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 مقدمه
 

مجموعه ای که در اختیار دارید،حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتالء در ابواب عبادات و معامالت است که 
با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)دام ظلّه العالی(می باشد که بنا به مطابق 

درخواست های مکرّر از سوی علماء و فضالء و مقلّدین ،توسط انتشارات فقه روز به طبع رسیده و در 
 اختیار عموم مؤمنین و عالقه مندان قرار می گیرد.

،استفتائات جدید نیز اضافه «أجوبه اإلستفتائات»وارد موجود در رساله در این مجموعه آموزشی،عالوه بر م
معظّمٌ له نیز بهره   گردید و در دروس مربوط به احکام معامالت از جزوه های مربوط به دروس خارج فقه
 گرفته شد تا بر غنای آموزشی مجموعه،بر طبق اسلوب و بیان معظّمٌ له افزوده گردد.

ه شامل احکام عبادات در ابواب تقلید،طهارت،نماز،روزه،خمس،انفال،جهاد،امر به مجلد اوّل این مجموع
درس و مجلّد دوّم آن شامل احکام معامالت جایز و حرام و در  77معروف و نهی از منکر و در ضمن 

درس می باشد.تدوین دروس مزبور به نحوی انجام گرفته است که نفع آن عام و بهره گیری از  28ضمن 
 ی همگان آسان باشد.آن برا
  

شایان ذکر است که دفتر استفتائات معظّمٌ له این رساله آموزشی را مورد تأیید و عمل به آن را مجزی 
 اعالم نموده اند.

 از تمامی عزیزانی که ما را در تهیّه این مجموعه یاری نموده اند صمیمانه تشکّر می کنیم.
اسالم و قرآن و سّنت پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و  خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به احکام

 سلّم( و ائمه طاهرین ) علیهمّ الساّلم( را عنایت فرماید.
                                                              

 و من اهلل التوفیق                                                                                  

                                              
 ام ظلٌه العالی( می باشد.در متن کتاب منظور از )ج( جزوه درس خارج فقه مقام معظم رهبری)د. 
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ی فهرست کامل به انتهای کتاب مراجعه فرمایيد.برای مشاهده
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   1درس 

 (1تقليد )
 - اقسام تقليد -راههای شناخت احكام  -مقدمه 

 اعمال بدون تقليد

 مقدمه. 1

مانند  مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد،
و اگر یاد نگرفتن احکام به ترك واجب یا  مسایل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معامالت و غیر آن،

 (6و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م 6)اجوبة االستفتاءات، س                      ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود.

 شود که واجد شرایط تکلیف باشد. مکلف به کسی گفته می  

 شرایط تکلیف  

 . بلوغ. 1 -
 . عقل. 8 -
  .. قدرت3 -

 (2981)اجوبة االستفتاءات، س                                                                                                                                                                          

 از یکی های بلوغنشانه  
 سه چیز است

 . روییدن موی درشت زیر شکم باالی عورت)شرمگاه(.1 -

 . احتالم )بیرون آمدن منی(.8 -

 سال قمری در دختر. 9سال قمری در پسر و تمام شدن  15. تمام شدن 3 -
 (2982)اجوبة االستفتاءات، س  (2998و  2992 و 231)اجوبة االستفتاءات، س 

شود و در فردی تحقق پیدا نکرده شرعاً حکم به بلوغ او نمی های بلوغتا زمانی که یکی از نشانه  
 (2982االستفتاءات، س  )اجوبة مکلف به احکام شرعی نیست.

صرف احتمال این که انبات )رویش موی درشت زیر شکم( یا احتالم زودتر از سن تکلیف ظاهر   
 (2988)اجوبة االستفتاءات، س  کند.اند برای حکم به بلوغ کفایت نمیشده

 

 (2981، س )اجوبة االستفتاءات بیند عالمت شرعی بلوغ نیست.خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می  
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همانطور که گفتیم معیار در سن بلوغ،سال قمری است و در صورتی که تولد بر اساس سال شمسی 
ل قمری و سال شمسی معلوم باشد می توان آن را بر اساس سال قمری از طریق محاسبه اختالف بین سا

  (ثانیه کمتر از سال شمسی است. 17ساعت و  81روز و  11 قمری لهر سابه دست آورد. )
 (2999ة االستفتاءات، س )اجوب                                                                                                                                                           

 راههاي شناخت احكام. 2

 و عمل به آنها سه راه دارد مکلف برای شناخت احکام دین
 . اجتهاد.1 -

 . احتیاط.8 -

 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م . تقلید.3 -

 اجتهاد. 1
و منابع قطعی که نزد فقهای یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارك  اجتهاد

 اسالم مقرر و ثابت شده است. 

 احتياط. 2
مثالً  ،ی شرعی خود را انجام داده استاحتیاط یعنی عمل کردن به طوری که مطمئن شود وظیفه

دانند به جا نیاورد و کاری را که دانند و بعضی دیگر حـرام نمیکاری را که بعضی از مجتهدین حرام می
 دانند، انجام دهد.دانند و بعضی دیگر واجب نمیبعضی واجب می

 (2و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م 3و  2)اجوبة االستفتاءات، س 

 تقليد. 3
ط مراجعه کردن، و به عبارت دیگر بر طبق تشخیص ئالشراتقلید یعنی در احکام دین به مجتهد جامع

 (2و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م 3و  2االستفتاءات، س)اجوبة  و فتوای او اعمال شرعی را به جا آوردن.

کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید دارد، عقل نیز حکم می لفظیی تقلید، عالوه بر این که ادله  
 (2االستفتاءات،س )اجوبة ط مراجعه کند.ئبه مجتهد جامع الشرا

ید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط رفتار مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست با  
 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م  نماید.

از آن جایی که عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است،   
 (1)اجوبة االستفتاءات،س ط تقلید کند.ئبهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرا

 



 احكام آموزشي 12

 

 که واجد سه شرط باشد تقلید بر کسی واجب است  
  . مکلف باشد.1 
 . مجتهد نباشد.8 -

 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م  . محتاط نباشد. 3   

 اقسام تقليد. 3

 :تقلید از یك نظر بر دو قسم است
مرده بدون آن که قبالً در زمان حیات وی از او  )یعنی تقلید کردن از مجتهد :. ابتدايي1

 بنا به احتیاط)واجب( جایز نیست.که  تقلیدکرده باشد(
یی که در زمان حیات وی از او تقلید )یعنی باقی بودن بر تقلید از مجتهد مرده :. بقايي2

یز و ی مسایل حتی در مسایلی که تا کنون مکلف به آنها عمل نکرده جادر همهکه  کرده است(
 (1و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م  12و 11)اجوبة االستفتاءات، س  مجزی است.

در تقلید بقایی، فرقی نیست بین آن که مجتهد میت، اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت جایز   
 (33تاءات، س )اجوبة االستف است، ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترك نشود. 

بنابر  تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن، باید به تقلید از مجتهد زنده و  
اعلم باشد. بلی در صورتی که جواز بقا بر تقلید میت، مورد اتفاق فقهای عصر حاضر  احتیاط واجب

 (1و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م 18 و 36 و 13)اجوبة االستفتاءات، س باشد اجازه از اعلم واجب نیست.

اند ولی به نحو صحیح از او تقلید ط غیر بالغ بودهئالشراافرادی که در زمان حیات مجتهد جامع  
 (11)اجوبة االستفتاءات، س  توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقلید وی باقی بمانند. اند، میکرده

کرده و بعد از فوت او در بعضی از مسایل از مجتهد دیگری تقلید می شخصی که از مجتهدی  
تواند مانند گذشته بر تقلید از مجتهد اول در تقلید کرده است و این مجتهد نیز وفات نموده، می

مسایلی که از او عدول نکرده باقی بماند، همچنان که مخیّر است در مسایلی که عدول نموده بر 
 (32)اجوبة االستفتاءات، س  قی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند. فتوای مجتهد دوم با

 اعمال بدون تقليد. 4

 تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به صحت است که: کنند یااعمال افرادی که تقلید نمی
 موافق احتیاط باشد. . 1
 یا مطابق واقع باشد. . 2
 (2)اجوبة االستفتاءات، س  رند از او تقلید کنند. یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دا. 3
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 تمرين 

 کند گناهکار است؟. آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی می1
 های بلوغ کدامند؟. نشانه8
 . راههای شناخت احکام را برشمرید؟3
 . عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟ چرا؟1
 دهید؟ . اقسام تقلید را توضیح5
 . حکم اعمال بدون تقلید چیست؟6
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   2درس 

 (2تقليد )
 تبعيض در تقليد –شرایط مرجع تقليد 

 شرايط مرجع تقليد. 5

 داشته باشد.  که شرایط آن را از کسی باید تقلید کرد  

 مرجع تقلیدشرایط 

 . مرد باشد.1 -
 . بالغ باشد.8 -
 . عاقل باشد.3 -
 امامی باشد. 18ی . شیعه1 -
 . حالل زاده باشد.5 -
 . بنابر احتیاط )واجب( زنده باشد.6 -
 . عادل باشد.7 -
. با توجه به حساسیت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنابر احتیاط واجب، 2 -

 قدرت تسلط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد.
 .. مجتهد باشد9 -
 . بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.11 -

 (1و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م 11و12و26و23و21)اجوبة االستفتاءات، س 

 عادل باشد. 7
شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می. 1

 (361)اجوبة االستفتاءات، س  ود.ترك واجبات یا انجام محرمات شرعی بش

عادل کسی است که عدالت داشته باشد، و به عبارت دیگر کسی است که پرهیزکاری او به حدی . 2
 رسیده باشد که از روی عمد مرتکب گناه )ترك واجب یا انجام حرام( نشود. 

 (1م و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، 23)اجوبة االستفتاءات، س  
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 (361)اجوبة االستفتاءات، س  ای اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کافی است.بر. 3

 مجتهد باشد. 9
 بر دو قسم است: اجتهاد از یك نظر. 1

اجتهادی را گویند که صاحب آن در تمام ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی  اجتهاد مطلق: .1
 نامند. «مجتهد مطلق»است. صاحب اجتهاد مطلق را 

شود که صاحب آن در برخی از ابواب فقهی، مثل نماز و به اجتهادی گفته می :متجزیجتهاد ا .2
  گویند.می «مجتهد متجزی»روزه دارای فتوا و نظر اجتهادی است. صاحب اجتهاد تجزی را 

 (28)اجوبة االستفتاءات، س  
نند، و همچنین لید کتوانند از او تق. فتوای مجتهد مطلق برای خودش حجت است و دیگران هم می2

)اجوبة االستفتاءات، س ،گرچه احتیاط مستحب در ترك تقلید از مجتهد متجزی است.  فتوای مجتهد متجزی

28) 

 بنا بر احتياط واجب اعلم باشد. 11
اعلم یعنی کسی که بر استنباط احکام دین تواناتر باشد، و به عبارت دیگر کسی است که نسبت به . 1

بیشتری بر شناخت احکام الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از ادله، سایر مراجع، قدرت 
استنباط کند، و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و 

 (1د، م و استفتا از دفتر معظم له، باب تقلي 26)اجوبة االستفتاءات، س  ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد. 

 (18)اجوبة االستفتاءات، س  .وجوب تقلید از اعلم، بنای عقال و حکم عقل است لدلی. 2

وجوب تقلید از اعلم بنا به احتیاط واجب در مسایلی است که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم . 3
 (26)اجوبة االستفتاءات، س  اختالف دارد.

لم، جایز نیست بنا به احتیاط واجب در مسایل مورد به صرف احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اع. 4
 (22)اجوبة االستفتاءات، س  اختالف از غیر اعلم تقلید کرد.

ی عملیه شرط نیست، لذا اگر ط، تصدی مرجعیت یا داشتن رسالهئدر صحت تقلید از مجتهد جامع الشرا 
ط ئالشرای عملیه هم ندارد جامعدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رسالهبرای مکلف ثابت شود مجته

 (8)اجوبة االستفتاءات، س  تواند از او تقلید کند.است می

ط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف و یا ساکن در محل سکونت ئالشرادر تقلید از مجتهد جامع 
 (22)اجوبة االستفتاءات، س  او باشد.

ی خود را که باید مرجع تقلیدی انتخاب مادران وظیفه دارند فرزندان تازه به سن تکلیف رسیدهپدران و  
ی شرعی خود را در این باره توانند به تنهایی وظیفهتقلید نمی یکنند و به خاطر دشوار بودن درك مسأله
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 (1)اجوبة االستفتاءات، س  تشخیص دهند، ارشاد و راهنمایی نمایند.

 تقليد تبعيض در. 6

تبعیض در تقلید یعنی تقلید را قسمت قسمت کردن و در هر قسمت از احکام، از مجتهد آن قسمت . 1
 تقلید کردن. 

تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی که در آن قسمت تبحر و مهارت بیشتری مقلد می. 2
دیگری تقلید نماید یا احکام فردی را  دارد تقلید کند، مثالً عبادات را از مجتهدی و معامالت را از مجتهد

از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند، بلکه اگر اعلمیت هر یك از 
مجتهدین در مسایلی که مکلف بنا دارد در آن مسایل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط )واجب(، 

 ر مسایل مورد نیاز مقلد واجب است.تبعیض در تقلید در صورت اختالف فتوا د
 (3و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م  29)اجوبة االستفتاءات، س 

 تمرين 
 . شرایط مرجع تقلید کدامند؟1
 . عدالت چیست؟ و عادل کیست؟8
 . آیا فتوای مجتهد متجزی برای خودش و دیگران حجت است؟3
 . چرا باید از اعلم تقلید کرد؟1
 ی عملیه ندارد تقلید کرد؟ چرا؟توان از مجتهدی که رسالهی. آیا م5
 . تبعیض در تقلید یعنی چه؟ و چه حکمی دارد؟6
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   3درس 

 (3تقليد )
 آوردنراههای به دست –الشرائط راههای شناخت مجتهد جامع

 ی تقليدمسایل متفرقه –احكام عدول  –مجتهد  فتوای

 الشرائطتهد جامعراههاي شناخت مج. 7

 توان مجتهداز دو راه می
 حایز شرایط را شناخت

ی شخصی . اطمینان، چه از راه شهرت فراگیر میان مردم و چه از راه تجربه1 -
 و چه از راه دیگر. 

 . شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اطمینان نشود. 8 -
 (3دفتر معظم له، باب تقليد، م  و استفتا از 13)اجوبة االستفتاءات، س  

الشرائط بودن مجتهدی ی شرعی )مثل شهادت دو نفر عادل و اهل خبره( بر صالحیت و جامعاگر بینه  
ی شرعی دیگری که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بینه حجت شرعی است اقامه شود، تا زمانی که بینه

ی معارض اطمینان نباشد، و در این صورت جستجو از بینه شود، اگر چه موجب حصولو به آن اعتماد می
 (12و11)اجوبة االستفتاءات، س  و احراز عدم وجود آن الزم نیست.

 راههاي به دست آوردن فتواي مجتهد. 8

راههای دستیابی به 
 فتوای مجتهد

 . شنیدن از خود مجتهد. 1 -
 عادل.  نفر. شنیدن از دو یا یك 8 -
 یك نفر مورد اطمینان.. شنیدن از 3 -
 ی وی مصون از اشتباه باشد. ی مجتهد در صورتی که رساله. دیدن در رساله1 -

 (13)اجوبة االستفتاءات، س  
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در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان حکم شرعی، اجازه داشتن از مجتهد شرط نیست، ولی کسی که   
این کار شود، و اگر در موردی اشتباه کرد، چنانچه متوجه شود جایز نیست متصدی دچار خطا و اشتباه می

اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا 
 (19)اجوبة االستفتاءات، س  اطمینان به صحت گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند.

 احكام عدول. 9

ه ـاردی کوـم. 1
اعلم  عدول به غیر

 جایز است
 

. در مسایلی که مجتهد اعلم، فتوا ندارد و غیر اعلم در آن مسأله احتیاط 1 -
بنابر  نکرده و فتوای صریح دارد. )البته با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم

 (. احتیاط واجب

 . در مسایلی که فتوای غیر اعلم مخالف فتوای اعلم نباشد. 8 -

 احتیاط است و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط.مخالفاعلمفتوایکه. در مسایلی3 -

 (18و28و9)اجوبة االستفتاءات، س  
 

 مواردی که. 2
 عدول جایز نیست

. عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر بنا به احتیاط واجب جایز نیست مگر 1 -
مرجع دوم، اعلم از  مثالً این که وی فاقد یکی از شرایط مرجعیت با شد،

 یی مخالف فتوای مجتهد اول باشد. مرجع اول و فتوای او در مسأله

. رجوع به مجتهد میت بعد از عدول از او به مجتهد زنده در مسایلی که عدول 8 -
 (3و استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م  13و38و39و32)اجوبة االستفتاءات، س  شده جایز نیست. 

صرف گمان به ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری عمل به   
 (13)اجوبة االستفتاءات، س  شود.فتاوای او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی

 ي تقليدمسايل متفرقه. 11

داند، جایز است به یکی از حکم آن را نمییی پیش بیاید که هرگاه برای مکلف در اثنای نماز مسأله. 1
دهد عمل کند و نماز را به آخر برساند، ولی پس از نماز باید مسأله را دو طرفی که احتمال آن را می

 (6)استفتا از دفتر معظم له، باب تقليد، م بپرسد و اگر آنچه عمل کرده موجب بطالن نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند.

 بر دو قسم است:  از یك نظر جاهل .2
کسی است که اصالً متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف کردن جهل خود  جاهل قاصر: .1

 ندارد.



 19 تقليدـ  فصل اول

شود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم به کسی گفته می جاهل مقصر:. 2
 (12و16تفتاءات، س )اجوبة االس کند.داند ولی در آموختن احکام کوتاهی میمی

تواند به احتیاط واجب یعنی وجوب انجام یا ترك فعلی از باب احتیاط. در احتیاط واجب مقلــد می. 3
 مجتهد دیگر که احتیاط نکرده و فتوای صریح دارد با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم رجوع کند.

 (19و  9)اجوبة االستفتاءات، س  

که در کتب فقهی به کار  «ال یخلو من اشکال» ،«مشکل»، «فیه اشکال»های ی عبارتهمه. 4
 که فتوی است.« ال اشکال فیه»روند، داللت بر احتیاط دارند مگر عبارت می

 (38)اجوبة االستفتاءات، س  

 (32)اجوبة االستفتاءات، س  وجود ندارد. « حرام است»و « جایز نیست»در مقام عمل فرقی بین . 5

 تمرين 
 یابی به فتوای مجتهد را ذکر نمایید. . راههای دست1
. آیا کسی که اجازه از مجتهد ندارد جایز است متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی 8

 شود؟
 . مواردی که عدول به غیر اعلم جایز نیست را توضیح دهید؟3
 . در چه موردی عدول واجب است؟1
 . اقسام جاهل کدامند؟5
 حرام چیست؟. فرق بین جایز نبودن و 6
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   4درس 

 والیت فقيه و رهبری
قلمرو والیت  -ضرورت والیت فقيه –معنای والیت فقيه 

 يداختالف نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقل -فقيه

 معناي واليت فقيه. 1

 (36)اجوبة االستفتاءات، س  والیت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس.

ی امور اجتماعی ملت اسالمی در هر عصر و زمان از ی اسالمی و ادارهیه در رهبری جامعهوالیت فق  
 (62)اجوبة االستفتاءات، س  ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد. ارکان مذهب حقه

رت د، در عصر غیبت حضـد یا تقلیـر اجتهاد باشـدم اعتقاد به والیت فقیه، اعم از این که بر اثـع  
شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و موجب ارتداد و خروج از دین اسالم نمی)عج( حجت

برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسلمانان برای 
 (62و  38)اجوبة االستفتاءات، س  او جایز نیست.

 ضرورت واليت فقيه. 2

ن جا که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین از آ
ی اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم ی طبقات جامعهی امور جامعه است، لذا همهحکومت و اداره

ی اسالمی معهو رهبر هستند تا امت اسالمی را از شر دشمنان اسالم و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جا
پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل 

 (63)اجوبة االستفتاءات، س   پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.

 

در تعیین مصداق آن روش  باشد، ووالیت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می  
 (36)اجوبة االستفتاءات، س  عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان شده است.
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 قلمرو واليت فقيه. 3

 . اوامر واليي ولي فقيه1
ی مسلمانان باید از اوامر والیی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی همه

 (63و  61)اجوبة االستفتاءات، س  شود چه رسد به مقلدین آنان.باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم میاو 

برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که خودش شایسته تر است،   
خته شده به مقام مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب والیت از راههای قانونی شنا

 (63)اجوبة االستفتاءات، س  والیت رسیده باشد.

 . احكام واليي ولي فقيه2
احکام والیی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان 

را نقض  استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها
 (61)اجوبة االستفتاءات، س  کند.

 . اجراي حدود3
مثل حد زنا و سرقت( در زمان غیبت هم واجب است، و والیت بر آن اختصاص به  اجرای حدود )

 (66)اجوبة االستفتاءات، س  ولی امر مسلمین دارد.

 . مقدم بودن اختيارات ولي فقيه بر اختيارات آحاد امت4
فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمین است، در  تصمیمات و اختیارات ولی

 صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
 (63)اجوبة االستفتاءات، س  

 هاي گروهيي رسانه. اداره5
مر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسالم های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی ای رسانهاداره

ی و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه
اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این 

 (39ستفتاءات، س )اجوبة اال شود.گونه امــور از آن استفاده می

ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس نمایندهی ولي فقيه: اطاعت از دستورات نماینده 
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قلمرو صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها 
 (68جوبة االستفتاءات، س )ا جایز نیست. 

در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری )به معنای لزوم اطاعت از دستورات والیت اداری:  
مقام باالتر بدون حق اعتراض( وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات 

 ( 69تفتاءات، س )اجوبة االس قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست. 
 دارد.)ع( ولی فقیه، والیت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین: 1والیت تكویني 

 ( 69)اجوبة االستفتاءات، س  

 اختالف نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد. 4

در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختالف، در مسایل مربوط به 
ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسالم و مسلمین بر ضد کفار اداره

و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر 
 مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید. 

 (31و  31)اجوبة االستفتاءات، س 

 تمرين 
 . والیت فقیه یعنی چه؟ و چرا ضروری است؟1
 ی شرعی مسلمانان در برابر اوامر والیی ولی فقیه را بیان نمایید؟. وظیفه8
. آیا اوامر والیی که از رهبر متوفی صادر شده است بدون اذن رهبر زنده، خود به خود استمرار و نافذ 3

 خواهد بود؟
 ر عصر غیبت، والیت بر اجرای حدود دارد؟الشرائط د. آیا مجتهد جامع1
ی ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو نمایندگی اوست، واجب . آیا اطاعت از دستورات نماینده5

 است؟
 یی دارد؟. مکلف در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است چه وظیفه6

                                              
 والیت بر دو قسم است:. 1

بوط به .والیت تشریعی :یعنی حاکمیت و سرپرستی قانونی و الهی،مانند والیت و جد پدری بر کودك نابالغ یا والیت حاکم اسالمی بر تمام مسائل مر1

 حکومت و اداره کشور اسالمی.

کوینی)آفرینش( به فرمان و اذن خداوند و قدرت به وجود آوردن حوادث بر خالف عادت و جریان .والیت تکوینی:یعنی توانایی تصرف کردن در جهان ت8

 طبیعی عالم اسباب،مانند شفا دادن بیماران غیر قابل عالج یا زنده کردن مردگان.

 



 دومفصل 

 طهارت

 
 
 
 
 

پاکیزگی اهمیت زیاد داده است. بعضی از دین اسالم به طهارت و 
اعمال و تکالیف شرعی در صورتی درست است که با طهارت انجام داده 
شود، و بعضی چیزها از نظر شریعت مقدس اسالم، ناپاك است و از آن 
باید همیشه یا در مواقع خاصی اجتناب شود. در فقه اسالم به جز 

مطلوبی است، نوعی پاکیزگی و تمیزی و طهارت که همواره چیز 
و غسل( نیز وجود دارد که به آن طهارت  شستشوی خاص )وضو

گویند و گاه واجب و گاه مستحب است. احکام طهارت و چیزهای می
کردن بدن و لباس و اشیای دیگر و چیزهایی پاك کننده و کیفیت پاك

یابد در این که نجس و ناپاك است و هر چه به این مسایل ارتباط می
 گردد. شود بیان مینامیده می« طهارت»به نام  فصل که

 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م
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 آبها
 احكام آبهای - آب مطلق –آب مضاف  –اقسام آبها 

 احكام شك در آب –مطلق 

 اقسام آبها. 1

 
 آبها

 مضاف -

 
 مطلق -

 .آب باران -

 .آب جاری -

 آب راکد  -
 .قلیل -

 ي(يمضاف )آب ناخالص و عصاره. آب 2

 معناي آب مضاف. 1
ی آب بر آن به تنهایی و بدون قید و اضافه صحیح نباشد، خواه آب مضاف آبی است که اطالق کلمه

ر به از چیزی گرفته شود، مانند آب هندوانه، گالب و مانند آن، یا با چیزی مخلوط شود به طوری که دیگ
 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  آن آب نگویند، مانند شربت، آب نمك و مانند آن.

 احكام آب مضاف. 2
 کند )از مطهرات نیست(. آب مضاف، چیز نجس را پاك نمی. 1
ی آب شود )هر چند نجاست کم باشد و بـــو یا رنگ یا مزه. با برخورد به نجاست، نجس می2

 (. هر چند آب مضاف به اندازه کر باشدو  عوض نشود
 (2و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  21)اجوبة االستفتاءات، س  . وضو و غسل با آب مضاف باطل است. 3
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آورد، این آب، حکم آب مضاف کنند که آن را به رنگ شیر در میگاهی به آب، موادی اضافه می  
 ن با آن چیزهای نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد(. توا)بنابراین می ،را ندارد

 (22)اجوبة االستفتاءات، س  

 آب مطلق )آب خالص(. 3

 معناي آب مطلق. 1
ی آب بر آن به تنهایی و بدون هیچ قید و شرطی صحیح باشد، آب مطلق آبی است که اطالق کلمه
 (2و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  21س  )اجوبة االستفتاءات، مانند آب باران و آب چشمه و مانند آن. 

 اقسام آب مطلق. 2

 آب مطلق
 

 بارد )باران(. از آسمان می -

 جوشد )جاری(.از زمین می -

 لیتر است )کر(.  321تقریباً  - )راکد( جوشدبارد و نه مینه می -
 کمتر از این مقدار است )قلیل(.  -

جوشد. به بارد و نه میجوشد و یا نه میبارد یا از زمین )مخزن زیر زمینی( میمان میآب یا از آس  
است. آبی که  «آب جاری»جوشد گویند، و آبی که از زمین می «آب باران»بارد آبی که از آسمان می

است که اگر حجم آن  «آب راکد»بارد جوشد و از آسمان نمیاز زمین نمی
8

7
 321وجب )تقریباً  42

 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  خواهد بود.  «آب قلیل»و اگر کمتر از آن باشد  «آب کر»لیتر( باشد 

 احكام آب مطلق. 3
 کند )از مطهرات است(. آب مطلق چیز نجس را پاك می. 1
ی نجاست گ یا بو یا مزهتا زمانی که بر اثر برخورد با نجاست، رنآب مطلق به جز آب قلیل،. 2

 نگرفته باشد پاك است. 
 (2و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  21)اجوبة االستفتاءات، س  وضو و غسل با آب مطلق صحیح است. . 3

برای ترتب آثار شرعی آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کافی است، بنابراین از آن جا که   
شود، از این رو ب وجود امالح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمیصرف غلظت آب به سب

ی ارومیه چیزهای توان با آب دریایی که بر اثر وجود امالح فراوان غلیظ شده است، مثل دریاچهمی
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 (21)اجوبة االستفتاءات، س  نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد.

 احكام اقسام آبهاي مطلق. 4

 آب باران. 1
 کند. اران اگر به چیزی که نجس شده است ببارد آن را پاك میآب ب

 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

 آب كر و جاري. 2
کند و خود نجس اگر چیزی را که نجس شده در آب کر و جاری فرو ببرند آن را پاك می. 1

 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شود.نمی

ی آن تغییر کند، نجس ری اگر با ریخته شدن چیزهای نجس در آن، رنگ یا بو یا مزهآب کر و جا. 2
 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کند.اند، پاك نمیشود و در این صورت چیزهایی را که نجس شدهمی

 (29)اجوبة االستفتاءات، س  آب کر و جاری در تطهیر هیچ تفاوتی با هم ندارند.  

 آب قليل .3
  کند.شود و چیزی را که نجس شده پاك نمیاگر چیز نجسی در آب قلیل فرو برده شود نجس می. 1
 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

، ولی آن مقدار کنداگر آب قلیل را بر روی چیزهایی که نجس شده است بریزند آنها را پاك می. 2
 شود، نجس است. روی نجس، از آن سرازیر میآبی که پس از ریخته شدن بر 

 (3)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ریزد و قسمت پایین آن با نجاست برخورد آب قلیلی که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین می. 3
کند یی باشد که جریان از باال به پایین بر آن صدق کند، در صورتی که سرازیری آب به گونهمی

 (28)اجوبة االستفتاءات، س  قسمت باالی آن پاك است.

                                              
 رجوع شود. 13جهت توضیح بیشتر به صفحه  
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 آب قلیل اگر به کر یا جاری متصل باشد در حکم کر و جاری است. . 4
 (6)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

 احكام شك در آب. 5

م بعداً دانیدانیم پاك است یا نجس شرعاً پاك است، ولی آبی که نجس بــوده و نمیآبی که نمی. 1
 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  پاك شده یا نه، در حکم نجس است.

 ی کر بوده اگر انسان شك کند که از کر کمتر شده یا نه، در حکم آب کر است.آبی که به اندازه. 2
 (3)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ی کر بودن بودن آن واجب نیست، بلکه اگر حــالت سابقه برای ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر  
های قطار یی آب احراز شود بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایز است )مثالً اگر بدانیم آب موجود در دستشو

توانیم بنا را بر کر بودن آن ی کر یا بیشتر بوده است و شك کنیم از کر افتاده میو غیره قبالً به اندازه
 (23)اجوبة االستفتاءات، س  بگذاریم(.

 آبی که کمتر از کر بوده تا انسان یقین نکند که به مقدار کر شده، حکم آب قلیل را دارد. . 3
 (3)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

 تمرين 
 . اقسام آبها را نام ببرید؟1
 . آب مضاف و مطلق را تعریف کنید؟8
 . احکام آب مطلق را توضیح دهید؟3
 . حکم وضو و غسل با آب دریایی که به سبب وجود امالح غلظت پیدا کرده چیست؟1
 . در تطهیر، چه فرقی بین آب کر و آب جاری است؟5
 دانیم پاك است یا نجس چیست؟. حکم آبی که نمی6
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 تخلي
 استنجا -استبرا –احكام تخلي 

 احكام تخلي )بول و غايط كردن(. 1

 رعايت قبله .1
 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  انسان در هنگام تخلی باید رو به قبله و پشت به قبله نباشد. 

 پوشش .2
عورت )شرمگاه( خود را از دیگران غیر از همسر  -و مواقع دیگر –واجب است انسان در هنگام تخلی 

ی نابالغ که دارای قدرت نامحرم، حتی از بچه خود بپوشاند، چه مرد باشد و چه زن، و چه محرم و چه
 (31)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  باشد.تشخیص می

 ( 31)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  زن و شوهر الزم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشاند.  

 برخي از مكروهات تخلي .3

 برخی از مکروهات تخلی

 تاده ادرار کردن. . ایس1 -
 . ادرار کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران. 8 -
 . ادرار کردن در آب، مخصوصاً آب ایستاده. 3 -
 . خودداری از دفع بول و غایط. 1 -
 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  ها و معابر و زیر درخت میوه دار. . تخلی در جاده5 -

 استبرا. 2

گویند انجام دهند در صورتی که پس از آن می« استبرا»مردان پس از ادرار، اگر کاری که به آن  .1
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رطوبتی از مجرای ادرار خارج شود که نداند بول است یا چیز دیگر، آن رطوبت محکوم به طهارت خواهد 
 (39از دفتر معظم له، باب طهارت، م و استفتا  81)اجوبة االستفتاءات، س  بود و بررسی و جستجو در این باره الزم نیست.

استبرا واجب نیست و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود، مثل وقتی که در مجرا زخمی . 2
اندازد. شود و بهبودی زخم را به تأخیر میوجود دارد که هنگام استبرا بر اثر فشار از آن خون جاری می

 (82)اجوبة االستفتاءات، س  طوبت مشتبه خارج شود حکم بول را دارد.البته اگر استبرا نکند و بعد از بول کردن، ر

ی استبرا این است که بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، ابتدا آن بهترین شیوه. 3
ی دست چپ را از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشند، و بعد شست را تطهیر کنند، بعد سه بار انگشت میانه

سر و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه بار تا سر آلت بکشند و پس از آن سه بار را روی آلت 
 (39)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  آلت را فشار دهند. 

 تفاوتی بین استبرا قبل از تطهیر مخرج غایط و بعد از تطهیر آن، از نظر کیفیت وجود ندارد.. 4
 (39باب طهارت، م  )استفتا از دفتر معظم له، 

هرگاه فردی بعد از خروج بول، استبرا کند و وضو بگیرد، و سپس رطوبتی که مردد بین بول و منی . 5
است از او خارج شود واجب است برای تحصیل یقین به طهارت از حدث، هم غسل کند و هم وضو 

 (213)اجوبة االستفتاءات، س  بگیرد.

اقسام رطوبتهایی که گاهی   
 شودز انسان خارج میا

شود و . رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج می1 -
 نام دارد.  «یذْوَ»

نام  «یدْوَ»شود و . رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بول خارج می8 -
 دارد. 

شود و ی زن و مرد با یکدیگر خارج می. رطوبتی که بعد از مالعبه3 -
 (83)اجوبة االستفتاءات، س  د.نام دار «یذْمَ»

 شود. ی رطوبتهای فوق پاك است و باعث نقض )از بین رفتن( طهارت نمیهمه  
 (83)اجوبة االستفتاءات، س  

 استنجا )تطهير مخرج بول و غايط(. 3

 چگونگي تطهير مخرج بول. 1
 (98س  )اجوبة االستفتاءات، شود.مخرج بول )محل دفع ادرار( جز با آب پاك نمی. 1

 شود. مخرج بول بنا بر احتیاط واجب با دو بار شستن پاك می. 2
 (33و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  89و  88)اجوبة االستفتاءات، س 
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 چگونگي تطهير مخرج غايط. 2
 توان تطهیر کرد:مخرج غایط را به دو گونه می. 1

 پس از آن آب کشیدن الزم نیست.آن که با آب بشوید تا نجاست از بین برود، و . 1
ی پاك و امثال آن، نجاست را پاك کنند و اگر با سه قطعه، آن که با سه قطعه سنگ یا پارچه. 2

توانند از سه نجاست زایل نشد با قطعات دیگر، آن را کامالً پاك نمایند، و به جای سه قطعه می
 (36و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  88و  88فتاءات، س )اجوبة االست جای یك قطعه سنگ یا پارچه استفاده کنند.

شود آن را تطهیر شود و با سنگ و امثال آن نمیمخرج غایط در سه صورت فقط با آب پاك می. 2
 کرد:

 آن که با غایط نجاست دیگری، مثل خون بیرون آمده باشد. . 1
 آن که نجاستی از خارج به مخرج غایط رسیده باشد. . 2
آن که اطراف مخرج بیش از مقدار معمول آلوده شده باشد )به عبارت دیگر غایط از محل . 3

 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م   مخرج به جاهای دیگر رسیده باشد(. 

 تمرين 
 . آیا پوشاندن عورت از کودك نابالغ واجب است؟1
 . برخی از مکروهات تخلی را بر شمرید؟8
 ستبرا چیست؟. حکم ا3
 یی دارد؟. استبرا چه فایده1
 شود را توضیح دهید؟. اقسام رطوبتهایی که گاهی از انسان خارج می5
 توان تطهیر کرد؟.. مخرج بول و غایط را چگونه می6
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 (1نجاسات )

 نجاسات. 1

 نجاسات

 . بول. 1 -
 . غایط. 8 -
 . منی انسان. 3 -
 . مردار. 1 -
 . خون. 5 -
 . سگ. 6 -
 . خوك. 7 -
 . مشروبات مست کننده بنابر احتیاط )واجب(. 2 -
 . کفاری که به دینی آسمانی متدین نیستند. 9 -

 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  128)اجوبة االستفتاءات، س                                               

 تمام اشیا، محکوم به طهارت هستند مگر آنهایی که شارع، حکم به نجاستشان کرده است.   
 (322)اجوبة االستفتاءات، س  

 بول و غايط. 2و1
 
 
 بول و غایط 

 نجس -
 انسان.  .1 -

 که خون جهنده دارد، مانند موش و گربه به جز پرندگان. گوشتیحرامحیوان. هر8 -

 كپا -

خواه پرنده باشد مانند گنجشك و کبوتر یا غیر پرنده . حیوانات حالل گوشت، 1 -
 مانند گاو و گوسفند. 

 . بی پولك . حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند، مانند مار و ماهی8 -
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 . پرندگان حرام گوشت، مانند کالغ و طوطی. 3 -
مگر  ،دارای خون جهنده )خونگرم( نجس است م گوشتِبول و مدفوع انسان و هر حیوان حرا. 1

 ی آنان پاك باشد. پرندگان حرام گوشت که فضله
 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  198و  128)اجوبة االستفتاءات، س 

 بول و مدفوع حیوانات حالل گوشت از پرندگان و غیره پاك است. . 2
 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  198و  128)اجوبة االستفتاءات، س 

 مني. 3
 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  122)اجوبة االستفتاءات، س  منی انسان نجس است.. 1

، چنانچه به نداند منی است یا نهکسی که پس از بول استبرا کند و همراه آن مایعی خارج شود که . 2
د و خروج آن همراه با عالمتهای شرعی خروج منی نباشد، حکم منی منی بودن آن یقین پیدا نکن

 (129)اجوبة االستفتاءات، س  ندارد و پاك است.

 
 عالیم منی  

    
 در مردها -

. شهوت )حالت خوشایند جنسی که در هنگام ارضای کامل غریزه به 1 -
 آید(. وجود می

 )فشار، جَستن(.  ق. دف8 -
 )سست شدن بدن(.  . فتور3 -

 (296و298و222و222)اجوبة االستفتاءات، س  زنها: تنها شهوت.در  -

 مردار )جسد مرده(. 4
 

 
 

 مردار

 
 نجس است به جز مسلمان:-  انسان: -

 

 کتابی)اهل کتاب(:نجس -کافر:-       

 غیر کتابی:  تمام اجزای -               

 مو و دندان.  اجزای بی روح او، مانند ناخن و -

 شهید معرکه باشد.  -

 او را غسل داده باشند.  -
 است به جز اجزای بی روح او 
 وی نجس است. 

 

 
 

 حیوان -

 اجزای آن نجس است. سگ و خوك: تمام -

 و خوك غیر سگ  -

 
 خون جهنده دارد -

اجزای روح دار، مانند گوشت و پوست:  -
دستور شرع  مگر حیوانی که به ،نجس است

 کشته شده باشد. 
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 مانند مو و شاخ: پاك است.اجزای بی روح، -
 خون جهنده ندارد: تمام اجزای آن پاك است. -

 مردار انسان و هر حیوان دارای خون جهنده نجس است، چه حرام گوشت و چه حالل گوشت.. 1
 (8)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ی انسان پس از به دستور معین در شرع مقدس، کشته شده باشد و نیز جسد مرده حیوانی که. 2
 (8)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  غسل میت از حکم مردار، مستثنی هستند و نجس نیستند. 

منظور از غسل میت، سه غسل آن است، بنابراین بدن میت تا زمانی که غسل سوم آن کامل   
 (122)اجوبة االستفتاءات، س  د محکوم به نجاست است.نشده باش

مثل پشم و مو و دندان و شاخ و غیره پاك است مگر در مورد چیزهایی از مردار که روح ندارد، . 3
 (8)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  .و کافر و غیر کتابی سگ و خوك

شود محکوم به های بــــدن جدا میه خود از دستها، لبها، پاها و سایر قسمتپوست نازکی که خود ب 
 (121)اجوبة االستفتاءات، س  طهارت است.

همچنین  ،شود پاك استهای اسالمی فروخته میگوشت و چرم و سایر اجزای حیوانات که در محیط 
اما در صورتی که این چیزها از هرگاه این چیزها در اختیار مسلمان باشد محکوم به پاك بودن است. 

ی شرعی آن نباشد پاك است. به عبارت دیگر کشورهای غیر مسلمان تهیه شود، اگر یقین به عدم تزکیه
در صورتی نجس است که یقین داشته باشیم حیوان، ذبح اسالمی نشده است، اما اگر بدانیم یا احتمال 

 (21و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  126و  123تاءات، س )اجوبة االستف دهیم که ذبح اسالمی شده، پاك است. 

 خون. 5
خون انسان و هر حیوان دارای خون جهنده )خونگرم( نجس است، چه حرام گوشت باشد و چه . 1

 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  162و  166)اجوبة االستفتاءات، س  حالل گوشت.

 (21)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  ماند پاك است. حیوان در بدن او میخونی که پس از ذبح . 2

شود محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می یلکه. 3
 (21و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  168)اجوبة االستفتاءات، س  است.

 سگ و خوك. 7و6
 نجس است و در این حکم، فرقی میان اجزای روح دار و بی روح آنها نیست. سگ و خوك 

 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  121)اجوبة االستفتاءات، س 
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ظرف آب وضو و غسل  که مشروط به طهارت است، مثل استفاده از موی )سگ و( خوك در اموری 
 (121)اجوبة االستفتاءات، س  از آن در امری که مشروط به طهارت نیست اشکال ندارد.  ولی استفاده ،جایز نیست

 تمرين 
 . نجاسات کدامند؟1
 ی پرندگان حرام گوشت، مانند کالغ و عقاب و طوطی نجس است؟. آیا فضله8
 . عالیم شرعی منی را توضیح دهید؟3
 شود؟. بدن میت چه زمانی پاك می1
شود در چه صورتی پاك ای حیوانی از قبیل پوست و گوشت که از بالد غیر اسالمی تهیه می. اجز5

 است؟
 شود پاك است یا نجس؟خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می ی. لکه6
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   8درس 

 (2نجاسات )

 مشروبات مست كننده. 8
 مشروبات مست کننده بنابر احتیاط )واجب( نجس است. 

 (8و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  382اجوبة االستفتاءات، س )

کننده از مایعات نباشد، مانند بنگ و حشیش و با مخلوط شدن در آب یا مایع دیگر، ی مستاگر ماده  
 (23)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  به صورت مایع درآید نجس نیست.

کننده نیست نجس تش، جوشیده شده و دو سوم آن کم نشده است ولی مستآب انگوری که با آ  
 (381)اجوبة االستفتاءات، س  باشد، ولی خوردن آن حرام است.نمی

های انگور ی آن را بگیرند، چنانچه حبههرگاه همراه مقداری غوره، دانه هایی از انگور باشد و آب همه  
لك شود به طوری که آب انگور بر آن صدق نکند، با جوشیدن، بسیار کم باشد و آب آن در آبغوره مسته

ی آتش جوشانده شود خوردن آن حرام است.های انگور به تنهایی به وسیلهشود، ولی اگر حبهحرام نمی
 (383)اجوبة االستفتاءات، س  

 كافر. 9
نکار کند یا معتقد به کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسالم، مانند نماز و روزه را ا. 1

 باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد. )ص(نقصی در رسالت رسول اکرم
 (336و  326و 323)اجوبة االستفتاءات، س  

شود که به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر انکار هر یك از ضروریات دین در صورتی باعث کفر می  
 (336)اجوبة االستفتاءات، س  نجر شود. یا وارد کردن نقصی به شریعت م )ص(اکرم

 (331و  323)اجوبة االستفتاءات، س  کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است.. 2
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مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان   
ازل شده است ن )ع(ی الهی که بر انبیاهابداند و دارای یکی از کتاب )ع(پیامبری از پیامبران الهی

ها و همچنین صابئین )که ادعای پیروی از پیامبر خدا حضرت باشد، مانند یهود، نصاری، زرتشتی
 (311و 326)اجوبة االستفتاءات، س  گویند کتاب او نزد ما موجود است(.را دارند و می  )ع(یحیی

حکم اسالم کافی نیست، بنابراین آن دسته از  برای اجرای صرف اعتقاد به رسالت خاتم النبیین. 3
دارند، ولی بر اساس روش و عادت )ص(اهل کتاب که از جهت اعتقادی، ایمان به رسالت خاتم النبیین

آیند. بلی اگر از اهل کتاب محسوب شوند محکوم کنند مسلمان به حساب نمینیاکان خود عمــل می
 (321)اجوبة االستفتاءات، س  به طهارت هستند. 

ولی صرف ترك نماز و روزه و سایر  نجس هم خواهد بود، مسلمان مرتد، کافر و نجس است،. 4
گردد، و تا زمانی که ارتداد وی واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی

 (323)اجوبة االستفتاءات، س  احراز نشده است حکم سایر مسلمانان را دارد.

خدا است )ع( طالبابیبناگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین علی« هااللهیعلی »یفرقه. 5
 اند.یا او را شریك خداوند بدانند کافر و نجس« تعالی اهلل عن ذلك علوا کبیرا»
 (329و  322)اجوبة االستفتاءات، س  

 (318)اجوبة االستفتاءات، س از امامان معصوم دشنام دهد و اهانت کند کافر و نجس است. یکی به کهکسی. 6
 (319)اجوبة االستفتاءات، س  ی گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند.تمام پیروان فرقه. 7

 در كتاب وجود نداشت،حذف گرديد..11

  عرق جنب از حرام پاك است، ولی احتیاط واجب این است که با این عرق نماز خوانده نشود. 
 (128)اجوبة االستفتاءات، س  

 عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس )مثل گوشت خوك( خورده، پاك است 
 (123)اجوبة االستفتاءات، س  

ماند، اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی اثر کم رنگ خون که بعد از شستن لباس باقی می 
 (169ت، س )اجوبة االستفتاءا مانده باشد پاك است.

خورد و هم غذا و یا از انسان استفراغ پاك است، خواه از طفل شیرخوار باشد یا از طفلی که هم شیر می 
 (182)اجوبة االستفتاءات، س  بالغ.

 تمرين 
 . مالك نجاست الکل چیست؟1
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 شود؟. در چه صورتی انکار ضروری دین باعث کفر می8
 طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟. مقصود از اهل کتاب کیست؟ و از نظر 3
 ها را از جهت طهارت و نجاست بیان کنید؟. حکم بهایی1
 . عرق جنب از حرام چه حکمی دارد؟5
 ماند نجس است؟. آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می6
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   9درس 

 (3نجاسات )
 يزهایچگونگي نجس شدن چ–راههای ثابت شدن نجاست 

 وسواس و درمان آن –احكام نجاسات  –پاك 

 راههاي ثابت شدن نجاست. 2

زی از ـس بودن چیـنج
 شودسه راه ثابت می

 . خود انسان، یقین کند چیزی نجس است. 1 -

. ذوالید یعنی کسی که چیزی در اختیار اوست )مانند صاحبخانه، فروشنده و 8 -
  خدمتکار( خبر دهد که آن چیز نجس است.

 (22)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  . دو شخص عادل گواهی دهند. 3 -

ی بلوغ است از نجاست چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبول هرگاه کودکی که در آستانه  
 (26)اجوبة االستفتاءات، س  ی وی در این باره معتبر است. کرد، و به عبارت دیگر گفته

 چگونگي نجس شدن چيزهاي پاك. 3

برای این که چیز پاکی نجس 
 شود چهار شرط الزم است

 . چیز پاك با چیز نجس مالقات کند. 1 -
 . هر دو یا یکی از آن دو رطوبت داشته باشد. 8 -
 . رطوبت به قدری باشد که سرایت کند. 3 -
 . مالقات در داخل بدن نباشد. 1 -

 (28و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  192و 196و 122س  )اجوبة االستفتاءات، 

مالك رطوبت مسریه )سرایت کننده( این است که به مقداری باشد که رطوبت، هنگام برخورد از جسم   
 (188)اجوبة االستفتاءات، س  مرطوب به جسم دیگر سرایت کند.
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ی آن با نجس مالقات کند، فقط همان نقطه نجس پارچه و امثال آن اگر مرطوب باشد و یك نقطه  
 (26)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م ی جاهای آن پاك است.شود و بقیهمی

آبی که وارد دهان شده و به اجزای خون منجمد شده در لثه رسیده و سپس از دهان خارج شده   
است. همچنین غذایی که با آن اجزا  محکوم به طهارت است، هر چند احتیاط )مستحب( اجتناب از آن

 تماس پیدا کرده نجس نیست و فرو بردن آن غذا اشکال ندارد و فضای دهان نیز پاك است.
 (192و  196)اجوبة االستفتاءات، س  

متنجس اول )چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است(، اگر باز با چیزی که پاك است   
کند، و باز متنجس دوم )این چیزی آنها تر باشد، آن چیز پـــاك را نجس میتماس پیدا کند و یکی از 

که بر اثر مالقات با متنجس، نجس شده است(، اگر با چیز پاکی برخورد نماید بنابر احتیاط واجب آن را 
 کند.کند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با مالقات خود، نجس نمینجس می

 (28و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  193)اجوبة االستفتاءات، س  

 احكام نجاسات. 4

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. همچنین خورانیدن آن بر کسی که از نجاست آن خبر . 1
خورد یا با لباس نجس نماز ندارد، نیز جایز نیست، ولی اگر انسان ببیند کـسی غــذای نجسی را می

 (29)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  جس بودن آن را به او بگوید. خواند، الزم نیست نمی
شوید از نجاست لباس، الزم نیست، ولی صاحب لباس تا یقین به آگاه کردن کسی که لباس را می. 2

 (122)اجوبة االستفتاءات، س  تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد. طهارت آن حاصل نکند نمی
های میزبانش را نجس کند اطالع دادن به میزبان در غیر از خوردنی و ن یکی از اثاثیههرگاه مهما. 3

 (191)اجوبة االستفتاءات، س  آشامیدنی و ظرفهای غذا، الزم نیست.

 وسواس و درمان آن. 5

افراد وسواسی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی در مورد نجاست هستند الزم است برای رهایی 
 های زیر عمل کنند:وسواس به توصیهخود از بیماری 

از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشیا است یعنی در هر موردی که . 1
 کمترین تردیدی در نجس شدن آن برایشان حاصل شد واجب است حکم به عدم نجاست کنند. 

، مگر در مواردی که اگر گاهی یقین به نجاست هم پیدا کردند باید حکم به عدم نجاست کنند. 2
نجس شدن یك شیء را با چشمان خود ببینند به طوری که اگر فرد دیگری هم آن را ببیند یقین به 
سرایت نجاست پیدا کند، فقط در این موارد باید حکم به نجاست کنند. استمرار اجرای این حکم در مورد 

 رود. افراد مزبور تا زمانی است که این حساسیت به طور کلی از بین ب
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بار شستن با آب لوله کشی بعد از زوال شود برای تطهیر آن یكهر شیء یا عضوی که نجس می. 3
عین نجاست کافی است. تکرار در شستن یا فرو بردن آن در آب الزم نیست، و اگر شیء نجس از قبیل 

 د. پارچه و مانند آن باشد باید به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گرد
دین اسالم دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است، لذا آن را بر خود مشکل . 4

نکنند و با این کار باعث وارد شدن ضرر و اذیت به جسم و روحشان نگردند. حالت دلهره و اضطراب در 
سانی که با آنها کند و خداوند راضی به رنج و عذاب ایشان و کاین موارد، زندگی را بر ایشان تلخ می

ارتباط دارند نیست. شکر گزار نعمت دین آسان باشند و شکر این نعمت، عمل بر اساس تعلیمات خداوند 
 تبارك و تعالی است. 

این حالت، یك وضعیت گذرا و قابل عالجی است. رهایی از آن، احتیاج به رؤیا و معجزه ندارد، . 5
گذاشته و متعبد ومؤمن به دستورات شرع مقدس باشند. ی شخصی خود را کنار بلکه باید ذوق و سلیقه

اند. به خداوند توکل کنید و نفس خود را افراد بسیاری بعد از ابتال به آن با روش مذکور از آن نجات یافته
 (322و  321)اجوبة االستفتاءات، س  با همت و اراده آرامش بخشید.

 تمرين 
ی بلوغ است و از نجاست چیزی که در اختیارش هست هتوان به قول کودکی که در آستان. آیا می1

 دهد اعتماد کرد؟خبر می
 . برای این که چیز پاکی نجس شود چند شرط الزم است؟توضیح دهید؟8
 . مالك رطوبت مسریه چیست؟3
 کننده است؟. متنجس با چند واسطه نجس1
 ردن میزبان واجب است؟های میزبانش را نجس کند، مطلع ک. آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه5
 یی دارند؟. هرگاه افراد وسواسی یقین به نجاست چیزی پیدا کنند چه وظیفه6
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   10درس 

 (1مطهرات )

 . مطهرات1

 مطهرات

 . آب. 1 -
 . زمین. 8 -
 . آفتاب. 3 -
 . استحاله. 1 -
 . انتقال. 5 -
 . اسالم. 6 -
 . تبعیت. 7 -
 بر طرف شدن عین نجاست.  .2 -
 . استبرای حیوان نجاستخوار. 9 -
 . غایب شدن مسلمان. 11 -

 گویند. می «مطهرات»کند به چیزهایی که نجس را پاك می  

 آب. 1
 :ي تطهير ظروفطريقه. 1

 بار کافی است. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در کر و جاری یك. 1
 (13ستفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م )ا 

ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با . 2
شود باید پس از خاکمال خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می

 ( 11، م )استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت دو مرتبه شسته شود.

ظرفی که در آن خوك،غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود، ولی خاکمال آن . 3
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 ( 13)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  الزم نیست.

 :ي تطهير غير ظروفطريقه .2

بار آن را در آب چیزی که نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست، یك. 1
ی جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به همهکر یا 

شود، و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط )واجب( جاهایی که نجس شده برسد پاك می
باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند. بلی فشار یا تکان الزم نیست خارج آب 

 (18و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  21و  22)اجوبة االستفتاءات، س  داخل آب کافی است.  باشد بلکه

چیزی که بر اثر تماس با بول نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو . 2
شود، و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاك می

 شود.مرتبه شسته شود پاك میشده است، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یك نجس
 (12)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ریزند از آن جدا شود و اگر قابل کشند، باید آبی که روی آن میچیزی را که با آب قلیل آب می. 3
 آب از آن جدا شود. فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا 

 (11)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

در تطهیر فرش نجس و مانند آن با آب لوله کشی، جدا شدن آب غساله شرط نیست، بلکه به   
صرف رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به 

 (23)اجوبة االستفتاءات، س  شود.اتصال آب، طهارت حاصل می ی دست کشیدن بر فرش در هنگاموسیله
شود، و ل آغشته به آب نجس ساخته شده است، با شستن پاك میظاهر تنوری که با گِِِ  

 (93)اجوبة االستفتاءات، س  چسبد برای پختن نان کافی است. طهارت ظاهر تنور که خمیر به آن می

کنند چنانچه رنگ دادن لباس باعث آب را رنگین می لباسهای نجسی که در موقع تطهیر،  
 (93)اجوبة االستفتاءات، س  شوند.مضاف شدن آب نشود، لباسهای نجس با ریختن آب بر آنها پاك می

شود و آب لوله کشی روی آن لباسهای نجسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته می  
ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا شده و بر گیرد، لباس و ریخته شده و سراسر آن را فرا می

)البته همانطور که قبال ریزد همگی پاك هستند.شود و همراه آب به بیرون میروی آب دیده می
گفته شد در لباس و امثال آن بنابر احتیاط باید آن را پس از فرو بردن در آب،فشار و یا تکان 

  بدهند(.
 (198)اجوبة االستفتاءات، س  
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 رينتم 
 . مطهرات را بر شمرید؟1
 تطهیر ظروف را توضیح دهید؟ یه. طریق8
های نجس با آب کر و جاری، فشردن هم الزم است و یا این که بعد از زوال . آیا در شستن لباس3

 کند؟عین نجاست همین که آب آن را فرا گرفت، کفایت می
خارج آب الزم است یا همان فشار داخل . آیا در تطهیر لباس متنجس با آب کر و جاری، فشار دادن 1

 کند؟آب کفایت می
 . آیا تطهیر تنوری که با گل آغشته با آب نجس ساخته شده امکان دارد؟5
 شوند؟کنند، چگونه پاك میهای نجسی که در موقع تطهیر، آب را رنگین می. لباس6
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   11درس 

 (2مطهرات )

 زمين. 2
رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او، نجس شده است، هرگاه تقریباً به قدر ده قدم  کسی که بر اثر راه

شود مشروط به این که عین نجاست، زایل روی زمین خشك و پاك راه برود، کف پا و کفش او پاك می
 (16و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  98)اجوبة االستفتاءات، س  شود.

 (92)اجوبة االستفتاءات، س  ی پا یا ته کفش نیستند. و یا آغشته به قیر، پاك کننده زمینهای آسفالت  

 آفتاب. 3
ی اشیای غیر منقول از قبیل ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته، مانند آفتاب، زمین و همه. 1

 کند. در و پنجره و دیوار ستون و امثال آن و درخت و گیاه را پاك می
 (12و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  91ستفتاءات، س )اجوبة اال

 کنندگی آفتابشرایط پاك. 2

 تر باشد. . چیز نجس1 -

. عین نجاست در آن نباشد )اگر عین نجاست هست قبل از تابش 8 -
 آفتاب بر طرف شود(. 

 باشد(. آن بتابد )چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نبه . آفتاب3 -

 ی آفتاب خشك شود )اگر مرطوب بماند پاك نشده است(. وسیله. به1 -
 (19و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 91)اجوبة االستفتاءات، س  

 استحاله. 4
چیز نجس اگر به طوری تغییر یابد که جنس دیگری شود، مانند چوبی که با سوختن خاکستر شود یا 

شود، ولی اگر تبدیل شود یا سگی که در نمکزار بیفتد و تبدیل به نمك شود، پاك می شرابی که به سرکه
شود یا شکر که در آب حل جنس آن تغییر نیابد، بلکه فقط صورت آن عوض شود، مانند گندم که آرد می
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 (18)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شود. شود، پاك نمیمی

جس، مثل روغن نجس، صرف انجام فعل و انفعاالت شیمیایی که خاصیت جدیدی برای تطهیر مواد ن  
 (96)اجوبة االستفتاءات، س  کند(. به مواد ببخشد کافی نیست )با این کار، استحاله تحقق پیدا نمی

به صرف جداسازی مواد معدنی آلوده و میکربها و غیر آن از آبهای فاضالبها، استحاله تحقق پیدا   
  ی بخار به آب انجام شود.، مگر این که عمل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل دوبارهکندنمی

 (99)اجوبة االستفتاءات، س  

 انتقال. 5
آید نجس اند، تا وقتی خون انسان به حساب میخونی که پشه و دیگر حشرات از بدن انسان مکیده

ز آن که بر اثر گذشت مدتی، خون آن است، )مانند خونی که زالو از بدن انسان مکیده است(، ولی پس ا
 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شود.حشره محسوب شد پاك می

 بر طرف شدن عين نجاست. 6
شود اگر بدن حیوان به چیز نجسی آلوده شد، همین که آن چیز برطرف شد، بدن آن حیوان پاك می

ن انسان، مانند داخل دهان یا بینی، مشروط بر و احتیاج به آب کشیدن نیست. همینطور است داخل بد
اید اگر عین آن در آب دهان از این که نجاست از بیرون به آن نرسیده باشد، پس خونی که از دندان می

 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بین برود دهان پاك است.

 غايب شدن مسلمان. 7
کی از چیزهای شخص مسلمانی نجس است، و آن مسلمان را هرگاه یقین داشته که بدن یا لباس یا ی

کند، آن چیز مدتی نبیند و سپس ببیند که او با آن چیزی که نجس بوده است رفتار چیز پاك را می
محکوم به پاکی است، مشروط بر آن که صاحب آن چیز از نجاست قبلی و از احکام طهارت و نجاست با 

 (31له، باب طهارت، م )استفتا از دفتر معظم  خبر باشد.
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 تمرين 
 شود؟. آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی زمینی که آسفالت شده پاك می1
 . شرایط پاك کنندگی آفتاب چیست؟8
 . سه نمونه از استحاله را ذکر کنید؟3
ی آن دارای . آیا روغن نجس با انجام فعل و انفعاالت شیمیایی بر روی آن به طوری که ماده1

 شود؟ص جدیدی شود پاك میخوا
 . خونی که از زالو از بدن انسان مکیده است پاك است یا نجس ؟ چرا؟5
 کند؟. بر طرف شدن عین نجاست چه چیزی را پاك می6
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   12درس 

 (3مطهرات )
 احكام ظرفها –اصل طهارت  –راههای ثابت شدن طهارت 

 راههاي ثابت شدن طهارت. 2

یزی از سه پاك شدن چ
 شودراه ثابت می

 . خود انسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاك شده است. 1 -

. ذوالید یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد )مانند صاحبخانه و فروشنده 8 -
 و خدمتکار( بگوید: پاك شده است. 

 (122و  26)اجوبة االستفتاءات، س  . دو شخص عادل خبر دهند.3 -

 توجه

هرگاه کودکی که در آستانه بلوغ است از طهارت چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبول کرد، و 
 عبارت دیگر گفته وی در این باره معتبر است.

 اصل طهارت. 3

 معناي اصل طهارت .1
به طور کلی در مورد طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشیا است یعنی هر چیزی که یقین به 

  باشد از نظر شرعی محکوم به طهارت است و سؤال و تحقیق الزم نیست.نجاست آن ن
 (321و  388و  186)اجوبة االستفتاءات، س  

 هايي از موارد اصل طهارتنمونه. 2
ی غذایش تا زمانی که کند، دست تر، آب دهان و باقیماندهکودکی که همیشه خود را نجس می. 1
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 (193)اجوبة االستفتاءات، س  ه طهارت است. یقین به نجاست آن حاصل نشده، محکوم ب
پرزها یا غباری که معلوم نیست از لباس نجس جدا شده یا لباس پاك، پاك است. همچنین اگر . 2

 بدانیم از لباس نجس است ولی ندانیم از قسمت پاك لباس است یا قسمت مربوط به نجس آن.
 (198)اجوبة االستفتاءات، س  

شود، اگر از قبل نجس نباشند محکوم به طهارت هستند، ها داده میوییلباسهایی که به خشکش. 3
 کنند.هر چند بدانیم که صاحبان این مکانها برای شستن لباسها از مواد شیمیایی استفاده می

 (182)اجوبة االستفتاءات، س  

 دانیم آن مکان پاك است یا نجس، پاك است. ریزد که نمیترشح آبی که بر مکانی می. 4
 (183)اجوبة االستفتاءات، س 

دانیم پاك است یا نجس، ریزد و نمیی شهری به خیابان میهای حمل زبالهآبی که از ماشین. 5
شود و معلوم های موجود در خیابان جمــع میمحکوم به طهارت است. همچنین آبهایی که در چاله

 (183و  181)اجوبة االستفتاءات، س  نیست پاك است یا نجس.

لوازم آرایشی، مثل رژ لب که معلوم نیست از مردار ساخته شده یا نه، تا زمانی که نجاست آنها از . 6
 (199)اجوبة االستفتاءات، س  راه شرعی احراز نشود پاك است و استفاده از آنها اشکالی ندارد. 

ماز شست شود و بایستی آن را برای نهنگام استفاده از کفش، در صورتی حکم به نجاست پا می. 7
که یقین داشته باشیم که کفش از پوست حیوانی است که تذکیه نشده و معلوم شود که پا در کفش 

ی حیوانی که کفش از مذکور عرق کرده، اما در صورت شك در عرق کردن پا یا شك در تذکیه
 (191)اجوبة االستفتاءات، س  پوست آن دوخته شده است محکوم به طهارت است. 

شود و معلوم نیست از موی خوك ه در نقاشی و نقشه کشی و مانند آن استفاده میقلم مویی ک. 8
ساخته شده است یا نه، پاك است و استفاده از آن حتی در اموری هم که مشروط به طهارت است، 

 (121)اجوبة االستفتاءات، س  اشکال ندارد.

سؤال از دینش واجب نیست. دانیم مسلمان است یا کافر محکوم به طهارت است وفردی که نمی. 9
 (188)اجوبة االستفتاءات، س  

های کفار غیر کتابی )مثل بودایی ها( و اثاثیه و لوازم موجود در آن در در و دیوار منازل و هتل. 11
صورتی که ندانیم پاك است یا نجس، محکوم به طهارت است. )البته در صورت یقین به نجاست 

نیست. آنچه واجب است تطهیر اشیای نجسی است که برای ی آنها واجب هم، آب کشیدن همه
 (312)اجوبة االستفتاءات، س  گیرند(. خوردن و آشامیدن و نماز خواندن، مورد استفاده قرار می

های ماشین و قطار و مانند آن ی مشترك کفار و مسلمانان از قبیل صندلیاشیای مورد استفاده. 11
 (331)اجوبة االستفتاءات، س  نجس، پاك است. در صورتی که ندانیم پاك است یا 

هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشد، محکوم به طهارت است.الکل. 12
 (381)اجوبة االستفتاءات، س  
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 احكام ظرفها. 4

خوردن و آشامیدن در ظرفی که از طال یا نقره ساخته شده، حرام است، ولی نگهداشتن آن یا 
 (18)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  حرام نیست.  –غیر از خوردن و آشامیدن  –های دیگر از آن فادهاست

هایی که آب طال یا نقره به آن داده شده، و یا از فلزی ساخته شده که قدری طال یا نقره مخلوط ظرف  
 وف طال و نقره را ندارند.گویند، حکم ظردارد به طوری که به آن ظرف طال یا نقره نمی

 (12)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

 تمرين 
 . راههای ثابت شدن طهارت را بر شمرید؟1
 . اصل طهارت یعنی چه؟8
ی غذایش چه حکمی کند، دست تر، آب دهان و باقیمانده. کودکی که همیشه خود را نجس می3

 دارد؟
 شود محکوم به طهارت است؟داده میها . آیا لباسهایی که به خشکشویی1
 شود پاك است یا نجس؟های موجود در خیابانها جمع می. آبهایی که در چاله5
 . حکم نگهداشتن ظروف طال و نقره چیست؟6
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   13درس 

 (1وضو )
 کيفيت وضو –معنای وضو 

 معناي وضو. 1

روی پاها با شرایط و کیفیت خاص. این  وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و
ی برخی اعمال واجب و مستحب ی طهارت معنوی شمرده شده، مقدمهعمل که در شرع مقدس، وسیله

 (11)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  است، از قبیل نماز، طواف، تالوت قرآن، ورود به مسجد و غیر اینها. 

 كيفيت وضو .2

 کیفیت وضو

 شستن -
 صورت از باالی پیشانی تا سر چانه.  -
 دستها از آرنج تا سر انگشتان.  -

 مسح کردن -
 جلوی سر.  -
 روی پاها از سر انگشتان تا مفصل.  -

 

ترتیب وضو از این قرار است: شستشوی صورت از باالی پیشانی یعنی جایی که روی سر روییده است   
ست راست از آرنج تا سر انگشتان، سپس شستن دست چپ از آرنج تا سر تا سر چانه، سپس شستن د

انگشتان، سپس کشیدن دست مرطوب بر روی قسمت جلویی سر، و در آخر کشیدن دست مرطوب بر 
 (13)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  روی هر دو پا از سر انگشتان پا تا مفصل ساق پا. 

 شستن صورت و دستها .1
 یی که ما بین انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته شود.شستشوی صورت باید به اندازهدر . 1
 (11)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  
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کند و الزم نیست آب وضو را به پوست های پوشیده از مو، شستن روی موها کفایت میدر صورت. 2
شود.ه پوست صورت کامالً دیده میصورت برساند، مگر در جایی که مو به قدری کم پشت است ک

 (13)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ی دست کشیدن باشد و صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است، هر چند به وسیله. 3
 (211)اجوبة االستفتاءات، س  مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی کافی نیست.

باال به پایین شسته شود، اگر از پایین به باال بشوید وضو باطل  صورت و دستها در وضو باید از. 4
 (16)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  است.

 شستن صورت و دستها. 5

 بار اول: واجب.  -
 بار دوم: جایز.  -
 بار سوم و بیشتر: غیر مشروع )حرام(.  -

 (12ظم له، باب طهارت، م و استفتا از دفتر مع 281)اجوبة االستفتاءات، س  

شستن چند مرتبه آب بریزد  مالك برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اولِ  
 (12و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  281)اجوبة االستفتاءات، س  اشکال ندارد.

 مسح سر و پاها. 2
ی قسمت جلوی سر کافی است، ولی اگر موی مسح بر پوست سر واجب نیست، بلکه بر مو. 1

جاهای دیگر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موی جلوی سر به قدری بلند باشد که بر روی صورت 
ها ریخته شده است، مسح بر آن کافی نیست، و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن موها را یا شانه

 (18از دفتر معظم له، باب طهارت، م  و استفتا 213)اجوبة االستفتاءات، س  مسح کند.

گیس کسی که در جلوی سرش موی مصنوعی گذاشته است؛ اگر موی مصنوعی به نحو کاله  
باشد واجب است برای مسح، آن را بردارد ولی اگر بر پوست سر کاشته شده و بر داشتن آن ممکن 

رساندن رطوبت به پوست سر نباشد نباشد یا مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر 
 (216و  282)اجوبة االستفتاءات، س  مسح بر روی همین موها کافی است.

محل مسح پا، عبارت است از روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح . 2
 ه است.کند( ثابت نشدپایین انگشتان پا )یعنی جایی که موقع راه رفتن با زمین تماس پیدا می

 (222)اجوبة االستفتاءات، س  

اگر مسح پا، شامل سر انگشتان پا نباشد، بلکه فقط روی پا و مقداری از انگشتان مسح شود، وضو   
کرده است یا باطل است. بلی اگر شك داشته باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح می
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ال می دهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضویش در صورتی که مسأله را می دانسته و احتمنه؟
 (283)اجوبة االستفتاءات، س  محکوم به صحت است.

مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی . 3
یا ابرو هست تواند دست را با آب تر کند، بلکه باید دست را با رطوبتی که در ریش نمانده نمی

مرطوب کند و مسح نماید، و احتیاط )واجب( آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن 
 (31و 19و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  223)اجوبة االستفتاءات، س  مسح از باال به پایین الزم نیست. 

قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن  اگر شخص وضو گیرنده، هنگام شستن صورت و دستها به  
زند، ولی اگر بعداز فراغت از شستن دست یی نمیشیر آب نماید اشکال ندارد و به صحت وضو لطمه

چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روی شیری که خیس است بگذارد و آب وضوی دست با آب 
وضو و آب خارج است، محل خارج از وضو، مخلوط شود صحت مسح با رطوبتی که مختلط از آب 

 (221)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.اشکال می

از آن جایی که مسح پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده صورت   
بگیرد، لذا باید هنگام مسح سر، دست به قسمت باالی پیشانی نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند 

)اجوبة االستفتاءات، که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.دسترطوبتتا این که

 (211س 

در مسح باید دست را بر سر یا پا بکشد، پس اگر دست را ثابت نگهدارد و سر یا پا را بر آن بکشد، . 4
 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  مسح باطل است.

 شد یا به قدری تر نباشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند. محل مسح باید خشك با. 5
 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

اگر چند قطره آب بر روی پا باشد واجب است محل مسح را از آن قطرات خشك کرد تا هنگام   
 (233)اجوبة االستفتاءات، س  مسح، رطوبت دست بر پا تأثیر بگذارد نه برعکس.

 اگر روی پا نجس باشد و برای مسح نتواند آن را آب بکشد، باید تیمم کند. . 6
 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

رود و فردی که به علت فلج شدن هر دو پای خود به کمك کفش طبی و عصای چوبی راه می. 7
سح بر روی کفش کافی و بیرون آوردن کفش برای مسح پاها برای او خیلی سخت و دشوار است، م

 (218)اجوبة االستفتاءات، س  مجزی است.

شود، اگر نتواند وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید کسی که پی در پی از او باد خارج می 
بخواند یعنی  برای هر تواند با هر وضویی یك نماز وضو در اثنای نماز هم برای او خیلی دشوار باشد، می

 (219)اجوبة االستفتاءات، س  نماز به یك وضو اکتفا کند، هر چند وضوی او در بین نماز باطل شود. 
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بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست، جز این که برای مردها مستحب است که هنگام  
  (216)اجوبة االستفتاءات، س  ی آن. شستن آرنج از قسمت بیرونی آن شروع کنند و زنها از قسمت داخل

 تمرين 
 . کیفیت و ترتیب وضو را توضیح دهید؟1
 کند؟ چرا؟. آیا سه مشت آب ریختن بر صورت و دستها وضو را باطل می8
. اگر شخص وضوگیرنده، هنگام شستن صورت و دستها به قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن 3

 شیر آب نماید اشکال دارد؟
 شود؟گاه رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آیا وضو باطل می. هر1
 . آیا بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح، برای وضو ضرر دارد؟5
 . تفاوت وضوی زن و مرد را بیان کنید؟6
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   14درس 

 (2وضو )
 «1»شرایط وضو

 شرايط وضو .3

 شرایط وضو

 
 با قصد قربت وضو بگیرد )نیت(. - گرددگیرنده برمی شرایطی که به وضو -

 استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.  -

 گرددشرایطی که به آب وضو برمی -

 آب وضو مطلق باشد.  -
 آب وضو پاك باشد.  -
 آب وضو مباح باشد )غصبی نباشد(.  -

 دگردد: مباح باششرایطی که به ظرف وضو برمی -

 گرددبه اعضای وضو برمیکهشرایطی -
 پاك باشد. -

 مانعی از رسیدن آب در آن نباشد.  -

 گرددشرایطی که به کیفیت وضو برمی -

ها رعایت ترتیب را در شستن و مسح کردن -
 کند )ترتیب(. 

کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد  -
 )مواالت(. 

در حال اختیار انجام کارهای وضو را خودش  -
 دهد )مباشرت(. 

 گردد: به مقدار وضو و نماز وقت باقی باشد.شرایطی که به زمان وضو برمی -

 نيت. 1
وضو را باید با قصد قربت به جا آورد یعنی به این نیت که این عمل مخصوص را برای انجام فرمان 

ی کارهای وضو را انجام دهد، شدن، همه دهد، پس اگر از روی تظاهر یا برای خنكخداوند انجام می
 (62)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  وضو باطل است.



 55 طهارتـ  فصل دوم

 ستعمال آب براي او مانعي نداشته باشد. ا2
ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نباید کسی که می

 (66باب طهارت، م  )استفتا از دفتر معظم له، وضو بگیرد.

 ب وضو مطلق باشد. آ3
 (36)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  آب وضو باید مطلق باشد، بنابراین وضو با آب مضاف باطل است. 

 آب وضو پاك باشد. 4
 (36)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  آب وضو باید پاك باشد، بنابراین وضو با آب نجس، باطل است. 

کسی که پس از جستجوی آب، آب آلوده و کثیفی را پیدا کند اگر آن آب، پاك و مطلق باشد و   
استعمال آن ضرری نداشته باشد و خوف ضرر هم در بین نباشد واجب است وضو بگیرد و نوبت به تیمم 

 (212)اجوبة االستفتاءات، س  رسد.نمی

 آب وضو مباح باشد. 5
 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بنابراین وضو با آب غصبی جایز نیست.  آب وضو باید مباح باشد،

ی نماز گزاران به طور مطلق قرار داده شده است، استفاده از مکانی که آب آن برای وضو گرفتن همه  
 (222)اجوبة االستفتاءات، س  آن اشکال ندارد.

کند جایز است و تی که دولت در سایر کشورهای اسالمی بنا میوضو در مساجد و مراکز و ادارات دول  
 (282)اجوبة االستفتاءات، س  مانع شرعی ندارد.

 (289)اجوبة االستفتاءات، س    

هرگاه سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع کند، نصب پمپ و استفاده از آن جایز   
اید محل اشکال است، حتی برای ساکنان طبقات مپ به دست میی پنیست و وضو با آبی که به وسیله

 (288)اجوبة االستفتاءات، س  باالی ساختمانها که به دلیل ضعیف بودن فشار آب مجبورند از پمپ استفاده کنند.

هر یك از مشترکین ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی، از نظر شرعی به مقداری که از امکانات   
ی آب سرد و گرم، تهویه، نگهبان و ی خدمات )از قبیل هزینهکند، نسبت به هزینهمی مشترك استفاده

 مانند آن( مدیون است، و اگر از پرداخت پول آب امتناع کند وضوی او محل اشکال بلکه باطل است.
 (218)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 گردد کدامند؟. شرایطی که به وضو گیرنده بر می1
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 و چه شرایطی باید داشته باشد؟. آب وض8
. اگر بعد از رسیدن به مکانی تا چند فرسخی آن به جستجوی آب بپردازیم و آب آلوده و کثیفی را 3

 بیابیم، در این حالت، تیمم بر ما واجب است یا وضو گرفتن با آن آب؟
کند چه می. وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسالمی بنا 1

 حکمی دارد؟
. هرگاه سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعالم کند، وضو با آبی که به 5

 شود چه حکمی دارد؟ی پمپ جذب میوسیله
ی خدماتی که از های مسکونی زندگی کرده و از پرداخت هزینه. آیا وضوی افرادی که در مجتمع6

 ورزند صحیح است؟ری میکنند خودداآنها استفاده می
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   15درس 

 (3وضو )
 «2»شرایط وضو 

 اعضاي وضو پاك باشد. 7
اعضای وضو در هنگام شستن و مسح کردن باید پاك باشند، ولی اگر جایی را که شسته یا مسح 

به کرده پیش از اتمام وضو نجس شود وضو صحیح است. البته تطهیر آن برای پاك شدن از نجاست 
 (39و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  231)اجوبة االستفتاءات، س  خاطر نماز واجب است. 

اگر بعد از وضو شك کند آیا موضعی را که از قبل نجس بوده تطهیر کرده و سپس وضو گرفته یا نه،   
داند یا ت، ولی اگر میچنانچه در هنگام وضو توجه به پاکی و نجسی آنجا نداشته است وضو باطل اس

دهد که به پاکی و نجسی آن توجه داشته وضو درست است، ولی در هر صورت باید آن موضع احتمال می
 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  را آب بکشد.

 در اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب نباشد. 8
 ین صورت وضو باطل است. در اعضای وضو باید مانعی از رسیدن آب نباشد و در غیر ا

 (62)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

شود مگر آن که به اید مانع محسوب نمیچربیهایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود می  
 (281)اجوبة االستفتاءات، س  حدی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست و مو گردد.

شود و وضو باطل ی که دارای جرم باشد، مانع از رسیدن آب به ناخن میرنگ روی ناخن در صورت  
 (221)اجوبة االستفتاءات، س  است.

کنند، اگر صرفاً رنگ رنگ مصنوعی که زنها از آن برای رنگ کردن موی سر و ابروی خود استفاده می  
 (218)اجوبة االستفتاءات، س  باشد و دارای جرمی نباشد که مانع از رسیدن آب به مو شود وضو صحیح است. 

شود و جوهر در صورتی که دارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود باعث بطالن وضو می  
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 (212)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.ی مکلف میتشخیص این موضوع بر عهده

چیزی که مانع از رسیدن خالکوبی بدن اگر صرفاً رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست   
 (211)اجوبة االستفتاءات، س  آب بر آن شود وجود نداشته باشد وضو صحیح است. 

رساند، شود ضرری به وضو نمیصرف وجود اثر گچ یا صابون که بعد از خشك شدن اعضا ظاهر می  
 (229وبة االستفتاءات، س )اج مگر این که دارای جرمی باشد که مانع از رسیدن آب به بشره )ظاهر پوست( شود. 

کند یا نه، داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شك دارد که از رسیدن آب جلوگیری میاگر می  
 (69)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  باید آن را بر طرف کند.

د از وضو شك اگر پیش از وضو بداند که در بعضی اعضای وضو مانع از رسیدن آب وجود دارد، و بع  
کند که آب را به آنجا رسانده یا نه، چنانچه احتمال بدهد که در حال وضو ملتفت به مانع بوده، وضو 

 (68)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  صحیح است.

اگر شك کند به اعضای وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است، چسبیده یا نه، چنانچه احتمال آن در   
باید  -ل به دست او چسبیدهکاری احتمال بدهد که گِلمثل آن که بعد از گِِِ -به جا باشد نظر مردم 

وارسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده بر طرف شده یا آب به زیر آن 
 (62)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  رسیده است.

 ترتيب. 9
گفته شد انجام گیرد و اگر به ترتیب « ترتیب وضو»ی که قبالً در بحث وضو باید به همان ترتیب

 (61)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  دیگری عمل کند وضو باطل است.

 مواالت. 11
بدین معنی که اگر میان آنها به  ،الزم است کارهای وضو را به طور متعارف پی در پی انجام دهد

هنگام شستن یا مسح کردن عضوی، جاهایی که پیش از آن شسته شده  قدری فاصله بیندازد که در
 (63و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  212)اجوبة االستفتاءات، س  خشك شده باشد، وضو باطل است. 

 مباشرت. 11
ی کارهای وضو را خودش انجام دهد، و اگر دیگری او را خواهد وضو بگیرد باید همهکسی که می

 دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمك کند، وضو باطل است. وضو
 (61)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

تواند خودش وضو بگیرد باید از کسی بخواهد که به او در کسی که به خاطر بیماری و امثال آن نمی  
گیرنده باید نیت وضو کند و در صورتی که بتواند، با دست خود کارهای وضو کمك کند. البته خود وضو 
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اگر از این کار هم  ،نمایدعمل مسح را انجام دهد، و اگر نتواند، نایب دست او را گرفته و با آن مسح می
کند، و اگر این شخص کف دست نداشته باشد برای عاجز باشد نایب از دست او رطوبت گرفته و مسح می

گیرد و اگر ساعد هم نداشته باشد رطوبت از صورت او گرفته و سر و پا را با ساعد او می مسح، رطوبت از
 (63و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  226)اجوبة االستفتاءات، س  کند. آن مسح می

 وقت براي وضو و نماز كافي باشد. 12
ی نماز را در وقت بخواند تواند همهاگر وقت نماز به قدری تنگ است که در صورت وضو گرفتن، نمی

و مقداری از آن در خارج وقت واقع خواهد شد، در این صورت نباید وضو بگیرد، بلکه باید تیمم کند و 
 گیرد در این صورت باید وضو بگیرد.ی وضو وقت مینماز بخواند. البته اگر تیمم هم به همان اندازه

 (68 )استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

 تمرين 
 گردد کدامند؟. شرایطی که به اعضای وضو برمی1
 . کیفیت وضو چه شرایطی باید داشته باشد؟8
 . اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمی دارد؟3
 ود؟شآید مانع محسوب میهایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود می. آیا چربی1
کند یا نه، . اگر بداند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شك دارد که از رسیدن آب جلوگیری می5

 اش چیست؟وظیفه
 . فرق میان ترتیب و مواالت را توضیح دهید؟6
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   16درس 

 (1وضو )
 -يیوضوی جبيره –وضوی ارتماسي 

 احكام وضو –مبطالت وضو 

 وضوي ارتماسي. 4

 عناي وضوي ارتماسيم .1
در وضو جایز است که انسان به جای ریختن آب بر روی صورت و دستها، آنها را به قصد وضو در آب 

 (31)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  گویند. می« وضوی ارتماسی»فرو ببرد و بیرون بیاورد و این را 

 احكام وضوي ارتماسي. 2
 است که اعضای وضو از باال به پایین شسته شوند. در وضوی ارتماسی نیز واجب . 1

 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

توان صورت و دستها را داخل آب کرد: بار اول واجب، بار دوم در وضوی ارتماسی فقط دو بار می. 2
م خارج جایز است و بیش از آن مشروع نیست، و در مورد دستها، باید قصد شستن وضویی آنها هنگا

 (283)اجوبة االستفتاءات، س  .کردن آنها از آب باشد تا بتوان از این طریق مسح را با آب وضو انجام داد

 ييوضوي جبيره. 5

 ييمعناي وضوي جبيره. 1
شود شست بشوید و روی زخم بند )جبیره( به جای اگر روی زخم بسته است، باید جاهایی را که می

 ( 92)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  گویند. می« ییوضوی جبیره»وضو، شستن، دست تر بکشد. به این 
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 يياحكام وضوي جبيره .2
اگر در اعضای وضو )صورت و دستها( زخم یا شکستگی است و روی آن باز است و آب برای آن . 1

احتیاط )واجب(  ضرر ندارد، باید آن را بشوید، و اگر شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید و
 آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد. 

 (28و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 233)اجوبة االستفتاءات، س

ولی  ،تواند روی آن، دست تر بکشد، باید به جای وضو، تیمم کنداگر محل مسح، زخم است و نمی. 2
یی روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد احتیاط )واجب( آن است که رچهتواند پادر صورتی که می

 (98و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  236)اجوبة االستفتاءات، س  عالوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.

است  آید، واجبکسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که دایماً از آن خون می. 3
 (239)اجوبة االستفتاءات، س  آید، مثل نایلون. یی را بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمیجبیره

 مبطالت وضو. 6

 مبطالت وضو

 . خارج شدن ادرار. 1 -
 . خارج شدن مدفوع. 8 -
 . خارج شدن باد شکم. 3 -
 . به خواب رفتن. 1 -
 برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی. ی. چیزهایی که عقل را از بین م5 -
 ی زنان. . استحاضه6 -
  )و مست میت(.شود، مانند جنابت و خون حیض.. هر چیزی که موجب غسل می7 -

 ( 29)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

 گویند.می« مبطالت وضو» کندچیزهایی که وضو را باطل می  
شود )یعنی وضویش مبطالت وضو، کودك نابالغ هم )همانند افراد بالغ( محدث میبا عارض شدن   

 (232)اجوبة االستفتاءات، س  شود(.باطل می

 احكام وضو. 7

شود، واجب است برای اعمال کسی که جاهل به بطالن وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می. 1
ی آن نیز واجب باطل نماز خوانده باشد اعادهمشروط به طهارت، وضو را اعاده کند و اگر با وضوی 

 (232)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.می

کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاك بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شك . 2
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 (28)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کند، باید به شك خود اعتنا نکند.می

شك در . 3
 وضو

  
وضو )شك دارد  در اصل -

 وضو گرفته یا نه(

 قبل از نماز: باید وضو بگیرد.  -
در بین نماز: نماز او باطل است و باید دوباره وضو  -

 بگیرد و نماز را دوباره بخواند. 
پس از نماز )شك دارد نماز خوانده شده با وضو  -

بوده یا نه(: نمازی که خوانده صحیح است، ولی 
 ای دیگر وضو بگیرد. باید برای نمازه

گذارد که بنا می )شك دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه(: در صحت وضو -
 وضوی او باطل است.

 (23و21و22و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 213)اجوبة االستفتاءات، س

 تمرين 
آب کنیم یا این که فقط دو  . آیا در وضوی ارتماسی جایز است که چند بار صورت و دستها را داخل1

 بار جایز است؟
 یی دارد؟. کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد چه وظیفه8
. کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن قرار 3

 آید، چگونه باید وضو بگیرد؟دهد دایماً از آن خون می
 شمرید؟ . مبطالت وضو را بر1
 شود؟. آیا کودك نابالغ، محدث به حدث اصغر می5
 . کسی که شك دارد وضوی او باطل شده یا نه وظیفه اش چیست؟6
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   17درس 

 (5وضو )
 غایات وضو

 غايات وضو )كارهايي كه بايد براي آن وضو گرفت(. 8

 وضو

ر ـل یعنی اگـحت عمـرط صـش -
د عمل بدون وضو، انجام شو

 صحیح نیست

 ی نمازهای واجب و مستحب )به جز نماز میت(. همه -

 ی نماز )سجده و تشهد(. اجزای فراموش شده -

 طواف واجب.  -

 رام نبودن(ـرط جواز عمل )حـش -
یعنی اگر آن عمل بدون وضو 

 انجام گیرد حرام است

 مس خط قرآن.  -

 مس اسما و صفات مخصوص خداوند.  -

 به احتیاط )واجب(.  )ع(ی معصومینمهیمس اسمای انبیا و ا -

 قرآن.  قرائتشرط کمال عمل، مانند وضو برای  -

 مانند وضو برای با طهارت بودن. شرط تحقق عمل، -

 شود. مانند غذا خوردن در حال جنابت که با وضو، کراهت آن برداشته میرفع کراهت عمل، -

ی آن است، بنابراین هیچ ی نمازهای واجب و مستحب و اجزای فراموش شدهحت همهوضو، شرط ص  
 نمازی بدون وضو صحیح نیست مگر نماز میت که وضو برای آن الزم نیست. 

 (21)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

از طواف ی خدا است و بدون آن طواف واجب باطل است. منظور وضو، شرط صحت طواف واجب خانه  
ی از حج یا عمره است، گر چه آن حج یا عمره مستحب باشد، ولی در طواف یواجب، طوافی است که جز

 (23)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  مستحب که در غیر حج و عمره کسی انجام دهد وضو الزم نیست.
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 وقت آن باشد اشکال ندارد.وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب، اگر عرفاً نزدیك داخل شدن به   
 (228و  228)اجوبة االستفتاءات، س  

وضو به قصد با طهارت بودن، از نظر شرعی مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوی   
 (211)اجوبة االستفتاءات، س  مستحب جایز است.

مشاهد مشرفه و  مستحب است انسان در همه حال با وضو باشد مخصوصاً در هنگام ورود به مسجد و  
 (22)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  خواهد بخوابد و بعضی اوقات دیگر. تالوت قرآن و هنگامی که می

بعد از آن که وضو به طور صحیح محقق شد، تا زمانی که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به   
تواند با بلکه می ،نمازی وضوی جداگانه بگیردطهارت با آن جایز است، بنابر این الزم نیست برای هر 

 (229)اجوبة االستفتاءات، س  یك وضو تا زمانی که باطل نشده هر مقدار نماز که بخواهد بخواند. 

 مس قرآن. 1
بلکه شامل  ،دست زدن به خط قرآن بدون وضو حرام است و این امر، اختصاص به قرآن کریم ندارد

شود، هر چند در کتاب دیگری یا در روزنامه، مجله، تابلو و غیر آنها باشد.ی کلمات و آیات قرآنی میهمه
 (26و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 231)اجوبة االستفتاءات، س 

 (26استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  همه جای بدن، مانند لب و صورت و غیره هم حکم دست را دارد.   

 )ع(داوند متعال و پيامبران و امامان معصوممس اسامي خ. 2
مس اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است، و به احتیاط )واجب( نامهای . 1

 نیز حکم نامهای خداوند متعال را دارد. )ع(ی معصومینانبیای عظام و ایمه
 (261)اجوبة االستفتاءات، س  

ی از یك اسم مرکب از قبیل عبداهلل یایز نیست، اگر چه جزبدون وضو ج« اهلل»یمس لفظ جالله. 2
 (231)اجوبة االستفتاءات، س  و حبیب اهلل باشد.

آرم جمهوری اسالمی ایران اگر در نظر عرف، اسم جالله محسوب و خوانده شود، مس آن بدون . 3
س آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، اگر چه احوط )استحبابی( ترك م

 (232)اجوبة االستفتاءات، س  طهارت است.

حکم لفظ « بسمه تعالی»یگردند، مثل ضمیر جملهمس ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می. 4
 (212)اجوبة االستفتاءات، س  را ندارد.« اهلل»جالله 

مانعی ندارد،  از نظر شرعی« اهلل»یبه جای لفظ جالله« …ا»نوشتن همزه و سه نقطه به صورت . 5
 (218و  219)اجوبة االستفتاءات، س  و همزه و نقاط، حکم لفظ جالله را ندارد و مس آن بدون وضو جایز است. 

به صرف احتمال مس آن توسط افراد بی وضو، « اهلل»یخودداری کردن از نوشتن لفظ جالله. 6
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 (238)اجوبة االستفتاءات، س  مانعی ندارد.

مبارکه بر آن نقش شده است اشکال ندارد، ولی  یبه گردن آویختن گردنبندی که آیات قرآن یا اسما 
 (233)اجوبة االستفتاءات، س  ها با بدن تماس نداشته باشد.باید نوشته

الکرسی یا اسمای مبارکه روی  آيةغذا از ظرفی که آیات قرآنی از جمله  هرگاه بخواهند هنگام خوردن 
آن نوشته شده استفاده کنند اشکال ندارد، به شرطی که با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بردارند.

 (233)اجوبة االستفتاءات، س  

را  )ع(یا نامهای معصومینی دستگاه تحریر، آیات قرآنی یا اسمای جالله و که به وسیلهکسانی 
نویسند الزم نیست در حال تحریر و نوشتن با وضو باشند )این کار مشروط به طهارت نیست(، ولی از می

 (236)اجوبة االستفتاءات، س  مس آنها بدون وضو باید اجتناب نمایند. 
طهارت است،  کنند، اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مس آن،کلماتی که روی انگشترها نقش می 

 (262)اجوبة االستفتاءات، س  مثل کلمات قرآنی و مانند آن، مس آن بدون طهارت جایز نیست. 

رسد طبع و نشر آیات قرآنی و اسمای جالله و امثال آن اشکال ندارد، ولی بر کسی که به دستش می 
و مس بدون وضوی واجب است که احکام شرعی آنها را رعایت نماید و از بی احترامی و نجس کردن 

 (238)اجوبة االستفتاءات، س  آنها خودداری کنند.

هایی که آیات قرآنی یا اسمای مبارکه در آن نوشته شده است در کارهایی، مثل استفاده از روزنامه 
اگر از نظر عرف بی احترامی  …پیچاندن غذا با آن یا نشستن بر آن و یا استفاده از آن به جای سفره و 

 (268)اجوبة االستفتاءات، س  جایز نیست، و اگر بی احترامی محسوب نشود اشکال ندارد.  شمرده شود

انداختن چیزی که مشتمل بر آیات قرآنی یا اسمای متبرکه است در نهرها و جویبارها، اگر از نظر عرف  
 (261)اجوبة االستفتاءات، س  اهانت محسوب نشود اشکال ندارد.

یی احراز نشود، سوزاندن و در ورقه )ع(و نامهای خداوند و اسامی معصومینهرگاه وجود آیات قرآنی  
دور انداختن آن اشکال ندارد و فحص و بررسی الزم نیست. گفتنی است سوزاندن و دور انداختن اوراقی 
که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یك طرف آن نوشته شده 

ی اسراف خالی از اشکال طرف دیگر آن قابل استفاده برای نوشتن است، به علت وجود شبههاست و 
 (263)اجوبة االستفتاءات، س  نیست. 

ی آب اشکال ندارد، ولی دفن آیات قرآنی و اسمای مبارکه در خاك و یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله 
ب شود جایز نیست، مگر در صورتی که اضطرار جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بی احترامی محسو

 (263)اجوبة االستفتاءات، س  اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنی و نامهای مبارك امکان نداشته باشد.

قطعه قطعه کردن آیات قرآنی و اسمای مبارکه به مقدار زیاد به طوری که حتی دو حرف آنها به هم  
، اگر بی احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت متصل نمانده و غیر قابل خواندن شود
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ی لفظ جالله و آیات قرآنی نشود کافی نیست، همچنان که تغییر صورت نیز، اگر موجب محو نوشته
خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن 

شود. بلی، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوی که ملحق اند نمیرفته آیات قرآنی یا لفظ جالله به کار
 به محو حروف گردد، بعید نیست، هر چند احتیاط )مستحب(، اجتناب از مس آن بدون وضو است.

 (266)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 . آیا وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جایز است؟1
 شود جایز است نماز ظهر و عصر را نیز خواند؟. آیا با وضویی که برای نماز صبح گرفته می8
 . اسامی مبارکی که مس بدون وضوی آنها حرام است کدامند؟3
 بدون وضو چه حکمی دارد؟« حبیب اهلل»و « عبد اهلل». مس اسمهایی از قبیل 1
 است؟. آیا مس آرم جمهوری اسالمی ایران بدون وضو، حرام 5
 . آیا مس نقش کلمات روی انگشترها جایز است؟6
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   18درس 

 (1غسل )
  –کيفيت غسل  –اقسام غسل  –معنای غسل 

 يیغسل جبيره

 معناي غسل. 1

 غسل یعنی شستشوی تمام بدن از سر تا پا با شرایط و کیفیت خاص. 

 اقسام غسل. 2

 
 
 
 

 
 
 
 

 اقسام غسل 

 
 
 
 
 
 واجب -

 
 
 مردان و زنان مشترك میان -

 غسل پس از جنابت.  -

 غسل پس از مس میت.  -

 غسل میت.  -

غسل در هنگامی که نذر و عهد کرده یا  -
 قسم خورده باشد که غسل کند. 

 
 مخصوص بانوان -

 غسل پس از پایان عادت ماهیانه )حیض(.  -

 )نفاس(. غسل پس از قطع شدن خون زایمان  -

 های زنان )استحاضه(. غسل در اثنای خونریزی -

 مستحب، مانند غسل جمعه. -

 (93)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  
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 كيفيت غسل. 3

 انجام داد: شودغسل را به دو گونه می
عد ب این که ابتدا سر و گردن، اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، بهترتييب:  .1

 بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید. بعد تمام نیمه راست
باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه دوم این که تمام بدن را یكارمتاسي:  .2

 (91و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  281و  282اجوبة االستفتاءات، س جای بدن برسد.

بنابر  -واجب شستن موهای بلند و زیر آن الزم است، بنابراین بانوان بایستی در غسل، بنابر احتیاط  
 عالوه بر رساندن آب به پوست سر، تمام موهای خود را نیز بشویند. -احتیاط واجب

 (283)اجوبة االستفتاءات، س  

 (293)اجوبة االستفتاءات، س  رو به قبله ایستادن در وقت غسل واجب نیست.  
 و یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. شستن پشت   

 (281)اجوبة االستفتاءات، س 

باشد و چه از روی اً عمد چه -اگر غسل ترتیبی را بر خالف ترتیبی که قبالً گفته شد به جا آورد  
 (88اب طهارت، م )استفتا از دفتر معظم له، ب باطل است.  -فراموشی و چه به سبب ندانستن مسأله

 
 

کسی که بعد از   
غسل بفهمد به 
قسمتی از بدنش 
 آب نرسیده است

 غسل ارتماسی بوده: باید دو باره غسل کند، چه جای آن را بداند یا نداند. -

 

غسل ترتیبی  -
 بوده

 جای آن را نمی داند: باید دوباره غسل کند. -

 
 

جای آن را  -
 انددمی

ت: شستن همان مقداری که شسته در طرف چپ اس -
 نشده کافی است. 

 بعد ر را شسته،در طرف راست است: باید آن مقدا -

 طرف چپ را بشوید. 

 ه، بعدر را شستدر سر و گردن است: باید آن مقدا -

  .طرف راست و چپ بدن را بشوید

 (81و82هارت، م و استفتا از دفتر معظم له، باب ط 281و  282)اجوبة االستفتاءات، س
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 ييغسل جبيره. 4

 (91)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  یی است.یی هم مانند وضوی جبیرهغسل جبیره

 تمرين 
 . غسلهای واجب را بر شمرید؟1
 توان انجام داد؟. غسل را به چند نحو می8
ت، یا این که باید بین . آیا در غسل ترتیبی، مراعات ترتیب بین سر و سایر اعضای بدن کافی اس3

 طرف راست و چپ بدن هم ترتیب، رعایت شود؟
 . آیا در غسل، عالوه بر پوست بدن، الزم است موهای بلند نیز شسته شود؟1
 . آیا رو به قبله ایستادن هنگام غسل واجب است؟5
 یی دارد؟. کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدنش آب نرسیده است چه وظیفه6
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   19س در

 (2غسل )
 احكام غسل –شرایط غسل 

 شرايط غسل. 5

شرایطی که برای وضو گفته شد، مانند پاك بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولی در 
تواند در وسط غسل، شستشو از باال به پایین و نیز پی در پی شستن اعضای بدن الزم نیست، بلکه می

 ر بپردازد و سپس غسل را از همان محل که مانده است، ادامه دهد.غسل، مدتی به کار دیگ
 (83)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

خواهد شستشو بدهد، اگر نجس است باید قبالً آن را آب بکشد، ولی در غسل، هر قسمتی را که می  
قبل از غسل آن، تطهیر شده باشد پاك بودن تمامی بدن قبل از غسل واجب نیست، بنابراین اگر عضو، 

غسل صحیح است، ولی اگر عضو نجس قبل از غسل آن تطهیر نشود، و با یك شستن بخواهد هم آن را 
 (83و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  228)اجوبة االستفتاءات، س  پاك کند و هم غسل نماید، غسل باطل است. 

ن است باید بر طرف کند و اگر پیش از اطمینان به این که بر طرف چیزی را که مانع رسیدن آب به بد  
 (81)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شده غسل کند، غسل او باطل است.

 احكام غسل. 6

رساند هرگاه در اثنای غسل، حدث اصغری از او سر بزند )مثالً بول کند( به صحت غسل ضرر نمی. 1
اگر غسل جنابت باشد ز نو شروع کند و باید آن را ادامه دهد، ولی چنین غسلی و الزم نیست که غسل را ا

 کند. کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمیمانند سایر غسلها 
 (89و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  293)اجوبة االستفتاءات، س 

ی آنها ی او باشد، اگر به نیت همهعم از واجب یا مستحب بر ذمهکسی که غسلهای متعددی، ا. 2
ی یك غسل به جا آورد کافی است، و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به نیت آن غسل کند از بقیه
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 ی آنها را نیت نماید.کند، اگر چه احتیاط )مستحب( این است که همهغسلها هم کفایت می
 (282و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  292)اجوبة االستفتاءات، س  

 (299)اجوبة االستفتاءات، س  کند.غیر از غسل جنابت، سایر غسلها کفایت از وضو نمی. 3

ی نمازهایی که با آن کسی که بعد از غسل، یقین به باطل بودن آن پیدا کند بایستی قضای همه. 4
 (282ستفتاءات، س )اجوبة اال غسل خوانده است را به جا آورد.

 

شك در . 5
 غسل

برای اعمالی که مشروط به  شك در انجام غسل )شك دارد که غسل کرده یا نه(: -
 غسل است باید غسل کند، ولی نمازهایی که تا کنون خوانده صحیح است. 

در  شك در صحت غسل )پس از انجام غسل شك دارد غسلش صحیح بوده یا نه(: -
دهد غسل را صحیح انجام داده و در وقت غسل متوجه صورتی که احتمال می

انجام آنچه در صحت غسل معتبر است بوده به شك خود اعتنا نکند )و بنا بر 
 (86و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  282)اجوبة االستفتاءات، س  صحت بگذارد(. 

 تمرين 
 . چه تفاوتی میان شرایط وضو و شرایط غسل وجود دارد؟1
 . آیا در غسل، پاك بودن تمام بدن قبل از غسل شرط است؟8
 . اگر از کسی که مشغول غسل است حدث اصغر سر بزند آیا باید دوباره غسل نماید؟3
ی او باشد، آیا یك غسل، کفایت از . کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمه1

 کند؟های دیگر میغسل
 کنند؟ی غسلها هم کفایت از وضو مییا بقیه. غیر از غسل جنابت، آ5
 اش چیست؟. کسی که شك دارد که غسل کرده یا نه، وظیفه6
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   20درس 

 (3غسل )
 غسل جنابت

 غسل جنابت. 7

 اسباب جنابت. 1
 انسان به یکی از دو چیز جنب می شود:

بالغ باشد یا  نی بیرون بیاید یا نیایدحالل یا با حرام، مبا آمیزش جنسی )به هر نحو که باشد، . 1
 (. نباشد

 اختیار(. چه عمداً و چه بی ی،بیرون آمدن منی )چه در خواب و چه در بیدار. 2
 (96)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

رطوبت خارج شده از مرد، اگر همراه با شهوت، جَستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد،   
گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شك در آن باشد حکم منی را ندارد، مگر و اگر عالیم سه

 (296و  298و  222)اجوبة االستفتاءات، س  این که از راه دیگری یقین کند که منی است. 
گر شك بیند حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و امایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می  

 کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شك در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست.
 (222)اجوبة االستفتاءات، س  

 (269)اجوبة االستفتاءات، س  شود. رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن نمی  
بر مرد و زن واجب است، هر چند  غسلبه معنی ختنه گاه(، ) با تحقق دخول ولو به مقدار حشفه  

 (228)اجوبة االستفتاءات، س  ی اوج لذت نرسد.منی خارج نشود و زن نیز به مرحله

هرگاه زنی پس از نزدیکی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است بالفاصله غسل کند و بعد   
از غسل نجس است، هر از غسل، منی از رحم خارج شود غسلش صحیح است و منی خارج شده بعد 

 (223)اجوبة االستفتاءات، س  شود. چند اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی
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بر زنان،پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی تا زمانی که منی خارج نشود،غسل واجب   
 نیست.

 كارهايي كه بر جنب حرام است. 2

کارهایی که بر 
 جنب حرام است

آن و اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی و همچنین به احتیاط . مس خط قر1 -
  )ع(ی معصومینواجب نامهای انبیای عظام و ایمه

، هر چند از یك در داخل و از در دیگر )ص(. ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی8 -
 خارج شود. 

 ج شود مانع ندارد. . توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یك در وارد و از در دیگر خار3 -
 . گذاشتن چیزی در مسجد. 1 -
ی واجب دارند، ولی . خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایی که سجده5 -

 ها اشکال ندارد. خواندن سایر آیات از این سوره
 (98)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

  (111)اجوبة االستفتاءات، س   د را دارد.م )ع( بنابر احتیاط حکم مسجحرم امامان معصو  
 (111و  111)اجوبة االستفتاءات، س  اشکالی ندارد.  )ع(ورود جنب به داخل حرم امام زادگان  
 (112)اجوبة االستفتاءات، س  ها حکم مسجد را ندارند.ها و حسینیهتکیه  

 68ی )فصلت( و آیه 11ی از سوره 37 ی)سجده( و آیه 38ی از سوره 15ی منظور از آیات سجده: آیه  
ی آنها واجب است باشد که خواننده یا شنونده)علق( می 96ی از سوره 19ی )نجم( و آیه 53ی از سوره

 (98)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  سجده کند.

 احكام غسل جنابت. 3
ای ترك واجب )مثل غسل جنابت( در انجام تکلیف شرعی، حیا معنی ندارد. حیا، عذر شرعی بر. 1

نیست. به هر حال اگر غسل جنابت برای کسی امکان ندارد وظیفه اش برای نماز و روزه، تیمم بدل 
 (292)اجوبة االستفتاءات، س  از غسل است.

داند اگر از طریق نزدیکی با همسرش خود کسی که معذور از انجام غسل است، مثل فردی که می. 2
یابد و یا وقت برای غسل و نماز ندارد جایز است با همسر رای غسل کردن نمیرا جنب کند آبی ب

خود نزدیکی کند به شرطی که قدرت بر تیمم داشته باشد، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام 
کند و با آن تیمم، داخل مسجد غسل، برای اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل جنابت می

طهارت از ی اعمالی که انجام آنها مشروط به ی قرآن کریم و بقیهنماز و مس نوشته شدن و خواندن
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)البته اگر عذرش تنگی وقت بوده فقط کاری را که برای آن تیمم کرده  جنابت است اشکال ندارد.
 (288و  291)اجوبة االستفتاءات، س  میتواند انجام دهد(.

اگر پس از غسل، رطوبتی از او خارج شود که نداند کسی که بعد از خارج شدن منی غسل کرده، . 3
منی است یا چیز دیگر، در صورتی که پیش از غسل و بعد از خروج منی، ادرار نکرده باشد، آن آب در 

 (92)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  حکم منی است و باید دوباره غسل کند.

منی است یا چیز دیگر، تا یقین نکرده که منی است و  داندیی ببیند که نمیاگر در لباس خود لکه. 4
 (99)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  از خود اوست غسل بر او واجب نیست.

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز و دیگر اعمالی را که باید با وضو . 5
 (82)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  تواند با همین غسل انجام دهد.انجام دهد می

هرگاه بعد از غسل جنابت شك کند غسلش باطل شده است یا نه، الزم نیست برای نماز وضو . 6
 (238)اجوبة االستفتاءات، س  بگیرد، ولی اگر بخواهد از باب احتیاط وضو بگیرد اشکالی ندارد. 

خارج شود  غسل را به این نیت بکند که از جنابتکند، اگر کسی که در تنگی وقت نماز غسل می. 7
غسل او صحیح است، اگر چه پس از غسل بفهمد که وقت برای  -نه به نیت خصوص این نماز -

 (88)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  نماز نداشته است.

 تمرين 
 . اسباب جنابت چیست؟1
 ز مرد منی است؟شود که رطوبت خارج شده ا. در چه صورتی حکم می8
 یابد؟. جنابت در زنان بدون نزدیکی، چگونه تحقق می3
 آیا بر زنان،پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی،غسل واجب می باشد؟. 1
  ؟.چه کارهایی بر جنب حرام است5
 یی دارد؟داند منی است یا چیز دیگر، چه وظیفهیی ببیند که نمی. اگر در لباس خود لکه6
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   21س در

 (1غسل )
 های مخصوص بانوانغسل

  هاي مخصوص بانوانغسل. 8

 حيض. 1
 :1خون حيض .1

بیند حیض نیست، هر چند صفات حیض را داشته خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می. 1
 (2981)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.

یند، اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر بهایی که زن بعد از یقین به پاك شدن میلکه. 2
ها ی آن لکههای زرد رنگ، و از ده روز تجاوز نکند، همهخون باشد، هر چند به صورت لکه

 (129)اجوبة االستفتاءات، س  ی زن است. محکوم به حیض است و تشخیص این موضوع به عهده

های خونی را در ایام عادت و غیر و لکهکنند زنهایی که از داروهای ضد حاملگی استفاده می. 3
ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم بینند، اگر این لکهآن می

 (113)اجوبة االستفتاءات، س  به استحاضه است.

زنی که دارای عادت ماهیانه معینی مثالً هفت روز است و به علت گذاشتن دستگاه جلوگیری . 1
بیند بیند، خونی که در ایام عادت می، هر بار بیش از ده روز مثالً دوازده روز خون میاز حاملگی

 (112)اجوبة االستفتاءات، س  حیض است و باقی استحاضه خواهد بود.

بیند، اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد و یا در زمان خونی که زن در ایام بارداری می. 5
در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است، و االّ استحاضه عادت بوده و سه روز اگر چه 

 (118)اجوبة االستفتاءات، س  خواهد بود.

                                              
 رحم زن به طور طبیعی خارج می شود.این خون هنگام انعقاد نطفه ،غذای فرزند است. خون حیض: خونی است که غالبا در هر ماه به مدت چند روز از 
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 :احكام حايض. 2

 تمام کارهایی که بر جنب حرام است بر زن حایض نیز حرام است. . 1
 (111و  111و  288و  261و  231)اجوبة االستفتاءات، س 

دیوار کوتاهی که بین مسجد الحرام و مسعی )محل سعی نشستن زنها در ایام عادت روی   
 ومیان صفا و مروه( وجود دارد اشکال ندارد، مگر این که یقین حاصل شود که آن دیوار جز

 (381)اجوبة االستفتاءات، س  مسجد است. )ارتفاع این دیوار نیم متر و عرض آن یك متر است(. 

حایض شود، بعد از پاك شدن از حیض، واجب  اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت. 2
است عالوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد، ولی جایز است که در مقام عمل به 

 غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احتیاط )مستحب( این است که نیت هر دو غسل را بنماید.
 (226)اجوبة االستفتاءات، س  

 (223)اجوبة االستفتاءات، س د صحت غسلش محل اشکال است.اگر زنی در حال حیض غسل جنابت کن. 3

اش با ی معینی روزه گرفته است، اگر در حال روزه، حیض شود روزهزنی که به خاطر نذر روزه. 1
شود و قضای آن روز بعد از پاك شدن باطل می -هر چند در یك جزء از روز باشد -عادت شدن

 (122س  )اجوبة االستفتاءات، بر او واجب است.

 استحاضه. 2
بیند استحاضه است، بنابراین زنی که پدرش هاشمی نیست، هر می سگیئکه زن در سن یا خونی

 چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگی خونی را مشاهده کند محکوم به استحاضه است.
 (111و  126)اجوبة االستفتاءات، س  

 )خون زايمان( نفاس. 3
 -هر چند به صورت علقه باشد -کورتاژ )سقط جنین( را انجام داده، بعد از سقط جنین زنی که عمل

 (113)اجوبة االستفتاءات، س  اگر خونی را مشاهده کند، محکوم به نفاس است.

 (111)اجوبة االستفتاءات، س  است. تمام کارهایی که بر حایض حرام است بر نفسا نیز حرامٍ  

                                              
 خون استحاضه: خونی است که در غیر ایام حیض و نفاس از رحم زن خارج می شود و مربوط به بکارت و زخم نیست. 
له می توانند در این مساله با سگی احتیاط دارند مقلدین معظّمالعالی(در تعیین سن یائبا توجه به اینکه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدّظلّه 8

 رعایت شرایط عدول، به مجتهد دیگری رجوع نمایند.
 آید.خون نفاس: خونی است که بر اثر زایمان نوزاد، به مدت معینی از رحم زن بیرون می 
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 تمرين 
ها، نه اوصاف خون بیند، با توجه به این که آن لکهی که زن بعد از یقین به پاك شدن میهای. لکه1

 را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟
اش . اگر زنی در ایام بارداری به خونریزی کمی مبتال شود ولی باعث سقط حمل او نگردد وظیفه8

 چیست؟
ال جنابت حایض شود، آیا بعد از پاك شدن از حیض، هر دو . اگر زن در حال حیض، جنب یا در ح3

 غسل بر او واجب است؟
 . آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است به طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟1
 بیند چه حکمی دارد؟سگی میئ. خونی که زن در سن یا5
 . زنی که عمل کورتاژ را انجام داده در حال نفاس است یا خیر؟6
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   22درس 

 (1احكام درگذشتگان )
 واجبات پس از مرگ –احكام محتضر  –غسل مس ميت 

 غسل مس ميت. 1

یی را که سرد شده ولی هنوز غسل داده نشده است، لمس کند یا جایی از اگر کسی بدن انسان مرده
 .نماز و امثال آن غسل کند دست و پا و صورت و سایر بدن خود را به هر جای بدن او برساند باید برای

 (281)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  نامند.می« غسل مس میت»این را 

دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، در حکم   
 (283معظم له، باب طهارت، م و استفتا از دفتر  131)اجوبة االستفتاءات، س  دست زدن به بدن مرده است. 

 دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد.   
 (283و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  132)اجوبة االستفتاءات، س 

مواردی که مس بدن   
مرده سبب غسل  انسان

 باشدنمی

 . کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده است. 1 -
 یی که بدنش هنوز سرد نشده است. . مرده8 -
 اند. یی که سه غسلش را داده. مرده3 -

 (281و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  133و 131)اجوبة االستفتاءات، س  

اند یا نه، با مس جسد یا اجزای آن )البته پس از سرد شدن( واجب هرگاه شك کنیم میتی را غسل داده  
ت غسل مس میت کرد، و نماز بدون غسل مس میت صحیح نیست، ولی اگر اصل غسل میت احراز اس

شود، با مس جسد یا بعضی از اجزای آن، غسل مس میت واجب نیست، حتی اگر در صحت غسل آن 
 (136)اجوبة االستفتاءات، س  میت شك داشته باشیم.

باید وضو بگیرد و این غسل بر خالف غسل کسی که غسل میت کرده است، اگر بخواهد نماز بخواند   
 کند.جنابت، کفایت از وضو نمی

 (281)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  
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 احكام محتضر )كسي كه در حال جان دادن است(. 2

شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طوری که 
قبله باشد. بسیاری از فقها این عمل را بر خود محتضر در صورتی که قادر باشد و  کف پای او به جانب

  در انجام آن ترك نشود. اند و احتیاطدیگران واجب دانستهبر
 (283و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  133)اجوبة االستفتاءات، س  

 واجبات پس از مرگ. 3

 واجبات پس از مرگ

 غسل.  -
 ط. حنو -
 کفن.  -
 نماز.  -
 دفن.  -

ی مسلمان در ی او دارای احترام است. تکریم مردهی مسلمان نیز مانند زندهدر بینش اسالمی، مرده  
قالب اعمالی )از قبیل غسل و کفن و دفن و مانند آن( است که در شرع مقدس اسالم واجب شده است و 

 (283)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  اند. مخاطبی مکلفین نسبت به آن مکلف و همه

غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان از واجبات کفایی است یعنی بر هر مکلفی واجب است، ولی اگر   
شود، و اگر هیچ کس به این وظیفه عمل نکند همه معصیت بعضی آن را انجام دادند از دیگران ساقط می

 (286فتر معظم له، باب طهارت، م )استفتا از د اند.کرده

اند باید دوباره آن را به جا اگر کسی بداند که غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده  
 آورد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شك دارد که درست بوده یا باطل، الزم نیست اقدام نماید.

 (282، م )استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت 

برای غسل وکفن و نماز و دفن میت، باید از ولی او اجازه بگیرند. ولیّ میت عبارت است از پدر و مادر   
 ی طبقات وارثان. در میت زن، شوهر او از دیگران مقدم است.و فرزندان و به همین ترتیب، بقیه

 (289)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  
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 تمرين 
 شود؟ست زدن به عضوی که از بدن انسان مرده جدا شده، غسل مس میت واجب می. آیا با د1
. آیا مس کردن استخوانی که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده موجب غسل 8

 شود؟مس میت می
 باشد را ذکر نمایید؟. مواردی که مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی3
 نگام احتضار رو به قبله خواباند؟. آیا شخص مسلمان را باید ه1
 . واجبات پس از مرگ کدامند؟5
 . غسل دادن میت، واجب عینی است یا کفایی؟6
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   23درس 

 (2احكام درگذشتگان )
 کفن –حنوط  –غسل ميت 

 غسل ميت. 4

واجب است . 1
میت را سه غسل 

 بدهند

 (. رشده است )آب سد با آبی که قدری سدر در آن ریخته و مخلوط. 1 -
 با آبی که قدری کافور در آن ریخته و مخلوط شده است )آب کافور(. . 8 -
 با آب خالص.. 3 -

 (288)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

شرایط کسی که . 2
 دهدمیت را غسل می

 . مسلمان دوازده امامی باشد. 1 -
 . بالغ باشد. 8 -
 .. عاقل باشد3 -
 . مسایل غسل را بداند. 1 -
دهد و اگر زن است، زن او را غسل مرد او را غسلاست، مرد . اگر میت5 -

 دهد. 
 (223و 228)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

 ی زنش جایز است. ی شوهرش و غسل میت مرد به وسیلهغسل میت زن به وسیله  
 (223، باب طهارت، م )استفتا از دفتر معظم له

دهنده باید غسل را به قصد در غسل میت هم مانند دیگر عبادات، نیت الزم است یعنی غسل. 3
 (222)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  امتثال دستور خداوند به جا آورد.

میتی که واجب است غسل . 4
 داد

 . زن یا مرد مسلمان. 1 -
 ی مسلمان. . بچه8 -
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ی مسلمان، اگر چهار ماه تمام داشته باشد و در . کودك سقط شده3 -
 (221و 286)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کمتر از آن واجب نیست. 

اگر جایی از بدن میت به نجاست آلوده شود، باید پیش از آن که آن جا را غسل بدهند آب بکشند، . 5
د بایستی قبل از غسل در صورت امکان تطهیر شود، و اگر انتظار بنابراین بدن میتی که خونریزی دار

 برای توقف خونریزی )به خودی خود( یا منع آن )با وسایل پزشکی( ممکن باشد واجب است.
 (223و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  119)اجوبة االستفتاءات، س  

دهد اگر نگاه کند معصیت کرده ا غسل مینگاه کردن به عورت میت، حرام است و کسی که او ر. 6
 (221)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شود.است، ولی غسل باطل نمی

اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانع داشته باشد باید میت را در عوض هر غسل، یك تیمم . 7
 (226)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بدهند.

 حنوط. 5

ها و سر زانوها و سر دو ب است میت را پس از غسل، حنوط کنند یعنی به پیشانی و کف دستواج. 1
 های مزبور بماند.انگشت بزرگ پاهای او، کافور بمالند به طوری که مقداری کافور بر اثر آن در محل

 (228)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

ی کهنه بودن، عطر ی که میت را معطر کند و اگر به واسطهکافور باید ساییده و تازه باشد به طور. 2
 (228)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  آن رفته باشد کافی نیست.

از این حکم مستثنی است )یعنی اگر بمیرد  -شودچنانکه در کتاب حج گفته می –شخص محرم . 3
 (228طهارت، م  )استفتا از دفتر معظم له، باب حنوط کردن او جایز نیست(.

 كفن. 6

 قطعه پارچه کفن کنند: میت مسلمان را باید با سه. 1
 شود. لنگ که به کمر و پای او پیچیده می .1
 پوشاند. پیراهن که از سر شانه تا ساق پا را از جلو و پشت می .2
آن میسر پوشش سرتاسری که باید از باالی سر تا پایین پا را بپوشاند به طوری که بستن دو سر  .3

 (222)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م باشد، و پهنای آن به قدری باشد که دو طرف آن روی هم گذاشته شود.

هرگاه کفن میت با نجاستی که از بدن او خارج شده یا با نجاستی دیگر، نجس شود باید آن را . 2
ست ببُرند، بنابراین اگر کفن میت پس شود قسمتی را که نجس شده اتطهیر کنند یا اگر کفن ضایع نمی

از غسل به خونی که از او جریان دارد آغشته شود چنانچه شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته 
شده است یا بریدن و یا عوض کردن آن امکان داشته باشد واجب است، و چنانچه امکان ندارد، دفن میت 
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 (229و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  132، س )اجوبة االستفتاءات به همان صورت جایز است. 

هرگاه انسان، پدر یا مادر و یا یکی از بستگان خود را در کفنی که برای خودش خریده است کفن . 3
 (138)اجوبة االستفتاءات، س  کند اشکال ندارد.

 تمرين 
 . سه غسل میت را نام ببرید؟1
 یست؟دهد چ. شرایط کسی که میت را غسل می8
 ی مسلمان واجب است؟. آیا غسل کودك سقط شده3
 . حنوط کردن میت یعنی چه؟ و چه شرایطی دارد؟1
 کنند کدامند؟یی که میت را با آن کفن می. سه قطعه پارچه5
. آیا برای انسان جایز است که پدر یا مادر و یا یکی از بستگان خود را در کفنی که برای خودش 6

 خریده کفن کند؟
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   24درس 

 (3احكام درگذشتگان )
 –احكام شهيد  –احكام نبش قبر  –دفن  –نماز ميت 

 احكام اعدامي

 ميت زنما. 7

 –به ترتیبی که گفته خواهد شد –پس از غسل و حنوط و تکفین، واجب است بر میت مسلمان . 1
 (218)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  نماز بخوانند.

یی که شش سال تمام داشته باشد و حداقل یکی از والدینش مسلمان باشند، در حکم شخص بالغ بچه  
 (218)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م   است و بر میت او باید نماز خوانده شود.

و اگر  نماز میت عبارت است از نیت و پنج تکبیر که در خالل آنها دعا و صلوات وارد شده است،. 2
 به این ترتیب بگوید کافی است:

 «. اهللِ ولُسُرَ داًمَّحَمُ نَّاَ وَ اهللُ الَّاِ لهَاِ الَ نْاَ هَدُاَشْ»بعد از تکبیر اول بگوید:. 1
 «. دٍمَّحَمُ آلِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ لِّصَ مَّهُللّاَ»بعد از تکبیر دوم بگوید: . 2
 «. ناتِمِؤْمُالْ وَ ینَنِمِؤْمُلْلِ رْفِاغْ مَّهُللّاَ» بعد از تکبیر سوم بگوید: . 3
 )برای میت زن(. « تِِِ مَیِّالْ هِهذِلِ»)برای مرد( یا « تِمَیِّا الْهذَلِ رْفِاغْ مَّهُللّاَ» بعد از تکبیر چهارم بگوید: . 4
 (213)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بعد تکبیر پنجم را بگوید که پایان نماز است. . 5

 های دعا مذکور است. های مفصل و بعضی کتابتر نماز میت در رسالههای مفصلکیفیت  
 (213)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

خواند باید ایستاده و رو به قبله باشد و واجب است میت را در برابر او به کسی که نماز میت می. 3
 رف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.پشت بخوابانند به طوری که سر او به ط

 (211)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  
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میان میت و نمازگزار باید حایلی، مانند دیوار و پرده نباشد، ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد . 4
 (213)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  اشکال ندارد.

 نماز میت، وضو و پاك بودن بدن و لباس و غصبی نبودن لباس، الزم نیست.  برای. 5
 (212)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز میت دفن کنند یا بعد از دفن  عمداً اگر میت را. 6
تی جسد او متالشی نشده باید بر قبر او نماز معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است تا وق

 (211)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  خوانده شود.

ها معتبر است در نماز میت شرط نیست، هر شرایطی که در جماعت و امامت جماعت در سایر نماز. 7
 (119ة االستفتاءات، س )اجوب چند احوط )استحبابی( این است که آن شرایط در نماز میت هم رعایت شود. 

 دفن. 8

پس از پایان وظایف گذشته )غسل و حنوط و کفن و نماز( باید میت را در زمین دفن کنند و باید . 1
 قبر او به قدری باشد که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدن او را خارج سازند. 

 (216)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م 

باید در قبر به پهلوی راست و طوری بخوابانند که صورت و سینه و شکم او رو به قبله قرار  میت را. 2
 (212)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  گیرد.

استخوان میت مسلمانی که غسل داده شده است نجس نیست، ولی دفن مجدد آن زیر خاك واجب  
 (118تفتاءات، س )اجوبة االس است.

سکلت استخوانیِ متعلق به بدن میت مسلمان را واجب است فوراً دفن کرد )و جایز نیست آنرا در ا 
 (133)اجوبة االستفتاءات، س  معرض بازدید قرار داد تا موجب عبرت بازدید کنندگان گردد(. 

بب نبش قبر و هتك قبور مسلمانان را جایز است در چندین طبقه ساخت به شرطی که این کار س 
 (118)اجوبة االستفتاءات، س  حرمت مسلمان نشود.

هرگاه فردی در چاه سقوط کند و بمیرد و نتوان بدن او را از چاه خارج کرد بایستی جسد وی را در  
همان چاه به حال خود رها کرد و چاه را قبر او قرار داد و اگر چاه، ملك شخصی کسی نباشد و یا مالك 

 (112)اجوبة االستفتاءات، س  د کردن آن راضی باشد تعطیل کردن چاه و بستن آن واجب است.آن به مسدو
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 پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نیز به قصد رجا اشکال ندارد.  
 (133)اجوبة االستفتاءات، س 

 احكام نبش قبر. 9

ن گردیده جایز نیست و همچنین تخریب نبش قبر میتی که بر اساس موازین و احکام شرعی دف. 1
ها باشد، و در صورت وقوع نبش قبر و ی کوچهقبور مؤمنین و نبش آنها، حتی اگر برای تعریض و توسعه

اند واجب است دوباره دفن های آن که هنوز پوسیده نشدهآشکار شدن بدن میت مسلمان یا استخوان
 (138و  132)اجوبة االستفتاءات، س  شوند.

های میت تبدیل به خاك شود نبش قبر وی برای دفن میت دیگری در آن جایز گر استخوانا. 2
 (162)اجوبة االستفتاءات، س  است.

 (163)اجوبة االستفتاءات، س  ی مرجع تقلید اثری ندارد. در مواردی که نبش قبر جایز نیست اجازه. 3

 احكام شهيد. 11

 تکلیف غسل و کفن در حق شهید ساقط است. 

منظور از شهید در این جا کسی است که در میدان جنگ به شهادت رسیده باشد، بنابراین اگر   
محورهای شهرهای مرزی، میدان جنگ بین دو گروه حق و گروه باطل و یاغی باشد، افرادی که از گروه 

شوند، کشته میرسند حکم شهید را دارند، ولی افرادی که در غیر میدان جنگ حق در آنجا به شهادت می
شود، مثل کسی که در هر چند اجر و ثواب شهید را دارند ولی حکم شهید در مورد آنها جاری نمی

 (133و118و112و116)اجوبة االستفتاءات، س  یی از جهان در راه اجرای احکام اسالمی یا در تظاهرات کشته شود.نقطه

 احكام اعدامي. 11

ی احکام و جرا گردیده است حکم سایر مسلمانان را دارد، و همهی او امسلمانی که حکم اعدام درباره
 مانند آن. جاری است، مثل خواندن نماز میت، آداب اسالمی میت در مورد او

 (138)اجوبة االستفتاءات، س  

ی ل دادن میت به وسیلههمجنس بودن با میت فقط در غسل دادن او شرط است، و در صورتی که غس 
س صحیح نیست و غسل میت باطل ی غیر همجنهمجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسیله

ی شوهرش و غسل میت مرد به )مگر در مورد زن و شوهر که قبال گذشت غسل میت زن به وسیلهاست،



 87 طهارتـ  فصل دوم

 (116االستفتاءات، س )اجوبة  ولی در تکفین و تدفین، همجنس بودن شرط نیست. ی زنش جایز است( وسیله
تصرفات مورد نیاز برای تجهیز میت از قبیل غسل و کفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولی  

شود، بنابراین غسل دادن و کفن کردن صغیر نیست، و اشکال از جهت وجود فرزندان صغیر ایجاد نمی
 و دارای چند فرزند صغیر باشد. میت در منزل مسکونیش اشکال ندارد، هر چند میت، وصی نداشته

 (112)اجوبة االستفتاءات، س  

 (111)اجوبة االستفتاءات، س  شرکت در تشییع جنازه و حمل آن برای زنان اشکال ندارد. 

 تمرين 
 . کیفیت نماز میت را ذکر نمایید؟1
ی جنازه . آیا کسی که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست جایز است امامت نماز میت بر8

 دار شود؟یکی از مؤمنین را عهده
 . آیا جایز است قبرها را به صورت دو طبقه و بیشتر ساخت؟3
 . منظور از شهیدی که تکلیف غسل و کفن در حق او ساقط است کیست؟1
ی قضاییه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود . اگر مسلمانی بر اساس قانون و تأیید قوه5

 شود؟ر او خوانده مینماز میت ب
. آیا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلث و همجنس بودن شرط است یا هر یك از زن و مرد 6

 تواند امور میت دیگر را انجام دهد؟می
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   25درس 

 (1تيمم )
  –چيزهایي که تيمم بر آن صحيح است  -موارد تيمم

 يیتيمم جبيره –کيفيت تيمم 

 تيمم موارد. 1

ه ـد بـمواردی که بای
جای وضو و غسل 

 تیمم کرد

ی آب ممکن نباشد یا به این خاطر که آب وجود ندارد و یا . هنگامی که تهیه1 -
مثل این که آب در چاه این که آب هست، ولی مکلف به آن دسترسی ندارد،

 ی کشیدن آن از چاه را ندارد. است و او وسیله

 سالمتی او مضر باشد.  . هنگامی که آب برای8 -

ترسد اگر آب را مصرف کند، خود یا کسانش یا کسی که . هنگامی که می3 -
 حفظ جانش بر او الزم است در تشنگی بمانند. 

. هنگامی که بخواهد با آبی که در اختیار دارد بدن یا لباس خود را برای نماز 1 -
 تطهیر کند. 

آن بر او حرام باشد، مثل این که غصبی  که استعمال آب یا ظرفهنگامی . 5 -
 باشد. 

ی نماز . هنگامی که وقت نماز تنگ باشد و وضو و غسل موجب شود که همه6 -
 یا قسمتی از آن در خارج وقت واقع شود. 

 (219)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  

واری است، باید به جای آن تیمم کند و فردی که وضو یا غسل برایش ضرر دارد یا تکلیف خیلی دش  
 (123و123و182و186)اجوبة االستفتاءات، س  چنانچه وضو بگیرد یا غسل نماید صحیح نیست. 



 89 طهارتـ  فصل دوم

شود( تیمم کند اشکال فردی که به اعتقاد این که وضو یا غسل برایش ضرردارد )مثالً مریض می  
ا این تیمم نماز بخواند بفهمد که ضرر ندارد، ندارد و نماز با آن صحیح است، ولی اگر پیش از آن که ب

تیمم او باطل است و اگر بعد از آن که با این تیمم نماز بخواند فهمید که آب ضرر نداشته است بنابر 
 احتیاط واجب باید وضو بگیرد یا غسل کند و دوباره نماز را به جا آورد. 
 (218باب طهارت، م و استفتا از دفتر معظم له،  189)اجوبة االستفتاءات، س 

شود، بلکه صرف مشقت یا عیب شمرده شدن غسل جوانان در نیمه شب، عذر شرعی محسوب نمی  
مادامی که غسل، حرجی و موجب ضرر برای مکلف نشود، غسل کردن به هر صورتی که امکان دارد 

 (123ة االستفتاءات، س )اجوب واجب است و در صورت حرج )مشقت شدید و فوق العاده( یا ضرر باید تیمم کند.

هرگاه فردی جنب شود و وقت به مقداری که بتواند بدن و لباسش را تطهیر کند، و یا لباس خود را   
عوض نماید نداشته باشد و به علت سردی هوا و مانند آن نتواند نماز خود را برهنه هم بخواند، باید نماز را 

خواند. این نماز مجزی )کافی( است و قضای آن بر او با تیمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس ب
 (262)اجوبة االستفتاءات، س  واجب نیست.

اگر کسی در تنگی وقت، خوف آن را داشته باشد که در صورت غسل کردن یا وضو گرفتن، همه یا   
 (238ظم له، باب طهارت، م )استفتا از دفتر مع قسمتی از نمازش در خارج وقت واقع شود باید تیمم کند و نماز بخواند. 

هرگاه رطوبتی از انسان در حال خواب خارج شود و بعد از بیداری چیزی به یاد نیاورد، ولی لباس خود   
داند که محتلم شده، جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگی وقت باید را مرطوب ببیند، اگر می

س در وسعت وقت غسل نماید، اما اگر نداند )شك در بعد از تطهیر بدنش تیمم نموده و نماز بخواند و سپ
 (183)اجوبة االستفتاءات، س  شود.احتالم و جنابت داشته باشد( در این صورت، حکم جنابت بر آن جاری نمی

صحت تیمم بدل از غسل برای اعمالی که مشروط به طهارت نیست، مانند زیارت محل اشکال است،   
 (183)اجوبة االستفتاءات، س  به قصد رجا و مطلوبیت اشکال ندارد.غسل  در صورت عدم امکانولی انجام 

 چيزهايي كه تيمم بر آن صحيح است. 2

تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود، مانند خاك، شن، ریگ، کلوخ )خاکهای به هم چسبیده( 
پخته و ،سنگ )سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ سیاه و مانند آن( صحیح است و همچنین بر گچ و آهك 

 (232و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  128و188)اجوبة االستفتاءات، س  آجر و امثال آنها. 

شود، مانند طال و نقره و امثال آن صـحیح نیسـت، زمین محسوب نمی وتیمم بر اشیای معدنی که جز  
، ماننـد مرمـر و غیـره صـحیح شـودولی تیمم بر سنگهای مرغوبی که عرفاً به آن سنگ معدنی گفته می

 (231)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  است.

تیمم بر سیمان و موزاییك اشکال ندارد، اگر چه احوط )استحبابی( ترك تیمم بر سیمان و موزاییك   
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 (198)اجوبة االستفتاءات، س  است.

 كيفيت تيمم. 3

 کیفیت تیمم

 نیت کردن. . 1 -

 ست بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است. زدن کف دو د .8 -

کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر  .3 -
 روید تا ابروها و باالی بینی. می

کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر  .1 -
 تمام پشت دست چپ. 

ن بار دیگر دستها به زمین و سپس کشیدن کف دست و بنابر احتیاط واجب زد .5 -
 چپ بر پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ. 

 (236و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  188)اجوبة االستفتاءات، س  

 ترتیب فوق در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است.   
 (236و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  188)اجوبة االستفتاءات، س  

 عمداً اگر قسمتی از پیشانی یا پشت دست را حتی اندکی از آن را مسح نکند تیمم باطل است، چه  
یا از روی جهل به مسأله یا فراموشی باشد، البته دقت زیاد هم الزم نیست و همین اندازه که بگویند 

 (232)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  سح شده کافی است. ها می پیشانی و پشت دستهمه

برای این که یقین کند که تمام پشت دست را مسح کرده باید اندکی باالتر از مچ را هم مسح   
 (239)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کند، ولی مسح بین انگشتان الزم نیست.

 ييتيمم جبيره. 4

اش تیمم است اگر محلی که باید بر روی آن مسح کند یا دستش که باید با آن مسح کسی که وظیفه
بندی شده را کند یعنی محل زخمی زخم و امثال آن بسته باشد، به همان ترتیب تیمم میکند، به واسطه

 (93)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  دهد. به جای پوست بدن قرار می
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 تمرين 
 یمم را بر شمرید؟. موارد ت1
. کسی که غسل جنابت را برای نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد این که اگر غسل کند، 8

 شود، تیمم کرده است، چه حکمی دارد؟مریض می
تواند به این دلیل که حمام رفتن برای او عسر و حرج آور است، برای انجام اعمال . آیا کسی می3

 و زیارت و غیر آنها تیمم بدل از غسل نماید؟مستحبی، مانند غسل جمعه 
تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا این . آیا شخص جنب می1

 که باید بعد از تطهیر و غسل، نماز را قضا نماید؟
 ی آنها و آجر چه حکمی دارد؟. تیمم بر سنگ گچ و آهك و پخته شده5
 وضیح دهید؟. کیفیت تیمم را ت6
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 (2تيمم )
 شرایط تيمم ـ احكام تيمم

 شرايط تيمم. 5

 شرایط تیمم

 

 کندشرایط چیزی که بر آن تیمم می -
 

 پاك باشد. -
 مباح باشد )غصبی نباشد(. -

 شرایط اعضای تیمم: مانعی در آنها نباشد. -

 

 کیفیت تیممشرایط -

 ستها را از باال به پایین مسح کند.پیشانی و د -
 ترتیب را رعایت کند )ترتیب(. -
 کارهای تیمم را پشت سر هم به جا آورد )مواالت(. -
 کارهای تیمم را خودش در حال اختیار انجام دهد)مباشرت(. -

 كند پاك باشدچيزي كه بر آن تيمم مي. 1
 (231)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کند باید پاك باشد.چیزی که بر آن تیمم می

 كند مباح باشدچيزي كه بر آن تيمم مي. 2
کند باید مباح )غیر غصبی( باشد، ولی در صورتی که نداند یا فراموش کرده چیزی که بر آن تیمم می

 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  باشد که غصبی است تیمم او صحیح است. 

 انعي در اعضاي تيمم نباشدم. 3
در اعضای تیمم بایستی مانعی نباشد، بنابراین برای تیمم باید انگشتر و مانند آن را از دست بیرون 

ده است قبالً باید آن را یآورد، و اگر به پیشانی یا دیگر اعضای تیمم چیزی چسبیده یا چیزی آن را پوشان
 (212هارت، م)استفتا از دفتر معظم له، باب ط بر طرف کند.
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مویی که بر روی دست یا پیشانی روییده است مانع تیمم نیست، ولی اگر موی سر روی پیشانی ریخته   
 (213)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  باشد باید آن را عقب بزند.

ضرر داشته یا اگر به خاطر زخم و امثال آن، اعضای تیمم را بسته است، در صورتی که باز کردن آن   
 (211)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  دشوار باشد، باید با دست بسته یا بر روی عضو بسته، مسح کند.

 ين مسح كنديپيشاني و دستها را از باال به پا. 4
 (238)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح کند.

 ترتيب. 5
تیمم را باید به ترتیبی که )در بحث کیفیت تیمم( گفته شد انجام دهد و اگر خالف آن عمل کند 

 (236و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  188)اجوبة االستفتاءات، س  باطل است.

 مواالت. 6
هد که نگویند تیمم کارهای تیمم را باید پشت سر هم به جا آورد و اگر بین آنها به قدری فاصله د

 (238)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  کند، باطل است.می

 مباشرت. 7
کارهای تیمم را باید خودش در حال اختیار انجام دهد و از دیگری کمك نگیرد و اگر به خاطر 

دست خود او تیمم تواند تیمم کند باید نایب بگیرد، و نایب باید او را با بیماری یا فلج بودن و غیره نمی
های او دهد، و اگر این هم ممکن نباشد باید نایب، دست خود را بر زمین بزند و به پیشانی و پشت دست

 (211)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بکشد.

 احتیاط است.  عضای تیمم )پیشانی و پشت دستها( الزم نیست پاك باشند، گر چه موافقا 
 (218و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  122)اجوبة االستفتاءات، س 

 احكام تيمم. 6

اگر چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود باید به گرد و غباری که بر روی فرش و لباس . 1
دسترس باشد باید به آن تیمم ل تر در و امثال آن نشسته است تیمم کند، و اگر آن نیز پیدا نشود ولی گِِِ

 -مانند کسی که در هواپیما و امثال آن است-کند، و در صورتی که به هیچیك از اینها دسترسی نباشد 
 بنابر احتیاط )واجب( باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم بخواند و سپس با وضو یا تیمم قضا کند. 

 (233عظم له، باب طهارت، م و استفتا از دفتر م 121)اجوبة االستفتاءات، س 
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تواند پیش از وقت نماز، برای نماز تیمم اش تیمم است، بنا بر احتیاط واجب نمیکسی که وظیفه. 2
کند، ولی اگر برای کارهای واجب یا مستحبی قبل از وقت نماز تیمم کرده باشد و تا وقت نماز عذر او 

 (213)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  تواند با همان تیمم نماز بخواند. باقی بماند، می

تواند در اول وقت با تیمم نماز بخواند، شود نمیداند عذر او تا آخر وقت بر طرف میکسی که می. 3
 (216)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  بلکه باید صبر کند و پس از تمکن، با وضو یا غسل، نماز به جا آورد. 

م بدل از غسل کرده، اگر حدث اصغر از او سر بزند، مثالً بول کند، تا زمانی که عذر کسی که تیم. 4
ز تیمم بر طرف نشده است بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، بار دیگر شرعی مجوّ

 نماید.  تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن
 (212و استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  182)اجوبة االستفتاءات، س  

ی نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کند، بعد از بر طرف شدن عذر، تیمم باطل اگر به واسطه. 5
 (219)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م  شود.می

کند و چیزهایی که غسل را از وضو را هم باطل می کند تیمم بدلچیزهایی که وضو را باطل می. 6
 (218)استفتا از دفتر معظم له، باب طهارت، م   سازد.کند تیمم بدل از غسل را هم باطل میباطل می

شود مگر این که تیمم بدل ی آثار شرعی غسل، بر تیمم بدل از غسل نیز مترتب و جاری میهمه. 7
ابراین با تیمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن و خواندن نماز از غسل به علت تنگی وقت باشد، بن

ی اعمالی که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است اشکال ی قرآن کریم و بقیهو مس نوشته
 (181و181و291)اجوبة االستفتاءات، س  ندارد.

 تمرين 
 . شرایط تیمم کدامند؟1
 ر و مانند آن را از دست بیرون آورد؟. آیا در هنگام تیمم، الزم است انگشت8
 . آیا مویی که بر روی دست و پشت یا پیشانی روییده است مانع تیمم است؟3
 . آیا اعضای تیمم )پیشانی و پشت دستها( باید پاك باشند؟1
 یی دارد؟. اگر انسان نتواند وضو بگیرد و تیمم هم برای او امکان نداشته باشد، چه وظیفه5
دل از غسل، همان احکام قطعی و ثابت غسل را دارد؟ به این معنی که آیا با آن داخل . آیا تیمم ب6

 مسجد شدن جایز است؟

 



 سومفصل 

 نماز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها است و اگر درست و با توجه انجام گیرد، روح نماز مهمترین عبادت
سازد و او را بر رها کردن خلقیات انسان را پاکیزه و دل او را نورانی می

ی انسانی را به تدریج تواند فرد و جامعهگرداند یعنی میسند، قادر میناپ
ها پاك کند. سزاوار است که نماز در اول وقت، با حضور ی آلودگیاز همه

ی آن به قلب و به دور از رنگ و ریا گزارده شود، و نمازگزار در هر کلمه
 گوید. گوید و بداند که چه مییاد داشته باشد که با خدا سخن می

 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز (
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 اقسام نمازها
 نمازهای واجب و مستحبي ـ نوافل یوميه

 نمازهاي واجب و مستحب. 1

 
 
 

 نماز

 
 
 
 
 نمازهای واجب -

 نمازهای یومیه.  -

  شود.ی کعبه گزارده میی خدا که پس از طواف خانهنماز طواف خانه -

نماز آیات که در هنگام پدید آمدن خورشید و ماه گرفتگی و زلزله و امثال  -
 شود. آنها خوانده می

 شود. نماز میت که بر مرده خوانده می -

 نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است.  -

ب شده ی اجاره واجی نذر و عهد و قسم یا به واسطهنمازی که به واسطه -
 است. 

 های شبانه روزی.نمازهای مستحب، مثل نافله -

 (238و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  222و311و339و119)اجوبة االستفتاءات، س 

روزی های شبانهگویند و از میان نمازهای نافله، نافله «نافله»های مستحبی بسیار است و آنها را نماز  
 شده است. بیشتر سفارش 

 نوافل يوميه. 2

ی آن نماز روزی یك نماز مستحبی هست که آن را نافلهی شبانهبا هر یك از نمازهای پنجگانه. 1
ها بسیار مهم است و ثواب و اجر زیاد برای آن ذکر شده است. عالوه بر اینها گویند. خواندن این نافله
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نماز هم دارای خواص معنوی بسیار است و ی شب بخواند. این مستحب است در ثلث آخر شب، نافله
 (266)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شایسته است بر آن مواظبت شود.

2 .

 روزیشبانههاینافله

 ی ظهر: هشت رکعت قبل از نماز ظهر. . نافله1 -
 ی عصر: هشت رکعت قبل از نماز عصر. . نافله8 -
 بعد از نماز مغرب. ی مغرب: چهار رکعت . نافله3 -
 شود. ی عشا: دو رکعت بعد از نماز عشا که نشسته خوانده می. نافله1 -
 . نافله صبح: دو رکعت قبل از نماز صبح. 5 -
 رکعت از نصف شب تا اذان صبح و بهتر در ثلث آخر شب. شب: یازدهی. نافله6 -

 (266)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

روزی سی و چهار های شبانهشود، مجموع نافلهی عشا، یك رکعت حساب میچون دو رکعت نافله  
  رکعت )دو برابر تعداد رکعتهای نمازهای واجب( خواهد بود.

بنابر احتیاط )واجب(  و در وقت نافله ی ظهر و عصر پس از ادای نماز ظهر و عصرخواندن نافله. 3
 (218)اجوبة االستفتاءات، س  ، بدون قصد ادا و قضا به جا آورده شود.الی اهلل قربةًباید به قصد 

شود نماز شب یازده رکعت است. هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده می. 4
شود، و یك رکعت هم نماز شب نام دارد، و دو رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده می

ه در قنوت آن استغفار و دعا برای مؤمنین و طلب حاجات از خداوند منان به ترتیبی که نماز وتر نام دارد ک
 (212)اجوبة االستفتاءات، س  های ادعیه ذکر شده، مستحب است. در کتاب

است که در هر رکعت کافیدر نماز شب، سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط نیست، بلکه. 5
حمد، یك سوره از  قرائتشود و اگر خواست بعد از  قرائتحمد یحرام، سورهاالةبعد از نیت و تکبیر

)اجوبة االستفتاءات، س جاآورد.کند و رکوع و سجود و ذکر آنها و تشهد و سالم به قرائتهای قرآنی را هم سوره

211) 

جایز  در نماز شب، در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران شرط نیست، اما ریا هم در آن. 6
 (228)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.

ها را باید دو رکعت دو رکعت خواند، مگر نماز وتر را که یك رکعت است، بنابراین خواندن نماز نافله  
 شب به صورت دو نماز چهار رکعتی و یك رکعتی و یك نماز وتر صحیح نیست. 

 (262ه، باب نماز، م و استفتا از دفتر معظم ل 229)اجوبة االستفتاءات، س 

 (262)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  تواند نشسته بخواند، ولی ایستاده بهتر است.ها را مینافله  

 (262)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  های ظهر و عصر و عشا ساقط است و نباید خوانده شود. نافله ،در سفر  

 های مفصل ذکر شده است.روزی، دارای وقت معینی است که در رسالهنههای شباهر یك از نافله  
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 (269)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 تمرين 
 . نمازهای واجب کدامند؟1
 روزی چند رکعت است؟ توضیح دهید. های شبانه. نافله8
ه قصدی باید خوانده ی ظهر و عصر، پس از ادای نماز ظهر و عصر و در وقت نافله به چ. نافله3

 شود؟
 شود؟. نماز شب چگونه خوانده می1
. آیا هنگام خواندن نماز شب، واجب است که کسی متوجه نماز شب خواندن ما نشود؟ آیا واجب 5

 است که آن را در تاریکی بخوانیم؟
 . کدام نوافل در سفر ساقط است؟6
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   28درس 

 (1لباس نمازگزار )
 «1»شش در نماز ـ شرایط لباس نمازگزار دار پومق

 مقدار پوشش در نماز. 1

بیند و بهتر است از ناف تا مرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند، هر چند کسی او را نمی. 1
 (221)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  زانو را بپوشاند.

پوشاند بپوشاند، ولی ا با پوششی که کامالً بدن را میزن باید در موقع نماز تمام بدن و موی خود ر. 2
پوشاندن صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دستها تا مچ و پاها تا مفصل ساق الزم 

 (221و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  132)اجوبة االستفتاءات، س  نیست. 

، لذا الزم نیست در نماز آن را بپوشاند، ولی پوشاندن قسمت ی از صورت استیاز آنجا که چانه، جز  
 (132)اجوبة االستفتاءات، س  پایین چانه واجب است.

 (139و  132)اجوبة االستفتاءات، س  پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتی که نامحرم حاضر باشد واجب است.   

پیداست و فوراً آن را بپوشاند نمازش صحیح هرگاه در بین نماز متوجه شود که مقداری از موهایش   
 (131)اجوبة االستفتاءات، س  است مگر زمانی که ظاهر شدن مو عمدی باشد.

 اگر نمازگزار بعد از نماز بفهمد که در نماز پوشش واجب را نداشته، نمازش درست است.   
 (223)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

 نمازگزارشرايط لباس . 2

 شرایط لباس نمازگزار

 . پاك باشد. 1 -
 . غصبی نباشد )مباح باشد(. 8 -
 . از اجزای مردار نباشد. 3 -
 . از حیوان حرام گوشت نباشد. 1 -
 . طال بافت نباشد. 5 -
 (226)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  . از ابریشم خالص نباشد.6 -
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 (226)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  صاص به لباس مردان دارد.شرط پنجم و ششم اخت  

 پاك باشد. 1
 (226)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  لباس نمازگزار باید پاك باشد.. 1

داند نماز با بدن و لباس نجس، باطل است اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند کسی که نمی. 2
 (222)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  د.باشنمازش باطل می

اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده است، نماز او صحیح . 3
دانسته و فراموش کرده و با آن نماز خوانده، نمازش باطل است.است، ولی اگر قبالً نجاست آن را می

 (229م )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز،  

اگر بداند نجاست از قبل از نماز بوده یا اگر در بین نماز متوجه شود که لباس یا بدنش نجس است،. 4
از نماز را با نجاست انجام داده است و وقت هم وسعت داشته باشد نماز باطل است،ولی اگر  یمقدار

س بدون ارتکاب ی نجاست از بدن یا درآوردن لباس نجچنانچه برای وی، ازالهوقت تنگ باشد 
عملی که منافات با نماز دارد ممکن باشد باید نجاست بدن را بر طرف یا لباس نجس را از خود دور 
کند و نماز خود را تکمیل نماید، و چنانچه برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز برای او امکان 

 ت نماز را تمام کند.در صورتی که نتواند،به حالت عریان نماز بخواند با همان وضعی ندارد و
 (138)اجوبة االستفتاءات، س  

اگر لباس نجس را آب بکشد و یقین کند که پاك شده است و با آن نماز بخواند، و بعد از نماز . 5
 بفهمد پاك نشده، نمازش صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید لباس را تطهیر کند. 

 (298)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

لباسی که نجس بودن آن مشکوك است محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح . 6
دانیم آن عطرها نجس است، بنابراین نماز در لباسهای معطر به عطرهایی که حاوی الکل است و نمی

است اشکال ندارد. همچنین شخصی که به علت اضطرار، مجبور به تطهیر مخرج بول با سنگ یا 
کند آن را با آب تطهیر شود و هنگامی که به منزل مراجعت میا هر چیز دیگری میچوب و ی

نماید، اگر نداند لباسش با رطوبت بول نجس شده است الزم نیست موقع نماز آن را عوض کرده می
 (136و  133و  119)اجوبة االستفتاءات، س  یا تطهیر نماید.

 غصبي نباشد. 2
 (226)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  باشد )غصبی نباشد(.لباس نمازگزار باید مباح . 1

 ،اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است. 2
 .همچنین اگر نداند پوشیدن لباس غصبی حرام است
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واندن در آن لباس باطل اگر با عین مالی که خمس یا زکات آن را نداده است، لباس بخرد نماز خ. 3
 (291)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  است.

 از اجزاي مردار نباشد. 3
یی که دارای خون جهنده است نباشد، و احتیاط واجب آن لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده. 1

 (293فتر معظم له، باب نماز، م )استفتا از د است که از اجزای مرداری که دارای خون جهنده نیست نیز نباشد. 

یی از مردار همراه نمازگزار باشد، بنا بر احتیاط )واجب( نمازش باطل است، ولی در هرگاه قطعه. 2
صورتی که از چیزهایی که دارای روح نیست، مانند مو و پشم و شاخ و استخوان باشد و حیوان هم در 

 (291ز دفتر معظم له، باب نماز، م )استفتا ا گوشت باشد، نماز باطل نیست. اصل حالل

توان گوشت آنرا خورد و در پوست آن ی آن مشکوك است، از این نظر که نمیحیوانی که تذکیه. 3
نماز خواند در حکم میته است، ولی از نظر طهارت و نجاست، حکم میته را ندارد و پاك است، و 

، محکوم به صحت است، بنابراین چرم نمازهای گذشته اگر با جهل به این حکم، انجام گرفته است
دانیم از حیوانی است که شرعاً تذکیه شده یا خیر نجس نیست ولی نماز با آن باطل طبیعی که نمی

 (132و  118)اجوبة االستفتاءات، س  است.

 گوشت نباشداز حيوان حرام. 4
ه لباس یا بدن نمازگزار گوشت نباشد، و اگر مویی از آن هم بلباس نمازگزار باید از حیوان حرام. 1

 (293)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  چسبیده باشد نماز او باطل است.

گوشت، مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام. 2
ی ابراین اگر فضلهباشد، نماز باطل است، مگر این که خشك شده و عین آن بر طرف شده باشد، بن

گوشت بر روی بدن یا لباس باشد، نماز با آن باطل است، ولی اگر خشك شده و از پرندگان حرام
 (296و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  112)اجوبة االستفتاءات، س  لباس یا بدن زدوده شده باشد نماز صحیح است. 

روارید و صدف اگر بر لباس و بدن نمازگزار باشد، مو و عرق و آب دهان انسان و موم عسل و م. 3
 (292)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  نمازش اشکال ندارد.

گوشت، نماز خواندن با آن بی گوشت است یا حراماگر شك داشته باشد که لباسی از حیوان حالل. 4
 (299)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  اشکال است.
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 تمرين 
. زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشیدن لباسهای آستین کوتاه و 1

 نپوشیدن جوراب اشکال دارد؟
پوشاند، باید شود مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می. آیا زنی که در اثنای نماز متوجه می8

 نماز خود را دوباره بخواند؟
 گزار کدامند؟. شرایط لباس نماز3
 . اگر نمازگزار در حین نماز متوجه نجاست بدن یا لباس خود شود، نماز او چه حکمی دارد؟1
 شود؟. آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطالن نماز او می5
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   29درس 

 (2لباس نمازگزار )
 بدن م نيستمواردی که الز -« 2»شرایط لباس نمازگزار

 یا لباس نمازگزار پاك باشد

 طال بافت نباشد. 5
پوشیدن لباس زربفت برای مردان حرام و نماز با آن باطل است، ولی برای زنان در همه حال بی . 1

 (298)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  اشکال است.

طال برای مردان حرام  آویختن زنجیر طال و به دست کردن انگشتر طال و بستن ساعت مچی. 2
 است و بنا بر احتیاط واجب نماز با آن باطل است. 

 (288و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  111و  111)اجوبة االستفتاءات، س  

مالك حرمت استفاده از طال برای پوشیدن یا به گردن آویختن توسط مردان، صدق زینت نیست،   
هر صورت و به هر قصدی حرام است، هر چند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند بلکه استفاده از آن به 

اید نه زینت، و هر چند از دید آن باشد و از نظر عموم عالمت آغاز زندگی زناشویی فرد به حساب
 دیگران مخفی باشد، ولی استفاده از آن برای جراحی استخوان و دندانسازی اشکال ندارد.

 (116و  111س  )اجوبة االستفتاءات، 

ی عقد یا در حرمت پوشیدن طال برای مردان، فرقی نیست بین آن که مدت کم باشد، مثل لحظه  
 (113)اجوبة االستفتاءات، س  زیاد.

ی، یشود همان طالی زرد است که بر اثر مخلوط کردن مادهاگر چیزی که طالی سفید نامیده می  
ولی اگر عنصر طال در آن به قدری کم است که عرفاً به  رنگ آن سفید شده حکم طالی زرد را دارد،

 (113)اجوبة االستفتاءات، س  گویند مانع ندارد.آن طال نمی

 (113)اجوبة االستفتاءات، س  پالتین، طال نیست و حکم آن را ندارد، از این رو استفاده از آن اشکال ندارد.   
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 از ابريشم خالص نباشد. 6
چیزهایی مانند عرقچین و جوراب و آستر لباس و امثال آن باید از ابریشم  لباس مرد نمازگزار حتی

خالص نباشد. در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است، ولی دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در 
 (282)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  کند. جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل نمی

 مواردي كه الزم نيست بدن يا لباس نمازگزار پاك باشد. 3

مواردی که الزم نیست 
بدن یا لباس نمازگزار 

 پاك باشد

ی زخم یا جراحت یا دمل، لباس یا بدن به خون آلوده شده . آن که به واسطه1 -
 باشد. 

 . آن که خون موجود در لباس یا بدن کمتر از درهم )بند انگشت اشاره( باشد. 8 -
توان عورت را . آن که لباسهای کوچك نمازگزار، مانند جوراب که با آنها نمی3 -

 پوشاند نجس باشد. 
 . آن که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 1 -

ي زخم يا جراحت يا دمل، لباس يا بدن به خون آلوده شده آن كه به واسطه. 1
 باشد
ر، خون یا جراحت یا دمل باشد، چنانچه طوری است که آب کشیدن اگر در بدن یا لباس نمازگزا. 1

بدن یا لباس یا عوض کردن لباس معموالً یا برای این شخص، سخت است، تا وقتی که زخم یا 
تواند با آن خون نماز بخواند. همینطور است چرکی که با خون جراحت یا دمل خوب نشده است می

 (281)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  .شودگذارند و نجس میمیآید یا دوایی که روی زخم بیرون می

شود و شستن آنها آسان است، این حکم را هایی که به زودی خوب میها و زخمخون بریدگی. 2
 (281)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ندارد )یعنی اگر در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است(. 

 آن كه خون موجود در لباس يا بدن كمتر از درهم )بند انگشت اشاره( باشد. 2
آلوده باشد، در صورتی که  -غیر از آنچه در مورد قبل ذکر شد -اگر بدن یا لباس نمازگزار به خون. 1

 مقدار آن کمتر از بند انگشت سبابه باشد نماز با آن اشکال ندارد، ولی با بیش از آن اشکال دارد.
 (283استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م ) 

 از درهم: شرایط خون کمتر. 2

خون حیض نباشد که اگر اندکی هم از آن بر بدن یا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است، و . 1
 بنا بر احتیاط واجب خون نفاس و استحاضه نیز همین حکم را دارد. 

 ر( و حرام گوشت و مردار نباشد. خون حیوانهای نجس العین )سگ و خوك و کاف. 2
رطوبتی از خارج به آن نرسیده باشد مگر در صورتی که رطوبت با خون مخلوط و در آن . 3
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ی مُجاز )بند انگشت( نشود که در این صورت، مستهلك شود و مجموع آنها هم بیش از اندازه
 اجب اشکال دارد. نماز با آن صحیح است و در غیر این صورت نماز با آن بنا بر احتیاط و

 (283و  281)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

شود با آن نماز ی رسیدن به خون، نجس شود، نمیاگر بدن یا لباس خونی نشود، ولی به واسطه. 3
 (286)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  خواند.

توان عورت را نمي مانند جوراب كه با آنها ،آن كه لباسهاي كوچك نمازگزار. 3
 پوشاند نجس باشد

توان عورت را های کوچك نمازگزار، مانند جوراب و دستکش و عرقچین که با آنها نمیاگر لباس. 1
پوشانید، و نیز انگشتر و دستبند و امثال آن با نجاستی تماس پیدا کند و نجس شود نماز خواندن با آن 

 (282ب نماز، م )استفتا از دفتر معظم له، با اشکال ندارد.

اشیایی از قبیل دستمال و کلید و کیف و چاقو که همراه انسان است اگر نجس باشد، در صورتی . 2
 (289و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  133)اجوبة االستفتاءات، س  نماز اشکال ندارد.  که نتوان عورت را با آن پوشاند،

 نجس نماز بخواندآن كه ناچار است با بدن يا لباس . 4
کسی که به خاطر سرما یا نداشتن آب و امثال اینها ناچار شود که با بدن یا لباس نجس نماز 

 (288)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  نماز او درست است.بخواند،

 تمرين 
 ؟. آیا استفاده از طال توسط مردان بدون قصد زینت به طوری که دیگران ببینند جایز است1
 ی مردان از انگشتری که از جنس طالی سفید است چه حکمی دارد؟. استفاده8
 ردی که الزم نیست بدن یا لباس نمازگزار پاك باشد را بیان کنید؟ا. مو3
 . شرایط خون کمتر از درهم را توضیح دهید؟1
د بگذارد، آیا . اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده، حمل کند و یا در جیب خو5

 نماز او باطل است؟
نماز چه حکمی . اگر خونریزی از دهان یا بینی از اول وقت نماز تا نزدیك آخر آن ادامه داشته باشد،6

 دارد؟

 

 



 احكام آموزشي 106

   30درس 

 (1مكان نمازگزار )
 «1»شرایط مكان نمازگزار 

 شرايط مكان نمازگزار. 1

 شرایط مکان نمازگزار

 باشد. )یعنی غصبی نباشد(. . مباح 1 -
 . بی حرکت باشد. 8 -
 . از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است. 3 -
 نایستد.  )ع(و امام )ص(. جلوتر از قبر پیغمبر1 -
 ی نمازگزار پاك باشد. . محل سجده5 -
 . موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود. 6 -
نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یك وجب فاصله و مرد در حال زن. میان7 -

 باشد. 
  مسطح باشد.. 2 -

 مباح باشد. 1
مکان نماز باید غصبی نباشد. نماز در جای غصبی هر چند که بر روی فرش و تخت غیر غصبی . 1

 (188و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  391)اجوبة االستفتاءات، س  باشد، باطل است.

داند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند، نماز او صحیح است. همچنین گر در جایی که نمیا. 2
 .داند تصرف در جای غصبی حرام استاگر ن

کسی که با دیگری در ملکی شریك است در صورتی که سهم هر یك از دیگری جدا نباشد، . 3
 (181تا از دفتر معظم له، باب نماز، م )استف  تواند بدون رضایت شریکش در آن ملك نماز بخواند.نمی

زمینی که قبالً وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است، اگر احتمال   
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قابل توجهی داده شود که تصرف مذکور مجوّز شرعی داشته است، نماز خواندن در آن مکان اشکال 
حبان آن بدون رضایت آنها گرفته شده است، اگر ندارد. همچنین زمین بعضی از مدارس که از صا

احتمال قابل توجهی داده شود که مسؤول ذیربط به استناد و مجوّز قانونی و شرعی اقدام به احداث 
 (321و  322)اجوبة االستفتاءات، س  مدارس در آن اراضی نمود نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 

کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و میی دولتی زندگی شخصی که در یك خانه  
حکم تخلیه نیز به او ابالغ شده است، اگر از طرف مسؤولین ذیربط، مجاز به استفاده از آن خانه بعد از 

 (326)اجوبة االستفتاءات، س  تصرفات او )و از جمله نماز خواندن( در آن حکم غصب را دارد.مهلت مقرر نباشد،

یی که در گذشته قبرستان بوده اشکال ندارد، مگر این که از و تصرفات دیگر در اداره نماز خواندن  
طریق شرعی ثابت شود زمینی که ساختمان مذکور در آن ایجاد شده، وقف برای دفن اموات بوده و 

 (328)اجوبة االستفتاءات، س  به طریق غیر شرعی تصرف گردیده و در آن ساختمان سازی شده است. 
های فعلی و غیر آن اشکال ندارد، و به صرف احتمال غصب و این که از خواندن در پاركنم  

 (398)اجوبة االستفتاءات، س  شود.های پارکها مشخص نیست توجهی نمیمالکیت زمین

زمینی که صاحب آن راضی به تملك آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به   
ر زمین مذکور اعالم نموده است، اگر گرفتن زمین از مالك شرعی آن طبق ی نماز و مانند آن داقامه

قانونی که توسط مجلس شورای اسالمی وضع و به تأیید شورای نگهبان رسیده است انجام شده 
 (392)اجوبة االستفتاءات، س  باشد، نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان اشکال ندارد. 

امروزه در اختیار دولت قرار دارد و توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها  هایی کهها و مؤسسهشرکت  
ی حکم مصادره، با صالحیت شود که قاضی صادرکنندهمصادره شده است، اگر احتمال داده می

قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی، اقدام به صدور حکم کرده است، عمل او شرعاً محکوم به 
نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان جایز است و حکم غصب بر آن صحت است، و بنابراین 

 (393)اجوبة االستفتاءات، س  منطبق نیست.

کند، در صورت علم به غصب، احکام و آثار مغصوب هایی که دولت ظالم آنها را تصرف میمکان  
 (328ستفتاءات، س )اجوبة اال )بنابراین نماز خواندن در آن جایز نیست(.، مترتب استبر آنها 
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 تمرين 
 . شرایط مکان نمازگزار را ذکر نمایید؟1
. آیا نماز کسی که در زمین غصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحیح است یا 8

 باطل؟
کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و ی دولتی زندگی می. شخصی که در یك خانه3

 ابالغ شده است، نمازهای وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه چه حکمی دارد؟حکم تخلیه نیز به او 
. زمینی که صاحب آن راضی به تملك آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به 1

 ی نماز و مانند آن در آن زمین اعالم کرده، نماز خواندن در آن چه حکمی دارد؟اقامه
کند جایز هایی که دولت ظالم آنها را غصب میعبور کردن در مکان . آیا نشستن و نماز خواندن یا5

 است؟
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   31درس 

 (2مكان نمازگزار )
 «2»شرایط مكان نمازگزار 

 بي حركت باشد. 2
حرکت باشد یعنی طوری باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن و بدون مکان نمازگزار باید بی

خورد، مانند خودرو و یا بعضی ند، بنابراین نماز در جاهایی که بی اختیار تکان میتکان، نماز بخوا
های فنری و امثال آن صحیح نیست، مگر هنگامی که به خاطر تنگی وقت و غیر آن مجبور باشد تخت

 (181)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  در چنان مکانی نماز بخواند.

کنند واجب است که در صورت خوف از فوت نماز، های بین شهری سفر میا اتوبوسبر مسافرانی که ب  
از راننده بخواهند که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف نماید، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب 
است، و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دلیل از توقف اتوبوس خودداری کند، در این صورت، تکلیف 
مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند، این است که نماز را در اتوبوس در همان حال حرکت بخوانند 

 (212)اجوبة االستفتاءات، س  و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله، قیام، رکوع و سجود را رعایت کنند.

د، به طوری که اگر در رسشوند و وقت نماز آنها میموریت فرستاده میأبر کسانی که با قایق به م  
توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند واجب است که نماز را در همان زمان، نماز نخوانند، بعد از آن نمی

 (399)اجوبة االستفتاءات، س  وقت آن به هر صورتی که ممکن است، ولو در داخل همان قایق بخوانند. 

 ازجاهايي نباشد كه توقف در آن حرام است. 3
نمازگزار باید از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است، مانند جایی که جان انسان در خطر مکان 

جدّی است، و نیز جاهایی نباشد که ایستادن یا نشستن بر روی آن حرام است، مانند فرشی که نام خدا، یا 
 (183 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م آیات قرآنی بر همه جای آن نقش بسته است. 

 نايستد )ع(و امام )ص(جلوتر از قبر پيغمبر. 4
نایستد، ولی مساوی قبر اشکال ندارد. )ع(و امام  )ص(نمازگزار باید در هنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبر
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 (186)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 ي نمازگزار پاك باشدمحل سجده. 5
لی اگر مکان نمازگزار به غیر از جایی که پیشانی را بر آن ی نمازگزار باید پاك باشد، ومحل سجده

 (182)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  گذارد، نجس باشد اشکالی ندارد و نماز صحیح است. می

 موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود. 6
د، بنابراین اگر مکان مکان نمازگزار، اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس او سرایت کن

نمازگزار نجس باشد، ولی نجاست آن به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده هم پاك باشد نماز 
 (329)اجوبة االستفتاءات، س  خواندن در آن مکان اشکال ندارد. 

 ميان زن و مرد در حال نماز بنا بر احتياط واجب حداقل يك وجب فاصله باشد. 7
اجب باید میان زن و مرد در حال نماز حداقل یك وجب فاصله باشد، و در این صورت بنا بر احتیاط و

 اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوتر از مرد بایستد، نماز هر دو صحیح است.
 (189و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  321)اجوبة االستفتاءات، س  

 مسطح باشد. 8
یشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او، بیش از چهار انگشت بسته الزم است که جای پ

 (188)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  تر نباشد.بلندتر و یا پست

بر بام کعبه  ی کعبه مکروه است، ولی احتیاط واجب آن است کهبه جا آوردن نماز واجب در داخل خانه 
 (128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  نماز نخواند.

یی که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است فی نماز خواندن بر سجاده 
زنند، یی باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شیعه مینفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه

نماز خواندن بر آن جایز نیست، و همچنین اگر موجب تفرق حواس و از بین رفتن حضور قلب  تولید آن و
 (322)اجوبة االستفتاءات، س  در نماز شود کراهت دارد.
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 تمرين 
 خورد، مانند خودرو چه حکمی دارد؟. نماز در جاهایی که بدن بی اختیار تکان می1
 حل سجده پاك باشد نماز صحیح است؟. آیا اگر مکان نمازگزار پاك نباشد، ولی م8
 . حکم نماز خواندن بر فرشی که نام خدا، یا آیات قرآن بر همه جای آن نقش بسته است چیست؟3
 . آیا مردان هنگام نماز باید جلوتر از زنان بایستند؟1
 . حکم نماز واجب در داخل کعبه را بیان نمایید؟5
آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است چه  یی که شکلهایی روی. نماز خواندن بر سجاده6

 حکمی دارد؟
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   32درس 

 (1احكام مسجد )
 احكام حرام مساجد

 احكام حرام مساجد. 1

 احکام حرام مساجد

 . نجس کردن مسجد. 1 -
 . زینت کردن مسجد به طال در صورتی که اسراف محسوب شود. 8 -
  ن و حرمت مسجد است.أخالف ش . انجام کارهایی که3 -
 . داخل شدن کفار به مسجد. 1 -
 . خراب کردن مسجد. 5 -
 . بر خالف کیفیت وقف مسجد عمل کردن. 6 -

 نجس كردن مسجد. 1
نجس کردن زمین و سقف و دیوار و بام مسجد حرام است، و اگر نجس شد واجب است فوراً آن را 

 (122و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  126، س )اجوبة االستفتاءات تطهیر کنند.

مسجدی که غصب و خراب و متروك شده و به جای آن بنای دیگری ساخته شده یا به خاطر متروك   
سازی آن نیست، مثل این که آن آبادی تغییر ماندن، آثار مسجدی از آن محو شده و امیدی هم به دوباره

  ن آن حرام نیست، گر چه احتیاط )مستحب( آن است که نجس نکنند.جا یافته باشد، نجس کرد
 (121)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 زينت كردن مسجد به طال در صورتي كه اسراف محسوب شود. 2
زینت کردن مسجد به طال اگر اسراف محسوب شود حرام است، و در غیر آن صورت هم مکروه 

 (123ظم له، باب نماز، م )استفتا از دفتر مع است.
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  ن و حرمت مسجد استأانجام كارهايي كه خالف ش. 3
سجد منافات ن و منزلت و جایگاه مسجد واجب است، و از کارهایی که با شان و منزلت مأمراعات ش

 : بنابر این دارد باید پرهیز شود،

 مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست. .1
باشد حرام است، حتی اگر موسیقی غیر مطرب  آنبا حرمت  منافی مسجداگر پخش موسیقی در .8
 (388و  382و  383)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.

 داخل شدن كفار به مسجد. 4
ی آثار تاریخی باشد، خواه ورود کفار به مساجد مسلمانان جایز نیست، هر چند برای مشاهده

 و بی حرمتی مسجد شمرده شود یا نه.مسجدالحرام باشد یا سایر مساجد، و خواه ورود آنان هتك 
 (128)اجوبة االستفتاءات، س  

 خراب كردن مسجد. 5
خراب کردن تمام مسجد یا قسمتی از آن جایز نیست، مگر در صورت مصلحتی که اهمیت ندادن و 

 (123و  183)اجوبة االستفتاءات، س  بی توجهی به آن ممکن نباشد.

کند، و از این رو آثار شرعی مسجد را خواهد جد بودن خارج نمیخراب کردن مسجد، آن را از مس  
داشت، مگر مسجدی که خراب و متروك شده و به جای آن بنای دیگر ساخته شده یا به خاطر متروك 
ماندن،آثار مسجدی از آن محو گردیده و امیدی هم به دوباره سازی آن نیست، بنابراین زمینی که جزء 

وده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسیر طرح عمرانی شهرداری در خیابان ی مسجد بقسمت سرپوشیده
افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه ضعیف باشد 

 (126و  123و  122)اجوبة االستفتاءات، س  آثار شرعی مسجد را ندارد. 

 بر خالف كيفيت وقف مسجد عمل كردن. 6
 لفت با کیفیت وقف مسجد یا تغییر و تبدیل آن جایز نیست، بنابراین:مخا

 (383)اجوبة االستفتاءات، س  

استفاده از صحن یا ایوان مسجد برای رشد فکری، فرهنگی، و نظامی )با آموزشهای نظامی( جوانان، . 1
مسجد در این باره تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوان آن است، و باید از امام جماعت و هیأت امنای 

های دینی زیر نظر امام جماعت و هیأت نظرخواهی شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپایی درس
 (381)اجوبة االستفتاءات، س  امنای آن کار خوب و مطلوبی است. 

های مذهبی های سینمایی جایز نیست، ولی نمایش فیلمتبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم. 2
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قالبی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب نیاز و تحت نظارت امام و ان
 (389)اجوبة االستفتاءات، س  جماعت مسجد اشکال ندارد.

ی مجلس فاتحه برای اموات و جواز استفاده از امکانات مسجد، مثل برق و سیستم تهویه در اقامه. 3
 (188)اجوبة االستفتاءات، س  ن امکانات برای مسجد است. امثال آن، منوط به کیفیت وقف و نذر آ

 تأمین ی امور وسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست، هر چند برای ادارهأحفر زمین مسجد برای ت. 4
 (129)اجوبة االستفتاءات، س  مخارج خود مسجد باشد.

تاالر و شبستان و  ی صحن مسجد، اگر مخالف کیفیت وقفایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه. 5
صحن مسجد باشد و یا موجب تغییر ساختمان مسجد گردد جایز نیست. بهتر این است که مکانی در 

 (121)اجوبة االستفتاءات، س  کنار مسجد برای این منظور تهیه شود.

ی شخصی از آب مساجد، مثل نوشیدن، درست کردن چای و مانند آن، در صورتی که استفاده .6
ی مسجد، ن برای خصوص وضوگرفتن نمازگزاران وقف شده است و عرف رایج در محلهندانیم آب آ

کنند اشکال ندارد، هر چند احتیاط ها و عبورکنندگان هم از آب آن استفاده میاین باشد که همسایه
در این مورد مطلوب است. همچنین اگر مسجد در مجاورت قبرستان باشد، استفاده از آب مسجد 

روی قبرهایی که خارج از آن قرار دارد، در صورتی که امر رایجی باشد و کسی به آن برای پاشیدن 
 اعتراض نکند و دلیلی هم بر وقف آن آب برای خصوص وضو و تطهیر نباشد اشکال ندارد.

 (183و  181)اجوبة االستفتاءات، س  

د، اتاقهایی ی مسجد به خاطر عدم آگاهی از احکام شرعی مسجهرگاه در قسمت سر پوشیده .7
ها، قسمت سرپوشیده را به حالت قبل برگردانند. ساخته شود، واجب است با خراب کردن اتاق

ی چای و مانند آن همچنین اگر در محلی که قبالً مسجد بوده بر اثر جهل به مسأله اتاقی برای تهیه
 (128و  181فتاءات، س )اجوبة االست ساخته شود، واجب است آن مکان به حالت مسجد بودن خود برگردد. 

 کندن چند درخت از صحن مسجد، اگر تغییر و تبدیل وقف شمرده نشود اشکال ندارد. . 8
 (121)اجوبة االستفتاءات، س  

دفن میت در مسجد جایز نیست، و وصیت میت مبنی بر این که مرا در فالن مسجد دفن کنید . 9
 (182)اجوبة االستفتاءات، س  یت استثنا شده باشد. ی وقف، دفن ماعتباری ندارد، مگر هنگام اجرای صیغه

احکام و آموزش  ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران در مسجد جایز نیست، بنابراین تعلیم قرآن و. 11
اخالق اسالمی و تمرین سرود های انقالبی در مسجد در صورتی اشکال ندارد که مزاحمت برای نماز 

 (181و  382تاءات، س )اجوبة االستف نداشته باشد. گزاران

زیر زمین مسجد را با سه شرط . 11
 توان اجاره دادمی

 . عنوان مسجد نداشته باشد. 1 -

 سیساتی نباشد که مسجد به آن نیاز دارد. أت و. جز8 -

 . وقف آن وقف انتفاع نباشد )وقف منفعت باشد(. 3 -
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 (122)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 اجد را بیان نمایید؟. احکام حرام مس1
 .آیا انجام تمرین های ورزشی در مسجد جایز است؟8
 شرعاً اشکال دارد؟ )ع(ی معصومین. آیا پخش موسیقی شاد از مسجد به مناسبت جشن میالد ایمه3
 ی آثار تاریخی باشد؟. آیا جایز است که کفار، داخل مساجد مسلمانان شوند، هر چند برای مشاهده1
ی مجلس فاتحه برای اموات از امکانات مسجد، مثل برق و سیستم تهویه در اقامه . حکم استفاده5

 چیست؟
 ن مسجد باشد جایز است؟أ. آیا اجاره دادن زیر زمین مسجد برای کاری که مناسب با ش6
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 (2احكام مسجد )
 احكام مستحب مساجد

 احكام مستحب مساجد. 2

 مساجد احکام مستحب

 . تمیز و آباد کردن مسجد. 1 -
 . خوشبو کردن و پوشیدن لباس پاکیزه و نیکو برای رفتن به مسجد. 8 -
 . مراقبت کردن کفش یا پا برای این که به نجاست یا کثافتی آلوده نباشد. 3 -
 . زودتر از همه به مسجد رفتن و پس از دیگران از مسجد خارج شدن. 1 -
 مسجد و خروج از آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشتن. هنگام ورود به  .5 -
 
 قصد تحیت مسجد بگذارد.رکعت نماز به چون وارد مسجد شد، دو .6 -

 (121)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 (383)اجوبة االستفتاءات، س  خوابیدن در مسجد کراهت دارد. 

 (382)اجوبة االستفتاءات، س  شود. اندن نماز در مسجد، مختص مردان نیست و شامل زنها نیز میفضیلت خو 

ترك نماز در مسجد محله برای خواندن نماز جماعت در مسجد دیگر به خصوص اگر مسجد جامع  
 (398)اجوبة االستفتاءات، س  شهر باشد، اشکال ندارد.

ی اهل شهر بنا شده است بدون این که ر برای اجتماع همهمسجد جامع، مسجدی است که در شه  
 (182)اجوبة الستفتاءات، س  اختصاص به گروه و قشر خاصی داشته باشد.

نمایند که کنند و در ابتدا، توافق میهای تعاونی مردمی که اقدام به ساختن مناطق مسکونی میشرکت 
خته شود، ولی بعضی از سهامداران شرکت هنگام های عمومی، مانند مسجد ساها، مکانبرای آن محله
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تحویل گرفتن واحد مسکونی از توافق خود عدول کرده و بگویند: ما راضی به ساختن مسجد نیستیم، در 
صورتی که عدول آنها بعد از ساخته شدن مسجد و وقف گردیدن آن باشد اثری ندارد، ولی اگر قبل از 

ی اعضا بدون رضایت با اموال آنها در زمین متعلق به همهتحقق وقف شرعی مسجد باشد، ساخت مسجد 
ی آنها شرط شده باشد که بخشی از زمین آنها جایز نیست، مگر این که در ضمن عقد الزم بر همه

شرکت برای ساخت مسجد تخصیص یابد و اعضا، این شرط را پذیرفته باشند که در این صورت حق 
 (386)اجوبة االستفتاءات، س  ندارد.عدول ندارند، و عدول آنها هم تأثیری 

مسجدی که نیاز به تعمیر دارد اگر تعمیر، داوطلبانه و تبرعی )از مال شخصی افراد خیّر( باشد نیازی به  
 (186)اجوبة االستفتاءات، س  ی حاکم شرع ندارد.اجازه

ی که کفار نماز خواندن در مسجدی که توسط کفار ساخته شده و همچنین دریافت کمکهای مال  
 (112و  118)اجوبة االستفتاءات، س  دهند اشکال ندارد.داوطلبانه برای مسجد می

اثاث و لوازم مسجد، اگر مورد استفاده در آن مسجد نباشد بردن آن به مساجد دیگر برای استفاده از  
 (122)اجوبة االستفتاءات، س  آنها اشکال ندارد.

در جایی که معلوم به مسجد جامع،  )عج(مبارك صاحب الزمانصرف تغییر اسم مسجد مثالً از نام  
 (189)اجوبة االستفتاءات، س  مانعی ندارد.ی وقف مسجد ذکر شده باشد، نیست اسم اول در صیغه

 (112)اجوبة االستفتاءات، س  ها حکم مسجد را ندارند.ها و حسینیهتکیه 
رعی شده و یا ضمیمه کردن آن به مسجد به یی که به عنوان حسینیه، وقف صحیح شتبدیل حسینیه 

 (113)اجوبة االستفتاءات، س  عنوان مسجد جایز نیست.

در مسجد جامع محله، در صورتی  )ع(استفاده از فرشها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از امامزادگان 
 (116ستفتاءات، س )اجوبة اال آن باشد اشکال ندارد.  زائرانبر نیاز مرقد امامزاده و  زائدکه 

 تمرين 
 .. احکام مستحب مساجد را ذکر کنید1
 . حکم خوابیدن در مسجد چیست؟8
 . آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟3
 . مسجد جامع چه تعریفی دارد؟1
 است؟ . اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب5
 شود، حکم مسجد را دارد؟سیس میأو غیر آن ت )ع(. آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل6
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 قبله
 احكام قبله

 احكام قبله. 1

گویند. البته برای می« قبله»مسلمان باید نماز را رو به سمت کعبه بگزارد که به این اعتبار به آن  .1
خواند، دورند محاذات حقیقی میسّر نیست، و همین اندازه که بگویند رو به قبله نماز می کسانی که از آن

 (268)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  کافی است.

ی زمین به طرف بیت عتیق )کعبه( باشد یعنی مالك رو به قبله بودن این است که انسان از سطح کره  
ی مکرمه ساخته شده است بایستد، بنابراین کعبه که روی زمین در مکه از طرف سطح زمین رو به طرف

ی زمین باشد که اگر خطوط مستقیمی از چهار جهت آن مکان بر سطح یی از کرهاگر انسان در یك نقطه
ی زمین به طرف مکه ترسیم شود از نظر مسافت با هم مساوی باشند مخیّر است برای قبله به هر کره

ها کمتر و کوتاهتر بایستد و نماز بخواند، ولی اگر مسافت خطوط در بعضی از جهت طرف که خواست
باشد به مقداری که با آن، صدق عرفی رو به قبله بودن اختالف پیدا کند بر انسان واجب است جهت 

 (362)اجوبة االستفتاءات، س  کوتاهتر را انتخاب کند.

ن یا سواری خواند، و در این صورت الزم نیست نماز را توان در حال راه رفتنمازهای مستحبی را می  
 (228)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  رو به قبله به جا آورد.

نمای صحیح و معتبر و چه از نمازگزار باید به جهت قبله یقین و اطمینان پیدا کند، چه از راه قبله. 2
های دیگر، و اگر نتوانست ده از آنها است( و چه از راهراه آفتاب و ستارگان )برای کسی که آشنا به استفا
 (222)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  یابد، نماز بخواند. اطمینان پیدا کند به هر طرف که گمان بیشتر می

رود بنابر احتیاط کسی که هیچ راهی برای یافتن جهت قبله ندارد و گمانش هم به هیچ طرف نمی. 3
د به چهار طرف نماز بخواند، و اگر برای چهار نماز وقت ندارد به هر اندازه که وقت دارد، نماز )واجب( بای

 (221استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م و  369و  366)اجوبة االستفتاءات، س  بخواند.
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بح حیوانات و ی کارهایی که باید رو به قبله انجام شود، مانند ذکسی که یقین به قبله ندارد در بقیه. 4
غیره، باید به گمان خود عمل کند و اگر به هیچ طرف گمان بیشتر ندارد، به هر طرف انجام دهد صحیح 

 (223)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  است.

اعتماد بر شاخص یا قبله نما در تعیین جهت قبله، در صورتی که موجب اطمینان برای مکلف شود،   
توان بر اساس محراب مساجد و قبور باید طبق آن عمل گردد، و در غیر این صورت میصحیح است و 

 (363)اجوبة االستفتاءات، س  مسلمین جهت قبله را تشخیص داد.

منظور از به کارگیری شاخص در تشخیص قبله این است که در روزهای چهارم خرداد و بیست و   
پنجم و هفدهم ماه هفتم از سال میالدی( چنانچه هنگام  ششم تیر ماه )یعنی در روز بیست و پنجم ماه

تابد )همان زمانی که صدای اذان مکه بلند ظهر به افق مکه که آفتاب به طور عمودی بر کعبه می
شود( شاخصی از قبیل قطعه چوب صاف یا میله و مانند آن در زمین هموار به طور عمودی فرو کنیم، می

)یعنی جهت قبله در امتداد سایه در طرفی  دهد جهت قبله خواهد بودنشان می ی شاخصجهتی که سایه
 (363)اجوبة االستفتاءات، س  از شاخص است که سایه ندارد(.

 تمرين 
 . مالك رو به قبله بودن چیست؟1
 خوانیم رعایت قبله الزم است؟. آیا زمانی که نمازهای مستحبی را در حال راه رفتن یا سواری می8
 یی دارد؟گزار نتوانست به جهت قبله اطمینان پیدا کند چه وظیفه. اگر نماز3
. اگر انسان در وضعیتی باشد که اصالً جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ طرف نرود به کدام 1

 جهت باید نماز بخواند؟
 . آیا اعتماد بر قبله نما صحیح است؟5
 کارگیری شاخص در تشخیص قبله چیست؟. منظور از به6
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 (1نمازهای یوميه )
 –تعداد نمازهای یوميه  –اهميت نمازهای یوميه 

 اوقات نمازهای یوميه

 اهميت نمازهاي يوميه. 1

شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسالمی بوده و یی که در پنج نوبت خوانده مینمازهای روزانه. 1
 مردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.بلکه ستون دین است، و ترك یا سبك ش

 (339)اجوبة االستفتاءات، س  

یی که در جبهه به علت شود حتی در حال جنگ، بنابراین رزمندهنماز در هیچ حالی ترك نمی. 2
فاتحه یا سجده و یا رکوع نباشد، باید به هر نحوی که برایش امکان دارد  قرائت شدت درگیری قادر بر

 واند، و اگر قادر بر انجام رکوع و سجده نیست، ایما و اشاره به جای رکوع و سجود کافی است.نماز بخ
 (213)اجوبة االستفتاءات، س  

 تعداد نمازهاي يوميه. 2

 نمازهای واجب یومیه

 . نماز صبح: دو رکعت. 1 -
 . نماز ظهر: چهار رکعت. 8 -
 . نماز عصر: چهار رکعت. 3 -
 : سه رکعت. . نماز مغرب1 -
 .. نماز عشا: چهار رکعت5 -

 (232)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

شود، خصوصیات و احکام آن در سفر، نمازهای چهار رکعتی )ظهر و عصر و عشا( دو رکعت خوانده می  
 (231)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شاء اهلل تعالی.خواهد آمد ان
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 قات نمازهاي يوميهاو. 3

 وقت نماز صبح. 1
 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است. . 1

معیار شرعی در مورد وقت نماز صبح، فجر صادق است )نه کاذب(، و احراز آن موکول به تشخیص . 2
 (332)اجوبة االستفتاءات، س  مکلف است.

ی صبح( نیست، هر چند رقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر )وقت فریضهف. 3
 (331)اجوبة االستفتاءات، س  احتیاط در این زمینه خوب است.

جهت رعایت احتیاط در مورد وقت نماز صبح، « ایدهم اهلل تعالی»مقتضی است که مؤمنین محترم . 4
 ی صبح نمایند.ها شروع به ادای فریضهح از رسانهحدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان صب

 (361)اجوبة االستفتاءات، س  

مالك طلوع خورشید )پایان وقت نماز صبح( دیدن آن در افق مکان نمازگزار است نه رسیدن نور . 5
 (339)اجوبة االستفتاءات، س  آن بر زمین.

 وقت نماز ظهر. 2
ی هر چیزی پس از آن که بر اثر باال آمدن آفتاب سایه وقت نماز ظهر از اول ظهر )یعنی هنگامی که

کامالً کوتاه شد مجدداً به طرف مشرق شروع به زیاد شدن کند( است تا هنگامی که فقط به قدر نماز 
 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  عصر تا غروب آفتاب وقت باقی مانده است. 

 وقت نماز عصر. 3
 گامی است که به قدر خواندن نماز ظهر، از ظهر گذشته تا غروب آفتاب.وقت نماز عصر از هن

 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 وقت نماز مغرب. 4
زائل آید وقت نماز مغرب از هنگامی است که سرخی بعد از غروب آفتاب که از طرف مشرق باال می

 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ب مانده است. شود تا هنگامی که فقط به قدر نماز عشا تا نیمه ش

ی مشرقیه )از بین رفتن سرخی طرف مشرق بعد از ی زمانی بین غروب خورشید و زوال حمرهفاصله  
 (312)اجوبة االستفتاءات، س  کند. های سال تفاوت میغروب آفتاب( با اختالف فصل
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 وقت نماز عشا. 5
هنگامی است که به قدر خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته است تا نیمه شب. وقت نماز عشا از

 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

احتیاط )واجب( آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح   
بع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا است.حساب کنند، بنابراین تقریباً یازده ساعت و یك ر

 (363)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 نماز را ترك کند یا سبك بشمارد، چه حکمی دارد؟ عمداً . کسی که1
 . آیا باید در شبهای مهتابی برای خواندن نماز صبح به مدت پانزده تا بیست دقیقه صبر کرد؟8
آیا مالك پایان وقت نماز صبح،  ،کشدن تقریباً هشت دقیقه طول می. رسیدن نور خورشید به زمی3

 طلوع خورشید است یا رسیدن نور آن به زمین؟
 . وقت نماز عصر تا اذان مغرب است یا تا هنگام غروب آفتاب؟1
 ی زمانی بین غروب خورشید و اذان مغرب چند دقیقه است؟. فاصله5
 است؟. نیمه شب شرعی برای نماز عشا چه وقت 6
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   36درس 

 (2نمازهای یوميه )
 هاترتيب در ميان نماز –احكام اوقات نماز 

 احكام اوقات نماز. 4

وقت  راههای شناخت. 1
 نماز

 . خود انسان یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است. 1 -
 . دو مرد عادل خبر دهند که وقت داخل شده است. 8 -
 مورد وثوق و وقت شناس اذان بگوید.  . مؤذن3 -

 (262و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  338)اجوبة االستفتاءات، س  

 تا یکی از راههای شناخت وقت نماز تحقق پیدا نکند ورود در نماز جایز نیست.   
 (262)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

و مشغول نماز شود و در بین نماز شك کند که وقت داخل شده یا نه،  اگر یقین کند وقت داخل شده  
نماز او باطل است، ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت شده و شك کند که آنچه از نماز 

 (261)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  خوانده در وقت بوده یا نه، نمازش صحیح است. 

 خول وقت، حصول اطمینان برای مکلف است، بنابراین:معیار در احراز د .2
کنند، اگر برای مکلف های گروهی که اوقات شرعی هر روز را یك روز قبل از آن اعالم میرسانه .1

 (338)اجوبة االستفتاءات، س  تواند بر آن اعتماد کند. اطمینان به دخول وقت بیاورد می

ان حاصل شود که وقت نماز داخل شده است صبر کردن تا هرگاه با شروع اذان، برای مکلف اطمین .2
 (368)اجوبة االستفتاءات، س  تواند نماز را شروع کند.پایان اذان الزم نیست، و می

 مکلف باید در مورد اوقات نمازهای یومیه همان افق محل سکونت خود را رعایت کند. .3
 (332)اجوبة االستفتاءات، س 

اوت بین دو منطقه در طلوع فجر یا زوال آفتاب یا غروب خورشید، مستلزم صرف یکی بودن مقدار تف .4
مثالً  ،گانه با هم تفاوت دارداتحاد در سایر اوقات نیست، بلکه غالباً مقدار اختالف بین شهرها در اوقات سه
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اگر بین دو استان در وقت ظهر بیست و پنج دقیقه تفاوت است در وقت نماز صبح و مغرب این مقدار 
 (333)اجوبة االستفتاءات، س  کند )ممکن است کمتر یا بیشتر از بیست و پنج دقیقه باشد(.تفاوت می

 ی خواندن یك رکعت از نماز وقت دارد، باید نماز را به نیت ادا بخواند، ولی نبایدکسی که به اندازه .5
، الاقل به مقدار یك رکعت نماز را تا آن وقت به تأخیر بیندازد، و در صورت شك در این که وقت عمداً

 (318)اجوبة االستفتاءات، س  ه به جا آورد. باقی است یا خیر، باید نماز را به قصد مافی الذمّ

بعد از داخل شدن وقت دو نماز )ظهر و عصر یا مغرب و عشا( مکلف در خواندن هر دو نماز پشت  .6
 (333)اجوبة االستفتاءات، س  یّر است. سر هم به صورت جمع و یا خواندن هر یك در وقت فضیلت خود مخ

مستحب است انسان، نماز را در اول وقت بخواند، و در دستورهای اسالمی در این مورد سفارش  .7
هر چه نماز را نزدیکتر به اول وقت بخواند بهتر است، مگر مؤکدی شده است، و اگر در اول وقت نتواند،

 ند این که بخواهد نماز را به جماعت بخواند.آن که تأخیر نماز از جهتی بهتر باشد، مان
 (261)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

کند، در صورتی که انسان توانایی دارد باید اول بدهی خود را اگر طلبکار طلب خود را مطالبه می .8
د. بلی در آمد کنهمچنین است در صورتی که کار واجب فوری دیگری پیش، و بدهد و سپس نماز بخواند

 (263)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  صورتی که وقت نماز تنگ شده باشد باید اول نماز بخواند. 

 ترتيب در بين نمازها. 5

نماز ظهر و عصر باید به ترتیب خوانده شود یعنی اول نماز ظهر، بعد نماز عصر. همچنین باید در . 1
نماز عصر را پیش از نماز ظهر یا عشا را پیش  عمداًر شود، و اگ میان نماز مغرب و عشا نیز ترتیب رعایت

 (231و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  362)اجوبة االستفتاءات، س  از نماز مغرب بخواند باطل است. 

هرگاه کسی بر اثر اشتباه یا غفلت، نماز دوم را بر اولی مقدم داشته، مثالً نماز عشا را جلوتر از . 2
 (362)اجوبة االستفتاءات، س  غرب خوانده و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده نماز او صحیح است. م

اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که قبالً نماز ظهر را خوانده است، . 3
 ر نماز مغرب و عشا.باید این نماز را بشکند و بعد از آن نماز عصر را بخواند، و همینطور است د

 (233)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

اگر به خیال این که نماز ظهر را خوانده است به نیت نماز عصر مشغول نماز شود و در بین نماز  .4
بفهمد که قبالً نماز ظهر را نخوانده است، در صورتی که در وقت مشترك نماز ظهر و عصر است، باید 

ود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عصر را به جا آورد، و اگر بالفاصله نیت خ
این اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر یعنی به قدر چهار رکعت از اول ظهر افتاده باشد احتیاط واجب 

ز )ظهر و عصر( را به آن است که نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند ولی بعداً هر دو نما
 و همین تکلیف در مورد نماز مغرب و عشا نیز هست. ،ترتیب به جا آورد

 (236و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  361)اجوبة االستفتاءات، س  
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 تمرين 
 . راههای شناخت وقت نماز کدامند؟1
صبر نمود تا اذان تمام شود و شود؟ یا این که باید . آیا وقت نماز به صرف شروع اذان آغاز می8

 سپس شروع به خواندن نماز کرد؟
آید، در ها که بر اثر اختالف افقهای آنها به وجود می. آیا مقدار اختالف اوقات شرعی میان استان3

 نمازهای یومیه به یك اندازه است؟ یگانهاوقات سه
در صورت شك در این که این  . چه مقدار از نماز اگر در وقت واقع شود، نیت ادا صحیح است؟1

 مقدار، داخل وقت واقع شده یا خیر، وظیفه چیست؟
. اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که قبالً نماز ظهر را خوانده است 5

 یی دارد؟چه وظیفه
 ارد؟. اگر کسی در بین نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده چه تکلیفی د6
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   37درس 

 (3نمازهای یوميه )
 اذان و اقامه

 اذان و اقامه. 6

روز، اذان و اقامه بگویند، و این استحباب در مورد مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه. 1
از کید است، ولی در دیگر نمازهای واجب، مانند نمأنمازهای صبح و مغرب مخصوصاً نماز جماعت، مورد ت

 (123)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  آیات اذان و اقامه وارد نشده است.

 جمله 12اذان . 2
 به این ترتیب است

 چهار مرتبه )یعنی خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید(. « رُبَکْاَ هللُاَ. »1 -

دهم غیر از خداوند یکتا اهی میدو مرتبه )یعنی گو« اهللُ الَّاِ لهَاِ الَ نْ اَ دُهَشْاَ. »8 -
 معبود دیگری نیست(. 

دهم که دو مرتبه )یعنی گواهی می« اهللِ ولُسُرَ داًمَّحَمُ نَّاَ دُهَشْاَ. »3 -
 ی خدا است(. فرستاده )ص(محمد

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی نماز(. « ةِالی الصَّ لَعَ یَّحَ. »1 -

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی رستگاری(. « الحِ فَی الْلَعَ یَّحَ. » 5 -

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی بهترین کارها(. « لِمَعَالْ رِیْی خَلَعَ یَّحَ. »6 -

 دو مرتبه )یعنی خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید(. « رُبَکْاَ هللُاَ. »7 -

 معبودی جز خداوند یکتا نیست(. دو مرتبه )یعنی هیچ « اهللُ الَّاِ لهَاِ الَ. » 2 -
 (126)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

جمله است به این ترتیب که همه چیزش، مانند اذان است جز این که در اول آن  17اقامه . 3
لی عَ یَّحَ»، و بعد از گفتن «اهللُ الَّاِ لهَ اِ الَ»گویند و در آخر آن یك مرتبه می« رُبَکْاَ هللُاَ»فقط دو مرتبه 

 (126)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شود. )یعنی نماز بر پا شد( اضافه می« ةِالالصَّ تِقامَ دْقَ»دو مرتبه « لِمَعَ الْرِیْخَ
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اذان  وی خلق است( جزبر همهولی خدا  )ع(دهم علی)یعنی گواهی می« اهللِ یُّلِاً وَیّلِعَ نَّاَ دُهَشْاَ»گفتن  
  شود.و اقامه نیست، ولی به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد قربت مطلقه گفته 

 (122و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  136)اجوبة االستفتاءات، س 

جب یومیه، و تکرار آن شود( در اول وقت نمازهای وااذان اعالمی )که برای اعالم دخول وقت گفته می 
 (132)اجوبة االستفتاءات، س  با صدای بلند از طرف شنوندگان از مستحبات شرعی مؤکد است. 

اذان گفتن به صورت دسته جمعی در معابر عمومی، اگر موجب سد معبر و یا اذیت دیگران نشود  
 (132)اجوبة االستفتاءات، س  اشکال ندارد.

نحو متعارف به خصوص برای نماز صبح اشکال ندارد، هرچند بعضی از  اذان گفتن بر باالی بام به 
 (131)اجوبة االستفتاءات، س  همسایگان اعتراض کنند.

ی بلندگو اشکال ندارد، پخش اذان به نحو متعارف برای اعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وسیله 
وجب اذیت همسایگان شود، توجیه ولی پخش آیات قرآنی و دعا و غیر آن از بلند گوی مسجد، اگر م

 (131)اجوبة االستفتاءات، س  شرعی ندارد و بلکه دارای اشکال است.

ی )یعنی اگر مرد محل اشکال است ان نامحرم کفایت نمیکند و برای مردان محرماذان زن برای مرد 
 (133ة االستفتاءات، س )اجوب شود(.اذان زن را بشنود به احتیاط واجب اذان از او ساقط نمی که محرم اوست،

 تمرين 
 . حکم اذان و اقامه چیست؟1
 . اذان با اقامه چه فرقی دارد؟8
کند در اذان می )ع(. آیا شهادت سوم که داللت بر والیت سید االوصیاء حضرت علی بن ابی طالب3

 ی نماز واجب است؟و اقامه
 د؟. گفتن اذان به صورت دسته جمعی در معابر عمومی چه حکمی دار1
 . آیا جایز است که مرد در نماز به اذان زن اکتفا کند؟5
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   38درس 

 (1نمازهای یوميه )
 «1»واجبات نماز 

 واجبات نماز. 7

تشکیل  کارهای واجب که نماز از آنها
 شده یازده چیز است

 . نیت. 1 -
 حرام. اال ة. تکبیر8 -
 . قیام. 3 -
 . قرائت. 1 -
 رکوع. . 5 -
 . سجده. 6 -
 . ذکر. 7 -
 . تشهد. 2 -
 . سالم. 9 -
 . ترتیب. 11 -
 (129)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  . مواالت.11 -

است یعنی اگر در نماز به جا آورده نشود یا بیش از مقدار واجب آورده  «رکن»بعضی از واجبات نماز   
عمداً  )ولی واجبات غیر رکنی اگر ،شودسهو و فراموشی هم باشد، نماز باطل می شود، حتی اگر از روی

 (.قرائتاً باشد نماز صحیح است، مانند شود، اما اگر سهوکم و زیاد شود نماز باطل می
 (128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 نمازرکان ا  

 . نیت.1 -
 االحرام.  ة. تکبیر8 -
 االحرام و هنگام رفتن به رکوع(.  ة)در هنگام تکبیر . قیام3 -
 . رکوع. 1 -
 (128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  . دو سجده. 5 -
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 نيت. 1
نیت در نماز واجب است و منظور از آن، قصد انجام نماز معین برای اطاعت : معناي نيت و حكم آن. 1

 (118و129تر معظم له، باب نماز، م )استفتا از دف از دستور خداوند است.

نیت که در نماز واجب است همان قصد انجام نماز برای خداست و الزم نیست در دل خود یا به   
 (118)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  الی اهلل.  ةبقر خوانمزبان مثالً بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می

خواند، بنابراین اگر مثالً نیت چهار رکعت نماز بکند، اما ه چه نمازی میالزم است نمازگزار بداند ک  
 (112)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  معین نکند که نماز ظهر یا عصر است، نماز او باطل است. 

نی انسان باید نماز را به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به جا آورد، بنابراین اگر برای ریا یع  
ی نماز یا بخشی از تظاهر به دینداری و امثال آن نماز بخواند نماز باطل است، و به طور کلی اگر همه

 (111و118)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  آن را به خاطر غیر خدا به جا آورد نماز او باطل است. 

 :عدول از نيت. 2

 
 
 
 

 
 

 عدول از نیت

مواردی که عدول  -
 واجب است

 
 

قبل از وقت مخصوص عصر در از نماز عصر به نماز ظهر،  -
صورتی که در بین نماز متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده 

 است.

اگر در قبل از وقت مخصوص عشا  از نماز عشا به نماز مغرب، -
بین نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از 

 . محل عدول هم تجاوز نکرده باشد

اگر دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر است )مثل  -
ی او باشد و بر اثر فراموشی نماز قضای ظهر و عصر( بر عهده

 قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود. 

مواردی که عدول  -
 مستحب است

 

ر آن وقت از نماز ادا به نماز قضای واجب، در صورتی که بر اث -
 فضیلت ادا فوت نشود. 

 از نماز واجب به مستحب برای درك ثواب نماز جماعت.  -
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 قرائتاز نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کسی که  -
ی دیگری ی جمعه را فراموش کرده و به جای آن سورهسوره

را خوانده و به نصف رسیده و یا از آن گذشته است. مستحب 
ین شخص، از نماز واجب به نافله عدول کند تا بتواند است ا

 (318)اجوبة االستفتاءات، س  ی جمعه به جا آورد.نماز فریضه را با سوره

 تمرين 
 . واجبات نماز را بر شمرید؟1
 . چه فرقی بین واجبات رکنی و غیر رکنی وجود دارد؟8
 . ارکان نماز کدامند؟3
 به زبان بگوید؟ دل یادر . آیا الزم است نیت را 1
 . در چه مواردی عدول در نماز واجب است؟5
 . موارد استحباب عدول در نماز کدامند؟6

 



 131 نمازـ  فصل سوم

   39درس 

 (5نمازهای یوميه )
 «2»واجبات نماز 

 االحرام هتكبير. 2
 االحرام و حكم آن همعناي تكبير. 1

 در آغاز نماز است. « رُبَکْاَ هللُاَ»االحرام در نماز واجب است و منظور از آن گفتن  ةتکبیر
 (113و129)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

موجب باطل بودن نماز است. همچنین اگر  سهواً  و چهعمداً  االحرام در اول نماز چه ةنگفتن تکبیر  
فاصله با همان نیت  پس از آن که آن را در اول نماز به طور صحیح ادا کرد بار دیگر با فاصله یا بدون

 بگوید نماز باطل است، و فرقی نیست میان این که زیاد گویی عمدی باشد یا سهوی. «رُبَکْاَ اهللُ»
 (111)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 :االحرام هواجبات تكبير. 2

ین است که ی آن ااالحرام را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و نشانه ةتکبیر. 1
 و اگر دچار سنگینی گوش یا سر –کند خواند و بر زبان جاری میخودش بتواند آنچه را می

 (116)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بشنود. –صدای محیط نیست 

ی فارسی آن را بگوید یا آن را به االحرام را باید به عربی صحیح بگوید، و اگر ترجمه ةتکبیر. 2
 صحیح نیست.  –اهلل را با فتحه بگوید و یا امثال آن  یمثالً ها –بگوید عربی غلط 

 (113)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  
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داند واجب است یاد بگیرد، و اگر قادر االحرام را نمی ةاگر نمازگزار کیفیت صحیح تلفظ تکبیر  
ی به صورت حرف حرف با مراعات مواالت و نمیتواند آن را با تلقین دیگربه یادگیری نیست 

 (123و162)اجوبة االستفتاءات، س  عرفی بگوید باید ترجمه آن را بگوید.

االحرام  ةو از روی اختیار، تکبیر عمداً االحرام باید بدن آرام و مستقر باشد، پس اگر ةهنگام تکبیر. 3
 (113دفتر معظم له، باب نماز، م )استفتا از  را در حالی بگوید که بدنش حرکت دارد، باطل است. 

 :االحرام ةشك در تكبير. 3

 االحرامةدرتکبیرشك
 

 

ك دارد ـیعنی ش ر )ـل تکبیـاص -
 االحرام گفته یا نه( ةکه تکبیر

 

به شك  مشغول شده: قرائتبه اذکار  -
 خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد. 

مشغول نشده: باید  قرائتبه اذکار  -
 را بگوید. تکبیر

دارد صحیح گفته یا  االحرام شكةصحت تکبیر )یعنی پس از گفتن تکبیر -
 (119و112)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  باید به شك خود اعتنا نکند. نه(:

 قيام )ايستاده بودن(. 3
 :اقسام قيام. 1

 قیام واجب

 

 رکن -
 االحرام.  ةقیام هنگام تکبیر -
 هنگام رفتن به رکوع )متصل به رکوع(.  قیام -

 

 غیر رکن -
 . قرائتقیام هنگام  -
 قیام بعد از رکوع. -

کسی که قادر است نماز را ایستاده بخواند و عذری ندارد باید از شروع نماز تا رفتن به رکوع، در . 1
 عمداً  بایستد. ترك قیام حال ایستاده باشد، و نیز واجب است پس از رکوع و پیش از رفتن به سجده

 (118)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   در این حاالت، موجب باطل شدن نماز است.

و پیش از رفتن به رکوع، رکن است  قرائتاالحرام و نیز پس از اتمام ةایستاده بودن در حال تکبیر. 2
 شود.می و از روی فراموشی هم آن را ترك کند نماز باطلسهواً  یعنی اگر

 (138)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  
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اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و در این هنگام یادش بیاید که رکوع   
نکرده، باید برخیزد و بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود، پس اگر بدون برخاستن و ایستادن از 

 (132)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م ا به حالت خمیدگی رکوع برساند نمازش باطل است. همان حال نشسته خود ر
نمازگزار در حال قیام باید بدن را حرکت ندهد و به طرفی به طور آشکار خم نشود و : واجبات قيام. 2

  به جایی تکیه نکند، مگر این که از روی ناچاری یا سهو و فراموشی باشد. 

 (232از دفتر معظم له، باب نماز، م  )استفتا

موقعی که انسان در نماز بخواهد کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ   
 حرکت دهد، باید ذکری را که به خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع کند. 

 (131)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 حبات قيام:بعضي ازمست .3

 بعضی از مستحبات قیام

 . بدن را راست نگهدارد. 1 -
 ها را پایین بیندازد. . شانه8 -
 . دستها را روی رانها بگذارد. 3 -
 . انگشتها را به هم بچسباند. 1 -
 . جای سجده را نگاه کند. 5 -
 . سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد. 6 -
 خضوع و خشوع باشد.  . با7 -
 (112)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  . پاها را پس و پیش نگذارد. 2 -

 :احكام قيام .4

تواند به کسی که در حال نماز قادر بر ایستادن نیست، باید نشسته نماز بخواند ولی اگر می. 1
 (131فتا از دفتر معظم له، باب نماز، م )است ی او نماز ایستاده است. چیزی تکیه دهد و بایستد وظیفه

کسی که قادر بر نماز نشسته نیست، باید خوابیده نماز بخواند، و بنابر احتیاط واجب باید اگر . 2
تواند به پهلوی راست بخوابد و صورت و بدن او رو به قبله باشد، وگرنه به پهلوی چپ بخوابد، می

 بد به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.تواند، به پشت بخواواگر این گونه هم نمی
 (133)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را به جا کسی که نشسته نماز می. 3
 (136ز، م )استفتا از دفتر معظم له، باب نما آورد باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود.

خواند اگر بدون حرج و زحمت بتواند دربین نماز بنشیند یا بایستد، کسی که که خوابیده نماز می. 1
خواند تواند نشسته یا ایستاده بخواند. همچنین کسی که نشسته نماز میباید هر مقداری را که می
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 اند. باید هر مقدار که بدون حرج و زحمت برای او ممکن است ایستاده نماز بخو
 (132)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

ی ایستادن، بیماری یا ضرر تواند ایستاده نماز بخواند اگر بترسد که به واسطهکسی که می. 5
تواند نشسته نماز بخواند، و اگر در نماز نشسته نیز همین ترس باشد دیگری به او برسد، می

 (139از دفتر معظم له، باب نماز، م )استفتا  تواند خوابیده نماز بخواندمی

دهد در آخر وقت بتواند نماز خود را ایستاده بخواند، بنابر احتیاط )واجب( کسی که احتمال می. 6
باید تا آن هنگام صبر کند، ولی اگر در اول وقت به خاطر عذری نماز خود را نشسته خواند و 

 صحیح است و اعاده الزم نیست. سپس تا آخر وقت عذر او بر طرف نشد نمازی که خوانده
 (138و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  132)اجوبة االستفتاءات، س  

اگر در اول وقت، قادر بر نماز ایستاده نبود و یقین داشت که ناتوانی او از نماز ایستاده، تا آخر . 7
خواند باید نماز را به طور وقت ادامه خواهد یافت، ولی قبل از آخر وقت توانست ایستاده نماز ب

  ایستاده اعاده کند.
 (118و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  132)اجوبة االستفتاءات، س 

 تمرين 
 االحرام به صورت عربی صحیح و کامل تلفظ نشود نماز محکوم به صحت است؟ ة. آیا اگر تکبیر1
 اش چیست؟االحرام گفته یا نه وظیفه ة. کسی که شك دارد تکبیر8
 . اقسام قیام واجب کدامند؟3
تواند در نماز کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت . آیا انسان می1

 دهد؟
 . بعضی از مستحبات قیام را بیان نمایید؟5
 . آیا کسی که در اول وقت قادر بر نماز ایستاده نیست جایز است نمازش را نشسته بخواند؟6
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   40س در

 (6نمازهای یوميه )
 «3»واجبات نماز 

 قرائت. 4
 :قرائت اجزاي  .1

قرائت 
در 

نمازهای 
واجب 
 یومیه

ی یك سوره حمد و بنابر احتیاط واجب اول و دوم نمازهای واجب یومیه:دررکعت -
 کامل.

تسبیحات اربعه  حمد تنها یا یك مرتبه در رکعت سوم و چهارم نمازهای واجب یومیه: -
 احتیاط مستحب سه مرتبه. و بنابر

ی حمد و بعد از آن االحرام سوره ةدر رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، باید بعد از تکبیر. 1
کند، و خواندن یك یا چند آیه  قرائتی کامل از قرآن مجید را بنابر احتیاط واجب یك سوره

 (111باب نماز، م )استفتا از دفتر معظم له،  کافی نیست.

در رکعت سوم و چهارم نمازها، مخیّر است که حمد تنها )بدون سوره( بخواند یا تسبیحات . 2
 بگوید.« رُبَکْاَ اهللُ وَ اهللُ الَّاِ لهَال اِ وَ هللِ دُمْحَ الْ وَ اهللِ حانَبْسُ»اربعه یعنی 

 (161)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 :ركعت اول و دوم در قرائتاحكام  .2

اند، و خواندن یکی از آن دو بعد از حمد کافی در حکم یك سوره« ایالف»و « فیل»ی سوره. 1
 (168)اجوبة االستفتاءات، س  «.الم نشرح»و « والضحی»ی نیست. همچنین سوره

خوانده  ی فیل یا انشراح را به تنهاییاگر کسی بر اثر جهل به مسأله، در نمازهای خود سوره  
ی او محکوم به است، در صورتی که در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد نمازهای گذشته

 (168)اجوبة االستفتاءات، س  صحت است.

بعضی از آیات به قصد  قرائتی کامل، حمد و یك سوره قرائتدر نمازهای واجب یومیه بعد از . 2
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 (123)اجوبة االستفتاءات، س  قرآن اشکال ندارد.

اگر وقت نماز تنگ باشد یا بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگر به او صدمه . 3
 (113)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  زند نباید سوره بخواند.می

اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد بخواند و قبل از رفتن به رکوع متوجه اشتباه خود شود، باید . 1
حمد دوباره سوره را بخواند، واگر در اثنای خواندن سوره متوجه شود باید سوره را رها کند و  بعد از

 (111)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بعد از خواندن حمد، سوره را از اول بخواند.

اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد، نمازش . 5
 (113)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  یح است.صح

اگر پیش از رفتن به رکوع بفهمد که حمد و سوره یا فقط سوره را نخوانده باید آن را بخواند و . 6
به رکوع رود، و اگر بفهمد فقط حمد را نخوانده باید آن را و پس از آن دوباره سوره را بخواند، و 

سیدن به حد رکوع بفهمد که حمد یا سوره یا هر دو را نخوانده باید نیز اگر خم شده و پیش از ر
 (116)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بایستد و به همین دستور عمل کند.

ها را یکی از آن سورهسهواً  های سجده جایز نیست و اگر عمداً یادر نماز واجب، خواندن سوره. 7
ی تالوت را به جا آورد و بر خیزد و اید بنابر احتیاط واجب سجدهی سجده برسد ببخواند تا به آیه

اگر سوره، تمام نشده آن را تمام کند و نماز را به آخر برساند و سپس نماز را اعاده کند، و اگر قبل 
ی سجده ملتفت شد احتیاط واجب آن است که سوره را رها کند و سوره دیگری از رسیدن به آیه
 (112)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   مام کند و سپس نماز را اعاده نماید. بخواند و نماز را ت

ی ی سجده را بشنود، نمازش صحیح است و باید پس از شنیدن آیهاگر در اثنای نماز، آیه. 8
 (119)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  سجده، به جای سجده کردن، اشاره به سجده کند.

« قل یا ایها الکافرون» ی یا سوره« قل هو اهلل احد»ی د از حمد شروع به خواندن سورهاگر بع. 9
ی دیگر بخواند، ولی در نماز جمعه اگر از روی فراموشی به تواند آن را رها کند و سورهنمیکند، 

 یتواند آن را رها کند و سورهی جمعه و منافقین یکی از آن دو سوره را بخواند میجای سوره
 (138)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  جمعه و منافقین را بخواند.

ی دیگر را سوره« قل یا ایها الکافرون»و « قل هو اهلل احد»ی اگر در نماز غیر از سوره. 10
ی دیگر تواند آن را رها کند و سورهبخواند تا وقتی بیش از نصف سوره را نخوانده است می

 (132ز دفتر معظم له، باب نماز، م )استفتا ا بخواند.

یی را که مشغول خواندن آن است فراموشی کند یا به خاطر تنگی وقت اگر مقداری از سوره. 11
ی دیگری بخواند، یا جهت دیگری به ناچار نتواند آن را تمام کند باید آن سوره را رها کند و سوره

یی که به ا نگذشته باشد، و یا سورهو در این صورت فرق نیست میان آن که از نصف گذشته ی
 یا غیر از آنها باشد.« قل یا ایها الکافرون»و « قل هو اهلل»خواندن آن مشغول است 

 (131)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   

ی نذر کردن در نمازهای مستحبی، خواندن سوره الزم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه. 12
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ی مخصوص در آن وارد شده، مثل در بعضی نمازهای مستحبی که سورهواجب شده باشد، ولی 
 نماز برای والدین، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد باید همان سوره را بخواند.

 (118)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 :در ركعت سوم و چهارم قرائتاحكام  .3

ر رکعت سوم و چهارم نماز کافی است، هرچند احتیاط بار گفتن تسبیحات اربعه دیك. 1
 (193)اجوبة االستفتاءات، س  )مستحب( این است که سه مرتبه گفته شود.

داند تسبیحات اربعه را سه مرتبه گفته یا بیشتر و یا کمتر، چیزی بر او واجب کسی که نمی. 2
تسبیحات را تکرار نماید تا یقین کند  تواند بنا را بر اقل گذاشته ونیست، ولی تا به رکوع نرفته می

 (193)اجوبة االستفتاءات، س  آن را سه مرتبه گفته است.

کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند، اگر تصمیم گرفت حمد بخواند، . 3
ولی به خاطر غافل شدن از این تصمیم، بر طبق عادت خود به خواندن تسبیحات مشغول شود 

گیرد تسبیحات همینطور اگر عادت به خواندن حمد دارد و تصمیم می ، وصحیح استنمازش 
 (161)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بخواند.

اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چهارم حمد و سوره بخواند و بعد از نماز . 1
 (128)اجوبة االستفتاءات، س  .متوجه شود نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد

اگر نمازگزار در حالی که ایستاده است شك کند که حمد یا تسبیحات را خوانده، باید حمد یا . 5
تسبیحات را بخواند، ولی اگر در هنگام گفتن استغفار مستحب، شك کند آیا تسبیحات خوانده یا 

 (166نماز، م  )استفتا از دفتر معظم له، باب نه الزم نیست آن را بخواند.

اگر در رکوع رکعت سوم و چهارم شك کند که حمد یا تسبیحات خوانده یا نه، باید به شك . 6
خود اعتنا نکند، ولی اگر در هنگام رفتن به رکوع در حالی که هنوز به حد رکوع نرسیده است 

 شك کند، بنابر احتیاط واجب باید برگردد و حمد یا تسبیحات بخواند. 
 (162دفتر معظم له، باب نماز، م )استفتا از  

 تمرين 
 در نمازهای واجب یومیه از چه اجزایی تشکیل شده است؟ قرائت. 1
اش ی فیل یا انشراح را به تنهایی در نماز بخواند، وظیفه. اگر کسی که بر اثر جهل به مسأله، سوره8

 چیست؟
 های سجده در نماز واجب چه حکمی دارد؟. خواندن سوره3
 خواندن سوره در نمازهای مستحبی را بیان نمایید؟. حکم 1
مرتبه گفته یا بیشتر یا کمتر داند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم نماز سه. کسی که نمی5

 چه حکمی دارد؟
. اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چهارم حمد و سوره بخواند و بعد از نماز 6

 ی نماز بر او واجب است؟عادهمتوجه شود، آیا ا
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   41درس 

 (7نمازهای یوميه )
 «1»واجبات نماز 

 :قرائتجهر و اخفات )بلند و آهسته خواندن( در  .4

 
 
 
 

 جهرواخفات
 
 
 

 

 
 
 

رکعت  در  سوره حمدو  -
 اول و دوم

 

و  صبح  مازـن -
 و عشامغرب

 
 
 

 

 واند.نمازگزار مرد است: باید بلند بخ -

تواند بلند یا نمازگزار زن است: می -
آهسته بخواند، ولی اگر نامحرم 

شنود بهتر است آهسته صدایش را می
 بخواند.

بسم »باید آهسته بخواند غیر از  نماز ظهر و عصر: -
 ، چه نمازگزار مرد باشد و چه زن.«اهلل

باید آهسته بخواند، چه  تسبیحات اربعه یا حمد تنها در رکعت سوم و چهارم: -
تواند در نماز نمازگزار مرد باشد و چه زن، ولی در صورتی که حمد بخواند می

را بلند بگوید، اگر چه احتیاط در آن است که  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»فرادی 
 را هم آهسته بگوید و در نماز جماعت این احتیاط، واجب است. «بسم اهلل»

ی نماز ظهر ی نماز صبح و مغرب و عشا را بلند، و حمد و سورهو سوره واجب است مردان حمد. 1
ی نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند، اما و عصر را آهسته بخوانند و زنان نیز باید حمد و سوره

، ولی اگر نامحرم توانند بلند یا آهسته بخوانندی نماز صبح و مغرب و عشا را میحمد و سوره
 نود بهتر است آهسته بخوانند.صدای آنها را بش

 (131و133و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  122و162و168و138و139)اجوبة االستفتاءات، س   

بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نمازها، تسبیحات یا حمد را آهسته . 2
را در « بسم اهلل الرحمن الرحیم»تواند در نماز فرادی بخواند، ولی در صورتی که حمد بخواند می

را هم آهسته بگوید، و در نماز جماعت « بسم اهلل»آن بلند بگوید، اگر چه احتیاط در آن است که 
 (163)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  این احتیاط، واجب است.
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در نماز ظهر و  وجوب بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشا و صبح، و وجوب آهسته خواندن  
همانگونه که وجوب آهسته خواندن در غیر از دو  ،حمد و سوره است قرائتعصر، مختص به 

حمد یا تسبیحات در رکعت سوم یا چهارم  قرائترکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص 
است، ولی در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سالم و دیگر ذکرهای واجب در نمازهای پنجگانه، 

 (168)اجوبة االستفتاءات، س  بین آهسته یا بلند خواندن مخیّر است. مکلف

در وجوب جهر و اخفات در نمازهای واجب فرقی بین نماز ادا و قضا وجود ندارد، هرچند نماز   
 (162و138)اجوبة االستفتاءات، س  قضا، احتیاطی باشد.

ه مالك، آشکار نکردن آن مالك اخفات )آهسته خواندن( عدم وجود جوهر صدا نیست، بلک  
 (121)اجوبة االستفتاءات، س  است. در مقابل، مالك جهر )بلند خواندن( آشکار کردن جوهر صدا است. 

 آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند عمداً اگر درجایی که باید نماز را بلند بخواند،  
فراموشی یا ندانستن مسأله باشد نماز  بلند بخواند نمازش باطل است، ولی اگر از رویاً عمد

صحیح است، و اگر در اثنای خواندن حمد و سوره ملتفت شود که اشتباه کرده، الزم نیست 
 مقداری را که بر خالف دستور، بلند یا آهسته خوانده دوباره بخواند.

 (133و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  138و139)اجوبة االستفتاءات، س  

اگر کسی در خواندن حمد و سوره، بیشتر از معمول صدا را بلند کند، مثل آن که آنها را با   
 (136)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  فریاد بخواند، نمازش باطل است.

 :قرائتواجبات . 5

 بر آن صدق کند، از این رو قرائت، واجب است که کلمات، تلفظ شوند به طوری که  قرائتدر . 1
کند بر آن صدق نمی قرائتقلبی یعنی گذراندن کلمات در قلب بدون تلفظ آنها که عنوان  قرائت

خواند و بر زبان جاری این است که خودش بتواند آنچه رامی قرائتی صدق کافی نیست. نشانه
 بشنود.  -اگر دچار سنگینی گوش یا سر و صدای محیط نیست –کند می

 (116و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  169)اجوبة االستفتاءات، س  

کسی که بر اثر ابتال به بیماری اللی قادر به تکلم نیست، ولی حواس سالمی دارد، اگر نمازش   
 (128)اجوبة االستفتاءات، س  را با اشاره بخواند صحیح و مجزی است.

تواند صحیح آن یچ قسم نمی، صحیح و بدون غلط باشد و کسی که به هقرائتواجب است که . 2
تواند بخواند، و احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت را یاد بگیرد، باید هر طور که می

 (132و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  122و162)اجوبة االستفتاءات، س  به جا آورد.

تواند یاد بگیرد، چنانچه داند و مییکسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نم  
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وقت نماز وسعت دارد باید یاد بگیرد، و اگر وقت تنگ است بنابر احتیاط واجب در صورتی که 
 (139)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ممکن باشد باید نمازش را به جماعت بخواند. 

ی و ادای حرف از مخارج آن به ، عبارت است از رعایت قواعد زبان عرب قرائتمالك صحت   
  طوری که اهل لسان )عرب زبانان( آن را ادای آن حرف بدانند نه حرف دیگر.

 (398)اجوبة االستفتاءات، س 

 (382)اجوبة االستفتاءات، س  ، رعایت محسنات تجوید الزم نیست. قرائتدر   

به جای حرفی حرف  عمداً ، یاآن را نگویدعمداً  اگر یکی از کلمات حمد و سوره را نداند، یا  
بگوید، یا زیر و زبر کلمات را تغییر دهد یا تشدید را نگوید،  «ز» «ض»مثالً به جای  دیگر بگوید،

 (138)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  نماز او باطل است.

است،  کردهحمد و سوره و یا در اعراب و حرکات کلمات نماز اشتباه می قرائتکسی که در   
خوانده، اگر عامد یا جاهل مقصر )قادر بر را به جای فتح الم به کسر الم می «دْولَیُ»ی مثالً کلمه

نماز صحیح است. البته اگر نمازهای  نماز باطل است، و االّ بنابر احتیاط واجب، یادگیری( بوده
ت و اعاده و گذشته را با اعتقاد به صحت، به صورت مذکور خوانده باشد محکوم به صحت اس

 قضا ندارد. 
 (126)اجوبة االستفتاءات، س  

به هر دو  قرائتشده، و  قرائتهم  «كِمَلِ» «ینِالدِّ مِوْیَ كِمالِ»ی ی شریفهدر آیه «لِكِِِمَا»  
 (163)اجوبة االستفتاءات، س  صورت در نماز از باب احتیاط اشکال ندارد.

ی بعدی وصل کرد، حرکت آخر آیه را ظاهر را به آیهیی نماز الزم نیست که اگر آیه قرائتدر   
 اكَ ایّ»و نون آخر آیه را ساکن کند و بالفاصله بگوید:  «ینِالدِّ مِوْیَ كِمالِ»مثالً اگر بگوید:  ،کند

همینطور است در و  ،نامندمی «وصل به سکون»اشکال ندارد. این کار را  «عینُتَسْنَ اكَایّ وَ دُبُعْنَ
آیه از آنها تشکیل شده است، اگر چه در مورد اخیر احتیاط )مستحب( آن است  مورد کلماتی که

 (162)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  که وصل به سکون نکند.

آن را بدون عطف فوری، با وقف  «مْهِیْلَعَ وبِضُغْمَالْ رِ یْغَ»هرگاه نمازگزار هنگام خواندن   
نماید، در صورتی که وقف و فاصله به مقداری باشد که  قرائترا  «نَیالِّالضَّ الَ وَ»بخواند و سپس 

 (161)اجوبة االستفتاءات، س  به وحدت جمله ضرر نزند اشکال ندارد.

یی را تمام کرد شك کند که آن را درست خوانده یا نه، باید به شك خود اگر پس از آن که آیه  
را تمام کرد و پس از آن شك در درست خواندن  یی از آیههمینطور است اگر جمله ، واعتنا نکند
شك کرد که آیا آن را درست ادا کرده است یا نه. البته  «دُبُعْنَ اكَیَّاِ»مثل این که پس از آن کرد، 
ی این صورتها اگر آنچه را که در صحیح ادا کردن آن شك دارد، احتیاطاً دوباره بخواند در همه

 (169عظم له، باب نماز، م )استفتا از دفتر م اشکال ندارد.

د هحمد و سوره یا تسبیحات، بدن باید آرام و مستقر باشد، و در صورتی که بخوا قرائتهنگام . 3
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کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت دهد، باید ذکری را که به 
 (131عظم له، باب نماز، م )استفتا از دفتر م خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع کند. 

 :قرائتآداب  .6

از مستحبات بخشی. 1
 قرائت

 «. یمِجِالرَّ نِاطَیْالشَّ نَ مِ اهللِبِ وذُعُاَ». در رکعت اول پیش از حمد بگوید: 1 -
را « یمِحِالرِّ منِحْ الرَّ اهللِ مِسْبِ». در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 8 -

 بلند بگوید. 
 سوره را شمرده بخواند. . حمد و 3 -
 ی بعد متصل نکند. . در آخر هر آیه وقف کند یعنی آن را به آیه1 -
 . در حال خواندن حمد و سوره به معانی آیات توجه داشته باشد. 5 -
ی حمد، چه در جماعت و چه در فرادی، و چه سوره قرائت . پس از6 -

 «. ینَمِ الَعَالْ بِّرَ هِلّلِ  دُمْحَلْاَ»امام باشد یا ماموم بگوید: 
یك یا دو یا سه مرتبه بگوید: « دٌحَ اَ اهللُ وَهُ لْقُ»ی . پس از سوره7 -

 «. یبِّرَ اهللُ كَذلِ کَ»
یی مکث کند و سپس به حمد و نیز بعد از سوره، لحظه قرائت. پس از 2 -

 ی نماز بپردازد. ادامه
ت، استغفار کند، مثالً بگوید: . در رکعت سوم و چهارم بعد از تسبیحا9 -

 «. یلِرْفِاغْ مَّهُللّاَ»یا بگوید: « هِیْلَاِ وبُتُاَ ی وَبِّ رَ اهللَ رُفِغْتَسْاَ»

 (168و163)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

بخشی از مکروهات . 2
 قرائت

 

در هیچیك از نمازهای یك « دٌ حَاَ اهللُ وَهُ لْقُ»ی . نخواندن سوره1 -
 شبانه روز، مکروه است. 

 لْقُ»ی . تکرار یك سوره در دو رکعت نماز، مکروه است، مگر سوره8 -
 (128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  «. دٌحَاَ اهللُ وَهُ

 تمرين 
 توانند، حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند؟. آیا بانوان می1
 واندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا آهسته؟. آیا اگر قصد خ8
 آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟ قرائت. نمازی که 3
اند تلفظ . کسی که کلمات نماز را همانگونه که از پدر و مادر آموخته و در مدرسه آموزش داده1

کرده است، آیا نمازهایی که به آن صورت اشتباه ادا میشود که کلمات را کرده و بعداً متوجه میمی
 خوانده صحیح است؟

 چیست؟ قرائت. مالك صحت 5
 یعنی چه؟ و چه حکمی دارد؟« وصل به سکون. »6
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   42درس 

 (8نمازهای یوميه )
 «5»واجبات نماز 

 ركوع. 5
وع واجب است، و رکوع یعنی خم شدن یك رک قرائتدر هر رکعت، بعد از : معناي ركوع و حكم آن. 1

 یی که بتواند دستها را به زانو بگذارد. به اندازه

اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن، سر بر دارد و بار دیگر به قصد رکوع خم شود،   
 کند(. )چون رکوع، رکن است و زیاد شدن آن نماز را باطل می ؛نمازش باطل است

 (192از دفتر معظم له، باب نماز، م  )استفتا

 :واجبات ركوع. 2

 واجبات رکوع

 یی که بتواند دستها را به زانو بگذارد. خم شدن به اندازه .1 -
 ذکر. . 8 -
 آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع.  . 3 -
 ایستادن بعد از رکوع.  .1 -
 آرامش بدن بعد از رکوع.  .5 -

 :یي که بتواند دستها را به زانو بگذارددازهخم شدن به ان. 1

یی خم شود که بتواند دست را بر زانو بگذارد، و اگر باید به اندازه قرائت. در هر رکعت بعد از 1
 (122)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  سر انگشتها هم به زانو برسد کافی است.

 ا را بر زانو بگذارد. . احتیاط )واجب( آن است که در حال رکوع دسته8
 (121)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

. خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کاری دیگر مثالً برای کشتن جانوری 3
تواند آن را رکوع حساب کند، بلکه بایستد و دوباره برای رکوع یا برداشتن چیزی خم شود نمی

 شود. مل، رکن زیاد نشده و نماز باطل نمیی این عخم شود، و به واسطه
 (123)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  
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کند، کافی است به قدری خم شود که صورتش محاذی . کسی که در حال نشسته رکوع می1
 (121)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  زانوها برسد.

 :ذکر. 2

یا سه بار گفتن « هِدِمْحَبِ وَ یمِظِعَالْ  یَبِّرَ انَحَبْسُ»ر گفتن باذکر واجب در رکوع عبارت است از یك
و غیر آن را به « رُبَکْاَ هللُاَ»و « هِلّلِ دُمْحَلْاَ»و اگر به جای آن، ذکر دیگری از قبیل « اهللِ انَحَبْسُ»

 (272)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  همان مقدار بگوید نیز کافی است.

 :بدن در حال گفتن ذکر رکوع آرامش. 3

گوید، باید بدن آرام باشد، بلکه حتی در هنگامی که . در رکوع هنگامی که ذکر واجب را می1
 وَ یمِظِعَالْ یَبِّرَ انَحَبْسُ»مانند تکرار  گوید،اذکاری را به قصد استحباب آن در رکوع می

 رام نگهدارد.و امثال آن، احتیاط واجب آن است که بدن را آ« هِدِمْحَبِ
 (126)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

گوید، بدن او بی اختیار حرکت کند و حال . اگر در حالی که ذکر واجب رکوع را می8
 ی واجب را بر هم بزند، باید پس از آرام گرفتن بدن، ذکر واجب را دوباره بگوید. نینهأطم

 (122)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 داندکه می.کسی3
 نینه در حالأطم  

ذکر رکوع واجب 
 است
 
 
 
 
 
 

 

 

اگر پیش از رسیدن به حد رکوع و آرام  -
 گرفتن بدن، ذکر رکوع را شروع کند

 باشد: نمازش باطل است.  مداًع -

باید پس از رسیدن به  سهواً باشد: -
حد رکوع و آرام گرفتن بدن، ذکر 

 واجب را دوباره بگوید. 
 

 پیش از تمام شدن اگر  -
ذکر واجب سر از رکوع 

 بردارد

 باشد: نمازش باطل است. مداًع -

 
 
 باشد سهواً -
 

 

اگر پیش از خارج شدن از حد رکوع  -
متوجه شود که ذکر را تمام نکرده: 
باید در همان حال آرام بگیرد و ذکر 

 رکوع را بگوید. 

کوع اگر پس از خارج شدن از حد ر -
متوجه شود که ذکر را تمام نکرده: 

 نمازش صحیح است. 
 (198و128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

در حال « اهللِ انَحَبْسُ»ی گفتن سه تواند به اندازهکسی که به خاطر بیماری و امثال آن نمی .1
تواند در فقط یك لحظه میبگوید، و اگر « اهللِ انَحَبْسُ»رکوع بماند، کافی است که یك مرتبه 

حال رکوع باشد احتیاط واجب آن است که ذکر را در همان لحظه شروع کند و در حال سر 



 احكام آموزشي 111

  (198)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  برداشتن تمام کند.
 : ایستادن و آرامش بعد از رکوع .1

آرام گرفت به سجده برود، و ، باید راست بایستد و پس از آن که بدن ذکر رکوع بعد از تمام شدن
  پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است. عمداً اگر

 (191)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

 :كسي كه ركوع را فراموش كرده است. 3

ه رکوع ـی کـکس
را فراموش کرده 

 است
 
 

 

یاید: باید بایستد و از حال ایستاده ی اول یادش بپیش از رسیدن به سجده -
به رکوع برود، و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد کافی نیست، و 

 اگر به این رکوع اکتفا کند نمازش باطل است. 

)زیرا یك  ؛ی دوم یادش بیاید: نمازش باطل استپس از رسیدن به سجده -
 رکن را ترك کرده و وارد رکن بعدی شده است(. 

ی اول یا بعد از ی دوم یادش بیاید )یعنی در سجدهپیش از رسیدن به سجده -
ی دوم شود(: باید برخیزد و بایستد و رکوع آن و پیش از آن که وارد سجده

کند و پس از آن، دو سجده را به جا آورد و نماز را تمام کند، و بعد از نماز به 
 دی بگزارد. ی زیااحتیاط )واجب( دو سجده سهو برای سجده

 (191و193و128)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 :برخي از مستحبات ركوع .4

 برخی از مستحبات رکوع

 . پیش از رفتن به رکوع در حالی که ایستاده است تکبیر بگوید. 1 -

. اگر نمازگزار مرد است زانوها را به عقب بدهد و اگر زن است 8 -
 د. زانوها را به عقب نده

 دارد.  . سر را پایین نیندازد و مساوی پشت خود نگه3 -

 . کف دست را به زانوها تکیه دهد. 1 -

 . نگاه خود را به میان قدمهای خود بدوزد. 5 -

 . پیش از رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد. 6 -

. پس از آن که از رکوع سر برداشت و ایستاد در حال آرامش بدن 7 -
  «.هُدَمِحَ  نْمَلِ اهللُ عَمِسَ»د: بگوی

 . اگر نمازگزار زن است، دست را از زانوها باالتر بگذارد. 2 -
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 (196و193)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 تمرين 
 . واجبات رکوع کدامند؟1
 . آیا در حال رکوع، گذاشتن دستها بر زانو واجب است؟8
 کند چه مقدار باید خم شود؟می. کسی که در حال نشسته رکوع 3
ی واجب نینهأگوید، بدن او بی اختیار حرکت کند و حال طم. اگر در حالی که ذکر واجب رکوع را می1

 یی دارد؟را برهم بزند چه وظیفه
اش ی دوم یادش بیاید وظیفه. کسی که رکوع را فراموش کرده اگر پیش از رسیدن به سجده5

 چیست؟
 حبات رکوع را نام ببرید؟. پنج مورد از مست6

 

 



 احكام آموزشي 116

   43درس 

 (9نمازهای یوميه )
 «6»واجبات نماز 

 سجده. 6
نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع، دو : معناي سجده و حكم آن. 1

 سجده کند، و سجده آن است که پیشانی را از روی خضوع بر زمین بگذارد.
 (192ا از دفتر معظم له، باب نماز، م )استفت 

است، بدین معنی که اگر عمداً یا از روی فراموشی، هر  «رکن»دو سجده در یك رکعت، مجموعاً   
 شود. ی دیگر به آن اضافه کند، نماز باطل میدو را ترك کند یا دو سجده

 (198)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   

سجده کم یا زیاد کند، نماز باطل است، و اگر سهواً این کار را انجام دهد نماز یك اً عمد اگر  
 (182و188)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  باطل نیست، ولی دارای احکامی است که بعداً گفته خواهد شد. 

 سجده:واجبات . 2

 سجدهواجبات 

 گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین.  .1 -
 ذکر.  .8 -
 آرامش بدن در حال ذکر سجده. . 3 -
 بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر.  .1 -
 سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.  .5 -
 ی چهار انگشت بسته. مساوی بودن جاهای سجده، مگر به اندازه .6 -
 گذارد. پاك بودن جایی که پیشانی را بر آن می .7 -
 کند. دن چیزی بین پیشانی و آنچه بر آن سجده میحایل نبو. 2 -
 گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. . 9 -
 ی دوم در رکعاتی که تشهد ندارد بنابر احتیاط واجب. نشستن بعد از سجده. 11 -



 117 نمازـ  فصل سوم

 :گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمين. 1

 در سجده باید هفت موضع بر. 1
 زمین قرار گیرد

 . پیشانی. 1 -
 . دو کف دست. 3 و 8 -
 . دو سر زانو. 5 و 1 -
 (199)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  . دو سر انگشت بزرگ پا.7 و 6 -

 ریزی است اشکال ندارد. گذاشتن دستها هنگام نماز بر موزاییکی که دارای سوراخهای  
 (188)اجوبة االستفتاءات، س  

اه هنگام سجده، عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر را نیز بر زمین قرار هرگ  
 (186)اجوبة االستفتاءات، س  دهد اشکال ندارد.

یا سهواً بر زمین نگذارد، سجده نکرده است، اگر چه شش عضو دیگر )دو  عمداً . اگر پیشانی را8
و  اشته باشد، ولی اگر پیشانی را بر زمین بگذارددست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا( را بر زمین گذ

 رساند یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است. نجاهای دیگر را سهواً به زمین 
 (181)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

تواند خم شود و مهر یا چیز تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می. کسی که نمی3
ا که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی بر آن بگذارد دیگری ر

که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را اگر ممکن است به 
طور معمول بر زمین بگذارد و اگر چیزی که مهر را روی آن بگذارد وجود ندارد، باید آن را با 

 (383)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  و پیشانی بر آن بگذارد. دست بلند کند

تواند سجده کند، باید در عوض سجده، با سر و اگر ی بلند نیز نمی. کسی که بر محل سجده1
 (386)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  تواند با چشم اشاره کند.نمی

ی که دارد قادر به گذاشتن هفت عضو از بدن خود بر فردی که به خاطر وضعیت خاص جسم  
کند، در صورتی که قادر به گذاشتن مهر روی زمین نیست و از صندلی چرخدار استفاده می

ی صندلی چرخدار یا چیز دیگر مانند بالشت یا چهارپایه و سجده بر آن است، باید سجده را دسته
تواند هر ر این صورت به هر نحوی که میبدین نحو انجام دهد و نمازش صحیح است و در غی

 چند با ایما و اشاره، سجده و رکوع را انجام دهد و نمازش صحیح خواهد بود. 
 (181)اجوبة االستفتاءات، س  

خواند، اگر آلوده شدن بدن و لباس برای او موجب مشقت . هرگاه در زمین گل آلود نماز می5
 ی سجده، با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. تواند در حالی که ایستاده، برااست، می

 (388)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  
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 ذکر. 2

یا سه بار گفتن « هِدِمْحَ بِ لی وَعْاالَ یَبِّرَ انَحَبْسُ»بار گفتن ذکر واجب در سجده عبارت است از یك
و غیر آن به « رُبَکْاَ هللُاَ»، «هِلّلِ دُمْحَلْاَ»، و اگر به جای آن ذکرهای دیگر، مانند «اهللِ انَحَبْسُ»

 (183)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  همان مقدار بگوید کافی است.

 :آرامش بدن در حال ذکر سجده. 3

گوید، باید بدن آرام باشد، بلکه حتی در هنگامی . در حال سجود هنگامی که ذکر واجب را می1
 لی وَ عْاالَ یَبِّرَ انَحَبْسُ»گوید، مانند تکرار باب آن در سجود میکه ذکری را به قصد استح

 و امثال آن، احتیاط واجب آن است که بدن را آرام نگهدارد. « هِدِمْحَبِ
 (181)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

د ـدانکه می. کسی8
آرام بودن بدن در 
حال ذکر سجود 

 واجب است

 
به زمین  پیشانیکهازآنپیشاگر  -

برسد و بدن آرام بگیرد ذکر 
 بگوید

 عمداً باشد: نمازش باطل است. -
 
 

 سهواً باشد -
 

 

در حال سجده متوجه  -
شود: باید دوباره در حال 
 آرامش بدن، ذکر را بگوید.

بعد از آن کـه سـر از سـجده  -

شـود: نمـازش متوجهبرداشت
 صحیح است.

 

شدن ذکر، سر از پیش از تمام  -
 سجده بردارد

 باشد: نمازش باطل است. عمداً -

 سهواً باشد: نمازش صحیح است. -
 (182و186و183)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

گیرد، . اگر بر روی تشك و امثال آن سجده کند که بدن در اول آرام نیست و بعد آرام می3
 (389معظم له، باب نماز، م )استفتا از دفتر  اشکال ندارد.

 :بر زمين بودن هفت عضو در هنگام ذکر .1

گوید یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، نماز . اگر در هنگامی که ذکر سجده را می1
ولی موقعی که مشغول ذکر گفتن نیست اگر غیر پیشانی جاهای دیگر را از زمین شود،باطل می

 (189)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شکال ندارد.بردارد و دوباره بگذارد ا

تواند دوباره به زمین . اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، پیشانی را سهواً از زمین بردارد نمی8
بگذارد و باید آن را یك سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر را سهواً از زمین بردارد باید دو 

 (188)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  کر را بگوید.مرتبه به زمین بگذارد و ذ

. اگر در هنگام سجده، پیشانی به محل سجده بخورد و بی اختیار از زمین بلند شود، باید دوباره 3
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 آید. پیشانی را بر زمین بگذارد و ذکر سجود را بگوید، و یك سجده به حساب می
 (382)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 سر برداشتن و نشستن و آرامش بين دو سجده .5

 ی اول، باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.بعد از تمام شدن ذکر سجده 
 (388)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   

 ی چهار انگشت بستهمساوی بودن جاهای سجده، مگر به اندازه. 6

تر از چهار انگشت انی از جای زانوها و سر انگشتان پا، بلندتر یا پاییندر حال سجده باید جای پیش
 بسته نباشد.

 (381و188)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 گذاردپاك بودن جایي که پيشاني را بر آن مي .7

کند باید پاك باشد، ولی اگر آن را روی فرش نجس مُهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می
 رد یا یك طرف آن نجس باشد و پیشانی را بر طرف دیگر بگذارد، اشکال ندارد.بگذا

 (383و182)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 کندحایل نبودن چيزی بين پيشاني و آنچه بر آن سجده مي. 8

ن کند، چیزی حایل نشود، بنابراین اگر حایلی در ایباید میان پیشانی و آنچه بر آن سجده می 
وسط باشد، مانند موی سر یا گاله یا چرك بودن مهر به حدی که پیشانی به خود مهر نرسد و 

 سجده و نماز باطل است. ،غیره
 (381و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  182)اجوبة االستفتاءات، س  

روسری و مانند  هرگاه هنگام سجده متوجه شود که پیشانی وی به خاطر مانع از قبیل چادر،  
اش را که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانیآن با مهر تماس ندارد، واجب است بدون این

حرکت دهد تا روی مهر قرار بگیرد و اگر سرش را از زمین بلند کند، چنانچه این کار بر اثر جهل 
ازش صحیح است ی یك رکعت آن را انجام داده نمیا فراموشی بوده و فقط در یکی از دو سجده

ی یك رکعت آن و اعاده واجب نیست، ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو سجده
 (183و181)اجوبة االستفتاءات، س  ی آن واجب است.را انجام داده نمازش باطل و اعاده

 گذاشتن پيشاني بر چيزی که سجده بر آن صحيح است. 9

 (383)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  که سجده بر آن صحیح است.پیشانی باید روی چیزی قرار گیرد 

 ی دوم در رکعاتي که تشهد ندارد بنابر احتياط واجبنشستن بعد از سجده. 10

ی در رکعت اول و نیز در رکعت سوم نمازهای چهار رکعتی، بنابر احتیاط واجب باید بعد از سجده
 (328)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  خیزد.دوم بنشیند و سپس برای رکعت بعد بر
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 تمرين 
 . کم یا زیاد شدن یك سجده در نماز چه حکمی دارد؟1
. آیا جایز است هنگام سجده، عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر آن را هم بر زمین 8

 بگذاریم؟
 چیست؟ اشتواند پیشانی را به زمین برساند وظیفه. کسی که نمی3
 . آیا سجده بر روی تشك و امثال آن صحیح است؟1
 . آیا سجده بر مهری که سیاه و چرك شود اشکال دارد؟5
 ی دوم در رکعاتی که تشهد ندارد واجب است؟. آیا نشستن بعد از سجده6
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   44درس 

 (10نمازهای یوميه )
 «7»واجبات نماز 

 :آنها صحيح استچيزهايي كه سجده بر . 3

 آنها صحیح استبرسجدهکهچیزهایی

 زمین -
 
 رویداز زمین میآنچه -

 
 به سه شرط  

 . خوردنی نباشد. 1 -
 . پوشیدنی نباشد. 8 -
 . معدنی نباشد.3 -

روید گزارده شود، مانند ی نماز باید بر زمین یا گیاهان غیر خوراکی که از زمین میسجده. 1
و خاك و چوب و برگ درختان و امثال آن، و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی، هر سنگ 

شود، مانند پنبه و گندم، و چیزهای معدنی که از جنس زمین محسوب نمی ،چند از زمین بروید
 (322)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  مانند فلزات و شیشه و امثال آن صحیح نیست.

 ، ورود صحیح استرمر و دیگر سنگهایی که در ساخت یا زینت بنا به کار میسجده بر سنگ م. 2
همچنین سجده بر عقیق و فیروزه و دُرّ و امثال آن، هر چند احتیاط )مستحب( آن است که بر این 

 (321)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ی آخری سجده نکنند.دسته

ید و فقط خوراك حیوان است، مانند علف و کاه، صحیح روسجده بر چیزهایی که از زمین می. 3
 (323)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  است.

سجده کردن بر برگ سبز چای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، ولی سجده بر برگ درخت . 1
 (321له، باب نماز، م  )استفتا از دفتر معظم               قهوه که خود برگ، استفاده خوراکی ندارد صحیح است. 

روید و فقط برای لهایی که خوراکی نیستند و نیز داروهای گیاهی که از زمین میسجده بر گُ. 5
آید، مانند گل ختمی و گل بنفشه صحیح است، ولی بر گیاهانی که ی بیماریها به کار میمعالجه

رسد، مانند راکی میدر موارد غیر معالجه نیز برای خواص طبّی که در آن است به مصرف خو
 (323)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  خاکشیر و امثال آن، درست نیست.

ولی دیگران از شود،گیاهانی که در بعضی از مناطق یا میان بعضی از مردم، خوردنی شمرده می. 6
 کنند، جزو خوراکیهاست و سجده بر آن صحیح نیست. ی خوردنی نمیآن استفاده

 (326ا از دفتر معظم له، باب نماز، م )استفت 



 احكام آموزشي 152

 (322)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  سجده بر آجر و سفال و گچ و آهك و سیمان صحیح است. . 7

شود، درست است.ساخته می –غیر از کتان و پنبه  –سجده بر کاغذی که از چوب و گیاهان . 8
 (329)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

ی سرما یا گرما و مانند اینها اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، با به واسطه. 9
تواند بر آن سجده کند، چنانچه لباس او از جنس پنبه یا کتان است یا چیزی از جنس پنبه و نمی

کتان دارد باید بر آن سجده کند، و احتیاط )واجب( آن است که تا سجده بر لباسی که از پنبه و 
کتان باشد ممکن است بر غیر آن یعنی غیر لباسی که از این جنس باشد سجده نکند، و اگر ندارد 

 (318)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بنابر احتیاط واجب بر پشت دست خود سجده کند.

کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می. 10
دسترس نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت داشته باشد باید نماز را بشکند، و اگر وقت  است در

 (311)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ی قبل گفته شد، عمل کند. تنگ است به ترتیبی که در مسأله

برای  تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید، و الزم نیستجایی که انسان باید تقیه کند می. 11
نماز به جای دیگر برود، ولی اگر در همان محل بتواند طوری که به زحمت نیفتد بر حصیر یا 

 سنگ و امثال آن سجده کند، باید بر این اشیا سجده نماید. 
 (382)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

را از پیشانی بر دارد، ی دوم مهر ی اول، مُهر به پیشانی بچسبد باید برای سجدهاگر در سجده. 12
 ی دوم برود اشکال دارد. و اگر مهر را از پیشانی جدا نکند و به همان حال به سجده

 (312)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

ی خضوع و خشوع در برابر نیکوترین سجده، سجده بر خاك و روی زمین است که نشانه  
 )ع(برای سجده در فضیلت به تربت مقدس سید الشهداء حضرت باری تعالی است، و هیچ خاکی

 (328)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  رسد.نمی

 برخي از مستحبات سجده. 4

مستحبات  ازبرخی
 سجده
 

و پس از آن در حالی که بدن آرام گرفته است، تکبیر  سجده از . پیش1 -
 بگوید. 

 ی وَ بِّرَ اهللَ رُفِغْتَسْاَ»آرام است، بگوید:  . میان دو سجده در حالی که بدنش8 -
 «. هِیْلَاِ وبُتُاَ

های دنیا و آخرت . سجده را طوالنی کند و در آن ذکر و دعا برای حاجت3 -
 بخواند و صلوات بفرستد. 

. بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ 1 -
 د. ربگذا
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 (311و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  188و189ءات، س )اجوبة االستفتا 

 (311)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  قرآن خواندن در حال سجده مکروه است )یعنی ثواب کمتری دارد(.   

 )ع(ی درِ حرم امامانآستانه رکه دم ل حرام است، و بعضی از مردسجده کردن برای غیر خداوند متعا 
ی شکر خدای متعال باشد، اشکال ندارد و گرنه حرام است.گذارند، اگر به قصد سجدهپیشانی بر زمین می

 (313)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 یی فصلت(، النجم، اقرء )سورهی سجده(، حم سجده )سورهی الم تنزیل )سورهدر هر یك چهار سوره 
ی سجده هست که اگر انسان بخواند یا به آن گوش دهد، باید پس از پایان آیه فوراً سجده علق(، یك آیه

 (313)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  کند، و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. 

 آیات سجده  

 )سجده(. 38ی از سوره 15ی . آیه1 -
 )فصلت(. 11ی از سوره 37ی ه. آی8 -
 )النجم(. 53ی از سوره 68ی . آیه3 -
 )علق(. 96ی از سوره 19ی . آیه1 -

 (98)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   

شود، گوش دهد یی که از رادیو یا تلویزیون یا ضبط صوت و امثال آن پخش میی سجدهاگر به آیه  
 (316فتا از دفتر معظم له، باب نماز، م )است سجده واجب است.

تواند بر آنها سجده کند، ولی دیگر ی واجب قرآن باید بر چیزهایی سجده کند که در نماز میدر سجده  
 ی نماز، مانند رو به قبله بودن، با وضو بودن و امثال آن در این سجده الزم نیست.شرایط سجده

 (312م  )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، 

ی واجب قرآن، گذاشتن پیشانی بر زمین کافی است و الزم نیست در آن ذکر گفته شود، ولی در سجده  
 اهللُ  الَّاِ هَلَاِ اً، الَقّاً حَقّحَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ الَ»گفتن ذکر در آن مستحب است، و بهتر است این ذکر را بگوید: 

 لْ ، بَ راًبِکْتَسْمُ الَ وَ فاً کِنْتَسْمُ اً، الَقّرِ داً وَبُّعَتَ بِّ ا رَیَ كَلَ تُدْجَقّاً، سَرِ وَ ةًيَّودِ بُعُ اهللُ الَّ اِ هَلَاِ یقاً، الَدِصْتَ اناً وَیمَاِ
 (319)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  .«یرٌ جِتَسْمُ  فٌائِخَ یفٌعِضَ یلٌلِذَ دٌبْا عَنَاَ
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 تمرين 
 یح است کدامند؟ و چه شرایطی باید داشته باشند؟. چیزهایی که سجده بر آنها صح1
 . سجده بر کاغذ چه حکمی دارد؟8
کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است در . اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می3

 اش چیست؟دسترس نداشته باشد وظیفه
 . نیکوترین سجده، کدام سجده است؟1
گذارند، آیا این کار صحیح پیشانی بر زمین می)ع( حرم امامانرِ دی . بعضی از مردم، در آستانه5

 است؟
 ی سجده را از نوار یا رادیو گوش کند بایستی فوراً سجده کند؟آیه شخصی . آیا اگر6
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   45درس 

 (11نمازهای یوميه )
 «8»واجبات نماز 

 ذكر. 7
 معناي ذكر. 1

شود )مانند اهلل اکبر، الحمد محسوب می« ذکر»باشد « عز وجل» هر عبارتی که متضمن یاد خداوند 
 از بهترین ذکرهاست. )ص(( و صلوات بر محمد و آل محمد…هلل، سبحان اهلل و

 (192)اجوبة االستفتاءات، س  

 :واجبات ذكر. 2

ی آن این است که اذکار نماز را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و نشانه. 1
اگر دچار سنگینی گوش یا سر و صدای  -کند خواند و بر زبان جاری میند خودش آنچه را میبتوا

 (116)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  بشنود. -محیط نیست 

شود، و اگر نمازگزار  قرائتهای واجب نماز به طور عربی صحیح ی ذکرواجب است همه. 2
داند واجب است یاد بگیرد، و اگر قادر به یادگیری نیست کیفیت صحیح تلفظ کلمات عربی را نمی

 (162)اجوبة االستفتاءات، س  معذور است.

واجب است تمام ذکرهای واجب و مستحب در حال استقرار و آرامش بدن خوانده شود، و در . 3
صورتی که بخواهد کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت دهد، 

ی را که به خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع کند. بلی گفتن ذکر به باید ذکر
  قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد. 

 (133و 131و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 313)اجوبة االستفتاءات، س 

ر وید در صورتی که سهواً باشد اشکال ندارد، ولی اگاگر ذکرهای رکوع و سجده را به جای یکدیگر بگ 
 بگوید. « عزوجل»باشد جایز نیست مگر این که به قصد مطلق ذکر خداوند عمداً 
 (192و198)اجوبة االستفتاءات، س  
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 اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته، چیزی بر او واجب نیست. 
 (191اءات، س )اجوبة االستفت 

ذکر واجب، تکرار همان ذکر واجب، افضل است و بهتر است که به عدد  قرائتدر سجده و رکوع بعد از  
های دنیا و آخرت مستحب فرد ختم شود، و در سجده عالوه بر آنچه گفته شد صلوات و دعا برای حاجت

 (188)اجوبة االستفتاءات، س  است.

و قبل و بعد از هر سجده تکبیر بگوید. این تکبیر باید در حال  مستحب است پیش از رفتن به رکوع 
تواند در هر حال از جمله در حال رفتن به رکوع یا سجود یا سر برداشتن از آن نباشد، ولی به طور کلی می

  بگوید. به قصد ذکر مطلق رفتن به رکوع و سجود یا سر برداشتن از آن، تکبیر و دیگر ذکرها را
 (133تر معظم له، باب نماز، م )استفتا از دف

نشینم( در )با حول و قوه الهی برمی خیزم و می« عُدُتِهِ اَقُومُ وَ اَقْلِ اهللِ وَ قُوَّبِحَوْ»مستحب است ذکر  
 (196)اجوبة االستفتاءات، س  حال قیام برای رکعت بعدی گفته شود.

 تشهد. 8
و نیز در رکعت سوم نماز مغرب و رکعت  ی نمازهادر رکعت دوم همه: معناي تشهد و حكم آن. 1

ی دوم بنشیند و پس از آرام گرفتن چهارم نمازهای ظهر و عصر و عشا، نمازگزار باید پس از سجده
نامیده « تشهد»بدن، جمالتی را که در ذکر تشهد گفته خواهد شد، بر زبان جاری کند. این عمل 

 (318)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شود. می

هَدُ ، وَ اَشْشَریكَ لَهُ دَهُ الَوَحْ   اهللُاِلهَ ااِلَّ الَ اَشهَدُ اَنْ»ذکر واجب در حال تشهد این است: : ذكر تشهد. 2
 (338)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  «. دٍمُحَمَّ وَ آلِِِ دٍهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّللّدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَعَبْ داًمُحَمَّ اَنَّ

 دُ هللَِحمْوَ الْ هللِابِِِ وَ اهللِ مِِِبِسْ»، یا بگوید: «دُ هللِ حَمْ اَلْ»مستحب است پیش از جمالت فوق بگوید:   
 .«دَرَجَتَهُ فَعْشَفاعَتَهُ وَ ارْ وَ تَقَبَّلْ»، و نیز مستحب است پس از صلوات بگوید: «هللِ اءِِِمَاَسْرُ الْوَ خَیْ

 (338، باب نماز، م )استفتا از دفتر معظم له 

 آلِ وَ»عبارت  قرائتو سپس  «دٍمَّ حَلی مُعَ لِّصَ مَّهُللّاَ» یدر جمله )ص(در تشهد، وقف بر محمد  
 (161)اجوبة االستفتاءات، س  به مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند اشکال ندارد. «دٍمَّحَمُ

 :كسي كه تشهد را فراموش كرده است. 3

باید  م بایستد، ولی پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده است:اگر برای رکعت سو. 1
بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود، بخواند و نماز را 

ی سهو به جا جا، بنابر احتیاط مستحب، دو سجدهتمام کند، و پس از نماز به خاطر ایستادن بی
  آورد.

باید نماز را تمام کند و بعد  گر هنگامی که به رکوع رکعت سوم رفته یا بعد از آن یادش بیاید:ا. 2
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ی سهو به جا آورد، و احتیاط )واجب( آن است که از سالم، برای تشهد فراموش شده دو سجده
 (331و332معظم له، باب نماز، م  )استفتا از دفتر ی سهو، تشهد فراموش شده را قضا کند.پیش از سجده

 سالم. 9
است. سالم « سالم»یابد نماز که با گفتن آن، نماز پایان می وآخرین جز: منظور از سالم و حكم آن .1

 وَ اهللِ ةُم  حْرَ وَ»و بهتر است که اضافه کند« مْ کُیْلَعَ مُالَلسَّاَ»)واجب( نماز به این است که بگوید: 
 (333)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  «.ینَحِالِالصَّ اهللِ ادِبَلی عِعَ ا وَنَیْلَعَ مُالَلسَّاَ» یا بگوید:« هُکاتُرَبَ

 . «هُکاتُرَبَ وَ اهللِ ةُم حْرَ وَ یُّبِا النَّهَیُّاَ كَیْلَعَ مُالَلسَّاَ»مستحب است پیش از دو سالم فوق بگوید:   
 (333نماز، م )استفتا از دفتر معظم له، باب   

اگر سالم نماز را فراموش کند و هنگامی یادش بیاید که : كسي كه سالم نماز را فراموش كرده است. 2
کند، مثل پشت صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهویِ آن نماز را باطل می

 (331از دفتر معظم له، باب نماز، م  )استفتا کردن به قبله، انجام نداده، باید سالم را بگوید و نمازش درست است.

 تمرين 
 شود؟و خاندان آن حضرت می )ع(. مراد از ذکر چیست؟ آیا شامل صلوات بر پیامبر1
 عمدی ذکرهای رکوع و سجود به جای یکدیگر اشکال دارد؟ قرائت. آیا 8
 ذکر واجب، گفتن چه ذکری افضل است؟ قرائت. در سجده و رکوع بعد از 3
 هنگام نماز در حال حرکت و قیام صحیح است؟« عُدُتِهِ اَقُومُ وَ اَقْلِ اهللِ وَ قُوَّبِحَوْ» قرائت. آیا 1
وَ »عبارت  قرائتو سپس  «دٍمَّحَلی مُ عَ لِّصَ مَّهُللّاَ»ی در جمله« )ع(محمد». آیا در تشهد وقف بر 5

 صحیح است؟« دٍمَّحَمُ آلِ
 یی دارد؟ه. کسی که سالم نماز را فراموش کرده چه وظیف6
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   46درس 

 (12نمازهای یوميه )
 تعقيب -قنوت -« 9»واجبات نماز 

 ترتيب. 11
نمازگزار باید نماز را به ترتیبی که گفته شد انجام دهد و هر یك از : منظور از ترتيب و حكم آن. 1

مثالً سوره را پیش از حمد  ،این ترتیب را به هم زندعمداً  اجزای آن را در جای خود بیاورد، پس اگر
 (333)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شود.بخواند یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نماز باطل می

 :عايت نكردن سهوي ترتيب. ر2

ــدن  ــدم ش مق
   ی ئـسهوی جز

 دیگرء بر جز 
 
 
 
 

 

سجده را فراموش مانند آن که دو  . رکنی را بر رکن دیگر مقدم داشته است،1 -
 کند و پس از آن که به رکوع رکعت بعد رفت یادش بیاید: نماز باطل است. 

. غیر رکنی را بر رکن مقدم داشته است، مانند آن که دو سجده را فراموش 8 -
کند و تشهد بخواند و آنگاه یادش بیاید که دو سجده را به جا نیاورده است: 

 ا اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند. باید رکن را به جا آورد، و آنچه ر

که حمد را فراموش کند  آنکهغیر رکن مقدم داشته است، مانند . رکنی را بر 3 -
و پس از آن وارد رکوع شد متوجه شود که حمد را نخوانده است: نمازش 

 صحیح است. 

را فراموش مانند آن که حمد  . غیر رکنی را بر غیر رکن مقدم داشته است،1 -
کند و به خواندن سوره مشغول شود، ولی پیش از آن که به رکوع برود 
متوجه شود که حمد را نخوانده است: در این صورت، باید آنچه را فراموش 
کرده )مثالً حمد( بخواند و بعد از آن، چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده 

 (338و339و332و336م له، باب نماز، م )استفتا از دفتر معظ )مثالً سوره( دوباره بخواند. 

 مواالت. 11
یعنی پی در پی به جا « مواالت»نمازگزار باید اجزای نماز، مانند رکوع و سجود و تشهد و غیره را با 
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ی طوالنی و غیر متعارف نیندازد، پس اگر میان اجزای نماز به قدری فاصله شود آورد و میان آنها فاصله
 (318)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  الت نماز خواندن خارج شود، نمازش باطل است. که در نظر بیننده از ح

ولی به طوری نباشد که ی غیر متعارف بیندازد،ها یا حروف یك کلمه سهواً فاصلهاگر میان کلمه  
نماز صحیح است و  صورت نماز از بین برود، اگر در وقتی ملتفت شود که وارد رکن بعد از آن شده است،

تکرار آن کلمات و جمالت الزم نیست، ولی اگر پیش از وارد شدن در رکن بعدی ملتفت شود باید برگردد 
 (312)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  ها را دوباره بخواند.و آن

 قنوت. 8

 معناي قنوت و حكم آن .1
کعت دوم پس از پایان حمد و سوره و ی نمازهای واجب و مستحب، مستحب است که در ردر همه

 نامند. می« قنوت»را دستها را به دعا بردارد و دعا بخواند. این عمل پیش از رکوع،
 (311)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 آورد.قنوت را در رکعت اول، پیش از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع به جا میدر نماز جمعه،  
 (311فتا از دفتر معظم له، باب نماز، م )است 

 آورد.در نماز عید فطر و قربان، در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت به جا می  
 (311)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 ذكر قنوت. 2
یا « صلوات»ه یك تواند بیی از قرآن را بخواند و حتی میتواند هر ذکر یا دعا یا آیهدر قنوت می

اکتفا کند، ولی بهتر است دعاهایی را بخواند که « حیمِالرَّ منِحْالرَّ اهللِ مِسْ بِ »یا « اهللِ مِ سْبِ»یا « اهللِ انَحَبْسُ
ا ذکرها ، ی«ارِالنَّ اب ذ ا ع ن قِ  و  ةًن س ح  ةِر آخِي الْفِ و  ةًن س  ا ح ي نْي الدُّا فِن ا آتِن بَّر »در قرآن آمده است، مانند 

 یُّلِ عَالْ  اهللُ الَّاِ لهَاِ  ، الَیمُ رِکَالْ یمُلِحَالْ  اهللُ الَّاِ  لهَاِ الَ»نقل شده است، مانند این ذکر:  )ع(و دعاهایی که از ایمه
 شِرْعَالْ بِّرَ ، وَنَّهُنَیْا بَمَ وَ نَّ یهِا فِمَ ، وَعِبْالسَّ ینَضِرَاالَ بِّرَ وَ عِبْالسَّ اتِ اوَمَالسَّ بِّرَ اهللِ انَحَبْ، سُیمُ ظِعَالْ
 (313)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  «.ینَمِالَ عَالْ  بِّرَ هللِ دُمْحَ الْ ، وَیمِ ظِعَالْ

 تعقيب. 9

 ائمه )ع(تعقیب نماز الزم نیست به عربی باشد، ولی بهتر است دعاها و ذکرهایی را بخواند که از 
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معروف است، و آن  )س(، ذکری است که به تسبیح حضرت زهرای بهترین آنهارسیده است، و از جمله
 «.اهللِ انَحَبْسُ»مرتبه  33، و «هِلّلِ دُمْحَلْاَ»مرتبه  33، «رُبَکْاَ هللُاَ»مرتبه  31عبارت است: 

 (313)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 نقل شده است. ائمه )ع(از در کتابهای دعا، تعقیباتی با مضامین عالی و عبارات زیبا   
 (313)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

ی نعمتها و نعمت توفیق الهی ی شکر کند یعنی به قصد شکر همهمستحب است پس از نماز، سجده  
 .«هِلّراً لِشُکْ»بر نماز، پیشانی را بر زمین بگذارد و بهتر آن است که سه مرتبه یا بیشتر بگوید: 

 (316ا از دفتر معظم له، باب نماز، م )استفت 

 تمرين 
 . اگر اشتباهاً رکنی را بر رکن دیگر مقدم بدارد نمازش چه حکمی دارد؟1
 . فرق میان ترتیب و مواالت در نماز چیست؟8
 . حکم ترك مواالت در نماز را بیان نمایید؟3
 . نماز عید فطر و قربان چند قنوت دارد؟1
 به یك صلوات اکتفا کرد؟توان در قنوت . آیا می5
 . در تعقیب نماز، بهتر است چه دعا و ذکری را خواند؟6
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   47درس 

 (13نمازهای یوميه )
 ی نمازترجمه

 ي نمازترجمه. 11

شایسته است که نمازگزار، الفاظ و اذکار نماز را با توجه به معنای آن و با خشوع و حضور قلب بر زبان 
 ز فرصت نماز، برای پاکیزه شدن روح و نزدیك شدن دل به خدای بزرگ و مهربان بهره ببرد. بیاورد تا ا

 ي حمدي سورهترجمه. 1
ی انسانها را در به نام خدا که رحمت و فیض بی دریغ او در دنیا همه: »یمِحِالرَّ منِحْالرَّ اهللِ مِسْبِ. 1

 «. صاص داردگیرد و رحمت و بخشایش ابدی او به مؤمنان اختبرمی
ی جهانیان سپاس و ستایش، مخصوص خدا است که پروردگار همه: »ینَمِالَ عَالْ  بَّرَ هِلّلِ دُمْحَ لْاَ. 2

 «. است
ی انسانها است( و آن که رحمان است )بخشندگی و فضل او در دنیا شامل همه: »یمِ حِالرَّ منِحْلرَّاَ. 3

 «. است( ی مؤمنانرحیم است )بخشایش و فضل ابدی او ویژه
 «. آن که دارنده و صاحب اختیار روز جزا )قیامت( است: »ینِالدِّ مِوْیَ كِالِمَ. 4
 «. طلبیمکنیم و فقط از تو کمك میفقط تو را بندگی می: »ینُعِتَسْنَ اكَیَّاِ وَ دُبُعْنَ اكَیَّاِ. 5
  «.ما را به راه راست هدایت کن: »یمَقِتَسْمُالْ اطَرَا الصِّنَدِهْاِ. 6
به راه آن کسانی که به آنان نعمت دادی )نور معرفت خود را بر دل : »مْهِیْلَعَ تَمْعَنْاَ  ینَذِالَّ اطَرَصِ. 7

 «. آنان تاباندی(
آنان که به غضب تو گرفتار نشدند و به گمراهی دچار نگشتند. : »ینَالِالضَّالَ وَ مْهِیْلَعَ وبِضُغْمَ الْ رِیْغَ. 8

ی که به آنان بخشیدی، ناسپاسی و عصیان نکردند تا موجب غضب تو و )یعنی پس از نعمت بزرگ
 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( «.گمراهی خود شوند(
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 ي توحيدي سورهترجمه. 2
 «. ی آن قبالً گذشتترجمه» یمِحِالرَّ منِحْالرَّ اهللِ مِسْبِ. 1
 «. بگو اوست خدای یکتا: »دٌحَاَ اهللُ وَهُ لْقُ. 2
 «. خدا بی نیاز است و همگان روی نیاز به او دارند: »دُمَالصَّ  هللُاَ. 3
 «. فرزند ندارد و فرزند کسی نیست: »دْولَیُ مْلَ وَ دْلِیَ مْلَ. 4
  «.و هیچکس همتای او نیست: »دٌحَواً اَفُکُ هُلَ نْکُیَ مْلَ وَ. 5

 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( 

 و سجود و برخي مستحباتي ذكرهاي ركوع ترجمه .3
 «. پاك و منزه است خدا»اهلل:  انَحَبْسُ. 1
پاك و منزه است پروردگار من که بزرگ است، و او را ستایش : »هِدِمْحَبِ وَ یمِظِعَالْ یَبِّرَ انَحَبْسُ. 2

 «. کنممی
ن است، و او را ستایش پاك و منزه است پرودگار من که برتری: »هِدِمْحَبِ  لی وَعْاالَ یَبِّ رَ انَحَبْسُ. 3

 «. کنممی
 «. کندعنایت خدا متوجه آن کسی باد که تو را ستایش می: »هُدَمِحَ  نْمَلِ اهللُ عَمِسَ. 4
 «. گردمخواهم و به او باز میاز خدا که پروردگار من است آمرزش می»اَتُوبُ اِلَیْهِ:  وَاهللَ رَبِّی  اَسْتَغْفِرُ. 5
 «. نشینمخیزم و میبا اراده و نیروی خدا است که بر می»وَ اَقْعُدُ:  اَقُومُتِهِ اهللِ وَ قُوَّ بِحَوْلِ. 6
 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( 

 ي ذكرهاي قنوتترجمه .4
ت را پروردگارا! به ما نیکی در دنیا و نیکی در آخر: »آخِر ةِ ح س ن ةًو  فِي الْ ح س ن ةًآتِن ا فِي الدُّنْي ا  ر بَّن ا. 1

 «. عطا کن
 «. و ما از عذاب آتش دور نگاهدار: »و  قِن ا ع ذ اب  النَّارِ. 2
 «. نیست معبودی به جز خدای بردبار و بخشنده: »الْکَرِیمُاِلهَ ااِلَّ اهللُ الْحَلِیمُ  ال. 3
 «. نیست معبودی به جز خدای واال و بزرگ»ال اِلهَ ااِلَّ اهللُ اْلعَلِیُّ اْلعَظِیمُ: . 4
 «. پاك و منزه است خدا که پروردگار هفت آسمان است»السَّبِْع:  السَّمَاوَاتِسُبْحَانَ اهللِ رَبِّ . 5
 «. و پروردگار هفت زمین است»وَ رَبِّ االَرَضِینَ السَّْبعِ: . 6
 «. و پروردگار هر چیزی است که در آنها یا مابین آنها است: »بَیْنَهُنَّوَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا . 7
 «. و پروردگار عرش بزرگ است»وَ رَبِّ الْعَْرشِ الَْعظِیمِ: . 8
 «.و ستایش و سپاس مخصوص خداست که پرودگار جهانیان است»وَ الَْحمْدُ هللِ َربِّ الْعَالَمِینَ: . 9
 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( 
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 ي تسبيحات اربعهترجمه. 5
 «. داپاك و منزه است خ: »اهللِ انَحَبْسُ. 1
 «. و سپاس و ستایش مخصوص خداست: »هِلّلِ دُمْحَ الْوَ. 2
 «. و هیچ معبودی به جز خدا نیست»اِلهَ ااِلَّ اهللُ:  الَ وَ. 3
 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( «.و خدا بزرگتر است: »رُبَکْاَ اهللُ وَ. 4

 ي تشهد و سالمترجمه. 6
 «. ش مخصوص خدا استسپاس و ستای: »هِلّلِ دُمْ حَلْاَ. 1
 «. دهم که هیچ معبودی نیست به جز خداگواهی می: »اهللُاِلهَ ااِلَّ  الَ اَنْ اَشهَدُ. 2
 «. یکتا و بی شریك»شَریكَ لَهُ:  وَحْدَهُ الَ. 3
 «. ستی اوی او و فرستادهدهم که محمد بندهو گواهی می: »رَسُولُهُوَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ . 4
 «. خداوندا! درود و رحمت فرست بر محمد و آل محمد»اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِِِ مُحَمَّدٍ: . 5
 «. ی او را بلند فرماو شفاعت او را قبول و درجه»ارْفَعْ دَرَجَتَهُ:  وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ  وَ .6
ی پیامبر! و رحمت خدا و برکات او ا درود بر تو باد» :وَ بَرَکاتُهُ اهللِ م ةُحْوَ رَ النَّبِیُّعَلَیْكَ اَیُّهَا  مُلسَّالَاَ. 7

 «. از آن تو باد
 «. درود بر ما و بندگان شایسته خدا»اهللِ الصَّالِحِینَ:  عِبَادِعَلَیْنَا وَ عَلی  مُلسَّالَاَ. 8
فرشتگان( و رحمت خدا و برکات او  –ر شما )مؤمنان درود ب»وَ بَرَکاتُهُ:  اهللِ حْم ةُرَ وَ عَلَیْکُمْ مُلسَّالَاَ. 9

 )استفتا از دفتر معظم له، باب نماز( «.از آن شما باد

 تمرين 
 ی حمد را ترجمه کنید؟. سوره1
 ی توحید چیست؟ی سوره. ترجمه8
 یعنی چه؟« هُدَمِحَ نْمَلِ  اهللُ عَمِ سَ. »3
 به چه معناست؟« دُوَ اَقْعُ اَقُومُاهللِ وَ قُوَّتِهِ  بِحَوْلِ. »1
 را معنا کنید؟« ارْفَعْ دََرجَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ  وَ. »5
 ی سالم را بیان نمایید؟. ترجمه6
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   48درس 

 (11نمازهای یوميه )
 مبطالت نماز

 مبطالت نماز. 11

 مبطالت نماز 
 

رعایت شود، مثل پوشش  . از بین رفتن یکی از چیزهایی که باید در حال نماز1 -
  واجب یا غصبی نبودن مکان.

 . باطل شدن وضو. 8 -
 . پشت به قبله نماز خواندن. 3 -
 . حرف زدن. 1 -
 دهند. . دست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسالمی انجام می5 -
 . آمین گفتن بعد از حمد. 6 -
 . خندیدن. 7 -
  . گریه کردن.2 -
 . به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن. 9 -
 . خوردن و آشامیدن. 11 -
کند، مانند شك در رکعتهای نماز دو رکعتی یا هایی که نماز را باطل می. شك11 -

 سه رکعتی. 
 . کم و زیاد کردن ارکان، مانند کم وزیاد کردن رکوع. 18 -

 گویند.می« مبطالت نماز» کندنماز را باطل می چیزهایی کهبه   

 از بين رفتن يكي از چيزهايي كه بايد در حال نماز رعايت شود. 1
اگر در بین نماز، یکی از چیزهایی که باید در حال نماز رعایت شود، از بین برود، مثالً در حال نماز 

  است. بفهمد که مکانش غصبی است یا پوشش واجب را ندارد، نماز باطل 
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 (319)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 

 باطل شدن وضو. 2
کند در اثنای نماز پیش بیاید، مانند آن که در وسط اگر یکی از چیزهایی که وضو یا غسل را باطل می

  نماز به خواب برود یا بول و امثال آن از او خارج شود، نماز باطل است.
 (318از، م )استفتا از دفتر معظم له، باب نم

 پشت به قبله نماز خواندن. 3
صورت و بدن خود را با هم یا به تنهایی از قبله بگرداند، به طوری که بتواند طرف راست و عمداً  اگر

چپ خود را به آسانی ببیند، نمازش باطل است، و اگر سهواً هم این کار را بکند بنابر احتیاط واجب نمازش 
 شود.را به دو طرف بگرداند، نماز باطل نمی باطل است، ولی اگر اندکی صورت

 (338)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 حرف زدن. 4
 (332)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  حرف بزند، حتی اگر یك کلمه باشد، نماز باطل است. عمداً  اگر در نماز

ز برای آگاه کردن دیگران، اگر موجب خروج از آیات یا ذکرهای نما قرائتبلند کردن صدا هنگام   
)اجوبة االستفتاءات، س و ذکر باشد. قرائتو ذکر به نیت  قرائتهیأت نماز نشود اشکال ندارد مشروط به این که 

381) 

و یکی از آنها مشغول نماز باشد،  «یعاًمِجَ  مْکُیْلَعَ مُالَلسَّاَ»اگر شخصی به گروهی سالم کند و بگوید:   
 (323)اجوبة االستفتاءات، س  نچه کس دیگری جواب وی را بدهد نمازگزار نباید اقدام به جواب گفتن کند. چنا

ی سالم نیست، در حال نماز جایز نیست، ولی اگر در حال نماز نباشد، جواب دادن تحیتی که به صیغه  
 ن آن است.کند احتیاط )واجب( جواب گفتاگر کالمی است که عرف آن را تحیت محسوب می

 (328)اجوبة االستفتاءات، س  

 جواب سالم کودکان ممیز، اعم از پسر و دختر، مانند جواب سالم زنان و مردان واجب است. 
 (322)اجوبة االستفتاءات، س  

ری که زمان اگر کسی سالم را بشنود ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر، جواب سالم را ندهد به طو 
کمی فاصله شود، چنانچه تأخیر به مقداری باشد که جواب سالم و رد تحیت محسوب نشود، جواب دادن 

 (321)اجوبة االستفتاءات، س  واجب نیست.

استفاده شود چنانچه عرفاً بر آن تحیت « سالم»از لفظ « مْ کُیْلَعَ مٌالَسَ»اگر هنگام سالم دادن به جای  
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 (323)اجوبة االستفتاءات، س  واب دادن واجب است.و سالم صدق نماید، ج

اگر شخصی در یك زمان چند بار سالم کند، یك جواب کافی است، و اگر چند نفر در یك زمان، سالم  
ی آنها گردد )مثل سالم علیکم( و به قصد جواب سالم آنها یی که شامل همهدهند یك جواب به صیغه

 (321تاءات، س )اجوبة االستف کند.باشد کفایت می
 .تکتف5

دست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسالمی انجام دهند جایز نیست مگر در موارد 
 ضرورت.

 آمين گفتن بعد از حمد. 6
 کند( مگر در حال تقیه.ی حمد جایز نیست )و نماز را باطل میسوره قرائتگفتن آمین بعد از 

 (383)اجوبة االستفتاءات، س  

 يدنخند. 7
 (383)اجوبة االستفتاءات، س  کند.)یعنی قهقهه( نماز را باطل میو عمدی خنده با صدا 

 . گريه كردن8
گریه با صدا و عمدی برای امور دنیوی نماز را باطل میکند ولی اگر از ترس خداوند یا برای امور 

 اخروی گریه کند، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.

 ورت نماز، مانند كف زدن و به هوا پريدنبه هم خوردن ص. 9
 کند، مثل کف زدن و به هوا پریدن.کاری که صورت نماز را به هم بزند نماز را باطل می

 (381)اجوبة االستفتاءات، س   

هرگاه در اثنای نماز برای فهماندن چیزی به کسی و یا در جواب سؤال او، مختصری دست یا چشم و   
یی که با استقرار و آرامش و یا هیأت نماز منافات نداشته باشد، نماز باطل هد به گونهابرو را حرکت د

 (381)اجوبة االستفتاءات، س  شود.نمی

 (382)اجوبة االستفتاءات، س کند(، گر چه مکروه است.بستن چشمها در نماز مانع شرعی ندارد )و نماز را باطل نمی 
کند. )اجوبة مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز کراهت دارد، ولی نماز را باطل نمی 

 (516االستفتاءات، س 
برای مکلف، اظهار حسد و کینه و دشمنی با دیگران جایز نیست، ولی این امور باعث بطالن نماز  

 (211)اجوبة االستفتاءات، س  شود.نمی
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   49درس 

 (15نمازهای یوميه )
 شكيات نماز

 شكيات نماز. 12

 قسم است 83شکیات نماز 

 قسم شکهای باطل.  2 -
 قسم شکهایی که نباید به آن اعتنا کرد.  6 -
 قسم شکهای صحیح.  9 -

 شكهاي باطل. 1

 شکهایی که نماز 
 کندرا باطل می  

 از صبح و نماز مسافر. . شك در رکعتهای نماز دو رکعتی، مانند نم1 -

 رکعتی )مغرب(.  3. شك در رکعتهای نماز 8 -

. شك در نماز چهار رکعتی هرگاه یك طرف شك، یك باشد، مثل این که 3 -
 شك کند یك رکعت خوانده یا سه رکعت. 

ی دوم در حالی که یك . شك در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده1 -
 د شك دو و سه، قبل از اتمام دو سجده. طرف شك دو باشد، مانن

 . شك بین دو و پنج یا بیشتر از پنج. 5 -

 . شك بین سه و شش یا بیشتر از شش. 6 -

 . شك بین چهار و شش یا بیشتر از شش. 7 -

 . شك در عدد رکعتهای نماز که اصالً نداند چند رکعت خوانده است. 2 -
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 شكهايي كه اعتبار ندارد. 2

 ایی که نبایـد شکه
 به آنها اعتنا کرد  

. شك بعدازمحل، مثل این که بعد از داخل شدن در رکوع، شك در حمد و 1 -
  سوره کند.

 . شك بعد از سالم. 8 -
 . شك بعد از گذشتن وقت نماز. 3 -
 کند. . شك کثیر الشك یعنی کسی که زیاد شك می1 -
 موم. أ. شك امام و م5 -
 ر نمازهای مستحبی. . شك د6 -

 
)زیرا  ؛اگر شخصی بعد از چند سال شك کند که نمازهایش صحیح بوده یا نه، به شك خود اعتنا نکند  

 (328)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  شود(.به شك بعد از عمل اعتنا نمی

مگر آن که موجب بطالن نماز کثیرالشك باید بنابر انجام کاری بگذارد که در آن شك کرده است،   
گذارد، بدون این که در این مورد فرقی بین رکعتها و افعال شود که در این صورت بنابر عدم انجام آن می

و اقوال نماز باشد )مثالً اگر شك کند سجده یا رکوع به جا آورده یا نه، بنا بگذارد که به جا آورده است، 
ر شك کند نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت بنا بگذارد هر چند از محل آن نگذشته است، اما اگ

 (329)اجوبة االستفتاءات، س  که دو رکعت خوانده است(. 

شك در اقوال و افعال نافله همان حکم شك در اقوال و افعال نماز فریضه را دارد یعنی اگر از محل   
شود جام آن تجاوز کرده است به آن اعتنا نمیشود و اگر از محل انآن تجاوز نکرده است به آن اعتنا می

)مثالً اگر شك در حمد یا رکوع کند، چنانچه از محل آن نگذشته است باید به جا آورد و اگر از محل آن 
 (322)اجوبة االستفتاءات، س  گذشته است اعتنا نکند(.

 شكهايي صحيح. 3

درعدد رکعتهای نمازهای شك
صورت  9چهار رکعتی در 

 صحیح است

 ی دوم. . شك میان دو و سه بعد از سر برداشتن از سجده1 -
 ی دوم. . شك میان دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده8 -
 ی دوم. . شك میان دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده3 -
 ی دوم. . شك میان چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده1 -
 و چهار در هر جای نماز.  . شك میان سه5 -
 . شك میان چهار و پنج در حال ایستاده. 6 -
 . شك میان سه و پنج در حال ایستاده. 7 -
 . شك میان سه و چهار و پنج در حال ایستاده. 2 -
 . شك میان پنج و شش در حال ایستاده. 9 -
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شود( به تعداد کمبود یاط)که برای شك در رکعتهای نماز به جا آورده میتعداد رکعتهای نماز احت 
احتمالی در نماز است، بنابراین در شك بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط، واجب است، و در شك بین 

 (311)اجوبة االستفتاءات، س  سه و چهار، یك رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته واجب است.

ی سهو یی از ذکرهای نماز یا آیات قرآنی یا دعاهای قنوت، سهواً غلط خوانده شود سجدهگر کلمها 
 (313)اجوبة االستفتاءات، س  واجب نیست.

 تمرين 
 . شکهای باطل چند تا است؟ نام ببرید؟1
 . شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد را ذکر نمایید؟8
اید به شك خود اعتنا کند، اگر برای او در نماز شکی پیش آمد، . با توجه به این که کثیر الشك نب3

 اش چیست؟وظیفه
های آن، مثل شك در این که یك سجده انجام داده یا . آیا در نماز نافله به شك در غیر از رکعت1

 شود؟دو سجده، اعتنا می
 .صحیح کدامند. شکهای 5
یك رکعت است یا دو رکعت، چگونه ممکن  . برای مکلف، دانستن تعداد رکعتهای نماز احتیاط که6

 است؟
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 (16نمازهای یوميه )
 نماز جمعه

 نماز جمعه. 13

 حكم نماز جمعه. 1
شود در عصر حاضر )زمان غیبت ز جمعه که در روزهای جمعه به جای نماز ظهر خوانده میـانم. 1

که حکومت عدل اسالمی در ایران برپا است  ( واجب تخییری است، ولی در این زمان)عج(امام
 احتیاط مستحب آن است که حتی المقدور نماز جمعه ترك نشود.

 (232و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  688و686)اجوبة االستفتاءات، س  

ی واجب ظهر روز جمعه، بین خواندن معنای واجب تخییری این است که مکلف در ادای فریضه  
 (682)اجوبة االستفتاءات، س  نماز جمعه یا نماز ظهر مخیّر است.

هر چند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخییری است و حضور در آن واجب نیست، ولی با توجه   
به فواید و آثار شرکت در آن، سزاوار نیست که مؤمنین خود را از برکات حضور در این نماز به صرف 

 (686)اجوبة االستفتاءات، س  د.محروم سازنعذرهای واهی 

)اجوبة االستفتاءات، س                      شرکت زنان در نماز جمعه اشکال ندارد و دارای ثواب جماعت است.  

383) 

، وجه شرعی ندارد و اگر ترك دائمخودداری از شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه به صورت   
 میت ندادن به آن باشد شرعاً مذموم است.حضور و شرکت نکردن در آن به خاطر اه

 (688و689)اجوبة االستفتاءات، س  

تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند و کسی که در نماز جمعه شرکت نکرده است می  
 (632و628)اجوبة االستفتاءات، س  واجب نیست صبر کندتا نماز جمعه تمام شود.

ی ی نماز جمعه در مکان دیگری نزدیك محل اقامهمان با اقامهی نماز جماعت ظهر، همزاقامه  
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شود؛ زیرا در ی ظهر جمعه میی مکلف از فریضهنماز فی نفسه اشکال ندارد و موجب براءت ذمه
ی نماز جماعت ظهر در روز عصر حاضر، نماز جمعه واجب تخییری است، ولی با توجه به این که اقامه

شود و چه بسا در ی صفوف مؤمنین میباعث تفرقه عهی نماز جمامهمکان نزدیك محل اق جمعه در
نظر مردم بی احترامی و اهانت به امام جمعه و کاشف از بی اعتنایی به نماز جمعه است، بنابراین 
سزاوار است که مؤمنین اقدام به انجام آن نکنند و بلکه در صورتی که مستلزم مفاسد و حرام باشد 

 (628)اجوبة االستفتاءات، س  ی آن اجتناب نمایند.واجب است از اقامه

شود(.نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است. )به عبارت دیگر نماز جمعه جانشین نماز ظهر جمعه می. 2
 (622)اجوبة االستفتاءات، س  

نماز جمعه هر چند مجزی از نماز ظهر است، ولی خواندن نماز ظهر بعد از نماز جمعه از باب   
حتیاط اشکال ندارد، حتی اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد نماز جمعه نخواند، و اگر بخواهد با مراعات ا

احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه، نماز عصر را به جماعت بخواند احتیاط کامل 
 وانده است.این است که به کسی اقتدا نماید که نماز ظهر را احتیاطاً بعد از نماز جمعه خ

 (621و622)اجوبة االستفتاءات، س  

شرکت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان شوراهای اسالمی در کشورهای اروپایی و غیر آنها   
کنندگان در آن و همچنین امام جمعه از برادران اهل سنت هستند شود، و بیشتر شرکتبرگزار می

د و در این صورت خواندن نماز ظهر بعد از نماز جمعه برای حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشکال ندار
 (612)اجوبة االستفتاءات، س  واجب نیست.

 (613)اجوبة االستفتاءات، س  نماز جمعه از مآموم مسافر صحیح و مجزی از نماز ظهر است.  
ه اند و قدرت نگهداری بول را ندارند جایز است در نماز جمعمجروحان جنگی که قطع نخاع شده  

ی زمانی، است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله واجب شرکت کنند، ولی با توجه به این که بر آنان
های نماز جمعه در صورتی برای خواندن ی قبل از خطبهشروع به خواندن نماز کنند، بنابراین وضو

 (223)اجوبة االستفتاءات، س نماز جمعه کافی است که بعد از وضو حدثی از آنان سر نزند.

 شرايط نماز جمعه .2

 شرایط نماز جمعه

 . به جماعت خواندن. 1 -
 موم. أ. حداقل پنج نفر بودن، یك نفر امام و چهار نفر م8 -
 . رعایت تمام شرایطی که در نماز جماعت معتبر است، مثل اتصال صفوف. 3 -
 . بین دو نماز جمعه، حداقل یك فرسخ فاصله بودن. 1 -

از شرایط صحت نماز جمعه، این است که به صورت جماعت اقامه شود. نماز : ت خواندنبه جماع. 1
کنند، صحیح جمعه به نحو فرادی، هر چند در کنار کسانی که آن را به صورت جماعت بر گزار می
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 (611)اجوبة االستفتاءات، س  نیست. 
تمام شرایطی که در نماز : فرعايت تمام شرايطي كه در نماز جماعت معتبر است، مثل اتصال صفو. 3

 جماعت باید رعایت شود در نماز جمعه هم معتبر است، مانند اتصال صفوف. 

داند و یا در عدالت وی شك امام جمعه باید عادل باشد، از این رو اقتدا به کسی که او را عادل نمی  
کت در نماز جمعه برای باشد، ولی حضور و شری او هم صحیح نمیدارد صحیح نیست و نماز جمعه

حق ندارد دیگران -چه در نماز جمعه شرکت کند یا نکند-حفظ وحدت اشکال ندارد، و در هر صورت 
 (626)اجوبة االستفتاءات، س  را ترغیب و تشویق به عدم حضور در نماز جمعه نماید. 

باشد، نمازهای اگر شك در عدالت امام جمعه یا یقین به عدم عدالت وی بعد از فراغ از نماز   
 (618)اجوبة االستفتاءات، س  ی آنها واجب نیست.خوانده شده صحیح است و اعاده

نصب امام جمعه به امامت جمعه اگر موجب وثوق و اطمینان مأموم به عدالت وی شود در صحت   
 (628و629)اجوبة االستفتاءات، س  اقتدا به او کافی است.

ه گفته، دلیل بر دروغگویی او نیست؛ زیرا ممکن است صرف کشف خالف چیزی که امام جمع  
ی او از روی اشتباه یا خطا و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به صرف توهم خروج امام گفته

 (622)اجوبة االستفتاءات، س  جمعه از عدالت، خود را از برکات نماز جمعه محروم نماید.

 را باید حاکم عادل اسالمی معین کند.  امام جمعه در هر نقطه از جهان اسالم  
 (239)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م   

ی منصوب در صورت نبود مانع یا معارض جایز است نماز جمعه را در غیر از مکانی که امام جمعه  
 .برای آنجا نصب شده اقامه نماید

 (621)اجوبة االستفتاءات، س  

وب، شخصی را به عنوان جانشین موقت برای خودش انتخاب نماید، ی منصجایز است امام جمعه  
 (623)اجوبة االستفتاءات، س  شود.ولی بر امامت فرد نایب، احکام انتصاب از طرف ولی فقیه مترتب نمی

ی منصوب و اقتدای امام منصوب به نایب خود ی نماز جمعه به امامت نایب امام جمعهاقامه  
 (631االستفتاءات، س )اجوبة  اشکال ندارد.

ی دو نماز جمعه باید کمتر از یك فرسخ فاصله: بين دو نماز جمعه حداقل يك فرسخ فاصله بودن. 4
نباشد که اگر در کمتر از یك فرسخ، دو نماز جمعه خوانده شود نماز اولی صحیح و دومی باطل است 

 (613ة االستفتاءات، س )اجوب باشند.و در صورتی که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل می

 وقت نماز جمعه. 3
شود و احتیاط)واجب( آن است که آن را از وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید )اول ظهر( شروع می

 اوایل عرفی وقت نماز ظهر در حدود یکی دو ساعت به تأخیر نیندازند. 
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 (238 و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م 638)اجوبة االستفتاءات، س  

 كيفيت نماز جمعه. 4
نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز . 1

 شود. ایراد می
ی ی جمعه و در رکعت دوم، سورهنماز جمعه بلند، و در رکعت اول سوره قرائتمستحب است . 2

دو قنوت یکی در رکعت اول پیش از رکوع و  مچنین مستحب است خواندن، و همنافقون خوانده شود
 دیگری در رکعت دوم پس از رکوع. 

های نماز جمعه نرسد و در نماز شرکت کند نماز او صحیح است حتی اگر هرگاه کسی به خطبه  
 (618)اجوبة االستفتاءات، س  امام را در رکوع رکعت آخر نماز جمعه درك نماید.

فرستد( شامل ی دوم نماز جمعه، امام جمعه بر آنها درود میخطبهدر  مسلمین )که ائمهعنوان   
ی نماز جمعه واجب و ذکر نام مبارك آن حضرت در خطبه شودنمی )س(حضرت زهرای مرضیه

نیست، ولی تبرك جستن به ذکر نام شریف آن حضرت اشکال ندارد بلکه امری پسندیده و موجب 
 (616، س )اجوبة االستفتاءات اجر و ثواب است.

توانند قبل از ظهر ایراد کنند، گرچه احتیاط)مستحب( آن است که های نماز جمعه را میخطبه  
قسمتی از آن در وقت ظهر باشد و احوط )احتیاط بیشتر( آن است که تماماً بعد از دخول وقت ایراد 

 (268و استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  619)اجوبة االستفتاءات، س  شود.

نجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختالف بین مؤمنین و پراکندگی صفوف آنان شود جایز نیست،  
 چه رسد به مثل نماز جمعه که از شعایر اسالمی و از مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است.

 (611)اجوبة االستفتاءات، س  

 (622)اجوبة االستفتاءات، س  معه به غیر امام جمعه اشکال ندارد.اقتدا در نماز عصر روز ج 

 اقتدا به امام جمعه در نماز جمعه برای خواندن نماز واجب دیگر از نظر صحت، محل اشکال است. 
 (612)اجوبة االستفتاءات، س  



 احكام آموزشي 171

 تمرين 
 ی نماز جمعه چیست؟. معنای وجوب تخییری در مسأله1
ی ی نماز جمعه در مکان دیگری نزدیك محل اقامهعت ظهر همزمان با اقامهی نماز جما. آیا اقامه8

 نماز جمعه جایز است؟
ی نمازهایی که پشت سر او . در صورت شك در عدالت امام جمعه و یا یقین به عدم آن، آیا اعاده3

 خوانده شده است واجب است؟
 ی کافی است؟. آیا انتصاب امام جمعه به امامت جمعه برای اثبات عدالت و1
های نماز جمعه نرسد، بلکه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا . آیا اگر کسی به خطبه5

 نماید نمازش صحیح و مجزی است؟
 های نماز جمعه قبل از ظهر شرعی صحیح است؟. آیا خواندن خطبه6
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 «1»نماز مسافر 

 نماز مسافر. 14

 وجوب قصر در سفر .1
 در سفر باید نماز چهار رکعتی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصر)دو رکعت( خواند. 

 (231)استفتا از دفتر معظم له، باب نماز، م  

 ظهر و عصر و عشا هایچهار رکعتی است که عبارت از نماز یقصر فقط در خصوص نمازهاوجوب   
 (638)اجوبة االستفتاءات، س  شود.و مغرب قصر نمی ، و نماز صبحاست

 شرايط نماز مسافر. 2
 مسافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آورد:

سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا برگشتن و یا رفت و برگشت او روی . شرط اول: 1
 ن او کمتر از چهار فرسخ نباشد. هم هشت فرسخ باشد مشروط به این که رفت

از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد، بنابراین اگر از ابتدا قصد . شرط دوم: 2
پیمودن هشت فرسخ را نداشته و یا قصد پیمودن کمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسیدن به مقصد 

ول کمتر از مسافت شرعی است، ولی از منزل ی آن با مکان اتصمیم بگیرد به جایی برود که فاصله
 ی مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخواند. تا آنجا به اندازه

در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد، بنابر این اگر در بین . شرط سوم: 3
کم سفر بعد از آن بر او جاری راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود، ح

 شود،هر چند نمازهایی که قبل از عدول از قصد خود به صورت شکسته خوانده، صحیح است. نمی
قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که . شرط چهارم: 4
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 خواهد ده روز یا بیشتر در آن جا بماند نداشته باشد. می
سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد، بنابراین اگر سفر او معصیت و حرام باشد، اعم از نجم: . شرط پ5

این که خود سفر حرام باشد، مثل فرار از جنگ یا هدف از سفر، کار حرامی باشد، مثل سفر برای 
 راهزنی، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است. 

هستند، نباشد، مانند بعضی از صحرانشینان که محل  مسافر از کسانی که خانه به دوش. شرط ششم: 6
 مانند. کنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا کنند، میزندگی ثابتی ندارند، بلکه در بیابانها گردش می

مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد، مانند باربر، راننده و ملوان و غیره، و کسی که . شرط هفتم: 7
 ملحق به اینها است.  شغل او در سفر است،

به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص، مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده . شرط هشتم: 8
هر چند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای حد  شود.شود و دیوارهای شهر هم دیده نمینمی

  ترخص کافی باشد.

 (618)اجوبة االستفتاءات، س 

 :خ(مسافت شرعي )هشت فرس. 1

کسی که رفتن او کمتر از چهار فرسخ باشد، و مسیر بازگشتش هم به مقدار مسافت شرعی . 1
ی بین وطن و محل کار آنها به مورین غیر محلی اگر فاصلهأبنابراین م ،نباشد نمازش تمام است

 (621و661)اجوبة االستفتاءات، س  مقدار مسافت شرعی ولو تلفیقًا نباشد احکام مسافر را ندارند. 

اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینی از شهر خود خارج شود و در آنجا به گردش بپردازد، . 2
 (661)اجوبة االستفتاءات، س  شود.مسافتی که از منزل پیموده محسوب نمی واین گردش در مقصد جز

ظر فرسخ باید از آخر شهر حساب کرد، و تعیین آخر شهر موکول به ن 2برای حساب مسافت . 3
ی اطراف شهر جزو شهر نباشد، ها و شهرکهای پراکندهعرف است؛ اگر در نظر عرف، کارخانه

 (629)اجوبة االستفتاءات، س  های شهر حساب نمود.مسافت را باید از آخر خانه

 :قصد مسافت شرعي .2

از راه مسافری که قصد رفتن به سه فرسخی را دارد ولی از ابتدا در نظر دارد که در بین راه . 1
فرعی برای انجام کار معینی به یك فرسخی برود و سپس داخل مسیر اصلی شود و به سفر خود 
ادامه دهد حکم مسافر را ندارد، و ضمیمه کردن مقدار راهی که با خروج از مسیر اصلی و 

 (662)اجوبة االستفتاءات، س  بازگشت به آن پیموده برای تکمیل مسافت شرعی کافی نیست. 
که از محل سکونت خود به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی است سفر کند و کسی . 2

های دیگر برود، به طوری که مجموع مسافت در خالل ایام هفته چندین بار از آن محل به محله
بیش از هشت فرسخ شود، اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پیمودن مسافت شرعی را نداشته 

های دیگر هم به مقدار مسافت شرعی نباشد، حکم مسافر را و محلهی بین مقصد اول و فاصله
 (663)اجوبة االستفتاءات، س  ندارد.
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 :سفر معصيت. 5

کسی که بدون قصد معصیت، مسافرت کند ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر، قصد . 1
کرده نمازش  ارتکاب معصیت نماید واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به خاطر معصیت

ی سفر به قصد ارتکاب گناه، شکسته را تمام بخواند و نمازهایی را که پس از تصمیم به ادامه
 (698)اجوبة االستفتاءات، س  خوانده باید اعاده کند و تمام بخواند.

خواهد برود مرتکب معاصی و محرمات خواهد شد مادامی که اگر انسان بداند در سفری که می. 2
 اطر ترك واجب یا فعل حرامی نباشد نماز او مانند سایر مسافران شکسته است.سفر او به خ

 (628)اجوبة االستفتاءات، س  

شود احتیاط )واجب( این است اگر بداند که در مسافرت مبتال به ترك بعضی از واجبات نماز می. 3
ت جایز نیست که به آن سفر نرود، مگر آن که برای او ضرر یا مشقت داشته باشد. در هر صور

 (692)اجوبة االستفتاءات، س  نماز را در هیچ حالی ترك نماید.

 :سفر شغلي. 7

کسی که سفر، شغل اوست )یعنی قوام شغل و کار او به سفر است(، مانند راننده، خلبان، . 1
 مو دو باید نماز را تمام بخواند ولی در سفر اول سومسفر  ، ساربان، چوپان و مانند آنها درکشتیبان

 (613و611و612)اجوبة االستفتاءات، س  نمازش شکسته است.

ی شغل او است، مانند معلم و کارگر و کارمند و کسی که شغلش، سفر نیست ولی سفر، مقدمه  
بار برای کار هر ده روز حداقل یك به مدت دو سه ماه سربازی که خودش ساکن شهری است و

 (631و611و612و618)اجوبة االستفتاءات، س  ا دارد که سفر، شغل اوست. کند، حکم کسی ربه محل کارش سفر می

شود، از این رو دانشجویانی که برای تحصیل علم به دانشجویی، شغل و کار محسوب نمی  
مور به تحصیل أاست. بلی اگر م مبنی بر احتیاطکنند نمازشان طور هفتگی یا روزانه سفر می
مور به تحصیل هستند، نمازشان تمام خواهد أدر کنار تدریس، مباشند، مثل معلمان شاغلی که 

 بود. 
 (633و631)اجوبة االستفتاءات، س  

و  )ع(آید، بنابراین کسی که هر هفته برای زیارت حضرت معصومهزیارت، شغل به حساب نمی  
ارد و کند، در این سفر، حکم سایر مسافرین را دانجام اعمال مسجد جمکران به شهر قم سفر می

 (669)اجوبة االستفتاءات، س  نمازش قصر )شکسته( است.

ی رانندگی به او نیست، ولی برای مدت کوتاهی وظیفه دائمیکسی که رانندگی، شغل ثابت و   
ی رانندگی را در پاسگاهها و غیر آن بر عهده شود، مثل سربازانی که وظیفهاو محول می

شغل آنها محسوب شود حداقل دو سه ماه آن مدت موقت  گیرند، اگر از نظر عرف، رانندگی درمی
 (638)اجوبة االستفتاءات، س  حکم سایر رانندگان را خواهند داشت.
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رفت و برگشت اگر در نظر عرف، یك سفر محسوب شود، مثل استادی که از وطن برای   
در این صورت، گردد، بر می أتدریس، به شهری سفر کرده و هنگام عصر یا فردای آن روز به مبد

یی که شود و اگر عرفاً یك سفر محسوب نشود، مثل رانندهرفت و برگشت، سفر اول محسوب می
برای حمل کاال به مقصدی حرکت کرده و از آنجا به مکان دیگری برای حمل مسافر یا کاالی 

 کند در این صورت، سفر اول با رسیدن به مقصد،جدید سفر نماید و سپس به وطن مراجعت می
 (618)اجوبة االستفتاءات، س  شود.تمام می

کسی که شغلش مسافرت است، اگر برای کار دیگری غیر از شغل خود مسافرت کند، باید . 2
مانند سایر مسافران نماز را شکسته بخواند، ولی اگر سفر به خاطر شغلی که در محل کار دارد 

دهد و گاهی ستان را هم انجام میباشد و در ضمن آن، اعمال خاصی از قبیل دیدن اقوام و دو
شود و نماز تمام است. ماند، باعث تغییر حکم سفر شغلی نمییك یا چند شب هم در آنجا می

همچنان که انجام کارهای خصوصی و شخصی در سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری حکم 
 (616و613)اجوبة االستفتاءات، س  دهد.سفر شغلی را تغییر نمی

تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر اگر عرفاً شغل و کار یك مبلّغ دینی محسوب   
کند، شود، در سفر برای انجام آن کارها حکم مسافری را دارد که به خاطر شغل و کارش سفر می

 و اگر زمانی برای کاری غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند سایر مسافران
 (631)اجوبة االستفتاءات، س  نمازش شکسته است.

کسی که شغلش مسافرت است، اگر ده روز یا بیشتر در محلی بماند، خواه وطن او باشد یا نه، . 3
 رود نمازش را شکسته بخواند.باید در سفر اولی که بعد از اقامت ده روزه برای کار کردن می

 (631)اجوبة االستفتاءات، س  

 :حد ترخص. 8

برای تعیین حد ترخص، شنیده نشدن اذان شهر کافی است، هر چند احتیاط )مستحب( رعایت . 1
 (626)اجوبة االستفتاءات، س  هر دو عالمت )نشنیدن اذان شهر و ندیدن دیوارهای شهر( است.

معیار حد ترخص، شنیدن اذان آخر شهر از طرفی است که مسافر از آن خارج و یا داخل . 2
 (622)اجوبة االستفتاءات، س  یدن اذان وسط شهر(.شود )نه شنمی
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 تمرين 
 ی نماز مسافر را ذکر نمایید؟. شرایط هشتگانه1
 . منظور از سفر حرام چیست؟8
 . آخر شهر در حساب مسافت هشت فرسخ کجاست؟3
 . منظور از کسی که شغل او مسافرت است کیست؟ مثال بزنید؟1
حرکت از وطن تا بازگشت به آن است یا با رسیدن به مقصد، . آیا مقصود از سفر اول همان شروع 5

 شود؟سفر اول تمام می
. آیا اگر یکی از دو عالمت حد ترخص )نشنیدن اذان شهر و ندیدن دیوارهای شهر( حاصل شود 6

 کافی است؟
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   52درس 

 (18نمازهای یوميه )
 «2»نماز مسافر 

 كندچيزهايي كه سفر را قطع مي .3

 قواطع سفر 

 رسیدن به وطن. . 1 -
 قصد اقامت ده روز. . 8 -
 (623و618)اجوبة االستفتاءات، س  ماه بدون قصد. توقف یك. 3 -

 .گویندمی «قواطع سفر»کند ه سفر را قطع میهایی که چیزب  
د را بشنود و یا دیوار اگر مسافر بعد از خروج از وطن، از راهی عبور کند که صدای اذان وطن خو  
رساند و مسافرتش های آن را ببیند، تا از وطن خود عبور نکرده ضرری به مسافت شرعی نمیخانه

ی بین وطن و حد ترخص آن هست، حکم مسافر بر او جاری شود، ولی تا در داخل محدودهقطع نمی
 (639)اجوبة االستفتاءات، س  گردد.نمی

  وطن. 4
 :ز یك نظر بر دو قسم استوطن ا: اقسام وطن. 1

 جایی که انسان در آن متولد شده و مدتی در آن بوده و رشد و نمو پیدا کرده است. . وطن اصلي: 1
و زندگی الاقل هفت  جایی که مکلف آن را برای سکونت. وطن اتخاذی )وطن جدید، وطن دوم(: 2

 (683)اجوبة االستفتاءات، س  سال، برگزیده است. یا هشت 

شود که آنجا وطن اصلی او شود، بلکه الزم است مدتی در صرف تولد در شهری باعث نمی  
آنجا بوده رشد و نمو پیدا کرده باشد، مثالً کسی که در تهران به دنیا آمده و بعد از تولد، در آنجا 

شود، بلکه وطن وی همان وطن پدر و مادر رشد و نمو نکرده، تهران وطن اصلی او محسوب نمی
کند. بلی اگر زایشگاه )محل تولد( در ت که بعد از تولد به آنجا برده شده و با آنها زندگی میاس
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کنند قرار داشته باشد همانجا وطن اصلی کودك هم خواهد وطن پدر و مادر که در آن زندگی می
 (686و699)اجوبة االستفتاءات، س  بود.

 حسوب شود سه شرط الزم است:برای این که جایی، وطن دوم م: شرايط وطن اتخاذي. 2

باید قصد قطعی بر توطن در آن جا داشته باشد، بنابراین تا وقتی که قصد قطعی بر توطن در . 1
جایی نداشته باشد، و به عبارت دیگر تا زمانی که جایی را برای ماندن همیشگی انتخاب نکرده، 

رفاً وطن او محسوب شود، شود مگر این که بدون قصد آن قدر بماند که عوطن او محسوب نمی
کنند، ی مکلف است، بنابراین کسانی که مدت غیر معینی مسافرت میو احراز نظر عرف به عهده

روند و یا کارمندان دولت که ی علمیه میمانند طالب علوم دینی که برای درس خواندن به حوزه
ا کار، حکم وطن شوند، بر محل تحصیل یبرای کار به مدت غیر معینی به شهری اعزام می

 2)مدت مثالً  ند که عرفاً وطن آنها محسوب شود.مترتب نیست، مگر آن که آن قدر آنجا بمان
همچنین کسی که سالهای زیادی در سرزمینی که وطن او سال برای صدق وطن کافی است(. 

 کند و در حال حاضر ممنوع الورود به وطن خود است، ولی یقین دارد که روزینیست زندگی می
 به آن باز خواهد گشت حکم سایر مسافرین را دارد. 

توان یك کشور، مثالً باید قصد توطن در آبادی و شهر خاص و معین داشته باشد، بنابراین نمی. 2
 ایران را وطن قرار داد.

اید داشته باشد. بلی الزم نیست باید سکونت در محل به مدتی که عرفاً اهل آنجا به حساب .3
ر مستمر در آنجا بماند، بلکه بعد از این که آنجا را به عنوان وطن جدید انتخاب شش ماه به طو

 شود.نمود و با این قصد، مدتی )اگر چه فقط شبها( آنجا سکونت نمود، وطن او محسوب می
 (688و693)اجوبة االستفتاءات، س  

 (688س  )اجوبة االستفتاءات، در وطن جدید، تملك خانه و غیر آن شرط نیست.  

هایی که قصد ممکن است انسان دارای دو وطن و حتی سه وطن باشد، بنابراین قبیله: تعدد وطن. 3
نقل و انتقال همیشگی از ییالق به قشالق و بر عکس را دارند تا روزهایی از سال را در یکی و 

ده باشند، هر روزهایی را در دیگری بگذرانند و هر دو مکان را برای زندگی دایمی خود انتخاب کر
شود و بر آنان در آن دو مکان حکم وطن جاری یك از آن دو مکان، وطن آنان محسوب می

ی بین آن دو به مقدار مسافت شرعی باشد، در راه سفر از یکی به دیگری، گردد، و اگر فاصلهمی
و چند  حکم سایر مسافرین را دارند، و یا کسی که چند سال از عمر خود را در روستای محل تولد

سال را در شهری گذرانده و در حال حاضر به شهر دیگر آمده در صورتی که از روستای محل تولد 
اعراض نکرده برای او حکم وطن را دارد و شهری هم که چند سال در آن ساکن بوده اگر آن را به 

گر در آن عنوان وطن برگزید، تا از آن اعراض نکرده حکم وطن را برای او دارد و شهر فعلی هم ا
 قصد توطن کند و به مدتی که عرفاً آنجا وطن محسوب شود بماند وطن او خواهد بود.

 (283و692و611)اجوبة االستفتاءات، س  
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 :اعراض از وطن. 4

 مراد از اعراض، خروج از وطن با تصمیم بر عدم بازگشت به آن برای سکونت است.. 1
 (681)اجوبة االستفتاءات، س   

انسان از وطن خود اعراض نکرده است آنجا برای او حکم وطن را دارد و نماز وی تا زمانی که . 2
در آنجا تمام است، اما بعد از آن که از وطن خود اعراض کرد دیگر حکم وطن در آنجا بر او 

مدتی در  دائم شود مگر آن که دوباره برای زندگی به آنجا برگشته و با قصد زندگیجاری نمی
نابراین شخصی از اهالی روستا که محل کار و سکونت فعلی وی در تهران آنجا اقامت کند، ب

کنند و در آن ملك و آب دارند و هر از چند گاهی برای است و پدر و مادر او در روستا زندگی می
رود و تمایلی به بازگشت به آنجا برای سکونت ندارد اگر قصد مراجعت دیدار و کمك به آنجا می

کونت و زندگی ندارد، بلکه تصمیم به عدم مراجعت دارد، حکم وطن بر او در به آن روستا برای س
 شود.آنجا جاری نمی

 (288و689و682و696)اجوبة االستفتاءات، س  

 :تبعيت زن و فرزند در وطن و اعراض از آن. 5

تواند در انتخاب وطن و اعراض از آن شود و زن میصرف زوجیت، موجب تبعیت قهری نمی. 1
گردد که وطن هر خود نباشد، بنابراین صرف این که مکانی وطن شوهر است باعث نمیتابع شو

زن هم باشد و بر زن در آنجا احکام وطن جاری شود، بدین ترتیب اگر شخصی، وطنی داشته 
رود، همسر او کند ولی گاهی با همسرش به آنجا میباشد که در حال حاضر در آن سکونت نمی

ی شوهر همچنین صرف ازدواج زن و رفتن وی به خانه ، وشکسته بخواند باید در آنجا نمازش را
اش نیست، بنابراین جوانی که با زنی از شهری دیگر در شهر دیگر مستلزم اعراض از وطن اصلی

رود، تا زمانی که از آنجا )وطن اصلی ی پدرش میازدواج کرده است، هنگامی که این زن به خانه
ش در آنجا تمام است. بلی اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع خود( اعراض نکرده، نماز

ی همسرش باشد، قصد شوهرش برای او کافی است و شهری که همسرش با او برای اراده
همچنین  ، وشودو به قصد توطن به آنجا رفته است، وطن وی هم محسوب می دائمزندگی 

ن و رفتن به جای دیگر، اعراض او از وطن هم اعراض شوهر او از وطن مشترکشان با خروج از آ
 (283و281و681و681)اجوبة االستفتاءات، س  گردد.محسوب می

گیری و زندگی، مستقل نباشند یعنی بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع فرزندان اگر در تصمیم. 2
 دائمیی زندگی ی پدر باشند، در اعراض از وطن سابق و اتخاذ وطن جدید که پدر با آنها برااراده

به آنجا رفته است تابع وی هستند و در غیر این صورت تابع نخواهند بود، بنابراین کسی که قبل 
عدم از بلوغ از محل تولد خود به تبعیت از پدرش به شهر دیگری مهاجرت کند و پدر وی قصد 

ندارد بلکه داشته باشد آن مکان، دیگر برای او حکم وطن را بازگشت به آنجا را برای زندگی 
 (286و692و696و691)اجوبة االستفتاءات، س  وطن جدید پدر، وطن اوست.
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 تمرين 
 . قواطع سفر کدامند؟1
 . وطن اصلی و اتخاذی )دوم( چه فرقی دارند؟8
 . شرایط وطن اتخاذی را برشمرید؟3
 . آیا ممکن است انسان بیش از یك وطن داشته باشد؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟1
 از اعراض از وطن چیست؟ . مراد5
رود، ی پدرش می. جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواج کرده است، هنگامی که این زن به خانه6

 نمازش قصر است یا تمام؟

 

 



 احكام آموزشي 181

   53درس 

 (19نمازهای یوميه )
 «3»نماز مسافر 

 قصد اقامت ده روز. 5
هم در محلی بماند یا بداند که اجباراً این مدت را  هرگاه مسافری بخواهد حداقل ده روز پشت سر. 1

« قصد اقامه»در آن جا توقف خواهد کرد باید نماز را تمام بخواند )و این را در اصطالح فقهی 
گویند(، اما اگر قصد اقامت کمتر از ده روز را داشته باشد حکم سایر مسافرین را خواهد داشت، می

ری که در استخدام ارتش یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند، بنابراین سربازان یا نیروهای کاد
 -دانند( دارند و یا می…اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر را در مکانی )مثل پادگان، مناطق مرزی و 

ده روز یا بیشتر در آنجا خواهند ماند، واجب است که نماز خود را تمام  –هر چند به طور اجباری 
 (693و619و612و611ة االستفتاءات، س )اجوب  بخوانند.

ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و باید در آنجا داند در جایی ده روز نمیکسی که می  
مسافرت کند و با آن که  )ع(مثالً اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا ،نمازش را شکسته بخواند

ماند ولی برای این که نمازش تمام باشد قصد اقامت ده روز داند کمتر از ده روز در آنجا خواهد می
 (622)اجوبة االستفتاءات، س   کند نمازش در آنجا شکسته است.می

توان قصد اقامه ( باشد، و در دو محل نمی…قصد اقامه باید در یك محل )شهر یا روستا و یا . 2
دو محل محسوب شود، باید در یکی از آن کند اگر عرفاً کرد، بنابراین کسی که در دو مکان تبلیغ می

دو، قصد اقامه کند و قصد اقامه در هر دو به این صورت که بخواهد چند روز را در یکی و چند روز 
هم در دیگری بماند که مجموعاً ده روز شود اقامه محقق نشده و باید نماز را در هر دو محل شکسته 

 (621)اجوبة االستفتاءات، س  بخواند.

ی های دیگر شهر، هر چند با محلهیی از شهر قصد اقامه کند رفتن به محلهاگر مسافری در محله  
 رساند.قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد، به قصد اقامه و حکم آن ضرر نمی

 (632)اجوبة االستفتاءات، س  



 185 نمازـ  فصل سوم

گر از ابتدا قصد داشته باشد که در خالل خواهد ده روز یا بیشتر در محلی بماند، امسافری که می. 3
های محل اقامت( برود، اشکالی ندارد و قصد ی باغها و مزرعهده روز به اطراف آنجا )در محدوده

ی کمتر از ی او درست و نمازش تمام است. همچنین قصد خروج از محل اقامت، به اندازهاقامه
یعنی  اگر بیرون رفتن از آنجا به مدت چند ی ده روز ضرر نزند مسافت شرعی اگر به صدق اقامه

شش هفت ساعت از روز یا شب برای یك بار یا چند بار باشد به شرطی که مجموع ساعات خروج 
زند و نمازش تمام است، اما بیشتر نشود، در این صورت، قصد خروج به قصد اقامه لطمه نمی ساعت

 (663و638و636)اجوبة االستفتاءات، س  خواهد بود.بیشتر از این، مانع تحقق اقامه است و نمازش شکسته 

هر چند یك بار آن هم به  -اگر مسافر هنگام قصد اقامه، تصمیم داشته باشد در خالل ده روز. 4
کند و باید نماز را شکسته به چهار فرسخی و یا بیشتر برود اقامه تحقق پیدا نمی -مدت چند دقیقه

 (663و638و636)اجوبة االستفتاءات، س  بخواند.

اگر مسافر در محلی قصد اقامه کند و قبل از خواندن یك نماز چهار رکعتی)ظهر یا عصر و یا عشا( . 5
از اقامه منصرف یا مردد شود، اقامه تحقق نیافته و تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را شکسته 

باشد، اقامه تحقق یافته و پس بخواند، اما بعد از قصد اقامه، اگر حداقل یك نماز چهار رکعتی خوانده 
از آن، انصراف از اقامه یا تردید در آن هیچ اثری ندارد، بنابراین تا وقتی که در آنجا هست و سفر 

 جدیدی را شروع نکرده، باید نماز را تمام بخواند )هر چند پس از تحقق اقامه، فقط یك روز بماند(.
 (698و638و632اجوبة االستفتاءات، س ) 

 کندبا دو چیز تحقق پیدا میاقامه . 6
 

 .. قصد اقامه و خواندن یك نماز چهار رکعتی1 -

. قصد اقامه و توقف ده روز متوالی در یك محل )هر چند 8 -
 اصالً در این مدت نماز نخوانده باشد(.

 (698و638و632)اجوبة االستفتاءات، س  

هر چند به طور مکرر و مدت -شرعی پس از تحقق اقامه، خارج شدن به مقدار کمتر از مسافت. 7
اشکال ندارد و نماز تمام است، ولی اگر به مقدار مسافت شرعی خارج شود، حکم سایر  -طوالنی

مسافرین را خواهد داشت، بنابراین اگر پس از قصد اقامت در شهری به شهر دیگری که با شهر محل 
خورد و بعد از قبلی وی به هم می یاقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله دارد برود، قصد اقامه

 (698و638و632)اجوبة االستفتاءات، س  برگشت به محل اقامه، باید دوباره قصد نماید.

نیز جاری است.« قصد اقامه»گفتیم در مورد « وطن»ی بارهدرآنچه در مورد تبعیت زن و فرزند . 8
 (286و281)اجوبة االستفتاءات، س  

 توقف يك ماه بدون قصد. 6
اه مسافر، بعد از پیمودن مسافت شرعی )هشت فرسخ( در محلی توقف کند، و نداند مدت توقفش هرگ
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چند روز است )ده روز یا کمتر( تا وقتی این حالت را دارد باید نماز را شکسته بخواند، اما بعد از گذشتن 
 (623ستفتاءات، س )اجوبة اال سی روز باید نماز را تمام بخواند، هر چند در همان روز بخواهد برگردد.

 بالد كبيره .7
در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز، فرقی میان بالد کبیره )شهرهای بزرگ( و 
معمولی نیست و حتی با قصد توطن در یك شهر بزرگ و مدتی در آنجا ماندن، بدون معین کردن 

خواهد کرد. همچنین اگر قصد اقامت ی او پیدا بارهز آن، تمام آن شهر حکم وطن را دری خاصی امحله
ی خاصی از آن را قصد نماید، حکم تمام بودن نماز در ده روز در مانند این شهر کند بدون این که محله

 های آن شهر جاری خواهد بود.مورد او در تمام محله
 (282)اجوبة االستفتاءات، س  . احکام نماز مسافر2

 تمرين 
 مانند ولی اختیاری ندارند چه حکمی دارد؟د بیش از ده روز در مکانی میدانن. نماز سربازانی که می1
داند کمتر از ده روز در آنجا مسافرت نماید و با آن که می )ع(. اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا8

کند، این کار او چه حکمی خواهد ماند، ولی برای این که نمازش تمام باشد قصد اقامت ده روز می
 دارد؟

. آیا هنگام قصد اقامت، جایز است نیت خروج از محل اقامت به محل دیگری را که کمتر از چهار 3
 فرسخ با آن فاصله دارد کرد؟

 شود؟ توضیح دهید؟. اقامه با چند چیز محقق می1
داند چه مقداری در آنجا خواهد ماند ده روز یا کمتر، . کسی که به جایی مسافرت کرده و نمی5

 مار بخواند؟چگونه باید ن
 . چه تفاوتی میان بالد کبیره و معمولی در احکام مسافر وجود دارد؟6

 



 187 نمازـ  فصل سوم

   54درس 

 (20نمازهای یوميه )
 [نماز استيجاری –نماز قضا ]

 و مادر نماز قضای پدر

 نماز قضا. 15

د در تمام وقت هر کس نماز واجب را در وقت آن ترك کند باید قضای آن را به جا آورد، هر چن. 1
ی بیماری یا مستی، نماز را نخوانده باشد، اما کسی که در تمام وقت نماز خواب بوده یا به واسطه

، قضا بر او واجب نیست، همچنین کافری که مسلمان شده و و بی هوشی به اختیار او نبوده هوش بودهبی
 زنی که در حال حیض یا نفاس بوده.

 ( 338و339و336و  333و  331و  312و 313)اجوبة االستفتاءات، س    

هرگاه بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید آن را قضا کند، مثل شخصی که . 2
بر اثر جهل به حکم شرعی، غسل را به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است، بر وی قضای نمازهایی 

 (318و313و311)اجوبة االستفتاءات، س  ت. که در این حالت با حدث اکبر خوانده واجب اس

قضای نمازهایی واجب است که یقین به ترك یا باطل بودن آنها دارد، اما اگر شك یا گمان دارد . 3
 بعضی از نمازهای گذشته را ترك کرده یا باطل خوانده واجب نیست که قضای آن را به جا آورد.

 (339و333و312و313)اجوبة االستفتاءات، س  

 ،در نماز قضا ترتیب واجب نیست جز در میان قضای ظهر و عصر و مغرب و عشا از یك روز. 4
همچنین دوره کردن نماز به معنای تکرار نماز برای احراز ترتیب لزومی ندارد، بنابراین کسی که قصد 

بیست بار نماز تواند آنها را به ترتیب زیر به جا آورد: ابتدا مثالً سال را بخواند میدارد نماز قضای یك
صبح، بعد بیست بار هر یك از نماز ظهر و عصر و سپس بیست بار هر یك از نماز مغرب و عشا و تا 

تواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که سال به همین صورت ادامه دهد، همانطور که مییك
 (228و333و332و338الستفتاءات، س )اجوبة ا خواند آن را ادامه دهد. یومیه را می یهای پنجگانهنماز

دو نماز بوده یا سه نماز، داند نمی الًداند، مثآنها را نمی یکسی که چند نماز او قضا شده و شماره. 5
 کافی است مقدار کمتر را بخواند )یعنی همان مقداری که یقین به قضا شدن آن دارد(.
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 (333و312و313)اجوبة االستفتاءات، س  

در روزهای بیستم، بیست و پنجم و بیست و هفتم ماه  ه بار غسل جنابت کند، مثالًاگر شخصی س. 6
و بعد یقین کند که یکی از آن غسلها باطل بوده است بنابر احتیاط واجب باید نمازها را به طوری که یقین 

 ( 319)اجوبة االستفتاءات، س  به فراغت ذمه پیدا کند قضا نماید.

ی او شود و کسی که نماز قضا بر عهدهبه جای نماز قضا محسوب نمی نوافل و نمازهای مستحب. 7
 (316)اجوبة االستفتاءات، س  باشد، واجب است آن را به نیت نماز قضا بخواند. 

است به هر مقدار  افرادی که در حال حاضر قادر به قضای همه نمازهای فوت شده نیستند واجب. 8
 (336)اجوبة االستفتاءات، س  ادر نیستند وصیت نمایند.که قدرت دارند، قضا و هر مقداری که ق

 نماز استيجاري. 16

تواند نماز قضای دیگری را که در حال حیات است به جا آورد، هر چند او از خواندن هیچ کس نمی. 1
نماز قضا عاجز باشد، اما بعد از مردن مانعی ندارد، و شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجبش را 

تواند انجام دهد و نماز نایب چه با اجرت و چه بدون اجرت برای او مجزی ش، به هر نحو که میخود
 (228و288و338)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.

در نماز استیجاری ذکر خصوصیات میت الزم نیست، و رعایت ترتیب فقط بین نمازهای ظهر و . 2
 ، کیفیت خاصی بر اجیر شرط نشده باشد )مثالًعصر و مغرب و عشا شرط است، و هرگاه در عقد اجاره

ی که اطالق عقد اجاره به آن دنگفته باشند نماز را باید در مسجد یا فالن ساعت بخواند( و کیفیت معهو
انصراف پیدا کند هم وجود نداشته باشد، بر اجیر الزم است که نماز را با مستحباتی که انجام آن متعارف 

 (228)اجوبة االستفتاءات، س  ت که برای هر نمازی اذان بگوید.است بخواند، ولی واجب نیس

 نماز قضاي پدر و مادر. 17

بر پسر بزرگتر واجب است که نمازهایی که از پدر و مادرش فوت شده و از روی طغیان و نافرمانی . 1
د بنابر احتیاط نبوده، بعد از مرگ آنها به جا آورد، بلکه اگر از روی طغیان و نافرمانی هم ترك کرده باش

 (319و311)اجوبة االستفتاءات، س  مستحب باید به همین طور عمل کند.

اگر پدر یا مادری اصالً نماز نخوانده باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت هم قضای نمازها بر . 2
 ( 312)اجوبة االستفتاءات، س  پسر بزرگتر واجب است.

باشد، که بعد از مرگ پدر و مادر در حال حیات است می منظور از پسر بزرگتر، بزرگترین پسری. 3
قبل از پدر و مادر فوت کند تکلیف قضای نماز پدر  –چه بالغ باشد یا غیر بالغ  –بنابراین اگر پسر بزرگ 

 (313)اجوبة االستفتاءات، س  و مادر بر پسر بزرگی واجب است که هنگام وفات آنها زنده باشد. 
اگر میت  -پدر و مادر این است که فرزند مذکر از دیگر اوالد میتنماز ی مالك واجب بودن قضا. 4
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بزرگتر باشد، بنابراین اگر فرزند بزرگ میت، دختر و فرزند دوم او پسر باشد  –اوالد ذکور داشته باشد 
 ( 311)اجوبة االستفتاءات، س قضای نمازهای پدر و مادر بر پسر که فرزند دوم است واجب است.

 شود. شخص دیگری نمازهای پدر و مادر را قضا کند از پسر بزرگتر ساقط میهرگاه . 5
 ( 313و312)اجوبة االستفتاءات، س 

بر پسر بزرگتر واجب است آن مقدار از نمازهایی را که یقین دارد از پدر و مادرش فوت شده است . 6
بر او واجب نیست و تفحص و  داند که از پدر یا مادرش نماز قضا شده یا نه، چیزیقضا کند و اگر نمی

 (311و312)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.جستجو نیز الزم نمی

بر پسر بزرگتر واجب است که نمازهای پدر و مادرش را به هر صورتی که امکان دارد قضا کند و . 7
 (312اءات، س )اجوبة االستفت اگر از انجام آن حتی از اجیر گرفتن برای انجام آن هم عاجز باشد معذور است.

کسی که خودش نماز قضا دارد و نماز پدر و مادر نیز بر او واجب شده، در انجام هر یك مخیَّر . 8
 (318)اجوبة االستفتاءات، س  است و به عبارت دیگر هر کدام را اول به جا آورد صحیح است.

ست، بنابراین قضای اگر پسر بزرگتر پس از فوت پدر و مادر از دنیا برود بر دیگران تکلیفی نی. 9
 (316)اجوبة االستفتاءات، س  شود. نمازهای پدر و مادر بر پسر و یا برادر پسر بزرگتر واجب نمی

 تمرين 
 . کافری پس از مدتی اسالم آورده است، آیا قضای نمازهایی که انجام نداده واجب است؟1
 شود؟ن نماز قضای او محسوب می. کسی که نماز قضا دارد، اگر نماز مستحبی بخواند، آیا به عنوا8
 . آیا در نماز استیجاری، ذکر خصوصیات میت شرط است؟3
 ی نمازها بر پسر بزرگتر او واجب است؟. اگر پدری اصالً نماز نخوانده باشد آیا قضای همه1
 . منظور از پسر بزگتر کیست؟5
اضافه گردد، کدامیك مقدم  . اگر پسر بزرگتر خودش نماز قضا دارد و نماز پدر و مادر نیز به آن6

 است؟
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   55درس 

 نماز عيد فطر و قربان –نماز آیات 

 نماز آيات. 18

 اسباب شرعي وجوب نماز آيات. 1
 شود:نماز آیات در چهار صورت واجب می

 کسوف خورشید، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود. .1
 ته شود. خسوف ماه، اگرچه مقدار کمی از آن گرف .2
 .زلزله. 3
ی غیر عادی که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند بادهای سیاه و یا زرد که غیر عادی هر حادثه. 4

ی آسمانی و آتشی که گاهی در آسمان و ریختن کوه، صیحهزمین رفتن  باشند، تاریکی شدید، فرو
 (222)اجوبة االستفتاءات، س  شود. ظاهر می

ف و خسوف و زلزله باید آن حادثه، موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود، و در غیر از کسو  
 آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادری گردد، اعتبار ندارد.یی که ترسحادثه

 (222)اجوبة االستفتاءات، س   

وجوب نماز آیات مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند و کسی هم که در شهر   
ل به شهری که حادثه در آن رخ داده، به طوری که مانند یك شهر محسوب شوند، زندگی متص
 (223)اجوبة االستفتاءات، س  کند حکم آنها را دارد.می

 ،یی اعالم نمایداگر مرکز زلزله نگاری، وقوع لرزشهای خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقه  
ام وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن اصالً آنها را کند هنگولی فردی که در آنجا زندگی می

 (226)اجوبة االستفتاءات، س  احساس نکند، نماز آیات بر او واجب نیست.

ی مستقلی محسوب شود، نماز اگر زلزله -حتی پس لرزه  - یی چه شدید و چه خفیفهر زلزله  
 (223)اجوبة االستفتاءات، س  یی دارد. آیات جداگانه
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 يفيت نماز آياتك. 2
توان آن را نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و به چند صورت می

 به جا آورد:
االحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از  ةبعد از نیّت و تکبیر. صورت اول: 1

وع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رک
از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یك رکعت پنج رکوعی سر بخواند و به رکوع رود و سپس 

که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و 
ت اول انجام دهد و دو سجده را به جا آورد و بعد از آن بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکع

 تشهد بخواند و سالم دهد. 
کرده  قرائتیی را از سوره یا کمتر از آن  االحرام، حمد و یك آیه ةبعد از نّیت و تکبیر. صورت دوم: 2

، و بعد سر ی دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رودو رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه
نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد  قرائتی دیگری از همان سوره را از رکوع برداشته و آیه

کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود، سپس  قرائتیی که پیش از هر رکوع، یك آیه از آن را تا سوره
رکعت دوم قیام نماید و حمد  رکوع پنجم را به جا آورد و به سجده رود و پس از اتمام دو سجده، برای

یی از یك سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد و آیه
ی یی اکتفا کند، نباید سورهبخواند و سالم دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یك آیه از سوره

 حمد را بیش از یك مرتبه در اول آن رکعت بخواند. 

توان یك قسمت از سوره به حساب آورد و با آن را نمی« بسم اهلل الرحمن الرحیم»بنابر احتیاط واجب 
 رکوع کرد. 

 یکی از رکعتها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر به جا آورد. . صورت سوم: 3
ع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع ی از آن در قیام پیش از رکویی را که آیهیسورهصورت چهارم: . 4

ی دوم یا سوم یا چهارم تکمیل نماید که در این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره
ی از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم ییهآحمد را در قیام بعدی اعاده نموده و یك سوره یا 

 ن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.کند و در این صورت واجب است که آ قرائتاست، 
 (221)اجوبة االستفتاءات، س  

 نماز عيد فطر و قربان. 19

نماز عید فطر و قربان در عصر حاضر )که زمان غیبت کبری است( واجب نیست، بلکه مستحب . 1
 (633)اجوبة االستفتاءات، س  است.
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اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر  نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، در رکعت. 2
بعد د و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، نبگوید و بعد از هر تکبیر یك قنوت بخوا

جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر دو سجده به
 و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهد بخواند و سالم گوید.رکوع رود پنجم را بگوید و به 

 (631)اجوبة االستفتاءات، س   

شود، ولی کم های نماز عید اشکالی ندارد و موجب بطالن نماز نمیکوتاه یا طوالنی خواندن قنوت. 3
 (631)اجوبة االستفتاءات، س  یا زیاد کردن تعداد آنها جایز نیست.

از عید اقامه ندارد و اگر امام جماعت برای نماز عید اقامه به جا آورد به صحت نماز او و مامومین نم. 4
 (639و632)اجوبة االستفتاءات، س  رساند.ضرری نمی

ی مهئی نماز عید هستند و همچنین اامهجایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اق. 5
غایب است( به صورت جماعت  )عج(ز عید را در عصر حاضر )که امامی منصوب از طرف او نماجمعه

اقامه نمایند، ولی احوط )وجوبی( این است که غیر آنان نماز عید را فرادی بخوانند و به جماعت خواندن 
آن به قصد رجا نه به قصد ورود اشکال ندارد. بلی اگر مصلحت اقتضا کند که یك نماز عید در شهر 

ی آن نشود. ی منصوب از طرف ولی فقیه کسی متصدی اقامهاست که غیر از امام جمعه برگزار شود بهتر
 (633)اجوبة االستفتاءات، س  

 (636)اجوبة االستفتاءات، س  نماز عید قضا ندارد.. 6

 (368)اجوبة االستفتاءات، س   مومین دیگر در نماز عید اشکال دارد. أتکرار نماز جماعت به خاطر م. 7

 تمرين 
 . نماز آیات در چند صورت واجب است؟ توضیح دهید؟1
دهد حکم نماز آیات در لرزه رخ مییی غالباً در مدت کمی دهها پس. بعد از وقوع زلزله در منطقه8

 این موارد چیست؟
 . نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟3
 . حکم نماز عید فطر و قربان در زمان غیبت چیست؟1
 جماعات جایز است؟ یمهئای نماز عید و قربان توسط اقامه. آیا در حال حاضر 5
 . آیا نماز عید فطر قضا دارد؟6
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 (1نماز جماعت )
 مشروعيت و اهميت نماز جماعت

 مشروعيت و اهميت نماز جماعت. 21

یك با دو نفر ) نماز جماعت از مهمترین مستحبات و از بزرگترین شعایر اسالمی است و دست کم. 1
 (361و333)اجوبة االستفتاءات، س  شود.موم( منعقد میأامام و یك م

اگر امام جماعت بدون قصد امامت، مشغول نماز شود، نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال . 2
ندارد، و به عبارت دیگر در تحقق جماعت، فقط کافی است که ماموم نیت اقتدا داشته باشد و نیت امامت 

برای امام در صورتی است که قصد امامت و برای امام، معتبر نیست، هر چند درك فضیلت نماز جماعت 
 ( 332)اجوبة االستفتاءات، س .کندجماعت 

خواهد یك نماز را در امامت به نیت نماز قضای احتیاطی صحیح نیست، بنابراین فردی که می. 3
  واند آنها را به نیت نماز قضای احتیاطی به جا آورد.تهای به عنوان امام جماعت اقامه کند نمیمکان

 ( 398)اجوبة االستفتاءات، س 

رضایت امام جماعت شرط صحت اقتدا نیست، بنابراین اقتدا کردن به کسی که راضی به این کار . 4
 (323)اجوبة االستفتاءات، س  نیست اشکال ندارد.

دهد صحیح نیست، ولی زمانی که انسان ادامه می موم تا وقتی که نمازش را به جماعتأاقتدا به م. 5
ی نمازگزار منفرد عمل کرده، موم است و به وی اقتدا کند، اگر در رکوع و سجود به وظیفهأنداند که او م

 ا سهواً کم یا زیاد نکرده باشد، نمازش صحیح است.یو ا عمداً ی رنکربدین معنی که 
 (321و323)اجوبة االستفتاءات، س  

مومین دیگر در نمازهای یومیه جایز و بلکه مستحب أبار به خاطر مر نماز جماعت برای یكتکرا. 6
ی جماعت تواند در دو مسجد اقامهبار جایز نیست، بنابراین یك امام جماعت میاست، اما بیش از یك

 (368)اجوبة االستفتاءات، س  کرده و نماز را دوباره بخواند.

توان با هر نماز اقتدا کرد، مثالً کسی که قصد خواندن نماز عشا ی را میدر نمازهای یومیه هر نماز. 7
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 (323)اجوبة االستفتاءات، س  خواند اقتدا کند. تواند به کسی که نماز مغرب میدارد می

 (382و383)اجوبة االستفتاءات، س   حضور و شرکت زنان در نماز جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد. . 8

موم واجد شرایط اقتدا و جماعت است اشکال ندارد، هر چند أدر نماز جماعتی که از نظر مشرکت . 9
شود. بلی مناسب است که مؤمنین نزدیك مسجدی باشد که در همان زمان در آن نماز جماعت برگزار می

در یك مکان اجتماع کرده و همگی در یك نماز جماعت شرکت کنند تا بر عظمت مراسم دینی نماز 
ی وحدت و انس باشد نه باعث ایجاد ی نماز جماعت وسیلهعت افزوده شود و سزاوار است که اقامهجما

 جو اختالف و تفرقه، و اگر نماز جماعت نزدیك مسجد باعث اختالف و پراکندگی شود جایز نیست.
 ( 392و336و331)اجوبة االستفتاءات، س  

تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به  اگر موقعی به جماعت رسد که امام مشغول خواندن. 11
االحرام بگوید و بعد بنشیند و تشهد نماز را با امام بخواند،  ةثواب نماز جماعت برسد باید نیت کند و تکبیر

ولی سالم نگوید و کمی صبر کند تا امام سالم نماز را بگوید، بعد بایستد و نماز را ادامه بدهد یعنی  حمد 
آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. )این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و و سوره را بخواند و 

توان آن را در تشهد رکعت دوم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی برای درك ثواب جماعت است و نمی
 (362)اجوبة االستفتاءات، س  انجام داد(. 

که در نماز مسافر مقلد مجتهدی اختالف در تقلید مانع از صحت اقتدا نیست، بنابراین کسی . 11
تواند به امام جماعتی که در آن مسأله مقلد مرجع دیگری است اقتدا نماید، ولی اقتدا در نمازی است می

موم، قصر است و طبق فتوای مرجع تقلید امام جماعت تمام است یا أکه طبق فتوای مرجع تقلید م
 (393)اجوبة االستفتاءات، س  بالعکس صحیح نیست.

کنند، اگر این عمل تضعیف افرادی که هنگام برپایی نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادی می  
احترامی به امام جماعتی که مردم اعتماد به عدالت او دارند محسوب شود جایز نماز جماعت و اهانت و بی

 (333)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.

یك غرض عقالیی، مثل دفع تهمت اشکال ندارد، ولی آهسته  یشرکت ظاهری در نماز جماعت برا  
نمازی که باید بلند خوانده شود، مثل نماز مغرب و عشا برای اظهار اقتدا  قرائتخواندن حمد و سوره در 

 (382و399)اجوبة االستفتاءات، س  به امام جماعت، صحیح و مجزی نیست.

ر دعاهای طوالنی که قبل یا بعد یا سایتوسل و  انجام کارهای مستحبی، مثل نماز مستحب یا دعای  
شود و بیشتر از جماعت طول ادارات دولتی برگزار می یاز نماز جماعت و یا در اثنای آن در نمازخانه

 کشد اگر منجر به تضییع وقت اداری و تأخیر در انجام کارهای واجب شود اشکال دارد.می
 (333)اجوبة االستفتاءات، س  

 برای نماز اجرت بگیرد، مگر آن که برای مقدمات حضور در جماعت باشد.جماعت ت امام جایز نیس  
 (369)اجوبة االستفتاءات، س  
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نه تنها اشکال ندارد  )ع(و آل او )ص(و ذکر صلوات بر پیامبر آیه قرائتدر نماز جماعت بعد از سالم،   
اسالمی و شعار انقالب اسالمی )تکبیر و بلکه مطلوب بوده و ثواب دارد. همچنین مواظبت بر شعارهای 

 (322)اجوبة االستفتاءات، س  ملحقات آن( که یادآور رسالت و اهداف بلند انقالب اسالمی است هم مطلوب است.

یی تنظیم شود که اداری به گونه بهتر است برای درك فضیلت نماز اول وقت و جماعت، کارهای  
ی الهی را به صورت جماعت و در کمترین بتوانند این فریضه د آنکارکنان اماکن نظامی، ادارات و مانن

 مدت بخوانند.
 (331)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 شود؟. نماز جماعت دست کم با چند نفر منعقد می1
 ی جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند؟. آیا جایز است امام جماعت در دو مسجد اقامه8
 خواند اقتدا نماید؟تواند به کسی که نماز مغرب مینماز عشا را دارد آیا می . کسی که قصد خواندن3
نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آن جا با حضور تعداد زیادی از  ی. آیا اقامه1

 شود صحیح است؟ی آن شنیده میشود و صدای اذان و اقامهنمازگزاران اقامه می
کنند، این کار چه گام برپایی نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادی می. بعضی از افراد هن5

 حکمی دارد؟
 . آیا جایز است امام جماعت برای نماز اجرت بگیرد؟6

 

 

                                              
 سوره احزاب 56آیه 
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   57درس 

 (2نماز جماعت )
 ی نمازمسائل متفرقه

 شرايط نماز جماعت. 21

 جماعتنماز  شرایط

 نبودن حایل. . 1 -
 موم. أتر نبودن جای ایستادن امام از مبلند .8 -
 موم. أنبودن فاصله میان امام و م. 3 -
 موم از امام. أجلوتر نایستادن م. 1 -

 نبودن حايل. 1
اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که نمازشان قصر است . 1

افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فوراً برای  اگراشد، ی افراد صف بعدی تمام بو نماز همه
 (322)اجوبة االستفتاءات، س  ، مانعی برای ادامه جماعت نخواهد بود.ن دو رکعت بعدی اقتدا کنندخواند

چهارم نماز جماعت ایستاده باشند و بعد از آنها  یااگر تعدادی از افراد غیر بالغ بعد از صف سوم . 2
 (393)اجوبة االستفتاءات، س  ز افراد مکلف ایستاده باشند، نماز مکلفین صفهای بعدی اشکال ندارد.تعدادی ا

زنان اگر پشت سر مردان ولو بدون فاصله بایستند احتیاجی به حایل و پرده نیست، ولی اگر در   
ستادن مردان و زنان در کنار مردان بایستند سزاوار است که حایلی بین آنها باشد تا کراهت کنار هم ای

ن و أنماز بر طرف شود، و این که وجود حایل بین زنان و مردان در نماز موجب تحقیر و توهین به ش
 ( 382)اجوبة االستفتاءات، س .شود توهم و خیالی بیش نیست و اساسی نداردکرامت زنان می

 مومأتر نبودن جاي ايستادن امام و مبلند. 2
مومین بیشتر از حدی باشد که شرعاً مجاز است، موجب أنسبت به جایگاه م اگر بلندی جایگاه امام

 (326)اجوبة االستفتاءات، س  شود.بطالن نماز جماعت می
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 مومأنبودن فاصله ميان امام و م. 3
مومینی که بین او و امام أموم در آخر یکی از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد، چنانچه مأاگر م

تواند باشند می اقتدا کردنی از این که امام جماعت شروع به نماز کرد به طور کامل آماده اند بعدایستاده
 (329)اجوبة االستفتاءات، س  به نیت جماعت وارد نماز شود.

 احكام نماز جماعت. 22

موم در نمازهای ظهر و عصر جایز نیست، حتی اگر برای تمرکز ذهن أحمد و سوره برای م قرائت. 1
 (363وبة االستفتاءات، س )اج باشد.

در رکعت دوم، بر ماموم واجب  مأمومچهارم نماز عشا باشد و  یااگر امام جماعت در رکعت سوم . 2
 (328)اجوبة االستفتاءات، س  است که حمد و سوره را آهسته بخواند.

کعت اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را در ر. 3
و نیز بر او واجب  بر او واجب است قضای تشهدبنابر احتیاط جا نیاورد نمازش صحیح است ولی هبعد ب

 است دو سجده سهو به جا آورد.
 (321)اجوبة االستفتاءات، س  

کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال این که امام در رکعت اول است چیزی . 4
کند، ولی اگر بعد از این که داخل  قرائتمتوجه شود واجب است حمد و سوره را نخواند، اگر قبل از رکوع 

رکوع شد متوجه شود نماز او صحیح است و چیزی بر او واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب این است 
 (328)اجوبة االستفتاءات، س  به جا آورد.  قرائتی سهو برای ترك سهوی که دو سجده

موم بعد از داخل شدن در نماز أاالحرام به رکوع برود چنانچه م ةاً بعد از تکبیراگر امام جماعت سهو. 5
 قرائتجماعت و پیش از رفتن به رکوع متوجه شود واجب است که نیت فرادی نموده و حمد و سوره را 

 (391)اجوبة االستفتاءات، س  کند.

آن شك کند و بعد از فراغت از  اگر امام جماعت در اثنای نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از ادای. 6
 مومین محکوم به صحت است.أنماز علم پیدا کند که در تلفظ آن کلمه اشتباه کرده است نماز او و م

 (388)اجوبة االستفتاءات، س  

اقتدا به اهل سنت برای رعایت وحدت اسالمی جایز است و اگر حفظ وحدت، مقتضی انجام . 7
دهند نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن کارهایی باشد که آنها انجام می

 باشد، ولی تکتف )دست بسته نماز خواندن( در نماز جایز نیست، مگر این که ضرورت آن را اقتضا کند.
 (683و683و682و688و388)اجوبة االستفتاءات، س  
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 شرايط امام جماعت. 23

 شرایط امام جماعت

 . بالغ بودن. 1 -
 عاقل بودن. . 8 -
 . عادل بودن. 3 -
 . حالل زاده بودن. 1 -
 ی دوازده امامی بودن. . شیعه5 -
 . نماز را صحیح خواندن. 6 -
 موم مرد باشد(. أ. مرد بودن )البته در صورتی که م7 -

 بودن دلاع. 3
لم دینی نباشد، در ن عاأاگر امام جماعت سخنی بگوید و یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب ش. 1

 (339)اجوبة االستفتاءات، س  زند.صورتی که مخالف شرع نباشد، ضرری به عدالت نمی

صرف ترك امر به معروف و نهی از منکر که ممکن است بر اثر عذر مقبولی نزد مکلف باشد، به . 2
 (362)اجوبة االستفتاءات، س  زند و مانع اقتدا به او نیست.عدالت وی ضرر نمی

شخصی که اعتقاد به عدالت امام جماعتی دارد و در عین حال معتقد است وی در مواردی به او . 3
شمارد با علم و م میلرا ظآن ظلم کرده است تا برایش احراز نشود که عمل آن امام جماعت که او 

 (368س اجوبة االستفتاءات، ) ن مجوِّز شرعی بوده مجاز نیست که حکم به فسق او نماید.واختیار و بد

موم به أدر اقتدا به امام جماعت، شناخت واقعی او شرط نیست بلکه همین که عدالت امام نزد م  
 (338)اجوبة االستفتاءات، س  هر طریقی ثابت باشد، اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح است. 

 يح خواندنصح. نماز را 6
ولی  ی هم نداشته باشد، نماز او صحیح است،مکلف صحیح نباشد و قدرت بر یادگیر قرائتاگر . 1

 (392)اجوبة االستفتاءات، س  توانند به وی اقتدا کنند.دیگران نمی

تواند به نداند، نمی موم، صحیح نباشد و در نتیجه نماز او را صحیحأامام جماعت از نظر م قرائتاگر . 2
 ی آن واجب است. او اقتدا کند و در صورت اقتدا، نماز او صحیح نیست و اعاده

 (382و398و399)اجوبة االستفتاءات، س  

                                              
.رجوع کنید «قلیدشرایط مرجع ت»به  «عادل»و  «عدالت»در مورد معنای  1
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 مرد بودن. 7
 (386)اجوبة االستفتاءات، س  امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز است.

 (363 )اجوبة االستفتاءات، س با دسترسی به روحانی، از اقتدا به غیر روحانی اجتناب شود. 

 قرائتاگر امام جماعت، استقرار و آرامش در قیام به صورت طبیعی داشته باشد و بتواند آن را در حال  
داشته باشد و بتواند  حمد و سوره و ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجده

شرایط امامت جماعت صحیح است  احراز سایربعد از وضوی صحیح بگیرد، اقتدای دیگران به او در نماز 
قطع کامل دست یا پا و یا فلج بودن آنها امامت محل اشکال است ولی در قطع انگشت ابهام و در 

 پا، امامت صحیح است.)شست( 
 (381)اجوبة االستفتاءات، س  

  
 (381)اجوبة االستفتاءات، س  

بدل از غسل، امام جماعت شود و اقتدا به تواند با تیمم فردی که شرعاً از انجام غسل معذور باشد می 
 (396)اجوبة االستفتاءات، س  او اشکال ندارد.

اند که اقتدا به او صحیح مومینی که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعی به فردی اقتدا کردهأنماز م 
جب نبوده، مثل فردی که دست راست نداشته است، محکوم به صحت است و اعاده و قضا بر آنان وا

 (383)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.

 ي نمازمسايل متفرقه. 24

 برای خواندن نماز صبح، کیفیت خاصی وجود ندارد.  خانواده افراد کردن بیدار با رابطه در. 1
 (213)اجوبة االستفتاءات، س  

ایشان یاد  عبادات را پس از رسیدن آنان به سن تمییز بهو  اطفال، احکام شرعی است ولیّمستحب. 2
 (216)اجوبة االستفتاءات، س  دهد.

منظور از این که شارب خمرتا چهل روز نمازش، نماز نیست این است که شرب خمر، مانع از قبول . 3
نماز است نه این که با شرب خمر، وجوب ادای نماز ساقط شود و قضا واجب گردد یا جمع بین ادا و قضا 

 (219)اجوبة االستفتاءات، س  الزم شود.

ی مؤمنین با هم مصافحه بعد از سالم و فراغت از نماز اشکال ندارد و به طور کلی مصافحه. 4
 (238)اجوبة االستفتاءات، س  مستحب است.

دهد، در این مورد چیزی بر اگر انسان مشاهده کند فردی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می. 5
از جهل او به حکم آن باشد که در این صورت احتیاط )واجب(  او واجب نیست، مگر این که اشتباه ناشی
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 (218)اجوبة االستفتاءات، س  راهنمایی وی است.و ارشاد 

 تمرين 
 اند احتیاج به پرده و ساتر است؟. آیا در حالی که زنان پشت سر مردان برای نماز جماعت ایستاده1
 قرائت، حمد و سوره را برای تمرکز ذهن موم جایز است در نماز جماعت ظهر و عصرأ. آیا برای م8

 کند؟
 ی ماموم چیست؟االحرام به رکوع رود وظیفه ة. اگر امام جماعت سهواً بعد از تکبیر3
ن عالم دینی نباشد، آیا با أو یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب ش . اگر امام جماعت سخنی بگوید1

 شود؟این کار از عدالت ساقط می
موم یا امام تفاوت وجود دارد، یا این که صحت أ، بین نماز فرادی و نماز مقرائت. آیا در صحت 5

 ی واحدی است؟در هر حالی مسأله قرائت
 تواند برای زنها امامت کند؟. آیا زن می6
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 روزه
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 (1روزه )
 شرایط – های واجبروزه –انواع روزه  –معنای روزه 

 شرایط صحت روزه –روزه وجوب 

 معناي روزه. 1

تا غروب آفتاب( با قصد فجر در شرع مقدس اسالم آن است که انسان در تمام روز )از طلوع « روزه»
زهای دیگری که به تفصیل گفته خواهد شد خودداری یاطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشامیدن و چ

 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  کند.

معیار شرعی در مورد وقت روزه، فجر صادق است نه کاذب، و احراز آن موکول به تشخیص مکلف   
 (332)اجوبة االستفتاءات، س  است.

 در طلوع فجر )وقت وجوب امساك برای روزه گرفتن( فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست.  
 (331)اجوبة االستفتاءات، س  

احتیاط در امساك روزه، همزمان با  جهت رعایت «اَیَّدَهُمُ اهللُ تَعَالی»ه مؤمنین محترم مقتضی است ک  
 (361)اجوبة االستفتاءات، س  ها برای روزه امساك نمایند.شروع اذان صبح از رسانه

دار اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده جایز است به روزهبرای هرگاه   
 (368)اجوبة االستفتاءات، س  شروع اذان، افطار نماید و صبر کردن تا پایان اذان الزم نیست.  صرف

 انواع روزه. 2

 روزه از یك نظر
بر چهار نوع 

 است

 .ی ماه مبارك رمضانهی واجب، مثل روز. روزه1 -
 .ی ماه رجب و شعبانی مستحب، مثل روزه. روزه8 -
 .ی روز عاشوراروزهی مکروه، مثل ه. روز3 -
 الحجه(. ی عید فطر)اول ماه شوال( و قربان)دهم ماه ذیی حرام مثل روزهه. روز1 -

 (1و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  232و233و 232و232)اجوبة االستفتاءات، س  
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وزه را ترك کند و اگر روزه داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید رکسی که می  
ی شخصی حاصل شده باشد یا از بگیرد صحیح نیست بلکه حرام است، خواه این یقین و خوف از تجربه

 (233و233و232)اجوبة االستفتاءات، س   ی پزشك امین یا از منشأ عقالیی دیگر. گفته

دار گرفتن، تشخیص خود روزه مالك تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه  
نسبت به خودش است، بنابراین اگر پزشك بگوید روزه ضرر دارد، اما او با تجربه دریافته است که ضرر 
ندارد باید روزه بگیرد، همچنین اگر پزشك بگوید روزه ضرر ندارد ولی او بداند روزه برایش ضرر دارد یا 

 (233بة االستفتاءات، س )اجو خوف ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد.

اش این بود که روزه برای او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد فهمید روزه برای او ضرر هرگاه عقیده  
 (232)اجوبة االستفتاءات، س  داشته باید قضای آن را به جا آورد.

ان در صورتی ی ایشکنند گفتهپزشکانی که بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می  
 معتبر است که اطمینان آور باشد یا باعث خوف ضرر شود و در غیر این صورت اعتباری ندارد.

 (913و233و231و219)اجوبة االستفتاءات، س   

 هاي واجبروزه. 3

 واجبهایروزه

 ی ماه مبارك رمضان.. روزه1 -

 ی قضا. . روزه8 -

 ی کفاره. . روزه3 -

 ی پدر و مادر. ی قضا. روزه1 -

 ی نذر و عهد و قسم واجب شده است. ی مستحبی که به واسطه. روزه5 -

 .ی روز سوم از ایام اعتکاف. روزه6 -

  .ی بدل از قربانی در حج تمتعروزه. 7 -
 (933و231و238و211و231و233و231و232)اجوبة االستفتاءات، س

                                              
ن را در اگر حاجی در حج، قدرت بر قربانی نداشته و نتواند قرض کند باید به جای آن ده روز روزه بگیرد که سه روز آن را در سفر حـج و هفـت روز آ ( 1

گیرد.وطنش می



 احكام آموزشي 201

 شرايط وجوب روزه. 4

 شرایط وجوب روزه

 . بلوغ. 1 -
 . عقل. 8 -
 . قدرت. 3 -
 . بی هوش نبودن. 1 -
 . مسافر نبودن. 5 -
 . حایض و نفسا نبودن. 6 -
 . ضرری نبودن روزه. 7 -
 . حرجی نبودن روزه. 2 -

روزه بر افرادی واجب است که واجد شرایط فوق باشند، بنابراین روزه بر کودك نابالغ، دیوانه،   
وش، فردی که توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حایض و نفسا، کسی که روزه برای او ضرر بیه

 یا حرج)مشقت زیاد( دارد واجب نیست. )توضیح بیشتر در درسهای بعدی خواهد آمد(.
 (232و236و233و231و233و231و232و218و219و212و213و211و238و236و233و231و332)اجوبة االستفتاءات، س   

تواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، ولی اگر به قدری ضعف پیدا کند که تحمل آن نسان نمیا  
و همچنین اگر برای او ضرر یا خوف ضرر داشته باشد،  ،تواند روزه را بخوردبسیار مشکل شود می

 -که بنا به نظر مشهور همان تکمیل نه سال قمری است  -بنابراین دخترانی که به سن بلوغ 
ند واجب است روزه بگیرند و ترك آن به صرف دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن جایز رسمی

توانند افطار نها ضرر داشته و تحمل آن برای ایشان همراه مشقت زیاد باشد میآنیست. بلی اگر برای 
 (11و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 231و232)اجوبة االستفتاءات، س  کنند. 

 ت روزهشرايط صح. 5

 شرایط صحت روزه
 

 . اسالم. 1 -
 . ایمان. 8 -
 . عقل. 3 -
 بی هوش نبودن.  .1 -
 مسافر نبودن.  .5 -
 حایض و نفسا نبودن.  .6 -
 . ضرری نبودن. 7 -
 . داشتن نیت. 2 -
 . ترك مفطرات. 9 -
واهد خنداشتن )البته این شرط برای کسی است که می قضا ی. روزه11 -

 ی مستحبی بگیرد(. روزه
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هوش، دیوانه، بیفر، ی کاروزه از افرادی صحیح است که واجد شرایط فوق باشند، بنابراین روزه  
 یی که برای فرد ضرر دارد، یا در آن نیت روزه نکرده یا یکی از مفطرات رامسافر، حایض و نفسا، روزه

 دارد صحیح نیست.  قضا یهی مستحبی کسی که روزهمچنین روزه ،انجام داده باطل است عمداً
 (933و911و221و223و221و239و232و233و233و231و232و216و213و211و218و239)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 . روزه یعنی چه؟1
 شمرید؟ربرا های واجب . روزه8
 است؟ی او واجب . اگر پزشك شخصی را از روزه گرفتن منع کند، آیا عمل به گفته3
 . شرایط وجوب روزه را ذکر نمایید؟1
اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مشکل است، چه حکمی . دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده5

 دارند؟
 . شرایط صحت روزه چیست؟6
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 (2روزه )
 ت روزهنيّ

 نيت روزه. 6

 معني و لزوم نيت. 1
های دیگر باید با نیت همراه باشد، بدین معنی که خودداری انسان از خوردن و ی عبادتروزه مانند همه

و همین که چنین عزمی در او روزه، به خاطر دستور خداوند باشد  یکنندهآشامیدن و سایر چیزهای باطل
 (3)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  کافی است و الزم نیست آن را بر زبان بیاورد.باشد 

 ان نيتمز. 2

 

 

 نیتزمان

 ی نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد.های مستحبی: از اول شب تا موقعی که به اندازهروزه -

 

 
 

 

 
 های واجبروزه -

 

 
مثل  ب معین،ـواج -

 ی ماه رمضانروزه

 ست.اصحیح  تا قبل از طلوع فجر: -

 تا قبل از زوال -
 از روی عمد: صحیح نیست. -

از روی فراموشی یا بی اطالعی: بنـابر  -

احتیاط واجـب نیـت روزه کنـد و روزه 

ی آن روز را قضا بگیرد و بعداً نیز روزه
 .نماید

 بعد از زوال: کافی نیست. -
 

 قضای ماه رمضانیروزهواجب غیرمعین، مثل -
 تا قبل از زوال: صحیح است. -

 بعد از زوال: صحیح نیست. -

از آن جا که شروع روزه از اول فجر است، نیت آن هم باید از آن لحظه به تأخیر نیفتد، و بهتر آن . 1
 (1)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  است پیش از فرا رسیدن فجر، نیت روزه کند.
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بیدار  اگر اول شب نیت کرد که فردا روز بگیرد و پس از آن به خواب رفت و تا بعد از اذان صبح. 2
ی او صحیح نشد یا سرگرم کاری بود و از فرا رسیدن صبح غافل بود، و پس از آن توجه یافت، روزه

 (3)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  است.

کند، اگر در اثنای روز نیت روزه نمی، عمداً کسی که در ماه رمضان، هنگام فرا رسیدن اذان صبح. 3
ی چیزهای باطل ل است و در عین حال باید تا غروب آن روز از همهاش باطنیت روزه کند، روزه

 ی روزه اجتناب کند و بعد از ماه رمضان هم قضای آن روز را به جا آورد.کننده
 (6)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ملتفت کسی که در ماه رمضان از روی فراموشی یا بی اطالعی، نیت روزه نکرده و در اثنای روز . 4
ی آن روز باطل است ولی تا کند انجام داده باشد، روزهشود، در صورتی که کاری که روزه را باطل می

شود ی روزه خودداری کند، اما چنانچه تا هنگامی که ملتفت روزه میغروب از کارهای باطل کننده
طل است، واگر پیش از کند انجام نداده باشد اگر بعد ازظهر است روزه باکاری که روزه را باطل می

 ی آن روز را قضا کند.ظهر است بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعداً نیز روزه
 (2)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ی کفاره یا قضا تا نزدیك ظهر نیت نکند، ی واجب غیر ماه رمضان، مانند روزهاگر برای روزه. 5
ی او تواند نیت کند و روزهکند انجام نداده باشد، میوقت کاری که روزه را باطل می چنانچه تا آن
 (9)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  صحیح است.

ی او تواند نیت روزه کند و روزهی مستحبی را در هر وقت از روز که به فکر روزه بیفتد میروزه. 6
ظه کاری که موجب باطل شدن روزه است از او سر نزده صحیح است، مشروط بر این که تا آن لح

 (8)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  باشد.

ی مستحبی بگیرد حتی اگر تواند روزهی قضای ماه رمضان بر او واجب است نمیکسی که روزه. 7
حبی کند ی مستی واجب تمام شده است )یعنی بعد از ظهر( هم نیت روزهزمانی که وقت نیت روزه

ی مستحبی بگیرد در صورتی که در اثنای روز )چه صحیح نیست، و چنانچه فراموش کند و روزه
حال اگر پیش ازظهر  ،شودی مستحبی او باطل میپیش از ظهر باشد یا بعد ازظهر( یادش بیاید روزه

 اش درست است.ی قضای ماه رمضان کند و روزهتواند نیت روزهباشد می
 (28استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م و  213تفتاءات، س )اجوبة االس) 

ی اب روزه بگیرد، به جای روزهحبی قضای ماه رمضان بر ذمه دارد اگر به نیت استکسی که روزه  
 (926)اجوبة االستفتاءات، س  شود.اش هست محسوب نمیقضایی که بر عهده

ارد یا نه، اگر به نیت آنچه که شرعاً مأمور به آن است ی قضا بر عهده دداند روزهکسی که نمی  
ی اش باشد به عنوان روزهی قضا بر عهدهی قضا یا مستحبی، روزه بگیرد و در واقع روزهاعم از روزه

 (923)اجوبة االستفتاءات، س  شود.قضا محسوب می
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کند و آن روز را روزه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه ماه اگر مریض در اثنای روز . 8
ط اکند از او سر نزده باشد احتیبگیرد، ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل می

 مستحب آن است که نیت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند.
 (22)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

 الشكنيت در يوم .3
یا اول ماه رمضان )یوم الشك( واجب نیست روزه است ی که انسان شك دارد که آخر شعبان روز

ی مستحبی تواند قصد روزهی رمضان کند، بلکه میتواند نیت روزهبگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی
شود ن حساب میی قضا و مانند آن کند و اگر بعداً معلوم شود که رمضان بوده از رمضاآخر شعبان یا روزه

و قضای آن روز الزم نیست، و اگر در اثنای روز بفهمد که ماه رمضان است باید از همان لحظه نیت 
 (23و21)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  ی رمضان کند. روزه

 استمرار در نيت. 4
 در روزه، واجب است نیت، استمرار داشته باشد. . 1
 

 
آنچه استمرار در . 2

 زندرا به هم مینیت 

نیت قطع روزه )یعنی در اثنای روز از نیت روزه گرفتن برگردد به طوری . 1 -
شود و قصد اش باطل میروزه ی روزه نداشته باشد(:که قصد ادامه

البته تا اذان مغرب باید از  ی روزه فایده ندارد.ی او برای ادامهدوباره
 .کاری که روزه را باطل میکند، خودداری کند

ی روزه )به این تردید در ادامه. 8 -
معنی که هنوز تصمیم نگرفته 

 باطل کند(هم است روزه را 

 
 

در این دو صورت، احتیاط واجب آن    
است که روزه را تمام کند و بعداً هم 

 آن را قضا نماید.

نیت قاطع )یعنی تصمیم بگیرد . 3 -
کاری را که موجب باطل 

و  شدن روزه است صورت دهد
 هنوز آن را انجام نداده است(

 (21و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 239)اجوبة االستفتاءات، س  

ی ماه رمضان و نذر معین و مانند آن ی واجب معین از قبیل روزهآنچه گفتیم در ارتباط با روزه  
وجوب آن مخصوص به روز های واجب غیر معین که های مستحب و نیز روزهاست، اما در روزه

کند از او سر نزند و بعداً معینی نیست اگر تصمیم بر قطع روزه بگیرد ولی کاری که روزه را باطل می
 ی او صحیح است.نیت روزه کند روزه - و در مستحب تا غروب -دوباره تا پیش از ظهر 
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 (23و21)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

 تمرين 
فردا روزه بگیرد و پس از آن به خواب رود و تا بعد از که ی کسی که اول شب نیت کند . آیا روزه1

 اذان صبح بیدار نشود صحیح است؟
 توان نیت کرد؟ی مستحبی را تا چه زمانی می. روزه8
ی قضا داشته ی مستحبی بگیرد و بعد بفهمد روزهی قضا دارد چنانچه روزهداند روزه. کسی که نمی3

 شود؟ی قضا حساب مینوان روزهآیا به ع
 . حکم یوم الشك را بیان نمایید؟1
 . نیت قطع با نیت قاطع چه فرقی دارد؟5
اش را باطل کند، ولی قبل از این که عملی گیرد روزهی ماه رمضان تصمیم می. کسی که در روزه6

 ست؟اش چیکند انجام دهد از تصمیم خود منصرف شود حکم روزهکه روزه را باطل می
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 (3روزه )
 «1»مفطرات 

 مفطرات. 7

 مفطرات روزه

 . خوردن و آشامیدن. 1 -
 . جماع )آمیزش جنسی(. 8 -
 . استمنا )خود ارضایی جنسی(. 3 -
 )ع( )بنابر احتیاط واجب(.معصومینو  ان. دروغ بستن به خدا و پیامبر1 -
 )بنابر احتیاط واجب(. ق. رساندن غبار غلیظ به حل5 -
 )بنابر احتیاط واجب(. ن تمام سر در آب. فرو برد6 -
 . باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. 7 -
 )تنقیه( کردن با مایعات.  . اماله2 -
 (26)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  . قی کردن عمدی. 9 -

 گویند.می« مفطرات روزه» کنده را باطل میهایی که روزبه کار  

 خوردن و آشاميدن. 1
شود، خواه آن چیز از ی او باطل میو آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد روزهعمداً  داراگر روزه. 1

خوراکیها و آشامیدنیهای معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن، 
 .ی کوچکی از نانآب یا خرده های بسیار کوچكد باشد یا کم، مانند قطرهو خواه زیا

 (22)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

شود، اما اگر علم اش باطل میفرو ببرد، روزهعمداً  دار چیزی را که الی دندان مانده استاگر روزه. 2
رسیدن آن به حلق نداشته و یا فرو رفتن آن ی غذا در الی دندانها و یا علم به به وجود باقیمانده

 (29و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 261)اجوبة االستفتاءات، س  شود.عمدی و با التفات نبوده روزه باطل نمی
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کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی. 3
 (13و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 282و261)اجوبة االستفتاءات، س  ت.واجب و مستحب نیس

 (28)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  کند.فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی. 4

ی یا مغذّی، یا آمپولهایی که به رگ دار از استعمال آمپولهای مقوّاحتیاط واجب آن است که روزه. 5
ها خودداری کند، ولی تزریق آمپول در عضله یا برای بی حس کردن و شود و نیز انواع سِرُمیتزریق م

 (18و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  262)اجوبة االستفتاءات، س   نیز دارو گذاشتن در زخمها و جراحتها اشکال ندارد. 

شود راه بینی یا زیر زبان جذب می دار از مواد مخدری که ازاحتیاط واجب آن است که روزه. 6
 (12)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  خودداری کند. 

 را از دهان بیرون بیاورد، و اگر شده، باید لقمه اگر موقعی که مشغول خوردن غذا است بفهمد صبح. 7
رده است بعداً گفته روزه را باطل ک عمداً ی کسی کهاش باطل است. )وظیفهببرد روزه وآن را فر عمداً

 (11)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  خواهد شد(.

کند، اما اگر داخل فضای فرو بردن اخالط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی. 8
 (288)اجوبة االستفتاءات، س  دهان شود احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

ر حال روزه برای درمان فشار خون ضروری باشد اشکال ندارد، ولی با هرگاه خوردن قرص د. 9
 کند(.شود. )بر استفاده از قرص جهت درمان، عنوان خوردن صدق میخوردن آن، روزه باطل می

 (268و269)اجوبة االستفتاءات، س  

چه در آب دهان شود و چنانآید تا آن را فرو نبرده است روزه باطل نمیخونی که از لثه بیرون می. 11
مستهلك شود )و از بین برود( محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه 

همچنین در صورت شك در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد  ، ونخواهد بود
 (263و263)اجوبة االستفتاءات، س  و به صحت روزه ضرر نخواهد زد.

شود، ولی واجب است از رسیدن آن به حلق بیرون آمدن خون از دهان، روزه باطل نمی به صرف  
 (238)اجوبة االستفتاءات، س   جلوگیری کند.

 جماع )آميزش جنسي(. 2
 (13)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   یرون نیاید. بکند، هر چند منی آمیزش جنسی روزه را باطل می. 1

شود، ولی هر لحظه که ی او باطل نمید که روزه است و آمیزش جنسی کند، روزهاگر فراموش کن. 2
 (16)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  اش باطل است. یادش آمد باید فوراً از حال آمیزش خارج شود وگرنه روزه

 استمنا )خود ارضايي جنسي(. 3
 شود. اش باطل مین بیاید روزهکاری کند که منی از او بیروعمداً  داراگر روزه. 1
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 (12)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

دار بداند که کند، و هرگاه روزهمحتلم شدن در روز )خروج منی در حال خواب( روزه را باطل نمی. 2
 شود، الزم نیست از خواب خود جلوگیری کند.اگر در روز بخوابد محتلم می

 (19باب روزه، م )استفتا از دفتر معظم له،  

 دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از آن جلوگیری کند.اگر روزه. 3
 (18)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

  ان و معصوميندروغ بستن به خدا و پيامبر. 4
اطل شدن روزه بنابر احتیاط )واجب( موجب ب )ع(دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین. 1

 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   شود، هر چند بعداً توبه کند و بگوید که دروغ بسته است. می

داند که دروغ باشد، اشکال ندارد، هر چند احتیاط نقل روایاتی که در کتب آمده است و انسان نمی. 2
کتاب چنان نوشته  ن)مثالً بگوید: در فال کتاب نقل کندبا نسبت به آن )مستحب( آن است که آنها را 

 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  (. …فرمود )ص(شده است که پیامبر

 (918)اجوبة االستفتاءات، س      

 رساندن غبار غليظ به حلق. 5
ن خاکی بر دار بنابر احتیاط واجب باید غبار غلیظ را، مانند غباری که از جارو کردن زمیروزه. 1

خیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون این که به حلق برسد روزه را می
 کند.همچنین دود سیگار و دیگر دخانیات بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می ،کندباطل نمی

 (31و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  988)اجوبة االستفتاءات، س  

کار ببرد که از هوای فشرده همراه با دارویی هیی را بدار مبتال به تنگی نفس شدید، مادهگاه روزههر. 2
 (261)اجوبة االستفتاءات، س روزه اشکال ندارد.  شود،هر چند به صورت گاز یا پودر تشکیل شده و وارد حلق می

 تمرين 
 . مفطرات روزه را بر شمرید؟1
 یقات در حال روزه چه حکمی دارد؟. تزریق آمپول و سایر تزر8
 زند؟. آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز است و به روزه ضرر نمی3
 کند؟. آیا احتالم در روز، روزه را باطل می1
 داند دروغ است در حال روزه جایز است؟. آیا نقل روایاتی که در کتب آمده و انسان نمی5
 سیگار در حال روزه چیست؟. حکم استعمال دخانیات، مانند 6
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   61درس 

 (1روزه )
 «2»مفطرات 

 فرو بردن سر در آب. 6
ی اش باطل است و باید روزهتمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزهعمداً  داراگر روزه. 1

 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  آن روز را قضا کند.

ی قبل فرقی نیست میان این که در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نیز در آب حکم مسألهدر . 2
 (31)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   باشد یا این که بدن او در بیرون باشد و فقط سر را در آب فرو ببرد. 

اش ا در آب فرو کند روزهاگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بیرون بیاورد و نصف دیگر سر ر. 3
 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  شود.باطل نمی

 شود. اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می. 4
 (36)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   

 (32)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   است. اش صحیح اگر شك کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه. 5

شود، ولی باید فوراً اش باطل نمیاختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد روزهدار بیاگر روزه. 6
ی او همچنین اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد روزه ،سر را از زیر آب خارج کند

 هرگاه یادش آمد باید فوراً سر را بیرون بیاورد.شود، ولی باطل نمی
 (39)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

کسی که با پوشیدن لباس مخصوص )مانند لباس غواصی( بدون این که بدنش خیس شود در آب . 7
اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب فرو رود، اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت روزه

 (212)اجوبة االستفتاءات، س  ی آن الزم است.ضاق

 (263)اجوبة االستفتاءات، س   رساند. آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی. 8

 باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. 7
تا عمداً  کند و اگر کسی که در شب ماه رمضان دچار جنابت است باید تا پیش از اذان صبح غسل. 1
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ی قضای ماه رمضان نیز جاری اش باطل است. این حکم در مورد روزهآن هنگام غسل نکند روزه
 (38)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  است.

اگر در شب ماه رمضان جنب شود و بدون تعمد تا اذان صبح غسل نکند، مثل این که در خواب   
 (18)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  اش صحیح است. تا بعد از اذان صبح ادامه یابد روزهجنب شود و خواب او 

ی ماه رمضان و قضای آن است و در مخصوص روزه ،بر جنابت یباطل شدن روزه به خاطر بقا  
 (221)اجوبة االستفتاءات، س  شود.بطالن نمیموجب ی مستحبی های دیگر به خصوص روزهروزه

ی ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت اگر جنب در روزه. 2
ی ماه رمضان هم اش باطل است و احتیاط )واجب( این است که قضای روزهجنابت صبح نماید روزه

 شود.ها، روزه بر اثر آن باطل نمیولی در سایر روزه ،در این حکم به آن ملحق شود
 (293ستفتاءات، س )اجوبة اال  

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحت روزه . 3
 (223)اجوبة االستفتاءات، س  هایی که در این چند روز گرفته باطل است و باید آنها را قضا نماید.است، روزه

از چند روز متوجه شود که آن آب  اگر شخصی در ماه مبارك رمضان با آب نجس غسل کند و بعد. 4
 (298)اجوبة االستفتاءات، س  های او محکوم به صحت است.نجس بوده است، روزه

کسی که در شب ماه رمضان وظیفه دارد غسل کند، اگر به دلیل تنگی وقت یا مضر بودن آب و . 5
 (11دفتر معظم له، باب روزه، م )استفتا از  . جا آوردبهامثال آن نتواند غسل کند، باید تیمم بدل از غسل 

خود را در شبهای ماه مبارك رمضان جنب کند عمداً  ی او تیمم است جایز استکسی که وظیفه  
 (226)اجوبة االستفتاءات، س   به شرط این که بعد از جنب شدن، وقت کافی برای تیمم داشته باشد. 

ی او صحیح یمم بدل از آن را انجام دهد روزههرگاه کسی قبل از اذان صبح، غسل جنابت و یا ت  
 (292)اجوبة االستفتاءات، س  ر از او منی خارج شود. ااست، هر چند بعد از اذان صبح بدون اختی

شود، بنابراین اگر قبل از اذان صبح یا بعد از اگر در حال روزه در خواب جنب شود روزه باطل نمی. 6
زند. ی آن روز او ضرر نمیاز اذان بیدار شود، جنابت به روزه آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد

 تواند غسل را تا وقت نماز به تأخیر بیندازد.بلی واجب است که برای نماز غسل کند و می
 (13و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 291)اجوبة االستفتاءات، س  

ام که روزه است در حال خواب جنب شده، پس از بیدار دار در روز ماه رمضان و سایر ایاگر روزه  
 (11)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  شدن واجب نیست فوراً غسل کند.

داند که اگر به کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می. 7
شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد،  خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد
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دهد که پیش از اش باطل است، ولی اگر احتمال میو اگر خوابید و پیش از اذان، غسل نکرد روزه
اش صحیح اذان صبح برای غسل بیدار خواهد شد و تصمیم بر غسل داشته باشد ولی بیدار نشود روزه

 (12و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 229)اجوبة االستفتاءات، س  . شد باید قضای آن روز را به جا آورداست، ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار ن

هرگاه در شب ماه رمضان قبل از فجر شك کند که محتلم شده یا نه، ولی به شك خود اعتنا نکند   
قبل از طلوع فجر محتلم شده است،  و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که

چنانچه بعد از بیداری اول، اثری از احتالم در خود مشاهده نکند بلکه فقط احتمال آن را بدهد و 
اش صحیح است، هر چند بعد از آن معلوم شود چیزی بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد روزه

نین اگر قبل از اذان صبح متوجه احتالم خود همچ ،که احتالم او مربوط به قبل از اذان صبح است
نشود و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از اذان صبح محتلم شده 

 (228و222)اجوبة االستفتاءات، س  اش صحیح است.است روزه

س )خونریزی زایمان( و همچنین زنی که از نفا ،ت ماهانه پاك شده و باید غسل کندزنی که از عاد. 8
اش ضان تأخیر اندازد روزهمپاك شده و غسل بر او واجب است، اگر غسل را تا اذان صبح روز ماه ر

 (13)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  باطل است.

شود، اگر چه نزدیك اش باطل میی روز خون حیض یا نفاس ببیند روزهدار اگر در اثنازن روزه. 9
 (218)اجوبة االستفتاءات، س  .مغرب باشد

شود و قضای آن بعد از طهارت اش باطل میمعین حیض شود روزه یی نذراگر زنی در حال روزه  
 (911)اجوبة االستفتاءات، س  واجب است.

 اماله كردن با مايعات. 8
 کند. باطل می را هاماله کردن با چیز روان، اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روز. 1
 (12)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ی بعضی از بیماریهای زنان وجود دارد )شیافهای روغنی( که در . داروهای مخصوصی برای معالجه2
 (266)اجوبة االستفتاءات، س  رساند. ن داروها به روزه ضرر نمیایشود، استفاده از داخل بدن گذاشته می

 قي كردن عمدي. 9
اش ی بیماری و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزهقی کند اگر چه به واسطهعمداً  دارهرگاه روزه. 1

 (19)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   اختیار قی کند اشکال ندارد. ا بیسهواً ی شود، ولی اگرباطل می

اختیار فرو رود را بیرون بریزد و اگر بی. اگر در هنگام آروغ زدن، چیزی در دهانش بیاید باید آن 8
 (18)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  اش صحیح است.روزه
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شود ی او باطل میکند انجام دهد روزهو از روی اختیار کاری که روزه را باطل میعمداً  دارهرگاه روزه 
این که پایش بلغزد و در آب فرو رود، یا از روی فراموشی غذا بخورد،  ل، مثو چنانچه از روی عمد نباشد

شود و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب، اش، باطل نمییا به زور چیزی در گلوی او بریزند روزه
 (38وزه، م و استفتا از دفتر معظم له، باب ر911و282و233)اجوبة االستفتاءات، س   مستحب، ماه رمضان و غیره نیست.

 
خودش بر اثر اکراه دیگری مرتکب مفطری شود )و به عبارت دیگر مجبورش کنند که دار هرگاه روزه  

زنیم و او خودش برای خودش افطار کند، مثالً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر جانی یا مالی به تو می
 (282االستفتاءات، س )اجوبة  شود.اش باطل میجلوگیری از ضرر، غذا بخورد( روزه

یکی از کارهایی را بکند که موجب باطل شدن روزه است و سپس به خیال این که سهواً  داراگر روزه 
 شود.ی او باطل میاز آن کارها را انجام دهد، روزهیکی بار دیگر عمداً  اش باطل شده،روزه

 (31)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

نه، مثالً غبار غلیظی که وارد دهان شده آن را  یا د مفطری انجام داده استکنهرگاه کسی شك 
 اش صحیح است.فروبرده است یا نه، یا آبی که داخل دهان کرده بیرون ریخته یا نه، روزه

 (919)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
یس شود در آب . کسی که با پوشیدن لباس مخصوص )مانند لباس غواصی( بدون این که بدنش خ1

 اش چه حکمی دارد؟فرو رود روزه
 کند؟. آیا زیر دوش رفتن یا ریختن آب بر روی سر توسط ظرف و مانند آن، روزه را باطل می8
 ی قضا یا مستحب بگیرد؟. آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه3
دیگر غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش  هایی ماه رمضان یا روزه. اگر جنب در روزه1

 ی روز به یادش بیفتد چه حکمی دارد؟کند و در اثنا
. اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده است و دوباره پیش 5

ان در خواب بماند شود بخوابد و تا بعد از اذاز اذان صبح به امید این که برای غسل کردن بیدار می
 اش چه حکمی دارد؟روزه

 اش چیست؟هانش بیاید وظیفهددار در هنگام آروغ زدن، چیزی در . اگر روزه6
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   62درس 

 (5روزه )
 ی ماه مبارك رمضانی افطار عمدی روزهکفاره

 ي ماه مبارك رمضاني افطار عمدي روزهكفاره. 8

 نوجوب كفاره و موارد آ. 1
کند را از روی عمد و اختیار و بدون عذر هرگاه در ماه مبارك رمضان کارهایی که روزه را باطل می. 1

شود و قضا دارد کفاره نیز بر او واجب است ی او باطل میعالوه بر این که روزه ،شرعی انجام دهد
  اعم از این که هنگام انجام مفطر، عالم به وجوب کفاره باشد یا نه.

 (33و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 911و238االستفتاءات، س  )اجوبة 

ی ماه مبارك رمضان بر او واجب نیست و به اگر فردی به خاطر عذری احتمال دهد که روزه  
همین دلیل روزه نگیرد ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، عالوه بر قضا، کفاره هم بر او 

ی ماه مبارك رمضان برای افطار کافی نیست(. بلی اگر . )صرف احتمال عدم وجوب روزهواجب است
عقالیی داشته باشد کفاره ندارد، ولی قضا بر او  أافطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منش

 ( 233)اجوبة االستفتاءات، س .واجب است

مثل این که کند،که روزه را باطل می اگر به سبب بی اطالعی از حکم شرعی، کاری را انجام دهد  
اش باطل است و باید آن کند و سر زیر آب کرد، روزهدانست سر زیر آب کردن روزه را باطل مینمی

 (33)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  را قضا کند، ولی کفاره بر او واجب نیست. 

شود، مانند این که او را مجبور کنند کاری  اگر به جهتی باطل کردن روزه برای او جایز یا واجب  
ر آب بیندازد، در این صورت، دکند انجام دهد، یا برای نجات جان غریق خود را که روزه را باطل می

 (36)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  کفاره بر او واجب نیست، ولی باید قضای آن روز را به جا آورد. 
2 . 
 (31ظم له، باب روزه، م )استفتا از دفتر مع 
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فرو ببرد عمداً  برگردد، نباید آن را دوباره فرو برد، و اگر دار به دهان او اگر چیزی از اندرون روزه. 3
 (63)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  قضا و کفاره بر او واجب است.

او نیست، افطار کند و  یتهگوید مغرب شده و اعتماد به گفی کسی که میدار به گفتهاگر روزه. 4
 (62)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   شود. سپس بفهمد که مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب می

دار است جماع کند و زن نیز به آن راضی باشد دار در ماه رمضان با همسر خود که روزههرگاه روزه. 5
  کفاره هم بر هر دو واجب است. ،ست و عالوه بر قضابر هر یك از آنان حکم افطار عمدی جاری ا

 (228)اجوبة االستفتاءات، س 

 

  نمودار 
 (283و296و222و239)اجوبة االستفتاءات، س  

 مقدار كفاره و كيفيت آن. 2

ی ماه مبارك رمضان دی روزهـی افطار عمارهـ. کف1
 در شرع اسالم یکی از سه چیز است

 آزاد کردن یك برده. . 1 -
 دو ماه )شصت روز( روزه گرفتن. . 8 -
 شصت فقیر را غذا دادن. . 3 -

 (32و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 921و291)اجوبة االستفتاءات، س  

یی وجود ندارد که بتوان آزاد کرد مکلف باید یکی از آن از آن جایی که در این دوران ظاهراً برده  
 (32استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م ) جام دهد.دو کار دیگر را ان

ی خود را باطل کند یا به چیز دار، به چیز حالل روزهدر مقدار کفاره تفاوتی نیست بین آن که روزه  
حرام، مثل زنا یا استمنا یا خوردن و آشامیدن حرام، گر چه احتیاط مستحب در افطار به چیز حرام آن 

بپردازد یعنی  هم یك برده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر ی جمع است که کفاره
 (63و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 293و291)اجوبة االستفتاءات، س  را غذا دهد.

هرگاه هیچ یك از این سه کار ممکن نشود باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط   
است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی )واجب( آن 

 طلبم(.)از خداوند بخشایش می «اهللَرُفِغْتَسْاَ»است که استغفار کند یعنی با دل و زبان بگوید: 
 (38و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 921و922)اجوبة االستفتاءات، س  

اش استغفار است، اگر بعدها خاطر عدم توانایی بر روزه و غذا دادن به فقیر، وظیفه به هکسی ک  
غذا دهد، الزم نیست این کار را بکند، گر چه موافق احتیاط  اتمکن کرد که روزه بگیرد یا به فقر

 (68و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 921)اجوبة االستفتاءات، س  مستحبی است.

ی ماه رمضان را بگیرد باید یك ماه تمام و حداقل یك ی روزهخواهد دو ماه کفارهمیکسی که . 2
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 پی نباشد اشکال ندارد. دری ماه دوم پیپی بگیرد و اگر بقیهدرروز از ماه دوم را پی
 (62)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

نای روز به روزهای عادت ماهانه و امثال ی کفاره بگیرد و در اثخواهد شصت روز روزهزنی که می. 3
 ها را بگیرد و الزم نیست آنها را از سر بگیرد.ی روزهتواند بقیهآن برسد پس از پایان آن روزها می

 (61)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

توان به . غذا دادن به شصت فقیر را می4
 دو صورت انجام داد

 

 ده آنان را سیر کند. این که با غذای آما. 1 -

گرم )یك مد( گندم  751ی این که به هر نفر به اندازه. 8 -
 بدهد.  امثال آنا ییا آرد یا نان یا برنج 

 (39)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   

ی قبل خواهد به شصت فقیر غذا دهد )به شرحی که در مسألهی روزه میکسی که برای کفاره. 5
تواند سهم دو نفر یا بیشتر را به یك نفر بدهد، بلکه گر به شصت فقیر دسترسی دارد نمیگفتیم( ا

به عدد افراد  دتوانی سهم هر یك غذا بدهد. البته میالزم است به تمام شصت نفر به اندازه
 ی شخص فقیر مقدار سهم آنان را به او واگذار کند و او آن را مصرف آنان نماید.خانواده

 (22از دفتر معظم له، باب روزه، م  )استفتا 

 (22)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  در فقیر، تفاوتی میان بچه و بزرگ و زن و مرد نیست.   

 احكام كفاره. 3
کند انجام دهد فقط یك کفاره بر بار کاری که روزه را باطل میدار در یك روز بیش از یكاگر روزه. 1

. بلی اگر این کار، آمیزش جنسی یا استمنا باشد احتیاط واجب آن است که به عدد شوداو واجب می
 (61و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  281)اجوبة االستفتاءات، س  دفعات آمیزش جنسی یا استمنا کفاره بدهد. 

شود، او ساقط نمی ی خود را باطل کرده، اگر پس از آن به سفر برود کفاره ازروزهعمداً  کسی که. 2
بنابراین اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر 
اقدام به غسل یا تیمم نکند و برای فرار از روزه تصمیم بگیرد بعد از طلوع فجر مسافرت کند و این 

ه مسافرت در روز برای سقوط کفاره کار را نیز انجام دهد، صرف تصمیم و قصد سفر در شب و رفتن ب
 (69و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  223)اجوبة االستفتاءات، س  از او کافی نیست. 

کسی که کفاره بر او واجب شده، الزم نیست که آن را فوراً بدهد، ولی نباید آن را به قدری تأخیر . 3
 (68ستفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م )ا بیندازد که کوتاهی در ادای واجب شمرده شود. 

 شود.ی واجب را اگر چند سال بگذرد و ندهد، چیزی بر آن اضافه نمیکفاره. 4
 (28)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م    



 احكام آموزشي 222

 (982)اجوبة االستفتاءات، س  ی روزه، بین قضا و کفاره، ترتیب واجب نیست.در کفاره. 5

 تمرين 
داند حرام است اطالعی و ندانستن مسأله کاری را انجام دهد که میی بیبه واسطه. هرگاه کسی 1

 های آن روزها کافی است؟کند، آیا قضای روزهمیدانسته که روزه را باطل ولی نمی
 . اگر مردی با همسر خود در ماه رمضان جماع کند و زن نیز راضی به آن باشد چه حکمی دارد؟8
3 . 
 افطار عمدی ماه مبارك رمضان را بیان نمایید؟ ی. مقدار کفاره1
ی خود را در ماه . حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمنا یا خوردن و نوشیدن حرام روزه5

 رمضان باطل نموده چیست؟
یی کند انجام دهد چه وظیفهبار کاری که روزه را باطل میدار در یك روز بیش از یك. اگر روزه6

 دارد؟
 شود؟ی واجب را اگر چند سال بگذرد و ندهد چیزی بر آن اضافه میکفاره . آیا6
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   63درس 

 (6روزه )
 فدیه -خيرأت یکفاره –ی افطار قضای ماه رمضان کفاره

 ي افطار قضاي ماه رمضانكفاره. 9

 وجوب كفاره و موارد آن. 1
عمدًا  یست بعد از ظهر روزه را باطل کند و اگری ماه رمضان را گرفته جایز نکسی که قضای روزه

 (983)اجوبة االستفتاءات، س  چنین کاری را انجام دهد باید کفاره بپردازد.

تواند پیش از ظهر روزه را افطار کند، به شرط آورد میی قضای ماه رمضان را به جا میکسی که روزه  
گر وقت، تنگ باشد مثالً پنج روز قضا به ذمه دارد و پنج این که وقت برای قضای روزه تنگ نباشد، اما ا

به روز هم بیشتر به ماه رمضان باقی نمانده افطار پیش از ظهر )همچون افطار بعد از ظهر( برای او 
  جایز نیست، هر چند اگر افطار کند کفاره ندارد.احتیاط )واجب( 

 (92باب روزه، م و استفتا از دفتر معظم له،  983)اجوبة االستفتاءات، س 

ی قضای ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار کند کفاره بر او واجب اگرکسی برای گرفتن روزه  
 (988)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.

 مقدار كفاره. 2
تواند واجب است سه ی افطار قضای ماه رمضان عبارت است از غذا دادن به ده فقیر و اگر نمیکفاره
 (21و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 983)اجوبة االستفتاءات، س  بگیرد. بنابر اتیاط واجب پی در پی روز روزه
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 خيرأي تكفاره. 11

 وجوب كفاره و مورد آن. 1
انگاری ی عذری نگیرد و تا رمضان آینده هم به خاطر سهلی ماه رمضان را به واسطهکسی که روزه

ی تأخیر بدهد، اما ا نیاورد باید بعداً روزه را قضا کند و برای هر روز کفارهو بدون عذر قضای آن را به ج
ی ماه رمضان را به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است، مانند مسافرت تا ماه اگر قضای روزه

ه هایی که از او فوت شده کافی است و واجب نیست کفاررمضان سال آینده به تأخیر اندازد قضای روزه
بدهد، هر چند احتیاط )مستحب( در جمع بین قضا و کفاره است. ناگفته نماند در خصوص بیماری، 

 (88و98و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  928و983و236)اجوبة االستفتاءات، س  توضیحی وجود دارد که خواهد آمد. 

شود، بنابراین ثر جهل به وجوب آن ساقط نمیی تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اکفاره  
هایش را به اگر شخصی به خاطر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه

 (923)اجوبة االستفتاءات، س  ی تأخیر بدهد. تأخیر اندازد باید برای هر روز کفاره

بار یك -به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشدهر چند  -ی ماه رمضانی تأخیر قضای روزهکفاره  
ی ماه رمضان را چند سال به تأخیر شود، بنابراین اگر قضای روزهواجب است و با گذشت سالها متعدد نمی

 تأخیر بدهد. یاندازد باید قضا را به جا آورد و برای هر روز یك کفاره
 (82له، باب روزه، م  و استفتا از دفتر معظم983)اجوبة االستفتاءات، س  

 مقدار كفاره. 2
 (928و983)اجوبة االستفتاءات، س   د طعام که بایستی به فقیر داده شود. می تأخیر عبارت است از یك کفاره

 ی چند روز را به یك فقیر بدهد.تواند کفارهکسی که باید برای هر روز یك مد طعام بدهد می  
 (81ب روزه، م )استفتا از دفتر معظم له، با 

 . فديه11

 موارد فديه. 1

 مواردفدیه

 مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد. . 1 -
شود و روزه برای او مشقت استسقا است یعنی زیاد تشنه می بیماری به مبتال کهکسی. 8 -

 دارد. 
 ر دارد. زن باردار که وضع حمل او نزدیك است و روزه برای حملش ضر. 3 -
 دهد ضرر دارد. یی که شیر میزن شیرده که شیر او کم است و روزه برای بچه. 1 -
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 فرد بیمار که روزه برای او ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کند. . 5 -
الیی باشد، و خوف وی هم دارای منشاء عقزن بارداری که خوف از ضرر روزه بر جنین خود دارد . 1

)اجوبة  جا آورد.اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً بهباید روزه

 (986و983االستفتاءات، س 

دهی که به دلیل کم یا خشك شدن شیرش بر اثر روزه، خوف ضرر برطفل خود دارد باید زن شیر. 2
  دهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد.اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بروزه

 (212)اجوبة االستفتاءات، س  

ی ماه رمضان را نگرفته و بیماریش تا ماه رمضان سال بعد ی بیماری، روزهبیماری که به واسطه. 3
هایی را که نگرفته واجب نیست، فقط باید برای هر روزی فدیه ادامه پیدا کرده است، قضای روزه

 (99و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  231و218اجوبة االستفتاءات، س ) بپردازد.

ی بیماری قادر بر قضا کردن زنی که به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و به جهت ادامه  
ی شوهرش آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست فدیه بر خود او واجب است و چیزی بر عهده

 (981جوبة االستفتاءات، س )ا نیست.

ی ماه رمضان را نگرفته، اگر عذر او در زنی که در دو سال متوالی به دلیل عذر شرعی، روزه  
خوردن روزه، خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده باید عالوه بر قضا، برای هر روزی فدیه 

بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته  هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد از رمضان، تا ماه رمضان سال
و اگر روزه برای خودش ضرر داشته و به  ی تأخیر هم بر او واجب استکفارهعالوه بر قضا و فدیه، 

جهت ضرر داشتن قادر بر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد نبوده، فقط باید برای هر روزی فدیه 
 (986)اجوبة االستفتاءات، س  بپردازد.    

 قدار فديهم. 2
 ی تأخیر است یعنی یك مد طعام که بایستی به فقیر داده شود.مقدار فدیه همان مقدار کفاره

 (986و231و212)اجوبة االستفتاءات، س  

اش را باطل کند روزه نگیرد یا روزهعمداً  اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز 
 (66)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  باید کفاره بدهد.

 ی قسم است که در جای خود گفته خواهد شد. ی نذر همان کفارهکفاره  
 (66)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  
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 تمرين 
 ی افطار قضای ماه رمضان را بیان نمایید؟. مورد و مقدار کفاره1
 ی تأخیر چیست؟کفاره. مورد و مقدار 8
ی تأخیر بر کسی که بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده، . آیا کفاره3

 هایش را به تأخیر انداخته واجب است؟قضای روزه
 . موارد فدیه کدامند؟1
ضان سال آینده . زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رم5

 هم نیست، در این صورت آیا کفاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟
. زنی در دو سال متوالی در ماه مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته 6

 است، ولی در حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد حکم او چیست؟
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 (7زه )رو
 –روزه احكام قضای –جاهایي که قضا واجب است ولي کفاره واجب نيست 

 ی مسافراحكام روزه –ی قضای پدر و مادر احكام روزه

 جاهايي كه قضا واجب است ولي كفاره واجب نيست. 12

گیرد ولی هیچیك از کند، یا از روی ریا روزه میکسی که در روز ماه رمضان نیت روزه نمی. 1
ولی کفاره  دهد قضای آن روز بر او واجب است،یی را که موجب باطل شدن روزه است انجام نمیکارها

 (23)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  واجب نیست.

کسی که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت یك یا چند روز، روزه بگیرد . 2
 (21)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  قضای آن روزها بر او واجب است.

کند اگر در سحر ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می. 3
انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد، ولی اگر 

یزی بخورد، و بعد معلوم شود که صبح بوده است قضای آن روز بر تحقیق کند و بداند که صبح نشده و چ
 (23)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  او واجب نیست.

شرعاً  آنهای که خبر اناگر در روز ماه رمضان به خاطر تاریکی هوا یقین کند که مغرب شده یا کس. 4
ه هنوز در آن هنگام مغرب نبوده است د مغرب شده، و افطار کند سپس معلوم شود کنحجت است بگوی

 (26)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  باید قضای آن روز را به جا آورد.

اگر بر اثر ابر گمان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود که مغرب نبوده است، قضای . 5
 (22م )استفتا از دفتر معظم له، باب روزه،  آن روز بر او واجب نیست.

تواند کارهایی را که موجب باطل در سحر ماه رمضان تا وقتی یقین به طلوع فجر نکرده است می. 6
شدن روزه است انجام دهد، ولی اگر بعداً معلوم شد که در آن هنگام صبح شده بوده است حکم آن در 

 (29)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  گفته شد. «3»یمسأله

تواند افطار کند، و اگر با یقین ه رمضان تا وقتی یقین به فرارسیدن مغرب نکرده باشد نمیدر روز ما. 7



 احكام آموزشي 228

 گفته شد. «5و  1»ی به مغرب افطار کرد و بعد معلوم شد که مغرب نشده بوده است حکم آن در مسأله
 (28)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ت قدری آب در دهان بگرداند و مضمضه کند، این کار اگر روزه دار در هنگام وضو که مستحب اس. 8
اش صحیح است و قضا بر او واجب نیست، ولی اگر این کار را نه را کرد و آب بی اختیار فرو داده شد روزه

برای وضو بلکه برای خنك شدن و امثال آن انجام داد و آب بی اختیار به حلق او فرو رفت، باید قضای 
 (98)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   آن روز را به جا آورد.

 احكام قضاي روزه. 13

ی واجب از او فوت شده، الزم نیست هوش و در حال اغما بوده و روزهکسی که یك یا چند روز بی. 1
 (92)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  قضای روزه آن روزها را به جا آورد.

از او فوت شده، مانند این که بر اثر مستی نیت روزه نکرده هر چند که به خاطر مستی، روزه  کسی. 2
 (91)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م یی که از او فوت شده واجب است. همه روز را امساك کرده باشد، قضای روزه

 حال مستی گذرانیده باکسی که نیت روزه کرده ولی سپس مست شده و همه یا بخشی از روز را . 3
ایل زهای شدید که موجب ی آن روز را قضا کند، مخصوصاً در مستیبنا به احتیاط )واجب( باید روزه

 (93)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  شدن عقل است.

سکرآور برای او حرام باشد یا به  یقبل فرقی نیست میان این که صَرف ماده یدر این مسأله و مسأله  
 (93)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م   اطالعی از موضوع، حالل بوده باشد. یا بی خاطر بیماری

 زن باید ایامی را که به خاطر عادت ماهیانه و یا زایمان روزه نگرفته پس از ماه رمضان قضا کند.. 4
 (91)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

مثالً  ،داندروزها را نمیآن اطر عذری روزه نگرفته، و تعداد کسی که چند روز از ماه رمضان را به خ. 5
هایی که از او فوت شده مثالً شش داند که آیا در روز بیست و پنجم ماه رمضان به سفر رفته تا روزهنمی

تواند مقدار کمتر را قضا کند و اما در صورتی روز باشد یا در روز بیست و ششم رفته که پنج روز باشد می
داند داند که در روز پنجم ماه به سفر رفته ولی نمیداند، مثالً میگام شروع عذر )مثالً سفر( را میکه هن

که در شب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد یا شب یازدهم برگشته تا شش روز فوت شده باشد، 
 (93تر معظم له، باب روزه، م )استفتا از دف در این صورت احتیاط )واجب( آن است که مقدار بیشتر را قضا کند.

ی قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانع ندارد، ولی اگر از چند ماه رمضان روزه. 6
اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثالً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم 

 است که قضای رمضان آخر را بگیرد.آن ط )واجب( در این صورت احتیا ،به ماه رمضان مانده باشد
 (96)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  
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تواند به پیش از ظهر روزه را افطار کند به آورد میمیجا ی قضای ماه رمضان را بهکسی که روزه. 7
 (983الستفتاءات، س )اجوبة ا  ولی بعد ازظهر جایز نیست.  ،تنگ نباشد ،شرط این که وقت برای قضای روزه

ی ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد روزه ،ی بیماریهرگاه به واسطه. 8
ی عذر دیگری )مثالً به ولی اگر به واسطه ،هایی را که نگرفته واجب نیستطوالنی شود قضای روزه

هایی را که نگرفته د واجب است روزهخاطر مسافرت( روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بمان
همچنین اگر ترك روزه به خاطر بیماری بوده، بعد بیماری رفع شده و عذر  ،بعد از ماه رمضان قضا کند

 (928و231و218و236)اجوبة االستفتاءات، س  دیگری مانند مسافرت پیش آمده است.

شود، ضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمیناتوانی از گرفتن روزه و ق 
ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه  ه،بنابراین دختری که به سن تکلیف رسید

 ،هایی که از او فوت شده را قضا کندتواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزهرمضان آینده هم نمی
دی که چند سال روزه نگرفته و فعالً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران همچنین فر

ها از او ساقط های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزهآنها دارد، واجب است تمام روزه
 (922و928و231و218و236)اجوبة االستفتاءات، س  ماند.اش میشود و بر عهدهنمی

 ي قضاي پدر و مادرام روزهاحك. 14

های خود را به خاطر عذری غیر از سفر به جا نیاورده و تیاط واجب، مادر روزهحاگر پدر و نیز بنا به ا. 1
توانسته آن را قضا کند، قضا نیز نکرده است بر پسر بزرگتر آنان واجب است که پس از مرگ با این که می

اند جا نیاوردهبیاورد، و اما آنچه به خاطر سفر به جارا به هروز ی اجیر قضای آنآنان، خودش یا به وسیله
 اند، آن را قضا کند.واجب است حتی در صورتی که فرصت و امکان قضا را هم نیافته

 (83)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ی پسر بزرگتر باید به وسیله اند بنا بر احتیاط )واجب(به جا نیاوردهعمداً  که پدر یا مادررا هایی روزه. 2
 (81)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  قضا شود. –شخصاً یا با گرفتن اجیر  –

توان بر دیگری در نماز و روزه قضای پدر و مادر، ترجیحی بین نماز و روزه نیست و هر یك را می. 3
 (332)اجوبة االستفتاءات، س  مقدم داشت.

 ي مسافراحكام روزه. 15

کند در هر مورد که نماز را باید شکسته بخواند نباید روزه کسی که در ماه رمضان مسافرت می. 1
بگیرد، و در هر مورد که باید نماز چهار رکعتی )تمام( بخواند، مانند مسافری که ده روز در یك محل قصد 

.)مگر در مواردی که دجب است روزه را نیز به جا بیاورکند یا این که مسافرت شغل اوست واماندن می
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 استثنا شده است(.
 (83)استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م  

ی خود را تمام کند، اما اگر پیش از ظهر دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزههرگاه روزه. 2
کند و  تواند روزه را افطاراش باطل است، ولی قبل از آن که به حد ترخص برسد نمیمسافرت نماید روزه

. البته بر او واجب استی ماه رمضان( ی )افطار عمدی روزهکفارهبنابر احتیاط اگر پیش از آن افطار کند 
 اگر از حکم مسأله غافل بوده کفاره ندارد.

 (289)اجوبة االستفتاءات، س  

چه هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد ده روز توقف دارد، چنان. 3
کند انجام نداده باشد باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید بعداً قضا کند، ولی کاری که روزه را باطل می

 (239)اجوبة االستفتاءات، س  تواند روزه بگیرد.اگر بعد از ظهر وارد شود نمی

به سفر نرود مسافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد جایز است. البته بهتر است . 4
 (86و استفتا از دفتر معظم له، باب روزه، م 211)اجوبة االستفتاءات، س  مگر این که سفر برای کار نیکو یا الزمی باشد. 

و نماید ی مکرمه مسافری که تصمیم به اعتکاف در مسجد الحرام دارد اگر قصد اقامت ده روز در مکه 
کرده باشد که در سفر روزه بگیرد بر او واجب است بعد از این که دو روز روزه گرفت، اعتکاف خود  یا نذر

ی او در سفر ی روز سوم کامل کند، ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزهرا با روزه
 (933ات، س )اجوبة االستفتاء ، اعتکاف هم صحیح نیست.هصحیح نیست و با عدم صحتِ روز

 تمرين 
 شود؟اش باطل میاختیار فرو رود روزهدهان بگرداند و بیدر دار قدری آب . اگر روزه1
 ها را قضا کند؟ی قضا داشته باشد چگونه باید روزه. کسی که از چند ماه رمضان روزه8
آیا قضا بر او  ،کرده اش را افطاریی که روزه بر او واجب شده و به دلیل دشواری، روزه. دختر نه ساله3

 واجب است؟
 ی قضای پدر و مادر را توضیح دهید؟. حکم روزه1
یی . اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه5

 ی او اشکال دارد؟آیا روزه ،نتواند در زمان معین به مقصد برسد
 قصد افطار و فرار از روزه جایز است؟. آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به 6
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 (8روزه )
 ی روزهمسایل متفرقه –راههای ثابت شده اول ماه 

 راههاي ثابت شدن اول ماه. 16

 اول ماه نراههای ثابت شد

 .. رؤیت شخص مکلف1 -
 .. شهادت دو فرد عادل8 -
 .. شهرتی که مفید علم باشد3 -
 .ذشت سی روز. گ1 -
 (919)اجوبة االستفتاءات، س   .. حکم حاکم5 -

 رویت هالل برای اثبات حلول ماه قمری از شبی که پس از رویت است کفایت میکند.. 1
 (931)اجوبة االستفتاءات، س  

 رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. مالك آن است که عنوان رؤیت  
محفوظ باشد، پس رؤیت با چشم و با عینك و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. بلی رؤیت تصویر 

 هالل از طریق انعکاس به رایانه که در آن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.
 (933)اجوبة االستفتاءات، س   

 (912اءات، س )اجوبة االستفت استهالل )دیدن هالل( فی نفسه واجب شرعی نیست.  

صرف کوچکی و پایین بودن هالل یا بزرگی و باال بودن و یا پهن یا باریك بودن آن و مانند آن، دلیل   
شرعی شب اول یا دوم بودن نیست، ولی اگر مکلف از آن علم به چیزی پیدا کند باید به مقتضای علم 

 خود در این زمینه عمل نماید.
 (916و913)اجوبة االستفتاءات، س  

ی آنها شود مگر این که از گفتهی تقویمها و محاسبات علمی منجمین ثابت نمیاول ماه به وسیله  
 (919و931)اجوبة االستفتاءات، س  یقین حاصل شود.
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  در افق با هم متحد هستند کفایت میکند.اگر در شهری اول ماه ثابت شود برای شهرهای دیگر . 2

از جهت احتمال رویت و عدم احتمال رویت هالل یکسان هایی است که منظور از اتحاد افق، شهر  
 باشند.

 (918و938و932)اجوبة االستفتاءات، س  

تا حاکم حکم به رؤیت هالل نکند، صرف ثبوت هالل نزد او، برای تبعیت دیگران از وی کافی . 3
 (913، س )اجوبة االستفتاءات نیست، مگر آن که اطمینان به ثبوت هالل حاصل نمایند.

او به هر علتی ممکن شهر اگر شخصی هالل ماه را ببیند و بداند که رؤیت هالل برای حاکم شرع   
 نیست، واجب نیست رؤیت هالل را به حاکم اطالع دهد مگر آن که ترك آن مفسده داشته باشد.

 (911)اجوبة االستفتاءات، س  

ی کشور باشد حکم او شرعاً برای شامل همه، حکماین اگر حاکم حکم نماید که فردا عید است و   
 (911)اجوبة االستفتاءات، س  ی شهرها معتبر است.همه

در تبعیت از اعالم رؤیت هالل توسط یك حکومت، اسالمی بودن آن حکومت شرط نیست، بلکه   
ب یی است که نسبت به مکلف کافی محسومالك در این مورد، حصول اطمینان به رؤیت در منطقه

 (918)اجوبة االستفتاءات، س  شود.می

اگر هالل ماه در شهری دیده نشود ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند، در صورتی که مفید   
اطمینان به ثبوت هالل گردد یا صدور حکم به هالل از طرف ولی فقیه باشد کافی است و نیازی به 

 (936)اجوبة االستفتاءات، س  تحقیق نیست.

اگر اول ماه از طریق رؤیت هالل حتی در افق شهرهای مجاوری که یك افق دارند و یا از طریق . 4
 شهادت دو فرد عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود.

 (932)اجوبة االستفتاءات، س  

بعداً ثابت شود که آن روزی را که روزه  اگر اول ماه رمضان ثابت نشود روزه واجب نیست، ولی اگر. 5
 (916)اجوبة االستفتاءات، س  نگرفته اول ماه بوده باید آن را قضا کند.

ی روز روزی که انسان شك دارد آخر رمضان است یا اول شوال باید روزه بگیرد، اما اگر در اثنا. 6
 (916)اجوبة االستفتاءات، س   شد. ثابت شود که اول شوال است باید افطار کند، هر چند نزدیك مغرب با

 ي روزهمسايل متفرقه. 17

قرآن و خواندن دعا و شرکت  قرائتدر جایی که بیشتر مردم در شبهای ماه مبارك رمضان برای . 1
های خاص سحرهای این ماه از بلندگوی مسجد در مراسم دینی و امثال آن بیدار هستند، پخش برنامه
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  رد، ولی اگر سبب اذیت همسایگان مسجد شود جایز نیست.جهت شنیدن همگان اشکال ندا
 (133)اجوبة االستفتاءات، س 

دعاهای مخصوص ماه رمضان که به صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده  قرائت. 2
 (932)اجوبة االستفتاءات، س  و مطلوبیت باشد اشکال ندارد.  ثواباست، اگر به قصد 

تواند ی مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد میزههرگاه کسی رو. 3
ی خود را بخورد، بلکه اگر برادر مؤمنی او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کرده روزه

و را از اجر کند ولی ادر اثنای روز افطار نماید. خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هر چند روزه را باطل می
 (938)اجوبة االستفتاءات، س  سازد.و ثواب روزه محروم نمی

 (912)اجوبة االستفتاءات، س  در کتاب وجود نداشت لذا حذف گردید .4

داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که اگر روزه. 5
صحیح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از ی او خورشید در آن هنوز غروب نکرده است روزه

 غروب خورشید با فرض این که در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده برای او جایز است.
 (916)اجوبة االستفتاءات، س  

اگر شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم آن در وطن خود روزه بگیرد و در صبح روز بیست . 6
افرت کند و در روز بیست و نهم به آنجا برسد و متوجه شود که در آنجا عید اعالم و هشتم به مکانی مس

شده است در صورتی که اعالن عید در روز بیست و نهم در آن مکان، به نحو شرعی و صحیح باشد 
لذا  ،کند که یك روز روزه در اول ماه از او فوت شدهقضای آن روز بر او واجب نیست، ولی این کشف می

 (913)اجوبة االستفتاءات، س  یی را که یقین به فوت آن دارد را به جا آورد.است قضای روزه واجب

 تمرين 
 . راههای ثابت شدن اول ماه را ذکر نمایید؟1
 . مقصود از اتحاد افق چیست؟8
 . آیا صرف ثبوت هالل نزد حاکم، برای تبعیت دیگران از وی کافی است؟3
 اش چیست؟ر رمضان است یا اول شوال وظیفه. روزی که انسان شك دارد آخ1
 ،. دعاهای مخصوص ماه رمضان به صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است5

 شان چه حکمی دارد؟آنها در صورت شك در صحت قرائت
داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد سپس به جایی مسافرت کند که خورشید . اگر روزه6

ی آن روز چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا در آن هنوز غروب نکرده است، روزه
 قبل از غروب خورشید جایز است؟
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 خمس
 -ی خمسمنابع هفتگانه –وجوب خمس  –معنای خمس 

 بخشي از آثار سوء عدم پرداخت خمس

 معناي خمس. 1

در لغت به معنی یك پنجم است، و در اصطالح یکی از واجبات مهم مالی در دین اسالم به خمس 
و عبارت است از مالی که هر فرد واجد شرایط به نسبت یك پنجم طبق ضوابط خاصی باید  ،رودشمار می
 بپردازد. 

چند پرداخت آن بر  کند، هرمالیاتی که حکومت جمهوری اسالمی بر اساس قوانین و مقررات وضع می  
ی همان سال شود واجب است، و مالیات پرداختی هر سال از مؤونهکسانی که قانون شامل آنان می

شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد محسوب است، ولی از خمس )سهمین مبارکین( محسوب نمی
 (2832تاءات، س )اجوبة االستف ی سال به طور مستقل واجب است. شان در زاید بر مؤونهساالنه

 وجوب خمس. 2

امبر اکرم ـذیب پیـت و انکار آن اگر به انکار رسالت یا تکـالم اسـوجوب خمس از ضروریات اس
 (336)اجوبة االستفتاءات، س  یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود باعث کفر و ارتداد است. )ص(اسالم

شود، بنابراین ب فراغت ذمه و سقوط تکلیف نمیصرف عدم توانایی یا دشواری پرداخت خمس، موج  
اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت افرادی که خمس بر آنها واجب است ولی تاکنون آن را نپرداخته

آن را ندارند و یا بر آنها دشوار است واجب است هر زمانی که توانایی پرداخت بدهی بابت خمس داشتند 
گردانِ مبالغ بدهی خود با ولی امر خمس یا وکیل او، آن را به توانند با دستیآن را بپردازند. این افراد م

 (2833و813)اجوبة االستفتاءات، س  تدریج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان ادا نمایند.
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به سال دیگر جایز نیست، هر چند هر وقت آن را بپردازد ادای  یتأخیر پرداخت خمس از سال خمس  
 (826)اجوبة االستفتاءات، س  شود.هی حاصل میبد

هرگاه به مال شخص غیر بالغ خمس تعلق بگیرد )مثل این که معدن یا حالل مخلوط به حرام باشد(   
بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود حاصل از تجارت با اموال او یا منافع کسبش 

نابر احتیاط )واجب( در صورتی که سود به دست آمده باقی که پرداخت آن بر ولی واجب نیست، بلکه ب
 (2832و822)اجوبة االستفتاءات، س  بماند ادای خمس آن بر خود طفل بعد از رسیدن به سن تکلیف واجب است.

های حقوقی از تبر شخصیو  ،خمس فقط بر شخصیتهای حقیقی )شخص یا اشخاص( واجب است  
یی منفعتی ببرد و بانکها و مانندآن واجب نیست، بنابراین اگر مؤسسه هاقبیل دولتها و حکومتها، مؤسسه
بله، اگر انواع آن شخصیت حقوقی ملك  ج ساالنه، خمس منافع را بپردازد.الزم نیست بعد از کسری مخار

 (2833و811و983)اجوبة االستفتاءات، س   اشخاص حقیقی بوده باید خمس آن منفعت را بپردازد.

 ه خمسمنابع هفتگان. 3

 خمس در هفت چیز واجب است

 .. درآمد )منافع کسب و کار(1 -
 .. معدن8 -
 .. گنج3 -
 .. مال حالل مخلوط به حرام1 -
 .آید. جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می5 -
 .. غنایم جنگی6 -
 .خرد. زمینی که کافر ذمی از مسلمانان می7 -

 م پرداخت خمسبخشي از آثار سوء عد. 4

 پرداخت نکردن خمس بدون عذر حرام است. 1

اگر میت وصیت کند که مقداری از دارایی او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقین پیدا کنند  . 2
که وی مقداری خمس بدهکار است تا وصیت میت و یا خمسی را که بر عهده دارد از ماترك او ادا 

تصرف نمایند، و تصرفات آنان قبل از عمل به وصیت وی یا پرداخت  ی اوتوانند در ترکهنکنند نمی
دین او نسبت به مقدار وصیت یا دین در حکم غصب است و نسبت به تصرفات قبلی نیز ضامن 

 (961)اجوبة االستفتاءات، س  هستند.

 تمرين
ند کفایت ک. آیا پرداخت مالیاتی که حکومت جمهوری اسالمی بر اساس قوانین و مقررات وضع می1
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 کند؟از خمس می
اند و در حال حاضر هم . افرادی هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی تا کنون آن را نپرداخته8

 توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟
 . منابع خمس را ذکر نمایید؟3
اش زیاد ود را محاسبه نکند تا این که اموالش نقد و سرمایهی خ. اگر فردی چند سال درآمد ساالنه1

 آیا این کار اشکال دارد؟، اش را بپردازدشود و بعد از آن، خمس غیر از سرمایه قبلی
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 (1خمس درآمد )
 هایي از نمونه  –انواع درآمد  –معنای درآمد 

 موارد عدم انطباق درآمد

 ی خود را پرداخت کند. ر فرد واجد شرایط واجب است خمس درآمد مازاد بر مؤونهبر ه  

 معناي درآمد. 1

و به  ،آیدمنظور از درآمد در این جا، مال و ثروتی است که از راه فعالیتهای اقتصادی به دست می
 اصطالح عنوان کسب در آن دخالت دارد. 

 انواع درآمد. 2

 انواع درآمد
 
 

 

 آید. های کشاورزی به دست میتکشاورزی که از راه فعالی. درآمد 1 -

 آید. . درآمد بازرگانی که از راه فعالیتهای تجاری و بازرگانی به دست می8 -

 یرهآید، مثل درآمدی که از راه اجااعیان به دست می یره. درآمد امالك که از راه اجا3 -
و مانند آن یا تولیدی از قبیل دستگاه های مستغالتی از قبیل خانه، اتومبیل سرمایه

 آید. تراش فلزات، ماشین جوراب بافی و مانند آن به دست می

دارند، مثل حقوق و نفس )خدمات( دریافت می یره. درآمد حقوقی که افراد از راه اجا1 -
مزدی که استاد با تدریس یا مهندس با فعالیتهای فنی یا کارگر با کارهای ساده 

و همچنین هر فرد دیگری که نیروی انسانی خود را در اختیار دیگری  ،داردمیدریافت 
 گیرد. گذارد و در برابرش مزد و حقوق میمی
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 هايي از موارد عدم انطباق درآمدنمونه. 3

 ميراث. 1
ارث و پول فروش آن خمس ندارد، هر چند قیمت آن افزایش یافته باشد، مگر این که آنرا به قصد . 1

، پس از فروش بنابر احتیاط واجب باید قیمت نگهداری کند که در این صورتت و زیاد شدن تجار
 خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود.

 (938)اجوبة االستفتاءات، س  

رسد خمس ندارد ولی از سود حاصل از ارث، آن مقدار که تا زمان ارثی که به فرزندان صغیر می .2
ماند بنابر احتیاط بر هر یك از آنان واجب است که بعد از ن باقی میرسیدن به بلوغ شرعی در ملك آنا

 رسیدن به سن تکلیف، خمس آن را بپردازند.

 مهريه. 2
دار و بدون مدت و بین پول مهریه خمس ندارد و در عدم وجوب خمس آن، فرقی بین مهریه مدت

 (961)اجوبة االستفتاءات، س  نقد و کاال وجود ندارد.

 ههبه و هدي. 3
هبه و هدیه خمس ندارد، هر چند احتیاط )مستحب( این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، . 1

 (931و932)اجوبة االستفتاءات، س  خمس آن پرداخت شود.

یی که انسان از طرف پدر یا برادر یا تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصد دهنده است، بنابراین نفقه. 2
آن دو را  ،شود که پرداخت کنندهکند در صورتی هبه و هدیه محسوب مییکی از اقوام دریافت می

 (931)اجوبة االستفتاءات، س  قصد کرده باشد.

 (888)اجوبة االستفتاءات، س   .3

گیرد، شود خمس به آن تعلق نمیوسایلی که از طرف پدر و مادر و یا دیگران به شخص اهدا می .3
ناسب شأن عرفی او نباشد. بله، اگر هدیه دادن چنین اشیایی خارج هرچند این وسایل مورد نیاز او یا م

 شود و باید خمس آن را بپردازد.ی آنان محسوب نمیاز شأن پدر و مادر باشد، مؤونه

ی واحد ش بخشیده، اگر هبهای عروسیپدری که به دخترش یك واحد مسکونی به عنوان جهیزیه. 4
ر محسوب شود و در بین سال خمسی بخشیده باشد دادن ن پدأمسکونی به دختر، عرفاً مطابق ش

 (933)اجوبة االستفتاءات، س  خمس آن واجب نیست.

کند خمس ندارد ولی در سود حاصل از های عزیز شهدا هدیه میچیزی که بنیاد شهید به خانواده. 5
هدا توسط همچنین آنچه به فرزندان عزیز ش ،ی سال زیاد بیاید خمس واجب استآن اگر از مؤونه

شود خمس ندارد ولی از سود حاصل از آن، آن مقداری که تا زمان رسیدن به بنیاد مذکور اهدا می
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ماند بنابر احتیاط بر هر یك از آنان واجب است که بعد از رسیدن بلوغ شرعی در ملك آنان باقی می
 (838و933)اجوبة االستفتاءات، س  به سن تکلیف خمس آن را بپردازند. 

خمس است، خمس دارد، بنابراین زن و شوهری که پیش از  ش صوری و به قصد فرار ازبخش .6
کنند تا خمس به اموال ی خود به یکدیگر میرسیدن سال خمسی، اقدام به هدیه کردن سود ساالنه
بخشند را بپردازند. )با این کار، خمس واجب از آنها تعلق نگیرد بایستی خمس آنچه به همدیگر می

 (932)اجوبة االستفتاءات، س  شود(.ط نمیآنان ساق

هر چند قیمت آن افزایش یافته باشد مگر این که آن را به  ،پول فروش هبه و هدیه خمس ندارد. 7
، پس از فروش بنابر احتیاط واجب قیمت نگهداری کند که در این صورتقصد تجارت و زیاد شدن 

 باید خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود.
 (938ستفتاءات، س )اجوبة اال 

عیدی کارمندان )آنچه از پول نقد و اجناس که دولت در ایام عید به کارمندان خود به عنوان عیدی . 8
دهد( خمس ندارد، هر چند تا سر سال باقی بماند. بلی اگر اجناس به قیمت کمتری در اختیار می

دولت مجّانی و قسمتی در برابر  کارمندان قرار گیرد، از آن جا که در واقع قسمتی از اجناس از سوی
پول، داده شده، فلذا از کاالی باقیمانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت شده واجب 

 (963)اجوبة االستفتاءات، س  را بپردازند.پول است که خمس آن 

 جايزه. 4
شود خمس رداخت میهای قرض الحسنه و مانند آن به افراد پهایی که توسط بانکها و صندوقجایزه

 (931)اجوبة االستفتاءات، س  ندارد.

 وقف. 5
اعیان موقوفه )مثل زمین وقفی( مطلقاً خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد. ثمره و نمای آن هم 

 (828)اجوبة االستفتاءات، س  مطلقاً خمس ندارد.

 حقوق شرعي. 6
شود که مشغول حترمی اهدا میحقوق شرعی )مثل خمس و زکات( که از طریق مراجع به طالب م

 (2812)اجوبة االستفتاءات، س  های علوم دینی هستند خمس ندارد.تحصیل در حوزه

 ي درآمدهزينه. 7
آنچه را که انسان از درآمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن مصرف 

ی معامله و مانند آن، از درآمد ، واسطههای انبارداری، حمل و نقل، وزن کردنکند از قبیل هزینهمی
 (832)اجوبة االستفتاءات، س  شود و خمس ندارد.همان سال استثنا می
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 مال مخمس. 8
گیرد، بنابراین اگر در سال جدید بار خمس آن داده شود دیگر خمس به آن تعلق نمیمالی که یك

 (2816و838و833ات، س )اجوبة االستفتاء مصرف نشود و باقی بماند دوباره خمس ندارد.

 بيمه. 9
ی درمان و مانند آن به فرد پولی که شرکتهای بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت یا هزینه

 (926و968)اجوبة االستفتاءات، س  کنند خمس ندارد.بیمه شده پرداخت می

 تحصيلي يكمك هزينه. 11
شود خمس وزش عالی پرداخت میی تحصیلی که به دانشجویان از طرف وزارت آمکمك هزینه

گیرند، به حقوق آنها خمس بله، کسانی که بورسیه شده اند و از همان دوران دانشجویی حقوق می ندارد.
 (823)اجوبة االستفتاءات، س  گیرد.تعلق می

 قرض. 11
شود خمس ندارد، مگر آن مقدار که اقساط آن تا سر سال خمسی از منفعت مالی که قرض گرفته می

ب پرداخت شده است، بنابراین اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کس
کند الزم نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر از درآمد سال خود قسطهای آن را بپردازد و عین مالی که 

اقساطی  قرض گرفته هنگام رسیدن سال خمسی نزد او باقی باشد واجب است که خمس آن را به میزان
 (866و836و922و969و962و966)اجوبة االستفتاءات، س  که پرداخت نموده بپردازد. 

 تمرين 
 در خمس درآمد چیست؟« درآمد». منظور از 1
 . حکم خمس میراث را بیان نمایید؟8
 . آیا هبه و عیدی خمس دارد؟3
شان اقدام ن سال خمسی. زن و شوهری برای این که خمس به اموال آنها تعلق نگیرد، قبل از رسید1

 شود؟کند. آیا با این کار، خمس از آنها ساقط میی خود به یکدیگر میبه هدیه کردن سود ساالنه
شود خمس های قرض الحسنه به افراد پرداخت میهایی که توسط بانکها و صندوق. آیا به جایزه5

 گیرد؟تعلق می
د برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت های بیمه بر اساس قراردا. آیا به مالی که شرکت6

 گیرد؟د خمس تعلق مینکنمی
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   68درس 

 (2خمس درآمد )
 نياز یي که از مؤونه –حدود مؤونه  –معنای مؤونه 

 پول فروش مؤونه –خارج شده

  شود و خمس ندارد.گفتیم در خمس درآمد، مؤونه استثنا می الًهمانطوری که قب  

 معناي مؤونه. 4

ی درآمد( و عبارت است از مخارجی که فرد ی ساالنه است )نه هزینهمنظور از مؤونه در این جا هزینه
کند، مثل مخارج و برای اصالح امر معاش و معاد خود و خانواده تحت تکفل خویش مصرف می

تهای متداول، صدقات، ی نقلیه، کتاب، مسافرهای خوراك، پوشاك، مسکن، اثاث خانه، وسیلههزینه
 جوایز، نذورات، کفارات، مهمانیها و غیره. 

 حدود مؤونه. 5

 حدود مؤونه

 . نیاز. 1 -
 . مخارج ساالنه. 8 -
 . اتحاد در سال. 3 -
 . تناسب با شؤون. 1 -
 . فعلیت در مصرف. 5 -

 نياز. 1
 ،امر معاش و معاد به آن نیاز است گویند، بلکه مخارجی که در اصالحهر نوع مخارجی را مؤونه نمی

توان مؤونه قلمداد کرد، و از این قبیل است ی اشیا و کاالهایی که مورد نیاز نیست را نمیبنابراین هزینه
ی خرید وسایل حرام، مثل انگشتر طالی مردانه، آالت لهو و لعب، ابزار قمار و مانند آن پولی که هزینه
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 شود. می

 مخارج ساالنه. 2
بلکه مخارج ساالنه است، لذا خمس  ،ی شخص نیستر از مؤونه، مخارج روزانه یا ماهانهمنظو

 ی زندگی شخص باشد. بر احتیاجات ساالنه زائد شود کهدرآمدی محاسبه می

 اتحاد در سال. 3
رسد نه میزان در مؤونه، مخارجی است که در طی سال از درآمد همان سال کسر شده به مصرف می

ی آن سال را از درآمدهای تواند مؤونهعد، بنابراین اگر در یك سال درآمدی عاید نشد نمیسال قبل و ب
 سال قبل و بعد کسر کند. 

 تناسب با شؤون. 4
ی متعارفی است که افراد نسبت به شرایط خویش دارند، بنابراین از یك سو معیار در مؤونه، هزینه

و از سوی دیگر شامل مخارجی که ولخرجی، اسراف و محدود به لوازم ضروری و احتیاجات اولیه نیست 
ها و خرجهای تشریفاتی در مجالس عروسی و سوگواری و تبذیر یا اضافه بر شؤون است از قبیل جهازیه

 شود. مهمانی و مانند آن نمی

 فعليت در مصرف. 5
ش مصرف مقصود از مؤونه، مخارجی است کم یا زیاد که فرد برای خود و خانواده تحت تکفل خوی

کرد اضافه بر شؤون شود هر چند اگر مصرف میکند و شامل مخارجی که فعاًل مصرف نکرده نمیمی
بود، بنابراین فردی که زندگی را بر خود سخت گرفته و آنچه که متناسب با عرفی و اجتماعی او نمی

ت خرج کند و نکرده توانسکند مجاز نیست آن مقداری که میاش است را تهیه نمیشؤون خود و خانواده
 را مؤونه به حساب آورد. 

ن او )شوهر( باشد، از مؤونه أخرد اگر به مقدار متعارف و مناسب شطالیی که شوهر برای همسرش می  
 (882)اجوبة االستفتاءات، س  شود و خمس ندارد.محسوب می

کند اقدام به ساختن ندگی میی اول زی فرزندانش با این که خودش در طبقهاگر شخصی برای آینده  
ی فرزندانش در حال حاضر از مخارج ی دوم برای آیندهی دوم کند در صورتی که ساختن طبقهطبقه

ن عرفی وی محسوب شود آنچه به مصرف رسانده است خمس ندارد و در صورتی که این أمتناسب با ش
یاز ندارند، پرداخت خمس آن واجب چنین نباشد و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن ن

 (823)اجوبة االستفتاءات، س  است.

اگر شخصی ملکی را به قیمت باالیی بخرد و مبلغ زیادی هم خرج اصالح و تعمیر آن کند و بعد آن را   
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به فرزند غیر بالغ خود هبه و به طور رسمی به اسم او نماید، در صورتی که آنچه را برای خرید ملك و 
تعمیر آن صرف کرده از درآمدهای سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و  اصالح و

 ن عرفی او باشد خمس ندارد و در غیر این صورت واجب است خمس آن را بدهد.أمتناسب با ش
 (2889)اجوبة االستفتاءات، س  

ن از سیل و مانند آن انفاق مانند کمك به مدارس، آسیب دیدگا ،مبالغی را که انسان برای امور خیریه  
 (828)اجوبة االستفتاءات، س   شود و خمس ندارد. کند، از مخارج سال انفاق محسوب میمی

 يي كه از نياز خارج شدهمؤونه. 6
 

یی که از نیاز خارج شده، مثل مؤونه
که شخص آن را برای  ای خانه

سکونت ساخته یا خریده و بعد به 
 هایعلت سکونت در ساختمان
 دولتی به آن نیاز ندارد

از درآمد سال یا درآمدی که خمس ندارد یا خمس آن پرداخت . 1 -
 شده تهیه گردیده: خمس ندارد. 

خمس به آن تعلق گرفته و پرداخت نشده  که از محل درآمدی. 8 -
ی آن هزینه شده را تهیه گردیده: باید خمس پولی که در تهیه

 بدهد. 

 
 (888و892و988و999و993و991و992و998ت، س )اجوبة االستفتاءا 

 

 پول فروش مؤونه و سود حاصل از افزايش قيمت آن. 7
نیز جاری است، « فروش مؤونه»گفتیم در مورد « یی که از نیاز خارج شدهمؤونه»آنچه در مورد 

پولی که خمس آن  ی او که از درآمد بین سال یا بابنابراین خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان و خانواده
داده شده یا خمس نداشته )مثل ارث و هبه( تهیه شده است و بر اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به 
جنس بهتر یا هر علت دیگر فروخته شده، پول فروش آن و همچنین سود حاصل از افزایش قیمت آن 

ولی پرداخت نشده تهیه کرده خمس ندارد. بلی اگر لوازم را از محل درآمدی که خمس به آن تعلق گرفته 
  . بدهد، هر چند آن لوازم را نفروشدی آن هزینه شده را باید خمس پولی که در تهیه

 (888و892و988و998و999و993و991و992و998)اجوبة االستفتاءات، س 
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ی فردی که وسیله  
 فروشدی خود را مینقلیه

ی شخصی و یعنی برای استفادهمؤونه بوده ) وی نقلیه او جزاگر وسیله -
ن عرفی شخص أاحتیاجات مناسب با ش ورفع نیازهای زندگی و جز

 گفته شد.  بوده(: پول فروش آن حکم پول فروش مؤونه را دارد که قبالً

 
 

 و اگر برای کار کردن بوده -

-  

و در صورتی که آن را با عین درآمدی که  -
خت نشده خمس به آن تعلق گرفته ولی پردا

خریده: باید خمس تمام پول فروش را 
 بپردازد.

 (811و992)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 . مؤونه یعنی چه؟1
 . حدود مؤونه را توضیح دهید؟8
 گیرد؟خرد خمس تعلق می. آیا به طالیی که شوهر برای همسرش می3
 یی که از نیاز خارج شده است چیست؟. حکم مؤونه1
ی خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانك بگذارد و سپس خانه. اگر شخصی 5

اش فرا رسد چه حکمی دارد؟ اگر این پول را برای خرید خانه، پس انداز نماید چه حکمی سال خمس
 دارد؟

. اگر وسایل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند ماشین، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است 6
 پرداخت شود؟ فروخته شود، آیا پس از فروش باید خمس آنها فوراً
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   69درس 

 (3خمس درآمد )
 هایي از موارد عدم انطباق مؤونهنمونه

 هايي از موارد عدم انطباق مؤونه. نمونه8

 سرمايه. 1
رد، بنابراین کسی که یی که با کسب و کار )اعم از حقوق و غیره( به دست آمده، خمس داسرمایه. 1

همچنین  ،دهد واجب است خمس آن را بپردازدی مضاربه به دیگری میمالی را به عنوان سرمایه
زندگی شود خمس ندارد وآنچه از  یسود حاصل از تجارت با سرمایه، هر مقدار که صرف مؤونه

 (831و983)اجوبة االستفتاءات، س  مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

زمینی را از درآمد سال خود خریده تا آن را بفروشد و پولش را صرف ساخت  یفردی که قطعه  
 (826)اجوبة االستفتاءات، س  خانه کند واجب است خمس آن را بپردازد.

ی آن هری چند طبقه ساخته یا تهیه کرده تا بعضی از طبقات آن را اجاره دهد و اجافردی که خانه  
باید خمس درآمدی که در طبقات اضافی صرف نموده، بپردازد.     ندگی کند، های زرا صرف هزینه

 (862)اجوبة االستفتاءات، س  

آنچه که از درآمد در آن هزینه شده، زمین مواتی که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیا شده است،   
 خمس آن باید پرداخت شود.

 (869)اجوبة االستفتاءات، س  
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 کتادر شر  

خمس سهام خود را بپردازد، بنابراین افرادی که  ،. واجب است هر یك از شرکا1 -
کنند بر هر یك از آنها ی خصوصی )غیر انتفاعی( میسیس مدرسهأاقدام به ت

پردازند را پرداخت ی شرکت میواجب است خمس آنچه که به عنوان سرمایه
ی مشترك را همچنین واجب است هنگامی که سود حاصل از سرمایه ،نمایند

 کنند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی بپردازند.دریافت می
 (812و818و812)اجوبة االستفتاءات، س  

ی شرکت و سود حاصل از آن، تکلیف هر یك از اعضا . پرداخت خمس سرمایه8 -
نسبت به سهم خود از مجموع دارایی شرکت است، و انجام این کار توسط 

ول هیأت اداری آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت مسؤ
 (811)اجوبة االستفتاءات، س  است. 

ی شرکت را پرداخت خمس سهم خود از سرمایه ،. پس از آن که هر یك از اعضا3 -
 (812)اجوبة االستفتاءات، س  .ی سرمایه، دوباره خمس نداردکرد دیگر مجموعه

در صندوق   
 ض الحسنهقر

 
 
 
 

 

افراد سهامدار آن عالوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل صندوق از اگر هر یك . 1 -
 ،پرداخته بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد

چنانچه هر یك از آنها سهم شراکت خود را از منفعت کسب یا از حقوق خود 
واجب است خمس آن را بپردازد، ولی بعد از پایان سال خمسی پرداخته باشد 

در پایان  واگر آن را در بین سال داده است در صورتی که دریافت آن برای ا
غیر  رسال خمسی وی ممکن باشد باید خمس آن را در پایان سال بدهد و د

 هر وقت آن را دریافت کرد باید خمس آن را پرداخت کند.این صورت 
 (813)اجوبة االستفتاءات، س  

ملك شخصی اشخاص به نحو اشتراك باشد، سود حاصل از  ،آن یاگر سرمایه. 8 -
و باید خمس بود ملك شخصی او خواهد  ،آن نسبت به سهم هر یك از اعضا

صندوق ملك  یولی اگر سرمایه ،سالش بپردازد ید بر مؤونهیآن را در زا
اشد سود اشخاص نباشد، مثل این که از مال وقف عام و مانند آن بیا شخص 

 (811)اجوبة االستفتاءات، س  حاصل از آن خمس ندارد.
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سرمایه است و واجب است خمس آن پرداخت شود و کسی که توان پرداخت آن  ومحل تجاری جز. 2
 (816)اجوبة االستفتاءات، س  ا وکیل او به تدریج بپردازد. یتواند بعد از دستگردان با ولی امر خمس را ندارد می

 (862)اجوبة االستفتاءات، س  سرمایه است و از این رو خمس دارد. ولی جزسرقف. 3

 ابزار و آالت كار. 2
ابزار و آالت کار حکم سرمایه دارد که اگر از درآمد کسب تهیه شود خمس دارد، بنابراین ماشینی که 

 برای انجام امور مربوط به کار و کسب تهیه شده واجب است خمس آن پرداخت شود.
 (821و811و992ة االستفتاءات، س )اجوب 

 . رشد و نمو سرمايه3
کاالیی که افزایش قیمت پیدا کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد ولی فرد برای این . 1

که سود بیشتری ببرد آن را تا پایان سال نفروخته است باید با رسیدن سال خمسی، خمس افزایش 
تا سر سال فروخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده قیمت آن را بپردازد، ولی کاالیی که 

افزایش قیمت جزء درآمد است، در حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت آن واجب نیست بلکه 
 (868)اجوبة االستفتاءات، س  سالی است که امکان فروش فراهم شود.

را بفروشد، آن مقدار که  اگر کاالیی را با مال مخمس به قصد فروش بخرد و بعد از مدتی آن. 2
ی د بر مؤونهیشود که بایستی خمسی زامنفعت کسب محسوب می وبیشتر از قیمت خرید است جز

 (861)اجوبة االستفتاءات، س  سال را بپردازد.

 پس انداز. 4
ی لوازم ضروری ین که تهیهمگر ا سر سال خمسی، خمس دارد شوددرآمدی که پس انداز می. 1

ی نزدیك مثالً انداز در آمد سال باشد و بنا داشته باشد پس اندازها را در آیندهپسمتوقف بر  زندگی
 پس از سال خمسی، صرف موارد مذکور کند که در این صورت خمس ندارد. چند روز

 (829و888و996)اجوبة االستفتاءات، س  

جا ندارد و خرید آن را یكی مایحتاج زندگی مانند یخچال دارد و استطاعت کسی که نیاز به تهیه  
کند تا وقتی که پول به حد الزم رسید آن را خریداری نماید، اگر پول ماهیانه پولی را پس انداز می

 .ی نزدیك نیاز باشد خمس نداردی مایحتاج زندگی در آیندهانداز شده جهت تهیهپس
 (899)اجوبة االستفتاءات، س  

انداز آن گیرد و پسبار به آن خمس، تعلق میشود یكاز میاندهر مقدار که از منفعت کسب، پس. 2
 (833)اجوبة االستفتاءات، س   شود. الحسنه موجب سقوط خمس آن نمیدر بانك به صورت قرض
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 مطالبات. 5
ی کاال یا اجرت کار دارد اگر سر سال خمسی قابل دریافت طلبهایی که شخص بابت فروش نسیه. 1

پرداخت خمس آن سر سال واجب است و در غیر این  -نگرفته باشد هر چند هنوز آن را -باشد
 شود، بنابراین:های سال دریافت محسوب میدرآمد وصورت جز

ی کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده هنگام حقوق ماهیانه. 1
بر  زائدر مقدار شود نه سال انجام کار و ددرآمدهای سال دریافت محسوب می ودریافت، جز

 مخارج سال دریافت خمس واجب است. 
روز زودتر از چند کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را . 2

ؤونه مصرف نکنند بایستی گیرند، اگر حقوق را تا آخر سال خمسی در مسر سال خمسی می
  بپردازند. ند، مقدار که در مقابل آن کار انجام داده اخمس آن 

 (882و891و828و821و811و988)اجوبة االستفتاءات، س  

قبل از پرداخت  و اگر مال قرضی را از درآمد سالیانه کارش ،دهدشخصی که مبلغی را قرض می. 2
خمس آن قرض داده است در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد واجب است 

اش خمس آن را بپردازد و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد یکه هنگام رسیدن سال خمس
 فعالً پرداخت خمس آن واجب نیست لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.

 (898و822و833و983و922)اجوبة االستفتاءات، س  
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 طالي مسكوك. 6

ر درآمدهای کسب را در منفعت کسب محسوب شود حکم سای وطالی مسکوك در صورتی که جز
 (833)اجوبة االستفتاءات، س  وجوب خمس دارد.

 حقوق بازنشستگي. 7

 .ه بیاید پرداخت خمس آن واجب استدر صورتی که از مخارج سال اضافبازنشستگی  حقوق

 كفن. 8

 .آن را بپردازد قیمت خرید فردی که کفنی را خریده و چند سال مانده بایستی خمس

 تمرين
 شخصی حساب سال خمسی نداشته باشند تکلیف او چیست؟ . اگر شرکای1
 گیرد؟ به سود حاصل از آن چطور؟الحسنه خمس تعلق میی صندوق قرض. آیا به سرمایه8
 گیرد؟شود خمس تعلق می. آیا به ابزاری که در کار و کسب استفاده می3
شود خمس تعلق انداز میی پس. آیا به اموالی که به تدریج برای خرید خانه یا سایر مایحتاج زندگ1

 گیرد؟می
. اگر کارمندی حقوق سال خمسی خود را بعد از رسیدن آن دریافت کند، آیا دادن خمس بر او واجب 5

 است؟
اش، مقداری از درآمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت . اگر کسی قبل از سال خمسی6

 این مبلغ چه حکمی دارد؟ چند ماه از سر سال خمسی خود آن را دریافت کند،
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   70درس 

 (1خمس درآمد )
 هایي از موارد انطباق مؤونهنمونه

 هايي از موارد انطباق مؤونهنمونه. 9

 كاالهاي مصرفي بي دوام و با دوام. 1
زندگی  یکاالهای مصرفی بی دوام از قبیل قند، شکر، برنج، روغن، و مانند آن که دراحتیاجات روزانه

شود اگر از درآمد سال به منظور مصرف ساالنه خریداری کند و به مصرف برساند مؤونه به مصرف می
آید و خمس ندارد و هر مقدار از آن را که در انتهای سال مصرف نکند مؤونه نیست و بایستی حساب می

لوازم خانگی، اتومبیل ی مسکونی، خمس آن را بپردازد، و اما کاالهای مصرفی با دوام از قبیل خانه
ماند )و به عبارت دیگر شخصی، زیور آالت زنانه و مانند آن که هنگام استفاده عین آنها باقی می

شود مؤونه است و دار است( و به عنوان نیاز زندگی از درآمد خریداری و استفاده میدهی آن مدتبهره
 (813و821)اجوبة االستفتاءات، س  خمس ندارد.

ن عرفی أك عدم وجوب خمس در کاالهای مصرفی با دوام، صدق عنوان نیاز به آنها مطابق با شمال  
مناسب با انسان است، هر چند در طول سال از آنها استفاده نشود، بنابراین اگر فرش و ظروف اتفاقاً در 

ندارد، ولی معیار  ی میهمان به آنها نیاز باشد خمسطول سال مورد استفاده قرار نگیرد ولی برای استفاده
 ی آنها زیاد بیاید خمس دارد.دوام، مصرف است که هر چه از مصرف ساالنهدر کاالهای مصرفی بی

 (813و883و881)اجوبة االستفتاءات، س  
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کتابی که از چندین جلد تشکیل شده )مانند وسائل الشیعه( اگر مجموع آن مورد نیاز باشد و یا خرید   
ی کامل آن باشد خمس ندارد و در غیر این صورت تیاج است متوقف بر خرید دورهجلدی که به آن اح

صرف خواندن یك صفحه از هر جلد و  ،خمس مجلداتی که اآلن مورد نیاز نیست پرداخت شودباید 
 (882)اجوبة االستفتاءات، س  کتاب، برای ساقط شدن خمس کافی نیست.

یی صاحب آن در یك طبقه، ابراین ساختمان سه طبقهمؤونه است، بن ی مسکونی مورد نیازخانه  
 (822)اجوبة االستفتاءات، س  کنند خمس ندارد.ی دیگر فرزندانش زندگی میخودش و در دو طبقه

 وی شخصی و رفع نیازهای زندگی تهیه شده و جزاتومبیلی که از درآمد بین سال جهت استفاده  
ونه است و خمس ندارد. بلی اگر برای کسب و کار باشد، ن عرفی شخص باشد مؤأاحتیاجات مناسب با ش

 بوس، اتوبوس حکم ابزار کار را در وجوب خمس خواهد داشت.مثل تاکسی، وانت، مینی
 (811و992)اجوبة االستفتاءات، س  

داروهایی که از درآمد بین سال خریده شده و بدون فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی مانده است،   
 نها جهت استفاده در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد مؤونه است و خمس ندارد.اگر خرید آ

 (889)اجوبة االستفتاءات، س  

 شودمايحتاجي كه از درآمد تدريجي تهيه مي. 2
تواند هنگام مایحتاجی از قبیل لوازم خانگی، جهیزیه، ساختمان مسکونی و مانند آن که شخص نمی

داری کند مگر آن که از درآمد سنوات بعد به تدریج تهیه و برای زمان احتیاج نگهداری نیاز یکباره خری
 کند مؤونه است و خمس ندارد.ن عرفی خود تهیه میأی شنماید، آن مقدار که هر سال به اندازه

 (829و886)اجوبة االستفتاءات، س  

اقدام به تهیه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و ی داماد یی رسم بر این باشد که خانوادهاگر در منطقه  
ی اثاث و ی آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، در صورتی که تهیهبه مرور زمان و به تدریج به تهیه
 (886)اجوبة االستفتاءات، س  مؤونه محسوب شود خمس ندارد. ولوازم زندگی برای آینده عرفاً جز

زمینی است که یك سال یا بیشتر بر آن  یای سکونت ندارد ولی مالك قطعهیی برشخصی که خانه  
تواند آن را بسازد، در صورتی که زمین را برای ساخت مسکن مورد نیاز در آن، از درآمد بین گذشته و نمی

خمس آن واجب نیست، ولی اگر آن را از درآمد سال به قصد  تا آن را نفروخته است،سال خریده باشد 
)اجوبة االستفتاءات، س و مصرف پول آن برای ساخت خانه خریده باشد پرداخت خمس آن واجب است.فروش 

 (826و823

در عدم وجوب خمس در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقی بین این که یك قطعه   
عنوان نیاز به آن باشد یا چند قطعه، و یا یك مسکن باشد یا چند مسکن وجود ندارد، بلکه مالك، صدق 

 ن عرفی وی و همچنین وضع مالی شخص برای ساخت تدریجی آن است.أبه مقتضای موقعیت و ش
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 (883)اجوبة االستفتاءات، س  

یی برای ی ملکی برای سکونت ندارد و از درآمد بین سال زمینی خریده تا در آن خانهفردی که خانه  
قبل از اتمام آن، سال خمسی برسد آنچه در مصالح خودش بسازد چنانچه شروع به ساختن کند ولی 

 (821)اجوبة االستفتاءات، س  ساختمان مصرف کرده، خمس ندارد.

 پرداخت بدهي. 3
دار، چه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر چه بدون مدت باشد و چه مدت -بدهی پرداخت نشده

های سال درآمد باشد این که برای تأمین هزینهشود مگر از درآمد ساالنه استثنا نمی -ی کاالخرید نسیه
شود و به معادل آن از درآمد خواهد صرف بدهی خود کند استثنا میکه از درآمد سال مقداری را که می

های سالهای قبل باشد، هر چند صرف درآمد ساالنه گیرد، ولی اگر برای بدهیساالنه، خمس تعلق نمی
 شود، بنابراین:تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد ساالنه استثنا نمی برای پرداخت آن جایز است ولی اگر

آید خمس تمام درآمد باقیمانده ی آنها زیاد میبر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج ساالنه. 1
های نقدی و قسطی داشته باشند. بلی اگر بدهی بر اثر قرض کردن در واجب است، هر چند بدهی

ای مخارج همان سال یا خرید بعضی از مایحتاج سال به صورت نسیه باشد در صورتی طول سال بر
ی درآمد آن سال استثنا که بخواهند دین خود را از منافع همان سال ادا نمایند مقدار دین از باقیمانده

 شود. می
رد، ولی توان از درآمد کسب همان سال پرداخت کاقساط بدهی مسکن و مانند آن را هر چند می. 2

ی درآمد سر سال خمسی، شود بلکه به باقیماندهدر صورت عدم پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمی
 گیرد. خمس تعلق می

( بوده، هر چند صرف درآمد ساالنه برای بدهکاری بابت کفارات بدهی که جهت غیر مؤونه )مثل. 3
از منفعت کسب سالی که در آن بدهی پرداخت آن جایز است، ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود 

شود و پرداخت خمس درآمد ساالنه کسب که از مخارج آن سال زیاد آمده حاصل شده استثنا نمی
 واجب است. 

 (929و922و923و921و968و963)اجوبة االستفتاءات، س  

 پيش پول اجاره و مانند آن. 4
بعد از گذشت سال مستأجر باشد  دهد، اگر از منفعت کسبپول پیشی که مستأجر به موجر می. 1

 خمس آن را بپردازد خمس دارد و هر وقت مستأجر بتواند آن را از موجر بگیرد باید 

 (823)اجوبة االستفتاءات، س  

مبلغی که در حال حاضر افرادی که قصد تشرف به حج یا عمره را دارند باید برای حفظ نوبت، . 2
گیرد و زمانی که پس از حدود و سودی نیز به آن تعلق میمطابق قرارداد مضاربه به بانك بسپارند 

به سازمان حج و زیارت  اصل پول و سود آن را دریافت کرده سه سال نوبت تشرف آنها فرا رسد
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شوند، اگر در همان سال خمسیِ سپرده گذاری به حج بروند سپارند و به عمره و حج مشرف میمی
آن سال خمسی است به اصل سپرده اگر از درامد کسب  خمس ندارد ولی اگر نوبت حج آنها پس از

گیرد اما سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل بوده خمس تعلق می غیر مخمّس
 شود که اگر در همان سال هزینه شود خمس ندارد.وصول نباشد جزو درامد سال وصول محسوب می

مللی کتاب در تهران قبل از تحویل آن پرداخت شده، پولی که برای خرید کتاب از نمایشگاه بین ال. 3
ولی هنوز کتابها ارسال نشده است خمس ندارد به شرطی که کتابهای مزبور، مورد نیاز و به مقدار 

 باشد.ن عرفی شخص بوده أمتناسب با ش
 (881)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
در طول سال است یا این که نیاز به آن در از آن  ی. آیا مالك عدم وجوب خمس در مؤونه، استفاده1

 طی سال کافی است، هر چند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟
. داروهایی که از درآمد میان سال خریده شده، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی بماند، 8

 گیرد؟خمس به آن تعلق می
یی برای خودش بسازد، ینی خریده تا در آن خانهی ملکی برای سکونت ندارد، لذا زم. شخصی خانه3

ولی چون پولِ کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا 
 خمس آن واجب است؟

آید با توجه به این که ی آنها زیاد می. آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج ساالنه1
 قسطی دارند خمس واجب است؟ های نقدی وبدهی

کنند، اگر این پول از منافع ی خانه مقداری پول پیش پرداخت می. معمول است که برای اجاره5
کسب باشد، و چند سال در نزد صاحبخانه بماند، آیا پس از دریافت، بالفاصله باید خمس آن پرداخت 

 اجاره کند، چطور؟شود؟ و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل 
 گذرد خمس دارد؟چند سال بر آن میو شود . آیا پولی که برای ثبت نام حج پرداخته می6
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   71درس 

 (5خمس درآمد )
 «1»داخت آن ری خمس درآمد و پی محاسبهنحوه

 ي خمس درآمد و پرداخت آني محاسبهنحوه. 11

 زمان تعلق خمس. 1
سال آید ولی پرداخت خمس تا یكآمد، همان وقتی است که درآمد به دست میزمان تعلق خمس در

همچنین  ،مهلت داده شده است، از این رو مالك مجاز است خمس خود را قبل از پایان سال بپردازد
جلو یا عقب بیندازد به شرطی که مدت گذشته را با اجازه ولی امر خمس، تواند سال خمسی خود را می

 (2882و896و863)اجوبة االستفتاءات، س  ین کار موجب ضرر وارد شدن به صاحبان خمس نشود. حساب کند و ا

 

اگر شخصی سکه طال به قصد فروش خریداری نماید، قیمت خرید و همچنین ترقی قیمت آن در سر    
 سال خمسی متعلق خمس می شود ولو نفروخته باشد و اگر به قصد فروش نخریده باشد، فقط قیمت

 (881)اجوبة االستفتاءات، س  خرید خمس دارد.

 ي درآمدكسر هزينه. 2
، از قبیل کندمیدر راه به دست آمدن سود و در بین فعالیت اقتصادی هزینه  را که از درامد سال آنچه

ی مغازه و ابزار و آالت، اجرت دالل و کارگر، مالیات و مانند مخارج حمل و نقل، خسارات وارده، کرایه
 (832)اجوبة االستفتاءات، س  شود و خمس ندارد.از درامد همان سال استثنا میآن، 

 ي ساالنه(عدم تعلق خمس درآمد به مؤونه )هزينه. 3
گیرد یعنی آنچه از درآمد، در بین سال صرف احتیاجات و لوازم خمس درآمد به مؤونه تعلق نمی
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ماند خمس دارد و باید مورد محاسبه قرار فه میشود خمس ندارد و تنها آنچه در پایان سال اضازندگی می
 (829و886و882)اجوبة االستفتاءات، س  گیرد.

 ي سال از درآمد همان سالكسر مؤونه. 4
رسد( نه سال قبل و بعد، بنابراین اگر ی هر سال از درآمد همان سال کسرشده )به مصرف میمؤونه

آن سال را از درآمدهای حاصل از سال قبل و بعد  یتواند مؤونهدر یك سال درآمدی عاید او نشد نمی
 (828و821)اجوبة االستفتاءات، س  کسر کند.

 عدم اشتراط صرف مؤونه از درآمد به نداشتن مال ديگر. 5
بلکه اگر مالی  ،در صرف مؤونه از درآمد شرط نیست شخص، مال دیگری غیر از درآمد نداشته باشد

تواند گیرد و یا در صورت تعلق پرداخت شده میآن تعلق نمی غیر از درآمد داشته باشد که خمس به
ی خود را از درآمد بردارد و به مصرف برساند. بلی اگر درآمد سال به طور مشترك با مال مخمس مؤونه

خمس مدر مؤونه مصرف شود واجب است که خمس باقیمانده را در پایان سال به نسبت غیر مخمس به 
ی از درآمد سال را جای مال مخمسی که مصرف کرده استثنا کند، مثالً برنجی بپردازد و مجاز نیست چیز

تواند معادل آن از برنج جدید را از خمس استثنا کند، را که خمس آن را پرداخته اگر مصرف کند نمی
ی سال خود کرده خمس ندارد و آنچه که از آن تا سر بنابراین آنچه را که از برنج جدید مصرف مؤونه

 (2819و2816و898و861)اجوبة االستفتاءات، س  مسی باقی مانده خمس دارد.سال خ

 داشتن حساب سال خمسي. 6
واجب است که  -هلأخواه مجرد یا مت -افرادی که درآمد شخصی هر چند به مقدار کم داشته باشند

تا پایان سال ی خود را محاسبه نمایند تا در صورتی که چیزی از درآمد سال خمسی داشته و درآمد ساالنه
ی درآمد ساالنه واجب مستقلی باقی ماند خمس آن را بپردازند. البته حساب سر سال خمسی و محاسبه

شود که انسان بداند خمسی به او نیست، بلکه راهی برای شناخت مقدار خمس است و وقتی واجب می
 یی آن در مؤونهو نماند و همهداند، اما اگر از منفعت کسب چیزی نزد اتعلق گرفته ولی مقدار آن را نمی

 (882و881و868)اجوبة االستفتاءات، س  گیرد تا آن را حساب کند.زندگی مصرف شود خمسی به وی تعلق نمی

کنند واجب است هر یك از زن و شوهری که حقوق خود را به طور مشترك در امور منزل مصرف می  
ی حقوق و درآمد اشته و هر کدام خمس باقیماندهآنها سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش د

داری که همسرش سال خمسی دارد همچنین خانم خانه ،ی خود را در پایان سال خمسی بپردازدساالنه
پردازد و وی نیز گاهی درآمدی دارد واجب است بر او که زمان که درآن هنگام خمس اموال خود را می

دای سال خمسی خود قرار دهد و هر چه را در طول سال از منفعت ابت ،دستیابی به اولین درآمد سال را
کند خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب خرج مصارف شخصی خود، مثل زیارت، هدیه و مانند آن می



 259 خمسـ  فصل پنجم

  اش تا سر سال زیاد بیاید واجب است که خمس آن را بپردازد.ی ساالنهکسب سال، از مؤونه
 (888و889)اجوبة االستفتاءات، س  

تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است را به ولی امر انسان می  
 (2881)اجوبة االستفتاءات، س  خمس یا وکیلش بپردازد.

 سال خمسي أتعيين مبد. 7
شروع سال خمسی نیاز به تعیین از سوی خود مکلف ندارد )و به عبارت دیگر ابتدای سال خمسی با 

شود( بلکه یك امر واقعی است که خود به خود بر اساس چگونگی ز جانب مکلف مشخص نمیتعیین ا
شود، بنابراین ابتدای سال خمسی امثال کارگران و کارمندان از اولین روز حصول درآمد ساالنه متعین می

ن از تاریخ داراامکان دریافت اولین درآمد از درآمدهای کار و کارمندی است، و سال خمسی تجار و مغازه
شروع به خرید و فروش، و سال خمسی امثال کشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی شروع 

 (888و882و886و881و896)اجوبة االستفتاءات، س  شود.می

همانطور که در باال گفتیم شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان   
توانند دریافت نمایند نه روز شروع به د و یا مینن كاست که مزد یا حقوق خود را دریافت میروز اولی 

 (883)اجوبة االستفتاءات، س  کار.

 آزادي در انتخاب سال خمسي. 8
 (2888)اجوبة االستفتاءات، س شمسی قرار داد و مکلف در انتخاب آن آزاد است. ای توان قمریرا می خمسیسال

 تمرين 
 . آیا تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز است؟1
تواند خمس آن را از . فردی ملکی )خانه یا زمین( دارد که خمس به آن تعلق گرفته است، آیا می8

 درآمد سال بپردازد؟ و آیا واجب است خمس درآمد سال را نیز پرداخت کند؟
مؤونه دارد که خمس آن را . شخصی در پایان سال خمسی، به طور مثال صد هزار تومان زاید بر 3

داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صدو پنجاه هزار تومان برسد، آیا در سال جدید باید خمس 
 پنجاه هزار تومان را بپردازد یا این که باید دوباره خمس صدو پنجاه هزار تومان را بدهد؟

 کنند واجب است؟زندگی می. آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجردی که با پدر و مادر خود 1
تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است را به . آیا انسان می5

 ولی امر خمس یا وکیلش بپردازد؟
 . تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟6
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   72درس 

 (6خمس درآمد )
 «2»داخت آن رپی خمس درآمد و ی محاسبهنحوه

 و پرداخت آن سرمايهي خمس ي محاسبهنحوه. 11
ی خمس سرمایه، ابتدا هر چه کاال و پول نقد وجود دارد را در سر سال خمسی حساب، برای محاسبه

ی اصلی ی آن را با سرمایهسپس در سال بعد مجموعه ،پردازندگذاری کرده خمس آن را میو قیمت
گیرد و آن خمس تعلق میبه شود و بر سرمایه موجود باشد سود محسوب میسنجند اگر چیزی اضافه می

مثالً فردی که  ،ی اولیه افزوده نشده باشد پرداخت خمس واجب نیستاگر چیزی اضافه بر سرمایه
اگر سر  ،س گوسفند و مقداری پول نقد بوده که خمس آنها را پرداخت کردهأاش نود و هشت رسرمایه

مت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارد بیشتر از مجموع قیمت نود و سال خمسی مجموع قی
 خمس دارد. زائدس گوسفند با پول نقدی باشد که قبالً خمس آن را پرداخته، مقدار أهشت ر

 (893و891و819)اجوبة االستفتاءات، س  

دی( را به هر صورت ی غیر نقی خمس سرمایه، کاالها و اجناس )سرمایهواجب است در محاسبه  
 ممکن هر چند با تخمین، تعیین قیمت کرد و ترك این کار به دلیل مشکل بودن جایز نیست.

 (893)اجوبة االستفتاءات، س  

قبیل جایزه و مانند آن با سرمایه مخلوط شود، در پایان سال خمسی  زاگر مالی که خمس ندارد ا  
مگر آنکه سرمایه او به  ل را پرداخت.ی امواسپس خمس بقیهجایز است که آن را از سرمایه استثنا کرد و 

دارد مانند مغازه دار، در این صورت هر مقدار که از سرمایه برای ای باشد که مؤونه خود را از آن برمیگونه
به نسبت میان مال خمسی و غیر بدون اینکه نیست برداشت از سرمایه داشته باشد، هزینه خود برداشته 

 (892)اجوبة االستفتاءات، س  شود.می خمسی توزیع

 ي خمس درآمدشك در صحت محاسبه. 12
کسی که در صحت حساب خمس درآمد سالهای گذشته شك دارد به آن اعتنا نکند و پرداخت مجدد 
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درآمد سالهای قبل است که  وخمس بر او واجب نیست. بلی اگر در درآمد شك داشته باشد که آیا جز
درآمد امسال است که خمس آن داده نشده بر وی واجب است که احتیاطاً  وا جزخمس آن پرداخت شده ی

 (863)اجوبة االستفتاءات، س  خمس آن را بپردازد، مگر این که احراز کند که خمس آن را قبالً پرداخته است.

 شك در پرداخت خمس. 13
د که خمس به آن کسی که شك دارد خمس چیزی را داده است یا نه، اگر مشکوك از چیزهایی باش

 (2831)اجوبة االستفتاءات، س   تعلق گرفته واجب است یقین به پرداخت خمس پیدا نماید. 

 مصالحه. 14
دانند خمس به درآمد آنها تعلق گرفته است یا نه، مثل این که یقین دارند در مواردی که افراد نمی

در بین سال صرف  که آیا درآمد کسب رادانند اند ولی نمیی مسکونی خود را با درآمد کسب خریدهخانه
اند یا پس از پایان سال پیش از پرداخت خمس، واجب است با ولی امر خمس یا وکیل او خرید آن کرده

 (833و819)اجوبة االستفتاءات، س  مصالحه نمایند.

 (839ستفتاءات، س )اجوبة اال پذیرد(. خمس قطعی قابل مصالحه نیست. )مصالحه در موارد مشکوك صورت می  

 دستگردان. 15
در مواردی که خمس بر افراد واجب است و در حال حاضر توان پرداخت آن را ندارند باید خمسی که 
بر عهده دارند را با ولی امر خمس یا وکیل او دستگردان کنند تا بعداً آن را به تدریج بر حسب استطاعت 

 (2833و812و813وبة االستفتاءات، س )اج  خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند. 

فردی که مبلغی را به عنوان خمس مالی که متعلق خمس نبوده پرداخته است، اگر آن مبلغ در   
شود. بلی اگر عین مصارف شرعی آن مصرف شده، بابت خمس مالی که فعالً بدهکار است حساب نمی

 (2836االستفتاءات، س )اجوبة   تواند آن را مطالبه کند.آن موجود باشد می

تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانك اشکال ندارد، بنابراین فردی که انتقال عین خمس   
تواند آن را از طریق بانك حواله کند، هر چند مالی به ولی امر خمس یا وکیل او برایش مشکل است می

 (836)اجوبة االستفتاءات، س  نیست.شود عین مالی که به بانك پرداخت شده که از بانك گرفته می

 تمرين 
 ی خمس سرمایه و پرداخت آن را ذکر نمایید؟ی محاسبه. نحوه1
. اگر مالی که خمس ندارد از قبیل جایزه و مانند آن با سرمایه مخلوط شود، آیا در پایان سال 8

 پرداخت؟ی اموال را خمسی جایز است که آن را از سرمایه استثنا کرد و سپس خمس بقیه
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 اش چیست؟کند وظیفهی خود شك میی خمس اموال گذشته. کسی که در صحت محاسبه3
 . موارد مصالحه کدام است؟1
 گیرد؟. در چه مواردی دستگردان انجام می5
تواند بابت . آیا مبلغی را که انسان به عنوان خمس مالی که متعلق خمس نبوده پرداخته است می6

 کار است حساب کند؟خمس مالی که فعالً بده
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 –مال حالل مخلوط به حرام –گنج  –خمس معدن 

 ی خمسمسایل متفرقه –مصرف خمس 

 خمس معدن. 1

شود خمس در آن معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می
و یا سهم هر یك از اشخاص که با  واجب است، مشروط بر این که آنچه آن شخص استخراج کرده

های استخراج و تصفیه، به مقدار اند بعد از کم کردن هزینهمشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده
 (983)اجوبة االستفتاءات، س  بیست دینار طال یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.

ن است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را از شرایط وجوب خمس در معادن ای  
استخراج کنند، مشروط بر این که سهم هر یك به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملك آنها شود، 

کند، نظر به این که ملك خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملك و معادنی که دولت استخراج می
یست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا ن

 (983)اجوبة االستفتاءات، س  ماند.باقی نمی

 گنج. 2

د، مقررات نظام جمهوری نکنی گنجی که افراد در زمینی که مالك آن هستند پیدا میمیزان درباره
گردد از زیر پیش بر می ی نقره که تاریخ آن به حدود صد سالاسالمی است، بنابراین اگر مقداری سکه

خاك ساختمان ملکی شخصی پیدا شود بایستی در این مورد به مقررات جمهوری اسالمی رجوع کنند.
 (981و982)اجوبة االستفتاءات، س  
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 مال حالل مخلوط به حرام. 3

فردی که یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد در صورتی که مقدار دقیق آن را نداند و صاحب آن 
آن اموال این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شك در مخلوط کردن ا هم نشناسد، راه حالل ر

 (981)اجوبة االستفتاءات، س  ی او نیست.شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد چیزی بر عهده

وط با رباست تا کند که اهل خمس و زکات نیستند و اموالشان مخلیی زندگی میفردی که با خانواده  
تواند از آن استفاده کند. )درست است که یقین دارد که اهل یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده می

اش یقین به حرمت اموالی که او در آن خمس و زکات نیستند و اموالشان مخلوط با رباست، ولی الزمه
کند داشته باشد ل که او مصرف میکند نیست(. البته اگر یقین به حرام بودن آنچه از امواتصرف می

استفاده از آن برای او جایز نیست مگر آن که جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برایش حرجی باشد 
مال دیگران که  اشکال ندارد ولی ضامن خمس که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان

 (818)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.در اموال مورد مصرف او وجود دارد می

 مصرف خمس. 4

 و سهم سادات )ع(سهم مبارك امام. 1
و قسمت  است )ع(شود: یك قسمت آن سهم مبارك امامخمس به دو قسمت مساوی تقسیم می. 1

 دیگر سهم سادات. 
 ، امام معصوم هر عصر است که در زمان ما پیشوای دوازدهم امام مهدی حضرت)ع(  منظور از امام. 2

اند که از طرف پدر انتساب به جناب هاشم جد هستند. منظور از سادات هم کسانی )عج(صاحب االمر
 داشته باشند. )توضیح بیشتر خواهد آمد(.  )ص(پیامبر

نیست به طور کلی در اختیار ولی  )عج( در زمان ما که دسترسی به آن بزرگوار)ع( سهم مبارك امام. 3
ی است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره )ع( که مورد رضای امامامر مسلمین است تا در مصارفی 

وط ـمرب )ع( های علمیه و مانند آن مصرف کند. اختیار سهم سادات نیز مانند سهم مبارك امامحوزه
یا  )ع( امـق امـی او و یا در مال وی مقداری حبه ولی امر مسلمین است، بنابراین کسی که بر عهده

اید آن را به ولی امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد تحویل دهد و اگر سهم سادات باشد ب
خواهد آن را در یکی از موارد مقرر از قبیل تهیه و توزیع کتابهای مفید و الزم دینی، ازدواج سادات می

  رد. نیازمند، پرداخت قبض آب و برق ایشان و مانند آن مصرف کند باید ابتدا راجع به آن اجازه بگی
 (2813و2818و2828و2829و2821و2823و2883و2881)اجوبة االستفتاءات، س 
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اگر در پرداخت سهمین مبارکین به استناد « امت برکاتهمد»مقلدین هر یك از مراجع محترم تقلید . 4
 (2883)اجوبة االستفتاءات، س    شود.فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند موجب براءت ذمه می

 (2811)اجوبة االستفتاءات، س   و سهم سادات قابل بخشش نیست. )ع( ارك امامسهم مب  

تجارت با حقوق شرعی )از قبیل خمس و زکات( که واجب است به مصرف موارد مقرر شرعی آن   
ی فرهنگی باشد برسد و خودداری از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در یك مؤسسه

امر خمس اشکال دارد و در صورتی که با آن تجارت شود سود حاصل تابع سرمایه ی ولی بدون اجازه
 (2833)اجوبة االستفتاءات، س  است که باید در همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد:

تواند به ی فردی که مدعی اجازه )از طرف ولی امر خمس( است شك دارد میکسی که در اجازه  
ی خطی خود را به او نشان دهد و یا از او قبض رسید را از آن فرد بخواهد که اجازهصورت محترمانه 

یی که از طرف ولی امر که مهر ولی امر خمس بر آن خورده درخواست کند چنانچه او طبق اجازه
 (2882)اجوبة االستفتاءات، س   خمس دارد عمل کرده عملش مورد تأیید است. 

ل مقررات وم سادات برای کسی که شرعاً مستحق نبوده و مشمو سه )ع( گرفتن سهم امام  
 (2826)اجوبة االستفتاءات، س  ی حوزه هم نباشد، جایز نیست.شهریه

 شود به آنان سهم سادات دادشرايط كساني كه مي. 2

 شود به آنان سهم سادات دادشرایط کسانی که می

 . سیادت )سید بودن(. 1 -
 ده امامی بودن(. ی دواز. ایمان )شیعه8 -
 . فقر )فقیر بودن(. 3 -
 . واجب النفقه نبودن. 1 -
 . در راه معصیت صرف نکردن. 5 -
 . اهل معصیت به طور آشکارا نبودن. 6 -

 :سيادت. 1

سیدی جایز است از سهم سادات استفاده کند که از طرف پدر انتساب به جناب هاشم جد . 1
ی سادات علوی و عقیلی و عباسی که هاشمی هستند حق براین همهداشته باشد، بنا )ص(پیامبر

 (2828)اجوبة االستفتاءات، س   استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی دارند.

 باشد. منسوب است سید علوی می )ع(کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابی طالب. 2
 (2828)اجوبة االستفتاءات، س  

محسوب   )ص(از طرف مادر هم از اوالد رسول اکرم  )ص(یامبر اکرمگرچه منتسبین به پ. 3
 شوند، ولی مالك ترتیب آثار و احکام شرعی سیادت با انتساب از طرف پدر است.می

 (2888)اجوبة االستفتاءات، س  
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 :فقر. 3

شان به طور متعارف و ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، اگر درآمد آنان برای زندگی. 1
 (2812)اجوبة االستفتاءات، س  شان کافی باشد، مستحق خمس نیستند.ن عرفیأسب با شمنا

ی توانند نفقهکند اگر نمیی آنان کوتاهی میی ساداتی که پدرشان در پرداخت نفقهخانواده. 2
 خود را از پدر خود بگیرند جایز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. 

 (2822تفتاءات، س )اجوبة االس 

سادات نیازمند اگر عالوه بر خوراك و پوشاك، به چیز دیگری که مناسب حالشان است نیاز . 3
 داشته باشند جایز است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

 (2822)اجوبة االستفتاءات، س    

تواند بدهد و او هم شرعاً فقیر باشد می ی او رایی که شوهرش بر اثر فقر نتواند نفقه. زن سیده1
برای رفع نیازش سهم سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی شوهرش مصرف کند.

 (2823)اجوبة االستفتاءات، س  

 :واجب النفقه نبودن .4

ه تواند به پدر و مادر فقیرش کتوان خمس داد، مثالً انسان نمیبه کسی که واجب النفقه است نمی
 (2811)اجوبة االستفتاءات، س  توانایی کمك به آنان را دارد خمس خود را بدهد.

 ي خمسمسايل متفرقه. 5

 .ال نداردتصرف در مالی که شك دارد خمس به آن تعلق گرفته یا نه اشک. 1
 خوردن غذای کسی که اهل خمس نیست اشکال ندارد. . 2
چیزی بر  ،کند خمس مالش را پرداخته است یا نهه میاگر صاحب مغازه نداند مشتری که با او معامل .3

 (838و831و833)اجوبة االستفتاءات، س  ی او نیست و تحقیق هم لزومی ندارد.عهده

معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی به خصوص نماز و خمس پایبند نیستند، اگر مستلزم تأیید  .4
ندارد مگر آن که ترك معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام  ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد اشکال

ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی از منکر 
 (833)اجوبة االستفتاءات، س  ترك شود.

یم ی کسی که واجب بوده حقوق شرعی خود را به او تسلاگر شخصی اموال خود را طبق اجازه. 5
سیس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده أنماید به نیت پرداخت حقوق شرعی که بر عهده داشت برای ت

 (2839)اجوبة االستفتاءات، س   است حق پس گرفتن و تصرف مالکانه در آن ندارد. 

برای رفتن به حج استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کرده، ولی قبل از که شخصی . 6
که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج  یی خدا، از دنیا رفته است، فیش حجبه زیارت خانه تشرف

شود، و اگر حج بر ذمه ندارد و ی او محسوب میاش از ترکهواریز کرده، دریافت نموده، به قیمت فعلی
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رداختی وصیت به حج هم نکرده صرف آن در حج نیابی برای وی واجب نیست، و پرداخت خمس مبلغ پ
 بابت آن فیش اگر از پولی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده باشد، واجب است.

 (939)اجوبة االستفتاءات، س  

 تمرين 
 . مقدار نصاب معدن چیست؟1
کند که اهل خمس و زکات نیستند و اموالشان مخلوط یی زندگی می. تکلیف فردی که در خانواده8

 با رباست چیست؟
 کیست؟« سهمین مبارکین»و سادات در  )ع(ر از امام. منظو3
کنند، آیا احتساب آن از . بعضی از اشخاص، خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات می1

 خمس جایز است یا خیر؟
 . آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند استحقاق خمس دارند یا خیر؟5
ری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد، ولی شوهرش غیر ی فقی. آیا جایز است سهم سادات به علویه6

 تواند آن را صرف فرزندان و شوهر نماید؟علوی و فقیر است داده شود؟ و آیا او می

 



 ششم فصل

 انفال
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 انفال
 منابع انفال –معنای انفال 

 معناي انفال. 1

قرار دارد و در زمان  )ع(و جانشینان معصوم او )ص(رانفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامب
غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است )تحت تصرف حکومت اسالمی است( و از آن باید در مصالح 

 (2816و2813و2811)اجوبة االستفتاءات، س   عمومی جامعه و به سود همگان بهره برداری شود.

 منابع انفال. 2

 منابع انفال

کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا )آنچه بدون لشکر. فیء 1 -
 غیر آن(. 

 . زمینهای موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست. 8 -
 اند. . شهرها و روستاهایی که صاحبانش آنرا ترك گفته و از آنجا رفته3 -
 های بزرگ. . سواحل دریاها ورودخانه1 -
 ها و بلندی کوهها. . جنگلها و نیزارهای طبیعی و دره5 -
 افتد. به دست مسلمانان میجنگها . اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در 6 -
 . غنایم برجسته، مانند اسب عالی، لباس گرانبها. 7 -
 ی جنگهایی که بدون اذن پیشوای مسلمانان است به دست. غنایمی که به وسیله2 -

 آید. می
 روند و وارث ندارند. . اموال کسانی که از دنیا می9 -
 (2816و2813و2811و2813و2812و2818و2838)اجوبة االستفتاءات، س  . معادن. 11 -
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شود در سازی برای استفاده از فروش خاك آن خریداری میهای آجرزمینی که در کنار کارخانه  
 وشود و جزشرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن، ملك خاص خریدار می صورتی که آباد و ملك خاص

حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب  انفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیات درآمدِ
مجلس شورای اسالمی )در ایران( و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد الزم است و دولت 

 (2818)اجوبة االستفتاءات، س  را دارد. ی آنحق مطالبه

ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن برای های کف رودخانهها و شنبرداری اختصاصی از ماسهبهره  
ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی شهرداری

 (2812)اجوبة االستفتاءات، س  اشخاص پذیرفته نیست.

ی ملکیت اختصاصی ندارد از انفال و اموال عمومی چراگاههای طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه  
همچنین  ،است که اختیار آن با ولی امر مسلمین است و خرید و فروش آن در هیچ حالی صحیح نیست

 (2813و2811س  )اجوبة االستفتاءات،  شود. ی تردد عشایر در آنجا موجب مالکیت آنان نمیسابقه

ی ملکیت خصوصی ندارد، ملك اختصاصی کسی های چراگاههای عمومی طبیعی که سابقهعلف  
ل امور روستاست، ونیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست ولی کسی که از طرف دولت، مسؤ

ن مراتع را ی چراندن چهار پایان در آتواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازهمی
 (2813)اجوبة االستفتاءات، س  دارند بگیرد.

ی چراندن حیوانات در چراگاههای مجاور امالك اشخاص، برای جواز ورود در صرف داشتن اجازه  
ملك غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالك آن جایز 

 (2812)اجوبة االستفتاءات، س  باشد.نمی

ی مالکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از از آن جایی که شرعاً صحت وقف، متوقف بر سابقه  
طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورِّث است، لذا جنگلها و چراگاههای طبیعی که تا به حال 

اختصاصی کسی  ی احیا و آبادکردن در آنها وجود ندارد، ملكملك کسی نبوده است و هیچگونه سابقه
شود تا وقفیت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل محسوب نمی

آن احیا شده و ملك شرعی گردیده، اگر  با اجازه شرعی و قانونی که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند
حق تصرف در آن با مالك آن وقف باشد، حق تصرف در آن با متولی شرعی آن است و اگر وقف نباشد 

است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال 
 (2816)اجوبة االستفتاءات، س  عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی، با دولت اسالمی است.
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 تمرين 
 . انفال یعنی چه؟1
 ؟. منابع انفال کدامند8
های آجرسازی برای استفاده از فروش خاك آن بخرد، آیا از . اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه3

شود؟ بر فرض این که از انفال نباشد، با توجه به این که به نسبت ده درصد به انفال محسوب می
 ی مالیات برای خاك آن دارد؟شود، آیا دولت حق مطالبهشهرداری داده می

ها برای آبادانی و های کف رودخانهشنو ها برداری اختصاصی از ماسهداری، حق بهره. آیا شهر3
احداث شهر و غیر آن را دارد؟ و در صورتی که این حق را داشته باشد اگر شخصی غیر از شهرداری 

 مدعی مالکیت آن باشد آیا دعوای او مسموع است یا خیر؟
 ان صحیح است؟. خرید و فروش چراگاههای عشایری در چه زم5
های خصوصی ی چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه. دامدارانی که اجازه6

 کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالك آن بنوشند؟
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 جهاد
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 جهاد
 اقسام جهاد –وجوب جهاد  –معنای اجهاد 

 معناي جهاد. 1

یی است که برای دعوت به اسالم و بسط و گسترش آن و یا جا به معنی تالش و مبارزهجهاد در این
 گیرد. به عنوان دفاع از تجاوز دشمن انجام می

 وجوب جهاد. 2

 . رودو وجوب آن از ضروریات دین مبین اسالم به شمار میاست جهاد یکی از مهمترین ارکان دینی 

 اقسام جهاد. 3

 :جهاد بر دو قسم است
دعوت به اسالم انجام شود و سپاه اسالم برداشتن موانع آن است که برای  :ابتدايي. 1

از بین بردن موانع تبلیغ اسالم و برداشتن یی از سوی دشمن شده باشد با هدف بدون آن که حمله
ی حق و برپایی شعایر دینی و کلمهگسترش اسالم و اعالی های دیگر وموانع مسلمان شدن سرزمین

پرستی به جنگ و جهاد بپردازند. )در حقیقت هدف از هدایت کفار و مشرکان و برانداختن شرك و بت
جهاد ابتدایی کشور گشایی نیست، بلکه دفاع از حقوق فطری ملتهایی است که به توسط قدرتهای 

 اند(. وم شدهکفر و شرك و استکبار از خدا پرستی و توحید و عدالت محر
آن است که به عنوان دفاع و جلوگیری از تجاوز دشمن انجام گیرد، و زمانی  دفاعي:. 2

است که دشمن به سرزمینهای مسلمانان و مرز و بوم آنها هجوم آورد و قصد تسلط سیاسی یا نظامی 
 یا فرهنگی یا اقتصادی نسبت به آنان داشته باشد. 
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 جهاد ابتدايي . 1
طی که ئالشراندارد و فقیه جامع )ع(و امام معصوم )ص(یی اختصاص به زمان پیامبرجهاد ابتدا. 1

 تواند حکم به جهاد ابتدایی کند.متصدی والیت امر مسلمین است در صورت وجود مصلحت می
 (2819)اجوبة االستفتاءات، س  

و مقررات دولت اهل کتاب )مانند یهودیها و مسیحیها و زرتشتیها( تا زمانی که مطیع قوانین . 2
کنند باشند و کاری که منافی با امان است، انجام ندهند حکم اسالمی که در حمایت آن زندگی می

روی آنان حفظ شود و حقوق مشروع و قانونی آنها مراعات بد را دارند )یعنی باید جان و مال و آعاهَمُ
 (2838)اجوبة االستفتاءات، س  گردد(.

می حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشت هرگاه کفار به سرزمین اسال. 3
اسیران جنگی در دست حاکم اسالمی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسرا را ندارند، 
بنابراین جایز نیست که یکی از مسلمانان یك کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در 

 (2832)اجوبة االستفتاءات، س   لمانان به تملك خود درآورد. سرزمین کفر یا سرزمین مس

 جهاد دفاعي. 2
دفاع از اسالم و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است . 1

 (2831و2818)اجوبة االستفتاءات، س   تواند رضایت آنان را جلب کند. که انسان تا می

ترمه و جلوگیری از وقوع قتل مستلزم دخالت فوری و مستقیم باشد، این کار اگر حفظ نفس مح. 2
بوتی متوقف بر ثجایز بلکه شرعاً از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واجب است، و از جهت 

کسب اجازه از حاکم و یا وجود امر به آن نیست، مگر آن که دفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل 
 متعددی دارد که احکام آنها هم ممکن است متفاوت باشد. مهاجم باشد که صورتهای

 (2836)اجوبة االستفتاءات، س  
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 تمرين 
 . جهاد یعنی چه؟1
 . اقسام جهاد را توضیح دهید؟8
 . هدف از جهاد ابتدایی چیست؟3
ط ئالشراچه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع )ع(. جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم1
 بسوط الید )ولی امر مسلمین( حکم به آن کند؟م
. آیا جایز است که یکی از مسلمانان، یك کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در سرزمین 5

 کفر یا سرزمین مسلمانان به تملك خود درآورد؟
 یست؟. اقدام به دفاع از اسالم هنگام تشخیص خطر برای اسالم بدون رضایت والدین حکمش چ6

 



 هشتم فصل
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 (1امر به معروف و نهي از منكر)
وجوب امر به معروف و  -امر به معروف و نهي از منكری معنا

 -امر به معروف و نهي از منكر  یمحدوده  –نهي از منكر 

 امر به معروف و نهي از منكر رایطـش

 معروف و نهي از منكر معناي امر به. 1

 امر به معروف و نهی از منکر یعنی مردم را به کار نیك واداشتن و از کار زشت بازداشتن. 

 وجوب امر به معروف و نهي از منكر. 2

و  ،رودامر به معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض بسیار مهم و بزرگ اسالمی به شمار می
تفاوتند گناهکار خواهند بود و کنند یا در برابر آن بیی را ترك میی بزرگ الهافرادی که این فریضه

منکر نه تنها به اتفاق فقهای اسالم  ازکیفری سخت و سنگین در انتظار آنها است. امر به معروف و نهی 
 آید. ضروریات دین مبین اسالم به شمار می وواجب است، بلکه اصل وجوب آن جز

از منکر با رعایت شرایط آن یك تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسالم امر به معروف و نهی   
و سالمت جامعه است، و صرف توهم این که موجب بدبینی فاعل منکر یا بعضی از مردم نسبت به اسالم 

 (2861)اجوبة االستفتاءات، س  ی بسیار مهم ترك شود. شودکه این وظیفهد باعث نمیدگرمی

شوند وظیفه دارند با رعایت شرایط و خلفات قانونی مثل اختالس از بیت المال مطلع میافرادی که از ت  
ضوابط شرعی نهی از منکر کنند، و توسل به رشوه و راههای غیر قانونی برای هر عملی هر چند به 

د منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست. بلی اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باش
مثالً اگر خوف داشته باشند که در صورت مبادرت به این فریضه، ضرری از طرف  ،تکلیفی نخواهند داشت

شود. البته این حکم در مواردی است که شود تکلیف از آنها ساقط میمسؤولین باالتر متوجه آنان می
ی امر به معروف ضهحکومت اسالمی حاکم نباشد، ولی با وجود حکومت اسالمی که اهتمام به اجرای فری
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و نهی از منکر دارد برکسی که قادر بر این فریضه نیست واجب است که نهادهای ذیربط را که از طرف 
های فاسد که فسادآور هم اند مطلع نماید و تا کنده شدن ریشهحکومت برای این کار اختصاص یافته

 (2893و2891)اجوبة االستفتاءات، س  هستند موضوع را پیگیری کند.

منکرات از این جهت که منکر هستند فرقی بین آنها نیست، ولی در عین حال ممکن است که بعضی   
از آنها در مقایسه با منکرات دیگر دارای حرمت شدیدتری باشد. به هر حال نهی از منکر برای کسی که 

بین منکرات و ی شرعی است و ترك آن جایز نیست، و در این حکم شرایط آن را احراز کرده یك وظیفه
 (2891)اجوبة االستفتاءات، س  محیطهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد.

بر مسؤولین ذیربط واجب است که به متخصصین بیگانه که گاهی در بعضی از مؤسسات کشور   
ام های حرکنند دستور دهند که از تظاهر به اموری مثل شرابخواری، خوردن گوشتاسالمی کار می

خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آنها منع نمایند، ولی اموری که با عفت عمومی منافات دارد به 
ی انجام آن داده شود. به هر حال، از طرف مسؤولین ذیربط باید تدابیر هیچ وجه نباید به آنان اجازه
 (2893)اجوبة االستفتاءات، س  مناسبی در این باره اتخاذ شود.

وانان مؤمن واجب است در دانشگاههای مختلط در برابر مفاسدی که در بعضی از آن مکانها بر ج  
کنند ضمن دوری جستن از ابتال به مفاسد، در صورت تمکن و تحقق شرایط امر به معروف و مشاهده می

 (2892)اجوبة االستفتاءات، س  نهی از منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند. 

ف و نهی از منکر زنانی که حجاب کامل ندارند متوقف بر نگاه با ریبه به آنها نیست، از این امر به معرو  
رو واجب است. بلی بر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند به خصوص زمانی که مبادرت به 

 (2869)اجوبة االستفتاءات، س  کند. ی نهی از منکر میانجام فریضه

 روف و نهي از منكري امر به معمحدوده. 3

ی امر به معروف و نهی از منکر منحصر به قشر و صنف خاصی از مردم نیست و تمام اقشار محدوده
ی ترك معروف گیرد حتی بر زن و فرزند واجب است که هنگام مشاهدهو اصناف واجد شرایط را در بر می

از منکر در صورت تحقق شرایط آن یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، به امر به معروف و نهی 
 (2868)اجوبة االستفتاءات، س  مبادرت کنند.

ی واجب هرگاه موضوع و شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی و وظیفه  
هل بودن در آن أهای مختلف مکلف مانند مجرد یا متی مکلفین است، و حالتاجتماعی و انسانی همه

 (2868)اجوبة االستفتاءات، س  شود.ندارد و به صرف این که مکلف مجرد است تکلیف از او ساقط نمی تأثیر
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  شرايط امر به معروف و نهي از منكر. 4

 شرایط امر به معروف و نهی از منکر

 . علم به معروف و منکر. 1 -
 . احتمال تأثیر. 8 -
 . اصرار بر گناه. 3 -
 (2832)اجوبة االستفتاءات، س  . نداشتن مفسده.1 -

 علم به معروف و منكر. 1
کننده باید شرط اول امر به معروف و نهی از منکر، علم به معروف و منکر است یعنی امر و نهی

بلکه  ،معروف و منکر را بشناسد و در غیر این صورت موظف نیست امر به معروف و نهی از منکر کند
بنابراین  ،و نهی از معروف کند منکرن است در اثر جهل و نادانی امر به زیرا ممک ؛نباید چنین کاری بکند

معلوم نیست موسیقی که گوش  مثالً)دانیم کارش حرام است یا نه نهی از منکر کردن کسی که نمی
 (2862و2838و2832)اجوبة االستفتاءات، س  دهد از نوع مبتذل و حرام آن است یا حالل( واجب بلکه جایز نیست.می

 احتمال تأثير. 2
کننده باید احتمال بدهد شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است یعنی امر و نهی

 (2832)اجوبة االستفتاءات، س  .داردولو در آینده یی ر و نتیجهثکه امر و نهی او ا

ت در خواندن نماز کوتاهی اگر برای مسؤولین به طور قطعی ثابت شود که بعضی از کار مندان ادارا  
خوانند و نصیحت و راهنمایی هم تأثیری نداشته باشد واجب است از تأثیر نماز نمی یا اصالًو کرده 

در صورت نا امیدی از تأثیر  ، وط آن غفلت نکنندیمداومت بر امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرا
انونی محروم ساختن این گونه افراد از مزایای شغلی امر به معروف نسبت به آنان، اگر بر حسب مقررات ق

شود که این محرومیت بر اثر سستی و هم داده مجاز باشد باید در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذکر 
 (2826)اجوبة االستفتاءات، س  الهی اتخاذ شده است. یشان در انجام این فریضهکوتاهی

 اصرار بر گناه. 3
وف و نهی از منکر اصرار بر گناه است یعنی  باید شخص گناهکار بر استمرار شرط سوم امر به معر

گناه، اصرار و سماجت داشته باشد و چنانچه معلوم شود که وی بدون این که امر و نهی شود خود از خطا 
 کند امر و نهی او واجب نیست.آورد و منکر را ترك مییم جادارد یعنی معروف را بهدست بر می

 (2832ة االستفتاءات، س )اجوب 



 281 ر به معروف و نهي از منكرامـ  فصل هشتم

 نداشتن مفسده. 4
شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر، نداشتن مفسده است یعنی باید امر و نهی مفسده نداشته 

یی کننده و یا به مسلمان دیگر مفسدهموجب شود به شخص امر و نهیترتیب اگر امر و نهی بدینباشد، 
البته مکلف موظف  .امر و نهی واجب نیستجا ی برسد، در اینمالاز قبیل ضرر جانی و یا آبرویی و یا 

 یامر و نهی و مفسدهی و منکرها بین مفسده اهمیت را بکند یعنی باید در تمام معروف یاست مالحظه
 (2832)اجوبة االستفتاءات، س  کند و سپس به آنچه مهمتر است عمل نماید.امر و نهی مقایسه ترك 

و د در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر در مورد کسی که دارای نفوذ ترسکسی که می  
واجب نیست او را امر و نهی کند به  ،او ضرر قابل توجهی ببیندی اجتماعی خاصی است از ناحیهموقعیت 

مقام کسی که  یبه صرف مالحظهباشد، ولی سزاوار نیست کسی ترسش، عقالیی  أشرطی که منش
طرف او، احتمال وارد شدن ضرر کمی از مرتکب فعل حرام شده و یا به صرف یا رك کرده و واجب را ت

 به هر حال رعایت اهم و مهم الزم است. کند تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترك
 (2862و2838)اجوبة االستفتاءات، س  

امر و عروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که واجد شرایط چهارگانه باشد، بنابراین اگر امر به م 
مفسده داشته باشد در این صورت، امر و نهی واجب نیست،  را نداشته باشد، مثالًنهی یکی از آن شرایط 

 (2832)اجوبة االستفتاءات، س   دیگر را دارا باشد. هر چند شرایط
کند عمل نماید و از و نهی از منکر شرط نیست که امر و نهی کننده به آنچه امر می امر به معروف رد 

تواند به عذر کار هم واجب است و او نمیگناهورزد یعنی امر و نهی بر شخص کند اجتناب نهی میآنچه 
دی که خود از افرا یتبرئه سازد. )این که در منابع دینی بزرگ خود را از این وظیفهکند این که گناه می

دارند کنند و دیگران را از گناه باز میگناه میدارند و یا خود وامیعمل  هد و دیگران را بنکنعمل نمی
اند نه برای این که چرا امر به وظیفه نکردهاست که چرا خود عمل و نکوهش بسیار شده برای این  ذمتم

 (2833)اجوبة االستفتاءات، س  اند(. و نهی کرده
آبرویی یا کاسته شدن احترام به معروف و نهی از منکر شرط نیست که امر و نهی موجب بیدر امر  

بنابراین اگر در امر به معروف و  ،شودجا آورده باشد نکه واجب را ترك کرده و یا فعل حرام را بهکسی 
آبرویی یا بی نهی از منکر شرایط و آداب آن رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود و در عین حال مستلزم

 (2833)اجوبة االستفتاءات، س  اشکال ندارد.کاسته شدن احترام کسی که مرتکب خالف شده شود 
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 تمرين 
 . معنای امر به معروف و نهی از منکر و حکم آن چیست؟1
. اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود، ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط 8

 یی دارند؟هده کنند چه وظیفهمسؤولین مافوق مشا
در بعضی از محیطهای دانشگاهی معروف ترك شود و معصیت رواج پیدا کند و شرایط امر به اگر . 3

از منکر شخص ی کنندهی به معروف و نهیمعروف و نهی از منکر هم وجود داشته باشد و امرکننده
دن، امر به معروف و نهی از منکر از او مجرد باشد که هنوز ازدواج نکرده است، آیا به خاطر مجرد بو

 شود یا خیر؟ساقط می
 . شرایط امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کنید؟1
 دانیم کارش حرام است یا نه حکمش چیست؟. نهی از منکر کردن کسی که نمی5
را ترك . اگرامر به معروف و نهی از منکر مستلزم بی آبرویی یا کاسته شدن احترام کسی که واجب 6

 باشد چه حکمی دارد؟جا آورده و یا فعل حرام را بهکرده 
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   77درس 

 (2امر به معروف و نهي از منكر)
مسایل  –مراحل و مراتب امر به معروف و نهي از منكر

 ی امر به معروف و نهي از منكرمتفرقه

 مراحل و مراتب امر معروف و نهي از منكر. 5

 امر به معروف و نهی از منکرمراحل و مراتب 

 .امر و نهی قلبی. 1 -
 .امر و نهی لسانی)زبانی(. 8 -
 .امر و نهی عملی .3 -

مقصود تر ی پایینیعنی تا به مرحله رعایت مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر واجب است  
 ی باالتر شد.شود نباید وارد مرحلهحاصل می

 ي قلبيامر و نه. 1
ی اول امر به معروف و نهی از منکر، امر ونهی قلبی یا امر و نهی با قلب است. مقصود از مرحله. 1

یت قلبی خود را نسبت به او نهی قلبی، اظهار رضایت یا کراهت قلبی است یعنی مکلف باید رضامر 
فردی که معروفی را  شکار سازد و از این راهآتنفر و انزجار درونی خود را نسبت به منکر و معروف 
 آورد را به انجام معروف و ترك منکر وارد سازد.کند و یا منکری را به جا میترك می

 (2822)اجوبة االستفتاءات، س   
ترین راه ترین درجه و سبكینیامر و نهی قلبی)اظهار رضایت و تنفر( درجاتی دارد که تا با پا. 2

باالتر شد. این درجات بر  یهافت نباید متوسل به درجتوان امر و نهی کرد و به مقصود دست یمی
لبخند و  عبارتند از: با تبسم و آنهاحسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند بسیارند. برخی از 

گشاده برخورد کردن، چشم فرو بستن، خیره شدن، به روی دست زدن، دندان به لب گرفتن، با روی 
دن، رو گرداندن، پشت گرداندن، صحبت را قطع کردن، قهر و دست یا سر اشاره کردن، سالم نکر
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 . نترك معاشرت کرد

 امر و نهي لساني. 2
دوم امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی لسانی)زبانی( یا امر و نهی با زبان است.  یمرحله. 1

د و رر دست بردامقصود از امر و نهی زبانی این است که مکلف باید با گفتن از طرف بخواهد از منک
 معروف را انجام دهد. 

توان به مقصود رسید ترین لحن میترین درجه و آرامپایین اامر و نهی لسانی، درجاتی دارد که تا ب. 2
حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند  رباالتر کرد. این درجات ب ینباید اقدام به درجه

کردن، تذکر دادن، موعظه کردن، پند و اندرز دادن، مصالح و  بسیارند. برخی از آنها عبارتند از: ارشاد
مفاسد و سود و زیانها را بر شمردن، بحث و مناظره کردن، استداللی سخن گفتن، با غلظت و درشتی 

 دید صحبت کردن. هحرف زدن، با ت

 امر و نهي عملي. 3
کار بردن عمال قدرت و بهاز اِمرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی با دست)کنایه . 1

کار بردن عمال قدرت و بهجبر و زور( است. مقصود از امر و نهی عملی این است که مکلف باید با اِ 
 جبر و زور، طرف را از انجام منکر و ترك معروف باز دارد. 

ت نبایـد بـه توان نتیجه گرفروش می درجه و آسانترین ترینرجاتی دارد که تا با پاییندامر و نهی . 2
شدیدتر پرداخت. این درجات بر حسب شدت و ضعف و بر حسب نواعی کـه دارنـد بسـیارند.  یهدرج

گـرفتن، وسـایل گنـاه را از به از دسـتحربرخی از آنها عبارتند از: حایل شدن و جلوی فرد را گرفتن، 
کردن، گیریکردن، سختداشتن، حبسراندن، دست طرف را محکم نگهختن، عقبادسترس او خارج س

 کردن، کشتن. کردن، شکستن عضو، از کارانداختن، ناقصزدن، به درد آوردن، مجروح و زخمیکتك

امر و  یتوان مراتب بعد از مرحلهبا توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسالمی می  
ار کرد، به خصوص در مواردی که یه واگذیقضا یبه نیروهای امنیتی داخل)پلیس( و قوهرا  نینهی زبا

عمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل یی جز اِبرای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره
دهد یا تعزیر و حبس او ومانند ان نیست، در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حرام انجام می

از منکر به امر و نهی)قلبی و( زبانی امر به معروف و نهی  رحکومت اسالمی، واجب است مکلفین د
ولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه ؤزور، موضوع را به مس بهتوسل به اکتفا کنند، و در صورت نیاز 

ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسالمی نیست، بر مکلفین  ،یه ارجاع دهندیقضا
اتب امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب واجب است که در صورت وجود شرایط، جمیع مر

 (2863و2831)اجوبة االستفتاءات، س  آنها تا تحقق غرض انجام دهند.
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ی مردم در امر به معروف و نهی از منکر در نظام جمهوری اسالمی، اکتفا به امر به که وظیفهاین  
ی مسؤولین است فتوای فقهی بر عهدهمعروف و نهی از منکر قلبی و زبانی است و مراتب دیگر آن 

 (2831)اجوبة االستفتاءات، س   است )نه حکمی از طرف دولت(.

داری از جواب سالم کسی که فعل حرام انجام دخو واجب است، ولی اگر بر مسلمان شرعاً  سالمِ جوابِ 
 صدق کند، این کار جایز است.عرفاً نهی و منع از منکر نهی از منکر،  دهد به قصدمی

 (2823)اجوبة االستفتاءات، س   

خود  یهجلوگیری از فساد را بر عهده دارند در انجام وظیف یهمورانی که از طرف دولت وظیفأاگر م 
شود ی محسوب مییاف نیروهای امنیتی و قضیاشخاص دیگر در اموری که از وظادخالت  کوتاهی کنند

 به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن، اشکال ندارد.مبادرت مردم جایز نیست، ولی 
 (2863)اجوبة االستفتاءات، س  

با کنند وظیفه دارد شود که از نوارهای موسیقی غنا و حرام استفاده میی مواجه میانکسی که با رانندگ 
نهی از منکر کند، منتها بر او بیشتر از نهی از منکر زبانی واجب نیست و در شرایط نهی از منکر، تحقق 

ناب کند و اگر به تثر واقع نشود واجب است که از گوش دادن به غنا و موسیقی حرام اجؤصورتی که م
 (2863)اجوبة االستفتاءات، س  طور غیر ارادی صدای موسیقی حرام و غنا به گوش او برسد چیزی بر او نیست.

محل  هایفردی که در بیمارستان به کار مقدس پرستاری مشغول است و گاهی در بعضی از قسمت 
دهند و ل و حرام گوش میذکند که تعدادی از بیماران، نوارهای موسیقی مبتمالحظه میکار خود 

حرام  یهادچنانچه بخواهد محتویات باطل نوار را برای جلوگیری از استفاثر است، نصیحت نیز در آنها بی
 این کار از مالك یا حاکم شرع اجازه بگیرد. بایستی برای از آن پاك کند جایز است ولی 

 (2866)اجوبة االستفتاءات، س  

هرگاه های مردم به منظور امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست، بنابراین تعرض به داخل خانه 
نباید متعرض داخل منازل  و آزار مؤمنین شودباعث اذیت  نازلموسیقی از بعضی از مصدای بلند 

قلبی و شد.)بلکه باید با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر و رعایت مراتب آن، نهی از منکر 
 (2862)اجوبة االستفتاءات، س  زبانی کرد و در صورت عدم تأثیر به نیروهای انتظامی اطالع داد(.

به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن الابالی باشد، باید از اعمال  هرگاه یکی از اقوام انسان مبادرت 
یی که مفید و مؤثر است پند و اندرز داد، ولی خالف شرع وی اظهار تنفر کرد و او را به هر روش برادرانه

قطع رحم جایز نیست. بلی چنانچه احتمال داده شود که ترك معاشرت با او موقتاً موجب خودداری او از 
 (2822و2839)اجوبة االستفتاءات، س   شود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است.ب معصیت میارتکا

 
بر هر مکلفی واجب است شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب   

 (2821)اجوبة االستفتاءات، س   آن را یاد بگیرد تا مبادا در امر و نهی خود دچار عمل خالف و منکر شود.
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 ي امر به معروف و نهي از منكر. مسايل متفرقه6

اند، وضعیت معیار در رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده. 1
مؤمنین اند توبه کرده باشند، معاشرت با آنان، مانند معاشرت با سایر فعلی آنهاست، اگر از آنچه انجام داده

شود باید او را از طریق نهی از منکر از آن کار است، ولی کسی که در حال حاضر هم مرتکب حرام می
کند مگر با دوری جستن از او، قطع رابطه و ترك معاشرت منع کرد، و اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمی

 (2821)اجوبه االستفتائات، س  شود.با وی از باب نهی از منکر واجب می
پوشیدن طال یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشیدن لباسهایی که از نظر . 2

شود، جایز دوخت یا رنگ یا غیر آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجم غیرمسلمانان در نظر عرف محسوب می
ن اسالم و مسلمین نیست، همچنین استفاده از زیورآالتی که استعمال آن تقلید از فرهنگ تهاجمی دشمنا

محسوب شود، جایز نیست و بر دیگران واجب است که در برابر این گونه مظاهر فرهنگی تقلیدی از 
 (2823)اجوبه االستفتائات، س  بیگانگان مبادرت به نهی از منکر زبانی کنند.

ی از خواند و گاهی او را در بعضفردی که مجبور به صحبت و معاشرت با کسی است که نماز نمی. 3
کند، موظف است بر امر او به معروف و نهی از منکر در صورت تحقق شرایط آن مداومت کارها کمك می

یی دیگر ندارد، و یاری کردن و معاشرت با او اگر سبب تشویق بیشتر او بر ترك ورزد و جز این وظیفه
 (2822)اجوبه االستفتائات، ص  نماز نباشد اشکال ندارد.

خواند وظیفه دارد دهد، مثالً نماز نمیبه مسایل دینی اهمیت چندانی نمیخانمی که همسرش . 4
ی ممکن  فراهم آورد و باید از هرگونه خشونت که حاکی از بداخالقی و ی اصالح او را به هر وسیلهزمینه

ناسازگاری او باشد خودداری کند و اطمینان داشته باشد که شرکت در مجالس دینی و رفت و آمد با 
 (2828)اجوبه االستفتائات، س  های متدین تأثیر بسیار زیادی در اصالح او دارد.ادهخانو
مرد مسلمانی که با استناد به قراینی اطالع پیدا کند که همسرش به طور پنهانی مرتکب اعمال . 5

شود واجب است از سوء ظن و استناد به قراین و شواهد ظنی اجتناب کند و در صورت خالف عفت می
ز ارتکاب فعلی که شرعاً حرام است، جلوگیری از آن از طریق تذکر و نصیحت و نهی از منکر واجب احرا

تواند به مراجع قضایی مراجعه کننده میاست، و اگر نهی ازمنکر مؤثر نباشد در صورت وجود دالیل اثبات
 (2898)اجوبه االستفتائات، س  نماید.

کرده و با رعایت موازین اسالمی به او در درس و غیر آن تواند پسر جوانی را راهنمایی دختر می. 6
های شیطانی جداً پرهیز شود و احکام شرع در این رابطه مانند کمك کند، ولی باید از فریب و وسوسه

 (2892)اجوبه االستفتائات، س  خلوت نکردن با اجنبی مراعات گردد.
جور در صورتی که برای ایشان ثابت  رفت و آمد و معاشرت علمای اعالم با ظالمین و سالطین. 7

ی مهمی شود و در نهی از منکر مؤثر است و یا مسألهشود که ارتباط با ظالم منجر به منع ظلم او می
 (2829)اجوبه االستفتائات، س  مستلزم اهتمام و پیگیری آن نزد ظالم باشد اشکال ندارد.
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 تمرين 
 ر را نام ببرید؟. مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منک1
 دهد، جایز است؟. آیا جواب ندادن به سالم کسی که فعل حرام انجام می8
ی ی جلوگیری از فساد را بر عهده دارند در انجام وظیفه. اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه3

 توانند اقدام به این کار کنند؟خود کوتاهی کنند آیا خود مردم می
ان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن الابالی باشد تکلیف ما . اگر یکی از اقوام انس1

 نسبت به رابطه با او چیست؟
 اند، چگونه باید باشد؟. رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده5
 ت؟دهد چیسی زن در برابر همسرش که به مسایل دینی از جمله نماز اهمیت نمی. وظیفه6
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