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 بسم الّله الرحمن الرحیم
 

 خلقه ریخ یوالصالة والسالم عل نیه رب العالمالحمد للّ 
 نیالطاهر نیبیمحمد وآله الط

 
ترین  احکرام ای از احکام عبادات است که شامل مهمرساله پیش رو خالصه

ای از گانه )نمراز  روز،  حرج  زکرات و خمر ه و یم نری  گ نر ،عبادات پنج
 باش .احکام طهارت و تقلی  و امی به معیوف و نهی از منکی می

ق ر آقای سی  علی حسرینی سیسرتانی ان  رساله مطابق فتاوای میجع عالی
 ت.ظلهه بنا به درخواست جمعی از مقل ن  انشان تهیه و تنظیم گیدن ، اس)دام

از خ اون  متعال مسألت دارنم که ان  رساله بیای مؤمنی  مفی  واقع گریدد و 
 تعالی است موفق ب ارد.سوی آن ه مورد رضای حقما را به



 
 

 احکام تقلید
شیع مق س اسالم مشتمل بی واجبات و محیمات است  و بی یری : 1مسأله 

ار و کریدار خرود مکلف واجب است به ان  احکام عمل نمود، و از یماینگی رفت
یا اطمینان پی ا کن   و ان  امی غالبًا بیای شخص غیی مجته  ب ون پیمرودن با آن

 نکی از دو را، زنی ممک  نخوای  بود:
تقلی : نعنی مکلف اعمال خود را طبرق فتروای مجتهر ی کره صرالحیت  -1

 تقلی  دارد  انجام دی .
تکلیف واقعی خرود احتیاط: نعنی مکلف طوری عمل نمان  که نقی  کن   -2

را انجام داد، است  مثاًل: اگی احتمال دی  اقامه بیای نمراز واجرب اسرت 
جا آورد  و یم نی  اگی احتمال دی  استعمال دخانیات حیام بان  آن را به

 نمان . باش  و بخوای  احتیاط کن  بان  آن را تیک
یرای و در مواردی دنگی ممک  است الزمه احتیاط تکیار نک عمل به شرکل

مختلف باش   مثاًل: شخِص مسافی اگی بخوای  احتیاط کن  در بعضی از حاالت 
 بار شکسته بخوان . بار تمام و نکالزم است نماز ظهی را نک 

مطلع شر ن از را، و روشری کره بتروان برا آن احتیراط کرید  الزم به ذکی است
فریاد جامعره که بریای اکثینرت ا می باش معمواًل نیازمن  پشتوانه گستید، فقهی 

که احتیاط در بیشتی موارد یمیا، برا دشرواری بی ان  عالو،اسالمی فیایم نیست  
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شود کره عمرل بره )تقلیر ه   تمام ان  موارد سبب میاستبلکه گایی غییممک  
 بهتین  را، بیای اغلب مکلفی  باش  تا از عه ، احکام شیعی بییون آنن .

ه سرال قمریی )تقینبرًا معرادل س  تکلیف دختیان با تمام ش ن نر: 2مسأله 
و در پسیان با تمرام شر ن پران د،  یشت سال و یشت ما، و بیست روز شمسیه

آغراز  سال قمیی )تقینبًا معادل چهارد، سال و یفت ما، و پران د، روز شمسریه
یای زنی را قبل از تمرام شر ن پران د، سرال گیدد  ولی اگی پسی  نکی از نشانهمی

 شود:لغ حساب میقمیی دارا باش  شیعًا با
 اول: رونی ن موی درشت در زنی شکم  باالی عورت.
 دوم: بییون آم ن منی چه در خواب و چه در بی اری.

 سوم: رونی ن موی درشت در صورت و پشت لب.
 بود: اگی مجته  شیانط زنی را دارا باش  شانسته تقلی  خوای : 3مسأله 

 بالغ باش . -1

 عاقل باش . -2
 مید باش . -3
 زنا. را، زاد، باش   نعنی طبق ضوابط شیعی متول  ش ، باش  نه ازحالل -4
امرامی مؤم  باش   و مؤم  کسی اسرت کره پیریو مرشیب شریعه دوازد، -5

 است.
عادل باش   نعنری بری را، و روا اسرالم اسرتقامت داشرته باشر  و از آن  -6

که آن ره در شریع بری او واجرب شر ، اسرت ان  تیتیب  منحیف نشود  به
 انجام دی  و آن ه در شیع بی او حیام گشته تیک کن .
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تخصص فقهی دچار اشتبا، و فیاموشی و غفلت بسریار امور میتبط با  در -7

 نشود.
اگی تع اد مجته نِ  دارای شیانِط مشکور بیش از نک شخص بود : 4مسأله 

گونه که در بسریاری از مسرا ل اجتهرادی و در فتوا اختالف داشته باشن  ر یمان
تین  گیید ر در ان  فیض چن  صورت وجود دارد که مهماختالف نظی صورت می

 یا عبارتن  از:آن
بیای مکلف ثابت شود نکی از مجته ن  از دنگیان اعلم باشر   صورت اول:

 که در ان  صورت بان  از او تقلی  نمان .
بریای مکلرف ثابرت شرود کره دو مجتهر  ر مرثاًل ر از دنگری  صورت دوم:

که ان  دو مجته  ازلحاظ علمی مساوی باشن  نرا اعلم باشن  درحالیمجته ن  
نک از دنگیی اعلم است  در ان  صورت چنان ه بریای مکلرف که ن ان  ک امان 

تی باش  ر نعنی در اموری که در  تقوااز دنگیی با  مجته  ثابت شود نکی از آن دو
کره بریای تیتیب انر  فتوا دادن نقش دارد دقت و احتیاط بیشتیی انجام دیر  بره

آن مجتهر  استنباط یی مسأله از احکام شیعی ترالا بیشرتیی کنر  ر تقلیر  از 
ان  موضوع )با تقوا تی بودن نکی از آنهاه بیای او ثابت نشرود  گیواجب است  و ا

ر است عمل خود را مطابق با فتوای ییک ام انجرام دیر   مگری در مرواردی تامخ
 ش ، است.داد،خاص که در رساله عملیه توضیح 

بیای مکلف ثابت شود نکی از مجته ن  از دنگیان اعلم است  صورت سوم:
ولی نتوانر  او را تشرخیص دیر  کره در انر  صرورت مکلرف بانر  بری  فتراوای 
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یا قیار دارد احتیراط نمانر   البتره مجته ننی که نقی  دارد شخص اعلم میان آن
 یش ، است.ان  حکم استثنا اتی دارد که در رساله عملیه ذک

نی ثابت می :5 مسأله  شود:اعلمیت مجته  با نکی از دو را، ز
شخص موثقی که تخصص کافی در انر  امرور داشرته باشر  شرهادت بره  -1

اعلمیت او دی  مانن  شرهادت مجتهر نِ  باکفانرت و خبری، نرا شرهادت 
 .اشخاصی که ازلحاظ علمی ن دنک به اجتهادن 

بره آن اسرت کره اشرخاص دنگریی برا  یا مشیوطالبته قبولی شهادت آن -2
یمان خصوصیات  شهادت مخالف )شهادت به اعلم نبودن او نا شهادت 

   چرون برا وجرود شرهادت مخرالفبه اعلمیت مجتهر  دنگرییه ن ینر 
شود و شهادت کسانی مق م اسرت کره در انر  زمینره تعارض حاصل می

 خبی، و تخصص بیشتیی داشته باشن .
ای مقبول و متعارف عقالنی علم نا اطمینان به یمکلف توسط نکی از را، -3

اعلمیت مجته ی پی ا کن   از قبیل شانع ش ن اعلمیت او ن د ایرل علرم 
اگی تخصص مکلف خود و فضل  و نا آزمودن سطح علمی مجته  توسط 

 کافی در ان  زمینه داشته باش .

کسی کره معتقر  بره اعلمیرت مجتهر ی برود و از او تقلیر  کرید : 6مسأله 
ان ه پ  از م تی اعلمیت مجته  دنگیی بیانش ثابت شود  بانر  از مجتهر  چن

 دوم تقلی  کن .
کنر  از دنیرا بریود  در اگی مجتهر ی کره مکلرف از او تقلیر  می: 7مسأله 

صورتی که از تمامی مجته ن  زن ، اعلم باش  بی مکلف واجب است بی تقلیر  او 
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کره فتراوای او را نراد   نرا ان نه  نا به فتاوای او عمل کید، باش خوا،باقی بمان   

 .گیفته باش  نا نه
میور زمان از مجته  متوفی اعلم گیدد  مکلرف بانر  در و اگی مجته  زن ، به 

 تقلی  به مجته  زن ، رجوع کن   زنیا صحت تقلی  بیم ار اعلمیت است.
شیوع به تقلیر  از مجتهر  متروفی جران  نیسرت ییچنر  از تمرام : 8مسأله 

   زن ، اعلم باش .مجته ن
کره اگی مجته  اعلم در مسرأله معینری فتروا ن اشرته باشر  نرا ان : 9مسأله 

مکلف ینگام نیاز نتوان  از نظی او در آن مسأله اطالع پیر ا کنر   جران  اسرت در 
 خصوص ان  مسأله با رعانت تیتیب اعلمیت به مجته ی دنگی رجوع کن .

ان  نوان احتیاط واجب تعبیری شر ،احکامی که در ان  رساله با ع: 11مسأله 
توان برا رعانرت تیتیرب اعلمیرت بره مجتهر  ج و مواردی یستن  که در آنها می

 دنگیی رجوع کید. 
البته ناگفته نمان  که احتیاط واجب را در انر  رسراله برا تعبیییرای مختلفری 

 بیان کیدنم:
را  پرا احتیاط واجرب مسرحبنا بی مانن : )  گایی به آن تصینح ش ، است -1

تا مفصل ادامه دی ه و گایی به آن تصینح نش ، و به تعبیی )اشرکال دارده 
که بگونیم: )اگی شست  صرورت را از پرانی  نرا بسن ، ش ، است مانن  ان 

 وسط شیوع کن  وضو اشکال دارده.
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ماننر :   گایی فتوا نا حکم  مقّی  به عبارت )بنرابی احتیراطه شر ، اسرت -2
واجب است ر بنرابی احتیراط ر روز،  کن  سفی هیاذان ظ)کسی که بع  از 

 خود را کامل نمان ه.

که حکرم نرا گایی در نک مسأله فقط عبارت احتیاط آم ، است ب ون آن -3
فتوا ذکی ش ، باش  مانن : )اگی آب دیان سگ در ظیفری بینر د  احتیراط 

مرالی شرود سرس  سره میتبره برا آب شسرته آن است که اول ظیف خاک
 شوده.



 
 

 ام طهارتاحک
ای بیای پاکی گی و طهارت قا ل ش ، اسرت  شیع مق س اسالم ایمیت ونژ،

و تنها به جنبه مادِی طهارت که یمان معّی  کیدن نجاسات و شیو، پاک ش ن از 
شرود ر اکتفرا یاست ر و در اصطالح فقهی به آن )طهارت از َخَبثه گفتره میآن

شود  چیاکره انسران ن نی  مینکید، است  بلکه شامل جنبه معنوی طهارت انسا
شود و در انر  حالرت آمرادگی کامرل در مواردی دچار حالتی از ظلمت نف  می

سوی پیوردگار خود ن ارد. در اصطالح فقهی به ان  حالرِت انسران بیای توجه به
شود  و یری شود  و ح ث به دو قسم )اصغی و اکبیه تقسیم می)َحَ ثه گفته می

یانی دارد  و شیع مطهی اسالم  )وضوه را کنن ،طیفنک از دو قسم اسباب و بی
کنن ، اثی ح ث اکبی قریار داد، کنن ، اثی ح ث اصغی و )ُغسله را بیطیفبیطیف

آنر  )تریممه را یای خاص که بیای انسران پریش میاست  و در بعضی از حالت
 جانگ ن  آن دو قیار داد، است.

کلرف را در بعضری از و با توجره بره ایمیرت جنبره معنروی  شریع مقر س م
نمان  ییچن  ییچ ح ثی از او سری یا به ُغسل نمودن تشونق مییا و زمانحالت

نامن   مانن  غسرل جمعره و یای مستحب مییا را غسلن د، باش  که ان  غسل
 یای ق ر از ما، مبارک رمضان.غسل شب

پ  از روش  ش ن مطالب ذکیشر ،  بره بیران احکرام طهرارت در دو فصرل 
 دازنم:پیمی
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 طهارت از َحَدث فصل اول:

 ـ وضو1

 شود:وضو از شش بخش تشکیل می: 11مسأله 
شست  صورت  و ان از، آن به لحاظ طول از باالی پیشرانی )جرانی کره  اول:
رون ه تا آخی چانه  و از لحاظ عیض به مق اری کره موی جلوی سی می معموالً 

که با دسِت براز نی ینگامیباش  )نعگیید  میبی  انگشت وسط و شست قیار می
گیریده شود به مق اری که بی  انگشت وسط و شست قریار میصورت شسته می

 که بان  تمام آن مق ار شسته شود.
بنابی احتیاط واجب بان  صورت را از باال به پانی  شست  و اگری : 12مسأله 

  شست  صورت را از پانی  نا وسط شیوع کن  وضو اشکال دارد  البته در شسرت
صورت الزم نیست دقت زنادی انجرام داد و کرافی اسرت آب را براالی صرورت 
بین د سس  آن را به دو طیِف صورت جاری نمانر  ییچنر  ماننر  خرط منحنری 

 باش .
کن  که رسان ن آب به صورت بان  با قص  وضو باش  و فیق نمی: 13مسأله 

سرت بری روی آب را با چه روشی به صورت خود بیسان   خروا، آب را برا کرف د
صورت بین د و با دست کشی ن بی روی صرورت آن را بره تمرام اجر ای صرورت 
بیسان   نا صورت خود را زنی شیی آب بگیرید و آب را از براال بره پرانی  بری روی 

که صورت خود را درون حوض آب و مانن  آن فریو صورت جاری سازد  و نا ان 
 به پانی  باش .ببید و رعانت کن  که شست  صورت از باالی صورت 
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واجب است آب ب ون ییچ مانعی به محل مروردنظی از صرورت : 14مسأله 

بیس   البته کسی که جبیی، دارد از ان  حکم استثنا ش ، است  و مقصرود کسری 
است که روی صورتش زخم نا دمل نا شکستگی باش  و روی آن بان  نا مانن  آن 

ی شستِ  قسمت پوشران ، جاگشاشته باش   پ  بیای ان  شخص کافی است به
ش ، از صورت  روی جبیی، با دسرت خری  مسرح کنر   و بیداشرت  جبیری، در 

ناد باش  الزم نیست.  صورتی که بیای او موجب ضیر نا حیج و مشقت ز
شست  دست راست  و ان از، آن از آرنج ر محل اتصال استخوان برازو و  دوم:

 باش .ساع  ر تا سی انگشتان می
دست بان  از آرنج شیوع شرود و بره سری انگشرتان خرتم شست  : 15مسأله 

 طیف آرنج جان  نیست.شود  لشا شیوع از انگشتان نا از وسط دست به
یانی قص  وضو  و برا نکری از شریو،رسان ن آب به دست بان  به: 16مسأله 

که در شست  صورت بیان ش   انجام گیرید و یم نری  واجرب اسرت آب بر ون 
ست بیس   پ  زنی که بیای زننت از الک ناخ  استفاد، ییچ مانعی به پوسِت د

کراری کره کن   و رنگکن   و کارگیی که در شغل خود از روغ  استفاد، میمی
دستش به رنگ آلود، ش ، و غیی، بان  ینگام وضرو از بیطریف شر ن آن ره مرانع 

شود  اطمینان حاصل کنن . البتره کسری کره بری یانشان میرسی ن آب به دست
ست راست خود جبیی، دارد به یمان بیان که در شست  صرورت گششرت  روی د

 از ان  حکم استثنا ش ، است.
شست  دست چر،  بره یمران کیفیتری کره در شسرتِ  دسرت راسرت  سوم:

 ش . بیان
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مسح جلوی سی  و مح ود، آن از باالتین  نقطه روی سری ترا براالی  چهارم:
ت روی آن مسح شرود  ییچنر  ان از، نک انگشباش  و کافی است بهپیشانی می

 ان از، سه انگشِت بسته باش .بهتی است به
توان بی مروی واجب نیست مسح روی پوست سی باش   بلکه می: 17مسأله 

شریط آنکره بلنر ی مرو رونی ، ش ، در محرل رونرش مرو مسرح کرید  البتره به
 ای نباش  که جلوی پیشانی و صورت بین د.ان از،به

مان ، بی دست باش   و بهتی است سح با تیِی باقیواجب است م: 18مسأله 
گیرید اگری بره علرت با تیِی کف دست راست انجام شود  و شخصی که وضو می

یانش خشک شود جان  است از تیِی محاس  گیفتره گیمی یوا نا غیی ازآن دست
که نتوان  آن و با آن مسح نمان   ولی جان  نیست با آب ج ن  مسح کن   مگی ان 

 از تیی که بیای مسح الزم است را نگه دارد ییچن  وضو را تکیار کن . مق ار
اگی بی  عضو مسح کنن ، و عضو مسح شون ، مانعی باش  مسح : 19مسأله 

صحیح نیست ییچن  مانع  نرازک باشر  و از رسری ن رطوبرت بره محرل مسرح 
جلوگییی نکن   و کسی که جبیی، دارد از انر  حکرم اسرتثنا شر ، و مسرح روی 

 یی، بیای او کافی است.جب
مسرح روی پرای راسرت  و انر از، واجرب آن از جهرت طرول از سری  پنجم:

باش   بلکه احتیاط واجب آن است که مسح را تا انگشتان تا بیآم گی روی پا می
مفصل میان ساق و کف پا ادامه دی   و از جهت عیض کافی است بره مقر اری 

مقر ار عریض نرک انگشرت باش  کره بره آن مسرح گفتره شرود  حتری اگری بره 
 باش . دست
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مانر ، انجرام مسح روی پا بان  با تیِی آب وضو که بی دست باقی: 21مسأله 

شود به یمان نحوی که در مسح سی بیان ش   و بهتی است مسح با دست راسرت 
 باش  ییچن  مسح با دست چ، نی  جان  است.

باشر   اگی بی  عضو مسح کنن ، و عضرو مسرح شرون ، مرانعی : 21مسأله 
که آن مانع  جبیی، باش  یمانن  آن ه در مسرح سری مسح صحیح نیست  مگی ان 

 بیان ش .
مسح روی پای چ،  یمانن  آن ره در مسرح روی پرای راسرت بیران  ششم:

ش   و بهتی است با دست چ، مسح صورت گیید ییچن  مسح با دسرِت راسرت 
 نی  جان  است.

 شیانط وضو چن  چی  است:: 22مسأله 
کن   نعنی انگی ، او بریای وضرو اطاعرت از فیمران خ اونر  متعرال  نیت -1

 باش .
 آب وضو پاک باش   پ  وضو با آب متنج  صحیح نیست. -2
 آب وضو مباح باش   پ  وضو با آب غصبی صحیح نیست. -3
آب وضو مطلق باش   پ  وضرو برا آب مضراف ماننر  گرالب  صرحیح  -4

 نیست.
ی نرک از اعضرای وضرو بانر  ینگرام اعضای وضو پاک باشن   نعنی یر -5

 شست  نا مسح کیدن پاک باش .
اسررتعمال آب در وضررو منررع شرریعی ن اشررته باشرر  وگینرره ترریمم واجررب  -6

 طور که بیان خوای  ش .گیدد  یمانمی
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تیتیب را رعانت کن   نعنی وضو را با شسرت  صرورت شریوع کنر  و بره  -7
ع  ازآن روی دو تیتیب دست راست و دست چ، را بشون   سس  سی و ب

پا را مسح نمان   و احتیاط الزم آن اسرت کره پرای چر، را قبرل از پرای 
 راست مسح نکن  ییچن  مسِح یم مان دو پا جان  است.

درپری باشر   و فاصرله بسریار کمری کره به نظی عیف کاریرای وضرو پی -8
گیرید  معمواًل بی  انتهای نک کاِر وضو و ابت ای کاِر بع ی آن صورت می

ی ن ارد  و چنان ه پیش آم ی مانن  تمام شر ن آب نرا فیاموشری ر  مانع
دی   کافی است شست  نا مسح کیدن عضو بع ی  قبل از خشک شر ن 

 اعضاِی سابق بی آن باش .
تنهانی انجرام دیر   ولری در گیید کاریای وضو را بهشخصی که وضو می -9

اسررت از  توانرر  در انجررام دادن کاریررانی کرره نرراتوانصررورت ناچرراری می
شخص دنگیی کمک بگیید  و در ان  حالت بان  مسح با دست خرودا 
باش   و اگی به خاطی عشری مانن  معلولیِت دست  انر  کرار یرم ممکر  
نباش   شخِص کمک دین ، رطوبت را از دسرت او بگیرید و برا آن مسرح 

 کن .
 کنن  عبارتن  از:چی یانی که وضو را باطل می: 23مسأله 

 رار.خارج ش ن اد -1
 خارج ش ن م فوع. -2

 خارج ش ن باد مع ، از مخیج. -3
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خوابی که بی حواس انسان غلبه نمان   نعنی سبب شود که چشم نبینر  و  -4

گوا نشنود و شخص چی ی را درک نکن   و مواردی کره باعرث از بری  
 شون  حکم خواب را دارن  مانن  دنوانگی و بیهوشی.رفت  عقل می

 کام آن بیان خوای  ش .استحاضه زن که اح -5

کن  اگیچره بره سربب آن فقرط غسرل جنابت انسان که وضو را باطل می -6
 شود  و احکام آن نی  بیان خوای  ش .واجب می

از حکم به باطل ش ن وضو با خیوج ادرار نا م فوع نا باد معر ، : 24مسأله 
 که در مسأله قبل گششت نک مورد اسرتثنا شر ، اسرت  و آن حرالتی اسرت کره

یرا یا به خاطی میضی باش  که شخص بیمار نتوان  از خرارج شر ن آنخیوج آن
جلوگییی کن   و در ان  حالت به او دا م الَحرَ ث گوننر   پر  چنان ره حر ث 

انر از، وضرو و بخشری از نمراز مهلرت درپی از او خارج شود به حر ی کره بهپی
بره خراطی بیمراری   ن اشته باش   بان  وضو بگیید و نماز بخوان  و به ح ثی کره

شود اعتنا نکن   و ان  شرخص ترا زمرانی کره حر ث ینگام نماز از او خارج می
 دنگیی از او خارج نشود بی طهارت خود باقی خوای  مان .

وضو گیفت  بیای نماز و یی عبادتی که طهارت از حر ث اصرغی : 25مسأله 
ی از بر ن باش   و کسی که وضو ن ارد جان  نیست جانشیط آن است واجب می

خود را به خط قیآن کینم بیسان   بلکه بنابی احتیاط الزم جانی از ب ن خود را به 
 هه و صفات مخصوص خ اون  متعال نی  نیسان .اسم جالله )اللّ 
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 ـ غسل2

 گیید: ارتماسی و تیتیبیغسل به دو روا انجام می: 26مسأله 
بید، شود  ولری  دفعه تمام ب ن زنی آب فیودر غسل ارتماسی کافی است نک

بیای غسل تیتیبی بان  اول سی و گیدن  سس  سمت راسرت و بعر  از آن سرمت 
ج  غسرل میرت کره نحرو، آن چِ، ب ن را شست  البته در بیشتی انواع غسل )به

دفعه خوای  آم ه جان  است پ  از شستِ  سی و گیدن  سانی اعضای ب ن را نک
ی  سمت راسرت و چر، رعانرت صورت ت رنجی شست ب ون آنکه تیتیِب بنا به

 شود.
الزم به ذکی است که چنان ه بیای غسل از دوا استفاد، شود بنا بی احتیراط 
واجب قبل از شست  سی و یم نی  قبل از شسرت  بر ن لحظراتی از زنری دوا 

 خارج شود  سس  غسل آن ج ء را شیوع کن .
باشر  کره شیانط صحت غسل یمان شریانط صرحت وضرو می: 27مسأله 

بیان ش   و عبارتن  از: نیت و مطلرق برودن آب و پراک برودن آب و مبراح  سابقاً 
بودن آب و پاک بودن اعضای ب ن و مباشریت در کاریرای غسرل ر در صرورت 

که استعمال آب به خاطی عشری مانن  بیماری منع شریعی ن اشرته امکان ر و ان 
 باش . و غسل در دو مورد با وضو فیق دارد:

 ست سی و گیدن نا ب ن از باال به پانی  شسته شود.اول: در غسل الزم نی
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دوم: رعانت مواالت و پشت سی یم انجام دادن کاریا در غسرل الزم نیسرت  

توان  ابت ا سی و گیدن خود را بشون  و پ  از گششت مر تی ر بنابیان  انسان می
 ییچن  طوالنی ر سانی اعضای ب ن خود را بشون .

ج  غسل میته یمانن  وضوی جبیری، )بهحکم غسل جبیی، ای : 28مسأله 
ای است  با ان  تفاوت که در غسل جبیی، ای اگری محرل جبیری، دارای زخرم نرا 
دمل باش  مکلف بی  غسل با مسح روی جبیی، و بی  تیمم مخترار اسرت  و امرا 
اگی جبیی، بی روی شکستگی باش  در ان  صورت غسل با مسح روی جبیری، بری 

 او متعی  است.
 از: شون  عبارتن چی یانی که سبب واجب ش ن غسل می :29مسأله 

  فروت شر ن - ریر  استحاضره -د  نفراس -ج  حیض -ب  جنابت -الف
 .میت م  -و
 

 جنابت -الف
 شود:جنابت به دو صورت محقق می: 31مسأله 

بییون آم ن منی  خوا، با آمی ا جنسری باشر  نرا برا محرتلم شر ن در  اول:
رنگ اسرت کره گرایی ی مانعی ل ج و غلیظ و شیییخواب و نا غیی آن دو  و من

زنر  و بروی آن شربیه خمیری تخمیری شر ، اسرت و اوقات به زردی نا سرب ی می
معمواًل ینگام رسی ن به اوج لشت جنسری برا جهرش خرارج شر ، و پر  از آن 

 سستی ب ن را به یمیا، دارد.
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  و ییگا، از کسی مانعی خارج شود و بره منری برودن آن شرک داشرته باشر 
چنان ه یی سه عالمت شهوت و جهش و سستی ب ن را داشرته باشر  حکرم بره 

شود و اگی نکی از آن عال م را ن اشته باش  حکم منی را ن ارد  و منی بودن آن می
اما در شخص مینض کافی است مانع با شرهوت خرارج شرود ترا حکرم منری را 

 داشته باش .
ن مانعی که ینگرام رسری ن آن ه گششت میبوط به منی مید بود  و نسبت به ز

شود نیر  حکرم منری مرید را دارد  خروا، به اوج لشت جنسی از فیج او خارج می
 خیوج آن در خواب صورت گیید نا در بی اری.

گا،ه در فیج آمی ا جنسی که با داخل ش ن سِی آلت تناسلی مید )ختنه دوم:
نر  انر ال شرود  ییچشود  و موجرب جنابرت مرید و زن مینا ُدبی زن محقق می

 صورت نگیید.
بیای انجام دادن اعمالی مانن  نماز کره مشریوط بره طهرارت از : 31مسأله 

 ح ث اکبی یستن  غسل جنابت الزم است  و بی ُجُنب چن  چی  حیام است:
 رسان ن جانی از ب ن به خط قیآن کینم. -1
هه و دنگری اسرماء و صرفات رسان ن جانی از بر ن بره لفرظ جاللره )الّلر -2

 ر. بنابی احتیاط واجب راو مانن  خالق  مختص

 یسر هنر  آسرور، سرج ، پران دیم هنآ: خوان ن آنات دارای سج ، واجب -3
نروزدیم سرور،  هنرآو  نجرم سرور، شصرت و دوم هنفصلت  آسور،  ویفتم
 علق.
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داخل ش ن به مسج  نا توقف در آن نا بیداشت  چی ی از آن نا قریار دادن  -4

حتیاط واجب در حال عبور نا از بیریون مسرج  چی ی در آن  بلکه بنابی ا
 چی ی در آن قیار ن ی .

توان  از مسج  عبور کن  به انر  تیتیرب کره از نرک دِر البته شخص ُجُنب می
 مسج  داخل و از دِر دنگی خارج شود  مگی در مسرج الحیام و مسرج النبی

و حریم  یا بیای ُجُنب حیام است  و مشای  مشیفه معصومی که عبور از آن
 در ان  احکام ملحق به سانی مساج  یستن . امامان

 
 حیض -ب

حیض خرونی اسرت کره زنران بره آن عرادت پیر ا کرید، و آن را : 32مسأله 
شرود  و صرفات یرای منظمری خرارج میشناسن  و معمواًل یی مرا، در وقتمی

چنی  خونی ان  است که گیم و سی  نا مانل به سیا، برود، و برا سروزا و فشرار 
 گونن .آن   و زن را در موقع بییون آم ن خون حیض حا ض مییون میبی

خون حیض پ  از تمام ش ن ُنره سرال قمریی )تقینبرًا معرادل : 33مسأله 
گریدد و برا از دختریان خرارج می یشت سال و یشت ما، و بیست روز شمسیه

ویشرت سرال و یشرتاد روز  تمام ش ن شصت سال قمیی )تقینبًا معادل پنجرا،
سالگی ببین  حیض نیست شود  بنابیان  یی خونی که قبل از ُنهقطع می شمسیه

 سالگی ببین  احکام حیض را ن ارد.و آن ه بع  از شصت
کمتین  زمان حریض سره روز اسرت ییچنر  تلفیقری باشر   و : 34مسأله 

یای بری  آن بانر  بیشتین  زمان حیض د، روز اسرت  و در سره روز اول و شرب
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ش   پ  اگی خون قبل از روز سوم قطع شود حکرم حریض خون پشت سِی یم با
 را ن ارد.

 زن حا ض دو قسم است:: 35مسأله 
 اول: زنی که دارای عادت باش   نعنی دور، منظم قاع گی داشته باش .

 دوم: زنی که دارای عادت نباش .

 باش :زنی که دارای عادت است بی سه قسم می بیای و
 .عادت وقتیه و ع دنه -1
 .ت ع دنهعاد -2
 .عادت وقتیه -3

 باش :و زنی که دارای عادت نیست بی سه قسم می
 .مبت  ه -1
 .مضطیبه -2
 .ناسیه -3

 بیای آشنانی با احکام زن حا ض به رساله عملیه میاجعه شود.
یرانی نماز و روز، و طواف از زن حا ض صحیح نیسرت  و روز،: 36مسأله 

ش ، را بان  قضا کنر   ولری قضرای  که در ما، رمضان در زمان حیض از او فوت
 نمازیانی که در ان  روزیا نخوان ، واجب نیست.

ج  مواردی که استثنا ش ،ه باطل اسرت  و طالق دادن زن در حال حیض )به
بین  از فیج برا او ن دنکری کنر   و و جان  نیست شوییا در زمانی که خون می
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گششت بری زن حرا ض یرم  31ب حیام است و در مسأله نُ تمام کاریانی که بی ُج 

 باش .حیام می
بی زن حا ض پ  از تمام شر ن مر ت حیضرش واجرب اسرت : 37مسأله 

ث اکبری یسرتن  غسرل َ  بیای اعمالی مانن  نماز که مشریوط بره طهرارت از َحر
 حیض انجام دی .

 
 فاسن   -ج

نفاس خونی است که زن ینگام زانمان نرا پر  از آن بره خراطی : 38مسأله 
گونن   و خرون نفراس حر اقلی و در ان  حالت زن را ُنَفساء می بین  زانمان می

ن ارد  پ  ممک  است فقط به مق ار نک لحظه باش   و ح اکثی نفراس د، روز 
است  پ  اگی خونین ی بیش از د، روز طرول بکشر  و روزیرای عرادت زن در 

انر از، کره پرنج روز باشر   در انر  صرورت بهحیض مشرخص باشر  ماننر  ان 
 از آن خون را نفاس قیار داد، و باقی را استحاضه قیار دی .  عادت روزیای

و اگی در حیض عادت مشخص ن اشته باش   م ت نفاس را د، روز قیار داد، 
 مان ، را استحاضه قیار دی .و روزیای باقی

واجبات و محیمرات و دنگری احکرام نفسراء ماننر  زن حرا ض : 39مسأله 
ن ن آنات دارای سج ، واجب  و حیمت عبور است با ان  تفاوت که حیمت خوا

در سرانی  رر بیای غیری عبرور ر  و حیمت ورود از مسج الحیام و مسج النبی
یرا بنرابی احتیراط واجرب مساج   و یم نی  حیمرت قریار دادن چیر ی در آن

 باش .می
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بی زن نفساء واجب است بع  از پاک ش ن از خون نفاس بریای : 41مسأله 
که مشیوط به طهرارت از حر ث اکبری یسرتن  غسرل نفراس  اعمالی مانن  نماز

 انجام دی .
 
 استحاضه -د

بین  و ان  خون حیض نا نفاس استحاضه خونی است که زن می: 41مسأله 
 ربریخالف خرون حریض  رنا خون زخم نا دمل نا جیاحت نباش   و ان  خرون 

زن را موقع  آن   ومعمواًل زردرنگ و رقیق بود، و ب ون گیما و سوزا بییون می
 گونن .دن ن ان  خون مستحاضه می

 استحاضه سه قسم است:: 42مسأله 
را  قریار داد، شر ، در موضرع یپنبره  استحاضه کثیی،: آن است که خرون -1

فیاگیفته و از طیف دنگی پنبه بییون آن  و دستمال )نوار به اشتیه را آلود، 
 کن .

فیاگیفته ولی از طیف دنگری پنبه را   استحاضه متوسطه: آن است که خون -2
 پنبه بییون نیان  و به دستمال )نوار به اشتیه سیانت نکن .

فقط روی پنبه را آلود، کن  و به علت   استحاضه قلیله: آن است که خون -3
 کم بودن در پنبه فیو نیود.

جا آورد: حکم زن در استحاضه کثیی، آن است که سه غسرل بره: 43مسأله 
که بح  و نک غسل بریای نمراز ظهری و عصری درصرورتینک غسل بیای نماز ص

که یا را پشت سی یم بخوان   و نک غسل بیای نماز مغیب و عشرا درصرورتیآن
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  یا فاصله بین ازد بان  بیای یی نمازیا را پشت سی یم بخوان   ولی اگی بی  آنآن

 ج اگانه غسل کن .
یری نمراز نرک  حکم زن در استحاضه متوسطه آن است که بیای: 44مسأله 

وضو بگیرید  و بنرابی احتیراط واجرب یری روز فقرط نرک غسرل قبرل از یمره 
 گیید  انجام دی .وضویانی که می

حکم زن در استحاضه قلیله آن است که بیای یی نماز واجب نرا : 45مسأله 
 مستحب وضو بگیید.

زن مستحاضه بان  بع  از قطع ش ن خرون بریای خوانر ن نمراز : 46مسأله 
هیی کن   پ  اگی استحاضه او قلیله نا متوسطه باش  بیای تطهیی بانر  خود را تط

 وضو بگیید  و اگی استحاضه او کثیی، باش  بان  غسل کن .
زن مستحاضه قبل از به دست آوردن طهارت )وضو نا غسرله جران  نیسرت 
جانی از ب نش را به خط قیآن بیسان   ولی بع  از طهارت ان  کرار جران  اسرت 

 مانی که نماز تمام نش ، باش .البته تا ز
شرود بی زن مستحاضه جراری نمی ذکی ش سانی احکامی که بیای زن حا ض 

رن ی و حیمت وارد شر ن بره ازجمله حیمت آمی ا با یمسی در روزیای خون
یا و یم نی  حیمت خوان ن آناتی که مساج  نا توقف نا قیار دادن چی ی در آن

 سج ، واجب دارن .
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 فوت شدن -هـ 

واجب است میت مسلمان و کسی که در حکم مسرلمان اسرت  : 47مسأله 
یا اگی چهرار مرا، قمریی را تمرام کرید، غسل داد، شود حتی فیزن  سقط ش ، آن

باش   بلکه بنابی احتیاط واجب حتی اگی کمتری از چهرار مرا، قمریی باشر  نیر  
 غسل میت داد، شود.

اول برا آب مخلروط برا  و کیفیت غسل میت به ان  تیتیب است که ب ن میرت
س ر و سس  برا آب مخلروط برا کرافور و پر  از آن برا آب خرالص غسرل داد، 

 شود.می
 میاجعه شود. عملیهبیای اطالع از ج  یات بیشتی به رساله 

 
 مس میت -و

ای را پ  از سید ش ن و قبل از تمرام اگی کسی ب ن انسان مید،: 48مسأله 
ب ن خود را به آن بیسران   بانر  غسرل ش ن غسل او  لم  کن   نعنی جانی از 

کن  کره میرت مسرلمان باشر  نرا م  میت انجام دی   و در ان  حکم فیقی نمی
 که تماس با رطوبت باش  نا ب ون آن.کافی  نا ان 

یرا جا آوردن اعمالی کره طهرارت از حر ث اصرغی در آنو ان  غسل بیای به
  و امرا بریای ورود بره باش  مانن  نماز و لم  خرط قریآنشیط ش ، واجب می

یا و یم نی  بیای خوانر ن آنرات داراِی سرج ، واجرب  مساج  نا توقف در آن
 الزم نیست ان  غسل را انجام دی .



 از احکام عبادات یاخالصه ............................................................................. 08
 

 های مستحبغسل
یای مستحب اساسًا بیای بیطیف کیدن ح ث در مق مه روش  ش  که غسل

سرازی یری د،یا منحصی به آماان   بلکه نقش آناکبی نا ح ث اصغی تشینع نش ،
باش   ماننر  غسرل بریای چه بهتی انسان جهت انجام دادن بعضی از عبادات می

احیام نا غسل بیای وارد ش ن به مکانی مق س مثل مکه مکیمه نا م ننه منرور،  
و گایی استحباب غسل به خاطی فضیلِت زمانی معی  است که غسرل کریدن در 

یای قر ر از مرا، مبرارک بباشر  ماننر  روز جمعره و شرآن زمان پسرن ن ، می
 رمضان.

یا ثابت ش ، ر از یای مستحب ر که استحباب آنالزم به ذکی است که غسل
کنن   و یم نی  اگی کسی ح ث اکبی داشته باشر  بریای انجرام وضو کفانت می

توانر  بره یمران غسرل دادن کاریانی مانن  نماز که طهرارت شریط آن اسرت می
 یاز باش  غسل دنگیی انجام دی .که نمستحب اکتفا کن  ب ون آن

 
 ـ تیمم3

در یفرت مرورد تریمم بر ل از غسرل نرا بر ل از وضرو صرحیح : 49مسأله 
 باش :می

مکلف بنا به وظیفه خود آب کافی بیای وضرو نرا آب کرافی بریای غسرل  -1
 ن اشته باش .
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آب موجود باش  ولی مکلف توانانی رسی ن بره آن را ن اشرته باشر  خروا،  -2
آب مق ور او نباش  مانن  کسی که به خاطی پییی نا فلج بودن دستیسی به 

کره دستیسری بره آب بریای طهرارت نتوان  خود را به آب بیسران   نرا ان 
متوقف بی ارتکاِب عمل حیام باش  مانن  اننکه آب مباح در ظیف غصربی 

 قیار داشته باش  و بیای وضو ناچار باش  در آن ظیف تصیف کن .

اگی آب را بیای وضو نا غسرل اسرتعمال کنر   خرود نرا مکلف بتیس  که  -3
 استاا بیای او مهم شخص دنگیی که وابسته به اوست و شئون زن گی

در تشنگی قیار گیید و ان  در صورتی است کره آب بریای رفرع تشرنگی و 
 طهارت کافی نباش .

طوری که زمان بیای وضو نا غسل به یمریا، نمراز اگی وقت تنگ باش  به -4
 داخل وقت  کافی نباش .کامل 

اگی به دست آوردن نا استعمال آب بیای وضو نرا غسرل موجرب حریج و  -5
ناد باش  به  تحمل نباش .ای که معمواًل قابل ان از،سختی ز

اگی استعمال آب در وضو نا غسل با واجب دنگیی که ایمیرتش کمتری از  -6
نجر  شر ، که ب ن نا لبراس کسری یا نیست م احمت کن   مانن  ان آن

که اگی برا آن وضرو بگیرید نرا طوریباش  و مق ار کمی آب داشته باش  به
مانر   در انر  غسل کن  دنگی آبی بیای تطهیری بر ن نرا لبراس براقی نمی

صورت بان  آب را بیای تطهیی ب ن نا لباس استفاد، کن  و با تریمِم بر ِل از 
 وضو نا ب ِل از غسل نماز بخوان .
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ل آب در وضو نرا غسرل بریای او ضریر داشرته باشر   اگی بتیس  استعما -7

اا طرول اننکه با استعمال آب بیمراری در او پ نر  آنر   نرا بیمراریمثل
 سختی معالجه شود.بکش   نا ش ت پی ا کن   نا به

شرود صرحیح اسرت تیمم کیدن بی یی چی ی که زمی  نامی ، می: 51مسأله 
یا بره دسرت بان  مق اری از آن مانن  خاک و ش  و سنگ و غیی،  و ینگام تیمم

ب سب   بنابیان  تیمم بی سنگ صاف که روی آن غبار نیست  بنابی احتیراط الزم 
 باش .صحیح نمی
 بیای تیمم بان  کاریای زنی را انجام داد:: 51مسأله 

زدن نا قیار دادن کف دودست بی زمی   و بنابی احتیاط الزم بان  انر  کرار  -1
 را یم مان انجام داد.

مسح پیشانی و یم نی  بنابی احتیاط واجرب دو طریف پیشرانی برا کرف  -2
 رون  تا ابیویا و باالی بینی.دودست از جانی که موی سی می

کشی ن کِف دست چ، بی روی تمام پشِت دست راست از مچ دسرت ترا  -3
 سیانگشتان.

کشی ن کِف دست راست بی روی تمام پشِت دست چ، از مچ دسرت ترا  -4
 .سیانگشتان

 شیانط تیمم عبارتن  از:: 52مسأله 
 از انجام دادن غسل نا وضروگششت  49یمانطور که در مسأله تیمم کنن ،  -1

 معشور باش .
 به نیت اطاعت از خ اون  متعال تیمم کن . -2
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کن  بان  پاک و مباح باش  و با شیء دنگریی کره چی ی که با آن تیمم می -3
 د، چوب ر مخلوط نباش .تیمم بی آن صحیح نیست ر مانن  بیا

 مسح پیشانی بنابی احتیاط واجب بان  از باال به پانی  باش . -4

که از بیطیف ش ن عشرا از اسرتعمال مکلف اق ام به تیمم نکن  مگی آن -5
آب تا آخی وقت ناامی  ش ، باش   و ان  در صورتی است که تیمم او بیای 

 ینی دارد.اقامه نماز نا یی واجب دنگیی باش  که وقت مع

 در صورت توانانی خود شخص کاریای تیمم را انجام دی . -6

ای یا فاصرلهکه بی  آنطوریکاریای تیمم را پشت سی یم انجام دی   به -7
 درپی نک نگی نباشن .نباش  که عیفًا پی

بی  عضو مسح کنن ، )کف دودسته و عضرو مسرح شرون ، )پیشرانی و  -8
 پشت دودسته مانعی نباش .

یشانی را قبل از دست راست  و دست راست را قبل از دست چ، مسح پ -9
 کن .

کسی که به خاطی عشری با تیمم نماز بخوانر  و عرشر او قبرل از : 53مسأله 
 تمام ش ن وقت نا بع  از آن بیطیف گیدد  الزم نیست نماز را دوبار، بخوان .

، بره اگی شخصی که حر ث اکبری )ماننر  جنابرته از او سری زد: 54مسأله 
خاطی عشری تیمم کن  سس  ح ث اصغی از او سی ب ن   تیممی که ب ل از غسل 

شود  پ  در صورت امکان وضو بگیید وگینه تریمِم بر ل از انجام داد، باطل نمی
 وضو انجام دی .
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 طهارت از خبث فصل دوم:

 نجاسات د، چی  یستن :: 55مسأله 
وشت کره خرون جهنر ، دارد گادرار و م فوع انسان و یی حیوان حیام -2و  1

)نعنی اگی رگ آن را ببین  خون برا جهرش بیریون آنر ه و یم نری  بنرابی 
احتیاط واجب ادرار حیوانی که خرون جهنر ، نر ارد ولری دارای گوشرت 

گوشرت باشرن  است نج  می باش   البته فضوالت پین گان ییچن  حیام
 پاک است.

باش   و یم نی  اج ای  میدار انسان و یی حیوان که دارای خون جهن ، -3
 بودن ج ا ش ، است.یا که در حال زن ،ب ن آن

منی انسان و یی حیوان که دارای خرون جهنر ، اسرت  ییچنر  ر بنرابی  -4
 گوشت باش .احتیاط واجب ر حالل

خونی که از ب ن انسان نرا بر ن یری حیروان دارای خرون جهنر ، خرارج  -5
 شود.می

 کنن . گی میسگ و خوکی که در خشکی زن -7و  6
 شود.شیاب و بنابی احتیاط واجب ُفقاع )آب جوه نی  به آن ملحق می -8
 .کافی  غیی از مسیحی و نهودی و زرتشتی -9

 خوار که به خوردن م فوع انسان عادت کید، باش .عیق حیوان نجاست -11
اگی نکی از نجاسات مشکور با شیء پاکی بیخورد کنر  و یری دو : 56مسأله 

یا طوری تی باش  که تیی از نکی به دنگیی منتقرل شرود  آن شریء ز آننا نکی ا
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یرا کره تریِی آنشود  ولری اگری یری دو خشرک باشرن  نرا ان پاک نی  نج  می
ق ری کم باش  که به دنگیی منتقل نشود نجاست از شیء نج  به شیء پاک به

 کن .سیانت نمی
ک دنگیی بیخورد و اگی شیء متنج  باوجود شیانطی که گششت با شیء پا

که بی  عی  نجاست و شیء متنج  سره شود مگی آنکن  نجاست آن منتقل می
 واسطه نا بیشتی وجود داشته باش .

گیدانر   و دوازد، چی  طهارت را به اشریاء نجر  شر ، براز می: 57مسأله 
یات گونن :آن  یا را مطهِّ
 

 مطّهر اول: آب

باش   خوا، رودخانه باش  نرا مقصود یمان آب معمولی است از یی منبعی که 
برراران نررا چررا، ... و در اصررطالح آن را )آب مطلررقه گوننرر   و در مقابررل )آب 
مضافه قیار دارد  نعنی مانعی که کلمره آب در اسرم آن بانر  بره کلمره دنگریی 

 اضافه شود مانن  گالب و آب انار و آب انگور ...
 .معتِص م و غیی مُ عتِص و آب مطلق دو قسم دارد: مُ 

شود معتصم آبی است که اگی با شیء نج  تماس داشته باش  نج  نمی آب
 که رنگ نا م ، نا بوی نجاست را بگیید.مگی ان 

شرود محض بیخورد با شیء نج   نج  میآب غیی معتصم آبی است که به
 گانه نجاست را نگیید.نک از صفات سهییچن  ییچ
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 یای معتصم چن  قسم است:و آب

آبی که به مق ار ُکی نا بیشتی از آن باش   و حجم ُکی ن دنرک آب ُکی: نعنی  -1
کشری کره از لولهلیتیه اسرت ماننر  آب  384وجب مکعب )تقینبًا  36به 

 رس .یا به منازل میخانهیای ب رگ نا تصفیهمنبع
 .آب چا، -2
 .یایا و چشمهیا و جویآب جاری مانن  آب رودخانه -3
 .آب باران در ینگام بارا -4

یرا نرا یا نرا ظیفیای راک ی که در حوض هیای غیی معتصم مانن  آبو آب
یا از ُکی کمتی است  شون  و مق ار آنغییاز چا،ه جمع مییا و مانن  آن )بهبطیی

 و در اصطالح آن را )آب قلیله گونن .
بار شست  با آب قلیل نرا آب ُکری پراک یی شیء متنجسی با نک: 58مسأله 

اگی با آب قلیل شسته شود بان  ُغساله آن ج ا شود  و از ان  حکم  شود  البتهمی
 چن  مورد استثنا ش ، است:

ظیفی که به شیاب نج  ش ، باش  مانن  بطیی و لیوان مشیوب خروری  -1
 که بیای تطهیی بان  سه بار با آب شسته شود.

ی ظیفی که موا صحیانی در آن بمیید نا خوک از آن مانعی بخورد که بیا -2
 تطهیی بان  یفت بار شسته شود.

ظیفی که سگ از آن مانعی بخرورد نرا آن را برا زبرانش بلیسر  کره بریای  -3
مالی شود سس  دو بار با آب شسته شود  و اگی آِب تطهیی بان  ابت ا خاک

دیان سگ درون ظیفی بیفت  نا سانی اعضای ب نش با ظیف بیخورد کنر  
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مرالی شرود سرس  سره برار برا آب بنابی احتیاط واجب بانر  ابتر ا خراک
 شود. شسته

ر خرورد که غشا نمیر که با ادرار پسی نا دختِی شییخوار  بیای تطهیی آن ه -4
ای انر از،کافی است مق ار کمی آب روی آن رنختره شرود به  ، نج  ش

 که به تمام جایای نج  بیس  و بیش از ان  مق ار ل ومی ن ارد.

ر )غیی از ادرار شییخواره که بیای تطهیی بان  ب ن نا لباِس متنج  به ادرا -5
شسته شود و اگی آب قلیل باشر  بانر  دو برار شسرته  بار با آب جارینک

 .شود و یم نی  ر بنا بی احتیاط واجب ر اگی تطهیی با آب کی باش 

غیی از شیاب نا خوردِن مانعات توسط سرگ و خروک درون ظیف اگی به  -6
برا  صحیانی نج  شود  که بیای تطهیری آننا لیس ِن سگ نا میدن موا 

آب قلیل بان  سه بار شسته شود  و یم نی  بنابی احتیاط واجرب اگری برا 
 آب ُکی نا آب جاری نا آب باران شسته شود.

 
 مطّهر دوم: آفتاب

یا و دنواریرا برا زمی  و یی چی ی که روی آن ثابرت اسرت ماننر  سراختمان
انر  ماننر  درختران و بری زمری  تکیره داد،شود  ولی چی یانی که آفتاب پاک می

یای به کرار رفتره یا و گیایان و در و پنجی، و میخ و چوبیای آنیا و میو،بیگ
 شون .در ساختمان بنابی احتیاط واجب با آفتاب پاک نمی
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و بیای پاک ش ن اشیاء با آفتاب )عالو، بی بیطیف ش ن عی  نجاسرت و َتری 

خشک ش ن مستن  به ترابش آفتراب بری آن بودن جسم متنج ه شیط است که 
 باش .

 
 مطّهر سوم: برطرف شدن عین نجاست

 باش :ان  مطهی در دو مورد می
اگی ب ن حیوان به عی  نجاست مانن  خون نا ادرار نا مر فوع آلرود، شرود  -1

بیای تطهیی کافی است عی  نجاست بیطیف شود و نیازی بره شستشروی 
 آن با آب نیست.

یرا داخل دیان و بینی و گوا و چشم ر که در اصطالح به آنبیای تطهیی  -2
 شود ر کافی است عی  نجاست بیطیف شود.باط  غیی محض گفته می

 
 مطّهر چهارم: زمین

شریط شرود بهکف پا و ته کفش با را، رفت  نا کشی ن آن روی زمی  پراک می
ف شرود که عی  نجاستی که روی آن است با یمان را، رفت  نرا کشری ن بیطریآن

 که از وسیله دنگیی استفاد، شود.ب ون آن
 

 مطّهر پنجم: تبعیت

 ان  مطّهی مواردی دارد مانن :
تبع از شرود برهخود تبر نل بره سریکه میشیابی کره خودبره طهارت ظیف -1

 شود.طهارتی که از انقالب شیاب به سیکه حاصل می
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تبع از برهشرون  طهارت دسِت کسی که لباس متنج  را با آب قلیرل می -2
 طهارت خود لباس.

 
 مطّهر ششم: اسالم

 گیدد.کافیی که محکوم به نجاست است با اسالم آوردن پاک می
 

 مطّهر هفتم: غایب شدن مسلمان

اگی ب ن نا لباس نا شیء دنگیی که در اختیار مسلمان برالغ نرا کرودک ممّیر  
است نج  شود و سس  آن شخص غانب گیدد  چنان ه احتمرال دیریم شریء 

 شود.متنج  را تطهیی کید، حکم به طهارت آن می
 

 مطّهر هشتم: انتقال

خرون ن ارنر  مثرل پشره و  مانن  انتقال خون انسان به ب ن حشیاتی که عیفراً 
کک  پ  اگی حشی، خون انسان را بمک  و خون درون ب نش قیار گیید و کشته 

 شود آن خون پاک خوای  بود.
 

 مطّهر نهم: استحاله

صرورت که حقیقت شیء نج  طروری عروض شرود کره به مقصود آن است
شیء دنگی درآن   و اما اگی جن  آن شیء عوض نشود بلکه تنها اسم نرا صرفت 

گیدد  مثاًل: اگری چروِب مترنج  آن پیاکن ، شود پاک نمی یعوض شود نا اج ا
 شود.بسوزد و به خاکستی تب نل شود استحاله صورت گیفته و پاک می
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 دن خونمطّهر دهم: خارج ش

اگی حیوان را با رعانت شیانط شیعی تشکیه کنن  و خون به مق ار متعرارف از 
 مان  پاک است.ب نش خارج شود خونی که در ب ن ان  حیوان باقی می

 
 مطّهر یازدهم: انقالب

 گیدد.خود به سیکه تب نل شود  پاک میچنان ه شیاب خودبه
 

 خوارمطّهر دوازدهم: استبراء حیوان نجاست

طوری کره بخورد بره)م فوع انسانه ی ان  حیوان را م تی نگشارن  نجاست اگ
خوار نگوننرر  عرریق و ادرار و مرر فوع آن پرراک دنگرری برره آن حیرروان نجاسررت

 ش . خوای 



 
 

 احکام نماز
نماز نکی از ارکانی است که دنر  مبری  اسرالم بری روی آن بنرا شر ، اسرت  

لَّاةَّ فیمان : خ اون  متعال می ْوقُوتًا إِن َّ الص َّ لَّى الُْمْؤِمنِينَّ كِتَّابًا مَّ انَّْت عَّ   یمانا كَّ
یای معی  بی مؤمنان واجرب گشرته اسرت  و در حر نثی از پیرامبی نماز در وقت

ه  یی چی  دارای سیما و ٍء وجٌه و َوجُه دینکم الصالةُ يلکِل شآم ، است: ) اکیم
دنگریی  ای اسرت و سریما و نشرانه دنر  شرما نمراز اسرت  و در حر نثنشرانه

ه  بره شرفاعت مر  نخوایر  رسری  ال یناُل َشَفاَعتي من استخفَّ ِبصالِتهِ فیمودن : )
 کسی که نماز خونش را سبک بشمید.

 باش :گانه میتین  نمازیای واجب نمازیای روزانه پنجمهم
 .نماز صبح: دو رکعت -1
 .نماز ظهی: چهار رکعت -2

 .نماز عصی: چهار رکعت -3

 .رکعتنماز مغیب: سه  -4

 .نماز عشا: چهار رکعت -5

و در شیانطی معی  نمازیای چهار رکعتی در سفی نرا ینگرام تریس  شکسرته 
 شون .خوان ، می

وچهار رکعرت نمراز نافلره روز سریمستحب است در یی شربانه: 59مسأله 
 جا آورد، شود که عبارتن  از:به
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 .یشت رکعت قبل از نماز ظهی -1
 .ییشت رکعت قبل از نماز عص -2

 .چهار رکعت بع  از نماز مغیب -3

صرورت نشسرته کره نرک رکعرت حسراب دو رکعت بع  از نمراز عشرا به -4
 شود.می

وقت آن از اول شب است و بهتری اسرت آخری و یشت رکعت نماز شب   -5
 شب تا قبل از طلوع فجی خوان ، شود.

 .دو رکعت نماز شفع بع  از نماز شب -6

 .ماز شفعنک رکعت نماز وتی بع  از ن -7

 .دو رکعت قبل از نماز صبح -8

رکعتی است بقیه نمازیای نافله دو رکعت دو رکعرت به غیی از نماز وتی که نک
 شود.خوان ، می

وقت نماز صبح از طلوع فجی صادق ترا طلروع آفتراب  و وقرت : 61مسأله 
نماز ظهی و عصی از زوال آفتاب تا غیوب آن است  و نماز ظهی بان  قبل از نمراز 

باشر   و وقرت عصی خوان ، شود  و زوال نیمه بی  طلوع آفتاب تا غیوب آن می
شرب اسررت و نمراز مغرریب و عشرا برریای شرخص مختررار از اول مغریب تررا نیمه

باش   و اگی مکلرف بره اختیرار شب نیمه بی  غیوب آفتاب تا طلوع فجی مینیمه
ب بانر  قبرل از شب نخوان  بنابی احتیراط واجرخود نماز مغیب و عشا را تا نیمه

جا آورد  و در یری دو حالرت بانر  نمراز طلوع فجی ب ون نیت ادا نا قضا آن را بره
 مغیب قبل از عشا خوان ، شود.
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مکلف بان  نمازیای واجب خود را رو به قبله بخوان   و مقصود : 61مسأله 
قیارگیفتره اسرت  و اگری نمازیرای در آن از قبله مکانی اسرت کره کعبره معظرم 

در حال را، رفت  نا سوار، بخوان  الزم نیست رو به قبله باش  ولری در  مستحب را
 غیی ان  دو حالت بنابی احتیاط واجب بان  رو به قبله باش .

و رو  ی اسرتجهت خاصکه قبله در اگی مکلف اطمینان داشت : 62مسأله 
به آن جهت نماز خوان  سس  معلوم شود قبله در جهت دنگیی قریار دارد  پر  

درجه از  91درجه از سمت راست نا  91انحیاف او از جهت قبله کمتی از  چنان ه
سمت چ، او باش  نماز صحیح است  و اگی انحیاف او از جهرت قبلره بریش از 

که نماز را پشت به قبله خوان ، باش   در انر  صرورت اگری ان  مق ار باش  نا ان 
شر ، ولری اگری وقرت تماممان ، باش  بان  نماز را دوبرار، بخوانر  وقت نماز باقی

 باش  قضای آن واجب نیست.
نکی از شیانط نماز پاک بودن اعضای ب ن ازجمله مو و ناخ  و : 63مسأله 

یای کوچک مانن  جوراب و کرال، کره یم نی  لباس نمازگ ار است  ولی لباس
توانن  عرورت انسران را بسوشرانن  الزم نیسرت پراک باشرن   البتره تنهانی نمیبه
که ر بنابی احتیاط واجب ر از میداِر نج  نا حیوان نج  العی  مانن  ن شیط ابه

سگ درست نش ، باشن   و یمیا، داشت  شیء متنج  در حال نماز مثرل قریار 
 دادن آن در جیب اشکال ن ارد.

اگی در ب ن نا لباس خوِن زخم نا دمل باش  تا زمرانی کره التیرام : 64مسأله 
توجره باشر   و امرا ن مانعی ن ارد ولی زخم بان  قابلنیافته باش  نمازخوان ن با آ

 یای سطحی را بان  تطهیی کید.زخم
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کره مقر ار آن اگی ب ن نا لباس کسی آلود، به خون شرود درحالی: 65مسأله 

کمتی از بن  سیانگشت شست باش  نمازخوان ن با آن صرحیح اسرت  البتره انر  
یم نری  بنرابی احتیراط حکم در مواردی استثنا ش ، ازجملره: خرون حریض و 

گوشت و خون نفراس واجب خون نج  العی  و خون میدار و خون حیوان حیام
 و خون استحاضه.

اطالع برود و برا آن اگی شخصی از نجاست ب ن نا لباس خود بی: 66مسأله 
نماز خوان  و پ  از تمام ش ن نمراز از نجاسرتش مطلرع شرود نمراز او صرحیح 

که بیرسری کنر  نجاست آن شک داشت و ب ون آن است  ولی اگی قبل از نماز به
با یمان حال نماز خوان  و بع  از نماز متوجه نجاست شود بنابی احتیاط واجرب 

 بان  نماز را دوبار، بخوان .
و اگی ینگام نماز متوجره نجاسرتی در بر ن نرا لبراس خرود شرود و ب انر  آن 

افی بریای تکریار نجاست میبوط به قبل از نماز است در ان  حالت اگی وقرت کر
نماز داشته باش  بنابی احتیاط واجب بان  نماز را تکیار کنر   و اگری وقرت کرافی 

طوری که نتوان  حتی نک رکعت از نماز را در وقت بخوان   پر  ن اشته باش  به
چنان ه بتوان  در حال نماز نجاست را از ب ن نا لباس خرود بیطریف کنر  بر ون 

از شود بان  ان  کار را انجام دی  و نمراز را تمرام که میتکب نکی از مبطالت نمآن
کن   و در غیی ان  صورت با یمان نجاست نماز را تمرام کنر  و نمراز او صرحیح 

 است.
اگی مکلف ب ان  ب ن نا لباسش نج  ش ، ولی اعتنا نکنر  و آن : 67مسأله 

 .را فیاموا کن  و نماز بخوان  بنابی احتیاط واجب بان  نماز را اعاد، کن 
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پاک بودن از ح ث اصغی و ح ث اکبری در نمراز واجرب اسرت : 68مسأله 
 طور که در احکام طهارت گششت.یمان

مکان نمازگ ار بان  مباح باش  و نمازخوانر ن در مکران غصربی : 69مسأله 
بنابی احتیاط واجب صحیح نیست  و اگی فیِا غصبی روی زمیِ  مباح باش   نا 

بنرا بری  بی باشر   نمازخوانر ن بری روی آنبیعک  فیِا مباح روی زمریِ  غصر
 جان  نیست. احتیاط واجب

اگی خم  به چی ی تعلق گیید و صاحب آن خمسش را نسیدازد : 71مسأله 
در حکم غصبی است  پ  تا زمانی که خم  آن پیداخت نشود نمراز و ییگونره 

 استفاد، دنگی از آن جان  نیست.
ک باش  ولی مکان قریار گریفت  جانگا، پیشانی در سج ، بان  پا: 71مسأله 

سانی اعضای ب ن الزم نیست پاک باش   البته انر  حکرم در صرورتی اسرت کره 
 نجاست به ب ن نا لباس نمازگ ار سیانت نکن .

اگی مید و زن بخواین  در نک مکان نماز بخوانن   بنابی احتیراط : 72مسأله 
تی ه الزم است زن عقربواجب زن نبان  جلوتی از مید نا مساوی با او بانست   بلک

از مید بانست  و ان  عقب انستادن ح اقل به مق اری باش  کره جرای سرج ، او 
یرا حرا لی ماننر  دنروار بیابی جای دو زانوی مید در حال سج ، باش   نا بی  آن

که فاصله بی  آن دو بیش از د، ذراع )تقینبًا چهرار متری وجود داشته باش   نا ان 
 ونیمه باش .
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مکلف بان  در حال نماز عورت خود را بسوشان   و عرورت مرید : 73مسأله 

  و عورت زن در نماز تمرام بر ن او ستیا و مقع  اودر نماز آلت تناسلی و بیضه
 باش :ج  سه مورد میبه

پوشان  بااننکه روسیی را صورت به مق اری که روسیی معمواًل آن را نمی -1
 گینبان زد، باش .

 انگشتان. ت تا سییا از مچ دسدست -2

 .)در صورت ع م وجود نامحیمه پایا از مچ پا به پانی  -3

اگی کسی در حال خوان ن نمراز متوجره شرود عرورتش پوشری ، : 74مسأله 
نیست بان  فورًا آن را بسوشان  و نمازا صحیح است  و اگری بعر  از تمرام کریدِن 

 نماز متوجه ان  موضوع شود بازیم نماز او صحیح است.
 شیانط لباس نمازگ ار عبارتن  از:: 75 مسأله

 طور که گششت.پاک باش   یمان -1
 لباسی که عورت را پوشان ، بنابی احتیاط واجب مباح باش . -2

تنهانی کرافی اسرت نبانر  از اجر ای لباسی که بیای پوشان ن عرورت بره -3
دارای روح میدار باش  مانن  پوست حیوانی که بره روا غییشریعی ذبرح 

تنهانی بریای ت  و یم نی  بنابی احتیاط واجب اگی ان  لباس برهش ، اس
 پوشان ن عورت کافی نباش .

نباشر   بلکره بنرابی احتیراط واجرب از  ر مانن  روبا،ر از اج ای درن گان  -4
نباش   و انر  شریط  ر مانن  خیگوا و گیبهر گوشت اج ای حیوان حیام
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نمازگ ار کافی باشر  و که بیای پوشان ن عورت  اختصاص دارد لباسی به
 شود.شامل غیی آن نمی

 مید نمازگ ار لباسش از ابینشم طبیعی خالص نباش . -5

مید نمازگ ار لباسش از طالی خرالص نرا ناخرالص نباشر   و یم نری   -6
 کن .پوشی ن طال و زنورآالت مانن  زنجیی و انگشتِی طال نماز را باطل می

خرالص بریای مرید یمیشره حریام  پوشی ن لباس طال و ابینشم: 76مسأله 
گا، نبان  از طال بریای است حتی در غیی نماز  بلکه بنابی احتیاط واجب مید ییچ

 زننت خود استفاد، کن .
 

 اذان و اقامه

مستحب است نمازگ ار پیش از نمازیای روزانه اذان بگونر   و : 77مسأله 
 کیفیت آن به تیتیب عبارت است از:

ْكَبُر، الل   هُ الل  
َ
ْكَبُر، الل   هُ أ

َ
ْكَبُر، الل   هُ أ

َ
ْكَبُر  هُ أ

َ
 أ

ْن ال ِإٰلَه إال  الل  
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ال ِإٰلَه إال  الل  أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 هُ ُه، أ

دًا َرُسْوُل الل   ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
دًا َرُسْوُل الل  أ ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

َ
 هِ ِه، أ

الةِ  الِة، َحیَّ َعَلی الصَّ  َحیَّ َعَلی الصَّ
 لی الَفاٰلِح، َحیَّ َعلی الَفاٰلِح َحیَّ عَ 

 َحیَّ َعلٰی َخیِر اْلَعَمِل، َحیَّ َعلٰی َخیِر اْلَعَمِل 
ْكَبُر، الل   هُ الل  

َ
ْكَبُر  هُ أ

َ
 أ

 هُ ُه، ال ِإٰلَه إال  الل  ال ِإٰلَه إال  الل  
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خود مسرتحب خودیبره و شهادت دادن به والنت و امارت امییالمؤمنی 

باشر  ولری جر ء اذان می ت به رسالت پیرامبی اکریمکنن ، شهاداست و کامل
ددًا َرُسدْوُل ب ون قص  ج  یت  بع  از )نیست  بنابیان  س اوار است  ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

َ
أ

ًا أمیراْلُمْؤِمنٖیَن َولیُّ الل  ه به نّیت قیبت گفته شود: )هِ الل   ْشَهُد أنَّ َعلی 
َ
 ه.هِ أ

از خوانر ن نمازیرای روزانره مستحب است بع  از اذان و پیش : 78مسأله 
 اقامه گفته شود  و کیفیت آن به تیتیب عبارت است از:

ْكَبُر، الل   هُ الل  
َ
ْكَبُر  هُ أ

َ
 أ

ْن ال ِإٰلَه إال  الل  
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ال ِإٰلَه إال  الل  أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 هُ ُه، أ

دًا َرُسْوُل الل   ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
دًا َرُسْو أ ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

َ
 هِ ُل الل  ِه، أ

الةِ  الِة، َحیَّ َعَلی الصَّ  َحیَّ َعَلی الصَّ
 َحیَّ َعلی الَفاٰلِح، َحیَّ َعلی الَفاٰلِح 

 َحیَّ َعلٰی َخیِر اْلَعَمِل، َحیَّ َعلٰی َخیِر اْلَعَمِل 
اَلةُ  اَلُة، َقْد ٰقاَمِت الصَّ  َقْد ٰقاَمِت الصَّ

ْكَبُر، الل   هُ الل  
َ
ْكَبُر  هُ أ

َ
 أ

 هُ لل  ال ِإٰلَه إال  ا
خود مسرتحب خودیبره و شهادت دادن به والنت و امارت امییالمؤمنی 

باشر  ولری جر ء اقامره می کنن ، شهادت به رسالت پیامبی اکیماست و کامل
ددًا َرُسدْوُل ب ون قص  ج  یت  بع  از )نیست  بنابیان  س اوار است  ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

َ
أ

ْشَه ه به نّیت قیبت گفته شود: )هِ الل  
َ
ًا أمیراْلُمْؤِمنٖیَن َولیُّ الل  أ  ه.هِ ُد أنَّ َعلی 
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 اجزا و واجبات نماز

 اج ای نماز عبارتن  از:
به ان  معنا که انسان نمراز را برا قصر  خضروع و اظهرار بنر گی در  نیت: -0

نریا پیشگا، خ اون  متعال به جا آورد  و الزم نیست نیت خود را به زبان بگون   ز
 بی انسان است نه زبانی.نیت نکی از کاریای قل

ه در اول یی نمراز  و نمرازگ ار بانر  اكبر هُ الل  نعنی گفت  ) تکبیرة االحرام: -0
ان  دو کلمه را به عیبِی صحیح و با رعانت ماد، و ییئِت جملره بری زبران جراری 

دکن   بنابیان  اگی نک حیف به وسط آن اضافه کنر  و بگونر : ) بره ه ه و اكبدرالل 
 شود.طل میبااحتیاط واجب 

نمازگ ار موقع گفت  تکبییة االحیام بان  کاماًل انستاد، و بر ن او : 79مسأله 
استقیار داشته باش   و بنابی احتیاط الزم بان  مستقل باش  نعنی به چی ی ماننر  

 عصا نا دنوار تکیه نکن .
اگی نمازگ ار به ییچ صرورت نتوانر  انسرتاد، نمراز بخوانر  بانر  : 81مسأله 

بخوان   و اگی نتوانست نشسته نمراز بخوانر  بانر  بره پهلروی راسرت نرا نشسته 
قبلره باشر  و در یمران حالرت پهلوی چ، بخواب  طوری که جلوی ب نش روبه

نماز بخوان   البته اگی بتوان  نماز را به پهلوی راست بخوان  بنابی احتیاط واجرب 
  بره پشرت بخوابر  آن را به پهلوی چ، نخوان   و اگی ان  دو ممکر  نباشر  بانر

 قبله باش  و در یمان حالت نماز بخوان .طوری که کف پایای او روبه
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یای اول و دوم  پیش از رکوع بان  سور، حمر  نمازگ ار در رکعت قرائت: -1

طور کامرل را بخوان  و بنابی احتیراط واجرب بعر  از حمر  سرور، دنگریی را بره
  بیماری نا عجلره نرا تنگری وقرت بخوان   البته در بعضی از موارِد ضیورت مانن

 جان  است فقط حم  را بخوان  و سور، دنگی را تیک کن .
طوری کره در نمازگ ار بانر  قیا رت نمراز را صرحیح بخوانر  بره: 81مسأله 

توانر  قیا رت نمراز را حیوف و حیکات خطانی ن اشرته باشر   و کسری کره نمی
ه خاطی عشری مانن  پیریی نرا صحیح بخوان  وظیفه دارد آن را ناد بگیید  و اگی ب

 غیی آن نتوان  ناد بگیید به یمان قیا ت نادرست اکتفا کن .
بنابی احتیاط واجب مید بان  حم  و سور، را در نمازیای صربح : 82مسأله 

و مغیب و عشا بلن  و در نمازیای ظهی و عصی آیسته بخوانر   و بلنر  خوانر ن 
  البته قیا تش در نمازیای ظهی حم  و سور، در ییچ نمازی بی زن واجب نیست

تواننر  و عصی بنابی احتیاط واجب بان  آیسته باش   و نمازگ اران زن نا مرید می
غیری از تسربیحات  سانی اذکار نماز را به اختیار خود بلن  نا آیسرته بخواننر   بره

 یای سوم و چهارم که حکم آن خوای  آم .اربعه در رکعت
جانی که بان  نماز را بلن  بخوان  آیسرته خوانر  اگی نمازگ ار در : 83مسأله 

نا در جانی کره بانر  آیسرته بخوانر  بلنر  خوانر   چنان ره انر  کرار او از روی 
فیاموشی نا ن انست  مسأله باش  نماز او صرحیح اسرت  و اگری در حرال قیا رت 

که حکم مسأله را ناد بگیید  نماز او صحیح است و متوجه اشتبا، خود شود نا ان 
 ز آن لحظه به بع  نماز را طبق وظیفه خود به پانان بیسان .ا
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توان  فقرط نرک حمر  نمازگ ار در رکعت سوم و چهارم نماز می: 84مسأله 
بخوان  نا نک میتبه تسبیحات اربعه بگون   و در تسربیحات اربعره کرافی اسرت 

ْكَبدُر ُه َوالل  الل   ِه َوال ِإلَه إالَّ ِه َواْلَحْمُد ِلل  ُسْبحاَن الل  نک میتبه بگون : )
َ
ه و بهتی است آن ُه أ

 استغفار کن .یم نی  بهتی است بع  از پانان تسبیحات را سه میتبه بگون  و 
یرای و بنابی احتیاط واجب نمازگ ار بان  حم  نا تسبیحات اربعه را در رکعت

ِ توانر  سوم و چهارم آیسته بخوانر   و اگری سرور، حمر  را خوانر  می َّ ِمْسِب اّلل 
ِن الر َِّحيمِ  که در نماز جماعت به امام اقت ا کرید، آن را بلن  بخوان  مگی آن الر َّْحمَّ

ِن الرر َِّحيمِ باش  که در ان  صورت بنابی احتیاط واجب نبان   ِ الر َّْحمَّ َّ را  ِمْسِب اّلل 
 بلن  بخوان .
شیانطی که در تکبییة االحیام ذکی ش  ازجملره لر وم انسرتادن و : 85مسأله 

 یار و استقالل  ینگام قیا ت و تسبیحات اربعه نی  بان  رعانت شون .استق
 واجبات رکوع عبارتن  از: رکوع: -1

کره بتوانر  سری یمره انگشرتها از جملره انگشرت  یاخم ش ن به ان از، اول:
واجرب  اطیرزنان  بنابی احت یمق ار بیا  نشست را به زانو بگشارد. خم ش ن به ا

 است.
که فید از حالت انستاد، به رکوع رود  و تیتیب  کوع  به ان قیام قبل از ر دوم:

 توان  انستاد، نماز بخوان  کافی است در حالت نشسته رکوع کن .کسی که نمی
دذکی رکوع  کافی است سه میتبه بگونر : ) سوم: ه نرا نرک میتبره هِ ُسدْبحاَن الل 
َی اْلَعظیِم َوِبَحْمِدهِ بگون : ) ان ن ذکری واجرب ینگرام رکروع ه  و بیای خوُسْبحاَن َربِّ

واجب بان  ب ن او قبل  بنابی احتیاط الزم است به مق ار آن مکث کن  و یم نی 
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از بیداشت  سی از رکوع استقیار و آرامش داشته باشر  ییچنر  در حرال خوانر ن 

 ذکِی واجِب رکوع نباش .
قیام بع  از رکوع  و در آن شیط است که نمرازگ ار راسرت بانسرت  و  چهارم:

 بنابی احتیاط واجب ب ن او آرامش بگیید.
جا آورد  و در آن چنر  نمازگ ار در یی رکعت بانر  دو سرج ، بره سجده: -1

 چی  شیط است:

گانه ب ن روی زمی   نعنری: پیشرانی  کرِف یای یفتقیار دادن قسمت اول:
 پایا.دودست  دوزانو و دو انگشت ب رگ 

گا، قریار پیشرانی را بری سرج ،در سج ، کافی است مق اری از : 86مسأله 
سج ، ص ق کن  ییچن  کمتی از نک بن انگشرت باشر   و نسربت  دی  که عیفاً 

بان  تمام کف دودست را بره  ر یا بنابی احتیاط واجب ر در صورت امکانبه دست
یا را مق ار متعارف بی زمی  قیار دی  و نسبت به زانویا کافی است مق اری از آن

و بنابی احتیاط مستحب سیانگشرت بر رگ پایرا را بری زمری  بی زمی  قیار دی   
 بگشارد.
محل قیار گیفت  پیشانی در سج ، نبان  از جای زانویرا و سیانگشرتان  دوم:

 تی باش .پای نمازگ ار بیش از چهار انگشت بسته باالتی نا پانی 
محل قیار گیفت  پیشانی در سج ، بان  زمری  نرا گیراِ، غییخروراکی و  سوم:

 ب انر  پوشی نی باش   و در حال اختیار جان  است بی کاغشی سج ، کید کهغیی 
ب ان  ش ، باش   و یم نی  جان  است بی کاغشی سج ، کید که از چوب ساخته
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ش ، باش  ولی در غیی انر  دو مرورد اگری کاغرش از مروادی از پنبه نا کتان ساخته
 کید. توان سج ،یا صحیح نیست نمیتشکیل شود که سج ، بی آن

حیکرت محل قیار گیفت  پیشانی در سج ، بان  اسرتقیار داشرته و بی چهارم:
 باش   بنابیان  قیار دادن پیشانی بی ِگل رقیق و خاک نیم و مانن  آن جان  نیست.

طور محل قیار گیفت  پیشانی در سج ، بان  پاک و مباح باش   یمران پنجم:
 گششت. 71که در مسأله 

ج ، واجب است  و کافی است سه میتبره بگونر : خوان ن ذکی در س ششم:
ْعلٰی َوِبَحْمِدهِ ه نا نک میتبه بگون : )هِ ُسْبحاَن الل  )

َ
َی اْْل ه  و نمازگ ار ینگام ُسْبحاَن َربِّ

طور کره مشرابه انر  سج ، بیای خوان ن ذکِی واجب بان  کمی مکث کن   یمان
 مسأله در رکوع گششت.

نشست  بعر  از سرج ،  یم نی  ست ونشست  بی  دو سج ، واجب ا هفتم:
 باش .جب میادوم بنابی احتیاط و

در رکعت دوم تمام نمازیا و یم نی  در رکعت سوم نماز مغریب و  تشهد: -1
رکعت چهارم نمازیای ظهی و عصی و عشا  تشه  واجب اسرت  و کرافی اسرت 

ُهدمَّ  َوْحَدُه الَشریَك َلهُ ُه َاْشَهُد َاْن ال ِاٰلَه إالَّ الل  بگون : ) دًا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه َالل  َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  هَصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ

صرورت صرحیح خوانر ، شرود و در صرورت ذکی تشه  بانر  به: 87مسأله 
جا آورد  و ب ن نمازگ ار ینگام خوان ن ذکری توانانی الزم است تشه  را نشسته به

 داشته باش .بان  استقیار و آرامش 
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گفت  سالم در پانان یی نماز واجب است  و نمازگ ار بان  سرالم را  سالم: -7

صورت صحیح و در حالت نشسته و یمریا، برا آرامرش و اسرتقیار مانن  تشه  به
الُم َعلَ بخوان   و بیای سالم نماز کافی است بگون : ) ه  ولی بهتی و موافرق ُکْم یْ السَّ

دهِ ون : )احتیاط مستحب آن است که بگ بیُّ َوَرْحَمُة الل  َها النَّ الُم َعَلْیَك َایُّ َوَبَركاُتدُه،  السَّ
الُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة الل   اِلحیَن، السَّ ِه الص  الُم َعَلْینا َوَعلٰی ِعباِد الل   ه.ِه َوَبَركاُتهُ السَّ

نمازگ ار بانر  واجبرات نمراز را بره یمران تیتیبری کره  ترتیب و مواالت: -8
کره فاصرله انجام دی  و بی  اج ای نماز مواالت را رعانت کن  بر ون آنگششت 

طوری که عیفًا به مجموع زنادی بی  یی ج ِء نماز با ج ِء بع  از آن قیار دی   به
نراد گفرتِ   کاریای او نماز گفته شود  البته طوالنی نمرودن رکروع و سرجود نرا ز

خللری بره مرواالت  نر  آن و مان یای طوالنیذکییاِی مستحب نا خوان ن سور،
 کن .وارد نمی

مستحب است نمازگ ار در تمامی نمازیای روزانه نک بار قنروت  قنوت: -9
جا آورد  و محل آن قبل از رکوع در رکعت دوم نماز است  و ذکی معینری بریای به

توان  یی دعانی را ر ییچن  به زبان فارسی ر بخوان   ولری نیست و می الزمقنوت 
اط واجب وظیفه قنوت با دعا به زبان فارسی انجام نمی شرود  و بهتری بنابی احتی

 است نمازگ ار در قنوت بی  ستانش خ اون  متعال و صلوات بی پیرامبی اکریم
 خان انش و دعا بیای خود و تمام مؤمنی  جمع نمان . و
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 مبطالت نماز

 مبطالت نماز عبارتن  از:: 88مسأله 
طور کره در مسرا ل گششرته یانط باش   یمراننماز فاق  نکی از اج ا نا ش -1

 بیان ش .
 ینگام نماز نکی از مبطالت وضو از نمازگ ار سی ب ن . -2

یا را به قصر  خضروع و ادب روی یرم قریار نمازگ ار در حال قیام دست -3
کره کنر  مگری ان دی   و ان  کار بنابی احتیاط واجرب نمراز را باطرل می

 ضیورت آن را اقتضا کن .

ازگ ار ب ون عشر از قبله رو بیگیدان   ولی اگری بریای انر  کرار عرشری نم -4
داشته باش  مانن  کسی که به خراطی فیاموشری از قبلره منحریف شرود نرا 

که نییونی قوی ر ماننر  وزا براد ر بر ن او را بر ون اختیرار از قبلره ان 
درجره بره  91منحیف کن  در ان  صرورت چنان ره انحریاف او از قبلره از 

شرود  و درجه به سمت چ، کمتی باش  نماز باطل نمی 91است نا سمت ر
 اگی انحیاف او از قبله بیش از ان  مق ار بود بان  نماز را دوبار، بخوان .

نمازگ ار عم ًا در نماز حیف ب ن   پ  چنان ه سخنی بگون  که در لغت  -5
معنررا داشررته باشرر  نمرراز او باطررل اسررت ییچنرر  فقررط از نررک حرریف 

باش  مانن  )ِقه که در زبان عیبی به معنای )نگهر اری کر ه  ش ،تشکیل
است  ولی چنان ه سخنی بگون  که در لغت معنرا ن اشرته باشر  در انر  

شر ، باشر  نمراز باطرل صورت اگی سخ  او فقط از نرک حریف تشکیل
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ش ، باش  به احتیاط واجرب شود ولی اگی از دو نا چن  حیف تشکیلنمی

 نماز او باطل است.

ه حکم مشکور در نک مورد استثنا ش ، و آن جانی است کره شخصری بره البت
نمازگ ار سالم کن  که در ان  حالت واجب است جواب وی را ب ی   ولی توجره 
داشته باش  که جواب بان  مثرل سرالم باشر   بنرابیان  اگری فریدی بره نمرازگ ار 

 بگون : )سالم علیکمه در جواب فقط بگون : )سالم علیکمه.
گ ار در بی  نماز عم ًا قهقهه ب ن   منظور از قهقهه خن ، بلنر  و برا نماز -6

 باش .ص ا است که شامل کشی ن ص ا و دور زدن آن در گلو می
نمازگ ار در بی  نماز از روی عم  با ص ا گینره کنر   و اگری بر ون صر ا  -7

شود  البتره انر  حکرم درجرانی بگین  به احتیاط واجب نماز او باطل می
گینه بیای امور دنیوی باش  و اما اگی بریای امرور اخریوی باشر   است که

نماز صحیح است مانن  گینه از روی خشوع و خضروع در بیابری خ اونر  
 متعال  نا تیس از عشاب او  نا شوق رسی ن به بهشت بین .

نمازگ ار کاری انجام دی  که صورت نماز به یم بخورد  ماننر  خروردن و  -8
حتیاط واجب یمیشره از خروردن و آشرامی ن در حرال آشامی ن  و بنابی ا

 نماز خودداری کن  ییچن  موجب به یم زدن صورت نماز نشون .

اگی مأموم در نماز جماعت عم ًا و در غیی حال تقیه بع  از خوان ن حمر   -9
شرود  و اگری غیرِی مرأموم عمر ًا )آمری ه )آمی ه بگون  نمازا باطرل می

 ماز را دوبار، بخوان .بگون  به احتیاط واجب بان  ن

 آم . شک در تع اد رکعاِت نماز  بنابی تفصیلی که در مسا ل آتی خوای  -11
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نمازگ ار عم ًا چی ی را به نماز اضافه کن  نا از آن بکای   خوا، آن مرورد  -11
ولی گفت  اذکار و خوان ن دعا و قیآن ب ون  ش ، فعل باش  نا قول.اضافه

 قص  ج  یت اشکال ن ارد.
 

 شک در نماز

اگی کسی بع  از تمام ش ن وقت نماز شک کن  کره اصراًل نمراز : 89مسأله 
خوان ، نا نه  به شک خود اعتنا نکن   و یم نی  اگی کسی بع  از خوان ن نمراز 
شک کن  که نماز او صحیح بود، نا نه  که در ان  صورت یم نبان  به شرک خرود 

 اعتنا کن .
یای نماز شک کن  جان  است نمراز اد رکعتاگی نمازگ ار در تع : 91مسأله 

را قطع نمود، و دوبار، بخوان  اگیچه احتیاط مسرتحب آن اسرت کره اگری شرک 
قابل اصالح باش  آن را اصالح نمود، و نماز خود را قطع نکن   به تفصیلی که در 

 مسا ل آتی خوای  آم .
 یای نماز دو قسم یستن :شک: 91مسأله 

یای نمراز کنن  مانن  شک در رکعتاز را باطل مییانی که نمقسم اول: شک
صبح و مغیب  و شک در دو رکعت اول از نمازیای ظهی و عصی و عشرا کره در 

نرک از اطریاف شرک خرود ان  صورت اگی شک نمازگ ار پابیجا باش  و به ییچ
 شود.احتمال بیشتیی ن ی   نماز باطل می

اسرطه آن نمراز صرحیح ویسرتن  و به اصرالحیانی که قابرل قسم دوم: شک
یای نماِز چهار رکعتی شک کن  و که نمازگ ار در تع اد رکعتشود  مانن  ان می
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ترین  مروارد نک از اطریاف شرک خرود احتمرال بیشرتیی ن یر   و مهمبه ییچ

 یای ان  قسم عبارتن  از:شک
اگی نمازگ ار بع  از وارد ش ن به سج ، دوم و ینگام قیار دادن پیشانی بری  -1

گا، شک کن  که دو رکعت خوان ، نا سه رکعت  بان  بنا بگشارد کره  ،سج
سه رکعت خوان ، است و نماز را تمام کن  و بع  از نماز نرک رکعرت نمراز 

 جا آورد.احتیاط انستاد، به
اگی نمازگ ار شک بی  سه و چهار نمان   در یی جای نماز باش   بان  بنرا  -2

را بی چهار بگشارد و نماز را تمام کن  و بع  از نماز مختار است نک رکعت 
 جا آورد.نماز احتیاط انستاد، نا دو رکعت نماز احتیاط نشسته به

چهار نمان    اگی نمازگ ار بع  از وارد ش ن به سج ، دوم  شک بی  دو و -3
بان  بنا بگشارد چهار رکعت خوان ، و نماز را تمرام کنر  و بعر  از نمراز دو 

 رکعت نماز احتیاط انستاد، بخوان .
اگی نمازگ ار بع  از وارد ش ن به سج ، دوم  شک بی  دو و سه و چهرار  -4

نمان  بان  بنا را بی چهار بگشارد و نماز را تمام کن  و بع  از نماز دو رکعت 
جا نماز احتیاط انستاد، و پ  از آن دو رکعرت نمراز احتیراط نشسرته بره

 آورد.
اگی نمازگ ار بع  از وارد ش ن به سج ، دوم شک بی  چهار و پنج نمانر   -5

بان  بنا را بی چهار بگشارد و نماز را تمام کن  و بعر  از نمراز سرج ، سرهو 
 جا آورد.به
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بع  از نمراز و پریش از انجرام دادن  نماز احتیاط را بان  بالفاصله: 92مسأله 
غییاز حمر  سرور، دنگریی نر ارد  جا آورد  انر  نمراز برهنکی از مبطالت آن بره

ویم نی  ان  نماز قنوت ن ارد و نمرازگ ار بنرابی احتیراط واجرب بانر  حمر  را 
 آیسته بخوان  ییچن  در نماز اصلی موظف به قیا ت بلن  بود.

طوری کره غفلت نک سج ، را تیک کن  به اگی نمازگ ار از روی: 93مسأله 
جبیان آن در نماز ممک  نباش  در ان  صورت بان  بالفاصله بع  از نماز سج ، را 
قضا نمان   و کسی که تشهِ  نماز را از روی غفلت تیک کن  بان  بع  از نمراز دو 

 جا آورد.سج ، سهو به
 از: شود عبارتن مواردی که دو سج ، سهو واجب می: 94مسأله 

 در جانی که بی  نماز سهوًا حیفی ب ن  ر بنابی احتیاط واجب ر. -1
 بنررابی احتیرراط در جرانی کرره نبانر  سررالم نمراز را ب یرر   سرالم ب یرر  ر -2

 . ر واجب

 بیان ش . 91طور که در مسأله در صورت شک بی  چهار و پنج  یمان -3

نمراز نرا چیر ی را  طور اجمرالی ب انر  کره دراگی نمازگ ار بع  از نماز به -4
ناد کید،  به نرادی نرا طوری که ییچاشتبایًا کم کید، نا اشتبایًا ز نرک از ز

 جا آورد.کمی نماز را باطل نکن   بنابی احتیاط واجب دو سج ، سهو به

و ییگا، نمازگ ار سهوًا در جای نشست  بانست  نا در جای انسرتادن بنشرین   
ا آورد  بلکره بهتری اسرت بریای یری جبنابی احتیاط مستحب دو سج ، سرهو بره

 جا آورد.چی ی که در نماز کم نا زناد کید، دو سج ، سهو به
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بیای انجام دادن دو سج ، سهو نیت الزم اسرت و کرافی اسرت : 95مسأله 

دهِ ینگام سج ، بگون : ) بیُّ َوَرْحَمُة الل  َها النَّ الُم َعَلْیَك َایُّ ِه السَّ ِه َوِبالل  ه  ُتدهُ َوَبَركا ِبْسِم الل 
سس  سی خود را بیدارد و بنشین  و مج دًا بره سرج ، رود و ذکری براال را تکریار 
کن   سس  سی خود را بیدارد و بع  از نشست  تشه  نمراز را بخوانر  و در پانران 

الُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة الل  بگون : )  ه.َوَبَركاُتهُ  هِ السَّ
بره احتیراط واجرب بری نمازگ ار بیای انجام دادن سرج ، سرهو : 96مسأله 

گانره بر ن یای یفتچی ی سج ، کن  که سج ، بی آن صحیح اسرت و قسرمت
خود را بی زمی  قیار دی   ولی رعانت کیدن سانی شیانط سج ، مانن  طهرارت و 

 قبله بودن و غیی، الزم نیست.روبه
 

 نماز جماعت

مستحب است نمازیای نومّیه جماعت خوانر ، شرود  بلکره در : 97مسأله 
که مکلف خطرانی در عضی از موارد ممک  است جماعت واجب شود مانن  ان ب

قیا ت خود داشرته باشر  و تصرحیح آن بریانش مقر ور باشر  ولری در نرادگییی 
 انگاری کن  که در صورت امکان الزم است به شخص دنگیی اقت ا کن .سهل

نک از نمازیای مسرتحب بنابی احتیاط واجب جماعت در ییچ: 98مسأله 
 توان آن را جماعت خوان .یوع نیست مگی نماز استسقاء که میمش

 شیانط امام جماعت عبارتن  از:: 99مسأله 
 بالغ باش . -1
 عاقل باش . -2
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 امامی باش .مؤم  باش   نعنی شیعه دوازد، -3

 عادل باش . -4

 زاد، باش .حالل -5

 قیا ت او صحیح باش . -6

کره بره خراطی ارتکراب گنرا، حرّ  به احتیاط واجب ج و کسانی نباشر   -7
 شیعی بی او جاری ش ، باش .

 اگی مأموم انستاد، نماز بخوان  امام یم انستاد، نماز بخوان . -8

 اگی مأموم مید باش  امام نی  مید باش . -9

توانر  بره کسری اقتر ا نماز امام در نظی مأموم صحیح باش   بنابیان  نمی -11
که امام در نکری از حراالت ت مانن  ان کن  که نماز او در نظیا باطل اس

کره در نظری مرأموم اا تیمم است و تیمم کنر  درحالیمعتق  باش  وظیفه
 وظیفه او وضو نا ُغسل باش .

 شیانط نماز جماعت عبارتن  از:: 111مسأله 
 مأموم قص  اقت ا داشته باش . -1
سرت   باشر  و شرناخت اجمرالی او کرافی اامام جماعت ن د مأموم معیّ  -2

که قص  اقت ا به امامی که حاضی اسرت را داشرته باشر  ییچنر  مانن  ان 
 شخص او را نشناس .

امام در نماز خود مستقل باشر   بنرابیان  اقتر ا بره امرامی کره خرود بره  -3
 شخص دنگیی اقت ا کید، جان  نیست.
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مأموم نمراز خرود را برا اقتر ا آغراز کنر   بنرابیان  نمرازگ اری کره فریادا  -4

 ان  جان  نیست در حال نماز به جماعت ع ول کن .خومی

مأموم در بی  نماز ب ون عشر شیعی قص  فیادا نکنر   و اگری انر  کرار را  -5
 انجام دی  جماعت او اشکال دارد.

یا را از یم ج ا کن   خوا، مانع حا لی نباش  که آن  بی  امام و مأموِم مید -6
موم و مرأموِم دنگری کره واسرطه از دن ن او شود نا نه  و یم نی  بری  مرأ

اتصال او به امام است نبان  حا لی وجود داشته باش   مثاًل مأمومی که در 
خوان  واسطه اتصرال او کسرانی یسرتن  کره در یمران صف اول نماز می

صف بی  او و امام قیار گیین   و چنان ه در صف مأموم کسری متصرل بره 
که در صرف جلروتی بری  او و امام نباش   واسطه اتصال او کسانی یستن  

 امام قیار گیین .

ای بلن تی نباش  که بره ان از،جای انستادن امام از جای انستادن مأموم به -7
نظی عیف مکان امام باالتی از مأموم حساب شود  ولی اگی جای مرأموم از 

نراد باشر   مگری ان  کره جای امام بلن تی باشر  اشرکال نر ارد ییچنر  ز
 .نک جماعت یستن  اش  که نگونن ق ری بلن تی ببه

فاصله بی  مأموم و امام نا مأمومی که واسطه اتصال به امرام اسرت نبانر   -8
زناد باش   بلکره بنرابی احتیراط الزم بری  جرای سرج ، مرأموم و جرای 
انستادن امام نا جای انستادن مأمومی که در صف جلو واسرطه اتصرال او 

معمرولی )تقینبرًا نرک متریه فاصرله تین  گام به امام است بیشتی از ب رگ
 نباش .
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مأموم جلوتی از امام و بنرابی احتیراط واجرب مسراوی برا امرام جماعرت  -9
که مأموم تنها نک مید تی از او بانست   مگی ان نانست  بلکه مق اری عقب
توان  مساوی با امام بانسرت   و اگری مرأموم زن باش  که در ان  صورت می

خود را نسبت به امام نا مأموِم مید میاعرات کنر    باش  بان  جای انستادن
 گششت. 72به تیتیبی که در مسأله 

مأموم در رکعت اول و دوم از نماز ظهری و عصری بنرابی احتیراط : 111مسأله 
توان  حم  و سور، را بخوانر   ولری در نمراز صربح و مغریب و عشرا واجب نمی

ه نتوانر  صر ای امرام را ر توان  آیسته بخوان  البته انر  در صرورتی اسرت کرمی
 صورت کلماتی نامفهوم ر بشنود.ییچن  به

یای اول و دوم چی ی از کاریا و ذکییای ج  قیا ِت رکعتو امام جماعت به
گیید  پ  مرأموم وظیفره دارد سرانی واجبرات نمراز را نماِز مأموم را به عه ، نمی

وم در انجرام دادن یمانن  نماز فیادا خودا انجام دیر   برا انر  تفراوت کره مرأم
یا را بع  از امام کاریای نماز مانن  رکوع و سجود بان  از امام تبعیت کن  نعنی آن

انجام دی   ولی تبعیت از امام در خوان ن ذکییای نماز ماننر  ذکییرای رکروع و 
سجود الزم نیست  البته تکبییة االحیام از ان  حکم استثنا شر ، و جران  نیسرت 

شود  و چنان ره مرأموم عرشری داشرته باشر  جران  اسرت در  زودتی از امام گفته
تشه  آخی نماز از امام تبعیت نکن  و آن را قبل از امام بخوان   ولی تبعیت از امام 

 توان  قبل از امام سالم بگون .گا، الزم نیست پ  مأموم میدر سالم نماز ییچ



 از احکام عبادات یاخالصه ............................................................................. 10
کنر   و انر  کرار دو  توان  در بی  نماِز امام به او اقت امأموم می: 112مسأله 

 صورت دارد:
امام در رکعت اول نماز مشغول خوان ن حم  و سور، نرا رکروع  صورت اول:

باش   و مأموم قبل از اتمام رکوع به او بیس   در انر  صرورت پر  از نیرت بانر  
تکبییة االحیام را بگون  و نماز بخوان  و مانن  سانی مأمومی  از امام تبعیت کنر   

، باشن  او یم بانست  و اگی در حال رکوع باشن  او یم رکوع کن  و پ  اگی انستاد
 مانن  کسی که از اول نماز به امام اقت ا کید، نماز خود را تمام کن .

امام در رکعت اول نباش  که در ان  صورت ترا زمرانی کره امرام  صورت دوم:
ام سِی خرود را رکوع را تمام نکید، مأموم فیصت دارد به او اقت ا کن   و چنان ه ام

مانر   پر  اگری از رکوع بیدارد دنگی مجالی بیای اقت ا در ان  رکعرت براقی نمی
مأموم قبل از رکوع نا ینگام رکوع به امام اقت ا کن  بان  کاریای نمراز خرود را برا 

یرا برا نکر نگی تفراوت دارد امام یماینگ کن   البته در بعضی از موارد نمراز آن
 مثاًل:

که امام در رکعت دوم نماز ظهی است اقت ا کنر   آن رکعرت  اگی مأموم موقعی
بیای مأموم رکعت اول و بیای امام رکعت دوم است  بنابیان  اگی امام بیای تشره  

و نبانر   احتیاط واجب آن است کره مراموم بره صرورت تجرافی بنشرین   بنشین 
ای رکعرت بعر  و منتظی بمان  تا امام تشه  را تمام کن  و به یمیا، امام بریبانست  

بانست   و ان  رکعت بیای مأموم رکعت دوم و بیای امام رکعت سروم اسرت  پر  
و اگی قبل از اتمام آنها امام به رکوع رود مراموم حم  و سور، را بخوان  ماموم بان  

  سرس  بره یمریا، امرام سرجود را می توان  قیا تش را قطع نمود، و به رکوع رود
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وم بان  تشه  را بخوان   چون در پانان رکعت دوم نمراز جا آورد  البته اننجا مأمبه
خود قیار دارد  ولی امام بان  از جای خود بلن  شود و قیام کنر   چرون در پانران 
رکعت سوم نماز خود قیار دارد  و بع ازآن که مأموم تشه  را خوان  بان  بانست  و 

مام رکوع کن ... و به به جماعت بسیون د و تسبیحات اربعة را بخوان  و یمیا، با ا
 یمی  تیتیب نماز را تا آخی ادامه دی .

و اما اگی مأموم بخوای  در رکعت سوم نرا چهرارم وارد جماعرت شرود  بهتری 
است ینگام رکوِع امام به او اقت ا کن   چون اگی ینگام قیرام بره امرام اقتر ا کنر  

  کار را به او واجب است حم  و سور، را خودا بخوان   البته اگی امام مهلت ان
یا را به مأموم ن ی   مرأموم ب ی   پ  اگی امام به رکوع بیود و مهلت خوان ن آن

توان  به خوان ن سور، حم  اکتفا کن  و برا امرام بره رکروع بریود  و اگری امرام می
مهلت ان  کار را یم به مأموم ن ی  طوری که اگی سور، حم  را خوان  نتوانر  بره 

ن  صورت جان  است خوان ن سور، حمر  را قطرع کرید، و رکوع امام بیس   در ا
 خود را به رکوع امام بیسان .

 
 نماز مسافر

مسافی بان  نمازیای چهرار رکعتری )ظهری و عصری و عشراه را : 113مسأله 
یا را مانن  نماز صربح دورکعتری بخوانر   و شکسرته جا آورد نعنی آنشکسته به

 خوان ن نماز یشت شیط دارد:
قص  پیمودن مسافت شیعی را داشته باشر   و مقر ار آن تقینبرًا مسافی  اول:

بیگشرت کیلرومتی  22کیلومتی رفت و  22کیلومتی رفت نا بیگشت نا تلفیقی از  44
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شود که شرخص بعر  از عبرور از باش   و مسافت شیعی از جانی حساب میمی

آن مکان به نظی عیف مسرافی محسروب شرود و انر  مکران معمرواًل آخری شرهی 
 باش .می

قصرر  مسررافی اسررتمیار داشررته باشرر  نعنرری در برری  را، از قصرر  خررود  دوم:
 بازنگیدد.
روز، در مکانی ن اشته باش   نرا  ینگام پیمودن مسافت قص  اقامت د، سوم:

کره در اقامرت خرود تیدنر  که به م ت سی روز در مکانی باقی نمان  درحالیان 
نریا عبرور از داشته باش   و یم نی  در بی  را، از وط  نا  مقی خود عبور نکن   ز

 کن .یا سفی را قطع میدر آن و مق اری مان ن  وط  نا مقی
سفی او مباح باش   پ  نبان  قص  او از سفی انجرام دادن کرار حریام  چهارم:

 باش .
 سفی او بیای صی  لهوی نباش . پنجم:
 یا.یا یمیایشان است مانن  صحیانشی از کسانی نباش  که خانه آن ششم:
کثیی السفی نباش   خوا، از کسانی باش  که شغلشان سفی اسرت ماننر   هفتم:

که شغل او در نک شرهی و محرل سرکونت او یا  نا ان رانن ، و ملوان و امثال آن
در شهی دنگی باش  و یی روز به محل کار خود مسافیت کنر  و برازگیدد و امثرال 

 آن.
ای از شرهی دور شرود کره ان از،مسافی به ح  تیّخص بیس   نعنی به  هشتم:

 دنگی نتوان  ایالی موجود در مناطق مسکونی و توابع را ببین .
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در صورتی که سفی شیانط گششرته را دارا باشر  وظیفره مسرافی : 114مسأله 
 که نکی از موارد زنی صورت گیید:نماز شکسته است مگی ان 

 در آن. مق اری مان نعبور از وط  نا مقی و  -1
  .معیّ  شهییروز، در  اقامت د،قص   -2

کره در آنجرا   به م ت سی روز بر ون آنی معیّ شهیمیدد باقی مان ن در  -3
 قص  اقامت کن .

بنابیان  ییگا، نکی از موارد گششته محقق شود وظیفه او از نماز شکسرته بره 
 که سفی ج ن ی را آغاز کن .شود مگی ان نماز تمام تب نل می

 باش :وط  و مقی نکی از ان  سه مکان میمنظور از : 115مسأله 
شرود و مقّی اصلی  و آن جرانی اسرت کره شرخص بره آن نسربت داد، می -1

 معمواًل محل تول  اوست.
مکانی که شخص آن را بیای یمیشه مقی و مسک  خود قیار داد، باشر  و  -2

 بخوای  بقیه عمیا را در آن مکان سسیی کن .

طوری ت طوالنی مقی خود قیار دیر  برهمکانی که شخص آن را بیای م  -3
که در آنجا دنگی به او مسافی گفته نشرود  ماننر  کسری کره بریای کرار نرا 

 تجارت نا تحصیل به م ت دو سال نا بیشتی در شهی دنگیی اقامت کن .

بمانر   چنان ره قبرل از  شهییاگی مسافی قص  کن  د، روز در : 116مسأله 
ی از قص  خود بازگیدد وظیفه او نماز شکسته خوان ن نک نماز چهار رکعتِی ادان

است  ولی اگی بع  از خوان ن نک نماز چهار رکعتِی ادانی از قص  خود برازگیدد 
 یست بان  نماز را تمام بخوان . شهیتا زمانی که در آن 
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اا نماز شکسته باش  ولی آن را تمام بخوانر   اگی کسی وظیفه: 117مسأله 

 یا عبارتن  از:  آنتینچن  صورت دارد که مهم
ان  کار به خاطی ن انست  اصل تشینع نماز شکسته در حق مسافی  نرا بره  -1

خاطی ن انست  وجوب نماز شکسته بی خودا باش  کره در انر  صرورت 
 نمازا صحیح است.

کره باشر   ماننر  ان  خراص مرورد آنان  کار به خراطی ن انسرت  حکرم  -2
شرود کره در انر  ش ن نماز میدانست مسافت تلفیقی باعث شکسته نمی

صورت چنان ه داخل وقت از حکرم مسرأله مطلرع شرود بنرابی احتیراط 
واجب نماز را دوبار، بخوان   ولی اگی بع  از وقت مطلع شود  قضرای آن 

 واجب نیست.
ان  کار به خاطی آن باش  که فیاموا کن  مسافی است نرا فیامروا کنر   -3

ان  صورت یمانن  صورت قبل  وظیفه مسافی نماز شکسته است که حکم
 باش .می

اا نماز تمام است ولی آن را شکسته بخوانر   اگی کسی وظیفه: 118مسأله 
نمازا باطل بود، و بان  آن را دوبار، بخوان  نا قضا کن   البته در مورد مسرافیی 

روز، در جانی داشته باش  و به جهرت ن انسرت  وجروب نمراز  که قص  مان ن د،
نماز را شکسته بخوان  و سس  از حکم انر  مسرأله مطلرع شرود  تمام بی خودا

 بنابی احتیاط واجب بان  نماز را دوبار، بخوان .
اگی شخصی در اول وقت مسافی نباش  و پیش از خوان ن نمراز : 119مسأله 

سفی کن  در حال سفی بان  نماز را شکسته بخوان   و اگی اول وقت مسافی برود و 
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روز، کید  که در مکانی قص  اقامت د،  خود بازگشت نا ان نماز نخوان  تا به وط
در شکسته نا تمام خوان ن نماز  وقرِت   بان  نماز را تمام بخوان   بنابیان  ضابطه
 ادای آن است نه وقِت واجب ش ن آن.

مسافی در چهار جا مختار است نماز را شکسته نا تمام بخوانر : : 111مسأله 
)کره شرامل مسرج  سرهله نیر  کوفه شهی ه منور،  م ننشهی ه معظمه  مکّ شهی 

 قبریاز اطریاِف  متری و نریم نازد،تا فاصله تقینبًا  و حیم امام حسی شوده می
 مطّهی آن حضیت.

 
 نماز قضا

که کسی که نماز نومیه خود را نخوان  نا آن را باطل بخوان  تا ان : 111مسأله 
جا آورد  و از انر  بره وقت تمام شود واجب است قضرای آن را خرارج از وقرت

 حکم سه مورد استثنا ش ، است:
خوانر   البتره در یروا نمینمازی که کودک نابالغ نا شخص دنوانه نا بی -1

 یوشی با فعل و اختیار خودا نباش .جانی که بی
 خوان .نمازی که زن حا ض و ُنَفساء در روزیای دن ن خون نمی -2

 خوان .مینمازی که کافی اصلی )غیی میت ه ن -3

توان در سفی نا غیی سفی و در یی وقرت قضای نماز روزانه را می: 112مسأله 
جا آورد  ولی بان  توجه داشت نمازی که در وط  نا مقی قضا ش ، روز بهاز شبانه

را بان  تمام قضا کید ییچن  نمازگ ار در سفی باش   و نمرازی کره در سرفی قضرا 
 نمازگ ار در سفی نباش . ش ، را بان  شکسته قضا کید ییچن 
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کسی کره نمرازی از او قضرا شرود در حرالی کره در اول وقرت : 113مسأله 

مسافی و در آخی وقت غیی مسرافی باشر  نرا بریعک   بریای قضرای نمراز بانر  
وضعیت خود را در آخی وقت در نظی بگیید  پ  اگی در آخی وقرت مسرافی برود، 

اش  و اگی در آخری وقرت مسرافی نماز را شکسته قضا کن  یی چن  در شهی خود ب
 نبود، نماز را تمام قضا کن  یی چن  در سفی باش .

در قضای نمازیای نومیه تیتیب الزم نیست مگری در نمازیرانی : 114مسأله 
یا تیتیب یست  مثل نماز ظهری و عصری از نرک روز نرا مغریب و که در ادای آن

را قبل از قضای نمراز عشا از نک شب  بنابیان  جان  نیست نماز عصِی نک روز 
 یمان روز قضا کید. ظهیِ 

کسی که به خاطی داشت  عشری نمرازا را نخوانر  و ترا زمران : 115مسأله 
توانست قضا کن  بنابی احتیاط واجب پسری فوت ش ن قضا نکن  در حالی که می

کره پسری شریط آنجا آورد  البتره بهتیا بان  از طیف وی قضرای آن را برهب رگ
پ ر نابالغ نا دنوانه نباش  و شیعًا از ارث پ ر محریوم نباشر   فوِت م تی ینگاب رگ

تری که در ان  موارد قضای نماز پ ر بی او واجب نیست  و الزم نیست پسری ب رگ
توان  کسی را بیای انجرام دادن انر  جا آورد بلکه میشخصًا قضای نماز پ ر را به

ر را بی عه ، گیید تکلیف کار اجیی کن   و چنان ه شخص دنگیی قضای نماز پ 
 شود.تی ساقط میاز عه ، پسی ب رگ
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 نماز آیات

نکی از نمازیای واجرب نمراز آنرات اسرت  انر  نمراز ینگرام : 116مسأله 
شرود  و یم نری  گیفتگی )خسوفه واجب میخورشی گیفتگی )کسوفه و ما،

ای بنابی احتیاط واجب ینگام زل له بانر  خوانر ، شرود  و وقرت نمراز آنرات بری
کنر  و ترا کسوف و خسوف موقعی است که خورشی  نا ما، شیوع به گریفت  می

زمانی که خورشی  نا ما، به حالت طبیعی بینگشرته ادامره دارد  و بنرابی احتیراط 
 نماز آنات خوان ، شود.ب ون تأخیی واجب ینگام زل له بان  

نماز آنرات دو رکعرت اسرت و یری رکعرت آن دارای پرنج رکروع : 117مسأله 
جا آوردن ان  نماز کافی است نمازگ ار بع  از تکبییة االحریام و بیای به. باش می

انتخاب کنر  و آن را بره  ر مانن  سور، توحی  ر خوان ن سور، حم   سور، دنگیی
ِن الر َِّحيمِ )به احتیاط واجب پنج بخش تقسیم کن  ِ الر َّْحمَّ َّ را به تنهانی  ِمْسِب اّلل 

ِن الر َِّحيمِ :  ا بخش اولابت نک بخش قیار ن ی ه  ِ الر َّْحمَّ َّ ُ *  ِمْسِب اّلل  روَّ اّلل َّ ُُ  ْْ قُر
د   حَّ

َّ
: که سری از رکروع بیداشرت بخرش دومو به رکوع رود و ینگامی را بخوان  أ
 ُد مَّ ُ الص َّ َّ ینگرامی کره سری از رکروع بیداشرت را بخوان  و به رکوع رود  و  اّلل 

َّْم يَّلِدْ بخش سوم:  کروع رود  و ینگرامی کره سری از رکروع را بخوان  و بره ر ل
َّْم يُولَّدْ بیداشت بخش چهارم:  ل را بخوان  و به رکوع رود  و ینگامی که سی  وَّ

د  از رکوع بیداشت بخش پنجم:  حَّ
َّ
َّْم يَُّكْن لَُّه ُكُفوًا أ ل را بخوانر  و بره رکروع  وَّ

بع ازآن که سی از رکوع بیداشت دو سج ، انجرام دیر  سرس  بانسرت   و رود و 
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کعت دوم را مانن  رکعت اول به تیتیب انجام دیر   و در پانران ماننر  نمازیرای ر

 نومیه تشه  و سالم نماز را بخوان .
اگی کسی ب ان  که خورشی  نا مرا، گیفتره اسرت و عمر ًا نرا از : 118مسأله 

نماز آنات را نخوان  تا وقت آن بگرشرد واجرب اسرت آن را قضرا   روی فیاموشی
کره گیفتگی اطرالع ن اشرته باشر  ترا ان خورشی گیفتگی نا ما، کن   و اما اگی از

گیفتگی کامرل برود )نعنری وقت آن بگشرد در ان  صورت چنان ه خورشی  نا ما،
طور کامل پنهان شوده قضا واجب اسرت  و اگری کامرل قیص ما، نا خورشی  به
 نبود قضا واجب نیست.

 
 نماز جمعه

باشر  برا انر  دارای دو رکعرت می نماز جمعه مانن  نماز صربح: 119مسأله 
تفاوت که در نماز جمعه خوان ن دو خطبه الزم است که بیان خوای  شر . نمراز 

شرود  و در زمران غیبرت امرام جای نماز ظهی از روز جمعه خوانر ، میجمعه به
آن اقامه شود  مکلف مختار اسرت  چنان ه نماز جمعه با شیانط شیعِی  عصی

د نا نماز ظهی را بخوانر  ییچنر  در اول وقرِت نمراز که در نماز جمعه حاضی شو
 باش .

 از: بعضی از شیانط صحت نماز جمعه و کفانت آن از نماز ظهی عبارتن 
نماز به جماعت بیگ ار شود و تع اد حاضین  با محاسبه امام ح اقل پرنج  -1

 نفی باش .
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ن  و جمعه شیانط امام جماعت را دارا باشر  ماننر  عر الت و غیری آ امام -2
و  99در نماز جماعت را دارا باشر . )بره مسرأله  نماز جمعه شیانط معتبیِ 

 میاجعه شوده 111

 جمعه دو خطبه قبل از نماز بخوان . امام -3

قبل از اقامه نماز  نماز جمعه دنگیی در فاصله کمتری از پرنج کیلرومتی و  -4
 نیم بیپا نش ، باش .



 
 

 احکام روزه
تین  واجبات شیع مق س اسالم اسرت  از مهمروز، ما، مبارک رمضان نکی 

َمن َافَطَر َیومًا ِمن َشهِر َرمضان د مدن روانت ش ، که فیمودن : ) و از امام صادق
یای ما، رمضران را ر ه کسی که نک روز از روز،دون عذر د َخَرَج ُروُح االیماِن ِمنه

 شود.ب ون عشری ر افطار کن   روح انمان از او خارج می
 از: شیانط واجب ش ن روز، ما، رمضان بی مکلف عبارتن : 121مسأله 

تمرین  دادن بالغ باش   پ  روز، بی شخص نابالغ واجب نیست ییچنر   -1
مقر ار بره  ینر مستحب است  مثاًل به کرودک دسرتور داو به روز، داری 

توانا یش روز، بگیید و از صبح تا ظهی )نا کمری بیشرتی نرا کمتری از آنه از 
شامی ن پییی  کن  تا به روز، گیفت  عادت کید، و آن را تحمرل خوردن و آ

 کن .
 عاقل باش . -2
 یوا نباش .بی -3
از حیض و نفاس پاک باش   بنابیان  روز، بی زن حا ض نا ُنَفساء واجب  -4

یرا را قضرا   ولی بانر  بعر ًا آنباش یا صحیح نمینیست بلکه روز، از آن
 کنن .

ته باش   پ  اگری روز، بره شرخص مرینض ضریر روز، گیفت  ضیر ن اش -5
که موجب شود بیماری او ش ن تی شرود نرا درمران او بره بیسان  مانن  ان 
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تأخیی افت  نا درد او بیشتی شود  روز، بی او واجب نیسرت  البتره در تمرام 
تحمرل توجره باشر  بره حر ی کره معمرواًل قابلان  موارد ضیر بان  قابل

 نباش .
اا نماز شکسته اسرت نابیان  روز، بی مسافیی که وظیفهمسافی نباش   ب -6

باشر   و از انر  واجب نیست  بلکه روز، از چنی  شخصری صرحیح نمی
 حکم مواردی استثنا ش ، است:

حرال روز، دانست روز، در سرفی باطرل اسرت و باان کسی که نمی -الف
گیفت و بع  از تمام ش ن روز حکم مسأله را دانست  در انر  صرورت 

 ز، او صحیح است و قضا بی او واجب نیست.رو
کسی که بع  از زوال آفتاب )اذان ظهیه سفی کن  بان  ر بنابی احتیاط  -ب

 واجب ر روز، را کامل کن  و به یمان روز، اکتفا نمان .

مسافیی که قبل از زوال آفتاب وارد شرهی خرود شرود در حرالی کره  -ج
ابی احتیاط واجب ر بان  نک از مبطالت روز، را میتکب نش ، ر بنییچ

 روز، آن روز را نیت کن  و به آن اکتفا نمان .

و اما کسی که قص  دارد قبل از زوال آفتاب سفی کن  جران  نیسرت در شرهی 
که به ح  تیّخص بیس  که توضریح خود نا بع  از خیوج از آن افطار کن  مگی ان 

 گششت. 113آن در شیط یشتم از مسأله 
نی ثابت میل ما، رمضان با را،یالل او: 121مسأله   شود:یای ز

 اول: خود شخص یالل ما، را ببین .



 از احکام عبادات یاخالصه ............................................................................. 71
انر  و انسران علرم بره دوم: دو مید عادل شهادت دین  که یرالل مرا، را دن ،

ن اشرته باشر   و  گیچه حکمی  یا ن اشته باش   و شهادتشان معارضاشتبا، آن
وجود ن اشته باش  کره حکمی آن است که عواملی  مقصود ما از ن اشت  معارِض 

که گیو، زنادی از میدم شهی استهالل یا باش   مانن  ان مانع از قبول شهادت آن
 کنن  ولی غیی از آن دو شایِ  عادل شخص دنگیی ادعای رؤنت یالل نکن .

 سوم: سی روز از اول ما، شعبان بگشرد.

طوری که یا مشهور شود بهچهارم: رؤنت یالل بی  میدم شانع ش ، و بی  آن
یای یا علم نا اطمینان حاصل شود  و اما اعالم ثبوت یرالل در رسرانهاز گفته آن

 صوتی و تصونیی اعتباری ن ارد.

و روزی که انسان شک دارد آخی ما، شعبان است نا اول مرا، رمضران  جران  
قضای آن ره می توان  نیت روز،  نیست آن را به نیت ما، رمضان روز، بگیید  ولی

اگی قضا ن اشته باش  می توانر  نیرت روز، مسرتحبی از     ونماناوست بی عه ، 
معلوم شود آن روز ما، رمضان بود، بره یمران روز، بع ًا چنان ه  ما، شعبان کن  و

 اکتفا نمان .
و اما روزی که انسان شک دارد آخی ما، رمضان است نا اول ما، شوال  جان  

یرای اثبرات یرالل بریای او ثابرت ا،که توسط نکی از رنیست افطار کن  مگی ان 
 شود یالل در شب گششته رؤنت ش ، است.

روز، آن است که انسان بیای خضوع و اظهار بن گی در پیشگا، : 122مسأله 
از چی یانی خودداری کنر  کره بره  غیوب شیعیخ اون  متعال از طلوع فجی تا 

 شود  و مفطیات روز، عبارتن  از:یا )مفطیاته گفته میآن
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خوردن و آشامی ن از روی عم   خوا، مق ار آن کم باش  نا زناد  پ  اگی  -1
شود  مانن  کسری کره انجام دی  روز، او باطل نمی غیی عم یان  کار را 

 دار است و چی ی بخورد نا بیاشام .فیاموا کن  روز،
 از روی عم   خوا، فاعل باش  نا مفعول. پشتجماع از جلو نا  -2

نری کراری کنر  کره   معنا که انسان با قصِ  خارج کیدن مَ استمناء  به ان -3
خود حالل باش  مانن  خارج خودیمنی از او بییون آن  ییچن  ان  کار به

کیدن منی توسط مالعبه با یمسی  و اما محتلم ش ن در طول روز به روز، 
رسران   بلکره اگری ترا پانران روز غسرل نکنر  روز، او باطرل ضیری نمی

 شود.نمی

 ی کیدن )استفیاغه از روی عم .ق -4

 اماله کیدن با آب نا یی مانع دنگیی از روی عم . -5

نرا نکری  دروغ بست  به خ اون  متعال نا رسول اکیمبه احتیاط واجب  -6
 از روی عم . از ا مه معصومی 

 رسان ن غبار نا دود غلیظ به حلق از روی عم . به احتیاط واجب -7

شب ما، رمضان جنب شود بان  قبرل از طلروع اگی شخصی در : 123مسأله 
فجی غسل کن   و چنان ه به خاطی بیماری نا عشر دنگیی نتوان  غسل کن  بانر  
تیمم کن   و یم نی  اگی زنی در ما، رمضان ینگام شب از حیض نا نفاس پراک 

و در یی دو صورت اگی غسل جنابرت نرا   شود بان  قبل از طلوع فجی غسل کن 
طور عم  تا طلوع فجی تیک شود بانر  یا را بهنا تیمِم ب ل از آن حیض نا نفاس و
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قصر  قیبرت مطلقره از مفطریات پیییر  آن روز را قضا کن  و در طول روز یم به

 کن .
اگی کسی در شب مرا، رمضران جنرب شرود و اطمینران داشرته : 124مسأله 

بره بیر ار شود )بره خراطی عرادت باش  که اگی بخواب  قبل از اذان صبح بی ار می
ش ن در ان  وقت نا غیی آنه و با تصمیم بی غسل کیدن بخواب  ولی اتفاقًا ترا اذان 
صبح از خواب بی ار نشود روز، او صحیح است  و اگی ان  شرخص قبرل از اذان 
صبح بی ار شود و دوبرار، بخوابر  و ترا اذان صربح از خرواب بیر ار نشرود بریای 

 عقوبت بان  آن روز را قضا کن .
اگی کسی روز، ما، رمضان را با خوردن نا آشامی ن نا جمراع نرا : 125مسأله 

استمناء نا باقی مان ن بی جنابت تا طلوع فجی باطل کن   در صورتی کره از روی 
عم  و نا اختیار باش  و از روی اکیا، نا اجبار نباش  عالو، بی قضا کفار، یم بی او 

 شود.واجب می
بیای ییروز نک بنر ، آزاد کنر   نرا دو  است مخّیی کفار، افطار عم  فیددر و 

ما، روز، بگیید  نا شصت فقیی را سیی کن   و بیای سیی کیدن یی فقیی کافی است 
ِگیم خیما نا گن م نا نان نا ماکارونی نا یی چی ی که طعام نامی ، شود بره او  751

 ب ی   و پیداخت  پوِل طعام به فقیی کافی نیست.
بی کسی واجب است که به وجوب روز، و یم نی   کفار، روز،: 126مسأله 

به مفطی بودن کاری که انجام داد،  علم داشته باش   ولی اگی از روی جهل نقی  
کن  که روز، بی او واجب نیست نا انجام دادن کاری مفطری نیسرت و افطرار کنر  

کرید ینروز بره سر  تکلیرف شود  مثاًل اگی کسی فکری میکفار، بی او واجب نمی



 77  ...................................................................................................................   احکام روزه

کرید نکری از مفطریات روز، را  ، است و روز، نگیید  نا کسری کره فکری مینیسی
کن  و آن را میتکب ش   در یی دو مرورد کفرار، بری او واجرب نیسرت. باطل نمی

 البته دانست  وجوب کفار، شیط وجوب آن نیست.
اگی روز، ما، رمضان از کسی فوت شود خوا، با عرشر باشر  نرا : 127مسأله 

جا آورد مگری روزیرای عیر  ی آن را در روزیای دنگِی سال بهب ون آن  بان  قضا
فطی و عی  قیبان که روز، گیفت  در ان  دو روز مطلقًا حیام اسرت  و از وجروب 

 قضا مواردی استثنا ش ، است:
ای کره گونرهمینضی که بیماری او تا ما، رمضاِن سال بع  طول بکشر   به -1

ا را بگیید  پ  وجروب قضرا از او یدر تمامی انام سال نتوان  قضای روز،
 751ف نه ب ی   نعنری بریای یریروز تقینبرًا بع ًا شود ولی بان  ساقط می

 ِگیم طعام به فقیی ص قه ب ی .
پییمید و پییزنی که به سبب پییی روز، گیفت  بیای آنران حریج و سرختی  -2

العاد، دارد الزم نیست روز، بگیین  و قضای آن یم واجب نیست ولی فوق
ممکر  اصراًل اگی روز، گیفت  بریای آنران  و  بان  بیای ییروز ف نه ب ین 

 نباش  ف نه یم الزم نیست ب ین .
نوعی بیمراری اسرت کره ییقر ر آب بخرورد سرییاب کسی که مبرتال بره -3

 گیدد  حکم او مانن  حکم پییمید و پییزن است.نمی
تم و نهرمه و یای یشرزنی که وقت زانمان او ن دنک است )ما،: 128مسأله 

دیر  و اا ضیر دارد  و یم نی  زنی که ب ه شریی میروز، بیای خودا نا ب ه
اا ضیر دارد  در یی دو مورد جران  شیی او کم است و روز، بیای خودا نا ب ه
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است روز، ما، رمضان را افطار کنن  ولی بع  از ما، رمضان بان  آن را قضا کنن  و 

 روز ف نه ب ین . بیای یی
کسی که قضای ما، رمضان بی او واجرب شر ، بهتری اسرت در : 129مسأله 

جا آورد  و اگری یمان ساِل اول و قبل از رسی ن ما، رمضاِن ساِل بع  قضرا را بره
ِگیم طعام  751بان  بیای ییروز  ر ییچن  گنا، نکید، ر عم ًا قضا را تأخیی بین ازد

بنرابی احتیراط واجرب به فقیی ب ی   و اگی تأخیی او عم ی نباش  وجروب ف نره 
 است.

که قضای ما، رمضان را بگیید جران  نیسرت بعر  از  داریروز،: 131مسأله 
روز، را افطار کن   و اگی چنری  کراری را میتکرب شرود  )اذان ظهیه زوال آفتاب

ِگریم  751کفار، بی او واجب است و بان  د، فقیی را اطعام کنر  نعنری بره ییکر ام 
 ان  کار را ن اشت بان  سه روز روز، بگیید.طعام ب ی   و اگی توانانی 

کسی که قضای ما، رمضان بی عهر ، دارد روز، مسرتحبی از او : 131مسأله 
اما اگی روز، واجب دنگیی مانن  روز، کفار، نا قضرای غیری مرا،  .صحیح نیست

 رمضان بی عه ، او باش  روز، مستحبی از او صحیح است.



 
 

 احکام حج
باشر   خ اونر  متعرال ت شیع اسالم فینضه حج میتین  واجبانکی از مهم

ررَّ إَّر ِن َّ فیمان : می فَّ ََّ رْن  مَّ بِيلًا وَّ اعَّ إِلَّْيِه سَّ ِن اْستَّطَّ لَّى الن َّاِس ِحج ُ الْبَّْيِت مَّ ِ عَّ ّلِل َّ وَّ
َِّمينَّ  ال ِن الْعَّ نِي   عَّ َّ غَّ خ اون  متعال حج خانه خود را بی کسانی که مستطیع و  اّلل َّ

ی آن یستن  واجب فیمود،  و یری کر  از انر  واجرب رو سومتمک  از رفت  به
نیراز گیدان ، و منکی آن شود )به خود ضیر زد، اسرته و خ اونر  از جهانیران بی

 است.
د) روانت ش ، که فیمودن : و از امام صادق َة اإلسدالم َمن ماَت وَلم یحج َحج 

َج أو سلطاٌن یمنعُه فلیُمت َولم یمنُعه ِمن ذلك حاجٌة تجَحُف بِه أو مرٌض ال ُیطیق فیه الح
ا ا أو نصرانی  جا نیاورد، باش   بر ون را به واجب جه یی ک  از دنیا بیود و حیهودی 

آنکه به علت احتیاج مبیم نا بیماری از آن بازمانر ، باشر   نرا آنکره حکومرت از 
رفتنش جلوگییی کید، باش   چنری  کسری در حرال مریدن نهرودی نرا نصریانی 

 خوای  بود.
انجام دادن فینضه حج بی انسان برالغ عاقرل مسرتطیع واجرب : 132أله مس

 شود:است  و استطاعت با فیایم ش ن امور زنی محقق می
سالمت ب ن  به ان  معنا کره فرید دارای جسرمی سرالم باشر  و خرودا  -1

 جا آورد  بنابیان  اگی شخصی بیمار نا سرالمن  باشر  و برهبتوان  حج را به
که انجام دادن اعمرال حرج او را در جا آورد  نا ان حج به وجه نتوان  ییچ
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طوری که معمرواًل قابرل تحمرل نیسرت مشقت و حیج ش ن  قیار دی  به

 جا آورد.الزم نیست خودا حج را به
انم  بودن بی جان و مال و ناموس در مسیی و ینگرام انجرام دادن اعمرال  -2

 حج.

طور کامل ازجمله مخارج روادنر  هیای حج بتوانانی مالی و تأمی  ی ننه -3
و گشرنامه و ی ننه سفی در رفرت و بیگشرت  نرا فقرط ی ننره رفرت ر در 
صورتی که قص  بازگشت به شهی خود را ن اشته باش  ر و یم نی  ی ننه 

 اقامت در آن سیزمی  مق س و خوراک و دارو و غیی،.

در انجام دادن فینضره حرج موجرب نشرود کره انسران پر  از بازگشرت  -4
درآمر  توانرانی مرالی دستی قیار گیید  بنابیان  اگی بیای شرخص کمتنگ

یای حج را بسیدازد ولری پر  از بازگشرت فیایم شود تا بتوان  تمام ی ننه
یای زن گی و بیگشت  به وضع مرادی سرابق بریای او دشروار تأمی  ی ننه

باش  و در حیج قیار گیرید چنری  شخصری مکلرف بره انجرام دادن حرج 
 نیست.

وسعت داشت  وقت  به ان  معنا که فید وقت کافی بیای سفی بره امراک   -5
جا آوردن اعمال حرج داشرته باشر   بنرابیان  چنان ره بریای مق س و به

طوری کره شخصی توانانی مالی بیای ادای حج دنیینگام فریایم شرود بره
وقت کافی بیای تهیه مقر مات سرفی )ماننر  صر ور گشرنامره و روادنر ه 

یا با حیج و مشقت ش ن  یمیا، شود که تهیه کیدن آناش   نا ان ن اشته ب
به ح ی که معمواًل قابل تحمل نباش   پ  در انر  حالرت بریای چنری  
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شخصی ادای حج در آن سال واجب نیست ولی اگی قلبًا اطمینان داشرت 
یای بعر  از آن توانرانِی حرج را خوایر  داشرت که در سال آنن ، نرا سرال

 ل خود را بیای ادای ان  فینضه حفظ کن .واجب است اموا

نانب گیفت  در حج )فیستادن شخصی بیای انجام دادن اعمال : 133مسأله 
 حج از طیف شخصی دنگیه در سه مورد واجب است:

مورد اول: کسی که بتوان  مخارج حج را تأمی  کنر  ولری بره خراطی عرشری 
 دادن حج را ن اشته باش .مانن  بیماری نا یی مانع دنگیی توانانی ب نی انجام 

جا آورد ولری در ادای انر  توانسرت حرج برهمورد دوم: کسی که خرودا می
که به خاطی پیریی نرا بیمراری از جا نیاورد تا ان فینضه کوتایی نمود و حج را به

 انجام دادن حج ناتوان ش  و امی ی ن ارد که در آنن ، توانانِی حج را داشته باش .
جا آوردن حرج را داشرت ولری در ادای انر  وانرانی برهمورد سوم: کسی کره ت

که فوت کید کره بانر  از مراتیک او شخصری را بریای فینضه کوتایی نمود تا ان 
 انجام حج نیابتی اجیی کنن .

 حج سه نوع است: حج تمتع  حج افیاد  حج قیان.: 134مسأله 
مه مکیحج تمتع وظیفه کسانی است که فاصله محل سکونتشان از شهی مکه 

 بیش از یشتادویشت کیلومتی باش .
و حررج افرریاد و قرریان وظیفرره ایررل مکرره و کسررانی اسررت کرره فاصررله محررل 

 کمتی از ان  مق ار باش .مکیمه مکه شهی سکونتشان از 
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ازآنجا که اغلب مؤمنی  جهان در اماکنی دورتی از یشتادویشرت کیلرومتیِی 

  در مطالب آتری فقرط یا منحصیًا حج تمتع استمکه سکونت دارن  و وظیفه آن
 احکام حج تمتع را با شیحی مختصی بیان خواییم کید.

شرود: عمری، تمترع  و حرج حج تمتع از دو عبادت تشکیل می: 135مسأله 
 تمتع

 در عمی، تمتع پنج عمل به تیتیب زنی واجب است:
 یا )مناطقی که بیای احیام معی  ش ، استهاحیام از نکی از میقات -1
 خانه کعبه یفت میتبه.طواف به دور  -2

 .نماز طواف پشت مقام ابیاییم -3

 سعی بی  صفا و میو، یفت میتبه. -4

 تقصیی  نعنی چی ن مق اری از موی سی نا رنش نا سبیل. -5

 و در حج تمتع سی د، عمل واجب است:
 احیام از مکه مکیمه. -1
 الحجه از زوال تا غیوب آفتاب.وقوف در عیفات در روز نهم ذی -2
 وقوف در م دلفه مق اری از شب عی  تا طلوع آفتاب. -3
 رمی جمی، عقبه با یفت سنگ در روز عی . -4
 منا. قیبانی کیدن در روز عی  نا بع  از آن تا آخی روزیای تشینق در -5
 تیاشی ن موی سی نا چی ن مق اری از آن در منا. -6
 طواف حج خانه خ ا )طواف زنارته. -7
 .ام ابیاییمنماز طواف پشت مق -8
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 سعی بی  صفا و میو،. -9
 طواف نساء. -11
 نماز طواف نساء. -11
 الحجه.یای نازدیم و دوازدیم ذیمان ن در منا در شب -12
 الحجه.گانه در روزیای نازدیم و دوازدیم ذیرمی جمیات سه -13

یی نک از کاریای عمی، و حج جر و اعمرال عبرادی اسرت و : 136مسأله 
طاعت و خضوع در پیشگا، خ اون  متعال انجام شود و اعمال حرج قص  ابان  به

باش  که در رساله )مناسرک حرجه بیران دارای احکام و خصوصیات بسیاری می
ش ، است  و شخصی که قص  انجام ان  فینضه الهری را دارد بانر  احکرام آن را 

نراقص نرا طور کافی فیا گیید تا در دام جهل نا غفلت قیار نگیید و حج خود را به
 جا آورد.باطل انجام ن ی   چیاکه در ان  صورت بان  حج را دوبار، به



 
 

 احکام زکات
تین  واجبات شیع مق س زکات است تا جانی که خ اون  متعال نکی از مهم

در بسیاری از آنات قیآن کینم زکات را مقارن با نماز قیار داد  و روانت شر ، کره 
 شود.کن  قبول نمیاجب خودداری مینماِز کسی که از پیداخت زکات و

 زکات بی دو قسم است:
 

 قسم اول: زکات اموال

 شود:زکات در چهار چی  واجب می: 137مسأله 
 چهارپانان: شتی و گوسفن  و ب  و گاو و یم نی  گاومیش. -1
 پول نق ی که از جن  طال و نقی، باش . -2

 غالت چهارگانه: گن م و جو و خیما و کشمش. -3

ال التجار، ر بنابی احتیاط واجب ر  منظور کراالنی اسرت کره برا یر ف م -4
 شود.یا  ذخیی، میفیوا به ینگاِم باال رفت  قیمت

 شیانط وجوب زکات در چهارپانان عبارتن  از:: 138مسأله 
تع اد حیوانات مشکور به ح  نصاب بیسر   و مقصرود از نصراب  شرط اول:

 شود:زکات واجب میع د معینی است که با رسی ن به آن  
 یای شتی:نصاب

 نصاب اول: پنج شتی و زکات آن نک گوسفن  است.
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 نصاب دوم: د، شتی و زکات آن دو گوسفن  است.
 نصاب سوم: پان د، شتی و زکات آن سه گوسفن  است.

 نصاب چهارم: بیست شتی و زکات آن چهار گوسفن  است.
 است. وپنج شتی و زکات آن پنج گوسفن نصاب پنجم: بیست
وشش شتی و زکات آن نک شتی است که داخل سال دوم نصاب ششم: بیست

 ش ، باش .
وشش شتی و زکات آن نک شتی است که داخرل سرال سروم نصاب یفتم: سی

 ش ، باش .
یای دنگیی یم دارد که در ان  رساله مختصی مجرالی بریای البته شتی نصاب

 ذکی آن نیست.
 یای گوسفن :نصاب

 أس و زکات آن نک گوسفن  است.نصاب اول: چهل ر
 ونک رأس و زکات آن دو گوسفن  است.نصاب دوم: ص  و بیست

 نصاب سوم: دونست و نک رأس و زکات آن سه گوسفن  است.
 نصاب چهارم: سیص  و نک رأس و زکات آن چهار گوسفن  است.

نصاب پنجم: چهارص  رأس و باالتی کره بانر  بریای یری صر  گوسرفن  نرک 
 ب ی .گوسفن  زکات 

 یای گاو و گاومیش:نصاب
نصاب اول: سی رأس که زکات آن نک گوساله است که داخل سال دوم شر ، 

 باش .
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نصاب دوم: چهل رأس که زکات آن نک گوساله ماد، اسرت کره داخرل سرال 

 سوم ش ، باش .
یا علرف حیوانات مشکور از میاتع طبیعی چیا کنن   و اگی بیای آن شرط دوم:

یرای چیر ، شر ، از ش ، نرا علفیای خین اریکه از علفان فیایم شود مانن  
 یا فقط در بخشی از سال باش .میاتع تغشنه کنن  زکات ن ارن  ییچن  تغشنه آن

یرا تصریف مالک حیوانات نا ولِی او در طول سرال بتوانر  در آن شرط سوم:
یرا واجرب توجهی سریقت شرون  زکرات آنکن   بنابیان  اگی بریای مر ت قابرل

 ست.نی
یا را به م ت نازد، ما، کامل در ملک خرود مالک حیوانات آن شرط چهارم:

 طوری که با ورود به ما، دوازدیم ینوز در ملک او باشن .داشته باش  به
یای نق  که از طرال و نقری، باشرن  شیانط وجوب زکات در پول: 139مسأله 
 عبارتن  از:

یسر   کره مجموعرًا معرادل بمق ار طال به پان د، مثقرال صرییفی  شرط اول:
آن را بابرت  هدو و نریم درصر )در ان  صورت مالرک بانر  باش . گیم می 6996

که به انر  مقر ار اضرافه شرود  گیمه 13992)تقینبا  زکات ب ی   و یی سه مثقال
 بسیدازد. دو و نیم درص هبان  زکات آن مق ار را یم به یمان نسبت )

 487که تقینبرا معرادل بیس   پنج مثقال و اما نقی، چنان ه مق ار آن به ص  و
مالک بان  دو و نیم درص  آن را زکات ب ی   و یری می باش . در ان  صورت  گیم

که به ان  مق ار اضافه شود بانر  زکرات گیمه  97944)تقینبا ونک مثقال بیست
 ه بسیدازد.دو و نیم درص آن مق ار را یم به یمان نسبت )
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م ت نازد، ما، کامل در ملک خود داشرته باشر  یا را به مالک آن شرط دوم:
 طوری که با ورود به ما، دوازدیم ینوز در ملک او باشن .به

یا تصیف کن   بنابیان  اگی بیای مالک در طول سال بتوان  در آن شرط سوم:
 یا واجب نیست.توجهی مفقود شون  زکات آنم ت قابل

امروال کرودِک نابرالغ و  مالک بالغ و عاقل باشر   لرشا زکرات شرط چهارم:
 دنوانه واجب نیست.

 طال و نقی، در موارد زنی زکات ن ارد:: 141مسأله 
یای طال کره امریوز، در برازار بره یای طال و نقی، و یم نی  سکهشمش -1

 رسن .فیوا می
 ش ، از طال و نقی،.زنورآالت ساخته -2

یا رانج نیست مانن  نیای نق  که از طال و نقی، باشن  ولی معامله با آپول -3
 کنن .یای عثمانی که بعضی از بانوان بیای زننت از آن استفاد، میسکه

یرای فلر ی کره از جرن  طرال و نقری، نیسرتن  و و یم نی  اسکناس و پول
 یا رواج دارد زکات ن ارن .امیوز، دادوست  با آن

 شود:زکات در غالت چهارگانه با دو شیط واجب می: 141مسأله 
یا بع  از خشک ش ن سیصر  رسی ن به ح  نصاب  و نصاب آن ول:شرط ا

یا بره کیلوگیمه است  و مق ار زکات آن 847باش  که گفته ش ، تقینبًا )صاع می
 تیتیب زنی است:
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یا از آب باران نا رودخانه نا موارد مشابه استفاد، شرود اگی بیای آبیارِی آن -1

تالا و کوشش نا وسانل کمکی طوری که مالک بیای آبیاری نیازی به به
 باش .ن اشته باش   در ان  صورت زکات آن د، درص  می

ای مانن  پمر، آب نرا مروارد مشرابه آن یا با دست نا وسیلهاگی آبیاری آن -2
 باش .انجام شود  در ان  صورت زکات آن پنج درص  می

ی کمکری ایا گایی با آب باران و گایی با دست نرا وسریلهاگی آبیاری آن -3
کره باشر   مگری ان باش   در ان  صورت زکات آن یفت و نیم درصر  می

طوری کره عیفرًا بره یا بسیار کم و ناچی  باش  برهروا آبیاری نکی از آن
حساب نیان  که در ان  صورت بان  زکات را به نسبت آبیاری مورد غالرب 

 پیداخت کید.

مکلرف باشرن    غالت مشکور در زمران تعلرق زکرات در ملکیرت شرط دوم:
یرا بری او بنابیان  اگی ان  غالت بع  از آن زمران بره ملکیرت او درآننر  زکرات آن

محصول را نسیداخته باشر   واجب نیست. البته اگی مکلف ب ان  مالک اول زکاِت 
واجب است خودا زکات آن را خارج کن   و چنان ه محصول با خین  نا مانن  

شن ، برا نگفرت  واقعیرت او را فینرب داد، آن به ملک او منتقل ش ، باش  و فیو
 ش ، را از او مطالبه کن .توان  معادل زکات پیداختباش   در ان  صورت می

 التجار، عبارتن  از: شیانط تعلق زکات به مال: 142مسأله 
 مالک بالغ و عاقل باش . -1
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یای اموال به ح  نصاب بیسن   و نصاب مال التجار، مانن  نصراب سرکه -2
نا نقی، است نعنی قیمت آن بان  معادل پان د، مثقال صرییفی طرال نرا طال 

 ص  و پنج مثقال نقی، باش .
مال التجار، را از طینق معاوضره ماننر  خینر ن مالرک شر ، باشر  و از  -3

 عی  مال به م ت نک سال ن د او باقی بمان .  زمان قص  منفعت
 اش .در تمام سال قص  تجارت با مال التجار، داشته ب -4
 مالک در طول سال بتوان  در مال التجار، تصیف کن . -5
شر ، آن کمتری در طول سال قیمت مرال التجرار، در برازار از قیمرت تمام -6

 نشود.
 باش .الزم به ذکی است که مق ار زکات مال التجار، دو و نیم درص  می

 شود:زکات در یشت مورد مصیف می: 143مسأله 
ی   منظور کسری اسرت کره مخرارج سرال خرود و اول و دوم: فقیاء و مساک

ای یرم نر ارد ترا برا درآمر  حاصرل از آن اا را ن ارد و صنعت و حیفرهخانواد،
مخارج سال را تأمی  کن   و فیق بی  فقیی و مسکی  آن است که مسکی  از فقیی 

 اننکه نفقره مروردتی است مثلاا نامناسبگشران  و وضعیت زن گیتی میسخت
 اا را یم ن اشته باش .انهاحتیاج روز

نرا  سوم: عاملی  و کارگ اران زکات  کسرانی یسرتن  کره از طریف پیرامبی
آوری کرید، و بره ان  تا زکات را جمعنا حاکم شیع نا نا ب او مأمور ش ، امام

یرا نرا بره مسرتحقان آوری ش ، را بره آنحساب آن رسی گی کنن   و اموال جمع
 بیسانن .
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یرا ضرعیف شود کره انمران آنوبهم  به مسلمانانی گفته میچهارم: المؤلفة قل

گیدد  و یم نی  بره یا داد، شود انمانشان تقونت میاست و چنان ه زکات به آن
یرا زکرات ب ینر  بره دنر  اسرالم رغبرت پیر ا شود که اگی به آنکفاری گفته می

 کنن  نا رغبت پی ا کنن  تا به مسلمانان در دفاع از خود کمک کنن .می
 یا.یا و آزاد کیدن آنپنجم: خین اری بن ،

یای تواننرر  برر ییششررم: برر یکاران  منظررور برر یکارانی یسررتن  کرره نمی
 مشیوعشان را بسیدازن .

ه  منظور از آن مصریف زکرات در کاریرای خیریی اسرت کره یفتم: سبیل اللّ 
رس  مثل ساخت  مساج  و م ارس و مؤسسات خیینره نفعش به عموم میدم می

 .و غیی،
یشتم: اب  السربیل  منظرور مسرافیی اسرت کره در را، مانر ، باشر   نعنری 

که نفقه بازگشت را به توان  به شهی خود بازگیدد مگی ان اموالش تمام ش ، و نمی
 او ب ین .

امرامی شود بان  شریعه دوازد،کسی که زکات به او پیداخت می: 144مسأله 
خوار نابی احتیاط واجب بان  شریابباش  و زکات را در را، حیام مصیف نکن  و ب

 نماز نباش  و آشکارا معصیت نکن .نا بی
و اگی  .و یم نی  الزم است نفقه او بی زکات دین ، واجب نباش  مانن  زوجه

 زکات دین ، غیی یاشمی باش  زکات گیین ، یم بان  مثل او غیی یاشمی باش .
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 قسم دوم: زکات فطره )فطریه(

 ب ش ن زکات فطی، عبارتن  از:شیانط واج: 145مسأله 
 بالغ باش . -1
 یوا نباش .عاقل باش  و بی -2

 گششت. 143غنی باش  نعنی فقیی نباش   و معنای فقی در مسأله  -3

بنابیان  چنان ه ان  شیانط کمی قبل از غریوب آخرین  روز مرا، رمضران ترا 
فطری، لحظات آغازن  شب عی  فطی بیای مکلف فیایم شود  خارج کیدن زکات 

شون  واجب است ییچن  نفقه خور او محسوب میاز خود و کسانی که عیفًا نان
یا بی او واجب نباش   و در صرورت فریایم برودن شریانط براال بنرابی احتیراط آن

 روز عی  کنار بگشارد. واجب فطینه را بی  غیوب آفتاب و اذان ظهیِ 
خور نرانمستحب است شخص فقیی فطینه خود و کسانی کره : 146مسأله 

ان از، فطینه نک نفری داشرته باشر  جران  او یستن  را بسیدازد  و چنان ه فقط به
قص  فطینه به نکی از اعضای خانواد، ب ی   و او است آن را از طیف خودا به

یم به یمی  قص  به دنگیی ب ی   و ان  عمل تکیار شود تا به نفی آخری بیسر  و 
 ودشان ب ی .او فطینه را به فقیی دنگیی غیی از خ

مق ار زکات فطی، بیای یی نفی تقینبًا سره کیلروگیم از غرشایای : 147مسأله 
باشر   و معمول در شهیا مانن  گن م نا جو نا خیما نرا کشرمش نرا غیری آن می

 یا را بسیدازد.توان  قیمت نق ی آنیم نی  مکلف می
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ز خارج کریدن فطینره و پیداخرت آن در مرا، رمضران و قبرل ا: 148مسأله 

فیارسی ن وقِت واجب ش ن فطینه جان  است  و کسی که قصر  خوانر ن نمراز 
)اذان  توانر  خرارج کریدن فطینره را ترا قبرل از زوالعی  فطی را ن اشته باش  می

خوانر  بنرابی روز عی  به تأخیی ان ازد  ولی کسی که نمراز عیر  فطری را می ظهیه
 احتیاط واجب فطینه را پیش از نماز خارج کن .

فطینه را خرارج نکرید واجرب اسرت  )اذان ظهیه گی مکلف تا زوال آفتابو ا
 که نیت ادا و قضا کن  فطینه را بسیدازد.قص  قیبت مطلقه و ب ون ان به

توانر  شرود لرشا مکلرف نمیفطینه با کنار گشاشرت  متعری  می: 149مسأله 
 .فطینه کنار گشاشته ش ، را مصیف کن  و مال دنگیی را جانگ ن  آن کن 

زکات فطی، را بان  به فقیا و مساکینی پیداخت کید که مسرتحق : 151مسأله 
 میاجعه شوده. 143زکات اموال یستن  )به مسأله 

باشر   سرّی هغیری ) کنن ، غیی یاشرمیالبته بان  توجه داشت که اگی پیداخت
جان  نیست فطینه خود را به سی  یاشمی ب ی   و یم نی  جان  نیست فطینره 

کنن ، واجرب باشر  ماننر  پر ر و اا بی پیداختاخت کید که نفقهرا به کسی پید
 مادر و زوجه و فیزن .

انتقال زکات فطی، به شهی دنگی بیای رسان ن آن به حاکم شریع : 151مسأله 
جان  است ییچن  در شهی مکلف مستحق زکات وجود داشته باش   و برا وجرود 

هی دنگیی بریای شخصری فقیی مستحق در شهی بنابی احتیاط واجب فطینه به ش
 غیی از حاکم شیع منتقل نشود.



 
 

 احکام خمس
صریاحت آن را در مق س اسرالم به عخم  نکی از حقوق مالی است که شی

ر نمرود، اسرت  و ایمیرت انر  فینضره در بسریاری از روانرات  قیآن کرینم مقری 
دین  نرا یا کسانی که خم  نمیذکی گیدن ،  بلکه در بعضی از آن بیتایل

 خورن  مورد لع  واقع ش ، ان .ناحق می م  را بهخ
 گیید عبارتن  از:یا تعلق میاموالی که خم  به آن: 152مسأله 

 یا جان  است.غنیمت جنگی از کفاری که جنگ با آن -1
شون  مانن  طال و نقری، و مر  و آیر  و معادنی که از زمی  استخیاج می -2

 گوگید و نفت و غیی،.

آنن  خوا، در زمی  نا دنوار نرا از مخفی گایشان به دست می یانی کهگنج -3
 یا پنهان ش ، باشن .غیی آن

نایررا و جرواییات گیان -4 بهررانی ماننرر  میوارنرر  و میجرران کرره در بسررتی در
 شون .آنن  و با غواصی خارج میرودیای ب رگ پ ن  می

 مال حالل مخلوط به حیام  در بعضی از موارد. -5

م یانی که توسط تجارت نا صنعت نا حیازت نرا یری کسرب سودیا و درآ -6
آنن   و یم نی  اموالی که شرخص بر ون کسرب بره دنگیی به دست می

آورد مانن  ی نه نا وصیت و نا اموالی که به او بخشی ، نا کمرک دست می
 در مواردی خم  واجب نیست: .شود و از خم  و زکات نباش می



 از احکام عبادات یاخالصه ............................................................................. 91
 کن .رنافت میاول: اموالی که زن بابت مهینه د

 کن .دوم: اموالی که شویی در عوض طالق خلع درنافت می
 آن. کن  خوا، دنه عضو باش  نا غییسوم: دنه شیعی که شخص درنافت می

بید  البته در بعضی از موارد اسرتثنا شر ، چهارم: اموالی که انسان به ارث می
 میاجعه کید.توان به رساله توضیح المسا ل است که بیای اطالع بیشتی می

ای کره ذکری شر  براوجود شریانط معینری خمر  واجرب گانهدر موارد شش
یرا میاجعره توان به آنیای عملیه بیان ش ، و میگیدد که تفصیل آن در رسالهمی

و به جهت رعانت اختصار در مسا ل آتی بره بیران بعضری از احکرام مرورد  کید 
 ششم اکتفا خواییم کید.

نری واجرب خمر  درآمر یا : 153مسأله  و سرودیا پر  از کسری مروارد ز
 شود:می

مؤونه تجارت: آن ه شخص در را، به دست آوردن سود ی ننه کید، باشر   -1
یای برریق و تلفرر  و بهررای محررل کسررب و انبررار و ی ننرره ماننرر  اجررار،

 ونقل و مالیات و غیی،.حمل
مؤونه سال: آن ه شخص بی خود و افیاد تحت تکفل خرود )خرانواد،ه در  -2

کنر   نعنری آن ره در خوردوخروراک و پوشراک و ل سرال ی ننره میطو
یرای زنر گی وانتقال و اثراث منر ل و درمران و دنگری خیجمسک  و نقل

کنر  و کن  و یم نی  پولی کره بابرت ادای بر یی پیداخرت میی ننه می
نرارتی و ی انا و جوان ی که به دنگیان می دی  و مبالغی که در سفییای ز

نمانر  و یانی که صیف پشنیانی از مهمانران مید و ی ننهپیدازسیاحتی می
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موارد دنگی که بیای افریادی یماننر  او متعرارف برود، و اسریاف و تبرشنی 
 آن .حساب نمیبه

طور مثال اگی تاجیی دارانی نق ی و غیی نق ی خود را محاسبه کنر  و پ  به
یای زنر گِی  ننهش ، بیای تجارت و ییای مصیفسودیای او ر به غیی از ی ننه

تومان باش   در انر  صرورت  پنج میلیوناا در طول سال ر مبلغ خود و خانواد،
 نرک میلیرونمان ، را ب ی   پ  واجرب اسرت مبلرغ بان  خم  سودیای باقی

 تومان بسیدازد.
کسانی که شغلی ن ارن  که از آن مخارج زن گی را ترأمی  کننر  : 154مسأله 

شرود  ابتر ای ی انا و نشورات و ماننر  آن ترأمی  می یا ازبلکه مخارج زن گی آن
سال خمسی ان  اشخاص زمانی است که درآم ی بره دسرت آورنر   لرشا ییگرا، 

یا حاصل ش  جران  اسرت ترا نرک سرال آن را در مؤونره خرود درآم ی بیای آن
 مصیف کنن .

کننر  و اما کسانی که شغل دارن  و توسط آن شغل مخارج زن گی را تأمی  می
یا زمران شریوع نن  تجار و کارمن ان و صنعت گیان  اوِل سال خمسی بیای آنما

ش ، در زنر گی توانن  مؤونه مصیفوکار است  درنتیجه ان  اشخاص میبه کسب
را از درآم  آنن ، یمان سال کسی کنن  ولی بع  از تمام ش ن ساِل خمسری جران  

ال دوم مصریف کننر  نیست سودیای به دست آم ، در سال اول را در مؤونره سر
 که خم  آن را بسیدازن .مگی ان 

سیمانه کسب و سانی مستل مات تجرارت جر و مؤونره اسرتثنا : 155مسأله 
ش ، از خم  نیست  بنابیان  تاجیی که سیمانه و سانی مستل مات تجارت را از 
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آورد در پانان سال خمسی وظیفه دارد سودیا و درآم یای سال خود به دست می

م دارانی خود ازجمله پول نق  و کاالِی فیوا و سانی وسانل میتبط برا خمِ  تما
نیراز  تجارت را بسریدازد  و یم نری  ابر ارآالت صرنعت و کشراورزی کره مرورد

یا حکم سیمانه کسب و مسرتل مات آن گیان و کشاورزان است و مانن  آنصنعت
 را دارد.

و تا فیارسری ن  ای بخیداگی شخصی از درآم  سال خود وسیله: 156مسأله 
سال خمسی ج ن  آن را در مؤونه خود استفاد، نکن   در ان  صورت بان  خم  
آن وسیله را به قیمت روز پیداخِت خمسش بسیدازد  ولی اگی از مالی کره خمر  

ر کراالنی  نا مهینه گیید ر مانن  ارثش ، نا مالی که خم  به آن تعلق نمیآن داد،
 ال رود  ان  مسأله سه صورت خوای  داشت:بخید و بع  از م تی قیمتش با

اگی آن را بیای تجارت نگه اری کن  تا ینگام ارتفاع قیمت آن را در برازار  -1
بفیوش   در ان  صورت خمِ  اف انِش قیمت واجب اسرت ییچنر  آن را 

 نفیوخته باش .
اگی آن را از را، ارث نا مانن  آن به دست آورد، باش  و نگهر اری آن بریای  -2

جارت نباش   در ان  صورت خمِ  اف انِش قیمت واجب نیست ییچن  ت
 با قیمت باالتیی بفیوش .

ای ماننر  قص  نگه اری ر نره تجرارت ر از طینرق معاوضرهاگی آن را به -3
خین وفیوا به دست آورد  در ان  صورت تا وقتی فیوخته نش ، اف انش 

یمرت خینر  بفیوشر  قیمِت آن خم  ن ارد و ییگا، با قیمتی براالتی از ق
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اف انش قیمِت آن ج و درآم  ساِل فیوا است  پ  اگی ترا سرِی سرال در 
 مؤونه آن سال مصیف نشود بان  خمسش را بسیدازد.

کننر  و انگاری میبعضری از مکلفری  در ادای خمر  سرهل: 157مسأأله 
کنن   سس  به را، راست بازگشته چن ن  سال خم  اموال خود را محاسبه نمی

واین  اشتبا، خود را اصالح کنن   در ان  مواقع بان  لیستی از دارانی خود خو می
تهیه کید، و جهت حسابیسی بره حراکم شریع نرا وکیرل او میاجعره کننر  ترا در 

کره بره  خمسریصورت نیاز نسبت به مق ار مشرکوک و یم نری  قسرط بنر ِی 
 بار، توان پیداخت آن را ن ارن  مصالحه صورت گیید.نک

اگی خم  به چی ی تعلق گیفت  مکلف مختار است خم  را : 158مسأله 
 که معادل قیمت آن را از پول نق  پیداخت کن .از خود آن ب ی  نا ان 

کسی که خم  به ماِل او تعلق گیفت و سال بی آن گششت  ترا : 159مسأله 
توان  در آن مال تصیف کن  ولری برا میاجعره بره زمانی که خم  آن را ن اد، نمی

توان  دسرتگیدان نمانر  ترا خمر  از آن مرال بره ذمره میتقلی  نا وکیل او  میجع
 مالک منتقل ش ، و تصیف در آن جان  گیدد.

اگی خم  به ماِل کسی تعلق گیفت  خم  آن با کنار گشاشت  : 161مسأله 
 میاجعه کن .تقلی  نا وکیل او  میجعشود بلکه بان  به متعی  نمی

  الزم نیست که مالرک برالغ نرا عاقرل بیای واجب ش ن خم: 161مسأله 
 گیید  و بی ولّی باش   بلکه خم  به اموال ب ه نابالغ نا انسان دنوانه نی  تعلق می

آن را پیداخرت  یا واجب است خم  را از اموالشان بسیدازد  و چنان ره ولرّی آن
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نکن  بی ب ه نابالغ پ  از بلوغ و بی دنوانه پر  از یوشریاری و سرالمت واجرب 

 م  آن را ب ین .است خ
 شود:خم  به دو بخش تقسیم می: 162مسأله 

آن است و بان  در اموری مصیف شود که رضای  نصف آن سهم امام زمان
محیز باش   و در ان  زمان بان  به میجع اعلم و مطلع بی جهرات عامره حضیت 

 که بیای مصیف درجانی از او اجاز، گیفت.پیداخت کید نا ان 
هم سرادات اسرت کره بره سرادات یاشرمِی فقیری و دررا، و نصف دنگی آن سر

گیید که مؤم  باشن  و واجبات دننری خرود را انجرام دینر   و ای تعلق میمان ،
  و اما گییدیم نی  ان  سهم به سادات نتیم که فقیی و مؤم  یستن  نی  تعلق می

 ساداتی که فقیی نباشن  مستحق سهم سادات نیستن .
خم  را به کسری داد کره واجرب النفقره خمر   جان  نیست: 163مسأله 

طور جران  نیسرت خمر  را بره دین ، باش  مانن  پ ر و زوجه و فیزن   و یمی 
کن   و بنابی احتیاط واجب نبان  آن را به کسی داد که آن را دررا، حیام مصیف می

 کنن  پیداخت کید.نماز و کسانی که آشکارا معصیت میخوار و بیشیاب



 
 

 معروف و نهی از منکر مر بهاحکام ا
باشر   معریوف و نهری از منکری میتین  واجبات دننری امری بره نکی از مهم

ُمُرونَّ فیمان : خ اون  متعال می
ْ
َُّرو ْيرِر وَّ ر   يَّرْدُعونَّ إِلَّرى الْرَّ م َّ

ُ
لْتَُّكْن ِمرْنُكْم أ وَّ
ُم الُْمْفلِ  ُُ ولَّئِكَّ 

ُ
ِر وَّأ ِن الُْمْنكَّ ْونَّ عَّ َُّْنهَّ ْعُروِف وَّ بان  از میان شرما گیویری  ُحونَّ بِالْمَّ

سوی کار خیی دعوت کنن  و امی به معریوف و نهری از منکری کننر  و باشن  که به
 اننان رستگارانن .

ال َتدااُل أمتدي ِبَخیدٍر مدا أَمدروا ) روانت شر ، کره فیمودنر : و از پیامبی اکیم
، َفد إذا َلدم َیفَعلدوا ذلدك ُنِاَعدت ِمدنُهُم ِبالَمعروِف َوَنَهوا َعِن الُمنَکدِر َوَتعداَونوا َعَلدی الِبدرِّ

َط َبعُضُهم َعلی َبعٍض َوَلم َیُکن َلُهم ناِصٌر فِ  دماءِ  ياْلرِض َوال ِفد يالَبَركاُت، َو ُسلِّ ه ترا السَّ
زمانی که امت م  امی به معیوف و نهری از منکری کننر  و در کاریرای نیرک بره 

گی انر  کاریرا را انجرام نک نگی ناری رسانن  در خیی و خوبی خواین  بود  پ  ا
شرود و بیخری از آنران بری دنگریی مسرلط یا گیفتره مین ین  بیکت از زن گی آن

 یا در زمی  و آسمان نخوای  بود.شون  و ییچ ناوری بیای آنمی
الَتْتُركدوا اْلمدَر بدالمعروِف و روانت ش ، کره فیمودنر : ) و از امییالمؤمنی 

ی علیک هَي عن المنَکِر ُفدیَول  ه امی به معیوف و م ِشراُرُكم ثم  َتْدعوَن فال ُیْسَتجاُب لُکمالن 
شون   آنگا، دعا کنی  نهی از منکی را تیک مکنی  که ب کارانتان بی شما مسلط می

 ولی اجابت نیس .
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 امی به معیوف و نهی از منکی دارای میاتبی است:: 164مسأله 

ار درونی و نراراحتی دین ، ان جمیتبه اول: شخص کاری انجام دی  که نشان
 قلبی او از تیک معیوف نا انجام منکی است.

میتبه دوم: با زبان و گفتار امی به معیوف و نهی از منکی کن  خوا، با موعظه و 
 ارشاد باش  نا روشی دنگی.

میتبه سوم: بیای وادار کیدن به انجام معیوف نا تریک منکری اقر امات عملری 
 تک زدن و حب  کیدن و غیی،.انجام دی   از قبیل گوا مالی و ک

گانه دارای درجرات مختلرف ازنظری الزم به ذکی است که یی نک از میاتب سه
باش   و الزم است مکلف ابت ا با میتبه اول نا دوم شیوع کن   ش ت و ضعف می

البته از روشی استفاد، کن  که اذّنت آن کمتی و تأثیی آن بیشرتی اسرت  سرس  بره 
 .درجه ش ن تی منتقل شود

رسر  و بریای و ییگا، میتبه اول و دوم مؤثی واقع نشود نوبت به میتبه سوم می
شرود آن بان  از حاکم شیع اجاز، گیفت تا در مورد شخصی که میتکب منکری می

یرا کن  اق امات عملی صرورت گیرید و او را از ارتکراب آننا معیوف را تیک می
اتی شیوع کید کره کمتری موجرب بازداشت  و در ان  میتبه نی  الزم است از اق ام

رسر   البتره اذّنت او شود  و اگی مؤثی واقع نش  نوبت بره اقر امات شر ن تی می
 که منجی به جیاحت نا شکستگی شود.ب ون آن

امی به معیوف و نهی از منکی با فیایم بودن شیانط زنی واجرب : 165مسأله 
 شود:می

معریوف و منکری را  کنر  کسی کره امری بره معریوف و نهری از منکری می -1
 بشناس .
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احتمال دی  که امیونهی او در شخص خطاکار ترأثیی داشرته باشر   و در  -2
کنر  میتبره دوم و صورتی که ب ان  آن شخص به امیونهی او اعتنرانی نمی

سوم واجب نخوای  بود  و بنابی احتیاط واجب به میتبره اول اکتفرا کنر   
ان جار و ناراحتی کن  ییچنر   نعنی از فعل منکی و تیک معیوف او اظهار

ب ان  در او تأثییی نخوای  داشت  و ان  حکم به خاطی پیریوی از دسرتور 
از انشان روانت  باش  چنانکه حضیت امییالمؤمنی می پیامبی اکیم

دکیدن  که: ) َمَرَنا َرُسدوُل الل 
َ
ةٍ  هِ أ دَل اْلَمَعاِصدي ِبُوُجدوٍه ُمْکَفِهدرَّ ْْ َ

ْن نلقدي أ
َ
ه أ

و  ای عبروسکراران برا چهری،به ما فیمان داد، است با گنا، رسول خ ا
 بیخورد کنیم. دریم

 .شخص خطاکار قص  استمیار بی فعل حیام و تیک واجب داشته باش  -3
بار ر درص د ارتکاب حیام نرا تریک ب انیم شخصی ر ییچن  بیای نکچنان ه 

وقروع واجب باش  امی به معیوف و نهی از منکی نسبت بره او قبرل از بره 
 پیوست  عمِل خالف واجب است.

 شخص خطاکار بیای ارتکاب حیام نا تیک واجب معشور نباش . -4
واسطه ان  واجرب نبانر  تریس از ضریر آمی به معیوف نا نایی از منکی به -5

 توجه بی جان نا آبیو نا امواِل خود نا دنگی مسلمانان داشته باش .قابل
 

 وآله الطاهرین ه علی محمد  لّ وصلی ال وآخراا  ه أوالا والحمد للّ 
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