن به خانه کعبه عبادت است )فقه فارسی با مدارک، 

۲۸7، ص ۸ج ) 

ینماز استداره ا  

 .اِ تِ رِ( نماز جماعت در مسجد الحرام در دایره کعبه)

 نماز طواف

نمازی است که در مراسم حج و عمره بعد از انجام عمل طواف های )زیارت و نساء( می خوانند. نماز طواف از واجبات )غیر 

الحرام در پشت و نزدیک مقام رکنی( است و نمازی دو رکعتی است بدون اذان و اقامه که )به طور بلند یا آهسته( در مسجد 
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ابراهیم ادا می شود به طوری که مقام ابراهیم بین نمازگزار و خانه کعبه قرار گیرد و در صورت )ازدحام جمعیت( و عدم 

امکان ادای آن به این حالت فرموده اند که در یکی از دو طرف و نزدیک مقام ابراهیم نماز به جای آورده شود. نماز طواف 

ستدو گونه ا : 

 نماز طواف زیارت

باید ادا شود. این نماز« طواف زیارت»این نماز بعد از انجام : 

 .در عمره )تمتع و مفرده(، سومین عمل است و با لباس احرام خوانده می شود .۲

در حج تمتع، هشتمین عمل است و بدون لباس احرام خوانده می شود و برای ادای آن از روز دهم تا دوازدهم )و در  .۱

واردی تا آخر( ذی حجه فرصت هستم . 

 نماز طواف نساء

طواف نساء»این نماز بعد از انجام  » 

 :باید ادا شود. این نماز

( هفتمین عمل است که بدون لباس احرام خوانده می شود و با انجام آن عمره مفرده پایان می پذیرد۲در عمره مفرده ) .۲ . 

س احرام خوانده می شود و برای ادای آن از روز دهم تا دوازدهم )و در در حج تمتع یازدهمین عمل است که بدون لبا .۱

 .مواردی تا آخری( ذی حجه فرصت هست

 مستحبات نماز
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 بعد از طواف فوراً به جای آوردن

 بعد از حمد رکعت اول، سوره توحید خواندن

 بعد از حمد رکعت دوم، سوره کافرون خواندن

ل به جای آوردنبعد از نماز، حمد و ثنای خداوند متعا  

 بعد از نماز، بر معصومین )علیهم السالم( صلوات فرستادن

 بعد از نماز، حجر االسود را لمس کردن و آن را بوسه زدن

 بعد از نماز، قبولی اعمال را از درگاه پروردگار طلب نمودن

 بعد از نماز، از زمزم نوشیدن و به سر و پشت و شکم پاشیدن

 همراه نماز

ی از امام سجاد )علیه السالم( باید توجه داشت که با نماز در مقام ابراهیم از این پس باید نمازهای ابراهیمی به مفهوم کالم

 .بر پا داشت و با نماز بینی شیطان را به خاک مالید

 نماز طواف زیارت

 ک( نماز طواف)

 نماز طواف نساء

 ک( نماز طواف)
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 نمرات

( حقیقت حج»منصوب است )بروشور نَ مِ( نشانه های حرم که باالی کوه نمره »). 

 نمره

نَ مَ رِ( )نَ رِ( نام کوهی )یا ناحیه ای( است در حد عرفات و یکی از حدود حرم مکه است که نشانه های حرم بر آن نصب )

 .است و بدون احرام نمی توان از آن جا وارد مکه شد. نمره از حدود عرفات هست ولی جزء موقف نیست

 همراه نمره

کالمی از امام سجاد )علیه السالم( هنگام دیدار از وادی نمره باید قصد آن کرد که از این پس کسی را امر نکنند  به مفهوم

 .مگر این که خود بدان عامل باشند و کسی را از کاری نهی نکنند مگر آن که خود، آن فعل را ترک کرده باشند

 نواخله

( ۲۴3و  ۲۴۳، ص ۲7، ش نَ خِ لِ( شهرت دیگری از )ک( نخاوله )میقات حج ) 

 نوحاجی

 (در تألیفات فقه فارسی به کسی گفته اند که حجة االسالم را به جای آورد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

۲۸7، ص ۸از آداب کعبه آن است که داخل خانه کعبه شود، خصوص اگر نوحاجی باشد. )فقه فارسی با مدارک، ج  ) 

 نیابت
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(  (بَ

ر انجام حجنایب بودن )جانشینی( د .۲ . 

نایب بودن )جانشینی( در انجام برخی از اعمال حج به خاطر مشقت و حرج آن برای زائر مثال در سعی یا طواف یا رمی  .۱

 .یا قربانی

 .در عمره تمتع این نماز نیست .۲

 و

 واجبات حج

یت شوند؛ مثل واجبات احرام، احکام حج. اعمال حج. امور واجبی که در زیارت خانه خدا و در مراسم و مناسک حج باید رعا

 .تقصیر )حلق(، رمی، سعی، طواف، عرفات، قربانی، مشعر، منی، نماز طواف

 واجبات عمره

احکام عمره. اعمال عمره. افعال عمره. امور واجبی هستند که در زیارت بیت اهلل و در مراسم عمره )تمتع و مفرده( باید 

، طواف، نماز طوافرعایت گردند؛ مثل واجبات احرام، تقصیر، سعی . 

 واجب الحج
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جِ بُ لْ حَ جّ( شخص دارای امکانات مالی و جسمی و امنیتی در حدی که حجة االسالم بر او واجب شود. کسی که برای )

 .زیارت بیت اهلل الحرام مستطیع است. دارای )ک( استطاعت

 وادی

۸9ص ؛ تاریخ و آثار اسالمی، ۲۸۳، ص ۵از نام های مکه است )میقات حج، ش  ) 

 وادی ابراهیم

شهر مکه در بستر وادی ابراهیم قرار دارد که از شمال شرقی به جنوب غربی کشیده می شود و پس از آن که از 

 (مسجدالحرام گذشت وادی مسفله نامیده می شود. )دایرة المعارف فارسی، ذیل مکه

 وادی ابی جیده

 جَ دِ( همان )ک( وادی بطحان)

 وادی بطحان

( ( مشهور به وادی ابی جیده از وادی های مدینه است ابتدای آن نزدیک ماجشویه و آخر آن نزدیک مسجد بَ طِ( )بَ بُ

۸3۴فتح می باشد. از پیامبر اکرم نقل شده که بطحان برکه ای از برکه های بهشت است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

 وادی جمع
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 همان )ک( مشعر الحرام

 وادی جن

( نه که پریان در آن جا اسالم آوردند. )لغت نامهجِ نّ( محلی نزدیک مدی ) 

 وادی الحرم

( ۲۴یُ لْ حَ رَ( از نام های مکه است )تاریخ مکه، ص  ) 

 وادی حصون النیق

( ۲۱ح نُ نّ( مساحت ما بین مسجد شجره تا مسجد ذو قبلتین را گویند )سیری در اماکن سرزمین وحی، ص  ) 

 وادی رانونا

وب آن را گویند. وادی رانونا جزئی از قبا در قطاع جنوبی به شمار می رود و مسجد جمعه مساحت ما بین شرق مدینه و جن

 در بنی سالم که پیامبر اکرم نخستین نماز جمعه را در آن برگزار کرد در میان این وادی قرار داشته

؛ تاریخ و آثار اسالمی۱۴، ص۲؛ مدینه شناسی، ج۲۱است. )سیری در اماکن وحی، ص  ) 

 وادی سیل

 همان )ک( قرن المنازل
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 وادی عرفات

 همان )ک( عرفات

 وادی عقیق

 اطالقی است برای چند وادی در

 (عربستان. )و هر وادی را که سیل بشکافد و وسعت دهد عقیق گویند

و اواسط « مسلخ»کیلومتری( اوایل این میقات را از سمت عراق  3۵میقاتی است در شمال شرقی مکه )به فاصله تقریبی  .۲

گویند، و این جا )بطن عقیق( میقات اهل عراق و نجد و کسانی است که از این « ذات عرق»و اواخر آن را « غمره»ا آن ر

؛ فقه فارسی با ۸۸راه عازم مکه هستند و فرموده اند افضل آن است که از مسلخ احرام بندند. )توضیح مناسک حج، ص 

۳۵مدارک، ص  ) 

نه از آن می گذرد. این وادی پس از باران های سنگین چندان پر آب می شد که دره ای است در غرب مدینه و راه مدی .۱

می « وادی مبارک»آن را به فرات تشبیه کردند. پیامبراکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( عقیق را دوست می داشت. و آن را

دست حضرت علی امیرالمؤمنین  خواند. این وادی به بخش های صغیر و کبیر و اکبر تقسیم شده است و قسمت اکبر آن در

)علیه السالم(بود و حضرت چاه هایی در آن حفر نمود و این چاه ها در منطقه شجره کنونی قرار داشته و به همین جهت 

؛ دایرة المعارف فارسی، ذیل عقیق۸۴3مسجد شجره به مسجد آبار و یا ابیار علی معروف است. )تاریخ و آثار اسالمی، ص  ) 

عوادی غیر ذی ذر  
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۸7ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع )ابراهیم  ) 

وادی بی کشت و ذرع وادی مکه یعنی ابطح است که در آن زمان در وادی مکه آب و زراعتی وجود نداشت. اما همین وادی 

ت وجود غیر قابل کشت که شاهد کمال بندگی و طاعت حضرت ابراهیم )علیه السالم( در برابر خدای تعالی بود به برک

( جدای از جنبه مقدس ترین مکان عبادی ۸7حضرت اسماعیل و به دعای حضرت ابراهیم )وارزقهم من الثمرات ابراهیم

 .عالم، دارای آب و کشت شد و چهره ای آبادان یافت

 (وادی فاطمه )س

نحلستان های زیادی کیلومتری شمال غربی مکه نرسیده به محدوده حرم قرار دارد و در آن چشمه های فراوان و  ۳۴در 

است. سنگ های معدنی بسیار عالی این وادی در تعمیرات و نوسازی مسجد النبی و مسجدالحرام در سطح گسترده ای مورد 

استفاده قرار گرفته است. اکثر آب های گوارایی که در ظروف پالستیکی در ایام حج به زائران خانه خدا داده می شود از 

؛ احکام حج و ۱9۴،ص ۴وادی فاطمه نیز بر آن دیده می شود. )راهنمای حرمین شریفین،ج  همین وادی تهیه شده و نام

۲7۵؛ با راهیان قبله، ص ۳۲اسرار آن، ص  ) 

 وادی فخ

 همان )ک( فخ

 وادی قرن
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 همان )ک( قرن المنازل

 وادی مأزمین

 همان )ک( مأزمین

 وادی مبارک

۱همان )ک( وادی عقیق ) ) 

 وادی محرم

نازلهمان )ک( قرن الم  

 وادی محسر

 پهمان )ک( محسر

 وادی محصب

 همان )ک( محصب

 وادی مسفله
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 مَ فَ لِ( ادامه )ک( وادی ابراهیم) (۲)

 وادی مشعر

 همان )ک( مشعر الحرام

 وادی منی

 همان )ک( منی

 وادی النار

 همان )ک( محسر

 وادی نخله

( مکهنَ لِ( مکانی است در شرق مکه. میقاتی است برای عمره مفرده از داخل  . 

 وادی یلملم

 همان )ک( یلملم

 واقم
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( ؛ دایرة المعارف تشیع، ذیل حره۱۰۴قِ( زمین سنگالخی که از حدود حرم مدینه است در شرق )مناسک ص  ). 

 والده

از القاب مکه است چون زوار و حجاج پس ازقضای مناسک حج )به آن جا عود و رجوع( مراجعت می کنند. )میقات حج، ش 

۲۱۸، ص ۱۲ ) 

 وشاح

( ،و۴۰، ص ۴وِ( رداء. قطعه ای از احرام که محرم به دوش می افکند )میقات حج، ش  ...) 

 وصائل

۴3از بهترین پارچه های بافت یمن که تبع کعبه را با آن پوشاند. )تاریخ مکه، ص  .۲ ) 

۲۵7مِ )ضبط دایرة المعارف فارسی ذیل مکه( مَ )ضبط سفرنامه ابن جبیر، ص  .۲ ). 

رنگ های گوناگون و وصله وصله بود عرب آن را وصائل نامیده است )احکام حج و اسرار آن، ص  چون پوشش کعبه با .۱

۲۰9) 

 وصیت حج

 (یعنی کسی وصیت کند که دیگری از جانب او حج کند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق
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 وقت احرام

 :مراد وقت مجاز برای محرم شدن است. این زمان در

ت )بجز ایام اختصاصی حجعمره مفرده، طول ایام سال اس .۲ ). 

 .عمره تمتع، طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه تا پیش از ظهر است .۱

 .(حج، طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه تا پیش از ظهر )و در حج تمتع از بعد از اتمام عمره تمتع .۸

 وقت احالل

ه، ذیل حلوقت بیرون شدن از احرام )لغت نام ) 

 وقت اختیاری

 :در اصطالح مراسم حج

وقت اختیاری عرفات، وقت وقوف اختیاری در عرفات است، یعنی از روز نهم ذی حجه تا غروب شرعی همین روز برای  .۲

 .شخص مختار

وقت اختیاری مشعر، وقت وقوف اختیاری در مشعر است، یعنی از شب دهم ذی حجه تا طلوع آفتاب برای شخص  .۱

۲۲۲؛ توضیح مناسک، ص ۱۵۴،ص ۲ار. )رساله نوین، ج مخت ) 

 وقت اضطراری
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 :در مراسم حج

 .وقت اضطراری عرفات، وقت وقوف اضطراری در عرفات است، یعنی شب عید قربان برای شخص معذور .۲

بین وقت اضطراری اول مشعر، وقت وقوف اضطراری در مشعر است، یعنی شب عید قربان برای شخص معذور از توقف  .۱

 .الطلوعین

وقت اضطراری دوم مشعر، وقت وقوف اضطراری در مشعر است، یعنی از طلوع آفتاب تا ظهر روز عید قربان حتی به  .۸

۱۵۴مقدار اندک برای شخص معذور. )رساله نوین، ص  ) 

 وقت حج

یش از ظهر است برای زمان انجام عبادت و مراسم حج است. و طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه تا پ

( و تا روز دوازدهم )یا سیزدهم( ذی حجه است برای انجام حج )و برای برخی از اعمال حج تا آخر ذی ۲محرم شدن )

 .(حجه

 وقت عمره

 :زمان انجام عبادت و مراسم عمره است در

 .(عمره مفرده، طول ایام سال است )بجز ایام اختصاصی حج .۲

وال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه تا )پیش از ظهر(استعمره تمتع، طول ماه های ش .۱ . 

 وقفه عرفیه
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( ۲7۲عَ رَ یَّ( درنگ )وقوف( در عرفات است )سفرنامه ابن جبیر، ص  ) 

 وقوف

 :وُ( در اصطالح حج، مراد توقف است در چند مکان به ترتیب)

 وقوف عرفات .۲

 وقوف در مشعر .۱

 وقوف در منی .۸

 وقوف اختیاری

حج، مراددر اصطالح  : 

 وقوف اختیاری عرفات است. )ک( وقوف در عرفات .۲

 وقوف اختیاری مشعر است. )ک( وقوف در مشعر .۱

 وقوف اضطراری

 :در اصطالح حج، مراد

 وقوف اضطراری عرفات است. )ک( وقوف در عرفات .۲

 وقوف اضطراری مشعر است. )ک( وقوف در مشعر .۱
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 وقوف در عرفات

۲3۳)بقره فاذا افضتم من عرفات...  ). 

( و وقوف در عرفات از واجبات رکنی حج است و ۱وقوف در عرفات عبارت است از توقف )و ماندن( در صحرای عرفات. )

 دومین واجب از مراسم حج است که پس از احرام در میقات و آمدن به عرفات انجام می پذیرد. و

ان خود را برای بعد از ظهر نهم ذی حجه به وقوف اختیاری در حج تمتع بعد از اتمام عمره تمتع است تا هنگامی که بتو .۲

 .عرفات رسانید

عرفات»رجوع کنید به  .۱ ». 

کیفیت وقوف در عرفات )که موقف اول در مراسم حج است( می تواند در حاالت مختلفی باشد، چون راه رفتن، پیاده بودن، 

قت وقوف(. وقوف در عرفات را در دو وقت می توان انجام داد نشسته بودن، سواره بودن، خوابیده بودن )البته در قسمتی از و

که تنها یک مقدار از این زمان رکن است )و اگر در این یک مقدار زمان وقوف صورت نگیرد حج باطل می شود( که عبارت 

 :است از

برای شخصی که وقوف اختیاری، ماندن در عرفات است از اول ظهر عرفه )روز نهم ذی حجه( تا غروب شرعی این روز 

 .مختار است

وقوف اضطراری، ماندن در عرفات است در شب عید قربان )شب دهم ذی حجه( از غروب شرعی تا طلوع فجر برای 

شخصی که مضطر است )یعنی کسی که تمکن ماندن در عرفات را از ظهر تا غروب روز نهم ذی حجه نداشته است( و این 

هم گویند« اضطراری شبانه»وقوف اضطراری عرفات را  . 
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 مستحبات وقوف

 نیت به زبان آوردن

 رو به قبله به سر بردن

 با وضو به سر بردن

 در نمره قرار گرفتن

 در حال گریه بودن

 زیر آسمان به سر بردن

 به حالت ایستاده بودن

 با همسفران به سر بردن

 به خیرات اقدام کردن

 از شیطان به خدا پناه بردن -

ودنیادآوری گناه و استغفار نم  

 حمد و ثنای الهی را به جای آوردن

 زیارت حضرت سیدالشهداء را خواندن

 بر پیامبر اکرم و آل او صلوات فرستادن

 عطایای الهی را یادآوری و شکرگزاری کردن

 حاجات دنیایی و آخرتی را از خداوند خواستن
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 هفتاد مرتبه از خداوند تقاضای بهشت نمودن

دعا کردنبرای خود و والدین خود و دیگران   

 ذهن خود را از مانع توجه به خداوند دور داشتن

 قبل از زوال )یعنی نزدیک ظهر( غسل به جای آوردن

 دعای عرفه امام حسین و امام سجاد )علیه السالم( را خواندن

 توفیق زیارت کردن هر ساله کعبه را از درگاه الهی طلب نمودن

دو اقامه به جای آوردن دو نماز ظهر و عصر را در اول وقت به یک اذان و  

 سُوَری از قرآن مجید را )مانند سوره های توحید و ناس و فلق( تالوت نمودن

 آیاتی از قرآن مجید را که در آنها حمد و تسبیح و تکبیر و اسمای نیکوی الهی است قرائت کردن

و القوة اال باهلل، اللهم صل علی محمد و آل اهلل اکبر، ال اله اال اهلل، الحمدهلل، سبحان اهلل، ماشاءاهلل »هر یک از اذکار 

را صد مرتبه گفتن« محمد . 

 .در طرف پایین چپ کوه )نسبت به کسی که از مکه مکرمه به سوی عرفات می آید( در زمین هموار قرار گرفتن

 همراه عرفات

این فکر باید بود که نامه کارها و  به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در عرفات باید به معرفت خداوندی رسید و به

؛ لمعه، ج ۲۳۸کتاب اعمال نزد خداوند است و او بر پنهانی ها آگاه است. )تفسیر نمونه ؛ مجمع البیان؛ تبصرة المتعلمین، ص 

؛ و۲9۵، ص ۲۱؛ میقات حج، ش ۱۸7؛ احکام حج و اسرار آن، ص ۲۱۳، ص ۲ ...). 
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 وقوف در مشعر

۲3۳اهلل عند المشعر الحرام )بقره  فاذا افضتم من عرفات فاذکروا ). 

( و وقوف در مشعر از واجبات رکنی حج است و سومین ۲وقوف در مشعر، عبارت است از توقف )و ماندن( در بیابان مشعر. )

 واجب از مراسم حج است که )پس از وقوف در عرفات( با حرکت از عرفات و آمدن به مشعر

مشعر الحرام»رجوع کنید به  .۲ ». 

ام صورت می گیرد به این ترتیب که در حال احرام بعد از غروب شرعی روز عرفه )نهم ذی حجه( از عرفات به سمت الحر

مشعر حرکت می کنند. کیفیت وقوف در مشعر )که موقف دوم است( می تواند در حاالت مختلفی باشد چون: راه رفتن، پیاده 

در قسمتی از وقت وقوف بودن، نشسته بودن، سواره بودن، خوابیده بودن )البته ). 

وقوف در مشعر را در سه وقت می توان انجام داد که تنها یک مقدار از این زمان رکن است )و اگر در این یک مقدار وقت، 

 :وقوف صورت نگیرد حج باطل می شود( که عبارت است از

تاب برای شخص مختاروقوف اختیاری؛ ماندن در مشعر است از شب دهم ذی حجه )شب عید قربان( تا طلوع آف . 

 .(رکن واجب این وقوف از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب )و مدت قبل از آن واجب غیر رکنی است

وقوف اضطراری اول؛ ماندن در مشعر است در مقداری از شب عید قربان )شب دهم ذی حجه( برای شخص مضطر و معذور 

تیب قبل از طلوع آفتاب به منی می روند( این وقوف چون پیر و مریض و کسی که کار ضروری دارد )و به این تر

هم می گویند« اضطراری شبانه»را . 

وقوف اضطراری دوم؛ ماندن در مشعر است بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان )دهم ذی حجه( تا پیش از ظهر برای شخص 
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وع آفتاب متمکن نشده است. این مضطر یعنی کسی که از روی فراموشی یا عذر دیگری از وقوف ما بین طلوع فجر تا طل

هم می گویند« اضطراری روزانه»وقوف را . 

 مستحبات وقوف

 با وضو بودن

 به حال احیا بودن

 دعای مشلول خواندن

۲هفتاد عدد سنگریزه برداشتن ) ) 

 در دامنه کوه و رو به قبله بودن

 حمد و ثنای پروردگار را به جای آوردن

نظر آوردننعمت ها و عظمت و بالی الهی را به   

را خواندن« اللهمَّ انی اسئلک ان تجمع...»دعای   

را در تل سرخ خواندن« اللهم ارحم موقفی...»دعای   

 پا برهنه در باالی کوه قزح قدم زدن و ذکر خداوند نمودن

 در حق خود و والدین و اوالد و اهل و مال دیگران دعا کردن

ان بیزاری جستنبرای ائمه و تعجیل فرج دعا کردن و از اعدای ایش  

 در وسط وادی مشعر الحرام و در طرف سمت راست جاده جای گزیدن

 نمازهای مغرب و عشا را به یک اذان و دو اقامه بدون فاصله به جای آوردن
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را صد بار گفتن« اهلل اکبر، الحمدهلل، سبحان اهلل، ال اله اال اهلل، اللهم صل علی محمد و آل محمد»هر یک از اذکار  

لوع آفتاب بر باالی کوه ثبیر هفت مرتبه اعتراف به گناهان و هفت مرتبه استغفار کردننزدیک ط  

 پیش از طلوع آفتاب کوچ کردن و تا طلوع آفتاب از وادی محسر خارج نشدن

 با آرامش و وقار و ذکر و استغفار راه افتادن و در وادی محسر هروله کردن

 همراه مشعر

لیه السالم( به هنگام برداشتن ریگ در مزدلفه )مشعر( باید قصد کناره گیری از گناه و به مفهوم کالمی از امام سجاد )ع

نادانی و استواری بر دانش و عمل را داشت و با گذشتن از مشعر الحرام باید دل را به نشانه شعار تقوا و خوف از خدا نشانه 

 .گذاری کرد

 وقوف در منی

( وقوف در منی از واجبات غیر رکنی حج است و دوازدهمین واجب از ۱منی. ) عبارت است از توقف )بیتوته( کردن در وادی

( است که پس از حرکت از مشعرالحرام بعد از طلوع آفتاب روز دهم ذی۸مراسم حج )  

ریگ جهت ذخیره ۱۲ریگ برای رمی جمرات و  ۵3 .۲ . 

منی»رجوع کنید به .۱ ». 

یازدهمین واجب« حج افراد»و در .۸ . 

وادی منی صورت می گیرد و زمان وقوف )بیتوته( در منی از غروب شرعی تا نیمه شب است در هر یک از حجه و آمدن به 

 :دو )یا سه( شب
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شب های یازدهم و دوازدهم: حجاج چه آنها که برای ادامه اعمال حج از منی به مکه رفته اند و چه آنها که نرفته اند و در 

دوازدهم ذی حجه را در منی باشند و بنابراین آنها که به مکه رفته اند باید قبل  منی باقی مانده اند باید شب های یازدهم و

 .از غروب به منی باز گردند

شب سیزدهم: اگر حاج نتواند تا غروب روز دوازدهم ذی حجه از منی خارج شود در این صورت باید شب سیزدهم را هم در 

الثه نموده از منی خارج شودمنی وقوف )بیتوته( کند و در روز سیزدهم رمی جمرات ث . 

 همراه منی

به مفهوم کالمی از امام سجاد )علیه السالم( در رفتن به منی باید قصد آن داشت که بعد از این از دست و زبان و دلمان 

 .برای مردم ایمنی باشد

 وقوف سه گانه

 :مراد است از

 وقوف در عرفات .۲

 وقوف در مشعر .۱

 وقوف در منی .۸

مان )ک( وقوف در عرفاتوقوف عرفات ه  

 وقوف مشعر همان )ک( وقوف در مشعر

 وقوف منی همان )ک( وقوف در منی
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 وقوفین

(  (و فَ

 .وقوف عرفات و وقوف در مشعر را گویند .۲

 .وقوف اختیاری و وقوف اضطراری را گویند .۱

 وهابیان

 (همان )ک( وهابیه )دایرة المعارف فارسی

 وهابیه

( ه به نام اسالم و حاکم در سرزمین )ک( عربستان سعودیوَ هّ یِّ( مذهبی نو ساخت . 

 ه

 هجرت

مراد آمدن رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( از مکه به مدینه است. آن جناب بر اثر شدت آزار کفار و مشرکین مکه 

ین روز ماه ربیع االول این شهر را در پنجشنبه اول ربیع االول سال چهاردهم بعثت به سمت مدینه ترک کردند و در دوازدهم

)به قولی( وارد قبا شدند و پس از اندک توقفی با پیوستن حضرت امیر علی )علیه السالم( و همراهانش )فواطم ثالثه( به 

 .اتفاق وارد مدینه گردیدند
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 هدی

( دی قربانی مخصوص بیت ( ه37هَ دْ( جعل اهلل الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام و الهدی و القالئد )مائده 

اهلل الحرام است )حیوانی که در حج برای قربانی به مکه فرستند(.هدی در قرآن در ردیف کعبه و ماه حرام، وسیله زندگی 

مردم معرفی شده و معلوم می شود که هدی قسمتی از اعمال حج است و به شئون خانه خدا بستگی دارد. هدی در مراسم 

و در مراسم عمره که قربانی مستحب است، در مکه قربانی می شود )در کنار مسجد حج در منی قربانی می شود 

در کنار مروه که البته امروزه این امکان وجود ندارد( وجه تسمیه هدی را از آن جهت گفته اند که« حزوره»در : 

 .قربانی به خانه کعبه اهدا می گردد .۲

ی گرددقربانی به سوی کعبه و حرم سوق داده و هدایت م .۱ . 

 هدی تحلل

 (هَ دْ یِ تَ حَ لُّ لْ( قربانی که مصدود یا محصور می کند و از حال احرام بیرون می شود. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 هدی تمتع

 (تَ مَ تُّ( قربانی زائر است در حج تمتع، هدی المتعه، دم المتعه. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 هدی السیاق

( القران سّ( همان )ک( هدی  
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 هدی القران

لْ قِ( هدی السیاق. شتری است که زائر در حج قران با خود براند، و همین راندن است که وجه تسمیه هدی السیاق است )

 ()مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 هدی متعه

 مُ عِ( همان )ک( هدی تمتع)

 هدی مندوب

( رمینولوژی حقوقمَ( هر قربانی است بر زائر کعبه که واجب نباشد. )مبسوط در ت ) 

 هدی واجب

قربانی واجب است بر زائر کعبه، مانند قربانی در حج تمتع و قربانی که به نذر و یا به عنوان جزا )مانند کفاره( واجب گردد، و 

 (نیز قربانی در هدی القران که به اشعار و تقلید واجب گردد. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق

 هدی للعالمین

( 39( ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین )آل عمران هُ دَ نْ لِ لْ لَ ) 

هدی للعالمین صفتی است که کعبه به آن متصف است، چرا که داللت و هدایت جهانیان است به سوی خداوند و قبله 
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نت هدایت می کند و جهانیان است، و بدین گونه آنان را به جهت نمازشان هدایت می کند. با حج و طواف آن به سوی ج

 .داللت بر وجود خدای یکتا و صدق رسالت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( می کند

آری کعبه عامل هدایت است و هدایتش به ساکنین مکه و یا به حجاجی که از دور و نزدیک به زیارت آن می آیند محدود 

به دوران اسالم هم نمی شود. و قبل از بعثت پیامبر اکرم )صلی نمی شود و همه جهانیان را در بر می گیرد و حتی محدود 

اهلل علیه وآله وسلم( هم علی رغم آن که مراسم حج آلوده به خرافات و نادرستی ها بود، مع ذلک جلو پاره ای از کج روی 

انگی امت باشد رهبری ها را می گرفت و جایگاه هدایت بود. کعبه مسلمانان را به سعادت دنیوی که همان وحدت کلمه و یگ

می کند و غیر مسلمانان را هم بیدار می کند تا به نتایج وحدت اسالمی و هماهنگی قوای مختلف و متشتت آن پی برده از 

۵۰؛ نگرشی اجتماعی به کعبه و حج از دیدگاه قرآن، ص ۲۴9، ص ۵خواب غفلت بیدار شوند. )میقات حج، ش  ). 

 هذراء

( ۲7۸، ص 7ه جهت زیادی شدت گرمایش یا به جهت زیادی آب هایش. )میقات حج، ش هَ( از نام های مدینه است ب ). 

 هروله

هَ وَ لِ( نوعی کوتاه قدم برداشتن همراه با تکان دادن شانه هاست که انجام آن مستحب است در فاصله ای از )ک( سعی )

 .بین صفا و مروه

 هزمه اسماعیل
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( 3۲، ص ۲۰، ش هَ مِ ءِ( از نام های زمزم است. )میقات حج ). 

 هزمه جبرئیل

۸۴، ثواب اعمال حج، ص ۱۸از اسامی زمزم است چون جبرئیل آن را معرفی نمود. )حرمین شریفین، ص  ). 

 هزمه ملک

( 3۰،ص ۲۰؛ ش ۲۵۰، ص ۴مَ لَ( از اسمای زمزم است. )میقات حج، ش  ). 

 هفت تکبیر

صفا هفت بار تکبیر گویند. )فرهنگ فارسیهفت بار تکبیر گفتن در سعی )از اعمال حج(. پس از ایستادن در  ). 

 هفت تهلیل

 هفت بار تهلیل گفتن در سعی )از اعمال حج(.پس از ایستادن در صفا هفت بار تهلیل خدا کنند. )فرهنگ

 .(فارسی

 هفت سنگ

 .(رمی هفت سنگ از واجبات حج است. )فرهنگ اصطالحات و تعریفات نفایس الفنون

 هفت شوط
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ه دور خانه کعبه در طوافهفت بار گردیدن ب .۲ . 

 .هفت بار رفت و آمد کردن بین صفا و مروه در سعی .۱

 هفت مسجد

 .همان )ک( مساجد سبعه

 هی برکه

3۲، ص ۲۰از اسامی زمزم است. )میقات حج، ش  ). 

 ی

 یثرب

( ۲۸یَ رِ( و اذا قالت طائفة منهم یا اهل یثرب. )احزاب  ) 

ت رسول اهلل به آنجا بوده است )و به اقوالی دیگر نام ناحیه ای از مدینه بود یا یثرب نام مدینه )مدینة الرسول( قبل از هجر

نام ناحیه ای که مدینه جزو آن بود( و رسول خدا اسم یثرب را دوست نداشت و پس از ورود به آن فرمودند این کلمه به کار 

گفته اند برده نشود و آن را طابه و یا طیبه نامیدند. در وجه تسمیه یثرب به اختالف : 

است به معنای عیب و فساد« ثَرَبَ»از ماده  .۲ . 

است به معنای جبران و مؤاخذه به واسطه گناهی که انجام شده« تَثریب»از ماده  .۱ . 
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مأخوذ از نام شخص غیر موحدی است که این شهر را بنا کرد. از نام یثرب از نژاد ارم بن سام بن نوح )تاریخ و آثار  .۸

؛ و۵۴۱، ص ۱؛ االتقاق، ج ۲7۵، ص 3۲ص  7و 9؛ میقات حج، ش 37تاریخ تحلیلی اسالم، ص  ؛۲7۸اسالمی، ص  ...). 

 .یرمرم )یَ رَ رَ( همان )ک( یلملم

یک خون قربانی کردن است در کفارات حج. انواع حیواناتی که در کفارات احرام و حرم مقرر شده عبارتند از شتر و گاو و 

لقاً فرموده اند یک خون بر عهده مرتکب )علیه دم( است با قربان کردن گوسفند امتثال گوسفند، و در بعضی موارد که مط

۴۸می شود. )مجازات های مالی در حقوق اسالمی ص  ). 

 .یک درهم پرداختی است در کفارات احرام و حرم

 .کفاره شکستن تخم کبوتری است )که در آن جوجه ای باشد که بجنبد( توسط شخص محرم در حرم .۲

۴۱کفاره کشتن کبوتر است توسط شخص محل در حرم )مجازات های مالی در حقوق اسالمی، ص  .۱ ). 

یک ربع پرداختی است در کفارات و آن کفاره شکستن تخم کبوتری است )که در آن جوجه ای باشد که بجنبد( توسط 

۴۱شخص محل در حرم )مجازات های مالی در حقوق اسالمی، ص  ). 

 یک شتر

عملی است که از محرمات احرام باشد مانند بوسیدن زن، آمیزش جنسی، استمنا، سوگند دروغ در مرتبه سوم، کفاره ارتکاب 

7۰و  ۵9نگاهی که سبب خروج منی شود. )گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج، ص  ). 

 یک گاو
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دن درخت بزرگ حرم. )گزیده ای کفاره ارتکاب عملی است که در محرمات احرام باشد، مانند سوگند دروغ در مرتبه دوم، کن

7۰و  ۵9از مسائل و فرهنگنامه حج، ص  ). 

 یک گوسفند

 کفاره ارتکاب عملی است که از محرمات احرام باشد مانند استعمال بوی خوش، ترک بیتوته منی،

رج کردن پوشاندن سر برای مردان، پوشیدن صورت برای زنان )به نظر بعضی فقها( پوشیدن لباس دوخته برای مردان، خا

خون از بدن، چیدن همه ناخن های دست، چیدن همه ناخن های پا، چیدن همه ناخن های دست و پا در یک نوبت، سایه 

بر سر قرار دادن در حال سیر برای مردان، روغن معطر مالیدن، سوگند دروغ در مرتبه اول، سوگند راست در مرتبه سوم، 

7۰و  ۵9بغل ها و... )گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج، ص  کندن و بریدن درخت کوچک حرم، کندن موی زیر ). 

 یلملم

( از کوه های تهامه است. و وادی یلملم در جنوب شرقی مکه به فاصله « یرمرم»یا « ململم»یا « الملم»یَ لَ لَ( یا 

یمن و کسانی که از این راه ( کیلومتری از میقات های عمره )تمتع و مفرده( است. برای اهل ۴۵)و از راه جدید  3۵تقریبی 

؛ لغت نامه؛ و۲۲۳، ص ۱۸؛ ش ۲۰۱، ص ۲3؛ ش ۲۴۰، ص 9عازم مکه اند. )میقات حج، ش  ...). 

 یمین اهلل

( ۲۱9؛ سفرنامه ابن جبیر، ص ۲۵7، ص ۸۲یَ نُ لّا( عنوان حجراالسود در روایات )میقات حج، ش  ). 
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 ینبع

 .یَ بُ( همان )ک( ینبوع)

 ینبوع

( مه( قریه ای است در حدود دویست کیلومتری راه مدینه به مکه، و از آن جا که این قریه چشمه ها و )چش« ینبع»یَ( یا

آب های فراوان دارد به این نام شهرت یافته است. در این جا مسجدی ساخته بودند که طبق نقل، رسول اهلل در آن نماز 

لیه وآله وسلم( سهم حضرت علی )علیه السالم( شد و آن گزاردند، و ینبع هنگام تقسیم فَیْء توسط نبی اکرم )صلی اهلل ع

حضرت با حفر چاه هایی به ایجاد نخلستان پرداخت و درآمد حاصله را به یتیمان و مستمندان بنی هاشم اختصاص داد. آن 

زه این جا حضرت تا قبل از خالفت عمدتاً در ینبع سکونت داشت و به کار مشغول بود. ینبع در دست بنی الحسن بود و امرو

یکی از زیارتگاه های مهم )ولی فراموش شده( است، چرا که چند تن از اوالد ائمه و سادات جلیل القدر در آن مدفون هستند 

 :که معروف ترین آنان عبارتند از

 .عمر االطراف آخرین فرزند حضرت امیر )علیه السالم( است که فردی با تقواو با فضیلت بود .۲

مام حسین و کوچک ترین فرزند امام سجاد )علیه السالم( استعلی اصغر، نوه ا .۱ . 

داود بن محمد، از نوادگان حضرت ابوالفضل عباس )علیه السالم(که در مکه و مدینه علیه جور و ستم حکومت برخاست  .۸

 .و در این جا به شهادت رسید
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؛راهنمای حرمین ۲۴۳تاریخ و آثار اسالمی،صاحمد بن علی، از نوادگان محمد حنیفه که در این جا به شهادت رسید. ) .۵

۱۸9،ص۴شریفین،ج ) 

 یندد

( ۲7۵،ص7؛میقات حج،ش۲۲3یَ دَ(از اسامی مدینه است. )لغت نامه؛حرمین شریفین،ص ) 

 یندر

( ۲7۵،ص7؛ میقات حج، ش۲۲3یَ دَ( از اسامی مدینه است. )حرمین شریفین، ص ) 

 یوم استفتاح

( را گویند از آن جهت که در این روز درب کعبه را به روی زائران می گشودند )و در روز پانزدهم رجب « یوم افتتاح»اِ تِ(یا

 .(اقوال دیگر به جهت گشوده بودن درهای آسمان در این روز یا گشوده بودن درهای رحمت الهی در این روز

 یوم افتتاح

 همان )ک( یوم استفتاح

 یوم االکارع
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( )جمع کراع به معنی پاچه( « اکارع»ذی حجه را گویند چون در این روز حاجیان  روز دوازدهم« یوم االکرع»یَ مُ ل اَ رِ(یا 

۸۰، ص ۵؛ ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج ۱۱۵، ص 9شتران و گوسفندان را می پزند. )امام شناسی، ج  ) 

 یوم االکرع

 ل اَ رُ( همان )ک( یوم االکرع)

 یوم التحصیب

( ذی حجه( را گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق۲۸تَّ( یوم الحصبه. روز نفرثانی )یعنی روز ) 

 یوم الترویه

تَّ یِ( روز هشتم ذی حجه را گویند که روز قبل از آغاز شروع اعمال حج است و معموال در این روز حجاج )جهت رسیدن )

هبه موقع به عرفات(احرام بسته و به عرفات می روند و در وجه تسمیه آن به تفاوت گفته اند که از ریش : 

 تروی، به معنی فکر کردن است و حضرت خلیل اهلل به .۲

 .جهت خواب در باب قربانی فرزند، متفکر بود تا آخر االمر ذبح او را در روز عید اضحی به خاطر مبارکش قرار داد

ودروایت، به معنی بیان کردن است و حضرت مناسک و احکام حج را در این روز برای مردم روایت )بیان( می فرم .۱ . 

 .ریّ، به معنی سیراب شدن و آب دادن است .۸

ارتوا، به معنی آب برداشتن است. در این روز حضرت جبرئیل نزد حضرت ابراهیم )علیه السالم(آمد و گفت: ای ابراهیم  .۵
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ب برای خود و خانواده ات آب بردار و برای عرفات آماده شو. و معموال حاجیان به جهت آن که در عرفات آب نبود، آ

 آشامیدنی مورد نیاز خود را برای عرفات در این روز تهیه می کردند و در روز هشتم که از مکه آب بر می داشتند به هم که

؛ راهنمای ۲۵۱آب برداشتید.آب بردارید. )حجة التفاسیر، تعالیق، احکام حج و اسرار آن، ص«ترویم»می رسیدند می گفتند 

7؛ ثواب اعمال حج، ص۵۱۴؛ کتاب حج، ص۲۰، ص۵حرمین شریفین، ج ) 

 یوم الجمع

 (لْ جَ( روز عرفه است. )لغت نامه، ذیل جمع)

 یوم الحج

( ۲7۴، ص۱ل حَ جّ( به نقلی روز عید قربان است. )میقات حج، ش ) 

 یوم الحج االکبر

 ک( حج اکبر)

 یوم الحصبه

 ل حَ بِ( همان )ک( یوم التحصیب)

 یوم الرئوس
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( ذی حجه را گویند به جهت آن که حاجیان در این روز سرهای حیوانات ذبح و نحر شده را روز یازدهم « یوم القر»رُّ ءُ( یا 

۸۰، ص ۵؛ ناسخ التواریخ، حضرت رسول، ج ۱۱۵، ص 9می پزند و می خورند. )امام شناسی، ج  ) 

 یوم الصدر

 (صَّ دَ( روز چهارم از روزهای نحر )با توجه به لغت نامه، ذیل صدر)

 یوم العرفه

( ( روز نهم ذی حجه را گویند. روزی که حاجیان در عرفات وقوف می کنندلْ عَ رَ فِ . 

بار خدا این روز عرفه، روزی است که آن را شریف و گرامی و بزرگ داشته ای و »و حضرت سجاد )علیه السالم( می فرماید:

ن بر بندگانت تفضل و احسان رحمتت را در آن گسترده و عفوت را انعام نموده و عطایت را در آن بسیار کرده و به سبب آ

۸۵۰)صحیفه کامله سجادیه، ترجمه فیض االسالم، ص « فرموده ای ). 

 یوم الفتح

لْ فَ( مراد روز فتح مکه است در سال هشتم هجری. طبق نقل تاریخ حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( در )

روز به مکه رسیدنددهم ماه رمضان این سال از مدینه حرکت فرمودند و بعد از ده  . 

 یوم القدر

( ۲7،ص ۱3لْ قَ( روز دوازدهم ذی حجه )میقات حج، ش  ). 
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 یوم القر

 .لْ قَ رّ( همان )ک( یوم الرئوس -)

 یوم المزدلفه

 .لْ مُ دَ لَ فِ( روزی که حجاج در مزدلفه هستند)

 یوم مشهود

( 9۵۸،ص ۱مَ( روز عرفه. )لغت نامه؛ االتقان، ج  ). 

 یوم النحر

( وز دهم ذی حجه. روزی که حجاج در منی قربانی کنندنَّ( ر . 

 یوم النفر

 (â) .(نَّ( روز کوچ حاجیان از منی را گویند. )مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

 یوم النفر االول

( ، 9نّ رِ لْ ا وَّ( روز کوچ اول. روز دوازدهم ذی حجه که حجاج کارشان تمام شده از منی کوچ می کنند. )امام شناسی، ج 

۳۱3؛ فهرست کشف االسرار، ص ۱۱۵ ص ). 
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 یوم النفر الثانی

نَّ رِ ثّ( روز کوچ دوم. روز سیزدهم ذی حجه را گویند به جهت آن که حجاجی که در کوچ اول از منی نرفته اند در این )

۳۱3؛ فهرست کشف االسرار، ص ۱۱۵، ص 9روز کوچ خواهند نمود. )امام شناسی، ج  ). 

 یوم النفور

( فر )لغت نامه، ذیل نفرنُّ( یوم الن ). 

 روز کوچ حاجیان از منی و روز

 منابع

 .قرآن مجید، با ترجمه )های( فارسی .۲

 .نهج البالغه، ترجمه و شرح فیض االسالم .۱

۲امام سجاد )علیه السالم( ) -اسرار حج  .۸ ) 

مال فتح اهلل کاشانی -تفسیر منهج الصادقین  .۵ . 

جمه فارسیتفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی تر .۴ . 

 .تفسیر الروض الجنان ابوالفتوح رازی .9

 .تفسیر نمونه آیت اهلل مکارم شیرازی .7

 .حجه التفاسیر سید عبدالحجت بالغی .۳
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 .قاموس قرآن سید علی اکبر قرشی .3

 .اعالم قرآن دکتر محمد خزائلی .۲۰

 .قصص قرآن صدر بالغی .۲۲

اقر محققدائرة الفرائد در فرهنگ قرآن دکتر محمد ب .۲۱ . 

 .دائرة المعارف لغات قرآن حاج میرزا ابوالحسن شعرانی .۲۸

 .االتقان فی علوم القرآن جالل الدین سیوطی ترجمه دکتر مهدی حائری .۲۵

 .فهرست کشف االسرار وعدة االبرار دکتر محمد جواد شریعت .۲۴

 .شرح اربعین ابن خاتون عاملی .۲9

 .حیوة القلوب عالمه مجلسی .۲7

ترجمه علی دوانی ۲۸ار االنوار عالمه مجسلی ج بح .۲۳ . 

 .مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی .۲3

 .مبادی فقه و اصول دکتر علیرضا فیض .۱۰

 .تبصرة المتعلمین عالمه حلی ترجمه و شرح شعرانی .۱۲

 .لمعه محمد بن مکی ترجمه دکتر علیرضا فیض دکتر علی مهذب .۱۱

مد تقی دانش پژوه سید محمد باقر سبزواریالنهایه شیخ طوسی ترجمه مح .۱۸ . 

 .ترجمه و شرح تبصره عالمه حلی زین العابدین ذوالمجدین .۱۵

)راهنمای حج و مناسک( آیت اهلل محمد باقر کمره ای ۸فقه فارسی با مدارک فروع دین و نصوص احکام ج  .۱۴ . 
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 .خالصه مناسک حج امام خمینی .۱9

 .مناسک حج آیت اهلل خویی .۱7

 .مناسک حج آیت اهلل سیستانی .۱۳

 .توضیح مناسک حج آیت اهلل شاهرودی .۱3

 .آداب و احکام حج آیت اهلل گلپایگانی .۸۰

 .مناسک حج و احکام عمره آیت اهلل گلپایگانی .۸۲

 .گفت و گوی امام با شبلی درباره اسرار و واقعیات حج .۲

 .برنامه حج بعثه آیت اهلل گلپایگانی .۸۱

ه آیت اهلل گلپایگانی نگارش علی افتخاری گلپایگانیاحکام عمر .۸۸ . 

 .حج و عمره محمد رحمتی سیرجانی .۸۵

 .آداب عمره قران محمد باقر بهبودی .۸۴

 .اسرار، مناسک، ادله حج صادقی .۸9

 .کتاب حج جمعی از صاحب نظران .۸7

 .قبل از حج بخوانید علی افتخاری گلپایگانی .۸۳

هسرخی اصفهانیثواب اعمال حج موسوی د .۸3 . 

 .احکام حج و اسرار آن حسن بیگلری .۵۰

 .حج البیت محمد جواد آیت الهی .۵۲
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 .حج آن طور که من رفتم علی اصغر فقیهی .۵۱

 .همراه با زائران خانه خدا محمد تقی رهبر .۵۸

 .کعبه دکتر ناصرالدین شاه حسینی .۵۵

 .به سوی ام القری رسول جعفریان .۵۴

جاج محمد حسین فالح زادهراهنمای مصور ح .۵9 . 

 .آموزش مناسک حج محمد حسین فالح زاده محمود مهدی پور .۵7

 .آثار اسالمی مکه و مدینه رسول جعفریان .۵۳

 .راهنمای مصور حجاج در مکه معظمه و مدینه طیبه جعفر وجدانی .۵3

 .آداب الحرمین سید جواد حسینی آل علی شاهرودی .۴۰

ین قلوز ترجمه سید جعفر شهیدیدر راه خانه خدا عزالد .۴۲ . 

 .حج برنامه تکامل سید محمود ضیاء آبادی .۴۱

 .فلسفه و اسرار حج ابوالقاسم سحاب .۴۸

 .تاریخ و آثار اسالمی مکه معظمه و مدینه منوره اصغر قائدان .۴۵

 .حرمین شریفین دکتر حسین قره چانلو .۴۴

عمادزادهتاریخ جغرافیایی مکه معظمه و مدینه طیبه حسین  .۴9 . 

 .نگرشی اجتماعی به کعبه و حج از دیدگاه قرآن سید محمد حسینی کشکوئیه .۴7

 .تاریخ مکه دکتر محمد هادی امینی ترجمه محسن آخوندی .۴۳
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 .االعالق النفیسه ابن رسته ترجمه دکتر حسین قره چانلو .۴3

 .مدینه شناسی سید محمد باقر نجفی .9۰

شهیدیعرشیان دکتر سید محمد جعفر  .9۲ . 

 .سفر نامه مکه مهدیقلی هدایت به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی .9۱

 .سفر نامه ابن جبیر محمد بن احمد بن جبیر ترجمه پرویز اتابکی .9۸

 (سفرنامه ناصر خسرو به کوشش نادر وزین پور. )به کوشش محمد دبیر سیاقی .9۵

 .راهنمای حرمین شریفین ابراهیم غفاری .9۴

یان قبله علیرضا محمد خانیبا راه .99 . 

 .میعادگاه عشاق احمد محدث خراسانی .97

 .سیری در اماکن سرزمین وحی علی اکبر حسنی .9۳

 .با ما به مکه بیایید دکتر عبدالمهدی یادگاری .93

 .مدینه منوره تحوالت عمرانی و میراث معماری صالح لمعی مصطفی ترجمه صدیقه وسمقی .7۰

جد شریف نبوی در طول تاریخ ناجی محمد حسن عبدالقادر االنصاری ترجمه عبدالمحمد آیتیتعمیر و توسعه مس .7۲ . 

 .گنجینه های ویران محمد عبایی خراسانی سید رضا حسینی نسب .7۱

 .گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج محمد افتخاری .7۸

 .الغدیر عالمه مجلسی ترجمه فارسی .7۵

مود مهدوی دامغانیطبقات واقدی ترجمه دکتر مح .7۴ . 
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عمادزاده ۲تاریخ مفصل اسالم ج  .79 . 

 .ناسخ التواریخ میرزا محمد تقی سپهر .77

دکتر محمد ابراهیم آیتی -تاریخ پیامبر اسالم  .7۳ . 

 .تاریخ تمدن اسالم جرجی زیدان ترجمه علی جواهر کالم .73

 .مروج الذهب مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاینده .۳۰

ابوالفرج اصفهانی ترجمه رسولی محالتی -لبیین مقاتل الطا .۳۲ . 

 .التنبیه و االشراف مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاینده .۳۱

 .منتهی اآلمال حاج شیخ عباس قمی .۳۸

 .فرقه وهابی علی دوانی .۳۵

 .اصول فقه، فقه مرتضی مطهری .۳۴

 .رساله نوین امام خمینی ترجمه و تنظیم بی آزار شیرازی .۳9

و ممالک ابواسحق ابراهیم اصطخری به اهتمام ایرج افشارمسالک  .۳7 . 

 .امام شناسی سید محمد حسین حسینی طهرانی .۳۳

 .مجازات های مالی در حقوق اسالمی سید محمد حسینی .۳3

 .لفت نامه علی اکبر دهخدا .3۰

 .فرهنگ فارسی دکتر محمد معین .3۲

 .فرهنگ جامع احمد سیاح .3۱
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لی اکبر نفیسیفرهنگ نفیسی دکتر ع .3۸ . 

 .(فرهنگ آنندراج محمد پادشاه )شاد .3۵

 .فرهنگ رشیدی عبدالرشید حسین مدنی تتوی .3۴

 .فرهنگ غیاث اللغات غیاث الدین رامپوری .39

 .فرهنگ علوم دکتر سید جعفر سجادی .37

 .فرهنگ معارف اسالمی دکتر سید جعفر سجادی .3۳

علی اصغر مرادی فرهنگ اصطالحات فقهی محمد حسین مختاری .33 . 

احمد صدر حاج سید جوادی -دایرة المعارف تشیع  .۲۰۰ . 

 .دایرة المعارف بزرگ اسالمی کاظم موسوی بجنوردی .۲۰۲

 (...دایرة المعارف فارسی غالمحسین مصاحب )و .۲۰۱

 .فرهنگنامه حج و عمره و اماکن مربوطه مهریزی .۲۰۸

دا مهدی ملتجیفرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خ .۲۰۵ . 

 .معارف و معاریف سید مصطفی حسینی دشتی .۲۰۴

 .راهنمایی دانشوران سید علی اکبر برقعی قمی .۲۰9

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی -مبسوط در ترمینولوژی حقوق  .۲۰7 . 

 .ماهنامه مکتب اسالم .۲۰۳

 .روزنامه همشهری و اطالعات .۲۰3
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( میقات حج۲فصلنامه ) .۲۲۰ . 

وجه فرماییدلطفاً ت : 

 ک( = رجوع کنید به) .۲

 .ممکن است آیه قرآن به طور کامل ذکر نشده باشد .۱

 .ذکر منبع به معنی نقل بی کم و کاست از آن منبع نمی باشد .۸

 .حرف ما قبل )ه( در آخر کلمه، بنا به تداول فارسی مکسور ضبط شده .۵

شاره شده استو منابع متعدد دیگری که به برخی از آنها در متن ا .۲ . 

 


