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 بسم الّله الرحمن الرحیم
 

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

 
تاین  ای از احکام عباااا  اساک  اه لااهم ه  رساله پیش رو خالصه

گاناه نناااازو روزحو حاا و ز اا  و خااانی و  ا  اای  عبااااا  پ  احکاام 
 بالد.ای از احکام ط ار  و تقلید و اهی به هعیوف و ن ی از ه کی هیگزندح

قادر ققاای ساید علای ح ای ی ان  رسااله هااابف اوااوای هیعال عالی
ظلهی ب ا به ارخواسک عاعی از هقلادن  انااات ت یاه و ت  ای  سی وانی ناام

 ک.گیاندح اس
از خداوند هوعال ه ألک اارن   ه ان  رساله بیای هؤه ی  هفید واقل گیاا 

 تعالی اسک هواف بدارا.سوی قن ه هورا رضای حفو ها را به





 

 

 
 

 احکام تقلید
لیع هقدس اسالم هاوام بی واعبا  و هحیها  اسکو و بی : 1مسأله 

ار و  یاار  ی هکلف واعب اسک به ان  احکام عام ناواح و از  اا  گی راو
 ا اطای ات پیدا   دو و ان  اهی غالبًا بیای لخص غیی هجو د بدوت خوا با قت

 پیاوات نکی از او راح زنی هاک  نخوا د بوا:
تقلید: نع ی هکلف اعاال خوا را طبف اووای هجو دی  اه صاالحیک  -1

 تقلید ااراو انجام ا د.
تکلیاف واقعای احویاط: نع ی هکلف طوری عام نااند  ه نقی    اد  -2

خوا را انجام اااح اسکو هثاًل: اگی احواال ا د اقاهه بیای نااز واعب 
عا قوراو و  ا  ای  اگای احوااال ا اد اساوعاال اسک باند قت را باه

 نااند. اخانیا  حیام بالد و بخوا د احویاط   د باند قت را تیک
و ار هاوارای انگای هاکاا  اساک ازهااه احویااط تکایار ناا  عاام بااه 

 ای هخولف بالدو هثاًل: لخِص ه اای اگی بخوا اد احویااط   اد ار لکم
باار لک اوه  باار تااام و نا بعضی از حاا  ازم اسک نااز ظ ای را نا  

 بخواند.
هالل لدت از راح و رولی  ه بواوات باا قت احویااط  ایا  ازم به ذ ی اسک

اایاا عاهعاه  ه بیای ا ثینک ا بالدهیهعاوًا نیازه د پاووانه گ ویاح اق ی 
 اه احویااط ار بیااوی هاوارا  اایاح باا بای ان  عاالوحاسالهی ایا   نی کو 

لوا  اه عاام و تاام ان  هوارا سبب هیاسکالواری بلکه گا ی غییهاک  
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به نتقلیدی ب وین  راح بیای اغلب هکلفی  بالاد تاا از ع ادح احکاام لایعی 
 بییوت قن د.

ه سال قایی نتقینبًا هعاال س  تکلیف اخویات با تاام لدت ن: 2مسأله 
و ار پ یات با تاام لادت پاانزاح  روز لا ییهاح و بی کسال و  اک اک

قغااز  هاح و پانزاح روز لا ییلشسال قایی نتقینبًا هعاال چ اراح سال و 
 ای زنی را قبم از تاام لدت پانزاح سال گیااو ولی اگی پ یو نکی از ناانههی

 لوا:غ ح اب هیقایی اارا بالد لیعًا بال
 اول: رونیدت هوی ارلک ار زنی لک و باای عور .
 اوم: بییوت قهدت ه ی چه ار خواب و چه ار بیداری.

 .نسبیمی پاک لب ناسوم: رونیدت هوی ارلک ار صور  
 بوا: اگی هجو د لیانط زنی را اارا بالد لان وه تقلید خوا د: 3مسأله 

 بالغ بالد. -1

 عاقم بالد. -2
 الد.هیا ب -3
زااح بالادو نع ای طباف ضاوابط لایعی هوولاد لادح بالاد ناه حالل -4

 زنا. راح از
اهااهی هؤه  بالدو و هؤه    ی اسک  ه پییو هاه ب لایعه اوازاح -5

 اسک.
عاال بالدو نع ی بی راح و روش اسالم اسوقاهک االاوه بالاد و از قت  -6

دح اساک  ه قن ه ار لیع بی او واعب لاان  تیتیب  ه حیف ناواو به
 انجام ا د و قن ه ار لیع بی او حیام گاوه تیک   د.
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تخصص اق ی اچاار الاوباح و ایاهولای و غفلاک اهور هیتبط با  ار -7
 ب یار ناوا.

اگی تعداا هجو دنِ  اارای لیانِط هه ور بیش از ن  لخص : 4مسأله 
گوناه  اه ار ب ایاری از ه اا م بوا و ار اووا اخوالف االاوه بالا د ا  اات

گییا ا ار ان  ایض چ د صور  وعوا اارا عو اای اخوالف ن ی صور  هیا
  ا عبارت د از:تین  قت ه ه  

بیای هکلف ثابک لوا نکای از هجو ادن  از انگایات اعلا   صورت اول:
  ه ار ان  صور  باند از او تقلید نااند. اسک

بیای هکلف ثابک لاوا  اه او هجو اد ا هاثاًل ا از انگای  صورت دوم:
 ه ان  او هجو د ازلحاظ علای ه اوی بالا د ناا ارحالی اندو دن  اعل هج
ن  از انگیی اعلا  اساکو ار انا  صاور  چ ان اه بایای  ه نداند  دامان 

ا نع ای ار  اساکتای  تقوااز انگیی با  هجو د هکلف ثابک لوا نکی از قت او
 باه انا  اهوری  ه ار اووا ااات نقش اارا اقک و احویاط بیاویی انجام ا د

 ه بیای اسو باط  ی ه أله از احکام لیعی تالش بیاویی   د ا تقلیاد تیتیب
ان  هوضوع نبا تقوا تای باوات نکای از قن اای  گیواعب اسکو و اقت هجو د از 

ر اسک عام خوا را هاابف با اواوای  ی ادام انجاام واهخبیای او ثابک ناوا 
 لدح اسک.یح اااحا دو هگی ار هوارای خاص  ه ار رساله عالیه توض

بیای هکلف ثابک لوا نکی از هجو ادن  از انگایات اعلا   صورت سوم:
اسک ولی نوواند او را تاخیص ا د  ه ار ان  صور  هکلف باند بی  اواوای 

 ا قیار اارا احویاط نااندو البوه هجو دن ی  ه نقی  اارا لخص اعل  هیات قت
 ذ یلدح اسک. ان  حک  اسوث ا اتی اارا  ه ار رساله عالیه
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 لوا:اعلایک هجو د با نکی از او راح زنی ثابک هی :5 مسأله
 اه تخصاص  ااای ار انا  اهاور االاوه بالاد  هورا وثاوقیلخص  -1

ل اا  به اعلایک او ا د هان د ل اا  هجو دنِ  با فاناک و خبایح 
 .نا ل اا  الخاصی  ه ازلحاظ علای نزان  به اعو ااند

هایوط به قت اسک  ه الخاص انگایی باا  ا البوه قبولی ل اا  قت
 اات خصوصیا و ل اا  هخالف نلا اا  باه اعلا  نباوات او ناا 

و چوت باا وعاوا لا اا  ل اا  به اعلایک هجو د انگییی ند  د
لوا و ل اا    انی هقدم اساک  اه ار تعارض حاصم هی هخالف

 ان  زهی ه خبیح و تخصص بیاویی االوه بال د.
 ای هقبول و هوعارف عقالنی عل  نا اطای ات راحهکلف توسط نکی از  -2

به اعلایک هجو دی پیدا   دو از قبیم لانل لدت اعلایک او نزا ا م 
اگای هکلف خوا عل  و اضمو و نا قزهوات ساح علای هجو د توسط 

 تخصص  اای ار ان  زهی ه االوه بالد.
یا   ی  ه هعوقد به اعلایک هجو ادی باوا و از او تقلیاد  ا: 6مسأله 

چ ان ه پن از هدتی اعلایاک هجو اد انگایی بایانش ثاباک لاواو باناد از 
 هجو د اوم تقلید   د.

  اد از انیاا بایواو ار اگی هجو دی  ه هکلف از او تقلید هی: 7مسأله 
صورتی  ه از تااهی هجو دن  زندح اعل  بالد بی هکلف واعب اسک بی تقلید 

 ه اوااوای او را و نا ان نهح بالد نا به اواوای او عام  یا خواحاو باقی بااندو 
 .ناا گیاوه بالد نا نه
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هیور زهات از هجو د هووای اعل  گیااو هکلاف باناد و اگی هجو د زندح به 
 ار تقلید به هجو د زندح رعوع   دو زنیا صحک تقلید بیهدار اعلایک اسک.

لیوع به تقلید از هجو د هووای عانز نی ک  یچ اد از تااام : 8مسأله 
 جو دن  زندح اعل  بالد.ه

 اه اگی هجو د اعل  ار ه أله هعی ی اووا ندالوه بالاد ناا ان : 9مسأله 
هکلف   گام نیاز نوواند از ن ی او ار قت ه أله اطالع پیدا   دو عانز اساک ار 

 خصوص ان  ه أله با رعانک تیتیب اعلایک به هجو دی انگی رعوع   د.
باا ع اوات احویااط واعاب تعبیای  احکاهی  ه ار ان  رسااله: 10مسأله 

توات با رعانک تیتیاب اعلایاک باه اند عزو هوارای   و د  ه ار قن ا هیلدح
 هجو د انگیی رعوع  یا. 

البوه ناگفوه نااند  ه احویاط واعب را ار ان  رساله با تعبیی ای هخولفای 
 بیات  یان :

را  پا ه ح احویاط واعبب ا بی هان د: ن وگا ی به قت تصینح لدح اسک -1
تا هفصم اااهه ا دی و گا ی به قت تصینح نادح و باه تعبیای نالاکال 

 ه بگونی : ناگی ل و  صاور  را از اارای ب  دح لدح اسک هان د ان 
 پانی  نا وسط لیوع   د وضو الکال اارای.

هان اد:  وگا ی اووا نا حک و هقّید به عبار  نب ابی احویاطی لدح اسک -2
واعب اساک ا ب اابی احویااط ا    د سفی ذات ظ یان  ی  ه بعد از 

 روزح خوا را  اهم نااندی.
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 ه حک  گا ی ار ن  ه أله اقط عبار  احویاط قهدح اسک بدوت قت -3
نا اووا ذ ی لدح بالد هان د: ناگای قب ا اات سار ار ظیاای بینازاو 

هالی لوا سپن سه هیتبه باا قب احویاط قت اسک  ه اول ظیف خاک
 ل وه لوای.



 

 

 
 

 احکام طهارت
ای بیای پاا یزگی و ط اار  قا ام لادح لیع هقدس اسالم ا ایک ونژح

اسکو و ت  ا به ع به هااِی ط ار   ه  اات هعّی   ایات نجاساا  و لایوح 
ا ی گفواه پاک لدت از قت بب  اسک ا و ار اصاالح اق ی به قت نط اار  از خب

ان اات نیاز  لوا ا ا وفا نکیاح اسکو بلکه لااهم ع باه هع اوی ط اار هی
لاوا و ار لواو چیا ه ان ات ار هوارای اچار حالوی از ظلاک نفان هیهی

سوی پیوراگار خوا ندارا. ار اصااالح ان  حالک قهااگی  اهم بیای توعه به
ثی گفوه هی دب لواو و حدث به او ق   ناصاری اق ی به ان  حالِک ان ات نحب

 انی    ادحو بیطیف لواو و  ای نا  از او ق ا  اسابابو ا بیی تق ی  هی
   دح اثی حدث اصری و نُغ می ااراو و لیع ها ی اسالمو نوضوی را بیطیف

 اای    دح اثی حادث ا بای قایار اااح اساکو و ار بعضای از حالکرا بیطیف
 قند نتیا ی را عانگزن  قت او قیار اااح اسک.خاص  ه بیای ان ات پیش هی

قادس هکلاف را ار بعضای از و با توعه به ا ایک ع به هع اویو لایع ه
نااند  یچ د  ای  حادثی از او  ا به ُغ م ناوات تاونف هی ا و زهاتحالک

ناه ادو هان اد غ ام  ای ه وحب هی ا را غ مسی نزاح بالد  ه ان  غ م
  ای قدر از هاح هبارک رهضات.عاعه و غ م لب

پن از رول  لدت هاالب ذ یلدحو به بیات احکام ط اار  ار او اصام 
 پیاازن :هی
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 طهارت از َحَدث فصل اول:

 ـ وضو1

 لوا:وضو از لش بخش تاکیم هی: 11مسأله 
ل و  صور و و اندازح قت به لحاظ طول از بااای پیااانی نعاانی  اول:

رونادی تاا قخای چاناهو و از لحااظ عایض باه هوی علوی سی هی  ه هعاواً 
د ننع ای بالاگیایاو هیهقداری  اه بای  انگااک وساط و ل اک قایار هی

لوا باه هقاداری  اه بای  انگااک  ه با اسِک باز صور  ل وه هی  گاهی
 گییای  ه باند تاام قت هقدار ل وه لوا.وسط و ل ک قیار هی

ب ابی احویاط واعب باند صور  را از باا به پانی  ل کو و : 12مسأله 
ر اگی ل و  صور  را از پانی  نا وسط لیوع   د وضو الاکال ااراو البواه ا

ل و  صور  ازم نی ک اقک زناای انجام ااا و  اای اساک قب را بااای 
صور  بینزا سپن قت را به او طیِف صور  عاری نااند  یچ د هان د خاط 

 ه ح ی بالد.
رساندت قب باه صاور  باناد باا قصاد وضاو بالاد و اای   :13مسأله 

 اف    د  ه قب را با چه رولی به صور  خاوا بیسااندو خاواح قب را باانای
قت را به تاام اعازای صاور   واسک بی روی صور  بینزا و با اسک  ایدت

بیساندو نا صور  خوا را زنی لیی قب بگییا و قب را از باا به پاانی  بای روی 
 ه صور  خوا را اروت حاوض قب و هان اد قت صور  عاری سازاو و نا ان 

 د.به پانی  بال بااایو ببیا و رعانک   د  ه ل و  صور  از 
واعب اسک قب بادوت  ای  هاانعی باه هحام هاوران ی از : 14مسأله 
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صور  بیسدو البوه   ی  ه عبییح اارا از انا  حکا  اساوث ا لادح اساکو و 
هقصوا   ی اسک  ه روی صورتش زخ  نا اهم نا لک اوگی بالاد و روی 

عای قت باند نا هان د قت گهالوه بالدو پن بیای ان  لخص  ااای اساک باه
پولاندح لدح از صور و روی عبیایح باا اساک خاین ه اح  ل وِ  ق اک

  دو و بیاالو  عبییح ار صورتی  ه بیای او هوعب ضیر نا حای  و هااقک 
 زناا بالد ازم نی ک.

قت از قرن  ا هحم اتصاال اساوخوات  هحدواحل و  اسک راسکو و  دوم:
 بالد.بازو و ساعد ا تا سی انگاوات هی

قرن  لیوع لوا و به سی انگاوات خاو  ل و  اسک باند از : 15مسأله 
 طیف قرن  عانز نی ک.لواو لها لیوع از انگاوات نا از وسط اسک به

قصااد وضااوو و بااا نکاای از رساااندت قب بااه اسااک بانااد به: 16مسأأأله 
 انی  ه ار ل و  صور  بیات لدو انجام گییا و  ا  ی  واعب اسک لیوح

زنی  ه بایای زن اک از اک قب بدوت  ی  هانعی به پوسِک اسک بیسدو پن 
  ادو   دو و  ارگیی  ه ار لرم خوا از روغ  اسوفااح هیناخ  اسوفااح هی

باند   گاام وضاو از بیطایف  ... اری  ه اسوش به رنر قلواح لدح وو رنر
لواو اطای ات حاصام    اد.  اناات هیلدت قن ه هانل رسیدت قب به اسک

یایح اارا باه  ااات بیاات  اه ار البوه   ی  ه بی روی اسک راساک خاوا عب
 ل و  صور  گهلکو از ان  حک  اسوث ا لدح اسک.

ل و  اسک چپو به  اات  یفیوای  اه ار ل اوِ  اساک راساک  سوم:
 لد. بیات

ه ح علوی سایو و هحادواح قت از باااتین  نقااه روی سای تاا  چهارم:
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انادازح نا  انگااک به از ع ک عایضبالد و  اای اسک باای پیاانی هی
 اندازح سه انگاِک ب وه بالد.وی قت ه ح لواو  یچ د ب وی اسک بهر

تاوات بای سی بالدو بلکه هی پوسِک واعب نی ک ه ح روی : 17مسأله 
بی قت ق ااک از هو اا قنکه  به لیطهحم ه ح  یاو قت هوی رونیدح لدح ار 

 .سی خار  ناواعلوی با  ایدت نا لانه  یات قتو از هحدواح  ه  ه ح   د
هاندح بی اسک بالدو و ب وای واعب اسک ه ح با تیِی باقی: 18 مسأله

از قرن   گییندحوضو  اسِک او اگی اسک با تیِی  ف اسک راسک انجام لواو و 
خاا  لاوا  به طور  اهمقت  ازبه علک گیهی  وا نا غیی  تا انو ای انگاوات
انز عابا قب عدند  و ه حگیاوه و با قت ه ح نااندو  رنشعانز اسک از تیِی 

قت هقادار از تایی  اه بایای ا حوی با تکیار وضو ا  ه نوواند و هگی ان نی ک
 ه ح ازم اسک را نگه اارا.

اگی بی  عضو ه ح    دح و عضو ه ح لوندح هاانعی بالاد : 19مسأله 
ه ح صحیح نی ک  یچ د هانلو نازک بالد و از رسیدت رطوباک باه هحام 

از ان  حک  اسوث ا لدح و ه اح ه ح علوگییی نک دو و   ی  ه عبییح اارا 
 روی عبییح بیای او  اای اسک.

ه ح روی پای راسکو و اندازح واعاب قت از ع اک طاول از سای  پنجم:
ه ح  واحویاط واعبب ابی بالدو بلکه انگاوات تا بیقهدگی روی پا هی نکی از

اااهه ا دو و از ع ک عیض  اای اسک به  یهیات سا  و  ف پانرا تا هفصم 
بالد  ه به قت ه ح گفوه لواو حوی اگی به هقدار عیض ن  انگاک  هقداری

 بالد. اسک
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هانادح ه ح روی پا باند با تیِی قب وضو  اه بای اساک باقی: 20مسأله 
انجام لوا به  اات نحوی  ه ار ه ح سی بیات لادو و ب وای اساک ه اح باا 

 اسک راسک بالد  یچ د ه ح با اسک چپ نیز عانز اسک.
بی  عضو ه ح    دح و عضو ه ح لوندح هانعی بالادو اگی : 21مسأله 

 ه قت هانلو عبییح بالد  اان د قن اه ار ه اح ه ح صحیح نی کو هگی ان 
 سی بیات لد.

ه ح روی پای چپو  اان د قن ه ار ه ح روی پای راسک بیاات  ششم:
با اسک چپ صور  گییا  یچ اد ه اح باا اساِک ه حو لدو و ب وی اسک 

 .راسک نیز عانز اسک
 لیانط وضو چ د چیز اسک:: 22مسأله 

خداوناد هوعاال  اهاینیک   دو نع ی انگیزح او بایای وضاو اطاعاک از  -1
 بالد.

 قب وضو پاک بالدو پن وضو با قب هو جن صحیح نی ک. -2
 قب وضو هباح بالدو پن وضو با قب غصبی صحیح نی ک. -3
یح قب وضو هالف بالدو پن وضو با قب هضاف هان اد گاالبو صاح -4

 نی ک.
اعضای وضو پاک بال دو نع ی  ی ن  از اعضای وضاو باناد   گاام  -5

 ل و  نا ه ح  یات پاک بالد.
اسوعاال قب ار وضو ه ل لایعی ندالاوه بالاد وگیناه تایا  واعاب  -6

 طور  ه بیات خوا د لد.گیااو  ااتهی
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تیتیب را رعانک   دو نع ی وضو را با ل و  صور  لیوع   اد و باه  -7
اسک راسک و اسک چپ را باوندو سپن سی و بعد ازقت روی  تیتیب

او پا را ه ح نااندو و احویاط ازم قت اسک  اه پاای چاپ را قبام از 
 پای راسک ه ح نک د  یچ د ه ِح  ازهات او پا عانز اسک.

ارپی بالدو و ااصاله ب ایار  اای  اه به ن ی عیف  ار ای وضو پی -8
ابوادای  ااِر بعادی قت صاور   هعاوًا بی  انو ای نا   ااِر وضاو و

گییاو هانعی نداراو و چ ان ه پیش قهدی هان د تااام لادت قب ناا هی
ایاهولی رخ ا دو  اای اسک ل و  نا ه ح  یات عضو بعدیو قبم 

 از خا  لدت اعضاِی سابف بی قت بالد.
ت  انی انجاام ا ادو ولای گییا  ار ای وضو را بهلخصی  ه وضو هی -9

تواند ار انجام ااات  ار انی  ه ناتوات اساک از یار صور  ناچاری ه
لخص انگیی  ا  بگییاو و ار انا  حالاک باناد ه اح باا اساک 
خواش بالدو و اگی به خاطی عهری هان د هعلولیِک اساکو انا   اار 
   هاک  نبالدو لخِص  ا  ا  دح رطوبک را از اسک او بگیایا و 

 با قت ه ح   د.
    د عبارت د از:باطم هیچیز انی  ه وضو را : 23مسأله 

 خار  لدت اارار. -1
 خار  لدت هداوع. -2

 خار  لدت باا هعدح از هخی . -3
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خوابی  ه بی حواس ان ات غلبه نااندو نع ی سبب لوا  ه چا  نبی د  -4
و گوش نا وا و لخص چیزی را ارک نک دو و هوارای  ه باعا  از 

د انااوانگی و لااوند حکاا  خااواب را اارنااد هان ااباای  راااو  عقاام هی
 بی ولی.

 اسوحاضه زت  ه احکام قت بیات خوا د لد. -5

  د اگیچه به سبب قت اقط غ ام ع ابک ان ات  ه وضو را باطم هی -6
 لواو و احکام قت نیز بیات خوا د لد.واعب هی

از حک  به باطم لدت وضو با خیو  اارار نا هداوع ناا بااا : 24مسأله 
هورا اسوث ا لدح اسکو و قت حالوی اسک  هعدح  ه ار ه أله قبم گهلک ن 

 ا به خاطی هیضی بالد  ه لخص بیاار نوواند از خاار  لادت  ه خیو  قت
ث گون ادو پان چ ان اه قت دب  ا علوگییی   دو و ار ان  حالک به او اا   الحب

اندازح وضاو و بخاای از ناااز ارپی از او خار  لوا به حدی  ه بهحدث پی
ند وضو بگییا و نااز بخواند و به حدثی  اه باه خااطی ه لک ندالوه بالدو با

لوا اعو ا نک دو و ان  لاخص تاا زهاانی بیااریو   گام نااز از او خار  هی
  ه حدث انگیی از او خار  ناوا بی ط ار  خوا باقی خوا د هاند.

وضو گیاو  بیای نااز و  ی عباااتی  اه ط اار  از حادث : 25مسأله 
بالدو و   ی  اه وضاو نادارا عاانز نی اک اصری لیط قت اسک واعب هی

عانی از بدت خوا را به خط قیقت  ین  بیساندو بلکه ب ابی احویاط ازم عاانی 
هی و صفا  هخصاوص خداوناد هوعاال نیاز از بدت خوا را به اس  عالله ناللّ 

 نیساند.
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 ـ غسل2

 گییا: ارتااسی و تیتیبیغ م به او روش انجام هی: 26مسأله 
ااعه تاام بدت زنی قب اایو بایاح لاواو سی  اای اسک ن ار غ م ارتاا

ولی بیای غ م تیتیبی باند اول سی و گیاتو سپن ساک راساک و بعاد از قت 
عز غ ام هیاک  اه ساک چِپ بدت را ل کو البوه ار بیاوی انواع غ م نبه

نحوح قت خوا د قهدی عانز اسک پن از ل وِ  سی و گیاتو سانی اعضای بدت 
صور  تدرنجی ل ک بدوت قنکه تیتیِب بی  ساک راساک و ا بهااعه نرا ن 

 چپ رعانک لوا.
ازم به ذ ی اسک  ه چ ان ه بایای غ ام از اوش اساوفااح لاوا ب اا بای 
احویاط واعب قبم از ل و  سی و  ا  ی  قبم از ل او  بادت لح ااتی از 

 زنی اوش خار  لواو سپن غ م قت عزء را لیوع   د.
بالد  ه غ م  اات لیانط صحک وضو هیلیانط صحک : 27مسأله 

پاک بوات و هباح باوات قب  وسابقًا بیات لدو و عبارت د از: نیک و هالف بوات
ار صاور   پاک بوات اعضای بدت و هبالی  ار  ار ای غ م ا  ا  ی  و

 ه اسوعاال قب به خااطی عاهری هان اد بیاااری ه ال لایعی ا و ان  اهکات
 را با وضو ای  اارا:ندالوه بالد. و غ م ار او هو

 اول: ار غ م ازم نی ک سی و گیات نا بدت از باا به پانی  ل وه لوا.
اوم: رعانک هاواا  و پااک سای  ا  انجاام ااات  ار اا ار غ ام ازم 

تواناد ابوادا سای و گایات خاوا را بااوند و پان از نی کو ب ابیان  ان ات هی
 ا را باوند.ا سانی اعضای بدت خو  یچ د طوانی گهلک هدتی ا
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عز غ ام هیاکی  اان اد وضاوی ای نبهحک  غ م عبییح: 28مسأله 
زخا   وهحم عبییح ارای اگی ای اسکو با ان  تفاو   ه ار غ م عبییحعبییح

نا اهم بالد هکلف بی  غ م با ه ح روی عبییح و بی  تیا  هخوار اساکو و 
و هوعای  غ م با ه اح روی عبیایح بای ا واگی عبییح بی روی لک وگی بالد

 اسک.
 از: لوند عبارت دچیز انی  ه سبب واعب لدت غ م هی: 29مسأله 

 وااو  لادت - ا  واسوحاضه -ا ونفاس -  وحیض -ب وع ابک -الف
 .هیک هن -و
 

 جنابت -الف
 لوا:ع ابک به او صور  هحقف هی: 30مسأله 

بییوت قهدت ه یو خواح با قهیزش ع  ی بالد نا با هحاول  لادت ار  اول:
رنر اسک  ه گا ی اب و نا غیی قت اوو و ه ی هانعی لز  و غلیظ و لیییخو

زند و بوی قت لبیه خایای تخایای لادح اساک و اوقا  به زرای نا سبزی هی
هعاوًا   گام رسیدت به او  له  ع  ی با ع ش خار  لادح و پان از قت 

 س وی بدت را به  ایاح اارا.
ی بوات قت لا  االاوه بالادو و  یگاح از   ی هانعی خار  لوا و به ه 

چ ان ه  ی سه عالهک ل و  و ع ش و س وی بدت را االوه بالد حک  به 
لوا و اگی نکای از قت عال ا  را ندالاوه بالاد حکا  ه ای را ه ی بوات قت هی

نداراو و اها ار لخص هینض  اای اسک هانل با ل و  خار  لوا تا حک  
 ه ی را االوه بالد.
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هاانعی  اه   گاام  : ی هیا بواو و ن ابک باه زتقن ه گهلک هیبوط به ه
لاوا نیاز حکا  ه ای هایا را رسیدت به او  له  ع  ی از ای  او خار  هی

 ااراو خواح خیو  قت ار خواب صور  گییا نا ار بیداری.
گاحی ار قهیزش ع  ی  ه با ااخم لدت سِی قلک ت اسلی هیا نخو اه دوم:

لاواو  یچ اد اباک هایا و زت هیلواو و هوعب ع ای  نا ُابی زت هحقف هی
 انزال صور  نگییا.

بیای انجام ااات اعاالی هان د نااز  ه هایوط به ط ار  از : 31مسأله 
 حدث ا بی   و د غ م ع ابک ازم اسکو و بی ُعُ ب چ د چیز حیام اسک:

 رساندت عانی از بدت به خط قیقت  ین . -1
و انگای اساااء و صافا  هی رساندت عانی از بدت به لفظ عالله نالّلا -2

 ا. ب ابی احویاط واعب اهخوص او هان د خالف 

 یسا هنو قسورح سجدح پانزا   هنق: خواندت قنا  اارای سجدح واعب -3
ناوزا   ساورح  هنقو  نج  سورح لصک و اوم هناصلکو قسورح  و فو 
 علف.

 گهالو نا بیاالو    یچ د بیایااخم لدت به قت توقف ار ه جد نا  -4
عاانز نی اک چیازی را ار و بلکاه ب اابی احویااط واعاب الدبچیزی 

از ه جد بالد نا خاواش وارا ار حال عبور ه جد قیار ا د  یچ د 
 .ه جد بگهاراار را از بییوت چیزی  ه جد نادح و

تواند از ه جد عبور   د به ان  تیتیب  ه از ن  اِر البوه لخص ُعُ ب هی
ی ار ه اااجدالحیام و ه اااجد ااخااام و از اِر انگااای خاااار  لاااواو هگااا

 ا بیای ُعُ اب حایام اساکو و هااا د هاایاه  ه عبور از قت ه جدال بی
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ار ان  احکام هلحف  و ب ابی احویاط واعبوو حیم اهاهات هعصوهی 
 به سانی ه اعد   و د.

 
 حیض -ب

ل اس د و هعااوًا  ای حیض خونی اسک  ه زنات قت را هی: 32مسأله 
گایم و  خاوت ار بیااوی اوقاا لواو انا  هی  ای ه  ای خار هاح ار وقک

قندو و زت را ار هوقال سیخ نا هانم به سیاح بواح و با سوزش و ااار بییوت هی
 گون د.حا ض هی وحیض خوِت بییوت قهدت 
خوت حیض پن از تاام لدت ُنه سال قایی نتقینبًا هعااال : 33مسأله 

گیاا و باا هی از اخویات خار   اک سال و  اک هاح و بی ک روز لا یی
و اک سال و  ااواا روز  تاام لدت لصک سال قایی نتقینبًا هعاال پ جاح

ساالگی ببی اد حایض لواو ب ابیان   ی خونی  ه قبام از ُنهلا یی قال هی
 سالگی ببی د احکام حیض را ندارا.نی ک و قن ه بعد از لصک

ع اگی ار روز لایو یع نن اوین  زهات حیض سه روز اسک : 34مسأله 
و اگی ار لب  بالدو ساعکی ه وای ٧٢روز سوم ن ازتا  اات ساعک  دنلد با

و بیااوین  زهاات حایض اح  یتا غیوب روز سوم ه وای بالد دنلیوع لد با
 ای بی  قت باند خوت پاک سِی    بالدو روز اسکو و ار سه روز اول و لب

 پن اگی خوت قبم از روز سوم قال لوا حک  حیض را ندارا.
 زت حا ض او ق   اسک:: 35مسأله 

 اول: زنی  ه اارای عاا  بالدو نع ی اورح ه    قاعدگی االوه بالد.
 اوم: زنی  ه اارای عاا  نبالد.
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 بالد:زنی  ه اارای عاا  اسک بی سه ق   هی بیای و
 .عاا  وقویه و عدانه -1
 .عاا  عدانه -2
 .عاا  وقویه -3

 بالد:و زنی  ه اارای عاا  نی ک بی سه ق   هی
 .هبود ه -1
 .هضایبه -2
 .ناسیه -3

 بیای قل انی با احکام زت حا ض به رساله عالیه هیاععه لوا.
نااااز و روزح و طااواف از زت حااا ض صااحیح نی ااکو و : 36مسأأأله 

 انی  ه ار هاح رهضات ار زهات حیض از او او  لدح را باند قضا   ادو روزح
 ح واعب نی ک.ولی قضای نااز انی  ه ار ان  روز ا نخواند

عز هوارای  اه اساوث ا لادحی باطام و طال  ااات زت ار حال حیض نبه
بی د از ای  با او نزانکای اسکو و عانز نی ک لو یش ار زهانی  ه خوت هی

گهلاک بای زت  31ب حیام اساک و ار ه األه  ُ   دو و تاام  ار انی  ه بی ُع 
 بالد.حا ض    حیام هی

اام لدت هد  حیضش واعب اسک بی زت حا ض پن از ت: 37مسأله 
ا ث ا بای   او د غ ام دب بیای اعاالی هان د نااز  ه هایوط به ط ار  از حب

 حیض انجام ا د.
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 فاسن   -ج

نفاس خونی اسک  ه زت   گام زاناات نا پن از قت به خاطی : 38مسأله 
گون دو و خوت نفاس حداقلی بی دو و ار ان  حالک زت را ُنفب اء هیزاناات هی

و پن هاک  اسک اقط به هقدار ن  لح ه بالدو و حادا ثی نفااس اح ندارا
روز اسکو پن اگی خونینزی بیش از اح روز طول بکاد و روز ای عاا  زت 

انادازح  ه پ   روز بالدو ار ان  صاور  بهار حیض هاخص بالد هان د ان 
 از قت خوت را نفاس قیار اااح و باقی را اسوحاضه قیار ا د. وروز ای عاا 

و اگی ار حیض عاا  هاخص ندالوه بالدو هد  نفاس را اح روز قایار 
 هاندح را اسوحاضه قیار ا د.اااح و روز ای باقی

واعبا  و هحیها  و انگی احکام نف اء هان د زت حاا ض : 39مسأله 
اسک با ان  تفاو   ه حیهک خواندت قنا  اارای ساجدح واعابو و حیهاک 

ار  ا بیای غیی عبور او حیهک وروا  ویعبور از ه جدالحیام و ه جدال ب
 اا ب اابی احویااط سانی ه اعدو و  ا  ی  حیهاک قایار ااات چیازی ار قت

 بالد.واعب هی
بی زت نف اء واعب اسک بعد از پاک لادت از خاوت نفااس : 40مسأله 

بیای اعاالی هان د نااز  ه هایوط به ط ار  از حادث ا بای   او د غ ام 
 نفاس انجام ا د.

 
 ستحاضها -د

بی د و ان  خوت حایض ناا اسوحاضه خونی اسک  ه زت هی: 41مسأله 
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بایخالف خاوت  انفاس نا خوت زخ  نا اهم نا عیاحک نبالدو و انا  خاوت 
قندو و هعاوًا زرارنر و رقیف بواح و بدوت گیها و سوزش بییوت هی احیض 

 گون د.زت را هوقل اندت ان  خوت ه وحاضه هی
 ه ق   اسک:اسوحاضه س: 42مسأله 

را  قیار اااح لدح ار هوضال یپ به واسوحاضه  ثییح: قت اسک  ه خوت -1
ایاگیاوه و از طیف انگی پ به بییوت قند و اسواال نناوار ب دالاویی را 

 قلواح   د.
پ به را ایاگیاواه ولای از طایف  واسوحاضه هووساه: قت اسک  ه خوت -2

 دالویی سیانک نک د.انگی پ به بییوت نیاند و به اسواال ننوار ب 

اقط روی پ به را قلاواح   اد و باه  واسوحاضه قلیله: قت اسک  ه خوت -3
 علک    بوات ار پ به ایو نیوا.

عا حک  زت ار اسوحاضه  ثییح قت اسک  اه ساه غ ام باه: 43مسأله 
قورا: ن  غ م بیای ناااز صابحو و نا  غ ام بایای ناااز ظ ای و عصای 

بخواندو و ن  غ ام بایای ناااز هرایب و   ا را پاک سی    ه قتارصورتی
 اا ااصاله  ا را پاک سی    بخوانادو ولای اگای بای  قت ه قتعاا ارصورتی

 عداگانه غ م   د. وبی دازا باند بیای  ی نااز
حک  زت ار اسوحاضه هووساه قت اسک  ه بایای  ای ناااز : 44مسأله 

بام از  ااه ن  وضو بگییاو و ب ابی احویاط واعب  ی روز اقط ن  غ م ق
 گییاو انجام ا د.وضو انی  ه هی

حک  زت ار اسوحاضه قلیلاه قت اساک  اه بایای  ای ناااز : 45مسأله 
 واعب نا ه وحب وضو بگییا.
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زت ه وحاضه باند بعد از قال لادت خاوت بایای خوانادت : 46مسأله 
نااز خوا را تا یی   دو پن اگی اسوحاضه او قلیله ناا هووسااه بالاد بایای 

 د وضو بگییاو و اگی اسوحاضه او  ثییح بالد باند غ م   د.تا یی بان
زت ه وحاضه قبم از به اسک قورات ط ار  نوضو نا غ می عانز نی ک 
عانی از بدنش را به خط قیقت بیساندو ولی بعد از ط ار  ان   ار عانز اسک 

 البوه تا زهانی  ه نااز تاام نادح بالد.
لاوا ی زت ه وحاضه عاری نایب ذ ی لداحکاهی  ه بیای زت حا ض  و

رنزی و حیهاک وارا لادت ازعاله حیهک قهیزش با  ا ی ار روز ای خوت
 اا و  ا  ای  حیهاک خوانادت به ه اعد نا توقف نا قیار ااات چیزی ار قت

 قناتی  ه سجدح واعب اارند.
 

 فوت شدن -هـ 
واعب اسک هیک ه لاات و   ای  اه ار حکا  ه الاات : 47مسأله 

 ا اگی چ ار هاح قایی را تاام اح لوا حوی ایزند سقط لدح قتاسکو غ م اا
بالد االوه  یاح بالدو بلکه ب ابی احویاط واعب اگی  اوی از چ ار هاح قایی 

 غ م هیک اااح لوا. باند ار صورتی  ه ساخواات بدنش تاام لدحوو نیز
و  یفیک غ م هیک به ان  تیتیب اسک  اه هیاک اول باا قب هخلاوط باا 

سپن با قب هخلوط با  ااور و پان از قت باا قب خاالص غ ام اااح سدر و 
 لوا.هی

 هیاععه لوا. عالیهبیای اطالع از عز یا  بیاوی به رساله 
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 مس میت -و

ای را پن از سیا لادت و قبام از اگی   ی بدت ان ات هیاح: 48مسأله 
اناد تاام لدت غ م اوو لان   دو نع ی عانی از بدت خوا را به قت بیساندو ب

  د  اه هیاک ه الاات غ م هن هیک انجام ا دو و ار ان  حک  ایقی نای
  ه تااس با رطوبک بالد نا بدوت قت.بالد نا  اایو نا ان 

 اا عا قورات اعاالی  ه ط ار  از حدث اصری ار قتو ان  غ م بیای به
بایای وروا باه  لایوبالد هان د نااز و لان خط قیقتو لیط لدح واعب هی

 ا و  ا  ی  بیای خواندت قنا  ااراِی سجدح واعبو ا توقف ار قته اعد ن
 ازم نی ک ان  غ م را انجام ا د.

 
 های مستحبغسل

 ای ه وحب اساساًا بایای بیطایف  ایات ار هقدهه رول  لد  ه غ م
 اا ه حصای باه اندو بلکاه نقاش قتحدث ا بی نا حدث اصاری تااینل ناادح

بالادو انجام ااات بعضی از عباااا  هی سازی  ی چه ب وی ان ات ع کقهااح
هان د غ م بیای احیام نا غ م بیای وارا لدت به هکانی هقادس هثام هکاه 
هکیهه نا هدن ه ه ورحو و گا ی اسوحباب غ م به خاطی اضیلِک زهانی هعی  

بالااد هان ااد روز عاعااه و اسااک  ااه غ اام  اایات ار قت زهااات پ اا دندح هی
 . ای قدر از هاح هبارک رهضاتلب

 ا ثابک لدح ا  ای ه وحب ا  ه اسوحباب قتازم به ذ ی اسک  ه غ م
   دو و  ا  ی  اگی   ی حدث ا بی االاوه بالاد بایای از وضو  فانک هی
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تواناد باه  ااات انجام ااات  ار انی هان د نااز  ه ط ار  لیط قت اساک هی
 . ه نیاز بالد غ م انگیی انجام ا دغ م ه وحب ا وفا   د بدوت قت

 
 ـ تیمم3

ار  فک هورا تیا  بدل از غ ام ناا بادل از وضاو صاحیح : 49مسأله 
 بالد:هی

هکلف ب ا به وظیفه خوا قب  اای بیای وضو نا قب  اای بایای غ ام  -1
 ندالوه بالد.

قب هوعوا بالد ولی هکلف توانانی رسیدت به قت را ندالوه بالد خاواح  -2
 ه به خاطی پییی نا ال   هان د   یناسویسی به قب هقدور او نبالد 
 اه اسویسای باه قب بایای ناا ان  ویبوات نوواند خوا را به قب بیساند

هان د ان که قب هبااح ار نط ار  هووقف بی ارتکاِب عام حیام بالد 
ظیف غصبی قیار االوه بالد و بیای وضو ناچاار بالاد ار قت ظایف 

 .یتصیف   د

م اسوعاال   دو خوا ناا هکلف بویسد  ه اگی قب را بیای وضو نا غ  -3
اش بایای او ه ا  زنادگی اهاورلخص انگیی  ه واب وه به اوسک و 

ار تا گی قیار گییا و ان  ار صورتی اساک  اه قب بایای راال  اسک
 تا گی و ط ار   اای نبالد.

طوری  ه زهات بیای وضو ناا غ ام باه  اایاح اگی وقک ت ر بالد به -4
 نااز  اهم ااخم وقکو  اای نبالد.
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اگی به اسک قورات نا اسوعاال قب بیای وضو نا غ م هوعب حی  و  -5
 تحام نبالد.ای  ه هعاوًا قابم اندازحسخوی زناا بالد به

اگی اسوعاال قب ار وضو نا غ م با واعب انگیی  ه ا ایوش  اوای  -6
 ه بدت نا لبااس   ای هان د ان ن االوه بالد ا نی ک هزاحاک از قت

 اه اگای باا قت طوریدار  ای قب االوه بالد بهنجن لدح بالد و هق
وضو بگییا نا غ م   د انگی قبی بایای تا یای بادت ناا لبااس بااقی 

هاندو ار ان  صور  باند قب را بیای تا یی بدت نا لبااس اساوفااح نای
 .ی  د و با تیاِ  بدِل از وضو نا بدِل از غ م نااز بخواند

 م بیای او ضایر االاوه بالادو اگی بویسد اسوعاال قب ار وضو نا غ -7
اش طاول ان که با اسوعاال قب بیااری ار او پدند قندو ناا بیاااریهثم

 سخوی هعالجه لوا.بکادو نا لد  پیدا   دو نا به

لاوا صاحیح تیا   یات بی  ی چیزی  اه زهای  ناهیادح هی: 50مسأله 
 اا قتاسک هان د خاک و ل  و س ر و غییحو و   گام تیا  باند هقاداری از 

به اسک ب  بدو ب ابیان  تیا  بی س ر صاف  ه روی قت غبار نی اکو ب اابی 
 بالد.احویاط ازم صحیح نای

 بیای تیا  باند  ار ای زنی را انجام ااا:: 51مسأله 
زات نا قیار ااات  ف اواسک بی زهی و و ب ابی احویاط ازم باناد انا   -1

  ار را  ازهات انجام ااا.
باا ا و  ا  ی  ب ابی احویاط واعب او طیف پیااانی  اه ح پیاانی  -2

 روند تا ابیو ا و باای بی ی. ف اواسک از عانی  ه هوی سی هی
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 ایدت  ِف اسک چپ بی روی تاام پاِک اسک راسک از ه  اساک  -3
 تا سیانگاوات.

 ایدت  ِف اسک راسک بی روی تاام پاِک اسک چپ از ه  اساک  -4
 تا سیانگاوات.

 لیانط تیا  عبارت د از:: 52مسأله 
از انجاام ااات غ ام ناا گهلک  49 ااناور  ه ار ه أله تیا     دح  -1

 هعهور بالد. وضو
 به نیک اطاعک از خداوند هوعال تیا    د. -2

  د پاک و هباح بالد و با لایء انگایی  اه چیزی  ه با قت تیا  هی -3
 الد.تیا  بی قت صحیح نی ک ا هان د بیااح چوب ا هخلوط نب

 ب ابی احویاط واعب باند از باا به پانی  بالد. اعضای تیا ه ح  -4

 اه از بیطایف لادت عاهرش از هکلف اقدام باه تایا  نک اد هگای قت -5
لدح بالدو و ان  ار صورتی اسک  ه  اهید نااسوعاال قب تا قخی وقک 

تیا  او بیای اقاهه نااز نا  ی واعب انگایی بالاد  اه وقاک هعی ای 
 اارا.

 ار صور  توانانی خوا لخص  ار ای تیا  را انجام ا د. -6

 اا  اه بای  قتطوری ار ای تیا  را پااک سای  ا  انجاام ا ادو به -7
 ارپی نکدنگی نبال د.ای نبالد  ه عیاًا پیااصله

بی  عضو ه ح    دح ن ف اواسکی و عضو ه ح لوندح نپیاانی و  -8
 پاک اواسکی هانعی نبالد.
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از اسک راسکو و اسک راسک را قبام از اساک چاپ  پیاانی را قبم -9
 ه ح   د.

  ی  ه به خاطی عهری با تیا  نااز بخواند و عهر او قبام : 53مسأله 
از تاام لدت وقاک ناا بعاد از قت بیطایف گایااو ازم نی اک ناااز را اوباارح 

 بخواند.
اگی لخصی  ه حدث ا بی نهان د ع ابکی از او سی زاح باه : 54مسأله 

ری تیا    د سپن حدث اصری از او سی بزندو تیااای  اه بادل از خاطی عه
لواو پن ار صور  اهکات وضو بگییا وگینه تیاِ  غ م انجام اااح باطم نای

 بدل از وضو انجام ا د.
 

 طهارت از خبث فصل دوم:

 نجاسا  اح چیز   و د:: 55مسأله 
ع  ادح  اه خاوت  یگولاوحیاماارار و هداوع ان ات و  ی حیوات  -2و  1

اارا ننع ی اگی رگ قت را ببیند خوت با ع ش بییوت قنادی و  ا  ای  
 ه خاوت ع  ادح نادارا  گولویحیام حیواتب ابی احویاط واعب اارار 

بالادو البواه اضاوا  پینادگات ولی اارای گولاک اساک نجان هی
 گولک بال د پاک اسک. یچ د حیام

بالادو و  ا  ای  هیاار ان ات و  ی حیوات  ه اارای خاوت ع  ادح  -3
 بوات عدا لدح اسک. ا  ه ار حال زندحبدت قت روح ااراعزای 

ه ی ان ات و  ی حیوات  ه اارای خوت ع  دح اسکو  یچ اد ا ب اابی  -4
 گولک بالد.احویاط واعب ا حالل
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خونی  ه از بدت ان ات نا بدت  ی حیاوات اارای خاوت ع  ادح خاار   -5
 لوا.هی

    د.خاکی زندگی هیسر و خو ی  ه ار  -7و  6
 ه هوعب ارعه خفیفای  لیاب و ب ابی احویاط واعب ُاقاع نقب عو -8

البواه نولایدت قت او هالقاا  لاوای نیز به قت هلحف هیاز ه وی اسک
 .حیام اسک

 . اایو غیی از ه یحی و ن وای و زرتاوی ب ابی احویاط واعبو -9

به خورات هاداوع خوار  ه عی  حیوات نجاسک ب ابی احویاط واعبو -10
 ان ات عاا   یاح بالد.

اگی نکی از نجاسا  هه ور با لیء پا ی بیخورا   د و  ای : 56مسأله 
 ا طوری تی بالد  ه تیی از نکی به انگایی ه وقام لاواو قت او نا نکی از قت

 اه تایِی لواو ولی اگی  ی او خاا  بالا د ناا ان لیء پاک نیز نجن هی
به انگیی ه وقم ناوا نجاسک از لایء نجان باه قدری    بالد  ه  ا بهقت

   د.لیء پاک سیانک نای
و اگی لیء هو جن باوعوا لیانای  ه گهلاک باا لایء پااک انگایی 

 ه بی  عای  نجاساک و لایء لوا هگی قتبیخورا   د نجاسک قت ه وقم هی
 هو جن سه واساه نا بیاوی وعوا االوه بالد.

 اا را و و قت   ادا پااک هیهوا جن راوازاح چیاز الایاء : 57مسأله 
یا    گون د:  اینپاک    دحها ِّ
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 مطّهر اول: آب

هقصوا  اات قب هعاولی اسک از  ی ه بعی  ه بالدو خواح رواخانه بالد 
قت را نقب هالفی گون ادو و ار هقابام نقب  ونا بارات نا چاح... و ار اصاالح

اند باه  لااه انگایی هضافی قیار ااراو نع ی هانعی  ه  لاه قب ار اس  قت ب
 اضااه لوا هان د گالب و قب انار و قب انگور...

 . عوِص   و غیی هُ عوِص و قب هالف او ق   اارا: هُ 
قب هعوص  قبی اسک  ه اگی با لایء نجان تاااس االاوه بالاد نجان 

 .ترییی   دنجاسک قتو به واساه  ه رنر نا هزح نا بوی لوا هگی ان نای
هحض بیخاورا باا لایء نجانو نجان هقب غیی هعوص  قبی اسک  ه با

 گانه نجاسک را نگییا.ن  از صفا  سهلوا  یچ د  ی هی
  ای هعوص  چ د ق   اسک:و قب

قب ُ ی: نع ی قبی  ه به هقدار ُ ای ناا بیااوی از قت بالادو و حجا  ُ ای  -1
لیواایی اسااک هان ااد قب  384وعااب هکعااب نتقینبااًا  36نزاناا  بااه 

 رسد. ا به ه ازل هیخانهرگ نا تصفیه ای بز ای  ه از ه بللوله
 .قب چاح -2
 . ا ا و چااه ا و عویقب عاری هان د قب رواخانه -3
 .قب بارات ار   گام بارش -4

 اا  ا نا ظیف ای را دی  ه ار حوض ه ای غیی هعوص  هان د قبو قب
ی  اوای  ا از  ُ لوند و هقدار قتغییاز چاحی عال هی ا و هان د قت نبهنا بایی

 اسکو و ار اصاالح قت را نقب قلیمی گون د.
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بار ل و  با قب قلیام ناا قب ُ ای  ی لیء هو ج ی با ن : 58مسأله 
لواو البوه اگی با قب قلیم ل وه لوا باند ُغ اله قت عادا لاواو و از پاک هی

 ان  حک  چ د هورا اسوث ا لدح اسک:
لیاوات هاایوب  ظیای  ه به لیاب نجن لدح بالاد هان اد باایی و -1

 خوری  ه بیای تا یی باند سه بار با قب ل وه لوا.
ناا ظیای  ه هوش صحیانی ار قت باییا نا خوک از قت هاانعی بخاورا  -2

  ه بیای تا یی باند  فک بار ل وه لوا.ااخم قت را بلی د 

ظیای  ه سر از قت هانعی بخورا نا قت را با زبانش بلی اد  اه بایای  -3
هالی لاوا ساپن او باار باا قب خاکبا خاک پاکو  تا یی باند ابودا

 اضاوا  قتنا سانی  نا عی  نا اارارل وه لواو و اگی قِب ا ات سر 
 اناهثم اساک  سر بدت عای انگیی ازنا ظیف بیخورا   د اروت با 
قت اسک  ه احویاط  و   دح به ااخم ظیف بیسد کنسیا یبا تی قت یپا

 لوا. با قب ل وههالی لوا سپن سه بار خاک اول ظیفو

خورا  ه غها نایا  ه با اارار پ ی نا اخوِی لییخوار  بیای تا یی قن ه -4
 اااای اسااک هقاادار  ااای قب روی قت رنخوااه لااوا  دحونجاان لااااا 
ای  ه به تاام عا ای نجن بیسد و بیش از ان  هقدار لزوهای اندازحبه

 ندارا.

واری  ه بیای تا یای بدت نا لباِس هو جن به اارار نغیی از اارار لییخ -5
ل وه لوا و اگی قب قلیم بالد باناد او باار  بار با قب عاریباند ن 

ل وه لوا و  ا  ی  ا ب ا بی احویاط واعب ا اگی تا یای باا قب  ای 
 .بالد
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غیی از لیاب ناا خاوراِت هانعاا  توساط سار و اروت ظیف اگی به  -6
یای خوک نا لی دِت سر نا هیات هوش صحیانی نجان لاواو  اه با

با قب قلیم باند سه بار ل وه لواو و  ا  ی  ب ابی احویاط  تا یی قت
 واعب اگی با قب ُ ی نا قب عاری نا قب بارات ل وه لوا.

 
 مطّهر دوم: آفتاب

 ا و انوار اا باا زهی  و  ی چیزی  ه روی قت ثابک اسک هان د سااخواات
د هان اد ارخواات و انلواو ولی چیز انی  ه بی زهی  تکیه اااحقاواب پاک هی

 اای باه  اار  ا و گیا ات و ار و پ جیح و های  و چوب ای قت ا و هیوحبیگ
 لوند.راوه ار ساخواات ب ابی احویاط واعب با قاواب پاک نای

و بیای پاک لدت الیاء با قاواب نعالوح بی بیطیف لدت عی  نجاساک و 
ی بوات ع   هو جنی لیط اسک  ه خا  لدت ه و د به تاب ش قاواب بی تب

 قت بالد.
 

 مطّهر سوم: برطرف شدن عین نجاست

 بالد:ان  ها ی ار او هورا هی
اگی بدت حیوات به عی  نجاسک هان د خوت نا اارار نا هداوع قلواح لوا  -1

بایای تا یای  ااای اساک عای  نجاساک بیطایف لاوا و نیاازی باه 
 ل واوی قت با قب نی ک.
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وش و چا  ا  اه ار اصااالح باه بیای تا یی ااخم ا ات و بی ی و گ -2
لاوا ا  ااای اساک عای  نجاساک  ا باط  غیی هحض گفواه هیقت

 بیطیف لوا.
 

 مطّهر چهارم: زمین

پاک  و خا وپاک  ِ  زهی ف پا و ته  فش با راح راو  نا  ایدت قت روی 
 ه عی  نجاسوی  اه روی قت اساک باا  ااات راح رااو  ناا لیط قتلوا بههی

و  ا  ای  ا  ه از وسیله انگیی اساوفااح لاواوت قت ایدت بیطیف لوا بد
 اه نجاساک لوا ب ابی احویاط واعب ا ار صورتی  ف پا و ته  فش پاک هی

 .از ناحیه زهیِ  نجن به قت او سیانک  یاح بالد
 

 مطّهر پنجم: تبعیت

 ان  هاّ ی هوارای اارا هان د:
تبل از باهلاوا خوا تبدنم به سای ه هیلیابی  ه خوابه ط ار  ظیف -1

 لوا.ط ارتی  ه از انقالب لیاب به سی ه حاصم هی
تبل از لوند بهط ار  اسِک   ی  ه لباس هو جن را با قب قلیم هی -2

 ط ار  خوا لباس.
 

 مسلمان شدنمطّهر ششم: 

 گیاا. اایی  ه هحکوم به نجاسک اسک با اسالم قورات پاک هی
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 مطّهر هفتم: غایب شدن مسلمان

باس نا لیء انگیی  ه ار اخویار ه لاات بالغ نا  واک هاّیز اگی بدت نا ل
اسک نجن لوا و سپن قت لخص غانب گیااو چ ان ه احواال ا ی  لیء 

 لوا.هو جن را تا یی  یاح حک  به ط ار  قت هی
 

 مطّهر هشتم: انتقال
خوت ندارند هثم پااه و  هان د انوقال خوت ان ات به بدت حایاتی  ه عیااً 

 بگیایاحایح خوت ان ات را باکد و خاوت اروت بادنش قایار    و پن اگی
  اوه لوا قت خوت پاک خوا د بوا. سپن

 
 مطّهر نهم: استحاله

صاور  هقصوا قت اسک  ه حقیقک لیء نجن طوری عوض لوا  ه به
لیء انگی ارقندو و اها اگی ع ن قت لیء عوض نااوا بلکاه ت  اا اسا  ناا 

گیااو هثاًل: اگای چاوِب وا پاک نایقت پیا  دح ل یصفک عوض لوا نا اعزا
هو جن ب وزا و به خا  اوی تبادنم لاوا اساوحاله صاور  گیاواه و پااک 

 لوا.هی
 

 شدهاز حیوان ذبح خونمطّهر دهم: خارج شدن 
را با رعانک لیانط لیعی ته یه    د و خوت باه  حالل گولک اگی حیوات

هاناد وات باقی هیهقدار هوعارف از بدنش خار  لوا خونی  ه ار بدت ان  حی
 پاک اسک.
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 مطّهر یازدهم: انقالب

 نا با رنخو  چیزی هثم سی ه و ناا  ار قتوخوا  به خواچ ان ه لیاب 
 گیاا.به سی ه تبدنم لواو پاک هی

 
 خوارمطّهر دوازدهم: استبراء حیوان نجاست

طوری بخاورا باهنهداوع ان اتی اگی ان  حیوات را هدتی نگهارند نجاسک 
خوار نگون اد عای  و اارار و هاداوع قت پااک ه قت حیوات نجاساک ه انگی ب

 لد. خوا د



 

 

 
 

 احکام نماز
نااز نکی از ار انی اسک  ه ان  هبی  اسالم بی قت ب ا لدح اسکو خداوناد 

ةا ایهاند: هوعال هی َلا ا الُْمْؤِمننِیا كا إِنَّ الصَّ ْوقُوتًا تاابًاكِ ناْت لَعا  اانا نااز  وما
عی  بای هؤه اات واعاب گااوه اساکو و ار حادنثی از پیااهبی  ای هار وقک

یو  ای چیاز اارای وجٌه و َوجُه دینکم الصالة ُ  شیء  لکِل قهدح اسک: ن ا یم
ای اسک و سیاا و نااانه انا  لااا ناااز اساکو و ار حادن  سیاا و ناانه

ییال یناُل ایهواند: ن ه قهدح اسک انگیی  ََ ا ََ یو باه مال  اتالیَّ ب ِصصالةِ هِ  َشال
 فاعک ه  نخوا د رسید   ی  ه نااز خونش را سب  باایا.ل

 بالد:گانه هیتین  نااز ای واعب نااز ای روزانه پ  ه  
 .نااز صبح: او ر عک -1
 .نااز ظ ی: چ ار ر عک -2

 .نااز عصی: چ ار ر عک -3

 .نااز هریب: سه ر عک -4

 .نااز عاا: چ ار ر عک -5

وی ار سفی نا   گام تیسو لک وه و ار لیانای هعی  نااز ای چ ار ر ع
 لوند.خواندح هی

وچ ار ر عک نااز ناالاه روز سیه وحب اسک ار  ی لبانه: 59مسأله 
 عا قوراح لوا  ه عبارت د از:به

 . اک ر عک قبم از نااز ظ ی -1
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 . اک ر عک قبم از نااز عصی -2

 .چ ار ر عک بعد از نااز هریب -3

نا اوه  ب اابی احویااط واعابو باناد  اهاو ر عک بعد از نااز عااا  -4
 لوا.ن  ر عک ح اب هی خواندح لوا و

لاواو باه انا  قغاز هیوقک قت از اول لب و  اک ر عک نااز لبو  -5
اساک و هع ا  ه اگی بعد از نااز عاا قت را بخواندو ار وقک واقل لدح 

 طلوع اجی خواندح لوا. نزان ب وی اسک 

 .لب او ر عک نااز لفل بعد از نااز -6

 .ن  ر عک نااز وتی بعد از نااز لفل -7

 .او ر عک قبم از نااز صبح -8

ر عوی اسک بقیاه نااز اای ناالاه او ر عاک او به غیی از نااز وتی  ه ن 
 لوا.ر عک خواندح هی

وقک نااز صبح از طلوع اجی صاا  تا طلوع قاوابو و وقک : 60مسأله 
اسکو و نااز ظ ای باناد قبام از نااز ظ ی و عصی از زوال قاواب تا غیوب قت 

بی  طلوع قاواب تا غیوب  صف ااصله زهانین ونااز عصی خواندح لوا و زوال
بالدو و وقک نااز هریب و عاا بیای لخص هخواار از اول هرایب تاا قت هی

بی  غایوب قاوااب تاا طلاوع  و نصف ااصله زهانیلبلب اسک و نیاهنیاه
لاب وا نااز هریب و عااا را تاا نیاهبالدو و اگی هکلف به اخویار خاجی هی

نخواند ب ابی احویاط واعب باند قبم از طلوع اجی بدوت نیک ااا نا قضاا قت را 
 عا قوراو و ار  ی او حالک باند نااز هریب قبم از عاا خواندح لوا.به
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هکلف باند نااز ای واعب خاوا را رو باه قبلاه بخوانادو و : 61مسأله 
قیارگیاواه اساکو و اگای ار قت  اه  عباه هع ا  هقصوا از قبله هکانی اساک 

نااز ای ه وحب را ار حال راح راو  نا سوارح بخواند ازم نی ک رو به قبلاه 
 بالد ولی ار غیی ان  او حالک ب ابی احویاط واعب باند رو به قبله بالد.

و  ی اسکع ک خاص ه قبله ار اگی هکلف اطای ات االک : 62مسأله 
اند سپن هعلوم لوا قبله ار ع ک انگیی قیار ااراو رو به قت ع ک نااز خو

 90ارعه از ساک راسک ناا  90پن چ ان ه انحیاف او از ع ک قبله  اوی از 
ارعه از ساک چپ او بالد نااز صحیح اساکو و اگای انحایاف او از ع اک 

 ه نااز را پاک به قبلاه خوانادح بالادو ار قبله بیش از ان  هقدار بالد نا ان 
اگای  وهاندح بالد باند ناااز را اوباارح بخواناد اگی وقک نااز باقیان  صور  

 لدح بالد قضای قت واعب نی ک.وقک تاام
نکی از لیانط نااز پاک بوات اعضاای بادت ازعالاه هاو و : 63مسأله 

 ای  وچ  هان د عاوراب ناخ  و  ا  ی  لباس ناازگزار اسکو ولی لباس
ان اات را بپولاان د ازم نی اک پااک  توان اد عاور ت  انی نایو  الح  ه باه

 ه ا ب ابی احویاط واعب ا از هیااِر نجان ناا حیاوات لیط ان بال دو البوه به
نجن العی  هان د سر ارسک نادح بال دو و  ایاح االو  لیء هو جن ار 

 حال نااز هثم قیار ااات قت ار عیب الکال ندارا.
اهم بالاد تاا زهاانی  اه خوِت زخ  نا  واگی ار بدت نا لباس: 64مسأله 

توعاه الویام نیااوه بالد ناازخواندت با قت هاانعی نادارا ولای زخا  باناد قابم
  ای ساحی را باند تا یی  یا.بالدو و اها زخ 

 ه هقادار اگی بدت نا لباس   ی قلواح به خوت لوا ارحالی: 65مسأله 
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و البواه قت  اوی از ب د سیانگاک ل ک بالد ناازخواندت با قت صحیح اساک
ان  حک  ار هوارای اساوث ا لادح ازعالاه: خاوت حایض و  ا  ای  ب اابی 

گولاک و احویاط واعب خوت نجن العی  و خوت هیاار و خوت حیوات حیام
 خوت نفاس و خوت اسوحاضه.

اطالع بوا و باا اگی لخصی از نجاسک بدت نا لباس خوا بی: 66مسأله 
جاسوش هالل لوا نااز او صحیح قت نااز خواند و پن از تاام لدت نااز از ن

 اه بیرسای اسکو ولی اگی قبم از نااز به نجاسک قت ل  االک و بادوت قت
  د با  اات حال نااز خواند و بعد از نااز هووعه نجاسک لوا ب ابی احویااط 

 واعب باند نااز را اوبارح بخواند.
قت و اگی   گام نااز هووعه نجاسوی ار بدت نا لبااس خاوا لاوا و بداناد 

نجاسک هیبوط به قبم از نااز اسک ار ان  حالک اگی وقک  اای بیای تکایار 
نااز االوه بالد ب ابی احویاط واعب باند نااز را تکیار   دو و اگی وقک  اای 

طوری  ه نوواند حوی ن  ر عک از ناااز را ار وقاک بخوانادو ندالوه بالد به
نا لباس خوا بیطایف   اد پن چ ان ه بوواند ار حال نااز نجاسک را از بدت 

 ه هیتکب نکی از هباال  نااز لوا باند ان   ار را انجام ا د و نااز بدوت قت
را تاام   دو و ار غیی ان  صور  با  اات نجاسک نااز را تاام   د و ناااز او 

 صحیح اسک.
اگی هکلف بداند بدت نا لباسش نجن لدح ولی اعو ا نک اد : 67مسأله 

 و نااز بخواند ب ابی احویاط واعب باند نااز را اعااح   د. و قت را ایاهوش   د
پاک بوات از حدث اصری و حدث ا بی ار نااز واعب اسک : 68مسأله 

 طور  ه ار احکام ط ار  گهلک. اات
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هکات نااازگزار باناد هبااح بالاد و ناازخوانادت ار هکاات : 69مسأله 
بی روی زهایِ  غصبی ب ابی احویاط واعب صحیح نی کو و اگای اایِش غصا

و ناازخوانادت نیاز هباح بالدو نا بیعکن ایِش هباح روی زهیِ  غصبی بالد
 نی ک. صحیح ب ا بی احویاط واعب بی روی قت

اگی خان به چیزی تعلاف گیایا و صااحب قت خا اش را : 70مسأله 
نپیاازا ار حک  غصبی اسکو پن تا زهانی  ه خان قت پیااخک ناوا ناااز 

 گی از قت عانز نی ک.و  یگونه اسوفااح ان
عانگاح پیاانی ار سجدح باند پاک بالاد ولای هکاات قایار : 71مسأله 

گیاو  سانی اعضای بدت ازم نی ک پاک بالدو البواه انا  حکا  ار صاورتی 
 اسک  ه نجاسک به بدت نا لباس ناازگزار سیانک نک د.

اگی هیا و زت بخوا  د ار نا  هکاات ناااز بخوان ادو ب اابی : 72مسأله 
حویاط واعب زت نباند علوتی از هیا نا ه اوی با او بان ودو بلکه ازم اساک ا

تی از هیا بان ود و ان  عقب ان واات حداقم باه هقاداری بالاد  اه زت عقب
 اا عای سجدح او بیابی عای او زانوی هیا ار حال سجدح بالادو ناا بای  قت

قت او بایش از اح   ه ااصاله بای حا لی هان د انوار وعوا االوه بالدو نا ان 
 ذراع نتقینبًا چ ار هوی ونی ی بالد.

هکلف باند ار حال نااز عور  خوا را بپولااندو و عاور  : 73مسأله 
و و عور  زت ار ناااز تااام سک ا و هقعد اوهیا ار نااز قلک ت اسلی و بیضه

 بالد:عز سه هورا هیبدت او به
پولاااند باان کااه صااور  بااه هقااداری  ااه روساایی هعاااوًا قت را نای -1

 روسیی را گینبات زاح بالد.
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 انگاوات.  ا از ه  اسک تا سیاسک -2

 .نار صور  عدم وعوا ناهحیمی پا ا از ه  پا به پانی  -3

اگی   ی ار حال خواندت نااز هووعه لوا عورتش پولیدح : 74مسأله 
یاِت نی ک باند اورًا قت را بپولاند و ناازش صحیح اسکو و اگی بعد از تاام  

 نااز هووعه ان  هوضوع لوا باز   نااز او صحیح اسک.
 لیانط لباس ناازگزار عبارت د از:: 75مسأله 

 طور  ه گهلک.پاک بالدو  اات -1
 لباسی  ه عور  را پولاندح ب ابی احویاط واعب هباح بالد. -2

ت  انی  اای اسک نباناد از اعازای لباسی  ه بیای پولاندت عور  به -3
ح هیاار بالد هان د پوسک حیاوانی  اه باه روش غییلایعی اارای رو

ذبح لادح اساکو و  ا  ای  ب اابی احویااط واعاب اگای انا  لبااس 
 ت  انی بیای پولاندت عور   اای نبالد.به

نبالدو بلکه ب ابی احویاط واعاب از  ا هان د روباحا از اعزای ارندگات  -4
نبالادو و انا   ا هان د خیگاوش و گیباها گولک اعزای حیوات حیام

 اه بایای پولااندت عاور  نااازگزار  اخوصاص اارا لباسی بهلیط 
 لوا. اای بالد و لاهم غیی قت نای

  اای اسکو باندناازگزار  ه بیای پولاندت عور   ناازگزارهیا  لباس -5
 از ابینا  طبیعی خالص نبالد.

هیا ناازگزار از طالی خالص نا ناخاالص نبالادو و  ا  ای   لباس -6
را باطام او ولیدت طال و زنورقا  هان د زنجیی و انگاوِی طاال ناااز پ

   د.هی
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پولیدت لباس طال و ابینا  خالص بیای هیا  ایاه حیام : 76مسأله 
گااح نباناد از طاال اسک حوی ار غیی ناازو بلکه ب ابی احویاط واعب هیا  ی 

 بیای زن ک خوا اسوفااح   د.
 

 اذان و اقامه

اساک ناااازگزار پایش از نااز ااای روزانااه اذات  ه ااوحب: 77مسأأله 
 بگوندو و  یفیک قت به تیتیب عبار  اسک از:

ْکَبُر  هُ الل  
َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
 أ

ْن ال ِإٰلَه إال  الل  
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ال ِإٰلَه إال  الل  أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 هُ ُه، أ

دًا َرُتْو  ْشَهُد أنب ُمَحمب
َ
دًا َرُتْوُل الل  ُل الل  أ ْشَهُد أنب ُمَحمب

َ
 هِ ِه، أ

ة ِ  َلی الصب ََ ةِ ، َحیب  َلی الصب ََ  َحیب 
ٰةِح  ََ لی ال ََ ٰةِح، َحیب  ََ لی ال ََ  َحیب 

لٰی َخیِر اْلَعَمِل  ََ لٰی َخیِر اْلَعَمِل، َحیب  ََ  َحیب 
ْکَبُر  هُ الل  

َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
 أ

 هُ ال ِإٰلَه إال  الل  ُه، ال ِإٰلَه إال  الل  
 خاوا خاوای باه و ل اا  ااات باه واناک و اهاار  اهییالااؤه ی 

بالد ولای هی ل اا  به رسالک پیاهبی ا یم    دح  اهمه وحب اسک و 
ْشالَهُد أنب بدوت قصد عز یکو بعد از نعزء اذات نی کو ب ابیان  سزاوار اسک 

َ
أ

دًا َرُتْوُل الل   ًا أمیراْلُمْؤِمنٖیَ  َولالی  فوه لوا: نی به نّیک قیبک گهِ ُمَحمب لی  ََ ْشَهُد أنب 
َ
أ

 ی.هِ الل  
ه اوحب اساک بعاد از اذات و پایش از خوانادت نااز اای : 78مسأله 
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 روزانه اقاهه گفوه لواو و  یفیک قت به تیتیب عبار  اسک از:
ْکَبُر  هُ الل  

َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
 أ

ْن ال ِإٰلَه إال  الل  
َ
ْشَهُد أ

َ
ْش أ

َ
ْن ال ِإٰلَه إال  الل  ُه، أ

َ
 هُ َهُد أ

دًا َرُتْوُل الل   ْشَهُد أنب ُمَحمب
َ
دًا َرُتْوُل الل  أ ْشَهُد أنب ُمَحمب

َ
 هِ ِه، أ

ة ِ  َلی الصب ََ ةِ ، َحیب  َلی الصب ََ  َحیب 
ٰةِح  ََ لی ال ََ ٰةِح، َحیب  ََ لی ال ََ  َحیب 

لٰی َخیِر اْلَعمَ  ََ لٰی َخیِر اْلَعَمِل، َحیب  ََ  ِل َحیب 
َة ُ  َةُ ، َقْد ٰقاَمِت الصب  َقْد ٰقاَمِت الصب

ْکَبُر  هُ الل  
َ
ْکَبُر  هُ ، الل  أ

َ
  أ

 هُ ال ِإٰلَه إال  الل  
خوا خوایبااه و لاا اا  ااات بااه وانااک و اهااار  اهییالاااؤه ی 

بالاد ولای هی    دح ل اا  به رسالک پیاهبی ا یمه وحب اسک و  اهم
ْشَهُد أنب بدوت قصد عز یکو بعد از نزاوار اسک عزء اقاهه نی کو ب ابیان  س

َ
أ

دًا َرُتْوُل الل   ًا أمیراْلُمْؤِمنٖیَ  َولالی  ی به نّیک قیبک گفوه لوا: نهِ ُمَحمب لی  ََ ْشَهُد أنب 
َ
أ

 ی.هِ الل  
 

 و واجبات نماز ءاجزا

 نااز عبارت د از: ءاعزا
ر ب ادگی ار به ان  هع ا  ه ان ات نااز را با قصد خضوع و اظ اا نیت: -1

عا قوراو و ازم نی ک نیک خوا را باه زباات بگونادو پیاگاح خداوند هوعال به
 زنیا نیک نکی از  ار ای قلبی ان ات اسک نه زبانی.
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ی ار اول  ای نااازو و نااازگزار اکبر هُ الل  نع ی گفو  ن تکبیرة االحرام: -2
یان  اگای نا  باند ان  او  لاه را به عیبِی صحیح بی زبات عااری   ادو ب ااب

 لوا.باطم هی ناازی ه واکبرالل  حیف به قت اضااه   د و بگوند: ن

ناازگزار هوقل گفو  تکبییة ااحیام باند  اهاًل ان وااح و بدت : 79مسأله 
او اسوقیار االوه بالدو و ب ابی احویاط ازم باند ه وقم بالد نع ی به چیازی 

 هان د عصا نا انوار تکیه نک د.
گی ناازگزار به  ی  صور  نوواند ان وااح نااز بخواند باناد ا: 80مسأله 

نا وه بخواندو و اگی نووان ک نا وه نااز بخواند باند باه پ لاوی راساک ناا 
قبله بالد و ار  اات حالاک پ لوی چپ بخوابد طوری  ه علوی بدنش روبه

یااط نااز بخواندو البوه اگی بوواند نااز را باه پ لاوی راساک بخواناد ب اابی احو
واعب قت را به پ لوی چپ نخواندو و اگی ان  او هاک  نبالد باناد باه پااک 

 قبله بالد و ار  اات حالک نااز بخواند.بخوابد طوری  ه  ف پا ای او روبه
 ای اول و اومو پایش از ر اوع باناد ساورح ناازگزار ار ر عک قرائت: -3

طور نگایی را باهحاد را بخواند و ب ابی احویاط واعب بعاد از حااد ساورح ا
 اهم بخواندو البوه ار بعضی از هوارِا ضیور  هان د بیااری نا عجله نا ت گی 

 وقک عانز اسک اقط حاد را بخواند و سورح انگی را تیک   د.
طوری  اه ار ناازگزار باند قیا ک نااز را صحیح بخواناد باه: 81مسأله 

قیا اک ناااز را  توانادحیوف و حی ا  خاانی ندالوه بالدو و   ی  ه نای
صحیح بخواند وظیفه اارا قت را ناا بگییاو و اگی به خاطی عهری هان د پیایی 

 نا غیی قت نوواند ناا بگییا به  اات قیا ک ناارسک ا وفا   د.
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ب ابی احویاط واعب هیا باند حااد و ساورح را ار نااز اای : 82مسأله 
بخوانادو و بل اد  صبح و هریب و عاا بل د و ار نااز ای ظ ی و عصی ق  وه

خواندت حاد و سورح ار  ی  ناازی بی زت واعاب نی اکو البواه قایا وش ار 
نااز ای ظ ی و عصی ب ابی احویاط واعب باند ق  وه بالدو و ناازگزارات زت 

 توان د سانی اذ ار نااز را به اخویار خوا بل د ناا ق  اوه بخوان ادو باهنا هیا هی
 ای سوم و چ ارم  ه حک  قت خوا د قهد. غیی از ت بیحا  اربعه ار ر عک

اگی ناازگزار ار عانی  ه باند ناااز را بل اد بخواناد ق  اوه : 83مسأله 
خواند نا ار عانی  ه باند ق  وه بخواند بل د خوانادو چ ان اه انا   اار او از 
روی ایاهولی نا ندان و  ه أله بالد نااز او صحیح اساکو و اگای ار حاال 

 اه حکا  ه األه را نااا بگیایاو ناااز او خوا لوا نا ان قیا ک هووعه الوباح 
 .اااهه ا دصحیح اسک و از قت لح ه به بعد نااز را طبف وظیفه خوا 

تواناد ت ابیحا  ناازگزار ار ر عک سوم و چ اارم ناااز هی: 84مسأله 
و و ار ت بیحا  اربعاه  ااای اساک ن  حاد بخواند نا ان که بگوندرا اربعه 

الِه َواْلَحْمُد ِلل  ُتْبحاَن الل  نن  هیتبه بگوند:  الِه َوال ِإلَه إالب الل  ْکَبالُر ُه ُه َوالل 
َ
ی و ب وای أ

 ا  ای  ب وای اساک بعاد از پاناات ت ابیحا  اسک قت را سه هیتبه بگوند و 
 اسورفار   د.

و ب ااابی احویاااط واعااب ناااازگزار بانااد حاااد نااا ت اابیحا  اربعااه را ار 
تواناد دو و اگی سورح حاد را خواناد هی ای سوم و چ ارم ق  وه بخوانر عک

 الرَّْْحاِن ِ  ه ار نااز عااعاک باه قت را بل د بخواند هگی قت الرَِّحیمِ ِمْسِب اَّللَّ
ِ اهام اقودا  یاح بالد  ه ار ان  صور  ب ابی احویاط واعاب نباناد  ِمْسِب اَّللَّ

 را بل د بخواند. الرَِّحیمِ الرَّْْحاِن 
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ار تکبییة ااحیام ذ ی لد ازعاله لزوم ان واات  لیانای  ه: 85مسأله 
 و اسوقیار و اسوقاللو   گام قیا ک و ت بیحا  اربعه نیز باند رعانک لوند.

 واعبا  ر وع عبارت د از: رکوع: -4
 ه بوواند سی  اه انگااو ا از عالاه انگااک  یاخ  لدت به اندازح اول:

 اطیازنااتو ب اابی احو یبایا هقادار  نخ  لدت به ا و ل ک را به زانو بگهارا
 واعب اسک.

 ه ایا از حالاک ان اوااح باه ر اوع تیتیب  قیام قبم از ر وعو به ان  دوم:
تواند ان وااح نااز بخواند  اای اساک ار حالاک نا اوه رواو و   ی  ه نای

 ر وع   د.
ی نا نا  هیتباه هِ ُتْبحاَن الل  ذ ی ر وعو  اای اسک سه هیتبه بگوند: ن سوم:

َی اْلَعظیِم َوِصَحْمِدهِ ن بگوند: یو و بایای خوانادت ذ ای واعاب   گاام ُتْبحاَن َرصِّ
واعاب باناد  ب ابی احویااط ر وع ازم اسک به هقدار قت هک    د و  ا  ی 

بدت او قبم از بیاالو  سی از ر وع اسوقیار و قراهش االوه بالاد  یچ اد ار 
 حال خواندت ذ ِی واعِب ر وع نبالد.

د از ر وعو و ار قت لیط اسک  ه ناازگزار راساک بان اود قیام بع چهارم:
 و ب ابی احویاط واعب بدت او قراهش بگییا.

عا قوراو و ار قت چ اد ناازگزار ار  ی ر عک باند او سجدح به سجده: -5
 چیز لیط اسک:

گانه بادت روی زهای و نع ای: پیااانیو  ای  فکقیار ااات ق اک اول:
 پا ا.گاک بزرگ  ِف اواسکو اوزانو و او ان
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گاح قیار ار سجدح  اای اسک هقداری از پیاانی را بی سجدح: 86مسأله 
سجدح صد    د  یچ د  اوی از ن  ب دانگاک بالدو و ن بک  ا د  ه عیااً 

باند تاام  ف اواسک را  ا  ا ب ابی احویاط واعب ا ار صور  اهکاتبه اسک
زانو ا  اای اساک هقاداری از به هقدار هوعارف بی زهی  قیار ا د و ن بک به 

بزرگ پا اا را  انگاکسیِ احویاط ه وحب  بی ب ا ا را بی زهی  قیار ا دو و قت
و  یچ د گهالو  پاک نا روی او انگااک بازرگ نیاز  ااای بی زهی  بگهارا

 .اسک
هحاام قاایار گاایاو  پیاااانی ار سااجدح نبانااد از عااای زانو ااا و  دوم:

 تی بالد.انگاک ب وه بااتی نا پانی  سیانگاوات پای ناازگزار بیش از چ ار
باند زهی  نا گیاِح غییخورا ی و  وهحم قیار گیاو  پیاانی ار سجدح سوم:

از  بداناد  ه   دبی  اغهی سجدح ناازگزار غیی پولیدنی بالدو و عانز اسک 
را اگای  اغاه از اار غیی انا  هاو و واسکلدح  ساخوهاز پ به نا  وات  ناچوب 

ساجدح بای قت تاوات  ا صحیح نی ک نای ه سجدح بی قت هواای تاکیم لوا
  یا.

هحاام قاایار گاایاو  پیاااانی ار سااجدح بانااد اسااوقیار االااوه و  چهــارم:
س اوی حی ک بالدو ب ابیان  قیار ااات پیاانی بی ِگم رقیف و خاک نیم و بی

 نی ک. گییاو صحیح ه پیاانی روی قت قرام نای
دح باناد پااک و هبااح بالادو هحم قایار گایاو  پیااانی ار ساج پنجم:

 گهلک. 71طور  ه ار ه أله  اات
خواندت ذ ی ار ساجدح واعاب اساکو و  ااای اساک ساه هیتباه  ششم:
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لالٰی َوِصَحْمالِدهِ ی نا ن  هیتبه بگوند: نهِ ُتْبحاَن الل  بگوند: ن َْ الَی اْأَ یو و ُتْبحاَن َرصِّ
دو ناازگزار   گام ساجدح بایای خوانادت ذ اِی واعاب باناد  اای هکا    ا

 طور  ه هاابه ان  ه أله ار ر وع گهلک. اات
نا او  بعاد از   ا  ای  نا و  بی  او ساجدح واعاب اساک و هفتم:

 بالد.عب هیاو وسجدح اوم ب ابی احویاط
ار ر عاک اوم تااام نااز اا و  ا  ای  ار ر عاک ساوم ناااز  تشهد: -6

هریب و ر عک چ ارم نااز ای ظ ی و عصی و عااو تا د واعاب اساکو و 
دًا  الَشریَک َوْحَدُه ُه َاْشَهُد َاْن ال ِاٰلَه إالب الل   اای اسک بگوند: ن َلُه َوَاْشَهُد َانب ُمَحمب

د   د  َوآِل ُمَحمب لٰی ُمَحمب ََ ُهمب َصلِّ  ْبُدُه َوَرُتْوُلُه َالل   ی.ََ
صحیح خواندح لوا و ار صاور   صور  بهذ ی تا د باند : 87مسأله 

عا قورا و بدت نااازگزار   گاام خوانادت  د را نا وه بهتوانانی ازم اسک تا
 اسوقیار و قراهش االوه بالد. قتو

گفو  سالم ار پانات  ی نااز واعب اسکو و ناازگزار باند سالم  سالم: -7
صاحیح و ار حالاک نا اوه و  اایاح باا قراهاش و  صور  بهرا هان د تا د 

ةُم وند: ناسوقیار بخواندو و بیای سالم نااز  اای اسک بگ َلالْیُکْم السب یو ولای ََ
ةُم ب وی و هوااف احویاط ه وحب قت اسک  ه بگوند: ن َلْیَک السب بالی   ََ َهالا النب َای 

هِ  الةُم َوَصَرکاُ هُ  َوَرْحَمُة الل  الاِلحیَ ، السب الِه الص  بالاِد الل  َِ لالٰی  ََ َلْینا َو ََ ةُم  َلالْیُکْم ، السب ََ 
 ی.َوَصَرکاُ هُ ِه َوَرْحَمُة الل  

ناازگزار باند واعبا  نااز را به  ااات تیتیبای  اه  ترتیب و مواالت: -8
 اه بادوت قتا گهلک انجام ا د و بی  اعزای نااز هاواا  را رعاناک   اد 

طوری  ه عیااًا به اا دااصله زناای بی   ی عزِء نااز با عزِء بعد از قت قیار 
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ت ر اوع و ساجوا ناا به هجاوع  ار ای او نااز گفوه لواو البوه طوانی ناوا
خللای  و هان د قتو  ای طوانیزناا گفوِ  ذ ی اِی ه وحب نا خواندت سورح

   د.به هواا  وارا نای
ه وحب اسک ناازگزار ار تااهی نااز اای روزاناه نا  باار  قنوت: -9

عا قوراو و هحم قت قبم از ر اوع ار ر عاک اوم ناااز اساکو و ذ ای ق و  به
به  هان د صلوا  اا بعد از ذ ی ق و  تواند ی ک و هین ازمهعی ی بیای ق و  

و و ب وی اسک ناازگزار ار ق و  بی  سوانش خداوند   داعا  نیززبات اارسی 
خاندانش و اعا بیای خوا و تاام هؤه ی   و هوعال و صلوا  بی پیاهبی ا یم

 عال نااند.
 

 مبطالت نماز

 هباال  نااز عبارت د از:: 88مسأله 
طور  ه ار ه ا م گهلوه قد نکی از اعزا نا لیانط بالدو  ااتنااز اا -1

 بیات لد.
   گام نااز نکی از هباال  وضو از ناازگزار سی بزند. -2

 ا را به قصد خضوع و ااب روی    قیار ناازگزار ار حال قیام اسک -3
 اه   د هگای ان ا دو و ان   ار ب ابی احویاط واعب نااز را باطم هی

 را اقوضا   د.ضیور  قت 

ناازگزار بدوت عهر از قبله رو بیگیااندو ولی اگی بیای ان   ار عاهری  -4
از قبله ه حیف لوا نا  واالوه بالد هان د   ی  ه به خاطی ایاهولی

 ه نییونی قوی ا هان د وزش باا ا بدت او را بادوت اخویاار از قبلاه ان 
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ارعاه باه  90از  ه حیف   د ار ان  صور  چ ان ه انحیاف او از قبله
ارعاه باه سااک چاپ  اوای بالاد ناااز باطام  90ساک راساک ناا 

 لواو و اگی بیش از ان  هقدار بوا باند نااز را اوبارح بخواند.نای

ناازگزار عادًا ار نااز حیف بزندو پن چ ان ه سخ ی بگوناد  اه ار  -5
لرک هع ا االوه بالد نااز او باطم اسک  یچ د اقاط از نا  حایف 

بالد هان د نِ ی  ه ار زبات عیبی به هع اای ننگ اداری  دحل تاکیم
  ای  هع اانی را نیسااندو پانساخ ی بگوناد  اه  و اگای  ی اسکو 

بالد به احویاط واعب ناااز  لدح تاکیماز او نا چ د حیف  چ ان ه
 او باطم اسک.

البوه حک  هه ور ار ن  هورا اسوث ا لدح و قت عانی اسک  ه لخصی به 
  د  ه ار ان  حالک واعب اساک عاواب وی را بد ادو ولای ناازگزار سالم 

توعه االوه بالد  ه عواب باناد هثام ساالم بالادو ب اابیان  اگای اایای باه 
 ناازگزار بگوند: نسالم علیک ی ار عواب اقط بگوند: نسالم علیک ی.

ه  ور از ق ق ه خ دح بل د و  و ناازگزار ار بی  نااز عادًا ق ق ه بزند -6
 بالد. ه لاهم  ایدت صدا و اور زات قت ار گلو هی با صدا اسک

ناازگزار ار بی  نااز از روی عاد با صدا گینه   دو و اگی بدوت صادا  -7
لواو البوه ان  حک  ارعانی بگیند به احویاط واعب نااز او باطم هی

اسک  ه گینه بیای اهور انیوی بالد و اها اگی بیای اهور اخیوی بالد 
هان ااد گینااه از روی خاااوع و خضااوع ار بیاباای نااااز صااحیح اسااک 

 خداوند هوعالو نا تیس از عهاب اوو نا لو  رسیدت به ب اک بین .
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 از عالاه: ناازگزار  اری انجام ا د  ه صاور  ناااز باه  ا  بخاورا -8
ب ابی احویااط واعاب  ایااه از خاورات و  بلکهخورات و قلاهیدتو 

وعاب باه  ا  زات قلاهیدت ار حاال ناااز خاواااری   اد  یچ اد ه
  یبا انارا  ه ار ا اات  نینااز غها  یاگی ار ببله  صور  نااز ناوند.

 اناق اد  یاگی  ا زیو ن لوای ا هاندح ایو ببیاو ناازش باطم نااندات
ار ا ات هاندح بالد و ار حال نااز       قب لاوا    انلکی و هان د ا

 و ایو رواو الکال ندارا.

عک عادًا و ار غیی حال تقیاه بعاد از خوانادت اگی هأهوم ار نااز عاا -9
لاواو و اگای غیاِی هاأهوم عاادًا حاد نقهی ی بگوند ناازش باطم هی

 نقهی ی بگوند به احویاط واعب باند نااز را اوبارح بخواند.

لاا  ار تعااداا ر عاااِ  ناااازو ب ااابی تفصاایلی  ااه ار ه ااا م قتاای  -10
 قهد. خوا د

ااز اضااه   د ناا از قت بکا ادو خاواح قت ناازگزار عادًا چیزی را به ن -11
ولی گفو  اذ ار و خوانادت اعاا و  اعم بالد نا قول. لدح اضااههورا 
 الکال ندارا. ار حال ناازوقیقت 

 
 شک در نماز

اگی   ی بعد از تاام لدت وقک نااز لا    اد  اه اصااًل : 89مسأله 
  ای بعاد از نااز خواندح نا نهو به ل  خاوا اعو اا نک ادو و  ا  ای  اگای 

خواندت نااز ل    د  ه نااز او صحیح بواح نا نهو  اه ار انا  صاور   ا  
 نباند به ل  خوا اعو ا   د.
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 ای نااز ل    د عانز اساک اگی ناازگزار ار تعداا ر عک: 90مسأله 
نااز را قال ناواح و اوبارح بخواند اگیچه احویاط ه وحب قت اساک  اه اگای 

اصالح نااواح و ناااز خاوا را قاال نک ادو باه  ل  قابم اصالح بالد قت را
 تفصیلی  ه ار ه ا م قتی خوا د قهد.

  ای نااز او ق     و د:ل : 91مسأله 
 اای هان اد لا  ار ر عک   دهی انی  ه نااز را باطم ق   اول: ل 

نااز صبح و هریبو و ل  ار او ر عک اول از نااز ای ظ ی و عصی و عاا 
از اطایاف  نا   ای ناازگزار پابیعا بالاد و باه   ه ار ان  صور  اگی ل 

 لوا.خوا احواال بیاویی ند دو نااز باطم هی لِ  
واساه قت ناااز صاحیح   و د و به اصالح انی  ه قابم ق   اوم: ل 

 ای ناااِز چ اار ر عوای لا   ه ناازگزار ار تعداا ر عکلواو هان د ان هی
تاین  بیااویی ند ادو و ه   ن  از اطیاف ل  خوا احوااال  د و به  ی 

  ای ان  ق   عبارت د از:هوارا ل 
ااات پیااانی بای  وقایاراگی ناازگزار بعد از وارا لدت باه ساجدح اوم  -1

ل    د  ه او ر عک خواندح نا سه ر عکو باند ب ا بگهارا  گاحسجدح
 ه سه ر عک خواندح اسک و نااز را تاام   د و بعد از نااز ن  ر عک 

 عا قورا.نااز احویاط ان وااح به
اگی ناازگزار ل  بی  سه و چ ار نااندو ار  ی عای نااز بالدو باناد  -2

و بعد از نااز هخوار اسک ن  ب ا را بی چ ار بگهارا و نااز را تاام   د 
عا ر عک نااز احویاط ان وااح نا او ر عاک ناااز احویااط نا اوه باه

 قورا.
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اگی ناازگزار بعد از وارا لدت به ساجدح اومو لا  بای  او و چ اار  -3
نااندو باند ب ا بگهارا چ ار ر عک خواندح و نااز را تاام   د و بعاد از 

 بخواند. او ر عک نااز احویاط ان وااح ونااز
اگی ناازگزار بعد از وارا لدت به ساجدح اومو لا  بای  او و ساه و  -4

چ ار نااند باند ب ا را بی چ ار بگهارا و نااز را تاام   د و بعد از ناااز 
او ر عک نااز احویاط ان اوااح و پان از قت او ر عاک ناااز احویااط 

 عا قورا.نا وه به
دح اوم لا  بای  چ اار و پا   اگی ناازگزار بعد از وارا لدت به سج -5

نااند باند ب ا را بی چ ار بگهارا و نااز را تاام   د و بعد از نااز سجدح 
 عا قورا.س و به

بعد از ناااز و پایش از انجاام  ااصله بالنااز احویاط را باند : 92مسأله 
حااد ساورح انگایی  از غیای بهعا قوراو ان  نااز ااات نکی از هباال  قت به

احویاط واعب باند حااد را ق  اوه  بی ب اندارا و ناازگزار    ق و  و نداراو 
 بخواند  یچ د ار نااز اصلی هوظف به قیا ک بل د بوا.

طوری اگی ناازگزار از روی غفلک ن  سجدح را تیک   د به: 93مسأله 
 ه عبیات قت ار نااز هاک  نبالد ار ان  صور  باند بالااصاله بعاد از ناااز 

ااندو و   ی  ه تا ِد نااز را از روی غفلک تایک   اد باناد سجدح را قضا ن
 عا قورا.بعد از نااز او سجدح س و به

 لوا عبارت د از:هوارای  ه او سجدح س و واعب هی: 94مسأله 
 ار عانی  ه بی  نااز س وًا حیای بزند ا ب ابی احویاط واعب ا. -1
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 ب اابی احویااط ا ار عانی  ه نباند سالم ناااز را بد ادو ساالم بد اد -2
 . ا واعب

بیاات  91طور  اه ار ه األه ار صور  ل  بی  چ ار و پا  و  ااات -3
 لد.

طور اعاالی بداند  ه ار ناااز ناا چیازی را اگی ناازگزار بعد از نااز به -4
ن  از زنااای طوری  ه  ی الوبا ًا     یاح نا الوبا ًا زناا  یاحو به

عا احویاط واعب او سجدح سا و باه نا  ای نااز را باطم نک دو ب ابی
 قورا.

و  یگاح ناازگزار سا وًا ار عاای نا او  بان اود ناا ار عاای ان اواات 
عا قوراو بلکاه ب وای اساک ب ای دو ب ابی احویاط ه وحب او سجدح س و باه

 عا قورا.بیای  ی چیزی  ه ار نااز    نا زناا  یاح او سجدح س و به
ساجدح سا و نیاک ازم اساک و  ااای بیای انجام ااات او : 95مسأله 

ةُم اسک   گام سجدح بگوند: ن ِه السب ِه َوِصالل  َلْیَک ِصْسِم الل  بالی  َوَرْحَمالُة  ََ َهالا النب َای 
هِ  یو سپن سی خوا را بیاارا و ب ای د و هجداًا به سجدح روا و ذ ی َوَصَرکاُ هُ  الل 

 او  تاا د ناااز را باا را تکیار   دو سپن سی خوا را بایاارا و بعاد از نا
ةُم بخواند و ار پانات بگوند: ن َلْیُکْم السب  ی.َوَصَرکاُ هُ  هِ َوَرْحَمُة الل   ََ

ناازگزار بیای انجام ااات سجدح س و به احویاط واعب بای : 96مسأله 
گانه بادت  ای  فکچیزی سجدح   د  ه سجدح بی قت صحیح اسک و ق اک

یات سانی لیانط سجدح هان د ط ار  خوا را بی زهی  قیار ا دو ولی رعانک  
 قبله بوات و غییح ازم نی ک.و روبه
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 نماز جماعت

ه وحب اسک نااز ای نوهّیه عااعک خواندح لاواو بلکاه : 97مسأله 
 اه هکلاف ار بعضی از هوارا هاک  اسک عااعاک واعاب لاوا هان اد ان 

ی ار خاانی ار قیا ک خوا االوه بالد و تصحیح قت بیانش هقدور بالاد ولا
انگاری   د  ه ار صور  اهکات ازم اسک به لخص انگایی نااگییی س م

 اقودا   د.
نا  از نااز اای عااعاک ار  ی  وب اابی احویااط واعاب: 98مسأله 

 توات قت را عااعک خواند.ه وحب هایوع نی ک هگی نااز اسو قاء  ه هی
 لیانط اهام عااعک عبارت د از:: 99مسأله 

 بالغ بالد. -1
 قم بالد.عا -2

 اهاهی بالد.هؤه  بالدو نع ی لیعه اوازاح -3

 عاال بالد. -4

 زااح بالد.حالل -5

 قیا ک او صحیح بالد. -6

به احویاط واعب عزو   انی نبالد  ه به خااطی ارتکااب گ ااح حاّد  -7
 لیعی بی او عاری لدح بالد.

 اگی هأهوم ان وااح نااز بخواند اهام    ان وااح نااز بخواند. -8

 اگی هأهوم هیا بالد اهام نیز هیا بالد. -9
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تواند به   ی اقودا نااز اهام ار ن ی هأهوم صحیح بالدو ب ابیان  نای -10
 اه اهاام ار نکای از   د  ه نااز او ار ن یش باطام اساک هان اد ان 

 اه ار اش تیا  اسک و تایا    اد ارحالیحاا  هعوقد بالد وظیفه
 ا ُغ م بالد.وظیفه او وضو ن ون ی هأهوم

 لیانط نااز عااعک عبارت د از:: 100مسأله 
 هأهوم قصد اقودا االوه بالد. -1
  بالد و ل اخک اعاالی او  ااای اساک اهام عااعک نزا هأهوم هعیّ  -2

 ه قصد اقودا به اهاهی  ه حاضی اسک را االوه بالد  یچ د هان د ان 
 لخص او را نا اسد.

لدو ب ابیان  اقودا باه اهااهی  اه خاوا باه اهام ار نااز خوا ه وقم با -3
 لخص انگیی اقودا  یاح عانز نی ک.

هأهوم نااز خوا را با اقودا قغااز   ادو ب اابیان  نااازگزاری  اه اایااا  -4
 خواند عانز نی ک ار حال نااز به عااعک عدول   د.هی

هأهوم ار بی  نااز بدوت عهر لیعی قصد ایااا نک دو و اگی ان   ار را  -5
 انجام ا د عااعک او الکال اارا.

 ا را از    عدا   ادو خاواح حا لی نبالد  ه قت وبی  اهام و هأهوِم هیا -6
هانل از اندت او لوا نا نهو و  ا  ی  بای  هاأهوم و هاأهوِم انگای  اه 
واساه اتصال او به اهام اسک نباند حا لی وعاوا االاوه بالادو هاثاًل 

اناد واسااه اتصاال او   اانی خوهأهوهی  اه ار صاف اول ناااز هی
  و د  ه ار  اات صف بی  او و اهام قیار گییندو و چ ان ه ار صاف 
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هأهوم   ی هوصم به اهام نبالدو واساه اتصال او   انی   و د  اه 
 ار صف علوتی بی  او و اهام قیار گییند.

ای بل دتی نبالد  ه اندازحعای ان واات اهام از عای ان واات هأهوم به -7
ن ی عیف هکات اهام بااتی از هأهوم ح اب لاواو ولای اگای عاای  به

هأهوم از عای اهام بل دتی بالد الکال ندارا  یچ د زناا بالادو هگای 
 .ن  عااعک   و د قدری بل دتی بالد  ه نگون د ه بهان 

ااصله بی  هأهوم و اهام نا هأهوهی  ه واساه اتصال به اهام اسک نباند  -8
ه ب ابی احویاط ازم بای  عاای ساجدح هاأهوم و عاای زناا بالدو بلک

ان واات اهام نا عای ان واات هأهوهی  ه ار صف علو واساه اتصاال 
و  تین  گام هعااولی نتقینباًا نا  هوایاو به اهام اسک بیاوی از بزرگ

 ی ااصله نبالد.ی هویبی ک سانو

اعاک هأهوم علوتی از اهام و ب ابی احویاط واعب ه ااوی باا اهاام عا -9
 ه هأهوم ت  ا نا  تی از او بان ودو هگی ان نان ود بلکه هقداری عقب

تواند ه ااوی باا اهاام بان اودو و اگای هیا بالد  ه ار ان  صور  هی
هأهوم زت بالد باند عای ان واات خوا را ن بک به اهام نا هاأهوِم هایا 

 گهلک. 72هیاعا    دو به تیتیبی  ه ار ه أله 

ر ر عک اول و اوم از نااز ظ ی و عصی ب ابی احویاط هأهوم ا: 101مسأله 
تواند حاد و سورح را بخواندو ولی ار نااز صابح و هرایب و عااا واعب نای

تواند ق  وه بخواند البوه ان  ار صورتی اسک  ه نوواناد صادای اهاام را ا هی
 صور   لااتی ناهف وم ا با وا. یچ د به



 از احکام عبادات یاخالصه ................................................................... 62

 

اول و اوم چیازی از  ار اا و   اایعز قیا اِک ر عکو اهام عااعاک باه
گییاو پن هأهوم وظیفه اارا سانی واعبا  ذ ی ای نااِز هأهوم را به ع دح نای

نااز را  اان د نااز ایااا خواش انجام ا دو با ان  تفاو   ه هأهوم ار انجاام 
 اا را ااات  ار ای نااز هان د ر وع و سجوا باند از اهام تبعیک   اد نع ای قت

انجام ا دو ولی تبعیاک از اهاام ار خوانادت ذ ی اای ناااز هان اد بعد از اهام 
ذ ی ای ر وع و سجوا ازم نی کو البوه تکبییة ااحیام از انا  حکا  اساوث ا 
لدح و عانز نی ک زواتی از اهام گفوه لواو و چ ان اه هاأهوم عاهری االاوه 

اهاام  بالد عانز اسک ار تا د قخی نااز از اهام تبعیاک نک اد و قت را قبام از
گااح ازم نی اک پان هاأهوم بخواندو ولی تبعیک از اهاام ار ساالم ناااز  ی 

 تواند قبم از اهام سالم بگوند.هی
تواند ار بی  نااِز اهام به او اقودا   دو و انا   اار هأهوم هی: 102مسأله 

 او صور  اارا:
اهام ار ر عک اول نااز هارول خوانادت حااد و ساورح ناا  صورت اول:

لدو و هأهوم قبم از اتاام ر وع به او بیسدو ار ان  صور  پن از نیک ر وع با
باند تکبییة ااحیام را بگوند و ناااز بخواناد و هان اد ساانی هاأهوهی  از اهاام 
تبعیک   دو پن اگی ان وااح بال د او    بان ود و اگی ار حال ر وع بال د او 

قودا  یاح نااز خوا را تااام    ر وع   د و هان د   ی  ه از اول نااز به اهام ا
   د.

اهام ار ر عک اول نبالد  ه ار ان  صور  تا زهانی  ه اهام  صورت دوم:
ر وع را تاام نکیاح هأهوم ایصک اارا به او اقودا   دو و چ ان ه اهام سِی خوا 
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هانادو پان را از ر وع بیاارا انگی هجالی بیای اقودا ار ان  ر عک بااقی نای
ز ر وع نا   گام ر وع به اهام اقودا   د باند  ار ای نااز خاوا اگی هأهوم قبم ا

 ا با نکادنگی تفااو  را با اهام  اا  ر   دو البوه ار بعضی از هوارا نااز قت
 اارا هثاًل:

اگی هأهوم هوقعی  ه اهام ار ر عاک اوم ناااز ظ ای اساک اقوادا   ادو قت 
کو ب اابیان  اگای اهاام ر عک بیای هأهوم ر عک اول و بیای اهام ر عک اوم اس

احویاط واعب قت اساک  اه هااهوم باه صاور  تجااای  وبیای تا د ب ای د
  یبگهارا و زانو ا را از زها  یپا را به زه  هیانگاوات اسک و س یع نن ب ای د

ه و ی بااند تا اهام تا د را تاام   د و باه  بلکهو نباند بان ود  یبل د   د ی ا
ان ودو و ان  ر عک بیای هأهوم ر عک اوم و بیای  ایاح اهام بیای ر عک بعد ب

و اگای  وبخوانادق  اوه حاد و سورح را هاهوم اهام ر عک سوم اسکو پن باند 
و و خوا را باه اهاام بیسااندر وع ارو  تاام   درا  بیای سورح وقک ندارا حاد

عا قوراو البواه ان جاا هاأهوم باناد تاا د را سپن به  ایاح اهام ساجوا را باه
دو چوت ار پانات ر عک اوم نااز خوا قیار ااراو ولی اهام باناد از عاای بخوان

خوا بل د لوا و قیام   دو چوت ار پانات ر عک سوم ناااز خاوا قایار ااراو و 
 اه هاأهوم تاا د را خواناد باناد بان اود و باه عااعاک بپیونادا و  قت از بعد

ه  ای  تیتیب ناااز ت بیحا  اربعة را بخواند و  ایاح با اهام ر وع   د... و ب
 را تا قخی اااهه ا د.

عااعاک لاواو نااز و اها اگی هأهوم بخوا د ار ر عک سوم نا چ ارم وارا 
  گام ر وِع اهام به او اقودا   دو چوت اگی   گام قیام به اهام اقوادا   اد پن 
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واعب اسک حاد و سورح را خواش بخواندو البوه اگی اهام ه لک ان   ار را به 
را به هاأهوم ند ادو  قن اپن اگی اهام به ر وع بیوا و ه لک خواندت  او بد دو
تواند به خواندت سورح حاد ا وفا   د و با اهام به ر وع بایواو و اگای هأهوم هی

اهام ه لک ان   ار را    به هأهوم ند د طوری  ه اگای ساورح حااد را خواناد 
دت ساورح حااد را نوواند به ر وع اهام بیسدو ار ان  صور  عانز اساک خوانا

 قال  یاح و خوا را به ر وع اهام بیساند.
 

 نماز مسافر

ه اای باند نااز ای چ ار ر عوی نظ ی و عصی و عااای را : 103مسأله 
 ا را هان د نااز صبح اور عوی بخواندو و لک اوه عا قورا نع ی قتلک وه به

 خواندت نااز  اک لیط اارا:
را االاوه بالادو و هقادار قت  ه اای قصد پیااوات ه اااک لایعی اول:

ناا بیااوی  یلاوهوی  44بیگااک راک و  ار هجاوع یلوهوی راک نا  44تقینبًا 
لوا  ه لخص بعد از عبور از قت و و ه ااک لیعی از عانی ح اب هیبالد

هکات به ن ی عیف ه ااای هح اوب لاوا و انا  هکاات هعااوًا قخای لا ی 
 بالد.هی

بالاد نع ای ار بای  راح از قصاد خاوا قصد ه اای اسوایار االاوه  دوم:
 بازنگیاا.
روزح ار هکانی ندالوه بالدو    گام پیاوات ه ااک قصد اقاهک اح سوم:

 اه ار اقاهاک خاوا  ه به هد  سی روز ار هکانی باقی نااناد ارحالینا ان 
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تیاند االوه بالدو و  ا  ی  ار بی  راح از وط  نا هقی خوا عبور نک دو زنایا 
   د. ا سفی را قال هیار قت و هقداری هاندت ونا هقی عبور از وط 

سفی او هباح بالدو پن نباناد قصاد او از سافی انجاام ااات  اار  چهارم:
 حیام بالد.

 سفی او بیای صید ل وی نبالد. پنجم:
ــم:  ااا  ایا اااات اسااک هان ااد از   ااانی نبالااد  ااه خانااه قت شش
  ا.صحیانای 

ز   انی بالد  اه لرلااات سافی اساک  ثیی ال فی نبالدو خواح ا هفتم:
 اه لارم او ار نا  لا ی و هحام  او نا ان هان د ران دح و هلوات و اهثال قت

سکونک او ار ل ی انگی بالد و  ی روز به هحم  اار خاوا ه ااای    اد و 
 بازگیاا و اهثال قت.

ای از ل ی اور لوا  ه اندازحه اای به حد تیّخص بیسدو نع ی به  هشتم:
 وواند ا الی هوعوا ار ه اطف ه کونی و توابل را ببی د.انگی ن

ار صورتی  اه سافی لایانط گهلاوه را اارا بالاد وظیفاه : 104مسأله 
 :پیش قند ه نکی از هوارا زنی ه اای نااز لک وه اسک هگی ان 

 ار قت. هقداری هاندتعبور از وط  نا هقی و  -1
  .هعیّ  ل ییروزح ار  قصد اقاهک اح -2

 ه ار قنجا   به هد  سی روز بدوت قتی هعیّ ل یباقی هاندت ار هیاا  -3
 قصد اقاهک   د.

ب ابیان   یگاح نکی از هوارا گهلوه هحقف لوا وظیفه او از نااز لک اوه 
  ه سفی عدندی را قغاز   د.لوا هگی ان به نااز تاام تبدنم هی
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 بالد:ه  ور از وط  و هقی نکی از ان  سه هکات هی: 105مسأله 
لاوا و هقّی اصلیو و قت عانی اسک  ه لخص باه قت ن ابک اااح هی -1

 هعاوًا هحم تولد اوسک.
قت را بیای  ایاه هقای و ه اک  خاوا قایار اااح  وهکانی  ه لخص -2

 بالد و بخوا د بقیه عایش را ار قت هکات سپیی   د.

هکانی  ه لاخص قت را بایای هاد  طاوانی هقای خاوا قایار ا اد  -3
ار قنجا انگی به او ه اای گفوه ناواو هان د   ی  ه بیای  طوری  هبه

ناا بیااوی ار لا ی  و نای  ساال ن  ار نا تجار  نا تحصیم به هد  
 انگیی اقاهک   د.

بااندو چ ان ه قبام  ل ییاگی ه اای قصد   د اح روز ار : 106مسأله 
ناااز از خواندت ن  نااز چ ار ر عوِی ااانی از قصد خوا باازگیاا وظیفاه او 

لک وه اسکو ولی اگی بعد از خواندت ن  نااز چ ار ر عواِی ااانای از قصاد 
   ک باند نااز را تاام بخواند. ل یخوا بازگیاا تا زهانی  ه ار قت 

اش ناااز لک اوه بالاد ولای قت را تااام اگی   ی وظیفه: 107مسأله 
  ا عبارت د از:تین  قتبخواندو چ د صور  اارا  ه ه  

به خاطی ندان و  اصم تاینل نااز لک وه ار حف ه اایو ناا  ان   ار -1
به خاطی ندان و  وعوب نااز لک وه بای خاواش بالاد  اه ار انا  

 صور  ناازش صحیح اسک.
 اه بالادو هان اد ان  خااص هورا قتان   ار به خاطی ندان و  حک   -2

لاوا  اه ار اان ک ه ااک تلفیقی باع  لک وه لدت ناااز هینای
چ ان ه ااخام وقاک از حکا  ه األه هالال لاوا ب اابی  ان  صور 
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احویاط واعب نااز را اوبارح بخواندو ولی اگی بعد از وقک هالل لواو 
 قضای قت واعب نی ک.

ان   ار به خاطی قت بالد  ه ایاهوش   د ه ااای اساک ناا ایاهاوش  -3
چ ان ه ااخم ان  صور   ار  د وظیفه ه اای نااز لک وه اسک  ه 

  ه أله هالل لوا باند نااز را اوبارح بخواندو و اگای بعاد وقک از حک
 .از وقک هالل لوا قضا ندارا

اش ناااز تااام اساک ولای قت را لک اوه اگی   ی وظیفه: 108مسأله 
بخواندو ناازش باطم بواح و باند قت را اوبارح بخواناد ناا قضاا   ادو البواه ار 

وه بالاد و باه ع اک روزح ار عاانی االا هورا ه اایی  ه قصاد هانادت اح
ندان و  وعوب نااز تاام بی خواش نااز را لک وه بخواند و سپن از حکا  

 ان  ه أله هالل لوا ب ابی احویاط واعب باند نااز را اوبارح بخواند.
اگی لخصی ار اول وقک ه اای نبالد و پایش از خوانادت : 109مسأله 

ناااز را لک اوه  باناد ا ب اابی احویااط واعاب ا نااز سفی   د ار حال سفی
بخواندو و اگی اول وقک ه اای بوا و نااز نخواند تا به وط  خوا بازگااک ناا 

باند ناااز را ا ب ابی احویاط واعب ا روزح  یا   ه ار هکانی قصد اقاهک احان 
ضاباه ار لک وه نا تاام خواندت ناازو وقاِک ااای قت  وتاام بخواندو ب ابیان 

 اسک نه وقِک واعب لدت قت.
ه اای ار چ ار عا هخوار اساک ناااز را لک اوه ناا تااام : 110سأله م

ن اه لااهم ه اجد  واه ل ی هدن ه ه ورحو ل ی ه هع اهو هکّ ل ی بخواند: 
از  هوای و نای  ناازاحتا ااصله تقینبًا  و حیم اهام ح ی لوای س له نیز هی

 هاّ ی قت حضی . قبیاطیاِف 
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 نماز قضا

ه خوا را نخواند نا قت را باطم بخواناد تاا   ی  ه نااز نوهی: 111مسأله 
عا قوراو و از  ه وقک تاام لوا واعب اسک قضای قت را خار  از وقک بهان 

 ان  حک  سه هورا اسوث ا لدح اسک:
خوانادو البواه  وش نایناازی  ه  واک نابالغ نا لخص انوانه نا بی -1

یناه ب اابی و اگ  ولی با اعم و اخویاار خاواش نبالادار عانی  ه بی
 .عا قوراهاحویاط واعب باند قضای قت را ب

 خواند.ُنفب اء ار روز ای اندت خوت نای ناناازی  ه زت حا ض  -2

 خواند.ناازی  ه  اای اصلی نغیی هیتدی نای -3

توات ار سفی نا غیی سافی و ار  ای قضای نااز روزانه را هی: 112مسأله 
د توعه االک ناازی  ه ار وط  نا هقای عا قوراو ولی بانروز بهوقک از لبانه

قضا لدح را باند تاام قضا  یا  یچ د ناازگزار ار سفی بالدو و ناازی  ه ار 
 سفی قضا لدح را باند لک وه قضا  یا  یچ د ناازگزار ار سفی نبالد.

  ی  ه ناازی از او قضا لوا ار حالی  اه ار اول وقاک : 113مسأله 
ی بالد نا بیعکنو بایای قضاای ناااز باناد ه اای و ار قخی وقک غیی ه اا

وضعیک خوا را ار قخی وقک ار ن ی بگییاو پن اگی ار قخی وقک ه اای بواح 
نااز را لک وه قضا   د  ی چ اد ار لا ی خاوا بالاد و اگای ار قخای وقاک 

 ه اای نبواح نااز را تاام قضا   د  ی چ د ار سفی بالد.
ب ازم نی ااک هگاای ار ار قضااای نااز ااای نوهیااه تیتیاا: 114مسأأأله 

و هثم نااز ظ ی و عصای از نا  لیط اسک ا تیتیب نااز انی  ه ار ااای قت
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نااز عصِی نا  قضای روز نا هریب و عاا از ن  لبو ب ابیان  عانز نی ک 
 .عا قوراهب اات روز  روز را قبم از قضای نااز ظ یِ 

تاا  ه به خاطی االاو  عاهری نااازش را نخواناد و  هؤه ی:115مسأله 
توان ک قضاا   اد ب اابی احویااط زهات او  لدت قضا نک د ار حالی  ه هی

لایط عا قوراو البوه بهتیش باند از طیف وی قضای قت را بهواعب پ ی بزرگ
نابالغ نا انوانه نبالد و لیعًا از ارث پادر  و پدراوِ    گام  وتی ه پ ی بزرگقت

ی او واعاب نی اکو و ازم هحیوم نبالد  ه ار ان  هوارا قضای ناااز پادر با
تواناد   ای عا قورا بلکه هیتی لخصًا قضای نااز پدر را بهنی ک پ ی بزرگ

را بیای انجام ان   ار اعیی   دو و چ ان ه لخص انگیی قضای نااز پادر را 
عاادًا  پادر اگای و لاواتی ساقط هیبی ع دح گییا تکلیف از ع دح پ ی بزرگ

 . کیبی پ ی بزرگوی واعب نقضا  اورایعا نبهنااز خوا را 
 

 نماز آیات

نکی از نااز ای واعب نااز قنا  اسکو انا  ناااز   گاام : 116مسأله 
لااواو و گیاوگی نخ ااوفی واعااب هیخورلاایدگیاوگی ن  ااوفی و هاااح

 ا  ی  ب ابی احویاط واعب   گام زلزله باند خواندح لواو و وقک نااز قنا  
ید ناا هااح لایوع باه گایاو  بیای   وف و خ وف هوقعی اسک  اه خورلا

  د و تا زهانی  ه خورلید نا هاح به حالک طبیعی بینگااوه اااهاه ااراو و هی
 نااز قنا  خواندح لوا.بدوت تأخیی ب ابی احویاط واعب   گام زلزله باند 

نااز قنا  او ر عک اسک و  ی ر عک قت اارای پا   ر اوع : 117مسأله 
از  اای اسک ناازگزار بعد از تکبییة ااحیام عا قورات ان  نابیای به. بالدهی
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انوخاب   د و قت را  ا هان د سورح توحید ا و خواندت سورح حادو سورح انگیی
ِ الرَّْْحاِن نبه احویاط واعب به پ   بخش تق ی    د را باه  مِ یالررَّحِ ِمْسِب اَّللَّ

ِ الررَّ : ابودا بخش اول ت  انی ن  بخش قیار ند دیو *  مِ یالررَّحِ ْْحاِن ِمْسِب اَّللَّ
د   حا

ا
ُ أ  ه سی از ر وع بیاالاک و به ر وع روا و   گاهی را بخواند قُْل ُهوا اَّللَّ

دُ : بخش اوم ما ُ الصَّ   گااهی  اه سای از را بخواند و به ر اوع رواو و  اَّللَّ
اْم ر وع بیاالک بخش سوم:  را بخواند و به ر وع رواو و   گاهی  ه  ِلْ یا ل

اْم بیاالک بخش چ ارم: سی از ر وع  ل ْ یُ وا را بخواند و به ر اوع رواو و  ولا
اْم   گاهی  ه سی از ر وع بیاالک بخش پ ج :  ل ُ  نْ كُ یا وا رد   ُفوًاكُ َلا حا

ا
را  أ

بعدازقت  ه سی از ر وع بیاالک او سجدح انجام ا د بخواند و به ر وع روا و 
هان اد  وا اد و ار پانااتسپن بان ودو و ر عک اوم را هان د ر عک اول انجام 

 نااز ای نوهیه تا د و سالم نااز را بخواند.
اگی   ی بداند  ه خورلید نا هاح گیاوه اسک و عادًا ناا از : 118مسأله 

نااز قنا  را نخواند تا وقک قت بگهرا واعب اسک قت را قضاا  وروی ایاهولی
 اه بالد تا ان گیاوگی اطالع ندالوه   دو و اها اگی از خورلیدگیاوگی نا هاح

گیاوگی  اهام باوا وقک قت بگهرا ار ان  صور  چ ان اه خورلاید ناا هااح
ی قضا واعب اسکو دح بالدطور  اهم پ  ات لننع ی قیص هاح نا خورلید به

 و اگی  اهم نبوا قضا واعب نی ک.
 

 نماز جمعه

بالد با انا  نااز عاعه هان د نااز صبح اارای او ر عک هی: 119مسأله 
عای نااز به ونااز و ان  ه ار نااز عاعه خواندت او خابه ازم اسک تفاو  
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چ ان اه  لواو و ار زهات غیبک اهاام عصایظ ی از روز عاعه خواندح هی
قت اقاهه لواو هکلاف هخواار اساک  اه ار ناااز  نااز عاعه با لیانط لیعِی 

 عاعه حاضی لوا نا نااز ظ ی را بخواند  یچ د ار اول وقِک نااز بالد.
 از: بعضی از لیانط صحک نااز عاعه و  فانک قت از نااز ظ ی عبارت د

اهاام حاداقم  به  اایاحنااز به عااعک بیگزار لوا و تعداا حاضین   -1
 پ   نفی بالد.

عاعه لیانط اهام عااعک را اارا بالد هان د عادالک و غیای قتو  اهام -2
بالاد. نباه  ار نااز عااعاک را اارا هعوبینااز عاعه لیانط   ا  ی 

 هیاععه لوای 100و  99ه أله 

 عاعه او خابه قبم از نااز بخواند. اهام -3

قبم از اقاهه ناازو نااز عاعه انگیی ار ااصله  اوی از پ    یلوهوی و  -4
 نی  بیپا نادح بالد.



 

 

 
 

 احکام روزه
تاین  واعباا  لایع هقادس اساالم روزح هاح هبارک رهضات نکی از ه  

ِمال  َشالهِر  َیوماً َم  َافَطَر روانک لدح  ه ایهواند: ن صاا اسکو و از اهام 
 ای هااح رهضاات را ی   ی  ه ن  روز از روزحِمنه االیمانِ َرمضان َخَرَج ُروُح 

 لوا.اااار   دو روح اناات از او خار  هی [بدوت عهری]
 از: لیانط واعب لدت روزح هاح رهضات بی هکلف عبارت د: 120مسأله 

تااین  دو پن روزح بی لخص نابالغ واعاب نی اک  یچ اد بالغ بال -1
باه    اده وحب اسکو هثاًل به  واک اساوور اااات او به روزح ااری 

توانا یش روزح بگییا و از صبح تا ظ ی ننا  ای بیاوی نا  اوی از هقدار 
قتی از خورات و قلاهیدت پی یز   د تا به روزح گیاو  عاا   یاح و قت 

 را تحام   د.
 اقم بالد.ع -2
  وش نبالد.بی -3
از حیض و نفاس پاک بالدو ب ابیان  روزح بای زت حاا ض ناا ُنفب ااء  -4

 اا و ولی باند بعدًا قتبالد ا صحیح نایواعب نی ک بلکه روزح از قت
 را قضا    د.

روزح گیاو  ضیر ندالوه بالدو پن اگی روزح به لخص هینض ضایر  -5
بیااری او لدندتی لوا نا ارهات او به  ه هوعب لوا بیساند هان د ان 

تأخیی ااود نا ارا او بیاوی لواو روزح بی او واعب نی کو البوه ار تاام 
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تحاام توعه بالد به حدی  اه هعااوًا قابمان  هوارا ضیر باند قابم
 نبالد.

اش ناااز لک اوه ه اای نبالدو ب ابیان  روزح بی ه اایی  ه وظیفاه -6
بالادو و روزح از چ ی  لخصی صحیح نایاسک واعب نی کو بلکه 

 از ان  حک  هوارای اسوث ا لدح اسک:
حاال روزح اان ک روزح ار سفی باطم اسک و باان   ی  ه نای -الف

گیاک و بعد از تااام لادت روز حکا  ه األه را اان اکو ار انا  
 صور  روزح او صحیح اسک و قضا بی او واعب نی ک.

ا  واعب اساکناذات ظ یی سفی   د   ی  ه بعد از زوال قاواب  -ب
 را  اهام   اد و باه  ااات روزح ا وفااقت روز ب ابی احویاط ا روزح 

 نااند.هی

ه اایی  ه قبم از زوال قاواب وارا ل ی خوا لوا ار حاالی  اه  - 
از هباال  روزح را هیتکب نادح ا ب ابی احویاط واعب ا  ن   ی 

 نااند.هیفا باند روزح قت روز را نیک   د و به قت ا و

و اها   ی  ه قصد اارا قبم از زوال قاواب سفی   د عانز نی ک ار ل ی 
 اه باه حاد تایّخص بیساد  اه خوا نا بعد از خیو  از قت اااار   د هگی ان 

 گهلک. 103توضیح قت ار لیط  او  از ه أله 
 لوا: ای زنی ثابک هی الل اول هاح رهضات با راح: 121مسأله 

و اندتو باند با چا  هعااولی بالاد   الل هاح را ببی داول: خوا لخص  
ب ابی ان  چ ان ه  الل با چا  هعاولی قابم هاا دح نبالدو اندح لدت قت با 

 . اای نی ک و اهثال قت تل کوپ



 از احکام عبادات یاخالصه .................................................................. 74

 

اند و ان اات علا  باه اوم: او هیا عاال ل اا  ا  د  ه  الل هاح را اندح
ندالاوه  ا گیچاه حکاای ا رض ا ندالوه بالدو و ل ااتاات هعاالوباح قت

حکاای قت اساک  اه عاواهلی وعاوا  بالدو و هقصوا ها از ندالو  هعارِض 
 ه گیوح زناای از  ا بالدو هان د ان ندالوه بالد  ه هانل از قبول ل اا  قت

هیام ل ی اسو الل    د ولی غیی از قت او لا ِد عاال لخص انگیی ااعای 
 رؤنک  الل نک د.

 ول هاح لعبات بگهرا.سوم: سی روز از ا

طوری  ا ها ور لوا بهچ ارم: رؤنک  الل بی  هیام لانل لدح و بی  قت
اعاالم ثباو   االل ار  لایو ا عل  نا اطای اات حاصام لاواو  ه از گفوه قت

  ای صوتی و تصونیی اعوباری ندارا.رسانه

و روزی  ه ان ات ل  اارا قخی هاح لاعبات اساک ناا اول هااح رهضااتو 
تواناد نیاک روزح هی را به نیک هاح رهضات روزح بگییاو ولیروز  ک قت عانز نی

تواند نیک روزح اگی قضا ندالوه بالد هی دو وناانقضای قن ه بی ع دح اوسک 
هاح رهضات بواح  و ازهعلوم لوا قت روزبعدًا چ ان ه  ه وحبی هاح لعبات   د و
 به  اات روزح ا وفا نااند.

قخی هاح رهضات اسک نا اول هاح لوالو عانز و روزی  ه ان ات ل  اارا 
بیای او ثابک  و ای اثبا   الل ه توسط نکی از راحنی ک اااار   د هگی ان 

 لوا  الل ار لب گهلوه رؤنک لدح اسک.
روزح قت اسک  ه ان ات بایای خضاوع و اظ اار ب ادگی ار : 122مسأله 

 اانی خاواااری از چیز غیوب لیعیپیاگاح خداوند هوعال از طلوع اجی تا 
 لواو و هفایا  روزح عبارت د از: ا نهفایا ی گفوه هی  د  ه به قت
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خورات و قلاهیدت از روی عادو خواح هقدار قت    بالد نا زنااو پان  -1
لاواو هان اد انجام ا اد روزح او باطام نای غیی عادیاگی ان   ار را 

 هد.اار اسک و چیزی بخورا نا بیالا  ی  ه ایاهوش   د روزح
 از روی عادو خواح ااعم بالد نا هفعول. پاکعااع از علو نا  -2

 ی  اری   د  ه اسوا اءو به ان  هع ا  ه ان ات با قصِد خار   یات هب  -3
خوا حاالل بالاد هان اد خوایه ی از او بییوت قند  یچ د ان   ار باه

خار   یات ه ی توسط هالعبه با  ا یو و اها هحول  لادت ار طاول 
 ا  رساندو بلکه اگی تا پانات روز غ ام نک اد ه روزح ضیری نایروز ب
 لوا.باطم نای قت روزوروزح 

 قی  یات ناسوفیاغی از روی عاد. -4

 اهاله  یات با قب نا  ی هانل انگیی از روی عاد. -5

ناا  اروغ ب و  به خداوند هوعال نا رساول ا ایمبه احویاط واعب  -6
 اد.از روی ع نکی از ا اه هعصوهی 

 رساندت غبار نا اوا غلیظ به حلف از روی عاد. به احویاط واعب -7

اگی لخصی ار لب هاح رهضات ع اب لاوا باناد قبام از : 123مسأله 
طلوع اجی غ م   دو و چ ان ه به خاطی بیااری نا عهر انگیی نوواند غ م 
  د باند تیا    دو و  ا  ی  اگی زنی ار هاح رهضات   گام لب از حیض ناا 

و ار  ای او صاور  اگای  وفاس پاک لوا باند قبم از طلوع اجی غ م   ادن
طور عاد تاا طلاوع  ا را بهغ م ع ابک نا حیض نا نفاس و نا تیاِ  بدل از قت

قصد قیبک هالقاه باند قت روز را قضا   د و ار طول روز    به   داجی تیک 
 .ناانداز هفایا  پی یز 
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ضات ع ب لوا و اطای ات االاوه اگی   ی ار لب هاح ره: 124مسأله 
لوا نبه خاطی عاا  به بیادار بالد  ه اگی بخوابد قبم از اذات صبح بیدار هی

لدت ار ان  وقک نا غیی قتی و با تصای  بی غ م  یات بخوابد ولی اتفاقاًا تاا 
اذات صبح از خواب بیدار ناوا روزح او صحیح اسکو و اگی ان  لخص قبام 

و اوبارح بخوابد و تا اذات صبح از خاواب بیادار نااوا از اذات صبح بیدار لوا 
 بیای عقوبک باند قت روز را قضا   د.

اگی   ی روزح هاح رهضاات را باا خاورات ناا قلااهیدت ناا : 125مسأله 
عااع نا اسوا اء نا باقی هاندت بی ع ابک تا طلوع اجی باطم   دو ار صورتی 

ا یاح نبالاد چاری و اضایار نا به علک نااخویار بالد و  اب ه از روی عاد و 
 لوا. فارح    بی او واعب هی وعالوح بی قضا

بیای  یروز ن  ب دح قزاا   ادو ناا  هخّیی اسک  فارح اااار عاد ایاار و 
او هاح روزح بگییاو نا لصک اقیی را سیی   دو و بایای سایی  ایات  ای اقیای 

ا  ی چیازی  اه طعاام ِگیم خیها نا گ دم نا نات نا ها ارونی ن 750 اای اسک 
 ناهیدح لوا به او بد دو و پیااخو  پوِل طعام به اقیی  اای نی ک.

 فارح روزح بی   ای واعاب اساک  اه باه وعاوب روزح و : 126مسأله 
 ا  ی  به هفای بوات  اری  ه انجام اااحو علا  االاوه بالادو ولای اگای از 

ت  ااری هفاای روی ع م نقی    د  ه روزح بی او واعب نی ک نا انجاام ااا
 اعوقاا االاکلواو هثاًل اگی   ی نی ک و اااار   د  فارح بی او واعب نای

نکی  عقیدح االک  وز به س  تکلیف نیسیدح اسک و روزح نگییاو نا   ی  ه 
  د و قت را هیتکب لدو ار  ی او هاورا  فاارح روزح را باطم نای واز هفایا 

 رح لیط وعوب قت نی ک.بی او واعب نی ک. البوه اان و  وعوب  فا
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اگی روزح هاح رهضات از   ی او  لوا خواح با عهر بالاد : 127مسأله 
عا قورا هگای روز اای نا بدوت قتو باند قضای قت را ار روز ای انگِی سال به

عید اای و عید قیبات  ه روزح گیاو  ار ان  او روز هالقًا حایام اساکو و از 
 وعوب قضا هوارای اسوث ا لدح اسک:

ای گوناههینضی  ه بیااری او تا هاح رهضاِت سال بعد طول بکاادو به -1
 ا را بگییاو پن وعوب قضا  ه ار تااهی انام سال نوواند قضای روزح

ادنه بد دو نع ی بیای  یروز تقینبًا بعدًا لوا ولی باند از او ساقط هی
 ِگیم طعام به اقیی صدقه بد د. 750

پییی روزح گیاو  بیای قنات حی  و سخوی  پییهیا و پییزنی  ه به سبب -2
العااح اارا ازم نی ک روزح بگییند و قضای قت    واعب نی اک او 

اصااًل اگی روزح گیاو  بایای قناات  و وولی باند بیای  یروز ادنه بد  د
 هاک  نبالد ادنه    ازم نی ک بد  د.

اب نوعی بیااری اساک  اه  یقادر قب بخاورا سایی  ی  ه هبوال به -3
 گیااو حک  او هان د حک  پییهیا و پییزت اسک.نای

 اای  ااو  و زنی  ه وقک زانااات او نزانا  اساک نهاح: 128مسأله 
اش ضیر ااراو و  ا  ی  زنی  ه ب اه لایی ن  ی و روزح بیای خواش نا ب ه

اش ضایر ااراو ار  ای ا د و لیی او    اسک و روزح بیای خواش نا ب ههی
روزح هاح رهضات را اااار    د ولی بعد از هاح رهضات باند  او هورا عانز اسک

 روز ادنه بد  د. قت را قضا    د و بیای  ی
و احویااط   ی  ه قضای هاح رهضات بای او واعاب لادح: 129مسأله 
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اسک ار  اات ساِل اول و قبم از رسیدت هااح رهضااِت سااِل بعاد  ه وحب قت
باند بیای  و اضااه بی قضاوتأخیی بی دازاعا قوراو و اگی عادًا قضا را قضا را به

ِگیم طعام به اقیی بد دو و اگی تأخیی او عادی نبالد وعوب ادنه  750 یروز 
 ب ابی احویاط واعب اسک.

عانز نی ک بعد  گییاهی ه قضای هاح رهضات را  ااریروزح: 130مسأله 
فاارح بای او    ایاروزح را اااار   دو و اگی چ ای   ناذات ظ یی از زوال قاواب

ِگیم طعام بد دو  750واعب اسک و باند اح اقیی را اطعام   د نع ی به  ی دام 
 و اگی توانانی ان   ار را ندالک باند سه روز روزح بگییا.

  ی  ه قضای هاح رهضات بی ع دح اارا روزح ه وحبی از : 131مسأله 
قضای غیای  اها اگی روزح واعب انگیی هان د روزح  فارح نا .او صحیح نی ک

 هاح رهضات بی ع دح او بالد روزح ه وحبی از او صحیح اسک.



 

 

 
 

 احکام حج
بالدو خداوند هوعال تین  واعبا  لیع اسالم اینضه ح  هینکی از ه  

ِ ایهاند: هی َّلِلَّ ا وا اعا  اْْلاْیِت انلَّاِس ِحجُّ  لَعا ِن اْستاطا بِیًَل ما ِْه سا رْن  إَِلا ما ررا كا وا  فا
ا  ِنی  فاإِنَّ اَّللَّ ِن  غا اِمنیا عا ال  اه    اانیخداوند هوعال ح  خانه خوا را بای  الْعا
 ان سوی قت   و د واعب ایهواحو و  ی  ن از و هواک  از راو  به ه وایل

واعب رو گیااندح و ه کی قت لاوا نباه خاوا ضایر زاح اساکی و خداوناد از 
 نیاز اسک.بی ع انیات

ال یحال َمال  مالاَ  وَلالم ن :روانک لدح  ه ایهواند و از اهام صاا  َة َحج 
ٌٌ ال  ذلکِم   یمنُعهاإلتةم َولم  الحالَ  أو  ُیطیال  فیالهحاجٌة  جَحُ  صِه أو مالر

اتلطاٌن  اأو  یمنعُه فلیُمت یهودی  را    واعاببیوا و حا انیای  ی  ن از نصرانی 
از قت بازهانادح  نا بیاااریهبیم  احویا بالدو بدوت قنکه به علک  نیاوراحعا به

  ای ار حاال  چ ی  یاح بالدو  علوگیییقنکه حکوهک از راو ش  نا بالدو
 خوا د بوا. ن وای نا نصیانیهیات 

انجام ااات اینضه ح  بی ان ات بالغ عاقم ه وایل واعب : 132مسأله 
 لوا:اسکو و اسوااعک با ایا   لدت اهور زنی هحقف هی

و خاواش  سالهک بدتو به ان  هع ا  ه ایا اارای ع ای سال  بالاد -1
عا قوراو ب ابیان  اگی لخصی بیاار نا سالا د بالاد و بوواند ح  را به

او  و ه انجام ااات اعاال ح عا قوراو نا ان وعه نوواند ح  به  ی  به
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طوری  ه هعاوًا قابم تحاام را ار هاقک و حی  لدند قیار ا د به
 عا قورا.نی ک ازم نی ک خواش ح  را به

عات و هال و ناهوس ار ه یی و   گام انجام ااات اعاال  انا  بوات بی -2
 ح .

 االاوه بالادو طور  اهمبهرا  ای ح  تأهی   زن ه بیایتوانانی هالی  -3
ازعاله هخار  روااند و گهرناهه و  زن ه سفی ار راک و بیگااکو ناا 
اقط  زن ه راک ا ار صورتی  ه قصد بازگاک به ل ی خوا را ندالوه 

 ی   زن ه اقاهک ار قت سایزهی  هقادس و خاوراک و بالد ا و  ا 
 اارو و غییح.

انجام ااات اینضه ح  هوعب ناوا  اه ان اات پان از بازگااک ار  -4
ارقهد توانانی هاالی اسوی قیار گییاو ب ابیان  اگی بیای لخص   ت ر

 ای حا  را بپایاازا ولای پان از ایا   لاوا تاا بوواناد تااام  زن اه
 ای زندگی و بیگاو  به وضل هاای سابف بیای هتأهی   زن  وبازگاک

او الوار بالد و ار حی  قیار گییا چ ی  لخصای هکلاف باه انجاام 
 ااات ح  نی ک.

وسعک االو  وقکو به ان  هع ا  ه اایا وقاک  ااای بایای سافی باه  -5
عا قورات اعاال ح  االوه بالدو ب ابیان  چ ان اه اها   هقدس و به

ی بایای ااای حا  انی  گاام اایا   لاوا بیای لخصی تواناانی هاال
طوری  ه وقک  اای بیای ت یه هقدها  سفی نهان د صدور گهرناهه به

 اا باا حای  و هااقک  ه ت یه  یات قتو روااندی ندالوه بالدو نا ان 
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لدند  ایاح لوا به حدی  ه هعاوًا قابم تحام نبالدو پن ار انا  
واعاب نی اک ولای حالک بیای چ ی  لخصی ااای ح  ار قت سال 

توانانِی  و ای بعد از قتاگی قلبًا اطای ات االک  ه ار سال قن دح نا سال
ح  را خوا د االک واعب اسک اهوال خوا را بیای ااای ان  اینضه 

 حفظ   د.

نانب گیاو  ار ح  نایسواات لخصای بایای انجاام ااات : 133مسأله 
 :اعاال ح  از طیف لخصی انگیی ار سه هورا واعب اسک

هورا اول:   ی  ه بوواند هخار  ح  را تأهی    د ولی به خااطی عاهری 
 هان د بیااری نا  ی هانل انگیی توانانی بدنی انجام ااات ح  را ندالوه بالد.

عا قورا ولای ار ااای انا  توان ک ح  باههورا اوم:   ی  ه خواش هی
پییی نا بیااری از   ه به خاطیعا نیاورا تا ان اینضه  وتا ی ناوا و ح  را به

انجام ااات ح  ناتوات لد و اهیدی ندارا  ه ار قن ادح تواناانِی حا  را االاوه 
 بالد.

عا قورات حا  را االاک ولای ار ااای انا  هورا سوم:   ی  ه توانانی به
 ه او   یا  ه باند از هاتیک او لخصای را بایای اینضه  وتا ی ناوا تا ان 

 انجام ح  نیابوی اعیی    د.
 ح  سه نوع اسک: ح  تاولو ح  اایااو ح  قیات.: 134مسأله 

ح  تاول وظیفه   انی اسک  ه ااصله هحام سکونوااات از لا ی هکاه 
 بیش از  اوااو اک  یلوهوی بالد.هکیهه 

و ح  اایاا و قیات وظیفه ا ام هکاه و   اانی اساک  اه ااصاله هحام 
  اوی از ان  هقدار بالد.هکیهه هکه ل ی سکونواات از 
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ازقنجاا  ااه اغلاب هااؤه ی  ع اات ار اهااا  ی اورتای از  اوااو اااک  و
 اا ه حصایًا حا  تاوال اساکو ار  یلوهویِی هکه سکونک اارند و وظیفه قت

 هاالب قتی اقط احکام ح  تاول را با لیحی هخوصی بیات خوا ی   یا.
لوا: عایح تاولو و ح  ح  تاول از او عباا  تاکیم هی: 135مسأله 

 تاول
 تاول پ   عام به تیتیب زنی واعب اسک: ار عایح

 .ی ا نه اطقی  ه بیای احیام هعی  لدح اسکاحیام از نکی از هیقا  -1
 طواف به اور خانه  عبه  فک هیتبه. -2

 .نااز طواف پاک هقام ابیا ی  -3

 سعی بی  صفا و هیوح  فک هیتبه. -4

 تقصییو نع ی چیدت هقداری از هوی سی نا رنش نا سبیم. -5

 و ار ح  تاول سیزاح عام واعب اسک:
 احیام از هکه هکیهه. -1
 الحجه از زوال تا غیوب قاواب.وقوف ار عیاا  ار روز ن   ذی -2
 وقوف ار هزالفه هقداری از لب عید تا طلوع قاواب. -3
 رهی عایح عقبه با  فک س ر ار روز عید. -4
 ه ا. تاینف ار زن  روقخیقیبانی  یات ار روز عید نا بعد از قت تا  -5
 تیالیدت هوی سی نا چیدت هقداری از قت ار ه ا. -6
 طواف ح  خانه خدا نطواف زنار ی. -7
 .نااز طواف پاک هقام ابیا ی  -8
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 سعی بی  صفا و هیوح. -9
 طواف ن اء. -10
 نااز طواف ن اء. -11
 الحجه. ای نازا   و اوازا   ذیهاندت ار ه ا ار لب -12
 الحجه.گانه ار روز ای نازا   و اوازا   ذیهرهی عایا  س -13

 ی ن  از  ار ای عایح و ح  عزو اعاال عباای اسک و : 136مسأله 
قصد اطاعک و خضوع ار پیاگاح خداوند هوعال انجام لاوا و اعااال باند به

بالاد  اه ار رسااله نه اسا  ح  اارای احکام و خصوصیا  ب ایاری هی
قصد انجام ان  اینضه ال ی را اارا باناد ح ی بیات لدح اسکو و لخصی  ه 

طور  اای ایا گییا تا ار اام ع م نا غفلک قایار نگیایا و حا  احکام قت را به
خوا را ناقص نا باطم انجام ند دو چیا ه ار ان  صور  باند حا  را اوباارح 

 عا قورا.به



 

 

 
 

 احکام زکات
داوناد تین  واعبا  لیع هقدس ز ا  اسک تا عاانی  اه خنکی از ه  

هوعال ار ب یاری از قنا  قیقت  ین  ز ا  را هقارت با نااز قیار اااو و روانک 
 لوا.  د قبول نایلدح  ه نااِز   ی  ه از پیااخک ز ا  خواااری هی

 ز ا  بی او ق   اسک:
 

 قسم اول: زکات اموال

 لوا:ز ا  ار چ ار چیز واعب هی: 137مسأله 
 ز و گاو و  ا  ی  گاوهیش.چ ارپانات: لوی و گوسف د و ب -1
 پول نقدی  ه از ع ن طال و نقیح بالد. -2

 غال  چ ارگانه: گ دم و عو و خیها و  ااش. -3

هال الوجارح ا ب ابی احویاط واعب او ه  ور  اانی اسک  ه باا  ادف  -4
 لوا. او ذخییح هیایوش به   گاِم باا راو  قیاک

 نات عبارت د از:لیانط وعوب ز ا  ار چ ارپا: 138مسأله 
تعداا حیوانا  هه ور به حد نصاب بیسدو و هقصوا از نصاب  شرط اول:

 لوا:عدا هعی ی اسک  ه با رسیدت به قتو ز ا  واعب هی
  ای لوی:نصاب

 نصاب اول: پ   لوی و ز ا  قت ن  گوسف د اسک.
 نصاب اوم: اح لوی و ز ا  قت او گوسف د اسک.
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 قت سه گوسف د اسک.نصاب سوم: پانزاح لوی و ز ا  
 نصاب چ ارم: بی ک لوی و ز ا  قت چ ار گوسف د اسک.

 وپ   لوی و ز ا  قت پ   گوسف د اسک.نصاب پ ج : بی ک
ولش لوی و ز ا  قت ن  لوی اسک  ه ااخم ساال نصاب لا : بی ک

 اوم لدح بالد.
ولش لوی و ز ا  قت ن  لوی اساک  اه ااخام ساال نصاب  فو : سی

 سوم لدح بالد.
 ای انگیی    اارا  ه ار انا  رسااله هخوصای هجاالی البوه لوی نصاب
 بیای ذ ی قت نی ک.

  ای گوسف د:نصاب
 نصاب اول: چ م رأس و ز ا  قت ن  گوسف د اسک.

 ون  رأس و ز ا  قت او گوسف د اسک.نصاب اوم: صد و بی ک
 نصاب سوم: اون ک و ن  رأس و ز ا  قت سه گوسف د اسک.

 صد و ن  رأس و ز ا  قت چ ار گوسف د اسک.نصاب چ ارم: سی
نصاب پ ج : چ ارصد رأس و بااتی  ه باند بیای  ی صاد گوساف د نا  

 گوسف د ز ا  بد د.
  ای گاو و گاوهیش:نصاب

نصاب اول: سی رأس  ه ز ا  قت ن  گوساله اسک  ه ااخام ساال اوم 
 لدح بالد.

 ه ااخم سال نصاب اوم: چ م رأس  ه ز ا  قت ن  گوساله هااح اسک 
 سوم لدح بالد.
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 اا حیوانا  هه ور از هیاتل طبیعی چیا    دو و اگای بایای قت شرط دوم:
 اای چیادح لدح نا علف ای خینداری ه از علفعلف ایا   لوا هان د ان 

 اا اقاط ار بخاای از لدح از هیاتل ترهنه    د ز ا  ندارند  یچ د ترهنه قت
 سال بالد.

 ا تصیف   نا ولِی او ار طول سال بوواند ار قتهال  حیوانا شرط سوم:
 اا واعاب توع ی سایقک لاوند ز اا  قت  دو ب ابیان  اگی بیای هد  قابم

 نی ک.
 ا را به هد  نازاح هاح  اهام ار هلا  قت وهال  حیوانا  شرط چهارم:

 طوری  ه با وروا به هاح اوازا     وز ار هل  او بال د.خوا االوه بالد به
 اای نقاد  اه از طاال و نقایح لیانط وعوب ز ا  ار پول: 139مسأله 

 بال د عبارت د از:
بیسدو  ه هجاوعاًا هعااال هقدار طال به پانزاح هثقال صییای  شرط اول:

قت را باباک  یاو و نی  ارصادنار ان  صور  هال  باند بالد. گیم هی 69.6
قدار اضااه لوا  ه به ان  ه گیمی 13.92نتقینبا  ز ا  بد دو و  ی سه هثقال

 بپیاازا. او و نی  ارصدیباند ز ا  قت هقدار را    به  اات ن بک ن
 اه تقینباا هعااال بیساد  و اها نقیح چ ان ه هقدار قت به صد و پ   هثقال

هالا  باناد او و نای  ارصاد قت را ز اا  ار ان  صور   وبالدهی گیم 487
به ان  هقادار اضاااه  ه گیمی  97.44نتقینبا ون  هثقال بد دو و  ی بی ک

 ی بپیاازا.او و نی  ارصدلوا باند ز ا  قت هقدار را    به  اات ن بک ن
 ا را به هد  نازاح هاح  اهم ار هلا  خاوا االاوه قت وهال  شرط دوم:

 طوری  ه با وروا به هاح اوازا     وز ار هل  او بال د.بالد به
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  دو ب اابیان  اگای  ا تصیف هال  ار طول سال بوواند ار قت شرط سوم:
  ا واعب نی ک.توع ی هفقوا لوند ز ا  قتبیای هد  قابم

هال  بالغ و عاقم بالدو لها ز ا  اهوال  اواِک ناباالغ و  شرط چهارم:
 انوانه واعب نی ک.

 طال و نقیح ار هوارا زنی ز ا  ندارا:: 140مسأله 
بازار به  ای طال  ه اهیوزح ار  ای طال و نقیح و  ا  ی  سکهلاش -1

 رس د.ایوش هی
 لدح از طال و نقیح.زنورقا  ساخوه -2

 اا رانا  نی اک  ای نقد  ه از طال و نقیح بال د ولی هعاهله با قتپول -3
 ای عثاانی  ه بعضی از بانوات بیای زن اک از قت اساوفااح هان د سکه

    د.هی

 د و  ای الزی  ه از ع ن طاال و نقایح نی اوو  ا  ی  اسک اس و پول
  ا روا  اارا ز ا  ندارند.اهیوزح اااوسود با قت

 لوا:ز ا  ار غال  چ ارگانه با او لیط واعب هی: 141مسأله 
 اا بعاد از خاا  لادت رسیدت به حد نصابو و نصااب قت شرط اول:

 یلاوگیمی اساکو و هقادار  847بالد  ه گفوه لادح تقینباًا نسیصد صاع هی
  ا به تیتیب زنی اسک:ز ا  قت

 ا از قب بارات نا رواخانه نا هوارا هااابه اساوفااح اگی بیای قبیارِی قت -1
طوری  ه هال  بیای قبیااری نیاازی باه تاالش و  ولاش ناا لوا به

وسااانم  اکاای ندالااوه بالاادو ار اناا  صااور  ز ااا  قت اح ارصااد 
 بالد.هی
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قت ای هان د پاپ قب نا هوارا هااابه  ا با اسک نا وسیلهاگی قبیاری قت -2
 بالد.انجام لواو ار ان  صور  ز ا  قت پ   ارصد هی

ای  اکی  ا گا ی با قب بارات و گا ی با اسک نا وسیلهاگی قبیاری قت -3
 ه بالدو هگی ان بالدو ار ان  صور  ز ا  قت  فک و نی  ارصد هی

طوری  ه عیاًا باه  ا ب یار    و ناچیز بالد بهروش قبیاری نکی از قت
د  ه ار ان  صور  باند ز ا  را باه ن ابک قبیااری هاورا ح اب نیان

 غالب پیااخک  یا.

غال  هه ور ار زهات تعلف ز ا  ار هلکیاک هکلاف بالا دو  شرط دوم:
 اا بای او ب ابیان  اگی ان  غال  بعد از قت زهات به هلکیک او ارقن اد ز اا  قت

 ونپیااخواههحصول را  ز اِ   وواعب نی ک. البوه اگی هکلف بداند هال  اول
واعب اسک خواش ز ا  قت را خار    دو و چ ان ه هحصول باا خیناد ناا 
هان د قت به هل  او ه وقم لدح بالد و ایول دح با نگفو  واقعیک او را اینب 

لادح را از او هاالباه تواند هعاال ز ا  پیااخکاااح بالدو ار ان  صور  هی
   د.

 رح عبارت د از:الوجا لیانط تعلف ز ا  به هال: 142مسأله 
 هال  بالغ و عاقم بالد. -1
اهوال باه حاد نصااب بیسا دو و نصااب هاال الوجاارح هان اد نصااب  -2

 ای طال نا نقیح اسک نع ی قیاک قت باناد هعااال پاانزاح هثقاال سکه
 صییای طال نا صد و پ   هثقال نقیح بالد.

د و از هال  لدح بالا وهال الوجارح را از طینف هعاوضه هان د خیندت -3
 عی  هال به هد  ن  سال نزا او باقی بااند. وزهات قصد ه فعک
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 االوه بالد.را ار تاام سال قصد تجار  با هال الوجارح  -4
 هال  ار طول سال بوواند ار هال الوجارح تصیف   د. -5
لادح قت  اوای ار طول سال قیاک هال الوجارح ار بازار از قیااک تاام -6

 ناوا.
 بالد. ه هقدار ز ا  هال الوجارح او و نی  ارصد هی ازم به ذ ی اسک

 لوا:ز ا  ار  اک هورا هصیف هی: 143مسأله 
ه  ور   ی اسک  ه هخار  سال خاوا و و اول و اوم: اقیاء و ه ا ی و 

ای    ندارا تاا باا ارقهاد حاصام از قت اش را ندارا و ص عک و حیاهخانوااح
اقیی و ه کی  قت اسک  اه ه اکی  از هخار  سال را تأهی    دو و ای  بی  

ان که نفقه تی اسک هثماش ناه اسبگهراند و وضعیک زندگیتی هیاقیی سخک
 اش را    ندالوه بالد.احویا  روزانه هورا

ناا  سوم: عاهلی  و  ارگزارات ز ا و   انی   و د  ه از طیف پیااهبی
قوری  ایاح و را عالاند تا ز ا  نا حا   لیع نا نا ب او هأهور لدح اهام

 اا ناا باه قوری لادح را باه قتبه ح ااب قت رسایدگی    ادو و اهاوال عاال
 ه وحقات بیسان د.

 ا ضعیف لوا  ه اناات قتچ ارم: الاؤلفة قلوب  و به ه لاانانی گفوه هی
گیااو و  ا  ی   ا اااح لوا انااناات تقونک هیاسک و چ ان ه ز ا  به قت

 ا ز ا  بد  د به ان  اسالم رغباک پیادا  ه اگی به قت لوابه  فاری گفوه هی
    د نا رغبک پیدا    د تا به ه لاانات ار اااع از خوا  ا     د.هی

  ا. ا و قزاا  یات قتپ ج : خینداری ب دح
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 ای توان اد باد یلا : بد کاراتو ه  اور باد کارانی   او د  اه نای
 هایوعاات را بپیاازند.

و ه  ور از قت هصیف ز ا  ار  ار ای خییی اساک  اه ه فو : سبیم اللّ 
رسد هثام سااخو  ه ااعد و هادارس و هؤس اا  نفعش به عاوم هیام هی

 خیینه و غییح.
 او : اب  ال بیمو ه  ور ه اایی اساک  اه ار راح هانادح بالادو نع ای 

 ه نفقاه بازگااک تواند به ل ی خوا بازگیاا هگی ان اهوالش تاام لدح و نای
 او بد  د.را به 

لااوا بانااد لاایعه   اای  ااه ز ااا  بااه او پیااخااک هی: 144مسأأأله 
اهاهی بالد و ز ا  را ار راح حیام هصیف نک د و ب ابی احویاط واعاب اوازاح

 نااز نبالد و قلکارا هعصیک نک د.خوار نا بیباند لیاب
و  .و  ا  ی  ازم اسک نفقه او بی ز ا  ا  دح واعب نبالد هان د زوعه

 ا  ا  دح غیی  الای بالد ز ا  گییندح    باند هثم او غیی  الاای اگی ز
 بالد.

 
 قسم دوم: زکات فطره )فطریه(

 لیانط واعب لدت ز ا  اایح عبارت د از:: 145مسأله 
 بالغ بالد. -1
  وش نبالد.عاقم بالد و بی -2

 گهلک. 143غ ی بالد نع ی اقیی نبالدو و هع ای اقی ار ه أله  -3
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چ ان ه ان  لیانط  ای قبم از غیوب قخین  روز هاح رهضات تاا ب ابیان  
لح ا  قغازن  لب عید اای بیای هکلف ایا   لاواو خاار   ایات ز اا  

لاوند واعاب اساک خور او هح اوب هیاایح از خوا و   انی  ه عیاًا نات
ا اگای انا  ب ابی احویاط واعب  بلکه ا ا بی او واعب نبالدو  یچ د نفقه قت

حاصم لوا نیازو روز عید  لب عید اای تا ظ یبی  غیوب  ر ااصلهلیانط ا
 .ز ا  اایح واعب اسک

اایناه خاوا و   اانی  اه  وه وحب اسک لخص اقیای: 146مسأله 
اندازح ااینه نا  نفای االاوه خور او   و د را بپیاازاو و چ ان ه اقط بهنات

عضاای قصاد اایناه باه نکای از ابالد عانز اسک قت را از طیف خاواش به
خانوااح بد دو و او    به  ای  قصد به انگیی بد دو و ان  عام تکیار لوا 

 تا به نفی قخی بیسد و او ااینه را به اقیی انگیی غیی از خوالات بد د.
هقدار ز ا  ااایح بایای  ای نفای تقینباًا ساه  یلاوگیم از : 147مسأله 

ناا غیای قت غها ای هعاول ار ل یش هان د گ دم نا عو نا خیها ناا  اااش 
و احویااط   اا را بپایاازاتواند قیاک نقدی قتبالدو و  ا  ی  هکلف هیهی

ازم قت اسک  ه از غها انی  ه ار ل یش هعاول نی ک ند د  یچ د گ ادم 
 .نا عو نا خیها نا  ااش بالد

خار   یات ااینه و پیااخک قت ار هاح رهضاات و قبام از : 148مسأله 
ینه عانز اسکو و   ی  ه قصد خواندت نااز ایارسیدت وقِک واعب لدت اا

ناذات  تواند خار   یات ااینه را تاا قبام از زوالعید اای را ندالوه بالد هی
خواند ب اابی روز عید به تأخیی اندازاو ولی   ی  ه نااز عید اای را هی ظ یی

 احویاط واعب ااینه را پیش از نااز خار    د.
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نپایاازا و   اار  ا  اایناه را  ظ ایی ناذات و اگی هکلاف تاا زوال قاوااب
 اه قصد قیبک هالقاه و بادوت ان به نگهاراو بعدًا ب ابی احویاط واعبو باند

 نیک ااا و قضا   د ااینه را بپیاازا.
تواناد لوا لها هکلف نایااینه با   ار گهالو  هوعی  هی: 149مسأله 

 زن  قت   د.ااینه   ار گهالوه لدح را هصیف   د و هال انگیی را عانگ
ز ا  اایح را باند به اقایا و ه اا ی ی پیااخاک  ایا  اه : 150مسأله 

 هیاععه لوای. 143ه وحف ز ا  اهوال   و د نبه ه أله 
بالاد  سّیدیغیی ن    دح غیی  الایالبوه باند توعه االک  ه اگی پیااخک

عانز نی ک ااینه خوا را به سید  الاای بد ادو و  ا  ای  عاانز نی اک 
   ادح واعاب بالاد اش بای پیااخکرا به   ی پیااخک  یا  اه نفقاه ااینه

 هان د پدر و هاار و زوعه و ایزند.
انوقال ز ا  اایح به ل ی انگی بیای رساندت قت باه حاا   : 151مسأله 

لیع عانز اسک  یچ د ار ل ی هکلف ه وحف ز ا  وعوا االاوه بالادو و 
اعاب اایناه باه لا ی انگایی با وعوا اقیی ه وحف ار ل ی ب ابی احویاط و

 بیای لخصی غیی از حا   لیع ه وقم ناوا.



 

 

 
 

 احکام خمس
صایاحک قت را هقدس اساالم به عخان نکی از حقو  هالی اسک  ه لی

ر ناواح اسکو و ا ایک ان  اینضاه ار ب ایاری از رواناا   ار قیقت  ین  هقیَّ
ا  اد نای  ا   انی  ه خانذ ی گیاندحو بلکه ار بعضی از قت بیکا م

 اند.خورند هورا لع  واقل لدحناحف هی نا خان را به
 گییا عبارت د از: ا تعلف هیاهوالی  ه خان به قت: 152مسأله 

  ا عانز اسک.غ یاک ع گی از  فاری  ه ع ر با قت -1
لوند هان د طال و نقیح و هن و ق ا  هعاانی  ه از زهی  اسوخیا  هی -2

 و گوگیا و نفک و غییح.

قن د خواح ار زهی  نا اناوار گا اات به اسک هی انی  ه از هخفیگ   -3
  ا پ  ات لدح بال د.نا غیی قت

ب انی هان د هیوارند و هیعاات  اه ار ب اوی ارنا اا و عوا یا  گیات -4
 لوند.قن د و با غواصی خار  هیروا ای بزرگ پدند هی

 هال حالل هخلوط به حیامو ار بعضی از هوارا. -5

تجار  نا ص عک نا حیااز  ناا  ای   اب  ازسوا ا و ارقهد انی  ه  -6
قن دو و  ا  ی  اهوالی  ه لخص بدوت   ب به انگیی به اسک هی

قورا هان د  دنه نا وصیک و نا اهوالی  اه باه او بخاایدح ناا اسک هی
 ان  اوار  ه  از خان و ز ا  نبالد البوه به لیطی  هلوا  ا  هی

 . کهورا خان واعب نی
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 :خمس واجب نیستار هوارای  و

   د.: اهوالی  ه زت بابک ه ینه ارنااک هیاول
   د.: اهوالی  ه لو ی ار عوض طال  خلل ارنااک هیدوم

  اد خاواح اناه عضاو بالاد ناا : انه لیعی  ه لخص ارناااک هیسوم
 قت. غیی

ا بیاو البواه ار بعضای از هاوارا اساوث : اهوالی  ه ان ات به ارث هیچهارم
توات به رسااله توضایح الا اا م هیاععاه لدح اسک  ه بیای اطالع بیاوی هی

  یا.
ای  ه ذ ی لد باوعوا لایانط هعی ای خاان واعاب گانهار هوارا لش

 اا تاوات باه قت ای عالیاه بیاات لادح و هیگیاا  ه تفصیم قت ار رساالههی
ی از و به ع ک رعانک اخوصاار ار ه اا م قتای باه بیاات بعضا هیاععه  یاو

 احکام هورا لا  ا وفا خوا ی   یا.

خان ارقهد ا و سوا ا پن از   ای هاوارا زنای واعاب : 153مسأله 
 لوا:هی

هؤونه تجار : قن ه لخص ار راح به اساک قورات ساوا  زن اه  ایاح  -1
 ای بی  و تلف  و ب ای هحم   ب و انبار و  زن ه بالد هان د اعارح

 ونقم و هالیا  و غییح.حام
ونه سال: قن ه لخص بی خوا و اایاا تحک تکفم خاوا نخاانوااحی هؤ -2

  د  نع ی قن ه ار خوراوخوراک و پولاک و ار طول سال  زن ه هی
 اای زنادگی وانوقال و اثاث ه زل و ارهات و انگی خی ه ک  و نقم
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  اد و   د و  ا  ی  پولی  ه بابک ااای بد ی پیااخک هی زن ه هی
ا د و هبالری  ه ار سفی ای زنارتی انگیات هی  دانا و عوانزی  ه به

 انی  ااه صاایف پااهنیانی از ه اانااات پاایاازا و  زن ااهو ساایاحوی هی
نااند و هوارا انگی  اه بایای ااایاای  اان اد او هوعاارف باواح و هی

 قند.ح اب نایاسیاف و تبهنی به

  د طور هثال اگی تاعیی اارانی نقدی و غیی نقدی خوا را هحاسبه پن به
 ای لدح بایای تجاار  و  زن اه ای هصیفو سوا ای او ا به غیی از  زن ه

توهات بالدو ار ان   پ   هیلیوتاش ار طول سال ا هبلغ زندگِی خوا و خانوااح
نا  هاندح را بد دو پن واعب اسک هبلغ صور  باند خان سوا ای باقی

 توهات بپیاازا. هیلیوت
 ه از قت هخاار  زنادگی را تاأهی     انی  ه لرلی ندارند: 154مسأله 

لاواو  ا از  دانا و نهورا  و هان د قت تاأهی  هی   د بلکه هخار  زندگی قت
تاا نا   توان ادهی هالی بدسک قورند یگاح  خاصی ندارندو بلکهسال خا ی 

 قت را ار هؤونه خوا هصیف    د.   اهموساِل 
دگی را تاأهی  هخاار  زنا وو اها   انی  ه لرم اارند و توساط قت لارم

 اا    د هان د تجار و  اره دات و ص عک گیاتو اوِل سال خا ی بایای قتهی
توان اد هؤوناه و ار اساکو ارنویجاه انا  الاخاص هیزهات لیوع باه   اب

لدح ار زندگی را از ارقهد قن دح  اات سال   ی    د ولی بعد از تااام هصیف
ر ساال اول را ار لدت ساِل خا ی عانز نی ک ساوا ای باه اساک قهادح ا

  ه خان قت را بپیاازند.هؤونه سال اوم هصیف    د هگی ان 



 از احکام عبادات یاخالصه ................................................................... 96

 

سیهانه   ب و سانی ه ولزها  تجار  عزو هؤونه اسوث ا : 155مسأله 
لدح از خان نی کو ب ابیان  تاعیی  ه سیهانه و سانی ه اولزها  تجاار  

ا ای قورا ار پاناات ساال خرا از سوا ا و ارقهد ای سال خوا به اسک های
وظیفه اارا خاِن تاام اارانی خوا ازعاله پول نقد و  ااِی اایوش و ساانی 
وسانم هیتبط با تجار  را بپیاازاو و  ا  ی  ابزارقا  ص عک و  اااورزی 

 ا حک  سیهانه   اب گیات و  ااورزات اسک و هان د قتنیاز ص عک  ه هورا
 و ه ولزها  قت را اارا.

ای بخایا و تاا د ساال خاوا وسایلهاگای لخصای از ارقها: 156مسأله 
ایارسیدت سال خا ای عدناد قت را ار هؤوناه خاوا اساوفااح نک ادو ار انا  

 .صور  باند خان قت وسیله را به قیاک روز پیااخِک خا ش بپیاازا
لادح ناا هاالی  اه خاان باه قت تعلاف ولی اگی از هالی  ه خان قت اااح

و بعد از هدتی قیاوش باا رواو  ا  اانی بخیا نا ه ینه هان د ارث گییا انای
 ان  ه أله سه صور  خوا د االک:

قت را ار  واگی قت را بیای تجار  نگ داری   د تا   گام ارتفااع قیااک -1
بازار بفیولدو ار ان  صاور  خااِن ااازانِش قیااک واعاب اساک 

  یچ د قت را نفیوخوه بالد.
بالاد و نگ اداری قت اگی قت را از راح ارث نا هان د قت باه اساک قوراح  -2

بیای تجار  نبالدو ار انا  صاور  خااِن ااازانِش قیااک واعاب 
 نی ک  یچ د با قیاک بااتیی بفیولد.
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ای هان اد قصد نگ داری ا نه تجار  ا از طیناف هعاوضاهاگی قت را به -3
 وخیندوایوش به اسک قوراو ار ان  صور  تا وقوای ایوخواه ناادح

یگاح با قیاوی بااتی از قیاک خیند اازانش قیاِک قت خان ندارا و  
بفیولد اازانش قیاِک قت عزو ارقهد ساِل ایوش اسکو پان اگای تاا 

 سِی سال ار هؤونه قت سال هصیف ناوا باند خا ش را بپیاازا.

   اد و انگاری هیبعضی از هکلفی  ار ااای خان سا م: 157مسأله 
باه راح راساک    ادو ساپن خان اهوال خوا را هحاسابه نای وچ دن  سال

خوا  د الوباح خوا را اصالح    دو ار ان  هواقل باند لی وی از بازگاوه و هی
اارانی خوا ت یه  یاح و ع ک ح ابیسی به حا   لیع ناا و یام او هیاععاه 

ن بک به هقادار هااکوک و  ا  ای  ق اط ب ادِی ا ار صور  نیاز  و   د 
 هصالحه صور  گییا. ا بارح توات پیااخک قت را ندارندن  ه به  خا ی

اگی خان به چیزی تعلاف گیااکو هکلاف هخواار اساک : 158مسأله 
 ه هعااال قیااک قت را از پاول نقاد پیااخاک خان را از خوا قت بد د نا ان 

   د.
خان به هاِل او تعلف  با ایا رسیدت سال خا یو  ی  ه : 159مسأله 

هال تصیف   د ولای باا تواند ار قت گیاکو تا زهانی  ه خان قت را ندااح نای
 وقت هاال خاِن تواند اسوگیاات نااند تا هیتقلید نا و یم او  هیعلهیاععه به 

 ه وقم لدح و تصیف ار قت عانز گیاا. اشذههبه 
اگی خان به هاِل   ی تعلاف گیااکو خاان قت باا   اار : 160مسأله 

   د.هیاععه تقلید نا و یم او  هیعللوا بلکه باند به گهالو  هوعی  نای
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بیای واعب لدت خاان ازم نی اک  اه هالا  باالغ ناا : 161مسأله 
گییاو عاقم بالدو بلکه خان به اهوال ب ه نابالغ نا ان ات انوانه نیز تعلف هی

قت را   ا واعب اسک خان را از اهوالاات بپیاازاو و چ ان ه ولّی قت و بی ولّی 
پان از  ولایاری و پیااخک نک د بی ب اه ناباالغ پان از بلاوغ و بای انواناه 

 سالهک واعب اسک خان قت را بد  د.
 لوا:خان به او بخش تق ی  هی: 162مسأله 

اسک و باند ار اهوری هصیف لوا  ه رضای  نصف قت س   اهام زهات
به هیعال اعلا  و هالال بای قت را هحیز بالدو و ار ان  زهات باند قت حضی  

 از او اعازح گیاک. وانیبیای هصیف ارع ان کهع ا  عاهه پیااخک  یا نا 
و نصف انگی قت س   سااا  اسک  ه باه ساااا   الااِی اقیای و ارراح 

گییا  ه هؤه  بال د و واعبا  ان ی خوا را انجام ا  ادو و ای تعلف هیهاندح
و گیایا ا  ی  ان  س   به سااا  نوی   ه اقیی و هؤه    و د نیز تعلاف هی

   سااا  نی و د.ساااتی  ه اقیی نبال د ه وحف س  لیو
عانز نی ک خان را به   ی ااا  اه  ب ابی احویاط واعبو:163مسأله 

طاور واعب ال فقه خان ا  دح بالد هان اد پادر و زوعاه و ایزنادو و  ای 
  دو و ب اابی عانز نی ک خان را به   ی ااا  ه قت را ارراح حیام هصیف هی

و   اانی  اه قلاکارا ناااز خوار و بیاحویاط واعاب نباناد قت را باه لایاب
    د پیااخک  یا.هعصیک هی



 

 

 
 

 معروف و نهی از منکر احکام امر به
بالادو هعایوف و ن ای از ه کای هیواعبا  ان ی اهی به  ه اوین نکی از 

ْلا ایهاناد: خداوند هوعال هی ة   مْ كُ ْن ِمنْ كُ وا مَّ
ُ
ُمُرونا أ

ْ
یارْ اْْیِ وا

ْ
 یاْدُعونا إَِلا اْل

ْعُروِف  یا بِالْما ْونا وا ِن  ْنها ِ كا الُْمنْ عا ولا
ُ
باناد از هیاات لااا  ُهُم الُْمْفلُِحرونا  كا ِر واأ

سوی  ار خیی اعو     د و اهی به هعیوف و ن ی از ه کی گیو ی بال د  ه به
    د و ان ات رسوگاران د.

ِصََّیر  مالا أَمالروا  أمییال َ زاُل ن روانک لدح  ه ایهواند: و از پیاهبی ا یم
، َفالاذا َلالم َیََعلالوا  ِصالَمعروِف  َلی الِبالرِّ ََ ِ  الُمنَکِر َوَ عاَونوا  ََ الت  ذلالکَوَنَهوا  ََ ُنِز

لی َصعض  َوَلم َیُک  َلُهم ناِصٌر  ََ َط َصعُضُهم  ٌِ َوال  ِفیِمنُهُم الَبَرکاُ ، َو ُتلِّ  ِفیاأر
ماءِ  ی تا زهانی  ه اهک ه  اهی به هعیوف و ن ی از ه کی    د و ار  ار اای السب

ار خیی و خاوبی خوا  اد باواو پان اگای انا   وبه نکدنگی ناری رسان د نی 
لوا و بیخای از قناات بای  ا گیاوه هی ار ا را انجام ند  د بی ک از زندگی قت

 ا ار زهای  و قسااات نخوا اد لوند و  ی  ناوری بیای قتانگیی ه لط هی
 بوا.

اأمالَر صالالمعروِف  الَ ْیُرکواروانک لدح  ه ایهواند: ن و از اهییالاؤه ی 
هَی و  ی َلیکم ِشراُرُکم ثم  َ ْدَوَن فة ُیْسَیجاُب لُکم الن  ی اهی به َ  المنَکِر ُفالیَول 

لاوندو هعیوف و ن ی از ه کی را تیک هک ید  ه بد ارانوات بی لاا ه الط هی
 .رسدایناعابک به ولی    یدهیقنگاح اعا 

 ای هیاتبی اسک:اهی به هعیوف و ن ی از ه کی اار: 164مسأله 
ا  دح انزعاار ارونای و هیتبه اول: لخص  ااری انجاام ا اد  اه نااات
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 ناراحوی قلبی او از تیک هعیوف نا انجام ه کی اسک.
هیتبه اوم: با زبات و گفوار اهی باه هعایوف و ن ای از ه کای   اد خاواح باا 

 هوع ه و ارلاا بالد نا رولی انگی.
هعیوف نا تیک ه کی اقداها  عالی  هیتبه سوم: بیای وااار  یات به انجام

 انجام ا دو از قبیم گوش هالی و  و  زات و حبن  یات و غییح.
گانه اارای ارعاا  هخولاف ازم به ذ ی اسک  ه  ای نا  از هیاتاب ساه

بالدو و ازم اسک هکلف ابودا باا هیتباه اول ناا اوم ازن ی لد  و ضعف هی
ذّناک قت  اوای و تاأثیی قت بیااوی لیوع   دو البوه از رولی اسوفااح   د  اه ا

 اسکو سپن به ارعه لدندتی ه وقم لوا.
رساد و و  یگاح هیتبه اول و اوم هؤثی واقل ناوا نوبک باه هیتباه ساوم هی

باند از حا   لایع اعاازح گیااک تاا ار هاورا  و ب ابی احویاط واعبوبیای قت
الای   اد اقاداها  علوا نا هعیوف را تیک هیلخصی  ه هیتکب ه کی هی

و و ار ان  هیتبه نیاز ازم اساک از ارابازا ا صور  گییا و او را از ارتکاب قت
اقداهاتی لیوع  یا  ه  اوی هوعب اذّنک او لواو و اگی هؤثی واقل ناد نوبک 

 ه ه جی به عیاحک نا لک اوگی رسدو البوه بدوت قتبه اقداها  لدندتی هی
ای بالد  ه هوعب انه ناا به گونهو و به تعبیی انگیو اقداها  عالی نباند لوا

 .قصاص گیاا
اهی به هعیوف و ن ی از ه کی با اایا   باوات لایانط زنای : 165مسأله 

 لوا:واعب هی
  ادو هعایوف و ه کای را   ی  ه اهی به هعیوف و ن ای از ه کای هی -1

 با اسد.
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او ار لخص خاا ار تأثیی االوه بالادو و  ن ی و اهیاحواال ا د  ه  -2
  د هیتباه او اعو انی نای ن ی و اهیتی  ه بداند قت لخص به ار صور

اوم و سوم واعب نخوا د بواو و ب ابی احویااط واعاب باه هیتباه اول 
اظ ار انزعار و  واوتوسط ا وفا   دو نع ی از اعم ه کی و تیک هعیوف 

ناراحوی   د  یچ د بداند ار او تأثییی نخوا د االکو و ان  حک  باه 
ار حدن  قهدح بالد چ انکه هی ز اسوور پیاهبی ا یمخاطی پییوی ا

ال: نایهواند حضی  اهییالاؤه ی  ه  َمَرَنالا َرُتالوُل الل 
َ
صاللی اللاله  هِ أ

ْن  َلیه و آله
َ
ْهَل اْلَمَعاِصي ِصُوُجوه   ینلقأ

َ
ِهرب   أ ََ به ها  ی رسول خداُمْک

  ی .  بیخورا و ار   ای عبوس ارات با چ یحایهات اااح اسک با گ اح
لخص خاا ار قصد اسوایار بی اعام حایام و تایک واعاب االاوه  -3

باار ا ارصادا بدانی  لخصای ا  یچ اد بایای ن چ ان ه و و بالد
ارتکاب حیام نا تیک واعب بالد اهی به هعیوف و ن ی از ه کی ن بک 

 واعب اسک. وبه او قبم از به وقوع پیوسو  عاِم خالف
 نا تیک واعب هعهور نبالد.لخص خاا ار بیای ارتکاب حیام  -4
انا  واعاب    دو باه ساببهیاز ه کی  ن یبه هعیوف نا    ی  ه اهی-5

توعه بی عاات ناا قبایو ناا اهاواِل خاوا ناا انگای نباند تیس ضیر قابم
 ه لاانات االوه بالد.

 
 وآله الطاهرین ه علی محمد  وصلی اللّ  وآخراا  ه أوالا والحمد للّ 





 

 

 
 

 فهرست مطالب
 

 7 ....................................................... دیاحکام تقل

 13 .................................................. احکام طهارت

ث دب  14 ..................................... اصم اول: ط ار  از حب

 14 .................................................... ا وضو1

 20 ................................................... ا غ م2

 29 .................................................... ا یا ت3

 32 ..................................... اصم اوم: ط ار  از خب 

 34 ............................................. هاّ ی اول: قب

 36 .......................................... هاّ ی اوم: قاواب

 36 ........................نجاسک  یهاّ ی سوم: بیطیف لدت ع

 37 ........................................  یهاّ ی چ ارم: زه

 37 ......................................... کیهاّ ی پ ج : تبع

 37 .................................. هاّ ی لا : ه لاات لدت

 38 .............................لدت ه لاات بنهاّ ی  فو : غا

 38 ........................................ هاّ ی  او : انوقال

 38 ........................................ هاّ ی ن  : اسوحاله

 38 ................ لدحذبح واتیهاّ ی ا  : خار  لدت خوت از ح



 از احکام عبادات یاخالصه .................................................................. 104

 

 39 ....................................... : انقالبازا  نهاّ ی 

 39 ................... خوارنجاسک واتیهاّ ی اوازا  : اسوبیاء ح

 40....................................................... احکام نماز

 46 .................................................. اذات و اقاهه

 47 .......................................... اعزاء و واعبا  نااز

 53 ................................................. هباال  نااز

 55 .................................................. ل  ار نااز

 59 ................................................. نااز عااعک

 64 ................................................... نااز ه اای

 68 ..................................................... نااز قضا

 69 ..................................................... ا ننااز ق

 70..................................................... نااز عاعه

 72 ..................................................... احکام روزه

 79 ...................................................... احکام حج

 84 .................................................... احکام زکات

 84 ......................................... ق   اول: ز ا  اهوال

 90 ................................... یهنق   اوم: ز ا  اایح ناای

 93 .................................................... احکام خمس

 99...............................از منکر یمعروف و نه احکام امر به

 103 ................................................ فهرست مطالب

 


