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 فهرست مطالب
۴� اى از زندگينامه خالصه 

١۴� له برخى سجایاى اخالقى، اجتماعى معّظم   
۶� اجتهاد و تقليد 

۶� احتياط واجبفرق بين احتياط مستحب و   
٧� هاى بلوغ نشانه  

٧� طهارت 
٨� احكام ُمردار  
٨� احكام خون  
٨� شود  نجس مىچيز پاك چگونه  
٩� )ها پاك آننده(ُمطّهرات   
٩� احكام آبها  
١٠� آب قليل   
١٠� آبهاى ُآر، جارى و چاه   
١٠� چگونه چيزهاى نجس را آب بكشيم   
١٠� زمين  
١٠� آفتاب  
١١� اسالم  
١١� برطرف شدن عين نجاست  
١١� وضو 
١١� چگونه وضو بگيریم  
١١� توضيح اعمال وضو  
١١� شستن   
١٢� مسح   
١٢� شرایط وضو   
١٢� توضيح شرایط وضو  
١٣� اى وضوى َجبيره  
١۴� چيزهایى آه باید براى آنها وضو گرفت  
١۴� شود؟ چگونه وضو باطل مى  
١۵� غسل 
١۵� شيوه غسل  
١۵� شرایط صحيح بودن غسل  
١۵� غسلهاى واجب  
١۶� غسل جنابت. ١   
١۶� چيزهایى آه بر ُجُنب حرام است   
١۶� غسل مّيت. ٢   
١۶� غسل مّس مّيت. ٣   
١۶� غسلهاى مخصوص دختران و بانوان  
١۶� )قاعدگى(غسل حيض . ١   
١٧� غسل استحاضه. ٢   

١٧� غسل نفاس. ٣   
١٧� تيّمم 
١٨� آيفّيت تيّمم  
١٨� چيزهایى آه تيّمم بر آنها صحيح است  
١٨� احكام تيّمم  
١٨� نماز 
١٩� اقسام نماز  
١٩� نمازهاى واجب یوميه  
١٩� وقت نمازهاى روزانه  
١٩� صبحوقت نماز   
١٩� وقت نماز ظهر و عصر  
١٩� وقت نماز مغرب و عشا  
١٩� نيمه شب  
١٩� احكام وقت نماز  
٢٠�  باید به ترتيب خوانده شودنمازهایى آه  
٢٠� احكام قبله  
٢٠� پوشانيدن بدن در نماز  
٢٠� بدن و لباس نمازگزار  
٢١� مكان نمازگزار  
٢١� احكام مكان نمازگزار  
٢١� احكام مسجد  
٢٢� آمادگى براى نماز  
٢٢� اذان و اقامه  
٢٢� ترجمه اذان و اقامه  
٢٣� احكام اذان و اقامه  
٢٣� اعمال نماز  
٢٣� واجبات نماز  
٢٣� رآنهاى نماز  
٢٣� فرق بين ُرآن و غير ُرآن  
٢٣�  واجبات نمازاحكام  
٢۴� نّيت. ١   
٢۴� االحرام تكبيرة. ٢   
٢۴� )ایستادن(قيام . ٣   
٢۴� قرائت. ۴   
٢۴� سوره حمد    
٢۴� سوره توحيد    
٢۴� تسبيحات اربعه    
٢۴� احكام قرائت    
٢۵� رآوع. ۵   
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٢۵� سجود. ۶   
� واند به طور معمول سجده آندت وظيفه آسى آه نمى   
٢۵ 

٢۶� هاى واجب قرآن سجده    
٢۶� تشّهد. ٧   
٢٧� سالم نماز. ٨   
٢٧� ترتيب. ٩   
٢٧� واالتُم. ١٠   
٢٧� قنوت  
٢٧� تعقيب نماز  
٢٧� ترجمه نماز  
٢٧� االحرام تكبيرة   
٢٧� ترجمه سوره حمد. ١   
٢٨� ترجمه سوره توحيد. ٢   
٢٨� ترجمه ذآر رآوع. ٣   
٢٨� ترجمه ذآر سجود. ۴   
٢٨� ترجمه تسبيحات اربعه. ۵   
٢٨� مترجمه تشّهد و سال. ۶   
٢٩� ُمبطالت نماز  

 
٢٩� احكام مبطالت نماز  
٢٩� سخن گفتن   
٢٩� خندیدن و گریستن   
٢٩� روى از قبله برگرداندن   
٢٩� خوردن و آشاميدن   
٣٠� برهم زدن صورت نماز   
٣٠� برخى از چيزهایى آه در نماز مكروه است  
٣٠� َشكّيات نماز  
٣٠� در اجزاى نمازشك   
٣٠� آند شكهایى آه نماز را باطل مى  
٣١� شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد  
٣١� شكهاى صحيح  
٣٢� نماز احتياط  
٣٢� سجده سهو  
٣٣� نماز مسافر  
٣۴� وطن آجاست؟  
٣۴� قصد ده روز  
٣۴� نماز قضا  
٣۵� بزرگتر واجب استنماز قضاى پدر آه بر پسر    
٣۵� نماز جماعت  

٣۵� شرایط نماز جماعت  
٣۵� )اقتدا آردن(پيوستن به نماز جماعت   
٣۶� رآعت اول   
٣۶� رآعت دوم   
٣۶� رآعت سوم   
٣۶� رآعت چهارم   
٣۶� احكام نماز جماعت  
٣۶� نماز جمعه  
٣۶� چگونگى نماز جمعه  
٣٧� شرایط نماز جمعه  
٣٧� وظيفه نمازگزاران جمعه  
٣٧� نماز آیات  
٣٧� چگونگى نماز آیات  
٣٧� احكام نماز آیات  
٣٨� نمازهاى مستحب  
٣٨� نماز عيد  
٣٨� وقت نماز عيد  
٣٨� چگونگى نماز عيد  
٣٨� روزى هاى شبانه نافله  
٣٨� شبنماز   
٣٨� وقت نماز شب  
٣٨� نماز ُغفيَله  
٣٩� آيفّيت نماز غفيله  
٣٩� روزه 
٣٩� نّيت روزه  
٣٩� ُمبطالت روزه  
٣٩� احكام ُمبطالت روزه  
٣٩� خوردن و آشاميدن. ١   
٣٩� تزریق آمپول    
٣٩� رساندن غبار غليظ به حلق. ٢   
۴٠� فرو بردن تمام سر در آب. ٣   
۴٠� قى آردن. ۴   
۴٠� قضا و آّفاره روزه  
۴٠� روزه قضا   
۴٠� آّفاره روزه   
۴٠� آّفاره روزهاحكام قضا و   
۴١� روزه مسافر  
۴١� زآات ِفطره  
۴١� مقدار زآات فطره  
۴١� ُخمس 
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۴٢� احكام خمس  
۴٢� مصرف خمس  
۴٣� زآات 

۴۴� احكام زآات  
۴۴� مصرف زآات  

۴۴� احكام صدقه دادن 
۴۴� برخى از آداب صدقه دادن  
۴۴� بعضى از مواردى آه صدقه دادن خصوصّيت دارد  

۴۵� احكام خرید و فروش 
۴۵� به هم زدن معامله  

۴۶� احكام اجاره 
۴۶� دهند مىشرایط مالى آه آن را اجاره   
۴۶� َقرض 

۴۶� اقسام قرض  
۴۶� احكام قرض  

۴٧� امانتدارى 
۴٧� احكام امانتدارى  
٧۴� عاریه 

۴٧� اشياى پيدا شده  
۴٨� عوض شدن آفش  

۴٨� غصب 
۴٩� خوردن و آشاميدن 

۴٩� آداب غذا خوردن  
۴٩� نوشيدنآداب آب   

۵٠� احكام سر بریدن حيوان 
۵٠� شرایط سر بریدن حيوان  
۵٠� احكام شكار آردن با اسلحه  
۵٠� صيد ماهى  

۵١� ازدواجاحكام نگاه آردن،  
۵١� نگاه آردن  
۵١� َمحرم و نامحرم  
۵٢� نگاه به دیگران  
۵٢� ازدواج  

۵٢� احكام سالم آردن 
۵٢� آداب سالم آردن  

۵٢� احكام قرآن 
۵٣� َلمس آردن خطوط قرآن  
۵٣� َقسم خوردن  

۵۴� استفتائات 
۵۴� ِغنا و موسيقى  
۵۴� آف زدن و رقصيدن  
۵۴� ُبرد و باخت  
۵۵� سازى نقاشى و مجسمه  
۵۵� غيبت  
۵۵� تهمت  
۵۵� تجّسس  
۵۵� دروغ  
۵۵� تشّبه به آّفار  
۵۶� مواد مخّدر  
۵۶� ترّقه  
۵۶� اذّیت آردن حيوانات  
۵۶� توبه  
۵۶� خواب دیدن  
۵۶� یادآورى  
۵٧� نامه واژه 
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 اى از زندگينامه خالصه
 )العالى مّدظّله(اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى  حضرت آیة

 
اهللا حاج مّال    جّد ایشان آیة  .   نيك آباد اصفهان والدت یافتند     اى روحانى در روستاى     ش، در خانواده   ١٣١۶اهللا العظمى صانعى، در سال       حضرت آیة 

االسالم و المسلمين حاج شيخ محّمد على صانعى نيز عالم                  پدرشان مرحوم حجة   .  یوسف صانعى، از علماى پرهيزگار و وارسته زمان خود بودند                
١٣٢۵له، در سال      این گونه بود آه معّظم     .  خواندند حوزوى فرا مى  وارسته و روحانى زاهد و با تقوایى بودند و همواره ایشان را به فراگيرى علوم                     

 .ش، براى ادامه تحصيل، به حوزه علميه قم عزیمت آردند ١٣٣٠ش، وارد حوزه علميه اصفهان شدند و سپس در سال 
قدس (هللا العظمى بروجردى   ا  ش، رتبه اول را احراز نمودند و مورد تشویق مرحوم آیة                  ١٣٣۴ایشان در امتحانات سطوح عالى حوزه در سال              

، در آن شرآت نمودند و       )قدس سره (از همين سال بود آه با توجه به ویژگيهاى منحصر به فرد درس خارج حضرت امام خمينى                      .  قرار گرفتند )  سره
ه، در زمره شاگردان برجسته      ، مستمرًا از حوزه درس اصول و فقه امام و مبانى ُمتقن ایشان، بهره برد                  ١٣۴٢توانستند با نبوغ و جدّیت خود، تا سال           

 .ایشان قرار گيرند
ایشان عالوه .  سالگى به مرحله اجتهاد دست یابند٢٢اهللا العظمى صانعى، به دليل نبوغ و استعداد فراوان و با اهتمام و توفيق الهى، توانستند در     آیة

اهللا العظمى اراآى نيز     اهللا العظمى محّقق داماد و آیة        بروجردى، آیة  اهللا العظمى  بر سالها تلّمذ در حوزه درس امام، از محضر اساتيد بزرگى چون آیة               
 .شروع نمودند) شهيدین(، رسمًا تدریس درس خارج فقه و اصول را در مدرسه حّقانى ١٣۵۴اند و از سال  بهره برده

 :درباره ایشان فرمودند) قدس سره(حضرت امام خمينى

. آوردند این آقاى صانعى، وقتى آه سالهاى طوالنى در مباحثاتى آه ما داشتيم، تشریف مى                 .  ام من آقاى صانعى را مثل یك فرزند، بزرگ آرده           «

اى در بين روحانيون است      و ایشان یك نفر آدم برجسته     ;  بردم از معلومات ایشان    آردند و من حّظ مى     آمدند با من صحبت مى     ایشان، بالخصوص مى  

 .»و یك مرد عالمى است

 )٣٢١، ص١٧صحيفه امام،ج (

 :فرمایند و در جاى دیگر مى

 .»او مرد عالم، متعّهد و فّعال است. شناسم من ایشان را سالهاى طوالنى است آه مى«

 )٣٠٩، ص ١٩صحيفه امام، ج (

 له برخى سجایاى اخالقى، اجتماعى معّظم
 .  فاطمه ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـعصمت و طهارت، بویژه ساحت مقّدس حضرت ارادت خالصانه و عميق و در عين حال، آشكار به خاندان

 . تواضع بسيار ایشان نسبت به مردم، بویژه روحانيت معّظم و اهل علم در حّد خضوع، تكریم و احترام طّالب
 .تجليل از اساتيد و فضال و تأآيد بر لزوم حفظ احترام بزرگان حوزه

 :اند از  منتشر گردیده است عبارتله به چاپ رسيده و بعضى از آنها تأليفاتى آه تاآنون از معّظم
 )رساله عملّيه(توضيح المسائل . ١
 )جلد اول و دوم(مجمع المسائل . ٢
 مناسك حج. ٣
 منتخب األحكام. ۴
 )عربى(»الوثقى عروة«حاشيه بر . ۵
 )عربى(» تحریر الوسيله«حاشيه بر . ۶
 )رساله عربى(مصباح المقّلدین . ٧
 )آتاب الطالق(فقه الثقلين . ٨
 )آتاب القصاص(فقه الثقلين . ٩
 استفتائات پزشكى. ١٠
 احكام بانوان. ١١
 )ویژه بانوان(احكام حج . ١٢
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 احكام عمره مفرده. ١٣
ها و آثار ایشان     آنيم توفيق ادامه تدوین و نشر دیگر مجموعه         له از درگاه خداوند، آرزو مى       در خاتمه، ضمن مسئلت سالمتى و طول عمر معّظم          

 !شاءاهللا نإ. را داشته باشيم
 

 مؤّسسه فرهنگى
 انتشارات ميثم تمار

 
 
 

 
 
 
 

 .نام دارد» احكام«آند،  دستورهاى عملى اسالم آه وظيفه انسانها را نسبت به آارهایى آه باید انجام دهند و یا از آن دورى جویند، مشخص مى
 :آند، پنج قسم است  ما را نسبت به آارها مشخص مىاحكامى آه تكليف. دهد، در اسالم داراى حكم خاّصى است هرآارى آه انسان انجام مى

 .ُمباح. ۵; مكروه. ۴; مستحب. ٣; حرام. ٢; واجب. ١
 .مانند نماز گزاردن و روزه گرفتن; باشد و ترك آن عذاب دارد  آارى است آه انجام آن الزم مى:واجب. ١
 .تن و ظلم آردنمانند دروغ گف; آارى است آه ترك آن الزم و انجامش عذاب دارد: حرام. ٢
 .مانند سالم آردن و صدقه دادن; دارد، ولى ترك آن عذاب ندارد  به آارى گویند آه انجامش نيكو است و ثواب:مستحب. ٣
 .مانند فوت آردن به غذا و خوردن غذاى داغ; باشد و ثواب دارد، ولى انجامش عذاب ندارد  آارى است آه ترك آن نيكو مى:مكروه. ۴
 .مانند راه رفتن و نشستن; ى گویند آه انجام دادن و ترك آن مساوى است و نه عذابى دارد و نه ثوابى به آار:مباح. ۵
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 َاْلَحْمُدِلّلِه َربِّ اْلعاَلميَن، َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعلى َخْيِر َخْلِقِه ُمَحمَّد َوآِلِه
 .ى َیْوِم الّدیِنالّطاِهریَن، َو َلْعَنُة الّلِه َعلى َاْعداِئِهم َاْجَمعيِن ِال

 

 اجتهاد و تقليد
 .آند تواند از روى اجتهاد یا تقليد به احكام دین عمل انسان مى

است ـ بعد   )عليهم السالم (سعى و تالش فراوان است در راه استخراج احكام دین از منابع آْن آه مهمترین آنها قرآن و احادیث معصومان                       »  اجتهاد«
اى باشد،    آسى آه داراى چنين توانایى علمى            به.   آند تا بتواند احكام را از منابع آن استخراج آند ـ                        مى از آموختن علومى آه انسان را آمك              

 .گویند مى »ُمجتهد«
یعنى انسان آارهاى خود را مطابق با فتواى مجتهد           ;  باشد روى است و در اینجا به معناى پيروى از مجتهد مى              به معناى پيروى و دنباله     »  تقليد«

 .انجام دهد
 .گویند مى »ُمقلِّد«آند،  و به آسى آه از مجتهد تقليد مى» تقليد َمرجع«آنند،  به مجتهدى آه دیگران از او تقليد مى) ١مسئله (
یعنى آارهاى خود   ;  تقليد آند  دستورهاى الهى را از منابع آن به دست آورد، باید از مجتهد              تواند احكام و   آسى آه مجتهد نيست و نمى        )٢مسئله  (
 .دهد طابق با فتواى او انجامرا م

 .چون افراد آمى هستند آه بتوانند در احكام، اجتهاد آنند; وظيفه اآثر مردم در احكام دین، تقليد است) ٣مسئله (
زاده و   امامى و حالل   تقليد در احكام، عمل آردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى باید تقليد آرد آه بالغ و عاقل و شيعه دوازده                                )۴مسئله  (

 .نباشد و نيز بنا بر احتياط واجب، باید از مجتهدى تقليد آرد آه به دنيا حریص; زنده و عادل باشد
تواند  فتواى او عمل آرده باشد، مى      تقليدش از دنيا برود، چنانچه در بعضى از مسائل به           آند، اگر مرجع   آسى آه از مجتهدى تقليد مى       )۵مسئله  (

 .آند در همه مسائل، حّتى مسائلى آه عمل نكرده از او تقليد و بر تقليد وى باقى بماند،
 .آسى است آه در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدان زمان خود، استادتر باشد» َاعَلم« )۶مسئله (
 :توان شناخت مجتهد و اعلم را از سه راه مى )٧مسئله (
 ;د و اعلم را بشناسدمثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجته;  خود انسان یقين آند.١
توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن آسى را گواهى آنند، به شرط آنكه دو نفر                            دو نفر عالم مورد اطمينان آه مى         .٢

 ;عالِم مورد اطمينان دیگر با گفته آنان مخالفت نكنند
شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن آسى را             يص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى             توانند مجتهد و اعلم را تشخ         اى از اهل علم آه مى          عّده .٣

 .تصدیق آنند
 :راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد )٨مسئله (
 ;  شنيدن از خود مجتهد.١
 ;شنيدن از آسى آه مورد اطمينان و راستگوست. ٢
 .باشد دیدن در رساله مجتهد، در صورتى آه درستى آن مورد اطمينان .٣
ولى تا یقين   ;  گذشته جایز نيست   باید به فتواى جدید عمل آند، و عمل آردن به فتواى             اى عوض شود، مقّلد    اگر فتواى مجتهد در مسئله       )٩مسئله  (

و الزم  تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل آند، و اگر احتمال دهد آه فتواى او عوض شده، جستج                            عوض شده است، مى     نكند آه فتواى مجتهد    
 .نيست
 .مسائلى را آه انسان غالبًا به آنها احتياج دارد، واجب است یاد بگيرد )١٠مسئله (

 فرق بين احتياط مستحب و احتياط واجب
را هم نشان داده است      یعنى در آن مسئله، مجتهد، قبل یا بعد از اظهارنظر، راه احتياط             ;  ، هميشه همراه با فتواست    »احتياط مستحب «)  ١١مسئله  (

 :مانند این مسئله; رجوع آند تواند به مجتهد دیگرى فتوا و یا به احتياط عمل آند و نمى تواند در آن مسئله، به و مقّلد مى
 .»شود، گرچه احتياط آن است آه سه مرتبه بشویند ظرف نجس را اگر یك مرتبه در آب ُآر بشویند، پاك مى«
 :تواند به فتواى مجتهد دیگر مراجعه آند، مانند این مسئله  به همان احتياط عمل آند و مى، همراه با فتوا نيست و مقّلد باید»احتياط واجب«
 .»نكنند احتياط آن است آه بر برگ درخت انگور، اگر تازه باشد، سجده«
 آند؟ آیا واجب است آه اعتقاد انسان به اصول دین از روى تحقيق باشد، یا اینكه تقليد از اهل فن، آفایت مى )١٢س (



 7                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة ع عاليقدرمطابق با فتاواى مرجاحكام نوجوانان  
 

همان ایمانى آه بين مردم مسلمان وجود دارد و منشأ همه               ;  نماید آفایت مى  ج ـ در اصول دین، یقين و باور از هر راه آه حاصل شود،                  
 ۴/٩/٧۵ .آند، و زیادتر از این براى مردم عادى الزم نيست خوبيها، عبادتها، جهاد و شهادت است، آفایت مى

 تواند در صورتى آه بخواهد، مرجع خود را عوض آند یا خير؟ آند، آیا مى ىانسانى آه از مجتهد زنده تقليد م )١٣س (
 ٣/١٠/٧٣ .ج ـ رجوع از مرجع تقليد زنده جایز نيست، مگر اعلمّيت دیگرى احراز شود

 هاى آسى آه بعد از تكليف آنها را بدون تقليد به جا آورده چيست؟ تكليف نماز و روزه )١۴س (
 ١٣/٢/٧١ .خواهد از او تقليد آند، درست است عى است آه مىج ـ اگر مطابق با فتواى مرج

 توانند از ایشان تقليد آنند؟ رسند، آیا مى به سّن تكليف مى) قدس سره(افرادى آه بعد از رحلت امام خمينى) ١۵س (
 .ج ـ چون تقليد ابتدایى از مّيت است، جایز نيست

 
 هاى بلوغ نشانه

 :از این سه چيز استنشانه بالغ شدن پسر یكى  )١۶مسئله (
 ; رویيدن موى درشت، باالى عورت.١
 ; بيرون آمدن منى.٢
 . تمام شدن پانزده سال قمرى.٣
شدن نيست، مگر    رویيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها، نشانه بالغ                                 )١٧مسئله  (

 . یقين آنداینكه انسان به واسطه اینها به بالغ شدن
 :است نشانه بلوغ در دختران، یكى از این چهار چيز )١٨مسئله (
 ; رویيدن موى درشت، باالى عورت.١
 ;شود نمى شود آه منى زن، خارج  بيرون آمدن منى، هر چند گفته مى.٢
 ; دیدن خون حيض.٣
 .ت چنانچه هيچ یك از عالیم مذآور محّقق نشد، مالك، تمام شدن سيزده سال قمرى اس.۴
هاى  نيست، و اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد، حيض اگر خونى ببيند آه نشانه داند سيزده سالش تمام شده یا نه، دخترى آه نمى )١٩مسئله (

 .شود بالغه شده است حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا آند، حيض است و معلوم مى
عالى  آیا رعایت حجاب و انجام فرایض نيز از همين سن بر دخترانى آه از حضرت              .  اید لگى بيان فرموده  سّن بلوغ دختران را سيزده سا       )٢٠س  (

 آنند، واجب است؟ تقليد مى
اى خاص و    ولى در مسئله حجاب، خصوصّيت عّفت و حياى اجتماعى و مقّررات آنها مسئله            ;  ج ـ آرى، بين فرایض و غير آن فرقى نيست         

 ٢٩/۵/٧۴ .ختران غير بالغ هم رعایتش الزم استاهّميت است آه براى د با
دانند، آیا اآنون براى     بوده، آه سّن تكليف را ُنه سالگى مى       )قدس سرهم (یا یكى از فقهاى عظام    )  قدس سره (اگر دخترى مقّلد حضرت امام      )٢١س  (

 ى را شروع تكليف بداند؟تواند فتواى حضرت عالى را مالك قرار داده، سيزده سالگ هاى قضا شده مى تدارك نماز و روزه
دانسته برایش واجب است، ترك نموده، باید آنها را طبق فتواى مرجع فوت               ج ـ اگر قبًال به ُنه سالگى رسيده و نماز و روزه را با آنكه مى                 

 ٨/٣/٧۶ .جا آورد شده به
 

 طهارت
دورى آرده، و بدن و      چيزهاى نجس  از خوردن و آشاميدن   انسان باید   .  طهارت و پاآى بدن و محيط زندگى، در اسالم داراى اهّميت بسيارى است              

چيزهاى نجس   بنابراین، شناختن .  تميزترین لباس را بپوشد    است شيوه پرستش پروردگار عالم است، پاك باشد و بهتر           آه بهترین »  نماز« لباسش براى 
 .و آموختن شيوه پاك آردن آنها نيز الزم است

 .، مگر یازده چيز و آنچه بر اثر برخورد با اینها نجس شوددر عاَلم همه چيز پاك است )٢٢مسئله (
 :اند از چيزهاى نجس عبارت )٢٣مسئله (
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. ١١;   دینى ١آافر معاندِ .  ١٠;  جو  آب .٩;  شراب.  ٨;  سگ و خوك  .  ٧و  .  ۶;  خون .۵;   مردار .۴;   منى .٣;  )غائط(مدفوع  .  ٢;  )بول( ادرار    .١
 .َعرق شتر نجاستخوار

آید،  یعنى اگر رگ آنها را بُبرند، خون با فشار از آن بيرون مى             ;  وع انسان و حيوانات حرام گوشت آه خون جهنده دارند          ادرار و مدف    )٢۴مسئله  (
 .نجس است

 .ادرار و مدفوع حيوانات حالل گوشت، مانند گاو و گوسفند و حيواناتى آه خون جهنده ندارند، مانند مار و ماهى، پاك است )٢۵مسئله (
 .باشد  غائط حيواناتى مانند االغ و اسب آه گوشت آنها مكروه است، پاك مىبول و )٢۶مسئله (
 .گوشت، مانند آالغ، نجس است فضله پرندگان حرام )٢٧مسئله (

 احكام ُمردار
 .گویند» ُمردار«به حيوانى آه خودش مرده باشد،  )٢٨مسئله (
 .ستمانند ماهى، پاك ا; مرداِر حيوانى آه خون جهنده ندارد )٢٩مسئله (
روحش، مانند مو و شاخ اگر از غير حيوانى باشد آه مثل سگ نجس است، پاك و                        اجزاى بى ;  مرداِر حيوانى آه خون جهنده دارد         )٣٠مسئله  (

 .دارش، مانند گوشت و پوست، نجس است اجزاى روح
 .جس استآنند ـ چه مرده، چه زنده آن ـ ن تمام اجزاى بدن سگ و خوك، آه در خشكى زندگى مى )٣١مسئله (
، تمام بدنش نجس     )مانند ناخن، مو و دندان     ;  روح او  بجز اجزاى بى  (انسان مرده هر چند تازه از دنيا رفته و بدنش سرد نشده باشد                     )٣٢مسئله  (
 .است
 .شود هرگاه مّيت را غسل دهند، بدنش پاك مى )٣٣مسئله (
همان جا از دنيا برود، بدنش        ميدان نبرد و معرآه درگيرى آشته شود و         جنگد، اگر در     آسى آه در راه خدا و براى حفظ اسالم مى             )٣۴مسئله  (

 .ندارد پاك است و نياز به غسل و آفن

 احكام خون
 .مانند مرغ و گوسفند، نجس است; خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد )٣۵مسئله (
 .ستمانند ماهى و پشه، خونش پاك ا; حيوانى آه خون جهنده ندارد )٣۶مسئله (
و اگر خون را با      ;  اجتناب آرد  شود نجس نيست، ولى بنا بر احتياط واجب باید از خوردن آن               خونى آه گاهى در تخم مرغ دیده مى           )٣٧مسئله  (

 .دیگرى به هم بزنند آه از بين برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد مرغ یا به طور زرده تخم
د، اگر با آب دهان مخلوط شده و از بين برود، پاك است و در آن صورت فرو بردن آب دهان هم                        آی مى)  لثه(خونى آه از الى دندان        )٣٨مسئله  (

 .اشكال ندارد

 شود چيز پاك چگونه نجس مى
 .شود اى تر باشد آه رطوبتش به دیگرى برسد، چيز پاك، نجس مى اگر چيز پاآى به نجسى برخورد آند و یكى از آن دو به گونه )٣٩مسئله (
بودن یا پاك بودن آن را       جستجو و وارسى هم الزم نيست، هر چند بتواند نجس          ;  اگر انسان نداند چيز پاآى نجس شده یا نه، پاك است             )۴٠مسئله  (
 .بفهمد
 .خوردن و آشاميدن چيز نجس، حرام است )۴١مسئله (
ود آه فاقد بوى معمول منى است، آیا چنين          ش گاهى پس از بول و در حين استبراء، مایع لزجى شبيه به منى از مخرج ادرار خارج مى                       )۴٢س  (

 آبى در حكم منى است؟
آید، محكوم به بول است، اّما بعد از آن نه تنها محكوم به منى نيست، بلكه پاك است و ناقض وضو هم                        ج ـ آنچه آه حين استبراء بيرون مى       

 ٢٧/٨/٧٠ .باشد نمى
 آند، چه حكمى دارد؟ ت مى ترشحى آه در بعضى از توالتها به لباس انسان سرای )۴٣س (

 ۴/٧/٧۴ .ج ـ پاك است، مگر آنكه آامًال یقين پيدا آند آه، عين نجس سرایت آرده است
 خير؟ رسد و عين نجاست در آن مشهود نيست، نجس است یا رطوبتى آه در توالت از زیر آفش به جوراب مى )۴۴س (

                                                           
ولى از روى دشمنى، عمدًا تحقيق        ;  آند و یا شّك در حّقانّيت دارد           و در عين حال، انكار مى         داند اسالم بر حّق است       یعنى آسى آه مى    »  معاند«.  ١

 .آند آند و اسالم را انكار مى نمى
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نيست و جوراب و آفش نيز محكوم به          )  آننده نجس(د، لذا منّجس     باش ج ـ چون نجاست آن رطوبت مشكوك است، محكوم به طهارت مى               
 ١٢/١١/٧۴ .طهارت است

 اند؟ آندن پوست یا زخم یا دندان و یا امور مشابه آنها، چه حكمى دارد؟ آیا این گونه پوستها نجس )۴۵س (
.هاى بزرگ آه نجس است        قطعه هاى آوچك و ریز هم نجس نيست، برخالف            ج ـ اگر ضرر فاحش نداشته باشد، حرام نيست و قطعه                

 ٢۵/٧/٧۴ 
نظر شما در مورد دست دادن و یا لمس بدن مرطوب آافر چيست؟ آیا در این خصوص بين اهل آتاب و دیگر آّفار فرقى وجود دارد؟                                   )۴۶س  (

 بدن خشك چطور؟
ـ بدن انسان نجس       گر رطوبت مسریه باشد     ا و اّما معاند از آنها، با تماس با بدن مرطوبشان ـ                   ;  ج ـ آّفار غير معاند مطلقًا پاك هستند              

 .شود و در این حكم، فرقى بين اهل آتاب و دیگر آّفار نيست شود، وگرنه به محض برخورد، نجاست حاصل نمى مى
 ١٣/۶/٧٨ 

  حكمى دارد؟دانيم آه از چه موادى ساخته شده و چه آسى آنها را ساخته است، چه آورند و نمى استعمال ادآلنهایى آه از خارج مى )۴٧س (
 ٨/٣/٧۶ .ج ـ چون معلوم نيست از چيز نجس ساخته شده و یا با نجس برخورد آرده باشد، محكوم به طهارت است و تحقيق الزم نيست

و باید آن را آب بكشد، یا         شود بدنش با نجاست برخورد آند، آیا تمام بدنش نجس مى            شخصى آه تمام بدنش خيس است، اگر قسمتى از            )۴٨س  (
 آب بكشد آافى است؟ ط محِل برخورد رااگر فق

شود، لذا ِصرف آب آشيدن محِل برخورد آافى است، مگر اینكه به واسطه رطوبت مسریه به جاهاى دیگر بدن هم                  ج ـ تمام بدن نجس نمى     
 ٨/٣/٧۶ .سرایت آرده باشد

عتنا آند، بول و خون براى فرد وسواسى نجس           نظر حضرت عالى درباره وسواس این است آه فرد وسواسى نباید به این حالت خود ا                      )۴٩س  (
 است یا خير؟

است، مگر آنكه دیگران      به خون بودن یا بول بودن یقين پيدا آند، برایش پاك                 ج ـ وسواسى نباید به یقين خود اعتماد نماید، و حّتى اگر                 
 ٢٨/١٢/٧٢ .است بگویند آه بول یا خون

 چه حكمى دارد؟) خصوصًا در مورد نجس بودن(دن اشيا گفتار شخص وسواسى در خصوص پاك یا نجس بو )۵٠س (
 ٢٧/١٠/٧۴ .ج ـ گفتار شخص وسواسى قابل اعتنا نيست و نباید به آن ترتيب اثر داده شود

 )ها پاك آننده(ُمطّهرات 
 :اند از ها عبارت عمده پاك آننده. آند اشياى نجس را پاك مى» مطّهرات« )۵١مسئله (
 ).به شرحى آه خواهد آمد( برطرف شدن نجاست .۵;  اسالم.۴ ; آفتاب.٣ ; زمين.٢;  آب.١

 احكام آبها
 .آند اقسام مختلفى دارد آه شناخت آنها ما را براى بهتر یادگرفتِن مسائل مربوط به آن، آمك مى» آب«
 :»مطلق«است یا » مضاف«آب یا  )۵٢مسئله (
دوانه و گالب، و یا با چيزى مخلوط شده باشد، به قدرى آه به آن، آب گفته                     آبى است آه آن را از چيزى گرفته باشند، مانند آب هن                »آب مضاف «

 .آلود نشود، مانند آِب گل
 .آبى است آه با چيزى مخلوط نشده باشد »آب مطلق«
 : آب مضاف )۵٣مسئله (

 ).باشد و از مطّهرات نمى(آند  ـ ممكن است چيز آثيفى را تميز آند ولى هرگز چيز نجس را پاك نمى
 .هر چند نجاست آم باشد و آب مضاف زیاد، و بو یا رنگ یا مزه آب عوض نشود; شود  با نجاست برخورد آند، نجس مىـ اگر

 .ـ وضو و غسل با آن باطل است
 .آب قليل. ۵; آب ُآر. ۴; آب چاه .٣; آب جارى. ٢; آب باران. ١: آب مطلق بر پنج ِقسم است

 ;است» باران«آبى آه از آسمان ببارد 
 ;است» آب چاه«و اگر جریان نداشته باشد، ; است» آب جارى«جوشد، اگر جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات   از زمين مىآبى آه

و اگر آمتر از این مقدار باشد          ;  »ُآر«، باشد     ـ در مسئله بعد خواهد آمد       بارد، اگر به مقدارى آه ـ        جوشد و از آسمان نمى       آبى آه از زمين نمى      
 .تاس» قليل«
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۵آه جمعًا (از جهت مساحت، مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر یك، سه وجب و نيم باشد                  »  آب ُآر «  )۵۴مسئله  (
 َمن تبریز، بيست مثقال آم است و به حسب آيلوى                 ١٢٨اّما از جهت وزن، از         ;  بریزند، آن ظرف را پرآند      )   وجب و هفت هشتم وجب است          ۴٢/

 .شود آيلوگرم مى» ۴١٩/٣٧٧«، بنا بر اقرب، متعارف

 آب قليل
شود، مگر آنكه با فشار به چيز نجس برسد آه در این صورت، تنها آبهایى آه به                    به محض برخورد با نجاست نجس مى       »  آب قليل «  )۵۵مسئله  (

 .شود، و آبهاى باال و داخل ظرف پاك است چيز نجس رسيده نجس مى
گردد، و چنانچه بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد،               جارى، به آب قليِل نجس متصل و با آن مخلوط شود پاك مى               اگر آب ُآر یا        )۵۶مسئله  (

 .باید به قدرى با آن مخلوط شود آه بو یا رنگ یا مزه نجاست از بين برود

 آبهاى ُآر، جارى و چاه
جاست تا زمانى آه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاك است و                     تمام اقسام آبهاى مطلق، بجز آب قليل در اثر برخورد با ن                  )۵٧مسئله  (

 .شود هرگاه بر اثر برخورد با نجاست، بو یا رنگ یا مزه نجاست بگيرد، نجس مى
 .باشد، در حكِم آِب ُآر است آب لوله آشى ساختمانها آه به منبع ُآر متصل مى )۵٨مسئله (
 :برخى از خصوصّيات آب باران )۵٩مسئله (

 .شود  در آن نيست، یك بار ببارد پاك مى٢ـ اگر آب باران بر چيز نجسى آه عيِن نجس
 .شود ـ اگر بر فرش و لباِس نجس ببارد فشار الزم ندارد و پاك مى

 .شود ـ اگر بر زمين نجس ببارد پاك مى
بارد، در آن بشویند، و آْب        لى آه باران همچنان مى     باشد، چنانچه چيز نجسى را در حا        ـ هرگاه آب باران در جایى جمع شود، اگرچه آمتر از ُآر             

 .شود آن چيز نجس پاك مى بو یا رنگ یا مزه نجاست نگيرد،

 چگونه چيزهاى نجس را آب بكشيم
 . براى پاك آردن چيزهاى نجس، ابتدا باید نجاست را برطرف آرده، سپس طورى آه در مسائل آینده خواهد آمد، آن را آب آشيد )۶٠مسئله (
توان بعد از برطرف آردن نجاست، به یكى از دو روش زیر،             گيرد را مى   ظرفى آه براى خوردن و آشاميدن مورد استفاده قرار مى           )۶١ئله  مس(

 :آب آشيد
 .یك بار آن را در آب فرو برده و بيرون آورند; با آب ُآر. ١
طورى در آن بگردانند آه      به قدرى آب در آن ریخته و هر مرتبه آب را          یا سه مرتبه     آن را سه مرتبه پر از آب آرده و خالى آنند،           ;  با آب قليل  .  ٢

 .بریزند به جاهاى نجس برسد و بيرون
اگر به بول نجس شده باشد، چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود در                         )  غير از ظروف غذا    (چيزهاى جامد دیگر       )۶٢مسئله  (

شود، و فرقى نيست آه بول خشك یا َتر باشد و فرقى بين انسان و حيوانات حرام گوشت دیگر                                   اك مى صورتى آه بول در آن چيز نمانده باشد پ              
 .شود باشد و اگر به نجاستى دیگر ـ غير از بول ـ نجس شده باشد، بعد از برطرف آردن عين نجاست، پاك مى نمى

آن را فشار دهند تا آبهاى        قابل فشار دادن است باید بعد از شستن،         گيرد و    فرش و لباس و چيزهایى مانند آْن آه آب را به خود مى                   )۶٣مسئله  (
 .را طورى حرآت دهند آه آب داخل آن خارج شود آن داخل آن بيرون بياید یا

 زمين
 عين  شود به شرط آنكه     با راه رفتن یا ماليدن به زمين، پاك مى           ;  آند، چنانچه نجس شود     اجسام جامدى آه نجاست در آن نفوذ نمى            )۶۴مسئله  (

 .نجاست برطرف شود، زمين پاك باشد و همچنين ِگل نباشد
 .فرش و سبزه و آسفالت و زمينى آه به وسيله چوب یا موزائيك و مانند آنها فرش شده باشد، همانند زمين پاك آننده است )۶۵مسئله (

 آفتاب
ن به آار رفته است، مانند در و پنجره، و درخت و گياه را                 با شرایطى آه خواهد آمد، زمين، ساختمان و چيزهایى آه در آ             »  آفتاب«  )۶۶مسئله  (
 .آند پاك مى

 :آفتاب با این شرایط، پاك آننده است )۶٧مسئله (
                                                           

 .عين نجس چيزى است آه خود به خود نجس است، مانند بول و خون. ٢
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 ; چيز نجس به طورى َتر باشد آه اگر چيز دیگرى به آن برسد، تر شود.١
 ;مثًال به آمك باد خشك نشود;  آفتاب، به تنهایى چيز نجس را خشك آند.٢
 ;د ابر یا پرده، از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، مگر آنكه ابر به قدرى نازك باشد آه از تابش آفتاب جلوگيرى نكند چيزى مانن.٣
 ; اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب، آن را برطرف آنند.۴
درون آن فردا، تنها روى آن پاك           مروز خشك شود و    مرتبه خشك آند، پس اگر روى آن ا            آفتاب قسمت بيرون و درون دیوار یا زمين را یك               .۵
 ;ماند مى شود و زیر آن نجس مى

 .تابد با داخل آن، هوا یا جسم پاك دیگرى فاصله نباشد  بين روى زمين یا ساختمان آه آفتاب به آن مى.۶
شدن آن بشود، بر آن      مرطوب  دیگرى آه سبب   نداشته باشد، اگر مقدارى آب، یا چيز        اگر زمين و مانند آن نجس باشد، ولى رطوبتى           )۶٨مسئله  (

 .شود آن بتابد، پاك مى بریزند و سپس آفتاب بر

 اسالم
شود و بعد از     ، مسلمان مى  »َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا رُسوُل اهللا             «:  اگر آافر معانِد دینى شهادتين بگوید، یعنى بگوید          )۶٩مسئله  (
 .بردارد، گرچه مسلمان نشده، ولى پاك است) دشمنى(همچنين اگر دست از عناد . ن شدن، بدن و آب دهان و بينى و َعَرق او پاك استمسلما

 برطرف شدن عين نجاست
از مطهرات  آشيدن و غير آن       شود، و نياز به آب      آند، با ازاله عين نجاست، پاك مى        نمى اجسام جامِد نجس آه نجاست در آنها نفوذ          )٧٠مسئله  (
گيرد،  مى ظرفهایى آه براى خوردن و آشاميدن مورد استفاده قرار             شرع راه خاّصى براى پاك آردن آنها معّين شده مثل               اّما مواردى آه در    ;  نيست

 .شود نمى مجراى بول، ظرفى آه سگ و خوك آن را ليسيده و یا از آن ظرف آب خورده، با ازاله عين نجاست، پاك
 شود، تكليف چيست؟ جس شود و بدانيم آه اگر آن را بشویيم، خراب مىاگر قرآن ن) ٧١س (

 ٢٣/٢/٧۵ .ج ـ در فرض سؤال، آب آشيدن ورق قرآن در صورتى آه نجس شده باشد، واجب است
وضو گرفتن و   شود،   ، همانند شير، سفيد و پس از مّدتى صاف مى           )مثل ُآُلر (آشى، گاهى اوقات بر اثر استعمال مواّد شيميایى            آب لوله )٧٢س  (

 تطهير آردن با آن چطور است؟ آیا این آب، مضاف است؟
گوید آه آب است و      گوید آه آب آورد، یا اگر آسى آن را ببيند، مى            اند، چون اگر آن را براى آسى ببرند، مى          گونه آبها آب مطلق    ج ـ این  

به عالوه، با شّك در صدق آب مطلق، چون قبًال              ;   نيست گویند آه آب نداریم یا آب        آب بودن، عرفًا از آن صّحت سلب ندارد، یعنى نمى             
 ٨/٣/٧۶ .مطلق بوده، آثار اطالق آب بر آن، مترّتب است و با آبهاى دیگر، فرقى ندارد

آیا این حكم   .  »خونى آه از الى دندانها بيرون بياید و در آب دهان مستهلك شود، پاك است                   «:  اید فرموده»  المسائل رساله توضيح «در  )  ٧٣س  (
 شود؟ ها ـ نيز مى شامل دیگر خونهاى دهان ـ نظير زبان و قسمت داخلى گونه

 ۴/١١/٧١ .ج ـ هر خونى آه از خود دهان باشد و در دهان مستهلك گردد، پاك است
محِل آن نجس است    آیا  .  برند آید، آه به وسيله پنبه الكلى آن خون را از بين مى             معموًال هنگام تزریق آمپول، مقدار آمى خون بيرون مى         )  ٧۴س  (

 و باید آب آشيد؟
 ١/٣/٨٠ .شود ج ـ نيازى به آب آشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن عين نجاست، بدن پاك مى

 

 وضو
یعنى ;  آند»  ُغسل«در برخى از موارد هم باید         .  نمازگزار باید قبل از انجام نماز، وضو گرفته و خود را براى انجام این عبادت بزرگ آماده آند                       

انجام دهد، آه در این قسمت با احكام هریك آشنا       »  تيّمم«ام بدن را بشوید و هرگاه نتواند وضو بگيرد یا غسل آند، باید به جاى آن عمِل دیگرى به نام                     تم
 .خواهيد شد

 چگونه وضو بگيریم
گاه با رطوبتى آه از شستن       بشوید، آن براى انجام وضو، انسان باید ابتدا صورت را و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را                         )٧۵مسئله  (

 .یعنى دست را بر آن بكشد و سپس پاى راست و در آخر پاى چپ را مسح نماید; دست بر آِف آن است، سر را مسح آند

 توضيح اعمال وضو
 شستن
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آند آه مقدار واجب را       یقين پيدا موى سر رویيده تا آخر چانه بشوید و براى آنكه               در وضو انسان باید ابتدا صورت را از جایى آه              )٧۶مسئله  (
 .شسته، باید آمى از اطراف صورت را هم بشوید

 .بنا بر احتياط واجب باید صورت را از باال به پایين بشوید )٧٧مسئله (
 .شویدب) از آرنج به طرف سر انگشتان(بعد از شستن صورت، باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها  )٧٨مسئله (
 .براى آنكه یقين پيدا آند آرنج را آامًال شسته، باید مقدارى باالتر از آرنج را هم بشوید )٧٩مسئله (
آسى آه پيش از شستن صورت، دستهاى خود را تا مچ شسته، هنگام وضو باید تا سر انگشتان را بشوید، و اگر فقط تا مچ را بشوید،                              )٨٠مسئله  (

 .وضویش باطل است

 مسح
 .جاى مسح است) آه باالى پيشانى است(یك قسمت از چهار قسمت سر  )٨١مسئله (
 .مسح سر، باید مقدارى باشد آه اگر آسى ببيند بگوید مسح آرد )٨٢مسئله (
 .مستحّب است سر را به پهناى سه انگشت بسته، و طول یك انگشت مسح آند )٨٣مسئله (
باشد آه هنگام شانه زدن،      موى جلوى سر هم صحيح است، مگر موى سر به قدرى بلند            الزم نيست مسح بر پوست سر باشد، بلكه بر          )٨۴مسئله  (

 .آند مو را مسح) بيخ(صورت باید، پوست سر یا قسمت پایين  به صورت بریزد، آه در این
ها تا برآمدگى روى پا،      مانده، روى پاها را از سر یكى از انگشت            پس از مسح سر، باید با رطوبتى آه از وضو بر آِف دست باقى                     )٨۵مسئله  (

 .مسح آند
آن بكشد، وضویش باطل     به را آشيده شود و اگر آسى دست را نگه دارد و سر یا پا                در مسح سر و روى پاها، باید دست روى آنها             )٨۶مسئله  (
 .ندارد آشد، سر یا پا مختصرى حرآت آند، اشكال را مى دست ولى اگر موقعى آه; است
اعضاى دیگِر وضو مثًال      بلكه باید از  ;  تواند دست را با آب خارج، تر آند           طوبتى در آِف دست نمانده باشد، نمى        اگر براى مسح ر      )٨٧مسئله  (

 .صورت، رطوبت بگيرد و با آن مسح آند
 .رطوبت دست باید به قدرى باشد آه بر سر و پا اثر بگذارد )٨٨مسئله (
ولى اگر رطوبت آن به قدرى      ;  براین، اگر جاى مسح تر باشد، باید آن را خشك آرد           باید خشك باشد، بنا   )  سر و روى پاها   (محِل مسح     )٨٩مسئله  (

 .شود بگویند فقط از ترى آِف دست است، اشكال ندارد آم باشد آه رطوبتى را آه بعد از مسح در آن دیده مى
ر چند بسيار نازك باشد و رطوبت باید به پوست          نباید بين دست و سر یا پاها چيزى مانند چادر، آاله، جوراب یا آفش فاصله شود، ه                    )٩٠مسئله  (

 .برسد، مگر در حال ناچارى، مثل ترس از دزد و درنده
 .تواند آن را آب بكشد، باید تيّمم آند پس اگر نجس است و نمى. محِل مسح باید پاك باشد )٩١مسئله (

 شرایط وضو
 :آنها، وضو باطل استبا بودن شرایط زیر وضو صحيح و با نبودن حّتى یكى از  )٩٢مسئله (
 ;)نجس نباشد(آب وضو پاك باشد . ١
 ;)غصبى نباشد(آب وضو مباح باشد . ٢
 ;)مضاف نباشد(آب وضو مطلق باشد . ٣
 ; اعضاى وضو پاك باشد.۴
 ; مانعى از رسيدن آب بر اعضاى وضو نباشد.۵
 ;با قصد قربت و بدون ریا وضو بگيرد. ۶
 ;شود ته شد به جا آورده وضو به ترتيبى آه در اعمال وضو گف.٧
 ;)بين اعمال وضو فاصله نيفتد( ُمواالت رعایت شود .٨
 ; در آارهاى وضو از دیگرى آمك نگيرد.٩
 . بنا بر احتياط واجب، ظرف آب وضو مباح باشد و همچنين طال و نقره نباشد.١١ و ١٠
 .وقت براى وضو گرفتن و نماز خواندن، آافى باشد. ١٢

 توضيح شرایط وضو
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نمازى هم خوانده باشد،     و اگر با آن وضو    ;  وضو با آب نجس باطل است، اگرچه انسان نجس بودن آن را نداند یا فراموش آرده باشد                    )٩٣له  مسئ(
 .باید آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند

رده و وضو گرفته، وضویش صحيح        دانسته یا فراموش آ     وضو گرفتن با آب مضاف باطل است، اّما اگر مضاف بودن آن را نمى                     )٩۴مسئله  (
 .است
 :آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است )٩۵مسئله (
 ).راضى نبودن او معلوم است(وضو گرفتن با آبى آه صاحب آن راضى نيست . ١
 .آن راضى است یا نه  آبى آه معلوم نيست صاحب.٢
مانند حوض برخى از مدارس آه وقف محصلين همان مدرسه است یا                     )  براى غير آن افراد     (،   استفاده از آبى آه وقف افراد خاّصى است               .٣

 .خوانند وضوخانه بعضى از مساجد، آه وقف آسانى است آه در آنجا نماز مى
ز وضو گرفتن    وضو گرفتن از نهرها، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضى هستند یا نه، اشكال ندارد، اّما اگر صاحبان آن ا                                     )٩۶مسئله  (

 .جلوگيرى آنند، احتياط واجب آن است آه با آن آب وضو نگيرد
اگر آب در ظرف غصبى باشد و آب دیگرى نباشد، باید تيّمم آرد، و اگر آسى با آن آب وضو بگيرد، اگر ارتماسى باشد، باطل است                              )٩٧مسئله  (

ضو بگيرد، معصيت آرده ولى وضویش باطل نيست، هر چند احتياط                 و اگر به قصد وضو با ظرف بر بدن خود بریزد یا مشت مشت بردارد و و                          
 .مستحب در اعاده آن است

 .اعضاى وضو یعنى صورت، دستها و پاها در موقع شستن و مسح، باید پاك باشد )٩٨مسئله (
 .وداگر چيزى بر صورت یا دستها باشد آه از رسيدن آب به آن جلوگيرى آند، براى وضو باید برطرف ش )٩٩مسئله (
برطرف شود، چون بين      باشد، هرچند از رسيدن آب جلوگيرى نكند، باید           )  پاها جلوى سر و روى     (اگر چيزى بر اعضاى مسح           )١٠٠مسئله  (

 .دست و محِل مسح نباید چيزى فاصله شود
ولى اگر ِجرم دارد و        يست،در صورتى آه رنگ بدون ِجرم باشد، مانع وضو ن              هاى رنگ، چربى و ِآِرْم،       خط قلم خودآار، لّكه      )١٠١مسئله  (

 .روى پوست را گرفته باشد، باید برطرف شود
آند یا نه، باید آن را برطرف آند، یا آب           داند آه از رسيدن آب جلوگيرى مى       داند چيزى بر اعضاى وضو چسبيده ولى نمى        اگر مى )  ١٠٢مسئله  (

 .را به زیر آن برساند
صورت، بعد دست راست و سپس دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها                       اول:  م شود آارهاى وضو باید بدین ترتيب انجا        )١٠٣مسئله  (

با هم مسح شود مانعى ندارد، و اگر به این ترتيب            پاى چپ را پيش از پاى راست مسح آند، اّما اگر هر دو پا              و بنا بر احتياط واجب، نباید     ;  را مسح آند  
 .باطل است وضو نگيرد،

 .، یعنى پشت سر هم انجام دادن و فاصله نينداختن بين اعمال وضومواالت )١٠۴مسئله (
خواهد جایى را بشوید یا مسح آند رطوبت جاهایى آه پيش از آن شسته یا                 وقتى مى  اگر بين آارهاى وضو به قدرى فاصله بيفتد آه          )١٠۵مسئله  (

 .مسح آرده، خشك شده باشد، وضو باطل است
و دست او را بشوید و        از دیگرى آمك بگيرد، پس اگر شخص دیگرى صورت          ال وضو را انجام دهد، نباید      تواند اعم  آسى آه مى    )١٠۶مسئله  (

 .یا مسح او را انجام دهد، وضویش باطل است
 .تواند وضو بگيرد، باید به آمك شخص دیگر وضو بگيرد، ولى خود او باید نّيت وضو آند آسى آه نمى )١٠٧مسئله (
آورد یا از قلب      قصد قربت انجام شود، یعنى براى انجام فرمان خداوند وضو بگيرد، و الزم نيست نّيت را به زبان                      وضو، باید به       )١٠٨مسئله  (

گيرد آافى است، به طورى آه اگر از او بپرسند           داند وضو مى   و همين مقدار آه مى    ;  خود بگذراند، چون نّيت همان داعى انجام آار قربًة الى اهللا است           
 .گيرم ید وضو مىآنى، بگو آه چه مى

شود،  چنانچه وقت نماز به قدرى تنگ است آه اگر انسان بخواهد وضو بگيرد، تمام نماز یا قسمتى از آن، بعد از وقت خوانده مى                             )١٠٩مسئله  (
 .اّما اگر براى وضو و تيّمم به یك اندازه وقت الزم است، باید وضو بگيرد; باید تيّمم آند

 اى وضوى َجبيره
 .شود مى ناميده» َجبيره«گذارند،  آه روى زخم و مانند آن مى بندند و دارویى  زخم و جاى شكسته را مىچيزى آه با آن

شخصى آه بر اعضاى وضویش، زخم یا شكستگى است، اگر بتواند به طور معمول وضو بگيرد، باید وضو بگيرد، مثًال روى                                 )١١٠مسئله  (
 . بسته است ولى باز آردن آن امكان دارد و آب براى آن ضرر نداردزخم باز است و آب برایش ضرر ندارد و یا روى زخم
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چنانچه زخم بر صورت یا دستهاست و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید آافى است،                               )١١١مسئله  (
 .ولى چنانچه آشيدن دسِت تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است آه دسِت تر بر آن بكشد

اى، باید جاهایى آه شستن یا مسح آن امكان دارد به طور معمول بشوید یا مسح آند، و جاهایى آه امكان ندارد،                           در وضوى جبيره    )١١٢مسئله  (
 .دسِت تر بر جبيره بكشد

ن را مسح آند، باید       باشد، چنانچه نتواند آ     است و روى آن باز مى       )  محِل مسح (اگر زخم یا شكستگى در جلوى سر یا روى پاها                  )١١٣مسئله  (
 .پارچه پاآى رویش بگذارد و روى پارچه را با ترِى آب وضو، آه در دست مانده، مسح آند

ها در سر یا روى پاها باشد، باید بين آنها را مسح                اگر در صورت و دستها چند جبيره باشد، باید بين آنها را بشوید، و اگر جبيره                      )١١۴مسئله  (
 .اى آه در جبيره بيان شد عمل آند  هست باید به شيوهآند، و در جاهایى آه جبيره

تواند سر و پا را با همان            در موقِع وضو، دسِت تر روى آن آشيده است، مى                آسى آه در آِف دست و انگشتها جبيره دارد و                  )١١۵مسئله  (
 .رطوبت مسح آند، یا از جاهاى دیگر وضو، رطوبت بگيرد

 .اى آافى است تمام یكى از دستها را فراگرفته باشد، باز احكام جبيره را دارد و وضوى جبيرهاگر جبيره تمام صورت یا  )١١۶مسئله (
اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان ومقدارى از طرف باالى پا باز است، باید جاهایى آه باز                               )١١٧مسئله  (

 .يره را مسح آنداست روى پا را، و جایى آه جبيره است، روى جب
اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، باید به دستور جبيره عمل آند و بنا بر احتياط                                           )١١٨مسئله  (

 .مستحب تيّمم هم بنماید، و اگر برداشتن جبيره ممكن است، باید بردارد
توان تحّمل آرد، باید به       آه برداشتن آن ممكن نيست یا به قدرى مشّقت دارد آه نمى             اگر در جاى وضو یا غسل چيزى چسبيده باشد          )١١٩مسئله  (

 .دستور جبيره عمل آند
چسبد، پارچه پاآى روى آن بگذارد و        توان دسِت تر روى آن آشيد مثًال دارویى است آه به دست مى              اگر جبيره نجس است یا نمى       )١٢٠مسئله  (

 .دسِت تر روى آن بكشد
ارتماسى، مگر آنكه ارتماس     ولى احتياط مستحّب است ترتيبى به جا آورده شود، نه            اى است،  اى مانند وضوى جبيره     غسل جبيره   )١٢١مسئله  (

 .دهد نجاست گردد، آه در این صورت باید ترتيبى انجام مضّر باشد یا باعث سرایت

 چيزهایى آه باید براى آنها وضو گرفت
 .و براى رساندن جایى از بدن به خّط قرآن و اسم خداوند وضو بگيرد; طواف واجب آعبه; )بجز نماز مّيت(انسان باید براى نماز  )١٢٢مسئله (
 .اگر نماز یا طواف واجب بدون وضو انجام شود، باطل است )١٢٣مسئله (
 :ها برساند آسى آه وضو ندارد حرام است جایى از بدن خود را به این نوشته )١٢۴مسئله (
 ;ترجمه آن اشكال ندارد خّط قرآن، ولى .١
 ;»God«، »خدا«، »اهللا« اسم خداوند به هر زبانى نوشته شده باشد، مانند .٢
 ).بنا بر احتياط واجب)(عليها السالم(و نام حضرت زهرا )عليهم السالم(و اسامى امامان) صلى اهللا عليه وآله( نام پيامبر اآرم.٣
 :تبراى این آارها وضو گرفتن مستحب اس )١٢۵مسئله (
 ;)عليهم السالم( رفتن به مسجد و حرم امامان.١
 ; خواندن و نوشتن قرآن.٢
 ; همراه داشتن قرآن.٣
 ; رساندن جایى از بدن به جلد یا حاشيه قرآن.۴
 ; زیارت اهل قبور.۵
 ; نماز مّيت.۶
 . خوابيدن.٧

 شود؟ چگونه وضو باطل مى
 :شود  وضو باطل مىاگر یكى از امور زیر براى انسان ُرخ بدهد، )١٢۶مسئله (
 ; خارج شدن ادرار یا مدفوع یا باد معده و روده آه از مخرج غائط خارج شود.١
 ;چنانچه گوش نشنود و چشم نبيند;  خواب.٢



 15                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة ع عاليقدرمطابق با فتاواى مرجاحكام نوجوانان  
 

 ;مانند دیوانگى و مستى و بيهوشى; برند  چيزهایى آه عقل را از بين مى.٣
 ٣; استحاضه زنان.۴
 .  آنچه آه سبب غسل شود، مانند جنابت.۵
 آند؟ اگر آب مسِح سر به آب صورت وصل شود، آیا وضو را باطل مى )١٢٧س (

 ٢۴/۶/٧۵ .آند ج ـ مانعى ندارد و وضو را باطل نمى
 توان روى سر و پا را دوبار مسح آشيد؟ آیا مى )١٢٨س (

 ٩/٢/٧۴ .ج ـ مانعى ندارد، اّما باید ترك نمود، و اگر منجر به وسواس شود، حرام است
با توجه به اینكه دست راستم بر اثر شكستگى، گچ گرفته               (ام وضو آسى با آفتابه روى دستانم آب بریزد و من وضو بگيرم                   اگر هنگ   )١٢٩س  (
 شود یا خير؟ ، آیا در وضویم اشكالى پيدا مى)شده

 ١٨/٢/٧۵ .دهيد ج ـ در فرض سؤال اشكالى وجود ندارد، چون شستن دست و صورت را خود شما انجام مى
 رفتن بانوان در اماآن عمومى آه در معرض دید نامحرم است، چه حكمى دارد؟وضو گ )١٣٠س (

 ٩/٣/٧۶ .ج ـ پوشانيدن بدن براى زن، از دید نامحرم واجب است و به هر حال، وضو صحيح است
 
 

 غسل
 .شود گاهى اوقات براى خواندن نماز و سایر آارهایى آه باید با وضو انجام داد، غسل واجب مى

 شيوه غسل
به عبارت  .  در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد، مانند جنابت و یا مستحب، مانند غسل جمعه                             )١٣١له  مسئ(

 .دیگر تمام غسلها در انجام فرقى ندارند، مگر در نّيت
 .»ارتماسى«و » ترتيبى«: توان انجام داد غسل را به دو صورت مى )١٣٢مسئله (

 .بدن شود، سپس بقّيه  ابتدا سر و گردن شسته مىدر غسل ترتيبى،
پس براى انجام غسل ارتماسى باید آب به           .  گيرد، هر چند به تدریج در آب فرو رود             در غسل ارتماسى، تمام بدن به نّيت غسل در آب قرار مى                

 .قدرى باشد آه انسان بتواند تمام بدن را زیر آب ببرد

 شرایط صحيح بودن غسل
همچنين الزم نيست بدن    .  م شرطهایى آه براى صحيح بودن وضو گفته شد، در صحيح بودن غسل هم شرط است، بجز مواالت                    تما  )١٣٣مسئله  (

 .را از باال به پایين بشوید
 .تواند به نّيت همه آنها یك غسل به جا آورد، یا آنها را جدا جدا به جا آورد آسى آه چند غسل بر او واجب است، مى )١٣۴مسئله (
تواند نماز بخواند و الزم نيست        آسى آه غسل جنابت آرده، نباید براى نماز وضو بگيرد، همان گونه آه با غسلهاى دیگر هم مى                        )١٣۵مسئله  (

 .وضو بگيرد
ش از  در غسل ترتيبى پاك بودن تمام بدن الزم نيست، بنابراین، اگر هر قسمتى را پي                در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاك باشد، ولى          )١٣۶مسئله  (

 .غسل دادِن همان قسمت آب بكشد، آافى است
 .اى است اى، مثل وضوى جبيره غسل جبيره )١٣٧مسئله (
; دار نباید تمام سر را در آب فرو برد          تواند در حال روزه غسل ارتماسى انجام دهد، چون روزه           آسى آه روزه واجب گرفته، نمى        )١٣٨مسئله  (

 .د، صحيح استولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى آن
 .است در غسل الزم نيست تمام بدن با دست شسته شود، و چنانچه با نّيت غسل، آب را به تمام بدن برساند، آافى )١٣٩مسئله (

 غسلهاى واجب
 :غسلهاى واجب هفت تاست )١۴٠مسئله (
 .شود مى و َقَسم و مانند اینها واجبغسلى آه به واسطه نذر . ٧; نفاس.۶; استحاضه. ۵;  حيض.۴;  مّس مّيت.٣;  مّيت.٢;  جنابت.١

                                                           
 .شود این مسئله مربوط به بانوان است، آه بعدًا گفته مى. ٣
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 غسل جنابت. ١
و باید براى نماز و آارهایى آه نياز به طهارت  ;  شود  بيرون آید هر چند در خواب باشد یا آميزش آند، جنب مى            ٤اگر از انسان َمنى     )١۴١مسئله  (

 .دارد، غسل جنابت انجام دهد
 .شود نياید، سبب جنابت نمىاگر منى از جاى خود حرآت آند ولى بيرون  )١۴٢مسئله (
 .باشد، جنب است و باید غسل آند داند آنچه بيرون آمده منى مى مى داند منى از او خارج شده است و یا آسى آه مى )١۴٣مسئله (
 و بعد از بيرون     آمده است یا بول یا غير اینها، چنانچه با شهوت و َجستن بيرون              اگر رطوبتى از مرد سالم خارج شود و نداند منى             )١۴۴مسئله  (

اّما در مرد   ;  آمدن آن، بدن او سست شده، آن رطوبت، حكم منى دارد، و اگر هيچ یك از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد، حكم منى ندارد                             
 .برایش الزم استولى وجود دو عالمت دیگر ; اگر با شهوت بيرون آمده باشد، در حكم منى است و الزم نيست بدن او سست شود بيمار،
مستحّب است انسان بعد از بيرون آمدن منى، بول آند و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتى از او خارج شود آه نداند منى است                                 )١۴۵مسئله  (

 .یا رطوبِت دیگر، حكم منى دارد

 چيزهایى آه بر ُجُنب حرام است
 :پنج چيز بر جنب حرام است )١۴۶مسئله (
، به احتياط واجب،     )عليهم السالم (همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا          ;   بدن به خّط قرآن یا به اسم خدا            رساندن جایى از    .١

 ;حكم اسم خدا را دارد
 ;، اگرچه از یك در داخل و از در دیگر خارج شود)صلى اهللا عليه وآله( رفتن به مسجدالحرام و مسجد النبى.٢
و احتياط واجب آن     ;  ولى اگر از یك در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد                         ;   توّقف در مساجد دیگر     .٣

 ;هم توقف نكند، بلكه مطلقًا داخل نشود) عليهم السالم(است آه در حرم امامان
 ; گذاشتن چيزى در مسجد.۴
 :اند از بارتدار ع هاى سجده اى آه سجده واجب دارد، و سوره  خواندن سوره.۵

و اگر یك حرف از این چهار         ;  )علق(سوره نود و ششم      ;  )نجم(سوره پنجاه و سوم      ;  )فّصلت(سوره چهل و یكم      ;  )سجده(سوره سى و دوم قرآن        
 .سوره را هم بخواند، حرام است

 . حكم مسجد ندارد،)اى و همچنين در مؤسسه یا اداره(اش مكانى را براى نماز قرار دهد  اگر شخصى در خانه )١۴٧مسئله (
 .اند، حرام است ها در حال جنابت، اشكال ندارد ولى توّقف در مساجدى آه معموًال آنار حرمها ساخته توّقف در حرم امامزاده )١۴٨مسئله (

 غسل مّيت. ٢
 ٥.آنندهرگاه مسلمانى از دنيا برود، باید او را غسل داده و آفن آنند و بر او نماز بخوانند، سپس دفن  )١۴٩مسئله (

 غسل مّس مّيت. ٣
اند، مس آند، یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مّس                 اى را آه سرد شده و غسلش نداده        اگر آسى بدن انسان مرده      )١۵٠مسئله  (

 .مّيت آند

 غسلهاى مخصوص دختران و بانوان
شود و سبب این     ، تنها بر دختران و بانوان واجب مى        »فاسن«و  »  استحاضه«،  »حيض«سه غسل از غسلهاى واجب، یعنى غسل            )١۵١مسئله  (

 .آید و هر یك احكام خاّصى دارد غسلها خونى است آه از َرِحم بيرون مى

 )قاعدگى(غسل حيض . ١
 . آندغسل قطع شود، زن باید براى خواندن نماز و سایر آارهایى آه نياز به طهارت دارد،) ِرگل(زمانى آه خونریزى قاعدگى  )١۵٢مسئله (
 .ندارد افتد و اگر دخترى قبل از ُنه سال خونى ببيند، حكم حيض خونریزى قاعدگى قبل از ُنه سالگى اتفاق نمى )١۵٣مسئله (
 .دوره قاعدگى آمتر از سه روز نيست، پس اگر جریان خون قبل از سه روز قطع شود، حكم حيض ندارد )١۵۴مسئله (
 .آشد و چنانچه خونریزى بيش از ده روز طول بكشد، پس از ده روز، حكم حيض ندارد  طول نمىدوره قاعدگى بيش از ده روز )١۵۵مسئله (
 .آید خون حيض معموًال غليظ، گرم و پر رنگ است و با فشار و آمى سوزش بيرون مى )١۵۶مسئله (

                                                           
 .شود از غدد تناسلى به سبب آميزش یا احتالم، از مجراى بول خارج مىمایعى است آه » منى«. ٤
 .احكام اموات مراجعه آنيد» رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آشنایى بيشتر مى. ٥
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 :در مّدت قاعدگى این آارها بر زن حرام است )١۵٧مسئله (
 ; نماز و طواف آعبه.١
 ٦. بر ُجُنب حرام است، مانند توّقف در مسجد آارهایى آه.٢
 .ها را باید به جا آورد و نمازها قضا ندارد ولى قضاى روزه; در اّیام قاعدگى نماز و روزه حرام است )١۵٨مسئله (
 .تفاوتى ندارد مگر در نّيت» غسل جنابت«با » غسل حيض« )١۵٩مسئله (
توان نماز  ت و اختصاص به جنابت ندارد، لذا با غسلهاى واجب و مستحب، بدون وضو مىِاجزاء غسل از وضو در همه اغسال اس  )١۶٠مسئله  (
 .خواند

 غسل استحاضه. ٢
 .است» استحاضه«آید  یكى دیگر از خونهایى آه گاهى اوقات از رحم دختر یا زن بيرون مى )١۶١مسئله (
ولى ممكن است   ;  آید و غليظ هم نيست      شار و سوزش بيرون مى     خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون ف                 )١۶٢مسئله  (

 .گاهى سياه یا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آید
شود، آه اگر بسيار آم باشد غسل ندارد ولى وضو را باطل                    خون استحاضه بر اساس آمى و زیادى آن به سه دسته تقسيم مى                      )١۶٣مسئله  (
 ٧.شود د غسل نيز واجب مىآند، و اگر آم نباش مى

 غسل نفاس. ٣
شود آه زن پس از خونریزى زایمان باید آن را انجام                مربوط به والدت فرزند است و در زمان دیگرى دیده نمى              »  غسل نفاس «  )١۶۴مسئله  (
 ٨.دهد

 ماز واجب را بخواند؟تواند ن تواند استحبابًا غسل جنابت نماید؟ آیا با این غسل مى آیا فردى آه ُجُنب نيست، مى) ١۶۵س (
 ٣٠/۶/٧۵ .بگيرد جنابت انجام دهد، براى خواندن نماز باید وضو توان آرد، و اگر احتياطًا غسل ج ـ غسل جنابت نمى

تواند نماز   اگر در بين غسل جنابت بول از انسان خارج شود، آیا آن غسل صحيح است یا باطل؟ اگر صحيح است، با همان غسل مى                               )١۶۶س  (
 بگيرد؟ براى نماز باید بعد از غسل وضوبخواند یا 

 ٨/٣/٧۶ .تواند نماز بخواند، و براى خواندن نماز، باید وضو بگيرد ج ـ غسل صحيح است، ولى با آن غسل نمى
 آیا منظور از داخل گوش، آه در موقع غسل شستن آن واجب نيست، سوراخ گوش است؟ )١۶٧س (

 ۴/١٠/٧۵ .نيست يداج ـ منظور از داخل گوش، آن مقدارى است آه پ
گانه  تواند عالیم سه    اگر آبى از انسان در حال خواب خارج شود، با توجه به اینكه انسان در حال خواب و یا بعد از بيدارى، نمى                                     )١۶٨س  (

 مربوط به ُمحتلم شدن را تشخيص دهد، تكليف چيست؟
 ٢۶/٧/٧۴ .زم نيستج ـ تا اجتماع عالیم سه گانه احراز نشود، شخص، جنب نيست و تحقيق هم ال

 

 تيّمم
 :آرد در این موارد باید به جاى وضو و غسل تيّمم) ١۶٩مسئله (
 ; آب نباشد و یا دسترسى به آن نداشته باشد.١
اش طول بكشد یا شّدت یابد و یا به سختى                 آب براى انسان ضرر داشته باشد، مثًال به سبب استعمال آب مرضى در او پيدا شود، یا بيمارى                            .٢
 ;ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگيرد یا غسل آند; جه شودمعال
 اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خود او یا همراهانش از تشنگى بميرند یا بيمار شوند، یا به قدرى تشنه شوند آه تحّمل آن سخت                                   .٣
 ;است
 ;آب آشيدن آن ندارد، و لباس دیگرى هم ندارد بدن یا لباسش نجس باشد و آب بيش از تطهير و .۴
 .شود مى غسل آند، تمام نماز یا مقدارى از آن، بعد از وقت خوانده  وقت به قدرى تنگ باشد آه اگر بخواهد وضو بگيرد یا.۵

                                                           
 .راجعه آنيد م٤٣٩مسئله » رساله توضيح المسائل«توانيد به  برخى از آارهاى دیگر نيز حرام است آه براى آشنایى بيشتر با آنها مى. ٦
 . مراجعه آنند٣٨٣مسئله » المسائل رساله توضيح«توانند به  براى آشناى بيشتر با موارد آن و احكام هر یك، دختران مى. ٧
 . آمده است٤٩٦مسئله » رساله توضيح المسائل«به شرحى آه در . ٨
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 آيفّيت تيّمم
 :در تيّمم، پنج چيز واجب است )١٧٠مسئله (
 ;نّيت. ١
 ;است م بر آن صحيح زدن آِف دو دست با هم بر چيزى آه تيّم.٢
 ;روید تا ابروها و باالى بينى آشيدن آِف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جایى آه موى سر مى. ٣
 ;آشيدن آِف دسِت چپ به تمام پشت دست راست. ۴
 ).باشند انگشتان هم جزو آف دست مى(آشيدن آِف دسِت راست به تمام پشت دست چپ . ۵
 .نكه یقين آند تمام پشت دست را مسح آرده، باید مقدارى باالتر از مچ را هم مسح آند، ولى مسح بين انگشتان الزم نيستبراى آ )١٧١مسئله (
 .انسان باید براى تيّمم، انگشتر را از دست بيرون آورد، و اگر مانع دیگرى نيز در پيشانى یا دستها وجود دارد برطرف آند )١٧٢مسئله (
و همچنين باید معلوم آند آه تيّمم به جاى وضو است            ;  اى تيّمم باید با قصد تيّمم و براى اطاعت دستور خداوند انجام شود              تمام آاره   )١٧٣مسئله  (

 .یا غسل و باید آن غسل را معّين نماید، و این همان نّيت تيّمم است

 چيزهایى آه تيّمم بر آنها صحيح است
 .ل پخته مانند آجر و آهك و گچ پخته، اگر پاك باشند صحيح استتيّمم به خاك، ریگ، آلوخ و سنگ و ِگ )١٧۴مسئله (

 احكام تيّمم
 .تيّممى آه به جاى وضو است با تيّممى آه به جاى غسل است فرقى ندارد )١٧۵مسئله (
 .شود باطل مىآند از او سر بزند، تيّممش  آسى آه به جاى وضو تيّمم آرده است، اگر یكى از چيزهایى آه وضو را باطل مى )١٧۶مسئله (
مثًال اگر به   ;  شود آند، پيش آید تيّممش باطل مى       آسى آه به جاى غسل، تيّمم آرده، هرگاه یكى از چيزهایى آه غسل را باطل مى                    )١٧٧مسئله  (

 .شود جاى غسل جنابت تيّمم آرده اگر دوباره جنب شود، تيّممش باطل مى
د وضو بگيرد، یا غسل آند، بنابراین، اگر بدون عذر تيّمم آند، صحيح نيست و اگر                     تيّمم در صورتى صحيح است آه انسان نتوان           )١٧٨مسئله  (

 .شود عذر داشته باشد و برطرف شود، مثًال آب نداشته، و آب پيدا آند، تيّمم او باطل مى
 .اگر به جاى غسل جنابت یا غسلهاى دیگر تيّمم آند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد )١٧٩مسئله (
 توان با تيّمم بدل از غسل جنابت، وارد مسجد شد و در نماز جماعت شرآت آرد؟ یا مىآ) ١٨٠س (

 ١۶/٣/٧۵ .ندارد باقى است، مانعى) غير از تنگى وقت(ج ـ مادامى آه عذر 
 

 نماز
 نماز پذیرفته نشود، اعمال شود و اگر مهمترین اعمال دینى است آه اگر مورد قبول درگاه خداوند واقع بشود، عبادتهاى دیگر نيز قبول مى          »  نماز«

ماند، نمازهاى پنجگانه هم       روز پنج بار خود را شستشو دهد، چرك در بدنش نمى                 طور آه اگر انسان، در شبانه         همان.  دیگر نيز قبول نخواهد شد      
، مانند آسى است آه نماز           سزاوار است انسان، نماز را در اول وقت بخواند و آسى آه نماز را سبك بشمارد                              .  آند انسان را از گناهان پاك مى          

 . »آسى آه به نماز اهّميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است«: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم. خواند نمى
. نماز به آسمان نگاه نكندآند، به جا نياورد، مثًال با حالت خواب آلودگى نماز نخواند و در         شایسته است نمازگزار آارهایى آه ثواب نماز را آم مى         

آند، به جا آورد، مثًال لباس پاآيزه بپوشد، خود را خوشبو آند، دندانهایش را مسواك بزند و موهایش را شانه                         بلكه آارهایى آه ثواب نماز را زیاد مى        
 .آند

شود، آیا شرعًا مجاز است      بح او قضا مى   نماز ص ...  نشينى، مطالعه، و یا    آه به جهت شب   )  دهد یا احتمال قوى مى   (داند   آسى آه مى    )١٨١س  (
 الذآر را انجام دهد؟ آه آارهاى فوق

شود، ممنوع و ترآش الزم است، و با فرض            داند و مطمئن است آه نماز صبح او قضا مى             ج ـ بيدار ماندن در شب، براى آسى آه مى            
مانند توجه  (اند آه توجه دادن افراد به چنين یقينى           و ناگفته نم  .  قضا شدن نماز، معصيت آرده و عمل او در حكم ترك عمدى واجب است                 

و یا  )عليه السالم (مانند  عزادارى اباعبداهللا الحسين      (غير واجب بلكه نسبت به امور راجحه            )  دادن به موضوعاتى آه جنبه حّق اهللا دارد           
 ٢۴/۶/٧۶ .نامطلوب، اگر نگویيم مذموم است) مطالعه آتب دینى و اسالمى
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گذاشته و امر به معروف هم       تفاوت است، حجاب را آنار     آسى آه نماز را عمدًا ترك نموده، نسبت به محرم و نامحرم بى              معاشرت با     )١٨٢س  (
 در او تأثيرى ندارد، چه حكمى دارد؟

 .ج ـ به هر نحو آه ممكن است، باید چنين فردى را امر به معروف و نهى از منكر نمود، ولو با ترك مراوده

 اقسام نماز
اند، برخى از آنها      هم دو دسته    نمازهاى واجب .  آه نماز یا واجب است و یا مستحب           شویم ایى با مسائل و احكام نماز، ابتدا یادآور مى            براى آشن 

سببى  روز و در زمانهاى خاّصى به جا آورده شود، و برخى دیگر نمازهایى هستند آه گاهى اوقات به                      آه باید در هر شبانه      باشد تكليف هر روزه مى   
 .باشد نمى شود و برنامه هميشگى و هر روزه  واجب مىخاص

 نمازهاى واجب یوميه
چهار (نماز عشا    ;  )سه رآعت (نماز مغرب    ;  )هر آدام چهار رآعت     (ظهر و عصر      :  نمازهاى واجب هر روزه، پنج نماز است            )١٨٣مسئله  (
 ).دو رآعت(و نماز صبح ; )رآعت

 وقت نمازهاى روزانه
 . از اذان صبح تا طلوع آفتاب است آه در این مّدت باید خوانده شود و هرچه به اذان صبح نزدیكتر باشد بهتر استوقت نماز صبح، )١٨۴مسئله (

وقت نماز ظهر و عصر، از ظهر شرعى تا مغرب است آه به اندازه خواندن یك نماز چهار رآعتى در اول وقت، مخصوص نماز ظهر و به همين                       
 .ص نماز عصر استمقدار آه به مغرب مانده باشد مخصو

مخصوص نماز مغرب، و به      اندازه خواندن یك نماز سه رآعتى آه از مغرب بگذرد            وقت نماز مغرب و عشا از مغرب تا نصف شب است آه به               
 .باشد مى اندازه یك نماز چهار رآعتى آه به نصف شب مانده است، مخصوص نماز عشا

 وقت نماز صبح
هنگامى آه آن سپيده پهن شد      .  گویند»  فجر اول «آند آه آن را      اى رو به باال حرآت مى      مشرق، سپيده نزدیك اذان صبح، از طرف        )١٨۵مسئله  (

 .و ابتداى وقت نماز صبح است» فجر دوم«

 وقت نماز ظهر و عصر
 ظهر  تا وقتى آه از    وقت مخصوص نماز ظهر، از اول ظهر است       .  مشترآى دارند  نماز ظهر و عصر، هر آدام وقت مخصوص و           )١٨۶مسئله  (

خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد آه                 وقت مخصوص نماز عصر، موقعى است آه به اندازه                و به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد،         
وقت مخصوص   نماز ظهر و   نماز عصر را بخواند، و بين وقت مخصوص         باید شده و  این موقع، نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا           آسى تا  اگر

وقت مخصوص دیگرى بخواند، نمازش باطل       عصر است، و اگر آسى اشتباهًا نماز ظهر یا عصر را در              عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز       نماز  
 .است

 وقت نماز مغرب و عشا
آند، و در تحقق مغرب، رفتن سرخى طرف مشرق، الزم نيست و                   همان غروب عرفى است آه خورشيد غروب مى           »  مغرب«  )١٨٧مسئله  (

 .غرب ابتداى وقت نماز مغرب استشروع م

 نيمه شب
 .آید، باید فاصله بين غروب تا طلوع آفتاب را به دو نيم آنيم براى محاسبه نيمه شب، آه پایان  وقت نماز عشا به دست مى )١٨٨مسئله (

 ٩احكام وقت نماز
» نماز آیات «به عّلتى آن نماز واجب شود، مثًال           نمازهاى غير روزانه داراى وقت مشخصى نيست، و بستگى به زمانى دارد آه                     )١٨٩مسئله  (

شود آه  زمانى واجب مى» نماز مّيت«اى دارد آه پيش آمده است و  و یا حادثه) ماه گرفتگى(یا خسوف ) خورشيد گرفتگى(بستگى به زلزله یا آسوف     
 .مسلمانى از دنيا برود

نماز را قبل از وقت شروع آند، باطل است، ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت                      اگر تمام نماز قبل از وقت خوانده شود و یا عمدًا                   )١٩٠مسئله  (
 .داخل شده یا بعد از نماز بفهمد آه در بين نماز وقت داخل شده، نماز او صحيح است

                                                           
است، و اگر نماز بعد از گذشتن وقت خوانده شود، در اصطالِح                »  ادا«شود، در اصطالِح احكام گویند نماز          اگر نماز در وقت خودش خوانده مى        .  ٩

 .شده است» قضا«احكام گویند نماز 
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 .انسان باید نماز را در وقت معّين آن بخواند و اگر عمدًا در آن وقت نخواند، گناهكار است )١٩١مسئله (
ستحّب است انسان نماز را در اول وقت بخواند، و هر چه به اول وقت نزدیكتر باشد بهتر است، مگر آنكه تأخير آن از جهتى بهتر             م  )١٩٢مسئله  (

 .باشد، مثًال صبر آند آه نماز را به جماعت بخواند
شود باید    بعد از وقت خوانده مى         چنانچه وقت نماز تنگ باشد، و اگر بخواهد مستحّبات نماز را به جا آورد، بخشى از نماز                                  )١٩٣مسئله   (

 .گذرد، باید قنوت نخواند مستحّبات را به جا نياورد، مثًال اگر بخواهد قنوت بخواند، وقت مى

 نمازهایى آه باید به ترتيب خوانده شود
نماز عصر را پيش از نماز ظهر       عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدًا             انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز             )١٩۴مسئله  (

 .و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است

 احكام قبله
 .بخواند است و نمازگزار باید رو به روى آن نماز» قبله«خانه آعبه، آه در مّكه معّظمه و در مسجدالحرام واقع شده،  )١٩۵مسئله (
 .است خواند، آافى ار دارد اگر طورى بایستد آه بگویند رو به قبله نماز مىآسى آه بيرون شهر مّكه و دور از آن قر )١٩۶مسئله (
 آند؟ تا چه حد انحراف از قبله، نماز را باطل مى )١٩٧س (

آه انحراف به مقدار چپ  اّما اگر بعد از تحقيق و تشخيص قبله، معلوم شود; آند ج ـ انحراف از قبله با علم و عمد، مطلقًا نماز را باطل مى        
 ١٨/١/٧۴ .راست قبله نبوده است، مانعى نداردیا 

 پوشانيدن بدن در نماز
 .پسران و مردان در نماز، باید عورتين را بپوشانند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشانند )١٩٨مسئله (
وضو باید شسته شود الزم       به مقدارى آه در    پوشاندن دستها و پاها تا مچ و صورت        ولى;  باید تمام بدن را بپوشانند    ;  دختران و زنان    )١٩٩مسئله  (

 .نيست، گرچه پوشاندن آن نيز اشكال ندارد
 نه؟ در موقع نماز آیا باید آِف پاى زن پوشيده باشد یا )٢٠٠س (

 ١٧/١١/٧١ .ج ـ خير، الزم نيست پوشيده باشد
 خير؟ آیا چنين حالتى براى نماز اشكال دارد یااى از بدن یا موى آنها پيداست،  اى است آه سایه گاهى لباس زنان به گونه )٢٠١س (

 ١۶/١١/۶٨ .ج ـ اگر حجاب و ساتر به نحوى باشد آه بدن دیده شود، آافى نيست

 بدن و لباس نمازگزار
 :لباس نمازگزار باید این شرایط را داشته باشد )٢٠٢مسئله (
 ;)نجس نباشد(پاك باشد . ١
 ;)غصبى نباشد( مباح باشد .٢
 ;دار نباشد از اجزاى مر.٣
 ; از حيوان حرام گوشت نباشد، مثًال از پوست پلنگ یا روباه تهّيه نشده باشد.۴
 .اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابریشم خالص و طالباف نباشد. ۵
 .عالوه بر لباس، بدن نمازگزار نيز باید پاك باشد )٢٠٣مسئله (
 .است هنگام نماز فراموش آند و با آن نماز بخواند، نمازش باطل  ولىاگر انسان بداند بدن یا لباسش نجس است، )٢٠۴مسئله (
 :در موارد زیر، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، صحيح است )٢٠۵مسئله (
 ;نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود. ١
 ;یا عوض آردن آن هم دشوار استآشيدن  به واسطه زخمى آه در بدن اوست، بدن یا لباسش نجس شده و آب. ٢
 ١٠;است] تقریبًا به اندازه یك سكه دو ریالى[آلودگى آمتر از ِدْرَهم  لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده است ولى مقدار. ٣
 . ناچار باشد آه با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، مثًال آب براى آب آشيدن آن ندارد.۴
ك نمازگزار، مثل دستكش و جوراب، نجس باشد، و یا دستمال آوچك نجسى در جيب داشته باشد، چنانچه از                              اگر لباسهاى آوچ     )٢٠۶مسئله  (

 .اجزاى مردار یا حرام گوشت نباشد، اشكال ندارد

                                                           
 . مراجعه آنيد٨٤٠مسئله » رساله توضيح المسائل«توانيد به  این مسئله چند مورد استثنا دارد آه براى آشنایى بيشتر مى. ١٠
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 .ترین لباسها و خوشبوآردن خود و دست آردن انگشتر عقيق در نماز، مستحّب است پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاآيزه )٢٠٧مسئله (
 .هاى لباس در نماز، مكروه است نقش صورت دارد و باز بودن دآمه پوشيدن لباس سياه، چرك، تنگ و لباسى آه )٢٠٨ئله مس(
 شود، براى نماز اشكال دارد یا خير؟ آید ولى با آینه دیده مى خوِن داخل بينى آه بيرون نمى )٢٠٩س (

 ١٧/۴/٧۴ .ج ـ براى نماز ضررى ندارد
 ى مرد به عنوان زینت چگونه است؟ و نماز با آن چه حكمى دارد؟طال و نقره برا )٢١٠س (

 ٢۴/١٢/٧۵ .ج ـ نقره، مانعى ندارد، اّما طال به عنوان زینت، براى مردها حرام است و نماز با آن نيز باطل است

 مكان نمازگزار
 :خواند باید داراى شرایط زیر باشد مكانى آه انسان بر آن نماز مى )٢١١مسئله (
 ;)غصبى نباشد( باشد  مباح.١
 ;)مانند اتومبيل در حال حرآت نباشد(حرآت باشد   بى.٢
 ; جاى آن تنگ و سقف آن آوتاه نباشد تا بتواند قيام و رآوع و سجود را به طور صحيح انجام دهد.٣
 ;پاك باشد) در حال سجده(گذارد   جایى آه پيشانى را مى.۴
 ;نباشد آه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسدتر  مكان نمازگزار اگر نجس است، به طورى. ۵
تر یا بلندتر نباشد، و احتياط واجب آن           از جاى زانوهاى او، بيش از چهار انگشِت بسته، پست            )  در حال سجده  (گذارد   جایى آه پيشانى را مى     .  ۶

 ١١. اشكال ندارداست آه از سر انگشتان پا هم بيشتر از این پست و بلندتر نباشد، ولى اگر شيب زمين آم باشد،

 احكام مكان نمازگزار
آند، مانند قطار و هواپيما و در جایى آه سقف آن آوتاه است و یا جایش                       در حال ناچارى نماز خواندن بر چيزى آه حرآت مى               )٢١٢مسئله  (

 .تنگ است، مانند سنگر و بر مكان ناهموار، اشكال ندارد
نماز نخواند، و   )  عليهم السالم (و امامان معصوم  )  صلى اهللا عليه وآله   (تر از قبر پيامبر اآرم    انسان براى رعایت ادب، الزم است جلو        )٢١٣مسئله  (

 .احترامى باشد حرام و نماز باطل است چنانچه بى
 .است مسجد بخواند، و در اسالم بر این مسئله سفارش بسيار شده مستحّب است، انسان نمازهاى واجب را در )٢١۴مسئله (
 واندن در مكانى آه نجس ولى خشك است، جایز است؟آیا نماز خ )٢١۵س (

 .ج ـ مانعى ندارد، اّما محِل سجده، مثل مهر، باید پاك باشد
شود، چگونه   اند، پخش مى   آور و مهّيج   هاى معمول آه اآثرًا رقص     اقامه نماز در منزلى آه رادیو یا تلویزیون آن روشن است و ترانه              )٢١۶س  (
 است؟

 ٢۵/۵/۶٩ .انى آه همراه با ارتكاب حرام باشد، غيرجایز و باعث عقوبت استج ـ نماز خواندن در مك

 احكام مسجد
 :بریم از مسائلى آه خواهد آمد، به اهّميت حضور در مسجد و نماز خواندن در آن پى مى )٢١٧مسئله (

 ;ـ زیاد رفتن به مسجد مستحب است
 ;ـ رفتن به مسجدى آه نمازگزار ندارد، مستحب است

 ;مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواندـ همسایه 
شود، غذا نخورد، در آارها با او مشورت نكند، همسایه او نشود، از او زن نگيرد و به او                      ـ مستحّب است انسان با آسى آه در مسجد حاضر نمى           

 .زن ندهد
 :این آارها در رابطه با مسجد، حرام است )٢١٨مسئله (

 ;)بنا بر احتياط واجب(آردن مسجد با طال ـ زینت 
 ;ـ فروش مسجد، هر چند خراب شده باشد

 .آنند ـ نجس آردن مسجد، و چنانچه نجس شود باید فورًا تطهير

                                                           
 به بعد مراجعه ٨٥١مسئله » رساله توضيح المسائل«توانيد به  راى آشنایى بيشتر، مىدر مورد مكان نمازگزار، شرایط دیگرى نيز آمده است آه ب       .  ١١

 .آنيد
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 :این آارها در رابطه با مسجد، مستحب است )٢١٩مسئله (
 ;مسجد بيرون آمدن از همه از دیرتر رفتن و مسجد به از همه ـ زودتر

 ; را روشن آردنـ چراغ مسجد
 ;ـ تميز آردن مسجد

 ;ـ هنگام وارد شدن، ابتدا پاى راست را داخل مسجد گذاشتن
 ;ـ هنگام بيرون آمدن از مسجد اول پاى چپ را بيرون گذاشتن

 ;ـ خواندن دو رآعت نماز مستحبِى َتحّيت مسجد
 .ـ خوشبو آردن خود و پوشيدن بهترین لباسهاى خود براى رفتن به مسجد

 :این آارها در رابطه با مسجد، مكروه است )٢٢٠مسئله (
 ;بدون آنكه در آنجا نماز بخواند; ـ عبور از مسجد، به عنوان محِل عبور
 ;ـ انداختن آب دهان و بينى در مسجد

 ;ـ خوابيدن در مسجد، مگر در حال ناچارى
 ;ـ فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند آردن مگر براى اذان

 ;جدـ خرید و فروش در مس
 ;ـ سخن گفتن از امور دنيا

 .دهد ـ رفتن به مسجد، براى آسى آه سير یا پياز خورده و بوى دهانش مردم را آزار مى

 آمادگى براى نماز
 :شویم اآنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تيّمم، وقِت نماز، پوشش و مكان نمازگزار آماده شروع نماز مى

 اذان و اقامه
 .آند مازگزار مستحّب است، قبل از نمازهاى یوميه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن ِاقامه، و سپس نماز را شروعبر ن )٢٢١مسئله (
; »َعَلى الصَّلوةِ َحىَّ  «;  »َاشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلهُ    «;»َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلهُ     «;)چهار مرتبه (»  َالّلُه َاْآَبر «:هجده جمله است  »  اذان«)  ٢٢٢مسئله  (

» َالّلُه َاْآَبر «یعنى دو مرتبه    :  ، هفده جمله است   »اقامه«و;  )هر یك دو مرتبه   (»  ال ِالَه ِاالَّ الّله   «;  »َالّلُه َاْآَبر «;  »َحىَّ َعلى َخْيِر اْلَعَملِ   «;  »َحىَّ َعَلى اْلِفالحِ  «
را باید اضافه   »  َقْد قاَمِت الصَّالة  «گفتن دو مرتبه    »  َحىَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَملِ   «ود و بعد از گفتن      ش از آخر آن آم مى    »  ال ِالَه ِاالَّ الّله   «  از اول اذان و یك مرتبه     

 .نمود
 به  ،» اهللا َاْشَهُد َانَّ ُمحمَّدًا َرُسولُ   «جزو اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از           »  َاْشَهُد َانَّ َعليًّـا َاميُراْلُمؤِمنيَن َو َولىُّ اهللا      «جمله    )٢٢٣مسئله  (

 .قصد قربت گفته شود

 ترجمه اذان و اقامه
 .»َاُهللا َاْآَبُر«
 .»خداى تعالى بزرگتر از آن است آه وصف شود«

 .»َاْشَهُد َان ال ِالَه ِاالَّ اُهللا«
 .» نيست]سزاوار پرستش[همتاست، خداى دیگرى  دهم غير از خدایى آه یكتا و بى شهادت مى«

 .» َرُسوُل اِهللاَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا«
 .»پيامبر خداست) صلى اهللا عليه وآله(دهم آه محّمد گواهى مى«

 .»َاْشَهُد َانَّ علّيًا اميرالمؤمنين و َولىُّ اِهللا«
 .»است] بر همه خلق[اميرالمؤمنين و ولى خدا ) عليه السالم(دهم آه حضرت على شهادت مى«

 !»َحىَّ َعَلى الّصالِة«
 !»بشتابيد به سوى نماز«

 !»الَفالح َحىَّ َعَلى«
 !»بشتابيد به سوى رستگارى«
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 !»َحىَّ َعَلى َخيِرالَعَمِل«
 !»]آه نماز است[بشتابيد به سوى بهترین آارها «

 .»َقْد قاَمِت الصَّالُة«
 .»نماز برپا شد«

 .»َاُهللا َاْآَبُر«
 .»خداى تعالى بزرگتر از آن است آه وصف شود«

 .»ال ِالَه ِاالَّ اُهللا«
 .»ریدگار جهان خدایى نيستجز آف«

 احكام اذان و اقامه
 .اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقِت نماز گفته شود و اگر عمدًا یا از روى فراموشى قبل از وقت بگوید، باطل است )٢٢۴مسئله (
 .اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید، صحيح نيست )٢٢۵مسئله (
 .هاى اذان و اقامه زیاد فاصله شود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، باید دوباره آن را از سر بگيرد نباید بين جمله )٢٢۶مسئله (
 .خواند، نباید براى نماز خود اذان و اقامه بگوید اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، آسى آه با آن جماعت نماز مى )٢٢٧مسئله (
ببيند نماز جماعت تمام شده و براى نماز اذان و اقامه گفته شده باشد، تا وقتى آه                      اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد برود و            )٢٢٨مسئله  (

 .بگوید تواند براى نماز خود اذان و اقامه متفرق نشده، نمى صفها به هم نخورده و جمعّيت
 .اردنماز مستحّبى اذان و اقامه ند )٢٢٩مسئله (
 .آید، در گوش راست او اذان، و در گوش چپ اقامه بگویند مستحّب است در روز اولى آه بچه به دنيا مى )٢٣٠مسئله (
 .آنند، عادل و وقت شناس و صدایش بلند باشد مستحّب است آسى آه براى گفتن اذان معّين مى )٢٣١مسئله (
د قربت چگونه است؟ در نمازهاى قضا شده یوميه، نماز آیات و وحشت چطور؟ آیا در                 گفتن اذان و اقامه در نمازهاى مستحّبى، به قص           )٢٣٢س  (

 نماز قضاى پدر و مادر، اذان و اقامه الزم است یا خير؟
ج ـ گفتن اذان و اقامه براى خواندن نمازهاى واجب یومّيه و قضاى آنها، مستحب و براى نمازهاى مستحبى، حرام است، و در نماز آیات                             

 ١٢/١١/٧۴ .به قصد اميد ثواب، مستحّب است» الّصالة«ان و اقامه سه مرتبه گفتن به جاى اذ

 اعمال نماز
 .رسد شود و با سالم به پایان مى  شروع مى»َاُهللا َاْآَبُر«نماز با گفتن  )٢٣٣مسئله (
 .یا واجب است و یا مستحب شود انجام مى آنچه در نماز )٢٣۴مسئله (
 .زده چيز است آه برخى ُرآن و برخى غيررآن استیا واجبات نماز، )٢٣۵مسئله (

 واجبات نماز
 .ذآر .١١; مواالت. ١٠ ; ترتيب.٩;  سالم نماز.٨ ;تشّهد. ٧; سجود .۶; رآوع. ۵;  قرائت.۴ ; قيام.٣; االحرام تكبيرة. ٢ ; نّيت.١

 رآنهاى نماز
 ; نّيت.١
 ;االحرام  تكبيرة.٢
 ; قيام مّتصل به رآوع، یعنى ایستادن پيش از رآوعاالحرام و هنگام تكبيرة) ایستادن( قيام .٣
 ;رآوع. ۴
 . دو سجده.۵

 فرق بين ُرآن و غير ُرآن
آید و چنانچه یكى از آنها به جا آورده نشود و یا اضافه شود، هر چند بر اثر فراموشى                       ارآان نماز، اجزاى اساسى آن به شمار مى          )٢٣۶مسئله  (

ر، گرچه انجام آنها الزم است، ولى چنانچه از روى فراموشى آم یا زیاد شود، نماز باطل نيست، ولى اگر عمدًا                      واجبات دیگ .  هم باشد، نماز باطل است    
 .ترك شود یا زیاد شود، نماز باطل است

 احكام واجبات نماز
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 نّيت. ١
 .نجام فرمان خداوند عالم به جا آوردخواند و باید آن را براى ا نمازگزار، از آغاز تا پایان نماز، باید بداند چه نمازى مى )٢٣٧مسئله (
 .به زبان آوردن نّيت و گذراندن از قلب، الزم نيست، ولى چنانچه به زبان هم بگوید، اشكال ندارد )٢٣٨مسئله (
نانچه تمام نماز یا چ نماز، باید از هر گونه ریا و خودنمایى به دور باشد، یعنى نماز را تنها براى انجام دستور خداوند به جا آورد، و         )٢٣٩مسئله  (

 .»قنوت«، یا مستحب مثل »سوره«است، چه آن قسمت واجب باشد مثل  قسمتى از آن، براى غير خدا باشد، باطل

 االحرام تكبيرة. ٢
ن تكبير است آه     همي با چون[.  گویند مى»  َتْكبيَرُة اِالحرام «شود و به آن        آغاز مى  »َاُهللا َاْآَبر «همان گونه آه گذشت نماز با گفتن             )٢۴٠مسئله  (

 و گفتن آن در اول هر نماز          ].شود، مانند خوردن و آشاميدن، خندیدن و گریستن          بسيارى از آارها آه قبل از نماز جایز بوده، بر نمازگزار حرام مى                
 .واجب و رآن است

 .قابل گوشها باال ببرداالحرام و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا م مستحّب است نمازگزار هنگام گفتن تكبيرة )٢۴١مسئله (

 )ایستادن(قيام . ٣
 .االحرام و قرائت را در حال قيام و آرامش بخواند نمازگزار باید تكبيرة. قيام یعنى ایستادن )٢۴٢مسئله (
تد سپس به رآوع    اگر رآوع را فراموش آند و بعد از قرائت به سجده برود و قبل از وارد شدن به سجده یادش بياید، باید آامًال بایس                          )٢۴٣مسئله  (

 .ها را به جا آورد برود و پس از آن سجده
نمازگزار باید موقع ایستادن هر دو پا را بر زمين بگذارد، ولى الزم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد و اگر روى یك پا هم                                   )٢۴۴مسئله  (

 .باشد، اشكال ندارد
 یا دیوار نتواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته، رو به قبله نماز بخواند، و اگر                     آسى آه به هيچ وجه حّتى با تكيه آردن بر عصا               )٢۴۵مسئله  (

 .نشسته هم نتواند، باید خوابيده بخواند
 .واجب است بعد از رآوع به طور آامل بایستد و سپس به سجده برود، و چنانچه این قيام عمدًا ترك شود، نماز باطل است )٢۴۶مسئله (

 قرائت. ۴
 :را بخواند) مثل سوره توحيد(در رآعت اول و دوم نمازهاى واجب روزانه، انسان باید اول حمد و بعد از آن یك سوره آامل قرآن  )٢۴٧مسئله (

 سوره حمد
* ِإْهِدَنا الّصـِراَط اْلُمْسَتقيَم * ِإّیاَك َنْعُبُد َو ِإّیاَك َنْسَتعيُن *  ماِلِك َیْوِم الّدیِن  * َالرَّْحمِن الرَّحيِم * َاْلَحْمُد ِلّلِه َرّبِ  اْلعاَلميَن  *  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم       

 .ِصراَط الَّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الّضاّليــَن
 سوره توحيد

 .َوَلْم َیُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد* َلْم َیِلْد َو َلْم یُوَلْد * ـَُد َاُهللا الصَّم*  ُقْل ُهَو اُهللا َاَحٌد  *  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم  
 .و در رآعت سوم و چهارم نماز، باید فقط سوره حمد، یا سه مرتبه تسبيحات اربعه خوانده شود، و اگر یك مرتبه هم بخواند آافى است

 تسبيحات اربعه
 .الَّ اُهللا َواُهللا َاْآَبرُسْبـحاَن اِهللا َو اْلَحْمُد ِلّلِه َو ال ِالَه ِا

 احكام قرائت
 . در رآعت سوم و چهارم نماز باید حمد یا تسبيحات آهسته خوانده شود )٢۴٨مسئله (
 .در نماز ظهر و عصر، قرائت رآعت اول و دوم نيز باید آهسته خوانده شود )٢۴٩مسئله (
ولى دختران و بانوان    .  د و سوره را در رآعت اول و دوم بلند بخوانند          پسران و مردان در نماز صبح، مغرب و عشا واجب است حم             )٢۵٠مسئله  (

 .بخوانند توانند بلند بخوانند وگرنه، بنا بر احتياط واجب باید آهسته شنود مى اگر نامحرم صدایشان را نمى
هسته بخواند، عمدًا بلند بخواند، نمازش باطل          اگر در جایى آه باید نماز را بلند بخواند، عمدًا آهسته بخواند یا در جایى آه باید آ                            )٢۵١مسئله  (

 .است، ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مسئله باشد، صحيح است
بایست بلند بخواند ولى آهسته خوانده، الزم نيست مقدارى را آه             اگر در بين خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه آرده است، مثًال مى               )٢۵٢مسئله  (

 .دخوانده، دوباره بخوان
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تواند بخواند و    تواند صحيح آن را یاد بگيرد، باید هر طور آه مى           انسان باید نماز را یاد بگيرد تا غلط نخواند و آسى آه اصًال نمى               )٢۵٣مسئله  (
 .احتياط مستحب آن است آه نماز را به جماعت به جا آورد

واندن آن دو در نماز ظهر و عصر چيست؟ آیا گذراندن از قلب                  منظور از بلند خواندن حمد و سوره در نمازهاى جهریه و آهسته خ                   )٢۵۴س  (
 آافى است؟

آشكار شود، برخالف     باید بلند خوانده شود، این است آه ُتن و جوهره صدا،                 ج ـ منظور از بلند خواندن حمد و سوره در نمازهایى آه                  
 ۴/١٠/٧۵ .ذراندن هم، آافى نيستگ نمازهایى آه باید آهسته خوانده شود و نباید جوهره صدا ظاهر شود، و از قلب

 رآوع. ۵
» رآوع«اى خم شود آه بتواند دستهایش را به زانو بگذارد و این عمل را                     اندازه نمازگزار در هر رآعت، بعد از قرائت، باید به             )٢۵۵مسئله  (
 .گویند، و واجب است در حال رآوع ذآر بگوید مى

ُسْبحاَن «یك مرتبه    یا ،»ُسْبحاَن اهللاِ   «واجب آن است آه مقدار ذآر از سه مرتبه            ، ولى در رآوع، هر ذآرى آه بگوید آافى است            )٢۵۶مسئله  (
 .آمتر نباشد» الَعظيِم َو ِبَحْمِدِه َرِبَى

 .در حال ذآر رآوع، باید بدن آرام باشد )٢۵٧مسئله (
 .را بگوید، نمازش باطل استاگر پيش از آنكه به مقدار رآوع خم شود و بدن آرام گيرد، عمدًا ذآر رآوع  )٢۵٨مسئله (
اگر پيش از تمام شدن ذآر واجب، عمدًا سر از رآوع بردارد، نمازش باطل است و اگر سهوًا سر بر دارد، چنانچه پيش از آنكه از                              )٢۵٩مسئله  (

گر بعد از آنكه از حال رآوع خارج         حال رآوع خارج شود یادش بياید آه ذآر رآوع را تمام نكرده، باید در حال آرامى بدن دوباره ذآر را بگوید، و ا                         
 .شد یادش بياید، نماز او صحيح است

 سجود. ۶
 .نمازگزار باید در هر رآعت، از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از رآوع دو سجده به جا آورد )٢۶٠مسئله (
ر زمين بگذارد و در حال سجده واجب          سجده آن است آه پيشانى و آِف دو دست و سِر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها را ب                            )٢۶١مسئله  (

 .است ذآر بگوید و دو سجده روى هم یك رآن است
ُسْبحاَن َربَِّى « یا یك مرتبه   »ُسْبحاَن اهللاِ «در سجده، هر ذآرى آه بگوید آافى است، ولى واجب آن است آه مقدار ذآر از سه مرتبه                     )٢۶٢مسئله  (

 .آمتر نباشد» اَالْعلى َو ِبَحْمِدِه
 .در حال ذآر سجده، باید بدن آرام باشد )٢۶٣مسئله (
اش به زمين برسد و بدن آرام گيرد، عمدًا ذآر سجده را بگوید، نمازش باطل است و چنانچه از روى                     اگر آسى پيش از آنكه پيشانى       )٢۶۴مسئله  (

 .فراموشى باشد، باید دوباره در حال آرام بودن، ذآر را بگوید
 . از تمام شدن ذآر سجده، اول بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رودنمازگزار باید بعد )٢۶۵مسئله (
 .اگر نمازگزار پيش از تمام شدن ذآر، عمدًا سر از سجده بردارد، نمازش باطل است )٢۶۶مسئله (
موقعى آه مشغول    شود، ولى  مىهفت عضو را عمدًا از زمين بردارد، نماز باطل             گوید، یكى از   اگر موقعى آه ذآر سجده را مى         )٢۶٧مسئله  (

 .جاهاى دیگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد گفتن ذآر نيست اگر غير از پيشانى،
اگر همراه با انگشتان شست پا، انگشتان دیگر پا، یا روى پا را به زمين بگذارد یا به واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمين                                    )٢۶٨مسئله  (

 .ازش باطل استنرسد، نم
روید ولى خوراآى و پوشاآى نيست، مانند چوب و برگ                 نمازگزار باید در سجده، پيشانى را بر زمين و یا آنچه از زمين مى                        )٢۶٩مسئله  (

 .درخت، قرار دهد
عدنى مانند سنگ مرمر    اّما سجده آردن بر سنگهاى م     .  سجده بر چيزهاى معدنى، مانند طال و نقره و عقيق و فيروزه، صحيح نيست                )٢٧٠مسئله  (

 .و سنگهاى سياه، اشكال ندارد
 .روید و خوراك حيوان است، مثل علف و آاه، صحيح است سجده بر چيزهایى آه از زمين مى )٢٧١مسئله (
 .سجده بر آاغذ، اگرچه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، صحيح است )٢٧٢مسئله (
 .دارد باشد و بعد از آن به ترتيب خاك، سنگ و گياه قرار از هر چيز بهتر مى) عليه السالم(دابراى سجده، تربت حضرت سيدالشه )٢٧٣مسئله (
 .اگر در سجده اول، ُمهر به پيشانى بچسبد و بدون اینكه ُمهر را بردارد دوباره به سجده رود، نماز باطل است، و باید دوباره بخواند )٢٧۴مسئله (

 ل سجده آندتواند به طور معمو وظيفه آسى آه نمى
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تواند خم شود و مهر را برجاى بلندى بگذارد و سجده آند، ولى              تواند پيشانى را به زمين برساند، باید به قدرى آه مى           آسى آه نمى    )٢٧۵مسئله  (
 .باید آِف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمين بگذارد

قدرى مهر را بلند آند آه         ده بنشيند و با سر اشاره آند، ولى احتياط واجب آن است آه، به                    تواند خم شود باید براى سج        اگر نمى   )٢٧۶مسئله  (
 .پيشانى را بر آن بگذارد

 شود؟ آیا دو سجده حساب مى. خورد بعضى از اوقات در سجده اول، پيشانى دوبار به مهر مى )٢٧٧س (
 ٢٧/٢/٧۴ .شود اختيار، آالعدم است و سجده محسوب نمىشود، چون برگشت، قهرى بوده و برگشت بدون  ج ـ یك سجده محسوب مى

توان در سجده پيشانى را آج روى مهر گذاشت؟ و  آیا مى. گيرد شود آه هنگام سجده درد مى گاهى در پيشانى انسان جوشهایى پيدا مى   )٢٧٨س  (
 اگر بعد از برداشتن سر از سجده، مهر به خون جوشها آلوده شود، نماز چه حكمى دارد؟

 در سجده الزم نيست تمام پيشانى روى محِل سجده و چيزهایى آه سجده بر آن صحيح است، باشد، بلكه مقدارى از پيشانى هم آفایت                                ج ـ 
و اّما نسبت به آلوده شدن مهر، بعد از نجس شدن،                 ;  آند، بنابراین، آج گذاشتن پيشانى مانعى ندارد           آند، اّما غيرپيشانى آفایت نمى       مى
ع نجس سجده نمود، چون یكى از شرایط سجده و نماز، پاك بودن محِل سجده است و خون جراحت آه آمتر از یك                              توان روى موض   نمى

توان با آن    آند، نمى  بعدى محِل سجده را نجس مى      ولى اگر در سجده   ;  درهم است به حكم معفّو بودن آمتر از یك درهم، مبطل نماز نيست             
 ٢٧/٢/٧۶ .باشد د پاكخواند، به خاطر اینكه محِل سجده بای نماز

 توان به ناخن سجده آرد؟ اگر در بين نماز، چيزى آه سجده بر آن جایز است، مفقود شود، و براى سجده چيزى پيدا نشود، آیا مى )٢٧٩س (
وقْت تنگ  ج ـ اگر وقْت وسعت دارد، باید نماز را قطع و چيزى آه سجده بر آن صحيح است پيدا آرد، و نماز را دو مرتبه خواند، و اگر                                  

در این صورت، باید به مراتبى آه در        ;  چيزى آه سجده بر آن صحيح است، پيدا نشود تا بر آن سجده آرد               است و یا با قطع آردن نماز هم       
 ٣٠/۴/٧۴ .آمده، مراجعه و عمل شود» المسائل رساله توضيح «١٠۶۵مسئله 

 و همچنين تيّمم بر آنها چيست؟حكم سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى، آهك و گچ پخته  )٢٨٠س (
آند، درست   ج ـ سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى و همانند آنها آه در اثر تغيير و تحّولهاى زیاد، ظاهرًا زمين بر آنها صدق نمى                               

ه، حكم سجده بر آنها       و تيّمم بر موارد ذآر شد         اّما آهك، گچ پخته شده و مانند آنها مثل آهك و گچ خام، سجده بر آنها جایز است                           ;  نيست
 ٢٨/٢/٧۶ .دارد را

 هاى واجب قرآن سجده
، یك آیه سجده است آه اگر انسان بخواند یا به آن گوش دهد، بعد                  »علق«و  »  نجم«،  »فّصلت«،  »سجده«در هریك از چهار سوره         )٢٨١مسئله  (

 .ید سجده نمایداز تمام شدن آن آیه، باید فورًا سجده آند و اگر فراموش آرد، هر وقت یادش آمد، با
 :اند از هایى آه آیه سجده دارد عبارت سوره )٢٨٢مسئله (
 ;)٣٢( سوره سجده١۵آیه . ١
 ;)۴١( سوره ُفصِّلت٣٧آیه . ٢
 ;)۵٣( سوره َنجم۶٢آیه . ٣
 ).٩۶( سوره َعَلق١٩آیه . ۴
 .اگر آیه سجده را از رادیو و ضبط صوت و مانند آن بشنود، الزم نيست سجده آند )٢٨٣مسئله (
 .رساند بشنود، واجب است سجده آند اگر آیه سجده را از مثِل بلندگو آه صداى انسان را مى )٢٨۴مسئله (
 .گفتن ذآر در این سجده واجب نيست، اّما مستحب است )٢٨۵مسئله (
ه در نماز است، الزم      ولى سایر شرایط سجده را آ       ;  توان سجده آرد   در سجده واجب قرآن، بر چيزهاى خوراآى و پوشاآى نمى               )٢٨۶مسئله  (

 .نيست مراعات آند

 تشّهد. ٧
در رآعت دوم تمام نمازهاى واجب و رآعت سوم نماز مغرب و رآعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، نمازگزار باید بعد از                                   )٢٨٧مسئله  (

َشریَك َلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه             ِاالَّ الّلُه َوْحَدُه ال    َاْشَهُد َاْن ال ِاَلَه      «:  سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، تشّهد بخواند، یعنى بگوید                 
 .»ُمَحمَّد آِل َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َو

است، اگر شخصى در رآعت سوم نماز، هنگامى آه در رآوع است و یا بعد از آن، متوجه شود آه در رآعت دوم، تشّهد را نخوانده                                  )٢٨٨س  (
 چه آار باید بكند؟
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ج ـ بعد از اتمام نماز، بدون اینكه رو از قبله بگرداند، ابتدا باید قضاى تشّهد را بخواند، و بعد از قضاى تشّهد، دو سجده سهو هم، به جا                                      
 ٢٠/٢/٧۶ .آورد

 سالم نماز. ٨
 و احوط    »َالسَّالُم َعَلْيُكمْ «:  و بدنش آرام است، بگوید      در حالى آه نشسته       ;  بعد از تشّهد رآعت آخر نماز، واجب است نمازگزار               )٢٨٩مسئله  (

 و مستحب است بعد از تشّهد و قبل         »َالسَّالُم َعَلْينا َو َعلى ِعباِد اهللا الّصاِلِحينَ      «:   را اضافه نماید، یا بگوید     »َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتهُ    «استحبابى آن است آه     
 .»َایَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتُهَالسَّالُم َعَلْيَك «: از سالم بگوید

 ترتيب. ٩
االحرام، قرائت، رآوع، سجود، و در رآعت دوم پس از سجده دوم، تشّهد بخواند و در                      نماز باید بدین ترتيب خوانده شود، تكبيرة          )٢٩٠مسئله  (

 .دهد آعت آخر، بعد از تشّهد، سالم
 .شود  را به هم بزند، مثًال سوره را پيش از حمد بخواند یا سجود را پيش از رآوع به جا آورد، نماز باطل مىاگر عمدًا ترتيب نماز )٢٩١مسئله (

 ُمواالت. ١٠
 .مواالت، یعنى پشت سرهم بودن اجزاى نماز و فاصله نينداختن بين آنها )٢٩٢مسئله (
 .خواند، نمازش باطل است  نماز مىاگر آسى به قدرى بين اجزاى نماز فاصله بيندازد آه نگویند )٢٩٣مسئله (
 .زند هاى بزرگ، مواالت را به هم نمى طول دادن رآوع و سجود و خواندن سوره )٢٩۴مسئله (

 قنوت
یعنى دستها را بلند آند     ;  بخواند»  قنوت«در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از رآوع رآعت دوم، مستحّب است آه نمازگزار                   )٢٩۵مسئله  (

 .بخواند  بگيرد و دعا یا ذآرىو مقابل صورت
 :تواند این دعا را بخواند باشد آافى است و مى» ُسْبحاَن اِهللا«در قنوت هر ذآرى بگوید اگرچه یك ) ٢٩۶مسئله (

 .»االِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّاِر الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفى َربَّنا اِتنا ِفى«

 تعقيب نماز
 . به ذآر و دعا و قرآن بعد از سالم نمازیعنى مشغول شدن» تعقيب«
 .بهتر است انسان در حال تعقيب رو به قبله باشد )٢٩٧مسئله (
 .اند، بخواند الزم نيست تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است چيزهایى را آه در آتابهاى دعا دستور داده )٢٩٨مسئله (
َاُهللا «سى و چهار مرتبه     :  یعنى گفتن ;  است)  عليها السالم ( شده، تسبيح حضرت زهرا    از چيزهایى آه براى تعقيب نماز زیاد سفارش          )٢٩٩مسئله  (
 .»ُسْبحاَن اهللا«و سى و سه مرتبه » َالحمُد هللا« سى و سه مرتبه ،»اآبر

 ترجمه نماز
 االحرام تكبيرة

 .»َاُهللا َاْآَبُر«
 .»خداى تعالى بزرگتر از آن است آه وصف شود«

 ترجمه سوره حمد. ١
 .» اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِمِبْسِم«
 .»بنام خداوند بخشنده مهربان«

 .»َاْلَحْمُد ِلّلِه َرّبِ  اْلعاَلميَن«
 .»ستایش، مخصوص خدا، پروردگار جهانيان است«

 .»َالرَّْحمِن الرَّحيم«
 .»آند در دنيا بر مؤمن و آافر، و در آخرت بر مؤمن رحم مى«

 .»ماِلِك َیْوِم الّدین«
 .»ر روز قيامت استصاحب اختيا«

 .»ِاّیاَك َنْعُبُد َو ِاّیاَك َنْسَتعين«
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 .»خواهيم پرستيم و تنها از تو آمك مى تنها تو را مى«

 .»ِاْهدنا الصِّراَط اْلُمسَتقيم«
 .»ما را به راه راست هدایت فرما«

 .»ِصراَط الَّذیَن َاْنَعْمَت َعَلْيِهم«
 .»راه آنان آه به آنها نعمت دادى«

 .»ْلَمغُضوِب َعَلْيِهم َوَالالّضاّليَنَغْيِرا«
 .»نه راه آسانى آه بر آنها خشم شده و نه گمراهان«

 ترجمه سوره توحيد. ٢
 .»ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم«
 .»بنام خداوند بخشنده مهربان«

 .»ُقل ُهَواُهللا َاَحٌد«
 .»بگو اوست خداى یكتا«

 .»اُهللا الصََّمُد«
 .»نياز خداى بى«

 .»ْم َیِلْد َو َلْم یُوَلْدَل«
 .»خدایى آه نه فرزندى دارد، و نه فرزند آسى است«

 .»َو َلْم َیُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد«
 .»و هيچ آسى، همتاى او نيست«

 ترجمه ذآر رآوع. ٣
 .»اْلَعظيِم َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َربِّى«
 .» من مشغول ستایش او هستمپروردگار بزرِگ من از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است و«

 ترجمه ذآر سجود. ۴
 .»االَْْعلى َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َربَِّى«
 .»ستایم و او از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است خداونِد خود را آه از همه باالتر است مى«

 ترجمه تسبيحات اربعه. ۵
 .»َواُهللا َاْآَبرُسْبحاَن اِهللا َواْلَحْمُد ِلّلِه َوال ِالَه ِاالَّ اُهللا «
 .»منّزه است خدا، ستایش مخصوص خداست، جز آفریدگار جهان خدایى نيست و خدا از همه بزرگتر است«

 ترجمه تشّهد و سالم. ۶
 .»َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َوْحَدُه ال شریَك َلُه«
 .»ك نداردهمتاست و شری دهم آه جز آفریدگار، خدایى نيست و یكتا و بى گواهى مى«

 .»َو َاْشَهُد َانَّ ُمحّمدًا َعْبُدُه َو َرسُوُله«
 .»بنده و فرستاده خداوند است) صلى اهللا عليه وآله(دهم آه محّمد و گواهى مى«

 .»اّللُهمَّ َصلِّ على ُمَحمَّد َو اِل ُمحّمد«
 .»بر محّمد و خاندان او درود فرست! خداوندا«

 .»بىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتُهالسَّالُم َعَلْيَك َایُّها النَّ«
 .»درود و رحمت و برآات خدا بر تو اى پيامبر«

 .»َالسَّالُم َعَلْينا َو على ِعباِد اِهللا الّصاِلحيَن«
 .»و بر بندگان صالح خدا) نمازگزاران(درود بر ما «

 .»َالسَّالُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتُه«
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 .» رحمت و برآات خدا بر شمادرود بر شما و«

 ُمبطالت نماز
شود، آه اگر    آند، تا پایان آن، بعضى از آارها بر او حرام مى            گوید و نماز را شروع مى      االحرام مى  آن گاه آه نمازگزار، تكبيرة      )٣٠٠مسئله  (

 .است در نماز یكى از آنها را انجام دهد، نمازش باطل
 :گویند مى» مبطالت نماز«ها را آند و آن دوازده چيز نماز را باطل مى

 ;مثًال نمازگزار در بين نماز بفهمد آه مكانش غصبى است;  در بين نماز، یكى از شرطهاى آن از بين برود.١
 ;آند، پيش آید  در بين نماز، عمدًا یا سهوًا یا از روى ناچارى، چيزى آه وضو یا غسل را باطل مى.٢
 ; سخن گفتن.٣
 ; خندیدن.۴
 ; گریستن.۵
 ; روى از قبله برگرداندن.۶
 .; خوردن و آشاميدن.٧
 ; بر هم زدن صورت نماز.٨
 ;گذشت) ٢٣۵مسئله ( آم یا زیاد آردن ارآان نماز، به شرحى آه در .٩
 ;بگذارد مثل بعضى از آسانى آه شيعه نيستند، دستها را روى هم. ١٠
 ;شود ى تقّيه بگوید، نمازش باطل نمىولى اگر اشتباهًا یا از رو;  بعد از خواندن حمد، آمين بگوید.١١
 ١٢. شّك در رآعتهاى نماز دو رآعتى یا سه رآعتى یا در دو رآعت اول نمازهاى چهار رآعتى است.١٢

 احكام مبطالت نماز
 سخن گفتن

 .ته باشد، نمازش باطل استاى بگوید و بخواهد با آن معنایى را برساند، اگرچه آن آلمه معنایى هم نداش اگر نمازگزار عمدًا آلمه )٣٠١مسئله (
اى بگوید آه دو حرف یا بيشتر داشته باشد، هر چند نخواهد با آن معنایى را برساند، بنا بر احتياط واجب باید نماز                             اگر عمدًا آلمه    )٣٠٢مسئله  (

 .را دوباره بخواند
 .شود  نماز باطل نمىاگر از روى فراموشى سخن بگوید، مثًال متوجه نباشد آه در حال نماز است، )٣٠٣مسئله (
 .آند سرفه آردن و عطسه نمودن، نماز را باطل نمى )٣٠۴مسئله (
را »  سالم«در نماز نباید به آسى سالم آرد، ولى اگر آسى به نمازگزار سالم آند واجب است جواب او را بدهد، و باید در جواب،                             )٣٠۵مسئله  (

 .»سالم عليكم«: مقّدم دارد، مثًال بگوید

 یستنخندیدن و گر
 .است اگر نمازگزار عمدًا با صدا بخندد، نمازش باطل )٣٠۶مسئله (
 .آند لبخند زدن نماز را باطل نمى )٣٠٧مسئله (
 .صدا گریه آند، اشكال ندارد ولى اگر بى; اگر نمازگزار براى آار دنيا عمدًا با صدا گریه آند، نمازش باطل است )٣٠٨مسئله (
 .آند، آهسته باشد یا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهترین اعمال است س خدا یا براى آخرت گریهاگر نمازگزار از تر )٣٠٩مسئله (

 روى از قبله برگرداندن
اگر نمازگزار عمدًا یا از روى فراموشى پشت به قبله آند، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد، بلكه اگر عمدًا به قدرى برگردد                               )٣١٠مسئله  (

 .قبله است، اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل استآه نگویند رو به 
ولى اگر سر را    .  اگر سهوًا تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتياط واجب آن است آه نماز را دوباره بخواند                        )٣١١مسئله  (

 .شود آمى برگرداند عمدًا باشد یا اشتباهًا، نمازش باطل نمى

 خوردن و آشاميدن

                                                           
 . مراجعه آنيد١١٠٤، مسئله »رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آشنایى بيشتر با سایر مبطالت نماز، مى. ١٢
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ولى اگر قند یا شكر و مانند اینها در دهان مانده           ;  شود اگر در بين نماز غذایى را آه الى دندانها مانده، فرو ببرد، نمازش باطل نمى                 )٣١٢مسئله  (
 .آند آم آب شود و فرو رود، نمازش اشكال پيدا مى باشد و در حال نماز، آم

خواند یا   چه مواالت نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز مى             ;  د و نياشامد  احتياط واجب آن است آه در نماز چيزى نخور           )٣١٣مسئله  (
 .نگویند

 برهم زدن صورت نماز
مثل دست زدن، به هوا پریدن و مانند اینها، هر چند از روى فراموشى                ;  اگر در بين نماز آارى آند آه صورت نماز را بر هم زند                )٣١۴مسئله  (

 .شود باشد، نماز باطل مى
 .شود خواند، نمازش باطل مى اگر در بين نماز به قدرى ساآت بماند آه نگویند نماز مى )٣١۵مسئله (
مگر در حال ناچارى مانند حفظ جان، حفظ مال یا جلوگيرى از ضرر مالى و                    ;  حرام است )  شكستن نماز (رها آردن نماِز واجب        )٣١۶مسئله  (

 .بدنى باشد
 .آه اهّميت ندارد، مكروه استشكستن نماز براى مالى  )٣١٧مسئله (
 :شكستن نماز براى پرداخت بدهى مردم با این شرایط اشكال ندارد )٣١٨مسئله (
 ;تواند بدهى را بپردازد  در بين نماز نمى.١
 ;خواهد  طلبكار، طلب خود را مى.٢
 .تواند پس از پرداخت بدهى، نماز را در وقِت آن بخواند  وقت نماز تنگ نيست، یعنى مى.٣

 رخى از چيزهایى آه در نماز مكروه استب
 ; بستن چشمها.١
 ; بازى آردن با انگشتان و دستها.٢
 ;سكوت آردن در هنگام خواندن حمد یا سوره و یا ذآر، براى شنيدن حرف آسى. ٣
 ; هر آارى آه خضوع و خشوع را از بين ببرد.۴
 ).آند ار زیاد نماز را باطل مىچون به مقد(برگرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار آم . ۵
نيز گفته شود، آیا نماز دچار اشكال          »  و عّجل فرجهم   «)صلى اهللا عليه وآله    (اگر در تشّهد نمازهاى یومّيه، بعد از صلوات بر پيامبر                 )٣١٩س  (
 شود؟ اگر سهوًا گفته شود، چطور؟ مى

 ٢۵/۴/٧۶ .ـ صحيح است شاءاهللا است،اعمال گذشته ـ ان ج ـ احتياط واجب در ترك
 بستن چشمها در نماز، اگر به این نّيت باشد آه حواسش بيشتر متوجه نماز باشد، اشكال دارد، یا خير؟ )٣٢٠س (

 ١٨/٨/٧٧ .ج ـ نماز، صحيح است

 َشكّيات نماز
ند یك سجده به جا آورده است یا        دا داند تشّهد را خوانده است یا نه، و یا نمى          گاهى ممكن است نمازگزار در انجام جزئى از نماز شك آند، مثًال نمى             

 .داند اآنون مشغول رآعت سوم است یا چهارم آند، مثًال نمى دو سجده و گاهى در تعداد رآعاتى آه خوانده است شك مى
كام هر  براى شّك در نماز، احكام خاّصى است و بيان تمام موارد آن از حّد این نوشته خارج است ولى به طور مختصر، به بيان اقسام شك و اح                                     

 :پردازیم آدام مى

 شك در اجزاى نماز
داند آن جزء را به جا آورده است یا نه، اگر جزء بعدى را شروع                اگر نمازگزار در انجام جزئى از اجزاى نماز شك آند، یعنى نمى             )٣٢١مسئله  (

در جزء بعدى شك پيش آمده، یعنى از محِل آن               شدن ولى اگر بعد از داخل     ;  نكرده، یعنى هنوز از محِل آن جزء نگذشته است، باید آن را به جا آورد                   
 .دهد و صحيح است شود و نماز را ادامه مى گذشته است، به چنين شّكى اعتنا نمى

داند جزئى را آه به جا آورده، صحيح انجام شده است یا نه، در                 اگر بعد از انجام جزئى از نماز در صّحت آن شك آند، یعنى نمى                  )٣٢٢مسئله  (
 .دهد و صحيح است گذارد بر صحيح بودن آن و نماز را ادامه مى آند، یعنى بنا مى به شّك خود اعتنا نمىاین صورت 

 آند شكهایى آه نماز را باطل مى
 .رآعتى مثل نماز صبح و نماز مغرب شك پيش آید، نماز باطل است اگر در شماره رآعتهاى نماز دو رآعتى و یا سه )٣٢٣مسئله (
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 . نماز چهار رآعتى شك آند آه یك رآعت خوانده یا بيشتر، نماز باطل استاگر در )٣٢۴مسئله (
 .است اگر در نماز نداند چند رآعت خوانده، نماز باطل )٣٢۵مسئله (
يزى تواند نماز را به هم بزند، ولى اگر قدرى فكر آند و چ              آند براى انسان پيش آید، نمى      اگر یكى از شكهایى آه نماز را باطل مى           )٣٢۶مسئله  (

 .یادش نياید و شك باقى بماند، به هم زدن نماز مانعى ندارد

 شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد
 ;در نماز مستحبى. ١
 ; در نماز جماعت.٢
 ; پس از سالم نماز.٣
 ; بعد از گذشتن وقت نماز.۴
 ;)آثيرالشك(آند   شّك آسى آه در نماز زیاد شك مى.۵
 .نه ردن آن، گذشته است، مثل آنكه در رآوع شك آند آه حمد را خوانده یا شك در چيزى آه محِل به جا آو.۶
بجز نماز وتر و اعرابى ـ دو           گذارد، چون تمام نمازهاى مستحّبى ـ        اگر در تعداد رآعتهاى نماز مستحّبى شك آند، بنا بر دو مى                  )٣٢٧مسئله  (

 .گذارد و نماز صحيح است د، بنا بر دو مىپس اگر شّك بين یك و دو، یا دو و بيشتر از آن پيش آی. رآعتى است
در نماز جماعت، اگر امام جماعت در رآعتهاى نماز شك آند، ولى مأموم شك نداشته باشد، و به امام بفهماند آه رآعت چندم است،                           )٣٢٨مسئله  (

اشد، همان گونه آه امام جماعت نماز را انجام             همچنين اگر مأموم شك آند ولى امام جماعت شك نداشته ب                ;  امام جماعت نباید به شّك خود اعتنا آند           
 .آند و صحيح است دهد او هم عمل مى مى

اگر بعد از سالم نماز شك آند آه نمازش صحيح بوده یا نه، مثًال شّك آند رآوع آرده یا نه، یا بعد از سالم نماز چهار رآعتى، شك                                 )٣٢٩مسئله  (
ولى اگر هر دو طرف شّك او باطل باشد، مثًال بعد از سالم نماز چهار رآعتى شك                     ;  ود اعتنا نكند  آند آه چهار رآعت خوانده یا پنج رآعت، به شّك خ             

 .آند آه سه رآعت خوانده یا پنج رآعت، نمازش باطل است
اگر قبل از گذشتن    ولى  ;  اگر بعد از گذشتن وقِت نماز شك آند آه نماز خوانده یا نه، یا گمان آند آه نخوانده، خواندن آن الزم نيست                         )٣٣٠مسئله  (

 .وقْت شك آند آه نماز خوانده یا نه، یا گمان آند آه نخوانده، باید آن نماز را بخواند، بلكه اگر گمان آند آه خوانده، باید آن را به جا آورد
ر احتمال دهد، حكمش اگر شخصى بعد از سر برداشتن از سجده شك آند آه سجده اول است یا سجده دوم، اّما یكى از دو طرف را بيشت      )٣٣١س  (
 چيست؟

 ٢/٣/۶٨ .ج ـ باید بنا را بر اقل بگذارد
آید آه سابقه نداشته     آسى آه در مسائل عبادى و غير عبادى، مبتال به شكهاى مختلف است به طورى آه گاهى برایش شّكى پيش مى                            )٣٣٢س  (

 اش چيست؟ است، وظيفه
 ۶/۴/٧۴ .ج ـ نباید به شّك خود اعتنا آند

 

 شكهاى صحيح
 مورد شكحالتوظيفه نمازگزار

 ;خواند گذارد و یك رآعت دیگر مى  مى٣بعدازذآربنا را بر (نشسته٣ و ١٢

 و بعد از نماز، یك رآعت نماز احتياط ایستاده،) واجب سجده دوم

 .آورد جا مى یا دو رآعت نشسته به

 از نماز،و بعد ; آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۴ و ٢٢

 .آورد دو رآعت نماز احتياط ایستاده به جا مى)واجب سجده دوم

 و بعد از نماز، دو رآعت نماز; گذارد  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۴ و ٣ و ٣٢

 .آورد احتياط ایستاده و دو رآعت نشسته به جا مى)واجب سجده دوم
 

 :تذّآر
 جب سجده دوم، یكى از سه شّك اگر بعد از سجده اول یا پيش از تمام شدن ذآر وا
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 .تواند نماز را رها آند و دوباره بخواند باال براى نمازگزار پيش آید، مى
 
 
 

 مورد شكحالتوظيفه نمازگزار

 و بعد ; آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۵ و ۴۴

 .آورد از نماز، دو سجده  سهو به جا مى)واجب سجده دوم

 و بعد از نماز،; آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴در هر آجاى نمازبنا را بر ۴  و۵٣

 یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا دو رآعت

 .آورد نشسته به جا مى

 و بعد از; ایستادهباید بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهد۵ و ۶۴

 نماز، یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا دو رآعت

 .ردنشسته به جا آو

 و بعد از نماز،; ایستادهباید بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهد۵ و ٧٣

 .دو رآعت نماز احتياط ایستاده به جا آورد

 و بعد از; ایستادهباید بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهد۵ و ۴ و ٨٣

 نماز، دو رآعت نماز احتياط ایستاده و دو رآعت

 .نشسته به جا آورد

 و بعد از نماز،; بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهدایستادهباید ۶ و ٩۵

 .دو سجده سهو به جا آورد

 
 نماز احتياط

را به هم بزند، و      ، باید بعد از سالم نماز، بدون آنكه صورت نماز          ۴ و   ٣شود مثل، شّك بين      در مواردى آه نماز احتياط واجب مى         )٣٣٣مسئله  (
 .يزد و بدون اذان و اقامه نّيت آند و تكبير بگوید و نماز احتياط را بخواندیا مبطلى از مبطالت نماز را انجام دهد، برخ

 :فرق نماز احتياط با نمازهاى دیگر )٣٣۴مسئله (
 ; نّيت آن را نباید به زبان آورد.١
 ;)هر چند دو رآعتى باشد( سوره و قنوت ندارد .٢
 . آن را بلند بگوید»اهللا الرحمن الرحيم بسم«ت  بنا بر احتياط واجب سوره حمد را آهسته بخواند ولى مستحّب اس.٣
و اگر دو رآعت واجب شده باشد،         ;  دهد خواند و سالم مى     اگر یك رآعت نماز احتياط، واجب باشد، پس از سجده دوم، تشّهد مى                   )٣٣۵مسئله  (

بخواند و در پایان رآعت دوم تشّهد بخواند و سالم            )  ماالحرا بدون تكبيرة (نباید در رآعت اول تشّهد بخواند و سالم دهد، بلكه باید یك رآعت دیگر هم                     
 .دهد

اگر آسى پس از سالم نماز سه بار تكبير گفته، سپس نماز احتياط یا سجده سهو را به جا آورد، آیا نمازش اشكال دارد؟ اگر چنين است                               )٣٣۶س  (
 تكليف نمازهاى قبلى چيست؟

ولى براى بعد نسبت به نماز احتياط، واجب است آه چيزى ـ ولو سه مرتبه                     ;  رد نسبت به گذشته آه متوجه نبوده است، مانعى ندا             ج ـ 
 ۵/۵/٧۵ .اآبر ـ فاصله نشود اهللا

 سجده سهو
 :شود ـ به جا آورد براى چهار چيز بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو ـ به دستورى آه گفته مى )٣٣٧مسئله (
 ;زند چنانچه فرد در بين نماز، سهوًا حرف ب.١
 ; چنانچه انسان در جایى آه نباید نماز را سالم دهد، مثًال در رآعت اول، سالم دهد.٢
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 ; در صورتى آه تشّهد را فراموش آند.٣
و در دو مورد هم، احتياط مستحب آن است آه           ;   هرگاه در نماز چهار رآعتى، بعد از سجده دوم، شك آند آه چهار رآعت خوانده یا پنج رآعت                     .۴

 :بنمایدسجده سهو 
 ; در جایى آه یك سجده را فراموش نماید.الف
 در جایى آه باید بنشيند، مثًال موقع خواندن تشّهد، اشتباهًا بایستد، یا در جایى آه باید بایستد، اشتباهًا بنشيند، مثًال موقع خواندن حمد و سوره                                    .ب

 .اشتباهًا بنشيند
عد از سالم نماز، فورًا نّيت سجده سهو آند و پيشانى را به چيزى آه سجده بر آن صحيح                    دستور سجده سهو این است آه نمازگزار ب         )٣٣٨مسئله  (

بهتر است  ولى  »  ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َاّللُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد           «:  یا بگوید »  ِبْسِم الّلِه َو ِبالّلِه َو َصلَّى الّلُه َعلى ُمَحمَّد َو اِلهِ           «:  است، بگذارد و بگوید   
بعد بنشيند و دوباره به سجده رود و یكى از ذآرهایى را آه گفته شد، بگوید و                   .  »ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َالسَّالُم َعَلْيَك َایُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتهُ             «:  بگوید

 .بنشيند و بعد از خواندن تشّهد، سالم دهد
 سجده سهو را انجام ندهد، نقل شده است آه هر وقت به یادش آمد، باید آن را انجام دهد، آیا منظور، این است                         اگر انسان فراموش آند و      )٣٣٩س  (

 تواند آن را به جا آورد؟ سجده سهو چند تاست؟ ، مى)گاه صحيح مثًال بى وضو یا بدون چادر و یا بدون سجده(آه در هرحالتى آه بود 
و ;  در مراعات است   اّما احتياط ;  تواند بدون وضو هم آن را انجام دهد        معتبر نيست، لذا فرد مى     شرایط نماز و سجده در سجده سهو،         ج ـ 

 ١۶/١١/۶٨ .سجده سهو، در همه جا، دو سجده است
 آیا بعد از تشّهد سجده سهو، هر سه سالم را باید گفت، یا فقط سالم آخر، آافى است؟ )٣۴٠س (

 ۵/١٠/٧۵ . سالم آخر، آافى استج ـ
 بلند شود، نماز چه حكمى دارد؟) نه از روى شّك در رآعات(اگر در نماز، هنگامى آه باید سالم بدهد، از روى فراموشى  )٣۴١س (

 نشستن به جاى ایستادن و بالعكس، اگر از روى فراموشى باشد، مضّر به نماز نيست، لذا نماز درست است، اّما احتياط در هر                                        ج ـ 
 ۴/١١/٧۵ .ن سجده سهو استجا، به جا آورد نشستن وایستادن بى

 نماز مسافر
 ١٣به شرط آنكه مسافرتش از هشت فرسخ      ;  یعنى دو رآعت بخواند   ;  باید نماز ظهر و عصر و عشا را، شكسته به جا آورد            »  مسافر«  )٣۴٢مسئله  (

 .آمتر نباشد
گردد، نمازش در این سفر       ر فرسخ برمى  رود و چها   اگر مسافر از جایى آه نمازش تمام است، مثل وطن، حّداقل چهار فرسخ مى                  )٣۴٣مسئله  (

 .هم، شكسته است
رود، زمانى باید نمازش را شكسته بخواند آه حّداقل به مقدارى دور شود آه صداى اذان آنجا را نشنود، و                      آسى آه به مسافرت مى      )٣۴۴مسئله  (

 .بخواند، باید تمام بخوانددیوارهاى آنجا را نبيند، و چنانچه قبل از آنكه به این مقدار دور شود بخواهد نماز 
اگر از راهى آه    ;  رود آه دو راه دارد، یك راه آن آمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بيشتر باشد                        اگر به جایى مى     )٣۴۵مسئله  (

تى بخواند، مثًال اگر از وطن       هشت فرسخ است برود، باید نماز را شكسته بخواند، و اگر از راهى آه هشت فرسخ نيست برود باید نماز را چهار رآع                           
رود آه دو راه دارد، یك راه چهار فرسخ است و راه دیگر سه فرسخ، اگر از راه اول برود و از همان راه برگردد، نمازش در بين                                      به روستایى مى  

ز همان راه برگردد چون مجموع سفر آمتر راه و در آن روستا شكسته است، ولى اگر از این راه برود و از راه دیگر برگردد و یا از راه دوم برود و ا                         
 .باشد، نماز در بين راه و در آن روستا تمام است از هشت فرسخ مى

 :در موارد ذیل در هنگام سفر نيز، نماز تمام است )٣۴۶مسئله (
 ;ماند گذرد و یا در جایى ده روز مى  قبل از آنكه هشت فرسخ برود، از وطن خود مى.١
 ;گردد اى مى ست به سفر هشت فرسخى برود و بدون قصد، این مسافت را پيموده، مثل آسى آه به دنبال گمشده از اول قصد نداشته ا.٢
 ; در بين راه از قصد سفر برگردد، یعنى قبل از رسيدن به چهار فرسخ از رفتن منصرف شود.٣
 ;است) آند زیاد مسافرت مى( آسى آه آثيرالسفر .۴
آموزى آه براى تحصيل به شهر دیگر           رود، مانند دانش    ارف بين ده روز، حّداقل یكبار به مسافرت مى             آسى آه براى آارش به طور  متع            .۵
 ;گردد رود و هر جمعه به وطن خود برمى مى

                                                           
 . آيلومتر است٤٥هشت فرسخ شرعى، در حدود . ١٣
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 .رود، مانند سفرى آه موجب اذّیت پدر و مادر باشد  آسى آه به سفر حرام مى.۶
 :در این مكانها نماز تمام است )٣۴٧مسئله (
 ; در وطن.١
  ;در جایى آه بنا دارد ده روز بماند .٢
رود، و تا سى روز به همين حالت مانده و جایى هم نرفته است،               ماند یا مى    در جایى آه سى روز با تردید مانده است، یعنى معلوم نبوده آه مى               .٣

 .در این صورت باید بعد از سى روز نماز را تمام بخواند

 وطن آجاست؟
 آه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار آرده است، خواه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد،                           جایى است »  وطن«  )٣۴٨مسئله  (

 .یا خودش آنجا را براى زندگى اختيار آرده است
ر آنجا به دنيا    آند و مستقل نشده است، همان وطن پدر ومادر وطن اوست، هرچند د                فرزند، تا زمانى آه با پدر و مادر زندگى مى             )٣۴٩مسئله  (

بنابراین، به عنوان   .  شود و پس از آنكه در زندگى مستقل شد، اگر جاى دیگرى را براى زندگى هميشگى اختيار آرد، آنجا وطن او مى                            ;  نيامده باشد 
فرزند در شيراز به دنيا آمده       اند و بنا دارند باز به اصفهان برگردند و             مثال پدر و مادرى آه اهل اصفهان هستند ولى مّدتى براى آار به شيراز رفته                  

آند، اصفهان براى او نيز حكم وطن را دارد، و اگر به                   باشد تا زمانى آه فرزند با آنها زندگى مى              است، ولى چون اصفهان وطن پدر و مادر مى             
 .اصفهان برود باید در آنجا نماز را تمام بخواند

 .شود، ولى نمازش تمام است  خودش را نداشته باشد، آنجا وطن او حساب نمىتا انسان قصد ماندِن هميشگى در غير وطن اصلى )٣۵٠مسئله (
شود، اّما   اگر قصد دارد در محّلى آه وطن اصلى او نيست مّدتى بماند و بعد به جاى دیگرى برود، آنجا وطن او حساب نمى                                         )٣۵١مسئله  (

 .ماند تحصيل در شهرى مىباشد، مانند دانشجویى آه مّدتى براى  نمازش در آنجا تمام و مسافر نمى
اگر به جایى برود آه قبًال وطن او بوده، ولى هم اآنون از آنجا، ِاعراض آرده است، یعنى بنا گذاشته آه دیگر براى سكونت به آنجا       )٣۵٢مسئله  (

 .برنگردد، نباید نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد
گردد، وقتى به جایى برسد آه دیوارهاى وطن خود را ببيند و صداى اذان را بشنود، باید نماز را تمام                        ى آه به وطنش برمى    مسافر  )٣۵٣مسئله  (
 .بخواند

 قصد ده روز
زش مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتى آه مسافرت نكرده است، باید نما                                )٣۵۴مسئله  (

 .را تمام بخواند، و الزم نيست دوباره قصد ماندن ده روز آند
 :مسافرى آه از قصد ده روز برگردد )٣۵۵مسئله (

 ;اگر قبل از خواندن نماز چهار رآعتى از قصد خود برگردد، باید نماز را شكسته بخواند. الف
 .آه در آنجا هست، باید نماز را تمام بخوانداگر بعد از خواندن یك نماز چهار رآعتى از قصد خود برگردد، تا وقتى . ب

 نماز قضا
 .نمازى است  آه بعد از وقت خوانده شود» نماز قضا«
انسان باید نمازهاى واجب را در وقِت معّين آن بخواند، و چنانچه بدون عذر نمازى از او قضا شود، گناهكار است و باید توبه آرده                            )٣۵۶مسئله  (

 .دو قضاى آن را هم به جا آور
 :است در دو مورد، به جا آوردن قضاى نماز، واجب )٣۵٧مسئله (
 ; نماز واجب را در وقِت آن، نخوانده باشد.١
 .بوده بعد از وقت متوجه شود نمازى آه خوانده است، باطل. ٢
 .وردآسى آه نماز قضا دارد، نباید در خواندن آن آوتاهى آند، ولى واجب نيست فورًا آن را به جا آ )٣۵٨مسئله (
قضاى نمازهاى روزانه الزم نيست به ترتيب خوانده شود، مثًال آسى آه یك روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده،                                  )٣۵٩مسئله  (

 .الزم نيست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا آند
داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه آمتر را بخواند آافى                ًال نمى داند، مث  داند نماز قضا دارد، ولى شماره آنها را نمى           آسى آه مى    )٣۶٠مسئله  (
 .است
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 .آند دانسته ولى فراموش آرده است، اگر مقدار آمتر را بخواند آفایت مى اگر شماره آنها را مى )٣۶١مسئله (
الزم نيست هر دو، یك نماز را بخوانند، مثًال اگر و ; توان خواند، چه نماز امام جماعت، ادا باشد یا قضا       نماز قضا را با جماعت مى       )٣۶٢مسئله  (

 .نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشكال ندارد
اگر مسافرى آه باید نماز را شكسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشا از او قضا شود، باید آن را دو رآعتى به جا آورد، اگرچه                                   )٣۶٣مسئله  (

 .قضاى آن را به جا آورددر غير سفر بخواهد 
 .توان به جا آورد توان روزه گرفت، حّتى روزه قضا، ولى نماز قضا را مى در سفر نمى )٣۶۴مسئله (
اگر در سفر بخواهد نمازهایى را آه در غير سفر قضا شده است به جا آورد، باید نمازهاى ظهر و عصر و عشا را چهار رآعتى                                  )٣۶۵مسئله  (

 .قضا آند
 .توان ظهر یا شب خواند توان به جا آورد، یعنى قضاى نماز صبح را مى نماز قضا را در هر وقتى مى )٣۶۶مسئله (

 نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است
 .تواند نمازهاى او را قضا آند تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز خود عاجز باشد، دیگرى نمى )٣۶٧مسئله (
آند، بر پسر بزرگتر      توانسته قضا  چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و مى          نماز و روزه خود را به جا نياورده باشد،           اگر پدر     )٣۶٨مسئله  (

 .آورد یا براى او اجير بگيرد جا واجب است آه بعد از مرگش به

 نماز جماعت
یكى از  ;  اى دارد  هاى ویژه  براى حفظ و ادامه آن، برنامه     وحدت اّمت اسالمى، از جمله مسائلى است آه اسالم، به آن اهّميت بسيارى داده است، و                  

 .است» نماز جماعت«آنها 
گذشته از آنكه در روایات زیادى، براى نماز جماعت، َاجر و پاداش بسيارى وارد شده است، با دّقت در برخى از مسائل احكام، به اهّميت این                                       

 :آنيم ىعبادت پى مى بریم، و در اینجا به برخى از آنها اشاره م
 .شرآت در نماز جماعت براى هر آس مستحّب است، به ویژه براى همسایه مسجد )٣۶٩مسئله (
 .مستحّب است انسان صبر آند، تا نماز را به جماعت بخواند )٣٧٠مسئله (
 . اول وقت بهتر است١٤نماز جماعت، هر چند اول وقت خوانده نشود، از نماز ُفراداِى )٣٧١مسئله (
 .شود، از نماز ُفرادایى آه آن را طول بدهد بهتر است از جماعتى آه مختصر خوانده مىنم )٣٧٢مسئله (
 .سزاوار نيست انسان، بدون عذر، نماز جماعت را ترك آند )٣٧٣مسئله (
 .اعتنایى، جایز نيست حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى )٣٧۴مسئله (

 شرایط نماز جماعت
 :جماعت، شرایط زیر باید مراعات شودهنگام برپایى نماز  )٣٧۵مسئله (
 ;تر بایستد  مأموم از امام جلوتر نایستد، و احتياط مستحب آن است آه، آمى عقب.١
 ;جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومين، باالتر نباشد. ٢
 ;شود و صحيح است ادا مىبيش از یك قدِم بزرگ باشد، نمازش فر اگر فاصله; فاصله امام و مأموم و فاصله صفها، زیاد نباشد. ٣
نصب پرده و مانند آن بين صِف        ولى;  شود فاصله نباشد   یا پرده آه پشت آن دیده نمى        بين امام و مأموم و همچنين بين صفها، چيزى مانند دیوار            .۴

 .ندارد مردها و زنها، اشكال
شد و نماز را به طور صحيح بخواند و بنا بر احتياط مستحب                زاده با  عادل و حالل   امام جماعت باید عاقل و شيعه دوازده امامى و            )٣٧۶مسئله  (

 .نيست بالغ باشد و اقتدا به بچه غير ممّيز صحيح
 .اگر مأموم، مرد است، بنا بر احتياط مستحب امام او هم باید مرد باشد )٣٧٧مسئله (

 )اقتدا آردن(پيوستن به نماز جماعت 
اقتدا آرد، پس اگر به رآوع امام جماعت نرسد، باید در رآعت              »  امام«توان به    در رآوع مى  در هر رآعت، تنها در بين قرائت و            )٣٧٨مسئله  (

 .آید بعد اقتدا آند، و اگر تنها به رآوع امام جماعت هم برسد، یك رآعت به حساب مى
 :حالتهاى مختلفى آه براى پيوستن به نماز جماعت وجود دارد )٣٧٩مسئله (

                                                           
 .نام دارد» نماز فرادا«شود و به جماعت خوانده نشود نمازى آه به تنهایى خوانده . ١٤
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 رآعت اول
 .آورد خواند، بقّيه اعمال را با امام جماعت به جا مى وم حمد و سوره را نمى مأم:در بين قرائت. ١
 .آورد رآوع و بقّيه اعمال را با امام جماعت به جا مى: در رآوع. ٢

 رآعت دوم
جماعت تشّهد  آورد، و آن گاه آه امام             خواند و با امام، قنوت و رآوع و سجده را به جا مى                         مأموم حمد و سوره را نمى           :در بين قرائت   .  ١
 و اگر نماز دو رآعتى است یك رآعت دیگر به تنهایى بخواند و نماز را تمام آند، و                    ١٥خيز، بنشيند،  صورت نيم  خواند، بنا بر احتياط واجب باید به       مى

و آن  )  بيحات بخواند هر چند امام جماعت تس    (اگر سه یا چهار رآعتى است، در رآعت دوم آه امام جماعت در رآعت سوم هست، حمد و سوره بخواند                       
خيزد، مأموم باید پس از دو سجده، تشّهد بخواند، و براى خواندن رآعت                   گاه آه امام جماعت رآعت سوم را تمام آرد، و براى رآعت چهارم برمى                   

 .خواند برد، یك رآعت دیگر مى سوم برخيزد و در رآعت آخر نماز آه امام جماعت با تشّهد و سالم، نماز را به پایان مى
 .دهد گونه آه گفته شد، انجام مى آورد، و بقّيه نماز را همان رآوع را با امام جماعت به جا مى: در رآوع. ٢

 رآعت سوم 
تواند اقتدا آند و باید حمد و سوره یا           حمد و سوره و یا حمد تنها وقت دارد، مى            داند اگر اقتدا آند، براى خواندن        زمانى آه مى   :در بين قرائت  .  ١

جماعت تكبير رآوع را بگوید یا به رآوع رود، سپس به             داند فرصت ندارد، بنا بر احتياط واجب، باید صبر آند تا امام             ا بخواند، و اگر مى    فقط حمد ر  
 .او اقتدا آند
اقط است، و بقّيه    آورد و حمد و سوره براى آن رآعت س         رآوع را با امام به جا مى        چنانچه بعد از تكبير رآوع یا در رآوع اقتدا آند،          :در رآوع .  ٢

 .آورد جا مى گونه آه قبًال بيان شد، به نماز را همان

 رآعت چهارم 
تواند  نشيند، مأموم مى    حكم اقتدا در رآعت سوم را دارد، و آن گاه آه امام جماعت در رآعت آخر نماز براى تشّهد و سالم مى                          :در بين قرائت  .  ١

 .خيز بنشيند تا تشّهد و سالم امام جماعت تمام شود و سپس برخيزد واند به طور نيمت برخيزد و نمازش را به تنهایى ادامه دهد، و مى
و بقّيه نماز   )  اآنون رآعت چهارم امام و رآعت اول مأموم است         (آورد،   ها را با امام به جا مى        رآوع و سجده  :  بعد از تكبير رآوع یا در رآوع       .  ٢
 .دهد گونه آه گذشت انجام مى را همان

 ماعتاحكام نماز ج
بنابراین اگر امام،   .  توان به او اقتدا آرد      خواند، هر آدام از نمازهاى یومّيه را مى          اگر امام جماعت یكى از نمازهاى یومّيه را مى            )٣٨٠مسئله  (

تواند نماز   پا شود، مى  تواند نماز ظهر را به او اقتدا آند، و اگر مأموم پس از آنكه نماز ظهر را خواند، جماعت بر                    خواند، مأموم مى   نماز عصر را مى   
 .عصر را با نماز ظهر امام جماعت، اقتدا آند

مثًال امام جماعت نماز     امام، اقتدا آند، هر چند قضاى دیگر نمازهاى یومّيه باشد،           تواند نماز قضاى خود را به نماز اداى         مأموم مى   )٣٨١مسئله  (
 .خواند و او قضاى نماز صبح را ظهر را مى

 .شود، یك نفر امام و یك نفر هم مأموم، مگر در نماز جمعه و عيد فطر و قربان اعت، حّداقل با دو نفر برپا مىنماز جم )٣٨٢مسئله (
 ١٦.توان به جماعت خواند، مگر نماز طلب باران نمازهاى مستحّبى را نمى )٣٨٣مسئله (
 . آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير نگویدبلكه احتياط واجب; االحرام را پيش از امام بگوید مأموم نباید تكبيرة )٣٨۴مسئله (
ولى اگر رآعت اول یا دوم او، رآعت سوم یا چهارم امام باشد،              ;  مأموم، باید غير از حمد و سوره، همه چيز نماز را خودش بخواند               )٣٨۵مسئله  (

 .باید حمد و سوره را بخواند

 نماز جمعه
توانند به جاى نماز ظهر، نماز جمعه بخوانند و ظهر،              است، و نمازگزاران در روز جمعه مى        »  نماز جمعه «یكى از اجتماعات هفتگى مسلمانان       

 .احوط است

 چگونگى نماز جمعه

                                                           
 .شود گفته مى» َتجافى«به این عمل . ١٥
 .شود گفته مى» استسقاء«به این نماز . ١٦
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 .شود مى دو خطبه دارد آه توسط امام جمعه، قبل از نماز ایراد نماز جمعه دو رآعت است، مانند نماز صبح، ولى )٣٨۶مسئله (
 .معه حمد و سوره را بلند بخواندمستحّب است آه امام ج )٣٨٧مسئله (
و در رآعت دوم پس از سوره حمد سوره                 »  جمعه«در نماز جمعه مستحّب است، در رآعت اول پس از سوره حمد، سوره                             )٣٨٨مسئله   (

 .خوانده شود» منافقون«
 .عت دوم، پس از رآوعیكى در رآعت اول، پيش از رآوع، دیگرى در رآ; در نماز جمعه دو قنوت مستحّب مؤّآد است )٣٨٩مسئله (

 شرایط نماز جمعه
 :در نماز جمعه شرایط زیر باید مراعات شود )٣٩٠مسئله (
 ; همه شرایطى آه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز الزم است.١
 ;توان آن را به طور ُفرادا به جا آورد  باید به جماعت برگزار شود و نمى.٢
 ;باشد، یعنى یك نفر امام، و چهار نفر مأموم برپایى نماز جمعه، پنج نفر مى حّداقل تعداد افراد، براى .٣
 . بين دو نماز جمعه، حّداقل باید یك فرسخ فاصله باشد.۴

 وظيفه نمازگزاران جمعه
 .ها گوش دهند واجب است، مأمومين به خطبه )٣٩١مسئله (
 .احتياط مستحّب است، از سخن گفتن بپرهيزند )٣٩٢مسئله (
 .ها، رو به امام جمعه بنشينند و به این طرف و آن طرف نگاه نكنند احتياط مستحّب است، شنوندگان، هنگام ایراد خطبه )٣٩٣ مسئله(
اگر انسان به رآعت اول نماز جمعه نرسد، در صورتى آه خود را به رآعت دوم، هرچند در رآوع برساند، صحيح است و رآعت                            )٣٩۴مسئله  (

 .خواند دوم را خودش مى

 نماز آیات
 :شود نماز آیات ـ آه دستور آن بعدًا گفته خواهد شد ـ به واسطه چهار چيز واجب مى )٣٩۵مسئله (
 ;  گرفتن خورشيد.١
 ; گرفتن ماه، اگرچه مقدار آمى از آنها گرفته شود و آسى هم از آن نترسد.٢
 ; زلزله، اگرچه آسى هم نترسد.٣
د اینها، در صورتى آه بيشتر مردم بترسند و نيز بنا بر احتياط واجب، باید براى حوادث وحشتناك                         رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانن              .۴

 .زمينى مانند شكافتن و فرو رفتن زمين در صورتى آه بيشتر مردم بترسند نماز آیات بخوانند

 چگونگى نماز آیات
ستور آن چنين است آه انسان بعد از نّيت، تكبير بگوید و یك حمد                نماز آیات، دو رآعت است و در هر رآعت، پنج رآوع دارد و د                 )٣٩۶مسئله  (

و یك سوره تمام بخواند و به رآوع رود و سر از رآوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز به رآوع رود، تا پنج مرتبه، و بعد از بلند                                          
تواند  همچنين شخص مى  .  رآعت اول به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم دهد             شدن از رآوع پنجم، دو سجده نماید و برخيزد و رآعت دوم را هم مثل                     

مثًال بعد از حمد، نّيت سوره ; االحرام، یك حمد بخواند و بعد یك سوره را پنج قسمت نماید و قبل از هر رآوع، یك قسمت از آن را بخواند                   بعد از تكبيرة  
 و به رآوع    »ُقْل ُهَو اُهللا َاَحدٌ   «;   را آه یك آیه از سوره است، بخواند و به رآوع برود، سر بر دارد و بگوید                  »ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيمِ   «توحيد را بكند و     
  و  به رآوع برود و       »َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلدْ     «:   و سپس رآوع را تكرار نماید و بعد از سر برداشتن بگوید               »َاُهللا الصََّمدُ «:  بردارد و بگوید   برود و سپس سر   

 .و سجده را به جا آورد و بعد، رآعت دوم را مثل رآعت اول به جا آورد  و به رآوع برود»َو َلْم َیُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد«: بعد از سر برداشتن بگوید

 احكام نماز آیات
ید نماز آیات بخوانند و بر مردم         چيزهایى آه نماز آیات براى آنها واجب است، در هر شهرى اتفاق بيفتد، فقط مردم همان شهر با                         )٣٩٧مسئله  (

 .جاهاى دیگر واجب نيست، ولى اگر مكان آنها به قدرى نزدیك باشد آه با آن شهر یكى حساب شود، نماز آیات بر آنان هم واجب است
قسيم آند، نماز    اگر دریك رآعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، و در رآعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را ت                                      )٣٩٨مسئله  (

 .صحيح است
مستحّب است پيش از رآوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر تنها یك قنوت پيش از رآوع دهم بخواند،                                        )٣٩٩مسئله  (

 .آافى است
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 .استهر یك از رآوعهاى نماز آیات، رآن است آه اگر عمدًا یا اشتباهًا آم یا زیاد شود، نماز باطل  )۴٠٠مسئله (
 .خواند ها را تنها امام جماعت مى توان به جماعت خواند، آه در این صورت حمد و سوره نماز آیات را مى )۴٠١مسئله (

 نمازهاى مستحب
 بسيار است و این نوشته مجال آوردن همه آنها را ندارد، اّما برخى از آنها را آه اهّميت بيشترى دارد                                           ١٧نمازهاى مستحب    )۴٠٢مسئله   (
 :آوریم مى

 نماز عيد
واجب است و باید به جمات خوانده       )  عليه السالم (خواندن نماز مخصوص عيد در زمان حضور امام       »  قربان«و  »  فطر«در دو عيد      )۴٠٣مسئله  (

 .بلكه به جماعت خواندن، احوط است; توان آن را به جماعت خواند غایب است، مستحب است و مى)عليه السالم(شود و در زمان ما آه امام

 ت نماز عيدوق
 .وقت نماز عيد، از طلوع آفتاب تا هنگام ظهر است )۴٠۴مسئله (
 . را هم بدهند، سپس نماز عيد را بخوانند١٨»زآات ِفطره«مستحّب است، در عيد فطر، بعد از بلند شدن آفتاب، افطار آنند و  )۴٠۵مسئله (

 چگونگى نماز عيد
 :شود گونه خوانده مى  ایننماز عيد دو رآعت است، با ُنه قنوت و )۴٠۶مسئله (
  در رآعت اول نماز پس از حمد و سوره باید پنج تكبير گفته شود، و بعد از هر تكبير یك قنوت، و بعد از قنوت پنجم تكبير دیگرى و سپس                                             .١

 ;رآوع و دو سجده
از قنوت چهارم، تكبير دیگرى و سپس رآوع        شود، و بعد از هر تكبير یك قنوت و بعد             در رآعت دوم پس از حمد و سوره چهار تكبير گفته مى             .٢

 ;و دو سجده و تشّهد و سالم
 :بخوانند است، ولى بهتر است، این دعا را به قصد اميد ثواب  در قنوتهاى نماز عيد، هر دعا و ذآرى بخوانند، آافى.٣
ِلْلُمسِلميَن  الرَّْحَمِة َو َاْهَل التَّقوى َو اْلَمْغِفَرِة َاْسأُلَك ِبَحقِّ هَذا اْلَيوِم الَِّذى َجَعْلَتهُ             َو َل اْلَعْفوِ َالّلهمَّ َاْهَل اْلِكْبِریاِء َواْلَعَظَمِة َو َاْهَل اْلُجوِد َواْلَجَبروِت و َاهْ          «

َاْدَخْلَت فيِه ُمَحمَّدًا َو آَل       آِل ُمَحمَّد َو َاْن ُتدِخَلِنى في ُآلِّ َخْير         َمزیدًا َاْن ُتَصلَِّى َعَلى ُمَحمَّد َو          َو عيدًا و ِلُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َو آِلِه ُذْخرًا َو َشَرَفًا َو َآراَمةً                
باُدَك الصَّاِلُحوَن َو َاُعوُذ ِبَك     َخْيَر ما َسأَلَك بِه عِ     ِمْنُه ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َاّللُهمَّ ِاّنى َاْسأُلكَ            ُمَحمَّد َو َاْن ُتْخِرَجِنى ِمْن ُآلِّ ُسوء َاْخَرْجتَ       

 .»اْلُمْخَلُصوَن ِممَّا اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك

 روزى هاى شبانه نافله
روزى در غير روز جمعه، سى و چهار رآعت است آه از جمله آنها، یازده رآعت نافله شب و دو رآعت نافله صبح و دو رآعت                              هاى شبانه  نافله

 ١٩.اب بسيار داردباشد، آه ثو نافله عشا مى

 نماز شب
 :شود نماز شب یازده رآعت است آه بدین آيفّيت خوانده مى )۴٠٧مسئله (

یك ;  دو رآعت به نّيت نافله َشفع     ;  دو رآعت به نّيت نافله شب     ;  دو رآعت به نّيت نافله شب     ;  دو رآعت به نّيت نافله شب     ;  دو رآعت به نّيت نافله شب     
 .رآعت به نّيت نافله َوْتر

 از شبوقت نم
 .وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود )۴٠٨مسئله (
 .جا آورد تواند آن را در اول شب به مسافر و آسى آه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى )۴٠٩مسئله (

 نماز ُغفيَله
از نماز مغرب     شود، و وقت آن بعد       است آه بين نماز مغرب و عشا خوانده مى            »  ُغفيَله«تحّبى، نماز    یكى دیگر از نمازهاى مس        )۴١٠مسئله  (

 .برود است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب از بين

                                                           
 .گویند» ناِفَله«نماز مستحب را . ١٧
 ). آنيد به بعد مراجعه ٤٤٥به مسئله (یكى از واجبهاى مالى است آه روز عيد فطر باید پرداخت شود » زآات فطره«. ١٨
 . مراجعه آنيد٧٤٩، مسئله »رساله توضيح المسائل«روزى به  هاى شبانه براى آشنایى بيشتر با نافله. ١٩
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 آيفّيت نماز غفيله
 :نماز غفيله دو رآعت است، آه در رآعت اول، پس از حمد، باید این آیه خوانده شود )۴١١مسئله (

ْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَنادَى ِفى الظُُّلماِت َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُآْنُت ِمَن الظَّـاِلِميَن َفاسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّْيناُه ِمَن                                   َوَذا النُّوِن اِ  «
 .»اْلَغمِّ َو َآذِلك ُنْنِجى اْلُمْؤِمنيَن

 :شود مد، این آیه خوانده مىو در رآعت دوم، پس از ح

َو ِعْنَدُه مفاِتُح اْلَغْيِب ال َیْعَلُمها ِاّال ُهَو و َیْعَلُم َما ِفى اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر و َما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقة ِاّال َیْعَلُمَها َوَال َحبَّة فى ُظُلماِت االَْْرِض َو َال َرْطب َو َال یاِبس                                      «
 .»ِاّال ِفى ِآتاب ُمبين

 :شود  در قنوت آن، این دعا خوانده مىو
 َالّلُهمَّ َاْنَت َوِلىُّ ِنْعَمِتى َو اْلقاِدُر َعَلى         ٢٠]َوَاْن َتْغِفَرلى ُذُنوبى  [َالّلُهمَّ ِاّنى َاسَأُلَك ِبَمفاِتِح اْلَغْيِب َاّلِتى ال َیْعَلُمَها ِاّال َاْنَت َاْن ُتَصلَِّى َعَلى َمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد                     «
 .»تِى َتْعَلُم حاَجِتى َفأْسَأُلَك ِبَحقِّ ُمَحّمد َو آِل ُمَحمَّد َعَلْيِه و َعَلْيِهُم السَّالُم َلمَّا َقَضْيَتَها ِلىَطِلَب

 

 روزه
تا »  اذان صبح «است، و روزه آن است آه انسان از            »  روزه«هاى ساالنه اسالم براى خودسازى انسانها           یكى دیگر از آارهاى واجب و برنامه         

 .براى اطاعت فرمان خداوند، از برخى آارها آه شرح آنها خواهد آمد، بپرهيزد» بمغر«

 نّيت روزه
 .روزه است» نّيِت«جا آورده شود و این همان  روزه از عبادات است و باید براى انجام فرمان خداوند به )۴١٢مسئله (
ن نّيت آند، و بهتر است آه شب اول ماه هم، نّيت روزه همه ماه را                  تواند در هرشب از ماه رمضان براى روزه فرداى آ           انسان مى   )۴١٣مسئله  (
 .بنماید
بلكه همين قدر آه بنا دارد براى         ;  »گيرم فردا را روزه مى    «الزم نيست انسان، نّيت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثًال بگوید                     )۴١۴مسئله  (

 .آند، انجام ندهد، آافى است وزه را باطل مىانجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب، آارى آه ر

 ُمبطالت روزه
شود، به   اش باطل مى    دار باید از اذان صبح تا مغرب از برخى آارها بپرهيزد، و اگر یكى از آنها را انجام دهد، روزه                                روزه  )۴١۵مسئله  (

 :شود، آه از جمله آنهاست گفته مى» ُمبطالِت روزه«مجموعه این آارها 
 ٢١.قى آردن. ۴; فروبردن تمام سر در آب .٣;  رساندن غبار غليظ به حلق.٢; آشاميدنخوردن و . ١

 احكام ُمبطالت روزه
 خوردن و آشاميدن. ١

 .شود اش باطل مى دار عمدًا چيزى بخورد یا بياشامد، روزه اگر روزه )۴١۶مسئله (
 .شود اش باطل مى  روزهاگر آسى عمدًا چيزى را آه الى دندانش مانده است فرو َبرد، )۴١٧مسئله (
 .آند، هر چند زیاد باشد فرو بردن آب دهان، روزه را باطل نمى )۴١٨مسئله (
 .شود اش باطل نمى چيزى بخورد یا بياشامد، روزه) داند روزه است نمى(دار به سبب فراموشى  اگر روزه )۴١٩مسئله (
توان آن را تحّمل آرد،         اگر ضعف او به قدرى است آه معموًال نمى               تواند، بخاطر ضعف، روزه را بخورد، ولى               انسان نمى   )۴٢٠مسئله  (

 .خوردن روزه اشكال ندارد

 تزریق آمپول
آند یا   حس مى  آه عضو را بى    ولى تزریق آمپولى  ;  استعمال آمپول تقویتى خوددارى آند     دار، از  احتياط مستحب آن است آه روزه       )۴٢١مسئله  (

 .نماید شود اجتناب از ِسُرمى آه به جاى غذا استفاده مى باید دارد، ليكن بنا بر احتياط واجب،اشكال ن; شود مى به جاى دارو استعمال

 رساندن غبار غليظ به حلق. ٢
                                                           

 .تواند حاجت دیگرى از خدا بخواهد مى» ان َتْغِفَرلى ُذُنوِبى«به جاى جمله . ٢٠
 به  ١٥٥٦، مسئله   »رساله توضيح المسائل  «توانيد به    ا مى آند آه براى آشنایى با آنه       بجز آنچه گفته شد، آارهاى دیگرى نيز روزه را باطل مى             .  ٢١

 .بعد مراجعه آنيد
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مثل آرد، و چه غباِر چيزى        آند، چه غباِر چيزى باشد آه خوردن آن حالل است،             مى رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل           )۴٢٢مسئله  (
 .است  حرامباشد آه خوردن آن

 فرو بردن تمام سر در آب. ٣
 .شود مى اش باطل اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد، روزه دار عمدًا تمام سر را در آب فرو َبرد، اگر روزه )۴٢٣مسئله (
در آب فرو َبرد، روزه او       اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، یا فراموش آند آه روزه است و سر                           دار بى  اگر روزه   )۴٢۴مسئله  (

 .آه فهميد، باید فورًا سر را از آب بيرون آورد شود، ولى همين باطل نمى

 قى آردن. ۴
 .شود اش باطل مى دار عمدًا قى آند، هر چند به سبب بيمارى باشد، روزه هرگاه روزه )۴٢۵مسئله (
 .شود اش باطل نمى هاختيار قى آند، روز دار نداند روزه است یا بى اگر روزه )۴٢۶مسئله (
 شود؟ اگر خلطى در گلوى آسى باشد و آن را فرو دهد، آیا روزه او باطل مى )۴٢٧س (

 ١٢/١١/٧۵ . تا زمانى آه در فضاى دهان داخل نشده باشد، فرو بردن آن ُمبطل روزه نيستج ـ
  نگرفت؟دهد، روزه توان به علت ضعفى آه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مى آیا مى )۴٢٨س (

 روزه گرفتن، موجب ضعف است، و اگر ضعِف انسان آه ناشى از روزه است، قابل تحّمل و متعارف باشد، باعث خوردن روزه                                      ج ـ 
 ٧/١١/۶٨ .شود نمى

است یا  اش صحيح    شخصى آه جنب شده، اگر به خاطر دور بودن حمام یا باز نبودن آن، قبل از اذان، تيّمم و بعدًا غسل آند، آیا روزه                            )۴٢٩س  (
 خير؟

 ۴/١٠/٧۵ .اش صحيح است  چنانچه در ضيق وقت تيّمم آند و با تيّمم وارد صبح شود، روزهج ـ
 اش صحيح است؟ اذان صبح بيدار شود و ببيند آه محتلم شده، آیا روزه دار در ماه مبارك رمضان، بعد از اگر شخص روزه )۴٣٠س (

اش صحيح است، و براى نماز صبح باید تحصيل            د و بفهمد آه محتلم شده، روزه        اگر آسى بعد از سپيده صبح، از خواب بيدار شو             ج ـ 
 ٢٩/١١/٧۴ .طهارت آند

 قضا و آّفاره روزه
 روزه قضا

 .آورد جا اگر آسى روزه ماه رمضان را در وقت آن نگيرد، یا آن را باطل آند، باید بعد از ماه رمضان قضاى آن را به )۴٣١مسئله (

 آّفاره روزه
یكى از این آارها را نيز        جا آورده و   ُمبطالت روزه باطل آند، باید قضاى آن را به           آسى آه بدون عذر، روزه خود را با یكى از              )۴٣٢مسئله  (

 :است انجام دهد، و این همان آّفاره روزه
 ; آزاد آردن یك َبرده.١
 ;باشد  دو ماه روزه گرفتن آه سى و یك روز آن باید پى در پى.٢
 .  به هریك از آنها٢٢فقير، یا دادن یك ُمّد طعام سير آردن شصت .٣

شود،  آسى آه آّفاره روزه ماه رمضان بر او واجب است، باید یكى از این سه آار را انجام دهد، و چون امروزه برده به معناى فقهِى آن یافت نمى                             
; ّد طعام به فقير بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار آند               یك از اینها برایش مقدور نيست، چند م          دهد، و اگر هيچ    مورد دوم یا سوم را انجام مى       

 .»استغفرالّله«مثًال بگوید 

 احكام قضا و آّفاره روزه
 .جا آورد، ولى باید تا رمضان سال بعد، انجام دهد الزم نيست قضاى روزه را فورًا به )۴٣٣مسئله (
ى آند، ولى الزم نيست، فورًا آن را انجام دهد و اگر چند سال بر آن بگذرد چيزى به آن                          جا آوردن آّفاره آوتاه     انسان نباید در به      )۴٣۴مسئله  (

 .شود اضافه نمى

                                                           
 .گندم یا جو و مانند اینهاست)  گرم٧٥٠(مّد طعام تقریبًا ده سير . ٢٢
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اگر به سبب عذرى، مانند سفر، روزه نگرفته و پس از ماه رمضان عذر او بر طرف شود و تا رمضان سال بعد، عمدًا قضاى آن                                 )۴٣۵مسئله  (
 .اى هر روز، یك ُمّد طعام به فقير بدهدباید عالوه بر قضا، بر; جا نياورد را به
شود، ولى باید براى هر      اگر به سبب بيمارى، نتواند روزه بگيرد و آن بيمارى تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى آن ساقط مى                      )۴٣۶مسئله  (

 .روز یك ُمد طعام به فقير بدهد
وزه نگرفته است، حال وظيفه او چيست؟ آیا قضاى آن آافى است، یا                  آسى آه در سال اوِل بلوغ، به سبب ندانستن یا عدم قدرت، ر                   )۴٣٧س  (

 آّفاره هم الزم است؟ در صورت داشتن علم حكم آن چيست؟
آرى، آّفاره تأخير قضا     .  اّما در صورت ندانستن یا عدم قدرت، قضا واجب است             ;   در صورت داشتن علم و قدرت، باید آّفاره بدهد             ج ـ 

 ٣/۵/٧۵ .باشد واجب مىبراى هر روز، یك مّد طعام و 

 روزه مسافر
خواند،  نمازش را تمام مى    سفر دو رآعت بخواند، نباید روزه بگيرد، و مسافرى آه            مسافرى آه باید نمازهاى چهار رآعتى را در           )۴٣٨مسئله  (

معصيت است، باید در سفر        و آثيرالسفر است آه مسافرت براى او امرى سهل و عادى است یا سفر او سفر                              آند مثل آسى آه زیاد مسافرت مى         
 .بگيرد روزه
 .دار بعد از ظهر مسافرت آند، باید روزه خود را تمام آند و صحيح است اگر روزه )۴٣٩مسئله (
یعنى به جایى برسد آه     ;  برسد»  حّد ترّخص «دار پيش از ظهر بخواهد به بيشتر از مسافت شرعى مسافرت آند، وقتى به                اگر روزه   )۴۴٠مسئله  (

شهر را نشنود و دیوارهاى آنجا را نبيند، باید از نّيت روزه برگردد و اگر پيش از آن روزه را باطل آند، عالوه بر قضا، بنا بر احتياط                                      صداى اذان   
 .واجب، آّفاره هم دارد

 .مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است )۴۴١مسئله (
خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه تا آن وقت، آارى آه                   ر، پيش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد آه مى                  اگر مساف   )۴۴٢مسئله  (

 .آند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگيرد، و اگر انجام داده، روزه آن روز واجب نيست و بعدًا باید قضاى آن را به جا آورد روزه را باطل مى
 .خواهد ده روز بماند برسد، نباید آن روز را روزه بگيرد مسافر بعد از ظهر به وطنش یا به جایى آه مىاگر  )۴۴٣مسئله (
 روزه روز عاشورا و روز عيد قربان چه حكمى دارد؟ )۴۴۴س (

 ٢۴/١٢/٧۵ . روزه روز عيد قربان حرام، ولى روزه گرفتن در روز عاشورا، مكروه استج ـ

 زآات ِفطره
 .به فقير بدهد» زآات فطره« پایان یافتن ماه مبارك رمضان، یعنى در روز عيد فطر، باید مقدارى از مال خود را، به عنوان پس از )۴۴۵مسئله (

 مقدار زآات فطره
گندم یا جو یا     )  آه تقریبًا سه آيلوگرم است     (براى خودش و آسانى آه نانخور او هستند، مانند همسر و فرزند، هر نفر یك صاع                           )۴۴۶مسئله  (
 .رما یا آشمش یا برنج یا ذّرت و مانند اینها به مستحّق بدهد، و اگر پول یكى از اینها را هم بدهد، آافى استخ

 آيست؟ شود، برعهده فطر با رضایت صاحبخانه وارد خانه او مى زآات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد )۴۴٧س (
 ١۵/٢/٧٣ .روز بماند، به طورى آه نانخور صاحبخانه محسوب شود برعهده خود ميهمان است، مگر آنكه بخواهد چندین ج ـ

 شود؟ خير؟ در صورت مثبت بودن، به چه صورت باید پرداخت توان زآات و فطرّیه را به سادات فقير داد یا آیا مى )۴۴٨س (
/۶/١٢ .فطرّیه خود را به سّيد بدهدتواند زآات و  تواند فطرّیه و زآات خود را به سادات فقير بدهد، ولى غير سّيد نمى  سّيد مىج ـ
٧١ 

 آرد؟... توان فطرّیه را خرج بازسازى مساجد یا صرف آارهاى خيِر دیگر، مانند جشنهاى مذهبى، مراسم دهه محّرم و آیا مى )۴۴٩س (
 ١١/٣/٧۴ .است  جایز است، هر چند پرداخت آن به مستحق بهترج ـ

 

 ُخمس
است، آه در برخى از چيزها، باید یك پنجم آنها را براى مصارف مشّخصى به مجتهد                          »  ُخمس«ن  یكى از وظایف اقتصادى مسلمانان، پرداخت        

 .الشرائط بپردازند جامع
 :شود در هفت چيز ُخمس واجب مى )۴۵٠مسئله (
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مال حالل  .  ۶;  جواهرى آه با فرو رفتن در دریا به دست آید            .  ۵;  غنيمت جنگ .  ۴;   گنج .٣;   معدن .٢;  آید  درآمدى آه از آسب به دست مى          .١
 . از مسلمانى بخرد٢٣ زمينى آه آافر ِذّمى.٧; مخلوط به حرام

پرداخت خمس نيز مانند نماز و روزه از واجبات است، و تمام افراد بالغ و عاقل آه یكى از موارد هفتگانه را داشته باشند، باید به                                )۴۵١مسئله  (
 .آن عمل آنند

اش زیاد   خمِس درآمد بدست آمده از آسب است آه از خرج سال انسان و خانواده                     «گيرد   ر بر مى   یكى از آن موارد آه اآثر افراد جامعه را د              
 .»بياید

تواند  اسالم به آسب و آار افراد احترام گذاشته و تأمين نياز خودشان را بر پرداخت خمس مقّدم داشته است، بنابراین، هر آس در طول سال مى                            [
طور  ولى پس از آنكه به    ;  آمدش تأمين آند و در پایان سال، اگر چيزى اضافه نيامد، پرداخت خمس واجب نيست                تمام مخارج مورد نياز خود را از در        

روى آرد و نه بر خود تنگ گرفت ـ اگر در پایان هم چيزى اضافه آمد،یك پنجم                     متعارف و در حّد نياز خود زندگى را گذراند ـ نه در مصرف، زیاده               
 .]انداز آند ید براى مصارف مشّخصى بپردازد، و چهار پنجم آن را براى خود پسآنچه را آه اضافه آمده است با

 احكام خمس
خواهد غذا یا پوشاك     تواند در آن تصّرف آند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد، یعنى اگر مى                   تا خمس مال را نپردازد نمى        )۴۵٢مسئله  (

 .تواند بخرد ه، نمىبراى خود تهّيه آند، با پولى آه خمس آن را نپرداخت
اى آه از درآمد سال براى مصرف سالش خریده، مانند برنج، روغن و چاى، اگر در آخر سال زیاد بياید، باید خمس آن را                                آذوقه  )۴۵٣مسئله  (
 .بپردازد

 بنا بر احتياط واجب باید پس از        اى داشته باشد و از آن سودى به دست آید، و تا زمان بلوغ باقى بماند،                 اگر آودِك غير بالغ سرمایه      )۴۵۴مسئله  (
 .بلوغ، خمس آن را بپردازد

اگر به واسطه قناعت آردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج سال انسان زیاد بياید، اداى خمس آن واجب نيست و از مئونه                                          )۴۵۵مسئله  (
 .گردد محسوب مى

ولى اگر مقدارى از آن را خرج          ;  آورد بپردازد  آه به دست مى    دهد، باید خمس تمام مالى را           آسى آه دیگرى مخارج او را مى           )۴۵۶مسئله  (
 .مانده را بپردازد هاى مشروع آه متعارف است، آرده باشد، فقط باید خمس باقى زیارت و مانند آن، حّتى هزینه

 مصرف خمس
 الشرائط یا   اید به مجتهد جامع       است آه در این زمان، ب            )عليه السالم  (خمس را باید دو قسمت آنند، نصف آْن آه سهم امام                           )۴۵٧مسئله   (

و یا با اجازه او     ;  الشرائط تسليم آنند   وآيل یا نماینده او پرداخت شود، و نصف دیگر آْن آه معروف به سهم سادات است نيز باید آن را به مجتهد جامع                         
 .به سّيد فقير، یا سّيد یتيم و یا سّيدى آه در سفر درمانده شده بدهند

 گيرد؟ یل، پس از گذشت یك سال و بدون استفاده ماندن آنها، خمس تعّلق مىآیا به موارد ذ )۴۵٨س (
 ;)مانند نوار آاست، آتاب و جزوات(تواند از آنها استفاده آند   وسایلى آه انسان در آینده مى.١
 ;آند  وسایلى آه پسر جهت ازدواج در آینده به عنوان وسایل زندگى تهّيه مى.٢
اى آه قصد استفاده     مانند آفش زمستانى، لباسهاى مختلف و لباسهاى آهنه       (آرده، و فعًال مستعمل است       ز آنها استفاده مى    وسایلى آه انسان قبًال ا     .٣

 ).از آنها را ندارد
 ١٣/٩/٧۵ . موارد مذآور متعّلق خمس نيستج ـ

وسایلى آه براى زندگى     نه، ن لوازم خمس دارد یا    ام، آیا ای   عنوان جهيزّیه تهّيه آرده    دخترى هستم آه از حقوق خودم مقدارى لوازم به           )۴۵٩س  (
 ام، چطور؟ در روستاى محِل خدمت خریده

  جهيزّیه چون مئونه است، حّتى اگر دیگرى هم آن را تهّيه آند، خمس ندارد چه رسد آه خود دختر آن را تهّيه                                                                             ج ـ   
 ۶/٧/٧۴ .اید نيز، خمس ندارد و آنچه آه براى زندگى در روستا تهّيه آرده; آند

 االرث به بنده رسيده است، آیا این پول متعّلق خمس است یا خير؟ مبلغ دو ميليون ریال به صورت سهم )۴۶٠س (

                                                           
تابهاى مفّصل  اند تا ماليات معّينى را بپردازند، و شرایط خاّصى را آه در آ                 اقلّيتهاى مسيحى، یهودى و زردشتى آه با حاآم اسالمى پيمان بسته             .  ٢٣

 .اند و در عوض، جان و مال آنها در امان است، آافر ذّمى هستند فقهى آمده، پذیرفته
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. ارث، خمس ندارد، مگر آنكه اطمينان حاصل شود آه مال به ارث رسيده، متعّلق خمس بوده، ولى مّيت خمس آن را نپرداخته است                          ج ـ 
 ٨/١١/٧٣ 

 گيرد؟ شود، خمس تعّلق مى ن جایزه به بچه داده مىآیا به پولى آه به عنوا )۴۶١س (
 ١٢/۴/٧۴ .خمس دارد، وگرنه خمس ندارد) مانند جوایز بانك( جوایزى آه جنبه آسبى دارد ج ـ

 توانند آن را بابت خمس حساب آنند؟ آنند، مى آیا مالياتى آه مردم به دولت اسالمى پرداخت مى )۴۶٢س (
 ١۵/۴/٧۴ .شود ه عنوان خمس و به جاى آن، محسوب نمى ماليات جزء مئونه است، لذا بج ـ

 توانند وجوهات خود را به مرجع دیگرى پرداخت آنند یا خير؟ آیا مقّلدین یك مرجع تقليد مى )۴۶٣س (
/٢٣/١٠ . در صورتى آه مورد مصرف آّمًا و آيفًا یكسان باشد، و در شرایط و مسائل خمس هم فتاوایشان همانند باشد، جایز استج ـ
٧۵ 

 

 زآات
 .است» زآات«یكى دیگر از وظایف مهّم اقتصادى مسلمانان، پرداخت 

در روایات متعددى آه از       .  از اهّميت زآات همين بس آه در قرآن مجيد، پس از نماز آمده، و نشانه ایمان و عامل رستگارى شمرده شده است                                
 :نقل شده، آمده است) عليهم السالم(معصومين

 .»ت جلوگيرى آند، از دین خارج استآسى آه از پرداخت زآا«
شود، و   است، آه هر سال یك مرتبه در روز عيد فطر پرداخت مى           »  بدن و حيات  «زآات هم مانند خمس موارد معّينى دارد، یك ِقسم از آن ماليات              

 ٢٤.دارند واجب است) از نظر مالى(تنها بر آسانى آه قدرت پرداخت آن را 
 .ولى چنين نيست آه تمام اموال مردم مشمول این قانون باشد، بلكه تنها ُنه چيز است آه زآات دارداست، » زآاِت اموال«ِقسم دیگر، 

 :زآات ُنه چيز واجب است )۴۶۴مسئله (
 . نقره.٩; طال. ٨; گوسفند .٧; گاو. ۶;  شتر.۵ ; آشمش.۴;  خرما.٣;  جو.٢;  گندم.١
 :ر نصاب برسد آه نصاب هریك و مقدار زآات آنها در صفحه بعد آمده استشود آه مال به مقدا زآات در صورتى واجب مى )۴۶۵مسئله (
 

 

                     مقدار زآات مالنصاب نوع
 در صورتى آه با باران و آب) ١گندم١
 .رودخانه آبيارى شده، یك دهم است ٢٠٧/٨۴٧جو٢
 درصورتى آه با آب دستى یا دلو یا موتور) ٢ خرماآيلوگرم٣
 . شده، یك بيستم استآشمشپمپ آبيارى۴
 در صورتى آه با هر دو روش) ٣

 . است۴٠٣آبيارى شده 
 یك گوسفند  شتر۵اولين نصاب 

  شتر، یك گوسفند۵هر   شتر٢۵شترتا ۵
 یك شتر  شتر٢۶
 یك گوساله یكساله  گاو٣٠گاو۶
 یك گوسفند  گوسفند۴٠گوسفند٧
  ١  ۴٠   مثقال معمولى١۵طال٨
  ١  ۴٠  مثقال معمولى١٠۵نقره٩
 

                                                           
 .مسائل این نوع از زآات در پایان بحث روزه گذشت. ٢٤
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 به بعد   ١٨٩٧، مسئله   »رساله توضيح المسائل  «توانيد به    شتر، گاو و گوسفند، نصابهاى دیگرى نيز دارد آه براى آشنایى با آنها مى               :   یادآورى !

 .مراجعه آنيد

 
 احكام زآات

از آن، از علف چيده شده یا         پس اگر در تمام سال یا مّدتى           .  اگر حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، زآات آن واجب است                   )۴۶۶مسئله  (
 .آاشته شده بخورد، زآات ندارد

اى باشد آه معامله با آن رواج دارد، بنابراین، آنچه امروزه بانوان               زآات طال و نقره در صورتى واجب است آه به صورت سّكه               )۴۶٧مسئله  (
 .آن چون نقد رایج نبوده و نيست، زآات نداردآنند، زآات ندارد و همچنين سّكه بهار آزادى و مانند  به عنوان زیور استفاده مى

 .پردازد به نّيت زآات و با قصد قربت باشد پرداخت زآات از عبادات است و باید آنچه مى )۴۶٨مسئله (

 مصرف زآات
ین قرار  توان آن را در تمام یا برخى از این موارد مصرف آرد و برخى از آن موارد بد                       مصرف زآات هشت مورد است آه مى         )۴۶٩مسئله  (
 :است
 ; فقير و مسكين.١
 ;تواند قرض خود را بپردازد  بدهكارى آه نمى.٢
 ;آنند شوند، یا در جنگ به مسلمانان آمك مى غير مسلمانانى آه اگر به آنها زآات داده شود، به دین اسالم مایل مى. ٣
 ٢٥.مانند ساختن جاده، پل و مسجد; راى اسالم نفع داشته باشدرسد و آنچه ب  در راه خدا، یعنى در آارهایى آه نفع آن به عموم مسلمانان مى.۴
 

 احكام صدقه دادن
صدقه، انسان را از انواع بالها همچون       .  است، وحّد و نصاب خاّصى هم ندارد      »  صدقه«هر عطّيه و بخشش بالعوضى آه قربًة الى اهللا داده شود،             

صلى اهللا  (در این رابطه رسول اآرم     .  آند  ناگوار، حفظ آرده و آنها را دفع مى           سوزیها، تصادفات، غرق شدن، هدم، جنون و مرگهاى           امراض، آتش 
 .گردد و همه اینها غير از اجر فراوان اخروى و معنوى است آه بر صدقه مترّتب مى; تا هفتاد نوع بال را برشمرده و بيان فرموده است) عليه وآله

َاَلْم َیْعَلُموا  «.  آند ف و وآيل در گرفتن آنها نموده است، خود با دست خویش اخذ مى                خداوند، صدقه را برخالف همه چيزهایى آه دیگران را موظّ           
 . و شرط صّحت صدقه آن است آه به قصد قربت باشد٢٦.»َأنَّ اَهللا ُهَو َیْقَبُل التَّْوَبَة َعن ِعباِدِه و یأُخُذ الصََّدقاِت َو أنَّ اَهللا ُهَو التَّواُب الرَّحيُم

 ه دادنبرخى از آداب صدق
 ;باشد ترین مالها ترین و محبوب ترین، حالل  صدقه از پاك.١
 ; مخفى باشد. ٢
 ; صدقه گيرنده در حّق صدقه دهنده دعا آند.٣
 . بيمار صدقه را با دست خودش بدهد.۴

 بعضى از مواردى آه صدقه دادن خصوصّيت دارد
 ; اول روز و اول شب.١
 ; هنگام رفتن به سفر.٢
 ;مثل روز جمعه، روز عرفه، ماه رمضاندر اوقات شریف . ٣
 . صدقه دادن در حال بيمارى.۴
 افضل صدقات چيست؟ )۴٧٠س (

 ;اش خوب است صدقه دادن آسى آه وضع مالى. ١
 ;ضيافت و ميهمانى دادن. ٢

                                                           
 . مراجعه آنيد١٩١٤، مسئله »رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آشنایى بيشتر با سایر مصارف زآات مى. ٢٥
 .١٠٤ آیه ،)٩(سوره توبه. ٢٦
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 ;صدقه به خویشاوندان. ٣
 ;صدقه دادن به دانشمندان، علما و متعّلمان. ۴
 ;)اهللا عليه وآلهصلى (صدقه دادن به ذرّیه رسول خدا. ۵
 ;آب دادن. ۶
 ;صدقه دادن براى اموات. ٧
 .هدیه بردن براى برادران دینى. ٨

 آیا صدقه حرام در اسالم وجود دارد؟ )۴٧١س (
 : آرى، برخى از موارد آن به قرار ذیل استج ـ
 ;صدقه دادن با مال حرام و با مال مردم. ١
 ;مهّمى وارد شوداى آه سبب شود آه به بدنش خسارت و ضرر  صدقه. ٢
 .اى آه همراه با مّنت و ذليل آردن گيرنده صدقه، و از بين بردن شخصّيت و تضييع آبروى او باشد صدقه. ٣

 

 احكام خرید و فروش
 .باشد، واجب است یادگرفتن احكام معامله، به مقدارى آه مورد احتياج مى )۴٧٢مسئله (
 .اى دیگر، براى استفاده حرام، حرام است فروختن و اجاره دادن خانه یا وسيله )۴٧٣مسئله (
خرید و فروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن آتابهاى گمراه آننده، حرام است، مگر براى آسانى آه اهل تحقيق هستند                           )۴٧۴مسئله  (

 .آنند گویى مطالعه مى و براى پاسخ
ه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، حرام است،                  فروختن جنسى آه با چيز دیگر مخلوط است، در صورتى آ                )۴٧۵مسئله  (

 ).گویند این عمل را غّش در معامله مى(مثًال شير را با آب مخلوط آند و بفروشد 
رى در  آنند معلوم باشد، ولى گفتن خصوصّياتى آه گفتن و نگفتن آنها تأثي             در معامله باید خصوصّيات جنسى آه خرید و فروش مى            )۴٧۶مسئله  (

 .ميل و رغبت مردم نسبت به آن آاال ندارد، الزم نيست
 .باشد مى خرید و فروش مسكرات و خرید و فروش آالت لهو آه منفعت مقصوده از آنها حرام است، باطل و حرام )۴٧٧مسئله (
و درخواست به هم زدن معامله را        گيرى نكند    مستحّب است فروشنده در قيمت، بين مشتریها فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت                   )۴٧٨مسئله  (
 .بپذیرد
 .َقسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه، و اگر دروغ باشد، حرام است )۴٧٩مسئله (

 به هم زدن معامله
 :آنهاست شود و از جمله گفته مى» خيار«توانند معامله را به هم بزنند آه به آن  در برخى موارد فروشنده یا خریدار مى )۴٨٠مسئله (
 ;»خيار َغْبن« خریدار یا فروشنده گول خورده باشند .١
هم بزنند، مثًال هنگام خرید و فروش بگویند، هر آس                در معامله، قرارداد آنند آه تا مّدت معّينى، هر دو یا یكى از آنان بتوانند معامله را به                          .٢

 ;»خيار شرط«تواند پس بدهد  پشيمان شد تا سه روز دیگر مى
روشنده از محِل معامله متفّرق نشده باشند، مثًال از صاحب مغازه آاالیى را خریدارى آرده، قبل از آنكه آن محل را ترك آند                                        خریدار و ف     .٣
 ;»خيار مجلس«تواند آن را پس دهد  مى

 ;»خيار عيب« آاالیى آه خریده است معيوب بوده و بعد از معامله بفهمد .۴
 ٢٠٠گونه نبوده است، مثًال بگوید این دفتر          را ندیده، خصوصّياتى را بيان آرده و بعدًا معلوم شود آن             فروشنده براى آاالى خود آه خریدار آن        .۵

 .»خيار رؤیت «٢٧برگ است بعدًا معلوم شود آمتر است
 .اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورًا آن را به هم نزند، دیگر حّق به هم زدن معامله را ندارد )۴٨١مسئله (
 نماید؟ اعتبار قولنامه شرعًا چگونه است و آیا آفایت از انجام معامله مى )۴٨٢س (

                                                           
 . مراجعه آنيد٢١٤٠مسئله » المسائل رساله توضيح«توانيد به  توان معامله را به هم زد آه براى آشنایى بيشتر مى در موارد دیگرى نيز مى. ٢٧
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 اگر در قولنامه معامله انجام شود، و ثمن و مثمن معلوم و سایر شرایط معامله را نيز دارا باشد، و غرر و جهالت در بين نباشد،                                      ج ـ 
 ٢٣/٢/٧٣ .چون بيع و شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه الزم است

آنند وآن را به قيمت شيرینى به            فروشيها معمول است آه شيرینى را با جعبه آن وزن مى                  در بين بعضى آسبه خصوصًا شيرینى          )۴٨٣س  (
 گيرند حالل است؟ فروشند، آیا این آار جایز است؟ و پول بيشترى آه از این راه مى مشترى مى

 ١٣/١٠/٧۵ .نعى نداردداند و بدان آار راضى است، ما  در صورتى آه مشترى مىج ـ
 

 احكام اجاره
 .شود مى گفته» اجاره«اگر آسى منفعت مال یا عمل خود را به دیگرى در مقابل پول یا چيز معّين دیگرى واگذار آند، به این عمل 

 انجام دهند، و همچنين باید      آند، باید مكّلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را             اجاره دهنده و آسى آه چيزى را اجاره مى           )۴٨۴مسئله  (
 .حّق تصّرف در مال خود را داشته باشند

اجاره دهنده و مستأجر الزم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به آسى بگوید ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید                                     )۴٨۵مسئله  (
 .قبول آردم، اجاره صحيح است

تواند آن را    ى را اجاره آند و صاحب ِملك با او شرط آند آه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمى                    اگر خانه یا مغازه یا اتاق       )۴٨۶مسئله  (
 .تواند آن را به دیگرى اجاره دهد به دیگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مى

 دهند شرایط مالى آه آن را اجاره مى
 :ستفاده آردن از آن مال، شرایطى وجود دارد آه از آن جمله استدهند و نيز براى ا براى مالى آه اجاره مى )۴٨٧مسئله (
 ; آن مال معّين باشد.١
 ; تحویل دادن آن ممكن باشد.٢
 ;ميوه  آن مال به واسطه استفاده آردن از بين نرود مثل نان و.٣
 ; استفاده از آن حالل باشد.۴
 ; پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.۵
 .ت استفاده را معّين نماید مّد.۶
 .اش استفاده آنند، اشكال ندارد اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه )۴٨٨مسئله (
 

 َقرض
روایت )صلى اهللا عليه وآله    (از پيامبر اآرم  .  قرض دادن از آارهاى مستحّبى است آه در قرآن و روایات، راجع به آن سفارش فراوان شده است                         

فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا آند،            شود و مالئكه بر او رحمت مى          ادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد مى            شده است آه هر آس به بر         
 .شود گذرد و آسى آه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى بدون حساب و به سرعت از صراط مى

 اقسام قرض
 . مشخص شده است آه، قرض گيرنده چه موقع، بدهى را بپردازد یعنى هنگام قرض دادن:دار مّدت. ١
 . قرضى آه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است:بدون مّدت. ٢

 احكام قرض
 .تواند پيش از تمام شدن آن مّدت، طلب خود را درخواست آند دار باشد، طلبكار نمى اگر قرض مّدت )۴٨٩مسئله (
 .تواند طلب خود را درخواست آند ، طلبكار هر وقت بخواهد، مىدار نباشد اگر قرض مّدت )۴٩٠مسئله (
اگر طلبكار، طلب خود را درخواست آند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، باید فورًا بپردازد و اگر تأخير بيندازد،                                         )۴٩١مسئله  (

 .گناهكار است
از مّدتى، مثًال یكساِل دیگر، زیادتر بگيرد، و یا آارى براى او انجام                   در قرضهاى استهالآى اگر قرض دهنده شرط آند آه پس                  )۴٩٢مسئله  (

 .دهد، ِربا و حرام است، مثًال یكصد هزار تومان بدهد و شرط آند آه پس از یكسال، یكصد و بيست هزار تومان بگيرد
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نچه قرض آرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه           اگر قرض دهنده شرط نكرده باشد آه زیادتر بگيرد، ولى خود بدهكار زیادتر از آ                       )۴٩٣مسئله  (
 .مستحّب است

 شود یا خير؟ شود، آیا ربا حساب مى از بانكها چند درصد سودى آه گرفته مى )۴٩۴س (
 ۴/١٠/٧۵ .هاى بانكى در جمهورى اسالمى عمل آنند، ربا نيست نامه  اگر طبق آیينج ـ

 دارد؟ ختر فرقآیا جواِز ربا ميان پدر با پسر، یا پدر با د )۴٩۵س (
 .باشد  رباى استهالآى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نمىج ـ

 

 امانتدارى
 .عمل آند» امانتدارى«اگر انسان ماِل خود را به آسى بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول آند، باید به احكام 

 احكام امانتدارى
 .تواند از امانت نگهدارى آند، نباید چيزى را به امانت قبول آند آسى آه نمى )۴٩۶مسئله (
آند، هر وقت     تواند آن را پس بگيرد، و آسى آه امانت را قبول مى                   گذارد، هر وقت بخواهد مى       آسى آه چيزى را امانت مى          )۴٩٧مسئله  (

 .تواند آن را به صاحبش برگرداند بخواهد مى
آند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، باید جاى مناسبى تهّيه آند، مثًال اگر امانت، پول است و در                             ىآسى آه امانت را قبول م         )۴٩٨مسئله  (

 .تواند نگهدارى آند، به بانك بسپارد خانه نمى
 .امانتدار باید طورى از امانت نگهدارى آند، آه مردم نگویند در امانت خيانت و یا در نگهدارى آن آوتاهى آرده است )۴٩٩مسئله (
 :اگر امانت مردم از بين برود )۵٠٠مسئله (
 ; در صورتى آه امانتدار در نگهدارى آن آوتاهى آرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.١
 باشد و الزم نيست     طور اتفاقى آن مال از بين رفته، مثًال سيل برده، امانتدار ضامن نمى                  در صورتى آه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده و به              .٢

 .عوض آن را بدهد
 .تواند از امانت استفاده آند، مگر با اجازه صاحب آن امانتدار نمى )۵٠١مسئله (
 تواند شرط نماید آه هرگاه مال مورد امانت با تعّدى و تفریط او تلف شود، مسئوليتى نداشته باشد؟ آیا امين مى )۵٠٢س (

 ١٧/۶/٧۵ . ظاهرًا چنين شرطى منعى نداردج ـ
 

 عاریه
آنكه دوچرخه خود را به      از آن استفاده آند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد، مثل               آن است آه انسان، مال خود را به دیگرى بدهد آه           »  هعاری«

 .برگردد آسى بدهد تا برود منزل و
تواند آن   وقت بخواهد مى  تواند آن را پس بگيرد و آسى هم آه عاریه آرده، هر                 آسى آه چيزى عاریه داده، هر وقت بخواهد مى            )۵٠٣مسئله  (

 .را پس بدهد
اگر مالى را آه عاریه آرده از بين برود یا معيوب شود، اگر در نگهدارى از آن آوتاهى، و یا در استفاده از آن زیاده روى نكرده،                               )۵٠۴مسئله  (

 .، باید خسارت آن را بپردازدروى آرده باشد ولى اگر در نگهدارى از آن آوتاهى آرده و یا در استفاده از آن زیاده; ضامن نيست
 .بپردازد اگر قبًال شرط آرده باشند آه هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود، عاریه آننده ضامن است، باید آن خسارت را )۵٠۵مسئله (
 .تواند به دیگرى اجاره یا عاریه دهد چيزى را آه عاریه آرده، بدون اجازه صاحب آن نمى )۵٠۶مسئله (

 اشياى پيدا شده
 .آید اش نمى اگر شخصى چيزى پيدا آند ولى برندارد، وظيفه خاّصى برعهده )۵٠٧مسئله (
 :اگر چيزى پيدا آند و بردارد، احكام خاّصى به این شرح دارد )۵٠٨مسئله (
 ;بدهد شود، احتياط واجب آن است آه از طرف صاحبش صدقه اى نداشته باشد آه به واسطه آن صاحبش پيدا اگر نشانه. ١
 ;تواند براى خودش بردارد دار است و صاحب آن معلوم نباشد، مى  نخود نقره سّكه۶/١٢اگر نشانه دارد و قيمت آن آمتر از  .٢
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تواند با آن صاحبش را پيدا آند، باید تا یك هفته هر روز و بعد                  اى دارد آه مى    دار نيست و نشانه     نخود نقره سّكه   ۶/١٢اگر قيمت آن آمتر از       .  ٣
براى »  هرگاه صاحبش پيدا شد به او بدهد       «تواند به قصد آنكه      اى یكبار اعالم آند، و چنانچه تا یكسال اعالم آرد و صاحبش پيدا نشد، مى                  از آن هفته  

 .ولى احتياط مستحب آن است آه از طرف صاحبش صدقه بدهد خودش بردارد،
دارد، سپس به قيمت     ها، باید تا هر مقدار آه ممكن است نگه         خى از ميوه  مانند بر ;  شود هرگاه چيزى پيدا آند آه اگر بماند فاسد مى           )۵٠٩مسئله  (

 .روز خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگه دارد

 عوض شدن آفش
داند آفشى آه مانده، ماِل آسى است آه آفش او را                 اگر آفش انسان را ببرند و آفش دیگرى به جاى آن مانده باشد، چنانچه مى                       )۵١٠مسئله  (

تواند آن را به جاى آفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن             گر از پيدا شدن صاحب آن آفش نا اميد باشد یا پيدا آردن او برایش مشكل باشد، مى                 برده، ا 
با آفش بيشتر از قيمت آفش خودش باشد، باید هر وقت صاحبش پيدا شد قيمت زیادتر را به او بدهد و اگر از پيدا شدن صاحبش نا اميد شود، باید،                                          

 .اجازه مجتهد جامع الشرائط، از طرف او به فقير صدقه بدهد
دهد، آفشى آه مانده، ماِل آسى نيست آه آفش او را برده، و دسترسى به او نيست، باید صاحبش را جستجو آند و                           اگر احتمال مى    )۵١١مسئله  (

 .چنانچه از پيدا آردن وى نا اميد شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد
 

 غصب
 .آن است آه انسان، به ناحق و از روى ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسّلط شود» صبغ«

روایت شده است   )  صلى اهللا عليه وآله   (از پيامبر اآرم  .  شود غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى                   
 .اندازند  قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مىآه، هر آس یك وجب زمين از دیگرى غصب آند، در

اگر انسان چيزى را غصب آند، عالوه بر آنكه آار حرامى آرده، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، باید                              )۵١٢مسئله  (
 .عوض آن را به او بدهد

 .آند، باید تفاوت قيمت آن را بپردازداگر چيزى را آه غصب آرده خراب ) ۵١٣مسئله (
آرده، اگر صاحب مال     داده آه از اولش بهتر شده باشد، مثل اینكه دوچرخه را تعمير             اگر چيزى را آه غصب آرده، تغييرى در آن          )۵١۴مسئله  (

دون اجازه صاحبش حق ندارد آن را تغيير دهد         تواند براى زحمتى آه آشيده مزد بگيرد، و ب         بگوید، آن را به همين صورت بده، باید به او بدهد، و نمى             
 .آه مثل اولش بشود

 اگر شخصى از روى اشتباه و یا فراموشى در مال غير تصّرف آند و از بين برود، چه حكمى دارد؟ )۵١۵س (
 . هرگاه شخصى از روى اشتباه یا فراموشى در مال غير تصّرف آند و آن مال را تلف آند، ضامن استج ـ

ام و نشانى آنان را هم ندارم،         دانم این آتابها مال آيست؟ چون فراموش آرده         ادى آتاب از دوستانم نزد من مانده است، اآنون نمى           تعد  )۵١۶س  (
 با این آتابها چه آنم؟
 ١۶/١١/۶٨ . پولش را از طرف صاحبش صدقه بدهيدج ـ

آنيم و صاحبخانه ما پيرمردى است آه زن و فرزندى               گى مى آموز هستيم و در یكى از منازل مسكونى در قم زند               ما چند نفر دانش      )۵١٧س  (
 توانيم از آن وسایل استفاده آنيم؟ ندارد و لوازم زندگى بسيارى، به صورت بالاستفاده در منزل ایشان وجود دارد، آیا مى

 ۶/١/٧۶ . بدون اجازه مالك، تصّرف جایز نيستج ـ
 دارد؟ مىاگر طفل ممّيز مال غير را تلف آند، چه حك )۵١٨س (

 . ضامن است و باید بعد از تكليف از عهده آن برآیدج ـ
. باشد شخصى انگشترى را آه غصبى بوده است به آسى هدیه داده است، مّدتهاست آه آن انگشتر دائمًا در دست شخص اهدا شده مى                           )۵١٩س  (

دارد، اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آیا الزم است آه پول را به              اآنون اهداآننده از این آارش پشيمان شده و قدرت درآوردن انگشتر از دست او را ن                 
 تواند پولش را به فقير برساند؟ خود او بدهد؟ مثًال اگر از لحاظ اجتماعى و ترس از آبرو نتواند این آار را بكند، آیا مى

 ٢/٩/٧۵ . چون مالك انگشتر معلوم است، باید به خود او برگردانده شود، یا رضایتش جلب شودج ـ
توان  به وسيله دود شمع یا وسایل دیگر، چه حكمى دارد؟ و آیا مى                )  عليهم السالم (سياه آردن دیوار و رواق و حرم یا ضریح امامان              )۵٢٠س  (

 براى تبّرك چيزى را آه متعّلق به حرم است، مثًال شمعى را برداشته و به خانه ببریم؟
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هاى  حّتى شمع یا قسمتى از آن به خيال تبّرك، غصب و حرام است، اّما چكه                  ه حرم  سياه آردن جایز نيست، و بردن اشياى متعّلق ب           ج ـ 
 ١۵/١٠/٧۵ .ریزد، مباح است آْن آه بر لباس یا زمين مى

 

 خوردن و آشاميدن
ا از آنها براى خوردن و      ها و سبزیها را در اختيار آنان قرار داده است، ت            حيوانات و ميوه   خداوند بزرگ براى استفاده انسانها، طبيعِت زیبا و تمام         

آشاميدن و پوشاك و مسكن و سایر نيازهاى خود بهره ببرند، ولى براى حفظ جاِن انسانها و سالمتى جسم و روح آنها و بقاى نسلها و احترام به حقوق                                   
 :شوید اميدنيهاست آشنا مىبرخى از آنچه آه در رابطه با خوراآيها و آش دیگران، قوانين و مقّرراتى قرار داده است آه در این قسمت با

 .است خوردن چيزى آه براى انسان ضرر دارد، حرام )۵٢١مسئله (
 .خوردن و آشاميدِن چيز نجس، حرام است )۵٢٢مسئله (
 .خوردن ِگل، حرام است )۵٢٣مسئله (
براى معالجه، اگر      و ِگل ارمنى     براى شفا، و خوردن ِگل داغستان        )عليه السالم (خوردن مقدار آمى از تربت حضرت سّيدالشهدا            )۵٢۴مسئله  (

 .درمان، منحصر به خوردن اینها باشد، اشكال ندارد
 .بر هر مسلمانى واجب است مسلمان دیگرى را آه از گرسنگى یا تشنگى نزدیك است بميرد، نان و آب داده و از مرگ نجات دهد )۵٢۵مسئله (

 آداب غذا خوردن
 :است دن، مستحباین آارها در رابطه با غذا خور )۵٢۶مسئله (
 ; دستها را قبل از غذا و پس از آن بشوید.١
 ; بگوید»َالحمُدِلّله« و در پایان، »اهللا بسم« در اول غذا .٢
 ; با دست راست غذا بخورد.٣
 ; لقمه را آوچك بردارد.۴
 ; غذا را خوب بجود.۵
 ; ميوه را پيش از خوردن با آب بشوید.۶
 ;هر آسى از غذاى جلوى خودش بخورداند،   اگر چند نفر سر سفره نشسته.٧
 . ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن آند و بعد از همه دست بكشد.٨
 :این آارها در رابطه با غذا خوردن، مكروه است )۵٢٧مسئله (
 ; در حال سيرى غذا خوردن.١
 ;)زیاد غذا خوردن( پرخورى .٢
 ; نگاه آردن به صورت دیگران، هنگام غذا خوردن.٣
 ; خوردن غذاى داغ.۴
 ;خورد  فوت آردن به غذایى آه مى.۵
 ; پاره آردن نان با آارد.۶
 ; گذاشتن نان زیر ظرف غذا.٧
 . دور انداختن ميوه، پيش از آنكه آامًال آن را بخورد.٨

 آداب آب نوشيدن
 :در نوشيدن آب این امور مستحب است )۵٢٨مسئله (
 ; در روز، ایستاده آب بخورد.١
 ;بگوید» الَحمُدهللا« و بعد از آن »اهللا ِبسِم«شاميدن آب  پيش از آ.٢
 ; به سه نفس، آب بياشامد.٣
 .و خاندان و یاران او را یاد و قاتالن ایشان را لعن آند) عليه السالم( پس از آشاميدن آب، حضرت امام حسين.۴
 :در نوشيدن آب این امور مكروه است )۵٢٩مسئله (
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 ; زیاد آشاميدن.١
 ; آب بعد از غذاى چرب آشاميدن.٢
 ; با دست چپ آب نوشيدن.٣
 . در شب، ایستاده آب نوشيدن.۴
گویند آه طرف راست گوشت گرگ و خرگوش حالل و طرف چپ آنها حرام است، آیا این مسئله صّحت دارد یا                          بعضى از عوام مى     )۵٣٠س  (
 خير؟

 ۶/١/٧۶ . گوشت گرگ و خرگوش حرام است و طرف راست و چپ آنها، فرقى نداردج ـ
 دنبالن گوسفند، به هر نوعى آه از آن استفاده شود، از نظر شرعى حالل است یا حرام؟ )۵٣١س (

 ٢۵/۵/٧۴ . دنبالن گوسفند و یا غير گوسفند حرام است، اّما استفاده از آن، در غير خوردن، مانعى نداردج ـ
 

 احكام سر بریدن حيوان
حالل گوشت را، از پایين برآمدگى زیر گلو ـ با شرایطى آه خواهد آمد ـ به طور آامل بُبرند،                      اگر چهار رگ بزرگ گردن حيوان          )۵٣٢مسئله  (

 .گوشت آن پاك و حالل خواهد بود

 شرایط سر بریدن حيوان
 :سر بریدن حيوان پنج شرط دارد )۵٣٣مسئله (
 ;اظهار دشمنى نكند) اهللا عليه وآلهصلى(برد، باید آافر معاند نباشد و یا با اهل بيت پيامبر آسى آه سر حيوان را مى. ١
 ; سر حيوان را با ابزار آهنى بُبرند.٢
 ; هنگام سر بریدن، صورت و دست و پا و شكم حيوان رو به قبله باشد.٣
 ; آافى است»الّله بسم« هنگام سر بریدن حيوان، به نّيت سربریدن، نام خدا را بَبرد، و همين قدر آه بگوید .۴
 .یدن حرآتى بكند، آه معلوم شود زنده بوده استحيوان پس از سربر. ۵
 اگر به جاى بریدن سر حيوانات آوچك و پرندگان، سر آن را با دست بَكنند، چه حكمى دارد؟ )۵٣۴س (

 . در صورتى آه سِر حيوان یا حّتى پرنده آوچكى مثل گنجشك، را بَكنند، حرام و نجس استج ـ

 احكام شكار آردن با اسلحه
 :گر حيواِن حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار آنند، با پنج شرط حالل و بدنش پاك استا )۵٣۵مسئله (
اگر به وسيله دام یا      تير، تيز باشد آه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره آند و                اسلحه شكار، مثل آارد و شمشير ُبرنده باشد، یا مثل نيزه و             .١

 ;ر آنند و قبل از سر بریدن حيوان بميرد پاك و حالل نخواهد بودچوب و سنگ و مانند اینها حيوانى را شكا
 ;اظهار دشمنى نكند)صلى اهللا عليه وآله(آند، باید آافر معاند نباشد و یا با اهل بيت پيامبر آسى آه حيوان را شكار مى. ٢
قًا حيوانى را بُكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم               اسلحه را براى شكار آردن حيوان به آار برد، و اگر مثًال جایى را نشانه آند و اّتفا                      .  ٣

 ;حرام است
 ;ولى اگر فراموش آند، اشكال ندارد; شود  در وقت به آار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمدًا نام خدا را نبرد، شكار حالل نمى.۴
ر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حيوان                  وقتى به حيوان برسد آه مرده باشد، یا اگر زنده است، به اندازه س               .۵

 .را نُبرد تا بميرد، حرام است

 صيد ماهى
دار را زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، پاك و خوردن آن حالل است و چنانچه در آب زنده صيد شده و                اگر ماهى َفلس    )۵٣۶مسئله  (

 .باشد و اگر به غير صيد بميرد بدنش پاك است، ولى خوردن آن حرام است خوردنش حالل مىدر تور یا شبكه مرده، 
 .ماهى بى فلس را، اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، حرام است )۵٣٧مسئله (
 .آند، الزم نيست مسلمان باشد، و الزم نيست نام خدا را ببرد آسى آه ماهى را صيد مى )۵٣٨مسئله (
 .خوردن ماهى زنده، اشكالى ندارد )۵٣٩مسئله (
 .اگر ماهى زنده را بریان آنند، یا در بيرون آب یا داخل آب پيش از جان دادن بُكشند، خوردن آن اشكال ندارد )۵۴٠مسئله (
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ار آالت دیگرى آه ذاتًا آلت صيد         آنند آه ماهى را از دریا به وسيله مواد منفجره یا انواع سموم و یا ابز                      اى از صيادان نقل مى      عّده  )۵۴١س  (
 آیا این ماهى حالل است یا حرام؟ و حكم این عمل چيست؟. آنند شوند صيد مى محسوب نمى

باشد و فرقى بين آالت صيد و          دار به خودى خود نمره باشد بلكه صيد شده باشد پاك است و خوردن آن حالل مى                          اگر ماهى فلس    ج ـ 
 ١۵/۴/٨١ . ر آب مرده باشد یا خارج از آبآند آه د روش آن نيست و فرقى نمى

 

 احكام نگاه آردن، ازدواج
 نگاه آردن

یكى از نعمتهاى الهى، قدرت بينایى است، انسان باید از این نعمت بزرگ در راه آمال و ترّقى خود و همنوعانش استفاده آند، و آن را از نگاه به                                  
 آن، اگر تجاوز به حقوق دیگران نباشد، اشكال ندارد، ولى حفِظ دیده از نگاه به دیگران و حفظ                      گرچه نگاه به طبيعت و زیبایيهاى      ;  نامحرمان باز دارد  

 :پردازیم خود از نگاه نامحرمان، احكام خاّصى دارد آه در این بخش به برخى از آنها مى

 َمحرم و نامحرم
 .است باشد، ولى ازدواج با او حرام د هست نمىنسبت به سایر افرا محرم آسى است آه در نگاه به او، محدودیتى آه )۵۴٢مسئله (
 :اند این افراد بر پسران و مردان محرم )۵۴٣مسئله (
 ; مادر و مادربزرگ.١
 ;)نوه( دختر و دختر فرزند .٢
 ; خواهر.٣
 ;)دختر خواهر( خواهرزاده .۴
 ;)دختر برادر( برادرزاده .۵
 ;)عمه خودش و عمه پدر و مادرش( عمه .۶
 ).ودش و خاله پدر و مادرشخاله خ( خاله .٧

شوند، از جمله    اند، و گروهى دیگر هم به واسطه ازدواج بر پسران و مردان محرم مى              این دسته از افراد به واسطه خویشاوندى َنَسبى با هم محرم          
 :آنهاست
 ; همسر.١
 ; مادِر زن و مادر بزرگ او.٢
 ;)نامادرى( زن پدر .٣
 ).عروس( زن پسر .۴
 .اند هر زن نامحرمزن برادر و خوا* 
 :اند این افراد بر دختران و زنان محرم )۵۴۴مسئله (
 ; پدر و پدر بزرگ.١
 ;)َنوه( پسر و پسِر فرزند .٢
 ; برادر.٣
 ;)پسر خواهر( خواهرزاده .۴
 ;)پسر برادر( برادرزاده .۵
 ;)عموى خودش و عموى پدر و مادرش( عمو .۶
 ).دایى خودش و دایى پدر و مادرش( دایى .٧
بر دختران و زنان محرم     )  ازدواج(ین دسته از افراد به واسطه خویشاوندى َنَسبى محرم هستند، و گروهى دیگر هم به واسطه خویشاوندى سببى                       ا
 :آنهاست شوند، از جمله مى

 ; شوهر.١
 ; پدرشوهر و پدربزرگ شوهر.٢
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 ).داماد( شوهر دختر .٣
 .شوهر خواهر و برادر شوهر محرم نيستند* 

دى آه بيان شد ممكن است آسان دیگرى نيز به واسطه ازدواج، با شرایط خاّصى بر یكدیگر محرم شوند آه در آتابهاى مفّصل فقهى آمده                          بجز افرا 
 .است
 ٢٨.شود اى را شير دهد، آن بچه بر آن زن و افراد دیگر محرم مى است، بچه اگر زنى با شرایطى آه در آتابهاى فقهى آمده )۵۴۵مسئله (

 گراننگاه به دی
بجز زن و شوهر، نگاه آردن هر انسانى به انسان دیگر، اگر براى لّذت بردن باشد حرام است، خواه همجنس باشد مانند نگاه مرد                              )۵۴۶مسئله  (

 .به مرد دیگر، و یا غير همجنس مانند نگاه مرد به زن، و خواه از محارم باشد و یا غير محارم و به هر جاى بدن باشد، همين حكم را دارد
 .بر آنها محرم هستند، بجز عورت، بدون قصد لّذت بردن نگاه آنند توانند به تمام بدن زنانى آه پسران و مردان مى )۵۴٧مسئله (
توانند به بدن و موى زن نامحرم نگاه آنند، ولى نگاه آردن به دستها تا مچ و صورت به مقدارى آه در وضو                         پسران و مردان نمى     )۵۴٨مسئله  (

 .شود، اگر به قصد لّذت بردن نباشد، اشكال نداردباید شسته 
طور متعارف    توانند بدون قصد لّذت بردن، به سر و صورت و گردن مرد نامحرم به مقدارى آه به                                    دختران و بانوان مى        )۵۴٩مسئله   (
 .پوشانند، نگاه آنند نمى

 آنند، چه حكمى دارد؟  مىحجاب و آرایش آرده در آن بازى نگاه آردن به فيلمهایى آه زنهاى بى )۵۵٠س (
ساز فساد و انحراف در انسان و یا در جامعه شود، حرام                   نگاه آردن به فيلمهایى آه باعث آلوده شدن انسان به گناه و یا زمينه                     ج ـ 
 .است

 ازدواج
 .واجب است ازدواج آند; افتد آسى آه به واسطه نداشتن همسر به حرام مى )۵۵١مسئله (
بنابراین، ;  باید صيغه مخصوص آن خوانده شود، و تنها راضى بودن دختر و پسر و عالقه داشتن، آافى نيست                                    در ازدواج       )۵۵٢مسئله   (

 .نشده، سبب محرم شدن نيست و با سایر زنان نامحرم تفاوتى ندارد خواستگارى تا زمانى آه صيغه ازدواج خوانده
 .آن عوض شود، عقد باطل استاگر یك حرِف عقد ازدواج، غلط خوانده شود آه معناى  )۵۵٣مسئله (

 احكام سالم آردن
 .سالم آردن به دیگران مستحب، ولى جواب آن واجب است )۵۵۴مسئله (
 .باشد، مكروه است سالم آردن به آسى آه در حال خواندن نماز مى )۵۵۵مسئله (
 .»السالم عليكم« بگوید را مقّدم بدارد، مثًال» سالم«اگر آسى به نمازگزار سالم آند، باید در جواب  )۵۵۶مسئله (
 .آند خواند، نباید به دیگران سالم آسى آه نماز مى )۵۵٧مسئله (
 .سالم را باید فورًا جواب داد )۵۵٨مسئله (
 .اگر دو نفر، همزمان به یكدیگر سالم آنند، بر هر یك واجب است آه جواب سالم دیگرى را بدهد )۵۵٩مسئله (
و یا فقط   »  عليك«:  روه است، و اگر او به مسلمانى سالم آند، احتياط واجب آن است آه در جواب بگوید                      سالم آردن به آافر، مك       )۵۶٠مسئله  (
 .»سالم«: بگوید

 آداب سالم آردن
 .مستحّب است، سواره به پياده و ایستاده به نشسته و گروه اندك به گروه زیاد و آوچك به بزرگ، سالم آند )۵۶١مسئله (
سالم «در جوابش بگوید     »  سالم عليكم «:  ر غير از نماز جواب سالم را بهتر از آن بدهد، پس اگر آسى بگوید                       مستحّب است، د     )۵۶٢مسئله  (

 .»عليكم و رحمة اهللا
 .سالم آردن مرد به زن، مكروه است، مخصوصًا به زن جوان )۵۶٣مسئله (
 

 احكام قرآن
 .ِق قرآن، حرام است، و اگر نجس شود باید فورًا آن را آب بكشندهميشه باید پاك و تميز باشد و نجس آردن خط و ور» قرآن« )۵۶۴مسئله (

                                                           
 . مراجعه آنيد٢٤٩٥، مسئله »رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آشنایى بيشتر مى. ٢٨
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 .اگر جلد مخصوص قرآن نجس شود، باید آن را آب بكشند )۵۶۵مسئله (

 َلمس آردن خطوط قرآن
 .رساندن جایى از بدن به نوشته قرآن، براى آسى آه وضو ندارد، حرام است )۵۶۶مسئله (
 . بين آیات و آلمات بلكه حروف و حّتى حرآات آن نيستدر لمس نوشته قرآنى، فرقى )۵۶٧مسئله (
 .در چيزى آه قرآن بر آن نوشته شده است، بين آاغذ و زمين و دیوار و پارچه فرقى نيست )۵۶٨مسئله (
 .در نوشته قرآنى اینكه با قلم نوشته شده باشد یا چاپ یا گچ و یا چيز دیگر، فرقى نيست )۵۶٩مسئله (
اى از قرآن در آتاب دیگرى نوشته شده باشد، بلكه اگر                  پس اگر آیه   .  ه قرآنى در قرآن هم نباشد، لمس آن حرام است               اگر نوشت   )۵٧٠مسئله  (
 .اى از آن از برگ قرآن یا آتاب دیگرى بریده شده باشد، باز هم لمس آن بدون وضو، حرام است اى از آن در آاغذى باشد، یا نصف آلمه آلمه

 :آید و حرام نيست  نوشته قرآن به حساب نمىموارد زیر، لمس )۵٧١مسئله (
 ; لمس آن از پشت شيشه، یا پالستيك.١
 ;)گرچه مكروه است(ها   لمس ورق قرآن و جلد آن و اطراف نوشته.٢
; استلمس آن براى آسى آه وضو ندارد، حرام            »  خدا« لمس ترجمه قرآن، به هر لغتى باشد، مگر اسم خدا آه به هر لغتى باشد، مانند آلمه                          .٣

 .، به احتياط واجب، حكم اسم خدا را دارد)عليهم السالم(همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا
اگر نویسنده به قصِد قرآن نوشته باشد، لمس آن بدون                »  اّلذین«،  »مؤمن«آلماتى آه مشترك بين قرآن و غير قرآن است مانند                    )۵٧٢مسئله  (

 .وضو، حرام است
 .لمس خطوط قرآن بر ُجنب، حرام است )۵٧٣مسئله (
 .بخواند دار قرآن را هاى سجده انسان ُجنب نباید سوره )۵٧۴مسئله (
 آیا سوزاندن نام خدا اشكال دارد؟ )۵٧۵س (

 .ت جایز نيست و اگر بخواهند از هتك جلوگيرى شود، باید آن اوراق را دفن آنند، و درآب انداختن هم مانعى ندارد، بلكه ممدوح اسج ـ
 نوشتن قرآن به وسيله گچ و غير آن روى تابلو و پاك نمودن آن، چه حكمى دارد؟ )۵٧۶س (

 .آنند، جایز است  نوشتن قرآن روى تابلو به شرط طهارت گچ و چيزى آه گچ را با آن پاك مىج ـ
 همراه داشتن قرآن در جيب و رفتن به دستشویى، چه حكمى دارد؟ )۵٧٧س (

 .احترامى نباشد، جایز است بى در صورتى آه هتك و ج ـ
هایى آه احتمال دارد آیات و احادیث روى آنها نوشته باشد، با توجه به اینكه آنها را در خيابانها و معابر                                        نشستن روى روزنامه     )۵٧٨س  (
 اندازند، چه حكمى دارد؟ مى

فتاده، آیات قرآنى دارد به خاطر هتك، نشستن روى           در صورت احتمال و عدم یقين، حرام نيست و با یقين به اینكه روزنامه زیر پا ا                    ج ـ 
 .آن حرام است

 َقسم خوردن
قسم بخورد آه آارى را انجام دهد، یا ترك آند، مثًال سوگند بخورد آه              »  اهللا«و»  خدا«اگر آسى به یكى از اسامى خداوند عالم مانند            )۵٧٩مسئله  (

 .دو رآعت نماز بخواند، واجب است به آن عمل آند
 :اگر عمدًا به سوگندى آه خورده است عمل نكند، باید آّفاره بدهد و آّفاره آن یكى از این سه چيز است )۵٨٠مسئله (
 ; آزاد آردن یك برده.١
 ; سير آردن ده فقير.٢
 . پوشاندن ده فقير.٣

 .و اگر هيچ آدام از اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز روزه بگيرد
خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او، مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ                                 آسى آه قسم مى      )۵٨١مسئله  (
 .است
 .خورد، آارى را انجام دهد، باید آن آار حرام و مكروه نباشد، و آارى را ترك آند، باید واجب و مستحب نباشد آسى آه قسم مى )۵٨٢مسئله (
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 استفتائات
 ِغنا و موسيقى

 به نظر حضرت عالى، استماع غنا چه حكمى دارد و چه غنایى حرام است؟ )۵٨٣س (
اند، حرمت موسيقى و غنا، حرمت محتوایى است و            فرموده)  قدس سرهم (به نظر این جانب، همان طور آه بعضى از بزرگان علما             ج ـ   

هوسرانى عّياشان و هوسراناِن       عّياشى و  عّفتى باشد و یا براى      بند و بارى و بى       یى آه در آن ترویج بى        هر صوت و غنا و موسيقى       
اى ناخوشایند و    آشاندن انسانها باشد و یا از اسالم، چهره           یا ترویج باطل و تخدیر افكار و به انحراف فكرى             خودخواه و غيرمتعّهد و    

مل و خواننده و مستمع، است، و عا اش حرام  باشد امثال موارد، در همه و همه، غنا و موسيقى         ...  خالف سهولت و عدالت نشان دادن و      
 مرتكب دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

خوانده شود، غناى آن هم حرام است، چه برسد به           اى از قرآن هم براى ترغيب به آار حرام و باطل با غنا              اند و حّتى اگر آیه     حرام شده 
 ۶/۶/٧٨ .اسالمى و موسيقى نسبت به سّنت و مسائل دیگر غنا

 آیا گوش دادن به موسيقى حرام است یا حالل؟ )۵٨۴س (
 ١٨/١١/٧۵ . گوش دادن به موسيقى حرام، حرام است، همچنان آه نواختن آن حرام استج ـ

 گوش دادن به موسيقى، در صورتى آه انسان تحریك نشود و فقط براى سرگرمى باشد، چه حكمى دارد؟ )۵٨۵س (
 ۶/۶/٧۵ . آنچه از موسيقى حرام است، بين سرگرمى و غير آن فرقى نيستج ـ

 در مورد گوش سپردن به آهنگهاى موسوم به ترانه چيست؟نظر شما )۵٨۶س (
 ١١/١٢/٧۴ .هاى فاسد و مبتذل، حرام است  گوش دادن به ترانهج ـ

 رفتن به آالس موسيقى جهت یادگيرى، چه حكمى دارد؟ )۵٨٧س (
تعليم و تربيت آنها هم حرام       نشينيهاى آثيف و ظلمانى باشد،        یى آه حرام باشد یعنى داراى محتواى باطل و براى شب               هر موسيقى  ج ـ 
توان در راه مشروع از آن استفاده نمود و هم غيرمشروع، و هدفش آن باشد                 اّما رفتن به آالس براى محض یادگيرى، آه هم مى         ;  است

 ٣٠/٢/٧٨ .آه در راه مشروع استفاده نماید، جایز است
 شورهاى خارجى چه صورتى دارد؟آ» رادیو و تلویزیون«هاى  نگاه آردن و گوش آردن به برنامه )۵٨٨س (

/٢۵ .ها منشأ فساد و فحشا در جامعه و یا ترویج آفر و باطل باشد، حرام است و باید از آن اجتناب نمود  در صورتى آه آن برنامهج ـ
١٢/٧٩ 

 آف زدن و رقصيدن
رور در مجالس ميالد و شادى             شود، و ابراز شادى و س             آف زدن به هنگام سرودهاى مذهبى آه توسط مّداحان خوانده مى                            )۵٨٩س   (
 ، چه صورتى دارد؟)عليهم السالم(بيت اهل

توان گفت حرام است، اّما رعایت جهات دیگر مانند حفظ ارزشها و معيارهاى                       نمى)  به خودى خود   ( آف زدن را، فى حّد نفسه             ج ـ 
 ١٢/١١/٧۴ .اسالمى الزم است

گيز باشد و همچنين رقصيدن مرد در مجلسى آه اختالط زن و مرد است، چه                        ان زدنى آه تحریك آننده و مفسده         دایره زدن و آف       )۵٩٠س  (
 حكمى دارد؟

 ٢٠/۴/٧۵ . همه آنچه ذآر شد، حرام استج ـ
شود، خواهشمند است آه تعریف آامًال روشنى با ذآر مثال از این مجالس               با توجه به تعریفهاى نامفهومى آه از مجلس لهو و لعب مى              )۵٩١س  (

 بفرمایيد؟
/١/۶ .جالس عّياشى آه با ارتكاب محّرمات، مانند قمار و مشروب و غيره باشد، مجالس لهوى است آه شرآت در آن حرام است مج ـ
٧۵ 

 ُبرد و باخت
 دستورات اسالم مشروعيت دارد و آدام یك مشروعيت ندارد؟ یك از مسابقات متداول از لحاظ انطباق با آدام )۵٩٢س (

ولى اگر ابزار قمار در آار نباشد مانعى          ;  ار قمار باشد ـ چه برد و باخت باشد و چه بدون آن حرام است                    اگر مسابقه و بازى با ابز        ج ـ 
هایى آه براى مسابقه امثال فوتبال و         ندارد، همچون بازیهاى متداول مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، و دليلى بر حرمت جایزه                   
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دهند یا خود     نداریم و اصل بر حلّيت و جواز است، و در این حكم، بين جوایزى آه دیگران مى                  گردد، غيره، از آارهاى مباح پرداخت مى     
 ١٢/۶/۶٨ .باشد آند، تا حرام بازیكنان هم بپردازند قمار صدق نمى پردازند، تفاوتى نيست، چون حّتى اگر خود بازیكنان مى

 ر است؟ شطرنج چطور؟ آیا آلت قمار، ممكن است از آليت خارج شود؟شود؟ آیا پاسور، آلت قما آلت قمار به چه آلتى گفته مى )۵٩٣س (
قبًال از ادوات قمار بوده و        اگر چيزى .  شود برد و باخت، متعارفًا استفاده مى        آالت قمار، ادوات و ابزارى است آه بين مردم، براى             ج ـ 

گذشته جزء   ا اگر چيزى فعًال آلت قمار نيست، هر چند در         جزء آالت قمار هست یا نه، در حكم آالت قمار است، و امّ             شك دارد آه هنوز هم    
 ٧/۴/٧۴ .است بدون برد و باخت، مانعى ندارد، وگرنه مطلقًا حرام ادوات قمار بوده، بازى و سرگرمى با آن،

استفاده گردد، بازى با    اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به آّلى از دست داده باشد و امروزه تنها به عنوان یك ورزش فكرى از آن                              )۵٩۴س  (
 آن چه صورتى دارد؟

 . بر فرض مذآور، اگر برد و باختى در بين نباشد، اشكال نداردج ـ
 بازى با ورق پاسور بدون برد و باخت و فقط براى سرگرمى چه حكمى دارد؟ )۵٩۵س (

و به صورت برد و باخت و قمار قطعًا حرام           ;   در صورتى آه جزء آالت قمار باشد، بدون برد و باخت بنا بر احتياط واجب حرام است                   ج ـ 
 ۵/٢/٧١ . است

 سازى نقاشى و مجسمه
 طور آّلى چه حكمى دارد؟ سازى و خرید و فروش مجسمه چيست؟ نقاشى و طراحى به نظر مبارك جناب عالى درباره مجسمه )۵٩۶س (

بند و بارى را ترویج      عفتى و بى   ده نباشد و بى   سازى، براى اهداف عقالیى، حرام نيست و نقاشى و طراحى آه داراى مفس                مجسمه ج ـ 
 .نكند، جایز است و منعى ندارد

آیا خرید و فروش     .  نماید بفرمایيد  اى از زنان را ترسيم مى       لطفًا نظر خود را در مورد نقاشيهاى مينياتورى آه معموًال هيئت پوشيده                 )۵٩٧س  (
 این تابلوها جایز است؟

/۴ . در صورتى آه موجب ترویج فساد نباشد، جایز است و خرید و فروش آنها هم مانعى ندارد نقاشيهاى مينياتورى و غير آنج ـ
١٢/٧۴ 

 غيبت
 آیا گناِه شنونده غيبت به اندازه گوینده آن است؟ )۵٩٨س (

 ۶/٢/٧۴ . شنونده هم گناهكار است و معصيت آردهج ـ

 تهمت
 گردد؟ مى محترم روحانى و غيرروحانى موجب فسقحضرات  آیا تهمت زدن و افترا بدون دليل و فحاشى به )۵٩٩س (

افترا علما و روحانيون     شود، خصوصًا آه مورد تهمت و       شدن از عدالت مى     تهمت زدن و افترا به هر مؤمنى موجب فسق و ساقط              ج ـ 
ریختن آبروى او    ضرر مؤمنى بگوید و هدفش          آمده است آسى آه چيزى را بر          )عليه السالم (صادق امام از در روایت .  بزرگوار باشند 

آند، و   وارد مى  شيطان خدا او را از والیت خود خارج و به والیت              آند، اعتبار باشد او را از چشم مردم بيندازد و بى             خواسته باشد و 
 ۴/٣/٧۶ .آند نمى شيطان هم او را قبول

 تجّسس
گيرد، تا چه حد از نظر شرعى جایز است آه             ام مى هاى خود انج   شناسایى منكرات و مفاسد اخالقى آه توسط بعضى افراد، در خانه               )۶٠٠س  (

 تجّسس آنيم؟
 ١٣/٣/٧۶ . تجّسس حرام و غيرجایز استج ـ

 دروغ
بعد از توبه    (وقتى آه از او       .  اگر فردى آه در گذشته براى دوستان خود ماجراهایى را به دروغ تعریف آرده است، حال توبه آند                            )۶٠١س  (
 د چه جوابى باید بدهد؟از صّحت آن ماجراها سؤال آنن) آردن

ماجراها را مطرح آند و بگوید       آوبيدن شخصّيت آنها بوده است، باید آذب بودن          اگر عنوان آردن ماجراهاى آذب، راجع به افراد و          ج ـ 
 ٢/٢/٧۴ .گردد ذهنيتى درباره آن افراد حاصل شده، برطرف اگر دروغ گفتم آه

 تشّبه به آّفار
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 جوانان استفاده از ُمدل مو و لباسهایى شایع شده است آه از آشورهاى اروپایى و بالد بيگانه گرفته شده است،                     اخيرًا در ميان برخى از      )۶٠٢س  (
 نظر به اینكه پوشيدن این لباسها و خود این گونه آرایش آردن، عرفًا از مصادیق تشّبه به آّفار است، آیا شرعًا حرام است یا حالل؟

 ١۶/۶/٧۴ .اربان و دشمنان اسالم باشد، حرام و غيرجایز است اگر ترویج فرهنگ معاندان و محج ـ

 مواد مخّدر
 به صورتهاى گوناگون چه حكمى دارد؟... استعمال مواد مخّدر از قبيل بنگ، حشيش، تریاك، هروئين، ُمرفين، مارى ُجوانا و )۶٠٣س (

ت، مانند بنگ، به عنوان مسكر حرام و غير آن به عنوان              اس)  آننده مست( استعمال آنها به هر ِقسم، حرام است، اّما آنچه ُسكرآور              ج ـ 
 ٧/٧/٧١ .است شود، حرام عقال ضرر زننده و مضّر محسوب مى چيزى آه نزد عرف و

گونه ضررى براى بدن نداشته باشد، حكم شرعى این مسئله چيست؟ آشيدن                 هيچ استعمال تریاك به طورى آه اعتياد نداشته باشد، و             )۶٠۴س  (
 فریح و نه اعتياد، چه حكمى دارد؟تریاك براى ت
 ٢٧/١٠/٧۵ . به هر حال حرام و مفسده برانگيز استج ـ

 ترّقه
 استفاده از ترّقه و امثال آن چه حكمى دارد؟ )۶٠۵س (

این آارها ضررى متوجه     و اگر بر اثر   ;   چون اتالف مال است و جهات دیگرى هم هست، حرام و خرید و فروش آنها هم حرام است                     ج ـ 
 .است ود، ضرر زننده ضامنآسى ش

 اذّیت آردن حيوانات
درآوردن آندوى عسل به طورى آه تمام عسلها درآورده شود، و هيچ از آن باقى نماند، و بيشتر زنبورهاى آن بميرند، چه حكمى                                      )۶٠۶س  (
 دارد؟

ت است، و چه نيكوست آه عالوه بر عدل، باشد، دادن نفقه آنها واجب و تخّلف از آن حرام و معصي  حيواناتى آه در اختيار انسان مىج ـ
 ٧/٩/٧۵ .انصاف نيز درباره آنها مراعات گردد

 آنند، چه حكمى دارد؟ هایى آه مزاحمت ایجاد مى آشتن گربه )۶٠٧س (
را دور  را بترسانند و یا به نحوى او           آشتن گربه هر چند ضرر برساند، بنا بر احتياط واجب، جایز نيست و حرام است، بلكه باید آن                     ج ـ 
 .نمایند

 توبه
 .شرح توبه آردن را بنویسيد )۶٠٨س (

 . توبه پشيمانى از گناهان و انجام واجبات فوت شده، و اداى دیون مردم و انجام آارهاى نيك استج ـ
 ست یا خير؟اگر آسى گناهى انجام دهد آه حد داشته باشد، و دیگران نفهمند و توبه آند، آیا توبه او بدون اجراى حد قبول ا )۶٠٩س (

مذموم و نامطلوب     رجم باشد رجوع به حاآم در آنها نه تنها غيرالزم، بلكه                است، هر چند موجب حد و یا         »  الّله حق« گناهانى آه     ج ـ 
باشد، خود معصيت و     ناگفته نماند اظهار گناه آه اشاعه فحشا مى        .  آند آند، و پشيمان گردد آفایت مى      و اگر بين خود و خدا توبه       ;  است
 ٧/١٠/٧۴ . دیگرى استگناه

 خواب دیدن
شود، آیا معتبر و مورد اعتماد است         دیده مى )  عليهم السالم (آیا خواب حّجت شرعى است یا نه؟ و خوابهایى آه درباره ائّمه معصومين                )۶١٠س  (
 یا نه؟

 ۶/١١/٧۴ .گونمخصوصًا اگر زیاد خواب ببيند، آن هم خوابهاى مختلف و گونا;  خواب، مورد اعتماد و اعتنا نيستج ـ

  یادآورى!
قسمتهاى زیادى از احكام آه در درجه اول مورد نياز نوجوانان و جوانان بوده، در این                          آنچه در این آتاب آمده، تمام مسائل احكام نيست، بلكه              
 .مراجعه آنند» المسائل رساله توضيح«توانند به  رساله آورده شده و در صورت نياز به سایر مسائل مى

 اوًال و اخرًاوالحمدهللا 
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 نامه واژه
 . آب جوشيده از زمين و درحال جریان ـ مثل آب چشمه و قنات:آب جارى
 . آب آمتر از آب ُآر آه از زمين نجوشد:آب قليل
/۵  آه جمعاً ( مقدار معّينى از آب مطلق آه از جهت مساحت، اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر یك، سه وجب و نيم باشد                              :آب ُآر 
 َمن تبریز، بيست مثقال آم است و به حسب               ١٢٨اّما از جهت وزن، از        ;  بریزند، آن ظرف را پر آند       )   وجب و هفت هشتم وجب است         ۴٢

 .شود آيلوگرم مى» ۴١٩/٣٧٧«آيلوى متعارف، بنا بر اقرب، 
 .آلود شده باشد، مثل شربت و آب ِگلآبى است آه از چيزى گرفته شده باشد مانند آب انگور و گالب، و یا با چيزى مخلوط : آب مضاف
گویند و آبى است آه از چيزى گرفته نشده باشد و یا با چيز دیگرى مخلوط نيست آه به آن آب نگویند و                             به آن آب خالص نيز مى      :  آب مطلق 

 .آب ُآر، آب قليل، آب جارى، آب باران، آب چاه: داراى پنج ِقسم است
 .عى اسالم از روى ادّله شرعّيه آوشش آردن، استنباط احكام شر:اجتهاد
 .شود انسان، اطمينان پيدا آند آه به آنچه باید عمل آند، عمل آرده است آنچه رعایت آن سبب مى: احتياط
 . به خاطر احتياط:احتياطًا

تواند به همان احتياط عمل       احتياطى آه مجتهد وجوب رعایت آن را از طریق ادّله عقلى یافته است و مقّلد در این گونه مسائل مى                     :احتياط الزم 
 .نماید و یا به مجتهد دیگرى آه از بقّيه مجتهدین اعلم باشد مراجعه آند

 .آه غير از فتواى فقيه است و عمل به آن مطلوب است ولى الزم نيست  احتياطى:احتياط مستحب
اید، و مقلد در عمل، مثل احتياط الزم آه توضيح             احتياطى است آه مجتهد وجوب رعایت آن را از آیات و روایات استفاده نم                  :  احتياط واجب 
 .تواند عمل نماید داده شد مى

تر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام شرعّيه از ادّله و آن هم منوط به آثرت تحصيل و تدریس خارج فقه و اصول در                                             عالم:  اعلم
 .هاى علميه و آّر و فّر در مسائل فقهى است حوزه
 .روزه، شكستن روزه، موقع شكستن روزه بازآردن :افطار

 .داند، مانند یهودى و مسيحى  غيرمسلمانى آه خود را پيرو یكى از پيامبران صاحب آتاب مى:اهل آتاب
 .فردى آه به سّن بلوغ رسيده باشد: بالغ، بالغه

 .دن است، رسيدن به سّن تكليفدر انسان آه موجب بالغ ش)  بيان شد١۶آه در مسئله ( ظاهر شدن یكى از عالیم سه گانه :بلوغ
 . خرید و فروش:بيع
 . حيوانى آه با رعایت موازین شرع آشته شده باشد:تذآيه

 . شبيه شدن به آافران:تشّبه به آّفار
 . تبعيت از فتاواى مجتهد و عمل نمودن به دستورات فقهى وى:تقليد
 .گيرد، بهاى آاال آنچه در معامله در مقابل جنس قرار مى: ثمن
 .شود ناميده مى» جبيره«گذارند  بندند و دارویى آه روى زخم و مانند آن مى  چيزى آه با آن زخم و شكستگى را مى:يرهَجب

 .شود آه در این صورت باید غسل جنابت انجام دهد  حالتى آه بر اثر محتلم شدن یا مقاربت بر انسان عارض مى:جنابت
 . شنيده نشود و دیوار محِل اقامت، قابل تشخيص نباشد حّدى از مسافت آه در آن صداى اذان:حّد ترّخص
 .هاى مخصوصى دارد  قاعدگى، عادت ماهيانه زنان آه نشانه:حيض
 .آه باید به مرجع تقليد پرداخت شود...  یك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و:خمس
 .تواند عقد را منحل آند ه به موجب آن مىآند آ  اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى آه یكى از طرفين عقد پيدا مى:خيار

 .شود حّق شرعى و قانونى آه به خاطر متضرر شدن یكى از طرفين معامله براى او نسبت به بر هم زدن معامله پيدا مى: خيار غبن
 .  برطرف شدن سرخى طرف مشرق آسمان در هنگام غروب آفتاب:ذهاب حمره مشرقيه

آه به شرط رسيدن به حّد نصاب باید در موارد               )  موارد ُنه گانه   (مقدار معّينى از اموال خاّص انسان           رشد، پاآى از چرك و آثافت،            :زآات
 .مشّخص خود مصرف شود

حدود سه آيلو گندم، جو، ذّرت و غيره یا مبلغ معادل آْن آه در شب عيد فطر واجب است به فقرا بدهند و یا در مصارف دیگر                                     :زآات فطره 
 .زآات صرف آنند
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 .اى است آه در حدود  سه آيلوگرم گنجایش داشته باشد مانه پي:صاع
 .هفت دور ِگرد خانه خداگشتن: طواف خانه خدا

 .نماید  شخصى آه داراى ملكه عدالت است و از گناهان پرهيز مى:عادل
ن مال خود به دیگرى براى      داد.  ( آنچه از آسى براى رفع حاجت بگيرند و چون حاجت و نياز آنها بر طرف شد به صاحبش برگردانند                     :عاریه

 ).استفاده موّقت و بالعوض از آن
 ).آنایه از عضو و آلت تناسلى و جنسى زن و مرد(پوشاند، شرمگاه،   عضوى آه شخص به خاطر شرم آن را مى:عورت

 .شود  غسلى آه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد شده قبل از غسل دادن مّيت بر انسان واجب مى:غسل مّس مّيت
 . استيالى ظالمانه بر مال یا حّق دیگران، گرفتن چيزى را به ستم:غصب
 . آواز خوانى، آواز خوش همراه با طرب:ِغنا
 . رأى و نظر فقيه و مجتهد در مسائل شرعى:فتوا

 .ها، واجبات  فریضه:فرایض
 .است» رماء الشعي«گویند، البته غير از  مى» آب جو«گيرند و به آن  شرابى آه از جو مى: فّقاع

 . هر یك از پولكهاى آوچك پوست ماهى:َفلس ماهى
 .به تنهایى، بدون توجه به مسائل دیگر، بدون در نظر گرفتن امور دیگر: فى حّد نفسه

 .شود سوگند به یكى از اسامى خداوند براى انجام دادن آار پسندیده یا ترك ناپسند آه در این صورت آن آار بر انسان واجب مى;  سوگند:قسم
 .تصميم براى نزدیك شدن به مقام رضا و قرب الهى: قصد قربت
 . به جا آوردن اعمالى آه در وقت معّين خود، انجام نشده است:قضا آردن

 .استفراغ آردن، بيرون ریختن محتویات معده از راه دهان: ِقى
 . ایستادن:قيام

 . ایستادن پيش از رآوع:قيام مّتصل به رآوع
 .باشد دار سرپرستى آودك یتيم یا وقف و غير آنها مى وقف، آسى آه بر اساس وصّيت یا حكم حاآم شرع، عهده سرپرست، متوّلى :قّيم

 . اهل آتاب و آسانى آه غيرمسلمان هستند و جان و مال آنها در پناه اسالم از امنيت برخوردار است با شرایط مخصوص اهل ذّمه:آافر ذّمى
االنبيا  دهد، و یا پيامبرى حضرت خاتم           ى آه منكر وجود خداست، یا براى خدا شریك قرار مى                     آسى آه پيرو دین حق نباشد، آس              :آافر
 .را قبول ندارد، آسى آه منكر ضرورى دین بشود به طورى آه به انكار خدا و رسول برگردد) صلى اهللا عليه وآله(محّمد

 .لى آه حقانّيت اسالم را قبول داردباشد، در حا) عن جحود( آافرى آه آفرش از روى انكار :آافر معانِد دینى
 .اى آه حّداقل قبل از ده روز، یك مسافرت شرعى داشته باشد آند، به گونه  آسى است آه زیاد مسافرت مى:آثيرالسفر
 . هر چيزى آه بدان گناه را پاك گردانند مانند صدقه و روزه و مانند آن، عملى آه انسان براى جبران گناهش انجام دهد:آّفاره
 . مخارج، هزینه زندگى:ئونهم

 ).مباح بودن آب یعنى غصبى نبودن آن( امرى است آه انجام و ترك آن مساوى باشد، در برابر واجب و حرام و مكروه و مستحب : مباح
 . باطل آننده، و در عبادات هر عملى آه شرعًا آنها را باطل آند:ُمبطل
 .شود  جنسى آه در معامله فروخته مى:مثمن

 .تقليد بودن را دارا باشد مرجع آه تمام شرایط  مجتهدى:امع الشرائطمجتهد ج
شود آه در فهم احكام الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت استنباط احكام               در لغت به معناى آوشاست و اصطالحًا به آسى گفته مى           :  مجتهد

 .اسالم از روى ادّله شرعى باشد
 . آافى، آفایت آننده:ُمْجزى
 . يننده، آسى آه در خواب منى از او خارج گردد خواب ب:محتلم
شود  یا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى مى          )  شير خوردن (یا رضاع    )  خویشاوندى( خویشاوندان نزدیك، آسانى آه به خاطر نسب             :َمحرم

، مادر زن و مادر او، دختر و        )ربيبه(لى  مانند خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو، عمه، خاله، دایى، نبيره، فرزندان زن از شوهر قب                  
 .گویند یعنى نگاه و لمس تمام اعضاى بدنشان جایز است البته زن و شوهر را هم محرم مى; خواهر رضاعى، زن پدر، زن پسر
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اى است آه تقریبًا     هند، پيمانه د یك ُمّد طعام، یعنى حدود ده سير گندم یا جو و مانند اینها آه به فقير مى                   ).   گرم ٧۵٠معادل  ( تقریبًا ده سير     :ُمّد
 .ده سير ظرفيت دارد

باشد یا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت آه                 مسافرت به بيشتر از هشت فرسنگ آه چهل و پنج آيلومتر مى                   :  مسافت شرعى 
 .آيلومتر برگشت است» ۵/٢٢«آيلومتر رفت و » ۵/٢٢«مجموعًا 
 .و انجام آن ثواب اخروى دارد و ترآش مانعى ندارد پسندیده، نيكو، قول یا فعلى آه گفتن :مستحب
 . از بين رفته، نابود گردید، معدوم:مستهلك
 . سرایت آننده، مثل نجاستى آه از چيز دیگر منتقل شود، یا مرضى آه از آسى به شخص دیگر سرایت نماید:ُمسرى
 .ها پاك آننده: مطهرات
 . بخشيده شده:معّفو
 .آند آه اوامر الهى را عمل و نواهى او را ترك نماید ده، آودآى آه به سّن بلوغ رسيده و شرعًا وظيفه پيدا مى به زحمت و مشّقت افتا:مكّلف
 . با آسى دوستى و پيوستگى داشتن، آار و عملى را پى در پى و پشت سرهم بدون فاصله انجام دادن:مواالت
 .شود  خونى آه پس از زایمان از َرِحم زن خارج مى:نفاس
 .شود آه دو رآعت است واجب مى...  نمازى  آه در مواقع مخصوص، مثل هنگام وقوع زلزله، سيل، آسوف، خسوف و:یاتنماز آ

 .شود  نمازى است آه سوره ندارد و براى  جبران رآعات مورد شك، به جا آورده مى:نماز احتياط
 .شود نجام ندادن در آن وقت، قضا مىشود و در صورت ا  نمازهاى واجب آه در وقت معّين خود خوانده مى:نماز ادا

 .نماز قصر، نمازهاى چهار رآعتى آه در سفر باید دو رآعت خوانده شود: نماز شكسته
 .شود  دو رآعت نماز مخصوص آه در مراسم حج و عمره، پس از طواف واجب، به جا آورده مى:نماز طواف
 .ز مغرب و عشا خوانده شود دو رآعت نماز مخصوص است آه مستحّب است بين نما:نماز غفيله
 . نمازى آه انسان به صورت انفرادى بخواند:نماز ُفرادى
 . به جا آوردن نمازى آه در وقت معّين خود، خوانده نشده است:نماز قضا
 . نماز واجبى آه باید بر جنازه مسلمان خوانده شود:نماز مّيت
 .شود و آخرین رآعت از نماز شب است خوانده مى» َشْفع« یك رآعت نماز مستحّبى آه پس از نماز :نماز َوتْر
 .دو رآعت نماز نشسته آه مستحّب است بعد از نماز عشا خوانده شود، آه بدل از یك رآعت ایستاده است: نماز ُوَتيره

آعت دوم  و در ر   »  الكرسى آیة«و  »  حمد«خوانند آه در رآعت اول          دو رآعت نمازى آه در شب اول دفن مّيت براى او مى                  :نماز وحشت 
 .آنند خوانند و ثوابش را به مّيت هدیه مى را مى) اّنا انزلنا(» ده مرتبه سوره مبارآه قدر«و » حمد«

 .اى است الهى مثل نماز شب ها، نمازهاى مستحّبى آه زیادتى بر نمازهاى واجب است و عطّيه  غنيمتها، عطّيه:نوافل
 .ى و ضرورى است هر عملى آه انجام دادن آن از نظر شرع الزام: واجب

 وضویى آه انسان به عوض آنكه آب را روى صورت و دستهایش بریزد صورت و دستهایش را با مراعات شستن از باال                            :وضوى ارتماسى 
 .به پایين در آب فرو برد و در حال فرو بردن یا بيرون آوردن آن قصد وضو آند

اول صورت و بعد دست راست و بعد از آن دست چپ را بشوید و آن گاه                   وضویى آه انسان با ریختن آب به قصد وضو باید            :  وضوى ترتيبى 
 .با رطوبتى آه بر آف دست مانده سر را مسح نماید و بعد پاها را مسح نماید

 . آن است آه در اعضایى آه باید در وضو شسته یا مسح شود، َجبيره باشد:وضوى َجبيره


